
1 

 

                                       
 ُنَكُت الُقْخآفِ 

 مسشػع خارج نصاؽ االقتراد اإلسبلمي
 رفيق يػنذ السرخي 

 
 
 
 
 

 :آخخ تعجيل                                                              :تاريخ الشذخ
 ىػ03/12/1441                                                           ق4/11/1440
 ـ23/07/2020                                                            ـ6/07/2019
  

 
 



2 

 

 ىحا الكتاب
 

 بدع هللا كالحسج  كالربلة كالدبلـ عمى رسػؿ كبعج،
لجامعة السمظ عبج العديد بججة، عشجما كشت باحثا في مخكد  توىحا الكتاب قّجمفإف 

ال مغ أبحاث االقتراد اإلسبلمي التابع ليا. كتع تحكيسو مغ قبل رئاسة الجامعة، 
 كُشمب مشي إدخاؿ كتب المغة ؼيو، باإلضافة إلى كتب التفديخ. ثع تخكتُ السخكد، 

 ـ، كلع أعج أتابع السػضػع مع الجامعة.2011السخكد عاـ 
كىػ كتاب مختمف عغ كتابي: ِمغ نكت القخآف، الحؼ أعجدتو مغ دكف الخجػع إلى 

 في الحجع كاألسمػب. عشو ىػ مختمف ىحا الكتاب.
عمى ىحا الكتاب بعج كتابي اآلخخ، ككججت نذخه مشاسًبا، كؼيو قائسة  كقج اشمعتُ 

 مرادر كمخاجع ال يػجج مثميا في الكتاب اآلخخ.
غ نكت القخآف، إال أني رأيت أف اختراره عسل ي: مِ كشت أفكخ في اخترار كتاب

ليذ بالديل، فيػ تأليف ججيج، كليذ مجخد ححؼ ألقػاؿ السفدخيغ فقط. كبعج 
يرمح اختراًرا لمكتاب السصػؿ. كقج يرعب االخترار  وقخاءتي ليحا الكتاب رأيت أن

أف ىحا التفديخ كمع  .كحجىا تحتاج الى مجمجأكثخ مغ ذلظ، ألف ندخ آيات القخآف 
 .تجج ؼيو ما لع تجج في السصػؿ، ك باأني لع أستبعج مشو عمع اإلعخ مخترخ، إال 

 ، وهللا كلي التػفيق.مفيًجا لمقخاء السخترخ ىحا الكتابأرجػ أف يكػف 
*** 

 ىػ1440 ذك القعجة
 ـ2019 تسػز
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 تقجيع
 

 الحسج  كالربلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا كبعج،
فقج يتػقع القارغ أف يرجر ىحا الكتاب عغ قدع الجراسات اإلسبلمية، أك قدع المغة العخبية، 
بكمية اآلداب. أما أف يرجر عغ مخكد أبحاث االقتراد اإلسبلمي في كمية االقتراد كاإلدارة 

ؼ فقج يبجك غخيًبا بادغ ذؼ بجء. لكغ ىحه الغخابة ال تمبث أف تدكؿ إذا ما عمسشا أف الحجيث يجخ 
اليـػ في عالسشا السعاصخ عغ االقتراد المغػؼ، فكسا أف إدخاؿ عمع األخبلؽ في االقتراد 
يؤدؼ إلى تخؽيس تكاليف السشازعات، فإف إدخاؿ عمع المغة في االقتراد يؤدؼ إلى تخؽيس 
تكاليف التبادؿ المغػؼ في مجاؿ التجريذ كالتأليف كالتخجسة كالسخاجعة كالعبلقات االقترادية 

 اشبات بيغ البذخ. كالسخ
 

ذىب أبػ حامج الغدالي كيخػ البعس أف إدخاؿ المغة في السجتسع إنسا يذبو إدخاؿ الشقػد. فقج 
" إلى أف نقػد السجتسع كحخكؼ اليجاء التي ال معشى ليا في ذاتيا، في كتابو "إحياء عمـػ الجيغ

" ية الشسػ االقترادؼا. كسا ذىب آرثخ لػيذ في كتابو "نطخ كلكغ تطيخ بيا السعاني في غيخى
إلى أف اكتذاؼ الشقػد كاف كاحًجا مغ اإلنجازات البذخية اليائمة التي ال تقل ؾيستيا عغ اكتذاؼ 

 حخكؼ المغة. 
 

كحلظ تدكؿ ىحه الغخابة إذا ما عمسشا أف البحث العمسي في مجاؿ االقتراد اإلسبلمي كالفقو 
و مغ أدكات، كإحجػ أدكاتو السيسة ىي السالي يتصمب ضخًبا مغ االجتياد، كاالجتياد البج ل

بج لو مغ قجر مغ التسكغ مشيا، ال لكي يدتصيع أف يقخأ  المغة. فسغ يكتب بمغة عخبية مثبًل ال
كيتخجع كيؤلف فحدب، بل ألجل أف يحاكؿ أيًزا أف يزيف شيًئا إلى السعخفة، ثع يحاكؿ أف 

 يكػف اقترادًيا في التعبيخ عغ ىحه اإلضافة.
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ىحا الكتاب عغ مخكد أبحاث االقتراد اإلسبلمي مشعصًفا بالشدبة لصبيعة البحػث  كيعّج صجكر
الرادرة عشو، ألنو ىحه السّخة ال يرّب مباشخة في االقتراد اإلسبلمي كالفقو السالي، بل يجخل 
في الػسائل كاألدكات البلزمة لكل البحػث الججية في ىحا السزسار، كسا قج يجخل في باب 

 لمغة كاالقتراد، كأرػ أنو يتدع باالخترار كالػضػح كالبعج عغ التكمف. العبلقة بيغ ا
 

كفي ىحا الكتاب عخض ألقػاؿ العمساء في ما قج يعخض لقارغ القخآف مغ مذكبلت دؾيقة، عبخ 
عشيا ىؤالء العمساء باألسخار أك المصائف أك الشكات أك ما شابو ذلظ، ألنيا تعبخ عغ الخغبة في 

سيق لسثل ىحه السدائل كالسذكبلت. كىحه السحاكلة تجسع عمى األقل جيػد الفيع الجقيق كالع
العمساء البارزيغ مغ القجامى كالسحجثيغ، كتسثل تجخبة فخيجة ألحج الباحثيغ السخزخميغ في 
السخكد مغ الحيغ يجسعػف بيغ عمـػ اإلسبلـ كالمغة كاالقتراد كالتخاث، أراد أف يشقميا إلى 

 باحثيغ في مجاؿ تخررو.األجياؿ القادمة مغ ال
 

كأخيًخا أتػقع أف يكػف ىحا الكتاب مجخبًل شيًقا إلى عمـػ القخآف، كتسييًجا لمبحث في اقتراديات 
المغة، كمداعًجا عمى إيجاد صف ثاٍف مغ الباحثيغ، كأرجػ لسخكد أبحاث االقتراد اإلسبلمي 

 القرج، كىػ كلي التػفيق.في جامعتشا الغالية السديج مغ البحث كاإلنجاز، وهللا مغ كراء 
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 مقجمة
 

 بدع هللا كالحسج  كالربلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا كبعج، 
فإف ىحا الكتاب كتاب مػجد ككاضح كمػثق في نكت القخآف، كأصل الشكتة مغ الشْكت،  

ىي السدألة  كالشكتة ىي الفكخة المصيفة السؤثخة في الشفذ، أكنكت األرض بقزيب يؤثخ فييا، 
: السعشى األكؿ ىػ الحؼ يعخفو جقة فكخ كإنعاـ نطخ. كليا معشيافالجؾيقة التي يتع التػصل إلييا ب

كل الشاس في عرخنا ىحا، كالسعشى اآلخخ ىػ ما أشخت إليو مغ الذيء الجقيق أك المصيف في 
، بحيث إذا حفخت لو   كنقبت عشو كعخفتو، زادت معخفتظ بالشز لصائَف كأسخاًرا.العمـػ

 
كبيحا أرجػ أف يداعج ىحا الكتاب عمى تحديغ فيع شمبة العمع لمقخآف، كعمى معخفة كجػه  

الخصاب العخبي كفشػنو كأساليبو البميغة كالبجيعة. كىحا أمخ ال يحتاج إليو السدمع فحدب، بل 
ألجل فيع القخآف، أك ألجل فيع المغة العخبية، كاإلحاشة يحتاج إليو غيخ السدمع أيًزا، سػاء 

بػجػه التفشغ فييا، كإمكاف اقتباس المغات األخخػ مشيا. كإني أدعػ أف يقخأ كل مشا القخآف ككأنو 
يتشدؿ عميو اآلف، ذلظ أف األلفة كالدخعة قج تحـباف بالكثيخ مغ الشقاط كالسدائل التي كاف يجب 

 طخ فييا.الػقػؼ عشجىا كإمعاف الش
 

كلسا كشت متخرًرا في االقتراد اإلسبلمي كالفقو السالي، فإني أريج أف أبيغ أف ىحا  
الكتاب مزشػف بو عمى غيخ أىمو كمسشػع عمييع، كسا أريج أف أبيغ ألىمو مغ زمبلء السيشة، 

ظ في الحاضخ كالسدتقبل، أف االجتياد في االقتراد اإلسبلمي ال بج لو مغ العمـػ المغػية، ذل
ة  : عمػـ شخعية، كعمـػ اقترادية، كعمـػ لغػية. فيحه الباحث في ىحا الباب ثبلثة أنػاعأف عجَّ

بج مشيا لمفيع كالتخجسة كالتأليف كالتجريذ كاالجتياد كاالبتكار. كتفديخ القخآف  العمـػ المغػية ال
بلغة حتى : ال يدتحق الكبلـ كصف البمى جيػد عمساء المغة الحيغ قالػاقاـ أكؿ ما قاـ ع

معشاه إلى قمبظ  يدابق معشاه لفطو، كلفطو معشاه، كحتى يكػف لفطو أسبق إلى سسعظ مغ
 (.206)دالئل اإلعجاز ص 
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كإذا أضفت شيًئا  ل جيػد السفدخيغ الدابقيغ أكاًل،كالغخض األكؿ مغ ىحا الكتاب ىػ نق 

ػقفت كأعمشت عجدؼ إلييع فبل أقرج إال أف أضع ىحه اإلضافة تحت أنطار العمساء، كربسا ت
عغ فيع الشكتة. كإني أدعػ القارغ إلى قخاءة الكتاب جسيًعا، كأتػقع أف يخخج مشو بجسمة مفيجة، 
أك بقدط مشاسب، مغ دقائق القخآف، التي بيشيا أئسة المغة كالتفديخ، كالتي ترمح أف تكػف 

 ريب أف التعامل مع حقيبة تجريدية أك تجريبية لمباحثيغ الخاغبيغ في االقتراد اإلسبلمي. كال
غ مغ خبلؿ نز القخآف العطيع ىحه العقػؿ الكبيخة سيكػف ؼيو تجريب عسيق كدقيق لعقل القار 

(، باإلضافة إلى تدكيجه ببعس األدكات الجؾيقة التي تسكشو مغ )أعطع أئسة أماـ أعطع نز
القخآنية، التي قج االستستاع بالفيع العسيق ليحا الشز السعجد، كىحا ما يديج مغ مداحة السعاني 

تديج أيًزا بتشػع القخاءات القخآنية، التي أستعيغ بيا أحيانػًا ليحا الغخض، كلغخض آخخ يتعمق 
 بحل بعس اإلشكاالت. 

 
كميسا حاكؿ السفدخ، بل مجسػع السفدخيغ، في الساضي كفي الحاضخ كفي السدتقبل، أف 

جائبو كغخائبو كغػامزو، فإنيع سيعجدكف يحيصػا بعمـػ القخآف كلصائفو كنكتو كأسخاره كدقائقو كع
بج كأف يػفقيع إلى شيء مفيج ليع مغ ىحه األسخار، كستبقى ىشاؾ  عغ ذلظ، لكغ هللا تعالى ال

بالتأكيج أسخار يعخفيا عالع كال يعخفيا آخخ، كتبقى ىشاؾ أسخار يدتأثخ هللا بعمسيا، وهللا السعيغ 
 عمى فيع كتابو كالسػفق لكذف نكتو كأسخاره. 

 
كمغ كجػه اإلعجاز التي كقفت عمييا، كلع أجج مغ نبو عمييا، أف كتاب هللا معجد أيًزا مغ 
حيث السجػ الدمشي الحؼ يغصيو، فيػ كتاب جامع مغ آدـ إلى يـػ الؿيامة، بل مغ قبل أف 
ييبط آدـ إلى الجنيا، كمغ بعج يػـ الؿيامة، إلى يػـ الحداب كالجداء، إلى الجشة كالشار. كلػ 

.حاك   ؿ ذلظ كتاب بذخؼ لجاء أشبو باألساشيخ مشو بالعمـػ
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 حػؿ عشػاف الكتاب
 
غ ( مىػ450-ا لكتبيع، مشيع الساكردؼ )" عشػانػً اؾ عجد مغ األئسة استخجمػا لفع "الشكتىش -1

ىػ( لو 479-" في التفديخ. كمشيع السجاشعي )كبار أئسة الذافعية، لو كتاب "الشكت كالعيػف 
 -كالخماني ) "،ىػ( لو كتاب "نكت القخآف280بعج  -القخآف"، كالَكَخجي )كتاب "الشكت في 

خاجع "، كىحه الكتب األربعة محكػرة في قائسة مىػ(، لو كتاب "الشكت في إعجاز القخآف386
( لو كتاب الشكت عمى ابغ الربلح في عمـػ الحجيث ىػ852 -كتابي ىحا. كمشيع ابغ حجخ )

رار لشقل ىػ، ككحلظ كتاب نكت االنت1404بالسجيشة السشػرة  اإلسبلميةمغ إصجارات الجامعة 
(، كنكت ىػ538-غخاب في غخيب اإلعخاب لمدمخذخؼ )(، كنكت اإلىػ403-القخآف لمباقبلني )

مدائل الخبلؼ لمبغجادؼ، كالشكت في تفديخ كتاب سيبػيو، كالشكت عمى تقخيب التيحيب لمذيخ 
 عبج العديد بغ باز... إلخ.

 
"الشكتة"، ؼيقػلػف: ما الشكتة في ذلظ؟ ثع كثيًخا ما يدتخجـ العمساء في ثشايا كبلميع لفع  – 2

 : كجو الشكتة كحا ككحا.يقػلػف 
 
 لع أجج كمسة أدؽ مغ ىحه الكمسة في التعبيخ عغ مقاصج الكتاب كمػضػعاتو. - 3
 
ة كاحجة مغ القخاء، لػ استخجـ عشػاف آخخ لكاف مغ الستػقع أف ُيقبل عمى الكتاب شخيح - 4

 أما ىحا العشػاف فسغ السشتطخ أف يجتحب الذخيحتيغ.
 
ال بأس أف يثيخ العشػاف بعس الخبلؼ بيغ القخاء، كال أضغ أف أحًجا يدتصيع أف يدسي أحج  -5

أكالده، أك أحج كتبو، كيزسغ إجساع الشاس عمى االسع. كسا أف اإلجساع غيخ مخغػب، كغيخ 
 مسكغ أصبًل.
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 لساذا لع يفدخ القخآف؟الشبي 

 

ال ريب أف الشبي فّدخ بعس القخآف، مثل بياف عجد ركعات الربلة، كمقاديخ الدكاة، كمشاسظ 
الحج. فالسقرػد مغ الدؤاؿ: لساذا لع يفّدخ القخآف كمو كسا فعل السفّدخكف مغ بعجه؟ كيسكغ أف 

 و كسمع؟يقاؿ: كيف يفعل السفّدخكف شيًئا لع يفعمو رسػؿ هللا صمى هللا عمي

*** 
 :جػاب الذعخاكؼ 

ال أكافق عمى ىحا الجػاب، أنا قاؿ: َمغ مّشا يدتصيع أف يفّدخ القخآف بعج أف فّدخه رسػؿ هللا؟ 
 .فحتى الحجيث الشبػؼ ندتصيع أف نفّدخه أك نذخحو بعج رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع

القخآف، كىحا يسكغ أف يخّد عميو بأف كقاؿ بأف تفديخ اآليات الكػنية لع يكغ مشاسًبا لعرخ ندكؿ 
 .القخآف نفدو كردت ؼيو آيات ال تتشاسب مع عرخ الخسػؿ

 
*** 

 :جػاب عمي جسعة

السخكنة. لكغ يجاب عشيا بأف التفديخ يسكغ أف يكػف أيًزا ؼيو مخكنة، كمغ ثع فبل تزيع 
 .مخكنة القخآف بتفديخه
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*** 

 :جػاب إسبلـ كيب

كالرحابة لع يكػنػا محتاجيغ لتفديخ القخآف، ألنيع كانػا عخًبا فّدخ ليع ما أشكل عمييع. 
 .أقحاًحا. كلع يختمصػا كسا اختمصشا بأقػاـ أخخػ حتى ضعفت لغتشا

 
ال أعتقج أف ىحا صحيح، ألف القخآف ُمعجد لمرحابة، كمشيع أبػ بكخ لع يعمع معشى )فاكية 

لرحابة مغ فّدخ القخآف، كابغ كأًبا(. ىشاؾ في القخآف دقائق تخفى عمى الرحابة، كمغ ا
 .عباس، لو تفديخ السؿباس، كىػ مصبػع. كال يقف التفديخ عشجه، كإف عطست مشدلة صاحبو

*** 
 :جػابي السقتخح

ال يسكغ الجػاب بأف الػحي لع يشدؿ عمى نبّيو بالتفديخ، ألف الدؤاؿ يبقى قائًسا: لساذا لع يشدؿ 
ي لع يكغ لجيو الػقت، ألف هللا تعالى كاف يسكغ أف الػحي بالتفديخ؟ كال يسكغ القػؿ بأف الشب

 .يسشحو الػقت، كأف يسّج في عسخه، حتى يفّدخ القخآف

 
الجػاب في رأيي أف القخآف معجد، كتفديخه ال يقف عشج حّج. كقج تخكو هللا لمعمساء الحيغ ىع 

تع بالجانب المغػؼ مشو، كرثة األنبياء، فكّل عالع يقخأ القخآف إْف كاف إماًما في المغة ال بج أف يي
كأف يدجل ما كصل إليو. كإذا كاف العالع إماًما في الصب ال بج أف يفعل ذلظ في حجكد 

 .تخررو، كحلظ إذا كاف عالًسا باالقتراد أك اإلدارة أك غيخ ذلظ مغ العمـػ
*** 
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حخاـ؟ ال سألشي بعزيع: لساذا تفّدخ القخآف كلع يفّدخه رسػؿ هللا؟ قمت لو: ىل تعشي أف تفديخه 
أضّغ ذلظ، فأنا عمى سبيل السثاؿ لع يخصخ في بالي في يـػ مغ األياـ أف أفّدخ القخآف. بجأُت 
بفحز بعس ما جاء ؼيو مغ تفديخ، فػصمُت أف التفديخ السأثػر لقػلو تعالى: )ال َتطمسػف كال 

خالًفا ، فرجعُت بسا أراه م(ال ُتطمسػف )، كغيخ صحيح في (ال َتطمسػف )ُتطمسػف( صحيح في 
لكّل السفدخيغ، ألني ربسا عمسُت مغ الخبا كما يترل بيحا التفديخ ما ال يعمسػف. فيل أسكُت 

 عغ الترحيح أـ أجيخ بو؟

 
ثع الحطُت أنيع يفدخكف )الخجاؿ قّػامػف عمى الشداء( تفديًخا غيخ مشاسب، فأعمشُت أف الخجل 

)بسا فّزل هللُا بعزيع عمى بعس(، بل لػ كاف مفزبًل عمى السخأة تفزيبًل مصمًقا ما قاؿ هللا: 
 .ربسا قاؿ ما معشاه: بسا فّزميع عمييغّ 

 
كرأيُت أيًزا اضصخاب السفدخيغ في التػفيق بيغ دخػؿ الجشة بالعسل مغ اإلنداف، كدخػؿ 

 .الجشة بالفزل مغ هللا

 
 !كعجبُت مغ أقػاليع في تفديخ: كما ربظ بطبّلـ لمعبيج

 
 ... اآليات الستعمقة بتفزيل اآلخخة عمى الجنياثع رزقشي هللا فيًسا في بعس 

ثع كججُت نفدي مجفػًعا الستكساؿ السيسة، إذ رأيُت في مشاقذتي كنقجؼ كإضافتي ما يجعمشي 
أقجـ عمى التفديخ: عشجؼ شيء أقػلو في التفديخ، فيل أقػلو أـ ال أقػلو؟ مغ قاؿ بأف التفديخ 

 !حخاـ، وهللا قاؿ: أفبل يتجّبخكف القخآف؟
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 .لقج تخؾ القخآُف لمدّشة شيًئا، كتخكت الدّشُة لعقػؿ العمساء شيًئا

 
 قاؿ عسخ رضي هللا عشو: ُؾبس رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كلع يبيغ لشا ما الخبا؟

كسأؿ الشبي عغ الكبللة فقاؿ لو: أما تكؽيظ آيُة الريف، كشعغ بإصبعو في صجره؟ لع يفيع 
الكبللة إال عمى سبيل التقميج ألبي بكخ رضي هللا عشو.  عسخ آية الريف، كُؾبس كلع يفيع

كزعع بعس السذايخ أف في الكبللة حجيًثا نبػًيا، كليذ ىحا بذيء، فمػ كاف فييا حجيث لع تكغ 
 .لتذكل عمييع، وهللا أعمع بالرػاب

*** 
 :األحج
 ىػ1440شعباف   09

 ـ2019نيداف  14
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 نبح مسا جاء في ىحا الكتاب
 

ما شخعت في ىحا الكتاب كشت أنػؼ أف أقترخ عمى إسياماتي الدابقة في عمع أكؿ  
التفديخ، مغ خبلؿ ما كتبتو سابًقا في االقتراد اإلسبلمي كالفقو السالي، لعمي أجتحب بعس 
السيتسيغ بعمع التفديخ إلى حقل االقتراد كالفقو السالي، كأشمعيع عمى بعس ما في ىحا الحقل، 

 مغ خبلؿ التفديخ.
 

كبعج أف فخغت مغ تشفيح ىحا اليجؼ، رأيت أف أعيج الكخة كأضيف إسيامات أخخػ أكسع  
سيسا كأف  مسا سبق لي كتابتو. كلسا فخغت مغ ىحه السخحمة اقتشعت بأف ألجأ إلى كتب المغة، ال

 أحج السحكسيغ شمب مشي ذلظ.
 

لقارغ القخآف ثع دخمت في مخحمة أخخػ، كىي محاكلة فظ بعس اإلشكاالت التي تعخض  
في األلفاظ كالتخاكيب. كتػخيت في ذلظ الػضػح كالبعج عغ الستذابيات التي يعخضيا أصحابيا 

 بصخيقة عمع الكبلـ.
 

ع دائخة السدتفيجيغ مشو، مكتؽًيا بإدخاؿ شخح غخيب أكسّ  ثع نطخت في الكتاب فخأيت أفْ  
بعس اآليات، كلع يحكخىا، األلفاظ. كأخيًخا قخأت الكتاب فػججتو يذكػ مغ أنو لع يتعخض ل

 فقخرت أف أستكسميا في السخحمة األخيخة. 
 

صفحة فقط، كلكشي  200كعشجما بجأت العسل كشت أتػقع أف أكتب ؼيو كتاًبا في حػالي  
ما لبثت أف رأيتشي مذجكًدا مغ مخحمة إلى أخخػ، كمسا انتييت مغ مخحمة ارتحمت في أخخػ، 

 حتى بمغت صفحات الكتاب ما بمغت. 
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كأرجػ أف يجج القارغ في ىحا الكتاب تفديخ ما لع يفدخ، أك محاكلة تفديخ ما لع يفدخ.  
فقج كججت أف بعس السفدخيغ السعاصخيغ تػسعػا في التفديخ، كلكشيع فدخكا ما ىػ مفدخ، 
فجاء كتابيع غيخ مشاسب لمخاصة، كال مبلئع لمعامة، فالعامة غيخ مدتعجيغ أف يقخؤكا ثبلثيغ 

. كىاؾ تفديخ يخمػ مغ بياف الشكت كاإلشكاالت أتخدد في أف أصفو بأنو تفديخجدًءا. ككل 
 :بعس ما جاء في ىحا الكتاب

 الرفخ لع يخد في القخآف. -
 السدايا الشدبية. -
، كالبعج السشيجيالبعج الخبػؼ، كالبعج اإلرثي، كالبعج الدكػؼ، ك ىشاؾ عجة أبعاد في الكتاب:  -

 .كالبعج المغػؼ 
  .الدكػؼ ما جاء في مرارؼ الدكاةمغ البعج  -
، كؾيسة الدمغ )التفزيل ا مزاعفة(فديخ )أضعافً تطمسػف(، ك مغ البعج الخبػؼ: تفديخ )ال تُ  -

 الدمشي(.
 الحع في السيخاث.الكبللة، ك  الكبلـ عغ: مغ البعج اإلرثي -
، مغ الخجل كبيخ في القػؿ بأف السخأة قج تخث أكثخمغ البعج السشيجي: ما اكتذفتو مغ خصأ  -

 كالتػفيق بيغ القخآف كالحجيث في مدألة ىل يجخل اإلنداف الجشة بعسمو أـ بخحسة هللا؟
إليبلؼ قخير إيبلفيع، كمعشى )ثع( ا، ا صفً ا، كصفً ا دكً مغ البعج المغػؼ كاإلعخابي: إعخاب دكً  -

  في بعس السػاضع.
بػؾ فقج َكحَّبْت قبَميع قػـُ نػٍح كعاٌد كثسػُد "  42سػرة الحج  22 - . لساذا (42)الحج " كإْف ُيكحِّ

 كّحبْت كليذ كّحب؟
   

 : ضبّلـ -
 (.182" )آؿ عسخاف أفَّ هللا ليذ بطبّلـ لمعبيجذلظ بسا قجَّمت أيجيكع ك "

 ىل نفيع أف هللا ضالع كلكشو ليذ بطبلـ؟
 .23هللا: سػرة الحذخ الستكبخ مغ أسساء  -
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 (.40ما آمغ معو إال قميل )ىػد  -
 (.12)سػرة لقساف  كَمغ يذكْخ فإنسا يذكُخ لشفدو كَمغ كفخ فإّف هللا غشّي حسيج -
 .(61سػرة آؿ عسخاف  (:أبشاءنا كأبشاءكع ػا نجعُ فقل تعالَ  -

  ىل يػجج فعل مداعج في المغة العخبية؟  ما ىحا الفعل تعاَلػا؟  

 ما ىحا العصف؟ :الحيغ ال يؤمشػف باآلخخة في العحاب كالزبلؿ البعيجبل  -

 (.8)سػرة سبأ 

الخجاؿ قػامػف عمى الشداء: نقس قػؿ السفدخيغ بأف جشذ الخجاؿ مفزل عمى جشذ  -
 .، مع االستجالؿالشداء

 كسا في القخآف، أـ بخحسة هللا كسا في الحجيث؟ ىل يجخل اإلنداف الجشة بعسمو -
كثسة ما فائجة قػلو: كما كانػا ميتجيغ؟ أؼ: كما صاركا ميتجيغ. ػا كما كانػا ميتجيغ: ضمّ  -

اة ىحه أد تفديخ آخخ كىػ أنيع تحسمػا تكمفة الزبلؿ كتكمفة أخخػ، ىي فػات مشفعة اليجاية.
 ترمح لتفديخ عجد مغ اآليات األخخػ.ججيجة 

السفعػؿ السصمق؟ كلساذا لع يقل: كال ماذا يعشي ىحا (: 26كال تبّحر تبحيًخا )اإلسخاء  -
 تدخفػا إسخاًفا؟

مغ أدكات التفديخ معخكفة عشج السفدخيغ، لكشي تػسعت فييا لبياف  لع يقل: ىي أداة  -
 خرػصية العبارة القخآنية كؾيستيا اإلعجازية.

 (.87"فخيًقا كّحبتع كفخيًقا تقتمػف" )البقخة  -
ا كحبتع كتكحبػف أـ فخيقً  : فخيًقا تكحبػف كفخيًقا تقتمػف؟فخيًقا كحبتع كفخيًقا قتمتع؟ أـ :ىل التقجيخ

 ا قتمتع كتقتمػف؟ قً يكفخ 
 .(: التقجيخ: قج رأيشا كال زلشا نخػ 144قج نخػ )البقخة  -
 .56)فبل َيسمكػَف َكْذَف الزّخ عشكع كال َتحػيبًل( اإلسخاء  -

  أصميا: كال تحػيَمو.
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 الياء، كأشمقت الفتحة ألًفا.ُححفت 
 :عجد مغ اآليات مشياشبقُتيا أيًزا عمى ىحه األداة التفديخية 

  .5)كُيعِطْع لُو أجًخا( الصبلؽ 
 أصميا: أجخه.

  .10)كال َيدأُؿ حسيٌع حسيًسا( السعارج 
  أصميا: حسيسو.

  .15)ثّع يصسُع أف أزيَج( الُسّجثخ 
  أصميا: أزيجه.

 
 (.33فتياِتكع عمى الِبغاء إْف أردف تحّرًشا )سػرة الشػر كال ُتكخىػا  -
 
 عمـػ القخآف ىل ىي عمـػ المغة فقط؟ -
 :كردت في القخآف في ثسانية مػاضع :بعج إذْ  -
 (.8ا ال ُتدْغ قمػبشا بعج إذ ىجيتشا" )آؿ عسخاف ربش "
 (.80إذ أنتع مدمسػف" )آؿ عسخاف  أيأمخكع بالكفخ بعج "
نا كنخدُّ أنجعػ مغ دكف  "  (.71عمى أعقابشا بعج إذ ىجانا هللا" )األنعاـ  هللا ما ال يشفعشا كال يزخُّ

 (.89في ممتكع بعج إذ نجانا هللا مشيا" )األعخاؼ " قج افتخيشا عمى هللا كحًبا إف عجنا 
 (.115 لُيِزلَّ قػًما بعج إذ ىجاىع" )التػبة " كما كاف هللاُ 

 (.29ءني" )الفخقاف شي عغ الحكخ بعج إذ جا" لقج أضمَّ 
 (.87عغ آيات هللا بعج إذ ُأندلت إليظ" )القرز " كال َيُرُجنََّظ 

 (.32غ اليجػ بعج إذ جاءكع" )سبأ " أنحغ صجدناكع ع
 .إال قميبلً  كال نكاد نجج ىحه العبارة مدتعسمة حتى في الكتابات القجيسة 

 
 :: كردت في مػضعيغ في آية كاحجةكْيكأفَّ  -
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تسشَّػا مكانو باألمذ يقػلػف كيكأفَّ هللَا َيْبُدُط الخزؽ لسغ يذاء مغ عباده كَيْقِجُر " كأصبح الحيغ 
(. كال تكاد تجج ىحه 82" )القرز لػال أف مغَّ هللُا عميشا لخَدَف بشا كيكأنَّو ال ُيفمح الكافخكف 

 الكمسة مدتعسمة في الكتابات الحجيثة كال القجيسة.
 
 :َكُفػر -

 ؟ىل يعشي أف هللا ال يجازؼ الكافخ(. 17" )سبأ ػرالَكفُ " ىل نجازؼ إال 
 
 :ال نفّخؽ بيغ أحج -

 : بيغ أحج كأحج، بيغ أحج كآخخ.(. كنحغ نقػؿ136" ال نفخُِّؽ بيغ أحٍج مشيع" )البقخة 
 (.33أعمع ما ُتبجكف كما كشتع َتكتسػف" )البقخة "  -

 ؟شتع تبجكف كما كشتع تكتسػف ع ما ك: أعمتسػف؟ أـ: أعمع ما تبجكف كما تكىل التقجيخ
 
 :غفػٌر رحيعٌ  -

 (.173" إف هللا غفػر رحيع" )البقخة 
 (.192" فإف هللا غفػر رحيع" )البقخة 

 (.218البقخة وهللا غفػر رحيع" ) "
 (.34السائجة " فاعمسػا أف هللا غفػر رحيع" )

 (.145األنعاـ " )" فإف ربظ غفػر رحيع
 (.41ىػد " )" إف ربي لغفػر رحيع

 (.165األنعاـ كإنو لغفػر رحيع" )" 
 (.153األعخاؼ ِجىا لغفػر رحيع" )" إف ربظ مغ بع

 (.107يػنذ كىػ الغفػر الخحيع" ) "
 (.98يػسف " )نو ىػ الغفػر الخحيع" إ
 (.5الذػرػ ال إف هللا ىػ الغفػر الخحيع" )" أ
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 فمع تخد إال مفخدة. سساء، سسػات(. أما األرضكردت مفخدة كمجسػعة في القخآف ) الدساء -
  
 (، أما الدسع فمع يخد إال مفخًدا.كمجسػًعا في القخآف )برخ، أبرارالبَرخ كرد مفخًدا  -
 
كىشاؾ ُنكت أخخػ كثيخة يرعب حرخىا في ىحه الشبحة، يخاىا القارغ في مػاضعيا إف شاء  -
 .تعالى هللا
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 الجدء األكؿ
 / سػرة الفاتحة 1
 " بدِع هللِا الخحسِغ الخحيِع " 1الفاتحة سػرة 1

(، كسػرة الحسج، كأـ القخآف، : الفاتحة )فاتحة القخآف أك فاتحة الكتابىحه الدػرة تدسى 
: . بدِع: أصميا: أبجأ باسع هللاآيات تثشى في كل ركعة. بدع هللا كالدبع السثاني، ألنيا سبع

ُعخؼ فمع ُيْخَر ؼيو لبذ.  اء، أك ألنيا شيء قجباسِع. كححفت األلف لكثخة االستعساؿ، قالو الفخ 
: اإللو، تخكت اليسدة كأدغست ف صاحبو بسشدلة السختفع بو. هللا: مغ الدسّػ، أؼ العمّػ، ألاالسع

الجبللة  اسع: (. هللا1/19لمشحاس  معاني القخآففي الثانية، فرارت الًما مذجدة )البلـ األكلى 
دمحم بغ الحدغ. كقاؿ بعس خميل بغ أحسج كأبػ حشيفة واسع عمع غيخ مذتق مغ شيء، قالو ال

: إنو مغ أِلو يأَلو إذا تحيَّخ، ب َتِمُو إلى معخفتو. كقاؿ آخخكف : إنو مغ الػَلياف، ألف القمػ العمساء
ال يخكنو في  : إنو مغ الَه يميُو َلْيًيا إذا استتخ، ألف الخمقف العقػؿ تتحيخ ؼيو. كقاؿ بعزيعأل

 ق مأمػركف بعبادتو. لساذا كتب اسع: التعبج، ألف الخمالجنيا. كقاؿ بعزيع: إنو مغ التألو أؼ
أف يذبو الشفي، : لكثخة االستعساؿ، لكخاىة الجبللة: هللا، كلع يكتب: البله؟ في ححؼ األلف أقػاؿ

: هللا تعالى. الخحيعدشى، اختز بو : كاسع الخحسة، كىػ مغ أسساء هللا الحأك البلت. الخحسغ
فبلف رحيع، كلكغ ال يجػز أف يقاؿ: رحسغ. لساذا كتب: الخحسغ، : كيجػز أف يقاؿ دائع الخحسة.

الشكت يمتبذ بغيخه، لكثخة االستعساؿ ) : الخحساف؟ في ححؼ األلف أقػاؿ مشيا: ألنو الكلع يكتب
 (.  1/42لمسجاشعي 

 
 " " الحسُج هلِل ربِّ العالسيغَ  2سػرة الفاتحة 1

: رب العػالع. غمَّب رب السخمػقيغ كالسخمػقات. لع يقل: رب اإلنذ كالجغ، رب العالسيغ 
اآلدمي نفدو ألنو ناقز، فإف قاؿ: أنا جػاد فثّع بخل،  فييا العاقل. هللا يسجح نفدو، كعيب مجح

. كاآلدمي يسجح نفدو ليجتمب كمو ه عغ ذلظ: أنا شجاع فثّع جبغ، وهللا تعالى مشدّ كإف قاؿ
 (.1/23مزّخة، وهللا تعالى غشي عغ ذلظ )معاني القخآف لمشحاس مشفعة، كيجفع 

 



19 

 

 " الخحسِغ الخحيِع " 3ة الفاتحة سػر 1
 : دائع الخحسة.الخحسغ: كاسع الخحسة. الخحيع 

 
 " مالِظ يػـِ الجيِغ " 4الفاتحة سػرة 1

لساذا ُخزَّ  : السترخؼ باألمخ كالشيي.الجيغ. السمظغ: الجداء. كفي قخاءة: َمِمظ يـػ الجي 
يـػ الجيغ فاألمخ ؼيو كمو   ؟ ألف الجنيا يحكع فييا ممػؾ كرؤساء، أمايـػ الجيغ دكف غيخه
 (.1/48)الشكت لمسجاشعي 

: إف هللا مالظ ظ". ألنظ تقػؿمماختار أبػ حاتع الدجدتاني: "مالظ" كقاؿ: ىػ أجسع مغ " 
ككل نػع مغ األنػاع. كال يقاؿ  صيخ، كمالظ الخيح، كمالظ كل شيء مغ األشياء،الشاس، كمالظ ال

 (.1/23"ممظ" إال لمشاس كحجىع )معاني القخآف لمشحاس 
 
 " إياَؾ نعبُج وإياَؾ ندتعيُغ " 5سػرة الفاتحة  1

: يحا ال يشفي عبادة غيخه. العبادة( فلػ قيل: )نعبجؾ: ال نعبج إال إياؾ. ك "إياؾ نعبج"     
لصاعة مع تحلل كخزػع. شخيق معّبج: أؼ ُذلل بالػطء. لع يقل: إياؾ نعبج كندتعيغ. أعاد ا

: (. قاؿ بعس العمساء: في الكبلـ ححؼ، كالتقجيخ1/25معاني القخآف لمشحاس "إياؾ" تػكيًجا )
 كإياؾ ندتعيغ عمى ذلظ، كبظ ندتعيغ عمى عبادتظ.

 
شا العجكؿ ىػ ما يدسى في الببلغة بااللتفات، كىػ ى(. ك قاؿ: "إياؾ نعبج"، كلع يقل: )إياه نعبج

، 1/145، كالقخشبي 1/252، كالخازؼ 1/62تفديخ الدمخذخؼ عغ الغائب إلى السخاشب )
ؽ ص ، ككتاب الفػائ1/178، كابغ عاشػر 1/57، كالجر السرػف 1/42كأبي حياف  ج السذػِّ

98.) 
إلى آخخ، أك عغ خصاب  : ىػ العجكؿ عغ صيغة إلى أخخػ، أك عغ أسمػبااللتفات 

 نذاط الدامع، كإبعاد السمل عشو. إلى آخخ، مغ أجل التفشغ في الكبلـ، كتججيج
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( في كجػه الكبلـ، كإضيار لتفات الترخؼ كاالفتشاف )التفشغ: مغ فػائج االقاؿ الدمخذخؼ  
كبلـ، : تصخية نذاشو في سساع الع. أما فػائجه مغ جية الدامع فييالقجرة عمييا مغ جية الستكم

 (.1/62جرار إصغائو إليو بحدغ اإليقاظ )الكذاؼ كاست
: االلتفات فغ بجيع مغ فشػف نطع الكبلـ البميغ عشج العخب. كىػ عجكؿ كقاؿ ابغ عاشػر 

الستكمع عغ الصخيق الحؼ سمكو إلى شخيق آخخ، يذبو حالة مغ يشطخ إلى شيء، ثع يمتفت 
أسمػب التعبيخ عغ السعشى بعيشو، تحاشًيا مغ عشو. كألىل الببلغة عشاية بو، ألف ؼيو تججيج 

(، ؼيحرل بتججيج األسمػب تججيج نذاط الدامع، كي ال األسمػب الػاحج عجة ِمخار )مخاتتكخر 
(، كأنو 360/ 2بية )الخرائز يسلَّ مغ إعادة أسمػب بعيشو. كسساه ابغ جشي شجاعة العخ 

مو كيف شاء، كسا يترخؼ دليل عمى حجة ذىغ البميغ، كتسكشو مغ ترخيف أساليب كبل
 (.      1/178ع في مجاؿ الػغى بالكّخ كالفّخ )ابغ عاشػر الذجا

 
 :كااللتفات أنػاع 
: "لخبظ"، كلع (، قاؿ" )الكػثخمغ الستكمع إلى الغائب: "إنا أعصيشاؾ الكػثخ فرل لخبظ -

 : لشا.يقل
سكخكف" )يػنذ كًخا، إف رسمشا يكتبػف ما تقل هللا أسخع ممغ السخاشب إلى الستكمع: " -

 "، بعج أف كاف الخصاب بػاسصة الشبي عميو الدبلـ.(. قاؿ: "رسمشا21
: يقل (. لع22إذا كشتع في الفمظ كَجَخْيَغ بيع" )يػنذ حتى مغ السخاشب إلى الغائب: " -

 كجخيغ بكع.
السدجج  سبحاف الحؼ أسخػ بعبجه ليبًل مغ السدجج الحخاـ إلىمغ الغائب إلى الستكمع: " -

 : باَرؾ. (. لع يقل1األقرى الحؼ باركشا حػلو" )اإلسخاء 
ا" )مخيع  كقالػا اتخح الخحسغمغ الغائب إلى السخاشب: " - (. لع 88كلًجا، لقج جئتع شيئػًا إدَّ

 : جاؤكا. يقل
 
 " اىِجنا الرخاَط السدتؿيَع " 6 سػرة الفاتحة1
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: ثبتشا ؟ السقرػد"اىجنا" كىع عمى اليجػالسدتؿيع: أقخب شخيق إلى هللا. كيف قالػا:  
لرخاط السدتؿيع. قاؿ بعس : أرشجنا إلى ااىجنا الرخاط السدتؿيعاىجنا دائًسا. مى اليجػ. ع

 .الحؼ ال التػاء ؼيو كال حيل : الصخيق الػاضحخاط: كتاب هللا. الرالعمساء: الرخاط السدتؿيع
 
 غيِخ السغزػِب عمييع وال الزالِّيَغ "" صخاَط الحيَغ أنعسَت عمييع  7سػرة الفاتحة 1

نبياء كالسؤمشػف. السغزػب عمييع: الييػد. : بالجيغ الرحيح، كىع األأنعست عمييع 
 كربسا يكػف )السغزػب عمييع( السشافقيغ. )الزاليغ(: الييػد كالشرارػ.الزاليغ: الشرارػ. 

ف السغزػب عمييع مغ غيخ أل : غيَخ بالشرب بجؿ الجّخ، عمى االستثشاء السشقصع،كفي قخاءة
 ".جشذ "الحيغ أنعست عمييع

*** 
 بالدػرة: 1 ممحق

 القخآف لو مقجمة كليذ لو خاتسة

 قاؿ:

 القخآف لو مقجمة كليذ لو خاتسة.

 قمت:

السقجمة ىي فاتحة الكتاب: سبع آيات، كآياتيا غيخ شػيمة، كمتقاربة في الحجع. نتعمع مشيا 
كثيخ مغ السؤلفيغ مقجمة الكتاب عشجىع قج تكػف شػيمة، االخترار، كنتعمع مشيا الفائجة. 

 كعجيسة الفائجة، كالخاتسة عشجىع قج تكػف قريخة، كغيخ مفيجة.

 بجأت الفاتحة: بدع هللا، الحسج .
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كتزسشت آيات في غاية األىسية، تخترخ مقاصج القخآف: مالظ يػـ الجيغ، إياؾ نعبج، كإياؾ 
 ندتعيغ.

 كسا تزسشت الجعاء: اىجنا الرخاط السدتؿيع. 

 كالفاتحة تغشي عغ الخاتسة، فيي فاتحة كخاتسة في آف مًعا.

 ح بأنيا خاتسة.آيات(، كىي سػرة، كلع يرخّ  6آخخ سػرة في القخآف: سػرة الشاس )

 كاشتسمت عمى االستعاذة السفيجة.

 وهللا أعمع.

*** 

 الجسعة:

 ىػ1441شعباف  17

 ـ2020نيداف  10

*** 

 بالدػرة: 2ممحق 
  الفاتحة سػرة قريخة جامعة

 فييا حسج. -
 كفييا ثشاء. -
 كفييا أسساء كصفات. -
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 كفييا البعث كالجداء. -
 .)تسجيج( كفييا تعطيع -
 كفييا عبادة. -
 كفييا استعانة. -
 كفييا دعاء. -
 كفييا الرخاط السدتؿيع. -
 كفييا خبلصة عغ األمع الساضية. -

 قاؿ ابغ الؿيع:

 رحسة، كأكسصيا ىجاية، كآخخىا نعسة. سػرة الفاتحة أكليا

*** 
 الجسعة:

 ىػ1441شعباف  24

 ـ2020نيداف  17

 

 بالدػرة: 3ممحق 

 أعػذ باهلل مغ الذيصاف الخجيع 

 بدع هللا الخحسغ الخحيع

*** 
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 اسع الجبللة )هللا( في كل مشيسا.

 )الذيصاف( )الخحساف( الػزف نفدو، كالفخؽ كبيخ!

 نفدو، كالفخؽ نقصة! الخجيع: السصخكد مغ الخحسة.)الخجيع( )الخحيع( الػزف 

*** 

 .36، كُفّرمْت 200)كإما يشدغشظ مغ الذيصاف ندغ فاستعح باهلل( األعخاؼ 

 .98)فإذا قخأت القخآف فاستعح باهلل مغ الذيصاف الخجيع( الشحل 

*** 

 .30، كالشسل 1)بدع هللا الخحسغ الخحيع( الفاتحة 

 .41)بدع هللا( ىػد 

*** 

 عة:الجس

 ىػ1441شعباف  24

 ـ2020نيداف  17

*** 

 /سػرة البقخة2
 " ألع "   1سػرة البقخة  2
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عة أكائل الدػر أقػاؿ كثيخة ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة. كفي الحخكؼ السقص 
 :مشيا

: إف لكل كتاب سًخا، ، كاختاره الديػشي. قاؿ الذعبيىي مغ الستذابو الحؼ ال يعمسو إال هللا -
 : هللا أعمع بيا.القخآف فػاتح الدػر. كليحا نقػؿ ىحاكسّخ 

ىحه الحخكؼ ىي مغ حخكؼ المغة العخبية التي يدتعسميا العخب، كأراد هللا تحجييع بشفذ  -
 (.528غتيع. كالقرج مشيا تعجيد العخب )قانػف التأكيل ص حخكفيع، كبشفذ ل

(. كىحا 176/ 1بلؾ التأكيل ثخ تكخاًرا في الدػرة )مِ الحخكؼ السقصعة ىي الحخكؼ األك -
ل لدابقو. كذكخ بعس الكاتبيغ أف الدػرة إذا افتتحت بأكثخ مغ حخؼ فإف الحخؼ  القػؿ مكسِّ

 األكؿ مشيا ىػ األكثخ تكخاًرا، ثع الحؼ يميو، كىكحا. لكغ عميشا أف نتأكج مغ ىحا.    
(، هللا األعطع  تعالى )مثبًل ألع: ىػ اسعكل حخؼ مشيا مأخػذ مغ اسع مغ أسساء هللا -

: قمشا ليا قفي قالت قاْؼ. كلجػ تفديخ سة معيػد في العخبية. قاؿ الذاعخكاالكتفاء ببعس الكم
(، فأؼ صاّد مغ اإلنذ أك الجغ ىحا الحخؼ قج يكػف رمًدا لكمسة )صادّ سػرة ص ذكخت أف 

 يرّج الشاس عغ القخآف ودمحم؟
 ىي أسساء لمقخآف، كالفخقاف كالحكخ. -
 لمدػر.ىي أسساء  -
 ىي فػاتح لمدػر. -
" في الشجاء. كىي ألفاظ تشبيو غيخ أدكات تشبيو كاستفتاح، بسشدلة "ىا" في التشبيو، ك"يا ىي -

، كتفديخ السشار 3/24، كاإلتقاف 172/ 1البخىاف دة، لتكػف أبمغ في قخع األسساع )معيػ 
بيا خصابيع بسا : أريج (. حكي عغ قصخب أنو قاؿ234خآف ص ، كمباحث في عمـػ الق8/299

ألف الشفذ تتبع الغخيب  ال يألفػف، ليقبمػا عمى االستساع كالتفيع، شسًعا في استجراؾ الخصأ، أك
 (. 1/56كتصمبو )الشكت لمسجاشعي 

قاؿ  : إف ىحه الحخكؼ السقصعة متزسشة لجسيع السعاني التي ذكخىا السفدخكف.كقاؿ بعزيع -
خ، كبيزة الحجيج، : بيزة، فيخاد بيزة الصائيقاؿكليذ بذيء، ألنو ال يجػز أف : السجاشعي

 (.1/59كما أشبو ذلظ )الشكت في القخآف 
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حخكؼ اليجاء كالحخكؼ السقصعة ال محل ليا مغ اإلعخاب، فيي مػقػفة عمى الحكاية مثل 
 (. 1/61كاألصػات كاألرقاـ )الشكت لمسجاشعي 

*** 
 ممحق باآلية:

 ة أكائل سػر القخآفما قالو الدمخذخؼ في كصف الحخكؼ السقصع

الدمخذخؼ  :قاؿ 

إذ ىي أربعة  ،ما كرد في ىحه الفػاتح مغ أسساء الحخكؼ ىػ نرف أسامي حخكؼ السعجع"
األلف، كالبلـ، كالسيع، كالراد، كالخاء، كالكاؼ، كالياء، كالياء، كالعيغ، كالصاء،  :عذخ كىي

  .حخكؼ السعجع عمى عجدتدع كعذخيغ سػرة كالديغ، كالحاء، كالقاؼ، كالشػف، في 

  :كىحه األربعة عذخ مذتسمة عمى أنراؼ أجشاس صفات الحخكؼ

 الراد، كالكاؼ، كالياء، كالديغ، كالحاء.  :فييا مغ السيسػسة نرفيا

 األلف، كالبلـ، كالسيع، كالخاء، كالعيغ، كالصاء، كالقاؼ، كالياء، كالشػف.  :كمغ السجيػرة نرفيا

 األلف، كالكاؼ، كالصاء، كالقاؼ.  :كمغ الذجيجة نرفيا

البلـ، كالسيع، كالخاء، كالراد، كالياء، كالعيغ، كالديغ، كالحاء، كالياء،  :كمغ الخخػة نرفيا
 .كالشػف 

 الراد، كالصاء.  :كمغ السصبقة نرفيا

األلف، كالبلـ، كالسيع، كالخاء، كالكاؼ، كالياء، كالعيغ، كالديغ، كالحاء،  :كمغ السشفتحة نرفيا
 كالقاؼ، كالياء، كالشػف. 



27 

 

 القاؼ، كالراد، كالصاء.  :كمغ السدتعمية نرفيا

األلف، كالبلـ، كالسيع، كالخاء، كالكاؼ، كالياء، كالياء، كالعيغ، كالديغ،  :كمغ السشخفزة نرفيا
 كالحاء، كالشػف. 

 اىػ ما قالو الدمخذخؼ. ."القاؼ، كالصاء :كمغ حخكؼ القمقمة نرفيا

*** 

أبػ حياف  قائبًل:اعتخض عميو 

كقج أشاؿ الدمخذخؼ كغيخه الكبلـ عمى ىحه الحخكؼ بسا ليذ يحرل مشو كبيخ فائجة في عمع "
 ".التفديخ، كال يقـػ عمى كثيخ مغ دعاكيو بخىاف

 أقػؿ:

 ىل ما يجيجه أبػ حياف يجخل في التفديخ؟ كما يجيجه الدمخذخؼ ال يجخل؟

*** 

الذػكاني معتخًضا: كتبعو 

الحخكؼ مذتسمة عمى الشرف مغ جسيع الحخكؼ التي تخكبت لغة العخب مشيا، كػف ىحه "
كذلظ الشرف مذتسل عمى أنراؼ تمظ األنػاع مغ الحخكؼ السترفة بتمظ األكصاؼ ىػ أمخ 

ال معارض، كال يرح أف ال يتعمق بو فائجة لجاىمي كال إسبلمي، كال مقّخ كال مشكخ، كال مدمع ك 
 ."سبحانو، الحؼ أندؿ كتابو لئلرشاد إلى شخائعو، كاليجاية بو مغ مقاصج الّخب ايكػف مقرجً 

*** 
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 العجيب الحؼ يكاد ُيخخجو مغ زمخة السفدخيغ! ال أكافق الذػكاني عمى اعتخاضو

 نعع أكافقو لػ أثبت عجـ صحة ما قالو الدمخذخؼ.

 كقج نقل قػؿ الدمخذخؼ عجد مغ السفدخيغ مغ دكف اعتخاض: 

ىػ(، كابغ 728-ىػ(، كالشيدابػرؼ )725-ىػ(، كالخازف )710-كالشدفي )ىػ(، 606-الخازؼ )
 .ىػ(1393-ىػ(، كابغ عاشػر )1270-ىػ(، كاأللػسي )774-كثيخ)

  .ىػ(1059-كمغ الذيعة: الذيخازؼ )

 ـ(.1942ىػ(، كالخميمي )+1332-كمغ األباضية: اشؽير )

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441شػاؿ 11 
 ـ2020حديخاف  03

 
 ُب ال ريَب ؼيِو ىًجى لمستقيَغ "" ذلَظ الكتا 2البقخة سػرة  2

: ألف اإلشارة ىشا جاءت مغ الدساء ذلظ: إشارة لمبعيج. ىحا: إشارة لمقخيب. قاؿ الكدائي 
: الجسع، الجتساع السعاني ؼيو األرض، فجخت مجخػ البعيج. الكتاب: القخآف. كأصموإلى 

، نويو: أنو مغ عشج هللا، أك ال ريب في مزسػ كالحكع، أك النزساـ بعزو إلى بعس. ال ريب ؼ
: التعقيج كالتمبيذ كالتشاقس . كأسباب الذظ مشتؽية عشو، كىيأك ال ريب أنو ىجػ لمستقيغ

(. لساذا كاف الكتاب ىجػ لمستقيغ، كلع يكغ ىجػ لجسيع السكمفيغ؟ 1/67)الشكت لمسجاشعي 
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أف اإليساف خصػات: فسغ لع يؤمغ باهلل الجػاب أف الستقيغ ىع الحيغ يشتفعػف بو. كىحا يتزسغ 
بج مغ اإليساف باهلل كبأف الخسػؿ مغ عشج هللا كبأف الكتاب مغ  أكاًل فكيف يخجع إلى القخآف؟! ال

؟ ف إلى القخآف، كغيخ الستقيغ أكلى: الستقػف ال يحتاجػ ، ثع يكػف االنتفاع بو. قج يقاؿهللا
القخآف زاد إيسانيع كزاد عمسيع. فسغ افتقخ إلى  الجػاب أف الستقيغ أك السؤمشيغ إذا رجعػا إلى

 القخآف أغشاه هللا بالقخآف، كمغ استغشى عغ القخآف أفقخه هللا.
 

 : يسكغ قخاءة اآلية
 (.: ىػ ىجػ لمستقيغاب ال ريب ؼيو، ىًجػ لمستقيغ )أؼكتذلظ ال

 : ذلظ الكتاب ال ريب، ؼيو ىًجػ لمستقيغ.كيسكغ قخاءتيا أيًزا
 ىل التقجيخ:

 ذلظ الكتاب ال ريب ؼيو. ىػ ىجػ لمستقيغ. -
 ذلظ الكتاب ال ريب ؼيو أنو ىجػ لمستقيغ. -
 ذلظ الكتاب ال ريب ؼيو، ؼيو ىجػ لمستقيغ. -

 
بلـ : ذلظ الكتاب ال ريب ؼيو، ؼيو ىًجػ لمستقيغ. ححفت إحجاىسا ألف الككلعل التقجيخ 

ة كتمفع مختيغ، وهللا أعمع. كىحا " في الجانبيغ مًعا، تكتب مخ يريخ أخف كأبمغ. كىشا تعسل "ؼيو
ما يحكخ في عمع التجػيج لجػ الكبلـ عغ تعانق الػقف، كمعشاه أنو إذا تع الػقف عمى أحج 

 السػضعيغ لع يرح الػقف عمى اآلخخ.
 

 :كانطخ قػلو تعالى 
 (.5ـَ خمقيا لكع فييا ِدؼٌء كمشافُع" )الشحل " كاألنعا  -
 (.35غ اتبعكسا الغالبػف" )القرز سا كم" فبل يرمػف إليكسا بآياتشا أنت  -
 .2" تشديل الكتاب ال ريب ؼيو مغ رّب العالسيغ" الدججة  -
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 " الحيَغ يؤمشػَف بالغيِب ويؿيسػَف الربلَة ومسا رزقشاىع ُيشفقػَف " 3سػرة البقخة  2

: البعث، الجشة، الشار، الحداب، الجداء. الكافخكف ال يؤمشػف بعالع الغيب، بل بالغيب 
دشػف ركػعيا كسجػدىا. : يجيسػنيا في أكقاتيا كيحبعالع الذيػد فقط. يؿيسػف الربلةيؤمشػف 

: في الدكاة يقـػ بعسمو. كمسا رزقشاىع يشفقػف : فبلف قامت الدػؽ: دامت كلع تعصل. كمشو
األىل كاألكالد كاألقارب. لع يقل: )كيشفقػف مسا ل فييا الشفقات الػاجبة عمى كغيخىا. كربسا تجخ

 .مغ دكف أف يتختب عمى ذلظ أؼ خمل (. ما قالو ؼيو رعاية لمفاصمة القخآنيةرزقشاىع
 
 ْبمَظ وباآلخخِة ىع ُيػِقشػَف " " والحيغ ُيؤمشػَف بسا ُأندَؿ إليَظ وما ُأندَؿ ِمغ قَ  4سػرة البقخة  2

ؤمشػف : ال يؿ مغ قبمظ: ما أندؿ عمى الخسل قبمظ. أؼ: باإلسبلـ. كما أند أندؿ إليظبسا  
 (، رعاية لمفاصمة. ببعس كيكفخكف ببعس. لع يقل: )كيػقشػف باآلخخة

 
 ربِّيع وأولئَظ ىُع السفمحػَف " " أولئظ عمى ىًجى ِمغ 5سػرة البقخة  2

أكلئظ ىع السيتجكف : )شمبػا. لع يقل حيغ أدركػا ما: ىع الفي الجنيا كاآلخخة. السفمحػف  
 لع يقل: )ىؤالء عمى ىجػ مغ ربيع كىؤالء ىع السفمحػف(. (.ػف كأكلئظ ىع السفمح

 
 يع أـ لع ُتْشِحرىع ال يؤمشػَف "" إفَّ الحيَغ كفخوا سػاٌء عمييع أأنحرتَ  6سػرة البقخة  2

: األلف األكلى أأنحرتيعكافخ يغصي الحق كيخؽيو. : التغصية، كأف الكفخكا: أصل الكفخ 
تدسى ألف التدػية، كاألصل فييا االستفياـ، كأصل االستفياـ التدػية ألنظ عشجما تدتفيع فإنسا 

ال يفيع مغ اآلية أف عمى الخسػؿ صمى هللا عميو  لتدتػؼ مع مغ تدتفيسو في العمع. تفعل ذلظ
كسمع أف يتػقف عغ إنحارىع، بل يفيع مشيا أنيا تدمية لو كتخؽيف، حياؿ تكحيب ىؤالء 

لع يقل:  (.: )فإنيع ال يؤمشػف اية. لع يقلالسذخكيغ كعشادىع. عمى الخسػؿ الببلغ كعمى هللا اليج
 تيع أـ لع تشحرىع(.)إف الحيغ كفخكا ال يؤمشػف سػاء عمييع أأنحر 
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" ختع هللُا عمى قمػِبيع وعمى سسِعيع وعمى أبراِرىع غذاوٌة وليع عحاٌب  7سػرة البقخة  2
 عطيٌع "
، كسسي قمًبا لكثخة تقمبو. غذاكة: غصاء. كفي قخاءة: : جسع قمبختع: شبع. القمػب 

عل : كجلسقجر مزسًخا. كقج يكػف الفعل ا: ختع هللا )...( غذاكةً غذاكًة بالشرب. كلعل التقجيخ
كلجاف مخّمجكف بأكػاٍب كأباريَق"، ثع قاؿ:  يصػؼ عمييععمى أبرارىع غذاكة. قاؿ تعالى: "

(. ففي قخاءة مغ جّخ "الحػر" فقاؿ: 22-17لحِع شيٍخ مسا يذتيػف، كحػر ِعيغ" )الػاقعة ك "
فع مخخج ما "، يفيع أف الحػر ال يصاؼ بيغ، كلكغ السعشى مفيػـ، كإف خخج الم"كحػٍر ِعيغ

 : كُيؤَتػف بحػٍر ِعيغ. قاؿ الذاعخ: يصاؼ بو، كأف التقجيخ
 كرأيُت زكجِظ في الػَغى      متقمػًجا سػيًفا كرمحػا          

 :ف الخمح ال يتقمج. كقاؿ شاعخ آخخ: كحامبًل رمًحا، أليخيج
 عمفُتيا ِتْبػًشا كمػاًء بارًدا      حتى َشَتْت ىّسالًة عيشاىا        

 :كسقيُتيا ماًء بارًدا. كقاؿ آخخ :يخيج
ْجَغ الحػاجَب كالعيػنا        إذا ما الغانياُت َبَخْزَف يػًما      كزجَّ

 : ككحمغ العيػنا.يخيج
 
: األكؿ إنو لقخآف إال مفخًدا. كفي ذلظ أقػاؿ(. الدسع لع يخد في ا: )كعمى أسساعيعلع يقل 

: إنو عجشي حجيثكع، أك: سسعت كبلمكع. كالثانيكالسرجر ال يثشى كال يجسع، كقػلظ: يمرجر، 
ؼ، كالتقجيخ: عمى مػاضع سسعيع. كالثالث: إف الدسع يجؿ عمى األسساع عمى معشى الحح

 (. كمع ذلظ فإف ىحه األقػاؿ غيخ مقشعة. 1/82)الشكت لمسجاشعي 
 :ىحه اآلية مؤلفة مغ ثبلث جسل

 ".الجسمة األكلى: "ختع هللا عمى قمػبيع كعمى سسعيع -
 : كعمى أبرارىع غذاكة.الجسمة الثانية -
 : كليع عحاب عطيع.مة الثالثةالجس -

 عحاب عطيع: في اآلخخة.
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 اليػـِ اآلخِخ وما ىع بسؤمشيَغ "" وِمغ الشاِس َمغ يقػُؿ آمشَّا باهلِل وب 8سػرة البقخة  2

الكبلـ عغ  ىؤالء ىع السشافقػف. كقج سبق الكبلـ عغ السؤمشيغ ثع الكافخيغ، كىا ىػ ذا 
ؤمشيغ"، كما ىع بسقاؿ: " مشو قمًبا. السشافقيغ. سسي مشافًقا ألنو يجخل في اإلسبلـ لداًنا كيخخج

كاسع  (.3/341لفاصمة القخآنية )اإلتقاف (، كذلظ لسخاعاة ا: )كما آمشػاكلع يقل: )كلع يؤمشػا(، أك
 الفاعل السشفي )كما ىع بسؤمشيغ( أقػػ في نفي اإليساف.

 
لقاؼية بالشدبة لمذعخاء قج تخّل بالسعشى لسا قج يكػف فييا مغ تكمف، أما مخاعاة مخاعاة ا 

الفاصمة في القخآف فإنيا تتع دكف أؼ إخبلؿ بالسعشى، بل السعشى يأتي مع الفاصمة بكل سبلسة 
 كاندياب، فيي إما أف تديج السعشى، أك تحافع عميو عمى األقل.

 
 جعػَف إال أنفَديع وما يذعخوَف "والحيَغ آمُشػا وما َيخ" ُيخادعػَف هللَا  9سػرة البقخة  2

عل األكؿ: متسػيو بو كالتدكيخ. الف: اإلخفاء كاإليياـ بخبلؼ الحق لأصل الخجع 
". يخػ بعس العمساء أنيسا بسعشى ". فاألكؿ "خادع" كالثاني "خجعيخجعػف : ""، كالثاني"يخادعػف 

ًعا، أؼ ؼيو الفعل مغ خادع مخادعة كخجا  كاحج، كيسيد آخخكف بيشيسا، بحيث يكػف األكؿ
ة قج تقع مغ : شارؾ، قاتل، كيكػف الفعل الثاني مغ شخؼ كاحج. كالسخادعة مفاعمشخفيغ، مثل
 : قاتمو هللا، عافاه هللا، عاقبت المز.كاحج، كقػلظ

 
الخجيعة  : نجحتكقج يكػف ىشاؾ معشى آخخ: خادع: حاكؿ الخجيعة، أك مارسيا، خجع 

 : غمبتو في الخرػمة.ستو، أؼ: خاصستو فخر(، نحػ8/63العخب )قارف لداف 
 

كتاب معاني القخآف: خادع: فيل يػافق عمى ذلظ السفدخكف كعمساء المغة؟ كججت في  
: كما يخادعػف. قػلو: (. كفي قخاءة1/37: بمغ مخاده )معاني القخآف لمشحاس قرج الخْجع. خجع

ف أف هللا ال يخادعػنو، كيف يكػف ذلظ كىع يعمسػ " يفيج أنيع يؤمشػف باهلل، ك "يخادعػف هللا
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ؼ كأقاـ السزاؼ إليو مقامو. : ححؼ السزايخجع؟ قيل: السعشى: يخادعػف رسػؿ هللا، أؼ
 (.1/87ل السخادع )الشكت لمسجاشعي : يعسمػف عسكقيل: السعشى

، أؼ ىع يطشػف أنيع يخجعػف غيخىع كالحاؿ أنيع يخجعػف شتبيػف : كما يكما يذعخكف  
: الذاعخ، ألنو يفصغ لسا اىمػف. كأصل الذعػر: اإلحداس الجقيق بالذيء، كمشوأنفديع، فيع ج

 مغ السعاني كاألكزاف. يجؽّ 
 
 ٌب أليٌع بسا كاُنػا َيكِحبػَف "" في قمػبيع مخٌض فداَدىع هللُا مخًضا وليع عحا 10سػرة البقخة  2

ه : إنو بسعشى "مؤلعيغبسا كانػا يكحبػف: بدبب كحبيع. أليع: قاؿ بعس الشحػي  "، كردَّ
جؿ عمى السبلزمة " أبمغ، ألنو يز أف يكػف قج آلع ثع زاؿ ألسو، "أليع" يجػ الشحاس، بأف "مؤلًسا

بػف. يكّحبػف بآيات هللا، أك بخسل هللا.(. مخض: نفاؽ. كفي قخاءة2/286)البخىاف   : ُيكحِّ
 
 قالػا إنَّسا نحُغ ُمرمحػَف " ضِ " وإذا قيَل ليع ال ُتفدجوا في األر  11سػرة البقخة  2

 :ؼيو قػالف 
 : ليذ مغ عادتشا اإلفداد.أحجىسا -
 (.1/38صبلح )معاني القخآف لمشحاس : ما تدسػنو فداًدا ىػ عشجنا إاآلخخ -

ذخ جًجا في العالع كمو. : الفداد، كاإلصبلح. الفداد مشتاليـػ يتكخر ذكخ ىحيغ السرصمحيغ
كيخاد بيا اإلفداد، كقج تتخح ، سل عمى سبيل التسػيو كالشفاؽ: كمسة كثيًخا ما تدتعكاإلصبلح

و مفدج. لع ذريعة الحتبلؿ البمجاف السدتزعفة. فسا مغ أحج يقػؿ إنو يفدج حتى لػ عخؼ أن
 (. يقل: )إنشا ال نفدج

 
 ىُع السفدجوَف ولكغ ال يذعخوَف "" أال إنَّيع  12سػرة البقخة  2

لفداد، كيصسذ البرائخ. ال يذعخكف: ألنيع جاىمػف. ال ا : ألف الفداد يجخُّ ال يذعخكف      
 (.)انطخ اآلية التالية شتبيػف، ال يعمسػف ال ي :يذعخكف 

 (. 2/195، كفائجة االستفتاح ىي التشبيو )الخرائز : تأتي لبلستفتاح"أال" -
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سات الياتؽية ( في السكال: )ألػخيغ استخجاـ "أال" بجؿكيخػ بعس العمساء السعاص        
 (، فيي أيًزا الستفتاح السكالسة مغ شخؼ السخسل أك السدتقبل.      )التمفػنية

 
 (.22غ، نحػ: "أال تحبػف أف يغفخ هللا لكع" )الشػر " : لمعخض، أؼ الصمب بمي"أال -

 
( 13(، نحػ: "أال تقاتمػف قػًما نكثػا أيسانيع" )التػبة " لمحس )أك التحزيس"أال -

 (. سعشى: )ىبل(. كتكػف ىشا ب4/235)البخىاف 
 
" وإذا قيَل ليع آِمشػا كسا آمَغ الشاُس قالػا أنؤمُغ كسا آمَغ الدفياُء أال  13سػرة البقخة  2

 إنَّيع ىع الدفياُء ولكغ ال يعمسػَف "
: جسع سؽيو، كالدؽيو خبلؼ الخشيج.  صمى هللا عميو كسمع. الدفياء: أصحاب دمحمالشاس 

ككاف أثخياء قخير كزعساؤىا يددركف السؤمشيغ الفقخاء مغ أمثاؿ صييب كعسار كببلؿ، كيأنفػف 
 (.: )كلكغ ال يذعخكف كاحج. لع يقلأف يكػنػا معيع في ديغ 

 
ا معكع قالػا إنَّ " وإذا َلُقػا الحيَغ آمُشػا قالػا آمشَّا وإذا خَمػا إلى شياشيِشيع  14سػرة البقخة  2

 إنَّسا نحُغ مدتيدئػَف "
: جسع الذياشيغ زماف فييا معشى الذخط.: ضخؼ مدتيدئػف بالسؤمشيغ كبجيشيع. إذاأؼ  

: ىػ مغ الذيط، الخيخ، كىػ محىب البرخييغ. كقيل شيصاف، مغ شصغ، إذا بعج، كأنو بعج مغ
الكػفييغ. كىحا المفع مغ العامي كىػ االحتخاؽ، كأنو سسي بسا تؤكؿ إليو حالو، كىػ محىب 

: رؤساىع في شاط الحميب، أؼ احتخؽ. شياشيشيع :يح في لغة أىل الذاـ، فيع يقػلػف الفر
 الكفخ.

 
ىع في شػياِنيع َيعسيػَف "" هللُا يدتيدُئ بيع ويَ  15سػرة البقخة  2   ُسجُّ
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السداكجة أك ستيدائيع، فيػ مغ باب السذاكمة )أك : يجازييع عمى ايدتيدغ بيع 
ػف: يتحيخكف. كأف التقجيخ: )كيجعميع في شػيانيع يعسيػف(، أك )كيسجىع في (. يعسياالزدكاج

 (.شػيانيع حتى يعسيػا
 
" أولئَظ الحيَغ اشتَخوا الزبللَة باليجى فسا ربحْت تجارُتيع وما كاُنػا  16سػرة البقخة  2

 ميتجيَغ "
باليجػ( تمحق الستخكؾ. ككثيخ مغ الزبللة، كتخكػا اليجػ. الباء ) : استبجلػا. أخحكااشتخكا     

ـ يعكدػف القػؿ. ما ربحت تجارتيع: ما ربحػا في تجارتيع )معاني القخآف لؤلخفر الشاس اليػ 
ػف األعساؿ الخابحة. تجارة : شخاء، تجارة، ربح. فأكثخ الشاس يحب(. يخاشبيع بمغة التجارة1/47

اؿ كغيخىا : شمب األرباح كنساء األمػ بح. ككحلظ: تجارة خاسخة. التجارة: تجارة صاحبيا رارابحة
: )فسا كانت تجارتيع يقل (. لعكما اىتجكا: )يقللع (. 100/ 1القخآف  نكتمغ الديادة في الخيخ )

ضمػا كما كانػا ميتجيغ: تحسمػا  كقج تكػف )كاف( بسعشى: صار. كما كانػا: كما صاركا. (.رابحة
 كتحسمػا تكمفة فػات اليجاية! خدخكا مختيغ!تكمفة الزبلؿ، 

 
" َمثُميع كَسثِل الحي استػقَج ناًرا فمسَّا أضاءْت ما حػَلُو ذىَب هللُا بشػِرىع  17سػرة البقخة  2
 تخكيع في ُضُمساٍت ال ُيبرخوَف "و 

يو، جسع بيشيسا. قاؿ : الكاؼ لمتذبيو كمثل لمتذبمثميع: مثل ىؤالء السشافقيغ. كسثل 
(. 11" )الذػرػ "ليذ كسثمو شيء: زائجة، كسا في قػلو تعالى: ، أؼ: الكاؼ صمةالعمساءبعس 
: أكقج، أك ػرىع. استػقج: كسثل الحيغ استػقجكا ناًرا فمسا أضاءت ما حػليع ذىب هللا بشلع يقل
مغ غيخه إيقادىا. أضاءت ما حػلو: أضاءت لو فأبرخ الحؼ حػلو )معاني القخآف  شمب

فخد إلى الجسع، حسبًل عمى معشى (. عجؿ عغ السلع يقل: )ذىب هللا بشػره(. 1/42لمشحاس 
 (.رخكف فيع ال يبة الفاصمة القخآنية. كأف التقجيخ: )". كميج بحلظ لسخاعا"الحؼ

 
 ْكٌع ُعْسٌي فيع ال َيخِجُعػَف "" ُصعّّ بُ  18سػرة البقخة  2
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ال ُيبرخكف. ال يخجعػف: عغ : ال يتكمسػف )ُخْخٌس(. ُعْسٌي: ف. ُبْكعٌ : ال يدسعػ ُصعّّ  
 (.ضبلليع. لع يقل: )عسي ال يخجعػف 

 
" أو كَريٍِّب ِمَغ الدساِء ؼيِو ُضُمساٌت ورعٌج وبخٌؽ يجعمػَف أصاَبعيع في  19سػرة البقخة  2

 لسػِت وهللُا محيٌط بالكافخيَغ "آذاِنيع ِمَغ الرػاعِق َحَحَر ا
س أصابعيع. وهللا محيط السخاد رؤك : لدحاب، أك السصخ الذجيج. أصابعيع: االريِّب 

عق، كإشاعة جػ مخيف. كأف : مديصخ عمييع. كىحا تيجيج جاء بعج بياف الرػا بالكافخيغ
: فييا تيجيج لمكافخيغ، كتأنيذ )ححر السػت مغ الرػاعق(. وهللا محيط بالكافخيغ: التقجيخ

 بّيغ أنيع كافخكف. لع يقل: )وهللا محيط بيع(. لمسؤمشيغ.
 
" يكاُد البخُؽ يخَصُف أبراَرىع كمسا أضاَء ليع مَذػا ؼيِو وإذا أضمَع عمييع  20البقخة سػرة  2

 فَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "قاُمػا ولػ شاَء هللُا لحىَب بدسِعيع وأبراِرىع إ
: يأخح بدخعة. ؼيو: في الزػء. قامػا: كقفػا، ثبتػا. عكذ: مذػا. في القدع يخصف 

شاؾ كجػه أخخػ ال أراىا "، لعمو مغ باب التشػيع، كىمسا"، كفي الثاني:"إذا: "كاألكؿ مغ اآلية
رارىع: : بالسفخد، كلع يخد في القخآف إال مفخًدا. أب(. سسعيع4/204مقبػلة )انطخ البخىاف 

 بالجسع. لع يقل: )بأسساعيع كأبرارىع(. 
 إف هللا قجيخ عمى ىحا كعمى كل شي آخخ قجيخ. إف هللا عمى كل شيء قجيخ: 

لع يقل: )إف هللا قجيخ عمى كل شيء(. لع يقل: )إف هللا كاف عمى كل شيء قجيًخا(. في مػضع 
 :آخخ
 (.106" )البقخة عمى كل شيء قجيخ " ألع تعمع أف هللا -
 (.12" )الصبلؽ " لتعمسػا أف هللا عمى كل شيء قجيخ -
 (.284)البقخة " عمى كل شيء قجيخ " وهللا -
 (.120" )السائجة عمى كل شيء قجيخ" كىػ  -
 (.17" )األنعاـ عمى كل شيء قجيخ " فيػ -
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 (.39" )فرمت إنو عمى كل شيء قجيخ"  -
 (.27" )األحداب مى كل شيء قجيًخا" ككاف هللا ع -

 
كقج تختمف السجة الدمشية بيشيسا، فاإلضاءة مجتيا أشػؿ، كاإلضبلـ مجتو أقرخ، وهللا  

 أعمع.
 
 َغ ِمغ َقبِمكع لعمَّكع تتقػَف "" يا أيُّيا الشاُس اعُبجوا ربَّكع الحي خمقكع والحي 21سػرة البقخة  2

: تجخمػف في الحيغ مغ قبمكع: مغ األمع الساضية. لع يقل: )خمقكع كمغ قبمكع(. تتقػف  
اعسمػا كال تتكمػا لعمكع تتقػف: لعّل بسعشى الخجاء أك التػقع، أؼ: : تتقػف الشار. كزمخة الستقيغ. أ

 لعل ىشاؾ مػانع أخخػ تسشع مغ تحقق تقػاىع. عمى أعسالكع كارجػا مغ هللا القبػؿ.
 
" الحي جعَل لكع األرَض ِفخاًشا والدساَء بشاًء وأندَؿ ِمغ الدساِء ماًء فأخخَج  22سػرة البقخة  2

 بِو ِمغ الثسخاِت رزًقا لكع فبل تجعمػا هلِل أنجاًدا وأنتع تعمسػَف "
 

الخغع مغ : مياًدا عمى . فخاًشااعبجكا ربكع الحؼ جعل لكع: الحؼ جعل لكع: لعل التقجيخ 
: أنيا ال تخمق كال تخزؽ كال يسكغ أف تكػف كخكيتيا. ماًء: ماء السصخ. أنجاًدا: شخكاء. تعمسػف 

 أنجاًدا.
 
بدػرٍة ِمغ مثمِو واْدُعػا " وإْف كشُتع في َريٍب مسا ندَّلشا عمى عبِجنا فأُتػا  23سػرة البقخة  2

 كشتع صادقيَغ "   شيجاَءكع ِمغ دوِف هللِا إفْ 
  

 ريب: شظ. عبجنا: كرسػلشا دمحم. 
 إف كشتع في شظ مغ أف القخآف مغ عشج هللا، كتطشػف أنو كبلـ بذخ، فأتػا بدػرة مغ مثمو.
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. يذيجكف أف  شخكاء، الحيغ أنراركع، أعػانكع :القخآف، مثل سػر القخآف. شيجاءكع: مثل مثمو
 )أئّشكع لتذيجكف  أفّ  مع هللاِ  آليةً  أخخػ ( األنعاـ 19.

 : في ادعائكع بأف القخآف كبلـ بذخ. ػا بسغ شئتع مغ دكف هللا. صادقيغاستعيش
 
ْت  " فإْف لع تفعمػا ولغ تفعمػا فاتقػا الشاَر التي َوقػُدىا الشاُس  24سػرة البقخة  2 والحجارُة ُأعجَّ

 لمكافخيَغ "
 لع تفعمػا: لع تأتػا بدػرة.
  كلغ تفعمػا: كلغ تقجركا.

: األصشاـ التي كانػا يعبجكنيا. كلعل الجسع بيغ الشاس الحجارة: حجارة مغ كبخيت. كقيل
كالحجارة ألجل إىانة ىؤالء الشاس الكافخيغ الحيغ قمػبيع كالحجارة أك أقدى. الحع الفخؽ بيغ 

: مرجر. لع خكقات. كالػقػدقػد كالُػقػد. فالػقػد بالفتح ما يػقج بو كالحصب كسػاه مغ السحالػَ 
 (. يقل: )كالتي أعجت لمكافخيغ

 (.2/64( )البخىاف 6" )التحخيع ىا الشاس كالحجارةناًرا َكقػد: "كفي مػضع آخخ 
بو. كقج صشف فميححر الحيغ يخيجكف حفع القخآف مغ الخمط بيغ اآليتيغ، كىحا مغ الستذا 

: دليل اآليات متذابية ستذابية في المفع )انطخ مثبلً بعس السعاصخيغ كتًبا في بياف اآليات ال
(، كبعج اشبلعي عمييا تداءلت ىل ىي فعبًل تداعج عمى لفاظ، كدليل الستذابيات المفطيةاأل

التي قج تختمف خرية حفع القخآف، أـ تجعل ىحا الحفع أكثخ تعقيًجا؟ األمخ متخكؾ لمتجارب الذ
 لع يقل: )أعجت لكع(. بّيغ أنيع كافخكف. مغ شخز آلخخ.

 
ِخ الحيَغ آمشػا وعسمػا الرالحاِت أفَّ ليع جشاٍت تجخي ِمغ تحتيا  25سػرة البقخة  2 "وبذِّ

األنياُر كمسا ُرزقػا مشيا ِمغ ثسخٍة رزًقا قالػا ىحا الحي ُرزقشا ِمغ قبُل وُأُتػا بو متذابًيا وليع 
خٌة وىع فييا خالجوَف "أزو فييا   اٌج مصيَّ

كإذا بيشػا لع يديجكا عمى  لع يبيغ السفدخكف كضيفتو! ا: مفعػؿ مصمق.رزقً ُرزقشا: ُرزقشا بو.  
 ىحا كالسفعػؿ الصمق كثيخ الػركد في القخآف. أنو تأكيج، تأكيج لمفعل! كىحا غيخ كاؼ!
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لع  الحيس كالشفاس كغيخ ذلظ.: مغ فييا: في الجشات. مصيخة : في الذكل دكف الصعع.متذابًيا
(. لساذا؟ ال أدرؼ. أقػليا بعج اشبلعي عمى أقػاؿ العمساء. كقج 2/341يقل: مصيَّخات )اإلتقاف 

تجخؼ مغ تحتيا: في مػضع كاحج: "تجخؼ  مشي عمًسا بكثيخ. قاليا مغ قبمي مغ ىع أفزل
 (. 100" )التػبة تحتيا

 
" إفَّ هللَا ال َيْدتحيي أف يزخَب َمثبًل ما بعػضًة فسا فػَقيا فأما الحيَغ آمُشػا  26سػرة البقخة  2

ؼيعمسػَف أنَُّو الحقُّ ِمغ ربِّيع وأما الحيَغ كفُخوا ؼيقػلػَف ماذا أراَد هللُا بيحا َمثبًل ُيِزلُّ بِو كثيًخا 
 وما ُيِزلُّ بِو إال الفاسقيَغ "وَييجي بِو كثيًخا 

: ال يدتحي، بياء كاحجة. كالقخاءة بياءيغ ىي األصل، ككجو : كفي قخاءةال يدتحيي 
جػ الياءيغ استخفاًفا. فسا فػقيا: في الكبخ. كقيل: في الرغخ. القخاءة األخخػ ححؼ إح

: كييجؼ بو قميبًل. أك أف الكثيخ غ عغ شاعة هللا. كييجؼ بو كثيًخا: لعل التقجيخ: الخارجيالفاسقيغ
 أقل مغ الكثيخ األكؿ بكثيخ. أيغ كثيخ مغ كثيخ!الثاني 

 
" الحيَغ َيْشُقزػف عيَج هللِا ِمغ بعِج ميثاِقِو وَيقصعػَف ما أمَخ هللُا بِو أْف  27سػرة البقخة  2

 ي األرِض أولئَظ ىُع الخاسخوَف "يػصَل وُيفدجوَف ف
)القخابات(. صمة األرحاـ : مغ الحيغ: الفاسقيغ الحيغ. ميثاقو: تػكيجه. أف يػصل 

 : يخاشبيع بمغة التجارة كالخبح كالخدارة، ألنيع أك ألف الشاس عسػًما تجار.الخاسخكف 
 الخاسخكف: ألنيع خدخكا مختيغ: األكلى بالفداد، كاألخخػ بفػات الربلح!

 
ثع ُيحييكع ثع إليِو  " كيَف َتكفخوَف باهلِل وكشُتع أمػاًتا فأحياكع ثع ُيسيُتكع 28سػرة البقخة  2
 خجعػَف "تُ 

 تكفخكف بقجرة هللا عمى البعث!استفياـ تػبيخ كإنكار.  
تخجعػف: لمحداب كالجداء. لع يقل: : بالبعث مغ القبػر. األجل. يحييكع : عشج انقزاءيسيتكع

 (.)ثع تخجعػف إليو



41 

 

 
" ىػ الحي خمَق لكع ما في األرِض جسيًعا ثع استػى إلى الدساِء فدػاىغَّ  29سػرة البقخة  2

 سسػاٍت وىػ بكلِّ شيٍء عميٌع " سبعَ 
كغ ذكخ : إنسا ذكخ سساًء كاحجة كلاألخفر (. قاؿاستػػ: عسج، قرج. لع يقل: )فدػَّاىا 

بالشطخ إلى ما بعجىا " "سػاىغَّ  :: لعمو قاؿ(. أقػؿ1/54الدساء دؿَّ عمييغ كميغ )معاني القخآف 
لدسػات فدػاىغ سبع ستػػ إلى ا: ثع ا)سبع سسػات(، ال إلى ما قبميا )الدساء(. كأف التقجيخ

لع يقل: )كىػ  غ.كغ أف تشصبق في الحالي: يساألرض جسيًعا : لكع جسيًعا، ما فيسسػات. جسيًعا
 التقجيخ: كىػ عميع بيحا، كبكل شيء آخخ. (.عميع بكل شيء

 
َمغ  " وإذ قاَؿ ربُّظ لمسبلئكِة إني جاعٌل في األرِض خميفًة قالػا أتجعُل فييا 30سػرة البقخة  2

ُس لَظ ق  اَؿ إنِّي أعمُع ما ال تعمسػَف "ُيْفِدُج فييا وَيْدِفُظ الجماَء ونحُغ ُنَدبُِّح بحسِجَؾ ونقجِّ
مى ما ألقي. لع : اذكخ يا دمحم إذ قاؿ ربظ. كالعخب تححؼ إذا كاف ؼيسا بقي دليل عأؼ 

كة أشمقت اليػـ : الخسالة. كاأللػ يقل: )إني جعمت(. السبلئكة: جسع مَمظ. مذتق مغ األلػكة
 عمى مػقع إلكتخكني إسبلمي سّسي بيا.

 
 20أك: آدـ خميفة عشي بأمخؼ )فتح الخحسغ ص  : أؼ قػًما يخمف بعزيع بعًزا،خميفة 

عغ هللا في  : إف اإلنداف خميفةمساء القجامى كالسعاصخيغ أف يقاؿ(. كقج مشع بعس الع170ك 
حؼ أراه أف في السدألة قػليغ قجيسيغ، كمغ (. كال3/543الساؿ أك في الحكع )تفديخ السيجاني 

: سبلئكة شخحػا نفذ الدؤاؿ، فقالػاذىب إلى التكفيخ أك كاد فقج تشصع كارتكب خصأ ششيًعا. فال
إني أعمع ما ال (، فقاؿ ليع هللا تعالى: "30قخة "؟ )البمغ يفدج فييا كيدفظ الجماء أتجعل فييا"

 (. 30تعمسػف" )البقخة 
 إنكاًرا مشيع عمى ربيع إنسا سألػا ليعمسػا، أك ألنيع كخىػا أف ُيعرى هللا : لع يكغ ذلظأتجعل

(. كذىب السجاشعي إلى أف األلف ىشا ليدت لئليجاب كال 1/56)معاني القخآف لؤلخفر 
بلئكة استخشجت هللا تعالى االستفياـ كال التعجب كال اإلنكار، بل ىي لبلستخشاد، كأف الس
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(. مغ أيغ عمست السبلئكة بأنيع 1/125ذلظ؟ )الشكت في القخآف  كسألتو: ما كجو السرمحة في
: ليذ في القخآف إخبار  أعمسيع بحلظ مغ قبل. قج يقاؿيفدجكف في األرض؟ الجػاب أف هللا

مع الغيب )الشكت بحلظ. الجػاب أف ىشاؾ مححكًفا اكتفي مشو بجاللة الكبلـ، إذ السبلئكة ال تع
نقجس لظ: نقجسظ. مثل: نذكخ لظ، ديو. التقجيذ: التعطيع. (. التدبيح: التش1/125لمسجاشعي 

 كنذكخؾ.
 : كأنيع أرادكا أف يكػنػا ىع  الخمفاء بجاًل مغ البذخ.كنحغ ندبح

 
ـَ األسساَء كمَّيا ثع عخضيع عمى السبلئكِة فقاَؿ أنبئػني بأسس 31سػرة البقخة  2 اِء " وعمَّع آد

 ىؤالِء إْف كشُتع صادقيَغ " 
ب العاقل عمى غيخ (، غمّ أصحاب األسساء. لع يقل: )ثع عخضياعخضيع: عخض  

 : في أنكع أحق بالخبلفة.العاقل. صادقيغ
 
 لعميُع الحكيُع " " قاُلػا سبحانَظ ال عمَع لشا إال ما عمَّستشا إنَّظ أنَت ا  32سػرة البقخة  2

 يفيج اعتحار السبلئكة عغ شمبيع. سبحانظ : نشدىظ عغ الشقز. في اآلية ما  
: فبلف ة، كأف هللا عميع. كيسكغ أف تقػؿجاء في القخآف أف هللا عالع، عالع الغيب كالذياد 

رف هللا : فبلف عاقل، وهللا أعقل. كالعمع ىػ العقل، كال نلع، كلكغ هللا أعمع. كال تقػؿعا
ياد (، أؼ إف أسساء هللا كصفاتو تػؾيؽية، ال مجاؿ لبلجت3/156بالعاقل، لعجـ التػؾيف )اإلتقاف 

 فييا.
 
ـُ أنِبْئيع بأسساِئيع فمسَّا أنبأىع بأسساِئيع قاَؿ ألع أُقْل لكع إنِّي  33سػرة البقخة  2 " قاَؿ يا آد

 كتسػَف " أعمُع غيَب الدسػاِت واألرِض وأعمُع ما ُتبجوَف وما كشتع تَ 
 عمع ما: أ في القخآف مفخدة كمجسػعة. األرض: لع تخد إال مفخدة. لع يقل : أتتالدساء 

ع تبجكف كما كأعمع ما كشتتبجكف كما تكتسػف. لع يقل: )كأعمع ما تبجكف كما تكتسػف(. لع يقل: )
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(. كلعل التقجيخ ىػ األخيخ. في اآلية بياف فزل آدـ عمى السبلئكة، كلػ مغ بعس كشتع تكتسػف 
 الػجػه، كتبخيخ هللا تعالى الختيار اإلنداف خميفة.

 
ـَ فدججوا إال إبميَذ أَبى  34سػرة البقخة  2 واستكبَخ وكاَف ِمَغ " وإذ قمشا لمسبلئكِة اسُججوا آلد

 الكافخيَغ "
: مغ ال سجػد عبادة. آدـ ،تحية كتكخيع : سجػدكخ يا دمحم إذ قمشا. اسججكا آلدـ: كاذأؼ 
يشرخؼ )مسشػع مغ ، كىي الدسخة، أك مغ أَدمة األرض: كجييا. إبميذ: اسع أعجسي ال األْدمة

: ىػ اسع أعجسي معّخب، كقاؿ . كقاؿ الدجاج كغيخه مغ الشحػييغ( لمعمسية كالعجسةالرخؼ
قػالف كالخاجح أنو  : اإلياس. ىل كاف إبميذ مغ السبلئكة؟: ىػ عخبي مذتق مغ اإلببلسآخخكف 

ني. لع امترل عمى القػؿ األكؿ، كمشقصع )بسعشى لكغ( عمى القػؿ الث : استثشاءمغ الجغ. إال
(، عجؿ إلى الجسع لسخاعاة الفاصمة. لعل في اآلية ككفخ( أك )ككاف كافًخاأبى كاستكبخ يقل: )

: ي ميسة الخبلفة. كاف مغ الكافخيغ: قاؿ بعس العمساءتكخيًسا آلدـ كتفزيبًل لو عمى السبلئكة ف
 مغ األصل.: كاف في عمع هللا مغ الكافخيغ، أؼ كاف كافًخا كصار مغ الكافخيغ. كقاؿ آخخكف 

 
ـُ اسكْغ أنَت وزوُجَظ الجشََّة وُكبل مشيا َرَغًجا حيُث شئُتسا وال  35سػرة البقخة  2 " وقمشا يا آد

 الذجخَة فتكػنا ِمَغ الطالسيَغ "تْقَخبا ىحه 
إال في الجشة.  سع اليشيء. كالخغج ال يكػف حؿيقة: العير الػارغًجا: أكبًل كاسًعا. الخغج 

(. 112، كسػرة الشحل 58سػرة البقخة انطخ فقج يكػف امتحاًنا كاستجراًجا ) أما الخغج في الجنيا
 رغًجا: أكبًل رغًجا. رغًجا: صفة لسفعػؿ مصمق مححكؼ.

: رمد الحخاـ. كؼيو دليل عمى أف الحبلؿ كاسع كثيخ كالحخاـ قميل. كلعل كال تقخبا ىحه الذجخة
نفديع بالسخالفة. لع يقل: )فتكػنا تكػف في الجشة بعج ذلظ. الطالسيغ: ألىحه الذجخة ال 

 (.ضالَسْيغ
 

 : قاؿ تعالى 



43 

 

 (.35" )البقخة يا آدـ اسكغ أنت كزكجظ الجشة" كقمشا  -
بط -  (.48" )ىػد " يا نػح ـا
يع قج صجقت الخؤيا -  (.105-104" )الرافات " يا إبخـا
 (.10" )الشسل " يا مػسى ال تخف -
 .(55" )آؿ عسخاف عيدى إني متػؼيظ" يا  -
 

"، تعطيًسا لو : "يا أييا الشبي"، "يا أييا الخسػؿ: )يا دمحم(، بلفي القخآف الخصاب بػكلع يقع  
 (.3/110ًسا لمسؤمشيغ أال يشادكه باسسو )اإلتقاف كتذخيفػًا كتخريًرا لو بحلظ عسغ سػاه، كتعمي

*** 
 باآلية: 1ممحق 

 ذنػب األنبياء ىل ىي مغ الرغائخ؟

 عمييسا الدبلـ.سأتكمع عغ آدـ كيػنذ 

كلغ أتكمع عغ مػسى عميو الدبلـ، ألني أميل إلى أف سؤالو رؤيَة ربو ليذ ذنًبا، كصعقو ليذ 
عقاًبا، بل كاف مغ باب التجخبة العسمية عمى إثبات عجد البذخ عغ رؤية هللا في الجنيا، كسا 

قصعغ  سبق أف قمت. كالبذخ عاجدكف عغ الشطخ إلى الذسذ، كلسا نطخ الشدػة إلى يػسف
أيجييغ، فكيف لػ نطخ الشاس إلى هللا؟! ال بج ليع مغ أف ُيرعقػا! لع يؤىمشا هللا لخؤيتو في 

 الجنيا. 

 أما ما فعمو مػسى مغ قتل الؿبصي فأنا أختار أنو كاف قبل الشبػة، كقج أفخدتو بسقاؿ خاص.

*** 

 آدـ 
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 ارتكب معرية في الجشة فأندلو هللا مشيا.

. األنبياء بعزيع مغ أكلي ، كبعزيع مغ غيخ أكلي العـد  العـد

.  مغ لع يختكبػا مشيع معرية ىع أكلػ العـد

.مغ معرية ىع  كمغ ارتكب مشيع  غيخ أكلي العـد

 لى:قاؿ تعا

)كقمشا يا آدـ اسكغ أنت كزكجظ الجشة ككبل مشيا رغًجا حيث شئتسا كال تقخبا ىحه الذجخة فتكػنا 
 ميا، إال شجخة كاحجة مشيا. . أباح لو الجشة ك35مغ الطالسيغ( البقخة 

 .19)فكبل مغ حيث شئتسا كال تقخبا ىحه الذجخة فتكػنا مغ الطالسيغ( األعخاؼ 

 .117)فقمشا يا آدـ إف ىحا عجك لظ كلدكجظ فبل ُيخخجشكسا مغ الجشة فتذقى( شو 

 فتذقى أنت كزكجظ )كذّريتظ( إلى يـػ الؿيامة! الجنيا دار شقاء!

، مسا كانا ؼيو مغ نعيع الجشة! أال 36خخجيسا مسا كانا ؼيو( البقخة )فأزليسا الذيصاف عشيا فأ
 تخػ إلى قجرة ىحا الذيصاف! لقج قػؼ عمى أكؿ نبي مغ األنبياء!

 .120)فػسػس إليو الذيصاف قاؿ يا آدـ ىل أدلظ عمى شجخة الُخمج كُممظ ال يبمى( شو 

أك تكػنا مغ الخالجيغ( األعخاؼ )كقاؿ ما نياكسا ربكسا عغ ىحه الذجخة إال أف تكػنا ممكيغ 
20. 

 .20)فػسػس ليسا الذيصاف لُيبجؼ ليسا ما ككرؼ عشيسا مغ سػءاتيسا( األعخاؼ 
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. فمع تكغ شجخة الخمج كالسمظ، بل كانت شجخة 121)فأكبل مشيا فبجت ليسا سػءاتيسا( شو 
 كذف الدػءات كالعػرات! في إشارة لسا سيحجث في الجنيا بعج ذلظ. 

. كلعل ذلظ ليكػف قخيًبا مغ بشي 115نجج لو عدًما( شو )فشدي كلع  . لع يكغ مغ أكلي العـد
 البذخ! الحيغ يختكبػف السعاصي، التي يتػبػف مشيا أك ال يتػبػف.

ماؿ آدـ عغ نعيع الجشة كمو إلى ىحه الذجخة! غّخه الذيصاف  .121عرى آدـُ ربو فغػػ( شو ك )
 كّع كنػع! كتسكغ مشو! كأذىمو عغ كل ما في الجشة مغ

بصػا( األعخاؼ   . آدـ كحػاء كالذيصاف. الجداء ىػ اليبػط! اليبػط جداؤه اليبػط!24)قاؿ ـا

بصا( شو   ، آدـ كحػاء.123)قاؿ ـا

مغ الرعب أف نقػؿ إف خصيئة آدـ ىي مغ الرغائخ، ألنو أكؿ مغ ارتكب الخصيئة مغ 
، كألف الذجخة ليدت كألنو كاف في الجشةاألنبياء، بل مغ البذخ، كألنو نبي كليذ رجبًل عادًيا، 

 !إال شيًئا محجكًدا مغ جسمة أشياء متشػعة ككثيخة ال حرخ ليا كال حّج كال عّج كال شبو

 ححره هللا فقاؿ:

 .117)فقمشا يا آدـُ إفَّ ىحا عجٌك لَظ كلدكجَظ فبل ُيخخجشَّكسا ِمَغ الجشِة فَتْذَقى( شو 

 !إلى يـػ الؿيامة آدـ ندؿ مغ الجشة فذقي، كشقي معو كل بشي

 اعتخؼ بحنبو بعج ذلظ كالتجأ إلى ربو ىػ كزكجو:كلكشو 

 .23)قاال ربشا ضمسشا أنفدشا كإف لع تغفخ لشا كتخحسشا لشكػنغ مغ الخاسخيغ( األعخاؼ 

 :كقبل هللا تػبتو بعج ذلظ آدـ تابك 
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 .37)فتمقى آدـ مغ ربو كمسات فتاب عميو( البقخة 

 ، أؼ: فتاب عميو كىجاه.122فتاَب عميِو كَىَجػ( شو )ثع اجتباُه ربُُّو 

*** 

 كيػنذ  

:  نبي هللا ىخب كلع يكغ مغ أكلي العـد

 .140)إذ أبق إلى الفمظ السذحػف( الرافات 

 . 87غاضًبا( األنبياء )كذا الشػف إذ ذىب مُ 

 لكغ هللا لع يكتب لو الشجاح في ىخبو:

 . 141زيغ( الرافات جحَ )فداىع فكاف مغ السُ 

 كعاؾبو:

 .145)فشبحناُه بالَعخاِء كىػ سؿيٌع( الرافات 

 .48)كىػ مكطػـ( القمع 

 فاعتخؼ بحنبو، كسأؿ هللا أف يتػب عميو:

 . 88)فشادػ في الطمسات أف ال إلو إال أنت سبحانظ إني كشت مغ الطالسيغ( األنبياء 

( القمع   .48)إذ نادػ كىػ مكطـػ

 .146، كحساه بطّل )شجخة مغ يقصيغ( الرافات فقبل هللا تػبتو، فأخخجو مغ بصغ الحػت
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 كاستجاب دعاءه:

 . 88)فاستجبشا لو كنجيشاه مغ الغع( األنبياء 

 .50)فاجتباه ربو فجعمو مغ الرالحيغ( القمع 

 .148بعج أف آمشػا )فسّتعشاىع إلى حيغ( الرافات  كرّده إلى قػمو

*** 

سيسا أنيا صادرة مغ األنبياء، كلكشيا يرعب القػؿ بأف مثل ىحه الحنػب ىي مغ الرغائخ، ال 
 ، كسا أنو لع يخدنا أنيا كثيخة في العجد، كإف كانت كبيخة في الشػع!إال عغ القميل مشيعلع ترجر 

األنبياء ىع مغ البذخ، كالبذخ يريبػف كيخصئػف، ككل بشي آدـ خّصاء، كخيخ الخّصائيغ 
 التػابػف.

 كميع تابػا كأصمحػا.

 بيع في التػبة كالربلح. فعمى البذخ أف يتأسػا

 ديغ اإلسبلـ ديغ كاقعي، يشقل أتباعو مغ الػاقع إلى مقاربة السثاؿ قجر السدتصاع.

 القخآف جعمشا نعمع األمػر عمى حؿيقتيا، ال حدب األىػاء كالسرالح.

 لقج نذأنا عمى أف األنبياء مثاليػف، حتى فكخ بعزشا أنو ال يسكغ لمبذخ أف يقتجكا بيع أبًجا! 

 . أكضاع األنبياء كأصشافيعلػال القخآف ما عخفشا شيًئا مغ 

 لػال القخآف ما صجقت أف نبًيا ييخب، كما صجقت أف نبًيا يعري هللا في جشتة! 
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*** 

 األحج:

 ىػ1441شػاؿ  29

 ـ2020حديخاف  21

*** 
 باآلية: 2 ممحق

 ىل صحيح أف آدـ ارتكب إثًسا في الجشة؟

 قاؿ لي:

 أنتع السدمسيغ كثيًخا ما تقػلػف في تفديخ القخآف: الخصاب لمشبّي كالسخاد أّمتو. 

مغ العديخ أف يختكب الشبّي آدـ عميو الدبلـ، كفي الجشة، ىحه الخصيئة )األكل مغ الذجخة 
 السسشػعة(، فمساذا ال تقػلػف ىشا أيًزا: الخصاب عغ آدـ كالسخاد بشػ آدـ؟!

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441 ذك القعجة 05

 ـ2020حديخاف  25
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" فأزلَّيسا الذيصاُف عشيا فأخخَجيسا مسَّا كانا ؼيِو وقمشا اـِبصػا بعُزكع  36سػرة البقخة  2
 األرِض مدتقٌخ ومتاٌع إلى حيٍغ "لبعٍس عجٌو ولكع في 

: ارتكاب الحخاـ كاف سبًبا لئلخخاج مغ غ الذجخة، أك عغ الجشة. فأخخجيسا: ععشيا 
لحخاـ في الجنيا. خل الشار كأف يجخل الجشة فعميو باجتشاب اجأراد السؤمغ أف ال يالجشة، فإذا 

 ىػ العجاء.  الجكؿ كبيغ األفخاد، : كأف األصل بيغبعزكع لبعس عجك
 الرجاقة بيشيع: مرمحة عابخة. كقج يكػف في ىحه العجاكة مرمحة، وهللا أعمع.

 حاف.: ىحا يفيج أف الجنيا دار امتمدتقخ كمتاع إلى حيغ
 .123، شو 24ألعخاؼ بعزكع لبعس عجك: كردت في سػر أخخػ: ا

  : )األخبلء يػمئح بعزيع لبعس عجك إال الستقيغ(. كما أقل الستقيغ! 67في سػرة الدخخؼ 
 
ـُ ِمغ ربِِّو كمساٍت فتاَب عم 37سػرة البقخة  2  يِو إنَُّو ىػ التػاُب الخحيُع "" فتمقَّى آد

دـ، كقج ذكخه القخآف في مػضع ىي الجعاء الحؼ أليسو هللا آل: لعل ىحه الكمسات كمسات 
(. في اآلية بياف إلمكاف التػبة مغ الحنػب كالسحخمات. 23" )األعخاؼ بشا ضمسشا أنفدشار آخخ: "

لعل القرج مغ تجخبة آدـ أف يتعع بيا أبشاء آدـ، كيأخحكا مشيا العبخ كالجركس. فعمى اإلنداف 
التػاب: صفة : كثيخ  ىشاؾ سبيل لمتػبة مشيا.كاف ا ارتكبيا أف يتجشب السعرية، كلكغ إذ

 قبػؿ التػبة، يقبل التػبة كثيًخا. فالشاس كثيخكف، كذنػبيع كثيخة!
 
بل خػٌؼ " قمشا اـِبصػا مشيا جسيًعا فإمَّا يأتيشَّكع مشِّي ُىجًى فَسغ َتِبَع ُىجاَي ف 38سػرة البقخة  2

 عمييع وال ىع َيحدنػَف "
بصػا   بصا مشياجسيًعا: لع يقل مشياـا  السثشى جسع. (. : )ـا
ربسا يكػف السقرػد أف أبشاء آدـ سييبصػف مشيا إلى الشار إذا ارتكبػا الكفخ أك السعاصي. أما ك 

 إذا اختاركا شخيق اليجاية فإنيع سيكػنػف مغ الشاجيغ كمغ اآلمشيغ. 
 " بالخفع كالتشػيغ في اآليات كميا.: "خػؼٌ جسيػرقخأ ال
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، كانطخ 1/273 أبػ حيافكيعقػب بالفتح في جسيع القخآف ) كقخأ الدىخؼ كعيدى الثقفي 
  قاؿ: فسغ تبع ىجاؼ. لع يقل: فسغ تبعو. (.1/304الجر السرػف 

(، انتقل مغ االسع إلى الحع )ىجػ( كيف صارت مع ياء الستكمع )ىجاؼ(. لع يقل: )كال حدف 
افػف كال ىع يحدنػف(. ال خػؼ عمييع كال ىع فبل ىع يخ: (. كلع يقلالفعل كراعى الفاصمة

 مخة.  12: كردت في القخآف يحدنػف 
*** 

 ممحق باآلية:
 فإّما يأتيّشكع مّشي ىجػ

 .38( البقخة فإّما يأتيّشكع مشي ىجػ فسغ تبع ىجاؼ فبل خػٌؼ عمييع كال ىع يحدنػف )
 إّما = إْف + ما.

 إْف: شخشية.
 ما: لتػكيج الذخط.

*** 
عمساء المغة كعمساء التفديخ ييتسػف بشػف التػكيج الثقيمة متى تجخل كمتى ال تجخل؟ كال ييتسػف 

 إذا دخمت ماذا تفعل؟ ما كضيفتيا؟! 
 ما الفخؽ في السعشى بيغ )إّما يأِتكع( ك)إما يأتيّشكع(؟ 

 لع أعثخ عشج أىل المغة كال أىل التفديخ عمى شيء في ىحا السقاـ! 
مغ  لى كبلـ كاضح كمخترخ، يشرب عمى السػضػع، كال يجردش حػلوىشاؾ حاجة ماسة إ

 . بعيج
 كال يميق بالسفدخ أف يشقل كيسزي!

 وهللا أعمع.
*** 

 آيات أخخػ:
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ػَف عميكع آياتي فَسغ اتَّقى كأصمَح فبل خػٌؼ عمييع كال  )يا َبشي آدـَ إمَّا يأتيشَّكع ُرُسٌل مشكع َيُقرُّ
 .35ىع َيحدنػَف( األعخاؼ 

 .200ا يشدغّشظ مغ الذيصاف ندغ فاستِعْح باهلل( األعخاؼ )كإمّ 
 .26)فإّما تَخِيّغ مغ البذخ أحًجا فقػلي إني نحرُت لمخحسغ صػًما( مخيع 

 .41)فإّما َنحىبّغ بظ فإّنا مشيع مشتقسػف( الدخخؼ 
*** 

 الدبت:
 ىػ1441ذك القعجة  14
 ـ2020تسػز  04
 
 وكحَّبػا بآياِتشا أولئَظ أصحاُب الشاِر ىع فييا خالجوَف "" والحيَغ كفُخوا  39سػرة البقخة  2

أؼ ىع  :الكفخ يذسل التكحيب. أصحاب الشار: تخريز بعج تعسيع، فكفخكا ككحبػا 
 لع يقل: كالحيغ يكفخكف كيكّحبػف بآياتشا. أصحاب الشار: كأنيع مالكػىا كمبلزمػىا! مبلزمػف ليا. 

 ىع خالجكف فييا(.لع يقل: )
 
ِؼ " يا َبشي إسخائيَل اذكخوا نعستَي التي أنعسُت عميكع وأوُفػا بعيِجي أو  40البقخة سػرة  2

 بعيِجكع وإياَي فاْرَىُبػِف "
كِؼ كفػا بعيجؼ: بالصاعة. أُ ، أك أنعستيا عميكع. أَ : أنعست بيا عميكعأنعست عميكع 
يقل: )كارىبػِف(. فت الياء لمػقف كلمفاصمة. لع : فارىبػني. ححلثػاب. فارىبػفِ : بابعيجكع
 : ال تخىبػا إال إياؼ.السعشى

  
ًقا ِلسا مَعكع وال تكػُنػا أوَؿ كافٍخ بِو وال تذتخوا  41سػرة البقخة  2 " وآِمشػا بسا أندلُت مرجِّ

 ي ثسًشا قميبًل وإياَي فاتقػِف "بآيات
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جػز أف : ىل يمغ التػراة. كال تكػنػا أكؿ كافخ: بالقخآف. مرجًقا لسا معكع :بسا أندلتُ  
: كال تكػنػا أكؿ كافخ بو، كال آخَخ كافٍخ بو، ألف الكفخ أكلو كآخخه يكػنػا ثاني كافخ؟ الجػاب

(. فسغ كاف أكؿ كافخ فقج 3/121غ خز األكؿ بالحكخ لديادة إثسو )البخىاف كأكسصو سػاء، كلك
  : كال تكػنػا أكؿ الكافخيغ بو.ة سيئة. لع يقل: سشّ خخيغ عمى الكفخشجع اآل

 : كال تدتبجلػا. كال تبيعػا آياتي بثسغ قميل. كليذ السخاد أنو إذا ارتفعتذتخكا بآياتي ثسًشا قميبلً كال 
ثسغ، ألف أؼ ثسغ ميسا ارتفع فيػ قميل  : ال تذتخكا بآياتي أؼّ الثسغ أمكغ شخاء اآليات. السعشى

لع يقل: )كاتقػِف(. الستكمع لمػقف كلمفاصمة.  : فاتقػني. ححفت ياءالشدبة آليات هللا. فاتقػفِ ب
: ال تتقػا إال إياؼ، ال تتقػا أحًجا سػاؼ. أؼ إذا تعارض الخػؼ مغ هللا مع الخػؼ مغ السعشى

 البذخ يجب تخجيح الخػؼ مغ هللا، كإال كاف خػؼ اإلنداف مغ البذخ أعطع مغ خػفو مغ هللا.
 في ىحه اآلية: كإياؼ فاتقػف. في اآلية قبميا: كإياؼ فارىبػف.

 
 وَتكتسػا الحقَّ وأنتع تعمسػَف "" وال َتمِبُدػا الحقَّ بالباشِل  42البقخة سػرة  2

 الحق: الكتاب، القخآف. فالقخآف حق.  تخمصػا، ال تحخِّفػا )التػراة(. : الال تمبدػا 
. في حياتشا الجنيا، ما فعمتع: تعمسػف كأنتع دمحم صمى هللا عميو كسمع. : أكصاؼ كتكتسػا الحق
ما أكثخ ما نمبذ الحق بالباشل! كسبب انتذار ىحا الػباء ىػ أف  ،كأفعالشا كسمػكشاكفي أقػالشا 
 !سغ عمى العالع نطاـ يذجع عمى ذلظالشطاـ السيي

 
 دكاَة وارَكُعػا مَع الخاكعيَغ "" وأؾيُسػا الربلَة وآُتػا ال 43سػرة البقخة  2

: صمػا، مغ باب إشبلؽ اركعػاقخآف، يتكخر ذكخىسا مًعا. الدكاة قخيشة الربلة في ال 
الجدء كإرادة الكل. كؼيو تأكيج لمربلة التي سبق ذكخىا في مصمع اآلية، كؼيو زيادة، كىي 

 الربلة مع الجساعة.
 
 " أتأمخوَف الشاَس بالِبخِّ وتشَدػَف أنفَدكع وأنتع تتمػَف الكتاَب أفبل تعقمػَف " 44سػرة البقخة  2
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حه اآلية تشصبق عمى العمساء الحيغ يتمػف الكتاب كيحفطػنو : شاعة هللا، أك الخيخ. ىالبخ 
كيجرسػنو، ثع يأمخكف غيخىع كال يأمخكف أنفديع. يأمخكف بألدشتيع كال يعتقجكف ذلظ في قمػبيع، 

: أف تأمخكىا كتمدمػىا بالبخ، قبل أف تأمخكا غيخكع يقػلػف كال يفعمػف. تشدػف أنفدكعأك 
 ما أكثخ مغ يفعل ذلظ!كتمدمػىع. 

 
 " واستعيُشػا بالربِخ والربلِة وإنَّيا لكبيخٌة إال عمى الخاشعيَغ " 45سػرة البقخة  2

الحبلؿ،  : نؿيس الجدع. كل األعساؿ تحتاج إلى الربخ، كمشو صبخ عمىالربخ 
ا ألنيا تداعج عمى : لعميا ذكخت مع الربخ ربسكصبخ عغ الحخاـ. لكبيخة: لذاقة. الربلة

ة، بسعشى مبلزمة العبادة. كقيل: ىي : المدـك أك السبلزمالجعاء. كقيلالربخ. الربلة: أصميا: 
 ، لخفعو في الخكػع كالدجػد. : عطع العجدمغ الربل

". في مػضع آخخ الربلة، أك االستعانة مغ قػلو: "استعيشػاخ ك : أؼ الربلة، أك الربإنياك 
 :(1/81)معاني القخآف لؤلخفر 

 إليو".: "إلييسا" كال "ع يقل(. ل11" )الجسعة إلييايًػا انفزػا " كإذا رأكا تجارة أك ل -
 ".: "فييسا(. لع يقل73" )القرز ع الميل كالشيار لتدكشػا ؼيو" كمغ رحستو جعل لك -
 ".بيا(. لع يقل: "بيسا" أك "112" )الشداء أك إثًسا ثع يخـِ بو بخيًئا " كمغ يكِدْب خصيئة -

 قاؿ ابغ أحسخ:
 الجؼ    بخيًئا كمغ أجل الصِػؼِّ رمانيجاٍء كشُت مشو كك برماني         

 كقاؿ آخخ :
 نحغ بسػا عشجنا كأنَت بسػا    عشػَجؾ راٍض كالخأُؼ مختمفُ         

 
 ربِّيع وأنَّيع إليِو راجعػَف " " الحيَغ يطشُّػَف أنَّيع مبلقػ 46سػرة البقخة  2

داء. لع يقل: )كأنيع : لمسحاسبة كالجيطشػف: يعتقجكف. مبلقػ ربيع: يـػ الحداب. راجعػف  
 (. راجعػف إليو
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" يا بشي إسخائيَل اذكخوا نعستَي التي أنعسُت عميكع وأني فزمُتكع عمى  47سػرة البقخة  2
 العالسيَغ " 

. كىػ تكخار 40ة : سبق ذكخىا في اآلياذكخكا نعستَي التي أنعست عميكع يا بشي إسخائيل 
 (.ميكعاذكخكا أني أنعست علمتأكيج. لع يقل: )

(. فيل ىع كحلظ أـ لمييػد بأنيع شعب هللا السختار )السفزلضاىخ اآلية ؼيو متسدظ  
 كانػا كحلظ ثع ندعت مشيع ىحه الرفة؟

 
: "كشتع خيَخ أمة أخخجت لمشاس" عَب هللِا السختاَر، لقػلو تعالىىل صار السدمسػف ىع ش 

 (.110)آؿ عسخاف 
 

 ىع شعب هللا السختار.لعل أصحاب كل ديانة سساكية كانػا في كقتيع  
 

(، أؼ عمى العالسيغ في 32" )الجخاف تخناىع عمى عمع عمى العالسيغكلقج اخ: "قاؿ تعالى 
القاضي عبج فييع، كىحا خاص بيع ليذ لغيخىع )زمانيع، أك عمى كل العالسيغ لكثخة األنبياء 

(. 19يصي ص ، كالذشؿ9/404كأبػ حياف ، 4/14، كالساكردؼ 24الجبار في تشػديو القخآف ص 
ىحه الجية، ألف أمة دمحم أفزل )أبػ حياف  ( مغاف: ككاف االختيار )أؼ التفزيلقاؿ أبػ حي

9/404  .) 
  
كفي عرخنا ىحا نجج أف العالع كمو، السديحي كغيخ السديحي، يفزل الييػد عمى  

مختمف  السدمسيغ كيشحاز ليع كييابيع، كيحكع ليع كال يحكع عمييع إشبلقػًا، بدبب تفػقيع في
، كبدبب تغمغميع كنفػذىع في الييئات كالسالية مجاالت الحياة العمسية كالتكشػلػجية كاإلعبلمية

فيل يدتصيع السدمسػف قمب  !ى إنيع ضسشػا الديصخة عمى العالعكاألحداب كالسحافل الفاعمة، حت
 السعادلة، كمتى؟
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ا وال ُيْقَبُل مشيا شفاعٌة وال ُيؤخح " واتقػا يػًما ال َتجدي نفٌذ عغ نفذٍ شيئً  48سػرة البقخة  2
 شيا َعْجٌؿ وال ىع ُيْشَرُخوَف "م

، 1/386، كالكتاب لديبػيو 3/199اإلتقاف قاؿ األخفر: األصل: ال تجدؼ ؼيو ) 
: يسشعػف مغ (. ال تجدؼ: ال تغشي. عجؿ: فجاء. يشرخكف 1/88كمعاني القخآف لؤلخفر 

 العحاب.   
(، كبؿية اآلية 123البقخة " )ل مشيا عجؿ كال تشفعيا شفاعةكال ُيقب: "كفي الدػرة نفديا 

 (.متساثمة. لع يقل: )كال ىي ُتشرخ
 
يشاكع مغ آِؿ فخعػَف َيُدػمػَنكع سػَء العحاِب يحبِّحػَف أبشاَءكع  49سػرة البقخة  2 " وإذ نجَّ

  عطيٌع " وَيدتحُيػَف نداَءكع وفي ذلكع ببلٌء مغ ربِّكع
: كالخصاب ألتباعيع. كفي مػضع آخخ (.1/92ي القخآف لؤلخفر كإذ: كاذكخكا إذ )معان 

يع إبخ " )العحاب كيحبِّحػف أبشاَءكع يدػمػنكع سػءَ " ػِّمػف أبشاَءكع" يقت: "(. كفي مػضع ثالث6ـا
(. 3/392تشػيع األلفاظ السدسى بالتفشغ )اإلتقاف  : كىػ مغ(. قاؿ الديػشي141)األعخاؼ 

لع ". "ببلء :: صفة لػأحياء لمخجمة. عطيع داءكع: يدتبقػنيغّ يدػمػنكع: يحيقػنكع. يدتحيػف ن
 يقل: )ببلء عطيع مغ ربكع(.

 
 خقشا آَؿ فخعػَف وأنتع تشطخوَف "" وإذ َفَخْقشا ِبُكُع البحَخ فأنجيشاكع وأغ 50سػرة البقخة  2

 البحخ(.لع يقل: )فخقشا لكع لخصاب ألتباعيع كمغ بعجىع. فخقشا: فمقشا. : كاذكخكا إذ. كاكإذ 
في اآلية ما يفيج أف هللا قج يشرخ الزعيف، كقج ييـد  ، أؼ تحت أبراركع.: ذلظتشطخكف 

 .  القػؼ. فبل ييأس الزعيُف، كال يغتّخ القػؼُّ
 
 َل ِمغ بعِجِه وأنتع ضالسػَف " " وإذ واعْجنا مػسى أربعيَغ ليمًة ثع اتخحتُع الِعجْ  51سػرة البقخة  2

: ربعيغ ليمة لسشاجاتشا. كفي قخاءة: كعجناه أف يشقصع أكاعجنا مػسى: كاذكخ يا دمحم. كإذ 
: سافخ، عافاه هللا، عالج السخيس، قاتمو هللا. ة فاعَل قج تأتي بسعشى فعَل، مثلكعجنا. كصيغ
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الفخؽ بيغ الػعج كالسػاعجة أف الػعج مغ شخؼ كالسػاعجة مغ الصخفيغ. كالسػاعجة ىشا بسعشى 
: إف السػاعجة القبػؿ مقاـ الػعج مغ شخفو. كقيلالقبػؿ مغ مػسى، فقاـ : الػعج مغ هللا ك الػعج

: ستعساؿ صيغتيا بسعشى الػعج. كقيللسا كاف أغمب أحػاليا حرػؿ الػعج مغ الجانبيغ شاع ا
السػاعجة ىشا عمى بابيا بتقجيخ أف هللا كعج مػسى أف يعصيو الذخيعة كأمخه بالحزػر لمسشاجاة، 

ثاؿ لحلظ. اتخحتع العجل: إلًيا، عبجتع العجل. ضالسػف: ضالسػف بو باالمتكمػسى كعج ر 
 اتخحتع العجل: إلًيا لكع.ألنفدكع. 

 (.لع يقل: )ثع اتخحتع العجل بعجه
 
 ِمغ بعِج ذلَظ لعمَّكع تذكخوَف "" ثع عَفػنا عشكع  52سػرة البقخة  2

لعمكع تذكخكف:  : ىحا العفػ.أؼ: ىحا العفػ. لع يقل: )عفػنا عشكع بعج ذلظ(. تذكخكف  
 قج تذكخكف كقج ال تذكخكف، قج يذكخ بعزكع.

 
  " " وإذ آتيشا مػسى الكتاَب والفخقاَف لعمكع تيتجوفَ  53سػرة البقخة  2

غ الحق كالباشل. الكتاب : الحؼ يفخؽ بيكإذ: كاذكخكا إذ. الكتاب: التػراة. الفخقاف 
 جكف كقج ال تيتجكف، قج ييتجؼ بعزكع.لعمكع تيتجكف: قج تيت : بو.. تيتجكف : ىسا كاحجكالفخقاف

 
" وإذ قاَؿ مػسى لقػِمِو يا قػـِ إنَّكع ضمسُتع أنفَدكع باتخاِذكُع العجَل فتػُبػا  54سػرة البقخة  2

 يكع إنَُّو ىػ التػاُب الخحيُع "إلى بارِئكع فاقُتمػا أنفَدكع ذلكع خيٌخ لكع عشَج بارِئكع فتاَب عم
ذكع العجَل إلًيا، كالباء: ىشا لمتعميل، بسشدلة : بدبب اتخاالعجلَ كإذ: كاذكخكا إذ. باتخاذكع  

: أؼ فميقتل كل مغ عبج (. بارئكع: خالقكع. البخية: الخمق. اقتمػا أنفدكع4/256البلـ )البخىاف 
ى عمى القتل العجل نفدو، أك فميقتل مغ لع يعبجكا العجل عابجيو، كمشيع مغ حسل السعش

  كقج يكػف السعشى أنكع باتخاذكع العجل إلًيا قتمتع أنفدكع. السجازؼ.
 فتاب عميكع.  تبتع: أؼ ففتاب عميكعلعل التقجيخ: فتػبػا إلى بارئكع ... ذلكع خيخ لكع. 
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خحْتكع الراعقُة " وإذ قمتع يا مػسى لغ نؤمَغ لَظ حتى نخى هللَا َجْيخًة فأ 55سػرة البقخة  2
 وأنتع تشطخوَف "

كالسخاد أتباعيع كمغ بعجىع. جيخة: عياًنا. حتى نخػ هللا : كاذكخكا إذ. الخصاب ليع كإذ 
 : ما حلَّ بكع مغ العحاب.ي غاية الػقاحة كالتعجيد. تشطخكف : يبجك أف شمبيع فجيخة

 
 غ بعِج مػِتكع لعمَّكع تذكخوَف "" ثع بعثشاكع مِ  56سػرة البقخة  2

ىشا بعث في الجنيا. تذكخكف: ىحا البعث.  البعث: أحييشاكع، كالسقرػد ببعثشاكع 
لع يقل:  لعمكع تذكخكف: قج تذكخكف كقج ال تذكخكف، قج يذكخ بعزكع. تذكخكف: ىحا البعث.
 (.)ثع بعثشاكع بعج مػتكع

 
ْمَػى ُكمػا ِمغ شيباِت ما  57سػرة البقخة  2 ـَ وأندلشا عميكع الَسغَّ والدَّ " وضمَّْمشا عميكُع الَغسا

 ولكْغ كاُنػا أنفَديع َيطمسػَف "ضمسػنا رزقشاكع وما 
لع يقل: )ُكمػا مشيا(. لعل التقجيخ: ُكمػا مشيسا، ُكمػا مغ ىحه الصيبات. كمػا مشيسا، كىسا مغ 

  الصيبات.
ميا في سػرة األعخاؼ : فكفخكا كما ضمسػنا بكفخىع. مثكما ضمسػنا: يبجك أف ىشاؾ ححًفا تقجيخه

 (. ضمسػا أنفَديع. لع يقل: )كما ضمسػنا كلكغ 160
 

 : يفيج أف ىحا الطمع كاف مغ شأنيع كدأبيع كعادتيع.)كانػا يطمسػف أنفديع(
  

(، لسا في ىحا التقجيع مغ اعتشاء باالسع، أؼ "، كلع يقل: )يطمسػف أنفديعكقاؿ: "أنفديع يطمسػف 
 "، حدب قػؿ السفدخيغ.عميو بالشدبة لمفعل "يطمسػف  زيادة تخكيد

 
" يػافق رأس اآلية، أؼ الفاصمة القخآنية، كالفاصمة لمقخآف تأخيخ "يطمسػف ف كفزبًل عغ ذلظ، فإ

 كالقاؼية لمذعخ، كنعقج ىحه السقارنة بغخض تقخيب السعشى فقط.
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لكغ ال يقاؿ إف ىحا لزخكرة الفاصمة، كسا يقاؿ ذلظ في ضخكرة الذعخ. فإف مػافقة الفاصمة 

السعشى إما أنو ال يختل، أك يريخ أفزل، ألف القخآنية إما أف تكػف مداكية أك أفزل، أؼ إف 
 الكبلـ كبلـ هللا، كليذ كبلـ بذخ.

 
(، كإذ كانت فاصػػػمة 101ا ضمسشاىع كلكغ ضمسػا أنفديع" )ىػد كمكحيث لع تكغ فاصمة قاؿ: "

 (.118ىع كلكػػػغ كانػا أنفديع يطمسػػف" )الشحل كما ضمسشاقاؿ: "
 

" يخاد بو مديج عشاية باالسع ال يدمع أنفديع يطمسػف ف: "لسفدخكف مغ أكىشا يبجك أف ما قالو ا
 ليع، في ضػء آية ىػد، وهللا أعمع.

 
 الغساـ: الدحاب، الػيع. 

: ؼيو أقػاؿ كثيخة، مشيا : صسغة أك شخاب مثل العدل، عمى الذجخ ؼيأكمو الشاس : ما سقطالسغُّ
  كفي الحجيث: الكسأة مغ السّغ )متفق عميو(. .أك خبد الخقاؽ

 الدساني. : شائخ الدمػػ 
كال تعب. فيسا مغ  : ما ندؿ عمييع مغ شعاـ كشخاب كحمػػ بجكف كجّ كالسقرػد بالسّغ كالدمػػ 

 بج فييا مغ ماؿ كعسل. السػارد الصبيعية، بخبلؼ السػارد االقترادية التي ال
  

كباإلنكميدية  Biens: خبلؼ الخبائث. ففييا معشى ؾيسي، أنيا حبلؿ. يقابميا بالفخندية الصيبات
Goods . 

. مغ الرعب البت في ىحا األمخ، الختبلؼ معشى السغّ لساذا قّجـ الحمػػ )السّغ( عمى الدمػػ؟ 
أمجدناىع بفاكية كلحع مسا ك )فإذا كاف مغ الفاكية، فتقجيع الفاكية أمخ صحي عشج العمساء: 

 .21-20مسا يذتيػف( الػاقعة  خكف كلحع شيخٍ مسا يتخيّ  )كفاكيةٍ ، 22الصػر  (يذتيػف 
 .80، كشو 160، كاألعخاؼ 57السّغ كالدمػػ: البقخة 
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" وإذ قمشا ادخمػا ىحِه القخيَة فُكمػا مشيا حيُث شئُتع رَغًجا وادخمػا الباَب  58سػرة البقخة  2

ًجا وقػلػا ِحصٌَّة نغِفْخ ل  كع خصاياكع وسشديُج الُسحدشيَغ "ُسجَّ
: العير اب ليع كالسخاد مغ بعجىع. رَغًجا: أؼ أكبًل رغًجا. الخغجالخص: كاذكخكا إذ. كإذ  

رغًجا: أؼ أكبًل رغًجا. رغجا: ستجراج. الػاسع اليشيء. كلعل الخغج في الجنيا مغ باب االمتحاف كاال
 صفة لسفعػؿ مصمق مححكؼ تقجيخه: أكبًل رغًجا. 

: كمػا مشيا حيث شئتع رغًجا، "" ك "سجًجاادخمػا الباب: لع يقل: )ادخمػا مغ الباب(. الحع: "رغًجا
عشا خصايانا. كىحا شبيو بقػليع: سسٌع  : ُحطَّ الباب: باب القخية. ِحصَّة: أؼكادخمػا الباب سجًجا. 

 :(. كمغ ذلظ قػؿ الخشداء1/96خفر معاني القخآف لؤلكشاعٌة، أؼ: أمخؼ سسٌع كشاعٌة )
 نسػا ىي إقبػاٌؿ كإدبػارُ تختُع ما رتعْت حتى إذا َذَكخْت     فإ        

: كسشديجكع مغ الثػاب، أك سشديج مغ الثػاب مغ يديج سشديج السحدشيغ: مغ الثػاب. السقرػد 
 لع يقل: )كسشديجكع(. بّيغ أنيع محدشػف. مغ اإلحداف فػؽ اإليساف.

 
ًجا" )األعخاؼ كقػلػا ِحصَّة كادخمػا : "كفي مػضع آخخ   (.161الباب ُسجَّ

 
 الستذابو، كانطخ اآليتيغ بالكامل في السرحف، ففييسا تذابو آخخ.ىحا مغ  

 
َؿ الحيَغ ضمسػا قػاًل غيَخ الحي قيَل ليع فأندلشا عمى الحيَغ َضمسػا ِرْجدًا  59سػرة البقخة  2 " فبجَّ

 يفُدقػَف " ِمَغ الدساِء بسا كاُنػا
 قالػا: حشصة، عمى سبيل االستيداء!: كفخكا. ضمسػا 
لع يقل: )بسا كانػا (. عحاًبا. بسا كانػا يفدقػف: بدبب فدقيع. لع يقل: )فأندلشا عمييعرجًدا: 

 يطمسػف(. بّيغ أنيع فاسقػف أيًزا.
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" وإِذ استدقى مػسى لقػِمِو فقمشا اضِخْب بعراَؾ الحجَخ فانفجخْت مشُو  60سػرة البقخة  2
وال تعَثػا في األرِض اشخبػا ِمغ رزِؽ هللِا مػا و اثشتا َعْذَخَة عيًشا قج عمَع كلُّ أناٍس مذخَبيع كُ 

 ُمفدجيَغ "
(. راجع تتسة اآلية 160" )األعخاؼ نبجدت مشو اثشتا عذخَة عيًشافا: "كفي مػضع آخخ 

 في كل مغ الدػرتيغ.
 

: ىسا بسعشى كاحج، مغ باب تشػيع األلفاظ نفجار أبمغ في كثخة الساء. كقيل: إف االقيل 
 (.98السعاني ص كالتفشغ فييا )كذف 

قاؿ: ُكمػا . كل أناس: كل مجسػعة مشيع. السذخب: مكاف الذخب. : شمب الدؿيااستدقى 
 كاشخبػا. لع يقل: اشخبػا.

 مفدجيغ: حاؿ.: كال تفدجكا في األرض إفداًدا. العثػ: الفداد. التقجيخ
 
ـٍ واحٍج فادُع لشا ر  61سػرة البقخة  2 بَّظ ُيْخِخْج لشا مسا " وإذ قمتع يا مػسى لغ نربَخ عمى شعا

ُتشِبُت األرُض ِمغ َبْقِميا وِقثَّائيا وُفػِميا وَعَجِسيا وَبَرِميا قاَؿ أتدتبجلػَف الحي ىػ أدنى بالحي 
ىػ خيٌخ اـِبصػا ِمرًخا فإفَّ لكع ما سألُتع وُضِخبْت عمييُع الِحلَُّة والسدكشُة وباؤوا بغزٍب ِمَغ هللِا 

بآياِت هللِا ويقتمػَف الشبييَغ بغيِخ الحقِّ ذلظ بسا عَرػا وكاُنػا َيعتُجوَف  ذلَظ بأنَّيع كاُنػا يكفخوَف 
" 

شعاـ كاحج: ضاىخ اآلية أف  كالسخاد غيخىع، مغ بعجىع. : كاذكخكا إذ. الخصاب ليعكإذ 
خاصة يجسع  اياالصعاـ الػاحج أفزل مغ األشعسة الستعجدة. ربسا ألف ىحا الصعاـ الػاحج لو مد 

مغ حيث السعشى  كغيخه مغ السفدخيغ )قارف الخازؼ  ، وهللا أعمعكزيادة األشعسةفػائج جسيع 
 كقج يكػف نػًعا عالًيا غيخ مألػؼ! (.كاالخترار كالػضػح

خرػًصا، أك الحبػب عسػًما. كقيل: الثػـ. كفي قخاءة: كثػميا. باؤكا: رجعػا.  : الحشصةالفـػ
   القتة كىي معخكفة تذبو الخيار. :القثاء
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: ىحا يجؿ عمى عجـ الخشج. فاإلنداف الخشيج بجلػف الحؼ ىػ أدنى بالحؼ ىػ خيخأتدت 
عمى الشػع،  يفزل دائًسا ما ىػ أفزل. أما تفزيل األدنى فيػ مغ عسل الدفياء. فزمػا الكعّ 

بجلػف الحؼ ىػ أدنى بالحؼ ىػ خيخ: الحع الباء، لع يقل: كفزمػا الخدؼء عمى الجيج. أتدت
: تمحق الستخكؾ. أؼ كيف تتخكػف ما ىػ خيخ خيخ بالحؼ ىػ أدنى(. الباء بجلػف الحؼ ىػأتدت)

كتأخحكف ما ىػ أدنى؟! كىحه قاعجة ميسة في السفاضمة كالتخجيح، ؼيجب تعطيع ما ىػ نافع، 
 ، إف لع يسكغ اجتشابو جسيًعا. كتقميل ما ىػ ضارّ 

 
بصػا مرًخا: قاؿ بعزيع  السقرػد مرخ مغ : السقرػد مرخ بعيشيا. كقاؿ آخخكف  :ـا

بصػا مرَخ، ألنيا مسشػعة مغ بلـاألمرار، إذ لػ كاف السقرػد ىػ األكؿ لجاء الك : ـا
(. قاؿ تعالى عمى لداف فخعػف: "أليذ 3/351الرخؼ، ككرد ذلظ في قخاءة شاذة )السقتزب 

 (. 99ك 21، كيػسف 87أيًزا سػرة يػنذ ، كانطخ 51الدخخؼ " )لي ُمْمُظ ِمْرخَ 
 

خاف " )آؿ عسبغيخ حق كيقتمػف األنبياء: "شبييغ بغيخ الحق: كفي سػرة أخخػ كيقتمػف ال 
: "، كفي الثانية(. ففي األكلى: "الشبييغ"، كفي الثانية: "األنبياء". كفي األكلى: "بغيخ الحق112

". ال يفيع مغ ذلظ أف ىشاؾ قتبًل لؤلنبياء بحق، بل السخاد التأكيج كزيادة التذشيع "بغيخ حق
 عمييع.
 .78، كسػرة السائجة 112: مثميا في سػرة آؿ عسخاف ذلظ بسا عرػا ككانػا يعتجكف  

 
: ) ذلظ بسا كانػا يعرػف كيعتجكف (. فيل لع يقل : )ذلظ بسا عرػا كاعتجكا(، كلع يقل 

ع يكغ كحلظ، (، كعريانيع ل1/383ؤىع كالذيء الرادر مشيع دائًسا )أبػ حياف كاف اعتجا
 االعتجاء، كعجـ كجػدىا مع العرياف؟ " معبجاللة كجػد "كانػا

 
خ دائع. كعمى ىحا قج يكػف قج يرعب ترػر االعتجاء مشيع دائًسا، كالعرياف مشيع غي 

 (، كلكغ جاء التعبيخ عشو بعبارة أجسل كأبمغ، وهللا أعمع.السخاد: )بسا كانػا يعرػف كيعتجكف 
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" لئبل يفػت ككانػا يعتجكف : "لوكفي أف يقاؿ بأنو َعَجَؿ عغ قػلو: )كاعتجكا( إلى قػ كال ي 

(. فيحا يرح في حق البذخ، كال يرح في حق هللا. 1/383تشاسب مقاشع اآلؼ )أبػ حياف 
ا أف تحافع عمى السعشى فسخاعاة الذكل ال تكػف في القخآف عمى حداب السعشى أبًجا، بل ىي إم

 أك تديجه.
 (.76ف السؤمشػ " )استكانػا لخبيع كما يتزخعػف  فسا: "كقخيب مشو قػلو تعالى 

*** 
 ممحق باآلية:

 : مغ ىع األنبياء الحيغ ُقتمػا؟يقتمػف األنبياء بغيخ حق

 جاء قتل األنبياء بغيخ حّق في اآليات التالية:

 61البقخة 

 91البقخة 

 21آؿ عسخاف 

 112آؿ عسخاف  

 181آؿ عسخاف 

 155الشداء 

*** 

 عمى األنبياء فقط:كجاء فييا ذكخ األنبياء، كالخسل، كلع يقترخ األمخ 

 .87)أفكّمسا جاءكع رسػٌؿ بسا ال تيػػ أنفدكُع استكبختع ففخيًقا كّحبتع كفخيًقا تقتمػف( البقخة  
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 .183)قل قج جاءكع رسٌل مغ قبمي ... فمَع قتمتسػىع( آؿ عسخاف 

 كلع يقترخ عمى الييػد، لكشو فييع أكثخ.

*** 

 الخسل لع يخد ذكخىع جسيًعا في القخآف:

 .78أرسمشا رسبًل ِمغ قبمَظ مشيع َمغ قررشا عميظ كمشيع َمغ لع نقرز عميظ( غافخ )كلقج 

 قج يقاؿ بأف الحيغ لع يخد ذكخىع ىع الحيغ ُقتمػا أك بعزيع.

 كلكغ ىحا مدتبعج.

*** 

 ىل السقرػد أف ىؤالء األنبياء كالخسل ُقتمػا فعبًل؟

 ءه كرسمو؟:أـ ىي تيجيجات بالقتل كمحاكالت لمقتل، وهللا حسى أنبيا

 .116)قالػا لئغ لع تشتِو يا نػُح لتكػنّغ ِمَغ السخجػميغ( الذعخاء 

 . السقرػد: شعيب عميو الدبلـ.91)كلػال رىُصَظ لخجسشاؾ( ىػد 

يع. كأرادكا بو كيًجا فجعمشاىُع األخدخيغ( األنبياء   -69)قمشا يا نار كػني بخًدا كسبلًما عمى إبخـا
70. 

 .98اىُع األسفميغ( الرافات )فأرادكا بو كيًجا فجعمش

 .24)فسا كاف جػاَب قػمو إال أف قالػا اقتمػه أك حّخقػه فأنجاه هللُا مغ الشار( العشكبػت 
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 .20)قاؿ يا مػسى إّف السؤل يأتسخكف بَظ ليقتمػَؾ( القرز 

 .26)كقاؿ فخعػُف ذركني أقتْل مػسى( غافخ 

 . قالػا ىحا لمخسل.18يذ  )قالػا إنا تصّيخنا بكع لئغ لع تشتيػا َلشخجسّشكع(

 . السقرػد: دمحم صمى هللا عميو كسمع.30)كإذ يسكخ بَظ الحيغ كفخكا ِلُيثبتػؾ أك يقتمػؾ( األنفاؿ 

*** 

كل األنبياء كالخسل الحيغ ذكخىع القخآف لع يكغ ىشاؾ أّؼ ترخيح بقتل كاحج مشيع باسسو، بل 
 القتل:األمخ إما الدكػت كإما الترخيح بأف هللا نّجاىع مغ 

 . السقرػد: مػسى.33)فأخاُؼ أف يقتمػِف( القرز  

 .62-61)قاؿ أصحاُب مػسى إنا َلُسجَركػف. قاؿ كبّل( الذعخاء 

 .115-114)كلقج مشّشا عمى مػسى كىاركف. كنّجيشاىسا( الرافات 

 .55)إذ قاؿ هللا يا عيدى إّني متػّؼيَظ كرافُعَظ إلّي( آؿ عسخاف 

السديَح عيدى ابَغ مخيَع رسػَؿ هللا كما قتمػه كما صمبػه كلكغ ُشّبو ليع( الشداء )كقػِليع إّنا قتمشا 
157. 

*** 

 ليدت ىشاؾ نرػص ثابتة تبيغ أسساء األنبياء الحيغ ُقتمػا.

 يسكغ أف تكػف تيجيجات كمحاكالت.



65 

 

 ىل ىػ قتل أـ ىي محاكالت لمقتل؟

ل: يا رسػؿ هللا! ىحا القاتل فسا باؿ كرد في الحجيث الشبػؼ أف القاتل كالسقتػؿ في الشار. قي
 السقتػؿ؟ قاؿ: إنو كاف حخيًرا عمى قتل صاحبو )متفق عميو(.

 فرار الحؼ يحاكؿ القتل كيحخص عميو كالقاتل.

 ىحا وهللا أعمع.

 )قارْف ابغ الؿيع كإسبلـ كيب كغيخىسا(. 

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441رمزاف  19

 ـ2020أيار  12

 
إفَّ الحيَغ آمشػا والحيَغ ىاُدوا والشرارى والرابئيَغ َمغ آمَغ باهلِل واليػـِ "  62سػرة البقخة  2

 ال خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف "اآلِخِخ وعِسَل صالًحا فميع أجُخىع عشَج ربِّيع و 
: خخج مغ الجيغ إلى ديغ آخخ. كل مغ الييػد كالشرارػ كالرابئيغ لو أجخه بإيسانو صبأ 

ديانتو. أما بعج اإلسبلـ فبل أجخ لو إال إذا أسمع. كىحا ال يعشي التشكخ كعسمو الرالح في كقت 
مشيغ كالييػد إف السؤ يا، كىي مغ أركاف إيسانو. لع يقل: )لمكتب الدابقة، بل السدمع يؤمغ ب
شرخكا كالحيغ صبؤكا(. لع إف الحيغ آمشػا كالحيغ ىادكا كالحيغ تكالشرارػ كالرابئيغ(. كلع يقل: )

شج ربو كال خػؼ عميو فمو أجخه عاهلل كاليـػ اآلخخ كعسمػا صالًحا(. لع يقل: )شػا بمغ آميقل: )
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جسع لسخاعاة الفاصمة. عسل صالًحا: عسل عسبًل (. جسع ثع أفخد ثع عاد إلى الكال ىػ يحدف 
 (. )ال ىع يخافػف كال ىع يحدنػف : صالًحا. لع يقل: )ال خػؼ عمييع كال حدف(. كلع يقل

 
اذكخوا ما " وإذ أخحنا ميثاَقكع ورفعشا فػَقكع الصػَر ُخحوا ما آتيشاكع بقػٍة و  63سػرة البقخة  2

 ؼيِو لعمَّكع تتقػَف "
ب ليع كالسخاد مغ بعجىع. السيثاؽ: العيج. الصػر: اسع جبل.  : كاذكخكا إذ. الخصاكإذ 
. رفعشا فػقكع سمػا بسا ؼيو: عشج كل عسل، اعحاَب اآلخخة. اذكخكا ما ؼيو: شقاَء الجنيا كعتتقػف 
 فيج في تقػية أخحىع الكتاب بقػة.: ىحا يالصػر

ال يشرخؼ الشطخ ىشا إلى المفع أك التخكيب، فكبلىسا كاضح، إنسا يشرخؼ الشطخ إلى كجػب  
كاجتياد، كرغبة كعديسة كعسل )أبػ : أؼ بجج "تخدد. "خحكا ما آتيشاكع بقػة العسل باآلية، بجكف 

تتقػف: تتقػف الشار، أك تريخكف مغ الستقيغ. لعمكع خحكا. : أؼ كقمشا (. خحكا1/393حياف 
 يتقي بعزكع. تتقػف: قج تتقػف كقج ال تتقػف، قج

 
 :قاؿ ابغ عباس: تفديخ القخآف عمى أربعة أكجو 
 تفديخ ال يقع جيمو. -
 كتفديخ تعخفو العخب بألدشتيا. -
 كتفديخ يعمسو العمساء. -
/ 4، كاإلتقاف 164/ 2، كالبخىاف 3/28أبػ حياف تفديخ ال يعمسو إال هللا تعالى )ك  -

(. فيشاؾ إذف آيات يعمع تفديخىا كل أحج، 115، كمقجمة في أصػؿ التفديخ ص 216
كآيات يعمع تفديخىا أىل العمع  (،آيات يعمع تفديخىا أىل العخبية )التفديخ المغػؼ ك 

  هللا.(، كقج يعمسيا عالع كيجيميا آخخ، كآيات ال يعمع تفديخىا إال)التفديخ العمسي
 

ىحه اآلية مفيػمة، ال يجب أف يجيميا مدمع، كإنسا يتفاكت الشاس في اعتقادىا كالعسل بيا. 
 كغالًبا ما ال يفدخىا السفدخكف، كلكغ إذا غابت عغ التفديخ ؼيجب أال تغيب عغ الحىغ.
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 :كمثميا قػلو تعالى 
 (.171، كاألعخاؼ 93" )البقخة " خحكا ما آتيشاكع بقػة -
 (.145" )األعخاؼ ة" فخحىا بقػ  -
 (.12" )مخيع " خح الكتاب بقػة -

 
ورحسُتُو لكشتع ِمَغ الخاسخيَغ " ثع تػلَّيتع ِمغ بعِج ذلَظ فمػال فزُل هللِا عميكع  64سػرة البقخة  2
" 

ة، أؼ الكافخيغ السعحبيغ. لع يقل: )ثع تػليتع : في الجنيا كاآلخخ تػليتع: أعخضتع. الخاسخيغ 
 (. زل هللا(. لع يقل: )لخدختعكلػال فبعج ذلظ(. لع يقل: )

 
ا ليع كػُنػا ِقَخَدًة خاسئيَغ " ولقج عمستُع الحيَغ اعتَجوا مشكع في الدبِت فقمش 65سػرة البقخة  2
" 

ذيج ليدسعو كيخاه السخاشب. الخصاب ليع كالسخاد غيخىع. فيػ مغ باب استحزار الس 
خبخ آخخ لػ:  :صصياد يـػ الدبت(. خاسئيغالباالدبت: يـػ الخاحة. اعتجكا: تجاكزكا، خالفػا )

 كػنػا قخدة: أؼ جعمشاىع قخدة.(. خاسئيغ: ذليميغ. 2/158"، كاألكؿ: قخدة )الخرائز "كػنػا
: اختار القخدة ألنيا تقمج غيخىا، كالػاجب مجازؼ؟ هللا أعمع. قخدة: ىل السعشى حؿيقي أـ قخدة

أبػيو كال زعساءه إال بحق، فإذا كانػا عمى عمى اإلنداف أف يكػف ذا تفكيخ مدتقل، فبل يقمج 
 باشل امتشع عغ تقميجىع.

 
 ما خمَفيا ومػعطًة لمستقيَغ " " فجعمشاىا َنكااًل لسا بيَغ يَجْييا و  66سػرة البقخة  2

: مغ عقػبة. لسا بيغ يجييا كما خمفيا :بة، أك القخية، أك األمة. نكاالً : العقػ جعمشاىا 
العقػبات، أك مغ القخػ، أك مغ األمع. كقج يخصخ في باؿ القارغ أف السعشى ما سبق كما يمحق. 

عبخة لسا سبق؟! كعمى ىحا فالسعشى: لسا لكغ ىحا ال يدتؿيع بالشدبة لمساضي. فكيف يكػف ىحا 
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اضخة : لسا يأتي في السدتقبل. فالعقػبة عبخة لمقخػ الحبيغ يجييا: لسا ىػ حاضخ. كما خمفيا
: السعشى أف غيخ الستقيغ ال يتعطػف بيا. . مػعطة لمستقيغكالبلحقة، أك لؤلمع الحاضخة كالقادمة

 ىل الستقي يحتاج إلى مػعطة؟ نعع لمتحكخ كزيادة التفكخ.
 
" وإذ قاَؿ مػسى لقػِمِو إفَّ هللَا يأمُخكع أْف تحبحػا بقخًة قاُلػا أتتخُحنا ُىُدًوا  67سػرة البقخة  2

  أْف أكػَف ِمَغ الجاىميَغ " أعػُذ باهللِ قاَؿ 
: سع الدػرة. ىدًكا: مشيا استسج اتكخر كثيًخا بجء اآليات بقػلو "كإذ"، أؼ: كاذكخكا إذ. بقخة 

: تفيج أف أؼ أنا جاّد غيخ ساخخ. الجاىميغ :أتيدأ بشا كتدخخ مشا؟ أعػذ باهلل: ىدًءا كسخخية
غ أىل العمع، كمغ أىل العرياف ال مغ أىل الحؼ يدخخ مغ الشاس ىػ مغ أىل الجيل ال م

 االستقامة.
 
ْغ لشا ما ىَي قاَؿ إنَُّو يقػُؿ إنَّيا بقخٌة ال فاِرٌض وال  68سػرة البقخة  2 " قالػا ادُع لشا ربََّظ ُيَبيِّ

 بيَغ ذلَظ فافعمػا ما تؤمخوَف " ِبْكٌخ َعػافٌ 
، ال قاؿ: أؼ مػسى. إنو: أؼ ربي. يبيغْ   بالخفع، ألنيا كاقعة في جػاب : اقخأىا بالجـد

: اجتيْج تشجْح. فارض: ُمِدشَّة. بكخ: فتيَّة لع يمقحيا الفحل. َعػاف: كسط بيشيسا. لصمب. كقػلظا
 : بو. بيغ ذلظ: بيغ ذلظ كذلظ. تؤمخكف 

 
فاقٌع  " قالػا ادُع لشا ربَّظ يبيْغ لشا ما لػُنيا قاَؿ إنَُّو يقػُؿ إنَّيا بقخٌة صفخاءُ  69سػرة البقخة  2

 لػُنيا تدخُّ الشاضخيَغ "
لخبسا فيع  "تدّخ الشاضخيغ " :لييا. لػال قػلو: إصفخاء فاقع لػنيا: شجيج الرفخة. الشاضخيغ 
 الشاضخيغ.  " أنيا ال تدخّ "فاقع لػنيا :مغ قػلو

 
شاَء هللُا ف إ" قالػا ادُع لشا ربَّظ يبيْغ لشا ما ىي إفَّ البقَخ َتذابَو عميشا وإنَّا  70سػرة البقخة  2

  لُسيتجوَف "
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 لع يقل: إذا شاء هللا. (. تذابو: التبذ. 68عادكا إلى سؤاليع األكؿ )في اآلية  
إذا قمشا: إذا شاء هللا كاف معشى ذلظ أّف مذيئتو مؤكجة أك راجحة! كنحغ ال نعمع الغيب،         

 كأنظ تقػؿ: سػؼ يذاء هللا!كال يجػز لشا االفتئات عمى مذيئة هللا، فيحا سػء أدب مع هللا! 
كإذا قمشا: إف شاء هللا فقج تخكشا األمخ لسذيئتو: إْف شاء فعل، كإْف شاء لع يفعل، كىػ أعمع بسا 

 يرمح، كىػ عبلـ الغيػب. 
)إْف( ىشا ال تفيج التقميل: تقميل احتساؿ السذيئة، ألنيا كردت في العبارتيغ، كلع تخد معيا        

 ء االحتساليغ، ال تقميل كال تكثيخ.)إذا( فيي تعشي استػا
 وهللا أعمع.

 
 : إلى معخفتيا إذا تع البياف.ميتجكف 

 
" قاَؿ إنَُّو يقػُؿ إنَّيا بقخٌة ال ذلػٌؿ تثيُخ األرَض وال َتدقي الحخَث ُمَدمَّسٌة ال  71سػرة البقخة  2

 قِّ فحبحػىا وما كادوا يفعمػَف "شيَة فييا قالػا اآلَف جئَت بالح
(. 4/352يخ األرض، كال ذلػؿ تدقي الحخث )قارف البخىاف : ال ذلػؿ تثالتقجيخلعل  

آخخ يخالف لػنيا األصفخ. يفعمػف:  : ليذ فييا لػف مدمَّسة: خالرة مغ العيػب. ال شية فييا
: قػليع ىحا ليذ عغ اقتشاع. ذبحػىا كما كانػا يخيجكف ذبحيا. كما كادكا ذلظ. اآلف جئت بالحق

: تعالػا نجُع، 61كادكا: مغ األفعاؿ السداعجة )انطخ آؿ عسخاف  اإللحاح عمييع.يحبحػنيا لػال 
 : فتعاليغ أمتعكغ(.28كاألحداب 

 
اَرأتع فييا وهللاُ  72سػرة البقخة  2   ُمْخِخٌج ما كشتع تكتسػَف "  " وإذ قتمُتع نفًدا فادَّ

ارأتع فييار السذيج لغيخىع. : كاذكخكا إذ. الخصاب ليع مغ باب استحزاكإذ  افعتع : تجادَّ
لػصل، : تجارأتع، ثع أدغست التاء في الجاؿ، فاحتيج إلى ألف اكتخاصستع في شأنيا. كأصميا

(. ُمخِخج: ُمطِيخ. تكتسػف: تكتسػنو مغ أمخ 1/243الستحالة االبتجاء بداكغ )السقتزب 
 . القاتل
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خيكع آياِتِو لعمَّكع تعِقمػَف السػتى ويُ  حيي هللاُ يُ  " فقمشا اضِخبػُه ببعِزيا كحلظَ  73سػرة البقخة  2
" 

ببعزيا: ببعس البقخة. يحيي هللا السػتى: قبمو جسمة مححكفة  : اضخبػا القتيل.اضخبػه 
ألنيع كانػا يشكخكف : يبعثكع بعج مػتكع، بخكع عغ قاتمو. يحيي هللا السػتى: يشيس حًيا كيخمقجرة

لعمكع تعقمػف: قج تعقمػف كقج ال تعقمػف، قج  تؤمشػف.: كمغ ثع البعث. آياتو: معجداتو. تعقمػف 
 يعقل بعزكع.

 
" ثع َقَدْت قمػُبكع ِمغ بعِج ذلَظ فيي كالحجارِة أو أشجُّ قدػًة وإفَّ ِمغ  74سػرة البقخة  2

ُق ؼيخخُج مشُو الساُء وإفَّ مشيا لَسا َييبطُ  قَّ خ مشُو األنياُر وإفَّ مشيا لَسا َيذَّ ِمغ  الحجارِة لَسا يتفجَّ
 ما هللُا بغافٍل عسَّا تعسمػَف "خذيِة هللِا و 

. فيي (: )ثع قدت قمػبكع بعج ذلظمغ بعج ذلظ: مغ بعج ذلظ اإلعجاز. لع يقل 
ثبًل.  فيي كالحجارة أك أشج : مغ الحجارة، كالحجيج م: فيي قاسية كالحجارة. أشج قدػةكالحجارة

كالحجارة كبعزيا أشج قدػة. بيغ أف مغ : أؼ ىحه القمػب. كقج يكػف السعشى أف بعزيا قدػة
غ أف قمػبيع أقدى يالحجارة ما يميغ لمشيخ، أك لعيغ الساء، أك ما يخخُّ خذيًة، كأنو يخيج أف يب

 (.رة، مغ كل أنػاع الحجارة! تعسمػف: تعسمػنو مغ مشكخات. لع يقل: )فإف مغ الحجارةمغ الحجا
 ارة: الػاك حالية.مغ الحجكإف 

 
" أفتصسعػَف أْف ُيؤمشػا لكع وقج كاَف فخيٌق مشيع َيدسعػَف كبلـَ هللِا ثع  75سػرة البقخة  2

 بعِج ما عَقمػه وىع َيعمسػَف "  ُيحخِّفػنُو ِمغ
كف ؼيو تبجيبًل كتأكيبًل. يعمسػف: أنو مغ عشج هللا. لع يقل: )كقج كانػا : يغيِّخ يحخِّفػنو 

مشيع يدسعػف كبلـ هللا كيحخفػنو، كالفخيق اآلخخ (. قج يكػف السعشى أف فخيًقا يدسعػف كبلـ هللا
 يدكت عشيع كال يشكخ.
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" وإذا لُقػا الحيَغ آمُشػا قاُلػا آمشَّا وإذا خبل بعُزيع إلى بعٍس قالػا  76سػرة البقخة  2
ثػَنيع بسا فتَح هللُا عميكع لُيحاجُّػكع   بِو عشَج ربِّكع أفبل تعقمػَف " أتحجِّ

السشافقيغ. خبل: انفخد. فتح هللا عميكع: بو )مغ صفة دمحم في ـ ىشا عغ الييػد الكبل 
: ال تجعمػا ليع حجة (. قج يكػف معشى اآلية78كتابيع(. التقجيخ: كمشيع مشافقػف )انطخ اآلية 

 كىع بالسعمػمات.عميكع، ال تسجّ 
*** 

 ممحق باآلية:
 آيات يرعب فيسيا بجقة

 مغ ىحه اآليات:

ثػَنيع بسا فتَح هللُا عميكع كإذا لُقػا الحيَغ آمُشػا ) قاُلػا آمشَّا كإذا خبل بعُزيع إلى بعٍس قالػا أتحجِّ
ػكع بِو عشَج ربِّكع أفبل تعقمػفَ   .76( سػرة البقخة لُيحاجُّ

 يرعب فيسيا مغ القخآف، كيرعب فيسيا مغ السفدخيغ.

 بعزيع إلى بعس: يعشي السشافقيغ. بعس السشافقيغ إلى بعس.

 بعس.قالػا: قاؿ بعزيع ل

 ىع مغ الييػد السشافقيغ.

 لقػا الحيغ آمشػا: لقػا الحيغ آمشػا مشيع )أؼ مغ الييػد ال مغ السدمسيغ(.

 السفدخكف يقػلػف بأف الحيغ آمشػا يعشي السدمسيغ. كفي ىحا شظ، وهللا أعمع.

 كاألمثمة التي يحكخىا السفدخكف مبشية عمى ىحا االفتخاض.
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كبلـ عشيع في حقبتيع )حؿبة مػسى عميو الدبلـ(، كليذ في الكبلـ عغ الييػد في ىحه اآليات 
 حؿبة السدمسيغ )حؿبة  دمحم صمى هللا عميو كسمع(.

*** 

:  الجدء غيخ السفيـػ

 )قالػا أتحّجثػنيع بسا فتح هللا عميكع لُيحاّجػكع بو عشج ربكع(.

*** 

 سبب الرعػبة:

 ىحا الكبلـ مغ كبلـ الييػد )انطخ اآليات قبميا(.

يل عمى السدمع أف يفيع مشصق ديشو، بخبلؼ مشصق اآلخخيغ، بافتخاض كجػد مشصق كمغ الد
 مدتؿيع عشجىع كمشدجع، لع يصخأ عميو تحخيف.

*** 

 كجو الرعػبة:

 قػليع: )فتح هللا عميكع( بساذا فتح هللا عمييع؟

 قػليع: )لُيحاّجػكع(. 

 قػليع: )عشج ربكع(.

 ا كبيًخا!كأف ربيع شفل صغيخ! تعالى هللا عغ ذلظ عمػً 
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 يسكغ التحايل عميو، كىع أىل حيل! ككأنو ال يعمع بسا فتح هللا عمييع!

 كال يسكشو كذف أقػاليع كحيميع!

*** 

 محاكلة فيع:

يبجك أف ىؤالء السشافقيغ مغ الييػد كانػا يدّخكف ببعس األمػر الرحيحة إلى السؤمشيغ مغ 
 الييػد.

 ككاف ىحا اإلسخار مغ بعزيع مػضع استشكار!

 وهللا أعمع.

*** 

 األربعاء:

 ىػ1440رمزاف  20

 ـ2020أيار  13

 
وَف وما ُيْعمشػَف " " أَو ال يعمسػَف أفَّ هللَا يعمعُ  77سػرة البقخة  2  ما ُيِدخُّ

كَنو، ُيخفػنو. ُيعمشػف   كف: ُيِدخُّ لساذا قاؿ: كما ُيعمشػف، ك)ما : ُيعمشػنو، ُيطيخكنو. ُيِدخُّ
 ختمفيكلساذا قّجـ )ما ُيدّخكف(؟ الجػاب أف األمخ يتعمق بالسشافقيغ، الحيغ ُيدّخكف( يغشي عشو؟ 

كىشاؾ جػاب آخخ،  مغ ذكخ األمخيغ مًعا. ال بجّ  ا )ُيدّخكف(، كمغ ثعّ عشجىع )ما ُيعمشػف( عسّ 
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كف( لكثخة عجد الشاس، كتػزعيع عمى أمكشة بعيجة كأزمشة دخّ عمشػف( في حكع )ما يُ كىػ أف )ما يُ 
 ألف اإلسخار يأتي قبل اإلعبلف، وهللا أعمع. لع أجج ىحا عشج السفدخيغ. كف(دخّ ّجـ )ما يُ كق بعيجة.

 كلعل التقجيخ:
 ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف سػاء بدػاء. -
 ما يدخكف كما يعمشػف: كبلىسا في عمع هللا سػاء. -

 وهللا أعمع.
 
يُّػَف ال يعمسػَف الكتاَب إال  78سػرة البقخة  2  أمانيَّ وإْف ىع إال َيطشُّػَف "" ومشيع أمِّ

راة. ال يعمسػف الكتاب : ال يعخفػف القخاءة كالكتابة، لكي يصمعػا بأنفديع عمى التػ أميػف  
...  : ال يعمسػف مغ الكتاب إال األماني، مغ أف هللا سيغفخ ليع، كأنيع أبشاء هللا كأحباؤهإال أماني

: ىحا مجخد ضغ، كلغ يشفعيع. تفيج اآلية أف التفكيخ باألماني ال إلخ. إْف ىع: ما ىع. يطشػف 
يججؼ، بل يجب أف يكػف مػضػعًيا. ؼيجب عمى اإلنداف أف يعمع الكتاب كسا ىػ، ال كسا 

 يتسشى كيذتيي. 
 

 ممحق باآلية:
 الطغ

 :قاؿ تعالى

 78( البقخة كمشيع أّميػف ال َيعمسػف الكتاب إال أمانّي كإْف ىع إال َيطّشػف ) -

( كإّف الحيغ اختمفػا ؼيو لفي شّظ مشو ما ليع بو مغ عمع إال اّتباَع الطّغ كما قتمػه يقيًشا) -
 757الشداء 

إال  كإْف ُتِصْع أكثخ َمغ في األرض ُيزّمػؾ عغ سبيل هللا إف يّتبعػف إال الطّغ كإْف ىع) -
 776( األنعاـ َيْخُخصػف 
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( األنعاـ صػف ف إال الطّغ كإْف أنتع إال َتْخخُ ُقْل ىل عشجكع ِمغ عمع فُتخخجػه لشا إف تّتبعػ ) -
748 

 66( يػنذ كما يّتبع أكثخىع إال ضًشا إّف الطّغ ال ُيغشي مغ الحّق شيًئا) -

 66( يػنذ إْف يّتبعػف إال الطّغ كإْف ىع إال َيْخُخصػف ) -

 44( الجاثية كما ليع بحلظ مغ عمع إْف ىع إال يطّشػف ) -
 64( الجاثية بُسدتيقشيغإْف نطّغ إال ضًشا كما نحغ ) -

 74( الحجخات يا أّييا الحيغ آمشػا اجتشبػا كثيًخا مغ الطّغ إّف بعس الطّغ إثع) -

 46( الشجع إْف يّتبعػف إال الطّغ كما تيَػػ األنفذ كلقج جاءىع مغ رّبيُع الُيَجػ) -

 48لشجع ( اكما ليع بو مغ عمع إْف يّتبعػف إال الطّغ كإّف الطّغ ال ُيغشي مغ الحّق شيًئا) -

 

 الطغ في الحجيث الشبػؼ 

إياكع مشيا : قػلو صمى هللا عميو كسمع: ) كرد لفع الطغ في الحجيث الشبػؼ في مػاضع كثيخة،
 ( متفق عميو.كالطغ فإف الطغ أكحب الحجيث

 

 ىل الطغ مسشػع؟

مغ يقخأ اآليات قج يتػىع أف الطغ مسشػع في جسيع األحػاؿ، كالحؿيقة أف في األمخ تفريبًل. 
 كىحا امتحاف لعقػؿ السدمسيغ مغ بيغ امتحانات أخخػ. كربسا يجخل ىحا في متذابيات القخآف.

 

 الػْىع كالذّظ كالطّغ كاليقيغ
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 الِعْمع، الحّق(.، اليقيغ )(صالَخخْ ) (، الذّظ، الطغّ عالػىْ اليػػ ): كرد في اآليات

 

 الطغ في العقائج

 يكػف إال مغ هللا كرسػلو.غيخ مقبػؿ، ألف العقيجة مغ اليقيغ، كاليقيغ ال 

 

 الطغ في العمـػ كالسعامبلت

االعتساد في جمب مرالح الجاريغ : )العد بغ عبج الدبلـمقبػؿ، بل ال ُيدتغشى عشو. يقػؿ 
كدرء مفاسجىسا ُيبشى في األغمب عمى ما يطيخ في الطشػف )...(. كتحريل معطع ىحه 

عّساؿ اآلخخة ال يقصعػف بحدغ الخاتسة، السرالح بتعاشي أسبابيا مطشػف غيخ مقصػع بو. فإف 
كإنسا يعسمػف بشاًء عمى حدغ الطشػف، كىع مع ذلظ يخافػف أف ال ُيقبل مشيع ما يعسمػف )...(. 
ككحلظ أىل الجنيا إنسا يترخفػف بشاًء عمى حدغ الطشػف، كإنسا اعُتسج عمييا ألف الغالب صجقيا 

أنيع َيدمسػف كيخبحػف. كالرّشاع يخخجػف مغ عشج ؾياـ أسبابيا. فإف التجار يدافخكف عمى ضغ 
مشازليع عمى ضغ أنيع ُيدتعسمػف بسا بو َيختفقػف. كاألّكاركف يحخثػف كيدرعػف بشاًء عمى أنيع 
يدتغّمػف )...(. كالسمػؾ يجّشجكف األجشاد، كيحّرشػف الببلد بشاًء عمى أنيع بحلظ ُيشرخكف. 

أنيع َيغمبػف كَيدمسػف )...(. كالعمساء يذتغمػف ككحلظ يأخح األجشاد الححر كاألسمحة عمى ضغ 
بالعمـػ عمى ضغ أنيع يشجحػف كيتسيدكف. ككحلظ الشاضخكف في األدلة كالسجتيجكف في تعّخؼ 
األحكاـ يعتسجكف في األكثخ عمى ضغ أنيع َيطفخكف بسا َيصمبػف. كالسخضى يتجاككف لعميع 

غيخ مخالف كال كاذب، فبل يجػز تعصيل  ُيْذَفػف كَيبخؤكف. كمعطع ىحه الطشػف صادؽ مػافق،
 (.طشػف، كال يفعل ذلظ إال الجاىمػف ( كحب ال)نجرة ىحه السرالح الغالبة الػقػع خػًفا مغ نجكر
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 الطغ إذا تعارض مع اليقيغ

خح باليقيغ، كُتخؾ الطغ. إذا اجتسع في مدألة رأؼ بذخ، كعمع هللا، كاف رأؼ البذخ ضشًيا، كعمع أُ 
ػـ البذخ، كلػ سسيت عمػًما، إال أنيا تبقى ضشية. كالعمع في األصل ال يصمق إال هللا قصعًيا. عم

 (.ما ىػ قصعي )راجع اآليات أعبله عمى

 

 الخّخاصػف 

مغ ىحه اآليات التي كرد فييا ذكخ الَخْخص، يفيع أف الَخْخص حخاـ، لكغ ىشاؾ أشياء كصفت 
. فالَخْخص كالطغ ليذ كمو حخاًما، كقج بالَخْخص كىي جائدة، مغ ذلظ : َخْخص الثسار في الدكاة

: ، أؼ71( سػرة الحاريات ُقتل الخّخاصػف عشاه مغ سياؽ إلى آخخ. قاؿ تعالى: )يختمف م
 .، الخّخاشػف الكحابػف 

 

 الخبلصة

الطغ مسشػع في العقائج، كمسشػع إذا تعارض مع اليقيغ، كىحا الحؼ جاءت بو اآليات. أما في 
 االستغشاء عشو. كمغ ثع يجب الححر مغ خصأ فيع آيات القخآف.العمـػ كاألعساؿ فبل يسكغ 

*** 

 ـ74/7/4177
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" فػيٌل لمحيَغ يكُتبػَف الكتاَب بأيجييع ثع يقػلػَف ىحا ِمغ عشِج هللِا ليذتُخوا  79سػرة البقخة  2

 جييع وويٌل ليع مسا َيكِدُبػَف "بِو ثسًشا قميبًل فػيٌل ليع مسا كتبْت أي
يقػلػف ىحا مغ عشج هللا: أؼ ك كعيج كتيجيج(. أاليبلؾ )عمييع بالجمار ك : دعاء كيل ليع 

 كىػ مغ عشج أنفديع. كتبػه بأيجييع كمغ عشج أنفديع!
: يكدبػنو ا. يكدبػف ل في الجني: ليدتبجلػا بو ثسًشا قميبًل، ليبيعػه بثسغ قميليذتخكا بو ثسًشا قميبلً 
يل ليع مسا يكدبػف. لع يقل: )ككيل ليع مسا بػف كك : كيل ليع مسا يكت)مغ اآلثاـ(. التقجيخ

لع يقل: )فػيل ليع مسا تكتب أيجييع(. لع يقل:  (.كدبػا(. لع يقل: )فػيل ليع مسا تكتب أيجييع
 )ككيل ليع كمسا كدبػا(.

 كتكتب، مسا كدبػا كيكدبػف. التقجيخ: مسا كتبْت  لعل
 
شا الشا 80سػرة البقخة  2 َخْحُتْع عشَج هللِا عيًجا فمغ معجودًة قل َأتَّ  ُر إال أياًما" وقالػا لغ تسدَّ

 لػَف عمى هللِا ما ال تعمسػَف " ُيِخمَف هللُا عيَجه أـ تقػ 
 (.24شا الشار إال أياًما معجكدات" )آؿ عسخاف : لغ تسدكفي مػضع آخخ: "قالػا 
  
ع "، كفي آؿ عسخاف: "معجكدات". كىحا مغ الستذابو. معجكدة: جسففي البقخة: "معجكدة 

 : جسع قمة.كثخة. معجكدات
 

ائمة، كاختبلؼ العجد، ففخقة قالت: أربعيغ يػًما، : الختبلؼ الفخقة الققاؿ ابغ جساعة 
 (. 3/393، كاإلتقاف 103ف السعاني ص كذعة أياـ ): سبكأخخػ 

 
ذ مغ باب القمة (، أؼ لي1/89كقاؿ الخازؼ: إنو مغ باب التفشغ )معتخؾ األقخاف  

ستفياـ كذىبت : اتخحتع دخل عمييا ىسدة االستفياـ، فطيخت ىسدة االأصمياكالكثخة. أّتخحتع: 
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: تعمسػنو. كأف الشار أمخ سيل لػ سمسشا ججاًل . تعمسػف (ألف الػصل. لع يقل: )فمغ ُيْخِمَفو هللاُ 
 أياًما: ضخؼ زماف مشرػب. بأنيا أياـ قميمة.

 
الشاِر ىع فييا  خصيئُتُو فأولئَظ أصحابُ " بمى َمغ كَدب سيئًة وأحاشْت بِو  81سػرة البقخة  2

 خالجوَف "      
شت كأحاتسكشت مشو، كلع يتب مشيا. لع يقل: ): : ستسدكع الشار. أحاشت بو خصيئتوبمى 

: كأنيع مالكػىا أك السبلزمػف ليا. فيي الشار إذف، كليدت أياًما قميمة، بو سيئتو(. أصحاب الشار
حاؾ مغ أصحاب الشار(. لع يقل: )مغ كدبػا سيئة كأحاشت لع يقل: )ف بل اإلقامة فييا خمػد.

 بيع خصيئتيع فأكلئظ أصحاب الشار(.
 
 صحاُب الجشِة ىع فييا خالجوَف " " والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت أولئَظ أ 82سػرة البقخة  2

: فاإليساف الشطخؼ كحجه ال يكفي، بل ال بج مغ العسل الرالح الحؼ كعسمػا الرالحات 
: كأنيع مالكػىا أك السبلزمػف ليا. ىحه اآلية لمسؤمشيغ جع اإليساف إلى عسل. أصحاب الجشةتخ ي

 تأتي بعج اآلية الدابقة في الكافخيغ. 
 
" وإذ أخحنا ميثاَؽ بشي إسخائيَل ال َتعبجوَف إال هللَا وبالػالجيِغ إحداًنا وذي  83سػرة البقخة  2

قميبًل القخبى واليتامى والسداكيِغ وقػلػا لمشاِس ُحْدًشا وأؾيسػا الربلَة وآُتػا الدكاَة ثع تػلَّيتع إال 
 مشكع وأنتع ُمْعِخُضػَف "

". آتػا"أؾيسػا"، ""، : "قػلػاإال هللا، بجاللة األفعاؿ بعجىا جكا: ال تعب": أؼتعبجكف إال هللاال " 
 : خبخ أريج بو الشيي، أك تزسغ معشى الشيي.ال تعبجكف 

 
 "، أـ ىي أبمغ في الشيي؟"ال تعبجكا :" مداكية لػىل: "ال تعبجكف  
 كغيخىا. 26" كردت في القخآف أيًزا، في سػرة ىػد "ال تعبجكا إال هللا 
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: كأنو بمغ مغ صخيح الشيي. قاؿ الدمخذخؼ العمساء إلى أف الخبخ ىشا أذىب بعس  
: ألف متثاؿ، كالخبِخ عشو )اإلخبار بو(. كقاؿ الشػكؼ في شخح صحيح مدمعسػرع ؼيو إلى اال

ىحا  : عاممػاعشو قج تقع مخالفتو، فكأف السعشىخبخ الذارع ال يترػر كقػع خبلفو، كالشيي 
 الشيَي معاممة الخبخ الحتع.

: ىكحا ػكؼ ( عمى سـػ أخيو. قاؿ الشمغ ذلظ قػلو صمى هللا عميو كسمع: ال يدـػ )الخجل 
: اإلحداف (. كيالػالجيغ إحداًنا3/351: )ال َيُدْع( )البخىاف ىػ في جسيع الشدخ، كىػ أبمػػغ مغ

 لع يقل: )كذكؼ القخبى(.بعبادة هللا ألىسيتو. كذؼ القخبى: كبحؼ القخبى. إلى الػالجيغ قخف 
 إحداًنا: مفعػؿ مصمق تقجيخه: أحدشػا إحداًنا. حدًشا:أؼ قػاًل حدًشا. 

 (.سبلـ، كربسا باسسيا ىحا. التقجيخ: )ثع تػليتع كأنتع معخضػف : يبجك أنيا مفخكضة قبل اإلالدكاة
 
" وإذ أخحنا ميثاَقكع ال َتْدِفكػَف دماَءكع وال ُتخخجػَف أنفَدكع ِمغ دياِركع ثع  84سػرة البقخة  2

 أْقخرتع وأنتع َتْذَيُجوَف "
: ال يدفظ بعزكع دماء بعس. فسغ سفظ دـ صاحبو سفظ صاحبو ال تدفكػف دماءكع 

: ال يخخج بعزكع بعًزا. فدو. ال تخخجػف أنفدكع مغ دياركعدمو، فكأنو سفظ في الشتيجة دـ ن
يو. لع يقل: : السيثاؽ. كأنتع تذيجكف: كشيجتع عمفسغ َأخخج ُأخخج، فكأنو أخخج نفدو. أقخرتع

" خبخ أريج بو الشيي، كلعمو أبمغ ال تدفكػف . قػلو: "(ال تدفكػا دماءكع))كشيجتع عميو(. لع يقل: 
 مغ الشيي، كسا تقجـ في تفديخ اآلية الدابقة.

 
" ثع أنتع ىؤالِء تقتمػَف أنفَدكع وُتخخجػف فخيًقا مشكع ِمغ دياِرىع َتطاىخوَف  85سػرة البقخة  2

ـٌ عميكع إخخاُجيع أفتؤمشػَف ببعِس عمييع باإلثِع وا لُعجواِف وإْف يأتػكع ُأسارى ُتفاُدوىع وىػ ُمَحخَّ
الكتاِب وتكفخوَف ببعٍس فسا جداُء َمغ يفعُل ذلظ مشكع إال ِخْدٌي في الحياِة الجنيا ويػـَ الؿيامِة 

وَف إلى أشجِّ العحاِب   وما هللُا بغافٍل عسا تعسمػَف " ُيَخدُّ
لسيثاؽ، يقتل بعزكع بعًزا. ىؤالء: ؼيو ثبلثة : أؼ نقزتع اتمػف أنفدكعثع أنتع ىؤالء تق 

"أنتع". الثالث: بسعشى: الحيغ. تطاىخكف:  :أقػاؿ: األكؿ: يا ىؤالء عمى الشجاء. الثاني: تػكيج لػ
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تفادكىع: كفي قخاءة: َتفجكىع. كىػ محـخ : أسخػ. تتطاىخكف: تتدانجكف. أسارػ: كفي قخاءة
: خبخ، عميكع إخخاجيع:  ىػ )أؼ اإلخخاج السحكػر في قػلو: كتخخجػف فخيًقا مشكع(: مبتجأ، محـخ

ـ؟ ىل ىػ كحا أـ كحا أـ : ما ىػ السحخ إخخاجيع: بجؿ مغ "ىػ". كالتقجيخ: كىػ محـخ عميكع. قيل
تؤمشػف ببعس الكتاب : التػراة. االلتباس بيغ السحخمات. الكتاب: إخخاجيع، كذلظ لسشع كحا؟ قيل

ػـ الؿيامة كيغ كفخ بالبعس فقج كفخ بالكل. خدؼ: ذؿ، ىػاف. لع يقل: ): مبعسكتكفخكف ب
إلييا في (. التفت عغ صيغة السخاشب إلى صيغة الغائب، ثع عاد كف إلى أشج العحابتخدّ 

 إلى أشج العحاب: إلى عحاب أشج. : تعسمػنو.الجسمة التالية. تعسمػف 
 
ُف عشيُع العحاُب وال ىع " أولئَظ الحيَغ اشتَخوا ا 86سػرة البقخة  2 لحياَة الجنيا باآلخخِة فبل ُيخؽَّ

  ُيْشَرُخوَف "
(. ففي 88خفف عشيع العحاب كال ىع ُيشطخكف" )آؿ عسخاف ال يُ كفي مػضع آخخ: " 

اعػا : اشتخكا الجنيا كبة الجنيا باآلخخة". اشتخكا الحياالبقخة: "ُيشَرخكف"، كفي آؿ عسخاف: "ُيشطخكف 
: تخكػا اآلخخة. ككع مغ الشاس مغ يفعل ذلظ! ذلظ أف الجنيا حاضخة تمحق الستخكؾاآلخخة. الباء 

 كاآلخخة غائبة، الجنيا نقج كاآلخخة نديئة. 
 ممحق باآلية:

 الجنيا ىل ىي مغ الجنػ أـ مغ الجناءة؟

 مخة. 115الجنيا كمسة قخآنية كرد ذكخىا في القخآف 

 دنيا مؤنث: أدنى.

 دار جداء.الجنيا دار عسل، كاآلخخة 

 ىل الجنيا مغ الجنػ؟ أـ مغ الجناءة؟ أـ مغ كمييسا مًعا؟

*** 
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 الجنػ:

أؼ القخب، فالجنيا قخيبة مغ اآلخخة، قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: ُبعثت أنا كالداعة 
 كياتيغ! كقخف بيغ أصبعيو: الدبابة كالػسصى )متفق عميو(. 

 )الجشة( أصعب مشااًل.كالجنيا قخيبة السشاؿ مغ الشاس، كاآلخخة 

 كالجنيا معجمة كاآلخخة مؤخخة.

 أك الجنيا نقج كاآلخخة نديئة.

*** 

 الجناءة:

ليدت الجنيا دنيئة في ذاتيا، بل ىي دنيئة ندبًيا، بالشدبة لآلخخة، فيي قميمة، بل ال شيء! الجنيا 
 محجكدة كاآلخخة عيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد صفخ!

 أعمع.وهللا 

 
يشا ِمغ بعِجِه بالخُسِل وآتيشا عيدى ابَغ مخيَع  87سػرة البقخة  2 " ولقج آتيشا مػسى الكتاَب وقفَّ

يًقا كحَّبتع البيشاِت وأيجناُه بخوِح القُجِس أفكمَّسا جاءكع رسػٌؿ بسا ال تيػى أنفُدكع استكبختع ففخ 
 وفخيًقا تقتمػَف " 

جج الػاضحة، : الحقل: )كقفيشا بعجه(. البيشاتالكتاب: التػراة. قفيشا: أتبعشا. لع ي 
: يفيج ىحا كجػب لخصاب لبشي إسخائيل. تيػػ أنفدكع: االسعجدات. ركح القجس: جبخيل. جاءكع

غ كالعمع كالسشيج العمسي. لع يقل: )ففخيًقا االبتعاد عغ ىػػ الشفذ، كىحا أمخ ميع جًجا في الجي
بػف كفخيقػًا تقتمػف فخيًقا فكحبتع كفخيًقا قتمتع(، كال قاؿ: )  (.تكحِّ
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ضي، كاكتفى بيحا ( عمى الساالسزارعذكخ الديػشي أف ىحا مغ باب إشبلؽ السدتقبل ) 

يغة الساضي إلى صيغة االستؿباؿ (. كسا ذكخ أنو تع العجكؿ عغ ص3/131)اإلتقاف 
 (.3/345)السزارع( ألجل مخاعاة الفاصمة )اإلتقاف 

 
" تشبيو عمى أف عادتيع قتل أنبيائيع، دؿ عمى ذلظ تقتمػف  كقاؿ أبػ حياف: قػلو: "كفخيقػًا 
 ".السزارع: "تقتمػف صيغة 
لكغ ىل يفيع مغ ذلظ أف مغ عادتيع القتل، كليذ مغ عادتيع التكحيب؟ إني أعتقج أف  

(، . كإذا كاف ذلظ كحلظ فإف التقجيخ: )ففخيقػًا تكحبػف كفخيقػًا تقتمػف القتل كالتكحيب مغ عادتيع
ه في الشفػس العجكؿ عشو إلى اآلية ألنو أخف كأجسل، كألف السزارع أدعى الستحزار كربسا تع 

(، كربسا جعل أحج الفعميغ ماضًيا لُيعخؼ أف أصل ىحا السزارع ماض. 1/500)الجر السرػف 
كال أضغ أف العجكؿ عغ الساضي إلى السزارع إنسا جاء لخعاية الفاصمة القخآنية فحدب، إذ ال 

 القخآف بالسعشى لخعاية الذكل أك تغميبو. يسكغ التزحية في
 

 :انطخ أيًزا قػلو تعالى 
 (.70السائجة يقػًا كحبػا كفخيقػًا يقتمػف" )" فخ  -
(. في اآلية (. لع يقل ىشا: )كفخيقػًا تأسخكف 26" )األحداب كف فخيقػًا" فخيقػًا تقتمػف كتأسخ  -

)اسع، فعل، فعل،  :غىشا تبلحع أف الفعميغ في داخل الجسمة، كاالسسيغ عمى الصخفي
اسع، فعل، اسع، فعل(. كيسكغ أف تكػف الرياغة: )فعل، اسع، اسع،   (( بجاًل مغاسع
 (.فعل

 
ف بيغ سػرة كسػرة، كمقصع كمقصع )كانطخ اإلتقاف لعل ىحا لسخاعاة الفاصمة التي تختم

3/345 .) 
 .تقتمػفَ قتمتع ك كفخيًقا  كتكّحبػف  ففخيًقا كحَّبتعغ لي بعج ىحا أف التقجيخ يسكغ أف يكػف: تبيّ 
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  عمع.أ وهللا 
 
 
 بكفِخىع فقميبًل ما يؤمشػَف "  " وقالػا قمػُبشا ُغْمٌف بل لَعشيُع هللاُ  88سػرة البقخة  2

 بل: بل ليذ األمخ كحلظ، إنيع كافخكف. لعشيع هللا بكفخىع.مغمفة، مغصاة.  :غمف 
إيسانيع، إذ يؤمشػف ببعس الكتاب كيكفخكف  : قلّ قميبًل ما يؤمشػف: قل مشيع مغ يؤمغ. أك

 ببعس. الكفخ كلػ القميل مشو يفدج اإليساف. فبل يجتسع الكفخ كاإليساف في قمب السؤمغ.
 
ٌؽ لسا مَعيع وكاُنػا ِمغ قبُل  89سػرة البقخة  2 " ولسَّا جاءىع كتاٌب ِمغ عشِج هللِا مرجِّ

 َغ "عَخفػا كَفخوا بِو فمعشُة هللِا عمى الكافخيَيدتفتحػَف عمى الحيَغ كَفخوا فمسَّا جاَءىع ما 
نية تكخار لؤلكلى، لصػؿ الكبلـ )البخىاف : كرد ذكخىا مختيغ، لعل الثالسا جاءىع 

" بالفاء، ككانت األكلى بالػاك؟ لػ جاءت بالػاك النرخؼ (. لكغ لساذا كاف التكخار "فمسا4/384
: أؼ لمتػراة. معيع: أؼ القخآف. مرجؽ لسا الجسمة الثانية جسمة ججيجة. كتابالحىغ إلى أف 

: الميع انرخنا بالشبي حػف بو، أؼ يصمبػف الفتح )الشرخ(. كانػا يقػلػف : يدتفتيدتفتحػف 
 الحؼ عخفػه في : جاءىع دمحمنعتو في التػراة. جاءىع ما عخفػاالسبعػث آخخ الدماف، كالحؼ نجج 
 سزسخ لسخاعاة الفاصمة.(، بل أضيخ الكتابيع. لع يقل: )فمعشة هللا عمييع

 
ؿ هللُا ِمغ  90سػرة البقخة 2 " بئدسا اشتَخوا بِو أنفَديع أف يكفخوا بسا أندَؿ هللُا بػًيا أف ُيشدِّ

 غزٍب ولمكافخيَغ عحاٌب مييٌغ "  فزمِو عمى َمغ يذاُء ِمغ عبادِه ؼباؤوا بغزٍب عمى
ف التسييد بيغ البيع : باعػا، فيػ مغ ألفاظ األضجاد، كلعل الدبب عجـ إمكااشتخكا 

خؼ كالحؼ يؿبزو ىػ كالذخاء في السقايزة. أما إذا دخمت الشقػد فالحؼ يجفع الثسغ ىػ السذت
أؼ كحًيا. عمى مغ يذاء مغ عباده: عمى دمحم. باؤكا: رجعػا.  :البائع. بػًيا: حدًجا. يشدؿ هللا

ؿ العبارة عمى كقج تجكفخ، كالثاني بدبب الحدج. : الغزب األكؿ بدبب الغزب عمى غزب
 (. أضيخ السزسخ. ليع عحاب مييغك لع يقل: )كثخ. غزبيغ فأ
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" وإذا قيَل ليع آِمشػا بسا َأندَؿ هللُا قالػا نؤمُغ بسا ُأندَؿ عميشا وَيكفخوَف بسا  91سػرة البقخة 2

ًقا ِلسا معيع ُقْل فمَع تقتمػَف أنبياَء هللاِ   مؤمشيَغ " ِمغ قبُل إْف كشتع وراَءُه وىػ الحقُّ مرجِّ
مغ كتاب، كىػ القخآف. بسا بعجه . أندؿ عميشا: التػراة. بسا كراءه: : أؼ القخآفبسا أندؿ هللا 

لة ما بعجه : ىحا قػؿ هللا بجالكفخ بسا كراءه. يكفخكف بسا كراءه: كنلسا معيع: مغ التػراة. لع يقل
ءىع. يخيج أف يثبت كحبيع : لػ كانػا صادقيغ ؼيسا يقػلػف لسا قتمػا أنبيامغ كبلـ. فمع تقتمػف 

 حتى في إيسانيع بكتابيع. 
 
 عجَل ِمغ بعجِه وأنتع ضالسػَف " " ولقج جاَءكع مػسى بالبيشاِت ثع اتخحتُع ال 92سػرة البقخة 2

ًيا تعبجكنو مغ دكف هللا. : أؼ إلالػاضحة، السعجدات. اتخحتع العجل: الحجج البيشات 
 : ضالسػف ألنفدكع، كافخكف.ضالسػف 

 
" وإذ أخحنا ميثاَقكع ورفعشا فػَقكع الصػَر ُخحوا ما آتيشاكع بقػٍة واسسعػا  93سػرة البقخة  2

بِو إيساُنكع إْف كشتع قالػا سسعشا وعَريشا وُأشخبػا في قمػبيُع العجَل بكفِخىع ُقْل بئدسا يأمُخكع 
 مؤمشيَغ "
: أؼ آتاىع بقػة. خحكاذلظ ليأخحكا ما : ربسا فعل الصػر: اسع جبل. رفعشا فػقكع الصػر 

بقػة، كال تأخحكه بزعف. كاسسعػا: لعل  : خحكا الكتابا. خحكا ما آتيشاكع بقػةكقمشا لكع خحك 
(. بكفخىع: 115أشيعػا. ُأشخبػا في قمػبيع العجل: حبَّ العجلِ )أنسػذج ص : كاسسعػ ك التقجيخ

سمسشا ججاًل أنكع : أؼ ىحا بافتخاض أنكع مؤمشػف، أك إذا بدبب كفخىع. إف كشتع مؤمشيغ
 مؤمشػف.  

 
" ُقْل إْف كانت لكُع الجاُر اآلخخُة عشَج هللِا خالرًة ِمغ دوِف الشاِس فتسشَّػا  94سػرة البقخة 2

 السػَت إْف كشتع صادقيَغ "



86 

 

: لكع كسا تدعسػف. ال يفيع مغ اآلية أف السؤمغ يجػز أف الجار اآلخخة: الجشة. خالرة     
 لكافخ، كالصمب لبلمتحاف.يتسشى السػت. اآلية في ا

 
 يجييع وهللُا عميٌع بالطالسيَغ "" ولغ يتسشَّػه أبًجا بسا قجمْت أ 95سػرة البقخة  2

الخصأ الذائع في عرخنا قػؿ الشاس: )سػؼ لغ( أك " : تشفي الفعل السدتقبل. كمغ لغ " 
أؼ السػت. بسا  غ معشى االستؿباؿ، كال تحتاج إلى: )سػؼ(. يتسشَّػه:" : تتزس)سػؼ ال(. " لغ

(. أضيخ السزسخ ييع مغ الحنػب. لع يقل: )وهللا عميع بيع: بدبب ما قجمت أيجقجمت أيجييع
 : الكافخيغ الحيغ ضمسػا أنفديع بكفخىع.خخػ ليع كراعى الفاصمة. الطالسيغكأضاؼ صفة أ

 
أحُجىع لػ  " ولتججنَّيع أحخَص الشاِس عمى حياٍة وِمغ الحيَغ أشخكػا  يػدُّ  96سػرة البقخة  2

 َخ وهللُا بريٌخ بسا يعسمػَف "ُيَعسَُّخ ألَف سشٍة وما ىػ بُسَدْحِدحِو ِمغ العحاِب أف ُيَعسَّ 
ىػ  : بل كأحخص مغ الحيغ أشخكػا. كماحياة. كمغ الحيغ أشخكػا : أؼّ عمى حياة 

: شػؿ العسخ ليذ بسبعجه مغ العحاب، ىحا إذا شاؿ عسخه فعبًل بسدحدحو مغ العحاب أف يعسَّخ
( كنحػه، مثل قػلو تعالى: " "،ألف سشة.  لػ: يرمح مػضعيا "أف كدَّ كأكثخ كقػعيا بعج )كدَّ

كنكع" )البقخة  كثيخٌ  ككع. كقػلو تعالى: "109مغ أىِل الكتاِب لػ َيُخدُّ يػدُّ السجخـُ لػ (، أؼ: أف َيخدُّ
 : (. يعسمػف: يعسمػنو. لع يقل2/283( )اإلتقاف 11رج يفتجؼ" )السعا

 (بريخوهللا بسا يعسمػف ) -
 ( )إف هللا بريخ بسا يعسمػف  -
 ()إف هللا بسا يعسمػف بريخ -
 ()إف هللا كاف بسا يعسمػف بريًخا -
 (إف هللا كاف بريًخا بسا يعسمػف ) -
 ( )ككاف هللا بسا يعسمػف بريًخا -
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 َمغ كاَف عجًوا لجبخيَل فإنَُّو َندََّلُو عمى قمبَظ بإذِف هللِا مرجًقا لسا بيغَ " قل  97سػرة البقخة 2
 يجيِو وىًجى وبذخى لمسؤمشيَغ " 

يع يا دمحم. مغ كاف عجًكا لجبخيل: الجػاب مححكؼ تقجيخه: فيػ عجك  )انطخ : لقل 
ء تعػد عمى القخآف. لسا ا: اليعػد عمى هللا أـ عمى جبخيل؟ ندلو: الياء ىل تاآلية التالية(. فإنو

 : مغ الكتب. ىحه اآلية تخكيبيا صعب، كالسعشى اإلجسالي مفيػـ.بيغ يجيو
 
فإفَّ هللَا عجوّّ لمكافخيَغ  " َمغ كاَف عجًوا هلِل ومبلئكتِو ورُسمِو وجبخيَل وميكاؿَ  98سػرة البقخة 2
 " 

إلى الجسع  السفخد(. أضيخ السزسخ كأباف الرفة كعجؿ عغ لع يقل: )فإف هللا عجك لو 
: ىسا مغ السبلئكة، مغ : ميكائيل. كجبخيل كميكاؿ: كفي قخاءة الجسيػركراعى الفاصمة. ميكاؿ

رسػؿ الخرب باب ذكخ الخاص بعج العاـ. زعسػا أف جبخيل رسػؿ الخدف كالعحاب، كميكائيل 
 لسؤمشيغ" لئبل يتػىسػا أف محبتيع ميكاؿ تكدب ا" عمى "جبخيلكالدبلـ. كربسا عصف "ميكاؿ

 (.  1/623عجاكتو )تفديخ ابغ عاشػر 
 
شاٍت  99سػرة البقخة 2  وما يكفُخ بيا إال الفاسقػَف " " ولقج أندلشا إليَظ آياٍت بيِّ

: الخارجػف عغ الصاعة، الكافخكف. ما يكفخ بيا إال كافخ، : كاضحات. الفاسقػف بيشات 
 كما يؤمغ بيا إال مؤمغ.

 
 مشػَف "اىجوا عيًجا نبحُه فخيٌق مشيع بل أكثُخىع ال يؤ " أَوكمَّسا ع 100سػرة البقخة 2

فخيق، كرضي بو  : نبحهأكثخىع ال يؤمشػف أصبًل. التقجيخ: فيع يشقزػف العيػد، بل أؼ 
: في القخآف، يسكغ أف يفخد ليا ىع نابحكف لمعيػد بل ىع كفار. بل: الفخيق اآلخخ. بل: التقجيخ

 كتاب خاص.
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ٌؽ ِلَسا معيع نبَح فخيٌق مغ الحيغ  " ولسَّا 101سػرة البقخة 2 جاءىع رسػٌؿ ِمغ عشِج هللِا مرجِّ
 َء ضيػِرىع كأنيع ال َيعمسػَف " أوتػا الكتاَب كتاَب هللِا ورا

ؽ لسا معيع: مغ الكتاب. نبح: دمحم صمى رسػؿ  : شخح. لع يقل: هللا عميو كسمع. مرجِّ
. الكتاب. أؼ ىع أىل كتاب كيشبحكف الكتاب(. ربسا أراد إضيار الكتاب أماـ )نبح فخيق مشيع

 الحيغ أكتػا الكتاب: ىع أىل الكتاب. كتاب هللا: القخآف.
 : فخيق نبح، كالفخيق اآلخخ رضي بو.ئل نبػتو في كتابيع. معشى اآلية: دالال يعمسػف 

 
غَّ " واتبعػا ما تتمػ الذياشيُغ عمى ُممِظ سميساَف وما كفَخ سميساُف ولك 102سػرة البقخة  2

الذياشيَغ كفخوا ُيعمِّسػَف الشاَس الدحَخ وما ُأندَؿ عمى السَمكيِغ ببابَل ىاروَت وماروَت وما 
ُيعمِّساِف ِمغ أحٍج حتى يقػال إنسا نحُغ فتشٌة فبل تكفْخ فيتعمَّسػَف مشيسا ما ُيفخِّقػَف بِو بيَغ السخِء 

يَغ بِو ِمغ أحٍج إال بإذِف هللِا ويت عمَّسػَف ما يزخُّىع وال يشفُعيع ولقج َعِمسػا وزوجِو وما ىع بزارِّ
 َلَسغ اشتخاُه ما لُو في اآلخخِة ِمغ َخبلٍؽ ولبئذ ما شَخوا بِو أنفَديع لػ كانػا َيْعمسػَف " 

كفخ  : عمى عيج سميساف. كما: مغ سحخ كشعػذة. عمى ممظ سميسافتتمػ الذياشيغ 
جث ىحا في عيجه، يعشي أنو ليذ مدؤكاًل : كما كفخ سميساف كإف حسميساف كلكغ الذياشيغ كفخكا

: مغ هللا. قج يكػف السعشى أنيع يخمصػف شخيًكا ليع. ما أندؿ عمى السمكيغعغ كفخىع، كليذ ىػ 
اآلية : في السمكيغ. الدحخ كة في العخاؽ. ىاركت كماركت: اسعبيغ الدحخ كالػحي. بابل: مسم
ال تتعمع الدحخ. فيتعمسػف  :ابتبلء. ال تكفخ : امتحاف، اختبار،دليل عمى حخمة الدحخ. فتشة

: أؼ عمى لدكجيغ. كما ىع بزاريغ بو مغ أحج: يتعمع الشاس الدحخ الحؼ يفخقػف بو بيغ امشيسا
ا. يتعمسػف ما يزخىع كال سيسا إذا كاف مؤمشً  اإلنداف أف ال يخاؼ مغ الدحخ كالدحخة، كال

كفي اآلية دليل عمى أف العمـػ  الدحخ. مغ اشتخػ : يشفعيع: أؼ يتعمسػف الدحخ. مغ اشتخاه 
التي يتعمسيا اإلنداف يجب أف تكػف مشتجة كنافعة. فيشاؾ عمـػ أك كتابات عؿيسة أك ضارة 
يجب أف ال يزيع اإلنداف مالو ككقتو كجيجه فييا. كىحا األمخ ال تقع مدؤكليتو عمى الفخد فقط، 

كليذ مغ الديل في أيامشا أف يعخؼ  بل تقع عمى السجتسع كمؤسداتو التعميسية كاإلعبلمية.
، عميو أف يدت  : اشتخػ عيغ بالفخقاف كأىل العمع. اشتخاه اإلنداف ما يشفعو كما يزخه مغ العمـػ
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ػا، : باعػاب ُخُمِقو، حع مغ الثػاب. شخكاخبلؽ: نريب مغ ث الدحخ، كباع الكتاب، كتاب هللا.
 فقة الخاسخة.: ما أقجمػا عمى ىحه الرمغ األضجاد. لػ كانػا يعمسػف 

 
 هللِا خيٌخ لػ كانػا يعمسػَف " " ولػ أنَّيع آمُشػا واتَقػا َلسثػبٌة ِمغ عشجِ  103سػرة البقخة 2

كلػ أنيع كلػ أنيع آمشػا كاتقػا: أؼ لحرمػا عمى السثػبة. خيخ: أؼ مغ الدحخ. لع يقل: ) 
: كخر الفاصمة نفديا في اآلية الدابقة، لتأكيج (. لػ كانػا يعمسػف آمشػا كاتقػا لكاف خيًخا ليع

أىسيتيا. كل الشاس محتاجػف إلى عمع هللا، حتى لػ كانػا عمساء. فعمع هللا يحفع عمسيع كيدجده. 
 كقج يزل العمع بجكف دعع لو مغ عمع هللا. فالعالع ميسا عمع فاهلل أعمع.  

 
سسعػا ولمكافخيَغ ػا راِعشا وقػلػا انُطْخنا وا" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تقػل 104سػرة البقخة  2

 عحاٌب أليٌع " 
. راعشا: مغ السخاعاة أك مغ الخعػنة )راعغ، بسعشى أرعغ(. كانػا يقرجكف رميو بالخعػنة 

يعػا، كال تقػلػا كسا قاؿ : أؼ كأش". كاسسعػااألرعغ: األحسق. كاسسعػا: معصػؼ عمى "قػلػا
ػف الشبي كيذتسػنو كيصعشػف : الييػد الحيغ يدبّ (. لمكافخيغ93الييػد: سسعشا كعريشا )اآلية 

كلمكافخيغ  ،: لمسؤمشيغ نعيع مؿيعراعًشا. كلمكافخيغ عحاب أليع: التقجيخ ؼيو، ىع الحيغ يقػلػف 
 عحاب أليع. 

 
َؿ عميكع ِمغ  105سػرة البقخة 2 " ما يػدُّ الحيغ كفخوا ِمغ أىِل الكتاِب وال السذخكيَغ أْف ُيَشدَّ

 ذاُء وهللُا ذو الفزِل العطيِع "ِمغ ربِّكع وهللُا يختزُّ بخحستِو َمغ ي خيخٍ 
: عميكع. يخ: كحي. بخحستو: بشبػتو كرسالتو. مغ يذاء: مغ عباده. ذك الفزل العطيعخ 

 فاحسجكا هللا كال تمفتػا إلى حدجىع.
 
هللَا  ِمْثِميا ألع تعمْع أفَّ " ما نشدْخ ِمغ آيٍة أو ُنْشِديا نأِت بخيٍخ مشيا أو  106سػرة البقخة 2

 عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "   
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: زالتو. الشدخ في االصصبلح الذخعي: أالشدخ في المغة: اإلزالة. ندخت الذسُذ الطلَّ  
مخ كالشيي، كال يجػز في األخبار كالقرز، ألز الشدخ في اإحبلؿ حكع محل حكع آخخ. كيجػ 

ؼ نأمخ بتخكيا. كفي قخاءة: : أُنشديا: ُنتخكيا الكحب، كالقخآف مشده عشو.ألف ذلظ يؤدؼ إلى 
يَغ: جعمتظ تؤخخه )معاني القخآف لؤلخفر : إلى َنْشدْأىا: نؤخخىا، أؼ كقت ثاف. كمشو أندأُتُظ الجَّ

لع يقل: )ألع تعمع أف هللا قجيخ عمى كل  : أؼ في التيديخ، أك الشفع.(. بخيخ مشيا1/143
 شيء(.

 
هللِا ِمغ وليٍّ " ألْع تعمْع أفَّ هللَا لُو ُممُظ الدسػاِت واألرِض وما لكع ِمغ دوِف  107سػرة البقخة 2

 وال نريٍخ "
خؼ كىػ الػلي كىػ الشريخ. لع يقل: )كما لكع مغ دكنو مغ كلي هللا ىػ السالظ الستر 

 الدسػات: بالجسع. األرض: بالسفخد، كىكحا في جسيع القخآف. (.كال نريخ
 
ِؿ الكفَخ  108سػرة البقخة 2 " أـ تخيجوَف أْف تدألػا رسػَلكع كسا ُسئل مػسى ِمغ قبُل وَمغ يتبجَّ

 يساِف فقج ضلَّ سػاَء الدبيِل "باإل
ئمة التي تفزي إلى الكفخ، كقػليع: "اجعل لشا إلًيا سئل مػسى مغ الييػد كثيًخا مغ األس 

لع يقل:  (.55لظ حتى نخػ  هللا جيخة" )البقخة لغ نؤمغ  (، أك: "138كسا ليع آلية" )األعخاؼ 
 )كسا سألػا مػسى مغ قبل(.

 
اًرا حدًجا ِمغ  109سػرة البقخة 2 ونكع ِمغ بعِج إيساِنكع ُكفَّ " ودَّ كثيٌخ ِمغ أىِل الكتاِب لػ يخدُّ

هللَا عمى كلِّ فَّ عشِج أنفِديع ِمغ بعِج ما تبيَغ ليع الحقُّ فاعُفػا واصَفُحػا حتى يأتَي هللُا بأمخِه إ
 شيٍء قجيٌخ "

تفيج اآلية أف ىؤالء عخفػا أف اإلسبلـ حق، كلكشيع لع يؤمشػا بو، كىع يخيجكف أف يختج  
ار آخخ. لع يقل: )إف هللا كاف عمى شيء عشو مغ آمغ بو. ؼيصمب هللا العفػ عغ ىؤالء إلى إشع

 : قجيًخا(. لع يقل: )إف هللا قجيخ عمى كل شيء(. في مػضع آخخ
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 (39" )فرمت نو عمى كل شيء قجيخ" إ -
 (284" وهللا عمى كل شيء قجيخ" )البقخة  -
 (120" كىػ عمى كل شيء قجيخ" )السائجة  -
 (17األنعاـ " فيػ عمى كل شيء قجيخ" ) -
 ( 27" ككاف هللا عمى كل شيء قجيًخا" )األحداب  -

 
مػا  110سػرة البقخة 2  ألنفِدكع ِمغ خيٍخ تججوُه عشَج هللاِ " وأؾيسػا الربلَة وآُتػا الدكاَة وما ُتقجِّ

 إفَّ هللَا بسا تعسمػَف بريٌخ "
جكا ثػابو. بسا : تجالًبا ما يقتخناف في القخآف. خيخ: بخ، معخكؼ. تججكهالربلة كالدكاة غ 

: ؼيجازيكع عميو. لع يقل: )إف هللا بريخ بسا تعسمػف(. لع يقل: )إف هللا كاف بسا تعسمػف بريخ
 :لع يقل: )إف هللا كاف بريًخا بسا تعسمػف(. في مػضع آخختعسمػف بريًخا(. 

 (223البقخة " )كاعمسػا أف هللا بسا تعمسػف بريخ"  -
 (265البقخة " )ف بريخ" وهللا بسا تعسمػ  -
 (40" )فرمت " إنو بسا تعسمػف بريخ -
 (18" )الحجخات " وهللا بريخ بسا تعسمػف  -
 (9األحداب " )" ككاف هللا بسا تعسمػف بريًخا -
 
" وقالػا لغ َيجخَل الجشَة إال َمغ كاَف ُىػًدا أو نرارى تمظ أمانيُّيع ُقْل  111سػرة البقخة  2

 َنكع إْف كشُتع صادقيَغ "ىاُتػا بخىا
 : إال مغ كاف ييػدًيا أك نرخانًيا.لع يقل -
 : إال مغ كانػا ىػًدا أك نرارػ.لع يقل -
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ا جاز ما في اآلية ألف كاف عاقميغ؟ ال أضغ، كربس: ال يجخل الجار إال مغ ىل يجػز أف يقاؿ
وهللا " جسع، كلكغ جاء تابًعا، كيبو يرمح لمسفخد كالجسع، كلفع "نرارػ " جسع، كتخ لفع "ىػد

 (.4/414أعمع )قارف البخىاف 
 

: لغ يجخل الجشة إال مغ كاف ىػًدا أك نرارػ"، أؼ: )كقالت الييػد: لغ يجخل "كقالػا -
(. كإنسا غ يجخل الجشة إال مغ كانػا نرارػ : لا. كقالت الشرارػ إال مغ كاف ىػدً الجشة 

( ثبػت مغ سػرة الخـك 23شج تفديخ اآلية انطخ معشى المف ع) سػغ اإلجساؿ في المفّ 
العشاد بيغ الييػد كالشرارػ، فبل يسكغ أف يقػؿ أحج الفخيقيغ بجخػؿ الفخيق اآلخخ، فػثق 

: أؼ إف (. أمانييع3/320قػؿ إلى فخيقو، ألْمغِ  المبذ )اإلتقاف  بالعقل في أنو يخّد كل
تفكيخىع مبشي عمى األماني كاألىػاء كليذ عمى الػاقع أك الجليل. يفكخ أحجىع كسا 

 يحب، ال كسا يجب.
 
ال خػٌؼ عمييع " بمى َمغ أسمَع وجَيُو هلِل وىػ ُمحدٌغ فمُو أجُخه عشَج ربِِّو و  112سػرة البقخة 2

 َيحدنػَف " وال ىع
)كال خػؼ عميو كال  : بمى: بمى يجخل الجشة غيخىع. محدغ: محدغ العسل. لع يقل 
  .(حدف ىػ يكال ) حدف(،

 
" وقالِت الييػُد ليدت الشرارى عمى شيٍء وقالِت الشرارى ليدِت الييػُد  113سػرة البقخة 2

قػِليع فاهلُل يحكُع بيشيع يػـَ عمى شيٍء وىع يتمػَف الكتاَب كحلَظ قاَؿ الحيَغ ال يعمسػَف مثَل 
 امِة ؼيسا كانػا ؼيِو يختمفػَف "الؿي

كىع يتمػف الكتاب: أؼ كل مشيسا. ىع مغ يل، حدب القائل. : التػراة، أك اإلنجالكتاب 
 أىل الكتاب.

 (.لع يقل: )ؼيسا كانػا يختمفػف ؼيو : السذخكػف.الحيغ ال يعمسػف 
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مشَع مداجَج هللِا أْف ُيحكَخ فييا اسُسُو وسَعى في خخاِبيا " وَمغ أضمُع مسَّغ  114سػرة البقخة 2
 أولئَظ ما كاَف ليع أْف َيجخمػىا إال خائفيَغ ليع في الجنيا ِخْدٌي وليع في اآلخخِة عحاٌب عطيٌع "

خ فييا، أك : بسشع الحك)مشع ذكخ هللا في السداجج(. خخابيا :أضمع: أشج كفًخا. لع يقل 
 : ذؿ. خدؼ  فييا غسػض. .مغ العقاب: بيجميا أصبًل. خائفيغ

 
 هللِا إفَّ هللَا واسٌع عميٌع " " وهلِل السذخُؽ والسغخُب فأيشسا ُتػلُّػا فثعَّ وجوُ  115سػرة البقخة 2

كأف السعشى أنكع إذا مشعتع مغ الربلة في السدجج فرمػا في أؼ مكاف، فأيشسا تػلػا  
تعحركف فييا.  كجػىكع تججكا كجو هللا. إف هللا كاسع ال يزيق عميكع، عميع بأحػالكع التي 

 السذخؽ كالسغخب: السخاد جسيع األرض. َثعَّ: ىشاؾ. 
وهللا " :عميًسا(. في مػضع آخخإف هللا كاف كاسًعا )لع يقل: )ككاف هللا كاسًعا عميًسا(. لع يقل: 

 ( 247البقخة كاسع عميع" )
 
سػاِت واألرِض كٌل لُو " وقالػا اتخَح هللُا ولًجا سبحاَنو بْل لُو ما في الد 116سػرة البقخة  2

 قانتػَف "
ا، بل : لع يتخح كلجً سبحانو: تشده عغ اتخاذ الػلج: عديخ، السديح، السبلئكة. بل: التقجيخ 

القخآف. قانتػف: : بالسفخد، كلع تأت مجسػعة في لو ما في الدسػات. الدسػات: بالجسع. األرض
األرض لع يحتج إلى الػلج. لع يقل: )كلّّ : مغ يسمظ الدسػات ك خاضعػف شائعػف. كأف التقجيخ

 (. حسل عمى معشى الجسع، كغمَّب صفة العقبلء عمى غيخىع.لو قانتٌ 
 
 بجيُع الدسػاِت واألرِض وإذا قزى أمًخا فإنسا يقػُؿ لُو ُكْغ ؼيكػُف " " 117سػرة البقخة  2

: إنذاء صشعة ببل احتحاء كاقتجاء. كإذا استػُعسل في هللا تعالى فيػ إيجاد شيء اإلبجاع 
: السبِجع، كقج يصمق عمى السبَجع مكاف، كليذ ذلظ إال . كالبجيعبغيخ آلة كال مادة كال زماف كال 

غ غيخ أصل كال احتحاء. قاؿ تعالى: "فتبارؾ : إبجاع شيء م(. كمثمو: الخمق110)مفخدات ص 
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ى أنو يرح أف يػصف غيخه بالخمق (. كىحا يجؿ عم14هللا أحدغ الخالقيغ" )السؤمشػف 
 (.296)مفخدات ص 

"، بالخفع عمى أنو خبخ مبتجأ مححكؼ، : "كْغ ؼيكػفُ لع يقل: )كْغ ؼيكػَف(، بل قاؿ 
 .59(، كانطخ سػرة آؿ عسخاف 1/164فيػ يكػُف )كضح البخىاف قجيخ: كْغ كالت
 
" وقاَؿ الحيَغ ال يعمسػَف لػال يكمُِّسشا هللُا أو تأِتيشا آيٌة كحلَظ قاَؿ الحيَغ ِمغ  118سػرة البقخة 2

 بيشَّا اآلياِت لقػـٍ يػقشػَف " َقْبِميع ِمْثَل قػِليع تذابيْت قمػُبيع قج
عجدة تجؿ عمى صجؽ : م. يكمسشا هللا: مباشخة. آيةالسذخكػف. لػال: ىبلّ عمسػف: الحيغ ال ي 

قج بيشا : أؼ في الكفخ، جسمة اعتخاضية. عقػليع، تفكيخىع. تذابيت قمػبيع: الشبػة. قمػبيع
 لقـػ يػقشػف: أؼ يسكغ أف يػقشػا. اآليات: جػاب سؤاليع: لػال تأتيشا آية.

 
 وال ُتدأُؿ عغ أصحاِب الجحيِع " الحقِّ بذيًخا ونحيًخا" إنَّا أرسمشاَؾ ب 119سػرة البقخة 2

: بذيًخا: لمسؤمشيغ. نحيًخا: لمكافخيغ. أصحاب الجحيعبالحق: بالقخآف. : يا دمحم. أرسمشاؾ 
: ديع، كسيشالػف جداءىع. كفي قخاءةالكفار أنت غيخ مدؤكؿ عغ كفخىع، ىع مدؤكلػف عغ أنف

 كال تدأْؿ. أؼ ال تمتفت إلييع.
 
" ولغ َتخضى عشظ الييػُد وال الشرارى حتى َتتَِّبَع ِممََّتيع ُقْل إفَّ ُىجى هللِا  120سػرة البقخة  2

 ِمغ هللِا ِمغ وليٍّ وال نريٍخ "ىػ الُيجى ولئغ اتبعَت أىػاَءىع بعَج الحي جاءَؾ ِمغ العمِع ما لَظ 
الػحي. تححيخ : (. العمع73" )آؿ عسخاف كفي مػضع آخخ: "قل إف اليجػ ىجػ هللا 

لمشبي كالسخاد أمتو أيًزا. ما يأتي مغ هللا عمع، كمايأتي مغ البذخ مجخد أىػاء. تفيج اآلية أف كل 
أمة تخيج أف تفخض عقيجتيا عمى غيخىا. كلعل ىحا يكػف مغ باب الخقابة عمييا، ألنيع لػ تخكػا 

باع ممتيع فإنيع يزعفػف لكل عقيجتو فقج يفمت مشيع الدماـ كييدمػف. أما إذا أجبخكىع عمى ات
 ىػ اليجػ: الػاجب اتباعو. معيع إذا ضعفػا.
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(. 145َءىع ِمغ بعِج ما جاءؾ ِمغ العمع" )البقخة كلئغ اتبعَت أىػاكفي مػضع الحق: " 
جاءت مع حخؼ الجخ "مغ  145ي البقخة " بجكف حخؼ الجخ، كفجاءت "بعج 120ففي البقخة 
: (. "بعج"292ك  105كذف السعاني ص العمع مباشخة )ء الغاية، أؼ عقب : البتجابعج". "مغ"

كذف السعاني ص ياء، أؼ بعج العمع عمى التخاخي )يدتغخؽ الدماف مغ غيخ تعيغ ابتجاء كانت
 (. 300ك 230

 
بعج، ِمغ بعج( يشصبق عمى: )قبل، ِمغ قبل(. قاؿ تعالى: "قبل ىحا" )ىػد : )كما قمشاه في 

ا مغ كما أرسمششاؾ فخؽ بيشيسا. قاؿ تعالى: "كربسا ال يكػف ى(. 49(، ك"ِمغ قبل ىحا" )ىػد 62
سمشا قبمظ إال كما أر (. كفي مػضع آخخ: "43، الشحل 109قبمظ إال رجااًل نػحي إلييع" )يػسف 

(. كلع يفخؽ بعس العمساء بيغ "دكف" ك"مغ دكف"، كقػليع: لفبلف 7رجااًل نػحي إلييع" )األنبياء 
 (. 300ف ىحا، أؼ: غيخ ىحا )أنسػذج ص دك : ِمغ ماٌؿ دكَف ىحا، أك

 
 :كيشصبق أيًزا في بعس الحاالت عمى 
(، "ُيربُّ ِمغ فػؽ 48: "ُصبُّػا فػؽ رأسو" )الجخاف )فػؽ، ِمغ فػؽ(. قاؿ تعالى -

 (.19رؤكسيع" )الحج 
ؼ ِمغ تحتيا تجخ (، "100)تحت، ِمغ تحت(. قاؿ تعالى: "تجخؼ تحتيا األنيار" )التػبة  -

"تجخؼ مغ تحتيا األنيار" )البخىاف  :100(. كفي قخاءة آلية التػبة 89)التػبة األنيار" 
1/336.) 

(، كىحا 79)كراء، ِمغ كراء(. قاؿ تعالى: "ككاف كراءىع ممظ يأخح كل سفيشة" )الكيف  -
 : ِمغ كرائيع، وهللا أعمع.بسعشى

 
أولئَظ يؤمشػَف بِو وَمغ يكفْخ بِو " الحيغ آتيشاىُع الكتاَب يتمػَنُو حقَّ تبلوِتِو  121سػرة البقخة 2

 فأولئَظ ىُع الخاسخوَف "
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حق تبلكتو: حق اتباعو. التبلكة ال سقرػد الييػد الحيغ أسمسػا. : الالحؼ آتيشاىع الكتاب 
: جسمة حالية. جسمة: "الحيغ آتيشاىع جسمة: "يتمػنو حق تبلكتو"تكفي، التبلكة تقتزي االتباع. 

 : الكافخكف. لئظ يؤمشػف بو": خبخ. الخاسخكف الكتاب": مبتجأ. جسمة: "أك 
 
متكع عمى  " يا بشي إسخائيَل اذكخوا نعستَي التي أنعسُت عميكع 122سػرة البقخة 2 وأني فزَّ

 العاَلسيَغ "
: عالسي زمانيع. كلعل ىحا الحؼ دعاىع إلى أنعست عميكع: أنعست عميكع بيا. العالسيغ 

 فزميع في زمانيع. لسختار.أف يقػلػا عغ أنفديع بأنيع شعب هللا ا
 
شفُعيا " واتقػا يػًما ال َتجدي نفٌذ عغ نفٍذ شيًئا وال ُيقبُل مشيا َعْجٌؿ وال ت 123سػرة البقخة 2

 شفاعٌة وال ىع ُيشرخوَف "
: يسشعػف مغ يػًما: يـػ الؿيامة. ال تجدؼ: ال تجدؼ ؼيو، ال تغشي. عجؿ: فجاء. يشرخكف  

لع  : يسشعػف مغ عحاب هللا.يغ. يشرخكف الذفاعة ال تشفع الكافخ : يا شفاعةععحاب هللا. كال تشف
 يقل: )كال ُتشرخ(.

 
" وإِذ ابتمى إبخاـيَع ربُُّو بكمساٍت فأتسَُّيغَّ قاَؿ إنِّي جاعُمَظ لمشاِس إماًما قاؿ  124سػرة البقخة 2

يَّتي   قاَؿ ال يشاُؿ عيجي الطالسيَغ " وِمغ ُذرِّ
يَع ربُّو  يَع. التقجيع كالتأخي : ابتمىابتمى إبخـا يَع إبخـا خ كفَّخ كمسة. ابتمى: اختبخ. ربُّ إبخـا

ال سيسا إذا كانػا ك  ،: ؼيو عجـ جػاز تػريث الحكع لمحريةبكمسات: بتكاليف شخعية. كمغ ذريتي
معاني القخآف غيخ صالحيغ مغ حيث القػة كالعجالة. كفي قخاءة: "ال يشاؿ عيجؼ الطالسػف" )

 (.1/254ءات االقخ ، معجع 1/146لؤلخفر 
 
ـِ إبخاـيَع ُمَرمَّى  125سػرة البقخة  2   " وإذ جعمشا البيَت َمثابًة لمشاِس وأمًشا واتَِّخُحوا ِمغ َمقا

جػِد " كَِّع الدُّ خا بيتَي لمصائفيَغ والعاكفيَغ والخُّ  وَعِيْجنا إلى إبخاـيَع وإسساعيَل أف َشيِّ
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ع عػدة، أك مػض :يكتدبػف الثػاب ؼيو، أؼ لشاس، أك( إليو امثابة: مػضًعا يثػب )يعػد 
أؼ كقمشا ليع اتخحكا. كفي  :ي قمػب العخب مغ تعطيسو. كاتخحكا: لسا أكدع فمػضع ثػاب. أمًشا

الصائفيغ: حػلو. الذخؾ. كاألصشاـ ك  شّيخا بيتي: نّطفاه مغ األكساخكاتَخحكا، بفتح الخاء.  :قخاءة
: الخاكعيغ الداججيغ، فمػ قاؿ ذلظ الدجػد: السرميغ. لع يقلع العاكفيغ: السعتكفيغ: عشجه. الخكّ 

: جسعيسا جسع تكديخ تفشًشا في ركػع أك سجػد. قاؿ بعس السفدخيغ لفيع مشو مغ ىػ في حاؿ
: "مدمسات مؤمشات قانتات" )التحخيع الكبلـ، كتجشًبا لتكخار الريغة أكثخ مغ مخة، بخبلؼ قػلو

ع 35ت كالسؤمشيغ كالسؤمشات" )األحداب غ كالسدمساإف السدمسي(، كقػلو: "5 (. كخالف بيغ الخكَّ
ج. كلع يعصف الدجػد عمى الخكع بالػاك  يادة في التفشغ، فمع يجسع الداججكالدجػد ز  عمى ُسجَّ

 ألف الػصفيغ متبلزماف في الربلة، كلػ عصف لتػىع أنيسا كصفاف مفتخقاف.
 
ىحا بمًجا آمًشا وارزْؽ أىَمُو ِمغ الثسخاِت َمغ  " وإذ قاؿ إبخاـيُع ربِّ اجعلْ  126سػرة البقخة  2

لى عحاِب الشاِر وبئَذ آمَغ مشيع باهلِل واليػـِ اآلخِخ قاَؿ وَمغ كَفَخ فأمتُعُو قميبًل ثع أضصخُُّه إ
 السريُخ "
يع: رب اجعْل ىحا بمًجا آمًشا   ".في ىحه اآلية: "كإذ قاؿ إبخـا
يع: رب اجع  يع كفي مػضع آخخ: "كإذ قاؿ إبخـا (. قاؿ كمغ 35ْل ىحا البمَج آمًشا" )إبخـا

يع. أؼ : ىحا قػؿكفخ مى : كمغ كفخ فأرزقو قميبًل. كأنو استجراؾ مغ هللا عهللا، كما قبمو قػؿ إبخـا
يع. كقج يكػف السعشى بالشدبة لآلخخة. التقجيخ:  )صفخ( ي قميمة: فأرزقو مجة حياتو، كىقػؿ إبخـا

مغ  (. الحع الفخؽ بيغ اآلية كالتقجيخ.كاليػـ اآلخخ مغ الثسخاتو باهلل كارزؽ مغ آمغ مغ أىم)
 آمغ مشيع: بجؿ مغ )أىمو(.

 
ا إنََّظ أنَت " وإذ يخفُع إبخاـيُع القػاعَج ِمَغ البيِت وإسساعيُل ربَّشا تقبَّْل مشَّ  127سػرة البقخة 2

 الدسيُع العميُع "
قخاءة ألبّي بغ كعب. إسساعيل:  كىي: أؼ كيقػالف ربشا، لع يقل: )قػاعج البيت(. ربشا 

يع". لع يقل يُع كإسساعيُل القػاعج، بل جاء العصف متأخًخا بعج معصػؼ عمى "إبخـا : كإذ يخفع إبخـا
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يع كإسساعيل بيغ الفاعميغ في الفعل. فمػ قاؿ: ) ذكخ السفعػؿ لمجاللة عمى التفاكت كإذ يخفع إبخـا
ر: السعشى: كأف إسساعيل الحؼ قاؿ: ربشا تقبل أنيسا سػاء في الفعل. قاؿ األخف( لفيع القػاعج
 .)بشاء البيت( ىحا العسلتقبل مشا: (. 1/148معاني القخآف مشا )

 
يتشا أمًة مدمسًة لَظ وأِرنا مشاَسكشا وتْب  128سػرة البقخة  2 " ربشا واجعمشا مدمَسيِغ لَظ وِمغ ُذرِّ
 يشا إنَظ أنَت التػاُب الخحيُع "عم

ألنيا مثشى ال جسع،  بفتح السيع ال بكدخىا، كبكدخ الشػف ال بفتحيا،: اقخأىا "مدمَسيغ" 
يع كإسساعفالستكمع ىػ مدمَسيِغ"، كال تقخأىا: "مدمِسيَغ". كمغ ذريتشا: كمغ يل. أؼ: اقخأىا: ": إبخـا

 شا، أك عباداتشا. : معالع حجّ بعس ذريتشا. َأِرنا: عمِّْسشا. مشاسكشا
 
" ربشا وابعْث فييع رسػاًل مشيع يتمػ عمييع آياِتَظ ويعمِّسيُع الكتاَب والحكسَة  129سػرة البقخة 2

 أنَت العديُد الحكيُع "ويدكِّييع إنََّظ 
 دعاءىسا كبعث محسًجا. : استجاب هللارسػالً فييع: في األمة السدمسة )اآلية الدابقة(.  

: كىػ كضع الذيء في مػضعو، بسعشى أعع مغ ذلظ لدشة. كقج تكػف : االكتاب: القخآف. الحكسة
دىا عمى غاية اإلحكاـ، : معخفة األشياء كإيجابالعمع كالعقل. كالحكسة مغ هللا أك إصابة الحق

نو " حكيع " : معخفة السػجػدات كفعل الخيخات. كفي اآلية نفديا جاء كصف هللا بأكمغ الشاس
ف معشاه باختبلؼ مػاضعيا مغ القخآف. فسغ (. كبيحا فإف الحكسة يختم1/508)عسجة الحفاظ 

خخ في كل مػضع فقج قاؿ إنيا الدشة في كل مػضع فقج أخصأ، كمغ قاؿ إنيا بالسعشى اآل
 .مغ الذخؾ : يصيخىعأخصأ. يدكييع

 ".: "إنظ أنت الدسيع العميع127ي اآلية ف -
 ".: "إنظ أنت التػاب الخحيع128في اآلية  -
 ". العديد الحكيع: "إنظ أنت 129في اآلية  -
 



99 

 

" وَمغ يخغُب عغ ِممَِّة إبخاـيَع إال َمغ َسِفَو نفَدُو ولقج اصصفيشاُه في  130سػرة البقخة  2
 الجنيا وإنَُّو في اآلخخِة لِسَغ الرالحيَغ "

 
  اصصفيشاه: رسػاًل كإماًما. : جيميا، امتيشيا.يخغب عغ: يعخض. سفو نفدو 

آيات أخخػ  اآلخخة؟ عميظ أف تقتز أثخ ىحه اآلية فيماذا يعشي أف يكػف مغ الرالحيغ في 
ى" )شو لحات فأكلئظ ليع الجرجاُت الُعمَ كمغ يأِتِو مؤمًشا قج عسل الرامغ القخآف. قاؿ تعالى: "

 (.181( )الراحبي ص 75
 
 قاَؿ أسمسُت لخبِّ العاَلسيَغ " " إذ قاَؿ لُو ربُّو أسِمعْ  131سػرة البقخة 2

يع.لو   أمخ كاضح كإسبلـ سيل كسخيع. أسمْع: لي. : إلبخـا
 
ى بيا إبخاـيُع َبِشيِو ويعقػُب يا َبِشيَّ إفَّ هللَا اصصفى لكُع الجيَغ فبل 132سػرة البقخة  2  " ووصَّ

  تسػُتغَّ إال وأنُتع مدمسػَف "
رػد أكالده مغ ذكػر كإناث. يعقػب: معصػؼ : السقبيا: بالسمة )ممة اإلسبلـ(. بشيو 
يع". كيعقػبعمى "إبخ  . : أؼ كقاؿ كل مشيسا يا ظ يعقػب كصى بيا بشيو. يا َبشيَّ : أؼ ككحلـا َبشيَّ

: فسغ اختار هللا لو الجيغ فكيف يختار لشفدو ديًشا آخخ؟! كلسا كاف إف هللا اصصفى لكع الجيغ
 (.36قج كجب التسدظ باإلسبلـ دائًسا )تشػديو القخآف ص السخء يخاؼ السػت في كل لحطة ف

*** 
 ممحق باآلية:

 ؟(ال تسػتػا)ك (ال تسػتغ)فبل تسػتغ إال كأنتع مدمسػف: ما الفخؽ بيغ 
 .132سػرة البقخة 

 .102كانطخ سػرة آؿ عسخاف 
*** 

 ال تسػتّغ:
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 ال: ناـية.
 الشػف: نػف التػكيج، كىي كسا يجؿ عمييا اسسيا تفيج ىشا تأكيج الشيي.

 احخص شجيج الحخص عمى أال تسػت إال كأنت مدمع.
 احخص شجيج الحخص عمى إسبلمظ حتى تسػت عميو.

 السفدخكف لع يشبيػا إلى ذلظ. 
 كمغ يقخأ تفاسيخىع يذعخ أنو ال فخؽ بيغ )ال تسػتّغ( ك)ال تسػتػا(!

 
ابغ عاشػر  قاؿ:إال 

 .السشيي تخؾ )في األصل: تمظ(السخاد مغ مثل ىحا الشيي شجة الحخص عمى 
*** 

 قاؿ لي:
 مدمًسا؟ كالسػت ليذ بيجؼ؟كيف ال أمػت إال 

 قمت:
 احخص عمى إسبلمظ دكًما تسْت مدمًسا.
 السػت ليذ بيجؾ، كلكغ اإلسبلـ بيجؾ.

*** 
 ممحق: أقػاؿ السفدخيغ:

 البغػؼ:
 .معشاه: داكمػا عمى اإِلسبلـ حتى ال يرادفكع السػت إال كأنتع مدمسػف 

*** 
ابغ عصية: 

 .كأنتع عميو معشاه: دكمػا عمى اإلسبلـ حتى يػاؼيكع السػت
*** 

 الخازؼ:
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لفع الشيي كاقع عمى السػت، لكغ السقرػد األمخ باإلقامة عمى اإلسبلـ، كذلظ ألنو لسا كاف 
حتى إذا أتاىع السػت أتاىع كىع عمى اإلسبلـ، صار السػت عمى  ،يسكشيع الثبات عمى اإلسبلـ

 .اإلسبلـ بسشدلة ما قج دخل في إمكانيع
*** 

 أبػ حياف:
  .ا بالسػت، بل أمخ بالذيادةكأنت شييج، ال يكػف أمخً  األمخ: مْت نطيخ ذلظ في 

*** 
 الجسعة:

 ىػ1441رمزاف  22
 ـ2020أيار  15
 
" أـ كشتع شيجاَء إذ حزَخ يعقػَب السػُت إذ قاَؿ لبشيِو ما تعبجوَف ِمغ  133سػرة البقخة 2

 لُو مدمسػَف " إلًيا واحًجا ونحغُ بعجي قاُلػا نعبُج إلَيَظ وإلَو آباِئظ إبخاـيَع وإسساعيَل وإسحَق 
" تعجد اآللية. فإلو يعقػب "إليظ كإلو آبائظ :: إلًيا كاحًجا؟ كي ال يفيع مغ قػلولساذا قاؿ 

يع كإلو إسساعيل كإلو إسحق إلو كاحج.  لػ لع يقل: إلًيا كاحًجا، لخبسا يفيع تعجد اآللية كإلو إبخـا
 في اآلية.

 
ُتدألػَف عسَّا كانػا  ج خمْت ليا ما كَدبْت ولكع ما كَدبتع وال" تمَظ أمٌة ق 134سػرة البقخة 2

 يعسمػَف "
يع قج ارتكبت ذنػًبا. يعسمػف أمة: أمع.   : يعسمػنو. مػقع اآلية ؼيو غخابة. فكأف أمة إبخـا

مع التفاخخ باآلباء، كتفيج أف الجداء  في الصاعة كالحؿيقة أف اآلية تححر الشاس مغ التقريخ
 دألػف ... إلخ.لع أفيع اآلية ال سيسا قػلو: كال تُ باألعساؿ ال باالتكاؿ. 
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شيًفا وما كاَف " وقالػا كػُنػا ُىػًدا أو نرارى َتيتُجوا ُقْل َبْل ِممََّة إبخاـيَع حَ  135سػرة البقخة  2
 ِمَغ السذخكيَغ "

: أؼ ا تيتجكا. كقاؿ الشرارػ: كػنػا نرارػ تيتجكا. بل ممةنػا ييػدً : كػ أؼ قاؿ الييػد 
يع قل: لبإذا قالػا ذلظ ال تقل مثميع،  ائبًل : محشيًفا بل ممة: بل نتبع ممة. .كػنػا عمى ممة إبخـا
: السيل عغ ة، بخبلؼ الَجَشف: كىػ السيل عغ الزبلؿ إلى االستقامإلى االستقامة، مغ الَحَشف

(. كيدتخجميا 182قاؿ تعالى: "فسغ خاؼ مغ ُمػصٍ  جَشًفا" )البقخة  االستقامة إلى الزبلؿ.
 األشباء اليػـ بسعشى ميل العسػد الفقخؼ.

 
أنا أرجح أف بعس األنبياء لع يكػنػا قبل البعثة معرػميغ مغ كما كاف مغ السذخكيغ:       
 الذخؾ.
يع بأنو       ما كاف مغ السذخكيغ، أؼ  كإال كاف مغ الرعب تفديخ ما كرد في القخآف عغ إبخـا

 لع يكغ مذخًكا في يػـ مغ األياـ، ال قبل البعثة، كال بعجىا مغ باب أكلى.
 كنبّيشا مثمو، وهللا أعمع.

 
" قػلػا آمشَّا باهلِل وما ُأندؿ إليشا وما ُأندؿ إلى إبخاـيَع وإسساعيَل وإسحَق  136سػرة البقخة  2

ُؽ بيغويعقػَب واألسباِط وما أوتي مػسى وعيدى  أحٍج  وما أوتي الشبيػَف ِمغ ربِّيع ال نفخِّ
 مشيع ونحُغ لُو ُمدمسػَف "

(. 84: مغ القخآف. في مػضع آخخ: "كما أندؿ عميشا" )آؿ عسخاف كما أندؿ إليشا 
(. مذتق مغ )الحفيج : كلج الػلجائيل كالؿبائل في العخب. جسع سبط: ىع في بشي إسخ األسباط

شاىع اثشتي عْذخَة أمًسا أسباًشا" كقصَّعدب امتج كتفخع. قاؿ تعالى: "كأف الشاالمتجاد كالتفخع، 
تارة: )كما  لع يقل: )كما أندؿ عمى مػسى(. لع يقل: )كما أندؿ عمى الشبييغ(.(. 160)األعخاؼ 

 أندؿ(، كتارة )كما أكتي(. لعمو مغ التشػيع )التفشغ(. 
 قاؿ أبػ حياف: 
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في  اكترخفً  ،ا في الكبلـ، تشػيعً (أكتي مػسى كعيدىكما )، كجاء: (كما أندؿ إليشا)جاء: "
، إذ لػ كاف كمو بمفع اإليتاء، أك بمفع اإلنداؿ، لسا كاف ؼيو األفاضو، كإف كاف السعشى كاحجً 

 فاظ".حبلكة التشػع في األل
 كقاؿ ابغ عاشػر:

تفشغ لتجشب إعادة  (أكتي)كفي بعزيا بمفع  (ندؿأُ )التعبيخ في جانب بعس ىحه الذخائع بمفع "
 ."االمفع الػاحج مخارً 

 
 .133: كسا في آخخ اآلية كنحغ لو مدمسػف 

  
ال نفخؽ بيغ أحٍج مشيع ال نفخؽ بيغ أحج مشيع: )ال نفخؽ بيغ أحٍج مشيع كأحج( أك ) 

لة السعشى عميو، إذ قج عمع أف "بيغ" ال بج : ال نفخؽ بيشيع. فححؼ ما ححؼ لجالآخَخ(، كالسعشىك 
 (.1/651بيغ شيئيغ )أبػ حياف أف تجخل 

 
 البلفت ىشا أنظ ال تكاد تجج ىحا االستعساؿ في لغتشا العخبية. فيبل تعمسشاه كاستعسمشاه؟ 

 
ػا فإنسا ىع في شقاؽ ػلّ وا وإف تَ " فإف آمشػا بسثل ما آمشتع بو فقج اىتجَ  137سػرة البقخة  2

 " العميعُ  هللا وىػ الدسيعُ  فديكؽيكيعُ 
 

  فديكؽيكيع هللا: أؼ يكؽيظ شقاقيع كشّخىع. في شقاؽ: معظ.
 الدسيع العميع: ىل ىحا كعج لو، أـ كعيج ليع؟ قػالف. 

 
 ونحغ لو عابجوف " غ هللا صبغةً مِ  غ أحدغُ هللا ومَ  " صبغةَ  138سػرة البقخة  2

 .(كنحغ عابجكف لو)لع يقل:  صبغة هللا: ديانة هللا.
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هللا وىػ ربشا وربكع ولشا أعسالشا ولكع أعسالكع ونحغ " قل أتحاّجػنشا في  139سػرة البقخة  2
 لو مخمرػف "

هللا ربشا كربكع. كلشا أعسالشا كلكع أعسالكع: كىي مختمفة. مخمرػف: ال نذخؾ معو أحًجا. أؼ: 
 كأنتع تذخكػف.

: كنحغ 136في اآلية  في ىحه اآلية: كنحغ لو مخمرػف. في اآلية الدابقة: كنحغ لو عابجكف.
 .لو مدمسػف 

 مخمرػف: ليذ فييا تدكية، بل ىي كصف لػاقع.
 
ا " أـ تقػلػف إف إبخاـيع وإسساعيل وإسحق ويعقػب واألسباط كانػا ىػدً  140سػرة البقخة  2

أو نرارى قل أأنتع أعمع أـ هللا ومغ أضمع مسغ كتع شيادة عشجه مغ هللا وما هللا بغافل عسا 
 تعسمػف "

 
مػف ذلظ أنيع يقجّ  الػاقع ليذ كحلظ. قج يقاؿ ىحا سؤاؿ بجىي. لكغ مغ حيث أأنتع أعمع أـ هللا؟

شيادة عشجه مغ هللا: عشجىع شيادة  أك يطيخكف عمسيع كيخفػف عمع هللا! عمسيع عمى عمع هللا!
كمبذًخا بخسػؿ مغ بعجؼ اسسو ) مغ هللا يخفػنيا! ما ىحه الذيادة؟ شيادة أف محسًجا رسػؿ هللا.

 لساذا قاؿ: )أحسج(، كلع يقل: دمحم؟ .6( الرف أحسج
 
 
بتع وال ُتدألػف عسا كانػا ولكع ما كدَ  ليا ما كدبْت  ة قج خمْت " تمظ أمّ  141سػرة البقخة  2

 يعسمػف "
 .134تكخار لآلية 

 لع أفيع اآلية في الدياؽ, كما قالو السفدخكف غيخ مقشع. أمة: أمع.
*** 

 الجدء الثاني
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الدفياُء ِمغ الشاِس ما والَّىع عغ ِقبمتيُع التي كانػا عمييا ُقْل " سيقػُؿ  142سػرة البقخة  2
 َمغ يذاُء إلى صخاٍط مدتؿيٍع "  هلِل السذخُؽ والسغخُب َييجي

  
 كأف ىحه اآلية فرل ججيج، كفرػؿ القخآف ببل عشػاف.

: ع، كيخمّػرو لبلستؿباؿ. كيقاؿ لو: حخؼ تشؽيذ، كمعشاه: حخؼ يختز بالسزار سيقػؿ: الديغ
حخؼ تػسع، ألنو يشقل السزارع مغ الدمغ الزيق، كىػ الحاؿ، إلى الدمغ الػاسع، كىػ 

 االستؿباؿ.
 

كذكخ بعس العمساء أف حخؼ الديغ قج يأتي لبلستسخار، لكغ الحؿيقة أف االستسخار  
 (.2/233دتفاد مغ السزارع، ال مغ الديغ )اإلتقاف م
 

: ما صخفيع، ىعفي إدارة أمػاليع. ما كالّ  : ىشا الجياؿ. كقج تأتي بسعشى الجياؿالدفياء 
ليع. قبمتيع التي كانػا عميياما ح اء الدابقيغ.  السذخؽ : قبمة بيت السقجس، قبمة األنبيػَّ

تؿيع دس. فسغ اىتجػ بيجيو فيػ الرخاط ال: كغيخىسا. كلو أف يغيخ القبمة كيف يذاءكالسغخب
 خب خط بيغ نقصتيغ.إليو، أقخب شخيق مػصل إليو. فالخط السدتؿيع أق

 
" وكحلَظ جعمشاكع أمًة وَسًصا لتكػنػا شيجاَء عمى الشاِس ويكػَف الخسػُؿ  143سػرة البقخة 2

عميكع شييًجا وما جعمشا الِقبمَة التي كشَت عمييا إال لشعمَع َمغ يتَّبُع الخسػَؿ مسَّغ يشقمُب عمى 
هللَا بالشاِس  هللُا وما كاَف هللُا لُيِزيَع إيساَنكع إفَّ َعِقَبْيِو وإْف كانْت لكبيخًة إال عمى الحيَغ َىجى 

 لخؤوٌؼ رحيٌع "
ليكػف ديشكع ىػ  :تقريخ. لتكػنػا شيجاَء عمى الشاس: خياًرا، عجاًل، بيغ الغمػ كالكسًصا 

لخسػؿ ىي : كلتكػف سشة اخخػ. كيكػف الخسػؿ عميكع شييًجا( عمى األمع األالسعيار )الحجة
: كأف األمة اإلسبلمية ىي الػسط بيغ األمع، ككأف الخسػؿ ىػ الػسط تقجيخالسعيار عميكع. ال

: كالقبمة سقجس. يبجك أف ىشاؾ ححًفا تقجيخه: قبمة بيت الخاد أمتو. القبمة التي كشت عمييابيغ أف
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التي صخت إلييا. فتحػيل القبمة يؤدؼ إلى فخز الشاس، فسغ يتحػؿ إلى القبمة الججيجة فيػ مع 
: عمع ضيػر لكع، أؼ لتعمسػا أنتع. ليذ معو. لشعمعيبقى عمى القجيسة فقج ضيخ أنو الشبي، كمغ 

عغ القبمة لذاقة. : كإف كانت مدألة التحػؿ يشقمب عمى عقبيو: يختج عغ ديشو. كإف كانت لكبيخة
ديخ عمى السؤمشيغ. : الحيغ ىجاىع هللا. فالتحػؿ شاؽ عمى السشافقيغ، كسيل يالحيغ ىجػ هللا

 (. ى القبمة الدابقة. لع يقل: )إف هللا لخؤكؼ رحيع بالشاس: صبلتكع الدابقة إلسانكعليزيع إي
 
" قج نخى تقمَُّب وجِيَظ في الدساِء فَمُشػليشَّظ ِقبمًة تخضاىا فػؿِّ وجَيَظ  144سػرة البقخة  2

ـِ وحيُث ما كشتع فػلُّػا وجػَىكع َشصَخُه وإفَّ الحيغ أوتػا الكتا َب لَيعمسػَف أنَُّو شصَخ السدجِج الحخا
 ما هللُا بغافٍل عسَّا يعسمػَف "الحقُّ ِمغ ربِّيع و 

"نخػ" ىشا مزارع  :"قج": ىشا ليدت بسعشى: ربسا، كإف دخمت عمى الفعل السزارع، ألف فعل
 . قج ىشا تفيج التحقيق. كال نداؿ نخػ  : قج رأيشاعشجؼ السعشىك (، 2/21بسعشى الساضي )أبػ حياف 

 
عمى الساضي أفادت التحقيق، كإذا دخمت عمى السزارع أفادت التقميل، إال إذا " إذا دخمت "قج

 كاف السزارع بسعشى الساضي، كسا ىػ الحاؿ في اآلية ىشا.
 

كإذا أريج ىحا السعشى كاف مغ البلـز أف ال يكػف ىشاؾ لبذ. كفي ىحه اآلية ال يػجج لبذ، ألف 
حقيق. فإذا انتفى المبذ صار ىحا االستعساؿ رؤية هللا كعمسو ال يسكغ أف يكػنا إال عمى الت

 بميًغا، ألنو أشحح لمحىغ.
 

 :مغ ذلظ أيًزا قػلو تعالى 
 (.64" )الشػر " قج يعمع ما أنتع عميو -
 (.97" )الحجخ " كلقج نعمع أنظ يزيق صجُرؾ -
قيغ مشكع -  (.18" )األحداب " قج يعمع هللا السعػِّ

 .يعمعال يداؿ كنعمع. قج عمع هللا ك لعل التقجيخ: قج عمع كيعمع. كلقج عمسشا 
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. ككحلظ متقجمة في السعشى، لساذا أخخت عغ 142ىحه اآلية متقجمة في الشدكؿ عمى اآلية 

مػضعيا؟ ال أدرؼ. تقمب كجيظ في الدساء: كشاية عغ تذػقو إلى قبمة السدجج الحخاـ، قبمة 
يع. ليذ السعشى أنو لع يكغ يخضى بالقبمة القجيسة، بل الس عشى أنو أكثخ رضًى بالقبمة إبخـا

، فاستجاب هللا لتصمعو. شصخ: نحػ. جسمة: "فػؿِّ كجيظ شصخه" االججيجة التي كاف يتصمع إليي
الخصاب فييا لمشبي كالسخاد مغ معو أيًزا. جسمة: "كحيثسا كشتع فػفػا كجػىكع شصخه" انتقل فييا 

الحخاـ إلى كل مكاف مغ أنحاء الخصاب مغ السفخد إلى الجسع، كمغ السكاف القخيب مغ السدجج 
يعمسػف أنو الحق مغ ربيع: يبجك أف أىل العالع. فالجسمة الثانية تأكيج لؤلكلى مع زيادة بياف. لَ 

الكتاب يعمسػف أف تحػيل القبمة أمخ إليي، كلكشيع استغمػا الحادثة لفتشة الشاس عغ ديشيع، 
 مشكخة. فتػعجىع بقػلو: "كما هللا بغافل عسا يعسمػف": مغ أعساؿ

 
 
" ولئغ أتيَت الحيَغ ُأوتػا الكتاَب بكلِّ آيٍة ما َتِبُعػا ِقبمتَظ وما أنَت بتابٍع  145سػرة البقخة  2

ِع إنََّظ إذًا ِقبمَتيع وما بعُزيع بتابٍع ِقبمَة بعٍس ولئِغ اتبعَت أىػاَءىع ِمغ بعِج ما جاءَؾ ِمغ العم
 لِسغ الطالسيَغ "

ػحي، اليقيغ : الديُشو كلكلِّ ديٍغ قبمُتو. العمع رمًدا لمجيغ. لكلٍّ فالقبمة صارت : ديشظ. قبمتظ 
: تيجيج عمى سبيل أك الػىع. إنظ إًذا لسغ الطالسيغ: الطغ أك الذظ بخبلؼ غيخه مغ اليػػ 

س عمى اتباع الحق كتجشب اليػػ. "إذًا": ىشا مؤكجة لمجػاب، الفخض، كقج يخاد مشو التحخي
. ىشا لػ ححفت "إذً هللا إذً و آِتظ، انحػ: إْف تأِتشي إذً  : إف تأتشي ا" لبقي االرتباط مفيػًماا ألفعمغَّ
 آتظ، وهللا ألفعمغ.

 
" عمى الدببية كالذخط، كلػ ححفت اا أكخمظ. ىشا دلت "إذً لكغ لػ قاؿ: أزكرؾ، فقمت: إذً  

 سمة فعمية، كنربت الفعل السزارع.النعجـ االرتباط. كقج دخمت عمى ج
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كلػ أنيع فعمػا ما يػعطػف بو لكاف خيًخا ل الساضي. قاؿ تعالى: "ى الفعكقج تجخل عم 
 75، كانطخ اإلسخاء 67-66ء الشداآلتيشاىع مغ لجنا أجًخا عطيًسا" ) ليع كأشج تثبيتػًا، كإذاً 

 (.100ك
كشا : أئغَّ لشا ألجًخا إْف كقج تجخل عمى االسع. قاؿ تعالى: "فمسا جاء الدحخة قالػا لفخعػف  

 (.4/187( )البخىاف 42-41نعع، كإنكع إًذا لسغ السقخَّبيغ" )الذعخاء  :الغالبيغ؟ قاؿنحغ 
 (.عت أىػاءىع بعج ما جاءؾ مغ العمعاتبلع يقل: ) 

 
" الحيَغ آتيشاىُع الكتاَب َيْعِخفػَنُو كسا يعِخفػَف أبشاَءىع وإفَّ فخيًقا مشيع  146سػرة البقخة 2

 وىع َيعمسػَف " ليكتسػَف الحقَّ 
: أىل الكتاب مغ الييػد كالشرارػ. يعخفػنو: الياء ال تعػد عمى الحيغ آتيشاىع الكتاب 

نو مػصػؼ في كتبيع. ليكتسػف الحق: صفة : ألبل عمى دمحم. كسا يعخفػف أبشاءىعالكتاب، 
 : يعمسػنو.دمحم. كىع يعمسػف 

 
 ِمَغ السستخيَغ " " الحقُّ ِمغ ربِّظ فبل تكػنغَّ  147سػرة البقخة  2

: (. السستخيغ: الذاكيغ. فبل تكػنغ144الحق: الػحي بخرػص القبمة )راجع اآلية  
 الخصاب لمشبي كالسخاد أمتو.

 
" ولكلٍّ ِوْجيٌة ىػ ُمَػلِّييا فاستبقػا الخيخاِت أيغ ما تكػنػا يأِت بكُع هللُا  148سػرة البقخة 2

 قجيٌخ "جسيًعا إفَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء 
. مػلييا: متجو إلييا. استبقػا: سارعػا، تدابقػا، مغ كجية: قبمة. ىػ:   عائج عمى كلِّ

إف هللا كاف عمى كل شيء قجيًخا(. لع يقل: )إف هللا قجيخ عمى كل االستباؽ: الدباؽ. لع يقل: )
 :شيء(. في مػضع آخخ

 (106البقخة " )لع تعمع أف هللا عمى كل شيء قجيخ" أ -
 (12الصبلؽ " )لتعمسػا أف هللا عمى كل شيء قجيخ"  -
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 (284" وهللا عمى كل شيء قجيخ" )البقخة  -
 (120" كىػ عمى كل شيء قجيخ" )السائجة  -
 (17" فيػ عمى كل شيء قجيخ" )األنعاـ  -
 (27" ككاف هللا عمى كل شيء قجيًخا" )األحداب  -

 
ـِ وإنَُّو لمحقُّ ِمغ  149سػرة البقخة 2 ربِّظ " وِمغ حيُث خخجَت فػؿِّ وجَيظ شصَخ السدجِج الحخا
 ما هللُا بغافٍل عسا تعسمػَف "  و 

كمغ حيث سافخت، كإذا سافخت. شصخ: نحػ. كإنو: الػحي  :كمغ حيث خخجت 
" سبق مثميا في آخخ بخرػص القبمة.  تعسمػف: تعسمػنو. جسمة: "كما هللا بغافل عسا تعسمػف 

 .144اآلية 
 
ـِ وحيُث ما كشتع فػلُّػا  " وِمغ حيُث خخجَت فػؿِّ وجَيظ شصَخ السدججِ  150سػرة البقخة 2 الحخا

ٌة إال الحيَغ ضمسػا فبل تخَذػىع واخَذػني وألتعَّ  وجػَىكع شصَخُه لئبل يكػَف لمشاِس عميكع ُحجَّ
 نعستي عميكع ولعمَّكع َتيتجوَف "

الجسمة األكلى تكخار لسثميا في اآلية الدابقة لتأكيجىا كبشاء إضافة إلييا. كالجسمة الثانية  
كمغ حيث خخجتع فػلػا كجػىكع . ربسا يتػقع القارغ أف يقاؿ: )144 يا في اآليةتأكيج لسثم

ا كيتبع : يجحج ديشش. لئبل يكػف لمشاس عميكع حجة: فالييػد قالػا144 ( عمى غخار اآليةشصخه
يع كيخالف قبمتو. جسمة: ": يجعي قبمتشا، كالسذخكػف قالػا  الحيغ ضمسػا فبل تخذػىع إالممة إبخـا

لعمكع تيتجكف:  !مة اعتخاضية. فبل تخذػىع كاخذػِف: جسمة ميسة قلَّ مغ يمتـد بياس" جكاخذػف 
كىحه اآلية صعبة التخكيب، ال سيسا: )لئبل يكػف  قج تيتجكف كقج ال تيتجكف، قج ييتجؼ بعزكع.

 ... إال الحيغ ضمسػا(.
 
ويدكِّيكع ويعمِّسكُع الكتاَب " كسا أرسمشا ؼيكع رسػاًل مشكع يتمػ عميكع آياِتشا  151سػرة البقخة 2

 تكػُنػا تعمسػَف " والحكسَة ويعمِّسكع ما لع
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دمحم صمى هللا عميو كسمع. آياتشا: آيات القخآف. يدكيكع: يصيخكع )مغ الكفخ : ىػ رسػالً  
ى عمسيع عمع : تعمسػنو. أضاؼ الشبي إلكالسعاصي(. الكتاب: القخآف. الحكسة: الدشة. تعمسػف 

لقػلو: "كيعمسكع الكتاب كالحكسة".  : تأكيجكيعمسكع ما لع تكػنػا تعمسػف"لو: "الكتاب كالدشة. قػ 
 لع يقل: )أرسمشا لكع(. : كيعمسكع الكتاب كالحكسة، كىػ ما لع تكػنػا تعمسػف.التقجيخ

 
 ْخكع واشُكخوا لي وال َتكفخوِف "" فاذكخوني أذك 152سػرة البقخة 2

: كاشكخكا لي أشكخ لكع. كاشكخكا لي: كأف التقجيخاذكخكني: بالصاعة. أذكخكع: بالثػاب.  
ىشا بسعشى اإليساف. فرار  : ىشا عكذ الذكخ. أك الذكخف: كال تكفخكني. الكفخكال تكفخك 

 : آمشػا بي كال تكفخكا.السعشى
 
 ِة إفَّ هللَا مَع الرابخيَغ " " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا استعيشػا بالربِخ والربل 153سػرة البقخة 2

: صبخ عمى الصاعة، اف: إف هللا مع الرابخيغ كالسرميغ. كالربخ قدسالتقجيخ كأف 
قاؿ ابغ مدعػد:  !مخة 100خ في القخآف ما يديج عمى كصبخ عغ السعرية. كقج ذكخ الرب

خ كعمسػه فإنو نرف اإليساف. فكل بنرف صبخ، كنرف شكخ. فتعمسػا الر :اإليساف نرفاف
 أف الربلة تعيغ عمى الربخ أيًزا.عسل يحتاج إلى الربخ. تفيج اآلية 

 
 ٌت بل أحياٌء ولكغ ال تذعخوَف " " وال تقػلػا لَسغ ُيقتُل في سبيِل هللِا أمػا 154سػرة البقخة 2

مغ يقتل في سبيل هللا: الذييج. ال تذعخكف: بحلظ. لع يقل: )بل ىع أحياء(. أمػات بل  
 (.1/153لؤلخفر  أحياء: التقجيخ: ىع أمػات بل ىع أحياء )معاني القخآف

 
 " ولشبمػنَّكع بذيٍء ِمَغ الخػِؼ والجػِع ونقٍز ِمَغ األمػاِؿ واألنفذِ  155سػرة البقخة 2

ِخ الرابخيَغ "   والثسخاِت وبذِّ
 .46انطخ الكيف جـ األمػاؿ عمى األنفذ؟ : لشختبخنكع. لساذا قلشبمػنكع 
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: بالجػائح، أك بغبلء األسعار مػاؿ بجػار الثسخات. نقز األمػاؿلػ قجمت األنفذ لجاءت األ
: بالقحط كقمة . نقز الثسخات، كتآكل السجخخاتكزيادة اإلنفاؽ لمشقػد، ئيةكتجىػر القػة الذخا

 الثسخات: قج تعشي ثسخات األنفذ: األكالد.صخ كشح الساء كغيخ ذلظ. الس
 : عمى ىحه السرائب كاالبتبلءات. بذخ الرابخيغ: بالجشة. الرابخيغ

 
 ا هلِل وإنَّا إليِو راجعػَف "" الحيَغ إذا أصابتيع مريبٌة قالػا إنَّ  156البقخة سػرة 2

: خػؼ أك جػع أك نقز ماؿ أك نفذ أك ثسخ أك غيخ ذلظ مغ مرائب. ىحه مريبة 
العبارة تداعج عمى السديج مغ الربخ كالثبات. كنحغ اليـػ نقترخ في ىحه العبارة عمى نقز 

 : أؼ قالػا ذلظ كصبخكا كلع يتحمخكا كلع يفحذػا بالقػؿ.القتل. قالػانفذ، عشج السػت أك األ
 
 " أولئَظ عمييع صمػاٌت ِمغ ربِّيع ورحسٌة وأولئَظ ىُع السيتجوَف " 157سػرة البقخة 2

رة إلى معشى ا: كخرىا بعبارة مخادفة لمتأكيج، كربسا لئلشصمػات مغ ربيع: رحسات. كرحسة 
إال ( ربخ فيػ شائر، كال يديجه الجدع )عجـ الربخع يتحلَّ بالالربلة في ىحا السػضع. فسغ ل

 سػًءا. 
: األكلى أنيا لع تكغ إال كججت فييا ثبلث نعع : ما أصابتشي مريبةقاؿ عسخ رضي هللا عشو

في ديشي، كالثانية أنيا لع تكغ أعطع مسا كانت، كالثالثة أف هللا يجازؼ عمييا الجداء الكبيخ، كتبل 
 اآلية. 

 
" إفَّ الرفا والسخوَة ِمغ شعائِخ هللِا فَسغ حجَّ البيَت أو اعتسَخ فبل ُجشاَح  158ة البقخة سػر  2

 يًخا فإفَّ هللَا شاكٌخ عميٌع " عميِو أْف يصَّػَؼ بيسا وَمغ تصػََّع خ
عسخة. شعائخ الحج، : ىزبتاف يتع بيشيسا الدعي في الحج كالالرفا كالسخكةفرل ججيج.  

شاح: إثع. كمشو: الُجشحة. معالسو. األكلى جسع شعيخة، كالثانية جسع َمْذَعخ. جُ : أك مذاعخ الحج
: متبذ مع الصػاؼ حػؿ الكعبة. تصػع: يتصػؼ بيشيسا، بسعشى يدعى، لكي ال ييصػؼ بيشيسا
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لساذا قاؿ: شاكخ عميع، كلع يقل: عميع شاكخ، ىل  شاكخ: لو. ك العسخة بعج الفخيزة.بالحج أ
    ؟  ىي الفاصمة فقط

 
" إفَّ الحيَغ يكتسػَف ما أندلشا ِمَغ البيِّشات والُيَجى ِمغ بعِج ما بيشَّاُه لمشاِس  159سػرة البقخة 2

  يع هللُا ويمعُشيع البلعشػَف "في الكتاِب أولئظ يمعشُ 
الحجج الػاضحة، السعجدات. : ، كىع الييػد كالشرارػ. البيشات: صفة دمحمالحيغ يكتسػف  

(. لع يقل: 161كاإلنجيل. البلعشػف: مغ السبلئكة كالسؤمشيغ )انطخ اآلية الكتاب: التػراة، 
 (.)كاليجػ بعج ما بيشاه

 
 عمييع وأنا التػَّاُب الخحيُع " " إال الحيَغ تاُبػا وأصمُحػا وبيَُّشػا فأولئَظ أتػبُ  160سػرة البقخة 2

: التػبة مغ أتػب عمييعفة دمحم كلع يكتسػىا. : صتابػا: آمشػا. كأصمحػا: أعساليع. كبيشػا 
 العباد الخجػع عغ الحنب، كالتػبة مغ هللا قبػليا مغ عباده.

 
اٌر أولئَظ عمييع لعشُة هللاِ  161سػرة البقخة 2 والسبلئكِة  " إفَّ الحيغ كفخوا وماُتػا وىع كفَّ

 والشاِس أجسعيَغ " 
". ذلظ يقل: "كالسؤمشيغدمسػا، بخبلؼ اآلية الدابقة. قاؿ: "كالشاس"، كلع أؼ كفخكا كلع ي 

عزكع ببعس ثع يـػ الؿيامة يكفخ بامة يمعغ بعزيع بعًزا. قاؿ تعالى: "أف الكفار يـػ الؿي
 (.25كيمعغ بعزكع بعًزا" )العشكبػت 

 
ُف عشيع 162سػرة البقخة 2  العحاُب وال ىع ُيْشَطُخوَف "   " خالجيَغ فييا ال يخؽَّ

مػف. كفي مػضع : ُيْسَيمػف، ُيؤ دابقة. ُيْشَطُخكف كخ في اآلية ال: في الشار، كلع تحفييا  جَّ
 (.  86كال ىع ُيْشَرُخكَف" )البقخة  فبل يخفف عشيع العحابسابق مغ الدػرة: "

 
  إلَو إال ىػ الخحسُغ الخحيُع "" وإليُكع إلٌو واحٌج ال 163سػرة البقخة 2
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 : صفة خاصة باهلل. أؼ فبل تعبجكا غيخه. الخحسغ 
 
" إفَّ في خمِق الدسػاِت واألرِض واختبلِؼ الميِل والشياِر والُفْمِظ التي تجخي  164سػرة البقخة 2

فأحيى بِو األرَض بعَج مػِتيا وبثَّ  في البحِخ بسا يشفُع الشاَس وما أندَؿ هللُا ِمغ الدساِء ِمغ ماءٍ 
ِخ بيَغ الدساءِ  آلياٍت لقػـٍ يعقمػَف  واألرضِ  فييا ِمغ كلِّ دابٍَّة وترخيِف الخياِح والدحاِب السدخَّ

" 
. األرض: كمالدسػاتالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.   : ا فييا مغ شسذ كقسخ كنجـػ

يػؿ كجباؿ. اختبلؼ الميل كالشيار: في التعاقب كما فييا مغ بحار كأنيار كمعادف كأشجار كس
كرد لفع الفمظ في  : في الخكػب كالحسل. كقجكفي الدمغ. كالفمظ: كفي الفمظ: الدفغ. يشفع الشاس

مخة، كيفيج ىحا أف صشاعة الدفغ لمخكػب كالذحغ صشاعة قجيسة، مغ عيج نػح. كما  23القخآف 
ياء السػات في كتب الفقو. لع : كمشو إحؿ هللا. أحيى بو األرض بعج مػتيا: كفي ما أند أندؿ هللا

"أحيى". مغ كل " معصػؼ عمى "أندؿ" أك عمى يقل: )مغ بعج مػتيا(. بث: نذخ، فخَّؽ. "بث
ة : تقميبيا ىشا كىشاؾ، حار كل أنػاع الجكاب. كترخيف الخياح: كفي ترخيف الخياح : مغدابة

 : دالئل قجرة كإعجاز.كباردة كمعتجلة، خؽيفة كعاصفة. الدحاب: معصػؼ عمى "الخياح". آيات
 
كحبِّ هللِا والحيغ  " وِمغ الشاِس َمغ يتخُح ِمغ دوِف هللِا أنجاًدا ُيحبُّػَنيع 165سػرة البقخة 2

ًعا وأفَّ هللَا شجيُج آمشػا أشجُّ حًبا هلِل ولػ َيخى الحيَغ ضمسػا إذ يخوَف العحاَب أفَّ القػَة هلِل جسي
 العحاِب "
: أؼ ىع أشج حًبا . كالحيغ آمشػا أشج حًبا  : كحب السؤمشيغأنجاًدا: نطخاء. كحب هللا 

: أؼ سػا إذ يخكف العحاب أف القػة يخػ الحيغ ضم مغ حب أىل األصشاـ ألصشاميع. كلػ 
ا سيعتخفػف بو ليتيع يخكف في الجنيا ما يخكنو في اآلخخة مغ أف القػة . ما لع يعخفػه في الجني

 : كلػ تخػ الحيغ ضمسػا.أف هللا شجيج العقاب". كفي قخاءةك في اآلخخة! لع يقل: "
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عحاَب وتقصَّعْت بيُع األسباُب بعػا ِمغ الحيَغ اتَّبعػا ورَأوا ال" إذ تبخَّأ الحيَغ اتُّ  166سػرة البقخة 2
" 

: حيغ رأكا العحاب تبخأ الحيغ تبخأ الدعساء مغ األتباع. رأكا: أؼ الفخيقاف. كأف التقجيخ 
: إذ تبخأ الحيغ إلخ. أك ... : إذ رأكا العحاب تبخأاتَّبعػا كتقصعت بيع األسباب، أكاتُّبعػا مغ الحيغ 

حاب كإذ تقصعت بيع األسباب. جسمة: "كرأكا العحاب" جسمة ا مغ الحيغ اتَّبعػا إذ رأكا العاتُّبعػ 
عس العمساء: ىي جسمة ". قاؿ بكقج رأكا(، كليدت معصػفة عمى جسمة: "تبخأحالية، بتقجيخ: )

 : تقصعت بيشيع الخكابط. رأكا العحاب. تقصعت بيع األسباب : كقجحالية بتقجيخ
 
ُؤوا مشَّا كحلَظ ُيخييُع  167سػرة البقخة 2 " وقاَؿ الحيَغ اتََّبُعػا لػ أفَّ لشا كخًَّة فشتبخََّأ مشيع كسا تبخَّ

 هللُا أعساَليع َحَدخاٍت عمييع وما ىع بخارجيَغ ِمَغ الشاِر "
يخييع هللا  : في اآلخخة.كخَّة: رجعة )إلى الجنيا(. فشتبخأ مشيع: في الجنيا. كسا تبخؤكا مشا 

: الجنيا. كما ىع بخارجيغ مغ الشار: يشجمػف كيتحدخكف عمى أعساليع في ت عمييعأعساليع حدخا
 كلع يعج يشفعيع الشجـ، إنيع باقػف في الشار.  ليع كخَّة، كال يدتصيعػف التبخؤ،أؼ ليدت 

 
" يا أيُّيا الشاُس ُكُمػا مسا في األرِض حبلاًل شيًبا وال تتَّبعػا ُخُصػاِت  168سػرة البقخة  2
 اِف إنَُّو لكع عجٌو ُمبيٌغ "ذيصال

: كال تاكمػا حخاًما خبيًثا، فاهلل تعالى أحل الصيبات كحـخ الخبائث. كال كمػا حبلاًل شيًبا 
جخَّؾ  !ى الخصػات التالية ليا خصػة خصػة: فإذا تبعتو خصػة جخَّؾ إليصافتتبعػا خصػات الذ
 لع يقل: )إنو عجك  لكع مبيغ(. !خصػةإثخ إلى الحخاـ خصػة 

 
ػِء والفحذاء وأف ت 169سػرة البقخة 2  قػلػا عمى هللِا ما ال تعمسػَف "" إنَّسا يأمُخكع بالدُّ

: ما ال تعمسػنو مغ تحميل الحخاـ كتحخيع الدػء كالفحذاء: الحنػب كالكبائخ. ما ال تعمسػف  
 الحبلؿ. 
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بُع ما ألَفْيشا عميِو آباَءنا " وإذا قيَل ليع اتَّبعػا ما أندَؿ هللُا قالػا بل نتَّ  170سػرة البقخة  2
 ال يعقمػَف شيًئا وال َييتجوَف "أَوَلْػ كاف آباُؤىع 

: بػحي. الحع كيف أف اإلسبلـ يحخر العقل مغ تقميج اآلباء، ألفيشا: كججنا. ال ييتجكف  
 : ال نتبع ما أندؿ هللا بل نتبع ما ألفيشاغ األمخ باحتخاميع كمجاراتيع. بل: التقجيخعمى الخغع م
 لعل التقجيخ: كال ييتجكف إلى شيء. عميو آباءنا.

 
" وَمَثُل الحيَغ كفخوا كَسثِل الحي َيْشِعُق بسا ال َيدسُع إال ُدعاًء وِنجاًء ُصعّّ  171سػرة البقخة 2

 ْسٌي فيع ال َيعقمػَف "ُبْكٌع عُ 
ىحا. جابة ال تفيع أكثخ مغ : مجخد صػت يجعػ دابة، كىحه اليشعق: يريح. دعاء كنجاء 

: ال يبرخكف. فإذا كانػا كحلظ فكيف ُصعّّ: ال يدسعػف. ُبْكٌع: ال يشصقػف )ُخْخٌس(. ُعْسيٌ 
لحيغ كفخكا. السذبو بو: الجابة. كجو : ا؟! بسا ال يدسع إال دعاًء كنجاًء: بجابَّة. السذبَّويفيسػف 
الجابة، كلكغ : عجـ الفيع. كقج سيق التذبيو في اآلية عمى أساس أف الكافخ مثل راعي الذبو

. (لحؼ كفخ كسثل الحؼ يشعقكمثل ا): الجابة، كليذ مثل الخاعي. لع يقلالسقرػد أف الكافخ مثل 
 لعل التقجيخ: كمثُل الحؼ يجعػ الحيغ كفخكا.كمثل الحيغ كفخكا كسثل الحيغ يشعقػف. ): كلع يقل

 
هلِل إْف كشتع إياُه  رزقشاكع واشُكخوا" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ُكُمػا ِمغ شيِّباِت ما  172سػرة البقخة  2

 َتعبجوَف "
السخاشب إلى الغائب.  . ؼيو التفات مغ(كاشكخكا لشا إف كشتع إيانا تعبجكف )لع يقل:  

 (.سشعع عمى ما أنعع. لع يقل: )إف كشتع تعبجكنو: يجب شكخ الاشكخكا 
ػة بالفدتق : ىشاؾ في الذاـ حمػػ مرشػعة مغ عجيشة ىذة محذ"كمػا... كاشكخكا" 
: كْل كاشكْخ. شبًعا ىحا ال يفيج أف ىحه الحمػػ كاردة في تدسى: )كػؿ كاشكػر(، أؼالحمبي 

القخآف، كلكغ يفيج أف التجار استسجكا اسًسا ليحه الحمػػ مغ القخآف، لتخكيجيا عشج الشاس. 
ت حدشت صشاعتيا، كلكغ لدػء الحع ىشاؾ مشتجاكلحدغ الحع فإف ىحه الحمػػ شيبة إذا أُ 

صشاعية أك مالية تػصف بأكصاؼ شخعية، كقج تكػف غيخ شخعية! فعمى السدتيمظ أف يكػف 
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ححًرا مغ مثل ىحه الحيل التي يمجأ إلييا التجار، مدتعيشيغ في ذلظ أحيانػًا بالفقياء. كالفقياء إما 
ج أنيع ال يتجخمػف في شؤكف الدياسة كالساؿ، أك يتجخمػف بالحق، أك يتجخمػف بالباشل. كيخي

رجاؿ الدياسة كرجاؿ الساؿ مشيع أف يتجخمػا لرالحيع، أك عمى األقل أف ال يتجخمػا أبًجا. إنيع 
ال يخيجكف مشيع أف يعاكدػىع في االتجاىات الجارجة التي تفخضيا الشطع الدياسية كاالقترادية 
 الدائجة. كال بأس في التطاىخ بالسعاكدة شخيصة أف تكػف شكمية أك صػرية فقط، كتدسية

األشياء الجارجة بأسساء شخعية. كبيحا يخزع الجيغ لمتدييذ أك لمساؿ. إنيع يقبمػف تدييذ 
الجيغ ما داـ ىحا التدييذ لرالحيع، كلكشيع ال يقبمػف تجييغ الدياسة. ككحلظ األمخ بالشدبة 

ا، أبجً لمساؿ كاألعساؿ. كالشطع الخأسسالية كاالشتخاكية تخحب بالجيغ إذا كاف يخجميا، كال تخحب بو 
 !كال تقبمو، إذا كاف يخجـ أىمو

 
ـَ ولحَع الِخشديِخ وما ُأِىلَّ بِو لغيِخ هللِا فَسغ  173سػرة البقخة  2 ـَ عميكُع الَسْيتَة والجَّ " إنَّسا َحخَّ

 عميِو إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " اضُصخَّ غيَخ باٍغ وال عاٍد فبل إثعَ 
(. كفي قخاءة: السّيتة. 1/155ُخففت )معاني القخآف السيتة: قاؿ األخفر: إنسا ىي السّيتة  

 :قاؿ الذاعخ
 ليذ مغ مات فاستخاح بسْيٍت     إنسا الَسْيُت َميُِّت األحيػػاءِ            

ة ففييا متذابياٌت ُأَخخ. (. كانطخ كامل اآلي3لغيخ هللا بو" )السائجة  ىلّ كما أُ ػضع آخخ: "في م 
ـَ  ـَ هللاُ حخَّ : مشتجات محخمة في االقتراد اإلسبلمي، كىي مغ كالجـ كلحع الخشديخ. السيتة : حخَّ

ا مغ : كما ذبح لؤلصشاـ مغ حجخ أك بذخ، كىحات الحدية. كما أىل بو لغيخ هللاالسحخم
يخ شالب كال متجاكز. في : غالسحخمات السعشػية. غيخ باغ: ال يخيج. كال عاد: كال متجاكز. أؼ

 :مػضع آخخ
 (31آؿ عسخاف " وهللا غفػر رحيع" ) -
 (18إف هللا لغفػر رحيع" )الشحل "  -
 (5 ىػ الغفػر الخحيع" )الذػرػ " أال إف هللا -
 (23)الشداء " " إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا -
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 (96 غفػًرا رحيًسا" )الشداء " ككاف هللا -
 
ا قميبًل أولئَظ " إفَّ الحيَغ يكُتسػَف ما َأندَؿ هللُا ِمَغ الكتاِب ويذتخوَف بِو ثسشً  174سػرة البقخة 2

 " ما يأكمػَف في بصػِنيع إال ناًرا وال ُيكمِّسيُع هللُا يػـَ الؿيامِة وال ُيدكِّييع وليع عحاٌب أليعٌ 
كانػا يكتسػف صفة يكتسػف ما أندؿ هللا مغ الكتاب: يكتسػف الكتاب كمو أك بعزو ) 

أؼ يبيعػنو بثسغ قميل. ما (. دمحم(. يذتخكف بو ثسًشا قميبًل: يدتبجلػف بو. الثسغ: الشقج )الشقػد
: السقرػد جسيع أنػاع الترخؼ بالثسغ، كلكغ عبخ عشيا باألكل ألف االستيبلؾ مغ يأكمػف 

كال يدكييع: كال يصيخىع مغ إثع الذخؾ  ىػ ثابت أيًزا في عمع االقتراد. أىسيا، كسا
 كالسعاصي.

 
سغفخِة فسا أصبَخىع عمى والعحاَب بال" أولئَظ الحيَغ اشتَخوا الزبللَة بالُيَجى  175سػرة البقخة 2

 الشاِر "
البيع كالذخاء، : مشاس بمغة التجارة السحببة إلييعفي ىحه اآلية كفي اآلية الدابقة خصاب ل 

يع أخحكا الزبللة كتخكػا اليجػ )الباء: (، االستبجاؿ. كتجارتيع خاسخة، ألناألثساف )الشقػد
أخحكا الزبللة كتخكػا ف المغة في ىحا الباب. يخصئػ ( تمحق الستخكؾ. ككثيخ مغ الشاس باليجػ

 اليجػ: فخدخكا مختيغ: األكلى بتحسل تكمفة الزبللة، كالثانية بفػات مشفعة اليجػ.
: ما لبلستفياـ أك لمتعجب أك لمتيكع. ىل يدتصيعػف الربخ عمى الشار؟! ما ما أصبخىع

 بخيغ؟ : ما الحؼ جعميع صاىع، إذا كانت لبلستفياـ، فالسعشىأصبخ 
 
َؿ الكتاَب بالحقِّ وإفَّ الحيَغ اختمفػ  176سػرة البقخة 2 ا في الكتاِب لفي " ذلَظ بأفَّ هللَا ندَّ

 شقاٍؽ بعيٍج " 
ختمفػا ؼيو. أضيخ السزسخ. : كإف الحيغ االكتاب: ىشا التػراة. بالحق: ببياف الحق. لع يقل 

ػا هللا شقاؽ مع هللا بعيج. )شاقّ  لعل التقجيخ:: خبلؼ. ؽ(. شقالع يقل: )كأف الحيغ اختمفػا
 .13كرسػلو( األنفاؿ 
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" ليذ الِبخَّ أف ُتَػلُّػا وجػَىكع ِقَبَل السذخِؽ والسغخِب ولكغَّ الِبخَّ َمغ آمَغ  177سػرة البقخة  2

باهلِل واليػـِ اآلخِخ والسبلئكِة والكتاِب والشبييَغ وآتى الساَؿ عمى حبِِّو ذوي الُقْخَبى واليتامى 
ـَ الربلَة وآتى الدكاَة والُسْػفػَف بعيِجىع إذا  والسداكيَغ وابَغ الدبيِل والدائميَغ وفي الخقاِب وأقا
 عاىُجوا والرابخيَغ في البأساِء والزخَّاِء وحيَغ البأِس أولئَظ الحيَغ َصَجقػا وأولئَظ ىُع الستقػَف "

 
كلكغ البخَّ بخُّ مغ آمغ كلكغ البخ: ؼيو مححكؼ تقجيخه: كلكغ ذا البخ مغ آمغ. أك:  

(. البخ: اسع 3/206، اإلتقاف 3/231، السقتزب 1/217، الكامل 1/212الكتاب لديبػيو )
الكتب، ألف  :جامع ألعساؿ الخيخ. ِقَبَل: نحػ، شصخ. السذخؽ كالسغخب: كغيخىسا. الكتاب

 مغ حبو لو. : عمى الخغع أصميا كاحج. عمى حبو
 كة كالكتاب كالشبييغ: ىحه أركاف اإليساف. الكتاب: الكتب.آمغ باهلل كاليـػ اآلخخ كالسبلئ

لدكاة )سػرة التػبة ... إلخ قخيبة مغ مرارؼ ا : ذكؼ القخبى، اليتامىمرارؼ الساؿ السحكػرة
جقة عمييع صجقة : السقرػد الفقخاء مشيع، فحكك القخبى أكلى مغ غيخىع، كالر(. ذكؼ القخبى60

 (.قاب: كفي فظ الخقاب )فظ األسخػ السشقصع. كفي الخ : السدافخ كصمة. ابغ الدبيل
بحخؼ  كبعزيا "،ببلـ التسميظ: "لمفقخاء بعزيات "؟ في مرارؼ الدكاة جاءلساذا قاؿ "في  

الغخض بجكف تسميظ.  . السقرػد أف الساؿ ىشا يرخؼ في(60)انطخ سػرة التػبة  "الجخ "في
ؿ". البأساء: البؤس )الذجة(. الزخاء: كأقاـ الربلة: جسمة معصػفة عمى جسمة: "كآتى السا

عمى السجح أك " بالشرب خبلؼ الدخاء. قاؿ: "كالسػفػف" بالخفع، ثع قاؿ: "كالرابخيغ
ؿ عغ السفخد : كمغ أكفػا، كؼيو عجك االختراص )أخز الرابخيغ بالحكخ(. كالسػفػف: التقجيخ

"كآتى الساؿ" كلع يقل:  إلى الجسع. كاف يقػؿ: "مغ آمغ" كلع يقل: )مغ آمشػا(، ككاف يقػؿ:
 (. عجؿ عشو لسخاعاة الفاصمة. )كآتػا الساؿ(. لع يقل: )كأكلئظ الحيغ اتقػا
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" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ُكِتَب عميكع الِقراُص في القتمى الحخُّ بالحخِّ والعبُج  178سػرة البقخة 2
بالسعخوِؼ وأداٌء إليو بإحداٍف ذلَظ بالعبِج واألنثى باألنثى فَسغ ُعِفَي لُو ِمغ أخيو شيٌء فاتِّباٌع 

 اٌب أليٌع " تخؽيٌف ِمغ ربِّكع فَسغ اعتجى بعَج ذلَظ فمُو عح
مقابمة الفعل  : السساثمة، السداكاة، السقابمة،في المغة ة أك التقاّص قاّص القراص أك السُ  

إذا تداكػ : مساثمة ديشظ عميو لجيشو عميظ، كالسقابمة بيشيسا كالسحاسبة. فبسثمو. كفي الجيػف 
ة بيغ قاّص ة بالجيغ األقل. كالسخاد في اآلية السُ قاّص الجيشاف تداقصا، كإف لع يتداكيا جخت السُ 

: فسغ يا ببعس. فسغ عفي لو مغ أخيو شيءة ديات القتمى بعزقاّص القاتل كالسقتػؿ، أك مُ 
فاتباع )مغ ة شيء. فاتباع بالسعخكؼ: قاّص عفي لو عغ القراص مشو، أك مغ بقي لو بعج السُ 

إلى مغ القاتل( إليو ): كأداء )سبمغ الستبقي. كأداء إليو بإحداف( لمجية، أك لمالعافي كلي السقتػؿ
: تخؽيف عغ القاتل، كنفع لػلي ، أؼ ببل نقز كال مصل. ذلظ تخؽيف( بإحدافكلي السقتػؿ

)فسغ  كالجية تخؽيف كرحسة. اعتجػ: اعتجػ عمى القاتل. لع يقل: ،القتيل. فالقراص عجؿ
: في الجنيا، فسغ قتل القاتل بعج أخح الجية فعقػبتو أف يقتل اعتجػ مغ بعج ذلظ(. عحاب أليع

 قراًصا، كربسا تدتخجع الجية.
 
 أولي األلباِب لعمَّكع تتقػَف " " ولكع في الِقراص حياٌة يا 179سػرة البقخة  2

قػالف: السعشى األكؿ: أنيا األلباب: العقػؿ. تتقػف: القتَل كشخكره. لعّمكع: لعّل: فييا  
: أؼ تتقػف القتل، أك تتقػف هللا بسعشى البلـ، أؼ: لتتقػا. السعشى الثاني: أنيا لمخجاء. تتقػف 

 لعمكع تتقػف: قج تتقػف كقج ال تتقػف، قج يتقي بعزكع. باجتشاب معاصيو.
 : القتل أنفى لمقتل.كاف العخب يقػلػف  -

 
 : ىحا ألبمػية اآلية عمى قػؿ العخبًيا كنػَقل في البخىاف عذخيغ كج

مشيا أف القتل ليذ كمو ناؼًيا لمقتل، فإف القتل العجكاني ال يشفي القتل، ككحا القتل في  -
 الخدة كالدنا ال يشؽيو، كإنسا يشؽيو قتل خاص، ىػ قتل القراص.
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كمشيا أف القراص في الشفػس كاألعزاء، كقج جعل في الكل حياة. كإْف فخض قراص  -
 (، فإف مرمحة الحياة تشقز بحىابو.مفخد أسشافحياة ؼيو، كالدغ )بسا ال 

كيكفي أف تقخأ كبًل مشيسا، كتبلحع الفخؽ بيشيسا في الفخامة كالجدالة كالجْخس، كفي الحخكؼ  
األخيخيغ، كالحخكات كاأللفاظ كالتخكيب. كفي اآلية حخؼ السج، األلف، في كل مغ المفطيغ 

، كمعتخؾ 3/185، كاإلتقاف 3/222البخىاف أكلي األلباب" )ككحلظ في قػلو بعج ذلظ: "يا 
 (.347، كانطخ نياية اإليجاز ص 1/300األقخاف 

 
: القتل، فرار الصباؽ كأخفاه، ألف معشى القراص : ىحه اآلية مغ أممحقاؿ ابغ السعتد -

 (.3/326اإلتقاف القتل سبب الحياة )
 

(. ال تحكخ اآلية القتل 202ز، ص السعشى: قتُل البعس إحياٌء لمجسيع )دالئل اإلعجا -
صخيًحا، إال ما يفيع مغ القراص، كسا ال تمتفت إلى الجاني كال مػتو، بل تصسذ ذكخه، 
كترخح بحكخ الحياة. كىحا خبلؼ ما ىػ شائع في عرخنا، في بعس األكساط، مغ 
 السشاداة بالخأفة بالجاني، كإىساؿ الحياة لمذعػب، كذلظ مغ خبلؿ دعػتيع إلى إسقاط

عػف؟ الحجكد. كأف الحؼ يجعػ إلى إسقاشيا ىػ مغ السجخميغ! فيل السجخمػف ىع السذخّ 
  !ا السعاصخالساؼيات ىع الحيغ يحكسػف عالسش

 
" ُكِتَب عميكع إذا حزَخ أحَجكع السػُت إْف تخَؾ خيًخا الػصيُة لمػالَجيِغ  180سػرة البقخة  2

 بالسعخوِؼ حًقا عمى الستقيَغ " واألقخبيغَ 
نداف مغ دعاء الخيخ" ال يدأـ اإلُكتب: ُفخض. الخيخ: ىشا الساؿ. كانطخ قػلو تعالى: " 

: التخكة. كاف العسل بيحه اآلية مفخكًضا قبل ندكؿ آيات مشو: خمف. ك (. تخؾ49)فرمت 
فخكضة، في السيخاث. فرارت الػصية لمػارث غيخ جائدة، كالػصية لغيخه مشجكبة، كليدت م

: حًقا كاجًبا. ىل يفيع مغ اآلية أف الػصية تكػف عشج االحتزار؟ لعل احجكد ثمث التخكة. حقً 
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لساذا قاؿ )إذا( كقاؿ: )إْف(؟ لع يقل: )إف حزخ أحجكع السػت(.  السخاد تشفيحىا، كليذ كتابتيا.
 ألف السػت محقق، كتخؾ الساؿ غيخ محقق.لع يقل: )إذا تخؾ خيًخا(. 

 
لُو بعَج  181سػرة البقخة 2 لػنُو إفَّ هللَا سسيٌع ما سسعُو فإنسا إثُسُو عمى الحيَغ يبجِّ " فَسغ بجَّ

 عميٌع "
حق. كالتبجيل قج يقع مغ الدامع )الذاىج( ؿ الؿ اإليراء، أك الػصية، أك بجّ : بجّ لوبجّ  

( أك ثسو عمى الحؼ بجلوفإنسا إلمػصية أك مغ السشفح. لع يقل: )مغ بعِج ما سسعو(. لع يقل: )
: سسيع الفعل الساضي مزارًعا. سسيع عميع(، جسع ما كاف مفخًدا، كجعل )عمى الحؼ يبجلو

 :ع بيا، فبل تتبلعبػا بيا. لع يقل: )إف هللا كاف سسيًعا عميًسا(. في مػضع آخخبالػصية كعمي
 (224وهللا سسيع عميع" )البقخة  " -
 (244يع عميع" )البقخة " كاعمسػا أف هللا سس -
 (148ا" )الشداء  سسيًعا عميسً " ككاف هللا -
 
عميو إفَّ هللَا  " فَسغ خاَؼ ِمغ ُمػٍص َجَشًفا أو إثًسا فأصمَح بيشيع فبل إثعَ  182سػرة البقخة  2

 غفػٌر رحيٌع "
: ميبًل ا: ميبًل عغ الحق بصخيق الخصأ. إثسً مشو مباشخة أك مغ أكصيائو. جشًفا: مغ مػص 

أك بيغ السػصى ليع كالػرثة، أك بيغ  : بيغ السػصى ليع،عغ الحق بصخيق العسج. أصمح بيشيع
 (. 180ِغ كاألقخِبيَغ )راجع اآلية الػالَجي

 
ـُ كسا ُكتب عمى الحيغَ  183سػرة البقخة 2 ِمغ َقْبِمكع  " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ُكِتَب عميكُع الريا

 لعمَّكع تتقػَف " 
ؼيو مغ قيخ  : ترمػف إلى التقػػ بفزل الرياـ، لساُكتب: ُفخض. تتقػف فرل ججيج.  

لعمكع تتقػف: قج تتقػف كقج ال تتقػف، قج يتقي  الشفذ ككدخ الذيػة كاجتشاب األشخ كالبصخ.
 بعزكع. صػمػا لعمكع تتقػف.
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ـٍ ُأَخَخ  184سػرة البقخة 2 ٌة ِمغ أيا " أياًما معجوداٍت فَسغ كاَف مشكع مخيًزا أو عمى سفٍخ فِعجَّ

ـُ  ػا خيٌخ لكع مدكيٍغ فَسغ تصػََّع خيًخا فيػ خيٌخ لُو وَأْف ترػموعمى الحيَغ ُيصيقػَنُو ِفجيٌة شعا
 إْف كشتع تعمسػَف " 

ا أك عمى كالتقجيخ: فسغ كاف مشكع مخيًز : كتب عميكع الرياـ أياًما معجكدات. التقجيخ 
 فجية. وأفصخوافعّجة ... إلخ. كالتقجيخ: كعمى الحيغ يصيقػنو  فأفصخسفخ 

ة : فعجّ ة(؟ ىل يجخل االستعجاد لمدفخ مع الدفخ؟ فعجّ يقل: )مدافًخا: "عمى سفخ" كلع لساذا قاؿ
: يدتصيعػف صيامو مع السذقة، لذيخػخة عجد األياـ التي أفصخىا. يصيقػنومساثمة، أؼ يرـػ ب

دكيغ، أك صاـ : زاد عمى شعاـ السمخض أك حسل أك إرضاع. كفي قخاءة: ال يصيقػنو. تصػع أك
ـ مع السخض أك الدفخ خيخ لكع، إف استصعتع. كأف في ىحا : أؼ الرػ مع الفجية. خيخ لكع

رياـ. كفي قخاءة: : تعمسػف فزل الالفصخ ألدنى مخض أك سفخ. تعمسػف  حًثا عمى تجشب
الستعمقة بالحج: )فسغ كاف مشكع  196فجية: كردت أيًزا في اآلية  ، بجؿ: مدكيغ.مداكيغ

 ك ُنُدظ(. مخيًزا أك بو أذػ مغ رأسو ففجية مغ صياـ أك صجقة أ
 السخيس أك السدافخ يجػز لو اإلفصار، عمى أف يقزي أياما عّجتيا عّجة األياـ التي أفصخ فييا.

 فإذا أفصخ ككاف يصيق الرياـ فعميو فجية شعاـ مدكيغ.
 فالفجية ىشا تتعمق بسغ كاف يصيق.

 أما مغ ال يصيق الرياـ، كالعجػز، ؼيفصخ ال قزاء عميو كال فجية.
 ألنو سيبقى عاجًدا.ال قزاء عميو: 

 كال فجية: ألنو لع يختكب ما يػجب الفجية.
 

 قاؿ لذيخو:
 فجية شعاـ مدكيغ؟ مع أني لع أرتكب ذنًبا! أنا عجػز ال أصػـ، لساذا تجب عميّ 

 قاؿ الذيخ:
 لظ أف تفصخ مغ دكف فجية. فالفجية ليدت لظ.
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ُىًجى لمشاِس وبيِّشاٍت ِمَغ الُيَجى " شيُخ رمزاَف الحي ُأندَؿ ؼيو القخآُف  185سػرة البقخة 2

ـٍ ُأَخَخ  ٌة ِمغ أيا والُفخقاِف فَسغ شيَج مشكُع الذيَخ فمَيُرْسُو وَمغ كاَف مخيًزا أو عمى سفٍخ فِعجَّ
َة وِلُتَكبُِّخوا هللَا عم ى ما ىجاكع ولعمَّكع يخيُج هللُا بكُع الُيْدَخ وال ُيخيج بكُع الُعْدَخ وِلُتكسمػا الِعجَّ

 تذكخوَف "  
: أؼ أندؿ كمو في ليمة شيخ: جسعو في القمة: أشيخ، كفي الكثخة: شيػر. أندؿ ؼيو القخآف 

: في القجر إلى الدساء الجنيا، ثع أندؿ بعج ذلظ عمى الشبي صمى هللا عميو كسمع نجػًما. ىجػ
غ الحق كالباشل. كخر بي : الحؼ يفخؽ مػضع نرب عمى الحاؿ. بيشات: حجج كاضحة. الفخقاف

: أؼ خ قاصخ، مؿيًسا غيخ مدافخ. فعّجة: فسغ شيج مشكع الذيخ بالًغا غيلفع "اليجػ". فسغ شيج
قػلو في  : لعل ىحا يشدخ بكع اليدخ كال يخيج بكع العدخفعميو عّجة مساثمة يرػميا. يخيج هللا
ما لع يكغ إثًسا. لتكسمػا  ح بو". كالتيديخ في الذخيعة يؤخاآلية الدابقة: "كأف ترػمػا خيخ لكع
: شخع كالعصف ىشا عمى الجسمة، كالتقجيخ: الػاك لمعصف، العجة: أؼ عجة شيخ رمزاف. كلتكسمػا

: و ما تقجـ، كالتقجيخة. أك العصف عمى مححكؼ مقجر دؿ عميلكع ذلظ فأريج مشكع كلتكسمػا العجّ 
، كالشكت لمسجاشعي 1/113اء معاني القخآف لمفخّ ة )فعل ذلظ ليديل عميكع كلتكسمػا العجّ 

 لتكبخكا هللا عمى ما ىجاكع: لعل السقرػد: تكبيخ يـػ عيج الفصخ.(. 1/167
لعمكع تذكخكف: قج تذكخكف كقج ال تذكخكف، قج يذكخ : ىجايتو، أك ثػابو، أك تيديخه. تذكخكف 
 بعزكع.

 
إذا دعاِف  الجاعشي فإني قخيٌب أجيُب دعػَة " وإذا سألَظ عبادي ع 186سػرة البقخة  2

 ػا بي لعمَّيع َيْخُشجوَف " فمَيدتجيبػا لي ولُيؤمش
: البلـ ىشا الـ األمخ، تأتي ساكشة بعج الفاء أك دعاِف: دعاني. فميدتجيبػاالجاع: الجاعي.  

ا ثع ليقزػا تفثيع كليػفػ دػرة إذا ابتجغ بيا، كقػلو تعالى: "الػاك، كسا في اآلية. كتأتي مك
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فميدتجيبػا لي: بالصاعة حتى (. 4/349( )البخىاف 29بالبيت العتيق" )الحج نحكرىع كليصػفػا 
 أستجيب ليع بالجعاء.

: مغ الخشج أك الخشاد، فالخشج كل الخشج في اتباع الذخع كفي االلتجاء إلى هللا بالجعاء خشجكف ي
  لعميع يخشجكف: قج يخشجكف كقج ال يخشجكف، كقج يخشج بعزيع. كالتزخع.

: يا دمحم أقخيٌب ربُّشا فششاجيو أـ ئل سأؿ الشبي صمى هللا عميو كسمعندلت في ساركؼ أف اآلية 
 بعيٌج فششاديو؟

 
ـِ الخَفُث إلى نداِئكع ىغَّ لباٌس لكع وأنتع لباٌس ليغَّ  187سػرة البقخة  2 " ُأِحلَّ لكع ليمَة الريا

فاآلَف باشخوىغَّ وابَتُغػا ما َكتب هللُا َعِمَع هللُا أنكع كشتع تختانػَف أنفَدكع فتاَب عميكع وعفا عشكع 
ـَ  لكع وُكمػا واشخبػا حتى يتبيَغ لكُع الخيُط األبيُس ِمغ الخيِط األسػِد ِمغ الفجِخ ثع أتسُّػا الريا
إلى الميِل وال ُتباشخوىغَّ وأنتع عاكفػَف في السداجِج تمَظ حجوُد هللِا فبل َتْقَخُبػىا كحلظ يبيُغ هللُا 

 لعمَّيع يتقػَف " آياِتو لمشاسِ 
ييغ. ىغ : اإلفزاء إلالخفث: كشاية عغ الجساع، كأصمو: قػؿ الفحر. الخفث إلى ندائكع 

: السخاد قخب بعزيع مغ بعس، كاشتساؿ بعزيع عمى بعس كسا لباس لكع كأنتع لباس ليغ
جة (، لذ3/160 عغ الجساع أك العشاؽ بالمباس )اإلتقاف تذتسل السبلبذ عمى األجداـ. كشى هللا

: تخػنػف. يدتفاد مغ اآلية أف هللا يعمع عباده السشيج التراؽ كل مشيع باآلخخ )تختانػف 
ب التجخيبي، إذ مشعيع مغ الجساع في رمزاف، فمع يصيقػا، فخفف عشيع، كأباحو ليع، كتا

: خيط الشيار، أكلو. الخيط األسػد :عمييع. ابتغػا ما كتب هللا لكع: مغ الػلج. الخيط األبيس
ل، إلى غخكب الذسذ. كال تباشخكىغ: : إلى أكؿ الميل، أكلو. أتسػا الرياـ إلى الميللميخيط ا

: ا كال ليبًل ما دمتع معتكفيغ. أؼ: ال تجامعػىغ نيارً كال تجامعػىغ. عاكفػف: معتكفػف. أؼ
ال حجكد هللا: محخماتو. دسح بيا في االعتكاؼ. سسح ليع بالسباشخة في الميل في رمزاف، كلع ي

يا مدافة. في مػضع آخخ مغ الدػرة: "تمظ حجكد هللا فبل : أبعجكا عشيا كاتخكػا بيشكع كبيشػىاتقخب
لعميع يتقػف: قج  : السحخمات.يتقػف كىػ مغ التشػيع أك التمػيغ )التفشغ(. (. 229تعتجكىا" )البقخة 

 يتقػف كقج ال يتقػف، كقج يتقي بعزيع.
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ـِ لتأكمػا فخيًقا ِمغ " وال تأكمػا أمػاَلكع  188سػرة البقخة 2 بيَشكع بالباشِل وُتْجُلػا بيا إلى الُحكَّا

 الشاِس باإلثِع وأنتع تعمسػَف " أمػاؿِ 
الحؼ ال ثبات لو. كىػ نؿيس الحق: الثابت. أك الباشل: ال  : الذيء الدائل،الباشل 

أؼ إرسالو. مغ إدالء الجلػ،  : مأخػذتجلػا: بالحخاـ، أك ببل شيء مقابل. شيء، َعَجـ. بالباشل
ا : لتأكمػ : بعًزا. أك التقجيخاألمػاؿ عمى سبيل الخشػة. الحكاـ: القزاة، أك الدعساء. فخيًقا: ببيا

 : أنو إثع.كسا يقاؿ فخيق مغ الشاس؟ تعمسػف  : فخيق مغ الساؿأمػاؿ فخيق مغ الشاس. فيل يقاؿ
ـ عمى غيخه في الخشػة فييا أكل لساؿ الخاشي، كاعتجاء عمى حقػؽ الشاس ألف الخاشي يق جَّ

 الحقػؽ، كفي الخشػة أيًزا أكل لمساؿ العاـ أك ماؿ السشذأة الخاصة ألف الخشػة تحىب إلى
تخؽيف مغ التكاليف السالية مثبًل( أك ماؿ الغيخ اإلعفاء أك الالسختذي عمى حداب الساؿ العاـ )

(. كقج يخشػ الخاشي ال مغ ماؿ نفدو، بل مغ قل مغ سعخىاالحرػؿ عمى سمع أك خجمات بأ)
ماؿ الجكلة، أك مغ ماؿ غيخه. كالخشػة تجخل أفخاد السجتسع في مشافدة غيخ شخيفة، فالذخيف ال 
يدتصيع أف يشافذ غيخ الذخيف، كبيحا يتيسر الذخفاء في السجتسع، كتتعدز مكانة الفاسجيغ، 

الغبلء، كىي مشتذخة اليـػ في كل البمجاف كالخشػة سبب مغ أسباب الببلء ك  !كيتعدخ اإلصبلح
عفى مغ السدؤكلية. كنحغ نعير حالة كعمى جسيع السدتػيات، كالشطاـ الخأسسالي الدائج ال يُ 

تخاٍش، فكل كاحج يخشػ اآلخخ، كبيحا قج يقجـ الزعيف كغيخ األميغ في الػضائف عمى غيخه، 
ػ يغصي ضعفو العمسي كالعسمي ألف الزعيف كالديئ أكثخ استعجاًدا لمخشػة مغ غيخه، في

غخيذاـ  السقخيدؼ أك بالخشػة ليتغمب عمى السشافديغ الذخفاء كيأكل حقػقيع. كبيحا يدػد قانػف 
سيسا إذا كاف معًجا  جيج، كالالقائل بأف العسمة الخديئة تصخد الجيجة، كحلظ الخجل الخدؼء يصخد ال

غيخ ذلظ. فيحا َيصعع صب الجكلية، أك السشااـ القحرة في مجاؿ الدياسة أك االقتراد أك لمسي
 كُيصعع مغ الحخاـ كمغ الباشل.

 
" يدألػنَظ عِغ األِىمَِّة ُقْل ىي مػاقيُت لمشاِس والحجِّ وليَذ الِبخُّ بأف تأُتػا  189سػرة البقخة 2

 "         ع تفمحػفَ البيػَت ِمغ ُضيػِرىا ولكغَّ الِبخَّ َمغ اتقى وأُتػا البيػَت ِمغ أبػاِبيا واتقػا هللَا لعمَّك
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يدأكلشظ عغ األىمة: قج يكػف الدؤاؿ عغ حؿيقة األىمة، كصخفيع هللا في الجػاب إلى  
 فػائجىا العسمية. كقج يكػف ىشاؾ ححؼ تقجيخه: يدألػنظ عغ فػائج األىمة. 

سسي كحلظ ألف الشاس ييّمػف لو )يخفعػف أصػاتيع( عشج رؤيتو. استيّل  : جسع ىبلؿ.األىمَّة
 رفع صػتو بالتمبية. : بحج أك عسخة : بكى عشج كالدتو. أىلّ الربي

 
 . 222ك 220)مختيغ( ك 219ك 217ك 215يدألػنظ: ستتكخر في اآليات 

 105كشو  83كالكيف  85كاإلسخاء  1كاألنفاؿ  187كاألعخاؼ  4كفي سػرة السائجة 
 .42كالشازعات 

 
كأعيادىع. كيف عصف الحج عمى الشاس، : لرػميع كإفصارىع كزكاتيع كحجيع مػاقيت لمشاس

كىسا مختمفاف؟ الجػاب يجرؾ مسا ذكخناه آنًفا في تفديخ السػاقيت. كلعمو ذكخ الحج مغ باب 
مػاقيت (. كما بعجىا 196لمكبلـ عشو في اآليات التالية )اآلية  الخاص بعج العاـ، كألنو يسيج

لعل التقجيخ: مػاقيت لسعامبلت الشاس  لمشاس كالحج: ما ىحا العصف لمحج عمى الشاس؟
لمشاس: أؼ  الرياـ كاإلفصار كعجة السخأة(.الدكاة ك )الجيػف(، كلعباداتيع كالحج كغيخه )

 لسعامبلتيع، لمحج: أؼ لعباداتيع )قارْف كتب التفديخ(.
ضاىخه خاًصا بالسشازؿ. مغ : قج يكػف عمى مغ أبػابيا كال تأتػىا مغ ضيػرىاكأتػا البيػت 

: مغ خمفيا. كقج يشصبق ىحا عمى الحيل ىا، مغ فػؽ. كليذ السقرػد: مغ عمى ضيخ رىاضيػ 
الفقيية السسشػعة. فالسعاممة إذا كانت حخاًما فإف الستحايل يأتييا مغ الباب الخمفي. فالخبا حخاـ، 

ػفاء، يشة، كبيع الكالبيع حبلؿ، فيتػسل بالبيع لمػصػؿ إلى الخبا، أك الحيل الخبػية، مثل بيع العِ 
: في اآلية : اتقى إتيف، كأسمفشي أسمفظ، كىكحا. اتقىكبيع كسمَ  اف البيػت مغ ضيػرىا. ليذ البخُّ

غ جائداف. كلكغَّ البّخ َمغ اتقى: التقجيخ: كلكغَّ البخَّ بخُّ مغ ". لعل الػجييليذ البخَّ قاؿ: " 177
  (.1/161اتقى )معاني القخآف لؤلخفر 
البيػت مغ أبػابيا(. لع يقل: )كلكغ البخ مغ اتقػا كأتػا البيػت مغ  لع يقل: )كلكغ البخ بأف تأتػا

 أبػابيا(. لع يقل: )كلكغ البخ بأف تتقػا كتأتػا البيػت مغ أبػابيا(.
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 لعمكع تفمحػف: قج تفمحػف كقج ال تفمحػف، كقج يفمح بعزكع.
 
إفَّ هللَا ال يحبُّ السعتجيَغ تُجوا " وقاِتمػا في سبيِل هللِا الحيَغ ُيقاتمػَنكع وال َتع 190سػرة البقخة 2
" 

: ال تتجاكزكا. لع يقل: )كقاتمػا الحيغ يقاتمػنكع(. يقاتمػنكع: في سبيل الذيصاف. ال تعتجكا 
سيسا في القتاؿ، كىحا دليل عمى  قاتمػىع بجكف تجاكز، كليذ ىحا األمخ باألمخ الديل، كال

اليـػ األمع األخخػ ال تقاتل فحدب، بل تقاتل أخبلؾيات القتاؿ في اإلسبلـ. كثيًخا ما نذاىج 
حة تجميخ شامل. قاؿ بعس كتعتجؼ كتبالغ في العجكاف كتدتعسل أسمحة محطػرة، كأسم

ني القخآف لمشحاس امع: ال تقاتمػا مغ لع يقاتمكع )السفدخيغ: ال تعتجكا: ال تقاتمػا مغ عاىجتع. أك
1/42.)  

لػ قاؿ: )يسقت( كّلج عقجة نفدية صارت التػبة معو أمًخا لعمو  لع يقل: )إف هللا يسقت السعتجيغ(.
 عديًخا!

 
" واقتمػىع حيُث ثِقْفُتسػىع وَأْخِخجػىع ِمغ حيُث َأْخَخجػكع والفتشُة أشجُّ ِمغ  191سػرة البقخة  2

ـِ حتى ُيقاتمػكع ؼيِو فإْف قاتمػكع ف اقتمػىع كحلَظ جداُء القتِل وال ُتقاتمػىع عشَج السدجِج الحخا
 الكافخيَغ "

: أصميا االختبار، كقج ي اإلدراؾ. الفتشة: الِححؽ فثقفتسػىع: أدركتسػىع، كمشو: الثقافة 
إخخاج السؤمغ عغ ديشو. قاؿ فخ الكافخ أك : الكفخ، كُ ىحا االختبار إلى الكفخ. الفتشة يؤدؼ

(. فإف 1/43عغ ديشو أشّج عميو مغ أف ُيقتل )معاني القخآف لمشحاس : ارتجاد السؤمغ مجاىج
قتمػىع. لع يقل: )فإف قاتمػكع فقاتمػىع(. لع يقل: : أؼ فإف قاتمػكع فقاتمػىع كاقاتمػكع فاقتمػىع

: في )حتى يقاتمػكع عشجه(، كال: )حتى يقاتمػكع(. مخة قاؿ: عشجه، كمخة قاؿ: ؼيو. جداء الكافخيغ
 الجنيا.

 
 " تَيػا فإفَّ هللَا غفػٌر رحيعٌ " فإِف ان 192سػرة البقخة 2
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: فإف انتيػا عغ القتاؿ فبل تقاتمػىع ألف هللا غفػر رحيع، فبل انتيػا: عغ القتاؿ. أؼ 
 يأمخكع إال بسا ؼيو السغفخة كالخحسة.

 
فبل عجواَف إال  " وقاِتمػىع حتى ال تكػَف فتشٌة ويكػَف الجيُغ هلِل فإِف انتَيػا 193سػرة البقخة  2

 عمى الطالسيَغ "
: عغ نقس الرمح، أك عغ الذخؾ، فبل عجكاف عمييع، انتيػا خخكج عغ الجيغ.: فتشة 

إال عمى الطالسيغ. كفي مػضع آخخ: "كيكػَف الجيُغ كمُّو " )األنفاؿ  ألف العجكاف ال يكػف 
 : ربسا يخاد بيع ما إذا عادكا إلى القتاؿ.(. الطالسيغ39
 

 ا إف شئت.     يتيغ متذابيات أخخػ، قاِرْف بيشيكفي اآل 
 
ـِ والُحُخماُت ِقراٌص فَسغ اعتجى عميكع  194البقخة  سػرة 2 ـُ بالذيِخ الحخا " الذيُخ الحخا

 اعمسػا أفَّ هللَا مع الستقيَغ "فاعتُجوا عميِو ِبِسْثِل ما اعتجى عميكع واتُقػا هللَا و 
: قتاؿ الذيخ الحخاـ بقتاؿ الذيخ الحخاـ. كىحا مغ باب الذيخ الحخاـ بالذيخ الحخاـ 

السكاف الحخاـ فقاتمػه. الِسثل. فسغ قاتمكع في الدمغ الحخاـ فقاتمػه، كمغ قاتمكع في السعاممة ب
خاـ كحخمة اإلحخاـ، وهللا (، بل جسع ألنو أراد الذيخ الحخاـ كالبمج الحالحُخمات: لع يقل )الحخمة

مة : فخدكا العجكاف، كسسي اعتجاًء مغ باب السذاك(. فاعتجكا1/44أعمع )معاني القخآف لمشحاس 
 لع يقل: )كاعمسػا أنو مع الستقيغ(.أك السجازاة. 

 
ػا إفَّ هللَا يحبُّ " وأنِفقػا في سبيِل هللِا وال ُتْمُقػا بأيجيكع إلى التيُمكِة وأحِدش 195سػرة البقخة  2

 السحدشيَغ "
كقج كع إلى التيمكة. : كال تمقػا أيجيَ . كال تمقػا بأيجيكع إلى التيمكة: في الجيادفي سبيل هللا 

: اليبلؾ. الجياد بالساؿ كالجياد كة. التيمكة: كال تمقػا أنفدكع بأيجيكع إلى التيميكػف السعشى
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بالشفذ يحسيكع مغ اليبلؾ. تجؿ اآلية عمى آىسية اإلنفاؽ العدكخؼ في الجكلة، فسغ قّتخ ؼيو 
 : قاتمػا في سبيل هللا.190في ىحه اآلية: كأنفقػا في سبيل هللا. كفي اآلية  ىمظ.

 
" وأِتسُّػا الحجَّ والُعْسخَة هلِل فإْف ُأْحِرختع فسا استيدَخ ِمَغ اليْجِي وال َتحِمقػا  196سػرة البقخة  2

ـٍ  رؤوَسكع حتى يبمَغ الَيْجُي مِحمَُّو فَسغ كاَف مشكع مخيًزا أو بِو أذًى ِمغ رأسِو فِفْجيٌة ِمغ صيا
بالُعسخِة إلى الحجِّ فسا استيدَخ ِمَغ الَيْجِي فَسغ لع يجْج أو صجقٍة أو ُنُدٍظ فإذا أِمشتع فَسغ تستََّع 

ـٍ في الحجِّ وسبعٍة إذا رجعتع تمَظ عَذخٌة كاممٌة ذلَظ ِلَسغ لع يكْغ أىُمُو حاضخي  ـُ ثبلثِة أيا فريا
ـِ واتُقػا هللَا واع  مسػا أفَّ هللَا شجيُج العقاِب "السدجِج الحخا

 :أتسػا الحج كالعسخة 
 فدخيسا، ككاف جائًدا أكؿ اإلسبلـ. إتساميسا تخؾ -
 إتساميسا أف تكػف الشفقة حبلاًل. -
 (.1/45 معاني القخآف لمشحاسأف يحـخ قاصًجا ليسا ال لتجارة )إتساميسا  -

 
ك العسخة، كأردتع التحمل. استيدخ: مغ إتساـ الحج أبسخض أك عجك أك غيخه،  ،: مشعتعأحرختع

فإف أحرختع فسا استيدخ بقخة أك شاة.  مغ بجنة أك: ما ييجػ إلى البيت الحخاـ تيدخ. اليجؼ
يدخ مغ اليجؼ، أك فتحممػا بسا مغ اليجؼ: أؼ فعميكع ما استيدخ مغ اليجؼ، أك فاىجكا ما است

 استيدخ مغ اليجؼ.
 

: السػضع الحؼ يحل ذبحو ؼيو، كىػ تتحممػا مغ اإلحخاـ بالحمق. محمو: ال كال تحمقػا رؤكسكع
يِحّل، حيث يِحّل : حّل ئي: كدخت الياء )مِحمو( ألنو مغقاؿ الكدا الحـخ أك مكاف اإلحرار.

(. فسغ كاف مشكع: مغ 1/47معاني القخآف لمشحاس : يُحّل لكاف: مَحمو )أمخه، كلػ أراد
اع أك : صجأذػ مغ رأسولعل التقجيخ: َلِحق بو أذػ.  بو أذػ: لع يقل: )ؼيو أذػ(. السحخميغ.

 ؼيو ححؼ، أؼ فحمق في اإلحخاـ أك اكتحل أك تجاكػ بجكاء ؼيو: قسل أك ما شابو ذلظ. ففجية
 أؼ فعميو فجية. ففجية:شيب ففجية. 
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 : )كعمى الحيغ يصيقػنو فجية شعاـ مدكيغ(.الستعمقة بالرياـ 184ا في اآلية فجية: كردت أيًز 
: مغ أكؿ صياـ: ثبلثة أياـ. صجقة: ثبلثة آصع عمى ستة مداكيغ. ندظ: ذبيحة. فإذا أمشتع

السخض. مغ تستع بالعسخة إلى : األمغ مغ الخػؼ أك مغ األمخ، أك بعج اإلحرار، كالسقرػد
 : مغ اعتسخ في أشيخ الحج، كاستستع كغيخ السحـخ بالصيب كالشداء كغيخ ذلظ. الحج

؟ أحدغ ما قيل في ذلظ أنو (10=7+3اذا قاؿ ذلظ كقج عمع أنيا عذخة ): لستمظ عذخة كاممة
سيسا كأنو لع  ػىع أف عميو أف يرػـ ثبلثة في الحج، أك سبعة إذا رجع، اللػال ىحا لجاز أف يت

 (. 1/49يقل: )كسبعة أخخػ( )معاني القخآف لمشحاس 
ليع تستع كال عمييع ىجؼ. لع يقل:  : سكاف الحـخ ليذاـلسغ لع يكغ أىمو حاضخؼ السدجج الحخ 

أك العقبى، كىػ ما كاف تالًيا لمذيء.  : مغ العاؾبةأمشتع فتستعتع بالعسخة إلى الحج(. العقاب فإذا)
  (.1/339ة سسيت كحلظ ألنيا تالية لمحنب )معاني القخآف لمشحاس العقػب كالعقاب أك

 شجيج العقاب: إذا خالفتع ما ُذكخ.
 
" الحجُّ أشيٌخ معمػماٌت فَسغ فخَض فييغَّ الحجَّ فبل َرَفَث وال فدػَؽ وال  197سػرة البقخة 2

ُدوا فإفَّ خيَخ الداِد الججاَؿ في الحجِّ  تقػى واتقػِف يا أولي وما تفعمػا ِمغ خيٍخ يعمْسُو هللُا وتدوَّ
 األلباِب "
: شػاؿ، ذك القعجة، كذك الحجة أك عذخ مغ ذؼ الحجة. فسغ فخض أشيخ معمػمات 

ج: عمى نفدو. الخفث: الجساع. كقيل: الخفث: التعخيس، أؼ أف يقػؿ: لػ كشا حبلليغ فييغ الح
لػال الحج ألمكغ الجساع. فبل رفث: لو. (، أك 1/51كحا ككحا )معاني القخآف لمشحاس لكاف 

(، كىػ إلحخاـ، أك السعاصي كميا. ال رفث: خبخ يخاد مشو الشيي )ال تخفثػا: مسشػعات االفدػؽ 
لحج فبل يخفث كال يفدق كال يجادؿ(. كإذا كاف فسغ فخض فييغ اأبمغ مغ الشيي. لع يقل: )

يغ الحج فقج فخض أيًزا أف ال رفث(. فسغ فخض فيعػد عمى هللا فالتقجيخ: )ضسيخ "فخض" ي
 فسغ فخض فييغ الحج عمى نفدو فبل يجػز لو الخفث كال الفدػؽ كال الججاؿ في الحج.

 الدؤاؿ في الحج. تتقػف بو: عمى السعشى الثاني ما لعسل الرالح، أك بالصعاـ. التقػػ : باتدكدكا
 ، كلّب كل شيء خالرو.: العقػؿ، جسع لبّ األلباب
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" ليَذ عميكع ُجشاٌح أْف تبتغػا فزبًل ِمغ ربِّكع فإذا أفزتع ِمغ عَخفاٍت  198سػرة البقخة 2

ـِ واذكخوُه كسا ىجاكع وإْف كشتع مِ   غ َقْبِمِو َلِسَغ الزالِّيَغ " فاذكخوا هللَا عشَج السذَعِخ الحخا
: ربًحا مغ التجارة في فزبًل مغ ربكعُجشاح: إثع. أف تبتغػا ليذ عميكع: في الحج.  

في الحج تمبي حاجة الحجاج. أفزتع: انجفعتع، كأصمو مغ فاض الساء: إذا ساؿ الحج. كالتجارة 
: عخفات كعخفة الكثيخ. أعصاه غيًزا مغ ؼيس: قميبًل مغ كثيخ. عخفات: الساء مشرًبا. الؽيس

ا مغ الجشة، أك ألف السكاف ؼيو بسعشى كاحج، سسي بحلظ ألف آدـ عخؼ ؼيو حػاء بعج ىبػشيس
يع عمييسا الدبلـ: إف جبخيل كقيل أيًزا : عخؼ الجيظ، الرتفاعو.فع. كمشومخت : كاف يقػؿ إلبخـا

: ما بيغ (. السذعخ الحخاـ1/54ؿ: عخفت، عخفت )معاني القخآف لمشحاس ىحا مػذع كحا، ؼيقػ 
لحج. السذعخ: الَسْعَمع. كاذكخكه: و كالسقاـ مغ معالع امشى كمددلفة، كسسي بحلظ ألف الجعاء ؼي

. كإف كشتع مغ قبمو لسغ الزاليغ: التقجيخ: أف تحكخكه كسا عّمسكع: أؼ كاشكخكه. كسا ىجاكع
 : مغ قبل ىجايتو.ك )كقج كشتع(. مغ قبمو( أ)كإنكع كشتع

 
 هللَا إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " " ثع أؼيُزػا ِمغ حيُث أفاَض الشاُس واستغِفخوا 199سػرة البقخة 2

مغ حيث أفاض كيشفخد عغ سائخ الشاس.  كاف بعزيع يتسيد في مػضع اإلفاضة 
الشاس، أؼ مغ حيث أمخ الذخع، كليذ السعشى افعمػا ما يفعمو الشاس، سػاء كافق الذخع أك 

 خالفو.
 : يدتجيب شمبكع.استغفخكا: اشمبػا السغفخة. غفػر

 
ذا قَزيتع مشاسَككع فاذكخوا هللَا كحكِخكع آباَءكع أو أشجَّ ِذكًخا فِسغ الشاِس " فإ 200سػرة البقخة 2

 وما لُو في اآلخخِة ِمغ َخبلٍؽ "َمغ يقػُؿ آِتشا في الجنيا 
: أعساؿ حجكع. كانػا يحكخكف آباءىع كيتفاخخكف بيع، فأمخىع هللا أف يحكخكه مشاسككع 

 في: الجنيا: كحا ككحا. َخبلؽ: حع، نريب. كما لوتشا في كحجه، كيكفػا عغ التفاخخ باآلباء. آ
دعائو. السعشى أف بعس الشاس يمجأ لمجعاء مغ أجل أغخاض دنيػية، ال مغ أجل أغخاض 
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فسغ دعا لمجنيا كلع يكغ لآلخخة في دعائو مغ نريب لع يكغ لو في اآلخخة مغ نريب  ديشية.
 اآلية التالية تبيغ السفعػؿ بو السححكؼ مغ ىحه اآلية. مغ الثػاب.

 
خِة حدشًة وِقشا " ومشيع َمغ يقػُؿ ربَّشا آِتشا في الجنيا حدشًة وفي اآلخ 201سػرة البقخة 2

 عحاَب الشاِر " 
: العاؼية، في األكلى: العمع، أك الساؿ. الحدشة: الثانية: الجشة. كقيل: الحدشة :الحدشة 

 . الجنيا كاآلخخة
 
 ا كَدبػا وهللُا سخيُع الحداِب "" أولئَظ ليع نريٌب مس 202سػرة البقخة 2

؟ يبجك لي أنيا تعػد عمى اآلية  201أـ ناس اآلية  200: تعػد عمى ناس اآلية أكلئظ 
تيجيج ليع. ليع نريب مسا كدبػا: مغ آثاـ.  فػرؼ الحداب، "ػلو: "وهللا سخيع الحداب. فق200

: عحاب. كليتعمع الشاس مغ هللا تعالى سخعة الحداب، كعجـ التػأخيخ في البت كالقزاء نريب
 كالسحاسبة كالجفع. 

 
َل في يػميِغ فبل إثَع عميِو وَمغ  203سػرة البقخة 2 ـٍ معجوداٍت فَسغ تعجَّ " واذكخوا هللَا في أيا

َخ فبل إثَع عميِو ِلَسغ اتقى واتُقػا هللَا واعمسػا أنَّكع   إليِو ُتحذخوَف "تأخَّ
: أياـ مشى، كىي الرمػات السفخكضة. أياـ معجكدات : السخاد التكبيخ عقباذكخكا هللا 

تأخخ: عغ يػميغ. األياـ الثبلثة بعج يـػ الشحخ، كتدسى أياـ التذخيق، كىي أياـ رمي الجسار. 
ض غيخ غخض : لعل السعشى أف التعجل ال إثع ؼيو مع التقػػ، كؼيو إثع إذا دخمو غخ لسغ اتقى

إثع عميو في تخؾ األخح بالخخرة )معاني : مغ تأخخ فبل ػػ، وهللا أعمع. كقج يكػف السعشىالتق
ى )معاني القخآف لؤلخفر : ىحا لسغ اتق(. لسغ اتقى: إذا اتقى. أك التقجيخ1/58القخآف لمشحاس 

شى )يػميغ(. في اآلية تسييد بيغ الجسع )أياـ( كالسث (.(. لع يقل: )أنكع تحذخكف إليو1/165
 كالسثشى قج يعبخ عشو بالجسع.
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ا في " وِمغ الشاِس َمغ ُيعِجُبَظ قػُلُو في الحياِة الجنيا وُيذِيُج هللَا عمى م 204سػرة البقخة 2
ـِ "  قمبِو وىػ ألجُّ الِخرا

لخيخ. يذيج هللا: : يتطاىخ بسحبة هللا كرسػلو كحب ااآلية في السشافقيغ. يعجبظ قػلو ىحه 
 بمدانو عمى ما في قمبو. الخراـ: السخاصسيغ. : كيذيج هللاوهللا شييج عمى ما أقػؿ. أؼيقػؿ: 

ألّج: شجيج الخرػمة. ألّج الخراـ: كاذب شجيج العجاكة. الخراـ: جسع خرع )معاني القخآف 
 الشاس قج يتديشػف في مطاىخىع كفي أقػاليع عمى سبيل الشفاؽ كالخجاع. (.1/60لمشحاس 

 
لشدَل وهللُا ال " وإذا تػلَّى سَعى في األرِض لُيفِدَج فييا وُييِمَظ الحخَث وا 205سػرة البقخة 2

 يحبُّ الفداَد "
 : عسمو مصابقتػلى: انرخؼ )مغ عشجؾ(. كقج يكػف السعشى: تدمََّع الػالية. ليفدج فييا 

بالتقتيل : لقمبو كغيخ مصابق لمدانو. الحخث: الدرع. الشدل: ندل اإلنداف كالحيػاف. ييمظ
لع يقل:  كالتزميل. كاليػـ نذاىج بعس الجكؿ التي تتػلى العالع كتديصخ عميو تفعل كحلظ!

 )كيفدج الحخث كالشدل(.
ربسا لػ قاؿ )يسقت( لػّلج لجيو عقجة نفدية تجعمو عرًيا عمى  .(وهللا يسقت الفداد)لع يقل: 

 التػبة.
 
 دُبُو جيشَُّع ولبئَذ الِسياُد "أخحْتُو الِعدَُّة باإلثِع فح" وإذا قيَل لُو اتَِّق هللَا  206سػرة البقخة 2

و : أخحت بو العدة إلى اإلثع، أك أخحتو عدة نفدو لمتذبث باإلثع. صخفتْ أخحتو العدة باإلثع 
فى بالخجل إثًسا أف يقػؿ لو أخػه: اتق هللا، ؼيقػؿ: عميظ : كعدتو عغ التقػػ. قاؿ بعس العمساء

لبئذ: : الفخاش. (. حدبو: كاؼيو. السياد1/60)معاني القخآف لمشحاس نفدظ، أأنت تأمخني؟! 
البلـ الـ القدع. بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. السياد: فاعل مخفػع. السخرػص بالحـ مححكؼ 

 تقجيخه: بئذ السياد جيشع.
*** 

 ممحق باآلية:
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 اتِق هللا: ىل تعشي أف تخاؼ مشو كتبتعج عشو؟

 قاؿ لي:

 لساذا تقػؿ اتق هللا؟ 

 أال يعشي ىحا أف أخاؼ هللا كأبتعج عشو؟

 بعبارة أخخػ: كيف يقاؿ: اتق هللا، كيقاؿ: اتق الشار؟!

 قمت:

 )اتق هللا( فييا ححؼ، كالتقجيخ: اتِق عحاَب هللا. 

 .131قاؿ تعالى: )كاتقػا الشار( آؿ عسخاف 

 بذّق تسخة )متفق عميو(. كقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: اتقػا الشار كلػ

كبيحا السعشى يجب أف نتقّخب إلى هللا، كنخجػه أف يقبل أعسالشا، كيثيبشا عمييا بالجشة، كيحسيشا 
 مغ الشار.

*** 

 مبلحطة:
ؿ في اإلنذاء يفيع مغ كبلمي أف تعخيف تقػػ هللا ىػ بكمسة كاحجة فقط أف تتقي عحابو. الجخػ 

الجيغ يكخركف جدئيات . ىشاؾ ميل عشج مذايخشا أنيع عشج كل جدئية مغ يؤدؼ إلى التذػير
شػيل كمسل في تعميع الجيغ. نخترخ في كل  :كل ما قيل فييا كفي غيخىا، كىحا مشيج فاسج

فييا جدئية، كمغ مجسػع الجدئيات يتحجد السذيج الكمي. تقػػ هللا يتحجد بكمسة كاحجة، ال نحتاج 
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. كالخصاب السػجو لمخػاص يختمف عغ الخصاب السػجو لمعػاـ. ػيرلمسديج مغ الثخثخة كالتذ
 وهللا أعمع.

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441شػاؿ  16

 ـ2020حديخاف  08

 
 " وِمَغ الشاِس َمغ َيْذخي نفَدُو ابتغاَء مخضاِة هللِا وهللُا رؤوٌؼ بالعباِد " 207سػرة البقخة 2

: يبيع، فيػ مغ ألفاظ األضجاد. السشافقيغ. يذخؼ ، بعج الكبلـ عغ ىحه اآلية في السؤمشيغ 
لع يقل: )وهللا رءكؼ بو(.  : بأمثاؿ ىؤالء العباد، بيؤالء العباد.ع نفدو: يبحليا في هللا. بالعبادييب

 لع يقل: )مغ يذخكف أنفديع(.
 
ْمِع كافًَّة وال تتَِّبُعػا  208سػرة البقخة 2 صاِف ُخُصػاِت الذي" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ادخُمػا في الدِّ

 إنَُّو لكع عجوّّ ُمِبيٌغ "
ْمع، بفتح الديغ،الدمع: ىشا اإلسبلـ. كفي قخاءة  : لغة أخخػ. ادخمػا في الدمع كافة : الدَّ

ادخمػا في اإلسبلـ بألدشتكع كقمػبكع. فيي لسغ آمشػا بألدشتيع كلع تؤمغ قمػبيع. كقج تتجو لسغ 
: ادخمػا في اإلسبلـ كمو، كف بعزيا اآلخخ، كالسعشىإلسبلـ دآمشػا كىع يصبقػف بعس شخائع ا

في جسيع شخائعو. كقج تتجو إلى أىل الكتاب الحيغ آمشػا بشبييع كلع يؤمشػا بشبي اإلسبلـ. فسغ 
مغ الجيغ، كلػ زعع أنو  خصا خصػة مع الذيصاف فبل بج أف تتبعيا خصػات، إلى أف يتفمت

حكع خصػات ُأَخخ، كىكحا خصػة خصػة إلى أف يُ تو إلى مغ اتبع الذيصاف خصػة جخّ  !متسدظ بو
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كمغ الكفار كالسشافقيغ اليـػ مغ يتبع ىحه الدياسة: سياسة خصػة  !الذيصاف سيصختو عميو
 خصػة.

 
شاُت ف 209سػرة البقخة  2  اعمسػا أفَّ هللَا عديٌد حكيٌع "" فإْف زَلْمُتْع ِمغ بعِج ما جاءتكع البيِّ

 ج الػاضحة، آيات القخآف. : الحجزلمتع: ضممتع. البيشات 
" )غفػر جاءتكع البيشات فاعمسػا أف هللا فإف زلمتع مغ بعج ما: "بًيا سسع قارئػًا يقخأحكي أف أعخا

 : إف كاف ىحا كبلـ هللا فبل يقػؿ كحا.يكغ األعخابي يقخأ القخآف، فقاؿ (، كلعرحيع
 

"، كيف تقخأ ىحه اآلية؟ فقاؿ الخجل: "فاعمسػا أف هللا عديد حكيع :كمخَّ بيسا رجل فقاؿ 
(. 3/347اف عشج الدلل، ألنو إغخاء عميو )اإلتقاف : الحكيع ال يحكخ الغفخ اؿ: ىكحا يشبغيفق

ع عميو كشخع لكع مغ ديشو. لع يقل: : ؼيسا فصخكال تعجدكنو كال يعجده شيء. حكيعقػؼ  :عديد
 (.)زلمتع بعج ما جاءتكع

 
ـِ والسبلئكُة وُقزي  210سػرة البقخة 2 " ىل َيْشُطُخوَف إال أْف يأتَييع هللُا في ُضَمٍل ِمَغ الَغسا

 وإلى هللِا ُتْخَجُع األمػُر "  األمخُ 
ضمل في الجنيا. قج يكػف التقجيخ: يأتييع هللا بطمل.  : تأتييع مغ هللايأتييع هللا في ضمل 

 :(. ُضَمل1/61يػـ الؿيامة في ضمل مغ الغساـ )معاني القخآف لمشحاس  : إف هللا يأتيكقاؿ مجاىج
معصػؼ : الدحاب ُتِطلُّ مغ تحتيا. الغساـ: السقرػد: العحاب. السبلئكة: قصعة مغ جسع ُضمَّة

. عجؿ عغ السزارع (كيقزى األمخ): الجبللة "هللا". قزي األمخ: ىمكػا. لع يقل اسععمى 
قاؿ ، بالكدخ. : كالسبلئكةِ ع فعبًل. كفي قخاءةيقع في السدتقبل قج كقلتحقق الػقػع، كأف ما سػؼ 

ج قاؿ ذلظ في غيخ مكاف : كالخفع ىػ الػجو، كبو نقخأ، ألنو ق(1/170األخفر )معاني القخآف 
تَييُع السبلئكُة أك يأتَي إال أف تأ(. "22)أؼ في أكثخ مغ مػضع(: "كجاء ربظ كالسَمُظ" )الفجخ 

: إف الدؤاؿ عغ (. إلى هللا تخجع األمػر: في كل كقت. كقاؿ قصخب158ربُّظ" )األنعاـ 
: كانت في الجنيا أمػر إلى قػـ قاؿ غيخهاألعساؿ كالثػاب كالعقاب يخجع إلى هللا يػـ الؿيامة. ك 
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كمو إلى هللا، ؼيحكع ؼيو بالحق )معاني القخآف يجػركف فييا ؼيأخحكف ما ليذ ليع، فيخجع ذلظ 
 (.1/62لمشحاس 

 
ْؿ نعسَة هللِا ِمغ بعِج  211رة البقخة سػ 2 شٍة وَمغ ُيَبجِّ " َسْل بشي إسخائيَل كع آتيشاىع ِمغ آيٍة بيِّ

 ما جاءتو فإفَّ هللَا شجيُج العقاِب " 
: ستفدار كاالستفياـ. آية بيشة: التػبيخ كالتقخيع، كليذ االَسْل: اسأْؿ. السخاد مغ الدؤاؿ 
: اآلية البيشة نعسة تقجيخه: كمع ذلظ فمع يؤمشػا. نعسة هللاكاضحة، معجدة. كىشا مححكؼ حجة 

ألنيع بجلػا ما في : نقسة، أك كفًخا. قيل ليع ىحا مغ أجل اإليساف. يبجؿ نعسة هللا مغ نعع هللا
ءتو(. شجيج كمغ يبجؿ نعسة هللا بعج ما جالع يقل: )كع آتيشاىع مغ آية بيشة: فبجلػىا. كتبيع. 
 : لو.العقاب

 
" ُزيَِّغ لمحيَغ كفخوا الحياُة الجنيا وَيدخخوَف ِمَغ الحيَغ آمشػا والحيَغ اتََّقػا  212لبقخة سػرة ا 2

 َيخزُؽ َمغ يذاُء بغيِخ حداٍب " فػَقيع يػـَ الؿيامِة وهللُا 
ا، كأعمع أنيا متاع : زيشيا ليع إبميذ، ألف هللا قج زّىج فيي(. قاؿ أبػ إسحقلع يقل: )ُزيشت 

ا إلى الجنيا بأكثخ مغ مقجارىا )معاني القخآف السعشى أف الحيغ كفخكا نطخك : الغخكر. كقيل
: فػؽ الحيغ كفخكا. الكافخكف يغ آمشػا، لتفادؼ التكخار. فػقيع: الح(. الحيغ اتقػا1/62لمشحاس 

مأخػذكف بالجنيا، كيدخخكف مغ السؤمشيغ. لعميع يدخخكف مشيع لعدكفيع عغ الحياة الجنيا كعغ 
: يفيج أف هللا يخزؽ السؤمشيغ كال تفاتيع إلى اآلخخة. يخزؽ مغ يذاءكالثخاء، كال التساس الخزؽ 

يخزؽ مغ يذاء: ىل ىحا في  الكافخ. محل لدخخية الكافخيغ مشيع. كقج  يريخ السؤمغ أغشى مغ
 الجنيا أـ في اآلخخة أـ في كمييسا؟

 :معشاىا عشج السفدخيغ كجػه متعجدة: في يخزؽ مغ يذاء بغيخ حداب
: لساذا يبدط الخزؽ ليؤالء كيقجره عمى غيخ محاسب يحاسبو كال سائل يدألويخزؽ مغ يذاء ب -

 ىؤالء؟
 يخزؽ بغيخ تقتيخ كال محاسبة لشفدو عشج اإلنفاؽ خػؼ الشفاد. -
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 يخزؽ مغ يذاء مغ حيث ال يشتطخ كال يحتدب. -
 يخزقو بغيخ معاتبة كمشاقذة لو عمى عسمو. -
 جخل تحت حرخ كحداب.يخزقو رزًقا كثيًخا ال ي -
 

فعمى األكؿ يكػف الكبلـ تقخيًخا لقاعجة األرزاؽ في الجنيا، كأف نطاميا ال يجخؼ عمى حدب ما 
عشج السخزكؽ مغ استحقاؽ بعمسو أك عسمو، بل تجخؼ كفقػًا لسذيئتو كحكستو سبحانو في 

سغخكريغ مغ االبتبلء، كفي ذلظ ما ؼيو مغ التدمية لفقخاء السؤمشيغ، كمغ اليزع لشفػس ال
 الستخفيغ. 

 كعمى الثاني يكػف تشبيًيا عمى سعة خدائشو كبدصة يجه جل شأنو. 
كعمى الثالث يكػف تمػيًحا لمسؤمشيغ بسا سيفتح هللا ليع مغ أبػاب الشرخ كالطفخ، حتى يبجؿ 

 عدخىع يدًخا كفقخىع غشى مغ حيث ال يطشػف. 
بجخػليع الجشة بغيخ حداب، كإما بسزاعفة كعمى الخابع كالخامذ يكػف كعًجا لمرالحيغ إما 

 (.117الشبأ العطيع ص أجػرىع أضعافػًا كثيخة ال يحرخىا العجُّ )
 
خيَغ وُمشِحريَغ وأندَؿ معيُع  213سػرة البقخة 2 " كاَف الشاُس أمًة واحجًة ؼبعَث هللُا الشبييَغ ُمبذِّ

ما اختمَف ؼيِو إال الحيَغ ُأوُتػُه ِمغ بعِج ما الكتاَب بالحقِّ لَيْحُكَع بيَغ الشاِس ؼيسا اختمفػا ؼيِو و 
ي جاءتيع البيِّشاُت َبْػًيا بيشيع فيَجى هللُا الحيَغ آمشػا ِلَسا اخَتمفػا ؼيِو ِمَغ الحقِّ بإذِنِو وهللُا َييج

 َمغ يذاُء إلى صخاٍط مدتؿيٍع "
أك أكثخ : كاف الشاس عمى اإليساف ثع كفخكا، كىحا أليق أمة كاحجة: عمى الكفخ، أك 
: : آدـ أمة كاحجة. أمست كحا: قرجتو. أمة: مقرجىع كاحج. كيقاؿ لمسشفخد. كقاؿ مجاىجتفريبلً 

(. الكتاب: الكتب. أك 1/63أمة، ألف مقرجه غيخ مقرج الشاس )معاني القخآف لمشحاس 
 الحيغ أكتػه بعجكل مشيع الكتاب الحؼ يخرو. ليحكع: أؼ الكتاب. لع يقل: ): كأندؿ مع التقجيخ

: أؼ في الكتاب. كما اختمف ؼيو إال ا جاءتيع البيشات(. اختمفػا ؼيو: مغ الكتاب. اختمف ؼيوم
كما اختمف ؼيو الحيغ أكتػه إال ج ما جاءتيع البيشات بػًيا بيشيع: لعل التقجيخ: )الحيغ أكتػه مغ بع
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 ػه مغ بعج ماكما اختمف ؼيو الحيغ أكتج ما جاءتيع البيشات بػًيا بيشيع( أك التقجيخ: )مغ بع
: أؼ فيجػ هللا غ آمشػا لسا اختمفػا ؼيو مغ الحق(. فيجػ هللا الحيجاءتيع البيشات إال بػًيا بيشيع

 الحيغ آمشػا لسا اختمف ؼيو الحيغ أكتػه، أؼ ىجاىع إلى الحق كلع ييج أكلئظ. 
كما  :ج ما جاءتيع البيشات بػًيا بيشيع: التقجيخكما اختمف ؼيو إال الحيغ أكتػه مغ بع 

: كما اختمف ؼيو الحيغ جاءتيع البيشات بػًيا بيشيع. أك اختمف ؼيو الحيغ أكتػه إال مغ بعج ما
كما اختمف الحيغ ا بيشيع. قاؿ تعالى في مػضع آخخ: "أكتػه مغ بعج ما جاءتيع البيشات إال بػيً 

لع  : أؼاس(. قاؿ الشح19اف آؿ عسخ بعج ما جاءىع العمع بػًيا بيشيع" ) أكتػا الكتاب إال مغ
 (.63/ 1يػقعػا االختبلؼ إال لمبغي )معاني القخآف 

 
تيُع  214سػرة البقخة 2 ـْ حِدبتع أْف َتجخمػا الجشَة ولسَّا يأِتكع َمَثُل الحيَغ خَمػا ِمغ َقْبِمكع مدَّ " أ

نرَخ هللِا  أال إفَّ البأساُء والزخَّاُء وُزلدلػا حتى يقػَؿ الخسػُؿ والحيَغ آمشػا معُو متى نرُخ هللاِ 
 قخيٌب "
(. حدبتع: ضششتع. أـ 1/64أـ: ىشا لمخخكج مغ حجيث إلى حجيث )معاني القخآف لمشحاس  

حدبتع: ىل حدبتع. خمػا: سبقػا. لع يقل: )خمػا قبمكع(. البأساء: في األمػاؿ )الفقخ(. الزخاء: 
يج تكخار ذلظ في : يفلع يقل: )حتى قاؿ الخسػؿ(. يقػؿ : ُخّػفػا.في األنفذ )السخض(. زلدلػا

الساضي، كمغ رسػؿ إلى آخخ. تفيج اآلية أف دخػؿ الجشة ال يتع إال بعج امتحاف كبيخ. الربخ 
: يفيج بأف الشرخ مغ هللا. متى نرخ هللايأتي بالشرخ كيأتي بالفخج. السيع الثبات، كاالعتقاد 

 ىحا أنو بمغ الجيج بيع حتى استبصؤكا الشرخ.
*** 

 ممحق باآلية:
 حتى يقػؿ الخسػؿ: ىحا الفعل السزارع ىل ىػ مشرػب أـ مخفػع؟كزلدلػا 

  حتى يقػؿ:

 قخغ )يقػؿ( بالشرب كالخفع.
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 الشرب: قخاءة الجسيػر.

 أنا أميل إلى الخفع، فػ: )حتى( ىشا ال ىي بسعشى: )إلى أف(، كال ىي بسعشى )كي(.

 ليذ في الفعل السزارع )يقػؿ( معشى االستؿباؿ.

 سػؿ.التقجيخ: حتى قاؿ الخ 

 قاؿ الشحاس: 

 )القخشبي(. كأصح معشى القخاءُة بالخفع أبيغُ 

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الجسعة:

 ىػ1441ذك القعجة  06

 ـ2020حديخاف  26

 
" يدألػنَظ ماذا ُيشفقػَف ُقْل ما أنفقتع ِمغ خيٍخ فممػالَجْيِغ واألقخبيَغ  215سػرة البقخة 2

 واليتامى والسداكيِغ وابِغ الدبيِل وما تفعمػا ِمغ خيٍخ فإفَّ هللَا بِو عميٌع " 
ذلظ في اآلية.  : السقرػد اإلنفاؽ الخيخؼ، بجاللة ما بعجيدألػنظ: يا دمحم. ماذا يشفقػف  

: السدافخ السشقصع في شخيق الدفخ. اإلنفاؽ ىشا ليذ السقرػد بو اإلنفاؽ الػاجب الدبيل ابغ
: قج فقخاء مغ ىؤالء السحكػريغ. الخيخعمى الدكجة كاألكالد، بل السقرػد اإلنفاؽ الخيخؼ عمى ال

في ك : ما أنفقتع مغ ماؿ في الخيخ أكػف معشاه السعخكؼ. كلعل التقجيخيكػف معشاه الساؿ، كقج ي
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: عميع بو يحريو لكع كيثيبكع البخ. كقج يكػف الخيخ األكؿ: الساؿ، كالخيخ الثاني: البخ. عميع
 لع يقل: )فإف هللا عميع بو(. عميو.

 
" ُكِتَب عميكُع القتاُؿ وىػ ُكْخٌه لكع وعدى أف تكخىػا شيًئا وىػ خيٌخ لكع  216سػرة البقخة 2

 يعمُع وأنتع ال تعمسػَف " وعدى أف تحبُّػا شيًئا وىػ شٌخ لكع وهللاُ 
فاإلنداف قج يكخه الجياد مع أنو نافع لو كلؤلمة. كقج يحب  عدى: ربسا. : فخض.كتب 

: أؼ يعمع ما يشفعكع ؼيأمخكع بو كلػ كخىتسػه، كيعمع ة بو كباألمة. وهللا يعمعنيا ضارّ الدخقة مع أ
 ما يزخكع فيشياكع عشو كلػ أحببتسػه. كمغ ثع ال يسكغ التعػيل عمى عمػمكع كأىػائكع. 

ـ عمى عمسكع. كإذا ضششتع أف كيشبشي عمى ىحا أنو إذا تعارض عمسكع مع عمع هللا فعمع هللا مقجّ 
هللا في شيء فبل يؤخح بعمع البذخ، ألف عمع البذخ إذا كجج عمع ع. عمسكع أنفع لكع فيحا كىْ 

محجكد كعمع هللا غيخ محجكد، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي الرفخ، كالرفخ لع يخد في 
 القخآف.

 
ـِ قتاٍؿ ؼيِو ُقْل قتاٌؿ ؼيِو كبيٌخ وصجّّ عغ سبيِل  217سػرة البقخة  2 " يدألػنَظ عِغ الذيِخ الحخا

ـِ وإخخاُج أىمِو مشُو أكبُخ عشَج هللِا والفتشُة أكبُخ ِمغ القتِل وال يدالػَف هللِا وكفٌخ بِو والس دجِج الحخا
وكع عغ ديِشكع إِف استصاعػا وَمغ َيْخَتِجْد مشكع عغ ديِشِو َؼَيُسْت وىػ كافٌخ  يقاتمػَنكع حتى َيخدُّ

 ا خالجوَف "أصحاُب الشاِر ىع فييفأولئَظ َحِبصْت أعساُليع في الجنيا واآلخخة وأولئَظ 
 : يدألػنظ عغ القتاؿ في الذيخ الحخاـ. أؼ 
: ؿ ؼيو كبيخ: يدألػنظ عغ الذيخ الحخاـ عغ قتاؿ ؼيو. قتا"، أؼقتاؿ: بجؿ مغ "الذيخ 

اؿ ؼيو مغ الكبائخ. كأكبخ مغ ليذ السعشى أف القتاؿ ؼيو كثيخ، بل السعشى عمى العكذ أف القت
و مشو. كصج عغ سبيل كعغ السدجج الحخاـ، كإخخاج أىم: الكفخ باهلل، كالرج عغ ديغ هللا، ذلظ

"، صػؼ عمى "سبيل هللا: معهللا ككفخ بو: أؼ: ككفخ باهلل. كصٌج: مبتجأ مخفػع. كالسدجج الحخاـ
"، ألنو ال يعصف عمى الزسيخ ـ. كال يجػز عصفو عمى الياء في "بوأؼ صج عغ السدجج الحخا

، كالشكت 1/141اء معاني القخآف لمفخّ شعخ ) عادة الجاّر، إال في ضخكرةالسجخكر إال بإ
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في الذيخ  : فتشة السدمع عغ ديشو أكبخ مغ قتمكع(. الفتشة أكبخ مغ القتل1/171لمسجاشعي 
شػا، فبل : إف تسكّ (. إف استصاعػا191الحخاـ. كفي آية سابقة: "كالفتشة أشج مغ القتل" )اآلية 

: "، ألنيع لغ يدتصيعػا. كفي قخاءةيقل: "إذا شػىع، كىحا ىػ السخجػ مشكع. قاؿ: "إْف" كلعتسكّ 
. كفي مػضع آخخ : ؼيسػت، ححفت (. ؼيست: أصميا54سائجة ال"مغ يختجَّ مشكع عغ ديشو" ) :يختجَّ

: مغ يجتيج ، كىي أداة  شخط جاـز تجـد فعميغ"الجـد ألف الفعل كاقع في جػاب "مغ الػاك مع
الخدة مغ أعساؿ حدشة، : في الجنيا ما كانػا عسمػه قبل حبصت أعساليع في الجنيا كاآلخخة يشجح.

: كىػ أف تكثخ الجابة حبط: بصل، كأصمو مغ الحَبط: ال ثػاب ليع، بل ىع معحبػف. كفي اآلخخة
 كل حتى يشتفخ بصشيا. مغ األ

 لع يقل: )كمغ يختجكف مشكع عغ ديشيع ؼيسػتػا كىع كفار فأكلئظ حبصت أعساليع(.
خالجكف: باقػف فييا إلى ما ال : السبلزمػف ليا ككأنيع مالكػىا كىع معحبػف فييا. أصحاب الشار

 !لو نياية
 

 (.لع يقل: )القتاؿ ؼيو كبيخ(. كلع يقل: )كالرج عغ سبيل هللا كالكفخ بو 
 
" إفَّ الحيَغ آمشػا والحيَغ ىاَجخوا وجاَىجوا في سبيِل هللِا أولئَظ َيخجػَف  218سػرة البقخة 2

 َة هللِا وهللُا غفػٌر رحيٌع "  رحس
ىحه اآلية تفيج أف السؤمشيغ لع يدتجيبػا لمكفار كلع يختجكا تحت ضغط التعحيب، بل  

كا ابتغاء رضػاف هللا. رحسة هللا: جشتو. يخجػف رحسة هللا: أؼ جشتو، ىاجخكا كجاىجكا كصبخ 
 آمشػا كىاجخكا كجاىجكا(. لع يقل: )إف الحيغ : يخجػف، ألنيع ال يجركف ما ُيختع ليع بو.كقاؿ
*** 

 ممحق باآلية:
 في مػضع كلع يكّخرىا في مػضع آخخ؟ (الحيغ)لساذا كّخر 

   (إفَّ الحيَغ آمشػا كالحيَغ ىاَجخكا كجاَىجكا في سبيِل هللِا أكلئَظ َيخجػَف رحسَة هللِا وهللُا غفػٌر رحيعٌ )
 .218سػرة البقخة 
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 لعل التقجيخ:

 يخجػف مغفخة هللا كرحستو.

 قارْف قػلو: )وهللا غفػر رحيع(.

*** 

 لع يقل:

 )إف الحيغ آمشػا كىاجخكا كجاىجكا(. -
 )إف الحيغ آمشػا كالحيغ ىاجخكا كالحيغ جاىجكا(. -

 لع يتعخض السفدخكف ليحه الشقصة، ال سؤااًل كال جػاًبا!

 كشخح الدؤاؿ مفيج عمسًيا كلػ لع نعمع الجػاب.

 غيخه.قج يعمسو السفدخ بعج حيغ، أك يعمسو 

 كال حخج مغ أف نجيل الجػاب، ال سيسا كأف ىشاؾ مغ القخآف ما ال يعمع تفديخه إال هللا.

 .غ ما لع يفدخه السفدخكف، كأف نجسع ذلظ في كتابكمغ السدتحدغ أف نبيّ 

*** 

 أقػؿ: 

  لعل التقجيخ:

 )الحيغ آمشػا كالحيغ ىاجخكا كالحيغ جاىجكا(.
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 كل فخيق مشيع يخجػف رحسة هللا.

 آمغ لو ثػاب.فسغ 

 كمغ ىاجخ لو ثػاب.

 كمغ جاىج لو ثػاب.

  كمغ جسع اإليساف كاليجخة كالجياد لو ثػاب عطيع.

 وهللا أعمع.

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441رمزاف  07

 ـ2020نيداف  30

 
" َيدألػنَظ عِغ الخسِخ والسيدِخ ُقْل فييسا إثٌع كبيٌخ ومشافُع لمشاِس وإثُسيسا  219سػرة البقخة  2

 لكُع اآلياِت لعمَّكع تتفكخوَف "أكبُخ ِمغ نفِعيسا وَيدألػنَظ ماذا ُيشفقػَف ُقِل العفَػ كحلظ يبيُِّغ هللُا 
كل سؤاؿ. كآخخ اآلية كردت " مختيغ، كلع تفخد آية ل: "يدألػنظلكرد فعاآلية في ىحه  

سيت كحلظ ألنيا تدتخ : سحا فخؽ تقصيع اآلؼ بيشيسا. الخسختتستيا في أكؿ اآلية البلحقة، كبي
: الخسخ ُتحىب الساؿ دتخ رأسيا. قاؿ عسخ رضي هللا عشو: خسار السخأة، ألنو يالعقل. كمشو

 كالعقل.
لزخر، كالسباح كالسدتحب كالػاجب لع يقل: )فييسا ضخر كبيخ(. يفيع مغ اآلية أف السحـخ ىػ ا

 ىػ الشفع. السشافع كاألضخار، السرالح كالسفاسج، يختبط بيا الثػاب كالعقاب.
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أكبخ " ففيع أف اإلثع أك الزخر خ كمشافع لمشاس: إثع: ضخر. قاؿ: "إثع كبيخفييسا إثع كبي 
السػازنة بيغ  ". ىحا يجخل في بابمغ الشفع، ثع أكج ىحا بقػلو: "كإثسيسا أكبخ مغ نفعيسا

 السرالح كالسفاسج، أك في تحميل التكاليف كالسشافع، حدب السرصمح االقترادؼ.
 

عقمية كصحية كعائمية كاجتساعية كاقترادية كمالية.  ،فالخسخ لو أضخار كثيخة كخصيخة 
كىشاؾ مغ غيخ السدمسيغ مغ يستشع عغ الخسخ في خاصة نفدو، أخًحا عغ اإلسبلـ، كلكشو مع 

 تخؾ مع غيخه مغ بشي قػمو في اليجػـ عمى اإلسبلـ! ذلظ قج يذ
 

التجارة بأنو  : كل لعب عمى ماؿ يأخحه الغالب مغ السغمػب. كيختمف عغكالسيدخ 
: أحجىسا رابح كاآلخخ خاسخ، أما التجارة فيي مبادلة بيغ شخفيغ، كبلىسا مبادلة بيغ شخفيغ

خ )القسار( بأنيا مبادلة ِصفْػخية )ندبة ب السبادلة القائسة عمى السيدرابح. كيدسي عمساء الغخ 
فْػخ (، كالحؿيقة أنيا أسػأ مغ ذلظ، ألف أحج الصخفيغ يشتفع فييا عمى حداب اآلخخ، إلى الرِّ

بػاسصة الحع أك التبلعب كاالبتداز، كسا يحجث في بعس األسػاؽ، حيث يكػف ىشاؾ مصمعػف 
مػف كثخة، كالقمة تبتدُّ الكثخة. كبيحا يدد اد سػء التػزيع سػًءا. كىحا ىػ شأف الشطع قمة كمغفَّ

، بل amoralاالقترادية التي ال تمتـد بجيغ أك خمق، بجعػػ أف العمع ال عبلقة لو باألخبلؽ 
ما ىحه السجنيات الحجيثة التي نذخت الخبا كالقسار كالغخر . immoralيسكغ أف يكػف مشاؼًيا ليا 

 ت، نذختيا بالتخىيب كالتخغيب. كالدنا كالسثمية الجشدية كما إلى ذلظ مغ آفا
لدائج عمى رأس الساؿ. كقاؿ : الفائس مغ الساؿ عغ قجر الحاجة. كقج يكػف بسعشى االعفػ

 : ىػ اليديخ مغ كل شيء، كىػ ىشا ما سيل عميظ إنفاقو. شاككس
عمى التاجخ أال يشفق عمى حػائجو مغ رأس مالو، بل مغ أرباحو، كي ال يتآكل رأس مالو. 

لعمكع : األحكاـ. ا فزل عغ حػائجو األصمية. اآلياتتيمظ أال يشفق في الخيخ إال مسكعمى السد
 تتفكخكف: فييا. قج تتفكخكف كقج ال تتفكخكف. كقج يتفكخ بعزكع فقط.
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" في الجنيا واآلخخِة ويدألػنَظ عِغ اليتامى ُقْل إصبلٌح ليع خيٌخ وإْف  220سػرة البقخة  2
 َشتكع إفَّ هللَا عديٌد حكيٌع "يعمُع الُسفِدَج ِمغ الُسرمِح ولػ شاَء هللُا ألعْ ُتخالصػىع فإخػاُنكع وهللُا 

: لعمكع تتفكخكف في أمخ الجنيا سمة تابعة لآلية الدابقة. السعشى: ِشْبو جفي الجنيا كاآلخخة 
: كحلظ يبيغ في اآلية تقجيع كتأخيخ، كالتقجيخ: فػف فزل اآلخخة عمى الجنيا. كقيلكاآلخخة، فتعخ 

(. كإف تخالصػىع 1/68لعمكع تتفكخكف )معاني القخآف لمشحاس هللا لكع اآليات في الجنيا كاآلخخة 
: تخالصػىع في الساؿ كالصعاـ كالذخاب كالدكغ كالخكػب كغيخ ذلظ. كلعل السقرػد ىػ فإخػانكع

استحباب السخالصة عمى أف تكػف مخالصة األخ ألخيو، كمخالصة السرمح ال مخالصة السفدج، 
 : لذقَّ عميكع، كمشعكع مغ السخالصة.ألعشتكع مخالصة األميغ ال مخالصة الخائغ.ك 
 

: إصبلح ليع كألمػاليع. كاإلصبلح عكذ اإلفداد. ىحا ما : لعل السقرػدإصبلح ليع 
بيشتو السعاجع ككتب ألفاظ القخآف، لكغ ىحا السرصمح أعسق مغ ىحا بكثيخ. فقج عخَّؼ الفقياء 

لجيغ مًعا. قاؿ : ىػ صبلح الساؿ كابأنو صبلح الساؿ، كقاؿ بعزيعخشج كعمساء األصػؿ ال
: عميكع باستربلح الساؿ، أك أصمحػا أمػالكع، أك معايذكع، أؼ ما تعيذػف عسخ رضي هللا عشو

فإصبلح الساؿ يعشي حفطو  "إصبلح الساؿ". :بو مغ ماؿ. كألف ابغ أبي الجنيا كتاًبا بعشػاف
ؼيو كالؿياـ عميو، أؼ إدارتو إدارة اقترادية. كىػ قخيب مغ كتشسيتو كحدغ إدارتو كالترخؼ 

. مغ أقػاؿ العمساء في ىحا معشى اإلنتاج أك الؿيسة السزافة أك العسارة أك العسخاف أك التشسية
(. أؼ يحػؿ الحب 4/104الباب: "الصحاف ُيرمح الحبَّ بالصَّْحغ" )إحياء عمـػ الجيغ لمغدالي 

 مغ الحب، أك يشتجو مغ الحب. إلى شحيغ، أك يرشع الصحيغ 
: ذك حكسة ؼيسا يفعل بعّدتو ما يحّب )ما يخيج(، ال يجفعو عشو أحج. حكيعقػؼ عديد:  

 (.1/69مخكع بو، مغ أمخ اليتامى كغيخه )معاني القخآف لمشحاس أ
 

مخة. كتذكل آيات اليتامى مشجًسا غشًيا بالسبادغ  23كرد ذكخ اليتامى في القخآف حػالي  
االقترادية كاإلدارية في مجاؿ اإلدارة السالية كاألجػر كالخكاتب كالتجريب كاالختبار كالخشج 

و كتعطيع الثسغ كالخبح. فقج ذىب الفقياء إلى أف كلي اليتيع إذا باع ماؿ اليتيع كجب ؼيو كالدفَ 
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أمػاؿ بيت تعطيع الثسغ كالخبح. كاعتبخت إدارة أمػاؿ اليتامى أساًسا إلدارة أمػاؿ األكقاؼ، ك 
 الساؿ. كلعل ىحا ىػ السقرػد باإلصبلح في اآلية، وهللا أعمع.

*** 
 آيات أخخػ في اليتامى:

ا فادفعػا إلييع أمػاليع كال كابتمػا اليتامى حتى إذا بمغػا الشكاح فإف آندتع مشيع رشجً ) -
 فميأكلْ ا كمغ كاف فقيخً  ا فميدتعفْف كمغ كاف غشيً  ا أف يكبخكاا كبجارً تأكمػىا إسخافً 

 .6( الشداء بالسعخكؼ
 .34، كاإلسخاء 152( األنعاـ كال تقخبػا ماؿ اليتيع إال بالتي ىي أحدغ) -

 
 
" وال َتشِكُحػا الُسذخكاِت حتى ُيْؤِمغَّ وألَمٌة مؤمشٌة خيٌخ ِمغ مذخكٍة ولػ  221سػرة البقخة 2

ِمغ مذخٍؾ ولػ أعجبكع أولئَظ  أعجبتكع وال ُتشِكُحػا الُسذخكيَغ حتى ُيؤمشػا وَلَعْبٌج مؤِمٌغ خيخٌ 
خوَف " َيْجُعػَف إلى الشاِر وهللُا َيْجُعػ إلى الجشِة والسغفخِة بإذنِو ويبيُغ آياتِ   ِو لمشاِس لعمَّيع يتحكَّ

: تتدكجػا. ، كالثانية بزسيا. األكلى معشاىا: األكلى بفتح التاءتشكحػافرل ججيج.  
الدكاج مغ مذخكة، كيجػز لو الدكاج مغ كتابية. كال يجػز : ُتَدكِّجػا. ال يجػز لمسدمع كالثانية

أؼ  :خكػف كالسذخكات. يجعػف إلى الشار: أؼ السذدكاج مغ مذخؾ كال كتابي. أكلئظلمسدمسة ال
: أؼ إلى أعساؿ أىل الشار. لع يقل: )كىؤالء َيجعػف إلى الجشة(. أَمة مؤمشة خيخ مغ مذخكة

: أؼ مذخؾ: أؼ خيخ مغ حخٍّ مذخؾ. كلػ أعجبتكع ة مذخكة. عبج مؤمغ خيخ مغخيخ مغ حخَّ 
ـ عمى كل ىحا، كال يعشي : الحدب، الشدب، الجاه، الساؿ. فالجيغ مقجّ مػر األخخػ في سائخ األ

: في سائخ تيا بعج مختبة الجيغ. كلػ أعجبكعأف ىحه األمػر غيخ ميسة، إنسا يعشي أف مختب
: لعميع كلئظ أؼ السذخكػف. لعميع يتحكخكف : أشا آنًفا. أكلئظ يجعػف إلى الشاراألمػر، كسا بي

 يتحكخكنيا كيعسمػف بيا. 
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" ويدألػنَظ عِغ السحيِس ُقْل ىػ أذًى فاعتدلػا الشداَء في السحيِس وال  222سػرة البقخة  2
ْخَف فأتػىغَّ ِمغ حيُث أمخكُع هللُا إفَّ هللَا ُيِحبُّ التػَّ  ابيَغ وُيِحبُّ تقَخُبػىغَّ حتى َيصُيْخَف فإذا َتَصيَّ

خيَغ "  الستصيِّ
: الحيس، الشكاح في اآلية الدابقة. السحيسيأتي الحجيث عغ السحيس بسشاسبة الحجيث عغ 

غ قخباف مػضع أك مػضع الحيس، أك زماف الحيس. كالدؤاؿ عغ حكع السحيس أك ع
 : ليذ السقرػد عجـ مؤاكمتيغ كمجالدتيغ، لكغ قج يكػف السقرػدالسحيس. ال تقخبػىغ

: مات الجساع(. حتى َيْصُيْخَف: التقجيخمقجحاؿ القخب الحؼ يشتيي بالجساع ) االبتعاد عشيغ في
حتى يصيخف مغ الجـ، كيتصيخف بالساء، فإذا شيخف كتصيخف فأتػىغ. َححؼ مغ كل جسمة مغ 

ع : "تصيخف"، كل(. قاؿ3/205اآلخخ عميو، كىحا ىػ االحتباؾ )اإلتقاف  الجسمتيغ مقابمػَو، لجاللة
 (، فعمع أف الفعل الثاني غيخ الفعل األكؿ.يقل: )شيخف 

 
خف كتصيخف فأتػىغ. كمعمػـ أنيغ : كال تقخبػىغ حتى يصيخف كيتصيخف، فإذا شيالتقجيخ األدؽ

" بالساء. فيشاؾ ححٌؼ في الجسمة األكلى دلت عميو الجسمة الثانية، "يصيخف" مغ الجـ، ك"يتصيخف 
ُبخ، : مغ القُبل ال مغ الجو الجسمة األكلى. مغ حيث أمخكع هللاكححٌؼ في الجسمة الثانية دلت عمي

خ، فجعاىع إلى التػبة. : يبجك أنيع كانػا يأتػف الشداء مغ الجبكىػ مػضع التشاسل. التػابيغ
 : الحيغ يتصمبػف الصيارة كالتصيخ في الشداء.الستصيخيغ: لعل السعشى

 
 تتعخض ليا دساتيخ البذخ، مثل مدألة الحع أف القخآف دستػر السدمسيغ، يتعخض لسدائل ال

 .األخخػ  الحيس كأمثاليا مغ السدائل
ػاب ال يكػف لكل مشيسا ثػاب. لػ جسع بيشيسا لفيع أف الث لع يقل: )يحب التػابيغ كالستصيخيغ(.

 إال باجتساع الرفتيغ، وهللا أعمع.
 
مػا ألنفِدكع واتقػا هللَا " نداؤكع َحْخٌث لكع فأتػا َحْخَثكع أنَّى شئتع  223سػرة البقخة  2 وقجِّ

ِخ السؤمشيَغ "واعمسػا أنَّ   كع ُمبلقػُه وبذِّ
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(. كؼيو إشارة إلى مػشغ الحخث 3/160بحانو كتعالى عغ الجساع بالحخث )اإلتقاف كشػَّى هللا س
رض إلى الدركع كالثسار. أنى الحؼ يؤدؼ إلى إنجاب األكالد، كسا يؤدؼ إلقاء البحر في األ

تع كمغ أيغ شئتع ككيف شئتع قائسة كقاعجة كمزصجعة كمقبمة كمجبخة شخط أف : متى شئشئتع
(. كيسكغ إتيانيا في قبميا مغ دبخىا، خبلًفا لمييػد يكػف في القُبل كسا أمخكع هللا )اآلية الدابقة

  !لخجل إذا فعل ذلظ جاء الػلج أحػؿالحيغ يعتقجكف أف ا
 

 بسقجمات الجساع، أك بحكخ هللا لبللتداـ بآداب : كقجمػا ألنفدكعقجمػا ألنفدكع: لعل السعشى
 الجساع كشمب الػلج. 

لعل السقرػد: ال تأتػىغ إال مغ حيث أمخكع  أك: كاتقػا عقاب هللا.كاتقػا محاـر هللا. : كاتقػا هللا
 (.222هللا )اآلية 

 : بالجشة. كىع الحيغ يؤمشػف كيمتدمػف باألحكاـ كاآلداب السصمػبة.بذخ السؤمشيغ
إنيع يدتبعجكف  :(، أؼ259ى: مغ أيغ. قاؿ تعالى: "أنى يحيي ىحه هللا بعج مػتيا" )البقخة أنَّ 

 (.4/249إحياءىا، فتكػف "أنى" ىشا قخيبة مغ: "كيف" )البخىاف 
 

: تحتسل اآلية السعاني الثبلثة، . كقيل""، ك"كيف"، ك"متى"مغ أيغ :ى تخد بسعشىكفي اإلتقاف: أنّ 
اإلتياف في مػضع الحخث: مقبمة مجبخة لكغ في القُبل )الفخج(. إذا كاف ط أف يكػف كل ذلظ بذخ 
: متى شئتع، فيحا صحيح إال في حاالت الحيس كاإلحخاـ كالرياـ كاالعتكاؼ كما السعشى أيًزا

 كبذخ السؤمشيغ: مشيع.في كتب الفقو، ال التفديخ.  ومسا يمتسذ تفريم ،شابو ذلظ
 
وا وتتَُّقػا وُترمحػا ب" وال تجعمػا  224سػرة البقخة  2 يَغ الشاِس هللَا ُعْخضًة أَلْيساِنكع أْف َتَبخُّ

 وهللُا سسيٌع عميٌع "
خيخ : ال تكثخكا مغ الحمف باهلل، أك ال يكػف الحمف مانًعا مغ عسل الخيخ. افعمػا الأؼ 

لتقجيخ: الشاس خيخ لكع. كقج يكػف ا: أف تبخكا كتتقػا كترمحػا بيغ ككفِّخكا عغ يسيشكع. التقجيخ
 سسيع عميع: سسيع ألقػالكع عميع بأفعالكع. كتخكيب ىحه اآلية تخكيب صعب.(. )أف تبخكا بيا
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بت قمػُبكع وهللُا " ال يؤاخُحكع هللُا بالمغِػ في َأيساِنكع ولكْغ ُيؤاخُحكع بسا كدَ  225سػرة البقخة  2

 غفػٌر حميٌع "
السقرػدة التي تجخؼ  : األيساف غيخفي األيساف : ما ال يعتجُّ بو مغ الكبلـ، كالمغػالمغػ 

فيـػ مغ الجسمة التي بعجىا. كدبت: اعتقجت. إلخ. كىحا م ... : وهللا، ال وهللامجخػ العادة
 : يؤخخ العقػبة لسغ حمف كاذًبا.لمغػ، ببل عقػبة كال كفارة. حميع: غفخ لكع يسيغ اغفػر

 
فاؤوا فإفَّ هللَا غفػٌر " ِلمحيَغ ُيؤُلػَف ِمغ نداِئيع تخبُُّز أربعِة أشيٍخ فإْف  226سػرة البقخة  2

 رحيٌع "
ز: انتطار. فاؤكا: رجعػا )عغ يحمفػف عمى تخؾ الجساع. األليَّة: اليسيغ. تخبُّ : يؤلػف  
أربعة أشيخ. ككانػا يفعمػف ت ليع (. كاف إيبلء أىل الجاىمية الدشة كالدشتيغ كأكثخ، فػقّ اإليبلء

: غفػر قارف الطيار أكؿ سػرة السجادلة. ذلظ إذا لع يخيجكا السخأة، ككخىػا أف يتدكجيا آخخ.
  لمحشث في يسيغ اإليبلء. 

 
 صبلَؽ فإفَّ هللَا سسيٌع عميٌع "" وإْف َعَدُمػا ال 227سػرة البقخة 2

 : بأحػاليع.سسيع: ليع. عميع ؽ بعج مزي األشيخ األربعة.: قخركا الصبلعدمػا الصبلؽ 
 ا، لكغ قج يشتيي إلى الصبلؽ.اإليبلء ليذ شبلقً 

 
" والسصمَّقاُت يتخبَّْرَغ بأنفديغَّ ثبلثَة ُقخوٍء وال يحلُّ ليغَّ أْف َيكُتْسَغ ما  228سػرة البقخة  2

ِىغَّ في ذلظ إْف أرادوا  خمَق هللُا في أرحاِميغَّ إْف ُكغَّ يؤِمغَّ باهلِل واليػـِ اآلخِخ وُبُعػلتيغَّ أحقُّ  ِبَخدِّ
 غَّ درجٌة وهللُا عديٌد حكيٌع " إصبلًحا وليغَّ ِمْثُل الحي عمييغَّ بالسعخوِؼ ولمخجاِؿ عميي

: جسع ُقْخء، كىػ الحيس أك الصيخ، مغ ألفاظ األضجاد. ركعي في العجة بخاءة ُقخكء 
مر كتاب السشتخب في عمى ىا الخحع كتخؾ فخصة لمسخاجعة. جاء في التفديخ العمسي السشقػؿ

: إف االستبخاء لمخحع مغ الحسل ال يكػف مؤكًجا إال بعج ثبلث حيزات. كالحامل ال تفديخ القخآف
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تحيس عادة، كإف حاضت فإف ذلظ يكػف مخة أك اثشتيغ عمى األكثخ، إذ إف الجشيغ يكػف قج 
ـ الحيس )السشتخب ص ؼيسشع ندكؿ د ،نسا بعج ىحه السجة إلى درجة يسؤل معيا تجػيف الخحع

 : مغ حسل أك حيس. (. يكتسغ ما خمق هللا في أرحاميغ52
بعػلتيغ: أزكاجيغ. جسع: َبْعل، كجسعو: ُبعػلة، مثل: َفْحل ُفحػلة. قاؿ تعالى: "كىحا َبْعِمي 

ىغ72" )ىػد شيًخا  يغ، ماداـ الصبلؽ رجعًيا. : بخجعت(. بخدِّ
: درجة القػامة، كالقػامة لمخجاؿ عمييغ درجة ي مجة التخبز.: في ذلظ التخبز، أؼ ففي ذلظ

بج مشيا فإما أف تكػف لمخجل كإما أف تكػف لمسخأة. كما عجا القػامة فيسا متداكياف في الحقػؽ  ال
"كليغ مثل الحؼ  :: السقرػد بقػلوشذأ مغ اختبلفيسا في الجشذ. كقيلكالػاجبات، إال ما ي

يتشاسب  ألزكاجيغ عمييغ. كلكغ ىحا السعشى ال : ليغ عمى أزكاجيغ مغ التديغ مثل ماعمييغ"
: السقرػد أف في اإليبلء مغ الشداء تصاكاًل عمييغ، فشاسب أف ُيحكَّخكا الجسمة التالية. كقيلمع 

: كليغ عمى الخجاؿ مثل الحؼ لمخجاؿ. كفي اآلية احتباؾ تقجيخهبأف لمشداء مغ الحق مثل ما 
ػؽ الشداء ألف حقػؽ الخجاؿ مذيػرة معخكفة مغ أقجـ لمخجاؿ عمييغ. كفي اآلية اعتشاء بحكخ حق

 العرػر. 
 

: كشا معذَخ قخير نغمب الشداَء، فمسا قِجمشا عمى عغ عسخ رضي هللا عشو أنو قاؿ 
األنرار إذا قػـٌ تغمبيع نداؤىع، فصفق نداؤنا يأخحَف مغ أدب نداء األنرار. فرخبُت عمى 

: كلَع تشكُخ أف أراجَعَظ، ؼوهللِا إفَّ أزكاَج الشبي تجعتشي، فأنكخُت أف تخاجعشي. قالامخأتي فخا
: قج حتى الميل. فأفدعشي ذلظ كقمت لياصمى هللا عميو كسمع َلُيخاِجْعَشُو، كإف إحجاىغَّ لتيجخه اليػـَ 

. ثع جسعُت عميَّ ثيابي  : أْؼ فشدلُت فجخمُت عمى حفرة فقمت لياخاب َمغ فعل ذلظ مشيغَّ
: قج لميل؟ قالت: نعع. فقمتالشبيَّ صمى هللا عميو كسمع اليػـَ حتى احفرُة أتغاضُب إحجاكغَّ 

ِخْبِت كخدخِت. أفتأمشيَغ أف يغزَب هللُا لغزِب رسػلِو صمى هللا عميو كسمع فتيمكي! ال 
كال  ،تدتكثخؼ الشبي صمى هللا عميو كسمع كال تخاجعيو في شيء كال تيجخيو كَسميشي ما بجا لظِ 

صحيح  عميو كسمع، يخيج عائذة )يغخنَِّظ أف كانت جارتِظ أكضأ مشِظ كأحبَّ إلى الشبي صمى هللا
 بيظ!إليو مغ أ إلى رسػؿ هللا مشظ، كأبػىا أحبّ  ككاف يقػؿ ليا: عائذة أحبّ  (.7/36البخارؼ 
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 عديد: قػؼ يعاقب مغ خالف. حكيع: في أحكامو ىحه كغيخىا. السفدخكف مشيع مغ ال يفدخ
 ىحا، كمشيع مغ يفدخه بسعدؿ عغ الدياؽ. 

 
تاِف فإمداٌؾ بسعخوٍؼ أو تدخيٌح بإحداٍف وال يحلُّ لكع أْف  229سػرة البقخة  2 " الصبلُؽ مخَّ

تأخحوا مسا آتيتسػىغَّ شيًئا إال أْف َيخافا أال ُيؿيسا حجوَد هللِا فإْف ِخفتع أال ُيؿيسا حجوَد هللِا فبل 
هللِا فأولئَظ ىُع  جْت بِو تمَظ حجوُد هللِا فبل تعتُجوىا وَمغ يتعجَّ حجودَ ُجَشاَح عمييسا ؼيسا افت

  الطالسػَف " 
: الصبلؽ ثبلث مخات، فكيف جاء القػؿ في القخآف بأنو مختاف؟ عغ أبي قج يقػؿ قائل 

ؼ قاؿ رجل: يا رسػؿ هللا أرأيت قػؿ هللا: "الصبلؽ مختاف"؟ فأيغ الثالثة؟ قاؿ: َرزيغ األسج
 ... اآلية. : فإف شمقيا الثالثة فبل تحل(. أؼ3/61التدخيح بإحداف )اإلتقاف 

 
ئغ، فالخجعي مختاف. لعل التعبيخ القخآني يذعخ بالتسييد بيغ الصبلؽ الخجعي كالصبلؽ البا 

أمدكػىغ بسعخكؼ أك سخحػىغ فعخكؼ، فالسغايخة تفشغ. قاؿ تعالى: ": تدخيح بستدخيح بإحداف
: (. آتيتسػىغ2مدكػىغ بسعخكؼ أك فارقػىغ بسعخكؼ" )الصبلؽ فأ(. "231بسعخكؼ" )اآلية 

: بأف يكخه كل مشيسا اآلخخ، فبل يقـػ بسا أكجب هللا عميو مغ أال يؿيسا حجكد هللا أؼ مغ السيخ.
  حقو.
 قاؿ: 

 )إال أف يخافا ... فإف خفتع(!
 لع يقل:ك 

 )إال أف يخافا ... فإف خافا(. -
 خفتع(.)إال أف تخافػا ... فإف  -

 لعل التقجيخ: 
 )فإف خفتع معيسا(. -
 )فإف خافا كخفتع معيسا(. -
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يوحجكد هللا:  يا، كىي حالة الُخمع.: أؼ مغ ميخىا أك مالُجشاح: إثع. افتجت بو ال  .أكامخه كنػـا

 : ال تتجاكزكىا. تعتجكىا
 
غيَخه فإف شمَّقيا فبل " فإْف شمَّقيا فبل َتِحلُّ لو ِمغ بعُج حتى تشِكَح زوًجا  230سػرة البقخة 2

 ُجشاَح عمييسا أْف يتخاجعا إْف ضشَّا أف ُيؿيسا حجوَد هللِا وتمَظ حجوُد هللِا يبيِّشيا لقػـٍ يعمسػَف "
: في السػضع كُجيا الصمقة الثالثة. فإف شمقيا: في السػضع األكؿ، أؼ ز فإف شمقيا 

عمّي شيء ما أشكمت ىحه : ما أشكل اآلخخ. عغ عمي رضي هللا عشو قاؿ الثاني، أؼ الدكج
ا اآلية في كتاب هللا. فسا زلت أدرس كتاب هللا حتى فيست فعخفت أف الخجل اآلخخ إذا شمقي

قج تذكل اآلية عمى عسخ (. 1/78رجعت إلى زكجيا األكؿ إف شاء )معاني القخآف لمشحاس 
 رضي هللا عشو، كال تذكل عمى غيخه. لع أجج في اآلية إشكااًل.

: يكفي يخجع كل مشيسا إلى اآلخخ. إف ضشا: (. ُجشاح: إثع. يتخاجعالُّ لو بعجُ لع يقل: )فبل تح
حدبسا  دغ كل مشيسا عذخة اآلخخ: أف يححجكد هللا الطغ، كال يصمب الجـد أك اليقيغ. أف يؿيسا

 : قجرىا. . يبّيشيا: أؼ هللا. يعمسػف أمخ هللا بو كنيى عشو
 
الشداَء فبمغَغ أجَميغَّ فأمدكػىغَّ بسعخوٍؼ أو سخِّحػىغَّ " وإذا شمَّقتُع  231سػرة البقخة  2

بسعخوٍؼ وال ُتْسِدكػىغَّ ِضخاًرا لتعتُجوا وَمغ يفعْل ذلَظ فقج ضمَع نفَدُو وال تتخُحوا آياِت هللِا ُىُدًوا 
أفَّ  ػاواذكخوا نعسَة هللِا عميكع وما َأندؿ عميكع ِمَغ الكتاِب والحكسِة يعُطكع بِو واتقػا هللَا واعمس

 هللَا بكلِّ شيٍء عميٌع " 
قبل انقزاء العجة. : راجعػىغ انقزاء عّجتيغ. فأمدكػىغ بسعخكؼ : قاربغفبمغغ أجميغ 

خار ىشا بسعشى: اتخكػىغ حتى سخحػىغ بسعخكؼ َخر. كقج يأتي بسعشى تشقزي العجة. الزِّ : الزَّ
سشغ مع: ال ضخَر كال ِضخار )مقابمة الزَخر بالزَخر )مزارَّة(. كمشو قػلو صمى هللا عميو كس

: بقرج (. ال تسدكػىغ ضخاًرا5/327، كمدشج أحسج 2/745شأ مالظ ، كمػ 2/784ابغ ماجو 
تيغ، كىحا نػع مغ التحايل كالتبلعب باألحكاـ ال تخاجعػىغ حتى تصػؿ عجّ  الزخر، أؼ
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كىػ ال : يصمقيا حتى إذا كادت تشقزي عّجتيا راجعيا لذخعية. قاؿ مدخكؽ كمجاىج كقتادةا
(. لع يقل: "فقج 1/79ؼ يزاّر كيتخح آيات هللا ىدًكا )معاني القخآف لمشحاس يخيجىا، فيحا الح

 ". ضمع نفدو: بالسعرية.ضمع زكجتو" أك "زكجو
 

: يجخل في ىحا الباب الحيل القبيحة التي يمجأ إلييا البعس كال تتخحكا آيات هللا ىدًكا 
ء ىع أىل الحيل الحيغ يأتػف البيػت مغ ضيػرىا أك لتحميل الحخاـ، أك تحخيع الحبلؿ. كىؤال

كقج يتداىل  أبػابيا الخمؽية، بخبلؼ أىل الرخاط السدتؿيع الحيغ يأتػف البيػت مغ أبػابيا.
بعس السذايخ في أمخ الصبلؽ. قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: ثبلث جّجىغ جّج كىدليغ 

  (.ؿ: حجيث حدغ غخيب كالعسل عميو عشج أىل العمعالتخمحؼ كقاجّج: الدكاج كالصبلؽ كالعتاؽ )
ة. يعطكع بو: أؼ بالكتاب. لع يقل: )يعطكع بيسا(. لعل التقجيخ: : الدشّ : القخآف. الحكسةالكتاب

 يعطكع بو كيعطكع بيا.
: العمساء يبشػف عمسيع فقط عمى أساس ما يعمسػف مغ كاعمسػا أف هللا بكل شيء عميع 

كاسع محيط. كتختمف الشتائج العمسية بيغ صاحب عمع محجكد تخرريع، أما هللا فعمسو 
كصاحب عمع غيخ محجكد. كىحا في عمع االقتراد كالفخؽ بيغ العمع بالتػازف الجدئي كالعمع 

 بالتػازف العاـ. فكيف يكػف الفخؽ إذا كاف العالع بالتػازف العاـ ىػ هللا؟
 
أجَميغَّ فبل َتْعُزمػىغَّ أف َيشِكْحَغ أزواَجيغَّ إذا " وإذا شمقتُع الشداَء فبَمْغَغ  232سػرة البقخة  2

تخاَضػا بيَشيع بالسعخوِؼ ذلَظ ُيػعُع بِو َمغ كاَف مشكع ُيؤمُغ باهلِل واليػـِ اآلخِخ ذلكع أزكى لكع 
 هللُا يعمُع وأنتع ال تعمسػَف " وأشيُخ و
: فبل تعزمػىغَّ  تفديخ العبارة في اآلية الدابقة(. قارف فبمغغ أجميغ: انقزت عجتيغ ) 

. ا : ليسا جسيًعا. استشبط اإلماـ الذافعي مغ لخصاب لمدكج، كقيل: لػلي السخأة، كقيلفبل تسشعػىغَّ
: أؼ ال ججد. وهللا يعمع كأنتع ال تعمسػف : السخأة أف تتدكج بغيخ كلي. أزكاجيغىحا أف ليذ لم

حكع. كتفيج ىحه العبارة أف تجعمػا عمسكع فػؽ عمع هللا. وهللا أعمع بسا يرمح لكع كيحقق مرال
كعمع هللا غيخ محجكد كعمع لجييع ميبًل لمسخالفة، أك كانت عاداتيع عمى خبلؼ ما أمخىع بو هللا. 
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فعمسكع  البذخ محجكد، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي الرفخ، كلع يخد الرفخ في القخآف.
 ػ صفخ!كع بالشدبة إلى عمع هللا فيا، أما عمسؼيسا بيشكع ليذ صفخً 

*** 
 ممحق باآلية:

 مخة قاؿ: ذلظ، كمخة قاؿ: ذلكع
كإذا شمقتُع الشداَء فبَمْغَغ أجَميغَّ فبل َتْعُزمػىغَّ أف َيشِكْحَغ أزكاَجيغَّ إذا تخاَضػا بيَشيع بالسعخكِؼ )

كأنتع ال أزكى لكع كأشيُخ وهللُا يعمُع  ذلكعُيػعُع بِو َمغ كاَف مشكع ُيؤمُغ باهلِل كاليػـِ اآلخِخ  ذلظَ 
  (.تعمسػفَ 

 .232سػرة البقخة 

 مخة قاؿ: ذلظ، كمخة قاؿ: ذلكع.

 في السػضعيغ يجػز )ذلظ( كيجػز )ذلكع(.

 كىحا مغ حيث المغة، ال مغ حيث القخاءة.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:

 البغػؼ:

 :ثع رجع إلى خصاب السؤمشيغ فقاؿ ،جفمحلظ كحّ  ،ىػ خصاب لمشبي صمى هللا عميو كسمع :قيل
ِلُكعْ )  (.ذََٰ

*** 

 القخشبي:
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 : ِلَظ ُيػَعُع ِبِو َمغ َكافَ )قػلو تعالىَٰ ألنو محسػؿ عمى معشى الجسع. كلػ  ،«ذلكع»كلع يقل  (،ذَٰ
ِلُكْع َأْزَكىَٰ َلُكْع َكَأْشَيخُ ) :لجاز مثل« ذلكع»كاف   (.ذَٰ

*** 

 أبػ حياف:

 (.ذلكع)بسعشى:  (ذلظ)كقيل: 

*** 

 الذػكاني:

ِلظَ ) :قػلو ا حسبًل عمى ل مغ األحكاـ، كإنسا أفخد مع كػف السحكػر قبمو جسعً إشارة إلى ما فّر  (ذَٰ
ِلُكعْ ) :معشى الجسع بتأكيمو بالفخيق، كنحػه. كقػلو محسػؿ عمى لفع الجسع، خالف سبحانو ما  (ذَٰ

 .ابيغ اإلشارتيغ افتشانً 

*** 

 ابغ عاشػر:

ا لتشاسي أصل كضعيا مغ الخصاب رعيً إفخاد الكاؼ مع اسع اإلشارة مع أف السخاشب جساعة، 
إلى ما استعسمت ؼيو مغ معشى بعج السذار إليو فقط، فإفخادىا في أسساء اإلشارة ىػ األصل، 

 .فتججيج ألصل كضعيا (ذلكع أزكى لكع) :كأما جسعيا في قػلو

*** 

 الخسيذ:
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 ىػ1441رمزاف  07

 ـ2020نيداف  30

 
أوالَدىغَّ حػليِغ كامميِغ لسغ أراَد أْف ُيِتعَّ الخَّضاعَة " والػالجاُت ُيخضعَغ  233سػرة البقخة  2

وعمى السػلػِد لُو رزُقيغَّ وِكدػُتيغَّ بالسعخوِؼ ال تكمَُّف نفٌذ إال ُوْسَعيا ال تزارَّ والجٌة بػلِجىا 
شاح وال مػلػٌد لُو بػلجِه وعمى الػارِث ِمْثُل ذلَظ فإْف أرادا ِفرااًل عغ تخاٍض مشيسا وتذاوٍر فبل جُ 

عمييسا وإْف أردتع أْف تدتخضعػا أوالَدكع فبل ُجشاح عميكع إذا سمَّستع ما آتيتع بالسعخوِؼ واتقػا 
 أفَّ هللَا بسا تعسمػَف بريٌخ " هللَا واعمسػا

: أؼ عمييغ أف يخضعغ، فيػ خبخ خخج مخخج األمخ، المفع لفع الخبخ الػالجات يخضعغ 
 : مغ اآلباء. لخضاعةاألمخ. لسغ أراد أف يتع ا كمعشاه معشى

 
 ". : لع يقل: "الػالجالسػلػد لو

 أف كحلظ يعشي بل السفدخكف، قاؿ كسا فقط، لمػالج الػلج ندبة يعشي ال (لو السػلػد)
  حياف. أبي عشج تججه التفديخ كىحا أيًزا، الػلج نفقة يتحسل الػالج

 
: حدب العخؼ بجكف بالسعخكؼات البلئي يخضعغ الػلج. : نفقة الػالجات السصمقرزقيغ ككدػتيغ

". الشفقة ال تقتيخ. ال تكمف نفذ إال كسعيا: لعل ىحه العبارة شخح لقػلو: "بالسعخكؼإسخاؼ ك 
كالجة بقجر الصاقة، كىحا مبجأ في اإلنفاؽ كفي التكاليف السالية التي يفخضيا الذخع. كال تزارَّ 

دت إرضاعو إضخاًرا بيا، كال تخفس : ال يشتدع مشيا الصفل إذا أرابػلجىا كال مػلػد لو بػلجه
ذلظ مغ : كارث األب أك كارث الصفل، مثل اًرا باألب. كعمى الػارث مثل ذلظإرضاعو إضخ 

ت كقع كصار األمخ لمػارث. : الحؼ يخث. ليذ السقرػد أف السػ اإلنفاؽ عمى األـ. الػارث
(. كانطخ في 14ف الفصاـ، كليذ الصبلؽ. قاؿ تعالى: "كِفراُلو في عاميغ" )لقسا :الفراؿ
ػا ألكالدكع، تصمبػا ليع : تدتخضع. تدتخضعػا أكالدكع38، كالذػرػ 159: آؿ عسخاف الذػرػ 
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تع في االتفاؽ مغ أجخ. (. سمستع ما آتيتع بالسعخكؼ: دفعتع ما أعصيمخضعة )غيخ األـ
 لع يقل: إف هللا بريخ بسا تعسمػف.: أجخة الِسْثل. السعخكؼ )في السخة الثانية(

 
" والحيَغ ُيَتَػفَّػَف مشكع وَيَحُروَف أزواًجا يتخبَّْرَغ بأنفِديغَّ أربعَة أشيٍخ  234سػرة البقخة  2

خوِؼ وهللُا بسا تعسمػَف وعذًخا فإذا بمغَغ أجَميغَّ فبل ُجشاَح عميكع ؼيسا فعمَغ في أنفِديغَّ بالسع
 خبيٌخ "
بار عغ شيء ثع باب اإلخ ( كتخؾ الحيغ يتػفػف، فيػ مغجاتالدك خبَّخ عغ األزكاج ) 

 (. 1/176، كمعاني القخآف لؤلخفر 165الراحبي ص جعل الخبخ لغيخه )
  .(، عمييغ أف يتخبرغيغ يتػفػف مشكع كيحركف أزكاًجا )زكجات: كالحلعل التقجيخ
 (. 240آلية انطخ أيًزا اء البلتي يتػفى أزكاجيغ يتخبرغ ): كالشداأك التقجيخ

مغ ىحه الدػرة  228أشيخ، ثبلثة قخكء، انطخ اآلية  3بخاءة الخحع )ة العجة ركعي فييا مج
يػًما(. بمغغ أجميغ: انقزت عجتيغ.  40ػرة الصبلؽ( كالحجاد عمى الدكج )مغ س 4كاآلية 

لع يقل: اب كالخغبة في الدكاج. : مغ التديغ كالتعخض لمخصّ جشاح: إثع. ؼيسا فعمغ في أنفديغ
 " أؼ ال جشاح عمى أكليائيغ في اإلذف ليغ بالدكاج. اح عميكعجش الجشاح عمييغ(. قػلو: " ال)
 

                                                  السخأة: عّجة
 (.228 البقخة )سػرة قخكء 3 -

 (.4 الصبلؽ )سػرة أشيخ 3 -

 (.234 البقخة )سػرة 10 ك أشيخ 4 -

 (.4 الصبلؽ )سػرة الحسل كضع -
 
" وال ُجشاَح عميكع ؼيسا عخَّضتع بِو ِمغ ِخصبِة الشداِء أو أكَشْشُتع في  235سػرة البقخة  2

أنفِدكع عمَع هللُا أنكع ستحكخونيغَّ ولكْغ ال تػاعجوىغَّ ِسًخا إال أْف تقػلػا قػاًل معخوًفا وال َتْعِدمػا 
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عمسػا أفَّ يعمُع ما في أنفِدكع فاححروُه وا ُعْقجَة الشكاِح حتى َيْبُمَغ الكتاُب أجَمُو واعمسػا أفَّ هللاَ 
 هللَا غفػٌر حميٌع " 

ة(، كقػلو   : إني محتاج إلى امخأة، ال جشاح: ال إثع. عخَّضتع: لػَّحتع، لسَّْحتع )في فتخة العجَّ
أك أساؿ هللا أف ييدخ لي امخأة صالحة، أك إنظ عمّي لكخيسة، كإني ؼيظ لخاغب، أك إف هللا لدائق 

 ليظ خيًخا كرزًقا، كىكحا. إ
بقمػبكع أسخرتع مغ أمخ الشكاح. ستحكخكنيغ: : لبلتي تػفي عشيع أزكاجيغ. أكششتع: االشداء

الغذياف )كىػ الدّخ(. قاؿ بعس العمساء: : الدّخ الشكاح، ألف ؼيو . ال تػاعجكىغ سًخاكألدشتكع
ال تػاعجكىغ السحكػر.  التعخيس: أؼ (. قػاًل معخكًفا1/84الدّخ: الدنا )معاني القخآف لمشحاس 

 ا.معخكفً  ا، لكغ ال بأس في أف تقػلػا ليغ قػالً سخً 
: أؼ ة نيايتيا. فاححركه: تبمغ العجّ تعقجكا الشكاح. يبمغ الكتاب أجمو: ال ال تعدمػا عقجة الشكاح

" فدوهللا )أف يعاؾبكع(. قاؿ تعالى: "كيححركع هللا ن اححركا ما في أنفدكع مغ احتياؿ، أك اححركا
: يغفخ الحنب كال يعجل العقػبة. أشيخ ىشا إلى أف أسساء (. غفػر حميع30ك  28آؿ عسخاف )

ء، كعمى هللا كصفاتو التي يخد الكثيخ مشيا في فػاصل اآليات أفخدت بالتفديخ مغ بعس العمسا
: تفديخ عاـ مدتقل، كتفديخ خاص حدب مػاضع كركدىا مغ ىحا فإف تفديخىا تفديخاف

 كبعس السفدخيغ ال يفدخكنيا، كآخخكف يفدخكنيا بسعدؿ عغ سياقيا، كارتباشيا باآلية.اآليات. 
 
ػُىغَّ أو َتْفِخُضػا ليغَّ  236سػرة البقخة  2 " ال ُجشاَح عميكع إْف شمَّقتُع الشداَء ما لع َتَسدُّ

   وِؼ حًقا عمى الُسحدشيَغ "فخيزًة وَمتُِّعػُىغَّ عمى الُسػِسع قَجُرُه وعمى الُسقْػِتخ قَجُرُه متاًعا بالسعخ 
ال جشاح: ال إثع. ما لع تسدػىغ: قبل أف تسدػىغ )قبل الجخػؿ ليغ(. أك تفخضػا ليغ  
(. كفي اآلية التالية سيأتي حكع السصمقة قبل تفخضػا ليغ فخيزة )ميًخا أك ما لع: فخيزة

عػؿ مصمق لفعل متاًعا: مفأعصػىغ ما يتستعَغ بو.  :خػؿ إذا فخض ليا فخيزة. متعػىغَّ الج
 مححكؼ تقجيخه: متعػىغ متاًعا.
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ع هللا عميالُسػِسع : القميل الخزؽ، مغ الُقتار كالَقَتخ، كىػ دخاف و في الخزؽ. الُسْقِتخ: الحؼ كسَّ
يتشاكؿ مغ الذيء إال ُقتاره، أؼ: رائحتو. الُسػِسع: الغشي.  الذػاء كالُعػد كنحػىسا، كأف السقتخ ال

 : الفقيخ.الُسقِتخ
 
ػىغَّ وقج فخضتع ليغَّ فخيزًة فشرُف  237سػرة البقخة  2 " وإْف شمقتسػىغَّ ِمغ َقْبِل أْف َتَسدُّ

ما فخضتع إال أْف َيعُفػف أو يعفَػ الحي بيجِه ُعْقَجُة الشكاِح وأْف تعفػا أقخُب لمتقػى وال تشَدػا 
 إفَّ هللَا بسا تعسمػَف بريٌخ " الفزَل بيشكع

قبل الجخػؿ إذا  السصمقةليغ نرف ما فخضتع ليغ.  فشرف ما فخضتع: أؼ عميكع 
: أك كلييا. يعفػف (  ليا الحق بشرفيا، مع استحباب أف تتشازؿ عشو ىي فخض ليا فخيزة )ميخ

: س القخاء أنو لجسع الحكػر، كقػلظعائج عمى السصمقات، أؼ عمى جسع اإلناث. فقج يحدبو بع
(. الحؼ بيجه 1/307أف يعفػا )البخىاف : إال لػ كاف لجسع الحكػر لححفت الشػف  الخجاؿ يعفػف.

كػف لمشداء، كلع يقل: )كأف ( ؼيلػلي، كلي السخأة، كاألب. لع يقل: )كأف تعفػف : اعقجة الشكاح
ىع : يعشي بو األزكاج، أك الحيغ بيجيكػف لمحؼ بيجه عقجة الشكاح. قاؿ: "كأف تعفػا"، قيل( ؼيعفػا

: كال تشدػا (. كال تشدػا الفزل بيشكع1/86قخآف لمشحاس عقجة الشكاح كالشداء جسيًعا )معاني ال
 بريخ: ؼيجازيكع عميو.السعخكؼ أك السدامحة بيشكع. 

 
 ِة الػسصى وقػمػا هلِل قانتيَغ "" حافطػا عمى الرمػاِت والربل 238سػرة البقخة 2

التالية. يبجك أف ىيشا فربًل ججيًجا، كلكغ سيعػد إلى مدألة الدكاج كالصبلؽ في اآلية  
في اآلية التالية؟ الربلة (، ككحلظ التفريل فييا 238ا السشاسبة في إدخاؿ ىحه اآلية )إذف م

لظ ألنيا بيغ صبلتيغ مغ الشيار )الفجخ كالطيخ( : صبلة العرخ. ككصفت كحالػسصى
ذ صمػات. راجع ابغ عاشػر. (، فيي الػسصى بيغ خسكصبلتيغ مغ الميل )السغخب كالعذاء

 : شػؿ الؿياـ. تيغ. كقيل: القشػت في الربحقانتيغ: ساك
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عمَّسكع ما لع  " فإْف ِخفتع فخجااًل أو ُركباًنا فإذا أِمشُتع فاذكُخوا هللَا كسا 239سػرة البقخة 2
 تكػنػا تعمسػَف "

: عجتع إلى ػا متخجميغ )عمى األقجاـ(، أك راكبيغ. فإذا أمشتع: أؼ فرمّ فخجااًل أك ركباًنا 
ػا الربلة السعخكفة في حاؿ : أؼ فرمّ سكعألمغ إليكع. فاذكخكا هللا كسا عمّ األمغ، أك عاد ا

سكع ما لع تكػنػا  سكع كقج عمّ فاذكخكا هللا كسا عمّ ل التقجيخ: )األمغ، فالربلة ضخب مغ الحكخ. لع
: تفيج كثخة الػقػع، فإف الخػؼ : تفيج قمة الػقػع. إذا". إفْ تعمسػف(. قاؿ: "فإف خفتع" ك"فإذا أمشتع

 عارض كاألمغ ىػ األصل. 
 
" والحيَغ ُيَتػفَّػَف مشكع وَيحُروف أزواًجا وصيًة ألزواِجيع متاًعا إلى الَحْػِؿ  240سػرة البقخة 2

ِمغ معخوٍؼ وهللُا عديٌد حكيٌع غيَخ إخخاٍج فإْف َخَخْجَغ فبل ُجشاَح عميكع في ما فعمَغ في أنفِديغَّ 
" 

ع في ما . فبل جشاح عميك234: تساًما كسا بجأت اآلية ؼ يتػفػف مشكع كيحركف أزكاًجاالحك  
ع في ما فعمغ في أنفديغ فبل جشاح عميك" :234فعمغ في أنفديغ مغ معخكؼ: في اآلية 

تيع. متاًعا إلى : أؼ عمييع أف يػصػا كصية لدكجاتيع قبل كفابالسعخكؼ". كصية ألزكاجيع
دخ الستاع بآيات : نُ اًل كامبًل بالشفقة كالدكغ. كقيلستع الدكجات حػ : أؼ تالحػؿ غيخ إخخاج

مخكر الحػؿ أـ قبل : ىل ىحا بعج غدخ الحػؿ بأربعة أشيخ كعذخ. فإف خخجالسيخاث، كنُ 
: مغ التديغ كالتصيب كالتعخض لياء الستػفى. ما فعمغ في أنفديغ: عمى أك مخكره؟ عميكع

يو.عديد: قػؼ في انتقامو مسغ اب. لمخصّ   خالف. حكيع: في أكامخه كنػـا
 
 بالسعخوِؼ حًقا عمى الستقيَغ " " ولمسصمَّقاِت متاعٌ  241سػرة البقخة 2

حًقا:  : قجر العخؼ أك االستصاعة.قيا. بالسعخكؼلمسصمقة متعة كاجبة عمى مغ شمّ  
 مفعػؿ مصمق.

 
  لكع آياتِو لعمَّكع تعقمػَف "" كحلظ يبيُِّغ هللاُ  242سػرة البقخة 2
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 قج تعقمػف كقج ال تعقمػف. كقج يعقل بعزكع.: تعقمػنيا كتعسمػف بيا. تعقمػف  
 
" ألع تَخ إلى الحيَغ خَخجػا ِمغ ديارىع وىع ُألػٌؼ حَحر السػِت فقاؿ ليع  243سػرة البقخة  2

  كغَّ أكثَخ الشاِس ال يذكخوَف "هللُا مػتػا ثع أحياىع إفَّ هللَا لحو فزٍل عمى الشاِس ول
ألػؼ لمكثيخ، كآالؼ : ألػؼ د، أك ىخًبا مغ الصاعػف.ىخًبا مغ السػت في الجيا :خخجػا 

(. 1/89كل كاحج مشيسا ما جاز في اآلخخ )معاني القخآف لمشحاس : يجػز في لمقميل. كقيل
أحياىع" (، إذ ال يرح عصف "ثع أحياىع عمى فعل مححكؼ تقجيخه: )فساتػا: معصػؼ أحياىع
مخ، كال يعصف الساضي عمى األمخ )البخىاف فعل ماض، كالثاني فعل أ"، ألف األكؿ ػتػا"مُ عمى 

: أؼ أماتيع. كتفيج اآلية أف الحؼ يفخ مغ الجياد خذية السػت ال (. قاؿ ليع مػتػا3/204
: ثع تفزل هللا عمييع باإلحياء، أماتيع ثع أحياىع، خار، بل يسكغ أف يسػت. ثع أحياىعيشفعو الف

  ع ليتفزل عمييع بالحياة كاليجاية.أماتيع ليعّمسيع ثع أحياى
)كال تحدبّغ الحيغ ُقتمػا في سبيل هللا أمػاًتا بل أحياٌء عشج ربيع قج يكػف بسعشى: أحياىع: 

 ال يذكخكف: فزمو. .169ُيخزقػف( آؿ عسخاف 
، أكثخىع ال يعقمػف ، أكثخىع ال يؤمشػف ىحا حكع األكثخية في القخآف: أكثخ الشاس ال يذكخكف: 

 .أكثخىع لمحق كارىػف ، أكثخىع كاذبػف ، أكثخىع ال يذكخكف  ،أكثخىع يجيمػف ، ال يعمسػف أكثخىع 
 
 مسػا أفَّ هللَا سسيٌع عميٌع "  " وقاِتمػا في سبيِل هللِا واع 244سػرة البقخة 2

في الشطع األخخػ نجج أف القتاؿ ليذ في سبيل هللا، بل في سبيل االحتبلؿ كنيب  
سسيع: بأقػالكع. عميع: بأحػالكع ء، فيػ قتاؿ في سبيل الذيصاف. الخيخات كالطمع كاالستعبل

 كأعسالكع كنياتكع. ؼيجازيكع عمييا.
 
" َمغ ذا الحي ُيقخُض هللَا قخًضا حدًشا ؼيزاعَفُو لُو أضعاًفا كثيخًة وهللُا  245سػرة البقخة  2

 ُس وَيْبُدُط وإليِو ُتخجعػَف "يؿبِ 
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قمشا: إف ذلظ في التخغيب في الجعاء  ؟عمى شخيق االستفياـ ة جخػ الكبلـألؼ فائجقاؿ الخازؼ: "
 ."إلى الفعل أقخب مغ ضاىخ األمخ

 )آية الكخسي(: مغ ذا الحؼ يذفع عشجه إال بإذنو. 255في اآلية لع يقل: )َمِغ الحؼ(. 
 كالػقف الخيخؼ  : أصل القخض ما يفعل ليجازػ عميو. كىحا التعخيف يذسل قخض الساؿيقخض

 يقخض هللا: مغ أقخض فقيًخا فكأنسا أقخض هللا.كسائخ أنػاع السعخكؼ التي يبتغى فييا ثػاب هللا. 
( ىػ مغ اإلحداف، بسعشى أف مغ أقخض ف أيًزا أف القخض )القخض الساليكيفيع مغ التعخي

، فيحا ليذ مغ العجؿ كسا يفيع الكثيخكف، بل ىػ مغ اإلحداف كسا يفيع أىل 100كاستخّد  100
لعمع الجقيق. ذلظ أف العاجل خيخ مغ اآلجل، كالثػاب تعػيس. فاآلجل ىشا يداد ؼيو حتى ا

 كػ مع العاجل أك يديج عميو. يتدا
 

ع. السعشى : يؿبس الرجقة بس الخزؽ كيبدصو. كقاؿ الدجاج: يؿيؿبس: يزيِّق. يبدط: يػسِّ
لعل السقرػد بأف هللا يؿبس كيبدط ىػ أف ثخكة السدمع ال يبدصيا الخبا كال كيبدط الجداء. 

 يؿبزيا عجمو، إنسا الؿبس كالبدط بيج هللا. 
 

: ؾبس االئتساف، بدط االئتساف، كىسا ىحيغ السرصمحيغ في عمع االقتراد كيحدغ استخجاـ
 غيخ شائعتيغ. 

القخض مغ هللا ىي مزاعفة الثػاب، مزاعفة أضعاًفا كثيخة: قج يكػف السعشى: غيخ محجكدة. 
بخبلؼ السزاعفة في القخض الخبػؼ فإنيا مزاعفة تثقل كاىل السقتخض السحتاج. فالسزاعفة 

وهللا أبجؿ السؤمشيغ السزاعفة  األكلى مزاعفة حدشة، لكغ السزاعفة الثانية مزاعفة محخمة.
 الحدشة بالسزاعفة الخبػية الديئة. 

الخبا مع العباد. يرخفيع عغ السزاعفة مع العباد في القخض الخبػؼ الخبا مع هللا جائد بخبلؼ 
: القخض الحؼ ال ربا ؼيو، كتجخل ؼيو معو في القخض الحدغ. القخض الحدغإلى السزاعفة 

الرجقات، كالقخض نػع مغ الرجقة، ألف ؾيسة الدمغ ؼيو يتشازؿ عشيا السقخض لرالح 
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حرة مغ الثسغ، ؼيجػز بيع سمعة ؾيستيا السقتخض، بخبلؼ بيع األجل حيث يكػف لمدمغ 
 بعج سشة. 110كاستخداد  100مؤجمة لدشة مثبًل، لكغ ال يجػز إقخاض  110بػ  100الشقجية 
 قخًضا: مفعػؿ مصمق. لػ قيل: أقخض مااًل: مفعػؿ بو.أقخض 
: قخض حدغ، ببلء حدغ، متاع حدغ، نبات حدغ، رزؽ حدغ، أجخ حدغ، كعج يقاؿ 

 .: لمحداب كالجداء(ككميا ألفاظ قخآنية. لع يقل: )كتخجعػف إليوحدغ. حدغ، قبػؿ 
 
" ألع تَخ إلى السؤل ِمغ َبِشي إسخائيَل ِمغ بعِج مػسى إْذ قالػا لشبيٍّ ليُع  246سػرة البقخة  2

لػا وما لشا ابعْث لشا َمِمًكا ُنقاِتْل في سبيِل هللِا قاَؿ ىل َعَدْيُتع إْف ُكِتَب عميكُع القتاُؿ أال ُتقاِتمػا قا
أال نقاتَل في سبيِل هللِا وقج ُأْخِخْجشا ِمغ دياِرنا وأبشاِئشا فمسَّا ُكتب عمييُع القتاُؿ تػلَّػا إال قميبًل 

 مشيع وهللُا عميٌع بالطالسيَغ " 
، كُسسُّػا كحلظ ألنيع يالسؤل  : أؼ معطع عشج سمؤكف العيػف. فبلف ِملُء العيػف : كجػه القـػ

(. ىل ميا اليـػ بسعشى: الجسيػر. لع يقل: )مغ بشي إسخائيل بعَج مػسىسالشاس. كنحغ ندتع
: ىل أردتع. ىؤالء ال يخيجكف القتاؿ في سبيل هللا حؿيقة، إنسا ىي كمسة عديتع: لعل السعشى

تجكر عمى ألدشتيع لغًػا، ىع يخيجكف القتاؿ في سبيل الجيار كاألبشاء، كمع ذلظ تقاعدػا عشو 
 ل: )وهللا عميع بيع(.لع يقكجبشػا كىخبػا. 

 
أنَّى يكػُف لُو  قج بعَث لكع شالػَت مِمًكا قالػا" وقاَؿ ليع نبيُّيع إفَّ هللَا  247سػرة البقخة  2

الُسمُظ عميشا ونحُغ أحقُّ بالُسمِظ مشُو ولع ُيؤَت سعًة ِمَغ الساِؿ قاَؿ إفَّ هللَا اصصفاُه عميكع وزادُه 
 بدصًة في العمِع والجدِع وهللُا ُيؤتي ُمْمَكُو َمغ يذاُء وهللُا واسٌع عميٌع "  

أخخػ، كناقذػا مدالة استجاب ليع شمبيع بأف بعث ليع ممًكا، كلكشيع فتحػا ممفات  
كالجدع أكثخ مسا : أؼ عميكع، بدط لو في العمع لسمظ الحؼ أرسمو هللا. زاده بدصةاستحقاؽ ىحا ا

 ".اآلية قػلو: "سعة" ك"بدصة : انطخ فيبدط لكع. لع يقل: )كزاده سعة في العمع كالجدع(. كاسع
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جمة العمع، ال تجؿ اآلية عمى أف العمع خيخ مغ الساؿ، كيجب أف يكػف الساؿ في خ 
العكذ. فإذا صار العمع في خجمة الساؿ ضاع العمع، كقاـ الطمع، كانتذخت الكػارث في العالع. 

 كىحا ىػ شأف العالع اليـػ تحت الشطع الخأسسالية السادية الصاغية.
 
ربِّكع  " وقاَؿ ليع نبيُّيع إفَّ آيَة ُممكِو أْف يأتَيكُع التابػُت ؼيِو َسكيشٌة ِمغ 248سػرة البقخة 2

 َظ آليًة لكع إْف كشتع مؤمشيَغ "وبؿيٌة مسا تخؾ آُؿ مػسى وآُؿ ىاروَف تحسُمُو السبلئكُة إفَّ في ذل
في اآلية الدابقة ناقذػا استحقاقو السمظ، كفي ىحه اآلية يبيغ هللا ليع أف هللا ىػ الحؼ  

: مة. سكيشة: عبللجالئل كالعبلمات كالسعجدات. آيةاختاره، كيقجـ ليع عمى ذلظ بعس ا
يكػف ىحا أندب لسا بعجه مغ قػلو: "بؿية مسا تخؾ آؿ مػسى  : سّكيشة. كقجشسأنيشة. كفي قخاءة

ى صحتيا، كال ". كفي الدكيشة كالبؿية تفاسيخ كثيخة كمختمفة ال يصسئغ اإلنداف إلكآؿ ىاركف 
 : تحسل التابػت. حاجة لحكخىا. تحسمو

 
بالجشػِد قاَؿ إفَّ هللَا ُمبتميكع بشَيٍخ فَسغ شخَب مشُو  " فمسَّا فَرل شالػتُ  249سػرة البقخة  2

ا  فميذ مشي وَمغ لع َيْصَعْسُو فإنَُّو مشِّي إال َمِغ اغتخَؼ ُغخفًة بيجِه فذخبػا مشُو إال قميبًل مشيع فمسَّ
يع جاوزُه ىػ والحيَغ آمشػا معُو قالػا ال شاقَة لشا اليػـَ بجالػَت وجشػدِه قاَؿ الحيَغ يطشػَف أنَّ 

 هللِا وهللُا مَع الرابخيَغ "  ُمبلقػ هللِا كع ِمغ فئٍة قيمٍة غمبْت فئًة كثيخًة بإذفِ 
لياء بسعشى نْيخ : بفتح اارؽ مكانو الحؼ كاف ؼيو. مبتميكع: مختبخكع. نَيخ: ففرل 

بو كحجه أك مع شعاـ. : كمغ لع يذخ بالدكػف. لع يقل: )كمغ لع يذخب مشو(. كمغ لع يصعسو
لساء بسقجار ملء الكف، : بزع الغيغ اسع لسا يغتخؼ مغ اء: رفعو كتشاكلو. غخفةاغتخؼ السا

ف أسساء أخخػ عمى ىحا : في القخآكفي قخاءة: بفتحيا بسعشى السخَّة. جاكزه: جاكز الشيخ. جالػت
يقتمػف لقمتيع.  : يطشػف أنيع: ىاركت، ماركت، شالػت. يطشػف: ىشا يعتقجكف. كقيلالػزف، مثل

عجدىع. كالعكذ صحيح، قج  : ؼيو تبذيخ لمسؤمشيغ بأف هللا يشرخىع كإف قلّ قميمةكع مغ فئة 
يكثخ العجد كال نرخ، كيكػف القـػ غثاًء كغثاء الديل. فميذ األمخ بكثخة العجد فحدب، بل ىػ 
أيًزا بقػة العجة كالتبلحع كالتشطيع كارتفاع الخكح السعشػية لمسقاتميغ كتأييج هللا ليع. فعمى 
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لع يقل: )وهللا  يدمػف.كا، فإنيع قج يُ أال يقشصػا مغ نرخ هللا، كعمى األقػياء أال يغتخّ  الزعفاء
 معيع(.

 
" ولسَّا بخزوا لجالػَت وجشػِده قالػا ربَّشا أفِخْغ عميشا صبًخا وثبِّْت أقجاَمشا  250سػرة البقخة 2
 انُرْخنا عمى القػـِ الكافخيَغ "و 

صّب عميشا صبًخا، أندؿ عميشا صبًخا. اإلفخاغ: أعطع أفخغ عميشا صبًخا: : ضيخكا. بخزكا 
 الرّب.

ػت كاف قػًيا جًجا، بجاللة قػليع: "ال شاقة لشا بجالػت كجشػده" )اآلية كالطاىخ أف جير جال
: األقجاـ : اختيخت األقجاـ ألنيا إما أف تثبت في القتاؿ، كإما أف تختجف.أقجامشا (. ثبْت الدابقة

 أعمع. إنسا الشرخ مع الربخ. يخاد بيا األرجل، وهللا
 
" فيدمػىع بإذِف هللِا وقتَل داوُد جالػَت وآتاُه هللُا الُسمَظ والحكسَة وعمَّسُو  251سػرة البقخة  2

مسا يذاُء ولػال دفُع هللِا الشاَس بعَزيع ببعٍس لفدجِت األرُض ولكغَّ هللَا ذو فزٍل عمى 
 "  العاَلسيغَ 
: الزسيخ قج يعػد عمى هللا، كقج يعػد عمى داكد. الشبػة. يذاءالسمظ: الدمصاف. الحكسة:  

التجافع بيغ الشاس سشة كػنية قجرية، كأحيانػًا يجج اإلنداف نفدو مجفػًعا لئلصبلح بجكف إرادة 
الكفخ، القتل، دج أىل األرض، أك لععَّ الفداد ): لفبل بتدخيخ مغ هللا. لفدجت األرض مشو،

( في األرض. تفيج اآلية أف لقسار، الَغَخر، االنحبلؿ... إلخبا، االشيب، الطمع، الخشػة، الخ 
السؤمشيغ إذا لع يجفعػا الكافخيغ كالفداؽ عغ الكبائخ كالسشكخات فإف األرض تفدج، كقج يفمت 

 األمخ مغ أيجييع كيربحػف ميدكميغ. فالسجافعة كاجبة كقاية كعبلًجا. 
غيخ السؤمشيغ فحدب، بل يستج إلى التجافع بيغ التحافع ال يقترخ عمى التجافع بيغ السؤمشيغ ك 

لع يقل: )كلكغ هللا ذك  كلي فييا مقالة مدتقمة. شيغ أنفديع.مالسؤمشيغ أنفديع، أك بيغ غيخ السؤ 
 فزل عمييع(. لع يقل: )كلكغ هللا ذك فزل عمى الشاس(.
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 السخسميَغ "لحقِّ وإنََّظ َلِسغ " تمَظ آياُت هللِا نتمػىا عميَظ با 252سػرة البقخة 2
 عميو كسمع، كربسا يكػف : تثبيت لمشبي صمى هللاغ السخسميغ: يا دمحم. كإنظ لسعميظ 

إّف: تفيج التأكيج. كالبلـ في )لسغ(  : كإنظ لسغ السخسميغ الكبار، بجاللة اآلية بعجىا.السقرػد
 تفيج التأكيج.

*** 
 الجدء الثالث

مشا بعَزي 253سػرة البقخة  2 ع عمى بعٍس مشيع َمغ كمَّع هللُا ورفَع بعَزيع "تمَظ الخُسُل فزَّ
شاِت وأيَّْجناُه بِػخوحِ القُجِس ولػ شاَء هللُا ما اقتتَل الحيَغ ِمغ  درجاٍت وآتيشا عيدى ابَغ مخيَع البيِّ
بعِجىع ِمغ بعِج ما جاءتيُع البيِّشاُت ولكِغ اختمفػا فسشيع َمغ آَمغ ومشيع َمغ كَفخ ولػ شاَء هللُا 

 ا ولكغَّ هللُا يفعُل ما يخيُج "ما اقتتمػ 
كّمع: كّمسو. لع يقل: )كرفع بعزيع فػؽ بعس تمظ الخسل: لع يقل: أكلئظ الخسل.  

 درجات(.
.كدرجات، كبيشيع تفاضل.  الخسل مخاتب  مشيع أكلػ العـد

 قاؿ القخشبي: 
كال ، بيغ األنبياءال تخيِّخكا  :ىحه آية مذكمة كاألحاديث ثابتة بأف الشبّي صمى هللا عميو كسمع قاؿ

مػا بيغ أنبياء هللا  .ركاىا األئّسة الثقات، تفزِّ
أقػؿ: ىشاؾ فخؽ بيغ تفزيل هللا كتفزيل البذخ. لعل السخاد أف يكػف تفزيل البذخ مصابًقا 

 لتفزيل هللا.
ء كإحياقاؿ مجاىج. البيشات: السعجدات ): أؼ بجكف كاسصة كسػسى عميو الدبلـ، كسا كمع هللا

كإبخاء األكسو كاألبخص(. ركح القجس: جبخيل عميو الدبلـ. مغ بعجىع: مغ بعج الخسل. السػتى، 
 (.حيغ بعجىع بعج ما جاءتيع البيشاتما اقتتل اللع يقل: )

*** 
 ممحق باآلية:

 تمظ الخسل فزمشا بعزيع عمى بعس
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 التقجيخ:

 تمظ الجساعة )جساعة الخسل(. -
 جساعة الخسل تمظ. -

 لع يقل:

 أكلئظ الخسل.

*** 

 تمظ: لمسؤنث، كالخسل محكخ.

 تمظ: لمسفخد، كالخسل جسع.

*** 

 انطخ تعميقي عمى أبي حياف، كالذعخاكؼ.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ

 الخازؼ:

، ألنو ذىب إلى الجساعة، كأنو قيل: تمظ (أكلئظ الخسل) :كلع يقل الخسل(، ِتْمظَ )إنسا قاؿ: 
 .الجساعة

*** 

 ابغ عصية:
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 .إشارة إلى جساعة مؤنثة المفع :تمظ

*** 

 القخشبي: 

 .مخاعاة لتأنيث لفع الجساعة (ذلظ)كلع يقل: « تمظ»قاؿ: 

*** 

 أبػ حياف:

ا، ألنو جسع تكديخ، كجسع ، التي لمػاحجة السؤنثة، كإف كاف السذار إليو جسعً (تمظػ: )أتى ب
في غيخ ذلظ، ككاف التكديخ حكسو حكع الػاحجة السؤنثة في الػصف، كفي عػد الزسيخ، ك 

فزمشا،  (أكلئظ السخسمػف )جسع تكديخ ىشا الخترار المفع، كإلزالة قمق التكخار، ألنو لػ جاء: 
 .كاف المفع ؼيو شػؿ، ككاف ؼيو التكخار

 أقػؿ:

 تعميل أبي حياف في الجسمة األخيخة غيخ مقشع، كلعمو ضخب مغ التسمز بأؼ كبلـ!

*** 

 الذعخاكؼ:

 ؟" " تمظ الخسل :كقاؿ ،"ىؤالء الخسل" :فمساذا لع يقل الحقما داـ الخسل جساعة 

 أقػؿ:

 سؤاؿ الذعخاكؼ ؼيو خصأ، صػابو: لساذا لع يقل: )أكلئظ الخسل(.
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*** 

 الدبت:

 ىػ1441رمزاف  02

 ـ2020نيداف  25

 
ال بيٌع ؼيِو " يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا َأنِفُقػا مسا رزقشاكع ِمغ َقْبلِ أْف يأتَي يػـٌ  254سػرة البقخة  2

 اعٌة والكافخوَف ىُع الطالسػَف "وال ُخمٌَّة وال شف
ع فإف هللا يخزقكع : فأنتع تشفقػف مغ رزؽ هللا، ال مغ رزقكع أنفدكع، كإذا أنفقتمسا رزقشاكع 

(. بيعأنفقػا مسا رزقشاكع قبَل أف يأالعػض. لع يقل: ) : لعل السعشى أف في الجنيا بيًعا تي يـػ
ى الخزؽ، كفي اآلخخة ال بيع. خمة: صجاقة. قاؿ تعالى: "ليتشي لع أتخح عميحرمػف مغ خبللو 

يع ِمغ قبل أف يأتَي يػـٌ ال بيٌع ؼيو كال ِخبلؿٌ (، كقاؿ أيًزا: "28فبلنػًا خميبًل" )الفخقاف  " )إبخـا
كال  : الحيغ يكفخكف نعع هللا(، كىػ مرجر مغ: )خالمُت(، أؼ: بسعشى: الُخمة. الكافخكف 31

تيجة لطمسيع أنفديع. ألنفديع، فعحاب هللا ليع ىػ ن ا بالرجقة. الطالسػف: الطالسػف يذكخكني
كثيخة  صفاتكالكافخكف ليع في القخآف  (.شاىع كلكِغ الكافخكف ىع الطالسػف ما ضمسكأف التقجيخ: )

 ، لي فييا مقالة مدتقمة.مختمفة
 
ال تأخُحه ِسَشٌة وال نػـٌ لُو ما في " هللُا ال إلَو إال ىػ الحيُّ القيُّػـُ  255سػرة البقخة  2

الدسػاِت وما في األرِض َمغ ذا الحي َيذفُع عشَجه إال بإذِنِو يعمُع ما بيَغ أيجييع وما خمَفيع وال 
ه حفُطيسا وىػ ُيحيصػَف بذيٍء ِمغ عمِسِو إال بسا شاَء وِسَع ُكخسيُُّو الدسػاِت واألرَض وال يؤودُ 

 العميُّ العطيُع "
: معخكفة بآية الكخسي )كرد فييا لفع الكخسي(. الحّي: القائع بخمقو. القيـػىحه اآلية  

شة. قاؿ بعس  السجّبخ ليع. ِسشة: غفمة، غفػة، نعاس. كمشو: رجل َكْسشاف، مغ الػَسغ بسعشى: الدِّ
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َشُة في في القمب صار نػًما. كقاؿ آخخكف  : الشعاس ما كاف في الخأس، فإذا صارالعمساء : الدِّ
: ال يغفل عغ تجبيخ أمخ في القمب. ال تأخحه سشة كال نػـ كالشعاس في العيغ، كالشـػالخأس، 
ما قبل خمقيع كما بعج مػتيع،  :(. ما بيغ أيجييع كما خمفيع1/94معاني القخآف لمشحاس الخمق )

: بالجسع. ما يكػف بعجىع، أك: ما أعمشػه كما أخفػه. الدسػات: ما تقّجميع مغ الغيب ك أك
: يثقمو. لع تخد مجسػعة في القخآف. لع يقل: )الدسػات كاألرضيغ(. يؤكدهلسفخد، ك األرض: با

لع يقل: مغ الحؼ  : آد يؤكد أْكًدا كإياًدا.هللا، أك عمى الكخسي. أصل الفعل كالياء تعػد عمى
 حفطيسا: حفع الدسػات كاألرض.  يذفع.

ف صفة  سمكػت. فإذا كا: صفة مغ صفات هللا، أك صفة مغ صفات الالكخسي 
فالسعشى ىػ: العخش. : العمع، أك القجرة، أك السمظ، أك التجبيخ. كإذا كاف صفة لمسمكػت فالسعشى

: ي فييا عمع مكتػب. كيقاؿ لمعمساء: الكخاسة، كىي الرحيفة الت: العمع. كمشوكأصل الكخسي
ني القخآف عميو )معاكخاسي، ألنيع السعتسج عمييع، فالكخسي في المغة ىػ الذيء الحؼ يعتسج 

: أكتاد األرض، ألف األرض ال ترمح إال بيع. كلفع الكخاسي (. كسا يقاؿ ليع1/95لمشحاس 
االقتراد  كخسي : أستاذ كخسي، أستاذ بكخسي، أستاذمدتعسل اليـػ في الجامعات، ؼيقاؿ

: كخسي الجراسات اإلسبلمية، ككخسي االقتراد اإلسبلمي، ككخسي التأميغ... اإلسبلمي. كيقاؿ
 . كالسقرػد بحلظ إعصاء أىسية خاصة ليحا الفخع العمسي أك ذاؾ، مغ حيث البحث كالتسػيل. إلخ
 
يِغ قج تبيََّغ الخْشُج ِمَغ الَغيِّ فَسغ َيكُفْخ بالصاغػِت ويؤمْغ  256سػرة البقخة  2 " ال إكخاَه في الجِّ

ـَ ليا وهللُا سسيٌع باهلِل فقج استسدَظ بالُعْخوِة الُػْثَقى ال ا  عميٌع "نفرا
 اإلكخاه يبصل االبتبلء، بل يبصل الجيغ. كىحه السدألة تحتاج إلى كتاب مدتقل. 

قج يعبخ عشو بالخشاد أيًزا. الغي: الزبلؿ. : اليجاية. كىػ مرصمح فقيي كاقترادؼ. ك الخشج
: العيج، سبالغة، كىػ كل ما ُيصغي. العخكة: الذيصاف، مدتسج مغ الصػياف بريغة الالصاغػت
ذجخ الحؼ تتعمق بو مغ عخكة الكؤل، كىػ ما لو أصل ثابت في األرض، أك مغ الكأصميا 

 سسيع: بأقػاؿ : ال انقصاع.: اإليساف. ال انفراـاإلبل. الػثقى: أكثق عخكة. العخكة الػثقى
  .ع. عميع: بأفعاليالشاس
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*** 
 ممحق باآلية:

 الصاغػت
 الذيصاف. -
 الرشع. -
 كل ما عبج مغ دكف هللا. -

 متقاربة ال يتعارض بعزيا مع بعس.كىي معاف 
 كىي صيغة مبالغة مغ الصاغي: كثيخ الصػياف.

*** 
 اإلنداف إما أف يعبج هللا أك يعبج الصاغػت.

كالتذخيع إما أف يكػف مغ هللا، أك مغ الصػاغيت، كىع الحيغ شغػا نتيجة الثخاء الفاحر كالجاه 
 ع، كحدب مرالحيع كأىػائيع.كالديصخة كاالستبجاد، يزعػف التذخيع كيفخضػنو بقػتي

 وهللا أعمع.
*** 

 الثبلثاء:

 هـ7447شوال  16

 م4141أيار  46

 
" هللُا وليُّ الحيَغ آمشػا ُيخخُجيع ِمَغ الطُمساِت إلى الشػِر والحيَغ كفخوا  257سػرة البقخة  2

 صحاُب الشاِر ىع فييا خالجوَف " أولياؤىُع الصاغػُت ُيخخجػَنيع ِمَغ الشػِر إلى الطُمساِت أولئَظ أ
: الذيصاف، أك كل ما يخ كالسعيغ. كأصمو مغ الػْلي، أؼ: القخب. الصاغػت: الشرالػليّ  

راجع ممحق : شػاغيت. هللا، كيصمق عمى الػاحج )السفخد( كالجسع. كقج يجسع عمىعبج مغ دكف 
 اآلية الدابقة.
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هللا الػاحج األحج، كالطمسات مغ جيات  في اآلية جسع الطمسات كأفخد الشػر، ألف الشػر مغ
متعجدة. شخيق هللا كاحج كشخؽ الزبلؿ عجيجة كمتذعبة. كىكحا فعل اإلسبلـ إذ أخخج العخب 

: كيف يخخجػنيع مغ الشػر كىع لع يجخمػا الطمسات إلى عرخ الشػر. قج يقاؿ كغيخىع مغ عرخ
: كانػا في نػر عشج الػالدة، فمسا لتجيغ، أك في السشافقيغ. كقيؼيو؟ الجػاب : ندؿ ىحا في السخ 

، كأنيع أصحاب الشار: السبلزمػف لياكبخكا ككفخكا خخجػا مشو، ألف كل مػلػد يػلج عمى الفصخة. 
  مالكػف!ليا 

 
" ألع تَخ إلى الحي حاجَّ إبخاـيَع في ربِِّو أْف آتاُه هللُا الُسمَظ إذ قاَؿ إبخاـيُع  258سػرة البقخة  2

وُيسيُت قاَؿ أنا أحيي وأميُت قاَؿ إبخاـيُع فإفَّ هللَا يأتي بالذسِذ ِمَغ السذخِؽ ربِّي الحي ُيحيي 
  ال َييجي القػـَ الطالسيَغ "فأِت بيا ِمَغ الَسغخِب فُبِيَت الحي كفَخ وللُا 

ة، أك الُسحاججة، كىي معارضة الحجة بسثميا، أك ألع: األلف لمتعجب. حاجَّ   : مغ الُسحاجَّ
: بجعػػ أنو ممظ أك صار ممًكا يتكمع بسا يبصميا. أف آتاه هللا السمظ حجةاالعتخاض عمى ال

: أنا أحيي كأميت. ركؼ أنو دعا حاجج كيشاضخ. قاؿ أنا أحيي كأميت: قاؿ السمظ الكافخكي
: ىحا أحييتو كذاؾ قتمتو! كاف مغ ـ، قتل أحجىسا كأشمق اآلخخ، كقاؿبخجميغ محكػميغ باإلعجا

: نتقاؿ مغ حجة إلى حجة أقػػ. بيتمغ قتمو. لكغ ربسا كاف القرج اال السسكغ أال يسكشو هللا
: كمغ انقصاع حجتو أنو لع عت حجتو كسكت فمع ُيجب بذيء. قيلأفحع كُدىر كتحيَّخ كانقص

لكافخ. : فميأت بيا ربظ مغ السغخب. كلػ شمب ذلظ لخبسا فعل هللا كازدادت فزيحة السمظ ايقل
ا. وهللا َمِمظ. كإذا استسج العالع عمسو مغ هللا لع يشقصع عمسو أبجً  : عالع أقػػ مغدرس ىحه اآلية

لع  غ هللا كال تخَر الشاس.ة كالسشاضخة القػية. فخح م: إلى العمع كالسحاجّ ال ييجؼ القـػ الطالسيغ
 الطالسيغ: الكافخيغ. يقل: )وهللا ال ييجؼ القػـ الكافخيغ(.

 
ى ُيحيي ىحِه عمى ُعخوِشيا قاَؿ أنَّ  قخيٍة وىي خاويةٌ " أو كالحي مخَّ عمى  259سػرة البقخة  2

ـٍ ثع بعثُو قاَؿ كع لبثَت قاَؿ لبثُت يػًما أو بعَس يػـٍ قاَؿ بل  هللُا بعَج مػِتيا فأماتُو هللُا مائَة عا
ـٍ فانطْخ إلى شعاِمَظ وشخاِبَظ لع َيَتَدشَّْو وانطْخ إلى حساِرَؾ وِلشجعمَظ آيًة لمشاسِ   لبثَت مائَة عا
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ـِ كيف ُنشذِدىا ثع َنكدػىا لحًسا فمسَّا تبيََّغ لُو قاؿ أعمع أ فَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء وانطْخ إلى العطا
 قجيٌخ "

انطخ مصمع اآلية ف عمى معشى الكبلـ، كلعل التقجيخ: أكلع تَخ كالحؼ ): عصأك كالحؼ 
لخياـ، : ا. العخكشخاب: خالية مغ الشاس ال حياة فييا، ككميا خالدابقة(. خاكية عمى عخكشيا

(، لع يشتغ، لع 3/51كىي بيػت األعخاب. أنػَّى: كيف. لع يتدشَّو: لع تغيخه الدشػف )الكامل 
ة أماـ يتغيخ. كانطخ إلى حسارؾ: كيف أبقيشا عطامو، كىا نحغ نكدػىا لحًسا كنعيجىا إلى الحيا

ساؿ قجرتشا، لكغ مػضع : فعمشا ما فعمشا لشجعمظ معجدة ضاىخة عمى كعيشيظ. كلشجعمظ آية لمشاس
، كال إشكاؿ لػ تقجمت قبل جسمة الصعاـ، أ ك تأخخت بعج جسمة العطاـ. ىحه الجسمة أشكل عميَّ
متخفعة عغ شاعة زكجيا. : نشذدىا: نخفعيا، مغ الشْذد: السختفع مغ األرض. كمشو: امخأة ناشد

قيل انُذدكا فانُذدكا"  : "كإذا. كقاؿ أيًزا(34قاؿ تعالى: "كالبلتي تخافػف نذػزىغ" )الشداء 
ء بعج السػت، أؼ عمى : أؼ فمسا تبيغ لو أف هللا قادر عمى اإلحيا(. فمسا تبيغ لو11)السجادلة 

 : اعمْع، عمى األمخ، كأنو يأمخ نفدو.كفي قخاءةاآلف. البعث. أعمع: 
 

 : ىحه التجخبة تتزسغ ما يمي 
 عاـ. 100: إماتتو ثع إحياؤه بعج الخجل صاحب الحسار -
 عاـ. 100: لع يتغيخ عمى الخغع مغ مخكر الصعاـ كالذخاب -
 : مات كأبقيت عطامو محفػضة، كيعاد إحياؤه تحت نطخ الخجل.الحسار -
 

كبيحا تقف عمى قجرة هللا عمى اإلماتة كاإلحياء، كقجرة هللا عمى إبقاء الصعاـ كالذخاب  
ج تحت برخ صاحبو. فقج جسع عاـ دكف أف يتغيخ، كقجرة هللا عمى إحياء الحسار مغ ججي 100

هللا في اآلية أنػاًعا مغ اإلحياء، إذ أحيى جدجه بشفخ الخكح ؼيو مغ غيخ إعادة، كأحيى شعامو 
بحفطو مغ التغيخ، كأحيى حساره باإلعادة. فيي قجرة مصمقة كمتشػعة كمذاىجة، ككل كاحجة مشيا 

 معجدة. 
 



175 

 

" وإذ قاؿ إبخاـيُع ربِّ أرني كيَف تحيي السػتى قاَؿ أَوَلْع تؤمْغ قاَؿ َبَمى  260سػرة البقخة  2
ولكْغ ِليصسئغَّ قمبي قاَؿ فُخْح أربعًة ِمَغ الصيِخ فُرْخُىغَّ إليَظ ثع اجعْل عمى كلِّ جبٍل مشيغَّ ُجدًءا 

  " واعمْع أفَّ هللَا عديٌد حكيعٌ ثع اْدُعُيغَّ يأتيَشَظ سعًيا 
إلى الحؼ  : ألع تخَ قاؿ، كىػ قػؿ الدجاج. كقاؿ آخخكف: التقجيخ: كاذكخ إذ كإذ قاؿ: أؼ 

يع في ربو )اآلية  يع )الشكت لمسجاشعي 258حاّج إبخـا (. أرني 1/179(، كألع تَخ إذ قاؿ إبخـا
غ شظ مشو، ألف الذظ في قجرة هللا ال يجػز عمى األنبياء : ليذ ىحا عكيف تحيي السػتى

". قيل إنو رأػ (. كالجليل قػلو في اآلية نفديا: "أَكلع تؤمغ قاؿ بمى1/176 الشكت لمسجاشعي)
حدغ كقتادة كالزحاؾ. ليصسئغ جيفة تسدقيا الدباع، فأراد أف يعخؼ كيف اإلحياء، كىػ قػؿ ال

ع يكغ : لبي باليقيغ بعج الذظ. قاؿ األخفر: ليصسئغ قماد يقيًشا بعج يقيغ، كليذ السخاد: ليددقمبي
(. كاإلنداف قج 1/183القمب، كإنسا أراد رؤية العيغ )معاني القخآف  ذلظ شًكا مشو، كلع ُيخد رؤية

: ال يكػف الخبخ عشج ابغ أف يعمسو مغ جية أخخػ. قاؿ الحدغيعمع الذيء مغ جية، ثع يصمب 
ة كالتحقق (. كىحا دليل عمى أىسية السذاىجة كالتجخب1/100ياف )معاني القخآف لمشحاس آدـ كالع

.في   :ألف تحقيق كإيجاب، كسا قاؿ جخيخ : األلف ىشاأَكلع تؤمغ العمـػ
 ألدتع خيَخ َمغ ركب السصايا      كأنَجػ العالسيَغ ُبصػَف راحِ                   

، أك ْكب، صاحب كَصْحب. فُرخىغَّ إليظ: راكب كرَ الصيخ: جسع شائخ، مثل  : ِصْح بيغَّ
، أك قصْعُيغَّ  ( مغ الجسمة التالية، بلؼ بيغ السفدخيغ. كربسا فيع فعل: )قصعيغّ ، عمى خأِممُيغَّ

" غخيب حار في فيسو ححكؼ مسا بعجه. كيبجك أف الفعل "صخىغؼيكػف ثسة ححؼ فيع ؼيو الس
ًءا، بزع الداؼ، لغة : قصعة. كفي قخاءة ُجدُ حخؼ الجخ الحؼ يتعجَّػ بو. جدًءاالعمساء، كمثمو 

ا، كلكشو حؿيقة كليذ ىحا السذيج يذبو ما يفعمو الدحخة قجيًسا كحجيثً : مدخعات. أخخػ. سعًيا
 : ؼيسا يجّبخ.بدحخ. عديد: ال يستشع عميو ما يخيج. حكيع

 في ىحه اآلية: كاعمْع أف هللا عديد حكيع. في اآلية الدابقة: أعمع أف هللا عمى كل شيء قجيخ.
 
في سبيِل هللِا كَسَثِل حبٍَّة أنبتْت سبَع سشابَل  " َمَثُل الحيغ ُيشفقػَف أمػاَليع 261سػرة البقخة 2

 َسغ يذاُء وهللُا واسٌع عميٌع "في كلِّ ُسشبمٍة مائُة حبٍَّة وهللُا يزاِعُف لِ 
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ىحه اآلية تعبخ عغ االنتقاؿ إلى مػضػع آخخ. كإذا أردنا الخبط ربسا احتجشا إلى تكمف.  
قج يكػف ىشاؾ سشبمة مغ ىحا ح بيا. قج تكػف ىشاؾ في القخآف أبػاب كفرػؿ خؽية غيخ مرخّ 

لثػاب عمى : يزاعف اع بالسػضػع. يزاعفالشػع كقج يكػف السثاؿ افتخاضًيا، كأىل الدراعة أعم
 : في الجياد، أك في جسيع أبػاب الخيخ. اإلنفاؽ. في سبيل هللا

 وهللا يزاعف لسغ يذاء: يزاعف األجخ أكثخ مغ ذلظ.
"، كيقرج بو أف الشفقة تتزاعف زاِعف اإلنفاؽمُ ": مرصمحـػ يدتخجـ في عمع االقتراد كالي

اعفة. مغ خبلؿ العسميات الستتالية بسا يؤدؼ إلى أف مبمغ اإلنفاؽ األكلي يربح أضعاًفا مز
زاِعف الخبا. الشاس يحبػف مزاعفة أمػاليع بالخبا كغيخه، كلحلظ زاِعف االئتساف، كمُ : مُ كمثمو

الساؿ، كسا  زاعفةعفة هللا ىشا ىي الثػاب، كقج تستج إلى مُ زازاعفة، كلكغ مُ خاشبيع بمغة السُ 
 : أيغ يزع فزمو كجػده.جػاد ال يشقز جػده مغ سعتو. عميع: يخيجكف كيحبػف. كاسع

 
" الحيَغ ُيشفقػَف أمػاَليع في سبيِل هللِا ثع ال ُيتبعػَف ما أنفقػا َمشِّا وال أذًى  262سػرة البقخة 2

 ال خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف "ليع أجُخىع عشَج ربِّيع و 
هللا حدغ، كمغ العباد قبيح.  : اإلنعاـ كالفزل. السّغ مغالسّغ: التحكيخ بالشعسة، كأصمو 

: اإلضخار القميل بالسشعع عميو، كالتصاكؿ عميو جـ الرشيعة كتػجب القصيعة. األذػ: السشة تيقيل
 يقل: )كالىع يخافػف كال ىع يحدنػف(. لع (.أعصاه، أك تعييخه بالفقخ. لع يقل: )كال حدف بأنو 

 
 تبعيا أًذى وهللُا غشيّّ حميٌع "" قػٌؿ معخوٌؼ ومغفخٌة خيٌخ ِمغ صجقٍة ي 263سػرة البقخة 2

ىحه اآلية األذػ كلع يحكخ : صفح عغ إلحاحو. ذكخ في قػؿ معخكؼ: لمدائل. مغفخة 
 : ال يعجل في العقػبة.. حميعغ العباد كصجقاتيع السؤذية: عالسغ )انطخ اآلية الدابقة(. غشي

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال ُتبِصمػا صجقاِتكع بالَسغِّ واألذى كالحي ُيشفُق ماَلُو  264سػرة البقخة  2

ِرئاَء الشاِس وال يؤمُغ باهلِل واليػـِ اآلِخِخ فَسَثُمُو كَسَثِل َصفْػػاٍف عميو تخاٌب فأصابُو وابِػٌل فتخكُو 
  ال َييجي القػـَ الكافخيَغ "َيقِجروَف عمى شيٍء مسا كَدبػا وهللاُ َصْمًجا ال 
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ياء كالسخاءاة بسعشى كاحج. خكه ثشاءىع عميو. الخئاء كالخ : مغ راءػ بعسمو الشاس ليُ رئاء 
: ُصمًبا. عاد في ىحه اآلية أممذ، سسي بحلظ لرفائو. كابل: مصخ شجيج. َصمًجا: حجخ صفػاف

: ال يقجركف عمى أؼ ثػاب مسا ا. ال يقجركف عمى شيء مسا كدبػاكاألذػ معً  إلى ذكخ السغّ 
 لع يقل: )وهللا ال ييجييع(.كدبػه مغ عسل. 

 الشكتة:
 آمشػا. لمحيغ خصاب (كاألذػ بالسغّ  صجقاِتكع ُتبصمػا ال آمُشػا الحيغ أّييا يا) قػلو: -

 كفخكا. بالحيغ يتعمق (... يؤمغُ  كال الشاسِ  رئاءَ  ماَلو ُيشِفقُ  كالحؼ) قػلو: -

 كفخكا؟! كالحيغ آمشػا الحيغ يكػف  كيف

 الكفار صفة مغ الخياء أف السقرػد كأف كفخكا. كالحيغ تكػنػا ال آمشػا الحيغ أييا يا السقرػد:
 السؤمشيغ. صفة مغ ال

  السعشى: لعل

 الحيغ كفاركال كشتع ذلظ فعمتع إذا فإنكع كاألذػ، بالسغّ  صجقاِتكع ُتبصمػا ال آمُشػا الحيغ أييا يا
 تؤمشػف  فإنكع أنتع أما هللا، مغ الثػاب يشتطخكف  كال باآلخخة، ُيؤمشػف  ال كىع الخياء، ألجل ُيشفقػف 
 مثميع؟! تفعمػف  فمساذا بثػابو، أغشاكع فاهلل هللا، مغ الثػاب كتشتطخكف  باآلخخة

 أحج. عشج التفديخ ىحا أجج لع

 أعمع. وهللا اإلعخاب، كتب في ءجا كسا عصف، كاك كليدت حالية، الػاك (:يؤمغ كال)

 كرياءُ  مؤمٍغ، رياءُ  رياءاف: الخياء أف اآلية ضاىخ الكفخ؟ في صاحبو جخليُ  الخياء ىل ثع -
 كافٍخ.

 يعشياف كاألذػ فالَسغّ  السفدخكف. يبّيشيا لع ك)الخياء( كاألذػ( )السغّ  بيغ صمة ىشاؾ تكػف  قج -
  أعمع. وهللا كأذػ، َمغّ  ؼيو كالخياء الخياء،
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 يقل: لع
  صجقاتكع. أجػر ُتبصمػا ال

 يشفق: كالحؼ
  مشيسا؟ أؼّ  في يجخل ال أـ األذػ في أـ السغّ  في يجخل ىحا ىل

 السّغ:
  كالتعجيج. كالتخديج بالحكخ عميو ترّجؽَ  مغ عمى التفاخخ
 األذػ:
  فعل. أك بقػؿ عميو التصاكؿ أك إليو اإلساءة
 الخئاء:

 الخياء. ىػ
 رياء. :قخاءة كفي
 كتعطيسو! عميو الثشاء بقرج الشاس! يخاه  لكي بل هللا، لػجو ال الخيخ يعسل أف كىػ

***  
 مشاقذة:
 البغػؼ:

 غيخ بكفخه ُمعمغ الكافخ ألف لمسشافقيغ، كىحا السؤمشيغ، فعل مغ الخياء مع الشفقة تكػف  كال»
 «.ُمخاء
***  

 حياف: أبػ
 «.بكفخه ُمجاىخ لمجيغ، ُمشاصب ألنو رياء؛ عشجه فميذ الكافخ أما»

 حياف: كأبي البغػؼ  عمى تعميًقا أقػؿ
 كالكافخ. السؤمغ مغ يرجر قج الخياء
 الشفاؽ. ككحلظ
 أعمع. وهللا األعساؿ، في يكػف  كقج اإليساف، في يكػف  قج فالشفاؽ
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***  
  ـ2015 شباط 22 األحج

 
مخضاِة هللِا وتثبيًتا ِمغ أنفِديع " ومَثُل الحيَغ ُيشفقػَف أمػاَليع ابتغاَء  265سػرة البقخة  2

لّّ وهللُا بسا تعسمػَف كَسثِل جشٍَّة بخبػٍة أصاَبيا وابٌل فآتْت ُأُكَميا ِضعفيِغ فإْف لع ُيِرْبيا واِبٌل َفصَ 
  بريٌخ "
الة كجػه متعجدة، أؼ ببل تخدد كال تذكظ، أك ترجيًقا لػعج : الكمسة حسّ تثبيًتا مغ أنفديع 

. ربػة: مكاف مختفع. كابل: مصخ شجيج. َشّل: مصخ شفذ عمى تكخيخ اإلنفاؽهللا، أك تعػيًجا لم
الفاء رابصة لمجػاب. شّل: مبتجأ خبخه مححكؼ تقجيخه: فصل فصّل:  حاؿ. ضعفيغ: خؽيف.
 يكفييا.

بريخ: بعسمكع لسحاسبتكع ا بإسكاف الكاؼ، لغة أخخػ. : ُأْكميأُكميا: ثسخىا. كفي قخاءة
 كمجازاتكع.

الشاس يحبػف مزاعفة أمػاليع كزركعيع كثسارىع، وهللا يخاشبيع بمغتيع. األمخ ىشا : ضعفيغ
 يتعمق بسزاعفة الشاتج الدراعي.

 
" أيػدُّ أحُجكع أْف تكػَف لُو جشٌَّة ِمغ نخيٍل وأعشاٍب تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر  266سػرة البقخة 2

يٌَّة ُضعفاُء فأصاَبيا إعراٌر ؼيِو ناٌر فاحتخقْت لُو فييا ِمغ كلِّ الثسخاِت وأصاَبُو الِكَبُخ ولُو ذُ  رِّ
 لكُع اآلياِت لعمَّكع تتفكخوَف "كحلَظ يبيُِّغ هللُا 

ظ، بجاللة قػلو في اآلية بعج ذلظ: "مغ : أؼ كغيخ ذلعشاب: بدتاف، حجيقة. نخيل كأ جشة 
: الذيخػخة. كل الثسخات". لع يقل: )مغ نخيل كعشب(. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. الكبخ

(. ىحا السثل 1/103ني القخآف لمشحاس اصفة شجيجة، يدسييا الشاس زكبعة )مع: ريح عاإعرار
قج يحـخ هللا ذريتو أمػالو ف أف مغ يحـخ الفقخاء كالزعفاء مغ مغ أمثاؿ القخآف يبجك أف السخاد مشو

ج ال تتفكخكف، كقج قج تتفكخكف كق: تعتبخكف. تتفكخكف لعمكع اآليات: الجالئل، األمثاؿ.  !مشيا
 يتفكخ بعزكع.
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" يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا أنِفقػا ِمغ شيِّباِت ما كَدبتع ومسا أخخجشا لكع ِمَغ  267سػرة البقخة  2

اعمسػا أفَّ هللَا غشٌي األرِض وال َتَيسَُّسػا الخبيَث مشُو تشفقػَف ولدتع بآخحيِو إال أْف ُتغِسزػا ؼيِو و 
  حسيٌج " 
لشقػد. كمسا : لعل ىحا اإلنفاؽ يتعمق بدكاة التجارة كزكاة اشيبات ما كدبتعأنفقػا مغ  

: أؼ كمغ كاة الدركع كالثسار. كمسا أخخجشا: لعل ىحا اإلنفاؽ يتعمق بد أخخجشا لكع مغ األرض
ب : أنفقػا مغ الصي". أؼأخخجشا. كال تيسسػا: كال َتقرجكا. الحع "الصيبات" ك"الخبيث شيبات ما

لدمع كالخجمات الصيبة، أؼ اغ الخبيث. الصيبات: مرصمح اقترادؼ إسبلمي )كال تشفقػا م
( الحبلؿ(، كعكدو: الخبائث )الدمع كالخجمات السحخمة(. كانػا يأتػف بالحذف )الخدؼء

 غشي: عغ ىحه كعيب.  : تغّزػا الشطخ عسا ؼيو مغ نقزمػنو في تسخ الرجقة. ُتغسزػافيجخ
 .الحسج لمرجقة الصيبةكثيخ . حسيج: ةالخبيثالرجقة 

  :كاعمسػا أف هللا غشي حسيج: قارف قػلو تعالى
يع " ف -  (.8إف هللا لغشي حسيج" )إبخـا
 (.64 ليػ الغشي الحسيج" )الحج " كإف هللا -
 (.26 ىػ الغشي الحسيج" )لقساف " إف هللا -

 
وفزبًل  مغفخًة مشوُ " الذيصاُف يعِجكُع الفقَخ ويأمُخكع بالفحذاِء وهللُا يِعجكع  268سػرة البقخة 2

 وهللُا واسٌع عميٌع "  
: أؼ بالتػسع في الدخؼ كالتخؼ كالتبحيخ يعجكع الفقخ: إذا أنفقتع. كيأمخكع بالفحذاء 

: إف ترجقتع ببعس الفزل مغ لكي ال تشفقػا في الخيخات. فزبًل: غشى، ثخاًء. أؼكالسعاصي 
ضكع : برجقاتكع هللا بفزل أكبخ مشو بكثيخ. كاسع: كاسع العصاء كالثػاب. عميع أمػالكع عػَّ
 إلثابتكع عمييا. 
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ا يحَّكَُّخ " ُيؤتي الحكسَة َمغ يذاُء وَمغ ُيْؤَت الحكسَة فقج أوتي خيًخا كثيًخا وم 269سػرة البقخة 2
 إال أولػ األلباِب "

خ: يتحكخ. كَّ اه هللا خيًخا. يحّ عصى خيًخا آت: أؼ إف الرجقة مغ الحكسة. فسغ أ الحكسة 
 : العقػؿ.األلباب

 
ُو وما لمطالسيَغ ِمغ " وما أنفقتع ِمغ نفقٍة أو نَحْرُتع ِمغ َنْحٍر فإفَّ هللَا يعمسُ  270سػرة البقخة 2

 أنراٍر " 
(، : )فإف هللا يعمسيسا(، كلع يقلنحرتع مغ نحر: أؼ فػفيتع بو. لع يقل: )فإف هللا يعمسيا 

: الحيغ ال يترجقػف، فيع يطمسػف الفقخاء، كيطمسػف التقجيخ األخيخ. الطالسيغ رػد ىػكالسق
 أنفديع بالحخماف مغ الثػاب.

 
" إْف ُتبجوا الرجقاِت فِشِعسَّا ىي وإْف ُتخفػىا وُتؤتػىا الفقخاَء فيػ خيٌخ لكع  271سػرة البقخة 2

 ِتكع وهللُا بسا تعسمػَف خبيٌخ "ويكفُِّخ عشكع ِمغ سيئا
كا: ُتطيخكا. نعسَّا: أصميا: ِنْعَع ما. تخفػىا كتؤتػىا: تؤتػىا خؽية. كيكفِّخ: أك كيكفِّخ ُتبج 

: تعسمػنو. أؼ إف تبجكا الرجقة فشعع بشػف العطسة كجـد الخاء. تعسمػف  : كُنَكفِّْخ،هللا. كفي قخاءة
 ىي: ضسيخ مخرػص بالسجح )ابغ عاشػر(. الرجقة ىي، 

 (.بكع أف هللا عميع بيا. لع يقل: )وهللا خبيخ بسا تعسمػف حد كإف تخفػىا فيحا خيخ لكع.
*** 

 باآلية: 1ممحق 
 فشعّسا ىي: ىل التقجيخ: فشعع الرجقاُت ىي؟

 نعسا: نعع ما. أدغست السيساف. كُكدخت العيغ اللتقاء الداكشيغ )ابغ عاشػر(.

 قاؿ السفدخكف كالُسعخبػف:
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 التقجيخ: نعع شيًئا إبجاؤىا.

 الفقيخ:أقػؿ أنا العبج 

 التقجيخ: نعع الرجقاُت ىي.

 وهللا أعمع.

*** 

 الدبت:

 ىػ1441رمزاف  9

 ـ2020أيار  2

*** 

 باآلية: 2ممحق 

 لساذا قاؿ: كتؤتػىا الفقخاء؟

  (إْف ُتبجكا الرجقاِت فِشِعسَّا ىي كإْف ُتخفػىا كُتؤتػىا الفقخاَء فيػ خيٌخ لكع)

 .271سػرة البقخة 

 ُتؤتػىا: ُتعصػىا.

*** 

 لع يقل: 
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 كإف ُتؤتػىا الفقخاء في خفاء.

*** 

 السعشى:

 تبجكا الرجقات: تطيخكنيا قػاًل أك فعبًل: ىحه صجقات!

 تخفػىا: ال تبّيشػا أنيا صجقات. 

 تؤتػىا الفقخاء: جسمة ال تخّز حالة اإلخفاء فقط، بل تذسل أيًزا حالة اإلبجاء. 

 وهللا أعمع.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:

 معيع فييا أذكخىا كال أتفق

 الخازؼ:

عشج اإلخفاء األقخب أف يعجؿ  وكإنسا شخط تعالى في كػف اإلخفاء أفزل أف تؤتػىا الفقخاء ألن
بالدكاة عغ الفقخاء، إلى األحباب كاألصجقاء الحيغ ال يكػنػف مدتحقيغ لمدكاة، كلحلظ شخط في 
اإلخفاء أف يحرل معو إيتاء الفقخاء، كالسقرػد بعث السترجؽ عمى أف يتحخػ مػضع 

االستطيار ثع أخفاىا بالفقخاء، ؼيسيدىع عغ غيخىع، فإذا تقجـ مشو ىحا  االرجقة، ؼيريخ عالسً 
 .حرمت الفزيمة

*** 
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 ابغ عاشػر:

تػّقف السفّدخكف في حكسة ذكخه، مع العمع بأّف الرجقة ال تكػف إاّل  (كتؤتػىا الفقخاء) :كقػلو
 لمفقخاء.  ىا تعصلمفقخاء، كأّف الرجقة الُسْبَجاة أيًز 

 ،ألّف الفقيخ يطيخ ؼيو ،فقخاءكأّف نكتة ذكخه ىشا أّف اإلبجاء ال يشفّظ عغ إيتاء ال» :فقاؿ العراـ
عمى  اخط معو إيتاؤىا لمفقيخ حثً إذ يعمسو الشاس بحالو، بخبلؼ اإلخفاء، فاشتُ  ،كيستاز عغ غيخه

أؼ ألّف الحِخيريَغ ػػػػػػ مغ غيخ الفقخاء ػػػػػػ يدتحيػف أف  ،«الفحز عغ حاؿ مغ يعصيو الرجقة
 ّخض لمرجقات الخؽّية. كال يرّجىع شيء عغ التع ،يتعّخضػا لمرجقات الطاىخة

لع يحكخ الفقخاء مع الُسْبَجاِة ألّنو أريج بيا الدكاة كمرارفيا الفقخاُء كغيخىع، كأما » :كقاؿ الخفاجي
 «. الرجقة السخَفاُة فيي صجقة التصّػع كمرارفيا الفقخاء فقط

  :كىػ ضعيف لػجييغ

بل الخبلؼ في أّف  ،قائل بو كال ،بَجاِة عمى الفخيزةأّنو ال كجو لقرخ الرجقة السُ  :أحجىسا
  ؟ال تفزيل اإلخفاء ىل يعّع الفخيزة أك

أّف الرجقة الستصّػع بيا ال يستشع صخفيا لغيخ الفقخاء كتجييد الجيػش. كقاؿ الذيخ ابغ  :الثاني
عصف إيتاء  " «صحيح مدمع»عاشػر جّجؼ في تعميق لو عمى حجيث فزل إخفاء الرجقة مغ 

ا لمخيخية في اآلية ػػػػػػ مع العمع بأّف الرجقة لمفقخاء ػػػػػػ يؤذف السجعػؿ شخشً الفقخاء عمى اإلخفاء 
كأّنيا  ،فيػ إيساء إلى العمة :أؼ " بأّف الخيخية إلْخَفاِء حاؿ الفقيخ كعجـ إضيار اليج العميا عميو

 .اإلبقاء عمى ماء كجو الفقيخ، كىػ القػؿ الفرل النتفاء شائبة الخياء

*** 
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 الدبت:

 ىػ1441زاف رم 9

 ـ2020أيار  2

*** 

 باآلية: 3ممحق 

 فيػ خيخ لكع كيكفخ عشكع مغ سيئاتكع: ىل يعػد الزسيخ عمى هللا؟
إْف ُتبجكا الرجقاِت فِشِعسَّا ىي كإْف ُتخفػىا كُتؤتػىا الفقخاَء فيػ خيٌخ لكع كيكفُِّخ عشكع ِمغ سيئاِتكع )

 (.وهللُا بسا تعسمػَف خبيخٌ 
 .271سػرة البقخة 

 اآلية في صجقات التصػع.ىحه 
*** 

 كيكّفخ:
يسكغ أف يعػد الزسيخ السدتتخ عمى اسع الجبللة السقّجر )هللا(، كيسكغ أف يعػد عمى الرجقات 

 السخفاة؟
 في الحالة الثانية كأنو قاؿ: 

 فيحا خيخ لكع كىحا يكفخ عشكع مغ سيئاتكع. -
 فيػ خيخ لكع كىػ يكفخ عشكع مغ سيئاتكع. -
*** 

 القخاءات:
 كيكفُخ. -
 كنكفُخ. -
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 كنكفْخ. -
 كتكفُخ. )أؼ الرجقات السخفاة(. -
 كتكفْخ.  -
*** 

 الدبت:
 ىػ1441رمزاف  9
 ـ2020أيار  2

*** 
 باآلية: 4السمحق 

؟ىل  :فيػ خيخ لكع كيكفخ عشكع مغ سيئاتكع  الفعل مخفػع أـ مجدـك

لكع كيكفُِّخ عشكع ِمغ سيئاِتكع  إْف ُتبجكا الرجقاِت فِشِعسَّا ىي كإْف ُتخفػىا كُتؤتػىا الفقخاَء فيػ خيخٌ )
 (.وهللُا بسا تعسمػَف خبيخٌ 

 .271سػرة البقخة 

.  يسكغ ؼيو الخفع كالجـد

 الخفع:

 عمى تقجيخ: وهللا يكفخ.

:  الجـد

إْف تخفػىا: إْف تجـد فعميغ. األكؿ: فعل الذخط تؤتػىا، كالثاني: فيػ خيخ لكع: في محل جـد 
 لكع. كيكّفخ: معصػؼ عمى )يكْغ(.جػاب الذخط: التقجيخ: يكْغ خيَخا 
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*** 

 الدبت:

 ىػ1441رمزاف  9

 ـ2020أيار  2

 

" ليَذ عميَظ ُىجاىع ولكغَّ هللَا َييجي َمغ يذاُء وما ُتشفقػا ِمغ خيٍخ  272سػرة البقخة  2
 ُتطمسػَف "فؤلنفدكع وما ُتشفقػَف إال ابتغاَء وجِو هللِا وما  ُتشفقػا ِمغ خيٍخ ُيَػؼَّ إليكع وأنتع ال 

ع ثػاب : فؤلنفدكاخح بيع إذا لع ييتجكا. فؤلنفدكع: ال تؤ عميظ: يا دمحم. ليذ عميظ ىجاىع 
طمسػف: أؼ بالثػاب. مخة قاؿ: "كما تشفقػا" : يػؼَّ إليكع ثػابو. ال تُ اإلنفاؽ. يػؼَّ إليكع اىح

خط جاـز تجـد أداة ش: ما األكلى بححؼ الشػف، كمخة قاؿ: "كما تشفقػف" بإثبات الشػف. ما تشفقػا
: ال تشفقػا إال ابتغاَء كجِو هللا، فيػ خبخ ا تشفقػَف إال ابتغاَء كجِو هللا: ناؼية. كمفعميغ، كما الثانية

بسعشى الشيي، كىػ أبمغ مغ الشيي، كأنو كقع كتحقق كأخبخ عشو، أك كأنو سػرع ؼيو إلى 
بلث مخات، مختيغ بريغة الذخط، " ثشفقػف ت(. تكخر فعل "3/132متثاؿ كأخبخ عشو )اإلتقاف اال

كمخة بريغة الشفي. كجاءت ىحه الجسل الثبلث الستعمقة باإلنفاؽ جسبًل مدتقمة، كل كاحجة 
 بشفديا، لكي تجخؼ مجخػ األمثاؿ، كتحفطيا كتتشاقميا األجياؿ.

 
 :كمثمو قػلو تعالى 
 (.83" ال تعبجكف إال هللا" )البقخة  -
 (.197في الحج" )البقخة ال ججاَؿ " فبل رفَث كال فدػَؽ ك  -
 (.228صمقاُت يتخبَّرَغ" )البقخة " كالس -
 (.233لػالجاُت ُيخضعَغ" )البقخة " كا -
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 (.   79سدو إال السصيخكف" )الػاقعة " ال ي -
 
" لمفقخاِء الحيَغ ُأْحِرُخوا في سبيِل هللِا ال َيدتصيعػَف ضخًبا في األرِض  273سػرة البقخة  2

ِف َتْعِخُفيع بديساُىع ال َيدألػَف الشاَس إلحاًفا وما ُتشفقػا مِ َيْحَدُبيُع الجاىُل  غ أغشياَء ِمَغ التعؽُّ
 خيٍخ فإفَّ هللَا بِو عميٌع "

و عغ شمب السعاش. ضخًبا في األرض: : حبدػا أنفديع لمجياد، فانذغمػا بأحرخكا 
: متيع. إلحاًفاتربخ كالتقشع. سيساىع: عبل: اللمتجارة كالكدب. الجاىل: بأحػاليع. التعفف

  إلحاًفا: مفعػؿ مصمق. إلحاًحا.
كثالثة في  272: كرد ذكخىا ثبلث مخات في آيتيغ متتاليتيغ: اثشتيغ في اآلية كما تشفقػا مغ خيخ

 (.. لع يقل: )فإف هللا عميع بو273اآلية 
 
فميع أجُخىع عشَج ربِّيع " الحيَغ ُيشفقػَف أمػاَليع بالميِل والشياِر ِسًخا وَعبلنيًة  274سػرة البقخة 2
 خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف "   وال

ا كال : عمى ما فعمػه في الجنيبالميل كالشيار: أؼ في كل كقت. أجخىع: ثػابيع. يحدنػف  
 (. عمى ما فاتيع مشيا. لع يقل: )كال حدف(. كلع يقل: )ال يخافػف كال يحدنػف 

 
ال يقػمػَف إال كسا يقػـُ الحي يتخبَُّصُو الذيصاُف ِمَغ " الحيَغ يأكمػَف الخِّبا  275سػرة البقخة  2

ـ الخبا فَسغ جاءُه مػعطٌة ِمغ  السّذِ ذلَظ بأنَّيع قالػا إنَّسا البيُع ِمْثُل الخِّبا وأحلَّ هللُا البيَع وحخَّ
 " ربِِّو فانتيى فمُو ما سمَف وأمُخه إلى هللِا وَمغ عاَد فأولئَظ أصحاُب الشاِر ىع فييا خالجوفَ 

، كالسػافقات 1/327 تفديخ ابغ كثيخبػاب عمى أكثخ أىل العمع )الخبا مغ أشكل األ 
: قج تجبخت الخبا مخات شائظ في االقتراد. قاؿ ابغ تيسية(، فيػ شائظ في الفقو 4/42لمذاشبي 

 (. 2/597يو مغ الشرػص كالسعاني كاآلثار )تفديخ آيات أشكمت عػًدا عمى بجء، كما ؼ
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نطخية الفائجة نقصة ضعف في عمع االقتراد، كال يداؿ تفديخىا كتحجيجىا يثيخاف : كيقػؿ ىابخلخ
ية الكثيخ مغ الخبلؼ بيغ االقترادييغ، مسا ال يػجج مثمو في أؼ فخع مغ فخكع الشطخ 

 االقترادية. 
كاحجة مغ أعػص السذكبلت  الفائجة في الػاقع تذكل ببل ريب إف مذكمةكيقػؿ مػريذ آليو: "

ي الحؿيقة فيع تراد، كدراستيا مفيجة كأساسية قصًعا. كعمى حّميا الشيائي يتػقف ففي عمع االق
 ".  االقتراد في مجسمو

جيج عمساء الغخب الخأسسالي في استباحة الفائجة، كاختمفػا اختبلفػًا كبيًخا في تعميل أك تبخيخ ىحه 
خاشئة كتارة ناقرة. كإني االستباحة، ككانت ليع نطخيات عجيجة، اعتخفػا ىع أنفديع بأنيا تارة 

أرػ أنيع استصاعػا تبخيخ العائج عمى رأس الساؿ، كلكشيع لع يدتصيعػا تبخيخ الفائجة باعتبارىا 
صػرة مغ صػر ىحا العائج. إف الخأسسالييغ  نجحػا في مػاجية االشتخاكييغ الحيغ حخمػا كل 

غ الحيغ أباحػا لخأس الساؿ صػر العائج عمى رأس الساؿ، كلكشيع لع يشجحػا في مػاجية السدمسي
أف يذتخؾ بحرة مغ الخبح، كأباحػا الديادة السذخكشة في بيع التقديط مع أنيا زيادة في مقابل 
الدمغ. كمشعػا الديادة السذخكشة في القخض. كبيحا يتعيغ عمى أصحاب نطخيات الفائجة أف 

لعمسية، كال يبحثػف عغ يعيجكا الشطخ في نطخياتيع مغ ججيج، إف كانػا يبحثػف عغ الحقائق ا
 مرالح بعس الفئات السديصخة مغ أرباب الساؿ.

 
: صو الذيصاف مغ السّذ الكدب. يتخبّ  خ باألكل ألنو أعطع مقاصج اآلدمييغ مغ: عبّ يأكمػف الخبا

: الجشػف. ذلظ: ذلظ ة أك عشج الؿياـ مغ القبػر. السّذ قج يكػف ىحا في الجنيا أك في اآلخخ 
ه. كأمخه إلى هللا فمو مغ الخبا ما تقجـ قبل التحخيع،: التخبط. فمو ما سمف ال إليكع.  :ال يمدمو ردُّ
: يخيجكف أف البيع مثل الخبا، كيخيجكف فػؽ ذلظ أف يبالغػا في حل الخبا إنسا البيع مثل الخبا

بشطخىع، حتى جعمػه أصبًل فرار البيع مثل الخبا كليذ العكذ. ككجو ذلظ أف الخبا في القخض 
زيادة مذخكشة في مقابل الدمغ. كفي البيع اآلجل ىشاؾ زيادة مذخكشة في مقابل  عبارة عغ

ػز في القخض؟ ىحه ىي الدمغ، كىي جائدة. فمساذا تجػز الديادة في البيع مقابل الدمغ كال تج
 حجتيع. 
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: بيع الغَخر، فيشاؾ بيػع محخمة بالدشَّة، مثل : ال يفيج أف كل بيع حبلؿ،قػلو: "أحلَّ هللا البيَع"
 كبيع الخجل عمى بيع أخيو، كبيعتيغ في بيعة. 

 
" ال يفيج أف كل رًبا حخاـ. فالديادة السذخكشة في بيع التقديط كبالسقابل فإف قػلو: "كحخَّـ الخبا

مؤخخة قخًضا جائدة، مع أف فييا  100اليػـ في مقابل  100جائدة، مع أنيا في مقابل الدمغ. ك
في ججة قخًضا يجػز إذا  100في دمذق في مقابل  100لرالح السقتخض. ك ربا َنداء، كلكشو 

لو،  كاف لمسقتخض ماؿ في ججة، مع ما قج يكػف في ىحا مغ نفع لمسقخض، إذ نقل مالو، أك حػَّ
مغ دمذق إلى ججة، كاستفاد مغ عجـ تحسل تكاليف التحػيل كَمخاشخه، فيحا نفع لمسقخض دكف 

ؼيو نفع لمسقتخض أيًزا إذا كاف لو ماؿ في ججة، كليذ لو ماؿ  مؤنة عمى السقتخض، كقج يكػف 
كىحا ما  في دمذق، فيشا ليذ عميو تحػيل مالو مغ ججة إلى دمذق لػفاء القخض الحؼ عميو.

 ". "الدفتجة: دسى فقًيا بػيُ 
 ، خاضا القِ احث الخبا كالقخض فقط، بل عميو أف يفيع أيًز بمغ أراد فيع الخبا فعميو أال يكتفي بس

كالخبا  ،الػضيعة )الحصيصة( لمتعجيلك  )لمدمغ حرة مغ الثسغ(، مع زيادة الثسغ كالبيع اآلجل
 داء )كىػ غيخ ربا الشديئة(، كالدفتجة.كربا الشَّ )الديادة( لمتأجيل، 

 
 :في المغة، إذا تقجـ الفعل. كمثمو(، ككبلىسا جائد جاءه: لع يقل: )جاءتو

 (.94"كأخحت الحيغ ضمسػا الريحة" )ىػد  (،67"كأخح الحيغ ضمسػا الريحة" )ىػد  -
( )اإلتقاف 36(، "حقت عمييع الزبللة" )الشحل 30"حق عمييع الزبللة" )األعخاؼ  -

2/344.) 
 

: مػعطة تو مػعطة. كإذا تأخخ كجب التأنيث: جاءه مػعطة، جاءإذا تقجـ الفعل جاز الػجياف
كىحه  كيسكغ أف يقاؿ: مػعطة: مؤنث مجازؼ ال حؿيقي، يجػز فييا التأنيث كالتحكيخ. جاءتو.

 .، كتحتاج إلى دراسة رصيشةالسدألة )التحكيخ كالتأنيث( مزصخبة عشج السفدخيغ
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اٍر أثيٍع " 276سػرة البقخة  2  " َيْسَحُق هللُا الخبا وُيْخبي الرجقاِت وهللُا ال ُيحبُّ كلَّ َكفَّ
: حق هللا الخبا: الشقراف. يس. الخبا: الديادة. السحق، يزاعفشقز. ُيخبي: َيديجَيسحق: ي 

: هللا بشؿيس قرجه. كيخبي الرجقات عمى الخغع مغ أف الُسْخبي يقرج مزاعفة مالو، ؼيعاؾبو
عمى الخغع مغ أف الطاىخ في الرجقة أنيا تشقز الساؿ، فيثيب هللا السترجؽ كيزاعف لو 

 ا يطيخ لمشاس. بخبلؼ م مالو كثػابو
(، ككمتا الرفتيغ مغ صيغ السبالغة. ال الكفارفيػ مغ فعل كفار أثيع: كصف لسغ يأكل الخبا )

يفيع مغ ىحا أف هللا يجب الكافخ اآلثع، بل يفيع أف بغزو لمكفار األثيع يدداد. كقج يكػف 
 لع يقل: وهللا يسقت كل كفار. السقرػد بالكفار األثيع رجبًل بعيشو.

لع يقل: )ال يحب أّؼ كفار أثيع(.  قاؿ: يسقت، لػّلج لجيو عقجة نفدية تسشعو مغ التػبة!ربسا لػ 
 لع يقل: )اليحب كّل كافخ آثع(. لع يقل: )اليحب أّؼ كافخ آثع(.

 
" إفَّ الحيَغ آمشػا وعِسمػا الرالحاِت وأقامػا الربلَة وآَتػا الدكاَة ليع أجُخىع  277سػرة البقخة 2

 خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف "ال عشَج ربِّيع و 
كأف السخاد أف السخبيغ ليذ ليع أجخىع، بل إنيع سيعحبػف، كسيعانػف مغ الخػؼ  

ال يخافػف كال لع يقل: ) (.ْخبي خبلؼ عقمية السدّكي. لع يقل: )كال حدف كالحدف. كعقمية السُ 
 (. يحدنػف 

 
 ِمَغ الخبا إْف كشتع مؤمشيَغ " وَذُروا ما بقيَ " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا اتقػا هللَا  278سػرة البقخة 2

أخحكه. قارف قػلو: : ما بقي لكع مغ الخبا عشج الشاس، فبل تذركا: اتخكػا. ما بقي مغ الخبا 
ْخبيغ مغ صفة : حًقا، كتكاد ىحه العبارة تخمع السُ (. إف كشتع مؤمشيغ275"فمو ما سمف" )اآلية 

 (.276ل كفار أثيع" )اآلية قػلو: "وهللا ال يحب ك اإليساف. قارفْ 
 
وُس ء ورسػِلِو وإْف ُتبتع فمكع ر " فإْف لع تفعمػا فأَذُنػا بحخٍب ِمَغ هللاِ  279سػرة البقخة  2

  ِلكع ال َتطمسػَف وال ُتطمسػَف "أمػا
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لحؼ يأتي مغ : فاعمسػا، كأصمو مغ العمع اغ الخبا. فأذنػا: فإف لع تكفُّػا عفإف لع تفعمػا 
: قج تكػف في الجنيا كفي اآلخخة. كىحا تيجيج بالغ )الدساع(. بحخب مغ هللا كرسػلوشخيق األذف 

 ـ داخمة في ىحا الباب. 2008الخصػرة. كربسا تكػف األزمة السالية العالسية 
ال َتطمسػف بالديادة، كال ُتطمسػف بالشقراف. ىكحا فدخىا السفدخكف، كالحؿيقة أف الديادة محخمة، 

ب، ألنو يعشي تشازؿ السقخض لمسقتخض عغ شيء مغ القخض، كلػ تشازؿ كلكغ الشقراف مدتح
عغ القخض كمو لكاف في ذلظ إحداف آخخ. فأصل القخض ؼيو إحداف، كإمياؿ السقخض 
لمسقتخض ؼيو إحداف، كالتشازؿ عغ جدء مغ القخض ؼيو إحداف، كالتشازؿ عغ القخض كمو ؼيو 

 كل اإلحداف.
 

: "ال ُتطمسػف" بزع التاء " بفتح التاء ال أخالف ؼيو، أما معشىف كعمى ىحا فإف معشى: "ال َتطمسػ 
فاهلل تعالى يثيبكع  كليذ ال ُتطمسػف بالشقراف كسا زعع السفدخكف، : ال ُتطمسػف بالثػاب،فسعشاه

( كالتشازؿ عغ القخض بديادة السبمغ كاألجل كاإلمياؿ )الشَِّطخةعمى قجر إحدانكع. فيديج الثػاب 
 كعغ الزساف أك الكفالة.بعزو أك كمو، 

كاف مطمػًما لػال ثػاب هللا عمى القخض. فسغ قاؿ: )ال  100كاستخّد  100إذا أقخض السقخض 
 100ذلظ ألف ُتطمسػف( بالشقراف فإف قػلو غيخ صحيح، إذ السقخضػف مطمػمػف لػال الثػاب. 

ا تداكيا في إذ مؤخخة أك مؤجمة. فالسعجل خيخ مغ السؤجل 100معجمة أعمى في الؿيسة مغ 
 ، في الفقو كاالقتراد.السبمغ

فيحا مغ باب العجؿ، كىحا غيخ  100كأعيج  100كيطغ بعس العمساء أف القخض إذا كاف 
صحيح، بل ىػ مغ باب اإلحداف، ألف السعجل خيخ مغ السؤجل إذا تداكيا في السقجار. كلػال 

 ا استحق السقخض الثػاب عمى قخضو.اإلحداف لس
*** 

 ممحق باآلية:
 خصأ السفدخيغ خصأ ششيعال َتطمسػف كال ُتطمسػف: 
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 ـ كربسا قبل ذلظ2003في ذكخػ أكؿ آية فّدختيا عاـ 

 قمت فييا:

 أييا السدمسػف! ىحا ىػ معشى: ال َتطمسػف كال ُتطمسػف!

 لعل ىحا الخصأ ىػ الحؼ شجعشي عمى الجخػؿ في تفديخ القخآف.

 قاؿ السفدخكف:

عمى رأس ماؿ القخض، كال ُتطمسػف مغ السقتخض بالشقراف مغ ال َتطمسػف السقتخض بالديادة 
 رأس ماؿ القخض.

 ال َتطمسػف: بالديادة: ىحا صحيح.

 ال ُتطمسػف: بالشقراف: ىحا غيخ صحيح. 

 الرحيح: ال ُتطمسػف بالثػاب.

يكػف مطمػًما لػال الثػاب، أؼ حتى كلػ لع يكغ ىشاؾ  100كاستخّد  100السقخض إذا أقخض 
 نقراف.

ػ استخّد السقخض رأس مالو بالشقراف لغ يكػف مطمػًما، ألف هللا يعػضو كيثيبو عغ ىحا كل
 الشقراف.

 بعج اليػـ!  100اليػـ تداكؼ  100السفدخكف الحيغ قالػا: ال ُتطمسػف بالشقراف يفتخضػف أف 

 كىحا غيخ صحيح، حتى عشج الفقياء، كليذ عشج االقترادييغ فقط.

. 100مغ  اليـػ أكبخ في الؿيسة 100  بعج اليـػ
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 السعجل خيخ مغ السؤجل إذا تداكيا في السقجار.

:  يقػؿ اإلماـ الذافعي في األـّ

 الصعاـ الحؼ إلى األجل القخيب أكثخ ؾيسًة مغ الصعاـ الحؼ إلى األجل البعيج. -
 مئُة صاع أقخب أجبًل مغ مئة صاع أبعج أجبًل مشيا أكثُخ في الؿيسة. -

 الكافي:كيقػؿ ابغ الؿيع في الجػاب 

 إذا تداكػ الشقج كالشديئة فالشقج خيخ.

 خيخ: أعمى ؾيسة.

*** 

مغ السعمـػ أف القخض في اإلسبلـ ىػ مغ عقػد اإلرفاؽ )اإلحداف(، كىحا مرّخح بو عشج 
 الفقياء، فكيف فاتيع عشج التفديخ؟!

 لػ كاف القخض مغ عقػد السعاكضة لكاف كبلـ السفدخيغ صحيًحا.

 القخض معاكضة ناقرة، بخبلؼ البيع. 

*** 

 ىحا الخصأ الكبيخ ال يداؿ معذًذا في بعس األذىاف، حتى مغ السذايخ!

 بعج سشة ىػ مغ العجؿ، كليذ مغ اإلحداف! 100اليـػ مقابل  100يطشػف أف 

 لػال اإلحداف ما كاف لمقخض ثػاب.

 كفاء القخض بالشقراف مدتحب، كلو ثػاب، مثل القخض.
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*** 

 عجيب أمخ ىؤالء السفدخيغ:

 مشيع فقياء، كمشيع مغ صّخح في مػاضع أخخػ بؿيسة الدمغ.

 كلكشو لع يصبقيا في ىحا السػضع مغ تفديخ كتاب هللا!

 لعل الدبب أنيا كانت ضامخة في األذىاف.

 كلعل الدبب أيًزا استدياؿ التفديخ، مغ حيث إف الشقراف عكذ الديادة!

لع يشتبو أحج مسفدخيغ، كبالخغع مغ العجد الكبيخ لمدشيغ التي مّخت، كبالخغع مغ العجد الكبيخ ل
 إلى ىحا الخصأ!

تخػ ىل يعػد ىحا إلى ضاىخة التقميج كالشقل كاالنتحاؿ عشج السفدخيغ، كقمة االىتساـ بالتجقيق 
 مجمًجا، قبل السػت! 30كالتحقيق، رغبة مشيع في إنجاز تفديخ كبيخ بأقرى سخعة في 

*** 

 فدخيغ:أقػاؿ الس

 مفدًخا 52

 ىػ(:68-)ابغ عباس 

 كال ُتطمسػف: كال ُتشقرػف بجيػنكع. 

*** 
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 ىػ(:150-مقاتل )

 .شقرػف مغ رءكس أمػالكعفتُ  كال ُتطمسػف:ا إذا لع تددادكا عمى أمػالكع، أحجً  ال تطمسػف:

*** 

 ىػ( في معاني القخآف )معتدلي(:215-)األخفر 

في أف يتسدظ بذيء مغ رءكس أمػالكع فتحىب  :طمسػف كال تُ  ،في أخح الخبا :طمسػف ال تَ 
 .أمػالكع

*** 

 ىػ( في معاني القخآف:311-)الدجاج 

  .طمسػف في أف يتسدظ بذيء مغ رءكس أمػالكع فتحىب أمػالكعكال تُ  ،طمسػف في أخح الخباال تَ 

*** 

 ىػ(:310-) الصبخؼ 

 .شقرػف مغ أمػالكعال تُ )...(، شقرػف فتُ  :كال ُتطمسػف 

*** 

 ىػ(:327-)ابغ أبي حاتع 

 ال تطمسػف: ال تأخحكا غيخ رؤكس أمػالكع. كال تطمسػف: فتشقرػف.

*** 
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 ىػ(:360-)الصبخاني 

 .بحبِذ رأس الساؿ عشكعكال ُتطمسػف: بصمب الديادة عمى رأِس الساؿ،  ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:370-) الجراص

  .الساؿطمسػف بالشقراف مغ رأس كال تُ  ،طمسػف بأخح الديادةال تَ 

*** 

 ىػ(:375-)الدسخقشجؼ 

شتقز عغ رأس طمع السصمػب فيُ كال يُ  ،طمع بصمب الديادة كيخضى بخأس الساؿالصالب ال يَ 
  .الساؿ

*** 

 ىػ(:399-)ابغ أبي زمشيغ 

 .امغ رءكس أمػالكع شيئً  كال ُتطمسػف: ،فتأخحكف الفزل ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:427-) الثعمبي

 .الشقراف عغ رأس الساؿب ُتطمسػف:كال  ،بصمب الديادة َتطمسػف: ال

*** 
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 ىػ(:437-)مكي بغ أبي شالب 

 .شقرػف مغ رؤكس أمػالكعفتُ  :ع، كال ُتطمسػف فتأخحكف ما ليذ لك ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:450-) الساكردؼ

 .أمػالكعسشعػا رؤكس بأف تُ  كال ُتطمسػف:بأف تأخحكا الديادة عمى رؤكس أمػالكع،  ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:460-)الصػسي 

 .طمسػف بالشقرافكال تُ  ،طمسػف بأخح الديادة عمى رأس الساؿال تَ 

*** 

 ىػ(:516-) البغػؼ 

 .بالشقراف عغ رأس الساؿ ، كال ُتطمسػف:بصمب الديادة َتطمسػف: ال

*** 

 ىػ(: معتدلي538-) الدمخذخؼ 

 .بالشقراف مشيا كال ُتطمسػف:

*** 

 ىػ(:546-)ابغ عصية 
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تسدظ بذيء مغ رؤكس أمػالكع، فتحىب في أف يُ  :كال ُتطمسػف  ،في أخح الخبا :ال َتطمسػف 
 .أمػالكع

*** 

 ىػ(: 548-)الصبخسي: 

 اؿ.بالشقراف مغ رأس الس :طمسػف كال تُ  ،بأخح الديادة عمى رأس الساؿ :طمسػف ال تَ 

*** 

 ىػ(:597-)ابغ الجػزؼ 

 .شقرػف مشيافتُ  :فتأخحكف أكثخ مشيا، كال ُتطمسػف  :ال َتطمسػف 

*** 

 ىػ(:606-) الخازؼ 

 .أؼ بشقراف رأس الساؿ :طمسػف الغخيع بصمب الديادة عمى رأس الساؿ، كال تُ  :طمسػف ال تَ 

*** 

 ىػ(:660-)العد بغ عبج الدبلـ 

 .بشقز رأس الساؿ ، كال ُتطمسػف:بأخح زيادة عمى رأس الساؿ َتطمسػف:ال 

*** 

 ىػ(:671-) القخشبي
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 .في أف ُيَتسّدظ بذيء مغ رؤكس أمػالكع فتحىب أمػالكع كال ُتطمسػف: ،في أخح الخبا َتطمسػف  ال

*** 

 ىػ(:710-)الشدفي 

 .بالشقراف مشيا كال ُتطمسػف: ،السجيػنيغ بصمب الديادة عميياال َتطمسػف: 

*** 

 ىػ(:725-) الخازف 

 .أنتع بشقراف رأس الساؿطمسػف كال تُ  ،أنتع الغخيع بصمب زيادة عمى رأس الساؿ :طمسػف ال تَ 

*** 

 ىػ(:728-) الشيدابػرؼ 

 .أنتع بشقراف رأس الساؿ :طمسػف كال تُ  ،صمب زيادة عمى رأس الساؿبالغخيع  :طمسػف ال تَ 

*** 

 ىػ(:741-)ابغ ُجدؼ 

 .طمسػف بالشقز مشياطمسػف بأخح زيادة عمى رؤكس أمػالكع، كال تُ تَ  ال

*** 

 ىػ(:751-)ابغ الؿيع 

  .غ أخحىاطمسكع مَ شقرػف مشيا ؼيَ كال تُ  ،طمسػف اآلخحأمػالكع ال تددادكف عمييا فتَ لكع رؤكس 
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*** 

 ىػ(:754-)أبػ حياف 

 .أنتع بشقراف رأس الساؿ :طمسػف الغخيع بصمب زيادة عمى رأس الساؿ، كال تُ  :طمسػف ال تَ 

*** 

 ىػ(:756-)الدسيغ الحمبي 

 .ا بزياع رؤكِس أمػاِلكعأنتع أيًز  :الديادة مشو، كال ُتطمسػف  بأخحكعغيخكع  َتطمسػف:ال 

*** 

 ىػ(:774-)ابغ كثيخ 

 .لكع ما بحلتع مغ غيخ زيادة عميو، كال نقز مشو

*** 

 ىػ(:875-) الثعالبي

ظ بذيء مغ رءكس أمػالُكعْ  ُتطمسػف:في أخِح الداِئِج، كال  َتطمسػف:ال    .في أْف يتسدَّ

*** 

 ىػ(:880-)ابغ عادؿ 

 .أؼ: بشقراف رأس الساؿ كال ُتطمسػف: ،الغخيع بصمب الديادة عمى رأس الساؿ :طمسػف ال تَ 

*** 
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 ىػ(:885-) البقاعي

 .بشقز مغ رأس الساؿ :طمسػف كال تُ 

*** 

 ىػ(:911-) الديػشي

 .شقرػف فتُ  :طمسػف كال تُ  ،خبػف فتُ  :طمسػف ال تَ  

*** 

 ىػ(:951-)أبػ الدعػد 

 .بالَسْصل كالشقز ال ُتطَمسػف أنتع مغ ِقَبميع

*** 

 ىػ(:977-)الخصيب الذخبيشي 

 ال َتطمسػف بصمب الديادة، كال ُتطمسػف بالشقراف مغ رأس الساؿ. 

*** 

  ىػ(:1250-) الذػكاني

 .أنتع مغ قبميع بالسصل، كالشقز كال ُتطمسػف:

*** 

 ىػ(:1270-)األلػسي 
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 .أنتع مغ قبميع بالشقز مغ رأس الساؿ كال ُتطمسػف: ،غخماءكع بأخح الديادة ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:1332-) القاسسي

 ،بل لكع ما بحلتع مغ غيخ زيادة عميو ،بالشقز كالسصل كال ُتطمسػف: ،بصمب الديادة ال َتطمسػف:
 .كال نقز ؼيو

*** 

 ىػ(: أباضي1332-) اشؽير

بالشقز عغ رءكس ُتطمسػف كال  ،أخح الدائج عمى رءكس أمػالكعبمغ لكع عميو الخبا  َتطمسػف:ال 
 .أمػالكع

*** 

 ىػ(:1354-)السشار دمحم رشيج رضا 

بل تأخحكنو  ،بشقز شيء مغ رأس الساؿ ، كال ُتطمسػف:غخماءكع بأخح الديادة ال َتطمسػف:
 .كامبلً 

*** 

 ىػ(:1371-)السخاغي 

تأخحكنيا لكع رؤكس األمػاؿ ال تأخحكف عمييا شيئا مغ الغخماء، كال تشقرػف مشيا شيئا، بل 
 كاممة.
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*** 

 ىػ(:1376-)الدعجؼ 

 .ببخدكع رءكس أمػالكع كال ُتطمسػف: ،الشاس بأخح الخبا ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:1393-)ابغ عاشػر 

 .كال يأخح غيخكع أمػالكع ،ال تأخحكف ماؿ الغيخ: طمسػف كال تُ  َتطمسػف ال 

*** 

 ـ(:1966-)سيج قصب 

 .في أف يتسدظ بذيء مغ رءكس أمػالكع فتحىب أمػالكعطمسػف كال تُ  ،طمسػف في أخح الخباال تَ 

*** 

 ىػ(:1431-)سيج ششصاكؼ 

ا ، كمغ دفع ما عميو بجكف إنقاص مشو كاف صادقً ا كمتفزبلً مغ أخح رأس مالو بجكف كاف مقدصً 
 .معاممتو يف

*** 

 ـ(:2011-)أسعج حػمج 

 .شيء مغ رأس الساؿ بػضع كال ُتطمسػف: ال َتطمسػف: بأخح زيادة،
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*** 

 ـ(:2015-) الدحيمي

 .بشقز شيء مغ أمػالكع :طمسػف ا بأخح الّخبا، كال تُ أحجً  :طمسػف ال تَ 

*** 

 السشتخب في تفديخ القخآف:

 .تأخحكنيا ضمع لغيخكع، كسا أف تخؾ جدء مغ رءكس األمػاؿ ضمع لكع يالديادة الت

*** 

 التفديخ الػسيط مجسع البحػث األزىخ:

 كال ُتطمسػف بالشقراف عغ رأس الساؿ.ال َتطمسػف: بصمب الديادة، 

*** 

 التفديخ السيدخ نخبة مغ العمساء:

 .َتْطمسػف أحًجا بأخح ما زاد عمى رؤكس أمػالكع، كال يطمسكع أحج بشقز ما أقخضتع ال

*** 

 الرابػني في صفػة التفاسيخ:

 .فمكع أصل الساؿ الحؼ دفعتسػه مغ غيخ زيادة كال نقراف

*** 
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 الدبت:

 ىػ1441شعباف  18

 ـ2020نيداف  11

 
قُ  280سػرة البقخة  2 ٌٌ إلى َمْيَدَخة وأْف َتَرجَّ ػا خيٌخ لكع إْف كشتع " وإْف كاَف ذو ُعْدَخٍة فَشِطخٌة

 تعمسػَف "
عدخة، كىي قخاءة ألبّي.  : كإف كاف ذاامة، كلػ كانت ناقرة لجاء الكبلـ: ىشا تكاف 

ُقػا: أصميا : أؼإنطار، إمياؿ. إف كاف: َنِطَخة : تترجقػا، أؼ تتشازلػا السقتخض أك السجيغ. َتَرجَّ
بل مدتحب كليذ عغ القخض كمو أك بعزو. كىحا دليل عمى أف الشقراف في القخض جائد 
: ػف (. إف كشتع تعمسمغ الخبا الحخاـ )راجع ما قمشاه في قػلو تعالى: "كال ُتطمسػف" اآلية الدابقة

قػا ميل مغ اللعل ىحا يعشي أف الق عمساء يعمسػف معشى قػلو: كال ُتطمسػف. لع يقل: )كإْف ترجَّ
ُقػا )معجع القخاءات  جَّ  (.1/364خيخ لكع(. كفي قخاءة: َترَّ

 
" واتُقػا يػًما ُتخجعػَف ؼيِو إلى هللِا ثع ُتػفَّى كلُّ نفٍذ ما كَدبْت وىع ال  281سػرة البقخة  2
 طمسػَف "يُ 

 (.طمسػف كأنتع ال تُ ىػ يػـ الحداب كالجداء. ما كدبت: مغ خيخ أك شخ. لع يقل: ) :يػًما 
شعار باآلخخة السدتمدمة لمػفاة ىحه آخخ آية ندلت، انطخ إلى بخاعة الختاـ، كما فييا مغ إ 

 : آخخ سػرة ندلت.(. راجع أيًزا سػرة الشرخ3/367)اإلتقاف 
غ، ألنيا آخخ ما يقخع األسساع، مع إيحاف خػاتع الدػر ىي أيًزا مثل الفػاتح في الحد 
 (.   3/366بانتياء الكبلـ )اإلتقاف  الدامع
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"  يا أيُّيا الحيَغ أمشػا إذا تجايشتع بجيٍغ إلى أجٍل مدسِّى فاكتبػُه وليكتْب  282سػرة البقخة  2
وْلُيْسِمِل الحي عميِو الحقُّ بيَشكع كاتٌب بالعجِؿ وال يأَب كاتٌب أْف يكتَب كسا عمَّسُو هللُا فميكتْب 

وليتِق هللَا ربَُّو وال َيْبَخْذ مشُو شيًئا فإْف كاَف الحي عميِو الحقُّ سفيًيا أو ضعيًفا أو ال يدتصيُع 
أْف ُيِسلَّ ىػ َفْمُيْسِمْل وليُُّو بالعجِؿ واستذِيجوا شييَجْيِغ ِمغ رجاِلكع فإْف لع يكػنا َرُجميِغ فخجٌل 

َخ إحجاىسا األخخى وال يأَب الذيجاُء وامخأتاِف مسَّغ ت خضػَف ِمَغ الذيجاِء أْف َتِزلَّ إحجاىسا فتحكِّ
إذا ما ُدعػا وال َتدأمػا أْف تكتبػُه صغيًخا أو كبيًخا إلى أجِمِو ذلكع أقدُط عشَج هللِا وأقػـُ لمذيادِة 

ميكع ُجشاٌح أال تكتبػىا وأدنى أال تختابػا إال أْف تكػَف تجارًة حاضخًة ُتجيخوَنيا بيَشكع فميَذ ع
وَأشِيُجوا إذا تبايعتع وال ُيزارَّ كاتٌب وال شييٌج وإْف تفعمػا فإنَُّو ُفدػٌؽ بكع واتقػا هللَا ويعمِّسكُع 

   وهللُا بكلِّ شيٍء عميٌع " هللاُ 
 

 شييج: ىشا صيغة مبالغة لذاىج. كىػ َمغ شيج، كتكخر ذلظ مشو )القخشبي(.

 يسا.استذيجكىسا: اشمبػا شيادت

 الفاء: رابصة لجػاب الذخط. 

 لع يقل: )فخجبًل كامخأتيغ(.

 فخجل كامخأتاف:

 التقجيخ: 

 فميذيج رجل كامخأتاف. -
 الذيػد رجل كامخأتاف. -

*** 

 الدؤاؿ ىشا: ىل فقُج الخجل قيٌج لقبػؿ شيادة امخأتيغ بجاًل مشو؟
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 قاؿ السفدخكف: تػىع ذلظ بعزيع، كىػ بخبلؼ قػؿ الجسيػر.

 تفديخ ابغ عصية )كنقمو القخشبي(:جاء في 

: بل السعشى" فإف لع يػجج رجبلف، كال يجػز استذياد السخأتيغ إال مع عجـ الخجاؿ،  :قاؿ قـػ
 ".لطاىخ مشو قػؿ الجسيػرابل  ،كىحا قػؿ ضعيف، كلفع اآلية ال يعصيو

 كأكضح ذلظ ابغ عاشػر:

لئبل يتػىع مشو  (،فإف لع يكْغ رجبلف) :الشاقرة مع التسّكغ مغ أف يقاؿ (كافػ )جيء في اآلية ب"
 ،كسا تػّىسو قػـ، كىػ خبلؼ قػؿ الجسيػر ،أّف شيادة السخأتيغ ال تقبل إاّل عشج تعّحر الخجميغ

 . "ألّف مقرػد الذارع التػسعة عمى الستعامميغ

 سبقو أبػ حياف، لكغ لعل كبلـ ابغ عاشػر أكضح في ىحه السدألة الجؾيقة.

 )كاف التامة( ك)كاف الشاقرة(. أقػؿ: الحع الفخؽ بيغ

 ما قالو أبػ حياف:

: بل السعشى: فإف لع يػجج رجبلف، كال يجػز استذياد السخأتيغ إالَّ مع عجـ الخجاؿ، كىحا  قاؿ قـػ
ال يتع إالَّ عمى اعتقاد أف الزسيخ في: يكػنا، عائج عمى: شييجيغ، بػصف الخجػلية، كتكػف: 

 176الشداء  (فإف كانتا اثشتيغ): ا عمى الحاؿ السؤكج، كقػلوكاف، تاّمة، كيكػف: رجميغ، مشرػبً 
 .عمى أحدغ الػجييغ

*** 

 مبلحطة:
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 .26قارْف ما قالو الذيخ عبج الخحسغ الدعجؼ في كتابو: القػاعج الحداف لتفديخ القخآف، القاعجة 

*** 

مسَّغ تخضػَف ِمَغ الذيجاِء كاستذِيجكا شييَجْيِغ ِمغ رجاِلكع فإْف لع يكػنا َرُجميِغ فخجٌل كامخأتاِف )
 .282( البقخة أْف َتِزلَّ إحجاىسا فتحكَِّخ إحجاىسا األخخػ 

شيادة رجل تعادؿ شيادة امخأتيغ. ال يعشي ىحا تفزيل الخجل عمى السخأة، بل يعشي أف هللا أعمع 
بسغ خمق في تػزيع األدكار بيشيسا حدب شبيعة كل مشيسا. فالخجل يرمح لذيء ال ترمح لو 

  السخأة، كالسخأة ترمح لذيء ال يرمح لو الخجل.
تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ عمى انطخ السمحق باآلية: 

 .البشات

. في أشػؿ سػرة(، كىي أشػؿ آية الشاس كتابة الجيغ كاإلشياد عميوتعّمع ىحه اآلية آية الجيغ )
بجأ في إثبات الجيػف في الجفاتخ، ثع تصػر إلى مجاالت أخخػ، كأكؿ ما بجأ عمع السحاسبة 

 ألرباح كالخدائخ كغيخ ذلظ. كإثبات األصػؿ الثابتة كالستجاكلة كاالىتبلؾ كا
يغ َديشاف1/189بَجيغ: لمتأكيج )معاني القخآف لؤلخفر  حاّؿ  : َديغ(. ديغ إلى أجل مدسى: الجَّ

( مثل بيع األجل ، كَديغ مؤجل )إلى أجل مدسىالفقياء كىػ القخضعشج جسيػر  ()تحت الصمب
َمع، كىػ البيع الحؼ يعجل ؼيو الثسغ كيؤجل  َمع. كفدخه بعس العمساء ىشا بأنو بيع الدَّ كبيع الدَّ

 السبيع. 
: كليسِل مغ ذيصاف. كلُيْسِملْ : بجقة كنداىة، ال كسا عمسو اليأب كاتب أف يكتب كسا عمسو هللا كال

: مدًشا. ال يدتصيع . كال يبخذ: كال يشقز. سفيًيا: غيخ رشيج. ضعيًفااإلمبلؿ بسعشى اإلمبلء
الحق  عميو الحق، أك كليّ  ( مغو: كلي )ككيلعّي أك خخس أك حسق أك عجسة. كليّ : لأف يسلّ 

 )صاحبو(. 
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: إف أف تزل: لئبل تزل. تحكخ إحجاىسا األخخػ: تحكخىا إف نديت. التقجيخفخجل كامخأتاف: 
: تجعميا كالحكخ، ألف السخأتيغ مغ الشداء ذكختيا األخخػ. كقاؿ بعس العمساءضمت إحجاىسا 

 خ. في حكع الحكخ الػاحج مغ الخجاؿ. ففي اجتساعيسا مًعا تربحاف في حكع الحكَ 
دائيا، أك لكمييسا مًعا. تكتبػه: أؼ الجيغ. : لتحسل الذيادة، أك ألكال يأب الذيجاء إذا ما ُدعػا

يشكخه، أك : تذكػا بسغ عميو الحق أف يادة: أصح ليا كأحفع. أال تختابػاأقدط: أعجؿ. أقـػ لمذ
 : إثع. بالذاىج أف يزل. ُجشاح

 :اإلماـ الذافعي ىحا السعشى فقاؿ نطع 
 

 كَأشيْجه معذًخا قػج عايشػػه       اَأِنمػْشي بالحؼ استقخضَت َخصً   
 عشْت لجبلِؿ ىيبتػو الػجػػه       فػػإف هللَا َخػػبلَؽ البخايػا                     
 (إلى أجػل مدسى فاكتبػػه      إذا تػجايشتػع بػجيغ      يقػؿ: )              

 
 غ القخآف ما كافق شعًخا مػزكًنا.(. فس2/114ك  1/483)البخىاف  

 
"، "َفْمُيْسِمْل". لعل أصميا: َكْلُيْسِل: مغ اإلمبلء. لع    انطخ ىحه الكمسات: "َكْلُيْسِمْل"، "ُيِسلَّ

، َفْمُيسِ يقل . كلع يقل: َكْلُيِسلَّ : َكْلُيْسِل، أف ُيْسِمَي، َفْمُيْسِل. ػ كانت بمغتشا اليـػ لجاء الكبلـ: ُيْسِمَل. للَّ
 مغ اإلمبلء.أما ماكرد فقج يطغ أنو مغ السمل، ال 

غ إحجاىسا كاف : إف كاف ضبلؿ مخ األخخػ(، بل أعاد "إحجاىسا". السعشىفتحكّ لع يقل: ) 
 (.2/496 البخىافتحكيخ مغ األخخػ )

" كي ال يتػىع أف الزبلؿ مغ كاحجة، كالتحكيخ مغ األخخػ. : ربسا أعاد "إحجاىساأقػؿ 
ككل  األخخػ، فكل مشيسا تزلّ  فالسعشى أف الزبلؿ إذا كقع مغ أؼ مشيسا كقع التحكيخ مغ

 مشيسا تحكِّخ.
، أك كخاىقاؿ بعس العمساء: ال يجػز أف يكػف التقجيخ  ، إذ : مخافة أف تزلَّ ة أف تزلَّ

 (. 3/215يريخ السعشى: كخاىة أف تحكِّخ )السقتزب 
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 : كال يزار كاتب كال شييج: فييا معشياف
 الكتابة كالذيادة. ال يزاِرِر الكاتُب كالذييُج صاحَب الحق، بجػٍر في -
: ال يزخىسا صاحب الحق بإلداميسا ما ال يمدميسا، كإجبارىسا ال يزاَرْر بالفتح، أؼ -

 (.3/105كتابة كالذيادة )اإلتقاف عمى ال
 

: يعمسكع كتابة الجيػف كاإلشياد عمييا كغيخ ذلظ. مغ عمَّسظ سكع هللُا وهللُا بكل شيء عميعكيعمِّ 
مغ عمَّسظ شيًئا كىػ غيخ عميع باألشياء األخخػ. كىحا يعشي أف شيًئا كىػ بكل شيء عميع غيخ 

 ع كاستداد مغ العمـػ األخخػ جاء عمسو أكثخ سجاًدا كانزباًشا كاتداًنا.العالع في عمع ما كمسا تعمّ 
***  

 ممحق باآلية:
 تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ عمى البشات

 األكلى:اآلية 

كاستذِيجكا شييَجْيِغ ِمغ رجاِلكع فإْف لع يكػنا َرُجميِغ فخجٌل كامخأتاِف مسَّغ تخضػَف ِمَغ الذيجاِء )
 .282( البقخة أْف َتِزلَّ إحجاىسا فتحكَِّخ إحجاىسا األخخػ 

شيادة رجل تعادؿ شيادة امخأتيغ. ال يعشي ىحا تفزيل الخجل عمى السخأة، بل يعشي أف هللا أعمع 
خمق في تػزيع األدكار بيشيسا حدب شبيعة كل مشيسا. فالخجل يرمح لذيء ال ترمح لو  بسغ

 السخأة، كالسخأة ترمح لذيء ال يرمح لو الخجل.

***   

 اآلية الثانية:

 . 14آؿ عسخاف  (ِشيغَ بَ لاِء ك الّشداِت ِمَغ الذيػ اّشاِس ُحبُّ مُزيَِّغ ل)



212 

 

 مغ باب الحكع الذخعي.ذكخ )البشيغ( ىشا مغ باب كصف الػاقع، كليذ 

*** 

 اآلية الثالثة:

 .176ك 11( الشداء لمحكخ مثل حع األنثييغ)

 ، ىحا ليذ مغ باب تفزيل الحكخ عمى األنثى، بل ىػ باب السداكاة بيشيسا في الغشع كالغـخ
فسيخاث الحكخ أكبخ ألف الشفقة التي عميو أكبخ، فاالبغ إذا تدكج ىػ الحؼ تقع عميو لدكجتو 

 شفقة. كىحه القاعجة ليدت مصخدة، فيشاؾ حاالت تخث فييا األنثى مثل الحكخ.السيخ كال

*** 

 اآلية الخابعة:

ل هللُا بعَزيع عمى بعٍس كبسا أنفقػا ِمغ أمػاليع) ( الشداء الخجاُؿ قػَّامػَف عمى الشداِء بسا فزَّ
34. 

 ميع عمييغ.فّز : بسا لقاؿال ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء، فمػ كاف األمخ كحلظ 

*** 

 اآلية الخامدة:

 .6( اإلسخاء كأمجدناكع بأمػاؿ كبشيغ)

 قاؿ:

 ىل هللا يفزل البشيغ عمى البشات؟ هللا يسّغ عمييع بالبشيغ، لساذا لع يسّغ عمييع بالبشات أيًزا؟
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 قمت:

 ليذ ىحا ىػ السعشى.

 اآلية: 

 (.كجعمشاكع أكثخ نفيًخاثع رددنا لكُع الكّخة عمييع كأمجدناكع بأمػاٍؿ كبشيَغ )

 أؼ عّػضشاكع عغ البشيغ الحيغ فقجتسػىع في الحخب، فخجعتع كسا كشتع كأفزل! 

*** 

 اآلية الدادسة:

( الكيف الساُؿ كالبشػَف زيشُة الحياِة الجنيا كالباؾياُت الرالحاُت خيٌخ ِعشَج ربَِّظ ثػاًبا كخيٌخ أَمبلً )
46. 

 قاؿ لي:

 مغ زيشة الحياة الجنيا؟ىل ىحا يعشي أف البشات لدغ 

 قمت:

إذا سمسشا أف البشيغ ىشا بسعشى األبشاء الحكػر دكف اإلناث، فيحا ليذ مغ باب الحكع الذخعي، 
بل ىػ مغ باب كصف الػاقع، كقج يكػف الػاقع فاسًجا. فعخُب الجاىمية مثبًل كانػا يكخىػف 

 البشات، كفي قرز كأدىّغ ما تقذعخ لو األبجاف!

*** 

 بعة:اآلية الدا
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 .88( الذعخاء يـػ ال يشفع ماؿ كال بشػف ) 

 كانػا يتباىػف بالبشيغ، فالخصاب ىشا مغ كجية نطخىع، كليذ مغ باب الحكع الذخعي.

*** 

 اآلية الثامشة:

 (استغِفخكا ربَّكع إنَُّو كاَف َغفَّاًرا. ُيخسِل الدساَء عميكع ِمْجراًرا. كُيسِجْدُكع بأمػاٍؿ كبشيغَ )

 .12-10سػرة نػح 

 كاف عشجىع كثيخ مغ البشات، كقميل مغ البشيغ. 

 ىحا وهللا أعمع.

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شػاؿ  24

 ـ2020حديخاف  16

 
" وإْف كشتع عمى سفٍخ ولع تججوا كاتًبا فِخىاٌف مقبػضٌة فإْف أِمَغ بعُزكع  283سػرة البقخة 2

وال تكتسػا الذيادَة وَمغ يكتْسيا فإنَُّو آثٌع قمُبُو بعًزا فميؤدِّ الحي اؤُتِسَغ أمانَتُو وليتقِّ هللَا ربَُّو 
  بسا تعسمػَف عميٌع "وهللاُ 
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بة الدفخ : عمى كشظعمى سفخ: مدافخيغ، كليذ السعشى  )راجع البقخة  الدفخ، أك عمى ـأ
: جسع رىغ. كقج يأتي بسعشى القسار، كليذ ىػ رىاف( 6كالسائجة  ،43كالشداء  ،185ك 184

 يديج عمييا. غ يحل محل الكتابة في تػثيق الجيغ ك السقرػد ىشا. كالخى
أمغ الجائُغ السجيَغ، فمع يصمب أك لع يجج كتابة كال شيادة كال  : أؼ إفْ فإف أمغ بعزكع بعًزا

 ىًشا. ر 
 فميؤدِّ الحؼ اؤتسغ أمانتو: كال يسصل. كليتق هللا ربو: ال يكتع )مغ الحق شيًئا(. 

: كال يأب الذيجاء إذا ما ُدعػا. فسغ الذيادة. كفي اآلية الدابقةتسػا : كال تكفي ىحه اآلية قاؿ
 دعي إلى تحسل الذيادة فمُيجب، كمغ دعي إلى أدائيا فمُيجب.

*** 
 

 فييسا أمخ بالكتابة كالذيادة كالخىغ، مغ أجل تػثيق الجيغ. 283-282اآليتاف 

 لع يقل: كلع تججكا كاتًبا كال شاىًجا. -
 لدفخ، كفقجاف الكاتب؟جػاز الخىغ ىل ىػ مقيج با -
*** 

 لع يقل: كلع تججكا كاتًبا كال شاىًجا:

الذيادة في الدفخ قج ال تشفع إذا ما ُشمب الذاىج لمذيادة، أك إنيا تشفع كلكغ بتكمفة عالية. ليحا 
 لع يشز عمييا.

*** 

 جػاز الخىغ ىل ىػ مقيج بالدفخ، كفقجاف الكاتب؟
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كاإلرشاد، كليذ مغ باب الحكع بالجػاز أك الحخمة. قػلو تعالى في الخىغ مغ باب الػصف 
الجليل: قػلو: )فإْف أمغ بعُزكع بعًزا فميؤّد الحؼ اؤتسغ أمانتو(. القػؿ الدابق ضاىخه قج يفيج 
أف الجػاز مقّيج بأمخيغ، كلكغ القػؿ التالي يفيج أف الخىغ ليذ مصمػًبا. كبسا أنو غيخ مصمػب 

اح في الدفخ كالحزخ، كليذ في الدفخ فقط. كىػ رأؼ فيػ مباح، كبسا أنو مباح فيػ مب
 جسيػر الفقياء، بخبلؼ مجاىج كالزحاؾ كالطاىخية.

*** 

 كقػلو تعالى في الخىغ ليذ مغ باب القيج، بل ىػ مغ باب اإلرشاد.

 قاؿ الذيخ عبج الخحسغ الدعجؼ:

فإف كل لفطة في "يقػؿ كثيخ مغ السفدخيغ )...(: ىحا قيج غيخ مخاد، كفي ىحه العبارة نطخ، 
كتاب هللا فإف هللا أرادىا )...(، كإنسا مخادىع: غيخ مخاد ثبػت الحكع بيا" )القػاعج الحداف 

 (.26لتفديخ القخآف: القاعجة 

*** 

 تعميق:

قػؿ السفدخيغ كقػؿ الذيخ كاحج. كقج تكػف السذكمة في تدسية ىحا األمخ بالقيج، إذ قج ال يكػف 
لشسػذج الستعمق بالخىغ، أنو إف صح أف يدسى قيًجا فيػ قيج كحلظ أصبًل، كقج كججنا في ا

 لئلرشاد، كليذ قيًجا لمحكع الذخعي، وهللا أعمع. 

 
" هلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض وإْف ُتبجوا ما في أنفِدكع أو ُتخفػُه  284سػرة البقخة 2

ُب َمغ يذاءُ   عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "  وهللاُ  يحاِسْبكع بِو هللُا ؼيغِفُخ لَسغ يذاُء ويعحِّ
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: ُتطيخكا. تخفػه: : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف. ُتبجكاالدسػات: بالجسع. األرض 
: ىػ عاـ في الذيادة كغيخىا. ىل يحاسب السدمع بسا يخؽيو في السخاد بو كتساف الذيادة. كقيل

" يكمف هللا نفًدا إال كسعيافدو، أؼ بسا يزسخه كيحجث بو نفدو؟ قيل: إنو مشدػخ بقػلو: "كال ن
: قجيخ عمى معخفة ما تخفػنو، كعمى السغفخة كعمى العحاب، كعمى كل (. قجيخ286)اآلية 
 العبلقة بيغ مذيئة هللا كمذيئة البذخ عبلقة دؾيقة يرعب شخحيا. شيء.

 
اهلِل ومبلئكتِو " آمَغ الخسػُؿ بسا ُأندَؿ إليِو ِمغ ربِِّو والسؤمشػَف ُكلّّ آمَغ ب 285سػرة البقخة  2

ُؽ بيغ أحٍج ِمغ رُسمِو وقالػا سسعشا وأشعشا غُ   فخاَنظ ربَّشا وإليَظ السريُخ "وُكتبِو ورُسمِو ال نفخِّ
: اإليساف بالقزاء هلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو: ىحه أركاف اإليساف، يزاؼ إلييااإليساف با 

ػا ال نفخؽ. بيغ أحج: أؼ بيغ أحج اآلخخ. ال نفخؽ بيغ أحج مغ رسمو: أؼ: كقال كالقجر، كباليـػ
لع يقل: )كقالػا ال نفخؽ بيغ كأحج، أك: أحج كآخخ. لع يقل: )ال نفخؽ بيغ أحج كآخخ مغ رسمو(. 

لع يقل: )كالسؤمشػف آمشػا  (.خؽ بيغ أحج مغ رسمو سسعشا كأشعشاال نف. لع يقل: )(أحج مغ رسمو
 .باهلل كمبلئكتو(

قػلو. أشعشا: أشعشا قػلو أك أمخه. غفخاَنظ: مشرػب بفعل مححكؼ سسعشا: سسعشا قػلو، أك قبمشا 
 تقجيخه: ندألظ. السريخ: السخجع.

 
" ال يكمُِّف هللُا نفًدا إال ُوْسَعيا ليا ما كَدبْت وعمييا ما اكتدبْت ربَّشا ال  286سػرة البقخة  2

ا حَسمتُو عمى الحيَغ ِمغ قبِمشا ربَّشا وال ُتؤاِخْحنا إْف نِديشا أو أخصأنا ربَّشا وال َتْحِسْل عميشا إْصًخا كس
مشا ما ال شاقَة لشا بِو واعُف عشَّا واغِفْخ لشا وارحْسشا أنَت مػالنا  فانرْخنا عمى القػـِ تحسِّ

 الكافخيَغ "
  

 !في الجعاء مخات 3ربشا: تكخر ذكخىا في اآلية 
 : ال يكمف هللا نفًدا إال كسعيا



218 

 

حسمشا ما ال شاقة : كال تيف السالية. كمثمو قػلو في اآليةكالتكالىحا مبجأ في التكاليف الذخعية 
 لشا بو. 

البخىاف : لسا كانت الديئة ثقيمة، كفييا تكمف، زيج في لفِع فعِميا )اكتدبت: قاؿ في البخىاف
لسبالغة في جانب الديئة لثقميا : أتى بمفع االكتداب السذعخ بالكمفة كا(. كقاؿ في اإلتقاف3/34

 (.3/300)اإلتقاف 
 

(. 52( )أنسػذج ص 112ككبلميسا مشقػض بقػلو تعالى: "كمغ يكدب خصيئة أك إثًسا" )الشداء 
ا الديػ كالخصأ، أؼ : ما عجكالكذػؼ عبارة : اليـػ يدتعسل في بعس الفػاتيخنديشا أك أخصأنا

 ؼيرحح. 
 : كليشا، ناصخنا. كالسخاد التكاليف الذاقة. مػالنا: ثقبًل نعجد عشو، إصًخا

ة، كأدعية لمعمساء، في اآلية عجد مغ األدعية القخآنية. فيشاؾ أدعية في القخآف، كأدعية في الدشّ 
 كأدعية لمعػاـ. 

و، كىي آية السجايشة )اآلية كبيحا يشتيي تفديخ أشػؿ سػرة في القخآف، كفييا أشػؿ آية ؼي
282 .) 

 *** 
 

 ممحق باآليتيغ األخيختيغ:
 البقخة في ليمة كفتاهمغ قخأ باآليتيغ مغ آخخ سػرة 

 حجيث متفق عميو.

 نقل ابغ حجخ سبعة أقػاؿ في شخح الحجيث.

 كىي مشذػرة لسغ أرادىا.

 أنا أضيف معشى آخخ، كىػ السختار عشجؼ:
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 كفتاه عغ أدعية كأذكار أخخػ في ىحه الميمة.

 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441رمزاف  12

 ـ2020أيار  05

 
 عسخاف/ سػرة آؿ 3
 " ألع " 1سػرة آؿ عسخاف 3

جئت بيا أيًزا : ألْع. كىي الحخكؼ التي بُ اقخأ: ألف الـ ميع )حخكؼ مقصعة(. كال تقخأ 
 سػرة البقخة. ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة، يخاد مشيا التحجؼ كاإلعجاز.

 
 ال إلَو إال ىػ الحيُّ القيػـُ "" هللُا  2سػرة آؿ عسخاف 3

، ىػ السدتحق لمعبادة كحجه. الحي: الباقي الحؼ ال يسػت. : هللا كاحجال إلو إال ىػ 
 : عمى تجبيخ شؤكف العباد. كىي صيغة مبالغة لمقائع.  القيـػ

 
ًقا لسا بيَغ يج 3سػرة آؿ عسخاف  3 َؿ عميَظ الكتاَب بالحقِّ مرجِّ يِو وأندَؿ التػراَة واإلنجيَل " ندَّ
" 

لسا بيغ يجيو: مغ الكتب األخخػ. بالحق: بالرجؽ في : يا دمحم. الكتاب: القخآف. عميظ 
: مذتق مغ الشْجل، بسعشى الفخع، غ معشى الزياء في الجيغ. اإلنجيل: مذتقة مإخباره. التػراة 

 كأف اإلنجيل فخع مغ التػراة. أك مغ الشَجل بسعشى الدعة، كأف اإلنجيل كسع عمييع ما ضيقو
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القخآف جاء الفعل: "ندَّؿ"، كفي التػراة كاإلنجيل: "أندؿ". (. في 1/181التػراة )الشكت لمسجاشعي 
ًسا، كالتػراة كاإلنجيل ندال جسمة كاحجة.قاؿ الدمخذخؼ كغيخه  : ألف القخآف ندؿ مشجَّ

 
بسا أندؿ إليظ كما أندؿ مغ قبمظ" )البقخة  كالحيغ يؤمشػف ػلو تعالى: "ُد عميو قلكغ ىحا َيخِ  

 التالية: كأندؿ الفخقاف. لع يقل: ندؿ الفخقاف.انطخ أيًزا في اآلية (. 4
كلعل الرػاب أف كبل الفعميغ لمتعجية، كجسع بيشيسا، كمعشاىسا كاحج، جخًيا عمى عادة  

 (.  54ترخفيع في الكبلـ عمى كجػه شتى )أنسػذج ص العخب في 
 
 
ا بآياِت هللِا ليع " ِمغ قبُل ىجًى لمشاِس وأندَؿ الفخقاَف إفَّ الحيَغ كفخو  4سػرة آؿ عسخاف  3

ـٍ "عحاٌب   شجيٌج وهللُا عديٌد ذو انتقا
: القخآف الفخقاف بقة، فخَّؽ بيشيسا تقديع اآليات.: كبلـ تابع لآلية الدامغ قبل ىجػ لمشاس 

ىحه اآلية ليا  يفخؽ بيغ الحق كالباشل، كيشصبق عمى جسيع الكتب الدساكية قبل تحخيفيا.
 فاصمتاف. عديد: قػؼ.

 
 شيٌء في األرِض وال في الدساِء "" إفَّ هللَا ال َيْخَفى عميِو  5سػرة آؿ عسخاف 3

 ( كغيخىع.لحيغ جاء ذكخىع في اآلية الدابقةاال يخفى عميو شيء: مغ أعساؿ الكافخيغ ) 
 
ـِ كيَف يذاُء ال 6سػرة آؿ عسخاف 3 ركع في األرحا   إلَو إال ىػ العديُد الحكيُع "" ىػ الحي ُيرػِّ

العديد:  : يخمق صػرتكع مغ ذكخ أك أنثى، مغ حدغ أك ؾبح، كغيخ ذلظ.عػركير 
 القػؼ. الحكيع: الحؼ يزع كل شيء في مػضعو.

 
ُـّ الكتاِب وُأَخُخ  7سػرة آؿ عسخاف  3 " ىػ الحي َأندَؿ عميَظ الكتاَب مشُو آياٌت ُمْحكساٌت ىغَّ أ

متذابياٌت فأما الحيَغ في قمػِبيع زيٌغ فيتَّبعػَف ما تذابَو مشُو ابتغاَء الفتشِة وابتغاَء تأويمِو وما 
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كَُّخ إال أولػ ما يحّ ا بِو ُكلّّ ِمغ عشِج ربِّشا و َيعمُع تأويَمُو إال هللُا والخاسخػَف في العمِع يقػلػَف آمشَّ 
 األلباِب " 

ىػ: أؼ هللا. الكتاب: القخآف. أـ الكتاب: أصل الكتاب. لع يقل: ىغَّ أميات الكتاب  
و، : تأكيل الستذاب: الكفخ. تأكيموفتشة: ميل عغ الحق. ال(. زيغ1/193)معاني القخآف لؤلخفر 

لتفديخ، انطخ تفديخ في التأكيل كأنػاعو كالفخؽ بيشو كبيغ ا) تفديخه، أك عاقبتو السشتطخة.
 كما يعمع تأكيمو إال هللا: جسمة اعتخاضية.(. 1/355الشرػص 

 يّحّكخ: يتحّكخ.الخاسخػف: مبتجأ خبخه جسمة: "يقػلػف آمشا". ُكٌل: أؼ محسكسو كمتذابيو. 
 : العقػؿ. األلباب
" ندؿ أحدغ الحجيث كتاًبا متذابًيا(. "هللا 1كست آياتو" )ىػد كتاب أحفي مػضع آخخ: " 
 (.23)الدمخ 
فالقخآف كمو محكع إف أريج بإحكامو إتقانو كجساؿ نطسو، ككمو متذابو إف أريج بتذابيو  

، مباحث في عمـػ القخآف ص 664قانػف التأكيل ص اثل آياتو في الببلغة كاإلعجاز )تس
281.) 

 :مشيا ،أقػاؿذابو في آية آؿ عسخاف كفي السحكع كالست 
السحكع ما عخؼ السخاد مشو، كالستذابو ما استأثخ هللا بعمسو، كالحخكؼ السقصعة في  -

 أكائل بعس الدػر.
السحكع ما كاف معقػؿ السعشى، كالستذابو بخبلفو، كأعجاد الرمػات، كاختراص الرياـ  -

 بخمزاف دكف سػاه.
 بو ما احتسل أكجًيا متعجدة.السحكع ما ال يحتسل مغ التأكيل إال كجًيا كاحًجا، كالستذا -
، كالستذابو تابٌع  - السحكع ما استقلَّ بشفدو، كالستذابو ما ُيخّد إلى غيخه، أؼ السحكع مدتقلّّ

 لو. 
 (.3/3، كالستذابو ما يجرؾ بالػتأكيل )اإلتقاف السحكع ما يجرؾ بالتشديل -
ىحا السخاد، السحكع ما أحكع السخاد بو، لسجيئو عمى صفة ال يسكغ أف يحتسل معيا إال  -

 (. 51ص  ،تذابو ما التبذ فيع السخاد مشو )متذابو القخآف لدرزكركالس
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: مغ فػائج الستذابو حث العمساء عمى الشطخ السػجب لمعمع بالغػامس، قاؿ العمساء 

كالبحث عغ الجقائق، فإف استجعاء اليسع لسعخفة ذلظ مغ أعطع القَخب، كمغ فػائجه أيًزا ضيػر 
الجرجات، إذ لػ كاف القخآف كمو محكًسا، ال يحتاج إلى تأكيل كنطخ، لدقط التفاضل كتفاكت 

االمتحاف، كبصل التفاضل، كاستػت مشازؿ الخمق، كلع يطيخ فزل العالع عمى غيخه. كلع يفعل 
هللا ذلظ، بل جعل بعزو محكًسا، ليكػف أصبًل لمخجػع إليو، كبعزو متذابًيا، يحتاج إلى 

لخّد إلى السحكع، كالعمع بصخؽ التأكيبلت، كالتخجيح بيشيا، كاالفتقار في االستشباط كاالستخخاج، كا
داد تعمع ذلظ إلى تحريل عمـػ كثيخة، مثل عمع المغة كالشحػ كالسعاني كالبياف كأصػؿ الفقو، فتد 

، 87، كتأكيل مذكل القخآف ص 3/35، كاإلتقاف 2/75البخىاف السذقة كيدداد معيا الثػاب )
، 1/25، كمتذابو القخآف لمقاضي عبج الجبار 57، كتشػديو القخآف ص 416كدرة التشديل ص 

 (. 311ك 1/171، كتفديخ الشرػص 76ص كمتذابو القخآف لدرزكر 
: الحكسة مغ الستذابو البعث عمى الشطخ، كالبحث عغ عمع القخآف، لئبل كقاؿ الشيدابػرؼ  

ذابو باالستشاد إلى السحكع، ال (. كيجب تفديخ الست1/235)كضح البخىاف تيسل األدلة العقمية 
 العكذ.

 
رحسًة إنََّظ أنَت " ربَّشا ال ُتِدْغ ُقمػَبشا بعَج إذ ىجيَتشا وىْب لشا ِمغ َلُجْنَظ  8سػرة آؿ عسخاف  3

 الػىَّاُب "  
 ال ُتِدْغ قمػبشا: ال ُتِسْل قمػبشا عغ الحق.  

 :ي القخآف في ثسانية مػاضع" كردت ف"بعج إذ
 (.8مػبشا بعج إذ ىجيتشا" )آؿ عسخاف " ال تدغ ق  – 1
 (.80إذ أنتع مدمسػف " )آؿ عسخاف  " أيأمخكع بالكفخ بعج  – 2
 (.71األنعاـ عج إذ ىجانا هللا " )" كُنخدُّ عمى أعقابشا ب  – 3
 " قج افتخيشا عمى هللا كحًبا إف عجنا في ممتكع، بعج إذ نجانا هللا مشيا "   – 4

 (.89)األعخاؼ         
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 (.115ًما بعج إذ ىجاىع " )التػبة " كما كاف هللا ليزلَّ قػ   – 5
 (.29حكخ بعج إذ جاءني " )الفخقاف " لقج أضمشي عغ ال  – 6
نظ عغ آيات هللا  – 7  (.87بعج إذ أندلت إليظ " )القرز  " كال يرجَّ
 (.32غ اليجػ بعج إذ جاءكع " )سبأ " أنحغ صجدناكع ع  – 8
 

  (.4/208)البخىاف  ؟"بعج أف: "ىل ىي بسعشى 
. فمػ حمت محميا لرار 80بعجىا، إال في آية آؿ عسخاف  يسكغ أف تحل محميا بجكف أؼ تغييخ

 الكبلـ: "بعج أف كشتع مدمسيغ".
ىا " ىشا ال أضشيا فجائية، بل أضشيا ضخؼية. لكغ ما معشاىل تختمف عغ: "بعج أف"؟ "إذ 

 ىشا، كماذا تزيف بالسقارنة مع: "بعج أف"؟ 
: ال يقخفَّ أحج ، مغ ذلظ قػؿ عسخ رضي هللا عشوتكاد تججىا في لغة البذخ، إال قميبلً ال  

 ". (. لكشظ كثيًخا ما تججىا مشػنة: "بعجئحٍ 10/587بالرغار بعج إذ أنقحه هللا مشو )السغشي 
  

: ال نجرؼ. كفتذت عشيا في كتب المغة مغ عمساء المغة كالتفديخ، فقالػاسألت عشيا عجًدا 
"، كقػؿ "بعج أف :كقػؿ صاحب البخىاف بأنيا بسعشىيخ، فسا كججت فييا ما يذفي الغميل، كالتفد

(. 3/30خخجت عغ الطخؼية لئلضافة إلييا )الجر السرػف صاحب الجر السرػف بأنيا ىشا 
ككثيخ مغ السفدخيغ السعاصخيغ يعيجكف تفديخ ما ىػ مفدخ، كقمسا يجتيجكف في تفديخ ما لع 

مشذػر في صحيفة عميشا أيًزا أف نعمسيع ما نجيل )نعمع الشاس ما نعمع، ك  يفدخ. إف عميشا أف
ذخىا في الرحيفة نفديا ـ، كأعيج ن25/11/2002ىػ = 20/9/1423الػحجة، أبػ ضبي

                ـ(. 30/3/2003ىػ = 27/1/1424
 اب ردّ : األكلى جاءت في الرجر، كالثانية جاءت في العجد. كىحا مغ ب"َىْب"، "الػىاب" 

 : عجد عمى الرجر. كمثمو قػلو تعالىال
سبلئكة يذيجكف ككفى باهلل شييًجا" )الشداء لكغ هللا يذيج بسا أندؿ إليظ أندلو بعمسو كال"   -     
166 .) 
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سخخكا مشيع ما كانػا بو يدتيدئػف" )األنعاـ كلقج استيدغ بخسل مغ قبمظ فحاؽ بالحيغ " -
10.) 

 
*** 

 ممحق باآلية:
 الػىاب

 .8( سػرة آؿ عسخاف إنظ أنت الػىاب)

 الػىاب:

 الحؼ يعصي كثيخيغ، كيعصي كثيًخا.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:

 غيخ مشاسبة.

 ىػ(:310-)الصبخؼ 

 .إنظ أنت الػسعصي عبػادؾ التػفػيق كالدجاد، لمثبػات عمػى ديشظ، كترجيق كتابظ كرسمظ

*** 

 ىػ(: 333-)الساتخيجؼ 

 .كيبحؿ ما ليذ عميوالػىاب ىػ الُسْفِزل الحؼ ييب 

*** 
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  ىػ(:360-)الصبخاني 

  .أنَت السعصي

 .كالػىَّاب الحؼ مغ عادِتو اإلعصاُء كاليبة

*** 

 ىػ(: 597-)ابغ الجػزؼ 

ا الحؼ يجػد بالعصاء مغ غيخ استثابة، كالسخمػقػف ال يسمكػف أف ييبػا شفاًء لدؿيع، كال كلجً 
 .ياءلعؿيع، وهللا تعالى قادر عمى أف ييب جسيع األش

*** 

 ىػ(: 606-)الخازؼ 

 .أنت الػىاب الحؼ مغ ىبتظ حرمت حقائق األشياء كذكاتيا كماـياتيا ككجػداتيا

*** 

 ىػ(:725-) الخازف 

  .اليبة العصية الخالية عغ األعػاض كاألغخاض

 .كالػىاب في صفة هللا تعالى أنو يعصي كل أحج عمى قجر استحقاقو

*** 

 ىػ(:754-)حياف أبػ 
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  .العالع بالسذكبلتإنظ أنت 

  .اؿ، كإف كانػا قج قالػا: كىػب، لسشاسبة رؤكس اآلؼكأتى بريغة السبالغة التي عمى فعّ 

*** 

 ىػ(:885-)البقاعي 

 .ا مغ غيخ قرج مغ السػىػبالعصية سساحً 

*** 

 ىػ(: 1241-)حاشية الراكؼ عمى تفديخ الجبلليغ 

 .أؼ الحؼ تعصي الشػاؿ قبل الدؤاؿ

*** 

 ىػ(: 1270-)األلػسي 

 .تعميل لمدؤاؿ أك إلعصاء السدؤكؿ

*** 

 ىػ(: 1332-)القاسسي 

 .كثيخ الشعع كاإلفزاؿ، جديل العصايا كالشػاؿ

*** 

 األحج:
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 ىػ1441رمزاف  10

 ـ2020أيار  03

 
 فَّ هللَا ال ُيخمُف السيعاَد " " ربَّشا إنَظ جامُع الشاِس ليػـٍ ال ريَب ؼيِو إ 9سػرة آؿ عسخاف  3
 

لع يقل:  لع يقل: لسيعاد ال ريب ؼيو.لؿيامة كالحداب كالجداء. : يـػ اال ريب ؼيويـػ  
 )إنظ ال تخمف السيعاد(.

جكف، كال : السػعج، الػعج. إف هللا ال يخمف الػعج، ألف عمسو كامل، أما البذخ فقج يعِ السيعاد
الػفاء بالػعج. يعقجكف، الحتساؿ إخبلفيع بالػعج، كإف كاف مغ السدتحب عشج جسيػر العمساء 

عمى ىحا الػعج، مثل  كذىب بعزيع إلى اإللداـ بالػفاء بو إذا دخل السػعػد لو في التداـ بشاءً 
: تدكْج كلظ كحا، فإذا تدكج كجب الػفاء. لكغ بعس السعاصخيغ قج أحمػا الػعج محل أف يقػؿ لو
عمو حبلاًل. ففي ىحه الحالة فإذا كاف العقج حخاًما فإف الػعج ال يج جعمػا الػعج ممدًما.العقج، ثع 

 .، وهللا أعمعال يجػز أف يكػف الػعج ممدًما، ألف الػعج السمـد يأخح حكع العقج
 
يًئا " إفَّ الحيَغ كفخوا لغ ُتغشَي عشيع أمػاُليع وال أوالُدىع ِمَغ هللِا ش 10سػرة آؿ عسخاف 3

 وأولئَظ ىع َوقػُد الشاِر "
 يقل: )كىع َكقػد الشار(.لع  : حصب.كقػد: اقخأىا بفتح الػاك 

 
نػِبيع " كجأِب آِؿ ِفخعػَف والحيَغ ِمغ َقبِميع كحَّبػا بآياِتشا فأخحىُع هللُا بحُ  11سػرة آؿ عسخاف 3

 وهللُا شجيُج العقاِب " 
، أك دأبيع قخير كجأب آؿ فخعػف  : دأب مذخكيادة. ىشاؾ مححكؼ تقجيخه: كعكجأب 
  شجيج العقاب: لمسكحبيغ باآليات.أخحىع بحنػبيع: أىمكيع.  : مغ األمع الكافخة.. ِمغ َقبميعكجأب
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 َف إلى جيشََّع وبئَذ الِسياُد "" ُقْل لمحيَغ كفخوا سُتغمبػَف وُتحذخو 12سػرة آؿ عسخاف  3
  ستغمبػف: في الجنيا. كتحذخكف: في اآلخخة.

(. "الحؼ جعل لكع 29مخيع يف نكمع مغ كاف في الَسْيج صبًيا" )كالِسياد: الَسْيج. قاؿ تعالى: "
(. "الحؼ جعل لكع األرض 6(. "الحؼ جعل لكع األرض ِمياًدا" )الشبأ 53األرض َمْيًجا" )شو 

بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. السياد: فاعل. السخرػص بالحـ مححكؼ (. 22ِفخاًشا" )البقخة 
 تقجيخه: جيشع.

 
فئٌة ُتقاتُل في سبيِل هللِا وأخخى كافخٌة " قج كاَف لكع آيٌة في فئتيِغ التَقتا  13سػرة آؿ عسخاف  3

 ذلَظ لِعْبخًة ألولي األبراِر " َيَخْوَنيع ِمْثَمْيِيع رأَي العيِغ وهللُا يؤيُِّج بشرخِِه َمغ يذاُء إفَّ في
 آية: عبخة. انطخ آخخ اآلية: عبخة.  
كإنسا عخفشا  : فئة مؤمشة تقاتل في سبيل هللا، كأخخػ كافخة تقاتل في سبيل الصاغػت.التقجيخ

ي السححكؼ في كل جسمة مغ الجسمتيغ بجاللة الجسمة األخخػ عميو، كىػ ما يعخؼ باالحتباؾ ف
 لع يقل: )كانت لكع(.(. 3/205عمع البجيع )اإلتقاف 

الكافخَة مثمييع في العَجد. كقيل: العكذ. كفي قخاءة: : أؼ تخػ الفئُة السؤمشُة الفئَة يخكنيع مثمييع
  لع يقل: )إف في ذلظ آلية ألكلي األبرار(.. (تخاىا ِمْثَمْييا): صاب. لع يقلتخكنيع، بتاء الخ

 
" ُزيَِّغ لمشاِس حبُّ الذيػاِت ِمَغ الشداِء والبشيَغ والقشاشيِخ الُسَقشصخِة ِمَغ  14سػرة آؿ عسخاف  3

ـِ والحخِث ذلَظ متاُع الحياِة الجني مِة واألنعا  عشَجُه ُحْدُغ ا وهللاُ الحىِب والفزِة والخيِل السدػَّ
  السآِب "

 . 14آؿ عسخاف  (ِشيغَ بَ لاِء ك الّشداِت ِمَغ الذيػ اّشاِس ُحبُّ مُزيَِّغ ل)

ذكخ )البشيغ( ىشا مغ باب كصف الػاقع، كليذ مغ باب الحكع الذخعي. راجع سػرة البقخة 
 البشات.تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ عمى : 282
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ؤلفة، األضعاؼ السزاعفة. : اآلالؼ السالكسيات الكثيخة، عمى غخار قػلظ :القشاشيخ السقشصخة
: الدرع كالغخس، مشو: الديسا: العبلمة. األنعاـ: اإلبل كالبقخ كالغشع. الحخثسة. ك : السعمّ مةالسدػّ 

مغ حيث الكع  لو شج هللا في اآلخخة ما ىػ أحدغمغ أراد متاع الجنيا فعأك الدركع كالثسار. 
 كالشػع كالدمغ.

 الدائمة، كاألصػؿ الثابتة.  : األصػؿه اآلية أنػاع األمػاؿ أك األصػؿت ىحضسّ 
حدغ : السخجع. : الذيء الفاني الدائل. السآبتفع بو في البيت كغيخه. كالسقرػد: كل ما يشمتاع

آب مشاسب لقػلو: السآب، ألف حدغ الس )شّخ( السآب: لسغ آمغ كعسل صالًحا. لع يحكخ سػء
 متاع.

 
  لعل معشى اآلية أف السدمع إذا تعارضت عشجه الحياة الجنيا مع الحياة اآلخخة آثخ الحياة اآلخخة.

 
 فة. تجخل فييا الذيػات.الذيػات: تعشي الحاجات بمغة عمع االقتراد. الحاجات: كمسة ممصّ 

حاجات الشاس بالسعشى االقترادؼ غيخ محجكدة، في حيغ أف السػارد االقترادية محجكدة،  
كمغ ىشا تشذأ السذكمة االقترادية. كالحاجات بالسعشى االقترادؼ الػضعي تتزسغ 

ىحا مجعػًما بقػة  داـ كل ما ،الزخكريات كالحاجيات كالكساليات كالذيػات كالدخؼ كالتبحيخ
، خبلًفا الشبػؼ  ثكثابتة بالحجي ىحا فالسذكمة االقترادية قائسة في اإلسبلـ كعمى(. شخائية )نقػد

، كالساكردؼ إسيامات عمساء السدمسيغ فييا في مػضع آخخ كقج بيشت لسا زعسو بعس الكاتبيغ.
  كالغدالي كالعد بغ عبج الدبلـ.

 قاؿ الساكردؼ:

 شيػاتيا )أؼ الشفذ( غيخ متشاـية". "إفّ 

 كقاؿ الغدالي:

 األمػاؿ محجكدة )متشاـية(.إف 
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 كحاجات اإلنداف ال تشحرخ.

 
أما الخغبات فحتى لػ كانت مقترخة عمى الزخكريات فبل عبخة بيا ما دامت غيخ مقتخنة بقػة 

ية، ناشئة مغ التػزيع اإلنتاجي )أجخ، إيجار، ربح، فائجة(، أك مغ إعادة التػزيع )زكاة، شخائ
 (.إعانة، إرث، ـبة

 
 
" ُقْل أؤنبئكع بخيٍخ ِمغ ذلكع لمحيَغ اتَقػا عشَج ربِّيع جشاٌت تجخي ِمغ  15 سػرة آؿ عسخاف3

خٌة وِرضػاٌف مِ   غ هللِا وهللُا بريٌخ بالعباِد "تحِتيا األنياُر خالجيَغ فييا وأزواٌج ُمَصيَّ
في اآلية الدابقة قاؿ: حدغ خ مغ ذلكع الستاع الجنيػؼ. : بخي: يا دمحم. بخيخ مغ ذلكعقل 
 في ىحه اآلية فّرل حدغ السآب.السآب. 

 لع يقل: )بخيخ مغ ذلظ(.
 أؼ بتصمعات العباد. بريخ بالعباد:مصيخة: مغ الحيس. رضػاف: رضا. 

 (.يارتجخؼ تحتيا األنلع يقل: )
 بريخ بالعباد: عميع بالعباد.

 
 ُذنػَبشا وِقَشا عحاَب الشاِر " " الحيَغ يقػلػَف ربَّشا إنَّشا آمشَّا فاغِفْخ لشا  16سػرة آؿ عسخاف 3

 اآلية كاضحة. 
 
 والسدتغفخيَغ باألسحاِر " رادقيَغ والقانتيَغ والُسْشفقيغَ " الرابخيَغ وال 17سػرة آؿ عسخاف  3
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(. القانتيغ: 16"الحيغ يقػلػف" )اآلية  :(، أك لػ15"الحيغ اتقػا" )اآلية  :: صفة لػالرابخيغ 
: قج يعشي شمػع الفجخ. السدتغفخيغ باألسحار: آخخ الميل إلى َسَحخالسصيعيغ. األسحار: جسع 

 السرميغ صبلة الربح. 
 
 إلَو " َشِيَج هللُا أنَُّو ال إلَو إال ىػ والسبلئكُة وأولػ العمِع قائًسا بالقدِط ال 18سػرة آؿ عسخاف 3

 إال ىػ العديُد الحكيُع "
شيج . التقجيخ: )حاؿ: ال إلو إال ىػ(. قائًسا شيج هللا كالسبلئكة كأكلػ العمع أنولع يقل: ) 

: العجؿ. ال إلو إال ىػ: ذكخىا أنو ال إلو إال ىػ قائًسا بالقدط(. القدطهللا كالسبلئكة كأكلػ العمع 
العديد: القػؼ ال ُيغمب. الحكيع: الحؼ : ىػ. في اآلية مختيغ. العديد: خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه

 يعجؿ كيزع كل شيء في مػضعو.
 
" إفَّ الجيَغ عشَج هللِا اإلسبلـُ وما اختمَف الحيَغ ُأوتػا الكتاَب إال ِمغ بعِج  19سػرة آؿ عسخاف  3

 سخيُع الحداِب "ما جاءىع العمُع بػًيا بيشيع وَمغ يكفْخ بآياِت هللِا فإفَّ هللَا 
بػًيا: شمًبا بلـ )الدبلمة(، أك مغ التدميع )التدميع ألمخ هللا(. : مأخػذ مغ الداإلسبلـ 

 (.)لمخئاسة(. لع يقل: )إال بعج ما جاءىع العمع
 (.213" )البقخة ج ما جاءتيع البيشات بػًيا بيشيع" كما اختمف ؼيو إال الحيغ أكتػه مغ بع -
 (.19" )آؿ عسخاف بعج ما جاءىع العمع بػًيا بيشيع " كما اختمف الحيغ أكتػا الكتاب إال مغ -
 (.14" )الذػرػ ما جاءىع العمع بػًيا بيشيع بعج " كما تفخقػا إال مغ -
 (. 17" )الجاثية بعج ما جاءىع العمع بػًيا بيشيع " فسا اختمفػا إال مغ -

 يتع الحداب في زمغ قجره صفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف.سخيع الحداب: فػرؼ الحداب، 
 
" فإْف حاجُّػؾ َفُقْل أسمسُت وجيَي هلِل وَمِغ اتَبَعِغ وُقْل لمحيَغ أوتػا  20سػرة آؿ عسخاف  3

الببلُغ وهللُا بريٌخ الكتاَب واألمييَغ أأسمستع فإْف أسمسػا فقِج اىتَجوا وإْف تػلَّػا فإنسا عميَظ 
 بالعباِد "
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شػر عذخة يا ابغ عا: ذكخ تحت: ذاتي، نفدي. أسمست كجييػؾ: حاججػؾ. كجييحاجُّ  
 (. 3/203معاف ىي جساع اإلسبلـ )تفديخ ابغ عاشػر 

ز فييا ىشا : مفعػؿ بو مشرػب بالفتحة السقجرة قبل ياء الستكمع. كياء الستكمع يجػ كجييَ  
أنا كمغ اتبعشي. كفي قخاءة  :تبعغِ (. كمغ امغ حيث المغة الفتح )كجيَي( كالدكػف )كجييْ 

 (.لياء. األمييغ: الحيغ ال كتاب ليع. تػلػا: أعخضػا )عغ اإلسبلـغ اتبعشي، بإثبات ا: كمأخخػ 
  بريخ بالعباد: بريخ بأعساليع.

 
" إفَّ الحيَغ يكفخوَف بآياِت هللِا ويقتمػَف الشبييَغ بغيِخ حقٍّ ويقتمػَف  21سػرة آؿ عسخاف  3

ْخىع بعحاٍب أليٍع "الحيَغ يأمخوَف بالقدِط ِمَغ الشاِس   ؼبذِّ
: بحق. يقتمػف الحيغ يأمخكف بالقدط: تػكيج، فبل تفيع أف األنبياء يقتمػف بغيخ حق 

يقتمػنيع ألنيع يأمخكف بالعجؿ، كىع يأمخكف بالطمع، يقتمػنيع ألنيع يعكخكف عمييع ضمسيع 
 كمآربيع. كلمسقارنة لجيشا:

 (.61البقخة " كيقتمػف الشبييغ بغيخ الحق" ) -
 (.21ف " كيقتمػف الشبييغ بغيخ حق" )آؿ عسخا -
 (.  112" كيقتمػف األنبياء بغيخ حق" )آؿ عسخاف  -

 
 ، إرادة التيكع كاالستيداء. فالبذارة تدتخجـ في اإلخبار عسا يدّخ،(فأنحرىع): لع يقل 

 (.3/155كالشحارة في اإلخبار عسا يدػء )اإلتقاف 
 
 واآلخخِة وما ليع ِمغ ناصخيَغ " " أولئَظ الحيَغ حِبصْت أعساُليع في الجنيا 22سػرة آؿ عسخاف 3

 : بصمت. حبصت 
 
" ألْع َتَخ إلى الحيَغ ُأوتػا نريًبا ِمَغ الكتاِب ُيْجَعػَف إلى كتاِب هللِا ليحكَع  23سػرة آؿ عسخاف 3

 ػلَّى فخيٌق مشيع وىع ُمعخضػَف "بيَشيع ثع يت
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يديًخا مغ كتابيع، كلعل السقرػد: أىل  الحيغ أكتػا نريًبا مغ الكتاب: الحيغ عمسػا شيًئا 
الكتاب، أكتػا نريًبا مشو: ألف الكتاب )بسعشى الكتب( لع يتع إال بالقخآف. كتاب هللا: التػراة. 

خآف. يتػلى فخيق مشيع كىع معخضػف: يشرخفػف كىع معخضػف. جسمة: "كىع : القكقيل
يتػلػف كىع معخضػف(. لع يقل: اإلعخاض ىػ التػلي. لع يقل: )ثع : حاؿ مؤكجة، ألف معخضػف"

 (.إلى فخيق مغ الحيغ أكتػا الكتاب ألع تخ)ألع تخ إلى بعس الحيغ أكتػا(. لع يقل: )
 
شا الشاُر إال أياًما معجوداٍت وغخَّىع في ديِشيع  24سػرة آؿ عسخاف 3 " ذلَظ بأنَّيع قالػا لغ تسدَّ

 وَف "ما كانػا يفتخ 
تسدشا  لغغ الكحب. خجعيع كحبيع. كىػ قػليع: "ؼ م: أغخَّىع: خجعيع. ما كانػا يفتخكف  

 (.18السائجة " )الشار إال أياًما معجكدات" أك "نحغ أبشاء هللا كأحباؤه
 
 " فكيَف إذا جسعشاىع ليػـٍ ال ريَب ؼيِو َوُوفَِّيْت كلُّ نفٍذ ما كَدَبْت وىع 25سػرة آؿ عسخاف 3

 ال ُيطمسػَف "
: مغ خيخ أك شخ. ال ككّفيت: ككّفيت ؼيو. ما كدبتليـػ ال ريب ؼيو: ليػـ الحداب.  

 : بشقز ثػاب أك زيادة عقاب.  طمسػف يُ 
 
" ُقِل الميعَّ مالَظ الُسمِظ ُتؤتي الُسمَظ َمغ تذاُء وَتْشِدُع الُسمَظ مسَّغ تذاُء  26سػرة آؿ عسخاف  3

 جيٌخ "  ُخ إنَظ عمى كلِّ شيٍء قوُتِعدُّ َمغ تذاُء وُتِحؿُّ َمغ تذاُء بيجَؾ الخي
: ما صاعة، أك الشرخ، أك الغشى. الخيخ: بالمغ تذاء : الشبػة، أك الدمصاف. تعدّ السمظ 

: ضخب مصمق، كىػ لعقل كالعجؿ كالفزل كالشفع. كقيل: الخيخ ضخبافيخغب ؼيو كل إنداف، كا
أف يخغب ؼيو كل أحج بكل حاؿ، كالجشة، كضخب مقيج، كىػ أف يكػف خيخ الػاحج شًخا آلخخ 

ؿ، فإنو خيخ لسغ عسل ؼيو صالًحا، كشخ لسغ اكتدبو مغ حخاـ. كقج يصمق الخيخ عمى كالسا
: أؼ الخيخ (. بيجؾ الخيخ300الساؿ، أك عمى صشف مشو، كالخيل )مفخدات ألفاظ القخآف ص 
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لع يقل: )بيجؾ الخيخ  شدب إلى هللا.كالذخ، فاآلية تتحجث عشيسا مًعا، كشػػ الذخ كي ال يُ 
 كالذخ(. عمى كل شيء قجيخ: عمى إيتاء السمظ كندعو، كاإلعداز كاإلذالؿ، ككل شيء آخخ.

 
" ُتػلُج الميَل في الشياِر وُتػلُج الشياَر في الميِل وُتخخُج الحيَّ ِمَغ السيِِّت  27سػرة آؿ عسخاف 3

 اٍب "وتخزُؽ َمغ تذاُء بغيِخ حد وُتخخُج السيَِّت ِمَغ الحيِّ 
ساعة، فإذا زاد الشيار نقز الميل، كبالعكذ، أؼ  24: تجخل. مجسػع الميل كالشيار تػلج 

الحب : تخخج الدرع مغ دة في اآلخخ. تخخج الحي مغ السيتيجعل ما نقز مغ أحجىسا زيا
ىا، كفي : بتذجيج الياء ككدخ مثبًل. كتخخج السيت مغ الحي: كتخخج الحب مغ الدرع. السيَّت

: ات. السيَّت: مغ مفخَّؽ بعس العمساء بيشيسا فقالػا: السْيت: السْيت. ك ؽيفيا كتدكيشياقخاءة بتخ
 . 212راجع البقخة  :مغ سيسػت. بغيخ حداب

 
" ال يتَِّخِح السؤمشػَف الكافخيَغ أولياَء ِمغ دوِف السؤمشيَغ وَمغ يفعْل ذلَظ  28سػرة آؿ عسخاف 3

ركُع هللاُ فميَذ ِمَغ هللِا في شيٍء إال أْف    نفَدُو وإلى هللِا السريُخ "تتُقػا مشيع ُتقاًة ويححِّ
: تؿية، لمسحافطة عمى هللا في شيء. تقاة )ديغ( غ هللا في شيء: فميذ ىػ مغفميذ م 

الشفذ كالعخض كالساؿ. كىي عشجنا مغ باب الخخز، كليدت أصبًل مغ أصػؿ الجيغ. كتجػز 
: أؼ إلى حج الشفاؽ. يححركع هللا نفدوالسجاراة ؼيسا ال ييجـ حًقا، كال يبشي باشبًل، ما لع تشتو 

 إلى هللا السريخ: لمحداب كالجداء. عقابو.
 
إْف ُتخفػا ما في صجوِركع أو ُتبجوُه يعمْسُو هللُا ويعمُع ما في  " ُقلْ  29سػرة آؿ عسخاف 3

 ِض وهللُا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "الدسػاِت وما في األر 
(. 284أنفدكع أك تخفػه يحاسبكع بو هللا" )البقخة كإف تبجكا ما في في مػضع آخخ: " 

"، بل ىػ معصػؼ عمى جسمة الذخط، ألف عمع ويعمسْ كيعمُع: ليذ معصػًفا عمى جػاب الذخط "
هللا بسا في الدسػات كاألرض ثابت مصمًقا غيخ معمق عمى إخفاء ما في نفػسيع كإبجائو. كما في 

: وهللا (. لعل التقجيخ3/222التعسيع يجعميا في قػة التحييل )تفديخ ابغ عاشػر الجسمة مغ قػة 
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: قجيخ عمى العمع بسا في الرجكر، كالقجيخ عمى قجيخ الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.يعمع. 
 كل شيء آخخ.

 
" يػـَ تجُج كلُّ نفٍذ ما عسمْت ِمغ خيٍخ ُمْحَزًخا وما عسمْت ِمغ ُسػٍء  30سػرة آؿ عسخاف 3

ركُع هللاُ   نفَدُو وهللُا رؤوٌؼ بالعباِد " تػدُّ لػ أفَّ بيَشيا وبيَشُو أَمًجا بعيًجا ويححِّ
 كما عمست مغ سػء: محزًخا.: ما عسمتو. تجج. ما عسمت يـػ تجج: يـػ الحداب 

 بعيًجا: بعيًجا جًجا.مجػ، زماًنا.  : مجة،(. أمًجا49)انطخ سػرة الكيف  
 رؤكؼ بالعباد: إذا تابػا كأصمحػا. .28: كردت في اآلية كيححركع هللا نفدو

 
" ُقْل إْف كشتع ُتحبُّػَف هللَا فاتبعػني ُيْحِبْبكُع هللُا ويغِفْخ لكع ذنػَبكع وهللُا  31سػرة آؿ عسخاف 3

 غفػٌر رحيٌع "
أمخ مبشي عمى ححؼ  : فعلالفاء رابصة لجػاب الذخط. اتبعػا: قل: يا دمحم. فاتبعػني 

غفػر: كثيخ حل مفعػؿ بو. : ضسيخ مترل في مالشػف. كالػاك: فاعل. كالشػف: لمػقاية. كالياء
  السغفخة لمحنػب، ككثيخ السغفخة لمسحنبيغ. صيغة السبالغة تشرب عمى كثخة الحنػب ككثخة العجد.

 
 الكافخيَغ " " ُقْل أشيعػا هللَا والخسػَؿ فإْف َتػلَّػا فإفَّ هللَا ال يحبُّ  32سػرة آؿ عسخاف 3

تػلػا: يسكغ أف  ككصفيع بالكفخ. : فإف هللا ال يحبيع. أضيخ السزسخقل: ليع. لع يقل 
 : تتػلػا )الدمخذخؼ(.تكػف فعبًل ماضًيا خصاًبا لمغائب، أك مزارًعا خصاًبا لمحاضخ

لع يقل: )فإف هللا ال يحبكع(.  .، ربسا ليجعل ليع رغبة في التػبةلع يقل: فإف هللا يسقت الكافخيغ
 لع يقل: )فإف هللا ال يحبيع(.

 
ـَ وُنػًحا وآَؿ إبخاـيعَ " إفَّ  33سػرة آؿ عسخاف 3  وآَؿ ِعسخاَف عمى العاَلسيَغ " هللَا اصصفى آد

يَع. العالسيغ  يع : عالسي زمانيع. آؿلع يقل: كإبخـا كأكالدىسا مغ : إسساعيل كإسحق إبخـا
 : مخيع كعيدى. األنبياء. آؿ عسخاف



236 

 

 
 ا ِمغ بعٍس وهللُا سسيٌع عميٌع "" ُذريًة بعُزي 34سػرة آؿ عسخاف 3

: بيغ ىحه ( كما عصف عميو. بعزيا مغ بعسحاؿ مغ "آدـ" )اآلية الدابقة ذرية: 
سسيع عميع: السعشى في اآلية التالية. ككخر فييا الدسيع الحرية اتراؿ قخابة كتشاسل كتشاصخ. 

 العميع.
 
ًرا فتقبَّْل  35سػرة آؿ عسخاف  3 مشي " إذ قالِت امخأُة ِعسخاَف إني نحرُت لَظ ما في بصشي ُمحخَّ

 إنَظ أنَت الدسيُع العميُع "
 تتسشى أف يكػف ليا كلج!. قج مات زكجيا امخأة عسخاف: كانت عجػًزا عاقًخا 
 الدسيع: لقػليا. العميع: بحاليا. : مفخًَّغا لعبادتظ كخجمة بيت السقجس.محخًرا

 
وضعْت " فمسَّا وضعْتيا قالْت ربِّ إنِّي وضعُتيا أنثى وهللُا أعمُع بسا  36سػرة آؿ عسخاف 3

 ريَتيا ِمَغ الذيصاِف الخجيِع "وليَذ الحكُخ كاألنثى وإنِّي سسَّيتيا مخيَع وإنِّي ُأعيُحىا بَظ وذُ 
أنثى: حاؿ أك بجؿ. كال يجػز أف تكػف  لع يقل: إني كضعت أنثى.كضعتيا: كلجتيا.  

 مفعػاًل ثانًيا.
: بسعشى أف األنثى ال ترمح لخجمة السدجج، لسا يمحقيا مغ أعمع: مشيا. كليذ الحكخ كاألنثى

: ىحه األنثى كخ. كلعميا تقرج: كليدت األنثى كالحكألنيا مسشػعة مغ التبخج. كاألصلالحيس، 
 خيخ مسا كانت تخجػ مغ الحكخ. 

 مخات. 3ي: تكخرت في اآلية إنّ 
*** 

 ممحق باآلية:
 مخيع؟ أـّ كليذ الحكخ كاألنثى: ىل ىحا كبلـ هللا أـ كبلـ 

فمسا كضعْتيا قالت رّب إني كضعُتيا أنثى وهللا أعمع بسا كضعت كليذ الحكخ كاألنثى كإني )
 .36سػرة آؿ عسخاف  (سّسيتيا مخيع
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 لع يقل:

 كليدت األنثى كالحكخ.
 :ابغ عصيةقاؿ 

  ".كالحكخسياؽ قرتيا يقتزي أف تقػؿ: كليدت األنثى "
 

 أرادت ذكًخا لكي يرمح لخجمة بيت السقجس.
 ليذ الحكخ كاألنثى: 

مخيع )البيزاكؼ، كابغ جدؼ، كابغ كثيخ، كالبقاعي،  أـّ أنا أختار أف ىحا قػؿ هللا، كليذ قػؿ 
 كالقاسسي(.

 عكذ هللا التفزيل.
 أؼ: ليذ السصمػب كالسػىػب.
 السػىػب أفزل مغ السصمػب.

لع تتدكج، ككلجت عيدى عميو الدبلـ بسعجدة مغ  ية في الكساؿ كالجساؿ.مخيع: ليا مكانة عال
 هللا، مغ غيخ أب.

 ( جسمة اعتخاضية.وهللا أعمع بسا كضعْت كليذ الحكخ كاألنثىقػلو: )
 ( تابع لمجسمة االعتخاضية )قارْف كتب اإلعخاب(.كليذ الحكخ كاألنثىأؼ قػلو: )

 كغيخىسا(.)كانطخ: الدسيغ الحمبي، كابغ عاشػر، 
 أؼ: األنثى ىشا أفزل مغ الحكخ.

كىحا دليل عمى أف الحكخ ليذ أفزل مغ األنثى في كل الحاالت، كسا زعع السفدخكف في 
، إذ قالػا: بعزيع: أؼ 34( سػرة الشداء بسا فّزل هللُا بعَزيع عمى بعستفديخ قػلو تعالى: )

 ذ الشداء، ىكحا بإشبلؽ!الخجاؿ. بعس: أؼ الشداء! قالػا: جشذ الخجاؿ مفزل عمى جش
*** 

 اإلثشيغ:



238 

 

 ىػ1441رمزاف  18
 ـ2020أيار  11
 
 
ميا زكخيا كمسا دخَل  37سػرة آؿ عسخاف  3 " فتقبَّميا ربُّيا بقبػٍؿ حدٍغ وأنبتيا نباًتا حدًشا وكفَّ

 إفَّ هللاَ عمييا زكخيا الِسحخاَب وجَج عشَجىا رزًقا قاَؿ يا مخيُع أنَّى لِظ ىحا قالْت ىػ ِمغ عشِج هللِا 
 َيخزُؽ َمغ يذاُء بغيِخ حداٍب "

لع يقل:  لع يقل: )بتقبل حدغ(. تقبميا: تقبل مخيع. لع يقل: )فتقبميا ربيا قبػاًل حدُشا(. 
نحغ نقػؿ لسغ صمى: تقبل هللا صبلتظ، كلسغ  قػليا: فتقبْل مشي. 35في اآلية  )فقبميا ربيا(.

 صاـ: تقبل هللا صيامظ كؾيامظ.
قاؿ  لع يقل: )إنباًتا حدًشا(.ا: مفعػؿ مصمق. نباتً : أحدغ غحاءىا كتخبيتيا. حدًشا أنبتيا نباًتا

 القخشبي(.البغػؼ، ك السفّزل: أنبتيا فشبتت نباًتا حدًشا )
ميا: جعمو كافبًل. كفي قخاءة : ككَفميا بالتخؽيف. رزًقا: شعاًما. بغيخ حداب: )راجع البقخة كفَّ

ي : أكـخ مػضع في السجمذ، صجر السجمذ. سسّ مو(. السحخاب: مكاف العبادة، كأص212
محخاًبا ألف اإلنداف يحارب ؼيو شيصانو كىػاه، كألنو يكػف ؼيو حخيًبا مغ أشغاؿ الجنيا كمغ تػزُّع 

 مخيع: قالػا: معشاىا بمغتيع: العابجة.  الخاشخ.
*** 

 ممحق باآلية:
 قاؿ يا مخيع

ميا زكخيا كمسا دخَل عمييا زكخيا ) الِسحخاَب كجَج عشَجىا رزًقا قاَؿ يا مخيُع أنَّى لِظ ىحا قالْت ككفَّ
 .37( سػرة آؿ عسخاف ىػ ِمغ عشِج هللاِ 

 لعل التقجيخ:
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 )ككجج عشجىا(. -
 )كقاؿ يا مخيع(. -

 كقج يكػف السقرػد: قاؿ ذلظ ذات مخة، أؼ: قاؿ مخة كاحجة.

 لع أجج مغ تشبو إليو مغ أىل التفديخ كال اإلعخاب!

 ىع أقػػ مشيع كأدؽ! نحتاج إلى مغ

 !ا ما ألجأ إلى الكتب فأصجـ، إذ ال أجج السصمػب ال عشج السؤلف، كال عشج السحققكثيخً 

 السحقق البارع ىػ الحؼ يدّج نقز السؤلف مغ كتب أخخػ، أك مغ عشجه.

 التأليف عشجنا كالتحقيق ال يخمػ مغ خجاع!

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441رمزاف  18

 ـ2020أيار  11

 
شيبًة إنَظ سسيُع  " ىشالَظ دعا زكخيا ربَُّو قاَؿ ربِّ ىْب لي ِمغ َلُجْنَظ ُذريةً  38عسخاف  سػرة آؿ3

 الجعاِء "   
لسا رأػ : سسيعو كمجيبو. ع الجعاء: صالحة، مباركة. سسيىشالظ: في ذلظ الػقت. شيبة 

بخغع كبخ سشو،  ، تحّكخ نفدو، فجعا ربو أف يخزقو الػلج،ياكأمّ  عمى مخيعبو زكخيا ما يشعع هللا 
  كعقع امخأتو.
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خَؾ بيحيى  39سػرة آؿ عسخاف  3 " فشادتُو السبلئكُة وىػ قائٌع يرمِّي في السحخاِب أفَّ هللَا يبذِّ

قػًا بكمسٍة ِمَغ هللِا وسيًجا وَحُرػًرا ونبًيا ِمَغ الرالحيَغ "   ُمرجِّ
 (. 37السحخاب: لعمو السدجج، أك محخاب مخيع )اآلية  

. لعل السقرػد: يبذخؾ بيحيى مػلػًدا بكمسة مغ هللا عمى شاكمة )مرجًقا بكمسة هللا(لع يقل: 
 عيدى.

اني ىػ السقرػد : ال يأتي الشداء، ِلِعشٍَّة أك ِعفٍَّة، كالثسيًجا: في قػمو )في السدتقبل(. َحُرػًرا
 يج.: كل األنبياء صالحػف، كإف تفاكتت مخاتبيع، كالسخاد ىشا التأكىشا. مغ الرالحيغ

*** 
 باآلية: 1ممحق 

 كمسة هللا ىشا ىل تعشي عيدى أـ يحيى؟
 السفدخكف يقػلػف: عيدى.

 كأنا أقػؿ: يحيى.

 وهللا أعمع.

*** 

 بعس السفدخيغ قالػا بعج أف ذكخكا )عيدى(:

 "كقيل غيخ ذلظ".

 لعل اقتخاحي داخل في )غيخ ذلظ(!

 كأرجػ أف يكػف )غيخ ذلظ( أقػػ مغ )ذلظ(.

*** 
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 السفدخكف ربسا ضشػا أف )عيدى( فقط ىػ الحؼ خمقو هللا بكمسة مشو. 

 القخآف يشز نًرا صخيًحا عمى أف آدـ قبمو قج خمقو هللا بكمسة مشو:

 .59( آؿ عسخاف إّف مثل عيدى عشج هللا كسثل آدـ خمقو مغ تخاب ثع قاؿ لو كْغ ؼيكػف )

*** 

 ما استغخبتو عشج السفدخيغ:

السقرػد بكمسة هللا، كأف )يحيى( ىػ أكؿ مغ صّجؽ بعيدى! قػليع بأف )عيدى( ىػ  -1
أشيخ! مغ أيغ أتػا بيحا؟ ال أدرؼ! ىل مغ  6كأف يحيى أكبخ مغ عيدى بػ: 

 اإلسخائيميات؟!
إذا كانت كمسة )مرجًقا( ىي التي جعمتيع يقػلػف بأف )يحيى( صّجؽ بعيدى، فأنا  -2

( يعشي: مرجًقا كالدتو بكمسة أقػؿ بأف ىشاؾ احتسااًل آخخ، كىػ أف قػلو: )مرجًقا
 مغ هللا.

كليع عمى ذلظ إجساع أك شبو إجساع! نعع ذكخكا قػاًل آخخ لكغ ال ُيعتّج بو، كمغ  -3
 أراده فميخجع إلى السفدخيغ.

 أال يحكخ أحج مشيع أف السقرػد )يحيى(، كلػ عمى سبيل األقػاؿ السحتسمة! -4
أحًجا مشيع لع يقل شيًئا ِمغ  عمى الخغع مغ أف بعزيع قاؿ: "كقيل غيخ ذلظ"، إال أف -5

ىحا الحؼ قيل بأنو غيخ ذلظ! كغمب عل ضشي أف السفدخيغ ىع أميل لمتقميج كالشقل 
 كالدخعة في التفديخ، مشيع إلى التحقيق كالتجقيق كاألناة في التفديخ!

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 
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 األحج:

 ىػ1441شػاؿ  15

 ـ2020حديخاف  07

*** 

  باآلية: 2ممحق 

 خسدة نز عمييع القخآف بأنيع ُخمقػا بكمسة مغ هللا

 آدـ: -1
 ( إّف مثل عيدى عشج هللا كسثل آدـ خمقو مغ تخاب ثع قاؿ لو كْغ ؼيكػف )         

 .59سػرة آؿ عسخاف  

 إسحق كيعقػب: – 3ك2

خناىا بإسحَق كِمغ كراِء إسحَق َيعقػبَ )         بعمي قالت يا كيمتا أألج كأنا عجػز كىحا . ؼبذَّ
  .72-71ىػد سػرة  (شيًخا

 
 يحيى: – 4

قػًا بكمسٍة ِمَغ هللِا كسيًجا كَحُرػًرا كنبًيا ِمَغ الرالحيغَ )         خَؾ بيحيى ُمرجِّ ( سػرة أفَّ هللَا يبذِّ
 .39آؿ عسخاف 

 
 عيدى: -5

 .45ف ( سػرة آؿ عسخايا مخيُع إف هللا يبذخِؾ بكمسٍة مشو اسُسو السديُح عيدى بُغ مخيعَ )      
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( سػرة الشداء إنسا السديُح عيدى ابُغ مخيَع رسػُؿ هللِا ككمسُتُو ألقاىا إلى مخيَع كُركٌح مشوُ )      
171. 
*** 

 األحج:

 ىػ1441شػاؿ  15

 ـ2020حديخاف  07

 
َؿ كحلَظ " قاَؿ ربِّ أنَّى يكػُف لي ُغبلـٌ وقج بمغشَي الِكَبُخ وامخأتي عاقٌخ قا 40سػرة آؿ عسخاف 3
 يفعُل ما يذاُء " هللاُ 

 بمغشي: أدركشي، أصابشي. الكبخ(. لع يقل: )كقج بمغتُ غبلـ: كلج. الكبخ: الذيخػخة.  
 لع يقل: )قجيخ عمى ما يذاء(. )عمى ما يذاء قجيخ(. : عؿيع، ال تمج. عاقخ

 
ـٍ إال رمًدا  41سػرة آؿ عسخاف  3 " قاَؿ ربِّ اجعْل لي آيًة قاَؿ آيُتَظ أال تكمَِّع الشاَس ثبلثَة أيا

 وسبِّْح بالَعِذيِّ واإلْبكاِر "واذُكْخ ربََّظ 
حاؿ أك مفعػؿ رمًدا: ساء، أك بتحخيظ الذفتيغ. : باإلشارة، أك باإليآية: عبلمة. رمًدا 

 كتب اإلعخاب(. مصمق. ارمد ليع رمًدا. )قارفْ 
: مغ ة. اإلبكارطمسال: مغ الدكاؿ إلى الغخكب. سسي بحلظ الترالو بكسبِّْح: كسبِّْحُو. الَعِذيّ 

 : مداًء كصباًحا.    لفجخ إلى الزحى. بالعذي كاإلبكار: ربسا يكػف السعشىا
 
خِؾ  42سػرة آؿ عسخاف  3 واصصفاِؾ عمى " وإذ قالِت السبلئكُة يا مخيُع إفَّ هللَا اصصفاِؾ وشيَّ

 نداِء العاَلسيَغ "
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في الغميل، بل ما ذكخه ليذ (، كليذ ؼيو ما يذ3/226كخر "اصصفاِؾ" )انطخ اإلتقاف  
خيخ نداء العالسيغ: مخيع،  شيخِؾ كاصصفاِؾ عمى نداء العالسيغ(.لع يقل: )إف هللا  بذيء.

عائذة رضي هللا عشيا كقج تكػف التختيب ؼيو إشكاؿ،  كآسية امخأة فخعػف، كخجيجة، كفاشسة.
 مغ بيشيغ، وهللا أعمع.

(، حيث 18نفذ ما قجمت لغج كاتقػا هللا" )الحذخ اتقػا هللا كلتشطخ : "كمثمو قػلو تعالى 
 ".كخر: "اتقػا هللا

 
 " يا مخيُع اقُشتي لخبِِّظ واسُججي واركعي مَع الخاكعيَغ " 43سػرة آؿ عسخاف  3

: الػاك حخؼ عصف تذخؾ اـ في الربلة. كاركعيمي الؿي: أديسي الصاعة، أك أشياقشتي 
لدجػد بعج : اعمى أييسا كاف أكاًل. ففي اآلية الثاني ؼيسا دخل ؼيو األكؿ، كلكغ ليذ فييا دليل

ي. لساذا قجـ الدجػد عمى الخكػع؟ ال يسكغ : صمِّ (. اسججؼ كاركعي1/10الخكػع )السقتزب 
مبلئسة حتى لػ لع يقجـ. لعل الجػاب أف الدجػد : ألجل الفاصمة، ألف الفاصمة تبقى أف يقاؿ

لع يقل: )كاركعي كاسججؼ مع الداججيغ(. عشج  َأدَخُل في الذكخ، كالسقاـ ىشا مقاـ شكخ.
 التجقيق، ال تكاد تخمػ آية مغ إشكاؿ! 

قيل: إنسا قجـ الدجػد عمى الخكػع ألنو كاف كحلظ في شخيعتيع، كقيل: بل كاف قاؿ البغػؼ: 
الدجػد في الذخائع كميا، كليذ الػاك لمتختيب بل لمجسع، يجػز أف يقػؿ الخجل: الخكػع قبل 

القخشبي ابغ عصية ك ك  و الساكردؼ قبمو،)كقال رأيت زيجًا كعسخًا، كإف كاف قج رأػ عسخًا قبل زيج
 لع يقل: )كاركعي مع الخاكعات(. الخاكعيغ: تذسل الخاكعات. (.بعجه

 
أنباِء الغيِب ُنػحيِو إليَظ وما كشَت لجييع إذ ُيمقػَف أقبلَميع " ذلَظ ِمغ  44سػرة آؿ عسخاف  3

 وما كشَت لجييع إذ يخترسػَف "   أيُّيع ُيْكُفُل مخيعَ 
لع يقل: القخآف: اإلخبار عغ الغيػب. الغيب: ىشا غيب الساضي. مغ كجػه إعجاز  

بار، كربسا يزاؼ ذلظ: إشارة لسا تقجـ مغ أخ )نػحييا(. نػحيو: نعمسظ بو عمى سبيل الػحي.
إلييا ما تأخخ، مغ إلقاء األقبلـ، كمغ حػادث االختراـ، وهللا أعمع. ما يقػلو هللا ىشا كحًيا 
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أصجؽ مسا لػ شاىج اإلنداف ذلظ بشفدو، أك قخأه في كتب التاريخ، فالػحي مغ عمع هللا اليقيشي، 
 بخبلؼ عمع البذخ الطشي.

 (. يخترسػف: يتشازعػف )كفالتيا
ا كتشازعػا عمى كفالتيا. األقبلـ: قيل: أقبلـ : يقتخعػف، ألنيع تداحسػ ميعيمقػف أقبل 

: ىي قجاح كانػا يدتيسػف بيا. كسسي القجح قمًسا ألنو ُيْبخػ كسا ُيْبخػ القمع. الكتابة، كقيل
، كليدت كحلظ )نكت كالقخعة جائدة في اإلسبلـ، كقج ضشيا بعس العمساء مغ  باب القسار السحـخ

( كعجـ إمكاف التػزيع عمى تفيج في حاالت التداكؼ كالتذاح )التداحع(. كىي 1/210القخآف 
الكل. كمغ فػائجىا أنيا تجفع التيسة كالسحاباة، كالزغائغ كاألحقاد. كىي مغ باب التفػيس إلى 

 جره. قزاء هللا كق
التقجيخ: ليشطخكا أّييع يكفل مخيع. يخترسػف:  .في محل نرب مفعػؿ بو: جسمة أييع يكفل مخيع

 قبل القخعة أك بعجىا.
 
خِؾ بكمسٍة مشُو اسُسُو السديُح  45سػرة آؿ عسخاف  3 " إذ قالِت السبلئكُة يا مخيُع إفَّ هللَا يبذِّ

بيَغ "عيدى بُغ مخيَع وجيًيا في الجن   يا واآلخخِة وِمَغ السقخَّ
السبلئكة: قج  ال يرمح ىشا أف يقاؿ: كاذكْخ إْذ. السبلئكة.إذ: أؼ كما كشت لجييع إذ قاؿ  

 يخاد بيا السفخد.
 لع يقل: )اسسيا السديح(. ابغ مخيع: يعشي ابغ أّمو إذ ال أب لو.(، خمقو ببل أب. كمسة: )كغْ 

 لع يقل: )كجيًيا ... كمقّخًبا(. .حاؿ: قخبيغ: عشج هللا. كجيًياسػؼ يكػف كجيًيا. السجيًيا: ك 
*** 

 باآلية: 1ممحق 
 يا مخيُع إف هللا يبذخِؾ بكمسة مشو اسُسو السديُح عيدى بُغ مخيعَ 

 مشو: مغ هللا.

 بكمسة مشو: ىي كْغ ؼيكػف.
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 لع يقل: اسسيا.

 لعل التقجيخ:

 يبذخِؾ بكمسة مشو بػلٍج اسُسو السديح.

 قاؿ ابغ كثيخ:

  ."ؼيكػف  كغ :أؼ: بػلج يكػف كجػده بكمسة مغ هللا، أؼ: بقػلو لو"

*** 

 كقج يكػف التقجيخ:

 بكمسة مشو: بػلج مشو.

 مشو: أؼ مغ قػلو: كغ ؼيكػف.

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441شػاؿ  12

 ـ2020حديخاف  04

*** 
 باآلية: 2ممحق 

 ي السديح؟لساذا سسّ 
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  يا، قالو ابغ عباس.ألنو ما كاف يسدح بيجه ذا عاىة إال بخػء مشاألكؿ: 

  )كثيخ الدياحة(، قالو أحسج بغ يحيى. ألنو كاف يسدح األرض، أؼ يقصعياالثاني: 

يق فدّ  :كعمى ىحا السعشى يجػز أف يقاؿ: لعيدى مّديح بالتذجيج عمى السبالغة، كسا يقاؿ لمخجل
 )أفزل مشيسا: صّسيت كبّريع كحّؽيع(. يبكشخّ 

 الثالث: ألنو كاف يسدح رأس اليتامى  تعالى. 

  .اؿ: ىػ فعيل بسعشى: فاعل، كخحيع بسعشى: راحعفعمى ىحه األقػ 

 مغ األكزار كاآلثاـ.  ألنو مصيخالخابع: 

 الخامذ: ألنو كاف في قجمو خسز، فكاف مسدػح القجميغ. 

شاىخ مبارؾ يسدح بو األنبياء، كال يسدح بو غيخىع،  )عصخ( الدادس: ألنو كاف مسدػًحا بجىغ
 تعالى جعمو عبلمة حتى تعخؼ السبلئكة أف كل مغ ثع قالػا: كىحا الجىغ يجػز أف يكػف هللا

  .مدح بو كقت الػالدة فإنو يكػف نبًيا

 ليكػف ذلظ صػًنا لو عغ مّذ  ،الدابع: ألنو مدحو جبخيل عميو الدبلـ بجشاحو كقت كالدتو
  .الذيصاف

 الثامغ: ألنو خخج مغ بصغ أمو مسدػًحا بالجىغ. 

 السسدػح، فعيل بسعشى: مفعػؿ.  كعمى ىحه األقػاؿ يكػف السديح، بسعشى: 

*** 

  :ا ألحج كجييغي مديحً اؿ فإنسا سسّ كأما السديح الججّ 
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  .أحجىسا: ألنو مسدػح أحج العيشيغ

  .كالثاني: أنو يسدح األرض أؼ: يقصعيا في السجة القميمة

إذا  اؿل الججّ اؿ لزخبو في األرض، كقصعو أكثخ نػاحييا. يقاؿ: قج دجّ قالػا: كليحا قيل لو: دجّ 
  .فعل ذلظ

 .ل الخجل إذا مّػه كلّبذااًل مغ قػلو: دجّ كقيل: سسي دجّ 

*** 

 مشقػؿ

 )البغػؼ كابغ عصية كالخازؼ كأبػ حياف(.

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441رمزاف  19

 ـ2020أيار  12

 
 السيِج وكيبًل وِمَغ الرالحيَغ "" ويكمُِّع الشاَس في  46سػرة آؿ عسخاف 3

كغ ما معشى أنو لتشديو أمو مسا قحفت بو، أك إلضيار معجدتو. ل: يكمع الشاس في السيج 
؟ الجػاب بالػحي، أك أف السخاد في اآلية يكمسيع في السيج ككيبًل عمى الدػاء، يكمع الشاس كيبلً 

 : أؼ كىػ مغ الرالحيغ. ي السيج كبلـ الكيل. مغ الرالحيغأؼ يتكمع ف
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لي ولٌج ولع َيْسَدْدِشي بذٌخ قاَؿ كحلِظ هللُا يخمُق " قالْت ربِّ أنَّى يكػُف  47سػرة آؿ عسخاف 3
 ؼيكػُف " ما يذاُء إذا قزى أمًخا فإنَّسا يقػُؿ لُو ُكغْ 

: اقخأ بكدخ الكاؼ كشاية عغ الدكاج كالجساع. كحلظِ  :ى: مغ أيغ، كيف. يسددشيأنّ  
ية ة الصبيعمدشّ الثانية، ألف الخصاب متجو ألنثى. السقرػد ىشا أف الػلج تحسمو بسعجدة خارقة ل

 إذا قزى أمًخا: أؼ إذا قّجر لِظ الػلج. .59: انطخ اآلية السعخكفة بيغ البذخ. كغ ؼيكػف 
 
 والحكسَة والتػراَة واإلنجيَل " " وُيعمِّسُو الكتابَ  48سػرة آؿ عسخاف 3

: الكتاب السعيػد. سو، بشػف العطسة. الكتابع عيدى. كفي قخاءة: كنعمّ سو: يعمّ يعمّ  
: العمع الرحيح الحؼ ةأك الكتاب بسعشى الكتابة. الحكس التػراة تسييج لعصف اإلنجيل.كعصُف 

يبعث اإلرادة إلى العسل الشافع، كيقف بالعامل عمى الرخاط السدتؿيع، لسا ؼيو مغ البريخة كفقو 
 األحكاـ كأسخار السدائل. 

 
يٍة ِمغ ربِّكع أني أخمُق لكع " ورسػاًل إلى بشي إسخائيَل أني قج جئُتكع بآ 49سػرة آؿ عسخاف  3

ِمَغ الصيِغ كييئِة الصيِخ فأنفُخ ؼيِو ؼيكػُف شيًخا بإذِف هللِا وُأْبِخُئ األكسَو واألبخَص وُأحيي السػَتى 
خخوَف في ُبيػتكع إفَّ في ذلظ آليًة لكع إْف كشتع مؤمشيَغ "  بإذِف هللِا وأنبِّئكع بسا تأكمػَف وما تجَّ

: األعسى، أك الحؼ كلج أعسى. ػاًل. آية: عبلمة، معجدة. األكسوكرسػاًل: أؼ كيخسمو رس 
يخمق كيبخغ كيحيي كيعمع الغيب، ككمو بإذف هللا، كي ال يتػىع أحج أنو إلو. أعصاه هللا شيًئا مغ 

 غ الغيب، إلضيار السعجدة. القجرة عمى الخمق كاإلحياء كاإلبخاء، كأشمعو عمى شيء م
 اقترادؼ، كىػ ما يؽيس عغ االستيبلؾ.: االدخار مرصمح تجخخكف 

*** 
 ممحق باآلية:

 معجدة عيدى ىل كاف ليا أثخ في اتخاذه إلًيا مغ بعس أتباعو؟
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كرسػاًل إلى بشي إسخائيَل أني قج جئُتكع بآيٍة ِمغ ربِّكع أني أخمُق لكع ِمَغ الصيِغ كييئِة الصيِخ )
األكسَو كاألبخَص كُأحيي السػَتى بإذِف هللِا كأنبِّئكع بسا فأنفُخ ؼيِو ؼيكػُف شيًخا بإذِف هللِا كُأْبِخُغ 

 .49( سػرة آؿ عسخاف تأكمػَف كما تجَّخخكَف في ُبيػتكع إفَّ في ذلظ آليًة لكع إْف كشتع مؤمشيغَ 
 

ىحه السعجدات التي أّيج هللا بيا عيدى عميو الدبلـ )ال سيسا خمق الصيخ، كإحياء السػتى، كعمع 
 مغ جية، كفتشة مغ جية أخخػ، ربسا جعمت بعزيع يتخحكف مشو إلًيا!الغيب( ىي معجدة 

 .72ك 17( السائجة قالػا إّف هللا ىػ السديُح ابُغ مخيعَ )
 .116( السائجة أأنَت قمَت لمشاس اّتِخحكني كأّمَي إلييِغ مغ دكف هللا)

*** 
 و أشّج.الشاس يصمبػف السعجدات، كالسعجدات ليا ثسغ، فسغ ال يؤمغ بعجىا كاف عحاب

( السائجة إذ قاؿ الَحػارّيػف يا عيدى ابَغ مخيَع ىل يدتصيع ربَظ أف يشّدؿ عميشا مائجًة مغ الدساء)
112. 

( قاؿ هللُا إني مشّدليا عميكع فسغ يكفْخ بعُج مشكع فإّني أعّحبو عحاًبا ال أعّحبو أحًجا مغ العاَلسيغ)
 .115السائجة 

*** 
 اإلثشيغ:

 ىػ1441رمزاف  18
 ـ2020 أيار 11
 
ـَ عميكع  50سػرة آؿ عسخاف 3 ًقا ِلَسا بيَغ يَجيَّ ِمَغ التػراِة وأُلِحلَّ لكع بعَس الحي ُحخِّ " وُمرجِّ

 وجئُتكع بآيٍة ِمغ ربِّكع فاتقػا هللَا وأشيعػِف " 
" مغ كبلـ رسػالً "رسػاًل" مصمع اآلية الدابقة، ألف " :مرجًقا: حاؿ، كليذ معصػًفا عمى 

ـ كألحلَّ لكع بعس الحؼ حخّ  ".ك"مرجًقا" مغ كبلـ عيدى، بجليل قػلو: "لسا بيغ يجؼالسبلئكة، 
بآية مغ ربكع " في اآلية الدابقة " :"رسػاًل" في اآلية الدابقة، أك عمى :عميكع: معصػؼ عمى
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عميكع(  متُ تختمف في الحبلؿ كالحخاـ. لع يقل: )بعس الحؼ حخّ أيًزا. معشى ذلظ أف األدياف 
 : أشيعػني.و عميكع(. آية: عبلمة، معجدة. أشيعػفِ متُ أك )حخّ 

 
 ع فاعُبجوُه ىحا صخاٌط مدتؿيٌع "" إفَّ هللَا ربِّي وربُّك 51سػرة آؿ عسخاف 3

لع يقل: )ىحا  عيدى عبج مغ عباد هللا، كىػ نبي، كليذ رًبا كسا يجعي بعس الشرارػ. 
 ىػ الرخاط السدتؿيع(. السعشى: أف السديح ليذ ربِّا.

 
" فمسَّا أحذَّ عيدى مشيُع الكفَخ قاؿ َمغ أنراري إلى هللِا قاَؿ  52سػرة آؿ عسخاف  3

 باهلِل واشيْج بأنَّا مدمسػَف " الحػاريُّػَف نحُغ أنراُر هللِا آمشَّا
الحػاريػف: أنرار عيدى عميو الدبلـ، مغ: الَحَػر: شجة البياض. لع يقل: آمشا بو.  

ج تزسيغ صفة : أنرار هللا. حخؼ الجخ يفيلحػاريػف قالػارارؼ إلى هللا. كا: أنعيدى قاؿ
: َمغ ضامُّػف نرخىع إياؼ إلى نرخ هللا إياؼ الحؼ كعجني بو، أك في أنرار معشى الزع، أؼ

 حاؿ ذىابي إلى هللا، أؼ إلى تبميغ شخيعتو.
. في آؿ (111اشيج بأنا مدمسػف: كفي مػضع آخخ: "كاشيج بأنشا مدمسػف" )السائجة ك  

ف نػناف )نػف مذجدة(، كفي السائجة ثبلث نػنات )نػف مذجدة + نػف(، كالتخؽيف جائد عسخا
 .19اآلية  )إف الجيغ عشج هللا اإلسبلـ( (.310/ 1كِمبلؾ التأكيل ، 69درة التشديل ص )
 
 لخسػَؿ فاكتْبشا مَع الذاىجيَغ "" ربَّشا آمشَّا بسا َأندلَت واتبعشا ا 53سػرة آؿ عسخاف 3

لع يقل: )آمشا بسا أندلت عمى الخسػؿ كاتبعشاه(. : عيدى. الخسػؿأندلت: عمى عيدى.  
 الذاىجيغ: بأف ديغ هللا ىػ اإلسبلـ.

 
  هللُا خيُخ الساكخيَغ "    " وَمكخوا وَمكخ هللُا و 54سػرة آؿ عسخاف  3

      : )كيسكخكف كيسكخ هللا وهللا خيخ الساكخيغ(.30في األنفاؿ 
     أرادكا قتل عيدى عميو الدبلـ.مكخكا: 
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لكغ ىل ترح ندبة  " ليذ ىػ مػضع بحثشا ىشا، ألف الشاس يسكخكف.إف قػلو تعالى: "كمكخكا
". كلستابعة الجػاب، عميشا أف نتعخؼ السكخ إلى هللا؟ ضاىخ األمخ: نعع، لقػلو تعالى: "كمكخ هللا

: َمَكَخ الميُل، أؼ أضمع أك الدتخ. يقاؿ معشى السكخ. أصل السكخ في المغة: االلتفاؼ، أكاًل عمى
كستخ بطمستو ما ؼيو، ثع أشمق السكخ عمى الخبث كالخجاع. أما السكخ في االستعساؿ فيػ إلحاؽ 

(. 3/256ؽية، أك ىػ تمبيذ الزخر بالشفع )تفديخ ابغ عاشػر ضخر بأحج الشاس، بصخيقة خ
الجر ، ك 772خدات القخآف ص مفىػ صخؼ الغيخ عسا يقرجه بحيمة ) :كقاؿ بعس العػمساء

ار، أك بشية الجداء عمى (. كقج يكػف السكخ بشية اإلضخ 139، كإفحاـ ص 3/212السرػف 
 اإلضخار.

لحلظ اختمف العمساء كالسفدخكف في كيؽية تفديخ ندبة السكخ إلى هللا. فسشيع مغ فدخ   
كخ. لسعشى السعتسج لمسندبتو بجكف تأكيل، كمشيع مغ لع يفدخىا إال بتأكيل. كىحا متػقف عمى ا

، ككاف في حق هللا (، جازت ندبتو إلى هللاءتجبيخ أمخ في خفافإف كاف بسعشى لصف التجبيخ )
/ 2، كالسشار 3/212، كالجر السرػف 3/175، كأبي حياف 8/66تفديخ الخازؼ غيخ مستشع )

أك "السقابمة" أك  ز ندبتو إلى هللا إال عمى سبيل "السذاكمة"(. كإف كاف بسعشى الخجاع فبل تجػ 46
: السخة األكلى مكخ هللا". فييشا تكخر السكخ مختيغكمكخكا ك ، كقػلو تعالى: "أك "الجداء" ""السداكجة

مشدػًبا لمشاس، كالسخة الثانية مشدػًبا . لكغ المفع الثاني جاء عمى شكل المفع األكؿ عمى 
ا حباشو، كالعقػبة عميو. ككثيخً : كذف السكخ األكؿ كإالسقابمة، كيعشي عشج بعس العمساءسبيل 

(. قاؿ تعالى: "كجداء سيئٍة سيئةٌ  3/175ديخ أبي حياف تفما تدسى العقػبة باسع الحنب )
  (، أؼ إف الجداء مغ جشذ العسل.40مثُميا" )الذػرػ 

تأتي بجكف مذػاكمة، كقػلو تعالى: "أفأمشػا مكَخ هللا"  كذىب بعس العمساء إلى أف عبارة السكخ قج
ىشا جاء لفع السكخ مشدػًبا ، كلع يجئ في ىحا الدياؽ مشدػًبا لغيخه (. فيا99عخاؼ )األ

الػا بأف السذاكمة ىشا تقجيخية )تفديخ ابغ عاشػر سبحانو. غيخ أف ىشاؾ عمساء آخخيغ ق
 (، أؼ إف المفع اآلخخ السقابل ليحا المفع مححكؼ كمقجر، بجاللة آيات أخخػ عميو.3/256
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أك محمـػ )مكخ شخ(. قاؿ (، كمكخ سيىء اف: مكخ حدغ أك محسػد )مكخ خيخفالسكخ إذف مكخ 
(، "كال يحيق السكخ الديىء إال بأىمو" 30، كاألنفاؿ 54تعالى: "وهللا خيخ الساكخيغ" )آؿ عسخاف 

(، أك مى سػبيل السجازاة أك السقاّصة )االقتراص(. كالسكخ الحدغ ىػ ما يكػف ع43)فاشخ 
 لى أصحابيا.الحقػؽ إ التمصف لخدّ 

: الكيج، كالخجاع، كاالستيداء، كالدخخية، كالشدياف، ي السكخ يشصبق أيًزا عمىىحا الحؼ قمشاه ف
(. ك قاؿ: 16 -15كالتغابغ، كاالعتجاء. قاؿ تعالى: "يكيجكف كيًجا كأكيج كيًجا" )الصارؽ  كالذكخ،

هللا ؼيدخخكف مشيع سخخ (، "15"هللا يدتيدغ بيع" )البقخة ك(، 142"كىػ خادعيع" )الشداء 
(، أك 17(، "وهللا شكػر" )التغابغ 34(، "اليـػ نشداكع كسا نديتع" )الجاثية 79مشيع" )التػبة 

(، فسغ غبغ الشاس غبشو هللا، أك مغ َغبغ 9(، ك"ذلظ يـػ التغابغ" )التغابغ 158البقخة "شاكخ" )
اعتجكا عميو بسثل تجػ عميكع ففسغ اعيَخه غبغ نفَدو. كحلظ قػلو تعالى: "ُغبغ، أؼ مغ غبغ غ

(، فاألكؿ اعتجاء، كاآلخخ ُمقاّصة. كتجؿ ىحه اآلية األخيخة عمى 194ما اعتجػ عميكع" )البقخة 
أف السذاكمة قج تستج إلى العباد، ألف الجداء عمى االعتجاء، كىػ ىشا صادر مغ العباد، ليذ 

 مة بالسثل. أك السعام ىػ مغ باب السقابمة أك السذاكمة اعتجاًء، كإنسا
 
ُخَؾ ِمَغ الحيغ  55سػرة آؿ عسخاف 3 يَظ ورافُعَظ إليَّ ومصيِّ " إذ قاَؿ هللُا يا عيدى إنِّي متػؼِّ

يَشكع كفخوا وجاعُل الحيَغ اتَّبُعػَؾ فػَؽ الحيَغ كفخوا إلى يػـِ الؿيامِة ثع إليَّ مخجُعكع فأحكُع ب
 ؼيسا كشتع ؼيِو تختمفػَف "

و تػفيت حقي أك استػفيتو. مغ التػفي، كىػ الؿبس. كمش :متػؼيظ: أؼ اذكخ إذ. إذ 
، أك قابزظ مغ غيخ مػت ): كفاة مػتمتػؼيظ ، كالشكت 1/219معاني القخآف لمفّخاء ، أك نـػ

: مصيخؾ مغ اتيامات الحيغ كفخكا (. مصيخؾ مغ الحيغ كفخكا: لعل السعشى1/192لمسجاشعي 
أك بالحجة كالبخىاف. لع يقل: )ثع مخجعكع إلي(.  مبة،الغك : بالعد الحيغ كفخكاكمغ شخكرىع. فػؽ 

 (.لع يقل: )ؼيسا كشتع تختمفػف ؼيو
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واآلخخِة وما ليع ِمغ  " فأمَّا الحيَغ كفُخوا فأعحبُِّيع عحاًبا شجيًجا في الجنيا 56سػرة آؿ عسخاف 3
 ناصخيَغ "

إلى  يفيع مغ اآلية أف عحاب هللا ال يقترخ عمى اآلخخة فحدب، بل يسكغ أف يستج 
الجنيا. فعمى مغ يحب الجنيا كيؤثخىا عمى اآلخخة، أك يكتفي بيا كيشكخ اآلخخة، أف يتفكخ في ىحه 

 اآلية.
 
ىع وهللُا ال يحبُّ " وأمَّا الحيَغ آمشػا وعِسمػا الرالحاِت فيػفِّييع أجػرَ  57سػرة آؿ عسخاف 3

 الطالسيَغ " 
لسيغ. وهللا ال يحب كىػ ال يحب الطالع يقل: يػّفييع أجػرىع: يعصييع أجػرىع كزيادة.  

طمع كال يحب : كال يطمسيع، ال يطمع الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات. ال يالطالسيغ: السخاد
لعل ذلظ يصسعيع  لع يقل: وهللا يسقت الطالسيغ. : فشػفِّييع، بشػف العطسة.الطالسيغ. كفي قخاءة

 يثيخ لجييع عقجة السقت.بالتػبة كال 
 
 ِمَغ اآلياِت والحكِخ الحكيِع " " ذلَظ نتمػُه عميظَ  58 سػرة آؿ عسخاف3

الجدء. جسمة "نتمػه" حاؿ مغ اسع اإلشارة، عمى حّج "كىحا بعمي شيًخا" )سػرة ىػد  :ذلظ 
خسالة. ". أؼ إف تبلكة ذلظ عميظ مغ آيات صجقظ في دعػػ ال: خبخ "ذلظ(. مغ اآليات72

: ذلظ الحؼ نتمػه ، كمغ كجػه أخخػ. لعل السعشىبتجأ" خبًخا عغ السكىحا أحدغ مغ جعل "نتمػه
 لع يقل: )ذلظ ما نتمػه(. : السػعطة.آيات صجقظ كمغ آيات الحكخ. الحكخعميظ ىػ مغ 

 
ـَ خمقُو ِمغ ت 59سػرة آؿ عسخاف  3 خاٍب ثع قاَؿ لُو ُكْغ " إفَّ َمَثَل عيدى عشَج هللِا كَسِثِل آد

 ؼيكػُف " 
(. عيدى خمق مغ 1/194اآلية حجة عمى مغ أنكخ الؿياس )الشكت لمسجاشعي  ىحه 

كقاؿ  الجامع السذتخؾ بيشيسا أنيسا ُخمقا مغ غيخ أب. .كال أـّ غيخ أب، كآدـ خمق مغ غيخ أب 
 ".كأحدع لسادة شبيتو ،ليكػف أقصع لمخرع ،و الغخيب باألغخبشبّ " الدمخذخؼ:
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 كْغ: لعل السقرػد: الخكح.

: فإذا ىػ كائغ )معاني القخآف لؤلخفر ؼيكػف"، كمعشاه: )كغ فكاف(، كأنو قاؿ قاؿ: "كغ
دابقيغ ىسا فعميغ ال(، أؼ جاء التعبيخ بالفعل السزارع بجؿ الفعل الساضي، مع أف ال1/206

 ؟ قػلو: )فكاف(" بجاًل مغ ك"قاؿ". فسا الحكسة مغ قػلو: "ؼيكػف  فعبلف ماضياف: "خمقو"
 

لكػف جاء متأخًخا ( لفيع أنو كاف، كلكغ قج يفيع أف ىحا اكاف: )ػ قاؿيخػ السفدخكف أنو ل 
؟ فػًرا، بعج قميل، بعج كثيخ... هللا أعمع. كىحا عغ األمخ بقػلو: "كغ"، أؼ )كاف(، كلكغ متى كاف

: السزارع، كالساضي. كسا الريغتيغؼيو نطخ، ألف الفػرية عبخت عشيا الفاء، كىي مػجػدة في 
 قج يفيع أف ىحا مختبط بأمخ مزى، ال بأمخ دائع متججد. 

 
 : أما قػلو: "ؼيكػف" ؼيفيع مشو ثبلثة أمػر 
 : ؼيو نطخ.أف الكػف قج جاء فػًرا بعج األمخ: "كغ". كقج قمشا: األكؿ -
عشو . كىحا ما عبخ : استحزار ىحا الكػف، ككأنو يجخؼ اآلف، ال في الساضيكالثاني  -

، 3/373، كانطخ أيًزا البخىاف 3/186أبػ حياف أبػ حياف بأنو: "حكاية حاؿ ماضية" )
 (.3/220، كقارف الجر السرػف 3/264 كتفديخ ابغ عاشػر

 : أف ىحا الكػف يتججد مع كل أمخ، فالسزارع يفيج التججد. كالثالث  -
 

ىغ أف السعشى : عبخ بريغة السزارع دكف الساضي لكي يتبادر إلى الحقاؿ البقاعي 
حكاية لمحاؿ، كترػيخ ليا، كإشارة إلى أف األمخ كاف  مغ غيخ تخمف، كتشبيو عمى أف ىحا ىػ 

 4/427نطع الجرر ، كال يتخمف عغ مخاد اآلمخ أصبًل )الذأف دائًسا، يتججد مع كل مخاد
 . (4/111القاسسي أيًزا في تفدػيخه  بترخؼ، كىػ ما نقمو

يات األخخػ التي جاءت ال يشصبق عمى اآل 59ؿ عسخاف إف ىحا الحؼ قمشاه في آية آ 
، 35 ، كمخيع40، كالشحل 73، كاألنعاـ 47،  كآؿ عسخاف 117البقخة فييا عبارة: "كغ ؼيكػف" )
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" أك حه السػاضع جاء مزارًعا، مثل فعل: "نقػؿ" في ى(. ذلظ ألف: "يكػف 68، كغافخ 82كيذ 
(. فياىشا نجج 117البقخة إنسا يقػؿ لو: كغ ؼيكػف" )"يقػؿ" قبمو. قاؿ تعالى: "كإذا قزى أمًخا ف

 "، كال إشكاؿ.أف فعل: "يكػف" متشاسب مع فعل: "يقػؿ
*** 
 باآلية: 1 ممحق

 في التفديخ: قاؿ ابغ تيسية

   .آدـ ال مغ ذكخ كال مغ أنثىهللا خمق 

  .كخمق حػاء مغ ذكخ ببل أنثى

  .كخمق عيدى مغ أنثى ببل ذكخ

 .مغ ذكخ كأنثىة البخيّ  سائخخمق ك 

 )نقمو ابغ كثيخ مغ دكف إحالة(!

 : يزاؼ إليو:أقػؿ

 كخمق يحيى مغ أب كبيخ كأـ عاقخ!

 كمغ قبل خمق إسحق كيعقػب مغ أبػيغ كبيخيغ!

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441رمزاف  20

 ـ2020أيار  13
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*** 

 باآلية: 2ممحق 

 تخاب؟لساذا خمق هللا آدـ مغ تخاب ككاف بإمكانو أف يخمقو مغ دكف 
 .59سػرة آؿ عسخاف  (إفَّ َمَثَل عيدى عشَج هللِا كَسِثِل آدـَ خمقُو ِمغ تخاٍب ثع قاَؿ لُو ُكْغ ؼيكػفُ )
 

 الخازؼ:
 آدـ عميو الدبلـ مغ تخاب لػجػه:  هللا أما الحكساء فقالػا: إنسا خمق

 متػاضًعا.األكؿ: ليكػف 
  )لعل التاء مذجدة(. االثاني: ليكػف ستارً 

ا باألرض، كذلظ ألنو إنسا خمق لخبلفة أىل األرض، قاؿ التراقً الثالث: ليكػف أشّج 
 )...(. 30البقخة ( أَلرض خميفةً ا يِإّني َجاِعٌل فِ  (:تعالى

ا لشار الذيػة كالغزب كالحخص، فإف ىحه الشيخاف الخامذ: خمق اإلنداف مغ تخاب ليكػف مصفئً 
  .ال تصفأ إال بالتخاب

 اىػ. .ا تتجمى ؼيو صػر األشياءالساء ليكػف صاؼيً كإنسا خمقو مغ 
*** 

 األربعاء:
 ىػ1441رمزاف  20
 ـ2020أيار  13
 
 َظ فبل تكْغ ِمَغ الُسستخيَغ "" الحقُّ ِمغ ربِّ  60سػرة آؿ عسخاف 3

اآلية في  : الذاّكيغ. الخصاب لمخسػؿ كالسخاد أمتو.التقجيخ: ىحا ىػ الحق. السستخيغ 
ذاتيا مفيػمة، لكغ ما مشاسبتيا؟ قرة عيدى كأمو ىي الحق مغ ربظ، كال تمتفت إلى ما يقػلو 

 غيخ هللا عشيسا.
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َظ ؼيِو ِمغ بعِج ما جاءَؾ ِمَغ العمِع فُقْل تعاَلػا نْجُع أبشاَءنا  61سػرة آؿ عسخاف  3 " فَسْغ حاجَّ

 عْل لعشَة هللِا عمى الكاذبيَغ "ثع نبتيْل فشجوأبشاَءكع ونداَءنا ونداَءكع وأنفَدشا وأنفَدكع 
لعمع مغ عشجنا، مغ : أؼ مغ احاجَّظ: حاججظ، جادلظ. ؼيو: في عيدى. مغ العمع 

 عمسشا. لع يقل: )فسغ حاجظ ؼيو بعَج ما جاءؾ(.
***  

 ممحق باآلية:
    ما ىحا الفعل تعاَلػا؟ :أبشاءنا كأبشاءكع ػا نجعُ فقل تعالَ 

 أبشاءنا كأبشاءكع. لع يقل: فقْل لشجع

 تعاَلػا: في مثل ىحا السػضع، ىل يعشي نجاًء ليع بأف يأتػا؟

، بسعشاه في المغة الفخندية، يداعج الفعل األصمي: Verbe auxiliaireأـ ىحا فعل مداعج 
 نجُع؟ ليربح الفعل مخكًبا مغ فعميغ: األكؿ أصمي، كاآلخخ مداعج.

 .Auxiliary Verbكحلظ في المغة اإلنكميدية: 

 .avoir، كفعل السمظ êtreاألفعاؿ السداعجة في المغة الفخندية: فعل الكػف 

  .do، كفعل الفعل have، كفعل السمظ beاألفعاؿ السداعجة في المغة اإلنكميدية: فعل الكػف 

 في المغة العخبية قج تكػف أكسع، كإف لع تعخؼ بيحه العبارة.

 عبلكة عمى فعل: تعاؿ،

 األفعاؿ السداعجة في المغة العخبية:قج يكػف أيًزا مغ 

 أفعاؿ الذخكع: -
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 شخع يفعل، أخح يفعل ... إلخ.       

 أفعاؿ السقاربة: -
 كاد يفعل.       

 األفعاؿ الشاقرة: كاف كأخػاتيا -
كاف يفعل، أصبح يفعل، أضحى يفعل، أمدى يفعل، بات يفعل، ما فتئ يفعل، ما انفظ        

 عل ... إلخ.يفعل، ما زاؿ يفعل، ما داـ يف

*** 

 في بعس السػاضع )تعالػا( فعل يأتي عمى األصل:

 .104، كالسائجة 61( الشداء تعاَلػا إلى ما أندؿ هللا)

 األمخ يحتاج إلى دراسة.

*** 

 في مػضع آخخ:

كأسخِّْحُكغَّ َسخاًحا  يا أيُّيا الشبيُّ ُقْل ألزكاِجَظ إْف ُكْشُتغَّ ُتِخْدَف الحياَة الجنيا كزيشَتيا فتعاَلْيَغ أمتِّْعُكغَّ )
 .28األحداب  (جسيبلً 

 ليذ السقرػد مغ )تعاَليغ( أف يأتيغ إليو، بالسعشى األصمي لمفعل.

 السقرػد: الفعل بسعشاه السداعج.

 ما معشى ىحا الفعل السداعج؟
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 أنا جاىد، أك حاضخ. 

 وهللا أعمع.

*** 

 اقتخب الدمخذخؼ مغ األفعاؿ السداعجة 

 :61آية )تعاَلػا نجُع( آؿ عسخاف عشجما قاؿ في تفديخ 

، كسا تقػؿ"  ".تعاَؿ نفكخ في ىحه السدألة :السخاد السجيء بالخأؼ كالعـد

*** 

 :28ككحلظ عشجما قاؿ في تفديخ آية )فتعاَليغ أمتعكّغ( األحداب 

  ".كقاـ ييجدني ،أقبل يخاصسشي، كذىب يكمسشي :خد نيػضيّغ إليو بأنفديّغ. كسا تقػؿلع يُ "

*** 

ىػ(، لع يتعخضػا 538-جيب أف السفدخيغ اآلخخيغ، حتى الحيغ يشقمػف عغ الدمخذخؼ )كالع
 ليحا، كيبجك لي أنيع لع يفيسػا ما أراد.

*** 

 لكغ األلػسي نقل كقاؿ في السػضع األكؿ:

فاستعسل  ،كأصمو شمب اإلؾباؿ إلى مكاف مختفع، ثع تػسع ؼيو .مػا بالخأؼ كالعديسةأقبِ  (:َتعاَلػا")
 "!شمب السجيء في مجخد
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*** 

  كفي السػضع الثاني:

كقاـ  ،كذىب يكمسشي ،أقبل يخاصسشي :كسا يقاؿ ،مغ بإرادتكغ كاختياركغ إلحجػ الخرمتيغأقبِ "
  .ييجدني

يشا ما  ،اء مصمقً يثع غمب في األمخ بالسج ،أمخ بالرعػد لسكاف عاؿٍ  :كأصل تعاؿ كالسخاد بو ىَٰ
 ".سسعت

*** 

كاالستخساؿ في الجعاء. عخفت ىحه اآلية بآية السباىمة. الحع أنو أخخ : التزخع االبتياؿ
 األنفذ كقجـ عمييا األبشاء كالشداء. كىحا أمخ مبلحع في المغتيغ الفخندية كاإلنكميدية.

 
هللَا َلُيَػ العديُد  " إفَّ ىحا َلُيَػ الَقَرُز الحقُّ وما ِمغ إلٍو إال هللُا وإفَّ  62سػرة آؿ عسخاف 3

 ُع "الحكي
ة. قزَّ األثخ : مغ قزَّ الَقرز  : تتبعو. يقزُّ قًرا أك قَرًرا. الِقرز: جسع ِقرَّ

ما نقّرو عميظ ىػ القرز الحق، عيدى ليذ إلًيا! العديد: القػؼ. الحكيع: الحؼ يزع كل 
 شيء مػضعو.

 
 فِدجيَغ "" فإْف تػلَّػا فإفَّ هللَا عميٌع بالسُ  63سػرة آؿ عسخاف 3

تػّلػا: ترمح لمساضي الغائب. كترمح ع مفدجكف وهللا عميع بيع. في: فإف تػلػا أؼ 
 لمسزارع الحاضخ: تتػّلػا )أبػ حياف، كاأللػسي(.

 (.لع يقل: )فإف تػلػا فيع مفدجكف(. لع يقل: )فإف تػلػا فإف هللا عميع بيع
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كع أال نعبَج إال هللَا " ُقْل يا أىَل الكتاِب تعاَلػا إلى كمسٍة سػاٍء بيَششا وبيشَ  64سػرة آؿ عسخاف 3
ػا اشيُجوا بأنَّا وال ُنذخَؾ بِو شيًئا وال يتَِّخَح بعُزشا بعًزا أرباًبا ِمغ دوِف هللِا فإْف تػلَّػا فقػل

 ُمْدِمُسػَف "
: عمى األتباع أال يصيعػا رؤساءىع إذا أمخكىع بسعرية. فبل ال يتخح بعزشا بعًزا أرباًبا 

بانيع كانػا يحمُّػف ليع كيحخِّمػف  :قيلشاعة لسخمػؽ في معرية الخالق.  إف أحبارىع كـر
ؼيأخحكف بقػليع. كيفيع أنيع كانػا يفعمػف ذلظ حدب األىػاء، أك يحتالػف عمى األدلة 

تػلػا: يرمح لمساضي الغائب. كيرمح لمسزارع  الرحيحة، ألجل مشافع دنيػية متبادلة.
 الحاضخ: تتػلػا )راجع اآلية الدابقة(.

 
ػَف في إبخاـيَع وما ُأندلِت التػراُة واإلنجيُل إال  65عسخاف سػرة آؿ 3 " يا أىَل الكتاِب َلَع ُتحاجُّ
 غ بعجِه أفبل تعقمػَف "         مِ 

يع كاف عمى ديشيع، كلػف تحاجّ   ع يكغ ديشيع : تحاججػف، تجادلػف. كانػا يدعسػف أف إبخـا
 (.مػجػًدا بعج. لع يقل: )إال بعَجه

 
ػَف ؼيسا ليَذ لكع  66سػرة آؿ عسخاف  3 " ىا أنتع ىؤالِء حاججتع ؼيسا لكع بِو عمٌع فمَع تحاجُّ

 وهللُا يعمُع وأنتع ال تعمسػَف "بِو عمٌع 
يع. تحاجّ سا لكع بو عمع: في عيدى. ؼيسا ليذ لكع بو عمعؼي  ػف ؼيسا ليذ لكع : في إبخـا
كالسشاضخة، ؼيجب أف ال يحاجج : ىحه مدألة مشيجية ميسة في العمع كالبحث العمسي بو عمع

اإلنداف إال ؼيسا لو عمع بو، ؼيسا ىػ متسكغ مشو كلػ ندبًيا. كإال خدخ السحاججة، أك ضمل 
 الشاس. كمغ حاجج فجاء بعمع مغ عشجه ليزادَّ بو عمع هللا فبل عبخة بسحاجتو، ألف عمسو ال

عمع البذخ بالشدبة  جده بو.شيء أماـ عمع هللا. بل يجب عميو أف يقػؼ عمسو بعمع هللا، أك يد
لعمع هللا صفخ، ألف عمسيع محجكد كعمع هللا غيخ محجكد، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد 

 صفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف.
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دمًسا وما كاَف " ما كاَف إبخاـيُع ييػدًيا وال نرخانًيا ولكْغ كاَف حشيًفا م 67سػرة آؿ عسخاف 3
 ِمَغ السذخكيَغ "

يع ييػدًيا كال نرخانًيا كال مذخًكاقجيخل التلع  كلكغ كاف حشيًفا مغ  ،: ما كاف إبخـا
يع. قاؿ تعالى: "إف الجيغ عشج هللا  السدمسيغ. فاإلسبلـ الحؼ جاء بو دمحم ىػ الحؼ جاء بو إبخـا

ما كاف : االعػجاج. ك (. حشيًفا: مدتؿيًسا. الحَشف: االستقامة. الجَشف19اإلسبلـ" )آؿ عسخاف 
يبجك أف بعس  مزاّر الذخؾ.حقق مشافع اإلسبلـ، كتجشب  : جسمة تػكيجية.السذخكيغمغ 

يع لع يكغ مذخًكا قبل البعثة أبًجا. الخسل كانػا مغ السذخكيغ.  إبخـا
 
آمشػا وهللُا  " إفَّ أولى الشاِس بإبخاـيَع َلمَّحيَغ اتبعػُه وىحا الشبيُّ والحيغَ  68سػرة آؿ عسخاف 3

 وليُّ السؤمشيَغ "
 (.كلييعوهللا . لع يقل: )دمحم ا: مغ أمة دمحم. الحيغ آمشػا: معالحيغ آمشػ  

*** 
 ممحق باآلية:

يسية؟ يع دكف غيخه مغ األنبياء في الرمػات اإلبخـا  لساذا إبخـا

 سؤاؿ مغ أحج اإلخػة.

 اشمعُت عمى ما كتبو بعس السذايخ، كلكغ مشيجي مختمف عشيع.

*** 

يسية:  الرمػات اإلبخـا

يع، إنظ حسيج مجيج.  يع، كعمى آؿ إبخـا  الميع صّل عمى دمحم كعمى آؿ دمحم، كسا صّميت عمى إبخـا

يع، إنظ حسيج مجيج.  يع، كعمى آؿ إبخـا  الميع بارؾ عمى دمحم كعمى آؿ دمحم، كسا باركت عمى إبخـا
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 )حجيث متفق عميو(.

*** 

 أكلػ العـد مغ الخسل:

 ىحه عبارة قخآنية.

 قاؿ تعالى:

 .35( األحقاؼ خ كسا صبخ أكلػ العـد مغ الخسلفاصب)

 قاؿ تعالى:

يَع كمػسى كعيدى ابِغ مخيَع( األحداب   .7)كإذ أخحنا مغ الشبييغ ميثاقيع كمشظ كمغ نػح كإبخـا

يع، مػسى، عيدى، دمحم.  أكلػ العـد خسدة: نػح، إبخـا

 ليذ مغ بيشيع آدـ:

 .115قاؿ تعالى: )كلع نجج لو عدًما( شو 

*** 

 السعالجة:مشيج 

يع. ( تقّجـ في الدمغ عمى إبخـا  نػح )مغ أكلي العـد

يسية(؟ يع في التذيج )الرمػات اإلبخـا  لساذا ُقجـ عميو إبخـا
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يع أكثخ مغ نػح،  إذا راجعشا كتاب تفريل آيات القخآف الحكيع، كججنا أف ما جاء ؼيو عغ إبخـا
 ككججنا أشياء أخخػ مؤثخة:

 قاؿ تعالى:

يع حشيًفا كما كاف ِمَغ السذخكيغ( آؿ عسخاف )فاتبعػا مّمة  -  .95إبخـا

يع ييػدًيا كال نرخانًيا كلكغ كاف حشيًفا مدمًسا كما كاف ِمَغ السذخكيغ( -  )ما كاف إبخـا

 .67آؿ عسخاف 

يَع حشيًفا كما كاف ِمَغ السذخكيغ(  - )قل إنشي ىجاني ربي إلى صخاط مدتؿيع ديًشا ِؾيًسا ممَة إبخـا
 .161األنعاـ 

يع كاف أّمة قانًتا  حشيًفا كلع يُظ ِمَغ السذخكيغ( الشحل  -  .120)إف إبخـا

 .124)قاؿ إني جاعمظ لمشاس إماًما( البقخة  -

يع َلّمحيغ اتبعػه كىحا الشبيُّ كالحيغ آمشػا( آؿ عسخاف  -  .68)إّف َأكلى الشاس بإبخـا

يَع إال َمغ َسِفو نفَدو( ال -  .130بقخة )كَمغ يخغُب عغ مّمِة إبخـا

يَع( السستحشة  -  .4)قج كانت لكع أسػٌة حدشٌة في إبخـا

يُع القػاعَج ِمَغ البيت( البقخة  -  .127)كإذ يخفع إبخـا

يَع ُمرّمى( البقخة  -  .125)كاتِخحكا ِمغ مقاـ إبخـا

يَع خميبًل( الشداء  -  .125)كاتخح هللُا إبخـا



266 

 

يَع الحؼ كّفى( الشجع  -  .37)كإبخـا

يع.83درجاٍت َمغ نذاء( األنعاـ نخفع ) -  . السقرػد: إبخـا

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441محـخ  13

 ـ2019أيمػؿ  12

 
ْت شائفٌة ِمغ أىِل الكتاِب لػ ُيِزمُّػَنكع وما ُيِزمُّ  69سػرة آؿ عسخاف 3 ػَف إال أنفَديع وما " ودَّ

 يذعخوَف "
ضػعفت عقػبتيع. إف الحؼ يخيج أف يزل الشاس فيع ضالػف فإذا صاركا أيًزا مزميغ  

 نفدو، كيديجىا ضبلاًل مغ حيث ال يجرؼ. يع، كلكشو يزلّ قج ال يدتصيع أف يزمّ 
 
 َف بآياِت هللِا وأنتع تذيجوَف "" يا أىَل الكتاِب لع تكفخو 70سػرة آؿ عسخاف 3

بسحسج، أك  : بأنيا حق مغ كتابكع الحؼ ؼيو البذارةآيات هللا: في القخآف. تذيجكف  
كف بيا.  تذيجكف بسثميا مغ آيات األنبياء التي تقخُّ

 
وتكتسػَف الحقَّ وأنتع " يا أىَل الكتاِب لَع َتمِبدػَف الحقَّ بالباشِل  71سػرة آؿ عسخاف  3

 تعمسػَف "
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: صفة دمحم في كتبكع. فعمى الشاس أف تكتسػف الحق عيدى ليذ إلًيا. : تخمصػف.تمبدػف  
حق كما ىػ باشل، كإذا جاء بعس الحق فيحا ال يعشي أف كل ما يقاؿ حق،  يشتبيػا إلى ما ىػ

د بو الباشل، كمشو القػؿ بل ؼيو باشل، فالحق قج يكتع كمو أك بعزو. كقج يحكخ الحق كيخا
: عجـ ػر ميسة في العمع كالبحث كالسشيج(. كفي اآلية أمالسأثػر: )كمسة حق يخاد بيا باشل

كالباشل، ألجل الػصػؿ إلى الباشل، كعجـ جػاز تمبيذ الحق بالباشل، جػاز الجسع بيغ الحق 
 تمبيذ الباشل لباس الحق، كعجـ جػاز كتساف الحق. ىحا ىػ الجيغ، ىحا ىػ اإلسبلـ.

 
" وقالْت شائفٌة ِمغ أىِل الكتاِب آِمشػا بالحي ُأنِدَؿ عمى الحيَغ آَمشػا وجَو  72سػرة آؿ عسخاف 3

 لعمَّيع َيخجعػَف "  فخوا آخَخهُ الشياِر واك
: عغ ديشيع، يختجُّكف. اإليساف، ال حؿيقتو. كجو الشيار: أكؿ الشيار. يخجعػف  : صػرةشػاآمِ  

ة قج تكػف مبيتة لرجّ شػا، آَمشػاآمِ   !الشاس عغ الجيغ : بيشيسا جشاس. يفيع مغ اآلية أف الخدَّ
 
أْف يؤتى أحٌج  ْل إفَّ الُيجى ُىجى هللِا " وال ُتؤمشػا إال ِلَسغ َتِبَع ديَشكع قُ  73سػرة آؿ عسخاف  3

ػكع ِعشَج ربِّكع ُقْل إفَّ الفزَل بيِج هللِا ُيؤتيِو مَ   غ يذاُء وهللُا واسٌع عميٌع "  مثَل ما أوتيتع أو ُيحاجُّ
(. 120: "قل إفَّ ىجػ هللا ىػ اليجػ" )البقخة قل إفَّ اليجػ ىجػ هللا: في مػضع آخخ 

 . جسمة معتخضة :"ىجػ هللا "قل إف اليجػ
 أمخ لسحسج صمى هللا عميو كسمع. في السػضعيغ، :قلْ 

كاسع: كاسع العصاء كالفزل. عميع:  .أؼ: كيسشعو عسغ يذاء :يؤتيو مغ يذاء إف الفزل بيج هللا
  .بسػاضعو

 
 إضيار التخابط بيغ أجداء اآلية صعب، كىحا يتعمق بعمع مشاسبة اآليات كالدػر.

 
خ ؼيو السشاسبة عمع شخيف، قّل اعتشاء السفدخيغ بو لجقتو. كمسغ أكث: عمع قاؿ في اإلتقاف 

 آف مػزعة في التختيبات كالخكابط.: أكثخ لصائف القخ اإلماـ فخخ الجيغ )الخازؼ(، كقاؿ في تفديخه



268 

 

كقاؿ ابغ العخبي في سخاج السخيجيغ: ارتباط آؼ القخآف بعزيا ببعس، حتى تكػف  
الع كاحج، ، مشتطسة السباني، عمع عطيع، لع يتعخض لو إال عكالكمسة الػاحجة، متدقة السعاني

ف كحجة ، حيث حاكؿ بيا163قارف الشبأ العطيع لسحسج عبج هللا دراز، ص عسل ؼيو سػرة البقخة )
لخمق بأكصاؼ (، ثع فتح هللا لشا ؼيو. فمسا لع نجج لو حَسمة، كرأيشا االسػضػع لدػرة البقخة فقط

: ىحا كبلـ غخيب، بيششا كبيغ هللا، كرددناه إليو )أقػؿعميو، كجعمشاه  (، ختسشاالبصمة )جسع: بصاؿ
 (.كلعمو نػع مغ التفاخخ مع التسمز ألف العالع قج يكتب لعرخه كقج يكتب لمعرػر البلحقة،

: السشاسبة عمع حدغ، لكغ يذتخط في حدغ ارتباط الكبلـ أف كقاؿ العد بغ عبج الدبلـ 
آخخه. فإف كقع عمى أسباب مختمفة لع يقع ؼيو ارتباط. كمغ ربط يقع في أمخ متحج مختبط أكلو ب

ذلظ فيػ متكمف بسا ال يقجر عميو إال بخبط ركيظ، يراف عغ مثمو حدغ الحجيث، فزبًل عغ 
أحدشو. فإف القخآف ندؿ في نيف كعذخيغ سشة، في أحكاـ مختمفة، شخعت ألسباب مختمفة، كما 

: ىحا . أقػؿ90مقاصج الكتاب العديد، ص مغ  نبحف كحلظ ال يتأتى ربط بعزو ببعس )كا
ا الكبلـ عغ يشصبق عمى كبلـ البذخ، كال يشصبق عمى كبلـ هللا، كإني أستغخب صجكر مثل ىح

 العد بغ عبج الدبلـ!(.
: ال يصمب لآلؼ الكخيسة مشاسبة، ألنيا ػّؼ: قج كىع مغ قاؿكقاؿ الذيخ كلي الجيغ السم 

مى حدب كفرل الخصاب أنيا عمى حدب الػقائع تشديبًل، كععمى حدب الػقائع السفخَّقة. 
 الحكسة تختيًبا كتأصيبًل.

كذكخ الخازؼ في سػرة البقخة لصائف نطسيا، كبجائع تختيبيا، كذكخ أف القخآف معجد  
: إني رأيت جسيػر السفدخيغ انيو، كتختيبو، كنطع آياتو. كقاؿبفراحة ألفاضو، كشخؼ مع

، كالخسالة الذاؼية ص 3/369ف اإلتقايخ مشتبييغ ليحه األسخار )ائف، غمعخضيغ عغ ىحه المص
133 .) 

(، أحياًنا في العثػر عمى التخابط )كحجة السػضػععمى كل حاؿ، فإف السفدخ قج يشجح  
كقج ال يشجح. كقج يحتسل األمخ اجتيادات كثيخة، بعزيا مقبػؿ، كبعزيا متكمف غيخ مقبػؿ. 

ًبا في التفديخ السػضػعي لستابعة ما بجأه دمحم عبج هللا دراز، كقج كقج ألف الذيخ دمحم الغدالي كتا
قرج بو بياف تخابط أجداء كل سػرة، كلكشي بعج االشبلع عميو، تسشيت لػ أنو شغل نفدو 
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بالسػاضع التي أشكمت عمى العمساء قجيًسا كحجيثػًا، كآثخ تجاىميا لتعديد فكختو في بياف كحجة 
 السػضػع!

*** 
 ممحق باآلية:

 (2)آيات يرعب فيسيا 
 أف يؤتى أحج مثل ما أكتيتع أك ُيحاّجػكع عشج ربكع

*** 
 :كال تؤمشػا إال لسغ تبع ديشكع

 تتسة كبلـ أىل الكتاب في اآلية الدابقة.
 مسا يديج األمخ صعػبة أف ىحا القػؿ يسكغ أف يقػلو السدمسػف أيًزا.

 اآلية الدابقة، كسا قمت.لكغ مغ الػاضح ىشا أنو تتسة لكبلـ أىل الكتاب في 
 كال أرػ صحة قػؿ القخشبي: 

كالتذحيح  ،عمى جية التثبيت لقمػبيع ،ا لمسؤمشيغ مغ هللا تعالىيحتسل أف تكػف اآلية كميا خصابً "
ال ترّجقػا يا معذخ السؤمشيغ إال مغ تبع ديشكع، كال ترّجقػا أف  :كالسعشى )...(،لبرائخىع 

يغ، كال ترّجقػا أف يحاّجكع في ديشكع عشج رّبكع َمغ يؤتى أحج مثل ما أكتيتع مغ الف زل كالجِّ
 ".خالفكع أك يقجر عمى ذلظ

*** 
 : قل إف اليجػ ىجػ هللا

 جسمة اعتخاضية خصاب مغ هللا لخسػلو صمى هللا عميو كسمع.
 ىحا كاضح، لكغ ىل ما بعجىا داخل فييا؟

*** 
 : أف يؤتى أحج مثل ما أكتيتع أك ُيحاّجػكع

 الجدء الرعب مغ اآلية.ىحا ىػ 
 كىػ إما مغ كبلـ أىل الكتاب أك مغ تتسة كبلـ هللا في الجسمة االعتخاضية )القخشبي(.
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 كىحا يديج األمخ صعػبة.
 كتخكيبيا صعب.

 !اعمع أف ىحه اآلية مغ السذكبلت الرعبةقاؿ الخازؼ: 
 ! )كنقمو ابغ عاشػر(.ىحه اآلية أشكل آية في الدػرة :القخشبيكقاؿ 
*** 

 قاؿ الدمخذخؼ: 
 إفّ  قلْ  :، عمى معشى(إفّ )خبخ  (َأف ُيْؤَتىَٰ َأَحجٌ )، ك(اليجػ)بجاًل مغ  (ُىَجػ ٱهللَِّ )يجػز أف يكػف "

ؼيقخعػا باشمكع  ،ػكع عشج ربكعحاجّ ػكع حتى يُ حاجّ ىجػ هللا أف يؤتى أحج مثل ما أكتيتع أك يُ 
الشاؼية، كىػ مترل بكبلـ أىل  (إفْ )عمى «. إف يؤتى أحج» :كيجحزػا حجتكع. كقخػء ،بحقيع
 ."الكتاب

 كذكخ ىحه القخاءة أيًزا: ابغ عصية، كالبغػؼ مغ قبميسا، كالقخشبي كأبػ حياف مغ بعجىسا.
 كقاؿ الخازؼ:

ػُكعْ )أحج سػاكع مغ اليجػ مثل ما أكتيتسػه  ىإف اليجػ ىجػ هللا فبل تشكخكا أف يؤت ( َأْك ُيَحاجُّ
  .إف لع تقبمػا ذلظ مشيع (،َج َرّبُكعْ ِعش)يعشي ىؤالء السدمسيغ بحلظ 

*** 
 :أك ُيحاّجػكع عشج ربكع

 صعبة الفيع في ذاتيا، كصعبة الفيع في ارتباشيا عمى قخاءة )أْف يؤتى( كقخاءة )إْف يؤتى(.
 .76)أتحّجثػنيع بسا فتح هللا عميكع ليحاّجػكع بو عشج ربكع( سػرة البقخة 

 (.1)راجع مقاؿ: آيات يرعب فيسيا
 الصبخؼ:نقل 

 ".إال أف يجادلػكع عشج ربكع :إال أف يحاجػكع، يعشػي :إال: أؼ« أك»قالػا: كمعشى "
 )كنقمو أبػ حياف(.

 كؼيو تكّمف، بل تحّكع، وهللا أعمع.
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 الخبلصة:
ىحه اآلية ليذ مغ الديل فيسيا، كقج تػسع فييا السفدخكف، ككثخت اآلراء، بسا يؤدؼ إلى 

 تخجيح شيء كاضح فييا يسكغ الخمػص إليو في كمسات قميمة.تذػير األذىاف، كمغ الرعب 
*** 

 الخسيذ:
 ىػ1441رمزاف  21
 ـ2020أيار  14
 
 ذاُء وهللُا ذو الفزِل العطيِع "" يختزُّ بخحستِو َمغ ي 74سػرة آؿ عسخاف 3

  .عمى العباد عطيع جًجامغ هللا : بشبػتو. كالشبػة فزل بخحستو 
 
ِه إليَظ ومشيع َمغ إْف " وِمغ  75سػرة آؿ عسخاف  3 أىِل الكتاِب َمغ إْف تأمْشُو بقشصاٍر يؤدِّ

ِه إليَظ إال ما ُدْمَت عميِو قائًسا ذلَظ بأنَّيع قالػا ليَذ عميشا في األمييَغ سبيٌل  تأمْشُو بجيشاٍر ال ُيؤدِّ
 عمى هللِا الكحَب وىع يعمسػَف " ويقػلػفَ 
السػزكنة. تأمشو عشي كسية محجدة مغ الشقػد : كسية كبيخة مغ الشقػد، كربسا كانت تقشصار 
رأسو. : بالسصالبة، أك بالسبلزمة، أك قائًسا عمى و عمى قشصار. ما دمت عميو قائًسا: تأمشبقشصار

: ليذ عميشا مؤاخحة في استباحة أمػاؿ العخب. تفيج اآلية أف حدغ ليذ عميشا في األمييغ سبيل
خىع مشو. أما مغ يخػ سػء يع في الجيغ، كال تشفّ بمعاممة مغ ىع عمى ديغ آخخ أمخ ميع، تخغّ 

 معاممة اآلخخ فيحا مغ األىػاء، كليذ مغ الجيغ.
*** 

 ممحق باآلية:
 كيقػلػف عمى هللا الكحَب: إعخاب الكحب في ىحه اآلية كغيخىا

 
 (: كيقػلػف عمى هللا الكحَب )
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 .75سػرة آؿ عسخاف 
 بعزيع.الكحَب: مفعػؿ مصمق، ال مفعػؿ بو كسا قاؿ 

 قاؿ: فعل الـز غيخ متعّج.
*** 

 (: افتخػ عمى هللا الكحَب )
 .94سػرة آؿ عسخاف 

 الكحَب: مفعػؿ مصمق.
 افتخػ: فعل الـز غيخ متعّج.

*** 
 (: كترف ألدشتيع الكحبَ )

  .62سػرة الشحل 
 الكحَب: مفعػؿ بو.
 َكَصَف: فعل متعّج.

*** 
 الخسيذ:

 ىػ1441رمزاف  21
 ـ2020أيار  14
 
 
 فإفَّ هللَا ُيِحبُّ الستقيَغ " " بمى َمغ أوفى بعيجِه واتَّقى  76سػرة آؿ عسخاف 3

(. أضيخ بمى: عمييع سبيل. بعيجه: بأمانتو. اتقى: الخيانة. لع يقل: )فإف هللا يحبو 
 السزسخ. 
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" إفَّ الحيَغ يذتخوَف بعيِج هللِا وَأيساِنيع ثسًشا قميبًل أولئَظ ال خبلَؽ ليع  77سػرة آؿ عسخاف 3
 وال يدكِّييع وليع عحاٌب أليٌع "في اآلخخِة وال يكمُِّسيُع هللُا وال يشطُخ إلييع يػـَ الؿيامِة 

خبلؽ:  بثسغ قميل.: إف الحيغ يبيعػف عيج هللا كأيسانيع يذتخكف: يدتبجلػف. أك التقجيخ  
الخمق، أك األخبلؽ. يـػ الؿيامة: كخر معشى لفع "اآلخخة" تأكيًجا. لع يقل:  :نريب، كليذ السخاد

الخبلؽ ليع في اآلخخة كال هللا كال يشطخ إلييع يػـ الؿيامة(. لع يقل: )ال خبلؽ ليع كال يكمسيع )
 (.هللا كال يشطخ إلييع كال يدكييع يكمسيع

 
" وإفَّ مشيع لفخيًقا َيْمُػوف ألدشَتيع بالكتاِب لتحَدُبػُه ِمَغ الكتاِب وما ىػ  78سػرة آؿ عسخاف 3

مى هللِا الكحَب وىع ِمغ الكتاِب ويقػلػَف ىػ ِمغ ِعْشِج هللِا وما ىػ ِمغ عشِج هللِا ويقػلػَف ع
 َيعمسػَف " 

بتغييخ األلفاظ أك : يحخفػنو كيؤكلػنو حدب األىػاء. كقج يتع ىحا يمػكف ألدشتيع بالكتاب 
كما ىػ مغ الكتاب:  بتغييخ السعاني كالسقاصج. كيجخل في ىحا الباب الحيل الفقيية السحخمة.

)صفة لسفعػؿ  مفعػؿ مصمق جسمة اعتخاضية. كما ىػ مغ عشج هللا: جسمة اعتخاضية. الكحب:
 .75راجع اآلية  مصمق مححكؼ: القػؿ الكحب(

 
أْف يؤتَيُو هللُا الكتاَب والحكَع والشبػَة ثع يقػَؿ لمشاِس  " ما كاَف لبذخٍ  79سػرة آؿ عسخاف 3

 وبسا كشتع َتْجُرسػَف " عمِّسػَف الكتابَ كػنػا عباًدا لي ِمغ دوِف هللِا ولكْغ كػنػا ربانييَغ بسا كشتع تُ 
الكتاب: في السػضعيغ، ىل ىػ القخآف )كسا قاؿ ما كاف لبذخ: السقرػد عيدى.  

ذكخ البغػؼ القػليغ، كأنا أرجح القػؿ الثاني. كقيل:  ؟)اإلنجيل( عيدىالقخشبي( أـ ىػ كتاب 
 اسع جشذ: أؼ كتاب )ابغ عصية، كأبػ حياف(، كال أراه. الدياؽ يتعمق بعيدى.

: إنكار لعسل الصائفة خفة أسخاره كالعسل بو. عباًدا لي: الحكسة، الدشَّة، فقو الكتاب كمعالحكع
دو، أك ليجعل مغ نفدو إلًيا ليع. شاس إلى هللا، كال يجعػىع لشفالتي أليت عيدى. فالشبي يجعػ ال

لعل السعشى: اعبجكا  العمع الحؼ أمخ بو الخب. : عمساء، كأصمو أف الخباني ىػ صاحبربانييغ
 الخّب كال تعبجكا غيخه.



274 

 

 : تجرسػنو، تتعمسػنو.تجرسػف  ُتعّمسػف الكتاب: ُتعّمسػف الشاَس الكتاَب.
 
َتعّمسػف الكتاب كبسا كشتع ُتجّرسػف(. )بسا كشتع َتعمسػف الكتاب كُتعّمسػف(. لع يقل: )بسا كشتع  

كفي قخاءة:  في قخاءة: َتعمسػف. كفي قخاءة: َتعّمسػف، أؼ تتعمسػف. كُتجّرسػف(. الكتاب )َتجرسػف 
 ُتجّرسػف.

 
بالكفِخ بعَج إذ  " وال يأمَخكع أْف تتخحوا السبلئكَة والشبييَغ أرباًبا أيأمُخكع 80سػرة آؿ عسخاف 3

 أنتع مدمسػَف "
ف لبذخ". بعج إذ كا ماخ عشو في اآلية الدابقة بقػلو: "عبّ  : أؼ عيدى الحؼكال يأمخكع 

، كقج كردت في ًجا في االستعساؿ المغػؼ : نادرة جأنتع مدمسػف: بعج أف كشتع مدمسيغ. بعج إذ
استفياـ إنكارؼ، أؼ ال يسكغ أف : . بعجئٍح: بالتشػيغ شائعة. أيأمخكععجة مػاضع مغ القخآف

 يأمخكع.
 
ُكع ِمغ كتاٍب وحكسٍة ثع جاءكع تَغ َلَسا آتي" وإذ أخَح هللُا ميثاَؽ الشبيي 81سػرة آؿ عسخاف 3

ٌؽ ِلَسا معكع َلُتؤمُشغَّ بِو ولتشرُخنَُّو قاَؿ أأقخرتع وأخحتع عمى ذلكع إْصِخي قالػا أقخرنا  رسػٌؿ مرجِّ
 ِمَغ الذاىجيَغ " ُجوا وأنا معكعقاَؿ فاشي

قاؿ : دمحم. رسػؿ. مغ أنبيائو كتاب أندلو هللا عمى نبيّ  كتاب: في ىحا السػضع: أؼّ  
: عيجؼ، ميثاقي. كأصل اإلصخ: الثقل، التكميف الذاؽ. "كيزع إصخؼ أأقخرتع: أؼ قاؿ هللا. 

أؼ قاؿ  قالػا أقخرنا:(. 286كال تحسل عميشا إصًخا" )البقخة (. "157عشيع إصخىع" )األعخاؼ 
 كأنا معكع مغ الذاىجيغ: أؼ: وهللا شييج عميكع. األنبياء. قاؿ فاشيجكا: أؼ قاؿ هللا.

تفيج اآلية أف في الكتب الدابقة ما يؤكج بعثة دمحم صمى هللا عميو كسمع، إما مغ حيث اسسو 
ي المغة . آية كاحجة ترمح درًسا ف(ِلَسا)، (َلَسا): كإما مغ حيث دعػتو. كرد في اآليةكأكصافو، 

. مػصػلة بسعشى الحؼ: ما الـ االبتجاء لتػكيج معشى القَدع.: البلـ: بيشيسا. َلسا األكلى لمتفخيق
 كع.شا: آتيكفي قخاءة مػصػلة.: ا الثانية: البلـ حخؼ جخ. ماِلس
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 ذلَظ فأولئَظ ىُع الفاسقػَف "   " فَسغ تػلَّى بعَج  82سػرة آؿ عسخاف 3

: ع ىشا: الخارجػف عغ شاعة هللا. كالسخاد بيالفاسقػف تػلى: أعخض كنقس السيثاؽ.  
 لع يقل: )فيػ فاسق(. لع يقل: )فسغ تػّلػا(. الكافخكف، الخارجػف عغ الجيغ.

 
ًعا " أفغيَخ ديِغ هللِا َيْبُغػَف ولُو أسمَع َمغ في الدسػاِت واألرِض َشػْ  83سػرة آؿ عسخاف 3

 وَكْخًىا وإليِو ُيخجعػَف "
: ُتخجعػف. السعشى أف الجيغ عشج هللا كفي قخاءة: تبغػف. ككحلظيبغػف: يصمبػف.  

لع جيغ الرحيح، كقت اإلخبار. لع يقل: )أيبغػف غيخ ديغ هللا(. اإلسبلـ، أؼ الجيغ الكامل، ال
 يقل: )أفغيخ ديغ اإلسبلـ يبغػف(.

كإليو يخجعػف: لمحداب  : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.الدسػات: بالجسع. األرض
 كالجداء.

 
" ُقْل آمشَّا باهلِل وما ُأندَؿ عميشا وما ُأندَؿ عمى إبخاـيَع وإسساعيَل  84سػرة آؿ عسخاف 3

ُؽ بيغَ  أحٍج مشيع  وإسحَق ويعقػَب واألسباِط وما أوتي مػسى وعيدى والشبيػَف ِمغ ربيع ال نفخِّ
 ونحُغ لُو ُمدمسػَف "

الد : بصػف بشي إسخائيل الستذعبة مغ أك عميشا: القخآف. األسباطقل: يا دمحم. كما أندؿ  
. : أؼ بيغ أحج كأحج. كال نكاد نخػ ىحا يعقػب. ال نفخؽ بيغ أحج مشيع مدتعسبًل في لغتشا اليـػ

يع كإسساعيل ك ) :لع يقل ما أندؿ عمى مػسى كعيدى كالشبييغ(. لع يقل: )كما أكتي إبخـا
 مدمسػف. نحغ لو مدمسػف: نحغ  (.كإسحق

 
ـِ ديًشا فمغ ُيقبَل مشُو  85سػرة آؿ عسخاف 3 وىػ في اآلخخِة ِمَغ " وَمغ يبتِغ غيَخ اإلسبل

 الخاسخيَغ "
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غيخ اإلسبلـ(، راجع  كمغ يبغِ : "إف الجيغ عشج هللا اإلسبلـ". لع يقل: )19مخَّ في اآلية  
لع يقل: )كمغ يبتغػا  الشار.: الكافخيغ الحيغ خدخكا أنفديع ألنيع يجخمػف . الخاسخيغ83اآلية 

 ... فمغ يقبل مشيع كىع في اآلخخة مغ الخاسخيغ(.
 
" كيف َييجي هللُا قػًما كفخوا بعَج إيسانيع وشيجوا أفَّ الخسػَؿ حقّّ  86سػرة آؿ عسخاف 3

  ال َييجي القػـَ الطالسيَغ "وجاءىع البيشاُت وهللاُ 
بو. كانػا يعمسػف صفتو في كتبيع، فمسا  : كفخكا بالخسػؿ بعج إيسانيعكفخكا بعج إيسانيع 

كفخكا بعج أؼ بعج أف شيجكا أنو حق. التقجيخ: )بعث مغ غيخىع كفخكا بو. كفخكا بعج إيسانيع، 
الخسػؿ حق كبعج أف جاءىع البيشات(. البيشات: الجالئل الػاضحة. لع إيسانيع كبعج أف شيجكا أف 

سانيع(. وهللا ال ييجؼ القـػ الطالسيغ: ؼيو مححكؼ . لع يقل: )ِمغ بعِج إي(كجاءتيع البيشات): يقل
: الكافخيغ الحيغ  ييجؼ القـػ الطالسيغ. الطالسيغ: ال ريب أنيع ضالسػف، وهللا القبمو تقجيخه

لع  (.: )إف هللا ال ييجؼ القـػ الطالسيغىع كتعخيس أنفديع لمعحاب. لع يقلضمسػا أنفديع بكفخ 
 يقل: )وهللا ال ييجييع(.

 
 " أولئَظ جداؤىع أفَّ عمييع لعشَة هللِا والسبلئكِة والشاِس أجسعيَغ " 87عسخاف  سػرة آؿ3

أجسعيغ: تػكيج لمشاس، أك  (.السػف الحيغ كفخكا بعج إيسانيع )اآلية الدابقة: الطأكلئظ 
 لمسبلئكة كالشاس. تػكيج

 
ُف عشيع العحاُب وال ىع ُيشطَ  88سػرة آؿ عسخاف  3  خوَف "" خالجيَغ فييا ال ُيَخؽَّ

شطخكف: مغ اإلنطار: اإلمياؿ، التأخيخ، كمشو . يُ (الشارالمعشة ): أؼ في خالجيغ فييا 
جل أزْدؾ في الساؿ. في مػضع : زْدني في األزْدَؾ، كىػ عبارة عغ ربا الشديئة: أنِطْخني أقػليع

 (.86عشيع العحاُب كال ىع ُيْشَرخكَف" )البقخة  فبل ُيخفَّفُ آخخ: "
 
 " إال الحيَغ تابػا ِمغ بعِج ذلَظ وأصمحػا فإفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " 89سػرة آؿ عسخاف 3
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: يغفخ ليع ذنػبيع : )تابػا بعج ذلظ(. أصمحػا: أعساليع. غفػر رحيعتابػا: أسمسػا. لع يقل 
 كيقبل تػبتيع كيخحسيع.

 
َظ ىع ُتقبَل تػبُتيع وأولئ" إفَّ الحيَغ كفخوا بعَج إيساِنيع ثع ازدادوا ُكفًخا لغ  90سػرة آؿ عسخاف 3

 الزالُّػَف " 
. كىع الييػد الحيغ كفخكا بعيدى، بعج 86: جاء ذكخىع في اآلية الحيغ كفخكا بعج إيسانيع 

سعشػف : الكافخكف، كربسا يكػف السعشى أنيع السُ ثع ازدادكا كفًخا بسحسج. الزالػف إيسانيع بسػسى، 
 (.في الكفخ. لع يقل: )مغ بعج إيسانيع

 
" إفَّ الحيَغ كفخوا وماتػا وىع كفاٌر فمغ ُيْقَبَل ِمغ أحِجىع ملُء األرِض  91آؿ عسخاف  سػرة3

 اٌب أليٌع وما ليع ِمغ ناصخيَغ "ذـًبا ولػ افتجى بِو أولئَظ ليع عح
*** 

 ممحق باآلية:
 كلػ افتجػ بو: ما ىحه الػاك؟ ىل ىي زائجة؟

ُيْقَبَل ِمغ أحِجىع ملُء األرِض ذـًبا كلػ افتجػ اٌر فمغ إفَّ الحيَغ كفخكا كماتػا كىع كفّ )
 .91سػرة آؿ عسخاف  (بوِ 
 

 لعل التقجيخ:
 فمغ يقبل مغ أحجىع فجية كلػ افتجػ بسلء األرض ذـًبا!

 (.الدمخذخؼ )
 ىحا أفزل ما قالو السفدخكف في تفديخىا.

 كلػ: الػاك حالية. كليدت زائجة.
*** 
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-، ُمحيميغ كغيخ ُمحيميغ، مثل: الشدفي )نقمو في جسمة الشقػالت بعس السفدخيغ

ىػ(، 1332-ىػ(، كالقاسسي )951-ىػ(، كأبي الدعػد )880-ىػ(، كابغ عادؿ )710
 ىػ(.1393-كابغ عاشػر )

 كضاع في زحسة الشقػالت!
*** 

 قارف كتب التفديخ: كاك )كلػ افتجػ( ىل ىي زائجة أـ غيخ زائجة؟
 لع يقل:

 لػ افتجػ بو. 
*** 

 
 : الصبخؼ قاؿ 

 . الػ لػع يكغ فػي الكبلـ كاك، لكاف الكبلـ صحيحً 
 كىحا قػؿ الفّخاء )ابغ الجػزؼ(.

 قاؿ الدجاج: ىحا غمط! )ابغ الجػزؼ(.
*** 
 : البغػؼ كقاؿ 
 . مقحسةزائجة  الػاك
*** 
 : ابغ عصيةكقاؿ 

: الػاك زائجة  !كىحا قػؿ مخدكد ،قاؿ قـػ
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 *** 
  قبل(.لع يقل: )لغ يُ 

 جػاب شخط مقّجر. فمغ: الفاء كاقعة في
 إف سألت عشيع فمغ يقبل مشيع.

*** 
 الجسعة:

 ىػ1441رمزاف  22
 ـ2020أيار  15

 
غ شيٍء فإفَّ هللَا " لغ تشالػا الِبخَّ حتى ُتشفقػا مسا ُتحبُّػَف وما ُتشفقػا مِ  92سػرة آؿ عسخاف 3

 بِو عميٌع "
شيء: تحبػنو أك ال كما تشفقػا مغ : عميع بو كيجازيكع عميو. تحبػف: تحبػنو. عميع 
 تحبػنو.

*** 
 الجدء الخابع 

ـَ إسخائيُل عمى نفدِو ِمغ  93سػرة آؿ عسخاف 3 ـِ كاَف ِحبًل لبشي إسخائيَل إال ما حخَّ " كلُّ الصعا
َؿ التػراُة ُقْل فأُتػا بالتػ   راِة فاتمػىا إْف كشتع صادقيَغ "قبِل أْف ُتَشدَّ

 قل: يا دمحم. غ قبل.قاؿ: مِ  (.إسخائيل: يعقػب. لع يقل: )قبَل أف تشدؿ 
 
 ِج ذلَظ فأولئَظ ىُع الطالسػَف "" فَسِغ افتخى عمى هللِا الكحَب ِمغ بع 94سػرة آؿ عسخاف 3

ل: : مغ بعج الخجػع إلى التػراة. لع يقمغ بعج ذلظالكحب: مفعػؿ مصمق، ال مفعػؿ بو.  
 لع يقل: )فيػ ضالع(. لع يقل: )فسغ افتخكا(. قاؿ: مغ بعج ذلظ. (.)بعَج ذلظ
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 شيًفا وما كاَف ِمَغ السذخكيَغ "" ُقْل صجَؽ هللُا فاتَّبعػا ِممََّة إبخاـيَع ح 95سػرة آؿ عسخاف 3
يع". كما كافصجؽ هللا: صجؽ هللا ككحبتع أنتع. حشيًفا  يُع. : حاؿ مغ "إبخـا : كما كاف إبخـا

يع. يبجك أف السذخكيغ كانػا يعتقجكف  ما معشى: كاف مؤمًشا كلع  أك يتطاىخكف أنيع عمى ممة إبخـا
يبجك أف بعس  فخبح مختيغ! الذخؾ. يكغ مذخًكا؟ استفاد مغ مشافع اإليساف، كاجتشب مزارّ 

 .، وهللا أعمعالخسل كانػا مغ السذخكيغ
 
 وىًجى لمعاَلسيَغ "َة مبارًكا " إفَّ أوَؿ بيٍت ُوِضَع لمشاِس َلمَّحي ببكَّ  96سػرة آؿ عسخاف  3

ع بيحه اآلية كالتي بعجىا يشتقل الكبلـ إلى مػضػع آخخ، ثع يعػد إلى أىل الكتاب. كل 
ْكُت العطع: اسع تتزح لي عبلقتيسا بالدياؽ. بكة : أؼ اجتحبت ما ؼيو لسكة. كمأخحه مغ تسكَّ

ا ما في ( تجتحب إلى نفديريُل ما في ضخع الشاقة. فكأنيا )أؼ: مكةمغ السخ. كتسكظ الف
(. كتجتحب البذخ قبل األقػات كالدمع. أما بكة فسأخػذة مغ 4/85لببلد مغ األقػات )اإلتقاف ا

: ألنيا تبظُّ أعشاؽ ع الشاس عشج الصػاؼ كالدعي. كقيلتباؾَّ القـػ إذا ازدحسػا، ؼبكة مددح
مبارًكا: حاؿ.  التػكيج.الـ السدحمقة تفيج ؼ: البلـ: لمحسيمػا. الجبابخة إذا ألحجكا فييا بطمع لع يُ 

 كىجػ: معصػؼ عمى )مبارًكا(.
 
ـُ إبخاـيَع وَمغ دخمُو كاَف آمًشا وهلِل عمى الشاِس  97سػرة آؿ عسخاف  3 " ؼيِو آياٌت بيِّشاٌت َمقا

 ِحجُّ البيِت َمِغ استصاَع إليِو سبيبًل وَمغ َكَفَخ فإفَّ هللَا غشيّّ عغ العاَلسيَغ "
مقاـ، أك : مشيا ؿ مغ "آيات"، أك مبتجأ مؤخخ خبخه مححكؼ، أؼؼيو: في البيت. مقاـ: بج 

يع لسقاـ، حاؿ "، حدب اإلعخابيغ األخيخيغ خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىي. كجسمة "مقاـ إبخـا
دخ الحاء، كفي قخاءة أخخػ بفتحيا: َحج )معجع القخاءات : بكمغ "آيات"، أك نعت ليا. ِحج

استصاع : ك عمى الشاس مغ جؿ مغ "الشاس"، أؼع: في مػضع جّخ، ب(. مغ استصا1/431
خ )السقتزب (، أؼ لع يكخر حخؼ الجمشيع إليو سبيبًل. لع يقل: )عمى مغ استصاع إليو سبيبلً 

(. كمغ كفخ: كمغ جحج الحج. لع يقل: )كمغ كفخ فإف هللا غشي عشو( أك 4/296ك  3/111
 : أؼ عشو كعغ غيخه.)غشي عغ إيسانو(. عغ العالسيغ
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 " ُقْل يا أىَل الكتاِب لَع تكفخوَف بآياِت هللِا وهللُا شييٌج عمى ما تعسمػَف "  98سػرة آؿ عسخاف 3

: أؼ عمى كفخكع كما تعسمػف بشاًء عسمػنو. عمى ما تعسمػف : تآيات هللا: القخآف. تعسمػف  
 لع يقل: )وهللا شييج عميكع(. عميو.

 
وَف عغ سبيِل هللِا َمْغ آَمَغ َتبغػَنيا ِعَػًجا " ُقْل يا أىَل الكتاِب ل 99سػرة آؿ عسخاف 3 َع َتُرجُّ

 ما هللُا بغافٍل عسَّا تعسمػَف "وأنتع شيجاُء و 
كَف مَ    تبغػف الرخاط : تبغػف الصخيق عػًجا، الغ آمغ عغ إيسانو. تبغػنيا عػًجالَع ترجُّ

غيَخكع عغ كع عمى كفخكع كتكفيخكع )أؼ صجّ  ع: تعسمػنو. أؼ سيجازيكالسدتؿيع. تعسمػف 
 (.اإليساف

 
وكع  100سػرة آؿ عسخاف 3 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إْف ُتصيعػا فخيًقا ِمَغ الحيَغ ُأوتػا الكتاَب يخدُّ

 ِمغ بعِج إيساِنكع كافخيَغ " 
غ يحخضػف األكس : ىع الييػد الحييا أييا الحيغ آمشػا: الخصاب لؤلكس كالخدرج. فخيًقا 

 (.كافخيغ مغ بعج إيسانكعالخّدة. لع يقل: )بعَج إيسانكع(. لع يقل: )كالخدرج. يخّدككع: كمشو 
 
" وكيَف تكفخوَف وأنتع ُتتمى عميكع آياُت هللِا وؼيكع رسػُلو وَمغ  101سػرة آؿ عسخاف 3

 فقج ُىجي إلى صخاٍط مدتؿيٍع "  يعترْع باهللِ 
كىػ دمحم صمى هللا عميو كسمع، : تتمى عميكع آيات هللا: بمغتكع العخبية. كؼيكع رسػلو 

اؿ حًيا بيغ أضيخكع. يعترع باهلل: يتسدظ بجيغ هللا. صخاط مدتؿيع: أقخب شخيق إلى عخبي ال يد 
 (.يف تكفخكف كآيات هللا تتمى عميكعككهللا. لع يقل: )

 
أنتع مدمسػَف  تسػُتغَّ إال و " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا اتَّقػا هللَا حقَّ تقاتِو وال 102سػرة آؿ عسخاف 3
 " 
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حق تقاتو: قاؿ بعس العمساء: ىي مشدػخة بقػلو: "فاتقػا هللا ما استصعتع" )التغابغ  
تسػتغ إال كأنتع  (. فبل أحج يدتصيع أف يتقي هللا بسا يدتحقو هللا مغ تقػػ عباده. ال16

سبلمو : لسا كاف اإلنداف قاببًل لمسػت في كل لحطة فالسعشى أف عميو أف يحافع عمى إمدمسػف 
دخػؿ نػف التػكيج يفيج تػكيج الشيي، فّدخ السفّدخكف ككأنو ال فخؽ  لع يقل: )كال تسػتػا(.دائًسا. 
 .132راجع سػرة البقخة  بيشيسا!

 
قػا واذكخوا نعسَة هللِا عميكع إذ  103سػرة آؿ عسخاف  3 " واعتِرسػا بحبِل هللِا جسيًعا وال َتفخَّ

فأصبحتع بشعستِو إخػاًنا وكشتع عمى شفا ُحفخٍة ِمَغ الشاِر فأنقَحكع  كشتع أعجاًء فألََّف بيَغ قمػِبكع
 لكع آياتِو لعمَّكع تيتجوَف "  مشيا كحلَظ يبيُِّغ هللاُ 

كا. حبل هللا: ديغ هللا.   كػا، تقػَّ  الشاس غخقى، كالحبل مسجكد! اعترسػا: تسدَّ
: إذا كاف عمى الحق كالعجؿ. شفا ساسي : كال تتفخقػا. فالتفخؽ ضعف كاالتحاد قػة كالكال تفخقػا

 (. عمى كحا: أشخؼ عميو. لع يقل: )فألف بيشكع شخؼ. أشفى
 كشتع عمى شفا حفخة مغ الشار.

 ليذ السعشى: 
 أف بيشكع كبيغ الشار حفخة.

 السعشى:
 عمى شفا حفخة مغ ُحَفخ الشار.

 أؼ: أكشكتع عمى الدقػط في جيشع.
 قارْف كتب التفديخ.

 لعمكع تيتجكف: قج تيتجكف كقج ال تيتجكف، كقج ييتجؼ بعزكع.: تدتخشجكف بيا. تيتجكف 
 
" ولتكْغ مشكع أمٌة َيْجُعػف إلى الخيِخ ويأمخوَف بالسعخوِؼ ويشيػَف  104سػرة آؿ عسخاف 3

 لسشكِخ وأولئَظ ىُع الُسفمحػَف "عِغ ا
 لع يقل: )اجعمػا مشكع أمة(. 
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ة: يجعػف إلى الخيخ. : لعميسا جسمتاف تبيشاف جسمأمخكف بالسعخكؼ كيشيػف عغ السشكخكي
ح، السفمحػف: مغ الفبلح: الفػز، الطفخ بالبػية. أصمو مغ: فمحت الحجيج: شققتو. كمشو: الفبلّ 

: . كالفبلح دنيػؼ كأخخكؼ. الجنيػؼ : الغشى كالعدألنو يذق األرض. كقيل: الفبلح: البقاء. كقيل
لع يقل: )كىؤالء ىع : الطفخ بالجشة. . كاألخخكؼ التي تصيب بيا الحياة الطفخ بالدعادة

 السفمحػف(.
 
ُقػا واختمُفػا ِمغ بعِج ما جاءىُع الب 105سػرة آؿ عسخاف 3 يشاُت وأولئَظ " وال تكػنػا كالحيَغ تفخَّ

 ليع عحاٌب عطيٌع "
جاءتيع )ىع البيشات(. لع يقل: كاختمفػا بعج ما جاءلع يقل: ) اآليات الػاضحات. البيشات: 
التحكيخ كالتأنيث في (. 213" )البقخة . في مػضع آخخ: "مغ بعج ما جاءتيع البيشات(البيشات

القخآف بحاجة إلى دراسة رصيشة. فالسفدخكف يفدخكنيا عمى سبيل التسمز كالتخمز، في كل 
 مشاسبة عمى حجة! لعل ىشاؾ مغ يدأليع عشيا، ؼيجيبػنو بأؼ كبلـ!

 (.)فأكلئظ ليع عحاب عطيع لع يقل: )أكلئظ ليع عحاب عطيع( أك
 
ْت وجػُىيع أكفختع  106سػرة آؿ عسخاف  3 " يػـَ َتْبَيسُّ وجػٌه وَتْدَػدُّ وجػٌه فأمَّا الحيَغ اسػدَّ

 وقػا العحاَب بسا كشتع تكفخوَف "بعَج إيساِنكع فح
: أؼ يػـ الؿيامة.   : كجػه الكافخيغ. الحع تبيس كجػه: كجػه السؤمشيغ. تدػد كجػهيـػ

 86: جاء ذكخىع في اآلية قجـ الحيغ اسػّدت كجػىيع. أكفختع: يقاؿ ليع: أكفختع بعج إيسانكع وأن
ألنو لع يكغ مشيع. : أكفختع بالخسػؿ بعج إيسانكع برفتو الػاردة في كتابكع. كفخكا بو . أؼ90ك

 : ذكقػا العحاب.لتقجيخ: ؼيقػلػف نعع، ؼيقاؿ ليع: افحكقػا العحاب
ئخ اليـػ حػؿ حّج الخّدة. لع يقل: )أكفختع ىحا يداعج في الشقاش الجا: أكفختع بعج إيسانكع 

 (.مغ بعج إيسانكع
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مغ كفخ باهلل مغ بعج إيسانو، إال مغ أكخه كقمبو مصسئغ كانطخ قػلو تعالى أيًزا: " 
عطيع" )الشحل باإليساف، كلكغ مغ شخح بالكفخ صجًرا فعمييع غزب مغ هللا، كليع عحاب 

106.) 
 
ْت وجػُىيع فف 107عسخاف سػرة آؿ 3  ي رحسِة هللِا ىع فييا خالجوَف "" وأما الحيَغ ابيزَّ

"، ثع قجـ الحيغ اسػدت كجػىيع، في اآلية الدابقة قاؿ: "يـػ تبيس كجػه كتدػد كجػه 
فييا(. لع يقل: )ففي  الجكف خىع هللا: جشة هللا. لع يقل: )كأخخ الحيغ ابيزت كجػىيع. رحسة 

ر  : في.رحسة هللا ىع خالجكف(. كخَّ
 
 هللُا يخيُج ضمًسا لمعاَلسيَغ " " تمَظ آياُت هللِا نتمػىا عميَظ بالحقِّ وما 108سػرة آؿ عسخاف 3

ضمًسا ألحج مغ العالسيغ. لع يقل: )كما نخيج ضمًسا  :عميظ: يا دمحم. ضمًسا لمعالسيغ 
 (. لمعالسيغ

 
 وإلى هللِا ُتْخَجُع األمػُر "  " وهلِل ما في الدسػاِت وما في األرضِ  109 سػرة آؿ عسخاف3

خجع األمػر: ؼيجازؼ كل فخيق. الدسػات: بالجسع. تصسيغ لمسؤمشيغ كتخػيف لمكفار. تُ  
 : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.األرض

 
" كشتع خيَخ أمٍَّة أخخجْت لمشاِس تأمخوَف بالسعخوِؼ وتشَيػَف عِغ  110سػرة آؿ عسخاف 3

 السؤمشػَف وأكثُخىُع الفاسقػَف "السشكِخ وتؤمشػَف باهلِل ولػ آمَغ أىُل الكتاِب لكاَف خيًخا ليع مشيع 
: سمعلرحابة لقػلو صمى هللا عميو ك ؟ ىل السقرػد أمة اىل ال تداؿ أمة دمحم خيخ أمة 

كل جيل، بسعشى: كشتع كال زلتع، كقػلو تعالى:  خيخ القخكف قخني؟ ىل السقرػد السدمسػف في
زاؿ. ىل السقرػد أنيع خيخ أمة ما دامػا يأمخكف بالسعخكؼ  : كما"ككاف هللا غفػًرا رحيًسا"، أؼ

مع كيشيػف عغ السشكخ كيؤمشػف باهلل. إف كجػد قدع مغ األمة مسغ يأمخكف كيشيػف، قجر الع
كاالستصاعة، قج يػجب فزبًل لجسيع األمة. أما األمع األخخػ فيبجك أنيع يتػسعػف في التؿية، 
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(. لػ آمغ أىل 51-4/48ل ذلظ مشيع إال فئة قميمة جًجا )تفديخ ابغ عاشػر أك ما كاف يفع
 "."كأكثخىع :: قمة مشيع السؤمشػف، بجاللة قػلو بعج ذلظالكتاب: باإلسبلـ. مشيع السؤمشػف 

 
وكع إال أًذى وإْف ُيقاتمػكع ُيػلُّػكعُ  111سػرة آؿ عسخاف  3  األدباَر ثع ال ُيْشَرُخوَف "  " لغ َيُزخُّ

ا يديًخا، كالدب كالصعغ. لع يقل: )ثع ال : ضخرً أذػلغ يزخككع: أؼ ىؤالء الفاسقػف.  
خىاف قارف الب(، أؼ بالجـد عصًفا عمى: "يػلػكع". كالتقجيخ: ثع إنيع ال يشرخكف )يشرخكا

مخاعاة الفاصمة القخآنية. لع (. كتع بيحا أيًزا 1/144أضػاء عمى متذابيات القخآف ، ك 4/269
 (. يقل: )كإف تقاتمػىع يػلػكع األدبار

 
لَُّة أيشسا ُثِقُفػا إال بحبٍل ِمَغ هللِا وحبٍل ِمَغ الشاِس  112سػرة آؿ عسخاف  3 " ُضِخَبْت عمييُع الحِّ

وُضِخَبْت عمييُع السدكشُة ذلَظ بأنَّيع كانػا يكفخوَف بآياِت هللِا وَيقتمػف وباؤوا بغزٍب ِمَغ هللِا 
 لَظ بسا عَرػا وكانػا َيعتجوَف "األنبياَء بغيِخ حقٍّ ذ

كضخبت عمييع الحلة كالسدكشة كباؤكا بغزب مغ هللا ذلظ بأنيع كانػا في مػضع آخخ: " 
(. 61سا عرػا ككانػا يعتجكف" )البقخة الحق ذلظ بيكفخكف بآيات هللا كيقتمػف الشبييغ بغيخ 

مغ هللا، ذمة : عيج ضت. ُثقفػا: ُكججكا. باؤكا: رجعػا. حبل: ذمة، عيج. حبل مغ هللا: فخ ضخبت
: كاعترسػا بحبل 103راجع اآلية : أؼ عيج مغ السدمسيغ، ذمة السدمسيغ. هللا. حبل مغ الشاس

 هللا.
: لمتأكيج كالتقبيح. كليذ السخاد أف ؟ بغيخ حقحق: ىل يقتل األنبياء ببغيخ حق يقتمػف األنبياء

ف بسا كانػا يعرػ يقل: بسا عرػا كاعتجكا. كلع يقل: )األنبياء يسكغ أف يقتمػا بحق. لع 
عتجكا ككانػا يعتجكف، وهللا بسا عرػا ككانػا يعرػف، كبسا ا : السخاد (. كلعل ىحا التقجيخكيعتجكف 

 . أعمع
 
َسػاًء ِمغ أىِل الكتاِب أمٌة قائسٌة يتمػَف آياِت هللِا آناَء الميِل " ليُدػا  113سػرة آؿ عسخاف  3
 ىع َيدججوَف "و 
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ػ آيات هللا آناء الميل أمة قائسة تتمقائسة: عمى الجيغ. لع يقل: )ليدػا: أؼ أىل الكتاب.  
: ساعات الميل. نعع ال يسكغ ترشيف اآلخخيغ جسيًعا في خانة كاحجة، كىي تدجج(. آناء الميل

درجات كدركات. فسشيع مغ يعسل لخيخ اإلندانية، كمشيع مغ يعسل لتجميخىا، كبيشيسا  فيع
 يدججكف: يرّمػف. درجات مختمفة.

 
" يؤمشػَف باهلِل واليػـِ اآلِخِخ ويأمخوَف بالسعخوِؼ ويشَيْػَف عِغ السشكِخ  114سػرة آؿ عسخاف 3

 خيخاِت وأولئَظ ِمَغ الرالحيَغ "وُيدارعػَف في ال
"، كجاءت متقجمة عمى : "يجعػف إلى الخيخ104: لعل التقجيخ: أكلئظ. في اآلية كأكلئظ 

غ السشكخ. لع يقل: )كىع مغ الرالحيغ(. يدارعػف في الخيخات: األمخ بالسعخكؼ كالشيي ع
". فالسدارعة في الخيخات سمػؾ، كاألمخ بالسعخكؼ مجخد ليدت تكخاًرا لقػلو: "يأمخكف بالسعخكؼ

 قػؿ.
 
 ُخوُه وهللُا عميٌع بالستقيَغ " " وما َيفعمػا ِمغ خيٍخ فمغ ُيْكفَ  115خاف سػرة آؿ عس3

وهللا عميع فعمػا مغ خيخ فمغ تكفخكه. لع يقل: ): كما تذكخكه. كفي قخاءة: بل يُ لغ يكفخكه 
: كما تفعمػا مغ خيخ فمغ تكفخكه، بتاء الخصاب ضيخ السزسخ كأضاؼ صفة. كفي قخاءة(. أبيع

 في السػضعيغ.
 
" إفَّ الحيَغ كفخوا لغ ُتغشَي عشيع أمػاُليع وال أوالُدىع ِمَغ هللِا شيًئا  116سػرة آؿ عسخاف 3

 صحاُب الشاِر ىع فييا خالجوَف " وأولئَظ أ
: مبلزمػف ليا كأنيع شارلغ يجج الكافخ ممجأ مغ الكفخ في الساؿ كالػلج. أصحاب ال 
  !ممًكا مؤبًجا مالكػىا

 
َمَثُل ما ُيشفقػَف في ىحِه الحياِة الجنيا كَسثِل ريٍح فييا ِصخّّ أصابْت  " 117سػرة آؿ عسخاف  3

 هللُا ولكْغ أنفَديع يطمسػَف "  حخَث قػـٍ ضمسػا أنفَديع فأىمكتُو وما ضمسيعُ 
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. كأصمو مغ الرخيخ. كفي شجيج : بخد شجيج، أك حخّ ِصخّ يشفقػف: أؼ الحيغ كفخكا.  
: ىمكت الخيُح الحخَث. في مػضع آخخ: أ (. أىمكتو16 مْت ّر فُ مػضع آخخ: "ريًحا صخصًخا" )

(. لع يقل: )كلكغ ضمسػا أنفديع( أك 33حل الشع هللا كلكغ كانػا أنفديع يطمسػف" )"كما ضمسي
 (. )كلكغ ىع الحيغ ضمسػا أنفديع

 
 " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال تتخحوا ِبصانًة ِمغ دوِنكع ال يألػَنكع َخباالً  118سػرة آؿ عسخاف  3

وا ما َعِشتُّع قج بجِت البغزاُء ِمغ أفػاِىيع وما ُتخفي صجوُرىع أكبُخ قج بيشَّا لك ُع اآلياِت إْف ودُّ
 كشتع تعقمػَف "

: خبلؼ الطيارة في السمبػسات. كاستعيخ ؼيسغ يختز بدخيختظ مغ األصجقاء البصانة 
يدتبصشػف أمخه. كأصميا مغ البصغ: خبلؼ الطيخ. مغ  كالخمصاء، فيع خاصة الخجل الحيغ

خكع. كالخباؿ: : ال يقرخكف في أمال يألػنكع خباالً  كع، مغ غيخ السؤمشيغ.: مغ غيخ دكنكع
 : الجشػف. الشكاؿ. كأصمو: الفداد، كمشو: الخبل

ثع استعسل معّجػ  خ ؼيو،أال في األمخ يألػ، إذا قّر  :يقاؿ (اَل َيْأُلػَنُكْع َخَباالً قاؿ الدمخذخؼ: )
ال أمشعظ  :، عمى التزسيغ. كالسعشىاا، كال ألػؾ جيجً ى مفعػليغ في قػليع ال ألػؾ نرحً إل

 . خبااًل: مفعػؿ بو، أك مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ: يخبمػنكع.كال أنقركو انرحً 
 : فدتشتفعػف بيا. : كدكا مذقتكع. إف كشتع تعقمػف : مغ العشت: السذقة. أؼعشتع

 
" ىا أنتع أوالِء ُتحبُّػَنيع وال ُيحبُّػَنكع وتؤمشػَف بالكتاِب كمِِّو وإذا  119عسخاف سػرة آؿ  3

ػا عميكُع األنامَل ِمَغ الػيِع ُقْل مػتػا بػيِطكع إ فَّ هللَا عميٌع بحاِت لُقػكع قالػا آمشَّا وإذا خَمػا عزُّ
 الرجوِر "

لعل ىشاؾ مححكًفا تب كاحج. الكتاب ألف أصل الك: الكتب كميا، كالتعبيخ بالكتاب كمو 
 تقجيخه: كال يؤمشػف مثمكع بالكتاب كّمو.

كقاؿ عميكع: حشًقا عميكع ككخًىا لكع. أشخاؼ األصابع. : بأنفديع أك مع أمثاليع. األنامل :خمػا
 األلػسي: عّزػا عميكع: أؼ ألجمكع، كال أكافقو.
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ل: لذجة الػيع مع عجـ القجرة يقاؿ: عزػا، كإف لع يكغ ثع عس )البغػؼ(. عزػا عميكع األنام

 عمى إنفاذه )ابغ عصية(.
مخة. كأف السعشى أف مغ كاف  12تكخر ذكخىا في القخآف أسخار الرجكر، : عميع بحات الرجكر

كر مغ عميًسا بحات الرجكر، فسغ باب أكلى، بل مغ البجىي، أف يكػف عميًسا بسا في الرج
 (. بػيطكعأسخار، وهللا أعمع. لع يقل: )قػلػا مػتػا 

 
" إْف َتْسَدْدُكع حدشٌة َتُدْؤُىع وإْف ُتِرْبُكع سيئٌة َيفخحػا بيا وإْف  120سػرة آؿ عسخاف 3

كع كيُجىع شيًئا  إفَّ هللَا بسا يعسمػَف محيٌط " َترِبخوا وتتَّقػا ال يزخُّ
تسددكع: مجخد مّذ. كإف تربخكا: لعل التقجيخ: فإف تربخكا. لع يقل: )إف هللا محيط  

 كسيجازييع عميو. (.يعسمػف  بسا
 
َج لمقتاِؿ وهللُا سسيٌع عميٌع " وإذ غَجْوَت ِمغ أىِمَظ ُتَبػُِّئ السؤمشيَغ مقاع 121سػرة آؿ عسخاف 3
" 

شدؿ. تبػغ السؤمشيغ مقاعج : تُ دمحم إذ. غجكت: خخجت. تبػغ  : كاذكخ ياكإذفرل ججيج.  
سسيع عميع: سسيع بأقػالكع، عميع : تشدليع مشازؿ الحخب ميسشة كميدخة كغيخ ذلظ. لمقتاؿ

 بأفعالكع.
 
عمى هللِا فميتػكِل " إذ َىسَّْت شائفتاِف مشكع أْف تفذبل وهللُا وليُّيسا و  122سػرة آؿ عسخاف 3

 السؤمشػَف " 
 (.تجبشا كتخجعا. لع يقل: )كعمى هللا فمتتػكل الصائفتاف . تفذبل:: كادتتىسّ  

 
 فاتقػا هللَا لعمَّكع تذكخوَف " هللُا ببجٍر وأنتع أذلَّةٌ " ولقج نرخكُع  123سػرة آؿ عسخاف  3
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 ة في نطخ العجك.(. كربسا تكػف الحلّ 76ة )تشديو القخآف ص : ضعفاء في العجد كالعجّ ةأذلّ  
كضع الذكخ قاؿ الدمخذخؼ: "لع يقل: )فاتقػا هللا كاشكخكه(. لع يقل: )فاشكخكا هللا لعمكع تتقػف(. 

 أقػؿ: لعمكع تذكخكف، كبالذكخ تجكـ الشعع.  ".ألنو سبب لو ،مػضع اإلنعاـ
 ببجر: في بجر. الباء بسشدلة: في.

 :كمثمو قػلو تعالى 
 (137كع لتسخكف عمييع مربحيغ، كبالميل" )الرافات " كإن -
 (.18حار ىع يدتغفخكف" )الحاريات " كباألس -
 (.34" نجيشاىع بدحخ" )القسخ  -

 
 بجامعة كحا، أك في جامعة كحا.: فبلف األستاذ كعميو يقاؿ
 فبلف الباحث بسخكد كحا، أك في مخكد كحا.            

 
كع ربُّكع بثبلثِة آال 124سػرة آؿ عسخاف 3 ٍؼ ِمَغ " إذ تقػُؿ لمسؤمشيَغ ألْغ َيْكِؽَيكع أف ُيِسجَّ

 السبلئكِة ُمْشَدليَغ " 
يادتو حااًل بعج حاؿ. كمشو : إعصاء الذيء كز اإلمجاد: كاذكخ يا دمحم إذ تقػؿ. إذ تقػؿ 

 مشدليغ: حاؿ.: زيادة الساء. السجّ 
 124ك  123ك 122ك  121إذ: كردت في اآليات: 

 
ُيْسِجْدكع ربُّكع بخسدِة  وتتُقػا ويأتػكع ِمغ فػِرىع ىحا " َبَمى إْف َترِبخوا 125سػرة آؿ عسخاف  3
ِميَغ "آال  ٍؼ ِمغ السبلئكِة ُمَدػِّ

ميغبمى: بمى يكؽيكع.   ميغ. قاؿ  : معمِّسيغ أنفَديع أك خيَميع بعبلمة. كفيمدػِّ قخاءة: مدػَّ
 .(. يأتػكع: أؼ السذخكػف 1/440، معجع القخاءات 1/215معاني القخآف األخفر: كبيا نقخأ )

 يسجدكع ربكع: بأكثخ: بخسدة آالؼ.
  لع يقل: )يأتػكع(. لع يقل: )كيسجدكع(.
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غ هللُا إال ُبْذَخى لكع وِلتصسئغَّ قمػُبكع بِو وما الشرُخ إال مِ " وما جعمُو  126سػرة آؿ عسخاف 3

 عشِج هللِا العديِد الحكيِع " 
ة : كليذ بالعجد كالعجّ ئكة. كما الشرخ إال مغ عشج هللا: جعل اإلمجاد بالسبلجعمو 

 ىحه أسباب لمشرخ، كلكغ الشرخ في حؿيقتو مغ هللا.كالسبلئكة. 
العديد: القػؼ الحؼ ال ُيغمب. الحكيع:  (.قمػبكع(. لع يقل: )فسا الشرخلع يقل: )كلتصسئغ بو 

 الحؼ يزع كل شيء في مػضعو.
 
 يَغ "ئبخوا أو َيْكِبَتيع فَيشقمبػا خا" ليقصَع شَخًفا ِمغ الحيَغ كف 127سػرة آؿ عسخاف 3

قدًسا. كلعمو مرصمح عدكخؼ، ؼيو تذبيو الجشػد بالجدع  شخًفا: ليقصع: ليقتل. 
: لع يجركػا فيخجعػا. خائبيغ : يقيخىع. فيشقمبػا:يكبتيع كاألشخاؼ، مثل: الخأس كاليجيغ كالخجميغ.

 : فػت الصمب كعجـ الطفخ بالبػية. شمبػا، مغ الخيبة ما
 
َبيع فإنَّيع " ليَذ لَظ ِمَغ األمِخ شيٌء أو َيتػَب عمييع  128سػرة آؿ عسخاف  3 أو ُيعحِّ

 ضالسػَف "
ليا أشكل  " إذا قخغ بسعدؿ عغ اآلية الدابقةقػلو تعالى: "أك يتػَب عمييع أك يعحَبيع 

غ، ليذ لظ بػا خائبيفيشقمكؿ ىحا اإلشكاؿ إذا اعتبخنا جسمة: "(. كيد إعخاب: )أك يتػَب أك يعحبَ 
(. تػَيع أك يتػَب عمييع أك يعحَبيعأك يكبجسمة اعتخاضية. ؼيكػف التقػػػجيخ: )" مغ األمخ شيء

ػبة. لعل ىحا أفزل ( عمى ما قبميسا مغ أفعاؿ مشركبيحا يعصف الفعبلف )يتػب، يعحب
 ضالسػف ألنفديع بالكفخ. ،: كافخكف (. ضالسػف  3/338التفاسيخ )أبػ حياف 

 
بُ  129 سػرة آؿ عسخاف3 َمغ  " وهلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض يغِفُخ لَسغ يذاُء ويعحِّ

 يذاُء وهللُا غفػٌر رحيٌع "
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اإليساف. الدسػات: بالجسع. في اآلية تصسيغ لمسؤمشيغ كتيجيج لمكافخيغ، مع إشساعيع ب 
غفػر رحيع: ترمح لقػلو: "يغفخ لسغ يذاء". قج  : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.األرض

 وهللا أعمع. ب مغ يذاء"، مثل: شجيج العقاب.يكػف ىشاؾ مححكؼ مقجر يرمح لقػلو: "كيعحّ 
 
قػا هللَا لعمَّكع " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال تأكمػا الخِّبا أضعافػًا ُمزاعفًة وات 130سػرة آؿ عسخاف  3

 ُتْفِمُحػَف "
بلؾ. تفمحػف: بيحه تأخحكا، كعبخ باألكل ألف األخح يؤكؿ إلى األكل كاالستي : الال تأكمػا 

ػف السخاد أنيع يفمحػف كتفمحػف، كسا قاؿ السفدخكف. كقج ي: قج يكػف السخاد أنكع سالتقػػ. لعمكع
إذا لع تكغ ىشاؾ أسباب أخخػ مانعة. الخبا ىػ الديادة السذخكشة في القخض مقابل األجل. ىحا 

كمو، فإنو يتزاعف حتى يريخ أضعافػًا مزاعفة، كإف قلَّ معجلو، كسا أثبت العمساء،  شأف الخبا
يغ قاؿ الجائغ لمسجيغ حتى الغخبيػف مشيع. كانػا في الجاىمية إذا حلَّ  : إما أف تقزي أجل الجَّ

كإما أف تخبي، فإف قزاه كإال زاده في السجة كزاده في القجر، كىكحا كل عاـ فخبسا تزاعف 
حتى يريخ كثيًخا مزاعًفا. كمغ ذىب مغ السفدخيغ إلى أف السقرػد باألضعاؼ  القميل

قيج أك الذخط )األضعاؼ ( ذىب أيًزا إلى أف ىحا الىػ الخبا الفاحر )السعجؿ العاليالسزاعفة 
( خخج مخخج الغالب، كال يفيع مشو جػاز الخبا إذا كاف معجلو قميبًل. كليدت كتب السزاعفة

 بدط كالتػسع، إنسا يمتسذ ذلظ في كتب الفقو كاالقتراد اإلسبلمي.التفديخ مػضًعا لم
*** 

 تبيغ لي بعج ذلظ أف ىحه اآلية تتعمق بالبيع اآلجل، حيث تجػز الديادة في الثسغ ألجل الدمغ
تيغ. ة كاحجة، كال تأكمػه مخّ خّ مػا الخبا ؼيو مفكأنو يقػؿ: كُ ، في جسيع السحاىب عشج جسيػر الفقياء

 ة كاحجة عشج العقج، كال تجػز بعج ذلظ.البيع اآلجل تجػز لسخّ  يادة فيكالد 
 
ْت لمكافخيَغ "  " واتقػا الشا 131سػرة آؿ عسخاف 3  َر التي ُأِعجَّ

ت الخبا مغ الكبائخ. أعجّ في اآلية تخػيف آلكمي الخبا مغ دخػؿ الشار مع الكافخيغ. فإف  
 : كليذ لكع.لمكافخيغ
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  والخسػَؿ لعمَّكع ُتخحسػَف "هللاَ  " وأشيعػا 132سػرة آؿ عسخاف 3

: في حخمة الخبا. كفي اآلية أف مغ ال يستشع عغ الخبا لغ يخحسو كأشيعػا هللا كالخسػؿ 
 ، أك اسألػا هللا القبػؿ كالخحسة.خحسػف : أؼ إذا أشعتع فدػؼ تُ خحسػف هللا. لعمكع تُ 

 
ُت واألرُض عخُضيا الدسػا" وسارعػا إلى مغفخٍة ِمغ ربِّكع وجشٍَّة  133سػرة آؿ عسخاف  3

ْت لمستقيَغ "  ُأِعجَّ
 (.ت لمكافخيغ: أعجّ 131الستقيغ: السؤمشيغ )قارف اآلية  
 "؟كخ "شػليا"، كلع يحلساذا ذكخ "عخضيا 

 
: ألف السخاد ىػ السبالغة في اتداع الجشة كانفداحيا. كالدسػات كاألرض أكسع ما قالػا 

: ى مغ الصػؿ لمسبالغة. تقػؿ العخبالعخض ألنو أدنعمسو الشاس مغ مخمػقاتو كأبدصو. كخز 
ببلد عخيزة، أؼ كاسعة. كالجشة عمى ىحا القػؿ أكبخ مغ الدسػات، كىي مستجة في الصػؿ 
حيث شاء هللا. كخز العخض بالحكخ لجاللتو عمى الصػؿ، كالصػؿ إذا ذكخ ال يجؿ عمى سعة 

خ العخض عغ ذكخ الصػؿ )أبػ كأغشى ذك العخض، إذ قج يكػف العخض يديًخا، كعخض خيط.
 (.3/345حياف 

 
أؼ لػ ذكخ الصػؿ ألمكغ أف يترػر العخض قميبًل، فإذا كاف عخض الجشة بيحا السقجار،  

 (.3/114؟ ال ريب أنو سيكػف أكبخ بكثيخ )البخىاف فكيف يكػف الصػؿ
 

و كإذا كاف لمذيء صفة يغشي ذكخىا عغ ذكخ صفة أخخػ تجؿ عمييا، كاف االقترار عمي 
 (.3/403ألف ذكخىا كالتكخار، كىػ مسّل )البخىاف  أكلى مغ ذكخىا،
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" الحيَغ ُيشفقػف في الدخَّاِء والَزخَّاِء والكاضسيَغ الػيَع والعافيَغ عِغ  134سػرة آؿ عسخاف 3
 الشاِس وهللُا يحبُّ السحدشيَغ "

القخبة: شجدت لعدخ، الخخاء كالذجة. الكاضسيغ: مغ كطست : اليدخ كاالدخاء كالزخاء 
التقجيخ: ىؤالء : تجخعو كحبدو كىػ قادر عمى اإليقاع بعجكِّه. فاىا )فسيا(. كطع غيطو

 محدشػف، وهللا يحب السحدشيغ.
*** 

 ممحق باآلية:
 لمستقيغ الحيغ يشفقػف في الدخاء كالزخاء كالكاضسيغ الػيع

ْت لمستقيغَ كسارعػا إلى مغفخٍة ِمغ ربِّكع كجشٍَّة عخُضيا الدسػاُت كاألرُض ) الحيَغ ُيشفقػف في . أُِعجَّ
( سػرة آؿ عسخاف الدخَّاِء كالَزخَّاِء كالكاضسيَغ الػيَع كالعافيَغ عِغ الشاِس وهللُا يحبُّ السحدشيغَ 

133-134. 
 

 لع يقل: 
 اء كالحيغ يكطسػف الػيع كيعفػف عغ الشاس(. اء كالزخّ )الحيغ يشفقػف في الدخّ 

*** 
 لع يقل: 

 اء كالكاضسيغ الػيع كالعافيغ عغ الشاس(. اء كالزخّ لدخّ )السشفقيغ في ا
*** 

 جاءت الرفة )صفة الستقيغ( تارة بالفعل )السزارع(، كتارة باسع الفاعل. 
 يشفقػف: فعل مزارع.

 الكاضسيغ: اسع فاعل: كاضع: عمى كزف: فاعل.
 العافيغ: اسع فاعل.

*** 
 الجػاب:
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 الفاعل.يكسغ في خرائز الفعل السزارع، كخرائز اسع 
 اإلنفاؽ صفة متكخرة، فعّبخ عشيا بالسزارع.

 الكطع كالعفػ: صفة ثابتة مدتسخة، فعّبخ عشيا باسع الفاعل.
*** 

 لع أجج شيًئا عشج السفدخيغ، إال ما قالو األلػسي! 
ىحه الشقصة تمفت االنتباه، ككاف عمى السفدخيغ أف يصخحػىا، إذ فييا فائجة لمجسيػر الحيغ يجب 

يع في الفيع كالتفديخ، كال صعػبة فييا إذا أحدغ شخحيا كشخحيا، كفييا فائجة لغيخ االرتقاء ب
الجسيػر، إذ قّمسا يتع التخكيد في تعميع الشحػ العخبي عشجنا عمى الخرائز كالػضائف! كججيخ 

 بالسؤلفيغ في عمع الشحػ أف يبشػا تآليفيع عمى القخآف، فيتعمع اإلنداف الشحػ كالقخآف مًعا.
*** 
األلػسي :قاؿ 

ا نفاؽ فحيث كاف أمخً إلالفاعل ىشا لمجاللة عمى االستسخار، كأما ا )اسع( العجكؿ إلى صيغة"
 ..(..) خ عشو بسا يفيج التججد كالحجكثا عبّ متججدً 

 ."نفاؽإلألف العفػ أشبو بالكطع مشو با ،ا دكف الفعلالفاعل أيًز  )اسع( لعل التعبيخ ىشا بريغة
*** 

 الدبت:
 ىػ1441رمزاف  23
 ـ2020أيار  16
 
" والحيَغ إذا فعمػا فاحذًة أو ضمسػا أنفَديع ذكخوا هللَا فاستغفخوا  135سػرة آؿ عسخاف 3

وا عمى ما فعمػا وىع َيعمسػفَ   " لحنػِبيع وَمغ يغفُخ الحنػَب إال هللُا ولع ُيِرخُّ
فاستغفخكا خ. ذكخكا هللا : بارتكاب الرغائكبيخة مغ الكبائخ. ضمسػا أنفديع :فاحذة 
: جسمة ذكخه. كمغ يغفخ الحنػب إال هللا : أؼ استغفخكا هللا بعج ذكخه، أك بيغ يجؼلحنػبيع
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كلع ُيرخكا عمى ما فعمػا. لع يقل: )كمغ يغفخ الحنػب إال : فاستغفخكا لحنػبيع يخاعتخاضية. التقج
 : أف اإلصخار عمى الحنػب  كبيخة مغ الكبائخ.ىػ(. يعمسػف 

 
ِتيا األنياُر " أولئَظ جداؤىع مغفخٌة ِمغ ربِّيع وجشَّاٌت تجخي ِمغ تح 136سػرة آؿ عسخاف 3

 َغ "َع أجُخ العامميخالجيَغ فييا وِنع
لع يقل:  : السؤمشيغ العامميغ، أك العالسيغ العامميغ.لع يقل: )تجخؼ تحتيا(. العامميغ 

 )كنعع أجخىع(.
 
خوا كيف كاَف فِديخوا في األرِض فانط" قج خمْت ِمغ َقبِمكع ُسَشٌغ  137سػرة آؿ عسخاف 3

 عاؾبُة السكحبيَغ "
: فديحػا ة. فديخكااألمع الساضية الكافخ عحاب : سشغ هللا في خمت: مزت. سشغ 

عاؾبة: مؤنث مجازؼ (. يحػا سياحة تفكخ كاعتبار. لع يقل: )كانتلسذاىجة آثار ىبلكيع، س
التحكيخ كالتأنيث  في جسيع القخآف. يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث. كيف كاف عاؾبة: ىكحا كرد

 يحتاج في القخآف إلى دراسة رصيشة.
 
 لمشاِس وىًجى ومػعطٌة لمستقيَغ "" ىحا بياٌف  138سػرة آؿ عسخاف 3

كأف السعشى أف الحؼ تقجـ بياف لع يقل: )كىجػ ليع كمػعطة(. . (كمػعطة ليع): لع يقل 
(. البياف لمشاس، كاليجػ كالسػعطة يتعع بو إال الستقػف )السؤمشػف  لمشاس لكغ ال ييتجؼ بو كال

 لمستقيغ: لمستقيغ مشيع.لمستقيغ مشيع. ذكخت ذلظ لمتػفيق بيغ الشاس كالستقيغ في اآلية. 
 
 " وال َتِيُشػا وال َتْحَدُنػا وأنتُع األعَمْػَف إْف كشتع مؤمشيَغ " 139سػرة آؿ عسخاف 3

أصابكع مغ قتل أك ىديسة.  : عمى ماغ اليػاف. ال تحدنػاال تزعفػا، م: ال تيشػا 
: مؤمشيغ حًقا. تفيج اآلية أف السؤمغ يجب أف يكػف عمى عمع بأنو ىػ األعمى، فبل مؤمشيغ

 إف كشتع مؤمشيغ: ما دمتع مؤمشيغ.يزعف كال يحدف كال يقشط. 
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ـُ ُنجاوُليا بيَغ " إْف يسَدْدكع قخٌح فقج مذَّ القػـَ قخٌح ِمْثمُ  140سػرة آؿ عسخاف 3 ُو وتمَظ األيا

 الشاِس وِليعمَع هللُا الحيَغ آمشػا ويتخَح مشكع شيجاَء وهللُا ال يحبُّ الطالسيَغ "
: الكخَّة. أداؿ خه، أك مخة لو كمخة عميو. الجكلة: تكػف مخة ليحا كمخة لغيقخٌح: ألٌع. نجاكليا 
: : عمع ضيػر )لكع ال لو سبحانو(. شيجاءهللاعل لو الكخَّة عميو. كليعمع : جا مغ فبلفهللا فبلنً 

: الكافخيغ. كإذا لذيجاء مقاـ عاٍؿ جًجا. الطالسيغجسع شييج، كىػ مغ يقتل في سبيل هللا، كمقاـ ا
كمسة:  لع يقل: وهللا يسقت الطالسيغ. كاف ال يحب الكافخيغ كاف السعشى أنو سيشرخ السؤمشيغ.

 يع مغ التػبة.)يسقت( قج تػّلج عشجىع عقجة نفدية تسشع
 
َز هللُا الحي 141سػرة آؿ عسخاف 3  َغ آمشػا وَيْسَحَق الكافخيَغ " " وِلُيَسحِّ

ريع، ييمكيع شيًئا فذيًئا. : يشقيدىع عغ الكافخيغ. يسحق الكافخيغ: يسز الحيغ آمشػايسحّ  
 يسحركع كيسحق الكافخيغ (. كلالسحق: الشقراف. لع يقل: )

*** 
 ممحق باآلية:

 
 هللا الحيغ آمشػا كيسحَق الكافخيغ: لع يقل: كيسحق الحيغ كفخكاكليسّحز 

 .141سػرة آؿ عسخاف 

*** 

 لع يقل: 

 السؤمشيغ كيسحق الكافخيغ(.  هللا )كليسحز

*** 
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 لع يقل: 

 )كليسحز هللا الحيغ آمشػا كيسحق الحيغ كفخكا(.

*** 

 ىػ ألجل الفاصمة.ال يسكغ القػؿ بأف العجكؿ عغ )الحيغ كفخكا( إلى )الكافخيغ( إنسا 

 ىحا ال يقاؿ في حق القخآف.

*** 

 ليسحز الحيغ آمشػا: ليسيدىع عغ الكافخيغ فيديجىع إيساًنا.

 الكافخيغ: اسع فاعل، يعشي الحيغ ثبتػا عمى الكفخ كلع يتػبػا.

 لع أجج شيًئا عشج السفدخيغ!

*** 

 الدبت:

 ىػ1441رمزاف  23

 ـ2020أيار  16

 
جاىجوا مشكع ويعمَع َحِدْبُتع أْف تجُخمػا الجشََّة ولسَّا يعمِع هللُا الحيَغ " أـ  142سػرة آؿ عسخاف  3

 الرابخيَغ " 
 : ىل حدبتع.أـ حدبتع 
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مفتػحة السيع. كىحا  " الثانية مشرػبة، أؼ"لسا"، ك"يعمع :" األكلى مجدكمة بػ"يعمع -
 المبَغ.: ال تأكلِ  الدسَظ كتذخَب السعية )كاك مع(، نحػ( بعج كاك بإضسار )أف

 
"يعمع" الثانية معصػفة عمى "يعمع"  :كىشاؾ قخاءة بكدخ السيع، أؼ بجدميا، فتكػف           

 (.2/27(. كقيل: ىي قخاءة شاذة )السقتزب 3/44األكلى )الكتاب لديبػيو 
 

ع هللا الحيغ كلسا يعمكع كيعمع الرابخيغ"، كلع يقل: )كلسا يعمع هللا الحيغ جاىجكا مشقاؿ: " -
 (.ع هللا السجاىجيغ مشكع كالرابخيغكلسا يعمشكع كصبخكا(، كال قاؿ: )جاىجكا م

" كقػعو مخة كاحجة، كاسع الفاعل "الرابخيغ " قج يجؿ عمىالسعمـػ أف الفعل "جاىجكا          
 الرابخيغ: عمى الجياد الثابتيغ عميو.يجؿ عمى الثبات كالجكاـ. 

 
ُه فقج رأيتسػُه وأنتع السػَت ِمغ َقْبِل أْف تمَقػ " ولقج كشتع َتَسشَّػَف  143سػرة آؿ عسخاف 3

 تشطخوَف "
في إخػانكع  إليو :: رأيتع السػت. تشطخكف هػا السػت. رأيتسػ : تمقَ ػهػف. تمقَ : تتسشّ ػف تسشّ  
وهللِا  : قج رأيتوبأـ أعيشكع. فيػ تػكيج، كسا تقػؿ: إليو سػتػف أماـ أعيشكع. كأنتع تشطخكف الحيغ ي
 لع يقل: )فقج لقيتسػه(. (.1/216ِعياًنا )معاني القخآف لؤلخفر و تيأكر بعيشي، 

 
ْف ماَت أو ُقِتَل إقج خمْت ِمغ َقْبِمِو الخسُل أف " وما محسٌج إال رسػؿٌ  144سػرة آؿ عسخاف 3

 شيًئا وسيجدي هللُا الذاكخيَغ " انقمبُتع عمى أعقاِبكع وَمغ يشقمْب عمى عقبيِو فمغ َيُزخَّ هللاَ 
ل مغ حيث السػت. : رسػؿ مغ الخسرسػؿ قج خمت مغ قبمو الخسلمزت.  :خمت 

: بي قج قتل. فقاؿ أناس: يختجَّ عغ ديشو. ندلت اآلية يـػ أحج لسا أشيع أف الشيشقمب عمى عقبيو
: السؤمشيغ قاتل عميو حتى نمحق بو. الذاكخيغ: نقاتل عمى ما لػ كاف نبي ما قتل. كقاؿ آخخكف 

 لع يقل: خبل مغ قبمو الخسل.بأف السػت حق، حتى عمى األنبياء، كالذاكخيغ  كل شيء. 
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" وما كاَف لشفٍذ أْف تسػَت إال بإذِف هللِا كتاًبا مؤجبًل وَمغ ُيِخْد ثػاَب  145سػرة آؿ عسخاف 3
 الذاكخيَغ "ْؤِتِو مشيا وسَشجدي الجنيا ُنْؤِتِو مشيا وَمغ ُيِخْد ثػاَب اآلخخِة نُ 

: كتب ذلظ كتاًبا. تفيج اآلية أف السػت مؤجل كتاًبا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ تقجيخه 
: فاصمة تكخرت في آيتيغ خيغ، كالجبغ في الجياد ال يديج في األجل. الذاكعشج هللا بأجل معمـػ

غ مقامات متتاليتيغ. كفي اآلية التالية سيأتي ذكخ الرابخيغ. الذكخ كالربخ مقاماف عالياف م
اء صبخ، فيػ يتقمب بيغ الذكخ اء شكخ، كإذا أصابتو ضخّ السؤمشيغ. فالسؤمغ إذا أصابتو سخّ 

 كالربخ.
 
ْغ ِمغ نبٍي قاتَل معُو ِربِّيُّػَف كثيٌخ فسا وَىشػا ِلسا أصاَبيع في  146سػرة آؿ عسخاف  3 " َوكأيِّ

 " سبيِل هللِا وما ضُعفػا وما استكانػا وهللُا يحبُّ الرابخيغَ 
خة، : الجسػع الكثيساء، قالو ابغ عباس كالحدغ. كقيل: َربانيػف، كىع العمكأيِّْغ: كع. ربيػف  

كىشػا كضعفػا الجياد.  متابعة ضعفػا: عغما كىشػا لسا أصابيع. كما كىػ قػؿ مجاىج كقتادة. 
ىع(. لع )لعجكِّ  : خزعػااستكانػابسعشى كاحج، لكغ األكؿ لسا أصابيع، كالثاني بعج ما أصابيع. 

 لعل التقجيخ: بل صبخكا وهللا يحب الرابخيغ.يقل: )ربيػف كثيخكف(. 
: ليذ الرابخكف الحيغ يكفػف عغ العسل كيشتطخكف، بل ىع الحيغ يربخكف مع العسل الرابخيغ

ف كال يدتكيشػف كال يقشصػف. قاتل: فييا كالدعي كالجياد، مع الثقة باهلل كالثقة بأنفديع، ال يزعفػ 
 : ُقِتل، ُقتِّل. كىحه القخاءة األخيخة تفيج تكثيخ كقػع القتل.  تاف أخخيافأيًزا قخاء

 
" وما كاَف قػَليع إال أْف قالػا ربَّشا اغِفْخ لشا ُذنػَبشا وإسخاَفشا في أمِخنا  147سػرة آؿ عسخاف 3

 انُرْخنا عمى القػـِ الكافخيَغ "وثبِّْت أقجاَمشا و 
 كاف مشيع إال أف قالػا. لع يقل: كماقػليع: قػؿ: خبخ مقجـ.  

: كز. كلعل العبارة تأكيج لعبارة: اغفخ لشا ذنػبشا. ثبت أقجامشا: التجاإسخافشا في أمخنا: اإلسخاؼ
 ثبات األقجاـ كاألرجل دليل عمى الثبات في القتاؿ. فالخائف تختجف قجماه.
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 وهللُا يحبُّ السحدشيَغ "آلخخِة " فآتاىُع هللُا ثػاَب الجنيا وحدَغ ثػاِب ا 148سػرة آؿ عسخاف 3
: أضاؼ الحدغ . ثػاب اآلخخة: الجشة. كحدغ ثػاب اآلخخة: الغشيسة كالشرخثػاب الجنيا 

  ." قبموو أحدغ مغ ثػاب الجنيا. السحدشيغ: انطخ إلى لفع "حدغإلى ثػاب اآلخخة لئلشارة إلى أن
 يحب السحدشيغ: ؼيجازييع بيحا الجداء في الجنيا كاآلخخة.

وكع  149سػرة آؿ عسخاف 3 عمى أعقاِبكع " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا إْف ُتصيعػا الحيَغ كفخوا َيخدُّ
 فتشقمبػا خاسخيَغ "

 : كافخيغ معحبيغ. ككع عغ ديشكع )بالتجريج(. خاسخيغ: يخدّ ككع عمى أعقابكعيخدّ  
 
  مػالكع وىػ خيُخ الشاصخيَغ "" بِل هللاُ  150سػرة آؿ عسخاف 3

: ليذ ناصخكع. بل: التقجيخ تصيعػا الحيغ كفخكا بل أشيعػا هللا ىػ مػالكع، كىػأؼ ال  
مخة،  125: في القخآف كردت كثيًخا، حػالي ليذ الكافخ مػالكع، بل هللا. بل الذيصاف مػالكع، أك

 كفي غالب األحياف تحتاج إلى تقجيخ، أؼ قبميا ححؼ مقجر. 
 
ْؿ بِو " سُشمقي في قمػِب ا 151سػرة آؿ عسخاف 3 لحيَغ كفخوا الخْعَب بسا أشخكػا باهلِل ما لع ُيَشدِّ

 الشاُر وبئَذ َمثػى الطالسيَغ " ُسمصاًنا ومأواىع
: سشمقي في قمػب الحيغ آمشػا سشمقي في قمػب الحيغ كفخكا الخعب: كالعكذ صحيح 

أنو : مقاـ. الحع الثبات كرباشة الجأش. بسا أشخكػا: بدبب شخكيع. سمصاًنا: حجة. مثػػ 
بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. : الكافخيغ. الطالسيغ كصفيع في اآلية بالكفخ كالذخؾ كالطمع.

 الشار.مثػػ: فاعل. السخرػص بالحـ مححكؼ مقجر: 
 
ػنيع بإذنِو حتى إذا فِذمتع وتشازعتع  152سػرة آؿ عسخاف  3 " ولقج صَجقكُع هللُا وعَجُه إذ َتُحدُّ

أراكع ما ُتحبُّػَف مشكع َمغ يخيُج الجنيا ومشكع َمغ يخيُج اآلخخَة ثع  في األمِخ وعَريتع ِمغ بعِج ما
 يَغ "  سؤمشعشكع وهللُا ذو فزٍل عمى ال صخَفكع عشيع ليبتمَيكع ولقج عفا
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و: قتمو. إذاتحدػنيع  : لػ بحثت عغ جػابيا : تقتمػنيع. لع يقل: )حددتسػىع(. أبصل حدَّ
(، كتقجيخه: 3/379لجاللة السعشى عميو )أبػ حياف  ألنو مححكؼفي ىحه اآلية فإنظ لغ تججه، 

 لع يقل: )صخفيع عشكع(.. ىدمكع: )انيدمتع(، أك ما في معشاه. صخفكع عشيع
 : ليستحشكع. يخيج الجنيا: الغشائع. ليبتميكع مشكع مغ

 
فإف استصعت أف تبتغي نفقػًا فيعِ  السعشى جائد، لقػلو تعالى: "إف ححؼ جػاب الذخط لِ  

غ بعج ما أراكع (. م(، تقجيخه: )فافعل35سمًسا في الدساء، فتأتَييع بآية" )األنعاـ  األرض، أكفي 
لع يقل: )وهللا ذك فزل  (.ما تحبػف: مغ الشرخ. لع يقل: )كعريتع بعَج ما أراكع ما تحبػف 

 عميكع(.
 
في ُأخخاكع  " إذ ُتْرِعجوَف وال َتْمُػوَف عمى أحٍج والخسػُؿ يْجعػكع 153سػرة آؿ عسخاف  3

 فأثابكع غًسا بغعٍّ لكيبل تحدُنػا عمى ما فاَتكع وال ما أصاَبكع وهللُا خبيٌخ بسا تعسمػَف "
: ىػ مغ اإلصعاد، كالفخؽ بيشو كبيغ ُتْرِعجكف: لع يقل: َتْرَعجكف. قاؿ بعس العمساء 

إلى  ة: أصعجنا مغ الكػفاألرض، كالرعػد في ارتفاع. يقاؿ الرعػد أف اإلصعاد في مدتػػ 
ػكع : يجعال ُتَعخِّجػف. يجعػكع في أخخاكع: (. ال َتْمُػكف 209البرخة، كصعجنا في الجبل )الفخكؽ 

عمى غع، غًسا مع غع. الغع األكؿ: القتل  : غًسامغ كرائكع: ياعباد هللا ارجعػا. غًسا بغعّ 
القمب،  حؼ يغعُّ ( الكالجخاح. كالغع الثاني: اإلرجاؼ )اإلشاعة( بقتل الشبي. الغع: الحدف )الكخب

يو. كمشو شغمكع بغّع عغ غّع بغّع:  : الغساـ، ألنو يدتخ ضػء الذسذ. أثابكع غسِّاأؼ يدتخه كيغذِّ
: تكمفة ما : مغ الغشيسة. أصابكع: مغ اليديسة. فييشا تكمفتاف. فاتكعأكبخ )قارف كتب التفديخ(

ى ما لكيبل تأَسػا عمخ: "ا كقع مغ االنكدار. كفي مػضع آخفات مغ الشرخ كالغشيسة، كتكمفة م
(. كالحدف أك األسى عمى ما فات ىػ ما يدسى اليـػ في 23الحجيج فاتكع كال تفخحػا بسا آتاكع" )

 عمع االقتراد بتكمفة الفخصة الزائعة.
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" ثع أندَؿ عميكع ِمغ بعِج الغعِّ أَمشًة ُنعاًسا َيغذى شائفًة مشكع وشائفٌة  154سػرة آؿ عسخاف  3
أنفُديع يطشُّػَف باهلِل غيَخ الحق ضغَّ الجاىميِة يقػلػَف ىل لشا ِمَغ األمِخ ِمغ شيٍء قج أىسَّتيع 

ُقْل إفَّ األمَخ كمَّو هلِل ُيخفػف في أنفِديع ما ال ُيبجوَف لَظ يقػلػَف لػ كاَف لشا ِمَغ األمِخ شيٌء 
لقتُل إلى مزاِجعيع ولَيْبتمَي هللُا ما ُقتمشا ىيشا ُقْل لػ كشتع في ُبيػِتكع َلَبَخَز الحيَغ ُكتَب عمييُع ا

َز ما في قمػبِ   كع وهللُا عميٌع بحاِت الرجوِر "ما في صجوِركع وِلُيَسحِّ
: الكخب، الحدف. لع يقل: )أندؿ عميكع بعج الغع(. أمشة: مفعػؿ بو. نعاًسا: بجؿ مغ "أمشة"، الغع 

صفة تقجمت السػصػؼ(، أك أمشة: حاؿ. نعاًسا: مفعػؿ بو، أك أمشة: نعت تقجـ السشعػت )
 (. كتقجـ الرفة عمى السػصػؼ ىػ الستبع في المغتيغ2/341األصل: نعاًسا ذا أمشة )الججكؿ 

 الفخندية كاإلنكميدية. 
بياف : مفعػؿ مصمق لعغ السرجر لتأكيج معشى الطغ. ضغ : مفعػؿ مصمق نائبغيخ الحق

 الشػع. 
غ األمخ شيء". لع يقل: )لػ كاف لشا مغ لشا مغ األمخ مغ شيء: كفي اآلية بعج قميل: "لشا م

كلػ  أيشسا تكػنػا ُيْجِرْكُكُع السػتُ األمخ مغ شيء(. مزاجعيع: مرارعيع. كفي مػضع آخخ: "
: لػ كاف األمخ لشا مغ األمخ شيء ما قتمشا ىيشا (. لػ كاف78كشتع في ُبخكٍج ُمَذيَّجٍة" )الشداء 

ىحا ليبتمي. عميع  : تعَّ التقجيخ: ليشقي. ستحغ. ليسحزا خخجشا لمغدك كال قتمشا. ليبتمي: ليبيجنا م
 ذات الرجكر: قج تعشي أسخار الرجكر.  : عميع بسا في الرجكر.بحات الرجكر: فسغ باب أكلى

 
 !(حخًفا 28أسصخ، تجسع حخكؼ السعجع كميا ) 5ىحه اآلية، التي تقع في حػالي 

 (.4/156)اإلتقاف  29كمثميا في سػرة الفتح اآلية  
 
" إفَّ الحيَغ َتػلَّػا مشكع يػـَ التقى الَجْسعاِف إنسا اْسَتَدلَّيع الذيصاُف  155سػرة آؿ عسخاف  3

 عشيع إفَّ هللَا غفػٌر حميٌع " ببعِس ما كَدبػا ولقج عفا هللاُ 
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: أكقعيع في الدلل. سدمسيغ كجسع السذخكيغ. استدلَّيع: جسع التػلػا: ىخبػا. الجسعاف 
غفػر: يعفػ عغ الحنػب.  ، أك ما كدبػا مغ الجنيا.لحاؿ. ما كدبػا: مغ ذنػبؼ، ال باأىا بالدااقخ 

 : ال يعجل العقػبة.حميع
 
" يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا ال تكػُنػا كالحيَغ كفُخوا وقاُلػا إلخػاِنيع إذا  156سػرة آؿ عسخاف  3

ُقتمػا ليجعَل هللُا ذلَظ حدخًة في َضخبػا في األرِض أو كاُنػا ُغدِّى لػ كاُنػا عشَجنا ما ماُتػا وما 
 سيُت وهللُا بسا تعسمػَف بريٌخ "قمػِبيع وهللُا ُيحيي ويُ 

ُغدَّػ: ُغداة. لع يقل: )لػ بقػا عشجنا( أك )لػ ضمػا  : في سفخ أك تجارة.ضخبػا في األرض 
 لع يقل: )إذا ضخبػا في األرض أك غدكا(. لػ كانػا عشجنا: لػ بقػا عشجنا.عشجنا(. 

اء، ال : كيف يذماتػا: إذا ضخبػا في األرض. كما قتمػا: إذا كانػا ُغدَّػ. يحيي كيسيتما 
لع يقل: )كىػ بسا (. حدبسا تطشػف أنتع. تعسمػف: تعسمػنو. لع يقل: )وهللا بريخ بسا تعسمػف 

 تعسمػف بريخ(.
 
ورحسٌة خيٌخ مسَّا  " ولئغ ُقتمتع في سبيِل هللِا أو ُمتُّْع َلسغفخٌة ِمَغ هللاِ  157سػرة آؿ عسخاف  3

 َيْجَسُعػَف "
(. ففي آؿ عسخاف: "ُمتع" بزع 35كفي مػضع آخخ: "أيعجكع أنكع إذا ِمتُّْع" )السؤمشػف  

خيخ مسا تجسعػف(،  لع يقل: ) : مغ الساؿ.السيع، كفي السؤمشػف: " ِمتع " بكدخ السيع. يجسعػف 
  كؼيو قخاءة.

مػف يفيع مغ اآلية أف التخمف عغ القتاؿ قج  يكػف بدبب الخغبة في التجارة كجسع الساؿ. يقجِّ
 الساؿ عمى الجياد. إذا لـد الجياد فثػابو أعمى مغ التجارة كجسع الساؿ.

 
 أو ُقتمتع إللى هللِا ُتحذخوَف "" ولئْغ ُمتُّع  158سػرة آؿ عسخاف 3

 (. هللا فدػؼ تحذخكف إلى: ؼيحاسبكع كيجازيكع. لع يقل: )تحذخكف  
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ػا  159عسخاف سػرة آؿ  3 " ؼبسا رحسٍة ِمَغ هللِا ِلْشَت ليع ولػ كشَت فًطا غميَع القمِب النفزُّ
ْل عمى هللاِ  إفَّ هللَا  ِمغ حػِلَظ فاعُف عشيع واستغِفْخ ليع وشاوْرىع في األمِخ فإذا عدمَت فتػكَّ

  يحبُّ الستػكميَغ "
(، أدخمت 90ص  ، معاني الحخكؼ1/255الكامل : صمة )"ؼبسا رحسة": فبخحسة، كما 
لشطع كالسػسيقى. فًطا غميع القمب: بسعشى كاحج جسع بيشيسا لمتأكيج. انفزػا: تفخقػا. لمػزف كا

: فامِس كال تتخدد. فالتػكل بو األمخ السيع. فتػكل عمى هللا كقج يخاد ،: قج يخاد بو كل أمخاألمخ
 ع التخدد. ال يغشي عغ األخح باألسباب كال يغشي عغ الذػرػ، كلكشو نافع في حد

الذػرػ مصمػبة  شاكر قـػ إال ُىجكا ألرشج أمخىع.: ما كشاكرىع في األمخ: قاؿ الحدغ 
في السجاؿ الدياسي كاالقترادؼ كاإلدارؼ كالسشدلي. كىي تعشي محاكلة استخبلص أحدغ 
اآلراء لمػصػؿ إلى حّل أك قخار. فالحؼ يدتذيخ يعيشو مدتذاركه، كمغ استبج كلع يدتذخ َكَكَمُو 

 الشاس إلى نفدو، كحسَّمػه السدؤكلية كميا.
 
 : انطخ أيًزا قػلو تعالى 
 (.39" كأمخىع شػرػ بيشيع" )الذػرػ  -
 (.273مشيسا كتذاكر فبل ُجشاَح عمييسا" )البقخة  " فإف أرادا فرااًل عغ تخاض ٍ  -
 
" إْف يشُرْخكُع هللُا فبل غالَب لكع وإْف َيخحْلكع فَسغ ذا الحي يشرُخكع ِمغ  160سػرة آؿ عسخاف 3

 وعمى هللِا فميتػكِل السؤمشػَف "بعجِه 
يخحلكع: يتخؾ نرختكع. لع يقل: )فسغ يشرخكع مغ بعجه(. لع يقل: )فسغ ذا الحؼ  

لع (. إف نرخكع فبل ىاـز لكع، كإف خحلكع ال ناصخ لكع. فالشرخ مغ هللا كحجه. يشرخكع بعجه
 .(كعمى هللا فتػكمػا). لع يقل: (فسغ الحؼ)يقل: 

 
" وما كاَف لشبيٍّ أْف َيُغلَّ وَمغ َيْغُمْل يأِت بسا َغلَّ يػـَ الؿيامِة ثع تػفَّى  161سػرة آؿ عسخاف  3

 َف "فٍذ ما كَدبْت وىع ال ُيطمسػكلُّ ن



315 

 

خ بيشيسا لمجػاز : يخػف في الغشيسة. يغل كيغمل بسعشى كاحج، كغايَيُغّل: مغ الُغمػؿ، أؼ 
(. كأصمو مغ الغمل، كىػ دخػؿ الساء في خبلؿ الذجخ. سسيت كالتفشغ. لع يقل: )كمغ يغلَّ 

كة : الحقج، ألف العجاالساؿ عمى خفاء كجخؼ الساء. كمشو: الِغلّ الخيانة غمػاًل ألنيا تجخؼ في 
: عمى رؤكس األشياد. فالغمػؿ كاف في الخفاء، ي الشفذ مجخػ الغمل. يـػ الؿيامةتجخؼ ف

لع يقل: )كىػ ال  ما كدبت: مغ إثع. أك ما كدبت مغ خيخ أك شّخ. كالفزيحة في العمغ.
 ُيطمع(. لع يقل: )كال ُيطمع أحج(.

 
ومأواُه جيشَُّع وبئَذ " أفسِغ اتَّبَع ِرضػاَف هللِا كَسغ باَء بَدَخٍط ِمَغ هللِا  162سػرة آؿ عسخاف  3

 السريُخ "
: أفسغ اتبع رضػاف هللا شجيج يقتزي العقػبة. لعل التقجيخ: غزب باء: رجع. سخط 

قج يقاؿ إف  كمأكاه الجشة كِنعع السريخ كسغ باء بدخط مغ هللا كمأكاه جيشع كبئذ السريخ.
بئذ: فعل ماض  الدمػؾ.السقارنة ىشا بجـية، كالجػاب أنيا ليدت كحلظ بالشدبة ليع مغ حيث 

 إلنذاء الحـ. السريخ: فاعل. السخرػص بالحـ مححكؼ تقجيخه: بئذ السريخ جيشع.
 
  وهللُا بريٌخ بسا يعسمػَف "" ىع درجاٌت عشَج هللاِ  163سػرة آؿ عسخاف 3

ؤمشيغ كالجركات : درجات كدركات. الجرجات لمسب. لعل التقجيخؿ، مخات: مشاز درجات 
 لع يقل: )وهللا بسا يعسمػف بريخ(. : يعسمػنو مغ خيخ أك شخ.لمكافخيغ. يعسمػف 

 
" لقج َمغَّ هللُا عمى السؤمشيَغ إذ بعَث فييع رسػاًل ِمغ أنفِديع يتمػ  164سػرة آؿ عسخاف 3

 ِمغ قبُل لفي ضبلٍؿ مبيٍغ "عمييع آياتِو ويدكِّييع ويعمِّسيُع الكتاَب والحكسَة وإْف كانػا 
: أنعع. رسػاًل مغ أنفديع: في مػضع آخخ: "  " ألمييغ رسػاًل مشيعىػ الحؼ بعث في امغَّ

يدكييع: يصيخىع الجبللة أبعج.  اسع، ال آيات الخسػؿ، كإف كاف : آيات هللا(. آياتو2)الجسعة 
إف كانػا قبُل لفي : )ك : كإنَّيع. لع يقللحكسة: الدشة. كإْف: مخففة مغ الثقيمة، أؼمغ الحنػب. ا
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جػ السبيغ، : مغ الزبلؿ السبيغ إلى اليآلية كع ارتفع السؤمشػف باإليساف(. تبيغ اضبلؿ مبيغ
 !مغ الشؿيس إلى الشؿيس

 
" أولسَّا أصابتكع ُمريبٌة قج أصبتع ِمْثَمْييا قمتع أنَّى ىحا ُقْل ىػ ِمغ  165سػرة آؿ عسخاف  3

 يٍء قجيٌخ "عشِج أنفِدكع إفَّ هللَا عمى كلِّ ش
 

 أكلّسا: اليسدة )أك األلف( لبلستفياـ. كاالستفياـ ىشا إنكارؼ.

 لعل التقجيخ: 

 أصابتكع مريبة في أُحج قمتع أّنى ىحا؟ مع أنكع قج أصبتع مثمييا في بجر!أكلّسا 

 لساذا تشطخكف إلى ما ُأصبتع بو، كال تشطخكف إلى ما َأصبتع؟! أال تعتبخكف؟

 أّنى ىحا: 

 مغ أيغ ىحا؟  -
 كيف ىحا؟ -

 أؼ: كيف يشرخىع عميشا، كنحغ مدمسػف، كىع مذخكػف؟

 مغ عشج أنفدكع: 

ديسة، خالفتع تعميسات الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، حيث تخؾ أؼ أنتع الدبب في الي
 الخماة مػاقعيع كحخصػا عمى العشائع!

 قجيخ: 
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 ييدمكع عشج السخالفة.

 كيشرخكع عشج السػافقة.

 ميغ أك أكثخ.كقج يكػف الشرخ بسثْ 

*** 

ْثَمْيَيا  : أيغ الِسْثبلف؟َأَكَلسَّا َأَصاَبْتُكع مُِّريَبٌة َقْج َأَصْبُتع مِّ

 مريبة: يـػ أُحج. حيث ُقتل مغ السدمسيغ سبعػف.

 أصبتع مثمييا: يـػ بجر، حيث ُقتل مغ السذخكيغ سبعػف، كُأسخ مشيع سبعػف.

*** 

 : القخشبيقاؿ 

 ".ألف اآلسخ يقتل أسيخه إف أراد ،كاألسيخ في حكع السقتػؿ"

*** 

 : أبػ حيافكقاؿ 

ة في اإلصابة مغ قتل كأسخ، أك مغ قتل، أك مغ ىديسة؟ ميّ ثْ ممخز ذلظ: ىل السِ "
ثبلثة أقػاؿ، كاألضيخ األكؿ. ألف قػلو: قج أصبتع مثمييا ىػ عمى شخيق التفزل مشو 
تعالى عمى السؤمشيغ بإدالتيع عمى الكفار، كالتدمية ليع عمى ما أصابيع، ؼيكػف ذلظ 
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عيغ، كأسخكا سبعيغ أبمغ في باألبمغ في التدمية. كتشبيييع عمى أنيع قتمػا مشيع سب
كأدعى إلى أف يحكخكا نعع هللا عمييع الدابقة، كأف يتشاسػا ما جخػ  ،ة كفي التدميةالسشّ 

 ."عمييع يـػ أحج

*** 

 :األلػسيكقاؿ 

كذلظ ألف السدمسيغ  ،ال في عجد القتمى ،بلف في اليديسةميغ السثْ كقيل: السخاد بالسثْ "
كعميو يكػف السخاد  .ا يـػ أحج أكؿ األمخكىدمػىع أيًز  ،ىدمػا الكفار يـػ بجر

  ".بالسريبة ىديسة الكفار لمسدمسيغ بعج أف فارقػا السخكد

*** 

 : عاشػر ابغكقاؿ 

نَّكع قج إ :أؼ ،كالسخاد بسثمييا السداكياف في الجشذ أك الؿيسة باعتبار جية السساثمة"
لقجر كالؿيسة، ال في الجشذ، فإّف نمتع مثمي ما أصابكع، كالسساثمة ىشا مساثمة في ا

فالسدمسػف أصابيع يـػ أُحج  .َقتل، كأسخ، كَغشيسة، كأسبلب :رزايا الحخب أجشاس
القتل إذ ُقِتل مشيع سبعػف، ككانػا قج َقَتمػا مغ السذخكيغ يػـَ بجر سبعيغ، فيحا أحج 

  .ثميغالسِ 
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إذ األسيخ  ،في السقجارل آخخ ثْ فحلظ مِ  ،ثع إّنيع أصابػا مغ السذخكيغ أسخػ يـػ بجر
 ،ثل في الجشذفيػ مِ  ،كالقتيل، أك أريج أّنيع يػـَ أُحج أصابػا قتَمى إاّل أّف عجدىع أقلّ 

 ."ال في السقجار كالؿيسة

 وهللا أعمع.

*** 
قج يكػف الغيخ ىػ الحؼ تدبب في السريبة، أك ساعج عمييا، كإلقاء المـػ عمى الغيخ بقرج 

السدؤكليات قج يتعيغ، كلكغ إذا كاف القرج ىػ التشرل مغ السحاسبة كالسداءلة كتحجيج 
سيسا عشجما ال يسكغ تحسيل السدؤكلية عمى الغيخ، فيحا أمخ غيخ محسػد، كال  السدؤكلية، كال

يداعج عمى الحل، كىحا ما ذاع كشاع اليػـ تحت اسع نطخية السؤامخة. كال شظ أف ضعف 
كقػتو تسشع مغ التآمخ. كقج تحسل التبعة عمى  مجتسع يغخؼ السجتسعات األخخػ بالتآمخ عميو،

  الغيخ، كلكغ يجب أال يتع التشرل مغ إلقاء التبعة عمى الشفذ، كإال صعب العبلج.
 

 :انطخ أيًزا قػلو تعالى
 (.79" كما أصابظ مغ سيئة فسغ نفدظ" )الشداء  -

 
 ِف هللِا وِليعمَع السؤمشيَغ "  " وما أصاَبكع يػـَ التقى الَجْسعاِف ؼبإذ 166سػرة آؿ عسخاف 3

هللا عمع لي: السدمسيغ كجسع السذخكيغ. ليعمع : َجْسعُ يـػ التقى الجسعاف: يـػ أحج. الجسعاف 
 (، انطخ أكؿ اآلية التالية.ال لو سبحانو. لع يقل: )كليعمع الحيغ آمشػا ضيػر لكعالسؤمشيغ عمع 

 
قيَل ليع تعاَلػا قاِتمػا في سبيِل هللِا أو اْدفعػا " وَليعمَع الحيَغ نافقػا و  167سػرة آؿ عسخاف  3

قالػا لػ نعمُع قتااًل التَّبعشاكع ىع لمكفِخ يػَمئٍح أقخُب مشيع لئليساِف يقػلػَف بأفػاِىيع ما ليَذ في 
 ِبيع وهللُا أعمُع بسا يكتسػَف "قمػ 
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ل : كقيليعع ضيػر لكع ال لو سبحانو. لع يقل: )كليعمع السشافقيغ(. كقيل : عمكليعمع 
لمسشافقيغ مغ السدمسيغ. قاتمػا: قتاؿ ىجػـ. ادفعػا: قاتمػا قتاؿ دفاع. يكتسػف: يكتسػنو. يقػلػف 

 : يكتسػنو." لكي تتقابل مع "قمػبيع". يكتسػف بأفػاىيعبأفػاىيع: أضاؼ "
كثيخ مغ الجكؿ اليػـ تتخح ذرائع كاذبة لمػصػؿ إلى احتبلؿ البمجاف األخخػ كالديصخة عمييا،  

 ؼيقػلػف بألدشتيع شيئػًا كُيزسخكف في قمػبيع شيئػًا آخخ. كيجعمػف مغ االحتبلؿ فتًحا عطيًسا!
 
ادرؤوا عغ " الحيَغ قالػا إلخػاِنيع وقعجوا لػ أشاعػنا ما ُقتمػا ُقْل ف 168سػرة آؿ عسخاف  3
 ِدكُع السػَت إْف كشتع صادقيَغ "أنف

: ىع السشافقػف قالػا لمسؤمشيغ، كقعجكا عغ القتاؿ. لػ الحيغ قالػا إلخػانيع كقعجكا 
ما قتمػا.   : لػ أشاعػنا كقعجكا معشاعػنا: أؼ السؤمشػف. لعل التقجيخ: الحيغ قالػا إلخػانيعأشا

: فادرؤكا عغ أنفدكع السػت اؿ ال يجرأ السػت. التقجيخغ القت: فادفعػا. يعشي أف القعػد عفادرؤكا
 كأنتع قاعجكف. السػت يأتيكع كأنتع مجاىجكف كيأتيكع كأنتع قاعجكف. 

 
بِّيع " وال تحدبغَّ الحيَغ ُقتمػا في سبيِل هللِا أمػاًتا بل أحياٌء عشَج ر  169سػرة آؿ عسخاف 3

 ُيخزقػَف "
 التقجيخ: بل ىع أحياٌء. ُيخزقػف: ُيثابػف. : بأنػاع التكخيع.ىع الذيجاء. يخزقػف  

 
" فِخحيَغ بسا آتاىُع هللُا ِمغ فزمِو ويدتبذخوَف بالحيَغ لع َيمحقػا بيع  170سػرة آؿ عسخاف 3

 ال خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف "ِمغ خمِفيع أ
فخحيغ: حاؿ مغ ضسيخ "يخزقػف" في اآلية الدابقة. لع يقل: )كال حدف(. لع يقل: )ال  

 (.يخافػف كال يحدنػف 
 
  ال ُيزيُع أجَخ السؤمشيَغ "" يدتبذخوَف بشعسٍة ِمغ هللِا وفزٍل وأفَّ هللاَ  171سػرة آؿ عسخاف 3
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(. 115ػد ى: كإفَّ هللا. كفي مػضع آخخ: "فإف هللا ال يزيع أجخ السحدشيغ" )كفي قخاءة 
لع  : السؤمشيغ السجاىجيغ.غالتقجيخ عمى قخاءة فتح ىسدة "أف": كيدتبذخكف بأف هللا. السؤمشيك 

 .(كأف هللا ال يزيع أجخىع)يقل: 
 
" الحيَغ استجابػا هلِل والخسػِؿ ِمغ بعِج ما أصابيُع القخُح لمحيَغ  172سػرة آؿ عسخاف 3
 دُشػا مشيع واتَقػا أجٌخ عطيٌع "أح

 أك: ىع، بقة، أك خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه" آخخ اآلية الدا"السؤمشيغ :: صفة لػغالحي 
لع يقل: الحيغ (. مبتجأ خبخه جسمة "لمحيغ أحدشػا". القخح: الجخاح. لع يقل: )بعَج ما أصابيع القخح

لع يقل: )الحيغ  أحدشػا كاتقػا: تػكيج في السعشى لقػلو: استجابػا. استجابػا ... ليع أجخ عطيع.
 لع يقل: )الحيغ استجابػا كأحدشػا كاتقػا ليع أجخ عطيع(. استجابػا ... ليع أجخ عطيع(.

 
" الحيَغ قاؿ ليُع الشاُس إفَّ الشاَس قج جسعػا لكع فاخَذػىع فداَدىع  173سػرة آؿ عسخاف 3

 ػا حدُبشا هللُا ونعَع الػكيُل "إيساًنا وقال
بيا قخير.  : يقرج بيا شخز أك فئة. الثانية: يقرجالشاس: الثانية غيخ األكلى. األكلى 

: كافيشا. تفيج حدبشا فدادىع إيسانا: فدادىع ذلظ إيسانا. أنفديع كُعجدىع كأحبلفيع. :جسعػا لكع
نعع:  نعع الػكيل: اآلية أف السؤمغ ال يخاؼ مغ القتاؿ، كتخػيفو يديجه جخأة كاتكااًل عمى هللا.

نعع الػكيل ىػ السخرػص بالسجح تقجيخه: هللا. . الػكيل: فاعل. إلنذاء السجح فعل ماض جامج
  معشى فعل جامج: ليذ مشو إال الساضي )أك األمخ(. هللا.

*** 
 ممحق باآلية:

 لساذا قاؿ: كنعع الػكيل؟
الحيَغ قاؿ ليُع الشاُس إفَّ الشاَس قج جسعػا لكع فاخَذػىع فداَدىع إيساًنا كقالػا حدُبشا هللُا كنعَع )

 .173عسخاف ( سػرة آؿ الػكيلُ 
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 لعل التقجيخ:
 حدبشا هللا: أؼ تػّكمشا عميو كنعع الػكيل. -
 كنعع الػكيل: لسغ تػّكل عميو. -
 حدبشا هللا تػّكمشا عميو كنعع الػكيل. -
*** 

 األحج:
 ىػ1441رمزاف  24
 ـ2020أيار  17

  
َف هللِا واتَّبعػا رضػا" فانقمبػا بشعسٍة ِمَغ هللِا وفزٍل لع َيْسَدْديع ُسػٌء  174سػرة آؿ عسخاف 3

 وهللُا ذو فزٍل عطيٍع "
. كفي مػضع آخخ: 171كخىا في اآلية : جاء ذانقمبػا: رجعػا. بشعسة مغ هللا كفزل 

لع يسدديع سػء: ال (. أؼ فازكا بالغشيسة كالثػاب كرضا هللا. 74وهللا ذك الفزل العطيع" )اآلية "
 فزل: ثػاب. قتل كال أسخ كال ىديسة.

 
ػىع وخافػِف إْف كشتع " إنَّسا ذلكُع الذيصاُف يخػِّؼ أولياَءُه فبل تخاف 175عسخاف  سػرة آؿ 3

 مؤمشيَغ " 
  إنسا: كافة كمكفػفة ال عسل ليا.

ؼ أكلياءه: فييا معشياف  :يخػِّ
فكع بأكليائو، كلحلظ قاؿ: "فبل تخافػىع" )البخىاف  -  فبل(، كلػاله لقاؿ: )3/215يخػِّ

فكع أكلياَءه. خ األندبتخافػه(. كقج يكػف التقجي  : يخػِّ
ؼ أكلياءه السذخكيغ ليقعجكا عغ قتالكع.  -  يخػِّ

 كعمى العكذ فإف هللا يثبت أكلياءه كيقػييع. كالسؤمغ يخاؼ هللا كال يخاؼ الذيصاف. 
 مؤمشيغ: بي. كخافػِف: كخافػني.
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وا هللَا شيًئا يخيُج " وال َيْحُدْنَظ الحيَغ ُيدارعػَف في الكفِخ إنيع لغ  176سػرة آؿ عسخاف 3 َيُزخُّ

 ا في اآلخخِة وليع عحاٌب عطيٌع "هللُا أال يجعَل ليع حطً 
غة أخخػ. الحيغ يدارعػف في الكفخ: : كال ُيْحِدْنظ، بزع الياء ككدخ الداؼ، لكفي قخاءة 

 ليع، : فبل جشةنفديع: إنيع يزخكف أالسشافقػف، أك السختجكف. حًطا: نريًبا. لغ يزخكا هللا شيًئا
كليع عحاب عطيع: كليع  : عحاب فػات الجشة، كعحاب مقاساة الشار.بل ليع الشار. فيسا عحاباف

 فييا عحاب عطيع.
 
وا 177سػرة آؿ عسخاف 3 هللَا شيًئا وليع عحاٌب  " إفَّ الحيَغ اشتَخوا الكفَخ باإليساِف لغ َيزخُّ

 أليٌع "
ية الدابقة. كليع عحاب ة التي في اآل: تكخرت العبار اشتخكا: استبجلػا. لغ يزخكا هللا شيًئا 

 ىحه اآلية تأكيج لآلية التي قبميا. : كليع عحاب عطيع.أليع: كفي اآلية الدابقة
 
" وال يحدبغَّ الحيَغ كفخوا أنَّسا ُنْسِمي ليع خيٌخ ألنفِديع إنسا ُنْسِمي  178سػرة آؿ عسخاف  3

 ليع ِليددادوا إثًسا وليع عحاٌب ُمييٌغ "
يع إال : ما نسمي لؼ. إنسا نسمي ليع ليددادكا إثًسا: بسعشى الح. ماأفَّ ما نسمي: أنسا نسمي 

قج يسمي هللا لبعزيع ليددادكا صبلًحا، كقج يسمي لبعزيع ليددادكا إثًسا. نسمي ليع: نسيميع. 
 ليددادكا فداًدا: استجراج!

 .ال عسل ليا كفػفةإنسا نسمي ليع: إنسا: كافة كم ".ىحه اآلية درس لغػؼ في: "أنسا" ك"إنسا
 ".كليع عحاب عطيع: "176في اآلية  -
 ".كليع عحاب أليع: "177في اآلية  -
 ".كليع عحاب ُمييغ: "178اآلية في  -
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" ما كاَف هللُا ِليَحَر السؤمشيَغ عمى ما أنتع عميِو حتى َيِسيَد الخبيَث  179سػرة آؿ عسخاف  3
ِمَغ الصيِِّب وما كاَف هللُا ِلُيْصمَعكع عمى الغيِب ولكغَّ هللَا َيجتبي ِمغ ُرُسمِو َمغ يذاُء فآِمشػا باهلِل 

 وتتُقػا فمكع أجٌخ عطيٌع "وُرُسمِو وإْف تؤمشػا 
. ما كاف هللا ليصمعكع عمى : السؤمغيتخؾ. الخبيث: الكافخ، السشافق. الصيبليحر: ل 

غ ال يؤمغ. يجتبي: بخنا مغ يؤمغ كم: إف كاف دمحم صادًقا فميخالغيب: قاؿ بعس السذخكيغ
آمشػا باهلل كرسمو: آمشػا بسا يصمعكع عميو هللا  الغيب.بعس صمعيع عمى ، لكي يُ يرصفي، يختار

 مغ الغيب، مغ شخيق رسمو.
. لعل قػلو: كتتقػا: أؼ كمسا (كإف تؤمشػا فمكع أجخ عطيع)لع يقل: (. لع يقل: )عمى ما ىع عميو

 زاد التقػػ زاد األجخ.
 
فزمِو ىػ خيًخا ليع " وال يحدبغَّ الحيَغ يبخمػَف بسا آتاىُع هللُا ِمغ  180سػرة آؿ عسخاف  3

ُقػَف ما َبِخُمػا بِو يػـَ الؿيامِة وهلِل ميخاُث الدسػاِت واألرِض وهللُا بسا  بل ىػ شٌخ ليع سُيَصػَّ
 خبيٌخ " تعسمػفَ 
: كفي قخاءة  . كىحا الفعل يأخح مفعػلكال يحدبغَّ يغ، كالتقجيخ عمى القخاءة : كال تحدبغَّ
: كال تحدبغ بخل خيًخا ليع. كعمى القخاءة الثانيةػ : كال يحدبغ الحيغ يبخمػف البخل ىاألكلى

السفيػـ مغ قػلو:  : أؼ البخل،خمػف ىػ خيًخا ليع. الحيغ يبخمػف: مانعػ الدكاة. ىػالحيغ يب
(. 4/52ك  2/136الحيغ يبخمػف البخل خيًخا ليع )السقتزب  : كال يحدبغ"يبخمػف". كأنو قاؿ

ثاف. ك  : مفعػؿ بو( مفعػؿ بو أكؿ. خيًخالكػفة)أك ِعساد كسا يدسيو أىل ا: ضسيخ فرل ىػ
الساؿ آيل إلى هللا. كفي  : القرج مغ ذلظ تيػيغ اإلنفاؽ عمييع، ألفميخاث الدسػات كاألرض

الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، ىكحا في  (.قخاءة: يعسمػف. لع يقل: )وهللا خبيخ بسا تعسمػف 
 كل القخآف.

 
سسَع هللُا قػَؿ الحيَغ قالػا إفَّ هللَا فقيٌخ ونحُغ أغشياُء سشكتُب ما " لقج  181سػرة آؿ عسخاف 3

 ونقػُؿ ذوقػا عحاَب الحخيِق " قالػا وقتَميُع األنبياَء بغيِخ حقٍّ 
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( قاؿ بعس 245غ ذا الحؼ يقخض هللا قخًضا حدًشا" )البقخة ملسا ندؿ قػلو تعالى: " 
؟ ال ال يقتمػف األنبياء بغيخ حق: ىل يقتل األنبياء بحقتخض مشا! قتميع : إف هللا فقيخ يقالييػد

سشكتب ما قالػا كما : خ: سشكتب قػَليع كقتَميع. أكبحق أبًجا. السقرػد ىػ التػكيج كالتقبيح. التقجي
ا، كقج يكػف مغ باب تيجيجىع بالقتل، قتل األنبياء: قج يكػف فعميً . ذكقػا : كنقػؿ ليعفعمػا. كنقػؿ

، ذلظ أف مغ حخص عمى القتل فيػ في حكع القاتل. راجع ف هللا يحسي أنبياءه، ألكمحاكلة القتل
 .61سػرة البقخة 

 
مْت أيجيُكع وأ 182سػرة آؿ عسخاف  3 ـٍ لمعبيِج "" ذلَظ بسا قجَّ  فَّ هللَا ليَذ بطبل

 أؼ: أنتع ضمستع أنفدكع.لع يقل: )ذلظ بسا قجمت أيجييع(.  
، 51تفيج أنو ضالع كليذ بطبلـ؟ انطخ أيًزا األنفاؿ : ىل ضبلـ: صيغة مبالغة. ليذ بطبلـ

الخبلصة: نعع يفيع أنو ضالع، كلكغ  .46. كراجع التفديخ في سػرة فرمت 29، كؽ 10كالحج 
 مغ دكف زيادة في الطمع. عمى قجر ضمسو، عمى سبيل السذاكمة )الجداء(، فاهلل يطمع مغ ضمع،

 ثمو شيء.كىحه الرفة مغ الرفات السشؽّية، مثل: ليذ كس
 
" الحيَغ قالػا إفَّ هللَا َعِيَج إليشا أال نؤمَغ لخسػٍؿ حتى يأتَيشا بُقْخباٍف  183سػرة آؿ عسخاف  3

 َع قتمتسػىع إْف كشتع صادقيَغ " تأكُمُو الشاُر ُقْل قج جاءكع ُرُسٌل ِمغ َقبمي بالبيشاِت وبالحي قمتع فم
: (. البيشاتقبمي أنا دمحم. لع يقل: )رسل قبمييتقخب بو إلى هللا مغ البخ. قبمي: : ما قخباف 
 .181فمع قتمتسػىع: راجع اآلية : في مصمع اآلية. ؼ قمتعالجالئل، السعجدات. الحاآليات، 

 
َب ُرُسٌل ِمغ َقبمظ جاؤوا بالبيش 184سػرة آؿ عسخاف  3 اِت والدُبِخ والكتاِب "فإْف كحَّبػَؾ فقج ُكحِّ

 السشيِخ "
(، ففي 25البيشات كبالدبخ كبالكتاب السشيخ" )فاشخ يع رسميع بجاءتكفي مػضع آخخ: " 

: َزبػر. في . الدُبخ: كتب السػاعع كالدكاجخ، مفخدىاآؿ عسخاف لع يكخر الباء، كفي فاشخ كخرىا
 اآلية تأنيذ لمشبي كتدمية لو. فتكحيب الشاس لو ليذ شيًئا ججيًجا، فقج كحب الشاس رسبًل سابقيغ.
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" كلُّ نفٍذ ذائقُة السػِت وإنسا تػفَّػَف أجػَركع يػـَ الؿيامِة فَسغ  185سػرة آؿ عسخاف  3

 اُة الجنيا إال متاُع الُغخوِر "ُزْحِدَح عِغ الشاِر وُأدخَل الجشَة فقج فاَز وما الحي
ي. كأف المفع يفيج صعػبة اإلبعاد عغ الشار. ُزحدح  زحدح عغ الشار كأدخل : ُأبعج، ُنحِّ

 كالكافخ يخدخ مختيغ! األكلى: الشجاة مغ الشار. الثانية: الجخػؿ في الجشة.الجشة: ربح مختيغ: 
الجنيا أشبو شيء : أؼ ال تغتخكا بيا. اآلخخة ىي الحؿيقة ك ا الحياة الجنيا إال متاع الغخكركم

ما لو ضاىخ محبػب كباشغ  :الَغَخر: الخصخ، كأصمو: بالػىع. الُغخكر: التػىع، االنخجاع. كمشو
ر بشفدو كمالومكخكه )مجي : خ كالتيمكة دكف أف يجرؼ. الَغخكر: عخضيسا لمخصػؿ العاؾبة(. غخَّ

الذيصاف. إذا كاف ذلظ كحلظ فمساذا ال نسػت في األمػر العطيسة؟ كلػ عخؼ الغشي أنو سيسػت 
حقػًا آجبًل أك عاجبًل ما جسع مااًل مغ حخاـ. كلػ عخؼ القػؼ ذلظ ما حجثتو نفدو باالعتجاء 

)مغ حيث الكّع كالشػع  الجنيا محجكدة الحياة الجنيا فانية، كالحياة اآلخخة خالجة. عمى ضعيف.
، كاآلخخة غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي الرفخ، كالرفخ لع يخد كالدمغ(

 في القخآف.
 
ُأوتػا الكتاَب ِمغ " َلُتْبَمُػفَّ في أمػاَلكع وأنفِدكع ولَتْدَسُعغَّ ِمَغ الحيَغ  186سػرة آؿ عسخاف  3

 ا فإفَّ ذلَظ ِمغ عدـِ األمػِر "َقبمكع وِمَغ الحيَغ أشخكػا أًذى كثيًخا وإْف َترِبخوا وتتُقػ 
. أذػ كثيًخا  : لتستحشغَّ  شػا أنفدكع عمى ذلظ، كاصبخكا كال تخخجػا عغ شػركع. : فػشّ لتبمػفَّ

كفي األنذصة التجارية، الربخ ضخكرؼ في جسيع األعساؿ، في الجياد كفي البحث العمسي 
     18" في سػرة يػسف انطخ "الربخ الجسيلكفي العبلقات العائمية كالعبلقات االجتساعية. ك 

: عقج القمب ي يجب األخح بيا. العـد كالعديسة: األمػر الت. عـد األمػر5، كسػرة السعارج 83ك
األمخ كعدمت عمى األمخ. دمت : عى إمزاء األمخ. كالعـد عمى الذيء: الربخ عميو. يقاؿعم

 ،التقي الحؼ ال يخخج عغ شػره ،: العدائع خبلؼ الخَخز. السؤمغ الرابخ الحؼ ال يجدعكمشو
 لع يقل: )فإف الربخ كالتقػػ مغ عـد األمػر(. مؤمغ مغ ذكؼ العدائع.
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شاِس وال تكتسػَنُو " وإذ أخَح هللُا ميثاَؽ الحيَغ ُأوتػا الكتاَب َلُتَبُيُششَُّو لم 187سػرة آؿ عسخاف   3
 ا قميبًل فبئَذ ما يذتخوَف "    فشبحوُه وراَء ضيػِرىع واشتَخوا بِو ثسشً 

داخػػبًل  : غيخ كاتسيغ لو، كليذفاع "كال تكتسػنو" لكػنو كقع حااًل، أؼ: ارتقاؿ أبػ حياف 
 (.3/465في السقدع عميو. قالػا: الػاك لمحػاؿ، ال لمعصف )أبػ حياف 

بالبياف، كنيي عغ الكتساف، كاألمخ بالبياف يعشي الشيي عغ الكتساف، كبالعكذ ىيشا أمخ  
 ال يكػف داخبًل في السقدع عميو؟ فإف الشيي عغ الكتساف أمخ بالبياف. فمساذا

مى فعل مشفي يبجك أف الـ القدع يسكغ أف تجخل عمى فعل مثبت، كال يسكغ أف تجخل ع 
 (.3/523)الجر السرػف 

انت ناـية لجاء الفعػػػل مجدكًما: )كال تكتسػه(. ة، كليدت ناىيػػػة، إذ لػ ك: ىشا ناؼي"ال" 
لتبيششو: أؼ الكتاب. نبحكه: شخحػه. اشتخكا: استبجلػا. ما يذتخكف: ما : العيج السؤكج. السيثاؽ

(. أراد أف يحـ ما مزى مغ الذخاء كما يدتقبل، أؼ ما يذتخكنو. لع يقل: )فبئذ ما اشتخكا
: ليبيششو لمشاس كال يكتسػنو، ػه بل نبحكه بل باعػه. كفي قخاءةئًسا. لع يبيشػه بل كتسيتججد مشو دا

بئذ ما يذتخكف: بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. ما يذتخكف:  ( فييسا.لغيب )الغائببياء ا
 بئذ شخاؤىع ىحا.فاعل. السخرػص بالحـ مححكؼ تقجيخه: 

 
حػَف بسا أَتػا وُيحبُّػَف أْف ُيحسجوا بسا لع يفعمػا " ال تحَدبغَّ الحيَغ يفخ  188سػرة آؿ عسخاف  3

 ِمَغ العحاِب وليع عحاٌب أليٌع "فبل تحدبشَّيع بسفازٍة 
و القخآف تشػدييفخحػف بسا أتػا: مغ قعػدىع عغ القتاؿ. كخر: "فبل تحدبشيع" لصػؿ الكبلـ ) 

(. 1/222 ، معاني القخآف لؤلخفر1/268سخ صشاعة اإلعخاب (، كلكغ مع الفاء )84ص 
 (.لع يقل: )بل ليع عحاب أليع لع يقل: )ال تحدبّشيع(. بسفازة : بسشجى.

: كثيًخا ما تجج في السدتػيات اإلدارية السختمفة أف كاحًجا حسجكا بسا لع يفعمػاكيحبػف أف يُ  
يعسل، كآخخ ُيسجح. فالحيغ َيعسمػف ال ُيحسجكف، كالحيغ ُيحسجكف ال َيعسمػف! فقج كججت بعس 

يغ السدمسيغ يدتفيجكف مغ مبلحطات إخػانيع، كلكغ الذكخ ال يتػجو إلييع، بل يتػجو إلى الباحث
ذكؼ الجاه. كقج يكػف الدبب في ذلظ أف الباحث ال يخيج أف يكذف اسع مغ أعانو خذية أف 
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 يخيج يقاؿ بأنو ليذ ىػ صاحب العسل. كربسا يتدتخ الباحث تحت دعػػ أف الحؼ أعانو ال
  (، فيجعػ لو أف ُيكتب لو ىحا في ميداف حدشاتو!اعل خيخالكذف عغ نفدو )ف

 ليع عحاب أليع. للع يقل: ب
 
 " وهلِل ُممُظ الدسػاِت واألرِض وهللُا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ " 189سػرة آؿ عسخاف 3

 (. تفيج اآلية أف هللا مالظ مترخؼ.181قيخ )اآلية لعل ىحه اآلية رّد عمى مغ قاؿ إف هللا ف
 انطخ اآليتيغ التاليتيغ. الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، ىكحا في جسيع القخآف.

 
الشياِر آلياٍت ألولي " إفَّ في خمِق الدسػاِت واألرِض واختبلِؼ الميِل و  190سػرة آؿ عسخاف 3

 األلباِب "
: كيل الشبي صمى هللا عميو كسمع أف قاؿ: العقػؿ. ركؼ عغ اختبلؼ: تعاقب. األلباب 

 لسغ قخأ ىحه اآلية كلع يتفكخ فييا، أؼ لع يتفكخ ؼيسا دعت إليو مغ التفكخ في الخمق كالكػف.
 
" الحيَغ يحُكخوَف هللَا ؾياًما وُقعػًدا وعمى ُجشػِبيع ويتفكَّخوَف في خمِق  191سػرة آؿ عسخاف 3

 ُسبحاَنَظ فِقشا عحاَب الشاِر " الدسػاِت واألرِض ربَّشا ما خمقَت ىحا باشبلً 
: مزصجعيغ. تفيج اآلية ذكخ هللا في كل حاؿ كفي كل كقت. كسا تفيج عمى جشػبيع 
ة التفكخ إلى جانب الحكخ. باشبًل: عبًثا. سبحانظ: نشدىظ عغ العبث. فقشا: فأِجخنا. ربشا: ضخكر 

فقشا: الفاء:  سبحانظ: مفعػؿ مصمق لفعل مقّجر.(. حاب الشارِقشا عأؼ قائميغ: ربشا. لع يقل: )
 في جػاب شخط مقجر.كاقعة 

  الحع في نياية ىحه اآلية كاآليات البلحقة األدعية القخآنية.
 
 َتُو وما لمطالسيَغ ِمغ أنراٍر "" ربَّشا إنََّظ َمغ ُتجخِل الشاَر فقج أخدي 192سػرة آؿ عسخاف 3

دخ اللتقاء : فعل مزارع مجدكـ، كُحخِّؾ بالكجخل: أداة شخط جاـز تجـد فعميغ. تُ مغ 
و. ربشا ال ُتخدنا يـػ الؿيامة : أىشتسمة كاقعة في جػاب الذخط. أخديتو: جالداكشيغ. فقج أخديتو
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: ع العحاب. اآلية تفيج ىحا الجعاء: يسشعػف عشي(. الطالسيغ: الكافخيغ. أنرار194)انطخ اآلية 
لع يقل: )كما لو  غ.ربشا أدخمشا الجشة كال تجخمشا الشار كال تخدنا يـػ الؿيامة كال تجعمشا مغ الطالسي

 مغ أنرار(.
 
" ربَّشا إنَّشا سسعشا مشادًيا يشادي لئليساِف أْف آِمشػا بخبِّكع فآمشَّا ربَّشا  193سػرة آؿ عسخاف 3

 ئاِتشا وتػفَّشا مَع األبخاِر " فاغِفْخ لشا ُذنػَبشا وكفِّْخ عشَّا سي
 كل الشاس سسعػا رسػؿ هللا.: القخآف، فميذ  صمى هللا عميو كسمع. كقيل: ىػ دمحممشادًيا 

 تػفشا مع األبخار: إذا تػفيتشا فاجعمشا مع األبخار. يشادؼ لئليساف: يجعػ لئليساف.
: مع السؤمشيغ، ال مع ة كاألذكار القخآنية. مع األبخاركتدتسخ اآليات في ذكخ بعس األدعي

 الكفار.
 
ُتْخِمُف  وال ُتْخِدنا يػـَ الؿيامِة إنَّظ ال " ربَّشا وآِتشا ما وعجتَّشا عمى ُرُسِمظَ  194سػرة آؿ عسخاف 3

 السيعاَد " 
"، كىحا ذكخ عمى األدعية الدابقة، مع تكخار "ربشا: معصػؼ لع يقل: )ربشا آتشا(. كأتشا 

سيسا إذا ذكخ السؤمغ ىحه األذكار كاألدعية  بيغ يجؼ الجعاء، كلو تأثيخ رائع في الشفػس، ال
: تخدنا: كال تفزحشا. السيعادمظ. كال سُ : عمى ألدشة رُ مظسُ كىػ مشفخد بعيج عغ الشاس. عمى رُ 

الػعج. البذخ قج ُيخمفػف الػعج لدبب يعخض ليع كلع يكػنػا يعمسػنو، كلحلظ يمجؤكف إلى الػعج 
، كلكغ هللا ال ُيخمف الػعج ألنو عميع بكل شيء.  بجاًل مغ العقج، ألف الػعج غيخ ممـد

 
أنثى  ليع ربُّيع أنِّي ال ُأِضيُع عسَل عامٍل مشكع ِمغ ذكٍخ أو" فاستجاَب  195سػرة آؿ عسخاف 3

بعُزكع ِمغ بعٍس فالحيَغ ىاجخوا وُأخخجػا ِمغ دياِرىع وُأوُذوا في سبيمي وقاتمػا وُقتمػا أُلكفَِّخفَّ 
ُحْدُغ  وهللُا عشَجهُ  عشيع سيئاِتيع وأُلْدِخَمشَُّيع جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر ثػاًبا ِمغ عشِج هللاِ 

 الثػاِب "
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لحؼ ". ال يخاد بو العامل كالسػضف باصصبلحشا اليػـ، بل يخاد بو اا لفع "عاملالحع ىش 
حكػر، كالحكػر مغ اإلناث. لع يقل: )تجخؼ : اإلناث مغ اليعسل الرالحات. بعزكع مغ بعس

السادؼ : الثػاب الحدغ. ال ثػاب أحدغ مغ ثػاب هللا. األجخ تحتيا األنيار(. حدغ الثػاب
 .)قارْف( ثػاًبا: مفعػؿ ألجمو الجنيػؼ حدغ، لكغ ثػاب هللا أحدغ.

 
نَّظ تق 196سػرة آؿ عسخاف  3  مُُّب الحيَغ كفخوا في الببلِد "" ال َيُغخَّ

: ترخُّفيع في الشعيع كالثخاء كالجاه كاألسفار  يخجعشََّظ. تقمُّب الحيغ كفخكا: الال َيُغخَّنَّظَ  
سب كاألرباح، كالسعاصي كالذيػات غيخ مأخػذيغ بحنػبيع. عمييع أال كالتجارات كشمب السكا

كا كعميشا أف ال نغتخَّ بيع. كمشا أناس يجعمػف ىؤالء قجكة ليع كمثبًل أعمى يدعػف إليو بكل  يغتخُّ
.الدبل لمػصػؿ إلى ما كصمػا إليو، كيشدػف   هللا في غسخة ىحا الدعي السحسـػ

 
 ع مأواىع جيشُع وبئَذ الِسياُد "يٌل ث" متاٌع قم 197سػرة آؿ عسخاف 3

: إذا قػرف متاعيع بستاع غيخىع في الجنيا فيػ كثيخ، كلكغ السقارنة في اآلية متاع قميل 
بيغ الجنيا كاآلخخة، فستاع الجنيا قميل ال يحكخ أماـ متاع الجشة، أك أماـ عحاب الشار، كسا أف 

لمباقي ال شيء. لػ عخفػا اآلخخة لشذجكا متاعيا، كلسا الجنيا فانية كاآلخخة باؾية، كالفاني بالشدبة 
: الِفخاش. ؿ لو، كعطيع ال نطيخ لو. الِسيادُأخحكا بستاع الجنيا. متاع اآلخخة متاع دائع ال زكا

 بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. السياد: فاعل مخفػع. التقجيخ: بئذ السياد جيشع.
 
ربَّيع ليع جشاٌت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ " لكِغ الحيَغ اتَقػا  198سػرة آؿ عسخاف  3

 وما عشَج هللِا خيٌخ لؤلبخاِر " فييا ُنُداًل ِمغ عشِج هللاِ 
كيصمق اليػـ : ما يعجُّ لمشازؿ مغ شعاـ كشخاب كمأكػ. ؼ تحتيا(. الشُُّدؿتجخ لع يقل: ) 

 .193اآلية األبخار: . أك الستقيغ )الحيغ اتقػا( : لمسؤمشيغعمى الفشجؽ. لؤلبخار
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" وإْف ِمغ أىِل الكتاِب َلَسغ يؤمُغ باهلِل وما ُأنِدَؿ إليكع وما ُأنِدَؿ إلييع  199سػرة آؿ عسخاف 3
يع إفَّ هللَا سخيُع الحداِب خاشعيَغ هلِل ال يذتخوَف بآياِت هللِا ثسًشا قميبًل أولئَظ ليع أجُخىع عشَج ربِّ 

" 
. لع يقل:  : ال يدتبجلػف. لسغ يؤمشػف باهلل. ال يذتخكف  كإْف: مخففة مغ الثقيمة: كإفَّ
: في الجنيا كاآلخخة، يعجل أجخىع في الجنيا كاآلخخة. سخيع الحداب : ربسا يفيع مشو أجخىعأجخىع

. ىؤالء السحكػركف في اآلية ىع )فػرؼ الحداب( في الجنيا. كىػ أيًزا سخيع الحداب في اآلخخة
 مؤمشػ أىل الكتاب الحيغ آمشػا بسحسج.

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا اصِبخوا وصاِبخوا وراِبصػا واتُقػا هللَا لعمَّكع  200سػرة آؿ عسخاف  3

  ػَف "ُتْفِمحُ 
فدة مع اآلخخيغ في : مغ السرابخة، كىي السغالبة أك السشااصبخكا: مغ الربخ. صابخكا 

اصبخكا: عمى الجياد، الربخ. رابصػا: في الثغػر. كالسخابصة كالخباط: السػاضبة. فرار السعشى: 
 : في الثغػر.كصابخكا: العجك، كرابصػا

ف لمحفع. كالخباط أك السخابصة: اإلقامة عمى حجكد : شّجه بالسكارابصػا: مغ ربط الفخس 
قج تفمحػف كقج ال تفمحػف، كقج يفمح  :سايتيا مغ األعجاء. لعمكع تفمحػف ( الببلد لح)ثغػر

  بعزكع. اسألػا هللا أف يتقبل أعسالكع.
*** 

 / سػرة الشداء4
" يا أيُّيا الشاُس اتُقػا ربَّكع الحي خمقكع ِمغ نفٍذ واحجٍة وخمَق مشيا زوَجيا  1سػرة الشداء  4

ـَ إ  فَّ هللَا كاَف عميكع رقيًبا "  وبثَّ مشيسا رجااًل كثيًخا ونداًء واتُقػا هللَا الحي َتداءلػَف بِو واألرحا
قاؿ ابغ نفذ كاحجة: آدـ. زكجيا: حػاء. بث: نذخ، فخَّؽ. . اتقػا ربكع: اتقػا عحاب ربكع 

تيسية: خمق هللا أدـ ال مغ ذكخ كال مغ أنثى، كخمق حػاء مغ ذكخ ببل أنثى، كخمق عيدى مغ 
 أنثى ببل ذكخ، كخمق سائخ البذخ مغ ذكخ كأنثى.
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: أؼ: تتداءلػف تداءلػف  ـَ اءلػف. كاألرحا كاتقػا األرحاـ )أف  ، كقػلكع: أسالظ باهلل. كفي قخاءة: َتدَّ
ـِ، بالكدخ. كالتقجيخ : يدأؿ بعزكعتقصعػىا(. أك : بعًزا باهلل كبالخحع. كفي قخاءة: كاألرحا

تداءلػف بو كباألرحاـ. كالشحػيػف ال يجيدكف ىحه القخاءة، ألنو ال يجػز عصف الطاىخ عمى 
اء، لتقجـ ذكخىا عمى إضسار الب السزسخ إال بإعادة الجاّر، كاحتج بعس الشحػييغ بأنو ىشا

 (. 1/200، كالشكت لمسجاشعي 1/252اء معاني القخآف لمفخّ )
الثاني لجاللة كصف (. كقج ححؼ كصف رجااًل كثيًخا كنداًء: التقجيخ: )كنداًء كثيخة، أك كثيخات

 شيسا كثيًخا مغ الخجاؿ  كالشداء.: كبث م(. أؼ3/496أبػ حياف األكؿ عميو )
" تخجسة لمعبارة اإلنكميدية التعاكف االقترادؼ كالتشسيةشطسة م" :كعميو لػ قمت اليـػ 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development  لكاف
: مشطسة التعاكف االقترادؼ كالتشسية عاكف كالتشسية االقترادَيْيغ، أك: مشطسة التالتقجيخ

  في العبارة الثانية.االقترادية، مع تفادؼ الثقل في العبارة األكلى، كالتكخار 
" في الجسمة، فحػلت الخبخ مغ مخفػع إف هللا كاف عميكع رقيًبا: دخمت "كاف" عمى "إف 

. لع يقل: )كاف هللا (ت معو الفاصمة القخآنية. فمع يقل: )إف هللا عميكع رقيبإلى مشرػب، كتحػل
 ى أعسالكع.رقيًبا عميكع: عمعميكع رقيًبا(. لع يقل: )إف هللا كاف رقيًبا عميكع(. 

كىحا كثيخ الػركد في القخآف، كنحغ في لغتشا كبخامجشا التعميسية ال نكاد ندتعسمو. فيبل  
 تعمسشا مغ القخآف الفراحة كالببلغة كأساليب البياف كاإلمكانات المغػية السختمفة؟

 
لػا الخبيَث بالصيِب وال تأكمػا 2سػرة الشداء  4 أمػاَليع إلى  " وآُتػا اليتامى أمػاَليع وال تتبجَّ

 كع إنَُّو كاَف ُحػًبا كبيًخا "أمػالِ 
لخدؼء لميتيع، كيقػلػف: ، كيعصػف ا: كانػا يأخحكف الجيج ألنفديعكال تتبجلػا الخبيث بالصيب -

أؼ السيع أف البجليغ متذاكبلف في االسع، أك الجشذ. كربسا يفعمػف ذلظ  !رأس بخأس !اسع باسع
كالدخخية. فالسعخكؼ مغ أحكاـ الذخع، في السبادالت عمى سبيل التحايل، أك االستيداء 

: جيجه اكؼ في الػزف، كإف اختمفت الجػدةالخبػية، إذا اتفق الجشذ، كالتسخ بالتسخ، ؼيجب التد
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(. ال تتبجلػا 1/359)الساكردؼ  كرديئو سػاء! كلكغ ىحا تصبيق لمقاعجة في غيخ مػضعيا
 لعل التقجيخ: ال تتخكػا الخبيث ليع كتأخحكا الصيب لكع. : الخبيث بالصيب

 
: ال تزسػا أمػاليع إلى أمػالكع لتأكمػىا، أما إذا فعمتع ىحا بقرج ال تأكمػا أمػاليع إلى أمػالكع -

 ا ليع كتشسيتيا كاستثسارىا فحدغ.إصبلحي
 :كمثمو قػلو تعالى

تخالصػىع فإخػانكع في الجيغ وهللا يعمع كيدألػنظ عغ اليتامى قل إصبلح ليع خيخ كإف " -
 (.220مغ السرمح كلػ شاء هللا ألعشتكع" )البقخة  السفدج

 (.152األنعاـ إال بالتي ىي أحدغ حتى يبمغ أشجه" )كال تقخبػا ماؿ اليتيع " -
 : إثًسا.ل كاألكل. حػًبايإنو: أؼ التبج 

 
ى فانِكحػا ما شاَب لكع ِمَغ الشداِء مثَشى " وإْف ِخفتع أال ُتْقِدصػا في اليتام 3سػرة الشداء  4

 ُنكع ذلَظ أدَنى أال َتُعػُلػا "وُثبلَث وُرباَع فإْف ِخفتع أال َتعِجلػا فػاحجًة أو ما ممكْت أيسا
  

: ذكخ السفدخكف معاني مختمفة، لعل أقخبيا إلى الرػاب أنكع كإف خفتع أال تقدصػا في اليتامى
إلخ. لكغ لساذا لع يقل:  ... اليتيسات البلئي عشجكع فانكحػاإف خفتع أال تعجلػا في نكاح 

كيدتفتػنَظ في الشداِء ُقِل هللُا يفتيكع فييغَّ كما ُيتمى عميكع في الكتاِب : "127اليتيسات. في اآلية 
يا يا أف يتدكج". يخيج كليُّ ليغَّ كتخغبػَف أْف تشِكحػىغَّ  في يتامى الشداِء البلتي ال تؤتػنيغَّ ما ُكِتبَ 

قدصػا ليغ يػا أف يشكحػىغ إال أف يُ بغيخ أف يقدط في صجاقيا فبل يعصييا ميخ السثل، فشُ 
  في الرجاؽ.  كيبمغػا بيغ أعمى سّشتيغّ 

غ كاحجة ليذ كاجًبا : ليشكح كل كاحج مشكع. لعل الدبب أف الشكاح مغ أكثخ مفانكحػا: لع يقل
يقل: مغ شاب. كالسعمـػ أف "َمغ" (. لع 1/226عمى كل رجل )قارف معاني القخآف لؤلخفر 

 :حا ذكخ العمساء ثبلثة أجػبة" لغيخ العاقل. في ىما"لمعاقل، ك
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: فانكحػا مغ الشداء الصيب، أؼ الحبلؿ، كىحا قػؿ مجاىج، ما: ىشا مرجرية، كأنو قاؿ -
 : فانكحػا الشداء نكاًحا شيًبا.و الفّخاء. كيخكػ عغ مجاىج أيًزاكأخح ب

 : رجل، أك امخأة.كقػلظ: ما عشجؾ؟ الجػابما: ىشا لمجشذ،  -
 (.1/203ؿ العخب: خح مغ عبيجؼ ما شئت )نكت لسجاشعي : ىشا لئلبياـ، كقػ ما -

 

 :كمثمو قػلو تعالى 
 : آدـ عميو الدبلـ.(، كالسخاد75ص سػرة "ما مشعظ أف تدجج لسا خمقت  بيجؼ" ) -
 (.، كتعميبلتو غيخ مقشعة4/399خىاف الب(، أؼ: هللا )3"كال أنتع عابجكف ما أعبج" )الكافخكف  -

أباح اإلسبلـ تعجد الدكجات، كجعل الحج األعمى أربع زكجات. فيػ تعجيج كتحجيج في آف  
مًعا. كيصعغ الغخبيػف في ىحا التعجد، بيشسا يدتبيحػف الخميبلت، كبجكف حج أعمى! فأؼ الفخيقيغ 

 أكلى بالصعغ؟
 : الجػر.  أال تعػلػا: أال تجػركا. الَعْػؿ -  
الشدل أك تشطيسو. قاؿ ابغ الؿيع:  كقج يرمح ىحا حجة لتحجيج أك أال تكثخ عيالكع. -        

أك كثخة العياؿ ( عمى أربع زكجات تؤدؼ إلى الجػر )الطمع في القْدع بيغ الدكجاتفالديادة "
: زيادة البدط(. كمشو: الَعػؿ في السػاريث: الديادة )3/152كالسؤنة كالفقخ )إعبلـ السػقعيغ 

( السيخاث إذا جسعت، كأف تجسع كدخيغ ج( في ندب )فخكضالسخخ ( عمى السقاـ )الرػرة
 . 8/7لجسع أكثخ مغ الػاحج الرحيح، مثل: عادييغ ؼيكػف نتيجة ا

ثبلًثا، كأربًعا أربًعا، معجكؿ بو عغ اثشتيغ  ا: أؼ اثشتيغ اثشتيغ، كثبلثً باعَ َمثشى كُثبلَث كرُ  
: مثشى كثبلًثا كرباًعا. كمشع مغ الرخؼ مسشػع مغ الرخؼ. كلػال ذلظ لقاؿ كثبلث كأربع. كىػ

-1/203ت لمسجاشعي ، كالشك1/254معاني القخآف لمفّخاء عجد كالػصف، أك لمعجد كالتأنيث )لم
أف (، "1، كؼيو غسػض(. في مػضع آخخ: "أكلي أجشحة مثشى كثبلث كرباع" )فاشخ 204

(. مخة قاؿ: "أال تقدصػا"، كمخة قاؿ: "أال تعجلػا"، كالسعشى 46)سبأ  مثشى كفخادػ" تقػمػا 
: مغ اإلماء. فانكحػا كاحجة. ما ممكت أيسانكع :فػاحجًة: أؼ فانكحػا كاحجة. لعل التقجيخ كاحج.

 : لع تخاَع الفاصمة.كثخ، كلع أجج مغ فعل. أال تعػلػاكممظ اليسيغ يحتاج أف يفخد لو كتاب أك أ
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ب ىػ : ألف السخاشربسا لجػاز الػجييغ. كقاؿ بعزيع (،كلع يقل: )ذلكع قاؿ: "ذلظ"، 
 (، كؼيو ُبعج. 3/276الشبي صمى هللا عميو كسمع )السقتزب 

*** 
 ممحق باآلية:

 يتامى الشداء كيتامى الخجاؿ
سػرة  (كإْف ِخفتع أال ُتْقِدصػا في اليتامى فانِكحػا ما شاَب لكع ِمَغ الشداِء مثَشى كُثبلَث كُرباعَ )

 .3الشداء 
 

 قاؿ لي:

قػلو: )كإف خفتع أال تقدصػا في اليتامى( كقػلو: )فانكحػا ما شاب لكع مغ الشداء( ما العبلقة 
 بيشيسا؟

 قمت:

 مفتاح فيع العبلقة ىػ كمسة: )اليتامى( التي تعشي ىشا: )يتامى الشداء(.

 .127كقج كردت ىحه العبارة في الدػرة نفديا اآلية 

 )يتامى الشداء( تفيج أف ىشاؾ عبارة أخخػ مقابمة ليا، ىي عبارة )يتامى الخجاؿ(.يبجك أف عبارة 

 جاء في بعس أحاديث السيخاث عبارة: أكلى رجل ذكخ )متفق عميو(.

 فقػلو: )رجل ذكخ( يقابمو إذف )رجل أنثى(.

 يسكغ اآلف فيع اآلية عمى ىحا السعشى:

 غيخىغ مغ الشداء. فانِكحػا ما شاَب لكع ِمغالشداء يتامى زكاجكع مغ كإْف ِخفتع أال ُتْقِدصػا في 
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 لع أجج مغ نبو عميو ال مغ السفدخيغ، كال مغ أىل السعاجع المغػية!

 لكغ أفزل مغ اقتخب مغ السفدخيغ ىػ ابغ عاشػر:

 "اليتامى ىشا جسع يتيسة".

 أقػؿ:

 معشى ذلظ أف اليتامى قج تكػف جسع يتيع، كقج تكػف جسع يتيسة.

 وهللا أعمع.

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441رمزاف  25

  ـ2020أيار  18

 
" وآُتػا الشداَء َصُجقاتيغَّ ِنْحَمًة فإْف ِشْبَغ لكع عغ شيٍء مشُو نفًدا فُكمػُه  4سػرة الشداء  4
 شيًئا َمخيًئا " ىَ 
 

الحع اآلية الدابقة ليا قاتيغ: ميػرىغ. كمشو: َصجاؽ السخأة. نحمة: َعِصيَّة بصيب نفذ. صجُ 
 برجاؽ السخأة أيًزا.عبلقة 
مشو: مغ الرجاؽ. كمػه: أؼ الذيء أك السقجار الحؼ شابت بو . (عغ شيء مشيا): لع يقل

 نفػسيغ.
  ىشيًئا مخيًئا: مفعػؿ مصمق )قارْف(.: حبلاًل شيًبا. ىشيًئا مخيًئا
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" وال ُتؤتػا الدفياَء أمػاَلكع التي جعَل هللُا لكع ِؾياًما وارزُقػىع فييا  5سػرة الشداء  4

  وُقػلػا ليع َقػاًل َمعخوًفا "  واْكُدػىع 
 الدفياء: الرغار، كمشيع اليتامى. 

 التي جعل هللا لكع: التي جعميا هللا لكع. ؾياًما: أؼ لسعيذتكع ؾياًما. تقـػ بسعيذتكع.
إلسبلمي، كتكسغ أىسيتيا في لفع "الدفياء" جسع اآلية مغ اآليات السيسة في االقتراد اىحه 
: الخصاب ألكلياء اليتامى، أك خشج في اآلية التالية. كال تؤتػا: غيخ رشيج. كسيأتي ذكخ السؽيو

يو. : ىحا يفيج الحجخ عمى الدؽلياء. كال تؤتػا الدفياء أمػالكعلآلباء، أك لؤلزكاج، أك لكل األك 
( أك إفبلس. أك جشػف أك تبحيخ أك سػء ترخؼ )نقز عقل أك ديغ كالحجخ قج يكػف لرغخ

كالقرج مغ الحجخ تحقيق مرمحة القاصخ مغ جية، كمرمحة السجتسع مغ جية أخخػ، ألجل 
 إدارتو.  الحفاظ عمى الساؿ كتشسيتو كاستثساره كحدغ

 :لع يقل: أمػاليع. كؼيو أقػاؿ
 ا، ال بسعشى أنكع مالكػىا، كندبت إليكع اتداًعا كمجاًزا.ألنكع قػاميا كمجبِّخكى -
 ال تؤتػا الدفياء أمػاليع كال أمػالكع. -
 أمػاليع كأنيا أمػالكع، فاحخصػا عمييا حخصكع عمى أمػالكع.  -
 أمػاليع كأنيا أمػالكع جسيًعا. -

 
إلى  تشتقل مغ يج: أضاؼ األمػاؿ إلى األكلياء ألف األمػاؿ مذتخكة بيغ الخمق، يقاؿ ابغ العخب

 (.  1/319يج، كتخخج عغ ممظ إلى ممظ )أحكاـ القخآف 
: أؼ اتجخكا فييا كأنفقػا كارزقػىع فييا: قاؿ الدمخذخؼ  : لسعايذكع ؾياًما.. لكع ؾياًما: جعمياجعل

بجكف  9/186ازؼ ، كمثمو في تفديخ الخ 1/500عمييع مغ الخبح ال مغ رأس الساؿ )الكذاؼ 
 إحالة عمى الكذاؼ(. 

 : فارزقػىع ؼيو.: "فارزقػىع مشو"، كلع يقل8لع يقل: كارزقػىع مشيا. قاؿ في اآلية 
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)كانطخ ابغ  أؼ اتجخكا فييا، كأنفقػا عمييع مغ الخبح، ال مغ رأس الساؿ"."قاؿ الدمخذخؼ: 
 عاشػر(.

  
 : الرغار، أك الشداء، أك كل مبحر يدتحق الحجخ صغيًخا أك كبيًخا، ذكًخا أك أنثى. الدفياء

 
 : بارؾ هللا ؼيظ. يل، أك الجعاء كقػؿ الػلي لميتيع: ىػ الػعج الجسكًفاكقػلػا ليع قػاًل معخ 
 في مػضع آخخ:

 .6( الزحى فأما اليتيع فبل تقيخ) -
 .2( الساعػف فحلظ الحؼ يجّع اليتيع) -

َفو  ضج الخُّشج، كاإلنداف االقترادؼ الخشيج ىػ أحج فخكض عمع االقتراد الحجيث. كالخشيج الدَّ
في الفقو كاالقتراد ىػ الحؼ يعخؼ مرالحو الخاصة، كالدعي لمسرمحة الخاصة مذخكع في 

 اإلسبلـ، فإذا تعارضت مع السرمحة العامة صارت مخجػحة. 
 :كانطخ أيًزا قػلو تعالى 

 (.146ي يتخحكه سبيبًل" )األعخاؼ ج ال يتخحكه سبيبًل، كإف يخكا سبيل الغكإف يخكا سبيل الخش" -
 
" وابتُمػا اليتامى حتى إذا بمُغػا الشكاَح فإْف آندُتع مشيع ُرشًجا فادفعػا إلييع  6سػرة الشداء  4

فقيًخا فميأكْل أمػاَليع وال تأكمػىا إسخاًفا وِبجاًرا أْف َيْكَبُخوا وَمغ كاف غشًيا فميدتعِؽْف وَمغ كاَف 
 بالسعخوِؼ فإذا دفعتع إلييع أمػاَليع فَأشِيجوا عمييع وكفى باهلِل حديًبا "

: اختبخكىع، ككيؽية االختبار ىي أف يجفع إليو شيًئا مغ مالو، يديجه ابتمػا اليتامى 
بالتجريج، كيستحشو في السساكدة كالسداكمة، فإذا آؿ األمخ إلى العقج عقج الػلي. ىحا ىػ اختبار 

 الخشج. 
َفو )الػارد ذكخه في اآلية  الدابقة(. بمغػا   ْشج: حدغ الترخؼ في الساؿ، كضجه: الدَّ الخُّ
 بمغػا سغ الشكاح، سغ الخشج.  :الشكاح
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غمب في : تجاكز الحج أك القرج أك االعتجاؿ في جسيع األفعاؿ، إال أنو اإلسخاؼ 
: باعتبار الكسية، كباعتبار الكيؽية. فسغ اإلسخاؼ اإلنفاؽ في مباح اإلنفاؽ، كيصمق باعتباريغ

: ال تأكمػىا بإسخاؼ. إسخاًفا اـ كلػ قّل. ال تػأكمػىاإذا زاد عمى الحج، كمشو أيًزا اإلنفاؽ في حخ 
و تعالى في اآلية نفديا بعج قميل: "كمغ كاف أؼ يسكغ لمفقيخ أف يأكل مشيا بالسعخكؼ، كىػ قػل

 فقيًخا فميأكل بالسعخكؼ". 
لع يقل: )بجاًرا(. ال أمػاليع.  : مدارعة قبل أف يكبخكا ؼيسشعػكع مغ أكلبجاًرا أف يكبخكا 

إذا كبخكا لع يبق ليع فال تبادركا ألكميا قبل أف يكبخكا، أؼ  بجاًرا. تأكمػىا إسخاًفا، كال تأكمػىا
 شيء!

 :كمغ كاف فقيًخا فميأكل بالسعخكؼ: ؼيو أقػاؿ : بسالو عغ ماؿ اليتيع.مغ كاف غشًيا فميدتعفف
 القخض إذا كجج. يدتقخض إذا احتاج ثع يخدّ  -
 جػعتو، كيمبذ ما يػارؼ عػرتو. يأكل ما يدجّ  -
كيذخب مغ لبغ ماشيتو، كال يتعخض لسا سػػ ذلظ مغ مالو مغ ذىب أك يأكل مغ ثسخه،  -

 فزة.
 يأخح أجخة معمػمة إذا احتاج كعمى قجر حاجتو.  -
يا مغ ماؿ ال يجػز أف يقي مالو بسالو، كأف يحتاج إلى نفقة عمى مالو الخاص فيجفع -

 !اليتيع
 استعففتُ  : إف استغشيتُ اليتيع يو الخبلفة: إنسا أنا كمالكع كػليّ رضي هللا عشو بعج تػلّ  قاؿ عسخ

بالسعخكؼ. إف أحكاـ أمػاؿ اليتامى قج امتج تصبيقيا في اإلسبلـ إلى رئيذ  أكمتُ  كإف افتقختُ 
 ة، ككحلظ إلى ناضخ الػقف. الجكل

  : محاسًبا، أؼ إف هللا رقيب عميكع ؼيسا تفعمػنو في أمػاؿ اليتامى.حديًبا
حكاـ كالسبادغ في اإلدارة السالية كاألجػر كالتجريب ا مغ األلقج عمستشا آيات اليتامى كثيخً 

 )انطخ كتابي: األكقاؼ(. عشج الترخؼ بأمػاليع كتعطيع األرباح كالسشافع كاالختبار كالخشج
 

 فخض الخشج )الخشاد( في عمع االقتراد.
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 اإلنداف االقترادؼ الخشيج.

 . الدَفو: خبلؼ الخشج.5( الشداء كال ُتؤتػا الدفياَء أمػالكع)

 .78( ىػد رجل رشيج)

 .29( غافخ سبيل الخشاد)

 .146( األعخاؼ سبيل الخشج)

 .97( ىػد كما أمخ فخعػف بخشيج)

 الخشج عشج عمساء األصػؿ كالفقو: صبلح الساؿ.

 آيات أخخػ في اليتامى:

 .220( البقخة كيدألػنظ عغ اليتامى قل إصبلح ليع خيخ) -
 .34، كاإلسخاء 152األنعاـ  (كال تقخبػا ماؿ اليتيع إال بالتي ىي أحدغ) -

 
" لمخجاِؿ نريٌب مسا تخَؾ الػالجاِف واألقخبػَف ولمشداِء نريٌب مسا تخَؾ  7سػرة الشداء 4

 مشُو أو كُثَخ نريًبا مفخوًضا " الػالجاِف واألقخبػَف مسَّا قلَّ 
 فرل ججيج في السيخاث.  

الػالجاف. كيختمف السعشى ؼيريخ: و : لمبشات. ىحا بالشدبة لسا تخكلمخجاؿ: لؤلكالد. لمشداء
مخجاؿ: : لتخكو األقخبػف. كعمى ىحا فالسعشى: لئلناث، بالشدبة لسا : لمحكػر. لمشداءلمخجاؿ

: لمبشات كاإلناث. كانػا في الجاىمية يػرثػف الحكػر دكف اإلناث، كالكبار لؤلكالد كالحكػر. لمشداء
الشريب،  : مغبًل كال يشكؤكف عجًكا. مشودكف الرغار. بجعػػ أف الرغار كاإلناث ال يحسمػف كَ 

ء كانت كثيخة : أؼ يجب تػزيع التخكة عمى الػرثة سػاأك كثخ (. مسا قلّ أك مسا تخؾ )مغ التخكة
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قػاىع أك أغشاىع. : ىي قميمة ال حاجة إلى تػزيعيا بيغ الػرثة، كيدتػلي عمييا أأك قميمة. فقج يقاؿ
. كىحه اآلية في 176ك 12ك 11لفخكض في اآلية : سيأتي الكبلـ عغ ىحه انريًبا مفخكًضا

 حكع السقجمة ألحكاـ السػاريث.
 
مشُو وقػلػا " وإذا حزَخ القدسَة أولػ الُقخبى واليتامى والسداكيُغ فارزقػىع  8سػرة الشداء  4

 ليع قػاًل معخوًفا "
)اإلتقاف كلكغ تياكف الشاس في العسل بيا : ال، ل: مشدػخة بآيات السػاريث. كقيلقي 

: مسا "مشو" في اآلية الدابقة مثل: في ىحه اآلية يخ الػارث. مشو: ىي الػصية لغ(. كقيل3/74
: لعل السخاد أف يعصػىع كلػ قميبًل كيعتحركا عغ الديادة بالقػؿ تخؾ. قػلػا ليع قػاًل معخكًفا

 السعخكؼ.
 
يًَّة ِضعاًفا خافػا عمييع فميتقػا" وليخَر الحيَغ لػ َتخكػا ِمغ خمِفيع  9سػرة الشداء  4 هللَا  ُذرِّ

 وْليقػلػا قػاًل سجيًجا "
ليخر األكصياء عمى أمػاؿ اليتامى خذيتيع عمى أكالدىع الرغار، أؼ عاممػا اليتامى  

القػؿ الدجيج: االعجؿ : في أمخ اليتامى. أكالدكع مغ بعجكع. فميتقػا هللا كسا تحبػف أف يعامل
 .9ع فبل تقيخ( الزحى )فأما اليتي كالرػاب.

: ىحا ميع أيًزا في األعساؿ العمسية التي يجب أف تخجـ الحقائق، كميع كليقػلػا قػاًل سجيًجا
أيًزا في الذيادة لمغيخ أك عمى الغيخ. ؼيجب أكاًل أف يكػف التفكيخ سجيًجا، كيجب بعج ذلظ أف 

الحؿيقة كميا، كمغ يقػؿ  يكػف التعبيخ كحلظ. كالشاس في ىحا درجات كدركات، فسشيع مغ يقػؿ
بعزيا، نرفيا أك أكثخ أك أقل، كمشيع مغ يدكت، كمشيع مغ يقػؿ الكحب، كيذيج الدكر، ضًشا 

 مشو أف ىحا أنفع لو مادًيا!
 
ناًرا  " إفَّ الحيَغ يأكمػَف أمػاَؿ اليتامى ضمًسا إنَّسا يأكمػَف في بصػِنيع 10سػرة الشداء  4

 وَسَيْرَمْػَف َسِعيًخا "
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 إلى اليتامى! عػدة
لع يقل: : الشار السػقجة الذجيجة الحّخ. أؼ: سيجخمػنيا كيبلقػف َصبلىا )حخَّىا(. الدعيخ

 )كسيرمػف ناًرا(.
بج مغ  فاليتامى صغار كضعاؼ، كأمػاليع بيغ يجؼ األكصياء أك األكلياء، كالساؿ مغٍخ، فبل

ع عغ الزعفاء، كيححر األقػياء مثل ىحا التححيخ السخيف. إف هللا سبحانو ىػ الحؼ يتػلى الجفا
 مغ االعتجاء عمييع. مذكمة الشطع غيخ اإلسبلمية أف القػؼ فييا يأكل الزعيف، كالغشي يبتدّ 

لو، كإذا كجج فيػ ليذ مغ اإلسبلـ في شيء، بل ىػ مغ  الفقيخ. كىحا في اإلسبلـ ال محلّ 
 الجاىمية أك األىػاء.

 
" يػصيكُع هللُا في أوالِدكع لمحكِخ ِمثُل حعِّ األنثَيْيِغ فإْف كغَّ نداًء فػَؽ  11سػرة الشداء  4

اثشتيِغ فميغَّ ثُمثا ما تخَؾ وإْف كانْت واحجًة فميا الشرُف وألبػيِو لكلِّ واحٍج مشيسا الدُجُس مسا 
ِو تخَؾ إْف كاف ُلو ولٌج فإْف لع يكْغ لُو ولٌج وورثُو أبػاُه فؤلمِّ  ِو الثُمُث فإْف كاف لُو إخػٌة فؤلمِّ

الدُجُس ِمغ بعِج وصيٍة يػصي بيا أو ديٍغ آباؤكع وأبشاؤكع ال تجروَف أيُّيع أقخُب لكع نفًعا 
 فخيزًة ِمَغ هللِا إفَّ هللَا كاَف عميًسا حكيًسا " 

 عػدة إلى السيخاث.
تا ف ما تخؾ )...( فإف كانإف امخؤ ىمظ ليذ لو كلج، كلو أخت فميا نرقارف قػلو تعالى: "

 (.176اثشتيغ فميسا الثمثاف مسا تخؾ" )الشداء 
نزَّ  11ىي في األخػات. في اآلية  176مغ الدػرة ىي في البشات، كاآلية  11اآلية  

نز عمى نريب األختيغ  176عمى نريب البشات كلع يشزَّ عمى نريب البشتيغ، كفي اآلية 
نز عمى نريب البشت الػاحجة كىػ الشرف،  11كلع يشز عمى نريب األخػات. كفي اآلية 

األخت الػاحجة كىػ الشرف. فعمع أف نطاـ ميخاث البشات نز عمى نريب  176كفي اآلية 
كاألخػات يتذابو في الػاحجة كالثشتيغ كالجسع. فالػاحجة ليا الشرف، كالثشتاف فأكثخ ليغ الثمثاف. 
فالسجيػؿ في كل مغ اآليتيغ عمع بجاللة اآلية األخخػ، كىحا ىػ االحتباؾ. يؤيج ىحا أف السثشَّى 
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كالبشات ىغ كحلظ بالشدبة . مػضع آخخ مسا كتبتريل ذلظ في ث جسع، كتففي عمع السيخا
 لمػالجيغ، كىغ أخػات بالشدبة لمعبلقة ؼيسا بيشيغ.

السقرػد ليذ السقرػد: يػصيكع هللا بأكالدكع كسا فيع بعس الكاتبيغ، بل : يػصيكع 
حع خ مثل يػصيكع أف تعصػا الحكخ مثل حع األنثييغ. ىشاؾ حاالت أعصى فييا القخآف لمحك

(، ، اإلخػة كاألخػات ألبػيغ أك ألباألكالد، األبػيغ في حاؿ عجـ الػلج، الدكجيغاألنثييغ )
كزعع (. كجػد الػلج، اإلخػة كاألخػات ألـاألبػيغ حاؿ ت ساكػ فييا بيغ الحكخ كاألنثى )كحاال

: البشت بالبشت كاألخ، فقالػا عجد مغ السذايخ أف السخأة قج تخث أكثخ مغ الخجل، كضخبػا مثبلً 
ا كارتكبػا بيحا خصأ مشيجًيا فاحًذا، ألف البشت تخث أكثخ مغ األخ، ال ألنيتخث أكثخ مغ األخ! 

في جسيع  غال بج في السقارنة بيغ كارثيغ أف يكػنا متداكيي أنثى، بل ألنيا أقخب إلى السيت!
 ج!ككارث بعي الذخكط عجا الحكػرة كاألنػثة. فسغ الحساقة السقارنة بيغ كارث قخيب

 
مغ بخت )انطخ كتابي: عمع السيخاث  ػ، كيعشي البخت، كال يخمحرةحع: الحع يعشي ال
 الفخائس كالسػاريث(.

 .176ك 11( الشداء لمحكخ مثل حع األنثييغ)

 ، ىحا ليذ مغ باب تفزيل الحكخ عمى األنثى، بل ىػ باب السداكاة بيشيسا في الغشع كالغـخ
عميو أكبخ، فاالبغ إذا تدكج ىػ الحؼ تقع عميو لدكجتو فسيخاث الحكخ أكبخ ألف الشفقة التي 

 السيخ كالشفقة. كىحه القاعجة ليدت مصخدة، فيشاؾ حاالت تخث فييا األنثى مثل الحكخ.

تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ : 282راجع سػرة البقخة 
 .عمى البشات

*** 
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انت : أؼ كإف كاثشتيغ فسا فػؽ. كإف كانت كاحجة :كغَّ بشات. فػؽ اثشتيغ فإْف كغَّ نداًء: أؼ فإف
: أؼ كألبيو الثمثاف، كبيحا صار مو الثمثفؤل الػارثة بشًتا كاحجة. لع يقل: كلكل كاحج مغ أبػيو.

حجب : أؼ األـ تُ (. فؤلمو الدجس1/40نريب األب كالسشرػص عميو )تفديخ الشرػص 
في ثشى ث إلى الدجس. كالسخاد باإلخػة أخػاف فأكثخ، ألف السُ حجب نقراف باإلخػة مغ الثم
: يفيع مشيا ييع أقخب لكع نفًعا: كغيخىع مغ الػارثيغ. ال تجركف أالسيخاث جسع. آباؤكع كأبشاؤكع

أف اإلرث يػزع عمى كرثة السيت بحدب نفعيع لو. كلسا كاف مغ الرعب عمى البذخ تحجيج 
هللا، إف هللا كاف عميًسا فخيزة مغ شفدو، كىػ معشى قػلو: "دسة التخكة بذلظ فقج تػلى هللا ق

 " : عميًسا بالشفع، حكيًسا في تػزيع التخكة. ىحه اآلية ىي في ميخاث اآلباء كاألكالد.  حكيًسا
*** 

 ـ الػصية عمى الجيغ في آيتي السيخاث؟لساذا قجّ  

 11مغ بعج كصية يػِصي بيا أك ديغ( الشداء )

 .12ك 11الجيغ في آيتي السيخاث قجـ الػصية عمى 

 .12كثبلث مخات في اآلية  11ككرد ىحا التقجيع أربع مخات في ىاتيغ اآليتيغ: مخة في اآلية 

في الدشة الشبػية قزى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بالجيغ قبل الػصية )التخمحؼ(، كأجسع 
 .عمى ذلظ العمساء

كالقخشبي كاأللػسي كغيخىع، كرأيت بعج ذلظ أف الكبلـ اشمعت عمى أقػاؿ السفدخيغ: الدمخذخؼ 
يقع عمى السيخاث، كالػصية أقخب إلى السيخاث مغ الجيغ. فالسيخاث  12ك 11في آيتي الشداء 

كالػصية كبلىسا تػزيع: السيخاث تػزيع عمى الػرثة مغ األقارب، كالػصية تػزيع عمى الفقخاء مغ 
بالتخكة، كليحا يصخح مغ التخكة قبل تػزيعيا، حتى لػ لع غيخ الػرثة، أما الجيغ فيػ حق متعمق 

 .، وهللا أعمعيشز عميو
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*** 

 ممحق باآلية:

 :الحع في اإلسبلـ

 ىشاؾ مدمسػف، بل عمساء كباحثػف مدمسػف، كمسا ُذكخ الحع قالػا عشو: حخاـ؟ ىل ىحا صحيح؟

  الحع في القخآف:

 176عسخاف  ( آؿيخيُج هللُا أال َيجعَل ليع حًطا في اآلخخةِ ) -
 11( الشداء ُيػصيكُع هللُا في أكالِدكع لمحكِخ ِمثُل حّع األنثَيْيغِ ) -
 13( السائجة ُيحّخفػَف الَكِمَع عغ مػاضِعو كَنُدػا حًطا مسا ُذّكخكا بو) -
 79( الَقرز يا ليَت لشا ِمثَل ما أكتي قاركُف إنو َلحك حٍع عطيع) -
 35( ُفّرمت كما ُيمّقاىا إال ذك حٍع عطيع) -

  
 الحع في الحجيث الشبػؼ:

 بالخجػع لمسعجع السفيخس أللفاظ الحجيث الشبػؼ:

 كرد الحع ؼيو بسعشاه الػارد في القخآف. -
 لع يخد ؼيو لفع الَبْخت. -

 

  الحع قج يدسى باسع آخخ:

 ر.كالَبْخت أك القزاء كالقجَ 
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 ىل الحع مغ القسار؟

 كفي ركاية: ؼيو حع.عغ ابغ سيخيغ كمجاىج كعصاء أف السيدخ كل شيء ؼيو خصخ. 

 الحؿيقة أف الخصخ )السخاشخة( خصخاف: حبلؿ كخصخ التجارة، كحخاـ كخصخ القسار.

 كالحع حطاف: حبلؿ إذا كاف تابًعا، كحخاـ إذا كاف مدتقبًل.

 

 الحع كالَغَخر:

مغ أمثمة الَغَخر: بيع ضخبة الغائز، كبيع رمية الرائج، كبيع الحيػاف الذارد. فيحا أشبو 
كاليانريب. فالثسغ السجفػع في البيع قج يحىب ـباًء، أك يدداد بفعل تكاليف البحث عغ بالقسار 

الحيػاف الذارد، كىي تكاليف قج تشقز كقج تدداد. ؼيريخ الثسغ مجيػاًل، كالسبيع َغَخًرا. كحلظ 
قج يجفع السذتخؼ ثسغ رمية الرائج فيخمي فبل يطفخ بذيء، أك ال يطفخ إال بالقميل، كمثل ذلظ 

 ػصة الغائز.غ

 

 الكدب بالحع:

 ال يجػز الكدب عغ شخيق اليانريب، ألنو كدب بالحع عمى كجو االستقبلؿ.

 

 الحع كالقخعة:
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القخعة في اإلسبلـ مسشػعة في حاالت، كجائدة في حاالت أخخػ. فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع 
كاف رسػؿ هللا ث: في أسفاره. جاء في الحجي أك بعزيغّ  أقخع بيغ زكجاتو الصصحاب إحجاىغّ 

)صحيح  َخخج سيُسيا َخخج بيا معو صمى هللا عميو كسمع إذا أراد سفًخا أقخع بيغ ندائو، فأّيتيغّ 
 البخارؼ(.

 

كقج ُشخعت القخعة في اإلسبلـ عشج التداكؼ كالتذاّح كعجـ إمكاف القدسة. فإذا تداكػ متدابقاف 
بيشيسا. كإذا تقجـ اثشاف إلى مدابقة لمحرػؿ عمى في جائدة عمسية مثبًل ُقدست بيشيسا كلع ُيقخع 

قخع بيشيسا، دفًعا لمتيسة كضيفة معيشة، ككاف السصمػب كاحًجا مشيسا فقط، كتداكيا في الجرجة، أُ 
 كالسحاباة، كالزغيشة كالحقج، كتفػيًزا لقزاء هللا كقَجره. 

 

السحخمات كالػاجبات، كال  ال يجػز االقتخاع )كال الترػيت كال االستخارة كال االستذارة( عمى
عمى الخيخ كالذخ، كال عمى الحق كالباشل، كال عمى الرػاب كالخصأ. فبل يجػز االقتخاع عمى 

 ي، عمى أف يدخؽ أك ال يدخؽ ...رمّ ي أك ال يُ رمّ أف يُ 

 

  مدابقات السيارة كمدابقات الحع

رّشف السعاصخكف، مغ رجاؿ قانػف كغيخىع، األلعاب إلى نػعيغ: ألعاب ميارة  يُ 
essAddA'dAxu s  كألعاب حعdAxu sA duduss ،كقج ُعشي فقياؤنا بألعاب السيارة .

كأجازكىا بِعَػض أك بجكف ِعَػض، مثل: ركػب الخيل، كالخمي، كالسرارعة، كالدباحة، كحسل 
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فػا فييا: الذصخنج. كمغ ألعاب الحع التي مشعػىا بِعَػض كبغيخ األثقاؿ. كمغ األلعاب التي اختم
 ِعَػض: لعبة الشخد )الصاكلة(.

 

 الحع في السيخاث

كرد لفع الحع في آيات السػاريث السحكػرة أعبله. ىل الحع فييا بسعشى الحرة، أـ بسعشى 
الؿيع: )الَعَربة تارة تحػز الَبْخت، أـ بالسعشييغ مًعا؟ ال تخمػ حرة الػراث مغ َبْخت. قاؿ ابغ 

الساَؿ كمو، كتارة تحػز أكثَخه، كتارة تحػز أقّمو، كتارة َتخيب(. لكغ الحع في السيخاث ليذ 
مدتقبًل، بل ىػ مختبط بسعاييخ أخخػ، كالقخابة كالحاجة كالسدؤكلية السالية لمػارث. كالػارث 

يداحسػنو في اإلرث؟ ىل ىع  يختمف حطو: ىل ىػ كلج لثخؼ أـ فقيخ، ىل ىشاؾ كارثػف آخخكف 
ذكػر أـ إناث؟ كقج تختمف مداحة الحع بيغ محىب كآخخ )راجع كتابي: عمع الفخائس 

 كالسػاريث(.

 

 الحع مغ عػامل اإلنتاج التابعة

سبق أف صشفُت عػامل اإلنتاج إلى: مدتقمة كتابعة. السدتقمة: كالعسل كالساؿ، كالتابعة كالدمغ، 
ال يجػز أف يكدب مدتقبًل، لكغ يجػز أف يكدب تابًعا. فالقاعجة كالسخاشخة، كالحع. فالحع 

الفقيية تقػؿ: قج يجػز في التابع ما ال يجػز في الستبػع )األصل(. فحسُل الذاة ال يجػز بيعو 
 مدتقبًل ألنو مغ الَغَخر السسشػع، كيجػز بيعو تابًعا لمذاة، ككحلظ الحميب في الزخع.

*** 
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 ـ   6/12/2012الخسيذ 

                  

" ولكع نرُف ما تخَؾ أزواُجكع إْف لع يكْغ ليغَّ ولٌج فإْف كاَف ليغَّ ولٌج فمكُع  12سػرة الشداء  4
الخُبُع مسا تخكَغ ِمغ بعِج وصيٍة يػصيَغ بيا أو َديٍغ وليغَّ الخُبُع مسا تخكتع إْف لع يكغ لكع ولٌج 

تػصػَف بيا أو َديٍغ وإْف كاَف رجٌل  بعِج وصيةٍ  لثُسُغ مسا تخكتع ِمغفإْف كاَف لكع ولٌج فميغَّ ا
يػَرُث كبللًة أو امخأٌة ولُو أٌخ أو أخٌت فمكلِّ واحٍج مشيسا الدُجُس فإْف كانػا أكثَخ ِمغ ذلَظ فيع 

ِمَغ هللِا وهللُا عميٌع حميٌع شخكاُء في الثُمِث ِمغ بعِج وصيٍة يػَصى بيا أو َديٍغ غيَخ ُمزارٍّ وصيًة 
" 

ث في ميخا 176اآلية غ، كميخاث اإلخػة كاألخػات ألـ )اآلية في ميخاث الدكجيىحه  
يو إجساع عمساء : كلو أخ أك أخت مغ أـ. كعماإلخػة كاألخػات ألبػيغ أك ألب(. في قخاءة

: زكجاتكع. ىشا حجب نقراف لمدكج بالػلج مغ الشرف إلى الخبع، كحجب السيخاث. أزكاجكع
لدكجات اشتخكغ في الفخض. الكبللة: خبع إلى الثسغ. كإذا تعجدت انقراف لمدكجة بالػلج مغ ال

ي اصصبلح عمع : ضعف. كفكميل، ككلَّ الخجل عغ العسل، أؼ : برخاإلرث الزعيف، كمشو
( مغ مات كليذ لو كلج كال كالج. فيي بخبلؼ الَعَرَبة التي ىي إرث قػؼ، الفخائس )السػاريث

 كة بعج أصحاب الفخكض.بقى مغ التخ ألف العربة يخثػف كل ما ت
: مغ  عميو كسمع سئل عغ الكبللة فقاؿأكرد بعس محققي الكتب أف الشبي صمى هللا 

. كبالخجػع إلى البخارؼ لع 6مات كليذ لو كلج كال كالج، كعداه إلى صحيح البخارؼ، الجشائد 
لبخارؼ أججه، كتبيغ أف ىحا غيخ صحيح. كلعمو نقمو مغ بعس الكتب الحجيثة، كلع يخجع إلى ا

 لمتثبت!
: إني ال أدع بعجؼ شيًئا أىع عشجؼ مغ الكبللة. ما قاؿ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو 
رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في شيء ما راجعتو في الكبللة، كما أغمع لي في شيء  راجعتُ 

 ة الريف التي: يا عسخ أال تكؽيظ آيا، حتى شعغ بإصبعو في صجرؼ، كقاؿما أغمع لي فيي
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عمع لي انطخ صحيح مدمع، كتاب الفخائس، باب ميخاث الكبللة، ك في آخخ سػرة الشداء؟ )
 (.95الفخائس كالسػاريث ص 

ُيفيع مغ اآلية أّف السيخاث نفح إلى األخ كاألخت، ألف الخجل مات كليذ لو كلج كال كالج، إْذ لػ 
عشيسا. فكّل مغ الػالج كالػالج كاف لو كلج أك كالج ما كصل اإلرث إلى اإلخػة، كال جخػ الحجيث 

كعميو فالكبللة: ال كلج كال  يحجب اإلخػة! كىسا أقخب إليو مغ اإلخػة، كالقخيب يحجب البعيج.
إف امخؤ ىمظ يدتفتػنظ قل هللا يفتيكع في الكبللة : )176قاؿ تعالى في اآلية  كالج، ببل خبلؼ!

 كلج(، التقجيخ: ليذ لو كلج كال كالج.ليذ لو 

ه غبلـ أك : مغ كاف عشجلو"، كلع يقل: )كليسا(، كال: )كليا(، ىحا جائد، كقػلظقاؿ: "ك  
 (.8/63جارية فميحدغ إليو، أك: فميحدغ إلييا، أك: فميحدغ إلييسا )الصبخؼ 

 
 كمثمو قػلو تعالى : 

 (.34" )التػبة بيل هللا، ؼبذخىع بعحاب أليع" كالحيغ يكشدكف الحىب كالفزة، كال يشفقػنيا في س -
 (.11يًػا انفزػا إلييا كتخكػؾ قائًسا" )الجسعة " كإذا رأكا تجارة أك ل -
 

ففي التػبة أعاد الزسيخ عمى الثاني، كفي الجسعة أعاده عمى األكؿ. كفي الحالتيغ  
 بعج. أعاده عمى السؤنث، ال السحكخ، سػاء كاف السؤنث ىػ األقخب أك األ

ختست بقػلو:  12 كاف عميًسا حكيًسا"، كاآلية  إف هللاَ فخيزًة مغ هللاِ ختست بقػلو: " 11اآلية 
: ال يعجل العقػبة، لعل ذلظ لسغ يخالف أحكامو في "كصيًة مغ هللِا وهللُا عميع حميع". حميع

ي في اتباؿ: مغ نكت القخآف، كانطخ كتراجع لمسديج كتابي السصػّ  السيخاث أك يتبلعب بيا.
 السيخاث، مغ ذلظ: السيخاث في ثبلثيغ صفحة.

 
" تمَظ حجوُد هللِا وَمغ ُيِصِع هللَا ورسػَلُو يجِخْمُو جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا  13سػرة الشداء 4

 فييا وذلَظ ىػ الفػُز العطيُع " األنياُر خالجيَغ 
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يصع هللا كرسػلو كيمتـد حجكده  : كمغكامو التي حجدىا لعباده. التقجيخ: أححجكد هللا 
)خالًجا فييا( قارف اآلية التالية. لع لع يقل:  (.)تجخؼ تحتيا األنيار: )قارف اآلية التالية(. لع يقل

الفػز  يقل: )ُيجخميع(. ىل ىحا خاص بالقخآف؟ لع يحكخ السفدخكف شػاىج عميو مغ لغة العخب!
كسسي عطيسا ألف الجشة غالية الثسغ، كدخػليا يحتاج إلى عسل، كيحتاج  العطيع: الفػز بالجشة.
 ل بكثيخ، كىػ الفزل مغ هللا. لػال الفزل ما دخل الجشة أحج!لسا ىػ أكثخ مغ العس

 
الًجا فييا ولُو عحاٌب " وَمغ َيْعِز هللَا ورسػَلُو ويتعجَّ حجوَدُه ُيْجِخْمُو ناًرا خ 14سػرة الشداء 4

 ُمييٌغ " 
لع  (.حجكده : حجكد هللا )السحكػرة في مصمع اآلية الدابقة(. لع يقل: )كيتعجَّ حجكدىسا 

  يقل: )خالجيغ فييا( قارف اآلية الدابقة.
 
" والبلتي يأتيَغ الفاحذَة ِمغ نداِئكع فاستذيُجوا عمييغَّ أربعًة مشكع فإْف  15سػرة الشداء 4

 شيُجوا فأمدكػىغَّ في الُبيػِت حتى يتػفاىغَّ السػُت أو يجعَل هللُا ليغَّ سبيبًل " 
: بحكع اىغ السػت: أؼ ممظ السػت. سبيبلً الفاحذة: الدنا. أمدكػىغ: احبدػىغ. يتػف 

 آخخ، ككاف ذلظ بالجمج أك الخجع. 
 
إفَّ هللَا " والمحاِف يأتياِنيا مشكع فآذوىسا فإْف تابا وأصمحا فأعِخضػا عشيسا  16سػرة الشداء 4

 كاَف تػاًبا رحيًسا "
ندائكع(. كقيل: مشكع: أؼ مغ الخجاؿ. قارف اآلية الدابقة: )مغ : يأتياف الفاحذة. يأتيانيا 

 مشكع، أؼ مغ الخجاؿ كالشداء.
: العسل. كأف ، الحبذ، الجمج أك الخجع. كأصمحا: األذػسا كاف ىشاؾ تجرج في عقػبة الدنارب

 اإلصبلح تأكيج لرجؽ التػبة. 
 (.)انطخ آخخ اآلية التالية (ككاف هللا تػاًبا رحيًسا): قاؿ. كال (إف هللا تػاب رحيع): ع يقلل
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" إنَّسا التػبُة عمى هللِا لمحيَغ يعسمػَف الدػَء بجيالٍة ثع يتػبػَف ِمغ قخيٍب  17الشداء سػرة 4
 يع وكاَف هللُا عميًسا حكيًسا " فأولئَظ يتػُب هللُا عمي

: مغ غيخ بجيالة التقجيخ: إنسا التػبة عمى هللا قبػُليا. التػبة عمى هللا: قبػؿ التػبة. 
كف ػتزمغ قخيب، قبل الس: أؼ مغ ركية. يتػبػف مغ قخيب ، أك قبل االحتزار. أؼ ال يرخُّ

عميًسا:  يتػب هللا عمييع: يقبل تػبتيع. .كف في الحنػب زمًشا شػيبلً ، كال يدتسخّ عمى عسل الدػء
 بتػبتيع. حكيًسا: بقبػليا.

 لع يقل: )إف هللا كاف عميًسا حكيًسا(. إف هللا عميع حكيع(.)لع يقل: 
*** 

 ممحق باآلية:
 يعسمػف الدػء بجيالة: مغ عسل الدػء بجيالة قبل هللا تػبتو، كمغ عسمو بغيخ جيالة؟

إنسا التػبة عمى هللا لمحيغ يعسمػف الدػء بجيالة ثع يتػبػف مغ قخيب فأكلئظ يتػب هللا عمييع ) 
كليدت التػبة لمحيغ يعسمػف الديئات حتى إذا حزخ أحجىع السػُت قاؿ . ككاف هللا عميًسا حكيًسا

 .18-17الشداء (إني تبُت اآلف

*** 

 يتػبػف مغ قخيب:

 أؼ قبل السػت.

*** 

 بجيالة:

 زيادة بياف لمدػء، فسغ يعسل الدػء ال يعسمو إال بجيالة.
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 قاؿ تعالى:

 .89)ىل عمستع ما فعمتع بيػسَف كأخيو إذ أنتع جاىمػف( يػسف 

 .33)كإال ترخْؼ عشي كيجىّغ أصُب إلييغ كأكْغ ِمغ الجاىميغ( يػسف 

 .مغ عسل الدػء فيػ جاىل، مغ جيالتو عسل الدػءكىحا معشى قػؿ ابغ عباس: 

 ككحلظ ما أثخ عغ غيخه مغ الرحابة كالتابعيغ.

*** 

 قاؿ الخازؼ:

كالدبب في إشبلؽ  ؟جاىل لع فعمت كحا ككحا و عمى فعل: ياقج يقػؿ الديج لعبجه حالسا يحمّ "
اسع الجاىل عمى العاصي لخبو أنو لػ استعسل ما معو مغ العمع بالثػاب كالعقاب لسا أقجـ عمى 

فعمى ىحا الصخيق سسي العاصي  .فمسا لع يدتعسل ذلظ العمع صار كأنو ال عمع لو .السعرية
 عمع بكػنيانداف مع الإلسػاء أتى بيا ا ،كعمى ىحا الػجو يجخل ؼيو السعرية .لخبو جاىبلً 

 ".معرية أك مع الجيل بحلظ

 أقػؿ:

ا، ا كلع يعمع أنو ذنب لع يدتحق عقابً مغ عسل ذنبً فرل الخازؼ في ىحا السػضع، مغ ىحا قػلو: 
  .ألف الخصأ مخفػع عغ ىحه األمة

كقج ال يكػف لمتفريل الحؼ ذكخه أىسية، ألف هللا يقبل تػبة الجسيع، كمغ ال يقبل تػبتيع فمعمة 
  أعمع.أخخػ، وهللا
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*** 

 آيات أخخػ:

)كتب ربكع عمى نفدو الخحسة أنو مغ عسل مشكع سػًءا بجيالة ثع تاب مغ بعجه كأصمح فأنو -
 .54غفػر رحيع( األنعاـ 

)ثع إف ربظ لمحيغ عسمػا الدػء بجيالة ثع تابػا مغ بعج ذلظ كأصمحػا إف ربظ مغ بعجىا لغفػر -
 .119رحيع( الشحل 

 األحج:

 ىػ1441ذك القعجة  08

 ـ2020حديخاف  28

 
" وليدِت التػبُة لمحيَغ يعسمػَف الديئاِت حتى إذا حزَخ أحَجىُع السػُت قاَؿ  18سػرة الشداء 4

 إني ُتْبُت اآلَف وال الحيَغ يسػتػَف وىع كفاٌر أولئَظ أعتْجنا ليع عحاًبا أليًسا "
: عبارة يسػتػف كىع كفارحتزار أك بعجه. تػبة العاصي كال الكافخ عشج اال هللا قبليال  

فييا إشكاؿ، فيل يتػبػف بعج السػت؟! تفدخ في ضػء الجسمة قبميا، أؼ الحيغ يكفخكف حتى إذا 
: كال الحيغ يتػبػف مغ الكفار كىع عمى لعل التقجيخ !زخ أحجىع السػت قاؿ إني تبت اآلفح

 أعتجنا: أعجدنا. كشظ السػت.
 
ػا ال يِحلُّ لكع أْف َتِخثػا الشداَء َكْخًىا وال تعُزمػىغَّ " يا أيُّيا الحيغ آمش 19سػرة الشداء  4

شٍة وعاشخوىغَّ بالسعخوِؼ فإْف كخىتسػىغَّ  لتحىبػا ببعِس ما آتيتسػىغَّ إال أْف يأتيَغ بفاحذٍة ُمبيِّ
  ؼيِو خيًخا كثيًخا "فعدى أْف تكخىػا شيًئا ويجعَل هللاُ 
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مات أحجىع عغ زكجتو يخكف أف ابشو أك قخيبو : كانػا في الجاىمية إذا تخثػا الشداء كخًىا 
كأكلى بيا مغ نفديا. إف شاء نكحيا كأبيو بالرجاؽ األكؿ، كإف شاء زكَّجيا  ،أكلى بيا مغ غيخه

فتجؼ مشو نفديا برجاقيا. كممظ صجاقيا، كإف شاء عزميا عغ الشكاح حتى تسػت فيخثيا، أك ت
: : كال تعزمػىغ: ناؼية. أكعزمػىغ، أؼ التعزمػىغ: تسشعػىغ مغ الدكاج. التقجيخ: كال أف ت

 لع يقل: )كال يحل لكع أف تعزمػىغ(. لتحىبػا: لتدتخدكا مشيغ. : ناـية.أؼ ال
 عدى: ربسا. : كالػلج الرالح.ما آتيتسػىغ: مغ ميخ. خيًخا كثيًخا

في الحجيث: إف كخىت مشيا خمقا رضيت : ًئا كيجعل هللا ؼيو خيًخا كثيًخاعدى أف تكخىػا شي 
 بآخخ، أك كسا قاؿ )صحيح مدمع(.

 
 : قػلو تعالى أيًزا انطخ

 
كتب عميكع القتاُؿ، كىػ كػُخٌه لكع، كعدى أف تكخىػا شيئػًا كىػ خيخ لكع، كعدى أف تحبػا " -

 (.216لكع، وهللا يعمع كأنتع ال تعمسػف" )البقخة شيئػًا كىػ شخ 
 
زوٍج وآتيُتع إحجاىغَّ ِقشصاًرا فبل تأخحوا " وإْف أردُتع استبجاَؿ زوٍج مكاَف  20سػرة الشداء  4

 َنُو ُبيتاًنا وإثًسا ُمِبيًشا "مشُو شيًئا أتأخحو 
كمغ : مااًل كثيًخا. قاؿ تعالى: "تدكجيا مكاف زكجة شمقيا. قشصاًرا: زكجة يزكج مكاف زكج 
سخاف (. "القشاشيخ السقشصخة" )آؿ ع75آؿ عسخاف " )اب مغ إف تأمشو بقشصار يؤده إليظأىل الكت

َبيًِّشا. في اآلية الدابقة قاؿ: مبيِّشة. ُمِبيغ : مُ (. مشو: مغ القشصار. بيتاًنا: ضمًسا. لع يقل14
؟ يبجك لي كحلظ. في اآلية ربط بيغ الشيي كاالستبجاؿ. كلعل ذلظ كُمَبيِّغ: ىل ىسا بسعشى كاحج

ييا النتقاص ميخىا. ااًل لكخاىة الدكجة القجيسة كالزغط عمأف الحؼ يخيج االستبجاؿ يكػف ميّ 
 حاؿ أك مفعػؿ ألجمو.ا: بيتانً  كيبجك أف الحكع نفدو سػاء كاف ىشاؾ ربط أك لع يكغ.
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" وكيف تأخحوَنُو وقج أفزى بعُزكع إلى بعٍس وأخحَف مشكع ميثاًقا غميًطا  21سػرة الشداء 4
" 

ميثاًقا غميًطا: ميثاؽ شصار، أك السيخ. اإلفزاء: الجساع. كقيل: الخمػة. : أؼ القتأخحكنو     
ال أف يخافا أال كال يحل لكع أف تأخحكا مسا آتيتسػىغ شيًئا إ)عقج( الدكاج. في مػضع آخخ: "

 (. في اآلية بياف لمحكسة مغ الشيي عغ استخجاع بعس السيخ.229يؿيسا حجكد هللا" )البقخة 
 
فاحذًة  ا قج َسمَف إنَُّو كافَ " وال َتشِكحػا ما نكَح آباؤكع ِمَغ الشداِء إال م 22سػرة الشداء 4

 وَمقًتا وساَء سبيبًل " 
: يحتسل األميات كيحتسل زكجات األب. كسيأتي في اآلية ما نكح آباؤىع مغ الشداء 

: يعفى جعي. ما سمف: أؼ ال يصبق حكع اآلية بسفعػؿ ر ية تحخيع األميات. إال ما قج سمفالتال
: بياف لحكسة الشيي. كحدغ سبيبًل أف كساء سبيبلً نو كاف فاحذة كمقًتا عشو. كيسشع ما سيأتي. إ

ساء: فعل ماض. سبيبًل: تسييد. التقجيخ: ساء ىحا  تشكحػا ما يجػز لكع نكاحو مغ الشداء.
 الدبيل سبيبًل.

 
"  ُحخَِّمْت عميكع أمياُتكع وبشاُتكع وأخػاُتكع وعساُتكع وخاالُتكع وبشاُت األِخ  23سػرة الشداء  4

مياُتكع البلتي أرضعَشكع وأخػاُتكع ِمغ الخَّضاعِة وأمياُت نداِئكع وربائُبكُع وبشاُت األخِت وأ
البلتي في ُحجػركع ِمغ ندائكُع البلتي دخمتع بيغَّ فإْف لع تكػنػا دخمتع بيغَّ فبل ُجشاَح عميكع 

 كاَف غفػًرا إفَّ هللاَ وحبلئُل أبشاِئكع الحيَغ ِمغ أصبلِبكع وأْف تجسعػا بيَغ األختيِغ إال ما قج َسمَف 
 رحيًسا "
لة اآلية قبميا : أؼ حـخ عميكع نكاح أمياتكع، كعخفشا السححكؼ بجالحخمت عميكع أمياتكع 

(. ىؤالء ىغ السحخمات بالشدب، كالسحخمات مغ الخضاع، كالسحخمات 3/206)اإلتقاف 
دخمتع  .تخبيتكع: كع( البلتي ربيتسػىغ. حجػركعمغ غيخ ربائبكع: بشات زكجاتكع ) بالسراىخة.

: زكجات أبشائكع، كشاية عغ الجساع. ال جشاح عميكع: أؼ في نكاحيغ. حبلئل أبشائكع :بيغ
: تعع جسيع ما تقجـ في اآلية، كال نيا حبلؿ لدكجيا. إال ما قج سمفكسسيت الدكجة حميمة أل



347 

 

رجعي، تقترخ عمى األخيخة فقط. كتفيج العبارة، كسا في اآلية الدابقة أف الحكع ليذ لو مفعػؿ 
 ى السدتقبل كال يصبق عمى الساضي.يصبق عم
ء كأف تجسعػا بيغ األختيغ: أؼ كحـخ عميكع أف تجسعػا بيغ األختيغ في الشكاح، سػا 

(. ىحا مع أف كل كاحجة مشيسا جائدة لو عمى 3/582أكقع العقجاف مًعا أـ مختًبا )أبػ حياف 
الشيي عغ كل كاحج مشيسا عمى انفخاده، انفخاد. كعمى ىحا تخػ أف الشيي عغ الجسع ال يدتمـد 

 (.2/226يدتمـد الشيي عغ الجسع بيشيسا )أبػ حياف  كالشيي عغ كل كاحج مشيسا
(، مع أف شبػية مغ الشيي عغ بيع كَسمَػف )قخضكمغ ىحا الباب ما جاء في الدشة ال 

حكسة ىحا  (. كأحدغ ما قيل في6/431حاكؼ الده جائد، كالقخض بانفخاده جائد )البيع بانفخا
ف عغ شخيق شع سًجا لمحريعة، فقج يتع التػصل إلى ربا الدمَ الشيي عغ ىحا العقج السخكب أنو مُ 

 ككاف هللا غفػًرا رحيًسا(.لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(. لع يقل: )زيادة ربح البيع. 
***            

 الجدء الخامذ
" والُسْحَرشاُت ِمَغ الشداِء إال ما ممكْت َأيساُنكع كتاَب هللِا عميكع وُأِحلَّ لكع  24سػرة الشداء  4

ما وراَء ذلكع أْف تبتغػا بأمػاِلكع ُمْحِرشيَغ غيَخ ُمداِفحيَغ فسا استسعتع بِو مشيغَّ فآتػىغَّ 
 إفَّ هللَا كاَف عميًسا حكيًسا "زِة أجػرىغَّ فخيزًة وال ُجشاَح عميكع ؼيسا تخاضيتع بِو ِمغ بعِج الفخي

شعة بدكجيا عمى غيخه مغ : السشع، فالسخأة مستالُسْحَرشات: الستدكجات، كأصل اإلحراف 
بي، : بالدمت عميكع السحرشات. ممكت أيسانكع: كحخ (. التقجيخ1/485الخجاؿ )عسجة الحفاظ 

  تابة في ممظ اليسيغ.اجة لمكحىشاؾ  كاأليساف جسع يسيغ، كالسقرػد: اليج، ال القَدع.
: ما ع(. أحل لكع ما كراء ذلك163كتاب: مشرػب بفعل مححكؼ تقجيخه: الدمػا )أضػاء ص 

: أؼ تصمبػىغ نكاًحا بسيخ. محرشيغ : تبتغػىغ بأمػالكع،كع السحخمات. تبتغػا بأمػالكععجا أكلئ
ألنو ببل عقج، فكأنو : إىخاؽ الساء دكف حبذ، أك ناكحيغ. مدافحيغ: مغ الدفاح: الدنا. الدفح

: فأؼ امخأة استسعتع بيا فآتػىا يحجبو شيء. فسا استسعتع بو مشيغ سفح سفًحا، أؼ صًبا ال
ػرىغ. تخاضيتع بو مغ بعج : ميبذيء مشيغ فآتػىغ أجػرىغ. أجػرىغ: فإف استسعتع جخىا. أكأ
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لع يقل:  .(تخاضيتع بو بعج الفخيزة)لع يقل: : مغ زيادة أك نقراف عغ شيب نفذ. الفخيزة
 )إف هللا عميع حكيع(. لع يقل: )ككاف هللا عميًسا حكيًسا(.

 
" وَمغ لع يدتِصْع مشكع َشْػاًل أْف َيشِكح الُسْحَرشاِت السؤمشاِت فسسا مَمكْت  25سػرة الشداء  4

 أيساُنكع ِمغ فتياِتكُع السؤمشاِت وهللُا أعمُع بإيساِنكع بعُزكع ِمغ بعٍس فانِكحػىغَّ بإذِف أىميغَّ 
وآتػىغَّ أجػَرىغَّ بالسعخوِؼ ُمْحَرشاٍت غيَخ مداِفحاٍت وال متخحاِت أخجاٍف فإذا ُأْحِرغَّ فإْف أَتْيَغ 
بفاحذٍة فعمييغَّ نرُف ما عمى الُسْحَرشاِت ِمغ العحاِب ذلظ لَسغ خِذَي العشَت مشكع وأف 

 ا خيٌخ لكع وهللُا غفػٌر رحيٌع "ترِبخو 
أف يشكح السحرشات مشكع فسسا ممكت أيسانكع: أؼ كمغ لع يدتصع شًى أك سعة. غ :َشػالً  

: جسمة اعتخاضية، كمعشاىا بإيسانكعفانكحػا مسا ممكت أيسانكع مغ اإلماء السؤمشات. وهللا أعمع 
 الحْع )أيسانكع( ك)إيسانكع(. يتػلى الدخائخ. أنو يكفي في اإليساف معخفة الطاىخ وهللا

فتياتكع : أؼ كرب أَمة خيخ مغ حخَّة. فانكحػىغبعس.  : بعزكع مػلػد مغبعزكع مغ بعس
: الستدكجات، كالثالثة بسعشى ى بسعشى الحخائخ، كالثانية بسعشى: األكلالسؤمشات. السحرشات

الحخائخ. كفي اآلية الدابقة بسعشى الستدكجات. كقج يأتي اإلحراف بسعشى اإلسبلـ. فإحراف 
: ْجَغ. أخجاف: بالدكاج، تدك لحخية، أك بالعفاؼ. أحرغَّ أك با السخأة يكػف باإلسبلـ، أك بالدكاج،

. (في الجنياالدنا  اب )عقابعقال: غ، كىػ الراحب أك الرجيق. العحابجسع ِخْجف أك َخِجي
: أف تربخكا عغ نكاح اإلماء خيخ قػع في الدنا. أف تربخكا خيخ لكع: الخػؼ مغ الػ العشت

لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(. لع يقل: )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(.  لكع، لئبل يكػف كلجه عبًجا.
 قارف اآلية الدابقة.

 
َغ لكع وَيْيِجَيكع ُسَشَغ الحيَغ ِمغ َقبمكع وي 26سػرة الشداء 4 تػَب عميكع وهللُا " يخيُج هللُا ِلُيَبيِّ

 عميٌع حكيٌع "
تفعل، أك أريج  : أريج أفألمخ، كقػلظالبلـ بعج اإلرادة كا: ألف يبيِّغ. شاعت ىحه ليبيِّغ 

" هللا يخيجكف ليصفئػا نػر(، كقاؿ: "32لتفعل. قاؿ تعالى: "يخيجكف أف يصفئػا نػر هللا" )التػبة 
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(. 15(. "كأمخت ألعجؿ بيشكع" )الذػرػ 66سمع لخب العالسيغ" )غافخ أكأمخت أف (. "8 الرف)
، كمثمو في 5/19تفديخ ابغ عاشػر ليبيغ لكع ) التحميل كالتحخيع : يخيج هللاكقاؿ بعس العمساء
كيتػب عميكع: أؼ كليتػب : مغ األنبياء. (. سشغ الحيغ مغ قبمكع1/207الشكت لمسجاشعي 

يقبل تػبتكع. لع يقل: )إف هللا عميع حكيع(. لع يقل: )إف هللا كاف عميًسا ك  أؼ أف تتػبػا عميكع:
 حكيًسا(.

 
َيػاِت أف تسيمػا ميبًل أْف يتػَب عميكع ويخيُج الحيَغ يتَّبعػَف الذ" وهللُا يخيُج  27سػرة الشداء  4

 عطيًسا "
 لع يقل: )كيخيج هللا(. قارف اآلية الدابقة. يخيج أف يتػب عميكع: أؼ أف تتػبػا كيقبل تػبتكع.

  ميبًل كبيًخا. : إلييع أك إلى الذيػاتميبًل عطيًسا أف تسيمػا
أبػاب الكدب الحخاـ. فتجارة الذيػات تجارة رائجة، ككراءىا كىحا يحسييع، كيفتح ليع باًبا مغ 

: قج يكػنػف مذخعيغ كضعييغ يذخعػف لمشاس حدب عاة كدعاة. الحيغ يتبعػف الذيػاتر 
شيػاتيع كأىػائيع، كال يذخعػف لمشاس ما يشفعيع في الجنيا كاآلخخة. كالسبلحع في عرخنا أف 

ؽ كمقيج. ىشاؾ حخية رذائل، كليذ ىشاؾ فسصػّ  الفداد مفتػح كمدسػح ميسا كاف، أما الربلح
    !يخ محجكدة، كحخية الفزائل مسشػعةحخية فزائل. حخية الخذائل غ

 
 عشكع وُخمَق اإلنداُف ضعيًفا " " يخيُج هللُا أْف يخؽِّفَ  28سػرة الشداء 4

ى ذؼ الصػؿ. كخمق : ألغت الذخيعة مفاسج نكاح اإلماء نطًخا لمسذقة عمأف يخفف عشكع 
لزعف ىػ حكسة التخؽيف. قاؿ . كىحا ا، فميححر: مغ جية الشداء كغيخ ذلظاإلنداف ضعيًفا

 :(. كانطخ قػلو تعالى66كع كعمع أف ؼيكع ضعًفا" )األنفاؿ اآلف خفف هللا عشتعالى: "
 (.78الحج يكع في الجيغ مغ حخج" )" كما جعل عم -
 (.185 يخيج بكع العدخ" )البقخة " يخيج هللا بكع اليدخ كال -
  (.157التي كانت عمييع" )األعخاؼ " كيزع عشيع إصخىع كاألغبلؿ  -
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" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال تأكمػا أمػاَلكع بيَشكع بالباشِل إال أْف تكػَف تجارًة  29سػرة الشداء  4
 كع إفَّ هللَا كاَف بكع رحيًسا "عغ تخاٍض مشكع وال تقتمػا أنفدَ 

الشكاح إلى الساؿ. رأػ ابغ عاشػر أف اآليات الدابقة في في ىحه اآلية يشتقل الكبلـ مغ  
كآتػا : "2الساؿ حقو، كقػلو في اآلية  السػاريث كالشكاح اشتسمت عمى أكامخ بإيتاء ذؼ الحق في

: "فإف شبغ لكع عغ 4: "فآتػىغ أجػرىغ فخيزة"، كفي اآلية 24اليتامى أمػاليع"، كفي اآلية 
يع الخاص إلى التذخيع العاـ في األمػاؿ كاألنفذ. الباشل ىشا ". فانتقل مغ التذخ شيء مشو نفًدا

: لكغ. ء، أك في مقابل حخاـ. إال: استثشاء مشقصع بسعشىيتزسغ األكل في مقابل ال شي
كالتخاضي يعبخ عغ الحخية في التجارة، كال يسكغ تحؿيقو إذا كاف ثسة احتكار أك إكخاه أك ابتداز 

 ك ما شابو ذلظ. أك غر أك قسار أ
حا : ال تشتحخكا، أك ال يقتل بعزكع بعًزا. لكغ ما عبلقة قتل الشفذ في ىال تقتمػا أنفدكع

لػال ذلظ ىمكتع كأىمظ قاؿ الصبخؼ: "؟ قتلاليؤدؼ إلى قج السعشى أف أكل الساؿ بالباشل  ؟الدياؽ
 ".اكغربً  اا قتبًل كسمبً بعزكع بعًز 

 لع يقل: )إف هللا بكع رحيع(. (.قل: )إف هللا كاف رحيًسا بكعلع ي
(، أك زماف آخخ مشافع مكانيةؼ الدمعة ليشقميا إلى مكاف آخخ ): ىػ أف يذتخ التجارة 

يذتخييا جسمة ليبيعيا مفّخًقا )تفديخ  (، أك أف)مشافع زمانية(، أك شخز آخخ )مشافع شخرية
 (.2/700نفدو (، كلمتجارة مخاشخ تدػغ الخبح )654ك  2/653آيات أشكمت 

 
ا وكاَف ذلَظ عمى هللِا " وَمغ يفعْل ذلَظ ُعْجواًنا وضمًسا فدػَؼ ُنرميِو نارً  30سػرة الشداء 4

 يديًخا "
: مغ يفعل الباشل، أـ مغ يقتل نفدو، أـ مغ يتجخ عغ غيخ كمغ يفعل ذلظ: ىل السعشى 

؟ أقػاؿ. الدػرة عشو مغ أكؿ تخاٍض، أـ مغ يأكل مااًل بالباشل، أـ ىحا كمو، أـ كل ما نيى هللا
لع يقل: )إف ذلظ عمى هللا يديخ(. لع يقل: )إف ذلظ كاف  (.لع يقل: )ككاف ذلظ يديًخا عمى هللا

 عمى هللا يديًخا(.
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وُنْجِخْمكع ُمْجَخبًل  كفِّْخ عشكع سيئاِتكع" إْف تجتشبػا كبائَخ ما ُتشيػَف عشُو نُ  31سػرة الشداء  4
 كخيًسا " 
ذنػبكع. ىل تفيج اآلية جػاز الرغائخ أـ ىي مخحمة مغ : صغائخكع، صغائخ سيئاتكع 

مخاحل التجرج في الشيي عغ الكبائخ كالرغائخ؟ أًيا ما كاف األمخ فإف البجء باجتشاب الكبائخ 
 قاؿ بعس العمساء: كل ما نيى هللا عشو ىػ مغ الكبائخ )الصبخؼ(.كلى. أَ 

َمجخبًل(، ِمغ: دخل )مفخدات ألفاظ مجخبًل: قخغ بزع السيع )ُمجخبًل(، مغ: أدخل، كبفتحيا )
 : الجشة.(. مجخبًل كخيًسا309القخآف ص 

 
ل هللُا بِو بعَزكع عمى بعٍس لمخجاِؿ نريٌب مسا  32سػرة الشداء  4 " وال تتسشَّػا ما فزَّ

 هللَا كاَف بكلِّ شيٍء عميًسا " اكتدبػا ولمشداِء نريٌب مسا اكتدبَغ واسألػا هللَا ِمغ فزمِو إفَّ 
: أؼ الخجاؿ عمى الشداء، أك الشداء عمى الخجاؿ، أك الخجاؿ عمى ع عمى بعسبعزك 

: مغ الجداء أك مغ السيخاث أك مغ مشافع الجنيا، فبل ء. نريبالخجاؿ، أك الشداء عمى الشدا
 : مغ العسل خيخه كشخه. ة لمتسشي إال تعب الشفذ. اكتدبػافائج

كلكل فخد كلكل بمج كحلظ. فسغ تسشى ما ال يشاسب فممخجاؿ مدايا ندبية، كلمشداء مدايا ندبية، 
بو أك تكػيشو أك مياراتو فقج ضيع نفدو، كربسا دخل في الحدج الحؼ يؤذؼ  جشدو أك مػـا

َل" ك"فْز  صاحبو نفدًيا لي  : ليتِمو". ال يجػز أف يقػؿ السدمعكعسمًيا كاجتساعًيا. قارف بيغ "فزَّ
 في قخاءة: كَسُمػا.  :ماؿ فبلف. كاسألػا ماؿ فبلف، كلكغ يجػز أف يقػؿ: ليت لي مثل

لع يقل: )إف هللا بكل شيء عميع(. لع يقل: )ككاف هللا  (.: )إف هللا كاف عميًسا بكل شيءلع يقل
 بكل شيء عميًسا(.

 
" ولكلٍّ جعمشا َمػالَي مسا تخَؾ الػالجاِف واألقخبػَف والحيَغ َعَقَجْت أيساُنكع  33سػرة الشداء  4

  كاَف عمى كلِّ شيٍء شييًجا " نريَبيع إفَّ هللاَ فآتػىع 
يف. ككانػا يتػارثػف بالسػاالة )الحمف( أكؿ : الحممػالي: جسع َمْػلى، كىػ ىشا بسعشى 

: الػرثة، أك الَعَرَبة، (. كقج يكػف السقرػد بالسػالي393/ 4ظ عسجة الحفااإلسبلـ، ثع ندخ )
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بعج أصحاب الفخكض. عقجت  يبقى مغ التخكةكىع جدء مغ الػرثة، كىع الحيغ يخثػف ما 
: قَدع. كاإلرث ىع عمى الشرخة كاإلرث. كفي قخاءة: عاقجت. أيسانكع: جسع يسيغ: حالفتسػ أيسانكع

(. 75اـ بعزيع أكلى ببعس في كتاب هللا" )األنفاؿ كأكلػ األرح": دخ بقػلو تعالىمف نُ بالحِ 
 نريبيع: نريبيع مغ اإلرث. 

لع يقل: لع يقل: )إف هللا عمى كل شيء شييج(.  (.ف شييًجا عمى كل شيءلع يقل: )إف هللا كا
 )ككاف هللا عمى كل شيء شييًجا(.

 
ل هللُا بعَزيع عمى بعٍس وبسا  34سػرة الشداء  4 " الخجاُؿ قػَّامػَف عمى الشداِء بسا فزَّ

والبلتي تخافػَف نذػزىغَّ أنفقػا ِمغ أمػاليع فالرالحاُت قانتاٌت حافطاٌت لمغيِب بسا حِفَع هللُا 
إفَّ هللَا كاَف  فعطػىغَّ واىجخوىغَّ في السزاجِع واضِخبػىغَّ فإْف أشعَشكع فبل تبُغػا عمييغَّ سبيبلً 

   عمًيا كبيًخا "
 لع يقل: )كبسا أنفق بعزيع عمى بعس(، ألف الشفقة تقع عمى الخجاؿ. 
 :السعاني التاليةفي اآلية يتزسغ  (، كما كردفزميع عمييغ بساكلع يقل: ) 
 الخجاؿ يفزمػف الشداء في القػامة. -
 بعس الخجاؿ أفزل مغ بعس. -
 بعس الشداء أفزل مغ بعس. -
 بعس الشداء أفزل مغ بعس الخجاؿ. -

 
كسا زعع  يفزل جشذ الشداء في كل شيء أف جشذ الخجاؿال يؤخح مغ اآلية كالخبلصة 
خرػا بالشبػة كالخسالة كاإلمامة أخخػ )لشداء في القػامة كأمػر ، فالخجاؿ يفزمػف االسفدخكف 

(، كالشداء يفزمغ الخجاؿ في بعس األمػر، بسا يتشاسب مع ػالية كالجياد كالذيادة كغيخ ذلظكال
ػضػع في فصخة كل جشذ مغ الجشديغ، كمع السدايا الشدبية لكل جشذ. كقج تػسعت في ىحا الس

 األنثى(.: كليذ الحكخ ك36)انطخ أيًزا سػرة آؿ عسخاف  كتاب آخخ
 . 32في اآلية : كرد قخيب مشيا بعزيع عمى بعس
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تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ : 282راجع سػرة البقخة 
 .عمى البشات

: لغيب أك غيبة أنَفقػا مغ أمػاليع: مغ ميخ كنفقة كاجبة. قانتات: مصيعات. حافطات لمغيب
ألنفديغ عشج غيبة أزكاجيغ، كحافطات لسا أكجبو هللا مغ حقو عمييغ، أزكاجيغ، حافطات 

العخض كالساؿ. : حافطات أزكاجيغ عشج غيابيع في حفطغ العخض كالساؿ. حافطات لمغيبي
 حفًطا مصابًقا لسا أمخ هللا بحفطو مغ حق هللا كحق الدكج.بسا حفطو هللا : "بسا حفع هللا": أؼ

: ضخًبا غيخ السخأة الشاشد: الستخفعة عغ زكجيا. اضخبػىغ عالييغ عمى الدكج.: تنذػزىغ 
سػعطة، الفإف أشعشكع بعج كاحجة مسا تقجـ ): أؼ ف أشعشكع فبل تبغػا عمييغ سبيبلً مبخح. فإ

ال تبغػا عمييغ سبيبًل ( فبل تشتقمػا إلى التي تمييا، أؼ فبل تتجاكزكىا إلى غيخىا. اليجخ، الزخب
 آخخ لمعقاب.

داب العقػبة كاالقتراد فييا كعجـ االنتقاؿ إلى عقػبة أخخػ إذا كانت العقػبة كفي ىحا بياف آل
 الدابقة كاؼية. فميدت العقػبة مخادة لحاتيا.

فتحكخ قجرة  دعتظ قجرتظ عمى ضمع الشاسإذا  عمًيا كبيًخا: أؼ أعمى مشكع كأكبخ إذا ضمستسػىغ.
 هللا عميظ، فإف هللا أقجر عميظ مشظ عميو!

*** 
 باآلية:ممحق 

  الخجاؿ قػامػف عمى الشداء: ما معشى القػامة؟

 34سػرة الشداء 

 الخجل خادـ كرئيذ.

 ىػ خادـ ليا، كىي خادـ لو: كل في نصاؽ شبيعتو ككضيفتو.
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 يتبادالف الخجمة.

 الدكج يجفع ميخىا، كيشفق عمييا، كيحدغ عذختيا.

*** 

 اجتسع زكج كزكجة ال بج ليسا مغ رئيذ.

 تأنف مغ رئاسة الدكج.عمى الدكجة أال 

 لكغ أسأؿ هللا أال يبتمييا بدكج غيخ سػّؼ!

 عشج الخبلؼ بيغ الدكجيغ، يكػف التخجيح لمخئيذ.

*** 

 لساذا تأنف بعس الدكجات مغ رئاسة الدكج؟

ىْب أف ىحه الدكجة صاحبة مشرب، كتجتسع مع نداء أخخيات، يكػف ليغ رئيدة جمدة. فإنيا 
 لػ كانت أكبخ مشيا سًشا كأكثخ عمًسا!  تقبل بخئاستيا كتصيعيا، حتى

*** 

 الدكجة التي تحب أف تكػف ىي الخئيذ زكجة غيخ سػّية!

 إذا صارت رئاسة السشدؿ لمسخأة، فبل الخجل رجل، كال السخأة مخأة!

 كال أضغ أف السخأة تخيج رجبًل مخشًثا!

 كال أضغ أف الخجل يخيج امخأة مدتخجمة!
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 في كل شيء بإشبلؽ. كالخجل ليذ مفزبًل عمى السخأة 

 كبيانو في مػضع آخخ.

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الدبت:

  ىػ1441رمزاف  23

 ـ2020أيار  16

 
" وإْف ِخفتع ِشقاَؽ بيِشيسا فابعثػا َحَكًسا ِمغ أىمِو وَحَكًسا ِمغ أىِميا إْف  35سػرة الشداء  4

 عميًسا خبيًخا "إفَّ هللَا كاَف ُيخيجا إصبلًحا يػفِِّق هللُا بيَشيسا 
  فابعثػا: أؼ أرِسمػا إلييسا.: شقاًقا بيشيسا. شقاَؽ بيِشيسا 

لع يقل: )إف هللا عميع خبيخ(. لع يقل: )ككاف هللا  ىحه اآلية في بياف شخيقة الرمح بيغ الدكجيغ.
 عميًسا خبيًخا(.

 
ا وبحي القخَبى " واعبجوا هللَا وال تذِخكػا بِو شيًئا وبالػالجيِغ إحدانً  36سػرة الشداء  4

واليتامى والسداكيِغ والجاِر ذي القخَبى والجاِر الُجُشِب والراحِب بالَجْشِب وابِغ الدبيِل وما 
 ممكْت أيساُنكع إفَّ هللَا ال يحبُّ َمغ كاَف مختااًل َفُخػًرا "

 
عشى كاحج. : أؼ أحدشػا بالػالجيغ إحداًنا. أحدغ إليو كأحدغ بو بسكبالػالجيغ إحداًنا 

(، أك الحؼ عمى غيخ ديشظ. الراحب جار الُجُشب: الجار البعيج )عكذ الجار ذؼ القخبىال
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ي : رفيق الدفخ، أك زكجة الخجل، ألف الراحب غالًبا ما ُيمرق جشبو إلى جشب اآلخخ فبالَجْشب
 : السدافخ السشقصع.   (. ابغ الدبيل1/396السساشاة كالسحادثة كغيخ ذلظ )عسجة الحفاظ 

يحب مغ كاف مختااًل فخػًرا: في مػضع آخخ: "وهللا ال يحب كل مختاؿ   الإف هللا 
ىػ مغ يختاؿ بإحدانو كيتفاخخ  مختاؿ فخػر(. أؼّ  لع يقل: )وهللا ال يحبّ  (.23فخػر" )الحجيج 

 بو كثيًخا.
ُشغل السفدخكف بتفديخ معشاىسا،  فخػر: صيغة مبالغة، ىل يعشي ىحا أف الفخخ القميل جائد؟

 بيحه السدألة!كلع يذغمػا 
الخيبلء كالفخخ صفتاف محمػمتاف، كالتػاضع صفة محسػدة كتفيج العالع كالستعمع، كالحاكع 
كالسحكػـ، كالسجيخ كالتاجخ كرب األسخة كسائخ الفئات االجتساعية. فالستكبخ مشبػذ، كالستػاضع 

ى محبػب. كالتػاضع عشرخ ميع مغ عشاصخ السشيج العمسي. فالباحث الستػاضع يرل إل
مختبة ال يدتصيع أف يرل إلييا الستكبخ. لكغ ما عبلقة االختياؿ كالفخخ بسا سبق مغ اآلية؟ 

لع يقل: يبجك أنيسا يسشعاف مغ اإليساف باهلل، كمغ اإلحداف إلى الػالجيغ، كاألقارب كالزعفاء. 
ال يحب: لعل ذلظ أفزل لو لكي يتػب. يسقت: قج يػّلج  .(إف هللا يسقت مغ كاف مختااًل فخػًرا)

 لو عقجة نفدية تسشعو مغ التػبة!
 
" الحيَغ يبخمػَف ويأمخوَف الشاَس بالبخِل ويكتسػَف ما آتاىُع هللُا ِمغ فزمِو  37سػرة الشداء 4

 تجنا لمكافخيَغ عحاًبا ُمييًشا "وأع
أف يكػف الشاس مثميع، لعل ذلظ مغ : ىع بخبلء كيخيجكف يبخمػف كيأمخكف الشاس بالبخل 

يع : مغ الساؿ، يكتسػف ثخكاتع. يكتسػف ما آتاىع هللا مغ فزموباب الحساية ليع كلترخفاتي
كالخبخ مححكؼ مقجر. كلعل التقجيخ: ىع : مبتجأ، لمتيخب مغ الػضائف )التكاليف( السالية. الحيغ

 لع يقل: كأعجدنا. نا ليع عحاًبا مييًشا(.أعتجعتجنا ليع عحاًبا مييًشا. لع يقل: ): أ الكافخكف، أك
 
" والحيَغ ُيشفقػَف أمػاَليع ِرئاَء الشاِس وال يؤمشػَف باهلِل وال باليػـِ اآلِخِخ  38سػرة الشداء 4

 يصاُف لُو قخيًشا فداَء قخيًشا "وَمغ يكِغ الذ
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: قخيًشا مفعػؿ ألجمو. رئاء: ىع الشاس، ألجل الذيخة كاالفتخار.ا رئاء الشاس: لكي يخ  
فداء : قخيشيع الذيصاف. في ىحه اآلية الخبخ مححكؼ تقجيخه: ىع كافخكف، أكصاحًبا. كحلظ 

 قخيًشا: تسييد مشرػب. التقجيخ: فداء ىحا القخيغ قخيًشا.
 
هللُا وكاَف هللُا  " وماذا عمييع لػ آمشػا باهلِل واليػـِ اآلِخِخ وأنفقػا مسا رزقيُع  39سػرة الشداء 4

 " بيع عميًسا
؟ كأف  يعمع بشفقتيع، أال يكفييع ذلظأؼ ماذا عمييع لػ أنفقػا لػجو هللا، دكف رياء، فاهلل 

يػـ ىشاؾ تخابًصا بيغ اإليساف كاإلنفاؽ. فالسؤمغ يشفق، كالكافخ يبخل. السؤمغ يشفق ألنو يؤمغ بال
لع يقل: )إف هللا بيع عميع(. لع يقل: )إف  ككاف هللا عميًسا بيع(.اآلخخ كيشتطخ الثػاب. لع يقل: )

 ، أك عمى إيسانيع كإنفاقيع.: ؼيجازييع عمى كفخىع كبخميععميًسا هللا كاف بيع عميًسا(.
  

ؤِت ِمغ َلُجْنُو أجًخا " إفَّ هللَا ال َيطمُع مثقاَؿ َذرٍَّة وإْف تُظ حدشًة يزاِعْفيا ويُ  40سػرة الشداء 4
 عطيًسا "
كإف تظ سيئة ال : أؼ كإف تظ حدشة يزاعفيا مثقاؿ: تسييد. مثقاؿ: ثقل، كزف. 

: مغ عشجه. معشى اآلية أف هللا يزاعف الحدشات كال يزاعف الديئات. يزاعفيا. مغ لجنو
  أجًخا عطيًسا: لعمو الجشة. كىحا مغ فزمو كرحستو بعباده.

 
ٍة بذييٍج وجئشا بَظ  41سػرة الشداء 4  عمى ىؤالِء شييًجا "" فكيَف إذا جئشا ِمغ كلِّ أمَّ

ىحه األمة(. عخفشا ىحا مغ قػلو  نبيّ يا )يع، أك نبيّ : ىػ نبيّ إذا جئشا: يـػ الحداب. بذييج 
 كجئشا بظ عمى أمتظ شييًجا. : عمى ىؤالء السذخكيغ، مذخكي مكة."بظ". عمى ىؤالء

 
رُض وال بيُع األ ُتَدػَّى  الحيَغ كفخوا وعَرػا الخسػَؿ لػ " يػَمئٍح يػدُّ  42سػرة الشداء 4

 يكتسػَف هللَا حجيًثا " 
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: مغ رسل هللا. كفخكا كعرػا الخسػؿ: دمحم أك أؼ رسػؿ يػمئح: يـػ الحداب. الخسػؿ 
رض: يريخكف مثل األرض : لػ تدػػ بيع األكعرػا الخسػؿ. لػ تدػػ بيع األرضعرػا هللا 

ي بصشيا. كال يكتسػف : يريخكف ف(، أك40يقػؿ الكافخ يا ليتشي كشت تخاًبا" )سػرة الشبأ ك سػاء. "
يػّدكف أف  ال يدتصيعػف ألف جػارحيع تذيج عمييع.: هللا حجيًثا: جسمة حالية. قج يكػف السعشى

 تدّػػ بيع األرض.
 
" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال تقَخُبػا الربلَة وأنتع ُسكاَرى حتى تعمسػا ما  43سػرة الشداء  4

سبيٍل حتى تغتدمػا وإْف كشتع َمْخَضى أو عمى سَفٍخ أو جاَء أحٌج تقػلػَف وال ُجُشًبا إال عابخي 
ًبا فامدُحػا بػجػِىكع  ِمشكع ِمَغ الغائِط أو المدتُع الشداَء فمع تججوا ماًء فتيسَُّسػا صعيًجا شيِّ

 ا "وأيِجيكع إفَّ هللَا كاَف عفًػا َغفػرً 
تحخيًسا نيائًيا، بل كانت ىحه : لع يكغ الخسخ قج حـخ ال تقخبػا الربلة كأنتع سكارػ  

: كثيًخا ما تحكخ اليـػ ىحه العبارة في معخض رج في التحخيع. ال تقخبػا الربلةإحجػ مخاحل التج
يعمع ما  : فالدكخاف الال يكسميا. حتى تعمسػا ما تقػلػف استشكار مغ يقف عشج ىحا الحج مشيا ك 

يغ، أك ال تقخبػا مػاضع الربلة فخ : أؼ ال تقخبػا الربلة جشًبا إال مدايقػؿ. عابخؼ سبيل
الحاجة،  : مكاف قزاء)السداجج( إال مارِّيغ مجتازيغ. التقجيخ: كال جشًبا حتى تغتدمػا. الغائط

بو عغ البػِخاز  ( مغ األرض الحؼ يػارؼ مغ يجخل ؼيو، فكشيكأصمو السكاف السصسئغ )السشخفس
ؿ مًعا. فالمفع كشاية، كلكشو اليػـ يصمق (، كأضغ أنو كشاية عغ البخاز كالبػ 3/217)عسجة الحفاظ 

كصار كأنو حؿيقة كليذ بكشاية، فيػ إذف كشاية في األصل، كفي ذلظ الػقت عمى األقل. كلكشو 
لع  : كشاية عغ الجساع.ع آخخ، ىػ الخخاء. المدتع الشداءيبقى حتى اليـػ كشاية بالشدبة لمف

 يقل: مخضى أك مدافخيغ.
: مشو. فالتيسع شاىًخا. فامدحػا بػجػىكع كأيجيكعرجكا تخاًبا : فاقفتيسسػا صعيًجا شيًبا 

مخترخ بالشدبة لمػضػء كبالشدبة لمغدل. كالتيسع يحل محل الغدل كالػضػء، كليذ الػضػء 
 عفًػا عغ أعسالكع الدابقة، غفػًرا ليا. ا: ا غفػرً عفػً  فقط.

 لع يقل: )ككاف هللا عفًػا غفػًرا(. غفػر(. إف هللا عفػّّ )لع يقل: 
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ويخيجوَف  " ألْع تَخ إلى الحيَغ ُأوتػا نريًبا ِمَغ الكتاِب يذتخوَف الزبللَة  44سػرة الشداء  4

 أْف تِزمػا الدبيَل " 
 غ يعمسػف حًطا يديًخا مغ كتابيع.الحيأىل الكتاب. : الحيغ أكتػا نريًبا مغ الكتاب 

ضالُّػف ُمِزمُّػف. في مػضع آخخ: "اشتخكا الزبللة  : فيعتزّمػاذتخكف الزبللة كيخيجكف أف ي
باليجػ. يخيجكف  : يدتبجلػف الزبللة(. يذتخكف الزبللة )باليجػ(175ك 16البقخة باليجػ" )

 : يخيجكف أف يزمػكع.أف تزمػا الدبيل
شافدة فاألمة الستقجمة ال تحب أف تدبقيا أمة أخخػ، ؼيجب عمى ىحه األمة أف تجخل حمبة الس

سبيمو مغ داخل  بجج كاجتياد كمرابخة. كمغ الرعب أف يأتي التقجـ مغ خارج، فبل بج أف يجج
 لع يقل: الدبيبل.: الحع الفاصمة تجج أنيا مختمفة عغ جاراتيا. األمة. الدبيل

 
 هلِل ولًيا وكفى باهلِل نريًخا "" وهللُا أعمُع بأعجاِئكع وكفى با 45سػرة الشداء 4

يعخفيع كقج ال تعخفػنيع. لع يقل:  اتبعتع ىجػ هللا فاهلل يكؽيكع أعجاءكع، فيػأؼ إذا  
 كلًيا: يميكع كيمي أمػركع )الصبخؼ(.(. )ككفى باهلل كلًيا كنريًخا

ة. كييـد الكافخيغ كلػ كانػا كثيخؼ تفيج اآلية أف هللا يشرخ السؤمشيغ كلػ كانػا قميمي العجد كالعجّ 
 ة.العجد كالعجّ 

 
" ِمَغ الحيَغ ىاُدوا ُيَحخِّفػَف الَكِمَع عغ مػاضعِو ويقػلػَف سسعشا وعَريشا  46الشداء سػرة 4

يِغ ولػ أنَّيع قالػا سسعشا وأشعشا واسسْع  واسسْع غيَخ ُمْدَسٍع وراِعشا ليِّا بألدشِتيع وشعًشا في الجِّ
 َف إال قميبًل "كفِخىع فبل يؤمشػوانُطْخنا لكاَف خيًخا ليع وأقػـَ ولكْغ لعشيُع هللُا ب

(. أك التقجيخ: ِمغ الحيغ ىادكا   مغ الحيغ ىادكا يحّخفػف: مغ الحيغ ىادكا فخيق )أك قـػ
: الكبلـ. يحخفػف الكمع عغ مػاضعو :(. الكمع1/239َمغ يحّخفػف )قارف معاني القخآف لؤلخفر 

: لًيا بألدشتيعسع ال أسسعظ هللا. : اسو كسياقو. اسسع غيخ مدسع: اسسع ال سسعت، أكعغ معاني
: االنعصاؼ، االنثشاء. يثشػف إلى كبلـ ال يقرج بو ضاىخه. الميفتبًل كتحخيًفا، ألجل الػصػؿ 
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 : تغييخ الكمسة. يمػكف ألدشتيع كيصعشػف في الدسع صػرة لفع آخخ. أك المي ألدشتيع ليكػف لمفع
 ". ؿ "راعشاعاة، كباششيا مغ الخعػنة. انطخنا: بج: ضاىخىا مغ السخا في الجيغ. راعشا

: أؼ يؤمشػف ببعس الكتاب كيكفخكف ببعس، كالبعس األكؿ قميل جًجا كغيخ ال يؤمشػف إال قميبلً 
: ال يؤمشػف اإليساف القميل. كقج يكػف السعشىكاٍؼ، كمغ ثع فإف كفخىع غالب. كلغ يشفعيع ىحا 

كأف الستكمع  أبًجا، فالعخب يدتعسمػف القمة عػًضا عغ الشفي لزخب مغ االحتخاز كاالقتراد.
. كأضغ أف )ابغ عصية كالدمخذخؼ كابغ عاشػر( فيثبت القميل كىػ يخيج الشفي ،يخذى التعسيع

 ىحا يسكغ أف يشصبق عمى المغات األخخػ غيخ العخبية.
 
ًقا ِلَسا مَعكع ِمغ قبِل أْف  47سػرة الشداء 4 " يا أيُّيا الحيَغ ُأوتػا الكتاَب آِمشػا بسا ندَّلشا ُمَرجِّ

ىا عمى أدباِرىا أو نمعَشيع كسا لعشَّا أصحاَب ال نصِسَذ   دبِت وكاَف أمُخ هللِا مفعػاًل "وجػًىا فشخدَّ
: ندلشا القخآف مرجًقا لمتػراة. ا الييػد. ندلشا مرجًقا لسا معكع: ىشالحيغ أكتػا الكتاب 

نصسذ األنف كالعيغ حتى تريخ  صسذ كجػًىا فشخدىا عمى أدبارىا: أؼ: عمى شكل أدبارىا.ن
نصسذ أصحابيا عغ اليجػ. أدبارىا: أدبار أصحابيا. لع يقل: )قبَل أف نصسذ(.  كاألقفاء، أك

كجعل مشيع القخدة نجعميع قخدة كخشازيخ. قاؿ تعالى: " :نمعشيع كسا لعشا أصحاب الدبت
أصحاب الدبت: أصحاب  فًحا.: ناهللا: ىشا الصسذ كالمعغ. مفعػالً  (. أمخُ 60السائجة " )شازيخكالخ

شعػا مغ صيج األسساؾ يـػ الدبت، فراركا يرصادكنيا مُ  حيمة الدبت في اصصياد الحيتاف.
 يـػ الدبت كيجسعػنيا يـػ األحج!

 )إف أمخ هللا مفعػؿ(. )إف أمخ هللا كاف مفعػاًل(،لع يقل: 
 
" إفَّ هللَا ال َيغفُخ أْف ُيذخَؾ بِو وَيغفُخ ما دوَف ذلَظ لَسغ يذاُء وَمغ ُيْذِخْؾ  48سػرة الشداء 4

 باهلِل فقج افتخى إثًسا عطيًسا "
: كافخ مات عمى كفخه فيحا مخمج في الشار بإجساع، كمؤمغ محدغ الشاس أربعة أصشاؼ 

ئب مات عمى تػبتو فيحا عشج أىل لع يحنب قط كمات عمى ذلظ فيػ في الجشة بإجساع، كتا
مات قبل تػبتو فيحا مػضع خبلؼ  الدشة كجسيػر فقياء األمة الحق بالسؤمغ السحدغ، كمحنب
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(. اإلشخاؾ باهلل ال يغتفخ، كصاحبو يجخل الشار. أما ما دكف الذخؾ 5/81تفديخ ابغ عاشػر )
ارتكب  افتخػ:الديئات.  مغ السعاصي فإف هللا يغفخه كيجخل صاحبو الجشة إذا فاقت الحدشاتُ 

 إثع االفتخاء عمى هللا بالكحب الذشيع.
 
ػَف أنفَديع بِل هللُا يدكِّي  49سػرة الشداء  4 َمغ يذاُء وال ُيطمسػَف " ألْع تَخ إلى الحيَغ ُيدكُّ

 فتيبًل "
ليشالػا شيًئا مغ : نحغ أبشاء هللا كأحباؤه، أك يدكي بعزيع بعًزا يع: يقػلػف يدكػف أنفد 
 بل هللا يدكي: أؼ ال تدّكػا أنفدكع بل هللا يدّكي مغ يذاء.الجنيا. 

الفتيل: ما يكػف في شق الشػاة. الشقيخ: الشقخة في ضيخىا. القصسيخ: المفافة التي عمى ضيخىا 
 ا" )الشداءال يؤتػف الشاس نقيخً (. "124(. "كال يطمسػف نقيًخا" )الشداء 237/ 3)عسجة الحفاظ 

 .طمسػف كلػ بأقل القميل، كلػ مثقاؿ ذرةال يُ فتيبًل: (. 13فاشخ (. "ما يسمكػف مغ قصسيخ" )53
يفيع مغ اآلية أف تدكية الشفذ غيخ جائدة، بخبلؼ تدكية الغيخ. كقج يمجأ بعس الشاس إلى 

 ، لمػصػؿ إلى أغخاض دنيػية كالسشاصب كالجػائد. ىحه حيمةخاء ألدشة الغيخ لمثشاء عمى نفدوش
 غيخ مذخكعة، كعمى صاحبيا أال يخضى بيا إذا كاف مؤمًشا صادًقا.

 
 الكحَب وكفى بِو إثًسا مبيًشا " " انطْخ كيَف َيفتخوَف عمى هللاِ  50سػرة الشداء 4

  تسييد مشرػب.ا: إثسً : يختمقػف. يفتخكف  
 
" ألع تَخ إلى الحيَغ ُأوتػا نريًبا ِمَغ الكتاِب ُيؤمشػَف بالِجْبِت والصاغػِت  51سػرة الشداء  4

 أىجى ِمَغ الحيَغ آمشػا سبيبًل "ويقػلػَف لمحيَغ كفخوا ىؤالِء 
ا يديًخا. كقج يكػف السقرػد : الحيغ يعمسػف مغ كتابيع حطً الحيغ أكتػا نريًبا مغ الكتاب 

كأصل الكمسة مغ الِجْبذ. الصاغػت: صشع، كأصمو مغ : صشع، الجبتبيع: أىل الكتاب. 
 .256راجع البقخة الصػياف. 
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: أنتع لمقػؿ بسعشاه، ألنيع إنسا قالػا : أؼ الحيغ كفخكا. كىػ حكايةأىجػ: أؼ أنتع أىجػ. ىؤالء
ركا بعس الييػد لبعس في شأف أىل مكة أىجػ، أك قاؿ ما : ىؤالء أىجػ، أؼ حيغ تشاجػا كزكَّ

ليع بالسعشى، ألنيع إنسا قالػا )ىؤالء أىجػ مغ " حكاية لقػ "مغ الحيغ آمشػا :سيقػلػنو. كحلظ قػلو
 (.سذخكيغ أىجػ مغ السؤمشيغ. لع يقل: )أىجػ سبيبًل مغ الحيغ آمشػا(، أؼ إف الدمحم كأتباعو

  سبيبًل: تسييد.
 
  فمْغ تجَج لُو نريًخا " هللاُ  " أولئَظ الحيَغ لعشيُع هللُا وَمغ يمعغِ  52سػرة الشداء 4

: يسشع عشو العحاب. فميخر . نريًخا(كمغ يمعشو هللا)لع يقل: يقل: )كمغ لعغ هللا(. لع  
 ىؤالء كأمثاليع لعشة هللا. فسغ لعشو هللا فبل ناصخ لو.

 
 إًذا ال ُيؤتػَف الشاَس نقيًخا "" أـ ليع نريٌب ِمَغ الُسمِظ ف 53سػرة الشداء 4

: ىػ الشكتة في ضيخ الشػاة. أؼ ال يؤتػف نقيًخا: ال يؤتػف الشاس مشو نقيًخا ال يؤتػف الشاس 
لبخل. لع يقل: )ال يؤتػف الشاس مشو نقيًخا(. لع الشاس مشو شيًئا. كىحا كشاية عغ شجة الحخص كا

نقيخا: مفعػؿ بو ثاف، أؼ: نقيًخا مغ  (.السمظ ال يؤتػف الشاس مشو نقيًخاأـ ليع نريب مغ يقل: )
 )سمصة(.ممظ 
*** 

 ممحق باآلية:
  االستئثار بالدمصة

 
 الكبلـ عغ الييػد، الحيغ استأثخكا بالدمصة كال يدالػف.

 الدمصة قج تكػف ضاىخة، كقج تكػف خؽية )حكػمة عالسية خؽية(.

*** 
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 أـ: بْل، أك ىْل.

 الشقيخ: الشقصة )أك الشقخة( فػؽ ضيخ الشػاة.

 نقيًخا:

 أؼ نقيًخا مشو.

 القميل: استئثار مصمق!كىػ أقل 

*** 

 اآلية تفيج ضخكرة تػزيع الدمصات، كالبعج عغ احتكارىا كاالستئثار بيا، كعجـ تجاكليا.

 كىشاؾ آية أخخػ تفيج ضخكرة تػزيع الجخػؿ كالثخكات:

 . 7( الحذخ كي ال يكػف ُدكلة بيغ األغشياء مشكع)

كأف يؤدؼ إلى االستبجاد كالتحكع، سػء تػزيع الدمصات، كسػء تػزيع الجخػؿ كالثخكات، ال بج 
 كالثػرات كاالنقبلبات، كضخكب مغ الجمار كالخخاب.

 وهللا أعمع.

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شػاؿ  03

 ـ2020أيار  26
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" أـ َيحدجوَف الشاَس عمى ما آتاىُع هللُا ِمغ فزمِو فقج آتيشا آَؿ إبخاـيَع  54سػرة الشداء  4

 ُممًكا عطيًسا "لحكسَة وآتيشاىع الكتاَب وا
: تسشي يقتخف بالدعي في إزالتيا. الػبصة: تسشي زكاؿ الشعسة عغ الغيخ، كربسا الحدج 

 عميو كسمع كالسؤمشيغ. الحكسة: : يعشي الشبي صمى هللانعسة فبلف دكف زكاليا عشو. الشاسمثل 
يع الكتاب كالحكسة كممًكا عطيًسا): الشبػة. لع يقل  .(فقج آتيشا آؿ إبخـا

 
 " فسشيع َمغ آَمغ بِو ومشيع َمغ صجَّ عشُو وكفى بجيشََّع سعيًخا "  55الشداء  سػرة4

 عشو. : لسغ صجّ بو: بسحسج. صج عشو: أعخض عشو. ككفى بجيشع سعيًخا 
 
لشاىع  56سػرة الشداء  4 " إفَّ الحيَغ كفخوا بآياِتشا سػَؼ ُنرمييع ناًرا كمسا َنِزَجْت جمػُدىع بجَّ

 إفَّ هللَا كاَف عديًدا حكيًسا "ُجمػًدا غيَخىا ِليحوقػا العحاَب 
كىحا مغ اإلعجاز العمسي، فقج ثبت عمسًيا أف الجمج ىػ مػضع اإلحداس، فإذا زاؿ الجمج  

درة تب ليع الخمػد مع تبجيل الجمػد )ؿ عاد اإلحداس بالعحاب، كبيحا يكجّ إذا بُ زاؿ اإلحداس، ف
 عديًدا حكيًسا: قػًيا في عقابو، حكيًسا: في جدائو. (. 396شديل ص الت
 
" والحيَغ آمشػا وعِسمػا الرالحاِت سُشجخميع جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر  57سػرة الشداء 4

خٌة وُنجخميع ِضبًل ضميبًل "فييا أزواٌج مخالجيَغ فييا أبًجا ليع   صيَّ
سيسا  : دائًسا، ال يجخمو ما يجخل ضل الجنيا مغ الحّخ. ىحا جدء مغ نعيع الجشة، كالضميبلً  

غ حخارة الذسذ في ببلدىع. لع يقل: )جشات تجخؼ تحتيا بالشدبة لمعخب الحيغ يعانػف م
 لع يقل: )كسشجخميع ضبًل ضميبًل(. (.األنيار

ذا كاف الخمػد د بعزيع بيشيسا، كأنا أقػؿ: إ، قاؿ: خالجيغ فييا أبًجا. ميّ (خالجيغ فييا)لع يقل: 
 ، فإف )أبًجا( تكػف لمتأكيج.التأبيجيعشي 
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وا األماناِت إلى أىِميا وإذا حكستع بيَغ الشاِس أف  58سػرة الشداء  4 " إفَّ هللَا يأمُخكع أْف ُتؤدُّ
 سسيًعا بريًخا " ِنِعسَّا َيعطكع بِو إفَّ هللَا كافَ  تحكسػا بالعجِؿ إفَّ هللاَ 

كىحا يتزسغ كدائع األمانة، كسا يتزسغ الػضائف التي يجب أف تدشج إلى مغ يدتحقيا  
: فالعجؿ كالقػة ىسا ركشا التقجـ كستع بيغ الشاس أف تحكسػا بالعجؿعمًسا كعسبًل كأمانة. كإذا ح

أف تؤدكا ) :ة، مثل الزعف سػاء بدػاء. لع يقلكالتحزخ. فالطمع يؤدؼ إلى سقػط الحزار 
تع األمانات أف تؤدكىا إف هللا يأمخكع إذا أخحنات إلى أىميا كأف تحكسػا بالعجؿ(. لع يقل: )األما

 إلى أىميا(. 
عع الحؼ : نِ . كالسخرػص بالسجح مححكؼ تقجيخه: ِنْعَع ما يعطكع بوِنِعسَّا يعطكع بو 

 (.      159العجؿ، حدبسا ىػ كاضح مغ اآلية )إفحاـ ص ب يعطكع بو أداء األمانة كالحكع
(، أؼ: نعع شيئػًا ىي 271" )البقخة الرجقات فشعسَّا ىي اإف تبجك : "كمثمو قػلو تعالى 

 كقج يكػف التقجيخ: فشعع الرجقات ىحه. (.4/404)البخىاف 
 ا(.ا بريخً لع يقل: )إف هللا سسيع بريخ(، )ككاف هللا سسيعً 

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا أشيعػا هللَا وأشيعػا الخسػَؿ وأولي األمِخ مشكع فإْف  59 سػرة الشداء4

وُه إلى هللِا والخسػِؿ إْف كشتع تؤمشػَف باهلِل واليػـِ اآل ِخِخ ذلَظ خيٌخ وأحدُغ تشازعتع في شيٍء فخدُّ
 تأويبًل "
: تفديًخا، تأكيبلً ػاًبا. خيخ: ثأكلي األمخ: األمخاء، أك العمساء. تؤمشػف: أؼ تؤمشػف حًقا.  

 أك عاؾبة كمآاًل. 
إلى هللا  التشازع بيغ الشاس إذا ُردَّ إلييع فبل سبيل إلى حمو، كإذا ُحلَّ لع يكغ عاداًل، أما إذا ردّ 

 فإف الحل يريخ سيبًل، كيكػف عاداًل، كيخضى بو الشاس.
 
ُأندَؿ إليَظ وما ُأندَؿ ِمغ َقبمَظ " ألْع تَخ إلى الحيَغ يدعسػَف أنيع آَمشػا بسا  60سػرة الشداء 4

ُف أْف ُيزمَّيع ضبلاًل ُيخيجوَف أف يتحاكسػا إلى الصاغػِت وقج ُأمخوا أْف َيكُفخوا بِو ويخيُج الذيصا
 بعيًجا "
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الكتب الدساكية الدابقة. لع يقل: )كما أندؿ  :ما أندؿ إليظ: القخآف. ما أندؿ مغ قبمظ 
الصاغػت ثع لفع الذيصاف، كالثاني مخادؼ لؤلكؿ. التحاكع  : الذيصاف. كرد لفعقبمظ(. الصاغػت

إما أف يكػف إلى هللا أك إلى الذيصاف. قج يقػؿ اإلنداف إنو مؤمغ، كلكشو ال يتحاكع إلى هللا، بل 
و شيًئا فذيًئا حتى يأخح بو إلى إلى غيخه! تفيج اآلية أف مغ يتبع الذيصاف فإف الذيصاف يزمّ 

 .256راجع البقخة  و.أبعج الزبلؿ كأعسق دركات
 
قيَغ " وإذا قيَل ليع تعاَلػا إلى ما َأندَؿ هللُا وإلى الخسػِؿ رأيَت السشاف 61سػرة الشداء 4

وَف عشَظ ُصجوًدا "   َيُرجُّ
أما السشافق فإنو  ،عخضػف. السؤمغ يحب الكتاب كالدشة: يُ كف : القخآف. يرجّ ما أندؿ هللا 

 لع يقل: )رأيتيع يرّجكف(. يسا.يشفخ مشيسا، كيبعج عشيسا، كيحتاؿ عمي
 
مْت أيجيِيع ثعَّ جاؤوَؾ َيْحِمفػَف باهلِل  62سػرة الشداء  4 " فكيَف إذا أصابتيع مريبٌة بسا قجَّ
 أرْدنا إال إحداًنا وتػؼيًقا "  إفْ 

: ما أردنا. أؼ ما أردنا بالتحاكع إلى مغ : مغ األعساؿ القبيحة. إف أردنابسا قجمت أيجييع 
، بخبلؼ السؤمغ. إف معالجة السرائب في نياية . السشافق يمجأ إلى الحمف كثيًخاإليوتحاكسشا 

السصاؼ تقع عمى مغ ندلت بيع، حتى كلػ كاف غيخىع يتآمخ عمييع. فالتآمخ ال يسكغ الديصخة 
عميو، كلكغ مغ السسكغ الديصخة عمى الشفذ كمصالبتيا بإيجاد السخارج كالحمػؿ. كالقػة تسشع 

 تقممو، كتزفي السيابة كاالحتخاـ.التآمخ أك 
 
في " أولئَظ الحيَغ يعمُع هللُا ما في قمػِبيع فأعِخْض عشيع وِعْطيع وُقْل ليع  63سػرة الشداء  4

 أنفديع قػاًل بميًغا "
: مغ الشفاؽ. أمخ هللا رسػلو بسعاممتيع معاممة السشافقيغ ال معاممة ما في قمػبيع 

: فالفكخة حتى لػ كانت حسًجا يقتل أصحابو. قػاًل بميًغايقاؿ إف مالكافخيغ، سًجا لمحريعة، كي ال 
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بج مغ حدغ عخضيا كالببلغة في إيراليا، حتى ترل إلى  جيجة فيحا ال يكفي، بل ال
 لع يقل: )قػاًل بميًغا في أنفديع(. السخاشب، كتكػف فاعمة كمؤثخة.

 
هللِا ولػ أنَّيع إذ ضمسػا أنفَديع  " وما أرسمشا ِمغ رسػٍؿ إال لُيصاَع بإذفِ  64سػرة الشداء 4

 لػججوا هللَا تػَّاًبا رحيًسا " جاؤوؾ فاستغفخوا هللَا واستغفَخ ليُع الخسػؿُ 
: يقبل لع يقل: )كاستغفخت ليع(. تػاًبا : بالكفخ كعجـ قبػؿ حكع الخسػؿ.ضمسػا أنفديع 

 يغة السبالغة.. ليحا جاء الػصف بر، كيقبل التػبة مغ جسيع الحنػبتػبة الشاس جسيًعا
 
" فبل وربَِّظ ال يؤمشػَف حتى ُيحكِّسػَؾ ؼيسا َشَجَخ بيشيع ثع ال يججوا في  65سػرة الشداء 4

 ا مسا قزيَت ويدمِّسػا تدميًسا "أنفِديع حَخجً 
يحكسػا  . حتى يحكسػؾ أنت كال60ك 59: لفيع سخ ىحا المفع راجع اآلية يحكسػؾ 

: الذجخة التبذ، كقع مغ السذاجخة: السشازعة. كمشو: اختمف، الذيصاف أك الصاغػت. شجخَ 
بلؼ أغرانيا كتذعب أفشانيا. كمشو: السذاجخة أك الذجار: الختبلط أصػاتيع. حخًجا: الخت

: أحخاج. فاإليساف مشتٍف إذا لع يصبق السدمسػف و: الذجخ السمتف. كجسعضيًقا. كأصل الحخج
ػؿ مصمق. لعل التقجيخ: تدميًسا مصمًقا. قاؿ أبػ تدميًسا: مفعالكتاب كالدشة بكل انذخاح كتدميع. 

شو كػنو فاصمة"حياف:   ."أكج الفعل بالسرجر عمى سبيل صجكر التدميع حؿيقة، كحدَّ
 
" ولػ أنَّا كتبشا عمييع أِف اقتمػا أنفَدكع أو اخُخجػا ِمغ دياِركع ما فعمػُه إال  66سػرة الشداء  4

 "قميٌل مشيع ولػ أنَّيع فَعمػا ما ُيػَعطػَف بِو لكاَف خيًخا ليع وأشجَّ تثبيًتا 
أؼ جاىجكا : قاتمػا كعخضػا أنفدكع لمقتل، كتبشا: فخضشا. اقتمػا أنفدكع: لعل السعشى 

. كفي (ما فعمو إال قميٌل مشيع): ليع. لع يقلقػة : ؤمخكف بو. تثبيًتا: ما يبأنفدكع. ما يػعطػف بو
: ، السعشى: بجؿ مغ الزسيخ السدتتخ(. قميل4/395قخاءة: ما فعمػه إال قميبًل مشيع )السقتزب 

 لع يقل: )خيًخا ليع كأثبت(. فعمو قميل مشيع.
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 " وإًذا آلتيشاىع ِمغ َلُجنَّا أجًخا عطيًسا "  67سػرة الشداء  4
أجًخا عطيًسا: ىػ  : ثػاًبا.ثع لػ فعمػا آلتيشاىع. مغ لجنَّا: مغ عشجنا. أجًخا: أؼ كمغ كإًذا 
 الجشة.

 
 " وليجيشاىع ِصخاًشا مدتؿيًسا " 68سػرة الشداء  4

  
 بشدع الخافس. لعمو مشرػب       
 التقجيخ:       
 كليجيشاىع إلى صخاط مدتؿيع.       

 قاؿ تعالى:
 .)كييجييع إلى صخاط مدتؿيع(

 كغيخىا مغ آيات أخخػ كثيخة. 16كسا في السائجة 
 وهللا أعمع.

 
 ديغ هللا صخاط مدتؿيع، يػصل إلى هللا مغ أقخب شخيق، كال يجػز االلتفاؼ عميو بالحيل. 

 
فأولئَظ مَع الحيَغ أنعَع هللُا عمييع ِمَغ الشبييَغ  " وَمغ ُيصِع هللَا والخسػؿَ  69سػرة الشداء 4

يقيَغ والذيجاِء والرالحيَغ وحَ    ُدَغ أولئَظ رؼيًقا "والِرجِّ
الرّجيقيغ: الحيغ بادركا لمترجيق باألنبياء، مثل أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو.  

الحيغ(. لع يقل:  رؼيًقا: تسييد مشرػب. لع يقل: )فيػ معالرّجيق: صيغة مبالغة مغ الرجؽ. 
 لع يقل: )كحدغ ىؤالء رؼيًقا(. (.)كمغ يصيعػا هللا كالخسػؿ

 
 ِمَغ هللِا وكفى باهلِل عميًسا "" ذلظ الفزُل  70سػرة الشداء 4

 لع يقل: )ىحا الفزل(.الفزل: فزل الخفقة.  
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 عميًسا: تسييد.. فاعل باهلل: اسع الجبللة مجخكر لفًطا مخفػع محبلً  : بسغ يدتحق الفزل.عميًسا
 
 " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ُخحوا ِحْحَركع فانِفخوا ُثباٍت أو انِفخوا جسيًعا " 71سػرة الشداء 4

 ثبات: ليذ معشاىا أفخاًدا.  ِحْحر كالَحَحر بسعشى كاحج. ثبات: فخًقا، جسع: ُثَبة: فخقة.ال 
ػر العدكخية كاألمػر : أخح الحيصة كالححر مصمػب في األمجسيًعا: مجتسعيغ. خحكا ححركع

 االقترادية كاإلدارية.
 
َئغَّ فإْف أصابتكع مريبٌة قاَؿ قج أنعَع هللاُ  72سػرة الشداء 4 عميَّ إذ لع  " وإفَّ ِمشكع َلَسغ َلُيَبصِّ

 أكْغ معيع شييًجا "
: يتثاقمغَّ   : أشيج الحخب، أك قتيبًل، شييًجاالكبلـ عغ السشافق. . في الخخكج لمجياد يبصئغَّ

(. ال يدخع كغيخه في أكغ معيع قتيبًل أك جخيًحالع يحب الذيادة كيدخخ مشيا. لع يقل: ) ال كىػ
 كيشجػ ىػ في زمغ التباشؤ. ،الخخكج بل يتباشأ عدى أف يراب غيخه

 
ٌة يا  73سػرة الشداء 4 " ولئْغ أصابكع فزٌل ِمَغ هللِا َليقػَلغَّ كأْف لْع تكْغ بيَشكع وبيَشُو مػدَّ

 َعيع فأفػَز فػًزا عطيًسا "شُت مليتشي ك
: جسمة اعتخاضية. يحبُّ أف يكػف سة. كأف لع تكغ بيشكع كبيشو مػدة: نرخ كغشيفزل 

. قج كاف لو مغ الخمصة مع الغانسيغ ما شأنو أف يكػف سبًبا في  معيع في السغشع، دكف السغـخ
" ألف لفع "مػّدة: لع يكغ. ذلظ انتفاعو بالشرخ كالغشيسة. لع تكغ: في قخاءةخخكجو معيع، ك 

سيسا كأف ىشاؾ فربًل بيغ الفعل كفاعمو. إذا أصيبػا فخح بأف لع  غيخ حؿيقي، المجازؼ مؤنث 
يكغ معيع، كإذا انترخكا كغشسػا نجـ أف لع يكغ معيع. كالحؿيقة أنو ال يحب الجياد، كال يحب 

 . ليتشي: يا: لمتشبيو. يا أف يكػف معيع حتى لػ انترخكا كغشسػا، إنو يحب السغشع دكف السغـخ
ليت: مغ أخػات إّف. كالشػف لمػقاية. كالياء: اسع ليت في محل نرب. جسمة: كشت معيع: خبخ 

 لع يقل: )يا ليتشي كشت معكع(. ليت.
*** 
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 ممحق باآلية:
 كأف لع تكغ بيشكع كبيشو مػّدة: ىل فيسيا السفدخكف؟

 
 ما معشى ىحه الجسمة االعتخاضية؟

 كالغشيسة.فزل: ىػ الشرخ 
 َليقػَلّغ: أؼ السشافق.

 فػًزا عطيًسا: ىػ الشرخ كالغشيسة.
 السشافق ُيطيخ السػّدة لمسؤمشيغ، كيبصغ الكخه ليع.

 كاف بإمكانو أف يخخج معيع لمجياد كيغشع معيع إذا غشسػا.
 كأف لع تكغ بيشكع كبيشو مػدة: أؼ انكذفت مػّدتو بأنيا صػرية غيخ حؿيؿية.

 ليذ إال.ىحه محاكلة لمفيع 
*** 

 ىحه الجسمة يبجك لي أنو لع يفيسيا أحٌج مغ السفدخيغ، كلكشيع يتطاىخكف بأنيع فيسػىا!
حتى إف أبا حياف صاحب البحخ السحيط سخد أقػاليع، كىخب! كذكخ مشيع مغ يحب، كمغ لع 

 يحب )كالدمخذخؼ كالخازؼ(!
 وهللا أعمع بسخاده مغ ىحه العبارة.

*** 
 األربعاء:

 ىػ1441شػاؿ  04
 ـ2020أيار  27
 
وَمغ يقاتْل في  يذخوَف الحياَة الجنيا باآلخخةِ  " فمُيقاتْل في سبيِل هللِا الحيغَ  74سػرة الشداء 4

 ِمْب فدػؼ نؤتيِو أجًخا عطيًسا "سبيِل هللِا ؼُيقتْل أو َيغ
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َيغمب. السجاىج لو إحجػ : ُيغمب أك يذخكف: يبيعػف. ؼُيقتل: ؼُيغمب. ُيقتل أك َيغمب 
: الذيادة أك الشرخ. تفيج اآلية أنو عشج تعارض الجنيا مع اآلخخة يؤثخ السؤمغ اآلخخة. الحدشييغ

  كالجياد يحتاج مشو أف ُيغمِّب اآلخخة عمى الجنيا.
*** 

 ممحق باآلية:
 الحيغ يذخكف الحياة الجنيا باآلخخة: لساذا تجاىل السفدخكف الباء؟!

 
 في اآلية صعػبة:

)يذخكف( مغ األضجاد، يسكغ أف يعشي: )يذخكف(، كيسكغ أف مغ حيث إف الفعل:  -
 يعشي: )يبيعػف(. كسا يسكغ أف يعشي: )يدتبجلػف(.

)قاعجة مصمقة ال كجو لمذػاذ  مغ حيث الباء في قػلو: )باآلخخة(. فالباء تمحق الستخكؾ -
 . كبيحا يكػف السعشى: يتخكػف اآلخخة مغ أجل الجنيا. فييا(

السقرػد ىع السشافقػف الحيغ يدتبجلػف الجنيا باآلخخة، كاآلية دعػة ليع مغ باعتبار الباء يبجك أف 
أجل أف يفعمػا العكذ، فيتخكػا الجنيا كيقاتمػا ابتغاء اآلخخة، ليريخكا مؤمشيغ، كليحرمػا عمى 

 ثػاب الجياد في سبيل هللا.
 قاؿ تعالى:

 .86عشيع العحاب( البقخة  )أكلئظ الحيغ اشتخكا الحياة الجنيا باآلخخة فبل يخففُ 

 .بصخيقة قّز األثخ ىحه اآلية ىي مفتاح فيع اآلية أعبله

كذكخكا في اآلية قػليغ:  قارْف كتب التفديخ، حيث تجاىل السفدخكف )الباء( تجاىبًل تاًما!
 أحجىسا صحيح، كاآلخخ في نطخؼ مخفػض.

 ىحا وهللا أعمع.
*** 

 األربعاء:
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 ىػ1441شػاؿ  04
 ـ2020أيار  27
 
" وما لكع ال تقاتمػَف في سبيِل هللِا والسدتزعفيَغ ِمَغ الخجاِؿ والشداِء  75سػرة الشداء 4

ا والِػلجاِف الحيَغ يقػلػَف ربَّشا أخِخْجشا ِمغ ىحه القخيِة الطالِع أىُميا واجعْل لشا ِمغ لجنَظ وليً 
 واجعْل لشا ِمغ لجنَظ نريًخا "

الزعفاء، كالكافخ لجيو الحافد : الحع أف السؤمغ لجيو الشخػة كالجافع لشرخة السدتزعفيغ 
يج، : جسع كلي كالشطاـ غيخ اإلسبلمي. الػلجافبتدازىع. كىحا فخؽ كبيخ بيغ الشطاـ اإلسبلمال

لع يقل: )مغ ىحه القخية التي عيج بالػالدة. القخية: مكة. : قخيب الكىشا ىػ بسعشى الػلج. الػليج
 (.لع يقل: )كاجعل لشا مغ لجنظ كلًيا كنريًخاالسػف(. أىميا ض

 
" الحيَغ آمشػا ُيقاتمػَف في سبيِل هللِا والحيَغ كفخوا ُيقاتمػَف في سبيِل  76سػرة الشداء 4

 فَّ كيَج الذيصاِف كاَف ضعيًفا "الصاغػِت فقاِتمػا أولياَء الذيصاف إ
راجع مبالغة مغ الصػياف. صيغة  الصاغػت كالذيصاف بسعشى كاحج. كأصل الصاغػت 
 .256البقخة 
: بالشدبة لكيج هللا، كبالشدبة لعديسة السؤمغ. كؼيو تقػية لمسؤمغ عمى كيج الذيصاف، كأال ضعيًفا
لع يقل: )فقاتمػا  لع يقل: )إف كيج الذيصاف ضعيف(، )ككاف كيج الذيصاف ضعيًفا(. يخافو.

لع يقل: )إف كيج  أكلياء الصاغػت(. لع يقل: )كالحيغ كفخكا يقاتمػف في سبيل الذيصاف(.
  الصاغػت كاف ضعيًفا(.

*** 
 ممحق باآلية:

بط آدـ مغ الجشة؟  ىل الذيصاف ضعيف؟ كيف ىحا كقج ـأ
سبيِل الصاغػِت فقاِتمػا أكلياَء الحيَغ آمشػا ُيقاتمػَف في سبيِل هللِا كالحيَغ كفخكا ُيقاتمػَف في )

 .76( الشداء الذيصاف إفَّ كيَج الذيصاِف كاَف ضعيًفا
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*** 
 .54كيج الذيصاف ضعيف بالشدبة لكيج هللا )كمكخكا كمكخ هللا وهللا خيخ الساكخيغ( آؿ عسخاف 

 ككيج الذيصاف ضعيف إذا ُذكخ هللا كالتدمت أكامخه.
بل ىػ قػؼ جًجا، يجب الححر مشو، بالمجػء إلى هللا  لكغ كيج الذيصاف لئلنداف ليذ ضعيًفا،

يو، كبالحكخ كالجعاء كالتػكل.  كالتداـ أكامخه كاجتشاب نػـا
 

كبلـ هللا في الذيصاف قج يذعخؾ، كىحا مغ الذيصاف، أف الذيصاف نّج  في الذّخ! وهللا نّج في 
 الخيخ! 

 الجنيا إما الخحسغ كإما الذيصاف!
*** 

 الذيصاَف صبلحيات كاسعة جًجا!لقج أعصى هللُا 
)قاؿ رّب بسا أغػيتشي أُلزيشّغ ليع في األرض كأُلغػيّشيع أجسعيغ. إال عبادؾ مشيُع السخمريغ( -

 .40-39الِحْجخ 
)قاؿ ؼبسا أغػيتشي ألقعجّف ليع صخاشظ السدتؿيع ثع آلتيّشيع مغ بيغ أيجييع كمغ خمفيع كعغ -

 .17-16أيسانيع كعغ شسائميع( األعخاؼ 
 .62)لئغ أّخختشي إلى يـػ الؿيامة ألحتشكّغ ذريتو إال قميبًل( اإلسخاء -
)كاستفدْز مغ استصعت مشيع برػتظ كأجمْب عمييع بخيمظ كرِجمظ كشاركيع في األمػاؿ -

 .64كاألكالد كِعْجىع( اإلسخاء 
 .20)كلقج صّجؽ عمييع إبميُذ ضشَّو فاّتبعػه إال فخيًقا مغ السؤمشيغ( سبأ -
 .83-82عّدتظ أُلغػيّشيع أجسعيغ إال عبادؾ مشيُع السخمريغ( ص )قاؿ ؼب-
 .15-14)قاؿ َأنِطخني إلى يػـ ُيبعثػف قاؿ إنظ ِمغ الُسشَطخيغ( األعخاؼ -
)كقاؿ ألتخحّف مغ عبادؾ نريًبا مفخكًضا كألضّمشيع كألمشيّشيع كآلمخّنيع َليبتكّغ آذاف األنعاـ -

 .119-118الشداء كآلمخّنيع فمُيغيخّف خمَق هللا( 
 .62)كلقج أضّل مشكع جببًل كثيًخا( يذ -
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 .25)الذيصاُف سّػؿ ليع كأممى ليع( دمحم -
 .19)استحػذ عمييُع الذيصاُف فأنداىع ذكَخ هللا( السجادلة -
 .120)فػسػس إليو الذيصاُف قاؿ يا آدـُ ىل أدّلظ عمى شجخة الُخمج كُممٍظ ال يبمى( شو -
بصػا( البقخة  )كال تقخبا ىحه الذجخة- ... فأزّليسا الذيصاُف عشيا فأخخجيسا مسا كانا ؼيو كقمشا ـا

35-36. 
 .20)ما نياكسا ربكسا عغ ىحه الذجخة إال أف تكػنا ممكيغ أك تكػنا مغ الخالجيغ( األعخاؼ -
 .117)فقمشا يا آدـ إف ىحا عجٌك لظ كلدكجظ فبل ُيخخجّشكسا ِمغ الجشة فتذقى( شو -
 .121و فَغػػ( شو )كعرى آدـُ ربَّ -
 .27)أخخج أبػيكع مغ الجشة( األعخاؼ -
 .60)كيخيج الذيصاُف أف يزّميع ضبلاًل بعيًجا( الشداء -
 .4)ِمغ شّخ الػسػاس الخّشاس( الشاس -
 

 ىحا وهللا أعمع.
*** 

 الثبلثاء:
 ىػ1441ذك القعجة  03
 ـ2020حديخاف  23
 
" ألْع تَخ إلى الحيَغ قيَل ليع ُكفُّػا أيجَيكع وأؾيسػا الربلَة وآُتػا الدكاَة فمسا  77سػرة الشداء  4

ُكِتَب عمييُع القتاُؿ إذا فخيٌق مشيع َيخذػَف الشاَس كخذيِة هللِا أو أشجَّ خذيًة وقالػا ربَّشا ِلَع 
ختشا إلى أجٍل قخيٍب ُقْل متا ُع الجنيا قميٌل واآلخخُة خيٌخ ِلَسغ اتقى وال كتبَت عميشا القتاَؿ لػال أخَّ

 ُتطمسػَف فتيبًل " 
: يبجك أنيع عشجما لع يكغ كفػا أيجيكع: عغ القتاؿ. ُكتب: ُفخض. فمسا كتب عمييع القتاؿ 

نقاتل؟ الكبلـ : لساذا ال خكف بحب القتاؿ، كيخفعػف أصػاتيعالقتاؿ مكتػًبا عمييع كانػا يتطاى
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: بالشدبة لآلخخة مغ حيث السجة كمغ . متاع الجنيا قميلأؼ لػ أخختشا قميبلً  :بالسجاف! أجل قخيب
ال ُيطمسػف، بياء . كفي قخاءة: ك ل ىػ صفخ، كلع يخد الرفخ في القخآفكالكع، ب حيث الشػع

 خيخ لسغ اتقى: أؼ خيخ لمسؤمغ، كليدت خيًخا لمكافخ ألف مريخه إلى جيشع. الغيبة.
: كال تطمسػف شيًئا. مثبًل لمقمة. كال تطمسػف فتيبلً  ق الشػاة، يزخب: ىػ الخيط الحؼ في شفتيبلً 

سيسا الزعيف مغ القػؼ، كالدبب أنيع يذاىجكف بعزيع  الشاس يخذى بعزيع بعًزا، كال
بعًزا، لكغ مغ شعخ أف خذيتو لمشاس مثل خذيتو  أك أكثخ فميخاجع إيسانو. كىحه الخذية 

الشاس، كإال فإف القػؼ يأكل الزعيف، كال أحج يجخؤ عمى السصمػبة ىي التي تحقق العجؿ بيغ 
محاسبتو. فميذ مغ البصػلة أف تذيج مع القػؼ ضج الزعيف، إنسا البصػلة أف تشرخ 

، فأغمبيع يشذج الدبلمة سذايخسف قمسا نجج ىحا حتى بيغ الالزعيف إذا كاف القػؼ ضالًسا. كلؤل
كغيخ السؤمغ يخذى الشاس أكثخ مغ هللا. إذا في الجنيا! السؤمغ يخذى هللا أكثخ مغ الشاس، 

تعارضت الخذيتاف فعمى السؤمغ أف ُيغمِّب خذية هللا عمى خذية الشاس. كإذا عكذ لع يكغ 
 مؤمًشا.

 
" أيشسا تكػنػا ُيْجِرْكُكُع السػُت ولػ كشتع في بخوٍج ُمَذيَّجٍة وإْف ُتِرْبيع حدشٌة  78سػرة الشداء 4

وإْف ُتِرْبيع سيئٌة يقػلػا ىحِه ِمغ عشِجَؾ ُقْل ُكلّّ ِمغ عشِج هللِا فسا ليؤالِء  يقػلػا ىحِه ِمغ عشِج هللاِ 
 ػـِ ال يكادوَف يفقيػَف حجيًثا "الق

: مختفعة. أؼ كلػ كشتع في بخكج الدساء، أك في الحرػف بخكج: حرػف، قرػر. مذيجة 
القتاؿ، كيريبكع كأنتع  الحريشة. ال تيخبػا مغ الجياد لتيخبػا مغ السػت، فقج تشجػف مشو في

 ال يكادكف يفقيػف حجيًثا: قػاًل، أّؼ قػؿ، أّؼ شيء. لع يقل: )كإف تربكع(. عمى الفخاش.
يفيع مغ اآلية أف ىؤالء الكفار كالسشافقيغ يجتخئػف عمى الشبي، كيتصيخكف بو. كيرفيع هللا بأنيع 

 ا(.لع يقل: )يفيسػف حجيثً جياؿ، ال يكادكف يفقيػف شيًئا. 
 
" ما أصابَظ ِمغ حدشٍة فِسَغ هللا وما أصابَظ ِمغ سيئٍة فِسغ نفِدَظ  79سػرة الشداء  4

 "  المشاِس رسػاًل وكفى باهلِل شييجً وأرسمشاَؾ 
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في اآلية الدابقة دافع هللا عغ رسػلو، كندب الديئة إلى نفدو سبحانو، كفي ىحه اآلية  
(، فقيغأك السشالعبلقة بيغ الشبي كالسذخكيغ )ت اندب الديئة إلى الخسػؿ. في اآلية الدابقة كان

كفي اآلية الحالية صارت العبلقة بيغ هللا كالشبي، فاختمف الخصاب. كىحا يشصبق عمى الشبي 
يئة إلى الذخز. كفى ككل مدمع، فالتأدب مع هللا يقتزي ندبة الحدشة إليو سبحانو، كندبة الد

: كفى باهلل (. السعشى37يج )معاني الحخكؼ ص اهلل شييًجا، كالباء لمتػكب: كفى باهلل شييًجا
 هللا: اسع الجبللة مجخكر لفًطا، مخفػع محبًل فاعل.  شييًجا: تسييد مشرػب. .ذلظشييًجا عمى 

 
 " َمغ ُيِصِع الخسػَؿ فقج أشاَع هللَا وَمغ تػلَّى فسا أرسمشاَؾ عمييع حؽيًطا " 80سػرة الشداء 4

: ألعساليع . حؽيًطاسا أرسمشاؾ عمييع حؽيًطاف .( فقج عرىالتقجيخ: كمغ تػلى )أعخض 
(. لع يقل: )مغ ا ليع مغ الػقػع في السعاصي. لع يقل: )كمغ يتػؿَّ كمحاسًبا ليع عمييا، أك حافطً 

 (.أشاع الخسػؿ فقج أشاع هللا
 
" ويقػلػَف شاعٌة فإذا بَخزوا ِمغ عشِجَؾ بيََّت شائفٌة مشيع غيَخ الحي تقػُؿ  81سػرة الشداء 4
ْل عمى هللِا وكفى باهلِل وكيبًل "   و  هللُا يكتُب ما يبيِّتػَف فأعِخْض عشيع وتػكَّ

(، ألف اآلية في السشافقيغ. شاعة: أؼ أمخؾ شاعة. بخزكا: خخجػا. لع يقل: )بيَّتْت شائفةٌ  
: كل عسٍل ُدبِّخ ليبًل. سسي كحلظ ألف الميل كقت . التبييت)مجازؼ( الصائفة مؤنث معشػؼ 

 لعل التقجيخ: بّيت شائفة مشيع قػاًل غيخ الحؼ تقػؿ.ت. أك كقت البيػ السبيت، 
: ال لع يقل: )بيَّتػا غيخ الحؼ تقػؿ(. لع يقل: )بيت شائفة مشيع غيخ الحؼ قمت(. أعخض عشيع

  لع يقل: )ككفى بو ككيبًل(.تقاتميع. 
 
ا  لػججوا ؼيِو اختبلًفا كثيخً " أفبل يتجبَّخوَف القخآَف ولػ كاَف ِمغ عشِج غيِخ هللاِ  82سػرة الشداء  4
" 

بل نفي االختبلؼ عغ ذات القخآف : ليذ السخاد نفي اختبلؼ الشاس ؼيو، قاؿ الغدالي 
إلخ. أك: تشاقًزا. التجبخ:  ... : مغ جية حق كباشل، بميغ كغيخ بميغ(. اختبلًفا2/46)البخىاف 



377 

 

دراسة بػكاؼ الصبيب الفخندي، في كتابو: " ( األمػر. يقػؿ مػريذالشطخ في عػاقب )ُدُبخِ 
: إف ترخيحات القخآف تتدع باإليجاز في التعبيخ السقجسة في ضػء السعارؼ الحجيثة" الكتب

 " ا يشافي العمـػ الحجيثة في شيءكاالتفاؽ مع السعصيات العمسية الحجيثة. كلع أجج في القخآف م
 (.376)نقبًل عغ كتاب: كيف نتعامل مع القخآف ص 

*** 
 باآلية: 1ممحق 

 ىل ىشاؾ عمع اسسو عمع تجّبخ القخآف؟

 .82( سػرة الشداء أفبل يتجّبخكف القخآف كلػ كاف مغ عشج غيخ هللا لػججكا ؼيو اختبلًفا كثيًخا)

 .24( سػرة دمحم أفبل يتجّبخكف القخآف أـ عمى قمػٍب أقفاُليا)

 .29( سػرة ص أكلػ األلبابكتاٌب أندلشاه إليظ مبارٌؾ ليّجبخكا آياِتو كليتحّكخ )

*** 

 :الدمخذخؼ قاؿ 

عسل في كل ثع استُ  .كما يؤكؿ إليو في عاقبتو كمشتياه ،دبارهأتجبُّخ األمخ تأمُّمو كالشطخ في "
 ".خ ما ؼيوكتبّر  ،ل معانيوخ القخآف تأمّ فسعشى تجبّ  .لتأمُّ 

 كما قالو اآلخخكف ال يختمف عسا قالو الدمخذخؼ.

*** 

ـ( كتاًبا بعشػاف: 2004-ـ، نذخ عبج الخحسغ حبشكة السيجاني )1980ىػ = 1400في عاـ 
 )قػاعج التجّبخ األمثل لكتاب هللا عّد كجّل(.
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 كقاؿ في خاتسة كتابو:

"أرجػ أف أكػف قج كفقُت )في ىحه القػاعج( إلى قػاعج تيجؼ الستجبخيغ، كأف تكػف ىحه القػاعج 
 فاتحة لبشاء عمع التجبخ"!

يجج أنو كتاب مخترخ في عمـػ القخآف، ربسا أشمق عميو صاحبو: )قػاعج كالشاضخ في الكتاب 
التجبخ( الجتحاب زبائغ لمكتاب. كما كتبو ىػ تعبيخ آخخ عسا كتبو السؤلفػف في عمػـ القخآف، 
تحت عشػاف: )قػاعج ميسة يحتاج إلييا السفدخ(! كالسؤلف كعادتو في كتبو لع يحكخ الجراسات 

 الدابقة!

*** 

سة لغػية يخاد مشيا التعسق في الفيع، كقج اشمعُت عمى مجسػعة مغ الكتب ألفت في التجبخ كم
ىحا التجبخ، كلكغ أصحابيا لع يحكخكا لشا كيف انتقمت الكمسة مغ معشاىا المغػؼ إلى معشاىا 

 االصصبلحي، كصارت عمًسا مغ عمـػ القخآف!

 اع ىحا العمع ألغخاض التدػيق! أنا أخذى أف يكػف لمجكرات التجريبية )التجارية( دكر في اصصش

، كلكشي لع أحتسل قخاءتيا،  كقج كججُت أف أحج اإلخػة لّخز دكرة تجريبية في ىحا العمع السدعـػ
لكثخة ما فييا مغ كبلـ كحذػ كلّت كعجغ. كيدتصيع السجرب السذعػذ أف يقػؿ ما يذاء في 

 ستجرب أصػؿ التفكيخ السشطع! لسداكيغ مغ ىشا كىشاؾ أشياء يفقج معيا الاالجكرة، كيخخط عمى 

إذا رأيت الستحجث يصيل، كيمّف كيجكر، كال يدتصيع التمخيز بكمسات قميمة، كال يسكشو البدط 
 كالؿبس، فاعمع أنو دّجاؿ!

 وهللا أعمع بالرػاب.
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*** 

 الجسعة:

 ىػ1441شػاؿ  20

 ـ2020حديخاف  12

*** 

 باآلية: 2ممحق 

 الييئة العالسية لتجبخ القخآف الكخيع

عمست في ىحيغ اليػميغ بأف ىشاؾ مخكًدا اسسو مخكد تجبخ لمجراسات القخآنية، كأف ىشاؾ ىيئة 
 ـ(، تعقج مؤتسخات كتسشح جػائد.2015عالسية لتجبخ القخآف الكخيع )+

 كلكغ لع أفيع معشى التجبخ عشجىع: ىل ىػ تجبخ العمساء أـ تجبخ العػاـ؟ 

خ العػاـ! ربسا كاف يحاكؿ عغ حدغ نية إيجاد ـ( كاف يجعػ إلى تجبّ 2009-فخيج األنرارؼ )
شخيقة لخبط الجسيػر بالقخآف. كلكغ بعس الجيات ال تخمػ مغ أغخاض سياسية، فالتجبخ 
غامس عشجىع. كقج خررػا لو جػائد عمسية، كأحياًنا يحكخكف لظ بعس السفدخيغ بأنيع أعبلـ 

 يغ! في التجبخ، كابغ كثيخ مغ القجامى، كابغ عثيسيغ مغ السعاصخ 

تجبخت القخآف كال أزاؿ شيمة عقػد زمشية، لع أكغ أجج عشج ىحيغ الخجميغ كأمثاليسا  شيًئا أستفيجه 
 في دقائق القخآف! 
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فيل رسالة الجيات السعشية بالتجبخ رسالة سياسية لخبط الشاس ببعس الجكؿ، كي تبجك أنيا 
لكي يريخكا مػاليغ ليا، تسشحيع الساؿ، في مقابل بحػث عمسية، كليذ رشػة سياسية سافخة! 

كلكي يخفعػا مغ شأف رجاليا! أـ ىي رسالة عمسية محزة لػجو هللا تعالى؟ ما أبعجنا عغ ىحا 
الػجو األخيخ! الجكؿ تخيج ربصشا بيا، كال تخيج ربصشا باهلل! السدؤكلػف يخيجكف ربصشا بيع، كال 

 يخيجكف ربصشا باهلل! ىحا ىػ الدخ ؼيسا نعانيو اليـػ مغ كيبلت!

أنا أميل، بعج خبخة شػيمة، إلى أف مدألة )التجبخ( ك)اإلعجاز( مدألة مديدة، كىي أنذصة 
ككتابات كثخثخات غامزة يخاد مشيا الدياسة، بسعشى البحث عغ شيء نسشح مقابمو مااًل لسغ 
نخيجه مغ األحداب أك الجيات أك األشخاص، ىػ في ضاىخه عمع، كفي باششو ماؿ سياسي! كال 

استسالتيع بالساؿ كاألضػاء كالسؤتسخات كالسشاصب  بكل أسف السذايخ يسكغ شظ أف أكثخ
 السػعػدة أكثخ بكثيخ مغ استسالتيع بالعمع الخصيغ البعيج عغ السجامبلت كالسخاتبلت! 

ال يػجج في عالسشا اإلسبلمي البائذ مغ يجعع السدتقميغ مغ العمساء كالباحثيغ! إذا أبى الباحث 
 لبذخ، أبى البذخ أف يػالػه، كلػ كاف كلًيا !أف يػالي أحًجا مغ ا

 إسبلمشا مديف! ىػ إسبلـ ليع كليذ !

 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الدبت:

 ىػ1441شػاؿ  21

 ـ2020حديخاف  13
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وُه إلى الخسػِؿ  83سػرة الشداء 4 " وإذا جاءىع أمٌخ ِمَغ األمِغ أو الخػِؼ أذاعػا بِو ولػ ردُّ

تَّبعتُع  مشيع َلَعِمَسُو الحيَغ يدتشبصػَنُو مشيع ولػال فزُل هللِا عميكع ورحسُتُو الوإلى أولي األمِخ 
 الذيصاَف إال قميبًل "

أك ضعاؼ السدمسيغ. األمغ، الخػؼ: شباؽ )متزاداف(.   : أؼ السشافقػف،جاءىع 
أف الخسػؿ : اء. لع يقل: )لعمسػه(. لعل السعشى: األمخاء، أك العمسأذاعػا: أشاعػا. أكلي األمخ

: إال قميبًل إال قميبلً  اط ىحا األمخ مغ األمغ أك الخػؼ.بشكأكلي األمخ ىع القادركف عمى است
(. تفيج اآلية أف مغ لع يتبع هللا ع، أك إال قميبًل مغ االتِّباع )أؼ في كل شيء إال في القميلمشك

 كليتػكل عميو كليتعمع مغ شخعو.فقج اتبع الذيصاف. كمغ أراد االحتخاس مغ الذيصاف فميتبع هللا 
 التقجيخ: كلػال فزل هللا عميكع كرحستو لكع.

 
" فقاِتْل في سبيِل هللِا ال ُتكمَُّف إال نفَدَظ وحخِِّض السؤمشيَغ عدى هللُا أْف  84سػرة الشداء 4

  أشجُّ بأًسا وأشجُّ تشكيبًل "َيُكفَّ بأَس الحيَغ كفخوا وهللاُ 
خاءة: ال تكمْف. كفي قخاءة: ال نكمُف. أؼ: عمى السؤمغ أف في ق. ثاف : مفعػؿ بونفدظ 

التقجيخ: ال تكمف في القتاؿ. أؼ: إف لع يقاتمػا معظ قاتْل كحجؾ. كقيل:  يجاىج كلػ كحجه.
 السعشى: إال شاقتظ.

غ: أؼ عمى القتاؿ. أشج بأًسا: مغ بأسيع. أشج تشكيبًل: بيع مغ تشكيميع حخِّض السؤمشي
تفيجاف الػقػع ال مجخد الخجاء كسا في عشج بعس العمساء  مغ هللا لعل كعدى: بالسؤمشيغ. عدى

التقجيخ: عدى هللا أف يكّف عشكع. التقجيخ: كبأس هللا أشج  كعشج آخخيغ: بسعشى ربسا. لغة البذخ.
 مغ بأسيع، كتشكيمو أشج مغ تشكيميع.

 
مشيا وَمغ َيْذَفْع شفاعًة سيئًة " َمغ َيْذَفْع شفاعًة حدشًة َيُكْغ لُو نريٌب  85سػرة الشداء  4

 هللُا عمى كلِّ شيٍء ُمقيًتا " َيُكْغ لُو ِكْفٌل مشيا وكافَ 
 فرل ججيج 



382 

 

 :لو كمعيًشا، كىػ ما ندسيو اليـػ ( ناصًخاالذفاعة: انزساـ كاحج إلى آخخ )يريخ شفًعا لو
نريب مغ أجخىا  :انزساـ شيء إلى ِمثمو. نريب مشيا: الػاسصة، أك التػسط. كأصل الذفع
قتجًرا يجازؼ كبًل : مأىا بزع السيع كال تقخأىا بالفتح: اقخ . ُمقيًتا(أك ثػابيا. ِكْفل: نريب )مغ إثسيا

يذفع شفاعة حدشة مغ ذفع شفاعة سيئة يكغ لو نريب مشيا(. لع يقل: )كمغ يبعسمو. لع يقل: )
 لع يقل: )مقيًتا عمى كل شيء(. (.يكغ لو كفل مشيا

 
وىا إفَّ هللاَ  86ء سػرة الشدا4  كاَف عمى كلِّ " وإذا ُحيِّيُتع بتحيٍة فحيُّػا بأحدَغ مشيا أو ُردُّ

 شيٍء َحديًبا "
: بتحية أحدغ مشيا. التحية: أصميا الجعاء بصػؿ الحياة )حيَّاؾ هللا(. بأحدغ مشيا 

عمى كل يحاسب عمى كل كبيخ كصغيخ. لع يقل: )حديًبا : كىا: بسثميا عمى األقل. حديًباردّ 
 ككاف هللا عمى كل شيء حديًبا(.لع يقل: )إف هللا عمى كل شيء حديب(، )(. شيء

 
وَمغ أصجُؽ ِمَغ  " هللُا ال إلَو إال ىػ َلَيْجَسَعشَّكع إلى يػـِ الؿيامِة ال ريَب ؼيوِ  87سػرة الشداء 4

 هللِا حجيًثا "
ال ريب ؼيو أال كىػ يـػ  إلى يـػليجسعشكع: ليحذخنكع. البلـ ىشا: الـ القدع. لع يقل: ) 

ب إلى يػـِ الؿيامة يػـٍ ال ري: )يـػ الؿيامة كىػ يػـ ال ريب ؼيو(. لع يقل إلىالؿيامة(. لع يقل: )
جسمة (. سسي يـػ الؿيامة ألف الشاس يقػمػف في ىحا اليـػ مغ قبػرىع، أك يقػمػف لمحداب. ؼيو

  ال ريب ؼيو: جسمة حالية.
مغ أصجؽ مغ هللا حجيًثا: ال أحج. كليحا يقجـ كبلـ هللا عمى كل كبلـ آخخ في الرجؽ كالكذف 

 ليذ ىشاؾ شيء أصجؽ مغ القخآف. الحجيث: القخآف.عغ العمـػ كالحقائق. 
 
" فسا لكع في السشافقيَغ فئتيِغ وهللُا أركَديع بسا كَدبػا أتخيجوَف أْف َتيُجوا  88سػرة الشداء  4

    هللُا فمغ تجَج لُو سبيبًل " هللُا وَمغ ُيزملِ َمغ أضلَّ 
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ىع )إلى الكفخ(. : نكديع، ردّ فقيغ، بالشدبة لمسشافقيغ. أركديع: في أمخ السشافي السشافقيغ 
: نقتميع، ال (. فئتيغ2/122لحفاظ عسجة اكاإلركاس في األصل: قمب الذيء عمى رأسو )

: أضمَّو. مغ  ُيزمل: مغ ُيزممو. لع يقل: كمغ يزممو )أؼ هللا(. نقتميع. كدبػا: مغ اآلثاـ. أضلَّ
، أضمل. تفيج اآلية أف اليجاية مغ هللا، كأف الزاؿ ال يجج سبيبًل: إلى اليجاية. في اآلية : أضلَّ

لع يقل: )كما لكع في  اليجاية إال مغ هللا. فإذا بحث عشيا عشج غيخ هللا لع يعثخ عمييا.
 السشافقيغ(.

 
وا لػ تكفخوَف كسا كفخوا فتكػنػَف سػاًء فبل تتِخُحوا ِمشيع أولياَء حتى " ودُّ  89سػرة الشداء 4

ِخحوا مشيع ولًيا وال ُيياجخوا في سبيِل هللِا فإْف َتػلَّػا فُخحوىع واقُتمػىع حيُث وججتُّسػىع وال تتَّ 
 َنريًخا " 
(. 191البقخة " )كمثميا في "كاقتمػىع حيث ثقفتسػىع: 91. كفي اآلية : عغ اليجخةتػلػا 

 : ليتيع يكػنػف سػاًء في اإليساف، ال في الكفخ. يخيجكف أف يفخضػا نطاميع، نطاـفتكػنػف سػاءً 
كال تتخحكا مشيع كلًيا كال تتخحكا مشيع الكفخ، عمى العالع أجسع. فخحكىع: أؼ بالقتاؿ. لع يقل: )

 : )ككفى باهلل كلًيا ككفى باهلل نريًخا(.45في اآلية  (.انريخً 
 
" إال الحيَغ َيِرمػَف إلى قػـٍ بيَشكع وبيَشيع ميثاٌؽ أو جاؤوكع َحِرَخْت  90سػرة الشداء  4

صجوُرىع أْف ُيقاتمػكع أو ُيقاتمػا قػَميع ولػ شاَء هللُا لدمَّصيع عميكع فَمقاتمػكع فإِف اعتدلػكع 
َمَع فسا جعَل هللُا لكع عمييع    سبيبًل " فمْع ُيقاتمػكع وألَقػا إليكُع الدَّ

 ميثاؽ: معاىجة صمح. حرخت: ضاقت. اعتدلػكع: تخكػكع. الدَمع: الدبلـ، السدالسة.  
ألقػا إليكع الدمع: استدمسػا لكع، أك صالحػكع. لعل أصل التخكيب: ألقػا سبلَحيع كشمبػا الدَمع. 

: لقتاليع.سبيبلً   
  

تفيج اآلية أف ىشاؾ فئة مغ األعجاء قج تتػقف عغ قتالكع كعغ قتاؿ قػميع، فيع ال يخيجكف أف 
يقاتمػكع، كال يخيجكف أف يقاتمػا قػميع، فيؤالء عميكع أال تقاتمػىع، كىع في مخحمة الحقة سيقػػ 
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إلسبلمية إيسانيع كيقاتمػف معكع. إف هللا تعالى ىػ الحؼ كفَّيع عغ قتالكع. كىحا مغ اآلداب ا
 الجؾيقة في القتاؿ. 

 
وا إلى  91سػرة الشداء  4 " ستججوَف آخخيَغ ُيخيجوَف أْف َيأَمشػكع ويأَمشػا قػَميع كمسا ُردُّ

َمَع وَيُكفُّػا أيجَييع فُخحوىع واقتُمػىع حيُث  الفتشِة ُأْرِكُدػا فييا فإْف لْع َيعتدلػكع وُيْمقػا إليكع الدَّ
 لكع عمييع ُسمصاًنا ُمبيًشا "  اَثِقْفُتسػىع وأولئكع جعمش

ـ، السدالسة، االستدبلـ. : الدبلالفتشة: الكفخ. أركدػا: نكدػا. يعتدلػكع: يتخكػكع. الدَمع 
". كفي اآلية يأمشػكع كيأمشػا قػميع: "ًنا: باألسخ كالقتل. في ىحه اآلية: فأسخكىع. سمصافخحكىع

  يًشا: بالقتل.سمصاًنا مب". الدابقة: "يقاتمػكع أك يقاتمػا قػميع
 
" وما كاَف لسؤمٍغ أْف يقُتَل مؤمًشا إال خصًأ وَمغ قتَل مؤمًشا خصًأ فتحخيُخ  92سػرة الشداء 4

ُقػا فإْف كاَف ِمغ قػـٍ عُجوٍّ لكع وىػ مؤمٌغ  جَّ رَؾبٍة مؤمشٍة وِديٌة ُمَدمَّسٌة إلى أىمِو إال أْف يرَّ
وبيَشيع ميثاٌؽ فِجَيٌة ُمَدمَّسٌة إلى أىمِو وتحخيُخ رَؾبٍة  فتحخيُخ رَؾبٍة مؤمشٍة وإْف كاَف ِمغ قػـٍ بيَشكع

ـُ شيخيِغ متتابعيِغ تػبًة ِمَغ هللاِ    وكاَف هللُا عميًسا حكيًسا "مؤمشٍة فَسغ لع يجْج فريا
قػا: يترجقػا. اآلية ف  جَّ قج يكػف السعشى أنيع إذا لع يكػنػا أىبًل ي كفارة القتل الخصأ. يرَّ

ي العفػ عشيا صجقة سسّ لع يحكخ ذلظ السفدخكف! بل قالػا )األلػسي(: " ية.لمرجقة فعمييع الج
في  ال عغ أخح الجية صجقة مشيع تخغيبً َجَعل عفَػ أىل القتيكقاؿ ابغ عاشػر:  عميو". احثً 

 ."العفػ
 : مغ قـػ أعجاء. لع يقل

: مااًل لع يججفي الجدء الثاني عكذ. فسغ في الجدء األكؿ مغ اآلية قجـ الخؾبة عمى الجية، ك 
 يذتخؼ بو الخؾبة، ىحا قػؿ، كالقػؿ اآلخخ: كيجفع بو الجية أيًزا.

 
ألرقاء بكل الخؽ في اإلسبلـ مرجره األسخ في الحخكب، كيدعى اإلسبلـ إلى تحخيخ ا 

أؼ: جعل هللا ذلظ تػبة " قاؿ البغػؼ: تػبة مغ هللا: : كفارة القتل الخصأ.سبيل، مغ ذلظ كسا تخػ 



385 

 

تاب هللا عميو إذا قبل تػبتو. كدعا تعالى قاتل  :مغ ،رحسةكقاؿ أبػ حياف: " ".لقاتل الخصأ
 تػبة: مفعػؿ ألجمو. ."الخصأ إلى التػبة، ألنو لع يتحخز، ككاف مغ حقو أف يتحفع

 عميًسا: بيحه األمػر كغيخىا. حكيًسا: يزع كل شيء في مػضعو.
 ًسا(.لع يقل: )إف هللا عميع حكيع(، )إف هللا كاف عميًسا حكي

 
ًجا فجداؤُه جيشَُّع خالًجا فييا أبًجا وغِزَب هللُا عميِو  93سػرة الشداء 4 " وَمغ يقُتْل مؤمًشا متعسِّ
 عشُو وأعجَّ لُو عحاًبا عطيًسا "ول

لع  : حاؿ.سج. مؤمًشا: مفعػؿ بو مشرػب. متعسًجا( العىحه اآلية في القتل )قتل السؤمغ 
 يقل: )كمغ قتل(. عحاًبا عطيًسا: عحاب جيشع.

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا إذا ضخبتع في سبيِل هللِا فتبيَُّشػا وال تقػُلػا لَسغ ألقى  94سػرة الشداء 4

بلـَ لدَت مؤمًشا تبتغػَف عَخَض الحياِة الجنيا فعشَج هللِا مغانُع كثيخٌة كحلَظ كشتع ِمغ قبُل  إليكع الدَّ
 هللَا كاَف بسا تعسمػَف خبيًخا " عميكع فتبيَُّشػا إفَّ فسغَّ هللاُ 
ضخبتع في سبيل هللا: سافختع لمجياد. تبيشػا: تثبتػا قبل القتل. كفي قخاءة: فتثبتػا. ألقى  

كألَقػا : "90اكع بتحية اإلسبلـ. في ىحه اآلية: "ألَقى إليكع الدبلـ". كفي اآلية : حيإليكع الدبلـ
َمع".إليكع ال َمع". تبتغػف: تصمبػف. عخض الحياة الجنيا91كفي اآلية  دَّ : يعشي : "كُيمقػا إليكع الدَّ

 مغانع كثيخة: ىشا بسعشى: غيخ محجكدة.ب أك الغشيسة. الدمَ 
. فسغَّ هللا عميكع: باإلسبلـ. فتبيشػا: كخرىا. لع يقل: (كفاًرا) مشيغؤ غيخ م كحلظ كشتع مغ قبل: أؼ

)إف هللا بسا تعسمػف خبيخ(. لع يقل: )إف هللا خبيخ بسا تعسمػف(. لع لع يقل:  (.)كحلظ كشتع قبلُ 
 يقل: )ككاف هللا بسا تعسمػف خبيًخا(.

 
ىيشا نحغ أماـ مقاتل مدمع إما أف يقتل السؤمغ كيكدب سَمبو، أك يكّف عشو كيكدب  

ثػاب هللا. فإذا تعارضت الجنيا مع اآلخخة كاختار السدمع الجنيا فيحا السدمع مدمع في الرػرة 
 فقط. 



386 

 

 
" ال يدتػي القاعجوَف ِمَغ السؤمشيَغ غيُخ أولي الزَخِر والسجاىجوَف في  95سػرة الشداء 4

َل هللُا السجاىجيَغ بأمػاِليع وأنفِديع عمى القاعجيَغ درجًة وكبًل  سبيِل هللِا بأمػاِليع وأنفِديع فزَّ
َل هللُا السجاىجيَغ عمى القاعجيَغ أجًخا عطيًسا "  وعَج هللُا الُحْدَشى وفزَّ

الحدشى: كخر: "بأمػاليع كأنفديع"، ككخر: "فزل هللا السجاىجيغ". الزخر: السخض.  
أجًخا عطيًسا: التقجيخ بأجخ عطيع. مشرػب بشدع  أجًخا عطيًسا: كأنو بياف لمجرجة.. الجشة

  .بجرجة، مشرػب بشدع الخافسدرجة: الخافس. 
"، كبالشرب حاؿ أك "القاعجكف  :: غيِخ. بالخفع تعخب صفة لػكفي قخاءة: غيَخ. كفي قخاءة: غيخُ 

 1/210، كالشكت لمسجاشعي 1/283لمفّخاء معاني القخآف "السؤمشيغ" ) :استثشاء، كبالجّخ صفة لػ
: القاعجيغ مغ أكلي الزخر. ففي اآلية تفزيل كقاؿ: أجػد ىحه القخاءات الخفع(. القاعجيغ

لمسجاىجيغ عمى القاعجيغ مغ أكلي الزخر. أما القاعجكف مغ غيخ أكلي الزخر فيؤالء ليدػا 
 محل مقارنة أبًجا مع السجاىجيغ.

 
 ًة وكاَف هللُا غفػًرا رحيًسا " درجاٍت مشُو ومغفخًة ورحس"  96سػرة الشداء  4

"، أك مفعػؿ درجات: بجؿ مغ "أجًخا" آخخ اآلية الدابقة. مغفخة: معصػؼ عمى "درجات 
 إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(.لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(، )مصمق لفعل مححكؼ. 

 
كُة ضالسي أنفِديع قالػا ؼيَع كشتع قالػا كشا " إفَّ الحيَغ تػفَّاىُع السبلئ 97سػرة الشداء  4

مأواىع جيشَُّع ُمدتزعفيَغ في األرِض قالػا ألْع تكْغ أرُض هللِا واسعًة فتياجخوا فييا فأولئَظ 
 وساءْت َمريًخا "

فخد كىػ ممظ السػت. ضالسي سال(. السبلئكة جسع كقج يخاد بو لسبلئكةتػفتيع الع يقل: )      
: كردت في اآلية مع الكفار في دار الذخؾ كتخؾ اليجخة إلى دار اإليساف. قالػا: باإلقامة أنفديع

 : أؼ السبلئكة؟ مخات. قالػا األكلى 3
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: ال هللا عميو كسمعكانت اليجخة كاجبة مغ مكة، فمسا صارت دار إسبلـ قاؿ رسػؿ هللا صمى 
الكفخ، أك تعخض لمقتل ىجخة بعج الفتح، كلكغ جياد كنية. كتجب اليجخة إذا أرغع السدمع عمى 

(. 5/361، كتفديخ السشار 5/178اشػر تفديخ ابغ عسخ أك مرادرة الساؿ أك اإلىانة )أك األ
 : عاجديغ في مكة عغ إقامة الجيغ. مدتزعفيغ

ىحه اآلية مفيجة في الحكع عمى السدمسيغ الحيغ يياجخكف إلى البمجاف األجشبية ألجل الساؿ 
ي األصل مؿيسيغ في دار الكفخ بيحه السثابة مغ التيجيج كالػعيج، كالتجشذ. فإذا كاف الحيغ ىع ف

فكيف بالحيغ ىع مؿيسػف في دار اإلسبلـ ثع يياجخكف إلى دار الكفخ، ثع يأتػف لسحاربة 
ساءت  ؟ى رؤكس آبائيع كأمياتيع كإخػانيعالسدمسيغ في أفغاندتاف كالعخاؽ، كيمقػف القشابل عم

التقجيخ: فتياجخكا فييا مغ مكاف لع يقل: )فتياجخكا إلييا(.  ا: تسييد مشرػب.ا: مريخً مريخً 
 إلى آخخ. لع أجج ذلظ عشج السفدخيغ.

*** 
 ممحق باآلية:

 فتياجخكا فييا: لع يقل: إلييا
 

 لعل التقجيخ:
 فتياجخكا فييا مغ مكاف إلى آخخ.

 لع أجج ذلظ عشج السفدخيغ. 
 

 مبلحطة:
 تػسعت في كتب التفديخ: 

أؼ تياجخكا مغ بعزيا إلى ىػ( مغ الذيعة قاؿ: 1401-فػججت أف الصبصبائي ) -
 . كىػ صحيح.بعزيا
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ىػ(، كابغ 399-ىػ(، كابغ أبي زمشيغ )360-ىػ(، كالصبخاني )150-ككججت أف مقاتل ) -
ىػ( كىػ إباضي، قالػا: تياجخكا فييا: أؼ 3مغ القخف  -ىػ(، كاليػارؼ )597-الجػزؼ )

 إلييا، كىػ خصأ.
  أعمع.وهللا

*** 
 الجسعة:

 ىػ1441شػاؿ  06
 ـ2020أيار  29
 
ػَف حيمًة وال " إال السدتزعفيَغ ِمَغ الخجاِؿ والشداِء والِػلجاِف ال يدتصيع 98سػرة الشداء 4

 َييتجوَف سبيبًل "
: السدشيغ كاألشفاؿ. ا: ىشا غيخ السدتزعفيغ في اآلية الدابقة. معشاىع ىشالسدتزعفيغ 

: إلييا، يتييػف في مااًل لميجخة. كال ييتجكف سبيبلً : كجػب اليجخة. حيمة ء مدتثشػف مغىؤال
 حيمة: مفعػؿ بو. سبيبًل: مشرػب بشدع الخافس. ال ييتجكف إلى سبيل.الصخيق. 

 
 ع وكاَف هللُا َعُفػِّا غفػًرا "" فأولئَظ عدى هللُا أْف يعفَػ عشي 99سػرة الشداء  4

إف هللا كاف عفًػا غفػر(، ) لع يقل: )إف هللا عفػّّ  مزصخكف.: ألنيع عفػِّا: يعفػ عشيع 
قج يعفػ كقج ال يعفػ. عمييع أف يدألػا هللا العفػ. قج تكػف ىشاؾ أشياء  عدى: ربسا. غفػًرا(.

 أخخػ تسشع مغ العفػ. كقج يكػف السعشى: فأكلئظ يعفػ هللا عشيع. يؤيجه قػلو: )عفًػا غفػًرا(.
 
غ يياجْخ في سبيِل هللِا يجْج في األرِض ُمخاَغًسا كثيًخا وَسعًة وَمغ " ومَ  100سػرة الشداء  4

 وكاَف هللُا يخخْج ِمغ بيِتِو مياجًخا إلى هللِا ورسػلِو ثع ُيْجِرْكُو السػُت فقج وقَع أجُخه عمى هللاِ 
 غفػًرا رحيًسا "
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ُيخِغع بدمػكو أنػؼ (، أك محـًبا في األرض مياَجًخا، متحػاًل، مغ الخغاـ )التخاب :مخاغًسا 
مغ كانػا يدتزعفػنو، أك مكاًنا لميجخة كمأكػ يريب ؼيو الخيخ كالدعة فػؽ الشجاة مغ 

يل هللا بتدييل الدبل كسعة االضصياد كالحؿ، فيخِغع بحلظ أنػفيع، كؼيو الػعج لمسياجخيغ في سب
: ؼيو مى هللاقع أجخه ع: في الخزؽ، أك في إضيار الجيغ. ثع يجركو السػت فقج ك العير. سعة

 غفػرا رحيسا: غفػًرا لحنػبو، رحيًسا في ثػابو. ل مخاشخىا.تذجيع عمى اليجخة كتحسّ 
 لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(، )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(.

 
" وإذا ضخبتع في األرِض فميَذ عميكع ُجشاٌح أْف َتْقُرخوا ِمَغ الربلِة إْف  101سػرة الشداء  4

 افخيَغ كانػا لكع عجًوا مبيًشا "َيْفِتَشكع الحيَغ كفخوا إفَّ الكِخفتع أْف 
لمتجارة أك  : سافختع لمجياد أكالربلة في الدفخ. ضخبتع في األرضىحه اآلية في قرخ  

(، كقرخ أك راكًبا يرمي قائًسا أك قاعًجاغيخ ذلظ. قرخ الربلة: القرخ نػعاف: قرخ أركاف )
ركعة كسا في صبلة الخػؼ. يفتشكع: يقتمكع أك يأسخكع.  لخكعتافأعجاد الخباعية تريخ ثشتيغ، كا

 ضاىخ العجاكة.عجًكا مبيًشا: ػ. : االختبار بالسكخكه كاألذكأصل الفتشة
ككاف الكافخكف لكع لع يقل: )إف الكافخيغ لكع عجك مبيغ(، ): إنيع. لع يقل: إف الحيغ كفخكا. كال

 ، )كانػا عجًكا لكع مبيًشا(.عجًكا مبيًشا(
 
" وإذا كشَت فييع فأقسَت ليُع الربلَة فمتقْع شائفٌة مشيع معَظ وليأخحوا  102سػرة الشداء  4

أسمحَتيع فإذا سججوا فميكػنػا ِمغ وراِئكع ولتأِت شائفٌة أخخى لع ُيَرمُّػا فمُيَرمُّػا معَظ وليأخحوا 
كع ؼيسيمػَف عميكع َمْيمًة ِحْحَرىع وأسمحَتيع ودَّ الحيَغ كفخوا لػ تغُفمػَف عغ أسمحِتكع وأمتعتِ 

واحجًة وال ُجشاَح عميكع إْف كاَف بكع أًذى ِمغ مصٍخ أو كشتع َمخضى أْف تزعػا أسمحَتكع وخحوا 
 لمكافخيَغ عحاًبا ُمييًشا "   ِححَركع إفَّ هللَا أعجَّ 

: ليأخح الحيغ يرمػف مشيع كا أسمحتيع: ىشا صبلة الخػؼ في الحخب. كليأخحالربلة 
ليأخح الحيغ يحخسػف أسمحتيع. كل شائفة مغ الصائفتيغ ترمي مع الشبي صمى هللا  أسمحتيع، أك

: أؼ لسرمػف مشيع. فميكػنػا مغ كرائكع: سجج امع ركعة مغ الخكعتيغ. فإذا سججكاعميو كس
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، فإنو سخعاف ما يفاجأ بأف  فميكغ الحيغ يحخسػف مغ كرائكع. فسغ ال يأخح ححره، كيخمج إلى الشـػ
دتسخ. أخح  ديصخة عميو، فالحفاظ عمى ميداف القػة يدتجعي الححر الجائع كالشذاط السغيخه يخيج ال

ا( في آخخ   بيشً ا( في آخخ ىحه اآلية ك)مُ ييشً قارْف: )مُ  في اآلية مختيغ. : كردالححر في الحخب
 اآلية الدابقة.

 
وعمى جشػِبكع فإذا " فإذا قَزيتُع الربلَة فاذكخوا هللَا ؾياًما وُقعػًدا  103سػرة الشداء 4

 اشسأَنْشُتع فأؾيسػا الربلَة إفَّ الربلَة كانْت عمى السؤمشيَغ كتاًبا مػقػًتا "
: اذكخكا هللا في كل حاؿ. يحدب كثيخ مغ الشاس هللا ؾياًما كقعػًدا كعمى جشػبكعاذكخكا  

ربلة، كذكخه أنو إذا صمى لع يعج بحاجة إلى أؼ شيء! اآلية تشبو إلى ذكخ هللا كاستسخاره بعج ال
ع. فإذا يعشي العسل بسا أمخ بو، ال العسل بسا يحمػ لمشاس أف يعسمػه كيترػركف أنو في مرمحتي

: أؼ إذا ذىب عشكع الخػؼ فأؾيسػا الربلة الصبيعية، كىي صبلة اشسأنشتع فأؾيسػا الربلة
َكع. كتاًبا مػقػًتا الصسأنيشة مغ غيخ قرخ في األركاف  األكقات. : مفخكًضا محجدأك في الخُّ

 
" وال َتِيُشػا في ابتغاِء القػـِ إْف تكػنػا تألسػَف فإنَّيع يألسػَف كسا تألسػَف  104سػرة الشداء 4

 ػَف وكاَف هللُا عميًسا حكيًسا "وتخجػَف ِمَغ هللا ما ال يخج
عميًسا بسرالحكع عميًسا حكيًسا: : شمب القـػ لمقتاؿ. ال تيشػا: ال تزعفػا. ابتغاء القـػ 

 حكيًسا في أحكامو.
في اآلية أف عمى اإلنداف أف ال يشطخ فقط إلى ألسو، بل يجب أيًزا أف يشطخ إلى ألع خرسو. 
فمػ اكتفى بألسو فإنو قج يدتدمع. كإذا نطخ إلى ألع خرسو فإنو قج يربخ كيغمب. كفػؽ ذلظ 

يعدز مغ فإنو يجب أف يشطخ إلى اليجؼ مغ القتاؿ، فإذا كاف اليجؼ رضا هللا فإف ىحا س
إمكانيات تحسل األلع، كمغ إمكانيات الشرخ. إف اإلسبلـ يخيج مغ أتباعو أف يكػنػا في قػة 

 خرػميع أك أكثخ، كأف يديجكا عمييع في شمب رضا هللا كثػابو.    
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 وال تكْغ " إنَّا أندلشا إليَظ الكتاَب بالحقِّ لتحُكَع بيَغ الشاِس بسا أراَؾ هللاُ  105سػرة الشداء  4
 خائشيَغ خريًسا "لم

الحق، كؼيو الحق.  : أندلشاه بالحق، كمؤلناه بالحق. أك ألجلإنا أندلشا إليظ الكتاب بالحق 
: مخاصًسا عشيع كمجافًعا. يجب  بسا أراؾ غيخ هللا. خريًسا ليع: في الكتاب، البسا أراؾ هللا

 السعادؼ، كالخريع ىػ: الخرع ىػ بيغ الخرع كالخريع، فيسا متزادافالتسييد في السعشى 
 الشريخ. 

: يدتفاد مشو أنو ال يجػز لمسحامي أف يقبل الػكالة ليجافع عغ شخز ال تكغ لمخائشيغ خريًسا
يخاه غيخ محق، بغخض الحرػؿ عمى أتعاب السحاماة، أك ألؼ غخض آخخ. ىحه اآلية كاآليات 

 مفيجة لمسحاميغ السدمسيغ.  113التالية حتى اآلية 
 
 إفَّ هللَا كاَف غفػًرا رحيًسا "" واستغفِخ هللَا  106سػرة الشداء 4

، )إنو ككاف هللا غفػًرا رحيًسا(، )إف هللا غفػر رحيع(لع يقل: ): ليع ليتػبػا. استغفِخ هللاَ  
  .كاف غفػًرا رحيًسا(

 
َخػَّاًنا بُّ َمغ كاَف " وال ُتجاِدْؿ عِغ الحيَغ َيختانػَف أنفَديع إفَّ هللَا ال يح 107سػرة الشداء  4

 أثيًسا "
: ال تجادؿ عشو: ال تجافع. يختانػف: يخػنػف )بارتكاب السعاصي(. كأصل االختياف 

: الرفتاف مغ يحب مغ كاف خػاًنا أثيًسا مخاكدة الخيانة، أك تحخؾ شيػة تحخِّؼ الخيانة. ال
ػف ىحا صفات السبالغة. ال يسكغ أف يفيع مشيسا أف هللا يحب مغ كاف خائًشا آثًسا. ربسا يك

لػ قاؿ: يسقت، ربسا كّلج لو  لع يقل: إف هللا يسقت مغ كاف خػاًنا. الػصف يخز رجبًل بعيشو.
 عقجة نفدية تسشعو مغ التػبة.

 
" يدتخفػَف ِمَغ الشاِس وال يدتخفػَف ِمَغ هللِا وىػ معيع إذ ُيبيِّتػَف ما  108سػرة الشداء  4

 محيًصا " كاَف هللُا بسا يعسمػفَ ال َيخضى ِمَغ القػِؿ و 
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يدتخفػف مغ الشاس ضًشا مشيع أف الشاس ىع معيع يخكنيع، كال يدتخفػف مغ هللا كأنيع  
ليبًل، أك في : يجبخكف يبيتػف  ية.معيع: جسمة حالكىػ  هللا ليذ معيع كال يخاىع.يطشػف أف 

لتبخئة أنفديع مغ  : رمي البخؼء، شيادة الدكر، الحمف الكاذب. كذلظالخفاء. ما ال يخضى
لع يقل: )إف هللا  يع عمييا.: محيًصا بأعساليع ليجازيَ الجخيسة )الدخقة( كاتياـ غيخىع بيا. محيًصا

 كاف بسا يعسمػف محيًصا(، )إف هللا بسا يعسمػف محيط(، )ككاف هللا محيًصا بسا يعسمػف(.
 
يا فَسغ يجادُؿ هللَا عشيع " ىا أنتع ىؤالِء جادلتع عشيع في الحياِة الجن 109سػرة الشداء  4

 ِة أـ َمغ يكػُف عمييع وكيبًل " يػـَ الؿيام
جافع عشيع. مغ يكػف عمييع ككيبًل: : فسغ يجادلتع: دافعتع )بالباشل(. فسغ يجادؿ عشيع 

لع يقل: )ليع ككيبًل(، )عشيع (. : أؼ ككيبًل بالخرػمة )محامًيامغ يتػكل لمجفاع عشيع. ككيبلً 
  ككيبًل(.
السحامي في الجنيا أف يدتعج لمسحاماة في اآلخخة. إف أكضاع السحاماة في العالع اليـػ فعمى 

  غ ما ليا كما عمييا.حاجة إلى كتب كأشخكحات كثيخة تبيب
*** 

 ممحق باآلية:
 مغ يكػف عمييع ككيبًل: لع يقل: عشيع

 
 لع يقل:

 أـ مغ يكػف عشيع ككيبًل.
 عشيع.)عشيع(: كردت مختيغ في اآلية. جادؿ 

 عمييع ككيبًل: أؼ ككيبًل عمييع.
 لعل التقجيخ: ككيبًل عمى مرالحيع.

 األصل: ككيبل عشيع )أك ليع( عمى مرالحيع.
 قج ُتححؼ: )عمى مرالحيع(: ككيبًل عشيع )أك ليع(.
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 قج ُتححؼ: )عشيع أك ليع(: ككيبًل عمييع، أؼ: عمى مرالحيع.
*** 

 قاؿ بعس السفدخيغ:  
 )عشيع( أك )ليع(.)عمييع(: ىشا بسعشى 

 كإليظ عبارتيع:
 ىػ(:597-)ابغ الجػزؼ 

 .ليع :بسعشى (عمييع)
*** 

 ىػ(:661-) الخسعشي
ـْ مَّغ َيُكػُف َعَمْيِيعْ (  ع. أؼ: لي ككيبًل( َأ

 ***  
 ىػ(:880-)ابغ عادؿ 

 .ْغ يكػف ليع ككيبلً م كالسعشى: أـ ،ىشا بسعشى البلـ (عمى)
*** 

 تعميق عمى ىؤالء السفدخيغ:
 أرػ رأييع. ال

 عشجؼ ضخب مغ ضخكب الفػضى المغػية! ، كىػكلعل ىحا عشجىع مغ باب تبادؿ حخكؼ الجخّ 
 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 
 الدبت:

 ىػ1441شػاؿ  07
 ـ2020أيار  30
 
  يجِج هللَا غفػًرا رحيًسا "  "وَمغ يعسْل ُسػًءا أو َيطِمْع نفَدو ثع يدتغفِخ هللاَ  110سػرة الشداء  4
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 . دعػة لبلستغفار كالتػبة.الذخؾ: بسػًءا: كأف يتيع بخيًئا. يطمع نفدويعسل  
 
 كاَف هللُا عميًسا حكيًسا "" وَمغ يكِدْب إثًسا فإنَّسا يكِدُبُو عمى نفِدِو و  111سػرة الشداء  4

عقػبتو فإنسا إثسو ك أؼ:  .18خ ش)كال تدر كازرة كزر أخخػ( فايكدب : يختكب، يقتخؼ.  
 قج يقاؿ: ىحا بجىي! عميو.

 إف هللا كاف عميًسا حكيًسا(.لع يقل: )إف هللا عميع حكيع(، )كأف ىحه اآلية تسييج لآلية التالية. 
*** 

 ممحق باآلية:
  

قج يقاؿ بأف ىحه اآلية بجـية، فاإلثع يقع عمى مغ ارتكبو، كعميو تقع عقػبة اإلثع،  لكغ قػلو: 
تحتو سًخا. عميًسا: بالسحنب. حكيًسا: في معاقبتو مختيغ: مخة )عميًسا حكيًسا( قج يبجك أنو يخفي 
 الرتكابو اإلثع، كمخة التياـ غيخه بو.

ككاف مغ األنرار،  ،اآليات ندلت في شعسة بغ أبيخؽ أف ىحه  105ذكخ السفدخكف في اآلية 
 !لدسيغو كانت كديعة عشجه، ثع قحفيا عمى ييػدّؼ كاف يغذاىع، يقاؿ لو زيج بغ اا لعسّ سخؽ درعً 
 )الصبخؼ(.

أف شعسة سخؽ، كال يجػز أف يتيع الييػدؼ بالدخقة. كسا ال يجػز الجفاع  111فسعشى اآلية 
 عشو ألنو مغ األنرار.

، كال يقع اإلثع عمى الييػدؼ، كبإمكاف شعسة أف  فاإلثع يقع عمى شعسة، كلػ كاف مغ عمية القـػ
، ككاف ذلظ أفزل لو كلغيخه مغ اتياـ (. كلػ تاب لقبل هللا تػبتو110يتػب كيدتغفخ )اآلية 

 شخز آخخ بالدخقة، فيحا االتياـ ال يعؽيو مغ الحنب، بل يديجه ذنًبا عمى ذنب!

 وهللا أعمع بالرػاب.
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*** 

 األحج:

 ىػ1441شػاؿ  08

 ـ2020أيار  31

 
بيتاًنا وإثًسا احتسَل " وَمغ يكِدْب خصيئًة أو إثًسا ثع َيْخـِ بِو بخيًئا فقِج  112سػرة الشداء  4

 ُمبيًشا "
 : كمغ يكدببيتانػًا: كحًبا عطيًسا. لع يقل: )ثع يخـِ بيا(. أك: )ثع يخـِ بيسا(. تقجيخ اآلية 

: مغ يختكب خه فقج احتسل إثًسا بحق نفدو. أك: مغ يختكب إثًسا بحق غيإثًسا فقج احتسل إثًسا. أؼ
 ني ىػ عقػبة الحنب.ذنًبا فقج احتسل عقػبة. فاإلثع األكؿ ىػ الحنب، كالثا

 
االعتخاؼ بالخصأ فزيمة، كاتياـ اآلخخيغ، كقحؼ األبخياء رذيمة مغ أعطع الخذائل في  

الجيغ كالخمق، كفي السعاييخ الحزارية. فسغ ارتكب خصأ ثع ألقاه عمى غيخه فقج ارتكب خصأ 
 آخخ، أعطع مغ الخصأ األكؿ.

 
ػَؾ وما ليسَّْت شائفٌة مشيع أْف ُيزمِّ  ُتوُ " ولػال فزُل هللِا عميَظ ورحس 113سػرة الشداء  4

ونَظ ِمغ شيٍء وأندَؿ هللُا عميَظ الكتاَب والحكسَة وعمَّسَظ ما لع تكْغ  ُيِزمَُّػف إال أنفَديع وما َيُزخُّ
 وكاَف فزُل هللِا عميَظ عطيًسا "تعمُع 

فيدداد إف الحؼ ُيِزلُّ غيَخه إنسا ُيِزلُّ نفَدو في الػقت نفدو ألنو يريخ ضااًل ُمِزبًل،  
: مغ الذخائع كالغيػب ضبلاًل عمى ضبللو. الكتاب: القخآف. الحكسة: الشبػة. ما لع تكغ تعمع

   (، )إف فزل هللا عميظ عطيع(.إف فزل هللا عميظ كاف عطيًسا): لع يقل كغيخىا.
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" ال خيَخ في كثيٍخ ِمغ َنجػاىع إال َمغ أمَخ برجقٍة أو معخوٍؼ أو  114شداء سػرة ال 4
 فدػَؼ ُنؤتيِو أجًخا عطيًسا "   إصبلٍح بيَغ الشاِس وَمغ َيفعْل ذلَظ ابتغاَء مخضاِة هللاِ 

 : يؤتيو، عمى الغيبة.الشجػػ: حجيث الشاس في الدخ. كفي قخاءة 
 
خسػَؿ ِمغ بعِج ما تبيََّغ لُو الُيَجى ويتَِّبْع غيَخ سبيِل " وَمغ ُيذاقِق ال 115سػرة الشداء  4

 ْرِمِو جيشََّع وساءْت مريًخا "السؤمشيَغ ُنَػلِِّو ما َتَػلَّى ونُ 
بعَج ما شق كيزع نفدو في شق آخخ. لع يقل: ) : يخالف، يزع الخسػؿ فييذاقق 

 :قػلو تعالىغ(. تػلى الذيء: أقبل عميو. تػلى عغ الذيء: أعخض عشو. قارف تبي
 

 (.13" كمغ يذاقق هللا كرسػلو" )األنفاؿ  -
 (.4" كمغ يذاؽِّ هللا" )الحذخ  -

 لع يقل: )كمغ يتػؿَّ عغ الخسػؿ(. مريًخا: تسييد مشرػب.
 
" إفَّ هللَا ال يغفُخ أْف ُيذَخَؾ بِو ويغفُخ ما دوَف ذلَظ لَسغ يذاُء وَمْغ يذخْؾ  116سػرة الشداء 4

 بعيًجا " باهلِل فقج ضلَّ ضبلالً 
إف هللا ال يغفخ أف يذخؾ بو : "48: أغخؽ في الزبلؿ. في اآلية ضل ضبلاًل بعيًجا 

 ".خؾ باهلل فقج افتخػ إثًسا عطيًساكيغفخ ما دكف ذلظ لسغ يذاء كمغ يذ
 
 " إْف يْجعػَف ِمغ دونِو إال إناًثا وإْف يْجعػَف إال شيصاًنا َمِخيًجا " 117سػرة الشداء 4

  اًنا بجؿ إناًثا.كفي قخاءة: أكث 
مخيًجا: متسخًدا، متجخًدا )مغ الخيخ(. مَخد في العرياف كالصػياف. "مخدكا عمى الشفاؽ" )التػبة 

ٌد" )(: أؼ مِخنػا عميو. "101 (: أممذ. شاب أمخد: ال لحية لو. شجخ أمخد: 44سل الشَصْخٌح ُمَسخَّ
 : ال نبات فييا. ال كرؽ ؼيو. أرض مخداء

*** 
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 باآلية: 1ممحق 
 يجعػف مغ دكنو إال إناثا إفْ 

 إْف يجعػف: ما يجعػف.

 يجعػف: يعبجكف.

 إناًثا: مثل: البلت، كالعّدػ، كَمشاة.

 .20-19)أفخأيتُع البلَت كالعّدػ كَمشاة( الشجع 

 كىحا ال يشفي غيخىع مسغ عبجكا ذكػًرا، مثل: َكّد، كُسػاع، كُىبل.

 .23)كال تحُرفَّ كًدا كال ُسػاًعا( نػح 

*** 

 اتخح السفدخكف ىحه اآلية ذريعة لمحّط مغ اإلناث!

كاإلناث مشيغ: مخيع، كفاشسة، كخجيجة، كعائذة، كأميات السؤمشيغ، كمشيغ: األـ، كالبشت، 
 كاألخت.

 قالػا:

 اإلناث في ىحا السػضع: األكثاف.

 كقالػا: 

 الَسػات.

 كقالػا:
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 !خذبة يابدة، أك حجخ يابذ ،اإلناث: كل شيء ميت ليذ ؼيو ركح

 )الصبخؼ، كالبغػؼ، كابغ عصية، كالقخشبي، كابغ كثيخ، كأبػ حياف، كاأللػسي، كغيخىع(.

 كزاد الخازؼ:

 !مغ الحكخ أف األنثى أخّذ 

*** 

 السعشى عشجؼ:

الشاس قج يعبجكف الحجخ، أك الذجخ، أك البقخ! كربسا عبجكا الشداء أك اإلناث. فيحا الرشف مغ 
بحلظ تحقيخ اإلناث، بل السخاد تحقيخ الخجاؿ كالشداء الحيغ عَبجة اإلناث. كمغ ثع ال ُيخاد 

 عبجكىّغ.

 وهللا أعمع.

*** 

 األحج:

 ىػ1441شػاؿ  08

 ـ2020أيار  31

*** 

 باآلية: 2ممحق 
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 ىل ىػ ذكخ أـ أنثى؟ :هللا

 قاؿ بعس العمساء: ىحا الدؤاؿ ال يجػز.

 كقج شخحو مدمسػف كغيخ مدمسيغ.

 اآلية: كقج خصخ في بالي كأنا أقخأ ىحه

 .117( الشداء إْف يْجعػَف ِمغ دكنِو إال إناًثا كإْف يْجعػَف إال شيصاًنا َمِخيًجا)

 كسيأتي بياف الدبب في عجـ الجػاز.

*** 

 لكغ ربسا يقػؿ آخخكف:

 إف هللا تعالى في القخآف ُيحكخ بالزسائخ السحّكخة:

 ال إلو إال ىػ. 

 لع يقل: ال إلو إال ىي.

 األنبياء كالخسل إال مغ الخجاؿ:وهللا تعالى لع يخسل 

 .43)كما أرسمشا مغ قبمظ إال رجااًل نػحي إلييع( الشحل 

 فإذا كاف األنبياء مغ الخجاؿ، فاهلل أكلى مشيع!

 كقاؿ تعالى:

 .34)الخجاؿ قّػامػف عمى الشداء( الشداء 
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 ذكًخا؟ فإذا كاف الخجل قّػاًما عمى السشدؿ، فمساذا ال يكػف هللا القّػاـ عمى العالسيغ

 كأف السذخكيغ يعبجكف اإلناث: 

 البلت، كالعّدػ، كمشاة. 

 كعيب عمييع تدسية السبلئكة بتدسية األنثى:

 .27)إّف الحيغ ال يؤمشػف باآلخخة َليدّسػف السبلئكة تدسيَة األنثى( الشجع 

 كقاؿ تعالى:

 .117الشداء ( إْف يْجعػَف ِمغ دكنِو إال إناًثا كإْف يْجعػَف إال شيصاًنا َمِخيًجا)

 فإذا كاف السذخكػف يعبجكف إناًثا، فيل السؤمشػف يعبجكف ذكًخا؟

*** 

 الخبلصة:

، كال يجػز التعخيف بو مغ 11ال يجػز شخح ىحا الدؤاؿ، ألف هللا )ليذ كسثمو شيء( الذػرػ 
اسع كال كصف إال بسا عّخؼ بو نفدو. فيػ كاحج أحج، ليذ لو شخيظ كال صاحبة كال كالج كال 

 .3كال كلج.)ما اتخح صاحبة كال كلًجا( الجغ  كالجة

 كإذا ُشخح ىحا الدؤاؿ فالجػاب غيخ مسكغ، ال مغ حيث الشقل كال مغ حيث العقل.

 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 
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 األحج:

 ىػ1441شػاؿ  08

 ـ2020أيار  31

 
 "ِمغ عباِدَؾ نريًبا َمفخوًضا  " لعشُو هللُا وقاَؿ ألتَِّخَحفَّ  118سػرة الشداء  4

: كقاؿ ألتخحف. نريًبا مفخكًضا . أك: لعشو هللا فقاؿ...(: لعشو هللا إذ قاؿ ).لعل التقجيخ 
: فعل مزارع مبشي عمى الفتح في محل رفع، : البلـ الـ القَدع. أتخحفَّ يعبجكنشي. ألتخحفَّ 

   كالشػف نػف التػكيج الثقيمة.
*** 

 ممحق باآلية:
 ما أكثخ نكت القخآف لسغ تأمل!

 !يدتصيع أف يدتػفييا، ال مغ حيث الصخح، كال مغ حيث اإلجابةال أحج 
 خح ىحه اآلية القريخة مثبًل.

*** 
 الشكتة األكلى:

عشجما ترل إلى: )قاؿ( فإنظ تعتقج أف القائل ىػ هللا، لكغ عشجما تقخأ ما قاؿ فإنظ تغّيخ رأيظ 
 لتعتقج أف القائل ىػ الذيصاف! التقجيخ: كقاؿ الذيصاف.

*** 
 الثانية: الشكتة 

 لع يقل: إذ قاؿ.
 لع يقل: فقاؿ.

 لع يقل: بعج أف قاؿ.
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 لع يقل: كمع ذلظ قاؿ.
*** 

 الشكتة الثالثة:
كقاؿ: ما ىحه الػاك؟ ىل ىي عاشفة؟ ىل ىي حالية؟ ىل ىي مدتأنفة؟ ىل ليا خانة عشج أىل 

 بعج أف قاؿ(، اإلعخاب تشدؿ فييا؟ ىل نحتاج إلى تقجيخ لآلية لكي نقتخح ليا إعخاًبا؟ )لعشو هللا
 )لعشو هللا إذ قاؿ(، )لعشو هللا فقاؿ(، )لعشو هللا كمع ذلظ قاؿ(.

*** 
 الشكتة الخابعة: 

 )مفخكًضا(: معمػًما: ىل حجده الذيصاف، أـ حجده هللا لمذيصاف؟
 مفخكًضا: مشظ أـ مّشي؟

 لمذيصاف! 999في صحيح مدمع: كاحج ، ك
*** 

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 األحج:
 ىػ1441شػاؿ  08
 ـ2020أيار  31
 
ـِ وآلمخنَّيع فَمُيَغيُِّخفَّ  119سػرة الشداء  4 " وألِضمَّشَُّيع وألَمشَِّيشَُّيع وآلُمَخنَّيع َفَمُيَبِتُكغَّ آذاَف األنعا

 فقج َخِدَخ ُخدخاًنا ُمبيًشا " خمَق هللِا وَمغ يتخِح الذيصاَف ولًيا ِمغ دوِف هللاِ 
: باألماني الكاذبة. شيع عمى شخيق الزبلؿ. البلـ: الـ القَدع. ألمشيشيعألدل :ألضمشيع 

: آلمخنيع بتقصيع آذاف األنعاـ، عبلمة عمى . آلمخنيع فميبتكغ آذاف األنعاـفميبتكغ: َفَمُيَقِصُعغَّ 
فاء رابصة لجػاب شخط مقجر. البلـ: : اليفعمػف في الجاىمية. فميبتكغ البحيخة كالدائبة كسا كانػا

، كعبلمة جدمو ححؼ الشػف ألنو مغ األفعاؿ الخسدة. كالػاك ـ األمخ. يبتكغال : مزارع مجدـك
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: آلمخنيع تػكيج. آلمخنيع فميغيخف خمق هللا: نػف الة اللتقاء الداكشيغ فاعل. كالشػف السححكف
خدخاًنا مبيًشا: خدخ مختيغ: مخة بعبادة الذيصاف، كمخة أخخػ بتفػيت عبادة  بتغييخ خمق هللا.

 لع يقل: )كآلمخّنيع فميبتكّغ آذاف األنعاـ كليغيخّف خمق هللا(. الخحسغ.
 
 ِعِجىُع الذيصاُف إال ُغخوًرا " " َيِعُجُىع وُيَسشِّيِيع وما يَ  120سػرة الشداء  4

  : الخجاع، ما لو ضاىخ بخَّاؽ كباشغ مكخكه.  لعل التقجيخ: كما يعجىع كيسشييع. الغخكر 
 
   ُع وال يججوَف عشيا َمِحيًرا "أولئَظ مأواُىع جيشَّ "  121سػرة الشداء  4

 : ميخًبا.أؼ 
 
" والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت سُشجخُميع جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا  122سػرة الشداء  4

 ا وَمغ أصجُؽ ِمغ هللا ِؾيبًل "األنياُر خالجيَغ فييا وعَج هللِا حقً 
ؾيبًل: تسييد : قػاًل. كعجىع هللا كعًجا. ؾيبلً  مححكؼ. التقجيخ:: مفعػؿ مصمق لفعل كعجَ  

كعج هللا عيج، أما كعج البذخ فقج ال يتع الػفاء بو، لعحر أك لغيخ عحر. كلحلظ فيع مشرػب. 
. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. يعجكف أحياًنا كال يعقجكف، ألف العقج م مـد ليع كالػعج غيخ ممـد

 (.غ أصجؽ مغ هللا كعًجاكملع يقل: )
 
" ليَذ بأمانيِّكع وال أمانيِّ أىِل الكتاِب َمغ يعسْل ُسػًءا ُيْجَد بِو وال يجْج  123سػرة الشداء  4

 دوِف هللِا وليِّا وال نريًخا " لُو ِمغ
"، كىػ مسشػع، إذ يجب أف يكػف التفكيخ العمسي كىحا ما يدسى اليـػ "التفكيخ باألماني 

مزممة. فسا ُيَحبُّ أف يكػف مختمٌف عسا ىػ كائغ، كسا أنو  تفكيًخا كاقعًيا، لكي ال تأتي الشتائج
مختمف عسا يجب أف يكػف. فالعمع كالخمق كبلىسا مقبػؿ كمصمػب، لكغ األماني كاألىػاء 

 مخفػضة.
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" وَمغ يعسْل ِمَغ الرالحاِت ِمغ ذكٍخ أو أنثى وىػ مؤمٌغ فأولئَظ  124سػرة الشداء  4
 ِقيًخا "الجشَة وال ُيطمسػَف نَ  َيجخمػفَ 
خ لو كال ثػاب : أؼ كىي مؤمشة. غيخ السؤمغ إذا عسل مغ الرالحات ال أجكىػ مؤمغ 

 : في ضيخ الشػاة. قارف قػلو تعالى : قجر الشُّْقخةفي اآلخخة. الشقيخ
 (.71، اإلسخاء 49" كال يطمسػف فتيبًل" )الشداء  -
 (. 60ال يطمسػف شيًئا" )مخيع " فأكلئظ يجخمػف الجشة ك  -
 
" وَمغ أحدُغ ِديًشا مسَّغ أسمَع وجَيُو هلِل وىػ ُمحدٌغ واتَّبَع ِممََّة إبخاـيَع  125رة الشداء سػ 4

 واتخَح هللُا إبخاـيَع خميبًل " َحشيًفا
كجيو: نفدو. محدغ: محدغ العسل )الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات(. حشيًفا: حاؿ مغ  

يع، أك مغ ضسيخ "اتبعإب" يع"، أك مغ ممة إبخـا ك السائل  إلى الحق : السدتؿيع، أ". كالحشيفخـا
 : جسمة اعتخاضية لتأكيج كجػب اتباع ممتو.بكميتو. جسمة: "كاتخح"

 
 " وهلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض وكاَف هللُا بكلِّ شيٍء محيًصا "  126سػرة الشداء  4

: عميًسا عمع امحيصً : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف. لجسع. األرض: باالدسػات 
لع يقل: )إف هللا بكل شيء محيط(، )إف هللا كاف بكل شيء  ، بخبلؼ عمع البذخ.إحاشة كاممة

 ا(.محيصً 
 
" وَيدتفتػنَظ في الشداِء ُقِل هللُا ُيفتيكع فييغَّ وما ُيتمى عميكع في  127سػرة الشداء  4

وتخغبػَف أْف تشِكحػىغَّ الكتاِب في يتامى الشداِء البلتي ال تؤتػنيغَّ ما ُكتَب ليغَّ 
فإفَّ هللَا كاَف بِو  والسدتزعفيَغ مَغ الِػلجاِف وأف تقػمػا لميتامى بالقدِط وما تفعمػا ِمغ خيخٍ 

 عميًسا "
ى كمػاريث. كلعل بجء اآلية بقػلو: عاد الكبلـ إلى ما بجأت بو الدػرة مغ نداء كيتام 

 ك مغ السيخاث. خ، أ: مغ السي"يدتفتػنظ" يبخر ىحه العػدة. ما ُكتب ليغ
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  كىحه اآلية صعبة التخكيب، ال سيسا قػلو: )كأف تقػمػا(.

 لساذا قاؿ: يتامى الشداء؟ كلع يقل: يتيسات؟
 الجػاب:

لعل التقجيخ: اليتامى الشداء، كلعل ىحا يذبو قػؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع في أحاديث 
  السيخاث: أكلى رجٍل ذَكخ )متفق عميو(. 

 نػعاف: رجاؿ ذكػر، كرجاؿ إناث.أؼ الخجاؿ 
 كاليتامى نػعاف: يتامى ذكػر، كيتامى نداء، وهللا أعمع.

 كلع أجج أّؼ مفدخ تعّخض ليحه الشقصة!
 

(، أك تخغبػف عغ أف تشكحػىغ  تخغبػف أف تشكحػىغ: تخغبػف في أف تشكحػىغ )لساليغَّ كجساليغَّ
جر : السركأف تقػمػا لميتامى بالقدط. معصػؼ عمى يتامى الشداء: (. كالسدتزعفيغ)لؿبحيغَّ 

ع يقل: )فإف هللا بو : كفي أف تقػمػا. لالسؤكؿ في محل جخ معصػؼ عمى "يتامى الشداء"، أؼ
 (.  عميع

 
" وإِف امخأٌة خافْت ِمغ َبْعِميا ُنذػًزا أو إعخاًضا فبل ُجشاَح عمييسا أْف  128سػرة الشداء  4

 كاَف بسا األنفُذ الذحَّ وإْف ُتحِدُشػا وتتُقػا فإفَّ هللاَ  ُيرمحا بيَشيسا والرمُح خيٌخ وُأحِزختِ 
 تعسمػَف خبيًخا "  

: إف كاف بسعشى أفعل . السباعمة أك البعاؿ: الجساع. جشاح: إثع. خيخ: زكجيابعميا 
: أحزخت أنفذ اض أك الفخقة. أحزخت األنفذ الذحالتفزيل، فيػ خيخ مغ الشذػز أك اإلعخ 

فكل مغ الخجل كالسخأة يذح بحقو عمى صاحبو. الشذػز إذف يسكغ أف الخجاؿ كالشداء الذح، 
". ُتحدشػا: العسل. لع  34ية يكػف لمدكجة أك لمدكج. في اآل مغ الدػرة: "كالبلتي تخافػَف نذػزىغَّ
 (. يقل: )فإف هللا بسا تعسمػف خبيخ
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فبل تسيمػا كلَّ السيِل  " ولْغ تدتصيعػا أْف تعِجلػا بيَغ الشداِء ولػ حَخصتع 129سػرة الشداء  4
 فتحروىا كالسعمَّقِة وإْف ُترِمحػا وتتُقػا فإفَّ هللَا كاَف غفػًرا رحيًسا "

 
: أؼ اقترجكا في السيل إلى مغ تسيمػف سيل القمبي. فبل تسيمػا كل السيل: في التعجلػا 

فتحركا  : ىي أكسغ تسيمػف عشيا أك عشيغ. فتحركىاإلييا أك إلييغ، أك اقترجكا في السيل ع
فتحركىا كالسعمقة، : فبل تسيمػا كل السيل إلى غيخىا أك األخخيات. فعمى التقجيخ األكؿاألخخػ 

: التي ال ىي فتحركا غيخىا كالسعمقة. السعمقة : فبل تسيمػا كل السيل إليياكعمى التقجيخ الثاني
ػا كتتقػا". كال ىي مصمقة. كإف ترمحػا كتتقػا: في اآلية الدابقة قاؿ: "كإف تحدشمدكجة 
التقجيخ: كإف  (. غفػر رحيعفإف هللاعسالكع، تعسمػا الرالحات. لع يقل: ): ترمحػا أ ترمحػا

 ترمحػا كتتقػا فإف هللا يغفخ لكع كيخحسكع.
 
قا ُيْغِغ هللُا ُكبًل ِمغ َسع 130سػرة الشداء  4  تِو وكاَف هللُا واسًعا حكيًسا "" وإْف يتفخَّ

غشو بالساؿ، أك بالربخ، أك بدكج : يُ غغ هللا كبًل مغ سعتوبالصبلؽ. يُ : أؼ الدكجاف يتفخقا 
 حكيًسا: في أحكامو. كاسًعا: كخيًسا. : كبًل مشيسا.كبلً آخخ. 
 .(اا حكيسً كخيسً )لع يقل:  .(إف هللا كاف كاسًعا حكيًسا): . كال(إف هللا كاسع حكيع): لع يقل

 
يشا الحيَغ أوُتػا الكتاَب " وهلِل ما في الدسػاِت  131سػرة الشداء  4 وما في األرِض ولقج وصَّ

رِض وكاَف هللُا ِمغ َقبِمكع وإيَّاكع أِف اتُقػا هللَا وإْف تكُفخوا فإفَّ هلِل ما في الدسػاِت وما في األ 
 غشًيا حسيًجا "

لع يقل: )أكتػا الكتاب قبمكع(. الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، ىكحا في جسيع القخآف.  
 اتقػا هللا: اتقػا عحاب هللا.كإياكع: أؼ ككصيشاكع. غشًيا: عشكع. 
: تكخرت مختيغ في اآلية نفديا، كمخة ثالثة في اآلية بعجىا.  ما في الدسػات كما في األرض

و ما : ىي جسل معتخضة. كالسعشى أف مغ لو السخة األكلى. قاؿ بعس العمساءلع يتزح لي كج
 في الدسػات كما في األرض قادر عمى أف يغشي كبًل مغ سعتو.
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: الختبلؼ معشى الخبخيغ عسا في الدسػات كاألرض، كذلظ أف الخبخ عشو قاؿ الصبخؼ  
مسو في إحجػ اآليتيغ ذكُخ حاجتو إلى بارئو، كغشى بارئو عشو، كفي األخخػ حفع بارئو إياه كع

 (.3/228بو كبتجبيخه )اإلتقاف 
حاكلة لئلجابة عغ التكخار بيغ اآليتيغ، كلع يجب عغ التكخار في اآلية الػاحجة، ىحه م 

فزبًل عغ أف السحاكلة غامزة. كمغ السيع بياف الشكتة، ثع بياف كجييا، كال يقبل التكمف ال 
في بيانيا كال في بياف كجييا. فسغ الكاتبيغ مغ يتداىل في بياف الػجو بأؼ كبلـ، قج يقبمو 

لع يقل: )إف هللا  حسيًجا: محسػًدا عمى كل حاؿ. دؼ، كلكغ ال يقبمو القارغ الفاحز.القارغ العا
 ا(.ا حسيجً غشي حسيج(، )إف هللا كاف غشيً 

 
 في األرِض وكفى باهلِل وكيبًل " " وهلِل ما في الدسػاِت وما 132سػرة الشداء  4

في فاعل كفى. ككيبًل:  الباء مديجة: كفى باهلل ككيبلً الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
عميو في  : كفى باهلل متػلًيا أمػر خمقو، فالػكيل ىػ عبارة عسغ يعتسجتسييد مشرػب. أؼ

: ككل أمخه إليو. كقج لو. تػكل عميو: اعتسجه. تػكل عمى هللا : تػلىاألمػر السيسة. تػكل لو
أف يتػلى أمخؾ : اكتِف بو السػكل، أك لثقة في الػكيل. كقيل: السعشىيكػف ىحا لزعف في 

 . في مرالحظ كيتػكل عميظ، أؼ يكػف ككيبًل عميظ
 
ْبكع أيُّيا الشاُس ويأِت بآخخيَغ وكاَف هللُا عمى ذلَظ قجيًخا " 133سػرة الشداء  4 ـِ  " إْف يذْأ ُيْح

 : يمككع. كفي مػضع آخخ: يُ حـبكعيُ  
 (.133كع كيدتخمْف ِمغ بعِجكع ما يذاُء" )األنعاـ " إْف يذْأ ُيحـبْ  -
يع  " إْف يذْأ ُيحـْبكع كيأِت بخمقٍ  -  (.16، فاشخ 19ججيٍج" )إبخـا
 (. 57مُف ربي قػًما غيَخكع" )ىػد " كيدتخ -
 (.38ا غيَخكع ثع ال يكػنػا أمثاَلكع" )دمحم " كإْف تتػلَّػا َيدتبجْؿ قػمً  -
ؿ أمثاَلكع" )الػاقعة  " عمى أف -  (.61نبجِّ
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خِة وكاَف هللُا يخيُج ثػاَب الجنيا فعشَج هللِا ثػاُب الجنيا واآلخ" َمغ كاَف  134سػرة الشداء  4
 سسيًعا بريًخا "

معطع الشاس يخيجكف ثػاب الجنيا، فاهلل يخاشبيع بمغتيع، لكغ عمييع أف يعمسػا أنو لغ  
آلخخة مغ هللا كحجه. يرل إلييع مغ ثػاب الجنيا إال ما كتب هللا ليع. أال فميصمبػا ثػاب الجنيا كا

: نعيع ػاب الجنيا: الشعسة. ثػاب اآلخخة: الجشة. أك ثػاب الجنيا: نعيع الجنيا، كثػاب اآلخخةث
لع يقل: )إف هللا سسيع بريخ(، )إف هللا  سسيًعا بريًخا: سسيًعا بأقػالكع، بريًخا بأعسالكع.اآلخخة. 

 كاف سسيًعا بريًخا(.
 
ػَّاميَغ بالِقْدِط شيجاَء هلِل ولػ عمى أنفِدكع " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا كػُنػا ق 135سػرة الشداء  4

أو الػالجيِغ واألقخبيَغ إْف يكْغ غشًيا أو فقيًخا فاهلُل أولى بيسا فبل تتَِّبعػا اليػى أْف تعِجلػا وإْف 
 هللَا كاَف بسا تعسمػَف خبيًخا "َتْمُػوا أو ُتْعِخُضػا فإفَّ 

: أؼ كلػ أك محاباة. كلػ عمى أنفدكع ف ضمع: لػجو هللا دكف أجخ دنيػؼ، كدك شيجاء  
: ميو مغ الحق لخرسو. إف يكغ غشًيا: إقخاره بسا عع عميكع. شيادة اإلنداف عمى نفدوكاف الحك

تحابػه أك تطمسػه لفقخه.  : فبلشاه، أك فقيًخاإف يكغ السذيػد عميو غشًيا فبل تحابػه أك تطمسػه  لغ
خذية أف تعجلػا  : فبل تتبعػا اليػػ جلػا: لعل السعشىلع يقل: )أكلى بو(. فبل تتبعػا اليػػ أف تع

. (فإف هللا بسا تعسمػف خبيخ): : عشو. لع يقلعغ العجؿ. تمػكا: ألدشتكع عغ الحق. تعخضػا
: العجؿ كلػ تحسمػا السذاؽ. القدط : أتى بريغة السبالغة لكي يجتيج السؤمشػف في إقامةقػَّاميغ

صمػبة، كلػ كقع العقاب عمى الشفذ أك عمى قخيب أك العجؿ، كالعجؿ مصمػب، كشيادة الحق م
صجيق. فالحق مقجـ عمى الخمْػق. كمغ قجـ الحق عمى الخمق قػاه هللا، كمغ قجـ الخمق عمى 

 الحق ككمو هللا إلى نفدو. 
كالشاس اليـػ بيغ مػاالة كمعارضة، فسغ كاف مع السػاالة فإنو يشترخ ليا بالحق كالباشل، كمغ 

ة فكحلظ! كىشاؾ عجد مغ عمساء الغخب، مغ ذكؼ االستقبلؿ الفكخؼ، أحيانػًا كاف مع السعارض
يشتقجكف الخأسسالية، كأحيانػًا يشتقجكف االشتخاكية، فيشطخ الخأسساليػف إلييع عمى أنيع اشتخاكيػف، 

 كيشطخ االشتخاكيػف إلييع عمى أنيع رأسساليػف، فمع ُيخضػا ىؤالء كال ىؤالء!



419 

 

 
َؿ عمى رسػلِو "  136سػرة الشداء  4 يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا آِمشػا باهلِل ورسػلِو والكتاِب الحي ندَّ

ِخِخ فقْج ضلَّ والكتاِب الحي َأنَدؿ ِمغ َقْبُل وَمغ يكفْخ باهلِل ومبلئكتِو وكتبِو وُرُسمِو واليػـِ اآل
 ضبلاًل بعيًجا " 

  
 الحاصل؟!كيف يقاؿ لسغ آَمشػا: آِمشػا؟ أليذ ىحا مغ باب تحريل 

 الحػاب في معخفة الخصاب لسغ، كفي معخفة األمخ باإليساف ما ىػ؟

، أك أك زيجكا إيسانكع ؼيكػف السعشى: داكمػا عمى إيسانكع، ،قج يكػف الخصاب لمسؤمشيغ -
  .صححػا إيسانكع

  .شػا بسحسجؼيكػف السعشى: آمِ  ،أك الخصاب ألىل الكتاب -
 شػا بقمػبكع كسا آمشتع بألدشتكع.ؼيكػف السعشى: آمِ  ،أك الخصاب لمسشافقيغ -
 )بخبكع قالػا بمى ألدتُ خصاب لجسيع الخمق: يا أييا الحيغ آمشػا عشج أخح السيثاؽ: )الأك  -

 . 172األعخاؼ سػرة 
 األصشاـ.بشػا آمَ خصاب لمسذخكيغ: يا أييا الحيغ الأك  -
 شػا عمى سبيل التقميج، آِمشػا عمى سبيل االستجالؿ. آمَ  خصاب لمحيغالأك  -
 آمشػا في الساضي كالحاضخ، آِمشػا في السدتقبل. خصاب لمحيغالأك  -

 وهللا أعمع.

 )تفديخ أبي حياف(.

( كالكتب، كعشجما ذكخ الكفخ ذكخ هللا كمبلئكتو ا ذكخ اإليساف ذكخ هللا كرسػلو )كرسموعشجم
ككتبو كرسمو كاليـػ اآلخخ، أؼ كاف أكثخ تفريبًل. كىحه السحكػرات ىي أركاف اإليساف. يزاؼ 
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زبلؿ، : أغخؽ في الزبلؿ، كتخاكع عميو البعيًجا إلييا القزاء كالقجر خيخه كشخه. ضل ضبلالً 
 (.أندؿ قبلكربسا يرعب ىجايتو. لع يقل: )كالكتاب الحؼ 

 
" إفَّ الحيغ آَمُشػا ثع كفُخوا ثع آمشػا ثع كفخوا ثع ازدادوا ُكفًخا لع يكِغ هللُا  137سػرة الشداء  4
 غفَخ ليع وال ِلييجَييع سبيبًل "ِلي

(، ثع آمشػا  بعيدى ثع كفخكا آمشػا بسػسى ثع كفخكا بو )كعبجكا العجل :ىع فئة مغ الييػد 
: آمشػا ثع ارتجكا، ثع آمشػا ثع . أك ىع السشافقػف )انطخ اآلية التالية(كفًخا بسحسج بو، ثع ازدادكا

ارتجكا، ثع ماتػا عمى كفخىع. أك ىع قـػ قرجكا تذكيظ السؤمشيغ، يطيخكف اإليساف ثع يكفخكف، 
سبيبًل: لعل األصل: سبيمو، ححفت الياء كأشمقت الفتحة  ثع يددادكف كفًخا بثبػتيع عمى الكفخ.

  ألًفا.
 
ِخ السشافقيَغ بأفَّ ليع عحاًبا أليًسا " 138سػرة الشداء  4  " َبذِّ
 

ْخ ىؤالء الحيغ تقجـ ذكخىع بفئاتيع ا   : أنِحْر عمى سبيل التيكع. لثبلثة ىع كميع مشافقػف. َبذِّ
 
" الحيَغ يتَّخحوَف الكافخيَغ أولياَء ِمغ دوِف السؤمشيَغ أيبتغػَف عشجىُع  139سػرة الشداء  4
 فإفَّ العدَة هلِل جسيًعا "عدَة ال

كثيخ مغ السدمسيغ اليـػ يتخحكف الكافخيغ أكلياء، كيتتغػف عشجىع العدة كالقػة كالساؿ  
كالجاه. ككثيخ مغ السدمسيغ البـػ يتخحكف األثخياء كاألقػياء كذكؼ الشفػذ أكلياء كيبتغػف عشجىع 

ؤالء ُيجخمػف السؤمشيغ الرادقيغ العدة، كلػ عمى حداب الفقخاء كالزعفاء كالذخفاء. كىؤالء كى
 : حاؿ.ػف أف العدة جسيًعا ؟! جسيًعافي مشافدة غيخ شخيفة، ألنيع يدتقػكف بالعجك. أفبل يعمس
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َؿ عميكع في الكتاِب أْف إذا سسعتع آياِت هللِا ُيْكَفُخ بيا وُيدتيدُأ  140سػرة الشداء  4 " وقج َندَّ
بيا فبل َتقُعجوا معيع حتى َيخػضػا في حجيٍث غيخِه إنَّكع إًذا ِمْثُميع إفَّ هللَا جامُع السشافقيَغ 

 والكافخيَغ في جيشََّع جسيًعا " 
: أؼ ع إًذا مثميع: أؼ مع الكافخيغ كالسدتيدئيغ. إنكعيعلع يقل: كيدتيدأ، كخر "بيا". م 

الفاصمة نفديا الكفخ كاالستيداء. جامعيع جسيًعا: جسيًعا: حاؿ. إذا قعجتع معيع صختع مثميع في 
 في ىحه اآلية كالتي قبميا.

مػزكًنا. قاؿ ابغ حجخ  : ىحا الجدء مغ اآلية يػافق شعًخاحتى يخػضػا في حجيث غيخه
 :العدقبلني

 
 خاض العػاذُؿ في حجيث مجامعي      لسا جخػ كالبحخ سػخعة سػيخه 
   حتى يخػضػا في حجيث غيِخه()      فحبدػتو ألصػػف سػخَّ ىػاكُع      

 
" الحيَغ يتخبَُّرػَف بكع فإْف كاَف لكع فتٌح ِمَغ هللِا قالػا ألْع نكْغ معكع وإْف  141سػرة الشداء  4

ألْع َنْدَتْحِػْذ عميكع ونسشْعكع ِمَغ السؤِمشيغ فاهلُل يحكُع بيَشكع يػـَ  كاَف لمكافخيَغ نريٌب قالػا
 كافخيَغ عمى السؤمشيَغ سبيبًل " الؿيامِة ولغ َيجعَل هللُا لم

فأعصػنا حرتشا مغ  : أؼيتخبرػف بكع: الجكائخ. فتح: نرخ كغشيسة. ألع نكغ معكع 
: حجة، أك سبيبًل فتح". سبيبلً يقل: " الغشيسة. نريب: مغ الغمبة عميكع. قاؿ: "نريب"، كلع

: نغمبكع. كأف السقرػد أنشا غمبشاكع كمع ذلظ فقج مشعشا السؤمشيغ عميكعالستئراليع. ندتحػذ 
: نتػؿَّ شؤكنكع، نسشْعكع. كقج يكػف األذػ بكع، بالتخحيل كغيخه. كقيل: ندتحػْذ عميكعمغ إلحاؽ 

 السؤمشيغ كإلقاء األراجيف كالفتغ بيشيع. ىحا كحًبا عمييع، أك يكػف حؿيؿًيا بالتجدذ عمى
 
( تدتخجـ اليـػ في مجاؿ الذخكات التي تدتػلي عمى غيخىا. كالرخاع رة )االستحػاذكىحه العبا 

العدكخؼ تشتقل لغتو إلى الرخاع االقترادؼ. كمغ يجرس اليـػ الرخاع بيغ الذخكات في الكتب 
 حخكب عدكخية. كفي الػاقع يحذ أنو في 
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: الػا لمسؤمشيغ. قالػا: الثانية: قالسؤمشيغ: نحسيكع مغ السؤمشيغ. قالػا: األكلى نسشعكع مغ
لمكافخيغ. فيع يصمبػف حرتيع مغ الغشيسة مغ السؤمشيغ، كمغ الكافخيغ، أؼ مغ كبل الفخيقيغ 

 مااًل مغ كٍل مغ البائع كالسذتخؼ!عمى شخيقة الدساسخة الحيغ يأخحكف الستخاصسيغ! 
 
" إفَّ السشافقيَغ ُيخادعػَف هللَا وىػ خادُعيع وإذا قامػا إلى الربلِة قامػا  142سػرة الشداء  4

 ال َيحكخوَف هللَا إال قميبًل " ُكداَلى ُيخاؤوف الشاَس و 
يخجعػف(. خادع: حاكؿ الخجاع. خجع: نجح في لع يقل: )كىػ مخادعيع(. كلع يقل: ) 

: يخاؤكف السذاكمة. يخاؤكف الشاسػ مغ باب : مجازييع عمى خجاعيع، كىالخجاع. خادعيع
: ربسا يخترخكف اآليات . كال يحكخكف هللا إال قميبلً السؤمشيغ، كال يقرجكف بربلتيع كجو هللا

قاؿ التي يقخؤكنيا كاألدعية كاألذكار كغيخ ذلظ، بل ربسا صمػا بجكف كضػء، بل بجكف ُغْدل! 
 ف.كرفزو أبػ حيا ."كيجػز أف يخاد بالقمة العجـالدمخذخؼ: "

 
فمغ " ُمَحْبَحِبيَغ بيَغ ذلَظ ال إلى ىؤالِء وال إلى ىؤالِء وَمغ ُيزمِل هللُا  143سػرة الشداء  4

 تجَج لُو سبيبًل "
مى الثاني، كاختبلؼ حخكة : جشاس، بديادة أربعة حخكؼ في األكؿ ع"محبحبيغ"، "بيغ" 

ظ كذلظ، أك : أؼ بيغ ذلذلظتابة أقػػ مشو في الشصق. بيغ (. كىػ في الك3/311الباء )اإلتقاف 
 : إلى اليجاية. : يزممو. سبيبلً بيغ ىؤالء )السؤمشيغ( كىؤالء )الكافخيغ(. يزمل

 
" يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا ال تتَِّخحوا الكافخيَغ أولياَء ِمغ دوِف السؤمشيَغ  144سػرة الشداء  4

 ا هلِل عميكع ُسمصاًنا ُمبيًشا "أُتخيجوَف أْف تجعمػ 
حجة. كالسقرػد ىػ العحاب. السدمسػف اليـػ مشيع مغ يختار مػاالة السؤمشيغ : سمصاًنا 

كمشيع مغ يختار مػاالة الكافخيغ. ىحه اآلية مفيجة في الحكع الذخعي عمى ىجخة السدمسيغ إلى 
 ببلد الكفخ.
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ْرِؾ األسفِل ِمَغ الشاِر ولغ تجَج ليع  145سػرة الشداء  4  نريًخا "" إفَّ السشافقيَغ في الجَّ
ْرؾ  ْرج، لكغ األكؿ يقاؿ اعتباًرا بالشدكؿ، كالثالجَّ ْرؾ كالجَّ ني اعتباًرا بالرعػد. ا: القعخ. الجَّ

فالشار دركات كالجشة درجات. كجعل السشافقػف في أسفل جيشع ألنيع كفار كمشافقػف 
 لع يقل: نريًخا ليع.كمدتيدئػف. 

 
ػا واعترُسػا باهلِل وأخمُرػا ديَشيع هلِل فأولئَظ مَع " إال الحيَغ تاُبػا وأصمحُ  146سػرة الشداء  4

 هللُا السؤمشيَغ أجًخا عطيًسا " السؤمشيَغ وسػَؼ يؤتِ 
ػا بكتاب هللا. أخمرػا : تسدكتابػا: عغ الشفاؽ. كأصمحػا: الشية كالعسل. اعترسػا باهلل 
ػف مع السؤمشيغ، التائب: أؼ السشافقػف . اإلخبلص عكذ الشفاؽ. فأكلئظ: أؼ لػجو هللاديشيع 

غ : السؤمشيغ أصبًل كالتائبيسا تمفع. كسػؼ يؤت هللا السؤمشيغ: يؤتي. كتبت كيمحقػف بيع. يؤت
 (.مغ الشفاؽ إلى اإليساف. لع يقل: )كسػؼ يؤتييع هللا أجًخا عطيًسا

 
 عميًسا "  " ما يفعُل هللُا بعحاِبكع إْف شكخُتع وآمشُتع، وكاَف هللُا شاكًخا 147سػرة الشداء  4

" شاكًخا عميًسايكػف ىشاؾ تقجيع كتأخيخ في قػلو: " قج يخصخ في الباؿ ألكؿ كىمة أنو ربسا 
(، عمى أساس أف العمع يدبق الذكخ، كأف ىحا التقجيع كالتأخيخ غخضو مػافقة بجؿ )عميًسا شاكًخا

لع يقل: )إف هللا  ".ًساآنية، أؼ مخاعاة رأس اآلية، فيشا: "عميًسا"، كفي سابقتيا: "عطيالفاصمة القخ 
 شاكخ عميع(، )إف هللا كاف شاكًخا عميًسا(.

 
"، آلية فػججت فييا أيًزا لفع الذكخ: "شكختع"، يتبعو لفع "كآمشتعثع نطخت في أكؿ ا 

فأدركت أف قػلو: "شاكًخا" متػافق في التختيب مع: "شكختع"، كلفع "عميًسا" متػافق في التختيب 
هللا يذكخ مغ شكخ، كيعحب . شاكًخا ُشكَخكع، عميًسا بإيسانكع: السعشىمع: "كآمشتع"، كعخفت أف 

 مغ كفخ.
 : أؼ لساذا يعحبكع.ما يفعل هللا بعحابكع

*** 
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 الجدء الدادس

َع وكاَف هللُا سسيًعا " ال يحبُّ هللُا الجيَخ بالدػِء ِمَغ القػِؿ إال َمغ ُضمِ  148سػرة الشداء  4
 عميًسا "
عمى آخخ، إال أف يكػف مطمػًما، فيباح لو الجعاء عمى ضالسو. ال يجػز أف يجعػ أحج  

ـ مدتجاب، فميححر الشاس مغ الطمع، كليعمسػا أف مجخد الربلة كسائخ العبادات ػ كدعاء السطم
. عميًسا: بطمع الطالع. ال تكفييع  ، ال بج مغ حدغ السعاممة. سسيًعا: سسيًعا لجعاء السطمـػ

 
 :قخاءتاف
 فمو الجيخ، أك فبل حخج عميو.إال َمغ ُضِمع. أؼ:  -
 إال َمغ َضَمع. أؼ: ؼيجػز أف يجيخ لو السطمـػ بالدػء. -

 
 لع يقل:
 إال ِمغ ُضْمع. -
 إال مّسغ ُضِمع.  -

 
 لع يقل: )إف هللا سسيع عميع(، )إف هللا كاف سسيًعا عميًسا(.

 
 :الخازؼ قاؿ 

ككثخ مكخه  ،ضخرهيعشي أنو تعالى ال يحب إضيار الفزائح كالؿبائح إال في حق مغ عطع 
كىؤالء السشافقػف قج كاف كثخ مكخىع ككيجىع  )...(.ككيجه، فعشج ذلظ يجػز إضيار فزائحو 

 .كعطع ضخرىع، فميحا السعشى ذكخ هللا فزائحيع ككذف أسخارىع ،كضمسيع في حق السدمسيغ
 

 :القخشبيكقاؿ 
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كيشالػف مغ ِعخض  ،يعفإنيع مع ضمسيع يدتصيمػف بألدشت ،يعكثيخ مغ الطمسة كدأبُ  كىحا شأفُ 
 .مطمػميع ما حّخـ عمييع

 أقػؿ: 
كإذا تكمع السطمػـ لع يخ الطالع في كبلـ السطمـػ إال ما يؤيج ضمسو، كال يخػ في نفدو أؼ عيب 
يحكخه أك يعتخؼ بو. لػ كاف مغ أىل الجيغ كالخمق النذغل بعيػبو كأصمحيا، كاعتحر عشيا، أك 

 ؿ في نفدو، كيخػ كل نقز في غيخه.عغ بعزيا عمى األقل. إنو يخػ الكسا
 

، مغ باب التسادؼ في الطمع، لكغ دعاءه مخدكد عميو، غيخ  كقج يجعػ الطالع عمى السطمـػ
 مدتجاب، بخبلؼ ما لػ دعا السطمـػ عمى الطالع فإف دعاءه مدتجاب.

، فإنو ليذ بيشيا كبيغ هللا حجاب )متفق  قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: اتِق دعػة السطمـػ
 عميو(.

 يجػز لمسطمـػ أف يقػؿ: الميع اضمْع َمغ ضمسشي.
 اضمع: مغ باب السذاكمة أك الجداء، بسعشى: عاقْب مغ ضمسشي.

أؼ: عاؾبو عمى ضمسو، وهللا سبحانو يعاؾبو عمى قجر ضمسو. كىػ معشى قػلو: ليذ بطبّلـ 
 لمعبيج.

 
 إفَّ هللَا كاَف عفػِّا قجيًخا "َتعفػا عغ ُسػٍء ف" إْف ُتبجوا خيًخا أو ُتخفػُه أو  149سػرة الشداء  4

عميكع أف تقتجكا بدشة هللا في العفػ، كىػ يعفػ مع السقجرة، فكيف ال تعفػف مع  
 يعفػ عسغ عفا.عفًػا: يعفػ عشكع.  الزعف؟!

 الدمخذخؼ(.ابغ عصية، ك قجيًخا: أؼ مع قجرتو عمى االنتقاـ )
 لع يقل: )فإف هللا عفػّّ قجيخ(.

 
" إفَّ الحيَغ يكُفخوَف باهلِل وُرُسمِو وُيخيجوَف أْف ُيفخِّقػا بيَغ هللِا وُرسمِو  150سػرة الشداء  4

 ْف يتَّخحوا بيَغ ذلَظ سبيبًل " ويقػلػَف نؤمُغ ببعٍس ونكفُخ ببعٍس ويخيجوَف أ
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: أف يؤمشػا باهلل كيكفخكا بالخسل، أك يؤمشػا ببعس الخسل أف يفخقػا بيغ هللا كرسمو 
سمو، فسغ كفخكا ببعس. يفيع مغ اآلية أف الحيغ يفخقػف بيغ هللا كرسمو يعتبخكف كفاًرا باهلل كر كي

   "يكفخكف"  :ع الخسل، كمغ كفخ بالخسل فقج كفخ باهلل. الحع قػلويسكفخ بخسػؿ فكأنو كفخ بج
بيغ يخيجكف أف يتخحكا : بيغ ذلظ كذلظ. ك مسشػع. بيغ ذلظ 150قف عمى اآلية . كالػ ك"يخيجكف"
عجُّكف ىحه الحيمة مغ : أؼ شخيًقا بيغ هللا كالخسل، أك بيغ رسػؿ كرسػؿ. كلعميع يَ ذلظ سبيبلً 

 " مصمع اآلية سيأتي في اآلية البلحقة.في الجيغ أك العقيجة! خبخ "إفَّ باب التججيج 
 
 ْجنا لمكافخيَغ عحاًبا ُمييًشا "" أولئَظ ىُع الكافخوَف حًقا وأعت 151سػرة الشداء  4

كردت كحلظ أعتجنا: أعجدنا.  (، بل كضع الُسطَيخ مػضع الَسزَسخ.لع يقل: )كأعتجنا ليع 
 في جسيع القخآف.

 
" والحيَغ آَمشػا باهلِل وُرُسمِو ولع ُيفخِّقػا بيَغ أحٍج مشيع أولئَظ سػَؼ  152سػرة الشداء  4

 ىع وكاَف هللُا غفػًرا رحيًسا "ُيؤتييع أجػرَ 
  : نؤتييع، بشػف العطسة.ءةكأحج. كفي قخا يعمش: بيغ أحج بيغ أحج مشيع 

 غفػًرا: لحنػبيع. رحيًسا: في ثػابيع. لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(، )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(.
 
َؿ عمييع كتاًبا ِمَغ الدساِء فقج سألػا مػسى  153سػرة الشداء  4 " يدألَظ أىُل الكتاِب أْف تشدِّ

أِرنا هللَا َجْيَخًة فأخحتيُع الراعقُة بطمِسيع ثع اتَّخحوا العجَل ِمغ بعِج ما أكبَخ ِمغ ذلظ فقالػا 
 ا مػسى ُسمصاًنا ُمبيًشا " جاءتيُع البيشاُت فعَفػنا عغ ذلَظ وآتيش

ًبا مغ الدساء بترجيق دمحم. ًسا، أك كتا: أؼ مكتػًبا جسمة كاحجة، ال مشجّ كتاًبا مغ الدساء 
لػا أرنا هللا ىكحا جيخة. بطمسيع: بدؤاليع فقالػا جيخة أرنا هللا، أك فقا: عياًنا، معايشًة، أك جيخة

البيشات(. البيشات:  )اتخحكا العجل بعج ما جاءتيع :الطالع. اتخحكا العجل: أؼ إلًيا. لع يقل
 (.السعجدات )العرا، اليج، فمق البحخ(. سمصاًنا مبيًشا: حجة ضاىخة )معجدات
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ًجا وقمشا ليع " ورفعشا  154سػرة الشداء  4 فػَقيُع الصػَر بسيثاِقيع وقمشا ليُع ادخمػا الباَب ُسجَّ
 يثاًقا غميًطا "ال َتْعُجوا في الدبِت وأخحنا مشيع مِ 

الصػر: جبل الصػر. رفعشا فػقيع الصػر: ليتػبػا أك يدقط عمييع. الباب: باب بيت  
: يـػ الخاحة. مشعػا مغ لدبتالسقجس. ادخمػا الباب: أؼ مغ الباب. ال تعجكا: ال تتجاكزكا. ا

: عيًجا يثاًقا غميًطام !يػـ الدبت كأخحىا يـػ األحج حيتافاد في الدبت، فتحايمػا بجسع الاالصصي
 مؤكًجا.  

 
" ؼبسا نقِزيع ميثاَقيع وكفِخىع بآياِت هللِا وقتِميُع األنبياَء بغيِخ حقٍّ  155سػرة الشداء  4

 كفِخىع فبل ُيؤمشػف إال قميبًل "هللُا عمييا بوقػِليع قمػُبشا ُغْمٌف بل شبَع 
شا. أك سيأتي كىػ قػلو: "حخمشا : ؼبسا نقزيع )...( فعمشا بيع ما فعمىشاؾ مححكؼ تقجيخه 

  1/181الكتاب لديبػيو (. ؼبسا نقزيع: فبشقزيع، "ما" : لمتػكيج )160عمييع شيبات" )اآلية 
(. ميثاقػَيع: 90معاني الحخكؼ ص ، 343ك 299ك 1/133صشاعة اإلعخاب  ، سخّ 4/221ك

ثل زكخيا كيحيى كغيخىسا، : ماألنبياء: القخآف. مفعػؿ بو مشرػب لمسرجر: "نقس". بآيات هللا
 تمػف بحق، فيي تػكيج كتقبيح. : ال يفيع مشيا أف األنبياء يقالسقرػد: بعس األنبياء. بغيخ حق

 .61ىل ىشاؾ أنبياء قتمػا؟ راجع سػرة البقخة 
: ختع ز كالسعجدات كالجالئل. شبع عمييا( ال تفيع اإلعجاة بأغذية )أغصية، أغمفةغمف: مغمف

: إال مى كفخىع. فبل يؤمشػف إال قميبلً عمييا فبل تفيع، أك جعل ليا عبلمة يدتجؿ بيا السبلئكة ع
ة راجع اآلي: ال يؤمشػف أبًجا، مع التخؽيف في البياف. ع، كعبج هللا بغ سبلـ، أك السعشىقميبًل مشي

 مغ ىحه الدػرة. 46
 
 ِليع عمى مخيَع بيتاًنا عطيًسا "" وبكفِخىع وقػ  156سػرة الشداء  4

كال أرػ أنو مفعػؿ  أك مفعػؿ ألجمو، حاؿ،: دنا. بيتاًناييع لسخيع بالبكفخىع بعيدى، كرم 
 . بو
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قتمػُه وما " وقػِليع إنَّا قتمشا السديَح عيدى ابَغ مخيَع رسػَؿ هللِا وما  157سػرة الشداء 4
اَع الطغِّ صمبػُه ولكْغ ُشبَِّو ليع إفَّ الحيَغ اختمفػا ؼيِو لفي شٍظ مشُو ما ليع بِو ِمغ عمٍع إال اتب

 وما قتمػُه يقيًشا " 
و ليع شخز آخخ : شبّ و ليع، أك مغ قػليع تيكًسا. شبّ : ىحا مغ قػؿ هللارسػؿ هللا 

: إلو، العامة أنو السديح. اختمفػا ؼيو: أؼ قبل قتمو يذبيو، ىػ الحؼ قتمػه كصمبػه كمػىػا عمى
 ابغ إلو، ساحخ. 

: الذظ، الطغ، العمع، اليقيغ. لع يبق إال الػىع، كىػ أدنى مغ ىحه اآلية كردت األلفاظ التالية في
الذظ. الذظ يدتػؼ ؼيو الصخفاف. الطغ يخجح ؼيو شخؼ عمى آخخ. العمع أك اليقيغ أك التأكج 

. كال   أحج يأخح بالطغ إذا كجج اليقيغ. ىػ الجـد
جاء القخآف بتكػيغ العقمية العمسية التي تخفس الطغ كالخخص، كاتباع األىػاء كالعػاشف، 
كالتقميج األعسى لآلباء كاألججاد، كالصاعة العسياء لمدادة كالكبخاء، كتعتسج البخىاف في العقميات، 

، 378نتعامل مع القخآف لمقخضاكؼ ص كيف لشقميات، كالسذاىجة في الحديات )كالتػثيق في ا
ػه : ما قتم(. ما قتمػه يقيًشا269ك  267ك 175القخآف لمغدالي ص كانطخ كيف نتعامل مع 
 ، أك قتمػه ضًشا مشيع أنيع قتمػه!متيقشيغ، أك يقيًشا لع يقتمػه

 : حاؿ.تفى القتل يقيًشا مؤكًجا. يقيًشاانتفاء قتميع إياه أمخ متيقغ. ان -
 : مفعػؿ مصمق.. ما قتمػه قتبًل يقيًشا. يقيًشاشيغ قتموما قتمػه متيق -

 
 وكاَف هللُا عديًدا حكيًسا "   " بل رفعُو هللُا إليوِ  158سػرة الشداء  4

 عديدا: قػًيا. حكيًسا: يزع كل شيء في محمو.: حًيا بجدجه كركحو. رفعو هللا إليو 
 (. حكيًسال: )إف هللا عديد حكيع(. كال: )إف هللا كاف عديًدا لع يق

 
الؿيامِة يكػُف  " وإْف ِمغ أىِل الكتاِب إال َلُيؤِمَشغَّ بِو قبَل مػتِو ويػـَ  159سػرة الشداء  4

 عمييع شييًجا "
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حيغ يعايغ ) (اب أحج إال ليؤمشغ بو قبل مػتو )مػت الكتابيمغ أىل الكت ما: أؼ إْف: ما.      
ػت السديح إذا : ليؤمشغ بالسديح قبل معشجئح(. أكسػت، كلكغ ال يشفعو إيسانو الكتابي مبلئكة ال

: كإف مغ ندؿ مغ الدساء. أك: ليؤمشغ بسحسج قبل مػتو )مػت الكتابي(. كالتقجيخ عشج البرخييغ
ب إال َمغ ليؤمشغَّ بو. يكػف: : كإف مغ أىل الكتاحج إال ليؤمشغ بو. كعشج الكػفييغأىل الكتاب أ

بتكحيب مغ كحبو كترجيق مغ صجقو، أك بأنو بمغ رسالة عمى أىل الكتاب : أؼ السديح. شييًجا
 :و كأقخ بالعبػدية لو. انطخ أيًزارب
" )الرافات  - : كما مشا أحج إال لو مقاـ معمػـ، أك ما (، أؼ164" كما مشا إال لو مقاـ معمـػ

 مشا إال مغ لو مقاـ معمػـ.
ردىا، أك كما مشكع إال مغ ىػ : كما مشكع أحج إال كا(، أؼ71كإف مشكع إال كاردىا" )مخيع "  -

 كاردىا. 
 
باٍت ُأحمَّْت ليع و  160سػرة الشداء  4 مشا عميِيع شيِّ ىع عغ " ؼبطمٍع ِمَغ الحيَغ ىاُدوا حخَّ برجِّ

 سبيِل هللِا كثيًخا "
: الييػد. مغ اآلية يفيع أف ليذ كل شيب حبلاًل عشج الييػد، بخبلؼ الحيغ ىادكا 

ة لجخائسيع السبيشة مغ قبل. : كالفحلكة الجامعؼبطمع مغ الحيغ ىادكالصيب حبلؿ. السدمسيغ فإف ا
لع يقل: )ؼبطمع مغ الحيغ ىادكا  ، أك كثيًخا مغ الشاس.: كثيًخا مغ الرجّ بطمع: بدبب الطمع. كثيًخا

 كبرجىع عغ سبيل هللا كثيًخا حخمشا عمييع(.
 صّجىع حّخمشا عمييع.ك  يعبطمسلعل التقجيخ: 

 
 " وأخِحىُع الخبا وقج ُنُيػا عشُو وأكِميع أمػاَؿ الشاِس بالباشِل وأعتْجنا 161سػرة الشداء  4

 لمكافخيَغ مشيع عحاًبا أليًسا "
فقج كاف الييػد يحخمػف الخبا ؼيسا بيشيع، كيدتجيدكف أكمو مغ غيخىع. كسا كانػا يحتالػف  

جعاكػ كاذبة. لع اًنا كثيخة ببحيل مختمفة عمى تحخيع الخبا. كال يداؿ الييػد حتى اآلف يبتدكف بمج
 أعتجنا: أعجدنا، ىكحا كردت في جسيع القخآف. (.يقل: )كأعتجنا ليع عحاًبا أليًسا
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" لكِغ الخاسخػَف في العمِع مشيع والسؤمشػَف يؤمشػَف بسا ُأنِدَؿ إليَظ وما  162سػرة الشداء  4

أولئَظ  ؤمشػَف باهلِل واليػـِ اآلِخخِ ُأنِدَؿ ِمغ َقبمَظ والسؿيسيَغ الربلَة والسؤتػَف الدكاَة والس
 سشؤتييع أجًخا عطيًسا "

" ال نترب الخاسخػف   ي : لكغَّ الخاسخيغ. الحع فلكْغ الخاسخػف: لػ كانت مذجدة "لكغَّ
: الخاسخػف، السؤمشػف، السؿيسيغ، السؤتػف، السؤمشػف، تجج أنيا اآلية ىحه األسساء عمى التختيب
 فإنيا مشرػبة.مخفػعة كميا، ما عجا السؿيسيغ، 

ذىب العمساء إلى أنيا مشرػبة عمى السجح، لبياف فزل الربلة، كليدت خصأ في  
الكتابة كسا قج ُيطغ. فسغ ضشيا كحلظ فإنو ال يعخؼ محاىب العخب في الشرب عمى 

كما ليع مغ االفتتاف بو. كال التفات إلى  جيل مغ ُيقجـ عمى تفديخ  ،()بالسجح االختراص
محجػج بثبػت ذلظ كتاب هللا، كإعخاب ألفاضو، بغيخ أحكاـ عمع الشحػ. كإف مَشع ذلظ أحج فيػ 

 (.135-4/134في كبلـ العخب )أبػ حياف 
. السؿيسيغ الربلة: شجئح فبل إشكاؿ(، كع4/153كفي قخاءة: "كالسؿيسػف" )الجر السرػف  

 أجًخا عطيًسا: ىػ الجشة. (.األنبياء، أك السبلئكة. لع يقل: )أكلئظ سيؤتييع
 
" إنَّا أوحيشا إليَظ كسا أوحيشا إلى نػٍح والشبييَغ ِمغ بعجِه وأوحيشا إلى  163سػرة الشداء  4

سميساَف وآتيشا و إبخاـيَع وإسساعيَل وإسحَق ويعقػَب واألسباِط وعيدى وأيػَب ويػُنَذ وىاروَف 
 داوَد  "
ذ ؼيو : كتاًبا ؼيو حكع كمػاعع، كلينػح: أكؿ الخسل. لع يقل: )كالشبييغ بعجه(. زبػًرا 

ما معشى أف يختز داكد  "أكحيشا إليظ". :أحكاـ. كآتيشا داكد زبػًرا: جسمة معصػفة عمى جسمة
ال أعمع، كلع أجج شيًئا مفيًجا عشج السفدخيغ! ؼيو تفزيل، لكغ ما معشاه؟ كما  بيحه العبارة؟

 ربسا يكػف السعشى أنو آتاه زبػًرا لع يؤتو أحج مغ األنبياء قبمو. كجيو؟
: أسباط إسحاؽ، أؼ عمى بعس األنبياء قبمو. األسباط لع يخاع التختيب الدمشي، إذ قجـ عيدى

 كىػ كلج الػلج.  أحفاده، أكالد يعقػب، جسع سبط،
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يَظ وكمَّع " وُرُسبًل قج قَرْرشاىع عميَظ ِمغ َقْبُل وُرُسبًل لع َنْقُرْريع عم 164سػرة الشداء  4

 هللُا مػسى تكميًسا "
: في ىحه الدػرة كغيخىا، مع االنتباه إلى أف كرسبًل: أؼ كأرسمشا رسبًل. مغ قبل 

السعشى لع نقرريع  :لع نقرريع عميظالشدكؿ. كرسبًل السرحف لو تختيب آخخ غيخ تختيب 
ىشاؾ رسبًل ال نعخفيع. ككمع عميظ كسشقرريع بعج، أك لغ نقرريع عميظ، كىحا يعشي أف 

: إعخابيا مفعػؿ رو دكف غيخه؟ قارف اآلية الدابقة: "كآتيشا داكد زبػًرا". تكميًساذا خا: لسمػسى
سى بكبلمو، كأكج بالسرجر داللة عمى مصمق، كفائجتو ىي التأكيج. فيحا إخبار بأف هللا شخَّؼ مػ 

 (، ىحا ىػ الغالب.2/454ى حؿيقتو ال عمى مجازه )الخرائز كقػع الفعل، عم
، أك بعثت إليو رسػاًل. فإذا : كمست لظ فبلًنا، فقج يعشي أنظ كتبت إليو رقعةلػ قمت لو 

 (.4/139شفدظ، ال بػساشة رقعة كال رسػؿ )أبػ حياف : كمستو تكميًسا، أؼ كمستو بقمت
جر السرػف اليًسا": مرجر مؤكج رافع لمسجاز )تكمكىحا ما قالو عمساء آخخكف: " 

 (.3/223، كاإلتقاف 4/160
كيصيخكع رفع احتساؿ السجاز، فقػلو تعالى: " : كال يقرج بوكخالف ابغ عاشػر قائبلً  

فمع يفج التأكيُج ( يعشي أنو يصيخىع الصيارة السعشػية، أؼ الكساؿ الشفدي، 33تصييًخا" )األحداب 
ج عمى ما ىػ عميو مغ السع شى قبل رفَع السجاز. فالسرجر يؤكج، أؼ يحقق حرػؿ الفعل السؤكَّ

 (.6/38التأكيج )ابغ عاشػر 
 أؼ مباشخة مغ دكف كاسصة!" كقػلو: "ككمع هللا مػسى تكميًسا 

 
خيَغ وُمشِحريَغ لئبل يكػَف لمشاِس عمى هللاِ  165سػرة الشداء  4 سُ " رسبًل ُمبذِّ ٌة بعَج الخُّ ِل  ُحجَّ

 وكاَف هللُا عديًدا حكيًسا "
لع  (.لئبل يقػؿ أحجىع: لػ أرسل رسػؿ آلمشت. لع يقل: )مغ بعج الخسلرسبًل: بجؿ.  
 .(، )إف هللا كاف عديًدا حكيًسا(إف هللا عديد حكيع)يقل: 
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وكفى  بعمسِو والسبلئكُة يذيجوفَ " لكِغ هللُا يذيُج بسا َأندَؿ إليَظ َأندلُو  166سػرة الشداء  4
 باهلِل شييًجا "

: لع يذيج أىل الكتاب كالتقجيخ ،، لكغَّ هللَا. لكغ هللا يذيج: قبميا مححكؼ: لكِغ هللاُ يقاؿ 
لع يقل:  : فيػ معجد لفًطا كمعشى. خيخ مغ شيادتيع. أندلو بعمسوكشيادة هللا ،لكغ هللا شيج

 )بسا أندؿ إليظ بعمسو(. 
  الجبللة مجخكر لفًطا مخفػع محبًل فاعل. شييًجا: تسييد.باهلل: اسع 

*** 
 باآلية: 1ممحق 

 أندلو بعمسو
 حاكؿ السفدخكف محاكالت عجيجة لتفديخ ىحه العبارة، تجج أكثخىا في السمحق.

 أرػ أف السعشى:
 أندؿ ؼيو )في القخآف( عمسو.
 أندلو بعمسو غيخ السحجكد.

 القخآف ِعمُع هللا.
محجكد، كإذا ُندب عمسيع إلى عمع هللا كاف صفًخا، ألف ندبة السحجكد إلى غيخ عمع البذخ 

 السحجكد صفخ. فإذا تعارض عمسيع مع عمسو، قّجـ عمسو.
 لعل كل ما نعانيو مغ السآسي في العالع يعػد سببو إلى تقجيع عمع البذخ عمى عمع هللا!

 ىحا وهللا أعمع بسخاده.
*** 

 ممحق:
 بػ حياف:السعاني التي ذكخىا أ

 أندلو كؼيو عمُسو )الدجاج(! -
 أندلو ِمغ عمِسو )أبػ سميساف الجمذقي(! -
 )ابغ جخيج(. و مغ خمقويختُ خِ  )أؼ الشبي صمى هللا عميو كسمع( أندلو إليظ بعمع مشو أنظ -
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لؿيامظ بحقو، كعمسظ بسا ؼيو، كحدغ دعائظ  ،أندلو إليظ بعمسو أنظ أىل إلندالو عميظ -
 .إليو، كحثظ عميو

 .أّنظ تبمغو إلى عباده مغ غيخ تبجيل كال زيادة كال نقراف بعمسو -
 .بسا يحتاج إليو العبادبعمسو  -
ا بعمسو الخاص الحؼ ال يعمسو غيخه، كىػ تأليفو عمى نطع كأسمػب يعجد أندلو ممتبدً  -

  )الدمخذخؼ(. عشو كل بميغ كصاحب بياف
 .السبلئكةحافع لو مغ الذياشيغ بخصج مغ  ،رقيب عميو ،أندلو كىػ عالع بو -
*** 

 اإلثشيغ:
 ىػ1441شػاؿ  16
 ـ2020حديخاف  08

*** 

 باآلية: 2 ممحق
 

 كفى باهلل شييًجا: إذا كاف ذلظ كحلظ فمساذا قاؿ: كالسبلئكة يذيجكف؟
 

 الدؤاؿ:

 كفى باهلل شييًجا: فمساذا قاؿ إذف: كالسبلئكة يذيجكف؟

 الجػاب:

 شيادة السبلئكة تابعة لذيادة هللا.

*** 
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لع يشتبو إلى ذلظ مغ السفدخيغ إال الخازؼ، كأصخح مشو أبػ حياف، لكغ أبا حياف نقل قػؿ 
الدمخذخؼ: )كإف لع يذيج غيخه(. كلػ قاؿ: )إف لع يذيج غيخه( لكاف أقل سػًءا! كمع ذلظ فإف 

 القػليغ )بإثبات الػاك، كبححفيا( غيخ صحيحيغ. 

نقمو مشو بجكف إحالة، ال سيسا كأنو  كتسشيت لػ أف أبا حياف ححؼ قػؿ الدمخذخؼ، الحؼ
 يتعارض مع القػؿ الرحيح. 

 كما قالو القخشبي ال أكافقو عميو. 

*** 

 ماذا قاؿ السفدخكف؟

 الدمخذخؼ:

 .كإف لع يذيج غيخه

*** 

 الخازؼ:

 .إذا شيج هللا لو بحلظ فقج شيجت السبلئكة ال محالة بحلظ

 )صحيح كلكشو غيخ صخيح(.

*** 

 القخشبي:

 .السبلئكة ليقابل بيا نفي شيادتيع ذكخ شيادة
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 )غيخ صحيح(!

*** 

 أبػ حياف:

 )...(. كشيادة السبلئكة تبع لذيادة هللا

 .كإف لع يذيج غيخه :ا( أؼككفى باهلل شييجً )

 أقػؿ: 

 ليتو ححؼ الدصخ األخيخ.

*** 

 األلػسي:

 ة.ألنيع تبع لو سبحانو في الذياد ،ا بسا شيج هللا تعالى بوأيًز  كالسبلئكة يذيجكف 

 )مشقػؿ ببل إحالة(!

*** 

 الدبت:

 ىػ1441شػاؿ  14

 ـ2020حديخاف  06

 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=705&flag=1&bk_no=201&surano=4&ayano=166#docu
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وا عغ سبيِل هللِا قج ضمُّػا ضبلاًل بعيًجا " 167سػرة الشداء 4  " إفَّ الحيَغ كفخوا وصجُّ
كمشعػىع مغ  ؿ، كفخكا كدعػا الشاس إلى الكفخألنيع جسعػا بيغ الزبلؿ كاإلضبل 
 اإليساف.

 
 ا "لييجَييع شخيقً  " إفَّ الحيَغ كفخوا وضمسػا لع يكِغ هللُا ليغفَخ ليع وال 168سػرة الشداء  4

لع يقل:  : إلى الجشة، كسا يتزح مغ اآلية التالية.ضمسػا: أنفديع )بالكفخ( كغيخىع. شخيًقا 
 ا(.)لغ يغفخ ليع كلغ ييجييع شخيقً 

 
 ا وكاَف ذلَظ عمى هللِا يديًخا "" إال شخيَق جيشََّع خالجيَغ فييا أبجً  169سػرة الشداء  4

 (. : )إف ذلظ كاف عمى هللا يديًخا(. كاللع يقل: )إف ذلظ عمى هللا يديخ 
 
فآِمشػا خيًخا لكع وإْف  اءكع الخسػُؿ بالحقِّ ِمغ ربِّكع" يا أيُّيا الشاُس قج ج 170سػرة الشداء  4

 رِض وكاَف هللُا عميًسا حكيًسا "تكُفخوا فإفَّ هلِل ما في الدسػاِت واأل 
(. تكخر 3/283كانطخ السقتزب ، 1/299خىاف كضح البأؼ: فآمشػا يكْغ خيًخا لكع ) 

األرض. أؼ ىػ غشي عشكع.  : فإف  ما في الدسػات كما فيتالية. لع يقلمثمو في اآلية ال
 عميًسا: بسرالحكع. حكيًسا: ؼيسا يختاره لكع.

الدسػات بالجسع، كاألرض  .(إف هللا كاف عميًسا حكيًسا): . كال(إف هللا عميع حكيع): لع يقل
 جسيع القخآف.بالسفخد، ىكحا في 

 
" يا أىَل الكتاِب ال َتْغُمػا في ديِشكع وال تقػلػا عمى هللِا إال الحقَّ إنسا  171سػرة الشداء  4

السديُح عيدى ابُغ مخيَع رسػُؿ هللِا وكمسُتُو ألقاىا إلى مخيَع وُروٌح مشُو فآِمشػا باهلِل وُرُسمِو وال 
إلٌو واحٌج سبحاَنو أْف يكػَف لُو ولٌج لُو ما في الدسػاِت تقػلػا ثبلثٌة انتُيػا خيًخا لكع إنَّسا هللُا 

 بًل "وما في األرِض وكفى باهلِل وكي
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لغمػ، كىػ تجاكز الحج. رسػؿ هللا: كليذ إلًيا كال ابغ إلو. كمستو: كىي : مغ اال تغمػا 
يع، : هللا كالسديح كمخ ي نفخة جبخيل في صجر مخيع. ثبلثة: ى"كْغ" مغ غيخ أب كال نصفة. ركح

ج الشرارػ. لع : ىحا نيي عغ التثميث السعخكؼ عشبغ كركح القجس. ال تقػلػا ثبلثةأك األب كاال
ا لكع: انتيػا خيخً  : لو ما في الدسػات كاألرض، كاآلية الدابقة. أؼ ىػ غشي عغ الػلج.يقل

كفى باهلل ككيبًل: أؼ ىػ الججيخ بحلظ،  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. ا لكع.يكغ خيخً  اانتيػ 
 .كحجه ال تتكمػا إال عميو

 
بػَف وَمغ  172سػرة الشداء  4 " لغ يدتشكَف السديُح أْف يكػَف عبًجا هلل وال السبلئكُة السقخَّ

 جسيًعا "يدتشكْف عغ عبادتِو ويدتكبْخ فديحذُخىع إليِو 
: فديحذخه. عجؿ إلى الجسع ألف : يأنف، يدتكبخ. عبادتو: عبادة هللا. لع يقليدتشكف 

لحذخ ال يطيخ إال بالجسع. لع يقل: )لغ يدتشكف السديح عغ عبادة هللا(. لع يقل: )كمغ ا
لع يقل:  : أؼ كيحاسبيع كيجازييع. فيحا تيجيج.يدتشكف عغ أف يكػف عبًجا (. سيحذخىع

 )فديحذخىع هللا(.
 

كأتخكيا لغيخؼ، كلعميا تشفتح   أدرؼ،(؟ الذا قاؿ: "لغ يدتشكف"، كلع يقل: )ال يدتشكفلسا -
 السدتقبل. في

 
يدتشكف : لغ ف السبلئكة أفزل مغ األنبياء، أؼأخح بعس العمساء مغ ىحه اآلية أ -

 : لغ يدتشكف السبلئكة، فكيف بالسديح؟السديح، كال مغ ىع فػقو )أرفع درجة مشو(، أك
 

كالسبلئكة إنسا يكػف بالدسع، إذ نحغ ال  : إف التفزيل بيغ األنبياءكردَّ آخخكف ىحا الكبلـ كقالػا
: إذا ُنفي شيء عغ اثشيغ فبل يجؿ ذلظ عمى أف الثاني رؾ جية التفزيل بالعقل. فقج يقاؿنج

: لغ يأنف زيج أف يدجج  كال عسخك، أف ذلظ مغ باب التخقي. فإذا قمت أرفع مغ األكؿ، كال
 ؼيو عمى أف عسًخا أفزل مغ زيج.  فبل داللة



428 

 

ىب السعتدلة ع آخخ، ذكخ أبػ حياف أف تفزيل السبلئكة عمى األنبياء ىػ محكفي مػض 
 (.4/518)أبػ حياف 

: اعمع أف تفزيل األنبياء عمى السبلئكة مصمقػًا ىػ قػؿ جسيػر أىل قاؿ ابغ عاشػر 
الدشة، كتفزيل السبلئكة عمييع قػؿ جسيػر السعتدلة كالباقبلني كالحميسي مغ أىل الدشة. كقاؿ 

لتفريل في التفزيل، كندبو إلى بعس الساتخيجية، كلع يزبط ذلظ التفريل، كالسدألة قـػ با
اجتيادية، كال شائل كراء الخػض فييا، كقج نيى الشبي صمى هللا عميو كسمع عغ الخػض في 

خمػقات عالع آخخ ال صمة تفاضل األنبياء، فسا ضشظ بالخػض في التفاضل بيغ األنبياء كبيغ م
 (.6/60ػر لشا بو )ابغ عاش

 
" فأمَّا الحيَغ آَمشػا وعِسمػا الرالحاِت فيػفِّييع أجػَرىع ويديُجىع ِمغ  173سػرة الشداء  4

 ولًيا وال فزمِو وأمَّا الحيَغ استشكُفػا واستكبُخوا ؼيعحُبيع عحاًبا أليًسا وال َيججوَف ليع ِمغ دوِف هللاِ 
 نريًخا "         

كىحا ميع في مدألة  ". لع يجعل ىحه اآلية آيتيغ.ا أليًسالع يقف في اآلية عشج قػلو: "عحابً  
 لع يقل: )كلغ يججكا(. قارْف قػلو: )لغ يدتشكف( في اآلية الدابقة. تقديع اآليات.

 
 وأندلشا إليكع نػًرا ُمبيًشا "  " يا أيُّيا الشاُس قج جاَءكع بخىاٌف ِمغ ربِّكع 174سػرة الشداء  4

 شػا بو.: فآمِ نػًرا: ىػ القخآف. السعشى. : رسػؿ، ىػ دمحمبخىاف 
 
" فأمَّا الحيَغ آمُشػا باهلِل واعترُسػا بِو فدُيجخُميع في رحسٍة مشُو وفزٍل  175سػرة الشداء  4
 يِجيِيع إليِو صخاًشا مدتؿيًسا "وي

: لعمو د عمى هللا، أك عمى القخآف. رحسة: جشة. فزل: الياء تعػ اعترسػا: تسدكػا. بو 
 .حاؿ، كؼيو أقػاؿ أخخػ صخاًشا: : ييجييع إلى رؤيتو. هللا. ييجييع إليو: لعل السعشى رؤية
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" يدتفتػنَظ ُقِل هللُا ُيفتيكع في الكبللِة إِف امخٌؤ ىمَظ ليَذ لو ولٌج ولُو  176سػرة الشداء  4
الثُمثاِف مسَّا تخَؾ أخٌت فميا نرُف ما تخَؾ وىػ يِخُثيا إْف لع يكْغ ليا ولٌج فإْف كانتا اثشتيِغ فميسا 

ػا وهللُا بكلِّ شيٍء وإْف كانػا إخػًة رجااًل ونداًء فممحكِخ ِمْثُل حِع األنثييِغ ُيَبيُُّغ هللُا لكع أْف َتِزمُّ 
 عميٌع " 
قل هللا يفتيكع فييا.  : أؼ يدتفتػنظ في الكبللةفتػنظ قل هللا يفتيكع في الكبللةيدت 

تيا. كالفتيا: اإلخبار بالحكع. ىمظ: مات. ليذ لو كلج: أؼ الف : استجعاء الفتيا، أك شمباالستفتاء
: إف امخؤ ىمظ ليذ لو كلج، كقج كرث كال كالج )كىػ الكبللة(. كقاؿ بعس العمساء: التقجيخ

ضسار فعل يفدخه : مخفػع بإ. إف امخؤ ىمظ: امخؤ(1/216الشكت لمسجاشعي لو أخت )كبللًة، ك 
 : إف ىمظ امخؤ. ما بعجه، التقجيخ

 .12سبق البخىاف عمى الكبللة، بأنيا ال كلج كال كالج، في اآلية 
: ىشا في إرث ق أك ألب. لمحكخ مثل حع األنثييغ: أؼ أخػىا الذقيأخت: شؿيقة أك ألب. كىػ

الحع: الحرة، كالبخت، كال  (.11ب، كسبق كركده في إرث األكالد )اآلية اإلخػة األشقاء أك أل
  كنداًء: ذكػًرا كإناًثا. رجاالً  يخمػ السيخاث مغ بخت.

 .11لمحكخ مثل حع األنثييغ: راجع اآلية 
زمػا، أك (، أك لئبل تزمػا، أك خذية أف تأف تزمػا: أف ال تزمػا )عمى إضسار حخؼ الشفي

: (. لع يقل1/220يبيغ هللا لكع الزبلؿ لتجتشبػه )الشكت لمسجاشعي : كخاىة أف تزمػا. السعشى
هللا بكل (. القخآنية )انطخ آخخ اآلية الدابقة، كىػ أندب لمفاصمة (ككاف هللا بكل شيء عميًسا)

 شيء عميع، كالبذخ ليدػا كحلظ.
 

 مغ الدػرة في ميخاث األكالد كاآلباء. 11اآلية 
 (.إلخػة كاألخػات ألـ )أكالد األـفي ميخاث الدكجيغ، كميخاث ا 12اآلية 
كىحه اآلية  األكالد.كىػ شبيو بسيخاث في ميخاث اإلخػة كاألخػات ألبػيغ أك ألب.  176اآلية 

    .12فتػػ في الكبللة التي سبق ذكخىا في اآلية 
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تبيغ بيشت فخض البشت الػاحجة كىػ الشرف، كفخض ما فػؽ البشتيغ كىػ الثمثاف، كلع  11اآلية 
( الػاحجة كىػ الشرف، كفخض بيشت فخض األخت )ألبػيغ، ألب 176يغ. كاآلية فخض البشت

مداكًيا  األختيغ كىػ الثمثاف، كلع تبيغ فخض ما فػؽ األختيغ. كلسا كاف فخض البشت الػاحجة
الشرف، فإف فخض البشتيغ يجب أف يكػف مداكًيا لفخض األختيغ  لفخض األخت الػاحجة كىػ

ف، كفخض ما فػؽ األختيغ يجب أف يكػف مداكًيا لفخض ما فػؽ البشتيغ كىػ الثمثاف. كىػ الثمثا
آيات البشات، كىحا  كبيحا عمسشا فخض البشتيغ بجاللة آية األختيغ، كعمسشا فخض األخػات بجاللة

 ىػ االحتباؾ.
كىي كميا في  12ك 11بعيجة عغ اآليتيغ  176لساذا جاءت اآلية قج يتداءؿ ىشا  
 ؟ السيخاث

 .12ك 11في اآليتيغ كمو عمع السيخاث اجتسع 

 قاؿ: يدتفتػنظ. ىي فتػػ لحل نداع الرحابة في الكبللة. 176اآلية 

 بياف إلرث اإلخػة األشقاء، كيسكغ استشباشو مغ إرث األكالد. 176في اآلية 

 ىع أكالد بالشدبة لآلباء، كىع إخػة ؼيسا بيشيع.

***  
 / سػرة السائجة       5
ـِ إال ما ُيْتَمى  1سػرة السائجة  5 " يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا أوُفػا بالعقػِد ُأحمَّْت لكع بييسُة األنعا

 ما يخيُج "عميكع غيَخ ُمِحمِّي الريِج وأنتع ُحُخـٌ إفَّ هللَا َيحكُع 
 العقػد تتزسغ السػاثيق الجيشية كالسعاىجات الدياسية كالعقػد التجارية، كالػفاء بالعقػد 

 ثقة كاالزدىار الدياسي كالتجارؼ.أمخ ضخكرؼ في بشاء ال
: ىي ما يتعاقج عميو اثشاف، كما يعاىج العبج ربو عميو، أك يعاىجه ربو عمى قاؿ العدكخؼ  

 (.69)الفخكؽ ص لداف نبيو عميو الدبلـ 
 التداـ الحبلؿ كالحخاـ ىػ مغ باب الػفاء بالعقػد.
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إال ما يتمى عميكع: مسا حـخ يسة: ما ال نصق لو. األنعاـ: اإلبل كالبقخ كالغشع. البي 
: أؼ .، كسيأتي في اآلية التاليةعميكع  ُأحّمت لكع بييسة األنعاـ ... غيخ محّمي الريج كأنتع حـخ

. فأحّمػىا ألنفدكع، ـ: غيخ محمي الريج: غيخ: حاؿ. كأنتع حخُ  لكغ ال تحمػا الريج كأنتع حـخ
 جسمة حالية.

: جعمو حبلاًل. ُمِحمِّي: مِ ُحُخـ: محخمػف.   ما يخيج: ال ما تخيجكنو أنتع.غ أحلَّ
: لع يخاع فييا الفاصمة القخآنية، كىحا يعشي أف الفاصمة القخآنية تخاعى في الغالب كال ما يخيج

 تخاعى دائًسا.
 
ـَ  2سػرة السائجة  5 وال اليجَي وال " يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا ال ُتِحمُّػا شعائَخ هللِا وال الذيَخ الحخا

ـَ يبتغػَف فزبًل ِمغ ربِّيع وِرضػاًنا وإذا َحممتع فاصصاُدوا وال  يَغ البيَت الحخا القبلئَج وال آمِّ
ـِ أْف َتعتجوا وَتعاوُنػا عمى الِبخِّ والتقػى وال  وكع عِغ السدجِج الحخا َيْجِخَمشَّكع َشَشآُف قػـٍ أْف َصجُّ

  إفَّ هللَا شجيُج العقاِب "ػا هللاَ َتعاوُنػا عمى اإلثِع والُعجواِف واتقُ 
شعائخ هللا: مشاسظ حجو. الذعيخة: العبلمة. الذيخ الحخاـ: بالقتاؿ ؼيو. اليجؼ: ما أىجؼ  

 أؼ: ال تحّمػا صيجىا.، كالسقرػد ذكات القبلئج. : ما يقمػَُّج بو اليْجُؼ عبلمة لوإلى البيت. القبلئج
يغ: قاصجيغ. آميغ البيت الحخاـ ػا ال ُتحمّ  قرجكف البيت الحخاـ لحج أك عسخة، أؼ: مغ يآمِّ

 ع. صجى
 ًبا مغ هللا. : أؼ ربًحا مغ التجارة، أك ثػايبتغػف فزبلً 

كاف مسشػًعا عميكع  إذا تحممتع مغ اإلحخاـ حلَّ لكع الريج الحؼإف شئتع، : إذا حممتع فاصصادكا
غس. "أف َيْجِخَمشَّكع: َيْحِسَمشَّكع. َشَشآف: بُ . ، فيحا أمخ إباحةية الدابقة(كسا في اآلفي اإلحخاـ )

لجخ السححكؼ كىػ البلـ. كالتقجيخ: لرجىع : السرجر السؤكؿ في محل جخ بحخؼ اصجككع"
: السرجر السؤكؿ في محل نرب إياكع. كفي قخاءة: إْف صجُّككع، بكدخ اليسدة. "أف تعتجكا"

 مححكؼ، أؼ: عمى االعتجاء عمييع. أك في محل جخ بحخؼ جخ  "،"يجخمشكع :مفعػؿ بو ثاف لػ
ء في : التعاكف األكؿ يجعل الستعاكنيغ شخكاء في السغانع، كالتعاكف الثاني يجعميع شخكاكتعاكنػا

 اتقػا هللا: اتقػا عقاب هللا.كال تعاكنػا: كال تتعاكنػا. السدؤكليات كالسآثع. 
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 لع يقل: وهللا شجيج العقاب. 
*** 

 ممحق باآلية:
 شعائخ هللا كال الذيخ الحخاـال تحمػا 

يَغ البيَت ) ـَ كال اليجَؼ كال القبلئَج كال آمِّ يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا ال ُتِحمُّػا شعائَخ هللِا كال الذيَخ الحخا
ـَ يبتغػَف فزبًل ِمغ ربِّيع كِرضػاًنا  .2( سػرة السائجة الحخا

 شعائخ هللا. -1
 الذيخ الحخاـ. -2
 اليجؼ. -3
 القبلئج. -4
 الحخاـ.آّميغ البيت  -5

 ىحه خسدة أشياء نيى هللا عغ إحبلليا: )ال ُتحّمػا(.

 الجامع السذتخؾ بيشيا ىػ الحج. قارف السفدخيغ الحيغ ابتعجكا عغ الحج.

 كمعشى اإلحبلؿ يختمف في كل كاحج مشيا بحدبو:

 ال تحمػا شعائخ هللا: أؼ ال تحمػا ما ىػ حخاـ عميكع في الحج. -1
تحمػا القتاؿ ؼيو. كالسقرػد: أؼ شيخ مغ األشيخ ال تحمػا الذيخ الحخاـ: أؼ ال  -2

 الحخاـ.
ال تحمػا اليجؼ: أؼ ال تحمػا صيج اليجؼ، أؼ غربو. كىػ ما ُييجػ في الحج مغ  -3

 ذبائح.
 ال تحمػا القبلئج: أؼ ال تحمػا صيجىا. القبلئج: السقّمج مغ اليجؼ بِقبلدة )عبلمة(.  -4
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)ال تدتحّمػا( صّجىع عغ البيت الحخاـ، ال تحمػا آّميغ البيت الحخاـ: أؼ ال تحمػا  -5
 سػاء قرجكا حًجا أك تجارة في الحج.

 وهللا أعمع بالرػاب كبالصخيقة الشاجعة )الُسثمى( في التفديخ.

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شػاؿ  17

 ـ2020حديخاف  09

 
ـُ ولحُع الِخشديِخ وما ُأىلَّ  3سػرة السائجة  5 لغيِخ هللِا بِو والسشخشقُة " ُحخِّمْت عميكُع الَسْيتُة والج

يتع وما ُذبَح عمى الشُُّرِب وأْف  ُبُع إال ما ذكَّ يُة والشصيحُة وما َأكَل الدَّ والسػقػذُة والستخدِّ
ـِ ذلكع ِفْدٌق اليػـَ يئَذ الحيَغ كفخوا ِمغ ِديشكع فبل تخَذػىع واخَذػِف اليػـَ  َتدتقِدُسػا باألزال

عستي ورِضيُت لكُع اإلسبلـَ ِديًشا فَسغ اضُصخَّ في َمخَسرٍة أكسمُت لكع ديَشكع وأتسسُت عميكع ن
 ثٍع فإفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " غيَخ ُمتجانٍف إل 

: إف العقل يجؿ عمى أنيا ليدت ىي السحخمة، ألف التحخيع ال مت عميكع السيتةحخّ  
أما يزاؼ إلى األجخاـ، كإنسا ىػ كالحل يزافاف إلى األفعاؿ، فعمع بالعقل ححؼ شيء، ك 

ـ أكميا، ألف : إنسا حخّ خع، كىػ قػلو صمى هللا عميو كسمعتعييشو، كىػ التشاكؿ، فسدتفاد مغ الذ
مات ليدت حخاًما (. كعمى ىحا فإف السحخّ 3/195ال يجرؾ محل الحّل كال الحخمة )اإلتقاف  العقل

لغيخ هللا.  ، أك ما ذبح: ما ذكخ عميو غيخ اسع هللاساالتيا. ما أُىلَّ لغيخ هللا بوبكل استع
عًرا أك حجخ أك : السيتة ضخًبا، باإلىبلؿ: رفع الرػت. السشخشقة: السيتة خشقػًا. السػقػذة

مات ألف : : السيتة نصًحا. ما أكل الدبعالسيتة سقػشػًا مغ عمّػ. الشصيحة: نحػىسا. الستخدية
 ما أكل الدبع.أصشاؼ مغ السيتة: السشخشقة، السػقػذة، الستخدية، الشصيحة، الدبع أكل بعزو. 
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يتع بحػف التي كانػا يخفعػنيا كيعبجكنيا كيح)األصشاـ( : الحجارة ة. الشُرببصخيق شخعي :ذكَّ
 ".سساىا "األنراب 90عشجىا. في اآلية 

 
قجاح، أك القجاح، : تصمبػا معخفة ما ُقِدع لكع أك لع يقدع بػاسصة األتدتقدسػا باألزالـ 

(. فلغُ شيء ) : ال يكتبالثاني: نياني ربي، كعمى الثالثيكتب عمى أحجىا: أمخني ربي، كعمى 
فيحا مغ باب االختيار عغ شخيق الحع. ككانػا يفعمػف ذلظ في الجاىمية إذا أرادكا سفًخا أك غدًكا 
أك تجارة أك نكاًحا أك أؼ أمخ آخخ يخكنو ميًسا. كاالستقداـ باألزالـ ضخب مغ السحخمات التي 

  لسحكػرة في اآلية، كالستعمقة باألشعسة.تختمف عغ السحخمات األخخػ ا
: انقصع شسعيع أف تختجكا عغ ديشكع هللا. يئذ الحيغ كفخكا مغ ديشكع: خخكج عغ شاعة فدق

: كثيخ مغ قجح في صحتو. فبل تخذػىع كاخذػفِ إلى ديشيع أبًجا، أك أف يدتصيعػا إبصالو أك ال
: يـػ عخفة  يخغبػف ؼيسا عشج هللا! اليػـَ كالالشاس يخذػنيع كال يخذػف هللا، كيخغبػف ؼيسا عشجىع 

 : كأكسمت عميكع نعستي.  ليمة. لع يقل 81سػؿ بعج ذلظ إال في حجة الػداع، كلع يعر الخ 
: باششيا، مخسرة: مجاعة تػرث َخْسَز البصغ، أؼ: ضسػره. كمشو: أخسز القجـ 

هللا حق تػكمو لكشتع : لػ كشتع تتػكمػف عمى ا. كمشو قػلو صمى هللا عميو كسمعكذلظ لزسػرى
: (، أؼ52ك 1/30، مدشج أحسج 4/573سشغ التخمحؼ جك ِخساًصا كتخكح ِبصاًنا )كالصيخ تغ

: أؼ فتشاكؿ ىي مستمئة البصػف. اضصخ في مخسرةكتخجع عذاًء ك  ،تخخج ُبكخة كىي جائعة
ائل. : مالزخكرات تبيح السحطػرات. متجانفشيء عميو، ألف  شيًئا مغ السحخمات السحكػرة، ال

 لع يقل: )فإف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(. كاخذػِف: كاخذػني.
 
" يدألػنَظ ماذا ُأِحلَّ ليع ُقْل ُأِحلَّ لكع الصيباُت وما َعمَّسُتع ِمَغ الجػارِح  4سػرة السائجة  5

إفَّ ُمَكمِّبيَغ ُتَعمُِّسػَنُيغَّ مسا عمَّسكُع هللُا فُكمػا مسا أمدكَغ عميكع واذكخوا اسَع هللِا عميِو واتُقػا هللَا 
 هللَا سخيُع الحداِب "     
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: الصيبات حبلؿ، كالخبائث حخاـ. كحلظ سسيت الدمع بالمغة اإلنكميدية الصيبات 
Goods كبالفخندية ،Biensكع : ُأِحمَّْت لات مرصمح اقترادؼ إسبلمي. لع يقل. الصيب

 الصيبات. 
: الكػاسب مغ الكبلب يج ما عمستع مغ الجػارح. الجػارح: أؼ أحل لكع صما عمستع مغ الجػارح

لكدب أىميا بيا. فبلف جارحة أىمو: أؼ كاسبيع. اجتخح: سسيت جػارح كنحػىا مسا يراد بو. 
: التكميب يحل إال صيج الكبلب كحجىا. كقيل : أؼ مغ الكبلب دكف غيخىا، فبلاكتدب. مكمبيغ

: مغ أدب الريج. كمغ صفة كغيخه. تعمسػنيغ مسا عمسكع هللا مغ صفات الجػارح مغ كمب
: سجغ أخح. كمػا مسا أمدكغ عميكع: أمدكغ لكع، كقػليعإذا التعميع أف يجيب إذا دعي كيسدظ 

 : عشجى أنفديغ. كاذكخكا اسع هللا عميو: أمدكغ عماالعتجاء، ضخب عمى الكحب. كعكدياعمى 
 اتقػا هللا: اتقػا عحاب هللا.إرساؿ الكمب لمريج. 

فػرؼ،  سخيع الحداب إذا كاف في اآلخخة فيػ: في الجنيا كاآلخخة. كىػ تيجيج. سخيع الحداب
 سخيع لمتقخيب، يتع الحداب في زمغ قجره صفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف.

 
ـُ الحيغ ُأوتػا الكتاَب ِحلّّ لكع وشعاُمكع ِحلّّ  5سػرة السائجة  5 " اليػـَ ُأِحلَّ لكع الصيباُت وشعا

َقبِمكع إذا آتيتسػىغَّ ليع والُسْحَرشاُت ِمَغ السؤمشاِت والُسْحَرشاُت ِمَغ الحيَغ ُأوتػا الكتاَب ِمغ 
ىػ أجػَرىغَّ ُمحِرشيَغ غيَخ ُمداِفحيَغ وال ُمتَِّخحي أخجاٍف وَمغ يكفْخ باإليساِف فقج َحِبَط عسُمُو و 

 في اآلخخِة ِمَغ الخاسخيَغ " 
: الحخائخ، أك العفائف. فالسخأة تكػف محرشة إما السحرشاتلع يقل: أحمت لكع الصيبات.  

أكتػا . لع يقل: ): متدكجيغلذخؼ كالحخية. أجػرىغ: ميػرىغ. محرشيغلدكاج أك بابالعفة أك با
صجيقات، عذيقات. كفي مػضع آخخ: "كال متخحات : مدافحيغ: زانيغ. أخجاف (.الكتاب قبمكع

: السراحب، كأكثخ ما يقاؿ ؼيسغ تراحبو بذيػة. كمغ (. الِخْجف كالَخِجيغ25أخجاف" )الشداء 
كىحا مشتذخ ال األنثى. يبجك أف المفع نفدو يصمق عمى الحكخ ك  5كآية السائجة  25آية الشداء 

 : بصل. حبط سيسا في البمجاف األجشبية.
*** 
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 ممحق باآلية:
 كمغ يكفخ باإليساف: ما ىحه العبارة؟

 (.كمغ يكفخ باإليساف فقج حبط عسمو كىػ في اآلخخة مغ الخاسخيغ)

 لع يقل: 

 كمغ يكفخ فقج حبط عسمو.

 المغة كاحج.السعشى مغ حيث 

 مغ حيث القخاءة: ال تػجج قخاءة.

*** 

 حبط عسمو:

 ال ثػاب لو عمى عسمو.

 بصل عسمو.

 لع ُيقبل عسمو مغ هللا.

*** 

 ِمغ الخاسخيغ:

 خدخ مختيغ: مخة بجخػؿ جيشع، كمخة بالحخماف مغ الجشة.

*** 
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 مغ يكفخ باإليساف:

 مثل: مغ يؤمغ بالكفخ.

 نذعخ بأف اإليساف نعسة، كالكفخ مريبة.إضيار اإليساف في العبارة يجعمشا 

 كالكافخ كسا قمت في الخاسخ: يتحسل كمفة الكفخ + يتحسل خدارة اإليساف.

*** 

 لعل معشى اآلية: كمغ يكفخ باإلسبلـ )بجيغ اإلسبلـ(، كىحا ُيقرج بو أىل الكتاب.

بح لع يُ  كقبل عسمشا،، لػال أّف هللا رضي ديششا" :أّف نداء أىل الكتاب قمغقيل في سبب الشدكؿ 
 ." )أبػ حياف، كابغ عاشػر(لكع نكاحشا

 راجع أكؿ اآلية لكي تعمع أنيا في أىل الكتاب.

*** 

 ماذا قاؿ السفدخكف؟

 مغ يكفخ باإليساف باهلل. -
 مغ يكفخ بخب اإليساف. -
 مغ يكفخ باهلل الحؼ يجب اإليساف بو. -
 مغ يكفخ باهلل. -
 مغ يكفخ بالتػحيج. -
 لو إال هللا.مغ يكفخ بذيادة: ال إ -
 مغ يكفخ بالقخآف. -
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 مغ يكفخ بذخائع اإلسبلـ. -
*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شػاؿ  17

 ـ2020حديخاف  09

 
" يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا إذا ُقستع إلى الربلِة فاغِدمػا وجػَىكع وأيجَيكع إلى  6سػرة السائجة  5

ُخوا وإْف كشتع َمخضى أو السخافِق وامَدُحػا بخؤوِسكع وأرجَمكع إلى الكعبيِغ وإْف كشتع  ُجُشًبا فاشَّيَّ
ًبا  عمى سفٍخ أو جاَء أحٌج مشكع ِمَغ الغائِط أو المدتُع الشداَء فمع تججوا ماًء فتيسَّسػا َصعيًجا شيِّ
َخكع وِلُيِتعَّ  فامَدُحػا بػجػِىكع وأيجيكع مشُو ما يخيُج هللُا ليجعَل عميكع ِمغ حخٍج ولكْغ يخيُج ِليصيِّ

 ع لعمَّكع تذكخوَف "  سَتُو عميكنع
الكبلـ ىشا يتعمق بالػضػء كالغدل كالتيسع. كما نفعمو نحغ في الػضػء ؼيو فرل ججيج.  

كإف ا كاجبات كمدتحبات. كفي مػضع آخخ: "إضافات مغ الدشة الشبػية، كالدشة الشبػية فيي
ماًء فتيسسػا  مدتع الشداء فمع تججكاجاء أحج مشكع مغ الغائط أك ال كشتع مخضى أك عمى سفخ أك

(. ىحا الجدء مغ اآلية ىػ إذف مكخر في 43ا شيًبا فامدحػا بػجػىكع كأيجيكع" )الشداء صعيجً 
مػضع آخخ. كىحا دليل عمى أف القخآف ال يجسع السػضػع الػاحج في مػضع كاحج، بل قج يعػد 

ُخكا: سػجبة لم: مغ الجشابة البسعانيو، كربسا بألفاضو. ُجُشًباإليو في أكثخ مغ مػضع  غدل. اشَّيَّ
مدافخ: لع يقل: مدافخيغ. : أؼ كال تججكف ماًء. اغتدمػا. مخضى: أؼ كيؤذيكع الساء. عمى سفخ

غ التغػط كالتبػؿ. : كشاية عجاء أحج مشكع مغ الغائط لع يقل: كلع تججكا ماًء. لع تخد في القخآف.
: تخاًبا . صعيًجا شيًبااقرجكا: ابة. تيسسػا: كشاية عغ الجساع الحؼ يؤدؼ إلى الجشالمدتع الشداء

  شاىًخا.
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في  : اغدمػا أرجمػَكع. ركعي في اآلية تختيب األعزاءأرجمػَكع: معصػفة عمى "كجػىكع"، كالتقجيخ
الػضػء، أك معصػفة عمى محل "رؤكسكع"، كالتقجيخ: )كامدحػا رؤكَسكع كأرجمػَكع(، كالباء: 

لكدخ عمى : رؤكسكع. كقج يكػف اعمىكع، بكدخ البلـ، معصػفة : كأرجمِ صمة. كفي قخاءة
: ىحا ُجْحُخ ضبٍّ َخِخٍب )معاني القخآف لؤلخفر اإلتباع، كىػ في السعشى: الغدل، نحػ

1/255.) 
 

 : كانطخ أيًزا قػلو تعالى 
 (.25" كىدؼ إليظ بجحع الشخمة" )مخيع  -
 (.6 -5 القمع" فدتبرخ كيبرخكف بأيكع السفتػف" ) -

 
" اعتخاضية. كفائجة عمى "أيجيكع"، كجسمة "كامدحػا بخؤكسكع أرجمكع: قخغ بالشرب عصفػًا 

تفديخ ابغ دخ مدح الخجميغ بالدشة الشبػية )االعتخاض بياف تختيب الػضػء. كقخغ بالكدخ، ثع ن
 (.6/130عاشػر 

 
الحخج. يخيج : رفع مع أصػؿ الفقو: كىحا ما يصمق عميو في عما يخيج هللا ليجعل عميكع مغ حخج

 : تذكخكنو.أف يصيخكع كأف يتع نعستو. تذكخكف : يخيج نعستو ليصيخكع كليتع
*** 

 باآلية: 1ممحق 
 كامدحػا بخءكسكع لع يقل كامدحػا رءكسكع

كِسكع ءيا أيُّيا الحيَغ آَمشػا إذا ُقستع إلى الربلِة فاغِدمػا كجػَىكع كأيجَيكع إلى السخافِق كامَدُحػا بخ )
 .6سػرة السائجة  (كأرجَمكع إلى الكعبيغِ 

*** 
 ىيشا فعبلف: )فاغدمػا( )كامدحػا(.

 )فاغدمػا(: لمػجػه كاأليجؼ. 
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 )كامدحػا( لمخءكس كاألرجل؟ أـ لمخءكس فقط؟
*** 

 لساذا قاؿ: كامدحػا بخءكسكع؟ كلع يقل: كامدحػا رءكسكع؟
 ىل الباء زائجة؟ أـ تبعيزية؟ 

*** 
 أرجمكع: 

 ىل ىي معصػفة عمى الغدل أـ عمى السدح؟
 كع( ىل ىي مفتػحة أـ مكدػرة؟البلـ في )أرجم

كإذا كانت مفتػحة، ىل )أرجمكع( معصػفة عصَف محٍل عمى )رءكسكع( بالسدح؟ أـ ىي معصػفة 
 عصَف لفٍع عمى )كجػىكع( بالغدل؟ أخخت لسخاعاة تختيب األعزاء في الػضػء.

 في العصف عمى السحل يكػف التقجيخ: كامدحػا رءكَسكع كأرجَمكع.
*** 

 كدخ الـ )أرجمِكع(؟ىل ىشاؾ قخاءة ب
 نعع تػجج قخاءة بكدخ البلـ )الصبخؼ كغيخه(.

إذا كانت أرجمكع بكدخ البلـ كاف معشى ذلظ أنيا معصػفة عمى )رءكسكع(، يكفي فييا السدح، 
 كربسا السدح الجدئي.

*** 
 لع يقل: كامدحػا بخءكسكع كبأرجمكع؟

*** 
 األربعاء:

 ىػ1441شػاؿ  18
 ـ2020حديخاف  10

*** 
 باآلية: 2ممحق 
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 أثخ التختيب عمى التخكيب

 سأضخب مثاليغ: أحجىسا في تختيب أعزاء الػضػء، كاآلخخ في تختيب مرارؼ الدكاة.

 السثاؿ األكؿ: في تختيب أعزاء الػضػء:

 قاؿ تعالى:

كِسكع ءيا أيُّيا الحيَغ آَمشػا إذا ُقستع إلى الربلِة فاغِدمػا كجػَىكع كأيجَيكع إلى السخافِق كامَدُحػا بخ )
 .6سػرة السائجة  (كأرجَمكع إلى الكعبيغِ 

 
 أرجَمكع: 

معصػفة عمى )كجػىكع(، يعشي يجب فييا غدل األرجل، كليذ مدحيا. التقجيخ: كاغدمػا 
 أرجَمكع.

تأخخ عصف األرجل بدبب مخاعاة التختيب في أعزاء الػضػء، فالخؤكس مقجمة عمى األرجل 
 في تختيب الػضػء.

*** 
 في تختيب مرارؼ الدكاة:السثاؿ الثاني: 

 قاؿ تعالى:
إنَّسا الرَجقاُت لمفقخاِء كالسداكيِغ كالعامميَغ عمييا كالسؤلَّفِة قمػُبيع كفي الخقاِب كالغارميَغ كفي )

 . 60سػرة التػبة  (سبيِل هللِا كابِغ الدبيلِ 
غ، مرارؼ الدكاة األربعة األكلى جاءت معصػفة بحخؼ الجخ )البلـ(: لمفقخاء، كالسداكي

 كالعامميغ، كالسؤلفة.
 السرارؼ األربعة األخخػ:

 جاء مشيا اثشاف بحخؼ الجخ )في(: في الخقاب، في سبيل هللا.
 كاالثشاف اآلخخاف: لع يخد فييسا حخؼ الجخ )في(: الغارميغ، ابغ الدبيل.
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ميغ ىحاف السرخفاف: معصػفاف عمى السرارؼ األربعة األكلى. التقجيخ: لمفقخاء كالسداكيغ كالعام
 كالسؤلفة كالغارميغ كابغ الدبيل.

لكشيسا ُأّخخا لسخاعاة التختيب في مرارؼ الدكاة، فسرارؼ الدكاة مختبة تشازلًيا مغ األىع إلى 
 السيع.

 
 ىحه السرارؼ:

 ستة مشيا بحخؼ البلـ: مرارؼ أشخاص.
 كاثشاف مشيا بحخؼ )في(: مرارؼ مرالح: في الخقاب، في سبيل هللا.

 بالرػاب.ىحا وهللا أعمع 
*** 

 األربعاء:
 ىػ1441شػاؿ  18
 ـ2020حديخاف  10
 
" واذكخوا نعسَة هللِا عميكع وميثاَقو الحي واثقكع بِو إذ قمتع سسعشا وأشعشا  7سػرة السائجة  5

 فَّ هللَا عميٌع بحاِت الرجوِر "واتقػا هللَا إ
: البيعة الخسػؿ. كالسيثاؽى هللا، أك عمى : الياء تعػد عم: اإلسبلـ. ميثاقونعسة هللا عميكع 

  اتقػا هللا: اتقػا عحاب هللا. في السشذط كالسكخه. عمى الدسع كالصاعة، في العدخ كاليدخ،
لع يقل: (. . لع يقل: )إنو عميع بحات الرجكر، بأسخار الرجكر: بخفايا الرجكربحات الرجكر

 .(عميع بسا في الرجكر)
 
آمُشػا كػُنػا قػَّاميَغ هلِل ُشَيجاَء بالِقْدِط وال َيْجِخَمشَُّكع َششآُف " يا أيُّيا الحيَغ  8سػرة السائجة  5

 إفَّ هللَا خبيٌخ بسا تعسمػَف " قػـٍ عمى أال تعِجلػا اعِجلػا ىػ أقخُب لمتقػى واتقػا هللاَ 
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نو. : تعسمػ قػاميغ : الػفاء لو بعيػدىع لو. القدط: العجؿ. يجخمشَّكع: يحسمشَّكع. تعسمػف  
 لع يقل: )إف هللا بسا تعسمػف خبيخ(. (.: )إنو خبيخ بسا تعسمػف يقللع 

، السشيج العمسي اإلسبلميفي  قاعجة العجؿ حتى مع الخرـػ ىي قاعجة مغ بيغ قػاعج أخخػ 
: شمب الخيخ، نفع الشاس، االستعانة بالربخ، ال يتخح بعزشا بعًزا أرباًبا مغ دكف هللا، مثل

تجشب الكحب كالتػىع كالكبخ كاإلفداد، عجـ كتساف الحق، عجـ عجـ تحخيف الكمع عغ مػاضعو، 
إلباس الحق بالباشل، البعج عغ التفكيخ باألماني، ال َتُقْل كال تقُف ما ليذ لظ بو عمع، تجشب 
األىػاء كالذيػات كالتخؼ كالطمع كاليأس كالقشػط كالمغػ، اجتشاب العمع الزار، شمب الجليل 

مجاج، عجـ التكميف بسا ال يصاؽ، شخط بقاء األشياء األخخػ عمى كالبخىاف، تخؾ السكابخة كال
حاليا، تغييخ العقمية الفخدية كاالجتساعية، التفاكت بيغ الشاس في السػاىب كالقجرات كالثخكة 
كالجخل، مع محاكلة التقخيب بيشيع، إعجاد القػة، اإلفادة مغ تجارب األمع الدائجة كالبائجة، شمب 

 ... إلخ. قػـاألحدغ كاألنفع كاأل
*** 

 ممحق باآلية:
 اعجلػا ىػ أقخب لمتقػػ 

 ال أضغ أف أحًجا مغ السفدخيغ قج فيسيا! السفدخكف ليع مدايا، كفييع عيػب. 
 في بعس األحياف يتطاىخكف بالفيع، كال فيع ليع، كال يعتخفػف!

 ما قالػه بعيج عغ اإلقشاع، كسأقجـ لظ نسػذًجا مشو عشج أبي حياف.
*** 

 فيع:محاكلة 
لعل السعشى: اعجلػا عجاًل ىػ أقخب لمتقػػ. كالسبجأ في التقػػ: اتقػا هللا ما استصعتع )سػرة 

  (، فكاف السعشى: اعجلػا ما استصعتع.16التغابغ 
*** 

 الدائج في الشطع السادية ىػ: اضمسػا الشاس ما استصعتع!
*** 
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 أبػ حياف:

ا، ثع استأنف ا تأكيجً ثع أمخىع ثانيً  ،تخؾ العجؿأؼ: العجؿ نياىع أكاًل أف تحسميع الزغائغ عمى 
 في مشاسبتيا، أك أقخبُ  دخلُ ، أؼ: أَ (ىػ أقخب لمتقػػ )كىػ قػلو:  ،فحكخ ليع كجو األمخ بالعجؿ

 .ا فييالكػنو لصفً 
*** 

 الخسيذ:
 ىػ1441شػاؿ  19
 ـ2020حديخاف  11
 
 يٌع " الرالحاِت ليع مغفخٌة وأجٌخ عط" وعَج هللُا الحيَغ آمُشػا وعِسُمػا  9سػرة السائجة  5

 مغ غخائب التعبيخ القخآني.
رالحات مشيع مغفخة كأجًخا عطيًسا" )الفتح كعج هللا الحيغ آمشػا كعسمػا الكفي مػضع آخخ: "

29.) 
 (. : )كعجىع مغفخةفي آية السائجة: )كعجىع ليع مغفخة(، كفي آية الفتح 

 
مغفخة  ليعلجشة، دلت عميو آيات أخخػ، كجسمة: "كىػ ا: ىشاؾ مححكؼ مقجر، قاؿ بعس العمساء

 : كعجىع الجشة، ليع فييا مغفخة كأجخ عطيع.كأجخ عطيع" جسمة مفدخة لحلظ السححكؼ. أؼ
 .": "ليع مغفخة كأجخ عطيعكرأػ آخخكف أف التقجيخ: كعجىع فقاؿ

 "."كعج :السفعػؿ الثاني لػ ت مدجّ " سجّ "ليع مغفخة كأجخ عطيع :كرأػ آخخكف أف جسمة
( عادت السغفخة أف ليع مغفخة كأجًخا عطيًسا(، فمسا ححفت )أفكعجىع كربسا يكػف التقجيخ: )

 كاألجخ إلى حالة الخفع. كىحا التقجيخ قخيب مغ التقجيخ الدابق.
السيع ىشا أف نبلحع ىحا، ثع نبحث لو عغ تقجيخ مشاسب، كىحا يفيج في تكثيخ أساليب التعبيخ 

 كالتفشغ فييا.



445 

 

 
 آياِتشا أولئَظ أصحاُب الجحيِع "" والحيَغ كفُخوا وكحَُّبػا ب 10سػرة السائجة  5

  كأنيع مالكػىا! أؼ أىل الجحيع كمبلزمػىا أبًجا 
 
" يا أيُّيا الحيَغ أَمشػا اذُكخوا نعسَة هللِا عميكع إذ َىعَّ قػـٌ أْف َيْبُدصػا إليكع  11سػرة السائجة  5

لِ أيجَييع فكفَّ أيجَييع عشكع و   السؤمشػَف " اتُقػا هللَا وعمى هللِا فميتػكَّ
لئغ : "28بدط يجه: أعصى، بخبلؼ: ؾبس يجه. بدط يجه: بصر. قاؿ تعالى في اآلية  

بدط لدانو: سب كشتع. قاؿ: "فكفَّ  .ما أنا بباسٍط يِجَؼ إليظ ألقتمظ"بدصَت إليَّ يجَؾ لتقتمشي 
ككخر  "، مع أنو قخيب، بل ىػ مجاكر تساًما.يجييع(، أؼ كخر لفع "أأيجَييع"، كلع يقل: )فكفػَّيا

 اسع الجبللة )هللا(، فمع يقل: )كعميو فميتػكل السؤمشػف(.
 اتقػا هللا: اتقػا عحاب هللا. 

 (.لع يقل: )كتػكمػا عمى هللا(، كال: )كتػكمػا عميو(، كال: )كعمى هللا فتػكمػا
 الجبللة، ألف التػكل ال يكػف إال عمى هللا. اسعراعى الفاصمة القخآنية، كقجـ  لقج 

 
" ولقج أخَح هللُا ميثاَؽ بشي إسخائيَل وبعثشا مشيُع اثَشي عذَخ نقيًبا وقاَؿ هللُا  12سػرة السائجة  5

رُتسػىع وأقخضتُع هللَا قخًضا حدًشا  إنِّي مَعكع لئغ أقستُع الربلَة وآتيتُع الدكاَة وآمشتع بُخُسمي وعدَّ
مشكع فقج  عشكع سيئاِتكع وألدخمشَّكع جشَّاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر فَسغ كفَخ بعَج ذلظَ ألكفِّخفَّ 

 ضلَّ َسػاَء الدبيِل "
الغائب إلى صيغة الستكمع. نقيًبا: ضسيشػًا . ؼيو التفات مغ صيغة (كبعث مشيع): لع يقل 

الحؼ يشقب أحػاليع كيبحث : الشقب الػاسع، فشقيب القـػ ىػ )كؽيبًل(، أميشػًا. كأصمو في المغة
ع اثشتي عذخة كقصعشاىاثشي عذخ نقيًبا: مغ كل سبط نقيًبا. قاؿ تعالى: " عشيا. بعثشا مشيع

: الربلة كالدكاة كانتا مػجػدتيغ (. إني معكع: بالسعػنة. الدكاة160" )األعخاؼ أسباًشا أمًسا
: نرختسػىع. . عدرتسػىعاختمف المفع أك السرصمح. لع يقل: كبعث مشيع قبل اإلسبلـ، كربسا

أقخض قخًضا: مفعػؿ مصمق. أقخض مااًل: مفعػؿ بو. : قخًضا أك صجقة. اقخًضا حدشً 
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: مشعتو مغ الطمع، عاقبتو، ألف عدرتسػىع: نرختسػىع. كأصل التعديخ: السشع. يقاؿ: عدرتو
غ بعج بة تسشع مغ معاكدة الحنب. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. لع يقل: )فسغ كفخ مالعقػ 
 ضّل سػاء الدبيل: ضّل الدبيل إلى الجشة. (.ذلظ

 
" ؼبسا نقِزيع ميثاَقيع لعشَّاىع وجعمشا قمػَبيع قاسيًة ُيَحخِّفػف الَكِمَع عغ 13سػرة السائجة  5

َمػاضِعو ونُدػا حًطا مسا ُذكِّخوا بِو وال تداُؿ تصَّمُع عمى خائشٍة مشيع إال قميبًل مشيع فاعُف عشيع 
  هللَا يحبُّ السحدشيَغ " ْح إفَّ واصف

 : شخدناىع مغكما: صمة لمتػكيج. لعشَّاىع : فبشقزيع، بدبب نقزيع.ؼبسا نقزيع 
: بالتغييخ كالتبجيل كسػء التأكيل، أك ُيخخجػف الكبلـ مغ رحستشا. يحخفػف الكمع عغ مػاضعو

مغ (. كفي مػضع آخخ 45اقو، كيدتذيجكف بو في غيخ محمو )كمثمو في سػرة الشداء سي
: الشدياف (. ندػا حًطا مسا ذكخكا بو41و" )السائجة ُيَحخِّفػف الَكِمَع مغ بعِج َمػاضعالدػرة نفديا: "

: : كندػا حًطا مغ الكتاب. خائشةإلى الشدياف غالًبا، كلعل السعشىيخاد بو إىساؿ الجيغ السفزي 
لع يعّسيع جسيًعا، مغ  إال قميبًل مشيع:الرفة مقاـ السػصػؼ. خيانة، أك فخقة خائشة، أؼ أقاـ 

 باب الجقة كاإلنراؼ.
 .كأحِدْغ إف هللا يحب السحدشيغ : فاصفحْ لعل التقجيخ

 
" وِمَغ الحيَغ قالػا إنَّا نرارى أخحنا ميثاَقيع فشُدػا حًطا مسَّا ُذكِّخوا بِو  14سػرة السائجة  5

 ئيُع هللُا بسا كانػا يرشعػَف "فأغَخيشا بيشيُع العجاوَة والبغزاَء إلى يػـِ الؿيامِة وسػؼ يشبِّ 
أنرار : لعميا مأخػذة مغ "نرارػ لع يقل: كأخحنا مغ الحيغ قالػا إنا نرارػ ميثاقيع.  
لعل  لع يقل: كمغ الشرارػ أخحنا ميثاقيع. لساذا قاؿ: )كمغ الحيغ قالػا إنا نرارػ(.هللا". 

شرارػ ما ذكخه في الييػد. ل: ذكخ في اكندػا حًطا مسا ذكخكا بو الجػاب أنيع ليدػا نرارػ.
فخًقا يكفخ بعزيع بعًزا. يرشعػف:  : السادة البلصقة. صاركاأغخيشا: ألرقشا، كأصمو مغ الِغخاء

 : تيجيج.يرشعػنو. التقجيخ: سػؼ يشبئيع كيجازييع
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" يا أىَل الكتاِب قج جاءكع رسػُلشا يبيُغ لكع كثيًخا مسَّا كشتع ُتخفػَف ِمَغ  15سػرة السائجة  5
 ِمَغ هللِا نػٌر وكتاٌب ُمبيٌغ "الكتاِب وَيعفػ عغ كثيٍخ قج جاءكع 

جاءكع مغ هللا نػر )كتاب مبيغ(. لع يقل:  : ىػ القخآف.رسػلشا: دمحم. يعفػ: ال يبيغ. نػر 
 نػر: رسػؿ.الشػر لمخسػؿ. 

 
ـِ وُيخخجيع ِمَغ الطُمساِت إلى  16سػرة السائجة  5 " َييجي بِو هللُا َمغ اتَّبَع ِرضػاَنُو ُسُبَل الدبل

 الشػِر بإذنِو وَييجييع إلى صخاٍط مدتؿيٍع "
 

مة مغ الخػؼ، أك (، ألف هللا ىػ الدبلـ، أك شخؽ الدبلسبل الدبلـ: سبيل هللا )ديغ هللا 
ب بشدع الخافس، عمى تقجيخ: إلى سبل "، أك مشرػ مفعػؿ بو لمفعل "ييجؼ شخيق الجشة. سبل:

سػرة ا( في مػضع آخخ: )كييجيكع صخاًشا مدتؿيسً : اإليساف. الدبلـ. الطمسات: الكفخ. الشػر
 لعمو ىشا مشرػب بشدع الخافس )أؼ حخؼ الجخ(، التقجيخ: إلى صخاط مدتؿيع. .20الفتح 

 
" لقج كفَخ الحيَغ قالػا إفَّ هللَا ىػ السديُح ابُغ مخيَع ُقْل فَسغ َيسمُظ ِمَغ هللِا  17سػرة السائجة  5

شيًئا إْف أراَد أْف ُييمَظ السديَح ابَغ مخيَع وأمَُّو وَمغ في األرِض جسيًعا وهلِل ُممُظ الدسػاِت 
 جيٌخ " واألرِض وما بيَشيسا َيخمُق ما يذاُء وهللُا عمى كلِّ شيٍء ق

 
( ىػ هللا، كمشيع مغ قاؿ ىػ ابغ هللا، كمشيع مغ مغ الشرارػ مغ قاؿ إف يدػع )عيدى 

يمظ السديح( قػلو: )يُ ا لسا استصاع أحج إىبلكو. : فمػ كاف إليً قاؿ إنو ثالث ثبلثة. ييمظ السديح
الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، ىكحا  ك قاسًيا، كلكغ أرػ عجـ التجخل بيغ هللا كأنبيائو.قج يبج

لع  لع يقل: )كىػ عمى كل شيء قجيخ(. .(وهللا قجيخ عمى كل شيء)لع يقل:  في جسيع القخآف.
 ا(.يقل: )ككاف هللا عمى كل شيء قجيًخا(، )إف هللا كاف عمى كل شيء قجيخً 
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وأحباؤُه ُقْل فمَع يعحُبكع بحنػِبكع " وقالِت الييػُد والشرارى نحُغ أبشاُء هللِا  18سػرة السائجة  5
بل أنتع بذٌخ مسَّغ خمَق يغفُخ لَسغ يذاُء ويعحُب َمغ يذاُء وهلِل ُممُظ الدسػاِت واألرِض وما 

 بيَشيسا وإليِو السريُخ "
 

: لػ كشتع أبشاء هللا كأحباءه ما عحبكع في اآلخخة. ىحه اآلية تخفس أف يجعي يعحبكع فمعَ  
سيسا إذا كاف السخاد مغ ذلظ كل كقت، أك السخاد  بأنيع شعب هللا السختار، كال الييػد أك غيخىع

إليو السريخ: أؼ الحذخ  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. الجالؿ كالتحمل مغ االلتدامات.
   كالحداب كالجداء.

 
الخُسِل أْف " يا أىَل الكتاِب قج جاَءكع رسػُلشا يبيُغ لكع عمى فتخٍة ِمَغ  19سػرة السائجة  5

 ٌخ وهللُا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "تقػلػا ما جاءنا ِمغ بذيٍخ وال نحيٍخ فقج جاءكع بذيٌخ ونحي
. قاؿ ، عمى رأس فتخةرسػلشا: دمحم. عمى فتخة مغ الخسل: بعج فتخة )انقصاع( مغ الخسل 

(. أف 1/278عاـ )معاني القخآف لمشحاس  600غ عيدى ودمحم كانت : بمغشا أف الفتخة بيتادةق
: قجيخ عمى إرساؿ ىة أف تقػلػا عشج البرخييغ. قجيخ: لئبل تقػلػا عشج الكػفييغ، أك كخا تقػلػا

كمثل )مغ بذيخ كال نحيخ(: ىل ىسا اثشاف أـ صفتاف في شخز كاحج؟  الخسل كعمى كل شيء.
 وهللا قػلو: )جاءكع بذيخ كنحيخ( أؼ جاءكع رسػؿ كاحج يجسع بيشيسا. ذلظ: )بذيخ كنحيخ(.

 لع يقل: )ىا قج جاءكع بذيخ كنحيخ(. .17 عمى كل شيء قجيخ: كسا في اآلية
 
" وإذ قاَؿ مػسى لقػمِو يا قػـِ اذكخوا نعسَة هللِا عميكع إذ جعَل ؼيكع  20سػرة السائجة  5

 لع ُيؤِت أحًجا ِمَغ العالسيَغ "أنبياَء وجعمكع ممػًكا وآتاكع ما 
لو في األنبياء. كقج ممػًكا، أك كجعل ؼيكع ممػًكا، أؼ كقػ : أؼ كجعل مشكع كجعمكع ممػًكا 

يكػف السعشى: كجعمكع كالسمػؾ. لع يقل: )كجعل ؼيكع ممػًكا(. لع يقل: )كجعل مشكع ممػًكا(. لع 
: كثخة السعجدات، أك كثخة األنبياء. كىحه أحًجا مغ العالسيغ (. ما لع يؤتِ اءيجعمكع أنبيقل: )
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ا مغ العالسيغ: أحجً  ؤتِ ما لع يُ  ، كىي مدؤكلية اإليساف كاالستقامة.نعسة يتختب عمييا مدؤكلية
 زمانكع.في لعل السخاد: 

 
وا  21سػرة السائجة  5 عمى أدباِركع " يا قػـِ ادُخمػا األرَض السقجسَة التي َكتَب هللُا لكع وال تختجُّ

 فتشقمبػا خاسخيَغ "
تكػف ممًكا ليع  ليذ معشاه أنيا: األرض السقجسة: أرض بيت السقجس. قاؿ في السشار 

(. كتب: كتبيا. لع يقل: )التي كتبيا هللا لكع(. لع يقل: )التي كتب 6/326دائًسا )تفديخ السشار 
ة. خاسخيغهللا لكع دخػليا(. ال تختجكا عمى أدباركع: ال تيخبػا، ال تفخكا. كمشو في الجنيا : : الخدَّ

 . كاآلخخة
 
مػسى إفَّ فييا قػًما جّباريَغ وإنَّا لْغ نجخَميا حتى َيخخجػا مشيا " قالػا يا  22سػرة السائجة  5

 يخخجػا مشيا فإنَّا داخمػَف "  فإفْ 
(. 1/279طع، الحؼ يستشع مغ الحؿ كالقيخ )معاني القخآف لمشحاس : الستعالجبار 

لع يقل: )فإف خخجػا  (.داخمػف: داخمػىا، داخمػف فييا. لع يقل: )فإف يخخجػا مشيا نجخل إلييا
  ·مشيا دخمشا إلييا(.

السفدخكف بيغ التجاىل  ما فائجة ىحه الجسمة في سػرة السائجة أليدت تكخاًرا لدابقتيا؟       
 .كالخصأ
 جسمة: )لغ نجخميا حتى يخخجػا مشيا( أال تغشي عغ الجسمة البلحقة؟      

 
*** 

 الجػاب:
كلع يقػلػا: "إذا"، فيع بيحا يعّبخكف عغ ضعف احتساؿ أف الجسمة البلحقة قالػا فييا: )إْف(، 

 خخكج الجباريغ مشيا.
 لع يقػلػا:
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 فإذا خخجػا مشيا فإنا داخمػف.
 

*** 
 ىػ(:754-أبػ حياف )

قيل: قالػا ذلظ عمى سبيل االستبعاد أف يقع خخكج الجباريغ مشيا، كقػلو تعالى )كال يجخمػف 
 .40األعخاؼ الجشة حتى يمج الجسل في سّع الخياط( 

بالغ أبػ حياف في االستبعاد، كشبو ىحه اآلية بتمظ، كبيشيسا اختبلؼ، فآية األعخاؼ تعشي 
 االستبعاد بسعشى استحالة الػقػع، بخبلؼ آية السائجة التي تفيج ضعف احتساؿ الػقػع.

 كال أكافق عمى ما قالو الذػكاني، كاأللػسي.
 

*** 
 ىػ(:1250-الذػكاني )

ػ مفيـػ مغ الجسمة التي قبل ىحه الجسمة، لبياف أف امتشاعيع مغ الجخػؿ ىحا ترخيح بسا ى
 ليذ إال ليحا الدبب.

 
*** 

 ىػ(:1270-األلػسي )
أتػا بيحه الذخشية، مع كػف مزسػنيا مفيػًما مسا تقجـ، ترخيًحا بالسقرػد كتشريًرا عمى أف 

جسمة اإلسسية السرجرة بػ: )إْف( امتشاعيع مغ دخػليا ليذ إال لسكانيع فييا، كأتػا في الجداء بال
داللة عمى تقخر الجخػؿ كثباتو عشج تحقق الذخط ال محالة، كإضياًرا لكساؿ الخغبة ؼيو كفي 

 االمتثاؿ باألمخ.
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" قاَؿ رجبلِف ِمَغ الحيَغ يخافػَف أنعَع هللُا عمييسا ادخمػا عمييُع الباَب فإذا  23سػرة السائجة  5
مػا إْف كشتع مؤمشيَغ "وعمى هللاِ دخمتسػُه فإنَّكع غالبػَف    فتػكَّ

: يخافػف هللا، كىي بأنيسا مغ الحيغ يخافػف؟ السقرػدكيف يػصف ىحاف الخجبلف  
اؿ ألنيع يخافػف هللا. كفي قخاءة: : يخافػف القتاؿ. ىع ال يخافػف القتاءة، كليذ السقرػدقخ 

 : باب السجيشة. كالذجاعة. الباب(. أنعع هللا عمييسا: بالعمع 2/18لقخاءات معجع اُيخافػف )
الباب: مفعػؿ بو حدب كتب اإلعخاب، كؼيو نطخ. قج يكػف  لع يقل: ادخمػا عمييع مغ الباب.

 كيسكغ قبػلو مفعػاًل بو لفعل أك مرجر مقّجر. مشرػًبا بشدع الخافس.
 (.مشػف كعمى هللا فميتػكل السؤ جسمة: "كعمى هللا فتػكمػا" لع يجعميا آية مدتقمة. لع يقل: )

 
" قالػا يا مػسى إنَّا لْغ نجخَميا أبًجا ما داُمػا فييا فاذىْب أنَت وربُّظ  24سػرة السائجة  5

 إنَّا ىيشا قاعجوَف "فقاِتبل 
. جخأة عمى الكبلـ مع نبييع، كليذ جخأة عمى قتاؿ كتيكع صارحػه بكل جخأة ككقاحة 

أىل الكتاب عجكىع. صارت ىحه اآلية تزخب مثبًل لسغ يجبغ عغ القتاؿ. كيفيع مغ اآلية أف 
 ، بل كانػا يقتمػنيع!كانػا يعرػف أنبياءىع

 
الفاسقيَغ  بيَششا وبيَغ القػـِ" قاَؿ ربِّ إنِّي ال أممُظ إال نفدي وأخي فافُخْؽ  25سػرة السائجة  5
" 

فدو : كأخي كحلظ ال يسمظ إال نأخي: ىاركف، معصػؼ عمى "نفدي"، كقج يكػف السعشى 
 : فافرْل.(. فافخؽْ 1/280معاني القخآف لمشحاس )
 
مٌة عمييع أربعيَغ سشًة َيتييػَف في األرِض  26سػرة السائجة  5 فبل تأَس عمى " قاَؿ فإنَّيا ُمحخَّ

 القػـِ الفاسقيَغ "
أؼ األرض السقجسة. أربعيغ سشة: قج تعػد إلى ما قبميا )محخمة عمييع أربعيغ فإنيا:  

(. كىحا ما يدسى بتعانق الػقف. ؼيسكغ سشة(، أك إلى ما بعجىا )أربعيغ سشة يتييػف في األرض
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". يتييػف: يزيعػف. التيو: الزياع : "أربعيغ سشة" أك عمىلمقارغ أف يقف عمى: "محخمة عمييع
لفاصمة : الحدف. الفاصمة القخآنية في ىحه اآلية ىي نفذ اتأَس: ال تحدف. األسىمع الَحيخة. ال 

 (.في اآلية الدابقة. لع يقل: )يتييػف خبلليا في األرض
 
با ُقْخباًنا فُتُقبَِّل ِمغ أحِجىسا ولْع  27سػرة السائجة  5 ـَ بالحقِّ إذ قخَّ " واتُل عمييع نبَأ ابَشي آد

 تقبَّل هللُا ِمَغ الستقيَغ " قاَؿ ألقتمشَّظ قاَؿ إنَّسا يَ ُيَتَقبَّل ِمَغ اآلَخِخ 
: كىػ الحؼ خب بو إلى هللا. فتقبل مغ أحجىسا: ما يتقابشي آدـ: قابيل كىابيل. القخباف 

مالو، ككاف كافًخا أك  : كىػ الحؼ تقخب بذخّ اآلخختقخب بأحدغ مالو، ككاف تؿًيا. كلع يتقبل مغ 
 حدًجا. ما ذنبو حتى يقتمو!  : قالياًقا. قاؿ ألقتمشظفاس
 
ي أخاُؼ " لئغ بدصَت إليَّ يَجَؾ لتقتَمشي ما أنا بباسٍط يِجَي إليَظ ألقتَمَظ إنِّ  28سػرة السائجة  5

 هللَا ربَّ العالسيَغ "
. لئغ حاكلت قتمي فمغ أحاكؿ يجؾ: اقخأىا بالسفخد، ال بالسثشى: يجيظ. يجؼ: ال تقخأ  : َيَجؼَّ
 قتمظ.

 
الشاِر وذلَظ جداُء  " إنِّي أريُج أْف تبػَء بإثِسي وإثِسَظ فتكػَف ِمغ أصحاِب  29السائجة سػرة  5

 الطالسيَغ "
: أنظ تخجع بإثسظ تبػء: تخجع. بإثسي: بإثع قتمي. كإثسظ: الدابق. كربسا يكػف السعشى 

 لكػىا!أصحاب الشار: ىع الحيغ يجخمػنيا كيبلزمػنيا كأنيع ما كإثسي ألف إثسي يشتقل إليظ.
 
 فقتَمُو فأصبَح ِمَغ الخاسخيَغ "" فصػَّعْت لُو نفُدُو قتَل أخيِو  30سػرة السائجة  5

يل أكؿ مقتػؿ في : االنؿياد. ككاف ىاب، مغ الصاعة أك الصػع، سيمْت : زيشْت شػعْت  
 .دخل الشار كخدخ الجشة: الخاسخيغ !األرض
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األرِض لُيخَيُو كيَف ُيػاري َسْػأَة أخيِو قاَؿ يا " ؼبعَث هللُا ُغخاًبا يبحُث في  31سػرة السائجة  5
 أَة أخي فأصبَح ِمَغ الشادميَغ "َوْيمتا أعجدُت أْف أكػَف مثَل ىحا الغخاِب فأوارَي َسػ 

: حفخىا لسعخفة ما جفغ غخاًبا آخخ مات. بحَث األرَض : يحفخ بسشقاره كرجمو لييبحث 
الجتياد في : التشقيب عغ شيء مجيػؿ كاث العمسيكامًشا فييا. كمشو البح بجاخميا كإثارة ما كاف

 (.3/312)يخيو(، )يػارؼ(: جشاس )اإلتقاف  معخفة خفاياه. َسْػأة: عػرة.
في المفع، كِشباؽ في السعشى، ألف: )ُيػاِرؼ(: يحجب عغ الخؤية : ىحا جشاس أقػؿ 

 (.ُيِخؼ )يخفي(، فيػ عكذ )
: في: َكْيل: َكْؼ: أؼ حدف. كؼ لفبلفيا كيمتا: كمسة جدع كتحدخ. قاؿ الفخاء: األصل  

: عمى القتل، أك عمى أنو لع يجفغ (. يا كيمتا: يا كيمتاه. الشادميغ4/400الحفاظ   ةعسجُحدٌف لو )
اإلنداف يسكغ أف يتعمع مغ هللا كمغ الخسل كمغ العمساء كمغ  )فأصبح خاسًخا(.لع يقل:  أخاه.

 يتأمل باستسخار. الصبيعة كمغ الكائشات كمغ الحيػانات. عميو أف
 في ىحه اآلية: فأصبح مغ الشادميغ. كفي اآلية قبميا: فأصبح مغ الخاسخيغ.

 
" ِمغ أْجِل ذلظ كتبشا عمى بشي إسخائيَل أنُو َمغ قتَل نفًدا بغيِخ نفٍذ أو  32سػرة السائجة  5

جسيًعا ولقج فداٍد في األرِض فكأنسا قتَل الشاَس جسيًعا وَمغ أحياىا فكأنسا أحيى الشاَس 
 ذلَظ في األرِض َلُسْدِخُفػَف " شاِت ثع إفَّ كثيًخا مشيع بعجَ جاءتيع رسُمشا بالبيّ 

: استبقاىا حية كحافع عمييا كلع يقتميا، كليذ السعشى فداد: مثل قصع الصخيق. أحياىا 
أف يستج أحياىا بعج مػتيا، فيحا  كحجه. تفيج اآلية أف القاتل إذا لع يعاقب فإف إجخامو يسكغ 

إلى جسيع الشاس، كإذا عػقب فإف ىحا العقاب يحسي الشاس جسيًعا. كسا تفيج حخمة الشفذ 
الػاحجة، فكيف بالجساعة كاألمة. تفيج ىحه اآلية حخمة الشفذ البذخية في اإلسبلـ، كؾيسة الفخد 

في  :غ(. مدخفػف في مشع القتل ببل مدػّ شات: اآليات الػاضحة كالرخيحة )في اإلسبلـ. البيّ 
دخفػف في الكفخ (، مكمغ حيث قجر مغ يقتمػف )األنبياءالقتل، مغ حيث عجد مغ يقتمػف، 

 (.كالسعاصي. لع يقل: )مغ بعج ذلظ
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" إنَّسا جداُء الحيَغ ُيحاربػَف هللَا ورسػَلُو وَيدَعػَف في األرِض فداًدا أْف  33سػرة السائجة  5
أيجْييع وأرجُميع ِمغ ِخبلٍؼ أو ُيْشَفػا ِمَغ األرِض ذلَظ ليع ِخْدٌي في ُيقتَُّمػا أو ُيَرمَُّبػا أو ُتَقصََّع 

 وليع في اآلخخِة عحاٌب عطيٌع "  الجنيا
: يحاربػف ديغ هللا، أك أكلياء هللا، فبل أحج ية في حّج الحخابة. يحاربػف هللاىحه اآل 

: ُيْقَتمػا، ُيْرَمبػا، اربيغ. لع يقلمشيغ كتخػيًفا لمسحيدتصيع محاربة هللا، كإنسا قاؿ ذلظ تصسيًشا لمسؤ 
كالخجل اليدخػ، أك العكذ.  : تقصع اليج اليسشىة التذجيج تفيج التكثيخ. مغ خبلؼُتْقَصع. صيغ

خخج مشو مع أنو في مػضع أُ : يدجشػا، أك يدتبعجكا إلى مجيشة أخخػ أك بمج آخخ. ككمسا عُ يشفػا
آلخخة(. كلع كليع عحاب عطيع في اقل: )(. خدؼ: فزيحة. لع ي1/284)معاني القخآف لمشحاس 

(. تفيج اآلية أف العقػبة في الجيغ ال تقترخ عمى عقػبة اآلخخة، بل يسكغ يقل: )ذلظ خدؼ ليع
تعجيميا في الجنيا. كيجب أف تشز القػانيغ كاألقزية كالفتاكػ عمى عقػبة مغ عاؾبو هللا في 

 كتابو، كمغ عاؾبو الخسػؿ في سشَّتو.
رتبة مغ الحخابة رتبة مغ : لكل ىحا. كقاؿ آخخكف  خ في: الدمصاف مخيّ العمساءقاؿ بعس 

: فسغ َقتل ُقتل، كمغ َقتل كأَخح الساؿ ُقِتل كُصِمب، كمغ أَخح الساَؿ ُقصعت يُجه كِرجُمو مغ العقػبة
خبلؼ، كمغ أخاؼ فمع يقتل كلع يأخح الساؿ ُنفي. كالسحارب  كرسػلو الحؼ يمدمو حكع اآلية 

 مغ يختكب الدنا كالقتل كالدخقة، أك مغ يقصع الصخيق.  ىػ
 
 " إال الحيغ تابػا ِمغ قبِل أْف تقِجروا عمييع فاعمسػا أفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " 34سػرة السائجة  5

غفػر: يغفخ  (.ة بعج القجرة فميدت تػبة. لع يقل: )تابػا قبل أف تقجركا عمييعأما التػب 
 ليع. رحيع: يقبل تػبتيع.

 
في سبيمِو " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا اتُقػا هللَا وابتُغػا إليِو الػسيمَة وجاِىُجوا  35سػرة السائجة  5

 لعمَّكع ُتفِمحػَف "  
: اشمبػا شاعتو كالعسل بسا يخضيو. اتخحكا ابتغػا إليو الػسيمةاتقػا هللا: اتقػا عحاب هللا.  
درجة  : الػسيمةالػسيمة: القخبة. كقاؿ أبػ سعيج الخجرؼ ػسائل لعبادة هللا. قاؿ ابغ عباس: كل ال
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في مػضع آخخ: )أكلئظ الحيغ (. 1/284قخآف لمشحاس معاني العشج هللا ليذ فػقيا درجة )
 .57يجعػف يبتغػف إلى ربيع الػسيمة أّييع أقخب( اإلسخاء 

 في الحجيث:
الػسيمة  اكالربلة القائسة، آت محسجً تامة، الميع ربَّ ىحه الجعػة ال :مغ قاؿ حيغ يدسع الشجاء"

 )البخارؼ(. "ت لو الذفاعة يـػ الؿيامةالحؼ كعجتو، إال حمّ  اا محسػدً كالفزيمة، كابعثو مقامً 
صبلة صمى هللا  ى عميّ صمّ ػا عمي، فإنو مغ فقػلػا مثل ما يقػؿ، ثع صمّ  إذا سسعتع السؤذف" 

مغ عباد هللا، )كاحج( الجشة، ال تشبغي إال لعبج ػا لي الػسيمة، فإنيا مشدلة في ، ثع سمُ اعميو عذخً 
  )صحيح مدمع(." ت عميو الذفاعةكأرجػ أف أكػف أنا ىػ، فسغ سأؿ لي الػسيمة حمّ 

 
ح ألنو يذق األرض. : الفبلالفبلح: الفػز، الطفخ بالبػية. كأصمو: فمحت الحجيج: شققتو. كمشو

  أخخػ مانعة(. اسألػا هللا الفبلح.قج تفمحػف كقج ال تفمحػف )ألسباب : لعمكع تفمحػف 
 
" إفَّ الحيَغ كفخوا لػ أفَّ ليع ما في األرِض جسيًعا وِمثَمُو معُو ليفتُجوا بِو  36سػرة السائجة  5

 ُقبَِّل مشيع وليع عحاٌب أليٌع "ِمغ عحاِب يػـِ الؿيامِة ما تُ 
: تكثيخ ػدرض، أك جسيع ما في األرض. كمثمو: أك أكثخ. السقر: جسيع األجسيًعا 

الفجية، كاستحالة قبػليا. تفيج اآلية أف الكافخيغ كانػا مذغػليغ بالجنيا مشيسكيغ فييا مغ أجل 
جسع الساؿ، كفي غسار ذلظ ندػا اآلخخة، فإذا جاءت اآلخخة أبجكا استعجادىع لمتشازؿ عغ جسيع 

ػا مغ ما ممكػا، بل عغ جسيع ما في األرض، بل عغ ضعف ما في األرض كأكثخ، لكي يشج
عحاب هللا. كلكغ ىييات ال فكاؾ ليع مغ العحاب. فات األكاف! فاآلخخة دار جداء ال دار عسل. 

  لع يقل: )كىػ عحاب أليع(.
*** 

 ممحق باآلية:
 كليع عحاب أليع: أال يغشي عشيا ما قبميا؟
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 لع يقل:
 ليفتجكا بو مغ عحاب أليع يـػ الؿيامة. -
 الؿيامة.ليفتجكا بو مغ العحاب األليع يـػ  -

 
 لع يقل:

 كىػ عحاب أليع.
*** 

 ما فائجة قػلو: )كليع عحاب أليع(؟ أال يغشي عشو ما قبمو؟
 ىشاؾ محاكلة لبعس السفدخيغ، كلكشيا غيخ ناجحة!

 
  :األلػسيقاؿ 

  .قيل: محمو الشرب عمى الحالية (يعٌ لكليع عحاٌب أ)
  (.َأفَّ ) :ا عمى خبخكقيل: الخفع عصفً 

  .فبل محل لو مغ اإلعخاب مثمو (،لحيغاِإفَّ ) :عمىكقيل: إنو معصػؼ 
  .كبياف ىػلو كشجتو ،كفائجة الجسمة الترخيح بالسقرػد مغ الجسمة األكلى لديادة تقخيخه

عحاب في  بل ليع بعجُ  ،كقيل: إف السقرػد بيا اإليحاف بأنو كسا ال يشجفع بحلظ عحابيع ال يخفف
  .كساؿ اإليبلـ

 أقػؿ:
 ىػ(. 548-ىػ(، كالصبخسي )460-لعل األلػسي استسج ذلظ مغ تفديخيغ عشج الذيعة: الصػسي )

ىػ(، كتفديخ أبي الدعػد 880-ىػ(، كابغ عادؿ )756-كتجج مثمو في تفديخ الدسيغ الحمبي )
 ىػ(.951-)

 كىي أقػاؿ متذابية، كغيخ مقشعة.
 وهللا أعمع.

*** 
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 الخسيذ:
 ىػ1441شػاؿ  19
 ـ2020حديخاف  11
 
 ارجيَغ مشيا وليع عحاٌب ُمؿيٌع "" ُيخيجوَف أْف َيخُخجػا ِمَغ الشاِر وما ىع بخ 37سػرة السائجة  5

: مدتسخ. فيػ أليع . العحاب حدب اآلية الدابقة: أليع، كحدب ىحه اآلية: مدتسخّ أؼ 
التقجيخ: كليع فييا  : ىحا في الكفار خاصة، حدب سياؽ اآلية.كمدتسخ. ما ىع بخارجيغ مشيا

 عحاب مؿيع.
 
َغ هللِا وهللُا " والدارُؽ والدارقُة فاقصُعػا أيجَييسا جداًء بسا كَدبا َنكااًل مِ  38سػرة السائجة  5

  عديٌد حكيٌع "  
لع (. 4لع يقل: يَجْييسا. كفي مػضع آخخ: "فقج َصَغْت قمػُبكسا" )التحخيع فرل ججيج.  

: فعل (. كَدبا: مغ إثع الدخقة. نكااًل: عقػبة. نّكل بو2/556أشكمت يقل: قمباكسا )تفديخ آيات 
 ما الفخؽ بيغ )جداًء( ك)نكااًل(؟جفعو إلى الشكػؿ عغ ذنبو. بو ما ي

لع يقل: )كأما الدارؽ  لع يقل: )اقصعػا أيجييسا(.(. لع يقل: )اقصعػا أيجؼ الدارؽ كالدارقة
  كالدارقة فاقصعػا أيجييسا(.

في حج الدخقة، ككأني بيع يذفقػف عمى مغ َسَخؽ كال يذفقػف عمى مغ ُسِخؽ، يصعغ الغخبيػف 
خَّاؽ، كأؼ ُسخَّاؽكالتذخيعات الػضعية ق ؟ الكبار مشيع مغ أصحاب السميارات. ج يزعيا الدُّ

كىشاؾ سخقات ضاىخة، كأخخػ خؽية ال تصاليا القػانيغ الػضعية. كليحا انتذخت الدخقة 
 الع كمو، نتيجة سيصخة الغخب كعمػمو كتذخيعاتو كأعخافو عمى العالع.كاالختبلس كالفداد في الع

*** 
 باآلية: 1ممحق 

 : ما ىحه الفاء؟كالدارُؽ كالدارقُة فاقصُعػا أيجَييسا
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 لع يقل: 

 اقصعػا أيجييسا.

 لع يقل:

 كأما الدارؽ كالدارقة فاقصعػا أيجييسا.

 كغيخه: الدمخذخؼ قاؿ 

كالحؼ سخؽ كالتي سخقت فاقصعػا أيجييسا،  :الذخط، ألف السعشىدخػؿ الفاء لتزسشيسا معشى "
 !"زسغ معشى الذخطتكاالسع السػصػؿ ي

 كقاؿ بعزيع:

 التقجيخ: إذا أردتع حكع الدارؽ كالدارقة فاقصعػا!

 في الحالتيغ: تكّمف ما أندؿ هللا بو مغ سمصاف!

 كقاؿ األخفر: الفاء زائجة.

 كأنا أميل إلى قػؿ األخفر. 

 في ىحا، ألف القخآف ندؿ بمغة العخب، كالفاء الدائجة ىي مغ لغة العخب. كال بأس

 وهللا أعمع بالرػاب. 

*** 

 الخسيذ:
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 ىػ1441شػاؿ  19

 ـ2020حديخاف  11

*** 

 باآلية: 2ممحق 

  جداًء بسا كدبا نكااًل مغ هللا
 لعل التقجيخ:

 جداًء بسا كدبا جداًء مغ هللا. -
 نكااًل بسا كدبا نكااًل مغ هللا. -

 الجداء: العقاب، كالثػاب.

 لكغ لعمو ىشا بسعشى: العقاب، ألنو مختبط بالدخقة.

 الجداء كالشكاؿ: ىشا بسعشى كاحج: العقاب.

 لع يقل:

 جداًء بسا كدبا مغ هللا.

 ليحا أدخل )نكااًل( بسعشى تكخار: )جداًء(.

 جداًء: مفعػؿ ألجمو.

 نكااًل: بجؿ مغ: )جداًء(.

 وهللا أعمع.
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*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441شػاؿ  19

 ـ2020حديخاف  11

 
عميِو إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع  " فَسغ تاَب ِمغ بعِج ضمسِو وأصمَح فإفَّ هللَا يتػبُ  39سػرة السائجة  5
" 

لو، كضمع لشفدو ألنو يعاقب. أصمح: : سخقتو. كىي ضمع لغيخه ألنو أخح مامغ بعج ضمسو 
لع يقل:  (.عإنو غفػر رحييقبل تػبتو. لع يقل: )تاب بعج ضمسو(. يتػب عميو: عسمو. لع يقل: )
 ا(.ا رحيسً ا(، )ككاف هللا غفػرً ا رحيسً )إف هللا كاف غفػرً 

 
ُب َمغ يذاُء وَيغِفُخ لَسغ  40سػرة السائجة  5 " ألْع تعمْع أفَّ هللَا لُو ُممُظ الدسػاِت واألرِض ُيعحِّ

 ُء وهللُا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "يذا
تعمع أف  ممظ الدسػات  ألعيا، كاآلية تؤكج سابقتيا. لع يقل: )أكلآخخ اآلية يؤكج  
 .الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، في جسيع القخآف (.كاألرض

 
" يا أيُّيا الخسػُؿ ال َيْحُدْنَظ الحيَغ يدارعػَف في الكفِخ ِمَغ الحيَغ قالػا  41سػرة السائجة  5

وِمَغ الحيَغ ىاُدوا سسَّاُعػَف لمكِحِب سسَّاعػَف لقػـٍ آخخيَغ لْع آمشَّا بأفػاِىيع ولْع ُتؤمْغ قمػُبيع 
يأتػَؾ ُيَحخُِّفػَف الَكِمَع ِمغ بعِج مػاضعِو يقػلػَف إْف أوتيُتع ىحا فخحوُه وإْف لْع تؤَتػُه فاحَحروا وَمغ 

َخ قمػَبيع ليع في الجنيا  ُيِخِد هللُا فتشَتُو فمغ تسمَظ لُو ِمَغ هللِا شيًئا أولئَظ الحيَغ لْع ُيِخِد هللاُ  أْف ُيصيِّ
 وليع في اآلخخِة عحاٌب عطيٌع "  ِخْدٌي 
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(، أخخػ. يدارعػف في الكفخ: لع يقل: )يدارعػف إلى الكفخ : كال ُيْحِدْنَظ، لغةكفي قخاءة 
أك مغ ضخب ؼيو إلى ألنيع مدتقخكف في الكفخ ال يبارحػنو، كإنسا يشتقمػف مغ كفخ إلى آخخ، 

". ال ال كحلظ؟ لكي تتقابل مع "قمػبيع: لساذا قاؿ ذلظ مع أف القػؿ ال يكػف إبأفػاىيعآخخ. 
، إال بألدشتيع فقط. الحيغ تحدف مغ ىؤالء الحيغ يدارعػف في الكفخ، ألنيع لع يؤمشػا أصبلً 

: صيغة مبالغة، بسعشى أنيع كثيًخا ما يدسعػف األكاذيب ىادكا: الييػد. سسَّاعػف لمكحب
أك لع يحتكسػا إليظ.  : لع يحزخكا مجمدظ،. قـػ آخخيغ: مغ الييػد أنفديع. لع يأتػؾكيقبمػنيا
كبلـ  :بػف بيا كيحتالػف عمييا. الَكِمعخكنيا كيتبلع: األحكاـ كالحجكد كالعقػبات كيغيّ ُيَحخِّفػف 

 الشبي دمحم. 

 اقخأ: مغ بعج، كال تقخأ: مغ بعس. 

 لع يقل: )مغ بعس مػاضعو(. 

 التقجيخ:

 بعج كضعو في مػاضعو. قالو الدجاج.مغ 

 )الصبخؼ، كالبغػؼ، كالخازؼ، كأبػ حياف، كغيخىع(.

 في مػضع آخخ:

 .13، كالسائجة 46)يحخفػف الكمع عغ مػاضعو( سػرة الشداء 

جية فاقبمػه كإف : إْف حكَع بالَجمج فاقبمػه، كإف حكع بالخجع فارفزػه، أك إْف أفتاكع بالإف أكتيتع ىحا
عحابو. لغ تسمظ لو مغ هللا : كفخه أك بالقػد )القراص( فخّدكه. فاححركا: أف تقبمػه. فتشتوأفتاكع 

: سبق مثميا في اآلية يا خدؼ كليع في اآلخخة عحاب عطيع: يجفع عشو العحاب. ليع في الجنشيًئا
 (.كلكشو قاؿ ىشاؾ: ليع خدؼ في الجنيا. لع يقل: )لع ُيِخِد هللُا تصييخ قمػبيع، 33
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ْحِت فإْف جاؤوَؾ فاحكْع بيَشيع أو أعِخْض  42رة السائجة سػ  5 " سسَّاعػَف لمكِحِب أكَّالػَف لمدُّ

وَؾ شيًئا وإْف حكسَت فاحكْع بيَشيع بالِقْدِط إفَّ  هللَا يحبُّ  عشيع وإْف ُتعِخْض عشيع فمغ َيُزخُّ
 الُسْقِدصيَغ "

ْحت: الحخاـ،: سساعػف لمكحب  الخشػة. كأصمو: االستئراؿ.  كردت في اآلية الدابقة. الدُّ
يغ كالسخكءة ( (. سسي سحًتا ألنو ُيدِحت )أك َيدَحت61قاؿ تعالى: "ؼُيْدِحَتكع بعحاب" )شو  الجِّ

: ألنيع ال يقرجكف الحق بل اليػػ. يخيجكف أف كالبخكة. جاؤكؾ: يتحاكسػف إليظ. أعخض عشيع
عاصسظ مشيع. أؼ إما أف تحكع بيشيع : ألف هللا ا يػافق أىػاءىع. لغ يزخكؾ شيًئاتحكع ليع بس

بالحق كإما أف تجعيع إلى أنفديع. ىع يخيجكف أف يحكع بيشيع كسا يخيجكف. ىحا في الذخع ال 
كإف شاء لع  : إف شاء حكع،. قاؿ الذعبيعشو دكف خػؼ مغ أحج، إال هللا يجػز. كيجب الكفّ 

 (.49يع بسا أندؿ هللا" )اآلية يحكع. كقاؿ ابغ عباس: ىي مشدػخة بقػلو تعالى: "كأف احكع بيش
 لع يقل: )كإف حكست بيشيع فاحكع بالقدط(.

*** 
 ممحق باآلية:

 كإف حكست فاحكع بيشيع بالقدط 
 (.كإْف حكسَت فاحكْع بيَشيع بالِقْدِط إفَّ هللَا يحبُّ الُسْقِدصيغَ )

 .42السائجة 

 الخصاب لمشبي دمحم صمى هللا عميو كسمع. 

 بيشيع: بيغ الييػد.

 لي: قاؿ

 كىل يعقل أف يحكع الشبي بيشيع بغيخ القدط؟!
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 إذا كاف ذلظ كحلظ، فمساذا يأمخه أف يحكع بيشيع بالقدط؟!

 أليذ ىحا بجـًيا؟

 قمت:

 رجعت إلى كتب التفديخ عمى اختبلؼ السحاىب.

 الجػاب صعب، كالسفدخكف تجاىمػا، كمغ حاكؿ مشيع فقج تكمف كلع يشجح.

 13، كالسائجة 46ف كتبيع قج حّخفت! )يحّخفػف الكمع( الشداء بالقدط: يعشي بحكع اإلسبلـ، أل
 .41ك

يبجك أنيع كانػا يسارسػف ضغػًشا شجيجة )مغ التخغيب كالتخىيب( عمى الشبي صمى هللا عميو 
 كسمع.

 آية ذلظ قػلو في اآلية نفديا: )فمغ يزّخكؾ شيًئا(. أؼ: ال تخف مشيع.

 فييع. ال تحكع بيشيع حدب أىػائيع كمخاكد القػة

 اصسْج عمى العجؿ كال تخر في هللا مشيع أحًجا.

 :أبػ حيافقاؿ 

أؼ: فحكسظ ال يقع إال  ،كىػ صمى هللا عميو كسمع ال يحكع إال بالقدط، فيػ أمخ معشاه الخبخ"
 ".بالعجؿ، ألنظ معرػـ مغ اتباع اليػػ 

 :ابغ عاشػركقاؿ 
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ألّنيا شخيعة مشدػخة  ،الّتػراة  ىحا يحتسل أّف هللا نيى رسػلو عغ أف يحكع بيشيع بسا في"
 ."باإلسبلـ

 ىحا وهللا أعمع.

*** 

 الجسعة:

 ىػ1441شػاؿ  20

 ـ2020حديخاف  12

" وكيف ُيَحكُِّسػَنَظ وعشَجىع التػراُة فييا حكُع هللِا ثع َيتػلَّػَف ِمغ بعِج ذلَظ  43سػرة السائجة  5
 "وما أولئَظ بالسؤمشيَغ 

كيف يحكِّسػنظ كالحكع كاحج في التػراة كفي القخآف، ال ريب أنيع يخيجكف التحايل،  :أؼ 
ال بسا عشجه كال بسا عشجؾ. كىحا كسغ يجج تحخيع الخبا في القخآف  ،كمغ كاف كحلظ فميذ بسؤمغ

ثع يتحايل عميو بأسساء أخخػ، فيػ إذف غيخ مؤمغ بتحخيع الخبا، كإال لساذا يتحايل، كإذا كاف 
ـ، فيػ غيخ مؤمغ ال بتحخيع الخبا كال بالجيغ أصبًل، كإذا ؤمغ بتحخيع الخبا، كىػ محخّ غيخ م

لتػراة، أك بعج حكسظ : بعج حكع هللا في افإسبلمو صػرؼ ال غيخ. مغ بعج ذلظادعى أنو مدمع، 
 (.أنت. لع يقل: )ثع يتػلػف بعج ذلظ(. لع يقل: )ما أكلئظ بالسؤمشيغ

 
" إنَّا أندلشا التػراَة فييا ُىًجى ونػٌر َيحكُع بيا الشبيُّػَف الحيَغ أسمسػا لمحيَغ  44سػرة السائجة  5

ىاُدوا والخبَّانيُّػَف واألحباُر بسا اسُتحِفطػا ِمغ كتاِب هللِا وكانػا عميِو شيجاَء فبل تخَذػا الشاَس 
 هللُا فأولئَظ ىُع الكافخوَف " ْع بسا أندَؿ واخَذػِف وال تذتخوا بآياتي ثسًشا قميبًل وَمغ لْع يحك

 : أنبياء بشي إسخائيل الحيغلع يقل: )إنا أندلشا التػراة ىجػ كنػًرا(. الشبيػف الحيغ أسمسػا 
 : لمييػد دكف تحخيف.انقادكا لحكع هللا. لمحيغ ىادكا
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 : فييا ىجػ كنػر لمحيغ ىادكا، يحكع بيا الشبيػف.يجػز أف يكػف معشى اآلية -
 (.مسػا لمحيغ ىادكا كعمييع، ثع ححؼ: )كعمييعيحكع بيا الشبيػف الحيغ أس :أك -
 (.1/288معاني القخآف لمشحاس كقيل: لمحيغ ىادكا: أؼ: عمى الحيغ ىادكا ) -

لغة. لسا : جسع رباني، كىػ رب العمع، أؼ صاحب العمع، كجيء باأللف كالشػف لمسباالخبانيػف  
لخبانيػف أعمى درجة مغ : اىحه األمة. قاؿ مجاىج : مات ربانيّ مات ابغ عباس قاؿ بعزيع

األحبار: عمساء  معصػؼ عمى: الشبيػف.الخبانيػف:  (.1/288األحبار )معاني القخآف لمشحاس 
غ حبخ، بفتح الباء ككدخىا، مذتق مغ: الييػد. جسع : التحبيخ، كىػ التحديغ، ألف العالع يحدِّ

لشاس. بسا استحفطػا مغ في قمػب ا مغ أثخ حدغح، أك لسا يبقى لعمسو الحدغ كيؿبِّح القبي
بل يحخؼ. : شيػًدا لئبو مغ التحخيف. كانػا عميو شيجاء: بسا أمخىع هللا مغ حفع كتاكتاب هللا

عمساء الييػد ال تخافػا الشاس في إضيار ما عشجكع مغ نعت دمحم  : ؼيافبل تخذػا الشاس كاخذػف 
كال  : كال تدتبجلػا.نا إذا كتستع ذلظ. كال تذتخكاي أكالخجع، كفي الحكع بسا أندلت، بل خافػن

تأخحكا عمى تعميسيا أجًخا. أندؿ:  : الال تأخحكا عمى كتسانيا رشػة، أك :تذتخكا بآياتي ثسًشا قميبلً 
(. كمغ لع يحكع بسا أندؿ ع يحكع بسا أندؿ هللا فيع كافخكف( أك )فيػ كافخكمغ لأندلو. لع يقل: )

 . فأكلئظ ىع الكافخكف هللا
سا أندؿ هللا فأكلئظ ىع الطالسػف" كمغ لع يحكع بكبعج آية كاحجة مغ الدػرة نفديا: " 
 (.45)السائجة 
 (.47سا أندؿ هللا فأكلئظ ىع الفاسقػف" )السائجة كمغ لع يحكع بكبعج آيتيغ مشيا: " 
ؿ لثة في الشرارػ. قا: األكلى ندلت في السدمسيغ، كالثانية في الييػد، كالثاقاؿ الذعبي 

: الكافخ كالطالع كالفاسق كميا بسعشى كاحج، كىػ الكفخ. عبخ عشو بألفاظ مختمفة بعس العمساء
(. كالسقرػد بديادة الفائجة ىشا أف كل 3/351الفائجة، كاجتشاب صػر التكخار )اإلتقاف  لديادة

 لفع أفاد معشى مختمفػًا، كإف كاف بيغ األلفاظ الثبلثة رابط مذتخؾ.
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" وكتبشا عمييع فييا أفَّ الشفَذ بالشفِذ والعيَغ بالعيِغ واألنَف باألنِف  45سػرة السائجة  5
ارٌة لُو وَمغ لْع يحكْع بسا  َؽ بِو فيػ كفَّ واألُذَف باألُذِف والِدغَّ بالِدغِّ والُجخوَح ِقراٌص فَسغ ترجَّ

 هللُا فأولئَظ ىُع الطالسػَف " أندؿَ 
: الشفذ تقتل بالشفذ. العيغ بالعيغ: لشفذ بالشفذعمييع: عمى الييػد. فييا: في التػراة. ا 

األنف يججع باألنف. األذف باألذف: األذف تقصع باألذف. كفي : العيغ تفقأ بالعيغ. األنف باألنف
: كح قراص: الدغ تقمع بالدغ. الجخ بالدغّ  : األْذف، بإسكاف الحاؿ، لغة أخخػ. الدغّ قخاءة

ع يحكع بسا أندؿ كمغ لؽ: عفا عغ الجاني. لع يقل: )ثل. ترجّ ثبًل بسِ يقتز فييا مغ الجاني مِ 
 تعػد عمى القراص.ؽ بو: الياء ترجّ  (.هللا فيع ضالسػف( أك )فيػ ضالع

 
ًقا ِلسا بيَغ يجيِو ِمَغ التػراِة  46سػرة السائجة  5 يشا عمى آثاِرىع بعيدى ابِغ مخيَع ُمرجِّ " وقفَّ

ًقا ِلسا بيَغ يجيِو ِمَغ الوآتيشاُه اإلنجيَل ؼيِو ُىجًى ونػٌر   تػراِة وىًجى ومػعطًة لمستقيَغ "وُمرجِّ
: األكلى مرجًقا لسا بيغ يجيو مغ التػراة: ذكخت مختيغ في اآلية : آثار األنبياء.آثارىع 

نػًرا(. ىجػ: ذكخت مختيغ أيًزا. كآتيشاه اإلنجيل ىًجػ ك : )لعيدى، كالثانية لئلنجيل. لع يقل
 (. 44اإلنجيل ما قالو في التػراة )اآلية في : كخر ىجػ كنػر

 
هللُا  " وْلَيْحُكْع أىُل اإلنجيِل بسا أندَؿ هللُا ؼيِو وَمغ لْع يحكْع بسا أندؿَ  47سػرة السائجة  5

 فأولئَظ ىُع الفاسقػَف "
لشرارػ. الفاسقػف: الخارجػف عغ الصاعة. لع يقل: : اكفي قخاءة: كِليْحُكَع. أىل اإلنجيل 

 (.يحكع بسا أندؿ هللا فيع الفاسقػف( أك )فيػ فاسقكمغ لع )
 
ًقا لسا بيَغ يجيِو ِمَغ الكتاِب ومييسًشا  48سػرة السائجة  5 " وأندلشا إليَظ الكتاَب بالحقِّ ُمرجِّ

عميِو فاحكْع بيَشيع بسا أندَؿ هللُا وال تتَِّبْع أىػاَءىع عسَّا جاَءَؾ ِمَغ الحقِّ لكلٍّ جعمشا مشكع ِشْخَعًة 
ِمشياًجا ولػ شاَء هللُا لجعمكع أمًة واحجًة ولكْغ ِليبمَػكع ؼيسا آتاكع فاستبُقػا الخيخاِت إلى هللِا و 

 مخجُعكع جسيًعا فيشبئُكع بسا كشتع ؼيِو تختمفػَف "
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ميًشا كشاىًجا كحاكًسا. عسا : أييسًشا: الكتب، كلعمو أفخد ألف أصل الكتب كاحج. مالكتاب 
: فإما بسا أندؿ هللا كال تتبع أىػاءىع عخًضا عسا جاءؾ. احكع بيشيع: مجاءؾ: ىيشا ححؼ تقجيخه

 بالػحي كإما الحكع باليػػ. شخعة: شخيعة. مشياًجا: شخيًقا كاضًحا.  الحكع
 لع يقل:

 جعمشا لكل مشكع ِشخعًة كمشياًجا. -

 لكٍل جعمشا ِشخعًة كمشياًجا. -

 تجاىل ىحا جسيع السفدخيغ!

 أحٌج جػابو!كاف األكلى شخحو كلػ لع يعمع 

 وهللا أعمع. حاكؿ أبػ حياف كاأللػسي تفديخه، كلكغ ما قااله كنقبله ليذ بذيء!

 شخيقة لتفديخ اآلية:

 لكّل مشكع. :)لكّل(

 )مشكع( ال عبلقة ليا بػ )لكّل(.

 معشى اآلية:

 لكّل جعمشا شخعة كمشياًجا مدتسّجيغ مشيع، أؼ: مشاسبيغ ليع، أك لكّل مشيع.

 مشيع كمشياًجا.لكّل جعمشا شخعًة 

 (:مشكع)

 فييا التفات، مغ الغائب إلى السخاشب.
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 السخاَشب: السدمسػف كغيخىع.

 األصل: مشيع.

( مختيغ، فححؼ األكلى ألنيا قابمة لمححؼ: مشكعلػ قيل: لكل مشكع جعمشا مشكع شخعة، لتكخرت )
.)  يسكغ أف تقػؿ: )لكلٍّ مشكع( أك )لكلٍّ

صحيًحا فالحسج ، كإال كاف خصػة عمى الصخيق  ىحا التفديخ خصخ في بالي، فإف كاف
 الرحيح، وهللا أعمع.

ػكع: ليختبخكع. ؼيسا آتاكع: مغ : عمى اإليساف، أك أمة كاحجة ذات كتاب كاحج. ليبمأمة كاحجة
إلييا كال تشتطخكا غيخكع. : بادركىا كسارعػا إلييا ككػنػا مغ الدابقيغ كتاب. استبقػا الخيخات

 (. مريخكع. تختمفػف: ؼيو مغ أمخ الجيغ. لع يقل: )بسا كشتع تختمفػف ؼيومخجعكع: معادكع، 
 
" وأِف احكْع بيَشيع بسا أندَؿ هللُا وال تتَِّبْع أىػاَءىع واححْرىع أْف يفِتشػَؾ عغ  49سػرة السائجة  5

نػبيع وإفَّ كثيًخا ِمَغ بعِس ما أندَؿ هللُا إليَظ فإْف تػلَّػا فاعمْع أنَّسا يخيُج هللُا أْف ُيريَبيع ببعِس ذُ 
 الشاِس لفاسقػَف "  

مغ ىحه اآلية كاآليات التي سبقتيا نفيع أف كثيًخا مغ الشاس يحاكلػف التفمت مغ الجيغ  
كمًيا أك جدئًيا. كالسؤمغ مبتمى بالربخ عمى الصاعة، كبالربخ عمى ما يخاه مغ تفمت الشاس، 

ع أف : يرخفػؾ. اححرى. يفتشػؾحا مذاىج في كل عرخ كمرخخذية أف يشداؽ معيع. كى
لمشبي كالسخاد : فكيف إذا فتشػؾ عغ كل ما أندؿ هللا. الخصاب يفتشػؾ عغ بعس ما أندؿ هللا

: يعاقبيع. )عغ حكسظ(. يريبيع : أعخضػاأمتو كميا. لع يقل: )كاححر أف يفتشػؾ(. تػلػا
فاسقػف. فإذا تبعت  : بل أكثخىععة. كإف كثيًخا مغ الشاس لفاسقػف : خارجػف عغ الصافاسقػف 

 األكثخية فساذا يحجث لظ؟ اتبع الحق كال تتبع الخمق.
 
 " أفحكَع الجاىميِة يبغػَف وَمغ أحدُغ ِمَغ هللِا ُحكًسا لقػـٍ ُيػقشػَف "  50سػرة السائجة  5



469 

 

إذف إما حكع هللا كإما حكع الجاىمية، فالجاىمية ليدت فتخة تاريخية كانقزت، بل يسكغ  
: ألف الحيغ ال يػقشػف ابتعج الشاس عغ حكع هللا. يبغػف: يصمبػف. يػقشػف  ا كمساأف تتكخر دائسً 

 ال يختزػف شخع هللا. 
 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تتَِّخُحوا الييػَد والشرارى أولياَء بعُزيع أولياُء  51سػرة السائجة  5

 القػـَ الطالسيَغ "بعٍس وَمغ يتػلَّيع مشكع فإنَُّو مشيع إفَّ هللَا ال َييجي 
ال يجػز لكع مػاالتيع، فيع يج كاحجة عميكع، كمغ يػالييع فيػ مشيع، أؼ يخخج عغ  

اإلسبلـ، كال ييجيو هللا إلى شيء بسػاالتيع كسا يطغ، بل ىػ ضالع ألمتو كضالع لشفدو، ألنو 
كإىانة كضعًفا  سيعاقب. كنحغ نذاىج اليـػ أف مػاالة الييػد ال تديج العخب كالسدمسيغ إال خدًيا

كفزيحة. بعزيع أكلياء بعس: كأنتع ال تتخحكا مشيع أكلياء، كال تكػنػا أكلياء ليع، ال ىع أكلياء 
الطالسيغ: تعػد عمى الييػد (. لكع كال أنتع أكلياء ليع. لع يقل: )كمغ يتػليع مشكع فيػ مشيع

   كالشرارػ كمغ يػالييع.
 
قمػِبيع مخٌض ُيدارعػَف فييع يقػلػَف نخذى أْف ُتريَبشا " فتخى الحيَغ في  52سػرة السائجة  5

وا في أنفِديع نادميَغ دائخٌة فعدى هللُا أْف يأتَي بالفتِح أو أمٍخ ِمغ عشجِه ؼُيربحػا عمى م ا أسخُّ
 " 

: أؼ في مػاالتيع لع يقل: )تخػ الحيغ في قمػبيع(. مخض: شظ، نفاؽ. يدارعػف فييع 
ؼ يدارعػف : ألشحاسكيقجمػف إلييع اليجايا كالخشى كالقخابيغ. قاؿ اكييخكلػف إلييع كيتدلفػنيع 

: نخذى أف تريبشا (. نخذى أف تريبشا دائخة1/291في معاكنتيع، ثع ححؼ )معاني القخآف 
: الجكلة تخجع عسغ انتقمت إليو إلى مغ شيع كال يخافػف مغ هللا. الجائخةمشيع مريبة، يخافػف م

أنو قاؿ: يقػلػف:  جكر إليو بعج زكاليا عشو. ركؼ عغ ابغ عباسكانت لو، سسيت بحلظ ألنيا ت
فتح  :الفتح عدى: ربسا. (.1/291نخذى أف ال يجـك األمخ لسحسج )معاني القخآف لمشحاس 

: كىحا ما نعمسو اليػـ ع، أك بإلقاء الخعب فييع. نادميغ: بإىبلكيمكة، أك الشرخ. أمخ مغ عشجه
 لجخػؿ معيع، كأف الخخكج ليذ كالجخػؿ. مسغ كاالىع ثع كجج أنو تػرط في ا
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" ويقػُؿ الحيَغ آمُشػا أىؤالِء الحيَغ أقدُسػا باهلِل َجْيَج أيساِنيع إنَّيع لَسَعُكع  53سػرة السائجة  5
 صْت أعساُليع فأصبحػا خاسخيَغ "حبِ 

في الدابقة. قخاءة الجسيػر بجكف كاك: يقػُؿ. ك " في اآلية كيقػُؿ: عصًفا عمى "فعدى هللا 
(. 2/33ف يأتي" في اآلية الدابقة )معجع القخاءات أ" :قخاءة: كيقػَؿ، بالشرب عصًفا عمى

قمػبيع مخض، : إشارة إلى شائفة مقجرة الحرػؿ يـػ حرػؿ الفتح، كىي شائفة الحيغ في أىؤالء
يفتزح : الثانية خبخ. يطيخ لمسؤمشيغ مغ حاؿ السشافقيغ يػـ إتياف الفتح ما أؼ السشافقػف. الحيغ

: جيجكا فييا لكي ص لمسؤمشيغ. أقدسػا جيج أيسانيعبو أمخىع، ؼيعجبػف مغ حمفيع عمى اإلخبل
كأككجىا كأغمطيا. قاؿ ابغ  : أقػاىا، أقدسػا أقػػ قَدع. جيج األيسافتأتي أبمغ ما في كسعيع

(. 6/233مى ىحا السعشى ؼيسا قبل القخآف )تفديخ ابغ عاشػر : كلع أَر إشبلؽ الجيج ععاشػر
 : خدخكا الجنيا كاآلخخة.. حبصت: بصمت. خاسخيغ: مفعػؿ مصمق مبّيغ لمشػعجيج

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا َمغ يختجَّ مشكع عغ ِديشِو فدػؼ يأتي هللُا بقػـٍ  54سػرة السائجة  5

وال َيخافػَف يحبُّيع ويحبُّػَنُو أذلٍَّة عمى السؤمشيَغ أعدٍَّة عمى الكافخيَغ ُيجاىجوَف في سبيِل هللِا 
 َمغ يذاُء وهللُا واسٌع عميٌع " لػمَة الئٍع ذلَظ فزُل هللِا يؤتيوِ 

: أبػ بكخ أتي هللا بجاًل مشيع. بقـػ يحبيع: مغ يختجكا مشكع عغ ديشيع فدػؼ يالتقجيخ 
ة. أعدة عمى الكافخيغ كأصحابو الحيغ قاتمػا : ال  يػالػنيع. ال يخافػف لػمة الئع: الأىل الخدَّ

لع يقل: )إف هللا كاسع : جػاد، َكِسَع رزُقو جسيَع خْمِقو. كاسعالشاس بل يخافػف هللا.  يخافػف 
 ا(.ا عميسً ا(، )إف هللا كاف كاسعً ا عميسً عميع(، )ككاف هللا كاسعً 

 
وُيؤتػَف  " إنَّسا وليُّكُع هللُا ورسػُلُو والحيَغ آمُشػا الحيَغ ُيؿيسػَف الربلةَ  55سػرة السائجة  5

 الدكاَة وىع راكعػَف "
إنسا أكلياؤكع هللا (، إنسا كليكع. لع يقل: )51تتخحكا الييػد كالشرارػ أكلياء )اآلية أؼ ال  

ي كالسػلى (. جاء الػلي ىشا بمفع السفخد، كجاء الخسػؿ كالسؤمشػف تبًعا. الػلكرسػلو كالحيغ آمشػا



471 

 

: قج يقرج بو (. كىع راكعػف 11لحيغ آمشػا" )دمحم بسعشى كاحج. قاؿ تعالى: "ذلظ بأف هللا مػلى ا
 الخكػع، كقج يقرج بو التدميع، تدميع األمخ ، أؼ كىع مشقادكف لو. 

 
 " وَمغ َيتػؿَّ هللَا ورسػَلُو والحيَغ آمُشػا فإفَّ ِحدَب هللِا ىُع الغالبػَف " 56سػرة السائجة  5

السعشى بجؿ المفع، ألنو أفخع، كمػافق (، حسمو عمى لع يقل: )فإف حدب هللا ىػ الغالب -
 لمفاصمة القخآنية.

(، بل كضع الطاىخ مػضع ف كمغ يتػؿَّ هللا... فإنيع ىع حدب هللا، كىع الغالبػ لع يقل: ) -
، كجعل العبارة عامة، كصارت جسمة: "فإف حدب هللا ىع الغالبػف" ىي جسمة السزسخ
شفديا، كقاعجة مغ القػاعج الكمية، ، كسا أنيا صارت جسمة مدتقمة ب(غمَ ): جػاب الجػاب

 في الػقت الحؼ قمل ؼيو مغ التكخار.
 (.البػف كمغ يتػؿَّ هللا... فإنيع ىع الغلع يقل: ) -

 فتأمل ىحا التفشغ في التعبيخ، كحاكؿ أف تفيسو كتقتبذ مشو.
 (.6/240أك كأنو قيل: )فيع الغالبػف ألنيع حدب هللا( )ابغ عاشػر 

 
أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تتِخُحوا الحيَغ اتخُحوا ديَشكع ُىُدًوا وَلِعًبا ِمَغ الحيَغ  " يا 57سػرة السائجة  5

اَر أولياَء واتُقػا هللَا إْف كشتع مؤمشيَغ "  أوُتػا الكتاَب ِمغ َقبِمكع والكفَّ
: ىدًءا، سخخية، أؼ يدتيدئػف بالجيغ كيتبلعبػف تأمل قػلو: ال تتخحكا الحيغ اتخحكا. ىدًكا 
االستيداء ما نخاه اليـػ مغ الخسـػ السديئة لمشبي صمى  احكامو بالحيل القبيحة. كمغ ىحبو كبأ

اء مخىػبي يهللا عميو كسمع في العجيج مغ البمجاف الغخبية. كما كانػا ليفعمػا ذلظ لػ كشا أقػ 
 : ال تػالػا، بخغعف أف يفعمػا ذلظ مع الييػد؟! قاؿ: ال تتخحكا. كلع يقلالجانب. ىل يدتصيعػ 

ال تتخحكا عػؿ. الحع تأخخ السفعػؿ الثاني "أكلياء". لع يقل: )الفارؽ الصػيل بيغ الفعل كالسف
خكا. كاتقػا هللا إف كشتع : كالحيغ كفاء مغ الحيغ اتخحكا(. لع يقل: مغ أىل الكتاب. لع يقلأكلي

 قػػ.: ىشاؾ الكثيخ مسغ يطشػف أنيع مؤمشػف كال يحتاجػف إلى أؼ نػع مغ أنػاع التمؤمشيغ
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 ع قػـٌ ال يعقمػَف "" وإذا ناديُتع إلى الربلِة اتَّخُحوىا ُىُدًوا وَلِعًبا ذلَظ بأنَّي 58سػرة السائجة  5
: ال يعقمػف الجيغ كال يعقمػف حكسة األذاف كسا في اآلية الدابقة. ال يعقمػف : ىدًكا كلعًبا 

 كال حكسة الربلة.  
 
الكتاِب ىل تشِقسػَف مشا إال أْف آمشَّا باهلِل وما ُأندَؿ إليشا وما " ُقْل يا أىَل  59سػرة السائجة  5

 كع فاسقػَف "ُأندَؿ ِمغ قبُل وأفَّ أكثخَ 
لكشو صار ىحا مغ باب السجح بسا يذبو الحـ، فاإليساف باهلل مػضع مجح في الحؿيقة، ك      

 مػضع ذـ عشج أىل الكتاب: الرػرة ذـ كالحؿيقة مجح.
(، كىػ خارج مخخج التػبيخ عمى ما عابػا بو ىل)بػ: ( بعج االستفياـ إال) :ػبإف االستثشاء 

السؤمشيغ مغ اإليساف، يػىع أف ما يأتي بعجه مسا يػجب أف يشقع عمى فاعمو، أك مسا ُيحـ فاعمو. 
ًشا تأكيج السجح بسا يذبو الحـ فمسا أتى بعج االستثشاء ما يػجب مجح فاعمو، كاف الكبلـ متزس

 (.3/303)اإلتقاف 
كأف  ( في القخآف، كلع أجج مشو إال ىحه اآلية.قاؿ ابغ أبي اإلصبع: ىػ في غاية العدة )الشجرة

". كتحيخ "أف آمشا باهلل :"، عمى أنو معصػؼ عمىأكثخكع فاسقػف: قخأ جسيع القخاء بفتح ىسدة "أفَّ 
)تفديخ ابغ  ي تفديخ ىحه الجسمة، كمغ تفديخىع: أؼ آمشا باهلل كبفدق أكثخكعالسفدخكف ف

 (.(. لع يقل: )كما أندؿ قبلُ 6/244عاشػر 
 
" قل ىل أنبئكع بذخٍّ ِمغ ذلَظ َمثػبًة عشَج هللِا َمغ لعَشُو هللُا وغِزَب عميِو  60سػرة السائجة  5

 كاًنا وأضلُّ عغ سػاِء الدبيِل "وجعَل مشيُع الِقَخدَة والخشازيَخ وعبَج الصاغػَت أولئَظ َشٌخ مَ 
: عقػبة عمى سبيل التيكع. كقج يكػف السخاد مغ ذلظ: الحؼ تعيبػنو عميشا. مثػبة بذخّ  

(. عجؿ عغ لعشيع هللا كغزب عمييع كجعل مشيعمغ حا ابتغاء السثػبة. لع يقل: )أني أنبئكع بي
: الذيصاف أك الدعيع خد إلى الجسع لزخكرة )كجعل مشيع( ثع عاد إلى السفخد. الصاغػتالسف

  .256راجع البقخة مبالغة مغ الصػياف. يغة السدتبج، كىػ ص
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الصاغػِت، كَمغ عبَج  : كعبجكا الصاغػت، كعَبجةَ كعبج الصاغػت: فييا قخاءات كثيخة جًجا، مشيا
: َمغ "مغ لعشو هللا". التقجيخ :: معصػؼ عمى(. كعبج الصاغػت2/40الصاغػَت )معجع القخاءات 

دة كالخشازيخ كَمغ عبج الصاغػت )تفديخ آيات لعشو هللا كَمغ غزب عميو كَمغ جعل مشيع القخ 
  : أبعج في الزبلؿ عغ الرخاط السدتؿيع. (. أضل عغ سػاء الدبيل1/142أشكمت 

 
هللُا أعمُع " وإذا جاؤوكع قالػا آمشَّا وقج دخمػا بالكفِخ وىع قج خَخجػا بِو و 61سػرة السائجة  5

 بسا كانػا يكتسػَف "
أثخ لسا قالػه  دخمػا كفاًرا كخخجػا كفاًرا، في حؿيقتيع كال : كىع غيخ مؤمشيغ.قالػا آمشا 

كفخ كالشفاؽ. لع يقل: )كقج دخمػا بالكفخ كخخجػا بو(. كلع يقل: : يكتسػنو مغ البألدشتيع. يكتسػف 
 (.)كىع قج دخمػا بالكفخ كخخجػا بو

 
حْ " وتخى كثيًخا مشيع ُيدارعػَف في اإلثِع والُعْجواِف وأكمِ  62سػرة السائجة  5 َت َلِبْئَذ ما يُع الدُّ

 كانػا يعسمػَف "
الخبا، أك الحخاـ عسػًما. : الخشػة، أك لدحت: ضمع الشاس. ااإلثع: السعرية. العجكاف 
، الجكؿ التي تدارع في اآلية تشصبق عمى كثيخ مغ الجكؿ "العطسى: يعسمػنو. ىحه يعسمػف  " اليـػ

 بتداز البمجاف الزعيفة.اإلثع كالعجكاف كأكل الحخاـ كنيب خيخات األمع كا
 
ْحَت لبئَذ " لػال يشياىُع الخبَّانيػَف واألحباُر عغ قػِليُع اإلثَع وأكِميُع الدُّ  63سػرة السائجة  5 

 ما كانػا يرشعػَف "
: ىػ مشدػب ت األلف كالشػف مبالغة. كقاؿ قـػ: مشدػب إلى الخب، كزيجلػال: لػ، ىبل. الخباني

إلى الخباف، كىػ معمع الشاس كسائديع، أك الحكيع العالع، أك الفؿيو، أك السعمع، أك العالع العامل 
 بفتح الحاء ككدخىا، كىػ العالع. : جسع حبخ،األحباربعمسو. 

زيع الخبانييغ فػؽ : الخبانيػف كاألحبار بسعشى كاحج، كىع العمساء. كجعل بعكقاؿ بعزيع
 الشرارػ، كاألحبار عمساء الييػد.الخبانيػف عمساء : األحبار. كقيل
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ثع : ىل الزسيخ فييا عائج عمى الخبانييغ كاألحبار، أـ ىػ عائج عمى الحيغ يقػلػف اإلكانػا
: الطاىخ أف الزسيخ عائج عمى الخبانييغ كاألحبار، إذ ىع كيأكمػف الدحت؟ قاؿ أبػ حياف

 : لعمو عائج عمى الفخيقيغ.أقػؿ (.4/312حياف ث عشو، كالسػبَّخػف بعجـ الشيي )أبػ السحجَّ 
ى : تحزيس يتزسغ تػبيخ العمساء كالعبَّاد عمى سكػتيع عغ الشيي عغ معاصي هللا تعاللػال

  (.4/312أبػ حياف ف أخػؼ مشيا ): ما في القخآكاألمخ بالسعخكؼ. قاؿ العمساء
شاىا في مػاضع أخخػ، مع (، أؼ يختمف معشاىا ىشا عغكقاؿ بعس العمساء: لػال: بسعشى )ىبل

 (.4/377، البخىاف 123 معاني الحخكؼ ص( )31كقػلو تعالى: "لػال أنتع لكشا مؤمشيغ" )سبأ 
ـ، كالخشػة كالخبا. في ىحه اآلية: "لبئذ ما كانػا يرشعػف"، كفي اآلية الدابقة: : الحخاالدحت

كالعمساء كالجعاة  ،يغ جًجا". كفي عرخنا ىحا نجج الخشػة كالفداد مشتذخَ "لبئذ ما كانػا يعسمػف 
  !صامتػف 

 
" وقالِت الييػُد يُج هللِا مغمػلٌة ُغمَّْت أيجيِيع وُلِعُشػا بسا قاُلػا بْل يجاُه  64سػرة السائجة  5

مبدػشتاِف يشفُق كيَف يذاُء وَليديجفَّ كثيًخا مشيع ما ُأندَؿ إليَظ ِمغ ربَِّظ ُشػياًنا وُكفًخا وألقيشا 
والبغزاَء إلى يػـِ الؿيامِة كمسا َأوَقُجوا ناًرا لمحخِب أشفأىا هللُا وَيْدَعْػَف في بيشيُع العجاوَة 

 ا وهللُا ال يحبُّ الُسفدجيَغ "األرِض فدادً 
. غمت أيجييع  : ىحا ليذ يج هللا مغمػلة: كشاية عغ البخل. يجه مبدػشة: كشاية عغ الكـخ

. ما أندؿ : تيجيج ككعيج، كمغ ثع فيػ حؿيقةبجعاء، ألف الجعاء إنسا يكػف مغ العباد ال مغ هللا
 : مفعػؿ بو مقجـ.أندؿ إليظ مغ ربظ" فاعل مؤخخ. كثيًخا ماإليظ مغ ربظ: القخآف. جسمة: "

: جداء مغ جشذ العسل، عاقبيع هللا عمى بغزيع لمسدمسيغ. كمسا كألقيشا بيشيع العجاكة كالبغزاء
لع يقل:  (.6/458قػاؿ أخخػ )تفديخ السشار رسػؿ هللا، مغ بيغ أ : لحخبأكقجكا ناًرا لمحخب

 .، كي يصسعيع في التػبة، كال يعّقجىع نفدًياوهللا يسقت السفدجيغ
 
ْخنا عشيع سيئا 65سػرة السائجة  5 ِتيع وألدخمشاىع جشاِت " ولػ أفَّ أىَل الكتاِب آمُشػا واتَقػا لكفَّ

 الشعيِع "
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 : بسحسج.آمشػا 
 
أنَّيع أقامػا التػراَة واإلنجيَل وما ُأندَؿ إلييع ِمغ ربِّيع ألكمػا ِمغ " ولػ  66سػرة السائجة  5

 وكثيٌخ مشيع ساَء ما يعسمػَف " فػِقيع وِمغ تحِت أرجِميع مشيع أمٌة مقترجةٌ 
القخآف. مغ فػقيع كمغ تحت أرجميع: : بل تحخيف. ما أندؿ إلييع مغ ربيع: شبَّقػا بأقامػا 

(، كىحا يجؿ عمى أنيع كانػا في حالة ججب، أك يجؿ )الشبات مغ الدساء )السصخ( كمغ األرض
عتجلة. ككثيخ مشيع ساء ما : مترجةعمى أنيع إف فعمػا ذلظ تحدشت أحػاليع. مشيع أمة مق

قترجكف ككثيخ مشيع ساء ما يعسمػف( أك قميل مشيع ميعسمػف: أؼ كأكثخىع سيئػف. لع يقل: )
 (.)كثيخ مشيع سيئػف 

 
يا أيُّيا الخسػُؿ بمِّْغ ما ُأندَؿ إليَظ ِمغ ربِّظ وإْف لْع تفعْل فسا بمَّغَت   " 67سػرة السائجة  5

  ال َييجي القػـَ الكافخيَغ "رسالَتُو وهللُا يعِرُسَظ ِمَغ الشاِس إفَّ هللاَ 
لع تبمغ رسالتو فسا بمغت  كإفربسا يقاؿ ىشا: كأف السعشى: )كإف لع تفعل لع تفعل(، أك: ) 
 رسالتو(.
( عمى قانػف قػلو: أنا أبػ خازؼ: األصح عشجؼ أف يقاؿ: إف ىحا خخج )جخػ قاؿ ال 

راحة كالستانة، بحيث متى قيل الشجع، كِشعخؼ ِشعخؼ. كمعشاه أف شعخؼ بمغ في الكساؿ كالف
: إنو ِشعخؼ، فقج انتيى مجحو إلى الغاية التي ال يسكغ أف يداد عمييا. كىحا الكبلـ يفيج ؼيو

حا الػجو، فكحا ىيشا قاؿ: فإف لع تبمغ رسالتو فسا بمغت رسالتو، ككاف ذلظ السبالغة التامة مغ ى
 (.4/322، كأبػ حياف 12/49التيجيػج كالػعيج )الخازؼ تشبيًيا عمى 

كمو، فكأنظ : بمغ ما أندؿ إليظ مغ ربظ كمو، كإف لع تبمغو كقاؿ ابغ عاشػر: كأف السعشى 
بعس العمساء: بمغ ما أندؿ إليظ عمًشا )معاني  (. كقاؿ6/262لع تبمغ مشو شيئػًا )ابغ عاشػر 

 (.1/297القخآف لمشحاس 
يظ : ال تخف مغ الشاس هللا حامعظ، يحسيظ. وهللا يعرسظ مغ الشاس: يسشظيعرس 

 : ال ييجييع إليظ، ال يجعل ليع سبيبًل إليظ بالقتل.مشيع. ال ييجؼ القـػ الكافخيغ
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" ُقْل يا أىَل الكتاِب لدُتع عمى شيٍء حتى ُتؿيسػا التػراَة واإلنجيَل وما  68سػرة السائجة  5

فبل تأَس عمى ُأندَؿ إليكع ِمغ ربِّكع وَليديجفَّ كثيًخا مشيع ما ُأندَؿ إليَظ ِمغ ربَِّظ ُشػياًنا وُكفًخا 
 القػـِ الكافخيَغ "

بل تحخيف. ما أندؿ إليكع مغ ربكع: ب : تصبِّقػالدتع عمى شيء: أؼ مغ الجيغ. تؿيسػا 
: فاعل مؤخخ. كىحه ما ُأندؿ إليظ مغ ربظ"القخآف. ما أندؿ إليظ مغ ربظ: القخآف. جسمة: "

. كثيًخا: مفعػؿ بو مقجـ. 64ي اآلية الدابقة. شػياًنا ككفًخا: ذكخت في اآلية الجسمة ذكخت ف
األسى: الحدف. لع يقل: )فبل تأس  . ال تأس: ال تحدف.64كجسمة: "كليديجف" ذكخت في اآلية 

 (.عمى القـػ الصاغيغ
 
" إفَّ الحيَغ آمُشػا والحيَغ ىاُدوا والرابئػَف والشرارى َمغ آمَغ باهلِل واليػـِ  69سػرة السائجة  5

  خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف " اآلِخِخ وعِسَل صالًحا فبل
(. كبيحه القخاءة تدكؿ 2/45القخاءات  قخأ عبج هللا بغ مدعػد: يا أييا الحيغ أمشػا )معجع 

لع يقل: )ال خػؼ عمييع كال حدف(. لع  اإلشكاالت الستعمقة بالخفع كالشرب، كالتي سشحكخىا.
إف الحيغ آمشػا فبل خػؼ عميو كال ىػ يحدف(. لع يقل: )ال يخافػف كال يحدنػف(. لع يقل: )يقل: )

مشيغ كالييػد كالرابئيغ إف السؤ ل: )ادكا كالحيغ صبؤكا كالحيغ تشرخكا(. لع يقكالحيغ ى
 (.كالشرارػ 

: تشرب االسع )كتخفع الخبخ  -   (.إفَّ
كفي سػرة  (.شيا جاءت مخفػعة، كلع تجئ مشرػبة: )الرابئيغ: معصػفة، كلكالرابئػف  

 (.62كالحيغ ىادكا كالشرارػ كالرابئيغ" )البقخة إف الحيغ آمشػا البقخة جاءت عمى أصميا: "
، ألنيا كانت، قبل دخػؿالسائجةقالػا في   "، في : إنيا معصػفة عمى مػضع اسع إفَّ : "إفَّ

: إف الحيغ آمشػا كالحيغ ىادكا كالشرارػ مػضع رفع. كقاؿ سيبػيو: ىشاؾ تقجيع كتأخيخ، كالتقجيخ
كال ىع يحدنػف، كالرابئػف كحلظ مغ آمغ باهلل كاليـػ اآلخخ كعسل صالًحا فبل خػؼ عمييع 
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(. كبيحه القخاءة 2/46 معجع القخاءات(. كفي قخاءة: "كالرابئيغ" )1/225شعي )الشكت لمسجا
  في أكؿ تفديخ اآلية. ىاتدكؿ أيًزا اإلشكاالت التي ذكخنا

ب، ( لعخؼ أف االسع مشرػ قاؿ: "الحيغ آمشػا"، كلع يقل: )السؤمشيغ(. لػ قاؿ: )السؤمشيغ -
بئشا ىل ىػ مشرػب أـ مخفػع؟ ألف " ال يشلطيػر الياء كالشػف، لكغ قػلو: "الحيغ آمشػا

الخفع. حتى إف بعس العمساء قالػا: "الحيغ ( بيغ الشرب ك  يتغيخ رسسو )كال لفطوالمفع ال
" ىشا بسعشى: نعع )أبػ حياف آمشػا" ك"الحيغ ىادكا (. 4/325" مخفػع ال مشرػب، ألف "إفَّ
 الحيغ آمشػا، الحيغة )رب كالخفع. كالحاصل أف الثبلث" ال يتغيخ بيغ الشكحلظ: "كالشرارػ 
" جاء مخفػًعا. فيل ال تتغيخ بيغ نرب كرفع. بقي فقط: "الرابئػف  (ىادكا، الشرارػ 

 ؟خفػع مثمو، أـ ىػ مخفػع استثشاءً الباقي م
لع يحكخ السفدخكف فائجة العجكؿ عغ الشرب إلى الخفع، في ىحه اآلية كأمثاليا. فيل ىشاؾ      

 الفخاغ؟ مغ السعاصخيغ مغ يدتصيع ملء ىحا
... إلخ،  إف الحيغ آمشػا كالحيغ ىادكا كالشرارػ غ عاشػر: إف أصل الشطع: )قاؿ اب 

(. كمسا يجب أف يػقغ بو أف ىحا المفع كحلظ ندؿ، ككحلظ نصق بو الشبي صمى كالرابئػف كحلظ
هللا عميو كسمع، ككحلظ تمقاه السدمسػف مشو كقخؤكه، ككتب في السراحف، كىع عخٌب ُخمَّز، 
فكاف لشا أصبًل نتعخؼ مشو أسمػًبا مغ أساليب استعساؿ العخب في العصف، كإف كاف استعسااًل 

ف هللا بخؼء مغ أبسكاف. كمغ ذلظ أيًزا قػلو تعالى: "لفراحة كاإليجاز غيخ شائع، لكشو مغ ا
 (.كرسػُلو كحلظ: )(، أؼ3السذخكيغ كرسػُلو" )التػبة 

: إنو مغ كمف، كقػؿ ابغ عاشػرإف كبلـ العمساء كابغ عاشػر ؼيو الكثيخ مغ الت 
"؟ الرابئػف "( كيغرؼ أؼ إيجاز يقرج؟ فأؼ فخؽ بيغ )الرابئالفراحة كاإليجاز... إلخ، ال أد

كقج دعانا إلى استعسالو، كلػ استعسمشاه لخصأنا العمساُء، كلسا استصعشا أف نجافع عشو بالقػاعج! 
كىل كل استعساؿ قخآني يسكغ أف يقتبدو البذخ؟ إني أتخؾ ىحه السدألة إلى هللا، كال أبجؼ فييا 

باه أف القخآف قج نقمو الشاقمػف بأمانة شيًئا، فيشاؾ تفديخ ال يعمسو أحج إال هللا. لكغ مسا يمفت االنت
ة أك فتحة، كاك كنػف أك ياء : ضسدكف أف ُيعسمػا ؼيو أدنى تعجيل )لفع كاحج أك أقلتامة 
(، حتى كلػ كاف ىحا التعجيل حدب القػاعج أك العمػـ المغػية التي تعارفػىا. فيل ىحا كنػف 
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أمانة الشز، كشاىج عمى صحة نقل  ابتبلء مغ هللا، كامتثاؿ مغ عباده السؤمشيغ، ككقػؼ عشج
 القخآف؟

 
" لقج أخحنا ميثاَؽ بشي إسخائيَل وأرسمشا إلييع ُرُسبًل كمَّسا جاَءىع رسػٌؿ  70سػرة السائجة  5

 ًقا كحَُّبػا وفخيًقا َيقتمػَف "بسا ال َتْيَػى أنفُديع فخي
ع بيػاء الجػ. ستتستع بيػاىا كسا تدت: ىػػ الشفذ. سسي بحلظ ألف الشفذ تداليػػ  

بػا كفخيًقا قتمػا(. كلع يقل: فخيًقا كحّ كاليػاء باأللف السسجكدة. لع يقل: )اليػػ باأللف السقرػرة، 
بػَف كفخيًقا يقتمػف ف) (. كلعل التشػيع بيغ الساضي كالسزارع مغ باب التفشغ في التعبيخ، خيًقا ُيكحِّ

(. السقرػد أنيع كانػا بػه كفخيًقا يقتمػنوا كحّ فخيقً مخاعاة الفاصمة القخآنية. لع يقل: )باإلضافة إلى 
بػف، كفخيًقا قتمػا لعل التقجيخ: ففخيًقا كّحبػا كيكحّ أنو ثبت لي بعج ذلظ يكحبػف األنبياء كيقتمػنيع. 

 .، وهللا أعمعكيقتمػف 
 
" وحِدبػا أال تكػَف فتشٌة َفَعُسػا وَصسُّػا ثع تاَب هللُا عمييع ثع َعُسػا وَصسُّػا  71سػرة السائجة  5

 مشيع وهللُا بريٌخ بسا يعسمػَف "كثيٌخ 
فتشة: ببلء، اختبار، عحاب. عسػا: مغ العسى. صسػا: مغ الرسع: عجـ الدسع. كثيخ:  

كليذ : قج تكػف ذات صمة بالجسمتيغ، مشيع يخ". كثبجؿ مغ الزسيخ في قػلو: "عسُّػا كصسُّػا
تكػف عمى لغة أكمػني البخاغيث  ". كقجبالجسمة األخيخة فقط. كثيٌخ: بجؿ مغ الػاك في "صّسػا

: لع يشتفعػا بسا رأكا، كلع (. يعسمػف: يعسمػنو. عسػا كصّسػا1/262)معاني القخآف لؤلخفر 
لع يقل: )وهللا لسا  (.1/298)معاني القخآف لمشحاس  يعسمػا بسا سسعػا، فيع بسشدلة العسي الرعّ 

 يعسمػف بريخ(.
 
" لقج كفَخ الحيَغ قالػا إفَّ هللَا ىػ السديُح ابُغ مخيَع وقاَؿ السديُح يا بشي  72سػرة السائجة  5

ـَ هللُا عميِو الجشََّة  ومأواُه الشاُر وما إسخائيَل اعبُجوا هللَا ربِّي وربَّكع إنَُّو َمغ ُيذِخْؾ باهلِل فقج حخَّ
 أنراٍر "  لمطالسيَغ ِمغ
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 :ء في معشى ىحه الكمسة خسدة أقػاؿ: كججنا لمعمساالسديح: قاؿ الشحاس 
 كاف أمدح الخْجل، ال أخسز لو. -
 كاف ال يسدح بيجه ذا عاىة إال بخأ مغ عاىتو. -
 : يقصعيا.كاف يسدح األرض، أؼ -
 كاف يديح في األرض. -
 (.1/298بالجىغ )معاني القخآف خخج مغ بصغ أمو مسدػًحا  -

 
: ىػ ربي مثمسا ىػ ربكع، فأنا عبج ، كلدت إلًيا. : كال تعبجكني. ربي كربكعاعبجكا هللا
: يشرخكنيع كيسشعػف عشيع العحاب. لػ تعمق : الكافخيغ، السذخكيغ. أنرارالطالسيغ

: أنا هللا، أك اؿ ليعهللا ربي كربكع، بل ربسا ق: اعبجكا ألمخ بذخز ليذ نبًيا لسا قاؿ ليعا
ككثيخ مغ الشاس يتطاىخكف بالتػاضع  !ألقل كتخكيع يعبجكنو مغ دكف هللاسكت عمى ا

كيشكخكف تعطيع الشاس ليع، حتى إذا كصمػا إلى الحكع تعاضسػا كسكتػا عغ مجيح الشاس 
لع يقل: )كما لو ليع كرضػا بسجيحيع، كتسشػا لػ يسجحػف بأكثخ مغ األنبياء كالسبلئكة! 

  غ أنرار(.م
 
" لقج كفَخ الحيَغ قالػا إفَّ هللَا ثالُث ثبلثٍة وما ِمغ إلٍو إال إلٌو واحٌج وإْف لْع  73سػرة السائجة  5

  يَغ كفخوا مشيع عحاٌب أليٌع "   يشتُيػا عسا يقػلػَف ليسدغَّ الح
االبغ، ركح : األب، بالتثميث، أك باألقانيع الثبلثة : أحج ثبلثة. كىع ىع القائمػف ثالث ثبلثة

القجس. يعشي ىشاؾ بشطخىع ثبلثة آلية. تفيج ىحه اآلية كالتي قبميا أف مغ الشرارػ مغ يقػؿ 
 ليو السديح، كالسديح مشو بخاء، كمشيع مغ يقػؿ بالتثميث.تأبػ

ليسدشَّيع(. أقاـ الطاىخ مقاـ السزسخ قاؿ: "ليسدغَّ الحيغ كفخكا مشيع"، كلع يقل: ) 
افخكف. التقجيخ: كأف "مشيع" : ككميع كبالكافخيغ. الحيغ كفخكا مشيع فيع(، ككص205/ 1)أضػاء 

 : يقػلػنو.  مححكفة. يقػلػف 
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 دتغفخوَنُو وهللُا غفػٌر رحيٌع "" أفبل يتػبػَف إلى هللِا وي 74سػرة السائجة  5
 لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(. دعػة إلى التػبة كإشساع بسغفخة هللا كرحستو. 

 
يقٌة  75السائجة سػرة  5 " ما السديُح ابُغ مخيَع إال رسػٌؿ قج خمْت ِمغ قبمِو الخُسُل وأمُُّو ِصجِّ

ُغ ليُع اآل ـَ انطْخ كيف نبيِّ   ياِت ثع انطْخ أنَّى ُيؤَفكػَف "كانا يأكبلِف الصعا
سل، كعبج  كليذ إلًيا. لع يقل: )خمت : رسػؿ كباقي الخ رسػؿ قج خمت مغ قبمو الخسل 

يقة: كثيخة الرجؽ، أك: ال تكحب قط.  كأّمو صّجيقة: أؼ ليذ أكثخ مغ ذلظ، أؼ: فبل قبمو(. صجِّ
 (.77تغالػا في السديح )اآلية 

خ. كقيل: السعشى: كشاية عغ إتياف الحاجة )معاني القخآف لمشحاس : أؼ كالبذيأكبلف الصعاـ
: كل : كيف. يؤفكػف: ُيْرَخفػف. مغ: اإلفظ، كأصموجج كالبخاىيغ. أنى(. اآليات: الح1/229

: مغ الحق إلى الباشل، أك مغ الرجؽ إلى ؼ عغ كجيو الحؼ يجب أف يكػف عميومرخك 
 (. 79)مفخدات ص  الكحب، أك مغ الجسيل إلى القبيح

*** 
 ممحق باآلية:
 كأمُّو صّجيقة

ـَ انطْخ ما السديُح ابُغ مخيَع إال رسػٌؿ قج خمْت ) يقٌة كانا يأكبلِف الصعا ِمغ قبمِو الخُسُل كأمُُّو ِصجِّ
 .75( السائجة كيف نبيُِّغ ليُع اآلياِت ثع انطْخ أنَّى ُيؤَفكػفَ 

 
 (.77صّجيقة: أؼ ليذ أكثخ، ال تجعمػا مشيا إلًيا كال نبًيا، كال تغالػا في السديح كأّمو )اآلية 

 ، كما أمُّو إال صّجيقة ال أكثخ.التقجيخ: ما السديُح إال رسػٌؿ ال أكثخ
 داخمة في مختبة الرّجيقيغ:

يقيَغ كالذيجاِء كالرالحيَغ كَحُدَغ أكلئَظ رؼيًقا)  .69( الشداء الشبييَغ كالِرجِّ
َي إلييِغ ِمغ دكِف هللِا قاَؿ ) كإذ قاَؿ هللُا يا عيدى ابَغ مخيَع أأنَت قمَت لمشاِس اتَِّخحكني كأمِّ

 . 116اآلية  (سبحانظَ 
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 لع يشتبو إلى ىحا السعشى إال الدمخذخؼ! 

 كخّصأه أبػ حياف!
*** 

 الدمخذخؼ:
كبعس الشداء السرّجقات لؤلنبياء السؤمشات بيع، فسا مشدلتيسا  ،يقةا إال كرجّ و أيًز أؼ كما أمُّ 

أحجىسا نبي، كاآلخخ صحابي. فسغ أيغ اشتبو عميكع أمخىسا حتى كصفتسػىسا  :إال مشدلة بذخيغ
بسا لع يػصف بو سائخ األنبياء كصحابتيع؟ مع أنو ال تسيد كال تفاكت بيشيسا كبيشيع بػجو مغ 

 !  هالػجػ 
*** 

 أبػ حياف:
 نقل قػؿ الدمخذخؼ كقاؿ: 

ليذ ؼيو إال اإلخبار عشيا  ،يقةو صجّ كؼيو تحسيل لفع القخآف ما ليذ ؼيو، مغ ذلظ أف قػلو: كأمّ 
قات و إال كبعس الشداء السرجّ فقاؿ: كما أمّ  ،برفة كثخة الرجؽ، كجعمو ىػ مغ باب الحرخ

 !عميو ل ألفاظ القخآف ما ال تجؿّ إلى آخخه، كىكحا عادتو يحسّ 
*** 

 غفخ هللا لظ يا أبا حياف!
 الدمخذخؼ في ىحه الشقصة أعسق مشظ بكثيخ! أيغ الحكؽ المغػؼ؟! 

 الفخؽ ىشا بيغ الدمخذخؼ كأبي حياف كالفخؽ بيغ الطاىخية كأىل الؿياس!
*** 

 ابغ عاشػر:
كالقرج مغ كصفيا بأنيا صّجيقة نفُي أف يكػف ليا كصف أعمى مغ ذلظ، كىػ كصف اإلليّية، 

  !إّف هللا ثالث ثبلثة، إْذ جعمػا مخيع األقشػـ الثالثألّف السقاـ إلبصاؿ قػؿ الحيغ قالػا 
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مع أّف  ،«يقةكما أّمو إاّل صجّ  :أؼ»إذ قاؿ  ،«الكذاؼ»كىحا ىػ اّلحؼ أشار إليو قػؿ صاحب 
 !الجسمة ال تذتسل عمى صيغة َحرخ

*** 
  األربعاء:

 ىػ1441ذك القعجة  04
 ـ2020حديخاف  24
 
ًعا وهللُا ىػ الدسيُع ِمغ دوِف هللِا ما ال يسِمُظ لكع َضًخا وال نف" ُقْل أتعُبجوَف  76سػرة السائجة  5

 العميُع "
: بأحػالكع. ال األنبياء ال يسمظ، كالسقرػد عيدى. الدسيع: لجعائكع. العميع : مغلع يقل 

 يسمكػف الزخ كالشفع كال األصشاـ. مغ يسمظ ىحا ىػ هللا.
 
َتغُمػا في ِديشكع غيَخ الحقِّ وال تتَِّبُعػا أىػاَء قػـٍ قج  " ُقْل يا أىَل الكتاِب ال 77سػرة السائجة  5

 ًخا وضمُّػا عغ َسػاِء الدبيِل "ضمُّػا ِمغ قبُل وأضمُّػا كثي
 

ال تغمػا: ال تتجاكزكا الحج، مغ الغمّػ. فيشاؾ عشجىع كعشج غيخىع مغ البذخ ميل إلى الغمػ 
كسا يدعع أىل الغخب اليػـ، لغايات كالتصخؼ. كليذ التصخؼ مقرػًرا عمى السدمسيغ فحدب، 

 سياسية.
 غيَخ الحق:

 خسذ شخائق لتفديخىا:
 الصخيقة األكلى: تقجيخ مرجر مححكؼ. التقجيخ: غمًػا غيَخ الحق )كىػ ما فعمو الدمخذخؼ(.

الصخيقة الثانية: تزسيغ ال تغمػا: ال تقػلػا أك ال تمتدمػا. التقجيخ: ال تقػلػا أك ال تمتدمػا غيَخ 
 )كىػ ما فعمو ابغ عصية(.الحق 

 الصخيقة الثالثة: تقجيخ فعل مححكؼ. التقجيخ: فتقػلػا غيَخ الحق.
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 الصخيقة الخابعة: تقجيخ حاؿ مححكفة. التقجيخ: ُمجاكزيغ غيَخ الحق )كسا فعل األلػسي(.
الصخيقة الخامدة: قّز األثخ: قاؿ تعالى في مػضع آخخ: )ال تغمػا في ديشكع كال تقػلػا عمى 

 . التقجيخ: ال تغمػا كال تقػلػا غيَخ الحق.171 إال الحق( الشداء هللا
 

شخيقة مخفػضة: قاؿ البغػؼ: ديشكع غيخ الحق، جعل )غيَخ( صفة، لػ كانت صفة لكانت 
 مجخكرة. كليذ ىشاؾ قخاءة بالجّخ.

*** 
 الدمخذخؼ:

ألّف الغمػ  ،ا باشبلً مػً ا غيخ الحق أؼ غأؼ ال تغمػا في ديشكع غمػً  ،صفة لمسرجر (َغْيَخ ٱْلَحقّ )
غمّػ حق كىػ أف يفحز عغ حقائقو كيفتر عغ أباعج معانيو، كيجتيج في  :في الجيغ غمػَّاف
كغمّػ باشل  ،كسا يفعل الستكمسػف مغ أىل العجؿ كالتػحيج رضػاف هللا عمييع ،تحريل حججو

كىػ أف يتجاكز الحق كيتخصاه باإلعخاض عغ األدلة كاتباع الذبو، كسا يفعل أىل األىػاء 
 .كالبجع

 كتبعو الخازؼ مغ دكف إشارة.
 كنقمو بشرو أبػ حياف.

 كقخيب مشو عشج الذػكاني.
*** 

 ابغ عصية:
 :ال تمتدمػا نربال تقػلػا ك  :بسعشى (ال تغمػا) :، ككسا كاف قػلو)...(كالغمػ تجاكز الحج 

  (.غيخ)
*** 

 البغػؼ:
، أؼ: في ديشكع السخالف لمحق، كذلظ أنيع خالفػا الحق في ديشيع، ثع غمػا (َغْيَخ ٱْلَحقِّ )قػلو: 

  .   ؼيو باإلصخار عميو
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*** 
 

الحع: ضمػا، كأضمػا، كضمػا. كخر: ضمػا. ضمػا: األكلى: ضمػا مغ قبل. ضمػا:  
 : الرخاط السدتؿيع.: )ضمػا قبل(. سػاء الدبيلضمػا مختيغ. لع يقل: الثانية: ضمػا مغ بعج. أؼ

 
" ُلِعَغ الحيَغ كفُخوا ِمغ بشي إسخائيَل عمى لداِف داوَد وعيدى ابِغ مخيَع  78سػرة السائجة  5
  لَظ بسا عَرػا وكانػا َيعتجوَف "ذ

االعتجاء ديجنيع، (، عجؿ عغ الساضي إلى السزارع، مبيًشا بحلظ أف لع يقل: )كاعتجكا 
خاعًيا الفاصمة القخآنية. لع يقل: )بسا عرػا كاعتجكا(. لع يقل: )بسا كانػا ككحلظ العرياف، كم

كصاركا ػا كلعل التقجيخ: بسا عَر  (.يعرػف ككانػا يعتجكف( أك )بسا كانػا يعرػف كيعتجكف 
 يعتجكف. كاف: قج تأتي بسعشى: صار.

 
 يتشاَىػَف عغ ُمشكٍخ فعمػُه لبئَذ ما كانػا يفعمػَف "" كاُنػا ال  79سػرة السائجة  5

عجكػ كعجـ الشيي عغ السشكخ. لبئذ: البلـ: : فعمو بعزيع، كربسا كميع بفعل الفعمػه 
كاقعة في جػاب قَدع مقجر. بئذ: فعل ماض جامج إلنذاء الحـ. ما: اسع مػصػؿ فاعل. 

مغ الشاس مغ يشطخ إلى  )أك األمخ(. فعل جامج: ليذ مشو إال صيغة الساضي : يفعمػنو.يفعمػف 
 التشاىي عغ السشكخ شيء معيب يجب الكّف عشو!أف 
 
مْت ليع أنفُديع أْف  80سػرة السائجة 5 " تَخى كثيًخا مشيع يتػلَّػَف الحيَغ كفُخوا لبئَذ ما قجَّ

 عمييع وفي العحاِب ىع خالجوَف " َسِخَط هللاُ 
: الحيغ حمفاء. الحيغ كفخكا: يتخحكنيع أكلياء، أؼ أصجقاء، أك مشيع: مغ الييػد. يتػلػنيع 

أشخكػا. كىحا مشتذخ اليـػ حتى في بمجانشا العخبية كاإلسبلمية، كفي العجيج مغ األكساط 
: السرجر السؤكؿ في محل رفع مبتجأ كىػ بية كالحدبية. أف سخط هللا عمييعالحكػمية كالذع
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كىع في العحاب : ): ىػ. لع يقلمبتجأ مححكؼ تقجيخهمحل رفع خبخ  السخرػص بالحـ، أك في
 (.خالجكف(. كلع يقل: )كىع في العحاب ىع خالجكف 

 
ولكغَّ  " ولػ كانػا ُيؤمشػَف باهلِل والشبيِّ وما ُأندؿ إليِو ما اتَّخحوىع أولياءَ  81سػرة السائجة  5

 كثيًخا مشيع فاسقػَف " 
لياء: أصجقاء، يعػد عمى السذخكيغ. أك  : الزسيخ السترلكانػا: أؼ الييػد. اتخحكىع 

قرػد الجسيع، مع التمصيف. لع يقل: )كلكشيع فاسقػف(. : ربسا يكػف السحمفاء. كثيًخا مشيع
 : خارجػف عغ الصاعة، كافخكف.فاسقػف 
*** 

 الجدء الدابع 
ولتججفَّ  " لتججفَّ أشجَّ الشاِس عجاوًة لمحيَغ آمُشػا الييػَد والحيَغ أشخُكػا 82سػرة السائجة  5

يِديَغ وُرـباًنا وأنَّيع ال  ًة لمحيَغ آمُشػا الحيَغ قالػا إنَّا َنرارى ذلَظ بأفَّ مشيع ِقدِّ أقخَبيع مػدَّ
 َيدتكبخوَف "

(. عبخ أكاًل الحيغ ىادكا(. لع يقل: )كالسذخكيغ: )لع يقل: )عجاكة لمسؤمشيغ(. لع يقل 
ا، الييػد، الحيغ أشخكػا. لع يقل: الحيغ آمشػ  :، ثع باالسع، ثع بالجسمة الفعميةبالجسمة الفعمية

لع يقل: ليدػا بشرارػ. )أقخبيع مػدة لمحيغ آمشػا الشرارػ(، بل قاؿ: "الحيغ قالػا إنا نرارػ". 
 (. كىحا مغ باب التفشغ في التعبيخ.)الحيغ تشرخكا

: َقّذ سع : ججاشي كأصحابو لسا أسمسػا. قديديغقاؿ العمساء : ىحا عاـ مخرػص، يخاد بيع الش
يدػف كقداكسة : قِ جسعكىػ العالع الستعبج مغ رؤكس الشرارػ، عالع ديغ الشرخانية، كال دِّ

باًنا ركباف،  : راكبفي ديخ أك صػمعة، جسع راىب، مثل غ لمعبادةي: ُزىاًدا، مشقصعكُقدػس. ـر
 بعج نبييع. آخخ : عغ اإليساف بشبيفارس فخساف. ال يدتكبخكف 

 
ذا سسُعػا ما ُأندَؿ إلى الخسػِؿ تَخى أعيَشيع َتؽيُس ِمَغ الجمِع مسا " وإ 83سػرة السائجة  5

 آمشَّا فاكتْبشا مَع الذاىجيَغ "عَخفػا ِمَغ الحقِّ يقػلػَف ربَّشا 
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: أؼ يؽيس مشيا الجمع. فيي مقمػبة لمسبالغة. قج تجمع عيغ اإلنداف تؽيس مغ الجمع 
 : مغ ما.تجمع نفاًقا. مسا عخفػا مغ الحق: مسا دكف إرادتو، كقج

: أنو الحق السػعػد بو. مغ الحق: مسا عخفػا عشج سساع القخآف مغ مغ: تعميمية، أؼ -
 بدبب الحق.

 : مسا عخفػا كىػ الحق الخاص.مغ: بيانية، أؼ -
: مسا عخفػه كىػ الشبي السػعػد بو، كىػ مغ جسمة الحق الحؼ جاء مغ: تبعيزية، أؼ -

 كَمغ قبمو مغ الشبييغ. بو عيدى
 
نػا شيجاَء عمى الشاِس" )البقخة لتكػ يذيجكف عمى األمع يـػ الؿيامة " : أمة دمحم الحيغالذاىجيغ 

(. السقرػدكف باآلية الشجاشي كأصحابو الحيغ بكػا حيغ سسعػا القخآف بالحبذة مغ جعفخ 143
 نبػة دمحم. بغ أبي شالب. كقج يكػف السعشى: الذاىجيغ الحيغ شيجكا عمى صحة

 
ا ربُّشا مَع " وما لشا ال نؤمُغ باهلِل وما جاَءنا ِمَغ الحقِّ ونصسُع أْف ُيْجِخَمش 84سػرة السائجة  5

 القػـِ الرالحيَغ "
شات كسا في اآلية التالية. كنصسع: التقجيخ: كما لشا ال : أؼ جالحق: القخآف. يجخمشا 

 : عسمػا الرالحات. نصسع. الرالحيغ: السؤمشيغ الحيغ آمشػا كأصمحػا
 
فييا وذلَظ " فأثاَبيُع هللُا بسا قالػا جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ  85سػرة السائجة  5

 جداُء الُسحِدشيَغ " 
لع يقل:  (.شػف القػؿ كالعسل كالشية. لع يقل: )تجخؼ تحتيا: السؤمشيغ الحيغ يحدالسحدشيغ 

 كذلظ جداء الرالحيغ.
 
 آياِتشا أولئَظ أصحاُب الجحيِع "" والحيَغ كفُخوا وكحَّبػا ب 86 سػرة السائجة 5
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 : لمبعيج، كالكافخكف يجب أف يكػنػا بعيجيغ.: )ىع أصحاب الجحيع(. أكلئظلع يقل 
 أصحاب الجحيع: ألنيع مبلزمػف ليا كأنيع ليا مالكػف!

 
فَّ هللَا ما َأحلَّ هللُا لكع وال َتعتُجوا إ" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال ُتحخِّمػا شيِّباِت  87سػرة السائجة  5

 ال يحبُّ الُسعتجيَغ "
: السباحات، ألف كل مباح شيب، ككل محـخ خبيث. كقج تأتي الصيبات: قج تأتي بسعشى 

 لكع. فكل ما : ال تحخمػا الصيبات التي أحميا هللامحات، كسا في ىحه اآلية. التقجيخبسعشى السدت
: خبائث ما أحل هللا لكع. لكغ قج يفيع أف ػز أف يفيع مغ اآليةأحمو هللا شيب. أؼ: ال يج

شيب ما أحل هللا لكع. كال تعتجكا: كال : ال تحخمػا أتفاكتة. فعمى ىحا قج يكػف السعشىالصيبات م
لو حج إلى ما : تجاكز ما ػا في الحخاـ. االعتجاء في المغة: كال تدخفػا فتجخمتتجاكزكا الحج، أؼ

لع يقل:  (.1/302معاني القخآف لمشحاس غ: معشاه: ال تأتػا ما نييتع عشو )ليذ لو. كقاؿ الحد
 . فبل يتػبػاإف هللا يسقت السعتجيغ، ربسا خذية أف تريبيع عقجة نفدية 

 
 ا هللَا الحي أنتع بِو مؤمشػَف "" وُكمػا مسا رزَقكُع هللُا حبلاًل شيًبا واتُقػ  88سػرة السائجة  5

: شعاًما السححكؼ، أؼ: رزقكع إياه هللا. أك: مفعػؿ بو، أؼ حبلاًل: حاؿ مغ السفعػؿ 
حبلؿ  : صفتاف لسػصػؼ كاحج، فكلاًل شيًباحبلاًل. فمسا ححؼ السػصػؼ حمت الرفة. حبل

 (.شيب، ككل شيب حبلؿ. لع يقل: )الحؼ أنتع مؤمشػف بو
 
جتُُّع األيساَف " ال ُيؤاخُحكُع هللُا بالمغِػ في َأيساِنكع ولكغ ُيؤاخ 89سػرة السائجة  5 ُحكع بسا عقَّ

ـُ عَذخِة مداكيَغ ِمغ أوسِط ما ُتصعسػَف أىِميكع أو ِكدػُتيع أو تحخيُخ رَؾبٍة فَسغ  ارُتُو إشعا فكفَّ
ارُة أيساِنكع إذا حمفُتع واحفُطػا أيساَنكع كحلَظ يبيُِّغ هللُا لكع آياِتِو  ـٍ ذلَظ كفَّ ـُ ثبلثِة أيا لْع يجْج فريا

 "لعمَّكع تذكخوَف 
المغػ في اليسيغ فكّفارتو: التقجيخ: فكفارتو إذا حشثتع. ىحه اآلية في كفارة اليسيغ.  

: ، بحكع العادة. عقَّجتع األيساف: ال وهللا، بمى وهللاكقػليع : ما ال يعتجُّ بو، ما ال ُيقرُج،القَدع()
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فرار ىشاؾ: يسيغ (. 576كجتع األيساف بقمػبكع. كفي قخاءة: بسا َعَقجتع األيساف )مفخدات ص أ
لغػ، كيسيغ معقجة )مؤكجة(. قيل لشافع: ما معشى: كّكج اليسيغ؟ قاؿ: أف يحمف عمى الذيء مخاًرا 

 : في الشػع، أك في القجر. (. مغ أكسط1/302قخآف لمشحاس معاني ال)
د كالتسخ، الخبد كالديت. كاألفزل: الخبد كالمحع. : الخبقاؿ عبج هللا بغ عسخ: األكسط -

 :إسحاؽ: يحتسل ىحا ثبلثة معافكقاؿ أبػ 
 أعجؿ ما تصعسػنيع. -
 األكسط في الؿيسة. -
 :(. كقاؿ الصبخؼ 1/303معاني القخآف لمشحاس األكسط في الذبع ) -
كذلظ ربع صاع. كأعجؿ شعاـ : مّج، لقمة كالكثخة. فأعجؿ شعاـ السقتخاألعجؿ في ا -

 (.1/303السػسع: مّجاف )معاني القخآف لمشحاس 
 

معشى أف  : ماالحنب. كفارة أيسانكع إذا حمفتع : ما يدتخرؾبة، فظ رؾبة. الكفارة تحخيخ رؾبة: عتق
: ال تحمفػا، ذا حمفتع كحشثتع. احفطػا أيسانكع: إ؟ التقجيخ" حمفمع أف "األيساف" ا حمفتعإذيقػؿ: "

 أك ال تحشثػا إذا حمفتع. 
 
والَسْيِدُخ واألنراُب واألزالـُ ِرْجٌذ ِمغ أيُّيا الحيَغ آمُشػا إنَّسا الَخْسُخ  " يا 90سػرة السائجة  5

 اجتشبػُه لعمَّكع ُتْفِمحػَف "  عسِل الذيصاِف ف
رػبة، سساىا في : األصشاـ السش. األنراب219السيدخ سػرة البقخة راجع في الخسخ ك  
"الشُرب". األزالـ: القجاح التي كانػا يدتقدسػف )يصمبػف القدسة، القجر( بيا في  3اآلية 
: حخاـ، كأصمو الذيء السدتقحر السسشػع : االستقداـ باألزالـ(. رجذ3جع اآلية راية )الجاىم

: السشا السحكـػ بالشطاـ الخأسسالي: كػنػا في جانب غيخ جانبو. كاليـػ يذيع في عو. اجتشبػهمش
  .مغ السفاسج السيدخ، باإلضافة إلى الخبا كاالحتكار كالخشػة كغيخ ذلظك الخسخ، 

 .قالػا السعشى: تفمحػف. لكغ لعل الفبلح ال يتػقف عمى ذلظ فقطلعمكع تفمحػف: 
 يقل: لع
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 ُتفمحػا. فاجتشبػه
  

 لعّل:
 تأكيبلت: ثبلثة العمساء عشج فييا
 افعمػا التقجيخ: البذخ. مغ السكخكه( )تػقع كاإلشفاؽ السحبػب( )تػقع التخّجي مغ بابيا عمى -1

 العجك لعلّ  اإلشفاؽ: مثاؿ قادـ. زكجي لعلّ  التخّجي: مثاؿ ُتفمحػا. أف مشكع الخجاء عمى ذلظ
 قادـ.

 الػجػب فسعشاىا هللا كبلـ في كقعت إذا ِلتفمحػا. كي: الـ بسعشى ،الذظ مغ مجخدة -2
 الذظ. عمى حسميا يجػز كال كاجبة، هللا مغ لعلّ  كالتحقيق.

 ُتفمحػا. ألف متعّخضيغ ذلظ افعمػا لمذيء: التعّخض بسعشى -3

 القخآف، في آلخخ مػضع مغ يختمف بل السػاضع، جسيع في معشاىا يّصخد ال )لعّل( فأ كالخاجح
 أعمع. وهللا

*** 
  باآلية: ممحق
 ُتفمحػف: لعّمكع
 كالتفديخ. المغة عمساء قالو ما إلى آخخ معشى أضيف لعّمي

 ككاجبات. أخخػ  محخمات فيشاؾ ُتفمحػا. لكي ذلظ يكفي ال -

 السقّػمات مغ لكع اجتسع إذا أك الفبلح، مقّػمات مغ تفعمػنو ما آخخ ىحا كاف إذا ُتفمحػف  قج -
 كتجريجًيا. جدئًيا ُتفمحػف  كقج الفبلح. لتحقيق يكفي ما

 الفبلح. شخيق عمى يزعكع كأف بج ال الفبلح بأسباب التجريجي األخح لكغ -

 وهللا كالصسػح، كالتػقع التخّجي مغ بابيا عمى السػضع، ىحا في )لعّل(، تكػف: السعشى كبيحا
 أمكغ. كمسا بابيا عمى تبقى أف كيحدغ أعمع.
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 اسألػا هللا الفبلح.
***  

   ـ20/12/2012 الخسيذ
 
" إنَّسا يخيُج الذيصاُف أْف ُيػِقَع بيشكُع العجاوَة والبغزاَء في الخسِخ والسيدِخ  91سػرة السائجة  5

كع عغ ذكِخ هللِا و   ُمشتيػَف "عِغ الربلِة فيل أنتع وَيُرجَّ
: "يدألػنظ عغ 219ا شاؼًيا، فشدلت آية البقخة : الميع بيِّغ لشا في الخسخ بيانً قاؿ عسخ 

ًنا شاؼًيا، فشدلت آية : الميع بيِّغ لشا في الخسخ بيات عميو، فقاؿخئ". فُجعي عسخ فقُ الخسخ كالسيدخ
: الميع بيِّغ لشا في قاؿخئت عميو، ف". فجعي عسخ فقُ : "ال تقخبػا الربلة كأنتع سكارػ 43الشداء 

فيل أنتع : "إنسا الخسخ كالسيدخ" إلى قػلو تعالى: "91ا شاؼًيا، فشدلت آية السائجة الخسخ بيانً 
نتييشا انتييشا. فيل أنتع مشتيػف: أؼ فانتيػا )عغ الخسخ كالسيدخ : اتيػف"، فقاؿ عسخمش

 (.كالسحخمات كميا
 
عمى " وأشيعػا هللَا وأشيعػا الخسػَؿ واحَحُروا فإْف تػلَّيتع فاعمسػا أنَّسا  92سػرة السائجة  5

 رسػِلشا الببلُغ الُسِبيُغ "
: فقط، كليذ السخالفة. السبيغ: الػاضح. الببلغ السبيغ: اإلعخاض أك التػلي أك كاححركا 

كقج يكػف  (.32خسػؿ" )آؿ عسخاف . في مػضع آخخ: "كأشيعػا هللا كالأك عقػبتكع عميو ىجايتكع
 السخاد التيجيج بعقػبة هللا ليع إذا تػّلػا.

 
" ليَذ عمى الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت ُجشاٌح ؼيسا َشِعُسػا إذا ما اتَقػا  93سػرة السائجة  5

 ػا وهللُا يحبُّ الُسحِدشيَغ " وآمُشػا وعِسمػا الرالحاِت ثع اتَقػا وآمُشػا ثع اتَقػا وأحدشُ 
: ذكخىا مختيغ. كربسا يقرج تكخارىا في الجسل التالية، جشاح: إثع. عسمػا الرالحات 

: السؤمشيغ الحيغ يعسمػف دشيغ: العسل. السحخترار كالبعج عغ التكخار. أحدشػاكلكغ ححفت لبل
ل التحخيع ال إثع عمييع، الرالحات أك يحدشػف العسل. ندلت اآلية ؼيسغ تشاكؿ الخسخ كمات قب
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كقج تستج اآلية إلى مغ بقي حًيا مشيع، كربسا يفيج التكخار في اآلية بزخكرة االستكثار مغ التقػػ 
 : هللا أعمع. قاؿ الصبخؼ كاإليساف كاإلحداف كعسل الرالحات لمتكفيخ عسا سبق، و

 ة بو كالعسل.ىػ االتقاء بتمقي أمخ هللا بالقبػؿ كالترجيق كالجيشػن :االتقاء األكؿ -
 : االتقاء بالثبات عمى الترجيق.االتقاء الثاني -
 (.1/305الشػافل )معاني القخآف لمشحاس ب: االتقاء باإلحداف كالتقخب االتقاء الثالث -

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا َليبمػنَّكع هللُا بذيٍء ِمَغ الريِج تشاُلُو أيجيُكع وِرماُحكع  94سػرة السائجة  5

 ِليعمَع هللُا َمغ يخافُو بالغيِب فَسغ اعتجى بعَج ذلَظ فمُو عحاٌب أليٌع " 
اآلية  : عشج إحخامكع بالحج كالعسخة، كسيتزح ذلظ أكثخ فيليبمػنَّكع: ليختبخنَّكع. الريج 

: أؼ و القرائج. تشالو أيجيكع كرماحكعي الريج يتمحذكف بو كيشطسػف ؼيالتالية. كالعخب مغ محبّ 
البيس كالفخاخ. ما تشالو  :يكػف سيل الستشاكؿ )صيًجا سيبًل(. قاؿ مجاىج: ما تشالو أيجيكع

: اعتجػ ليعمع هللا: عمع ضيػر لكع.(. 1/305رماحكع: ما كاف كبيًخا )معاني القخآف لمشحاس 
 (.أؼ بعج بياف ىحه الحكسة. لع يقل: )فسغ اعتجػ مغ بعج ذلظ :بعج ذلظ فراد.

 
ًجا  95سػرة السائجة  5 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تقُتمػا الريَج وأنتع ُحُخـٌ وَمغ قتمُو مشكع ُمتعسِّ

ـُ مداكيَغ  فجداٌء ِمْثُل ما قتَل ِمَغ الشََّعِع َيْحُكُع بِو َذَوا عجٍؿ مشكع َىْجًيا بالَغ الكعبِة أو كفَّارٌة شعا
مشُو وهللُا عديٌد فا هللُا عسَّا سمَف وَمغ عاَد فَيشتقُع هللُا أو َعْجُؿ ذلَظ صياًما ليحوَؽ وباَؿ أمخِه ع

ـٍ "   ذو انتقا
.: كأنتع محخمػف بحج أك كأنتع حـخ  : األنعاـ، الشعع عسخة. السكاف حَخـ، كالذخز محـخ

فجداؤه مثل ما قتل حا القتل العسج لمريج. كفي قخاءة: ": فجداء ىفجداء كىي اإلبل كالبقخ كالغشع.
في : مثمو في الرػرة، أك مثمو (. مثل ما قتل مغ الشعع2/53الشعع" )معجع القخاءات مغ 

 كجو حكسيسا؟ ىل ىػ التقػيع؟ : يحكع بالجداء. مغ ىسا؟ كماالؿيسة. يحكع بو ذكا عجؿ مشكع
خ "بو"، أك مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، أؼ: ييجيو ىجًيا، أك تسييد. كفارة: : حاؿ مغ ضسيىجًيا

: ع، أك مثل الريج. عجؿ ذلظ صياًما: بؿيسة مثل الشع"مثل". كفارة شعاـ مداكيغمعصػؼ عمى 
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عجؿ الصعاـ صياًما. يرـػ عغ كل مجٍّ يػًما، مغ بيغ أقػاؿ أخخػ. ىل الكفارة عمى التختيب أـ 
ؾبة، كىي عاؾبة شجيجة. شعاـ كبيل: أؼ ثقيل. عفا هللا عسا : عاخ؟ قػالف. كباؿعمى التخيي

: ؼ مجخػ األمثاؿ. فيشتقع هللا مشوخيع، أؼ في الجاىمية، كىحه الجسمة ال تداؿ تجخ : قبل التحسمف
 انتقاـ هللا عمى سبيل الجداء )السذاكمة(. لع يقل: كمغ عاد انتقع هللا مشو.آجبًل، أك عاجبًل. 

*** 
 ممحق باآلية:

 : لساذا لع يقل: ال تريجكا؟ـال تقتمػا الريج كأنتع حخُ 

 .95سػرة السائجة 

 لع يقل: 

 يجكا كأنتع حُخـ. ال تر

 تسشيُت لػ أف مفدًخا كاحًجا شخح ىحا الدؤاؿ!

 لعل السعشى: 

 أف الريج جائد في اإلحخاـ إذا لع يقتل.

 الريج السسشػع في اإلحخاـ ىػ الريج القاتل.

 الريج ال يقتزي القتل بالزخكرة.

 كسغ ؾبس عمى أرنب حّي، كلع يقتمو.

 أفبل نزبط معاجع المغة؟

 رد في كتاب الحخؼ كالرشاعات في القخآف الكخيع:ك 
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الريج في المغة ىػ األخح كاإلمداؾ )...( عبارة عغ إمداؾ الحيػاف )...( باليج أك بأؼ كسيمة 
 )...(. كعخؼ اإلماـ مالظ الريج بأنو كل شيء نالو اإلنداف بيجه، أك رمحو )...(.

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441شػاؿ  02

 ـ2020أيار  25

 
ـَ عميكع صيُج الَبخِّ  96سػرة السائجة  5 " ُأِحلَّ لكع صيُج البحِخ وشعاُمُو متاًعا لكع ولمديَّارِة وُحخِّ

 ػا هللَا الحي إليِو ُتحذخوَف "ما ُدمتع ُحُخًما واتقُ 
: صيج البحخ أك الشيخ أك العيغ أك البئخ كلػ كشتع محخميغ. فيػ حبلؿ في صيج البحخ 

ى : مغ الدسظ كغيخه، كما قج يصفػ عمـ كغيخه، لمسؿيع كالسدافخ. شعاموالحـخ كغيخه، لمسحخ 
فيحا خصأ شائع في عرخنا. متاًعا:  (الساء، أك يمفطو البحخ. لع يقل: )صيج كشعاـ البحخ

: لمسؿيسيغ كلمسدافخيغ يتدكدكف بو في سفخىع. كمشو استسج اسع الديارة مشفعة، قػًتا. لكع كلمديارة
 (.سعخكؼ في عرخنا. تحذخكف: ليجازيكع عمى أعسالكع. لع يقل: )تحذخكف إليوبسعشاىا ال

 
ـَ والَيْجَي  97سػرة السائجة  5 ـَ ِؾياًما لمشاِس والذيَخ الحخا " جعَل هللُا الكعبَة البيَت الحخا

 شيٍء عميٌع "   بكلِّ  والقبلئَج ذلَظ ِلتعمسػا أفَّ هللَا يعمُع ما في الدسػاِت وما في األرِض وأفَّ هللاَ 
: كالذيخ الحخاـ البيت: بجؿ مغ "الكعبة". ؾياًما لمشاس: لسشاسكيع كمعايذيع. التقجيخ 

. اليجؼكاليجؼ كالق ييجػ إلى  : مابلئج ؾياًما لمشاس. الذيخ الحخاـ: كل شيخ مغ األشيخ الحـخ
لتكػف آمشة ىي كأصحابيا. : البجف ذكات القبلئج، تقمَّج مغ شجخ الحـخ البيت الحخاـ. القبلئج
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 ياءُ "، مغ باب عصف الخاص عمى العاـ، ألف الثػاب فييا أكبخ كبَ القبلئج: معصػفة عمى "اليجؼ
: كأف هللا بكل شيء عميع. كبيحا ال يسكغ قػلو: لتعمسػا أف هللا يعمع، كقػلو الحج بيا أضيخ. تأملْ 

مع مغ كل مشا في اختراصو. لع علعالع أف يعارض عمع هللا، ألف هللا عميع بكل شيء، كىػ أ 
)كلتعمسػا أف هللا بكل : يقل: )كأف هللا يعمع كل شيء(. لع يقل: )كأف هللا عميع بكل شيء(. لع يقل

الدسػات بالجسع، كاألرض  (.مسػا أيًزا أف هللا بكل شيء عميعكلتعشيء عميع(. لع يقل: )
 بالسفخد، ىكحا في جسيع القخآف.

 
 عقاِب وأفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "سػا أفَّ هللَا شجيُج ال" اعم 98سػرة السائجة  5

شجيج العقاب: لسغ عراه. غفػر رحيع: لسغ أشاعو. لع يقل: )كاعمسػا أف هللا غفػر  
 (.رحيع

 
 يعمُع ما ُتبجوَف وما تكتسػَف " " ما عمى الخسػِؿ إال الببلُغ وهللاُ  99سػرة السائجة  5

في اآلية تيجيج  : تكتسػنو.الصاعة. تبجكف: تبجكنو. تكتسػف ؿ الببلغ كعميكع عمى الخسػ  
لساذا قاؿ: تبجكف؟ لعل الجػاب أف ما  بالعقػبة مغ هللا. عمى الخسػؿ الببلغ كعمى هللا العقاب.

 تبجكف كما تكتسػف في عمع هللا سػاء.
 
الخبيِث فاتُقػا هللَا يا " ُقْل ال َيدتػي الخبيُث والصيُِّب ولػ أعجبَظ كثخُة  100سػرة السائجة  5
 ولي األلباِب لعمَّكع ُتفمحػَف "أ

أؼ الصيب ميسا قلَّ أفزل مغ الخبيث ميسا كثخ. كىحا عاـ في جسيع األمػر، في  
الشاس كالسعارؼ كالعمـػ كاألعساؿ كاألمػاؿ كالسكاسب. كيخكج الغخبيػف أف الحؼ تعخض عميو 

فمكل إنداف ثسغ. كىحا في معيار اإلسبلـ مغ الكبائخ.  رشػة إذا لع يقبميا فِدْدىا لو حتى يقبميا،
فالسدمع يخضى بالحبلؿ كلػ كاف قميبًل، كال يخضى كال يدتجيب لمحخاـ ميسا كاف كثيًخا. كيستحغ 

مغ سخقة  لعراة كثيخ، كال ييع مغ أيغ جاء؟السؤمغ دائًسا بأف رزقو محجكد، في حيغ أف رزؽ ا
أك خجاع أك نيب أك ضمع أك زنا أك خبلعة أك غر أك كحب أك أك رشػة أك ربا أك قسار أك َغَخر 
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بيع أغحية فاسجة أك تجدذ لرالح العجك أك ما شابو ذلظ. كرجاؿ األعساؿ اليـػ ميالػف إلى 
لي  : ُكْل مغ الحخاـ كاضخْب اؿ أك زبائغ أك غيخىع، عمى شخيقةالتعامل مع الفاسجيغ مغ عس

أحػاليع. كأسػأ مغ ذلظ أف يجخؼ ىحا باسع االسبلـ معظ بديع، ثع يدعػف إلى غدل أمػاليع ك 
تيا قأك االقتراد اإلسبلمي! كاعمع أف ىشاؾ ركاتب كأجػًرا باىطة جًجا تتدتخ باسع الخاتب كحؿي

رشػة، يخاد مغ كرائيا الخزػع السصمق لخب العسل، كقج يكػف ضالًسا أك خبيًثا أك متيتًكا أك 
لعمكع تفمحػف: أؼ تفمحػف  سية كالجساعات الدخية.محتبًل أك مغ المرػص كالساؼيات العال

 حدب السفدخيغ. لكغ قج يخاد أف الفبلح ال يتػقف عمى ىحا األمخ فحدب.
 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال َتدألػا عغ أشياَء إْف ُتْبَج لكع َتُدْؤكع وإْف  101سػرة السائجة  5

ُؿ القخآُف ُتْبَج لكع عف   عشيا وهللُا غفػٌر رحيٌع "  ا هللاُ َتدألػا عشيا حيَغ ُيَشدَّ
: قى في سفخؼ؟ ندلت في رجل يقاؿ لو: َمغ أبي، أيغ ناقتي، ماذا أليكانػا يدألػف الشب 

: ححافة. كىػ غيخ الحؼ ج هللا. ككاف يصعغ في ندبو. فقاؿ: يا رسػؿ هللا، مغ أبي؟ فقاؿعب
: لرخؼ، لساذا؟ قاؿ الخميل كسيبػيو: مسشػع مغ ا، فداءه ذلظ، فشدلت اآلية. أشياءيشدب إليو

. : ىػ شاذ"حسخاء". كقاؿ أبػ حاتع :: ألنيع شبيػه بػلمتأنيث. كقاؿ الكدائيألف اليسدة في آخخه 
خب أف ىسدتو لمتأنيث فمع ترخفو )الشكت لمسجاشعي : تػىست العكقاؿ دمحم بغ الحديغ الدُّبيجؼ

 ؿ بعالع الػحي. (. عفا عشكع أف تدألػا عشيا حيغ اتراؿ الخسػ 1/229
 

ىحه قاعجة ميسة، كلكغ تحجيج ىحه األشياء تحجيًجا مدبقػًا قج يكػف صعًبا، كربسا يجخل في ىحا 
جاء مػسى لسيقاتشا ككمسو ربو قاؿ: كلسا )لدبلـ مغ رؤية هللا. قاؿ تعالى: ا ما سألو مػسى عميو

استقخ مكانو فدػؼ تخاني، : لغ تخاني، كلكغ انطخ إلى الجبل، فإف رب أرني أنطخ إليظ، قاؿ
بت إليظ، كأنا : سبحانظ تخخَّ مػسى صعقػًا، فمسا أفاؽ قاؿفمسا تجمى ربو لمجبل جعمو دًكا، ك 

، فخح ما آتيتظ، : يا مػسى إني اصصفيتظ عمى الشاس بخساالتي كبكبلميأكؿ السؤمشيغ. قاؿ
: تبت إليظ عغ سؤالي. خح ما آتيتظ، كدع . أؼ144 -143األعخاؼ  (ككغ مغ الذاكخيغ

غيخه، كال تدأؿ. عمى كل حاؿ فإف ىحه اآلية مغ سػرة السائجة ليذ مغ الديل تفديخىا كبياف 
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في تفديخ اآلية  أبعادىا، عمى الخغع مغ كضػح ألفاضيا كمغ أنيا صارت مزخب األمثاؿ.
 التالية تجج تفديًخا لبعس األشياء.

 
 بِمكع ثع أصبُحػا بيا كافخيَغ "قج َسأليا قػـٌ ِمغ قَ "  102سػرة السائجة  5

 :مغ ذلظ 
 قـػ عيدى سألػه السائجة ثع كفخكا بيا. - 
 قـػ صالح سألػا الشاقة ثع عقخكىا ككفخكا بو. - 
ؿ ليع الرف -   ذـًبا. اقخير سألػا الشبي صمى هللا عميو كسمع أف يحػِّ

فأىمكيع كفخكا بيا أصبحػا بيا كافخيغ:  (.كافخيغ بيالع يقل: )قـػ قبمكع(. لع يقل: )ثع أصبحػا 
بو ا ال أعحّ بو عحابً مشكع فإني أعحّ  بعجُ  ليا عميكع فسغ يكفْخ : )قاؿ هللا إني مشدّ 115في اآلية  هللا.
 ا مغ العالسيغ(.أحجً 
 
ـٍ ولكغَّ  103سػرة السائجة  5 الحيَغ كفُخوا " ما جعَل هللُا ِمغ َبِحيخٍة وال سائبٍة وال َوِصيمٍة وال حا

 الَكِحَب وأكثُخىع ال يعقمػَف " يفتُخوَف عمى هللاِ 
 : شق.َبحخ :قة تذق أذنيا كتخمى لمصػاغيت، مغ: ناحيخةبَ  
 : ناقة تديب لؤلصشاـ ألجل ُبخٍء مغ مخض أك نجاٍة مغ حخب.   سائبة 
 : شاة تمج أنثى كترل بأنثى أخخػ. صيمةكَ  
ُيخكب. ىحه الكمسات تختز كميا باألنعاـ، كلكغ : حسى ضيخه، أؼ لع حاـ: فحل، مغ 

لتفديخ الغخيب  فييا خبلؼ بيغ العمساء كغسػض، وهللا أعمع بسعانييا الجؾيقة، كىشاؾ كتب
 تجاىمت تفديخىا. 

تساد عمى القخآف نفدو. قاؿ تعالى: لكغ يسكغ فيع ما يجب فيسو مغ ىحه األلفاظ باالع 
َيصعُسيا إال مغ نذاء بدعسيع، كأنعاـٌ ُحخِّمت ضيػُرىا، كأنعاـٌ ال  كقالػا ىحه أنعاـٌ كحخٌث ِحْجٌخ ال"

يحكخكف اسَع هللِا عمييا افتخاًء عميو، سَيجدييع بسا كانػا يفتخكف. كقالػا ما في بصػف ىحه األنعاـ 
 (.139 -138" )األنعاـ الرة لحكػرنا، كمحـخ عمى أزكاجشاخ
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يات نفديا، إنسا يتأتى مغ ىحه السعتقجات كصعػبة فيع ىحه اآليات قج ال يتأتى مغ اآل 
ا، ككحلظ الفصخة التي ىي أشبو شيء بالخدعببلت كالذعػذات. فالعقل الدميع يأبى استؿبالي

سيسا في  (. كربسا يكػف ىحا ىػ السخاد، الالدميسة. يفتخكف: يختمقػف. لع يقل: )كىع ال يعقمػف 
، أكثخىع ال يؤمشػف ع األكثخية في القخآف: أكثخىع ال يعقمػف: ىحا حك ضػء الجسمة التي قبميا.

، أكثخىع كاذبػف ، أكثخىع ال يذكخكف ، أكثخىع يجيمػف ، أكثخىع ال يعمسػف ، أكثخىع ال يعقمػف 
 .أكثخىع لمحق كارىػف 

 
" وإذا ِقيَل ليع تعاَلػا إلى ما َأندَؿ هللُا وإلى الخسػِؿ  قالػا َحْدُبشا ما  104سػرة السائجة  5

 َيعمسػَف شيًئا وال َييتجوَف "  آباَءنا أَو لػ كاَف آباُؤىع الوجْجنا عميِو 
اؤىع ال يعمسػف تعالػا إلى ما أندؿ هللا كإلى الخسػؿ: تعالػا إلى القخآف كالدشة. أكلػ كاف آب      

 ال ييتجكف: إلى شيء.: ما عمُع آبائيع أماـ عمع هللا كرسػلو! شيًئا كال ييتجكف 
اآلباء، كلكغ ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق. فبل  نحغ مأمػركف بحدغ معاممة 

يجب عميشا تقميج اآلباء في كل شيء. كىؤالء يخيجكف تقجيع آبائيع عمى هللا كرسػلو. كبيحا يجب 
عمى السدمع أف يسحز ما كرثو عغ أبػيو، كأف يتحخر مغ ىحا اإلرث، إذا كاف ؼيو مخالفة 

ية كالجيشية أمخ في غاية األىسية. فبل اعتقاد كال حكع لمذخع. كىحا مغ الشاحية العمسية كالسشيج
 إال بجليل، أما التقميج األعسى فيحا ليذ مغ شأف السؤمغ.

 
كع َمغ ضلَّ إذا اىتجيُتع إلى  105سػرة السائجة  5 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا عميكع أنفَدكع ال َيزخُّ

 ػَف "مسع جسيًعا فيشبِّئكع بسا كشُتع تعهللِا َمخجُعك
 إصبلح أنفدكع. تعسمػف: تعسمػنو.عميكع أنفدكع : الدمػا أنفَدكع، عميكع  
الشاس، كلكغ ال يفيع مغ اآلية  كىحا يعشي أف عمى اإلنداف أف يصمب اليجاية كلػ ضلّ  

أف يشعدؿ اإلنداف بشفدو، فبل يقـػ باألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ. فعميو أف يأمخ كيشيى، 
الشاس لجعػتو. فسغ الشاس مغ كأف يتسدظ بيجاية نفدو عمى األقل حتى لػ لع يدتجب أحج مغ 

شػة كأنا سأفعل فعميع، كميع يدخؽ : إذا لع ييتج الشاس فأنا سأفعل مثميع. فكميع يأكل الخ يقػؿ
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الساؿ أك العمع فسا لي ال أفعل مثميع، سيريبشي ما يريبيع! فسغ فيع اآلية عمى غيخ كجييا 
فمع يأمخ بسعخكؼ كلع يشو عغ مشكخ فإف هللا يػشظ أف يعع السجتسع كمو بعقاب. فيمحق العقاب 

: مدؤكلية اإلسبلـ مدؤكليتيغ ا فإف ىشاؾ فيأىل الزبلؿ كأىل الدكػت عغ أىل الزبلؿ. كبيح
فخدية كمدؤكلية جساعية. فاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ فخض كفاية إذا قاـ بو البعس 
سقط عغ الباقيغ. كلكغ إذا لع يقع بو أحج، أك قاـ بو عجد ال يكفي، أثع الجسيع، كعػقب 

 لجسيع. ا
: إف الشاس إذا ُعسل فييع كسمعؿ هللا صمى هللا عميو : سسعت رسػ قاؿ أبػ بكخ رضي هللا عشو

 سشغ التخمحؼ، كأبي داكد، كابغ ماجو،ا، أكشظ هللا أف يعّسيع بعقابو )بالسعاصي، ثع لع يغّيخك 
ائتسخكا بالسعخكؼ، كانيػا عغ (. كفي حجيث آخخ: "1/311انطخ معاني القخآف لمشحاس 

جاب كل ذؼ رأؼ بخأيو، السشكخ، حتى إذا رأيت شًحا مصاًعا، كىػػ متبًعا، كدنيا مؤثخة، كإع
(. ىحا ما نكاد نذعخ بو العػاـ" )سشغ التخمحؼ كرأيت األمخ ال يج لظ بو، فعميظ نفدظ كَدعِ 

!  الشاس! كلُّ  كلػ ضلَّ  إلى هللا مخجعكع: ال إلى الشاس. ال تزلّ  اليـػ
 
حيَغ  " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا شيادُة بيِشكع إذا حَزخ أحَجكُع السػتُ  106سػرة السائجة  5

الػصيَِّة اثشاِف ذوا عجٍؿ مشكع أو آخخاِف ِمغ غيِخكع إْف أنتع ضَخبتع في األرِض فأصابتكع مريبُة 
السػِت تحِبدػَنيسا ِمغ بعِج الربلِة ؼُيقدساِف باهلِل إِف ارتبُتع ال نذتخي بِو ثسًشا ولػ كاَف ذا 

 ا إًذا لِسَغ اآلثسيَغ " ُقخبى وال َنكتُع شيادَة هللِا إنَّ 
ًى، إذ يخاد بيا األمخ، كالتقجيخ: ليذيج : جسمٌة خبخيٌة لفًطا، إنذائيٌة معششيادُة بيِشكع 

ضيخت عبلئسو  :(. حزخ أحجكع السػت2/57بيشكع. كفي قخاءة: "شيادٌة بيَشكع" )معجع القخاءات 
. لع يقل: )اثشاف عادالف مشكع( أك كع كعذيختكع: مغ ديشكع، أك مغ حيّ كشارفتع عميو. مشكع

يع الشخعي: اآلية مشدػخة بقػلو: )ا ثشاف مشكع عادالف(. لع يقل: )مشكع أك مغ غيخكع(. قاؿ إبخـا
 (. كربسا تكػف كل شيادة في مػضع مختمف.2"كأشيجكا ذكؼ عجؿ مشكع" )الصبلؽ 

قالػا إنا  كإنا إليو  الحيغ إذا أصابتيع مريبة: قاؿ تعالى: "ضخبتع: سافختع. مريبة السػت
مريبة ألىل السؤمغ. (. سسى السػت مريبة. ىػ مريبة لمكافخ، ك 156بقخة راجعػف" )ال
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: لع يقل: )تحبدػنيسا بعج الربلة(. ارتبتع: شككتع )بيسا(. ال نذتخؼ  .تدتػقفػنيسا تحبدػنيسا:
: ال نأخح رشػة. ما أكثخ مغ ندتبجؿ. ال نذتخؼ بو ثسًشا :قائميغ ال نذتخؼ. بو: بالقَدع. نذتخؼ 

"، كفي السػاضع األخخػ )تدع آيات(: "ثسًشا قميبًل". "ثسًشا: اليػـ! في ىحه اآلية فقطؼ الثسغ يذتخ 
: كال نحابي في قدسشا كشيادتشا أحًجا كلػ كاف قخيًبا لشا. ال نكتع شيادة هللا إنا كلػ كاف ذا قخبى

 غ. : إنا إذا كتسشاىا فشحغ مغ اآلثسيإنا إذا كتسشاىا لسغ اآلثسيغ، أك: سغ اآلثسيغإًذا ل
 
ا إثًسا فآخخاِف يقػماِف َمقاَميسا ِمَغ الحيَغ  107سػرة السائجة  5 " فإْف ُعِثَخ عمى أنَّيسا استحقَّ

شا إنَّا إًذا لِسَغ اسَتحقَّ عمييُع األْوَلياف ؼُيْقِدساِف باهلِل لذيادُتشا أحقُّ ِمغ شيادِتيسا وما اعتَجي
 الطالسيَغ "

)أك ُكِقَف، أك اشُّمع( عمى أنيسا ارتكبا إثًسا )كحًبا أك ُعِثخ عمى أنيسا استحقا إثًسا: ضيخ  
شَّى األكلى، أؼ : فاعل مخفػع، ُمث(. األْكَلياف2/59خيانة(. كفي قخاءة: اسُتِحّق )معجع القخاءات 

ت مغ الػرثة. كمشو الحجيث الشبػؼ: ألحقػا الفخائس )في : األكلياف بالسياألقخب. السقرػد
، كصحيح 8/187البخارؼ خ )صحيح كَ أبقت الفخائس فؤلكلى رجل ذَ ( بأىميا، فسا السيخاث
عخاب : ىحا مػضع مذكل في اإل(. استحق عمييع األكلياف: قاؿ أبػ إسحاؽ11/52مدمع 

 : كالسعشى. كؼيو أقػاؿ، مشيا
 : في.فييع األكلياف. "عمى": ىشا بسعشى استحق -
 (.1/314آف لمشحاس استحق مشيع األكلياف. "عمى": ىشا بسعشى: مغ )معاني القخ  -

أؼ إذا اعتجيشا. قاؿ بعس : لحكع عمى الذاىجيغ األكليغ. إًذا: في الذيادة، أك في اكما اعتجيشا 
 : ىحه اآلية مغ أشكل ما في القخآف إعخاًبا كمعشى كحكًسا. العمساء

 في ىحه اآلية: )إنا إًذا لسغ الطالسيغ(. في اآلية الدابقة: )إنا إًذا لسغ اآلثسيغ(.
 
" ذلَظ أدَنى أْف َيأُتػا بالذيادِة عمى وجِييا أو َيخافػا أْف ُتَخدَّ َأيساٌف بعَج  108سػرة السائجة  5

  ال َييجي القػـَ الفاسقيَغ "َأيساِنيع واتُقػا هللَا واسسُعػا وهللاُ 
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: عمى كجييا الرحيح، عمى : أقخب. عمى كجييا: األسمػب، أك التختيب. أدنىذلظ 
سػصي بعج أيساف الذييجيغ. لع يقل: )تخّد : تخّد أيساف إلى كرثة الاف بعج أيسانيعأيس حؿيقتيا. تخدّ 

: الحيغ ال يدسعػف أيساف مغ بعج أيسانيع(. كاسسعػا: لعل التقجيخ: كاسسعػا كال تفدقػا. الفاسقيغ
 كبلـ هللا، أك الحيغ ال يأتػف بالذيادة عمى ىحا الػجو السبيغ.

 
ُسَل ؼيقػُؿ ماذا ُأجبُتع قالػا ال عمَع لشا" يػـَ  109سػرة السائجة  5 إنََّظ أنَت َعبلـُ  َيجسُع هللُا الخُّ

 الُغيػِب " 
يػـ: يػـ الؿيامة. يجسع: لمحداب كالجداء. ؼيقػؿ: هللا ليع. أجبتع: مغ أمسكع. الغيػب:      

 :جسع غيب. ال عمع لشا: ؼيو أقػاؿ
 عقػليع. بعج ذلظ عشجما ثابْت  ذىمػا عغ الجػاب ليػؿ يـػ الؿيامة، ثع أجابػا -
 ال عمع لشا إال ما عمستشا. -
 : ال عمع لشا إال كأنت أعمع بو مشا. عمع أنت أعمع بو مشا. لعل السعشىال عمع لشا إال  -
 : ماذا عسمػا بعجكع. لشا بسا عسمػا بعجنا. ماذا أجبتعال عمع  -
 أدًبا مع هللا.ال عمع لشا ت -

 مشيع؟ كيف سأؿ كىػ عالع بالجػاب؟لساذا سأليع كىػ أعمع  
 ليعمسيع ما لع يعمسػا مغ كفخ أمسيع كنفاقيع ككحبيع عمييع مغ بعجىع. -
 ليفزحيع بو عمى األشياد، كيكػف ذلظ نػًعا آخخ مغ العقػبة ليع. -
 
" إذ قاَؿ هللُا يا عيدى ابَغ مخيَع اذكْخ نعستي عميَظ وعمى والجِتَظ إذ  110سػرة السائجة  5

أيَّجُتَظ بخوِح القُجِس ُتكمُِّع الشاَس في السيِج وكيبًل وإذ عمَّسُتَظ الكتاَب والحكسَة والتػراَة واإلنجيَل 
ُف شيًخا بإذني وُتبِخُئ األكسَو واألبخَص وإذ َتْخُمُق ِمَغ الصيِغ كييئِة الصيِخ بإذني فتشفُخ فييا فتكػ
يع بالبيِّشاِت فقاَؿ الحيَغ تَ عشَظ إذ جئبإذني وإذ ُتخخُج السػتى بإذني وإذ كففُت بشي إسخائيَل 

 مشيع إْف ىحا إال سحٌخ ُمبيٌغ " كفخوا



511 

 

: إذ يقػؿ )يػـ الؿيامة(. مخات. إذ قاؿ 4مخات. بإذني:  7رد ذكخىا في اآلية : ك إذ 
: ابُغ. نعستي عميظ ا: ابَغ، كليذعيدى يا ابَغ مخيع. كىحا لكي يفيع القارغ لساذ : ياالتقجيخ

بياف ِنعع أخخػ(، كنعستي عمييا  )كفي اآلية نفديا نعستي عميظ بأف جعمتظ نبًيا: جتظكعمى كال
: هللا. تكمع . أيجتظ: قػيتظ، مغ األيج: القػة. ركح القجس: جبخيل. القجسبأف جعمتيا صّجيقة

. تكمع الشاس كيبلً س في السيجالشا أك  : الكتابة،ما كجيو؟ يكمسيع نبًيا. الكتابة :: ىحا مفيـػ
 : تشفخ في الييئةفع في الجيغ كالجنيا. فتشفخ فييا: الشبػة، العمع الشاالكتب الدساكية كميا. الحكسة

أحياًء، تحيي ػر : تخخج السػتى مغ القب. األكسو: َمغ ُكلج أعسى. تخخج السػتى)ىيئة الصيخ(
 إْف: ناؼية. إْف ىحا: ما ىحا. : السعجدات.السػتى. كففت: مشعت. البيشات

لع يقل: )فقالػا إف ىحا إال سحخ : إذ. لع يقل: )كإذ تبخغ األكسو كاألبخص(. لع يكخر ىشا 
 مبيغ(.

 
آمشَّا واشيْج  " وإذ أوحيُت إلى الحػاريِّيَغ أْف آِمُشػا بي وبخسػلي قالػا 111سػرة السائجة  5

 بأنشا ُمدمسػَف "
. الحػارييغ: أنرار عيدى. رسػلي: عيدى. لع يقل: بأنَّا. مدمسػف: لظ، : أليستُ أكحيتُ  

 لع يقل: )بأنشا نرارػ(. : مؤمشػف.أك ليحا اإليساف. مدمسػف 
 
َؿ " إذ قاَؿ الحػاريُّػَف يا عيدى ابَغ مخيَع ىل يدتصيُع ربَُّظ أْف  112سػرة السائجة  5 ُيَشدِّ

 ْف كشتع ُمؤمشيَغ " عميشا مائجًة ِمَغ الدساِء قاَؿ اتُقػا هللَا إ
: أؼ ىل يقجر؟ ككاف ىحا في ابتجاء أمخىع قبل أف إذ: كاذكخ إذ. ىل يدتصيع ربظ 

عميو  تدتحكع معخفتيع باهلل تعالى، كبسا يجػز عميو مغ الرفات، كلحلظ أنكخ عمييع عيدى
(. كقج يكػف عمى معشى تصّمب 1/230"اتقػا هللا" )الشكت لمسجاشعي  الدبلـ بقػلو كسا في اآلية:

: ىل يقبل، أك ا في قجرة هللا. كقج يكػف السعشىالعحر لو إف لع يجبيع إلى مصمػبيع، كليذ شكً 
: ىل ك ىل تدتصيع سؤاؿ ربظ. كفي قخاءة: ىل تدتصيع ربَّظ، أؼىل يفعل، أك ىل يدتجيب، أ

اتقػا هللا: في  (.2/64، كمعجع القخاءات 1/267خفر القخآف لؤلمعاني تدتصيع أف تدأؿ ربظ )
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أمثاؿ ىحه األسئمة. مائجة: قاؿ أبػ عبيجة: فاعمة بسعشى مفعػلة، كقػلو: "عيذة راضية" )الحاقة 
 (. 1/316(. كقاؿ أبػ إسحاؽ: ىي مغ: ماد، يسيج: إذا تحخؾ )معاني القخآف لمشحاس 21
 

. كباستثشاء الفاتحة فإف كل سػرة مغ سػر 114ثانية في اآلية كمغ ىشا اسع الدػرة، كسيخد مخة 
أك باسع الشبي دمحم،  ؛ىشاؾ سػر سسيت باسع الخحسغ، غافخالقخآف يخد اسسيا في الدػرة نفديا. ك 

يع، : يػنذ، ىػد، يػسف، إأك بأسساء األنبياء ؛أك بأسساء القخآف: الفخقاف ؛لسدمل، السجثخا بخـا
: السؤمشػف، الكافخكف، نداف كأحػالوأك بأسساء اإل ؛: مخيع، لقسافغأك بأسساء الرالحي ؛نػح

 ؛الجغ: الجغأك بأسساء  ؛: الشازعاتأك بأسساء السبلئكة ؛اف، الذعخاءالسشافقػف، السصففيغ، اإلند
أك بأسساء  ؛شو، يذ، ص، ؽ: أك بأكائميا مغ الحخكؼ السقصعة ؛: الحجأك بأسساء العبادات

 ؛أك بأسساء أدكات الكتابة: القمع ؛الحجيج: عادفأك بأسساء الس ؛، الذسذ: الشجع، القسخالكػاكب
أك  ؛أك بأسساء الفاكية: التيغ ؛لعرخ، الفَمق: الفجخ، الميل، الزحى، اأك بأسساء األكقات

أك  ؛شسل، العشكبػت: الشحل، الاـ، الفيل، العاديات، أك الحذخات: البقخة، األنعبأسساء الحيػاف
متأك الساضي السبشي لمسجيػؿ ؛َبَذ : عَ عل الساضيأك بالف ؛الجسعة: بأسساء األياـ  ؛: ُفرِّ

كأسساء أخخػ. كقج يكػف لمدػرة الػاحجة أكثخ مغ اسع، كإنسا اعتسجنا األسساء السعتسجة في 
: يحكخىع كالتشػع كالتفشغ. إف كشتع مؤمشيغالسراحف. كيغمب عمى أسساء الدػر الصابع األدبي 

"، أؼ تيييج "خصاب التيييج :عمى التقػػ كاالمتثاؿ. كىحا ما يدسى بػبإيسانيع لتحخيزيع 
 العاشفة الجيشية.

 
ونكػَف  " قالػا نخيُج أْف نأكَل مشيا وتصسئغَّ قمػُبشا ونعمَع أْف قج صَجقَتشا 113سػرة السائجة  5

 عمييا ِمَغ الذاىجيَغ " 
، أك تبخًكا. شخاىة كفزػالً : تحتسل عجة معاف، مشيا أف نأكل مشيا نخيج أف نأكل مشيا 

: بيا عشج مغ لع يحزخ معشا مغ : بأنظ نبي. الذاىجيغكتصسئغ قمػبشا: بديادة اليقيغ. صجقتشا
 الشاس. 
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" قاَؿ عيدى ابُغ مخيَع الميعَّ ربَّشا أنِدْؿ عميشا مائجًة ِمَغ الدساِء تكػُف  114سػرة السائجة  5
 أنَت خيُخ الخازقيَغ "ارزْقشا و لشا ِعيًجا ألولِّشا وآِخخنا وآيًة مشَظ و 

بيشيسا : ربشا أندؿ. جسع لع يقل: الميع أندؿ. كالكافق عيدى عمى شمب السائجة مغ هللا.  
: يع السذجدة عػًضا عغ أداة الشجاء: يا. الميع: يا أهلل. عيًجا: زيجت السزيادة في التزخع. الميعَّ 

يدى : معجدة. كيبجك أف عاألحج عيًجا ليع. آيةحج، فجعمػا قيل إف السائجة أندلت عمييع يـػ األ
أعاد صياغة سؤاليع. لع يقل: )تكػف عيًجا ألكلشا كآخخنا(. كفي قخاءة: "تكْغ لشا عيًجا" )معجع 

خيخ الخازقيغ: فبل تصمبػا الخزؽ مغ غيخه، كال تخذػا عمى رزقكع إذا صجعتع  (.2/64القخاءات 
 ؟ما حكع مغ شمب الخزؽ مغ غيخ هللا بالحق.

 
ُبُو عحاًبا ال  115سػرة السائجة  5 " قاَؿ هللُا إنِّي مشدُِّليا عميكع فَسغ يكفْخ بعُج مشكع فإنِّي أعحِّ
ُبُو أحًجا ِمَغ العاَلسيَغ "أع  حِّ

استجاب هللا ليع بذخط. ىل عادكا عغ سؤاليع بعج ىحا الذخط فمع تشدؿ عمييع السائجة، أـ  
عمييع بعج ذلظ؟ قػالف. تفيج اآلية أف السعجدات كمسا ازدادت استسخكا في سؤاليع كندلت السائجة 

في تأكيج : ُمْشِدليا. كقخاءة التذجيج تفيج السبالغة ؤكليتيع تجاه اإليساف. كفي قخاءةازدادت مد
 .102راجع اآلية  (.2/903الػصف )القخاءات 

 
َي " وإذ قاَؿ هللُا يا عيدى ابَغ مخيَع أأنَت قمَت ل 116سػرة السائجة  5 مشاِس اتَِّخحوني وأمِّ

إلييِغ ِمغ دوِف هللِا قاَؿ سبحانَظ ما يكػُف لي أْف أقػَؿ ما ليَذ لي بحقٍّ إْف كشُت قمُتُو فقج 
 ـُ الُغيػِب "  عمسَتُو تعمُع ما في نفدي وال أعمُع ما في نفِدَظ إنََّظ أنَت عبلّ 

. فقج يأتي الفعل بمفع : في الجنيا حيغ رفعو إليو، أك سيقاؿ لو في اآلخخةقاؿ هللا 
: األلف ألف التػبيخ، ليذ ي الثبػت بسشدلة ما قج كقع. أأنتالساضي كمعشاه االستؿباؿ، ألنو ف

: مغ الشرارػ مغ يعبجكنيا عبادة بالجعاء ػبيخيع ىع. اتِخحكني كأّمي إلييغتػبيخ عيدى بل ت
(. 7/263)تفديخ السشار ل مشيع مغ يعبجىا عبادة حؿيؿية كالثشاء كاالستغاثة كاالستذفاع، ب

ظ عسا ال يميق : أندى(. سبحانظ66/ 2َي: كفي قخاءة: كأمي، بدكػف الياء )معجع القخاءات كأم
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 : تعمعما في نفدي كال أعمع ما في نفدظ : ما ليذ لي بحق أف أقػلو. تعمعبظ. ما ليذ لي بحق
مع ما تعمع. ع ما أعمع كال أع: تعمما أخؽيو كال أعمع ما تخؽيو، أك: تعمع غيبي كال أعمع غيبظ، أك

 :الشفذ عشج أىل المغة عمى معشييغ :قاؿ أبػ إسحاؽ
 أحجىسا أف يخاد بيا بعس الذيء. -
أف يخاد بيا الذيء كمو، نحػ قػلظ: قتل فبلٌف نفَدو )معاني القخآف لمشحاس كاآلخخ  -

2/317.) 
عيدى عميو الدبلـ  : جسع غيب. القرج مغ الدؤاؿ تػبيخيع كتقخيعيع. تفيج اآلية أدبالغيػب 

ية، أما ىػ فعمى العكذ يتبخأ مشيا إذا  مع هللا، كلػ كاف شخًرا غيخ نبي لخبسا ادعى األلـػ
كصفو غيخه بيا. كلػ كاف شخًرا غيخ نبي لقاؿ عمى هللا ما ليذ بحق، كلطغ أف هللا ال يعمع 

 بياء العطاـ.ما قاؿ. ىحا ىػ أدب األنبياء مع هللا، فميتعمع قادة البذخ مغ ىؤالء األن
 
" ما قمُت ليع إال ما أمخَتشي بِو أِف اعُبجوا هللَا ربِّي وربَّكع وكشُت عمييع  117سػرة السائجة  5

 ييع وأنَت عمى كلِّ شيٍء شييٌج "شييًجا ما دمُت فييع فمسَّا تػفَّْيَتشي كشَت أنَت الخقيَب عم
عل ربو كنفدو آمخيغ مًعا. : ما أمختيع. عجؿ عغ األمخ إلى القػؿ لئبل يجما قمت ليع 
: لعمو بسعشى الذييج، كلكغ عجؿ عشو لكي ال يدػؼ بيغ هللا كبيغ نفدو في المفع. كلسا الخقيب

أنت عمى كل شيء شييج. أِف اعبجكا: : ك ع قبل كفاة عيدى كبعجىا عاد فقاؿكاف هللا شييًجا عميي
"، "ما :نرب عمى البجؿ مغ"، أك في مػضع "بو :" في مػضع جّخ عمى البجؿ مغ الياء في"أف

فاة : ك (. تػفيتشي: قاؿ الحدغ1/235ي مفدخة ال محل ليا مغ اإلعخاب )الشكت لمسجاشعي أك ى
(. الخقيَب: 1/235الخفع إلى الدساء. كقاؿ غيخه: كفاة السػت، كاألكؿ أكلى )الشكت لمسجاشعي 

 .عمييع الخقيب كحجؾكشت أنت : أؼ عمييع كشت أنت الخقيب " ضسيخ فرل.خبخ كشت. ك"أنت
أ األعسر: ككشت أنت الخقيُب: جعل "أنت" مبتجأ، ك"الخقيب" خبخ، كجسمة "أنت الخقيب" خبخ كقخ 

(. لع يقل: )ككشت شييًجا عمييع(. لع 2/66، كمعجع القخاءات 1/236اشعي الشكت لمسج"كشت" )
كأنت شييج عمى ) :ل الػفاة كبعجىا كدائًسا. لع يقل(. أؼ كشت قبيقل: )صخت أنت الخقيب تمييع

 (. كل شيء(. لع يقل: )كأنت عمى كل شيء رقيب
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ْبيع فإنَّيع ِعباُدؾ وإْف تغِفْخ لي 118سػرة السائجة  5  ع فإنَّظ أنَت العديُد الحكيُع "" إْف تعحِّ

إف تعحبيع فإنظ أنت كإف تغفخ ليع فإنيع عبادؾ. : إف تعحبيع فإنيع عبادؾ لعل التقجيخ 
 العديد الحكيع، كإف تغفخ ليع فإنظ أنت الغفػر الخحيع. 

*** 
 ممحق باآلية:

 فإنظ أنت الغفػر الخحيع :لع يقل
ْبيع فإنَّيع ِعباُدؾ كإْف تغِفْخ ليع فإنَّظ أنَت العديُد الحكيعُ )  (إْف تعحِّ

 .118السائجة 
 لعل التقجيخ: 

 إف تعحبيع فإنيع عبادؾ كإف تغفخ ليع فإنيع عبادؾ. 
 إف تعحبيع فإنظ أنت العديد الحكيع، كإف تغفخ ليع فإنظ أنت الغفػر الخحيع. 

 وهللا أعمع.
 قارف كتب التفديخ.

 ـ، في مقاؿ لي بعشػاف: حكاية األعخابي.2014سبق أف أشخت إلى ىحا عاـ 
*** 

 األربعاء:
 ىػ1441ذك القعجة  04
 ـ2020يخاف حد  24
 
" قاَؿ هللُا ىحا يػـُ يشفُع الرادقيَغ صجُقيع ليع جشَّاٌت َتجخي ِمغ تحِتيا  119سػرة السائجة  5

 األنياُر خالجيَغ فييا أبًجا رضي هللُا عشيع ورُضػا عشُو ذلَظ الفػُز العطيُع "
: يػـ الؿيامة. كفي قخاءة  (. صجقيع: فاعل مؤخخ. 67/ 2)معجع القخاءات  : يػـَ يـػ

: مفعػؿ بو مقجـ. الفػز العطيع: بالجشات كالخضا. لع السقرػد: صجقيع في الجنيا. الرادقيغ
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ا يػـٌ يشفع ؼيو الرادقيغ صجُقيع(. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. ذلظ: الشعيع ىحيقل: )
 ( كالتخاضي.)الجشات

 
 ييغَّ وىػ عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "ُممُظ الدسػاِت واألرِض وما ف" هلِل  120سػرة السائجة  5

: فييسا. الجسمة الثانية تأكيج ضاىخ لسا في الجسمة فييغ: في الدسػات كاألرض. لع يقل 
لع يقل: قجيخ عمى كل  خد.الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفاألكلى. أؼ القجرة كامشة في السمظ. 

 شيء.
*** 

   
  / سػرة األنعاـ 6
 " الحسُج هلِل الحي خمَق الدسػاِت واألرَض وجعَل الطمساِت والشػَر ثع الحيغَ  1سػرة األنعاـ  6

  كفُخوا بخبِّيع َيعِجلػَف "    
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، ىكحا في جسيع القخآف.       
يقل: سػات كاألرض كخمق الطمسات كالشػر(. كلع الحسج  الحؼ خمق الدلع يقل: ) 

: سػات كاألرض كجعل الطمسات كالشػر(. كجعل: كخمق. يعجلػف الحسج  الحؼ جعل الد)
)كسا قاؿ  ثع: بعج ذلظ كمو(. ػف لو ِعجاًل، أؼ ِمثبًل. لع يقل: )ثع الحيغ كفخكا يعجلػف بخبيعيجعم

 .ابغ عصية(
 : ثع الحيغ كفخكا بخبيع يعجلػف 

 : ساكيتو بو.يذخكػف بو. عجلت فبلًنا بفبلفثع الحيغ كفخكا بخبيع، يعجلػف بو، أؼ   -
 ثع الحيغ كفخكا، بخبيع يعجلػف، أؼ يعجلػف بخبيع، أؼ يذخكػف بو.  -
 ثع الحيغ كفخكا بخبيع، يعجلػف عغ عبادتو.   -

ثع الحيغ كفخكا بخبيع يعجلػف" معشى لصيف: كىػ مثل قيل: تحت قػلو: " ىػ(:516-قاؿ البغػؼ )
 ؟!عميكع بكحا كتفّزمت عميكع بكحا، ثع تكفخكف بشعستيقػؿ القائل: أنعست 

 أقػؿ: اتِق شّخ مغ أحدشت إليو.
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 ىػ(:538-كقاؿ الدمخذخؼ )
 .فإف قمت فسا معشى ثع؟ قمت استبعاد أف يعجلػا بو بعج كضػح آيات قجرتو

أف خمقو الدسػات  ألف السعشى ،دالة عمى ؾبح فعل الكافخيغ« ثع» :(ىػ546-) قاؿ ابغ عصيةك 
فيحا  !كاألرض قج تقّخر، كآياتو قج سصعت، كإنعامو بحلظ قج َتبّيغ، ثع بعج ذلظ كمو عجلػا بخبيع

كسا تقػؿ: يا فبلف أعصيتظ كأكخمتظ كأحدشت إليظ ثع َتذتسشي. كلػ كقع العصف بالػاك في ىحا 
 .، وهللا أعمع(ُثعَّ ػ: )كنحػه لع يمـد التػبيخ كمدكمو ب

لمتػبيخ، كالدمخذخؼ مغ  (ثع)ىحا الحؼ ذىب إليو ابغ عصية مغ أف : ىػ(754-) افقاؿ أبػ حي
لع تػضع لحلظ، كإنسا التػبيخ أك االستبعاد مفيػـ  (ثع)ألف  ،لبلستبعاد ليذ برحيح (ثع)أف 
ىشا لمسيمة ( ثع)بل  ،مغ الشحػييغ ذكخ ذلظ اكال أعمع أحجً  ،(ثع) ال مغ مجلػؿ ،سياؽ الكبلـمغ 

 .عاشفة جسمة اسسية عمى جسمة اسسيةكىي  ،في الدماف
 

 : تعقيب عمى أبي حياف
أنا لدت معو، فالقخآف حجة عمى الشحػ، كالشحػ ليذ حجة عمى القخآف، بل عمى عمع الشحػ أف 

في ىحا مثاؿ آخخ: إعخاب دًكا دًكا، كصًفا صًفا )سػرة الفجخ ، ك يصػر نفدو مدتفيًجا مغ القخآف
 (. 2-1عغ إيبلؼ قخير إيبلفيع )قخير  كمثاؿ ثالث(. 21-22

ثع: ىشا عاشفة، كلكغ ليدت لمتخاخي الدمشي السحس! ال بج مغ البحث عغ كضيفة ىحا 
)كسا  لعل السعشى: بعج ذلظ كمو قج يكػف فييا تخاخ زمشي، كلكغ فييا شيء آخخ معو، العصف،

 وهللا أعمع بالرػاب. ،قاؿ ابغ عصية(
 مغ الدػرة. 64انطخ أيزا اآلية 

 
 :عشج أىل اإلعخاب (ثع)

تجاىمػىا ال سيسا كأنيا بشطخىع مجخد حخؼ عصف يعخفو كل الشاس، كججت فقط محسػد 
الرافي صاحب الججكؿ أعخبيا: حخؼ عصف لمتخاخي كاالستبعاد. لكغ ال أضغ أف أحًجا يفيع 
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ع في اليامر جسمة عشو ماذا أراد باالستبعاد. أخح ىحه الكمسة مغ الكذاؼ لمدمخذخؼ، كلػ كض
 الدمخذخؼ لكاف ذلظ أقخب إلى الفيع.

 راجع مقالتي: ليشة الحسري تخاجع كتاب إعخاب القخآف.
*** 

 ممحق باآلية:
 ثع الحيغ كفخكا بخبيع يعجلػف: ما معشى ثع ىشا؟

الحسُج ِ الحؼ خمَق الدسػاِت كاألرَض كجعَل الطمساِت كالشػَر ثع الحيَغ كفُخكا بخبِّيع  -
 . َيعِجلػفَ 

-1. األنعاـ ىػ الحؼ خمقكع مغ شيغ ثع قزى أجبل كأجل مدسى عشجه ثع أنتع تستخكف  -
2.  

 ثع في السػضعيغ:
 ثع الحيغ كفخكا بخبيع يعجلػف. -
  ثع أنتع تستخكف. -

 
  َيعجلػف: ُيذخكػف.

 ثع: حخؼ عصف ال يخمػ مغ معشى التخاخي الدمشي، كيعشي ىشا:
 كعمى الخغع مغ ذلظ كمو. -
 ىحا كمو.كمع  -
 كبعج ذلظ كمو.  -

 )البغػؼ، كابغ عصية، كالدمخذخؼ، كالخازؼ، كالقخشبي، كأبػ حياف، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.
*** 
 ىػ(:538-) الدمخذخؼ قاؿ 

 ؟ (ثع)فإف قمت فسا معشى 
  .استبعاد أف يعجلػا بو بعج كضػح آيات قجرتو :قمت
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يع سيتُ حيييع كمُ استبعاد ألف يستخكا ؼيو بعج ما ثبت أنو مُ  2األنعاـ ( ُثعَّ َأنُتْع َتْسَتُخكفَ  (ككحلظ
 .يعكباعثُ 
 أقػؿ:

 قمجه الخازؼ، كالبيزاكؼ، كاأللػسي.
 كال أكافق عمى كمسة )استبعاد(.

 لع يكغ شخكيع مدتبعًجا.
 لػ قيل )استغخاب( لكاف أفزل!

 يخيج! كاستعسل الرافي االستبعاد في إعخاب )ثع(، كلػال الدمخذخؼ ما فيست عشو ما
 .حخؼ عصف لمتخاخي كاالستبعادقاؿ الرافي: 

*** 
 آيات أخخػ:

( يػنذ كإمَّا ُنِخَيشََّظ بعَس الحؼ نِعُجىع أك نتػفيشََّظ فإليشا مخجُعيع ثعَّ هللُا شييٌج عمى ما َيفعمػفَ )
46. 

*** 
 أقػاؿ السفدخيغ:

 ىػ(:516-)البغػؼ 
 )...(. أؼ: ثع الحيغ كفخكا بعج ىحا البياف بخبيع يعجلػف 

 معشى لصيف: كىػ مثل قػؿ القائل: أنعستُ  (ثع الحيغ كفخكا بخبيع يعجلػف )كقيل: تحت قػلو: 
 ؟!كتفّزمت عميكع بكحا، ثع تكفخكف بشعستي ،عميكع بكحا

*** 
 ىػ(:538-)الدمخذخؼ 

 ؟ (ثع)فإف قمت فسا معشى 
  .استبعاد أف يعجلػا بو بعج كضػح آيات قجرتو :قمت



511 

 

يع حيييع كمسيتُ استبعاد ألف يستخكا ؼيو بعج ما ثبت أنو مُ  2األنعاـ ( َأنُتْع َتْسَتُخكفَ ُثعَّ  (ككحلظ
 .يعكباعثُ 
*** 

 ىػ(:546-) ابغ عصية
ألف السعشى أف خمقو "الدسػات كاألرض"  (،الحيغ كفخكا)دالة عمى ؾبح فعل  (ثع)قػلو تعالى: 

  !ثع بعج ىحا كمو عجلػا بخبيع ،تبيغنعامو بحلظ قج إكغيخىسا قج تقخر، كآياتو قج سصعت، ك 
أؼ بعج ميمة مغ كقػع ىحا  !فيحا كسا تقػؿ: يا فبلف أعصيتظ كأكخمتظ كأحدشت إليظ ثع تذتسشي

  .كمو
  (.عث) :كلػ كقع العصف في ىحا كنحػه بالػاك لع يمـد التػبيخ كمدكمو بػ

*** 
 ىػ(:606-)الخازؼ 

استبعاد أف يعجلػا بو بعج كضػح آيات قجرتو، وهللا  ؟ قمشا: الفائجة ؼيو(ثع)فإف قيل: فسا معشى 
 .أعمع

*** 
 ىػ(:671-)القخشبي 

ألف السعشى: أف خمقو الدسػات كاألرض قج  ،دالة عمى ؾبح فعل الكافخيغ« ثع»بغ عصية: اقاؿ 
  !تقّخر، كآياتو قج سصعت، كإنعامو بحلظ قج َتبّيغ، ثع بعج ذلظ كمو عجلػا بخبيع

كلػ كقع العصف بالػاك  ؟!فبلف أعصيتظ كأكخمتظ كأحدشت إليظ ثع َتذتسشيفيحا كسا تقػؿ: يا 
 .، وهللا أعمع(ُثعَّ ػ: )في ىحا كنحػه لع يمـد التػبيخ كمدكمو ب

*** 
 ىػ(:685-) البيزاكؼ 

 .: استبعاد عجكليع بعج ىحا البياف(ثع)معشى 
*** 

  ىػ(:754-)أبػ حياف 
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دالة عمى  (ثع): ابغ عصيةيمة في الدماف. كقاؿ كسا تقخر في المداف العخبي أصميا لمس (ثع)
كآياتو قج  ،كغيخىا قج تقخر (الدسػات كاألرض)ألف السعشى: أف خمقو  (،الحيغ كفخكا)فعل ؾبح 

فيحا كسا تقػؿ: يا فبلف  !كإنعامو بحلظ قج تبيغ، ثع بعج ىحا كمو قج عجلػا بخبيع ،سصعت
كلػ كقع العصف في  .أؼ: بعج كضػح ىحا كمو !أعصيتظ كأكخمتظ كأحدشت إليظ، ثع تذتسشي

 .انتيى (ثع) :ىحا كنحػه بالػاك، لع يمـد التػبيخ كمدكمو بػ
 

أف يعجلػا بو بعج كضػح آيات  استبعاد: )فإف قمت(: فسا معشى ثع؟ )قمت(: لدمخذخؼ كقاؿ ا
يع سيتُ حيييع كمُ استبعاد ألف تستخكا ؼيو بعج ما ثبت أنو مُ  (ثع أنتع تستخكف )قجرتو ككحلظ 

 انتيى.  ،يعكباعثً 
ليذ  ،لبلستبعاد (ثع)لمتػبيخ، كالدمخذخؼ مغ أف  (ثع)كىحا الحؼ ذىب إليو ابغ عصية مغ أف 

لع تػضع لحلظ، كإنسا التػبيخ أك االستبعاد مفيػـ مغ سياؽ الكبلـ ال مغ ( ثع)ألف  ،برحيح
كىي عاشفة  ،ىشا لمسيمة في الدماف (ثع)بل  ،ا مغ الشحػييغ ذكخ ذلظكال أعمع أحجً  (،ثع)مجلػؿ 

كنبو عمى العمة السقتزية لمحسج مغ  ،جسمة اسسية عمى جسمة اسسية، أخبخ تعالى بأف الحسج لو
 (يعجلػف )ثع أخبخ أف الكافخيغ بو  ،كىي خمق الدسػات كاألرض كالطمسات كالشػر ،جسيع الشاس
 !فبل يحسجكنو

 
 (.ثع الحيغ كفخكا) كقاؿ الدمخذخؼ )فإف قمت(: عبلـَ عصف قػلو:

 
عمى معشى أف هللا حقيق بالحسج عمى ما خمق، ألنو ما خمقو  (،الحسج )قمت(: إما عمى قػلو: )

خمق الدسػات )كإما عمى قػلو  ،ؼيكفخكف نعسو (،ثع الحيغ كفخكا بخبيع يعجلػف )إال نعسة 
ثع ىع يعجلػف بو ما ال  ،عمى معشى أنو خمق ما خمق، مسا ال يقجر عميو أحج سػاه  (،كاألرض

 .انتيى ،يقجر عمى شيء مشو
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ا عمى الرمة كالسعصػؼ عمى كىحا الػجو الثاني الحؼ جػزه ال يجػز، ألنو إذ ذاؾ يكػف معصػفً 
ألنو  ،صمة لع يرح ىحا التخكيب (ثع الحيغ كفخكا)الرمة صمة، فمػ جعمت الجسمة مغ قػلو: 

أبػ سعيج الحؼ ركيت عغ : ليذ فييا رابط يخبط الرمة بالسػصػؿ، إال إف خخج عمى قػليع
ثع الحيغ كفخكا )ؼيكػف الطاىخ قج كقع مػقع السزسخ، فكأنو قيل:  ،ركيت عشو :يخيج ،الخجرؼ 

مع تخجيح حسمو  ،كال يحسل كتاب هللا عميو ،كىحا مغ الشجكر، بحيث ال يقاس عميو(، بو يعجلػف 
 .مى التخكيب الرحيح الفريحع

*** 
 ىػ(:774-)ابغ كثيخ 

 !كمع ىحا كمِّو َكَفخ بو بعُس عباده
*** 

 ىػ(:1270-) األلػسي
الستبعاد ما كقع مغ الحيغ كفخكا أك لمتػبيخ عميو كسا قاؿ ابغ عصية، كجعميا أبػ حياف  (ُثعَّ )

باعتبار  ،كىػ كإف صح ىشا باعتبار أف كل مستج يرح ؼيو التخاخي ،لسجخد التخاخي في الدماف
 .إال أف ما ذكخ أكفق بالسقاـ ،كسا حققو الشحاة ،كالفػر باعتبار آخخه ،أكلو

*** 
 ىػ(:1393-)ابغ عاشػر 

لمتخاخي الختبي الجاّؿ عمى أّف ما بعجىا يتزّسغ معشى مغ نػع ما قبمو، كىػ أىّع في بابو.  (ثع)
مع  ،ثع إذا كردت عاشفة جسمة عمى أخخػ، فإّف عجكؿ السذخكيغ عغ عبادة هللاكذلظ شأف 

أمخ غخيب فييع أعجب مغ عمسيع بحلظ. كالحّجة ناىزة عمى الحيغ  ،عمسيع بأّنو خالق األشياء
 .كالسجّبخ لمكػف  ،ألّف جسيعيع عجا السانػية يعتخفػف بأّف هللا ىػ الخالق ،كفخكا
*** 

 الجسعة:
 ىػ1441ذك القعجة  27
 ـ2020تسػز  17
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سِّى عشَجُه ثع أنتع " ىػ الحي خمقكع ِمغ شيٍغ ثع قَزى أَجبًل وأَجٌل مد 2سػرة األنعاـ  6

 َتستُخوَف "
ػف. : تستخكف بو، أؼ تذكُّ قزى لكع أجبًل كأجمكع مدسى عشجه(. تستخكف  ثعلع يقل: ) 

 :ذكخ السفدخكف أف ىيشا أجميغ
 أجل اآلخخة. كيقرج بو ابتجاء اآلخخة، ألنو ليذ ليا نياية.: األكؿ: أجل الجنيا، كالثاني -
، كالثاني بالسػت.كقيل -  : األكؿ ىػ كفاتو بالشـػ
 : األكؿ أجل الساضيغ، كالثاني أجل الباقيغ.كقيل -
 : األكؿ أجل األمع الدالفة، كالثاني أجل ىحه األمة.كقيل -
 االختخامي، بالغَخؽ كالحَخؽ كما شابو.: األكؿ األجل الصبيعي، كالثاني األجل كقيل -
 : أجل البعث. كقيل: األجل الثاني -

لعل األجل الثاني ىػ األجل األكؿ: أجل كإني أرػ أف ىحه السعاني ال تحتسميا اآلية. ك  
هللا أعمع. كقج يكػف األجل األكؿ: أجل اإلنداف، (، والجنيا، كالتقجيخ: )كىػ أجل مدسى عشجه

 اآلخخة.: أجل كاألجل اآلخخ
 

(، 60ر، ثع يبعثكع ؼيو ليقزى أجل مدسى" )األنعاـ كيعمع ما جخحتع بالشياقاؿ تعالى: " 
. كانطخ أؼ "، سائخ اآليات التي كرد فييا ذكخ "األجل السدسى: يبعثكع في الشيار، مغ الشـػ

 باالعتساد عمى السعجع السفيخس أللفاظ القخآف الكخيع.
 

     .(لحيَغ كفُخكا بخبِّيع َيعِجلػف ثع ا)ثع أنتع تستخكف: راجع اآلية الدابقة: 
 
كع 3سػرة األنعاـ  6 وَجيَخكع وَيعمُع ما تكِدبػَف  " وىػ هللُا في الدسػاِت وفي األرِض َيعمُع ِسخَّ
" 
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في : ىػ هللا السجّبخ فييسا. كقج يكػف السعشى : أؼ كىػكىػ هللا في الدسػات كفي األرض 
سخكع (، أؼ كيعمع 1/237جاشعي الشكت لمس. كفي األرض يعمع سّخكع كجيخكع )الدسػات

 لساذا قاؿ: جيخكع؟ لعل الجػاب أف جيخكع كسّخكع عشج هللا سػاء.كجيخكع في األرض. 
نو مغ عسل، مغ خيخ أك شخ. لع يقل: )يعمع سخكع كجيخكع كما : ما تكدبػ ما تكدبػف 

  كاألرض بالسفخد، ىكحا في جسيع القخآف.الدسػات بالجسع، (. تكدبػف 
 
 " وما تأتيِيع ِمغ آيٍة ِمغ آياِت ربِّيع إال كانػا عشيا ُمعِخضيَغ " 4سػرة األنعاـ  6

 : عغ الشطخ فييالة. معخضيغدات، أك دليل مغ األدآية مغ القخآف، أك معجدة مغ السعج 
 لع يقل: معخضيغ عشيا. كاالستجالؿ بيا.

 
 نباُء ما كانػا بِو َيدتيدئػَف "" فقج كحَّبػا بالحقِّ لسَّا جاَءىع فدػَؼ يأتييع أ 5سػرة األنعاـ  6

: فدػؼ أف الكحب نػع مغ االستيداء. أؼ. كىحا يعشي (يكحبػف ): بالحق: بالقخآف. لع يقل 
(. كربسا يكػف السعشى ليبلؾ الحؼ كعجكا بو في القخآف )كسا في اآلية التاليةيأتييع العحاب أك ا

 القخآف سيشتذخ، كسػؼ يأتييع أنباء انتذاره ىع أك ذرارييع مغ بعجىع. كفي اآلية تيجيج.أف 
 
ْغ لكع  6سػرة األنعاـ  6 " ألْع يَخوا كع أىمْكشا ِمغ قبِميع ِمغ َقخٍف مكشَّاىع في األرِض ما لْع نسكِّ

نذأنا ِمغ فأىمكشاُىع بُحنػِبيع وأوأرسمشا الدساَء عميِيع ِمْجراًرا وجعمشا األنياَر َتجخي ِمغ تحِتيع 
 بعِجىع قخًنا آخخيَغ "

: أمة، قـػ مقتخنػف في زمغ كاحج. كالقخف قج يعشي السجة، كفي تحجيجىا أقػاؿ قخف  
عاـ. كىحا قػؿ أكثخ أصحاب الحجيث الحيغ احتجػا بأف الشبي صمى هللا  100مختمفة، مشيا 

سشة )معاني القخآف لمشحاس  100ا"، فعاش ميو كسمع قاؿ لعبج هللا بغ ُبْدخ: "تعير قخنً ع
يقاؿ:  : مصًخا غديًخا كثيخ الرّب. فيي صيغة مبالغة.: كشَّا مكشَّاىع. مجراًرا(. مكشَّاىع2/324

إذا كثخت كالدتيا لمحكػر، كمئشاث: إذا كثخت كالدتيا لئلناث )معاني القخآف لمشحاس : امخأة محكار
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أنذأنا: خمقشا. لع يقل: )كع أىمكشا قبميع مغ قخف(. لع يقل: (. بحنػبيع: بدبب ذنػبيع. 324/ 2
 لع يقل: قخًنا آخخ. (.يعكمكشاىع في األرض ما لع نسكغ ل)كأنذأنا بعجىع(. لع يقل: )

كىحا مغ باب اإلخبار عغ األمع الساضية كسقػشيا كانييارىا، فعمى األمع كلػ كانت  
ييمظ ، فيحا التفخيط فداد، كالفداد الؿيع كالسبادغجأة إذا ما فخشت بقػية أال تغتّخ، فقج تدقط ف

  األمة.
 
" ولػ ندَّلشا عميَظ كتاًبا في ِقْخشاٍس فمَسدػُه بأيجيِيع لقاَؿ الحيَغ كفُخوا إْف  7سػرة األنعاـ  6

 ىحا إال ِسْحٌخ ُمبيٌغ "
ما دؿَّ : ا دؿَّ عمى بيانو بشفدو. البيِّغ: مكتاًبا: كالسرحف. قخشاس: كرؽ مكتػب. ُمبيغ 

خكا فمسدو الحيغ كفالُسبيغ أقػػ مغ البيِّغ. لع يقل: )لقالػا إْف ىحا(. لع يقل: )غيُخه عمى بيانو. ف
(. يفيع مغ اآلية أنيع يشكخكف مزسػف القخآف كيخكنو سحًخا، تساًما كسا لػ بأيجييع لقالػا إْف ىحا

 كيدعسػف أنو سحخ. ندلشا عمييع قخشاًسا ممسػًسا فإنيع يشكخكف ىحا القخشاس السمسػس
 
 " وقالػا لػال ُأنِدَؿ عميِو َممٌظ ولػ َأندلشا َممًكا لُقزي األمُخ ثع ال ُيشَطخوَف " 8سػرة األنعاـ  6

مييع بعحاب االستئراؿ، أك : ععميو: عمى دمحم. ممظ: يذيج بترجيقو. لقزي األمخ 
ُليا عميكعالسعشى: لقامت الداعة. قاؿ تعالى: " ُبو  قاؿ هللا إني مشدِّ فسغ يكفْخ بعُج مشكع فإني أعحِّ

ُبو أحًجا مغ العاَلسيغ عحاًبا (. أؼ مغ شمب آية ثع كفخ بيا استأصمو هللا 115" )السائجة ال أعحِّ
غ اإلنطار، ال مغ الشطخ. لع يقل: )ثع لع يشطخكا(. لع يقل: )كلػ سيمػف، م: ال يُ شطخكف فػًرا. ال يُ 

 (.عميو ممًكاأندؿ عميو ممظ(. لع يقل: )كلػ أندلشا 
 
 مِبدػَف "" ولػ جعمشاُه َمَمًكا لجعمشاُه رُجبًل وَلَمَبْدشا عمييع ما يَ  9سػرة األنعاـ  6

: ألف البذخ ال يدتصيعػف الشطخ إلى  السبلئكة. كىحا يجؿ كلػ جعمشاه ممًكا لجعمشاه رجبلً  
: ىل ىػ رجل أـ ممظ. كبيحا جعمشاه رجبًل لع يدتصيعػا تسييدهعمى جيميع بالسبلئكة أيًزا. كإذا 
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يعػدكف  : لمبدشا عمييع ما لبدػه عمى أنفديع. كبيحايمبدػف  يبقى المبذ قائًسا. لمبدشا عمييع ما
 : الخمط.  شمبات التعشت. التبذ عميو األمخ: اختمط، تذابو. المبذ كا بو مغءإلى ما بج

 
بالحيَغ َسِخخوا ِمشيع ما كانػا بِو  " ولقج اسُتيِدئ بُخُسٍل ِمغ َقبمَظ فحاؽَ  10سػرة األنعاـ  6

 َيدتيدئػَف "
: عاد عميو ما فعمو مغ مكخكه. االستيداء كالدخخية بسعشى كاحج، كفي حاؽ بو ما فعمو 

تيداء كختسيا اآلية تشػيع، إذ كرد االستيداء مختيغ، كالدخخية مخة كاحجة. بجأ اآلية باالس
 (.كا مشيعءلع يقل: )فحاؽ بالحيغ استيد  بو(.باالستيداء. لع يقل: )ما كانػا يدتيدئػف 

 
بيَغ " 11سػرة األنعاـ  6  " ُقْل ِسيُخوا في األرِض ثع انُطخوا كيَف كاَف عاؾبُة السكحِّ

. (: )كانتنطخ اعتبار. لع يقل: (. انطخكاخكا، سيحػا )سياحة تفكخ كاعتبار: سافسيخكا 
عاؾبة  عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث. كيف كاف عاؾبة: ىكحا في كل القخآف.

 : اليبلؾ. السكحبيغ
 
" ُقْل ِلَسغ ما في الدسػاِت واألرِض ُقْل هلِل َكَتَب عمى نفدِو الخحسَة  12سػرة األنعاـ  6

 ُخوا أنفَديع فيع ال ُيؤمشػَف "َلَيْجَسَعشَُّكْع إلى يػـِ الؿيامِة ال ريَب ؼيِو الحيَغ َخِد 
الغخض مغ الدؤاؿ كالجػاب ىػ التشبيو إلى أف الحؼ الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  

(. قل: يا دمحم. قل: 2/325ألرض قادر عمى بعثيع بعج السػت )معاني القخآف خمق الدسػات كا
ت كال تشتطخ : السخة األكلى لمدؤاؿ، كالثانية لمجػاب. فكأنو قاؿ لو اسأؿ، ثع أجب أنكردت مختيغ

يػـ الؿيامة الحؼ ال ريب : يـػ الؿيامة ال ريب ؼيو: فخض، أكجب. إلى جػاًبا مغ أحج.  كتب
: سبق في سػرة ريب ؼيو: يـػ ال ريب ؼيو ىػ يـػ الؿيامة. ليجسعشكع إلى يـػ الؿيامة ال ؼيو، أك
: البلـ ة.، كلعل السعشى: ليأتيّغ بكع إلى يـػ الؿيامة. لع يقل: ليجسعشكع في يػـ الؿيام87الشداء 

إلى يـػ الؿيامة  : ما كجو الخحسة ىشا؟ لعل الػجو أنو أميميعدو الخحسةالـ القَدع. كتب عمى نف
(. كربسا يكػف كجو الخحسة أف هللا يشرف العباد يـػ الؿيامة 1/325)معاني القخآف لمشحاس 
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سمة: "ال أيًزا. ج 20لحيغ خدخكا أنفديع فيع ال يؤمشػف: تكخرت في اآلية بعزيع مغ بعس. ا
 "يػـ الؿيامة".: حاؿ مغ ريب ؼيو"
ا عغ خدخىع، كاألمخ بالعكذ؟ : كيف جعل عجـ إيسانيع مدببً قاؿ الدمخذخؼ: فإف قمت 

 يارىع الكفخ، "فيع ال يؤمشػف"." في عمع هللا الختقمت: معشاه " الحيغ خدخكا أنفديع
 (.4/449بػ حياف أقاؿ أبػ حياف: ؼيو دسيدة االعتداؿ، بقػلو: الختيارىع الكفخ ) 
ية المغة، يبجك لي أف تداؤؿ الدمخذخؼ في محمو، كلكغ جػابو غيخ مقشع، أقرج مغ ناح 

 ال مغ ناحية االعتداؿ.
ع انطخكا كيف كاف عاؾبة قل سيخكا في األرض، ثاآلية الدابقة، نقخأ قػلو تعالى: " في 

يغ، كقػلو: "فيع ال سكحب" صفة لمالسكحبيغ". كىشا يبجك لي أف قػلو: "الحيغ خدخكا أنفديع
ىجؼ الدمخذخؼ، كلكغ " بسعشى أنيع خدخكا أنفديع ألنيع ال يؤمشػف. كىحا يػافق يؤمشػف 

 بػسيمة أخخػ.
أبعج مغ ذىب إلى أف مػضع "الحيغ" جخ نعتػًا : انتقج أبػ حياف ىحا التخخيج فقاؿكقج  

 (.4/448)صفة( لمسكحبيغ )أبػ حياف 
عمع. كقاؿ ىحا التخخيج ليذ بعيًجا، بل ىػ األقخب، وهللا أ إني أخالف أبا حياف كأرػ أف  

في مػضع آخخ : ليجسعشكع إلى يـػ الؿيامة أنتع الحيغ خدخكا أنفديع. بعس العمساء: التقجيخ
خدخكا أنفَديع فيع ال  الحيَغ آتيشاىُع الكتاَب َيعخفػنُو كسا َيعخفػَف أبشاَءىُع الحيغَ ) مغ الدػرة:

 الحيغ خدخكا أنفديع: بجؿ مغ الحيغ آتيشاىع. .20اآلية ( ُيؤمشػفَ 
 
 والشياِر وىػ الدسيُع العميُع " " ولُو ما سكَغ في الميلِ  13سػرة األنعاـ  6

 خ كثبت، أك مغ الدكػف ضج الحخكة.: استقسكغ: مغ الدكشى، أؼ 
 (.كما تحخؾ: )قاؿ بعزيع: ىشاؾ مححكؼ، تقجيخه: أؼ - 
الححؼ كالتقجيخ. كاقترخ عمى الداكغ ألف كل متحخؾ : ال حاجة ليحا ف كقاؿ آخخك  - 

 يدكغ، كليذ كل ما يدكغ يتحخؾ.
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(. كمغ 4/554ألف الداكغ أكثخ، كالستحخؾ أقل )الجر السرػف : أكثخ الداكغ بالحكخ، كقيل -
 السخمػقات ما يدكغ بالشيار، كيشتذخ بالميل.

 (.4/449شيء )أبػ حياف : كالسقرج في اآلية عسـػ كل قالػا -
: كما تحخؾ، كخز الدكػف بالحكخ ألنو أغمب الحاليغ عمى كقاؿ في اإلتقاف: أؼ 

(، كىػ 3/203كألف كل متحخؾ يريخ إلى الدكػف )اإلتقاف السخمػؽ مغ الحيػاف كالجساد، 
 قخيب مسا نقمو أبػ حياف. 

 
ُيصِعُع وال ُيصَعُع ُقْل  " ُقْل أغيَخ هللِا أتَِّخُح ولًيا فاشِخ الدسػاِت واألرِض وىػ 14سػرة األنعاـ  6

 إنِّي ُأِمخُت أْف أكػَف أوَؿ َمغ أسمَع وال تكػنغَّ ِمَغ السذخكيَغ "
ِعع كال ُيصَعع أتخح كلًيا. فاشخ: خالق، : أغيَخ هللِا فاشِخ الدسػات كاألرض كىػ ُيصالتقجيخ 

دسػات بالجسع، ال (.30تي فصخ الشاس عمييا" )الخـك فصخَة هللا الكمشو: الفصخة. قاؿ تعالى: "
ىػ غيخ محتاج إلى : َيخزؽ كال ُيخزؽ، الشاس في حاجة إليو ك ُيصِعع كال ُيصَعع كاألرض بالسفخد.

لي ال تكػنغ : أؼ كقيل مغ أمتو. كال تكػنغ مغ السذخكيغ :أحج. كفي قخاءة: كال َيْصَعُع. مغ أسمع
 (. مغ السذخكيغمغ السذخكيغ. لع يقل: )كأف ال أكػف مذخًكا(. لع يقل: )كأال أكػف 

 
 َرْيُت ربِّي عحاَب يػـٍ عطيٍع "" ُقْل إنِّي أخاُؼ إْف ع 15سػرة األنعاـ  6

 : ىػ يػـ الؿيامة.قل: يا دمحم. إف عريت ربي: جسمة اعتخاضية. يـػ عطيع 
 
   " َمغ ُيْرَخْؼ عشُو يػمئٍح فقج َرِحَسُو وذلَظ الفػُز السبيُغ " 16سػرة األنعاـ  6

رحسو: أؼ هللا. لع يقل: فقج ُرِحع. في مػضع ػـ الؿيامة. يمئح: ػ يُيرخؼ: أؼ العحاب.  
 (.30الجاثية آخخ: "ذلظ ىػ الفػز السبيغ" )

 
بخيٍخ فيػ " وإْف َيْسَدْدَظ هللُا ِبُزخٍّ فبل كاشَف لُو إال ىػ وإْف َيْسَدْدَظ  17سػرة األنعاـ  6

 عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "
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: ك الفقخ. الخيخ: العاؼية، أك الغشى. لع يقل: فيػ عميو قجيخ. التقجيخزخ: السخض، أال 
لع يقل: )فيػ قجيخ عمى  قجيخ عمى كذف الزّخ كقجيخ عمى الخيخ. فيػ قجيخ عميو كعمى غيخه.

 (.كل شيء
 
 َؽ عبادِه وىػ الحكيُع الخبيُخ "" وىػ القاىُخ فػ 18سػرة األنعاـ  6

 :عباده القاىخ فػؽ  
 : صمة زائجة.لعباده، "فػؽ"القاىخ  -
 القاىخ ليع السدتعمي عمييع. -
 القاىخ فػؽ قيخ عباده، قيخه فػؽ كل قيخ. -
 
" ُقْل أيُّ شيٍء أكبُخ شيادًة ُقِل هللُا شييٌج بيِشي وبيَشكع وُأوِحَي إليَّ ىحا  19سػرة األنعاـ  6

هللِا آليًة أخخى ُقْل ال أشيُج ُقْل إنَّسا ىػ إلٌو القخآُف أُلنِحَركع بِو وَمغ َبَمَغ أئشكع َلتذيجوَف أفَّ مَع 
 احٌج وإنشي َبخيء مسا ُتذخكػَف "و 

: األكلى مخات صخيحة. قل 4ذكخىا في اآلية : كرد : عمى صجؽ نبػتي. ُقلْ شيادة       
يجكف: أؼ لمدؤاؿ، كالثانية لمجػاب. ىػ يدأؿ كىػ يجيب بجكف انتطار جػاب مغ أحج. أئشكع لتذ

" ىي مغ قػؿ األخيخة كخرىا لكي يفيع أف جسمة: "إنسا ىػ إلو كاحج :أئشكع لتذيجكف. قلُقْل 
 :شيء بي، كليدت جسمة اعتخاضية. تذخكػف: تذخكػف بو. أؼّ الش
: تتزسغ ىحه اآلية أف هللا عد كجل يقاؿ عميو شيء. كاتفق الجسيػر عمى قاؿ ابغ عصية -

  الحدشى.سا لع يكغ مغ األسساء ذلظ، كخالف الجيع، ل
بخ شيادة، : قل هللا أك، لجاللة ما تقجـ عميو، كالتقجيخ: ىشاؾ مححكؼ مقجرقاؿ بعس العمساء -

 كىػ شييج بيشي كبيشكع.
ىا احتاج إلى تكخيخ (. ذلظ أنو لسا أضاؼ إلى الياء كحجقاؿ: "بيشي كبيشكع"، كلع يقل: )بيششا -

 (.4/567لسرػف الجر اذلظ السزاؼ )
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ألنحركع كألبذخكع، فححؼ السعصػؼ لجاللة السعشى عميو، أك اقترخ : ألنحركع: السعشى -
 عمى اإلنحار، ألنو في مقاـ تخػيف ليؤالء السكحبيغ بالخسالة، الستخحيغ غيخ هللا إلًيا.

خآف : كمغ بمغو القخآف، مغ عخب كعجع، أك مغ الثقميغ، أك مغ َبمػََغُو الق"كمغ بمغ": أؼ -
: كمغ بمغو القخآف، كمغ بمغ الحمع. فإذا كاف السعشى :أؼإلى يـػ الؿيامة. كقاؿ بعزيع: 

حمع، فالزسيخ يعػد عمى : كمغ بمغ العػد عمى القخآف، كإذا كاف السعشىي فزسيخ "بمغ"
تع كمغ (، أك أن(. التقجيخ: ألنحركع بو أنتع كمغ بمغو )القخآف4/460اإلنداف )أبػ حياف 

 غ غيخكع. : مغ بمغ الحمع مشكع كمبمغ الحمع. السعشى ىشا
*** 
 باآلية: 1 ممحق

 .54( الكيف ككاَف اإلنداُف أكثَخ شيٍء َجَجالً ) -
 .11( الذػرػ ليذ كسثمو شيء) -
 .35( الصػر أـ ُخمقػا مغ غيخ شيء أـ ىع الخالقػف ) -
*** 

 باآلية: 2ممحق 
 ىل يجػز إشبلقيا عمى هللا؟ (شيء)كمسة 

 أنا أرػ جػازىا مع مغ أجازكىا.

 العاقل:شيء: يصمق عمى غيخ 

 .92( آؿ عسخاف كما تشفقػا مغ شيء فإف هللا بو عميع)

*** 

 كيصمق عمى العاقل:

 .54( الكيف ككاَف اإلنداُف أكثَخ شيٍء َجَجالً )
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*** 

 كيصمق عمى هللا:

 .19( األنعاـ ُقْل أّؼ شيٍء أكبُخ شيادًة ُقِل هللُا شييٌج بيشي كبيشكع) -

 .88( القرز كلُّ شيء ىالٌظ إال كجَيو) -

 .11( الذػرػ ليذ كِسثمو شيء) -

 .35( الصػر أـ ُخِمقػا ِمغ غيِخ شيٍء أـ ىُع الخالقػفَ ) -

 في الحجيث:

 "ال شخَز أغيُخ مغ هللا عد كجل" )متفق عميو(.

 أؼ يجػز أيًزا إشبلؽ كمسة )شخز( عمى هللا.

 ربسا يكػف في ركاية أخخػ: ال أحج، أك ال شيء.

*** 

 ىل تصمق كمسة )شيء( عمى القخآف؟

 في القخآف:

 .93( األنعاـ أكحي إلي كلع ُيػَح إليو شيء)

 في الحجيث: 

 ىل معظ مغ القخآف شيء؟ )متفق عميو(.
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 )شيء( ىشا في حق القخآف مختمفة في نطخؼ عغ )شيء( في حق هللا.

 شيء ىشا بسعشى: الشفي في اآلية )ال شيء(، كبسعشى جدء في الحجيث )لمتبعيس(.

لكغ إذا صح إشبلؽ كمسة )شيء( عمى هللا فإشبلقيا عمى القخآف يجػز مغ باب أكلى، وهللا 
 أعمع. 

 ، أؼ: كل شيء ما عجاه. فبل تعارض.62( سػرة الدمخ هللا خالق كل شيء)

كيدتذكل بعس العمساء ىحه الرفة، ألف كمسة )شيء( في الحياة الجارجة، عشجنا كعشج األمع 
 العاقل. أرػ أنو يجب تخؾ ىحا االعتقاد لسا قالو القخآف كالحجيث الرحيح.األخخػ تختز بغيخ 

كال يحدغ الخػض كثيًخا في ىحه السدألة، كسا فعل بعس السذايخ، ألنيا مغ السدائل الجؾيقة 
 التي ىي عمى الحّج، كيشصبق عمييا ما جاء في الحجيث:

مغ خمق هللا؟! أك كسا قاؿ )متفق ال يداؿ السخء يدأؿ مغ خمق ىحا؟ مغ خمق ىحا؟ حتى يقػؿ: 
 عميو(. 

 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 الجسعة:

 ىػ1441رمزاف  16

 ـ2020أيار  08
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" الحيَغ آتيشاىُع الكتاَب َيعخفػنُو كسا َيعخفػَف أبشاَءىُع الحيَغ خدخوا  20سػرة األنعاـ  6
 أنفَديع فيع ال ُيؤمشػَف " 

 .12". كقج كرد مثميا في اآلية غ آتيشاىعالحيغ خدخكا أنفديع: بجؿ مغ "الحي 
"، كىػ أقخب ممفػظ محكػر، أؼ لزسيخ في "يعخفػنو"، كىػ الياء، قج يعػد عمى "الكتابا -

 يعخفػف كتابيع، كؼيو ذكخ نبػة دمحم صمى هللا عميو كسمع.
 ".ػد عمى الخسػؿ، كىػ األكفق لقػلو: "كسا يعخفػف أبشاءىعكقج يع -
 (.19نعاـ األ"كأكحي إلي ىحا القخآف" )لو: " لقػ أك عمى "القخآف -
 (.19أك عمى التػحيج، لقخب قػلو: "إنسا ىػ إلو كاحج" )األنعاـ  -
 أك عمى ىحا كمو، وهللا أعمع. -

 
معشى اآلية أف أىل الكتاب يعخفػف الشبي صمى هللا عميو كسمع مغ خبلؿ كتبيع كسا يعخفػف 

 يخدخكف أنفديع في الجنيا كاآلخخة.أبشاءىع، كمع ذلظ فيع يعانجكف كال يؤمشػف، كبحلظ 
 
إنَُّو ال ُيْفِمُح " وَمغ أضمُع مسَِّغ افتخى عمى هللِا َكِحًبا أو كحََّب بآياتِو  21سػرة األنعاـ  6

 الطالسػَف " 
لع يقل: إنو  : آيات القخآف، معجدات هللا.معشاه الشفي، ال أحج أضمع. آياتواستفياـ إنكارؼ،  

 لع يقل: )إنو ال يفمح السكحبػف(. ال يفمح. قاؿ: إنو ال يفمح الطالسػف.
 
كاؤكُع الحيَغ كشتع " ويػـَ َنْحُذُخُىع جسيًعا ثع نقػُؿ لمحيَغ أشخكػا أيَغ شخ  22سػرة األنعاـ  6

 َتدُعسػَف " 
كشتع: في ع. : ثع نقػؿ لمحيغ أشخكػا مشيالؿيامة كالحذخ كالحداب. التقجيخ: يـػ يـػ 
. "ـ يحذخىع ثع يقػؿكيػ . كاالستفياـ لمتػبيخ. كفي قخاءة: ": تدعسػنيع شخكاء تدعسػف  الجنيا.

 (.  40بلئكة أىؤالء إياكع كانػا يعبجكف" )سبأ ًعا ثع يقػؿ لمسيسكيـػ يحذخىع جفي مػضع آخخ: "
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 ربِّشا ما كشَّا ُمذخكيَغ " " ثعَّ لْع تكْغ فتشُتيع إال أْف قاُلػا وهللاِ  23سػرة األنعاـ  6
لشرب بجؿ الخفع. في قخاءة الخفع: فتشة: : فتشَتيع، بافتشتيع: نتيجة اختبارىع. كفي قخاءة 

(. لع يقل: 1/238اسع تكغ. في قخاءة الشرب: فتشة: خبخ. كالشرب أفزل )الشكت لمسجاشعي 
ي الفتشة مؤنثة كى (، إذا قخئت الفتشة بالشرب. الدبب أفيكْغ، مع أف االسع محكخ )قػليع
تقجيخ: إال مقالتيع )الشكت لمسجاشعي : يجػز أف يكػف الاألقخب إلى الفعل. كقاؿ الدجاج

، 1/330ّخاء معاني القخآف لمف(. كفي قخاءة: وهللِا ربَّشا، عمى الشجاء، أؼ: وهللِا يا ربَّشا )1/239
ىع  :الشعت أك البَجؿ. ما كشا مذخكيغ ( عمى(. كقخاءة الخفس )الجخّ 2/77كمعجع القخاءات 

، كأف كحبيع ال يشفعيع : كيف يكحبػف مع عمسيع أف هللا يعمع كحبيعكاذبػف في قػليع. الدؤاؿ ىشا
: جخكا عمى عادتيع في الجنيا، كىي الشفاؽ! لعل الفتشة ىشا بسعشى في اآلخخة؟ قاؿ الحدغ

: لسا كاضح كمعشاىا غامس! قاؿ مجاىج ياالكحب، فيحا السعشى يعيغ عمى فيع اآلية، التي لفط
ربشا ما كشا  وهللاػف مغ الشار إال السذخكيغ، قالػا: "رأكا الحنػب تغفخ إال الذخؾ، كالشاس يخخج

 (.1/327مذخكيغ" )معاني القخآف لمشحاس 
 
 وضلَّ عشيع ما كانػا َيفتخوَف " " انطْخ كيَف كَحبػا عمى أنفِديع 24سػرة األنعاـ  6

 كحب أك : يفتخكنو مغضلَّ عشيع ما كانػا يفتخكف: ضلَّ ضبلُليع. يفتخكف  غاب. :ضلَّ  
 شخؾ أك مغ أصشاـ يعبجكنيا.

 
" وِمشيع َمغ يدتسُع إليَظ وجعمشا عمى قمػِبيع أكشًَّة أْف يفقيػُه وفي آذاِنيع  25سػرة األنعاـ  6

إْف ىحا إال  ُيجادلػنَظ يقػُؿ الحيَغ كفخواَوقًخا وإْف َيَخوا كلَّ آيٍة ال ُيؤِمشػا بيا حتى إذا جاؤوَؾ 
 أساشيُخ األوليَغ "

د في األكلى محسػؿ (. اإلفخا42: "كمشيع مغ يدتسعػف إليظ" )يػنذ كفي مػضع آخخ 
(. أكشَّة: 3/252ك  2/295ع في الثانية محسػؿ عمى السعشى )السقتزب "، كالجسعمى لفع "َمغ

: لئبل سع، صسًسا. لع يقل: كجعمشا عمى قمبو. أف يفقيػه يسشع مغ الد: ثقبلً أغصية، أغذية. كقًخا
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لع يقل: )حتى إلى القخآف كال يفيسػنو.  يفقيػه. السقرػد بالشرف األكؿ مغ اآلية أنيع يدتسعػف 
 إذا جاءكا(. لع يقل: )حتى إذا جادلػؾ(. فعل: )جاء( ىشا: فعل مداعج.

لع (. السزسخ. لع يقل: )قاؿ الحيغ كفخكاقػلػف إف ىحا إال أساشيخ األكليغ(، أضيخ يلع يقل: )
رع يفيج التججد كالتكخيخ. أساشيخ: خخافات. السزايقل: )حتى إذا جاءكؾ يجادلػنظ يقػلػف(. 

 : األمع الساضية. األكليغ
 
 كػَف إال أنفَديع وما َيذعخوَف "" وىع يشَيْػَف عشُو ويشَأْوَف عشُو وإْف ُييم 26سػرة األنعاـ  6

: خكف أف كبالو عائج عمييع. لع يقل: بحلظ، ما يذعما ُييمكػف. ما يذعخكف إْف ُييمكػف:  
مى : ضسيخ يعػد ع)إْف ُييمكػف بحلظ إال أنفديع(. لع يقل: )كىع يشيػف عشو يشأكف عشو(. ىع

: عمى سيخ يعػد عمى القخآف، كقيل أيًزاض "الحيغ كفخكا" )في اآلية الدابقة(، كالياء في: "عشو"
" غيخىع عغ االستساع إلى القخآف، "كيشأكف " ميو كسمع. كالسعشى أنيع "يشيػف هللا ع دمحم صمى

مشتيػف، أك ُمِزّمػف بأنفديع عغ االستساع إليو أيًزا، خذية التأثخ كاالستجابة، فيع ناىػف 
 ضاّلػف. 
 :ًجا عمى دمحم صمى هللا عميو كسمعكإذا كاف الزسيخ عائ 
" بأنفديع كحلظ، أؼ ال يأتػنو كال كيشأكف "، فالسعشى أنيع "يشيػف" الشاس عغ اتباعو -

 يتخكػف أحًجا يأتيو، فزّمػا كأضّمػا.
" عغ " عغ إذايتو، "كيشأكف ، "يشيػف أك أف السعشى أف بعزيع، كأبي شالب كغيخه  -

 ىجايتو.
. فيع : ىع أشج الشاس معو في العبلنية، كأشجىع عميو في الدخّ أك في ركاية أخخػ   -

: يفعمػف الذيء كيخحلػنو في الباشغ، أك متشاقزػف خ، : يشرخكنو في الطاىمشافقػف 
 كنؿيزو.    

: جشاس شبو تاـ. فػزف الكمستيغ كاحج، كالحخكؼ كاحجة كفي قػلو "يشيػف" ك"يشأكف" 
( اء في األكلى، في مقابل اليسدة )أك األلفمتجاندة، كتدمدميا كاحج، عجا حخفػًا كاحًجا، ىػ الي

اء "جشاس الترخيف" أك "جشاس التحخيف". كمثمو قػلو تعالى: األخخػ. كىحا ما سساه العمس في
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الخيل معقػد " :صمى هللا عميو كسمع(، كقػلو 75غافخ كشتع تفخحػف... كبسا كشتع تسخحػف" )بسا "
: "كىع َيحدبػف أنيع لى(. كقخيب مشو قػلو تعاكغيخه 4/34ركاه البخارؼ " )في نػاصييا الخيخ

كقػؿ (. كربسا يكػف الفخؽ بيغ الكمستيغ في الذكل فقط، دكف الحخكؼ، 104الكيف " )ُيحدشػف 
: المياة، لحسة في يى بالفتحزع: العصية، كالمَّ يى بال"، كالمُّ بعس العخب: "المُّيى تفتح المَّيى

، 4/471حياف  ، كأبي7/171انطخ تفديخ الصبخؼ ة )ة تفتح الذييّ كالسعشى أف العصيّ الحمق. 
 (.4/580رػف كالجر الس

نعع ىشاؾ فخؽ بيغ المفطيغ في آية األنعاـ، كلكغ خفاء الفخؽ بيغ المفطيغ يذبو خفاء   
الفخؽ بيغ الفعميغ. فقج كانػا يحاكلػف إخفاء مػاقفيع بذتى الػسائل الجؾيقة كالخؽية. كبقجر ما 

 عشو. كمسا نيػا عشو نأكا عشو.   يشيػف عشو يشأكف 
خآف ما ال يحرى مغ المصائف كالشكات كالجقائق كاألسخار. إذا بحثت كأخيًخا فإف في الق        

 !دت إال محاكلة في بحخ ال ساحل لوعشيا فمغ تذبع مغ القخآف، كلغ تسّل. كمحاكلتشا ىحه لي
 
َب بآياتِ  27سػرة األنعاـ  6 ربِّشا  " ولػ َتخى إذ ُوِقُفػا عمى الشاِر فقاُلػا يا ليَتشا ُنَخدُّ وال ُنكحِّ

 ونكػَف ِمَغ السؤمشيَغ "
: تأتي لمساضي، لكغ الخبخ لرحتو كصجؽ مغ أخبخ بو صار لع يقل: )كلػ رأيت(. لػ 

: لخأيت أمًخا (. جػاب "لػ" مححكؼ، كتقجيخه1/240)الشكت لمسجاشعي  بسشدلة ما كقع فعبلً 
قفػا عمى الشار: (. كُ 1/240الجػاب ؼيو تعطيع لؤلمخ كتفخيع )الشكت لمسجاشعي ىائبًل. كححؼ 

 :في معشاه ثبلثة أقػاؿ
 : عخفت حؿيقتو.دخمػىا. يقاؿ: كقفت عمى ما عشج فبلفأُ  -
 رأكىا. -
، كانطخ اآلية 1/328آف لمشحاس معاني القخ ا بيا( كىي مغ تحتيع )مّخك جازكا عمييا ) -

نجمػا كالت حيغ  : إلى الجنيا.يكػف ُكقفػا بسعشى ُحبدػا. الػقف: الحبذ. نخدّ (. كربسا 30
يا ليتشا: يا: أداة تشبيو. ليت: مغ أخػات إّف. نا: اسع ليت في محل نرب. جسمة مشجـ. 

 نخّد: خبخ ليت.
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ُب، كنكػُف )معجع القخاءات  خ في قخاءة الشرب عمى (. التقجي2/78كفي قخاءة: كال نكحِّ
عمى الحاؿ قجيخ في قخاءة الخفع : كأف ال نكحَب، كأف نكػَف. كالتإضسار "أف"، أؼ

نكحُب، كيجػز أف يكػف عمى إضسار مبتجأ، أؼ  ( كاالستئشاؼ، أؼ كنحغ ال)القصع
لثاني قجره السجاشعي )نكت كنحغ ال نكحُب. ففي قخاءة الخفع تقجيخاف، كالتقجيخ ا

(، كلكشو مخدكد إلى األكؿ، ألف الحاؿ إعخاب جسل، كالسبتجأ كالخبخ إعخاب 1/241
 كنكػف مغ السؤمشيغ: أؼ بيا، باآليات. مفخدات، فبل تشافي بيشيسا.

 
وا لعاُدوا ِلَسا  28سػرة األنعاـ  6 ُنُيػا عشُو وإنَّيع " بْل بجا ليع ما كانػا ُيْخُفػَف ِمغ قبُل ولػ ُردُّ

  لكاذبػَف " 
كا : مغبجا: ضيخ. يخفػف: يخفػنو. يخفػف مغ قبل   : فخًضا.أمخ البعث كالؿيامة. لػ ُردُّ

شييع كرغبتيع في اإليساف. لع يقل: )ما كانػا يخفػف : في قػليع كتسنيػا عشو: مغ الكفخ. كاذبػف 
 لع يقل: )إنيع لكاذبػف(. (.قبلُ 
 
 شا الجنيا وما نحُغ ِبسبعػثيَغ "" وقالػا إْف ىي إال حياتُ  29سػرة األنعاـ  6

: ليذ ىشاؾ حياتشا الجنيا ج ذلظ. إْف ىي إال: نحياىا ثع نسػت، كال بعث بعحياتشا الجنيا 
 إال حياتشا الجنيا. ليذ ىشاؾ بعث كال آخخة.

 
" ولػ َتخى إذ ُوِقُفػا عمى ربِّيع قاَؿ أليَذ ىحا بالحقِّ قالػا بَمى وربِّشا قاَؿ  30سػرة األنعاـ  6

 ُقػا العحاَب بسا كشتع تكفخوَف "فحو 
عمى حكسو قفػا عمى ربيع: كُ : أؼ ربيع. ُكقفػا: ُحبدػا لمحداب. الػقف: الحبذ. قاؿ 

سػنو يع كانػا يدع: أىحا حق، ألنعث الحؼ عايشػه كشاىجكه. السقرػد: أؼ البىحا كقزائو.
 : في الجنيا. تكفخكف  باشبًل. العحاب: في اآلخخة.
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" قج خِدَخ الحيَغ كحَُّبػا بمقاِء هللِا حتى إذا جاءتيع الداعُة بغتًة قالػا يا  31سػرة األنعاـ  6
ششا فييا وىع َيحِسمػَف أوزاَرىع عمى   ضيػِرىع أال ساَء ما َيِدُروَف "حدخَتشا عمى ما فخَّ

اب فييا. بغتة: سي كحلظ لدخعة الحد: الؿيامة، سكحَّبػا بمقاء هللا: كحَّبػا بالبعث. الداعة 
: يا لمشجاء، ما الفائجة في نجاء الحدخة كىي ال تجيب؟ الشجاء إنسا يكػف لمبذخ. فجأة. يا حدختشا

التشبيو عميو، نادتو. يا حدختشا: أبمغ مغ: تحدخنا.  الجػاب أف العخب إذا أرادت تعطيع شيء، أك
خنا. فييا: مغ قبل في الجنيا. أكزارىع: أثقاليع، ذ : يحسمػف نػبيع. ساء: بئذ. يدركف فخَّششا: قرَّ

 كف(: في محل رفع فاعل.در جسمة )ما يمغ أكزار. 
 
لمحيَغ يتَُّقػف أفبل  " وما الحياُة الجنيا إال لِعٌب وليٌػ وَلمجاُر اآلخخُة خيخٌ  32سػرة األنعاـ  6

 تعقمػَف "
  دعػة لسا يجب أف يكػنػا عميو(، الىحا كصف لسا عميو الشاس )كصف ما ىػ كائغ 

: قاؿ ا لع تتخح مصية لآلخخة. لعب كليػ(. فالحياة الجنيا ىي كحلظ م)كصف لسا يجب أف يكػف 
: ليػ مخات، كمخة 3العبارة في القخآف  النقصاع لّحاتيا كقرخ مّجتيا. كردت ىحهبعس العمساء: 

الميػ، إال مغ آمغ كلعب. لعل ذلظ ألف األغمب عمى السذخكيغ، كالغالب عمى الشاس، المعب ك 
(، كمغ حيث (. اآلخخة خيخ: مغ حيث السجة )الخمػد7/194عسل صالًحا )تفديخ ابغ عاشػر ك 

 :يقل: )كلمحياة اآلخخة(. كانطخ قػلو تعالىالشػع. لع الكع ك 
الحجيج يشكع كتكاثخ في األمػاؿ كاألكالد" )إنسا الحياة الجنيا لعب كليػ كزيشة كتفاخخ ب" -

20.) 
 (.51كلعًبا كغخَّتيع الحياة الجنيا" )األعخاؼ ا الحيغ اتخحكا ديشيع ليػً " -

السشتذخة في العالع )ألعاب قسار  مغ أراد أف يفيع ىحه اآلية فميزع أمامو قائسة باأللعاب
 ، أك ضاّر.ةكغيخىا(، مسا ىػ عجيع السشفع

 
بػنَظ  33سػرة األنعاـ  6 لطالسيَغ ولكغَّ ا" قج نعمُع إنُو َلَيْحُدُنَظ الحي يقػلػَف فإنَّيع ال يكحِّ

 بآياِت هللِا يجحجوَف "
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لعل التقجيخ:  : ىشا لمتحقيق دخمت عمى السزارع، كأصمو ماٍض.قج نعمع: قج عمسشا. قج 
ُيْحِدُنَظ، قخاءة أخخػ. يقػلػف: يقػلػنو: شاعخ، : لَ كفي قخاءة قج عمسشا كال زلشا نعمع )عمسشا كنعمع(.

 ؽ عشجىع، إذ كانػا يرفػنو باألميغ. ال يكحبػف : ألنظ مرجمجشػف. ال يكحبػنظ ساحخ، كاىغ،
جحجه حقو: أنكخ عميو حقو. الطالسيغ: : اإلنكار. شخرظ كلكغ يكحبػف نبػتظ. الجحػد

: آيات القخآف، أك الكافخيغ. يجحجكف: ىشا يكفخكف. جحج اآلية: أنكخىا ككفخ بيا. آيات هللا
أضيخ (. : )كلكشيع بآيات هللا يجحجكف قل كصجؽ نبػة الشبي. لع يالسعجدات الجالة عمى كجػد هللا

: الطمع. كربسا أضاؼ إلييع ىحه الرفة ألف تكحيب هللا أشج السزسخ، كأضاؼ ليع صفة أخخػ 
: ال يكحبػنظ بل يكحبػف هللا، أؼ ما جئت بو مغ عشجه. أفطع مغ تكحيب الشبي. كأف السعشىك 

كلكغ )لع يقل:  لفعمتيع الذشعاء. يػيلكتدمية لو. كلكغ ؼيو أيًزا ت كؼيو تخؽيف عغ الشبي
 .(الطالسيغ بآيات هللا يكّحبػف 

 
بػا وُأوُذوا حتى أتاُىع  34سػرة األنعاـ  6 بْت ُرُسٌل ِمغ َقبِمَظ فربُخوا عمى ماُ كحِّ " ولقج ُكحِّ

َؿ لكمساِت هللِا و   لقج جاءَؾ ِمغ نبأ الُسخَسميَغ "نرُخنا وال ُمبجِّ
قبمظ كأكذكا. لكمسات هللا: لػعجه بالشرخ. نبأ: خبخ. جاءؾ رسل مغ : كلقج كحبت التقجيخ 

لعل السقرػد: ما جاء في . صسئشظ بالشرخىؤالء السخسميغ ما ي : جاءؾ مغ نبأمغ نبأ السخسميغ
 أكؿ اآلية. 

السعشى كمخاعاة الفاصمة. لع يقل:  : مغ نبأ الخسل، عجؿ عغ الخسل إلى السخسميغ التحادلع يقل
  (.سل)كجاءؾ مغ نبأ الخ 

 
" وإْف كاَف َكُبَخ عميَظ إعخاُضيع فإِف استصعَت أْف تبتغَي نَفًقا في األرِض  35سػرة األنعاـ  6

 ى فبل تكػنغَّ ِمَغ الجاىميَغ " أو ُسمًَّسا في الدساِء فتأتَييع بآيٍة ولػ شاَء هللُا لجسَعيع عمى الُيجَ 
السػضع السختفع الحؼ : مرعًجا، دَرًجا. كىػ مذتق مغ الدبلمة، ألنو يدمسظ إلى ُسمًَّسا 

. آية ، كأنا ية عتاب ال يخمػ مغ شجة مع الشبي: معجدة. كالخصاب في ىحه اآلتخيجه. كُبخ: شقَّ
كلػ لع يكغ نبًيا متػاضًعا عبًجا ، كلػ كاف متعاضًسا كسا يفعل الكبار  ال أتجخل بيغ هللا كرسمو.
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غيا. كىحا خصاب هللا مع نبيو، كال يسكغ أف مغ ذكؼ الجاه، ألخفى ىحه اآلية كأمثاليا كلع يبمّ 
مغ عادة بعس السفدخيغ في مثل ىحا السػضع أف يقػلػا: الخصاب كػف خصاًبا لشا مع الشبي. ي

 لمشبي كالسخاد أمتو، كؼيو نطخ.
" مححكؼ إفْ لغ تدتصيع أف تبتغي(. جػاب " فإنظلع يقل: )كإف استصعت أف تبتغي(. التقجيخ: )

(. فسغ : )فبل تكغ مغ الجاىميغ(. لع يقل: )فبل تكغ جاىبلً : ما آمشػا أك ما اىتجكا. لع يقلتقجيخه
ضغ مغ البذخ أنو يدتصيع جسع الشاس كميع عمى اليجػ فيػ جاىل، ألف مغ أعمسو هللا بذيء 

 تو جيل.فأخح بغيخه فيػ جاىل. فالعمع عمع هللا، كمخالف
 
 " إنَّسا يدتجيُب الحيَغ َيدسعػَف والَسْػَتى يبعُثيُع هللُا ثع إليِو ُيخجعػَف " 36سػرة األنعاـ  6

حق، : شمًبا لمف بالقبػؿ أك عجـ القبػؿ. يدسعػف : قج تكػ االستجابة: القبػؿ. اإلجابة 
السعشى أنيع ال  : السعشى عمى ضاىخه، أك ىع بسعشى الكفار. لعليدسعػف سساع األحياء. السػتى

في اآلية تيجيج لع يقل: )كإليو ُيخجعػف(. (. : )ثع يخجعػف إليومػتى. لع يقليدسعػف، كأنيع 
 لمكفار بالبعث كالحداب.

 
َؿ آيًة  37سػرة األنعاـ  6 َؿ عميِو آيٌة ِمغ ربِِّو ُقْل إفَّ هللَا قادٌر عمى أْف ُيشدِّ " وقالػا لػال ُندِّ

 َخىع ال يعمسػَف " ولكغَّ أكث
: ضاىخىا أنيع ال يعمسػف أنو لػال: لػ، ىبل. لع يقل: لػال ُندِّلت. آية: معجدة. ال يعمسػف  

كقالػا لػال أندؿ : "8عحبيع عحاب استئراؿ. في اآلية  قادر، كحؿيقتيا أنو إذا ندَّؿ آية فمع يؤمشػا
قاؿ مغ سػرة السائجة: " 115اآلية . كفي عميو ممظ كلػ ندلشا ممًكا لقزي األمخ ثع ال ُيشطخكف"

بو عحابً  بو أحًجا مغ العالسيغهللا إني مشدِّليا عميكع فسغ يكفْخ بعُج مشكع فإني أعحِّ ـ يقل: ". ا ال أعحِّ
  )كلكشكع ال تعمسػف(.

 
" وما ِمغ دابٍَّة في األرِض وال شائٍخ يصيُخ بجشاَحيِو إال أمٌع أمثاُلكع ما  38سػرة األنعاـ  6

ششا في الكتاِب ِمغ شيٍء ثع إلى ربِّيع ُيحذخوَف "    فخَّ
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: كل ما يجب عمى األرض مغ إنداف كحيػاف. بالجابة كالصائخ جسع بيغ ما ىػ عمى دابة 
يث إنيا أجشاس أك : مغ حع عغ األرض. أمع أمثالكعكما ارتفاألرض كما ىػ في األرض 

: زيادة . يصيخ بجشاحيو(األرض كال شائخ إال أمع أمثالكع كما مغ دابة فيجساعات. لع يقل: )
لع يقل: )ثع الجكاب كالصيخ. ك  البذخ حذخكف: أؼ. يُ ، أك لفت نطخ إلى الجشاحيغبياف، أك تػكيج

 إلى ربكع تحذخكف(.
قتيا بسا تقجـ مغ اآلية، : لع تتزح لي عبلفخششا في الكتاب مغ شيءفمشا. ما : أغفخَّششا

 :كمعشاىا
ما تخكشا في القخآف مغ شيء، أؼ ما أخل ؼيو بذيء مغ أمػر الجيغ التي يحتاج إلييا العباد،  -

إما مفربًل يدتغشي عغ التفديخ، أك مجسبًل يحتاج إلى تفديخ. فيحا عاـ مخرػص ببياف 
ا أشبو خفتيا، فالقخآف ليذ ؼيو تفاصيل عمع الصب أك عمع الحداب أك ماألشياء التي يمـد مع

(. كىحا مفيج لسغ يغالػف في التفديخ العمسي 12/215ذلظ مغ العمـػ كالسعارؼ )تفديخ الخازؼ 
 كاإلعجاز العمسي.

 ما فخششا في القخآف مغ شيء ُيِخلُّ ؼيو أك َيشقز مشو، بل ىػ سميع مغ الشقز كالخمل. -
 (.1/242ع الحجج كالبخاىيغ عمى مخالؽيو )الشكت لمسجاشعي ؼيو جسيذكخ  -
: المػح السحفػظ، كليذ القخآف. كربسا يكػف ىحا السعشى أليق كقج يكػف السقرػد بالكتاب -
 : لدباؽ كالدياؽ. كانطخ قػلو تعالىبا
لشا عم" -  (.89يَظ الكتاَب ِتبياًنا لكلِّ شيٍء" )الشحل كندَّ
 (.54، كقخيب مشو في الكيف 89سخاء اإللمشاس في ىحا القخآف مغ كل مثل" )ا كلقج صخفش" -
 
" والحيَغ كحَّبػا بآياِتشا ُصعّّ وُبْكٌع في الطُمساِت َمغ يذأ هللُا ُيْزِمْمُو وَمغ  39سػرة األنعاـ  6

 َيْجَعْمُو عمى صخاٍط مدتؿيٍع " يذأ 
بًجا، كإذا بالحق أكع: ال يشصقػف ). بُ بآياتشا: بآيات القخآف. صع: ال يدسعػف )سساع قبػؿ( 

لو. : إضبلنصقػا ال يقػلػف الحق(. لع يقل: )صٌع بكٌع(. في الطمسات: ال يبرخكف. مغ يذأ هللا
 الميع اجعمشا عمى صخاشظ السدتؿيع.: صخاط اإلسبلـ، صخاط االستقامة. صخاط مدتؿيع
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" ُقْل أرأيَتُكع إْف أتاُكع عحاُب هللِا أو أتتكُع الداعُة أغيَخ هللِا تْجعػَف إْف  40سػرة األنعاـ  6

                                 كشُتع صادقيَغ "  
ف: تعبجكف، أك تجعػف مغ الجعاء : الؿيامة. تجعػ الداعةعحاب هللا: لعمو عحاب الجنيا.  

عػتع : لػ دلجعاء كالعبادة متقارباف. صادقيغيجعػ مغ يعبجه، فا(، كاإلنداف ف العحابذ)لك
"، هللا تجعػف لكشتع كاذبيغ. فقػلو: "إف كشتع صادقيغ : لػ قمتع غيخغيخه لكشتع كاذبيغ. التقجيخ

إال أف يكػنػا صادقيغ. أرأيَتُكع: جسع فييا بيغ أؼ اآلف في الجنيا، أما في اآلخخة فمغ يدتصيعػا 
(، كالكاؼ لمتػكيج 161تاء الزسيخ، ككاؼ الخصاب )كذف السعاني ص عبلمتي الخصاب: 

 (.73(، بسعشى: أرأيتع )الراحبي ص 1/309)سخ صشاعة اإلعخاب 
 : كانطخ أيًزا قػلو تعالى 
، ىل ُييمظ إال القػـُ الطالسػف" )األنعاـ قل أرأيَتُكع إْف أتاكع عحاب هللا بغتًة أك َجيخةً " -

47.) 
ريَتو إال قميبًل" لحؼ كخَّمَت عميَّ لئغ أخَّختشي إلى يػـِ الؿيامِة ألْحَتِشَكغَّ ذُ قاؿ أرأيَتَظ ىحا ا" -

 (. 62)اإلسخاء 
 يأتيكع بو" قل أرأيُتع إْف أخح هللا سسَعكع كأبراَركع كختَع عمى قمػِبكع َمغ إلٌو غيُخ هللاِ " -

 (.46)األنعاـ 
 

 : يخد كثيًخا في القخآف.أرأيتع، أرأيت
 : لع يخد إال في السػاضع أعبله، كىي ثبلثة مػاضع، اثشاف مشيا في سػرة األنعاـ. أرأيتكع، أرأيتظ

 
 :لمعخب في "أرأيت" لغتاف كمعشياف 
 : أرأيت زيًجا؟ أؼ بعيشظ.أحجىسا أف تدأؿ الخجل -
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: أخبْخني جاز أف تختمف كثانييسا أف تقػؿ: أرأيت كأنت تخيج: أخبْخني. فإذا كانت بسعشى -
اشب، كجاز أف تترل بيا الكاؼ مذعخة باختبلؼ السخاشب، كتبقى التاء باختبلؼ السخ

 (.4/508ػ حياف أبمفتػحة، كحاليا لمػاحج السحكخ ) التاء
 

 : أخبخكني.ية أعبله ىي بسعشى" في اآلكىحا يعشي أف "أرأيتكع
 
 ُتذخكػَف "إْف شاَء وتشَدػَف ما " بل إياُه تْجعػَف ؼيكذُف ما تْجعػَف إليِو  41سػرة األنعاـ  6

الثانية فيي مغ الجعاء، كالتقجيخ: : تعبجكف، أك مغ الجعاء. أما تجعػف: األكلى بسعشى 
: إليو مغ ضّخ. يكذف: يديل. إياه تجعػف : يكذف ما تجعػف هللا تجعػنو. يكذف ما تجعػف إليو

ما : إياه تجعػف كتشدػف ال تجعػف غيخه. كتشدػف ما تذخكػف: تشدػف األصشاـ. كالتقجيخأؼ 
 (. إياه تجعػف كغيخه تشدػف. تذخكػف: تذخكػف بو )مغ أصشاـ تذخكػف. أك

 
" ولقج أْرَسمشا إلى أمٍع ِمغ َقبمَظ فأخحناىع بالبأساِء والزخَّاِء لعمَّيع  42سػرة األنعاـ  6

 يتزخَّعػَف " 
ا إلييع رسبًل، فكحبػىع. البأساء: : أرسمشأرسمشا إلى أمع مغ قبمظ: ىشاؾ ححؼ تقجيخه 

: كعكذ الزخَّاء: الدخَّاء. يقاؿ : السخض. األكؿ في الساؿ، كالثاني في الشفذ.الفقخ. الزخاء
 شكخ، كإذا أصابتو ضخاءُ  عاىجتو عمى الربخ في الدخاء كالزخاء. كالسدمع إذا أصابتو سخاءُ 

 صبخ.
 :لخزػع كاالستكانة. لعميع يتزخعػف : الحلة كا: يتحلمػف، يطيخكف الزخاعةيتزخعػف  

 (.لى هللا كيشدػف ما يذخكػف )انطخ اآلية الدابقةأؼ إ
 
يُع الذيصاُف " فمػال إذ جاَءىع بأُسشا َتزخَُّعػا ولكْغ قَدْت قمػُبيع وزيََّغ ل 43سػرة األنعاـ  6

 ما كانػا يعسمػَف "
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بأسشا: عحابشا. الذيصاف: مغ الجغ كاإلنذ. يعسمػف: يعسمػنو. لع يقل: )كزيغ ليع  
متحزيس. : ىبل، لالتحلل كالخزػع كاالستكانة. لػال: أضيخكا  تزخَّعػا الذيصاف أعساليع(.

تزخعػا( مختمف في السعشى عغ قػلظ: )ىبل  لػفيي مختمفة في السعشى عغ: لػ. فقػلظ: )
(. معشى اآلية أنيع لع يتزخعػا عمى الخغع مغ أف هللا أخحىع بالبأساء تزخعػا( أك )لػال تزخعػا

ب ؼيسا يفعمػف. كمثمو قػلو قمػبيع كلتدييغ الذيصاف ليع أنيع عمى صػاكالزخاء، كذلظ لقدػة 
 : تعالى
 (.46سل الش" لػال تدتغفخكف هللا" ) -
 (.2/284( )اإلتقاف 10" لػال أخختشي إلى أجل قخيب" )السشافقػف  -

 لع يقل: كزيغ ليع الذيصاف ما يعسمػف.
 
فتحشا عمييع أبػاَب كلِّ شيٍء حتى إذا فِخُحػا بسا " فمسَّا َنُدػا ما ُذكِّخوا بِو  44سػرة األنعاـ  6

 ع بغتًة فإذا ىع ُمْبِمُدػَف " ُأوتػا أخحناىُ 
لخزؽ، عمى سبيل االستجراج. : كاف مغمًقا عمييع، مغ نعع الجنيا كسعة اأبػاب كل شيء 

قاؿ  فخحػا: بصخكا، اغتخكا. أخحناىع: أؼ بالعحاب. بغتة: فجأة. ُمبمدػف: آيدػف، كمشو: إبميذ.
مشحاس معاني القخآف لأبػ عبيجة: السبمذ: الحديغ الشادـ. كقاؿ الفخاء: ىػ السشقصع الحجة )

1/332.) 
عمى األمع الستقجمة اقترادًيا كعدكخًيا أف تححر البصخ كاألشخ كالطمع كالغصخسة كالتجبخ 

بق عمى كالعجكاف، كإال فإف عمييع أف يشتطخكا ىحا السريخ الحؼ يشصبق عمى األمع كسا يشص
 !ي األكج فجأة مثل الدكتة القمبيةاألفخاد. فانييار األمع قج يكػف بعج تقيقخ كمخض، كقج يأتي ف

 
 ا والحسُج هلِل ربِّ العالسيَغ "" فُقِصَع دابُخ القػـِ الحيَغ َضمسػ  45سػرة األنعاـ  6

أؼ آخخ ربلة إال دبخًيا، : مغ الشاس مغ ال يأتي الدابخ: آِخخ. كمشو قػؿ ابغ مدعػد 
: كفخكا ا: استؤصمػا كىمكػا. ضمسػ (. قصع دابخ القـػ1/332الػقت )معاني القخآف لمشحاس 
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فطمسػا أنفديع كغيخىع. كبيحا نعمع أف ىحه الشعع التي فتحت عمييع إنسا كانت عمى سبيل 
 االبتبلء كاالستجراج.

 
وختَع عمى قمػِبكع َمغ إلٌو غيُخ " ُقْل أرأيُتع إْف أخَح هللُا سسَعكع وأبراَركع  46سػرة األنعاـ  6

 عَّ ُىْع َيْرِجُفػف " هللِا يأتيكع بِو انطْخ كيَف نرخِّؼُّ اآلياِت ث
ع في القخآف إال مفخًدا. أبراركع: تخد مجسػعة كمفخدة. لع : بالسفخد، كلع يخد الدسسسعكع 

برار ممحقة بو هللا عمى سسعكع كأبراركع كقمػبكع(. بو: بالدسع )األقل أرأيتع إف ختع : )يقل
 : نقمِّبيا عمى كجػه مختمفة. (. نرخِّؼ اآلياتبيا يأتيكع: )ككحلظ القمػب(. لع يقل

ضػف عغ هللا. الحع أصل الفعل ىشا: : ُيعخضػف. يعخضػف عغ اآليات أك يعخ َيْرِجفػف  
 : َصَخؼ. فاهلل ُيرخِّؼ كالعبج َيرِجؼ.َصَجؼ، كىشاؾ

 
" ُقْل أرأيَتكع إْف أتاكع عحاُب هللِا بغتًة أو َجْيخًة ىل ُييمُظ إال القػـُ  47سػرة األنعاـ  6

 الطالسػَف " 
(. بغتة: فجأة آمشيغ. جيخة: عياًنا، أؼ: كىع 40راجع اآلية أرأيتع، أخبخكني ): أرأيتكع 

(.  أنتع ال غيخكع: )ىل ُييمظ إاليمظ بو. لع يقل: يُ يمظ". يُ يشطخكف. "جيخة" ليدت ضج "بغتة
 : الكافخكف.الطالسػف 

 
خيَغ وُمْشِحريَغ فَسغ آمَغ وأصمَح فبل 48سػرة األنعاـ  6  خػٌؼ " وما ُنخِسُل الُسْخَسميغ إال ُمبذِّ

 عمييع وال ىع َيحدنػَف " 
: بالشار، ػاب، أك مبذخيغ لمسؤمشيغ. مشحريغ: بالجشة، أك بالثالسخَسميغ: الخُسل. مبذخيغ 

أك بالعقاب، أك مشحريغ لمكافخيغ. أؼ عمييع التبذيخ كاإلنحار كليذ عمييع ىجاية الشاس، كال 
: )فبل خػؼ عميو(. كلع يقل: )كال (. أصمح: عسَمو. لع يقل37باآليات السقتخحات )اآلية اإلتياف 

: دنػف. كفي قخاءةبل يخافػف كال يح: فحدف(. لع يقل: )فبل ىع يخافػف كال ىع يحدنػف(. التقجيخ
 (.2/86فبل خػَؼ )معجع القخاءات 
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يعُ  49سػرة األنعاـ  6  العحاُب بسا كانػا يفُدقػَف "  " والحيَغ كحَُّبػا بآياِتشا َيَسدُّ

لع يقل:  : بدبب فدقيع.هللا، يكفخكف. بسا كانػا يفدقػف  : يخخجػف عغ شاعةيفدقػف  
 .(بسا كانػا يكّحبػف )
 
ُقْل ال أقػُؿ لكع ِعشجي خدائُغ هللِا وال أعمُع الغيَب وال أقػُؿ لكع إني َمَمٌظ "  50سػرة األنعاـ  6

 إْف أتَِّبُع إال ما ُيػَحى إليَّ ُقْل ىْل َيدتػي األعسى والبريُخ أفبل تتفكَّخوَف "
 : حتى أغشي فقيًخا، أك أفقخ غشًيا. ال أقػؿ لكع عشجؼ خدائغ هللا 
 قػؿ لكع إني أعمع الغيب. فبل أعمع متى يشدؿ بكع العحاب.: كال أكال أعمع الغيب: التقجيخ 
غ أمخ هللا ما ال (. فالسمظ يذاىج م31كفي مػضع آخخ: "كال أقػؿ إني ممظ" )ىػد  

 (.1/333يذاىجه البذخ )معاني القخآف لمشحاس 
مغ صعػبات حفع القخآف. كلعل حفع القخآف  ىحه الفخكؽ بإضافة كمسة أك ححفيا تعجّ  

 يكػف أصعب عمى الحؼ يتػسع في فيع معانيو، ألف السداحة عشجه تتدع باتداع السعاني.
: السؤمغ الحؼ يتبع الػحي، يتبع الػحي، فيبقى أعسى. البريخ : الكافخ الحؼ الاألعسى 

 ؼيكػف بريًخا.
 آلمشػا.ا بالشدبة ليع كالبريخ؟ لػ كاف بجـيً  قج يقاؿ ما ىحا الدؤاؿ البجىي: ىل يدتػؼ األعسى

 
 " وأنِحْر بِو الحيَغ يخافػَف أْف ُيحَذُخوا إلى ربِّيع ليَذ ليع ِمغ دونِو وليّّ  51سػرة األنعاـ  6

 وال شؽيٌع لعمَّيع يتَّقػَف "  
يحذخكا إلى ربيع: يداقػا إليو بعج البعث. لقخآف. أؼ أنحر بو السؤمشيغ. : بالػحي، بابو 

: يذفع ليع. فالسؤمشػف يشفع معيع اإلنحار لكي يبقػا عمى اإليساف، بخبلؼ كلي: يشرخىع. شؽيع
: يخافػف غ الحيغ يرخكف عمى كفخىع. لع يقل: )يخجػف أف يحذخكا إلى ربيع(. التقجيخالكافخي

: يخجػف أف يحذخكا كيخافػف أال يكػف ليع يذ ليع مغ دكنو كلي كال شؽيع. أكأف يحذخكا كل
أف : مخافة الحذخ، كمخافة فقج الػلي كالذؽيع. ذلظ كلي كال شؽيع. في اآلية مخافتاف كنومغ د
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مغ يخاؼ الحذخ، دكف مغ  : نحغ أبشاء هللا كأحباؤه! كلعمو خّز الييػد كالشرارػ كانػا يقػلػف 
، يتقػف الشار لعميع يتقػف: لعل السعشى: لعميع يؤمشػف  يخجػه، لتخػيفيع، كالخػؼ قبل الخجاء.

 يؤمشػا.ف
 
" وال َتْصُخِد الحيَغ َيْجُعػَف ربَّيع بالغجاِة والعذيِّ يخيجوَف وجَيُو ما عميَظ  52سػرة األنعاـ  6

 صخَدىع فتكػَف ِمَغ الطالسيَغ " ِمغ حداِبيع ِمغ شيٍء وما ِمغ حداِبَظ عمييع ِمغ شيٍء فت
بالرباح كالسداء. : لزعفاء كالفقخاء. بالغجاة كالعذي: يا دمحم مغ مجمدظ اال تصخد 

ياء ثخ ال ييتسػف في مجالديع إال باأل كنذاىج اليـػ بعس مغ يػصفػف بأنيع عمساء أك دعاة
كاألقػياء، عدى أف يقتبدػا مشيع ثخاًء كقػة كجاًىا كمشرًبا كشيخة. كلكشيع قج يستشعػف عغ إنكار 

حكاـ الذخعية السشكخ، كاألمخ بالسعخكؼ، كيرابػف بالسجاىشة كالتسمق كالتحايل عمى األ
: الكافخيغ. ما عميظ مغ ستخضاء ىؤالء الكبخاء. الطالسيغ: ىشا عمى بابيا، كليدت بسعشىال

: ما عميظ مغ حدابيع مغ شيء غ شيء كما مغ حدابظ عمييع مغ شيء: التقجيخحدابيع م
 :عمييع مغ حدابظ مغ شيء. كالسعشى كما
كما عمييع مغ شيء مغ حداب ما عميظ مغ حداب عسميع مغ شيء مغ ثػاب أك عقاب،  -

 عسمظ مغ شيء مغ ثػاب أك عقاب، فكل مؤاخح بحداب عسمو دكف غيخه. 
 غشى.  ما عميظ مغ حداب رزقيع مغ شيء مغ فقخ أك -
عمييع مغ كفايتظ مغ شيء. الحداب: الكفاية. كقػلو  ما عميظ مغ كفايتيع مغ شيء، كال -

 كاؼًيا. : تاًما(، أؼ36تعالى: "عصاًء حداًبا" )الشبأ 
 : ال أنت تحاسبيع، كال ىع يحاسبػنظ. كالتخكيب ؼيو غخابة.لعل السعشى باخترار 
لتي قبميا في اآلية. " إلخ اآلية أيًزا جسمة غخيبة في إلحاقيا بالجسل ا: "فتصخدىعجسمة 

: كال تصخد الحيغ تيع كشت مغ الطالسيغ. قاؿ الشحاس: السعشى: فإنظ إذا شخدكلعل السعشى
فتصخدىع، عمى التقجيع كالتأخيخ ع فتكػف مغ الطالسيغ، كما مغ حدابظ مغ شيء يجعػف ربي

 (. ال يداؿ األمخ بحاجة إلى السديج مغ التػضيح.  1334)معاني القخآف لمشحاس 
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ليَذ " وكحلَظ فتشَّا بعَزيع ببعٍس ِليقػُلػا أىؤالِء َمغَّ هللُا عمييع ِمغ بيِششا أ 53سػرة األنعاـ  6
 هللُا بأعمَع بالذاكخيَغ " 

: اختبخنا األقػياء بالزعفاء، كالزعفاء باألقػياء. فتشَّا: اختبخنا. فتشا بعزيع ببعس 
: باإليساف، أك ليقػؿ األقػياء. مغَّ هللا عمييع: أؼ ػلػاكاألغشياء بالفقخاء، كالفقخاء باألغشياء. ليق

: ىحا ردُّ هللا عمييع، أؼ ىػ قػؿ هللا، كليذ يساف. أليذ هللا بأعمع بالذاكخيغالدبق إلى اإل
مّغ قػليع. فسغ شكخ ىجاه كمغ كفخ أخداه. السخاد أف ىؤالء الزعفاء ىع شاكخكف، فكػنػا مثميع. 

  هللا عمييع ألنيع مغ الذاكخيغ.
 
نفدِو " وإذا جاءَؾ الحيَغ يؤمشػَف بآياِتشا َفُقْل سبلـٌ عميكع َكَتَب ربُّكع عمى  54سػرة األنعاـ  6

 وأصمَح فأنَُّو غفػٌر رحيٌع "  الخحسَة أنَّو َمغ عسَل مشكع ُسػًءا بجيالٍة ثع تاَب ِمغ بعِجهِ 
كتب ربكع عمى الفاء. كيسكغ القػؿ لغة ال قخاءة: )" لصػؿ الكبلـ، كأضاؼ كخر: "أنو  

اب مغ بعجه كأصمح فإنو غفػر رحيع(، أؼ: نفدو الخحسة مغ عسل مشكع سػًءا بجيالة ثع ت
كتب ربكع عمى نفدو الخحسة أنو بححؼ: "أنو" األكلى، ككدخ ىسدة: "إف" الثانية. كسا يسكغ: )

(، كىي قخاءة كسا سيأتي. اب مغ بعجه كأصمح فإنو غفػر رحيعمغ عسل مشكع سػًءا بجيالة ثع ت
: أمخ أف يبجأىع الشبي عغ شخدىع. فقل سبلـ عميكع يي: الزعفاء الحيغ نُ لحيغ يؤمشػف بآياتشاا

ؼ سمسكع هللا في ديشكع كأنفدكع )معاني : أيع كتصييًبا لخاشخىع. سبلـ عميكعبالدبلـ تكخيًسا ل
راجع سػرة  :ة(. بجيال(. مغ بعجه: مغ بعج الدػء. لع يقل: )ثع تاب بعجه1/334القخآف لمشحاس 

. تاب: تاب مغ عسمو الدابق. أصمح: أصمح عسمو البلحق. )السمحق باآلية( 17الشداء 
 : اتالقخاء

 أنو مغ عسل مشكع سػًءا )...( فأنو غفػر رحيع. -
 إنو مغ عسل مشكع سػًءا )...( فإنو غفػر رحيع. -
 (.2/88القخاءات معجع كع سػًءا )...( فإنو غفػر رحيع )أنو مغ عسل مش -
 
ُل اآلياِت  55سػرة األنعاـ  6  وِلتدتبيَغ سبيُل الُسجخميَغ "  " وكحلَظ نفرِّ
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" )األعخاؼ سبيل الخشج ال يتخحكه سبيبلً كإف يخكا كفي مػضع آخخ: "لع يقل: )كحلظ(.  
كىي عمى  : كليدتبيَغ، فالدبيل تؤنث عشج أىل الحجاز، كتحّكخ عشج بشي تسيع.(. كفي قخاءة146

دتبيَغ يا دمحم سبيَل السجخميغ )معجع : كلتكفي قخاءة: سبيَل، أؼ كل حاؿ مؤنث مجازؼ.
 (.رل اآليات لتدتبيغ سبيل السجخميغلظ نفككح(. لع يقل: )2/89القخاءات 
لتدتبيغ سبيل السؤمشيغ. كربسا اقترخ عمى السجخميغ، : ربسا يكػف ىشاؾ ححؼ تقجيخه 

 ألنيع ىع السعشيػف ىشا، وهللا أعمع.
*** 

 ممحق باآلية:
 ككحلظ نفّرُل اآليات كلتدتبيَغ سبيُل السجخميغ: ما ىحه الػاك الثانية؟

 .55سػرة األنعاـ 
 
 يقل: لع

 لتدتبيغ سبيل السجخميغ.
 لساذا الػاك؟

 
 لعل التقجيخ:

 ككحلظ نفرل اآليات لتدتبيغ سبيل السؤمشيغ كلتدتبيغ سبيل السجخميغ.
 وهللا أعمع.

*** 
 :الخازؼ قاؿ 

 "كأنو قيل: ليطيخ الحق كلتدتبيغ سبيل السجخميغ".
 (.القخشبي)كمثمو في 

 
 :أبػ حيافأقخبيع لمجقة ما قالو 
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أك يكػف عمى ححؼ  ،ألنو يمـد مغ استبانتيا استبانة سبيل السؤمشيغ (السجخميغ سبيل)خز "
 ."سبيل السجخميغ كالسؤمشيغ :التقجيخ ،لجاللة السعشى عميو ،معصػؼ

 
 أقػؿ:

تقجيخ أبي حياف ؼيو نطخ، مغ األفزل أف يقاؿ: سبيل السؤمشيغ كسبيل السجخميغ، أك عمى 
 األقل: سبيل السؤمشيغ كالسجخميغ.

  أعمع.وهللا
*** 

 اإلثشيغ:
 ىػ1441ذك القعجة  09
 ـ2020حديخاف  29
 
" ُقْل إنِّي ُنييُت أْف أعبَج الحيَغ تْجعػَف ِمغ دوِف هللِا ُقْل ال أتَِّبُع أىػاَءكع  56سػرة األنعاـ  6

 إًذا وما أنا ِمَغ السيتجيَغ " قج ضممتُ 
: قل ليع. قل تجعػف: تجعػنيع. : األصشاـ.عبجكف. الحيغ تعبجكف مغ دكف هللا: تتْجعػف  

أك: )كما  ، أك )كما اىتجيت(،إذا اتبعت أىػاءكع ضممت. لع يقل: )كلع أىتِج( : أؼًذاقج ضممت إ
بعج قػلو: )ضممت(؟ لعل الجػاب أنو إذا  ما فائجة قػلو: )كما أنا مغ السيتجيغ((. كشت ميتجًيا

 ة )اليجاية(.السرمح، كفاتو نفع )الزبلؿ( ل ضخر السفدجةاتبع أىػاءىع تحسّ 
 
" ُقْل إنِّي عمى بيِّشٍة ِمغ ربِّي وكحَّْبتع بِو ما ِعشجي ما َتدتعجمػَف بِو إِف  57سػرة األنعاـ  6

 زُّ الحقَّ وىػ خيُخ الفاصميَغ "الحكُع إال هلِل َيقُ 
. كحبتع بو: كحبتع بخبي. ما تدتعجمػف بو: العحاب. قاؿ تعالى: بخىاف كاضح: بيشة 

" )األنفاؿ ساءفأْمِصْخ عميشا حجارة مغ الد(. "53، العشكبػت 47"كيدتعجمػنظ بالعحاب" )الحج 
"، كرأػ بعس : "يقزي" بجؿ "يقّز ب كغيخه. في قخاءة أخخػ : في أمخ العحا(. الحكع32
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"، كإنسا يكػف ؽ، حيث كرد في اآلية لفع "الحكع" كلفع "الفاصميغالعمساء أنيا أندب لمديا
 لقزاء.الفرل في ا

: كرأػ آخخكف أف الفرل يكػف في القػؿ أيًزا، كال يقترخ عمى القزاء. قاؿ تعالى 
 (.13" )الصارؽ "إنو لقػؿ فرل

 ".يقزي بالحق، كىػ خيخ القاضيغكقخأ بعزيع: "يقزي الحق"، أك: " 
، كقارف معجع 4/657الجر السرػف " )يقزُّ الحق، كىػ خيخ القاّصيغ" :كقخأ آخخكف  

مثل ىحه  (، كاعتخض آخخكف بأفيقسِ بعس العمساء أف الفعل ببل ياء ) (. ذكخ2/90القخاءات 
خ بعس العمساء أف الفعل لػ كاف (. كسا ذك1/335الياء كثيًخا ما تححؼ )معاني القخآف لمشحاس 

 :(، كأجاب آخخكف بأف: )يقزي بالحقي" لكانت الجسمةيقز"
 الحق.: يأتي ": يأتي، يرشع. ؼيكػف السعشىيقزيمعشى " -
 (.1/336لحق )معاني القخآف لمشحاس : يقزي القزاء ايجػز أف يكػف التقجيخ -

 
يَشكع وهللُا أعمُع " ُقْل لػ أفَّ ِعشجي ما تدتعجمػَف بِو لُقِزَي األمُخ بيشي وب 58سػرة األنعاـ  6

 بالطالسيَغ "
كانتيى  لعجمت لكع العحاب أييا الطالسػف  :ما تدتعجمػف بو: العحاب. لقزي األمخ 

 : الكافخيغ.ليع صفة كراعى الفاصمة. الطالسيغ(. أضاؼ  أعمع بكعوهللااألمخ. لع يقل: )
 
" وِعشجُه َمفاِتُح الغيِب ال يعمُسيا إال ىػ ويعمُع ما في الَبخِّ والبحِخ وما  59سػرة األنعاـ  6

 بٍذ إال في كتاٍب ُمبيٍغ "تدقُط ِمغ ورقٍة إال يعمُسيا وال حبٍة في ضمساِت األرِض وال َرْشٍب وال يا
 

: كحلظ الػرقة التي ال تدقط يعمسيا. ربسا خز الػرقة الداقصة كما تدقط مغ كرقة إال يعمسيا
سيسا إذا غابت في بصغ األرض. كيف األمخ إذا تعمق  ألف عمسيا أصعب عمى البذخ، كال

 بالعجد غيخ السحجكد مغ ىحه األكراؽ كأمثاليا؟ 
 مغ كرقة إال يعمُسيا في كتاب مبيغ، كحلظ الحبة كالخشب كاليابذ.لعل التقجيخ: كما تدقط 
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كلػ أف ما في األرض مغ شجخة أقبلـٌ كالبحخ يسّجه ِمغ )انطخ كحلظ قػلو تعالى في سعة عمسو: 
 .27( سػرة لقساف بعجه سبعُة أبحخ ما نِفجْت كمساُت هللا

بعزيع عمى بعزو.  األنبياء، قج يصمعال : استأثخ هللا بعمسو، ال يصمع عميو أحًجا، إالغيب
كليحا ال يجػز في الكتب كالبحػث  خ لع يؤتػا مغ العمع إال قميبًل.كالغيب أمخه كاسع جًجا، كالبذ

الستعمقة باالقتراد كالتخصيط كغيخىا القػؿ بأف العمساء كالباحثيغ يتشبؤكف بالغيب، فبل الغيب 
 ريب، كقج َيخيب. مغ شأنيع كال التشبؤ. يسكشيع التػقع، كقج يُ 

 (.26ع الغيب فبل يطيخ عمى غيبو أحًجا" )الجغ عالقاؿ تعالى: " -
تتسة اآلية الدابقة(. "ذلظ مغ أنباء الغيب نػحيو  26"إال مغ ارتزى مغ رسػؿ" )الجغ  -

 (. 44إليظ" )آؿ عسخاف 
 (. 50"كال أعمع الغيب" )األنعاـ  -

: "كال أعمع 50 أعمسيا أنا. في اآلية ؼ. ال يعمسيا إال ىػ: ال: ال عشجكعشجه مفاتح الغيب
 : مفاتح خدائغ الغيب. الغيب". التقجيخ
إف هللا عشجه عمع الداعة كيشّدؿ الغيث كيعمع ما في األرحاـ كما تجرؼ نفذ ماذا قاؿ تعالى: "

 (.34لقساف بأؼ أرض تسػت إف هللا عميع خبيخ" ) تكدب غًجا كما تجرؼ نفذ
 :  ح الغيب خسدة ال يعمسيا إال هللامفات: كسمعاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو ق
 (.عو اليـػ إال بعج مخكر مجة معيشةال يعمع الحسل كنػ يعمع ما تػيس األرحاـ إال هللا )ال  -
 إال هللا. كال يعمع ما في غجٍ  -
 كال يعمع متى يأتي السصخ إال هللا. -
 كال تجرؼ نفذ ماذا تكدب غًجا. -
 تسػت. كما تجرؼ نفذ بأؼ أرضٍ  -
 (. )صحيح البخارؼ، كتاب التفديخكال يعمع متى تقـػ الداعة إال هللا -
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: مغ كرؽ الذجخ. مغ يدتصيع أف يعمع بيحه الػرقة كبيحه الحبة كغيخىا؟! كىحا يعشي مغ كرقة
مخات في  3فعل "يعمع" تكخر : المػح السحفػظ. ف هللا عالع بالكميات كالجدئيات. الكتاب السبيغأ

 اآلية.
: كتاب )دفتخ(، مبيغ )كىحا بة، مثلىحه اآلية عبارات كإشارات مفيجة في عمع السحاس في 

: سخيع الحداب، أسخع الحاسبيغ، كتاب مدصػر، كتاب (، كفي آيات أخخػ مغ اإلفراح
، مشذػر... إلخ، كىحا ما زدناه كضػًحا في كتاب آخخ. ك  في ىحه اآلية ما يذعخ قج يكػف مخقـػ

 .، وهللا أعمعيعيةبسحاسبة السػارد الصب
 
" وىػ الحي َيتػفَّاكع بالميِل وَيعمُع ما َجَخْحتع بالشياِر ثع يبعُثكع ؼيِو لُيْقَزى  60سػرة األنعاـ  6

 ثع يشبُئكع بسا كشُتع تعسمػَف " أجٌل مدسِّى ثع إليِو مخجُعكع
هللا يتػفى األنفذ حيغ مػتيا كالتي لع تست في : "شيسكع. قاؿ تعالى: يُ يتػفاكع بالميل 

(. ما 42" )الدمخ السػت كيخسل األخخػ إلى أجل مدسىمشاميا ؼيسدظ التي قزى عمييا 
عمَّستع كما : ". كمشو قػلو تعالى، أك ما عسمتع مغ أعساؿارحكع مغ اإلثع: ما كدبتع بجػ جخحتع

: ىػ عسخ أجل مدسى يػقطكع في الشيار.: أؼ (. يبعثكع ؼيو4" )السائجة مغ الجػارح مكمِّبيغ
 : تعسمػنو، ليجازيكع عميو. : )ثع مخجعكع إليو(. تعسمػف : يـػ الؿيامة. لع يقلف. مخجعكعاإلندا

 
" وىػ القاىُخ فػَؽ عبادِه ويخسُل عميكع حَفطًة حتى إذا جاَء أحَجكع  61سػرة األنعاـ  6

 ُو رسُمشا وىع ال ُيَفخِّشػَف " السػُت تَػفَّتْ 
األعساؿ مغ خيخ كشخ. : مبلئكة تحفع ه فػؽ قيخ عباده. حفطة: قيخُ القاىخ فػؽ عباده 

خكف )في الحفع كال في التػفي(ال يفخِّشػف  . لع يقل: )كيخسل عمييع(. لع : ال يتػانػف، ال يقرِّ
 (. رسل الػفاة غيخ رسل الحفطة.: )حتى إذا جاء أحجىع(. لع يقل: )تػفتو حفطتشايقل
 
وا إلى هللِا مػالىُع الحقِّ أال لُو الحكُع وىػ أسخُع الحاسبيَغ " 62عاـ سػرة األن 6  " ثع ُردُّ
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أىا بكدخ القاؼ. : اقخ الجبللة "هللا". الحق اسع: بجؿ مغ ذخكا. مػالىع: أؼ العباد، حُ كاردّ  
، التبياف 1/255خاب القخآف ، مذكل إع2/72إعخاب القخآف "، أك ىسا صفتاف )"مػالىع :صفة لػ

: القزاء بيغ العباد يـػ الؿيامة. كإذا كاف غيخه يحكع في الجنيا فإنسا يحكع (. الحكع1/504
: أسخع الحاكسيغ، أك أسخع السحاسبيغ في محاسبة ر لو الحكع أيًزا. أسخع الحاسبيغبأمخه، فرا

العباد عمى أعساليع. ترػر أعجاد الخبلئق يـػ الؿيامة، كالدخعة الخاشفة التي تتع فييا 
 تتع محاسبة العباد في زمغ قجره صفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف.اسبتيع. مح
 
يكع ِمغ ضُمساِت البخِّ والبحِخ تْجعػَنُو تزخًُّعا وُخؽيًة لئغ  63سػرة األنعاـ  6 " ُقْل َمغ ُيشجِّ

 غ ىحه لشكػنغَّ ِمَغ الذاكخيَغ "أنجانا مِ 
سًخا. التزخع إلى : عبلنية ك كخؽيةئجىسا أك أىػاليسا. تزخًعا : شجاضمسات البخ كالبحخ 

: يجعػنو في الذجة لفقخ إلى هللا كالحاجة إليو. ىحه: الطمسات. الذاكخيغ: إضيار أشج اهللا
(، عمى سبيل الحكاية لجعائيع. 2/95: أنجيتشا )معجع القخاءات ي الخخاء. كفي قخاءةكيشدػنو ف

 لع يقل: )إذ تجعػنو(. .(لئغ أنجيتشا)لع يقل:  (.: )فدػؼ نكػف مغ الذاكخيغع يقلل
 
يكع مشيا وِمغ 64سػرة األنعاـ  6  كلِّ َكخٍب ثع أنتع ُتذخكػَف "  " ُقِل هللُا يشجِّ

انتطار  : في اآلية الدابقة لمدؤاؿ. كفي اآلية ىحه لمجػاب، ىػ يدأؿ كىػ يجيب دكف قل 
ثع: ىشا . ظ كمولثع: بعج ذ: بو. جػاب مغ أحج. كمغ كل كخب: كمغ كل كخب آخخ. تذخكػف 

 تذخكػف: لساذا ال تذكخكف؟! مغ الدػرة. 2ك 1لمتخاخي الدمشي كالتعجب مغ فعميع. راجع اآلية 
 
" ُقْل ىػ القادُر عمى أْف يبعَث عميكع عحاًبا ِمغ فػِقكع أو ِمغ تحِت  65سػرة األنعاـ  6

 ياِت لعمَّيع َيفقيػَف " ُؼ اآلأرجِمكع أو َيمِبَدكع ِشَيًعا وُيحيَق بعَزكع بأَس بعٍس انطْخ كيَف نرخِّ 
: ؤكسكع أك مغ تحت أرجمكع(. لع يقل: )مغ فػؽ ر لع يقل: )أك مغ تحتكع(. لع يقل 

: ربسا يفقيػف. " عمى بابيا، بسعشى)كيحيق بحلظ بعزكع بأس بعس(. لعميع يفقيػف: ىشا "لعل
 : حاًبا مغ فػقكع أك مغ تحت أرجمكعيبعث عميكع ع
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 : الخدف.أرجمكع: الخجع. مغ تحت مغ فػقكع -
 : عبيج الدػء.: أئسة الدػء. مغ تحت أرجمكعقكعمغ فػ  -
 : الخيح. : الصػفاف. مغ تحت أرجمكعفػقكع مغ -
: مرائب األرض رجمكع: شػارؽ الدساء التي ليدت مغ أفعاؿ العباد. مغ تحت أمغ فػقكع -

 التي ىي مغ أفعاؿ العباد. 
التػراة كاإلنجيل كما ُأندؿ إلييع مغ ربيع ألكمػا مغ : "كلػ أنيع أقامػا قارف قػلو تعالى 

كمغ تحت  يـػ يغذاىع العحاب مغ فػقيع: "(، كقػلو تعالى66" )السائجة مغ تحت أرجميعع ك فػقي
 (. 55" )العشكبػت أرجميع

ات كأحداًبا مختمفة األىػاء. بأس: شجة، غمطة. يمبدكع شيًعا: يخمصكع شيًعا. شيًعا: جساع
: حاؿ. كفي قخاءة : ُيمبدكع )معجع اضسيخ مترل في محل نرب مفعػؿ بو. شيعً : ع: كُ يمبدكع

 :(. يحيق بعزكع بأس بعس2/96القخاءات 
 يكفخ بعزكع بعًزا، ككميع مغ أىل األىػاء.  -
 : القتاؿ.بعًزا بالحخكب. البأسيقتل بعزكع  -

 
 :انطخ كيف نرخؼ اآليات

 كيف نفرل كنشػع آيات العحاب. -
 إلى قـػ كال يعجدنا أف نجسعيا جسيًعا عمى قػـ.كيف نرخؼ كل نػع  -
 ( بأساليب مختمفة. كيف نبيغ اآليات )آيات القخآف -

 
كثيخ مغ األفخاد كالجكؿ يعانػف مغ الشداعات كاالنذقاقات كالحخكب، لعجـ كجػد مخجع  

 عادؿ يحكع بيشيع، عمى أساس عبلقات الحق، ال عبلقات القػة كالسرمحة. 
 
 ٍل "" وكحََّب بِو قػُمَظ وىػ الحقُّ قْل لدُت عميكع بػكي 66سػرة األنعاـ  6
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: حؽيع ألعسالكع ألجازيكع عمييا، فالػكيل ىػ هللا، إنسا أنا مبمػِّغ. أك : بالقخآف. ككيلبو 
بسشدلة السػكل بكع حتى تؤمشػا )معاني القخآف لمشحاس  لدت أحاربكع حتى تؤمشػا، أك لدت

الفاصمة القخآنية. كىحا يعشي أف معطع اآليات تخاعى فييا (. لع تخاَع في ىحه اآلية 1/338
 (.صمة عجا بعس االستثشاءات. لع يقل: )كىػ حقالفا
 
 لِّ نبأ ُمدتقٌخ وسػَؼ تعمسػَف "" لك 67سػرة األنعاـ  6

يخ ُخْمف كال : لكل خبخ كقت يقع ؼيو مغ غ: قخار، ثبػت. السعشىنبأ: خبخ. مدتقخ 
تيجيج ككعيج لمحيغ يشكخكف البعث  كبلىسا: ما يحل بكع مغ عحاب. تأخيخ. كسػؼ تعمسػف 

 (.1/338يػـ الؿيامة، أك باألمخ بالحخب )معاني القخآف لمشحاس كالحداب. تيجيج بالعحاب 
: مدتقّخ الزخيبة  .في عمع السالية العامة كمشو اليـػ

 
فأْعِخْض عشيع حتى َيخػضػا في " وإذا رأيَت الحيَغ يخػضػَف في آياِتشا  68سػرة األنعاـ  6

 ى مَع القػـِ الطالسيَغ "حجيٍث غيخِِه وإمَّا ُيشديشََّظ الذيصاُف فبل تقعْج بعَج الحكخ 
: خاض البحخ يخػضو. يث، كأصمو الجخػؿ في الساء. يقاؿ: الجخػؿ في الحجالخػض 

يشبغي، : تكمع بسا ال ث كالحخب. خاض السعخكة. خاض فبلفثع استعيخ لمجخػؿ في الحجي
ف فييا، أك يدتيدئػف بيا. الحكخػ: : يصعشػ دؼء مغ الكبلـ. يخػضػف في آياتشاكغمب عمى الخ 
لسزسخ، ككصفيع بالطالسيغ. لع يقل: ، كضع الطاىخ مػضع ا(فبل تقعج معيع): التحكخ. لع يقل

  .يازائجة ال عسل ل :)ما( ،حخؼ شخط جاـز :ف(إما:) ا: إفْ ا يشديشظ: إمّ إمّ  (.)مغ بعج الحكخػ 
*** 

 باآلية: 1ممحق 
 لساذا ىحا التجاىل مغ السفدخيغ؟

 .68( األنعاـ كإمَّا ُيشديشََّظ الذيصاُف فبل تقعْج بعَج الحكخػ مَع القػـِ الطالسيغَ )
 

 ما الفخؽ بيغ )ُيشديظ( ك)يشديّشظ( بشػف التػكيج الثقيمة؟
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 لؤلسف تجاىل ذلظ السفدخكف، كشغمػا أنفديع عشو بأشياء أخخػ!
*** 

 محاكلة لئلجابة:
 نػف التػكيج تفيج التػكيج، كىحا كاضح مغ اسسيا.

 تفيج ىشا التػكيج عمى أف الذيصاف يؤكج عمى أف ُيشدي اإلنداف.
 كمغ السبلحع أف اآليات الستعمقة بالذيصاف قج جاءت مؤكجة بشػف التػكيج الثقيمة:

 
أجسعيغ. إال عبادؾ مشيُع السخمريغ( )قاؿ رّب بسا أغػيتشي أُلزيشّغ ليع في األرض كأُلغػيّشيع -

 .40-39الِحْجخ 
 .83-82)قاؿ ؼبعّدتظ أُلغػيّشيع أجسعيغ إال عبادؾ مشيُع السخمريغ( ص -
)قاؿ ؼبسا أغػيتشي ألقعجّف ليع صخاشظ السدتؿيع ثع آلتيّشيع مغ بيغ أيجييع كمغ خمفيع كعغ -

 .17-16أيسانيع كعغ شسائميع( األعخاؼ 
 .62يـػ الؿيامة ألحتشكّغ ذريتو إال قميبًل( اإلسخاء )لئغ أّخختشي إلى -
)كقاؿ ألتخحّف مغ عبادؾ نريًبا مفخكًضا كألضّمشيع كألمشيّشيع كآلمخّنيع َليبتكّغ آذاف األنعاـ -

 .119-118كآلمخّنيع فمُيغيخّف خمَق هللا( الشداء 
*** 

 اإلثشيغ:
 ىػ1441ذك القعجة  09
 ـ2020حديخاف  29

*** 
 :باآلية 2ممحق 

 عبارات السفدخيغ تتجاىل نػف التػكيج الثقيمة!

 .68( األنعاـ كإمَّا ُيشديشََّظ الذيصاُف فبل تقعْج بعَج الحكخػ مَع القػـِ الطالسيغَ )



548 

 

 

 فدخىا السفدخكف ككأف ليذ ثسة نػف تػكيج!

 الصبخؼ:

 .إف نديت َفَحَكخت فبل تجمذ معيع

*** 

 البغػؼ:

 .بعجما تحّكخت ا فقع مغ عشجىعإذا جالدت معيع ناسيً 

*** 

 الدمخذخؼ:

  .كإف شغمظ بػسػستو حتى تشدى الشيي عغ مجالدتيع

*** 

 الخازؼ:

 .كمعشى اآلية: إف نديت كقعجت فبل تقعج بعج الحكخػ 

*** 

 القخشبي:

 .السعشى: يا دمحم إف أنداؾ الذيصاف أف تقػـ عشيع فجالدتيع بعج الشَّْيي 
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*** 

 أبػ حياف:

 .الشيي عغ مجالدتيع فبل تقعج معيع بعج الحكخػ  إف شغمظ بػسػستو حتى تشدى

*** 

 األلػسي:

 .بأف يذغمظ فتشدى األمخ باإلعخاض عشيع

*** 

 ابغ عاشػر:

 .السعشى إف أنداؾ الذيصاف اإلعخاض عشيع فإف تحّكخَت فبل تقعج معيع

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441ذك القعجة  09

 ـ2020حديخاف  29

 
 ع يتقػَف "الحيَغ يتَّقػَف ِمغ حداِبيع ِمغ شيٍء ولكْغ ِذكَخى لعمَّي" وما عمى  69سػرة األنعاـ 6

ؤالء الكفار : حداب الخائزيغ. أؼ ال يقع عمى السؤمشيغ شيء مغ حداب ىحدابيع 
يقع عمييع تحكيخىع. لعميع يتقػف: يخافػف. يتقػف: كردت في  : كلكغالخائزيغ. كلكغ ذكخػ 
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بسا : ر كالثانية بسعشى يخافػف. لعل: ىشا عمى بابيا، بسعشىشػف، : األكلى بسعشى يؤماآلية مختيغ
 :يتقػف. قارف قػلو

 (.52غ شيء كما مغ حدابظ عمييع مغ شيء" )اآلية ما عميظ مغ حدابيع م" -
 
تيُع الحياةُ " وذِر الحيَغ اتَّخُحوا ديَشيع  70سػرة األنعاـ  6 ْخ بِو أْف  لِعًبا وليًػا وغخَّ الجنيا وذكِّ

ٌذ بسا كَدبْت ليَذ ليا ِمغ دوِف هللِا وليّّ وال شؽيٌع وإْف َتْعِجْؿ كلَّ َعْجٍؿ ال يؤخْح مشيا ُتْبَدَل نف
 اٌب أليٌع بسا كاُنػا يكُفخوَف "أولئَظ الحيَغ ُأْبِدُمػا بسا كَدُبػا ليع شخاٌب ِمغ حسيٍع وعح

كيتحايل  الجيغ: فيشاؾ مغ يتبلعب بأحكاـ تخْؾ. اتخحكا ديشيع لعًبا كليًػا: َدْع، اَذْر  
كلفت  حب الطيػر كالذيخة أكالسشرب ، كيتدمى بيا، مغ أجل شيء مغ الساؿ أك عمييا

خ : ذكّ : "كما الحياة الجنيا إال لعب كليػ". غختيع: خجعتيع. ذكِّْخ بو32األنطار إليو. في اآلية 
: تيمظ. كدبتف تبدل نفذ، لئبل تبدل نفذ. تبدل: : مخافة أ. أف تبدل نفذأك بالجيغ بالقخآف

: تْفِج. عجؿ: فجية. حسيع: ماء حاّر. بسا كانػا يا. َتْعِجؿْ يذفع ل: : يشرخىا. شؽيعمغ سػء. كليّ 
 : بدبب كفخىع. يكفخكف 

 
نا وُنَخدُّ عمى أعقاِبشا بعَج إذ  71سػرة األنعاـ  6 " ُقْل أنْجُعػ ِمغ دوِف هللِا ما ال يشفُعشا وال َيزخُّ

استيػتُو الذياشيُغ في األرِض َحْيخاَف لُو أصحاٌب يْجعػَنُو إلى الُيَجى ائِتشا ُقْل ىجانا هللُا كالحي 
 ْخنا لُشدمَع لخبِّ العالسيَغ "إفَّ ُىَجى هللِا ىػ الُيَجى وُأمِ 

: نخّد إلى : أنعبج. ما ال يشفعشا كال يزخنا: األصشاـ. نخّد عمى أعقابشاقل: يا دمحم. أنجعػ 
ةالزبلؿ، كمشو : رّد عمى عقبيو خ بياكلع يطف : يقاؿ لسغ رّد عغ حاجتو. قاؿ أبػ عبيجة: الخدَّ

ستعساؿ اليػـ، بخبلؼ: : بعج أف. كىي قميمة اال(. بعج إذ1/339)معاني القخآف لمشحاس 
حاؿ  :تو، أغختو، زيشت لو ىػاه. حيخافَ : استسالاستيػتو بعج إذ ىجانا هللا: بالػحي. )بعجئٍح(.

: في قل إف ىجػ هللا ىػ اليجػ معشا. ائتشا: مثل قػؿ نػح البشو: اركْب  .مسشػع مغ الرخؼ
 : أمخنا أف ندمع.(. أمخنا لشدمع73مػضع آخخ: "قل إف اليجػ ىجػ هللا" )آؿ عسخاف 

 



551 

 

 ػُه وىػ الحي إليِو ُتحذخوَف "  " وأْف أؾيسػا الربلَة واتق 72سػرة األنعاـ  6
تحذخكف  (.لع يقل: )كىػ الحؼ تحذخكف إليو: يـػ الؿيامة. اتقػه: اتقػا هللا. تحذخكف  

 إليو، ال إلى غيخه.
 
" وىػ الحي خمَق الدسػاِت واألرَض بالحقِّ ويػـَ يقػُؿ ُكْغ ؼيكػُف قػُلُو  73سػرة األنعاـ  6

ػر عالُع الغيِب و   الذيادِة وىػ الحكيُع الخبيُخ " الحقُّ ولُو الُسمُظ يػـَ ُيشفخ في الرُّ
 :ؿ: ليـػ الؿيامة. كيػـَ يقػؿ: يـػ الؿيامة. يقػ يػـسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. الد 

: معصػؼ، كالتقجيخ - : كخمق يػـَ يقػؿ كغ ؼيكػف، أؼ خمق يـػ الؿيامة ... يػـَ يشفخ في يػـَ
 الرػر.

ؼيكػف ... يػـَ يشفخ في الرػر )معاني القخآف  : كاذكخكا يػـَ يقػؿ كغكقج يكػف التقجيخ -
 (. 1/340لمشحاس 

 بالحق: -
 ُبػية الحق.

 الحق: عكذ الباشل، كعكذ العبث )المعب(.
 لع ُتخمق عبثا:

 آية كاحجة تكفي لبياف السخاد، كالتخجيح بيغ اآلراء:
 .39-38)كما خمقشا الدسػاِت كاألرَض كما بيشيسا العبيغ. ما خمقشاىسا إال بالحق( الجخاف 

مغ  كغيخ ذلظ ،شدكؿ األرزاؽلك  كجػد هللا ككحجانيتو،بلستجالؿ بيا عمى خمقشاىا إلضيار الحق، ل
 الِحكع كالسشافع.

 لع تخمق عبًثا كسا زعع الكافخكف.
*** 

 آيات أخخػ:
 .191آؿ عسخاف )كيتفكخكف في خمق الدسػات كاألرض ربشا ما خمقَت ىحا باشبًل سبحانظ( 

 .16األنبياء )كما خمقشا الدساَء كاألرَض كما بيشيسا العبيغ( 
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 .27)كما خمقشا الدساَء كاألرَض كما بيشيسا باشبًل ذلظ ضغُّ الحيغ كفخكا( ص 
 

: ؼيكػف قػلو الحق كػف التقجيخ: ىي تابعة حيث ياؿ بعزيع: جسمة مدتقمة، كققػلو الحق
. كلع أجج ؼيو قخاءة.(. لكغ ىحا يدتمـد نرب الحق1/340لمشحاس معاني القخآف )  : الحقَّ

ذيػد، : الَقْخف يشفخ ؼيو إسخافيل. الذيادة: ِمثُل الالرػراليـػ في نطخ الجسيع. كلو السمظ: 
كىػ  قاؿ:(. يقل: )كىػ عالع الغيب كالذيادة: عكذ الغيب. لع الحزػر مع مذاىجة. الذيادة

 .(كيع الخبيخالح)الحكيع الخبيخ، كلع يقل: 
 
أراَؾ وقػَمَظ في آَزَر أتتخُح أصشاًما آليًة إنِّي  " وإذ قاَؿ إبخاـيُع ألبيوِ  74سػرة األنعاـ  6

 ضبلٍؿ ُمبيٍغ "
: يا آزُر. القخاءة األخخػ بفتح الخاء بَجؿ كإذ: أؼ كاذكخ إذ. كفي قخاءة: آزُر، عمى الشجاء 

أك عصف بياف، مجخكر بالفتحة بجؿ الكدخة ألنو مسشػع مغ الرخؼ لمعمسية كالعجسة إذا كاف 
(. 2/99، كمعجع القخاءات 2/915اءات القخ العجسة إذا كاف كصًفا أك لؿًبا )اسًسا، أك لمػصؽية ك 
يع يشتقج أباه، كنحغ في اإلسبلـ ال نتبع اآلباء أتتخح أصشاًما آلية : أتتخح آلية مغ األصشاـ. إبخـا

: . كىػ مػقف مغ اآلباء دقيق. مبيغإذا كانػا عمى خصأ، كلكغ يجب دائًسا حدغ معاممتيع
يع. إف كانػا عمى ممتو فميقتجكا  ىعػف أنيع عمس بالسذخكيغ الحيغ يجّ خيكاضح. كىحا تع ممة إبخـا

 عػا الذخؾ.بو، كليجَ 
 
 ألرِض وِليكػَف ِمغ السػقشيَغ " " وكحلظ ُنِخي إبخاـيَع َمَمكػَت الدسػاِت وا 75سػرة األنعاـ  6

بسا ؼيو مغ آيات كعجائب.  (، مخترة بسمظ هللا تعالى،)ممظ :: صيغة مبالغة لػلَسَمكػتا 
يع ممكػت الع يقل: ) الػاك قج تكػف  (.لدسػات كاألرض ليكػف مغ السػقشيغككحلظ نخؼ إبخـا

 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. زائجة، كقج يكػف ىشاؾ مححكؼ قبميا.
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َل قاَؿ ال أحبُّ " فمسَّا َجغَّ عميِو الميُل رأى كػكًبا قاَؿ ىحا ربِّي فمسَّا أفَ  76سػرة األنعاـ  6
 اآلفميَغ "  

ة، ألف : الَجشَّ ئع في أيامشا. َجغَّ عميو الميُل: ستخه بطبلمو. كمشو( كسا ىػ شالع يقل: )ُجغَّ  
الِجّغ، ألنيع مدتػركف : يغ، ألنو مدتػر في بصغ أمو. كمشو: الجشأشجارىا تدتخ األرض. كمشو

ّغ، ألنو يدتخ الستتخس بو. أَفَل: أؼ الكػكب. : الِسجَ عشا. كمشو: الجشػف، ألنو يدتخ العقل. كمشو
: بالياء كالشػف، عامل الكػاكب معاممة العقبلء : غاب، غَخب. األفػؿ: الغخكب. اآلفميغأفل
 ػر، معاممة الجسع السحكخ الدالع.الحك

 : كفي السدألة قػالف 
يع كاف مشاضًخا، ال ناضًخا، كمقرػده الججؿ،األكؿ - حدب زعسكع، أؼ : ىحا ربي أؼ : أف إبخـا

(. كيجػز أف يكػف 133و االستجالؿ، ال عمى كجو الخبخ )تشػديو القخآف ص قالو عمى كج
 (، أؼ إنو يقػؿ قػليع. 1/342التقجيخ: رأػ كػكًبا يقػلػف ؼيو: ىحا ربي )معاني القخآف لمشحاس 

 
، دفع إيياـ 138احبي ص الرا ربي؟ عمى ححؼ ىسدة االستفياـ ): أىحالثاني: أؼ -
(. كخّصأ ىحا الشحاُس قائبًل بأف االستفياـ ال يكػف إال بحخؼ، أك يكػف في 47الضصخاب ص ا

 (.1/341"، كلع أجج لتخصئتو كجًيا )معاني القخآف "أـالكبلـ 
 
" فمسَّا رأى القسَخ بازًغا قاؿ ىحا ربِّي فمسَّا أَفَل قاَؿ لِئغ لْع َييِجني ربِّي  77سػرة األنعاـ  6
 القػـِ الزالِّيَغ "كػنغَّ ِمَغ أل 

: إذا الشاُب، تذبيًيا بو. كقاؿ الشحاس: بدغ القسخ: بدغ بازًغا: شالًعا مشتذَخ الزػء، كمشو 
: فمسا أفل قاؿ ال أحب اآلفميغ، (. لع يقل في ىحه اآلية1/342في الصمػع )معاني القخآف  ابتجأ

أف كل ىجاية مغ غيخ هللا  : يدتفاد مغ ىحه الجسمةلئغ لع ييجني ربي كسا في اآلية الدابقة.
ليدت إال ضبلاًل. كليذ معشى ذلظ أف كل ما عميو اآلخخكف ىػ ضبلؿ، بل السعشى أف ما ىع 

ت كزخخفت عميو مغ ىجاية ما لع تػافق ىجاية هللا نًرا أك ؾياًسا أك ركًحا فيي ضبلؿ، ميسا زيش
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ػف مغ القـػ يو تعخيس بزبلؿ قػمو. لع يقل: )فدػؼ أك: ؼكأضيئت كبيخجت. الزاليغ
 (.الزاليغ

 
 " فمسَّا رأى الذسَذ بازغًة قاَؿ ىحا ربِّي ىحا أكبُخ فمسَّا أفمْت قاَؿ يا قػـِ 78سػرة األنعاـ  6

 إنِّي بخيٌء مسَّا ُتذخكػَف "
(. انطخ 77اآلية  الػارد في(، كمغ القسخ )76: مغ الكػكب )الػارد ذكخه في اآلية أكبخ 

لتي لع تتعجَّ ثبلث آيات. لع يقل: )ىحه أؼ السػجدة مع قػمو كاإلى ىحه السشاضخة الزسشية 
(. لع 1/246" )قارف الشكت لمسجاشعي شا باعتبار ما بعج كىػ "ربي(. لعل التحكيخ ىالذسذ ربي

" : ىحا الكػكب أكبخ. ال حع قػلو: ىحا ربي ىحا أكبخ. استعسل "ىحايقل: )ىحه أكبخ(. التقجيخ
 في الجسمتيغ.

 
حشيًفا وما أنا ِمَغ " إنِّي وجيُت وجيَي لمحي فصَخ الدسػاِت واألرَض  79اـ سػرة األنع 6

 السذخكيَغ "
: بفتح (. كجيَي: فييا قخاءتاف3/312شتقاؽ )اإلتقاف : جشاس في أصل االكجيت كجيي 

(. كجيي: نفدي، ذاتي. فصخ: خمق، أبجع. حشيًفا: 2/102كبدكػنيا )معجع القخاءات  الياء،
: ىػ "، كليذ مغ "الحؼ فصخ". الحؼ فصخ الدسػات كاألرضستكمع في "كجيتحاؿ مغ ضسيخ ال

 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. هللا.
 
ػنِّي في هللِا وقج َىجاِف وال أخاُؼ ما ُتذخكػَف بِو  80سػرة األنعاـ  6 ُو قػُمُو قاَؿ أُتحاجُّ " وحاجَّ

خوَف "   إال أْف يذاَء ربِّي شيًئا َوِسَع ربِّي كلَّ   شيٍء عمًسا أفبل تتحكَّ
ػنِّيحاّجو قػمو  : اقخأ بتذجيج الشػف السكدػرة، بإدغاـ نػف الخفع : أؼ في التػحيج. أُتحاجُّ

:  سكػف الػاك كسكػف الشػف. كأصميا :يف، كتختب عمى ذلظ التقاء ساكشيغفي نػف الػقاية لمتخؽ
ػنَ  : (. ىجافِ 2/102ببل تذجيج )معجع القخاءات  ّجػِني، بشػف مكدػرة: أتحاشي. كفي قخاءةأُتَحاجُّ
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 :: كقًفا فقط. ما تذخكػف بولمتخؽيف كصبًل ككقًفا، كفي قخاءةىجاني، ححفت ياء الستكمع 
 :األصشاـ. إال أف يذاء ربي شيًئا: مكخكًىا يريبشي بو. إال

آليتيع في : لكغ. كفي ىحا االستجراؾ زيادة نكاية لقػمو إذ ال يخاؼ استثشاء مشقصع بسعشى -
 حيغ أنو يخاؼ ربو كيخذاه، كىػ السدتحق لمخذية.

أك استثشاء مترل، أؼ بأف يدمط ربي بعزيا عمّي، فحلظ مغ قجرة ربي بػاسصتيا ال مغ  -
 قجرتيا عمّي.

 
ؿ بِو  81سػرة األنعاـ  6 " وكيَف أخاُؼ ما أشخكتع وال تخافػَف أنَّكع أشخكتع باهلِل ما لع ُيَشدِّ

 قُّ باألمِغ إْف كشتع تعمسػَف " فأيُّ الفخيقيِغ أح عميكع ُسمصاًنا
، كال تخافػف هللا؟ فأؼ الفخيقيغ: أؼ الفخيقيغ ِمشَّا. أحق : كيف أخاؼ أصشامكعأؼ 

: حجة. فالحجة سمصاف، كالعمع باألمغ: أحق باألمغ مغ الخػؼ. أك: أحق بالخػؼ. سمصاًنا
: ىحا قط. كفي المغة الفخندية يقاؿكع فسمصاف، كالعقل سمصاف. كليذ الدمصاف سمصاف الح

إْف كشتع تعمسػف: ىحه  (.: عالع كبيخ. لع يقل: )كال تخافػف ما أشخكتعة عمسية، أؼالخجل سمص
 السقارنة.

 
 " الحيَغ آمُشػا ولع َيمِبُدػا إيساَنيع بطمٍع أولئَظ ليُع األمُغ وىع ُميتجوَف " 82سػرة األنعاـ  6

يع، أك مدتأنفة مغ كبلـ هللا. يقج تكػف ىحه اآلية تتسة كبلـ   مبدػا: يخمصػا. قارف إبخـا
 :قػلو تعالى

 : ال تخمصػا. (، أؼ42بقخة ال" )" كال َتمبدػا الحقَّ بالباشل -
 (.9اآلية " )" كلَمَبْدشا عمييع ما َيمِبدػف  -
 : يخمصيع.  (، أؼ65اآلية " )" أك َيمبدكع شيًعا -
 (.137 اآلية" )لُيخدكىع كلَيمِبدػا عمييع ديشيع"  -

. ، ليع الجشة: مغ الخػؼ، مغ العحاباألمغليع بطمع : بذخؾ. أؼ: الحيغ آمشػا كلع يذخكػا. 
 ليع األمغ في اآلخخة، كىع ميتجكف في الجنيا.
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 (.(. لع يقل: )ىع آمشػف ميتجكف ػ: )ليع األمغ كليع اليجلع يقل
 
ُتشا آتيشاىا إبخاـيَع عمى قػمِو نخفُع درجاٍت َمغ  83سػرة األنعاـ  6 نذاُء إفَّ ربَّظ " وتمَظ ُحجَّ

 حكيٌع عميٌع " 
: إشارة إلى الحجج التي مخت في اآليات الدابقة حػؿ الكػكب كالقسخ تمظ حجتشا 

يع، كيفيع مغ اآلية أف لذسذ كاألمغ. نخفع درجات مغ نذاءكا درجة العمع : السقرػد إبخـا
يع(. لع يقل: )نخفع مغ كتمظ حجتشا التي آضخة درجة عالية عشج هللا. لع يقل: )كالسشا تيشاىا إبخـا

 (.نذاء درجات
 
يتِو  84سػرة األنعاـ  6 " ووىبشا لُو إسحَق ويعقػَب كبًل ىَجيشا ونػًحا ىَجيشا ِمغ قبُل وِمغ ذرِّ

 لظ َنجدي السحدشيَغ "وىاروَف وكحداوَد وسميساَف وأيػَب ويػسَف ومػسى 
يع. إسحق كيعقػب: أب كابشو.   يع. يعقػب: حفيج إبخـا إسحق كيعقػب: إسحق: ابغ إبخـا

 : أب كابشو. داكد كسميساف
 .ىجيشاه كبلً : ىجيشا كبلً 

 .ىجيشاه كنػًحا: ىجيشا كنػًحا
*** 

 .اإلعخاب ألىل خبلًفا اعتخاضية، جسمة: ىجيشا كبلً : جسمة 
 .معصػفة اعتخاضية جسمة: ىجيشا كنػًحا: جسمة
يع) عمى تعػد الياء: ذريتو يع عغ الكبلـ ألف ،(نػح) عمى ال( إبخـا  .إبخـا
*** 
 :قاؿ عاشػر ابغ إال أجج لع التفديخ، ككتب اإلعخاب كتب في بحثتُ    
 .اعتخاض( ىجيشا كبلّ : )قػلو   
 .عاشػر ابغ كبلـ اىػ. االعتخاض عمى عصف(: ىجيشا كنػًحا)   

*** 
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  األحياف بعس في يحتاج اإلعخاب ألف اإلعخاب، أىل عمى يتفػقػف  قج التفديخ أىل    
 .دقيق فيع إلى
يع.     يع، أك ذرية نػح. سميساف: ابغ داكد.  مغ قبل: مغ قبل إبخـا ذريتو: ذرية إبخـا

أيػب كيػسف: جسع بيشيسا الشتخاكيسا في الببلء كاالمتحاف. مػسى كىاركف: جسع 
بيشيسا ألنيسا أخػاف. يبجك أف اآلية تحكخ اثشيغ اثشيغ: إسحق كيعقػب، داكد كسميساف، 

 (. أيػب كيػسف، مػسى كىاركف. لع يقل: )كحلظ نجدؼ السحدشيغ
 داكَد كسميساف: 

 قج يكػف التقجيخ: كىجيشا داكَد كسميساف. -
 (. 1/343أك: ككىبشا لو داكَد كسميساف )معاني القخآف لمشحاس  -

 
 
 ى وإلياَس كلّّ ِمَغ الرالحيَغ "" وزكخيا ويحيى وعيد 85سػرة األنعاـ  6

 كاحج مشيع.كٌل: كّميع. كل : ال ذرية ليسا. : أب كابشو. عيدى كإلياسا كيحيىزكخي 
 
مشا عمى العاَلسيَغ " " وإسساعيَل والَيَدَع ويػُنَذ ولػًشا 86سػرة األنعاـ  6  وكبًل فزَّ

 : فزمشاه.رسبل إلى أمة صغيخة. فزمشايػنذ كلػًشا: أُ 
: لع يطيخ لي الدّخ في ذكخ ىؤالء األنبياء العطاـ عمى ىحا األسمػب السذتسل قاؿ األلػسي

 (.7/215ف عمى متقجـ )ركح السعاني كمتأخخ بالدماعمى تقجيع فاضل عمى أفزل، 
 

نبًيا مغ غيخ تختيب، ال بحدب الدماف كال بحدب الفزل، ألف الػاك ال  18: ذكخ كقاؿ القاسسي
يع كإسحق  تقتزي التختيب، لكشو خز كل شائفة بشػع مغ الكخامة كالفزل، فحكخ نػًحا كإبخـا

بالسمظ كالقجرة كالدمصاف، كأيػب كيػسف بالربخ كيعقػب ألنيع أصػؿ األنبياء، كداكد كسميساف 
عمى الببلء، كمػسى كىاركف بكثخة السعجدات، كزكخيا كيحيى كعيدى كإلياس بالدىج، كإسساعيل 

 (.7/612ليع أتباع كال شخيعة )تفديخ القاسسي كاليدع كيػنذ كلػط بأنيع لع يبق 
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يع أككتداءؿ ابغ عاشػر لساذا اقترخ عمى ىؤالء األنبياء دكف غ ذرية نػح  يخىع مغ ذرية إبخـا

( فمع يتزح لي، كال تختيب أسسائيع، كلكشيع جسيًعا معخكفػف )عمى الػجييغ في ضسيخ: ذريتو
يع أسسائيع عمى اآليات الثبلثة )تفديخ ابغ عاشػر ألىل الكتاب كلمسذخكيغ. كلع يتزح لي تػز 

7/347.) 
 

ىػ مسا فتح هللا بو  ،كتة ما ذيل بو كل قدع مشيعكن ،: ىحا البياف لتختيب األنبياءكقاؿ في السشار
 (.7/588كلع نعمع أف أحًجا سبقشا إليو )تفديخ السشار  ،عميشا

 
 : عالسي زمانو، أك العالسيغ في زمانو.فزمشا: فزمشاه )بالشبػة(. العالسيغ 

سػجػدكف : ؼيو داللة عمى أف األنبياء أفزل مغ السبلئكة، لعسـػ العالسيغ، كىع القاؿ أبػ حياف
 (.4/576ػػ هللا تعالى، فيشجرج في العسػـ: السبلئكة )أبػ حياف س
 

 : كانطخ قػلو تعالى
 (.172خبػف" )الشداء " لغ يدتشكف السديح أف يكػف عبًجا  كال السبلئكة السق -
 (. 50" )األنعاـ ػؿ لكع إني ممظأق" كال  -

 
ياِتيع  87سػرة األنعاـ  6 وىَجْيشاىع إلى صخاٍط مدتؿيٍع  وإخػاِنيع واجتَبْيشاىع" وِمغ آباِئيع وُذرِّ
" 

اصصفيشاىع، اختخناىع. لع : كىجيشا مغ آبائيع، معصػؼ. اجتبيشاىع: كمغ آبائيع: أؼ 
 صخاط: ديغ. مدتؿيع: ال لّف ؼيو كال دكراف كال حيل. (.تبيشاىعاج: )يقل
 
ما  ِمغ عبادِه ولػ أشخكػا لحِبَط عشيع" ذلَظ ُىجى هللِا َييجي بِو َمغ يذاُء  88سػرة األنعاـ  6

 كاُنػا َيعسمػَف " 
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: لػ أشخؾ ىؤالء األنبياء، تفطيًعا ألمخ إلى الرخاط السدتؿيع. لػ أشخكػا : اليجػذلظ 
السعجكديغ  الذخؾ كأنو ال يغتفخ ألحج كلػ بمغ مغ فزائل األعساؿ مبمًغا عطيًسا مثل ىؤالء

لع يقل: لحبط ما كانػا  : يعسمػنو.عسميع. يعسمػف  السشػه بيع. حبط عشيع: بصل عشيع ثػاب
 ، أك: لحبط عسميع.يعسمػف 

 
" أولئَظ الحيَغ آتيشاىُع الكتاَب والُحكَع والشبػَة فإْف يكفْخ بيا ىؤالِء فقج  89سػرة األنعاـ  6

مشا  بيا قػًما ليدػا بيا بكافخيَغ " وكَّ
بصخؽ جمب الخيخ كدفع الذخ. كقيل: الحكع: القزاء بالحق.  : الحكسة، كىي العمعالحكع 

قػًما ليدػا بيا ع يقل: )قػًما آخخيغ(، بل قاؿ: ": أؼ بآياتشا. ىؤالء: كفار قخير. ليكفخ بيا
: بالكتاب كالحكع الجسمة األخيخة مشيا، ثبلث مخات : كرد ذكخىا في اآلية، بل فيكافخيغ". بيا
ار. : السياجخكف كاألنر كمغ آمغ مغ األنرار بالسجيشةبخسالة دمحم : ىع السؤمشػف اكالشبػة. قػمً 

 (.لع يقل: )ليدػا بيا كافخيغ(. لع يقل: )ليدػا كافخيغ بيا
 
ا إْف ىػ إال " أولئَظ الحيَغ َىجى هللُا َفِبُيجاُىُع اقتِجْه ُقْل ال أسأُلكع عميِو أجخً  90سػرة األنعاـ  6

 ِذكخى لمعاَلسيَغ "
( ىشا أكلى. لع يقل: اقتِجْه: اقتِج، كالياء لمدكت، كالػقف )عجـ الػصلىجػ: ىجاىع.  

: كمسة يغ القخآف. ال أسألكع عميو أجًخا: عمى القخآف، أك تبم)فاقتِج بيجاىع(. قل: يا دمحم. عميو
: ليع كنرح نبياء. ذكخػ تكخرت في القخآف عمى ألدشة األنبياء، كعمى العمساء أف يخثػىا عغ األ

ذ محتاًجا إلى جداء مشيع، كذكخػ لغيخىع مغ الشاس كليذ خاًصا بيع. كالشريحة ال لشفعيع فمي
ؼ الكذاػىع شيء مشيا لع تشفع كلع تشجع )يسّحريا كال يسّحزيا إال حدع السصامع، كما داـ يت

 (. 7/360، كتفديخ ابغ عاشػر 2/275
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َأندَؿ هللُا عمى بذٍخ ِمغ شيٍء ُقْل " وما قَجُروا هللَا حقَّ قْجرِه إذ قالػا ما  91سػرة األنعاـ  6
َمغ أندَؿ الكتاَب الحي جاَء بِو مػسى ُنػًرا وىجًى لمشاِس َتجعمػَنُو قخاشيَذ ُتبجوَنيا وُتخفػَف 

 َذْرُىْع في خػِضيع يمعبػَف " كثيًخا وُعمِّْسُتع ما لْع َتعمسػا أنتع وال آباؤكع ُقِل هللُا ثعَّ 
 :في اآلية. ما قجركا هللا حق قجرهعجه مغ الكبلـ : أؼ الييػد، بجاللة ما بقجركا 
 : عخفت مقجاره.ػ عبيجة. قَجرت الذيء أك قجَّرتوما عخفػا هللا حق معخفتو، قالو أب -
 : لفبلف قجر. ما عطسػا هللا حق عطستو. يقاؿ -

 (.1/343كالسعشياف متقارباف )معاني القخآف لمشحاس 
كف بعزيا : تبجأكراًقا. تبجكنيا كتخفػف كثيًخا :الكتاب الحؼ جاء بو مػسى: التػراة. قخاشيذ 

 (.يبًل مشيا كتخفػف كثيًخا. لع يقل: )كعمستع ما لع تكػنػا تعمسػف : تبجكف قمكتخفػف كثيًخا مشيا. أك
 جيب دكف انتطار أحج.: قل مغ أندؿ الكتاب. ىػ يدأؿ كىػ يقل هللا: جػاب الدؤاؿ في اآلية
في  : الجخػؿ: الجخػؿ في الحجيث، كأصمو مغباشميع. الخػض: َذْرىع: َدْعيع، اتخْكيع. خػضيع
 : تكمع بسا ال يشبغي، كغمب عمى الخدؼء مغ الكبلـ.   الساء كالسخكر ؼيو. خاض فبلف

" )الحجخ كيتستعػا ذرىع يأكمػا: "ذرىع في خػضيع يمعبػف: لع يقل: يمعبػا. قاؿ تعالى 
كذره يقػؿ ذاؾ، كالخفع مغ  ذره يقل ذاؾ،: (. يقاؿ3/98(. كبلىسا جائد )الكتاب لديبػيو 3

هللا بحلظ  : أفأمخحجىسا االبتجاء، كاآلخخ عمى قػلظ: ذره قائبًل ذاؾ. فإف قاؿ قائل: أكجييغ
قاؿ عد كجل: "اعسمػا ما  : مخخجو مغ هللا عد كجل عمى الػعيج، كساليخػضػا كيمعبػا؟ قيل

 (.  2/86( )السقتزب 29)الكيف  " فسغ شاء فميؤمغ كمغ شاء فميكفخ"(، 40" )فرمت شئتع
: "يمعبػف   " ألنو ليذ بجػاب األمخ، كلكشو في مػضع الحاؿ، كقيل أيًزا: إنسا لع يجـد

 (.1/339: ذرىع في خػضيع العبيغ )كضح البخىاف نو قاؿكأ
 
َـّ الُقخَ  92سػرة األنعاـ  6 ُؽ الحي بيَغ يجيِو وِلُتْشِحَر أ ى وَمغ " وىحا كتاٌب أندلشاُه مبارٌؾ مرجِّ

 بِو وىع عمى صبلِتيع يحافطػَف " حػَليا والحيَغ يؤمشػَف باآلخخِة ُيؤمشػَف 
مغ البَخكة.  : ؼيو خيخ كثيخ،"كتاب"، التقجيخ: كتاب مبارؾ. كالسعشى :: صفة لػمبارؾٌ  

ا يميو مغ : مرجؽ ما سبقو مغ كتب كالتػراة كاإلنجيل أك مرجؽ ممرجؽ الحؼ بيغ يجيو
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َؽ الحؼ بيغ يجيوكىحا كتاب أندلشا: )يقلالبعث كاآلخخة. لع  (. لتشحر أـ القخػ كمغ ه مبارًكا مرجِّ
نيا أـ : لتشحر بو يا دمحم أىل مكة كمغ حػليع مغ األمع، أؼ سائخ األمع. لساذا كصفت بأحػليا
 ؟القخػ 
 ألف القخػ تجتسع إلييا كسا يجتسع األكالد إلى األـ. -
 (. شيا )أصل القخػ كأف القخػ نذأت عألف أكؿ بيت كضع بيا ف -
 ( مغ كل جانب. تقرج مغ كل قخية.ػنيا )يقرجكنياألف الشاس يؤمّ  -
 سة كتعطيع األـ.ألنيا معطّ  -

: زادىع ثشاًء بالربلة. ع: احتخاس مغ شسػليع باإلنحار. كىع عمى صبلتيكالحيغ يؤمشػف باآلخخة
و ذكخ لعم (.لع يقل: )كىع يحافطػف عمى صبلتيع( أك )يؤمشػف بو كيحافطػف عمى صبلتيع

 الربلة ألىسيتيا.
 
" وَمغ أضمُع مسَّغ افتخى عمى هللِا كِحًبا أو قاَؿ ُأوحَي إليَّ ولْع ُيػَح إليِو  93سػرة األنعاـ  6

شيء وَمغ قاَؿ سُأندُؿ ِمثَل ما َأندَؿ هللُا ولػ تخى إِذ الطالسػَف في َغَسخاِت السػِت والسبلئكُة 
يػـَ ُتْجَدوَف عحاَب الُيػِف بسا كشتع تقػلػَف عمى هللِا غيَخ باسصػ أيجيِيع أخِخجػا أنفَدكع ال

 قِّ وكشتع عغ آياتِو تدتكبخوَف "الح
قخآف : أؼ مديمسة الكحاب، أك األسػد العشدي، أك الشزخ بغ الحارث الحؼ عارض القاؿ 

القخآف معاني ابدات خبًدا، فالبلقسات لقًسا! ): كالصاحشات شحًشا، كالعاجشات عجًشا، فالخبقػلو
 (.طخ سػرة الشازعات كسػرة العاديات، كان1/344لمشحاس 
: سكخاتو غَسخات السػت إذ الطالسػف: إذ ىؤالء الطالسػف. كف ىؤالء كأمثاليع.: الكافخ الطالسػف 

: يغسخ الساء األرض. باسصػ أيجييع كشجائجه، سسيت كحلظ ألنيا تغسخ قمب اإلنداف كسا
(، أك خمِّرػا : أخخجػا أركاحكع )مغ أجدادكععأخخجػا أنفدكبالعحاب، أك بؿبس الخكح بذجة. 

دكع مغ العحاب إف استصعتع. اليػف: اليػاف. عحاب اليػف: العحاب السييغ. تقػلػف: أنف
جػا أنفدكع )مغ الشار(. كربسا يكػف : أخخ لسبلئكة باسصػ أيجييع يقػلػف ليع: كاتقػلػنو. التقجيخ

  (. ع. لع يقل: )ككشتع تدتكبخكف عغ آياتوخجػا أركاحكع مغ أجدادك: أخالسعشى



562 

 

 
لشاُكع وراَء  94سػرة األنعاـ  6 " ولقج جئتسػنا ُفخادى كسا خمقشاكع أوَؿ مخٍَّة وتخكُتع ما خػَّ

وضلَّ عشكع ضيػِركع وما َنخى معكع شفعاَءكع الحيَغ زعستع أنَّيع ؼيكع شخكاُء لقج تقصََّع بيَشكُع 
 ما كشتع تدُعُسػَف " 

لشاكع: أعص السدؤكلية ىشا فخدية،  يشاكع يػـ ال يشفع ماؿ كال جاه. فخادػ: مغ األعػاف. خػَّ
مغ األصشاـ أك  :(. لع يقل: )كسػؼ تجيئػنشا فخادػ(. شفعاءكعكالػلج كاألىل مغ الساؿ)

: أؼ شفعاء، أك (. زعستع أنيع ؼيكع شخكاءالسبلئكة. لع يقل: )كما رأيشا معكع شفعاءكع
 حسل الذخيظ عغ شخيكو. حسمػف عشكع تمتزامشػف يت

باُط : تقصػَّع بيشكع الػصُل أك االرتمححكؼ مقجر، أؼ : ىشاؾتقصع بيشكع: قاؿ بعس السفدخيغ
تقصَّع بيشكع ما كشتع تدعسػف. أؼ: إف جسمة: "ما كشتع : أك ما شابو ذلظ. كقاؿ آخخكف: التقجيخ

إعخاب سيل، لع يتشبو إليو  : كىحاأبػ حياف تدعسػف" ىي فاعل "تقصػَّع" ك"ضّل"، كإليو أميل. قاؿ
 (. 4/589 أبػ حيافأحج )
كصمكع، أك جسعكع. كفي قخاءة أخخػ: تقصع ما بيَشكع )معجع : بيُشكع، أؼ قخاءة: في بيشكع

: مغ عجـ البعث كالحداب كالجداء، أك ضل (. ضلَّ عشكع ما كشتع تدعسػف 2/112القخاءات 
 عشج هللا. عشكع ما كشتع تدعسػف مغ شفعائكع 

 
" إفَّ هللَا فالُق الحبِّ والشََّػى ُيخِخُج الحيَّ ِمَغ السيِِّت وُمخخُج السيِِّت ِمَغ  95سػرة األنعاـ  6

 ذلكُع هللُا فأنَّى ُتؤفكػَف " الحيِّ 
: ليخخج الشبات كالذجخ. قاؿ الزحاؾ: في التخبة تحت األرض، فالق الحب كالشػػ  

اإلصباح". يخخج فالُق لذق فييا. كمشو في اآلية التالية: "ا: يعشي فالق: خالق. كقاؿ مجاىج
: مخخج الحب الحب اليابذ. مخخج السيت مغ الحي: يخخج الشبات الصخؼ مغ الحي مغ السيت

(. لساذا قاؿ: ُيخخج، كُمخخج، ، عغ هللاعغ الحق: ُترخفػف )شبات الصخؼ. ُتؤفكػف اليابذ مغ ال
 كُمخخج؟ : ُمخخج،كلع يقل: ُيخخج، كُيخخج، أك
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زارع، كىحا جائد، "، كىػ فعل مفاعل، معصػؼ عمى "ُيخخج " اسع: "ُمخخجقاؿ بعزيع 
 ألنو في معشاه.

لو: "فالُق الحبِّ " جسمة فعمية مبيشة لقػ كقاؿ آخخكف: جسمة: "ُيخخُج الحيَّ مغ السيت 
عمى اسع ػ اسع فاعل معصػؼ : ى"، ال عمى "ُيخخج"، أؼ"ُمخخج" معصػؼ عمى "فالق"، ككالشػػ 

(. كىحا أصح، وهللا 4/592الدمخذخؼ، كالبحخ السحيط  نقبًل عغ 296/ 1ِمبلؾ التأكيل فاعل )
 أعمع.

 (.31" )يػنذ السيت، كُيخخج السيت مغ الحيكمغ ُيخخج الحي مغ : "قارف قػلو تعالى 
 
يُخ ًنا ذلَظ تقج" فالُق اإلصباِح َوَجَعَل الميَل َسكًشا والذسَذ والقسَخ ُحْدبا 96سػرة األنعاـ  6

 العديِد العميِع "
: فعل ماض معصػؼ اإلصباح: قارف في اآلية الدابقة: فالق الحب كالشػػ. جعلفالق  

 ".: "فالقالفاعلعمى اسع 
 

عصف اسع الفاعل عمى "، كعشجئح يكػف مغ باب كفي قخاءة أخخػ: "كجاعل" بجؿ "كجعل 
: التقجيخ ىشا يخز (. تقجيخ العديد العميعلمشاس(. سكًشا: راحة )4/593اسع الفاعل )أبػ حياف 

 اآلية، كليذ الذسذ كالقسخ فحدب. كل ما تقجـ في 
الذسدية كالقسخية. كفي مػضع آخخ: "الذسُذ كالقسُخ  : تحدب بيسا األشيخحدباًنا 

 (. الحدباف كالحداب بسعشى كاحج.5الخحسغ بحدباف" )
مدتسج مغ نػر  إف نػر القسخ: ى يقػلػف قجـ الذسذ عمى القسخ، فالحكساء القجام 

 :الذسذ. قاؿ الذاعخ
 

 عمػى قتمي مػغ دؿَّ عيشيػظَ       يا مفػخًدا بالحدػغ كالذػكل       
 تدػػتسمي البجر مغ شسذ الزحى نػُره     كالذسذ مغ نػرؾَ     

 (. 3/259)البخىاف 
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 العديد: القػؼ. العميع: بيحا كغيخه.
 
جعَل لكُع الشجػـَ لتيتُجوا بيا في ضُمساِت الَبخِّ والبحِخ قج " وىػ الحي  97سػرة األنعاـ  6

 مشا اآلياِت لقػـٍ َيْعمسػَف "فرَّ 
ل اآليات(. لع يقل : كمغ ثعلتيتجكا بيا: لتدتخشجكا. يعمسػف   : ييتجكف. لع يقل: )قج فرَّ

 (. )كجعمشا لكع الشجػـ
 
مش" وىػ الحي أنذأكع ِمغ نفٍذ واحجٍة فسُ  98سػرة األنعاـ  6 ا اآلياِت ْدتقٌخ وُمْدتػدٌع قج فرَّ

 لقػـٍ يفقيػَف "
: مدتقخ في أرحاـ الشداء كمدتػدع نفذ كاحجة: آدـ. مدتقخ كمدتػدع: فييسا أقػاؿ مشيا 

في أصبلب الخجاؿ، أك مدتقخ في األرض كمدتػدع في القبخ، أك مدتقخ في الجنيا كمدتػدع 
قج فرمشا اآليات : فسدتقٌخ لكع كمدتػدٌع. التقجيخ(. لعل 1/548ي اآلخخة )تفديخ الساكردؼ ف

 ".لقـػ يفقيػف: قارف اآلية الدابقة: "قج فرمشا اآليات لقـػ يعمسػف 
 
" وىػ الحي أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأْخَخْجشا بِو نباَت كلِّ شيٍء فأْخَخْجشا  99سػرة األنعاـ  6

ِل ِمْغ َشْمِعيا ِقْشػاٌف دانيٌة وجشاٍت ِمْغ أعشاٍب مشُو َخِزًخا ُنخخُج مشُو حًبا متخاكًبا وِمَغ الشخ
في ذلكع آلياٍت  والديتػَف والخمَّاَف ُمذتبًيا وغيَخ ُمتذابٍو انطخوا إلى ثَسخِِه إذا أثَسَخ وَيْشِعِو إفَّ 

 لقػـٍ يؤمشػَف "
كالفاصػلياء : سشابل القسح، كالخزخاكات السقرػد بالَخِزخ كالحب الستخاكبلعل  
: جسع ِقشْػػ، كىػ العشقػد. كقج استخجـ ؿ ما يخخج مغ ثسخ الشخل. ِقْشػاف: أك . الصَّْمعكالبازالء

: قخيبة خاجيغ، الكيداف، الذساريخ! دانية: العحكؽ، العشياالسفدخكف في تفديخىا ألفاضػًا أصعب م
 الستشاكؿ، متجلية. 
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قاؿ: متذابًيا  141مذتبًيا كغيخ متذابو، كفي اآلية  :مغ األنعاـ قاؿ 99في اآلية        
 :كغيخ متذابو

ْيُتػَف َكالخُّمَّاَف ُمْذَتِبًيا َكَغْيَخ ُمَتَذاِبٍو( األنعاـ )  .99َكالدَّ

ْيُتػَف َكالخُّمَّاَف ُمَتَذاِبًيا َكَغْيَخ ُمَتَذاِبٍو( األنعاـ )  .141َكالدَّ

 .لع يقل: مذتبًيا كغيخ مذتبو 99في اآلية 

 .قاؿ: متذابًيا 141قاؿ: مذتبًيا كلع يقل: متذابًيا، كفي اآلية  99في اآلية 
*** 

 !مذتبو كمتذابو: بسعشى كاحج، أؼ: ىسا متذابياف. كلعمو غايخ بيشيسا ألف الكبلـ في االشتباه

 .اشتبو الذيئاف كتذابيا مثل: اشتخكا كتذاركا

 :في الحجيث

 .(َبيٌِّغ، كَبْيَشُيَسا ُمْذَتِبَياٌت )متفق عميو ِإفَّ اْلَحبَلَؿ َبيٌِّغ، كاْلَحَخاـَ 

 .قاؿ: مذتبيات، كلع يقل: متذابيات. السعشى كاحج
*** 

 قاؿ الدمخذخؼ:

يقاؿ: اشتبو الذيئاف كتذابيا، كقػلظ استػيا كتداكيا. كاالفتعاؿ كالتفاعل يذتخكاف كثيًخا. كقخػء 
 .«متذابًيا كغيخ متذابو»

*** 
 :ابغ عاشػركقاؿ 
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بو كاالشتباه متخادفاف كالتداكؼ كاالستػاء، كىسا مذتّقاف مغ الذَبو. كالجسع بيشيسا في التذا"
ّية إعادة الّمفع، كألّف اسع الفاعل مغ الّتذابو أسعج بالػقف لسا ؼيو مغ مّج  اآلية لمّتفّشغ كخـا

 ."الّرػت بخبلؼ )ُمذتبو(. كىحا مغ بجيع الفراحة
 : نزجو، إدراكو.أيشع. يشعو: لعل التقجيخ: كيشِعو إذا كيشعو

: الساضي، كالثالث بالسزارع. كجسمة(، نخخج. األكالف بخجشا )مختيغ: فأخالحع األفعاؿ 
" جسمة اعتخاضية. "فأخخجشا" الثانية تفريل لؤلكلى. كجسمة: "كمغ الشخل مغ شمعيا قشػاف دانية

"، أؼ كأخخجشا جشات. مغ الشخل: خبخ مقجـ. كجشات: معصػفة عمى: "نبات: مبتجأ مؤخخ. قشػاف
كىػ الحؼ أندؿ مغ الدساء ماء فأخخج بو نبات كل : )معصػؼ عمى "نبات". لع يقل :كالديتػفَ 

 (.غ الشخل مغ شمعيا قشػاًنا دانيةً كمخزًخا ُيْخِخج مشو حًبا متخاكًبا(. كلع يقل: )شيء فأخخج مشو 
 

: قج يقاؿ ىشا إف القخآف يقشع السؤمشيغ، كالسؤمشػف ال يحتاجػف إف في ذلكع آليات لقـػ يؤمشػف 
إلى ذلظ، ألنيع مؤمشػف. إنسا الحيغ يحتاجػف إلى ذلظ ىع الكفار، فيل القخآف يفيج السؤمشيغ كال 

 يفيج الكفار؟ 
الجػاب أف القخآف ال شظ يديج السؤمشيغ إيساًنا كيثبتيع كيشفعيع بأحكامو كآدابو، كىشا قج يخصخ 

الباؿ أف الكفار ال يفيجىع القخآف، فأيغ الحجج القخآنية التي تجعل الكفار مؤمشيغ؟ الحجج  في
القخآنية في ىحا الباب ليدت حجًجا عقمية، بل ىي مغ نػع استحزار اآلخخة بالخياؿ نعيسيا 

 كجحيسيا. كلػ شاىجىا اإلنداف حؿيقة لسا قبل مشو إيسانو. 
بيغ أف ىشاؾ آيات كػنية كآيات قخآنية ال يسكغ أف تكػف مغ الجػاب أف هللا تعالى في القخآف ي

صشع البذخ، كمغ ثع فيي مغ هللا، فإذا آمغ الشاس بػجػد هللا، ككحجانيتو، أمكغ في الخصػة 
الثانية أف نتقبل اإليساف بسا يأتي عغ هللا في البعث كالحداب كالثػاب كالعقاب، بل كفي جسيع 

عشجما يتكمع عغ اآلخخة يدتحزخ لشا ىحه اآلخخة بشعيسيا األحكاـ كاآلداب. وهللا تعالى 
كجحيسيا. فالخصػة األكلى حجة عقمية لئليساف باهلل كتػحيجه مغ خبلؿ اآليات الكػنية كالقخآنية، 

سيسا بعج أف يتبيغ  كالخصػة الثانية حجة نقمية عغ هللا. فسغ آمغ باهلل ال بج أف يؤمغ بأقػالو، ال
كالقخآف مغ عشجه. إذا لع نفيع ىحا فإنو قج يقاؿ إنو ليذ في القخآف حجج لو أف الكػف مغ خمقو، 
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" قج يكػف معشاه أنيع لقػـ يؤمشػف كعمى ىحا فقػلو في ىحه اآلية: " اف.عقمية إلقشاع الكفار باإليس
ف تكػف مغ يؤمشػف أف ىحه اآليات كالقجرات ال يسكغ أف تكػف مغ بذخ، كال مغ غيخىع، ال بج أ

: بأف ىحا كمو ال يسكغ أف يكػف إال مغ هللا. فإذا آمشػا بحلظ انتفعػا بعجه بكل ما في ف هللا. يؤمشػ 
: اإليساف بأنو يسخ بالخصػات نفديا أف القخآف. أما االنتفاع بسا أتى بو الخسػؿ فبل بج أيًزا

 رسػؿ، ثع التدميع ألقػالو كأفعالو كتقخيخاتو.
*** 

 باآلية: 1ممحق 
 عمييا العمساء مشح الخازؼ فػائج بحر العشب نبو 

كىػ الحؼ أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأْخَخْجشا بِو نباَت كلِّ شيٍء فأْخَخْجشا مشُو َخِزًخا ُنخخُج مشُو حًبا )
 .99( األنعاـ متخاكًبا كِمَغ الشخِل ِمْغ َشْمِعيا ِقْشػاٌف دانيٌة كجشاٍت ِمْغ أعشاٍب كالديتػَف كالخمَّافَ 

 ـ(:1209 ىػ =606-قاؿ الخازؼ )

ألف العشب أشخؼ أنػاع الفػاكو، كذلظ ألنو مغ أكؿ ما يطيخ  ،إنسا ذكخ العشب عقيب الشخل"
فأكؿ ما يطيخ عمى الذجخ يطيخ خيػط خزخ دؾيقة  ،ا بو إلى آخخ الحاؿيريخ مشتفعً 

، كىػ شعاـ  .حامزة الصعع لحيحة السصعع كقج يسكغ اتخاذ الصبائخ مشو، ثع بعجه يطيخ الحرـخ
شخيف لؤلصحاء كالسخضى، كقج يتخح الحرـخ أشخبة لصيفة السحاؽ نافعة ألصحاب الرفخاء، 

 .كقج يتخح الصبيخ مشو، فكأنو ألح الصبائخ الحامزة

أك أقل أك أكثخ، كىػ ثع إذا تع العشب فيػ ألح الفػاكو كأشياىا، كيسكغ ادخار العشب السعمق سشة 
. كاألشباء يتخحكف مشو )بحره( فأحدغ ما في العشب عجسو )...(،في الحؿيقة ألح الفػاكو السجخخة 

 !جػارششات عطيسة الشفع لمسعجة الزعيفة الخشبة، فثبت أف العشب كأنو سمصاف الفػاكو

*** 
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أيمػؿ  27ريخ كقج سبق أف نذخت ما قالو العمساء السعاصخكف عغ فػائج بحكر العشب بتا
 ـ. 2016

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441ذك القعجة  10

 ـ2020حديخاف  30

*** 

 باآلية: 2ممحق 
 كمغ الشخل مغ شمعيا قشػاف دانية: ىل ىي جسمة اعتخاضية أـ معصػفة؟

حًبا كىػ الحؼ أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأْخَخْجشا بِو نباَت كلِّ شيٍء فأْخَخْجشا مشُو َخِزًخا ُنخخُج مشُو )
 .99( األنعاـ متخاكًبا كِمَغ الشخِل ِمْغ َشْمِعيا ِقْشػاٌف دانيٌة كجشاٍت ِمْغ أعشاٍب كالديتػَف كالخمَّافَ 

 
 كمغ الشخل مغ شمعيا قشػاف دانية: 

 ىحه الجسمة مغ حيث الذكل كأنيا جسمة معتخضة.
 كلكغ مغ حيث السعشى ال كجو ألف تكػف معتخضة.

 ليحا فيي جسمة معصػفة.
 جيخ الحؼ أختاره:التق

 كأخخجشا مغ الشخل نخبًل مغ شمعيا قشػاٌف.
*** 

 كال أكافق عمى قػؿ ابغ عاشػر:
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كبيحا يطيخ  .كما ؼيو مغ بيجةٍ  ،السقرػد باإلخبار ىشا الّتعجيب مغ خخكج القشػاف مغ الصمع"
إذ لع تعصف أجداؤىا عصف  ،كجو تغييخ أسمػب ىحه الجسمة عغ أساليب ما قبميا كما بعجىا

 ".السفخدات
*** 

 جشات:
 معصػفة عمى )نبات(.

 التقجيخ: كأخخجشا جشاٍت مغ أعشاب.
 كالديتػَف كالخماَف: معصػفاف مثميا.

*** 
 مغ أقػاؿ السفدخيغ:

 ىػ(:546-)ابغ عصية 
 .كنخخج مغ الشخل :تقجيخه (كمغ الشخل(

*** 
 ىػ(:671-)القخشبي 

 .عمى العصف عمى ما قبمو« ا دانيةً ِقْشػانً »كأجاز الفّخاء في غيخ القخآف 
*** 

 ىػ(:685-) البيزاكؼ 
 .كأخخجشا مغ الشخل نخبًل مغ شمعيا قشػاف :أؼ

*** 
 ىػ(: 1270-)األلػسي 

 .كقيل: السعشى كأخخجشا مغ الشخل نخبًل مغ شمعيا قشػاف
***  

 ىػ(:1393-)ابغ عاشػر 
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. كيجػز أف تكػف (افأخخجشا مشو خزخً )عصف عمى  (كمغ الّشخل مغ شمعيا قشػاف دانية)كجسمة 
 )...(.معتخضة كالػاك اعتخاضّية 

كما ؼيو مغ بيجٍة، كبيحا يطيخ  ،كالسقرػد باإلخبار ىشا الّتعجيب مغ خخكج القشػاف مغ الصمع
إذ لع تعصف أجداؤىا عصف  ،كجو تغييخ أسمػب ىحه الجسمة عغ أساليب ما قبميا كما بعجىا

 .السفخدات، عمى أّف مػقع الجسمة بيغ أخػاتيا يفيج ما أفادتو أخػاتيا مغ العبخة كالسّشة

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441ذك القعجة  10

 ـ2020حديخاف  30

 
" وجعمػا هلِل شخكاَء الِجغَّ وخمقيع وخَخقػا لُو بشيَغ وبشاٍت بغيِخ عمٍع  100سػرة األنعاـ  6
 بحاَنُو وتعالى عسَّا َيرفػَف " س

يقل: )كجعمػا شخكاَء  الجغ(. لع يقل: )كجعمػا الجغ شخكاَء (. لع يقل: )كجعمػا  لع 
(. أفاد األكؿ أنو ما كاف يشبغي أف يكػف  شخيظ، ال مغ الجغ كال مغ غيخ  الجغَّ شخكاءَ 

 شخكاَء .شبغي أف يكػف الجغُّ الجغ. كأفاد الثاني أنو ما كاف ي
(. قيل: أشاعػىع 315: َمغ جعمػا شخكاَء ؟ فقيل: الجغ )نياية اإليجاز ص كأنو قيل 

(. الحع الفعميغ: خمق، 1/346دبػا إلييع ما ال يكػف إال  )معاني القخآف : نكصاعة هللا. كقيل
خؽ ليع. حب. الخمق لو كالخ: اختمق، كؼيو معشى الكخخؽ. قيل: ىسا بسعشى كاحج. كقيل: خخؽ 

كخمقيع: لعل التقجيخ: كىػ خمقيع. أؼ: كخمق الذخكاء، أك: كخمق الحيغ جعمػا )معاني القخآف 
ديخ ابغ هللا، كقػؿ الشرارػ: السديح ابغ هللا. بشات: : عُ : قػؿ الييػد(. بشيغ1/346لمشحاس 
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رفػنو بو : يبغيخ دليل. سبحانو: تشده. يرفػف  :قػؿ السذخكيغ: السبلئكة بشات هللا. بغيخ عمع
 . صفات ال تميق، كالذخؾ كغيخهمغ 

 
" بجيُع الدسػاِت واألرِض أنَّى يكػُف لُو ولٌج ولع تكْغ لُو صاحبٌة وخمَق  101سػرة األنعاـ  6
 لَّ شيٍء وىػ بكلِّ شيٍء عميٌع "ك

ػ كى: زكجة. لع يقل: )سابق. أنى: كيف، مغ أيغ. صاحبة : مبجع مغ غيخ مثاؿبجيع 
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، ىكحا في جسيع القخآف. (.عميع بكل شيء

 
جوُه  وىػ عمى كلِّ " ذلكُع هللُا ربُّكع ال إلَو إال ىػ خالُق كلِّ شيٍء فاعب 102سػرة األنعاـ  6

 شيٍء وكيٌل "
جسيع السػجػدات. كىحا  خالقفي اآلية الدابقة: )كخمق كل شيء(. : خالق كل شيء 

(، : السػجػدات كالسصاليب )السصمػباتمدتخجـ في عمع السحاسبة. يقاؿ" السػجػداتالسرصمح "
. السػجػدات )األصػؿ( ما تسمكو السشذأة. السصمػبات )الخرػـ(أك األ لجيػف : اصػؿ كالخرـػ

شيء حؽيع : هللا عمى كل . ككيلمغ ال يخمق شيًئا: كال تعبجكا التي تتختب عمييا. فاعبجكه
. لع يقل: )  (. ػ ككيل عمى كل شيءكىكرقيب كُمتػؿٍّ

 
 األبراَر وىػ المصيُف الخبيُخ " " ال ُتْجِرُكُو األبراُر وىػ ُيْجِرؾُ  103سػرة األنعاـ  6

جنيا. ال : فيخاه كىػ يخاىا. ال تجركو األبرارت : ال ترل إليو كال تحيط بو، أك الال تجركو 
الدجاج: ال تجرؾ كشو حؿيقتو (. قاؿ 23إلى ربيا ناضخة" )الؿيامة كتجركو في اآلخخة لقػلو: "

: ال تجركو األبرار في اآلخخة أيًزا، كلكغ قاؿ بعس العمساء(. 1/347)معاني القخآف لمشحاس 
(. 1/550سة سػػ حػاسيع الخسذ يخكنو بيا )تفديخ الساكردؼ هللا يحجث ألكليائو حاسة ساد

الخفيق، أك الحؼ ال  :المصيف (.ظ قاؿ لغ تخانيقاؿ رب أرني أنطخ إلي: )143راجع األعخاؼ 
 عمع كجػده إال بالتفكخ كالتأمل، أك العميع بجقائق األمػر. يُ 
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فعمييا وما  " قج جاءُكع َبرائُخ ِمغ ربِّكع فَسغ أبرَخ فمشفدِو وَمغ َعِسيَ  104سػرة األنعاـ  6
 أنا عميكع بحؽيٍع "

بيا. فمشفدو: خ خ: أبَر برائخ: آيات كبخاىيغ كعبخ. أبَر لع يقل: جاءتكع برائخ.  
: عسي عشيا. فعمييا: فعمييا ضخر ذلظ )معاني القخآف لمشحاس فمشفدو نفع ذلظ. عسي

 .(كما أنا بحؽيع عميكع)لع يقل:  : رقيب كمحاسب، إنسا أنا مشحر.(. حؽيع1/347
 
شُو لقػـٍ يعمسػَف "" وكحلَظ ُنَرخُِّؼ اآلياِت وِليقػلػا در  105سػرة األنعاـ  6  سَت وِلشبيِّ

ست مغ : قخأت كتعمآيات القخآف، أك السعجدات. درست :: نقمِّب، نبيِّغ. اآلياتؼنرخّ  
" )الشداء ئبل يقػلػا درست. كقػلو تعالى: "يبيغ هللا لكع أف تزمػاكل :أىل الكتاب. كليقػلػا درست

، كمعجع القخاءات 1/347اس معاني القخآف لمشح: كْليقػلػا )تزمػا. كفي قخاءة (، أؼ لئبل176
 :(. درست: فييا قخاءات كثيخة، مشيا120/ 2
 : قخأت، تعمست.َدَرْستَ  -
 : قارأت، ذاكخت.داَرْستَ  -
 : انسحت، تقادمت.َدَرَسْت  -
 : ُقخئت، ُتميت.ُدِرَسْت  -
 (، تبل. :  قخأ )الشبيَدَرَس  -

  لع يقل: )كلشبّيشيا(. كلشبّيشو: أؼ القخآف.
 ألفاظ اآلية كاضحة، كلكغ معشاىا غامس.ليقػلػا(. عمسػف: كجػه البياف. لع يقل: )ي
 
 إال ىػ وأعِخْض عِغ السذخكيَغ " " اتِِّبْع ما ُأوِحَي إليَظ ِمغ ربَِّظ ال إلَو  106سػرة األنعاـ  6

 : ال تمتفت إلييع. الخصاب لسحسج كالسخاد أمتو كميا.تبع: يا دمحم. أعخض عغ السذخكيغا 
 . جسمة: ال إلو إال ىػ: جسمة اعتخاضية.(إلو إال ىػمغ ربظ الحؼ ال )لع يقل:  اتبْع كأعخْض.

ال إلو إال ىػ: أؼ ال شخيظ لو.  كقج تكػف في محل جخ صفة، اك نرب عمى الحاؿ )قارْف(.
 ليحا قاؿ: )كأعخْض عغ السذخكيغ(.
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حؽيًطا وما أنَت عمييع  " ولػ شاَء هللُا ما أشَخكػا وما جعمشاَؾ عمييع 107سػرة األنعاـ  6

 "بػكيٍل 
الحؽيع كالػكيل ىػ هللا. أنت يا دمحم لدت حؽيًطا كال ككيبًل. ال أنت تحاسبيع كال أنت  
". "كما أنا عميكع بحؽيع :104في اآلية  التسييد بيغ )الحؽيع( ك)الػكيل( أمخ دقيق. .تعاقبيع

ى كل شيء ككيل". ىػ: أؼ كىػ عم: "102"قل لدت عميكع بػكيل". كفي اآلية  :66كفي اآلية 
 كما: )هللا. لع يقل: )كما جعمشاؾ عمييع ككيبًل(. لع يقل: )كما أنت عمييع بحؽيع(. لع يقل

جعمشاؾ عمييع حؽيًطا كال ككيبًل(. لع يقل: )كما أنت عمييع بحؽيع كال ككيل(. كما أنت عمييع 
كػناف " قج يعمشاؾ عمييع حؽيًطا". "حؽيع" ك"ككيلكما جبػكيل: لعميا تأكيج لمجسمة التي قبميا: "

ىحه الجسمة ليدت معصػفة عمى جسمة: ما  :كما جعمشاؾ عمييع حؽيًطا بسعشى كاحج، وهللا أعمع.
 ، بل ىي معصػفة عمى: أعخْض عغ السذخكيغ )في اآلية الدابقة(.أشخكػا

 
َعْجًوا بغيِخ عمٍع كحلظ  ِمغ دوِف هللِا ؼَيُدبُّػا هللاَ " وال َتُدبُّػا الحيَغ َيْجُعػَف  108سػرة األنعاـ  6

 ع فيشبُئيع بسا كانػا َيعسمػَف "زيشَّا لكلِّ أمٍَّة عسَميع ثعَّ إلى ربِّيع مخجُعي
ا. ال تدبػا األصشاـ ؼيدبػا : عجكانً يجعػف مغ دكف هللا: األصشاـ. يجعػف: يجعػنيع. عجًكا 

لحرائع. زيشا لكل أمة سّج ا: ىحه الجسمة يدتجؿ بيا عمساء أصػؿ الفقو في باب الشيي عغ هللا
ال يكػف عسمو : لكل فخقة، كالسعشى أف اإلنداف قج يخضى عغ عسمو ك عسميع: لعل السعشى

فيشبئيع بسا كانػا يعسمػف: أؼ (. مخضًيا . يعسمػف: يعسمػنو. لع يقل: )ثع مخجعيع إلى ربيع
 كيجازييع عميو.

 
َلِئْغ جاءْتيع آيٌة ليؤِمُشغَّ بيا ُقْل إنَّسا " وأقدسػا باهلِل َجْيَج َأيساِنيع  109سػرة األنعاـ  6

 ع أنَّيا إذا جاءْت ال يؤمشػَف "اآلياُت ِعْشَج هللِا وما ُيذِعُخك
: بالغػا في األيساف كأجيجكا أنفديع فييا لكي تأتي عمى أبمغ ما أقدسػا باهلل جيج أيسانيع 

 :خحػه ىعقيل إف ىحه اآلية مسا اقت: ي كسعيع كشاقتيع. لئغ جاءتيع آيةف
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 أف يجعل ليع الرفا ذـًبا. -
: " لغ نؤمغ لظ حتى َتْفُجَخ لشا مغ األرض كخه هللا عمى لدانيع في مػضع آخخأك ما ذ -

َخ األنيار خبلليا تفجيًخا أك ُتدِقَط الدساء  َيشبػًعا أك تكػَف لظ جشة مغ نخيٍل كِعشٍب فتفجِّ
 أك يكػَف لظ بيت مغ ُزْخُخؼ أك كسا زعست عميشا ِكَدًفا أك تأتَي باهلل كالسبلئكة قبيبلً 

 (. 93 - 90" )اإلسخاء ى تشدِّؿ عميشا كتاًبا نقخؤهَتخقى في الدساء كلغ نؤمَغ لخؾيِّظ حت
يع ليا طمَّْت أعشاقُ : " إْف نذأ نشدِّْؿ عمييع مغ الدساء آية فأك اآلية التي ذكخىا هللا بقػلو -

: أندليا عميشا حتى نؤمغ بيا إف كشت مغ (، فقاؿ السذخكػف 4" )الذعخاء خاضعيغَ 
 الرادقيغ. 

 : بيا.يذعخكع: كما يجريكع. ال يؤمشػف  كما
 
" وُنقمُِّب أفئجَتيع وأبراَرىع كسا لع ُيؤمشػا بِو أوَؿ مخٍة ونحُرىع في  110سػرة األنعاـ  6

         ياِنيع َيْعَسُيػَف "   شػ
" آخخ اآلية مشػف ال يؤ : "مخة: عصف عمى جسمةمػبيع. كسا لع يؤمشػا بو أكؿ : قأفئجتيع 

 أؼ نقمب أفئجتيع كأبرارىع فبل يؤمشػف كسا لع يؤمشػا بو أكؿ مخة.الدابقة. 
 : يتخبصػف، يتخددكف متحيخيغ. يعسيػف  شػيانيع: كفخىع، جيميع. : نتخكيع.نحرىع
*** 

 الجدء الثامغ
َة وكمَّسيُع السػتى وحذخنا عمييع كلَّ شيٍء " ولػ أنَّشا ندَّلشا إلييُع السبلئك 111سػرة األنعاـ  6

  ولكغَّ أكثَخىع َيجيمػَف " ُؾُببًل ما كانػا ِليؤمشػا إال أْف يذاَء هللاُ 
 

أؼ: لػ أنشا لع نقترخ عمى آية كاحجة كسا شمبػا، بل لػ ندلشا إلييع السبلئكة كأحييشا ليع السػتى 
ية. : مقابمة كمػاجعياًنا، ما آمشػا. ُؾُببلً خبلئق فكمسػىع كأخبخكىع برجؽ دمحم، كجسعشا ليع ال

 : ِؾَببًل. كفي قخاءة



575 

 

لع يقل: )ألف أكثخىع يجيمػف(. لع يقل:  لع يقل: )كأكثخىع يجيمػف(. (.لع يقل: )كلكشكع تجيمػف 
 )ألنيع يجيمػف(.

*** 
 ممحق باآلية:

 لساذا لكغ؟ :كلكغ أكثخىع يجيمػف 

لشا إلييُع السبلئكَة ) ككمَّسيُع السػتى كحذخنا عمييع كلَّ شيٍء ُؾُببًل ما كانػا ِليؤمشػا إال كلػ أنَّشا ندَّ
 .111( األنعاـ أْف يذاَء هللُا كلكغَّ أكثَخىع َيجيمػفَ 

 أكثخىع يجيمػف ىحه السذيئة.

 األلػسي كابغ عاشػر: ، مسغ اشمعت عمييع،كأفزل مغ شخح ذلظ

 األلػسي:

 .بعج كركد االستثشاء ،استجراؾ مغ مزسػف الذخشية (:َأْكَثَخُىْع َيْجَيُمػفَ  غككلػ)

*** 

 ابغ عاشػر:

 (.إال أف يذاء هللا) :راجع إلى قػلو( كلكغ أكثخىع يجيمػف ) :االستجراؾ بقػلو

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441ذك القعجة  11
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 ـ2020تسػز  01

 
ُيػِحي بعُزيع إلى  َعُجًوا شياشيَغ اإلنِذ والجغِّ  " وكحلَظ جعمشا لكلِّ نبيٍّ  112سػرة األنعاـ  6

 ا فعمػُه فَحْرىع وما َيفتخوَف "بعٍس ُزْخُخَؼ القػِؿ ُغخوًرا ولػ شاَء ربُّظ م
فعمػه: ما فعمػا ذلظ )زخخؼ  : يػسػس، يذيخ. مالكل نبي: لظ كلسغ قبمظ. يػحي 

خجاًعا. يفتخكف: يفتخكنو )مغ : الديشة، كمشو قيل لمحىب: زخخؼ. غخكًرا: الدخخؼ(. القػؿ
قج تفيج اآلية أف الدخارؼ المفطية ال تشفع إال بعج أف يكػف القػؿ صحيًحا. فالسػضػع  (.كحب

 أكاًل كالذكل ثانًيا. كىحا يحتاج إلى نية صحيحة.
 
َيْقَتِخُفػا ما ىع " وِلَتْرَغى إليِو أفئجُة الحيَغ ال يؤمشػَف باآلخخِة وِلَيْخَضْػُه ولِ  113سػرة األنعاـ  6

 ُمقتخفػَف "
إليو: إلى زخخؼ القػؿ السحكػر لترغى: التقجيخ: كفعمشا ذلظ لترغى. ترغى: تسيل.  

أك الخجاع، أك الباشل. كليقتخفػا: : ليخضػا ىحا الدخخؼ، أفئجة: قمػب. ليخضػه في اآلية الدابقة.
 (.كليختكبػا. مقتخفػف: مختكبػف )مغ اآلثاـ

 
بًل والحيَغ  114سػرة األنعاـ  6 " أفغيَخ هللِا أبتغي َحَكًسا وىػ الحي َأندَؿ إليكُع الكتاَب مفرَّ

ٌؿ ِمغ ربَِّظ بالحقِّ   فبل تكػنغَّ ِمَغ الُسستخيَغ "  آتيشاىُع الكتاَب َيعمسػَف أنَُّو مشدَّ
تقخأ: " كال َحَكًسا: ": قل يا دمحم أفغيخ هللا. حكًسا: قاضًيا بيشي كبيشكع. اقخأأفغيخ هللا 

: في آياتو لتتزح معانيو فبل تذكل، أك مفربًل في بياف )ُحْكًسا(. الكتاب: القخآف. مفربلً 
أك الحبلؿ مغ الحخاـ.   الرادؽ مغ الكاذب، أك الحق مغ الباشل، أك اليجػ مغ الزبلؿ،

  (.السستخيغ: الذاّكيغ )في ذلظ(. لع يقل: )فبل تكغ مغ السستخيغ
*** 

 ممحق باآلية:
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 بيغ )ال تكػنغ مغ السستخيغ( ك)ال تكغ مغ السستخيغ(؟ ما الفخؽ 

 التأكيج عمى الشيي. إضافة نػف التػكيج تعشي التػكيج عمى أال يكػف مغ السستخيغ.

 لع يصخح السفدخكف ىحا الدؤاؿ.

 راجع مقاليغ: 

 لساذا ىحا التجاىل مغ السفدخيغ؟ -
 عبارات السفدخيغ تتجاىل نػف التػكيج الثقيمة. -
*** 

 ء:األربعا
 ىػ1441ذك القعجة  11
 ـ2020تسػز  01
 
ؿَ  115سػرة األنعاـ  6  لكمساتِو وىػ الدسيُع العميُع " " وتسَّْت كمسُة ربَِّظ ِصْجًقا وَعْجاًل ال مبجِّ

صجًقا: مرجر في مػضع . : ؼيسا قدع كقجَّركمسة ربظ: القخآف. صجًقا: ؼيسا أخبخ. كعجالً  
كقج يكػف السخاد حفع القخآف مغ أؼ  لقزائو.: ال مغيخ لحكسو، ال رادَّ ال مبجؿ لكمساتوالحاؿ. 
 .9)إنا نحغ ندلشا الحكخ كإنا لو لحافطػف( الِحْجخ  تبجيل.

 السقرػد: أىل الكتاب في اآلية الدابقة.لعل بأحػاليع.  العميع: بأقػاليع. الدسيع:
 
 ُيِزمُّػَؾ عغ سبيِل هللِا إْف يتَّبعػَف إال" وإْف ُتِصْع أكثَخ َمغ في األرِض  116سػرة األنعاـ  6

 " الطغَّ وإْف ىع إال َيخُخُصػفَ 
معشى ذلظ أف عميظ أف تأخح ديشظ بقػة الجليل ال بكثخة العجد. كىحا بخبلؼ ما يقـػ عميو  

الشطاـ الجيسقخاشي. فاألحكاـ ال يذخعيا الشاس بالترػيت عمييا باألكثخية، كيجب اتباع الحكع 
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حتى لػ لع يتبعو أحج. كصجيق كاحج صادؽ خيخ مغ ألف كاحج كحاب. فاتبع الحق الرحيح، 
كال تتبع الشاس كلػ كثخ عجدىع. ؼيا أييا اإلنداف ال يكغ سمػكظ سمػؾ القصيع في أؼ ترخؼ 

 ي أك اقترادؼ أك مالي. ديشي أك أخبلقي أك سياس
اليقيغ، كال يؤخح بالطغ، لكغ في : خبلؼ اليقيغ. في العقائج يؤخح بإف يتبعػف: ما يتبعػف. الطغ

السعامبلت كالتجارات كالعمـػ يكتفى بالطغ. كإذا كجج ضغ كيقيغ في مدألة ما شخحشا الطغ 
. فبل بج مغ كأخحنا باليقيغ. كعمـػ الشاس مجخد ضشػف، كقج تشدؿ إلى الذكػؾ، بل األكىاـ

 التحقق مشيا. 
، 279في مفخدات القخآف ص ثسخة ). كقج يأتي بسعشى: َحدر ال، يخخشػف يخخصػف: يكحبػف 

(. كبيحه السشاسبة أقػؿ إف كتب الغخيب متذابية : ِحْخز، كىػ خصأ1/574ة الحفاظ كعسج
تأليفػًا كتحؿيقػًا. كيشصبق ىحا عمى كثيخ مغ كتب التفديخ كالجيغ كالمغة كغيخىا. كىحا يحتاج إلى 

. كيديل كذف ىحا في عرخنا بياف السبجعيغ مغ غيخىع الحيغ يقػمػف بالشدخ كإعادة الشدخ
الكاتب مكثًخا، كلكشو  بعج تصػر الصباعة كالػسائل الحجيثة مغ حاسبات كبخامج. كليحا قج يكػف 

 .شيًئا كقج يقخأ كيحفع كلكشو ال يبتكخ !مجخد ناسخ
 
 غ سبيمِو وىػ أعمُع بالسيتجيَغ "" إفَّ ربََّظ ىػ أعمُع َمغ َيِزلُّ ع 117سػرة األنعاـ  6

بة بشدع الخافس، كىػ الباء. أعمع: كردت " مشرػ ىػ أعمع بسغ يزّل، أؼ "َمغ :السعشى 
". أؼ ىػ "، كالثانية مع الباء: "أعمع بالسيتجيغأعمع مغ يزل: ": األكلى ببل باءفي اآلية مختيغ

ل نرب " في مح: "َمغ. كقاؿ أبػ عميإلى سبيمو كأعمع بالسيتجيغ عغ سبيمو غأعمع بالزالي
)الشكت ىػ أعمع، يعمع مغ يزل عغ سبيمو : إف ربظ ميو "أعمع"، كالتقجيخبفعل مزسخ يجؿ ع

لع يقل:  (.)أعمع مغ يزمُّػف(. لع يقل: )كىػ أعمع مغ ييتجكف  (. لع يقل:1/250لمسجاشعي 
 (.إلى سبيمو )كىػ أعمع مغ ييتجؼ

 
: حيافجّخ، عمى إسقاط حخؼ الجخ )الباء(، كإبقاء عسمو. قاؿ أبػ : في مػضع َمغ: قيل -

 (.4/629مثل ىحا ال يجػز إال في الذعخ )أبػ حياف  كىحا ليذ بجيج، ألف
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ال أكافق أبا حياف، بل أرػ أف ليحا الخأؼ كجًيا، إف لع يكغ ىػ األكجو، كتؤيجه اآلية  
مغ سػرة الشجع، المتاف سيخد ذكخىسا بعج قميل. كيف ال يجػز  30مغ سػرة الشحل، كاآلية  125

كالقخآف تارة استخجـ حخؼ الجخ، كتارة أسقصو! كىحا التقجيخ ىػ األكثخ كمفة إال في الذعخ، 
كاختراًرا، ألنو ال يديج عمى حخؼ كاحج، ىػ حخؼ الجخ. في حيغ أف التقجيخات األخخػ تع 

 ، كربسا أكثخ مغ ذلظ، كسا سيأتي.فييا التغييخ مغ أفعل التفزيل إلى الفعل
 (.175ّل )فتح الخحسغ ص كقاؿ بعزيع: التقجيخ: يعمع مغ َيز -
: استفيامية اىش مو. أؼ )ِمغ(: إف ربظ ىػ أعمع أييع َيزلُّ عغ سبي: التقجيخكقاؿ آخخكف  -

 (.1/345)كضح البخىاف 
 

 :كانطخ قػلو تعالى 
جعل ؼيو : أعمع بالسػضع الحؼ ي(، التقجيخ124" )اآلية و" هللا أعمع حيث يجعل رسالت -

 (.4/637رسالتو )أبػ حياف 
 (.125الشحل " )ربظ ىػ أعمع بسغ ضّل عغ سبيمو إف"   -
 (.30" )الشجع اىتجػعغ سبيمو كىػ أعمع بسغ " إف ربظ ىػ أعمع بسغ ضّل  -

 
 ميِو إْف كشتع بآياتِو مؤمشيَغ "" فُكمػا مسا ُذِكَخ اسُع هللِا ع 118سػرة األنعاـ  6

 لمقخآف فرػؿ، كلكشيا خؽية.ى مػضػع ججيج. يبلحع ىشا االنتقاؿ إل 
: بقخآنو، ية يحكخكف أسساء أصشاميع. بآياتو: عشج ذبحو. كانػا في الجاىمذكخ اسع هللا عميو

 بأحكامو.
 
ـَ عميكع  119سػرة األنعاـ  6 ل لكع ما َحخَّ " وما لكع أال تأكمػا مسَّا ُذِكَخ اسُع هللِا عميِو وقج َفرَّ

 ع بغيِخ عمٍع إفَّ ربََّظ ىػ أعمُع بالسعتجيَغ "إال ما اضُصِخْرُتع إليِو وإفَّ كثيًخا َلُيِزمُّػَف بأىػاِئي
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باحة. فسا لع يحـخ ىػ : كقج فرل لكع ما أحلَّ لكع، ألف األصل في األشياء اإللع يقل 
: ليزمػف حطػرات. لُيِزمُّػف : الزخكرات تبيح السل: هللا. إال ما اضصخرتع إليوحبلؿ. فّر 

: في الحخاـ عشج الزخكرة. السعتجيغيتػسعػف : الحيغ يزمػف الشاس، أك الحيغ الشاس. السعتجيغ
التقجيخ:   اس.ػف الشزمّ السحخمات، أك ىع الحيغ يُ الستجاكزيغ الحيغ يتجاكزكف قجر الزخكرة في 

 إف ربظ ىػ أعمع بيؤالء السعتجيغ.
 
ْجَدْوَف بسا كانػا " وَذُروا ضاىَخ اإلثِع وباشَشُو إفَّ الحيَغ يكِدُبػَف اإلثَع سيُ  120سػرة األنعاـ  6

 َيقتخفػَف " 
كي : مثالو الدنا مع البغايا أكالت الخايات التي كغَّ يخفعشيا فػؽ بيػتيغ ضاىخ اإلثع 

كىحه اآلية تفيج في مشع الحيل يعخفغ كيأتييغ الخجاؿ. كباششو: الدنا مع الرجائق )األخجاف(. 
 التي تقػـ عمى ضاىخ حبلؿ كباشغ حخاـ.

 (.يكدبػف( أك )يكتدبػف : )بسا كانػا لع يقل
 
" وال تأكمػا مسَّا لع ُيْحَكِخ اسُع هللِا عميِو وإنَُّو لِفْدٌق وإفَّ الذياشيَغ  121سػرة األنعاـ  6

 إْف أشعتسػىع إنَّكع لُسذخكػَف "لُيػحػَف إلى أولياِئيع ِلُيجاِدلػكع و 
يكتبػف.  يذيخكف،بل كاك. يػحػف: فدق: خخكج عغ الصاعة. لعل التقجيخ: إنو لفدق، ب 
: أتأكمػف مسا شل في الحبائح. كانػا يقػلػف ليع: بالبا، أتباعيع. ليجادلػكع: أصجقائيعأكليائيع

اع غيخه : مغ ادعى أنو عبج هللا كأشإف أشعتسػىع .قتمتع كال تأكمػف مسا قتل هللا )يعشػف: السيتة(
ّل ما حّخـ هللا، أك حّخـ ما أح: في ىحه اآلية دليل عمى أف مغ أحّل فقج أشخؾ. قاؿ أىل الشطخ

إنو لفدق(. لع يقل: )فأنتع مذخكػف( : )(. لع يقل1/352هللا، فقج أشخؾ )معاني القخآف لمشحاس 
 لع يقل: )إنكع اًذا لسذخكػف(. (.لسذخكػف فإنكع أك )فإنكع مذخكػف( أك )

 
َيسذي بِو في الشاِس كَسْغ " أَوَمْغ كاَف َمْيًتا فأحييشاُه وجعمشا لُو ُنػًرا  122سػرة األنعاـ  6

 لمكافخيَغ ما كانػا َيعسمػَف "  َمَثُمُو في الطُمساِت ليذ بخارٍج مشيا كحلَظ ُزيِّغَ 
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: بشفخ الخكح صفة، أك ميًتا بالكفخ أك الجيل )مػت معشػؼ(. فأحييشاه: حيغ كاف نميًتا 
أك اإليساف، أك العمع.  ،: ىػ القخآفنػًراالذخيعة تحيي السػتى. و، أك باإليساف أك بالعمع. ؼي

: زيغ لمكافخيغ بقاؤىع عسمػف: يعسمػنو. السعشى: ضمسات الكفخ أك الجيل أك الزبلؿ. يالطمسات
 في الطمسات.

 
وَف " وكحلَظ جعمشا في كلِّ قخيٍة أكابَخ ُمجِخمييا لَيْسُكخوا فييا وما يسُكخ  123سػرة األنعاـ  6

 إال بأنفِديع وما يذعخوَف " 
ج كبار، عطساء. كىحا المفع ندتخجمو اليـػ في السجح، كىػ ىشا في الحـ. ق: أكابخ 

(. ذلظ ألنيع متشفحكف، يرفػف أنفديع بسا يدسػف أكابخ كىع مجخمػف )جعمشا مجخمييا أكابخَ 
نيع أقجر شاؤكا، كقج يمجؤكف إلى التسػيو بغدل األمػاؿ كاألحػاؿ. خز العطساء كالخؤساء أل

(، مثمسا أنيع أقجر عمى الربلح كاإلصبلح 1/352معاني القخآف لمشحاس عمى الفداد كاإلفداد )
 :إذا شاؤكا كعدمػا. أكابخ مجخمييا

 : جعمشا مجخمييا أكابخ.أكابخ: مفعػؿ بو ثاف مقجـ. مجخمييا: مفعػؿ أكؿ. التقجيخ -
 : بجؿ.أكابخ: مفعػؿ بو. مجخمييا -
 غ.: مزاؼ إليو. كىحا ىػ األسيل الستبادر إلى الحىمجخمييا -

كمكخكا ) : أف كباؿ ذلظ السكخ عائج عمييع، أك أنيع يسكخكف بأنفديع ال بغيخىع.كما يذعخكف  
 .54آؿ عسخاف  مكخ هللا وهللا خيخ الساكخيغ(ك 
 
" وإذا جاءْتيع آيٌة قالػا لغ نؤمَغ حتى ُنْؤَتى ِمْثَل ما ُأوتَي ُرُسُل هللِا هللُا  124سػرة األنعاـ  6

حاٌب شجيٌج بسا كانػا َيسكخوَف ُو سُيريُب الحيَغ أجخمػا َصغاٌر عشَج هللِا وعأعمُع حيُث يجعُل رسالتَ 
" 

بعزيع. نؤتى: مغ الشبػة تجؿ عمى صجؽ الشبي. قالػا: قاؿ : معجدة، دليل، عبلمة آية 
ت ". كإذا أردصغار: ذؿ، كىػ فاعل مؤخخ لمفعل: "سيريب ، أؼ: حتى يريخكا رسبًل!كالخسالة

مبيع في ىحه اآلية. " في اآلية الدابقة، كانطخ إلى شفانطخ إلى كمسة: " أكابخأف تفيع الرغار 
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(. ع(. لع يقل: )وهللا أعمع حيث يجعل رسالتوسيريبيمقجـ. لع يقل: ): مفعػؿ بو الحيغ أجخمػا
 : بدبب مكخىع.بسا كانػا يسكخكف 

 
ـِ وَمْغ ُيِخْد أْف ُيِزمَُّو َيْجَعْل " فَسغ ُيِخِد هللُا أْف َييِجَيُو يذخْح صجَرُه  125سػرة األنعاـ  6 لئلسبل

عَُّج في الدساِء كحلَظ َيجعُل هللُا ال   خِّْجَذ عمى الحيَغ ال يؤمشػَف "صجَرُه ضيًِّقا حَخًجا كأنَّسا يرَّ
اعُج، يترعَّج، َيْرعُج )معجع القخاءات   ُج: فييا ثبلث قخاءات أخخػ: يرَّ عَّ (. 2/133يرَّ

العمسي بأف األككدجيغ يتشاقز كمسا ارتفعشا في الصبقات العميا مغ  استجؿ بيا أىل اإلعجاز
الجػ. كقج يفيسيا الخجل العادؼ بأف مجخد محاكلة الرعػد إلى الدساء يعتخييا الكثيخ مغ 

سيسا  الزيق كالسذقة، ال بدبب نقز األككدجيغ، بل لسجخد متاعب الرعػد إلى األعمى، كال
: كل : العحاب. كأصمورعػد إلى الدساء. الخجذ )كالخجد(إذا كاف ىحا الرعػد شػيبًل، كال

: مفعػؿ ثالث، أك صفة لػ " ضيًقا " حدب قخاءة " حِخًجا " ء مدتقحر أك قبيح، كالشتغ. حخًجاشي
عَّج: أصموبكدخ الخاء، أك حدب قخاءة " حَخًجا " بالفتح، عمى ال : ػصف بالسرجر لمسبالغة. َيرَّ

كتذجيج العيغ بسا يتشاسب مع السعاناة الذجيجة في الرعػد. يترعَّج، كيبلحع تذجيج الراد 
: جره لمكفخ كالسعاصي. لعل التقجيخالسؤمغ يشذخح صجره لئليساف كالعسل الرالح كيشؿبس ص

كلعل السخاد بالخجذ ىشا ىػ ىحا الخجذ عمى صجكر الحيغ ال يؤمشػف(.  كحلظ يجعل هللا)
 الزيق. كربسا يعشي: الكفخ.

 أف ييجيو لئلسبلـ يذخح صجره لو(. لع فسغ يخد هللاد هللا ىجايتو(. لع يقل: )لع يقل: )فسغ يخ 
 (.يقل: )كمغ يخد أف يزمو عغ اإلسبلـ

 
مشا ا 126سػرة األنعاـ  6  آلياِت لقػـٍ َيحَّكَّخوَف "" وىحا صخاُط ربَِّظ مدتؿيًسا قج فرَّ

لعل التقجيخ: قج فرمشا آيات : الحجج، البخاىيغ، آيات القخآف. الرخاط: الصخيق. اآليات 
 : يتحكَّخكف.: أصميايحَّكَّخكف ربظ لقـػ يّحّكخكف. مدتؿيًسا: حاؿ. 

 
ـِ عشَج ربِّيع و  127سػرة األنعاـ  6  ىػ وليُّيع بسا كاُنػا يعسمػَف "" ليع داُر الدبل
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: الجشة. سسيت كحلظ لمدبلمة فييا مغ السكاره، أك ألف الدبلـ ىػ هللا، دار الدبلـ 
: : ناصخىع. يعسمػف ي دار هللا، أك دار الدبلمة. كىػ: أؼ هللا، أك ربيع. كلييعجشة داره. فيكال

 .مغ الرالحات يعسمػنو
 
" ويػـَ َيحذُخىع جسيًعا يا معذَخ الِجغِّ قج استكثختع ِمَغ اإلنِذ وقاَؿ  128سػرة األنعاـ  6

ْمَت لشا قاَؿ الشاُر مثػاكع أولياؤىع ِمَغ اإلنِذ ربَّشا استستَع بعُزشا ببعٍس وبمْغشا  أجَمشا الحي أجَّ
 هللُا إفَّ ربَّظ حكيٌع عميٌع " خالجيَغ فييا إال ما شاءَ 

 يا : قائبلً يـػ الؿيامة، يـػ الحذخ. جسيًعا: اإلنذ، كالجغ. يا معذخ الجغ :يـػ يحذخىع 
استستع  كمييسا مًعا. : مغ عجدىع، أك مغ إغػائيع، أك مغمعذخ الجغ. استكثختع مغ اإلنذ

: استستع اإلنذ بالجغ إذ دلػىع عمى الذيػات، كاستستع الجغ باإلنذ إذ فخضػا بعزشا ببعس
عمييع الصاعة، كاستستع اإلنذ باإلنذ حدب إغػاءات الجغ. كىكحا اليـػ كثيخ مغ الشاس، 

ة بج مغ أف تكػف ىشاؾ مقاصج شخيفة، ككسائل شخيف كلكغ االستستاع ليذ غاية في ذاتو، بل ال
: مقامكع، مثػاكع أجمت لشا: أجمتو. : السػت، أك الحذخ.لمػصػؿ إلى ىحه السقاصج. أجمشا

: ىل االستثشاء مترل أـ مشقصع؟ ىل االستثشاء ستقخاركع. إال ما شاء هللا: إالمػضع إقامتكع كا
ع أىل التػحيج أـ أىل يتعمق بالدمغ أـ باألشخاص، كمغ السقرػد مشيع باالستثشاء، ىل ى

(. كلعمو خصاب 1/251ذكخ السجاشعي عذخة أجػبة )انطخ الشكت في القخآف الذخؾ؟ 
لتيجيج كيدمسػف. قاؿ بعس العمساء: السعشى: إال ما شاء هللا لمسذخكيغ األحياء الحيغ يدسعػف ا
 حكيع عميع: في عقابو.(. 1/354مغ الديادة )معاني القخآف لمشحاس 

 (.حكيع عميع(. لع يقل: )إال ما شاء ربظ (. لع يقل : )إنوإف هللا حكيع عميعلع يقل: )
 
 يَغ بعًزا بسا كاُنػا يكِدبػَف "" وكحلظ ُنَػلِّي بعَس الطالس 129سػرة األنعاـ  6

 :يكدبػف: يكدبػنو )مغ اآلثاـ(. نػلي بعس الطالسيغ بعًزا 
 نكل بعزيع إلى بعس، فبل نعيشيع. -
 نجعل بعزيع كلي بعس في الكفخ. -
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 : الستابعة.بعًزا في الشار. مغ السػاالةتبع نجعل بعزيع ي -
نجعل بعزيع كلًيا عمى بعس، أؼ ندمط بعزيع عمى بعس، فسغ كاف ضالًسا سمط هللا  -

 عميو ضالًسا.
 
ػَف عميكع آياتي  130سػرة األنعاـ  6 " يا معذَخ الِجغِّ واإلنِذ ألْع يأِتكع ُرُسٌل مشكع َيُقرُّ

تيُع الحياُة الجنيا وشِيُجوا عمى أن وُيشِحروَنكع لقاَء يػِمكع ىحا قالػا فِديع شِيْجنا عمى أنفِدشا وغخَّ
 أنَّيع كاُنػا كافخيَغ "  

. ، كلكل مشيسا رسلي أف الجغ مكمفػف كاإلنذ: ىحا يعشيا معذخ الجغ كاإلنذ 
يا تساـ : العذخة، ألني تذتسل عمى أصشاؼ الصػائف. كمشو: الجساعة التامة مغ القـػ التالسعذخ
: رسل اد كعذخات كمئات كألػؼ. رسل مشكع: آحالعقج: عذخ سشػات. كالعقػد أربعة العقج.

لجغ كاإلنذ مغ اإلنذ، كقاؿ : رسل اكالجغ مغ الجغ. كقاؿ بعس العمساء ،اإلنذ مغ اإلنذ
معاني القخآف لمشحاس ميع فبمغػىع، فيع بسشدلة الخسل ): رسل الجغ ىع الحيغ لقػا قػ آخخكف 

تيعمفعػؿ  :(. لقاء1/355 لع : خجعتيع. بو، أك مشرػب بشدع الخافس: يشحركنكع بمقاء. غخَّ
 يقل: )كغّختشا الحياة الجنيا(. لع يقل: )كشيجنا عمى أنفدشا أنا كشا كافخيغ(.

: في الجنيا. كاإليساف في اآلخخة ال أنو أندب لمفاصمة. كانػا كافخيغ ، مع(أنيع كافخكف )لع يقل: 
 يشفعيع. 

 
 الُقخى بطمٍع وأىُميا غافمػَف " " ذلَظ أْف لْع يكْغ ربَُّظ ُمْيِمَظ  131سػرة األنعاـ  6

يا رسػالً  ػ حتىكما كاف ربظ ميمظ القخ : "قاؿ تعالى  كما (. "59" )القرز يبعث في أمِّ
بيغ حتى نبعث رسػالً ك (. لكغ إذا أرسل إلييع الخسل كبقػا غافميغ، فإنو 15" )اإلسخاء شا معحِّ

السعشى أف هللا لػ عاقبيع كلع يخسل إلييع رسػاًل لكاف ىحا مغ الطمع. كالسعشى أف  يمكيع.سيُ 
 الخسػؿ يػقع الشاس مغ غفمتيع عغ اآلخخة. 

 
 ما ربَُّظ بغافٍل عسا َيعسمػَف "" ولكلٍّ درجاٌت مسَّا عِسمػا و  132سػرة األنعاـ  6
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الزسيخ يعػد  :كاكتفى بالجرجات تغميًبا. عسمػا : لمديئات.درجات: لمحدشات، كدركات 
. فالجداء مغ جشذ العسل، كعمى قجر العسل. فتفاضل العسل يقتزي تفاضل عمى أىل القخػ 

الجداء. كإف أىل الجشة يتفاضمػف في الثػاب لتفاضميع في الحدشات، كإف أىل الشار يتفاضمػف 
يعسمػف: يعسمػنو مغ خيخ أك شخ. لع قاب لتفاضميع في الديئات. يعسمػف: يعسمػنو. في الع
لعل التقجيخ: عسا  (.كما ربظ عسا يعسمػف بغافل(. لع يقل: )كما ربظ بغافل عسا عسمػايقل: )
 كيعسمػف.في الجنيا عسمػا 

 
ْبُكع ويدتخِمْف ِمغ بعِجكع ما يذاُء  133سػرة األنعاـ  6 ـِ " وربَُّظ الغشيُّ ذو الخحسِة إْف َيَذْأ ُيْح

يَِّة قػـٍ آخخيكسا أنذأكع   َغ "ِمغ ُذرِّ
 الغشي: عشكع. ذك الخحسة: بكع.

لع يقل: )كربظ الغشي الخحيع(. لع يقل: )كيدتخمف بعجكع(. لع لع يقل: )كىػ الغشي ذك الخحسة(. 
: يقل: )مغ يذاء(. لع يقل: )كسا استخمفكع مغ ذرية قـػ آخخيغ(. أنذأكع: خمقكع، كبسعشى أدؽ

: أؼ كسا أنذأكع مغ ذرية قـػ آخخيغ يسكغ أف مغ ذرية قـػ آخخيغع. كسا أنذأكع ابتجأ خمقك
  ييمككع، يستكع. مغ يدتخمفيع بجاًل مشكع. يحـبكع: يشذئ مغ ذريتكع

 
 جوَف آلٍت وما أنتع بُسعجديَغ " " إفَّ ما ُتػعَ  134سػرة األنعاـ  6

إف ما جدكنشا عغ ذلظ. : لشا. ال تعما تػعجكف: مغ السػت، أك العحاب. بسعجديغ 
، كالثاني : البلـ. كعج هللا كعج قاشع ال يخمف، تػعجكف آلت: في الجسمة مؤكِّجاف: األكؿ: إفَّ

كعجه عيج. كعجه ليذ كػعج البذخ. كىشا يججر التشبيو إلى أف التخمق بأخبلؽ هللا ال يكػف في 
 كل شيء. فاهلل متكبخ كال يجػز لئلنداف أف يكػف متكبًخا. وهللا جبار. 

 
" ُقْل يا قػـِ اعَسمػا عمى مكانِتكع إنِّي عامٌل فدػَؼ تعمسػَف َمغ تكػُف  135ألنعاـ سػرة ا 6

 إنَُّو ال ُيفمُح الطالسػَف "  لُو عاؾبُة الجارِ 
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مكانتي مغ اإليساف. عاؾبة الجار:  : عمىفي اآلية تيجيج. مكانتكع: مغ الكفخ. إني عامل 
: إنكع ال تفمحػف. لحسيجة. عاؾبة الجنيا: اآلخخة. لع يقلدار الجنيا. العاؾبة: اآلخخة. أؼ: العاؾبة ا

ل في اآلية ستخ لؤلمخ في كل جسمة مغ جسميا األربعة األخيخة. فسغ ىع الطالسػف عمى سبي
سػف ألنفديع كلغيخىع. لع يقل: )إف الطالسيغ ال : الكافخكف الطالالسثاؿ؟ األمخ مدتػر. الطالسػف 
 (.ف يفمحػف(. لع يقل: )إنكع ال تفمحػ 

 
ـِ نريًبا فقالػا ىحا هلِل بدعِسيع  136سػرة األنعاـ  6 " وجعمػا هلِل مسَّا َذَرأ ِمَغ الَحْخِث واألنعا

وىحا لذخكاِئشا فسا كاَف لذخكاِئيع فبل َيِرُل إلى هللِا وما كاَف هلِل فيػ َيِرُل إلى شخكاِئيع ساَء 
 ما َيحُكسػَف " 

)أصشاميع( نريًبا، دؿ عميو قػلو في اآلية:  في اآلية ححؼ تقجيخه: كجعمػا لذخكائيع 
 ". لذخكائشاكىحا "

: كانػا يجعمػف  جدًءا كلذخكائيع جدًءا، فإذا ذىب ما لذخكائيع عػضػه مسا قاؿ مجاىج -
 ، كإذا ذىب ما  لع يعػضػه.

حكا : كانػا يجعمػف  نريًبا كلذخكائيع نريًبا، فإذا ىمظ بعيخ مسا لذخكائيع أخقاؿ قتادة -
عغ ىحا، كإذا  : هللا مدتغغٍ ا  تخكػه كقالػامسا  فجعمػه لذخكائيع، كإذا ىمظ بعيخ مس

 (.1/356أخحكا مسا  فشحخكه كأكمػه! )معاني القخآف لمشحاس  (أصابتيع سشة )قحط
: اإلبل كالبقخ كالغشع، مأخػذ مغ نعسة الخكػب كغيخىا ذرأ: خمق، أكجج. الحخث: الدرع. األنعاـ

: ألصشامشا، ألنيع أشخكػىع ا يقاؿ الدعع في الكحب. لذخكائشا: أكثخ مسيعنعع األنعاـ. بدع مغ
" أال ساء ما يحكسػف : "ب الحؼ جعمػه ليع. ساء ما يحكسػف: في مػضع آخخفي أمػاليع بالشري

 كساء ما يحكسػنو مغ أحكاـ. ،(. ساء ما يفعمػنو مغ حيل59)الشحل 
" كالتحايل السالي، في ( كالتيخب "الزخيبيالسالي التكميف) لعل اآلية تذيخ إلى التػضيف 

مجاؿ الدركع كالثسار كاألنعاـ. فسا كاف ، أؼ لمفقخاء، فإنو ال يرل إلييع، كما كاف لغيخ هللا، 
 ".: "كآتػا حقو يـػ حراده141انطخ اآلية  يرل إلى الفقخاء. لمستشفحيغ مشيع، فبل
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َزيََّغ لكثيٍخ ِمَغ السذخكيَغ قتَل أوالِدىع شخكاُؤىع ِلُيْخُدوىع " وكحلظ  137سػرة األنعاـ  6
 ا فعمػُه فَحْرىع وما َيفتخوَف "ولَيْمِبُدػا عمييع ديَشيع ولػ شاَء هللُا م

خ مشيع قتَل أكالدىع. أييسا : زيَّغ شخكاُء السذخكيغ لكثيشخكاؤىع: فاعل مؤخخ. لع يقل 
لمسذخكيغ( أـ أف تقػؿ: )زيغ لمسذخكيغ شخكاؤىع(؟ زيغ شخكاُء السذخكيغ : )أفزل: أف تقػؿ

: (. قتل أكالدىع1/356اميع، أك الحيغ يخجمػف األصشاـ )معاني القخآف لمشحاس : أصششخكاؤىع
 دىع أك نحخىع ألصشاميع. كأد أكال
 : اليبلؾ، السػت.: لييمكػىع، مغ الخدػُيْخُدكىعلِ  
بًدا أك مذتبًيا أك غامًزا. ذرىع: دعيع، ليخمصػه، كيجعمػه ممت: يشيعليمبدػا عمييع د 

 (. اتخكيع. يفتخكف: يفتخكنو، يختمقػنو )مغ الكحب
 
ـٌ  138سػرة األنعاـ  6 ـٌ وَحْخٌث ِحْجٌخ ال َيصعُسيا إال َمغ نذاُء بدعِسيع وأنعا " وقالػا ىحِه أنعا

 سَيجدييع بسا كانػا َيفتخوَف " ا افتخاًء عميوِ ُحخِّمْت ُضيػُرىا وأنعاـ ال يْحكخوَف اسَع هللِا عميي
بحيخة، الدائبة، الػصيمة، : المغ سػرة السائجة 103ِحْجخ: محجػرة، حخاـ )راجع اآلية  

لحامي. ال يحكخكف اسع : حخِّـ ركػُبيا، كالدائبة كالػصيمة كالبحيخة كاالحامي(. حخِّمت ضيػرىا
يا ليحه األصشاـ. افتخاًء عميو: افتخاًء عمى هللا. ػن: أؼ بل يحكخكف أصشاميع كيحبحهللا عمييا

 : نفذ الفاصمة في اآلية الدابقة. يفتخكف 
( عمى الػجياء األثخياء ه األنعاـ كالدركع كالثسار حجخ )ِحْكخٌ ربسا يكػف السقرػد بأف ىح 

رىا كاألقػياء، ال يشاليا الفقخاء كالزعفاء. ككحلظ األنعاـ التي حخمت ضيػرىا ربسا حخمت ضيػ 
 عمى الفقخاء كالزعفاء.

 مغ يذاؤىع خجـ األصشاـ. : ىحه أشياء كانػا يجعمػنيا ألصشاميع، ال يأكل مشيا إالقيل 
 (.1/356جعمػنو مغ زرعيع لشفقة أكثانيع )معاني القخآف لمشحاس : ما يكالحخث

 
ـِ  خالرٌة لُحكػِرنا  139سػرة األنعاـ  6 ـٌ عمى أزواِجشا " وقالػا ما في بصػِف ىحِه األنعا وُمحخَّ

 ع وصَفيع إنَُّو حكيٌع عميٌع "وإْف يكْغ َمْيتًة فيع ؼيِو شخكاُء سَيجدييِ 
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: جسع ذَكخ، مغ أك األلباف، أك كمتاىسا. الحكػر : األجشة،ما في بصػف ىحه األنعاـ 
ْكخ، ألنو السحكػر بيغ الشاس، أك ىػ أنبو ِذكًخا مغ األنثى.  عمى خالرة لحكػرنا كمحـخ الحِّ

كػريػف يشحازكف لمحكػر ضج : أؼ عمى إناثشا. ىؤالء يدتحقػف أف يػصفػا بأنيع ذأزكاجشا
: خالرة لحكػرنا محخمة عمى إناثشا. كال يرح كصف اإلسبلـ بأنو ذكػرؼ، بسعشى أنو اإلناث

يحابي الحكػر. لكغ قج يػصف السدمسػف بحلظ مغ باب االنحخاؼ عغ تعاليع الجيغ كاالندياؽ 
 عخاؼ الجاىمية.كراء األ
 (.في قخاءة: )خالز لحكػرنا كمحـخ عمى أزكاجشا 
 : خالرٌة لحكػرنا كُمحخمٌة عمى أزكاجشا.لع يقل 
 : خالرة لحكػرنا كمحـخ عمى إناثشا. كلع يقل 

 
(. 2/342" )اإلتقاف محخَّـ: ""، ثع راعى المفع فحّكخ فقاؿما"، حسبًل عمى معشى ": "خالرةأنث

 : أؼ يذتخؾ ؼيو الحكػر كاإلناث. شخكاء
 

تقػلػا لسا تِرف ألدشتكع كال سيجدييع كصفيع: سيجدييع جداء كصفيع. قاؿ تعالى: " 
خكف عمى هللا الكحَب ال ت: ىحا حبلٌؿ كىحا حخاـٌ، لتفتخكا عمى هللا الكحَب، إف الحيغ يفالكِحبَ 

 (. قتراص األثخ القخآنيا مغ باب تفديخ القخآف بالقخآف )ا(. ىح116الشحل ) ُيفمحػف"
 
ُمػا ما َرَزَقُيُع هللُا  140سػرة األنعاـ  6 " قج َخِدَخ الحيَغ َقتمػا أوالَدىع سَفًيا بغيِخ ِعْمٍع وَحخَّ

 ضمُّػا وما كاُنػا ُميتِجيَغ "  افتخاًء عمى هللِا قج 
دفو: خبلؼ الخشج. لع يقل: )سفًيا بغيخ رشج(. حخمػا : جيبًل. الأكالدىع: بشاتيع. سفًيا 

 قارف . لع يقل : )افتخاًء عميو( )لعل السعشى: ما رزقيع هللا مغ األكالد )قتمػىع!(ما رزقيع هللا: 
(. لع يقل: )قج ضمػا كما اىتجكا(. كلع يقل: )قج كانػا ضاليغ كما كانػا ميتجيغ(. قاؿ 138اآلية 

(. 1/357ا كما كانػا ميتجيغ قبل ذلظ )معاني القخآف لمشحاس ضمػ : قج أبػ رزيغ: السعشى
 فالجسمة الثانية إما تػكيج، أك ليا معشى آخخ.
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 أنا أرػ أف السعشى: ضمػا كما صاركا ميتجيغ. كاف قج تأتي بسعشى: صار.
 تكمفة الزبلؿ كتكمفة فػات مشفعة اليجاية، يعشي: خدارتيع مزاعفة!كقج يكػف السخاد بياف 

 
غ يجؼ ف رجبًل مغ أصحاب الشبي صمى هللا عميو كسمع كاف ال يداؿ مغتًسا بيركؼ أ 

رسػؿ هللا إني أذنبت في الجاىمية  : يارسػؿ هللا، فقاؿ لو الخسػؿ: ما لظ تكػف محدكًنا؟ فقاؿ
رسػؿ هللا إني  : يافخه هللا لي كإْف أسمست. فقاؿ لو: أخِبْخني عغ ذنبظ. فقاؿذنًبا أخاؼ أال يغ

كشت مغ الحيغ يقتمػف بشاتيع، فػلجت لي بشت، فتذفََّعْت إليَّ امخأتي أف أتخكيا. فتخكتيا حتى 
كبخت كأدركت كصارت مغ أجسل الشداء، فخصبػىا فجخمتشي الحسّية كلع يحتسل قمبي أف أزكجيا 

بائي فابعثييا معي. : إني أريج أف أذىب لديارة أقخ في البيت بغيخ زكج، فقمت المخأتيأك أتخكيا 
فُدخَّْت بحلظ، كزيشتيا بالحمّي كالثياب، كأخحْت عميَّ السػاثيق بأال أخػنيا. فحىبُت بيا إلى رأس 
بئخ، فشطخت في البئخ، ففصشت الجارية بأني أريج أف ألقييا في البئخ، فالتدمتشي كجعمت تبكي، 

لذيصاف، فألقيتيا في البئخ فخحستيا، ثع نطخت في البئخ، فجخمت عمي الحسّية حتى غمبشي ا
صمى هللا عميو كسمع مشكػسة. كمكثُت ىشاؾ حتى انقصع صػتيا، فخجعُت. ؼبكى رسػؿ هللا 

 : لػ ُأِمْخُت أف أعاقب أحًجا بسا فعل في الجاىمية لعاقبتظ.كأصحابو كقاؿ
 
 " وىػ الحي أنذأ جشاٍت معخوشاٍت وغيَخ معخوشاٍت والشخَل والدرعَ  141سػرة  األنعاـ  6

ُو يػـَ  مختمًفا ُأُكُمُو والديتػَف والخمَّاَف متذابًيا وغيَخ متذابٍو ُكمػا ِمغ ثسخِه إذا أثسَخ وآُتػا حقَّ
 فػا إنَُّو ال يحبُّ السدخفيَغ "حرادِه وال ُتدخ 

( مجخكر؟ الجػاب ؿ لساذا جاءت مشرػبة كما قبميا )جشات معخكشات: قج يقاغيخَ  
جشًة معخكشًة كغيَخ : أنذأ يا بجؿ مغ الفتح. فأنت تقػؿخ قبمجاءت عمى األصل، ألف الكد

: محتاجة لمتعخير، اتيغ السحفػفة باألشجار. معخكشات: الجشات ىي البدمعخكشة. جشات
عخش هللا، كعخش : كيجعل ليا عخير كييئة سقف. كمشو كالكخـك كغيخىا، بأف تخفع أغرانيا،

إال إذا كاف مسا يؤكل، فيشاؾ ثسخ ال يؤكل. الثسخ  : ثسُخه أك حبُّو، كال يدسى ذلظالدمصاف. ُأُكُمو
: في بإسكاف الكاؼ، لغة أخخػ. مختمًفا: أْكمو، شخل، كالحب عمى الدرع. كفي قخاءةيعػد عمى ال
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الصعع كالحجع كالخائحة. متذابًيا: في الذكل. غيخ متذابو: في الصعع. في ىحه اآلية: المػف ك 
تػف كالخماف مذتبًيا كغيخ متذابو". في ىحه اآلية: الدي: "99"متذابًيا كغيخ متذابو". كفي اآلية 
 ". : " انطخكا إلى ثسخه إذا أثسخ99" كمػا مغ ثسخه إذا أثسخ". كفي اآلية 

 
و ببل إسخاؼ، : ال تشتطخكا إيتاء الحق، كلكغ كمػا مشما الحكسة مغ قػلو: "إذا أثسخ"؟ أؼ 

: أؼ في األكل كالذخب كسائخ كجػه فػا(. كال تدخ 1/230أضػاء  قارفْ حتى ال يزيع الحق )
اإلنفاؽ كفي الحبلؿ كالحخاـ، فإذا أسخفتع فييا ضاع حق الفقخاء، ككاف ىحا ضخًبا مغ ضخكب 
التيخب أك الفخار مغ التكميف السالي. كقج يكػف ىحا الشيي عغ اإلسخاؼ ال يقترخ عمى األكل، 

اؿ رسػؿ هللا ل كال تدخفػا في الرجقة. ق: ال تدخفػا في األكل يستج إلى التكاليف السالية، أؼب
(. كىحا يعشي أف 3/29" )سشغ التخمحؼ السعتجؼ في الرجقة كسانعيا"صمى هللا عميو كسمع: 

زيادة معجالت التكميف السالي قج تؤدؼ إلى نقز الحريمة، بسعشى أف ىشاؾ معجاًل أمثل إذا 
 . الحريمةُ  ، كإذا نقز أك زاد نقرتِ الحريمةُ  تحقق عطسِت 

ق حتى لع يب ،ع ثسختويسترجؽ بجكقج  ،إف ىحه اآلية ندلت في ثابت بغ ؾيذ بغ شساس :قيل
: آتػا حق الفقخاء أك الدرع. آتػا حقو يـػ حراده: حراد الثسخ فييا ما يأكمو ىػ كأىمو. حراده

 : ادفعػا، أك احرػا. ىل ىي زكاة الدركع كالثسار أـد، كال تشتطخكا مخكر الحػؿ. آتػايـػ الحرا
 فخيزة أخخػ سػػ الدكاة؟ قػالف. 

 
: تجاكز الحج، كغمب استعسالو في اإلنفاؽ. فسغ تجاكز الحج في السباح فيػ مدخؼ، اإلسخاؼ

كال تدخفػا إنو ال  كمػا كاشخبػاخؼ، ميسا قلَّ إنفاقو. قاؿ تعالى: "كمغ أنفق في حخاـ فيػ مد
َيْقُتخكا ككاف بيغ  نفقػا لع ُيدخفػا كلعكالحيغ إذا أ(، كقاؿ أيًزا: "31يحب السدخفيغ" )األعخاؼ 

 (. 67ذلظ َقػاًما" )الفخقاف 
كىحا مبجأ اقترادؼ كإدارؼ ميع عمى السدتػػ الفخدؼ كالعائمي كالػششي، كعمى مدتػػ السشذآت 

 االقترادية.
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كاإلسخاؼ إذا اعتاده السخء حسمو عمى التػسع في تحريل السخغػبات، فيختكب لحلظ محمات 
كيشتقل مغ لحة إلى لحة فبل يقف عشج حج. كاإلفخاط في تشاكؿ المحات كالصيبات، كاإلكثار كثيخة، 

مغ بحؿ الساؿ في تحريميا، يفزي غالًبا إلى استشداؼ األمػاؿ كالذخه إلى االستكثار مشيا. فإذا 
 ضاقت عمى السدخؼ أمػالو تصمب تحريل الساؿ مغ كجػه فاسجة، ليخسج بحلظ نيستو إلى

 (.8/123فديخ ابغ عاشػر المحات )ت
ا( )كال تبحر تبحيخً : ا. في مػضع آخخقاؿ في ىحه اآلية: كال تدخفػا، كلع يقل: كال تدخفػا إسخافً 

: لعل التقجيخ ما كضيفة السفعػؿ السصمق؟ لساذا استعسل ىشا؟ كلع يدتعسل ىشاؾ؟. 26اإلسخاء 
كلعل التقجيخ في اآلية  فتو.أّؼ تبحيخ. السفعػؿ السصمق ىشا ححفت مشو ص تبحيًخا رال تبحّ 

 إسخاؼ، ححؼ ىشا السفعػؿ السصمق كصفتو مًعا.  األخخػ: كال تدخفػا إسخاًفا أؼّ 
 
ـِ َحُسػلًة وَفْخًشا ُكُمػا مسَّا رزقكُع هللُا وال تتَّبعػا ُخُصػاِت  142سػرة األنعاـ  6 " وِمغ األنعا

 الذيصاِف إنَّو لكع عجٌو ُمبيٌغ "
: ال أ بفتح الحاء، تحسل األثقاؿ. فخش: اقخ كأنذأ مغ األنعاـ. َحُسػلة: أؼ كمغ األنعاـ 

ما يرمح فخاًشا. مسا  تحسل لرغخىا، أك ىي الغشع، أك ما يتخح مغ أصػافيا كأكبارىا كجمػدىا
: مغ الدركع كالثسار كاألنعاـ. كربسا يكػف السعشى أف االنتفاع بطيخ األنعاـ في الحسل رزقكع هللا

: مسا أحل هللا لكع. خصػات الذيصاف: كمػا شع مغ أكميا. كقج يكػف السعشىيس كالخكػب ال
حميل الحخاـ كغيخ فتحخمػا ما أحل هللا، أكفي نقمكع مغ معرية إلى أخخػ، مثل تحخيع الحبلؿ كت

 : َخَصػات.ذلظ. كفي قخاءة
 
ـِ  " ثسانيَة أزواٍج ِمَغ الزأِف اثشيِغ وِمَغ الَسْعِد اثشيغِ  143سػرة األنعاـ  6 ـَ أ ُقْل آلحَكَخْيِغ حخَّ

ـُ األنثييِغ نبِّ   ئػني بعمٍع إْف كشتع صادقيَغ " األنثييِغ أـ ما اشتسمْت عميِو أرحا
أربعة، كفي  ؟ في ىحه اآليةانية أزكاج. مغ أيغ أتت الثسانية: أؼ كأنذأ ثسثسانية أزكاج 

: جسع . أزكاج8=  4× 2كالبقخ: ل مغ الزأف كالسعد كاإلبل : اثشيغ مغ كاآلية التالية أربعة
يكػف زكًجا إال كمعو  زكج، كيصمق عمى الػاحج كاالثشيغ. كاالثشاف زكج، كالػاحج زكج، ألنو ال
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زأف: الغشع، كمفخده: (. ال1/359آخخ. الدكج: كل فخد يحتاج إلى آخخ )معاني القخآف لمشحاس 
د كالَسَعد: جسع (. الَسعْ 1/360ضائغ، مثل: راكب ركب، كماعد َمْعد )معاني القخآف لمشحاس 

في أكليا ىسدة االستفياـ. : الحكخيغ آلحكخيغ ماعد. كفي قخاءة: السَعد. اثشيغ: أؼ ذكخ كأنثى.
عد. معشى اآلية غامس. قاؿ : مغ الزأف كالسحكخيغ مغ الزأف كالسعد. األنثييغ: الالسعشى
! كإف كاف حـخ اإلناث فكل ذكخ حخاـ : ىحا احتجاج عمييع، أؼ إف كاف حـخ الحكػرالشحاس

 (. ككبلـ الشحاس غامس.1/360فكل أنثى حخاـ! )معاني القخآف 
 دخػؿ ىسدة االستفياـ عمى ىسدة الػصل في القخآف

 سؤاؿ لعمساء المغة كالتفديخ كالتجػيج

 السجسػعة األكلى:

 .80)قْل أتخحتع عشج هللا عيًجا( البقخة 

 .78)أّشمع الغيَب أـ اتخح( مخيع 

 .8هللا كحًبا أـ بو ِجّشة( سبأ  )أفتخػ عمى

 .153)أصصفى البشاِت عمى البشيغ( الرافات 

 .63)أتخحناىع سخخًيا أـ زاغْت عشيُع األبرار( ص 

 .75)أستكبخَت أـ كشَت مغ العاليغ( ص 

 .6)سػاٌء عمييع أستغفخَت ليع أـ لع تدتغفخ ليع( السشافقػف 

*** 

 السجسػعة الثانية:
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 .143األنثييغ( األنعاـ )قْل آلحكخيِغ حّخـ أـ 

 .144)قْل آلحكخيِغ حّخـ أـ األنثييغ( األنعاـ 

 .59)قْل آهلل أذف لكع أـ عمى هللا تفتخكف( يػنذ 

 .51)آآلف كقج كشتع بو تدتعجمػف( يػنذ 

 .91)آآلف كقج عريَت قبل( يػنذ 

 .59)آهلل خيخ أـ ما يذخكػف( الشسل 

*** 

 الدؤاؿ:

 اليسدة عمى األفعاؿ.في السجسػعة األكلى دخمت 

 في السجسػعة الثانية دخمت عمى األسساء.

 في كمتا السجسػعتيغ دخمت ىسدة االستفياـ عمى ىسدة الػصل.

 لساذا في السجسػعة األكلى اكتفي بيسدة كاحجة؟

 كفي السجسػعة الثانية كضعت ىسدتاف )مّج(؟

 لساذا لع تكغ: ألحكخيغ؟ بجؿ آلحكخيغ؟

 فخيق بيغ الخبخ كاالستفياـ؟أال تكفي ىسدة كاحجة لمت

 كاالستفياـ كاضح أيًزا بجاللة أخخػ غيخ اليسدة!
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ـِ األنثييِغ أـ ما  144سػرة األنعاـ  6 ـَ أ " وِمَغ اإلِبِل اثشيِغ وِمَغ البقِخ اثشيِغ ُقْل آلحََّكَخْيِغ َحخَّ
اكُع هللُا بيحا فَسغ  ـُ األنثييِغ أـ كشتع شيجاَء إذ وصَّ أضمُع مسَِّغ افتخى عمى اشتسمْت عميِو أرحا

 هللِا َكِحًبا ِلُيِزلَّ الشاَس بغيِخ عمٍع إفَّ هللَا ال َييِجي القػـَ الطالسيَغ "
ـ " في اآلية الدابقة. قل آلحكخيغ حـخ أـ األنثييغ أكمغ اإلبل: معصػؼ عمى "مغ السعد 

دابقة. لكشو في ىحه : ىحا القدع مغ اآلية سبق مثمو في اآلية الما اشتسمت عميو أرحاـ األنثييغ
قة يتعمق بالزأف كالسعد. الحكخيغ: مغ اإلبل كالبقخ. اآلية يتعمق باإلبل كالبقخ، كفي اآلية الداب

 : حاضخيغ. الطالسيغ: الكافخيغ الحيغ ضمسػا أنفديع كغيخىع.األنثييغ: مغ اإلبل كالبقخ. شيجاءَ 
  لع يقل: )إف هللا ال ييجيكع(.

 
ًما عمى شاعٍع َيْصَعُسُو إال أْف يكػَف  145سػرة األنعاـ  6 " ُقْل ال أجُج ؼيسا ُأوحَي إليَّ ُمَحخَّ

َمْيتًة أو دًما مدفػًحا أو لحَع ِخشديٍخ فإنَُّو ِرْجٌذ أو فدًقا ُأِىلَّ لغيِخ هللِا بِو فَسِغ اضُصخَّ غيَخ 
 عاٍد فإفَّ ربََّظ غفػٌر رحيٌع "باٍغ وال 
دة، آلية عمى أف الحخاـ ما حخمو هللا، كتجؿ عمى أف السحخمات محجدة كمحجك تجؿ ىحه ا 

(. محخًما عمى شاعع يصعسو: محخًما كالسباحات كثيخة كىي األصل )األصل في األشياء اإلباحة
ا، فالياء ال تعػد : يصعع الصعاـ، أك يصعع شعامً عمى اآلكميغ )محخمات السصعػمات(. يصعسو

ا كاف مختمًصا بالمحع فيػ : السربػب، أما ملسدفػح: قاؿ قتادة: السدفػحعمى "محخًما". الجـ ا
السشرػبة قبمو، كليذ : معصػؼ عمى األلفاظ (. فدًقا1/360حبلؿ )معاني القخآف لمشحاس 

حع الخشديخ، : الياء تعػد عمى لة اعتخاضية. إنو: جسممعصػًفا عمى: "رجذ" السخفػع. فإنو رجذ
: ألنو ذبح عمى اسع ف الخشديخ يأكل الشجاسات. فدًقا، أل: نجذكربسا عمى الكل. رجذ

عغ أمخ هللا. أىلَّ لغيخ هللا بو: مغ اإلىبلؿ: رفع الرػت. كمشو: استيلَّ األصشاـ، فخخج 
: أصل الخجُل بالحج: إذا رفع صػتو بالتمبية. قيل كأَىلَّ  الربي: رفع صػتو بالبكاء عشج الػالدة.

أصػاتيع عشج ذا رأكه رفعػا أصػاتيع. ككانػا في الجاىمية يخفعػف ذلظ مغ اليبلؿ، ألنيع كانػا إ
(. غيخ باٍغ: غيخ 4/296ذبح ندائكيع كيقػلػف: باسع البلت، باسع العدَّػ )عسجة الحفاظ 

الزخكرة تقجر : كال متجاكز قجر الزخكرة. فالزخكرات تبيح السحطػرات، ك قاصج. كال عاد
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: الحؼ يأكل مزصًخا غيخ متمحذ. كالعادؼ : الحؼالباغيبقجرىا. قاؿ الشحاس: أحدغ ما قيل في 
 (.  1/361يجاكز ما يؿيع رمقو )معاني القخآف لمشحاس 

: السيتة، الجـ السدفػح، الخشديخ، ة ذكخ أربعة محخمات مغ السصعػماتفي ىحه اآلي 
الِخشديِخ كما أُِىلَّ لغيِخ هللِا ُحخَِّمْت عميكع السْيتُة كالجـُ كلحُع السحبػح لغيخ هللا. كفي مػضع آخخ: "

يتع كما ذُ  ُبُع إال ما ذكَّ يُة كالشصيحُة كما َأكَل الدَّ ِبَح عمى الشُرِب" بِو كالسشخِشقُة كالسػقػذُة كالستخدِّ
(. ما ذكخ في السائجة مغ السشخشقة كالسػقػذة كالستخدية كالشصيحة كما أكل الدبع ىحا 3)السائجة 

كفي السائجة مفرمة. لع يقل: )فإف هللا  ،ػرة األنعاـ ذكخت مجسمةكمو تفريل لمسيتة. ففي س
 لع يقل: )فإف ربظ يغفخ لو كيخحسو(. (.: )فإف ربي غفػر رحيعغفػر رحيع(. لع يقل

 
مشا عمييع  146سػرة األنعاـ  6 مشا ُكلَّ ذي ُضُفٍخ وِمَغ البقِخ والغشِع حخَّ " وعمى الحيَغ ىاُدوا حخَّ

اىع بَبْغييع وإنَّا ْت ضيػُرىسا أو الحػايا أو ما اختمَط بعطٍع ذلَظ جَديشُشحػَميسا إال ما حسم
 لرادقػَف " 

ىحه اآلية تفيج أف هللا حـخ عمى الييػد محخمات إضاؼية تتعمق باألنعاـ، عقػبة ليع عمى  
ذؼ حافخ : كل ذؼ مخمب مغ الصيخ، ككل لحيغ ىادكا: الييػد. كل ذؼ ضُفخبغييع كضمسيع. ا

: األمعاء يحّل شحسيا. الذحـػ العالقة بالطيخ. الحػايا : أؼ مغالجكاب. حسمت ضيػرىسامغ 
أك حػاياىسا أك ما اختمط بعطسيسا(. لظ ألنيا تحػؼ البعخ. مفخدىا: حاكية. لع يقل: )سسيت كح

: ؼيسا نقػلو لظ يا دمحم، كفي ىحا تعخيس بكحب الييػد الحيغ اختمط بعطع: مغ الذحع. لرادقػف 
ييع : أؼ حخمشا عمييع ىحه األشياء عقػبة ليع عمى بغا لع يحخمو هللا. جديشاىع ببغييعا محخمػ 

ذلظ جديشاىع إياه ببغييع. لع يقل: )ذلظ ما جديشاىع : (. التقجيخ1/362)معاني القخآف لمشحاس 
  كعجناىع بو مغ جداء.أؼيسا كإنا لرادقػف: (. ببغييع( أك )ىحا ما جديشاىع ببغييع

 
بأُسُو عِغ القػـِ  " فإْف كحَّبػَؾ َفُقْل ربُّكع ذو رحسٍة واسعٍة وال ُيَخدُّ  147األنعاـ سػرة  6

 السجخميَغ "
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يع : إذا تبتع، أؼ يسيل الكفار كالعراة كال يعاجم: أؼ الييػد. ذك رحسة كاسعةحبػؾك 
: الكفار، ألف الكفخ إجخاـ، بل ىػ رأس بالعقػبة، كيقبل تػبتيع. بأسو: عحابو. السجخميغ

: جسمة فعمية. األكلى تتعمق بالخحسة، كاسعة: جسمة اسسية. كال يخدُّ بأسواإلجخاـ. ربكع ذك رحسة 
كالثانية بالعحاب. السعشى أف هللا ذك رحسة كاسعة لسغ يتػب عغ الكفخ، كذك بأس شجيج لسغ 

، كذك إف ربظ ذك رحسة كاسعة لظج يكػف السعشى: كق(. . لع يقل: )كال يخّد بأسو عشكعيبقى كافًخا
 عقاب شجيج ليع.

 
مشا ِمغ  148سػرة األنعاـ  6 " سيقػُؿ الحيَغ أشخكػا لػ شاَء هللُا ما أشخكشا وال آباؤنا وال حخَّ

شيٍء كحلَظ كحََّب الحيَغ ِمغ َقْبِميع حتى ذاقػا بأَسشا ُقْل ىل عشَجكع ِمغ عمٍع فتخخجػه لشا إْف 
 غَّ وإْف أنتع إال َتْخُخُصػَف "إال الطتتبعػَف 
باؤنا. لع يقل: : ما أشخكشا كال أشخؾ آأك: ما أشخكشا نحغ كال آباؤنا، ما أشخكشا كال آباؤنا 

غيخىسا. كحلظ كحب الحيغ مغ : البحيخة كالدائبة ك )كحلظ كحَّب الحيغ قبميع(. كال حخمشا مغ شيء
 : أؼ كحبػا كسا كحب مغ قبميع.قبميع

ة السذخكيغ صحيح ألف اإليساف كالذخؾ بيج هللا. كلكغ حؿيقة ىحه الحجة ىي الخغبة ضاىخ حج
(. بة الستختبة عمى ىحا التسمز )التخمز مغ السدؤكليةفي التسمز مغ التكاليف كمغ العقػ 

. العبلقة بيغ مذيئة هللا كمذيئة اإلنداف عبلقة دؾيقة كلحلظ كصف هللا ىحه الحجة بأنيا كحب
: يقيغ. إذا اجتسع اليقيغ كالطغ في مدألة ال ؾيسة . بأسشا: عحابشا. عمعفيسياليذ مغ الديل 

: ما : في ىحا الباب. إف تتبعػف شخح الطغ كاألخح باليقيغ. مغ عمعلمطغ أماـ اليقيغ، أؼ يجب 
: خخص الشخل. كىػ أف . كأصل الخخص: الحدر. كمشو، تخخشػف ػف: تكحبػف تتبعػف. تخخص

ؤكس الشخل، كمقجار ما سيريخ إليو مغ تسخ. ككاف عبج هللا بغ تحدر مقجار الخشب عمى ر 
 ركاحة خارص رسػؿ هللا. كالغخض مغ ىحا الخخص تقجيخ زكاة الثسار.

 
 فمػ شاَء ليجاكع أجسعيَغ " " ُقْل هللِف الحجُة البالغةُ  149سػرة األنعاـ  6
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: البميغة، أك السشتيية في القػة، ألنو تعالى أرسل الخسل كأضيخ البيشات، الحجة البالغة 
: االنتياء إلى أقرى األمخ. كؼيو تعخيس بحجة يعج ألحج حجة بعج ذلظ. مغ الببلغفمع 

: ضاىخه مػافقة السذخكيغ في حجتيع، ابقة. لػ شاء هللا ليجاكع أجسعيغالسذخكيغ في اآلية الد
بيغ اإليساف كالكفخ( لمشاس ليتع التكميف. لع يقل: )فمػ شاء ليجاكع بيا ؾ االختيار )كحؿيقتو تخ 

  (.أجسعيغ
 
ـَ ىحا فإْف َشِيُجوا فبل  150سػرة األنعاـ  6 " ُقْل َىُمعَّ شيجاَءكع الحيَغ َيذيجوَف أفَّ هللَا حخَّ

 آلخخِة وىع بخبِّيع َيْعِجُلػَف "تذيْج معيع وال تتَِّبْع أىػاَء الحيَغ كحَُّبػا بآياِتشا والحيَغ ال ُيؤمشػَف با
: أؼ ُلعَّ بشا، كححت األلف لمتخؽيف أك (ُلعَّ ): قاؿ الخميل: أصميا: )ىا( لمتشبيو، كىمعّ  

مسحكخ كالسؤنث. قاؿ لالحجاز لمسفخد كالسثشى كالجسع، ك لكثخة االستعساؿ. كتدتعسل عشج أىل 
 (. 3/35( )الخرائز 18 ى: " كالقائميغ إلخػانيع: َىُمعَّ إليشا " )األحدابتعال

أما عشج أىل نجج ؼيقاؿ: ىمعَّ يا رجل، كلبلثشيغ: ىمسَّا، كلمجساعة: ىمسُّػا، كلمشداء: َىْمُسْسَغ 
: ىاتػا (. ىمعَّ: ىمسُّػا. ىمّع شيجاءكع1/363، كمعاني القخآف لمشحاس 3/203السقتزب )

 شيجاءكع. 
بػف بآياتشا(. كلع يقل: )  حبػا بآياتشا كال يؤمشػف باآلخخة(. لع الحيغ كلع يقل: )الحيغ يكحِّ
عجاًل، : يذخكػف، يجعمػف لو عجيبًل، حبػا بآياتشا كلع يؤمشػا باآلخخة(. َيْعِجُلػف الحيغ كيقل: )

لع يقل: )كالحيغ ىع  (.قل: )كىع يعجلػف بخبيع(. لع يمعاداًل، مداكًيا. لع يقل: )كعجلػا بخبيع
 بخبيع يعجلػف(.

 
ـ ربُّكع عميكع أال ُتذِخكػا بِو شيًئا وبالػالجيِغ  151سػرة األنعاـ  6 " ُقْل تعاَلػا أتُل ما حخَّ

إحداًنا وال تقُتمػا أوالَدكع ِمغ إمبلٍؽ نحُغ نخزُقكع وإيَّاىع وال َتْقَخُبػا الفػاحَر ما َضَيَخ مشيا وما 
ـَ هللُا إال بالحقِّ ذلكْع  اكع َبَصَغ وال تقُتمػا الشفَذ التي حخَّ  بِو لعمَّكع تعِقمػَف " وصَّ

 
 آية جامعة!
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 .61( سػرة آؿ عسخاف أبشاءنا كأبشاءكع ػا نجعُ تعالَ راجع: ) تعالػا: فعل مداعج.
 (.31ع خذية إمبلؽ، نحغ نخزقيع كإياكع" )اإلسخاء كال تقتمػا أكالدكفي مػضع آخخ: "

 ".: "نحغ نخزقيع كإياكعي اإلسخاء"، كف: "نحغ نخزقكع كإياىعي األنعاـف 
كغ أف يقاؿ إنو بجأ بخصاب ( في الكبلـ. كيسغ )التشػيعيسكغ أف يكػف ذلظ مغ باب التفش 

" مع اإلمبلؽ الستػقع، ( الػاقع، كبجأ بخزؽ األبشاء: "نخزقيعاآلباء: "نخزقكع" مع اإلمبلؽ )الفقخ
أغشياء،  كالخػؼ مشو. فاآلباء في اآلية األكلى فقخاء، فحدغ الذخكع بتصسيشيع، كفي اآلية الثانية

حياف أبػ قيع لغ يكػف سبًبا لفقخ آبائيع )فبجأ بصسأنتيع عمى رزؽ أكالدىع، كمغ ثع فإف رز 
 (.3/285، كانطخ البخىاف 4/687

كآية اإلسخاء خصاب لؤلغشياء،  : ال تقتمػىع مغ فقخ بكع،فآية األنعاـ خصاب لمفقخاء، أؼ 
: يغ إحداًنا: التقجيخ(. كبالػالج3/395مػىع خذية فقخ يحرل لكع بدببيع )اإلتقاف : ال تقتأؼ

: بة العقػؽ. كقاؿ بعزيع: التقجيخكأكصيكع بالػالجيغ إحداًنا، كاإلحداف تأدية الحقػؽ كمجان
تقخبػا الفػاحر الطاىخة كالباششة( أك ) الطاىخة مشيا كال ا. لع يقل: )أحدشػا بالػالجيغ إحدانً 

ة كُيطيخكنو باأَلَمة )معاني القخآف لمشحاس حخّ دنا بال: كانػا ُيدّخكف الكالباششة(. قاؿ قتادة
 ة.: الخجع، القراص، الخدّ ـ هللا إال بالحق: مغ القتل بالحقا الشفذ التي حخّ كال تقتمػ  (.1/364

ذعخ اآلية  أف : تعالػا أتل ما أحل ربكع لكع. تُ تعالػا أتل ما حـخ ربكع عميكع: لع يقل 
كما عجا ذلظ فيػ مباح. قج يبجك أف  ،محجكدة كمحجدةاألصل في األشياء اإلباحة، فالسحخمات 

ؾيسة ىحه الػصية : يقة أف السباحات ال تعّج. تعقمػف السحخمات كثيخة، نتيجة عّجىا، كلكغ الحؿ
 (.ـ عميكع ربكع. لع يقل: )ما حخّ مغ هللا
*** 

 ممحق باآلية:
 لساذا عجؿ عغ )الشيي( إلى )األمخ( في حالة الػالجيغ؟

 
 قاؿ لي:

 تذخكػا باهلل.ال  -
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 ال تقتمػا أكالدكع. -
 ال تقخبػا الفػاحر. -
 ال تقتمػا الشفذ. -

 
 قاؿ: )تعالػا أتُل ما حّخـ ربكع عميكع(.

 لساذا في حالة الػالجيغ انتقل مغ الشيي إلى األمخ؟!
 مغ الكبلـ عغ )السحخمات( إلى الكبلـ عغ )الػاجبات(؟

 قاؿ: كبالػالجيغ إحداًنا.
 لساذا لع يقل: 

 تديئػا معاممة الػالجيغ؟ال 
 

 قمت:
 الشيي عغ السعاممة الديئة ال يقتزي األمخ بالسعاممة الحدشة.

 األكامخ كالشػاىي يسكغ أف تعّج كميا مغ األكامخ، أك كميا مغ الشػاىي.
 فالشيي عغ الذخؾ ىػ أمخ بالتػحيج، كالشيي عغ الطمع ىػ أمخ بالعجؿ.

 مباشخة بعج الشيي عغ الذخؾ باهلل:اإلحداف إلى الػالجيغ في القخآف جاء 
 .83)ال تعبجكف إال هللا كبالػالجيغ إحداًنا( البقخة  -
 .36)كال تذخكػا بو شيًئا كبالػالجيغ إحداًنا( الشداء  -
 .151)أال تذخكػا بو شيًئا كبالػالجيغ إحداًنا( األنعاـ  -
 .23)أال تعبجكا إال إياه كبالػالجيغ إحداًنا( اإلسخاء  -

 لية أيًزا جاء بريغة األمخ:في اآلية التا
 أكفػا الكيل كالسيداف. -
 اعجلػا. -
 أكفػا بعيج هللا. -
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 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 الخسيذ:
 ىػ1441ذك القعجة  12
 ـ2020تسػز  02
 
ُه وأوفػا الكيَل  152سػرة األنعاـ  6 " وال َتْقَخُبػا ماَؿ اليتيِع إال بالتي ىَي أحدُغ حتى َيْبُمَغ أُشجَّ

والسيداَف بالقدِط ال نكمُِّف نفًدا إال ُوْسَعيا وإذا قمتع فاْعِجُلػا ولػ كاف ذا ُقْخَبى وبعيِج هللِا أوُفػا 
اكع بِو لعمَّكع تَحكَّخوَف "ذلكع و   صَّ
 :السعشى: أؼ أحدغ لو، أؼ ال يكفي الحدغ بل يجب األحدغ، ك التي ىي أحدغ 
 حفع مالو إلى أف يكبخ كيتدمسو. -
الػلي مغ مالو بالسعخكؼ إف افتقخ، كيتخؾ إف استغشى. كال يتعجػ مغ األكل أف يأكل  -

 إلى المباس كغيخه.
(. 2/433ك 1/577و، كذلظ بحفع أصمو كتشسية ريعو )تفديخ الساكردؼ التجارة بسال -

كانت عائذة رضي هللا عشيا تتجخ بساؿ اليتيع، بحيث تزسغ أصمو، كال تأخح مغ ربحو 
العامل  (، حيث يػزع الخبح بيغخاضالحؼ يختمف عغ السزاربة )القِ إلبزاع شيئػًا، كىػ ا

(. كضساف أصل الساؿ 4/293، كالسغشي 6/444كرب الساؿ حدب االتفاؽ )الحاكؼ 
ؼيو ضخب مغ الخبا، كلكشو لرالح اليتيع. كفي الغخب أكؿ ما أجيدت الفائجة عمى رأس 

 الساؿ كانت لرالح اليتامى.
: التي ىي أربح لو. ففي مجاؿ بيع الػلي ماؿ اليتيع، تكمع تعطيع ربح ماؿ اليتيع، أؼ -

( الثسغ حدب اإلمكاف، فإف باعو بثسغ ىػ قادر عغ "االجتياد في تػفيخ )تعطيع الفقياء
قل أك أكثخ، ألف تخؾ الديادة سػاء كاف بيعو بثسغ الِسْثل أك أعمى الديادة ؼيو لع يجد، 

(. كىشاؾ 7/234ك 6/446لميتيع" )الحاكؼ  ة عمييا عجكؿ عغ الحع )الِػْبصة(مع القجر 
 تفاصيل أخخػ في ىحا الباب بيشاىا في غيخ ىحا الكتاب. 
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كأكفػا السكياؿ ): . كال(كأكفػا الكيل كالػزف )يبمغ أشجه: يبمغ سغ الخشج. لع يقل:  
 كفي إيفاء ،: في التعامل مع ماؿ اليتيعبالعجؿ. ال نكمف نفًدا إال كسعيا: . بالقدط(كالسيداف

التكميف  كغيخ ذلظ. كىػ مبجأ مغ مبادغ ،مكغكفي االقتخاب مغ العجؿ ما أ ،الكيل كالػزف 
: أؼ كلػ كاف قػلكع كعجلكع في غيخ صالح القخيب. ذا قمتع فاعجلػا كلػ كاف ذا قخبىالسالي. كإ

 ، كلػ أضخَّ ىحا بالقخيب. لعال تشحازكا إلى القخيب، بل شبقػا مبجأ العجؿ مع القخيب كالغخيب
يقل: )كإذا قمتع فاعجلػا في أقػالكع(. بعيج هللا: الشحر، الحمف، كغيخه. لع يقل: )كأكفػا بعيج هللا(. 

 تحكَّخكف: تتحكَّخكف )فتمتدمػف(. 
اكع ف". كفي ختاـ اآلية الدابقة: " ذلكع كّص خك اكع بو لعمكع تحكّ ذلكع كّص : "في ختاـ ىحه اآلية

 ".بو لعمكع تعقمػف 
*** 
 اليتامى:أخخػ في آيات 
 .220)كيدألػنظ عغ اليتامى قل إصبلح ليع خيخ( البقخة  -
 .4)كآتػا اليتامى أمػاليع( الشداء  -
 .6)كابتمػا اليتامى( الشداء  -
 .34اإلسخاء  (يع إال بالتي أحدغ حتى يبمغ أشجهكال تقخبػا ماؿ اليت) -

 
َؽ بكع عغ  153سػرة األنعاـ  6 ُبَل فتَفخَّ " وأفَّ ىحا صخاشي مدتؿيًسا فاتَّبعػُه وال تتَِّبُعػا الدُّ

اكع بِو لعمَّكع تتَُّقػَف "سبيمِو ذلكع    وصَّ
 (.151ع بو لعمكع تعقمػف" )اآلية اك" ذلكع كّص  -
 (.152خكف" )اآلية ع بو لعمكع تحكّ اك" ذلكع كّص  -
 (.153" )اآلية لعمكع تتقػف اكع بو " ذلكع كّص  -
 

 الرخاط كالدبيل بسعشى كاحج. تارة استعسل الرخاط في اآلية كتارة الدبيل، كاختار في 
 مدتؿيًسا: حاؿ.كل مػضع ما ىػ أليق كأخف. صخاشي: القخآف، الذخع. 
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اآلية أف . قج تفيج ، تشحخؼ: فَتتفخَّؽ الكتب أك األدياف األخخػ،  سبيمو: سبيل هللا. فتَفخَّؽ : الدبل
ىشاؾ ميبًل لجػ البذخ لمسيل عغ الرخاط السدتؿيع، نحػ الدبل السختمفة يسيًشا كيداًرا، فبل بج 

 مغ الححر. 
 
" ثع آتيشا مػسى الكتاَب تساًما عمى الحي أحدَغ وتفريبًل لكلِّ شيٍء  154سػرة األنعاـ 6

 يع بمقاِء ربِّيع ُيؤمشػَف "وىًجى ورحسًة لعمَّ 
: أحدشو مػسى بصاعاتو، أك أحدشو الحؼ أحدغ. دفعة كاحجة تساًما: تاًماالكتاب: التػراة.  

مى الحيغ أحدشػا. : عسى أك عمى مححكؼ مقجر. كفي قخاءةالسؤمغ، فالزسيخ يعػد عمى مػ 
تفريبًل  (.2/151ىػ أحدُغ )معجع القخاءات الحؼ أحدُغ، أؼ الحؼ  : عمىكفي قخاءة أخخػ 

(، أؼ يؤمشػف يعلعميع يؤمشػف بمقاء ربليو الييػد في أمخ الجيغ. لع يقل: )إ: يحتاج لكل شيء
 باآلخخة، بعثيا كحذخىا كحدابيا كجدائيا.

 
 ػُه واتَّقػا لعمَّكع ُتخحسػَف "" وىحا كتاٌب أندلشاه مبارٌؾ فاتَّبع 155سػرة األنعاـ  6

 ". "ىحا"، أك خبخ ثاف لمسبتجأ ىحا: أؼ القخآف. مبارؾ: صفة لػ "كتاب 
لى: جسمة أندلشاه. قاؿ تعالى: "كىحا ذكخ : كتاب. كالرفة األك : صفة ثانية لػمبارؾ 

بو : خحسػف . تُ 92(. لع يقل: )كىحا كتاب أندلشاه مبارًكا(. راجع اآلية 50مبارؾ أندلشاه" )األنبياء 
 ، أك اسألػا هللا القبػؿ كالخحسة.فتجخمػف الجشة

 
 : فاتبعػه كاتقػا 

 ( كالتدمػا التقػػ.الكتاب )القخآفاتبعػا  -
 ( ألنيا مشدػخة. خه )مغ الكتب( كاتقػا غياتبعػا الكتاب )القخآف -
يو، أك اتبعػه في األكامخ كاتقػه في أك التقجيخ: )فاتبعػه كاتقػه - (، أؼ اتبعػا أكامخه كاتقػا نػـا

 الشػاىي. 
 أك اتبعػا القخآف كاتقػا هللا. -
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كشَّا عغ ْف تقػلػا إنَّسا ُأندَؿ الكتاُب عمى شائفتيِغ ِمغ قبِمشا وإْف " أ 156سػرة األنعاـ  6

 دراستيع لغافميَغ "    
 تقػلػا، أك لئبل تقػلػا. شائفتيغ: الييػد كالشرارػ. لع يقل:: كخاىة أف أف تقػلػا 

ألنشا غيخ لغافميغ: . : إفّ : كإنَّا كشا، فيي مخففة مغ الثقيمة. كإْف كشا: السثشى جسع)دراستيسا(
 قادريغ، الختبلؼ لغة الكتابيغ عغ لغتشا.

 
جاءكع بيشٌة  شَّا أىجى مشيع فقجشا الكتاُب لكُ " أو َتُقػلػا لػ أنَّا ُأندَؿ عمي 157سػرة األنعاـ  6

ِمغ ربِّكع وىًجى ورحسٌة فَسغ أضمُع مسَّغ كحََّب بآياِت هللِا وَصَجَؼ عشيا سَشجدي الحيَغ َيرِجفػَف 
 نػا َيرِجُفػَف "عغ آياِتشا ُسػَء العحاِب بسا كا

في مػضع آخخ: " : الكتاب أندؿ عميشا(. أىجػ: أكثخ ىجاية. جاءكع بيشة لػ أفلع يقل: ) 
تحكيخ كالتأنيث عشج ل، كاجييغ جائد، إذا تقجـ الفعل(. كبل الػ 73ألعخاؼ جاءتكع بيشة " )ا

. بيشة: ىي القخآف. أضمع: أشج ضمًسا ككفًخا. صجؼ عشيا: السفدخيغ يحتاج إلى دراسة دؾيقة
اىخ مػضع (. كضع الطالحيغ يرجفػف عشياأعخض. كقيل: صخؼ الشاس عشيا. لع يقل: )

 : بدبب. آياتشا(. بساالزسيخ. لع يقل: )الحيغ صجفػا عغ 
 
" ىل َيشطخوَف إال أف تأتَييع السبلئكُة أو يأتَي ربَُّظ أو يأتَي بعُس آياِت  158سػرة األنعاـ 6

ربَِّظ يػـَ يأتي بعُس آياِت ربَِّظ ال يشفُع نفًدا إيساُنيا لع تكْغ آمشْت ِمغ قبُل أو كَدبْت في 
 ُقِل انتطخوا إنَّا مشتطخوَف "  إيسانيا خيًخا

: يأتي يشطخكف: يشتطخكف )قارف آخخ اآلية(. تأتييع السبلئكة: لؿبس أركاحيع. يأتي ربظ 
غ مغخبيا. يػـ يأتي بعس آيات : شمػع الذسذ مربظ، أك عحاب ربظ. بعس آيات ربظ أمخ

ات ربظ ". : " يأتي بعس آيربظ: يـػ تأتي الؿيامة. لع يقل: )يػمئح ال يشفع نفًدا إيسانيا(. كخر
ا لع تكغ آمشت : ال يشفع إيساُف الشفِذ الشفَذ. ال يشفع نفًدا إيساُنيًدا إيسانيا: األصلال يشفع نف
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. أك كدبت في إيسانيا خيًخا: اآلف سانيا: ال يشفع نفًدا لع تكغ آمشت مغ قبل إيمغ قبل: التقجيخ
 : تيجيج.كدبت في إيسانيا خيًخا. انتطخكا : أك لع تكغلعل التقجيخ

 
ُقػا ديَشيع وكانػا ِشَيًعا لدَت مشيع في شيٍء إنسا أمُخىع إلى  159سػرة األنعاـ 6 " إفَّ الحيَغ فخَّ

 ع يشبُِّئيع بسا كانػا يفعمػَف "هللِا ث
لسذخكػف، أىل الزبلؿ مغ السدمسيغ: : الييػد، الييػد كالشرارػ، اإف الحيغ فخقػا ديشيع 

ليع في شيء، أك لدت مغ : لدت يا دمحم مغ قتاأقػاؿ. شيًعا: فخًقا. لدت مشيع في شيء
: يفعمػنو مغ السشكخات مخالصتيع في شيء. أمخىع إلى هللا: أمخ عحابيع إلى هللا. يفعمػف 

 كيجازييع عمييا.  
 
" َمغ جاَء بالحدشِة فمُو عذُخ أمثاِليا وَمغ جاَء بالديئِة فبل ُيْجَدى إال  160سػرة األنعاـ  6

 ا وىع ال ُيطمسػَف "            ِمْثَمي
يئة ال تزاعف عجاًل. عذخ أمثاليا: كأكثخ. قاؿ أؼ الحدشة تزاعف فزبًل، كالد 
: " مثل الحيغ يشفقػف أمػاليع في سبيل هللا كسثل حبة أنبتت سبع سشابل في كل سشبمة تعالى

: ال يطمسػف في الثػاب كال (. ال يطمسػف 261ئة حبة وهللا يزاعف لسغ يذاء " )البقخة ما
. أمثاؿ: جسع ِمثل، كىػ سيسا كأف الثػاب ُيزاعف كالعقاب ال ُيزاعف ، الي العقابيطمسػف ف

 (، ليكػف العجد عكذ السعجكد في التحكيخ كالتأنيث.محكخ. لع يقل: )عذخة أمثاليا
 

: ُححؼ السػصػؼ كأؾيست رأػ بعس العمساء أف التقجيخ: عذخ حدشات أمثاليا، أؼ 
لؤلخفر  ، معاني القخآف3/134اإلتقاف ، 3/365، البخىاف 2/149الرفة مقامو )السقتزب 

 (.2/155غ السخفػع )معجع القخاءات (. كفي قخاءة : عذٌخ، بالتشػي2/291
 

 :كىيشا أمخاف ميساف 
 : أف يعخؼ القارغ األصل، لكي يعخؼ بعج ذلظ السعجكؿ بو في القخآف عغ أصمو.األكؿ -
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ترل إلى جػاب، كقج  : أف تعخؼ الدؤاؿ، كىحا أمخ ميع بحج ذاتو، كبعج ذلظ قجالثاني -
 ال ترل، كلكغ يبقى ذىشظ مذغػاًل، كقج تعثخ عمى الجػاب مدتؿببًل.

 
إف شخح الدؤاؿ نرف الصخيق إلى الجػاب. كربسا يكػف شخح الدؤاؿ أىع مغ           

 (.ب، ألف العمع يبجأ بدؤاؿ. لع يقل: )كمغ جاء بالديئة فعميو مثمياالجػا
 
شيًفا شي ىجاني ربِّي إلى ِصخاٍط مدتؿيع ِديًشا ِؾَيًسا ممََّة إبخاـيَع ح" ُقْل إن 161سػرة األنعاـ  6

 وما كاَف ِمَغ السذخكيَغ "
فشي، أك بجؿ مغ : : )إف ربي ىجاني(. ديًشا: مفعػؿ بو لفعل مححكؼ تقجيخهلع يقل  عخَّ

ًسا : قائصخاًشا مدتؿيًسا ديًشا. ِؾَيًسا: مخفف مغ: )ؾياًما(. السعشى : ىجاني ربيمحل صخاط، أؼ
، كعسجة الحفاظ 691فخدات ص ميسة، أؼ: كمو ؾيع )بأمػر معاشيع كمعادىع. كقيل: جسع ؾِ 

يع: بجؿ مغ "ديًشا". ممةخاءة: َؾيًِّسا. ؾيًسا: صفة لػ "ديًشا(. كفي ق3/414 ". ". حشيًفا: حاؿ مغ "إبخـا
 يبجك أف بعس الخسل كانػا مغ السذخكيغ.(. ا كاف مذخًكا: )كملع يقل

 
 َي ومساتي هلِل ربِّ العالسيَغ "" ُقْل إفَّ صبلتي وُنُدِكي وَمْحيا 162سػرة األنعاـ 6

 (.سخة، أك عبادتي، أك ديشي. لع يقل: )كحياتي كمساتي: ذبيحتي في الحج كالعدكينُ  
 
 ُأِمْخُت وأنا أوُؿ السدمسيَغ "" ال شخيَظ لُو وبحلَظ  163سػرة األنعاـ 6
 

 : مغ األمة اإلسبلمية.أكؿ السدمسيغ 
 
" ُقْل أغيَخ هللِا أبغي رًبا وىػ ربُّ كلِّ شيٍء وال تكِدُب كلُّ نفٍذ إال عمييا  164سػرة األنعاـ 6

 وال تِدُر وازرٌة ِوْزَر أخخى ثع إلى ربِّكع مخجُعكع فيشبُئكع بسا كشتع ؼيِو تختمفػَف "
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( عمييا، فعشاد تكدب كل نفذ إال عمييا: أؼ كدب كل نفذ )مغ شخ أك إثعكال  
: ال ؾ. كزر: إثع، ذنب. كأصمو: الثقل. ال تدر كازرة كزر أخخػ ىع كال يزخّ خّ السذخكيغ يز

تحسل نفذ ذنب نفذ أخخػ. فالسدؤكلية فخدية، كلكغ ىشاؾ مدؤكلية جساعية، فإذا أخصأ فخد 
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ فإف هللا يعع الجسيع بعقابو. فيشاؾ كزر كلع يقع اآلخخكف باألمخ 

فخدؼ، كىشاؾ كزر جساعي يتحسل كل فخد نريبو مشو. كبحلظ تعػد السدؤكلية الجساعية إلى 
 مغ السدؤكليات الجساعية. لع يقل: )ثع مخجعكع إلى ربكع(.  مدؤكلية فخدية بعج تػزيع الحرز

 (. : )بسا كشتع تختمفػف ؼيولع يقللسعتقجات. تختمفػف ؼيو: في الجنيا مغ ا
 
" وىػ الحي جعمكع خبلئَف األرِض ورفَع بعَزكع فػَؽ بعٍس درجاٍت  165سػرة األنعاـ  6

 لَيْبُمَػكع ؼيسا آتاكع إفَّ ربَّظ سخيُع العقاِب وإنَُّو لغفػٌر رحيٌع "
 

ؼ قبمو. أك أىل العرخ الح : َيخمف بعُزكع بعًزا، فكل أىل عرخ يخمفػف خبلئف 
: الشيابة عغ الغيخ، إما لغيبة السشػب عشو، أك لسػتو، السعشى: تخمفػف مغ كاف قبمكع. كالخبلفة

استخمف هللا أكلياءه في األرض  أك لعجده، أك لتذخيف الشائب. كعمى ىحا الػجو األخيخ
(. كأنكخ بعس السعاصخيغ أف يكػف اإلنداف خميفة 1/603، عسجة الحفاظ 294)مفخدات ص 

عغ هللا، ككفخ بعُزيع قائَمو. كىػ خصأ، ألف في ىحه السدألة قػليغ قجيسيغ، أحجىسا بالجػاز. 
إني جاعل في األرض  :كإذ قاؿ ربظ لمسبلئكة: "السبلئكة. قاؿ تعالىكإنكارىع يذبو إنكار 

س لظ؟ ق: أتجعل فييا مغ ُيفدج فييا كَيدفظ الجماَء، كنحخميفة، قالػا اؿ: غ ندبِّح بحسِجؾ كنقجِّ
خيغ بأف هللا يعمع  ما ال (. كنحغ نقػؿ ليؤالء السشكخيغ السكفّ 30إني أعمع ما ال تعمسػف" )البقخة 

خكا خرػمكع تعمسػف! أف تختاركا القػؿ بالكخاىة أك التحخيع، ىحا ال بأس ؼيو عميكع، لكغ أف تكفّ 
شخيًقا لمتكمف ىحا لعسخؼ أمخ خصيخ! كليتكع لع تتخررػا كلع تكّفخكا. ال تجعمػا تخرركع 

 ككبااًل عميكع.
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ع كالجيل. : في الغشى كالفقخ، في القػة كالزعف، في العمكرفع بعَزكع فػَؽ بعسٍ درجاتٍ  
: مغ ىحه الخراؿ، فيشطخ أتذكخكف أـ تكفخكف؟ ككيف شكخكع ليبمَػكع: ليختبخكع. ؼيسا آتاكع

 (.1/367عاني القخآف لمشحاس إنسا تقع السجازاة عمى الذيادة )مككفخكع؟ وهللا يعمع ذلظ مشيع، ك 
كتػًا لمغصخسة فالتفاكت بيغ الشاس كالبمجاف في الساؿ كالقػة ىػ تفاكت لبلبتبلء، كليذ تفا 

: ليستحشكع. فالسدؤكلية عمى قجر الشعسة كعمى قجر الدمصة. كىحا مبجأ إدارؼ كالعجكاف. ليبمػكع
 بل مختبة ابتبلء كتكميف.  ف،كإسبلمي معخكؼ. فالسختبة فػؽ مخاتب الغيخ ليدت مختبة تذخي

(. لع يقل: )إف ربظ شجيج العقاب(. لع يقل: )كإنو غفػر رحيع(. لع يقل: )إف ربظ لدخيع العقاب
كصف بأنو سخيع لمتقخيب إلى العقاب في اآلخخة  تػكيج السغفخة كالخحسة أكبخ مغ تػكيج العقاب.

 ع يخد في القخآف.األذىاف، كإال فإنو عقاب فػرؼ في زمغ قجره صفخ، كالرفخ ل
*** 

 / سػرة األعخاؼ 7
 " ألسز "   1سػرة األعخاؼ 7
 

أربعة حخكؼ ىجائية مقصعة في آية مدتقمة، في بجء الدػرة، لعل السخاد مشيا أف القخآف  
مخكب مغ ىحه الحخكؼ العخبية التي يعخفيا العخب كأرباب الفراحة كالبياف، كلكشيع يعجدكف 

 ، وهللا أعمع.ة. فالسخاد مشيا التحجؼ كاإلعجازأك بسثل سػرة مشو، أك آيعغ أف يأتػا بسثل القخآف، 
 
لُتشِحَر بِو وِذكخى لمسؤمشيَغ " كتاٌب ُأندَؿ إليَظ فبل يكْغ في صجِرَؾ حخٌج مشُو  2سػرة األعخاؼ 7
" 

يظ لتشحر بو. إليظ: يا تاب أندؿ إل: ككتاب أندؿ إليظ. كىشاؾ تقجيخ آخخ: ىحا التقجيخ 
: لتشحر تقـػ بحقو، أك خػًفا مغ تكحيبيع(. لتشحر بو كذكخػ لمسؤمشيغ خػًفا أال: ضيق )جدمحم. حخ 

 بو الكافخيغ، كلتحكخ بو السؤمشيغ. فرار نفعو عائًجا عمى الفخيقيغ. 
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كفي عرخنا ىحا ىشاؾ حسبلت كثيخة مغ أعجاء اإلسبلـ في الخارج كالجاخل ليجعمػا صجكر 
كالقخآف ككل ما يترل بيسا. فعمى السؤمشيغ أال يمتفتػا إلى ىحه السؤمشيغ في حخج مغ اإلسبلـ 

 الحسبلت، كأرجػ أال تديجىع ىحه الحسبلت إال تسدًكا بجيغ هللا.
 
يبًل ما َتَحكَُّخوَف " اتَِّبُعػا ما ُأنِدَؿ إليكع ِمغ ربِّكع وال تتَِّبُعػا ِمغ دوِنِو أولياَء قم 3سػرة األعخاؼ 7
  " 

غيخه. ال تتبعػا  : مغربكع: القخآف. مغ دكنو: مغ دكف هللا. مغ دكنو ما أندؿ إليكع مغ 
ؼ ال تتبعػا أكلياء غيخه. لع يقل: )كال تتبعػا مغ : ال تتبعػا أكلياء مغ دكنو، أمغ دكنو أكلياء

كالسشعع كالقائع  : الشاصخلّي. كالػلي كالسػلى: جسع ك : كال تبتغػا. أكلياءدكنو كلًيا(. في قخاءة
: أؼ كثيًخا ما تشدػف فيحكخكع القخآف، كليحا ارتباط خكف: تتحكخكف. قميبًل ما تحكخكف تحكّ باألمخ. 

بالجسمة األكلى مغ اآلية. أؼ لػ تحكختع لسا اتبعتع مغ دكنو أكلياء، كلسا احتجتع إلى الشيي عغ 
سقترج لذلظ. الحكخ قميل، كالحاكخ قميل. كالقميل قج يدتعسل في معشى العجـ، عمى شخيقة الكبلـ ا

ؼيو أؼ تحكخكف : تحكخكف تحكًخا قميبًل، أك مفعػؿ استشدااًل لتحكخىع. قميبًل: مفعػؿ مصمق بسعشى
: تحَّكَّخكف، تَحكَّخكف، : حخؼ زائج لتأكيج القمة. تحكخكف: فييا القخاءات التاليةزماًنا قميبًل. ما

هللا كلًيا لكع، كال تتخحكا مغ  : اتبعػا ما أندؿ إليكع مغ ربكع كاجعمػاخكف. لعل معشى اآليةيتحكَّ 
دكنو كلًيا. كال تقتجكا بالكثخة، بل اجعمػا الحق إماًما لكع، كإذا رأيتع الحق مع القمة، كىػ الغالب، 

 فاتبعػا القمة كأعخضػا عغ الكثخة، كال تكػنػا كالقصيع، بل كػنػا أصحاب تفكيخ مدتقل.
 
 بأُسشا َبياًتا أو ىع قائمػَف " ىا" وكع ِمغ قخيٍة أىمكشاىا فجاءَ  4سػرة األعخاؼ 7

: كىع ( بأسشا بياًتا أك ىع قائمػف. أؼكع: لمتكثيخ. قخية: أمة. التقجيخ: فجاءىع )أؼ أىميا 
نائسػف في الميل أك قائمػف في الطييخة، أك كىع نائسػف في الميل أك في الشيار. كالعحاب في 

كحؿيقتو مغ القيمػلة. بأسشا: عحابشا.  قػؿ،: ضاىخه مغ القت الشـػ يكػف أشج كأغمع. قائمػف ك 
كثخ ما يكػف في : تجبيخ األمخ ليبًل، كأبياًتا: ليبًل. كىػ في األصل: قرج العجك ليبًل. كالتبييت

(. " بيََّت شائفة مشيع 108الشداء ): " إذ يبيِّتػف ما ال يخضى مغ القػؿ " السكخ. قاؿ تعالى
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: كقت القيمػلة. أك جاءىع بأسشا (. ىع قائمػف 81شداء ؼ تقػؿ وهللا يكتب ما يبيتػف" )الغيخ الح
 غخة، كمغ حيث ال يحتدبػف. كقت الشـػ ليبًل أك ضيًخا. أؼ جاءىع فجأة عمى حيغ 

كقاؿ بعس العمساء: التقجيخ: ككع مغ قخية أردنا  جاءىا(. لعل الفاء بسعشى: إْذ. لع يقل: )إذْ 
 بأسشا.فجاءىا )أك حكسشا عمييا باإلىبلؾ( إىبلكيا 

لع يقل:  (.بأسشا كىع نائسػف أك كىع قائمػف  فجاءىابياًتا أك عشج القيمػلة(. لع يقل: )لع يقل: )
 .(جاءىا)
 
 ْف قاُلػا إنَّا كشَّا ضالسيَغ "" فسا كاف دعػاىع إذ جاَءىع بأُسشا إال أ 5سػرة األعخاؼ 7

. بأسشا: عحابشا. كبلميع، أك دعاؤىع : ادعاؤىع، أكدعػاىعكاف: لعميا ىشا بسعشى: صار.  
ألنفدشا كلغيخنا. فالكافخ كالعاصي كسا يطمع نفدو بالكفخ أك السعرية  ضالسيغ: كافخيغ ضالسيغ

الذخ. لعل السعشى السقرػد فإنو يطمع غيخه، ألنو غيخ مؤىل لمحق كالعجؿ، بل ىػ مغ أىل 
 ل: )كانت دعػاىع(.لع يق : لسا جاءىع العحاب لع يعج أماميع إال االعتخاؼ بكفخىع.باآلية

 
 " َفمشدألغَّ الحيَغ ُأرِسَل إلييع ولشدألغَّ السخَسميَغ "  6سػرة األعخاؼ 7

 (.8فمشدألغ: أؼ يـػ الؿيامة )انطخ اآلية 
ػبيخ : لعمو سؤاؿ تلخسالة كالعسل بيا. الدؤاؿ األكؿ: عغ قبػؿ افمشدألغَّ الحيغ ُأرسل إلييع
: كاألمانة فييا. الحيغ أرسل إلييع: األمع. السخسميغ: عغ أداء الخسالة كتقخيخ. كلشدألغَّ السخسميغ

: " أرسل إلييع السخسمػف )الخسل(. في مػضع آخخ الحيغ أؼ :الخسل. كلشدألغ الحيغ أرسل إلييع
: ال يدأؿ سؤاؿ استعبلـ، (. السعشى ىشا39بو إنذ كال جاّف " )الخحسغ فيػمئح ال ُيدأؿ عغ ذن

 ػيل ؼيو مػاقف مختمفة. ـ شيػ  أك إف يػـ الحداب
ِسل إلييع كالحيغ ُأرِسمػا مشدألغ الحيغ ُأر فمشدألغ السخسل إلييع كالسخسميغ(. لع يقل: )فلع يقل: )

 مشدألغفالسخسمػف كلشدألغ السخسميغ(. لع يقل: ) مشدألغ الحيغ ُأرسل إلييعفإلييع(. لع يقل: )
 (.السخَسميغ كالحيغ ُأرسمػا إلييع
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غَّ عمييع بعمٍع وما كشَّا غائبيَغ " 7اؼ سػرة األعخ 7  " َفمشُقرَّ
فمشقرغ عمييع: أعساليع )يـػ الؿيامة(. بعمع: عغ عمع مشا. كقج يكػف السخاد: عغ عمع  

 لع يقل: )فسا كشا غائبيغ(. .(كلدشا غائبيغ)لع يقل:  : عشيع أك عغ أعساليع.مشيع. غائبيغ
 
 الحقُّ فَسغ َثُقَمْت مػازيُشُو فأولئَظ ىُع السفمحػَف "" والػزُف يػَمئٍح  8سػرة األعخاؼ 7

: الػزُف يػمئح الػزُف الحق. قج يفيع مغ يػمئح: يـػ الحداب. الحق: خبخ مخفػع. التقجيخ 
ىحا أف الػزف في الجنيا قّمسا يكػف حًقا. كسا يفيع أف مػازيغ اآلخخة غيخ مػازيغ الجنيا. فقج يكػف 

جحت حدشاتو عمى : ر ػف كحلظ في اآلخخة. ثقمت مػازيشولجنيا كال يكالخجل كجيًيا ذا كزف في ا
خ بالبػية. كأصمو مغ فمحت الحجيج: : الفػز، الطفسيئاتو. السفمحػف: الخابحػف، مغ الفبلح

 السفمحػف: الفائدكف بالجشة.: الفبلح، ألنو يذق األرض. شققتو. كمشو
 
بسا كاُنػا بآياِتشا  الحيَغ خِدخوا أنفَديع " وَمغ خفَّْت مػازيُشُو فأولئظَ  9سػرة األعخاؼ 7

 َيطمسػَف "
سيئاتو عمى حدشاتو. خدخكا : نقرت حدشاتو عغ سيئاتو، أك رجحت خفت مػازيشو 

(، قارْف أنفديع: لسا يمحق بيع مغ عحاب. يطمسػف: يجحجكف. لع يقل: )فأكلئظ ىع الخاسخكف 
 اآلية الدابقة.

 
 ي األرِض وجعمشا لكع فييا معايَر قميبًل ما تذكخوَف " " ولقج مكشَّاكع ف 10سػرة األعخاؼ 7

اؿ اليـػ مغ تسكيغ : جعمشا لكع فييا مكاًنا، أك قػيشاكع. كمشو ما يقمكشاكع في األرض 
(، أك مغ شعاـ كىي ما تعيذػف بو مغ زرع كضخع )نبات كحيػاف : جسع معيذة،السخأة. معاير
: الذاكخ قميل، كشكخه قميل إذا شكخ. كالقميل قج مغ زراعة كعسل. قميبًل ما تذكخكف كشخاب، أك 

لسقترج استشدااًل لذكخىع. تذكخكف: ىحه السعاير يدتعسل في معشى العجـ، عمى شخيقة الكبلـ ا
زماًنا : تذكخكف شكًخا قميبًل، أك مفعػؿ ؼيو أؼ تذكخكف أك الشعع. قميبًل: مفعػؿ مصمق بسعشى
 (.يقل: )قمسا تذكخكف قميبًل. ما: حخؼ زائج لتأكيج القمة. لع 
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كلػ فكخ أىل البمجاف الزعيفة، كمشيع العخب كالسدمسػف في ىحا العرخ، لػججكا أنيع يعيذػف 
بسعجدة مغ هللا، مؤمشيع ككافخىع كمشافقيع، لذجة ضعفيع، كلكثخة التطالع بيشيع، كلقػة أعجائيع، 

 كضمع ىؤالء األعجاء كبصذيع.
 
ـَ فدججوا إال  " ولقج خمقشاكع ثع 11سػرة األعخاؼ 7 رناكع ثع قمشا لمسبلئكِة اسُججوا آلد صػَّ

 إبميَذ لع يكْغ ِمَغ الداججيَغ " 
، كىػ قػؿ ابغ ي ضيخ آدـ ثع صػرناكع في األرحاـ: أؼ خمقشاكع فخمقشاكع ثع صػرناكع 

: خمقشا أباكع آدـ ثع قػؿ الحدغ. أك التقجيخ عباس. أك خمقشا أباكع آدـ ثع صػرناه، كىػ
: خمقشاكع ثع صػرناكع ثع إنا نخبخكع أنا قمشا ضيخه، كىػ قػؿ مجاىج. أك التقجيخصػرناكع في 

الشكت غ، مشيع عمي بغ عيدى كالديخافي )لمسبلئكة اسججكا آلدـ، كىػ قػؿ جساعة مغ الشحػيي
: ىسا صػرتافكتتسيد بو عغ غيخىا. ك : ما تشتقر بو األعياف (. الرػرة1/258لمسجاشعي 

صػرة حدية يجركيا الخاصة كالعامة، كرػرة اإلنداف كالحيػاف بالسعايشة، كصػرة معشػية 
ِكيَّة. اسججكايجركيا الخاصة، كرػرة اإلندا : سجػد تكخيع ال سجػد عبادة. ف مغ العقل كالخَّ

فدججكا إال فػؽ مختبة السبلئكة. لع يقل: ) كيجؿ ىحا عمى مكانة اإلنداف التي قج تختفع بالصاعة
(. ىل إبميذ كحجه إبميذ(. بل أكسل قػلو: لع يكغ مغ الداججيغ. لع يقل: )إال إبميذ لع يدجج

اججيغ، أـ كاف معو آخخكف؟ لػ قاؿ: )إال إبميذ لع يدجج( لفيع أنو كحجه فقط. لع يكغ مغ الد
ء مغ : استثشاء مغ السبلئكة، كليذ مشيع، ألنو أمخ بالدجػد معيع، أك استثشاإال إبميذ

 السبلئكة، ككاف مشيع، قػالف.
 
" قاَؿ ما مشعَظ أال تدُجَج إذ أمخُتَظ قاَؿ أنا خيٌخ مشُو خمقَتشي ِمغ ناٍر  12سػرة األعخاؼ  7

 وخمقتُو ِمغ شيٍغ "
 (. 75ص عظ أف تدجج لسا خمقت بيَجؼَّ " ): " قاؿ يا إبميذ ما مشفي مػضع آخخ 
 كفي سػرة ص : " ما مشعظ أف تدجج ".: " ما مشعظ أال تدجج "، ففي األعخاؼ 
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غ فعل )مشعكىشا إما أف نعتبخ "   معشى مبلئًسا لػجػد " ال "، مثل:  (ال " زائجة، أك نزسِّ
 (.2/294، معاني القخآف لؤلخفر 188 فتح الخحسغ ص)ما حسمظ( )

: مغ قاؿ إلبميذ بأف و خمقتشي مغ نار كخمقتو مغ شيغ: أؼ مغ آدـ. أنا خيخ مشمشو 
 الشار خيخ مغ الصيغ؟ قج يكػف العكذ، كقج يكػف لكل مشيسا مػضعو. في تفديخ السشار لع

لتحخيخ كالتشػيخ سمَّع، كلكغ (. كفي تفديخ ا8/331يدمِّع أف الشار خيخ مغ الصيغ )تفديخ السشار 
 (. 8/42قاؿ: إف إبميذ غخَّه زكاء عشرخه )تفديخ ابغ عاشػر 

 
فاخُخْج إنََّظ ِمَغ الراغخيَغ ْط مشيا فسا يكػُف لَظ أْف تتكبََّخ فييا " قاَؿ فاـبِ  13سػرة األعخاؼ 7
" 

: فاخخج: مشيا. الراغخيغفييا: في الجشة. مشيا: مغ الجشة. ما يكػف لظ: ليذ لظ.  
 ػمل الستكبخ بشؿيس قرجه. األذالء. الحع التكبخ كيف أدػ إلى اليبػط كالرغار. كبيحا عُ 

 
 " قاَؿ َأْنِطْخِني إلى يػـِ ُيبعثػَف "  14سػرة األعخاؼ 7

: ال : أميمشي. إلى يـػ يبعثػف: مغ اآلف إلى يـػ البعث، أؼقاؿ: أؼ إبميذ. أنطخني 
 تستشي كال تعاقبشي. 

 
 " قاَؿ إنََّظ ِمَغ الُسْشَطخيَغ " 15سػرة األعخاؼ 7

: " قاؿ التكخيع. في مػضع آخخ عمى سبيل استجاب هللا شمبو، عمى سبيل االبتبلء ال 
" )سػرة الحجخ  ربي فأنطخني إلى يػـ يبعثػف. قاؿ فإنظ مغ السشطخيغ إلى يػـ الػقت السعمـػ

 (. لعمو الػقت السصمػب أك كقت آخخ غيخ الحؼ شمبو.36-38
 
 " قاَؿ ؼِبسا أغػيَتشي ألقعجفَّ ليع صخاشَظ السدتؿيَع "  16سػرة األعخاؼ  7

: عمى معشى القَدع، أؼ بإغػائظ لي، أك عمى معشى . بسا أغػيتشيأغػيتشي: أضممتشي 
: ألغػيشيع مسا أغػيتشي. صخاط: مشرػب بشدع ألنظ أغػيتشي. كربسا يكػف السعشىالسجازاة، أؼ 
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 عمى صخاشظالخافس )حخؼ الجخ(، األصل: )ألقعجفَّ ليع في صخاشظ السدتؿيع(، أك )
: الجيغ، أك الحق. كبيحه اآلية الرخاط السدتؿيع (.2/295السدتؿيع( )معاني القخآف لؤلخفر 

 .يتبيغ أف إجابة إبميذ إلى شمبو مختبصة بػضيفة يقـػ بيا إلى يـػ الؿيامة، كىي إغػاء الشاس
 
" ثع آلتيشَّيع ِمغ بيِغ أيجيِيع وِمغ خمِفيع وعغ َأيساِنيع وعغ شسائِميع وال  17سػرة األعخاؼ 7

 تجُج أكثَخىع شاكخيَغ "
: )مغ فػقيع كمغ تحتيع(. لع يقل: )كمغ أيسانيع كمغ شسائميع(. لع يقل: )كلغ لع يقل 

: معشى ذلظ أكثخ الشاس غيخ شاكخيغ، أؼ غيخ تجج أكثخىع شاكخيغ(. كال تجج أكثخىع شاكخيغ
عتسج عمى األكثخية في مؤمشيغ، أك غيخ مصيعيغ. الكخاـ قميل، كالفجخة كُثخ. كال أدرؼ كيف يُ 

كالعسل الدياسي كالعسل اإلدارؼ. ككثيخ مغ الشاس اليـػ مفتػنػف بمفع  التذخيع كالترػيت
:  بكثيخ. كال تجج أكثخىع شاكخيغاألكثخية. إف الحيغ ىع مع الذيصاف أكثخ مغ الحيغ ىع مع هللا

 إبميذ كاثق مغ سيصختو عمى األكثخية. 
 
ِبَعَظ مشيع ألمؤلفَّ جيشََّع مشكع " قاَؿ اخخْج مشيا َمْحُؤوًما َمْجُحػًرا َلَسغ تَ  18سػرة األعخاؼ  7

 أجسعيَغ "
: ـك أشج ذًما مغ السحمػـ. مجحػًرا: مصخكًدا. لسغ: محمػًما. كربسا يكػف السحؤ محؤكًما 

: يع. لػ قاؿ في الثانية: مشظ كمشالقَدع. الحع "مشيع" ك "مشكع". مشيع: كاضحة. مشكع البلـ الـ
: أقدع مغ تبعظ مشيع ألمؤلف ميذ معيع! التقجيخلفيع أنيع يجخمػف جيشع كال يكػف إب ()مشيع

جيشع مشيع كمشظ، كغّمب في الزسيخ حاؿ الخصاب، ألف الفخد السػجػد مغ ىحا العسـػ ىػ 
السخاشب إبميذ كأتباعو : مشكع، ألف قاؿذ. أما كعيج أتباعو ؼبالتبع لو )السخاشب، كىػ إبمي

إف عبادؼ ليذ لظ عمييع سمصاف إال مغ اتبعظ مغ : "42خ جْ تبع( بخبلؼ آية سػرة الحِ 
، كما 8/51تفديخ ابغ عاشػر الغاكيغ كإف جيشع لسػعجىع أجسعيغ". لع يقل ىشا: )لسػعجكع(. )

، كفي الحِ قالو في األ  (.خ غيخ مفيػـجْ عخاؼ مفيـػ
 : لسغ تبعظ مشيع ألمؤلف جيشع بيع أجسعيغ، كأنت معيع.لعل التقجيخ 
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ـُ اسكْغ أنَت وزوُجَظ الجشَة َفُكبل ِمغ حيُث ِشئتسا وال تقخبا ىحِه  19سػرة األعخاؼ 7 " ويا آد

 الذجخَة فتكػنا ِمَغ الطالسيَغ "
: الذجخ في الجشة كثيخ، ككاف السشع مغ شجخة حيث شئتسا كال تقخبا ىحه الذجخة بل مغكُ  

لكغ الجكؿ الغخبية كاحجة فقط. كىحا رمد لمجاللة عمى أف السباحات كثيخة كالسحخمات محجكدة. 
إال حخاًما، كتزادُّ اإلسبلـ في كل شيء، كمغ ثع  اليـػ تتػسع في الحخاـ، ككأف الحخاـ ال يجخّ 

فإف الحخاـ يدداد تحت حكع السجنية الغخبية، حتى إف الشاس صاركا يتػىسػف أف الحخاـ أكثخ مغ 
يسذي في شخيق الحبلؿ، الحبلؿ. ذلظ ألف مغ يسذي في شخيق الحخاـ ال يخػ إال الحخاـ، كمغ 

فإف هللا يجلو عميو كيػسع لو ؼيو، كيغشيو بو عغ الحخاـ. كمغ ثع أال يسكغ القػؿ بأف األصل في 
األشياء الحخاـ أك التػقف في السجنيات الغخبية كالسجنيات التابعة ليا كالسقمجة ليا؟ كبعس 

طشػف بحلظ أنيع مدتشيخكف! السذايخ يشيسكػف في تحميل محخمات ىحه السجنية حخاًما حخاًما كي
كلعميع يختدقػف مغ فتاكاىع ىحه كيحرمػف عمى األكسسة كالجػائد كالسشاصب كاألمػاؿ كالخشاكػ 

 (.ائخ الغخبية الزاغصة. لع يقل: )فتكػنا ضالَسْيغمغ الجك 
 
" فػسػَس ليسا الذيصاُف لُيْبِجَي ليسا ما ُووِرَي عشيسا ِمغ َسػءاِتيسا  20سػرة األعخاؼ  7

 وقاَؿ ما نياكسا ربُّكسا عغ ىحِه الذجخِة إال أْف تكػنا َمَمَكْيِغ أو تكػنا ِمَغ الخالِجيَغ "
: ليحا الػسػسة: اليسذ الخفي. ما ككرؼ: ما ُستخ. سػءاتيسا: عػراتيسا. الخالجيغ 

سسػىا شجخة الخمج، بدعسيع. يفيع مغ اآلية أف شخيق هللا ؼيو ستخ لمعػرات كالديئات، كشخيق 
يصاف ؼيو كذف ليا. كىحا مذاىج بػضػح في عرخنا ىحا حيث ساعج عمى ذلظ القشػات الذ

التمفديػنية الفزائية كاإلنتخنت. كيفيع مغ اآلية أيًزا أنو بجؿ أف يستشع اإلنداف عغ الذجخة 
السسشػعة، تحجثو نفدو بأف ىحه الذجخة ما مشعت عميو إال لدّخ، كلعمو لػ اقتحع السشع كصل إلى 

ّخ، كما أدراؾ ربسا يريخ ممًكا أك خالًجا، كربسا أكثخ مغ ذلظ. فخبسا مشعيا هللا لكي ال ىحا الد
ية! إنو الفزػؿ كالذظ كالخ  فػسػس إليو غبة الجامحة في العمػ كالتألو. "يشازعو أحج في األلـػ

ك تكػنا (. لع يقل: )أ120شجخة الُخمِج كُممٍظ ال َيْبَمى" )شو  الذيصاف قاؿ يا آدـ ىل أدلُّظ عمى
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كأنا ارجح ىحه "، بكدخ البلـ. خالَجْيغ(. لع يقل: )إال أف تكػنا مغ السبلئكة(. كفي قخاءة: "مِمكيغ
مغ العجيب أف يشجح الذيصاف في إغػاء . 120القخاءة لقػلو تعالى: )كُممظ ال يبمى( سػرة شو 

أكثخ ىا، كما ما أكثخ شجخ  شع مغ شجخة كاحجة في جشةٍ رجل مثل آدـ، كمغ العجيب أف آدـ مُ 
 نعيسيا؟! كل الجشة كما فييا كذىبت عيغ آدـ إلى شجخة كاحجة مشيا؟!

إغخاء الذيصاف لئلنداف بارتكاب الحخاـ، كتدييغ ىحا الحخاـ لو بكل كسائل قػة يبلحع في اآلية 
 التدييغ التي يسكغ أف يدعى إلييا اإلنداف.

*** 
 ممحق باآلية:

 مِمكيغ بكدخىا؟ىل نقخأ مَمكيغ بفتح البلـ أـ 
*** 

 الذيصاف قػؼ بالشدبة لئلنداف، ضعيف أماـ الخحسغ.
الحع ىشا أف آدـ كاف في الجشة. كآدـ نبي ليذ رجبًل عادًيا. ثع إف الجشة عمى سعتيا كبخكاتيا 

 غيخ السحجكدة، استصاع الذيصاف فييا أف يجعل آدـ يحرخ فكخه بذجخة كاحجة مشيا!
غ الذيء القميل )شجخة( بذيء كبيخ عشج الشاس: الُسمظ الحع دىاء الذيصاف كيف عّػض ع

 كالخمػد!
 استصاع الذيصاف أف يشدؿ آدـ مغ الدساء إلى األرض:

)كقمشا يا آدـ اسكْغ أنت كزكُجظ الجشة كُكبل مشيا رغًجا حيث شئتسا كال تقخبا ىحه الذجخة فتكػنا 
بصػا( البقخة مغ الطالسيغ. فأزّليسا الذيصاف عشيا فأخخجيسا مسا كانا ؼيو   . 36-35كقمشا ـا

*** 
 ىل نقخأ مَمكيغ بفتح البلـ، أـ مِمكيغ بكدخىا؟

 .120أنا أرجح القخاءة الثانية، لقػلو تعالى: )كُممظ ال يبمى( سػرة شو 
*** 

 ىػ(:756-)الدسيغ الحمبي 
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كثيخ كالجسيػر عمى "َمَمَكْيغ" بفتح البلـ. كقخأ ابغ عباس كالحدغ كالزحاؾ كيحيى بغ أبي 
كالدىخؼ كابغ حكيع عغ ابغ كثيخ "َمِمكيغ" بكدخىا. قالػا: كيؤيِّج ىحه القخاءة قػُلو في مػضع 

 بالكدخ. كالُسمظ يشاِسُب الَسِمظ ،120شو  (لُخمِج كُمْمٍظ ال َيْبَمىاَىْل َأُدلَُّظ عمى شجخة ):آخخ
*** 

 ىػ(:880-)ابغ عادؿ 
، كابغ  اؾُ  ،كقخأ َعِميّّ حَّ كابغ حكيع عغ ابغ كثيخ  ،كالدُّْىِخؼُّ  ،، كيحيى ْبُغ أِبي َكِثيخٍ كالحدُغ، كالزَّ

لُخْمِج اَىْل َأُدلَُّظ عمى شجخة ) :"َمِمكيغ" بكدخىا قالػا: كُيؤيُِّج ىحه القخاءة قػلو في مػضع آخخ
 .كالُسمظ يشاِسُب الَسِمظ بالكدخ ،120شو  (كُمْمٍظ ال َيْبَمى

*** 
 الدبت:

 ىػ1441شػاؿ  28
 ـ2020حديخاف  20
 
 " وقاَسسيسا إني لكسا لِسَغ الشاصحيَغ "  21سػرة األعخاؼ  7

 : قاسسيسا 
 : كاف آدـ يطغ أف أحًجا ال يسكغ أف يقدع باهلل كاذًبا.أقدع ليسا. قيل -
: إف كاف ما قمتو خيًخا فيػ لكسا دكني، كإف كاف شًخا فيػ عميَّ دكنكسا. كمغ قاؿ ليسا -

: أف قدع الخيخ ليسا، صحيغ لكسا، فكانت ىحه مقاسستيساافعل ذلظ معكسا فيػ مغ الش
 لو، عمى كجو الخجاع لشفي التيسة عشو، كلزساف قبػليسا الدخيع.  كالذخّ 

أك القَدع مغ الصخفيغ،  حمفا أال يؿببل مشو إال أف يحمف، فحمف ليسا. كبيحا كاف الحمف -
 : قاسع، أؼ : أقدع كل مشيسا، أك أقدع كبلىسا، أك أقدع كل مشيسا لآلخخ. كىػ معشى

الغر. لع يقل:  : حتى الذيصاف يجعي الشرح. فبل بج مغ معاييخ لسعخفة الشرح مغالشاصحيغ 
 (.) إني لكسا ناصح(. لع يقل: )إني لسغ الشاصحيغ لكسا
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ُىَسا بُغخوٍر فمسَّا ذاقا الذجخَة َبَجْت ليسا َسػءاُتيسا وشِفقا َيْخِرفاِف " فَجالّ  22سػرة األعخاؼ 7
عمييسا ِمغ ورِؽ الجشِة وناداىسا ربُّيسا ألْع أنَيُكسا عغ ِتْمُكسا الذجخِة وأُقْل لكسا إفَّ الذيصاَف 

 لكسا عجٌو مبيٌغ " 
(. أصمو أف يتجلى عرية: أندليسا بخجاع )مغ مشدلة الصاعة إلى درؾ السىسا بغخكردالّ      

الخجل في البئخ ليخكؼ مغ عصذو فبل يجج فييا ماًء، ثع ُجعل مثبًل لمجنػ مغ كل شيء ال ُيججؼ 
ىل أكل الحخاـ يؤدؼ إلى  نفًعا. هللا أعمع بثسخ ىحه الذجخة الحؼ تدبب بدكاؿ لباسيسا عشيسا.

 التعّخؼ؟
ده بعزيا عمى بعس. شبَّق جمػ : شفقا: شَخعا، أخحا. يخرفاف: يمدقاف. خَرف الشعلَ  

 مى نفدو. : عمى أنفديسا، أك يخرف كل مشيسا عيخرفاف عمييسا
لع يقل: )فشاداىسا ربيسا(. لع يقل: )إف الذيصاف عجك لكسا لع يقل: )يخرفاف عمى أنفديسا(. 

 (.مبيغ
 
 ِمَغ الخاسخيَغ "  " قاال ربَّشا ضمسشا أنفَدشا وإْف لع تغِفْخ لشا وتخحْسشا َلشكػنغَّ  23سػرة األعخاؼ 7

: ىحه اآلية ىي الكمسات التي تمقاىا آدـ مغ ربو: " اعتخاؼ كتػبة. قاؿ بعس العمساء 
يقل: )ضمسشا نفَدشا(. لع يقل: )ضمسشا  (. لع37آدـ مغ ربو كمسات فتاب عميو " )البقخة  فتمقى

 (.نفَدْيشا(. لع يقل: )لشكػنغ خاسَخْيغ
 
ألرِض مدتقخّّ ومتاٌع إلى اـِبصػا بعُزكع لبعٍس عجوّّ ولكع في ا" قاَؿ  24سػرة األعخاؼ 7

 حيٍغ "
  : بعزكع لبعس عجك 

كع عجك فاتخحكه إف الذيصاف لكاإلنداف عجك لمذيصاف. قاؿ تعالى: "الذيصاف عجك لئلنداف،  -
 (. 6عجًكا " )فاشخ 

( لآلخخ، أك عس عجك، بسعشى أف كبًل مشيع عجك )خركقج يعشي ىحا أف البذخ بعزيع لبع -
بسعشى أف مجسػعة تعادؼ مجسػعة أخخػ. نعع ىشاؾ صجاقة مصػية بيغ أفخاد كل مجسػعة، 
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لكغ األصل ىػ العجاكة كالسشافدة بيغ البذخ. أما ادعاء الرجاقة كالتطاىخ بيا كالجعػة إلييا فقج 
 يكػف خجعة أخخػ. 

ليذ الرجاقة. الرجاقة: مرمحة كأف األصل في العبلقة بيغ الجكؿ، كبيغ األفخاد، ىػ العجاء، ك 
عابخة! سخعاف ما تتغيخ. كقج يكػف في ىحه العجاكة مرمحة، وهللا أعمع. إذا أراد اإلنداف أف 

 يكػف لو أحج يصسئغ إليو فيػ هللا. فميعسل ! 
الجنيا محجكدة : إلى انقزاء الجنيا، أك إلى انقزاء األجل. . متاع: انتفاع. إلى حيغ: مقخّ مدتقخّ 

  بأمجىا كمتاعيا.
 
 َتُسػُتػَف وِمشيا ُتْخَخُجػَف "" قاَؿ فييا َتْحَيْػَف وفييا  25سػرة األعخاؼ 7

فييا: في األرض )التي ذكخت في اآلية الدابقة(. تسػتػف: تجفشػف. تخخجػف: لمحذخ  
 (. فييا كتسػتػف فييا كُتخخجػف مشياتحَيػف كالحداب كالجداء. لع يقل: )

 
ـَ قج أندلشا عميكع ِلباًسا ُيػاري سػءاِتكع وِريًذا ولباُس  26سػرة األعخاؼ  7 " يا َبشي آد

 التقػى ذلَظ خيٌخ ذلَظ ِمغ آياِت هللِا لعمَّيع يحَّكَّخوَف "
 

إف السشدؿ عمييع ليذ ىػ نفذ المباس، بل الساء . 22لباًسا يػارؼ سػءاتكع: راجع اآلية  
، 2/299ف ، البخىا58الراحبي ص مشو المباس )مشو الغدؿ، السشدػج السشبت لمدرع، الستخح 

 (.3/141كمثمو في اإلتقاف 
بج مغ  فيحا ؼيو مجاز، بل ىػ مغ مجاز السجاز، أؼ ىشاؾ خصػات أك مخاتب ال 

 ج، المباس.تيازىا لمػصػؿ إلى المباس السشدؿ: الساء، الدرع، الغدؿ، الشداج
 :عميو. كالخير عبارة عغ . راشو هللا يخيذو ريًذا كرياًشا: أنعع: يدتخيػارؼ  
 سعة الخزؽ، كرفاـية العير. -
 : الجساؿ.كقاؿ بعزيع  -
 : الساؿ.كقاؿ آخخكف   -
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: لباًسا يػارؼ ر الصائخ، ألنو لباسو كزيشتو، أؼ: أندلشا عميكع لباسيغكلباس الديشة استعيخ مغ ري
كبػىا كزيشة " ( صحيح، كسا قاؿ تعالى: " لتخ لباًسا يديشكع، ألف الديشة غخض )شخعيسػءاتكع، ك 

 (.5/30( )أبػ حياف 6( "كلكع فييا جساؿ" )الشحل 8)الشحل 
 

: كيقاؿ عشجنا في عامية أىل الذاـ: ريَّر فبلف : غشي، ثخؼ، مػسخ.riche: رير كبالفخندية
: يتحكَّخكف. قاؿ تعالى: " لعميع خبية أـ مغ الفخندية؟ يحَّكَّخكف أؼ صار ثخًيا. فيل أصمو مغ الع

 (.221)البقخة يتحكخكف" 
 

ة يشؼ لباس الد : لعل السقرػد المباس الحؼ يتقى بو كذف العػرات، بخبللباس التقػػ  
، فقج انتقل مغ لباس الجشة إلى لباس 22 -20(. يجب الخبط بيغ ىحه اآلية كاآليات )الخير

 الجنيا. كذكخ في اآليات السحكػرة أف الذيصاف كذف سػءات آدـ كحػاء كعػراتيسا في الجشة.
يًذا. لع يقل: كفي اآلية الحالية يستغ هللا عمى آدـ بأنو أندؿ عميو لباًسا يػارؼ سػءاتيسا كر 

 لع يقل: )لعمكع تحّكخكف(. (.)كلباس التقػػ خيخ
 
" ال يفتششَّكع الذيصاُف كسا أخخَج أَبَػْيكع ِمَغ الجشِة َيْشِدُع عشيسا لباَسيسا  27سػرة األعخاؼ  7

َغ أولياَء لمحيَغ ال نَُّو يخاكع ىػ وقبيُمو ِمغ حيث ال َتَخْوَنُيع إنَّا جعمشا الذياشيِلُيخَييسا سػءاِتيسا إ
 ُيؤمشػَف "
ىحه اآلية تبيغ دكر الذيصاف في تعخية الشداء كالخجاؿ. كنبلحع ىحا الجكر اليـػ في الفغ  

كسا فتغ أبػيكع في لجنيا : ال يفتششَّكع الذيصاُف في اترسيع األزياء كغيخ ذلظ. التقجيخكالخياضة ك 
: قػمو. يمو(، فأخخجيسا مشيا. فاإلخخاج مغ الجشة كاف نتيجة الفتشة. قب2/259الجشة )البخىاف 

 : أؼ أكلياء لمكفار. الذياشيغ أكلياء لمحيغ ال يؤمشػف جعمشا 
 

لعل في ىحه اآلية ما يذيخ إلى أف الشاس إذا استجابػا الستجراج الذيصاف ليع عمى  
 خدخكف الخاحة كاالستقخار، كيقعػف في الذقاء كالفداد.خصػات، فإنيع سي
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 ".لباَسيسا لُيِخَييسا سػءاِتيسا يشِدُع عشيساالحع قػلو سبحانو بعجئح: " 

 
ؼ في زمششا ىحا. كمغ العجيب أف فتاة لػ دخمت عمى قـػ عارية، فإنيع ال ما أكثخ التعخّ  

كف، تؤيجىع في ذلظ أعخافيع كقػانيشيع كالبمجاف الغخبية، كلػ دخمت  يدتشكخكف، بل إنيع ُيَدخُّ
 استشكار! بة الستشكخكا أشجّ محجّ 

 
" وإذا فعمػا فاحذًة قالػا وججنا عمييا آباَءنا وهللُا أمَخنا بيا ُقْل إفَّ هللَا ال  28سػرة األعخاؼ 7

 يأمُخ بالفحذاِء أتقػلػَف عمى هللِا ما ال َتعمسػَف "
 

كانػا يصػفػف بالبيت عخاة، كيقػلػف كيف نصػؼ في : ىشا كذف العػرة، إذ الفاحذة 
ثياب عريشا هللا فييا! كربسا يقرج بالفاحذة الدنا، السيسا كأنو تكمع قبل ذلظ عغ كذف 

بج كأف يؤدؼ إلى الفاحذة. احتجػا بتقميج اآلباء كاحتجػا بأمخ هللا. كالطاىخ أنو  العػرات الحؼ ال
جك أف جػاب الثاني يتزسغ في شياتو جػاب األكؿ. أجابيع عغ الثاني كتخؾ األكؿ. كلكغ يب

اء. الفحذاء كالفاحذة فاهلل ال يأمخ بالفحذاء، وهللا يشياكع عغ تقميج آبائكع إذا عسمػا الفحذ
ما يفعمو آباؤكع ليذ بالزخكرة مػافًقا لسا (. أك كل ما نيى هللا عشو )الحخاـ : الدنا،بسعشى كاحج
 أمخ هللا بو.

عخاؼ قج تربح لجػ البذخ ديًشا يحدبػنو مغ هللا كىػ مغ األعخاؼ السخالفة تفيج اآلية أف األ
 لمجيغ. كفحز العخؼ يحتاج إلى عمع شخعي كجخأة أدبية عالية. 

 ق
" ُقْل أمَخ ربِّي بالِقْدِط وأؾيُسػا وجػَىكع عشَج كلِّ مدجٍج واْدُعػُه ُمخِمريَغ  29سػرة األعخاؼ  7

 " لُو الجيَغ كسا بجأكع َتعػدوفَ 
   ما عبلقة القدط )في ىحه اآلية( بالفحذاء )في اآلية الدابقة(؟

 القدط: العجؿ.
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 الفحذاء: ضمع.
 لع يشتبو إلى ىحا أحج مغ السفدخيغ،

 إال ابغ عاشػر قاؿ:
 بقدط! ليذ الفػاحر تمظ مغ شيًئا ألفّ 

*** 
 :كقج يكػف السعشى

 !أمخ ربي بالقدط في القػؿ. فقػلكع ليذ مغ القدط في شيء
 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

: كقاؿ أؾيسػا كجػىكع عشج كل مدجج، أؼ تػجيػا التقجيخ : لعلأؾيسػا كجػىكع عشج كل مدجج
: تفيج كاف الدجػد، أك زماف الدجػد. عشج: مفي كل كقت سجػد أك مكانو. السدججإلى هللا، 

كسا بجأكع تعػدكف:  كسا بجأكعكػا معو أحًجا. : ال تذخ ف كتفيج الدماف. مخمريغ لو الجيغالسكا
 .أحياًء تعػدكف أحياًء بالبعث

 (.104أكؿ خمق نعيجه" )األنبياء  ناقاؿ تعالى: " كسا بجأ
، كانطخ 24يػسف مخِمريغ: في مػضع آخخ بفتح البلـ: "إنو مغ عبادنا السخَمريغ" ) 

 (. 169ك  128ك  74ك  40الرافات 
 
عمييُع الزبللُة إنَّيع اتََّخُحوا الذياشيَغ أولياَء " فخيًقا َىَجى وفخيًقا َحقَّ  30سػرة األعخاؼ 7

 وَيْحَدُبػَف أنَّيع ُميتجوَف " ِمغ دوِف هللاِ 
: ىجاىع. فخيًقا ىجاىع كفخيًقا أضمَّيع، كلكغ ندب اليجػ إليو سبحانو، كلع يشدب ىجػ 

مقجـ لفعل ا الثاني: مفعػؿ بو فخيًقا: مفعػؿ بو مقجـ. كالجسمة حالية. فخيقً الزبلؿ إليو. 
 حق عمييع الزبللة. ،مححكؼ: التقجيخ: كفخيًقا أضلّ 

ذا تأخخ لع يجد ىشا (. إذا تقجـ الفعل جاز التحكيخ كالتأنيث، أما إيقل: )حقت عمييع الزبللة لع
كدراستيا في القخآف يجب جسع كل حاالت التحكيخ كالتأنيث  (.1/412إال تأنيثو )نكت القخآف 
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: لع يقل: )كحدبػا(. يحدبػف أنيع ميتجكف  مزصخبة عشج السفدخيغ.دراسة كاحجة مشدجسة، فيي 
 بج مغ معاييخ دؾيقة لبلستخشاد بيا. ىكحا يحدب كل كاحج أك فخيق نفدو. كليحا ال

 
ـَ ُخحوا زيشَتكع عشَج كلِّ مدجٍج وُكمػا واشخُبػا وال ُتدِخُفػا إنَُّو ال  31سػرة األعخاؼ 7 " يا َبشي آد
  حبُّ الُسدخفيَغ "يُ 

شػاؼ أك جسعة أك عيج. كال ، عشج كل صبلة أك 29: كردت في اآلية عشج كل مدجج 
 :تدخفػا

 في التحخيع. -
 ال تأكمػا حخاًما، فإف أكل الحخاـ إسخاؼ. -
 ال تأكمػا ما زاد عمى الذبع فإنو مزّخ. -
يا، كاإلسخاؼ في تشاكؿ ال تدخفػا في مجسػع السػاد السدتيمكة، كال تدخفػا في كاحجة مش -

 (.209خخػ البلزمة مغ السػاد األخخػ )السشتخب ص شدبة تصغى عمى الشدب األبالجىشيات 
 تدخفػا في األكل كالذخب كالديشة. ال -
 ال تدخفػا في اإلنفاؽ.    -

ك ال يحبيع ألنيع مدخفػف. لع يقل: )إف هللا ال : ال يحب إسخافيع، أال يحب السدخفيغ 
 .لئبل تتذكل لجييع عقجة نفدية تسشعيع مغ التػبة لع يقل: إنو يسقت السدخفيغ (.غيحب السدخفي

 
ـ زيشَة هللِا التي َأخخَج لعباِدِه والصيِّباِت ِمَغ الخزِؽ ُقْل ىَي  32سػرة األعخاؼ  7 " ُقْل َمغ حخَّ

ُل اآلياِت لمحيَغ آمُشػا في الحياِة الجنيا خالرًة يػـَ الؿيامِة كحلَظ نُ   لقػـٍ يعمسػَف "فرِّ
: األكلى لمدؤاؿ، عمى مغ حـخ الديشة كالصيبات. قل ىحه اآلية فييا استفياـ إنكارؼ، يشكخ 

:  انتطار جػاب مغ أحج. زيشة هللاكالثانية لمجػاب. شمب مشو أف يدأؿ كشمب مشو أف يجيب ببل
: مرصمح صيباتخكو مغ العخب في الصػاؼ. اللباس الديشة، أك لباس ستخ العػرة رًدا عمى مغ ت

: لمسؤمشيغ يػـ دتمحات، أك الحبلؿ، كعكديا: الخبائث. خالرةاقترادؼ إسبلمي، بسعشى الس
: " عمى الحاؿ تخكة مع الكفار في الجنيا. خالرة: تقخأ عمى كجييغ بالشربالؿيامة، كمذ
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ت كليد"، : "آمشػا: " خالرٌة ". في الحياة الجنيا: متعمقة بالفعلعمى الخبخ خالرًة "، كالخفع
 (.جيا لعبادهالتي أخخ ". لع يقل: )متعمقة بػ "الصيبات

 
ـَ ربَِّي الفػاحَر ما ضَيَخ مشيا وما بَصَغ واإلثَع والبغَي بغيِخ  33سػرة األعخاؼ 7 " ُقْل إنَّسا حخَّ

ْؿ بِو ُسمصاًنا وأْف تق  ػلػا عمى هللِا ما ال تعمسػَف " الحقِّ وأْف ُتذخكػا باهلِل ما لع ُيشدِّ
(، إنسا حـخ الفػاحر كاإلثع الديشة كالصيبات )اآلية الدابقةتفيج اآلية أف هللا لع يحـخ  

. كفي اآلية إيحاء بأف مغ التحميل كالتحخيع في الجيغ كالبغي كالذخؾ كالتقػؿ عمى هللا بغيخ عمع
صل في األشياء اإلباحة. الفػاحر: جسع السحخمات محجكدة، كالسباحات غيخ محجكدة، كاأل

: الفػاحر تحـخ حتى لػ كانت باششة، كىحا ما يسيد ذة: الدنا كسائخ السعاصي. كما بصغفاح
 . : حجة، دليبلً الجيغ عغ القانػف كالقزاء. البغي: العجكاف. سمصاًنا

*** 
 باآلية: 1 ممحق

 البغي بغيخ الحق!
ـَ ربَِّي الفػاحَر ما ضَيَخ مشيا كما بَصَغ كاإلثَع كالبغَي )  .33( األعخاؼ بغيِخ الحقِّ ُقْل إنَّسا حخَّ

 البغي: الطمع.
 ىل ىشاؾ بغٌي بحّق؟

 نعع عمى سبيل السذاكمة )الجداء(.
 الميع اضمْع َمغ ضمسشي.

 اضمْع: عاقب مغ ضمسشي.
 لعل أكؿ مغ قاؿ بيحا:

 ىػ(:150-)مقاتل بغ سميساف 
 ."مشو بحق إال أف يقتّز  (،لحقِّ اِبَغيِخ )يعشي ضمع الشاس  (َبْغيَ ")كال

*** 
 .46راجع مقالي: )كما ربظ بطبّلـ لمعبيج( سػرة ُفّرمْت 
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كمغ عادتي أني إذا كصمت بشفدي إلى رأؼ رجعُت إلى السفدخيغ، فإذا كججت أحًجا سبقشي إليو 
 عدكتو إليو!

*** 
 ىػ( قاؿ:1431-كضّعف ىحا الخأؼ سيج ششصاكؼ )

لكشو  ،الجسمة يا فمقابمة بػيو، فإنو يدسى بػيً  يعمى الغيخ ف يجه بحلظ ليخخج البغقيّ  :كقيل"
 طالع".ا مغ الكإنسا يدسى انترافً  ،اال يدسى بػيً  يألف دفع البغ ،بحق، كىػ قػؿ ضعيف

 أقػؿ: 

 تزعيفو ليذ في محمو! 

 كاالنتراؼ تعبيخ آخخ عغ السذاكمة!

*** 
 ما قالو السفدخكف:

 بغيخ الحق: زيادة بياف، يعشي أنو ليذ ىشاؾ بغٌي بحّق، فالبغي ال يكػف إال بغيخ الحق.  -
قالو ابغ عصية، كالبيزاكؼ، كأبػ حياف، كالدسيغ الحمبي، كابغ عادؿ، كأبػ الدعػد، 

 كالراكؼ. 
 بغيخ الحق: نعع ىشاؾ بغٌي بحّق )عمى سبيل السذاكمة أك الجداء(.  -

 بًل عغ ثعمب(، كالبقاعي، كاأللػسي، كالقاسسي.قالو مقاتل، كالقخشبي )نق
*** 

 الدبت:
 ىػ1441ذك القعجة  14
 ـ2020تسػز  04

*** 
 باآلية: 2ممحق 
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 مغ سخافات التفديخ: فدخ الساء بعج الجيج بالساء!

ـَ ربَِّي الفػاحَر ما ضَيَخ مشيا كما بَصَغ كاإلثَع كالبغَي بغيِخ الحقِّ )  .33( األعخاؼ ُقْل إنَّسا حخَّ

 

 أمثمة:

 (:ىػ774-)ابغ كثيخ 

 !البغي أف تبغي عمى الشاس بغيخ الحق

*** 

 ىػ(:817-) الفيخكزأبادؼ

 !ببل حق )بغيخ الحق(:

*** 

 ىػ(:1250-)الذػكاني 

 !قاؿ أف يبغي عمى الشاس بغيخ حق )كالبغي(:

*** 

 ال يميق تفديخ كتاب هللا عمى ىحه الرػرة.

*** 

 األحج:
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 ىػ1441ذك القعجة  15

 ـ2020تسػز  05

 

 أِخخوَف ساعًة وال َيدتقِجمػَف "" ولكلِّ أمٍة أجٌل فإذا جاَء أجُميع ال َيدت 34سػرة األعخاؼ 7
 األجل ىشا يتعمق باألمة ال بالفخد. كلعل السخاد ىبلؾ األمع بحنػبيا. 

أجميا ال فإذا جاء لكل أمة أجميا، أك أجميع. لع يقل: ): أجل: لمحياة، أك لمعحاب. لع يقل
ياتيع، أك عحابيع. : أجل حتدتأخخ ساعة كال تدتقجـ(. أجل: ساعة: لحطة. ال يدتأخخكف 

: ال يتأخخكف ساعة لتقجيع. لكغ قج يكػف معشاىسا ىشا: يصمب ايدتأخخ: يصمب التأخيخ. يدتقجـ
: )كال ال تأخيخ ؼيو كال تقجيع. التقجيخكال يتقجمػف. السعشى أف أجل األمة معمػـ عشج هللا كمحجد 

 (.دتقجمػف ساعةي
 
ػَف عميكع آياتي فَسغ اتَّقى  35سػرة األعخاؼ 7 ـَ إمَّا يأتيشَّكع ُرُسٌل مشكع َيُقرُّ " يا َبشي آد

 خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف "   وأصمَح فبل
 كع(.يأتِ لع يقل: )إف: شخشية. ما: لمتػكيج. ا: إف ما. إمّ  

مشكع ربَّو. أصمح: عسمو. لع يقل: )كال حدف(. ػف عميكع: يبيشػف لكع. فسغ اتقى: فسغ اتقى يقّر 
يأتيشكع: راجع في نػف التػكيج البقخة  (، ألنيع في الجشة.كال قاؿ: )فبل ىع يخافػف كال ىع يحدنػف 

38 . 
 
أصحاُب الشاِر ىع فييا " والحيَغ كحَُّبػا بآياِتشا واستكَبُخوا عشيا أولئَظ  36سػرة األعخاؼ 7

 خالجوَف "
، أك (بآياتشا كاستكبخكا عشيا: ىع عكذ مغ آمغ كاتقى )في اآلية الدابقةيغ كحبػا الح 

: ىع تقجيخ في اآلية الدابقة: أصحاب الشار ىع فييا خالجكف. كالآمشػا كاتقػا. في ىحه اآلية
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أصحاب الشار: السبلزمػف ليا ككأنيع  أصحاب الجشة ىع فييا خالجكف. قارف بيغ اآليتيغ.
 مالكػىا.

 
" فَسغ أضمُع مسَِّغ افتخى عمى هللا َكِحًبا أو كحََّب بآياِتِو أولئَظ يشاُليع  37 سػرة األعخاؼ7

نريُبيع ِمَغ الكتاِب حتى إذا جاءتيع ُرُسُمشا يتػفَّػَنيع قالػا أيَغ ما كشتع َتْجُعػَف ِمغ دوِف هللِا 
 أنفِديع أنَّيع كانػا كافخيَغ " قالػا َضمُّػا عشَّا وَشِيُجوا عمى

ريبيع مغ العسخ، أك األجل. رسمشا: : نضمًسا ككفًخا. نريبيع مغ الكتاب أشج: أضمع 
: . أيغ ما كشتع تجعػف مغ دكف هللا: تجعػنيعمبلئكة السػت. قالػا: أؼ قاؿ ليع رسمشا. تجعػف 

: اعتخفػا بكفخىع كا عمى أنفديع أنيع كانػا كافخيغ: غابػا، ىخبػا. شيجامكع. ضمػا عشاأيغ أصش
 في الجنيا. 

 
" قاَؿ ادخُمػا في أمٍع قج خمْت ِمغ َقبِمكع ِمَغ الجغِّ واإلنِذ في الشاِر كمَّسا  38سػرة األعخاؼ  7

اركػا فييا جسيًعا قالْت ُأْخَخاُىْع أُلوالُىْع ربَّشا ىؤالِء أضمُّػنا  دخمْت أمٌة لعشْت أخَتيا حتى إذا ادَّ
  ولكْغ ال َتعمسػَف " فآِتيع عحاًبا ِضْعًفا ِمَغ الشاِر قاَؿ لكلٍّ ِضْعفٌ 

 : لعشت سابقتياالشار. كمسا دخمت أمة لعشت أختيا: ادخمػا معيع في في الشار: التقجيخ 
 .  تياالتي أضمّ 
اركػا   : تجاركػا، أدرؾ بعزيع بعًزا، اجتسعػا. ادَّ
 : في دخػؿ الشار، أك أدناىع مشدلة، الستأخخكف مشيع، األتباع.خاىعأخ 
 الشار، أك أعبلىع مشدلة، الستقجمػف مشيع، القادة.: في دخػؿ أكالىع 
 كاآلخخ عمى اإلضبلؿ. ،: عحاًبا مزاعًفا، أحجىسا عمى الزبلؿعحاًبا ضعًفا 
: ألنكع مثميع، قستع بالجكر نفدو، أضممتع أنفدكع كأضممتع غيخكع. كمغ لع يقع لكٍل ضعف 

 باإلضبلؿ، كلكشو يخيجه، فيػ في حكع مغ قاـ بو.
 ِضعٌف: لكلّ 
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، ضاؿٍّ  كلُّ   إضبللو. عمى كآخخَ  ضبللو، عمى عحاًبا يدتحق ُمزلّّ

 حالتو. حدب كاحج كل كيعاقبُ  يعمُسيا، وهللا متفاكتة، كاإلضبلؿ الزبلؿ كمدتػيات

 حدب تكػف  بل كاحج، بسقجار السزاعفة تكػف  أف يذتخط كال السزاعفة، تعشي الزعف ككمسة
 آنًفا. قمت كسا الحالة،

*** 

 ممحق باآلية:

 الشكتة:

 أُلكالىع. ُأخخاىع قالت

  أُلخخاىع. ُأكالىع قالت

 هللا مع فالخصاب السفّدخكف، زعع كسا تعالى، هللا مع كليذ (،أكالىع) مع الخصاب أف أرػ  أنا
 فقط. عمييع الجعاء أجل مغ ىػ

 غيخه. كتبعو الدمخذخؼ  قاؿ كسا ألْجل، الـ كليدت كالثانية، األكلى الجسمة في بابيا عمى كالبلـ

 انتقعْ  الميع فقمت: عميو بالجعاء هللا إلى فتػجيتَ  األشخاص، أحج مع تتخاصع كشت لػ كسا كىحا
 مشظ! يشتقع أف هللا أسأؿ تعشي: كأنت مشو،

 أحج! عشج أججه لع تفديخ ىحا

 التفاسيخ. في ما لشدتعخْض 

 ألْجل! الـ ىشا: البلـ السفدخكف: قاؿ
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 لؤلسف! إحالة، دكف  مغ ،الدمخذخؼ  عغ نقبلً  السفدخكف  ذكخىا

 كتسػه! كإال شتسػه، ذكخكه إذا

 عرخنا؟! مع الحاؿ فكيف الدمف، مغ كبار عمساء مع ىحا مثل يحجث كاف إذا

 
" وقالْت أوالُىع أُلخخاُىع فسا كاَف لكع عميشا ِمغ فزٍل فحوُقػا العحاَب بسا  39سػرة األعخاؼ 7
 شتع َتكِدُبػَف "ك

ب حتى يخفف عشكع العحاب، أؼ نحغ كإياكع في العحا: فسا كاف لكع عميشا مغ فزل 
 (.سػاء. تكدبػف: تكدبػنو )مغ اآلثاـ

 
" إفَّ الحيَغ كحَّبػا بآياِتشا واستكبُخوا عشيا ال ُتَفتَُّح ليع أبػاُب الدساِء وال  40سػرة األعخاؼ  7

 يَغ "ياِط وكحلَظ َنجِدي السجخميجخمػَف الجشَة حتى َيِمَج الَجَسُل في َسعِّ الخِ 
. ال تفتح ليع أبػاب 36ية : نفذ العبارة في اآلاالحيغ كحبػا بآياتشا كاستكبخكا عشي 
يمَج الَجَسُل في َسعِّ الِخياط: حتى  : ال ُتْفَتُح. حتىقبل عسميع كال دعاؤىع. كفي قخاءة: ال يالدساء

: ال يجخمػف الجشة أبًجا. الِخياط :ثقب اإلبخة، كىػ مدتحيل. السعشى أك الحبل( فييجخل الجسل )
قخآف : الكافخيغ الحيغ أجخمػا بحق أنفديع كغيخىع. يبلحع في الاط بيا. السجخميغاإلبخة التي ُيخ

ضالسيغ، فاسقيغ، ... إلخ. لع يقل: )كحلظ نجدؼ : مجخميغ، كصف الكافخيغ بأكصاؼ مختمفة
  لع يقل: )ككحلظ نجدييع(.(. السجخميغ

 
 " ليع ِمغ جيشََّع ِمياٌد وِمغ فػِقيع َغػاٍش وكحلَظ َنجدي الطالسيَغ " 41سػرة األعخاؼ  7

: جدؼ الطالسيغ. كفي اآلية الدابقة: ككحلظ نمياد: فخاش. غػاش: أغصية، ُلُحف. في ىحه اآلية
 لع يقل: )ككحلظ نجدييع(. ككحلظ نجدؼ السجخميغ.
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ال نكمُِّف نفًدا إال ُوْسَعيا أولئَظ  " والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت  42سػرة األعخاؼ  7
 أصحاُب الجشِة ىع فييا خالجوَف "

: أؼ شاقتيا. فعمى السدمع أف يعسل مغ الرالحات ما في ال كسعياال نكمف نفًدا إ 
كسعو، كعميو أف يديج كسعو باستسخار ليديج مغ الرالحات. كالتكاليف الجيشية داخمة كميا في 

لزخائب. سيسا في مجاؿ فخض الدكاة كا جأ إدارؼ كمالي ميع، كالكسع اإلنداف. كىحا أيًزا مب
: كالحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات أكلئظ مة اعتخاضية. التقجيخ: جسال نكمف نفًدا إال كسعيا

ال نكمف نفًدا: ال نكمف نفًدا  (.اب الجشة ىع فييا خالجكف. لع يقل: )ىع خالجكف فيياأصح
 مشيع.

 
وَنَدْعشا ما في صجوِرىع ِمغ ِغلٍّ َتجخي ِمغ تحِتيع األنياُر وقالػا الحسُج "  43سػرة األعخاؼ  7

هلِل الحي َىجانا ليحا وما كشا لشيتجَي لػال أْف ىجانا هللُا لقج جاءْت ُرُسُل ربِّشا بالحقِّ وُنػدوا أْف 
 وِرثُتسػىا بسا كشتع َتعسمػَف "ِتمكُع الجشُة أُ 

كلئظ : " أمة متسسة لقػلو في اآلية الدابقة: جسألنيارحقج، حدج. تجخؼ مغ تحتيع ا: ِغلّ  
جكرىع". لع صي في محل نرب حاؿ مغ الزسيخ في ""، كىأصحاب الجشة ىع فييا خالجكف 

: لو، أك ، أك لمشعيع. لشيتجؼ: لو. ىجانا هللا: لشدع الغلّ يقل: )تجخؼ تحتيع األنيار(. ىجانا ليحا
ر. تمكع  جسمة ال: يساف السؤدؼ إليو. جاءت رسل ربشالئل الجشة محل ليا جػاب قَدع مقجَّ

عارض الحجيث: "لغ : أؼ أدخمتع الجشة بفزل عسمكع. كضاىخه يأكرثتسػىا بسا كشتع تعسمػف 
 (. متفق عميويجخل الجشة أحج بعسمو" )

بج مشو لجخػؿ الجشة، كلكشو ليذ كاؼًيا، ذلظ ألف هللا  كيدكؿ ىحا التعارض إذا قمشا إف العسل ال
ثػاب العسل الرالح أضعاًفا مزاعفة، كلػال ىحه  السزاعفة ما استحق أحج دخػؿ  يزاعف

 الجشة. فإذا كاف العسل صفًخا كأردت مزاعفتو فإنو يبقى صفًخا. 
لؿيسة الجشة  عطست فيي بالشدبة العسل ميسا ؾيسة ال يجخل الجشة أحج بعسمو: أؼ بعسمو فقط. ك 

ة. كربسا ىحا ىػ الػجو في قػلو: ال يجخل الجشة كالجشة غيخ محجكدصفخ، ألف العسل محجكد 
 . أحج بعسمو
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  الميع اىجنا لمعسل الرالح كأدخمشا الجشة بخحستظ كفزمظ.
 لساذا قاؿ: أكرثتسػىا، كلع يقل: أعصيتسػىا؟ الجػاب: أتتكع كالسيخاث ببل تعب، أك بتعب قميل!

 
قج وجْجنا ما وعَجنا ربُّشا حًقا  " ونادى أصحاُب الجشِة أصحاَب الشاِر أفْ  44سػرة األعخاؼ 7

ٌف بيَشيع أفْ     لعشُة هللِا عمى الطالسيَغ "  فيل وججُتع ما وعَج ربُّكع حًقا قالػا نعع فأذََّف مؤذِّ
ما كعجنا مغ الشعيع. ما كعج : أْف قج كججنا: أْف: مخففة مغ الثقيمة: أنَّا. ما كعجنا ربشا 

مؤذف )لع يقل: بيغ فخيق الشار.  : بيغ الفخيقيغ، أكما كعجكع ربكع، مغ الجحيع. بيشيع: ربكع
. كىي قخاءة: أفَّ لعشَة هللا. الطالسيغدخة، أك مخففة مغ الثقيمة: مفأْف لعشُة هللا: أفْ . (مشيع : : أفَّ

كغيخىع. أفادت اآلية أف الػعج )كعج السؤمشيغ بالجشة( حق،  أصحاب الشار الحيغ ضمسػا أنفديع
 ( حق. كالػعيج )كعيج الكافخيغ بالشار

 
وَف عغ سبيِل هللِا وَيبُغػَني 45سػرة األعخاؼ  7   ا ِعػًجا وىع باآلخخِة كافخوَف "" الحيَغ َيُرجُّ

مػضع آخخ:  يبغػنيا: يبغػف الدبيل، كال أقػؿ: سبيل هللا. كىع باآلخخة كافخكف: في 
، كانطخ يػسف 19نيا عػًجا كىع باآلخخة ىع كافخكف" )ىػد الحيغ يرجكف عغ سبيل هللا كيبغػ "

ر7، كفرمت 37  ".: "ىع(. كخَّ
" ػًجاكتبغػنيا عِ  كال تقعجكا بكل صخاط تػِعجكف، كترجُّكف عغ سبيل هللا مغ آمغ بو،" 

 (.86)األعخاؼ 
 (.99" )آؿ عسخاف تبغػنيا ِعػًجا  َمْغ آَمغَ " لَع ترجُّكف عغ  سبيل هللا 

 
كىع كافخكف لغخبية كاألمة اإلسبلمية. لع يقل: )كىحا شائع اليـػ في العبلقات بيغ األمع ا 
 (.باآلخخة

 
" وبيَشيسا حجاٌب وعمى األعخاِؼ رجاٌؿ َيعخفػَف كبًل بديساُىع وناَدوا  46سػرة األعخاؼ  7

 وىع َيصسعػَف " ميكع لع َيجخمػىاأصحاَب الجشِة أْف سبلـٌ ع
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ق السؤمشيغ كفخيق الكافخيغ. حجاب: : فخيغ الجشة كالشار، أك بيغ الفخيقيغ: كبيكبيشيسا 
: كبو سسيت (. األعخاؼ13الحجيج ب بيشيع بدػر لو باب" )فزخ سػر ىػ سػر األعخاؼ. "

 لجيظ، سسي عخفػًا الرتفاعو.: عخؼ اكىػ سػر بيغ الجشة كالشار. كمشو الدػرة، جسع ُعْخؼ،
كبًل: ليذ السقرػد: كل كاحج، بل كبًل مغ الفخيقيغ: أىل الجشة كأىل الشار. سيساىع: عبلمتيع. 

األعخاؼ )أصحاُب األعخاؼ( أصحاَب الجشة. لعل التقجيخ: نادكا، ببل : أؼ كنادػ رجاُؿ كنادكا
ميكع ع: سبلـ ي دخػليا. لعل ىيشا ححًفا تقجيخه: فكاك. لع يجخمػىا: أؼ رجاؿ األعخاؼ. يصسعػف 

(. 32كع ادخمػا الجشة بسا كشتع تعسمػف" )الشحل يقػلػف سبلـ عمينخيج دخػؿ الجشة. قاؿ تعالى: "
(. لع يقل: )لع نجخميا كنحغ 73سبلـ عميكع شبتع فادخمػىا خالجيغ" )الدمخ " كقاؿ ليع خدنتيا 

 :شامعػف(. َمغ أصحاب األعخاؼ؟ ؼيو أجػبة
 ج.فزبلء السؤمشيغ، كىػ قػؿ الحدغ كمجاى -
 الذيجاء. -
 أىل الجشة قبل أف يجخمػىا، كىػ قػؿ أبي ِمجمد. -
 مبلئكة في صػرة الخجاؿ، كىػ قػؿ أبي ِمجمد أيًزا. -
 قـػ أبصأت بيع صغائخىع إلى آخخ الشاس، كىػ قػؿ ححيفة. -
 (.1/259قـػ استػت حدشاتيع كسيئاتيع )الشكت لمسجاشعي  -

 
تجعْمشا مَع القػـِ  أصحاِب الشاِر قالػا ربَّشا ال " وإذا ُصخفْت أبراُرىع ِتمقاءَ  47سػرة األعخاؼ 7

 الطالسيَغ "
: ُحػلت أبرارىع. كىحا يعشي أف أكثخ أحػاليع الشطخ إلى أصحاب ُصخفت أبرارىع 

حػ. ال تجعمشا مع القػـ : نحسمػف عميو أحياًنا. تمقاءشار ؼيُ الجشة، أما نطخىع إلى أصحاب ال
 : الكافخيغ.الشار. الطالسيغتجعمشا مع أصحاب : ال الطالسيغ

 
شكع " ونادى أصحاُب األعخاِؼ رجااًل َيعخفػَنيع ِبديساُىع قالػا ما أغشى ع 48سػرة األعخاؼ 7

 جسُعكع وما كشتع تدتكبخوَف "
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ف كبًل مغ يبجك أف أصحاب األعخاؼ يذخفػف عمى الجشة كعمى الشار، كيخكف كيخاشبػ  
: " فيع إذف رجاؿ األعخاؼ. في ىحه اآليةرجاؿ: "كعمى األعخاؼ 46الفخيقيغ. في اآلية 

الية. رجااًل: أؼ في الشار. جسعكع: الساَؿ، أك "، كتخؾ لفع الخجاؿ لمكمسة الت"أصحاب األعخاؼ
مى السعشى الثاني ال ححؼ. لع : أعػانكع. عمى السعشى األكؿ ححؼ السفعػؿ، كعجسعكع بسعشى

ا كشتع تجسعػف كما كشتع ما أغشى عشكع  مل: )يقل: )ما أغشى عشكع جسعكع كاستكباركع(. كلع يق
 .46راجع اآلية : ؿ(. أصحاب األعخاؼ فييع أقػاتدتكبخكف 

 
ع هللُا بخحسٍة ادُخمػا الجشَة ال خػٌؼ عميك " أىؤالِء الحيَغ أقدسُتع ال يشاُليعُ  49سػرة األعخاؼ 7

 وال أنتع َتحدنػَف "
: اإلشارة نطخىع إلى أىل الجشة. أىؤالءبعج يتابع أصحاب األعخاؼ مخاشبة أىل الشار  

 لغ يجخميع الجشة. إلى مغ في الجشة مغ الزعفاء الحيغ كشتع تدخخكف مشيع كتقػلػف بأف هللا
 (.يقل: )كال حدف(. كلع يقل: )ال تخافػف كال تحدنػف : قيل ليع ادخمػا الجشة. لع  ادخمػا الجشة

 
الجشِة أْف أؼيُزػا عميشا ِمَغ الساِء أو مسَّا  " ونادى أصحاُب الشاِر أصحابَ  50سػرة األعخاؼ 7

ميسا عمى الكافخيَغ " رزقكُع هللُا قالػا إفَّ   هللَا حخَّ
: حـخ الذخاب كالصعاـ. ال ماء كال شعاـ في مسا رزقكع هللا: أؼ مغ الصعاـ. حخميسا 

 .(حّخميسا عميكع)لع يقل:  الشار إذف. إنسا الساء كالصعاـ في الجشة.
 
تيُع الحياُة الجنيا فاليػـَ نشداُىع كسا  51األعخاؼ سػرة  7 " الحيَغ اتَّخُحوا ديَشيع ليًػا وَلِعًبا وغخَّ

 حا وما كانػا بآياتشا َيجحجوَف "نُدػا لقاَء يػِميع ى
كاليفو، : سخخكا مشو كتحايمػا عميو بذتى الحيل لمتخمز مغ تاتخحكا ديشيع ليًػا كلعًبا 

خجعتيع بأف ال حياة بعجىا كأف نعيسيا دائع. الجنيا ليػ كلعب كالجيغ : كلتحميل الحخاـ. غخَّتيع
يجحجكف، فالجسمة معصػفة عمى : ككسا كانػا بآياتشا كلعب. كما كانػا بآياتشا يجحجكف  عشجىع ليػ

عمى سبيل السذاكمة )الجداء(. ىل هللا يشدى؟ داىع لشديانيع كجحػدىع. : نشجسمة: كسا ندػا. أؼ
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ء كجحجىع اآليات. يجحجكف : كشديانيع المقاليدت ناؼية، بل ىي مرجرية، أؼما كانػا: ما: 
جىا كجحج بيا بسعشى كاحج. لع يقل: )كما : يكحبػف بيا كيدخخكف مشيا كيشكخكنيا. جحبآياتشا

 ككسا كانػا بآياتشا يجحجكف(.كانػا يجحجكف بآياتشا(. لع يقل: )
 
م 52سػرة األعخاؼ 7  شاُه عمى عمٍع ىًجى ورحسًة لقػـٍ يؤمشػَف " " ولقج جئشاىع بكتاٍب فرَّ

: جئشاىع: أىل مكة. بكتاب: ىػ القخآف. فرمشاه: بيشاه. ىجػ: حاؿ مشرػبة. يؤمشػف  
 فسغ ال يؤمغ ال يشتفع بو. 

 
" ىل َيشطخوَف إال تأويَمُو يػـَ يأتي تأويُمُو يقػُؿ الحيَغ َنُدػُه ِمغ قبُل قج  53سػرة األعخاؼ 7

بِّشا بالحقِّ فيل لشا ِمغ ُشَفعاَء ؼيذفعػا لشا أو ُنَخدُّ فشعسَل غيَخ الحي كشَّا نعسُل قج جاءْت ُرُسُل ر 
 وضلَّ عشيع ما كانػا َيفتخوَف " خِدُخوا أنفَديع

كالجداء : تفديخه الحدي، بياف عاقبتو مغ البعث كالحداب يشطخكف: يشتطخكف. تأكيمو 
عج : اعتخفػا كلكغ متأخخيغ فمع يرسل ربشا بالحق كالثػاب كالعحاب. لع يقل: )ندػه قبُل(. جاءت

: إلى الجنيا. فشعسل: صالًحا. غيخ  يشفعيع االعتخاؼ. ؼيذفعػا لشا: ليخمرػنا مغ العحاب. نخدُّ
يع: بالعحاب. ضل عشيع: : نعسمو. خدخكا أنفدالحؼ كشا نعسل: عكذ الحؼ كشا نعسل. نعسل

 سػف أنيا تذفع ليع.يدعكانػا : مغ األصشاـ التي غاب عشيع. يفتخكف 
 
ـٍ ثع استػى  54سػرة األعخاؼ  7 " إفَّ ربَّكُع هللُا الحي خمَق الدسػاِت واألرَض في ستِة أيا

خاٍت بأمخِِه أال لُو  عمى العخِش ُيغذي الميَل الشياَر َيصمُبُو حثيًثا والذسَذ والقسَخ والشجػـَ مدخَّ
 تبارَؾ هللُا ربُّ العالسيَغ "  الخمُق واألمخُ 

: ىػ قادر عمى أف يخمقيا في لحطة، كلكشو ستة أياـلدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. ا 
: االستػاء حكسة يعمسيا ىػ. استػػ عمى العخش: قاؿ اإلماـ مالظشاء ذلظ في ستة أياـ ل

، كالكيف مجيػؿ، كاإليساف بو كاجب، كالدؤاؿ عشو بجعة. كقاؿ اإل أخبار : ماـ أحسجمعمـػ
ُر( كسا جاءت، فبل يقاؿ: كيَف؟ كِلع؟ يغذي الميل الشيار: أؼ يغذي هللا الميل الرفات ُتَسخُّ )تُ  سخَّ
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: ُيغذي ضمسَة الميل ضػَء الشيار. يجعل أحجىسا غاشًيا اآلخخ، ألف الشيار يديل أثخ الشيار
كيغذي الشيار الميل، كسا : و، فمع يقلالميل، كالميل يديل أثخ الشيار. كاستغشى بو عغ ذكخ عكد

ر الميل عمى ا قػلو: "في  ر الشيار عمى الميل" )الدمخ ُيكػِّ (. الميل: مفعػؿ بو أكؿ. 5لشيار كُيكػِّ
 : كخمق الذسذ.الشيار: مفعػؿ بو ثاف. كالذسذ: معصػفة، أؼ

كىحا يفيج : يصمبو شمًبا سخيًعا. الميل كالشيار كل مشيسا يصمب اآلخخ حثيًثا، يصمبو حثيًثا 
: حاؿ مغ فاعل "يصمب". كالذسذ مفعػؿ مصمق، أؼ: شمًبا حثيًثا. أكسخعة تعاقبيسا. حثيًثا: 

ؿ مغ السحكػرات. لو الخمق كاألمخ: : حاخاتكالقسخ: لعل التقجيخ: كجعل الذسذ كالقسخ. مدخّ 
: تدخيخ كاألرض(. األمخ الدسػاتىػ الخالق ىػ اآلمخ. الخمق: إيجاد السػجػدات )

 السػجػدات لسا خمقت لو.  
 (. 1/208ه، زاد خيخه كتدايج، مغ البخكة: كثخة الخيخ كتدايجه )عسجة : تشدَّ تبارؾ 

 
 إنَُّو ال ُيِحبُّ السعتجيَغ " " ادُعػا ربَّكع تزخًُّعا وُخْؽيةً  55سػرة األعخاؼ 7

 :تزخًعا:  تحلبًل. خؽية: سًخا. السعتجيغ: في الجعاء 
 كأف يدأؿ ما ال يدتحقو مغ مشدلة األنبياء. -
 كاليبلؾ عمى مغ ال يدتحقيسا.أك يجعػ بالمعشة  -
أك يخفع صػتو بالجعاء. قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع : يا أييا الشاس ارَبُعػا عمى  -

بريًخا ، فإنكع ال تْجُعػف أصعَّ كال غائًبا، إنسا تْجُعػف سسيًعا )ارفقػا بأنفدكع( أنفدكع
لجييع عقجة نفدية  ، لعل الدبب كي ال تتذكللع يقل: يسقت السعتجيغ(. متفق عميو)

 .تسشعيع مغ التػبة
   

هللِا  " وال ُتفِدُجوا في األرِض بعَج إصبلِحيا واْدُعػُه خػًفا وشسًعا إفَّ رحسةَ  56سػرة األعخاؼ  7
 قخيٌب ِمَغ الُسحدشيَغ " 
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تفدجكا في األرض مغ بعج إصبلحيا(. ادعػه: ادعػا ربكع )انطخ اآلية  اللع يقل: ) 
امة، قلَّ ذلظ أك كثخ. كىػ في المغة خخكج الذيء عغ االعتجاؿ كاالستق: د(. الفداالدابقة
 : حدي كمعشػؼ. نػعاف

 : ال تفدجكا في األرض بعج إصبلحيا 
 ال تفدجكا فييا بالكفخ بعج إصبلحيا باإليساف. -
 ال تفدجكا فييا بالطمع بعج إصبلحيا بالعجؿ. -
 ال تفدجكا فييا بالقتل بعج إصبلحيا باألمغ. -
 فييا بالسعاصي بعج إصبلحيا بالصاعات. ال تفدجكا -

 
شاعي : الجيشي كالخمقي كاإلدارؼ كالدياسي كالسالي كالدراعي كالرنيي عغ كل أنػاع الفداد

 : في جشتو.كالتجارؼ كغيخ ذلظ. إصبلحيا: بالخسل كالخساالت. خػًفا: مغ ناره. شسًعا
 (.قاؿ: " قخيب "، كلع يقل: )قخيبة 
لخحع، أك التخحع، أك الغفخاف، أك العفػ، أك السصخ، فيي إذف : ألف الخحسة بسعشى اقيل -

خ.  بجؿ عغ محكَّ
: شيء قخيب، أك أمخ قخيب، أك أمخىا قخيب، أك كقيل: ىػ نعت لسحكَّخ مححكؼ، أؼ -

 مػعجىا قخيب. 
 غيخ حؿيقي.أنيث مجازؼ ت: ألف تأنيث الخحسة كقيل -

تأخخ فبل يجػز إال التأنيث، تقػؿ: قاؿ أبػ حياف : ىحا ليذ بجيج، إال مع تقجيع الفعل، أما إذا 
عة : أشالخكرة الذعخ، بخبلؼ التقجيع ؼيجػز: شالع، إال في ضالذسذ شالعة، كال يجػز

 : شمعت الذسذ، كشمع الذسذ. الذسذ، أشالع الذسذ، كسا يجػز
: ىحه قخيبة فبلف، بج، تقػؿ القخابة فيػ مع السؤنث بتاء كال: إذا استعسل في الشدب ك كقاؿ الفخاء

ث بتاء، كقج تجيء بغيخ تاء، كإذا استعسمت في قخب السدافة أك الدمغ، فقج تجيء مع السؤن
، 5/71ف ، كأبػ حيا2/300معاني القخآف لؤلخفر ارؾ مشي قخيب، كفبلنة مشا قخيب ): دتقػؿ

 .حكيخ كالتأنيث عشج السفدخيغ تحتاج إلى دراسة دؾيقةتكمدألة ال (.8/177كاختاره ابغ عاشػر 
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" وىػ الحي ُيخِسُل الخياَح ُبْذًخا بيَغ يجي رحسِتِو  حتى إذا أقمَّْت َسحاًبا  57سػرة األعخاؼ  7

الَسػَتى لعمَّكع  ِثقااًل ُسقشاُه لبمٍج ميٍِّت فأندلشا بِو الساَء فأخخجشا بِو ِمغ كلِّ الثسخاِت كحلَظ ُنْخِخجُ 
 تَحكَّخوَف "

السصخ.  :(. رحستو2/189. كفي قخاءة: ُبْذَخػ )معجع القخاءات 63الشسل : انطخ سػرة بذًخا   
يبًل باعتبار قػتيا )قػة الخياح( )مفخدات ص : حسمتو ككججتو قمأقمت: أؼ الخياح. أقمت سحاًبا

: أؼ كسا نحيي مثقبًل بالساء. كحلظ نخخج السػتى: الدحاب جسع سحابة. سحاًبا ثقاالً (. 681
 : تتحكَّخكف.، فمساذا تشكخكف البعث؟ تحكَّخكف األرض بعج مػتيا نحييكع بعج مػتكع

سقشاه: أؼ الدحاب. سقشاه لبمج ميت: في مػضع آخخ: " فدقشاه إلى بمج ميت " )فاشخ  
 : " إلى بمج ". يجػز الػجياف.(. ففي األعخاؼ: " لبمج "، كفي فاشخ9
 
والبمُج الصيُِّب َيْخُخُج نباُتُو بإذِف ربِِّو والحي َخُبَث ال َيْخُخُج إال َنِكًجا كحلَظ "  58سػرة األعخاؼ  7

  خُِّؼ اآلياِت لقػـٍ َيذكخوَف "ُنَر 
الصيب التخبة. كالحؼ خبث ال يخخج: أؼ كالبمج الخبيث ال يخخج نباتو. : البمج البمج الصيب 

خ. رجل : كل شيء أُ الشاتج. الشَكجَنِكًجا: َعِدًخا كثيخ السؤنة )الكمفة( قميل  خخج إلى شالبو بتعدُّ
: صعبة الحْمب شؽيفة الجَّر. نرخؼ اآليات: نقمب الحجج كالبخاىيغ. : عِدخ. ناقة نكجاءنكج

 : نعع هللا. يذكخكف 
 ؼيو إشارة إلى الخيع التفاضمي، السعخكؼ في عمع االقتراد، كتفريمو  في كتاب آخخ. 

 
أْرَسمشا ُنػًحا إلى قػِمِو فقاَؿ يا قػـِ اعُبجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو غيُخُه  " لقج 59سػرة األعخاؼ 7

 أخاُؼ عميكع عحاَب يػـٍ عطيٍع " إنِّي
كصف اليػـ  : إف عبجتع غيخه، أك أشخكتع بو.يـػ عطيع: يـػ الؿيامة. عحاب يـػ عطيع 

 بػصف العحاب.
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 إنَّا لشخاَؾ في ضبلٍؿ ُمبيٍغ " " قاَؿ السؤل ِمغ قػموِ  60سػرة األعخاؼ 7
: إذا كاف مثل ىحا يقاؿ الػجياء. إنا لشخاؾ في ضبلؿ مبيغ: األشخاؼ، الدعساء، السؤل 

 لشبي فبل تحدف إذا قيل لظ أييا القارغ. 
 
 " قاَؿ يا قػـِ ليَذ بي ضبللٌة ولكشِّي رسػٌؿ ِمغ ربِّ العاَلسيَغ " 61سػرة األعخاؼ  7
 

: " ليذ بي ضبللة"، فمػ قاؿ باألكؿ لفيع أف بو ؿ(، بل قاؿلع يقل: )ليذ بي ضبل 
(. مغ أيغ يأتيشي 151الثاني أبمغ في نفي الزبلؿ عشو )أنسػذج ص بعس الزبلؿ. فالقػؿ 

مبمغ أنقل لكع كبلـ هللا. لع يقل: )ليدت بي بل أنا رسػؿ  ،الزبلؿ فأنا ال أكمسكع مغ عشجؼ
 .(العالسيغ ربّ  ضبللة(. لع يقل: )رسػؿُ 

 
 ِمَغ هللِا ما ال َتعمسػَف "" أبمُِّغكع رساالِت ربِّي وأنرُح لكع وأعمُع  62سػرة األعخاؼ 7

: قخآف ىػ األكؿ فقط. أعمع مغ هللا: أنرحكع، كبلىسا صحيح، كما كرد في الأنرح لكع 
مغ األمػر الغيبية كغيخىا، فبل غشى لكع عغ عمع هللا. إف األستاذ أك السجيخ أك الػزيخ أك 

 عمع هللا غيخ محجكد! الخئيذ قج يعمع ما ال تعمسػف، فكيف بخب العالسيغ؟!
 
وِلتتَُّقػا " أَوعجْبتع أْف جاَءكع ِذْكٌخ ِمغ ربِّكع عمى رجٍل مشكع ِلُيشِحَركع  63سػرة األعخاؼ 7

 ولعمَّكع ُتخحسػَف "
عشى (. كقاؿ بعزيع: عمى: بسعمى رجل مشكع: عمى يج )أك لداف( رجل مشكع )ىػ نػح 

: ": ضسغ معشى: ندؿ عمى رجل مشكع. ليشحركع: بالعحاب إذا كفختع. كلتتقػا. أك "جاءكع)مع(
اإلفداد في األرض. كلعمكع تخحسػف: لعل : أؼ العحاب، أك هللا، أك سخط هللا، أك كلتتقػه
لعمكع تخحسػف: بسعشى: تخحسػف، أك اسألػا هللا القبػؿ  : لعمكع تخحسػف، ببل كاك.التقجيخ

 حسة.كالخ 
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" فكحَّبػُه فأنجيشاُه والحيَغ معُو في الُفمِظ وأغَخقشا الحيَغ كحَُّبػا بآياِتشا إنَّيع  64سػرة األعخاؼ  7
 ًما َعِسيَغ "كاُنػا قػ 
: مرابيغ بعسى البريخة، كىػ مشرػب بالياء كالشػف، ألنو جسع الدفيشة. عسيغ :الفمظ 

: َعٍع بالتشكيخ، كالَعِسي بالتعخيف. كفي كالجخ. كالسفخدع، كَعِسيغ لمشرب َعُسػف لمخف محكخ سالع.
: أغخقشا نجيشاه كالحيغ معو. كأضيخ السزسخ: فكحبػه فأغخقشاىع كأاآلية تقجيع كتأخيخ، كالتقجيخ

   ".   : "الحيغ معوالحيغ كحبػا بآياتشا، فمػ قاؿ: )أغخقشاىع(، لعاد الزسيخ عمى
 
ع ِمغ إلٍو غيُخُه أفبل ُىػًدا قاؿ يا قػـِ اعُبجوا هللَا ما لك " وإلى عاٍد أخاىع 65سػرة األعخاؼ  7

 تتقػَف "
 (.59مو )قارف اآلية : كأرسمشا ىػًدا إلى قػ شا إلى عاٍد أخاىع ىػًدا. لع يقل: كأرسمأؼ 

كفي سػر أخخػ. قارف  85ك  73ك  65ك  59: كردت في اآلية اعبجكا هللا ما لكع مغ إلو غيخه
د مع اآليات الدابقة الستعمقة بشػح، فيشاؾ تذابو بيشيا كاختبلؼ. ككحلظ اآليات الستعمقة بيػ 

: األكثخ عجًدا. تتقػف  اآليات القادمة الستمقة برالح، كلػط، كشعيب، كمػسى، كآيات مػسى ىي
 عحابو إف عبجتع غيخه أك أشخكتع بو. 

 
وإنَّا لشطشُّظ ِمَغ في سفاىٍة  " قاَؿ السؤُل الحيَغ كفُخوا ِمغ قػِمِو إنَّا لشخاؾَ  66سػرة األعخاؼ 7

 الكاذبيَغ "
 : ضبللة.61في اآلية السؤل: األشخاؼ. سفاىة: جيالة، قمة عقل.  

(. لع يقل: )إنا لشخاؾ مغ شخاؾ سفيًيا كإنا لشطشظ كاذًباإنا لالكاذبيغ: في دعػػ الشبػة. لع يقل: )
 (.ؾ مغ الكاذبيغالدفياء(. لع يقل: )إنا لشطشظ في سفاىة(. لع يقل: )كإنا لشخا

 
  شِّي رسػٌؿ ِمغ ربِّ العالسيَغ "" قاَؿ يا قػـِ ليَذ بي سفاىٌة ولك 67سػرة األعخاؼ 7

غ، فسغ أيغ تأتي ال بي سفاىة، كال أتكمع مغ عشجؼ، بل أنا مبمغ عغ رب العالسي :أؼ 
 (.العالسيغ ربّ  الدفاىة؟ لع يقل: )ليدت بي سفاىة(. لع يقل: )لدت سفيًيا(. لع يقل: )رسػؿُ 
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 ِت ربِّي وأنا لكع ناصٌح أميٌغ "" أبمُِّغكع رساال 68سػرة األعخاؼ 7

يبلحع أف كبلـ القـػ كبلـ بحؼء، كردُّ األنبياء ردّّ ميحب. فإذا ـبصػا لع ييبصػا معيع،  
كلع يعاممػىع بالسثل، بل يؤثخكف التخفع كعجـ التفحر. كلػ ندلػا لشدؿ القـػ أكثخ، كلع يعج ىشاؾ 

 يقبمػف الشدكؿ مغ ج لمشدكؿ، فقابمية الشدكؿ عشج القـػ ال حجَّ ليا، بخبلؼ األنبياء فإنيع الح
 (.أصمو. لع يقل: )كأنا ناصح لكع أميغ

 
" أَوعِجْبُتع أْف جاَءكع ِذْكٌخ ِمغ ربِّكع عمى رجٍل مشكع لُيشِحَركع واذكُخوا إذ  69سػرة األعخاؼ  7

 آالَء هللِا لعمَّكع ُتفمحػَف " فاذكُخوا وزادكع في الَخمِق َبْدصةً  نػحٍ  جعمُكع خمفاَء ِمغ بعِج قػـِ
: نعع : عمى لداف رجل مشكع. لع يقل: )خمفاء بعَج قـػ نػح(. آالء هللاعمى رجل مشكع 

: تفمحػف . ، ذكخ هللا ذلظ في معخض اإلنعاـ عمييع: قػة كشػالً كع في الخمق بدصةهللا. كزاد
مغ هللا تعشي الػقػع كسا قاؿ السفدخكف. أقػؿ: قج تعشي أف  (لعلّ ) تؤمشػف، تفػزكف باإليساف.

 ، وهللا أعمع.تحقق الفبلح يتػقف عمى أشياء أخخػ 
 
ُجنا إْف " قالػا أجئَتشا لشعبَج هللَا وحَجُه وَنَحَر ما كاَف يعبُج آباؤنا فأِتشا بسا َتعِ  70سػرة األعخاؼ 7

 كشَت ِمَغ الرادقيَغ " 
: استعجمػا العحاب، ألنيع َنَجع، َنْتُخؾ. فأتشا بسا تعجنا: العحاب. َنَحربسا تعجنا: مغ  

: مغ أصشاـ بو مغ عحاب. ما كاف يعبج آباؤنا قػف بو كال بسا يتػعجىعكف الشبي، كال يرجّ يتحجّ 
 متعجدة.

 
" قاَؿ قج وقَع عميكع ِمغ ربِّكع ِرْجٌذ وغزٌب أُتَجادلػَنشي في أسساٍء  71سػرة األعخاؼ 7

ؿ هللُا بيا ِمغ ُسمصاٍف فانتِطخ سسَّ   وا إنِّي معكع ِمَغ السشتطخيَغ "يتسػىا أنُتع وآباؤكع ما ندَّ
" أؼ فانتطخكا ، كليذ إخباًرا. فقػلو آخخ اآلية: "فانتطخكاأك تيجيج : كأنو دعاءقج كقع 

الخجذ كالخجد بسعشى كاحج.  : عحاب.جذالعحاب. كفي اآلية التالية كقع عمييع العحاب فعبًل. ر 
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ـٍ. سسّ أسساء ػا بعزيا لدقي السصخ، كبعزيا لمخزؽ، كبعزيا لمذفاء مغ : أسساء أصشا
ػىا، كلكشيع قبمػا بيا مغ السخض، كبعزيا لمسراحبة في الدفخ. لعل آباءىع ىع الحيغ سسّ 

في مػضع اف: حجة. بعجىع. كربسا كججت أصشاـ في عيج اآلباء، كأخخػ في عيج األبشاء. سمص
ف الستكمع ىػ هللا ال تخد ". عشجما يكػ : "معكع(، بجكف 122آخخ: "كانتطخكا إنا مشتطخكف" )ىػد 

: شبي قج تخد كقج ال تخد. فانتطخكا: تيجيج. في مػضع آخخ"، كعشجما يكػف الستكمع ىػ ال"معكع
 (.23، الشجع 40" )يػسف ما أندؿ بيا مغ سمصاف"
 
ا بآياِتشا وما والحيَغ معُو بخحسٍة مشَّا وقصْعشا دابَخ الحيَغ كحَّبػ " فأنجيشاُه  72سػرة األعخاؼ  7

 كاُنػا مؤمشيَغ "
تأصمشاىع. لع يقل: )كلع يؤمشػا(. كلع : أىمكشا آخخىع، أىمكشاىع جسيًعا، اسقصعشا دابخىع 

أؼ: تحّسمػا كمفة الكحب، ككمفة فػات  (.مكحبيغ بآياتشا كما كانػا مؤمشيغالحيغ كانػا : )يقل
 اإليساف!

 
" وإلى ثسػَد أخاىع صالًحا قاَؿ يا قػـِ اعُبجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو غيُخُه قج  73سػرة األعخاؼ  7

ػىا بُدػءٍ   جاءْتكع بيِّشٌة ِمغ ربِّكع ىحِه ناقُة هللِا لكع آيًة فَحُروىا تأكْل في أرِض هللِا وال تَسدُّ
 حاٌب أليٌع "ؼيأخَحكع ع

(. 59. لع يقل: كأرسمشا صالًحا إلى قػمو )قارف اآلية : أؼ كأرسمشا إلى ثسػدكإلى ثسػد 
(. آية: 157: في مػضع آخخ: "جاءكع بيشة مغ ربكع" )األنعاـ بيشة: معجدة. جاءتكع بيشة

. كفي قخاءةؿ مغ اسع اإلشارة "ىحه: حامعجدة. آية : ى تقجيخالخفع، عم: تأكُل، ب". تأكْل: بالجـد
(. لعل امتحاف القـػ بيحه 2/194، معجع القخاءات 2/306خفر معاني القخآف لؤلذركىا آكمة )

 مات.الشاقة يذبو امتحاف آدـ كحػاء بالذجخة في الجشة. امتحاف بزخب ما مغ ضخكب السحخّ 
 
تتَّخحوَف ِمغ " واذكُخوا إذ جعَمكع خمفاَء ِمغ بعِج عاٍد وبػَّأكع في األرِض  74سػرة األعخاؼ 7

  َتْعَثػا في األرِض مفدجيَغ " ُسيػِليا ُقرػًرا وَتْشِحتػَف الجباَؿ بيػًتا فاذكخوا آالَء هللِا وال
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لع يقل: )خمفاء بعج عاد(. بػأكع: أسكشكع، أندلكع. بيػًتا: حاؿ مغ الجباؿ. لع يقل:  
كف نحت كال صشاعة.  : لػ قاؿ ذلظ لفيع أنيع سكشػا الجباؿ بج)كتتخحكف مغ جباليا بيػًتا(

كغشية، سادت ثع بادت. آالء هللا: نعع هللا. كال تعثػا: كال تفدجكا، فكأف  : كاحجة مغ أمع قػيةسػدث
 : ال تفدجكا في األرض إفداًدا.السعشى

 
" قاَؿ السؤل الحيَغ استكَبخوا ِمغ قػِمِو لمحيَغ اسُتزِعُفػا ِلَسغ آمَغ مشيع  75سػرة األعخاؼ 7

 أفَّ صالًحا ُمْخَسٌل ِمغ ربِِّو قاُلػا إنَّا بسا ُأْرِسَل بِو مؤمشػَف "  أَتْعَمُسػَف 
السؤل: األشخاؼ. لسغ آمغ مشيع: بجؿ مغ "الحيغ استزعفػا" بإعادة حخؼ الجخ. لع يقل:  

: )رسػؿ مغ (. لع يقل)لمحيغ آمشػا مغ الحيغ استزعفػا(. لع يقل: )إنا مؤمشػف بسا أرسل بو
 (.ربو
 
 إنَّا بالحي آمشتع بِو كافخوَف "" قاَؿ الحيَغ استكَبُخوا  76سػرة األعخاؼ 7

لع يقل: إنا بسا أرسل بو كافخكف )قارف آخخ اآلية الدابقة(. لع يقل: )إنا كافخكف بالحؼ  
 (.كافخكف بسا آمشتع بوآمشتع بو( أك )

 
نا إْف قالػا يا صالُح اْئِتشا بسا َتِعجُ " فعَقُخوا الشاقَة وَعَتػا عغ أمِخ ربِّيع و  77سػرة األعخاؼ  7

 كشَت ِمَغ الُسخَسميَغ "
: " 73عقخكا: نحخكا، ذبحػا. عَتػا: استكبخكا. بسا تعجنا: مغ العحاب. في اآلية   

: مغ السخسميغ أكل في أرض هللا كال تسدػىا بدػء". مغ السخسميغىحه ناقة هللا لكع آية فحركىا ت
 مغ هللا، مغ رسل هللا.

 
ْجفةُ  78سػرة األعخاؼ  7  فأصَبُحػا في داِرىع جاثسيَغ " " فأخحْتيُع الخَّ

: الجثساف، الخجفة: الدلدلة. دارىع: دكرىع، ديارىع، أرضيع. جاثسيغ: ىامجيغ مػتى، كمشو 
 (.جثساف السيت. لع يقل: )فأصبحػا جاثسيغ في دارىع
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ع ولكْغ غُتكع رسالَة ربِّي  ونرحُت لك" فتػلَّى عشيع وقاَؿ يا قػـِ لقج أبم 79سػرة األعخاؼ  7

 ال تحبُّػَف الشاصحيَغ "
: . نرحت لكع68ك  62سا في اآليتيغ : رساالت، كتػلَّى: أعخض )صالح(. لع يقل 

نرحتكع. كثيخكف في كل زماف كمكاف يأبػف سساع الشرح، بمَو العسل بو. ككثيخ مغ الشاس 
الػجياء كال يحبػف الشاصحيغ، كال يحبػف  يرخحػف لظ بأف تحفع نريحتظ لشفدظ. إنيع يحبػف 

 يحاسبيع أحج!ال أف أف يخاقبيع أحج ك 
 
بيا ِمغ أحٍج ِمَغ " ولػًشا إذ قاَؿ لقػمِو أتأتػَف الفاحذَة ما سبقُكع  80سػرة األعخاؼ 7

 العاَلسيَغ " 
المػاشة ت الدنا بل : ليدكلػًشا: كاذكخ لػًشا. كليذ التقجيخ ىشا: كأرسمشا لػًشا. الفاحذة 

: لع تدبقػا إلييا، إنكع مختخعػىا، كيا ليا )الذحكذ الجشدي عشج الحكػر(. ما سبقكع بيا مغ أحج
 اختخاع!سبق ك  مغ
 
 الشداِء بْل أنتع قػـٌ مدخفػَف "" إنَّكع لتأتػَف الخجاَؿ شيػًة ِمغ دوِف  81سػرة األعخاؼ 7

الػلج كحفع الشدل. شمب : أؼ لسجخد الذيػة، معخضيغ عغ شيػة: مفعػؿ ألجمو. شيػة 
: ف الحجكد في ىحا الباب كغيخه. بل: التقجيخ: تتجاكزك مغ دكف الشداء: بجاًل مغ الشداء. مدخفػف 

 ال تأتػف السعاصي فقط بل أنتع مدخفػف فييا.
 
ناٌس وما كاَف جػاَب قػمِو إال أْف قاُلػا َأخِخُجػىع ِمغ قخيِتكع إنَّيع أ" 82سػرة األعخاؼ 7

خوفَ   "َيتصيَّ
(. ىكحا عشجما تشقمب الؿيع، كتزصخب السػازيغ، كيذخد لع يقل: )فسا كاف جػاب قػمو 

األفخاد كاألمع عغ مشيج هللا. الخبثاء يصخدكف الذخفاء! العسمة الخديئة تصخد الجيجة. كىحا ما نخاه 
اليـػ في السشاصب كالػضائف كاألعساؿ، فأرباب األعساؿ كالسجيخكف يخيجكف الخبثاء الحيغ 
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خقػف كيخشػف كيختذػف كيخقرػف، ألف ىحه الخذائل تجارة كأؼ تجارة! إنيع أناس يتصيخكف، يد
كسػؼ يدعجػنشا بصيارتيع كشخفيع كرقابتيع عميشا كأمخىع بالسعخكؼ كنيييع عغ السشكخ. كنحغ 

ج ال نخيج مغ يخاقبشا ديشًيا كال عمسًيا كال أخبلؾًيا. كق !األمخ بالسشكخ كالشيي عغ السعخكؼنخيج 
ػىع مغ قخيتكع إنيع أناس صعع خبًدا! أخخجيرجر ىحا عسغ يتطاىخكف بالتجيغ! السعخكؼ ال يُ 

 لسغ يدتحق السجح. حـال: ذمُّػىع بسا ىػ مجح ليع! كىػ يتصيخكف 
 
 " فأنجيشاُه وأىَمُو إال امخأَتُو كانْت ِمَغ الغابخيَغ " 83سػرة األعخاؼ  7

مساضي غابخ، غ. كالغابخ مغ ألفاظ األضجاد، يقاؿ ل: الباقيغ في العحاب، اليالكييغالغابخ  
 : مزى، أك بقي.كلمباقي غابخ. َغَبخ

ع التغميب. كليحا ال يرح (. الغابخكف يجخل فييا السحكخ كالسؤنث بحكلع يقل: )الغابخات 
 مغ الغابخات. ت: كانأف يقاؿ
فقط. كىشا تبلحع : كانت مغ الغابخات، لفيع أنو ليذ ىشاؾ غابخكف، بل غابخات لػ قاؿ 

( لسا كافق الفاصمة كال ة، كحقق السعشى السصمػب. كلػ قاؿ: )الغابخاتأنو كافق الفاصمة القخآني
حقق السعشى. كليحا فإف مخاعاة الفاصمة القخآنية ال تكػف إال لمتداكؼ بيغ السعشييغ، أك لمػصػؿ 

. فالقخآف ليذ كالذعخ، إلى معشى أفزل. كال يسكغ أف تكػف مع التزحية بالسعشى كلػ جدئًيا
 كالذعخ مغ البذخ. ،القخآف مغ هللا

 (.3/134( )اإلتقاف 12كمثمو قػلو تعالى: "ككانت مغ القانتيغ" )التحخيع  
 
 "نطْخ كيَف كاَف عاؾبُة السجخميغَ وأمصْخنا عمييع َمصًخا فا" 84سػرة األعخاؼ 7

كمغ اآلية يفيع أف لقخآف. كيف كاف عاؾبة: ىكحا كرد في جسيع ا(. )كانت عاؾبة :لع يقل 
(. 74، الحجخ 82. "كأمصخنا عمييع حجارة مغ سجيل" )ىػد السصخ مصخ سػء، لعمو الحجارة

 : الكافخيغ.السجخميغ
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وإلى َمْجَيَغ أخاىع ُشعيًبا قاؿ يا قػـِ اعبُجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو غيُخه قْج " 85سػرة األعخاؼ  7
شٌة ِمغ ربِّكع  فأوُفػا الَكْيَل والسيداَف وال تْبَخُدػا الشاَس أشياَءىع وال ُتفِدُجوا في األرِض جاءتكع بيِّ

 " ذلكع خيٌخ لكع إْف كشتع مؤمشيغَ  بعَج إصبلِحيا
السػازيغ كالسكاييل  االقتراد كالحدبة كمكافحة الفداد، نبيّ  ىحه اآلية في شعيب نبيّ  

ا إلى مجيغ. ما لكع مغ إلو غيخه: ما لكع إلٌو شكأرسم :: أؼجؿ كاإلصبلح كالتشسية. كإلى مجيغكالع
 :. كال(فأكفػا الكيل كالػزف ): (. بيشة: معجدة كاضحة. لع يقل166غيُخه )معاني الحخكؼ ص 

 ػا. : أتسّ . أكفػا(فأكفػا السكياؿ كالسيداف)
ال تبخدػىع  ال تبخدػا: ال تشقرػا، كمشو: ثسغ بخذ: قميل. ال تبخدػا الشاس أشياءىع: 

غ بخذ الحقػؽ اًبا. فسِ حقػقيع، إذا كانػا ضعفاء أك فقخاء أك عسااًل أك عمساء أك باحثيغ أك كتّ 
سيسا الججيجة مشيا. فسغ الشاس مغ  الدخقات العمسية، كعجـ اإلحالة عمى أصحاب األفكار، ال

ة. فسا يبخدظ حقظ كيدخؽ أفكارؾ كأنت حي تخزؽ، بل حاضخ معو، ىكحا بكل كقاحة كصفاق
ال تفدجكا في األرض بعج  بالظ إذا كاف مدمًسا بل شيًخا مغ شيػخ الجيغ أك داعية مغ الجعاة!

 . 56: راجع اآلية إصبلحيا
ىحا ىػ السشيج العمسي كاالقترادؼ كالتشسػؼ الرحيح، كفي التعامل مع اآلخخيغ مغ  

 أفخاد كجساعات كأمع.
 
وَف عغ سبيِل هللِا َمغ آمَغ بِو " وال تقُعجوا بكلِّ  86سػرة األعخاؼ  7 ِصخاٍط ُتػِعجوَف وتُرجُّ

 ا كيَف كاَف عاؾبُة السفدجيَغ " وتبغػَنيا ِعَػًجا واذكُخوا إذ كشتع قميبًل فكثَّخكع وانطخو 
كأنو شبو عسميع بعسل ". ػيتشي ألقعجف ليع صخاشظ السدتؿيعؼبسا أغ: "16في اآلية  

: تتػعجكف، مغ الػعيج. كانػا ػا الصخيق. تػعجكف : ال تقصعإبميذ. صخاط: شخيق. كالسعشى
: أؼ الدبيل. ما أكثخ صعػف الصخيق إليو. تبغػنيا عػًجاكيق ،تػعجكف الدابمة إف آمشػا بذعيبي

ىكحا  (.العػج، ال عمى االستقامة. لع يقل: )كيف كانتنيا عػًجا! إنيع يعيذػف عمى مغ يبغػ 
  كردت في جسيع القخآف.
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: يبيغ ليع نعستو عمييع كاذكخكا إذ كشتع قميبًل فكثخكع: تيجيج. ؾبة السفدجيغكانطخكا كيف كاف عا
 :ذكخكىا باإليساف كاإلصبلح. كثخكعلي
 كثخ عجدكع بعج قمة. -
 كثخكع بالغشى بعج فقخ. -
 كثخكع بالقػة بعج ضعف. -
 كثخكع بصػؿ األعسار بعج قرخىا. -
 
وإْف كاَف شائفٌة مشكع آَمشػا بالحي ُأرسمُت بِو وشائفٌة لع ُيؤمشػا فاصِبخوا " 87سػرة األعخاؼ 7

 "هللُا بيَششا وىػ خيُخ الحاكسيغَ حتى َيْحُكَع 
(. في ىحه السحاكرة تمصف مغ شعيب، ألنو لع يبيغ ليع نتيجة لع يقل: )كإف كانت شائفة 

 : تيجيج.لحكع لكل فخيق. فاصبخكا حتى يحكعا
*** 

 سعالجدء التا
" قاَؿ السؤُل الحيَغ استكَبُخوا ِمغ قػِمِو َلُشْخِخَجشََّظ يا شعيُب والحيَغ آمُشػا  88سػرة األعخاؼ 7

 ا قاَؿ أَو لْػ كشَّا كارىيَغ " معَظ ِمغ قخيِتشا أو َلَتُعػُدفَّ في ممَِّتش
عمييع : كأف شعيًبا يحتج السؤل: األشخاؼ. لع يقل: )لتعػدف إلى ممتشا(. أكلػ كشا كارىيغ 

بحخية االعتقاد كالفكخ. لكغ كأنيع يتيحػف الحخية ألىل الفداد، كال يتيحػنيا ألىل الربلح. 
 !خد كإما االستدبلـ لمػاقع الفاسجفإما الشفي كالص

 
انا هللُا مشيا وما  89سػرة األعخاؼ  7 " قِج افتَخيشا عمى هللِا َكِحًبا إْف ُعْجنا في ِممَِّتكع بعَج إذ نجَّ

مشا ربَّشا  يكػُف لشا أْف نعػَد فييا إال أْف يذاَء هللُا ربُّشا َوِسَع ربُّشا كلَّ شيٍء ِعمًسا عمى هللِا تػكَّ
 "شا بالحقِّ وأنَت خيُخ الفاتحيغَ افتْح بيَششا وبيَغ قػمِ 

. الذائع: بعجئٍح، كليذ: بعج أف. كىي قميمة ابعج إذْ   . : بعج إذْ الستعساؿ في لغتشا اليـػ
: ذلظ بالشدبة لسغ معو، أما الشبي فيػ معرـػ ال يجخل. ْع. إال أف يذاء ربشاافتح: اقِس، احك
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كحكسظ الحق. لع يقل: )تػكمشا  ،ا كبيغ قػمشا: احكع بيششبشا افتح بيششا كبيغ قػمشا بالحق: تيجيجر 
 : خيخ الحاكسيغ.87في ىحه اآلية: خيخ الفاتحيغ. في اآلية  (.عمى هللا

 
 ُشعيًبا إنَّكع إًذا لخاسخوَف " السؤُل الحيَغ كفُخوا ِمغ قػِمِو لئِغ اتَّبعُتع" وقاَؿ  90سػرة األعخاؼ 7

: إنكع إذا اتبعتسػه سؤل: األشخاؼ. اتبعتع شعيًبا: ؼيسا يجعػكع إليو. إًذا: التقجيخال 
 لخاسخكف. 

 
 "جفُة فأصبُحػا في داِرىع جاثسيغَ " فأخحتيُع الخ  91سػرة األعخاؼ 7

الخجفة: الدلدلة. دارىع: أرضيع. جاثسيغ: باركيغ عمى ركبيع ميتيغ. أخحتيع: أىمكتيع.  
 (.)فأصبحػا جاثسيغ في دارىع :كمشو: جثساف السيت. لع يقل

 
ػا شعيًبا كاُنػا ىُع الحيَغ كحَُّبػا ُشعيًبا كأْف لْع َيْغَشػا فييا الحيَغ كحَّبُ " 92سػرة األعخاؼ  7

 "الخاسخيغَ 
كانػا ىع  :ا، لع يشعسػا، لع يعسخكا. لع يقليؿيسػا، لع يعيذػ لع لع يكػنػا، : لع يغشػا  

اتبعتع لئغ : "90بلؾ. في اآلية : بالكفخ، كاليخدخكا مختيغالخاسخيغ: خبخ كانػا. الخاسخكف. 
 ".شعيًبا إنكع إًذا لخاسخكف 

 
فكيَف  لكع " فتػلَّى عشيع وقاَؿ يا قػـِ لقج أبمغُتكع رساالِت ربِّي ونرحتُ  93سػرة األعخاؼ  7

 "آسى عمى قػـٍ كافخيغَ 
آسى: أحدف. التقجيخ: فكفختع فكيف آسى. تػلى: أعخض، أدبخ. نرحت لكع: نرحتكع.  

 .(ف آسى عميكعيفك)لع يقل: : ليذ عمي أف آسى. فكيف آسى
 
زخَّاِء لعمَّيع " وما أرَسمشا في قخيٍة ِمغ نبيٍّ إال أخْحنا أىَميا بالبأساِء وال 94سػرة األعخاؼ  7

خَُّعػَف "   يزَّ
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خَُّعػف: أصميا: قخ، الجػع، القحط، الحخب. الزخّ : البؤس، الفالبأساء  اء: السخض. يزَّ
لبأساء كالزخَّاء، لعميع كلقج أرسمشا إلى أمع مغ قبمظ، فأخحناىع بايتزخعػف. قاؿ تعالى: "

غ إذا أدتا إلى اإليساف. أما إذا بقي اء قج تكػناف مفيجتي(. فالبأساء كالزخّ 42عػف" )األنعاـ يتزخّ 
خَّعػف.   الشاس عمى الكفخ فقج اجتسعت عمييع فييسا مريبتاف كبيختاف. الحعْ   : الزخَّاء، يزَّ

 
لشا مكاَف الديئِة الحدشَة حتى َعفَ  95سػرة األعخاؼ  7 وقاُلػا قج مذَّ آباَءنا الزخَّاُء  ْػا" ُثعَّ بجَّ

 ناىع َبغتًة وىع ال َيذعخوَف "  والدخَّاُء فأخحْ 
: كليذ اءاء كالدخّ لػا قج مذ آباءنا الزخّ : الخخاء. قااء: الذجة. الدخّ اءػا: كثخكا. الزخّ عفَ  

يع ما ىػ ة هللا في خمقو، كلع يسدّ يع ما ىػ سشّ اء كسا في اآلية الدابقة. أؼ مدّ البأساء كالزخّ 
 اء. لع يقل: مّذ آباءنا الزخّ عقػبة ليع كسا تقػؿ. 

  طخىع.اء ليدت عقػبة في نأؼ: ىحه عادة الجىخ بخأييع، فالزخّ  اء؟لساذا قاؿ: كالدخّ 
سيسا إذا كانت ىحه  اء، القج يفيع مغ اآلية أف كثخة الدكاف قج تؤدؼ إلى البأساء كالزخّ 

ال كبخ في اإلنتاج كاإلنتاجية. بغتة: فجأة. كىع الديادات الدكانية ال تقتخف بديادات مساثمة أك أ
 : كىع ال يتػقعػف. يذعخكف 

*** 
 ممحق باآلية:

 الزخاء كالدخاء! :ثع قاؿ ،البأساء كالزخاء :قاؿ
خَُّعػفَ )   .كما أرَسمشا في قخيٍة ِمغ نبيٍّ إال أخْحنا أىَميا بالبأساِء كالزخَّاِء لعمَّيع يزَّ

لشا مكاَف الديئِة الحدشَة حتى َعفَ  آباَءنا الزخَّاُء كالدخَّاُء فأخْحناىع َبغتًة كىع ا كقاُلػا قج مذَّ ػْ ػُثعَّ بجَّ
 .95-94األعخاؼ  (ال َيذعخكفَ 

 
 عَفْػا: 

 كثخكا. كقيل: كثخت أمػاليع كأكالدىع.
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 مفاجأة:
 قػلو: "مّذ آباءنا الزّخاُء كالدّخاُء" ؼيو مفاجأة.

 كاف مغ الستػقع أف يقػؿ: )مّذ آباءنا البأساُء كالزّخاُء(!
 

 لعل الجػاب:
 قػلو: "بجلشا مكاف الديئة الحدشة" أؼ: بعج أف تزّخعػا.

 كبيحا تشاكبت عمييع الزّخاء كالدّخاء.
 فطشػا أف هللا لع يعاقبيع! كما ىحا إال كسا كاف يحجث آلبائيع!

 )الزّخاء( في عبارة )الزّخاء كالدّخاء( تذسل )البأساء كالزّخاء( عمى سبيل االخترار.
ع كاف ليا أثخ إيجابي بالشدبة ليع، كلكغ كاف ليا أثخ سمبي عمييع، كلعل )الدّخاء( التي مّدتي

 مغ حيث قج أصابيع األشخ كالبصخ! فاجتسعت عمييع الزّخاء كالدّخاء بيحا السعشى!
 )أخحناىع بغتة(: أؼ أخحناىع كقت الدّخاء!

 هللا.ىحا ما قجرت عميو مغ تػضيح، فإف كاف صػاًبا فالحسج . كإف كاف غيخ ذلظ فأستغفخ 
*** 

 األحج:
 ىػ1441ذك القعجة  15
 ـ2020تسػز  05
 
" ولػ أفَّ أىَل الُقخى آمُشػا واتَقػا لفَتحشا عمييع بخكاٍت ِمَغ الدساِء  96سػرة األعخاؼ  7

 فأخحناىع بسا كانػا َيكِدبػَف " واألرِض ولكْغ كحَُّبػا
حا شاس السجتسعيغ في ى: اسع لمسكاف الحؼ يجتسع ؼيو الشاس، أك اسع لم: جسع قخيةالقخػ  

. أىل القخػ: األمع. آمشػا: باهلل. اتقػا: الكفخ : جسعتوالسكاف. قَخيت الساء في الحػض
كالسعاصي. بخكات الدساء: السصخ. بخكات األرض: الدركع كالثسار. فتحشا: صببشا. نحغ نقػؿ 
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عاقبشاىع، أىمكشاىع. يكدبػف: : نفتحت عميو أبػاب الخزؽ. كحَّبػا: كفخكا. أخحناىع: فبلف االيـػ
  .(بسا كانػا يكحبػف )لع يقل:  (.يقل: )بسا كدبػا(. لع يكدبػنو )مغ اآلثاـ

يفيع مغ اآلية أف األمع السؤمشة تددىخ كأف األمع الكافخة تشجثخ. كما نذاىجه اليـػ قج يكػف مغ 
 قبيل االستجراج، كيحتاج إلى مجة ما. 

 
 يع بأُسشا َبياًتا وىع نائسػَف "أىُل الُقخى أْف يأتيَ " أفأِمَغ  97سػرة األعخاؼ 7

: ليبًل. يفيع مغ اآلية أف إىبلؾ األمع فخة. بأسشا: عحابشا. بياًتا: ىشا األمع الكاأىل القخػ  
 الكافخة قج يشرب عمييع فجأة، بجكف مقجمات يخاىا الشاس كاؼية.

 
 بأُسشا ُضًحى وىع يمعبػَف "" أَوأِمَغ أىُل الُقخى أْف يأتَييع  98سػرة األعخاؼ  7

ت عمييا ألف استفياـ )الراحبي ص (، بل ىي كاك عصف، دخمأَكأِمَغ: ىحه ليدت: )أك 
: كثيًخا اد الذسذ، امتجاد الشيار. يمعبػف : امتج(. كفي قخاءة: أْك أِمَغ. ضحى: نياًرا. الزحى80

كالرغار يعسمػف كيكّجكف. كالمعب كالميػ يذسبلف األلعاب  ،ما نذاىج أف الكبار يمعبػف كيميػف 
في ( كمعاقخة الخسخ كالشداء دكر الميػ )الكازيشػىاتالخياضية كألعاب التدمية كألعاب القسار في 

كال تجرؾ ىحا السعشى إال إذا  ( كغيخ ذلظ. كالجنيا لعب كليػ!األنجية الميمية )الكبارييات
 .كال يبالػف  ، قجيسيا كحجيثيا. يمعبػف: ال ييتسػف باآلخخةعالعاستحزخت قائسة األلعاب في ال

الجنيا خمقت لمعب، كليذ لبلبتبلء! َمغ ال يكػف في الجنيا جاًدا في سعيو لآلخخة فيػ في كأف 
 الجنيا العب!

 
 َخ هللِا إال القػـُ الخاسخوَف "" أفأِمُشػا َمْكَخ هللِا فبل يأَمُغ َمكْ  99سػرة األعخاؼ 7

(. إذف ىشاؾ مكخ سيئ )مكخ 43فاشخ " )كال يحيق السكخ الديئ إال بأىمو: "تعالىقاؿ  
(. كمكخ هللا مكخ حدغ ألنو إما مغ مقابمة السكخ في الذخ( كمكخ حدغ )مكخ في الخيخ

كا كمكخ هللا وهللا كمكخ ك مغ باب لصف التجبيخ. قاؿ تعالى: "بالسكخ، أؼ مقابمة السكخ بالجداء، أ
 (.  خهفبل يأمغ مك(. لع يقل: )54آؿ عسخاف خيخ الساكخيغ" )
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" أَولع َيْيِج لمحيَغ يخثػَف األرَض ِمغ بعِج أىِميا أْف لػ نذاُء أصْبشاىع  100سػرة األعخاؼ  7

 "بُع عمى قمػِبيع فيع ال َيدسعػفَ بُحنػِبيع وَنص
: عاقبشاىع، أصبشاىع أَكلع َيْيِج: أَكلع يتبيْغ. مغ بعج أىميا: الدابقيغ. لع يقل: )بعَج أىميا(. 

: )كشبعشا اىع، أىمكشاىع. نصبع عمى قمػبيع: نختع. ال يدسعػف: سساع انتفاع كقبػؿ. لع يقلأخحن
 لع يقل: )نريبيع بحنػبيع(.(. عمى قمػبيع

 
" تمَظ الُقخى َنُقزُّ عميَظ ِمغ أنباِئيا ولقج جاءتيع ُرُسُمُيع بالبيِّشاِت فسا  101سػرة األعخاؼ 7

 لَظ نصبُع عمى قمػِب الكافخيَغ "ِلُيؤمُشػا بسا كحَّبػا ِمغ قبُل كحكاُنػا 
 لػال القخآف ما عخفت أنباءىا.بارىا. : أختمظ القخػ: تمظ األمع. أنبائيا 
حاليع بعج  : لع يؤمشػا،: أؼاىيغ الػاضحة. فسا كانػا ليؤمشػا: السعجدات، الحجج كالبخ البيشات
: بل. لع يقل: )بسا كحَّبػا قبُل(. نصبع: كحبػا بو مغ قغ قبلالخسل كحاليع قبمو. كحبػا مإرساؿ 

نختع. يفيع مغ اآلية أف تاريخ األمع في القخآف أنفع مغ كتب التاريخ كأكجد، كيجب أف تزبط 
ال يكػف  بو كتب التاريخ. كىشاؾ الكثيخ مغ ىحه الكتب السصػلة تقخؤىا كتتعب في قخاءتيا كقج

 لع يقل: )نصبع عمى قمػبيع(. إال القميل. ليا مغ الشفع كالفاعمية
 
  " وما وجْجنا ألكثِخىع ِمغ عيٍج وإْف وجْجنا أكثَخىع لفاسقيَغ " 102سػرة األعخاؼ  7

ع بو كىع في : مغ كفاء بعيج. كلعل السخاد بالعيج ىػ ما فصخىع هللا عميو كأخحىمغ عيج 
عمى أنفديع ألدت كإذ أخح ربظ مغ بشي آدـ مغ ضيػرىع ذريتيع كأشيجىع األصبلب أنو ربيع. "

(. إْف: مخففة مغ الثقيمة: إنػَّا. لفاسقيغ: البلـ الفارقة، كىي تمـد 172بخبكع قالػا بمى" )اآلية 
: خارجيغ عغ ت فارقة لتفخيقيا عغ )إْف( الشاؼية. فاسقيغ( السخففة مغ الثقيمة، كسسي)إفْ 

أف أىل الفدق أكثخ مغ أىل : بل إنا كججنا أكثخىع لفاسقيغ. كتجؿ اآلية عمى الصاعة. التقجيخ
 !الربلح
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" ُثعَّ بعْثشا ِمغ بعِجىع مػسى بآياِتشا إلى ِفْخَعْػَف وَممػَِئِو فطمُسػا بيا  103سػرة األعخاؼ  7
 كيَف كاَف عاؾبُة السفدجيَغ "  فانطْخ 

ىػد، صالح، لػط، شعيب. ضمسػا : نػح، مغ بعجىع: مغ بعج الخسل الحيغ تقجـ ذكخىع 
كيف كاف عاؾبة:  ، كفخكا بيا، أؼ بآياتشا. لع يقل: )كيف كانت عاؾبة(.: ضمسػا أنفديع بيابيا

: الكافخيغ الحيغ شخاؼ، الكبار، الدعساء. السفدجيغ: األالسؤل ىكحا كردت في جسيع القخآف.
 يفدجكف في األرض.

 
 نِّي رسػٌؿ ِمغ ربِّ العالسيَغ "ا فخعػُف إ" وقاَؿ مػسى ي 104سػرة األعخاؼ 7

خبػبية، كلحلظ قاؿ لو انطخ ىحا التكميف لسػسى في مػاجية فخعػف. ادعى فخعػف ال 
 (.لع يقل: )رسػؿ رب العالسيغ لع يقل: )قاؿ مػسى(. إني رسػؿ مغ رب العالسيغ.: تعخيًزا بو

 
إال الحقَّ قج جئُتكع ببيشٍة ِمغ ربِّكع  " حقيٌق عمى أْف ال أقػَؿ عمى هللاِ  105سػرة األعخاؼ  7

 فأرِسْل معَي بشي إسخائيَل "
مدتسج مغ كجػب الحق، حخيز. اقخأ: "حقيق عَمى"، كفي قخاءة: "حقيق  : كاجب،حقيق 

". حقيق: خبخ ثاف. بيشة : أراد تخميز ائيل: معجدة، حجة كاضحة. أرسل معي بشي إسخ عميَّ
نيا إاصمة القخآنية. كقج سبق أف قمشا : ليذ فييا مخاعاة لمفيل مغ فخعػف. بشي إسخائيلئشي إسخاب

 ال تخاعى دائًسا، كاألغمب مخاعاتيا.
 
 بيا إْف كشَت ِمَغ الرادقيَغ " " قاَؿ إْف كشَت جئَت بآيٍة فأتِ  106سػرة األعخاؼ 7

: معجدة. كيبجك أف مػسى كاف مييأ لسثل ىحا الصمب، كسا سيتزح مغ اآليات آية 
 التالية. 

 
 عراُه فإذا ىي ُثعباٌف ُمبيٌغ " " فألَقى 107سػرة األعخاؼ  7
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: كاضح ال شظ ؼيو. العرا تحػلت إلى ثعباف. كشكل العرا يذبو شكل الثعباف، مبيغ 
 كلكغ ال حياة ؼيو.

 
 َجُه فإذا ىي بيزاُء لمشاضخيَغ "" وندَع ي 108سػرة األعخاؼ  7

 : يخكنيا كحلظ.ندع: أخخج. بيزاء لمشاضخيغ 
 
 فخعػَف إفَّ ىحا لداحٌخ عميٌع " " قاَؿ السؤُل ِمغ قػـِ 109سػرة األعخاؼ 7

ار.السؤل: كبار قـػ فخعػف. ىحا: أؼ مػسى. ساحخ عميع: ساحخ كبيخ. كفي قخاءة   : سحَّ
 
 َجكع ِمغ أرِضكع فساذا تأمخوَف "" ُيِخيُج أْف ُيخخِ  110سػرة األعخاؼ 7

: ىحا قػؿ فخعػف لقػمو، أك ماذا تأمخكف مرخ. ىحا تخػيف ليع. : مغ أرض يخخجكع 
دتفتييع : الطاىخ أنو ي، بالسخاشبة بالجسع. ماذا تأمخكف قػؿ السؤل لفخعػف عمى سبيل التعطيع

  !كيخجع إلييع كيدتذيخىع
 
 وأرِسْل في السجائِغ حاشخيَغ " " قالػا أْرِجْو وأخاهُ  111سػرة األعخاؼ  7

ْخه. حاشخيغأْرِجو: في قخاءة: أرجِو، كاألصل:   َحخة. : أرجئو، أؼ أخِّ جامعيغ يجسعػف الدَّ
 : مفعػؿ بو.حاشخيغ

 
 " يأتػَؾ بكلِّ ساحٍخ عميٍع " 112سػرة األعخاؼ 7

عميع. كفي كصفػا مػسى بأنو ساحخ  109: أؼ مثمو في الدحخ. ففي اآلية ساحخ عميع 
ار.قخاءة  أرسْل يأتػؾ: يأتػا: مجدكـ بجػاب الصمب. : سحَّ

 
 جًخا إْف كشَّا نحُغ الغالبيَغ "" وجاَء الدَحخُة فخعػَف قالػا إفَّ لشا أل 113األعخاؼ سػرة 7
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: "أئغ لشا ألجًخا" : استفياـ بجكف أداة استفياـ. في مػضع آخخقالػا: لفخعػف. إف لشا ألجًخا 
: إْف كشَّا نحغ الغالبػف. أؼ ىل لشا مغ أجخ إف (، مع أداة استفياـ. لع يقل41)الذعخاء 
 األجخ ىشا مغ باب الجعالة. بيحا األجخ السادؼ! ع يكتخثػاكلسيأتيظ أنيع آمشػا  غمبشاىع.

 
بيَغ "" قاَؿ  114سػرة األعخاؼ 7  نعع وإنَّكع لِسَغ السقخَّ

. جسالسقخبيغ  (. لع يقل: ع ليع بيغ الحافد السادؼ )األجخ( كالحافد السعشػؼ )الجاه: إليَّ
 (.)كإنكع لسقخَّبػف 

 
 كػَف نحُغ الُسمقيَغ "" قاُلػا يا مػسى إمَّا أْف ُتمقَي وإمَّا أْف ن 115األعخاؼ سػرة  7

ما أف تمقي أنت إ" خبخ "نكػف". لع يقل: )ُسمقػف(، خبخ نحغ، بل: "السمقيغلع يقل: )ال 
: العرّي. السمقي كإما أف نكػف نحغ السمقيغ(. تمقيإما أف تكػف أنت كإما أف نمقي نحغ(. كال: )

 .  117". ثع عاد إلى ذكخىا في اآلية ذكخ العرا: " فألقى عراه جاء 107اآلية في 
 
" قاَؿ ألُقػا فمسَّا ألَقػا سَحُخوا أعيَغ الشاِس واستْخَىُبػىع وجاؤوا بدحٍخ  116سػرة األعخاؼ  7

 عطيٍع "
 لى بزع القاؼ، فعل أمخ. كالثانية: بفتح القاؼ، فعل ماض.: األك ألقػاقاؿ: أؼ مػسى.  

حؿيقة لو، كىػ الدحخ.  : خيمػا إلييع ما اليع. سحخكا أعيغ الشاس: عريَّيع كحبالَ ألقػا
 ساحخ عميع.: سحخ عطيع ك استخىبػىع: أخافػىع. كجاؤكا: كجاؤكىع. سحخ عطيع

 
 فإذا ىي َتمَؿُف ما يأِفكػَف " " وأوحيشا إلى مػسى أْف ألِق عراؾَ  117سػرة األعخاؼ  7

(، أؼ: تتمقع. 2/44خاءة: َتَمقَُّع )تفديخ الساكردؼ تبمع. كفي ق: تتشاكؿ بدخعة، تمقف 
: يكحبػف. فسا يفعمػنو ىػ الدحخ، كىػ ضخب مغ الكحب كالخجاع كالتخييل، كما يفعمو يأفكػف 

 عراه أكمْت سحخىع!مػسى ىػ السعجدة الخبانية، كىي الرجؽ كالحق. 
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 عسمػَف "لحقُّ وَبَصل ما كانػا ي" فػقع ا 118سػرة األعخاؼ  7
دة (. أؼ معجحق )ضيخت معجدة مػسى، كنبػتو(، كبصل إفكيع )سحخىع: فطيخ الأؼ 

لع يقل: )كبصل عسميع(، )كبصل  (.مػسى حق، كسحخىع باشل. يعسمػف: يعسمػنو )مغ الدحخ
 سحخىع(. 

 
  ػا ىشالَظ وانقَمبػا صاغخيَغ "" فُغِمبُ  119سػرة األعخاؼ 7

مبػا فغمبػا كانقانقمبػا: رجعػا. صاغخيغ: أذالء. لع يقل: ): فخعػف ككبخاؤه. مبػافغُ  
 .كاالجتساع الكبيخ عشج ذلظ، أك في ذلظ السكاف كالدماف ىشالظ: (.صاغخيغ

 
 " وُأْلِقَي الدحخُة ساججيَغ " 120سػرة األعخاؼ 7

كف تكاف ىحا ىديسة أخخػ لفخعػف، فمع لع يسمظ الدحخة أنفديع حتى خّخكا ساججيغ. ك  
 (.لع يقل: )كخخَّ الدحخة ساججيغ !ف إلى ذلظ سجػد الداحخيغسحخىع، بل أضيخيبة 

 
 اُلػا آمشَّا بخبِّ العالسيَغ " " ق 121سػرة األعخاؼ 7

كلسغ سججكا ىحه السخَّة. لع  ح الدحخة بإيسانيع، لكي يعخؼ فخعػف معشى سجػدىعكصخّ  
 (.يقل: )كقالػا آمشا بخب العالسيغ

 
 بِّ مػسى وىاروَف "" ر  122عخاؼ سػرة األ7

 زيادة في الشكاية لفخعػف كمغ معو. 
 
" قاَؿ فخعػُف آمشُتع بِو قبَل أْف آذَف لكع إفَّ ىحا َلَسْكٌخ َمكختسػُه في  123سػرة األعخاؼ 7

 ؼ َتعمسػَف "السجيشِة لُتخِخُجػا مشيا أىَميا فدػ 
ي ذلظ شأف السدتبجيغ. : كاف معتاًدا أال يفعمػا شيًئا دكف إذنو، شأنو فقبل أف آذف لكع 

بج كأف تطيخ بعج ذلظ عمى  حتى اإليساف يحتاج عشجه إلى إذف، مع أنو أمخ قمبي، كلكغ آثاره ال
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 كتدتػلػا عمييا، :أنيا مؤامخة. لتخخجػا مشيا أىميا: ضغ كاألقػاؿ كاألفعاؿ. إف ىحا لسكخ الجػارح
لفخعػف: أرسل معي بشي إسخائيل . عميشا أف ندتحزخ ىشا قػؿ مػسى بشي إسخائيلفييا دكشػا كتُ 
 (.105اآلية )

 : البمجة التي كثخ سكانيا.فريمو في اآلية التالية. السجيشة: تيجيج ككعيج، سيأتي تسػؼ تعمسػف 
 
َعغَّ أيجَيكع وأرجَمكع ِمغ ِخبلٍؼ ثعَّ أُلَصمَِّبشَّكع أجسعيَغ " 124سػرة األعخاؼ 7  " أُلَقصِّ

جل اليدخػ، كبالعكذ. في اليسشى قصعت معيا الخ : أؼ إذا قصعت اليج مغ خبلؼ 
إنسا جداء الحيغ يحاربػف هللا كرسػلو كيدَعػف في األرض فداًدا أف يقتَّمػا أك مػضع آخخ: "

(. ىحه عقػبة 33)السائجة  "ُميع مغ خبلؼ أك يشَفػا مغ األرضيرمَّبػا أك تقصَّع أيجييع كأرج
ميق عمى الخذب حتى : التعميا ضمًسا كتألًيا. الرمبف يدتخجالحخابة أمخ هللا بيا بالحق، كفخعػ 

ُع أيجيكع ك السػت. لع يقل: )  .(أرجمكع مغ خبلؼ ثع أصمبكع أجسعيغسأقصِّ
 
 ػا إنَّا إلى ربِّشا مشقمبػَف "" قالُ  125سػرة األعخاؼ 7

 (. عػف. لع يقل: )إنا مشقمبػف إلى ربشا: راجمشقمبػف  
 
مشَّا إال أْف آمشَّا بآياِت ربِّشا لسَّا جاءْتشا ربَّشا أفِخْغ عميشا َصْبًخا  " وما َتْشِقعُ  126سػرة األعخاؼ  7

 وتػفَّشا مدمسيَغ "
كىحا مغ باب السجح بسا يذبو الحـ، فاإليساف مسجكح ال محمػـ، كالسحمػـ ىػ االنتقاـ مغ  

: مػًما. آيات ربشاالشقسة أمًخا مح" أف يكػف سبب "كما تشقع مشا :ؤمشيغ. فالقارغ يتػقع بعج قػلوالس
 : أعشَّا عمى الربخ عمى اإلسبلـ إلى الػفاة.أفخغ عميشا صبًخا كتػفشا مدمسيغ معجداتو.

 
" وقاَؿ السؤل ِمغ قػـِ فخعػَف أَتَحُر مػسى وقػَمُو لُيفِدُجوا في األرِض  127سػرة األعخاؼ 7

 ا فػَقيع قاىخوَف " داَءىع وإنَّ ويحَرَؾ وآليَتَظ قاَؿ سشقتُِّل أبشاَءىع ونْدَتْحِيي ن
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: فخعػف السؤل: الدعساء. ليفدجكا في األرض: أتحر: أتجع، أتتخؾ. ليفدجكا في األرض 
: كل مغ غ نححر فخعػف مغ الفداد في األرض: لغة كاحجةيححر مغ الفداد في األرض، كنح

: قائلأف فخعػف يعبج آلية، كىػ ال : يفيعآليتظ !غ يجعي أنو السرمح، كغيخه السفدجالستخاصسي
حه : عبادتظ. كعمى ىيًدا بيغ اإللو كالخب. كفي قخاءة: "كإالىتظ"أنا ربكع األعمى. لعل ىيشا تسي

ي األبشاء، : لعل مػسى داخل فالقخاءة يدكؿ اإلشكاؿ. لع يقل: )كيحركؾ كآليتظ(. سشقتِّل أبشاءىع
كخيخ معشى التكثيخ كالت : سَشْقُتل. كقخاءة التذجيج تفيجألف السقرػد باألبشاء: الحكػر. كفي قخاءة

: : اإلناث. كإنا فػقيع قاىخكف نتخكيغ أحياًء. كالسقرػد بالشداء: مخة بعج مخة. ندتحيي نداءىع
(. فكبلـ 61ك 18ىخ فػؽ عباده" )األنعاـ كىػ القاىحا كبلـ قـػ فخعػف. في مػضع آخخ: "

 فخعػف كقػمو أشبو بكبلـ هللا!
 
استعيُشػا باهلِل واصِبُخوا إفَّ األرَض هلِل يػرُِّثيا َمغ  " قاَؿ مػسى لقػموِ  128سػرة األعخاؼ 7

 غ عبادِه والعاؾبُة لمستقيَغ "  يذاُء مِ 
: هلل: عمى فخعػف كقػمو. كاصبخكاالحع الفخؽ بيغ لغة مػسى كلغة فخعػف. استعيشػا با 
 : أشسع مػسى قػمو في كراثة أرض مرخ، أؼ فيصخستيع كشػيانيع. يػرثيا مغ يذاءعمى غ

: ال يقػؿ ىحا إال مؤمغ راسخ اإليساف صابخ عمى معزبلت فتحيا كحكسيا. كالعاؾبة لمستقيغ
الجنيا متفائل ككاثق مغ ربو كمغ نرخ ربو. العاؾبة لمسؤمشيغ كليذ لمكافخيغ. فمييشأ السؤمشػف 

 كليدخخ الكافخكف، كالجسيع مشتطخكف. قج تكػف العاؾبة لمسدتزعفيغ، ال لؤلقػياء الستغصخسيغ.
 
" قالػا ُأوِذيشا ِمغ قْبِل أْف تأتَيشا وِمغ بعِج ما جئَتشا قاَؿ عدى ربُّكع أْف  129سػرة األعخاؼ 7

كع ويدتخمَفكع   في األرِض فيشطَخ كيَف تعسمػَف "ُييِمَظ عجوَّ
: أكذيشا قبل بعثتظ كبعجىا، كابتميشا لكبلـ السػجو إلى مػسى مغ أتباعوترػر ىحا ا 

 يقػلػف ىحا كصًفا أـ تحمًخا؟ إنو يبيغ مجػ ما لحقيع مغ متاعب، كيجببالسحغ الستتالية. ىل 
لع يقل: )مغ قبل أف شا قبَل أف تأتيشا كبعَجما جئتشا(. أكذيأف نتبيغ أثخه عمى مػسى. لع يقل: )

 تأتيشا كمغ بعج ما أتيتشا(. لع يقل: )كمغ بعج أف جئتشا(.
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رض. فتح ػف كقػمو كاستخمفيع في األ: كىكحا كاف، إذ أغخؽ فخععدى ربكع أف ييمظ عجككع
 . ليع باب األمل كسط األلع

". فكػنػا مدتعجيغ دائًسا ُييمظ عجككع كَيدتخمفكع في األرضعدى ربكع أف تأمل قػلو: " 
   عدى: ربسا.لمخبلفة. 

 
 الثسخاِت لعمَّيع يحَّكَّخوَف " " ولقج أخْحنا آَؿ ِفخعػَف بالدشيَغ ونقٍز ِمَغ  130سػرة األعخاؼ  7

شة، أك بالدشيغ : بالججب كالقحط كالجػع، سشة بعج سأخحنا: عاقبشا، أصبشا. بالدشيغ 
 (.عمييع هللانعع العجاؼ. آؿ فخعػف: قـػ فخعػف، أتباعو. يحَّكَّخكف: يتحكَّخكف )

 
يُع سيئٌة َيصََّيُخوا بسػسى " فإذا جاءْتيُع الحدشُة قالػا لشا ىحِه وإف ُتِربْ  131سػرة األعخاؼ  7

 ولكغَّ أكثَخىع ال َيعمسػَف "  وَمغ معُو أال إنَّسا شائُخىع عشَج هللاِ 
. الحدشة: جاءت معخفة. : َيصَّيَُّخكا: يتصيخكا، يتذاءمػا. شائخىع  شائخ البخكة كشائخ الذـؤ

ء (. ىل ىؤاليئةسيئة: جاءت بالتشكيخ. لع يقل: )فإذا جاءتيع حدشة(. لع يقل: )كإف تربيع الد
(، أـ ىع غيخىع؟ 129بل أف تأتيشا كمغ بعج ما جئتشا )اآلية : أكذيشا مغ قىع الحيغ قالػا لسػسى

: أف ما أصابيع ىػ بدبب غ قػـ مػسى أـ الكفار؟ ال يعمسػف كبعبارة أخخػ ىل ىع السؤمشػف م
 مغ مػسى، فتذاؤميع بو ال محل لو.معاصييع كليذ بدبب 

"، ألنيا نادرة بالشدبة لمحدشة، : "إذا"، كفي الديئة جيء بػ : "إفكفي الحدشة جيء بػ  
 كالسخض بالشدبة إلى الرحة، كالخػؼ بالشدبة إلى األمغ.

 
، ألف نعع هللا عمى العباد كثيخة كمقصػع (إذا) :ػ: أتى في جانب الحدشة بقاؿ في اإلتقاف 
 (.2/179تقاف اإلكمذكػؾ فييا )نيا نادرة الػقػع، في جانب الديئة، أل (إف) :ػبيا، كب
"، طشػف كالكثيخ الػقػع، بخبلؼ "إف" بجخػليا عمى الستيقَّغ كالس: تختز "إذاكقاؿ أيًزا 

 (. 2/178ل في السذكػؾ كالسػىـػ كالشادر )اإلتقاف فإنيا تدتعس
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كإذا أذقشا الشاس رحسة فخحػا بيا، كإف تربيع سيئة بسا قجمت كمثمو في قػلو تعالى: " 
 (.36ا ىع يقشصػف" )الخـك أيجييع إذ
كإذا أنعسشا عمى اإلنداف أعخض في الجانبيغ: " (إذاػ: )مػضع آخخ، جيء ب لكغ في 

 (.51 مْت ّر و الذخ فحك دعاء عخيس" )فُ بو، كإذا مدّ كنأػ بجان
" يجػز دخػليا عمى الستيقَّغ كالسذكػؾ، ألنيا ضخؼ : "إذاقاؿ الُخَػيِّي: الحؼ أضشو أف 

غ، بالشطخ إلى الذخط تجخل عمى السذكػؾ، كبالشطخ إلى الطخؼ تجخل عمى الستيقكشخط، ؼ
 (.2/179كدائخ الطخكؼ )اإلتقاف 

 
 نا بيا فسا نحُغ لَظ بسؤمشيَغ "" وقالػا ميسا تأِتشا بِو ِمغ آيٍة لتدحخَ  132سػرة األعخاؼ 7

بالسؤمشيغ الحيغ يتراعج قػؿ قػـ مػسى، كلعمو بجأ في اآلية السحكػرة  129مشح اآلية  
ػىا كحلظ لعميع سسّ فخعػف. آية: معجدة )قـػ  مغ نفج صبخىع، كانتيى بالكافخيغ السعانجيغ لو

(. ىع يطشػف أف السعجدة سحخ، ال يسيدكف بيشيسا. في االستيداء لدب تدسيتو، أك عمى سبيح
 كبلميع ىحا غاية التيئيذ لسػسى.

 
بلٍت فأرَسمشا عميِيُع الصُّ " 133األعخاؼ  سػرة7 ـَ آياٍت مفرَّ ػفاَف والَجخاَد والُقسََّل والزفاِدَع والج

 كبُخوا وكاُنػا قػًما مجخميَغ"  فاست
األرض مغ الشبات. األرض : الحؼ التيع زركعيع كثسارىع. سسي كحلظ ألنو َيجخد الجخاد 

. آيات تجّخدت. القسَّل: جسع قسُّمة. آيات: معجدات: األرض التي ُأكل ما عمييا حتى السجخكدة
: كثيخات. كل كاحجة مغ ىحه السحكػرات كارثة، فكيف إذا اجتسعت، أك مفربلت: لعل السعشى

تتالت بعزيا كراء بعس! كبعزيا يريبيع بأنفديع، كبعزيا يريب زركعيع كثسارىع 
كشعاميع كشخابيع كمستمكاتيع. الحع أف الكفار دائًسا يػصفػف بأنيع مجخمػف، كضالسػف، 

: كمغ الػاضح أف السؤمشيغ بخبلفيع ػف، كما إلى ذلظ مغ أكصاؼ ذميسة.كمدتكبخكف، كفاسق
: اؼ حسيجة. فأرسمشا عمييع الكػارثإنيع عادلػف، محدشػف، متػاضعػف، كما إلى ذلظ مغ أكص
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: ألنيع لع يؤمشػا عمى مجخميغ: كلع يؤمشػا. القسل، الزفادع، الجـ. فاستكبخكاالصػفاف، الجخاد، 
 كانػا: صاركا. لع يقل: )ككانػا مجخميغ(. الكػارث.الخغع مغ كل ىحه 

 
" ولسَّا وقَع عمييُع الخِّْجُد قالػا يا مػسى اْدُع لشا ربََّظ بسا َعِيَج عشجَؾ  134سػرة األعخاؼ 7

 ولُشخِسمغَّ معَظ بشي إسخائيَل "لئْغ كذفَت عشا الخِّْجَد لُشؤِمَشغَّ لَظ 
في اآلية الدابقة. بسا  : ما ذكخلعحاب، كالسقرػد بولخجد: اكأخيًخا ذلُّػا بعج استكبار. ا 

: كسا شمب عيج عشجؾ: مغ نبػتظ كاستجابة دعائظ. كذفت: رفعت. لشخسمغ معظ بشي إسخائيل
 . لع تخاَع الفاصمة القخآنية في ىحه اآلية.105ىػ في اآلية 

 
 ع َيْشُكثػَف "ىع بالغػُه إذا ى " فمسا كذفشا عشيع الخْجَد إلى أجلٍ  135سػرة األعخاؼ  7

عشيع العحاب لسجة محجدة. يشكثػف:  : أكقف: العحاب. إلى أجلكذفشا: رفعشا. الخجد 
 (.يشقزػف )العيج

 
بآياِتشا وكاُنػا عشيا " فانتقْسشا مشُيع فأغخقشاُىع في اليعِّ بأنَّيع كحَّبػا  136سػرة األعخاؼ 7

 غافميَغ "
آياتشا بنػا مكحبيغ كابدبب أنيع. لع يقل: )كغفمػا عشيا(. كال: ) :اليّع: البحخ. بأنيع 

 (. . لع يقل: )ككانػا غافميغ عشيا(كغافميغ عشيا
 
" وأورْثشا القػـَ الحيَغ كاُنػا ُيدتزعفػَف مذارَؽ األرِض ومغارَبيا التي  137سػرة األعخاؼ  7

يَل بسا صَبُخوا ودمَّْخنا ما كاَف يرشُع باَركشا فييا وتسَّْت كمسُة ربِّظ الُحْدَشى عمى بشي إسخائ
 فخعػُف وقػُمُو وما كانػا َيْعِخُشػَف " 

فعمى السدتزعفيغ أف ال يقشصػا مغ استعادة القػة كالحكع. فالسدتزعفػف قج يخثػف  
ظ : بالخرب ككثخة األنيار كاألشجار كالثسار. كمسة ربيحّمػف محّميع. التي باركشا فييااألقػياء ك 
(، 129اآلية " )ُييمظ عجككع كيدتخمفكع في األرض عدى ربكع أفىي قػلو تعالى: "الحدشى: 
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سة كنجعميع كنخيج أف نسغَّ عمى الحيغ اسُتزعفػا في األرض كنجعميع أئأك قػلو تعالى: "
: (. بسا صبخكا: بدبب صبخىع. يرشع: مغ القرػر كالسرانع. يعخشػف 5الػارثيغ" )القرز 

: كدمخنا ما ػف، بزع الخاء، لغة أخخػ. لع يقل: يعُخشػر. كفي قخاءةشات كالسدارع كالقرمغ الج
ر الرػرة في ذىغ صشع فخعػف كقػمو كما عخشػا. عجؿ عغ الساضي إلى السزارع الستحزا

كدمخنا ما كاف (. لع يقل: )ا ما كاف يرشع كيعخش فخعػف كقػموكدمخنالسخاشب. لع يقل: )
 (.خعػف كقػمو كيعخشػف يرشع ف

 
ـٍ ليع  138عخاؼ سػرة األ7 " وجاوْزنا ببشي إسخائيَل البحَخ فأَتػا عمى قػـٍ يعُكفػَف عمى أصشا

 قاُلػا يا مػسى اجعْل لشا إلًيا كسا ليع آليٌة قاَؿ إنَّكع قػـٌ َتجيمػَف "
ُيقبمػف عمييا  :بالبحخ األحسخ. يعكفػف عمى أصشاـ: بحخ الُقمُدـ، السعخكؼ اليـػ البحخ 

ال عمى عبادة األصشاـ. كفي العتكاؼ في السدجج، كلكغ عمى عبادة هللا : اكيبلزمػنيا. كمشو
 : أف هللا كاحج ال شخيظ لو. يعِكفػف، بكدخ الكاؼ، لغة أخخػ. تجيمػف  :قخاءة

 
 ؼيِو وباشٌل ما كانػا يعسمػَف " " إفَّ ىؤالِء ُمَتبٌَّخ ما ُىعْ  139سػرة األعخاؼ  7

متبخ: ُمَجمَّخ. يعسمػف: يعسمػنو )مغ عبادة ىؤالء: الحيغ يعكفػف عمى األصشاـ.  
 لع يقل: )كباشل ما يعسمػف(. (.األصشاـ

 
مكع عمى العاَلسيَغ " 140سػرة األعخاؼ  7  " قاَؿ أغيَخ هللا أْبِػيكع إلًيا وىػ فزَّ

مكع عمى العالسيغ : عالسي زمانيع. كأف السخادأبػيكع: أبغي )أشمب( لكع. العالسيغ  : فزَّ
 (.الذكخ؟! لع يقل )كىػ الحؼ فزمكعىحا ىػ كاجب ىل كتفزمػف غيخه! 

 
" وإذ أنجيشاكع ِمغ آِؿ ِفخعػَف يدػمػَنكع ُسػَء العحاِب يقتِّمػَف أبشاَءكع  141سػرة األعخاؼ 7

 ي ذلكع ببلٌء ِمغ ربِّكع عطيٌع "ويدتْحُيػَف نداَءكع وف
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: يدتحيػف نداءكع: يحيقػنكع. يقتِّمػف أبشاءكع ك ائيل إذ. يدػمػنكعخكا يا بشي إسخ : كاذككإذ 
: صفة لػ "ببلء". لع يقل: )كىع يدػمػنكع( ػف ذكػركع كيدتحيػف إناثكع. ببلء: محشة. عطيعيقتِّم

 (.أك )ككانػا يدػمػنكع
 
ِو أربعيَغ " وواعْجنا مػسى ثبلثيَغ ليمًة وأتَسْسشاىا بعذٍخ فتعَّ ميقاُت ربِّ  142سػرة األعخاؼ 7

 وال تتِِّبْع سبيَل السفدجيَغ " ليمًة وقاؿ مػسى ألخيِو ىاروَف اخُمْفشي في قػمي وأصِمحْ 
سػاعجة قج : ككعجنا. كالغ شخفيغ، بخبلؼ الػعج. كفي قخاءة: مغ السػاعجة، كىي مكاعجنا 

مػاعجة ألف : عافاه هللا، قاتمو هللا، عاقبت المز. كربسا سسيت ىشا تكػف مغ شخؼ كاحج، نحػ
أعجسي ال : اسع (. مػسى1/261ػؿ مغ مػسى )الشكت لمسجاشعي القػؿ كاف مغ هللا، كالقب

: الساء، ك "شا": الذجخ. يشرخؼ )مسشػع مغ الرخؼ(. قاؿ الدجؼ: أصمو: "مػشا"، ك "مػ"
: مػَسْػَف في الخفع، كمػَسْيَغ في الشرب كالجّخ، ححفت مشو األلف اللتقاء الداكشيغ، كجسعو

: لياؿ. لعل الثبلثيغ ىػ األجل (. بعذخ1/260ا )الشكت لمسجاشعي خكت الفتحة تجؿ عمييكت
كيصمق  : كقت.، كالعذخ مغ باب التسجيج. لع يقل: )ككاعجنا مػسى أربعيغ ليمة(. ميقاتاألصمي

: مػاقيت عمى الدماف )ميقات زماني( كعمى السكاف )ميقات مكاني(، كمغ السػاقيت السكانية
؟ ككاعجنا مػسى ثبلثيغ ليمة كأتسسشاىا ىل الغخض أف نتعمع الحداب 40=  10 + 30الحج. 

: ربسا يكػف ىحا لمبياف الحؼ ال يجػز معو بو أربعيغ ليمة. قاؿ بعس العمساءبعذخ فتع ميقات ر 
(. لع يقل: )كال تفدج(. 1/262عذخيغ ثع أتع بعذخ فتع ثبلثػف )الشكت لمسجاشعي  تػىع. كاف

ما معشى: أصمح كال تفدج؟ أال يكفي:  (.رمحيغ كال تتَّبْع سبيل السفدجيغسبيل السكاتَِّبْع كال: )
مغ أصمح فقج استفاد مغ مشافع اإلصبلح، كمغ لع يفدج فقج استفاد مغ تجشب تكاليف أصمح؟ 
 اإلفداد.

 
يَظ قاَؿ لْغ " ولسَّا جاَء مػسى لسيقاِتشا وكمََّسُو ربُُّو قاَؿ ربِّ أِرني أنطْخ إل 143سػرة األعخاؼ  7

تخاني ولكِغ انطْخ إلى الجبِل فإِف استقخَّ مكاَنُو فدػَؼ تخاني فمسَّا تجمَّى ربُُّو لمجبِل جعَمُو َدكِّا 
   أوُؿ السؤمشيَغ " وخخَّ مػسى َصِعًقا فمسَّا أفاَؽ قاَؿ سبحاَنَظ ُتْبُت إليَظ وأنا
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ىحا المفع عجكؿ عغ قػلو: شا. كلعل : في الػقت الحؼ كاعجناه ؼيو، عشج ميقاتلسيقاتشا 
: أرني ذاتظ السقجسة أنطخ مجكػًكا، مفتًتا. أرني أنطخ إليظ: لمقائشا )في السيقات السحجد(. دًكا

مغ الدياؽ أف ىحا مدتحيل. صعًقا:  : كيبجكيظ أنطخ إليو. فإف استقخَّ مكانو: أرني كجلييا، أكإ
ما فعمو هللا  بأنو ال يخاؾ أحج في الجنيا.: مغذًيا عميو. تبت إليظ: مغ ىحا الدؤاؿ. أكؿ السؤمشيغ
 مع مػسى ليذ سيبًل، لكغ ال نتجخل بيغ هللا كأنبيائو.

*** 
 ممحق باآلية:

شمَب قػـُ مػسى رؤية هللا فُرعقػا كشمبيا مػسى فُرعق: ىل ىحا الرعق مغ باب العقاب أـ 
 مغ باب التجخبة العسمية عمى استحالة رؤية هللا عمى البذخ في الجنيا؟

 . 55( البقخة كإذ قمتع يا مػسى لغ نؤمَغ لَظ حتى نخػ هللَا َجْيخًة فأخحْتكع الراعقُة كأنتع تشطخكفَ )

 لعل السعشى: كأنتع تشطخكف لكي تخكا هللا. )أرني أنطخ إليظ(.

*** 

ظ قاؿ لغ تخاني كلكغ انطخ إلى الجبل فإف استقخ مكانو فدػؼ تخاني قاؿ رب أرني أنطخ إلي)
( األعخاؼ ربو لمجبل جعمو دًكا كخّخ مػسى صِعًقا فمسا أفاؽ قاؿ سبحانظ تبت إليظفمسا تجمى 

143. 

 تبت إليظ: مغ سؤاؿ ؼيو جيل. 

و أنا أرػ أف الرعق ليذ مغ باب العقػبة عمى سؤاؿ الخؤية، كليحا أرجح أف مػسى لع يربْ 
 أؼ ألع مشو، كسا ذكخت في مقاؿ سابق.

 حق أؼ عقاب!سؤاؿ الخؤية ليذ حخاًما، كال يدت



664 

 

ىحا الرعق مغ باب التجخبة العسمية عمى أف البذخ غيخ مدكديغ بالقجرة عمى رؤية هللا في 
 الجنيا، بل ىع غيخ قادريغ عمى الشطخ إلى الذسذ، فكيف بالشطخ إلى هللا؟!

 إنيع ُيرعقػف! ؟قّصعغ أيجييغ، فكيف إذا أراد الشاس الشطخ إلى هللا يػسفَ  لّسا رأت الشداءُ 

*** 

 دبت:ال

 ىػ1441شػاؿ  28

 ـ2020حديخاف  20

 

" قاَؿ يا مػسى إنِّي اصصفيُتَظ عمى الشاِس بخَساالتي وبكبلِمي فخْح ما  144سػرة األعخاؼ 7
 تيُتَظ وكْغ ِمَغ الذاكخيَغ "آ

اصصفيتظ: اختختظ. عمى الشاس: في زمانظ. كبكبلمي: إليظ بجكف كاسصة. فخح ما  
 : لي.آتيتظ: كال تدأؿ غيخه. الذاكخيغ

 
" وكتْبشا لُو في األلػاِح ِمغ كلِّ شيٍء مػعطًة وتفريبًل لكلِّ شيٍء  145سػرة األعخاؼ  7

 دِشيا سُأريُكع داَر الفاسقيَغ "فُخْحىا بقػٍة وأُمْخ قػَمَظ يأخحوا بأح
كل شيء كتفريبًل لكل شيء. كل : مػعطة مغ التػراة، ألػاح التػراة. لع يقل :األلػاح 

ؼ األلػاح. خحىا بقػة: : أ. خحىانار جيشع :ليو في أمخ الجيغ. دار الفاسقيغإ: يحتاجػف شيء
 :بجج كاجتياد. كفي مػاضع أخخػ 

 (.171، كانطخ األعخاؼ 93ك  63بقخة الػقكع الصػر خحكا ما آتيشاكع بقػة" )كرفعشا ف" -
 (.12"يا يحيى خح الكتاب بقػة" )مخيع  -
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 يأخحكنو بزعف.قلَّ مغ يأخح الكتاب بقػة. أكثخ الشاس 
 :ػركف بجسيع ما فييا؟ فييا أقػاؿ: " بأحدشيا " كىع مأمكيف قاؿ

 (، ككميا حدغ.)أحدشيا( بسعشى: )حدشيا -
  .خكا فييا بالخيخ، كُنيػا عغ الذخُأم -
، فأمخكا بسا ىػ فييا حدغ كأحدغ، كالقَػد كالعفػ، كاالنترار كالربخ، كالػاجب كالسباح -

 (، كالسعشياف األخيخاف أرجح مغ السعشى األكؿ.208حسغ ص فتح الخ األكثخ ثػاًبا )
 
" سأصِخُؼ عغ آياتَي الحيَغ يتكبَُّخوَف في األرِض بغيِخ الحقِّ وإْف يَخوا  146سػرة األعخاؼ 7

ْشِج ال يتِّخحوُه سبيبًل وإْف يَخوا سبيَل الغيِّ يتخحوُه  كلَّ آيٍة ال يؤمشػا بيا وإْف يَخوا سبيَل الخُّ
 غافميَغ "لَظ بأنَّيع كحَُّبػا بآياِتشا وكانػا عشيا سبيبًل ذ
أك أك الكػنية، السشدلة،  : آياتي: عغ رؤيتيا أك فيسيا. آياتيصخؼ عغ آياتيأس 

ع التكبخ بحكخ تذشي بياف في : زيادةمعجداتي. بغيخ الحق: ىل ىشاؾ تكبخ بحق؟ ال، كالسقرػد
: بسعشى كاحج. كىػ الخْشج كالخَشج كالخشادك معجدة. أ أك كػنية، : مشدلة،صفة الزمة لو. آية

الجيغ كالساؿ : صبلح الساؿ عشج الجسيػر، كصبلح ح فقيي كاقترادؼ. معشاه في الفقومرصم
 الدخؼ، التبحيخ، الغفمة. لع يقل: )ككانػا غافميغ عشيا(. : الغي، الدفو،عشج الذافعي. كعكدو

  كإف يخكا: كردت في اآلية ثبلث مخات.
 : )كحَّبػا بآيتشا كغفمػا عشيا(. كانطخ أيًزا قػلو تعالىلع يقل: 

 (.29ا أىجيكع إال سبيل الخشاد" )غافخ " كم -
 (.38تبعػِف أَىِجكع سبيَل الخشاد" )غافخ " كقاؿ الحؼ آمغ يا قـػ ا -
 (.78" أليذ مشكع رجل رشيج" )ىػد  -
 (.256يغ الخشج مغ الغي" )البقخة " قج تب -
 (.2يجؼ إلى الخشج " )الجغ قخآنا عجًبا ي " إنا سسعشا -
 (.5أمػالكع" )الشداء  " كال تؤتػا الدفياء -
 (. 6شيع رشًجا فادفعػا إلييع أمػاليع" )الشداء " فإف آندتع م -
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" والحيَغ كحَّبػا بآياِتشا ولقاِء اآلخخِة َحِبصْت أعساُليع ىل ُيْجَدْوَف إال ما  147سػرة األعخاؼ 7

 كانػا يعسمػَف "
الخيخية ثػاب أعساليع : كمعجداتشا. حبصت: بصمت. أعساليع كالكػنية، السشدلة،: بآياتشا 

شاء السجارس كالجامعات كالسدتذؽيات كما إلى ذلظ. ىل يجدكف إال ما بكالتبخعات كاألكقاؼ ك 
: يعسمػنو. لع يكػنػا يعسمػف شذ العسل كعمى قجر العسل. يعسمػف : الجداء مغ جكانػا يعسمػف 

 ليع في اآلخخة. ىع الحيغ اختاركا ىحا. فكاف جداؤىع عمييا في الجنيا، كال حعّ  ، كال لآلخخة.
  
" واتَّخَح قػـُ مػسى ِمغ بعجِه ِمغ ُحِميِِّيع ِعْجبًل َجَدًجا لُو ُخػاٌر ألْع يَخوا  148سػرة األعخاؼ  7

 يبًل اتَّخُحوه وكانػا ضالسيَغ "أنَُّو ال ُيكمِّسُيع وال َييجيِيع سب
ه. كقيل إف العجل كلج البقخة القخيب العيج بالػالدة، كاشتقاقو مغ التعجيل، لرغخ : عجبلً  

ى : مغ بعج ذىاب مػسالعجل صشع مغ الحىب )العجل الحىبي(. جدًجا: ال ركح ؼيو. مغ بعجه
: صػت البقخ، صار إلى الصػر لسشاجاة ربو. لع يقل: )كاتخح قـػ مػسى بعَجه مغ حمييع(. خػار

: إلًيا، ككخر اتخحكه: فكيف اتخحكه؟ عي. ال يكمسيع كال ييجييع سبيبلً ك صشالو خػار حؿيقي أ
. ىل يعقل أف اإللو ال يتكمع ألنفديع باتخاذه: كبلـ كالخغبة في التذشيع. ضالسيغالفعل لصػؿ ال

 كال ييجؼ!
 
خحْسشا ربُّشا " ولسَّا ُسِقَط في أيجييع ورأوا أنَّيع قج َضمُّػا قالػا َلِئغ لْع ي 149سػرة األعخاؼ 7

 لشا لشكػنغَّ ِمَغ الخاسخيَغ " ويغِفْخ 
 : نجمػا.في أيجييع ُسقط 

 
" ولسَّا َرَجَع مػسى إلى قػمِو غزباَف أِسًفا قاَؿ بئَدسا َخمفُتسػني ِمغ  150سػرة األعخاؼ 7

َـّ  إفَّ القػـَ  بعجي أَعِجمُتع أمَخ ربِّكع وألقى األلػاَح وأخح بخأِس أخيِو َيُجخُُّه إليِو قاَؿ ابَغ أ
  استزعفػني وكاُدوا يقتمػَنشي فبل ُتْذِسْت بَي األعجاَء وال تجعْمشي مَع القػـِ الطالسيَغ "
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غزباَف: مسشػع مغ الرخؼ. أسًفا: غيخ مسشػع مغ الرخؼ. أسًفا: حديًشا )لعبادتيع  
كاف شجيج  أنو: كيف ألقاىا كىػ نبي؟ لػال العجل(. أعجمتع أمخ ربكع: أؼ عحابو. ألقى األلػاح

 : أؼ أخػه ىاركف. الغزب لع يفعل. قاؿ
  أؼ: قاؿ ىاركف لسػسى عمييسا الدبلـ. :قاؿ 
 

: ـّ  ابَغ أ
. ـّ  مشادػ ُححفت مشو أداة الشجاء: يا ابَغ أ

 فائجة الححؼ:
 .ضيار ما صاحب ىاركف مغ الخعب كاالضصخابإ -
ـّ )سػرة شو  -  الثانية.(، فاخترخ في السخة 94سبق أف قاؿ: يا ابَغ أ

 )ابغ عاشػر(.
*** 

 في قخاءة: 
ـَ بكدخ السيع، ابَغ أّمي.  ابَغ أ

ـّ بالكدخ، ابَغ أّمي بإثبات الياء: قخاءتاف.  ابَغ أ
*** 

 لع يقل:
 ابَغ أبي.
 لع يقل:
 أخي.
 لساذا؟

 زيادة في االستعصاؼ.
 فاألـ أكثخ حشاًنا كعصًفا.

 وهللا أعمع.
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*** 
 

جل. : الكافخيغ الحيغ عبجكا العبسريبة خرسو. الطالسيغ ضيار فخحو: إال تذسْت: مغ الذساتة
لع يقل: )ال تجعمشي مع  الذيصاف. : ال تفتشِّي، ال ُتِعْغ عميّ ال تجعمشي مع القـػ الطالسيغ

 الطالسيغ(.
*** 

 ممحق باآلية:
 مػسى ألقى ألػاح التػراة 

َخمفُتسػني ِمغ بعجؼ أَعِجمُتع أمَخ ربِّكع كلسَّا َرَجَع مػسى إلى قػمِو غزباَف أِسًفا قاَؿ بئَدسا )
َـّ إفَّ القػـَ استزعفػني ككاُدكا يقتمػَنشي فبل  كألقى األلػاَح كأخح بخأِس أخيِو َيُجخُُّه إليِو قاَؿ ابَغ أ

 .150( األعخاؼ ُتْذِسْت بَي األعجاَء كال تجعْمشي مَع القػـِ الطالسيغَ 
كتفريبًل لكل شيء فخْحىا بقػة كأمْخ قػمظ يأخحكا ككتبشا لو في األلػاح مغ كل شيء مػعطة )

 .145( األعخاؼ بأحدشيا
( كلسا سكت عغ مػسى الغزُب أخح األلػاَح كفي ُندختيا ىًجػ كرحسٌة لمحيغ ىع لخّبيع يخىبػف )

 .154األعخاؼ 
*** 

غزب مػسى غزًبا شجيًجا، ككاف غزبو ، فألقى ألػاح التػراة، ثع ىجأ فأخحىا. كال صحة 
قػؿ بأنو كدخىا، أك أنيا نقرت، أك أنيا كانت مغ الدبخجج كالدمخد كالياقػت ... إلخ ما نقمػه لم

 فة.مغ الكتب السحخّ 
 وهللا أعمع.

 
 رحسِتَظ وأنَت أرحُع الخاحسيَغ "" قاَؿ ربِّ اغِفْخ لي وألخي وأْدِخْمشا في  151سػرة األعخاؼ 7

: ما فعمو في خبلفة أخيو األلػاح. كألخيا فعمتو مغ إلقاء : غزبي، أك ماغفخ لي 
 لع يقل: )كارحسشا(.في ردع الحيغ عبجكا العجل. رحستظ: جشتظ. مػسى، مغ تفخيط أك تداىل 
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  (.غيلع يقل: )أنت أرحع الخاحس
 
" إفَّ الحيَغ اتَّخُحوا الِعْجَل سيشاُليع غزٌب ِمغ ربِّيع وِذلٌَّة في الحياِة  152سػرة األعخاؼ 7

 لَظ َنجدي الُسفتخيَغ "حالجنيا وك
العجل. يفيع مغ اآلية أف هللا قج يعجل العقػبة لمكافخ في  ا: إلًيا، عبجك اتخحكا العجل 

الحياة الجنيا، كأف الكفخ سبب مغ أسباب الحؿ كاليػاف. فعقػبة هللا ال تقترخ عمى اآلخخة. 
 لع يقل: )كحلظ(. : الكافخيغ الحؼ يفتخكف عمى هللا الكحب.لسفتخيغا
 
َظ ِمغ بعِجىا " والحيَغ عِسُمػا الديئاِت ثع تاُبػا ِمغ بعِجىا وآمُشػا إفَّ ربَّ  153سػرة األعخاؼ 7

 لغفػٌر رحيٌع " 
(. ذكخىا مغ بعجىا: مغ بعج الديئات. لع يقل: )ثع تابػا بعجىا(. لع يقل: )إف ربظ بعجىا 

يغفخ ليع سيئاتيع ل: )غ، كىسا غيخ متباعجتيغ. لغفػر: لديئاتيع. رحيع: بيع. لع يقمختي
 (.كيخحسيع

 
" ولسَّا َسَكَت عغ مػسى الغزُب أخَح األلػاَح وفي ندخِتيا ُىًجى  154سػرة األعخاؼ  7

 لمحيَغ ىع لخبِّيع َيخَىبػَف " ورحسةٌ 
. في ندختيا : شبو الغزب بإنداف غاضب.سكت عغ مػسى الغزب  : سكت: كفَّ

طخ كيف (. كانلمحيغ ىع يخىبػف ربيعا. لع يقل: )يسا ندخ فييا ككتب. أك في ندختيا: أؼ فييؼ
 : يخافػف. دخمت البلـ )الـ التقػية( ألجل التقجيع كالتأخيخ. يخىبػف 

 
ْجفُة قاَؿ  155سػرة األعخاؼ  7 " واختاَر مػسى قػَمُو سبعيَغ رجبًل لسيقاِتشا فمسَّا أخحْتيُع الخَّ

أُتيِمُكشا بسا فعَل الدفياُء مشَّا إْف ىَي إال فتشُتَظ ُتِزلُّ بيا ربِّ لػ شئَت أىمكَتيع ِمغ قبُل وإيَّاَي 
 ارحْسشا وأنَت خيُخ الغاِفخيَغ "َمغ تذاُء وَتيِجي َمغ تذاُء أنَت وليُّشا فاغِفْخ لشا و 
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، نياية 4/330ك 2/321، السقتزب 1/30الكامل أؼ: اختار مػسى ِمغ قػِمو ) 
اختار  : ميقات آخخ، كلعموسبعيغ رجبًل. لسيقاتشاػسى قػَمو : جعل م(، أك185اإليجاز ص 

يشاجي ربو مغ  (، ليحىبػا معو إلى حيثىحا المفع عجكاًل عغ قػلو: لمقائشا )في السيقات السحجد
: )أىمكتشي مغ قبل كإياىع(. لع يقل: : الدلدلة. لع يقلجبل الصػر. الخجفة: عحاب الخجفة

 غ قبل كأىمكتشي معيع(.لع يقل: )أىمكتيع م)أىمكتيع قبُل كإياؼ(. 
كأنت خيخ الدفياء: الجياؿ. فتشتظ: اختبارؾ، أك عحابظ. لع يقل: )كتيجؼ بيا(. لع يقل: )

في ىحه غ. يسالخاحسيغ(. لع يقل: )أنت خيخ الغافخيغ(. لعل التقجيخ: كأنت خيخ الغافخيغ كالخاح
  : )كأنت أرحع الخاحسيغ(.151اآلية: )كأنت خيخ الغافخيغ(. في اآلية 

 
" واكتْب لشا في ىحِه الجنيا حدشًة وفي اآلخخِة إنَّا ُىْجنا إليَظ قاَؿ عحابي  156سػرة األعخاؼ 7

والحيَغ  أصيُب بِو َمغ أشاُء ورحستي وِسَعْت كلَّ شيٍء فدأكتُبيا لمحيَغ يتَُّقػَف وُيؤتػَف الدكاةَ 
 ىع بآياِتشا ُيؤمشػَف "

الييػد، الحيغ ىادكا. كفي  :شوتبشا، أنبشا. كم :ناجْ كفي اآلخخة: أؼ كفي اآلخخة حدشة. ىُ  
(. عحابي 2/668، كالقخاءات 15/21خ الخازؼ تفديأساء. كاختارىا اإلماـ الذافعي ): مغ قخاءة

: في العحاب استعسل السزارع، كفي الخحسة استعسل الساضي. أصيب )...( كرحستي كسعت
: مػجػدة إذف مغ أياـ لدكاةػف هللا. ا: يتقرحسة هللا أكسع مغ عحابو. يتقػف  تذعخ اآلية بأف

 (.. لع يقل: )كالحيغ ىع يؤمشػف بآياتشاكباالسع نفدومػسى  قبل اإلسبلـ، 
 
" الحيَغ يتَّبعػَف الخسػَؿ الشبيَّ األمِّيَّ الحي يججوَنُو مكتػًبا عشَجىع في  157سػرة األعخاؼ  7

ـُ عمييُع  السشكِخ وُيِحلُّ ليعُ التػراِة واإلنجيِل يأمُخىع بالسعخوِؼ ويشياُىع عِغ  الصيِّباِت وُيَحخِّ
روُه ونرخوُه  الخبائَث ويزُع عشيع إْصَخىع واألغبلَؿ التي كانْت عمييع فالحيَغ آمُشػا بِو وعدَّ

 دَؿ معُو أولئَظ ىُع السفمحػَف "واتَّبُعػا الشػَر الحي ُأن
لى األـ، ألف الشداء ما كغَّ : ندبة إكتاب كدعػتيع إلى اإلسبلـ. األمياآلية في أىل ال 

يعخفغ القخاءة كالكتابة. أك ندبة إلى أـ القخػ، أك ندبة إلى األـ، أؼ حالو حاؿ معطع األمة ال 
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: ـ عمييع الخبائثحخّ ليع الصيبات كيُ  حلّ يُ  يججكنو مكتػًبا: يججكف اسسو مكتػًبا. يقخأ كال يكتب.
مغ السأكػالت. كالصيبات كالخبائث : مو خبيث. الصيباتو اإلسبلـ شيب كما حخّ ما أحمّ 

: األشغاؿ رصمحات االقتراد اإلسبلمي. إصخىع: تكاليفيع الثقيمة. األغبلؿمرصمحاف مغ م
: القخآف. سػه. الشػر الحؼ أندؿ معوخكه، عطّ : كقّ ركه: الثقل. عدّ ذاقة السؤلسة كالُسِحلَّة. اإلصخال

 السفمحػف: الفائدكف بالجشة.
 
ْل يا أيُّيا الشاُس إنِّي رسػُؿ هللِا إليكع جسيًعا الحي لُو ُمْمُظ الدسػاِت " قُ  158سػرة األعخاؼ 7

يِّ الحي ُيؤِمُغ باهلِل وكمساتوِ   واألرِض ال إلَو إال ىػ ُيْحيي وُيِسيُت فآِمشػا باهلِل ورسػلِو الشبيِّ األمِّ
 واتَِّبعػُه لعمَّكع َتيتجوَف "

اسع  :فة، كلع يبعث إلى قػمو فقط. الحؼكا ىحه اآلية تفيج أف محسًجا بعث إلى الشاس 
  لع يقل: )هللا الحؼ لو ممظ(. .مػصػؿ في محل صفة السع الجبللة هللا

كالخشاد كسعادة  : إلى الحق كالرػابكمساتو: كتبو. تيتجكف الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. 
 (.الجاريغ. لع يقل: )رسػؿ مغ هللا إليكع

 
 ُجوَف بالحقِّ وبِو َيْعِجلػف "قػـ مػسى أمٌة َييْ  " وِمغ 159سػرة األعخاؼ  7

ييجكف بالحق: ييجكف الشاس بالحق. بو يعجلػف: بالحق يحكسػف، يقزػف. لع يقل:  
 (.)كَيعِجلػف بو

 
" وقصَّعشاىع اثشتي عْذخَة أسباًشا ُأَمًسا وأوحيشا إلى مػسى إذ استدقاُه  160سػرة األعخاؼ  7

الحجَخ فانبجدْت مشُو اثشتا عْذخَة َعْيًشا قج َعِمَع كلُّ أناٍس مذخَبيع قػُمُو أِف اضخْب بعراَؾ 
باِت ما رزقشاُكع وما ضمسػنا ولكْغ  مَػى ُكُمػا ِمغ شيِّ ـَ وأندلشا عمييُع الَسغَّ والدَّ وضمَّْمشا عمييُع الَغسا

 كاُنػا أنفَديع َيطِمسػَف "
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: " اثشتي عذخة " مشاسب لػ " أمة كقػلوقصَّعشاىع: فخقشاىع. لع يقل: )اثشي عذخ سبًصا(.  
 : )كقّصعشاىع في األرض أمًسا(.168 اآلية قػلو في الدػرة نفديا انطخ": اثشتي عذخة أمة. 

 
ت الكثيخة لعرا : عرا مػسى، كيبلحع االستعساالاستدقاه قػمو: شمبػا مشو الدؿيا. عراؾ

حؿيؿية كليدت عرا : عرا سحخية. كلكغ عرا مػسى عرا معجدات مػسى. يقاؿ اليـػ
 12عيًشا لػ  12: خة عيًشااثشتا عذ : فانفجخت. كالتقجيخ فزخبو فانبجدت.سحخية. فانبجدت

: فكفخكا بشعع هللا كما سبًصا. مذخبيع: مػضع شخبيع. الغساـ: الدحاب. كما ضمسػنا: التقجيخ
: نػع مػػ. الدمػػ : نػع مغ الح: كانػا يطمسػف أنفديع. السغّ مسػنا بحلظ. كانػا أنفديع يطمسػف ض

عمى الدمػػ  ـ السغّ مغ الصيػر. ككبلىسا مغ السػارد الحخة، بالسرصمح االقترادؼ. كربسا قجّ 
ىػ مرصمح اقترادؼ : الدمع الصيبة الحبلؿ، ك قجيع الحمػػ أفزل صحًيا. الصيباتألف ت

 لع يقل: )كما ضمسػنا بل ضمسػا أنفديع(. (. إسبلمي. لع يقل: )كلكغ كانػا يطمسػف أنفديع
(. كقػلو تعالى: 22أمجدناىع بفاكية كلحع مسا يذتيػف" )الصػر ك كانطخ قػلو تعالى: " 

 .57راجع البقخة  (.21 -20يتخيخكف، كلحِع شيٍخ مسا يذتيػف" )الػاقعة  كفاكيٍة مسا"
 
ػا مشيا حيُث ِشئُتع وقػُلػا ِحصٌَّة " وإذ قيَل ليع اسكُشػا ىحِه القخيَة وكمُ  161سػرة األعخاؼ 7

ًجا نغِفْخ لكع خصيئاِتكع سَشد   يُج السحدشيَغ "وادُخمػا الباَب ُسجَّ
تع: أؼ مغ حيث شئتع. لع يقل: )كمػا مشيا ما : بيت السقجس. كمػا مشيا حيث شئالقخية 

كإذ قمشا ادخمػا : أؼ حطَّ عشا ذنػَبشا. لع يقل: كسشديج السحدشيغ. في مػضع آخخ: "شئتع(. ِحصَّة
ىحه القخية فكمػا مشيا حيث شئتع رغًجا كادخمػا الباب سجًجا كقػلػا حصة نغفخ لكع خصاياكع 

 لع يقل: )كسشديج السحدشيغ( كسا في البقخة.(. 58" )البقخة كسشديج السحدشيغ
كسا قاؿ بعس  مفعػؿ بوىل ىػ : يات األعخاؼ كآيات البقخة. البابقارف في ىحه القرة بيغ آ

 : ادخمػا مغ الباب.أـ مشرػب بشدع الخافس ىل اإلعخابأ 
 



673 

 

َؿ الحيَغ َضمسػا مشيع قػاًل غيَخ الحي قيَل ليع فأرسمشا عمييع ِرجدًا  162سػرة األعخاؼ 7 " فبجَّ
 ِمَغ الدساِء بسا كاُنػا َيطمسػَف " 

 : بدبب ضمسيع.سػا: الحيغ كفخكا. رجًدا: عحاًبا. بسا كانػا يطمسػف الحيغ ضم 
 
" واسأْليع عِغ القخيِة التي كانْت حاضخَة البحِخ إذ َيْعُجوَف في الدبِت  163سػرة األعخاؼ  7

ُدقػَف إذ تأتييع حيتاُنيع يػـَ َسْبِتيع ُشخًَّعا ويػـَ ال َيْدِبُتػف ال تأتييع كحلَظ نبُمػىع بسا كانػا َيفْ 
" 

يفعمػف ما ُنيػا عشو.  كف،: يعتجالقخية التي كانت حاضخة البحخ: القخية الداحمية. يعجكف  
: يـػ ال ع البمج، لطيػرىا. يـػ ال يدبتػف : شػار ضاىخة شاؼية عمى كجو الساء، كمشو: شػُخًَّعا

جػف عغ الصاعة. : يخخ بت، بل في األياـ األخخػ. نبمػىع: نختبخىع. يفدقػف يكػنػف في يػـ الد
 : بفدقيع.بسا كانػا يفدقػف 

ختفي تطيخ في الدبت، ك ت لحيتافا تيػـ الدبت، فرار  حيتافُمشع الييػد مغ صيج ال 
في اليـػ التالي. فمع يدتصيعػا أف  ايـػ الدبت، كأخحى افي سائخ األياـ، فاحتالػا بجسعي

يتساسكػا أماـ الساؿ، كىػ ىشا الدسظ الحؼ يطيخ بكثافة يـػ الدبت، كيغخييع باالحتياؿ. 
 .ػف ، كال يشجػ مشو إال القميمحتى مغ السذايخ عكاالحتياؿ عمى الذخع ألجل الساؿ كثيًخا ما يق

 
ُبيع عحاًبا  164سػرة األعخاؼ 7 " وإذ قالت أمٌة مشيع ِلَع َتِعطػَف قػًما هللُا ُميِمُكيع أو معحِّ

 ًة إلى ربِّكع ولعمَّيع يتقػَف "شجيًجا قالػا معحر 
بتخػيف. قاؿ لدجخ السقتخف : التخػيف، أك اة مشيع. تعطػف: مغ الػعع: فخقة مشيعأمّ  

: تخقيق القمػب. كاليـػ يدتعسل البعس خ بالخيخ ؼيسا يخّؽ لو القمب. أؼ: التحكيالخميل: الػعع
أسمػبظ في البحث أسمػب  :، ؼيقاؿأصمو مغ أعجاء الجيغ ػعع استعسااًل ؼيو ازدراءلفع ال

آني : إنذائي أك عاشفي. كأرػ كجػب اجتشاب ىحا االستعساؿ، ألف الػعع لفع قخ كعطي، أؼ
صار أىل ىحه : مفعػؿ ألجمو. و السؤاخحة بحنب أك تقريخ. معحرة: سبب تبصل بر. معحرةمقجّ 

 (. أنكختقة اعتدلت، كفخقة اعتخضت ): فخقة احتالت، كفخ القخية إذف ثبلث فخؽ 
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ػِء وأخحنا  165سػرة األعخاؼ  7 الحيَغ " فمسَّا َنُدػا ما ُذكِّخوا بِو أنَجيشا الحيَغ َيْشَيػَف عِغ الدُّ

 ٍب بئيٍذ بسا كاُنػا َيفُدقػَف "ضمُسػا بعحا
خ كيأمخكف بالسعخكؼ. الحيغ : يشيػف عغ السشكبئيذ: شجيج. الحيغ يشيػف عغ الدػء 
: جػف عغ الصاعة. بسا كانػا يفدقػف : يخخ كا كضمسػا أنفديع كغيخىع. يفدقػف : الحيغ كفخ ضمسػا

 بدبب فدقيع.
 
 ا عسَّا ُنُيػا عشُو قمشا ليع كػُنػا ِقخدًة خاسئيَغ "" فمسَّا َعَتػ  166سػرة األعخاؼ  7

ف، كليذ نعًتا لػ " : خبخ ثا: استكبخكا. خاسئيغ: أذالء، صاغخيغ، مبعجيغ. خاسئيغعتػا 
 : ىل بالسعشى الحدي أـ السعشػؼ؟ هللا أعمع.  قخدة ". قخدة

 
ؿيامِة َمغ َيُدػُمُيع ُسػَء " وإذ تأذَّف ربُّظ َليبعثغَّ عمييع إلى يػـِ ال 167سػرة األعخاؼ  7

 الحداِب وإنَُّو لغفػٌر رحيٌع " العحاِب إفَّ ربََّظ لدخيعُ 
عرى، : لدخيع العقاب. سخيع العقاب لسغ تأذَّف: أعمع. يدػميع: يحيقيع. لدخيع الحداب 

 (.ظ لذجيج الحداب( أك )لذجيج العقابإف ربكغفػر رحيع لسغ تاب. لع يقل: )
 
وقصَّعشاىع في األرِض ُأَمًسا مشيُع الرالحػَف ومشيع دوَف ذلَظ وَبَمػَناُىع " 168سػرة األعخاؼ 7

 "شاِت والديئاِت لعمَّيع َيخجعػفَ بالحد
قشاىع. أمسا: فخًقا. كمشيع دكف ذلظ  : كىحا يتزسغ مغ ىع أقل صبلًحا كسا قصَّعشاىع: فخَّ

 دكف ذلظ: غيخ ذلظ.  كف.لرالحػف كمشيع الفاسج: مشيع ازسغ الفاسجيغ. كربسا يكػف السعشىيت
ء كالذجة، : بالثػاب كالعقاب، أك بالشعع كالشقع، بالخخا: اختبخناىع. بالحدشات كالديئاتبمػناىع

لشا مكاَف الديئِة الحدشةُثعَّ ب) :95اآليةراجع بالخرب كالججب.   : عغ كفخىع. يخجعػف  (.جَّ
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الكتاَب يأخحوَف عَخَض ىحا األدَنى " فخمَف ِمغ بعِجىع َخْمٌف وِرُثػا  169سػرة األعخاؼ  7
ويقػلػَف سُيغفُخ لشا وإْف يأِتيع عَخٌض ِمثُمُو يأخُحوه أَلْع يؤخْح عمييع ميثاُؽ الكتاِب أْف ال يقػُلػا 

 َغ يتَُّقػَف أفبل تعقمػَف "عمى هللِا إال الحقَّ ودَرُسػا ما ؼيِو والجاُر اآلخخُة خيٌخ لمحي
ْمف لمحـ، : الخكفخؽ بعس العمساء بيشيسا فقالػا بسعشى كاحج،: : جيل. َخْمف كَخَمفخمف 

لعل السقرػد: عَخض ىحا العاَلع األدنى، : كالخَمف لمسجح. الكتاب: التػراة. عَخض ىحا األدنى
: ما يدكؿ كال . كسسي عخًضا لقمة بقائو. العَخضالخشػة كحصاـ الجنياعخض ىحه الجنيا، أؼ: 

، كاأل : أؼ عخض آخخ مثل شافع. األدنى: الجنيا. كإف يأتيع عخض مثمومػاؿ كالذيػات كالسيجـك
: يأخحكا كف عمى ذنػبيع. يأخحكهالحؼ أخحكه أكاًل أخحكه كلع يتعففػا عشو، كمغ ثع فيع مرخّ 

: كرثػا ػا الكتاب يأخحكف عخض ىحا األدنىالعخض كيتخكػا الكتاب. فخمف مغ بعجىع خمف كرث
" يفعمػف ذلظ مذايخكفي كل زماف كمكاف ىشاؾ " الجنيا عميو.الكتاب كال يعسمػف بو، بل يغمبػف 

في مقابل رشػة ما. كدرسػا ما ؼيو: كيؤثخكف الجنيا عمى اآلخخة كيتأكلػف الكتاب كسا يحمػ ليع 
ىحه الجسمة معصػفة عمى جسمة: "كرثػا الكتاب" في اآلية نفديا. الحع: يأخحكه، ما في الكتاب، 

أفبل تعقمػف: أف الجار اآلخخة خيخ مغ الجنيا : ألع يؤخح عمييع أال يأخحكه. ألع يؤخح. كأف السخاد
 في الكّع كالشػع كالدمغ؟!

 
كػَف بالكتاِب وأقاُمػا الربلَة إ 170سػرة األعخاؼ  7 نا ال ُنِزيُع أجَخ الُسرمحيَغ " والحيَغ ُيَسدِّ
"  

ة أخخػ كراعى ليع صف: إنا ال نزيع أجخىع. أقاـ الطاىخ مقاـ السزسخ كأضاؼ لع يقل -
 : ىع مرمحػف ال نزيع أجخىع.(. التقجيخ3/344الفاصمة القخآنية )اإلتقاف 

 كػف بالكتاب كأقامػا الربلة مرمحػف ال نزيع أجخىع.: كالحيغ يسدّ التقجيخ -
" فعل مزارع. كلعمو عجؿ عغ السزارع إلى كػف "أقامػا" فعل ماض معصػؼ عمى "يسدّ  -

 كأنيا كقعت، وهللا أعمع.  ألىسيتياالساضي لتريخ الربلة 
 لعل التقجيخ: )كالحيغ مّدكػا كيسّدكػف بالكتاب كأقامػا كيؿيسػف الربلة(.
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كػف بالكتاب كيؿيسػف الربلة(. لع يقل: )كالحيغ لع يقل: ) كػا بالكتاب  كالحيغيسدِّ مدَّ
 في قخاءة: استسدكػا، بالساضي. (.كأقامػا الربلة

كػف" - كػف،: يَ "ُيسدِّ كػف يدتسدكػف. كلعل السعشى تسدَّ غيخىع فزبًل عغ أنفديع. في : ُيسدِّ
 : ُيسِدكػف.قخاءة

قاؿ مجاىج: ىع السؤمشػف مغ أىل الكتاب، عبجهللا بغ سبلـ كأصحابو، تسدكػا بالكتاب الحؼ 
 ! )البغػؼ(.كلع يتخحكه مأكمةً  ،كلع يكتسػه ،جاء بو مػسى فمع يحّخفػه

)ابغ عصية(. كليحا يسكغ أف يقاؿ في عمع السحاسبة:  كاحجأمدظ كمدظ كىسا لغتاف بسعشى  
 مدظ الجفاتخ.

*** 
 ممحق باآلية:

 يسدكػف بالكتاب كأقامػا الربلة: كيف عصف الساضي عمى السزارع؟

كػَف بالكتاِب كأقاُمػا الربلَة إنا ال ُنِزيُع أجَخ الُسرمحيغَ )  .170( األعخاؼ كالحيَغ ُيَسدِّ

 يتسّدكػف.كػف: يسدّ 

 قخاءة: كفي

 ُيْسدكػف.

 كفي قخاءة:

 مّدكػا. -
 تسّدكػا.  -
 استسدكػا. -

 بيحه القخاءات الثبلثة يدكؿ اإلشكاؿ.
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*** 

 لعل التقجيخ في قخاءة عصف الساضي عمى السزارع:

 )كالحيغ مّدكػا كيسّدكػف بالكتاب، كأقامػا كيؿيسػف الربلة(.

كىػ ما يعخؼ باالحتباؾ: نزع في كل جسمة مغ الجسمتيغ ما يشقريا بجاللة الجسمة األخخػ. 
 نزع ىشا الساضي لمسزارع، كالسزارع لمساضي. 

 )قارْف كتب التفديخ(.

*** 

 :األلػسيقاؿ 

بخبلؼ  ،لعل التغييخ في السذيػر لمجاللة عمى أف التسدظ أمخ مدتسخ في جسيع األزمشة"
 ".اإلقامة فإنيا مخترة باألكقات السخرػصة

 أقػؿ:

 ىحا غيخ صحيح، فإف الربلة مدتسخة مثمو.

*** 

 كأقامػا الربلة:

قاؿ السفدخكف: مع أنيا داخمة في قػلو: )يسدكػف بالكتاب( أفخدت بالحكخ تعطيًسا ليا: عساد 
 الجيغ.

*** 
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 ال نزيع أجخ السرمحيغ:

 ال نزيع أجخىع ألنيع مرمحػف. -
 ىع مرمحػف ال نزيع أجخىع. -
*** 

 قاؿ مجاىج:

)كسا يفعل الكثيخ مغ  !كلع يتخحكه مأكمة ،كلع يكتسػه ،فػهفمع يحخّ ىع الحيغ تسدكػا بالكتاب، 
 السذايخ(.

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441ذك القعجة  16

 ـ2020تسػز  06

 
وضشُّػا أنَُّو واقٌع بِيع خُحوا ما آتيشاُكع " وإذ َنَتْقشا الجبَل فػَقيع كأنَُّو ُضمٌَّة  171سػرة األعخاؼ  7

 وا ما ؼيِو لعمَّكع تتَُّقػَف  "بقػٍة واذكخُ 
ب عمى ضشيع، أك أيقشػا. كاقع بيع: : غمنتقشا الجبل: رفعشاه. ُضمَّة: غسامة ُتِطّل. ضشػا 

ادرسػا ما ؼيو. : كال تشدػه، أك كاقع عمييع. ما آتيشاكع: التػراة. بقػة: بجج كاجتياد. اذكخكا ما ؼيو
في اآلية دليل عمى أف الذجائج قج تجفع الشاس إلى قػة التسدظ بالجيغ. كعمى العكذ فإف الخخاء 

تدميط الجبل عمييع. كنحغ السدمسيغ  قج يكػف مغ شأنو اإلىساؿ كالتياكف كالفداد. ىحا ىػ سخّ 
اكؿ عميشا كعمى ديششا اليـػ نعاني مغ شجائج كثيخة، حتى صار العجك يحتل أرضشا كييدأ بشا كيتص
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لميػ إلى الجج؟ كنبيشا كنحغ ال نداؿ نتشازؿ، أفبل تجفعشا ىحه الذجائج السخدية لبللتفات عغ ا
 :كانطخ قػلو تعالى

 (.63البقخة بقػة كاذكخكا ما ؼيو لعمكع تتقػف" )" كرفعشا فػقكع الصػر خحكا ما آتيشاكع  -
 (.93كاسسعػا" )البقخة ػر خحكا ما آتيشاكع بقػة " كرفعشا فػقكع الص -
 (. 145" فخحىا بقػة " )األعخاؼ  -
 (.12قػة " )مخيع بح الكتاب " يا يحيى خ -
 
يََّتيع وأشيجىع عمى أنفِديع " 172سػرة األعخاؼ  7 ـَ ِمْغ ُضيػِرىع ُذرِّ وإذ أخَح ربَُّظ ِمْغ بشي آد

 " كشَّا عغ ىحا غافميغَ يامة إنَّا ألدُت بخبِّكع قالػا بمى شيْجنا أف تقػلػا يػـَ الؿ
يقل: )أخح ربظ مغ ضيػر بشي آدـ(.  مغ ضيػر بشي آدـ. لع :مغ بشي آدـ مغ ضيػرىع 

( رجػع عغ َجْحج، باتػًا لسشفّي قبميا، كىي: )بل: تكػف إثقائبًل ليع. بمى كأشيجىع عمى أنفديع:
الػا "نعع" لكفخكا. (. لػ ق103ِصمت بيا ألف داللة كبلـ. السعشى: بل أنت ربشا )الراحبي ص كُ 

: لئبل تقػلػا. عغ ىحا: السيثاؽ. لع يقل: )إنا ربشا. أف تقػلػا: أؼ لدت بمى: أؼ أنت ربشا. نعع
: أؼ فعل ذلظ ربكع، أك فعمشا ذلظ، لئبل تقػلػا كشا غافميغ عغ ىحا(. في اآلية مححكؼ مقجر

 ...إلخ.
 
قبُل وكشَّا ذريًة ِمغ بعِجىع أفُتيِمكشا بسا  " أو َتقػلػا إنَّسا أشخَؾ آباؤنا ِمغ 173سػرة األعخاؼ 7
 عَل الُسبِصُمػَف " ف

لع نذخؾ نحغ. ككشا ذرية مغ بعجىع: فقمجناىع. السبصمػف: : ك أشخؾ آباؤنا مغ قبل 
 : آباؤىع.يقرجكف آباءىع. لع يقل: )أشخؾ آباؤنا قبُل(. لع يقل: )ككشا ذرية بعجىع(. السبصمػف 

 
 ُل اآلياِت ولعمَّيع َيخِجُعػَف"نفرِّ  " وكحلظَ  174سػرة األعخاؼ 7

ل: نبيِّغ، ندتكثخ. يخجعػف: عغ تقميج آبائيع.    لع يقل: )كحلظ(.نفرِّ
 : لعميع يعقمػف كلعميع يخجعػف. لع يقل: )لعميع يخجعػف(. كلعميع يخجعػف: لعل التقجيخ
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فأتبَعُو الذيصاُف فكاَف  واتُل عمييع نَبأ الحي آتيشاُه آياِتشا فاندمَخ مشيا" 175سػرة األعخاؼ  7

 "ِمَغ الغاويغَ 
ؼ تسمز مشيا كلع يعسل بيا. : كسا تشدمخ الحية مغ جمجىا، أكاتل: يا دمحم. اندمخ مشيا 

: ىػ رجل مغ بشي إسخائيل اسسو بمعاـ بغ باعػراء أتبعو: تبعو، لحقو. الغاكيغ: الزاليغ. قيل
مػسى  السمظ بسشرب دنيػؼ لكي يتخؾ ديغبعثو مػسى إلى ممظ َمْجَيغ داعًيا إلى هللا، فخشاه 

 (.فقبل الخشػة! لع يقل: )فأتبعو الذيصاف فغػػ 
 
" ولػ شئشا لخفعشاُه بيا ولكشَُّو أخمَج إلى األرِض واتَّبَع ىػاُه فَسَثُمُو كَسَثِل  176سػرة األعخاؼ  7

 كحَُّبػا بآياِتشا فاْقُرزِ  الكمِب إْف َتْحِسْل عميِو يميْث أو تتخْكُو يميْث ذلَظ مَثُل القػـِ الحيغَ 
 الَقَرَز لعمَّيع يتفكَّخوَف "

شاء لخفعشاه بيا. أخمج إلى األرض: ركغ إلييا، ـبط إلييا : كلػ بيا: باآليات. لع يقل 
 فاقرْز: عمييع. )في مقابل: رفعشاه بيا(. تحسل عميو: تياجسو. لع يقل: كإف تتخْكو يميْث.

 مشػف. : فييا كيؤ القرز: األخبار. يتفكخكف 
 
 " ساَء َمثبًل القػـُ الحيَغ كحَّبػا بآياِتشا وأنفَديع كاُنػا َيطِمُسػَف " 177سػرة األعخاؼ 7

، بئَذ ساء مثبًل القػـُ   َمثبًل َمثُل القػـِ. كفي قخاءة: ساء َمَثُل القػـِ  : ساء َمثبًل َمثُل القـػ
يطمسػف: ككانػا أنفديع كأنفديع كانػا مثبًل: تسييد مشرػب. (. 2/240)معجع القخاءات 

لكغ كانػا يطمسػف : كما ضمسػنا ك ف أنفديع، أك: كضمسػا أنفديع. أؼ: ككانػا يطمسػ يطمسػف، أك
 (.أنفديع. لع يقل: )كضمسػا أنفديع(. لع يقل : )ككانػا يطمسػف أنفديع

 
 خوَف "ْزِمْل فأولئَظ ىُع الخاس" َمغ َيْيِج هللُا فيػ الُسيتجي وَمغ يُ  178سػرة األعخاؼ 7
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: اىتجكا بيجؼ هللا، ال يجه هللا فيػ السيتجؼ. كالسعشى: مغ يمغ ييج هللا فيػ السيتجؼ 
حيح ال يكػف إال مغ هللا. لع يقل: )فيػ الخابح(، كال: )فيع الخابحػف(، بيجؼ غيخه. فاليجؼ الر

 (.كمغ يزمل فيػ الزاّؿ(. أك: )فيع الزاّلػف كال: )فأكلئظ ىع الخابحػف(. كلع يقل: )
 
" ولقج ذَرأنا لجيشََّع كثيًخا ِمَغ الِجغِّ واإلنِذ لُيع قمػٌب ال يفقيػَف بيا  179سػرة األعخاؼ 7

ـِ بل  ىع أضلُّ أولئَظ ىُع وليع أعيٌغ ال ُيبِرخوَف بيا وليع آذاٌف ال َيدسعػَف بيا أولئظ كاألنعا
 الغافمػَف "

ية أف ىؤالء الحيغ عصمػا : مشيا. يفيع مغ اآلذرأنا: خمقشا، خررشا، أعجدنا. أضلّ  
يع، كلع يشتفعػا بيا، يريخكف كاألنعاـ، بل  أسػأ، ألنيع جسادات. ليع قمػب ال )لع يقل:  حػاسَّ

 الغافمػف: عغ اليجاية. كخر: ليع. .(يفقيػف بيا كأعيغ ال يبرخكف بيا كآذاف ال يدسعػف بيا
 
 بيا وَذُروا الحيَغ ُيمِحُجوَف في أسسائوِ " وهلِل األسساُء الُحْدَشى فاْدُعػُه  180سػرة األعخاؼ 7

 سُيْجَدوَف ما كاُنػا يعسمػَف "
: ما تسيل إلييا قاؿ آخخكف : كل أسسائو حدشى. ك ألسساء الحدشى: قاؿ بعس العمساءا 

: األسساء ة دكف الدخط كالشقسة. كقاؿ آخخكف القمػب، كاألسساء التي تتعمق بالعفػ كالخحس
 :: ىي تدعةفة بو. كقاؿ ىؤالءىي شخيق السعخ  كالرفات التي

 األكؿ : قبل كل شيء. -
 : بعج فشاء كل شيء.خاآلخِ  -
 : الحؼ ال يعجده شيء.القادر -
 : الحؼ ال يخفى عميو شيء.العميع -
 : الحؼ ال يسػت.الحي -
 : ليذ كسثمو شيء.الػاحج -
 : الحؼ ال يعدب عشو شيء.الدسيع البريخ -
 : بشفدو عغ كل شيء.الغشي -
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: ال تشحرخ في التدعة الحدشى تدعة كتدعػف اسًسا، كقيل بعس اآلثار أف األسساءكفي 

كالتدعيغ السذيػرة. كمغ األسساء كالرفات ما يسكغ لئلنداف أف يتخمق بو، كيدتحب لو ذلظ، 
ا عشج التػجو إليو ػه بيا، أك نادكه بي: سسّ نو مختز باهلل تعالى. ادعػه بياكمشو ما ال يسكغ أل

ركف، فقج اشتقػا أسساء أصشاميع مغ أسساء هللا، : يحػّ ركا: اتخكػا. يمحجكف في أسسائوبالجعاء. ذ
يعسمػنو. سيجدكف ما كانػا يعسمػف: سيجدكف : د. يعسمػف ػ مغ العديكالبلت مغ هللا، كالعدّ 
: سيجدكف بسا لعسل كعمى قجر العسل. أك التقجيخ(، فالجداء مغ جشذ اأعساليع )جداء أعساليع

 مػف، أؼ سيجدكف بأعساليع. كىحا تيجيج ليع. كانػا يعس
 
 " ومسَّغ خمقشا أمٌَّة َييجوَف بالحقِّ وبِو َيْعِجُلػَف " 181سػرة األعخاؼ 7
 

ييجكف الشاس بالقخآف. كبو : ة. ييجكف بالحقمغ األمع أمّ كمسغ خمقشا كمسغ خمقشا أمة:  
: )كمغ قـػ 159في اآلية  (.بوػف بو، أؼ يحكسػف كيقزػف. لع يقل: )كيعِجلػف : كيعجليعجلػف 

 مػسى أّمٌة ييجكف بالحق كبو يعجلػف(.
 
 " والحيَغ كحَُّبػا بآياِتشا سَشْدَتْجِرُجيع ِمغ حيُث ال َيعمسػَف " 182سػرة األعخاؼ 7
 

 : ذلظ. ال يعمسػف أنو استجراج. دتجرجيع: إلى العحاب. ال يعمسػف : بالقخآف. نبآياتشا 
 
 ْممي ليع إفَّ كيِجي متيٌغ "" وأ 183سػرة األعخاؼ  7
 

: يقاؿ في كيج هللا ما يقاؿ في مكخ هللا. فقج يكػف عمى سبيل أممي ليع: أميميع. كيجؼ 
السذاكمة، فاهلل يكيج لسغ يكيج، أؼ يجازيو عمى كيجه، أك يحبط كيجه بتجبيخ خفي. كقج يكػف 

 بسعشى الكيج الحدغ، كالسكخ الحدغ.
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 يتفكَُّخوا ما براحِبيع ِمغ ِجشَّة إْف ىػ إال نحيٌخ مبيٌغ "" أولع  184سػرة األعخاؼ  7

يتفكخكا أفَّ ما  أكلع: ما. نحيخ: مشحر. لع يقل: )صاحبيع: نبييع. ِجشَّة: جشػف. إفْ  
 (.براحبيع مغ جشة

 
" أَولْع َيشُطخوا في َمَمُكػِت الدسػاِت واألرِض وما خمَق هللُا ِمغ شيٍء  185سػرة األعخاؼ 7

 أْف يكػَف قِج اقتخَب أجُميع ؼبأيِّ حجيٍث بعَجُه ُيؤمشػَف " وأْف عدى
 

كما خمق: أؼ كؼيسا  الدسػات بالجسع كاألرض بالسفخد. "."ُممظ :: صيغة مبالغة لػَممكػت 
 معصػؼ عمى "ما خمق هللا مغ شيء".: أؼ كأنو عدى، خمق. مغ شيء: مغ أشياء. كأف عدى

مة، ال أجل األفخاد. كقج يخاد بو: أجل مجيء أجل األ: أجميع عدى: ربسا )بالشدبة لمعباد(.
يشطخكا في تػقع قخب أجميع؟ حجيث: خبخ. كقج يخاد بو: القخآف. بعجه: بعج  : ألعالداعة. أؼ

 (. القخآف. لع يقل: )مغ بعجه
 
 " َمغ ُيزمِل هللُا فبل ىادَي لُو ويَحُرىع في ُشػيانيع َيْعَسُيػَف " 186سػرة األعخاؼ 7

 : كيحْرىع،كنحرىع، بشػف العطسة. كفي قخاءة :يحرىع: يتخكيع. كفي قخاءةزممو. يزمل: ي 
بياء الغيبة كجـد الخاء. يعسيػف: مغ العسو: العسى. لع يقل: )كيحره في شػيانو يعسو(. كلع يقل: 

 :(. لع يقل: )كيحرىع يعسيػف في شػيانيع(. كانطخ قػلو تعالى)مغ يزمل هللا فبل ىادؼ ليع
 (. 33، غافخ 36ك  23، الدمخ 33لخعج ا" )مل هللا فسا لو مغ ىادكمغ يز"  -
 (.44لو مغ كلي مغ بعجه" )الذػرػ " كمغ يزمل هللا فسا  -
 (.46ػرػ الذمغ يزمل هللا فسا لو مغ سبيل" )" ك  -
 (. 143ك  88ج لو سبيبًل " )الشداء " كمغ يزمل هللا فمغ تج -
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" يدألػنَظ عِغ الداعِة أيَّاَف ُمخساىا ُقْل إنَّسا ِعْمُسيا عشَج ربِّي ال  187سػرة األعخاؼ  7
ُيَجمِّييا لػقِتيا إال ىػ ثُقمْت في الدسػاِت واألرِض ال تأتيُكع إال َبغتًة يدألػنَظ كأنََّظ َحِفيّّ عشيا 

 مسػَف " ُقْل إنَّسا ِعْمُسيا عشَج هللِا ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال َيع
 

الستفياـ عغ الذيء السعطع : بسعشى متى، لكشيا تدتعسل في االداعة: الؿيامة. أياف 
ييا جمّ : ال يكذفيا. ال يُ يياجمّ خساىا: كقت ثبػتيا. الخسػ: الثبػت. ال يُ (. مُ 4/251أمخه )البخىاف 

الدسػات : عطست، لسا فييا مغ شجائج كأىػاؿ. قتيا: قج يكػف السعشى: ال يكذف كقتيا. ثقمتلػ 
لع بيا. : باحث عشيا، كثيخ الدؤاؿ عشيا، عاعشيا : فجأة. حفيّ بغتةبالجسع كاألرض بالسفخد. 
بيا أك بيع. "إنو كاف بي حؽًيا" )سػرة  ػنظ عشيا كأنظ حفيّ : يدألالتقجيخ عشج بعس العمساء

ؿ عشو. أحفى في سؤالو كألحف : معشيّّ بالدؤافبلفا. فبلف حفيّّ بخبخ : َبًخا لصيفً (، أؼ47مخيع 
: استقبمو كمشو ما نقػلو اليـػ : كمو بسعشى )أؼ بسعشى كاحج(. الحفيُّ بالذيء: العالع بو.كألحّ 

   .كحجه ال يعمسػف: أف عمسيا عشج هللا بالحفاكة كالتكخيع.
 
" ُقْل ال أمِمُظ لشفدي نفًعا وال َضًخا إال ما شاَء هللُا ولػ كشُت أعمُع  188سػرة األعخاؼ  7

ِشَي الدػُء إْف أنا إال نحيٌخ وبذيٌخ لقػـٍ يؤمشػَف "    الغيَب الستكثخُت ِمَغ الخيِخ وما َمدَّ
 

 إال ما شاء هللا: لي.  
  : لػ كشت أعمع الغيب

 الستكثخت مغ العسل الرالح. -
 ألخحت مغ الدشة السخربة إلى الدشة السججبة. -

لقػـ  : نحيخ لقـػ يكفخكف، كبذيخالدػء: الذخ. إْف: ما. نحيخ كبذيخ لقـػ يؤمشػف: لعل التقجيخ
 : نحيخ في السعاصي لقـػ يؤمشػف، كبذيخ ليع في الصاعات. يؤمشػف. كربسا يكػف السعشى

*** 
 باآلية: 1 ممحق
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 مغ الخيخكلػ كشت أعمع الغيب الستكثخت 
ُقْل ال أمِمُظ لشفدي نفًعا كال َضًخا إال ما شاَء هللُا كلػ كشُت أعمُع الغيَب الستكثخُت ِمَغ الخيِخ كما )

ِشَي الدػُء إْف أنا إال نحيٌخ كبذيٌخ لقػـٍ يؤمشػفَ   .188سػرة األعخاؼ  (َمدَّ
 ليذ التقجيخ: الستكثخُت لكع، لقػلو: )كما مّدشي الدػء(.

صمى هللا عميو كسمع بأنو ال يعمع الغيب )إال ما ُيصمعو هللا عميو(. كيبخىغ ليع عمى يرّخح الشبي 
 ذلظ  بسا معشاه: أال تبلحطػف أني ال أستصيع استكثار الخيخ، كال ترفيخ الذّخ؟

 كما مّدشي الدػء: كما مّدشي أّؼ سػء.
 سزاّر.الستكثخُت مغ الخيخ كما مّدشي الدػء: أؼ لعّطسُت السشافع، كصّفخُت ال

 الخيخ: قج يعشي الربلح )العسل الرالح(، كقج يعشي الساؿ.
الدػء: عكدو. مغ أمثمتو عشج السفدخيغ: الججب، اليديسة في الغدك، الخدارة في التجارة، الفقخ 

 )أبػ حياف(.
 

استكثخُت: شمبت الكثيخ، ما ال نياية. أعطع مقجار مسكغ. االستكثار مغ الخيخ: شمب تعطيع 
 أعطع كسية مسكشة )الؿيسة العطسى(. كسية الخيخ:

*** 
 سبب الشدكؿ:

 قاؿ ابغ عباس: 
كباألرض التي  ،فتذتخؼ كتخبح ،خبخؾ ربظ بالدعخ الخخيز قبل أف يغمػأال يُ  :قاؿ أىل مكة

 .فشدلْت  ،فتخحل عشيا إلى ما أخرب ،ججبتُ 
 )البغػؼ(.

*** 
ال يعمع الغيب، فيػ مغ نفقاتو لػ كاف القائل تاجًخا لخبسا قرج مغ الخيخ: الساؿ. فالتاجخ  -

 عمى يقيغ، كمغ أرباحو عمى ضّغ، كسا ذكخ الغدالي.
 لػ كاف القائل قائًجا عدكخًيا لقرج االنترار في الحخب. -
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 لػ كاف القائل مخصًصا زراعًيا لقرج كفخة الشاتج الدراعي. -
 لػ كاف القائل كلًيا ربسا قرج: الربلح )األعساؿ الرالحة(. -
*** 

 يتسشى معخفة الغيب؟ ىل كاف الشبي
 أال يجؿ عميو قػلو: الستكثخُت مغ الخيخ.

 لع يقل فقط: ال أعمع الغيب. 
 لساذا قاؿ: الستكثخُت مغ الخيخ؟ 
 أراد أف يبخىغ ليع، كسا قمت آنًفا.

كىع الحيغ شمبػا مشو معخفة الغيب، أرادكا إنكار نبػتو، كأرادكا اإليحاء بأف معخفة الغيب مغ شأف 
 ذ األمخ كحلظ.الشبػة، كلي

*** 
 ىل شمبػا ذلظ لسرمحتيع أـ لسرمحة الشبي؟

 ".فتذتخؼ كتخبح ،خبخؾ ربظ بالدعخ الخخيز قبل أف يغمػأال يُ " :قاؿ أىل مكة
 قالػا: فتذتخؼ كتخبح، كلع يقػلػا: فشذتخؼ كنخبح. لعميع كاذبػف!

*** 
 رالحة؟لػ عخؼ الشبي صمى هللا عميو كسمع الغيب ىل كاف سيديج في أعسالو ال

ىحا الدؤاؿ قج يشقس القػؿ بأف السخاد مغ الخيخ األعساؿ الرالحة، كىػ قػؿ ابغ جخيج 
 كمجاىج كالحدغ )كسا في كتب التفديخ(.

 ال أعتقج أف أعسالو الرالحة ستختمف بيغ عمع الغيب كعجمو.
 قاؿ ابغ كثيخ معمًقا عمى قػؿ ابغ جخيج:

، كفي ركاية كاف إذا )دائًسا( كسمع كاف ديسة كؼيو نطخ ألف عسل رسػؿ هللا صمى هللا عميو"
كأنو يشطخ إلى هللا عد كجل في جسيع  ،عسل عسبًل أثبتو، فجسيع عسمو كاف عمى مشػاؿ كاحج

 . "أحػالو، الميع إال أف يكػف السخاد أف يخشج غيخه إلى االستعجاد لحلظ، وهللا أعمع
*** 
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 ما قالو السفدخكف:

 .ما يكػف مغ الذّخ كاتقػيتو الجتشبتُ ك ، مغ العسل الرالػح الستكثختُ  -
 .خربةججبة مغ الػسُ لمدشَّة الػسػُ  ألعجدتُ  -
 .لو فػي الخخز الغبلء مغ الخخز، كاستعجدتُ  لعخفتُ  -
 .وفشيو لفعمتُ أعمع ما يخيجه هللا مشي قبل أف يعخّ  لػ كشتُ  -
 بات.ألجبُت مغ سألشي عغ الداعة كسائخ السغيّ  -
 غمب.فمع أُ  أعمع متى يكػف لي الشرخ في الحخب لقاتمتُ  لػ كشتُ  -
*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شعباف  21

 ـ2020نيداف  14

*** 

 باآلية: 2ممحق 

 إذا أشمع هللا رسػلو عمى الغيب فيحا ال يعشي أف الخسػؿ صار عالًسا بالغيب

 مغ أخصاء السفدخيغ

 كلػ كشت أعمع الغيب الستكثخُت مغ الخيخ

أمِمُظ لشفدي نفًعا كال َضًخا إال ما شاَء هللُا كلػ كشُت أعمُع الغيَب الستكثخُت ِمَغ الخيِخ كما ُقْل ال )
ِشَي الدػُء إْف أنا إال نحيٌخ كبذيٌخ لقػـٍ يؤمشػفَ   .188سػرة األعخاؼ  (َمدَّ
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 ما قالو الخازف كاأللػسي:

 ىػ(:725-)الخازف 

 ،كقج جاءت أحاديث في الرحيح بحلظ ،باتفإف قمت: قج أخبخ صمى هللا عميو كسمع عغ السغيّ 
كلػ كشت أعمع ) :فكيف الجسع بيشو كبيغ قػلو ،كىػ مغ أعطع معجداتو صمى هللا عميو كسمع

 ؟ (مغ الخيخ الغيب الستكثختُ 

 قمت: 

كالسعشى ال أعمع الغيب  ،يحتسل أف يكػف قالو صمى هللا عميو كسمع عمى سبيل التػاضع كاألدب
 إال أف يصمعشي هللا عميو كيقجره لي. 

فمسا أشمعو هللا عد كجل  ،كيحتسل أف يكػف قاؿ ذلظ قبل أف يصمعو هللا عد كجل عمى الغيب
غ مِ  ارتزى غِ إال مَ  .اأحجً  وعمى غيب فبل يطيخُ  عالُع الغيب) :أخبخ بو كسا قاؿ تعالى

  . 27-26الجغ  (رسػؿ

ثع بعج ذلظ أضيخه هللا سبحانو كتعالى عغ  ،ىحا الكبلـ مخخج الجػاب عغ سؤاليعأك يكػف خخج 
كداللة عمى صحة نبػتو صمى هللا  ،ليكػف ذلظ معجدة لو ،فأخبخ عشيا ،باتأشياء مغ السغيّ 

 .عميو كسمع

*** 

 ىػ(:1270-)األلػسي 

ة ككاف األمخ الجسّ بات كاستذكمت ىحه اآلية مع ما صح أنو صمى هللا عميو كسمع أخبخ بالسغيّ 
 )...(. ذلظ مغ أعطع معجداتو عميو الربلة كالدبلـ كسا أخبخ، كعجّ 
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لمخازف في الجػاب عغ ذلظ أنو يحتسل أف يكػف ىحا القػؿ مشو عميو « لباب التأكيل»كفي 
ال أف يصمعشي هللا تعالى إالربلة كالدبلـ عمى سبيل التػاضع كاألدب، كالسعشى ال أعمع الغيب 

  .ره ليعميو كيقجّ 

  .فمسا أشمعو أخبخ بو ،صمعو هللا تعالى عمى الغيبكيحتسل أف يكػف قاؿ ذلظ قبل أف يُ 

ثع بعج ذلظ أضيخه هللا تعالى عمى أشياء  ،أك يكػف خخج ىحا الكبلـ مخخج الجػاب عغ سؤاليع
كداللة عمى صحة نبػتو صمى هللا عميو كسمع انتيى، كؼيو  ،ليكػف ذلظ معجدة لو ،باتمغ السغيّ 

 .تأمل؛ ككبلـ بعس السحققيغ يذيخ إلى تخجيح األكؿ

*** 

 تعميق عمى الخازف كاأللػسي:

ال كجو لبلستذكاؿ، كال معشى ليحه اإلجابات، ذلظ ألف هللا إذا أشمع رسػلو عمى الغيب ال يعشي 
ع الغيب ىػ هللا، كالغيب كاسع غيخ محجكد، ال يحيط ىحا أف الخسػؿ صار عالًسا بالغيب! فعال

 محجكد. غيخُ  بو إال عمعٌ 

مثل ىحه الصخكحات كمثل ىحه اإلجابات إنسا تؤدؼ إلى تذػير عقػؿ شبلب الذخيعة 
 كالجراسات اإلسبلمية خرػًصا، كالسدمسيغ عسػًما، وهللا أعمع.

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441شعباف  22

 ـ2020نيداف  15
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" ىػ الحي خمقُكع ِمغ نفٍذ واحجٍة وجعَل مشيا زوَجيا لَيْدُكَغ إلييا  189األعخاؼ سػرة  7
ت بِو فمسَّا أثقمْت َدَعَػا هللَا ربَّيسا لِئْغ آتيَتشا صالًحا لشكػنغَّ  اىا َحَسمْت َحْسبًل خؽيًفا فسخَّ فمسَّا تغذَّ

 ِمَغ الذاكخيَغ "
   

 قاؿ األلػسي:
 ".كلمعمساء فييا كبلـ شػيل كنداع عخيس ،ىحه اآلية عشجؼ مغ السذكبلت"

*** 
 صالًحا: سػًيا، سميًسا. كقج يكػف الربلح بسا ىػ أعّع مغ ىحا.

 قاؿ الصبخؼ:
الربلح فػي استػاء الػخػمق. كالربلح فػي الجيغ،  :مشيا ،الربلح قج يذسل معانػي كثػيخة"

 ". كالربلح فػي العقل كالتجبػيخ
 ***  

كحػاء فعميشا أف ندتحزخ ىشا أف ىحا أكؿ حسل تحسمو امخأة! ماذا تحسل؟ إذا تعمقت اآلية بآدـ 
 مغ أيغ يخخج الحسل؟

*** 
قػلو: )ىػ الحؼ خمقكع مغ نفٍذ كاحجٍة كجعل مشيا زكجيا ليدكغ إلييا( قج يكػف في الدكجيغ: 

 آدـ كحػاء.
 كقاؿ بعزيع: عاـ في كل زكجيغ، كىػ ما أرجحو.

 قاؿ األلػسي:
ا لتدكشػا كجعل أزكاجكع مشكع أيًز  ،اا كاحجً  تعالى أعمع ىػ الحؼ خمقكع جشدً كأف السعشى وهللا"

 ".إلييغ
  كمشيع مغ قاؿ: مغ نفذ كاحجة: مغ األب آدـ.
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ال ريب أنيا في  190+ اآلية  189متعمًقا بآدـ كحػاء، فإف تتسة اآلية  189إذا كاف أكؿ اآلية 
 زكجيغ مذخَكيغ.

 قاال: لشكػنغ مغ الذاكخيغ.
 ؼ حجث: كانا مغ السذخكيغ!الح

*** 
 لع يقل:

 عسا يذخكاف.
 السثشى جسع.

*** 
 فتعالى هللا عسا يذخكػف:

 قاؿ ابغ عاشػر:
ا عمى ميداف كىػ مجيء الكبلـ متدنً  ،غ مغ البجيعمحدّ  (فتعالى هللا عسا يذخكػف )في جسمة "

 ."الذعخ، مغ غيخ أف يكػف قريجة، فإف ىحه الجسمة تجخل في ميداف الَخمل
 

: ليصسئغ إلييا كيدتأنذ بيا. تغذاىا: كاقعيا. مخَّت بو: مخت بيحا الحسل الخؽيف اليدكغ إليي
كسيل عمييا إلى أف أثقمت. أثقمت: ثقل حسميا، كصارت تذعخ بثقمو بعج أف كاف خؽيًفا. دعػا: 

قل: )لشكػنغ أؼ كل مشيسا دعا. اقخأ: َدَعَػا، كال تقخأ: َدَعْػا. صالًحا: كلًجا صالًحا، سػًيا. لع ي
 شاكَخْيغ(.

 
" فمسَّا آتاُىسا صالًحا جعبل لُو شخكاَء ؼيسا آتاُىسا فتعالى هللُا عسَّا  190سػرة األعخاؼ 7

 ُيذخكػَف "
 

كزكجتو، أك السذخكػف مغ ذرية آدـ: أقػاؿ. لو: : السقرػد آدـ كحػاء، أك ابغ آدـ جعبل 
 أك السعشى: عسا يذخكاف ىسا كأمثاليسا. السثشى جسع.(. . لع يقل: )عسا يذخكاف
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 " أُيذِخكػَف ما ال َيخمُق شيًئا وىع ُيخَمقػَف "       191سػرة األعخاؼ 7
 

: كىػ ُيخمق. أيذخكػف خمقػف شيًئا كىع ُيخمقػف. لع يقل: أيذخكػف مغ ال يَ التقجيخ 
 !كىي ال تخمق شيًئا، بل ىي مخمػقةاألصشاـ، 

 
 وال َيدتصيعػَف ليع نرًخا وال أنفَديع َيشرخوَف ""  192سػرة األعخاؼ  7
 

لعابجييع. لع يقل: )كال يشرخكف أنفديع(.  : لعابجييا،يدتصيعػف: أؼ األصشاـ. ليع 
 :أنفديع: أؼ األصشاـ. السعشى

 : كال يدتصيعػف ليع نرًخا كال ألنفديع.أؼ -
 :  كال يدتصيعػف ليع كال ألنفديع نرًخا.أك -
 ا ليع كال ألنفديع.:  كال يدتصيعػف نرخً أك -
 :  كال يدتصيعػف ليع نرًخا كال يدتصيعػف أف يشرخكا أنفَديع.أك -

 الحع في الرياغة القخآنية مػافقة الفاصمة القخآنية كرؤكس اآلؼ.
 ىحا التحميل يداعج عمى إدراؾ التفشغ في التعبيخ ألغخاض ببلغية.

: ال يدتصيعػف يشرخكف"، أؼ صيعػف نرَخكع كال أنفَديعال يدت: "197انطخ أيًزا اآلية  
 نرخكع كال نرخ أنفديع.

 
" وإْف َتْجُعػىع إلى الُيَجى ال يتَّبعػكع سػاٌء عميكع أدعػُتسػىع أـ أنتع  193سػرة األعخاؼ  7

 صامتػَف " 
 

: إف أنتع تجعػىع. لع يقل: تجعػىع: الػاك: فاعل. ىع: مفعػؿ، كالسقرػد: األصشاـ. أؼ 
رتيع كسػاٌء عمييع أأنحك اليسدة لمتدػية، كالتي في قػلو: ": األلف أىع)أـ لع تجعػىع(. أدعػتسػ 
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ػاٌء عميكع أدعػتسػىع أـ َصستُّع( )معاني القخآف س(. لع يقل: )6أـ لع تشحرىع ال يؤمشػف" )البقخة 
(. كما أراه ىػ أنو 1/266(. قاؿ السجاشعي: إلفادة الساضي كالسزارع )الشكت 1/401لمفّخاء 

ٌء عميكع سػاية. لع يقل: )ا، وهللا أعمع، كما اختاره ؼيو مخاعاة الفاصمة القخآنيجػز ىحا كىح
؟ يعػد عمى السذخكيغ، كىػ . عمى مغ يعػد ىحا الزسيخ السترل(أدعػتسػىع أـ لع تجعػىع

ىل السعاني الحيغ ليع كتب قػؿ الحدغ، أك عمى األصشاـ، كىػ قػؿ أىل السعاني. كالسقرػد بأ
معاني القخآف لمفخاء، معاني القخآف لؤلخفر، معاني القخآف لمدجاج، خآف )بعشػاف: معاني الق

دائي، سشغ أبي داكد، سشغ الشعمى غخار أىل الدشغ في الحجيث ) (، كىحامعاني القخآف لمشحاس
 (. سشغ ابغ ماجو، سشغ التخمحؼ

 (.57اليجػ فمغ ييتجكا إًذا أبًجا " )الكيف : " كإف تجعيع إلى كفي مػضع آخخ 
 " بححؼ الػاك.تجعيع " :الكيف " بإثبات الػاك، كفي" تجعػىع :في األعخاؼف 
في األعخاؼ خصاب لجسع )لحلظ قاؿ: "ال يتبعػكع"، كلع يقل: ال يتبعػؾ(، كأصل الفعل  

، كقػلظ  تتجخكا تخبحػا. تجتيجكا تشجحػا، إفْ  : إفْ " تجعػنيع" ححفت مشو الشػف لمجـد
" تجعػىع"،  :الشبي صمى هللا عميو كسمع، كأصل الفعلكفي الكيف خصاب لػاحج، كىػ  

، كقػلظ  تجتيج تشجح. : إفْ ححفت مشو الػاك لمجـد
 
" إفَّ الحيَغ تْجُعػَف ِمغ دوِف هللِا عباٌد أمثاُلكع فاْدُعػىع فميدتجيبػا لكع  194سػرة األعخاؼ 7

 إْف كشتع صادقيَغ "
 

ا : فميدتجيبػ غ الجعاء. فميدتجيبػا لكعتْجعػف مغ دكف هللا: تْجعػف األصشاـ. تجعػف: م 
: الـ كتػبيخ لسغ يعبجكنيا. فميدتجيبػا: البلـ: تعجيد لؤلصشاـ دعاءكع. كىحا أمخ تعجيد كتػبيخ

. صادقيغ لع : في أنيع آلية يدتحقػف العبادة كالجعاء. األمخ. يدتجيبػا: فعل مزارع مجدـك
 يقل: إف كانػا صادقيغ.
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أَلُيْع َأْرُجٌل َيسُذػَف بيا أـ ليع أْيٍج َيبِصُذػَف بيا أـ ليع أْعُيٌغ "  195سػرة األعخاؼ  7
 ُيْبِرخوَف بيا أـ ليع آذاٌف َيدسُعػَف بيا قل اْدُعػا شخكاَءكع ُثعَّ ِكيجوِف فبل ُتْشِطخوِف "

 
ما : بػف بيا لمجفاع عشكع. يبرخكف بيا: يزخ يبصذػف بيا يسذػف بيا: في مرالحكع. 

: دعاءكع. السعبػد أضعف مغ العابج. فالسعبػد ليذ لو رجل كع. يدسعػف بيايشفعكع كما يزخ 
 كال يج كال عيغ كال أذف، بخبلؼ عابجه. فسغ العجب أف يعبج الفاضُل السفزػَؿ! مغ العجب أف

: فبل : فبل ُتْشِطخكني: كيجكني. فبل ُتْشِطخكفِ يعبج اإلنداُف الجساَد! شخكاءكع: أصشامكع. ِكيجكفِ 
فػا الشبي صمى هللا عميو كسمع بأصشاميع أف تمحق األذػ بو. فتحجاىع الشبي تسيمػني.  كانػا خػَّ

 بيحا الكبلـ الػارد في اآلية.
: " ليع قمػب ال يفقيػف بيا كليع أعيغ ال يبرخكف بيا كليع آذاف ال 179راجع اآلية  

 يدسعػف بيا ".
 
َؿ  196سػرة األعخاؼ 7  الكتاَب وىػ يتػلَّى الرالحيَغ "" إفَّ َوِليَِّي هللُا الحي ندَّ

فإذا صمحتع  ، الحافع. الكتاب: القخآف. كىػ يتػلى الرالحيغ: مشكع،: الشاصخالػلي 
 تػالكع. 

 
 " والحيَغ تْجُعػَف ِمغ دوِنِو ال َيدتصيعػَف نرَخكع وال أنفَديع يشُرخوَف " 197سػرة األعخاؼ 7
 

: أؼ كال األصشاـ. كال أنفديع يشرخكف تجعػف: تعبجكف. الحيغ تجعػف مغ دكنو:  
كمعطع ألفاضيا. لع يقل: )كال يدتصيعػف نرخ  192اآلية يدتصيعػف نرخ أنفديع. كخر معشى 

 (. أنفديع
 
" وإْف َتْجُعػىع إلى الُيَجى ال َيْدَسُعػا وَتخاىع َيشُطخوَف إليَظ وىع ال  198سػرة األعخاؼ 7

 ُيْبِرخوَف "
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كف إليظ كىع ال األصشاـ، أك مغ يعبجكنيا. كأرجح الثاني. كتخاىع يشطخ : أؼ كإف تجعػىع 

: صاركا كأصشاميع! ىحا االنتقاؿ مغ الكبلـ عغ األصشاـ إلى الكبلـ عغ عبَّادىا يبرخكف 
 انتقاؿ ؼيو دقة كخفاء، كىػ مػجػد في عجد مغ السػاضع في القخآف. 

 
 ِؼ وأْعِخْض عِغ الجاىميَغ "" ُخِح العفَػ وأُمْخ بالُعخْ  199سػرة األعخاؼ  7
 

تفديخ عغ السحنبيغ، كالخفق بالسؤمشيغ ): يجخل ؼيو صمة القاشعيغ، كالعفػ خح العفػ 
:  كاليف السالية، فالعفػ ىشا بسعشى(. كمغ الخفق بالسؤمشيغ الخفق بيع في الت7/344القخشبي 

الصاقة(. قاؿ تعالى: الحاجة كالحؼ يحتسمو السسػلػف )التكميف بقجر  فزل الساؿ الفائس عغ
(، كقاؿ تعالى: "ال يكمف هللا نفًدا إال كسعيا" 219؟ قل: العفػ" )البقخة كيدألػنظ ماذا يشفقػف "

قػاؿ كاألفعاؿ. : بالسعخكؼ، الجسيل السدتحدغ مغ األ(. بالعخؼ4/287( )الكامل 286)البقخة 
و بالحمع. كىحا خصاب الدفو بالدفو، بل قابمْ  يع بالسثل. ال تقابلِ : ال تعاممْ أعخض عغ الجاىميغ

 لمشبي كتأديب لجسيع الخمق.  
 
 " وإما َيشَدَغشَّظ ِمَغ الذيصاِف َنْدٌغ فاستِعْح باهلِل إنَُّو سسيٌع عميٌع " 200سػرة األعخاؼ  7
 

 : الجخػؿ في أمخ إلفداده.يشدغشظ: يػسػس لظ. كأصل الشدغ 
يع" ذيصاف ندغ فاستعح باهلل إنو ىػ الدسيع العمكإما يشدغشظ مغ الكفي مػضع آخخ: " 

 .38يشدغشظ: راجع في نػف التػكيج البقخة (. 36 مْت ّر )فُ 
 

الجسمة قبل ذلظ "، ك : "إنو ىػ الدسيع العميعمْت ّر "، كفي فُ : "إنو سسيع عميعففي األعخاؼ 
ات شبو لآلي، حيث أعجَّ ججكاًل 424انطخ دليل اآليات متذابية األلفاظ ص كاحجة ال تختمف )

 (.جكاًل آخخ قبمو لآليات الستصابقة(، كجالستصابقة )أؼ الستذابية
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خوا فإذا ىع  201سػرة األعخاؼ  7 يع شائٌف ِمَغ الذيصاِف تحكَّ " إفَّ الحيَغ اتََّقػا إذا مدَّ

 ُمْبِرُخوَف "
 

أمخ هللا  : تحكخكا هللا، أكشائف: كسػسة، كأصمو مغ: شاؼ يصػؼ حػؿ الذيء. تحكخكا 
 : السعشى أف الذيصاف يصسذ البرائخ. كنييو. فإذا ىع مبرخكف 

 
ونيع في الغّي ثع ال ُيْقِرخوَف " 202سػرة األعخاؼ  7  " وإخػاُنيع َيُسجُّ
 

كنيع. الغي: : الذياشيغ يسجّ إخػانيع  كف الكفار. يسجكنيع: يعيشػنيع. كفي قخاءة: ُيِسجُّ
خ بسعشى كاحج.: ال يتػانػف، ال الزبلؿ. ال ُيْقِرخكف  خكف. أقرخ كقرَّ  يكفُّػف، ال يقرِّ

 ايع في الغي أنيع ال يألػنيع جيجً كأعطع مغ اإلمجاد ل :أؼ ،لمتختيب الختبي :ثعقاؿ ابغ عاشػر: 
 .في االزدياد مغ اإلغػاء، فمحلظ تجج إخػانيع أكبخ الغاكيغ

 
َتيا ُقْل إنَّسا أتَِّبُع ما يػَحى إليَّ ِمغ " وإذا لْع تأِتيع بآيٍة قاُلػا لػال اْجَتَبيْ  203سػرة األعخاؼ  7

 ربِّي ىحا برائُخ ِمغ ربِّكع وىًجى ورحسٌة لقػـٍ ُيؤمشػَف "
 

ػيغ، ألنيا : اقخأىا بزع الخاء بجكف تشتيا: اختختيا، اختمقتيا. برائخُ : معجدة. اجتبيآية 
حجج  كتعتبخكف،:  ما تبرخكف بو حا الػحي، ىحا القخآف. برائخ: ىمسشػعة مغ الرخؼ. ىحا

 : اقخأىا بالتشػيغ السخفػع ال بالتشػيغ السشرػب.كاضحة كبخاىيغ بيشة. كرحسةٌ 
 
 " وإذا ُقِخئ القخآُف فاستسُعػا لُو وأنِرُتػا لعمَّكع ُتْخَحُسػَف " 204سػرة األعخاؼ  7
 



697 

 

(. 25األنعاـ تعالى: "كمشيع مغ يدتسع إليظ" ) : استسَع لو، كاستسَع إليو. قاؿيقاؿ 
 القخآف رحسة، االستساع إليو رحسة، كالعسل بو رحسة.: ال تتكمسػا أثشاء تبلكة القخآف. رتػاأن

 خحسػف: أنرتػا ُتخحسػا، أك اسألػا هللا القبػؿ كالخحسة.لعمكع تُ 
 
" واذكْخ ربََّظ في نفِدَظ تزخًُّعا وخيفًة ودوَف الجيِخ ِمَغ القػِؿ بالُغُجوِّ  205سػرة األعخاؼ  7

 ال تكْغ ِمَغ الغافميَغ "واآلصاِؿ و 
 

تزخًعا: بالخزػع كالتحلل. خيفة: مغ هللا. دكف الجيخ: دكف الجيخ كفػؽ الدخ. الغجك:  
ادعػا ربكع : "55أكؿ الشيار. اآلصاؿ: جسع أصيل: آخخ الشيار، أؼ: في كل كقت. في اآلية 

ال تكْغ: الخصاب لمشبي كالسخاد  : عغ ذكخ هللا.خًعا كخؽيًة إنو ال يحب السعتجيغ". الغافميغتز
 أمتو.

 
" إفَّ الحيَغ عشَج ربَِّظ ال َيدتكبخوَف عغ عبادتِو ويدبِّحػَنُو ولُو  206سػرة األعخاؼ 7

 َيدججوَف " 
  
: أال فميفعل البذخ ىػنو عسا ال يميق بو. السعشىيشدّ  :حػنوالحيغ عشج ربظ: السبلئكة. يدبّ  

ضع كالتدبيح كالدجػد. في نياية ىحه اآلية سجػد تبلكة، فعل ىؤالء السبلئكة مغ حيث التػا
 (.دجػد مع السبلئكة. لع يقل: )كيدججكف لوكىي أكؿ سججة تبلكة في القخآف. السقرػد ال

*** 
 / سػرة األنفاؿ8
" يدألػنَظ عِغ األنفاِؿ ُقِل األنفاُؿ هلِل والخسػِؿ فاتَُّقػا هللَا وأصِمحػا ذاَت  1سػرة األنفاؿ  8

 بيِشكع وأشيُعػا هللَا ورسػَلُو إْف كشتع ُمؤمشيَغ "
 
 : كثيخ الشَفل، كثيخ العصاء. َفل: غشيسة، فيء، عصاء. َنػْ األنفاؿ: جسع نَفل  
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بعج قدسة الغشائع، كأصمو الشافمة: الديادة عمى الػاجب، : ما يفُزل مغ الستاع كنحػه كقيل: الشَفل
 : الحكع فييا.خسػؿة الشافمة. األنفاؿ  كال: الربلكمشو

 
َبْيغ مغ : أصمحػا أحػالكع. كالة، العبلقة بيشكع كبيغ غيخكع، أؼ: الرمذات البيغ 

يخدَّ أىل القػة عمى أىل : أف الػصل، كالقصع. كقاؿ بعس العمساء: معشى اآلية: األضجاد، تعشي
 غشائع بجر.: كانػا اختمفػا في قدسة (. أصمحػا ذات بيشكع2/82الزعف )تفديخ الساكردؼ 

 
" إنَّسا السؤمشػَف الحيَغ إذا ُذِكَخ هللُا َوِجمْت قمػُبيع وإذا ُتِمَيْت عمييع آياُتُو  2سػرة األنفاؿ  8

 زادْتيع إيساًنا وعمى ربِّيع يتػكمػَف " 
 

 : استذعار الخػؼ.كجمت: خافت. الػَجل 
كاتخاذ األسباب، كإال : جعمو ككيبًل، يتػلى أمخه. كالتػكل يكػف بعج العسل تػكل عميو 

مػف عمى هللا حق تػكمو لخزقتع  صار تػاكبًل. قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع : لػ أنكع َتػكَّ
، 4/573البصػف، سشغ التخمحؼ مسمػءة ساًصا )جائعة( كتخكح بصانػًا )كسا يخزؽ الصيخ تغجك خِ 

ع عمى غيخه كضيّ اتكل  : إذا(. يقاؿ: كاكل فبلف52ك  1/30حدغ صحيح، كمدشج أحسج  :كقاؿ
: اتكل كٌل مشيسا عمى صاحبو في عمى اآلخخ. تػاكبل الكبلـ كل كلّّ : اتأمخه. تػاكل القـػ

 (.إذا اعتسج غيَخه في أمخه. لع يقل: )كيتػكمػف عمى ربيع: مةالكبلـ. رجل ُكَكمة ُتكَ 
 
 " الحيَغ ُيؿيسػَف الربلَة ومسَّا رزقشاىع ُيشفقػَف " 3سػرة األنفاؿ 8
 

 (.كيشفقػف مسا رزقشاىع: )لع يقل  
 
 " أولئَظ ىُع السؤمشػَف حًقا ليع درجاٌت عشَج ربِّيع ومغفخٌة وِرزٌؽ كخيٌع " 4سػرة األنفاؿ 8
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 : في الجشة.ليع: في الجشة. أك درجات 
 
 " كسا أخخجَظ ربَُّظ ِمغ بيِتَظ بالحقِّ وإفَّ فخيًقا ِمَغ السؤمشيَغ لكارىػَف " 5سػرة األنفاؿ  8
 

 : لمقتاؿ، خػًفا مغ القتل أك مغ الخدارة لعجـ االستعجاد.أخخجظ: لمقتاؿ. لكارىػف 
 :خ فييا السفدخكف أقػاالً : ما ىحه الكاؼ؟ كبأؼ شيء تتعمق؟ ذككسا
تو عمييع إال أنو أصمح ليع. كحلظ: "كسا ( مع مذق1" قل األنفاؿ  كالخسػؿ " )اآلية  -

 لو إال أنو أصمح ليع. " مع كخاىتيعأخخجظ ربظ مغ بيتظ بالحق
 ".ىحا الحق "كسا أخخجظ ربظ مغ بيتظ بالحق -
 ( متكخىيغ، كسا تكخىػا إخخاجظ مغ بيتظ بالحق."يجادلػنظ في الحق" )اآلية التالية -

 
ىحا ما حار ؼيو السفدخكف، كاختمفػا ؼيو اختبلفػًا كثيًخا. كقج ساؽ أبػ حياف فييا خسدة عذخ 

: ما حدغ شيئػًا مغ ىحه األقػاؿ، كقاؿه، ثع ذكخ أنو لع يدتقػاًل، في ثبلث صفحات مغ تفديخ 
مّخ بي شيء مذكل مثل ىحا، كلعل َثعَّ مححكًفا يرح بو السعشى، كما كقفت ؼيو ألحج مغ 

، كانطخ معاني 5/272أبػ حياف ع ذكخ تفديًخا لو رآه في مشامو )السفدخيغ عمى شيء شائل، ث
(. إني أتخؾ تفديخ ىحه الكاؼ  تعالى، 9/263 ، كتفديخ ابغ عاشػر2/318القخآف لؤلخفر 

 كلعمو سبحانو يفتح  تفديخىا مدتؿببًل، أك تبقى تفديًخا استأثخ هللا بعمسو.
 
 " ُيجادلػنَظ في الحقِّ بعَج ما تبيََّغ كأنَّسا ُيداقػَف إلى السػِت وىع َيشطخوَف " 6سػرة األنفاؿ 8
 

إذ : ال إلى القتاؿ، فخضو. يداقػف إلى السػتػابو، أك : صالحق: القتاؿ يػـ بجر. تبيغ 
 (. : )مغ بعِج ما تبيغ: يشطخكنو، يشتطخكنو. لع يقللع يكػنػا مدتعجيغ لو. يشطخكف 
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وف أفَّ غيَخ ذاِت الذػكِة  7سػرة األنفاؿ  8 " وإذ َيِعُجكع هللُا إحجى الصائفتيِغ أنَّيا لكع وَتػدُّ
 " بكمساتِو ويقصَع دابَخ الكافخيغَ قَّ تكػُف لكع ويخيُج هللُا أْف ُيِحقَّ الح

: العيخ كالشفيخ. السقرػد بالعيخ اإلبل التي تحسل الِسيخة، كىي قافمة أبي سؽياف الصائفتاف 
: استشفار السذخكيغ لمجفاع عغ العيخ. كمشو السحسَّمة باألمػاؿ، كالشفيخ الصائفة التي خخجت مغ

مػاؿ العيخ، ألنيع كانػا محتاجيغ لؤل :الجير. غيخ ذات الذػكة: غيخ ذات الدبلح، أؼ
ه، أكامخه. يقصع دابخ الكافخيغ: : كعػدحق الحق بكمساتو: يطيخ الجيغ. كمساتوكالصعاـ. يُ 

 (.هللا أف تكػف إحجػ الصائفتيغ لكعكإذ يعجكع يدتأصل الكافخيغ. لع يقل: )
 
 السجخمػَف "" ِلُيِحقَّ الحقَّ وُيْبِصَل الباشَل ولػ َكخَِه  8سػرة األنفاؿ 8
 

: السجخمػف  اإلسبلـ كليبصل الذخؾ. السجخمػف: السذخكػف، الكافخكف. كلػ كخه ليطيخ 
 ذلظ. 

 
كع بألٍف ِمَغ السبلئكة ُمْخِدفيَغ " 9سػرة األنفاؿ  8  " إذ تدتغيثػَف ربَّكع فاستجاَب لكع أنِّي ُمِسجُّ
 

عزيع بعًزا. َرِدَفو خدؼ ب: متتابعيغ، يخدفيغتدتغيثػف: تصمبػف الغػث، الشرخ. مُ  
ػف ثبلثسائة : جئت بعجه. ككاف السذخكػف ألف مقاتل، كالسدمسكأردفو: لحقو كألحقو. َرِدفت فبلًنا

 قل: ؼيدتجيب.لع ي " : بالسزارع، فاستجاب : بالساضي.كبزعة عذخ فقط. الحع: " تدتغيثػف 
 
كع وما الشرُخ إال ِمغ عشِج هللِا " وما َجعمُو هللُا إال ُبذخى ولتصسئغَّ بِو قمػبُ  10سػرة األنفاؿ 8

 إفَّ هللَا عديٌد حكيٌع "
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: سػاء كاف ما الشرخ إال مغ عشج هللا: لكع بالشرخ. ك جعمو: جعل ىحا اإلمجاد. بذخػ  
عديد: قػؼ. حكيع: يزع كل بالسبلئكة أك بغيخ مبلئكة. فالشرخ مغ هللا كليذ مغ السبلئكة. 

 شيء في مػضعو.
 
َخكع بِو  11سػرة األنفاؿ  8 ُؿ عميكع ِمَغ الدساِء ماًء ِلُيصيِّ يكُع الشعاَس أَمَشًة ِمْشُو ويشدِّ " إذ يغذِّ

ـَ "   وُيحِىَب عشكع ِرْجَد الذيصاِف وِلَيْخِبَط عمى قمػِبكع ويثبَِّت بِو األقجا
 

أمشة: أمانػًا. يغذيكع الشعاَس: ُيجخل )هللا( عميكع الشعاَس كيجعمو كالِغذاء: الِغصاء.  
انػا : ماء السصخ، ككشسأنيشة الشفذ كزكاؿ الخػؼ. مشو: مغ هللا. ماء :كأصل األماف أك األمغ

كسػستو، كيجه. ليخبط  :رجد الذيصاف : مغ األحجاث كالجشابات.قج عجمػا الساء. ليصيخكع بو
يثبت بساء السصخ : عمى قمػبكع: ليقػييا. كمشو: فبلف رابط الجأش: قػؼ القمب. يثبت بو األقجاـ

": جاءت في البجاية حخاء، فبل تدػخ األقجاـ فييا. الحع : "بواألقجاـ، ألف الساء يمبج رماؿ الر
كليخبط بو عمى  ،ف: كيحىب بو عشكع رجد الذيصايخكفي الشياية، كلع تجئ في الػسط. التقج

 (. قمػبكع. لع يقل: )كيثبت بو أقجامكع
 
بَُّظ إلى السبلئكِة أنِّي معكع فثبُِّتػا الحيَغ آمُشػا سُألقي في " إذ ُيػِحي ر  12سػرة األنفاؿ  8

 قمػِب الحيَغ كفُخوا الخُّْعَب فاضِخُبػا فػَؽ األعشاِؽ واضِخُبػا مشيع كلَّ َبشاٍف "
 

لمسبلئكة.  ىشا تػا: األمخأك أف هللا مع السدمسيغ. فثبّ  : أف هللا مع السبلئكة،أني معكع 
 :لسفاصل مشيا. اضخبػا فػؽ األعشاؽمغ اليجيغ كالخجميغ، أك ا: أشخاؼ األصابع البشاف

 اضخبػا الخؤكس.  -
 : صمة. اضخبػا األعشاؽ. فػؽ  -
 اضخبػا أعمى األعشاؽ.   -
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" ذلَظ بأنَّيع شاقُّػا هللَا ورسػَلُو وَمغ ُيذاِقِق هللَا ورسػَلُو فإفَّ هللَا شجيُج  13سػرة األنفاؿ  8
 العقاِب "

 
يزع نفدو في شق : يخالف، (. يذاقق4آخخ: "كمغ يذاؽِّ هللا" )الحذخ كفي مػضع  

 كالعقاب ىشا عمى أيجيكع. : فإف هللا يعاؾبو عقاًبا شجيًجا.آخخ. شجيج العقاب: لو. لع يقل
 
  " ذلُكْع فُحوقػُه وأفَّ لمكافخيَغ عحاَب الشاِر " 14سػرة األنفاؿ 8
 

: )كأف لكع عحاب الشار: في اآلخخة. لع يقلذلكع: العقاب. فحكقػه: في الجنيا. عحاب  
 (.  الشار

 
 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إذا لِقيُتُع الحيَغ كفُخوا َزْحًفا فبل ُتػلُّػىُع األدباَر " 15سػرة األنفاؿ 8
 

نيع لكثختيع يدحفػف زحًفا. : مجتسعيغ كأفبل تػلػىع األدبار: ال تفخكا كتشيدمػا. زحًفا 
سػىع زاحفيغ، أك يدحفػف. األدبار: : إذا لقيتالدحف: الجنػ قميبًل قميبًل. التقجيخ زحًفا: حاؿ. كقيل:

 : الطيػر. كالجُبخ في األصل: خبلؼ الُقبل. كانطخ قػلو تعالى
الحيغ كفخكا " إف يكغ مشكع عذخكف صابخكف يغمبػا مائتيغ كإف يكغ مشكع مائة يغمبػا ألًفا مغ  -

 (.65بأنيع قـػ ال يفقيػف" )اآلية 
" اآلف خفف هللا عشكع كعمع أف ؼيكع ضعًفا فإف يكغ مشكع مائة صابخة يغمبػا مائتيغ كإف يكغ  -

(. فالسؤمغ القػؼ ال يفّخ مغ 66غ" )اآلية مشكع ألف يغمبػا ألفيغ بإذف هللا وهللا مع الرابخي
ا زاد عجد القتاؿ إال إذا زاد عجد السذخكيغ عمى عذخة أضعاؼ. كالسؤمغ الزعيف ال يفّخ إال إذ

، كمحىب أبي حشيفة أنو خاص  األعجاء عمى الزعف. كمحىب الذافعي أف ىحا عمى العسـػ
 بأىل بجر.  
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ًدا إلى فئٍة فقج باَء  16سػرة األنفاؿ  8 " وَمغ ُيَػلِّيع يػمئٍح ُدُبَخُه إال متحخًِّفا لقتاٍؿ أو متحيِّ
 بغزٍب ِمَغ هللِا ومأواُه جيشَُّع وبئَذ السريُخ "

 
: ييخب ليصمب. يفخُّ ليكّخ، خًفا لقتاؿ: شائفة أخخػ. يتحخَّؼ لقتاؿ: يسيل إليو، أكمتح 

. فالفّخ قج يكػف خجعة حخبية. يتحيد إل ى فئة: يشزع إلى جساعة )أخخػ(، فالحخب فخّّ ككخّّ
 بئذ: فعل ماض. السريخ: فاعل. : رجع.يشزع إلى حيِّد جساعة. باء

 
ػىع ولكغَّ هللَا قتَميع وما َرَمْيَت إذ َرَمْيَت ولكغَّ هللَا َرَمى وِلُيْبمي " فمْع َتْقُتم 17سػرة األنفاؿ  8

 السؤمشيَغ مشُو َببلًء َحَدًشا إفَّ هللَا سسيٌع عميٌع " 
    

أخح الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ؾبزة  ػىع كلكغ هللا رمى )فأصاب(.: كلع تخملع يقل 
: شاىت الػجػه. فمع يبق أحج مشيع إال أصاب التخاب اب كرمى بيا كجػه السذخكيغ، كقاؿمغ تخ 

عيشيو كمشخخيو. فالخسػؿ رمى تخاًبا قميبًل، وهللا جعمو كثيًخا. كالخسػؿ رمى بالتخاب بعزيع، وهللا 
: أحدغ إلى الجسيع. الببلء الحدغ: الشعسة )الطفخ كالغشيسة(. ُيْبمي: ُيْشعع. أببلهأكصل التخاب 

ْبمي السؤمشيغ مشو إببلًء حدًشا(، ِليُ ليسدة تدسى ىسدة الدمب.  لع يقل: )اإليو، أزاؿ ببلءه، ىحه 
يغ مشو ببلًء حدًشا(. الببلء كليبتمي السؤمشْبُمػ السؤمشيغ مشو ببلًء حدًشا(. كلع يقل: )ِليَ كلع يقل: )

 سسيع: لجعائكع. عميع: بحالكع. كالشرخ كالغشيسة.  الحدغ: نعسة الثػاب
 

 :كانطخ قػلو تعالى
 : إنباًتا.(، لع يقل17بتكع مغ األرض نباًتا " )نػح " وهللا أن -
 ل.: بتقبّ (، لع يقل37ؿ حدغ، كأنبتيا نباًتا حدًشا" )آؿ عسخاف ميا ربيا بقبػ " فتقبّ  -
 
 " ذلُكع وأفَّ هللَا ُمػِىُغ كيِج الكافخيَغ " 18سػرة األنفاؿ  8
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: مكخ، حيمة، قػة. مػىغ: مزعف. كيج ذلكع: أؼ القتل كغيخه. كأف هللا: كاعمسػا أف هللا. 
 لع يقل: )ذلكع أف هللا مػىغ كيج الكافخيغ(.عف السؤمشيغ. هللا يػىغ قػة الكافخيغ، كيقػؼ ض

ٌغ كيَج الكافخيغ.كفي قخاءتيغ أخخييغ  : مػىٌغ كيَج الكافخيغ، ُمَػىِّ
 
فيػ خيٌخ لكع وإْف تعػُدوا َنُعْج " إْف َتدتفِتُحػا فقج جاءكُع الفتُح وإْف تشتُيػا  19سػرة األنفاؿ  8

 ولغ ُتْغِشَي عشكع فئُتكع شيًئا ولػ كُثَخْت وأفَّ هللَا مَع السؤمشيَغ "
 

 : عغكع في الجسمة األكلى. كإف تشتيػا: خصاب لمسذخكيغ عمى سبيل التياإف تدتفتحػ  
 :فئتكع تغشي عشكع: تفيجكع. ُعْج : إلى نرخ السؤمشيغ.القتاؿ. كإف تعػدكا : إلى القتاؿ. نَ 

: إف تصمبػا جساعتكع. الفتح: الشرخ. تدتفتحػا: تدتشرخكا، تصمبػا الفتح )الشرخ(. السعشى
تقجيخ : كإفَّ هللا، عمى االستئشاؼ. كالالشرخ مغ غيخكع عميكع. كفي قخاءةالشرخ فقج جاءكع 

التقجيخ: كأف هللا مع  ئتكع.: كألف هللا مع السؤمشيغ لغ تغشي عشكع ف"عمى قخاءة فتح ىسدة "أف
 السؤمشيغ كلػ قّمػا.

 
 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا أشيعػا هللَا ورسػَلُو وال َتَػلَّْػا عشُو وأنُتع َتدسعػَف " 20سػرة األنفاؿ 8
 

: ألنكع مؤمشػف، أما الكفار فيع الحيغ . تدسعػف خسػؿػا: تتػلػا: تعخضػا. عشو: عغ التػل 
ػف معشى في اآلية التالية. التػلي بعج الدساع أشج إثًسا. كربسا يكال يدسعػف، كسا سيأتي 

 .قخآف" : تدسعػنو أؼ ال"تدسعػف 
 
 " وال تكػُنػا كالحيَغ قاُلػا سِسْعشا وىع ال َيْدسُعػَف " 21سػرة األنفاؿ 8
 

: كال تكػنػا كالكفار. الدسع يقتزي اإلجابة، أما سساعيع فيػ مجخد سساع. فيع ال أؼ 
 ا يدسعػف، كسا سيأتي في اآلية التالية.يعقمػف م
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عُّ الُبْكُع الحيَغ ال َيعقمػَف " 22سػرة األنفاؿ 8  " إفَّ شخَّ الجوابِّ عشَج هللِا الرُّ
 

: : الحيغ ال يدسعػف. البكعى األرض مغ إنداف أك حيػاف. الرعّ عم : كل ما يجبّ الجكاب 
 . ، بل بذخِّ الجكابّ بالجكابّ  : الكفار. شبييعحيغ ال يتكمسػف. كالسقرػد باآليةال
 
 " ولػ َعِمَع هللُا فيِيع َخْيًخا ألسسَعُيع ولػ أسسَعُيع لَتَػلَّْػا وُىع ُمعِخضػَف " 23سػرة األنفاؿ 8
 

 معخضػف: عغ اإليساف.. ىخبػاذا سسعػا ال يعسمػف. تػلػا: ػف، كإفيع ال يدسع 
 
استجيُبػا هلِل ولمخسػِؿ إذا دعاُكع لسا ُيحييكع واعمُسػا " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا  24سػرة األنفاؿ  8

 أفَّ هللَا َيُحػُؿ بيَغ الَسْخِء وقمبِو وأنَّو إليِو ُتْحَذُخوَف "
 

 ( ىل يعػد عمى هللا، أـ عمى الخسػؿ، أـ أف األمخ كاحج؟دعاكع: فاعل: )دعا 
ا. يحػؿ بيغ السخء . يحػؿ: يجعل حائبًل: مانعً الجنيا كاآلخخةفي سا يحييكع: دعاكع ل 

: تححيخ مغ التأجيل كالتدػيف كحث كاإليساف، أك بيغ السخء كعقمو )أك عدمو( : بيغ السخءكقمبو
(. 43ؿ بيشيسا السػج فكاف مغ السغخقيغ" )ىػد كحاؿ تعالى: "عمى السبادرة خذية السػانع. قا

تحذخكف(. لع يقل: )كأنكع (. لع يقل: )كأنكع إليو 54"كحيل بيشيع كبيغ ما يذتيػف" )سبأ 
 (.تحذخكف إليو

 
 
" واتَُّقػا فتشًة ال ُتريَبغَّ الحيَغ ضمُسػا مشكع خاصًة واعمُسػا أفَّ هللَا شجيُج  25سػرة األنفاؿ  8

  العقاِب " 
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 : عحاًبا، عقاًبا، عقػبة. فتشة 
افة إلى السدؤكلية فيشاؾ مدؤكلية جساعية، تتعمق باألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ،  باإلض

اًل. كىحا ىػ الفخدية. فإذا قرخ السجتسع في السحاسبة شاعت الفتغ، كصار السجتسع كمو مدؤك 
" الحؼ إذا قاـ بو البعس سقط عغ الباقيغ، كإذا لع يقع بو البعس، أك قامػا معشى "فخض الكفاية

: بل تريبكع عامة، صةال تريبغ الحيغ ضمسػا مشكع خا بو بسا ال يكفي، ُعجَّ الجسيع مدؤكليغ.
 بل تريب الحيغ ضمسػا كالحيغ سكتػا.

*** 
 باآلية: 1ممحق 

 كاتقػا فتشة ال تريبغ: ماذا تعشي ىشا نػف التػكيج؟
 ال تريبغ:

 نػف التػكيج ىشا ال تؤكج الشفي، بل تؤكج اإلثبات: تريبّغ الحيغ ضمسػا كالحيغ لع يشكخكا الطمع.
 )قارف كتب التفديخ(.

*** 
 الحجيث:في 

فأصاب بعزيع  ،َمَثل القاِئع عمى حجكد هللا كالػاِقع فييا كسثل قػـٍ اسَتَيُسػا عمى سفيشة -
فكاف الحيغ في أسفميا إذا اْسَتَقْػا مغ الساء مخّكا عمى َمغ  ،كبعزيع أسفميا ،أعبلىا

فإف يتخكػىع كما أرادكا  ،غ فػقشاا كلع نؤذ مَ لػ أنا خخقشا في نريبشا خخقً  :فػقيع فقالػا
 )صحيح البخارؼ(. اكإف أخحكا عمى أيجييع َنَجْػا َكَنَجْػا جسيعً  ،اىمكػا جسيعً 

رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع فقالت لو: يا رسػؿ عغ زيشب بشت جحر أنيا سألت  -
 )صحيح مدمع(. بثخقاؿ: نعع إذا كثخ ال ؟هللا، أنيمظ كفيشا الرالحػف 

 الطالع فمع يأخحكا عمى يجه أكشظ أف يعسيع هللا تعالى بعقابالشاس إذا رأكا إف   -
   )التخمحؼ(.
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فجالدػىع في مجالديع  ،فمع يشتيػا ،لسا كقعت بشػ إسخائيل في السعاصي نياىع عمساؤىع -
كلعشيع عمى لداف داكد  ،فزخب هللا تعالى قمػب بعزيع ببعس ،ككاكمػىع كشاربػىع
 )التخمحؼ(. ا يعتجكف ذلظ بسا عرػا ككانػ  ،كعيدى ابغ مخيع

*** 
 الجسعة:

 ىػ1441ذك القعجة  13
 202تسػز  03

*** 
 باآلية: 2ممحق 

 أقػاؿ غيخ مقبػلة نقميا السفدخكف 

 . 25األنفاؿ  (كاتَُّقػا فتشًة ال ُتريَبغَّ الحيَغ ضمُسػا مشكع خاصًة كاعمُسػا أفَّ هللَا شجيُج العقابِ )
 قاؿ ابغ عصية:  -

تأكيبلت، أسبقيا إلى الشفذ أف يخيج هللا أف يححر جسيع السؤمشيغ مغ ىحه اآلية تحتسل "
 ". إف أصابت لع تخز الطمسة فقط، بل تريب الكل مغ ضالع كبخؼء ،فتشة

 قػلو: )ضالع كبخؼء( غيخ صحيح، فسغ ال يشكخ الطمع ليذ بخيًئا.
 قاؿ أبػ حياف:  -

بل تعّع الرالح  ،الطالعىحا الخصاب ضاىخه العسػـ باتقاء الفتشة التي ال تختّز ب"
 . "كالصالح

 قػلو: )الرالح كالصالح( غيخ صحيح.
  .)أبػ حياف( عمى أف تكػف ناـية (ال تريبغّ ) :خّخج السبّخد كالفخاء كالدجاج قخاءة -

 أقػؿ: ال كجو ألف تكػف ناـية.
  )أبػ حياف(.ىػ عمى معشى الجعاء  (ال تريبغّ ) :قاؿ األخفر -

 أقػؿ: ال كجو لو!
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 الذػكاني ما قالو القخشبي، كمزى!نقل  -
*** 

 الجسعة:
 ىػ1441ذك القعجة  13
 ـ2020تسػز  03
 
" واذُكخوا إذ أنُتع قميٌل ُمدتزعفػَف في األرِض تخافػَف أْف يتخصََّفكُع  26سػرة األنفاؿ  8

 الشاُس فآواكع وأيَّجكع بشرخِه ورزقكع ِمَغ الصيباِت لعمَّكع َتذكخوَف "
. كاليـػ صار يتخصفشا ناس آخخكف،: مذخكػ قخيرالشاس  ألنشا لع  ، أك فارس كالخـك

: الغشائع كالشعع. نحفع كلع نذكخ! لع يقل: كاذكخكا إذ كشتع. الخصف: األخح بدخعة. الصيبات
كىي مرصمح اقترادؼ إسبلمي، كعكدو: الخبائث. تذكخكف: هللا : الدمع الصيبة، الصيبات

 (. قميبًل مدتزعفيغ في األرضذ كشتع كاذكخكا إعمييا. لع يقل: )
 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تخػُنػا هللَا والخسػَؿ وتخػُنػا أماناِتكع وأنتع  27سػرة األنفاؿ 8

 تعمسػَف "
 

 .46ك 41ك 27ك 24ك 20ك 13هللا كالخسػؿ: في اآلية 
عميو مغ التكاليف : ما ائتسشكع هللا اتبعػا القخآف كالدشة. أماناتكع : أؼا هللا كالخسػؿال تخػنػ 

معصػفة عمى  : أؼ كال تخػنػا أماناتكع،ائع كالػكاالت. كتخػنػا أماناتكعكالسػاثيق كالعيػد كالػد
ككثيًخا ما يصخح  !أكثخ خيانة األمانة في عرخنا ىحا: أف ذلظ خيانة. ما الشيي األكؿ. تعمسػف 

ىحا السػضػع اليػـ في األدبيات الغخبية في باب نطخية الػكالة، كمذكمة األصيل كالػكيل، 
 كالسخاشخة األخبلؾية.    

 
 " واعمسػا أنَّسا أمػاُلكع وأوالُدكع فتشٌة وأفَّ هللَا عشَجُه أجٌخ عطيٌع " 28سػرة األنفاؿ  8
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ف أمػالكع كأكالدكع : كاعمسػا أفتشة: خبخ. التقجيخأنسا: كافة كمكفػفة. أمػالكع: مبتجأ.  

ىيشا )كفي سػرة التغابغ أيًزا  ع: اختبار. سساى. فتشة(فَّ عشج هللا أجًخا عطيًساكأ): فتشة. لع يقل
إف مغ ختبار بيع. كسساىع عجًكا في قػلو: "( فتشة اعتباًرا بسا يشاؿ اإلنداف مغ اال15اآلية 

: " زيِّغ يتػلج مشيع. كجعميع زيشة في قػلو(، اعتباًرا بسا 14التغابغ ) ع"أزكاجكع كأكالدكع عجًكا لك
مِة لمشاس حبُّ الذيػات مغ الشداِء كالبشيَغ كالقشاشيِخ السقشصخِة مغ الحىب كالفزة كالخي ِل السدػَّ

ـِ كالحخِث" )آؿ عسخاف   (. 624مفخدات ص ا بأحػاؿ الشاس في تديشيع بيع )(، اعتبارً 14كاألنعا
 

 (.9كع كال أكالُدكع عغ ذكخ هللا " )السشافقػف : " ال ُتمِيكع أمػالُ كقاؿ تعالى 
 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إْف تتَُّقػا هللَا َيجعْل لكع ُفخقاًنا وُيكفِّْخ عشكع سيئاِتكع  29سػرة األنفاؿ  8

 وَيغِفْخ لكع وهللُا ذو الفزِل العطيِع "
 

الحق كالباشل، بيغ الخيخ كالذخ، بيغ الرػاب كالخصأ.  : معياًرا تفخقػف بو بيغفخقاًنا 
فسغ ال إيساف لو ال فخقاف لو. ما أحػجشا في العمـػ كالبحػث العمسية كالربلت االجتساعية 

  كغيخىا إلى مثل ىحا الفخقاف.
*** 

 ممحق باآلية:
  ما الفخؽ بيغ تكفيخ الديئات كالسغفخة؟

هللَا َيجعْل لكع ُفخقاًنا كُيكفِّْخ عشكع سيئاِتكع كَيغِفْخ لكع وهللُا ذك  يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إْف تتَُّقػا)
 .29( األنفاؿ الفزِل العطيعِ 

 
 أضغ أف السغفخة ىي الشتيجة.

 نتيجة الُسقاّصة بيغ الحدشات كالديئات.
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 نتيجة مػجبة.
 رصيج مػجب.
 ُحكع مػجب.

 )قارْف ما نقمػه عغ ابغ الؿيع في بعس السػاقع(.
*** 

 قاؿ الخازؼ: 
لئبل يمـد  ،كمغ السغفخة إزالتيا في الؿيامة ،اعمع أف السخاد مغ تكفيخ الديئات ستخىا في الجنيا"

   ".التكخار
 )كنقمو أبػ حياف كاأللػسي كابغ عاشػر ببل إحالة(.

*** 
 الثبلثاء:

 ىػ1441ذك القعجة  17
 ـ2020تسػز  07
 
كفُخوا لُيْثِبُتػَؾ أو َيقتُمػَؾ أو ُيخِخُجػَؾ وَيْسُكخوَف " وإذ َيسكُخ بَظ الحيَغ  30سػرة األنفاؿ  8

 وَيْسُكُخ هللُا وهللُا خيُخ الساكخيَغ "
 

: مغ باب ؾ، يخخجػؾ إلى السشفى. يسكخ هللا: يشفػ لُيثبتػؾ: لَيحبدػؾ. يخخجػؾ 
السذاكمة، أؼ إحباط مكخىع، أك الجداء عمى مكخىع، أك مغ باب السكخ الحدغ، كىػ لصف 

: )كمكخكا 54في ىحه اآلية: )كيسكخكف كيسكخ هللا وهللا خيخ الساكخيغ(. كفي آؿ عسخاف التجبيخ. 
 كمكخ هللا وهللا خيخ الساكخيغ(.

 
الػا قج سِسْعشا لػ نذاُء لقمشا مثَل ىحا إْف ىحا " وإذا ُتْتَمى عمييع آياُتشا ق 31سػرة األنفاؿ  8

 إال أساشيُخ األوليَغ "



711 

 

 
ػا بدػرة أك أقل، : ىحا غيخ صحيح، ألف هللا تحجاىع أف يأتلػ نذاء لقمشا مثل ىحا 

 : األمع: أكاذيب، خخافات. األكليغساشيخ: ما ىحا. أىحا كعجدكا. آياتشا: آيات القخآف. إفْ 
 . ا(لػ شئشا لقمشا مثمي اسسعشاىقج ): الساضية. لع يقل

 
" وإذ قاُلػا الميعَّ إْف كاَف ىحا ىػ الحقَّ ِمغ عشِجَؾ فأْمِصْخ عميشا حجارًة ِمَغ  32سػرة األنفاؿ  8

 الدساِء أِو ائِتشا بعحاٍب أليٍع "
 

" فرل، أك خبخ كاف مشرػب. كالزسيخ السشفرل: "ىػ :الحقكإذ قالػا: كاذكخ إذ قالػا.  
، الشاس اليـػ يقػلػف في مثل ىحا خ مغعساد. ككثي كؼيو قخاءة، كيكػف : إف كاف ىحا ىػ الحقُّ

األكلى أفزل. قج يكػف : خبخه. كالجسمة خبخ كاف. كالقخاءة اإلعخاب عشجئح: ىػ: مبتجأ. الحقُّ 
(. أؼ الدساء حجارة مغ األرض(، أك: )حجارة مغ الدساء، ال مغ األرضفأمصخ مغ السعشى: )

". فالحجارة إما أف تكػف مغ سجخكر متعمقاف بالفعل: "أمصخ"، أك باالسع: "حجارةار كالإف الج
األرض كلكشيا تشدؿ مغ الدساء، أك أنيا ىي أصبًل مغ الدساء، ال مغ األرض. كقػليع ىحا يجؿ 
عمى أنيع غيخ مؤمشيغ بالعحاب، كأنيع يدتعجمػنو، فمػ كانػا مؤمشيغ بو ما قالػا ىحا. فيػ نػع 

 ة كالتيكع.مغ الدخخي
 
َبيع وىع َيدتغِفخوَف " 33سػرة األنفاؿ 8 َبُيع وأنَت فيِيع وما كاَف هللُا معحِّ  " وما كاَف هللُا ِليعحِّ
 

: نبي هللا صمى هللا ليعحبيع: جسيًعا )عحاب استئراؿ(. قاؿ ابغ عباس: في اآلية أماناف 
فيػ باؽ إلى يػـ الؿيامة. لع يقل: عميو كسمع، كاالستغفار. أما الشبي فقج مزى، كأما االستغفار 

بيع كىع يدتغفخكف كما )   (.كاف هللا ليعحِّ
*** 

 ممحق باآلية:
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 ما الفخؽ بيغ )كما كاف هللا ليعحبيع( )كما كاف هللا معحبيع(؟
َبيع كىع َيدتغِفخكفَ ) َبُيع كأنَت فيِيع كما كاَف هللُا معحِّ  .33( األنفاؿ كما كاَف هللُا ِليعحِّ
 

 ليعّحبيع:
 .مزارع مشرػب بأف السزسخة بعج الـ الجحػدفعل 
 .الشفيتأكيج تفيج كىي 

 
 معّحبيع:

 اسع فاعل.
 

 في اآلية جسمتاف:
 الجسمة األكلى: )كما كاف هللا ليعّحبيع كأنت فييع(.

 الجسمة الثانية: )كما كاف هللا معّحبيع كىع يدتغفخكف(.
 .(ما كاف)كمتا الجسمتيغ مشؽية بػ: 

 دخمت فييا الـ الجحػد عمى الفعل السزارع )يعحبيع(، كىحه البلـ تؤكج الشفي.الجسمة األكلى 
 الجسمة الثانية: لع تجخل فييا الـ الجحػد.

 فكاف الشفي في الجسمة األكلى آكج مغ الشفي في الجسمة الثانية.
 كىحا يجؿ عمى تعطيع شأف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع.

 وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 الثبلثاء:
 ىػ1441ذك القعجة  17
 ـ2020تسػز  07
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ـِ " وما ليع أال يعحََّبيُع هللُا وىع 34سػرة األنفاؿ 8 وَف عِغ السدجِج الحخا وما كاُنػا  َيُرجُّ
 أولياَءُه إْف أولياُؤُه إال الستَُّقػَف ولكغَّ أكثَخىع ال َيعمسػَف "

 
و. أؼ كما : كما لمعجكؿ بيا عغ كما ليع أال يعحبيع هللا: لساذا ال يعحبيع هللا. كما ليع: 

: السؤمشػف. : ما. الستقػف لو ال يعحبيع. يرجُّكف: الشاَس. كما كانػا أكلياءه: ليدػا ىع أكلياءه. إفْ 
: لع تفخد ليا آية ػف ىع ال يعمسأكلياء لمسدجج الحخاـ. كلكغ أكثخ هللا ىػ الحؼ عيغ السؤمشيغ 

 ال يعمسػف: ىحا. مدتقمة.
 
" وما كاَف صبلُتيع عشَج البيِت إال ُمكاًء وَتْرِجيًة فحوُقػا العحاَب بسا كشُتع  35سػرة األنفاؿ  8

 تكفخوَف "
 

: صفيًخا كترؽيًقا )فتح الخحسغ مكاًء كترجيةلع يقل: كما كانت. صبلة: مؤنث مجازؼ.  
(، كىػ ما يفعمو الشاس اليـػ في السحافل الدياسية كالخياضية كالفشية. بسا كشتع 220ص 

فميحكقػا ): . أك(قػا العحاب بسا كانػا كافخيغفميحك ): : بدبب كفخكع في الجنيا. لع يقلتكفخكف 
 .(العحاب بكفخىع

 
وا عغ سبيِل هللِا فدُيشفقػَنيا ثع  36سػرة األنفاؿ  8 " إفَّ الحيَغ كفُخوا ُيشِفقػَف أمػاَليع ِلَيُرجُّ

 جيشََّع ُيْحَذُخوَف "تكػُف عميِيع َحْدخًة ثع ُيغَمُبػَف والحيَغ كفُخوا إلى 
 

: لع يجعميا آية ا. كالحيغ كفخكا إلى جيشع يحذخكف : يشفقػنيحدخة: نجًما كتأسًفا. لع يقل 
 .(حذخكف ىع إلى جيشع يُ ك )قل: لع يمدتقمة. 

 
كىحا اإلنفاؽ مذاىج في عرخنا ىحا، إذ تخصج الجكؿ الغخبية الغشية مبالغ ضخسة ليحا  

.  الغخض، كلكغ نجاحيا مػىـػ
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" ِلَيِسْيَد هللُا الخبيَث ِمَغ الصيِِّب وَيجعَل الخبيَث بعَزُو عمى بعٍس فَيْخُكَسُو  37سػرة األنفاؿ 8

  جسيًعا ؼيجعَمُو في جيشََّع أولئَظ ىُع الخاسخوَف "
 

: (. الخبيث: الكافخ، أك الحخاـ. الصيب2/264كفي قخاءة: ليسيَِّد )معجع القخاءات  
كالصيب متعمقاف بالبذخ. : ىحا يفيج أف الخبيث و في جيشعسؤمغ، أك الحبلؿ. ؼيجعمال

 : ألنفديع كألمػاليع. الخاسخكف 
 
" ُقْل لمحيَغ كفُخوا إْف َيشتُيػا ُيغفْخ ليع ما قج َسمَف وإْف يعػُدوا فقج مزْت   38سػرة األنفاؿ  8

ليَغ "  ُسشَُّة األوَّ
 

: ىحا الجدء مغ اآلية يػافق سمف ى. إف يشتيػا يغفخ ليع ما قج: مزيشتيػا: عغ الكفخ. سمف
 :ؿ أبػ سعيج أحسج بغ دمحم الدبيخؼ شعًخا مػزكًنا.  قا

 
 يدػتػجب العفػ الفتى إذا اعتخْؼ      ثػع انتيى عسا أتػػاه كاقتػخْؼ  

 (إف يشتيػا ُيغفخ ليع ما قج سمْف )    لقػلو سبحانو فػػي السعتػػخْؼ             
 

: فقج مزت سشة هللا في سشة األكليغ : إلى الكفخ. فقج مزت(. كإف يعػدكا4/213)القخشبي 
األمع الساضية التي كحبت بآيات هللا كعانجت الحق فأىمكيا هللا، كعحبيا عحاب استئراؿ، 

 لع يقل: كإف يعػدكا نعج )إلى تعحيبيع(. فالجسمة الثانية مغ اآلية إذف تيجيج ليع ككعيج.
 
ال تكػَف فتشٌة ويكػَف الجيُغ كمُُّو هلِل فإْف انتَيػا فإفَّ هللَا " وقاِتمػُىع حتى  39سػرة األنفاؿ  8

 بسا َيعسمػَف بريٌخ "
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: " فتشة " مشرػبة، فتشة: شخؾ. تكػف: ىشا تامة، بسعشى: تػجج، كلػ كانت ناقرة لكانت 
شخؾ في أؼ شيء ؼيو. انتيػا: عغ  أك ال : أؼ ال شخؾ ؼيو،عمى أنيا خبخ كاف. الجيغ كمو 

 : كيثيبيع عميو.ؾ. لع يقل: )فإف هللا بريخ بسا يعسمػف(. أؼالذخ 
 
 " وإْف َتَػلَّْػا فاعمُسػا أفَّ هللَا مػالُكع ِنْعَع الَسْػَلى وِنْعَع الشريُخ " 40سػرة األنفاؿ 8
 

(. تػلػا: أعخضػا. مػالكع: ناصخكع. الشريخ: الشاصخ. لع يقل: )نعع السػلى كالشريخ 
السجح. السػلى: فاعل مخفػع. كالسخرػص بالسجح مححكؼ، تقجيخه: نعع: فعل ماض إلنذاء 

 اسع الجبللة هللا.
*** 

 الجدء العاشخ
ولحي الُقْخَبى  يٍء فأفَّ هلِل خُسَدُو ولمخسػؿِ " واْعمُسػا أنَّسا غِشسُتع ِمغ ش 41سػرة األنفاؿ  8

دْلشا عمى عبِجنا يػـَ الُفخقاِف يػـَ واليتاَمى والسداكيِغ وابِغ الدبيِل إْف كشُتع آمشُتع باهلِل وما َأن
 التَقى الَجْسعاِف وهللُا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "  

 
 "  : اقخأىا بفتح اليسدة، ال بكدخىا. كمغ حيث المغة يجػز الفتح كالكدخ."فأفَّ
(، كلمسقاتميغ الغانسيغ أربعة : أؼ ليؤالء الخسذ )مرارؼ خسذ الغشيسة"خُسَدو" 

 األخساس الباؾية.
 

: أقارب : لبيت هللا. لمخسػؿ: كلمخميفة مغ بعجه. لحؼ القخبى: أقارب الخسػؿ، كقيل 
عبجنا كرسػلشا. أندلشا عمى : ي الدفخ. عبجنا: السشقصع فالقائع بأمػر األمة. ابغ الدبيل الخميفة
)وهللا . لع يقل: السؤمشيغ، كجسع الكافخيغ: جسع . يـػ الفخقاف: يـػ بجر. الجسعاف: الػحيعبجنا

 (.ءقجيخ عمى كل شي
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كُب أسفَل مشُكع ولػ  42سػرة األنفاؿ  8 " إذ أنُتع بالُعْجوِة الجنيا وُىع بالُعْجوِة الُقْرَػى والخَّ
تػاعجُتع الختمفُتع في السيعاِد ولكْغ ِليْقزَي هللُا أمًخا كاَف مفعػاًل ِلييِمَظ َمغ َىَمَظ عغ بيِّشٍة 

شٍة   وإفَّ هللَا لدسيٌع عميٌع  "وَيْحَيى َمغ حيَّ عغ بيِّ
 

خكب : البعيجة. الالعجكة: الجانب، الذفيخ. العجكة الجنيا: القخيبة )مغ السجيشة(. القرػػ  
: أؼ لسا انزبط ختمفتع في السيعادلػ تػاعجتع ال: عيخ أبي سؽياف أسفل الػادؼ. ك أسفل مشكع

: : مقخًرا. ييمظ: يسػت. بيشةسع بيشكع عمى غيخ ميعاد. مفعػالً السيعاد بيشكع. أؼ إف هللا ج
سسيع:  معجدة. فانترار السدمسيغ في معخكة بجر كاف مغ السعجدات الخارقة لمدشغ كالعادات.

 : بأحػالكع. لجعائكع. عميع
 
" إذ ُيِخيَكُيُع هللُا في مشاِمَظ قميبًل ولػ أراَكٌيع كثيًخا لفِذمُتع ولتشازعُتع في  43سػرة األنفاؿ 8

  َسمََّع إنَُّو عميٌع بحاِت الرجوِر "األمِخ ولكغَّ هللاَ 
 

اذكخ يا دمحم إذ يخيظ هللا السذخكيغ في مشامظ قمة، ليقػيكع عمى السػاجية، كليخفع  
. لتشازعتع في (لفذمتَ )لقتاؿ كال تتشازعػا ؼيو.  لع يقل: معشػياتكع، كلكي تشجحػا في قخار ا
: عميع يع مغ التشازع. عميع بحات الرجكر: سمَّسظ كسمَّساألمخ: ىل نقاتل أـ ال نقاتل. سمَّع

ما يرمحيع باألسخار الشفدية لمبذخ، ألنو ىػ الحؼ خمقيع، كىػ الحؼ يعمع كيف يعامميع، كيعمع 
 )إنو عميع بسا في الرجكر(.لع يقل: (. كما يرمحػف لو. لع يقل: )إنو بحات الرجكر عميع

 
في أعيِشكع قميبًل وُيَقمُِّمُكع في أعيِشيع ِليقزَي  " وإذ ُيخيُكُسػُىع إذ التقيُتع  44سػرة األنفاؿ  8

 هللُا أمًخا كاَف مفعػاًل وإلى هللِا ُتْخَجُع األمػُر "
 

مكع في أعيشيع، ليحجث القتاؿ. فمػ رأيتسػىع كثيًخا ألحجستع عغ ميع في أعيشكع، كقمّ قمّ  
 ني.القتاؿ، كلػ رأككع كثيًخا ألحجسػا ىع. كىحا يجخل في عمع الشفذ القخآ
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 (.مكع في أعيشيعيع في أعيشكع، كيقمّ مكإذ يقمّ لع يقل: ) 
(، بل غايخ بيغ في أعيشكع قميبًل كيخييسػىع كحلظكإذ يخيكسػىع إذ التقيتع كلع يقل: ) 

رؤية : معيع في السعخكة. كىحه الخؤية الثانية غ باب التفشغ في الكبلـ. التقيتعالجسمتيغ، كىحا م
: كميا تع االلتحاـ بيشكع. تخجع األمػر : مقخًرا. لػال ما قمَّل ككثَّخ لسامفعػالً يقطة ال رؤية مشاـ. 

 مغ قتاؿ كنرخ كغيخ ذلظ.
 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إذا لِقيُتْع فئًة فاثُبتػا واذكُخوا هللَا كثيًخا لعمَّكع ُتفِمُحػَف  45سػرة األنفاؿ 8
 " 
 

كا. اذكخكا هللا  هللا يداعج عمى الثبات، كىػ أمخ فصخؼ عشج السؤمغ، : ذكخ اثبتػا: ال تفخُّ
ذلظ : أؼ إذا فعمتع : تفػزكف بالشرخ. لعمكع تفمحػف سا في مثل ىحه السشاسبات. تفمحػف سي ال

، ما لع تكغ : ىشا ال يخاد مشيا الذظ كاالحتساؿ، كسا ىػ األمخ عشج البذخفإنكع مفمحػف. لعل
 .ثسة مػانع

 
إفَّ هللَا ػا هللَا ورسػَلُو وال َتشاَزُعػا فتفَذُمػا وتحىَب ريُحكع واصِبُخوا " وأشيعُ  46سػرة األنفاؿ  8

 مَع الرابخيَغ "     
: عمى ك دكلتكع، أك ىيبتكع. اصبخكا: قػتكع، أك شػكتكع، أتتشازعػا. ريحكعال تشازعػا: ال  

كالبحث العمسي، الحخب كشجائجىا. الربخ ميع جًجا في الحخب كفي الدمع، في الجياد العدكخؼ 
 غ صبخ ضفخ.كفي كل شيء. مَ 

 
وَف عغ  47سػرة األنفاؿ  8 " وال تكػُنػا كالحيَغ خخُجػا ِمغ دياِرىع َبَصًخا وِرئاَء الشاِس وَيُرجُّ

 سبيِل هللِا وهللُا بسا يعسمػَف ُمحيٌط "
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ب، : شػيانػًا كتكبًخا. كالصخب يقارب البصخ، كحخكفيسا كاحجة مع اختبلؼ التختيبصًخا 
تعتخؼ اإلنداف مغ الفخح.  : خفةأكؿ الكمسة أك في آخخىا. كالصخب فحخؼ الباء يأتي في

ؿ كالثخكة. رئاء : عجـ الؿياـ بحق الشعسة، كصخفيا عغ كجييا، أك سػء الترخؼ في الساكالبصخ
لع  ىحا تيجيج. كف: الشاس. يعسمػف: يعسمػنو. محيط: عميع.الشاس: لمخياء كالفخخ كالثشاء. يرجّ 

 (.قل: )وهللا محيط بسا يعسمػف ي
 
" وإذ زيََّغ ليُع الذيصاُف أعساَليع وقاَؿ ال غالَب لكُع اليػـَ ِمَغ الشاِس وإنِّي  48سػرة األنفاؿ  8

جاٌر لكع فمسَّا تخاءِت الفئتاِف نػَكَز عمى عِقَبْيِو وقاَؿ إنِّي بخيٌء مشكع إنِّي أرى ما ال َتَخْوَف إنِّي 
 شجيُج العقاِب "أخاُؼ هللَا وهللُا 

 
كل مشيسا األخخػ. نكز عمى عقبيو:  : رأتلكع: مجيخ، ناصخ، معيغ. تخاءت جارٌ  

: أرػ السبلئكة خكف : بخؼء مغ جػاركع. أرػ ما ال ترجع )أؼ الذيصاف(، أحجع. بخؼء مشكع
ػؿ الذيصاف في معخكة بجر. لع يقل: : ىحا مغ تتسة قشرخة السؤمشيغ. هللا شجيج العقابيشدلػف ل

 (.)كىػ شجيج العقاب
تفيج اآلية أف الذيصاف قج يديغ لمشاس األعساؿ الديئة، كلكشو في لحطة ما يشدحب  

كتفيج اآلية أف الذيصاف يخاؼ هللا، كىحا  كيتخؾ كيتبخأ. فتبخؤكا مغ الذيصاف قبل أف يتبخأ مشكع.
 بجىي.
*** 

 ممحق باآلية:
 ىل الذيصاف يخاؼ هللا؟

أعساَليع كقاَؿ ال غالَب لكُع اليػـَ ِمَغ الشاِس كإنِّي جاٌر لكع فمسَّا تخاءِت  كإذ زيََّغ ليُع الذيصافُ )
الفئتاِف نػَكَز عمى عِقَبْيِو كقاَؿ إنِّي بخؼٌء مشكع إنِّي أرػ ما ال َتَخْكَف إنِّي أخاُؼ هللَا وهللُا شجيُج 

 .48األنفاؿ  (العقابِ 
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 في مػضع آخخ:
ْيَصاِف ِإْذ َقاؿَ ) ( ِلئْلِْنَداِف اْكُفْخ َفَمسَّا َكَفَخ َقاَؿ ِإنِّي َبِخؼٌء ِمْشَظ ِإنِّي َأَخاُؼ َّللاََّ َربَّ اْلَعاَلِسيغَ  َكَسَثِل الذَّ

 .16الحذخ
*** 

 بأنو صجؽ في األكلى ككحب في الثانية! قتادةالسفدخكف تشاقمػا قػؿ 
 أنا أرػ حدب ضاىخ اآلية أف الذيصاف يخاؼ هللا.

  تعالى.فإنو يعمع حجسو بالشدبة 
 كىػ الحؼ شمب مغ هللا:

(قاَؿ ربِّي فأنِطْخني إلى يػـِ ُيبعثػفَ ) الِحْجخ  . قاؿ فإنظ مغ السشطخيغ إلى يػـ الػقت السعمـػ
36-38 . 

 لػ لع يعتقج باهلل لسا شمب مشو سبحانو!
 هللا ىػ الحؼ ككمو بجكره في الجنيا، كىػ الحؼ أعصاه صبلحيات كثيخة!

 يفيج أنو كاف في قػلو كاذًبا. كلع يخد في اآلية ما
 لع يقل: )إني أخاؼ هللا وهللا يذيج إنو لكاذب(.

 .1كقػلو: )وهللا يذيج إف السشافقيغ لكاذبػف( السشافقػف 
كالقػؿ بأنو يخاؼ هللا ال يتختب عميو بالزخكرة العبادة كالصاعة. فقج يقػؿ الذيصاف أك اإلنداف: 

 هللا.إني أخاؼ هللا، كلكشو ال يمتـد شاعة 
 كقػؿ السفدخيغ بأف الذيصاف خاؼ عمى نفدو، أال يعشي ىحا أنيا خاؼ مغ هللا عمى نفدو؟!

 أف ُييمكشي ؼيسغ ُييمظ. إني أخاؼ هللا عصاء: قاؿ
 ػ مغ اليػؿ أنو يكػف اليـػ الحؼ ُأنطخ إليو.كغيخه: بل خاؼ مسا رأ الدجاج كقاؿ

 
لمتقخيب نقػؿ: حتى الكافخ، كإبميذ رأُس الكفخ، عشجما يقع في مأزؽ فإنو يحكخ هللا، كلػ مغ ك 

 غيخ شعػر! كلػ لع يقرج! كىحا يعشي أنو يخافو كيخجػه! فإذا عاد إلى األمغ عاد إلى الكفخ!
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416


721 

 

 مغ الذيصاف.إذا كاف اإلنداف ال يخاؼ هللا فيػ أسػأ 
 كإني أخذى أف يؤدؼ القػؿ بأنو ال يخاؼ هللا أخذى أف يؤدؼ إلى تأليو الذيصاف!
 كالقػؿ بأنو يخاؼ هللا ىػ قػؿ في ىحا السػضع، أؼ قج ال يقػلو في كل مػضع.

 كإذا صجؽ في قػلو: )إني أرػ ما ال تخكف( لساذا ال يرجؽ في قػلو )إني أخاؼ هللا(؟!
 الذيصاف، معاذ هللا!ليذ ىحا دفاًعا عغ 

عمى كل حاؿ يرعب التخجيح بيغ القػؿ بأنو يخاؼ هللا صادًقا، كبيغ القػؿ كاذًبا. كنحغ ال 
 نعمع عغ الذيصاف إال ما أعمسشا هللا بو. وهللا أعمع بالتخكيبة الشفدية ليحا الذيصاف.

 فميكغ في السدألة قػالف.
 !تادةقكال يمـد السفدخيغ أف يقمج بعزيع بعًزا في قػؿ 

 :قتادةقاؿ 
 كحب وهللا عجّك هللا.

 أقػؿ:
 ليتو قاؿ رأيو كلع يقدع باهلل!

! كالسفّدخكف لع يجخمػا إلى قمب الذيصاف حتى حؿيقة خاؼ هللا ربسا الذيصاف في ىحه المحطة
 يعمسػا ىل قاؿ ما قاؿ صجًقا أك كحًبا! 

 وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 األربعاء:
 ىػ1441ذك القعجة  18
 ـ2020ز تسػ  08
 
إذ يقػُؿ السشافقػَف والحيَغ في قمػِبيع مخٌض َغخَّ ىؤالِء ديُشيع وَمغ يتػكْل " 49سػرة األنفاؿ 8

 هللِا فإفَّ هللَا عديٌد حكيٌع "عمى 
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ع كضشػا أنيع مشترخكف. كمغ : السدمسيغ. أؼ اغتخَّ السدمسػف بجيشيمخض: شظ. ىؤالء 
الجسمة، إذ تبيغ أف السغخكريغ ىع السذخكػف كليذ : لعل ىشاؾ ححًفا مقجًرا قبل ىحه يتػكل

كيقجر عمى  ،ل عميو: غالب يشرخ مغ يتػكالسدمسػف متػكمػف عمى هللا. عديدالسدمسيغ. ف
كمغ يتػكل كمغ يتػكل عمى هللا ال تكتخثػا لقػؿ السشافقيغ  تػكمػا عمى هللا : نرختو. التقجيخ

 عمى هللا فإف هللا عديد حكيع.
 
اَرىع " ولػ تَخى إذ َيتػفَّى الحيَغ كفُخوا السبلئكُة َيزِخُبػَف وجػَىيع وأدب 50 سػرة األنفاؿ8

 وُذوقػا عحاَب الحخيِق "  
سبلئكة: مبلئكة السػت. السبلئكة: فاعل مؤخخ. الحيغ كفخكا: مفعػؿ اللع يقل: )تتػفى(.  

يػىع، جكجػىيع إذا كا: القُبل. يزخبػف كجػىيع كأدبارىع : جسع دُبخ، كىػ خبلؼبو مقجـ. أدبار
: ذكقػا. ىحه غ كرائيع. كذكقػا: كيقػلػف ليع: يزخبػنيع مغ أماميع كمكأدبارىع إذا ىدمػىع. أك

 اآلية ال تجرؼ ىل ىي في معخكة بجر أـ في اآلخخة، أـ أف أكليا في بجر كآخخىا في اآلخخة.
 
مْت أيجيُكع وأفَّ هللَا ليَذ ب 51سػرة األنفاؿ  8 ـٍ لمعبيِج "" ذلَظ بسا قجَّ  طبل
 

مبالغة.  : صيغةـمغ كفخ كآثاـ. ضبلّ  : بسا اجتخحتعذلظ: أؼ العحاب. بسا قجمت أيجيكع 
معشى السذاكمة، فسغ ضمع نفدو كضمع الشاس ضمسو هللا،  عمىنعع كلكغ ؟ ىل يدتفاد أف هللا ضالع

ت قػتيع، دكمسا ازدا. كالبذخ األقػياء يدداد ضمسيع لغيخىع مغ الشاس كلع يبالغعمى قجر ضمسو، 
تفديخ   يطمع إشبلًقا )قارفْ ضمع األقػياء، بل ال هللا كال أحج أقػػ مغ هللا، كمع ذلظ ال يطمع

. كراجع التفديخ في سػرة 29، كؽ 10كالحج  ،182(. انطخ سػرة آؿ عسخاف 3/112السيجاني 
 . 46 مْت ّر فُ 
 
 يع كفُخوا بآياِت هللِا فأخَحىُع هللُا بحنػِبيع" كجأِب آِؿ ِفخعػَف والحيَغ ِمغ َقبمِ  52سػرة األنفاؿ  8

 "إفَّ هللَا قػٌي شجيُج العقاِب 
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كجأب آؿ فخعػف: كعادتيع. آؿ فخعػف: قػـ فخعػف. أخحىع: أىمكيع، عاقبيع. لع يقل  

 : فأخحىع هللا بحنػبيع أخًحا قػًيا شجيًجا.)كالحيغ قبَميع(. لعل التقجيخ
 
ًخا ِنعسًة أنعَسيا عمى قػـٍ حتى يغيُِّخوا ما " ذلَظ  53سػرة األنفاؿ  8 بأفَّ هللَا لْع يُظ مغيِّ

 بأنفِديع وأفَّ هللَا سسيٌع عميعٌ "
 

اًل. نعسة  سسيع: ألقػالكع. عميع: : كالشرخ، أك الغشى، أك غيخ ذلظ مغ الشعع. مغيًِّخا: مبجِّ
 بأحػالكع.

صحيح. فالتغييخ كاإلصبلح يبجأ مغ  فتغييخ الشفذ إلى األسػأ يؤدؼ إلى تغييخ الشعع، كالعكذ
 :ذ أكاًل. كانطخ أيًزا قػلو تعالىالشف
 (.11خكا ما بأنفديع" )الخعج " إف هللا ال يغيخ ما بقـػ حتى يغي  -
ع كمغ تحت أرجميع" " كلػ أنيع أقامػا التػراة كاإلنجيل كما أندؿ إلييع مغ ربيع ألكمػا مغ فػقي -
 (. 66السائجة )
 (.96شا عمييع بخكات مغ الدساء كاألرض" )األعخاؼ القخػ آمشػا كاتقػا لفتح" كلػ أف أىل  -
 
" كجأِب آِؿ ِفخعػَف والحيَغ ِمغ َقبِميع كحَُّبػا بآياِت ربِّيع فأىمكشاىع بُحنػِبيع  54سػرة األنفاؿ 8

 وأغَخقشا آَؿ ِفخعػَف وكٌل كاُنػا ضالسيَغ "
 

شيع بالحجارة، بالخجفة، كمشيع بالخدف، كم : مشيع. فأىمكشاىع بحنػبيع52ية باآلية شبي 
: كأىمكشا آؿ فخعػف بالغخؽ. ضالسيغ: ألمع الدابقة. التقجيخ: كل مغ ىحه اكمشيع بالغخؽ. كلٌ 

فأخحناىع بحنػبيع(. لع يقل: : ). لع يقلغ ضالسيغ ألنفديع كغيخىع. لع يقل: )كالحيغ قبميع(كافخي
 .(ا ضالسيغيع كانػ ككمّ )لع يقل:  (.كاف ضالًسا )ككلّّ 
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 " إفَّ شخَّ الجوابِّ عشَج هللِا الحيَغ كفُخوا فيع ال ُيؤمشػَف " 55سػرة األنفاؿ 8
 

اب، ". شبييع بالجك  الرّع البكُع الحيغ ال يعقمػف : " إف شخ الجكاب عشج هللا22في اآلية  
كفخىع ف : جسمة اسسية تجؿ عمى أبل بذّخ الجكاب. الحيغ كفخكا: جسمة فعمية. فيع ال يؤمشػف 

لعل التقجيخ: )كإذا قيل ليع آمشػا فيع ال  (.دائع فمغ يؤمشػا. لع يقل: )الحيغ كفخكا كلع يؤمشػا
 كبيحا يتحسمػف تكمفة الكفخ، كتكمفة فػات اإليساف. يؤمشػف(.

 
 " الحيَغ عاىجَت مشيع ثعَّ َيْشُقُزػَف عيَجىع في كلِّ مخٍَّة وىع ال َيتَُّقػَف " 56سػرة األنفاؿ 8
 

ال يكتخثػف  هللا، :يقل: )الحيغ عاىجتيع(. لع يقل: )يشقزػف عيجىع كل مخة(. ال يتقػف  لع 
 بشقس العيػد، كمغ ثع ال يخافػف ما سيحلُّ بيع.  

 
 " فإمَّا تثقفشَّيع في الحخِب فذخِّْد ِبيع َمغ خمَفيع لعمَّيع َيحَّكَّخوَف " 57سػرة األنفاؿ  8
 

زائجة، كدخمت معيا نػف التػكيج )البخىاف " الذخشية، ك: "ما" إفْ : ": مخكبة ىشا مغ""إما
 بيع.  فّ (. تثقفشيع: َتطفخ 4/245

*** 
 ممحق باآلية:
 ما كضيفة نػف التػكيج؟ :فإما تثقفشيع

ْد ِبيع َمغ خمَفيع لعمَّيع َيحَّكَّخكفَ )  .  57( األنفاؿ فإمَّا تثقفشَّيع في الحخِب فذخِّ
 فعمتو نػف التػكيج!لع يبيغ أحج مغ السفدخيغ ما 

 نقل بعزيع أف )إّما( ال تأتي إال كمعيا نػف التػكيج.
 لكغ اعتخض بأف مجيء نػف التػكيج ليذ الزًما!

 )ابغ عاشػر(.
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 إذا جاءت نػف التػكيج ماذا تعشي؟
 ال جػاب! 

 ىل دخػليا كعجمو سػاء؟
 ىل ىي مجخد مػسيقى جسيمة؟

*** 
 مشاقذة أقػاؿ السفدخيغ:

 ابغ عصية: 
التي ىي حخؼ انفراؿ في قػلظ:  (إّما)"دخمت الشػف مع " إّما " تأكيًجا، كلتفخؽ بيشيا كبيغ 

 جاءني إما زيج كإما عسخك". 
 أقػؿ:

 تأكيًجا ألؼ شيء؟!
 أما التفخيق فيػ كاضح ال يحتاج إلى أؼ شيء!

*** 
 القخشبي: 

ييغ. كقاؿ الكػفيػف: تجخل ىحا قػؿ البرخ  ،"شخٌط كجػابو. كدخمت الشػف تػكيًجا لّسا دخمت )ما(
 .في السجازاة لمفخؽ بيغ السجازاة كالتخييخ"« إّما»الشػف الثقيمة كالخؽيفة مع 

 أقػؿ:
 السبلحطة نفديا التي ذكخت عمى ابغ عصية.

*** 

 أبػ حياف:

 .أؼ: فإف تطفخ بيع في الحخب كتتسكغ مشيع

 أقػؿ:
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 كأف نػف التػكيج لع تجخل!

*** 

 ابغ عاشػر:

عغ  (إف)كبحلظ تشدمخ  ،إلفادة تأكيج كقػع الذخط (ما)مديجة بعجىا  (إفْ )جاء الذخط بحخؼ 
شخح الخضي عمى »كزيج التأكيج باجتبلب نػف التػكيج. كفي  .ـ بػقػع الذخطد اإلشعار بعجـ الج

ا فإمّ ): كقػلو تعالى ،إاّل بشػف التأكيج بعجه (إّما)ال يجيء  :، عغ بعس الشحاة«الحاجبية
 . 26مخيع  (تخيغّ 

إمَّا لمتأكيج أك لمفخؽ بيشيا كبيغ  (اإمّ )دخمت الشػف مع  (فإما تثقفشيع) :كقاؿ ابغ عصية في قػلو
 جاءني إّما زيج كإّما َعسخك.  :التي ىي حخؼ انفراؿ في قػلظ (إّما)

جِة ب (إفْ )دخػؿ نػف التػكيج بعج  :كقمت  :ألعذى، غالب، كليذ بسّصخد، فقج قاؿ ا(ماػ: )السؤكَّ

 حفى كنشتعلنإنَّا كحلظ ما  *** إمَّا تخْيَشا ُحفاة ال نعاؿ لشا
  

    

 .جخل عمى الفعل نػَف التػكيجفمع يُ 

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441ذك القعجة  18

 ـ2020تسػز  08
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ُيِحبُّ " وإمَّا تخافغَّ ِمغ قػـٍ خيانًة فانِبْح إليِيع عمى َسػاٍء إفَّ هللَا ال  58سػرة األنفاؿ  8

 الخائشيَغ "
 

إلييع: فألِق خيانة: في نقس العيج. فانِبح ْ تخافّغ: ماذا تعشي نػف التػكيج )انطخ اآلية الدابقة(. 
: يع عيج. إف هللا ال يحب الخائشيغ: بالسداكاة. ال تقاتميع كبيشظ كبيشإلييع عيَجىع. عمى َسػاء

لع يقل: إف هللا يسقت  في الحخب! كما أكثخ الخائشيغ! الخيانة في اإلسبلـ غيخ جائدة حتى
 .: لعمو أراد أال يذكل لجييع عقجة نفدية تسشعيع مغ التػبةالخائشيغ

 
 " وال َيْحَدَبغَّ الحيَغ كفُخوا َسبُقػا إنَّيع ال ُيعِجُدوَف "  59سػرة األنفاؿ  8
 

كاآلخخة. كفي يع في الجنيا : ال يعجدكنشا. سشؿبس عمييع كنعحبعجدكف سبقػا: أفمتػا. ال يُ  
 : ألنيع. قخاءة: أنيع. كالتقجيخ

 
وا ليع ما استصعُتع ِمغ قػٍَّة وِمغ ِرباِط الخيِل تػُخِىُبػَف بِو عجوَّ هللِا  60سػرة األنفاؿ  8 " وأِعجُّ

كع وآخخيَغ ِمغ دوِنيع ال تعمسػَنيُع هللُا يعمُسيع وما ُتْشِفُقػا ِمغ شيٍء في سبيِل هللِا ُيَػؼَّ  وعجوَّ
 ع وأنتع ال ُتطمسػَف "إليك
 

: مبجأ عدكخؼ كسياسي كاقترادؼ ميع. كىػ ىجؼ كبيخ أعجكا ليع ما استصعتع مغ قػة 
لقػة الخكحية كالسعشػية مغ أىجاؼ االقتراد اإلسبلمي. كتذسل القػة كحجة الرف كالكمسة كا

بحدب مفيـػ ىحه القػة : العدكخية كالعمسية كاالقترادية كالتقشية كاإلدارية كغيخىا، كذلظ كالسادية
بج مغ األخح باألسباب قبل التػكل كانتطار السعجدات. فإذا  في كل عرخ مغ العرػر. فبل

اختمت مػازيغ القػة اختبلاًل كبيًخا كانت اليديسة أقخب مغ الشرخ. كالقػة تخىب العجك كتحبط 
(، كعمى الكامغ )الخفي ىب العجك الطاىخ كالعجكخ مؤامخاتو، ما عمسشا مشيا كما لع نعمع. القػؼ يُ 
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العكذ فإف الزعيف يتجخأ عميو كل الشاس ككل البمجاف، كيخخج لو مغ األعجاء ما لع يكغ 
 يتػقعو، أؼ يكثخ أعجاؤه.

 
 :اإلرىاب مرصمح قخآني. قاؿ تعالى 

 (.154كرحسةٌ  لمحيغ ىع لخبيع َيخىبػف" )األعخاؼ  " كفي ندختيا ىجػً  -
 (.40" )البقخة " كإياَؼ فارىبػف  -
 (.116" )األعخاؼ " كاستخىبػىع -
بة في صجكرىع مغ هللا" ألنتع  -  (.13" )الحذخ أشج ـر
ًبا " )األنبياء " كيجعػن -  (.90شا رغًبا كـر
 

فالجنيا كميا قائسة عمى التخغيب كالتخىيب، أك اإلرغاب كاإلرىاب، أك الثػاب كالعقاب، في  
انػنية كغيخىا. لكغ العجك اليـػ يذػش عمى ىحا العمـػ العدكخية كاإلدارية كاالقترادية كالق

السرصمح، كيشفخ الشاس مشو، كيدمط الزػء عمى إرىابشا، كيعتع عمى إرىابو، مع أف إرىابو أشج 
مغ إرىابشا بسميػف مخة، ألف إرىابو مججج بأسمحة التجميخ الذامل، أـ نحغ فإرىابشا الدبلح 

!مشدكع مشو كمحطػر عميو. كإرىابو مدسػح، بل   مدتحب، بل كاجب، كإرىابشا محـخ
كالسشافقيغ كغيخىع. في سبيل هللا: في : أعجاء أخؽياء، غ دكنيع ال تعمسػنيعكآخخيغ م 

: يػؼَّ إليكع ثػاُبو، أصميا : يػفَّى، ححفت األلف السقرػرة ألف الفعل مجدـك كاقع الجياد. يػؼَّ
 كأنتع ال ُتطمسػف: بالثػاب.في جػاب الذخط. 

 
ْل عمى هللِا إنَُّو ىػ الدسيُع العميُع " 61األنفاؿ سػرة  8 ْمِع فاْجَشْح ليا وتػكَّ  " وإْف َجَشُحػا لمدَّ
 

ْمع  مع، بكدلسة، الرمح، السػادعة. كفي قخاءة: الدبلـ، السداجشحػا: مالػا. الدَّ خ : لمدِّ
مغ سالسيع،  : كال َتَخْف. تفيج اآلية أف السدمسيغ يدالسػف الديغ لغة أخخػ. تػكل عمى هللا

 الدسيع: لجعائكع. العميع: بأحػالكع.كليذ القتاؿ ىجًفا ليع في حج ذاتو. 
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لحي أيََّجَؾ بشرخِه وإْف ُيخيُجوا أْف َيخجعػَؾ فإفَّ َحْدَبَظ هللُا ىػ ا" 62 سػرة األنفاؿ 8

 " وبالسؤمشيغَ 
يظ، كىي اسع ي نداع السدمسيغ مع الييػد. حدبظ: كاؼ: بالدمع. كىحا حاصل اليػـ فيخجعػؾ

مشيغ". أيجؾ بشرخه " يا أييا الشبي َحْدُبَظ هللُا كمغ اتبعَظ مغ السؤ  64( مشرػب. كفي اآلية )إفَّ 
 لع يقل: يؤيجؾ.لع يقل: كإف أرادكا. . 64: أيجؾ بالشرخ كاألنرار. كانطخ اآلية كبالسؤمشيغ

 
جسيًعا ما ألَّْفَت بيَغ قمػِبيع " وألََّف بيَغ قمػِبيع لػ أنفقَت ما في األرِض  63سػرة األنفاؿ 8

 ولكغَّ هللَا ألََّف بيَشيع إنَُّو عديٌد حكيٌع "
 

: غ مشيا: ألف بيغ قمػبيع. كفي الثالثة. قاؿ في مختيفي اآلية : كرد ذكخه ثبلث مخاتألَّف 
ألف بيشيع. يفيع مغ اآلية أف الجيغ يؤلف بيغ قمػب الشاس، كيػفخ الكثيخ كالكثيخ مغ الساؿ مغ 
أجل ىحا الغخض. فالجيغ يبمغ مغ تأليف القمػب ما ال يبمغو الساؿ ميسا كثخ. كما كاف أصعب 

ية. التأليف بيغ قمػب العخب لسا كانػا عميو مغ الخراـ كالتشافخ كالتقاتل، كلػ عمى األشياء التاف
مى : ىحا يفيج أف التأليف عمى أساس الجيغ تكمفتو قميمة. كعلػ أنفقت ما في األرض جسيًعا

عديد: قػؼ، غالب. حكيع: نفق ؼيو. العكذ فإف التأليف عمى أساس آخخ قج ال يججؼ ميسا أُ 
 يزع كل شيء في مػضعو.

 
 " يا أيُّيا الشبيُّ حدُبَظ هللُا وَمِغ اتَّبعَظ ِمَغ السؤمشيَغ "  64سػرة األنفاؿ 8
 

إما فاعل مخفػع  ىػ الحؼ أيجؾ بشرخه كبالسؤمشيغ". َمغ: فإف حدبظ هللا: "62في اآلية  
. التقجيخ: (حدبظ) :الجبللة، أك مفعػؿ بو مشرػب معصػؼ عمى كاؼ اسعمعصػؼ عمى 

: حدبظ هللا أف تتػكل ت كالسؤمشيغ. كعمى التقجيخ األكؿ: حدبظ هللا أنحدبظ هللا كالسؤمشػف، أك
 عميو، كالسؤمشػف أف تقاتل بيع. 



729 

 

 
" يا أيُّيا الشبيُّ َحخِِّض السؤمشيَغ عمى القتاِؿ إْف يكْغ مشكع ِعذخوَف  65سػرة األنفاؿ  8

 صابخوَف َيْغِمُبػا مائتيِغ وإْف يكْغ مشكع مائٌة َيْغِمُبػا ألًفا ِمَغ الحيَغ كفُخوا بأنَّيع قػـٌ ال َيفقيػَف " 
 

يكْغ مشكع مائةٌ يغمبػا ألفػًا مغ الحيغ  " إْف يكْغ مشكع ِعذخكَف صابخكَف يغمبػا مائتيِغ، كإفْ  
كفخكا بأنيع قـػ ال يفقيػف. اآلف خفف هللُا عشكع، كَعِمع أف ؼيكع ضعًفا، فإْف يكْغ مشكع مائٌة 

غ " )األنفاؿ صابخٌة َيغمبػا مائتيِغ، كإف يكْغ مشكع ألٌف يغمبػا ألفيِغ بإذف هللا، وهللا مع الرابخي
65-66.) 
 

 .10 – 1: ػةالسيداف في حاؿ الق 
 .2 – 1: السيداف في حاؿ الزعف 
 : أؼ صابخة، بجاللة الجسمة التي قبميا.": "كإف يكغ مشكع مائةقػلو 
 : أؼ صابخكف."قػلو: "كإف يكغ مشكع ألف 
 : أؼ مشيع."قػلو: "يغمبػا مائتيغ 
 : أؼ مشيع."يغمبػا ألفيغ: "قػلو 

 
مخ قج يختمف، وهللا أعمع. َحخِّض: فإف األأما إذا كاف الفخؽ في ميداف القػة فاحًذا جًجا  

يع مشو : فُ شكع عذخكف صابخكف يغمبػا مائتيغ"مإف يكغ : "مغ التحخيس: الحّس، الحّث. قػلو
. 1/10: مشو أيًزا أف الشدبة: فيع إف يكغ مشكع مائة يغمبػا ألًفا ": " ك . كقػلو1/10أف الشدبة: 

"، كلع تة، ال متدايجة كال متشاقرة. قاؿ: "عذخكف بفمساذا التكخار؟ قج يكػف الغخض أف الشدبة ثا
 : القتاؿ، أك الجيغ.(. ال يفقيػف عذخةيقل: )

 
َف هللُا عشُكع وَعِمَع أفَّ ؼيُكع َضْعًفا فإْف يكْغ مشُكع مائٌة صابخٌة  66سػرة األنفاؿ 8 " اآلَف خؽَّ

 هللُا مع الرابخيَغ "يغِمُبػا مائتيِغ وإْف يكْغ مشكع ألٌف يغِمُبػا ألفيِغ بإذِف هللِا و
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يبلحع في اآليتيغ أف ىشاؾ : اآلف عمع هللا أف ؼيكع ضعًفا فخفف عشكع. لعل التقجيخ 

(، الحيغ كفخكا. كيبجك أف لمربخ تأثيًخا كبيًخا في انترار فخيقيغ: الحيغ صبخكا )الحيغ آمشػا
كيخػ بعس العمساء  السؤمشيغ عمى أعجائيع. كيفيع أف السؤمشيغ أكثخ صبًخا كمرابخة مغ غيخىع.

أف ىحه الشدب السحكػرة في اآليتيغ خاصة بأىل بجر كمعخكة بجر. مغ أجل استيفاء تفديخ 
 لع يقل: )وهللا معكع(. اآلية راجع اآلية الدابقة.

 
" ما كاَف لشبيٍّ أْف يكػَف لُو َأْسَخى حتى ُيْثِخَغ في األرِض تخيجوَف عَخَض  67سػرة األنفاؿ  8

 خيُج اآلخخَة وهللُا عديٌد حكيٌع "الجنيا وهللُا ي
 

ِء كتصبيُقو بعِزو عمى بعس. : تكثيُخ الذيحتى يثخغ: حتى يقػػ، كأصل اإلثخاف 
: أؼ كعُدخ صبُّو. تخيجكف عخض الجنيا : إذا لع َيِدلْ كمشو: ثػب ثخيغ، شخاب ثخيغ )كالعدل(

 الفجية التي تجفع لتحخيخ األسخػ.
ثػابيا. فمػ أف هللا يخيج اآلخخة، كال يخيج الجنيا، لع  ة، أؼ:يخيج لكع اآلخخ  : أؼيخيج اآلخخة 
عديد: قػؼ، غالب. حكيع: يزع كل شيء  (.223نيا مغ أصميا )فتح الخحسغ ص تػجج الج

 في مػضعو.
 
كع ؼيسا أخحُتع عحاٌب عطيٌع " 68سػرة األنفاؿ 8  " لػال كتاٌب ِمَغ هللِا سبَق لسدَّ
 

: مغ الساؿ في فجاء أسخػ بعجـ تعحيب أىل بجر. أخحتعزؿ : في األكتاب: حكع. سبق 
ذ خصاًبا يبجر. كىحا الخصاب مػجو لمشبي كأصحابو. كليجتو حاّدة، فيػ بيغ هللا كرسػلو، كل

 ، كمغ ثع فبل أتجخل ؼيو.بيغ الخسػؿ كاألمة
 
 ػٌر رحيٌع "" فُكمػا مسا غِشْسُتع حبلاًل شيًبا واتَُّقػا هللَا إفَّ هللَا غف 69سػرة األنفاؿ 8
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حبلؿ، كقدستيا حبلؿ. اتقػا  ؼيو جػاز األكل مغ الغشيسة. كقج يكػف السعشى أف الغشيسة 

غفػر  (.ع بو مغ دفع العحاب عشيع. لع يقل: )إنو غفػر رحيع: شكًخا لو سبحانو عمى ما أنعهللا
  رحيع: إذا اتقيتسػه.

 
جيُكع ِمَغ األسَخى إْف َيْعَمِع هللُا في قمػِبكع خيًخا " يا أيُّيا الشبيُّ ُقْل ِلَسغ في أي 70سػرة األنفاؿ 8

 يؤِتكع خيًخا مسا ُأِخَح مشكع ويغِفْخ لكع وهللُا غفػٌر رحيٌع " 
 

: نفذ ساؿ ألجل فجاء األسخػ. غفػر رحيع: مغ الاألسخػ: أسخػ بجر. أخح مشكع 
ق أف قمشا إنيا قج ال تخاعى الفاصمة القخآنية في اآلية الدابقة. كبيحا فإف الفاصمة قج تتكخر. كسي

دراسة الفاصمة في القخآف. لع يقل: )قل لؤلسخػ الحيغ في في بعس األحياف، كىحا يجخل في 
 (.أيجيكع

 
" وإْف ُيخيجوا خيانَتَظ فقج خاُنػا هللَا ِمغ قبُل فأمكَغ مشيع وهللُا عميٌع حكيٌع  71سػرة األنفاؿ  8
" 

كشظ مشيع، : فأمإضيار إيسانيع. فأمكغ مشيعإف يخيجكا: أؼ أسخػ بجر. خيانتظ: في  
 عميع: بيع. حكيع: في تجبيخه. (.أقجرؾ عمييع. مغ قبل: غدكة بجر. لع يقل: )خانػا هللا قبل

 
" إفَّ الحيَغ آمُشػا وىاجُخوا وجاىُجوا بأمػاِليع وأنفِديع في سبيِل هللِا  72سػرة األنفاؿ  8

أولياُء بعٍس والحيَغ آمُشػا ولْع يياِجخوا ما لكع ِمغ ِواليِتيع والحيَغ آَوْوا وَنَرُخوا أولئَظ بعُزيع 
ِمغ شيٍء حتى ُيياِجُخوا وإِف استشرُخوكع في الجيِغ فعميكُع الشرُخ إال عمى قػـٍ بيَشكع وبيَشيع 

 ميثاٌؽ وهللُا بسا تعسمػَف بريٌخ "
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رخة، أك : أؼ السياجخكف كاألنرار بعزيع أكلياء بعس، في الشبعزيع أكلياء بعس 
 (.67التػبة عالى: "بعزيع مغ بعس" )، قارف قػلو ت73في السيخاث. كمثميا في األنفاؿ 

 : " إف الحيغ آمشػا ".السؤمشيغ، كىحا مرخح بو في اآلية: في (72األكلى )األنفاؿ  
 : " كالحيغ كفخكا ".يغ، كىحا أيًزا مرخح بو في اآلية: في الكافخ (73الثانية )األنفاؿ  
 : " السشافقػف كالسشافقات ".مرخح بو : في السشافقيغ، كىػ أيًزا(67)التػبة  الثالثة 
سؤمشيغ متشاصخكف، ككحلظ الكفار )اإلتقاف ذلظ ألف السشافقيغ ليدػا متشاصخيغ، كال 

3/395.) 
: في الحيغ آمشػا كىاجخكا: يعشي السياجخيغ. آككا كنرخكا: يعشي األنرار. أكلياء بعس 

بيشيع. كفي قخاءة: ِكاليتيع، بكدخ الػاك : ال إرث بيشكع ك لكع مغ كاليتيعلشرخة كاإلرث. ما ا
: عيج، ىجنة. السياجخكف كاألنرار بعزيع أكلياء بعس، (. ميثاؽ2/281)معجع القخاءات 

 بريخ: عميع ال يفػتو شيء.ع كبيشيع كالية في اإلرث. كالسؤمشػف الحيغ لع يياجخكا ليذ بيشك
 (.تعسمػف لع يقل: )وهللا بريخ بسا 

 
فتشٌة في األرِض وفداٌد " والحيَغ كفُخوا بعُزيع أولياُء بعٍس إال َتفعُمػا تكْغ  73سػرة األنفاؿ 8

 كبيٌخ " 
ع أكلياء بعس (، كالكافخكف بعزيالسؤمشػف بعزيع أكلياء بعس )في الشرخة كاإلرث 

: إف لع . إال تفعمػاار في الشرخة كاإلرث(، فبل مػاالة بيغ السؤمشيغ كالكف)في الشرخة كاإلرث
: فتشة كبيخة. عمى العخب سؤمشيغ كعجـ مػاالة الكفار. فتشةتفعمػا ما أمخناكع بو مغ مػاالة ال

 كالسدمسيغ اليـػ أف يتأممػا ىحه اآلية شػيبًل.
 
" والحيَغ آمُشػا وىاجُخوا وجاىُجوا في سبيِل هللِا والحيَغ آَوْوا ونرُخوا أولئَظ  74سػرة األنفاؿ 8

 السؤمشػَف حًقا ليع مغفخٌة وِرزٌؽ كخيٌع "ىُع 
 

 : في اآلخخة.كاألنرار ىع السؤمشػف حًقا. ليع السياجخكف  
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ـِ  75سػرة األنفاؿ  8 " والحيَغ آمُشػا ِمغ بعُج وىاجُخوا وجاىُجوا معكع فأولئَظ مشكع وأولػ األرحا

 بعُزيع أولى ببعٍس في كتاِب هللِا إفَّ هللَا بكلِّ شيٍء عميٌع "
 

: " كأكلػ األرحاـ بعُزيع أكلى ببعس في كتاب هللا مغ السؤمشيغ كفي مػضع آخخ 
 (.6)األحداب  كالسياجخيغ، إال أف تفعمػا إلى أكليائكع معخكًفا، كاف ذلظ في الكتاب مدصػًرا "

 
: ىحا ناسخ لمتػارث باليجخة، أك السؤاخاة، أك الحمف. فالتػارث إنسا يكػف بالقخابة، قالػا -

جـ كالشدب كالشكاح. كيبلحع أف اآلية الشاسخة جاء تختيبيا في السرحف مباشخة قخابة ال
 عقب اآلية السشدػخة.

 
استجؿ بعزيع بيحه اآليات إلثبات إرث ذكؼ األرحاـ بالسعشى االصصبلحي ليع في عمع  -

: األقارب، كليذ ف أكلي األرحاـ في اآلية معشاىعالسيخاث. كىحا استجالؿ ال يرمح، أل
شفػًا خاًصا مغ األقارب. فحكك األرحاـ في السيخاث ىع أصحاب القخابات معشاىع ص

البعيجة، يخثػف عشج البعس، كال يخثػف عشج آخخيغ، كعشجئح تحىب التخكة إلى بيت الساؿ، 
 (.ؼ ىػ كارث مغ ال كارث لو. لع يقل: )كالحيغ آمشػا بعجالح

 
*** 

 / سػرة التػبة 9
 هللِا ورسػلِو إلى الحيَغ عاىجُتع ِمَغ السذخكيَغ "" بخاءٌة ِمَغ  1سػرة التػبة 9
 

: بدع بقػلو: أؼ ىحه بخاءة. نقزػا عيػدىع فألقاىا هللا إلييع. لع تدتفتح ىحه الدػرة بخاءة 
هللا الخحسغ الخحيع. الجػاب أنيا تابعة لؤلنفاؿ، فاألنفاؿ في ذكخ العيػد، كالتػبة في رفع العيػد. 
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كسػرة بخاءة  تساًما. كجػاب آخخ ىػ أف " بدع هللا الخحسغ الخحيع " أماف،فيي سػرة غيخ مدتقمة 
 (.1/272ندلت بخفع األماف )الشكت لمسجاشعي 

 
" فِديُحػا في األرِض أربعَة أشيٍخ واعمُسػا أنَّكع غيُخ ُمْعِجدي هللِا وأفَّ هللَا  2سػرة التػبة  9

 ُمْخِدي الكافخيَغ "
 

يث شئتع مغ األرض، سيخكا. : سيحػا آمشيغ ح. سيحػاالتقجيخ: فقػلػا ليع سيحػا 
: ال تعجدكنو ار إلييع مباشخة. غيخ معجدؼ هللا: فميديحػا، كنكتة االلتفات إببلغ اإلنحكاألصل
 : ُمِحّليع كمييشيع في الجنيا كاآلخخة. ال تفػتػنو شمًبا. مخدؼ الكافخيغىخًبا، ك 

 
إلى الشاِس يػـَ الحِج األكبِخ أفَّ هللَا بخيٌء ِمَغ  " وأذاٌف ِمَغ هللِا ورسػلوِ  3سػرة التػبة  9

ِخ  السذخكيَغ ورسػُلُو فإْف ُتْبُتع فيػ خيٌخ لكع وإْف تػلَّْيُتع فاعمُسػا أنَّكع غيُخ ُمعِجدي هللِا وبذِّ
 الحيَغ كفُخوا بعحاٍب أليٍع "

 
"األكبخ : أذاف: إيحاف، إعبلـ. يـػ الحج األكبخ: يـػ الشحخ سشة تدع. كيبلحع أف 
يـػ كا اليـػ األكبخ )". ككثيخ مغ السفدخيغ فدخ "يـػ :" الحج "، كبالفتح صفة لػ " صفة لػبالكدخ

(، كلع يفدخكا الحج األكبخ. كذكخ بعزيع أف الحج األكبخ ىػ عخفة، يػـ الشحخ، أياـ الحج كميا
بخؼء مغ صغخ ىػ العسخة. الِقخاف، كاألصغخ ىػ اإلفخاد، أك أف األكبخ ىػ الحج، كاأل

: عمى سبيل التيكع، ألف الكفخ، أسمستع. كبذخ الحيغ كفخكا: عغ السذخكيغ: كعيػدىع. تبتع
 السخاد : كأنحر الحيغ كفخكا.

 
 :هللَا بخؼء مغ السذخكيغ كرسػُلو أف 

 :لع يقل: )كرسػلػَو(، كتقجيخ الكبلـ 
 (.6/271ابغ عاشػر ( )أؼ:)كرسػلػُو كحلظ  -
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(. فيحا مغ عصف الجسل، ال مغ عصف السفخدات. كلػ السذخكيغكرسػلػُو بخؼء مغ (: أك -
حدب ابغ عاشػر ػ كحلظ بالخفع عشج القخاء كميع )كاف مغ عصف السفخدات لجاء مشرػًبا. كى

: إياؾ (. كرسػلو1/275كذكخ السجاشعي قخاءة أخخػ بالشرب: كرسػَلو )الشكت (. 10/109
غيخ معجدؼ هللا: مخت العبارة في اآلية  السذخكيغ.أف تقخأىا بكدخ البلـ، أؼ بالعصف عمى 

 الدابقة.
 
" إال الحيَغ عاىجُتع ِمَغ السذخكيَغ ثعَّ لْع يشُقرػكع شيًئا ولْع ُيطاِىُخوا عميكع  4سػرة التػبة  9

ِتيع إفَّ هللَا ُيِحبُّ الستقيَغ "  أحًجا فأِتسُّػا إليِيع عيَجىع إلى مجَّ
 

: ىي بالزاد َسة، كتشاسب العيج. قاؿ الكخمانيالزاد الُسْعجَ " بفي قخاءة أخخػ: "يشقزػكع 
ليقع في مقابمتو التساـ، في قػلو: "فأتسػا أقخب إلى معشى العيج، إال أف القخاءة بالراد أحدغ، 

 (.5/371إلييع"، كالتساـ ضج الشقز )أبػ حياف 
 ، وهللا أعمع."مة أكلى أيًزا، ألنيا أندب لقػلو: "شيًئاكلعل القخاءة بالراد السيس 
 : لع يعاكنػا أحًجا عميكع، لع يذجُّكا ضيخ أحج عميكع. لع يطاىخكا عميكع أحًجا 

  
" فإذا اندمَخ األشيُخ الُحُخـُ فاقُتمػا السذخكيَغ حيُث وججُتسػىع وخُحوىع  5سػرة التػبة  9

لدكاَة فخمُّػا سبيَميع إفَّ هللَا واحُرخوىع واقُعُجوا ليع كلَّ َمْخَصٍج فإْف تاُبػا وأقاُمػا الربلَة وآُتػا ا
 غفػٌر رحيٌع "

 
نيث عشج السفدخيغ يحتاج إلى دراسة التحكيخ كالتأ (.اندمخ: مزى. لع يقل: )اندمخت 

: ثبلثة َسْخداألشيخ الح .دؾيقة . ككاحج فػَْخد: رجب. حيث  : ذك القعجة،ـخ ذك الحجة، السحـخ
. خحكىع: أسخػ.  احرخكىع  : حاصخكىع كضيقػا عمييع.كججتسػىع: في حّل أك حـخ
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: سخاؾبة. كػنػ ليع بالسخصاد. مخصج: أؼ كل شخيق لمخصج كالاقعجكا ليع كل مخصج 
 عمى كل مخصج، أك بكل: ؼ حخؼ الجخ، أؼمشرػبة بشدع الخافس، أؼ عمى تقجيخ حح

 : عغ الكفخ، أسمسػا.مخصج. تابػا
 
" وإْف أحٌج ِمَغ السذخكيَغ استجارَؾ فأِجْخُه حتى يدسَع كبلـَ هللِا ثع أبِمْغُو  6سػرة التػبة  9

 مأمَشُو ذلَظ بأنَّيع قػـٌ ال يعمسػَف "
 

: (. مأمشو1/454تاب العديد الػجيد في تفديخ الكاستجار: شمب األماف كالحساية ) 
 : كبلـ هللا.سػف دياره. ال يعم

 
" كيَف يكػُف لمسذخكيَغ عيٌج عشَج هللِا وعشَج رسػلِو إال الحيَغ عاىجُتع عشَج  7سػرة التػبة  9

ـِ فسا استقاُمػا لكع فاستؿيُسػا ليع إفَّ هللَا ُيِحبُّ الستقيَغ "   السدجِج الحخا
 

ؾيسػا عميو. إف هللا يحب : فسا أقامػا عمى الػفاء بالعيج فأسػا ليعفسا استقامػا لكع فاستؿي 
 .4: ذكخىا قبل في اآلية الستقيغ

 
" كيَف وإْف َيطيُخوا عميكع ال يخُقُبػا ؼيكع إالِّ وال ِذمًَّة ُيخضػَنكع بأفػاِىيع  8سػرة التػبة 9

 وتأَبى قمػُبيع وأكثُخىع فاسقػَف "
 

شترخكا انطخ مصمع اآلية الدابقة(. يطيخكا عميكع: ي) : أؼ كيف يكػف ليع عيجكيف 
فخيق بيغ اإلّؿ : أماًنا. كقج يكػف مغ الرعب التعميكع. ال يخقبػا: ال يخاعػا. إاًل: عيًجا. ذمة

: يزحكػف عميكع كالحمة. بأفػاىيع: بألدشتيع. كتأبى قمػبيع: إال الغجر. يخضػنكع بأفػاىيع
 ببعس الكمسات السجانية السعدػلة.
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وا عغ سبيمِو إنَّيع ساَء ما كاُنػا يعسمػَف "" اشتَخوا بآياِت هللِا ثسشً  9سػرة التػبة 9  ا قميبًل فَرجُّ
 

باعػا آيات هللا : اشتخكا بآيات هللا ثسًشا قميبلً  (.اشتخكا: استبجلػا )السذخكػف أك الييػد 
: ألنو حخاـ، أك ألنو مغ عخكض الجنيا التي بقاؤىا قميل. السعشى أف الثسغ ميسا بثسغ قميل. قميل
مشعػا : لقخآف أك التػراة. صجكا عغ سبيمو: ال في مقابل آيات هللا. آيات هللاميكاف كبيًخا فيػ ق

لع يقل: ساء  : يعسمػنو.الشاس عغ ديغ هللا. لع يقل: )كصجكا عغ سبيمو(. ساء: بئذ. يعسمػف 
 ما يعسمػف.

 
 " ال يخُقبػَف في مؤمٍغ إالِّ وال ِذمًَّة وأولئظ ىُع السعتجوَف " 10سػرة التػبة 9
 

 .8جاء ذكخىسا في اآلية ال يخقبػف: ال يخاعػف. إالِّ: عيًجا. ذمة: أماًنا.  
 (.الحج في الطمع كالعجكاف. لع يقل: )كىع معتجكف  : الستجاكزكف السعتجكف 

 
ُل اآلياِت  11سػرة التػبة 9 " فإْف تاُبػا وأقاُمػا الربلَة وآَتػا الدكاَة فإخػاُنكع في الجيِغ ونفرِّ

 لقػـٍ يعمسػَف "
 

ع ما : فيع إخػانكع، أؼ مثمكع في الجيغ، ليلكفخ، أسمسػا. فإخػانكع في الجيغ: عغ اتابػا 
: ألىل العمع، لكي يتجبخكىا. لكع، كعمييع ما عميكع. نفرل: نبيغ. اآليات: الحجج. لقـػ يعمسػف 

  لع يقل: )إنشا نفّرل اآليات(.
 
ىع وشعُشػا في ديِشكع فقاِتمػا أئسَة الكفِخ " وإْف نكُثػا َأيساَنيع ِمغ بعِج عيجِ  12سػرة التػبة  9

 إنَّيع ال َأيساَف ليع لعمَّيع يشتيػَف "
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: عابػه كثمبػه، كىػ لسؤكجة باأليساف. شعشػا في ديشكعنقزػا عيػدىع ا نكثػا أيسانيع: 
: أؼ فيع أئسة الكفخ فقاتمػىع. ال أيساف الخمح كنحػه. فقاتمػا أئسة الكفخمدتعار مغ الصعغ ب

: عغ الكفخ، أك نقس كلػ كثقػىا باأليساف. كفي قخاءة: ال إيساف ليع. يشتيػف  : ال عيػد ليعليع
 (.(. لع يقل: )فقاتمػىععيػد، أك الصعغ في الجيغ. لع يقل: )كإف نكثػا أيسانيع بعج عيجىعال
 
وُكع أوَؿ " أال تقاتمػَف قػًما نكُثػا أيساَنيع وىسُّػا بإخخاِج الخسػِؿ وىع بجؤ  13سػرة التػبة 9

 مخٍة أتخذػَنيع فاهلُل أحقُّ أْف تخَذػُه إْف كشتع مؤمشيَغ " 
 

باأليساف. ىسُّػا بإخخاج الخسػؿ: عدمػا عمى نؽيو  : نقزػا عيػدىع السػثقةنكثػا أيسانيع 
: نيع فاهلل أحق أف تخذػه. تخذػنيع: أؼ إف كشتع تخذػ مغ مكة. بجؤككع: بالقتاؿ. أتخذػنيع

: أؼ مغ ادعى قاتمػىع كسا أمخ. إف كشتع مؤمشيغ: تخذػا عقابو إف لع تهخذػف قتاليع. تخذػ ت
خذى هللا فميخاجع إيسانو. لع يقل: )وهللا أحق أف أنو مؤمغ ككاف يخذى الشاس أكثخ مسا ي

 (.تخذػه
 
ْبيُع هللُا بأيِجيكع وُيْخِدِىْع وَيْشُرْخُكع عميِيع وَيْذِف صجو  14سػرة التػبة 9 َر قػـٍ " قاِتمػُىع ُيَعحِّ

 مؤمشيَغ " 
 

: حيبيع عمى أيجيكع أنتع. ُيْخِدىع: ليكغ لكع شخؼ تعحيبيع. ليكغ تعيعحبيع هللا بأيجيكع 
 (.   لَُّيع. لع يقل: )كيذف صجكركعُيِيْشُيع، ُيحِ 

 
 " وُيحِىْب غيَع قمػِبيع ويتػُب هللُا عمى َمغ يذاُء وهللُا عميٌع حكيٌع " 15سػرة التػبة  9
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(. يحىب غيع 619تي يججىا اإلنداف مغ فػراف دمو )مفخدات ص الحخارة ال: الػيع 
 : يقبل تػبتو.ع قمػبكع. يتػب هللا عمى مغ يذاء: يحىب غيع قمػب السؤمشيغ، يحىب غيقمػبيع

 عميع: بكل شيء. حكيع: يزع كل شيء في مػضعو.
 
لحيَغ جاىُجوا مشكع ولع يتَّخُحوا ِمغ " أـ حِدْبُتع أْف ُتتخُكػا ولسَّا يعمِع هللُا ا 16سػرة التػبة  9

 دوِف هللِا وال رسػلِو وال السؤمشيَغ َوِليَجًة وهللُا خبيٌخ بسا تعسمػَف "
 

خيمة، بِػصانة، كأصميا مغ الػلػج: الجخػؿ. كلعل السعشى : دَ تخكػا: ببل امتحاف. كليجةتُ  
جة َجة، أك كالّ َلَجة ُخخَ : إذا لحق بيع كليذ مشيع. فبلف كُ ىشا: صمة. فبلف كليجة في القـػ

خخَّاجة: كثيخ الػلػج كالخخكج )عمى رئيذ مثبًل أك كزيخ أك مجيخ(. تعسمػف: تعسمػنو. لع يقل: 
 (. )وهللا بسا تعسمػف خبيخ

 
" ما كاَف لمسذخكيَغ أْف َيْعُسُخوا مداجَج هللِا شاىجيَغ عمى أنفِديع بالكفِخ  17سػرة التػبة 9

 وفي الشاِر ىع خالجوَف " أولئَظ َحِبَصْت أعساُليع
 

لديارة، أك بالبشاء. : بالكفخ، أك باالحخاـ كغيخه. يعسخكا مداجج هللا: السدجج مداجج هللا 
فخ شاىجيغ عمى أنفديع بو. شاىجيغ: : ما كاف لمسذخكيغ أف يعسخكا مداجج هللا بالكلعل التقجيخ

خالجكف(. لع يقل: )كىع خالجكف في كىع في الشار ُمِقخِّيغ كمعتخفيغ. حبصت: بصمت. لع يقل: )
 (. الشار

 
ـَ الربلَة وآتى  18سػرة التػبة 9 " إنَّسا َيْعُسُخ مداجَج هللِا َمغ آمَغ باهلِل واليػـِ اآلِخِخ وأقا

 الدكاَة ولْع َيْخَر إال هللَا فعَدى أولئَظ أْف يكػُنػا ِمَغ السيتجيَغ "
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كالدقاية، كعيَّغ  الحخاـ في الدجانة )الخجمة(ج خمع هللا السذخكيغ مغ كضيفتيع في السدج 
لعمع، كالبشاء. فالعسارة عسارتاف: حدية : بالربلة، كاشيغ بجاًل مشيع. يعسخ مداجج هللاالسؤم

غمَّب خذية  ،: خذية هللا، كخذية الشاسكمعشػية. لع يخر إال هللا: أؼ إذا تعارضت الخذيتاف
 مغ آمشػا باهلل إنسا يعسخ مداجج هللاجيغ(. لع يقل: )ا مغ السيتفعدى أف يكػف ىحهللا. لع يقل: )
 عدى: ربسا. (.إال هللا قامػا الربلة كآتػا الدكاة كلع يخذػاأكاليـػ اآلخخ ك 

 
ـِ كَسغ آمَغ باهلِل واليػـِ اآلِخِخ  19سػرة التػبة  9 " أجعمُتع ِسقايَة الحاجِّ وِعسارَة السدجِج الحخا

 َيدتػوَف عشَج هللِا وهللُا ال َييِجي القػـَ الطالسيَغ "وجاىَج في سبيِل هللِا ال 
 : أؼ 

 أجعمتع سقاية مغ قاـ بدقاية الحاج... كسغ آمغ باهلل. -
(. لع يقل: )ال 164الحاج... كإيساف مغ آمغ باهلل )تشػديو القخآف ص  : أجعمتع سقايةأك -

: الكافخيغ الحيغ كف. الطالسيغكافخ (. ال يدتػؼ ىؤالء كىؤالء، ال يدتػؼ السؤمشػف كاليدتػياف
 لع يقل: )وهللا ال ييجيكع(. ضمسػا أنفديع كغيخىع.

 
" الحيَغ آمُشػا وىاجُخوا وجاىُجوا في سبيِل هللِا بأمػاِليع وأنفِديع أعطُع  20سػرة التػبة 9

 درجًة عشَج هللِا وأولئَظ ىُع الفائدوَف " 
 

جخكا كلع كالعسارة الحيغ آمشػا كلع يياأؼ السياجخكف أعمى درجة مغ أصحاب الدقاية  
 الفائدكف: بالجشة. (.يجاىجكا كثيًخا. كأكلئظ: جسيًعا. لع يقل: )ىع أعطع درجة

 
ُخىع ربُّيع بخحسٍة مشُو وِرضػاٍف وجشاٍت ليع فييا نعيٌع مؿيٌع " 21سػرة التػبة 9  " ُيَبذِّ

 : دائع. بخحسة كرضػاف كجشات مشو(. مؿيع: )لع يقل 
 
 " خالجيَغ فييا أبًجا إفَّ هللَا عشجُه أجٌخ عطيٌع " 22لتػبة سػرة ا9
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 .(ا عطيًساإف عشج هللا أجخً )لع يقل: (. لع يقل: )خالجيغ ؼيو 

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تتِخُحوا آباَءكع وإخػاَنكع أولياَء إِف استحبُّػا الكفَخ  23سػرة التػبة 9

 ولئَظ ىُع الطالسػَف "عمى اإليساِف وَمغ يتػلَّيع مشكع فأ
 

: يجعميع أكلياء. كالتػلي غيخ حدغ السعاممة. فشحغ استحبػا: فزمػا، آثخكا. يتػلَّيع 
فيع السعاممة أف تقمجىع ديشظ. لع يقل: )مأمػركف بحدغ معاممة اآلباء، كلكغ ليذ مغ حدغ 

 (.ضالسػف 
 
" ُقْل إْف كاَف آباؤكع وأبشاؤكع وإخػاُنكع وأزواُجكع وعذيخُتكع وأمػاٌؿ  24سػرة التػبة  9 

اقتخفُتسػىا وتجارٌة تخَذػَف كداَدىا ومداكُغ تخَضْػَنيا أحبَّ إليكع ِمَغ هللِا ورسػلِو وجياٍد في 
 " سبيمِو فتخبَُّرػا حتى يأتَي هللُا بأمخِه وهللُا ال َييجي القػـَ الفاسقيغَ 

 
كىػ في اإلساءة أكثخ استعسااًل )مفخدات : اكتدبتسػىا اكتداًبا حدًشا أك سيًئا، اقتخفتسػىا 

: التاجخ نيا: تخضػف اإلقامة فييا. تخبرػا: انتطخكا. كمشو: بػارىا. تخضػ (. كدادىا667ص 
تخبز  :رصمحات زكاة عخكض التجارة. كيقاؿالستخبز، بخبلؼ التاجخ السجيخ، كىسا  مغ م

: السعشى أف مغ فزل ىحا كمو عمى هللا : بالعقػبة. الفاسقيغبلء، كتخبز الخخز. أمخهالغ
لع يقل: )وهللا ال  : الكافخيغ.رج عغ الصاعة. الفاسقيغكالخسػؿ كاليجخة كالجياد فيػ فاسق، خا

 ييجيكع(.
 
كثخُتكع فمع ُتْغِغ  " لقج نرَخكُع هللُا في مػاشَغ كثيخٍة ويػـَ ُحَشْيٍغ إذ أعجبْتكع 25سػرة التػبة  9

 عشكع شيًئا وضاقْت عميكُع األرُض بسا َرُحبْت ثع ولَّْيُتع ُمْجِبخيَغ "
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بعج ألنو عمى صيغة مشتيى الجسػع، كىي كل جسع تكديخ  مػاشغ: مسشػع مغ الرخؼ 
ػاشغ". ال تقخأىا: كثيخًة. : صفة مجخكرة لػ "مَ . كثيخةألف تكديخه حخفاف أك ثبلثة أكسصيا ساكغ

 لع ُتغغ عشكع: لع تشفعكع.بتيا. : بالخغع مغ رحارحبت: بدعتيا، عمى سعتيا. لع يقلبسا 
عبارة عغ  يىكاسعة ضيقة. ك : شعختع بالزيق، رأيتع األرض ضاقت عميكع األرض بسا رحبت

الزيق الشفدي، إذ يشحبذ صاحبو ضسغ إشاره الزيق. يفيع مغ اآلية أف هللا قج يشرخ جيًذا 
كا بكثخة العجد. كليتع ييـد جيًذا كلػ كاف عجده كبيًخا. فعمى الشاس أال يغتخّ كلػ قلَّ عجده، كقج 

 : فخرتع مغ السعخكة. مجبخيغ
 
" ُثعَّ أندَؿ هللُا َسِكيشَتُو عمى رسػلِو وعمى السؤمشيَغ وأندَؿ جشػًدا لع تَخوىا  26سػرة التػبة  9

 وعحََّب الحيَغ كفُخوا وذلظ جداُء الكافخيَغ "
 

كثَّخىع في أعيغ أعجائيع. لع يقل: لع تخكىع. : مغ السبلئكة، أك شسأنيشتو. جشػًداسكيشتو:  
 : ذلظ جداء السؤمشيغ كالكافخيغ.لع يقل: )ذلظ جداء الكافخيغ(. لعل التقجيخ

 
 " ُثعَّ يتػُب هللُا ِمغ بعِج ذلَظ عمى َمغ يذاُء وهللُا غفػٌر رحيٌع " 27سػرة التػبة 9
 

التػبة، أك باب اإلسبلـ. لع يقل: )ثع يتػب هللا بعج ذلظ(. لع  يغ بابيفتح هللا ىشا لمكافخ  
 تاب عميو: قبل تػبتو. (.يقل: )إف هللا غفػر رحيع

 
ـَ بعَج  28سػرة التػبة  9 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إنَّسا السذخكػَف نَجٌذ فبل يقَخُبػا السدجَج الحخا

 كع هللُا ِمغ فزمِو إْف شاَء إفَّ هللَا عميٌع حكيٌع "عاِميع ىحا وإْف ِخْفُتع َعْيمًة فدػؼ ُيغشي
 

يغتدمػف مغ الجشابة. فبل يقخبػا: فبل تجعمػىع  : قاؿ بعس العمساء ألنيع النجذ 
: كثخت ادات الحج كالدياحة. عاَؿ الخجُل: إذا افتقخ. أعاؿَ : فقًخا، نتيجة نقراف إيخ يقخبػف. َعْيمة
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 وهللا عميع): كغيخىا مغ الحبلؿ الصيب. لع يقل لثسار كالغشائع: بالسصخ كالدركع كاعياُلو. يغشيكع
(. كتفيج اآلية أف الحخاـ حخاـ كلػ أدػ إلى نقراف الجخل كالثخكة )قارْف آخخ اآلية الدابقة (حكيع

في الطاىخ، فاهلل سبحانو يخزؽ األفخاد كالجكؿ أحيانػًا مغ حيث ال َيحتدبػف كال ُيخصصػف. 
فالحخاـ لو تكاليف قج ال يدتصيع اإلنداف أف يحيط بيا كبجسيع أبعادىا. كاالقتراد جدء مغ 

عتبار، كليذ ىػ كل شيء. كال بج لبلقتراد مغ أف يخاعي اعتبارات أشياء أخخػ كثيخة تؤخح باال
عميع: بكع. حكيع: يزع كل شيء في الجيغ كالخمق كالبيئة كاألجل الصػيل كاألجياؿ القادمة. 

 مػضعو.
 
ـَ هللاُ  29سػرة التػبة  9  " قاِتُمػا الحيَغ ال ُيؤمشػَف باهلِل وال باليػـِ اآلِخِخ وال ُيَحخُِّمػَف ما حخَّ

الِجْديةَ عغ يٍج وىع ورسػُلُو وال َيِجيُشػَف ِديَغ الحقِّ ِمَغ الحيَغ أوُتػا الكتاَب حتى ُيعُصػا 
 صاغخوَف " 

جب أف نحـخ ما : إذف ال يكفي أف نحـخ ما حـخ هللا، بل يال يحخمػف ما حـخ هللا كرسػلو 
: ألف ديشيع شخأ عميو قل بالكتاب كالدشة مًعا. ديغ الحا. أؼ يجب العسًز حـخ رسػؿ هللا أي
دخ بالجيغ الججيج. كاف ديشيع ديغ الحق في كقتو، فمسا جاء ديغ اإلسبلـ كنُ  ،التحخيف كالتبجيل

: يزسشػا الجدية، أك يجفعػا الجدية. كضساف الجدية ىػ عصػا الجديةاإلسبلـ ديغ الحق. يُ  صار
 : عغ غشى. اليـػ في عمـػ الزخائب بالتحقق )الخبط(. عغ يجما يعخؼ 

 
مثل  عمى الخؤكس أؼ األشخاص،الجدية: تػضيف )تكميف( مالي مفخكض عمى أىل الحمة ) 

(، شبَّيو بعس السعاصخيغ بأنو أشبو شيء بالبجؿ العدكخؼ، أؼ زكاة الفصخ، ال عمى األمػاؿ
البجؿ السالي أك الشقجؼ الحؼ يؤديو السكمف بجاًل عغ الخجمة العدكخية. كىي دليل عمى أنيع 

 معايذػف لشا غيخ محاربيغ. 
شا مشاقذتو، كُنرخؼ عغ الِجَدػ )جسع جدية، مثل كنحغ السدمسيغ اليػـ نشاقر ما يخاد ل 

، برػر كثيخة ( التي تفخض عميشا في الدمع كالحخب: ِلْحية ِلَحى( الكثيخة )بأنػاعيا كمقاديخىا
 .ضاىخة كخؽية
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" وقالِت الييػُد ُعَدْيٌخ ابُغ هللِا وقالِت الشرارى السديُح ابُغ هللِا ذلَظ قػُليع  30سػرة التػبة  9

 بأفػاِىيع ُيزاِىئػف قػَؿ الحيَغ كفُخوا ِمغ قبُل قاتميُع هللُا أنَّى ُيؤَفكػَف " 
 

حفطو.  غ: ألنو حفع التػراة كأمبلىا عمييع مُعديخ: ال تقخأىا: َعديد. عديخ ابغ هللا 
: أؼ ال يتجاكز أفػاىيع، ألنو ال دليل عميو نو كلج بجكف أب. قػليع بأفػاىيع: ألالسديح ابغ هللا

ػليع قػؿ الحيغ كفخكا. كفي قخاءة: : يذابيػف في قبخىاف. يزاىئػف قػؿ الحيغ كفخكا كال
 قتميع هللا. لعشيع هللا،: (. يزاىئػف: في قػليع ىحا. قاتميع هللا2/449"يزاىػف" )عسجة الحفاظ 

 (.يؤفكػف: يرخفػف. لع يقل: )الحيغ كفخكا قبلُ  ىحا تيجيج، كليذ بجعاء، فاهلل ال يحتاج لمجعاء.
 لبلستفياـ كالتعجب. التعجب عمى عادة البذخ. أّنى:

 
" اتخُحوا أحباَرىع وُرـباَنيع أرباًبا ِمغ دوِف هللِا والسديَح ابَغ مخيَع وما ُأِمخوا  31سػرة التػبة 9
 لَيعبُجوا إلًيا واحًجا ال إلَو إال ىػ سبحاَنو عسَّا ُيذِخكػَف " إال
 

بانيعاتخحكا أحبار   بانيع. يحممػف ليع ىع كـر : أؼ اتخح الييػد أحبارىع، كالشرارػ ـر
بق كيحخمػف، كىع يصيعػنيع، حتى كأنيع صاركا عبيًجا ليع، يعبجكنيع مغ دكف هللا. كىحا يشص

يع الحيغ يتحايمػف في التحميل كالتحخيع حدب األىػاء الدياسية يخمذاعمى السدمسيغ إذا أشاعػا 
: تشدَّه عغ ح ابغ مخيع رًبا معبػًدا. سبحانو: أؼ كاتخح الشرارػ السديابغ مخيع كالسالية. كالسديح

 شخكيع.
 
" ُيخيجوَف أْف ُيصِفئػا نػَر هللِا بأفػاِىيع ويأَبى هللُا إال أْف ُيِتعَّ نػَرُه ولػ كخَِه  32سػرة التػبة 9

 الكافخوَف " 
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: القخآف. كسغ يخيج أف يصفئ شسعة السذخكػف كأىل الكتاب. نػر هللا : أؼيخيجكف  
 لع يقل: )كلػ كخىػا(. .: نػر هللاكالذسذ كالقسخ. كلػ كخه الكافخكف صغيخة، كلكغ نػر هللا 

 
" ىػ الحي أرسَل رسػَلُو بالُيَجى وديِغ الحقِّ ِلُيطِيَخُه عمى الجيِغ كمِِّو ولػ  33سػرة التػبة 9

 كخَِه الُسذِخكػَف "
 

األدياف كميا. كلػ  : ليعميو فػؽ كمو . ليطيخه عمى الجيغ29: كردت في اآلية ديغ الحق 
 : إضياره.كخه السذخكػف 

 
باِف َليأكمػَف أمػاَؿ الشاِس  34بة سػرة التػ  9 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إفَّ كثيًخا ِمَغ األحباِر والـخ

وَف عغ سبيِل هللِا والحيَغ يكِشُدوَف الحىَب والفزَة وال ُيشِفقػَنيا في سبيِل هللِا  بالباشِل ويُرجُّ
ْخىع بعحاٍب أليٍع "  ؼبذِّ

 
باف. بالباشلكالكبل: الخصاب لمسدمسيغ، يا أييا الحيغ آمشػا  : أكل ـ عغ األحبار كالـخ

: فأنحرىع ك القزاء أك الحكع. ؼبذخىع بعحاب: عمى التيكع، ألف األصلالخشػة في الفتػػ أ
بعحاب. ؼيو تححيخ لمسدمسيغ مغ أف يربح عمساؤىع كعمساء أىل الكتاب. يأكمػف أمػاؿ الشاس 

كيكشدكنيا مغ الخشاكػ التي تبحؿ ليع ليدكتػا بالباشل، يأخحكف أجػر الفتػػ، كيخاكسػف األمػاؿ 
كف غيخىع، ألنيع كف أنفديع عغ سبيل هللا كيرجّ أك ليؤيجكا ما يخاد ليع تأييجه. كىع بحلظ يرجّ 

 دػء. : التححيخ مغ عمساء الكالسقرػد !ػىػف الجيغ لسآرب خاصةيذ
غ عبَّادنا كاف ؼيو : مغ فدج مغ عمسائشا كاف ؼيو شبو مغ الييػد، كمغ فدج مقاؿ ابغ عييشة

خبخكف : عمساء زمانشا شخ مغ عمساء بشي إسخائيل، يُ غ الشرارػ. قاؿ أبػ حامج الغداليشبو م
و، ( بالخخز، كبسا يػافق ىػاه. كلػ أخبخكه بالحؼ عميو، كؼيو نجاتالدياسي أك الساليالدمصاف )

 :قاؿ الذاعخظ نجاة ليع عشج ربيع. (، ككاف ذلالستثقميع ككخه دخػليع عميو )لصخدىع
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 يا معذَخ القخَّاء يا ممَح البمْج     ما ُيرمح السمَح إذا السمُح فدجْ            
باف بالكشد؟ كيف نخبط بيغ الجدأيغ مغ اآلية؟ فدخكف ذكخ الس ما عبلقة األحبار كالـخ

باف كانػا يكشدكف.  احتساالت، مشيا أف األحبار كالـخ
 :أقػاؿالكشد: ذكخ ابغ العخبي ؼيو سبعة  
: الشقجاف كغيخىسا، حتى لػ كاف لساؿ عمى كل حاؿ. كيجخل في الساؿالسجسػع مغ ا -

 قسًحا. 
 : الحىب كالفزة، أك الجيشار كالجرىع.السجسػع مغ الشقجيغ -
 السجسػع مشيسا ما لع يكغ حمًيا. -
 السجسػع مشيسا ما لع تؤدَّ زكاتو. -
 السجسػع مشيسا ما لع تؤدَّ مشو الحقػؽ الػاجبة ؼيو. -
 السجسػع مشيسا ما لع يشفق كييمظ في ذات هللا.  -

 
 :يقل: )كال يشفقػنيسا(. لع يقل: )كال يشفقػنو(، كالكل جائد. قاؿ السفدخكف لع  
 : الحىب كالفزة.الزسيخ عائج عمى الفزة، كالسخاد -
 أك عمى أنػاع الحىب كالفزة. -
 أك عمى كشػز الحىب كالفزة. -
 أك عمى األمػاؿ. -
 فقة.أك عمى الش -
 أك عمى الدكاة. -
 

أكا تجارة كإذا ر جىسا، كيخاد كبلىسا، كقػلو تعالى: ": يجػز أف يعػد عمى أحكقاؿ بعزيع 
 (.11الجسعة أك ليًػا انفزػا إلييا" )

 



747 

 

"، فحكسيسا أف الزسيخ يعػد عمى ليذ مثمو، ألف ىحا عصف بػ : "أك: ك قاؿ أبػ حياف 
بسعشى )أك(، كىػ " عي أف الػاك في قػلو: "كالفزةك، إال إف ادأحج الستعاشفيغ، بخبلؼ الػا

 (.5/412خبلؼ الطاىخ )أبػ حياف 
 

 :انطخ أيًزا قػلو تعالى
 (.12ث كبللة أك امخأة، كلو أخ أك أخت" )الشداء " كإف كاف رجل يػر  -
 (.112" )الشداء خـِ بو بخيًئاأك إثًسا ثع يَ  " كمغ يكدب خصيئة -
(. 55يعحبيع بيا في الحياة الجنيا" )التػبة أكالدىع، إنسا يخيج هللا ل" فبل تعجبظ أمػاليع كال  -

 : األمػاؿ كاألكالد." عائج عمى األمػاؿ، كالسخاديخ "بياضس
خبًل لػلػا إليو" )التػبة " لػ يججكف َممجأ أك  -  (.57َمغارات أك ُمجَّ
 (.62ػلو أحق أف ُيخضػه" )التػبة " وهللا كرس -
 
يػـَ ُيْحَسى عمييا في ناِر جيشََّع فُتْكَػى بيا جباُىيع وجشػُبيع وضيػُرىع "  35سػرة التػبة 9

 ىحا ما كشدُتع ألنفِدكع فحوُقػا ما كشُتع تكِشدوَف "
 

: ألف البخيل يخػ الفقيخ قادًما سكشػزات. جباىيع كجشػبيع كضيػرىع: األمػاؿ كالعمييا 
: الكّي ه. كقاؿ بعس العمساءى لو ضيخ ؼيقصب جبيتو، فإذا جاءه أعخض بجانبو، فإذا شالبو كلَّ 

كالطيخ آلع كأكجع. ىحا ما كشدتع: أؼ يقاؿ ليع: ىحا ما  في الػجو أشيخ كأششع، كفي الجشب
: ذكقػا عحاب ما كشتع تكشدكف. كاف الكشد في تكشدكنو. فحكقػا ما كشتع تكشدكف  :كشدتع. تكشدكف 

 الجنيا متعة ليع، فرار في اآلخخة عحاًبا.  
 
ة الذيػِر عشَج هللِا اْثشا عذَػَخ شيًخا في كتاِب هللِا يػـَ خمَق  36التػبة  سػرة 9 " إفَّ ِعجَّ

الدسػاِت واألرَض مشيا أربعٌة ُحُخـٌ ذلَظ الجيُغ الؿيِّع فبل تطِمُسػا فييغَّ أنفَدكع وقاِتمػا السذخكيَغ 
 كافًَّة كسا يقاتمػَنكع كافًَّة واعمُسػا أفَّ هللَا مَع الستقيَغ "
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ذك  : ذك القعجة،الُحُخـ: ثبلثة َسْخد )متػالية(األربعة الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  

ـ. ككاحج فْخد: رجب. الُحُخـ: ألف القتاؿ محـخ فييا. قػلو ، يفيج الحجة، السحخَّ : مشيا أربعة حـخ
 أف السقرػد ىػ األشيخ القسخية. 

 
: الؿيعسفدخكف حدب الدياؽ. ذلظ الجيغ : الحداب السدتؿيع، كسا فدخىا الالجيغ الؿيع 

، أما األدياف ا ألخخػ فقج ذلظ أؼ السحكػر مغ عجة الذيػر اإلثشي عذخ كعجة األشيخ الحـخ
. ال تطمسػا فييغ أنفدكع: في األرباعتخاىا التبجيل. فييغ حخمتيغ بالسعاصي أك : بيتظ عة الحـخ

خ. كاعمسػا استجامة ذلظ في سائخ األشي ة إلىع: ليكػف كفيع فييا عغ السعاصي ذريبالقتاؿ. قيل
 : الحيغ يتقػف هللا كيتقػف محاـر هللا. مع السؤمشيغ، معكع أنتع. الستقيغ: أف هللا مع الستقيغ

 
" إنسا الشَِّديُء زيادٌة في الكفِخ ُيَزلُّ بِو الحيَغ كفُخوا ُيِحمُّػَنُو عاًما  37سػرة التػبة  9

ـَ هللُا ُزيَِّغ ليع سػُء أعساِليع وهللُا ال وُيحخِّمػَنُو عاًما لُيػاِشئػا  ـَ هللُا ؼُيِحمُّػا ما حخَّ َة ما حخَّ ِعجَّ
 َييِجي القػـَ الكافخيَغ "    

 
  كمشو الشديئة كالشَّداء )في القخض كالبيع السؤجل(. الشديء: التأخيخ.

 خكنو أخخػ. كيؤخّ  مػف الذيخ تارةالحخب، يقجّ  الحـخ بغخض شغّ  األربعة كانػا يتبلعبػف باألشيخ
 
 

 : زيادة في الكفخ
 الجػاب في نز اآلية.

 خ.ًما: ىحا كفُيحّمػنو عا
 كُيحّخمػنو عاًما: ىحا كفخ آخخ.
 ، فيػ دركات. تفيج اآلية أف الكفخ يديج كيشقز
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 مغ باب الحيل السحخمة.  : ضبلاًل عمى ضبلؿ. كىحايزل بو الحيغ كفخكا
. كفي قخاءة:  . ليػاشئػا: ليػافقػا.في قخاءة: ُيِزلُّ  لع يقل: )وهللا ال ييجييع(. َيِزلُّ

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ما َلكع إذا قيَل َلكع انِفُخوا في سبيِل هللِا اثَّاقمُتع إلى  38سػرة التػبة  9

 األرِض أَرِضُيتع بالحياِة الجنيا ِمَغ اآلخخِة فسا متاُع الحياِة الجنيا في اآلخخِة إال قميٌل "
 

: جشاس مػا، سافخكا إلى الجياد. اثاقمتع: تثاقمتع، تباشأتع. "األرض"، "أرضيتع": ارحانفخكا 
: أرضيتع بشعيع أرضيتع بالحياة الجنيا مغ اآلخخة: بجاًل مغ اآلخخة. (. مغ اآلخخة3/312)اإلتقاف 

، في جشب اآلخخةؼ بالشدبة لآلخخة، في : أيا بجاًل مغ نعيع الحياة اآلخخة. في اآلخخةالحياة الجن
 ميداف اآلخخة.

 
 :حياة الجنيا في اآلخخة إال قميلٌ فسا متاُع ال 

. كالسعشى أنكع لػ صختع في اآلخخة كشاىجتع الجشة كالشار   ىحا التعبيخ قمسا ندسع بو اليـػ
 لػججتع كأيقشتع أف الجنيا لع تكغ إال شيئػًا قميبًل ال يحكخ، ألف الجنيا زمشيا محجكد كاآلخخة خمػد،

الشػع، مثمسا أنيا ال تقارف مغ حيث الدمغ.  كبيحا ك  الكع كألف الجنيا ال تقارف باآلخخة مغ حيث
 كالرفخ لع يخد في القخآف.فإف ندبة السحجكد إلى البلمحجكد صفخ بالتعبيخ الخياضي! 

 
وُه شيًئا وهللُا  " إالّ  39سػرة التػبة 9 ْبُكع عحاًبا أليًسا ويدتبِجْؿ قػًما غيَخكع وال َتُزخُّ َتْشِفخوا ُيَعحِّ

 عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "
 

: كهتزخّ  يدتبجؿ قػًما آخخيغ: التقجيخ: يدتبجؿ بكع. إال: إْف ال. تشفخكا: إلى الجياد. 
كه: مجدكـ أنفدكع. تزخّ  ف ك خّ كه شيًئا: أؼ بل تز، أك عمى الخسػؿ. ال تزخّ الياء تعػد عمى هللا

ْبكعبححؼ الشػف، معصػؼ عمى  لع يقل: )وهللا قجيخ عمى كل شيء(. ".: " ُيعحِّ
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تشُرخوُه فقج نرخُه هللُا إذ أخخَجُو الحيَغ كفُخوا ثانَي اثشيِغ إذ ىسا في  " إالّ  40سػرة التػبة  9
الغاِر إذ يقػُؿ لراحِبِو ال تحدْف إفَّ هللَا معشا فأندَؿ هللُا سكيشَتُو عميو وأيَّجُه بجشػٍد لع تَخوىا 

فمى وكمسُة هللِا ىي العميا وهللُا عديٌد حكيٌع "   وجعَل كمسَة الحيَغ كفخوا الدُّ
 

 لع يقل: )إف لع تشرخكه(.إال: إْف ال. 
إف لع تشرخكه فقج نرخه هللا. إذ:   :بلئكة. أؼ: بإرشاده إلى اليجخة، كبإمجاده بالسنرخه هللا

 :تكخرت في اآلية ثبلث مخات
 ".إذ أخخجو الحيغ كفخكا ثاني اثشيغ" -
 : بجؿ مشيا.إذ ىسا في الغار"" -
 (.2/461إذ يقػؿ لراحبو": بجؿ مشيا )البخىاف " -

 
 خ أف األكؿ خيخ مغ الثاني. (. كقج يخاد مغ ىحا التعبي2/181ثانَي اثشيِغ: أحج اثشيغ )السقتزب 

: عمى جبل ثػر قخب مكة السكخمة. لراحبو: أبي بكخ. سكيشتو: شسأنيشتو. عميو: غار الغار
َة. قخاءة : كمس، أك عمى أبي بكخ. جشػد لع تخكىا: السبلئكة. كمسة: كفي قخاءة بالشربالخسػؿ

 الخفع تفيج أف العمػ ثابت ليا كمقرػر عمييا.
 

 :كا الدفمى ككمسُة هللا ىي العمياكَجَعَل كمسَة الحيغ كفخ     
 

: جعل. أما الثانية فيي " األكلى مشرػبة بالفعلف "كمسة(. الحع ألع يقل: )ككمسةَ  
 مخفػعة.

 
لكبلـ مشاسًبا، ، لسا كاف الػ كانت الثانية مشرػبة بالعصف عمى األكلى، كسا في قخاءة 

ػ (. كلػ جخ كا الدفمى ككمسَة هللا ىي العمياكَجَعَل هللُا كمسَة الحيغ كفخ ألف التقجيخ يربح: )
 (.كفخكا الدفمى ككمستػَو ىي العمياَعَل هللُا كمسَة الحيغ التعبيخ كحلظ لكاف يجب أف يكػف: )كجَ 



751 

 

 
 : استئشاؼية. مبتجأ كخبخ، كالػاككعمى ىحا فإف جسمة: "ككمسة هللا ىي العميا"  

*** 
 ال أذكخ أني كقعت عمى مثل ىحا األسمػب في التعبيخ خارج القخآف.

لػ أردُت أنا العبج الزعيف أف أعّبخ عغ ىحا لقمُت مثبًل: فقج نرخه هللا عشجما أخخجو الحيغ 
 كفخكا ثاني اثشيغ، فمجآ إلى الغار، فقاؿ لراحبو ... 

 اآلية.  مخات في 3)إْذ( تكخرت 
ما يعشي أف الشرخ ؼيو مفاجآت عجيجة. كما يعشي أف السذخكيغ أخخجػه، فمجأ إلى الغار، 

 كحجث ىحا في مجة قريخة جًجا، كقاؿ لراحبو عمى الفػر ...
 )إذ ىسا في الغار(: ىحا نرخ مغ هللا.

 )إذ يقػؿ لراحبو ال تحدف(: ىحا نرخ آخخ.
 )فأندؿ هللا سكيشتو عميو(: نرخ ثالث.

 )كأيجه بجشػد لع تخكىا(: نرخ رابع.
 )كجعل كمسة الحيغ كفخكا الدفمى(: نرخ خامذ.

  كشت أتسشى أف أجج كبلًما لمسفدخيغ في ىحه اآلية.
 عديد: قػؼ، غالب. حكيع: يزع كل شيء في مػضعو.

*** 
 ممحق باآلية:

 إذ أخخجو الحيغ كفخكا ثاني اثشيغ إذ ىسا في الغار: ىل ىحا بجؿ؟
يقػُؿ لراحِبِو  ىسا في الغاِر إذْ  أخخَجُو الحيَغ كفُخكا ثانَي اثشيِغ إذْ  تشُرخكُه فقج نرخُه هللُا إذْ  إالّ )

 .40( التػبة ال تحدفْ 
 

 أقػاؿ أىل التفديخ كاإلعخاب:
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 ثانَي اثشيغ: أحَج اثشيغ.
 ىسا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كأبػ بكخ رضي هللا عشو.

*** 
 ثانَي: حاؿ.

 : مزاؼ إليو.اثشيغِ 
*** 

 إْذ أخخجو:
 إْذ: ضخؼ زماف.

*** 
 إْذ ىسا في الغار:

 إْذ: بجؿ مغ )إْذ أخخجو(.
*** 

 إْذ يقػؿ لراحبو:
 إْذ: بجٌؿ ثاٍف.

*** 
 تعميق:

 إْذ ىسا في الغار: 
 قج يقاؿ بأف القػؿ بالبجؿ ؼيو تخّخز. 

 السعشى: فإذا ىسا في الغار.
 إذا: فجائية.
 إْذ: فجائية.

 لكغ اإلخخاج مغ السكاف شيء، كالجخػؿ في الغار شيء آخخ. 
 كزمغ اإلخخاج مختمف عغ زمغ الجخػؿ.

 كبيحا فقج ال يتحقق ؼيو أؼ نػع مغ أنػاع البجؿ.
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 قاؿ بعزيع بالدمغ الستدع.
 أؼ: الستدع لؤلمخيغ مًعا.

 ال سيسا كأف الدمغ بيغ األمخيغ )الخخكج كالجخػؿ( سخيع جًجا، كمغتفخ.
 أف )إْذ( ضخؼ زماف، أؼ متعمقة بالدمغ.الحْع 

 وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 الخسيذ:
 ىػ1441ذك القعجة  19
 ـ2020تسػز  09
 
" انِفُخوا ِخفاًفا وِثقااًل وجاِىُجوا بأمػاِلكع وأنفِدكع في سبيِل هللِا ذلُكع خيٌخ  41سػرة التػبة  9

 لُكع إْف كشُتع تعمسػَف "
 

 : خفاًفا كثقاالً انِفخكا: اخخجػا لمجياد.  
 : شباًبا كشيػًخا.قيل -
 : أغشياء كفقخاء.أك -
 : ُعداًبا كمتأىميغ.أك -
 : ِنذاًشا كغيخ ِنذاط.أك -
 (. 4/212خضى )اإلتقاف : أصحاء كمأك -

 
: أنكع خخة بثػاب هللا. كقج يكػف السعشى: في الجنيا بالشرخ كالغشيسة ككراثة األرض، كفي اآلخيخ

، إذا لع تجاىجكا غمبكع عجككع.  سقط حاجباه عمى عيشيو، كاف مغ بيغ مغ نفخكا شيخ كبيخ ىـخ
 : يا عّع لقج أعحر هللا إليظ. فخفع حاجبيو فقاؿ: يا ابغ أخي لقج استشفخنا هللا خفاًفا كثقااًل!فقالػا لو

 تعمسػف: األحكاـ.
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ة  42سػرة التػبة  9 قَّ " لػ كاَف َعَخًضا قخيًبا وَسفًخا قاصًجا التَّبعػَؾ ولكْغ َبُعَجْت عمييُع الذُّ

 وسَيحِمُفػَف باهلِل لِػ استصعشا لخخْجشا معُكع ُييِمُكػَف أنفَديع وهللُا يعمُع إنَّيع لكاذبػَف " 
 

: لسذقة أك السدافة. الذقةمفة أك ا: قميل الكخيًبا: غشيسة سيمة. سفًخا قاصًجاعَخًضا ق 
: لساذا سيغ التي يذّق الػصػؿ إلييا. لع يقل: )يحمفػف باهلل(. سيحمفػف  األرض البعيجة

: فخاؽ األكشاف كتخؾ الثسار، أك الخجػع مغ غدكة تبػؾ. لػ استصعشااالستؿباؿ؟ سيحمفػف بعج 
: بالحمف الكاذب. وهللا يعمع ل السعشييغ كربسا أردكا التمبيذ. ييمكػف أنفديع:الساؿ كالشفقة. تحتس

 أؼ كأنتع ال تعمسػف. كسيأتي مديج بياف في اآلية التالية.
 
 " عفا هللُا عشَظ ِلَع أِذْنَت ليع حتى يتبيََّغ لَظ الحيَغ صجُقػا وتعمَع الكاذبيَغ " 43سػرة التػبة 9
 

 عفا هللا عشظ:
 كالخازؼ، كالقخشبي(.عفا هللا تعالى عغ رسػلو قبل العتاب تكخيًسا لو )ابغ عصية، 

لع يقل: )حتى يتبيغ لظ الحيغ صجقػا كالحيغ كحبػا(. الكاذبيغ: اسع فاعل يفيج أف الكحب عشجىع 
 كثيخ.
*** 

 لَع أذنت ليع: في القعػد كالتخمف؟
ال يفيع مغ اآلية أف هللا تعالى أراد خخكجيع مع الشبي صمى هللا عميو كسمع لمجياد معو، بجليل 

آيتيغ: )كخه هللا انبعاثيع فثّبصيع )...( لػ خخجػا ؼيكع ما زادككع إال خبااًل كألكضعػا ما قالو بعج 
 .47-46خبللكع يبغػنكع الفتشة كؼيكع سّساعػف ليع( التػبة 

*** 
 حتى يتبيغ لظ الحيغ صجقػا كتعمع الكاذبيغ:

 التقجيخ: 
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 ظ ...)الصبخؼ( حتى يتبيغ ل ما كاف يشبغي لظ أف تأذف ليع في التخمف عشظ
 )كانطخ أيًزا: ابغ عاشػر(

 :الصبخؼ قاؿ 
 "!كإف لع يأذف لكع فاقعجكا ،ف لكع فاقعجكاأذِ  نػا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فإفْ قالػا: استأذِ "

 معشاه: لػ لع يأذف ليع لقعجكا كاستباف نفاقيع ككحبيع، كسا ذكخ هللا في اآلية!
*** 

 لساذا لع يعرسو هللا بالػحي ىشا؟
 الجػاب: حتى تتبيغ أىسية الػحي بالشدبة لمسدمسيغ.لعل 

 فإذا أخصأ الشبي كصحبو الكخاـ باجتيادىع ببل كحي، فكيف بعسـػ السدمسيغ؟!
 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

 
لكغ بّيغ لو بعج الػقػع. كالبياف ىشا ال يتعمق باإلذف لمسشافقيغ بالقعػد، ألنيع قاعجكف عمى كل 

 جيع. البياف يتعمق بكحب السشافقيغ. حاؿ، وهللا ال يخيج خخك 
 

 :القخشبيقاؿ 
ؤمخ بيسا: إذُنو قاؿ قتادة كعسخك بغ ميسػف: ثشتاف فعميسا الشبّي صمى هللا عميو كسمع كلع يُ "

ه مغ ا إال بػحي، كأخحُ كلع يكغ لو أف يسزي شيئً  ،لصائفة مغ السشافقيغ في التخمف عشو
 " )كانطخ أيًزا: ابغ عصية، كالدمخذخؼ(.فعاتبو هللا كسا تدسعػف  ،األسارػَٰ الِفجية

 أقػؿ:
 .67أؼ الثانية قػلو تعالى: )ما كاف لشبّي أف يكػف لو أسخػ حتى ُيثِخَغ في األرض( األنفاؿ

*** 
 ىل يدتفاد مغ اآلية أف الشبي يجػز لو االجتياد مغ غيخ كحي؟

 :الخازؼ قاؿ  
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صمى هللا عميو كسمع، كاف يحكع بسقتزى االجتياد في بعس  غ قاؿ: إف الخسػؿغ الشاس مَ مِ "
ألكلي األبرار  أمخٌ ، 2الحذخ  (راأَلبَر ا يلِ ُأك اْعَتِبُخكا يا: )فالػقائع. كاحتج عميو بأف قػلو

ا ليع، فكاف داخبًل تحت ىحا األمخ، ثع أكجكا ذلظ بيحه باالعتبار كاالجتياد، كالخسػؿ كاف سيجً 
 ".اآلية
 أقػؿ:

أف ىحه اآلية يسكغ أف يدتفاد مشيا جػاز االجتياد لمشبي صمى هللا عميو كسمع، ألنو في ال أضغ 
ىحه اآلية عػتب، كلع يقّخه هللا عمى اجتياده. لكغ قج يقاؿ: اجتيج فأخصأ، فمو أجخ كاحج، وهللا 

 أعمع.
 األدب مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع:

 نسػذج مغ قمة األدب:
 : الدمخذخؼ ما قالو 

 "!كشاية عغ الجشاية، ألف العفػ رادؼ ليا. كمعشاه أخصأت كبئذ ما فعمت (: َعشظَ َّللاَُّ َعَفا )"
 قاؿ مغ عشجه ما لع يقل بو هللا!

 االعتخاض عمى قػلو: كبئذ ما فعمت!
*** 

 نسػذج مغ زيادة األدب أك تكمف األدب:
 )كغيخه(: الخازؼ ما نقمو 

مبالغة هللا في تعطيسو كتػقيخه، كسا يقػؿ الخجل لغيخه لع ال يجػز أف يقاؿ: إف ذلظ يجؿ عمى "
ما جػابظ عغ  !كرضي هللا عشظ ،ما صشعت في أمخؼ  !عفا هللا عشظ :ا عشجهإذا كاف معطسً 

مغ ىحا الكبلـ إال مديج التبجيل  وفبل يكػف غخض ،ما عخفت حقي !كبلمي؟ كعافاؾ هللا
 ع"!كالتعطي

 أنا ال أرػ ىحا.
*** 

 نسػذج مقبػؿ:
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 عغ سؽياف بغ عييشة:البغػؼ ما نقمو 
 .انطخكا إلى ىحا المصف بجأ بالعفػ قبل أف ُيعيِّخه بالحنب :قاؿ

*** 
 بعس الكاتبيغ يتخققػف كيتكمفػف.

 عذخ آيات في سػرة عبذ!
 ىحا مغ باب العبلقة بيغ هللا كأنبيائو.

 كأنا ال أميل إلى التجخل فييا.
 عبذ ليذ عتاًبا خؽيًفا.ىشاؾ ذنب، أك خصأ، كالعتاب في سػرة 

 عمى كل حاؿ، ىحه حاالت قميمة معجكدة في القخآف. 
 وهللا أعمع بالرػاب. 

 
" ال يدتأِذُنَظ الحيَغ ُيؤمشػَف باهلِل واليػـِ اآلِخِخ أْف ُيجاىُجوا بأمػاِليع  44سػرة التػبة  9

 وأنفِديع وهللُا عميٌع بالستقيَغ "
 

: ؤمشػف ال يفعمػف ذلظ. أف يجاىجكا: أف ال يجاىجكا. لع يقلالسشافقػف حمفػا كتخمفػا، الس 
لع ىجكف دكف استئحاف. أال يجاىجكا، إذ ال يميق بالسؤمشيغ االستئحاف في تخؾ الجياد، فيع يجا

 : عميع بيع. أضيخ السزسخ كأضاؼ ليع صفة ججيجة.عميع بالستقيغ. (عميع بيع)يقل: 
 
حيَغ ال ُيؤمشػَف باهلِل واليػـِ اآلِخِخ وارتابْت قمػُبيع َفُيْع في " إنَّسا يدتأذُنَظ ال 45سػرة التػبة 9

ُدوَف "  َرْيِبيع يتخدَّ
 

 الحيغ لع يؤمشػا باهلل(.لع يقل: ): لخيبيع يتخددكف. ىؤالء ىع السشافقػف. في ريبيع يتخددكف  
 لع يقل: )فيع يتخددكف في ريبيع(.

 



758 

 

ًة ولكْغ َكخَِه هللُا انبعاَثيع فثبَّصيع وقيَل " ولػ أراُدوا الخخوَج  46سػرة التػبة  9 وا لُو ُعجَّ ألعجُّ
 اقُعجوا مَع القاعجيَغ "

 
كخه هللا يع، خخكجيع. لع يقل: )لداد كالخاحمة كالدبلح. انبعاثيع: ذىابيع، مزيّ : اةعجّ  

: مغ لرعب تحجيج القائل. القاعجيغ(. مغ اخخكجيع(. لع يقل: )كقيل ليع(. لع يقل: )كقمشا ليع
 الشداء كالربياف ككبار الدغ كذكؼ األعحار. كالجسمة مذعخة باإلىانة. 

 
" لػ خخُجػا ؼيكع ما زادوُكع إال َخبااًل وألوضُعػا خبلَلكع َيْبُغػَنُكُع الفتشَة  47سػرة التػبة  9

 وؼيكع سسَّاعػَف ليع وهللُا عميٌع بالطالسيَغ "
 

ء مشقصع، أؼ " إال " : االستثشازادككع إال خباالً ا، فداًدا. ما : اضصخاًبا، ضعفً خباالً  
 ىحا التقجيخ أليق بالسؤمشيغ.: ما زادككع قػة، كلكغ أكقعػا ؼيكع خبااًل. ك لكغ". السعشى بسعشى "

: يبغػف لكع. الفتشة: ػا في اإلفداد كاإلخبلؿ. يبغػنكع: أسخعػا بيشكع كسعَ ضعػا خبللكعك ألك 
لييع كيصيعػنيع. كقج يكػف السعشى: جػاسيذ يدتسعػف إ :االختبلؼ كتفخؽ الكمسة. سسَّاعػف 

يشقمػف أخباركع إلييع. لع يقل: )كؼيكع مغ يدسع ليع(. وهللا عميع  ع( مشكع أك مشي)عيػف 
: الكافخيغ الحيغ ضمسػا خ السزسخ كأضاؼ صفة لو. الطالسيغ: وهللا عميع بيع. أضيبالطالسيغ

 .)الدّساعػف يجخمػف أيًزا( أنفديع كغيخىع
 
" لقج ابتَغػا الفتشَة ِمغ قبُل وقمَّبػا لَظ األمػَر حتى جاَء الحقُّ وضيَخ أمُخ  48سػرة التػبة  9

 هللِا وىع كارىػَف "  
 

تذػا لظ عغ كل حيمة : كفبػا لظ األمػرتفخيق الجساعة. كقمّ : إيقاع الخبلؼ ك الفتشة 
هللا. كارىػف: ذلظ. لع يقل: : ديغ الحق: الشرخ. أمخ هللا في قخاءة: قَمبػا بغيخ تذجيج. كمكيجة.

 "." ، "أمخ هللار(. الحع: "األمػ )لقج ابتغػا الفتشة قبلُ 
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" وِمشيع َمغ يقػُؿ لَظ ائَحْف لي وال َتْفِتشِّي أال في الفتشِة سقُصػا وإفَّ جيشََّع  49سػرة التػبة  9

 لسحيصٌة بالكافخيَغ "
 

أال )لع يقل:  شة: االختبار.تختبخني. الفت : أؼ بالتخمف عغ الجياد. ال تفتشي: الائحف لي 
 (.: )كإف جيشع بالكافخيغ لسحيصةلسحيصة بالكافخيغ: لسحيصة بيع. لع يقل .(في الفتشة سقط

 
" إْف ُتِرْبَظ حدشٌة َتُدْؤُىْع وإْف ُتِرْبَظ مريبٌة يقػُلػا قج أخْحنا أمَخنا ِمغ قبُل  50سػرة التػبة 9

 ويتػلَّْػا وُىْع َفِخُحػَف "
 

في مػضع آخخ:  لع يقل: إذا أصابتظ حدشة ساءتيع.ة: ىديسة. : نرخ. مريبحدشة 
 .13األعخاؼ ( مََّعوُ  َكَمغ ِبُسػَسى َيصَّيَُّخكاْ  َسيَِّئةٌ  ُتِرْبُيعْ  َكِإف َىػِحهِ  َلَشا َقاُلػاْ  اْلَحَدَشةُ  َجاءْتُيعُ  )َفِإَذا

 
يتػلػا:  كيشرخفػا. لع يقل: )كيتػلػف كىع فخحػف(.أمخنا: ِححرنا، إذ لع نخخج لمقتاؿ. كيتػلػا: 

 (.فخحػف: بسريبتظ كسبلمتيع. لع يقل: )أخحنا أمخنا قبلُ  معصػؼ عمى: يقػلػا.
 
ِل السؤمشػ 51سػرة التػبة 9 َف " ُقْل لغ ُيريَبشا إال ما َكَتَب هللُا لشا ىػ َمػالنا وعمى هللِا فميتػكَّ
" 

خخجشا لمقتاؿ(. كتب: قجَّر. مػالنا: ناصخنا، متػلي يريبشا: مغ حدشة أك مريبة )إذا  
 (. أضيخ السزسخ كالرفة كراعى الفاصمة. كعمى هللا تػكمشا( أك )كعميو تػكمشاأمػرنا. لع يقل: )

 
" ُقْل َىْل تَخبَُّرػف بشا إال إحجى الحدَشَيْيِغ ونحُغ نتخبَُّز ِبُكْع أْف ُيريَبكُع  52سػرة التػبة  9

 غ عشِجِه أو بأيِجيشا فتخبَّرػا إنَّا معُكع متخبِّرػَف "هللُا بعحاٍب مِ 
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تتخبرػف، تشتطخكف. إحجػ الحدشييغ: الشرخ أك الذيادة. الحدشييغ: مثشى: : َتَخبَُّرػف  
: سيحّل بشا. متخبرػف : ما خبز في اآلية أربع مخات. فتخبرػا(. ذكخ التُحْدَشى )خرمة حدشى

  ما سيحّل بكع. كىػ تيجيج.
 
 " ُقْل أنِفُقػا َشػًعا أو َكْخًىا لغ ُيَتقبََّل مشكع إنَّكع كشُتع قػًما فاسقيَغ " 53التػبة سػرة 9

كافخيغ خارجيغ عغ : قاتيع، ألنيع غيخ مؤمشيغ. فاسقيغالسعشى أف هللا لغ يتقبل نف 
 لع يقل: )إنكع كشتع فاسقيغ(. (.ع( أك )إنفاقكعكة. لع يقل: )لغ يتقبل هللا نفقاتالصاع

 
" وما مَشعيع أْف ُتقبَل مشيع نفقاُتيع إال أنَّيع كفُخوا باهلِل وبخسػلِو وال يأتػَف  54ة التػبة سػر 9

 الربلَة إال وُىع ُكدالى وال ُيشفقػَف إال وُىع كارىػَف " 
 

: كيف ذكخ في ا مشع هللا أف يقبل مشيع نفقاتيع(. كال يشفقػف إال كىع كارىػف : )كملع يقل 
ا: حدب حكع هللا. ا: حدب زعسيع. كخىً شػعً ػف شػًعا، أؼ غيخ كارىيغ؟ يشفقاآلية الدابقة أنيع 

 (.لع يقل: )إال أنيع يكفخكف 
 
َبيع بيا في الحياِة  55سػرة التػبة  9 " فبل ُتْعِجْبَظ أمػاُليع وال أوالُدىع إنَّسا ُيخيُج هللُا ِلُيَعحِّ

 الجنيا وَتْدَىَق أنفُديع وىع كافخوَف "
 
: فبل تعجبظ أمػاليع كال أكالدىع في الحياة قاؿ بعس العمساء: ىيشا تقجيع كتأخيخ، كالتقجيخ 

 : أف يعحبيع.يا إنسا يخيج هللا ليعحبيع بيا )في الحياة اآلخخة(. ليعحبيعالجن
 :ليعحبيع بيا 
 ليعحبيع بيا في اآلخخة. -
 ليعحبيع بالدكاة عمييا.  -
 (.بالسرائب في األمػاؿ )كاألكالد ليعحبيع -



761 

 

 ليعحبيع بجسعيا كحفطيا كحبيا كالبخل بيا كالحدف عمييا.  -
لع يقل:  . كىع كافخكف: يسػتػف عمى الكفخ.حيع، ييمكػف، يسػتػف : تخخج أركاتدىق أنفديع

 )ليعحبيع بيع(. 
 فبل:

 ال: ناـية.
 تعجْبَظ: الكاؼ ضسيخ مترل مفعػؿ بو.

 أمػاُليع: فاعل مخفػع.
 بيا: 

 ىا: ضسيخ مترل يعػد عمى األمػاؿ.
)تفديخ  عائج في ىحا القػؿ عمى "األمػاؿ" فقط (بيا) :قاؿ القاضي أبػ دمحم: فالزسيخ في قػلو

 ابغ عصية، كنقمو أبػ حياف أيًزا(.
 لكغ لع يحكخكا شيًئا عغ األكالد.

  لعل التقجيخ: ليعحبيع بيا كباألكالد.
 تدىق:

 أنفُديع بيا.التقجيخ: كلتدىق 
 تدىق: تخخج، تسػت.

 
 " ويحمفػَف باهلِل إنَّيع َلِسْشكع وما ُىع ِمشكع ولكشَّيع قػـٌ َيْفَخقػَف " 56سػرة التػبة  9
 

 : تفخؽ القمب أك ترجعو مغ الخػؼ.ا ىع بسشكع(. يفخقػف: يخافػف. الفَخؽ كملع يقل: ) 
 لع يقل: )كلكشيع يفخقػف(.

 
َخبًل لػلػَّػا إليِو وىع َيْجَسُحػَف "" لػ يججو 57سػرة التػبة  9  َف َممجًأ أو َمغاراٍت أو ُمجَّ
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ىػ الغار في الجبل، كأصمو مغ غار: دخل : جسع مغارة، ك مغاراتلع يقل: لػ كججكا.  
َخبلً : ُمغاكاستتخ، غاص. كفي قخاءة ل ؼيو برعػبة. كفييا قخاءات : ُمْجخبًل ضيًقا يجخرات. ُمجَّ

: الياء تعػد عمى السمجأ، أك عمى (. إليو2/302َمجخبًل )معجع القخاءات أخخػ: ُمجخبًل، 
 (.ات، أك عمى كل كاحج مشيا. لع يقل: )أك مغارةالسجخل، أك عمى السغار 

ىا . َيجسحػف: ُيدخعػف. كمشو: دابة جسػح: لفدعػا إليو، ليخبػا إليوػا إليولػلّ   : ال يخدُّ
 : أؼ سخيع. كأصل الُجسػح لمفخس كالجابة.ع جامحجاـ. كمشو اليػـ في عمع االقتراد: تزخل
 
" ومشيع َمغ َيْمِسُدَؾ في الرَجقاِت فإْف ُأْعُصػا ِمشيا َرُضػا وإْف لع ُيْعصَػػا  58سػرة التػبة  9

 مشيا إذا ُىع َيْدَخصػَف "
 

 َسَدة ُلَسَدة.: ىُ يمسدؾ: يعيبظ، كمشو 
 

جائية، كلسخاعاة " الفعشو إلدخاؿ "إذا(، كربسا عجؿ سخصػامشيا لع يقل: )كإف لع يعصػا  
: يغزبػف. كالدكاة إذا جسعتيا الجكلة أك الجسعية أك الييئة السخترة ؼيجب الفاصمة. يدخصػف 

أف يتع التأكج مغ أف الساؿ السجسػع ال يحىب أكثخه قدسة بيغ كبار مػضفي الدكاة ككبار 
سؤسدات أك الييئات بتػزيع الدكاة السدؤكليغ كأكالدىع. فسغ السحتسل أف يقـػ السػضفػف في ال

عمى الػجياء كاألثخياء. كعشجئح فإف الدكاة يجفعيا أغشياء كيدتػلي عمييا أغشياء آخخكف، نتيجة 
 الفداد الجيشي كالخمقي كاإلدارؼ.

 
" ولػ أنَّيع َرُضػا ما آتاىُع هللُا ورسػُلُو وقاُلػا حدُبشا هللُا سيؤتيشا هللُا ِمغ  59سػرة التػبة 9

 مِو ورسػُلو إنَّا إلى هللِا راغبػَف "فز
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: ما في معشاه. ما آتاىع هللا كرسػلو : لكاف خيًخا ليع، أك مالػ: جػابيا مححكؼ. التقجيخ 
: سيؤتيشا هللا ا: كافيشا. لع يقل: حدبشا هللا كرسػلو. لع يقلأعصاىع رسػؿ هللا بأمخ مغ هللا. حدبش

 (. أؼ: كرسػلو كحلظ. لع يقل: )إنا راغبػف إلى هللاجبللة، ال اسعكرسػلو. رسػلو: معصػؼ عمى 
 
" إنَّسا الرَجقاُت لمفقخاِء والسداكيِغ والعامميَغ عمييا والسؤلَّفِة قمػُبيع وفي  60سػرة التػبة  9

  الخقاِب والغارميَغ وفي سبيِل هللِا وابِغ الدبيِل فخيزًة ِمَغ هللِا وهللُا عميٌع حكيٌع " 
 

  :قاؿ لي

 بفتح الشػف؟ بكدخ الشػف كالعامميغَ  السداكيغِ لساذا 

 :قمت

 .)الياء كالشػف في )السداكيغ( غيخ الياء كالشػف في )العامميغ

 .السداكيغ جسع تكديخ، كالعامميغ جسع محكخ سالع، كلكل مشيسا نطاـ خاص بو

 .السداكيغ مفخدىا مدكيغ، كالعامميغ مفخدىا عامل

الكمسة، كالياء كالشػف في )العامميغ( عبلمة الجّخ في  الياء كالشػف في )السداكيغ( مغ أصل
 .جسع السحكخ الدالع. كىي عبلمة الشرب أيًزا. أما عبلمة الخفع فيي الػاك كالشػف 

كالشػف مفتػحة في جسيع حاالت الجسع السحكخ الدالع: الخفع، كالشرب، كالجّخ. العاممػَف: في 
 .حالة الخفع، كالعامميَغ في حالة الشرب كالجخّ 

 .أما السداكيغ فعبلمة الخفع فييا الزّسة، كعبلمة الشرب الفتحة، كعبلمة الجّخ الكدخة

 :قاؿ تعالى
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 .8كإذا حزخ القدسة أكلػ القخبى كاليتامى كالسداكيُغ( الشداء (

 .177كآتى الساؿ عمى حّبو ذكؼ القخبى كاليتامى كالسداكيَغ( البقخة (

 .60التػبة إنسا الرجقات لمفقخاء كالسداكيِغ( (

*** 
 :قاؿ

 . لساذا جاءت الشػف ىشا مفتػحة؟79أما الدفيشة فكانت لسداكيَغ( الكيف (

 :قمت

مداكيغ: مجخكرة بالفتحة بجاًل مغ الكدخة، ألنيا مسشػعة مغ الرخؼ )التشػيغ( ألنيا عمى 
صيغة مشتيى الجسػع، كىي كل جسع تكديخ بعج ألف تكديخه حخفاف أك ثبلثة أكسصيا ساكغ، 

 .ل: مفاتح، مفاتيحمث

 .كالسسشػع مغ الرخؼ يختز بالشكخة دكف السعخفة

 .مداكيغ: نكخة، مسشػعة مغ الرخؼ. ال يقاؿ: مداكيٌغ، كال مداكيًشا، كال مداكيغٍ 

 :قاؿ تعالى

 .، لع يقل: مداكيغٍ 89فكفارتو إشعاـ عذخة مداكيَغ( السائجة (

 .داكيغٍ ، لع يقل: لس79أما الدفيشة فكانت لسداكيَغ( الكيف (

السداكيغ: معخفة باأللف كالبلـ، كمغ ثع فميدت مسشػعة مغ الرخؼ، إذ ال تجتسع أؿ التعخيف 
 .مع التشػيغ
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*** 
 :قاؿ

 لساذا سّسي بيحا االسع: جسع سالع؟ كجسع تكديخ؟

 :قمت

 .الدالع سمع مغ التكديخ

 .عاممػف: أضيفت إلى مفخده الػاك كالشػف مغ دكف تغييخ عمى السفخد

 .السفخد: مدكيغمداكيغ: 

 .وهللا أعمع

*** 
 :مبلحطة

يجب االنتباه، عشج قخاءة القخآف، إلى حخكة الشػف في )السداكيغ(، ىل ىي مزسػمة أـ مفتػحة 
 أـ مكدػرة؟

*** 
ىحا ىػ  كفي الخقاب ...(.مرارؼ الدكاة ثسانية، أربعة مشيا بالبلـ )لمفقخاء ...( كأربعة بػ: في )

. لع يقل: كفي الغارميغ. (في)الخأؼ الدائج. لكغ قج تكػف ىشاؾ ستة مرارؼ بالبلـ، كاثشاف بػ: 
  : التفديخ االقترادؼ، أك في الشكت السصّػؿ.لع يقل: كفي ابغ الدبيل. راجع ىحا في كتابي

كتفخيًقا  الدكاة الثسانية. العامميغ عمييا: عمى الدكاة جسًعا )جباية(ىحه اآلية في مرارؼ 
)تػزيًعا(. العامميغ عميو: أؼ ألجميا. عمى: بسعشى الـ التعميل، كقػلو: "لتكبخكا هللا عمى ما 

الخقاب،  : تحخيخالسدمسيغ كغيخ السدمسيغ. الخقاب : مغ(. السؤلفة قمػبيع37ىجاكع" )الحج 
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ع في الدفخ. تحخيخ األسخػ. الغارميغ: السجيشيغ. في سبيل هللا: الجياد. ابغ الدبيل: السشقص
 : عميع بسرالح السدمسيغ، حكيع بسػاضعيا.عميع حكيع

 :لفقخاء كالسداكيغ عمى ستة أقاكيلؽ بيغ ال العمع اختبلفػًا كبيًخا في الفخ اختمف أى 
الفقيخ ىػ السحتاج الستعفف عغ السدألة، كالسدكيغ ىػ السحتاج الدائل، قالو ابغ عباس  -

 كمجاىج كزيج.كالحدغ كجابخ كابغ زيج كالدىخؼ 
 الفقيخ ىػ ذك الدمانة مغ أىل الحاجة، كالسدكيغ ىػ الرحيح الجدع مشيع، قالو قتادة. -
يع. -  الفقخاء ىع السياجخكف، كالسداكيغ ىع غيخ السياجخيغ، قالو الزحاؾ بغ مداحع كإبخـا
 الفقيخ مغ السدمسيغ، كالسدكيغ مغ أىل الكتاب، قالو عكخمة. -
لحاجة كدخت فقاره، كالسدكيغ الحؼ لو ما ال يكؽيو لكي الفقيخ الحؼ ال شيء لو ألف ا -

 يدكغ إليو، قالو الذافعي.
شيفة. ح ، كالسدكيغ الحؼ ليذ لو شيء يدكغ إليو، قاؿ أبػالفقيخ الحؼ لو ما ال يكؽيو -

 .(. راجع فقو الدكاة لمقخضاكؼ 2/146كىػ عمى عكذ قػؿ الذافعي )تفديخ الساكردؼ 
(، تخرز لمفقخاء كالسداكيغ  حرتاف )مرخفافكيسكغ الخخكج مغ ىحا الججؿ الصػيل بأف  

 بحيث يكػف ليسا مجتسعيغ رُبع حريمة الدكاة.
ـ مرخؼ الفقخاء كالسداكيغ قبل مرخؼ العامميغ عمييا لئلشارة إلى أف الغخض كلعمو قجّ  

فاؽ عمى العامميغ عمييا، بسا يعشي حاجة الفقخاء كالسداكيغ، كليذ اإلن األكؿ مغ الدكاة ىػ سجّ 
سيسا مرخؼ الفقخاء  بقي لمسرارؼ األخخػ، كالأف مرخؼ العامميغ عمييا يجب أف يُ 

كالسداكيغ، قجًرا جػىخًيا مغ الحريمة. فسرخؼ العامميغ عمييا ىػ مرخؼ كسيمة، كمرخؼ 
عامميغ الفقخاء كالسداكيغ كسائخ السرارؼ مرارؼ ىجؼ. كيخػ بعس العمساء أف مرخؼ ال

  عمييا يجب أال يديج عمى ثُسغ حريمة الدكاة، باعتبار أف مرارؼ الدكاة ثسانية.
كحدب اآلية يجب اإلنفاؽ عمى العامميغ في الدكاة مغ حريمة الدكاة نفديا. فمػ تع  

أك تع التػسع في اإلنفاؽ عمييع مغ بيت ماؿ  اإلنفاؽ عمييع مغ خارجيا، مغ بيت الساؿ العاـ،
: ما عيا غيخ اقترادؼ. كعشجئح قج يقاؿسا أدػ ىحا إلى أف يكػف جسع الدكاة كتػزيالدكاة، لخب
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ججكػ جسع الدكاة مغ الشاحية االقترادية؟ فالقخآف إذف يعمسشا درًسا مبكًخا في الججكػ 
 االقترادية لمسؤسدات كالسذخكعات.

 
 : أثخ التختيب عمى التخكيب.6راجع سػرة السائجة 

 
وِمشيُع الحيَغ ُيؤذوَف الشبيَّ ويقػلػَف ىػ أُذٌف ُقْل أُذُف خيٍخ لكع ُيؤمُغ باهلِل "  61سػرة التػبة  9

 وُيؤمُغ لمسؤمشيَغ ورحسٌة لمحيَغ آمُشػا ِمشكع والحيَغ ُيؤُذوَف رسػَؿ هللِا ليع عحاٌب أليٌع "
 

 ف، بإسكاف الحاؿ، لغة أخخػ.: أذْ و كقبػلو لسا يقاؿ لو. كفي قخاءة: يكثخ استساعأُذف 
: "، ثع تعجػ بالبلـ: "يؤمغ لمسؤمشيغ"، أؼ: يرجقيع. أذفيؤمغ باهلل: "فعل: "يؤمغ" تعجػ بالباء

قو، فإذا حمفشا لو صجقشا كقبل عحرنا في الحق  يدسع لكل أحج، كيدسع كل ما يقاؿ لو كيرجِّ
 : كالحيغ يؤذكف الشبي، كسا قاؿ في السخة األكلى.الباشل. لع يقل في السخة الثانيةك 

جسيع  لفع يععّ  (يؤذكف ) كقاؿ ابغ عصية: (.ُىَػ ُأُذفٌ ) :إيحاؤىع لو ىػ قػليع ؼيوالدمخذخؼ: قاؿ 
بعج ذلظ  ما كانػا يفعمػنو كيقػلػنو في جية رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع مغ األذػ، كخّز 

مزسػف (. كبلـ ابغ عصية ىػ الرػاب إف شاء هللا. قاؿ ابغ عاشػر: ىػ أذف) :مغ قػليع
 .عصُف خاّص عمى عاـّ، ألّف قػليع ذلظ ىػ مغ األذػ (كيقػلػف ىػ أذف) :جسمة

  
" َيحِمُفػَف باهلِل لكع ِلُيخُضػكع وهللُا ورسػُلُو أحقُّ أْف ُيخُضػُه إْف كاُنػا  62سػرة التػبة  9

 مؤمشيَغ "
ضا الخسػؿ تابع (، ألف ر 3/129لتبلـز الخضاءيغ )اإلتقاف  (. أفخدلع يقل: )يخضػىسا 

 : أؼ كرسػلو كحلظ.الجبللة. كرسػلو اسعلخضا هللا. يخضػه: الياء تعػد عمى 
 

كإذا دار األمخ بيغ كػف السححكؼ أكاًل أك ثانًيا، فكػنو ثانًيا أكلى، كمغ ثع ُرجح أف  
كؼ لجاللة : الخبخ األكؿ محح(. قاؿ سيبػيو3/201اإلتقاف سححكؼ ىشا خبخ الثاني ال األكؿ )ال
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يخضػه، ثع ححؼ. كقاؿ أبػ  : وهللا أحق أف يخضػه، كرسػلو أحق أفلثاني عميو، كأنو قاؿا
: اقترخ عمى وهللا أحق أف يخضػه كرسػلو. كقيل: عمى التقجيع كالتأخيخ، كأنو قاؿ : ىػالعباس

: إف رضا ألنو دّؿ عميو مع اإليجاز. كقيل رضا هللا، ألف رضا الخسػؿ رضا هللا، فتخؾ ذكخه،
(. كالعخب تكتفي 1/278عطيًسا لخضا هللا بإفخاد الحكخ )الشكت لمسجاشعي ؿ لع يحكخ تالخسػ 
 :سا عغ اآلخخ لئليجاز. قاؿ الذاعخبأحجى

 رماني بأمٍخ كشُت مشو ككالجؼ     بخيِّا كِمغ فػؽ الصَِّػّؼ رماني        
 :. لع يقل: بخيَّْيِغ. كقاؿ شاعخ آخخبخًيا : بخيًئا

 ِعشَجنا كأنت بسا      ِعشَجؾ راٍض كالخأُؼ مختمُف    نحػغ بسػا         
 (. 1/82، معاني القخآف لؤلخفر 1/445معاني القخآف لمفّخاء : نحغ بسا عشجنا راضػف )لع يقل

 
" ألْع َيعمُسػا أنَُّو َمغ ُيحاِدِد هللَا ورسػَلُو فأفَّ لُو ناَر جيشََّع خالًجا فييا ذلَظ  63سػرة التػبة  9

 العطيُع "الِخْدُي 
( كانت عخبية جيجة )الكتاب    (.3/133قاؿ سيبػيو: لػ قاؿ: )فإفَّ
ا كاسخ جعميا مبتجأة " تػكيًجا، كإْف كَدخى: فمو نار جيشع، ككخرت "أفَّ كقاؿ السبخد: التقجيخ 

: الفاء: رابصة لجػاب الذخط. يحادد2/356بعج الفاء )السقتزب  يخالف، ُيعاِد. : يذاقق، (. فأفَّ
(. كفي مػضع آخخ: "كمغ يذاقِق 4لع تجغع الجاالف، كقػلو: "كمغ يذاؽِّ هللا" )الحذخ يحادد: 

 (.(. الخدؼ: الحؿ. لع يقل: )كذلظ الخدؼ العطيع13األنفاؿ هللا" )
 
َؿ عمييع سػرٌة تشبُِّئيع بسا في قمػِبيع ُقِل  64سػرة التػبة 9 " َيْحَحُر السشافقػَف أْف ُتشدَّ

 ُمخِخٌج ما َتحَحُروَف "استيِدئػا إفَّ هللَا 
 

بسعشى  : ألجل أحػاليع، أؼ: عمىإخبار مغ هللا، أك أمخ كالتقجيخ: ليححر. عمييع :يححر 
السدمسيغ.  : عمى(، أك عمييع37الحج ) "الـ التعميل، كقػلو تعالى: "لتكبخكا هللا عمى ما ىجاكع
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تشبئ السدمسيغ. مخخٌج ما  أك : تشبئ عشيع، أك تشبئيع أنت بسا في قمػبيع،تشبئيع بسا في قمػبيع
 قاؿ: استيدئػا، كلع يقل: اححركا. : مطيٌخ ما تخفػف.تححركف 

 
 
" ولئْغ سألَتيع َليقػُلغَّ إنَّسا كشَّا نخػُض ونمعُب ُقْل أباهلِل وآياتِو ورسػلِو  65سػرة التػبة 9

  كشُتع تدتيدئػَف "
(، يخيج أف يفتح قرػر الذاـ قاؿ السشافقػف: انطخكا إلى ىحا الخجل )يعشػف رسػؿ هللا 
: إنسا كشا نخػض كنمعب )نسدح(. نيا. فأشمع هللا رسػلو، فقاؿ ليع: قمتع كحا ككحا. فقالػاكحرػ 

 قاؿ: تدتيدئػف، كلع يقل: تخػضػف كتمعبػف. ؟!أباهلل كآياتو كرسػلو: أبجيغ هللا ككتابو كرسػلو
 
ْب ش" ال تعتِحُروا قج كفخُتع بعَج إيسانِ  66سػرة التػبة 9 ائفًة كع إْف َنْعُف َعغ شائفٍة مشكع نعحِّ

 بأنَّيع كاُنػا ُمجخميَغ "
ع بعج أف أضيختع إيسانكع. : أضيختع كفخكفعكع أعحاركع. كفختع بعج إيسانكع: ال تشال تعتحركا 
ألنيا  : يفيع مغ الجسمة أف الصائفة األكلى قبل هللا عحرىا، أما األخخػ فمع يقبل مشياإف نعف

لع يقل: )بأنيا كانت  (.كانت شجيجة الشفاؽ. بأنيع: بدبب أنيع، ألنيع. لع يقل: )مغ بعج إيسانكع
 لع يقل: )كانػا قػًما مجخميغ(. مجخمة(.

 
" السشافقػَف والسشافقاُت بعُزيع ِمغ بعٍس يأمخوَف بالسشكِخ ويشَيػَف عِغ  67سػرة التػبة  9

 ا هللَا فشِدَييع إفَّ السشافقيَغ ىُع الفاسقػَف "السعخوِؼ وَيؿِبزػَف أيجَييع نُدػ 
 

أنو كافخ أك مشافق. بعزيع مغ إذا رأيت أحًجا يأمخ بالسشكخ كيشيى عغ السعخكؼ فاعمع  
سشافقيغ. كفي السؤمشيغ كالكافخيغ: بعزيع أكلياء بعس )انطخ سػرة األنفاؿ : ىحا في البعس

آلخخ. في مػضع آخخ: "ذرية بعزيا يع عيغ ا: ىع سػاء كل مش(. بعزيع مغ بعس72-73
: : في مػضع آخخ(. يؿبزػف أيجييع: يبخمػف. ندػا هللا فشدييع34مغ بعس" )آؿ عسخاف 
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كلكغ جاء ىحا عمى سبيل  : هللا ال يشدى(. فشدييع19"ندػا هللا فأنداىع أنفديع" )الحذخ 
: الكافخكف الخارجػف اسقػف شدييع: فتخؾ ثػابيع. الف: الجداء. ندػا هللا : تخكػا أمخه. فالسذاكمة

 عغ شاعة هللا.
 
اَر ناَر جيشََّع خالجيَغ فييا ىي حدُبيع  68سػرة التػبة 9 " وعَج هللُا السشافقيَغ والسشافقاِت والكفَّ

    ولعَشيُع هللُا وليع عحاٌب ُمِؿيٌع "
بسعشى ما جاء في اآلية قبل  :عحاب مؿيع: كالكفار كالكػافخ. : كالكافخيغ كالكافخات، أكلع يقل

 : دائع. قميل: نار جيشع خالجيغ فييا. مؿيع
*** 

 ممحق باآلية:
 )َتَػّعج( قاؿ: كعج، كلع يقل: أكعج

 )كعج( لمخيخ، )أكعج( لمذخ. -
 )كعج( ترمح لمػعج كالػعيج، )أكعج( ترمح لمػعيج فقط.  -
 األصل ىشا: )أكعج(، كاستعسمت )كعج( لمتيكع! -
 األصل ىشا: )أكعج(، لكغ )كعج( صحت لسا في الكبلـ مغ ترخيح بالذخ.  -
*** 

 تعميق:
 األكؿ كالثاني كالثالث لو كجو. -
 الخابع ال أرػ لو كجًيا. -
*** 

 إليظ ما قالو خسدة مغ السفدخيغ:
 كل كاحج مشيع قػلو مختمف عغ اآلخخ )عجا األلػسي ال يختمف عغ البقاعي(.

 لخرت كبلميع أعبله.
*** 
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ابغ عصية  ىػ(: 546-)
 .كإف كانت آية كعيج محس ،صح ذلظ كحدغ ج الػعج بالترخيح بالذخّ ا قيّ لسّ 

*** 
ىػ(: 671-)  القخشبي 

 .اككعج بالذخ كعيجً  ،ايقاؿ: كعج هللا بالخيخ كعجً 
*** 

البقاعي  ىػ(:885-)
  .ا في مداءتيعكإببلغً  ،ا بيعكساقو بريغة البذارة تيكسً (، كعج هللا)قاؿ: 
*** 

األلػسي  ىػ(: 1270-)
 .21آؿ عسخاف ( َؼَبّذْخُىع ِبَعَحاٍب َأِليع) :كالتعبيخ بالػعج لمتيكع نحػ قػؿ سبحانو

*** 
ىػ(: 1393-)  ابغ عاشػر 

نافع  ،الػعج أعّع مغ الػعيج، فيػ يصمق عمى اإلخبار بالتداـ السخِبخ لمسخَبخ بذيء في السدتقبل
غىحا ما  (أك ضار أك ال نفع ؼيو كال ضخّ   .. كالػعيج خاّص بالزارّ 52يذ  (كعج الخحسَٰ

*** 
 الجسعة:

 ىػ1441ذك القعجة  20
 ـ2020تسػز  10
 
" كالحيَغ ِمغ قبِمكع كاُنػا أشجَّ مشكع قػًة وأكثَخ أمػااًل وأوالًدا فاستستُعػا  69سػرة التػبة  9

بَخبلِقيع فاستسعُتع بَخبلِقكع كسا استستَع الحيَغ ِمغ َقبِمكع بَخبلِقيع وخزُتع كالحي خاُضػا أولئَظ 
 حبصْت أعساُليع في الجنيا واآلخخِة وأولئَظ ىُع الخاسخوَف " 
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: أنتع كالحيغ مغ قبمكع، أك فعمتع كفعل الحيغ مغ قبمكع. شاؾ ححؼ في أكؿ اآلية تقجيخهى 
: فتستعػا بشريبيع مغ شيػات الجنيا. إلى السخاشب. فاستستعػا بخبلقيع كؼيو التفات مغ الغائب

 التقجيخ: خزتع خػًضا كالحؼ خاضػا.: بصمت. كالحؼ خاضػا: ؼيو. حبصت
 كع(. لع يقل: )كسا استستع الحيغ قبمكع(. لع يقل: )كخزتع كسا خاضػا(. مبكالحيغ قلع يقل: )

 (.تستعػا بخبلقيع كاستسعتع بخبلقكعفاسلع يقل: )لع يقل: )كخزتع خػًضا كالحؼ خاضػا(. 
 
" ألْع يأِتيع نبُأ الحيَغ ِمغ َقبِميع قػـِ نػٍح وعاٍد وثسػَد وقػـِ إبخاـيَع  70سػرة التػبة  9

لكْغ كاُنػا أنفَديع َغ والسؤَتِفكاِت أتْتُيع رسُميع بالبيشاِت فسا كاَف هللُا ِلَيطمَسُيع و وأصحاِب َمْجيَ 
 َيطِمسػَف "

: قخػ قػـ عاد: قـػ ىػد. ثسػد: قـػ صالح. أصحاب مجيغ: قػـ شعيب. السؤتفكات 
: اإلفظ كىػ كل مرخكؼ عغ كجيو الحؼ كانرخافيا عغ الػجو الصبيعي، مغ لػط، النقبلبيا

الكحب، كعغ  أف يكػف عميو، كاالنرخاؼ عغ الحق إلى الباشل، كعغ الرجؽ إلى يجب
(. البيشات: السعجدات. قـػ نػح: قـػ بجؿ مغ "الحيغ" 79الجسيل إلى القبيح )مفخدات ص 

 كىػ مجخكر أيًزا. (نػح)مجخكر، كليذ معصػًفا عمى  (قـػ): معصػؼ عمى مجخكر. عاد
نو مسشػع مغ الرخؼ. كقػـ فتحة بجاًل مغ الكدخة ألمجخكر بال (قـػ): معصػؼ عمى ثسػد

يع يع. مجخكر. التقجيخ (قـػ): قـػ معصػؼ عمى إبخـا : قـػ نػح كقـػ ىػد كقـػ صالح كقـػ إبخـا
يع: يطمسَ  يطمسيع: البلـ الـ الجحػد لتأكيج نفي الطمع.لِ حاًنا في الشحػ كاإلعخاب. كيرمح ىحا امت

  السزسخة بعج الـ الجحػد.فعل مزارع مشرػب بػ: )أف( 
 (.: )كلكغ كانػا يطمسػف أنفديع(. لع يقلفسا ضمسيع هللايع(. لع يقل: )ملع يقل: )نبأ الحيغ قب

 
" والسؤمشػَف والسؤمشاُت بعُزيع أولياُء بعٍس يأمخوَف بالسعخوِؼ ويشَيػَف  71سػرة التػبة 9

ػَف هللَا ورسػَلُو أولئَظ سيخحُسُيُع هللُا إفَّ هللَا عِغ السشكِخ وُيؿيسػَف الربلَة وُيؤُتػَف الدكاَة وُيصيع
 عديٌد حكيٌع "
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أمخكف بالسشكخ كيشيػف عغ كالسشافقػف كالسشافقات بعزيع مغ بعس ي: "67قارف اآلية  
 السعخكؼ". 

 أكلياء بعس: في الشرخة. 
 لع يقل: )سػؼ يخحسيع هللا(. لع يقل: )يخحسيع هللا(. 

ّنو إأؼ لع يصخح أحج مغ السفدخيغ ىحا الدؤاؿ! قاؿ ابغ عاشػر:  .(رحيعإف هللا غفػر )لع يقل: 
 .كأّنو لحكستو يزع الجداء لسدتحّقو ،تعالى لعّدتو يشفع أكلياءه

 
" وعَج هللُا السؤمشيَغ والسؤمشاِت جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ  72سػرة التػبة  9

 ورضػاٌف ِمَغ هللِا أكبُخ ذلَظ ىػ الفػُز العطيُع "فييا ومداكَغ شيبًة في جشاِت َعْجٍف 
 

ع جشات كمداكغ شيبة، كلع يقل: "كرضػاًنا"، أؼ لع يعصف ىحا المفع عمى : كعجىأؼ 
 : كعج."جشات" ك "مداكغ"، بحيث يقع مػقع مفعػؿ بو لمفعل

 لعل التقجيخ:
 كليع أكبخ مغ ذلظ كمو رضػاٌف مغ هللا.

 السفدخيغ إال الصبخؼ، كلع يشقمو عشو أحج مشيع! ه الشقصة مغلع أجج مغ بحث ىح
 لكغ قج يبجك أف ما قالو تحريل حاصل!

 وهللا أعمع.
 قاؿ الصبخؼ:

ابتجػء الخبخ عغ رضػاف هللا لمسؤمشيغ كالسؤمشات أنو أكبخ مغ كّل ما ذكخ جّل ثشاؤه، فخفع، "
كلع يعصف بو في اإلعخاب عمى الجشات كالسداكغ الصيبة،  .كإف كاف الخضػاف ؼيسا قج كعجىع

كأعصاىع مغ  ،ليعمع بحلظ تفزيل هللا رضػانو عغ السؤمشيغ عمى سائخ ما قدع ليع مغ فزمو
 ."كخامتو

 كلع يقل: )كرضػاف مشو أكبخ(.  
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تجخؼ مداكغ شيبة: يصيب العير فييا. عجف: إقامة. رضػاف: مبتجأ. أكبخ: خبخ. لع يقل: )
 الفػز العطيع: الجشة كالخضػاف. (.ا األنيارتحتي

 
اَر والسشافقيَغ واغُمْع عميِيع ومأواُىع جيشَُّع وبئَذ  73سػرة التػبة  9 " يا أيُّيا الشبيُّ جاىِج الكفَّ

 السريُخ "
  .9اآلية نفديا كردت أيًزا في سػرة التحخيع 

" ؼيكع غمطة مغ الكفار كليججكاقاتمػا الحيغ يمػنكع : في القتاؿ. في مػضع آخخ: "اغمع عمييع
لعل التقجيخ: كاعمع أف مأكاىع جيشع. بئذ: فعل ماض جامج إلنذاء الحـ. (. 123)اآلية 

، أك بئذ السخرػص بالحـ مححكؼ، التقجيخ: بئذ السريخ جيشع ػع.فاعل مخف السريخ:
 السريخ ىي، أك بئذ السريخ مريخىع.

 
قاُلػا ولقج قاُلػا كمسَة الكفِخ وكفُخوا بعَج إسبلِميع وىسُّػا " َيحِمفػَف باهلِل ما  74سػرة التػبة 9

بسا لع يشاُلػا وما َنَقُسػا إال أْف أغشاىُع هللُا ورسػُلُو ِمغ فزمِو فإْف َيتػُبػا يُظ خيًخا ليع وإْف 
ْبيُع هللُا عحاًبا أليًسا في الجنيا واآلخخِة وما ليع في األرِض ِمغ وليٍّ وال ن  ريٍخ "يتػلَّػا يعحِّ

 
ما قالػا يحمفػف باهلل بجاللة ما بعجه مغ كبلـ. لع يقل: ) : أؼ ما قالػا كمسة الكفخ،ما قالػا 

شا كمثل دمحم إال كسا : ما مثمالشفاؽ عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ (. قاؿ رأسكمسة الكفخ كلقج قالػىا
ْغ كمَبظ يأكْمظقاؿ القائل ج أف أضيخكا اإليساف. لع بع: أضيخكا الكفخ ميعكفخكا بعج إسبل !: َسسِّ

: لخسػؿ فمع يشالػا ذلظ. كما نقسػاػا بقتل ا: ىسّ يقل: )ككفخكا مغ بعج إسبلميع(. ىسُّػا بسا لع يشالػا
كليذ ػه مشيع ىػ مجح ليع : كما نقسػا مشيع. كىحا مغ باب السجح بسا يذبو الحـ. فسا ذمّ التقجيخ

اتق شخ مغ أحدشت أغشاىع بالغشائع: ) كافخيغأغشاىع: الزسيخ السترل )ىع( يعػد عمى ال ذًما.
شفاؽ. : مغ اليتػبػا ؟ قػالف )األلػسي(.)الكافخكف يحدجكنيع( يعػد عمى السؤمشيغ كقج ؟إليو(

ـ في مقابمة الباء. " فحخكفيسا مغ حيث الكتابة كاحجة إال البلالحع الفعميغ: "يتػبػا" ك"يتػلػا
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كيسكغ أف يقاؿ: )كما ليع في األرض كال في الدساء مغ األرض: أرض الجنيا كأرض اآلخخة. 
 ريع مغ العحاب.: يخمّ كلي كال نريخكلي كال نريخ(. 

 
جَّ " 75سػرة التػبة 9  "   َقغَّ وَلشكػنغَّ ِمَغ الرالحيغَ ومشيع َمغ عاىَج هللَا لئْغ آتانا ِمغ فزمِو َلشرَّ
 

اىجكا هللا. لع يقل: لئغ آتاني مغ لع يقل: مغ ع (.77السشافقيغ )انطخ اآلية  : كمغكمشيع 
 الرالحيغ.فزمو ألصجقغ كأكػنغ مغ 

 
 " فمسَّا آتاُىع ِمغ فزمِو َبِخُمػا بِو وتػلَّػا وىع ُمعخُضػَف "   76سػرة التػبة 9
 

تكخار بالسخادؼ لمتأكيج. لع يقل: )فمسا  :بو: بسا آتاىع. تػلػا: أعخضػا. كىع معخضػف  
 (.آتاىع هللا مغ فزمو

 
" فأعقَبيع ِنفاًقا في قمػِبيع إلى يػـِ يمَقػَنُو بسا أخَمُفػا هللَا ما وعُجوُه وبسا  77سػرة التػبة 9

 كانػا يكِحبػَف "
 

الحؼ يمقػنو ؼيو، إلى يػـ لقائو، إلى يـػ : إلى اليـػ أعقبيع: أكرثيع. إلى يـػ يمقػنو 
ف: : مغ الُخمْ دبب كحبيع. أخمفػابدبب إخبلفيع. كبسا كانػا يكحبػف: ب: الؿيامة. بسا أخمفػا

" كأضيخه في "أخمفػا". لع يقل: )كبسا الجبللة "هللا" في "يمقػنو اسعالسخالفة في الػعج. أضسخ 
. ذكخ هللا ىشا خرمتيغ مغ (هللا ما كعجكه كبسا كانػا يكحبػف بسا كانػا يخمفػف كحبػا(. كلع يقل: )

 كَحب.: السشافق إذا كعج أخمف، كإذا حجَّث الشفاؽ
 
 ـُ الُغيػِب "" ألْع َيعمُسػا أفَّ هللَا يعمُع سخَّىع وَنْجػاىع وأفَّ هللَا َعبلّ  78سػرة التػبة 9
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هللا ال يعمع بحلظ! الحع تفيج اآلية أنيع كانػا يبيتػف الكحب كاإلخبلؼ، كيطشػف أف  
بيغ السخء  ا أف الدخّ : الفخؽ بيشيسخؽ بيشيسا الػاك. سخَّىع كنجػاىع: يعمسػا، يعمُع. الفالفعميغ

ىع كعبلنيتيع. : سخّ أرجػ أال يفيع القارغ أف السعشى كنفدو، كالشجػػ ُمدارَّة بيغ السخء كغيخه.
: جسع غيب. كىػ ما يغيب عغ اإلنداف. أك ىػ ما ال يجخل تحت الحػاس كال تقتزيو الغيػب

 بجائو العقػؿ. 
 
الُسصَّػِِّعيَغ ِمَغ الُسؤمشيَغ في الرَجقاِت والحيَغ ال يججوَف " الحيَغ َيمِسُدوَف  79سػرة التػبة  9

 هللُا مشيع وليع عحاٌب أليٌع " إال ُجْيَجىع ؼيدخخوَف مشيع َسِخخَ 
: بالزع القػت، أك الصاقة. الَجيج :يمسدكف: يعيبػف. السصَّػعيغ: الستصػعيغ. الُجيج 

: أؼ ىع فقخاء. كربسا يكػف السعشى إال جيجىعىسا قخاءتاف. ال يججكف بالفتح العسل أك السذقة. ك 
أنيع ال يججكف إال عسميع، أؼ ليذ ليع ماؿ، أك ال يججكف إال نتيجة عسميع، أؼ ما يعػد ليع 

: هللا ال شاس سخخ هللا مشو. سخخ هللا مشيعمغ ماؿ عمى عسميع، كىػ قميل. مغ سخخ مغ ال
 خخيتيع. : الجداء عمى سخ، كلكغ ىحا جاء مغ باب السذاكمةيدخ

الحع في اآلية كيف يجافع هللا عغ الفقخاء كالزعفاء، كىحا مغ الخرائز السيسة لمجيغ 
اإلسبلمي، حيث ال يدسح ؼيو لؤلقػياء كاألثخياء بالتعجؼ كالطمع كاالستيداء. كمغ السعمـػ أف 

كالتسمز مغ  كثيًخا مغ ثخكة األثخياء كقػتيع إنسا جاء مغ الشيب كالطمع كاالبتداز كاستغبلؿ الشفػذ
ييع التكاليف السالية، كأف كثيًخا مغ فقخ الفقخاء كضعفيع قج جاء مغ شخفيع كاستقامتيع كتحخّ 

 لمحبلؿ. كقميل مبارؾ خيخ مغ كثيخ ال بخكة ؼيو.
 
" استغِفْخ ليع أو ال تدتغِفْخ ليع إْف تدتغِفْخ ليع سبعيَغ مخًَّة فمغ َيغِفَخ هللُا  80سػرة التػبة 9

 يع كفُخوا باهلِل ورسػلِو وهللُا ال َييِجي القػـَ الفاسقيَغ "ليع ذلَظ بأنَّ 
 

: تفيج التكثيخ، كال تفيج  يججؼ، إذ لغ يقبمو هللا. سبعيغتفيج اآلية أف االستغفار ليع ال 
التحجيج. أؼ ميسا استغفخت ليع ال فائجة. كىحا مذعخ بأف كثخة العجد ال تفيج بالزخكرة، ألنيا 
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. كمشو قيل 77، ال بػ 70بػ ك  7لعخب يبالغػف بالدبع كالدبعيغ، أؼ بػ مبشية عمى باشل. كا
(، مع مبلحطة أف ىحا 1/280سُبع، ألف قػتو ضػعفت سبع مخات )الشكت لمسجاشعي : لؤلسج

: السشافقيغ الحيغ آمشػا بالمداف كخخجػا عغ اإليساف ثيخ ال لمتحجيج الجقيق. الفاسقيغالخقع لمتك
 .(القـػ الكافخيغ)لع يقل:  .(وهللا ال ييجييع): لع يقل ككفخكا بالقمب.

 
" فِخَح الُسخمَّفػَف بَسقعِجىع خبلَؼ رسػِؿ هللِا وكِخُىػا أْف ُيجاِىُجوا بأمػاِليع  81سػرة التػبة  9

 وأنفِديع في سبيِل هللِا وقاُلػا ال تشِفخوا في الحخِّ ُقْل ناُر جيشََّع أشجُّ َحًخا لػ كانػا َيفقيػَف "
 

و : الستخمفػف، ألف الشبي صمى هللا عميدكة تبػؾ. لع يقلغالسخمَّفػف: الستخككػف في  
 : بعجقعػدىع، بتخمفيع. خبلؼ رسػؿ هللا: خمفو، بعجه، أؼ: بكسمع أذف ليع بالتخمف. بسقعجىع

: ىحا قػؿ بعزع لبعس، أك قػليع لمسؤمشيغ ال تشفخكا في الحخّ  في قخاءة: خمَف. خخكجو لمغدك.
ى جيشع كىي أشج ل، ألف التخمف سيأخح بيع إليتخمفػا معيع. لػ كانػا يعقمػف لشفخكا في الحخّ 

 حًخا بسا ال يقاس. فكاف عمييع أف يتقػا حخَّ اآلخخة بحخِّ الجنيا. كاف عمييع أف يػازنػا بيغ حخّ 
 لحخَّيغ.: اختيار أىػف اجيشع كاتقائيا جيشع، فمػ فعمػا لػصمػا إلى تغميب حخّ  الجنيا كحخّ 

: الشفيخ العاـ، كاالستشفار، إلى الغدك، كمشو مرصمحاف عدكخياف: ال تخخجػا ال تشفخكا 
 : السػازنات كالسفاضبلت. الشفيخ استعجاًدا لمحخب. يفقيػف  كىػ شمب

 
 " َفْمَيْزَحُكػا قميبًل وليْبُكػا كثيًخا جداًء بسا كاُنػا َيكِدبػَف " 82سػرة التػبة 9
 

في الجنيا، كليبكػا كثيًخا في اآلخخة. فالزحظ في الجنيا ميسا كثخ فيػ  فميزحكػا قميبلً  
ندبة  قميل بالشدبة إلى البكاء في اآلخخة، كقميل بالشدبة إلى السجة، فالجنيا فانية، كاآلخخة خالجة.

جسمة تيجيج في صػرة ال الزحظ إلى البكاء صفخ، ألف الزحظ محجكد كالبكاء غيخ محجكد!
 : مغ اآلثاـ.عقاًبا ليع. يكدبػف األمخ. جداًء: 
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" فإْف َرَجَعَظ هللُا إلى شائفٍة مشيع فاستأذُنػَؾ لمخخوِج فُقْل لْغ َتخُخجػا معَي  83سػرة التػبة  9
 أبًجا ولْغ تقاِتمػا معَي عجًوا إنَّكع َرِضُيتع بالُقعػِد أوَؿ مخٍَّة فاقعُجوا مَع الخاِلفيَغ "

 
لمخخكج: إلى الجياد. معَي: كفي قخاءة: معْي في رجعظ: ردَّؾ. لع يقل: أرجعظ.  

: جسع خالف، كىػ الحؼ يخمف الغازؼ في (. الخالفيغ2/310السػضعيغ )معجع القخاءات 
تخمف عغ الجياد العبارات أىمو، مسغ ال غشاء لو في الحخب، فؽيو تعييخ ليع. كردت في ال

(، السخمَّفػف )اآلية 93ك 87ػالف )اآلية (، الخ83(، الخالفيغ )اآلية 120التالية: يتخمفػا )اآلية 
 (.86(، القاعجيغ )اآلية 81
 
" وال ُتَرلِّ عمى أحٍج مشيع ماَت أبًجا وال َتُقْع عمى قبخِه إنَّيع كفُخوا باهلِل  84سػرة التػبة 9

 ورسػلِو وماُتػا وىع فاسقػَف "
 

مغ مات مشيع. ال تقع  مى: كال ترلِّ أبًجا عمى أحج مات مشيع. ال ترلِّ أبًجا عالتقجيخ 
عغ  : كافخكف، خارجػف فاسقػف لع يقل: كىع كافخكف. فغ أك الديارة أك الجعاء. : لمجعمى قبخه

 : جسمة حالية. كفخكا كماتػا كىع كافخكف. كفخكا كماتػا كافخيغ.الصاعة كاإليساف. كىع فاسقػف 
 
َبيع بيا في الجن" وال تعجْبظ أمػاُليع وأوالُدىع إنَّسا ُيخيُج  85سػرة التػبة 9 يا وتدىَق هللُا أْف يعحِّ

 أنفُديع وىع كافخوَف "
َبيع بيا في الحياِة ال: "55في التػبة   جنيا فبل تعجْبظ أمػاُليع كال أكالُدىع إنسا يخيُج هللُا ليعحِّ

 : يسػتػف كىع كافخكف.  كتدىَق أنفُديع كىع كافخكَف". تدىق أنفديع كىع كافخكف 
 
وإذا ُأندلْت سػرٌة أْف آِمُشػا باهلِل وجاِىُجوا مَع رسػلِو استأذَنَظ أوُلػ الصَّْػِؿ "  86سػرة التػبة  9

 مشيع وقالػا َذْرنا نكْغ مَع القاعجيَغ "
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كلػ القجرة، أكلػ الثخاء. َذْرنا: دعشا، : أا آمشتع بألدشتكع. أكلػ الصَّْػؿ: بقمػبكع كسآمشػا باهلل 
 : ذرنا نقعج مع القاعجيغ. نكغ مع القاعجيغ فيغ. ذرناالسخمّ  :اتخكشا. القاعجيغ

 
 عمى قمػِبيع فيع ال َيفقيػَف "  " َرُضػا بأْف يكػُنػا مَع الَخػالِف وُشِبعَ  87سػرة التػبة  9

فإف سافخت  ،تي تتخمف في البيت بعج سفخ زكجيا: جسع خالفة، كىي السخأة الػالفالخ 
. كاختار ىحا المفع لسذاكمة لفع ألنيغ نداء معو فيي ضعيشة. الشداء البلتي يتخمفغ عغ الغدك

: ختع. لبيػت إذا خخجػا إلى الغدك. ُشبع(، كالشداء يخمفغ الخجاؿ في ا83" )اآلية : "الخالفيغ
: مغ ناحية . في اآلية إىانة ليع مغ ناحيتيغ(7مػضع آخخ: "ختع هللا عمى قمػبيع" )البقخة  في

لعل التقجيخ: فيع إًذا ال كمغ ناحية أنيع غيخ عقبلء. أنيع ليدػا رجااًل، بل ىع أشبو بالشداء، 
 يفقيػف.

 
" لكِغ الخسػُؿ والحيَغ آمُشػا معُو جاىُجوا بأمػاِليع وأنفِديع وأولئَظ ليُع  88سػرة التػبة 9

 ُع السفمحػَف " الخيخاُت وأولئَظ ى
)انطخ اآلية الخيخات: خيخات اآلخخةإلخ.  ... أؼ السؤمشػف عمى خبلؼ السشافقيغ جاىجكا 
 .التالية(

 .(أكلئظ ليع الخيخات) لع يقل: (.السفمحػف: الطافخكف بالسصمػب. لع يقل: )كىع مفمحػف 
 
جيَغ فييا ذلَظ الفػُز " أَعجَّ هللُا ليع جشَّاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خال 89سػرة التػبة 9

 العطيُع "
القخآف: "ذلظ ىػ الفػز العطيع". لع كفي مػاضع أخخػ مغ  72ية : لمسؤمشيغ. في اآلليع 

 (.يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار
 
روَف ِمَغ األعخاِب لُيؤَذَف ليع وقعَج الحيَغ كَحُبػا هللَا ورسػَلُو  90سػرة التػبة  9 " وجاَء الُسَعحِّ

 سُيريُب الحيَغ كفُخوا مشيع عحاٌب أليٌع "
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: الُسْعِحركف يعتحركف كال عحر ليع. كفي قخاءة : السعتحركف بالكحب، مغالسعحركف  
: السعتحركف بالحق. كلعل سبب ىحيغ القػليغ الستزاديغ ىػ ما (. كقيل555)مفخدات ص 

حػؿ سمػؾ األعخاب. قعج: تخمف عغ الجياد. كَحبػا: اقخأىا بتخؽيف  99ك 98جاء في اآليتيغ 
 يب(.لع يقل: )سػؼ يرأليع(. سيريبيع عحاب الحاؿ. لع يقل: )

يخيج أف  (مشيع)قػلو: قاؿ ابغ عصية: : سيريب الحيغ كفخكا، أؼ الحيغ كحبػا كغيخىع. التقجيخ
 لحق، خبلًفا لسغ ذكخ بعجىع.باريغ كىحا يؤيج أنيع كانػا معحّ  .ريغ كانػا مؤمشيغالسعحّ 

 
" ليَذ عمى الزعفاِء وال عمى السخَضى وال عمى الحيَغ ال َيججوَف ما  91سػرة التػبة  9

 ِمغ سبيٍل وهللُا غفػٌر رحيٌع " ُيشِفقػَف َحَخٌج إذا َنَرُحػا هلِل ورسػلِو ما عمى الُسحدشيَغ 
ى : عم: إثع )في القعػد(. ما يشفقػف ال يدتصيعػف الجياد. حخج: السدشُّػف الحيغ الزعفاء 

اآلية جاٍر  : إلى السؤاخحة. كىحا الجدء مغلمجياد. ما عمى السحدشيغ مغ سبيلالداد كالخاحمة 
. )انطخ اآلية التالية( لعل السعشى: ما عمى مغ يخيج اإلحداف كىػ غيخ قادر عميو مجخػ السَثل.

كال  ليذ عمى الزعفاء حخج كال عمى السخضىلع يقل: ) العبارة غامزة كالسفدخكف ال يعتخفػف!
الزعفاء حخج كال عمى  ليذ عمىػا(. لع يقل: )يشفقػف إذا نرح عمى الحيغ ال يججكف ما

خالرة  اا كجيخً كػف نياتيع كأقػاليع سخً تكىػ أف  : نرحػا هللا كرسػلو.ةفي قخاء (.السخضى حخج
 .)أبػ حياف(  مغ الغر، ساعية في إيراؿ الخيخ لمسؤمشيغ، داعية ليع بالشرخ كالتسكيغ

 
" وال عمى الحيَغ إذا ما أَتػَؾ لَتْحِسَمُيع قمَت ال أجُج ما أحسُمكع عميِو تػلَّْػا  92سػرة التػبة 9

 وأعيُشيع َتؽيُس ِمَغ الجمِع َحَدًنا أال َيِجُجوا ما ُيشفقػَف "
 

ما يشفقػنو : كاب. تػلػا: انرخفػا. ما يشفقػف : مغ الجيو: عمى دابة. ما أحسمكع عملتحسميع 
نفقة يع مغ الساؿ لذخاء دابة أك استئجارىا ألجل الخخكج إلى الغدك، ألنيع فقخاء. عمى أنفد

 السجاىج ىشا كاقعة عميو، كليذ عمى الجكلة.
*** 
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 الجدء الحادؼ عذخ
" إنَّسا الدبيُل عمى الحيَغ يدتأِذُنػنَظ وىع أغشياُء َرُضػا بأْف يكػُنػا مَع  93سػرة التػبة 9

 مى قمػِبيع فيع ال َيعمسػَف "الَخػالِف وَشبَع هللُا ع
 

: الشداء البلتي يخمفغ . يدتأذنػنظ: لمتخمف عغ الجياد. الخػالف، السؤاخحة: اإلثعالدبيل 
كُشبع عمى لخجاؿ في البيػت، جسع خالفة. شبع: ختع. ال يعمسػف: ثػاب الجياد. لع يقل: )ا

 .87لعل التقجيخ: فيع إًذا ال يعمسػف. راجع اآلية  (.قمػبيع
 
" يعتحروَف إليكع إذا رجعُتع إلييع ُقْل ال تعتِحُروا لْغ ُنؤمَغ لكع قج نبَّأنا هللُا  94سػرة التػبة 9

وَف إلى عاِلِع الغيِب والذيادةِ  فيشبُئكع بسا كشُتع  ِمغ أخباِركع وسيَخى هللُا عسَمكع ورسػُلُو ُثعَّ ُتَخدُّ
 تعسمػَف " 

: بعس أخباركع. عالع الغيب ع. مغ أخباركعكع، لغ نقبل أعحارك: لغ نرجقلغ نؤمغ لكع 
لع يقل: )كسػؼ يخػ هللا ادة: هللا. تعسمػف: تعسمػنو. لع يقل: )كسيخػ هللا كرسػلو عسمكع(. كالذي

: كصف مشاسب لمسشاسبة، مشاسبة (. عالع الغيب كالذيادةهللا إلىثع تخدُّكف : )لع يقلعسمكع(. 
 الحجيث عغ أعساليع الطاىخة كالخؽية. 

 
" سيحِمُفػَف باهلِل لكع إذا انقمبُتع إليِيع لُتْعِخُضػا عشيع فأْعِخُضػا عشيع إنَّيع  95سػرة التػبة 9

 ِرْجٌذ ومأواىع جيشَُّع جداًء بسا كانػا يكِدُبػَف "
 

: اتخكػىع. : لتتخكػىع. أعخضػا عشيعلع يقل: يحمفػف باهلل. انقمبتع: رجعتع. لتعخضػا عشيع 
 : مغ آثاـ. عقاًبا ليع. يكدبػف رجذ: قَحر. جداًء: 

 
" َيْحِمُفػَف لكع لَتْخَضػا عشيع فإْف َتْخَضػا عشيع فإفَّ هللَا ال يخَضى عِغ القػـِ  96سػرة التػبة 9

 الفاسقيَغ "
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(. أضيخ : )فإف هللا ال يخضى عشيعسشافقيغ يكثخكف مغ الحمف. لع يقليبجك أف ال 

: الكافخيغ، السشافقيغ، الخارجيغ عغ شاعة يغضاؼ صفة كراعى الفاصمة. الفاسقالسزسخ كأ
 لع يقل: )ال يخضى عغ الفاسقيغ(. هللا.
 
" األعخاُب أشجُّ ُكفًخا وِنفاًقا وأْجَجُر أال يعمُسػا حجوَد ما َأندَؿ هللُا عمى رسػلِو  97سػرة التػبة  9

 ٌع حكيٌع "وهللُا عمي
: حقيق بو، سػاء ججيخ بالذيءاألعخاب: البجك. أججر: أقخب، أكلى، أحخػ. كمشو: ىػ  

أكاف ىحا الذيء حدًشا أـ سيًئا. كقج تصمق الججارة كيخاد بيا االستحقاؽ بالسعشى الحدغ. كلعل 
الدبب في زيادة كفخ األعخاب كنفاقيع أنيع بعيجكف عغ تبلكة القخآف كسساع الدشغ كمخالصة 

الحجكد: ىشا قاؿ أبػ حياف: " !الحجكد: فييا دقة كغسػض .كأغمع قمػًباالعمساء، كأجفى شباًعا 
 مخالفة الخسػؿ، كالتأخخ عغ الجياد. كقيل: مقاديخ التكاليف ىالفخائس. كقيل: الػعيج عم

 عميع: بيع. حكيع: في معاممتيع.. "بالدشغ اأقل عمسً "كاألحكاـ. كقاؿ قتادة: 
 
 ويتخبَُّز بكُع الجوائَخ عمييع دائخةُ " وِمَغ األعخاِب َمغ يتِّخُح ما ُيشِفُق َمْغَخًما  98سػرة التػبة  9

ػِء وهللُا سسيٌع عميٌع "  الدَّ
و في الخيخ أك في الجياد. : ما يشفقما يشفقلع يقل: مغ يتخحكف ما يشفقػف مغخًما.  
: غخامة كخدخاًنا، أؼ ال مغشًسا  يحتدبو عشج هللا كال يخجػ نساءه كال ثػابو. كالسغـخ خبلؼ مغخًما

يتحيغ بكع  مغشًسا. يتخبز بكع الجكائخ: يتخبز بكع دكائخ الدػء، يعّج الدكاةالسغشع. السؤمغ 
ػءدكرة السرائب، ألجل العرياف أ جعل : رّد هللا الدػء عمييع، ك االنتقاـ. عمييع دائخة الدَّ

ىحا تيجيج، كليذ دعاًء  بيع ال انفكاؾ ليع مشيا.( السحيصة عمييع الدػء بسشدلة الجارة )أك الجائخة
  ع مغ هللا، ألف هللا ال يحتاج لمجعاء. عميي

ػء: قخغ أيًزا بالزع : بأقػاليع. عميع: بأفعاليع (. سسيع280مختار الرحاح ص ػء ): الدُّ الدَّ
 كنياتيع.
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" وِمَغ األعخاِب َمغ ُيؤمُغ باهلِل واليػـِ اآلِخِخ ويتَّخُح ما ُيشِفُق ُقُخباٍت عشَج هللِا  99سػرة التػبة  9

 ػِؿ أال إنَّيا ُقْخبٌة ليع سُيجِخُميُع هللُا في رحستِو إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "وصمػاِت الخس
خح ما يشفق : يشفقو. يتي اآليتيغ الدابقتيغ. يشفقاألعخاب إذف ليدػا كميع كسا كرد ف 

لمسشفقيغ بالخيخ كالبخكة. صمػات: معصػفة عمى "قخبات"، أك  : دعػاتومغشًسا. صمػات الخسػؿ
)انطخ  كعشج صمػات الخسػؿ :صمػات الخسػؿ قخبات. لعل التقجيخ: كيتخح "، أؼعمى "ما يشفق

الشفقة،  :ة كلكغ التخكيب ؼيو صعػبة كغسػض. إنياعمى كل حاؿ األلفاظ مفيػم (.103اآلية 
ُخُىع كتدكِّيِيع بيا كصلِّ عمييع إفَّ ) : جشتو.أك صمػات الخسػؿ. رحستو ُخْح ِمغ أمػاِليع صجقًة تصيِّ

 .103( اآلية صبلَتَظ َسَكٌغ ليع وهللُا سسيٌع عميعٌ 
 
لػَف ِمَغ السياجخيَغ واألنراِر والحيَغ اتَّبُعػُىع بإحداٍف  100سػرة التػبة  9 " والدابقػَف األوَّ

ييا أبًجا ذلَظ الفػُز رضَي هللُا عشُيع ورُضػا عشُو وأعجَّ ليع جشَّاٍت تجخي تحَتيا األنياُر خالجيَغ ف
 العطيُع "
 هللا بالسػت كالذيادة. : إلى ثػاب في الرحابة كالتابعيغ. الدابقػف  ىحه اآلية 

(، كسا كرد في سائخ اآليات. فيحا ىػ 1/336كفي قخاءة: " تجخؼ مغ تحتيا األنيار" )البخىاف 
خالجيغ  "."تحتيا"، كمع ذلظ ىشاؾ قخاءة: "مغ تحتيا السػضع الػحيج في القخآف الحؼ كرد ؼيو

كقاؿ بعزيع: الخمػد ىػ السكث  : أبًجا تأكيج لػ: )خالجيغ(، فالخمػد يعشي التأبيج.فييا أبًجا
 الفػز العطيع: الجشة. الصػيل.

 ( بححؼ الػاك.بخ السبتجأ مححكؼ، أك أف التقجيخ: )أعجَّ ليع(. خلع يقل: )ذلظ ىػ الفػز العطيع
*** 

 ممحق باآلية:
 ما معشى اتبعػىع بإحداف؟

 
 قاؿ لي:
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 الحيغ اتبعػىع بإحداف؟مغ ىع 
 

 قمت:
 ، بذخط اإلحداف )ابغ عصية(.الرحابة، كالتابعػف، كسائخ األمةسائخ 

 
 قاؿ:

قخأت أقػاؿ السفدخيغ عغ معشى: )بإحداف( كلع أفيسو. كبعس السفدخيغ لع يفدخه أصبًل! مشيع 
 أبػ حياف. قاؿ: بذخط اإلحداف، كلع يذخح اإلحداف! كىػ ال شظ محتاج لمذخح.

 
 قمت:

 العبارة فييا غخابة في تخكيبيا كمعشاىا.
 ككثيًخا ما ندسعيا مغ الخصباء، في مقجمة الخصبة، فيي مألػفة، كليحا قج ال ندأؿ عغ معشاىا.

القػؿ فييع، كالتخحع عمييع، كذكخ مشاقبيع، كالجعاء ليع  إلييع، أؼ بإحداف السعشى: بإحداف
 )البغػؼ، كالخازؼ(. 

 قاؿ ابغ كثيخ: 
 أك أبغزيع! )...(. كيف يدّبػنيع وهللا رضي عشيع؟! كسا في صخيح اآلية. يعمغ سبّ كيل  ؼيا

*** 
 الدبت:

 ىػ1441ذك القعجة  21
 ـ2020تسػز  11
 
" وِمسَّْغ َحػَلكع ِمَغ األعخاِب مشافقػَف وِمغ أىِل السجيشِة َمَخُدوا عمى  101سػرة التػبة  9

وَف إلى عحاٍب عطيٍع "الشفاِؽ ال َتعمُسيع نحُغ نعمُسيع  تيِغ ثع ُيخدُّ ُبيع مخَّ  سشعحِّ
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، كضح 1/479الػجيد ه كأمعشػا ؼيو كتجخدكا مغ غيخه ): تسخنػا عميو كاستسخؤك مخدكا 
: كمسغ حػلكع مغ األعخاب كمغ تقجيًسا كتأخيًخا، كتقجيخ الكبلـ(. لعل ىشاؾ 1/408البخىاف 

كخكا أف ىحا الرشف مغ السشافقيغ أشج نفاًقا مسغ ذُ أىل السجيشة مشافقػف مخدكا عمى الشفاؽ. يبجك 
ف ليع العحاب في : مخة ألنيع كفخكا، كمخة ألنيع نافقػا. سشزاع. سشعحبيع مختيغ97في اآلية 

 لع يقل: )كمسغ حػلظ(.: في اآلخخة. الجنيا. يخدُّكف 
 
سيًئا عدى هللُا أْف " وآخخوَف اعتَخُفػا بحنػِبيع خَمُصػا عسبًل صالًحا وآخَخ  102سػرة التػبة 9

 يتػَب عمييع إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "  
اء مشػًنا بالتشػيغ : مسشػع مغ الرخؼ، كإال لجكآخخكف: مسغ تخمفػا عغ الجياد. آخخ 

يتػب عمييع: يقبل  وهللا أعمع. )بسعشى: ربسا( ا، أؼ لمتخجي: ىشا عمى بابيالسشرػب. عدى
 لع يقل: )ككاف هللا غفػًرا رحيًسا(. (.لع يقل: )وهللا غفػر رحيع تػبتيع.

 
يِيع بيا وصلِّ عمييع إفَّ صبلَتَظ  103سػرة التػبة  9 ُخُىع وتدكِّ " ُخْح ِمغ أمػاِليع صجقًة تصيِّ

 َسَكٌغ ليع وهللُا سسيٌع عميٌع "
 

(. كالعبارة ىحه كالعبارة لع يقل: )تصيخىع بيا كتدكييع(. لع يقل: )تصيخىع بيا كتدكييع بيا 
: دعاَءؾ. كىحا الجعاء ". صلِّ عمييع: ادُع ليع. صبلتظاء عغ تكخار "بياآنية فييسا استغشالقخ 
ع. : بيآداب أخح الرجقة أك الدكاة. سكغ: شسأنيشة، راحة. سسيع: لربلتظ )دعائظ(. عميع مغ

  (.لع يقل: )إف هللا سسيع عميع
اآلِخِخ كيتَّخُح ما ُيشِفُق ُقُخباٍت عشَج هللِا كِمَغ األعخاِب َمغ ُيؤمُغ باهلِل كاليػـِ )في مػضع آخخ: 

 .99( اآلية كصمػاِت الخسػِؿ أال إنَّيا ُقْخبٌة ليع سُيجِخُميُع هللُا في رحستِو إفَّ هللَا غفػٌر رحيعٌ 
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" ألْع َيعمُسػا أفَّ هللَا ىػ يقبُل التػبَة عغ عباِدِه ويأخُح الرَجقاِت وأفَّ هللَا  104سػرة التػبة  9
 التػاُب الخحيُع " ىػ 

 ىػ الحؼ ألع يعمسػا أف هللاػا أف هللا يقبل التػبة عغ عباده(. لع يقل: )ألع يعمسلع يقل: ) 
 لع يقل: )ىػ نفدو يقبل(.ضسيخ فرل لتأكيج الخبخ. : ىػ يقبل: ىػ (.يقبل التػبة عغ عباده

يأخح الرجقات: قبل التػبة كيتجاكز عغ عباده. : ي: مغ عباده، لعل التقجيخعغ عباده: لع يقل
 أك تقع في يج هللا قبل يج الفقيخ. ،يأخحىا الفقيخ كأنسا أخحىا هللا : عشجماأؼ
 
وَف إلى عاِلِع  105سػرة التػبة 9 " وُقِل اعسُمػا فديَخى هللُا عسَمُكع ورسػُلُو والسؤمشػَف وستخدُّ

 تعسمػَف "دِة فيشبُئكع بسا كشتع الغيِب والذيا
الذيادة فيشبئكع بسا كسيخػ هللُا عسَمكع كرسػُلو ثع تخدُّكف إلى عاِلع الغيب ك : "94في اآلية  

: تعسمػنو مغ أعساؿ ضاىخة أك باششة، ع الغيب كالذيادة: هللا. تعسمػف كشتع تعسمػف". عالِ 
لع يقل: )فدػؼ كع(. يخػ هللا كرسػلو كالسؤمشػف عسمفدعمييا ثػاًبا أك عقاًبا. لع يقل: ) كيجازيكع
 (. لع يقل: )كستخدُّكف إلى هللايخػ(. 

 
ُبيع وإمَّا َيتُ  106سػرة التػبة  9 ػُب عمييع وهللُا عميٌع " وآخخوَف ُمْخَجْػَف ألمِخ هللِا إمَّا ُيَعحِّ

 حكيٌع "
الثبلثة الحيغ : دكؿ أمخ هللا فييع، كالسقرػد بيع: ُمْخَجؤكف، مؤخخكف لحيغ نُمخجػف  

أف يعحَبيع  إما. كيجػز لغة: )(ع كإما أف يتػب عمييعإما أف يعحبي): (. لع يقل118)اآلية فػا خمّ 
 لع يقل: )ككاف هللا عميًسا حكيًسا(. (.كإما أف يتػَب عمييع(. لع يقل: )إف هللا عميع حكيع

 
وإرصاًدا لَسغ " والحيَغ اتَّخُحوا مدجًجا ِضخاًرا وُكفًخا وتفخيًقا بيَغ السؤمشيَغ  107سػرة التػبة  9

 حارَب هللَا ورسػَلُو ِمغ قبُل وَلَيْحِمُفغَّ إْف أرْدنا إال الُحدشى وهللُا يذيُج إنيع لكاذبػَف "
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 ضخاًرا: مفعػؿ ألجمو. مزارَّة ألىل مدجج ُؾباء. :ضخاًراالتقجيخ: كمشيع الحيغ اتخحكا.  
كبعزيع في مدجج الزخار،  : ليكػف بعزيع في مدجج ؾباءكفًخا: باهلل. تفخيًقا بيغ السؤمشيغ

يو : تػقًعا لقجكمو، أك لكي يجسع ؼؽ كمستيع. إرصاًدا لسغ حارب هللامدجج الشفاؽ كالذقاؽ، فتتفخ 
: التي ىي أحدغ. كالحيغ اتخحكا مدجج الزخار ىع السشافقػف مغ يحارب هللا كرسػلو. الحدشى

كبيحا فقج يتخح مدجج لسشاكأة  لسعاداة هللا كرسػلو، كلمتبلعب بالجيغ، كتفخيق كمسة السؤمشيغ.
مدجج آخخ، يتخحه مشافق أك مخاصع. كفي ىحا تشبيو لمسؤمشيغ مغ االغتخار بالسطاىخ 
، فإف عمييع أف يفحرػا السزاميغ كالسقاصج كاألىجاؼ. فقج ُيخفع  كالذعارات كحيل الخرـػ

 لػاء الذخيعة ليجخؼ العسل عمى خبلفيا، لمتغخيخ بعامة الستجيشيغ.
: ىكحا ال يعجـ األعجاء الحرائع، فيع يخخبػف كيقػلػف ما أردنا إال ف أردنا إال الحدشىليحمفغ إ

خ العسارة كالبشاء كاإلصبلح، كالخفق بالسدمسيغ كالتػسعة عمييع! فالكبلـ شيء كالفعل شيء آخ
كنذخ : إنو مدتعِسخ، أؼ : يخيج اإلعسار مختمف تساًما. فالسحتل ال يقػؿ: إنو محتل، بل يقػؿ

إني جئت ألنيب الخيخات، بل يقػؿ: جئت ألقجـ السعػنات! لع يقل:  :تقجـ كاالزدىار! كال يقػؿال
 (.)لسغ حارب هللا كرسػلو قبلُ 

 
َذ عمى التقَػى ِمغ أوِؿ يػـٍ أحقُّ أْف تقػـَ  108سػرة التػبة  9 " ال َتُقْع ؼيِو أبًجا لسدجٌج ُأسِّ

ُخوا و خيَغ "ؼيِو ؼيِو رجاٌؿ ُيحبُّػَف أْف يتصيَّ  هللُا ُيِحبُّ الُسصَّيِّ
 

. ؼيو   مدجج ؾباءقػالف: جج الزخار. لسدجج أسذ عمى التقػػ: : في مدال تقع: ال ترلِّ
يحبػف . )انطخ أيًزا اآلية التالية( أنذئ ؼيومغ أكؿ يػـ:  .أك مدجج الخسػؿ )مدجج السجيشة(

خيغ: لع يقل: يّصيخكا. غ يحبػف شيًئا آخخ. : تعخيس بالسشافقيغ الحيأف يتصيخكا السصَّيِّ
: مخة مشفخدة، كمختيغ مجتسعتيغ إحجاىسا إلى : كرد ذكخىا في اآلية ثبلث مخاتالستصيخيغ. ؼيو
 جانب األخخػ.
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َذ  109سػرة التػبة  9 َذ ُبْشياَنُو عمى تقَػى ِمَغ هللِا وِرضػاٍف خيٌخ أـ َمغ َأسَّ " أفَسغ َأسَّ
 فانياَر بِو في ناِر جيشََّع وهللُا ال َييِجي القػـَ الطالسيَغ " ُبْشياَنُو عمى َشفا ُجُخٍؼ ىارٍ 

 
ذ بشياُنو، :في قخاءةكقاؿ الدمخذخؼ: بشياف ِديشو. بشيانو: بشياف السدجج.  في السػضعيغ.  ُأسِّ

 لع يقل: عمى تقػػ كرضػاف مغ هللا. : جشاس.نار""ىار"، "انيار"، "
ساقط، مشيار، فبل يثبت عميو البشاء لخخاكتو كاىتخائو. فسغ : شفا ُجُخؼ: شفيخ كاٍد. ىاٍر: ىائخ

: ى الشفاؽ فأساسو مشيار. الطالسيغأسذ بشيانو عمى التقػػ فأساسو ثابت، كمغ أسذ بشيانو عم
 لع يقل: )وهللا ال ييجؼ الطالسيغ(. الكافخيغ الحيغ ضمسػا أنفديع كغيخىع.

 
قمػُبيع وهللُا  عَ بًة في قمػِبيع إال أْف َتَقصَّ حي بَشػا ِريْ " ال يداُؿ ُبْشياُنُيُع ال 110سػرة التػبة  9

 عميٌع حكيٌع " 
: ضاىخ المفع سيل ، أك مدجج الشفاؽ كالذقاؽ. بَشػا: بَشػه. ريبة: مدجج الزخاربشيانيع 

: يسػتػا. محيِّخ، كأرجح أنو بسعشى الخػؼ )مغ رسػؿ هللا(. َتَقصَّع: تتقصع. تقصع قمػبيعكالسعشى 
ؼ : ُتَقصََّع. أ. كفي قخاءة(إلى أْف َتَقصَّعَ )قمػبيع إلى أف تتقصع. كفي قخاءة:  : ريبة فيالتقجيخكأف 

 : نائب فاعل.عمى ىحه القخاءة تكػف " قمػبيع"
 
" إفَّ هللَا اشتَخى ِمَغ السؤمشيَغ أنفَديع وأمػاَليع بأفَّ ليُع الجشََّة ُيقاِتمػَف  111سػرة التػبة  9

ؼَيقتمػَف وُيقتمػَف وعًجا عميِو حًقا في التػراِة واإلنجيِل والقخآِف وَمغ أوَفى بعيجِه في سبيِل هللِا 
 ِمَغ هللِا فاستبِذُخوا ببيِعُكُع الحي بايعُتع بِو وذلَظ ىػ الفػُز العطيُع "

 
: بايعتع بو هللا. بايعتع بوكعجا: مفعػؿ مصمق. حًقا: صفة، كال أرػ أنو مفعػؿ مصمق.  

لسؤمشيغ بمغة التجارة كالبيع كالذخاء. هللا ىػ السذتخؼ كالسؤمغ ىػ البائع، هللا يجفع هللا يخاشب ا
لمسؤمغ الجشة كالسؤمغ يجفع نفدو كمالو. هللا اشتخػ الفاني بالباقي. إنو بالشدبة لمسؤمشيغ بيع 
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ع ليجازييع السعشى أف هللا أمخ السؤمشيغ بالجياد بأنفديع كأمػاليبايعتع بو: بايعتع هللا بو. رابح. 
 ض عغ جيادىع. ػَ ة. فالجشة عِ بالجش

 (.لع يقل: )ذلظ ىػ الفػز العطيع (.: )عيًجا عميو حقِّا(. لع يقلكمغ أكفى بػعجهلع يقل: )
 
" التائبػَف العابجوَف الحامجوَف الدائحػَف الخاكعػَف الداججوَف اآلمخوَف  112سػرة التػبة  9

ِخ السؤمشيَغ "بالسعخوِؼ والشاىػَف عِغ السشكِخ   والحافطػَف لحجوِد هللِا وبذِّ
 

 كردت كاك العصف مختيغ آخخ اآلية، كلع تخد قبل ذلظ.  
ياحة أمتي : إف سجاىجكف لقػلو صمى هللا عميو كسمع: لمعطة كاالعتبار، أك السالدائحػف  

لحبللو مغ الجياد. الحافطػف لحجكد هللا:  (، كالعمع3/9الجياد في سبيل هللا )سشغ أبي داكد 
ية ىي مغ صفات : كل الرفات التي ذكخت في اآلكحخامو. كبذخ السؤمشيغ: بالجشة. السؤمشيغ

أكصاؼ الَكَسمة مغ السؤمشيغ، ذكخىا هللا ليدتِبق إلييا أىل التػحيج قاؿ القخشبي: ىحه السؤمشيغ. 
  !حتى يكػنػا في أعمى مختبة

ْخىعك لع يقل: )  (.بذِّ
 
لمشبيِّ والحيَغ آمُشػا أْف يدتغِفُخوا لمسذخكيَغ ولػ كاُنػا أولي  " ما كافَ  113سػرة التػبة  9

 ُقْخَبى ِمغ بعِج ما تبيَّغ ليع أنَّيع أصحاُب الجحيِع "
 

سؤمشيغ استغفخكا آلبائيع. عتاب لمشبي كالسؤمشيغ، فالشبي استغفخ ألبي شالب، كبعس ال 
مغ أصحاب )لع يقل:  يع السالكػف.أصحاب الجحيع: السبلزمػف ليا كأن(. لع يقل: )بعَج ما تبيغ

 .(الجحيع
 
" وما كاَف استغفاُر إبخاـيَع ألبيِو إال عغ مػعجٍة وعَجىا إياُه فمسَّا تبيََّغ لُو  114سػرة التػبة  9

 أنَُّو عجٌو هلِل تبخَّأ مشُو إفَّ إبخاـيَع ألواٌه حميٌع " 



791 

 

 
سيسا  خكف لمسذخكيغ كالغففالطاىخ أف السؤمشيغ كانػا يدت ىحه اآلية بياف لآلية الدابقة. 

يع ألبيو الس ذخؾ. ألبيو: السذخؾ. لع يقل: )فسا كاف مغ أقاربيع، كيدتجلػف باستغفار إبخـا
يع(. مػعجة: ِعجة، كعج، بقػلو: "سأستغفخ ( السػعجة مغ 47سػرة مخيع لظ ربي" ) استغفار إبخـا

ج مغ شخؼ ككعج مغ لكغ قج يبجك أف ال فخؽ بيغ كع" مغ شخفيغ. شخؼ كاحج، ك"السػاعجة
ع، كأصمو : متزخّ قبػؿ مغ الصخؼ اآلخخ. أكَّاهٌ (، ألف الػعج مغ شخؼ يقابمو الشخفيغ )مػاعجة

أراغب أنت ككاف حميًسا مع أبيو حيغ قاؿ لو: " : صبػر عمى األذػ.مغ التأكه: التػجع. حميع
يع لئغ لع تشتِو  غفخ لظ ربي إنو ألرجسشَّظ كاىُجْخني ممًيا قاؿ سبلـ عميظ سأستعغ آليتي يا إبخـا

 (.47-46سػرة مخيع كاف بي حؽًيا " )
 
َغ ليع ما يتَّقػَف إفَّ هللَا  115سػرة التػبة  9 " وما كاَف هللُا ِلُيِزلَّ قػًما بعَج إذ ىجاُىع حتى يبيِّ

 بكلِّ شيٍء عميٌع "
 

 : يتقػنو مغ السحخمات، مثليتقػف  مغ القخآف.كردت في سبعة مػاضع  : بعج أف.بعج إذْ  
كاآليتيغ (. الحع في ىحه اآلية مشع االستغفار لمسذخكيغ. لع يقل: )إف هللا عميع بكل شيء

 ". تبيَّغ: "مخات في مصمع كل آية. ككحلظ فعل " كرد ذكخىا ثبلثالدابقتيغ أف عبارة "ما  كاف
 
وِف هللِا الدسػاِت واألرِض ُيْحيي وُيِسيُت وما لكع ِمغ د" إفَّ هللَا لُو ُممُظ  116سػرة التػبة  9

 ِمغ وليٍّ وال نريٍخ "
ليذ مغ الديل أف نبيغ عبلقة اآلية بالدياؽ. لعميا الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  

"، ألف ثبػت ممظ التأكيج لقػلو في اآلية الدابقة: "إف هللا بكل شيء عميع تحييل ثاٍف في قػة
: يكػف عميًسا بكل شيء. كالجسمتاف: يحيي كيسيت كاألرض  تعالى يقتزي أفالدسػات 

 لع يقل: )إف  ممظ(. لترػيخ معشى السمظ في أقػػ مطاىخه السحدػسة لمشاس.
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" لقج تاَب هللُا عمى الشبيِّ والسياجخيَغ واألنراِر الحيَغ اتَّبُعػُه في ساعِة  117سػرة التػبة  9
 ما كاَد َيِديُغ قمػُب فخيٍق مشيع ثعَّ تاَب عمييع إنَُّو بيع رؤوٌؼ رحيٌع " الُعْدَخِة ِمغ بعجِ 

 
: ألنو أذف لبعس السشافقيغ في التخمف. السياجخيغ تاب هللا عمييع: قبل تػبتيع. الشبي 

كقت الزيق : في ف. ساعة العدخةلجياد، كبعزيع تخمّ : ألف بعزيع تباشأ عغ انراركاأل
: كخرىا لمتػكيج، كذىب بعس السفدخيغ في غدكة تبػؾ. ثع تاب عمييع كالذجة )الجػع كالعصر(

: مغ بعج ما كاد يديغ قمػب فخيق مشيع أف ىحه التػبة غيخ األكلى، كال أضغ ذلظ صحيًحا. مغ
(، أك مغ بعج ما كادت تديغ قمػب 1/71قمػب فخيق مشيع تديغ )الكتاب لديبػيو  بعج ما كادت

أك عغ الجياد كتختاب، لسا أصابيع مغ مذقة شجيجة في فخيق مشيع، أؼ تعجؿ عغ الحق 
: كبلىسا جائد في المغة، كىحه مغ الجقائق المغػية د يديغ القمب، أك كاد القمب يديغالغدكة. كا

كاد ُيديغ قمػَب فخيق مشيع(. لع يقل: )بعَج  بعج مامغ ة فييا صعػبة. لع يقل: )الشؽيدة. كالعبار 
 (.ما كاد

لع يقل: )كادت تديغ(. التحكيخ كالتأنيث في القخآف بحاجة إلى دراسة كفي قخاءة: " تديغ".  
 (.لع يقل: )إنو رؤكؼ بيع رحيعدؾيقة. 

 
" وعمى الثبلثِة الحيَغ ُخمُِّفػا حتى إذا ضاقْت عمييُع األرُض بسا َرُحَبْت  118سػرة التػبة  9

َغ هللِا إال إليِو ثعَّ تاَب عمييع ليتػُبػا إفَّ هللَا ىػ وضاقْت عمييع أنفُديع وضشُّػا أْف ال ممجَأ مِ 
 التػَّاُب الخحيُع " 

 
ب هللا عمى الثبلثة، معصػؼ عمى "تاب عمييع" في اآلية الدابقة. : أؼ كتاكعمى الثبلثة 

. كربسا يكػف السقرػد : عغ التػبة، كىػ قػؿ مجاىج، أك عغ غدكة تبػؾ، كىػ قػؿ قتادةُخمِّفػا
: أؼ عمى هللا. ضاقت عمييع األرض بسا رحبتَخمَّفيع الذيصاف عغ الجياد مع رسػؿ : أيًزا

ـ عمييع الدبل : ألف الخسػؿ دعا إلى مقاشعتيع، فبل يخدّ ابتيا، سعتيا. ضاقت عمييع أنفديعرح
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 لتػبة، أك: قبل تػبتيع ليدتؿيسػا عمى ايع. ضشػا: أيقشػا. تاب عمييع ليتػبػاقخبيع زكجاتُ أحج، كال تَ 
 (.ليجكمػا عمييا. لع يقل: )ثع تابػا ليتػب عمييع

 فػا، كقرة اإلفظ!الثبلثة الحيغ خمّ ديخ زرعت ؼيو قرتيغ: قرة أكؿ ما شخعت في ىحا التف
 ىسا قرتاف مغ ركائع األدب اإلسبلمي في عيج الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع!

*** 
 قرة الثبلثة الحيغ خمفػا يخكييا أحج ىؤالء الثبلثة:

ف عغ : لع أتخمّ  عميو كسمع في غدكة تبػؾ، فقاؿف كعب بغ مالظ عغ رسػؿ هللا صمى هللاتخمّ  
فت في رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في غدكة غداىا قط إال في غدكة تبػؾ، غيخ أني قج تخمّ 

ع، كالسدمسػف ف عشو. إنسا خخج رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمغدكة بجر، كلع يعاتَػب أحٌج تخمّ 
(، حتى جسع هللا تعالى بيشيع كبيغ عجكىع عمى غيخ ف ِعيخ قخير )اإلبل عمييا أحساليايخيجك 

مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ليمة العؿبة، حيغ تػاثقشا عمى اإلسبلـ.  ميعاد. كلقج شيجتُ 
 كما أحب أف لي بيا مذيج بجر، كإف كانت بجر أذكَخ في الشاس مشيا. 

 
ؾ أني لع عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في غدكة تبػ  ككاف مغ خبخؼ حيغ تخمفتُ  
قبميا  عشو في تمظ الغدكة. وهللا ما جسعتُ  ( مشي حيغ تخمفتُ أقػػ كال أيدخ )أكثخ يداًرا أكغ قطّ 

سمع يخيج غدكة يسا في تمظ الغدكة، كلع يكغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو ك راحمتيغ قط حتى جسعتُ 
تى كانت تمظ الغدكة، فغداىا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في حّخ ( بغيخىا، حإال كرَّػ )أكىعَ 

ى لمسدمسيغ (، كاستقبل عجًدا كثيًخا، فجمّ كاستقبل سفًخا بعيًجا كمفاًزا )بخية شػيمة قميمة الساء شجيج.
بة غدكىع. فأخبخىع بػجييع الحؼ يخيج، كالسدمسػف مع رسػؿ هللا  كثيخ، كال أمخىع، ليتأىبػا ـأ

أف ذلظ سيخفى بو،  ب إال ضغّ : فقلَّ رجل يخيج أف يتغيّ تاب )ديػاف( حافع. قاؿ كعبيجسعيع ك
 ما لع يشدؿ ؼيو كحي مغ هللا.

 
لطبلؿ، فأنا إلييا كغدا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع تمظ الغدكة حيغ شابت الثسار كا 

أغجك، لكي  شفقتُ د رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، كالسدمسػف معو، ك (. فتجيّ أْصَعخ )أميل
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. فمع يدؿ : أنا قادر عمى ذلظ إذا أردتُ كلع أقسِ  شيئػًا، كأقػؿ في نفديد معو، فأرجع أتجيّ 
(، فأصبح رسػؿ هللا صمى هللا عميو )االجتياد في الدفخ دػ بي حتى استسخَّ بالشاس الججّ يتسا

كلع أقسِ  شيئػًا.  فخجعتُ  مغ جيازؼ شيئػًا، ثع غجكتُ  غادًيا، كالسدمسػف معو، كلع أقسِ  كسمع
ف أرتحل أ ( الغدك، فيسستُ لعل السعشى: فاتفمع يدؿ يتسادػ بي حتى أسخعػا، كتفارط )

إذا خخجت في الشاس بعج خخكج رسػؿ  ثع لع يقجَّر ذلظ لي، فصفقتُ  !فأدركيع، ؼيا ليتشي فعمتُ 
ا عميو في الشفاؽ، أك هللا صمى هللا عميو كسمع يحدنشي أني ال أرػ لي أسػة، إال رجبًل مغسػًص 

 !مسغ عحر هللا تعالى مغ الزعفاء رجبلً 
 
: ؾ، فقاؿ كىػ جالذ في القـػ بتبػؾكلع يحكخني رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع حتى بمغ تبػ  

 ! حبدو ُبخداه كالشطخ في ِعصؽيو: يا رسػؿ هللاةما فعل كعب بغ مالظ؟ فقاؿ رجل مغ بشي َسِمس
هللا عشو: بئذ ما قمت! وهللا يا رسػؿ هللا ما عمسشا عميو إال خيًخا، فقاؿ لو معاذ بغ جبل رضي 

( عمى ذلظ رأػ رجبًل ُمْبيِػًزا )يمبذ البياض فدكت رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع. فبيشا ىػ
: كْغ أبا خيثسة، فإذا ىػ أبػ خيثسة  صمى هللا عميو كسمعيدكؿ بو الدخاب، فقاؿ رسػؿ هللا

 ترجؽ براع التسخ، حيغ لسده السشافقػف. األنرارؼ، كىػ الحؼ 
 

ني و قافبًل مغ تبػؾ، حزخ ا بمغشي أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قج تػجّ : فمسّ قاؿ كعب
أخخج مغ سخصو غًجا، كأستعيغ عمى ذلظ بكل ذؼ رأؼ  : بعَ خ الكحب كأقػؿأتحكّ  بثي، فصفقتُ 

مغ أىمي؟ فمسا قيل إف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قج أضلَّ قادًما، زاح عشي الباشل، حتى 
 صجقو. أني لع أنُج مشو بذيء أبًجا، فأجسعتُ  عخفتُ 

 
جج، فخكع ؼيو كأصبح رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قادًما، ككاف إذا قجـ مغ سفخ، بجأ بالسد

ركعتيغ، ثع جمذ لمشاس. فمسا فعل ذلظ جاءه السخمػَّفػف يعتحركف إليو، كيحمفػف لو. ككانػا 
بزعة كثسانيغ رجبًل، فقبل مشيع عبلنيتيع كبايعيع كاستغفخ ليع، كككل سخائخىع إلى هللا تعالى، 

ع السغَزب، ثع قاؿ تُ س. فمسا سمّ حتى جئتُ  ع تبدُّ بيغ  ي حتى جمدتُ أمذ : تعاَؿ، فجئتُ تبدَّ
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 : يا رسػؿ هللا، لػ جمدتُ )راحمتظ(؟ قمتُ  ضيخؾَ  مػَّفظ؟ ألع تكغ قج ابتعَت : ما خيجيو، فقاؿ لي
ججاًل، كلكشي وهللا  أني سأخخج مغ سخصو بعحر. لقج أعصيتُ  عشج غيخؾ مغ أىل الجنيا لخأيتُ 

. كإف حجثتظ  لئغ حجثتظ اليـػ حجيث كحٍب  لقج عمستُ  تخضى بو عشي ليػشكغَّ هللا يدخصظ عميَّ
 تجج عميَّ ؼيو إني ألرجػ ؼيو عقبى هللا عد كجل. وهللا ما كاف لي مغ عحر، وهللا حجيث صجؽٍ 

: أما اؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمععشظ. فق تخمفتُ  غما كشت قط أقػػ كال أيدخ مشي حي
 حتى يقزي هللا ؼيظ. ىحا فقج صجؽ، فقعْ 

 
 ذنًبا قبل ىحا، لقج عجدتَ  : وهللا ما عمسشاؾ أذنبَت مغ بشي سِمسة فاتبعػني فقالػا ليكسار رجاؿ 

إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بسا اعتحر بو السخمػَّفػف، فقج كاف  في أف ال تكػف اعتحرَت 
بػنشي حتى يؤنّ : ؼوهللا ما زالػا هللا صمى هللا عميو كسمع لظ. قاؿكاؼيظ ذنَبظ استغفاُر رسػؿ 

ليع: ىل لقي ىحا  ثع قمتُ  أف أرجع إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع فأكحب نفدي. أردتُ 
ت، كقيل ليسا مثل ما قيل لظ. قمت: : نعع لؿيو معظ رجبلف، قاال مثل ما قممعي مغ أحج؟ قالػا

ا لي رجميغ كىبلؿ بغ أمية الػاقفي. قاؿ: فحكخك  ،: مخارة بغ الخبيع العْسخؼ مغ ىسا؟ قالػا
 حيغ ذكخكىسا لي. : فسزيتُ قج شيجا بجًرا، فييسا أسػة. قاؿ صالحيغ

 
ف مغ بيغ مغ تخمّ  )نحغ الثبلثة( الثبلثةيا كنيى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عغ كبلمشا أيّ 

خكا لشا، حتى تشكخْت لي في نفدي األرُض، فسا ىي : تغيّ عشو. قاؿ: فاجتشبشا الشاس، أك قاؿ
استكانا كقعجا في بيػتيسا فأما صاحباؼ ف !أعخؼ. فمبثشا عمى ذلظ خسديغ ليمةباألرض التي 

أشػؼ أخخج فأشيج الربلة مع السدمسيغ، ك  ىع، فكشتُ أشبَّ القـػ كأجمجَ  كأما أنا فكشتُ  !يبكياف
  !سشي أحجفي األسػاؽ، كال يكمّ 

 
مجمدو بعج الربلة، فأقػؿ في ع عميو، كىػ في رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فأسمّ كآتي 
عمى  : ىل حخَّؾ شفتيو بخدِّ الدبلـ أـ ال؟ ثع أصمي قخيًبا مشو، كأسارقو الشطخ، فإذا أقبمتُ نفدي

نحػه أعخض عشي، حتى إذا شاؿ ذلظ عمي مغ جفػة السدمسيغ،  صبلتي نطخ إلي، كإذا التفتُّ 
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 الشاس إلي، فدمستُ  ي كأحبُّ عسّ  ( أبي قتادة، كىػ ابغُ ججار حائط )بدتاف حتى تدػرتُ  ذيتُ م
: يا أبا قتادة أنذجؾ باهلل، ىل تعمسشي أِحبُّ هللا كرسػلو لو فقمتُ  !الدبلـ  ما ردَّ عميّ عميو، ؼوهللا

 كرسػلو كأعمع.: هللا و، فقاؿفشاشجتُ  فعجتُّ  و، فدكتَ شاشجتُ ف فعجتُّ  صمى هللا عميو كسمع، فدكتَ 
 

مغ  الججار، فبيشا أنا أمذي في سػؽ السجيشة، إذا نبصيّّ  حتى تدػرتُ  عيشاؼ كتػليتُ  ففاضْت 
غ يجؿُّ عمى كعب بغ مالظ؟ فصفق : مَ قجـ بالصعاـ يبيعو بالسجيشة يقػؿنبط أىل الذاـ، مسغ 

ا، فقخأتو فإذا كاتبً  ف، ككشتُ ظ غداكتاًبا مغ ممِ  الشاس يذيخكف لو إلي، حتى جاءني فجفع إليّ 
حْق : أما بعج فإنو قج بمغشا أف صاحبظ قج جفاؾ، كلع يجعمظ هللا بجار ىػاف كال مزَيعة، فالؼيو

يا، حتى إذا ػر فدجختُ بيا التشّ  : كىحه أيًزا مغ الببلء! فتيسستُ حيغ قخأتيا بشا نػاِسظ، فقمتُ 
صمى هللا عميو كسمع يأتيشي  ، إذا رسػُؿ رسػؿِ  هللاأربعػف مغ الخسديغ، كاستمبث الػحيُ  مزْت 

قيا أـ ماذا أفعل؟ : أشمّ سمع يأمخؾ أف تعتدؿ امخأتظ! فقمتُ : إف رسػؿ هللا صمى هللا عميو ك فقاؿ
 يا فبل تقخبشَّيا، كأرسل إلى صاحبيَّ بسثل ذلظ. : ال بل اعتدلْ فقاؿ

 
امخأة ىبلؿ : الحقي بأىمظ فكػني عشجىع حتى يقزي هللا في ىحا األمخ. فجاءت فقمت المخأتي

: يا رسػؿ هللا، إف ىبلؿ بغ أمية شيخ ضائع، لو  صمى هللا عميو كسمع فقالْت بغ أمية رسػؿ هللا
: إنو وهللا ما بو مغ حخكة لو خادـ، فيل تكخه أف أخجمو؟ قاؿ: ال، كلكغ ال يقخبشػَِّظ، فقالتليذ 

: فقاؿ لي بعس أىمي !إلى يػمو ىحا زاؿ يبكي مشح كاف مغ أمخه ما كاف إلى شيء، كوهللا ما
خأة ىبلؿ بغ أمية أف هللا صمى هللا عميو كسمع في امخأتظ، فقج أذف الم رسػؿَ  لػ استأذنَت 

: ال أستأذف فييا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، كما يجريشي ماذا يقػؿ رسػؿ هللا تخجمو؟ فقمت
 !؟شابّ  و فييا، كأنا رجلٌ صمى هللا عميو كسمع إذا استأذنتُ 

 
صبلة  يي عغ كبلمشا. ثع صميتُ بحلظ عذخ لياؿ، فكسل لشا خسدػف ليمة، مغ حيغ نُ  فمبثتُ  

الفجخ صباح خسديغ ليمة، عمى ضيخ بيت مغ بيػتشا، فبيشا أنا جالذ عمى الحاؿ التي ذكخ هللا 
صػت صارخ،  ، سسعتُ عمي األرض بسا رحبْت  نفدي، كضاقْت  عميّ  تعالى مشا قج ضاقْت 
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ساجًجا،  : يا كعُب بَغ مالظ أبذْخ. فخخرتُ بالسجيشة(، يقػؿ بأعمى صػتوأكفى  عمى َسمْػع )جبل 
فآذف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بتػبة هللا عد كجل عميشا، حيغ  !أنو قج جاء فَخج كعخفتُ 

رجل  خكنشا. فحىب ِقبػََل صاحبيَّ مبذخكف، كركس إليّ صمى صبلة الفجخ، فحىب الشاس يبذّ 
 !مغ الفخسسمع ِقبػَمي، كأكفى عمى الجبل، فكاف الرػت أسخع مغ أ فخًسا، كسعى ساعٍ 

 
، فكدػتُ  خني، ندعتُ فمسا جاءني الحؼ سسعت صػتو يبذّ   يسا إياه ببذخاه، وهللا ما أممظ لو ثػبيَّ

ع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، يتمقاني أتأمّ  يسا كانصمقتُ ثػبيغ، فمبدتُ  . كاستعختُ غيخىسا يػمئحٍ 
السدجج، فإذا  هللا عميظ، حتى دخمتُ  يشظ تػبةُ : لتُ ًجا، ييشئػني بالتػبة كيقػلػف ليالشاس فػًجا فػ 

رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع جالذ، حػلو الشاس، فقاـ شمحة بغ عبيج هللا رضي هللا عشو 
غيخه. فكاف كعب ال يشداىا  ييخكؿ حتى صافحشي كىشأني. وهللا ما قاـ رجل مغ السياجخيغ

  !لصمحة
 

: مع قاؿ، كىػ يبخؽ كجيو مغ الدخكرعمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كس : فمسا سمستُ كعبقاؿ 
: رسػؿ هللا، أـ مغ عشج هللا؟ قاؿ غ عشجؾ يا: أمِ ظ! فقمتُ أمُّ  كلجتظَ  حْ ـػ مخَّ عميظ مُ أبذْخ بخيخ ي

كجيو، حتى شار . ككاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إذا ُسخَّ استكجلّ  ال بل مغ عشج هللا عدّ 
: يا رسػؿ هللا إف مغ بيغ يجيو قمت ذلظ مشو. فمسا جمدتُ ككشا نعخؼ  !قسخ كأف كجيو قصعةُ 

: اؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمعتػبتي أف أنخمع مغ مالي صجقة إلى هللا كإلى رسػلو. فق
سػؿ : يا ر إني أمدظ سيسي الحؼ بخيبخ، كقمتُ  :قمتُ لظ. ف مالظ، فيػ خيخٌ  عميظ بعَس  أمدظْ 
، ؼوهللا ث إال صجقػًا ما بقيتُ مغ تػبتي أف ال أحجّ  سا أنجاني بالرجؽ، كإفّ هللا تعالى إنّ  هللا إفّ 

ذلظ لخسػؿ هللا  ما عمست أحًجا مغ السدمسيغ أببله هللا تعالى في صجؽ الحجيث مشح ذكختُ 
كحبة مشح قمت ذلظ لخسػؿ  صمى هللا عميو كسمع أحدغ مسا أببلني هللا تعالى. وهللا ما تعسجتُ 

متفق أف يحفطشي هللا تعالى ؼيسا بقي )هللا صمى هللا عميو كسمع إلى يػمي ىحا. كإني ألرجػ 
 (. 15، رياض الرالحيغ ص 17/87لتػبة ، صحيح مدمع، كتاب ا6/3صحيح البخارؼ، حجيث كعب بغ مالظ )عميو( 
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مى هللا حج ثبلثة شعخاء لمخسػؿ صكتججر اإلشارة ىشا إلى أف كعب بغ مالظ األنرارؼ كاف أ
راجع كعب بغ مالظ، لمعاني، كحداف بغ ثابت ) ،ج هللا بغ ركاحة: عبعميو كسمع، كاآلخخاف ىسا

 (.116ب بغ مالظ، لمياشسي، ص ، ككع75ص 
 
 ا هللَا وكػُنػا مَع الرادقيَغ "" يا أيُّيا الحيَغ آَمُشػا اتَُّقػ  119سػرة التػبة  9

ب أك التخمف عغ الجياد. كا مغ الجياد. اتقػا هللا في الكحتكحبػا، أك ال تفخّ : ال اتقػا هللا 
 فػا كتابػا كنجمػا كصجقػا في تػبتيع. فػا عغ الجياد، أك الحيغ تخمّ : الحيغ لع يتخمّ الرادقيغ

 
 " ما كاَف ألىِل السجيشِة وَمْغ حػَليع ِمَغ األعخاِب أْف يتخمَُّفػا عغ رسػؿِ  120سػرة التػبة  9

هللِا وال يخغُبػا بأنفِديع عغ نفِدِو ذلَظ بأنَّيع ال يريُبيع ضسٌأ وال نَرٌب وال َمخسرٌة في سبيِل 
اَر وال يشالػَف ِمغ عجٍو َنْيبًل إال ُكِتَب ليع بِو عسٌل صالٌح إفَّ  هللِا وال َيَصُؤوَف َمػِشًئا َيِػيُع الكفَّ

 هللَا ال ُيِزيُع أجَخ السحدشيَغ " 
 

: ال يخضػا ألنفديع بالخفس كالجعة، كرسػؿ هللا صمى هللا بأنفديع عغ نفدو ال يخغبػا  
 : كال يخغبػا في تفزيل أنفديع عمى نفدو.(، أؼ1/485)الػجيد كالسذقة  عميو كسمع في الحخّ 

 
( يػرث 1/486ضسأ: عصر شجيج. نرب: تعب شجيج. مخسرة: جػع شجيج )الػجيد  

ي القجـ. ضسأ كال نَرب كال القجـ، لزسػره كدخػلو ف: أخسز خسز )ضسػر( البصغ. كمشو
 : كسا أصابيع في غدكة تبػؾ.مخسرة

 
مغ العجك مغ الغشائع، بل السقرػد: : ما يشالػنو كال يشالػف مغ عجك نيبًل: ليذ السقرػد 

: ما يشالػف مغ أعجائيع مغ األسخ، القتل، الجخح، الدمب. أك :ما يشاليع مغ العجك مغ السغاـر
 يع أك أسخ.  قتل ل
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: (. ال يزيع أجخ السحدشيغ205ة التشديل ص : أجخ عسل صالح )درّ عسل صالح: أؼ  
ضاؼ صفة كراعى الفاصمة. السحدشيغ: الحيغ أحدشػا ال يزيع أجخىع. أضيخ السزسخ كأ

 (.)إف هللا ال يزيع أجخ السرمحيغ(. لع يقل: )إف هللا ال يزيع أجخىع :العسل. لع يقل
 
" وال ُيشفقػَف نفقًة صغيخًة وال كبيخًة وال َيقصعػَف وادًيا إال ُكِتَب ليع  121 سػرة التػبة 9

 لَيْجِدَيُيُع هللُا أحدَغ ما كاُنػا يعسمػَف " 
 لع يقل: )نفقة كلػ صغيخة(. (.يخةصغيخة كال لع يقل: )كب
(، ألنيا قخيبة كمفيػمة. لع يكخر عبارة: "بو عسل صالح" )كسا في اآلية الدابقة كتب ليع:

نو. يجدييع أحدغ ما كانػا : يعسمػ كيسكغ أيًزا أف يكػف التقجيخ ىشا: كتب ليع ثػابو. يعسمػف 
: أؼ عغ أحدغ مسا كانػا يعسمػف. فالحدشة تجدػ بعذخة أمثاليا كأكثخ. فسغ عسل عذخة يعسمػف 

عسل، بل عمى عسل صالح. الجداء ليذ عمى قجر ال 100أعساؿ صالحة جػزؼ ككأنو عسل 
 أضعافو. الجداء أحدغ مغ العسل بأضعاؼ. أما الديئة فتجدػ بسثميا فقط.

*** 
 ممحق باآلية:

 لساذا قّجـ الرغيخة؟ كال يشفقػف نفقة صغيخة كال كبيخة:

 .121التػبة 

 تقجيع الرغيخة أك الكبيخة سػاء.

 بل قج تكػف الرغيخة أكبخ مغ الكبيخة في الثػاب.

 لفًتا لمشطخ. كتقجيع الرغيخة أكثخ

 كأكثخ حفًدا الستحزار الحجيث الشبػؼ.

 !لػ قاؿ: )كال يشفقػف نفقة كلػ صغيخة( لكاف ؼيو إزراء بالرغيخة حياؿ الكبيخة
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*** 

 مفتاح فيع ىحه الشقصة ىػ الحجيث التالي:

 سبق درىع مئة ألف درىع!

 قالػا: يا رسػؿ هللا! كيف؟

مالو مئة ألف درىع فترّجؽ بيا؛ كرجل ليذ قاؿ: رجل لو ماؿ كثيخ، أخح مغ ُعخض )شخؼ( 
 لو إال درىساف، أخح أحجىسا فترّجؽ بو، فيحا ترّجؽ بشرف مالو! )الشدائي كالسدتجرؾ(.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:

ابغ عصية  ىػ(:546-)

 !إذا كتبت الرغيخة فالكبيخة أحخػ  :أؼ ،ـ الرغيخة لبلىتساـقجّ 

 أقػؿ:

 ىحا يعشي كجػب تقجيع الكبيخة!

 كذكخ الرغيخة يغشي عغ ذكخ الكبيخة. 

 ألف الرغيخة إذا قبمت فإف الكبيخة أحخػ بالقبػؿ!

*** 

أبػ حياف  ىػ(:754-)
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مغ  كال أصغخَ  (49الكيف  ة(ال يغادر صغيخة كال كبيخ ) :ـ صغيخة عمى سبيل االىتساـ كقػلوقجّ 
  .كإذا كتب أجخ الرغيخة فأحخػ أجخ الكبيخة ،61يػنذ  )ذلظ كال أكبخَ 

*** 

األنجلدي  ىػ(:754-)

َأْصَغَخ ِمغ  الك )،  49الكيف (ال ُيغاِدُر صغيخًة كال كِبيخةً  (:ـ صغيخة عمى سبيل االىتساـ كقػلوقجّ 
 .ا لرغيخة فأحخػ أجخ الكبيخة، كإذا كتب أجخً 3، سبأ 61يػنذ  (َأكبخَ  الذلظ ك 

*** 

البقاعي ىػ(:885-) 

كلسا كاف  (،نفقة صغيخة)ا في قػلو: يحتقخ، ابتجأ بو تخغيبً ا كاف القميل قج كلسّ  (كال يشفقػف )قػلو: 
 .تخؾبو لئبل يُ  ا بأنو معتجّّ إعبلمً  (كال كبيخة)ا، قاؿ: ت متعشت فجعل ذكخىا قيجً ربسا تعشّ 

*** 

أشؽير ىػ(: أباضي1332-) 

ا كتخغيبً ا بأف الرغيخة إذا كتبت فالكبيخة أحخػ، كبأف الرغيخة غيخ ضائعة، ـ الرغيخة إيحانً قجّ 
 .الشفقة، حتى إف أفقخ الفقخاء يسكشو اإلنفاؽ عمى قجر إمكانو يف

*** 

األلػسي ىػ(:1270-) 
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ألف السقرػد  ،ف عمع مغ الثػاب عمى األكلى الثػاب عمى الثانيةإك  ،ذكخ الكبيخة بعج الرغيخة
  .فبل يتػىع أف الطاىخ العكذ ،ا ماكال يشفقػف شيئً  :إذ السعشى ،التعسيع ال خرػص السحكػر

لمتشريز  (ال)أف التختيب باعتبار كثخة الػقػع كقمتو، كتػسيط « رشاد العقل الدميعإ» :كفي
 كال َيْقَصُعػفَ (كسا في قػلو تعالى شأنو:  ،ال لتأكيج الشفي ،ب كالجداءتْ عمى استبجاد كل مشيسا بالكَ 

(. 

 أقػؿ:

 التختيب ليذ لو اعتبار كاحج!

*** 

ابغ عاشػر  ىػ(:1393-)

و عمييا كعمى الشفقة الرغيخة ليعمع بحكخ الكبيخة حكع كالشفقُة الكبيخة أدخل في القرج، فمحلظ نبّ 
 .ألف العمة في الكبيخة أضيخ ،الشفقة الرغيخة

*** 

 األحج:

 ىػ1441ذك القعجة  22

 ـ2020تسػز  12

 
" وما كاَف السؤمشػَف ِلَيْشِفُخوا كافًَّة فمػال َنَفَخ ِمغ كلِّ ِفخقٍة مشيع شائفٌة  122سػرة التػبة  9

ُيػا في الجيِغ وِلُيْشِحُروا قػَميع إذا رَجُعػا إلييع لعمَّيع َيححروَف "   ليتفقَّ
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ما كاف ة. لسا شجد هللا عمى الستخمفيغ نفخ السدمسػف جسيًعا إلى الجياد فشدلت اآلي 

: يححركف عجكىع، أك يححركف عجكىع السؤمشػف ليشفخكا كافة: بحيث تخمػ الببلد مشيع. يححركف 
كتخؾ التفقو في الجيغ مغ جية. كالتفقو في الجيغ قج يتع بالتعمع الشطخؼ أك بالجياد  ،مغ جية
 العسمي. 

 
، كليدت الصائفة التي يبجك أف الصائفة التي تتفقو في الجيغ ىي الصائفة التي تخخج إلى الجياد 

تبقى. كلعل الدبب أف التفقو في أثشاء الجياد تفقو ال يفػقو تفقو، ألف الحافد يكػف عطيًسا، كألف 
معخفة العجك تكػف أعطع ما تكػف. فالقاعجكف ال يدتصيعػف أف يعخفػا عجكىع معخفة دؾيقة، ال 

 مغ حيث قػتو، كال مغ حيث شخاستو.
 
اِر وْليجُجوا ؼيُكع ِغمطًة " يا أيُّ  123سػرة التػبة 9 يا الحيَغ آمُشػا قاِتُمػا الحيَغ َيُمػَنُكْع ِمَغ الكفَّ

 واعمُسػا أفَّ هللَا مَع الستقيَغ " 
 

: الحيغ يتقػف ج الكفار كالسشافقيغ كاغمع عمييع". الستقيغيا اييا الشبي جاى: "73في اآلية  
بيقيا أيًزا عمى األفكار، فسغ األفزل مخالفة أكامخ هللا. إني أستفيج مغ ىحه اآلية في تص

فكخة مغمقة استعاف بيا لو لمباحث أف يقاتل ما يميو مغ األفكار، كأف ال يقفد قفًدا، ككمسا فتحت 
 كاعمسػا أف هللا معكع.لع يقل:  الباحث أداة ججيجة عمى فتح أفكار أخخػ.

 
أيُّكع زادتُو ىحِه إيساًنا فأمَّا الحيَغ " وإذا ما ُأندلْت سػرٌة فِسشيع َمغ يقػُؿ  124سػرة التػبة 9

 آمُشػا فدادْتيع إيساًنا وىع َيْدتبذخوَف "
: ألمثالو مغ السشافقيغ، أك لزعفاء لسشافقيغ. مغ يقػؿ: فسغ اسػرة: مغ القخآف. فسشيع 

 يغفأما الحكىع: الػاك حالية. لع يقل: ) : زادتو ىحه الدػرة.مسيغ، عمى سبيل االستيداء. زادتوالسد
 .، كبسا ليع عشج هللا )أبػ حياف(يدتبذخكف: بشدكؿ القخآف )البغػؼ( (.آمشػا ؼيقػلػف زادتشا إيساًنا
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ْجِديع وماُتػا وىع " وأمَّا الحيَغ في قمػِبيع مخٌض فدادْتُيع ِرْجًدا إلى رِ  125سػرة التػبة  9

 كافخوَف "
كأصل الخجذ: الذيء  : زادتيع ىحه الدػرة. رجًدا: نفاًقا.: شظ، نفاؽ. زادتيعمخض 

، أؼ زادكا رجًدا إلى رجديع. كىع: الػاك حالية. : أؼ زادتيع الدػرة رجًداالسدتقحر. زادتيع رجًدا
 : ماتػا عمى الكفخ.ماتػا كىع كافخكف 

 
ـٍ مخًة أو مختيِغ ثعَّ ال" أَوال يخوَف أنَّيع ُيفتشػَف في ك 126سػرة التػبة  9 تػبػَف وال ُىع يَ  لِّ عا

 ُخوَف "َيحَّكَّ 
يخكف: أؼ السشافقػف. يفتشػف: يختبخكف. يحَّكَّخكف: يتحكخكف. لع يقل: )ال ىع يتػبػف كال  

 ال يتػبػف كال يحَّكَّخكف(.ىع يحَّكَّخكف(. لع يقل: )
 
" وإذا ما ُأندلْت ُسػرٌة نطَخ بعُزيع إلى بعٍس ىْل يخاُكع ِمغ أحٍج ثعَّ  127سػرة التػبة 9

 قمػَبيع بأنَّيع قػـٌ ال يفقيػَف "انرَخُفػا صخَؼ هللُا 
كقاؿ  :: أؼتفزحيع، تفزح السشافقيغ. لع يقل: )ىل يخاىع(. ىل يخاكع : مغ القخآف،سػرة 

: مغ مجمذ الشبي. صخؼ هللا قمػبيع : ىخبػايع. انرخفػابعزيع إلى بعس، أك قالػا في أنفد
. لعل فاهلل ال يحتاج إلى دعاءليذ دعاء مغ هللا عمييع، ىحا تيجيج، ك عغ الحق، عغ اإليساف. 

ذلظ بأنيع، بدبب : انرخفػا كقج صخؼ هللا قمػبيع. أؼ: انرخفػا كلع يؤمشػا. بأنيع: ثع التقجيخ
: كع في ىحا الكبلـ كأمثالو مغ تذجيع ػؿ هللا. قـػ ال يفقيػف : ما يقػلو رسأنيع. ال يفقيػف 

 فديع. لمسؤمشيغ لكي يتقجمػا عمسًيا عمى غيخىع، كلكي يثقػا بأن
 
" لقج جاَءكع رسػٌؿ ِمغ أنفِدكع عديٌد عميِو ما َعِشتُّع حخيٌز عميُكع  128سػرة التػبة  9

 بالسؤمشيَغ رؤوٌؼ رحيٌع "
 



814 

 

اؼ مشو التمف. : إذا كقع في أمخ ُيختعخفػنو. َعِشَت فبلفٌ  : مشكع، عخبي،مغ أنفدكع 
شجيج عميكع، يذعخ بذعػركع.  : عديد عميو َعشُتكع، أك شجيج عميو ما ىػعديد عميو ما عشتع

 (.عديد: ىشا بسعشى: شجيج، شاؽ. لع يقل: )رؤكؼ بالسؤمشيغ(. لع يقل: )رؤكؼ بكع
 
مُت وُىػ ربُّ العخِش  129سػرة التػبة 9 " فإْف َتَػلَّْػا فُقْل َحْدِبَي هللُا ال إلَو إال ُىػ عميِو تػكَّ

  العطيِع "
كافيشي. تػكمت: اعتسجت. لع يقل: )تػكمت تػلػا: أعخضػا )عغ اإليساف(. حدبي:  

 : فمساذا ال أتػكل عميو.عميو(. كىػ رب العخش العطيع
***  
 / سػرة يػنذ 10
 " ألخ تمَظ آياُت الكتاِب الحكيِع " 1سػرة يػنذ 10
 

: ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية غيخ مدتقمة. مغ ىحه الحخكؼ كأمثاليا ألخ: ألف الـ راء 
كاحجة  كخيع، كىي حخكؼ تعخفػنيا كلكشكع تعجدكف عغ اإلتياف بسثل آيةتتألف آيات القخآف ال

: السحكع، أك السذتسل عمى الِحَكع، أك السػصػؼ بسا كصف بو مغ القخآف الكخيع. الحكيع
 ُمشدلو. 

 
ِخ الحيَغ  2سػرة يػنذ  10 " أكاَف لمشاِس َعجًبا أْف أوحيشا إلى رجٍل مشيع أْف أنحِر الشاَس وبذِّ

ـَ ِصْجٍؽ عشَج ربِّيع قاَؿ الكافخوَف إفَّ ىحا لداحٌخ مبيٌغ "آمُشػا أ  فَّ ليع قَج
 

الشار. الحيغ آمشػا: مشيع. قجـ : أنحر الحيغ كفخكا ب: ىػ دمحم. أنحر الشاسرجل مشيع 
: ثػاًبا حدًشا، أك مشدلة رؼيعة، بسا قجمػا مغ صالح األعساؿ، أك مقاـ غيخ مدبػؽ، ألف صجؽ

: الدبق كسا عبخ عغ الشعسة باليج. ساحخ مبيغ كالتقجـ، فعبخ بالقجـ عغبالقجـ يكػف الدبق 
اتيسػه بأنو ساحخ مبيغ، كمع أف ىحا االتياـ ليذ صحيًحا، إال أف ؼيو اعتخاًفا بأف ما أتى بو 
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أف أنحرىع كبذخ الحيغ آمشػا ثع فيػ معجدة كليذ سحًخا. لع يقل: )ىػ أمخ خارؽ لمعادة، كمغ 
 (.قاؿ الكافخكف مشيع(. لع يقل: )ف

 
ـٍ ثعَّ استػى عمى  3سػرة يػنذ 10 " إفَّ ربَّكُع هللُا الحي خمَق الدسػاِت واألرَض في ستَِّة أيا

 العخِش يجبُِّخ األمَخ ما ِمغ شؽيٍع إال ِمغ بعِج إذنِو ذلكُع هللُا ربُّكع فاعُبجوُه أفبل تَحكَّخوَف "  
 

: قاؿ أىل التفديخ العمسي مغ أياـفي ستة الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
(. فاألياـ 285كتتزسغ السخحمة أحقاًبا بخمتيا )السشتخب ص السعاصخيغ: أؼ في ست مخاحل، 
: االستػاء معمـػ ا. استػػ عمى العخش: قاؿ بعس العمساءىشا ليدت ىي األياـ السعيػدة لش

: كىػ الحؼ كحجه. لعل التقجيخخ أمخ خمقو يجبّ : خ األمخػؿ كالدؤاؿ عشو بجعة. يجبّ كالكيف مجي
ما أخحه حج إلى آخخ ناصًخا لو. تَحكَّخكف: تتحكخكف ): انزساـ كاخ األمخ. شؽيع: مغ الذفاعةيجبّ 

 (.(. لع يقل: )إال بعَج إذنوخؼ هللا عميكع مغ ميثاؽ فص
 

ِلَيجدَي الحيَغ  " إليِو مخجُعكع جسيًعا وعَج هللِا حًقا إنَُّو َيبجُأ الخمَق ثعَّ يعيُجهُ  4سػرة يػنذ 10
حاٌب أليٌع بسا كانػا آمُشػا وعِسُمػا الرالحاِت بالقدِط والحيَغ كفُخوا ليع شخاٌب ِمغ حسيٍع وع

 يكُفخوَف "
: كعجكع هللا كعًجا حًقا. مؤكج لسزسػف جسمة "إليو مخجعكع". التقجيخ : مفعػؿ مصمقكعج 
 :يجدؼ الحيغ كفخكا كعسمػا الديئات(. حسيعكلالقدط: العجؿ. لع يقل: )". "كعج هللا صفة لػ:حًقا: 

: بدبب بسا كانػا يكفخكف (. بالغ الشياية في حخارتو. لع يقل: )ليع شخاب حسيع كعحاب أليع
 كفخىع.

 
رُه مشازَؿ لتعمسػا عجَد  5سػرة يػنذ 10 " ىػ الحي جعَل الذسَذ ضياًء والقسَخ نػًرا وقجَّ

ُل اآلياِت لقػـٍ يعمسػَف " الدشيَغ والحداَب ما خمَق هللُا ذلَظ إال   بالحقِّ يفرِّ
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لذسذ خمق(. لتعمسػا: بامفعػؿ بو ثاف، أك حاؿ إذا كانت "جعل" بسعشى ): ضياءً  
الذيػر كاألعػاـ. كقجَّره  : ؼبالذسذ تعخؼ األياـ، كبالقسخ تعخؼكالقسخ. عجد الدشيغ كالحداب

ر القسخ مشازؿ. كلكغ ىحا يشصمشازؿ أيًزا. لعل التقجيخ: كقجرىسا بق عمى الذسذ : أؼ كقجَّ
 : كقجَّره كقجَّرىا مشازؿ. مشازؿ، أك: كقجر كبًل مشيسا مشازؿ، أك

: مشازؿ القسخ أكضاعو السختمفة بالشدبة لؤلرض أىل التفديخ العمسي مغ السعاصخيغيقػؿ 
ثانية  2ر8دؾيقة ك 44ساعة ك 12يػًما ك 29: . كيتع القسخ دكرتو حػؿ األرض فيكالذسذ
 (. 285ب ص )السشتخ

بيا عمى : يأتي بيا كثيخة كمتشػعة، كيقمّ آيات القخآف، كآيات الكػف. يفرل :يفرل اآليات
ل، بشػف العطسة.مغ عمع كجيمو مغ جيل. كفي قخاءة كجػىيا السختمفة. عمع ىحا  : ُنفرِّ

 
آلياٍت " إفَّ في اختبلِؼ الميِل والشياِر وما خمَق هللُا في الدسػاِت واألرِض  6سػرة يػنذ 10

 لقػـٍ يتَّقػَف "
: التبايغ أك الختبلؼ: اأىل التفديخ العمسي مغ السعاصخيغ: تعاقب. يقػؿ اختبلؼ 

التعاقب. كالتبايغ ىػ التفاكت في شػؿ الميل كشػؿ الشيار، كىحا ناتج عغ دكراف األرض حػؿ 
محػرىا اتج عغ دكراف األرض حػؿ الذسذ كل عاـ مخة. أما االختبلؼ بسعشى التعاقب فيػ ن

: يتقػف آليات: لجالئل. يتقػف  بالجسع كاألرض بالسفخد.الدسػات  (.510ك  286)السشتخب ص 
 هللا فيؤمشػف بو.

 
" إفَّ الحيَغ ال يخجػَف لقاَءنا ورُضػا بالحياِة الجنيا واشسأنُّػا بيا والحيَغ ىع  7سػرة يػنذ 10

 عغ آياِتشا غافمػَف "
. رضػا بالحياة الجنيا: ، ال يؤمشػف باآلخخةيؤمشػف بو : ال يشتطخكنو، الال يخجػف لقاءنا 

القخآف : آياتشا في (. آياتشاكاشسأنػا إلييا، اكتفػا بيا دكف اآلخخة. لع يقل: )رضػا بيا دكف اآلخخة
(. خبخ " كالكػف، معجداتشا. لع يقل: )كالحيغ ىع غافمػف عغ آياتشا(. كلع يقل: )كغفمػا عغ آياتشا

 ة التالية.إفَّ " في أكؿ اآلي
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 " أولئَظ مأواىُع الشاُر بسا كاُنػا يكِدُبػَف " 8سػرة يػنذ 10
دبػنو مغ آثاـ. بسا : يك" في اآلية الدابقة. يكدبػف " : خبخ "إفَّ جسمة "أكلئظ مأكاىع الشار 

 : بدبب ما كانػا يكدبػف.كانػا يكدبػف 
 

" إفَّ الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت َييجيِيع ربُّيع بإيساِنيع َتجخي ِمغ  9سػرة يػنذ 10
 تحِتيُع األنياُر في جشَّاِت الشَّعيِع " 

 
: إلى الجشة. كقج " إفَّ ". ييجييع ربيع بإيسانيع كميا بجأت بػ 9ك  7ك  6ك  3اآليات  

 السديج مغ العمع كالسعخفة.يكػف السعشى أنو سبحانو ييجييع بإيسانيع إلى 
 

ِف " دعػاُىع فييا ُسبحانَظ الميعَّ وتحيُتيع فييا سبلـٌ وآِخُخ دعػاُىع أ 10سػرة يػنذ  10
 الحسُج هلِل ربِّ العالسيَغ "

عػاىع كحا كآخخ : أكؿ د"آخخ دعػاىع". كأف التقجيخالحع: "دعػاىع" ك : دعاؤىع.دعػاىع 
مسا أرادكا شيًئا في الجشة قالػا: سبحانظ الميع، : أؼ كظ الميعَّ دعػاىع كحا. فييا: في الجشة. سبحان

حيتيع الدبلـ، كآخخ : دعاؤىع التدبيح، كتأؼ فيي عبلمة بيشيع كبيغ الخجـ في الجشة. ؼيأتييع.
 : تدبيح كسبلـ كحسج.دعائيع الحسج

  
ص  : أفَّ الحسَج  رب العالسيغ )معاني الحخكؼكاألصل : مخففة مغ الثقيمة،أفْ  

. لع يقل: )كآخخ دعػاىع الحسج ، أك )أف يقػلػا(كقج يكػف التقجيخ: )أف قالػا الحسج ( (.162
  رب العالسيغ(.

   
ُل هللُا لمشاِس الذخَّ استعجاَليع بالخيِخ لُقِزَي إلييع أجُميع  11سػرة يػنذ  10 " ولػ يعجِّ

 َفَشَحُر الحيَغ ال َيخجػف لقاَءنا في شػياِنيع َيعسيػَف " 
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َل" غيخ "استعجل  يجؿ عمى شمب كقػع "، فاألكؿ يجؿ عمى كقػع الفعل، كالثاني "َعجَّ
 لتعجيل مغ هللا، كاالستعجاؿ مغ الشاس.ا : شمب التعجيل.الفعل، كىػ ىشا

يخ. ىحا أحدغ ما : كلػ يعجل هللا لمشاس الذخ، إذا استعجمػا بو استعجاليع بالخكالتقجيخ 
 (.6/19قيل في تخخيجو )أبػ حياف 

: اه شمب التعجيل، بل ىػ نحػ قػليعكذىب ابغ عاشػر إلى أف االستعجاؿ ىشا ليذ معش 
اب، كاستستع، كاستكبخ، كاستخفى )ابغ ستقاـ، كاستباف، كاستجاستأخخ، كاستقجـ، كاستجمب، كا

 ال أكافق ابغ عاشػر. (.11/107عاشػر 
و يعجل ليع الخيخ ( لمشاس. كسا يفيع أنغ اآلية أف هللا ال يعجل الذخ )العقابيفيع م 

: لػ أف هللا يعجل لمشاس الذخ كسا يعجل ليع )الساؿ، الػلج(، كىع يحبػف ذلظ. فرار السعشى
كأف ستجاب هللا لمشاس دعاءىع بالذخ )لخيخ لساتػا كىمكػا. كيجخل في معشى اآلية الجعاء، فمػ اا

 ( كسا يدتجيب دعاءىع بالخيخعمى نفدو أك كلجه أك مالو: أىمكو هللا، ال بارؾ هللا ؼيو يجعػ
 ليمكػا. 

يعجل هللا : لػ عجاليع. أك مفعػؿ مصمق، كالتقجيخ، أؼ كاستاستعجاليع: مشرػب بشدع الخافس
 الذخ لمشاس ألىمكيع، لكششا نسيميع فشحر... ففي الكبلـ التفات.

( بانقزاء األجل، ليمكػا. ضسَّغ "قزي" معشى )بمغ : لحكع عمييعلقزي إلييع أجميع 
: لَقزى إلييع أجَميع. لع يقل: )لقزيشا لقزي إلييع حمػؿ أجميع. في قخاءة: )كصل(. التقجيخك

، 7مخت في اآلية  :)لَقَزى إلييع أجَميع(. نحر: نجع. ال يخجػف لقاءناإلييع أجَميع(. لع يقل: 
: فيحر الحيغ ال يخجػف لقاءه(. شػيانيع: شخكيع. يعسيػف : )كالسعشى: ال يؤمشػف بالبعث. لع يقل

 كلعل سبب الشدكؿ يبيغ ىحا الخبط. ف، أك يتسادكف. بقي أف نخبط جسمة: "فشحر" بسا قبميا.يتخددك 
َحقَّ ِمْغ ِعشِجَؾ لاَكاَف ىػحا ىػ لمَُّيعَّ ِإف ا: )ت في الشزخ بغ الحارث حيغ قاؿقيل: إنيا ندل

َغ َفَأمْ  سَ اِصْخ َعَمْيَشا ِحَجاَرًة مِّ  (. لع يقل: )يعسيػف في شػيانيع .32 األنفاؿ (ءِ الدَّ
  

خُّ دعانا لجشبِو أو قاعًجا أو قائًسا  12سػرة يػنذ  10 فمسَّا كذفشا " وإذا مذَّ اإلنداَف الزُّ
ُو كحلَظ ُزيِّغَ   لمسدخفيَغ ما كاُنػا يعسمػَف "  عشُو ُضخَُّه َمخَّ كأْف لع َيْجُعشا إلى ُضخٍّ َمدَّ
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ض أك فقخ أك غيخ ذلظ. لع يقل: )كإذا مذَّ الزخُّ اإلنداَف(. : سػء الحاؿ مغ مخ الزخ 
لع  زلشا، رفعشا.: أكذفشاجًعا. لجشبو أك قاعًجا أك قائًسا: يعشي في جسيع أحػالو. : مزصلجشبو
و يجعشا إلى ضخّ  .(فإذا كذفشا)يقل:  و. م : يجعشا إلى كذف ضخّ مدَّ خَّ كأف لع يجعشا إلى مدَّ

و : كالجعاء. التقجيخ ككأنو ندي الزخّ ، : عاد إلى ما كاف عميو ككأنو لع يرب بزخّ ضخٍّ مدَّ
و. يعسمػف كأف لع يجعشا  : زيغ ليع ما كانػا يعسمػف  و. زيغ لمسدخفيغ: يعسمػنإلى كذف ضخ مدَّ

يقل: )زيغ ليع ما (. كلع يقل: )كحلظ زيشا لمسدخفيغ(. لع يقل: )زيغ لو عسموأنيع شّصار. لع 
(. انتقل مغ السفخد إلى الجسع، كأضيخ السزسخ، كأضاؼ صفة اإلسخاؼ، كراعى كانػا يعسمػف 

 الفاصمة القخآنية.
 

شاِت وما " ولقج أىمكشا الُقخوَف ِمغ قَ  13سػرة يػنذ 10 بِمكع َلسَّا ضمُسػا وجاءْتيع ُرُسُمُيع بالبيِّ
 َظ َنجدي القػـَ السجخميَغ "    كاُنػا ِلُيؤمُشػا كحل

: القخكف: األمع. لع يقل: )كلقج أىمكشا القخكف قبَمكع(. ضمسػا: أشخكػا، كفخكا. البيشات 
السعشى: مع أف رسميع جاءتيع لعل سعجدات، الجالئل الػاضحة. لع يقل: )إذ جاءتيع رسميع(. ال

 حالية. عاشفة كال لع يؤمشػا! كجاءكا: الػاك استئشاؼية، كليدت بالبيشات
 كما كانػا ليؤمشػا: قبل إىبلكيع. 

لع يقل:  : الكافخيغ.: أؼ باإلىبلؾ. السجخميغ(. كحلظلع يقل: )كحلظ نجدؼ القـػ الطالسيغ
 )كحلظ نجدؼ الطالسيغ(.

*** 
 ممحق باآلية:

 إعخاب القخآف ليذ صعًبا: الـ الجحػد تعمسػا
كلقج أىمكشا الُقخكَف ِمغ َقبِمكع َلسَّا ضمُسػا كجاءْتيع ُرُسُمُيع بالبيِّشاِت كما كاُنػا ِلُيؤمُشػا كحلَظ َنجدؼ )

 .13( يػنذ القػـَ السجخميغَ 
 

 جاءتيع رسميع بالبيشات كلع يؤمشػا. -
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 جاءتيع رسميع بالبيشات كما كانػا ليؤمشػا. -
 

 الفخؽ بيغ الجسمتيغ؟ما 
 ليؤمشػا: البلـ الـ الجحػد.

 كالجحػد يعشي اإلنكار كالشفي.
 ىحه البلـ تعدز الشفي.

 الشفي السعّبخ عشو بقػلو: )كما كانػا(.
  .أؼ: لع يؤمشػا كلغ يؤمشػا

 إيسانيع ميؤكس مشو.
 شبًعا ىحا في عمع هللا، عاِلع الذيادة كعاِلع الغيب.

***     
 أرادكا اخترار التفديخ ححفػا مشو اإلعخاب!بعس اإلخػة إذا 

 أنا ال أرػ ىحا.
 أرػ أف نعّمع الشاس اإلعخاب.

 كىػ ليذ صعًبا، حتى عمى أىل الذيادة اإلعجادية!
 ال سيسا إذا تع عخضو بصخيقة كاضحة كمخترخة.

 كاإلعخاب يداعج عمى فيع السعشى.
 كمعاني القخآف ال شظ ججيخة بالتتبع.

 وهللا أعمع.
*** 

 إلثشيغ:ا
 ىػ1441ذك القعجة  23
 ـ2020تسػز  13
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 غ بعِجىع لششطَخ كيَف تعسمػَف "" ثعَّ جعمشاكع خبلئَف في األرِض مِ  14سػرة يػنذ 10
: الشيابة عغ الغيخ لػياب السشػب عشو ء، جسع خميفة، أك خميف. كالخبلفة: خمفاخبلئف 

نطخ ابتبلء، لشبمػكع. السعشى أنيا : جده أك مػتو، أك لتذخيف الشائب )السدتخمف(. لششطخأك ع
خبلفة ابتبلء. كفي ىحه العبارة أف هللا يختبخ أعساؿ العامميغ. كفي ىحا تعميع لمخؤساء كيف 

 السثل األعمى. لع يقل: )خبلئف في األرض يتعاممػف مع مخؤكسييع في بجاية التعاقج معيع، ك
 (.بعَجىع

 
شا بيِّشاٍت قاَؿ الحيَغ ال يخجػَف لقاَءنا اْئِت بقخآٍف " وإذا ُتْتَمى عمييع آياتُ  15سػرة يػنذ 10

َلُو ِمغ تمقاِء نفِدي إْف أتَِّبُع إال ما ُيػَحى إليَّ إنِّي  ْلُو ُقْل ما يكػُف لي أْف ُأَبجِّ غيِخ ىحا أو َبجِّ
 أخاُؼ إْف َعَرْيُت ربِّي عحاَب يػـٍ عطيٍع "

 11ك  7شػف بالبعث، كردت في اآلية : ال يؤمبيشات: كاضحات. الحيغ ال يخجػف لقاءنا 
كال يدفو  يعليتفبل يحـ آ ىعيػافق أىػاء لكي: . بجلو21ككردت في سػرة الفخقاف  .15ك 

ْؿ بعَس ما ؼيو، كإال لرار ى(. لعل السعشىيع)عقػل يعأحبلم حا الفعل مخادًفا لسا قبمو. : بجِّ
 : يـػ الؿيامة. أك غيخ ذلظ مغ السعاصي. يـػ عطيعلت خت أك بجّ : غيّ عريت

 
ًخا ِمغ " ُقْل لػ شاَء هللُا ما َتَمْػُتُو عميكع وال أْدراكع بِو فقج َلِبْثُت ؼيُكع ُعسُ  16سػرة يػنذ 10

 َقبمِو أفبل تعقمػَف " 
يكع كال عمستع : كال أدراكع هللا بو. ما تمػتو عمأال أتمػه عميكع. كال أدراكع بو: لػ شاء هللا 

: قخآف، أؼ قبل الػحي. أفبل تعقمػف ( مغ عسخؼ قبل السشة 40شػيمة ) بو. عسًخا مغ قبمو: مجة
ؿ ؼيو كال أغيِّخ. لع يقل: )أف ىحا القخآف ليذ مغ عشجؼ، بل ىػ مغ عشج هللا، ال  (.قبَموعسًخا  أبجِّ

 
إنَُّو ال ُيفِمُح  " فَسغ أضمُع مسَّغ افتَخى عمى هللِا َكِحًبا أو كحََّب بآياتوِ  17سػرة يػنذ 10

 السجخمػَف "
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ىحه اآلية يسكغ أف يفيسػىا أف الشبي يقرج نفدو، كربسا ىػ يقرجىع، فيع السفتخكف كىع  
: فسغ أكفخ، أشج كفًخا. ػ مغ باب مجاراة الخرع. فسغ أضمعالسكحبػف كىع السجخمػف. كى

لع يقل: (. ك لع يقل: )إنو ال يفمح السجـخ لع يقل: افتخكا )...( أك كّحبػا.  .: الكافخكف السجخمػف 
(. انتقل مغ السفخد ( أك )السفتخكف( أك )الطالسػف )إنو ال يفمح(. كلع يقل: )إنو ال يفمح الكاذبػف 

 إلى الجسع كأضاؼ ليع صفة أخخػ كراعى الفاصمة.
 

" وَيعبُجوَف ِمغ دوِف هللِا ما ال يزخُّىع وال يشفُعيع ويقػلػَف ىؤالِء ُشَفعاؤنا  18سػرة يػنذ 10
أتشبِّئػَف هللَا بسا ال َيعمُع في الدسػاِت وال في األرِض سبحاَنو وتعاَلى عسَّا ُيذِخكػَف عشَج هللِا ُقْل 

" 
: تشدَّه. في قػؿ نا. سبحانو: مشاصخك يع: األصشاـ. شفعاؤناشفعىع كال يزخ ما ال ي 

السذخكيغ تشاقس كىػ قػليع بأف األصشاـ شفعاؤىع عشج هللا، ثع ىع يعبجكنيا كال يعبجكف هللا. فبل 
 : تبخَّأ هللا مغ قػليع.أتشبئػف هللا بسا ال يعمعىي تدتحق العبادة، كال ىي شؽيعة ليع عشج هللا. 

 لع يقل: تذخكػف. الدسػات بالجسع كاألرض بالسفخد.
 

" وما كاَف الشاُس إال أمًَّة واحجًة فاختمُفػا ولػال كمسٌة سبقْت ِمغ ربِّظ  19يػنذ سػرة 10
 لُقِزَي بيَشيع ؼيسا ؼيو َيختمفػَف "

شيغ ككافخيغ كمشافقيغ. كمسة : بعج بعثة الخسل إلى مؤمأمة كاحجة: عمى اإلسبلـ. فاختمفػا 
(. لقزي بيشيع: 11ع اآلية راجليمكػا )اب. كلػ عجل ليع العحاب ة إليية بتأخيخ العح: سشّ سبقت

: "لقزي إلييع أجميع"، أؼ ليمكػا. لع يقل: )ؼيسا ىع ؼيو يختمفػف(. لع يقل: )ؼيسا 11في اآلية 
 (. يختمفػف ؼيو

 
" ويقػلػَف لػال ُأندَؿ عميِو آيٌة ِمغ ربِِّو فُقْل إنَّسا الغيُب هلِل فانتِطخوا إنِّي  20سػرة يػنذ 10

 تِطخيَغ " معكع ِمَغ السش
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لػال: لػ، ىبل.  دراسة دؾيقة. التحكيخ كالتأنيث في القخآف بحاجة إلى لع يقل: )أندلت(. 
: قج تشدؿ آية كقج ال تشدؿ، ىحا ال أعمسو أنا آية: معجدة. فقل: التقجيخ: إْف قالػا فقْل. فانتطخكا

دلت زاد هللا في عقػبتيع إف : ؼيو تيجيج، ألف اآلية إذا أن، هللا ىػ الحؼ  يعمسو. فانتطخكاكال أنتع
 لع يؤمشػا بعجىا.

 
ْتُيع إذا لُيع َمْكٌخ في آياِتشا  21سػرة يػنذ  10 " وإذا أذقشا الشاَس رحسًة ِمغ بعِج ضخَّاَء مدَّ

 ُرُسَمشا َيكتبػَف ما َتسكخوَف "ُقِل هللُا أسخُع َمْكًخا إفَّ 
ة، خرًبا : رخاًء بعج شجّ اءبعج ضخّ " الثانية: فجائية. رحسة مغ "إذا" األكلى: ضخؼية. "إذا 

: سخعاف ما اء(. إذا ليع مكخ في آياتشا: )رحسة بعج ضخّ بعج ججب، عاؼية بعج مخض. لع يقل
ع، مكخ هللا ىػ مغ قبيل : مشكستيداء كالكيج. هللا أسخع مكًخايعػدكف إلى الجحػد كالتكحيب كاال

سكخ ألف الجداء مغ جشذ العسل(، ة الإشبلؽ السكخ عمى عقػبالسذاكمة: الجداء عمى السكخ )
" : تتشاسب مع "إذااء. أسخعبإعادتيع إلى حالة الزخّ  : تيجيج ليعأك إحباط السكخ. أسخع مكًخا

بلئكتشا. رسمشا : م أسخع مشيع بسا ال يقاس. رسمشاكلكغ هللا ،الفجائية، فيع يدخعػف إلى السكخ
محاِسبػف عشج هللا، يثبتػف في دفاتخىع : يكتبػف مكخكع. كأف ىؤالء السبلئكة يكتبػف ما تسكخكف 

ا مغ باب تعميع البذخ. كفي بيغ، كلكغ قج يكػف ىحأعساؿ العباد. وهللا ال يحتاج إلى محاسِ 
 : يسكخكف، بياء الغيب.قخاءة

 
" ىػ الحي ُيديِّخكع في البخِّ والبحِخ حتى إذا كشُتع في الُفمِظ وَجَخْيَغ بيع  22سػرة يػنذ  10

ِخحػا بيا جاءتيا ريٌح عاصٌف وجاَءىع السػُج ِمغ كلِّ مكاٍف وضشُّػا أنَّيع ُأحيَط بخيٍح شيبٍة وفَ 
 ىحِه لشكػنغَّ ِمَغ الذاكخيَغ " بيع َدَعْػا هللَا مخِمريَغ لُو الجيَغ لِئْغ أنجيَتشا ِمغ

مغ السفخد: "الفمظ الفمظ: ىشا بالجسع. مى الجسع كعمى السفخد. : الدفغ، كيصمق عالفمظ 
(. عامل غيخ العاقل معاممة العاقل. كمغ ىحا ختج(. جخيغ: لع يقل: )41ف" )سػة يذ السذحػ 

: أرض أرضػف، عسػلة عسػالت، تجسع غيخ العاقل جسع العاقل، مثلالباب أف العخب قج 
 أشخكحة أشخكحات، فسشو جسع محكخ سالع، كمشو جسع مؤنث سالع.
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مغ الخصاب إلى الغيبة، أؼ مغ صيغة (، كىحا التفات بيع"، كلع يقل: )بكعجخيغ قاؿ: " 

 السخاشب إلى صيغة الغائب.
إلى آخَخ  : نقل الكبلـ مغ أسمػب إلى آخخ، مغ الستكمع أك الخصاب أك الغيبةكااللتفات 

سا جبمت عميو : تصخية الكبلـ، كصيانة الدسع عغ الزجخ كالسبلؿ، لِ مشيا. كلو فػائج، مشيا
مغ االستسخار عمى مشػاؿ كاحج. ىحه فائجتو العامة، الشفػس مغ حبِّ التشقل، كمغ الدآمة 

 و. كيختز كل مػضع بشكت كلصائف باختبلؼ محمّ 
 

في اآلية أعبله، مشيا أنو لػ قاؿ: )كجخيغ ثع ذكخ بعس محاكالت الدمف لبياف نكتة االلتفات 
 لمجسيع، كمشيا أنيع كقت الخكػب خافػا كحزخكا كحزخت قمػبيع، فخاشبيع ( لمـد الحـّ بكع

خصاب الحاضخيغ، ثع لسا جخت الخياح بسا تذتيي الدفغ أمشػا اليبلؾ، كغابت قمػبيع، عمى 
 (.3/289، كاإلتقاف 314/ 3ذا أمغ، فخاشبيع خصاب الغائبيغ )البخىاف عادة اإلنداف إ
:  دّر الدمف، ما كاف أكقفيع عمى السعاني المصيفة التي يجأب الستأخخكف فييا قاؿ الديػشي

 (.3/291)اإلتقاف  !ثع غايتيع أف يحػمػا حػؿ الحسىػيبًل، كيفشػف فييا أعسارىع، زمانػًا ش
(، كحيث ذكخت في سياؽ ( في سياؽ الخحسة جاءت مجسػعة: )الخياحريح: حيث ذكخت )الخيح

بحثت عميا رياًحا، كال تجعميا ريًحا ): الميع اجة. كليحا قاؿ صمى هللا عميو كسمعالعحاب أتت مفخد
 (.أللفاظ الحجيث الشبػؼ فمع أججهعشو بػاسصة السعجع السفيخس 

كقج اشخدت ىحه القاعجة إال في مػاضع يديخة لحكسة، مشيا السػضع أعبله. كالحكسة ىي 
سقابمة، : ريح العحاب. كرب شيء يجػز في الذكخ ريح الخحسة، كذكخ ما يقابمياالسقابمة، فإنو 

ضشػا أنيع أحيط (. 4/9( )البخىاف 54آؿ عسخاف خكا كمكخ هللا" )كال يجػز استقبلاًل، نحػ: "كمك
: دعػا (. دعػا هللا مخمريغ لو الجيغبيع: أيقشػا أنيع ىالكػف. لع يقل: )ضشػا أنيع قج أحيط بيع

هللا كحجه كتخمػا عغ شخكيع. كفي ىحا دليل عمى أف اإلنداف يخجع إلى هللا في الذجائج، كقج 
افًخا. كقج يكػف السخاد مغ ىحا تقميب أعساؿ الشاس كأحػاليع أماـ الشاس يدتجاب دعاؤه كلػ كاف ك
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كفي باششيا الخحسة. ىحه: ىحه  ،ج تكػف الذجائج في ضاىخىا العحابلتعميسيع كتجريبيع. كبيحا فق
 لشكػنغ شاكخيغ(.الخيح. لع يقل: )

*** 
 ممحق باآلية:
 ريح ىل ىي محكخ أـ مؤنث؟ :ريح عاصف

ُيديِّخكع في البخِّ كالبحِخ حتى إذا كشُتع في الُفمِظ كَجَخْيَغ بيع بخيٍح شيبٍة كَفِخحػا بيا ىػ الحؼ )
 .22( يػنذ جاءتيا ريٌح عاصفٌ 

 قاؿ لي:

 ث الخيح الصيبة، كذّكخ الخيح العاصف؟لساذا أنّ 

 قمت:

 ىشاؾ احتساالت:

 الخيح تحكخ كتؤنث. -
 لمجاللة عمى قػة العرف.الخيح تحكخ كتؤنث، كاختار التحكيخ في الثانية  -
 الخيح مؤنثة، ك)عاصف( كقػلظ: امخأة حامل. -

 كالخاجح ىػ األخيخ، وهللا أعمع.

 الخيح في القخآف جاءت مؤنثة:

. فالياء ىشا ال تعػد عمى الخيح، بل عمى 51( الخـك كلئغ أرسمشا ريًحا فخأكه مرفًخاأما قػلو: )
 الشبات )الدرع(، كسا قمت في مقاؿ مدتقل.
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القخشبي :قاؿ 

  .بالتحكيخ ألف لفع الخيح محكخ« عاصف»

 أقػؿ: 

 ىحا غيخ صحيح. كالرحيح ما قالو السفدخكف اآلخخكف.

 )انطخ البغػؼ، كالخازؼ، كالقخشبي، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441ذك القعجة  24

 ـ2020تسػز  14

 

األرِض بغيِخ الحقِّ يا أيُّيا الشاُس إنَّسا " فمسَّا أنجاىع إذا ىع َيبغػَف في  23سػرة يػنذ 10
 فششبُِّئكع بسا كشُتع تعسمػَف " بػُيكع عمى أنفِدكع متاَع الحياِة الجنيا ثعَّ إليشا مخجُعكع

 .33انطخ سػرة األعخاؼ  بحق؟ ىل ىشاؾ بغيٌ : ، يفدجكف. بغيخ الحقيطمسػف يبغػف:  
يج، الحؼ يتأكج بسا بعجه مغ الستاع كباششو التيج: ضاىخه . متاع الحياة الجنيابػيكع: كباؿ بػيكع

 : تعسمػنو.نشبئكع: نخبخكع. تعسمػف  كقج يكػف السعشى: شيمة الحياة الجنيا. .كبلـ
*** 

 ممحق باآلية:
 متاع ما إعخابيا؟

 بػيكع: مبتجأ



817 

 

 عمى أنفدكع: خبخ.
 

 متاع: 
 فييا قخاءتاف:

 بالشرب. -
 بالخفع. -

 
 متاع بالشرب فييا أقػاؿ:

 حاؿ.  -
 مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. -
 مفعػؿ ألجمو. -
 مفعػؿ بو لػ: )بػيكع( بسعشى شمبكع. -
 ضخؼ زماف، أؼ: كقت متاع الحياة الجنيا. -
*** 

 لمتدييل يسكغ أف نكتفي بقخاءة الشرب، حدب السرحف.
كلمتدييل أيًزا يسكغ أف نقػؿ: ىشاؾ خسدة أكجو )أك عجة أكجو(، مشيا: مفعػؿ مصمق، أؼ 

 كاحًجا.نختار كجًيا 
 بيحه الصخيقة يسكغ تعميع إعخاب القخآف.

 وهللا أعمع.
*** 

 الثبلثاء:
 ىػ1441ذك القعجة  24
 ـ2020تسػز  14
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" إنَّسا َمثُل الحياِة الجنيا كَساٍء أنَدلشاُه ِمَغ الدساِء فاختمَط بِو نباُت  24سػرة يػنذ  10

ـُ حتى إذا أخحِت  يَّشْت وضغَّ أىُميا أنَّيع األرِض مسَّا يأكُل الشاُس واألنعا األرُض ُزْخُخَفيا وازَّ
ُل قادروَف عمييا أتاىا أمُخنا ليبًل أو نياًرا فجعمشاىا َحِريًجا كأْف لْع َتْغَغ باألمِذ كحلَظ نفرِّ 

 اآلياِت لقػـٍ يتفكَّخوَف "
 

 كجو تذبيو الجنيا بالساء أف الساء إذا أخحت مشو فػؽ حاجتظ تزخرت، كإف أخحت مشو قجر
يعة (. كالتذبيو يفيج أيًزا أف الجنيا فانية سخ 3/144لحاجة انتفعت بو، فكحلظ الجنيا )اإلتقاف ا

: يأكمو. نباتات األرض ككثخت كتشػعت. يأكلبالساء  الدكاؿ. اختمط بو نبات األرض: اختمصت
بات ر. ن: الدركع كالثساألرض مسا يأكمو الشاس: نبات ااألرض مسا يأكمو الشاس كاألنعاـ نبات

ع أشمق : الديشة، كأصمو الحىب، ثالدخخؼ. كؤل كالتبغ كما شابو ذلظ: الاألرض مسا يأكمو األنعاـ
عمى كل ما يتديغ بو. كقيل: الدخخؼ: كساؿ الحدغ. ازيشت: تديشت )بالدركع كالثسار كاألزىار(. 

محرػد : كأنيا محرػدة، أؼ نا: بإىبلكيا. حريًجايا. أمخُ : عمى االنتفاع بقادركف عمييا
لع يقل:  : أقفخ.اتيا. لع تغغ: لع تعسخ )بالدرع(، لع تكغ. كمشو: َغِشَي بالسكاف: َعَسخ. كعكدونب

 )لسغ يتفكخكف(.
 

ـِ وَييجي َمغ يذاُء إلى صخاٍط مدتؿيٍع "   25سػرة يػنذ 10  " وهللُا يْجُعػ إلى داِر الدبل
الدبلمة مغ اآلفات.  بسعشى : الجشة، ألف الدبلـ ىػ هللا، كالجشة داره، أكدار الدبلـ 

مغ يذاء: ىل الزسيخ يعػد عمى هللا أـ عمى : أقخب الصخؽ إلى دار الدبلـ. صخاط مدتؿيع
 ييجؼ مغ يذاء هللا ىجايتو. ييجؼ مغ يذاء مغ الشاس اليجاية. اإلنداف؟

 
ِذلٌَّة أولئَظ " لمحيَغ أحدُشػا الُحْدشى وزيادٌة وال َيْخَىُق وجػَىيع قَتٌخ وال  26سػرة يػنذ  10

 أصحاُب الجشَِّة ىع فييا خالجوَف "
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الجداء ليُع الحدشى، : محػا العسل. لمحيغ أحدشػا الحدشى: آمشػا كأحدشػا أك أصأحدشػا 
دغ العسل فمو حدغ الجداء. : الجشة. مغ أحلعسل. سسيت الجشة بعسميع. الحدشىمغ جشذ ا

ػد. كال يخىق كجػىيع قتخ كال ذلة: كسا ر أس: غباكزيادة: الشطخ إلى كجو هللا. يخىق: يمحق. قتخ
  أصحاب: أؼ كأنيع مالكػىا كمبلزمػىا.(. ف فيياىع خالجك ىػ حاؿ أىل الشار. لع يقل: )

 
" والحيَغ كَدُبػا الديئاِت جداُء سيئٍة ِبِسْثِميا وتخىُقيع ِذلٌَّة ما ليع ِمَغ هللِا  27سػرة يػنذ  10

ع ِقَصًعا ِمَغ الميِل ُمطِمًسا أولئَظ أصحاُب الشاِر ىع فييا خالجوَف ِمغ عاصٍع كأنَّسا ُأغِذيْت وجػُىي
 "  
ؤىع جداء : جداء سيئة مشيع، أك جدا(. التقجيخ38حخكؼ ص معاني ال: جداُء سيئٍة ِمْثُميا )أؼ

/ 1سّخ صشاعة اإلعخاب ( )40سيئة بسثميا. قاؿ تعالى: "كجداُء سيئٍة سيئٌة ِمْثُميا" )الذػرػ 
معاني القخآف لمفّخاء (. أك: ليع جداء سيئة بسثميا )1/282الشكت لمسجاشعي  ، كانطخ138

: الديئة بالديئة، عمى غخار ما جاء في : الجداء: سيئٌة ِبِسْثِميا، أؼ(. كقج يكػف السعشى1/461
. عاصع: يسشع عشيع : الحصشاؼ الدتة الستعمقة بخبا البيػعحجيث األ ىب بالحىب، البخُّ بالبخِّ
 : غصيت. غذيتعحابو. أُ 
 "، أؼ حاؿ كػنو مطمًسا.مطمًسا: حاؿ مغ " الميل 

، 81كػف الصاء، كقػلو تعالى: "فأْسخ بأىمظ بِقْصٍع مغ الميل" )ىػد : ِقْصًعا بدكفي قخاءة أخخػ 
 (. 65كالحجخ 

" تكػف صفة أك حااًل )أبػ حياف "مطمًسا :ك الصائفة. كعمى ىحه القخاءة فإف: القصعة، أالِقْصع
لة(، قارف كيخىقيع قتخ كذئات يجازكف بسثميا(. لع يقل: )يلحيغ كدبػا الدكا. لع يقل: )(6/47

أصحاب:  (.اآلية الدابقة. لع يقل: )كما ليع مغ هللا مغ عاصع(. لع يقل: )ىع خالجكف فييا
 راجع اآلية الدابقة.

 
مكاَنكع أنُتع وشخكاؤكع " ويػـَ نحُذخىع جسيًعا ثعَّ نقػُؿ لمحيَغ أشَخكػا  28سػرة يػنذ  10

ْمشا بيَشيع وقاَؿ شخكاؤىع ما كشتع إيَّانا تعبجوَف "  فديَّ
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قفػا : . أقػؿ: لعل التقجيخأك ِقفػا مشيع. مكاَنكع: اسع فعل أمخ، بسعشى: اثبتػا: لمحيغ أشخكػا

 مكاَنكع.
: "تحسجؼ" : مكاَنظ كمشو قػؿ الذاعخ  تحسجؼ أك تدتخيحي. فمكػنيا بسعشى: "اثبتي" جـد

 (.6/49"تدتخيحي" )أبػ حياف ك 
تطخكا مكانكع حتى : انيع: ىي كمسة كضعت عمى الػعيج، كأنو قيل لكقاؿ بعس أىل العمع

 (.204ُيفَرل بيشكع )الراحبي ص 
 

قشا. زيَّل: مبالغة في )زاؿ(، بسعشى: أزاؿ، مثل:  (. أؼ: كقع بيشيع فخَّؽ مبالغة في )فَخؽ زيَّمشا: فخَّ
: أزالو. شيع. زالو عغ مػضعو يديمو، بسعشىتفخيق قػؼ انقصعت معو جسيع الخكابط التي كانت بي

لع  مشيع كمغ عبادتيع. تعبجكف مغ لع يأمخكع بعبادتو. أت األصشاـ: تبخ تع إيانا تعبجكف ما كش
 (.نأمخكع نحغ بعبادتشا. لع يقل: )ما كشتع تعبجكنشا

*** 
 ممحق باآلية:

 مكانكع أنتع كشخكاؤكع فديمشا بيشيع
 

 مكاَنكع: اثبتػا مكانكع، ِقفػا مكانكع.
 زّيمشا: فّخقشا.

 لعل التقجيخ: فثبتػا مكانيع فدّيمشا بيشيع.
 فاء )فديمشا( ليدت استئشاؼية.

 )زيمشا( ليذ معصػًفا عمى )نقػؿ(.
 اإلعخاب!لع أجج ىحا ال عشج أىل التفديخ كال عشج أىل 

*** 
 األربعاء:
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 ىػ1441ذك القعجة  25
 ـ2020تسػز  15
 
 

 " فكَفى باهلِل شييًجا بيَششا وبيَشكع إْف كشَّا َعغ عبادِتكع لغافميَغ "   29سػرة يػنذ 10
 : ال نعمع بعبادتكع لشا.غيم: مخففة مغ الثقيمة: إنَّا. غافإفْ  

 
وا إلى هللِا مػالُىُع الحقِّ  30سػرة يػنذ  10 وضلَّ " ىشالَظ َتْبُمػ كلُّ نفٍذ ما أسمفْت وُردُّ

 عشُيع ما كانػا يفتخوَف " 
(. أسمفت: قجمت )مغ أعساؿ(. تبمػ: تعايغ. كفي قخاءة: تتمػ )كتاب حدشاتيا كسيئاتيا 

الجبللة:  اسعلى: بجؿ مغ ا، ضل، فييا مزارع كماض. مػالىع: مػ : تبمػ، ردك الحع األفعاؿ
عس السفدخيغ سؤااًل كيف يقاؿ ىشا: ". شخح بقخأىا بكدخ القاؼ، صفة لػ "مػلى: اهللا. الحق

(. كأجابػا بأجػبة 11"مػالىع"، كفي مػضع آخخ: "كأف الكافخيغ ال مػلى ليع" )سػرة دمحم 
اآلية بصخيقة أخخػ،  متكمفة، كالحؼ يبجك لي أنو ال مػلى ليع في الجنيا. كيسكغ أيًزا تفديخ

كىي أف الكبلـ في أكليا عغ الجسيع، كليذ عغ الكافخيغ، كالكبلـ عغ الكافخيغ ىػ في آخخىا 
: غاب. يفتخكف: يفتخكنو )مغ : كضلَّ عغ السففقط، كالتقجيخ تخيغ مشيع ما كانػا يفتخكف. ضلَّ

 (. األصشاـ
 

أـ َمغ َيسمُظ الدسَع واألبراَر وَمغ  " ُقْل َمغ يخزُقكع ِمَغ الدساِء واألرضِ  31سػرة يػنذ 10
قػلػَف هللُا فقْل أفبل تتقػَف ُيخخُج الحيَّ ِمَغ السيِِّت وُيخخُج السيَِّت ِمَغ الحيِّ وَمغ ُيجبُِّخ األمَخ فدي

" 
كغيخ ذلظ. لع يقل:  : الدركع كالثسار كالكؤلدمحم. مغ الدساء: السصخ. كاألرض قل: يا 

مغ الشصفة، الحيػاف  : اإلندافع القخآف. يخخج الحي مغ السيتجسي(. كىػ مفخد في )األسساع
ة مغ الحبة. كيخخج السيت (، الشبات مغ األرض، الدشبممغ البيزة )قبل أف تجب فييسا الحياة
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ىػ الحؼ يحيي كيسيت.  : الشصفة كالبيس مغ الحيػاف، الحبة مغ الدشبمة. السقرػد أنومغ الحي
خبار عغ قػليع قبل كقػعو. لع يقل: : إ. سيقػلػف (يقػلػف هللا) يجبخ األمخ: أمخ الخمق. لع يقل:

 (.شخاؾ بو كاآلخخة كالحداب. لع يقل: )كمغ يسمظ الدسع كاألبرار: اإلقل أفبل تتقػف. تتقػف 
 

 " فحلكُع هللُا ربُّكُع الحقُّ فساذا بعَج الحقِّ إال الزبلُؿ فأنَّى ُترخفػَف " 32سػرة يػنذ 10
: الزبلؿ كىػ الباشل. فأنى ترخفػف  كما عجاه مغ أصشاـ كآلية ىػأؼ هللا ىػ الحق  

 فكيف ترخفػف عغ الحق إلى الزبلؿ!
 

ْت كِمسُة ربَِّظ عمى الحيَغ َفَدُقػا أنَّيع ال ُيؤمشػَف " 33سػرة يػنذ 10  " كحلَظ حقَّ
: قصع األمل مغ خكا، خخجػا عغ الصاعة. ال يؤمشػف : كفقزاء، حكع. فدقػا :كمسة 
 ع.إيساني

 
ثعَّ  " ُقْل ىْل ِمغ شخكاِئكع َمغ َيبجأ الخْمَق ثع ُيعيجُه ُقِل هللُا َيبجأ الخمقَ  34سػرة يػنذ 10

 يعيجُه فأنَّى ُتؤفكػَف "
الخمق ثع يسيتو ثع يعيجه. : يبجأ يبجأ الخمق: يخمق. يعيجه: يبعثو بعج مػتو. التقجيخ 

 كال تعيج.: عغ هللا إلى األصشاـ التي ال تخمق تؤفكػف: ترخفػف 
 

" ُقْل ىْل ِمغ شخكاِئُكع َمغ َييِجي إلى الحقِّ ُقِل هللُا َييِجي لمحقِّ أفَسغ  35سػرة يػنذ  10
ي إال أف ُييَجى   فسا لكْع كيَف َتحكسػَف " َييِجي إلى الحقِّ أحقُّ أْف ُيتَّبَع أـ َمغ ال َيِيجِّ

 
ؼ" كيف شخك : ال ييتجؼ، أبجلت التاء دااًل، يمفع، كأصموائكع: أصشامكع. انتبو إلى فعل "ال َيِيجِّ

 فرارت الجاؿ مذجدة، ككدخت بكدخة الجاؿ األصمية.
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: ييجؼ إلى الحق، ي الثبلثة األكلى مشيا جاء مختيغف تكخر فعل "ييجؼ" خسذ مخات في اآلية.
ما ف تيجؼ نفديا. : ييجؼ لمحق. ىحه األصشاـ ال تدتصيع أف تيجؼ غيخىا، بل كال أكمخة بيشيسا

 : ماذا حل بكع كيف تعبجكف مغ ال ييجؼ غيخه كال نفدو.لكع كيف تحكسػف 
 

 " وما يتَّبُع أكثُخىع إال ضشِّا إفَّ الطغَّ ال ُيغشي ِمَغ الحقِّ شيًئا إفَّ هللَا عميعٌ  36سػرة يػنذ 10
 بسا يفعمػَف "

حنا باليقيغ، : اليقيغ. إذا كجج الطغ كاليقيغ في مدألة ما أخأكثخىع: في العقائج. الحق 
كشخحشا الطغ. الطغ في غيخ العقائج يعسل بو، كتعمع العمـػ كالرشاعات كإقامة السذخكعات 
كغيخ ذلظ. فالطغ ىشا يداعج عمى الػصػؿ إلى السصمػب أك الحق أك الحؿيقة، أك االقتخاب 

ارف ـ في كل مجاؿ، كليذ األمخ كحلظ )قمشيا قجر اإلمكاف. قارغ القخآف قج يطغ أف الطغ محخ 
 : يفعمػنو. (. يفعمػف 1/590نكت القخآف 

 
" وما كاَف ىحا القخآُف أْف ُيفتَخى ِمغ دوِف هللِا ولكْغ ترجيَق الحي بيَغ  37سػرة يػنذ 10

 يجيِو وتفريَل الكتاِب ال ريَب ؼيِو ِمغ ربِّ العالسيَغ "
القخآف أف يفتخػ: كما كاف ليحا القخآف أف يفتخػ(. يفتخػ: يختمق. ما كاف ىحا لع يقل: ) 

، كجػده مشاٍؼ الفتخائو. )ابغ عاشػر( (، أؼ ما كجج أف يفتخػ أبمغ مغ أف يقاؿ: )ما ىػ بسفتخػ 
  مغ دكف هللا: مغ غيخ هللا.في أنو غيخ مفتخػ.  داللة ذاتو كاؼية

: مغ الكتب السشدلة. تفريل الكتاب :الحؼ بيغ يجيو. الحؼ التقجيخ: كلكغ كاف ترجيقَ : ترجيقَ 
تاب، كأضاؼ تفريبلت أخخػ. لع يقل: )كتفريل السقرػد أنو صجؽ ما سبقو مغ الكلعل 

: ىل تعػد عمى : )كتفريل الكتاب الحؼ ال ريب ؼيو(. ال ريب ؼيو(. كالكتاب ال ريب ؼيو
: كتاب ال ريب ؼيو، أـ الريب أنو مغ رب العالسيغ؟ أـ عمى أنو تشديل مغ رب العالسيغالكتاب 

 يحتسل االثشيغ.
*** 

 باآلية: 1ممحق 
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 كما كاف ىحا القخآف أف يفتخػ مغ دكف هللا

كما كاَف ىحا القخآُف أْف ُيفتَخػ ِمغ دكِف هللِا كلكْغ ترجيَق الحؼ بيَغ يجيِو كتفريَل الكتاِب ال )
 .37( يػنذ ريَب ؼيِو ِمغ ربِّ العالسيغَ 

 مغ دكف هللا: مغ غيخ هللا.

 ىل يعشي ىحا أنو مفتخػ مغ هللا؟

 باهلل، ليذ ىحا ىػ السعشى.أعػذ 

 السعشى: القخآف مغ هللا، كليذ مفتخػ مغ غيخه، كسا يدعع السذخكػف.

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441ذك القعجة  25

 ـ2020تسػز  15

*** 

 باآلية: 2ممحق 

 : لع يقل: ِليفتخػ كما كاف ىحا القخآف أف يفتخػ مغ دكف هللا

 لع يقل: ِليفتخػ.

 أؼ: لع تجخل الـ الجحػد.
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 كىي البلـ التي تعدز الشفي.

 ما كاف: نفي.

 رأػ بعس السفدخيغ أف الـ الجحػد مححكفة، كلكشيا مقجرة!

 التقجيخ:

 كما كاف ىحا القخآف ِليفتخػ مغ دكف هللا.

 )البغػؼ، كالخازؼ، كالقخشبي، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.

*** 

 األربعاء:

 ىػ1441ذك القعجة  25

 ـ2020تسػز  15

 
" أـ يقػلػَف افتخاُه ُقْل فأُتػا بدػرٍة ِمْثِمِو واْدُعػا َمِغ استصعُتع ِمغ دوِف هللِا  38سػرة يػنذ 10

 إْف كشُتع صادقيَغ "
 

بو إلى هللا افتخاًء. بدػرة : أؼ دمحم أتى بو مغ عشجه كندأؼ السذخكػف. افتخاه  :يقػلػف  
(. 23"فأتػا بدػرة مغ مثمو" )البقخة  :: مثل القخآف، أك مثل سػر القخآف. كفي مػضع آخخمثمو

: إلعانتكع عمى ىحا. لع يقل: )فأتػا بسثمو(، بل قاؿ: "بدػرة" كاحجة. كادعػا مغ استصعتع
 : في أف محسًجا افتخاه، فبل أحج مغ نبي أك بذخ يدتصيع ذلظ.صادقيغ
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ُمُو كحلَظ كحََّب الحيَغ ِمغ " بْل كحَُّبػا بسا لع ُيحيصػا بعمسِو وَلسَّا يأِتِيْع تأوي 39سػرة يػنذ 10
 َقبِميع فانطْخ كيَف كاَف عاؾبُة الطالسيَغ "

 
: كحبػا بسا لع يعمسػا، أك قبل أف يعمسػا. كحبػا ببل فيع. أك أف كحبػا بسا لع يحيصػا بعمسو 

ػا مغ عاؾبة ىحا التكحيب. لع يقل: بسا لع يحيصػا بو عمًسا. أك: السعشى أنيع كحبػا بسا لع يعمس
(. عاؾبة )كحلظ كحَّب الحيغ قبَميع :: تفديخه، أك عاؾبة أمخه. لع يقللع يحط عمسيع بو. تأكيموبسا 

الطالسيغ: اليبلؾ. لع يقل: )كيف كانت عاؾبة(. كال: )فانطخ كيف كاف عاؾبة السكحبيغ(. كال: 
(. أضيخ السزسخ كأضاؼ صفة. كإضافة الرفة تشبئ بأف الفػاحر )فانطخ كيف كاف عاقبتيع

: الكافخيغ الحيغ ضمسػا كحا. الطالسيغبعزيا بعًزا. فالكحب يجخ الطمع كى سشكخات يجخّ كال
 أنفديع كغيخىع.

 
 " وِمشيع َمغ ُيؤِمُغ بِو وِمشيع َمغ ال ُيؤِمُغ بِو وربَُّظ أعمُع بالسفدجيَغ "  40سػرة يػنذ 10

كربظ )لع يقل: . (بيعكربظ أعمع ): بو: بالقخآف. بالسفدجيغ: الحيغ ال يؤمشػف بو. لع يقل 
 .(أعمع بسغ ال يؤمغ بو

 
" وإْف كحَّبػَؾ فُقْل لي َعسمي ولكع عسُمكع أنُتع بخيئػَف مسَّا أعسُل وأنا  41سػرة يػنذ 10

 بخيٌء مسَّا تعسمػَف " 
ي اآلية تيجيًجا خؽًيا، كىػ قػلو: "أنا بخؼء عامميع عمى أساس التشاضخ كالسداكاة، كلكغ ف 

 اآلية تمصف مع الخرع، كتيجيج مبصَّغ.". في مسا تعسمػف 
 

عَّ ولػ كاُنػا ال َيعِقمػَف "  42سػرة يػنذ 10  " ومشيع َمغ يدتسعػَف إليَظ أفأنَت ُتْدِسُع الرُّ
عّ   ت : الحيغ ال يدسعػف. أفأنلع يقل: )كمشيع مغ يدتسع إليظ(، قارف اآلية الدابقة. الرُّ

: أفأنت تدسع الرع كلػ كانػا ال يدسعػف، كمشيع ختدسع الرع كلػ كانػا ال يعقمػف: كأف التقجي
صفة عجـ الفيع، كشييا مغ يدتسعػف إليظ أفأنت تفيسيع كلػ كانػا ال يعقمػف. كلعمو أراد تجشب 
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يدسعػف، ال يعقمػف، ال يبرخكف )كسا في اآلية التالية(. قاؿ  ". فيع التحت قػلو "ال يعقمػف 
ما الفائجة  بياف لدبب عجـ انتفاعيع بدساع كبلـ الشبي.: بعس السفدخيغ: كلػ كانػا ال يعقمػف 

 مغ الدساع إذا كاف ال يعقل؟!
 

 "" وِمشيع َمغ يشطُخ إليَظ أفأنَت َتيجي الُعْسَي ولػ كانػا ال ُيبرخوَف  43سػرة يػنذ  10
 (.قاؿ: "يدتسعػف"، كلع يقل: )يدتسع 42في اآلية 

 (.: )يشطخكف قاؿ: "يشطخ"، كلع يقل 43كفي اآلية 
 

ككبل االستعساليغ سػاء، األكؿ باعتبار السعشى، كاآلخخ باعتبار المفع. كلعل السخاد بزسيخ 
الجسع في األكؿ بياف أف السعشى جسع، كليذ كاحًجا. كعجؿ عشو إلى ضسيخ السفخد في الثاني 

ية إعادة صيغة الجسع لثقميا، كال  سيسا بعج أف حرل فيع السخاد. ألجل التفشغ، ككخـا
"، ة الجسع، ألف حخكفو أثقل مغ حخكؼ: "يدتسع" ال تبلئع صيغابغ عاشػر: كلعل: "يشطخقاؿ 

 (.11/179ابغ عاشػر ؼيكػف العجكؿ استقراًء لسقتزى الفراحة )
: ما قالو ابغ عاشػر ؼيو نطخ، كال يخمػ مغ تكمف، كلعل السخاد ىػ التفشغ، كبياف جػاز أقػؿ

" "العسي"، كإال فإف لفع "العسي: ال يبرخكف: تأكيج لػ كانػايؤمغ المبذ. كلػ الػجييغ، عشجما 
 يفيع مشو أنيع ال يبرخكف. 

 
 " إفَّ هللَا ال يطِمُع الشاَس شيًئا ولكغَّ الشاَس أنفَديع َيطِمسػَف "  44سػرة يػنذ 10

 
: بتعصيل أسساعيع كأبرارىع لع يقل: )كلكغ الشاس يطمسػف أنفديع(. يطمسػف أنفديع 

 كعقػليع.
 

" ويػـَ َيحذُخىع كأْف لْع يمبُثػا إال ساعًة ِمَغ الشياِر يتعارفػَف بيَشيع قج  45ػرة يػنذ س 10
 خِدَخ الحيَغ كحَُّبػا بمقاِء هللِا وما كاُنػا ميتجيَغ "



828 

 

 
عجكف لع يمبثػا إال ساعة مغ نيار" )األحقاؼ كأنيع يـػ يخكف ما يػ كفي مػضع آخخ: " 

35.) 
: في الجنيا لذجة اليػؿ (. ساعة11/182ابغ عاشػر كالسقرػد: ساعة مغ الدماف ) 

: لحطة. كربسا يكػف معشى الداعةخخة، كفخؽ السجة، فسجة الجنيا ليدت شيًئا أماـ خمػد اآل
يا، أك في الحذخ. : في الجنكالحداب، أؼ سخعتيسا. لع يمبثػا السقرػد بالداعة ساعة الحذخ

خد الرفخ في القخآف. مجة الجنيا محجكدة كمجة مجة الجنيا بالشدبة إلى مجة اآلخخة صفخ، كلع ي
يتعارفػف : يتعارفػف بيشيعاآلخخة غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي الرفخ. 

لعل التقجيخ: كما صاركا ميتجيغ. كاف:  (.فييا بيشيع. بمقاء هللا: بالبعث. لع يقل: )كما اىتجكا
ألنيع تحسمػا تكاليف الزبلؿ، كالثانية ألنيع تحسمػا خدخكا مختيغ: األكلى  تأتي بسعشى: صار.
 فػات مشافع اليجاية.

 
" وإمَّا ُنِخَيشََّظ بعَس الحي نِعُجىع أو نتػفيشََّظ فإليشا مخجُعيع ثعَّ هللُا شييٌج  46سػرة يػنذ 10

 عمى ما َيفعمػَف " 
ذلظ، فبل تخػ قبل : لع يقل: )كإما أف نخيشَّظ(. نعجىع: نتػعجىع بو مغ العحاب. نتػفيشظ 

: ؼيو إضيار غ شيجاء عمى ما يفعمػف(. هللاثع نحما كعجناىع. لع يقل: )إليشا مخجعيع(. لع يقل: )
الستكمع إلى صيغة الغائب. يفعمػف: يفعمػنو. لع يقل: ما كاف مزسًخا، كؼيو التفات مغ صيغة 

 (.)ثع هللا عمى ما يفعمػف شييج
*** 

 ممحق باآلية:
 معشى ثع ىشا؟ثع هللا شييج: ما 

 ثع:

 فييا أقػاؿ عشج السفدخيغ:
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 ىي بسعشاىا تفيج التخاخي الدمشي، كقػلو: )شييج( يخاد مشو العقاب.  -
 شيادة هللا تعشي إنصاؽ جػارحيع بسا فعمػا. -
 ثع بسعشى: الػاك.  -

 : 2ك 1يسكغ أف يزاؼ إلييا ما قالو السفدخكف في آيتي األنعاـ 

 ذلظ.ثع بعج ىحا كمو، أك ما ىػ أىع مغ 

 كفي قخاءة: )َثع( بفتح الثاء: بسعشى: ىشالظ )أبػ حياف(.

*** 

 آيات أخخػ:

 . أؼ: بعج ذلظ كمو.1( األنعاـ ثع الحيغ كفخكا بخبيع َيعِجلػف ) -
 . 2( األنعاـ ثع أنتع تستخكف ) -
*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:

 ىػ(:310-)الصبخؼ 

 !يقػؿ جّل ثشاؤه ثع أنا شاىج عمى أفعاليع

 أقػؿ:

 )ثع(!)ثع( تعشي 

 ثع كيف يقػؿ جل ثشاؤه، كالقائل ىػ السفدخ؟!
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 السفدخ يقػؿ قػلو، ال قػؿ هللا.

 كاف يسكغ أف يقػؿ: 

 يقػؿ هللا ما معشاه: كحا ككحا.

 في الحجيث الشبػؼ عشجما نخكيو بسعشاه نقػؿ: )أك كسا قاؿ(.

*** 

 ىػ(:516-)البغػؼ 

 .بسعشى الػاك، تقجيخه: وهللا شييجٌ  (:ثع)

*** 

 ىػ(:546-)ابغ عصية 

 .ال لتختيب القرز في أنفديا ،ىا ىشا لتختيب اإلخبار (ثع)

 أقػؿ:

 كبلـ غامس!

*** 

 ىػ(:538-)الدمخذخؼ 
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؟ قمت ذكخت الذيادة كالسخاد فسا معشى ثعفإف قمت هللا شييج عمى ما يفعمػف في الجاريغ، 
ثع هللا معاقب عمى ما يفعمػف. كقخأ ابغ أبي عبمة  :مقتزاىا كنتيجتيا كىػ العقاب، كأنو قاؿ

 .بالفتح، أؼ ىشالظ« عثَ »

*** 

 ىػ(:754-)أبػ حياف 

 ع هللا بفتح الثاء أؼ: ىشالظ. قخأ ابغ أبي عبمة: ثَ 

كمعشى شيادة هللا عمى ما يفعمػف مقتزاىا كنتيجتيا كىػ العقاب، كأنو قاؿ: ثع هللا معاقبيع، 
 أفعاليع في الجنيا كاآلخخة. كيجػز أف يكػف السعشى أنو تعالى مؤدّ كإال فيػ تعالى شييج عمى 

 .حتى تشصق جمػدىع كألدشتيع كأيجييع كأرجميع شاىجة عمييع ،شيادتو عمى أفعاليع يػـ الؿيامة

*** 

 ىػ(:1250-) الذػكاني

غ، لمجاللة ا عمى ما يفعمػنو في الجاريالجالة عمى التبعيج، مع كػف هللا سبحانو شييجً  (ثعػ: )جاء ب
عمى أف السخاد بيحه األفعاؿ ما يتختب عمييا مغ الجداء، أك ما يحرل مغ إنصاؽ الجػارح 

 .بالذيادة عمييع يـػ الؿيامة، فجعل ذلظ بسشدلة شيادة هللا عمييع، كسا ذكخه الشيدابػرؼ 

*** 

 ىػ(:1270-) األلػسي

كغيخه « الكذف»ال تشاسب ذلظ، كالطاىخ أنيا عمى ىحيغ الػجييغ عمى ضاىخىا. كفي  (ُثعَّ  (
كضاىخ كبلـ البعس استحداف  .كعمى الثاني عمى الطاىخ ،ىي عمى األكؿ لمتخاخي الختبػي
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ا، كال أرػ الرتكاب خبلؼ الطاىخ بعج ذلظ االرتكاب داعيً  ،احسميا عمى التخاخي الختبػي مصمقً 
مى الجداء ال عمى مجسػع الذخشية، كأنت تعمع أف العصف عمى ذاؾ يسشع مغ كأف العصف بيا ع

بعجه  (ثعػ: )إرادة التعحيب مشو أك إراءتو أك نحػ ذلظ مسا ال يرح أف يكػف السعشى السعصػؼ ب
بل ىػ بياف لمسقرػد مغ الكبلـ،  ،ا لمخجػعا عميو، كلعل ما اعتبخكه ىشاؾ ليذ تفديخً كمتختبً 

 لة إلدخاؿ الخكعة كتخبية السيابة كتأكيج التيجيج. كإضيار اسع الجبل

 .ىشالظ :بالفتح أؼ (عثَ )كقخأ ابغ أبػي عبمة 

*** 

 ىػ(:1393-)ابغ عاشػر 

في عصفيا الجسل. كالتخاخي الختبي كػف الجسمة  (ثع)لمتخاخي الخُّتبي كسا ىػ شأف  (ثع)حخؼ 
 (ثع هللا شييج عمى ما يفعمػف )فإف جسمة  ،السعصػفة بيا أعمى رتبًة مغ السعصػفة عمييا

كىػ غخض  ،الشتساليا عمى التعخيس بالجداء عمى سػء أفعاليع كانت أىع مختبة في الغخض
اإلخبار بأف مخجعيع إلى هللا، ألف إرجاعيع إلى هللا مجسل كاشبلعو عمى أفعاليع السكشى بو 

 .عغ مؤاخحتيع بيا ىػ تفريل لمػعيج السجسل، كالتفريل أىع مغ اإلجساؿ

*** 

 الجسعة:

 ىػ1441ذك القعجة  27

 ـ2020تسػز  17
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ػَف " ولكلِّ أمٍَّة رسػٌؿ فإذا جاَء رسػُليع ُقِزَي بيَشيع بالِقْدِط وُىع ال ُيطَمسُ  47سػرة يػنذ 10
" 

: تػكيج لمقزاء : بالعجؿ. كىع ال يطمسػف ـػ الؿيامة شاىًجا عمييع. بالقدط: يجاء رسػليع 
 بيشيع بالقدط ال بالطمع(، )ُقزي بيشيع بالقدط كلع ُيطمسػا(.لع يقل: )ُقزي بالقدط. 

 
 " ويقػلػَف متى ىحا الػعُج إْف كشُتع صادقيَغ " 48سػرة يػنذ 10

 : بالعحاب. يقػلػف ىحا عمى سبيل االستيداء كاالستخفاؼ كاإلنكار كعجـ الترجيق.الػعج 
 

ا إال ما شاَء هللُا لكلِّ أمٍَّة أجٌل إذا جاَء " ُقْل ال أمِمُظ لشفِدي َضًخا وال َنفعً  49سػرة يػنذ 10
 أجُميع فبل يدتأِخخوَف ساعًة وال َيدتقِجمػَف " 

 
(. في 188نفًعا كال ضًخا إال ما شاء هللا" )األعخاؼ  قل ال أممظ لشفديفي مػضع آخخ: " 

". سػليعكلكل أمة رسػؿ فإذا جاء ر " :47ا جاء أجميع"، كفي اآلية لكل أمة أجل إذىحه اآلية: "
: فبل يسكشيع أف يدتأخخكا، ىبلكيا. فيػ تيجيج. فبل يدتأخخكف : لشيايتيا، أك : لحطة. أجلساعة

 (.سكشيع أف يصمبػا التقجيع. لع يقل: )فإذا جاء أجميع: كال يأؼ يصمبػا التأخيخ. كال يدتقجمػف 
 التقجيخ: ال يدتأخخكف ساعة كال يدتقجمػف ساعة.

 
 " ُقْل أرأيُتع إْف أتاكع عحاُبُو َبياًتا أو نياًرا ماذا َيدتعجُل مشُو السجخمػَف "  50سػرة يػنذ 10

لقػلو:  ا، ليكػف ذلظ مشاسبً السقرػد: أكؿ بيات كأكؿ نيار عحابو: عحاب هللا. بياًتا: ليبًل. 
لخصاب إلى (. التفت مغ صيغة الع يقل: )ماذا تدتعجمػف مشو ماذا يدتعجل مشو السجخمػف؟

شًخا. صيغة الغائب، كأضيخ السزسخ، كأضاؼ صفة، كراعى الفاصمة. ال يدتعجمػف مشو إال 
: كلكشو التكحيب كالتيكع. السجخمػف : مغ العحاب. كشأنو أف يدتأخخ ال أف يدتعجل. مشو

 الكافخكف.
 ىشا كصمت
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 َتدتعجمػَف "" أُثعَّ إذا ما وقَع آمشُتع بِو آآلَف وقج كشُتع بِو  51سػرة يػنذ  10
: اآلَف دخمت العحاب. آآلفَ أؼ يا ىسدة االستفياـ اإلنكارؼ. كقع: : ثع دخمت عميأُثعَّ  

ػع : كاف يجب أف تؤمشػا بو قبل كقػعو، أما بعج الػقاالستفياـ. إذا ما كقع آمشتع بو عمييا ىسدة
االستفياـ، كال تقخأىا: اآلف. لسّج ألجل : اقخأىا بافبل يشفعكع ىحا اإليساف. آآلف: تؤمشػف بو. آآلف

 : كشتع تشكخكنو، تدتعجمػنو عمى سبيل اإلنكار كاالستيداء. كقج كشتع بو تدتعجمػف 
*** 

 ممحق باآلية:
 آآلف كقج كشتع بو تدتعجمػف 

  .ُقْل أرأيُتع إْف أتاكع عحاُبُو َبياًتا أك نياًرا ماذا َيدتعجُل مشُو السجخمػفَ 
 .بِو آآلَف كقج كشُتع بِو َتدتعجمػفَ أُثعَّ إذا ما كقَع آمشُتع 

 .51-50يػنذ 

 آآلف كقج كشتع بو تدتعجمػف!

 الكمسات مفيػمة، كلكغ ىشاؾ عبلقة خؽية بيغ )آآلف( كالجسمة التالية.

 لع يبحث عشيا السفدخكف. 

 الجػاب: كمسة كاحجة فقط.

 تفديخ الشكتة بكمسة ال أكثخ!

 تدتعجمػف:

 تكّحبػف.

 تكّحبػنو!تدتعجمػنو ألنكع 
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 تدتعجمػنو عمى سبيل التكحيب.

 تدتعجمػنو ألنكع كشتع بو تدتيدئػف.

 تدتعجمػنو عمى سبيل االستيداء!

 اآلف آمشتع بو ككشتع بو تكّحبػف؟!

 لػ آمشتع في الجنيا لشفعكع اإليساف.

 أمشتع في اآلخخة كلكغ لع يشفعكع اإليساف، لغ ُيقبل مشكع.

*** 

  ، إذ قاؿ:استخخاج دقائق القخآفىػ( السعخكؼ ب743-بي )اقتخب مغ ىحا شخؼ الجيغ الصي

إال أنو كضع  (،َتْدَتْعِجُمػفَ )آآلف آمشتع بو يقتزي أف يقاؿ بعجه: كقج كشتع بو تكحبػف ال "
متى ىحا : )كىػ ما حكاه سبحانو عشيع بقػلو تعالى ،مػضعو ألف السخاد بو االستعجاؿ الدابق

ا، كفي العجكؿ استحزار لتمظ السقالة ا كاستبعادً مشيع كتكحيبً  اككاف ذلظ تيكسً  ،48يػنذ ( لَػعجا
 (".تكحبػف )ؼيكػف أبمغ مغ  ،الذشيعة

 )تفديخ األلػسي(.

 كنقمو ابغ عاشػر مغ دكف إحالة، ال عمى الصيبي، كال عمى األلػسي:

متى ىحا : )خ عغ التكحيب باالستعجاؿ حكايًة لحاصل قػليعبػف، فعبّ تكحّ  (تدتعجمػف ) :معشى"
  ."الحؼ ىػ في صػرة االستعجاؿ، كالسخاُد مشو التكحيب 48يػنذ ) الػعج

*** 
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 الجسعة:

 ىػ1441ذك القعجة  27

 ـ2020تسػز  17

 
َدوَف إال بسا كشتع " ثعَّ قيَل لمحيَغ ضمُسػا ُذوقػا عحاَب الُخمِج ىْل ُتجْ  52سػرة يػنذ 10

 تكِدُبػَف "
اآلخخة، عحاب العحاب قبل ىحه اآلية عحاب في الجنيا، أما في ىحه اآلية فيػ عحاب  

: مغ اآلثاـ. أؼ تجدكف بكدبكع، بعسمكع، مغ الخمج. الحيغ ضمسػا: الحيغ أشخكػا، كفخكا. تكدبػف 
 جشذ عسمكع. ىل تجدكف مغ الجداء إال ما كشتع تكدبػنو مغ العسل.

  
 َنَظ أحقّّ ُىَػ ُقْل إْي وربِّي إنَُّو لحٌق وما أنُتع بسعجديَغ "" وَيْدتشِبُئػ  53سػرة يػنذ  10
 

: نعع كربي، ربيإؼ ك  يدتشبئػنظ: يدتخبخكنظ، يدتعمسػنظ. أحق ىػ: أؼ البعث، أك العحاب.
 (.6/220، الجر السرػف 90ال تدتعسل إال في القَدع، بخبلؼ: نعع )الراحبي ص  كلكشيا

 
إذف فريحة، : إؼ وهللا، فيي يدألو: ىل أكمت؟ ؼيجيبو كفي عامية أىل الذاـ: إؼ وهللا.

 : بسعجديششا، بسعجديغ لشا، أؼ ال تفمتػف مشا. كليدت عامية. بسعجديغ
 

وا الشجامَة لسَّا  54سػرة يػنذ 10 " ولػ أفَّ لكلِّ نفٍذ ضَمسْت ما في األرِض الفتجْت بِو وأسخُّ
 طمسػَف " رَأوا العحاَب وُقِزَي بيَشيع بالِقْدِط وىع ال يُ 
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كا: أخفػا. الشجامة: الشجـ. أسخكا الشجامة  : لع يطيخكا تميفيع عمى ما فخشػا، خػًفا مغ أسخُّ
خ. نفذ ضمستشساتة األعجاء. الشجـ  نفذ ضالسة، كافخة، مذخكة. : نفذ كفخت، كالشجامة: التحدُّ

 .47كركدىا في اآلية : تػكيج لمقزاء بالقدط، كالعبارة سبق بالقدط: بالعجؿ. كىع ال يطمسػف 
 

" أال إفَّ هلِل ما في الدسػاِت واألرِض أال إفَّ وعَج هللِا حقّّ ولكغَّ أكثَخىع ال  55سػرة يػنذ 10
 َيعمسػَف "

 
: بالسفخد، و، ذكخت في اآلية مختيغ. الدسػات: بالجسع. األرض: كمسة استفتاح كتشبيأال 

: كاقع ال محالة. مالظ الدسػات لجداء. حقتخد مجسػعة في القخآف. كعج هللا: بالبعث كا كلع
 : ذلظ. أكثخىع الاحسمػه عمى محسل الجج. ال يعمسػف كاألرض ىػ الحؼ يعجكع بالبعث، ف

: فييا إيحاء بأف ال يتعمع اإلنداف مغ أٍؼ كاف، بل عميو أف يتخيَّخ معمِّسو، فالشاجحػف يعمسػف 
 مغ السعمسيغ قمة قميمة.

 
 ُيْحيي وُيسيُت وإليِو ُتخجعػَف "" ىػ  56سػرة يػنذ 10

 
 أؼ ىػ يحييكع كيسيتكع كيبعثكع بعج السػت. 

 
" يا أيُّيا الشاُس قج جاءتُكع مػعطٌة ِمغ ربُِّكع وشفاٌء ِلَسا في الرجوِر  57سػرة يػنذ 10

 وىجًى ورحسٌة لمسؤمشيَغ "
 

: لمسؤمشيغمػعطة كشفاء كىجػ كرحسة. لع يقل: كرحسة لكع. رحسة  : ىي القخآفمػعطة 
ال يشتفع بيا إال السؤمشػف. بجأ اآلية بالشاس كختع بالسؤمشيغ. ذلظ ألف القخآف لمجسيع، كلكغ ال 

 : لسا في القمػب مغ شظ أك جيل. ؤمشػف. شفاء لسا في الرجكريشتفع بو إال الس
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 " " ُقْل بفزِل هللِا وبخحستِو فبحلَظ فميفخُحػا ُىَػ خيٌخ مسَّا يجسعػفَ  58سػرة يػنذ 10
 

فزل هللا كبخحستو. كالسقرػد بيسا: القخآف، كاإلسبلـ. ىػ: ضسيخ يعػد عمى : بفميفخحػا 
مػف الساؿ. : يجسعػنو مغ ماؿ كمتاع كحصاـ في الجنيا. كلكغ أك". يجسعػف "ذلظ ثخ الشاس يفزِّ

 (. لع يقل: )قل فميفخحػا بفزل هللا كرحستو
 

هللُا لكع ِمغ رزٍؽ فجعمُتع مشُو حخاًما وحبلاًل ُقْل آهلُل " ُقْل أرأيُتع ما َأندَؿ  59سػرة يػنذ 10
 أِذَف لكع أـ عمى هللِا تفتخوَف "

 
أللف ألجل ا : اقخأىا بسجّ كالبحيخة كالدائبة كغيخىا. آهلل :كحبلالً جعمتع مشو حخاًما  

ـ افتخيتع عمى االستفياـ، كال تقخأىا: هللا. أذف لكع: بالتحميل كالتحخيع. تفتخكف: الكحب. لع يقل: )أ
 (.هللا( أك )عمى هللا افتخيتع

 
" وما ضغُّ الحيَغ يفتخوَف عمى هللِا الكِحَب يػـَ الؿيامِة إفَّ هللَا لحو فزٍل  60سػرة يػنذ 10

 عمى الشاِس ولكغَّ أكثَخىع ال يذكخوَف "
 

ة، : أؼ ما ضشيع يػـ الؿيامة، كليذ السقرػد أنيع يفتخكف الكحب يػـ الؿياميـػ الؿيامة 
. لع يقل: )الحيغ افتخكا عمى هللا الكحب(. ذك فزل عمى فيحا غيخ مت رػر الػقػع في ىحا اليـػ

: إلييع، كإنداؿ الكتب. ال يذكخكف  : بتأخيخ العحاب عشيع إلى يـػ الؿيامة، كبإرساؿ الخسلالشاس
 فزمو، بل يكفخكف كيجحجكف.  

 
مشُو ِمغ قخآٍف وال تعسمػَف ِمغ عسٍل إال  ا" وما تكػُف في شأٍف وما تتمػ  61سػرة يػنذ  10

كشَّا عميكع شيػًدا إذ ُتؽيزػَف ؼيِو وما َيْعُدُب عغ ربَِّظ ِمغ ِمثقاِؿ ذرٍَّة في األرِض وال في 
 الدساِء وال أصغَخ ِمغ ذلَظ وال أكبَخ إال في كتاٍب مبيٍغ "
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... كما تتمػ... كال تعسل(. كال ما تكػف ك تكػف... كما تتمػ... كال تعسمػف"، كلع يقل: ) كماقاؿ: "

 (.ػنػف... كما تتمػف... كال تعسمػف : ) كما تكقاؿ
  قج يكػف التقجيخ:

 كما تكػنػا ... كما تتمػا ... كال تعسمػف.
لكغ ليذ فييا  شبًعا السّج يختمف بيغ الزسة كالػاك.كما تكػف: كتبت حدب المفع ببل كاك. 

 قخاءة: كما تكػنػا.
 الشػف. بححؼ مجدكًما فييا الفعل فجاء جازمة، شخشية تأتي (:ما)
 الشػف. بثبػت فييا الفعل فجاء تأتي، ال (:ال)
  .197 البقخة (هللاُ  َيعمْسوُ  خيخٍ  ِمغ َتفعُمػا كما)

 .بالرػاب أعمع وهللا كالتفديخ، غةالم عمساء عمى أعخضو ما ىحا
 

السقرػد باإلفخاد ىػ الشبي، ىحا القػؿ األخيخ ىػ السقرػد باآلية، وهللا أعمع. كقج يكػف 
: جسع في الفعل الثالث ليجؿ عمى أف األمة داخمػف مع لجسع السؤمشيغ. قاؿ ابغ األنبارؼ كبا

 (.3/113هللا عميو كسمع )اإلتقاف  الشبي صمى
 

: تتمػ مغ الكتاب مغ آيات. كقج يفيع مغ مخ أك عسل. كما تتمػ مشو مغ قخآف: أتكػف في شأف
تتمػ مشو:  التبلكة قج تكػف مغ السرحف، كقج تكػف مغ الحفع. ليذ أمًيا.الشبي يقخأ ك ىحا أف 

لذأف قخآًنا. أك تعػد : كما تتمػ مغ الذأف قخآًنا، أؼ تتمػ مغ أجل االياء تعػد عمى "شأف"، أؼ
: تجػلػف. ا تتمػ مغ القخآف قخآًنا. لع يقل: )كما تعسمػف(. تؽيزػف ؼيو: كمعمى "قخآف"، أؼ

 : ىػ المػح السحفػظ. ى. كتاب مبيغدب: يغيب، يخفيع
السحاسبة كالسخاجعة. كفي عبارة كعبارة اإلبانة كاإلفراح مغ العبارات السعخكفة اليـػ في عمع 

" إيحاء بالسحاسبة الجؾيقة، كتعميع لمبذخ بأف يتػخػا الجقة كاإلفراح كالذفاؼية "الكتاب السبيغ
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. كلكغ الجقة بالشدبة  تعالى غيخ  مكمفة، أما بالشدبة لمبذخ فبل بج مغ إجخاء تػازف عشج المدـك
 بيغ مصمب الجقة ككمفة ىحا السصمب.   

 : كما يعدب عغ ربظ مغ مثقاؿ ذرة
(، فإنو مذكل، ألف غ مثقاؿ ذرة... إال في كتاب مبيغكما يعدب عغ ربظ مإذا كاف التقجيخ: )

في كتاب مبيغ، كىحا ال السعشى يريخ: إال في كتاب مبيغ ؼيعدب، أؼ يعدب عشو إذا كاف 
 يرح.

 
االستثشاء ىشا مشقصع، إال بسعشى:  (، أؼرأػ بعس العمساء أف التقجيخ: )لكغ ىػ في كتاب مبيغ

 : إال كىػ في كتاب مبيغ.لكغ. أك
 

غ. : بل ىػ في كتاب مبيغ. كل شيء في كتاب مبيأقػؿ: لعل: "إال" ىشا بسعشى: بل. كالتقجيخ
 (.قاؿ ذرةلع يقل: )كما يعدب عغ ربظ مث

 
 " أال إفَّ أولياَء هللِا ال خػٌؼ عمييع وال ُىع يحدنػَف " 62سػرة يػنذ 10

 
: السؤمشػف باهلل، كربسا اتجو بعس السفدخيغ إلى إعصائيع مكانة خاصة أعمى. أكلياء هللا 

يخافػف يقل: )كال حدف(. كال قاؿ: )ال كاألكؿ أرجح، كالسيسا بعج االشبلع عمى اآلية التالية. لع 
 : ال خػؼ كال حدف. كال يحدنػف(. في الجشة

 
 " الحيَغ آمُشػا وكاُنػا يتَُّقػَف " 63سػرة يػنذ 10

 
: قج تفيع (. كالتقػػ لع يقل: )الحيغ آمشػا كاتقػا(. لع يقل: )الحيغ كانػا يؤمشػف كيتقػف  

: يتقي مؤمغ تقيمغ لػاـز اإليساف، فكل  عمى أنيا درجة أعمى مغ اإليساف. كقج تفيع عمى أنيا
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لعل السعشى: كصاركا يتقػف. كاف: قج تأتي هللا، كيتقي األعساؿ الديئة كالسعاصي، كيتقي الشار. 
 بسعشى: صار.

 
" ليُع الُبذَخى في الحياِة الجنيا وفي اآلِخخِة ال تبجيَل لكمساِت هللِا ذلَظ ىػ  64سػرة يػنذ 10

 الفػُز العطيُع "
 

اآلخخة". كرد "اآلخخة" ك"الجار اآلخخة". البذخػ في الحياة الحياة لع يخد في القخآف عبارة " 
: لعل ا الرالحة. أما البذخػ في اآلخخة: بذخػ السبلئكة لمسؤمغ عشج السػت، أك الخؤيالجنيا

: استخجاـ لفع البذخػ ىشا. البذخػ  ىشاؾ بذخػ في اآلخخة قبل كقػعيا أيًزا، كإال لع يرح
: ال تغييخ لػعجه لعل البذخػ في اآلخخة: الجشة. ال تبجيل لكمسات هللاك قبل الػقػع.  الخبخ الدارّ 

 كال إخبلؼ.   
 

 " وال َيْحُدْنَظ قػُليع إفَّ الِعدََّة هلِل جسيًعا ىػ الدسيُع العميُع " 65سػرة يػنذ  10
 

ا، كاف حقػً ليع ل: ليذ قػليع، إذ لػ كاف قػ ، لغة أخخػ. إف العدة  جسيًعا: كال ُيْحِدْنظَ كفي قخاءة
 كلسا حدف مشو رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع.

ا الزًما. فالسعشى لو أثخ في التبلكة كقػاعج غ أجل ذلظ كاف الػقف عمى "قػليع" كقفً م 
 التجػيج.
(. إف العدة  250كالتقجيخ: ال يحدنظ قػليع لظ: لدت مخسبًل )فتح الخحسغ ص  
تسدػا العدة عشج غيخه. جسيًعا: جسيع العدة. جسيًعا: حاؿ تم : أؼ إف العدة جسيًعا . فبلجسيًعا

كفخ، بل كدخت لبلستئشاؼ.  لع تكدخ ألنيا كقعت بعج القػؿ، فيحا : ىسدة إفّ مغ "العدة". إفّ 
 (.الدسيع: ألقػاليع. العميع: بأحػاليع كأعساليع. لع يقل: )إنو ىػ الدسيع العميع
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" أال إفَّ هلِل َمغ في الدسػاِت وَمغ في األرِض وما يتَّبُع الحيَغ يْجُعػَف  66سػرة يػنذ  10
 ِمغ دوِف هللِا شخكاَء إْف يتَّبعػَف إال الطغَّ وإْف ىع إال َيْخُخصػَف " 

 
 68، كانطخ اآلية 284البقخة في مػضع آخخ: " ما في الدسػات كما في األرض" ) 

الدسػات بالجسع كاألرض حه الدػرة أربع مخات. : االستفتاحية كردت في ىالمغ سػرة يػنذ(. أ
عػف مغ دكف : كما يتػَّبع الحيغ يجْ كما يتَّبع: قاؿ بعزيع: "ما" ىشا: استفيامية. التقجيخبالسفخد. 

ع الحيغ يجعػف مغ : ما يتَّبعػف إال الطغ. ما يتبهللا شخكاَء؟ الجػاب: إف يتَّبعػف إال الطغ، أؼ
تفديخ ألصشاـ. يجعػف: يجعػنيع. شخكاء: مفعػؿ "يْجعػف" ): أؼ ما يتبع عبَّاد اف هللا شخكاءدك 
 (. الجسمة صعبة التخكيب.1/144أشكمت  تآيا

ف هللا شخكاَء إال : كما يتَّبع الحيغ يْجعػف مغ دك أقػؿ: قج تكػف "ما" ناؼية، كالتقجيخ 
. إف ىع إال يخخصػف: لصػؿ الكبلـ، وهللا أعمع: ما يتَّبعػف، الطغ. كأعاد "إف يتَّبعػف"، أؼ

: إف يتبعػف إال الطغ. كيبجك أف الطغ جسمة تؤكج الجسمة التي قبميابكحبػف، يخخشػف، 
ع كالخخص ىشا بسعشى كاحج. كىسا مسشػعاف في العقائج. أما في السعامبلت فإف ليسا دكًرا. فتعمّ 

مصمػبة. كالجخػؿ في تجارة عمى ضغ الخبح  العمـػ كالرشاعات يقـػ عمى الطغ. كالعمـػ الطشية
جائد كمصمػب، فالخبح ال يسكغ أف يكػف يقيشًيا. كالخخص مصبق في زكاة الثسار، كلو فائجة 

مشيا، كالخخص تقخيبي، كلو  كىي ربط الدكاة قبل أدائيا، كتسكيغ أصحاب الثسار مغ األكل
 : خارصػف.خبخاء

 
في ذلَظ آلياٍت ميَل لتدُكشػا ؼيِو والشياَر ُمْبِرًخا إفَّ " ىػ الحي جعَل لكُع ال 67سػرة يػنذ 10

 لقػـٍ يدسعػَف " 
سبرخكف كليذ الشيار. : مزيًئا، كاألصل أف الشاس ىع اللتدكشػا: لتدتخيحػا. مبرًخا 

لع يقل: جعل لكع  شيار مبرًخا لتعسمػا ؼيو.: جعل لكع المل مطمًسا لتدكشػا ؼيو كاللعل التقجيخ
يدسعػف: سسع فيع كاعتبار. لع يقل: )إف في ذلظ لع يقل: كالشيار لتبرخكا ؼيو.  الميل سكًشا.
 (.آليات لكع
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" قالػا اتَّخَح هللُا ولًجا سبحاَنُو ىػ الغشيُّ لُو ما في الدسػاِت وما في  68سػرة يػنذ 10

 األرِض إْف عشَجكع ِمغ سمصاٍف بيحا أتقػلػَف عمى هللِا ما ال تعمسػَف "
 

: السديح ابغ هللا، هللا كلًجا: الييػد قالػا: عديخ ابغ هللا، كالشرارػ قالػا قالػا اتخح 
الدسػات  قالػا: السبلئكة بشات هللا. سبحانو: تشدَّه عغ الػلج. الغشي: عغ الػلج كغيخه.كالسذخكػف 

. أتقػلػف عمى هللا ما ال : حجة، دليلإف عشجكع: ما عشجكع. سمصاف بالجسع كاألرض بالسفخد.
: اعمسػا ثع قػلػا. كىحا أمخ ميع ال يجػز لئلنداف أك لمباحث أك لخجل ػف: أتفتخكف. أؼتعمس

 (. تعمع كال تقل ما ال تعمع. لع يقل: )إف عشجكع سمصاف بيحااإلعبلـ أف يقػؿ ما ال يعمع. قل ما 
 

 " ُقْل إفَّ الحيَغ َيفتُخوَف عمى هللِا الكِحَب ال ُيفمحػَف " 69سػرة يػنذ 10
 

: إف الحيغ يقػلػف عمى هللا ما ال يعمسػف، كسا في اآلية الحيغ يفتخكف عمى هللا الكحبإف  
 الدابقة. ال يفمحػف: في الجنيا كال في اآلخخة.

 
اَب الذجيَج بسا كانػا " متاٌع في الجنيا ثعَّ إليشا مخجُعيع ثع ُنحيُقيُع العح 70سػرة يػنذ 10

 يكفخوَف "
حيث كسية الستاع : قميل مغ حيث مجة الجنيا، كقميل مغ : ليع متاع في الجنيا قميلأؼ 

 :محداب كالجداء. بسا كانػا يكفخكف : لمخجعيعكىػ إذا ُندب إلى اآلخخة يكػف صفًخا. كنػعيتو. 
 (.ثع مخجعيع إليشابدبب كفخىع. لع يقل: )

 
َكُبَخ عميكع َمقامي " واتُل عميِيع نبَأ نػٍح إذ قاَؿ لقػمِو يا قػـِ إْف كاَف  71سػرة يػنذ  10

وتحكيخي بآياِت هللِا فعمى هللِا تػكمُت فأجِسعػا أمَخكع وشخكاَءكع ثعَّ ال يكْغ أمُخكع عميُكع ُغسًَّة ثع 
 ُتشِطخوِف "  اقُزػا إليَّ وال
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. مقامي  ػؿ مقامي، أك مقاـ نبػتي. لع يقل: )تػكمت عمى هللا(. عمى : شكبخ: عطع، شقَّ
: مخة أفعل جسػًعا بعج ما كاف متفخًقا. يقػؿيخه. أجسع أمخه: جعمو م: أؼ ال عمى غهللا تػكمت

كىحا ىػ األصل في  كحا، كمخة أفعل كحا. فإذا عـد عمى أمخ كاحج فقج أجسعو، أؼ جعمو جسيًعا،
: عمى األمخ، أؼ عدمت عميو، كاألصل: أجسعت األمخ. شخكاءكع اإلجساع. يقاؿ: أجسعت

 أصشامكع.
 

لسحققػف مغ أصحابشا )كالدجاج كأبي عمي الفارسي( إلى أف شعي : ذىب اقاؿ السجا -
 (.1/285الشكت "شخكاءكع" مفعػؿ معو، تقجيخه: مع شخكائكع )

 
ا أمَخكع كأمَخ شخكائكع، إذ يقاؿ: أجسع أمخه، كال يقاؿ: : التقجيخ: فأجسعػ قاؿ بعزيع -

)الكامل أجسع شخكاءه، بل: جسع شخكاءه، أك التقجيخ: فأجسعػا أمخكع مع شخكائكع 
 (.     79، الراحبي ص 1/249

: جسع أمخه، كصل، ال ىسدة قصع، كىحا عمى أساس"، أؼ بيسدة كقخأ بعزيع: "فاجسعػا -
 جسع شخكاءه.

اء معاني القخآف لمفخّ : فأجسعػا أمخكع، كاجسعػا )أك ادعػا( شخكاءكع )كقاؿ آخخكف: التقجيخ -
 (. 6/87، كتفديخ أبي حياف 1/473

 
 :خكرؼ ليرح العصف. قاؿ ذك الخمَّةكتقجيخ فعل مححكؼ لمثاني ض       

 
 ا كمػاًء بػاردال عشيا كاردا      عمفتيػا تبشػً لسا حصصت الخح  

 
، البخىاف 2/431ارًدا، كإال كاف العصف متعحًرا )الخرائز : كسقيتيا ماًء بأؼ   

سا، كإضسار فعل لآلخخ )تأكيل كىػ ألحجى(. فيحا مغ باب إيقاع الفعل عمى شيئيغ، 3/124
 (.360(، أك مغ باب السجاكرة )فقو المغة لمثعالبي ص 212مذكل القخآف ص 



845 

 

ا غيخ : أؼ ممتبدً ةيخ كاضح. ال يكغ أمخكع عميكع غسّ : كخبة، غّع، مدتػر غةغسّ  
( عمى"إلى" دكف ) :ة عميكع(. اقزػا إلّي: ُعّجؼ بػكاضح، ال تغتسُّػا. لع يقل: )ال يكغ أمخكع غسّ 

: ضّسغ معشى اإلببلغ كاإليراؿ، أؼ: أنفحكا حكسكع إلّي. لػ قاؿ: عمّي، لكاف السعشى ألنو
 : ُتشِطخكني. ُتسيمػِف، ُتؤخخكِف. ُتشِطخكفِ : كالُتشِطخكفِ كال  في قخاءة: أفزػا إلّي. اقتمػني.

 
هللِا وُأِمخُت أْف أكػَف " فإْف تػلَّيُتع فسا سألُتكع ِمغ أجٍخ إْف أْجخَي إال عمى  72سػرة يػنذ 10

 ِمَغ السدمسيَغ "
 

: فسا سألتكع مغ أجخ حتى تػليتع: أعخضتع )عغ نرحي كتحكيخؼ(. فسا سألتكع مغ أجخ 
: ما سألتكع مغ أجخ عمى تحكيخؼ حتى أنتفع بو، فالشفع لكع ال لي. كىػ قػؿ األنبياء تػلػا. أكت

 !بػراثتيع في السغانع دكف السغاـر أف يكتفػا جسيًعا. كعمى العمساء أف يخثػا األنبياء في ىحا، ال
يفقجه  فيشاؾ مغ العمساء كالجعاة مغ يتػسع اليـػ في األجخ، كيدمظ كل سبيل إليو، كىػ ما

(. كىحا قػؿ ىيبتو كسسعتو. السدمسيغ: السدتدمسيغ  بصاعتو. لع يقل: )كأمخت أف أكػف مدمًسا
ـ لو معشياف: معشى عاـ، كمعشى اصصبلحي. أك:  اإلسبلـ. فاإلسبلنػح، ألف الجيغ عشج هللا

 : اصصبلح عاـ، كاصصبلح خاص.اإلسبلـ اصصبلحاف
 

يشاُه وَمغ معُو في الُفمِظ وجعمشاىع خبلئَف وأغخقشا الحيَغ  73سػرة يػنذ 10 " فكحَُّبػُه فشجَّ
 كيَف كاَف عاؾبُة الُسشَحريَغ " كحَُّبػا بآياِتشا فانطْخ 

لسغ َكحَّبػا : خمفاء أغخقشاىع كنجيشاه كمغ معو. الفمظ: الدفيشة. خبلئف: فكحبػه فالتقجيخ 
(. تكيف كانكحَّبػا: كفخكا. لع يقل: ) خبلئف: مسشػع مغ الرخؼ. لع يقل: خبلئًفا. كأُغِخقػا.

: اقخأىا بفتح الحاؿ، كلػ قخئت بكدخ السشَحريغكيف كاف عاؾبة: ىكحا كردت في جسيع القخآف. 
ِحر كيف كاف عاؾبة السشَحريغ. : فانطخ يا أييا السشرأًسا عمى عقب. التقجيخ عشىالحاؿ النقمب الس

بيغ: فانطخكا يا أييا السشِحركف أك  (. كيف كاف عاؾبة السشَحريغ. لع يقل: )كيف كاف عاؾبة السكحِّ
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شاِت فسا كاُنػا 74سػرة يػنذ 10 ِلُيؤمُشػا  " ثعَّ بعْثشا ِمغ بعجِه ُرُسبًل إلى قػِميع فجاؤوىع بالبيِّ
 بسا كحَُّبػا بِو ِمغ َقْبُل كحلَظ نصبُع عمى قمػِب السعتجيَغ "

 
يَع كشعيًبا كغيخىع. البيشات: ىػًدا كصالًحا كلػًشا كإمغ بعجه: مغ بعج نػح. رسبلً   : بخـا

: ما آمشػا كما كانػا مؤىميغ الة عمى صجقيع. ما كانػا ليؤمشػاالسعجدات كالبخاىيغ الػاضحة الج
بسا كحَّبػا : مغ قبل إرساؿ الخسػؿ إلييع. لع يقل: )أؼ إف إيسانيع ميؤكس مشو. مغ قبل، لئليساف

معتجكف، شبع عمى  : الكافخيغ الستجاكزيغ الحج في الكفخ كالتكحيب، أؼ فيعبو قبُل(. السعتجيغ
 السكّحبيغ(.لع يقل: )كحلظ نصبع عمى قمػب  (.قمػبيع. لع يقل: )كحلظ نصبع عمى قمػبيع

 
" ثعَّ بعْثشا ِمغ بعِجىع مػسى وىاروَف إلى ِفخعػَف وَمَمئِو بآياِتشا فاستكبُخوا  75سػرة يػنذ 10

 وكاُنػا قػًما ُمجخميَغ "
 

حكػريغ في اآلية الدابقة. لع يقل: )ثع بعثشا بعَجىع(. السؤل: : مغ بعج الخسل السمغ بعجىع 
مجخميغ(. كال:  فاستكبخكا ككانػاكال: )زعساء القـػ ككجياؤه. لع يقل: )فاستكبخكا كأجخمػا(. 

 كانػا: قج تكػف بسعشى: صاركا. (.)فكانػا قػًما مدتكبخيغ مجخميغ
 

 " فمسَّا جاَءىُع الحقُّ ِمغ عشِجنا قالػا إفَّ ىحا َلِدْحٌخ ُمبيٌغ "  76سػرة يػنذ 10
 

حق السبيغ ال الدحخ : ىشا خبلؼ الدحخ، ككبلىسا محكػر في اآلية. فيػ الالحق 
دكا : السعجدات. أدركػا أف ىحا الحؼ أتى بو الخسػؿ شيء خارؽ، كلكشيع لع يسيالسبيغ. الحق

 ( كالدحخ. بيغ الحق )السعجدة الحؿيؿية
 

 " قاَؿ مػسى أتقػلػَف لمحقِّ لسَّا جاَءكع أسحٌخ ىحا وال ُيفِمُح الداحخوَف "  77سػرة يػنذ  10
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حخ : إف ىحا لدك: )أتقػلػف لمحق لسا جاءكع: سحخ(، أ)أتقػلػف لمحق لسا جاءكع :التقجيخ
 (. فياىشا مححكؼ دؿَّ عميو ما قبمو.مبيغ

ال حاجة ليحا التقجيخ، فإف قػلو: "أسحخ ىحا" ىػ معسػؿ: " أتقػلػف" )أبػ حياف  :كقاؿ آخخكف 
ال  (.ديخىسا في اآلية الدابقة. لع يقل: )إنو ال يفمح الداحخكف (. الحق كالدحخ سبق تف6/91

 أـ ىػ قػليع؟   ىحا قػؿ مػسى عميو الدبلـىل يفمح الداحخكف: 
 

" قالػا أجئَتشا لَتْمِفَتشا عسا وجْجنا عميِو آباَءنا وتكػَف لكسا الكبخياُء في  78سػرة يػنذ  10
 األرِض وما نحُغ لكسا بُسؤمِشيَغ "

 
نا. كججنا عميو آباءنا: مغ عبادة األصشاـ: لترخفلتمفتشا  : مػسى . لكسا: أؼشا، لترجَّ

: تذي بالغيخة كىاركف. الكبخياء: الدمصاف، الدمصة. جسمة: تكػف لكسا الكبخياء في األرض
حة السجعػيغ. كما نحغ لظ كالحدج، كتتيسيسا بأنيسا يعسبلف لسرمحة خاصة، ال لسرم

 (.بسؤمشيغ: جسمة معصػفة عمى جسمة "أجئتشا". لع يقل: )ما نحغ لكسا بسؤمِشيغ
 

 " وقاَؿ ِفخعػُف اْئُتػني بكلِّ ساحٍخ عميٍع " 79يػنذ سػرة 10
 

ار.ةحخ ماىخ. لع يقل: )قاؿ فخعػف(. كفي قخاء: سااستشفار لمدحخة. ساحخ عميع   : سحَّ
 

َحَخُة قاَؿ ليع مػسى ألُقػا ما أنتع ُمْمُقػَف " 80سػرة يػنذ 10  " فمسَّا جاَء الدَّ
 

قاؿ ليع : )ألقػا ما تخيجكف إلقاءه. لع يقل كالعرّي.: مغ الحباؿ جاء الدحخة: إليو. ممقػف  
 (. ألقػا
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ْحُخ إفَّ هللَا سُيبصمُو إفَّ هللَا ال  81سػرة يػنذ  10 " فمسَّا ألَقػا قاَؿ مػسى ما جئُتع بِو الدِّ
 ُيرمُح عسَل الُسفِدجيَغ " 

 
ءة: "آلدحُخ" دحُخ؟ إف هللا سيبصمو. كفي قخا: ما جئتع بو؟ ال"ما": استفيامية. التقجيخ -

ة، أك خبخ لسبتجأ مححكؼ. " االستفياميبيسدة استفياـ مسجكدة. "الدحُخ": ىشا بجؿ مغ "ما
: آلدحُخ ىػ؟ كيجػز أف يكػف االستفياـ عمى سبيل التحقيخ التقجيخ: أىػ الدحُخ؟ أك

 كالتقميل لسا جاؤكا بو.
 

قخاءة: "سحٌخ" بجؿ : مػصػلة، بسعشى: الحؼ، مبتجأ، ك"الدحُخ": خبخ. كفي "أك "ما -
 "، أؼ: ما جئتع بو سحٌخ."الدحخُ 

 
ا جتئع بو مغ مجئتع بو مغ الدحخ إف هللا سيبصمو(. أك: )ما يقل: )إني سأبصمو(. لع يقل: )لع 

سحخ إف هللا سيبصمو(. لع يقل: )إف هللا ال يرمح عسمكع(. لع يقل: )إف هللا ال يرمح عسل 
 (.الداحخيغ

 
 جخمػَف "هللُا الحقَّ بكمساتِو ولػ َكخَِه الس " وُيِحقُّ  82سػرة يػنذ 10

يرصجمػا بأىل  فقاؽ الحق، كإبصاؿ الباشل، خذية أكثيًخا ما يخاؼ الشاس مغ إح 
كلػ سخط عمييع السبصمػف. كمساتو: آياتو.  الباشل أعجاء الحق. قمة مشيع مغ يرجعػف بالحق،

 : الكافخكف.السجخمػف 
 

يٌَّة ِمغ قػمِو عمى خػٍؼ ِمغ فخعػَف وَمَمِئيع أْف " فَسا آمَغ  83سػرة يػنذ  10 ِلُسػسى إال ُذرِّ
 َيفِتَشيع وإفَّ ِفخعػَف لعاٍؿ في األرِض وإنَُّو َلِسَغ الُسدخفيَغ "
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ػسى، كقج يعػد إلى : الزسيخ قج يعػد إلى م: لعل معشاىا ىشا: قمة متفخقة. قػموذرية 
 (.فخعػف. لع يقل: )فخعػَف كممئو

عمى  :فخعػف. أك مؤل آؿ فخعػف، بتقجيخ  ذرية مػسى، أك قـػ مػسى، أك قـػ: مؤلممئيع 
أبػ حياف خػؼ مغ آؿ فخعػف كممئيع. أؼ: الزسيخ "ىع" عائج عمى مححكؼ مقجر: )آؿ( )

لع يقل: إف : في التعالي كالتجبخ. حبيع كيخخجيع عغ ديشيع. السدخفيغ: يع(. يفتشيع6/95
 فخعػف مغ العاليغ كالسدخفيغ.لع يقل: إف  كمدخؼ. فخعػف لعاؿٍ 

 
مػا إْف كشُتع مدمسيَغ " وقاَؿ مػسى يا قػـِ إْف كشُتع آمشُتع باهلِل فعمي 84سػرة يػنذ  10 ِو تػكَّ

" 
: "إف كشتع آمشتع باهلل" كقػلو: "إف كشتع قػلو فعميو تػكمػا: أؼ ال عمى غيخه. الحعْ  

التػكل : متقجـ، كمتأخخ. كشّػؿ ابغ عصية ىشا في مدألة مدمسيغ". فعمق تػكميع عمى شخشيغ
(، اف: إف كشتع مؤمشيغ )إف كشتع آمشتع باهلل(. الذخش6/96بسا يػقف عميو في كتابو )أبػ حياف 

 إف كشتع مدمسيغ.
 

 :كمغ ىحا الباب قػلو تعالى 
 (.34كع إف كاف هللا يخيج أف ُيغػَيكع" )ىػد كال يشفعكع نرحي إف أردت أف أنرح ل" -
 (.50شبي أف يدتشكَحيا" )األحداب كامخأًة مؤمشًة إف كىبت نفَديا لمشبي إف أراد ال" -

 
 أمكششي.  : إف أحدشَت إلي أحدشُت إليَظ إفْ كىحا كقػلظ        
 

 (. لع يقل: )إف كشتع مؤمشيغ باهلل(. كلع يقل: )إف كشتع أسمستع(. كلع يقل: )فتػكمػا عميو 
 

مشا ربَّشا ال َتْجَعمشا فتشًة لمقػـِ الطالسيَغ ""  85سػرة يػنذ  10  فقاُلػا عمى هللِا تػكَّ
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: يفتشػنشا، أك نفتشيع. تحتسل السعشييغ. ال تجعمشا مفتػنيغ، كال فاتشيغ. ال ا فتشةال تجعمش 
يع، كال تجعميع فتشة لشا. الفتشة: الرخؼ عغ الجيغ كاإلخخاج مشو. لع يقل: )تػكمشا تجعمشا فتشة ل

 : الكافخيغ الحيغ ضمسػا أنفديع كغيخىع.هللا(. عمى هللا تػكمشا: أؼ ال عمى غيخه. الطالسيغعمى 
 

شا بخحسِتَظ ِمَغ القػـِ الكافخيَغ " 86سػرة يػنذ 10  " ونجِّ
 

: السفدجيغ، السجخميغ، (86ك 85ك 83ك 82ك 81الحع في اآليات األخيخة ) 
فػاحر يجخُّ بعزيا بعًزا. لع ؿيقة كاحجة، فالالسدخفيغ، الطالسيغ، الكافخيغ. صفات متعجدة لح

 مغ القـػ الطالسيغ(، قارف اآلية الدابقة.يقل: )
 

" وأوحيشا إلى مػسى وأخيِو أْف تبػَّءا لقػِمُكسا بسرَخ بيػًتا واجعُمػا  87سػرة يػنذ  10
ِخ السؤمشيَغ "  بيػَتكع ِقبمًة وأؾيُسػا الربلَة وبذِّ

 
: أؼ مداجج، عمػىا قبمة. كاجعمػا بيػتكع قبمة: كاجِخحا. لع يقلأخيو: ىاركف. تبػَّءا: اتَّ  

الجنيا كالجشة في اآلخخة. لع : بالشرخ في ا فييا عشج خػفكع. أؾيسػا الربلة: فييا. السؤمشيغصمُّػ 
خا السؤمشيغ(. لع يقل: )كبذخكا السؤمشيغ كاجعبل بيػتكسايقل: )  (.كأؾيسا الربلة كبذِّ

 
وقاَؿ مػسى ربَّشا إنَّظ آتيَت فخعػَف ومؤلُه زيشًة وأمػااًل في الحياِة الجنيا "  88سػرة يػنذ  10

لُيِزمُّػا عغ سبيِمَظ ربَّشا اْشِسْذ عمى أمػاِليع واْشُجْد عمى قمػِبيع فبل ُيؤمُشػا حتى يَخوا العحاَب 
 األليَع "

 
العاصي ثخًيا استعسل ثخاءه في : ِلُيِزمُّػا بيا. إذا كاف الكافخ أك مؤله: كبار قػمو. ِلُيِزمُّػا 

: ألنيع ال يدتحقػنيا، كألنيع اإلفداد. اشسذ عمى أمػاليعالزبلؿ كاإلضبلؿ كالفداد ك 
" ىي الـ العاؾبة، أؼ في إضبلؿ الشاس. قاؿ بعس العمساء: البلـ في قػلو "ليزمػايدتعسمػنيا 
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: اجعميا قاسية. عمى قمػبيع خىع اإلضبلؿ. اشِسْذ عمى أمػاليع: أىِمْكيا. اشُجدْ لتكػف عاؾبة أم
ج معاناة العحاب ال يشفعيع. : كإيسانيع عشػف. فبل يؤمشػا حتى يخكا العحابكقج عمع أنيع ال يؤمش
لع يقل: )كاربط عمى قمػبيع(. لع يقل: )كاشبع عمى  : في الجنيا، كىػ الغخؽ.كقيل: العحاب األليع

 يؤمشػا حتى يخكا العحاب األليع(. لع ى الحتقمػبيع(. لع يقل: )كاختع عمى قمػبيع(. لع يقل: )
 (. يقل: )فبل يؤمشػف( أك )فيع ال يؤمشػف 

 فبل يؤمشػا:إعخاب 
جسيع السفدخيغ )إال ابغ كثيخ( ذكخكا كجػه اإلعخاب، بسغ فييع الصبخؼ، لكغ ذكخكىا مغ دكف 

 تخجيح!
 ثبلثة أكجو:

كالدّجاج. جسمة الجعاء جسمة معصػؼ عمى: )ليزّمػا(، في مػضع نرب عشج السبّخد  -
 اعتخاضية.

 مشرػب جػاب لمجعاء، عشج األخفر كالفخاء. التقجيخ: اشجد عمى قمػبيع حتى ال يؤمشػا. -
 مجدـك ألنو دعاء عمييع، عشج الكدائي كأبي عبيجة. التقجيخ: ال آمشػا. -

*** 
 تعميق:

ػح ليذ كحلظ. لػ القػؿ األكؿ مغ حيث الػضػح ىػ أكضح مغ غيخه، كلكغ مغ حيث الرم
 كاف صحيًحا لقاؿ: كال يؤمشػا.

 القػؿ الثالث ؼيو تكمف، كارتباشو ضعيف.
 القػؿ الثاني لعمو األقخب إلى الرػاب، وهللا أعمع. 

 
 " قاَؿ قج ُأجيبْت دعػُتكسا فاستِؿيسا وال تتَّبعافِّ سبيَل الحيَغ ال يعمسػَف " 89سػرة يػنذ 10
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: ال: ناـية. تتبعاميو، ا: أؼ عمى ما أنتسا عفاستؿيسا  : ثُبتا. لع يقل: )كال تتَّبعا(. ال تتبعافِّ
لتػكيج : نػف اف ألنو مغ األفعاؿ الخسدة. األلف: فاعل. الشػف فعل مزارع مجدكـ بححؼ الشػ 

 : الحيغ يكفخكف.الثقيمة. الحيغ ال يعمسػف 
 

" وجاوْزنا ببشي إسخائيَل البحَخ فأْتبَعُيع ِفخعػُف وجشػُدُه َبػًيا وَعْجًوا حتى  90سػرة يػنذ  10
 إذا أدركُو الغخُؽ قاَؿ آمشُت أنَُّو ال إلَو إال الحي آمشْت بِو بشػ إسخائيَل وأنا ِمَغ السدمسيَغ " 

 
آمغ بو بشػ إسخائيل.  :أتبعيع: تبعيع، لحقيع. بػًيا كعجًكا: ضمًسا كعجكاًنا. لع يقل 

 : السؤمشيغ، تػكيج لمجسمة الدابقة.السدمسيغ
 

 " آآلَف وقج عريَت قبُل وكشَت ِمَغ السفدجيَغ " 91سػرة يػنذ 10
 

رؼ، أؼ تأخخت في اإليساف. اقخأىا: آآلف، كال تقخأىا: اآلف. لع يقل: : استفياـ إنكاآآلف 
لعل السعشى: كصخت مغ السفدجيغ. (. ج فدجت قبُل كأفدجت(. لع يقل: )عريت مغ قبلُ كق)

 كاف: قج تأتي بسعشى: صار.
 

يَظ ببجِنَظ ِلتكػَف ِلَسغ خمَفَظ آيًة وإفَّ كثيًخا مِ  92سػرة يػنذ 10 َغ الشاِس عغ " فاليػـَ ُنَشجِّ
 آياِتشا لغافمػَف "

 : نشّجيظ ببجنظ 
الدعى  فأكمتو: أؼ نخمرظ ببجنظ، ألنو لػ سمط عميو دكاّب البحخ قاؿ أكثخ السفدخيغ -

 : نخخجظ بجدسظ بعج مػتظ.قػمو أنو لع يست. فالسعشى
رض. : نمؿيظ بشجػة مغ األيغمصػف في ىحا، إنسا السعشى في "نشجيظ": الشاس قاؿ السبخد -

 (.1/286كالشجػة ما ارتفع مغ األرض )الشكت لمسجاشعي 
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ع يقل: )لغافمػف عغ ة. ل: عبخ لشاس كيعمسػا أنظ لدت إلًيا. آية: ببل ركح، لكي يخاؾ اببجنظ
 (.(. لع يقل: )فإف كثيًخا مغ الشاسآياتشا

 
" ولقج َبػَّأنا بشي إسخائيَل ُمَبػَّأ ِصْجٍؽ ورزْقشاىع ِمَغ الصيِّباِت فسا اختمفػا  93سػرة يػنذ  10

 حتى جاءىُع العمُع إفَّ ربََّظ َيقزي بيَشيع يػـَ الؿيامِة ؼيسا كاُنػا ؼيِو يختمفػَف " 
 

: مرصمح اقترادؼ إسبلمي، دلشا، أسكشا. مبػأ صجؽ: مشداًل حؿيؿًيا. الصيباتبػأنا: أن 
فسا شى الدمع الصيبة، الحبلؿ. كعكديا: الخبائث. العمع: دمحم، أك القخآف. في مػضع آخخ: "بسع

كانػا ؼيو اختمفػا إال مغ بعج ما جاءىع العمع بػًيا بيشيع إف ربظ يقزي بيشيع يـػ الؿيامة ؼيسا 
 (.(. لع يقل: )ؼيسا كانػا يختمفػف ؼيو(. كلع يقل: )ؼيسا اختمفػا ؼيو17)الجاثية  يختمفػف"

 
" فإْف كشَت في شٍظ مسا َأندلشا إليَظ فاسأِؿ الحيَغ َيقخؤوَف الكتاَب ِمغ  94سػرة يػنذ 10

 َقبِمَظ لقج جاءَؾ الحقُّ ِمغ ربَِّظ فبل تكػنغَّ مَغ السستخيَغ "
 

 لع يقل: )فإف كشت في ِمخية(.خه. لمشبي كالسخاد غي: يا دمحم. الخصاب كشت 
كتاب مغ الييػد كالشرارػ. لع يقل: )يقخؤكف الكتاب : أىل الالحيغ يقخؤكف الكتاب مغ قبمظ

 قبَمظ(. الحق: القخآف. لع يقل: )فبل تكػنغ مغ الذاّكيغ(. 
 

 ِمَغ الخاسخيَغ " " وال تكػنغَّ ِمَغ الحيَغ كحَّبػا بآياِت هللِا فتكػفَ  95سػرة يػنذ 10
 الخصاب لمشبي كالسخاد غيخه. 

 
ْت عميِيع كمسُة ربِّظ ال ُيؤمشػَف " 96سػرة يػنذ 10  " إفَّ الحيَغ َحقَّ
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عمت آية أخخػ. : التتسة في اآلية التالية، أؼ جُ كمسة ربظ: عحاب ربظ. ال يؤمشػف  
 كالػقف ىشا مسشػع.

 
 يَخوا العحاَب األليَع "" ولػ جاءتيع كلُّ آيٍة حتى  97سػرة يػنذ 10

 
لعل السعشى: ال يؤمشػف بالعحاب حتى يخكه. : ال يؤمشػف حتى يخكا العحاب األليع، أؼ 

: إيسانيع، ألنو جاء متأخًخا. جسمة: "كلػ جاءتيع كل آية" جسمة اعتخاضية. آيةيع عكعشجئح ال يشف
 معجدة. 

 
ُنيا إال قػـَ يػُنَذ لسَّا آمُشػا كذْفشا " فمػال كانْت قخيٌة آمشْت فشفَعيا إيسا 98سػرة يػنذ 10

 الجنيا ومتَّعشاُىع إلى حيٍغ "  عشيْع عحاَب الِخْدِي في الحياةِ 
ى ىبل، لمتحزيس. كقاؿ ابغ الشحاس: ىي بسعشى ما الشاؼية. كانت: كججت. : بسعشلػال 
كمغ ىشا جاء اسع  : لع تػجج قخية آمشت عشج ندكؿ العحاب فشفعيا إيسانيا، إال قػـ يػنذ.السعشى

: اسع أعجسي ال يشرخؼ لمعمسية كالعجسة. كليذ مغ األنذ الدػرة )سػرة يػنذ(. يػنذ
 : إلى آجاليع. (. إلى حيغ1/288ستئشاس، كإف كافق المفع المفع )الشكت لمسجاشعي كاال
 

الشاَس ُه " ولػ شاَء ربُّظ آلمَغ َمغ في األرِض كمُّيع جسيًعا أفأنَت ُتْكخِ  99سػرة يػنذ  10
 حتى يكػُنػا مؤمشيَغ "

السعشى أف إيساف الشاس كميع غيخ كارد، فبل تحخص عمى ذلظ، كال تتعب نفدظ.  
كالسعشى أيًزا أف اإليساف باالختيار كليذ باإلكخاه، وهللا تعالى لع ُيكخىيع عمى اإليساف فكيف 

 ُتكخىيع أنت؟
 : لدمخذخؼ فاف؟ قاؿ ا"، أـ ىسا مختمجسيًعا: ىل ىي تػكيج لػ "كميع 

 " : أؼ عمى كجو اإلحاشة كالذسػؿ."كميع -
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، 6/108، مصبقيغ عميو، ال يختمفػف ؼيو )أبػ حياف : أؼ مجتسعيغ عمى اإليساف"جسيًعا" -
 (.2/348معاني القخآف (. كقاؿ األخفر: تػكيج )202كأنسػذج ص 

  (.73، سػرة ص 30ػرة الحجخ سكانطخ قػلو تعالى: "فدجج السبلئكة كميع أجسعػف" )
 

الخجَذ عمى الحيَغ ال " وما كاَف لشفٍذ أْف ُتؤمَغ إال بإذِف هللِا ويجعُل  100سػرة يػنذ 10
 َيعقمػَف "
(. في مػضع آخخ: لع يقل: )كال تؤمغ نفذ إال بإذف هللا(. لع يقل: )كيجعل هللا الخجذ 

الحيغ ال (. لع يقل: )عمى 125ػف" )األنعاـ كحلظ يجعل هللا الخجذ عمى الحيغ ال يؤمش"
 : العحاب. يؤمشػف(. ال يعقمػف: حججو كدالئمو. الخجذ

 
" ُقِل انُطخوا ماذا في الدسػاِت واألرِض وما ُتغشي اآلياُت والشُُّحُر عغ  101سػرة يػنذ 10

 قػـٍ ال ُيؤمشػَف "
 

بالكػف كما  ىحه اآلية ككثيخ غيخىا دعػة إلى العمع بالسذاىجة كالتأمل، كدعػة إلى العمع 
القخآف.  : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في(. الدسػات: بالجسع. األرض303)السشتخب ص ؼيو 

: قج تكػف ناؼية، كقج تكػف استفيامية. السعشى ماذا في الدسػات كاألرض: مغ آيات كُنُحر. ما
 أف اآليات كالشُُّحر تشفع السؤمشيغ كال تشفع غيخىع. 

 
ـِ الحيَغ َخَمْػا ِمغ َقبِميع ُقْل فانتِطخوا إني " فيل يشتطخوَف إال ِمْثَل  102سػرة يػنذ 10 أيا

 معكع ِمَغ السشتطخيَغ "
 

 (.ػا قبميعكاآلية فييا تيجيج ككعيج. لع يقل: )خمَ : مَزػا. أياـ: أياـ عحاب. خَمػا 
 

ي ُرُسمشا والحيَغ آمُشػا كحلَظ حًقا عميشا ُنْشِج السؤمشيَغ " 103سػرة يػنذ 10  " ثع ُنَشجِّ
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ي السؤمشيغ(. في أكؿ اآلية: كحل)ثع ُنْشجي رسمشا(. لع يقل: )لع يقل:   ظ حقِّا عميشا ُنَشجِّ
: كتبت في َنجَّى، كفي آخخىا: أْنَجى، كىسا بسعشى كاحج. نشجي: مغ العحاب. ُنْشجي السؤمشيغ

: بيا اللتقاء الداكشيغ. كفي قخاءة: " ُنَشجِّ ". حًقااآلية بجكف ياء بعج الجيع، عمى صػرة الشصق 
 (.كاف حًقا عميشا أف نشجي السؤمشيغكحلظ مفعػؿ مصمق، أؼ: حق ذلظ عميشا حًقا. لع يقل: )

 
" ُقْل يا أيُّيا الشاُس إْف كشُتع في شٍظ ِمغ ِديشي فبل أعبُج الحيَغ تعُبجوَف  104سػرة يػنذ 10

 مشيَغ "ِمغ دوِف هللِا ولكْغ أعُبُج هللَا الحي يتػفَّاكع وُأِمخُت أْف أكػَف ِمَغ السؤ 
 

: التػقف بيغ الحق كالباشل. أؼ إف كشتع في شظ مغ ديشي فأنا عمى يقيغ مشو، الذظ 
فبل أعبج أصشامكع. كلكغ أعبج مغ يدتحق العبادة، كىػ الحؼ يحييكع كيسيتكع. أما أصشامكع ىحه 

بجكف ػف في ديشكع؟ تعبجكف مغ دكف هللا: تعفبل تحيي كال تسيت. فمساذا تذّكػف في ديشي كال تذكّ 
ثع يحييكع أك ثع يبعثكع. لع يقل: )كأمخت أف  : الحؼ يتػفاكعاألصشاـ. الحؼ يتػفاكع: لعل التقجيخ

 (.أكػف مغ السدمسيغ
 

 " وأْف أِقْع وجَيَظ لمجيِغ حشيًفا وال تكػنغَّ ِمَغ السذخكيَغ " 105سػرة يػنذ 10
 

كأال أكػف مغ ا، : كأمخت أف أؾيع كجيي لمجيغ حشيفً أؼ: أمخت أْف أِقْع. كالسعشى 
 السذخكيغ. 

 
َؾ فإْف فعمَت فإنَّظ إًذا ِمَغ  106سػرة يػنذ 10 "وال َتْجُع ِمغ دوِف هللِا ما ال يشفُعَظ وال َيُزخُّ
 لسيَغ "الطا

: الكافخيغ سخاد غيخه. ما ال يشفعظ كال يزخؾ: األصشاـ. الطالسيغالخصاب لمخسػؿ كال 
كال  ما ال يشفعظ)فإف فعمت فإنظ مغ الطالسيغ(. لع يقل: )حيغ ضمسػا أنفديع كغيخىع. لع يقل: ال

 : إذا فعمت. يزخؾ فإنظ إًذا مغ الطالسيغ(. إًذا
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" وإْف َيْسَدْدَظ هللُا ِبُزخٍّ فبل كاشَف لُو إال ىػ وإْف ُيِخْدَؾ بخيٍخ فبل رادَّ  107سػرة يػنذ 10

 ُع "لفزمِو ُيريُب بِو َمغ يذاُء ِمغ عبادِه وىػ الغفػُر الخحي
 

ضّخ: شّخ، مخض، فقخ، سػء حاؿ. كاشف: دافع. لع يقل: )فبل رادَّ لخيخه(. كلع يقل:  
: فبل "، أؼخدؾ" ك"رادَّ : "يُ لسا جاء في اآلية الدابقة. الحعْ (. ىحه اآلية تػكيج كبياف )فبل رادَّ لو

 رادَّ إلرادتو. 
 

ِمغ ربِّكع فَسِغ اىَتجى فإنَّسا َييتجي " ُقْل يا أيُّيا الشاُس قج جاءكُع الحقُّ  108سػرة يػنذ 10
 لشفدِو وَمغ ضلَّ فإنَّسا َيِزلُّ عمييا وما أنا عميكع بػكيٍل "

 
نفدو، كباؿ ضبللو عمى : عمى لقخآف. اىتجػ: بو. لشفدو: لسشفعة نفدو. عمييا: االحق 

 : أتػلى عميكع كأىجيكع أك أجبخكع عمى اليجاية. نفدو. ككيل
 

 اتَِّبْع ما ُيػَحى إليَظ واصِبْخ حتى َيْحُكَع هللُا وىػ خيُخ الحاكسيَغ "" و  109سػرة يػنذ 10
 

أك عمى مذاؽ التبميغ. يحكع  : عميو،مغ القخآف. كاصبخ: اتبع: يا دمحم. ما يػحى إليظ 
 : يقزي بيشظ كبيغ ىؤالء السذخكيغ في الجنيا، أك في اآلخخة. هللا

*** 
 

 / سػرة ىػد    11
 

مْت ِمغ لػَُجْف حكيٍع خبيٍخ ""  1سػرة ىػد  11  ألخ كتاٌب أحكسْت آياُتُو ثعَّ ُفرِّ
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ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية غيخ مدتقمة، مشيا كمغ سائخ الحخكؼ  : ألف الـ راء:ألخ 
أحكست ثع فرمت: فييا  : التحجؼ كاإلعجاز.ب هللا القخآف، كلعل الغاية مشيارك العخبية األخخػ 

 ا محكًسا، ثع فخقت نجػًما في تشديميا.: نطست نطسً أقػاؿ كثيخة، مشيا
؟ (عشج)ا الفخؽ بيشيا كبيغ : لجػ. مأقػؿ: قج يكػف السعشى: ممئت حكسة، وهللا أعمع. َلُجفْ  

 : لجؼَّ ماؿ، إال كىػ بسجمدظ.ف كاف غائًبا عغ مجمدظ، كال تقػؿ: عشجؼ ماؿ، كإتقػؿ
 

 نحيٌخ وبذيٌخ "" أال تعُبجوا إال هللَا إنشي لكع مشُو  2سػرة ىػد  11
 

 : أؼ بأال تعبجكا، أك لئبل تعبجكا.تعبجكا ال. أالّ  : أفْ أالّ  
 
. نحيخ: (4/355البخىاف : ىشا تحتسل الشفي كالشيي، أؼ يسكغ أف تكػف ناؼية أك ناـية )ال 

 (. إنشي نحيخ لكع مشو كبذيخ: )(. لع يقلبالشار. بذيخ: بالجشة. لع يقل: )إني لكع
 

وأِف استغِفخوا ربَّكع ثعَّ تػُبػا إليِو يستِّْعكع متاًعا حدًشا إلى أجٍل مدسِّى "  3سػرة ىػد  11
 ويؤِت كلَّ ذي فزٍل فزَمُو وإْف َتَػلَّػا فإني أخاُؼ عميكع عحاَب يػـٍ كبيٍخ "

 
، بالخضا بالسيدػر. إلى أجل مدسى: إلى : بدعة الخزؽ، أك بصيب الشفذمتاًعا حدًشا 

بيا، بسعشى: (. كقج تكػف عمى باتتػلػا، تعخضػا )عغ االستغفار كالتػبة انقزاء أعساركع. تػلػا:
: في مػضع آخخ: "إني أخاؼ عميكع عحاب يػـ : إني أخاؼ عميكع. يـػ كبيخكإف تػلػا فقل ليع
 (. 135عطيع" )الذعخاء 

 : كيؤِت كل ذؼ فزل ثػاَب فزمو.فزمو: الياء تعػد عمى: " كل"، كيكػف السعشى - 
: كيقابل فزل العبج بفزمو ى"، كىػ هللا، كيكػف السعشد عمى فاعل "يؤتِ أك: يعػ  - 

 سبحانو، كأيغ فزل مغ فزل!
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كربسا تترل ىحه اآلية بالسدايا الشدبية التي مشحيا هللا لكل إنداف. فكل إنداف يتسيد  
التي بذيء قج ال يػجج في غيخه. كىحا مغ إعجاز هللا في خمقو. كيسكشو بشاًء عمى ىحه السدايا 

يستع بيا أف يبخز كيتألق، إذا عخؼ كيف يكتذفيا كيشسييا كيدتخجميا في مجاؿ عسمو 
غيخه،  كاىتسامو. كعمى كل ذؼ فزل أف يدتفيج مغ فزل نفدو، كال يتسشى ما فزل هللا بو

(. كقاؿ 32ػا ما فزل هللا بو بعزكع عمى بعس" )الشداء كال تتسشفيشذغل بالحدج. قاؿ تعالى: "
(، أؼ عمى شخيقتو التي تتأثخ بتخررو كمداجو 84اإلسخاء يعسل عمى شاكمتو" ) كلٌ : "أيًزا

كمداياه الشدبية. فكسا أف ىشاؾ مدايا ندبية لمجكؿ، بيشتيا كتب االقتراد، فإف ىشاؾ مدايا ندبية 
 لكل شخز، كلكل جشذ مغ الجشديغ، وهللا أعمع.

 
 جيٌخ "" إلى هللِا مخجُعكع وىػ عمى كل شيٍء ق 4سػرة ىػد 11

 
ع ؼيو، أؼ في ىحا اليـػ الكبيخ )السحكػر في اآلية الدابقة(. : إلى هللا مخجعكالتقجيخ 

حيائكع كبعثكع كمحاسبتكع. لع يقل: )مخجعكع إلى هللا(. لع يقل: )كىػ قجيخ عمى : عمى إقجيخ
 (.كل شيء

 
ْدَتْغُذػَف ثياَبيع يعمُع ما " أال إنَّيع َيْثُشػَف صجوَرىع ِليدتخُفػا مشُو أال حيَغ يَ  5سػرة ىػد 11

وَف وما ُيْعِمُشػَف إنَُّو عميٌع بحاِت الرجوِر "  ُيِدخُّ
 

صجكرىع، أؼ ما في : يخفػف ا الفعل نفدًيا أك بجنًيا. األكؿ: قج يكػف ىحيثشػف صجكرىع 
: ، أك مغ الخسػؿ. يدتغذػف ثيابيع: مغ هللاصجكرىع. الثاني: يخفزػف رؤكسيع. مشو

ذات  : إذا كاف يعمع ذاتيا فيػ بأسخارىا أعمع.الرجكر أغذية، أغصية. ذاتيدتخجمػنيا 
لساذا قاؿ: )كما يعمشػف(؟ أال  لع يقل: عميع بسا في الرجكر. الرجكر: قج تعشي أسخار الرجكر.

 يغشي عشيا: )ما ُيدّخكف(؟
 لعل التقجيخ:
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 ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف سػاء بدػاء. -
 كبلىسا في عمع هللا سػاء.ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف  -

 وهللا أعمع.

*** 
 الجدء الثاني عذخ

 
مدتػَدعيا " وما ِمغ دابٍَّة في األرِض إال عمى هللِا رزُقيا ويعمُع مدتقخَّىا و  6سػرة ىػد  11

 كلّّ في كتاٍب مبيٍغ "
بخىاف كضح الػاف كاإلنداف. مدتقخىا كمدتػدعيا: حياتيا كمػتيا ): تذسل الحيالجابة 

: ما قاؿ مػجاىج(. 1/513حيث تأكؼ، كمدتػدعيا حيث تسػت )الػجيد  (، أك مدتقخىا1/430
 كلكغ ما كاف مغ رزؽ فسغ هللا !اػسا لػع يخزقيا حتػى تػسػت جػعً جاءىا مغ رزؽ فسغ هللا، كرب

 اؿ أخخػ. كىشاؾ أقػ  .)الصبخؼ(
: أيشسا كانت. كلٌ تقخىا كمدتػدعيا : أؼ يػصل إلييا رزقيا في مديعمع مدتقخىا كمدتػدعيا

المػح : دفتخ يبيغ كل شيء كيفرح عشو )زاؽ، السداكغ، اآلجاؿ. كتاب مبيغالجكاب، األر 
(. كىحا أشبج بجفاتخ السحاسبة، كلكشيا محاسبة دؾيقة كشاممة ال يقػػ عمييا السحاسبػف السحفػظ

ا يكػف ىحا كمرسسػ الشطع السحاسبية مغ البذخ. وهللا ال يحتاج إلى كتب كدفاتخ، كلكغ ربس
 مغ باب التقخيب ليع، كالتعميع.

 
ـٍ وكاَف عخُشُو عمى الساِء  7سػرة ىػد  11 " وىػ الحي خمَق الدسػاِت واألرَض في ستَِّة أيا

ِلَيْبُمَػُكع أيُّكع أحدُغ َعَسبًل ولئْغ قمَت إنَّكع مبعػثػَف ِمغ بعِج السػِت َليقػَلغَّ الحيَغ كفُخوا إْف ىحا 
 إال سحٌخ مبيٌغ "

 
 بالجسع، كاألرض بالسفخد. الدسػات 
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 أشػار خمق العالع. : في ىحا الصػر مغككاف عخشو عمى الساء 
إف ىحا إال سحخ مبيغ(.  ليقػُلغبعػثػف(. لع يقل: )إنكع لسكلئغ قمت: ليع. لع يقل: ) 
ف ىحا إال سحخ مبيغ. : كلئغ قمت لمحيغ كفخكا إنكع مبعػثػف مغ بعج السػت ليقػُلغ إالتقجيخ

: أؼ القخآف ىحا : نفذ الفاصمة في اآلية الدابقة. إفْ الحيغ كفخكا: ؼيو إضيار السزسخ. مبيغ
 (.رػد بالدحخ: البعث. لع يقل: )مبعػثػف بعَج السػت: ليذ السقالحؼ يحكخ البعث. أؼ

 مغ سػرة السمظ. 2: ككحلظ في اآلية ليبمػكع أيكع أحدغ عسبلً  
 (.7" )الكيف أحدُغ عسبلً كفي مػضع آخخ: "لشبمػىع أيُّيع  

 
: ؼيجازؼ كبًل مفاضمة. ليبمػكع أيكع أحدغ عسبلً فاألمخ إذف أمخ مدابقة كمشافدة ك  

 بعسمو، كحدب درجة ىحا العسل.
 

 :كانطخ قػلو تعالى 
 (.26شافذ الستشافدػف" )السصففيغ " كفي ذلظ فميت -
 (.21إلى مغفخة مغ ربكع" )الحجيج " سابقػا  -
 (.48، السائجة 148يخات" )البقخة خ" فاستبقػا ال -
 (.32" )فاشخ كمشيع سابق بالخيخات"  -
 (.100التػبة " )" كالدابقػف األكلػف  -
 (.61" )السؤمشػف كىع ليا سابقػف  " أكلئظ يدارعػف في الخيخات -
 (.   11-10كلئظ السقخبػف" )الػاقعة " كالدابقػف الدابقػف أ -
 

خنا عشيُع العحاَب إلى ُأمٍَّة معجودٍة ليقػُلغَّ ما َيْحِبُدُو أال يػـَ يأِتْييع  8سػرة ىػد  11 " ولئْغ أخَّ
 ليَذ َمرخوًفا عشيع وحاَؽ بِيع ما كاُنػا بِو َيدتيدئػَف " 
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: أك أمة مشيع، أك جيل. ليقػُلغَّ  : مجة معجكدة، مجة ليدت مجيجة، أمج معجكد،أمة معجكدة 
ليقػَلغَّ الحيغ كفخكا. ما : كاقخأىا في اآلية الدابقة بالفتحفي ىحه اآلية بزع البلـ الثانية، اقخأىا 
مغ الشدكؿ، يقػلػنيا تيكًسا. أال: أداة استفتاح كتشبيو، : أؼ ما يحبذ العحاب، ما يسشعو يحبدو

استخجاـ : يـػ يأتييع لغ يرخؼ عشيع، كسيحيق بيع. ك أؼ: فميشتبيػا. كحاؽ بيع: لعل التقجيخ
ما كانػا بو يدتيدئػف:  حاؽ بيع: ندؿ. ة تحقق الػقػع، فكأنو كقع فعبًل.الفعل الساضي ىشا إلفاد

 (. ما كانػا يدتيدئػف بو: )أؼ العحاب. لع يقل
 

 " ولئْغ أذْقشا اإلنداَف مشَّا رحسًة ثعَّ نَدْعشاىا مشُو إنَُّو ليؤوٌس كفػٌر "  9سػرة ىػد 11
فيؤكس (. كفي مػضع آخخ: "50ذقشاه رحسة مشا" )فرمت في مػضع آخخ: "كلئغ أ 

 : يشدى الخحسة كيحكخ ندعيا.(. كفػر49قشػط" )فرمت 
 

ُو َلَفِخٌح  10سػرة ىػد 11 ْتُو َليقػَلغَّ ذىَب الديئاُت عشِّي إنَّ " ولئْغ أذْقشاُه َنعساَء بعَج َضخَّاَء َمدَّ
 فخػٌر "

 
التحكيخ لعل الجػاب: مؤنث مجازؼ )غيخ حؿيقي(. مع ذلظ، فإف  لع يقل: )ذىبت(. 
فخح:  .مغ جسع أقػاليع ؼيو كتسحيريا كدراستيا ال بجّ أمخه مزصخب عشج السفدخيغ،  كالتأنيث

الخخاء، قشػط عشج الذجة. لع يقل: )مغ بعج  : متعاضع. اإلنداف بصخ عشجبِصخ أِشخ. فخػر
 (.ضخاء

 
 صبُخوا وعسُمػا الرالحاِت أولئَظ ليع مغفخٌة وأجٌخ كبيٌخ "" إال الحيَغ  11سػرة ىػد 11

: آمشػا كصبخكا عمى الزخاء. فالسؤمشػف مدتثشػف مغ اآلية الدابقة، ألنيع صبخكا 
 (. عمى الزخاء، كيذكخكف في الدخاء )الشعساءيربخكف 
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يقػُلػا لػال ُأندَؿ " فمعمََّظ تارٌؾ بعَس ما ُيػَحى إليَظ وضائٌق بِو صجُرَؾ أْف  12سػرة ىػد 11
 عميِو كشٌد أو جاَء معُو مَمٌظ إنَّسا أنَت نحيٌخ وهللٌا عمى كلِّ شيٍء وكيٌل "

 
 بو صجرؾ: تارؾ بعس ما يػحى إليظ كضائق  

قاؿ ابغ عباس رضي هللا  (ٌؾ َبْعَس َما ُيػَحىَٰ ِإَلْيظَ َتارِ )اختمفػا في السخاد بقػلو: قاؿ الخازؼ: 
و شتع آليتشا حتى ائتشا بكتاب ليذ ؼي»ػف لمشبي صمى هللا عميو كسمع: تعالى عشيسا قاؿ السذخك

اَعَة ءاِتَية: )كقاؿ الحدغ اشمبػا مشو ال يقػؿ .نتبعظ كنؤمغ بظ كقاؿ بعزيع: ، 15شو ( ِإفَّ ٱلدَّ
  .السخاد ندبتيع إلى الجيل كالتقميج كاإلصخار عمى الباشل

: يعيشو في نفقتو، أك يؤيجه في دعػتو، أك يذيج عمى : كخاىة أف يقػلػا. ممظأف يقػلػا: أؼ
كقالػا ما ليحا الخسػؿ يأكل الصعاـ كيسذي في األسػاؽ لػال أندؿ إليو آخخ: "رسالتو. في مػضع 

 (. 8-7و كشد أك تكػَف لو جشة يأكل مشيا" )الفخقاف ممظ ؼيكػَف معو نحيًخا أك ُيمَقى إلي
ندؿ عميو كشد أك جاء معو خبسا يكػف )أف يقػلػا لػال أُ فال تخمػ مغ غسػض،  في تخكيبيا اآلية

 لعمظ تارؾ بعس ما يػحى إليظ كضائق بو صجرؾ(، وهللا أعمع.)سقرػد بقػلو: ممظ( ىػ ال
 (. تشحرىع أك تبمغيع بالعحاب. ككيل: مترخؼ. لع يقل: )وهللا ككيل عمى كل شيء :نحيخ

 
" أـ يقػلػَف افتخاُه ُقْل فأُتػا بعذِخ ُسَػٍر مثمِو ُمفتخياٍت وادُعػا ِمغ استصعُتع  13سػرة ىػد 11

 ِمغ دوِف هللِا إْف كشُتع صادقيَغ " 
 

صعتع مغ دكف هللا أـ يقػلػف افتخاه قل فأتػا بدػرٍة مثمِو كادعػا مغ استفي مػضع آخخ: " 
اآليتيغ أنيع أتػا بدػرة فصمب مشيع عذًخا. إنسا ىي (. ال يفيع مغ 38إف كشتع صادقيغ" )يػنذ 

. ع()تيكّ  أؼ كسا تدعسػف : ىع يدتصيعػف ىحه كال تمظ.  مثمو: مثل القخآف. مفتخيات أمثمة، فبل
 : في ادعائكع. ادعػا مغ استصعتع: دعػتو إلعانتكع. صادقيغ
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هللِا وأْف ال إلَو إال ىػ فيْل  " فإْف لع يدتجيبػا لكع فاعمسػا أنَّسا ُأندَؿ بعمِع 14سػرة ىػد 11
 أنُتع مدمسػَف "

 
: أؼ ىؤالء الحيغ دعػتسػىع. كاالستجابة تحتسل االستجابة لمجعػة، فإف لع يدتجيبػا 

: ال بعمع أك بسثل عذخ سػر مشو. بعمع هللا كتحتسل االستجابة لخغبتكع في اإلتياف بسثل القخآف،
ر عمى ىحا القخآف السعجد. : القادو إال ىػج. ال إلدمحم، كما كاف بعمع هللا فبل يقجر عميو أح

 :  بأف القخآف مغ عشجه سبحانو.مدمسػف 
 

" َمغ كاَف يخيُج الحياَة الجنيا وزيشَتيا ُنَػؼِّ إلييع أعساَليع فييا وىع فييا ال  15سػرة ىػد 11
 ُيبخدػَف "

 
ػا يخيجكف(. لع يقل: نمغ كاإليو أعسالو كىػ فييا ال يبخذ(. لع يقل: ) نػؼِّ لع يقل: ) 

غ كاف يخيج بعسمو الجنيا. لع يقل: : م)نػؼ إلييع ما يخيجكف(. دلت "أعساليع" عمى أف التقجيخ
يع ال ( لخبسا فيع أن: )كىع ال يبخدػف )كىع ال يبخدػف(. ال يبخدػف: ال يشقرػف. لػ قاؿ

 : ال يبخدػف في الجنيا.يبخدػف في اآلخخة، كالسخاد
 

فييا وباشٌل ما " أولئَظ الحيَغ ليَذ ليع في اآلخخِة إال الشاُر وَحِبَط ما صشُعػا  16سػرة ىػد 11
 كانػا َيعسمػَف "

: بصل. جسمة: "كباشل ما كانػا يعسمػف": تػكيج لجسمة: "كحبط ما صشعػا فييا". حبط 
(. لع يقل: كانػا يعسمػف صل ما كب: )في قخاءةسمػف: فييا، أؼ في الجنيا. يع فييا: أؼ في الجنيا.

: ما يعسمو الكافخكف أك السذخكػف مغ أعساؿ صالحة في الجنيا )كبصل ما عسمػا فييا(. أؼ
 يأخحكف أجخىع عمييا في الجنيا، كال أجخ ليع في اآلخخة. 

 ربسا يكػف التقجيخ: كحبط في اآلخخة ما كانػا يعسمػف في الجنيا.ك 
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ة لمسؤمشيغ يؤجخكف عمييا في الجنيا كاآلخخة؟ أـ ىل يدتفاد مغ اآلية أف األعساؿ الرالح
 يؤجخكف في اآلخخة عمى ما لع يؤجخكا عميو في الجنيا؟

 
" أفَسْغ كاَف عمى بيشٍة ِمغ ربِِّو ويتمػُه شاىٌج مشُو وِمغ قبمِو كتاُب مػسى  17سػرة ىػد  11

مػعُجُه فبل تُظ في ِمخيٍة مشُو  إماًما ورحسًة أولئَظ يؤمشػَف بِو وَمغ يكفْخ بِو ِمَغ األحداِب فالشارُ 
 إنَُّو الحقُّ ِمغ ربِّظ ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال يؤمشػَف "

 
: . بيشة15بعج "رحسة"، ىشاؾ مححكؼ تقجيخه: )كسغ يخيج الحياة الجنيا(، دلت عميو اآلية  

ىػ  :سبلـ حق، كىػ دليل العقل. يتمػه: يتبعو. لع يقل: )كتبله شاىج مشو(. شاىجبخىاف بأف اإل
دليل نقمي،  :ضسيخ يعػد عمى: "ربو". أؼ ىشاؾ دليبلف: الياء القخآف، كىػ دليل الشقل. مشو

كدليل عقمي. مغ قبمو: مغ قبل القخآف. إماًما: حاؿ مغ " كتاب مػسى" فقط أـ مغ الكتابيغ: 
عمى محاربة  : أىل السمل األخخػ، الستحدبػف القخآف كالتػراة؟ يؤمشػف بو: أؼ بالقخآف. األحداب

 إنو: أؼ القخآف.  في شظ مغ القخآف. لع يقل: )فبل تظ في شظ مشو(.: أؼ الخسػؿ. في مخية مشو
: كالتفكيخ في عائجيتيا. ال يؤمشػف: بو. أكثخ الشاس ال يؤمشػف يبلحع في اآلية كثخة الزسائخ 

باع األكثخية. فسغ غيخ السؤمشيغ ىع األكثخية في العالع، كالسؤمشػف قمة. فعميشا أف نححر مغ ات
 اتبع األكثخية فقج ضّل.

 
" وَمغ أضمُع مسَّغ افتَخى عمى هللِا َكِحًبا أولئَظ ُيْعَخُضػَف عمى ربِّيع ويقػُؿ  18سػرة ىػد 11

  األشياُد ىؤالِء الحيَغ كَحُبػا عمى ربِّيع أال لعشُة هللِا عمى الطالسيَغ "
 

". عمى ربيع" ك"كحبػا عمى ربيعيعخضػف: سيعخضػف يـػ الحداب. الحع: "يعخضػف  
حيغ : الكافخيغ الالخب ُعخض عمى الخب. األشياد: السبلئكة كاألنبياء. الطالسيغمغ َكحب عمى 

(. ضمسػا أنفديع كغيخىع. لع يقل: )أال لعشة هللا عمى الكاذبيغ(. كال قاؿ: )أال لعشة هللا عمييع
 أضاؼ إلييع صفة أخخػ. 
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وَف عغ سبيِل هللِا وَيْبُغػَنيا ِعَػًجا وىع باآلخخِة ىع كافخوَف "" الحيَغ َيرُ  19سػرة ىػد  11  جُّ

 
ا أكثخ مغ يبغػنيا : أؼ الدبيل. م: ديغ هللا. يبغػنياكف: يسشعػف )الشاس(. سبيل هللايرجّ  

عػًجا! لع يقل: )كىع باآلخخة كافخكف(. كال: )كباآلخخة ىع كافخكف(. أؼ: كخر الزسيخ: "ىع"، 
 (.6/302الجر السرػف ) كىػ تػكيج لفطي

 
 :كمثمو قػلو تعالى

 (.36لخحسغ ىع كافخكف" )األنبياء " كىع بحكخ ا -
 (.3ع باآلخخة ىع يػقشػف" )الشسل " كى -
 (.5اآلخخة ىع األخدخكف" )الشسل  " كىع في -
 (.7عغ اآلخخة ىع غافمػف" )الخـك " كىع  -
 (.4ع باآلخخة ىع يؤمشػف" )لقساف " كى -

 
أولئَظ لع يكػُنػا ُمعِجديَغ في األرِض وما كاَف ليع ِمغ دوِف هللِا ِمغ "  20سػرة ىػد  11

 أولياَء ُيزاعُف ليُع العحاُب ما كانػا يدتصيعػَف الدسَع وما كاُنػا ُيبِرخوَف "
ع : ألجل ضبلليجدكنشا، يفػتػنشا، يفمتػف مشا. "يزاعف ليع العحاب": يعمعجديغ 

 (.تأنفة(. كقيل: اعتخاضية )أك معتخضةأك مدكإضبلليع، كالجسمة استئشاؼية )
 

 :" ما كانػا يدتصيعػف": ما: فييا أقػاؿ 
 : ناؼية، نفى عشيع الدسع كالبرخ، ألنيع لع يكػنػا يشتفعػف بيسا.ما -
 : مرجرية، أؼ مجة استصاعتيع الدسَع كالبرَخ.ما -
ر الجالجخ، أؼ: بسا كانػا يدتصيعػف ): مشرػبة بشدع الخافس، أؼ بإسقاط حخؼ ما -

 (.6/302سرػف ال
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الدسع كما كانػا  ما كانػا يدتصيعػف دتصيعػف الدسع، كما كانػا يبرخكف": لع يقل: )ما كانػا ي"

ا كانػا ميدتصيعػف البرخ( أك )اإلبرار(. لع يقل: )ما كانػا يدتصيعػف الدسع كالبرخ(، كال: )
(. راعى الفاصمة ال البرخصيعػف الدسع ك كما كانػا يدتيدسعػف كما كانػا يبرخكف(. كالتقجيخ: )

 القخآنية بصخيقة فشية.
 

 " أولئَظ الحيَغ خِدُخوا أنفَديع وضلَّ عشيع ما كاُنػا يفتخوَف " 21سػرة ىػد 11
 

خدخكا أنفديع: في اآلخخة. ضّل: غاب. يفتخكف: مغ الكحب عمى هللا )كسا في اآلية  
18.) 
 

 األخدخوَف "" ال َجَخـَ أنَّيع في اآلخخِة ىُع  22سػرة ىػد  11
 

 : ذكخ السفدخكف كالمغػيػف في معشاىا أقػااًل:ال َجَخـَ  
 (، كأكثخ السفدخيغ يقترخكف عميو. مشيا أنيا بسعشى: )حًقا -
 (. 4/363بج( )البخىاف  الكمشيا أنيا بسعشى: ) -

 : األكثخ خدارة.لع يقل: )الخاسخكف(. األخدخكف 
 

وعِسمػا الرالحاِت وأْخَبُتػا إلى ربِّيع أولئَظ أصحاُب الجشِة " إفَّ الحيَغ آمُشػا  23سػرة ىػد  11
 ىع فييا خالجوَف "

 
(. (. لع يقل: )ىع خالجكف فيياىع أصحاب الجشة: أنابػا كخذعػا. لع يقل: )أخبتػا 
 ب الجشة: مبلزمػىا كأنيع مالكػىا!أصحا
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تػياِف َمَثبًل أفبل والدسيِع ىل يد" َمثُل الفخيقيِغ كاألعسى واألصعِّ والبريِخ  24سػرة ىػد  11
خوَف "   تحكَّ

 (. الفخيقيغ: فخيق )األعسى كاألصع( كفخيق )البريخ كالدسيع 
(، أؼ لع يقابل بيغ كل لفع كضجه، بل لع يقل: )كاألعسى كالبريخ، كاألصع كالدسيع 

ػاحج ب قابل بيغ لفطيغ كلفطيغ، فيػ مغ باب تذبيو اثشيغ باثشيغ، أك تذبيو كاحج بػصؽيو
بػصؽيو. فالكافخ لو كصفاف: أعسى كأصع، كالسؤمغ لو كصفاف: بريخ كسسيع )أبػ حياف 

6/138.) 
ككثيًخا ما يخد ضخب األمثاؿ في القخآف الكخيع، لترػيخ السعاني غيخ السحدػسة في  

(. كيبجك لي أف سيج 4/44، كاإلتقاف 2/492بجج العمـػ أصػر محدػسة تقّخبيا مغ األذىاف )
القخآنية عشج تأليف كتابو الؿيع: "الترػيخ الفشي في  كغ مصمًعا عمى عمع األمثاؿقصب لع ي

"، كلع يذخ إليو، كسا لع يذخ إلى ما كتبو الخافعي في اإلعجاز، عمى الخغع مغ تأثخه بو، القخآف
لو، : مغ أعطع عمـػ القخآف عمع أمثاالترػيخ كالسػسيقى. قاؿ الساكردؼسيسا مغ ناحيتي  كال

انطخ األمثاؿ في القخآف الكخيع البغ الؿيع، كقج كججت أف محقق ىحا في غفمة عشو )كالشاس 
 (.لقخآنية، كنسػذج األمثاؿ الدائخة: نسػذج األمثاؿ ااب يخمط في كبلمو ىػ بيغ نسػذجيغالكت
 :كاألعسى كاألصع ك البريخ كالدسيع"" 

 األصع معصػؼ عمى األعسى.  -
 : معصػؼ عمى البريخ.الدسيع -
 : معصػفاف عمى األعسى كاألصع.كالدسيع البريخ  -

 
يد مشرػب، مشقػؿ مغ الفاعمية، أؼ: ىل يدتػؼ مثُميسا؟ : تسيىل يدتػياف مثبًل: مثبلً  

 : تتحكخكف.(. تحكَّخكف يقل: )ىل يدتػياف أفبل تحكَّخكف  (. لع6/308)الجر السرػف 
 

 مبيٌغ "" ولقج أرسمشا ُنػًحا إلى قػمِو إنِّي لكع نحيٌخ  25سػرة ىػد 11
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إلى قػمو: أؼ فقاؿ ليع: إني لكع. كفي قخاءة: أني. في مػضع آخخ: "إني لكع مشو نحيخ  
 (.(. لع يقل: )إني نحيخ لكع مبيغ51ك  50مبيغ" )الحاريات 

 
 " أْف ال تعُبجوا إال هللَا إنِّي أخاُؼ عميكع عحاَب يػـٍ أليٍع " 26سػرة ىػد 11

 
إني أخاؼ عميكع : "84"إني أخاؼ عميكع عحاب يـػ كبيخ". كفي اآلية  :3في اآلية  

، 135" إني أخاؼ عميكع عحاب يـػ عطيع" )الذعخاء  :عحاب يـػ محيط". كفي مػضع آخخ
 : إف لع تعبجكا هللا.(. إني أخاؼ عميكع عحاب يـػ أليع21األحقاؼ 

 
وما َنخاَؾ اتَّبعَظ  َذًخا ِمْثَمشاا َنخاَؾ إال بَ " فقاَؿ السؤل الحيَغ كفُخوا ِمغ قػمِو م 27سػرة ىػد  11

 إال الحيَغ ىع أراِذُلشا بادَي الخأِي وما َنخى لكع عميشا ِمغ فزٍل بل نطشُّكع كاذبيَغ "
 

: أؼ أصحاب السيغ الستزعة. بادؼ الخأؼالفقخاء ك يقرجكف : السؤل: الدعساء. أراذلشا 
اتبعظ بادؼ الخأؼ. كليذ  :سا اتبعػؾ. التقجيخ، كلػ فكخكا لاتبعػؾ بأكؿ رأؼ مغ غيخ تفكيخ

لع يقل: كما نخػ لظ عميشا مغ كما نخػ لكع: أؼ لظ كلسغ اتبعظ. التقجيخ: كما نخػ بادؼ الخأؼ. 
 : بل أكثخ مغ ىحا نطشكع كاذبيغ. فزل. بل: فييا إضخاب كزيادة

 
الستيبلء الخئاسة عمى يتدافمػف عمى السؤمشيغ، كيْجعػنيع أراذؿ، كيددركنيع، كإنسا كاف كحلظ 

األشخاؼ، كصعػبة االنفكاؾ عشيا، كاألنفة مغ االنؿياد لغيخىع، كالفقيخ خمّي عغ تمظ السػانع، 
 (.145ك  6/140يػ سخيع إلى اإلجابة كاالنؿياد )أبػ حياف ف

 (.31انطخ أيًزا قػلو تعالى: "كال أقػؿ لمحيغ تددرؼ أعيشكع" )ىػد  
 

أرأيُتع إْف كشُت عمى بيشٍة ِمغ ربي وآتاني رحسًة ِمغ عشجِه  " قاَؿ يا قػـِ 28سػرة ىػد 11
يْت عميكع أنمدُمُكُسػىا وأنتع ليا كارىػَف "  فُعسِّ



871 

 

 
يت عميكع: خفيت  : نبػة.قاؿ: أؼ نػح. بيشة: حجة كاضحة. رحسة  بيَّغ فزمو عمييع. عسِّ

ت. أنمدمكسػىا: أنمدمكع + ك + خاءة: فَعِسي: فَعسَّاىا. كفي قعميكع، أؼ: الخحسة، البيشة. في قخاءة
كىي عمييع عسى. أنتع ليا كارىػف: في  : أنمدمكع إياىا، أنمدمكع بيا. ىي لو بيشة،ىا. أؼ

 أؼ: ال نمدمكسػىا كأنتع ليا كارىػف. (.256مػضع آخخ: "ال إكخاه في الجيغ" )البقخة 
 

مى هللِا وما أنا بصارِد الحيَغ " ويا قػـِ ال أسأُلكع عميِو مااًل إْف أجخَي إال ع 29سػرة ىػد  11
 آمُشػا إنَّيع مبلُقػ ربِّيع ولكشِّي أراُكع قػًما تجيمػَف "

 
كغيخىا(.  90ال أسألكع عميو أجًخا" )األنعاـ : "عميو: عمى تبميغ الجعػة. في مػضع آخخ 

شأف (. كعجـ شمب األجخة عمى تبميغ الجعػة ىػ كغيخىا 57"ما أسألكع عميو مغ أجخ" )الفخقاف 
 (، كسا ىػ كاضح مغ القخآف في مػاضع متعجدة.211خسل كميع )دفع إيياـ االضصخاب ص ال
( سألػا نبييع )نػًحا( شخد لع يقل: )كال أشخد الحيغ آمشػا(. كانػا )أؼ السؤل: األغشياء كاألقػياء 

مشيع أف  فةً (، تخفًعا بأنفديع عغ مداكاة أكلئظ الفقخاء، أك أنىؤالء السؤمشيغ )الفقخاء كالزعفاء
: أؼ مكخمػف عشجه، أك إنيع (. مبلقػ ربيع6/145يكػنػا معيع عمى سػاء )أبػ حياف 

: في سؤالكع الصخد، يع. تجيمػف حاسبيع. أك السعشى: مبلقػ ربيع ؼيسػنشي عشجه إف شخدتيخاص
 أك في أنيع خيخ مشكع، ألنيع مؤمشػف.

 
 إْف شخدُتيع أفبل تَحكَّخوَف "" ويا قػـِ َمغ َيْشُرخني ِمَغ هللِا  30سػرة ىػد 11

 
: شخدت ىؤالء الزعفاء. لػ كاف مغ يشرخني مغ هللا: يسشعشي مغ عحاب هللا. شخدتيع 

  !ألقػياء كأصحاب الجاهالبذخ العادييغ لصخدىع كاختار ا
 

  هللا. مغ الشرخ لي يجمب مغ السعشى: يكػف  كقج
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 الحجيث: في
 أحسج(. )مدشج ِبُزعفائكع كُتخزقػف  ُتشرخكف  إنسا
 البخارؼ(. )صحيح ؟بُزعفائكع إال كُتخزقػف  ُتشرخكف  ىل
  
 اآلية. تفديخ في الحجيث ىحا ذكخ مغ السفدخيغ مغ أجج لع
 

 : تتحكَّخكف.تَحكَّخكف 
 

" وال أقػُؿ لكع ِعشجي خدائُغ هللِا وال أعمُع الغيَب وال أقػُؿ إنِّي َمَمٌظ وال أقػُؿ  31سػرة ىػد 11
 ع لْغ يؤتَييُع هللُا خيًخا هللُا أعمُع بسا في أنفِديع إنِّي إًذا لِسَغ الطالسيَغ "لمحيَغ تددري أعيُشك

 
يبلحع في اآلية أف نػًحا ككل نبي آخخ ال يكحب، فمػ كاف شخًرا آخخ، زعيًسا، الدَّعى  

اء. ال أقػؿ لكع عشجؼ كل ذلظ. فبل ىػ ثخؼ، كال ىػ إلو، كال ىػ مَمظ، كال يقبل أف يصخد الفقخ 
: كال األثخياء لثخائيع. ال أعمع الغيب: لدت إلًيا. التقجيخ: ؼيو إيحاء بأف الشاس يتبعػف خدائغ هللا

يا ىشا تخؽيًفا. ال : كرد ذكخىا في اآلية ثبلث مخات، فححفقػؿ لكع إني أعمع الغيب. ال أقػؿأ
: ددرؼ: تحتقخ. خيًخا(. ت27لعمو رٌد عمى قػليع: "ما نخاؾ إال بذًخا مثمشا" )اآلية  :أقػؿ إني ممظ

 .كيجازييع عميو أؼ أنا ال أعمع بسا في أنفديع، هللا ىػ يعمع ذلظهللا أعمع بسا في أنفديع:  ثػاًبا.
  أضيخكا إيسانيع كاتبعػني فبل أشخدىع )الصبخؼ(.

لكشت مغ الطالسيغ. فيحا  ادعيت أني أعمع ما في نفػسيع،: أؼ إني لػ إني إًذا لسغ الطالسيغ
 يغ أك الكافخيغ كليذ شأف السؤمشيغ.شأف الطالس

 
" قالػا يا نػُح قج جادلَتشا فأكثخَت ِججاَلشا فأِتشا بسا تِعُجنا إْف كشَت ِمَغ  32سػرة ىػد 11

 الرادقيَغ "
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أؼ كفاؾ ججاًل، ىات ما عشجؾ مغ العحاب، إف كشت صادًقا. صبخ عمى ججاليع كلع  

 : ىع بيحا القػؿ غيخ مؤدبيغ. يربخكا عمى ججالو. فأكثخت ججالشا
 

 " قاَؿ إنَّسا يأتيكع بِو هللُا إْف شاَء وما أنُتع بُسعِجديَغ " 33سػرة ىػد 11
ب، هللا ىػ الحؼ ، فميذ ىػ الحؼ يأتييع بالعحا31عاد إلى صجقو السعيػد في اآلية  

 : لو، أؼ ما أنتع تفمتػف مغ عحاب هللا.يأتييع بو، كقاؿ: إف شاء. معجديغ
 

" وال يشفُعكع ُنرحي إْف أردُت أْف أنرَح لكع إْف كاَف هللُا يخيُج أْف ُيْغػَيكع ىػ  34سػرة ىػد 11
 ربُّكع وإليو ُتخجعػَف " 

 
ىل معشى ذلظ أنو يستشع عغ نرحيع؟ الشرح كاجب إال مغ غمب عمى ضشو أنو ال  

، كلع يشدبو إلى الذيصاف؟ : ندب اإلغػاء في ىحه اآلية إلى هللافيج. إف كاف هللا يخيج أف يغػيكعي
: كال يشفعكع بل "أف". التقجيخ" قإْف: كرد ذكخىا مختيغ. أْف: كرد ذكخىا مختيغ. في كل مخة: "إف

 نرحي إف أردت أف أنرح لكع كأراد هللا أف يغػيكع. 
 

ـْ يقػلػَف افتخاُه ُقْل إِف افتخيُتُو فعميَّ إجخامي وأنا بخيٌء مسَّا تُ  35سػرة ىػد  11  جخمػَف " " أ
 

عميو الدبلـ. كقاؿ مقاتل: يعشي  اعباس رضي هللا عشيسا: يعشي نػحً  قاؿ ابغ :افتخاه  
 ، كالخاجح ىػ األكؿ.ا صمى هللا عميو كسمعمحسجً 

ىحا : إف افتخيتو فعمّي إجخامي كأنتع بخآء مشو، كعميكع إجخامكع كأنا بخؼء مسا تجخمػف. ك التقجيخ
: إف ىشا تجؿ عمى الذظ كمجخد (. إف افتخيتو3/205)اإلتقاف ىػ االحتباؾ في عمع البجيع 

 االفتخاض.
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" وُأوحَي إلى نػٍح أنَُّو لْغ ُيؤِمَغ ِمغ قػِمَظ إال َمغ قج آمَغ فبل تبتِئْذ بسا  36سػرة ىػد 11
 كاُنػا يفعمػَف "

 
قيل: لع يؤمغ بو إال ابشتاه رؾية  شػا؟لغ يؤمغ مغ قػمظ إال مغ قج آمغ: كع عجد الحيغ آم 

بل : ففبل تبتئذ : )كما آمغ معو إال قميل(.40انطخ اآلية  .كىي الكبخػ، كعخكبة كىي الرغخػ 
(. في استكانة، كأصمو مغ البؤس. لع يقل: )فبل تبتئذ بسا يفعمػف : الحدف في تحدف. االبتئاس

 اآلية تصسيغ لشػح كإراحة إلعبلـ هللا لو بالغيب.
 

الحيَغ ضمُسػا إنَّيع ُمغخقػَف " واصشِع الُفْمَظ بأعيِششا ووحِيشا وال تخاِشْبشي في  37ة ىػد سػر 11
" 

: الحيغ كفخكا بأعيششا: تحت نطخنا. ككحيشا: كحدب كحيشا. الحيغ ضمسػا : الدفيشة.الفمظ 
صخفو عغ : ال تخاجعشي، ال تذفع ليع. أراد يخىع. ال تخاشبشي في الحيغ ضمسػافطمسػا أنفديع كغ

 : بالصػفاف.ك صخفو عغ مساألة الصغاة. مغخقػف جاب إليو، أسؤاؿ ما ال يُ 
 

" ويرشُع الفمَظ وكمَّسا َمخَّ عميِو مؤٌل ِمغ قػمِو سِخخوا مشُو قاَؿ إْف تدخُخوا  38سػرة ىػد 11
 مشَّا فإنَّا ندخُخ مشكع كسا تدخخوَف "

 
. لع يقل: سشدخخ لعل التقجيخ: كىا ىػ ذا يرشع الفمظ. مؤل: جساعة   مغ كبار القـػ

. فدشدخخ مشكع : يـػ الغخؽ. ككانت أكؿ سفيشة ترشع. كلعل مغ مشكع. إف تدخخكا مشا: اليـػ
ر كصانعيو. ندخخ مشكع كسا تدخخكف: ندخخ مشكع كسا شباع البذخ أف يدخخكا مغ االبتكا

 : معاممة بالسثل.تدخخكف مشا
 

 يأتيِو عحاٌب ُيخديِو ويِحلُّ عميِو عحاٌب مؿيٌع "" فدػَؼ تعمسػَف َمغ  39سػرة ىػد 11
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خخة. لع يقل: )كمغ يِحلُّ : عحاب اآلعحاب الغخؽ في الجنيا. عحاب مؿيع: عحاب يخديو 
 ُكصف العحاب بأنو مؿيع، كىع السؿيسػف في العحاب. (.عميو عحاُب يـػ مؿيع

 
احِسْل فييا ِمغ كلٍّ زوجيِغ اثشيِغ " حتى إذا جاَء أمُخنا وفاَر التشُّػُر قمشا  40سػرة ىػد  11

 وأىَمَظ إال َمغ سبَق عميِو القػُؿ وَمغ آمَغ وما آمَغ معُو إال قميٌل "
 

: ح وهللا أعمع. قج تعشي: فار الساء. التشػر: جسمة غامزة، كأنيا عبلمة لشػ فار التشػر 
ء مغ التشػر. ىحا مغ : فار الساالساء، أك: عيغ الساء. كمغ معانيو: التشػر الحؼ يخبد ؼيو، أؼ

داف كالحيػاف كالشبات. كفي قخاءة: مغ : مغ كل صشف، مغ اإلنبيغ أقػاؿ كثيخة مختمفة. مغ كلٍّ 
ْل أىَمظ. إال مغ سبق : كاحسِ (. كأىمظ: معصػؼ، أؼ2/386ات معجع القخاءكلِّ زكجيِغ اثشيِغ )

لقػؿ إال مغ سبق عميو ا: كاحسل أىمظ الكافخيغ السغخقيغ. لعل التقجيخ : بأنو مغعميو القػؿ
: لع َمغ آمغ. كما آمغ معو إال قميل: قيل : كاحِسلْ مشيع، أؼ مغ أىمظ. كَمغ آمغ: معصػؼ، أؼ

يؤمغ بو إال ابشتاه رؾية كىي الكبخػ، كعخكبة كىي الرغخػ. كىحا دليل عمى أف السؤمشيغ قمة 
غتسُّػا إذا كانػا قمة، ككاف كالكافخيغ كثخة، كفي ذلظ أيًزا تدمية لؤلنبياء كالسؤمشيغ بأف ال ي

الكافخكف كثخة. عمى اإلنداف أف يتبع الحق كلػ كاف أصحابو قمة، كأال يتبع الباشل كلػ كاف 
أتباعو كثخة، عميو أف يكػف ذا تفكيخ مدتقل، كال سيسا في القزايا السيسة. عميو أال يشجّخ كراء 

 الكثخة كالقصيع.
 

 أنبياء لع يؤمغ بيع أحج!
 هللا صمى هللا عميو كسمع:قاؿ رسػؿ 

"ُعخضت عمّي األمع، فجعل يسّخ الشبّي معو الخجل، كالشبّي معو الخجبلف، كالشبّي معو الخىط، 
 كالشبّي ليذ معو أحج"! )متفق عميو كالمفع لمبخارؼ(.

حجيث صادـ ألكؿ كىمة، كربسا يثيخ االكتئاب! فقج يقاؿ بأف ىشاؾ بػًنا كبيًخا بيغ الػاقع كالسثاؿ، 
 سا قج يقاؿ بأف األدياف غيخ قابمة لمتصبيق!ك
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*** 
 أنا أرػ أف تفديخ ىحا الحجيث يكسغ ؼيسا يمي:

* قاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع: كاف الشبي ُيبعث إلى قػمو خاصة، كُبعثُت إلى الشاس عامة 
 )صحيح البخارؼ(. فيشاؾ إذف نبّي محمّي، كنبّي عالسّي.

عجد سكاف العالع، فاألنبياء مشيع مغ ُبعث ككاف عجد  * ىشاؾ فخؽ كبيخ عبخ العرػر في
 الشاس قميبًل، كمشو مغ ُبعث بعج ذلظ، كعجد الدكاف يتدايج سشة بعج أخخػ.

* الحجيث أعبله ال أضغ أنو يذسل كّل األنبياء، فاألنبياء السحكػركف ؼيو ىع الحيغ رآىع رسػؿ 
 ع يحكخ بعزيع اآلخخ. هللا صمى هللا عميو كسمع في مشامو، أك ذكخ بعزيع كل

لعل التقجيخ: كالشبي معو الخىط )...( كالشبي ليذ معو أحج! أؼ ىشاؾ ححؼ مقجر: أنبياء 
 آخخكف معيع أعجاد أكبخ بكثيخ. 

 فيل يسكغ أف يقاؿ بأف ىحا الحجيث يشصبق عمى مػسى كعيدى عمييسا الدبلـ؟
 نبًيا.  25يؤيج ىحا أف عجد األنبياء كبيخ، كلع يحكخ القخآف مشيع إال 

  .164( سػرة الشداء َكُرُسبًل َقْج َقَرْرَشاُىْع َعَمْيَظ ِمْغ َقْبُل َكُرُسبًل َلْع َنْقُرْرُيْع َعَمْيظَ )
كمغ ثع فاألنبياء أصشاؼ كثيخة، كليع أتباع يتفاكتػف في العجد تفاكًتا كبيًخا حدب عجد أفخاد كل 

 قـػ مغ األقػاـ التي أرسمػا إلييا!
 .فإنظ ال تججه ال في فتح البارؼ كال في عسجة القارؼ  احخص عمى ىحا،

 وهللا أعمع بالرػاب.
 

 " وقاَؿ اركُبػا فييا بدِع هللِا َمجخاىا وُمخساىا إفَّ ربِّي لغفػٌر رحيٌع " 41سػرة ىػد 11
غ تخسػ : بدع هللا حيغ تجخؼ كبدع هللا حيلدفيشة. بدع هللا مجخاىا كمخساىا: في افييا 

بيغ األلف كالياء، ألف أصميا ياء: جخػ يجخؼ. : اقخأ األلف ألف إمالة، أؼكتقف. مجخاىا: 
: بيار، دب الشصق الفخندي لبلسع. أك يكتب: ميذيل، حكليحا يكتب البعس: ميذاؿ، كتمفع

: َمجخاىا دػفييت، بالصخيقة نفديا. كفي بعس القخاءات: المفع : بييخ. أك: الدػؼيات، كتشصقكت
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(. الحع في ىحه اآلية 2/387خساىا، ُمجخييا كُمخسييا )معجع القخاءات ىا كمُ كَمخساىا، ُمجخا 
 اليجكء كاالشسئشاف.

 
" وىي َتجخي بيع في مػٍج كالجباِؿ وناَدى نػٌح ابَشُو وكاَف في معِدٍؿ يا  42سػرة ىػد  11

  ُبَشيَّ اركْب معشا وال تكْغ مَع الكافخيَغ "
 

: تجغع الباء في السيع. متشحًيا. اركب معشاكاف في معدؿ: كاف  (.لع يقل: )كجخت بيع 
الحع في ىحه اآلية الرخب  . اركب معشا: كبلـ مؤثخ!: كغ معشا كال تكغ مع الكافخيغأؼ

كالرخاخ. فخقت الدفيشة بيغ السؤمشيغ كالكافخيغ، بيغ اإليساف كالكفخ. فسغ ركب فييا كاف 
كلػ أنيا ربسا كانت صغيخة كسط السػج مؤمًشا، كمغ تخكيا كاف كافًخا. مغ ركب فييا كاف كاثًقا 

الكثيخ الستبلشع. فسا أصعب الخكػب في ىحه الدفيشة كسط السػج اليائل، فمػال اإليساف باهلل 
 كالثقة بو ما ركبيا مغ ركبيا.

ال أدرؼ ماذا أقػؿ في ىحه اآليات؟ ألع يقل الشبي صمى هللا عميو كسمع: لقج شيبتشي ىػد!       
 مشيا خرػًصا؟  د كميا عسػًما، أـ ىحه اآلياتُ تخػ ىل شيَّبتو ىػ 

قج أفخدىا بعزيع بالتأليف، كقاؿ فييا ابغ أبي اإلصبع: لع أر في الكبلـ مثمو، فإف ؼيو ل      
 1/298، كمعتخؾ األقخاف 316ك 3/184عذخيغ ضخًبا مغ البجيع )انطخىا في اإلتقاف 

  (.419ك
 
 

" قاَؿ سآوي إلى جبٍل َيعِرُسشي ِمَغ الساِء قاَؿ ال عاصَع اليػـَ ِمغ أمِخ هللِا  43سػرة ىػد 11
 إال َمغ َرِحَع وحاَؿ بيشيسا السػُج فكاَف ِمَغ الُسغخقيَغ " 

 
نو شاىق كثابت. جاء : اختار االبغ أف يعترع بالجبل، ألسآكؼ إلى جبل يعرسشي مغ الساء

". يبجك أف السػج أعمى مغ الجبل ػلو في اآلية الدابقة: "مػج كالجباؿأيًزا في ق "ذكخ "الجبل
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عرع االبغ الكافخ، في حيغ أف يالحع أف الجبل الذاىق الثابت لع الحؼ أراد االعتراـ بو. 
: ال معرػـ، فاعل: ىشا يائمة قج عرست السؤمشيغ. ال عاصعالدفيشة الستحخكة كسط األمػاج ال

(، كقػلو: 3/129(: أؼ مجفػؽ )اإلتقاف 6"ماء دافق" )الصارؽ  :بسعشى مفعػؿ، كقػلو تعالى
 :(، أؼ: مخضية. قاؿ الحصيئة21لحاقة ا"عيذة راضية" )

 دِع السكارـَ ال تخحْل لُبغيتيا         كاقعج فإنَظ أنت الصاعُع الكاسي               
: اليـػ خبخ "ال". التقجيخ: ال عاصع كائغ اليـػ ) ، 2/15اء ني القخآف لمفخّ معاال عاصع اليـػ

: فخَّؽ. الحع الفخؽ بيغ كبلـ : يسشعشي، يحسيشي. حاؿَ (. يعرسشي1/290كالشكت لمسجاشعي 
نػح ككبلـ االبغ. االبغ يخػ أف يعترع بالجبل، كاألب يخّد عميو بأف الجبل لغ يعرسو. ال 

أيو! كال يدسع كبلـ يعرسو إال أف يؤمغ كيمتحق بالدفيشة مع أبيو. كلكغ االبغ عشيج كمعتّج بخ 
ب أبيو، مع أف كبلمو مدجد. أبى االبغ إال أف يكفخ كيغخؽ. الحع في ىحه اآلية العبلقة بيغ األ

: آية كاحجة تحكي عمى االبغ، كنياية االبغ الحديشة: الخػؼ كاالبغ كسط األمػاج الستبلشسة
: سا، بيغ األب كاالبغ. التقجيخيشي: فخَّؽ بية في التأثيخ. حاؿ بيشيسا السػجكبلًما كثيًخا بمغ الغا

 آيات شجيجة التأثيخ! (.لع يقل: )مغ الغارقيغ فكاف األب مغ الشاجيغ، كاالبغ مغ السغخقيغ.
 

" وقيَل يا أرُض ابَمِعي ماَءِؾ ويا سساُء أقِمعي وِغيَس الساُء وُقِزَي األمُخ  44سػرة ىػد  11
 الطالسيَغ "واستػْت عمى الجػديِّ وقيَل ُبعًجا لمقػـِ 

 
 :لدساء كىسا ال يعقبلف؟ ؼيو قػالفانتيت السيسة. كيف يخاشب األرض كا 
 الخصاب ليسا في الرػرة، كالسخاد السبلئكة السػكمػف بتجبيخىسا. -
أنسػذج ص اإليجاد ال يذتخط العقل كالفيع )ىحا أمخ إيجاد، ال أمخ إيجاب، كفي أمخ  -

 (.1/340ع البياف في متذابو القخآف ، جام207
: كفي عغ مصخؾ الغديخ. يفيع حؼ تفجخ مغ األرض. يا سساء أقمعي: اليا أرض ابمعي ماءؾ

ففتحشا أبػاب الدساء بساء مشيسخ كفجخنا كاف ىشاؾ مصخ شجيج. في مػضع آخخ: " مغ ىحا أنو
: غار الساء. (. ِغيس الساء12 -11فالتقى الساء عمى أمخ َقج ُقِجر" )القسخ  األرض عيػًنا



878 

 

: جمدت، كلكغ ُعجؿ عغ المفع الخاص غخؽ مغ غخؽ، كنجا مغ نجا. استػت :مخكقزي األ
بالسعشى إلى مخادفو، لسا في االستػاء مغ اإلشعار بجمػس متسكغ، ال زيغ ؼيو كال ميل. كىحا ال 

: اسع جبل. كصمت الدفيشة بدبلـ، (. الجػدؼ3/163يحرل مغ لفع )الجمػس( )اإلتقاف 
يع مغ ىحه اآليات أف هللا يشرخ السؤمشيغ كلػ كانػا ضعفاء، ككاف ىحا الػصػؿ معجًدا. يف

فبل يسشعظ ضعفظ مغ اإليساف كمغ الثقة بشرخ  !كا بالجباؿ الخاسخاتكييمظ الكافخيغ كلػ تقػ 
: ُسْحًقا. كىػ مغ قػؿ هللا، أك مغ قػؿ ألقػياء إذا كانػا كافخيغ. بعًجاهللا. كال تغتخَّ بقػة ا

" أال بعًجا لثسػد(، "60مفع في ىحه الدػرة: "أال بعًجا لعاد" )اآلية كسيتكخر ىحا الالسؤمشيغ. 
: الكافخيغ. الحع في ىحه اآلية األكامخ (. الطالسيغ95(، "أال بعًجا لسجيغ" )اآلية 68ية اآل)

: انتيى يخة، التي شيج فييا السذيج ختامواإلليية السخترخة كالستتابعة، كىحه الجسل القر
الدفيشة بدبلـ، كأبعج الكافخكف، كبقي السؤمشػف، كالحسج  رب العالسيغ. آيات الصػفاف، كرست 

السذاعخ كتسذ شغاؼ القمػب، كتؽيس معيا العيػف. ىل يدتصيع البذخ أف يأتػا  رائعة تيدّ 
ه اآلية مغ عجيب الببلغة أشياء : قج جسعت ىحاإليجاز كاإلعجاز! قاؿ السجاشعي بسثل ىحا
أف كفار قخير، لسا تعاشػا معارضة القخآف، عكفػا عمى لباب الُبخ (. ركؼ 1/292)الشكت 

كلحـػ الزأف كُسبلؼ الخسخ أربعيغ يػًما ليرّفػا أذىانيع، ككانػا مغ فرحاء العخب، كأخحكا 
كتخكػا ما  : ىحا ال يذبو كبلـ السخمػقيغ،سسعػا ىحه اآلية قاؿ بعزيع لبعس ؼيسا أرادكا، فمسا

 (. 1/293شكت لمسجاشعي الأخحكا ؼيو كافتخقػا )
 : قاؿ تعالى 
 : اركبػا فييا بدع هللا مجخاىا كمخساىا، إف ربي لغفػر رحيع." كقاؿ -
: يا بشي اركب معشا، ؿ، كنادػ نػح ابشو، ككاف في معدؿكىي تجخؼ بيع في مػج كالجبا -

 كال تكغ مع الكافخيغ.
خ هللا، إال مغ : ال عاصع اليـػ مغ أمكؼ إلى جبل يعرسشي مغ الساء، قاؿ: سآقاؿ -

 رحع. كحاؿ بيشيسا السػج، فكاف مغ السغخقيغ.
األمخ، كاستػت  : يا أرض ابمعي ماءؾ، كيا سساء أقمعي. كغيس الساء، كقزيكقيل -

 (.44-41عمى الجػدؼ، كقيل: بعًجا لمقـػ الطالسيغ" )ىػد 
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: لقج شيبتشي علع يقل الشبي صمى هللا عميو كسم؟ أال أدرؼ ماذا أقػؿ في ىحه اآليات          
 ىػد! تخػ ىل شيَّبتو ىػد كميا عسػًما، أـ ىحه اآليات مشيا خرػًصا؟ 

فإف ؼيو : لع أر في الكبلـ مثمو، تأليف، كقاؿ فييا ابغ أبي اإلصبعكقج أفخدىا بعزيع بال
ك  1/298، كمعتخؾ األقخاف 316ك  3/184انطخىا في اإلتقاف عذخيغ ضخًبا مغ البجيع )

ص  القخآف، كالخرائز الفشية لمقرة القخآنية في كتاب الترػيخ الفشي ، كانطخ مػسيقى419
ػسيقى الكػف في : إف مػسيقى القخآف متشػعة بتشػع م(. يقػؿ صبحي الرالح180ك  101

 (.   345ك  334احث في عمـػ القخآف، ص مبأنغامو كألحانو )
 كانطخ أيًزا اآليتيغ األكلييغ مغ سػرة الحج. 

 
ونادى نػٌح ربَُّو فقاَؿ ربِّ إفَّ ابشي ِمغ أىمي وإفَّ وعجَؾ الحقُّ وأنَت أحكُع "  45سػرة ىػد 11

 الحاكسيَغ " 
الحع تتسة العبلقة بيغ نػح كابشو: قمبي عمى ابشي، كقمب ابشي عمى الحجخ! كع كاف  

األب حخيًرا عمى نجاة ابشو مغ الكفخ إلى اإليساف، مغ الغخؽ إلى الدبلمة، كلكغ ابشو كاف 
 في ىحه اآلية: "كنادػ نػح ربو"، كفي اآليةا عمى كفخه، حتى بجا كأنو مرخّّ عمى غخقو! مرخً 
  : "كنادػ نػح ابشو".42
 

" قاَؿ يا نػُح إنَُّو ليَذ ِمغ أْىِمَظ إنَُّو عسٌل غيُخ صالٍح فبل تدألِغ ما ليَذ  46سػرة ىػد 11
 لَظ بِو عمٌع إنِّي أعطَظ أْف تكػَف ِمَغ الجاىميَغ "

 
: ليذ يغ فػؽ رابصة القخابة. أك السعشى: مغ أىل ديشظ. كىحا يفيج أف رابصة الجمغ أىمظ 

: إنو ذك عسل غيخ إنو عسل غيخ صالح أك: ليذ بابشظ. عجتظ بإنجائيع.مغ أىمظ الحيغ ك 
: عسمو مو، أك إف عسمو عسل غيخ صالح. أكصالح، ححؼ السزاؼ كأقاـ السزاؼ إليو مقا

: إنو لسا كثخ ُل غيِخ صالٍح. كقاؿ بعس العمساء: عسكحلظ في قخاءةػ عسُل غيِخ صالٍح. كى
 :العسل غيخ الرالح أقاـ السرجر )العسل( مقاـ اسع الفاعل. قالت الخشداء مشو
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 تختُع ما رتعْت حتى إذا ادَّكخْت      فإنسػا ىػي إقبػاٌؿ كإدبػارُ                   
 (. 1/291شكت لمسجاشعي الكمغ كبلـ العخب: إنسا أنت أكٌل كشخٌب )

يقيغ. ال تدألغ ما ليذ يبجك أف نػًحا لع يكغ يعمع أف ابشو كافخ، أك ال يعمع ذلظ عمى سبيل ال 
: ال تدألشي ما متخؽيف. الحع أف هللا يقػؿ لشبيو: ال تدألشي، ححفت الياء للظ بو عمع: أصميا

غ هللا شيًئا فبل تدأؿ خبلفو، ليذ لظ بو عمع. فكيف األمخ مع البذخ مغ غيخ األنبياء. إذا بيَّ 
كابِغ عمى عمع هللا، كال تبِغ عمى عمسظ، فعمع هللا غيخ محجكد، كعمسظ محجكد، تعخؼ شيًئا 
كتغيب عشظ أشياء. السعشى أف عمع هللا فػؽ عمع األنبياء كفػؽ عمع البذخ، كال يجػز تقجيع عمع 

ى عمع هللا بػاسصة التحايل. ـ عمسو عمالبذخ عمى عمع هللا، ال صخاحًة كال حيمًة. فيشاؾ مغ يقج
: أححرؾ، أربأ بظ، أؼ أرفعظ، أندىظ. كل عمع أماـ عمع هللا جيل. كال يعارض عمع هللا أعطظ

 إال جاىل.
 

" قاَؿ ربِّ إنِّي أعػُذ بَظ أْف أسألَظ ما ليَذ لي بِو عمٌع وإال تغفْخ لي  47سػرة ىػد 11
 وتخحْسشي أكْغ ِمَغ الخاسخيَغ "

 
 : إْف ال، إْف لع.ؿ كاعتحار كشمب مغفخة كرحسة. إالمسا سأ لتشّر  

 
ـٍ مشا وَبخَ " قيل ي 48سػرة ىػد  11 كاٍت عميَظ وعمى أمٍع مسَّغ معَظ وأمٌع ا نػُح اـِبْط بدبل

يع مشَّا عحاٌب أليٌع "  سشستُِّعيع ثعَّ يسدُّ
  
بط  معظ: أيغ األمع كعمى أمع مسغ  الخيخ الكثيخ الستشامي. :: مغ الدفيشة. البخكةـا

مسغ معظ: أؼ أمع مؤمشة مغ جشذ مغ  السقرػد: أمع يأتػف بعجؾ.لعل كليذ معو إال ابشتاه؟! 
: : الػاك استئشاؼية، أمع: مبتجأ خبخه مححكؼ تقجيخه: كمغ ذريتظ أمع. سشستعيعكأمعٌ  معظ اآلف.

". ذلظ أف عصف األمع عمى متاع ابتبلء كاستجراج. كأمع سشستعيع: اقخأىا "أمٌع" كال تقخأىا "أمعٍ 
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الثانية األمع ىشا يقمب السعشى رأًسا عمى عقب، كيجّخ تشاقًزا ألف األمع األكلى مؤمشة، كاألمع 
 (.  كافخة. لع يقل: )ثع سيسديع(. كلع يقل: )كىشاؾ أمع سشستعيع

 
ُمظ ِمغ قبِل " تمَظ ِمغ أنباِء الغيِب ُنػِحييا إليَظ ما كشَت تعمُسيا أنَت وال قػ  49سػرة ىػد 11

 ىحا فاصِبْخ إفَّ العاؾبَة لمستقيَغ "   
 

كسا صبخ نػح. لع يقل: )كال قػمظ قبُل(. : عمى أذػ القـػ نػحييا إليظ: يا دمحم. فاصبخ 
: أؼ حدغ العاؾبة، الشجاة، الشرخ، القػة، لمستقيغ كلػ كانػا ضعفاء في العجد إف العاؾبة لمستقيغ

 غ، كيبحلػا جيجىع.ة. السيع أف يكػنػا متقيكالعجّ 
 

" وإلى عاٍد أخاىع ىػًدا قاَؿ يا قػـِ اعبُجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو غيُخُه إْف أنُتع  50سػرة ىػد 11
 إال ُمفتخوَف "

 
ـػ عاد نبًيا مشيع، ىػ ىػد. غيخه: ( إلى ق25أؼ كأرسمشا )معصػؼ عمى اآلية : كإلى عاد 
: إف عبجتع ُخه. أؼ ال إلو إال هللا. مفتخكف لكع إلٌو غي: ما " مخفػعة محبًل. التقجيخ"إلو :صفة لػ
 غيخه.

 
 " يا قػـِ ال أسأُلكع عميِو أجًخا إْف أجخَي إال عمى الحي َفصخني أفبل تعقمػَف " 51سػرة ىػد 11

 
: أف الشفع عائج عميو: عمى التبميغ. فصخني: خمقشي. عمى الحؼ فصخني: عمى هللا. تعقمػف  

 .عميكع ال عميّ 
 

" ويا قػـِ استغِفخوا ربَّكع ثع ُتػُبػا إليِو ُيخسِل الدساَء عميُكع ِمْجراًرا ويِدْدكع  52ة ىػد سػر 11
 قػًة إلى قػِتكع وال تتػلَّػا ُمجخميَغ " 
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ربَط خيخات الدساء كتحقيق القػة باالستغفار كالتػبة. كأكضح أف اإليساف يديج اإلنداف  

اذ الكافخيغ أكلياء. يخسل الدساء: يخسل مصخ الدساء. اتخقػة إلى قػتو، كال يشقرو. كنياىع عغ 
عخضػا كأنتع مجخمػف، أك ال تتخحكا أكلياء مغ : ال تُ ميغ: كثيخ الجّر. ال تتػلػا مجخ مجراًرا

التقجيخ: استغفخكا ربكع لعل جسمة: )كال تتػلػا( معصػفة عمى جسمة: )استغفخكا ربكع(.  السجخميغ.
 الدساء عميكع ... خسلِ يُ كتػبػا إليو كال تتػلػا مجخميغ 

 
شٍة وما نحُغ بتاركي آليِتشا عغ 53سػرة ىػد 11 قػِلَظ وما نحُغ  " قاُلػا يا ىػُد ما جئَتشا ببيِّ

 لَظ بسؤمشيَغ "
السعشى أنيع : أؼ تخًكا صادًرا عغ قػلظ. . كما نحغ بتاركي آليتشا عغ قػلظ: معجدةبيشة 

حخؼ الباء إذ كرد ال يتخكػف آليتيع لسجخد قػلو، بل يصالبػنو بسعجدة تؤيج قػلو كصجقو. الحع 
الباء فييسا حخؼ جّخ زائج. تاركي: مجخكر ". ذكخه ثبلث مخات: "ببيشة"، "بتاركي"، "بسؤمشيغ

 ما(.)عمى أنو خبخ  ا مشرػب محبلً لفطً 
 

اْعتخاَؾ بعُس آليِتشا بدػٍء قاَؿ إنِّي ُأشِيُج هللَا واشيُجوا أنِّي " إْف نقػُؿ إال  54سػرة ىػد  11
 بخيٌء مسَّا ُتذِخكػَف "

 
: بسّذ أك جشػف. يعتقجكف أف آليتيع قادرة إْف نقػؿ: ما نقػؿ. اعتخاؾ: أصابظ. بدػء 

 عمى ذلظ! 
: " أني أشيج هللا كاشيجكا أني بخؼء : أشيج هللا أني بخؼء، كاشيجكا أني بخؼء. فقػلو  

 " اشَيُجكا ".بخؼء " تشازع ؼيو : " ُأشِيج " ك
: عصف األمخ عمى : )أشِيج هللا كأشِيجكع(، أؼج هللا كاشيجكا"، كلع يقلأشيقاؿ: " 

عميو أبػ حياف  السزارع. كقج شخح الدمخذخؼ ىحا، كأجاب عشو إجابة غيخ كاضحة، كلع يعمق
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"، كتذخكػف بأنكع تعتقجكف أنيا قادرة عمى "آلية :: تذخكػف بقػلكع(. تذخكػف 6/168)أبػ حياف 
 إلحاؽ الزخر.

 
 " ِمغ دوِنِو فكيجوني جسيًعا ثع ال ُتشِطخوِف " 55سػرة ىػد 11

 
مة في محل جـد : الجسارة تابعة لآلية الدابقة. كيجكني: مغ دكف هللا، كالعبمغ دكنو 

شطخكني، كال : كال تُ شطخكف أف تكيجكني فكيجكني. كال تُ  : إف استصعتعجػاب شخط مقجر، أؼ
ا زعسػه في اآلية الدابقة بقػليع: "اعتخاؾ " لس"كيجكني :سيمػني. كىحا تحجٍّ ليع كبيخ. كلعمو قاؿتُ 

 !يػ يتحجاىع أف تدتصيع آليتيع ذلظ". فبعس آليتشا بدػء
 

بشاصيِتيا إفَّ " إنِّي تػكمُت عمى هللِا ربِّي وربِّكع ما ِمغ دابٍَّة إال ىػ آخٌح  56سػرة ىػد  11
 ربِّي عمى صخاٍط مدتؿيٍع "

  
لحيػاف. يقرج نفدو. آخح : مغ الشاس أك مغ ا: ربِّكع: اقخأىا بكدخ الباء. دابةربِّي كربِّكع 

يع. إفَّ يع كعيشُ : رأسُ قجمة شعخ الخأس. فبلف ناصية قػمو: مبشاصيتيا: متسكغ مشيا، كالشاصية
 ليحا تػكمت عميو.: ربَّكع. إف ربي عمى صخاط مدتؿيعك : إفَّ ربِّي ربِّي: ربسا يكػف التقجيخ

 
" فإْف تػلَّػا فقج أبمغُتكع ما ُأرسمُت بِو إليكع ويدتخمُف ربِّي قػًما غيَخكع وال  57سػرة ىػد 11

ونُو شيًئا إفَّ ربِّي عمى كلِّ شيٍء حؽيٌع "   تزخُّ
 

لمغائب أـ لمسخاشب؟ ػا؟ أؼ ىل ىي عخض: تُ تػلَّػا: ىل ىي بسعشى: أعخضػا، أـ بسعشى 
: ع، كما أنا إال مبمغ فقط. يدتخمْف ىجايتك : تتػلػا. أؼ ليذ عميّ السقرػد ىػ الثاني، كأصميا

طو، كىػ كشاية عغ القجرة. : يزع السحفػظ حيث ال يشالو إال حاف. حؽيعأؼ ييمككع كيدتخمْف 
 (.لع يقل: )إف ربي حؽيع عمى كل شيء
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يشاىع ِمغ " ولسَّا جاَء أمخُ  58سػرة ىػد 11 يشا ُىػًدا والحيَغ آمُشػا معُو بخحسٍة مشَّا ونجَّ نا نجَّ

 عحاٍب غميٍع "
 

" آمشػا". كنجيشاىع: كخر  :"نجيشا" أك بػ :: ضخؼ مشرػب متعمق بػأمخنا: بالعحاب. معو 
: الفعل مع الػاك. لع يقل: )نجيشاىع(. لع يقل: )بخحسة مشا مغ عحاب غميع(. قاؿ بعزيع

ا : نجيشاىع بخحسة مشالتقجيخ مغ عحاب الجنيا، كالثاني مغ عحاب اآلخخة. لعلنجيشاىع األكؿ 
 : أضفخىع بالخحسة كأنقحىع مغ العحاب.كنجيشاىع مغ عحاب أليع. السعشى

 
 " وتمَظ عاٌد جحُجوا بآياِت ربِّيع وعَرػا ُرُسَمُو واتََّبُعػا أمَخ كلِّ جبَّاٍر عشيٍج "  59سػرة ىػد 11

 
: عرػا رسػلو، مغ ا رسمو: كتمظ األمة. عرػ مؤنث بتأكيل األمة، أؼ اسع إشارة: تمظ 

ا لجسيع الخسل. باب إشبلؽ الكل كإرادة البعس، السيسا كأف عرياف رسػؿ كاحج يعّج عريانً 
السقرػد: : الخسل. اتبعػا أمخ كل جبار عشيج : عرػا رسػليع كمغ سبقو مغكقج يكػف السعشى

 زعساؤىع.
 

يع أال ُبعًجا وُأتِبُعػا في ىحه الجنيا لعشًة ويػـَ الؿيامِة أال إفَّ عاًدا كفُخوا ربَّ "  60سػرة ىػد 11
 لعاٍد قػـِ ىػٍد "

عػا يـػ الؿيامة لعشة أخخػ. ربيع: مفعػؿ بو بتزسيغ )كفخكا( : أؼ كأتبكيـػ الؿيامة 
دعاء عمييع  : كفخكا بخبيع. بعًجا لعاد:ىػ مشرػب بشدع الخافس، كالتقجيخ (. أكمعشى )جحجكا
: بجؿ مغ : لمتشبيو. بعًجا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. قـػأال ، أك تيجيج مغ هللا.مغ غيخ هللا

 (."عاد". لع يقل: )سحًقا لعاد
 



885 

 

" وإلى ثسػَد أخاىع صالًحا قاَؿ يا قػـِ اعُبجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو غيُخُه ىػ  61سػرة ىػد  11
 ا فاستغِفخوُه ثعَّ تػُبػا إليِو إفَّ ربِّي قخيٌب مجيٌب " أنذأكع ِمَغ األرِض واستعسَخكع فيي

 
(. أخاىع: أؼ مشيع. قارف 25كإلى ثسػد: أؼ: كأرسمشا إلى ثسػد )معصػؼ عمى اآلية  
: اعبجكا هللا ما لكع مغ إلو غيخه". الخسالة نفديا كإلى عاد أخاىع ىػًدا قاؿ يا قػـ: "50اآلية 

خمقكع.  : بجأ: ما لكع إلٌو غيُخه. أنذأكع" مخفػعة محبًل. التقجيخ"إلو :: صفة لػرسالة التػحيج. غيخه
لجعاء، : اقػـ استغفخكا ربكع ثع تػبػا إليو". مجيبكيا : "52فاستغفخكه ثع تػبػا إليو: قارف اآلية 

ي قخيب أجيب دعػة الجاع إذا دعاف" كإذا سألظ عبادؼ عشي فإنكىػ االستغفار. قاؿ تعالى: "
 .(186)البقخة 

 :استعسخكع
: أعسخ فبلف فبلنػًا داره، فيي لو ُعْسَخػ. كالُعْسَخػ ع، جعمكع فييا مجة أعساركع. يقاؿأعسخك -

 تججىا مبدػشة في كتب الفقو.
 : أشاؿ فييا أعساركع.أك -
األشجار، كالحخث، كحفخ األنيار : شمب مشكع عسارتيا، ببشاء السداكغ، كغخس أك -

 (.6/175، كأبػ حياف 2/218)الساكردؼ 
 

 كيصمق االستعسار اليػـ عمى االحتبلؿ، مغ باب التدتخ كالتجسل، كإف كاف ىػ الخخاب كالجمار. 
 

" قاُلػا يا صالُح قْج كشَت َمْخُجًػا فيشا قبَل ىحا أتشيانا أف نعبَج ما يعبُج آباؤنا  62سػرة ىػد  11
 وإنَّشا لفي شٍظ مسا تجعػنا إليِو مخيٍب "

 
 ػ يخكف أف ما يجعػىع إليو شخ. أؼ: خيبَت يئدشا مغ خيخؾ. كى: لمخيخ، كاآلف مخجًػا 

نا لفي شظ كإرجاءنا. لع يقل: )مغ قبل ىحا(. ما يعبج آباؤنا: مغ األصشاـ. كفي مػضع آخخ: "
يع   (.9مسا تجعػنشا إليو مخيب" )إبخـا
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 : " كإنا ".ففي األكلى: " كإنشا "، كفي الثانية

 : " تجعػنشا " أنتع.الثانيةي : " تجعػنا " أنت، كفكفي األكلى
 

: مػقع في الخيبة كالقمق. كقج تكػف الرفة تأكيًجا لمسػصػؼ، ألف الخيب بسعشى شظ مخيب
 الذظ.

 
" قاَؿ يا قػـِ أرأيُتع إْف كشُت عمى بيِّشٍة ِمغ ربِّي وآتاني مشُو رحسًة فَسغ  63سػرة ىػد  11

 َخ تخديٍخ "يشُرخني ِمَغ هللِا إْف عَرْيُتُو فسا َتديجونشي غي
 

ني مشو رحسة مغ قاؿ يا قـػ أرأيتع إف كشت عمى بيشة مغ ربي كآتا: "28قارف اآلية  
)بيشة( في ىحه اآلية خبلؼ )شظ( في اآلية : "كيا قـػ مغ يشرخني مغ هللا". 30عشجه"، كاآلية 

: أؼ اب هللا. فسا تديجكنشي غيخ تخديخ: يسشعشي مغ عحرحسة: نبػة. يشرخني مغ هللاالدابقة. 
فإف عريتو فسا تديجكنشي غيخ تخديخ، فسا تديجكنشي غيخ نقراف. كبيغ الديادة كالشقراف 

تديجكنشي إًذا  : أؼ إف اتبعتكع فسا. فسا تديجكنشي غيخ تخديخ(باؽ. لع يقل: )فسغ يشرخني مشوشِ 
 ، غيخ الشقراف!خديخغيخ ت

 
ػىا " ويا قػـِ ىحِه ناقُة هللِا لكع آيًة فَحُرو  64سػرة ىػد 11 ىا تأكْل في أرِض هللِا وال تَسدُّ

 بدػٍء ؼيأخَحكع عحاٌب قخيٌب " 
 

: أؼ في : تأكُل. عحاب قخيبكفي قخاءة( البلـ. آية: معجدة، عبلمة. تأكل: اقخأىا بدكػف )بجـد
 يبجك أنيع ىع الحيغ شمبػا معجدة الشاقة. الجنيا.

 
ـٍ ذلَظ وعٌج غيُخ مكحوٍب "" فَعقُخوىا فقاَؿ تستَّعػا في داِركع  65سػرة ىػد  11  ثبلثَة أيا
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فعقخكىا: فحبحػىا. عقخت الشخل: قصعتو مغ أصمو. عقخ الجابة: نحخىا. فقاؿ: أؼ  

: كعج ػف بعجىا. كعج غيخ مكحكب: لع يقل: تيمكصالح. داركع: دياركع، بمجكع. ثبلثة أياـ
 صادؽ.

 
يشا صالًحا والحيغَ  66سػرة ىػد 11 آمُشػا معُو بخحسٍة مشَّا وِمغ ِخْدِي  " فمسَّا جاَء أمُخنا نجَّ

 يػِمِئٍح إفَّ ربَّظ ىػ القػيُّ العديُد "
 

خدؼ ذلظ : مكشاىع كنجيشا صالًحا. خدؼ يػمئح: أؼ أىأمخنا: باإلىبلؾ. نجيشا صالًحا 
كدخ السيع، مزاؼ إليو. : اقخأىا ب(. يػمئحلع يقل: )مغ خدؼ يػمئح ، كلعمو يـػ الؿيامة.اليـػ

(. لع يقل: )إف ربظ قػؼ عديد(. 2/396خدِؼ يػَمئٍح، خدٍؼ يػَمئٍح )معجع القخاءات  كفي قخاءة:
قػؼ: يقػػ عمى  ".ػًدا كالحيغ آمشػا معو بخحسة مشاكلسا جاء أمخنا نجيشا ى: "58قارف اآلية 

: يعد مغ يذاء، كيحؿ إنجاء صالح كعمى كل شيء. العديد: في ذاتو، كالػاىب لسغ يذاء عًدا
 مغ يذاء.

 
 " وأخَح الحيَغ ضمُسػا الريحُة فأصبُحػا في دياِرىع جاثسيَغ " 67سػرة ىػد  11

 
(. كبلىسا جائد، ألف 94كفي مػضع آخخ: "كأخحت الحيغ ضمسػا الريحُة" )ىػد  

ػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث. الريحة: صػت ُميمظ. ، ؼيجالريحة مؤنث مجازؼ أؼ غيخ حؿيقي
: ىمكى ىامجيغ. كمشو: الجثساف: اآلية: "ديارىع". جاثسيغحه "، كفي ى: "داركع65في اآلية 

يغ كفخكا، مفعػؿ بو مقجـ. : الحالريحة الحيغ ضمسػا. الحيغ ضمسػا: كأخحت الجثة. لع يقل
 : فاعل مؤخخ.الريحة

 
 " كأْف لْع َيْغَشػا فييا أال إفَّ ثسػَد كفُخوا ربَّيع أال ُبعًجا لثسػَد " 68سػرة ىػد 11
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كتشبيو، ذكخت : استفتاح لع يؿيسػا فييا كلع يعسخكىا. أال: لع يكػنػا فييا، يالع يغشػا في 

: جحجكا ربيع أال ُبعًجا لعاٍد قػـِ ىػد". كفخكا ربيع أال إف عاًدا كفخكا: "60مختيغ. في اآلية 
 لع يقل: أال ُبعًجا ليع. ربيع، أك كفخكا بخبيع.

 
َع بالُبذَخى قاُلػا سبلًما قاَؿ سبلـٌ فسا لِبَث أْف " ولقْج جاءْت ُرُسُمشا إبخاـي 69سػرة ىػد  11

 جاَء بعجٍل حشيٍح "
 

يع. البذخػ رسمشا: مبلئكتشا.   يع: معشاه: أب رحيع: أب ـر : بالػلج، أك بيبلؾ قـػ إبخـا
 سبلـٌ ".سبلًما قاؿ سبلـٌ : يرح أف تقػؿ: "سبلًما" أك: " لػط، أك بكمييسا. قالػا

سبلًما، أك ىػ في مػضع السفعػؿ لمقػؿ، إذا كاف حكاية لسعشى : سمسشا عميظ كالتقجيخ 
: قمت حًقا كإخبلًصا. كلػ  حكاية لمفطيع. فإذا قاؿ لظ رجل: ال إلو إال هللا، فقج تقػؿما قالػا، ال

 حكيت لفطو لع يرح أف يعسل ؼيو القػؿ.
أمخؼ أك أمخكع أك سبلـٌ" : خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه : كقػلو: "سبلًما": مفعػؿ مصمق. " 
 : عميكع سبلـ.بلـ. أك ىػ مبتجأ لخبخ مححكؼ، أؼأمخنا س
كنرب "سبلًما" يجؿ عمى التججد، كرفع "سبلـٌ" يجؿ عمى الثبػت كاالستقخار )أبػ حياف  

(. كبعبارة أخخػ فإف رفع السرجر أبمغ مغ نربو، ألف الخفع ؼيو تشاسي معشى الفعل، 6/179
يع ردَّ التحية بأحدغ مشيا )تفديخ ابغ عاشػر ت. كىحا يعشي أف إفيػ أدؿ عمى الجكاـ كالثبا بخـا

12/116.) 
(. 3/207كإما بكػنو مرجًرا لفعل مححكؼ )البخىاف  كالحاصل أف نربو إما بالقػؿ، 

يع. حشيح : مذػؼ، أك حاّر، ُحفخ لو في األرض ثع ُغعَّ فييا. يخيج تقجيسو ليع مغ جاء: أؼ إبخـا
 : شبيخ كمصبػخ.فعيل بسعشى مفعػؿ، أؼ: محشػذ، كسا يقاؿ: باب الزيافة. حشيح
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" فمسا رأى أيجَييع ال َتِرُل إليِو َنِكَخُىع وأوجَذ مشيع ِخيفًة قالػا ال َتَخْف  70سػرة ىػد  11
 إنَّا ُأرسمشا إلى قػـِ لػٍط "

 
ع أنيع : إلى العجل الحشيح، إلى الصعاـ. فيع مبلئكة ال يأكمػف. كلع يكغ يعمال ترل إليو 

دمييغ. نكخىع: أنكخىع، نفخ مشيع. أكجذ: أضسخ. خيفة: خػًفا. آيع أتػه في صػرة مبلئكة، ألن
 : إلىبلكيع. إلى قـػ لػط

 
خناىا بإسحاَؽ وِمغ وراِء إسحاَؽ يعقػَب " 71سػرة ىػد 11  " وامخأُتُو قائسٌة فزِحكْت ؼبذَّ

 
يع.   ئسة ترمي، أك قائسة كبلميع، أك قا: مغ كراء الدتار تدسع قائسةامخأتو: امخأة إبخـا

: قيل أصمو سخكًرا بالػلج أك تعجًبا. إسحاؽ : سخكًرا بسا سيحّل بقػـ لػط، أكتخجميع. ضحكت
سخَّت كضحكت كسحقت بالزحظ. يعقػب: مغ أنو يعقب إسحاؽ. إسحاؽ: أف سارة زكجة 

إسحَق (. ػبَ ككراَء إسحَق يعقكلجىا. يعقػب: كلج إسحاؽ. مغ كراء: مغ بعج. لع يقل: )
ع مغ الرخؼ، عمى تقجيخ فعل مجخكر بالفتحة بجؿ الكدخة ألنو مسشػ كل مشيسا : يعقػبَ ك 

ذخناىا بيعقػب. كقاؿ بعس العمساء: ىػ مشرػب عمى تقجيخ فعل مححكؼ: ككىبشا : كبمححكؼ
 : يعقػُب بالخفع عمى االبتجاء.  ليا يعقػَب. كفي قخاءة

 
 أألُج وأنا عجػٌز وىحا َبْعمي شيًخا إفَّ ىحا لذيٌء عجيٌب " " قالْت يا َوْيمتا 72سػرة ىػد  11

  
: الػيل في األصل ؼيو معشى الؿبح كالتحدخ. لع تقرج الجعاء عمى نفديا يا كيمتا 

ما يعجبَغ مشو. كلكغ السقرػد بالػيل، ألف ىحه الكمسة تخف عمى أفػاه الشداء إذا شخأ عمييغ 
: بعل، ألنو استغشى قاؿ لمتيغ أك لمشخلػز. كمشو ي: زكجي. كبلىسا عجىشا: التعجب. بعمي

حاؿ. : مشرػب عمى اليػف، أؼ استغشى عغ الكمفة. شيًخابساء الدساء عغ ماء األنيار كالع
 : كىحا بعمي شيٌخ، بجؿ مغ بعمي أك خبخ ليحا. كفي قخاءة : شيٌخ، كالتقجيخ
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ىَل البيِت إنَُّو حسيٌج  وبخكاُتُو عميكع أ" قاُلػا أتعجبيَغ ِمغ أمِخ هللِا رحسُة هللاِ  73سػرة ىػد  11

 مجيٌج "
ا : ىحسمظ السعجدات. رحسة هللا كبخكاتو: كىػ الحؼ يسمظ الدشغ كيأتعجبيغ مغ أمخ هللا 

ـ كرحسة هللا كبخكاتو. أىل البيت: يا أىل البيت. : كعميكع الدبلجدء مغ رد الدبلـ عشج السدمسيغ
 السجج؟ يبجك أف السعشى في اآلية ىػ األكؿ.: ىشا ىل ىي مغ الجػد أـ مغ مجيج

 
وُع وجاءتُو البذَخى يجادُلشا في قػـِ لػٍط " 74سػرة ىػد  11  " فمسَّا ذىَب عغ إبخاـيَع الخَّ

 
 "؟أيغ جػاب "لسا 
 (، أؼ كضع السزارع مػضع الساضي."يجادلشا": بسعشى )جادلشا -
 جاء يجادلشا.: أخح يجادلشا، أك عاد يجادلشا، أك أك: مححكؼ تقجيخه -
 (.6/185اجتخأ عمى الخصاب كصار يجادلشا )أبػ حياف : تقجيخه : أك -

 
 : إذا بو يجادلشا، وهللا أعمع.أك

الخكع: الخػؼ، الفدع. جاءتو البذخػ: بالػلج ككلج الػلج )بإسحاؽ كيعقػب(. لع يقل: )فمسا ذىب 
يع  (. الخكع عغ إبخـا

 
 اٌه ُمشيٌب "" إفَّ إبخاـيَع لحميٌع أوَّ  75سػرة ىػد 11

 
لتأسف عمى الشاس لخقة قمبو. : كثيخ التأكه كاع في االنتقاـ مغ السديء. أكَّاه : ال يدخ حميع 

 اع إلى هللا. : رجّ مشيب
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" يا إبخاـيُع أعِخْض َعغ ىحا إنَُّو قج جاَء أمُخ ربَِّظ وإنَّيع آتييع عحاٌب غيُخ  76سػرة ىػد 11
 مخدوٍد "

 
يعيا إبخ   يع. أعخض عغ ىحاأؼ كقاؿ : ـا : أعخض عغ هللا، أك كقالت السبلئكة: يا إبخـا

 .فاعل لػ: آتييع: (. عحابلسجادلة في قـػ لػط. جاء أمخ ربظ: بالعحاب. لع يقل: )كإنو آتييعا
 

" ولسَّا جاءْت ُرُسُمشا ُلػًشا ِسيء ِبيع وضاَؽ ِبيع َذْرًعا وقاَؿ ىحا يػـٌ  77سػرة ىػد  11
 عريٌب "

 
 (.33ا لػشػًا سيء بيع كضاؽ بيع ذرًعا" )العشكبػت : " كلسا أْف جاءت رسمشفي مػضع آخخ

 (.665/ 2"، ككبلىسا جائد )ِمبلؾ التأكيل ففي األكلى: "كلسا"، كفي الثانية: "كلسا أفْ 
 :كمثمو في قػلو تعالى

 (.96" فمسا أف جاء البذيخ" )يػسف  -
 (.19ر" )القرز " فمسا أف أراد أف يبص -

يع يًجا، كالحرع مغ الحراع. : ضاؽ بسا يعخفو مغ قػمو. ضاؽ بيع ذرًعامشيع، ل: تأذػ سيء بيع
 : شجيج يذجُّ األعراب كيػتخىا.عريبذرًعا: تسييد مشرػب. 

 
" وجاَءُه قػُمُو ُيْيَخُعػَف إليِو وِمغ قبُل كاُنػا يعسمػَف الديئاِت قاَؿ يا قػـِ  78سػرة ىػد  11

 ُقػا هللَا وال ُتخدوِف في َضيفي أليَذ مشكع رجٌل رشيٌج " ىؤالِء بشاتي ىغَّ أشيُخ لكع فاتَّ 
 

كقبُل كانػا ا مع رعجة، شمًبا لمفاحذة. إليو: إلى لػط. لع يقل: ): يدخعػف إسخاعً ُييخعػف  
: بشاتي أك بشات قػمي، ألف (. كانػا يعسمػف الديئات: كانػا يأتػف الحكػر. بشاتييعسمػف الديئات

ال  :الحكػر في أدبارىع. ال تخدكفِ  : مغ أف تأتػاشفقة كرعاية. أشيخ لكعػمو كاألب الشبي في ق
َب مغ اجتساعيع عمى السشكخ. تييشػِف، ال تحّلػِف. رجل رشيجتفزحػِف، ال  : أؼ مؤمغ. تعجَّ
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: في عمع االقتراد ىشاؾ فخض اإلنداف االقترادؼ الخشيج، أك الخجل رجل رشيج 
لعخبية، ككحلظ في قج تصمق كيخاد بيا اإلنداف، في المغة ا" الخشيج، ألف كمسة "رجل االقترادؼ

 .Homme: المغة الفخندية
 ".ى هللا عميو كسمع في عمع السيخاث: "أكلى رجٍل  ذَكخٍ كمشو قػلو صم 

 
 " قاُلػا لقج عمسَت ما لشا في بشاِتَظ ِمغ حقِّ وإنََّظ لتعمُع ما نخيُج " 79سػرة ىػد 11

ة، كشاية عغ رغبتيع في الحكػر. كربسا تكػف عمى بابيا، : حاجة، أك ىي كمسة ممصفحق 
كربسا يكػف ىحا مغ باب  فيع بالغػا حتى رأكا أف ال حقَّ ليع في البشات، إنسا حقيع في الحكػر!

 قاؿ: مغ حّق، كلع يقل: مغ حّع. التيكع.
 

 " قاَؿ لػ أفَّ لي بكع قػًة أو آِوي إلى ركٍغ شجيٍج " 80سػرة ىػد  11
 

أف لي بكع قػة، أك لػ أنشي آكؼ إلى ركغ شجيج. لػ أتقػػ بكع أك بغيخكع. أؼ لػ : لػ أؼ 
اؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو بكع كلكشتع سشًجا لي، كلكغ. ق لع تكغ لكع ىحه العادة الخبيثة لتقػيتُ 

 (. ػًا لقج كاف يأكؼ إلى ركغ شجيج )صحيح البخارؼ، أنبياء، كتفديخ: يخحع هللا لػشكسمع
 

" قالػا يا لػُط إنَّا ُرُسُل ربَِّظ لغ َيِرُمػا إليَظ فأْسِخ بأىِمَظ بِقْصٍع ِمَغ الميِل  81ة ىػد سػر  11
ْبُح  ْبُح أليَذ الرُّ وال يمتفْت مشكع أحٌج إال امخأَتَظ إنَُّو مريُبيا ما أصاَبيع إفَّ مػعَجىُع الرُّ

 بقخيٍب "
 

: ِسْخ ليبًل. قصع: قصعة، جدء. لع يقل: قالػا: أؼ السبلئكة. لغ يرمػا إليظ: بسكخكه. أْسخِ  
: مػعج ىبلكيع. تيجيج باليبلؾ، كتيجيج آخخ بقخب )إنو مريبيا ما سيريبيع(. مػعجىع

 اليبلؾ.
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يٍل  " فمسَّا جاَء أمُخنا جعمشا عالَييا سافَميا وأمصْخنا عمييا 82سػرة ىػد  11 حجارًة ِمغ ِسجِّ
 َمشُزػٍد "
ارة بالسصخ لكثختيا كشجتيا. : شبو الحجقـػ لػط. أمصخنا أمخنا: بالعحاب. جعمشا: قخػ  

 : بعزو عمى بعس، مرفػؼ.ار. مشزػدشيغ مصبػخ بالشار كالفخّ : يلسجّ 
 

مًة عشَج ربَِّظ وما ىي ِمَغ الطالسيَغ ببعيٍج " 83سػرة ىػد  11  " مدػَّ
 

مة: ُمَعمَّسة، كىي صفة لػ "حجارة"   الحجارة، أك : تعػد عمى. ىيفي اآلية الدابقة مدػَّ
 (.تعػد عمى قخػ قػـ لػط. الطالسيغ: السذخكيغ. لع يقل: )ببعيجة

 
" وإلى َمْجَيَغ أخاُىع ُشَعيًبا قاَؿ يا قػـِ اعبُجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو غيُخُه وال  84سػرة ىػد  11

 محيٍط "َتْشُقرػا الِسكياَؿ والِسيداَف إنِّي أراكع بخيٍخ وإنِّي أخاُؼ عميكع عحاَب يػـٍ 
 

ؼ رسػاًل مشيع. السكياؿ : أ(. أخاىع25كإلى مجيغ: أؼ كأرسمشا، معصػؼ )اآلية  
: سعة مغ (. أراكع بخيخ85، األعخاؼ 152: في مػضع آخخ "الكيل كالسيداف" )األنعاـ كالسيداف

مشو أحج. كىحا  : ال يفمترخز مغ الدعخ. أخاؼ عميكع: لػ خالفتع. عحاب يـػ محيطالخزؽ، ك 
: غبلء األسعار، عحاب االستئراؿ في الجنيا، عحاب اآلخخة. يفيع مغ اآلية ؼيو أقػاؿالعحاب 

أف رسالة شعيب رسالة اقترادية تسشع نقز السكياؿ كالسيداف، كأمػًرا أخخػ، سيخد ذكخىا في 
 كلكشي أخاؼ عميكع عحاب يـػ محيط. ،لعل السعشى: أراكع اآلف بخيخ اآلية التالية.

 
يا قػـِ أوُفػا الِسكياَؿ والسيداَف بالِقْدِط وال َتْبَخُدػا الشاَس أشياَءىع وال " و  85سػرة ىػد 11

 تعَثػا في األرِض مفدجيَغ "
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أكفػا: عكذ: "تشقرػا" في اآلية الدابقة. القدط: العجؿ. تبخدػا: تشقرػا. أشياءىع:  
يعثػف فداًدا:  ال تعثػا فداًدا: مفعػؿ مصمق. .حاؿ: حقػقيع. ال تعثػا: ال تفدجكا. مفدجيغ

  مفعػؿ ألجمو.
ًرا البخذ كالطمع كالفداد، مغ ىحه اآلية نفيع أيًزا أف الخسالة االقترادية لذعيب تسشع أي

 باإلصبلح.   كتأمخ
 

 " بؿيَُّة هللِا خيٌخ لكع إْف كشُتع مؤمشيَغ وما أنا عميكع بحؽيٍع " 86سػرة ىػد  11
 

 :كالسيداف. حؽيع ما يبؿيو هللا لكع بعج إيفاء الشاس حقػقيع بالسكياؿ: بؿية هللا 
 حؽيع مغ عحاب هللا أف يشالكع. -
 حؽيع لشعع هللا أف تدكؿ عشكع. -
 حؽيع مغ البخذ كالتصؽيف إف لع تصيعػا ؼيو ربكع. -
 

" قالػا يا ُشعيُب أصبلُتَظ تأمُخَؾ أْف نتخَؾ ما َيعبُج آباؤنا أو أْف نفعَل في  87سػرة ىػد  11
 أمػاِلشا ما نذاُء إنَّظ ألنت الحميُع الخشيُج " 

 
(، كلػ أدت إلى الطمع كالبخذ. كىػ ىع يخيجكف حخية كاممة )ليبخالية راديكالية متصخفة 

ؿ حخية غيخ مصمقة. كىحا مػجػد في جسيع الشطع يشبو إلى أف حخية الترخؼ في األمػا
االقترادية، حتى الخأسسالية أك الميبخالية مشيا، بصخيقة أك بأخخػ، بجرجة أك بأخخػ، بصخؽ 

 ضاىخة أك خؽية.
: مغ بخذ أك تصؽيف، ألصشاـ. نفعل في أمػالشا ما نذاء: مغ اصبلتظ: ديشظ. ما يعبج آباؤنا

دنانيخ  جنانيخ، ككانػا يبخدكف أك يقخضػف أك قصع لمجراىع كالأك تبلعب بالسكاييل كالسػازيغ، 
الغر كالدخقة كالتبلعب بالشقػد. جسمة "أف نفعل"  الحىب كدراىع الفزة. كىحا ضخب مغ

لظ النقمب "، كلػ كانت كحمعصػفة عمى جسمة "ما يعبج"، كليدت معصػفة عمى "أف نتخؾ
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غػّؼ، فيػ قػؿ عمى شخيق : أنت الدؽيو الؼالسعشى. الحميع الخشيج: يقػلػف ذلظ استيداًء، أ
الحميع:  ة السشفمتة.: كأف الخشج عشجىع يعشي الميبخالي(. الخشيج4/564الشؿيس )الشكت لمسجاشعي 

صبلح الخشج:  غ ىػ حدغ التجبيخ في أمػر الساؿ.الخشيج: مَ  ىشا بسعشى العاقل، ذؼ الحمع.
الخشج مغ مرصمحات عمع االقتراد، كرسالة شعيب كسا قمشا ليا مزسػف اقترادؼ  الساؿ.

 كاضح، كمتسيد عغ سائخ الخساالت األخخػ. أما اإلسبلـ فيػ أشسل، أؼ يتزسغ ذلظ كزيادة.
 

" قاَؿ يا قػـِ أرأيُتع إْف كشُت عمى بّيشٍة ِمغ ربِّي ورزقشي مشُو رزًقا حدًشا وما  88سػرة ىػد 11
 أخالَفكع إلى ما أنياكع عشُو إْف أريُج إال اإلصبلَح ما استصعُت وما تػؼيقي إال باهللِ  أريُج أفْ 

 عميِو تػكمُت وإليِو أنيُب "
حبلاًل، كربسا يقرج بالخزؽ الحدغ: : مااًل بخىاف، رسالة، نبػة. رزًقا حدًشا: بيشة مغ ربي 

لساؿ الكبار. كىحا مغ تتسة : كاف شعيب كثيخ الساؿ، أؼ مغ أرباب االشبػة. قاؿ ابغ عباس
: أخالفكع إلى ارتكاب ما أنياكع عشو، كسا يفعل ادية. أخالفكع إلى ما أنياكع عشورسالتو االقتر

: كىحا أيًزا مغ السرصمحات ف عغ أعساؿ كىع يأتػنيا. اإلصبلحبعس الستشفحيغ الحيغ يشيػ 
". فيػ يخيج في األرض مفدجيغ: "كال تعثػا 85ية الدياسية كاالقترادية حتى يػمشا ىحا. في اآل

 صبلح كمكافحة الفداد. عميو تػكمت: ال عمى غيخه. إليو أنيب: ال إلى غيخه. لع يقل: )كإليواإل
: أرأيتع إف كشت عمى بيشة مغ ربي كرزقشي ىشاؾ مححكؼ تقجيخه أنبت(. لع يقل: )عميو أتػكل(.

أيعقل أف أتخككع تعبجكف األصشاـ، مشو رزًقا حدًشا أيعقل أف أشخؾ بو، أك أعجؿ عشو إلى غيخه، 
 كتفعمػف السشكخات كالكبائخ االقترادية كغيخىا؟

 
" ويا قػـِ ال َيجخمشَّكع ِشقاقي أْف ُيريَبكع ِمثُل ما أصاَب قػـَ نػٍح أو قػـَ  89سػرة ىػد  11

 ٍح وما قػـُ لػٍط مشكع ببعيٍج " ىػٍد أو قػـَ صال
: السعشى: ال يحسمشكع عمى اإلجخاـ. شقاقي: معاداتي. أؼيجخمشَّكع: ال يحسمشَّكع. لعل ال  

: إلخ. لع يقل: )أك قػـ لػط(. لع يقل ال يحسمكع ذؾ عمى الكفخ ؼيريبكع مثل ما أصاب ...
 :)ببعيجيغ(، كؼيو قػالف
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 211( قـػ لػط )أنسػذج ص ديارؼيو إضسار تقجيخه: كما إىبلؾ قـػ لػط، أك: كما مكاف ) -
 : في الدماف، أك في السكاف.لػط. ببعيج (، أك: كما أمخ قـػ

لسفخد كالسثشى كالجسع. قاؿ تعالى: "كالسبلئكة بعج ذلظ ضييخ" )التحخيع " يدتػؼ ؼيو ا"فعيل -
 (. 211( )أنسػذج ص 17(، "عغ اليسيغ كعغ الذساؿ قعيج" )ؽ 4

 أقػؿ: )بعيج(: مبشي عمى لفع )قػـ(، كليذ عمى معشاه.
 

 ي رحيٌع ودوٌد "بَّكع ثع تػُبػا إليِو إفَّ ربِّ واستغِفُخوا ر "  90سػرة ىػد 11
 

: يقبل استغفاركع : )إنو رحيع كدكد(. كلع يقل: )إف ربكع رحيع كدكد(. رحيع كدكدلع يقل 
 كتػبتكع. 

 
ضعيًفا ولػال  ا مسا تقػُؿ وإنَّا لشخاَؾ فيشا" قالػا يا ُشعيُب ما نفقُو كثيخً  91سػرة ىػد  11

 ْسشاَؾ وما أنَت عميشا بعديٍد "  رىُصَظ لَخجَ 
 

لع يقل: فسا أنت عميشا : قتمشاؾ رمًيا بالحجارة. رىصمظ: جساعتظ، عذيختظ. رجسشاؾ 
 لعل التقجيخ: كإنا لشخاؾ فيشا ضعيًفا كما أنت عميشا بعديد كلػال رىصظ لخجسشاؾ! بعديد.

 
واتَّخحتسػُه وراَءكع ِضْيخًيا إفَّ ربِّي " قاؿ يا قػـِ أرىصي أعدُّ عميُكع ِمَغ هللِا  92سػرة ىػد  11

 بسا تعسمػَف محيٌط "
 

آلية الدابقة: "كلػال رىصظ لخجسشاؾ". قالػا: "لػال : في اأرىصي أعد عميكع مغ هللا 
: َمشدًيا، اشخحتع أمخه كراء ضيػركع، أك إف قػمو كلع يخاعػا حق هللا. ضيخًيا"، راعػا رىصظ

: أؼ هللا. اتخحتسػه كراءكع ضيخًيا: كتفيتع تخكتسػه. كاتخحتسػهكإف ا احتجتع إليو استعشتع بو،
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بأعسالكع كمجازيكع عمييا. لع يقل: )إف ربي محيط بسا : ا. محيطأَكاتخحتسػه كراءكع ضيخيً 
    (.تعسمػف 

 
" ويا قػـِ اعسُمػا عمى مكانِتكع إنِّي عامٌل سػَؼ تعمسػَف َمغ يأتيِو عحاٌب  93سػرة ىػد  11

 غ ىػ كاذٌب وارتِقُبػا إنِّي معكع رقيٌب "ُيخديِو ومَ 
 

خيًبا يتحجث فييا شعيب. مخات، في كل آية تق 6: تكخر ذكخىا عمى لداف شعيب يا قـػ 
أؼ إني عامل عمى مكانتي. السكانة: السشدلة، التسكغ. يخديو: يفزحو، ُيحّلو. : إني عامل

عحاب يخديكع(. لع يقل: )كسػؼ  تطخكا. كىحا تيجيج ككعيج. لع يقل: )سػؼ يأتيكع: انارتقبػا
رة. كلكغ ؼيو تيجيج مبصغ. لع يقل: (. ؼيو تمصف مع الخرع في السحاك تعمسػف أنكع كاذبػف 

 لع يقل: )ارتقبػا(. (.)إني معكع مختقب(. لع يقل: )إني رقيب معكع
 

يشا ُشعيًبا والحيَغ آمُشػا معُو بخحسٍة مشَّا 94سػرة ىػد 11 وأخحِت الحيَغ  " ولسَّا جاَء أمُخنا نجَّ
 ضمُسػا الريحُة فأصبُحػا في ديارىع جاثسيَغ "

 
أخحت:  : "نجيشا".ىبلؾ. معو: ضخؼ مشرػب متعمق بػ: "آمشػا" أك بػ: بالعحاب كاإلأمخنا 
الريحة فأصبحػا في ديارىع جاثسيغ". كفي مػضع كأخح الحيغ ضمسػا : "67في اآلية  أىمكت.

: الحيغ (. الحيغ ضمسػا37، كالعشكبػت 91ك 78عخاؼ األآخخ: "فأصبحػا في دارىع جاثسيغ" )
(. أؼ نجيشا السؤمشيغ )كأخحنا الحيغ ضمسػا بريحة مشا :لع يقلكفخكا كضمسػا أنفديع كغيخىع. 

كىحا ىػ الذأف دائًسا في القخآف. الشجاة لمسؤمشيغ كلػ  جاثسيغ: ىامجيغ، ميتيغ. كعاقبشا الكافخيغ.
 ضعفاء، كالعحاب عمى الكافخيغ كلػ أقػياء.

 
 " كأْف لع يغَشػا فييا أال ُبعًجا ِلَسْجَيَغ كسا َبِعجْت ثسػُد "  95سػرة ىػد 11
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قة. ىي القرة قبل الداب: لع يعيذػا، لع يشعسػا، لع يؿيسػا، لع يكػنػا. قرة ثسػد يغشػالع  
 :أال بعًجا: جاءت أيًزا في اآليات التالية

 (.60" أال بعًجا لعاد" )اآلية  -
 (.68" أال بعًجا لثسػد" )اآلية  -

ليذ ىحا دعاًء مغ هللا عمييع، البج أنو مغ كبلـ السبلئكة، ألف البذخ يجعػف هللا، وهللا  
 ُأبعجت ثسػد(. لع يقل: )كسا : كغ ؼيكػف.ػ، فإذا أراد شيًئا فإنو يقػؿ لوال يجع

 
 " ولقْج أرَسْمشا ُمػسى بآياِتشا وُسمصاٍف ُمبيٍغ " 96سػرة ىػد 11

 
 : سمصاف الشبػة.شا السعشػية كالحدية. سمصاف مبيغ: بسعجداتيآياتشا 

 
 " إلى ِفخعػَف وممئِو فاتَّبُعػا أمَخ ِفخعػَف وما أمُخ ِفخعػَف بخشيٍج " 97سػرة ىػد 11

في آية قريخة ثبلث مخات. لع يقل: )فاتبعػا أمخه كما أمخه بخشيج(.  : تكخر ذكخهفخعػف  
 : أكامخه. السؤل: الدعساء. أمخ فخعػف 

: اإلنداف االقترادؼ الخشيج. أؼ كمشوالخشج: صبلح الساؿ. الخشج مرصمح فقيي كاقترادؼ. 
 الحؼ يترخؼ حدب قػاعج الخشاد كالسرمحة. الخشج مرصمح في االقتراد اإلسبلمي كغيخ

 اإلسبلمي، كلكغ مزسػنو يختمف بيشيسا.  
 

ـُ قػَمُو يػـَ الؿيامِة فأورَدىع الشاَر وبئَذ الِػْرُد الَسػُروُد  " 98سػرة ىػد  11  " َيْقُج
 (.يقجـ: يتقجـ )أؼ فخعػف(. لع يقل: )فيػردىع 

ظ مغ سا في ذل"، لتحقق كقػعو ال محالة، فكأنو قج كقع، كلكردىعفأعجؿ عغ: )فيػردىع( إلى: "
(. كىحا بقرج تحخيزيع عمى اإليساف، الحؼ ىػ نافعيع 6/205اإلرىاب كالتخػيف )أبػ حياف 

كيدتعسل في : قرج الساء، ي الجنيا كاآلخخة. الػرد السػركد: السجخل السجخػؿ. الػركد: أصموف
 (.بئذ الػرد السػركد: )غيخه اتداًعا. لع يقل
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         لعشًة ويػـَ الؿيامِة بئَذ الخِّْفُج الَسخفػُد "" وُأْتِبُعػا في ىحِه  99سػرة ىػد  11

ة : الغخؽ. لعشأتبعػا: أؼ قـػ فخعػف. ىحه: الجنيا. كيـػ الؿيامة: لعشة أخخػ. لعشة الجنيا 
: بئذ ذ الخفج السخفػد: في آخخ اآلية الدابقة: العصاء الُسعصى. بئ: الشار. الخفج السخفػداآلخخة

 (، قارْف اآلية الدابقة.غخارىا ككزنيا. لع يقل ىشا: )كبئذ الخفج السخفػدي عمى الػرد السػركد. في
 

ُو عميَظ مشيا قائٌع وحريٌج " 100سػرة ىػد  11  " ذلَظ ِمغ أنباِء الُقخى نقرُّ
 

باٍؽ، ببعس آثاره : ل: )مشيا قائٌع كمشيا حريٌج(. قائعٌ : لع يقالقخػ: األمع. مشيا قائع كحريج
: مشيا قخػ قائسة كلكشيا يبَق لو أثخ. كربسا يكػف السعشى ، ىالٌظ، لع: دارٌس كججرانو. حريجٌ 

خخبة. كىحا يعشي أنيسا صفتاف لسػصػؼ كاحج. كعمى السعشى األكؿ ىسا صفتاف لسػصػفيغ 
 مختمفيغ.

 
 (.105شيع شقيّّ كسعيٌج" )اآلية فسكمشو قػلو تعالى: "

 
يع فسا أغشْت عشيع آليُتيع التي " وما ضمسشاُىع ولكْغ ضمُسػا أنفدَ  101سػرة ىػد  11

 يْجُعػَف ِمغ دوِف هللِا ِمغ شيٍء لسَّا جاَء أمُخ ربَِّظ وما زاُدوىع غيخ َتْتِبيٍب "
 

نيا. أمخ ربظ: بالعحاب : يْجعػ آليتيع التي يجعػف مغ دكف هللا: أصشاميع. يْجعػف  
ما زادكىع غيخ نقراف. لع : كاإلىبلؾ. زادكىع: زادتيع آليتيع. تتبيب: تخديخ، خدخاف. كأنو قاؿ

 (.يقل: )بل مازادكىع غيخ تتبيب
 

 " وكحلَظ َأْخُح ربَِّظ إذا أخَح الُقخى وىي ضالسٌة إفَّ أخَحُه أليٌع شجيٌج "  102سػرة ىػد  11
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" تكخر ثبلث مخات في ىحه اآلية القريخة. كىػ تكخار فشي جسيل غيخ لفع "أخح: عقاب. أخحُ 
غ ربشا أخخْجشا مسذخكيغ. القخػ: السخاد: أىميا، األمع. قاؿ تعالى: "في اآلية تعخيس بالمعيب. 

 (.75ىحه القخية الطالِع أىمػُيا" )الشداء 
 

 : أىل القخية.(، أؼ82يػسف كمثل ذلظ قػلو تعالى: "كاسأؿ القخية" )
 

 " إفَّ في ذلظ آليًة لَسغ خاَؼ عحاَب اآلخخِة ذلَظ يػـٌ مجسػٌع لُو الشاُس  103سػرة ىػد 11
 وذلظ يػـٌ مذيػٌد "

 
آلخخة، يػـ الحذخ كالحداب. : أؼ يـػ اخًة، لجرًسا. يػـ مجسػع لو الشاس: لعبآليةً  
 أيًزا. : يذيجه أىل الدساء مذيػد

 
خُه إال ألَجٍل معجوٍد "   104سػرة ىػد 11  " وما نؤخِّ

 
. يفيع مغ ىحه الرياغة أف ىحا اليـػ مؤخخ، ما نؤخخه  كلكغ أجمو : ما نؤخخ ىحا اليـػ

: ج هللا. كأف ىحا اليـػ حاّؿ. مشو: قخض حاّؿ: أؼ تحت الصمب. قخض مؤجلقخيب كمعمـػ عش
. معجكد أؼ إلى أجل : أؼ غيخ مػزكنة. كاف الػزف : أؼ لذ بعيًجا. كمشو: نقػد معجكدةمعمـػ

في  ، نذاىجىاالػرؾية أسيل إذا كثخت كسية الشقػد. كاآلف تػجج آالت سخيعة جًجا لعّج الشقػد
 .عمى كجو الخرػص البشػؾ

 
 " يػـَ يأِت ال َتكمَُّع نفٌذ إال بإذنِو فسشيع شقٌي وسعيٌج " 105سػرة ىػد  11
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كمشيع سعيج. كقج سبقت اآلية  : مشيع شقي،َتكمَُّع: تتكمَُّع. مشيع شقي كسعيج : يأتي.يأتِ  
إلى الجسع. ثع عاد إلى السفخد  (: "مشيا قائع كحريج". مشيع: عجؿ عغ السفخد )نفذ100

 (.جـ الذقي لكثخة األشؿياء. لع يقل: )فسشيع أشؿياء كسعجاء(. كلعمو ق)شقي، سعيج
 

 " فأمَّا الحيَغ َشُقػا ففي الشاِر ليع فييا زفيٌخ وشييٌق " 106سػرة ىػد  11
 

اد الشفذ. مدتسج أصبًل مغ نييق : صػت استخدزفيخ: صػت إخخاج الشَفذ. شييق 
قج يكػف السقرػد: زفيخىع نار ىحا الرػت، كالذييق آخخه. ( الحسار. فالدفيخ أكؿ )صػت

 كشييقيع نار!
 (. الحؼ شقي فأما(. لع يقل: )قي ففي الشار لو فييا زفيخ كشييقفأما الذلع يقل: )

 
كىحا السعشى لمدفيخ كالذييق ىػ األقخب إلى االستعساؿ السعاصخ، غيخ أف كتب التفديخ  

. فالدفيخ عشج بعزيع ىػ الرػت الذجيج  تحكخ معاني أخخػ مختمفة قج ال تخصخ في بالشا اليـػ
كالذييق ىػ الرػت الزعيف، أك الدفيخ في الحمق كالذييق في الرجر، أك الدفيخ ىػ تخدد 

 الشفذ مغ شجة الحدف كالذييق الشفذ الصػيل السستج.
 

" خالجيَغ فييا ما دامِت الدسػاُت واألرُض إال ما شاَء ربَُّظ إفَّ ربََّظ فعَّاٌؿ  107سػرة ىػد 11
 ِلَسا يخيُج " 

 
: الباقي في أمج ما، فخؽ بيغ الخالج كالجائع، فالخالجالبقاء في أَمج ما. ىشاؾ  :الخمػد 

أقػؿ: قج يكػف  أنو خالج.كالجائع: الباقي أبًجا. كلحلظ يػصف تعالى بأنو دائع، كال يػصف ب
جيغ فييا ما دامت خال .: األكؿ كاآلخخجائع مغ شخؼ كاحج، كالجائع مغ الصخفيغالخالج بسعشى ال

دة العخب في : أؼ خالجيغ فييا أبًجا، جخًيا عمى عاالدسػات كاألرض: قاؿ بعس العمساء
أقػؿ: كقج  (.1/354اس )معاني القخآف لمشح !التعبيخ. كقاؿ آخخكف: إال ما شاء ربظ مغ الديادة
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دسػات كاألرض في اآلخخة. الدسػات: بالجسع. كقج يخاد ال ما شاء ربظ مغ الشقراف. الإ :يخاد
ستثشاء لمعراة مغ السؤمشيغ. : اجسػعة في القخآف. إال ما شاء ربظ: بالسفخد، كلع تخد ماألرض

 : يخمج مغ يذاء في الشار كيدتثشي مغ يذاء.يخيج
 

" وأمَّا الحيَغ ُسِعُجوا ففي الجشِة خالجيَغ فييا ما دامِت الدسػاُت واألرُض  108سػرة ىػد 11
 إال ما شاَء ربَُّظ عصاًء غيَخ مجحوٍذ " 

 
عجكا، بفتح : سَ حسدة كحفز عغ عاصع، كقخأ الباقػف : بزع الديغ، ىحه قخاءة الكدائي ك ُسعجكا

، غيخ : غيخ محجكد(. غيخ مجحكذ1/307شكت الالديغ. قاؿ السجاشعي: "كفي ضّسيا ُبعج" )
. فيسا متقارباف في األصل، مختمفاف في قخيب مغ: قصع، مقصػع، أك غيخ مسشػع. جحَّ  : جدَّ

مجاؿ التصبيق. إال ما شاء ربظ: االستثشاء الػارد في اآلية الدابقة فيستو، أما االستثشاء في ىحه 
مشيا. ىل ىشاؾ مغ يجخل الجشة ثع يخخج  اآلية فمع أفيسو. فيشاؾ مغ يجخل الشار ثع يخخج

كال  مشيا؟ لعل االستثشاء في اآليتيغ، أك في ىحه اآلية عمى األقل، يتعمق بالجخػؿ إلى الجشة،
أقػؿ: قج يرمح ىشا ما نقمتو ىشاؾ في اآلية الدابقة عغ الشحاس: إال ما  يتعمق بالخمػد فييا.
 (. ففي الجشة خالًجا فييا(. لع يقل: )كأما الحؼ سعجما الدعيج كألع يقل: ) شاء هللا مغ الديادة.

: اختمف في تأكيل ىاتيغ اآليتيغ، كىسا مغ أشّج ما في القخآف إشكااًل، كالكبلـ قاؿ السجاشعي
: أحجىسا عمى معشى االستثشاء، كاآلخخ عمى معشى تحجيج الخمػد بجكاـ غفييسا عمى ضخبي

عمى ما سسعتيا : فييا تجاخل، إال أني أكردتيا ؿألرض. ثع ذكخ أقػاؿ العمساء كقاالدسػات كا
القػؿ عمى ىاتيغ اآليتيغ في كتاب: "متخيَّخ الَفخيج" )قاؿ : كقج أشبعت مغ شيػخشا. ثع قاؿ

 (. 307-1/301انطخ الشكت ) أقف عميو : لعمحقق الشكت
 

بُج آباؤُىع ِمغ " فبل تُظ في ِمْخيٍة مسَّا يعبُج ىؤالِء ما يعبجوَف إال كسا يع 109سػرة ىػد 11
 قبُل وإنَّا َلُسَػفُّػىع نريَبيع غيَخ مشقػٍص " 
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عبج آباؤىع ما يعبجكف إال ما يعبج آباؤىع مغ قبل(. لع يقل: )ما يمخية: شظ. لع يقل: ) 
 .تيجيج: مغ العحاب، قبُل(. نريبيع

 
" ولقج آتيشا مػسى الكتاَب فاخُتمَف ؼيِو ولػال كمسٌة سبقْت ِمغ ربِّظ لُقزي  110سػرة ىػد 11

 بيَشيع وإنَّيع لفي شٍظ مشُو ُمخيٍب " 
 

: بقت مغ ربظ: فاختمفػا ؼيو بيغ مرّجؽ كمكحب. كمسة سالكتاب: التػراة. فاختمف ؼيو 
لسعشى تقػية  تأكيج، أك خيب:مُ لجداء. : مغ اإلى يـػ الحداب كالجداء. شظ مشو بتأخيخ الجداء

 .)ابغ عصية( الذظ
 

 " وإفَّ كبًل َلسَّا ليػفِّيشَّيع ربَُّظ أعساَليع إنَُّو بسا تعسمػَف خبيٌخ " 111سػرة ىػد 11
 

: كإفَّ ففة مغ الثقيمة، كقخأىا ابغ عامخمخ : كإْف عمى أنيا: قخأىا ابغ كثيخ كنافعكإفّ  
 يج. بالتذج

ا: البلـ الـ القدع دخمت عمى "ما" لمتػكيج، أك الـ السؤمشيغ كالكافخيغ. لسّ كبًل: مغ  
: ىي في األصل قخئت بتذجيجىا. كقاؿ بعس العمساء: قخئت بتخؽيف السيع، ك االبتجاء. لسا

: سألتظ لّسا فعمت دت لمتأكيج. كىي عشج البعس بسعشى: إاّل، كقػؿ العخبمخففة لكشيا شج
يع لسَّا ليػفيشيع ربظ أعساليع(. أعساليع: جداء كإنَّ لع يقل: ) (.1/308)الشكت لمسجاشعي 

لع يقل: )إنو  كبًل: كّميع. (.لع يقل: )كإف كبًل لسا ليػفيشو ربظ عسموأعساليع. تعسمػف: تعسمػنو. 
 بسا يعسمػف خبيخ(. لع يقل: )إنو خبيخ بسا تعسمػف(.

 
 وال َتصَغػا إنَّو بسا تعسمػَف بريٌخ "" فاستِقْع كسا ُأمخَت وَمغ تاَب معَظ  112سػرة ىػد 11
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(. ال تصغػا: غ الذخؾ كالكفخ كآمغ معظ. لع يقل: )أنت كمغ تاب معظ: ممغ تاب معظ 
غالػا. تعسمػف: تعسمػنو. لع يقل: )إنو بسا تعسمػف . أؼ اعتجلػا كال تُ (ال تتجاكزكا )أكامخ هللا

 (، كسا في آخخ اآلية الدابقة.خبيخ
 

كع الشاُر وما لكع ِمغ دوِف هللِا ِمغ  113سػرة ىػد  11 " وال َتخَكشػا إلى الحيَغ ضمُسػا فتسدَّ
 أولياَء ثعَّ ال ُتشَرخوَف "

 
كثيخ مغ الشاس يخكشػف إلى الطالسيغ، ألنيع بشطخىع أقػياء، فإذا فعمػا ذلظ استخاحػا  

 كأراحػا، كال يبالػف بالسطالع، كال يحبػف أف يعخِّضػا أنفديع لمسخاشخ.
: ال تسيمػا، ال تجنػا، ال تخضػا أعساليع، ال تجىشػا ليع في القػؿ، كىػ أف ال تخكشػا 

سػا أنفديع كغيخىع. : الحيغ كفخكا كضمشكخ عمييع في الجيخ. الحيغ ضمسػايػافقيع في الدخ كال ي
 عجػ الشار: لخكػنكع إلييع. أك فتسدكع نار الطمع، أؼ يتعجػ إليكع ضمسيع، كسا تتفتسدكع الشار

السعشى: (. ، يسشعػف عشكع عحاب هللا. لع يقل: )ثع لغ تشرخكا: يشرخكنكعإلى ما جاكرىا. أكلياء
 .، كال يشرخكع أحجلكع مغ دكف هللا أكلياء ع يكغكل ،تكع الشارإذا ركشتع إلييع مدّ 

 
ُيحِىْبَغ الديئاِت " وأقِع الربلَة شَخَفي الشياِر وُزَلًفا ِمَغ الميِل إفَّ الحدشاِت  114سػرة ىػد  11

 ذلَظ ذكخى لمحاكخيَغ "
 

: السشدلة. كيسكغ مغ الميل، مشازؿ مغ الميل. الدلف: جسع زلفة، كالدلفةزلًفا: ساعات  
لميل عمى السغخب كالعذاء. لع حسل صبلة الشيار عمى الفجخ كالطيخ كالعرخ، كحسل صبلة ا

  .تحىبغ الديئات(إف الحدشات يقل: )إف الحدشات تحىب الديئات(. كلع يقل: )
*** 

 إف الحدشات يحىبغ الديئات 
 لساذا ُيحىبغ؟ كليذ ُتحىبغ؟
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 قاؿ تعالى: 
 (.114إّف الحدشاِت ُيحىبغ الديئاِت )سػرة ىػد 

 قاؿ لي:
 نحغ نقػؿ: إف الحدشات ُتحىب الديئات.
 اآلية تقػؿ: إف الحدشات ُيحىبغ الديئات.

 لساذا قاؿ: ُيحىبغ؟ كلع يقل: ُتحىبغ.
 نػف الشدػة فتحػلت التاء ياًء!دخمت 
 قمت:

 ارجع إلى بحث نػف الشدػة.
 قاؿ:

رجعت إلى اإلنتخنت، كشمبت نػف الشدػة، فخخجْت لي معيا نػف التػكيج! كأنا ال أريج اآلف نػف 
 التػكيج.

 قمت:
 ارجع إلى السفدخيغ.

 قاؿ:
 رجعت، كلع أضفخ بذيء!

 قمت:
لعل الدبب أف ىحا األمخ عشج أىل المغة كالتفديخ مغ بجـيات عمع الشحػ، كلػ ذكخه أحج 

 السفدخيغ آلخحه أبػ حياف! 
 قاؿ:

 سألت مختًرا بالشحػ، فقاؿ لي: سؤالظ ذكي! كال يجػز ألىل المغة كالتفديخ أف يتجاىمػه.
 قاؿ:

 أعصشي الجػاب.
 قمت:
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 ية تجخل في الباب الثاني.نحغ نقػؿ: أنتّغ تعسمغ، كىّغ يعسمغ. كاآل
*** 

ذلظ: أؼ السحكػر مغ االستقامة كعجـ الصػياف كإقامة الربلة. في اآلية دعػة لبلستكثار مغ 
 الحدشات لكي تديج عمى الديئات ما أمكغ.

 
 " واصِبْخ فإفَّ هللَا ال ُيِزيُع أجَخ السحدشيَغ "  115سػرة ىػد 11

 
يزيع أجخ الرابخيغ(. كلع يقل: )إف هللا ال )ال )ال يزيع أجخؾ(. لع يقل: لع يقل:  

(. السحدشيغ: السؤمشيغ الحيغ أحدشػا العسل كصبخكا عمى اإليساف يزيع أجخ السحدشيغ
 كاإلحداف.

 
" فمػال كاَف ِمَغ الُقخوِف ِمغ َقبمكع أولػ بؿيٍة َيشيػَف عِغ الفداِد في  116سػرة ىػد  11

 بَع الحيَغ ضمُسػا ما ُأتِخُفػا ؼيِو وكانػا مجخميَغ "األرِض إال قميبًل مسَّغ أنجيشا مشيع واتَّ 
 

ىبل، ليت. القخكف مغ قبمكع: األمع الساضية. لع يقل: )القخكف قبَمكع(. أكلػ : لػ، لػال 
شيع نيػا : لكغ. أؼ لكغ قميبًل مسغ أنجيشا مبؿية: أكلػ بؿية مغ خيخ. إال: استثشاء مشقصع بسعشى

حع: : السػا ما أتخفػا ؼيو ككانػا مجخميغيغ كفخكا. كاتبع الحيغ ضم: الحعغ الفداد. الحيغ ضمسػا
: يجّخ بعزيا بعًزا. ما أتخفػا ؼيو: أكصاؼ لسػصػؼ كاحج، كالسفاسج الطمع، كالتخؼ، كاإلجخاـ

 ككانػا مجخميغ: كصاركا مجخميغ. كاف: قج تأتي بعشى: صار. مغ الشعع.
 

 الُقَخى بطمٍع وأىُميا ُمرِمُحػَف " " وما كاَف ربَُّظ ِلُييِمظَ  117سػرة ىػد  11
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ا كاف ربظ : السجف، األمع. كأصميا مغ التجسع، كالسقرػد التجسعات الدكانية. كمالقخػ  
ربظ أف ييمظ القخػ بطمع. مرمحػف: عكديا: مفدجكف  : أؼ ليذ مغ سشغلييمظ القخػ بطمع

 (.)قارف اآلية الدابقة
يدتفاد مغ اآلية أف الطمع يدتجعي اإلصبلح كالسرمحيغ، كإال كاف مريخ الجسيع ىػ  

اليبلؾ. فبل بقاء ألمة بجكف عجؿ. كالعجؿ مصمػب في القزاء بسعشاه االصصبلحي، كفي كل 
 قزاء آخخ، أؼ في كل حكع سياسي أك عمسي أك اجتساعي أك عائمي أك غيخ ذلظ.  

   
 ربَُّظ لجعَل الشاَس أمًة واحجًة وال يدالػَف مختمفيَغ "" ولػ شاَء  118سػرة ىػد  11
 

: لكغ جعميع : عمى الكفخ )انطخ اآلية البلحقة(. ىشاؾ ححؼ لعل تقجيخهكاحجة أمة 
ىشا باالختبلؼ اإليساف كالكفخ )انطخ  مختمفيغ كال يدالػف كحلظ، أؼ سيبقػف كحلظ. كالسقرػد

 (.اآلية البلحقة
 

غ رِحَع ربَُّظ ولحلَظ خمَقيع وتسْت كمسُة ربَِّظ ألمؤلفَّ جيشََّع ِمَغ " إال مَ  119سػرة ىػد  11
 الِجشَِّة والشاِس أجسعيَغ " 

 
: ؼيو إيحاء بأف جيشع كاسعة جًجا، لكي تدتػعب ؤلف جيشع: مغ السؤمشيغ. ألمإال مغ رحع ربظ

تجسع الكفار مغ الشاس : يبجك أف الشار السؤمشيغ بكثيخ. الِجشَّة كالشاسالكفار الحيغ ىع أكثخ مغ 
: مع يأت فييا مثل ذلظ. لحلظ خمقيع: ىل السعشى: لبلختبلؼ خمقيع؟ أككالجغ مًعا. أما الجشة ف

خمقيع ليريخكا إلى االختبلؼ؟ إذف االختبلؼ بيغ األفخاد ؼيسا بيشيع كبيغ األمع ؼيسا بيشيا سشة 
خضاه، كلػ جعميع أمة كاحجة فإف ىحا ال ي الكػف. كلػ جعل هللا الشاس أمة كاحجة عمى الذخّ 

عمى الخيخ لبصل االبتبلء. لقج جعميع مختمفيغ لكي يبتمي بعزيع ببعس، كلكي يجفع بعزيع 
، بيغ الحق كالباشل، بيغ التذجد كالتداىل، بيغ ببعس. فيشاؾ معخكة مدتسخة بيغ الخيخ كالذخّ 
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اسل الرالح، كما كاف االستقامة كالتحايل. كلػال السعخكة ما عخؼ الرالح مغ الصالح، كلتك
 ىشاؾ ثػاب كال عقاب.

ـ: أؼ بتعبيخنا اليػ بعس العمساء إف السذيئة في قػلو: "كلحلظ خمقيع" مذيئة كػنية قجرية ) كقاؿ
( مذيئة شخعية ديشية )مقػلة 56الحاريات مقػلة كصؽية(، كالسذيئة في قػلو: "ليعبجكف" )

 (.  1/344البياف في متذابو القخآف ع ، كجام138دفع إيياـ االضصخاب ص معيارية( )
ق : البلـ ىشا الـ العاؾبة كالريخكرة، ألف الخمق لبلختبلؼ في الجيغ ال يميقاؿ بعس العمساء

 (.8التقصو آؿ فخعػف ليكػف ليع عجًكا" )القرز فبالحكسة. كىحا نطيخ قػلو تعالى: "
جعل لكع الميل لتدكشػا ؼيو" سكيغ كاإلقجار كسا في قػلو تعالى: ": البلـ الـ التكقاؿ آخخكف 

(. فالتسكيغ كاإلقجار 8خيَل كالبغاَؿ كالحسيَخ لتخكبػىا" )الشحل كال(، كقػلو تعالى: "67)يػنذ 
 (.218لميل، كلع يخكب بعس ىحه الجكاب )أنسػذج ص حاصل كإف لع يدكغ بعس الشاس في ا

تمفػا، كفخيًقا لع يخحسيع : فخيًقا رحسيع فمع يخقاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا: خمقيع فخيقيغ
 ال أعمع، كلع أجج ؼيو كبلًما لمسفدخيغ! لساذا قّجـ الجغ عمى اإلنذ؟ فاختمفػا.

 :قػلو تعالى قارفْ 
 (.56اريات الحا خمقت الجغ كاإلنذ إال ليعبجكف" )كم" -
 (.251ببعس لفدجت األرض" )البقخة كلػال دفع هللا الشاس بعزيع " -

 
ُسِل ما نثبِّت بِو فؤاَدَؾ وجاءَؾ في ىحه " وكبًل  120سػرة ىػد  11 نقزُّ عميَظ ِمغ أنباِء الخُّ

 الحقُّ ومػعطٌة وذكخى لمسؤمشيَغ "
 

: كنقز عميظ مغ لخسل نقز عميظ. أك: ككبًل مغ أنباء اككبًل: مغ ىحه القرز. لعل التقجيخ
بو فؤادؾ.  باء الخسل لشثبت: ككل ما نقرو عميظ مغ أننباء الخسل ما نثبت بو فؤادؾ. أكأ

األنباء، أك اآليات، أك الدػرة )فتح الخحسغ ص : في ىحه الجنيا، أك فؤادؾ: قمبظ. في ىحه
ذكخػ: التعخيف، مػعطة: بالتشكيخ،  أؿالحق: ب عع بغيخه.: الدعيج مغ كُ (. مػعطة273

 مشيغ: لظ كلمسؤمشيغ.ؤ بالتشكيخ. لمس
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 عمى مكانِتكع إنَّا عاممػَف " " وُقْل لمحيَغ ال ُيؤمشػَف اعَسُمػا 121سػرة ىػد 11

 
ا في اآلية التالية. إنا : عمى مكانتشا، أؼ ديششا كمشيجشا. كؼيو تيجيج يدداد كضػحً عاممػف  
 (.إنا نحغ السؤمشيغ عاممػف. لع يقل: )إني عامل: عاممػف 

 
 " وانتِطُخوا إنَّا مشتطخوَف " 122سػرة ىػد 11

 
مشتطخكف معكع. كالسقرػد: انتطخكا العحاب. لع بكع، إنا : انتطخكا ماذا سيحل بشا ك أؼ 

: كانتطخكا إنا نحغ السؤمشيغ مشتطخكف. في ىاتيغ اآليتيغ يقل: )كانتطخكا إني مشتطخ(. التقجيخ
 نػع مغ التمصف مع الخرع، مع تيجيج مبصغ.

 
كْل عميِو " وهلِل غيُب الدسػاِت واألرِض وإليِو ُيخجُع األمُخ كمُُّو فاعبْجُه وتػ  123سػرة ىػد 11

 وما ربُّظ بغافٍل عسَّا تعسمػَف " 
 

خد مجسػعة في القخآف. يخجع األمخ: في : بالسفخد، كلع تالدسػات: بالجسع. األرض 
يقل: (. كلع كغيخىا(. لع يقل: )إياه فاعبجْ  210مػضع آخخ: "كإلى هللا ُتخجع األمػر" )البقخة 

ْل(. لع يقل: )فاعبجكه كتػكمػا عميو(. كما ربظ عسا تعسمػف: تعسمػنو. لع يقل: ) )كعميو تػكَّ
 .(كما ربظ بغافل عسا تعسل)لع يقل:  (.تعسمػف بغافل

*** 
 / سػرة يػسف 12
 " ألخ تمَظ آياُت الكتاِب السبيِغ "               1سػرة يػسف 12
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التحجؼ كاإلعجاز. الكتاب  : حخكؼ ىجائية مقصعة في آية غيخ مدتقمة، تفيجألخ 
 القخآف.: السبيغ

 
 " إنَّا أندلشاُه قخآًنا عخبيِّا لعمَّكع تعقمػَف " 2سػرة يػسف 12

 
: تعقمػنو، كتعقمػف أنو مغ هللا، كال يقػػ عميو بذخ. أف يشدؿ عخبًيا: أؼ بمغتكع. تعقمػف  

سيسا ؼيسا يتعمق  القخآف بمغة العخب حطػة ليع كمدؤكلية عمييع. فيع أكلى الشاس بفيسو، ال
 :"أندلشاه" :ع الجقيق. قخآًنا: بجؿ مغ الياء فيػية التي تعيغ عمى مديج مغ الفيبالسدائل المغ

 ، صفة :"عخبًيا"
 

" نحُغ نُقزُّ عميَظ أحدَغ الَقَرِز بسا أوحيشا إليَظ ىحا القخآَف وإْف كشَت  3سػرة يػسف 12
 ِمغ َقبمِو لِسَغ الغافميَغ "

 
(. 1/309خ )الشكت لمسجاشعي تسييج لقرة يػسف. لع يقل: الِقرز. القرز: الخب 

ىل السقرػد: ىحه القرة ىي أحدغ القرز، أـ السقرػد: كل ما ندؿ مغ القخآف مغ قرز 
 فيػ أحدغ القرز. 

 قاؿ أبػ حياف:
كقيل: كانت ىحه الدػرة أحدغ القرز النفخادىا عغ سائخىا بسا فييا مغ ذكخ األنبياء، "

كالرالحيغ، كالسبلئكة، كالذياشيغ، كالجغ، كاإلنذ، كاألنعاـ، كالصيخ، كسيخ السمػؾ، كالسسالظ، 
كالتجار، كالعمساء، كالخجاؿ، كالشداء ككيجىغ كمكخىغ، مع ما فييا مغ ذكخ التػحيج، كالفقو، 

لديخ، كالدياسة، كحدغ السمكة، كالعفػ عشج السقجرة، كحدغ السعاشخة، كالحيل، كتجبيخ كا
السعاش، كالسعاد، كحدغ العاؾبة، في العفة، كالجياد، كالخبلص مغ السخىػب إلى السخغػب، 

 كذكخ الحبيب كالسحبػب، كمخأػ الدشيغ كتعبيخ الخؤيا، كالعجائب التي ترمح لمجيغ كالجنيا. 
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أحدغ القرز ألّف كل مغ ذكخ فييا كاف مآلو إلى الدعادة. انطخ إلى يػسف  كقيل: كانت
كأبيو كإخػتو كامخأة العديد كالسمظ أسمع بيػسف كحدغ إسبلمو. كمعبخ الخؤيا الداقي، كالذاىج 

 ".ؼيسا يقاؿ
 !عمى كجو الجقة كربسا يذعخ القارغ بأف ىحه القرة أحدغ القرز، كلػ لع يعمع الدببأقػؿ: 
: كإفْ "، "أكحيشا :: مشرػب بػيشاه إليظ في ىحا القخآف. القخآف: ؼيسا أكححيشا إليظ ىحا القخآفبسا أك 

(. الغافميغ: عشو، ال تعخفو. لع يقل: )كإْف 1/196كمت تفديخ آيات أشكإنظ، مخففة مغ الثقيمة )
 (.كشت قبَمو

 
عذَخ كػكًبا والذسَذ والقسَخ " إذ قاَؿ يػسُف ألبيِو يا أَبِت إنِّي رأيُت أحَج  4سػرة يػسف  12

 رأيُتيع لي ساججيَغ "
 
ابقة( إذ قاؿ يػسف. اآلية الدإذ: أؼ اذكخ إذ. كقاؿ الدجاج: العامل ؼيو: "نقّز عميظ" ) -

 : مذتق مغ األسف.يػسف: قيل
يا  : يا أبِت. ككقف ابغ كثيخ:خقخأ الباقػف بالكد: يا أبَت، ك يا أبت: قخأ ابغ عامخ بفتح التاء -

( قخاءة ابغ عامخ أنو أراد األلف )يا أَبتا: يا أبْت. ككجو بالياء، ككقف الباقػف عمى التاء أَبْو،
(. أما كجو القخاءة فتحة، كىحه األلف بجؿ مغ الياء )األصل : يا أبتيفححفيا كاكتفى مشيا بال
ا بالكدخة )يا أبِت(. ححؼ الياء كاكتفى مشي( فاإلضافة إلى الشفذ )يا أَبتيبالكدخ فعمى أنو أراد 

تاء عػض مغ ياء الستكمع السححكفة: يا أبي )الشكت لمسجاشعي : يا أبُت بالزع، كالكأجاز الفّخاء
1/311 .) 
لقسخ لي كالذسذ كاسيأتي في اآلية البلحقة. لع يقل: ) : في السشاـ. مغ الخؤيا، كسارأيت -

ًجا لصػؿ الكبلـ. كقاؿ غيخه: إنسا تػكي : إنسا كخر الفعل". قاؿ الدجاجرأيت: "ساججيغ(. كخر
: يػسف كإخػتو أحج (. أحج عذخ كػكًبا كالذسذ كالقسخ222كخر تعطيًسا لمخؤيا )أنسػذج ص 

 .100عذخ، ككالجاه ىسا الذسذ كالقسخ، كسا  سيتزح مغ اآلية 
 : رأيتيا لي ساججة. كالدجػد ىشا سجػد تكخيع، أك سجػد خزػع، ال سجػد عبادة.لع يقل -
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حا غيخ العاقل مقاـ العاقل، لػصفو ليا بسا ىػ مغ صفات العقبلء، كىػ الدجػد، ىأقاـ  
، 2/361، معاني القخآف لؤلخفر 2/35معاني القخآف لمفّخاء مع مخاعاة الفاصمة القخآنية )

أقػؿ: كربسا (. 3/343، اإلتقاف 275فتح الخحسغ ص ، 223، أنسػذج ص 2/225السقتزب 
  عبيخ عغ إخػتو، كالذسذ كالقسخ تعبيخ عغ كالجيو.كاف ذلظ ألف الكػاكب ىشا ت

 (.33كمثمو: "كل في فمظ يدبحػف" )األنبياء  
 

الذيصاَف " قاَؿ يا ُبَشيَّ ال َتْقُرْز رؤياَؾ عمى إخػِتَظ ؼَيكيُجوا لَظ كيًجا إفَّ  5سػرة يػسف  12
 لئلنداِف عجوّّ مبيٌغ "

: ما ُيخػ بالعيغ، أك في السشاـ. الخؤية: السشاـ، ما ُيخػ ال تقرْز: ال َتْحِظ. الخؤيا 
بالعقل. ككثيًخا ما يتع الخمط بيشيسا في الكتابات السعاصخة مغ حيث اإلمبلء. يفيع مغ اآلية أف 
الكيج كالحدج يسكغ أف يأتيا مغ اإلخػة كاألقارب، بل ال يأتي إال مشيع، ألف األباعج ال يعخفػف 

إف الذيصاف أك بالسراىخة أك بالجػار. لع يقل: )يزسػف األقارب بالجـ عشظ شيًئا. كاألقارب 
 (. تفيج اآلية أف عمى اإلنداف أال يحكي رؤياه لكل أحج، كلػ كاف قخيًبا لو.عجك لئلنداف مبيغ

 
" وكحلظ َيْجتبيَظ ربَُّظ وُيَعمُِّسَظ ِمغ تأويِل األحاديِث وُيِتعُّ نعسَتُو عميَظ وعمى  6سػرة يػسف  12

 آِؿ يعقػَب كسا أتسَّيا عمى أبػيَظ ِمغ قبُل إبخاـيَع وإسحَق إفَّ ربََّظ عميٌع حكيٌع " 
 

الخؤيا، أك عػاقب األمػر. أبػيظ: يخاد  : تفديخيجتبيظ: يرصؽيظ. تأكيل األحاديث 
 (.باألب ىشا: الجج. لع يقل: )عمى أبػيظ قبلُ 

 
 " لقج كاَف في يػسَف وإخػتِو آياٌت لمدائميَغ "   7سػرة يػسف 12

 
 : الدائميغ عشيع، كعغ قرتيع.إخػتو: كىع أحج عذخ. آيات: عبخ. لمدائميغ 
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" إذ قاُلػا َلُيػُسُف وأخػُه أحبُّ إلى أبيشا مشَّا ونحُغ ُعْربٌة إفَّ أبانا لفي  8سػرة يػسف  12
 ضبلٍؿ مبيٍغ " 

 
ب إلى األب مغ عذخة. في متعربة متعاضجة. السعشى أف اثشيغ أح: جساعة عربة 
: خصأ، ألنو بخأييع فزل الرغيخ عمى : "قاؿ ائتػني بأخ لكع مغ أبيكع". ضبلؿ59اآلية 

: يسكغ أف يقػؿ األكالد ىحا، بخبلؼ الكثيخ. إف أبانا لفي ضبلؿ مبيغ الكبيخ، كالقميل عمى
 مغ العكذ.   اآلباء. فعصف اآلباء عمى األكالد أكبخ

 
" اقُتمػا يػسَف أو اشخحػُه أرًضا َيخُل لكع وجُو أبيكع وتكػُنػا ِمغ بعجِه  9سػرة يػسف  12

 قػًما صالحيَغ "
 

ى محبة أبيو لو. اقتمػه ثع تػبػا! كصل بيع األمخ إلى التفكيخ في قتل أخييع حدًجا لو عم 
: و. مغ بعجه: يخمز لكع حبّ أبيكع ع كجو: ألقػه في أرض بعيجة عغ أبيو. يخل لكاشخحػه أرًضا

: صبلح الجنيا، أك صبلح الجيغ بالتػبة. كأخح ، أك مغ بعج الحنب. قػًما صالحيغمغ بعج يػسف
: قج يقتل األخ أخاه غيخة كحدًجا! لع تػبة القاتل مقبػلة. تأمل اآلية بعس العمساء مغ اآلية أف

 (.يقل: )كتكػنػا بعَجه
 

قائٌل مشيع ال تقتمػا يػسَف وألُقػه في َغيابِة الُجبِّ يمتقْصُو بعُس " قاَؿ  10سػرة يػسف  12
  الديَّارِة إْف كشُتع فاعميَغ "

 
. كيسكغ أف يكػف 8اختمفػا في القتل. لعل ىحا القائل ىػ أخػه السذار إليو في اآلية  

صو: كمشو: بخه. يمتق: في قعخ البئخ بحيث يغيب خك بإلياـ مغ هللا. في غيابة الجبذلظ مشو أ
: السدافخكف، السارَّة. كتصمق اليـػ عمى السخكبة السعخكفة التي يسكغ أف المؿيط، كالمقصة. الديارة

بج فاعميغ. انطخ إلى ىحا األخ كيف  : إف كشتع المجسػعة مغ الشاس. إف كشتع فاعميغتزع 
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الحدغ، كقج يكػف  يحتاؿ خيًخا ألخيو، عمى األقل لمتخؽيف، ال لئللغاء. كىحا ىػ السكخ أك الكيج
 بإلياـ مغ هللا أك قزاء.

 
 وإنَّا لُو لشاصحػَف " انا ما لَظ ال تأمشَّا عمى يػسفَ " قاُلػا يا أب 11سػرة يػسف  12

 
: ال تأمُشَشا. الزع مع اإلدغاـ، ألف أصل الكمسة: بإشساـ قرة، أك بجأ تشفيحىا. ال تأمشَّابجأت ال

اىع لمكيج بيػسف. إنا يػسف مشيع. كىع يدتجرجػف أبيبجك مغ اآلية أف األب كاف يخاؼ عمى 
: ما لظ ال " إفَّ " كالبلـ. لع يقل: )كإنا لشاصحػف لو(. أؼ :: الحع تأكيج الكبلـ بػلو لشاصحػف 

 ؟ميو كنحغ لو ناصحػف، كعميو أمشاءتأمشَّا ع
 

 " أْرِسْمُو مَعشا غًجا َيختْع ويمعْب وإنَّا لُو لحافطػَف " 12سػرة يػسف  12
 

معب لعب : يميػ، يتشعع، يشبدط. كأصمو لمبيائع، ثع استعيخ لمبذخ. يختع كييختع 
لشاصحػف، : إنا لو إفَّ " كالبلـ. كالتأكيج بالجسل " :: الحع التأكيج بػالربياف. إنا لو لحافطػف 

 (.إنا لو لحافطػف. لع يقل: )كإنا لحافطػف لو
 

تحىُبػا بِو وأخاُؼ أف يأكَمُو الحئُب وأنُتع عشُو " قاَؿ إنِّي َلَيْحُدُنشي أْف  13سػرة يػسف 12
 غافمػَف "

 
: نو ال يربخ عمى فخاقو. كفي قخاءة: لع يدتخح كثيًخا إلى شمبيع، ألحدنشي أف تحىبػا بويَ  

ع : يحتسل أنو أراد الحئب فعبًل، كربسا أراد أنيع ىأخخػ. أخاؼ أف يأكمو الحئب لُيْحِدُنشي، لغة
(. لع يقل: )إنو 17كيبجك أنو لقشيع الحجة، التي استغمػىا )انطخ اآلية الحئاب، كلع يرخِّح. 

: ا بو خػًفا عميو. أف يأكمو الحئب: ال أحب أف تحىبػ (. لع يقل: )كأنتع غافمػف عشو(. أؼليحدنشي
  !كمغ ثع فيع الحئاب ،مصًفا معيع. خاؼ أف يصعسػه لمحئبلعمو قرجىع كلع يقرج الحئب ت
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 قاُلػا لئْغ أكمُو الحئُب ونحُغ ُعْربٌة إنَّا إًذا لخاسخوَف ""  14سػرة يػسف 12

 
: البلـ الـ القَدع. أؼ كيف يأكمو الحئب كنحغ جساعة، كنحغ أقػياء؟ كأنيع دعػا لئغ 

الحئب،  : ما ىحا الكبلـ يا أبانا؟ فميخدأخاف لػ حجث ذلظ. كأنيع يقػلػف لوعمى أنفديع بالخد
عمى أخحه، كأبػه يمح عمى بقائو، كلكشيع في الشتيجة غمبػا أباىع  يبجك أنيع يمّحػف  !إنَّا رجاؿ

 إًذا: إذا أكمو الحئب. عميو، كسا في اآلية التالية.
 

" فمسَّا ذىُبػا بِو وأجسُعػا أْف يجعمػُه في َغيابِة الُجبِّ وأوَحيشا إليو  15سػرة يػسف 12
 لتشبئشَّيع بأمخىع ىحا وىع ال يذعخوَف "

 
و : فمسا ذىبػا بأليسشاه. في الكبلـ ححؼ تقجيخه: جعمػه في غيابة الجب. أكك  :أكحيشا إليوك  

: لتخبخنَّيع كلتػبخشَّيع بعج ذلظ، كسا سيخد في آيات الحقة. كفي ىحه )...( أكحيشا إليو. لتشبئشَّيع
: تقجيخه: ففعمػا كأكحيشا: لعل الػاك زائجة، أك معصػؼ عمى مححكؼسة تبذيخ لو بالدبلمة. الكم

 (.58ال يذعخكف: بأنظ يػسف )انطخ اآلية  كأكحيشا.
 

  " وجاؤوا أباُىع ِعذاًء يبكػَف " 16سػرة يػسف 12
 

 : جسمة حالية. صجؽ إحداس أبييع، كتبيغ أنيع خبثاء، يتحايمػف.يبكػف  
 

 " قاُلػا يا أبانا إنَّا ذىبشا َندتبُق وتخكشا يػسَف عشَج متاِعشا فأكمُو الحئبُ  17سػرة يػسف  12
 وما أنَت بسؤمٍغ لشا ولػ كشَّا صادقيَغ "
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(. أكمو مغ االستباؽ كىػ ىشا بسعشى: الدباؽ، السدابقة )عمى األقجاـ، أك في الخمي: ندتبق
ستباؽ كالتخؾ كاألكل. بسؤمغ لشا: . كىع كاذبػف في كل ما قالػه، في اال13: راجع اآلية الحئب

ؽ لشا. أؼ  قيغ.الكاذبػف يعخفػف أنيع غيخ مرجّ  : نعمع أنظ لغ ترجقشا.بسرجِّ
 

معشاه مع رعاية التجشيذ )تحقيق الجشاس(، فسا "، مع أنو يؤدؼ : "بسؤمغؽ" بجؿلع يقل: "بسرجّ 
 (.3/313الحكسة؟ معشاه: الترجيق مع إعصاء األمغ )اإلتقاف 

 
لْت لكع أنفُدكع أمخً  18سػرة يػسف  12 ـٍ كِحٍب قاَؿ بل سػَّ ا فربٌخ " وجاؤوا عمى قسيرِو بج

 جسيٌل وهللُا السدتعاُف عمى ما ترفػَف "
 

قيع. أمًخا: في يػسف. : دـ مدـ كحب دكر. كأنيع مجخمػف محتخفػف. سػلت: زيشت. لع يرجِّ
 (، ما تقػلػنو. ترفػف: ترفػنو )مغ الكحب

 : صبخ ال شكػػ معو.الربخ الجسيل
 : صفح ال عتاب معو.الرفح الجسيل

: سخاح جسيل. (. يقاؿ أيًزا3/380خكزأبادؼ برائخ الفيمعو )اليجخ الجسيل: ىجخ ال أذػ 
 ككميا ألفاظ قخآنية.

: الربخ الجسيل ىػ أف ال ُيعخؼ صاحب السريبة ِمغ غيخه. كال ُيخخجو عغ حّج قاؿ الغدالي
 (.4/64لقمب، كال ؼيزاُف العيغ بالجمع )إحياء الرابخيغ تػجُع ا

 :كانطخ قػلو تعالى 
 (.83ػسف " فربٌخ جسيٌل " )ي -
 (.5صبْخ صبًخا جسيبًل " )السعارج " فا -
 
" وجاءت سيَّارٌة فأرَسمػا وارَدىع فأْدَلى دلَػُه قاَؿ يا ُبذَخى ىحا غبلـٌ  19سػرة يػسف 12 

وُه بزاعًة وهللُا عميٌع بسا َيعسمػَف "  وأسخُّ
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 كاردىع. رةُ الديا : أرسلع الحؼ يخد الساء. أرسمػا كاردىع: ساقييسيارة: جساعة. كاردىع 
كاستعيخ لمتػصل إلى الذيء. بذخػ:  : أرسميا في البئخ ليسؤلىا مغ الساء،أدلى دلػه 

بزاعة: حاؿ، أك  فػا أمخه، كتطاىخكا بأنو بزاعة )عبج( لمبيع.: أخخبخ ساّر. أسخكه بزاعة
كه عغ الشاس وهللا عميع بو.  وهللا عميع بسا يعسمػف  مفعػؿ بو. : بسا يعسل ىؤالء الديارة، أؼ أسخُّ

  
 

 وكاُنػا ؼيِو ِمَغ الداىجيَغ " " وَشَخْوُه بثسٍغ بخٍذ دراىَع معجودةً  20سػرة يػسف  12
(، أؼ ىػ مغ ألفاظ األضجاد، ففي السقايزة ال يسكغ كشخكه: كباعػه )باعو الديارة 

: اشتخيت شتخيت بالثػب ححاًء، كإف شئت قمت: ائت قمتد بيغ الذخاء كالبيع. إف شالتسيي
( ىػ السذتخؼ. كالثسغ جؼ فإف الحؼ يجفع الثسغ )الشقػدبالححاء ثػًبا. أما في االقتراد الشق

 (. 268ج يكػف مداكًيا أك أكثخ أك أقل )الفخكؽ ص يختمف عغ الؿيسة، فق
 

ى قجـ الشقػد كنة. كىحا شاىج عم: معجكدة غيخ مػز دراىع معجكدة: قميمة، أك تعّج كال تػزف  
: لع يكػنػا يعخفػف قجره، لع يكػنػا يعخفػف مغ الداىجيغ دراىَع: مسشػعة مغ الرخؼ. السعجكدة.

ػه، أك لباعػه بثسغ باىع. لع يقل: )ككانػا مغ ىػ يػسف كماذا سيكػف، فمػ عخفػا ذلظ ما باع
 (.الداىجيغ ؼيو

 
" وقاَؿ الحي اشتخاُه ِمغ ِمْرَخ المخأتِو أكِخمي َمثػاُه عَدى أف يشفَعشا أو  21سػرة يػسف  12

نتخَحُه ولًجا وكحلَظ مكشَّا ِليػسَف في األرِض وِلُشعمَِّسُو ِمغ تأويِل األحاديِث وهللُا غالٌب عمى أمخِه 
 ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال يعمسػَف " 

 
: ىل السقرػد أنو اشتخػ الغبلـ مغ مرخ، تخاه مغ مرخالحؼ اشتخاه: عديد مرخ. اش 

: اجعمي إقامتو مغ مرخ أـ السذتَخػ؟ أكخمي مثػاه أـ أف السذتخؼ مغ مرخ؟ ىل السذتخؼ 
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كمبيًتا كغيخ ذلظ. عدى أف يشفعشا: خادًما أك عامبًل. نتخحه كخيسة السشدلة، شعاًما كشخاًبا كلباًسا 
انطخ كيف تػاله هللا بعشايتو، كتجرج  عدى: ربسا. غ لو كلج.سيسا كأف عديد مرخ لع يك : الكلًجا

خػتو. لع يقل: بو حتى أكصمو إلى ىحه الخعاية كىحا التسكيغ، بعج كل ما لحق بو مغ مكايج إ
: مكشا ليػسف في األرض ألمػر كثيخة كلشعمسو مغ )لشعمسو مغ تأكيل األحاديث(. لعل التقجيخ

 تأكيل األحاديث.
 :غالب عمى أمخه

 غالب عمى أمخ يػسف، حتى يبمغ ؼيو ما أراده لو. -
(. لعل 2/256الساكردؼ أمخ نفدو ؼيسا يخيجه، أف يقػؿ لو: كغ ؼيكػف ): غالب عمى أك -

 : يغمب أمخه عمى أمخ العباد.السعشى
ىحه اآلية كأمثاليا في القخآف ال تحتاج إلى تفديخ بقجر ما تحتاج إلى تأمل مسغ يتمػف القخآف، 

تتكخر ؼيو كثيًخا، قج نجسعيا مدتؿببًل في جدء لصيف، فألفاضيا كتخاكيبيا مفيػمة لمقارغ، كربسا 
 لكغ تحتاج أف نحكخىا كنعسل بيا.

"، كيبشي سمػكو عمى ىحا غ الشاس اليـػ يعتقج بيحه اآلية: "وهللا غالب عمى أمخهَمغ مِ  
زاءؿ السعتقجات كالسبادغ أماـ االعتقاد؟ ىحه اآلية غامزة جًجا في سمػؾ الشاس، فكثيًخا ما تت

 ضغط الػاقع، كتحت ضغط الذيػات. 
 "! ال يعمسػف قجرة هللا عمى إحباط قجرة البذخ.حًقا: "كلكغ أكثخ الشاس ال يعمسػف 

 
ه آتيشاُه ُحكًسا وِعمًسا وكحلَظ َنْجدي السحدشيَغ " 22سػرة يػسف  12  " ولسَّا بمَغ أُشجَّ

 
: ثخ )سغ القػة(. يبجك أنو كاف صغيًخا. آتيشاه حكًسا كعمًسابمغ أشجه: بمغ سغ البمػغ، أك أك

جدؼ السحدشيغ. كفي اآلية : ككحلظ نع كسمصة العمع. في ىحه اآلية قاؿأعصيشاه سمصة الحك
الدابقة: "ككحلظ مكشا ليػسف"، أؼ بإثبات الػاك: ككحلظ. لع يقل: )كحلظ نجدؼ السحدشيغ(. 

 ل.: السؤمشيغ الحؼ أحدشػا العسالسحدشيغ
 



919 

 

" وراودتُو التي ىػ في بيِتيا عغ نفدِو وغمَّقِت األبػاَب وقالْت ىيَت لَظ  23سػرة يػسف  12
 قاَؿ معاَذ هللِا إنَُّو ربِّي أحدَغ مثػاَي إنَُّو ال ُيفمُح الطالسػَف " 

 
يتعخض يػسف لسحشة ججيجة كشجيجة، انتقل مغ محشة الربا إلى محشة البمػغ، إلى محشة  

: عبارة غخيبة ال تكاد تخصخ عمى سمي في القرػر. التي ىػ في بيتياتسع السخالقرػر كالسج
بيتيا.  باؿ. كىي تػحي بادغ ذؼ بجء بسدؤكليتيا، ألنو يخاؼ ىػ أك غيخه أف يفعل ذلظ في

خ لػ كاف األمخ بالعكذ: )راكدتو التي ىي في بيتو( أك )راكدىا الحؼ ىػ في بيتو(. راكدتو: فكّ 
: كىي أف تشازع غيخؾ في اإلرادة، فتخيج غيخ ما يخيج، أك تخكد مغ السخاكدةأؼ امخأة العديد، 

(، أك 3/110ك 2/171د: سعى في شمب شيء )برائخ ذكؼ التسييد غيخ ما يخكد. راد، يخك 
: راكدتو مباعجة لو عغ نفدو، أؼ بأف يجعل ماؿ إليو. راكدتو عغ نفدو: عغ: لمسجاكزة، أؼ

القخآف. ىحا عغ تعجية الفعل بػ )عغ(، خكيب لع يكغ معخكًفا قبل نفدو ليا. كالطاىخ أف ىحا الت
 : فبلف يخاكد فبلًنا عمى اإلسبلـ.حلظ لمذيء السصمػب حرػلو. يقاؿ( فأما تعجيتو بػ )عمى

: السقرػد ىػ هللا، أك عديد مرخ. كاألرجح أنو أراد هللا، كىي تفيع أف إنو ربي أحدغ مثػاؼ 
عة في التعبيخ. كقج يكػف كبل السعشييغ مقرػًدا. تفيج اآلية عطع السخاد زكجيا. كىحا مغ البخا 

ؼ كقفو مشيا. السحشة التي تعخض ليا يػسف أماـ امخأة حدشاء ثخية ككجيية، كعطع السػقف الح
 :ثبلث كمسات مغ يػسف

 معاذ هللا. -
 إنو ربي أحدغ مثػاؼ. كيف أقابل اإلحداف بالكفخاف؟ -
 غ أحدغ إلي؟إنو ال يفمح الطالسػف. كيف أضمع م -

: ىحا يفيج أف األبػاب كثيخة كغمقتيا جسيًعا، أك يفيج أنيا أحكست اإلغبلؽ. غمػَّقت األبػابَ  
 فالسقرػد ىػ الكثخة، إما كثخة اإلغبلؽ أك كثخة اإليثاؽ.

: ىئُت" بسعشى: تييأت. ك"ُىيئُت" بسعشى: "ل أمخ، بسعشى أسخْع كبادْر. كقخغ ىيَت" : اسع فع"
 ُأصمحُت.
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(. ثبلث 2/302اف اإلتقفعل أمخ، كفي القخاءتيغ األخخييغ: فعل ): ىي اسع قخاءة األكلىففي ال
 :حخكات مغ السخأة 

 راكدتو عغ نفدو. -
 قت األبػاب.غمّ  -
 ىيَت لظ. -

في قرة يػسف إيحاء بسجػ حخية التفكيخ كالتعبيخ في مجاؿ القرة كالخكاية. فيشاؾ مدمسػف 
يعسمػف في الخقابة )الخقابة عمى األدب  يػسف، ألنيعمتذجدكف لػ عخضت عمييع قرة 

 (، كلع يعخفػا أنيا مغ القخآف، لخبسا رفزػىا كمشعػا شباعتيا كتجاكليا كنذخىا!كالفكخ
 

" ولقج َىسَّْت بِو وَىعَّ بيا لػال أف رأى ُبخىاَف ربِِّو كحلَظ لشرِخَؼ عشو  24سػرة يػسف  12
 " الدػَء والفحذاَء إنَُّو ِمغ عباِدنا السخَمريغَ 

 
 : مقاربة(. اليعّ أف رأت بخىاف ربيا لػالدتو، اشتيتو، أثارتو. لع يقل ىشا: ): أراىسَّْت بو 

: ىّست بالعديسة عمى ذلظ، كىّع بيا يػسف لذجة السحبة الذيء مغ غيخ دخػؿ ؼيو. ىّست بو
: سَّا بالذيػة. كقاؿ بعس السفدخيغ: ىّست بو أؼ: ىة الذيػة، قالو الحدغ. كقاؿ غيخهمغ جي

 (.1/311عدمت، كىّع بيا أؼ: بزخبيا )الشكت لمسجاشعي 
قيل ىشا أنو رأػ : لػال أف عرسو هللا، كصخفو عغ الفحذاء كالدػء. مغ جسمة ما َىعَّ بيا 

: ستخه استحياًء مشو، فقاؿ في نفدو: صشع لي أعبجه كأستًخا، فقاؿ ليا: ما كراء ىحا الدتخ؟ فقالت
جدىا يػسف ُيبرخ، أفبل أستحي أنا مغ الدسيع البريخ؟ لع يُ إذا استحت ىي مسا ال َيدسع كال 

لشفدو بجعػػ أنيا كافخة، أك غيخ ذلظ مغ الجعاكػ التي يسكغ إلبميذ أف يديشيا لمبذخ. كلػال أف 
العديد كامخأتو مغ الكفار ما اختمت في القرخ مع يػسف. كقيل في معشى البخىاف إنو رأػ 

اؿ ػ قػؿ ابغ عباس كالحدغ كسعيج بغ جبيخ كمجاىج. كقصػرة يعقػب عاًضا عمى أناممو، كى
كركؼ عغ ابغ عباس  !في األنبياء، كتعسل عسل الدفياء : يا يػسف أنت مكتػبقتادة: نػدؼ

 (.1/312أنو قاؿ: رأػ الَسِمظ )الشكت لمسجاشعي 
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: ما الفخؽ بيغ الُسخَمز كالُسخِمز؟ األكؿ اسع مفعػؿ، كاآلخخ اسع فاعل، الُسخَمز 
 استخمرو لشفدو. كالسعشى متقارب، فاألكؿ جعمو هللا مخمًرا. كقج يكػف األكؿ بسعشى أف هللا

سع في يػسف عميو الدبلـ السعشياف: : إحجاىسا بفتح البلـ، كاألخخػ بكدخىا، كاجتكىشاؾ قخاءتاف
 : مغ كل سػء. (. السخَمريغ2/260تفديخ الساكردؼ مخِمز ، كمدتخَمز لو )لخسالتو( )

 
" واستبقا الباَب وقجَّت قسيَرُو ِمغ ُدُبٍخ وألَؽيا سيَجىا لجى الباِب قالت  25سػرة يػسف  12

 ما جداُء َمغ أراد بأىمَظ ُسػًءا إال أف ُيدَجَغ أو عحاٌب أليٌع "
 

" كأف ليذ فييا ألف، أؼ: كأنيا فتحة ال "كاستبقا :حسي الػشيذ. كاستبقا الباَب: اقخأ 
( ساكشة. لػ أف أستاًذا ـ )في الباب: فاأللف ساكشة، كالبلء الداكشيغألف: )كاستبَق(، اللتقا

، فإف كثيًخا مغ الصبلب "بو في اإلمبلء، أممى عمييع قػلو: "كاستبقا البابيجخؼ اختباًرا لصبل
(، إال إذا ساعجىع األستاذ، كمجَّ األلف. كيسكغ لمصالب الشجيب أف يكتبػنيا: )كاستبَق الباب

كألؽيا"، فيشا األلف تكتب كتشصق، عج بزع كمسات: "األلف مغ قػلو تعالى ب يدتجؿَّ عمى كجػد
: أسخعا إليو، أما يػسف فأسخع إليو ىخًبا، يث تكتب كال تمفع. كاستبقا الباب" ح"كاستبقا :بخبلؼ

فأسخعت إليو شمًبا. قجَّت قسيرو: قصَّعتو. مغ دبخ: مغ خمف. ألؽيا سيجىا:  كأما امخأة العديد
سخعاف ما بادرت إلى : اب. ما جداء مغ أراد بأىمظ سػًءا: عشج البا. لجػ البابكججا زكجي

 : امخأتظ، زكجتظ.  اتيامو. أىمظ
 

(. عجؿ عغ أف يدجَغ أك يعحَب عحاًبا أليًسا(، كال قاؿ: )إال ِسْجٌغ أك عحاٌب أليعإال لع يقل: )
 سمػب جائد.الفعل إلى االسع كراعى الفاصمة القخآنية، كتبيغ بحلظ أف ىحا األ

 
" قاَؿ ىَي راودتِشي عغ نفِدي وشيَج شاىٌج ِمغ أىِميا إْف كاَف قسيُرُو  26سػرة يػسف  12

 ُقجَّ ِمغ ُقُبٍل فرجقْت وىػ ِمَغ الكاذبيَغ "
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: ىػ راكدني عغ نفدي، فأنكخ : ىي التي دعتشي. يبجك أنيا قالتىي راكدتشي عغ نفدي 
لحكسة. اختمف : أنصقو هللا باشيج شاىج مغ أىمياج. قػليا. السخاكدة كاإلرادة مغ أصل كاح

: كاف صبيِّا في السيج، كىػ قػؿ ابغ عباس كأبي ىخيخة كسعيج بغ السفدخكف في الذاىج: فقيل
اىج كسعيج بغ في السيج. كقاؿ ابغ عباس مخة أخخػ كعكخمة كمج ػاجبيخ، كىػ أحج مغ تكمس

ج أيًزا أف الذاىج قجُّ القسيز )الشكت عغ مجاى: كاف رجبًل حكيًسا. كركؼ جبيخ كالحدغ كقتادة
: إذا كاف مؿببًل عمييا. ِمغ قبلُ  : قصع مغ األماـ. كىحا يحجث(. قجَّ ِمغ ُقُبل1/312لمسجاشعي 

ىج بجأ بترجيقيا كتكحيبو. : ِمغ ىشا لمتبعيس. الحع أف الذاا البتجاء الغاية. ِمَغ الكاذبيغِمغ ىش
نت مغ الرادقات ككاف مغ فكات ىي ككحب ىػ( أك ))فرجق ( أكلع يقل: )فرجقت ككحب

 (. الكاذبيغ
 

 " وإْف كاَف قسيُرُو ُقجَّ ِمغ ُدُبٍخ فكَحبْت وىػ ِمَغ الرادقيَغ "     27سػرة يػسف 12
 

 : قصع مغ الخمف. كىحا يحجث إذا كاف ىارًبا مشيا.قجَّ مغ ُدُبخ 
 

 قاَؿ إنَُّو ِمغ َكْيِجُكغَّ إفَّ َكْيَجُكغَّ عطيٌع " " فمسَّا رأى قسيَرُو ُقجَّ ِمغ ُدُبخٍ  28سػرة يػسف 12
 

: دخل ؼيو مغ : أؼ عديد مرخ. لع يقل: )إنو مغ كيجؾ إف كيجؾ عطيع(. كيجكغرأػ 
ىي مغ صشفيا. كربسا أراد أال يخز امخأتو كحجىا بالكيج. ربسا مغ ىحه اآلية شاع القػؿ بكيج 

 سيسا في ىحا الباب. الخجاؿ، الالشداء. فمعل كيج الشداء أكبخ مغ كيج 
 

 " يػسُف َأْعِخْض عغ ىحا واستغِفخي لحنِبِظ إنَِّظ كشِت ِمَغ الخاشئيَغ "  29سػرة يػسف 12
 

كخه كالخػض : أعخض عسا رمتظ بو، كال تؤاخحىا بحلظ، كأعخض عغ ذأعخض عغ ىحا 
: الخاشئات(. استغفخؼ نظ كشت مغ إؼيو، اكتْسُو. لع يقل: )إنظ كشت خاشئة(. كلع يقل: )
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(. يبجك أف عديد مرخ ال يشػؼ العقػبة، بل يخيج غفخؼ األصشاـ، أك استغفخؼ سيجؾ )زكجظاست
 لف السػضػع، كستخ الفزيحة. لكغ اآلية التالية تفيج أف الفزيحة سخت في السجتسع.

 
غ نفدِو قج شَغفيا " وقاَؿ ِنْدػٌة في السجيشِة امخأُة العديِد ُتخاِوُد فتاىا عَ  30سػرة يػسف  12

 ُحًبا إنَّا لشَخاىا في ضبلٍؿ مبيٍغ "
 

ألع أقل إف التحكيخ كالتأنيث عشج السفدخيغ بحاجة إلى نطخية لع يقل: كقالت ندػة.  
: مؤنث اندػة: ال يسكغ أف يقاؿ عشي تخمز مشو كمسا عخض مشو شيء!جامعة، كليذ إلى 

بمغ حبو شغاؼ قمبيا.  :كاالستسخار. شغفيا حًباى التججد : بالسزارع الحؼ يجؿ عمتخاكد مجازؼ!
: ضبلؿ عغ الخشج، أك محبة شجيجة. إنا لشخاىا في ضبلؿ شغاؼ قمبيا: باششو، عسقو. ضبلؿ

 : سيتبيغ بعج قميل ما إذا كاف ىحا الزبلؿ السبيغ سيمحق بيغ أيًزا.مبيغ
 

ْت ليغَّ ُمتَكًأ وآتْت كلَّ واحجٍة " فمسَّا سسعْت بسكِخىغَّ أرسمْت إلييغَّ وأْعتجَ  31سػرة يػسف  12
مشيغَّ ِسّكيًشا وقالْت اخخْج عمييغَّ فمسَّا رأيَشُو أكَبْخَنُو وقصَّْعَغ أيجَييغَّ وقمَغ حاَش هلِل ما ىحا بذًخا 

  إْف ىحا إال َمَمٌظ كخيٌع "   
 

عجكاني.  : أعجت، ربسا بقرجٍ سكخ بالسكخ، مكخىا بسكخىغ. أعتجتفي اآلية مقابمة ال 
 : مجمًدا يتكئغ عميو. ربسا أرادت أف تطيخ ليغ حدغ الزيافة كالتكخيع، كالحؿيقة أنيامتكأ

: كقجمت ليغ أنػاع الصعاـ كالفاكية، حؼ تقجيخه: ؼيو حخجعة. آتت كل كاحجة مشيغ سكيًشا
كأعصتيغ الدكيغ في الطاىخ مغ أجل تقذيخ الفاكية، كفي الحؿيقة مغ أجل ما سيحجث ليغ. 

: أؼ فخخج، عمييغ الدكيغ كشػػ الفاكية ألف الدكيغ ليا غخض مبيَّت. قالت اخخجْ كلعمو أبخز 
: لجسالو ككسامتو، كىػ مزخب جىا. أكبخنوغ عشكلعمو فعل ذلظ مكخًىا، أك أنو لع يكغ يعمع مَ 

عاذ هللا، سبحاف : م. حاش : جخحشيا حتى دميْت ل في الحدغ كالجساؿ. قصعغ أيجييغالسث
 حاشا، كالسعشى كاحج. :هللا. كفي قخاءة
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 ".حاَش ، ما عمسشا عميو مغ سػء قمَغ :: "51كفي اآلية 
 

 : معاذ هللا.. كقيل السعشى: أؼ جانب يػسف السعرية ألجل هللاحاَش 
(. لع بقل: 4/271ى عشو فمع َيغَذو كلع ُيبلبْدو )البخىاف : َبُعَج عسا ُرمي بو كتشحكقاؿ الفارسي

: ما ىحا. لع يقل: رػب ألنو خبخ "ما" التي تعسل عسل )ليذ(. إف ىحاما ىحا بذخ. بذًخا: مش
(. أرادت امخأة العديد أف تبتمييغ بسا ابتبلىا هللا بو، كسا أرادت أف تبيغ )ما ىحا إال ممظ كخيع

 بلـ.عحرىا، لئبل تُ 
 

ولئْغ  فاستعرعَ " قالْت فحلكغَّ الحي ُلْسُتشَِّشي ؼيِو ولقج راودُتُو َعغ نفدِو  32سػرة يػسف  12
  َجَشغَّ وَليكػَنْغ ِمَغ الراغخيَغ "لْع يفعْل ما آمخُه لُيد

 
 61كاآلية  51خر ذكخىا في الدػرة ثساني مخات )انطخ اآلية : عبارة السخاكدة تكراكدتو 

يا مرخَّة كلع تكتف : ىحا يعشي أنشمب العرسة. لئغ لع يفعل ما آمخه: امتشع، أيًزا(. استعرع
(، بل تخيج ذلظ في جمدة الشداء حػؿ تججد الفعل 30خناه في اآلية اجع ما ذكر بسخة كاحجة )

ىحه، كيبجك أف جخأتيا ازدادت بعجما رأت ما رأت مغ مجعػاتيا حياؿ يػسف، كلعميا أرادت 
 : قخأىا الجسيػراِؿ بدكجيا كما قالو ليا. ليكػنغأيًزا أف تفخض سمصتيا عميو أماميغ، كلع تب

" بالشػف السذجدة )أبػ حياف بالشػف الخؽيفة، كف (، كقيل: ىحه 6/272ي قخاءة أخخػ: "ليكػنغَّ
: اجتسعت ىشا نػف التػكيج الثقيمة كنػف التػكيج (. قاؿ العمساء11/ 3السقتزب القخاءة شاذة )

لع أجج كبلًما لمسفدخيغ في (؟ (، كخؽيفة في )ليكػنغْ ثقيمة في )ليدجشغّ  لساذا جاءتالخؽيفة. 
 :، قاؿق(885-)البقاعي إال عشج  ىحه الشقصة

  ."لسا كاف عدميا عمى الدجغ أقػػ مغ العـد عمى إيقاع الرغار بو، أكجتو بالشػف الثقيمة"
 ىػ(:1270-قاؿ األلػسي )

 "!أكجت الدجغ بالشػف الثقيمة قيل: لتحققو، كما بعجه بالشػف الخؽيفة ألنو غيخ متحقق"
 كاأللػسي.فخؽ كبيخ في دقة التفديخ بيغ البقاعي 
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مسػا أنيا مغ القخآف، عكلع ي ،خضت ىحه القرة عمى الخقابة الفشية كاألدبيةأقػؿ مخة أخخػ: لػ عُ 
  في اإلسبلـ حخية كاسعة! التعبيخ كىحا يجؿ عمى أف حخية ىحا السذيج!حؼ مشو لحُ 

كفي اآلية ما يثبت أف مثل ىحه الصبقة االجتساعية ليدت مقرػرة عمى عرخنا، بل ىي 
 مػجػدة مشح عرخ يػسف عميو الدبلـ.

 
" قاَؿ ربِّ الدجُغ أحبُّ إليَّ مسا َيْجعػنشي إليِو وإال َتْرِخْؼ عشِّي كيَجىغَّ  33سػرة يػسف  12

 أْصُب إلييغَّ وأكْغ ِمَغ الجاىميَغ " 
 

عقػبة البذخ ليػسف أحب إليو مغ أف يختكب الحخاـ. فإذا كاف العقاب مشيع كحلظ فسغ  
الثػاب. إنو يزحي بالحافد الدمبي كاإليجابي مًعا في سبيل االلتداـ الجيشي. فبل يقبل باب أكلى 

. يجعػنشي إليو:  مااًل كال يخذى عقاًبا. إنو يخفس سمة الحػافد مغ البذخ ألجل ارتكاب محـخ
 تجعػني إليو(، أؼ ىحه السخأة. أحب إلي مسا أؼ ىؤالء الشدػة. لع يقل: )

عشجه  كفعل فعل الربياف. تػسل إلى ربو أال يتخكو كحجه. فمع يكتِف بسا: ندع كاشتاؽ كماؿ َصبا
ليقػيو عمى تجاكز السحشة. لع يقل: )كإال مغ مخدكف سابق مغ التقػػ، بل شمب السديج مغ هللا 

(. ربسا أكرد الكبلـ بريغة الجسع لكي يذسل السخأة كصجيقاتيا. ترخْؼ عشي كيجىا أصُب إلييا
عخيس نفدو لمدجغ كسػء و إلى ما تجعػه إليو، كأمخنو بسصاكعتيا، كعجـ تيبجك أف الشداء دعػن

: تدتخجـ (. الجاىميغما خصبكغ إذ راكدتغ يػسف عغ نفدو: قاؿ 51السعاممة )انطخ اآلية 
اليـػ في الذاـ عبارة الجيل كالزبلؿ لػصف الذاب الحؼ يعاشخ الشداء، أك الذابة التي 

 (.  . لع يقل: )أصُب إلييغَّ كأكْغ جاىبلً 30ؿ في اآلية لفع الزبل تعاشخ الخجاؿ. كقج كرد
  :الدجغ أحب إلّي مسا يجعػنشي إليو

 )يجعػنشي(: يدتػؼ ؼيو الشداء كالخجاؿ. ىّغ يجعػنشي، ىع يجعػنشي. 
 الريغة كاحجة لكغ اإلعخاب مختمف. 

*** 
 الستكمع.في كل مغ الجسمتيغ: نػف الػقاية، كىي الشػف التي تأتي قبل ياء 
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 الشػف األخخػ ىي نػف الشدػة في الجسمة األكلى، كنػف األفعاؿ الخسدة في الجسمة الثانية.
 الػاك في الجسمة األكلى: كاك الفعل )كنػف الشدػة فاعل(، كالػاك في الجسمة الثانية: كاك الفاعل.

*** 
 )األفعاؿ الخسدة(:

 يفعبلف، تفعبلف.

 يفعمػف، تفعمػف.
 تفعميغ. 

*** 
 فعل مغ ىحه األفعاؿ الخسدة: فعل مزارع.كل 

 كل فعل مغ ىحه األفعاؿ الخسدة: يشتيي بحخؼ الشػف. كىي نػف األفعاؿ الخسدة.
*** 

 )قج تأتي ىحه األفعاؿ مخفػعة بثبػت الشػف(:
 ىسا يفعبلف، أنتسا تفعبلف.

 ىع يفعمػف، أنتع تفعمػف.
 أنت تفعميغ.

*** 
 )كقج تأتي مجدكمة بححؼ الشػف(:

 فعبل، لع تفعبل.لع ي
 لع يفعمػا، لع تفعمػا.

 لع تفعمي.
*** 

 )كقج تأتي مشرػبة بححؼ الشػف(:
 لغ يفعبل، لغ تفعبل.
 لغ يفعمػا، لغ تفعمػا.
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 لغ تفعمي.
 ىحا وهللا أعمع.

 
    " فاستجاَب لُو ربُُّو فرخَؼ عشُو كيَجىغَّ إنَُّو ىػ الدسيُع العميُع " 34سػرة يػسف 12

سيسا في  : كليذ ىحا باألمخ الديل اللو دعاءه. فرخؼ عشو كيجىغاب ربو : فاستجأؼ 
 : بحالو كصجقو. حالة يػسف كىؤالء الشدػة. الدسيع: لسغ يجعػه. العميع

 
 " ثعَّ بجا ليع ِمغ بعِج ما رأوا اآلياِت َلَيْدُجَششَُّو حتى ِحيٍغ " 35سػرة يػسف 12

 
: عفة يػسف كجسالو. ليدجششو آلياتلع يقل: )ثع بجا ليغ(. ليع: لجساعة عديد مرخ. ا 

 !ؤبج. ذلظ ألنو رفس ارتكاب الحخاـ: أؼ سجًشا غيخ مى حيغحت
 

" ودخَل مَعُو الدجَغ َفَتياِف قاَؿ أحُجىسا إنِّي َأراني أعِرُخ خسًخا وقاَؿ  36سػرة يػسف  12
 أويمِو إنَّا َنخاؾ ِمَغ الُسحِدشيَغ "اآلَخُخ إنِّي َأراني أحِسُل فػَؽ رأِسي ُخْبًدا تأكُل الصيُخ مشُو نبِّْئشا بت

 
ة قجرة يػسف عمى تفديخ األحبلـ )انطخ اآلية تفيج اآليمخحمة ججيجة مغ قرة يػسف.  

 : كلشعمِّسو مغ تأكيل األحاديث(. 21ظ مغ تأكيل األحاديث، كاآلية : كيعمِّسُ 6
فتياف: عبجاف، خادماف، يعسبلف عشج ممظ مرخ، كىػ أعمى مغ عديد مرخ )انطخ اآلية 

 : أعرخ عشًبا يريخ خسًخا،أراني: أرػ نفدي )في السشاـ(. لع يقل: رأيُتشي. أعرخ خسًخا(. 42
ىحا قػؿ كل (. الطاىخ أف أكيل السشاـ. لع يقل: )بتأكيميسا: بتعبخ عشو بسا يؤكؿ إليو. بتأكيمو

 تفديَخ األحبلـ. ل: شيسا. السحدشيغكاحج م
 

ـٌ ُتخزقاِنِو إال نبَّأُتكسا بتأويمِو قبَل أْف يأتَيُكسا ذلُكسا  37سػرة يػسف  12 " قاَؿ ال يأتيُكسا شعا
 مسَّا عمَّسِشي ربِّي إنِّي تخكُت ِممََّة قػـٍ ال ُيؤمشػَف باهلِل وُىع باآلخخِة ُىع كافخوَف " 
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بو يػسف عمى : ىحا مغ اإلخبار بالغيب، الحؼ خز هللا يأتيكسانبأتكسا بتأكيمو قبل أف  

صخيغ أف : التثشية ىشا ألنو يخاشب اثشيغ. كفيسيا بعس السفدخيغ السعاأنو معجدة لو. ذلكسا
: استصخاد (. إني تخكت136ىشاؾ أمخيغ مسا عمسو ربو: التأكيل، كاإلخبار! )كمسات القخآف ص 

 الدجغ.مشو في درس لتعميع مغ معو في 
 

: " ىع ". قاؿ في اإلتقاف :(. كخرلع يقل: )كىع باآلخخة كافخكف(. كلع يقل: )كباآلخخة ىع كافخكف 
كصف سيل غيخ (. لكغ ىحا 3/222اب تأكيج الزسيخ السشفرل بسثمو )اإلتقاف إف ىحا مغ ب

 !معمل تعميبًل كاؼًيا
 

يعقػَب ما كاف لشا أْف ُنذخَؾ باهلِل " واتَّبعُت ِممََّة آبائي إبخاـيَع وإسحَق و  38سػرة يػسف 12
 ِمغ شيٍء ذلَظ ِمغ فزِل هللِا عميشا وعمى الشاِس ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال َيذكخوَف "

 
نحغ األنبياء. مغ فزل هللا عميشا: بالشبػة. : مق عمى اآلباء كعمى األججاد. لشا: تصآبائي 

 عمييع، ؼيذخكػا بجؿ أف زل هللا: فالخسل إلييع ليجايتيع. ال يذكخكف : بإرساؿ كعمى الشاس
 !يذكخكا

 
ـِ هللُا الػاحُج القياُر " 39سػرة يػسف 12  " يا صاحَبِي الدجِغ أأرباٌب متفخقػَف خيٌخ أ

 
غ (، كليذ السخاد مَ 36صاحبي الدجغ: السخاد بيسا رؼيقاه في الدجغ )انطخ اآلية  

 سجشو. الحع أنو دعاىسا إلى اإليساف كالتػحيج قبل أف يفدخ لكل مشيسا مشامو. 
 



929 

 

" ما تعبجوَف ِمغ دونِو إال أسساًء سسَّيتُسػىا أنُتع وآباؤكع ما أندَؿ هللُا بيا  40سػرة يػسف 12
أكثَخ الشاِس ال  كغَّ ِمغ ُسمصاٍف إِف الحكُع إال هلِل أمَخ أال تعُبجوا إال إيَّاُه ذلَظ الجيُغ الؿيُِّع ول

 َيعمسػَف "
: أسساء: أسساء أصشاـ. سمصاف: حجة، بخىاف، دليل. الحكع: الدمصاف. الجيغ الؿيِّع 

ـ ألمػر السعاش كالسعاد. أك السدتؿيع، أك السميء بالؿيع.   السقػِّ
 

مُب " يا صاحَبِي الدجِغ أمَّا أحُجكسا ؼَيدقي ربَُّو خسًخا وأما اآلخُخ ؼُير 41سػرة يػسف 12
 فتأكُل الصيُخ ِمغ رأسِو ُقِزَي األمُخ الحي ؼيِو تدتفتياِف " 

 
ي : يا زميميَّ ف(. يا صاحبي الدجغ36اآلف بجأ يجيبيسا عغ سؤالييسا )راجع اآلية  

تأكل  (.الدجغ. ربو: سيجه. تدتفتياف: تدتفتياني. لع يقل: )قزي األمخ الحؼ تدتفتياني ؼيو
 (.أحِسُل فػَؽ رأِسي ُخْبًدا تأكُل الصيُخ مشوُ ): 36الصيخ مغ رأسو: راجع اآلية 

 
" وقاَؿ لمَّحي َضغَّ أنَُّو ناٍج مشيسا اذكْخني عشَج ربَِّظ فأنداُه الذيصاُف ِذْكَخ  42سػرة يػسف 12

 ربِِّو فمِبَث في الدجِغ بزَع سشيَغ " 
 

: اقي، ألف اآلخخ سيرمب كيسػت. ربظالد : ىػ: اعتقج. ناجٍ : أؼ يػسف. ضغكقاؿ 
مرخ، كىػ أعمى مغ عديد مرخ. : أؼ لع يحكخ يػسف لسمظ سّيجؾ. أنداه الذيصاف ذكخ ربو
: ىي محشة الدجغ، بل لبزع مغ ثبلث إلى تدع. محشة أخخػ : افمبث: أؼ يػسف. بزع سشيغ

: بزع سشيغ مغ الدجغ. كىحا الحؼ ندي كاف يل. أال تخػ كع كمفة ىحا الشديافالدجغ الصػ 
  !البذخ أف أحجىع يأخح حاجتو كيسزييػسف قج فدخ لو رؤياه كخجمو، كلكغ مغ شبائع 

 
" وقاَؿ الَسِمُظ إنِّي أرى َسْبَع بقخاٍت ِسساٍف يأكُميغَّ َسْبٌع ِعجاٌؼ وسبَع  43سػرة يػسف 12

  أْفُتػِني في رؤياَي إْف كشُتع لمخؤيا َتْعُبخوَف " ُسْشُببلٍت خْزٍخ وُأَخَخ يابداٍت يا أيُّيا السؤلُ 
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(. سساف: سسيشة. ممظ مرخ، أعمى مغ عديد مرخ. أرػ: رأيت )في السشاـ :السمظ 

يأكميغ سبع عجاؼ: يأكميغ سبع بقخات عجاؼ، أؼ: ىديمة. كُأَخَخ يابدات: أؼ كسبَع سشببلت 
خك يابدات. السؤل: الدعساء. أفتػني في رؤياؼ  : تفدخكف.لي مشامي. تعُبخكف  ا: فدِّ

 
لفعل ضعف السفعػؿ فقػاه بالبلـ ـ السفعػؿ عمى ا(، كلسا قجّ خكف الخؤيالع يقل: )إف كشتع تعبُ 

 (.4/343)البخىاف 
 

: عبػر الساء بدباحة أك سفيشة أك ىػ التجاكز مغ حاؿ إلى حاؿ، كمشو: مغ العبػر، ك َتْعُبخكف 
باششيا. عَبخ  الخؤيا، ألنو عبػر مغ ضاىخىا إلى جدخ أك غيخ ذلظ. كىػ ىشا مختز بتعبيخ
 (.12/281الخؤيا، كربسا يرح: عبَّخ )تفديخ ابغ عاشػر 

 
ـِ بعاِلسيَغ " 44سػرة يػسف  12 ـٍ وما نحُغ بتأويِل األحبل  " قاُلػا أضغاُث أحبل

 
األحبلـ. ديخ : تفال يسكغ تفديخىا. تأكيل األحبلـ : أخبلط، أؼقالػا: أؼ السؤل. أضغاث 

 (. لع يقل: )كما نحغ بعالسيغ بتأكيل األحبلـ
 

كخ بعَج أمٍَّة أنا أنبُِّئكع بتأويمِو فأرسمػِف " 45سػرة يػسف  12  " وقاَؿ الحي َنجا مشيسا وادَّ
 

: تحكخ بعج مجة شػيمة، بعج ةسػت، كىػ الداقي. ادَّكخ بعج أمّ : مغ الدجغ كالالحؼ نجا 
: فأرسمػني إليو. الخصاب لمسمظ عمى سبيل (. فأرسمػفِ 42آلية )راجع ا بزع سشيغ مغ الشدياف

كنديو عشجما  !لشاسي يػسف عشجما احتاج إلى يػسفخ ىحا االتعطيع، أك لمسؤل. كىكحا تحكّ 
 ىحه ىي شبائع البذخ! !خاحتاج يػسف إليو، كمغ يجرؼ لػال أف األمخ يتعمق بالسمظ لسا تحكّ 
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يُق أفِتشا في سبِع بقخاٍت ِسساٍف يأكُميغَّ سبٌع ِعجاٌؼ " يػُسُف أيُّيا  46سػرة يػسف 12 جِّ الرِّ
 وسبِع سشببلٍت ُخْزٍخ وُأَخَخ يابداٍت لعمِّي أرجُع إلى الشاِس لعمَّيع َيعمسػَف "

ليو، كدخل عميو، كقاؿ لو. : فأرسمػه إيػسف أييا الرجيق: قبل ىحه الجسمة ححؼ تقجيخه 
ككصفو بيحا لسا رأػ مغ صجقو في تعبيخ األحبلـ. كخر (، صادؽ) :: صيغة مبالغة لػيقالرجّ 
: أؼ فزمظ لعميع يعمسػف  .إذا لع أمْت  لعمي أرجع إلى الشاس: بفتػاؾ نز الفتػػ كسا ىػ. عميو

 كعمسظ في تفديخ األحبلـ فتخخج مغ الدجغ، أك لعميع يعمسػف تفديخ الخؤيا. 
 

فسا حرجتُّع فَحُروُه في ُسْشُبِمِو إال قميبًل " قاَؿ تدرعػَف سبَع سشيَغ َدَأًبا  47سػرة يػسف  12
 مسا تأكمػَف "

 
: العادة كالذأف، كيجػز في المغة "تدرعػف سبع سشيَغ دَأًبا"، بفتح اليسدة، أؼ: متػالية. الجأب

 فتح اليسدة كسكػنيا.   
(. يقػؿ زغمػؿ سشبمو أبقى لو كأحفع مغ الفداد )التدػس: ألف إبقاءه في فحركه في سشبمو 

ىحه اآلية الكخيسة تذيخ إلى أف أفزل كسيمة لحفع السحاصيل الدراعية التي تشبت في الشجار: "
سشابل، كالقسح كالذعيخ كالذػفاف كاألرز كأمثاليا، ىي حفطيا في سشبميا. كقج أثبتت الجراسات 

 قيا نبي هللا يػسف عميو الدبلـ لعجد مغ الدشيغ، كصمت إلىالتجخيبية صحة ذلظ كدقتو، كشبّ 
ت محتفطة بؿيستيا الغحائية كاممة" سشة، دكف أف تفدج أك يريبيا شيء مغ العصب، بل بقي 15

ر كالتقميل مغ (. أكصاىع باالدخا339، كانطخ السشتخب ص 216عمسي ص قزية اإلعجاز ال)
 : تأكمػنو. االستيبلؾ. تأكمػف 

 
مُتع ليغَّ إال قميبًل مسا  " ثعَّ يأتي ِمغ بعِج ذلَظ َسْبٌع ِشجاٌد يأُكْمغَ  48سػرة يػسف  12 ما قجَّ

      ُتْحِرشػَف "
: ندب األكل إلى : )يأتي بعج ذلظ(. سبع: سبع سشيغ. شجاد: عجاؼ. يأكمغلع يقل 

الدشيغ، كالسقرػد أنيع ىع الحيغ يأكمػف في ىحه الدشػات العجاؼ ما ادخخكه مغ سشػات 
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ة ل االدخار ال يديج عمى البحكر السعجّ الخخاء. في ىحه الدشػات يديج االستيبلؾ عمى االدخار، ب
: خات في سشػات االزدىار. ُتْحرشػف : ما أسمفتع ليغ مغ مجخإلعادة اإلنتاج. ما قجمتع ليغ

لمدراعة. كردت العبارات  ُتْحرشػنو، َتجَّخخكنو، َتحفطػنو، ُتَخدنػنو في الحرػف مغ البحكر
لدساف، الدبع : الدبع ابميااليابدات، كفي مقا: الدبع الذجاد، الدبع العجاؼ، الدبع التالية

 (.الخزخ، عاـ الغػث )يأتي ذكخه في اآلية التالية
 

ـٌ ؼيِو ُيغاث الشاُس وؼيِو َيْعِرخوَف " 49سػرة يػسف  12  " ثع يأتي ِمغ بعِج ذلَظ عا
 

: نفذ العبارة التي بجأ بيا اآلية لع يقل: )ثع يأتي بعج ذلظ(. ثع يأتي مغ بعج ذلظ 
مغ : الديتػف كالعشب كما شاكل ذلظ، كىػ ػف: بالغيث أك بالخرب. َيْعِرخكف ابقة. يغاثالد

شا مغ الُسْعِرخات كأندلعبلمات الخرب. كفي قخاءة أخخػ: ُيْعَرخكف: ُيسَصخكف. قاؿ تعالى: "
اًجا" )الشبأ  س عاـ يغاث الشاُحب التي تعترخ باألمصار. لع يقل: ): الدُّ (. السعرخات14ماًء ثجَّ

كاالدخار،  (. الحع خصة يػسف في االستيبلؾؼيو كؼيو َيعرخكف(. لع يقل: )كيعرخكف ؼيو
   سشة. 15غػث =  1سساف +  7عجاؼ +  7: سشة 15كىي خصة مجتيا 

 
" وقاَؿ السِمُظ ائُتػني بِو فمسَّا جاَءُه الخسػُؿ قاَؿ ارِجْع إلى ربَِّظ فاسأْلُو  50سػرة يػسف  12

 بلتي قصَّْعَغ أيجَييغَّ إفَّ ربِّي بكيِجىغَّ عميٌع " ما باُؿ الشِّدػِة ال
 

الحاؿ التي يكتخث بيا. ما باليت: ما اكتخثت.  :الخسػؿ: رسػؿ السِمظ )ليأتي بو(. الباؿ 
: سيجؾ السمظ. يفيع مغ اآلية أف ما باليغ: ما حاليغ، ما شأنيغ. قاؿ: أؼ يػسف. ربظ

جغ قبل تبخئتو مغ التيسة. لع الخخكج مغ الد يػسف، مع شػؿ سجشو، كاف متساسًكا، كلع يخد
 (. يقل: )إف ربي عميع بكيجىغ
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" قاَؿ ما خصُبُكغَّ إذ راودتُّغَّ يػسَف عغ نفدِو ُقْمَغ حاَش هلِل ما عِمْسشا  51سػرة يػسف  12
َلِسَغ عميِو ِمغ ُسػٍء قالْت امخأُة العديِد اآلَف حرحَز الحقُّ أنا راودتُُّو عغ نفِدِو وإنَُّو 

  الرادقيَغ "
خكغ، : ما أمالحؼ يكثخ ؼيو الحجيث. ما خصبكغ : األمخ العطيعقاؿ: أؼ السِمظ. الخصب 

تػجو لمجسيع، : ا خصبِظ إذ راكدِت يػسف عغ نفدو؟(. قيلمما شأنكغ، ما بالكغ. لع يقل: )
كإال ترخؼ عشي كيجىغ أصُب  :33راجع اآلية : كل مشيغ فعمت ذلظ )احتذاًما ليا. كقيل

ع عغ الباشل : تسحز الحق، ضيخ، أك انقصإلييغ(. حاش : معاذ هللا. حرحز الحق
: ُكبُّػا، صعت مشيا. كؼيو زيادة تزعيف، مثل: إذا قبطيػره كببانو. كمشو: الحرة مغ األرض

اع خاص.  : تحػيل القصاع العاـ إلى قصػا. كعمى كزف الحرحرة يقاؿ اليػـ: الخرخرةُكبكب
سع هللا لو بيغ الذيادة في ىحه اآلية تعتخؼ امخأة العديد بحنبيا كتبخغ يػسف عميو الدبلـ. كج

: 27قصًعا لكل شظ. كإنو لسغ الرادقيغ: في اآلية : شيادة الشدػة، كإقخار امخأة العديد، كاإلقخار
غ الكاذبيغ. ربسا قالت : كىي مالتقجيخ ".مغ ُدبٍخ فكحبت كىػ مغ الرادقيغ كإف كاف قسيرو ُقجَّ "

و، كربسا ألنيا تابت ذلظ ألنيع احتاجػا إليو مغ ججيج، ألجل تفديخ رؤيا السمظ، كربسا ألنيا تحبّ 
 كاستيقع ضسيخىا.

 
 " ذلَظ ِليعمَع أنِّي لع أخْشُو بالغيِب وأفَّ هللَا ال َييجي كيَج الخائشيَغ " 52سػرة يػسف 12

قالت ما جداء مغ ): 25تخشو في غيبتو. في اآلية  كلع : خانتو في كجيولع أخشو بالغيب 
: ال يدجدىع في كيجىع كال (. ال ييجؼ كيج الخائشيغًءا إال أف ُيدجَغ أك عحاٌب أليعأراد بأىمظ سػ 
 :خادىع. ليعمع أني لع أخشو بالغيب: ؼيو قػالفيػصميع إلى م

يػسف أني لع أخشو في : ذلظ ليعمع تقجـ. أؼ : أنو قػؿ امخأة العديد، عصًفا عمى مااألكؿ -
 غيبتو بالكحب عميو، كإضافة الدػء إليو.

: كذلظ ليعمع العديد أني لع أخشو يػسف، بعج أف عمع بطيػر صجقو. أؼ: أنو قػؿ الثاني -
 في غيابو عغ زكجتو. 

 (.لخائشيغكأف هللا ال ييجؼ خيانة الع يقل: )كأف هللا ال ييجؼ كيج الكائجيغ(. أك: )
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*** 
 خالجدء الثالث عذ

" وما أْبِخُئ نفِدي إفَّ الشفَذ ألمَّارٌة بالدػِء إال ما َرِحَع ربِّي إفَّ ربِّي  53سػرة يػسف 12
 غفػٌر رحيٌع "

 
 :ائل ىحا الكبلـ؟ ؼيو ثبلثة أقػاؿمغ ق 

 : أنو مغ قػؿ يػسف، تػاضًعا كفخاًرا مغ تدكية الشفذ.األكؿ -
 : أنو مغ قػؿ امخأة العديد. الثاني -
 : كما أبخغ نفدي مغ سػء الطغ بيػسف.قػؿ العديد، أؼ وأنالثالث:  -

 : إال ما رحع ربي مغ الشفػس.لع يقل: )إال مغ رحع ربي(. لعل التقجيخ
 

ا كمََّسُو قاَؿ إنََّظ اليػـَ  54سػرة يػسف  12 " وقاَؿ السِمُظ ائتػني بِو أستخمْرُو لشفِدي فمسَّ
 لجيشا َمِكيٌغ أميٌغ " 

 
: مغ الرعب التسييد بيغ السمظ كعديد السمظاحل قرة يػسف. مخحمة ججيجة مغ مخ  

عمو مغ : أجة أـ ىسا مختمفاف؟ أستخمرو لشفديمرخ في التفديخ، فيل ىسا شخرية كاحج
: ذك لسمَظ، كاستباف عقمو كعمسو. مكيغ: أؼ فمسا أتػا بو، كمَّع اخمرائي كخاصتي. فمسا كمسو

 !لزعف كالتذخيج إلى العد كالتسكيغا مكانة، أك تسكغ. كىكحا قصع يػسف الخحمة مغ
 

 " قاَؿ اجعْمشي عمى خدائِغ األرِض إنِّي حؽيٌع عميٌع " 55سػرة يػسف 12
 

: خدائغ قاؿ: قاؿ يػسف لمسمظ. خدائغ األرض: أؼ خدائغ أرضظ، كلعل السقرػد 
: كزارة السقرػد: كزارة السالية بعبارتشا السعاصخة، بل لصعاـ. ليذ السقرػد خدائغ الشقػدا

شمب الػالية )الػزارة(، كحجد  قج يقاؿ:التخصيط. اجعمشي عمى خدائغ األرض: التسػيغ + كزارة 
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السمظ ىػ الحؼ شمبو، نعع حجد نػع الػالية الحؿيقة أنو لع يصمب الػالية،  !نػعيا، كزكَّى نفدو
 السشاسبة.

 
( أحياًنا، كفي 1/618 تدسية السخمػقيغ بأسساء الخالق )نكت القخآف: فييا جػاز حؽيع عميع

 :معشاىسا أقػاؿ
 : حؽيع لؤلمانة، عميع بالػالية.ي. أؼحؽيع لسا استػدعتشي، عميع بسا كليتش -
لسحاسبة كالجفاتخ : ابالكتاب ع بالحداب. لعل السقرػد(، عميحؽيع بالكتاب )الكتابة -

 : إنو أكؿ مغ كتب في القخاشيذ.السحاسبية. قيل
 (.  بالحداب، عميع باأللدغ )المغات حؽيع -
 حؽيع لسا كليتشي، عميع بدشي السجاعة. أؼ يحدغ الترخؼ في األزمات. -

 
: حداب كمحاسبة كلغات رخة كعطيسة كمؤىمة لمعسل السصمػبشظ أف ىحه سيخة ذاتية مخت كال

 إلخ. كإدارة أزمات كتخصيط لسػاجية السجاعات...
 
ية ال يػلَّى ليذ عمى إشبلقو. كىحا الحؼ فعمو يػسف أشبو ما كبيحا فإف القػؿ بأف شالب الػال 

يكػف بالديخة الحاتية لو. كمغ ىحه الديخة أنو صالح لمعسل في السشرب السصمػب. كساعجه عمى 
ىحا الصمب، كعمى ىحا التحجيج، كعمى ىحا الػصف لشفدو، أنو ابُتمي مخات عجيجة كُشيج لو في 

 كل مخة بالكفاءة كاألمانة. 
 حق باآلية:مم

  إني حؽيع عميع:  اجعمشي عمى خدائغ األرض

 كيف شمب الػالية؟ ككيف زّكى نفدو؟

)كقاَؿ السِمُظ ائُتػني بو أستخمْرُو لشفدي فمّسا كّمسو قاَؿ إّنَظ اليػـَ لجيشا َمِكيٌغ أِميٌغ. قاَؿ اجعْمشي 
 .55-54عمى خدائِغ األرِض إّني حؽيٌع عميٌع( يػسف 
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*** 

يػسُف الػاليَة لشفدو؟ مع قػؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع لعبج الخحسغ بغ َسُسخة: كيف َشمب -1
عصيَتيا عغ غيِخ مدألٍة أِعْشَت عصيَتيا عغ مدألٍة ُكِكْمَت إلييا، كإْف أُ ال َتدأِؿ اإلمارَة، فإّنَظ إْف أُ 

رخ عمييا )صحيح مدمع(! لكثخة آفاتيا، كلرعػبة الخخكج مشيا، كسا ىػ مذاىج في كل ع
 .كمرخ

 .32دّكػا أنفدكع( سػرة الشجع ككيف زّكى نفَدو كمَجحيا؟ وهللا يقػؿ: )فبل تُ -2

*** 

 أقػؿ:

 (.ْرُو لشفديائُتػني بو أستخمِ الحؿيقة أف يػسف لع يصمب الػالية، بل السمظ ىػ الحؼ شمبو: )

 يػسف شمب نػع الػالية.

 ُعخضت عميو عجة كاليات، فاختار كاحجة مشيا.

*** 

 )حؽيع عميع(: أؼ: إف شاء هللا.قػلو: 

 سأكػف حؽيًطا عميًسا بإذف هللا.

 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 
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 الخسيذ:

 ىػ1441شعباف  9

 ـ2020نيداف  2

 

 

 

 
 

" وكحلظ َمّكشَّا ِليػسَف في األرِض َيتَبّػأ مشيا حيُث يذاُء نريُب بخحسِتشا  56سػرة يػسف  12
 " َمغ نذاُء وال ُنِزيُع أجَخ الُسحدشيَغ 

 
مغ األرض : يتبػأ شداًل أك مشدلة. مديج مغ التسكيغ: يشدؿ ميتبػأاألرض: أرض مرخ.  

: أجخ الجنيا، أما أجخ اآلخخة فديأتي الكبلـ عشو في اآلية حيث يذاء! أجخ السحدشيغ: السقرػد
: فخًدا يع أجخ مغ أحدغ عسبلً : ىحا عيج مغ هللا بأنو ال يزأجخ السحدشيغالتالية. كال نزيع 

 لع يقل: كال نزيع أجخىع.كاف أك جساعة أك أمة. فعميشا أف نحدغ كنربخ كنثق بعيج هللا. 
 

 " وألجُخ اآلخخِة خيٌخ لمحيَغ آمُشػا وكاُنػا يتقػَف " 57سػرة يػسف 12
 

أفزل كًسا كنػًعا كزمًشا. لع يقل: )لمحيغ آمشػا كاتقػا(. كلع يقل: : ألنو أجخ اآلخخة خيخ 
: أجخ معجل في الجنيا، كأجخ مؤجل في ػا يؤمشػف كيتقػف(. فالسؤمشػف ليع أجخافكان لمحيغ)
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كقج يكػف السعشى: كصاركا يتقػف. كاف: قج تأتي في المغة  اآلخخة. فميعسمػا كليثقػا كليدتبذخكا.
 بسعشى: صار.

 
 " وجاَء إخػُة يػسَف فجَخُمػا عميِو فعَخفيع وىع لُو ُمشِكخوَف " 58سػرة يػسف 12

: شمًبا لمصعاـ، كقج أصابتيع مجاعة. لقج أعد هللا يػسف كأحػجيع إليو اء إخػة يػسفج 
في اآلية البلحقة. كىع لو بعجما أرادكا قتمو. كيبجك أف اإلخػة كميع جاؤكا إال كاحًجا سيأتي ذكخه 

: كىع لع يعخفػه، كال يسكغ أف يخصخ ليع عمى باؿ، ألنيع ندػه كفارقػه صغيًخا فكبخ، مشكخكف 
 (.يع كأنكخكهفعخفلع يقل: ) !استغشى، كباعػه عبًجا فرار سيًجاكفقيًخا ف
  

َدىع بَجياِزِىع قاؿ ائُتػني بأٍخ لكع ِمغ أبيكع أال تخوَف أنِّي  59سػرة يػسف  12 " ولسَّا جيَّ
 ُأوِفي الكيَل وأنا خيُخ الُسشِدليَغ " 

 
: تحسيل تاع كغيخه. التجييدما يعجُّ مغ م: بالحدشى كلع يشتقع مشيع. الَجيازعامميع  

: صاىع ما يخيجكف. أخ لكع مغ أبيكع: كاؿ ليع الصعاـ كأعازىعالَجياز كإرسالو. جيدىع بجي
". ا ليػسف كأخػه أحب إلى أبيشا مشاإذ قالػ : "8و كأمو، أخاه الذقيق. في اآلية يقرج أخاه ألبي

: كفي الكيلليػسف. أُ  إخػتو ما حجث لعل األب لع يخسمو معيع خػًفا مغ أف يحجث لو مع
كفي كيمكع كأحدغ ضيافتكع. كيبجك : السزيفيغ. أُ بيع. السشدليغرخز الدعخ، أك أزيج في السأُ 

: "كندداد كيل 65ء أخػىع زادت حرتيع. في اآلية أف كل كاحج لو حرة مغ الصعاـ. فإذا جا
 ".بعيخ

 
 " فإْف لْع تأتػِني بِو فبل كيَل لكع ِعشجي وال َتْقَخُبػِف "  60سػرة يػسف 12
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: كال أنتع مغ قخابتي. كفي أندلكع عشجؼ مشدلة القخيب. أك: ال تقخبػني، ال ال تقخبػف  
فبل كزف  :(. كأنو يخيجيًئا كيفيسػنو شيًئا آخخ. لع يقل: )فبل بيع لكع عشجؼكبلمو ما َيقرج بو ش

 : ال بيع.ؼ. كىع يفيسػنيالكع عشج
 

 " قاُلػا سُشخاوُد عشُو أباُه وإنَّا لفاعمػَف "  61سػرة يػسف 12
 

: سشخيجه كىػ ال : كأف السعشىو كسا كانت معو. سشخاكد عشو أباهستعاد الكخة مع أخي 
في : ىحا المفع كرد تى نقشعو بإرادتشا. كإنا لفاعمػف: تػكيج، أك: كإنا آلتػف بو. نخاكديخيجه، ح

سػرة يػسف سبع مخات. تارة في مثل ىحا السػضع، كتارة في مجاؿ قرة يػسف مع امخأة 
(. كيبجك أف السخاكدة 37لقج راكدكه عغ ضيفو" )القسخ ك : "يا. كفي مػضع آخخالعديد كصجيقات
: أف تشازع غيخؾ في دتيغ يشتيي بغمبة إحجاىسا. الخكد: الصمب بخفق. السخاكدةتفاعل بيغ إرا

 لع يقػلػا: إف شاء هللا. فتخيج غيخ ما يخيج، كتخكد غيخ ما يخكد. اإلرادة،
 

" وقاَؿ لِفتياِنِو اجعُمػا بزاعَتيع في ِرحاِليع لعمَّيع َيعِخفػَنيا إذا انقَمبػا  62سػرة يػسف  12
 إلى أىِميع لعمَّيع َيخِجعػَف " 

 
الو. بزاعتيع:   ىشا  :نقػدىع. البزاعةلع يقل: )كقاؿ لخَجمو(. كقاؿ: كقاؿ يػسف لعسَّ

: (، أؼ: الثسغ الحؼ دفعػه. رحاليع252ك 4/249الشقػد البزاعية، الدمعية )زاد السديخ 
ْؽ : فأكِؼ لشا الكيل كترجَّ 88يعّجكف ىحه الرفقة مغ السعخكؼ )انطخ اآلية  :أكعيتيع. يعخفػنيا

 : إليشا.عميشا إف هللا يجدؼ السترجقيغ(. انقمبػا: رجعػا. يخجعػف 
 

" فمسَّا َرَجُعػا إلى أبييع قاُلػا يا أبانا ُمِشَع مشَّا الكيُل فأرِسْل معشا أخانا  63سػرة يػسف 12
 َنْكَتْل وإنَّا لُو لحافطػَف " 
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شع مشا الصعاـ(. نكتْل: َنصمِب الكيَل. لو: ألخيشا. لع يقل: : )مُ شع مشا البيع(. أكلع يقل: )مُ  
 (.)كإنا لحافطػف لو

 
" قاَؿ ىْل آَمُشكع عميِو إال كسا أِمْشُتكع عمى أخيِو ِمغ قبُل فاهلُل خيٌخ  64سػرة يػسف  12

 حافًطا وىػ أرحُع الخاحسيَغ "
 

لع يقل: )إال كسا آمشتكع عمى أخيو(. آَمَغ كأِمَغ بسعشى. أخيو: يػسف. لع يقل: )كسا أمشتكع 
حفًطا.  : خيخٌ كفي قخاءة: "خيُخ حافٍع". : تسييد مشرػب. كفي قخاءة(. حافًطاعمى أخيو قبلُ 
 (.66)انطخ اآلية  عميو فاهلل خيٌخ حافًطا ال آمشكعلعل التقجيخ: 

 
 

ْت إلييع قاُلػا يا أبانا ما َنبغي  65سػرة يػسف  12 " ولسَّا فتحػا متاَعيع وَجُجوا بزاعَتيع ُردَّ
ْت إليشا وَنسيُخ أىَمشا وَنحفُع أخانا وندداُد كيَل بعيخٍ   ذلظ كيٌل يديٌخ "  ىحِه بزاعُتشا ُردَّ

 
 : بزاعتيع: نقػدىع. بزاعتشا: نقػدنا. ما نبغي

 : أؼ شيء نبغي كنصمب مغ الكخامة؟" ما ": استفيامية، أؼ -
: ما ما بقي لشا ما نصمب، أك التقجيخ: ما نخيج مشظ بزاعة أخخػ، أك :" ما ": ناؼية، أؼ -

 كالكخامة.نبغي في القػؿ، ما نتديج ؼيسا كصفشا لظ مغ إحداف السِمظ 
 

 نبغي إال الخيخ.  : مامغ ىحا، استفياًما أك نؽًيا. أك : ما نبغي أكثخالخبلصة أف: "ما نبغي"
دتعيغ بيا، كنسيخ : فشدتطيخ بيا، كنالجسمتاف بعجىا معصػفة عمى تقجيخ: ىحه الجسمة ك نسيخ

السجمػب. كلفع يخة، كىي الصعاـ : نأتييع بالس(. نسيخ أىمشا6/296أىمشا... إلخ )أبػ حياف 
إلعانة مغ الغيخ. ندداد " ال يداؿ مدتعسبًل حتى يػمشا ىحا في الصعاـ السقجـ عمى سبيل ا"السيخة

( لكل اف يػسف قج خرز مقجاًرا معيًشا )كيل بعيخ: كىػ حرة أخيشا مغ السيخة. كككيل بعيخ
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ل يديخ، أك ما : ما جئشاؾ بو كيذلظ كيل يديخفخد، كسا تفعمو اليػـ الحكػمات عشج األزمة. 
: كيل البعيخ ىحا كيل يديخ عمى مغ يكيل لشا. بو كيل يديخ عمى مغ يكيل لشا، أؼسشجيئظ 

 كأرجح السعشى الثاني.
: فإذا أرسمت شا، كبيحا نسيخ أىمشا... إلخ. أك: ىحه بزاعتشا ردت إليأقػؿ: ربسا يكػف التقجيخ

 معشا أخانا كرجعشا فإنشا نسيخ أىمشا.
 

" قاَؿ لْغ أرسَمُو مَعكع حتى ُتؤتػِف َمػِثًقا ِمَغ هللِا َلَتأُتشَِّشي بِو إال أْف  66سػرة يػسف  12
 ُيحاَط بكع فمسَّا آتػُه َمػثَقيع قاَؿ هللُا عمى ما نقػُؿ وكيٌل " 

 
ِدسػا لو باهلل. : أف ُيقيثاًقا، عيًجا مؤكًجا. ربسا يقرج: مُتؤتػِف: ُتؤتػني، تعصػني. َمػِثًقا 

: أف ييمظ ىػ كتعػدكا ًعا. كأف السخاديسمخكع كتيمكػا ج: إال أف تغمبػا عمى أبكعإال أف يحاط 
: تػكمشا عمى هللا. كافق عمى إرساؿ أخييع ا بيػسف. هللا عمى ما نقػؿ ككيلأنتع، كسا فعمتع سابقً 

 معيع.  
 

متفخقٍة وما " وقاؿ يا َبِشيَّ ال تجُخمػا ِمغ باٍب واحٍج وادُخمػا ِمغ أبػاٍب  67سػرة يػسف  12
ِل الستػكِّمػَف "  مُت وعميِو فميتػكَّ  ُأغشي عشكع ِمَغ هللا ِمغ شيٍء إِف الحكُع إال هلِل عميِو تػكَّ

 
كإنو لحك عمع لسا عمَّسشاه، اب كاحج كادخمػا مغ أبػاب متفخقة: قاؿ تعالى: "ال تجخمػا مغ ب 

 (.ال َيعمسػف" )اآلية التالية كلكغ أكثخ الشاس
 

شخ. كمغ ىحا تاف تفيجاف مبجأ اقترادًيا ميًسا، كىػ مبجأ تػزيع أك تذتيت السخاىاتاف اآلي 
 : ال تزع البيَس كمَّو في سمٍة كاحجة. الباب ما يقاؿ اليػـ
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، كال تقخأىا: يا ُبَشيَّ   : اقخأىا: يا َبِشيَّ ا. كما أغشي ألف السخاشب جسع كليذ كاحجً  ،يا َبِشيَّ
قَجره. ما فعمو يعقػب ىػ مغ باب: اعقميا كتػكل. أؼ:  عشكع: ال أدفع عشكع مغ هللا مغ شيء

مػا لع يقل: )كعميو  (.خح ححرؾ كتػكل عمى هللا. الحكع: القزاء كالقجر. لع يقل: )كعميو تػكَّ
 يتػكل الستػكمػف(.

 
" ولسَّا دخُمػا ِمغ حيُث أمَخىع أبػىع ما كاَف ُيغشي عشيع ِمَغ هللِا ِمغ  68سػرة يػسف 12

حاجًة في نفِذ َيعقػَب قزاىا وإنَُّو َلُحو عمٍع ِلَسا عمَّسشاُه ولكَغ أكثَخ الشاِس ال َيعمسػَف  شيٍء إال
"  

: دىا ليع. إنو لحك عمع لسا عمسشاه: مغ األبػاب الستفخقة، كلعمو حجمغ حيث أمخىع أبػىع 
يًزا. كلكغ  أكعالع بالتػكل عمى هللا ،لعل السعشى أنو عالع بقػاعج الحيصة كالححر كتػزيع الخصخ

: كىحا يعشي أف الشاس أك العمساء إذا عمسػا مبادغ الحيصة، كلع يعمسػا أكثخ الشاس ال يعمسػف 
، إال مغ رحع  التػكل عمى هللا، فإف عمسيع ناقز جًجا. كىحا ىػ حاؿ أكثخ الشاس كالعمساء اليـػ

 ربظ ككاف مغ السؤمشيغ.
 

آوى إليِو أخاُه قاَؿ إنِّي أنا أخػَؾ فبل َتْبَتِئْذ " ولسَّا دخُمػا عمى يػسَف  69سػرة يػسف  12
 بسا كاُنػا يعسمػَف "

 
: الذقيق السحدػد مغ سائخ إخػتو. ككميع إخػتو، إال أف أخاه ىحا ىػ الذقيق، كىػ أخاه 

لع يقل:  : يعسمػنو بي كبظ.كىػ السطمػـ بيغ إخػتو. ال تبتئذ: ال تحدف. يعسمػف السفزل، 
فو بشفدو كشسأنو. . لع يقل: )كآكػ إليو أخاه قاؿ)كقاؿ إني أنا أخػؾ(  (. عخَّ

 
ٌف أيَُّتيا  70سػرة يػسف  12 قايَة في َرْحِل أخيِو ثعَّ أذََّف ُمؤذِّ َدىع بَجياِزىع َجعَل الدِّ " فمسَّا جيَّ

 الِعيُخ إنَّكع لدارقػَف "
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: جيدىع بجيازىع: كحلظ ِكْجنا ليػسف(. 76طخ اآلية انآلف يػسف يسكخ بإخػتو لغخض حدغ )ا
ف لرػاع، كل شيء يذخب بو. أذّ : ا. الدقاية59قت العبارة في اآلية حسَّميع بالصعاـ. كقج سب
 : يا أصحاب العيخ.القافمة السحسَّمة. أيتيا العيخ :مؤذف: نادػ مشاٍد. العيخ

كعاء أخيو.  :عسل يػسف كبأمخه. رحل أخيو: يجػز أف يكػف مغ جعل الدقاية في رحل أخيو
 : كعاء أخيو الحؼ يخيجه، يخيج استبقاءه عشجه بالحيمة.ع إخػتو، السخادككمي

مغ قبل الكياؿ، ال مغ قبل يػسف : ربسا يكػف مغ قبل السؤذف، أك أيتيا العيخ إنكع لدارقػف 
(. كربسا يكػف السقرػد أنيع سخقػا يػسف مغ 228، كأنسػذج ص 194تشػديو القخآف ص )

تسثيمية، كشسأنو أنو قرة أف يػسف اتفق مع أخيو عمى ىحه الأبيو، كىحا صجؽ. كيفيج سياؽ ال
 (.(. لع يقل: )أييا الشاس إنكع لدارقػف 77ليذ بدارؽ )انطخ اآلية 

 
 " قاُلػا وأقبُمػا عميِيع ماذا َتفِقجوَف "  71سػرة يػسف 12

 
كأقبمػا ىع  : أقبمػا عمييع كقالػا. فالحيغ قالػامقبميغ عمييع. أك : قالػاقالػا كأقبمػا عمييع 

" تخمد إلى صخبة الضصخاب إخػة يػسف. ككمسة "قالػاكاحج، ىع إخػة يػسف. كلعل العبارة مز
 : ماذا تفقجكف.  : )ماذا سخقشا(. بل قاؿبل إلى أقػاؿ عساؿ يػسف. لع يقل أقػاؿ إخػة يػسف،

 
 يٍخ وأنا بِو زعيٌع "" قاُلػا َنْفِقُج ُصػاَع السِمِظ وِلَسْغ جاَء بِو ِحْسُل بع 72سػرة يػسف  12

ػاع: الدقاية. لسغ جاء بو حسل بعيخ: ىحا مغ باب الجعالة في شخع   مغ قبمشا، كىي الرُّ
جائدة في اإلسبلـ عشج جسيػر الفقياء، فإف جاء بو كاف لو الِحْسل، كإف لع يجئ بو لع يكغ لو 

كسا في اآلية  لجعالة تختمف عغ اإلجارة. لع يقل: )كيل بعيخ(،شيء ميسا بحؿ مغ جيج. فا
جىع غيخ مجيػؿ، فجاز ضسانو. زعيع: : حسل بعيخ. كحسل البعيخ كاف معمػًما عش. بل قاؿ65

: كأنا بو. انتقل مغ الجسع إلى السفخد. لعل الدعيع أك الكفيل كفيل. لع يقل: )كنحغ بو(. بل قاؿ
 كاحج، كليذ جسًعا.
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 لُشفدَج في األرِض وما كشَّا سارقيَغ "" قاُلػا تاهلِل لقج عمسُتع ما جئشا  73سػرة يػسف  12
: الدابقة. ما جئشا لشفدج في األرض: أؼ أنتع تعمسػف، مغ الخبخة تاهلل: وهللا. لقج عمستع 

رقيغ: لدشا أصحاب سػابق. لع ما جئشا إليكع لشفدج في أرضكع، كالدخقة مغ الفداد. كما كشا سا
 (.يقل: )كما كشا مفدجيغ(. لع يقل: )ما جئشا لشدخؽ 

 
 " قاُلػا فسا جداؤُه إْف كشُتع كاذبيَغ "  74سػرة يػسف 12

 
(، كجداء لسغ سخؽ 72جائدة لسغ يجج الرػاع السدخكؽ )اآلية  :كرد ذكخ الجائدة كالجداء 

 ىحا الرػاع.
 

 " قاُلػا جداؤُه َمغ ُوِجَج في َرْحِمِو فيػ جداؤُه كحلَظ َنجدي الطالسيَغ " 75سػرة يػسف  12
 

كع بالجداء، كىػ عالع بو. لع يقل: )جداؤه مغ كجج في رحمو(، كال: )مغ كجج في تخؾ ليع الح
لراع، كىػ مبتجأ. مغ كجج في : أؼ جداء سخقة ارحمو فيػ جداؤه(، بل جسع بيشيسا. جداؤه

كجج في رحمو، كىػ خبخ. فيػ جداؤه: زيادة بياف كتػكيج )أبػ ( َمغ خُح )استخقاؽُ : أرحمو: أؼ
 (.6/305حياف 
: كاضح أك معخكؼ. ؾ أكجو أخخػ لئلعخاب مشيا: جداؤه: مبتجأ، كالخبخ مححكؼ تقجيخهكىشا
فرل : ضسيخ مششخط جاـز في محل رفع مبتجأ. فيػ: الفاء رابصة لجػاب الذخط. ىػ : اسعَمغ

ط. كقج : في محل جـد جػاب الذخ "ىػ جداؤه" :في محل رفع مبتجأ. جداؤه: خبخ مخفػع. كجسمة
 : الحؼ.بسعشى" خبًخا تكػف "َمغ

مغ  ( الدارؽ، كىػ قخيببيغ األمع أف ُيدتخّؽ )ُيدتعبج كيطيخ أف ذلظ كاف حكًسا مذيػًرا
لعل ىحا تتسة قػليع : ظ نجدؼ الطالسيغ(. كحل13/30استخقاؽ السغمػب في القتاؿ )ابغ عاشػر 

: مغ : كضع الذيء في غيخ مػضعو. كمغ كبلميعىع. الطالسيغ: الدارقيغ. الطمع في األصل
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كمشو سسي الشقز ضمًسا. قاؿ تعالى: : ما كضع الذبو في غيخ مكانو. أشبو أباه فسا ضمع، أؼ
 (.33"كلع تطمع مشو شيًئا" )الكيف 

 
" فَبجأ بأوعيِتيع قبَل وعاِء أخيِو ثعَّ استخَخجيا ِمغ وعاِء أخيِو كحلَظ ِكْجنا  76سػرة يػسف 12

ِمِظ إال أْف يذاَء هللُا نخفُع درجاٍت َمغ نذاُء وفػَؽ كلِّ ِليػسَف ما كاف ِليأخَح أخاه في ِديِغ الس
 ذي عمٍع عميٌع " 

 
: أخيو الحؼ دقاية في أكعيتيع. قبل كعاء أخيو: أؼ فبجأ بالتفتير عغ الفبجأ بأكعيتيع 

: لدقاية بسعشى الرػاع. كجنا ليػسف: استخخج ااءه، كإال فالكل إخػتو. استخخجياأراد استبق
ما  (. معشى ذلظ أف ما فعمو يػسف كاف بإلياـ مغ هللا.عمسشاه الكيج )الحدغ ا، كدبخنا،صشعش

: ما كاف ليعاقب أخاه حدب ديغ السمظ، فقج كانت عقػبة الدارؽ كاف ليأخح أخاه في ديغ السمظ
في ديغ السمظ أك تذخيعو أف يزخب الدارؽ كيغـخ ضعف ما سخؽ. أما يػسف فقج حكع عمى 

حدغ : بالعمع ك َؽ اسُتِخّؽ. نخفع درجات مغ نذاء: مغ َسخ مبجأالستخقاؽ، عمى الدارؽ با
: فػؽ كل ذؼ عمع مغ ىػ أعمع مشو. أؼ عمى كل عالع أف الترخؼ. كفػؽ كل ذؼ عمع عميع

ال يكتفي بسا عشجه، بل عميو أف يدتسج العمع مسغ ىػ أعمع مشو، كمغ باب أكلى أف يدتسج العمع 
 (.خ كحـخ نفدو. لع يقل: )نخفع مغ نذاء درجاتهللا فقج قّر مغ هللا. فسغ لع يأخح عغ 

 
" قاُلػا إْف َيدِخْؽ فقج سَخَؽ أٌخ لُو ِمغ قبُل فأسخَّىا يػسُف في نفدِو ولع  77سػرة يػسف 12

 ُيْبِجىا ليع قاَؿ أنتع شٌخ مكاًنا وهللُا أعمُع بسا ترفػَف "
 

كاف لجّجه أبي أّمو : إنو سخؽ صشًسا ػاب؟ قيل في الجكيف ندبػا الدخقة إلى يػسف 
فكدخه كألقاه في الصخيق، كىػ قػؿ سعيج بغ جبيخ كقتادة كابغ جخيج. كقيل إنو كاف يدخؽ مغ 

ججتو خبأت في ثيابو شيًئا.  شعاـ السائجة كيعصيو لمسداكيغ، كىػ قػؿ ابغ عباس. كقيل إف
(. 1/314لمسجاشعي الشكت لشبػة بعج ذلظ ): لع يكػنػا أنبياء في ذلظ الػقت، كإنسا أعصػا اكقيل
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: إف سخؽ فقج سخؽ أخػه يػسف مغ قبل، أؼ سخعاف ما إف يدخؽ فقج سخؽ أخ لو مغ قبل
: أؼ بمعيا كلع ( يػسف في نفدو كلع يبجىاأؼ الكمسةا يػسف كأخاه بالدخقة. فأسّخىا )اتيسػ 

ل أنو فقج سخؽ. كيحتس: إف يدخؽ ستيع: أسخَّ كم، ألنو لع يأِت أكاف ذلظ بعج. أؼيعتخض عمييا
: أؼ قاؿ شٌخ مكاًنا. قاؿ أنتع شخ مكاًنا : فأسخَّىا قائبًل أنتعأسخَّ كمستو: أنتع شٌخ مكاًنا، التقجيخ

(، بل ىػ الذخ، ألنو إذا أريج بو " قج ال يكػف بسعشى )أشخّ شخّ  "في نفدو أنتع شٌخ مكاًنا. لفع 
اآلخخ، كىحا غيخ مخاد. كقج التفزيل كاف معشى ذلظ أف كبل الفخيقيغ شخيخ، أحجىسا شخّّ مغ 

: ىحا لقب ليػسف، قميل مغتفخ. يا أييا العديد يػسف شخّ  يخاد بو التفزيل عمى معشى أف شخّ 
كربسا يكػف مختبة مغ السخاتب اإلدارية في الجكلة. فرار في مختبة عديد مرخ. كربسا كصفػه 

 لكحب كاالفتخاء.مغ ابسا تقػلػف : يبًل. بسا ترفػف بأعمى مغ مختبتو استخحاًما أك ج
 

" قاُلػا يا أيُّيا العديُد إفَّ لُو أًبا شيًخا كبيًخا فُخْح أحَجنا مكاَنُو إنَّا نخاَؾ ِمَغ  78سػرة يػسف 12
 الُسحدشيَغ "

 
عمى الخغع مغ اتياميع ألخييع، إال أنيع لع يعػدكا يحتسمػف تكخار القرة مع أخ آخخ،  

: خح أحجنا مكانو معاقبتيع مشو. ُخْح أحجنا مكانو خذية تجىػر سسعتيع حياؿ أبييع، كاحتساؿ
شيًخا كبيًخا:  ىل كانػا في ذلظ صادقيغ؟ بالعقػبة، عاقْب أحجنا مكانو، اسجْغ أحجنا مكانو.

 : كبيخ القجر كالسشدلة.شيًخا: كبيخ الدغ، كبيًخا
 

 إنَّا إًذا لطالسػَف "" قاَؿ َمعاَذ هللِا أْف نأخَح إال َمغ وجْجنا متاَعشا عشَجُه  79سػرة يػسف 12
 

تخاز مغ الكحب. إنا إًذا : إال مغ سخؽ. ؼيو تػرية كاحنأخح: نعاقب، ندجغ. لع يقل 
 : أؼ لػ أخحنا بالدخقة أحًجا مكاف أحج لكشا ضالسيغ.  لطالسػف 
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" فمسَّا استيأُسػا مشُو َخَمُرػا َنِجًيا قاَؿ كبيُخىع ألْع تعمُسػا أفَّ أباُكع قج  80سػرة يػسف  12
أخَح عميكع َمػِثًقا ِمَغ هللِا وِمغ قبُل ما فخشُتع في يػسَف فمْغ أبخَح األرَض حتى يأذَف لي أبي 

 أو يحكَع هللُا لي وىػ خيُخ الحاكسيَغ " 
 

: خبل بعزيع إلى بعس أف يدتجيب لصمبيع. خمرػا نجًيا استيأسػا: يئدػا. مشو: 
: في الدغ، أك في الخأؼ. كيبجك أنو غيخىع. كبيخىعمتشاجيغ متذاكريغ معتدليغ ال يختمط بيع 

(. كمغ قبل ما 66إخػتو. أخح عميكع مػثًقا مغ هللا: أال تفخشػا بأخيكع )اآلية أفزل مغ سائخ 
خشتع في يكع مػثًقا مغ هللا أال تفخشػا بأخيكع مثمسا ف: أخح عمفخشتع في يػسف: لعل التقجيخ

بُل ألع تفخشػا : أخح عميكع مػثًقا مغ هللا أال تفخشػا بأخيكع، كمغ قيػسف مغ قبل. أك التقجيخ
 : يبجك أنو حخد كلع يعج يحتسل. في يػسف. لغ أبخح

 
َخَؽ وما شِيْجنا إال بسا " ارِجُعػا إلى أبيُكع فقػُلػا يا أبانا إفَّ ابَشَظ س 81سػرة يػسف 12

 عِمْسشا وما كشَّا لمغيِب حافطيَغ " 
 

رخ؟ ىل اتفقػا : مغ القائل؟ ىل ىػ كبيخىع؟ ىل عجؿ عغ البقاء في أرض مارجعػا 
لشا : بسا ضيخ بالدخقة. ما شيجنا إال بسا عمسشا: ُسخِّؽ، أؼ اتُّيع عمى الخجػع؟ َسَخؽ: كفي قخاءة

جنا بعمسشا : شيكشا كحلظ ما أعصيشاؾ السػثق. أك أؼ لػ :مغ عمع. ما كشا لمغيب حافطيغ
 (.فبل يعمسو أحج إال هللا. لع يقل: )كما كشا حافطيغ لمغيب (لغيباالطاىخ، أما الباشغ )

 
 " واسأِؿ القخيَة التي كشَّا فييا والِعيَخ التي أقبمشا فييا وإنَّا لرادقػَف "     82سػرة يػسف  12

 
: (. العيخ185، نياية اإليجاز ص 1/24سخ صشاعة اإلعخاب القخية ) : سْل. القخية: أىلاسأؿ

: الحسار. افمة إذا كاف فييا حسيخ. الَعْيخ: القبل التي تحسل السيخة. أصل العيخالقافمة، قافمة اإل
 كيبجك أنو كاف معيع آخخكف مغ غيخىع يخافقػنيع. اسأؿ القخية، كاسأؿ العيخ، كاسأؿ مغ تذاء. 
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لْت لكع أنفُدكع أمًخا فربٌخ جسيٌل عدى هللُا أْف يأتَيشي بيع  83سػرة يػسف 12 " قاَؿ بْل سػَّ

    جسيًعا إنَّو ىػ العميُع الحكيُع "
: أؼ بيػسف كأخيو لع يرجقيع. سػلت: زيشت. صبخ جسيل: ال شكػػ معو. يأتيشي بيع 

: أيغ ىع. الحكيعقػب مغ رجػع يػسف كأخػيو. العميع: بيع كالكبيخ الحؼ اعترع. لع ييأس يع
 في قزائو كقجره كاختيار كقت عػدتيع. 

 
ْت َعيشاُه ِمَغ الحدِف  84سػرة يػسف  12 " وتػلَّى عشيع وقاَؿ يا أَسفا عمى يػُسَف وابيزَّ

  فيػ كطيٌع "
األصل: يا أسفاه، كىي قخاءة لعاصع )البخىاف  : أعخض عغ أكالده. يا أسفا:تػلى عشيع 

 : لعل يػسف اشتق مغكاألسف: الحدف. يا أسفا عمى يػسف(. 3/133، كاإلتقاف 3/353
: ء في التعميق العمسي عمى السشتخب: ضعف برخه مغ كثخة البكاء. جااألسف. ابيزت عيشاه

يشذأ عغ الحدف العسيق حالة نفدية يدداد بدببيا الزغط عمى العيشيغ، فتراب العيغ ببعس 
ًيا كتبجك العيغ بيزاء )السشتخب ص دكؿ نيائاألمخاض كضعف البرخ شيًئا فذيًئا حتى ي

: خز يػسف كلع يحكخ أخػيو كطيع: مغ: كطع غيطو: إذا حبدو. يا أسفا عمى يػسف (.346
 معو. 

 
َخًضا أو تكػَف ِمَغ اليالكيَغ " قاُلػا تاهلِل َتفتأ َتحكُخ يػسَف حتى تكػَف حَ  85سػرة يػسف  12

" 
: مذخفػًا عمى السخض أكاليبلؾ. كأصل تاهلل: وهللا. تفتأ: ال تفتأ، ال تداؿ. حخًضا 

 (.كالعقل مغ مخض أك عذق. اليالكيغ: السػتى. لع يقل: )أك تكػف ىالًكا : فداد الجدعلحخضا
 

 " إنَّسا أشكػ بثِّي وُحدني إلى هللِا وأعمُع ِمَغ هللِا ما ال تعمسػَف " 86سػرة يػسف  12
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: كل عالع بحدب فزل عمسو تعمسػف  ليكع. أعمع مغ هللا ما ال: ال إبثي: ىسي. إلى هللا 
 عمى غيخه يعمع مغ هللا ما ال يعمسو غيخه، يفتح عميو أمػًرا ال يفتحيا عمييع كال يفيسػنيا.

 
ُدػا ِمغ يػُسَف وأخيِو وال تيأُسػا ِمغ َروِح هللِا إنَُّو  87سػرة يػسف  12 " يا َبِشيَّ اذىُبػا فَتَحدَّ

 ػـُ الكافخوَف "ال َيْيأُس ِمغ َروِح هللِا إال الق
 

، كال تقخأ: ايا بشي  . الخصاب لقخأ يا َبِشيَّ جسع كليذ لػاحج.  تحددػا مغ يػسف: : يا ُبَشيَّ
: رحسة هللا، فَخج هللا. الفخج بعج الذجة. تمسَُّدػا مغ أخباره. كأخيو: لع يحكخ األخ األكبخ. ركح هللا

 كاليدخ بعج العدخ.  
ييأس مغ ركح هللا، لذجة مريبتو، أك كثخة ذنػبو، كسا : ِمغ السؤمشيغ َمغ رب قائل يقػؿ 

في قرة الحؼ أمخ أىمو إذا مات أف يحخقػه. كخبلصتيا أف رجبًل أسخؼ عمى نفدو في 
: إني لع أفعل خيًخا قط، كإف ربي إذا قجر عمي ا دنت كفاتو جسع أكالده كقاؿ ليعالعرياف، فمس

فخحكا جثتي فاحخقػىا، ثع اسحقػىا سحًقا  إذا أنا متّ ليعحبشي عحاًبا ال يعحبو أحًجا مغ العالسيغ، ف
فيا في البّخ، كنرفيا في البحخ )مدشج دؾيًقا، ثع انتطخكا يػًما عاصًفا شجيج الخياح، فانثخكا نر

 (.230، كأنسػذج ص 5/4أحسج 
كىشاؾ اليـػ في البمجاف الغخبية السديحية مغ يصالب بحخؽ جثث السػتى، كسا يفعل  

 ظ بحريعة الحفاظ عمى البيئة، كتػفيخ مداحات السقابخ!البػذيػف، كذل
 

خُّ وجئشا  88سػرة يػسف  12 شا وأىَمشا الزُّ " فمسَّا دَخُمػا عميِو قاُلػا يا أيُّيا العديُد مدَّ
ْؽ عميشا إفَّ هللَا َيْجدي الُسترجقيَغ "  ببزاعٍة ُمدجاٍة فأوِؼ لشا الكيَل وترجَّ

 
ي نفذ أك بجف : سػء الحاؿ، فخّ فخجعػا إلى يػسف. الز: ىشاؾ ححؼ قبل اآلية تقجيخه 

أك ماؿ كجاه. بزاعة: نقػد، دراىع )نقػد بزاعية، أك سمعية(. مدجاة: قميمة، أك رديئة. ترجؽ 
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: بالثػاب، يثيب. يبجك مغ اآلية أف أحػاليع لظ بزاعتشا، كإيفائظ كيمشا. يجدؼ : في قبػ عميشا
 ذلظ بدبب مشع الكيل عشيع مغ قبل يػسف.ساءت حتى صاركا يصمبػف الرجقة، كلعل 

 
 " قاَؿ ىْل عمسُتع ما فعمُتع بيػُسَف وأخيِو إذ أنُتع جاىمػَف " 89سػرة يػسف 12

 
: جيل الرغخ، أك جيل السعاصي، أك جيل العػاقب. في ىحه اآلية انكذف جاىمػف  

ذفت أنو يػسف، كإال مغ أنيع كانػا أكالًدا صغاًرا حيغ فعمػا بيػسف كأخيو ما فعمػا. ىحه اآلية ك
 أيغ عخؼ يػسف؟ كىػ ما تؤكجه اآلية التالية.

 
" قاُلػا أئشَظ ألنَت يػُسَف قاَؿ أنا يػُسُف وىحا أخي قج َمغَّ هللُا عميشا إنَُّو  90سػرة يػسف 12

 َمغ َيتَِّق وَيرِبْخ فإفَّ هللَا ال ُيزيع أجَخ الُسحدشيَغ " 
 

: مغ عميشا يػسف حًقا؟ مغَّ هللا عميشا: أأنت أؼ أئشظ: إنظ + ألف االستفياـ قبميا. 
(. انتقل مغ السفخد إلى ع يقل: )فإف هللا ال يزيع أجخهبالدبلمة كالكخامة كاالجتساع بعج الفخقة. ل

 الجسع، كأضاؼ صفة اإلحداف، كراعى الفاصمة.
 

 " " قاُلػا تاهلِل لقْج آثَخَؾ هللُا عميشا وإْف كشَّا لخاشئيغَ  91سػرة يػسف 12
 

الثقيمة: كإنَّا. أخف : مخففة مغ ف أباه فزمو، كسا فزمو هللا. كإفْ : فزمظ. يبجك أثخؾآ 
 : محنبيغ، آثسيغ. مغ أف يقاؿ: كإنَّا كشَّا لخاشئيغ. خاشئيغ

 
 " قاَؿ ال تثخيَب عميكُع اليػـَ يغفُخ هللُا لُكع وىػ أرحُع الخاحسيَغ " 92سػرة يػسف  12
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: غفخ هللا لكع. مبلمة. يغفخ هللا لكع: دعاء ليع بالسغفخة. كقػلو: ال مؤاخحة، ال ال تثخيب 
 عفا عشيع كلع يشتقع مشيع.

 
ريًخا وأتػِني بأىِمكع " اذىُبػا بقسيِري ىحا فألُقػُه عمى وجِو أبي يأِت ب 93سػرة يػسف 12

 أجسعيَغ "
ى أف أباه قج أصابو العس 84كىحه مغ معجدات يػسف عميو الدبلـ. كقج عمسشا في اآلية  

بريًخا. ىحا ىػ قسيز يػسف: جاؤكا عميو بجـ كحب  : يخجع إليّ مغ الحدف كالبكاء. يأِت بريًخا
: لعل (. أىمكع أجسعيغ93(، كألقي عمى كجو أبيو )اآلية 25(، كقجَّ مغ ُدبخ )اآلية 18)اآلية 

 السخاد جسيع اإلخػة كزكجاتيع كأكالدىع.
 

 سَّا فَرمِت الِعيُخ قاَؿ أبػىع إنِّي ألجُج ريَح يػُسَف لػال أْف ُتَفشُِّجوِف "" ول 94سػرة يػسف  12
 

بأنو صار  : رائحتو. أحّذ فرمت العيخ: خخجت )مغ مرخ إلى الذاـ(. أجج ريح يػسف 
: ندبة اإلنداف فػنشي. فاؿ ىحا لسغ حػلو. فشػَّج: كحب. مغ التفشيج: تكحبػني، تخخ جكنيقخيًبا. تفشّ 
 : الخَخؼ، ضعف الخأؼ.جإلى الفشَ 

 
 " قاُلػا تاهلِل إنََّظ َلِفي ضبلِلَظ القجيِع " 95سػرة يػسف 12

 
: ىشا الخصأ. كلعل جه، كلعميع كانػا صغاًرا. الزبلؿ: أؼ حفجتو كمغ كانػا عشقالػا 

 كبلميع ىحا عمى سبيل السجاعبة، كعجـ ترجيقيع أف يػسف ال زاؿ حًيا.
 

" فمسَّا أْف جاءُه البذيُخ ألقاُه عمى وجيِو فارتجَّ بريًخا قاَؿ ألْع أقْل لكع  96سػرة يػسف  12
 إنِّي أعمُع ِمَغ هللِا ما ال َتعمسػَف " 
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 (.33ا أف جاءت رسمشا لػشػًا سيء بيع" )العشكبػت كلسَّ لع يقل: )فمسا جاءه(. كمثمو: " 
 

"، فجؿ عمى (، أؼ: بححؼ " أف77ىػد " )ا سيء بيعلسَّا جاءت رسمشا لػشػً ك كفي مػضع آخخ: "
: ، كىػ أحج أكالده. ألقاه: صاحب الخبخ الدارّ (. البذيخ282جػاز األمخيغ )فتح الخحسغ ص 

. يبجك أنو 86: كىػ ما قالو في اآلية ع إني أعمع مغ هللا ما ال تعمسػف ألقى القسيز. ألع أقل لك
 يػسف.كاف كاثًقا مغ أف هللا سيعيج إليو 

 
 " قاُلػا يا أبانا استغِفْخ لشا ُذنػَبشا إنَّا كشَّا خاشئيَغ " 97سػرة يػسف 12

 
: اعتخفػا بحنبيع السغفخة مغ هللا. إنا كشا خاشئيغ: اشمب لشا لع يقل: اغفخ. استغفخ لشا 
: كإنا كشا (، أؼ91يع، كسا اعتخفػا أماـ أخييع يػسف: "كإف كشا لخاشئيغ" )اآلية أماـ أبي

 شئيغ.لخا
 

 " قاَؿ سػَؼ أستغفُخ لكع ربِّي إنَُّو ىػ الغفػُر الخحيُع " 98سػرة يػسف 12
 

؟ لعمو أخخ االستغفار إلى الػقت السشاسب، كقت اإلجابة، لساذا أخخ يعقػب االستغفار 
ع كليخدعيع )الشكت لمسجاشعي يأخخه لحشكتو، ليشبي كػقت الدحخ، أك يـػ الجسعة. أك ربسا

1/316.) 
 

ا ِمرَخ إْف شاَء هللُا " فمسَّا دخُمػا عمى يػُسَف آوى إليِو أبػيِو وقاَؿ ادُخمػ  99يػسف  سػرة12
 آمشيَغ "
لكشو خز بالحكخ األبػيغ. لع يقل:  : أبػيو كإخػتو كغيخىسا،آكػ إليو أبػيو: لعل التقجيخ 

دخمػا عمى سا كل: "69ب كلع يخد ذكخ األـ. في اآلية (. كفي الدػرة كرد ذكخ األ)ادخبل مرخ
 : آمشيغ إف شاء هللا. ". إف شاء هللا آمشيغيػسف آكػ إليو أخاه



953 

 

 
ًجا وقاَؿ يا أبِت ىحا تأويُل  100سػرة يػسف  12 وا لُو ُسجَّ " ورفَع أبػيِو عمى العخِش وخخُّ

رؤياَي ِمغ قبُل قج جعَميا ربِّي حًقا وقج أحدَغ بي إذ أخخَجشي ِمَغ الدجِغ وجاَء بكع ِمَغ البْجِو 
 ِمغ بعِج أْف َنَدَغ الذيصاُف بيشي وبيَغ إخػتي إفَّ ربِّي لصيٌف ِلَسا يذاُء إنَُّو ىػ العميُع الحكيُع "

 
يب : أباه كأمو، كىػ مغ قبيل التغمرفع أبػيو عمى العخش: سخيخ السمظ بجانبو. أبػيو 

كالذسذ  يا أبت إني رأيت أحج عذخ كػكًبا: "4لؤلب عمى األـ. خخكا لو سجًجا: في اآلية 
األب  :كأكالدىع كزكجاتيع. الذسذ كالقسخ: لعميع إخػتو كالقسخ رأيتيع لي ساججيغ". أحج عذخ

 كاألـ. كىػ سجػد شكخ  )خّخكا لو، أؼ (. لع يقل: )كخخَّا لو ساجَجيغ(. 
 سجًجا: خّخكا

 ليػسف. عبادة سجػد ليذ

 شكخ. سجػد -
 تحية. سجػد -
 عادة. سجػد -

 
يحكخ الجب. البجك:  (. كؼيو تخؽيف عغ إخػتو، إذ ذكخ الدجغ كلعالجبأخخجشي مغ لع يقل: )

: حخَّش، أفدج. كأصمو أيغ كشت أنا كأيغ كشتع أنتع. ندغ: أؼ انطخكا البادية. جاء بكع مغ البجك
 إلى إخػتو. الجخػؿ في أمخ إلفداده. ندب الشداع بيشو كبيغ إخػتو إلى الذيصاف، كلع يشدبو 

 : يحقق ما يذاء بمصف كخفاء. ءإف ربي لصيف لسا يذا
 معاف: ثبلثة ؼيو المصيف

 (.بعباده لصيفٌ ) الخفيق بعباده، يخفق الحؼ -
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 كخؽّياتيا. األشياء دقائق يعخؼ كدّؽ. عمُسو لُصف الحؼ -

 خمقو. مغ أحج بو يحيط أف عغ لُصف الحؼ -

 الخاشجكف(. )مػقع:

 أقػؿ:

 المصيف، في تفّكخ كأنت بالستعة تذعخ دؾيًقا. فيًسا اإلنداف يفيسو أف مغ ألصف معشاه المصيف:
 كدقائقو. السعشى أغػار إلى الػصػؿ مغ محخكًما تبقى قج كلكشظ

 بو؟! حاطيُ  ال كالمصيفُ  بالمصيِف، تحيط كيف

 
" ربِّ قج آتيَتشي ِمَغ الُسمِظ وعمَّسَتِشي ِمغ تأويِل األحاديِث فاشَخ  101سػرة يػسف 12

 وليِّي في الجنيا واآلخخِة َتَػفَّشي ُمدمًسا وألِحْقشي بالرالحيَغ "الدسػاِت واألرِض أنَت 
 

: تفديخ أك تعبيخ األحبلـ، أك اإلخبار عاء بحدغ الختاـ. تأكيل األحاديثشكخ  كد 
الدسػات بالجسع  شخ الدسػات كاألرض.فا : أؼ يادماف. فاشخ الدسػات كاألرضعغ حػادث ال

: إذا ما أف يػسف تسشى السػت، كلكغ السخادفيع مشيا البعس  :تػفشي مدمًسا كاألرض بالسفخد.
 تػفيتشي تػفشي مدمًسا، أؼ كأنا عمى اإلسبلـ.

 
" ذلَظ ِمغ أنباِء الغيِب نػحيِو إليَظ وما كشَت لجييع إذ أجسُعػا أمَخىع  102سػرة يػسف 12

  وىع يسكخوَف "
إلقاء يػسف في : أؼ إخػتو أجسعػا أمخىع عمى . أجسعػا أمخىع: يا دمحمنػحيو إليظ 

: : "كأجسعػا أف يجعمػه في غيابة الجب". ما كشت لجييع إذ أجسعػا أمخىع15الجب. في اآلية 
انطخ إلى مكخىع كيف أؼ قررشا عميظ الحكاية ككأنظ كشت معيع، فرار الغيب حاضًخا. 
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ف نّجى يػسف مشو، بل كيف رفعو (، ككيف كيسكخ هللا وهللا خيخ الساكخيغيسكخك أحبصو هللا )
إلى ىحه السختبة، عمى الشؿيس مسا أراد لو إخػتو الساكخكف. فالتقت محبة يعقػب ليػسف مع 

 100محبة هللا لو. أما كيجىع فمع يجشػا مشو إال التعب كالخدخاف كالشجـ. انتيت قرة يػسف في 
 آية. 

 
 مشيَغ " " وما أكثُخ الشاِس ولػ حَخْصَت بسؤ  103سػرة يػسف 12

 
 : جسمة اعتخاضية.لو كلشا بيحه الحؿيقة. كلػ حخصت في اآلية تدمية لخسػؿ هللا كإخبار 

 
 " وما تدأُليع عميِو ِمغ أجٍخ إْف ىػ إال ِذْكٌخ لمعاَلسيَغ " 104سػرة يػسف 12

 
 ع الشاس.يسعميو: عمى القخآف، أؼ تبميغو. ذكخ: تحكيخ. لمعالسيغ: لج 

 
وف عمييا وىع عشيا أيِّْغ ِمغ آيٍة في الدسػاِت واألرِض َيُسخُّ " وك 105سػرة يػسف  12

 ُمعِخضػَف "
: بالسفخد، كلع تخد كع مغ آية، أؼ: كثيخة ىي. آية: معجدة. الدسػات: بالجسع. األرض 

 : ال يمتفتػف إلييا كال يتجبخكف فييا.كف عمييا: يخكنيا. معخضػف عشيامجسػعة في القخآف. يسخّ 
 

 " وما يؤمُغ أكثُخىع باهلِل إال وىع ُمذخكػَف " 106سػرة يػسف 12
 

ىحه اآلية تشصبق عمى السذخكيغ قجيًسا، إذ يؤمشػف باهلل كيذخكػف بو. كقج تشصبق عمى  
مدمسي اليـػ الحيغ يقعػف في الكثيخ مغ الذخؾ، كال يشتبيػف إليو. فقج يتقخبػف إلى العطساء 

افػنيع أكثخ مسا يخافػف هللا، كيتػكمػف عمييع كال كالخؤساء أكثخ مسا يتقخبػف إلى هللا، كقج يخ
مغ غيخ السدمسيغ، يقمجكنيع صخاحة أك  يتػكمػف عمى هللا. كيرّمػف كلكغ أفعاليع أكثخىا مدتسجّ 
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بالحيل السختمفة. كيكحبػف كيغذػف كيدخقػف كيفعمػف أفعاؿ الكفار كالسذخكيغ. ؼيجب أف 
 ًجا  مخمًرا لو كال يقع في الذخؾ.يتحخػ السؤمغ عقيجتو كيحخرىا حتى يكػف مػح

 
الداعُة بغتًة وىع " أفأِمُشػا أْف تأتَييع غاشيٌة ِمغ عحاِب هللِا أو تأتَييع  107سػرة يػسف  12

 ال َيذعخوَف "
كإنسا استعيخت ىشا عمى غخار : نائبة تغذاىع. كالغاشية في األصل محسػدة، غاشية 
(. الداعة: الؿيامة. بغتة: فجأة. 41غػاٍش" )األعخاؼ مغ جيشَع ِمياٌد كمغ فػقيع ليع قػلو: "

ال يسكغ أف يكػف السعشى: ال يذعخكف بيا  .تػكيج لػ: )بغتة(: ال يتػقعػنيا: كىع ال يذعخكف 
 عشجما تأتي!

 
ػ إلى هللِا عمى بريخٍة أنا وَمِغ اتََّبعشي وسبحاَف " ُقْل ىحِه َسبيمي أدعُ  108يػسف سػرة  12

 الُسذخكيَغ " هللِا وما أنا ِمغَ 
 

 ه هللا عغ الذخؾ. : أندّ ة. سبحاف هللا: عمى بيشقل: يا دمحم. أدعػ: فييا. عمى بريخة 
 

" وما أرَسمشا ِمغ قبِمَظ إال ِرجااًل ُنػحي إلييع ِمغ أىِل الُقخى أفمع  109سػرة يػسف 12
اآلخخِة خيٌخ لمحيَغ اتَقػا َيديخوا في األرِض فيشطُخوا كيَف كاَف عاؾبُة الحيَغ ِمغ قبِميع وَلجاُر 

 أفبل تعِقمػَف "
 

: الخسل كاألنبياء كميع بذخ، ليذ ىشاؾ أؼ نبي مغ السبلئكة أك مغ الجغ، ككميع رجاالً  
رجاؿ، ليذ ىشاؾ أؼ رسػؿ مغ الشداء. ككميع مغ أىل السجف كاألمرار، ليذ ىشاؾ أؼ رسػؿ 

 مغ أىل البادية، لسا فييع مغ الجيل كالقدػة كالجفاء. 
خ كاعتبار. عاؾبة الحيغ مغ : يديحػا سياحة نطُيػَحى. يديخكا في األرض فيشطخكا: كفي قخاءة

 (.بةكيف كانت عاؾ: )غ أصابيع اليبلؾ كالجمار. لع يقل: مغ أىل األمع الساضية الحيقبميع
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أفمع تديخكا في لع يقل: )الحيغ قبميع(. لع يقل: ) كيف كاف عاؾبة: ىكحا في جسيع القخآف.
اس، أك : الحع ما فييسا مغ جشكا كيف كاف عاؾبة الحيغ مغ قبمكع(. اآلخخة خيخاألرض فتشطخ 

 : يقرج بيا ىشا الجشة. اشتخاؾ في الحخكؼ. اآلخخة
 

َي  110سػرة يػسف  12 ُسُل وضشُّػا أنَّيع قج ُكِحُبػا جاَءىع نرُخنا فُشجِّ " حتى إذا استيأَس الخُّ
 ِغ القػـِ السجخميَغ "َمغ نذاُء وال ُيَخدُّ بأُسشا ع

 
عتقاد الخاجح مع احتساؿ : الطغ قػة أحج الشؿيزيغ، أك ىػ االاستيأس: يئذ، قشط. ضشػا 

: صع كحسدة كالكدائي. كقخأ الباقػف : ىي قخاءة عا(. ُكِحُبػا1/317الشؿيس )الشكت لمسجاشعي 
ُبػا. جاءىع نرخنا: كفي مػضع آخخ: "أتاىع نرخنا" )األنعاـ كُ  شرخ في يأتي ال (. قج34حِّ

َي: كفي قخاءة: فُشْشجي. بأسشا: عحابشا. السجخميغ  : الكافخيغ.المحطة األخيخة. فُشجِّ
 

" لقج كاَف في َقَرِريْع ِعبخٌة ألولي األلباِب ما كاَف حجيًثا ُيْفَتَخى ولكْغ  111سػرة يػسف 12
 "  ترجيَق الحي بيَغ يجيِو وتفريَل كلِّ شيٍء وىًجى ورحسًة لقػـٍ يؤمشػفَ 

: عبخةا. كقج يكػف السخاد: قرز األنبياء عسػمً قرريع: قرز يػسف كأبيو كإخػتو.  
 : مغ الكتب،درس، عطة. األلباب: العقػؿ. ما كاف حجيًثا يفتخػ: ما كاف القخآف. الحؼ بيغ يجيو

ىػ  : في ىحه الدػرة كردت تفاصيل عجيبة كنافعة. ىحاما سبقو مغ الكتب. تفريل كل شيء
 (.3" )اآلية نقز عميظ أحدغ القرزنحغ ختاـ الدػرة، ككاف في مصمعيا: "

*** 
 

 / سػرة الخعج 13
" ألسخ تمَظ آياُت الكتاِب والحي ُأندؿ إليَظ ِمغ ربَظ الحقُّ ولكغَّ أكثَخ الشاِس  1سػرة الخعج 13

 ال يؤمشػَف " 
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كلعل الغخض مشيا ىػ : أربعة حخكؼ ىجائية مقصعة، لع تخد في آية مدتقمة، ألسخ 
ال يؤمشػف بو. : أكثخ الشاس ال يؤمشػف  : القخآف.مغ ربظ التحجؼ كاإلعجاز. الحؼ أندؿ إليظ

لع يقل: )تمظ آيات  (.: ) كىي مغ ربظ الحقالسؤمشػف قمة، كغيخ السؤمشيغ أكثخية. لع يقل
 مشيغ.ؤ الشاس أكثخىع غيخ مدمسبغ، كأكثخ السدمسيغ غيخ م الكتاب كىػ الحق(. 

 
" هللُا الحي رفَع الدسػاِت بغيخ َعَسٍج تَخونيا ثع استػى عمى العخِش وسخَّخ  2سػرة الخعج  13

ُل اآلياِت لعمَّكع بمقاِء ربِّكع تػقشػَف "                 الذسَذ والقسَخ كٌل َيجخي ألجٍل مدسِّى يجبِّخ األمَخ يفرِّ
 

 ".ألجل مدسىالذسذ كالقسخ، كل يجخؼ كسخخ في ىحه الدػرة قاؿ: " 
 (.29جل مدسى" )لقساف كسخخ الذسذ كالقسخ، كل يجخؼ إلى أكفي مػضع آخخ: " 
 "، فجؿ عمى جػاز الػجييغ.ففي األكلى: "ألجل"، كفي الثانية: "إلى أجل 
 : بغيخ َعَسج تخكنيا 

 بَعسج ال تخكنيا، كىػ قػؿ ابغ عباس كمجاىج؛ -
  بجكف َعسج، كىػ قػؿ قتادة كإياس بغ معاكية. -

 (.ع يقل: )لعمكع تػقشػف بمقاء ربكع: لعمكع تؤمشػف بالبعث. للعمكع بمقاء ربكع تػقشػف 
 

" وىػ الحي مجَّ األرَض وجعَل فييا رواسَي وأنياًرا وِمغ كلِّ الثسخاِت جعَل  3سػرة الخعج  13
 فييا زوجيِغ اثشيِغ ُيْغِذي الميَل الشياَر إفَّ في ذلَظ آلياٍت لقػـٍ يتفكخوَف "

 
: ىي قاعجة الحكػرة كاألنػثة حتى زكجيغ اثشيغ ، مسشػع مغ الرخؼ.ركاسي: جباالً     

: حسيع الشباتات الدىخية تشتج مغ تداكج عشاصخ الحكػرة الشبات. يقػؿ أىل التفديخ العمسيفي 
احجة أـ في في زىختيغ مختمفتيغ )السشتخب ص كاألنػثة، سػاء أكانت تمظ العشاصخ في زىخة ك 

353 .) 
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يغذي هللا : افس، كالتقجيخ: مفعػؿ بو أكؿ، أك مشرػب بشدع الخيغذي: أؼ يغذي هللُا. الميل
: مفعػؿ بو ثاف عمى التقجيخ األكؿ، كمفعػؿ بو عمى التقجيخ الثاني. الشيار بالميل. الشيار

 يتفكخكف: في كل ذلظ.
 

ٌع ونخيٌل ِصْشػاٌف " وفي األرِض ِقصٌع متجاوراٌت وجشاٌت ِمغ أعشاٍب وزر  4سػرة الخعج  13
ل بعَزيا عمى بعسٍ في األُكل إفَّ في ذلَظ آلياٍت لقػـٍ  وغيُخ ِصْشػاٍف ُيدقى بساٍء واحٍج ونفزِّ

 يعقمػَف "
 

قاؿ سعيج بغ جبيخ: "بعزيا أكثُخ حسبًل ِمغ بعس، كبعزو أفزل ِمغ بعس" )تفديخ الصبخؼ 
13/97.) 

متفاكتػًا، فيحا يعػد إلى تأثيخ عامل متغّيخ، ىػ أقػؿ: إذا كاف الساء كاحًجا، كالشاتج )الغّمة( 
 اختبلؼ درجة الخرػبة، كال يعػد إلى الساء، ألنو عامل ثابت.

*** 

إف العػامل السؤثخة، في متغيٍخ ما، قج تكػف متعجدة كمتذابكة كمتفاكتة. فالتغّيخ يكػف نتيجة 
كحلظ. كقج ال نخغب في لسجسػع ىحه العػامل. كقج نفتخض أّف أحج العػامل مؤثخ، كىػ ليذ 

معخفة تأثيخه مغ عجمو فحدب، بل نخغب أيًزا في معخفة مجػ ىحا التأثيخ، كىل ىػ مػجب أك 
سالب )عبلقة شخدية أك عكدية(. فإذا ما أردنا معخفة تأثيخ أحج العػامل، كجب عميشا أف نثبت 

 العػامل األخخػ، لكي ال يكػف ىشاؾ تجاخل.

ة السصمػبة، مغ سمعة ما، كثيخة: سعخ الدمعة، كأسعار الدمع فالعػامل التي تؤثخ في الكسي
مة، كعجد السدتيمكيغ، كدخػليع، كأذكاقيع، كتػقعاتيع. فإذا كشا نخغب في األخخػ البجيمة كالسكسّ 
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معخفة تأثيخ أّؼ عامل مغ ىحه العػامل بسفخده، كاف مغ البلـز عدؿ العػامل األخخػ عغ 
 التأثيخ. 

*** 

جًجا في التحميل العمسي، ألنو قج ُيجَّعى أف ىحا العامل غيخ مؤثخ، نتيجة تأثيخ ىحا الفخض ميع 
معاكذ مغ جانب العػامل األخخػ، أك ُيّجعى أنو مؤثخ، كيكػف ذلظ نتيجة تأثيخ العػامل 
األخخػ، أك ُيّجعى أف تأثيخه شجيج أك ضعيف، نتيجة اشتخاؾ عػامل أخخػ معو تديج في تأثيخه 

 أك تشقز.

*** 

تجاىل ىحا الفخض، أك الجيل بو، أك إغفالو، ال بج كأف يؤدؼ إلى أخصاء في التحميل  إف
. كقج عخفو فقياؤنا  كاالستشتاج. كىػ فخض معخكؼ في عمع االقتراد كفي غيخه مغ العمـػ
القجامى، فقج كانػا َيصخحػف بعس السدائل الفقيية، ككثيًخا ما يغّيخكف فييا عامبًل، كيثّبتػف 

خخػ، معّبخيغ عغ ىحا بقػليع: "كالسدألة بحاليا"، أك بقػليع: "إذا استػت )أك العػامل األ
تداكت( األمػر األخخػ". ثع َيحمػُّػف ىحه السدائل، كيتػصمػف إلى أثخ ىحا العامل في نتيجة 

 الحّل.

*** 

 2006تسػز  13

عمى صفات الشبات : ىحه اآلية تذيخ إلى عمـػ األراضي كالبيئة كأثخىا ييقػؿ أىل التفديخ العمس
 (.353)السشتخب ص 
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ْشػ: الغرغ الخارجنخيل ِصْشػاف  عغ أصل  : الشخبلت يكػف أصميا كاحًجا، مغ الرِّ
: ، ما يؤكل مغ حب كثسخ. كفي قخاءة: الثسخالذجخة. فبلف ِصْشػ أبيو: أصميسا كاحج. األُكل

، كؼيو دقى بساء كاحج(تُ لع يقل: )كنفزل بعزو(. لع يقل: ) األْكل، بإسكاف الكاؼ، لغة أخخػ.
 .قخاءة

: "إف في ذلظ آليات لقـػ يتفكخكف". كفي ىحه اآلية: "إف في ذلظ آليات في اآلية الدابقة 
 ".  لقـػ يعقمػف 

 
" وإْف تعجْب فعجٌب قػُليع أِئحا كشَّا تخاًبا أئشَّا لفي خمٍق ججيٍج أولئَظ الحيَغ  5سػرة الخعج  13

 في أعشاِقيع وأولئَظ أصحاُب الشاِر ىع فييا خالجوَف " كفخوا بخبِّيع وأولئَظ األغبلؿُ 
 

: ىحا يجؿ عمى أف ىشاؾ مغ يعجب، كىشاؾ مغ ال يعجب. كالحيغ يعجبػف إف تعجب 
أئحا متشا كصخنا تخاًبا ىل  أئشا بعج ذلظ لفي خمق ججيج. :حا كشا تخاًبا أئشا لفي خمق ججيجقمة. أئ

"، أؼ عمى إنا لفي خمق ججيجأئحا كشا تخاًبا ”ئي: بعث مغ ججيج؟! قخأ نافع كالكدايعقل أف ن
حا كشا تخاًبا أئابغ كثيخ كأبػ عسخك كحسدة كعاصع: " االستفياـ في األكؿ كالخبخ في الثاني. كقخأ

: تكخرت ثبلث مخات في تفياـ في السػضعيغ جسيًعا. أكلئظ"، أؼ باالسأئشا لفي خمق ججيج
 كىع الكفار.  اآلية، كالسقرػد في الجسل الثبلثة كاحج،

 
" ويدتعجمػنَظ بالديئِة قبَل الحدشِة وقج َخَمْت ِمغ َقبميُع الَسُثبلُت وإفَّ ربَظ  6سػرة الخعج 13

 لحو مغفخٍة لمشاِس عمى ضمِسيع وإفَّ ربَظ لذجيُج العقاِب "
 

: يدتعجمػنظ العاؼية، أك بالذخ قبل الخيخ. أؼ: بالعقػبة قبل بالديئة قبل الحدشة 
عقػبات األمع الساضية. : األمثاؿ مغ ، ألنيع ال يؤمشػف بو. الَسُثبلتمى سبيل التيكعبالعحاب، ع
: عمى الخغع مغ ضمسيع. الجسمتاف في آخخ اآلية جسعتا بيغ الخجاء كالخػؼ، بيغ عمى ضمسيع
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بة. فاهلل يغفخ لسغ تاب، ك  : لػال عفػ هللا ما يعاقب مغ لع يتب. كفي بعس اآلثارالخغبة كالـخ
 بعير، كلػال عقاب هللا التَّكل كل أحج. هللا كثيخ السغفخة شجيج العقاب. ىشئ أحج

 
أنَت ُمشحٌر ولكلِّ قػـٍ  " ويقػُؿ الحيَغ كفخوا لػال ُأندَؿ عميِو آيٌة ِمغ ربِّو إنَّسا 7سػرة الخعج 13

 ىاٍد "
تسمظ مػعج التشفيح. لكل  : أؼ أنت تسمظ اإلنحار، كالآية: معجدة. مشحرلع يقل: ُأندلْت.  
 : قـػ ىاد

 ىػ هللا. -
- .  ىػ نبي القـػ
 ىع القادة كاليجاة كالجعاة. -
 ىػ العسل. -
 شخيقة خاصة ليجايتيع. -
 عػامل خاصة ليجايتيع. -
 

ـُ وما تدد 8سػرة الخعج  13 اُد وكلُّ شيٍء " هللُا يعمُع ما تحسُل كلُّ أنثى وما تػيُس األرحا
  عشَجُه بسقجاٍر "

سل الشاقرة: أقل مغ تدعة أشيخ. كما : تشقز. كالشقز ىشا يتعمق بسجة الحتػيس 
 : ما تشقز األرحاـ كما تدداد.أشيخ. ما تػيس األرحاـ كما تدداد: أؼ أكثخ مغ تدعة تدداد

الخزؽ كاألجل  لعل السقرػد: مقجار حسل السخأة، كقج يستج إلى: كل شيء عشجه بسقجار 
كالعقاب عمى قجر السعرية كغيخ ذلظ. كيستج السعشى إلى الكسيات  ،كالثػاب عمى قجر الصاعة

(، ألجل التػازنات، كسا )سػاء كانت محجدة بخقع أك بسجػ: مغ كحا إلى كحا كالسقاديخ عسػًما
يستج السعشى إلى السػارد االقترادية، مغ حيث إنيا محجكدة، كسا ىػ معمـػ في عمع االقتراد. 

 :لىمثمة، كإال فإف العبارة عبارة جامعة جًجا. كقخيب مشيا قػلو تعاكىحه السعاني كميا مجخد أ
 (. القجر قج تعشي القزاء، كقج تعشي الكع.49" إنا كل شيء خمقشاه بقجر" )القسخ  -
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(. قج تعشي األجل كقج تعشي الكع عسػًما، كمشو 3" )الصبلؽ " قج جعل هللا لكل شيء قجًرا -
 األجل.

 (. 2" )الفخقاف جيًخا" كخمق كل شيء فقجره تق -
" )الحجخ " كإف مغ شيء إال عشجنا خدائ -  (.21شو كما نشدِّلو إال بقجر معمـػ
 (.19" )الحجخ أنبتشا فييا مغ كل شيء مػزكف " كاألرَض مجدناىا كألقيشا فييا ركاسَي ك  -
 

 " عالُع الغيِب والذيادِة الكبيُخ الُستعاِؿ " 9سػرة الخعج  13
 

: الستعالي. كؼيو ححؼ ياء السشقػص عكذ الغيب. الستعاِؿ: أصمياالذيادة: الذيػد،  
 (.3/340ؼ، لسخاعاة الفاصمة القخآنية )اإلتقاف السعخَّ 

 : كانطخ قػلو تعالى 
 : التبلقي.(، أؼ15" يػـ التبلِؽ" )غافخ  -
 : التشادؼ. (، أؼ32" يػـ التشاِد" )غافخ  -

، إذا قرج بو الِكْبخ، كمحسػد كالتعالي صفة مغ صفات هللا الحدشى، كىػ  بالشدبة لمبذخ محمـػ
 إذا قرج بو التعالي عغ الدفاسف.

 
" سػاٌء مشكع َمغ أسخَّ القػَؿ وَمغ جَيخ بِو وَمْغ ىػ ُمْدَتخٍف بالميِل  10سػرة الخعج  13

 وسارٌب بالشياِر " 
 

الجيخ، كما ك : ضاىخ. أؼ إف هللا يعمع الدخ سػاء مشكع: سػاء مشكع في عمع هللا. سارب 
: سػاء مشكع مغ أسخَّ القػؿ كمغ جيخ بو، كسػاء مشكع مغ ىػ مدتخٍف بصغ كما ضيخ. التقجيخ
 بالميل كسارٌب بالشيار.
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باٌت ِمغ بيِغ يجيِو وِمغ خمِفِو يحفطػنُو ِمغ أمِخ هللِا إفَّ هللَا ال  11سػرة الخعج  13 " لو ُمَعؿِّ
يع وإذا أراَد هللُا بقػـٍ سػًءا فبل مخدَّ لُو وما ليع ِمغ دوِنِو يغيُِّخ ما بقػـٍ حتى يغيِّخوا ما بأنفِد 

 ِمغ واٍؿ " 
  

 : : الزسيخ السترل)معؿبات( لو 
(، كىػ قػؿ ابغ يعػد عمى: "َمغ" في قػلو: "َمغ أسخَّ القػؿ كمغ جيخ بو" )اآلية الدابقة -

 عباس كعكخمة كالزحاؾ.
كىػ قػؿ مجاىج كقتادة كالحدغ، كابغ  (،9يعػد عمى: "عالع الغيب كالذيادة" )اآلية  -

 عباس في أحج قػليو.
(، كىػ قػؿ عبج الخحسغ بغ يديج )الشكت لمسجاشعي 7: "مشحر" )اآلية يعػد عمى -

1/321  .) 
 

ئكة الشيار. يحفطػنو : مبلئكة الميل تعقب مبليتعاقبػف عميو بالحفع كيتشاكبػف  : مبلئكةمعؿبات
لع يقل: . هقجر  ا لع يأتِ أجمو، أك مغ األذػ م لع يأتِ  : يحفطػنو مغ السػت مامغ أمخ هللا

 تحفطو.
 :" فؽيو أقػاؿكإذا سألت عغ قػلو: "مغ أمخ هللا

 بأمخ هللا، قالو الحدغ كقتادة. -
 : أشعستو عغ جػع، كدػتو عغ عخؼ.عغ أمخ هللا، كسا تقػؿ -
بيغ يجيو  : معؿبات مغ أمخ هللا، مغمغ أمخ هللا، قالو ابغ عباس. أؼ : معؿباتالتقجيخ -

يحفطػنو مغ بيغ يجيو كمغ خمفو )قارف الشكت لمسجاشعي  كمغ خمفو يحفطػنو، أك
: لو معؿبات مغ أمخ هللا كأصح ىحه األقػاؿ أف يكػف السعشى: (. قاؿ السجاشعي1/320

ىحا صحيح، كلكشو ليذ بججيج، ألنو ىػ قػؿ أقػؿ: يحفطػنو مغ بيغ يجيو كمغ خمفو. 
 ابغ عباس.
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ليع معؿبات فكع يحفطػنكع مغ أمخ هللا(. لع يقل: )معؿبات مغ بيغ يجيكع كمغ خم لكعلع يقل: ) 
 (.كمغ خمفيع يحفطػنيع مغ أمخ هللا مغ بيغ يجييع

. فتغييخ 66، كالسائجة 53: انطخ األنفاؿ خ ما بقـػ حتى يغيخكا ما بأنفديعإف هللا ال يغي   
 يخ. بتغييخ نفدو فإف السجتسع لغ يتغالسجتسع يبجأ مغ تغييخ الشفذ. فإذا لع يبجأ كل مشا 

لع يتعخض ليا  .لي خ( ما صمتو باآلية التي قبميا؟ الرمة غيخ كاضحةقػلو: )إف هللا ال يغيّ 
جسمة معتخضة بيغ الجسل الستقجمة السدػقة ": ، قاؿابغ عاشػرالسفدخكف، إال محاكلة 

 التحكيخ بقػة قجرتو كبيغ جسمةلبلستجالؿ عمى عطيع قجرة هللا تعالى كعمسو بسرشػعاتو كبيغ 
. كالسقرػد تححيخىع مغ اإلصخار عمى الّذخؾ 12 اآلية اا كشسعً ىػ الحؼ يخيكع البخؽ خػفً )

بتححيخىع مغ حمػؿ العقاب في الجنيا في مقابمة استعجاليع بالديئة قبل الحدشة، ذلظ أنيع كانػا 
 ".كعاممػا السؤمشيغ بالّتحقيخ ،يدءكقابمػا دعػة الخسػؿ بال ،في نعسة مغ العير ؼبصخكا الشعسة

 انتيى كبلـ ابغ عاشػر، كليذ كاضًحا!
 سػًءا: عحاًبا، أك مخًضا. ال مخدَّ لو: ال مخدَّ لمدػء، ال رادَّ لو. 

كاؿ: : يتػلى أمخىع كيشرخىع. كف هللا. كما ليع مغ دكنو مغ كاؿ: ما ليع مغ دما ليع مغ دكنو
 اصميا الػالي، بسعشى: الػلي.

 
 " ىػ الحي ُيخيكُع البخَؽ خػًفا وشسًعا ويشذئ الدحاَب الثقاَؿ " 12سػرة الخعج 13
: )السحكػرة في اآلية التالية(. كشسًعا: في الغيث )السصخ(. الدحاب الثقاؿ: مغ الرػاعق خػًفا

". حابة، كليذ مفخًدا، بجاللة الػصف: "الثقاؿ: جسع سمة بساء السصخ. الدحابالدحب السثق
 يمة، سحاب ثقاؿ.سحابة ثق

 
" ويدبُِّح الخعُج بحسجِه والسبلئكُة ِمغ خيفِتِو وُيخسُل الرػاعَق ؼيريُب بيا  13سػرة الخعج  13

 َمغ يذاُء وىع ُيجادلػَف في هللِا وىػ شجيُج الِسحاِؿ "
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بح كإف مغ شيء إال يدع التدبيح كال كيفيتو. قاؿ تعالى: ): كال نعميدبح الخعج بحسجه 
هللا، أك مغ خيفة الخعج. : مغ خيفة . مغ خيفتو44ال تفقيػف تدبيحيع( اإلسخاء بحسجه كلكغ 

: يذّكػف في كجػد هللا، ككحجانيتو، يدبح الخعج كالسبلئكة مغ خيفتو. يجادلػف في هللا :التقجيخ
أمغ لؤلؤ ؟ في رجٍل سأؿ رسػَؿ هللا فقاؿ لو: يا دمحم، معَّ ربظ كقجرتو عمى البعث. فقج ندلت اآلية

غ : ندلت في َأْرَبج أخي لبيج بغ ربيعة، لسا أراد ىػ كعامخ بـ ياقػت أـ ذىب أـ فزة؟ كقيلأ
و. كعامخ ىػ الحؼ قاؿ لخسػؿ : أنا أشغمو بالحجيث كأنت تزخبالصفيل قتل الخسػؿ. فقاؿ لعامخ

عمَت لي األمخ ِمغ بعجؾ أسمست! )الشكت لمسجاشعي : إف جعمَت لي نرف ثسار السجيشة، كجهللا
(. كإذا كاف الخعج يدبح بحسج هللا، كالسبلئكة تدبح خػًفا مغ هللا، فمساذا أنتع ال تفعمػف 1/323

: شجيج العقػبة، شجيج الشكاؿ، أك هللا كال تخافػنو؟! شجيج الِسحاؿمثميع؟! لساذا أنتع ال تخجػف 
 صاعقة؟!  : أفبل يخافػف أف تريبيع اإلىبلؾ بالَسْحل، كىػ القحط. أؼشجيج الحيمة، أك شجيج 

 
يبػَف ليع بذيٍء إال " لُو دعػُة الحقِّ والحيَغ َيْجُعػَف ِمغ دوِنِو ال يدتج 14سػرة الخعج  13

 ْيِو إلى الساِء لَيْبمَغ فاُه وما ىػ ببالِغِو وما دعاُء الكافخيَغ إال في ضبلٍؿ " كباسِط كؽَّ 
 

كغ أف يداعج عمى تفديخىا، : ؼيو أقػاؿ كثيخة عشج السفدخيغ، لكغ ما بعجىا يسلو دعػة الحق
كىػ أف الجعػة ىشا بسعشى الجعاء، كال أحج قادر عمى االستجابة إال ىػ، فالجعاء الحق ىػ 

لكي يدتجاب. الحيغ يجعػف مغ الجعاء الستػجو إليو سبحانو. كلكغ الجعاء الحق لو شخكط 
العبارة ألف اإلنداف : استخجمت ىحه غ دكنو، كىع األصشاـ. كباسط كؽيو: الحيغ يجعػنيع مدكنو

عشجما يجعػ يبدط كؽيو بالجعاء. السعشى أف هللا لو دعػة الحق، كالرشع لو دعػة الباشل. فجعاء 
 هللا يرل كيدتجاب، كدعاء الرشع ال ُيدسع كال يدتجاب. إنو دعاء ضائع!

  
 (.235: الزبلؿ ىشا بسعشى الزياع )أنسػذج ص بلؿكما دعاء الكافخيغ إال في ض 
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وِضبلُليع بالُغجوِّ " وهلِل يدجُج َمغ في الدسػاِت واألرِض شػًعا وَكْخًىا  15الخعج  سػرة 13
 واآلصاِؿ " 

: سجػد السؤمغ. كلع تخد مجسػعة في القخآف. شػًعا: بالسفخد، الدسػات: بالجسع. األرض 
كخًىا: سجػد غيخه، كلعل ذلظ في اآلخخة، أك في الجنيا في بعس األمػر مغ حيث ال يجرؼ، 

 ذلظ أف إرادة هللا نافحة عميو شاء أـ أبى.
ار، كالغجك : جسع أصيل، كىػ ما بيغ العرخ كالسغخب. فاألصيل آخخ الشياآلصاؿ 

: أؼ كضبلليع بالغجك كاآلصاؿ كالشيار. كضبلليع بالغجك كاآلصاؿ: بالميل أكلو. بالغجك كاآلصاؿ
ًعا حتى يثاب، كإال سجج كخًىا تدجج معيع بدجػدىع. السعشى أف عمى اإلنداف أف يدجج  شػ 

 كببل ثػاب.
 

" ُقْل َمغ ربُّ الدسػاِت واألرِض ُقِل هللُا ُقْل أفاتخحُتع ِمغ دوِنِو أولياَء ال  16سػرة الخعج 13
يسمكػَف ألنفِديع نفًعا وال َضًخا ُقْل ىل يدتػي األعسى والبريُخ أـ ىل تدتػي الطمساُت والشػُر 

وىػ الػاحُج  كخمِقِو فتذابَو الخمُق عمييع ُقِل هللُا خالُق كلِّ شيءٍ  أـ جعمػا هلِل شخكاَء خمقػا
 القياُر "
 يسمكػف ال إذا كاف هللا رب الدسػات كاألرض فكيف تعبجكف غيخه أك تذخكػف بو؟! 

الكافخ  : السخاد بيسايسمكػف ذلظ لكع؟! األعسى كالبريخ: أؼ فكيف ألنفديع نفًعا كال ضًخا
: التبذ عمييع : الكفخ كاإليساف، أك الزبلؿ كاليجػ. تذابو الخمقكالسؤمغ. الطمسات كالشػر

: ىل جعمػا  شخكاء ليع خمق كخمق هللا حتى التبذ يع خمق هللا كخمق آليتيع. السعشىعمي
 األمخ عمييع كعبجكىع مع هللا أك مغ دكف هللا!

 
ماًء فدالْت أوديٌة بقَجِرىا فاحتسَل الديُل َزَبًجا رابًيا  " أندَؿ ِمَغ الدساءِ  17سػرة الخعج  13

ومسا يػِقجوَف عميِو في الشاِر ابتغاَء ِحميٍة أو متاٍع زَبٌج ِمثُمُو كحلَظ يزِخُب هللُا الحقَّ والباشَل 
 فأما الدَبُج فيحىُب ُجفاًء وأما ما يشفُع الشاَس ؼيسكُث في األرِض كحلَظ يزخُب هللُا األمثاَؿ "
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سل. : حجر، كإما مغ الرغخ كالكبخ. احتسل: القَجر ىشا إما مغ القزاء كالقبقجرىا 
 : أؼ يزخب هللا مثل الحق كمثل الباشل.  يزخب هللا الحق كالباشل

: الحق. بجأت اؼية فػؽ الساء، كالسقرػد بو ىشا: الباشل. ما يشفع الشاس: الغثاء، الخغػة الصالدَبج
دتبقى، مقى كال يُ ع عخَّجت عمى الدبج لكي يبيغ أف الباشل كالدبج، يُ اآلية ببياف قجرة هللا، ث

 بخبلؼ ما ىػ نافع فإنو باٍؽ.  
 لغثاء إلى جػانبو. أجفأتِ : مصخكًحا، مخمًيا، ألف الُجفاء ما يخمي بو الػادؼ أك الِقْجر مغ اُجفاءً 
 بدبجىا. فالدبج ُيخمى، كالشافع َيبقى.  : ألقْت الِقْجرُ 

 ىشاؾ كتًبا ألفت في عمع األمثاؿ القخآنية، كىػ أحج عمـػ القخآف.كاعمع أف 
 

" لمحيَغ استجاُبػا لخبيُع الُحْدَشى والحيَغ لع يدتجيبػا لُو لػ أفَّ ليع ما في  18سػرة الخعج 13
 األرِض جسيًعا وِمثَمُو معُو الفتَجوا بِو أولئَظ ليع ُسػُء الحداِب ومأواُىع جيشُع وبئَذ الِسياُد "

  
ر. : يـػ الؿيامة مغ أجل الشجاة مغ الشاالحدشى: حدغ الحداب، الجشة. الفتجكا بو 
: أؼ ال يفتجكف بسا معيع مغ ع ما في األرض كمثمو معو الفتجكا: السيج، الفخاش. لػ أف ليالسياد

كأكثخ.  ماؿ، بل يفتجكف بسا في األرض كميا لػ كاف ذلظ ليع، بل يفتجكف بِسْثَمي ما في األرض
 : لمحيغ استجابػا لخبيع حدغ الحداب كمأكاىع الجشة كنعَع السياد.ىشاؾ مححكًفا تقجيخه لعل
 

ى إنَّسا يتحكُخ أولػ " أفَسغ يعمُع أنَّسا ُأندَؿ إليَظ ِمغ ربَِّظ الحقُّ كَسغ ىػ أعس 19سػرة الخعج 13
 األلباِب "
مع أف ػ القخآف. مغ يع: أفَّ ما أندؿ إليظ مغ ربظ الحق، كىأنسا أندؿ إليظ مغ ربظ الحق 

 : العقػؿ.القخآف حق ىػ البريخ. أعسى: ال يعمع. األلباب
 

 " الحيَغ ُيػُفػَف بعيِج هللِا وال َيشُقزػَف السيثاَؽ " 20سػرة الخعج 13
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(. : )كال يشقزػف العيجلباب آخخ اآلية الدابقة. لع يقل: بجؿ مغ أكلي األالحيغ يػفػف  
كإذ أخح ربظ مغ بشي آدـ مغ كالسقرػد بالسيثاؽ قػلو تعالى: "ج. العيج كالسيثاؽ: بسعشى كاح

(. حاكؿ أف 172األعخاؼ " )بخبكع قالػا بمى شيجنا ضيػرىع ذريتيع كأشيجىع عمى أنفديع ألدتُ 
: الحيغ يػفػف بسيثاؽ هللا كال يشقزػف خخ، كاقخأآل( كبًل في مكاف االسيثاؽ( ك)العيجتزع )

 العيج. ماذا تجج؟
 

" والحيَغ َيِرمػَف ما أمَخ هللُا بِو أف ُيػَصَل ويخَذػَف ربَّيع ويخافػَف ُسػَء  21الخعج سػرة 13
 الحداِب "

 
: يرمػف األرحاـ، كقج يتزسغ السعشى ما ىػ أعع مغ يرمػف ما أمخ هللا بو أف يػصل 

آلية : راجع االعمع بالعسل. يخافػف سػء الحدابذلظ، مثل اإليساف باألنبياء كالكتب، أك كصل 
ليا تتسة ابحْث  21: أكلئظ ليع سػء الحداب كمأكاىع جيشع كبئذ السياد. فالجسمة في اآلية 18

 عشيا في مكاف آخخ!
 

" والحيَغ صبخوا ابتغاَء وجِو ربِّيع وأقامػا الربلَة وأنفقػا مسا رزقشاىع سخِّا  22سػرة الخعج  13
 ى الجاِر "وعبلنيًة ويجرءوَف بالحدشِة الديئَة أولئَظ ليع ُعْقبَ 

 
 كالحيغ يربخكف ابتغاء كجو ربيع كيؿيسػف الربلة كيشفقػف مسا رزقشاىع سًخالع يقل: ) 

 (، قارْف اآليتيغ الدابقتيغ.كعبلنية كيجرءكف بالحدشة الديئة
" )...( "كالحيغ يرمػف ما أمخ هللا بو أف يػصل، كيخذػف قاؿ تعالى: "الحيغ يػفػف بعيج هللا

كأنفقػا مسا رزقشاىع" )...(  كأقامػا الربلة،لحداب. كالحيغ صبخكا" )...( "ا ربيع، كيخافػف سػء
 (.22-20شة الديئة، أكلئظ ليع عقبى الجار" )الخعج كيجرؤكف بالحد"

كاف الفعل مزارًعا )يػفػف، يرمػف، يخذػف، يخافػف(، ثع عجؿ عشو إلى الساضي  
 (.)صبخكا، أقامػا، أنفقػا(، ثع عاد إلى السزارع )يجرءكف 
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 (.6/380ًعا )أبػ حياف ما ذكخه أبػ حياف لع أججه مقش 
 :يجرءكف: يجفعػف. يجرؤكف بالحدشة الديئة: يجرؤكف الديئة بالحدشة 
 يجفعػف السشكخ بالسعخكؼ. -
 يجفعػف الذخ بالخيخ. -
 يجفعػف الطمع بالعفػ. -
 يجفعػف الدفو بالحمع. -
 يجفعػف السعرية بالصاعة. كىكحا. -

: العاؾبة. لعل السقرػد َعْجف(. العقبى : جشاتُ )في  اآلية التاليةُعْقَبى الجار: الجشة  
: ُحْدغ الجار، بجاللة اآلية ا. كقج يكػف السقرػد بعقبى الجارالجار اآلخخة التي تعقب دار الجني

25. 
تمظ عقبى الحيغ اتقػا" (، "24كلفع "عقبى" سيتكخر في الدػرة: "فشعع عقبى الجار" )اآلية  
(. 42"كسيعمع الكفار لسغ عقبى الجار" )اآلية  (،35فخيغ الشار" )اآلية عقبى الكاك (، "35)اآلية 

 إني أذكخ مثل ىحا أحيانػًا لمتعخيف ببعس خرائز كل سػرة.
 

ياِتيع  23سػرة الخعج 13 " جشاُت عْجٍف يجخمػَنيا وَمغ صَمح ِمغ آباِئيع وأزواِجيع وذرِّ
 والسبلئكُة يجخمػَف عمييع ِمغ كلِّ باٍب " 

 
ىع كمغ صمح(. لع يقل: )كيجخل السبلئكة لع يقل: )يجخمػف جشات عجف(. لع يقل: ) 

 : مغ أبػاب الجشة. تتسة اآلية في اآلية التالية.عمييع مغ كل باب(. مغ كل باب
 

 " سبلـٌ عميكع بسا صبخُتع فِشْعَع ُعْقَبى الجاِر " 24سػرة الخعج 13
 

ل باب قائميغ ليع، أك يقػلػف ليع: سبلـ مغ ك: أؼ السبلئكة يجخمػف عمييع سبلـ عميكع 
غ : صبختع عمى الصاعات، كصبختع ع(. بسا صبختع2/373عميكع )معاني القخآف لؤلخفر 
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(. نعع ات. عقبى الجار: الجشة. الجار: الجنيا. عقبى الجار: اآلخخة )تعقب الجنياذيػ السعاصي كال
 : الجشة. عقبى الجار

 
َيشُقزػف عيَج هللِا ِمغ بعِج ميثاقِو ويقصعػَف ما أمَخ هللُا بِو أف " والحيَغ  25سػرة الخعج  13

 ُيػَصل وُيفدجوَف في األرِض أولئَظ ليُع المعشُة وليع سػُء الجاِر "
 

في السؤمشيغ:  21-20لكفار. كاآلية : الشار. ىحه اآلية في اسػء الجار: الجار الديئة 
لع يقل:  ".يغ يرمػف ما أمخ هللا بو أف يػصلكالحالحيغ يػفػف بعيج هللا كال يشقزػف السيثاؽ "

 أكلئظ عمييع المعشة.
 

" هللُا يبُدط الخزَؽ لَسغ يذاُء ِمغ عبادِه ويقِجُر وفخحػا بالحياِة الجنيا وما  26سػرة الخعج  13
 الحياُة الجنيا في اآلخخِة إال متاٌع "

 
ليع تارة.  ليع تارة كيقجر: يبدط لسغ يذاء مغ عباده. أك أف السعشى: أؼ كيقجر كيقجر 

نيا في اآلخخة إال حياة الجكما ال أنيع ىع الحيغ بدط ليع في الخزؽ.: يبجك فخحػا بالحياة الجنيا
فالجنيا  في اآلخخة: في ميداف اآلخخة. : كما الحياة الجنيا بالشدبة لآلخخة إال عخض زائل.متاع

)الجشة(. فاآلخخة  الجنيا ال تقارف بشعع اآلخخة(، كِنَعع لدمغ، كاآلخخة غيخ محجكدة )خمػدمحجكدة ا
 (.  17خيخ كأبقى )انطخ سػرة األعمى 

 
غة الشاس، كما قمشاه ( قميل االستعساؿ في ل)كما الحياة الجنيا في اآلخخة :كالتعبيخ القخآني 

 متاع: شيء قميل زائل. ( ىػ التعبيخ الذائع.ما الحياة الجنيا بالشدبة لآلخخةك في تفديخه )
 

" ويقػُؿ الحيَغ كفخوا لػال ُأندَؿ عميِو آيٌة ِمغ ربِّو ُقْل إفَّ هللَا ُيِزلُّ َمغ  27سػرة الخعج  13
 يذاُء وَييجي إليِو َمغ أناَب "
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غ أناب إليو. كييجؼ إليو مغ : َييجؼ إليو م: رجع. أؼآية: معجدة. أناَب لع يقل: ُأندلْت.  

(. كأف يقل: )يزل مغ أعخض كييجؼ مغ أنابأناب: لع يقل: )كييجؼ إليو مغ يذاء(. لع 
 : يزل مغ يذاء أف يزل، كييجؼ مغ يذاء أف ييتجؼ.لجسمتيغالسعشى في ا

 
 " الحيَغ آمُشػا وتصسئغُّ قمػُبيع بحكِخ هللِا أال بحكِخ هللِا تصسئغُّ القمػُب "   28سػرة الخعج  13

 
كتصسئغ قمػبيع(. أال: تفيج  : )الحيغ يؤمشػف آمشػا كاشسأنت قمػبيع(، كال قاؿلع يقل:) 

 كاقتخحيا البعس بجؿ كمسة )ألػ( في السكالسات الياتؽية.: انتبيػا أييا الشاس. التشبيو. أؼ
 

 " الحيَغ آمُشػا وعِسُمػا الرالحاِت ُشػَبى ليع وحدُغ مآٍب " 29سػرة الخعج  13
 

 : مخجع. شػبى: أشيب العير ليع، عمى غخار: أفزل، كُفْزَمى. مآب  
 

" وكحلظ أرسمشاَؾ في أمٍة قج خمْت ِمغ َقبميا أمٌع لتتمَػ عمييُع الحي  30سػرة الخعج  13
 أوحيشا إليَظ وىع يكفخوَف بالخحسِغ ُقْل ىػ ربي ال إلَو إال ىػ عميِو تػكمُت وإليِو َمتاِب " 

 
(. لع يقل: )تػكمت عميو(. متاب: أصميا: متابي: خمت: مزت. أكحيشا: أكحيشاه )القخآف 

 : رجع عغ ذنبو.  تػبتي، أك مخجعي. تاب
(. أناَب، 30(، متاب )اآلية 36ك 29اآلية (، مآب )27الحع في الدػرة: أناب )اآلية  

 : رجع.   آَب، تاَب: كميا بسعشى
 

عْت بِو األرُض أو ُكمَِّع بِو السػتى  31سػرة الخعج  13 " ولػ أفَّ قخآًنا ُسيخْت بِو الجباُؿ أو ُقصِّ
مُخ جسيًعا أفمع ييأِس الحيَغ آمشػا أْف لػ يذاُء هللُا ليجى الشاَس جسيًعا وال يداُؿ الحيغ بل هلِل األ
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هللَا ال ُيخِمُف  كفخوا تريُبيع بسا صشعػا قارعٌة أو َتُحلُّ قخيًبا ِمغ داِرىع حتى يأتَي وعُج هللِا إفَّ 
 السيعاَد " 

خت يّ (. سُ 6/388ذلظ )أبػ حياف ا آمشػا، أك ما شابو لػ" مححكؼ، تقجيخه: لسَ  جػاب: " 
: خػشبػا بو صجعت كصارت قصًعا. كمع بو السػتى: تخت بتبلكتو الجباؿ. ُقصعيّ : سُ بو الجباؿ
 : أؼ ليذ ليع األمخ، بل األمػر كميا . اركا أحياء. بل  األمخ جسيًعاحتى ص
عمى بابيا ج تكػف : يعمع، في لغة ىػازف، كىػ قػؿ األكثخيغ. كقييأس: ىشا بسعشى 

(. أؼ فميقشط السؤمشػف كليقصعػا األمل مغ ىجاية الشاس جسيًعا، فمغ ييتجؼ مشيع بسعشى: )يقشط
 إال القميل. فبل يحدنػا كال يغتسُّػا.

قغ عجـ حرػؿ السصمػب بعج البحث )ابغ عاشػر كأصمو مذتق مغ اليأس، الحؼ ىػ تي 
13/145 .) 
 

ًخا غيخ مدمع، فاألمخ أدؽ مغ ىحا. ؼيسكغ قج يكػف البحث عغ مخخج في لغة ىػازف أم 
أف يكػف تقجيخ الكبلـ أف هللا ال يذاء ىجاية الشاس جسيًعا، كيبجك أف بعس الشاس يدتكثخكف مغ 
الكبلـ في ىحا، فعمييع أف يكفػا كييأسػا مغ ىحا كتكخاره، أك أف ييأسػا مغ ىجاية بعس الكفار. 

ىجاية الجسيع أمخ مدتحيل! كيجب أف يجخخكا  كالسعشى أف عمييع أف يعتقجكا أف سعييع إلى
كقتيع كجيجىع في بعس الحاالت. فمػ اعتقج معتقج أف كل إنداف قابل لميجاية عمى يجه، كأف 

 خبسا أسخؼ في اإللحاح. ىجايتو بيجه ىػ، ل
ية. تحلّ  : أفمع يتبيغ.كفي قخاءة : تشدؿ، تقع. دارىع: ديارىع. كمشو: دار قارعة: عحاب، دـا

 : فتح مكة، أك الؿيامة.هللا كعجُ : كال تداؿ قارعة تريب الحيغ كفخكا بسا صشعػا. . لع يقلاإلسبلـ
 

ا ثع أخحُتيع فكيَف " ولقج اسُتيدئ بُخُسٍل ِمغ َقبِمَظ فأْمَمْيُت لمحيَغ كفخو  32سػرة الخعج  13
 كاَف عقاِب "
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بالعقاب، بالعحاب. : أخحتيعلع يقل: فأمميت لمحيغ استيدؤكا. أمميت ليع: أميمتيع.  
غ كفخكا بخسل مغ قبمظ كلقج استيدأ الحيأخحتيع: عاقبتيع. عقاِب: أصميا: عقابي. لع يقل: )

 (. في اآلية تدمية لمشبي، كتصسيغ لو بسريخ الكافخيغ.فأمميت ليع
 

" أفَسغ ىػ قائٌع عمى كلِّ نفٍذ بسا كَدبْت وجعمػا هلِل شخكاَء ُقْل سسُّػُىْع  33سػرة الخعج  13
وا عِغ  أـ تشبِّئػَنُو بسا ال يعمُع في األرِض أـ بطاىٍخ ِمَغ القػِؿ َبْل ُزيَِّغ لمحيَغ كفخوا َمكُخىع وُصجُّ

 الدبيِل وَمغ ُيزمِل هللُا فسا لُو ِمغ ىاٍد " 
 

: أفسغ ىػ قائع عمى كل نفذ لسفدخكف في تقجيخه. قاؿ ابغ عصيةمححكؼ اجتيج اىشاؾ  -
سا ب تشفع؟ قائع عمى كل نفذ كال بالعبادة أـ الجسادات التي تزخّ  بسا كدبت أحقّ 

: بسا كدبت مغ رزؽ. عمى خ، ليجازييا بو. أك: عميع بسا عسمت مغ خيخ أك شكدبت
 عيج، كعمى الثاني تخخج مخخج االمتشاف. السعشى األكؿ تخخج اآلية مخخج الػعج كالػ 

و كترخيًحا بيا )أبػ (، بل أقاـ الطاىخ مقاـ السزسخ، تقجيًخا أللػىيتلع يقل: )كجعمػا لو -
 (.6/392حياف 

 : بسجخد كبلـ. ػف السعشى: بحجة ضاىخة. كقج يكبطاىخ مغ القػؿ -
كا.كفي قخاءة اليادؼ ىػ هللا. كمغ يزمل: كمغ يزممو.  : كَصجُّ

 
وما ليع ِمَغ هللِا ِمغ  " ليع عحاٌب في الحياِة الجنيا وَلعحاُب اآلخخِة أشقُّ  34سػرة الخعج  13

 واٍؽ " 
: عحاب في الجنيا، كعحاب في اآلخخة، كىػ ليع: لمحيغ كفخكا )اآلية الدابقة(. ليع عحاباف 

 : الحافع. . الػاقيكأشجّ  أشقّ 
 

الستقػَف تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر أُكُميا دائٌع " َمثُل الجشِة التي ُوِعَج  35سػرة الخعج  13
 وِضمُّيا تمَظ ُعْقَبى الحيَغ اتَقػا وُعْقَبى الكافخيَغ الشاُر "
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مثل الجشة التي تجخؼ مغ تحتيا األنيار.  لعل التقجيخ: مثل الجشة التي كعج الستقػف جشةٌ  

سؤمشػف. تجخؼ: أؼ جشة تجخؼ. ستقػف: ال: أؼ التي كعجىا الستقػف، أك كعج بيا. الكعج الستقػف 
: السجخػ الػاسع األنيار: جسع نَيخ، مثل: جسل أجساؿ، أك جسع نْيخ، مثل: فخد أفخاد. كالشيخ

: التداع ضيائو. أُكميا دائعمغ مجارؼ الساء عمى كجو األرض، كأصمو االتداع، كمشو الشيار، 
: التشعع بيا ال يشقصع. سعشىتيا. كقج يكػف الثسخىا غيخ مشقصع، كسا في الجنيا في غيخ أزمش

(. أُكُميا: ثسُخىا. عقبى: عاؾبة. لع يقل: )تمظ عقبى 3/207: أؼ كِضمُّيا دائع )اإلتقاف كضمُّيا
 (.الستقيغ(. لع يقل: )كعقبى الحيغ كفخكا الشار

 
ِكُخ " والحيَغ آتيشاىُع الكتاَب َيفخحػَف بسا ُأندَؿ إليَظ وِمَغ األحداِب َمغ ُيشْ  36سػرة الخعج 13

 بعَزُو ُقْل إنَّسا ُأِمْخُت أف أعبَج هللَا وال أشخَؾ بِو إليِو أدعػ وإليِو مآِب "
 

: أصحاب الشبي، أك أىل الكتاب. السقرػد بعزيع مسغ آمغ كالحيغ آتيشاىع الكتاب 
غ مغ أىل األدياف : مغ الكفار الستحدبيهللا بغ سبلـ كغيخه. مغ األحداب مشيع، مثل عبج

 : مخجعي. ل: أدعػ إليو. مآب: أصميا: مآبيكغيخىع. لع يق
 

" وكحلَظ أندلشاُه ُحكًسا عخبًيا ولئِغ اتبعَت أىػاَءىع بعَج ما جاءَؾ ِمَغ العمِع  37سػرة الخعج 13
 ما لَظ ِمَغ هللِا ِمغ ولّي وال واٍؽ "

 
بمغة . عخبًيا: ، كمشو: األحكاـ الذخعيةشاس: لتحكع بو بيغ الأندلشاه: أؼ القخآف. حكًسا 

، أصميا: : يحسيظ مغ عحابو: يشرخؾ. كاؽ: )مغ بعِج ما جاءؾ مغ العمع(. كليّ العخب. لع يقل
 :لسخاد أمتو جسيًعا. كفي مػضع آخخ. الخصاب لمشبي كاالػاقي

مع مالظ مغ هللا مغ كلي كال نريخ" )البقخة كلئغ اتبعت أىػاءىع بعج الحؼ جاءؾ مغ الع" -
120.) 
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(. الحع 145مغ العمع إنظ إًذا لسغ الطالسيغ" )البقخة  مغ بعج ما جاءؾكلئغ اتبعت أىػاءىع " -
 الفخكؽ.

 
يًَّة وما كاَف لخسػٍؿ  38سػرة الخعج  13 " ولقج أرسمشا ُرُسبًل ِمغ َقبمَظ وجعمشا ليع أزواًجا وذرِّ

 أف يأتَي بآيٍة إال بإذِف هللِا ِلكلِّ أَجٍل كتاٌب " 
 

فدخيغ كثخة زكجات كل : فيع مشيا بعس السليع أزكاًجابمظ(. كجعمشا رسبًل قلع يقل: ) 
( لع يفيع أيًزا مغ ىحا كثخة نداء كل نبي، بل قج يفيع نبي. لػ قاؿ: )كجعمشا لكل مشيع أزكاًجا

: محجد، أؼ اآلجاؿ مكتػبة جد فقط، بسقجار أربعة مثبًل. آية: معجدة. لكل أجٍل كتابمشيا التع
آجاؿ الخمق، كآجاؿ آجاؿ السعجدات، ك : ػظ(، كيتزسغ ىحامع هللا )المػح السحفكمقجرة في ع

 األمع، كآجاؿ الػعج كالػعيج، كسائخ اآلجاؿ السزخكبة في القخآف.
 

ُـّ الكتاِب "  39سػرة الخعج  13  " يسحػ هللُا ما يذاُء وُيْثِبُت وِعشَجه أ
 

 قج يتعمق ىحا بالشدخ، أك بغفخاف ذنػب العباد. 
ُـّ الكتاب   ، المػح السحفػظ. كقج كرد لفع الكتاب في اآلية الدابقة.: أصل الكتابأ

 
عميَظ الببلُغ وعميشا  " وإمَّا ُنِخيشََّظ بعَس الحي َنِعُجىع أو نتػفيشََّظ فإنَّسا 40سػرة الخعج 13

 الحداُب "
كيج الثقيمة. (، بل استخجـ نػف التػ ا نخيظ بعس الحؼ نعجىع أك نتػفاؾكإملع يقل: ) 

 : مغ العحاب. بعس الحؼ نعجىع
 

" أَولع يَخوا أنَّا نأتي األرَض َنْشُقُريا ِمغ أشخاِفيا وهللُا يحكُع ال معقَِّب  41سػرة الخعج  13
 ِلُحكسِو وىػ سخيُع الحداِب "
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ىل السقرػد باألرض ىشا أرض معيشة، كأرض اإلسبلـ تتدع بالفتػح، أـ أرض العالع  

السفدخكف، وهللا أعمع بسعشاىا الجقيق. كذىب بعس  كمو؟ اآلية تحتسل تأكيبلت شتى، كىكحا فعل
السعاصخيغ إلى أف البخ يتآكل بالبحخ، أك أف البحخ يصغى عمى البخ، أك أف األرض تشقز 
بشقراف البخكة كمحق الثسخة، أك بالخخاب بعج العسارة. كقج يكػف ىشاؾ معشى آخخ يعخفو 

 السخترػف مغ أىل اإلعجاز العمسي. 
ضعف أرضشا الحالية، كال تداؿ  200: إف أرضشا األكلى كانت خ العمسييقػؿ أىل التفدي 

ميػف م 4ر 6تػازف مع ما تفقجه الذسذ عمى ىيئة شاقة، كىػ يداكؼ تفي تشاقز مدتسخ حتى 
 (.196شغ مغ السادة في كل ثانية )قزية اإلعجاز العمسي ص 

أحج يدتصيع أف يتعؿبو أك يتتبعو بحكع أك : ال ُحكِسِو: أؼَب لِ ال ُمَعقِّ  : في اآلخخة.وهللا َيْحُكعُ 
تتعقب محكسة  اعتخاض أك نقس أك تغييخ، كسا يحرل عشج البذخ، إذ يتعقب الػاحج اآلخخ، أك

إذا كاف السقرػد الحداب في اآلخخة : نفذ الفاصمة في اآلية الدابقة. محكسة أخخػ. الحداب
زمغ قجره صفخ، كلع يخد الرفخ في في فػصفو بالدخيع ما ىػ إال لمتقخيب، ىػ فػرؼ الحداب، 

  القخآف.
 

" وقج مكَخ الحيَغ ِمغ َقبِميع هللِف السكُخ جسيًعا يعمُع ما تكِدُب كلُّ نفٍذ  42سػرة الخعج 13
 الكفاُر ِلَسغ ُعْقَبى الجاِر " وسيعمُع 
: أؼ مكخىع كمكخ مغ قبل كفار قخير.  السكخ جسيًعا: مكخ كفار مكخ الحيغ مغ قبميع 

: جسيًعا، كيحاسبيع عميو. ما تكدب: مغ خيخ أك شخ. عقبى الجار يحبصو هللا أمخه  قبميع
 الجشة. كقج تكخرت في الدػرة ثبلث مخات. 

 
كع وَمغ " ويقػُؿ الحيَغ كفخوا لدَت ُمخَسبًل ُقْل كفى باهلِل شييًجا بيشي وبيشَ  43سػرة الخعج 13

 ِعشَجُه عمُع الكتاِب "
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: جبخيل، أك أىل الكتاب، كعبج هللا بغ سبلـ، كتسيع مغ عشجه عمع الكتاب مخسبًل: رسػاًل. 
 أىل الكتاب.  الجارؼ، كغيخىسا مغ مؤمشي

*** 
 / سػرة إبخاـيع14
" ألخ كتاٌب أندلشاُه إليَظ لُتخخَج الشاَس ِمغ الطُمساِت إلى الشػِر بإذِف ربِّيع  1سػرة إبخاـيع 14

 إلى صخاِط العديِد الحسيِج "
 

يخاد مشيا التحجؼ كاإلعجاز. : ثبلثة حخكؼ ىجائية مقصعة في آية غيخ مدتقمة، ألخ 
: اإليساف كاليجاية. تفيج كتاب: قخآف. التقجيخ: لتخخج بو. الطمسات: شخؽ الكفخ كالزبلؿ. الشػر

 اآلية أف مغ ال يقخأ القخآف كيتعمع مشو كييتجؼ بو  فيػ في ضمسات بعزيا فػؽ بعس.
 قاؿ الدمخذخؼ: 

كيجػز أف يكػف  )...(. بتكخيخ العامل (إلى الشػر) :بجؿ مغ قػلوإلى صخاط العديد الحسيج: "
  ."إلى صخاط العديد الحسيج :إلى أؼ نػر؟ فقيل :عمى كجو االستئشاؼ، كأنو قيل

 
ىػ(، كال أدرؼ الدابق مشيسا مغ 538-ىػ( مثل قػؿ الدمخذخؼ )546-قاؿ ابغ عصية )

 البلحق. 
 ىػ( مع اإلحالة.754-كنقمو أبػ حياف )ىػ( ببل إحالة! 606-نقمو الخازؼ )ك 
 

ٌل لمكافخيَغ ِمغ عحاٍب " هللِا الحي لُو ما في الدسػاِت وما في األرِض وَويْ  2سػرة إبخاـيع  14
 شجيٍج "
: حسيج آخخ اآلية الدابقة. الدسػات: بالجسع. األرض: بكدخ الياء، بجؿ مغ العديد الهللا 

    : ىبلؾ، كمسة تححيخ.  . كيلفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآفبالس
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وَف عغ سبيِل هللِا  3سػرة إبخاـيع  14 " الحيَغ َيدتحبُّػَف الحياَة الجنيا عمى اآلخخِة وَيُرجُّ
 ويبغػَنيا ِعَػًجا أولئظ في ضبلٍؿ بعيٍج "

 
: ى" يجعل السعشىالحيغ: الكافخيغ الحيغ. يدتحبػف: يحبػف. لكغ كجػد حخؼ الجخ "عم 

كيؤثخكنيا عمى اآلخخة. كلمتدييل: يدتحبػف: يؤثخكف، يفزمػف. الحيغ  يحبػف الحياة الجنيا
: صفة لمكافخيغ في آخخ اآلية الدابقة. حؿيقة االستحباب أف يتحخػ اإلنداف في يدتحبػف 

 الذيء أف يحبو. 
: 99خاف . كفي آؿ عس19كىػد ، 45: األعخاؼ كَيْبُغػَنيا ِعَػًجا: ىحه العبارة كردت أيًزا في

كالسعشى أف سبيل هللا مدتؿيسة )صخاط  ".: "كتبغػنيا عػًجا86"تبغػنيا عػًجا"، كفي األعخاؼ 
ة. ككثيخ مغ الشاس يبغػنيا كحلظ، لسآرَب ليع خديدة. فيع مدتؿيع (، كىع يبغػنيا ُمْعَػجَّ

يحتسي بشذخ االعػجاج في معػّجػف في أنفديع، كيخيجكنيا فػؽ ذلظ عػًجا. فالسعػج يخيج أف 
 العالع.

 
" وما أرسمشا ِمغ رسػٍؿ إال بمداِف قػمِو لُيبيِّغ ليع ؼُيزلُّ هللُا  َمغ يذاُء  4سػرة إبخاـيع 14

 وَييجي َمغ يذاُء وىػ العديُد الحكيُع "
 

 : بمغة قػمو. كضيفة الخسل البياف، أما اليجاية فسغ هللا.بمداف قػمو 
 

قج أرسمشا مػسى بآياتشا أْف أخِخْج قػَمَظ ِمَغ الطُمساِت إلى الشػِر " ول 5سػرة إبخاـيع  14
ـِ هللِا إفَّ في ذلَظ آلياٍت لكلِّ صبَّاٍر شكػٍر "  ْخُىع بأيا  وذكِّ

 
ظ هللا فييا األمع : بشعع هللا عمييع، أك باألياـ التي أىمبآياتشا: بسعجداتشا. بأياـ هللا 

: باآلخخة. لع يقل: )لكل صبػر شكػر(. لع يقل ذكخىع: : كربسا يكػف السعشىالساضية. أقػؿ
كالربخ كالذكخ مغ خراؿ السؤمشيغ. كجاءا بريغة السبالغة ألف السؤمغ  (.)لكل صابخ شاكخ
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عمى الصاعات، كالربخ عغ السعاصي، كالصاعات كالسعاصي كثيخة. يحتاج إلى الربخ 
  هللا ال تحرى.كالسؤمغ يحتاج إلى الكثيخ مغ الذكخ عمى نعع هللا، كنعع 

قاؿ الربػر: كبلىسا مغ صيغ السبالغة. ار كصبػر؟ لع يقل: )صبػر(، ما الفخؽ بيغ صبّ 
ة مػاضع. صبػر: ار: كردت في القخآف في أربعصبّ ار. أكثخ مبالغة مغ صبّ بعزيع: الربػر 

انطخ  ار( ك)صبػر(كقج ال يكػف ىشاؾ فخؽ في درجة السبالغة بيغ )صبّ  لع تخد في أؼ مػضع.
 لع أجج شيًئا في ىحا الباب عشج السفدخيغ. ، وهللا أعمع.اآلية 

 ،الببلء :أعشي ،ـ متعمَِّق الربخعمى الذكػر لتقجُّ ار تقجيُع الربّ ىػ(: 951-قاؿ أبػ الدعػد: )
 ."ككػف الذكخ عاؾبة الربخ ،الشعساء :أعشي ،خعمى متعّمق الذك

 
إذ أنجاُكع ِمغ آِؿ ِفخعػَف  اذكخوا نعسَة هللِا عميكع" وإذ قاَؿ مػسى لقػمِو  6سػرة إبخاـيع  14

 ػمػنكع ُسػَء العحاب وُيحبِّحػف أبشاَءكع ويدتحُيػف نداَءكع وفي ذلكع ببلٌء ِمغ ربِّكع عطيٌع " ديَ 
 

حبِّحػف أبشاءكع كيدتحيػف نداءكع" )البقخة يدػمػنكع سػء العحاب يُ كفي مػضع آخخ: " 
49.) 
 

يع:   حيث جاء الفعل ببل كاك "، ببل كاك. ف"كُيحبِّحػف"، كفي البقخة: "ُيحبِّحػف ففي إبخـا
ا لمعحاب. كحيث جاء الفعل بػاك صارت الجسمة مغ : "ُيحبِّحػف" ك"يدتحيػف" بيانػً صارت جسمة

الخاص بعج العاـ. يدتحيػف نداءكع: يدتبقػنيغ كال يقتمػىغ. لع يقل: )كفي ذلكع ببلء باب 
 (. عطيع مغ ربكع

 
 " وإذ تأذََّف ربُّكع لئغ شكخُتع ألزيجنَّكع ولئغ كفخُتع إفَّ عحابي لذجيٌج "  7سػرة إبخاـيع  14

 
عبلـ. لع يقل: )كلئغ كفختع ألعحبشكع(. أك: : آذف، أعمع، كمشو األذاف، ألنو إ تأذف 

 لع يقل: )إف عحابي لكع لذجيج(. (.)ألنقرشَّكع
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ركؼ عغ عمي رضي هللا ا. اآلية يػافق شعًخا مػزكنً جدء مغ : ىحا اللئغ شكختع ألزيجنكع 

 :عشو أنو قاؿ
 

 مغ جاكر الشعسة بالذكخ لع       يخَر عمى الشعسة ُمغتاليا             
 مقالػُة هللا التػي قالػيا    لػ شػكخكا الشعسػة زادتيُع             

 ىُع غالػيالكشػسا كفػخ        (     )لئغ شػكختع ألزيجنػكع             
 (.208)أدب الجنيا كالجيغ ص 

 
" وقاَؿ مػسى إْف تكفخوا أنتع وَمغ في األرِض جسيًعا فإفَّ هللَا لغشٌي حسيٌج  8سػرة إبخاـيع 14

" 
إف تكفخكا كمغ في الشاس ىع السحتاجػف إليو. لع يقل: )إف هللا غشي عغ الشاس جسيًعا، ك  

 غشي: عشكع. حسيج: كثيخ الحسج لكع إف آمشتع. (.عشكعفإف هللا لغشي : )األرض جسيًعا(. لع يقل
 

" ألع يأِتكع نبأ الحيَغ ِمغ قبِمكع قػـِ نػٍح وعاٍد وثسػَد والحيَغ ِمغ بعِجىع ال  9سػرة إبخاـيع  14
وا أيجَييع في أفػاِىيع وقالػا إنَّا كفخنا بسا ُأرسمتع  بِو يعمُسيع إال هللُا جاءتيع ُرُسُميع بالبيِّشاِت فَخدُّ

 وإنَّا لفي شٍظ مسا تجعػنشا إليِو ُمخيٍب "
 

خكف ال يعمسيع : أؼ ىشاؾ أقػاـ آخعاد: قـػ ىػد. ثسػد: قـػ صالح. ال يعمسيع إال هللا 
كا أيجَييع في أفػاىيعإال هللا. البيشات : فييا : السعجدات كالحجج الػاضحات، بالكتب البيِّشة. ردُّ

تػيطػًا، أك أنيع لسا سسعػا كتاب هللا أعجبػا بو كلكشيع  : عزػا عمى أصابعيعأكجو عجيجة، مشيا
امتشعػا عغ الكبلـ، أك أنيع عشجما كانت رسميع تتكمع كانػا يزعػف أيجييع عمى أفػاىيع لئلشارة 

: يزعػف أيجييع في عمى الخسل، أؼ" عائًجا أف يدكتػا. كقج يكػف الزسيخ في "أفػاىيعليع ب
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يا الخياؿ لكبلـ. كىكحا تخػ أف الكمسات قميمة كاضحة، يصمق فيأفػاه رسميع يخيجكف مشعيع مغ ا
 : عطيع، صفة لذظ. نا لفي شظ مخيب مسا تجعػنشا إليو(. مخيبكإلسعانَي كثيخة. لع يقل: )

 
" قالت ُرُسُميع أفي هللِا شٌظ فاشِخ الدسػاِت واألرِض يجعػكع ليغفَخ لكع  10سػرة إبخاـيع  14

ونا عسَّا كاَف ِمغ ُذنػبكع ويؤخَخكع إلى  أجٍل مدسِّى قالػا إْف أنتع إال بذٌخ مثُمشا تخيجوَف أف َتُرجُّ
 يعبُج آباؤنا فأتػنا بدمصاٍف ُمبيٍغ " 

 
: فاشخ الدسػات كاألرض؟! مغ ذنػبكع: بالكدخ، صفة . أفي هللا شظ كىػ فاشخ 

الع )أنسػذج ص بيشكع كبيغ العباد مغ السط بعس ذنػبكع، كىي التي ما بيشكع كبيشو، ال ما
: نياية عسخ كل مشكع. عسا كاف يعبج . أجل مدسىمعصػؼ عمى: ليغفخ: (. يؤخخكع240

اآلباء حتى في الجيغ. سمصاف آباؤنا: كانػا يعبجكف األكثاف. انطخ كع ىػ مدتحكع فييع تقميج 
 : حجة ضاىخة، أك معجدة.مبيغ

 
بذٌخ ِمثُمكع ولكغَّ هللَا َيُسغُّ عمى َمغ يذاُء " قالْت ليع ُرُسُميع إْف نحُغ إال  11سػرة إبخاـيع 14

 ِمغ عبادِه وما كاف لشا أف نأتَيكع بدمصاٍف إال بإذِف هللِا وعمى هللِا فميتػكِل السؤمشػَف "
 

: يتفزل. عمى مغ يذاء مغ عباده  : بالشبػة كالخسالة. معشى اآلية أنيع بذخ مثميع، يسغُّ
 (.ى رأسيع األنبياء كالخسل. لع يقل: )كعمى هللا تػكمشا، عمكلكغ البذخ ليدػا سػاًء. البذخ مخاتب

 
" وما لشا أال نتػكَل عمى هللِا وقج ىجانا ُسبَمشا ولشربخفَّ عمى ما آذيتسػنا  12سػرة إبخاـيع 14

 وعمى هللِا فميتػكِل الستػكمػَف "
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هللا فميتػكل كعمى مغ قػؿ الخسل. في اآلية الدابقة: " : ىحاشا أال نتػكل عمى هللاكما ل 
لع  ". السعشى كاحج كالفاصمة مختمفة.السؤمشػف". في ىحه اآلية: "كعمى هللا فميتػكل الستػكمػف 

 يقل: كعمى هللا تػكمشا.
 

" وقاَؿ الحيَغ كفخوا لُخسِميع لشخخجشَّكع ِمغ أرضشا أو لتعػُدفَّ في ِممَّتشا  13سػرة إبخاـيع 14
 " فأوحى إلييع ربُّيع لُشيمكغَّ الطالسيغَ 

 
: غ! الخسل ال مكاف ليع عمى أرضيع! فأكحى إلييع: ىكحا، األرض أرض الكافخيأرضشا 

: الكافخيغ. الكافخكف ييمكػف كالسؤمشػف ىع لى الخسل، تثبيًتا ليع. الطالسيغأؼ فأكحى هللا إ
لع يقل: لشيمكغ  لع يقل: لشيمكغ الحيغ كفخكا. الػارثػف، كليذ العكذ كسا يطغ الكافخكف.

 الكافخيغ.
 

 " وَلُشدكششَّكُع األرَض ِمغ بعِجىع ذلَظ لَسغ خاَؼ َمقامي وخاَؼ وعيِج "  14سػة إبخاـيع 14
: أؼ لع يقل: )كلشدكششكع األرض بعَجىع(. كعيج: أصميا: كعيجؼ. ذلظ لسغ خاؼ مقامي 

 هللا كيخافػف كعيجه. لعذلظ لمخسل. فيػ كصف لمخسل، كليذ شخًشا، ألف الخسل يخافػف مقاـ 
 كعيج: كعيجؼ. لع يقل: لسغ خاؼ مشكع.(. فاألرض لمسؤمشيغ كليذ لمكافخيغ. ذلظ لكع: )يقل
 

 تحػا وخاَب كلُّ جبَّاٍر عشيٍج "" واستف 15سػرة إبخاـيع  14
 (، أك الكفار استذعخكا فاتحة الببلء.: أؼ الخسل شمبػا الفتح )الشرخاستفتحػا 
: معانج لمحق. معشى اآلية أف الخسل خدخ عسمو. جبار: متكبخ. عشيجخاب: بصل أممو،  

 كمغ معيع مغ السؤمشيغ سألػا هللا الفتح، ففتح ليع، كخيب أمل الكافخيغ.
 

 " ِمغ ورائِو جيشُع وُيدقى ِمغ ماٍء َصِجيٍج "  16سػرة إبخاـيع  14
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لؿيح، ما يديل مغ : ائو : مغ كراء كل جبار عشيج. يدقى: يدقى فييا. الرجيجمغ كرا 
 أجداد أىل الشار.

 
ٍت " َيتَجخَُّعو وال يكاد ُيِديُغُو ويأتيِو السػُت ِمغ كلِّ مكاٍف وما ىػ بسيِّ  17سػرة إبخاـيع  14

 وِمغ وراِئِو عحاٌب غميٌع "
: كال يكاد يدتصيع لرجيج عمى جخعات. كال يكاد يديغو: يتكمف أخح الساء ايتجخعو 

: أؼ مغ كل مكاف مغ جدجه، أك مغ كل كقحارتو. يأتيو السػت مغ كل مكافابتبلعو، لحخارتو 
 جية. كل ما في جيشع مػت كال مػت ليع.

 
ْت بِو الخيُح في يػـٍ  18سػرة إبخاـيع 14 " َمثُل الحيغ كفخوا بخبِّيع أعساُليع كَخماٍد اشتجَّ

  عمى شيٍء ذلَظ ىػ الزبلُؿ البعيُج " عاصٍف ال يقِجروَف مسا كَدبػا
 

عمى شيء مغ  : ال يقجركف مسا كدبػا مغ العسلال يقجركف مسا كدبػا عمى شيء 
(. إذا شيخت الخيح 264الثػاب. في مػضع آخخ: "ال يقجركف عمى شيء مسا كدبػا" )البقخة 

: أؼ الحؼ ال يخ ـباًء مشثػًرا! الزبلؿ البعيجالخماد ىل يسكغ جسعو! كحلظ أعساؿ الكافخيغ تص
ا بخبيع كخماد(. ذلظ ىػ الزبلؿ مثل أعساؿ الحيغ كفخك بب السػت. لع يقل: )سكغ استجراكو بدي

بعجكا : ثػابيع يزّل كسا يزّل الخماد في يػـ عاصف. أَ البعيج: تمظ نتيجة الزبلؿ البعيج، أك
 ثػابيع، حتى صار ـباًء مشثػًرا.  بعج هللا في ضبلؿِ في الزبلؿ فأَ 

 
ُيحـْبكع ويأِت  هللَا خمَق الدسػاِت واألرَض بالحقِّ إْف يذأْ " ألع تَخ أفَّ  19سػرة إبخاـيع 14

 بخمٍق ججيٍج " 
: يجعل أناًسا محل كاألرض بالحق(. خمق ججيج هللا خمق الدسػات ألع تخكا أفلع يقل: ) 

آخخيغ، كليذ السخاد خمًقا آخخ مغ غيخ بشي البذخ. كىػ تيجيج لمسذخكيغ. فسغ خمق الدسػات 
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يخمق مغ البذخ خمًقا ججيًجا. كلعل في اآلية تعخيًزا بيع ألنيع يشكخكف  كاألرض قادر عمى أف
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. البعث.

 
 " وما ذلَظ عمى هللِا بعديٍد " 20سػرة إبخاـيع 14

 
 : صعب. عديد: تأتي بعجة معاف: غاٍؿ، نادر. كمعشاىا ىشا 

 
" وبخزوا هلِل جسيًعا فقاَؿ الزعفاُء لمحيَغ استكبخوا إنَّا كشَّا لكع تَبًعا فيل  21سػرة إبخاـيع 14

أـ أنتع ُمْغُشػَف عشَّا ِمغ عحاِب هللِا ِمغ شيٍء قالػا لػ ىجانا هللُا ليجيشاكع سػاٌء عميشا أجِدعشا 
 صَبخنا ما لشا ِمغ َمحيٍز "  

: عجـ الربخ. لع عث كضيخكا. محيز: ممجأ. الجدعغ قبػرىع يػـ الب: خخجػا مبخزكا 
جث اآلية عغ الزعفاء تتح .(يشفع الربخ يـػ الؿيامة. لع يقل: )فقاؿ الزعفاء لؤلقػياء يعج

(، كتشيى الزعفاء عغ أف يكػنػا أتباًعا لؤلقػياء. فاألقػياء كاألقػياء )الكبخاء، السدتكبخيغ
حؿيقة قػة ىؤالء األقػياء. لػ جعمػا أنفديع تبًعا ستشيار قػتيع في اآلخخة، كسيتبيغ لمزعفاء 

لمقػؼ القيار لكاف أنفع ليع. فاألقػياء يجعمػف الزعفاء عبيًجا ليع في الجنيا، كالزعفاء يجعمػف 
أنفديع عبيًجا ليع. كاألقػياء لغ يجفعػا عغ الزعفاء شيًئا مغ العحاب يػـ الؿيامة، بل لغ يجفعػا 

. عمى الزعيف أال يتبع القػؼ في معرية مغ ىػ أقػػ. عمى شيًئا مغ العحاب عغ أنفديع
الزعيف أف يجعل نفدو تبًعا  فيػ القػؼ، ال تبًعا ألحج مغ البذخ. لساذا تتبعػنيع إذا كانػا 

: لػ يزخككع. لػ ىجانا هللا ليجيشاكع في الحؿيقة ضعفاء مثمكع، ال يدتصيعػف أف يشفعػكع كال أف
اب عغ أنفدشا ليجيشاكع : لػ ىجانا هللا إلى شخيقة نخفف بيا العحيشاكع. أكانا هللا في الجنيا ليجىج

: لػ ىجانا هللا إلى الربخ ككاف نافًعا لشا ليجيشاكع إليو. لقج ضيخ لشا أف العحاب ال مفخَّ إلييا. أك
 مشو، كال يشفع معو الربخ كال الجدع. 
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إفَّ هللَا وَعجكع وعَج الحقِّ ووعجُتكع " وقاَؿ الذيصاُف لسا ُقزي األمُخ  22سػرة إبخاـيع  14
فأخمفتكع وما كاَف لي عميكع ِمغ ُسمصاٍف إال أْف دعػُتكع فاستجبتع لي  فبل تمػمػني ولػُمػا 

فَّ الطالسيَغ أنفَدكع ما أنا بُسْرِخخكع وما أنتع بُسْرخخيَّ إنِّي كفخُت بسا أشخكتسػِف ِمغ قبُل إ
 ليع عحاٌب أليٌع "

جتكع : ككعمة، كتع الحداب كالجداء. ككعجتكع: كأف التقجيخقامت الؿيا :لسا قزي األمخ 
ال بعث كال  ف: بأعث كالجداء مغ جشة كنار. ككعجتكع: كعجـ بالبكعج الباشل. كعجكع كعج الحق
: تػىستع أف لي سمصاًنا عميكع، سمصاف إال أف دعػتكع فاستجبتع ليجداء. ما كاف لي عميكع مغ 
 أني دعػتكع فأجبتع دعػتي بديػلة، ككاف بإمكانكع االمتشاع كما كاف مغ سمصاني إال

: لـػ الغيخ سيل، كقمسا يججؼ، أما لـػ الشفذ فإنو يسكغ عكالسقاكمة. ال تمػمػني كلػمػا أنفدك
معو معالجة األمخ، ألنو داخل في إمكاف الذخز، بخبلؼ ما ال يجخل في إمكانو. كىحا ما 

 حا كفخ الذيصاف في اآلخخة بكفخىع، أك بذخكيع.يعخؼ اليػـ بشطخية السؤامخة. كىك
 

لستكمع : ياء ايديل سبب صخاخو. مرخخيَّ : الُسغيث، ألنو الرارخ: السدتغيث. الُسْرخخ 
: مجخكر لفطػًا مشرػب محبًل خبخ " ما ". كعبلمة الجخ الياء ألنو ىشا مفتػحة كجػًبا. مرخخي

ما أنا بسرخخكع كما أنتع  ثانية مزاؼ إليو.جسع محكخ سالع، كححفت الشػف لئلضافة، كالياء ال
: لشار. كفخت بسا أشخكتسػني مغ قبل: ما أنا بسشقحكع كما أنتع بسشقحؼ، كبلنا في ابسرخخي

أتبخأ مشكع كمغ شخككع.  كفخت بذخككع. جعمتسػني في الجنيا شخيًكا ، كاآلف في اآلخخة
 ا.ا أليسً لع يقل: إف لكع عحابً  كغيخىع.( الحيغ ضمسػا أنفديع الطالسيغ: السذخكيغ )أنا كأنتع

 
" وُأدِخَل الحيَغ آمُشػا وعِسُمػا الرالحاِت جشَّاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر  23سػرة إبخاـيع 14

 ذِف ربِّيع تحيُتيع فييا سبلـٌ "خالجيَغ فييا بإ
الجشة : كأف السعشى أف )تجخؼ تحتيا األنيار(. سبلـ :: تحية أىل الجشة. لع يقلتحيتيع 

 .لشار، كأف الحياة فييا أمغ كسبلـسبلـ مغ ا
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ُميا ثابٌت " ألع تَخ كيف ضخَب هللُا مثبًل كمسًة شيبًة كذجخٍة شيبٍة أص 24سػرة إبخاـيع  14
 وفخُعيا في الدساِء "

حيج، أك كمسة اإلسبلـ. شجخة شيبة: باؾية نامية )انطخ اآلية : كمسة التػ الكمسة الصيبة 
فع حتى يبمغ الجشة. : يختفع كيختراسخ في التخبة. فخعيا في الدساء: ثابتالتالية(. أصميا 

 : اإليساف كالعسل الرالح.كالسقرػد ىشا
( الثابتة، بخبلؼ مشو اليـػ في االقتراد كالسحاسبة: األصػؿ )السػجػدات: ك أصميا ثابت 

مػاؿ التي ُيشتفع بيا : األي عشج رجاؿ الفقو كاالقتراد مًعااألصػؿ الستجاكلة. كاألصػؿ الثابتة ى
 مع بقاء عيشيا، مثل األراضي كالعقارات كاآلالت. 

 
اَؿ لمشاِس لعمَّيع " ُتؤتي أُكَميا كلَّ حيٍغ بإذِف ربِّيا ويزِخُب هللُا األمث 25سػرة إبخاـيع 14

خوَف "  يتحكَّ
، : صيف، شتاء(. كل حيغ: في أؼ كقتأُكميا: ثسختيا. لع يقل: )كل سشة( أك )كل شيخ 

: ضخب األمثاؿ مفيج في تعميع الشاس. فقج يزخب السثل ربيع، خخيف. يزخب هللا األمثاؿ
 .)قارف السفدخيغ( هللا كثػابو كعقابويتحّكخكف:  السحدػس إلفياـ أمخ معشػؼ غيخ محدػس.

 
" وَمثُل كِمسٍة خبيثٍة كذجخٍة خبيثٍة اجُتثَّْت ِمغ فػِؽ األرِض ما ليا ِمغ  26سػرة إبخاـيع  14

 قخاٍر "
الكمسة الخبيثة: كمسة الذخؾ. اجتثت: اقتمعت جثتيا، كجثة الذيء: شخرو الشاتئ.  

: أصل، ثبات. تفيج ىاتاف اآليتاف أف اإليساف نافع كباٍؽ، بخبلؼ الكفخ فإنو ضاّر كمصَّخح قخار
سيبقػف في ال بقاء لو. فميححر الكافخكف فإنو ال بقاء ليع في الجنيا، فالعاؾبة لمسؤمشيغ. نعع إنيع 

 الشار.  
 

" يثبُِّت هللُا الحيَغ آمُشػا بالقػِؿ الثابِت في الحياِة الجنيا وفي اآلخخِة  27سػرة إبخاـيع 14
 وُيِزلُّ هللُا الطالسيَغ ويفعُل هللُا ما يذاُء "
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: يديجىع أدلة فػؽ أدلتيع، أك يجيسيع ة التػحيج. يثبتيع بالقػؿ الثابت: كمسالقػؿ الثابت 
ػؿ الثابت. تفيج اآلية أف ىشظ في الجيغ ثػابت ال يسكغ السداس بيا، بل يجب التسدظ عمى الق

امة. الطالسيغ: السذخكيغ. لع يقل: )كُيِزلُّ هللُا الحيغ كفخكا(. كلع بيا كالحفاظ عمييا إلى يـػ الؿي
 (.يقل: )كيفعل ما يذاء

 
ُلػا نعسَة هللاِ  28سػرة إبخاـيع  14  كفًخا وأَحمُّػا قػَميع داَر الَبػاِر " " ألع تَخ إلى الحيغ بجَّ

 
: ػا قػَميع: أندلػىع. دار البػارأَحمُّ (. كابغ عصية هللا )الدمخذخؼ  نعسةِ  نعسة هللا: شكخَ  

 دار اليبلؾ، جيشع، كسا سيأتي في اآلية التالية.
 

 " جيشَع َيْرَمػَنيا وبئَذ القخاُر " 29سػرة إبخاـيع 14
 

اختيخت ىحه الكمسة ألنيع خالجكف القخار:  (.كيعانػف صبلىا )حخَّىايرمػنيا: يجخمػنيا  
 فييا.

 
 " وجعمػا هلِل أنجاًدا لُيِزمُّػا عغ سبيمِو ُقْل تستَُّعػا فإفَّ مريَخكع إلى الشاِر " 30سػرة إبخاـيع 14

  
 : جسع نج، كىػ السثيل السشاكغ، أك الشطيخ.أنجاًدا 

 
َي الحيَغ آمُشػا ُيؿيسػا الربلَة وُيشفقػا مسا رزقشاىع ِسخِّا " ُقْل لعباد 31سػرة إبخاـيع  14

 وعبلنيًة ِمْغ قبِل أْف يأتَي يػـٌ ال بيٌع ؼيِو وال ِخبلٌؿ "
 

 :يؿيسػا: مجدكـ، كفي جدمو ثبلثة أكجو 
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 : إف تقل ليع يؿيسػا الربلة.جػاب األمخ: قْل، ألف السعشى -
 الربلة يؿيسػا الربلة.: قل لعبادؼ أؾيسػا جػاب أمخ مححكؼ تقجيخه -
: قل لعبادؼ ليؿيسػا الربلة. كإنسا جاز ححؼ الـ األمخ عمى ححؼ الـ األمخ، كأنو قاؿ -

: يزخْب بلـ دليبًل عمييا. ؼيجػز أف تقػؿ: قل لو يزخْب زيًجا، كال يجػزىشا ألف في الك
الشكت زيًجا، ألنو ال دليل عمى البلـ كال بجيل، أؼ ال عػض مشيا، كىحا قػؿ الدجاج )

 (.1/327لمسجاشعي 
ال خبلؿ: ال صجاقة. ِخبلؿ: جسع ُخمَّة، مثل: ِقبلؿ كُقمَّة، أك: مرجر: خالل خبلاًل، مثل: قاتل  

ة، الرجاقة.(. الخبلؿ2/376قتااًل )معاني القخآف لؤلخفر  الرجيق. يػـ : كمشو: الخميل : السػدَّ
: أؼ ال يشفع ؼيو ماؿ كال خبلؿ. فبل ؿـػ الؿيامة. ال بيع ؼيو كال خبل: يال بيع ؼيو كال خبلؿ

 يدتصيع أف يبيع اإلنداف ذنػبو، كال أف يدتصيع أحج أف يتبخع عشو بتحسل ذنػبو. 
 

" هللُا الحي خمَق الدسػاِت واألرَض وأندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأخخَج بِو ِمَغ  32سػرة إبخاـيع 14
َخ لكُع الُفمَظ لتجخَي في  َخ لكُع األنياَر " الثسخاِت رزًقا لكع وسخَّ  البحِخ بأمخِه وسخَّ

  
: الدفغ. األمصار كالبحار كاألنيار كل ذلظ مغ السػارد الصبيعية الحخة : ـيأ. الفمظسخخ 

التي سخخىا هللا لمبذخ، فمع يتكبجكا إنتاجيا، كمغ ثع ال كمفة ليا كال ثسغ، مع أنيا مغ أعطع 
مػرد اقترادؼ، فيي لئلنتاج كالسخافق العامة السػارد، كلػالىا لسا تسكغ الشاس مغ إنتاج أؼ 

 اإلليية. كىي مػارد عامة غيخ مسمػكة آلحاد الشاس، بخبلؼ السػارد االقترادية.
 

َخ لكُع الذسَذ والقسَخ دائَبْيِغ  33سػرة إبخاـيع  14 َخ لكُع الميَل والشياَر " " وسخَّ  وسخَّ
تػقف، ليتحقق لكع االنتفاع بيسا في : دائبي الحخكة، مثابخيغ في حخكتيسا ببل دائبيغ 

حداب األشيخ كالدشػات الذسدية كالقسخية، كغيخ ذلظ مغ السشافع العطيسة. سخخ لكع الذسذ 
      كالقسخ دائبيغ كالميل كالشيار متعاقبيغ.
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وا نعسَة هللِا ال ُتحرػىا إفَّ  34سػرة إبخاـيع  14 " وآتاكع ِمغ كلِّ ما سألتسػُه وإْف َتُعجُّ
 نداَف لطمػـٌ كفاٌر "اإل 
 

 قاؿ األخفر:  
 (. كآتاكع شيًئا مغ كل شيٍء سألتسػه: تاكع مغ كل شيٍء سألتسػه شيًئا )أؼكآ -
: ىػ يعمع كل شيء، كآتاه هللا كل الشاس، كقاؿ بعزيع: إنسا ذا عمى التكثيخ، نحػ قػلظ -

 كىػ يعشي بعزيع.
"كآتاكع مغ كل ما  يء إال كقج سألو بعس الشاس، فقاؿ:: ليذ مغ شكقاؿ بعزيع -

 : مغ كل ما سألتسػه قج آتى بعَزكع مشو شيًئا كآتى آخَخ شيًئا مسا قج سأؿ.سألتسػه"، أؼ
، ثع قاؿ - " يقػؿ: ِمغ كلٍّ خفر معاني القخآف لؤللػه إياه ): لع تدأكنّػف بعزيع: "ِمغ كلِّ

 (.2/514، معجع القخاءات 2/376
كثيخة  أف السػارد محجكدة. كمع ذلظ فإف ىحه السػارد(. كىحا يفيج لع يقل: )كآتاكع كل ما سألتسػه

كا نعسة هللا. كفي مػضع آخخ: ": غيخ محجكدةيرعب حرخىا  ال تحرػىا إف هللا كإف تعجُّ
 (.18لغفػر رحيع" )الشحل 

يع بػصف السشَعع عميو، كسػرة الشحل بػصف السشِعع، ألف سػرة   إنسا خز سػرة إبخـا
يع في مداؽ كصف اإلنداف، مداؽ صفات هللا كإثبات ألػىيتو )اإلتقاف كسػرة الشحل في  إبخـا

3/350.) 
كتججدىا كلسا  فإنكع لغ تدتصيعػا ذلظ، لكثختيا لػ حاكلتع عجَّ نعع هللا عميكع كإحراءىا 

يخفى عميكع مشيا، أؼ إف نعع هللا غيخ محجكدة، أك غيخ متشاـية، كىي تزع السػارد الحخة 
 العّج كاإلحراء. كغيخ الحخة. كىي مدتعرية عمى

: إف حاكلتع عّجىا ّج كاإلحراء بسعشى كاحج. كالسعشى: العإف تعجكا نعسة هللا ال تحرػىا 
: عمع كمشو اليػـ ال ُتحرػىا: بسعشى أنيا غيخ محجكدة. ىا فمغ تدتصيعػا ذلظ.أك إحراء

كتحميميا اإلحراء. كىػ العمع الحؼ ييتع بجسع البيانات العجدية كتشطيسيا كتمخيريا كعخضيا 
 كتفديخىا تسييًجا التخاذ القخارات اإلدارية الستعمقة بيا.
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: ألنو ميسا شكخ ىحه الشعع فإنو يبقى مقرًخا، فبل ىػ يدتصيع إف اإلنداف لطمـػ كفار 
إحراءىا، كال ىػ يدتصيع شكخىا. كمغ الشاس مغ ال يذكخكنيا إشبلًقا ألنيع ليدػا كفاًرا بحق 

ق السشعع أيًزا. فالطمع كالكفخ بحق الشعع اإلليية كثيخ. كلكغ هللا الشعع فحدب، بل ىع كفار بح
فخؽ في  قج ال يكػف ىشاؾ ـ. لع يقل: كفػر.لع يقل: ضبلّ  يغفخ لمسؤمشيغ، كال يغفخ لمكافخيغ.

 : )إف اإلنداف لكفػر( الحجفي مػضع آخخ ار( ك)كفػر(. قاؿ تعالىبيغ )كفّ  السبالغة درجة
 تارة يكػف اإلنداف كفاًرا كتارة كفػًرا.فيل ىسا بسعشى كاحج؟ أـ بيشيسا اختبلؼ؟  .66
 

ي وَبِشيَّ أف نعُبَج " وإذ قاَؿ إبخاـيُع ربِّ اجعْل ىحا البمَج آمًشا واْجُشْبشِ  35سػرة إبخاـيع  14
ـَ "  األصشا
ِشي، : جشِّبشي، نَ اجشبشي لع يقل: جّشبشي. ىحا البمج: مكة السكخمة.  أبِعْجِني. في مػضع حِّ
يع رب اجعل ىحا بمًجا آمًشاكإذ قاؿ آخخ: )  . 126( البقخة إبخـا

 
" ربِّ إنَّيغَّ أْضَمْمَغ كثيًخا ِمَغ الشاِس فسْغ تِبعشي مشيع فإنَُّو مشِّي وَمغ  36سػرة إبخاـيع 14

 عراني فإنََّظ غفػٌر رحيٌع "
 

ف تبمغ الكفخ، ألف الكافخ ال : السعرية ال يسكغ ىشا أمشي : مغ أىل ديشي. عراني 
  لع يقل: كمغ عراني فاغفخ لو كارحسو. يغفخ هللا لو.

 
ـِ ربَّشا  37سػرة إبخاـيع  14 يَّتي بػاٍد غيِخ ذي زرٍع عشَج بيِتَظ السحخَّ " ربَّشا إنَّي أسكشُت ِمغ ذرِّ

 اِت لعمَّيع يذكخوَف "لُيؿيسػا الربلَة فاجعْل أفئجًة ِمَغ الشاِس َتيػي إلييع وارزْقيع ِمَغ الثسخ 
 

عيل كزكجتي ىاجخ. كاد غيخ ذؼ زرع: ال زرع : بعس ذريتي، كلجؼ إسسامغ ذريتي 
في غيخه.  : ألنو يحـخ ؼيو ما يحلّ ؼيو. ارزقيع مغ الثسخات: التي تجمب إلييع. بيتظ السحـخ

: تدخع إلييع شػًقا كحًبا. كمغ رأػ الشدكؿ، اليبػط. السقرػد: تيػؼ إلييع: لمحج. الُيػؼ 
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قمػب كيف تيػؼ إلى الحج.  الحجاج كيف يقبمػف إلى مكة كيتػافجكف كيتداحسػف عخؼ معشى ال
 : يذكخكنظ، أك يذكخكف نعستظ.يذكخكف 

 
شيٍء في " ربَّشا إنََّظ تعمُع ما ُنخفي وما ُنعمُغ وما َيخفى عمى هللِا ِمغ  38سػرة إبخاـيع 14

 الدساِء " األرِض وال في
ىحه اآليات التي تقجمت مشح  لع يقل: )فسا يخفى(. (.لع يقل: )كما يخفى عميظ مغ شيء 
شجيجة الخكعة كالتأثيخ، كقج يتأثخ الػاحج ببعس اآليات أكثخ مغ غيخىا، كيختمف ىحا  28اآلية 

لعل الجػاب  ما نعمغ(؟ أال يغشي عشو: )ما نخفي(؟ك قج يقاؿ: لساذا قاؿ: ) مغ شخز إلى آخخ.
 .كتػزعيع عمى أزمشة بعيجة كأمكشة بعيجة أف )ما نعمغ( يأخح حكع: )ما نخفي( لكثخة عجد الشاس

 
" الحسُج هلِل الحي وىَب لي عمى الكَبِخ إسساعيَل وإسحَق إفَّ ربِّي لدسيُع  39سػرة إبخاـيع 14

 الجعاِء "
 

 : أؼ استسع إلى دعائي بصمب الحُّرية. لدسيع الجعاء 
 

يَّتي ربَّشا وتقبَّْل دعاِء " 40سػرة إبخاـيع 14  " ربِّ اجعْمشي ُمؿيَع الربلِة وِمغ ُذرِّ
يقل: )رب  : دعائي. لعكاجعل مغ ذريتي مغ يؿيسيا. دعاِء: أصميا: أؼ كمغ ذريتي 

، أك: كتقبل لعل التقجيخ: كتقبل دعائي كدعاءىع (.كتقبل دعاِء(. كلع يقل: )ربشا كتقبل دعاءنا
 ليع )أؼ لحريتي(.دعائي 

 
 " ربَّشا اغِفْخ لي ولػالجيَّ ولمسؤمشيَغ يػـَ يقػـُ الحداُب " 41سػرة إبخاـيع 14

. يـػ يقـػ الحداب  : يـػ تقػـ الؿيامة لع يقل: )رب اغفخ لي كلػالجؼ(. كفي قخاءة: لػلجؼَّ
 كيأتي الحداب كالجداء.
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ُخىع ليػـٍ تْذَخُز " وال تحدبغَّ هللَا غافبًل  42سػرة إبخاـيع  14 عسَّا يعسُل الطالسػَف إنَّسا يؤخِّ
 ؼيِو األبراُر "

 
ؿ : تشفتح كال َتْصِخُؼ مغ اليػ الحيغ ضمسػا أنفديع كغيخىع. تذخز: الكافخكف الطالسػف  

. تأمَّْل : يـػ الؿيامة. ىحه اآلية كعيج لمطكالحىػؿ. يـػ تذخز ؼيو األبرار الع كتعدية لمسطمـػ
 ".   لفع: "تذخز

 
 لييع َشْخُفيع وأفئجُتيع ىػاٌء "" ُمْيِصعيغ ُمْقِشِعي رؤوِسيع ال يختجُّ إ 43سػرة إبخاـيع  14

: إدامة الشطخ إلى األماـ. شْخفيع : رافعييا معميصعيغ: مدخعيغ. مقشعي رؤكسيع 
 نطخىع.   

غيخ ىحه الكمسات كأمثاليا تجخل في عمع غخيب القخآف، أؼ الكمسات الغخيبة أك الرعبة  
: مػضػنة، مخزػد، الُسقػيغ، بالتأليف. مغ ىحه الكمسات مثبلً  السألػفة، كأفخده بعس العمساء

سامجكف، ميصعيغ، َخْسط، أثل، التشاكش، َبيس مكشػف، عحاًبا َصَعًجا، ُمْمَتَحًجا، َبَدخ، َسَقخ، 
اًقا، االقْدَػَرة، ُحدػًما، ِغْدِميغ، الذَػػ، ِعِديغ، أمذاج، قسصخيًخا، ِكفاًتا، ِجس اًجا، َغدَّ ت، ثجَّ

يل، َمَدج، َكقب.ِدىاقً   ا، كػاعب، دحاىا، قزًبا، أبِّا، أحػػ، ضخيع، نسارؽ، زرابّي، ِسجِّ
مغ الكتب القجيسة في غخيب القخآف كتاب مفخدات القخآف لمخاغب األصفياني، مصبػع كمختب 

تب الحجيثة كتاب عمى حخكؼ السعجع. ككحلظ كتاب عسجة الحفاظ لمدسيغ الحمبي. كمغ الك
كمسات القخآف لسحسج حدشيغ مخمػؼ، مصبػع كمختب حدب الدػر كاآليات. كىشاؾ كتب أخخػ 

 كثيخة.
 : يـػ الؿيامة.اآلية كألفاضيا. تأمل ىحا اليـػ : خالية ال تعي شيًئا. تأمل ىحهأفئجتيع ىػاء 

 
ْخنا إلى أجٍل " وأنحِر الشاَس يػـَ يأتييُع العحاُب ؼيقػُؿ الح 44سػرة إبخاـيع 14 يَغ ضمسػا ربَّشا أخِّ

 قخيٍب ُنِجْب دعػَتَظ ونتَّبِع الُخُسَل أو لع تكػنػا أقدستع ِمغ قبُل ما لكع ِمغ زواٍؿ "
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أنحر الشاس يـػ يأتييع العحاب. ليذ السقرػد ىػ اإلنحار كقت العحاب، السقرػد:  
أنحرىع يػـَ الؿيامة.  تييع يقػلػف.، أك: أنحرىع بالعحاب، فيـػ يأأنحرىع بيػـ يأتييع ؼيو العحاب

: مفعػؿ بو ثاف. قاؿ ابغ عاشػر:   ،فعل اإلنحار يتعجػ إلى مفعػؿ ثاٍف عمى التػسع"يـػ
 ".و الججاؿَ ما مغ نبي إال أنحر قػمَ " : لتزسيشو معشى التححيخ، كسا في الحجيث

: أقل أنفديع كغيخىع بالكفخ. أجل قخيب : الحيغ كفخكا، ضمسػاالحيغ ضمسػالع يقل: ؼيقػلػف ربشا. 
 :كغ. لع يقل: )أقدستع قبُل(. ما لكع مغ زكاؿأجل مس

 ما لكع مغ انتقاؿ عغ الجنيا إلى اآلخخة. -
 ما لكع مغ زكاؿ عغ العحاب. -

 : غيخىع.األكؿ: ىع، كحدب السعشى الثاني كصاحب القػؿ حدب السعشى 
 

مشا بيع لحيَغ ضمسػا أنفَديع وتبيََّغ لكع كيَف فع" وسكشتع في مداكِغ ا 45سػرة إبخاـيع 14
 وضخبشا لكُع األمثاَؿ " 

أك في أرضيع. الحيغ ضمسػا أنفديع: الكفار. كيف : في مداكشيع سكشتع في مداكشيع 
 لعل التقجيخ: كضخبشا بيع.: كيف أىمكشاىع. فعمشا بيع

 
 مكُخىع ِلتدوَؿ مشُو الجباُؿ " وإْف كافَ " وقج مكخوا مكَخىع وعشَج هللِا مكُخىع  46سػرة إبخاـيع  14

كقج يكػف السعشى: كعشج  ىع، لغ يسّخ كلغ يفمت مشا.: عشج هللا جداء مكخ عشج هللا مكخىع 
 :لتدكؿ: فييا ثبلث قخاءات مدجل عمييع ليحاسبيع عشو.هللا مكخىع 

كؿ مشو ع لتد : كما كاف مكخىبكدخ البلـ األكلى كفتح الثانية: " ِلتدكَؿ"، كمعشاىا :إحجاىا -
: الحق كاإلسبلـ، فيسا ثابتاف بالجليل الجباؿ، احتقاًرا لو. إْف: بسعشى: ما. الجباؿ

 كالبخىاف كالجباؿ. 
ؿ مشو : كإف كاف مكخىع لتدك "، كمعشاىا الثانية: بفتح البلـ األكلى كضع الثانية: " َلتدكؿُ  -

كإنو كاف مكخىع َلتدكُؿ مشو : الجباؿ، استعطاًما لو. إْف: ىشا مخففة مغ الثقيمة. التقجيخ
 الجباؿ.
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جر السرػف ، كال2/354الساكردؼ الثالثة: "كإف كاد مكخىع لتدكؿ مشو الجباؿ" ) -
7/126.) 

 
ـٍ " 47سػرة إبخاـيع 14  " فبل تحدبغَّ هللَا ُمخِمَف وعِجِه ُرُسَمُو إفَّ هللَا عديٌد ذو انتقا

 :: مفعػؿ بو مشرػب لػاليبلؾ. رسمويغ، ككعج الكافخيغ بكعج هللا الخسل بالشرخ كالتسك 
 : مغ الكافخيغ.: يعّد السؤمشيغ. ذك انتقاـ"كعجه". عديد

  
 

ُؿ األرُض غيَخ األرض والدسػاتُ  48سػرة إبخاـيع  14  وبخزوا هلِل الػاحِج القياِر " " يػـَ ُتبجَّ
الؿيامة. ؼ يريب الكػف يػـ : كالدسػاُت غيَخ الدسػاِت. هللا أعمع بيحا التبجيل الحأؼ 

(. عجؿ عغ السزارع إلى الساضي لئلشعار بخزكا: مغ قبػرىع لمحداب. لع يقل: )كيبخزكف 
 األرض بالسفخد، كالدسػات بالجسع. بتحقق الػقػع.

 
ِنيَغ في األْصفاِد "" وَتخى السجخميَغ يػم 49سػرة إبخاـيع  14  ئٍح ُمَقخَّ

نيغ: مجسػعيغ. األصفادالسجخميغ   القيػد، األغبلؿ.: : الكفار. مقخَّ
 

 ِصَخاف وَتغذى وجػَىيُع الشاُر "" َسخابيُميع ِمغ قَ  50سػرة إبخاـيع  14
دخاكيل تغصي القدع : قسرانيع. فالدخابيل تغصي القدع األعمى مغ اإلنداف، كالسخابيميع 
كحلظ ألنو يقصخ كيديل. : لعمو الدفت، كسسي قصخاف الدخكاؿ كالذخكاؿ بسعشى كاحج. األسفل.

غ ِقْصٍخ آٍف"، كالِقْصخ: الشحاس السحاب. قاؿ تعالى: "آتػني ُأْفِخْغ عميو ِقْصًخا" مِ قخاءة: "كفي 
(. لعل السقرػد أف الدخابيل تداعج الشار عمى كتغذى الشاُر كجػىيع(. لع يقل: )96)الكيف 

 مديج مغ التأجج.
 

 بْت إفَّ هللَا سخيُع الحداِب " " لَيجدَي هللُا كلَّ نفٍذ ما كدَ  51سػرة إبخاـيع 14
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سخيع الحداب في اآلخخة: فػرؼ  (.ما كدبت: مغ خيخ أك شخ. لع يقل: )بسا كدبت 
 الحداب، في زمغ قجره صفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف.

 
حٌج وليحَّكََّخ أولػ " ىحا ببلٌغ لمشاِس وِليشَحروا بِو وِليعَمسػا أنَّسا ىػ إلٌو وا 52سػرة إبخاـيع 14

 األلباِب "
: العقػؿ. آية ختامية تخاشب القمػب ىحا: القخآف. لع يقل: )ليشَحركا بِو(، ببل كاك. األلباب 

 كالعقػؿ، قػية التأثيخ، كتتخؾ أثخىا في الشفذ شػيبًل بعج سساع الدػرة أك قخاءتيا.
*** 

 الجدء الخابع عذخ
 / سػرة الِحْجخ15
 وقخآٍف مبيٍغ "َظ آياُت الكتاِب " ألخ تم 1سػرة الحجخ 15

ض مشيا ىػ التحجؼ : ثبلثة حخكؼ ىجائية مقصعة في آية غيخ مدتقمة، لعل الغخ ألخ 
كاإلعجاز. قخآف: معصػؼ عمى "الكتاب". كأجاز الفّخاء الخفع: كقخآٌف، أؼ: كىػ قخآٌف، أك 

(، 1/329الشكت لمسجاشعي ربسا ال يكػف ؼيو قخاءة بالخفع )". لكغ بالعصف عمى: "آيات
: السبيغ إعجازه حتى ال يعارض، أك السبيغ اءًة شيء آخخ. السبيغز لغًة شيء كالجػاز قخ فالجػا

مظ تمغ الحخاـ حتى ال يذتبيا. لع يقل: )الحق مغ الباشل حتى ال يذكبل، أك السبيغ الحبلؿ 
تمظ آياُت آيات الكتاِب كالقخآِف السبيغ(. كلع يقل: )تمظ آيات كتاٍب كقخآٍف مبيغ(. كلع يقل: )

 لع يقل: )تمظ آيات الكتاب السبيغ(. (.غالقخآٍف السبي
 

  " ُرَبسا يػدُّ الحيَغ كفُخوا لػ كاُنػا مدمسيَغ " 2سػرة الحجخ  15
(. قخأ نافع كعاصع: رَبسا 2/833بتخؽيف الباء كتذجيجىا، لغتاف )اإلنراؼ  :"ربسا": قخاءتاف

اغ التخؽيف ىشا، كإف لع يكغ مغ : ربَّسا بالتذجيج عمى األصل. كسبالتخؽيف، كقخأ الباقػف 
 (.1/330مت فخففت ) الشكت لمسجاشعي " ما " كثخت كثق :الزخكرات، ألنيا لسا كصمت بػ
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(. كاستعساؿ " ربسا " 2/66ؼ تقميل. كحخؼ تكثيخ عشج البعس )عسجة الحفاظ : حخ ربَّ  
نجـ نجًما كبيًخا  أنت تعمع أنو: ربسا نجمت عمى ىحا، ك يكػف أبمغ في التيجيج، كسا تقػؿ ىشا قج

" ال (. قاؿ السجاشعي بعج ذلظ: "أؼ يكؽيظ قميل الشجـ فكيف كثيخه1/330ي الشكت لمسجاشع)
 لعل )رّبسا( تفيج الدخخية بيع. أرػ ىحا القػؿ مشاسًبا.

 : في الجنيا، يػدكف ىحا كيتسشػنو يـػ الؿيامة.لػ كانػا مدمسيغ 
 

 تستعػا وُيمييُع األمُل فدػَؼ يعمسػَف " " َذْرىع يأكمػا ويمعبػا وي 3سػرة الحجخ 15
 

. فدػؼ : ىحا جائد لغة كليذ ؼيو قخاءة(لع يقل: )ذرىع يأكمػف كيمعبػف كيتستعػف  
 : ىحا تيجيج، أؼ سػؼ يعمسػف ما سيحلُّ بيع مغ عقاب.يعمسػف 

  
 " وما أىمكشا ِمغ قخيٍة إال وليا كتاٌب معمػـٌ " 4سػرة الحجخ  15

 
: دكف كاك (، أؼ208ا أىمكشا مغ قخية إال ليا مشحركف" )الذعخاء كمكفي مػضع آخخ: " 

: أجل مكتػب، أجل )انطخ اآلية البلحقة(. كتاب معمػـ : مجيشة، أمة(. قخية4/440)البخىاف 
.  معمـػ

 
 " ما َتدبُق ِمغ أمٍة أجَميا وما َيدتأِخخوَف " 5سػرة الحجخ 15

 
(. عجؿ عغ المفع ال تتقجـ عشو كال تتأخخ. لع يقل: )كما تدتأخخ أؼ لكل أمة أجل، 

 (.ياأجمَ  ما تدبق أمةٌ فخد إلى السعشى، كىػ جسع. لع يقل: )الس
 

َؿ عميِو الحكُخ إنََّظ لسجشػٌف " 6سػرة الحجخ 15  " وقالػا يا أيُّيا الحي ُندِّ
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فإذا  !الػصف لخسػؿ هللا: تخيل ىحا كقالػا: أؼ مذخكػ قخير. الحكخ: القخآف. مجشػف  
 كصفظ الشاس بو لسثل ما كصف بو الخسػؿ، فبل تعجب كال تخخج عغ شػرؾ.

 
 " َلْػما تأتيشا بالسبلئكِة إْف كشَت ِمَغ الرادقيَغ " 7سػرة الحجخ  15

 
: لػال (، أك4/379، البخىاف 124معاني الحخكؼ ص ) "لػما": لمتحزيس بسعشى: ىبلّ  

 : زائجة. أك: ىي بسعشى: )لػ(، ك)ما( (.2/286)اإلتقاف 
 

قج يكػف ىحا مفيػًما مغ الدياؽ، كلكغ قرجت التشبيو إلى ىحه األدكات كأمثاليا، كىي  
. السبلئكة غالًبا ما تغيب ، العحابئكة العحاب، فقج كانػا يشكخكف : مبلعغ استخجاماتشا اليـػ

 كليحا يدتعجمػنو تيكًسا.
 

 ُؿ السبلئكَة إال بالحقِّ وما كانػا إًذا ُمْشَطخيَغ " " ما ُنَشدِّ  8سػرة الحجخ 15
 

: اإلمياؿ. إنشا نسيميع كلكغ ال يطشػا أف الحق: كشاية عغ العحاب. مشطخيغ: مغ اإلنطار 
 !العحاب ال ريب أنيع معحبػف فػًرااإلمياؿ يعشي اإلىساؿ. إذا ندلت مبلئكة 

 
ْكَخ وإنَّا لُو لحافطػَف "  9سػرة الحجخ 15  " إنَّا نحُغ ندَّلشا الحِّ

 
يقل: : لحافطػف لو مغ الديادة كالشقراف كالتبجيل كالتغييخ. لع الحكخ: القخآف. لحافطػف  

 (.كإنا لحافطػف لو)
 

 ِمغ قبِمَظ في ِشَيِع األوليَغ "" ولقج أرسمشا  10سػرة الحجخ  15
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. تقجيخ الكبلـ: أرسمشا رسبًل. شيع األكليغ: األمع الساضية. لع يقل: الذيع: األمع، الفخؽ  
 (.)أرسمشا قبَمظ

 
 " وما يأتييع ِمغ رسػٍؿ إال كانػا بِو يدتيدئػَف " 11سػرة الحجخ 15

 
في اآلية تدمية لمخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، فسا يتعخض لو مغ استيداء مغ السذخكيغ  

إال كانػا الدابقػف. لع يقل: )كما أتاىع مغ رسػؿ(. لع يقل: ) يتعخض لو الخسلىػ مثل ما كاف 
 (.يدتيدئػف بو

 
 " كحلَظ َندمكُو في قمػِب السجخميَغ " 12سػرة الحجخ 15

 
 : الكافخيغ.ػ سمػؾ الكفار كديجنيع. السجخميغأؼ ىحا االستيداء ى 

 
 " ال يؤمشػَف بِو وقج خمْت ُسشَُّة األوليَغ " 13سػرة الحجخ  15

 
: أؼ مزت األمع الدابقة ي السخسل إلييع. خمت سشة األكليغ: أؼ بالشبال يؤمشػف بو 

 بتكحيب الخسل، كإىبلكيا.
 

 " ولػ فتحشا عمييع باًبا ِمَغ الدساِء فطمُّػا ؼيِو َيْعُخجػَف " 14سػرة الحجخ  15
 

مغ أبػاب : باًبا يعخجػف: يرعجكف، كمشو: السعخاج )اإلسخاء كالسعخاج(. باًبا مغ الدساء 
 الدساء. التتسة في اآلية التالية.

 
 " لقالػا إنَّسا ُسكِّخْت أبراُرنا بل نحُغ قػـٌ مدحػروَف " 15سػرة الحجخ  15
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، كىػ مغ : محبدو. فالمفع متجاكؿخت: ُسجَّت، أغمقت، َعِسَيت. كمشو: ُسْكُخ الساءُسكِّ  

كلعل  شػف، كال يشفع معيع شيء.: سحخنا دمحم. السعشى أنيع ال يؤمالعامي الفريح. مدحػركف 
 قػليع يتزسغ معشى االستيداء.

 
 ُبخوًجا وزيشَّاىا لمشاضخيَغ " " ولقج جعمشا في الدساءِ  16سػرة الحجخ  15

ليا التي تديخ فييا. كأصل البخكج: (، أك مشاز لكػاكب )الشجـػ: جسع بخج، كىي االبخكج 
كمشو أيًزا البخكج بسعشى القرػر أك : إذا أضيخت محاسشيا. الطيػر، كمشو: تبخجت السخأة 

 السباني الكبيخة السختفعة.
 

 ِفطشاىا ِمغ كلِّ شيصاٍف رجيٍع "" وح 17سػرة الحجخ 15
، ممعػف، مصخكد. رجيع    : رجيع، رحيع.قارفْ : مخجـػ

 
 " إال َمغ استَخَؽ الدسَع فأتبعُو ِشياٌب ُمبيٌغ " 18سػرة الحجخ  15

 
ة مغ سسع مدتخؽًيا. شياب: سخؽ الدسع، استخؽ الدسع  : شعمة نار ساشعة مشقزَّ
 الدساء.

 
تشا فييا ِمغ كلِّ شيٍء " واألرَض مجدناىا وألقيشا فييا رواسَي وأنب 19سػرة الحجخ  15

 مػزوٍف "
. كربسا تجؿ اآلية عمى أف السػارد محجكدةؿ. مػزكف : الجباالخكاسي  ر معمـػ ، كسا : مقجَّ

 (.أيًزا 21خ اآلية ىػ مقخر في عمع االقتراد )انط
 

 عايَر وَمغ لدتع لُو بخازقيَغ "" وجعمشا لكع فييا مَ  20سػرة الحجخ  15
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 : ت كغيخ ذلظ. كمغ لدتع لو بخازقيغ: ما تعيذػف بو مغ أرزاؽ كأقػامعاير 
 أؼ كجعمشا لكع عيااًل كأنعاًما كمغ لدتع لو بخازقيغ. -
 .أؼ كجعمشا فييا معاير لكع كلسغ لدتع لو رازقيغ -

 (.معاير لكع كلسغ لدتع لو بخازقيغ كجعمشا فييالع يقل: )
 

 " وإْف ِمغ شيٍء إال عشَجنا خدائُشُو وما ُنَشدُِّلُو إال بقَجٍر معمػـٍ " 21سػرة الحجخ  15
: قج يعشي القزاء، كقج يعشي الكّع. كعمى ىحا السعشى شيء: ما مغ شيء. القَجر مغ إفْ  

، كسا ىػ مقخر في عمع االقتراد )راجع اآلية محجدة كمحجكدةاألخيخ، تفيج اآلية أف السػارد 
 (.أيًزا 19
 

" وأرسمشا الخياَح لػاقَح فأندلشا ِمَغ الدساِء ماًء فأسقيشاكسػُه وما أنتع لُو  22سػرة الحجخ  15
 بخازنيَغ "  

 
(. كمشو 375ب حتى يسصخ، أك لمذجخ حتى يثسخ )كانطخ السشتخب ص : لمدحالػاقح 

: الشػؽ التي في بصشيا أكالدىا، أك ة، كألقح الخجل الشخل. كالسبلؾيحالفحل الشاق (ألقح )لقح
األكالد التي في بصػف األميات، كقج جاء الشيي عغ بيعيا في الدشة الشبػية، لسا في ىحا البيع 

(. أؼ أندلشاه نحغ مغ الدساء كما أنتع بخازنيغ لو في قل: )كما أنتع بخازنيغ لومغ غَخر. لع ي
 رض.األ

 :قاؿ تعالى 
 (.22مغ الدساء ماًء فأسقيشاكسػه " )الحجخ  " فأندلشا -
 (.16سقيشاكع ماًء غجًقا " )الجغ " أل -
 (.27" كأسقيشاكع ماًء فخاًتا " )السخسبلت  -

 (.21" كسقاىع ربيع شخاًبا شيػًرا " )اإلنداف : لكغ في مػضع آخخ
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بميا كأمثاليا نجج كفي اآليات التي ق"، آلية كأمثاليا نجج الفعل ثبلثًيا: "سقىففي ىحه ا -
 ".الفعل رباعًيا: "أسقى

(. 3/385: "سقى" لسا ال كمفة ؼيو، ك"أسقى" لسا ؼيو كمفة )البخىاف زعع بعس العمساء أف
 سيسا إذا استعخضشا جسيع اآليات التي كرد فييا ىحا الفعل. كعشجؼ ؼيو شظ، كال

 : " فأسقيشاكسػه ".أشػؿ كمسة في القخآف رسًسا -
 : الكػثخ.كأشػؿ سػرة في القخآف: البقخة، كأقرخىا

" رخ آية ؼيو كمسة كاحجة: "كالزحىكأشػؿ آية في القخآف: آية الجيغ )أكاخخ سػرة البقخة(، كأق
 (.4/156" الفجخ" )اإلتقاف ك
 

 " وإنا لشحُغ ُنحيي وُنسيُت ونحُغ الػارثػَف " 23سػرة الحجخ  15
 :أؼ
 الخبلئق.كنحغ الباقػف بعج فشاء  -
يعتقج الشاس أنيع مالكػف، كيدسػف بحلظ إما مجاًزا أك خبلفًة عغ هللا، فإذا ماتػا كميع سمست  -

 (.251، فبيحا االعتبار كانت الػراثة )أنسػذج ص األمبلؾ كميا  عغ ذلظ القجر مغ التعمق
 

 يَغ "" ولقج عِمْسشا السدتقِجميَغ مشكع ولقج عِمْسشا السدتأِخخ  24سػرة الحجخ 15
 

 :معشى السدتقجميغ كالسدتأخخيغ 
 إف السدتقجميغ ىع الحيغ خمقػا، كالسدتأخخيغ ىع الحيغ لع يخمقػا. -
 إف السدتقجميغ ىع الحيغ ماتػا، كالسدتأخخيغ ىع الحيغ لع يسػتػا. -
 ىع آخخ الخمق. قجميغ ىع أكؿ الخمق، كالسدتأخخيغإف السدت -
 هللا عميو كسمع، كالسدتأخخيغ ىع أمة دمحم. إف السدتقجميغ ىع الحيغ سبقػا أمة دمحم صمى -
 (. كالسدتأخخيغ ىع األمع الستأخخة )الستخمفةإف السدتقجميغ ىع األمع الستقجمة،  -
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كفي تكخيخ قػلو تعالى: قاؿ األلػسي:  (.تقِجميَغ مشكع كالسدتأِخخيغَ دالسكلقج عمسشا لع يقل: )
 .ما ال يخفى مغ الجاللة عمى التأكيج (َكَلَقْج َعِمْسَشا)
 

 " وإفَّ ربَّظ ىػ َيحذُخىع إنَُّو حكيٌع عميٌع " 25سػرة الحجخ 15
 

يحذخىع: يجسعيع لمحداب كالجداء. لع يقل: )كإف ربظ ىػ الحؼ يحذخىع(. حكيع: في  
 : بأفعاؿ عباده.أفعالو. عميع

 
 ِمغ َحسأ َمْدُشػٍف "" ولقج خمقشا اإلنداَف ِمغ َصمراٍؿ  26سػرة الحجخ  15

 
، أؼ الرمراؿ  : الصيغ السخمػط بالخمل، أك الصيغ اليابذ كالفخار، إذا نقختو صلَّ

خ. ىحا أصل خمق غيّ : الستعت لو صمرمة، أؼ صػت شجيج. الحسأ: الصيغ األسػد. السدشػف ُسس
  (.)الرمراؿ :( شخح لػاإلنداف. لعل )الحسأ السدشػف 

. كقاؿ أبػ البقاء: مغ بجؿ مغ صمراؿ، بإعادة الجارّ  : قاؿ الحػفي (مغ حسإقاؿ أبػ حياف: )
  .صفة لرمراؿ حسإ في مػضع جخّ 

 الدشة الذائعة في الجارّ  يكسا ى ،كالسجخكر في مػضع الرفة لرمراؿ الجارّ كقاؿ األلػسي: 
ة كقاؿ الحػفي: ىػ بجؿ مسا قبمو بإعاد .مغ صمراؿ كائغ مغ حسإ :أؼ ،كالسجخكر بعج الشكخة

  مدشػف.خمقشاه مغ حسإ  :فكأنو قيل ،الجارّ 
ػ :أك لػ (،حسإ) :صفة لػػ (مدشػف )ك ،(صمراؿ) :صفة لػػ (مغ حسإ) :قػلوكقاؿ ابغ عاشػر: 

 .كاف الرمراؿ مغ الحسأ فرفة أحجىسا صفة لآلخخ . كإذْ (صمراؿ)
 

سػـِ "  27سػرة الحجخ  15  " والجافَّ خمقشاُه ِمغ قبُل ِمغ ناِر الدَّ
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: الدابقة(. لع يقل: )خمقشاه قبُل(. الدسػـ انطخ اآلية: أؼ مغ قبل اإلنداف )قبلمغ  
ع.  الخيح الحارة، كسسي كحلظ ألنو يجخل في مداـ البجف، أك ألنو يؤثخ تأثيخ الدُّ

 
 غ َصْمراٍؿ ِمغ َحسأ َمْدُشػٍف "" وإذ قاَؿ ربَُّظ لمسبلئكِة إنِّي خالٌق َبَذًخا مِ  28سػرة الحجخ 15

 ليبشي عميو التفريل. 26ما في اآلية كخر  
 

يُتُو ونفخُت ؼيِو  29سػرة الحجخ  15  ِمغ ُروحي فَقُعػا لُو ساججيَغ "" فإذا َسػَّ
كا، مغ الػقػع. ساججيغ: أتسست خمقسػيتو  : و، كىػ مغ العامي الفريح. فقُعػا: فخخُّ

 سجػد تحية، ال سجػد عبادة. كىحا يعبخ عغ تكخيع اإلنداف.
 

 " فدجَج السبلئكُة كمُّيع أجسعػَف " 30الحجخ سػرة  15
 

ػ اختيار الدّجاج كأكثخ األئسة )أنسػذج : ىػ تػكيج بعج تػكيج، كىقاؿ سيبػيو كالخميل 
 (.252ص 

 (.7/158أجسعػف: تأكيج ثاف )الجر السرػف 
 (.14/45تأكيج عمى تأكيج )ابغ عاشػر      

 (.2/43ع بيغ تأكيجيغ )نكت القخآف جس           
" عاـ يذسل جسيع السبلئكة، كيحتسل تساؿ الخرػص، فإف لفع "السبلئكةكىحا يقصع اح

ا لو الخرػص، بأف يكػف السخاد بعزيع أك أكثخىع، فقصع ىحا االحتساؿ، ككاف ىحا بيانػًا قاشعً 
 (. 166ك 1/33تفديخ الشرػص )
 

 أَبى أْف يكػَف مَع الداججيَغ " " إال إبميَذ  31سػرة الحجخ  15
 : لكغ. كىحا يعشي أف إبميذ لع يكغ مغ السبلئكة.شاء مشقصع بسعشى: استإال 
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 َظ أال تكػَف مَع الداججيَغ "   " قاَؿ يا إبميُذ ما ل 32سػرة الحجخ  15
 لظ مغ مرمحة أك عحر. : ماأؼ ؟ما عحرؾ ؟ما مرمحتظ ؟غخض لظ : أؼّ لظ ما 

 
 خمقَتُو ِمغ َصمراٍؿ ِمغ َحسأ َمدشػٍف "" قاَؿ لع أكْغ ألسجَج لبذٍخ  33سػرة الحجخ 15

رأػ إبميذ نفدو أكبخ مغ أف يدجج إلنداف. إبميذ متكبخ، كالكافخكف أتباع إبميذ  
 متكبخكف، أما السؤمشػف فميذ مغ شأنيع التكبخ.

 
 اَؿ فاخخْج مشيا فإنََّظ رجيٌع "" ق 34سػرة الحجخ  15

، ممعػف، مصخكد مغمشيا: مغ الجشة. رجيع   قارف بيغ رجيع كرحيع. رحسة هللا. : مخجـػ
 

 عميَظ المعشَة إلى يػـِ الجيِغ "" وإفَّ  35سػرة الحجخ 15
 : يـػ الجداء، لعشة أبجية.يـػ الجيغ 

 
  فأنِطْخني إلى يػـِ ُيبعثػَف "  " قاَؿ ربِّي 36سػرة الحجخ 15

أمِيْمشي. يـػ بميذ. فيػ يعتخؼ بالخب. أنِطْخني: : ىحا قػؿ إقاؿ: أؼ إبميذ. ربي 
 : يـػ البعث مغ القبػر.يبعثػف 

 
 " قاَؿ فإنَظ ِمَغ الُسشَطخيَغ " 37سػرة الحجخ 15

 : اإلمياؿ.السشطخيغ: مغ اإلنطار 
 

 " إلى يػـِ الػقِت السعمػـِ " 38سػرة الحجخ 15
(. لعمو يػـ الؿيامة، يػـ مػت الخبلئق، كليذ يـػ البعث، كسا لع يقل: )إلى اليػـ السعمـػ 

ذريتو  لئغ أخختِغ إلى يـػ الؿيامة ألحتشكغّ يبعث. في مػضع آخخ: "مب. ربسا لكي يسػت ثع ش
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(. (.62إال قميبًل " )اإلسخاء  جّمييا لػقتيا )ال يُ  لعل )الػقت( في ىحا السػضع أخّز مغ )اليـػ
 .187إال ىػ( األعخاؼ 
في معشى  38-35 خجْ الحِ  (ٱْلَػْقِت ٱْلَسْعُمػـِ َيْػـِ و) (َيْػـِ ُيْبَعُثػفَ )ك (َيْػـِ ٱلّجيغِ ) قاؿ الدمخذخؼ:

 .بالكبلـ شخيقة الببلغة اج، كلكغ خػلف بيغ العبارات سمػكً كاح
 

 ي األرِض وأُلغػيشَّيع أجسعيَغ "" قاَؿ ربِّ بسا أغػيَتشي أُلزيشغَّ ليع ف 39سػرة الحجخ 15
 نػف التػكيج الثقيمة.ت عمييا كضيفة إبميذ إذف ىي اإلغػاء كالتدييغ بسيارة فائقة، دلّ  

 أجسعيغ: انطخ االستثشاء في اآلية التالية.
 

  عباَدؾ مشيُع الُسخَمريَغ "   " إال 40سػرة الحجخ  15
 : السخِمريغ، بكدخ البلـ. ىؤالء ال أستصيع إغػاءىع.  في قخاءة 

 
 قاَؿ ىحا صخاٌط عميَّ مدتؿيٌع " " 41سػرة الحجخ 15

 :مغ اآلية التالية. كمعشى اآلية ع: أؼ هللا تعالى، كسا يفيقاؿ 
 ىحا صخاط يدتؿيع بدالكو حتى يأخح بو إلى الجشة. -
 : " إليَّ ".ىحا صخاط إليَّ مدتؿيع، أؼ: " عميَّ " بسعشى -
 ىحا صخاط عميَّ استقامتو بالبياف كالبخىاف، أك بالتػفيق كاليجاية. -
 ىحا صخاط رؼيع أف ُيشاؿ، مدتؿيع أف ُيساؿ. -
. أؼ: ؼيو معشى التيجيج كالػعيج ) صخاشو إليَّ كمخجعو -  (.2/370لساكردؼ تفديخ اعميَّ

 أقػؿ: لعل التقجيخ: ىحا صخاط يجّؿ عمّي مدتؿيع.
 .، أك تعػد لآلية التي بعجىاىحا: لعميا تعػد إلى العباد السخمريغ

 
 " إفَّ عبادي ليَذ لَظ عمييع سمصاٌف إال َمغ اتَّبعَظ ِمَغ الغاويَغ " 42سػرة الحجخ 15
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يذ السقرػد كل البذخ، بل السقرػد: السؤمشػف مشيع. إال: استثشاء مشقصع : لعبادؼ 
: غَػػ. فػضيفة إبميذ كسا قمشا ىي اإلغػاء، كالغاكؼ مغ بسعشى: لكغ. الغاكيغ: الزاليغ، مغ

: قدع ال سمصاف عميو إلبميذ، كقدع إلبميذ عميو إلغػائو. السعشى أف العباد قدسافيدتجيب 
 سمصاف.
 ، ألف أكثخ العباد لمذيصاف سمصاف عمييع!إذا كاف االستثشاء متربلً  ية فييا إشكاؿىحه اآل

 
 وإفَّ جيشَع َلسػعُجىع أجسعيَغ ""  43سػرة الحجخ 15

 (.أؼ: مػعج الغاكؼ كالسغػؼ )إبميذ 
 

 دػـٌ "" ليا سبعُة أبػاٍب لكلِّ باٍب مشيع ُجْدٌء مق 44سػرة الحجخ  15
: مشيا جدء مقدـػ )عجد محجد( مشيع، أؼ مغ الغاكيغ. مشيعل باب : لكتقجيخ الكبلـ 

ُدء، بزع الداؼ لغة أخخػ. لع يقل: )لكل باب : جال يعػد عمى األبػاب. كفي قخاءة الزسيخ إذف
 كل باب يجخل مشو عجد محجد مشيع. (.جدء مقدػـ مشيع

 
 الستقيَغ في جشَّاٍت وعيػٍف "  " إفَّ  45سػرة الحجخ 15

 ػف الساء. كىي تديج الجشات جسااًل. : ىشا عيف العيػ  
 

ـٍ آمشيَغ " 46جخ سػرة الح15  " ادخمػىا بدبل
 : أؼ ادخمػا الجشات.ادخمػىا: أؼ يقاؿ ليع: ادخمػىا 

 
 " وندعشا ما في صجوِرىع ِمغ ِغّل إخػاًنا عمى ُسُخٍر متقابميَغ " 47سػرة الحجخ 15

: جار كمجخكر في محل سخر يخ "صجكرىع". عمى: حاؿ مغ ضسالغل: الحقج. إخػاًنا 
: بة، كليدت صفة لدخر. لعل التقجيخ: صفة ثانية مشرػ " إخػاًنا ". متقابميغ :صفة أكلى لػ

 : فكانػا إخػاًنا متقابميغ عمى ُسخر.جكرىع مغ غّل فراركا إخػاًنا، أكفشدعشا ما في ص
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يع فييا َنَرٌب وما  48سػرة الحجخ 15  ىع مشيا بُسْخَخجيَغ "" ال يَسدُّ

(. نرب: تعب. ما ىع مشيا بسخخجيغ: ىع فييا خالجكف. لع 45فييا: في الجشات )اآلية  
 (.يقل: )كما ىع بسخخجيغ مشيا

 
 ادي أنِّي أنا الغفػُر الخحيُع "" نبِّئ عب 49سػرة الحجخ 15

 : إذا آمشتع.أخبخ يا دمحم. أنا الغفػر الخحيع: ئنبّ  
 

 العحاُب األليُع "أفَّ عحابي ىػ " و  50سػرة الحجخ 15
ب السؤلع. في اآلية الدابقة ندب الخحسة إلى نفدو، كفي ىحه لع يقل  : كأني أنا السعحِّ

 : إذا كفختع.حاب. كأف عحابي ىػ العحاب األليعاآلية ندب األلع إلى الع
 

 " ونبئيع عغ ضيِف إبخاـيَع " 51 سػرة الحجخ 15
يأؼ   : " دخمػا "، بالجسع.لتاليةع، بجاللة قػلو في اآلية ا: عغ ضيػؼ إبخـا

 
 ًما قاَؿ إنَّا مشكع َوجػِمػَف "" إذ دخمػا عميِو فقالػا سبل 52سػرة الحجخ  15

 ع سبلًما.سبلًما: مرجر )مفعػؿ مصمق( لفعل مححكؼ: ندمِّ  
إنسا َجل كَجبًل. قاؿ تعالى: ": َكجِػَل َيػْ كجمػف: خائفػف. الػجل: استذعار الخػؼ. يقاؿ 

يع َكِجمة أنيع إلى ربيع راجعػف" كقمػبُ (. "2حيغ إذا ذكخ هللا َكِجمت قمػُبيع" )األنفاؿ السؤمشػف ال
قاؿ  إنا: ىػ كمغ معو. لع يقل: إني مشكع كجل. (.ا كجمػف مشكع(. لع يقل: )إنّ 60)السؤمشػف 

يع  (اإنّ )ضسيخ ابغ عاشػر:   .فيػ يعشي بو نفدو كأىمو عميو الدبلـمغ كبلـ إبخـا
 

ـٍ عميٍع "" قالػا ال َتْػجَ  53جخ سػرة الح15 خَؾ بغبل  ل إنَّا نبذِّ
 ال تػجل أنت كأىمظ.  لع يقل: ال تػجمػا.: ال تخْف. ال َتْػَجلْ  
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 : ىػ إسحق. غبلـ في صغخه، عميع في كبخه.شبذخؾ كلع نجئ لشخيفظ. غبلـ عميعجئشا ل
 

ختسػني عمى أْف مَ  54سػرة الحجخ 15 شَي الِكَبُخ " قاؿ أبذَّ  ؼِبَع تبذخوَف "دَّ
: تبذخكِف"، أراد تح الشػف ككدخىا قخاءتاف. مغ قخأ: ": بف: مع. تبذخكفَ عمى: بسعشى 

(. 1/235الشػنيغ استثقااًل الجتساعيسا )معاني القخآف لؤلخفر  تبذخكنشي، فأذىب إحجػ
 كاالستفياـ لمتعجب.

 
خناَؾ با 55سػرة الحجخ 15  القانصيَغ "لحقِّ فبل تكْغ ِمَغ " قالػا بذَّ

 : اليائديغ. بالحق: بسا سيقع حًقا. القانصيغ 
 

 ِة ربِِّو إال الزالُّػَف "" قاَؿ وَمغ يقشُط ِمغ رحس 56سػرة الحجخ 15
 تجؿ اآلية عمى أف القشػط غيخ جائد. 

 
 َخْصُبكع أيُّيا الُسْخَسمػَف " " قاَؿ فسا  57سػرة الحجخ  15

 (.العطيع الحؼ يكثخ ؼيو التخاشب )الحجيث : األمخما خصبكع: ما شأنكع. الخصب 
 

 " " قالػا إنَّا ُأرسمشا إلى قػـٍ مجخميغَ  58سػرة الحجخ 15
 : كافخيغ.السقرػد: قـػ لػط. مجخميغ 

 
 ٍط إنَّا َلُسَشجُّػىع أجسعيَغ "" إال آَؿ لػ  59سػرة الحجخ 15

 إال: استثشاء مغ السجخميغ. : لػط كمغ معو مغ السؤمشيغ.آؿ لػط 
 

 رنا إنَّيا َلِسَغ الغابخيَغ "" إال امخأَتُو قجَّ  60سػرة الحجخ  15
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رناإال: استثشاء مغ الشاجيغ.   رنا، مغ القزاء كالقَجر. قاؿ:قجَّ " إنيا " بكدخ  : قزيشا كقجَّ
بدبب البلـ التي في  (إنيا) :كدخت األلف مغقاؿ ابغ عصية:  : أنيا بالفتح.ىسدة إف، كلع يقل

 كقج يكػف )قّجرنا( بسعشى: قمشا. كىسدة إف بعجىا مكدػرة. (.سغلَ ) :قػلو
عو. كىػ مغ : الساكث بعج مزي مغ ىػ مالغابخيغ: الباقيغ )في العحاب(. كأصل الغابخ 

 " يزعّ الغابخيغ ألفاظ األضجاد، بسعشى: الساضي، كبسعشى: الباقي. لع يقل: )الغابخات(، ألف "
 اإلناث كالحكػر مًعا.

 
 سا جاَء آَؿ لػٍط الُسْخَسمػَف "" فم 61سػرة الحجخ 15

سخاعاة الفاصمة : فاعل مؤخخ. كلعل التقجيع كالتأخيخ لآَؿ: مفعػؿ بو مقجـ. السخسمػف  
 (.القخآنية. لع يقل: )فمسا جاء السخسمػف آَؿ لػط

 
 " قاَؿ إنكع قػـٌ ُمشَكخوَف " 62سػرة الحجخ  15

 : الشكخة كالسعخفة.، كأنكخه: لع يعخفو. كمشوَنِكَخه: غيخ معخكفيغ. ليع. مشكخكف قاؿ قاؿ:  
 

 جئشاَؾ بسا كانػا ؼيِو يستخوَف "" قالػا بل  63سػرة الحجخ 15
 (.: أؼ بالعحاب. لع يقل: )بسا كانػا يستخكف ؼيويستخكف: يذكُّػف. بسا كانػا ؼيو يستخكف  

 
 يشاَؾ بالحقِّ وإنَّا لرادقػَف "" وأت 64سػرة الحجخ 15

 (. لع يقل: )كأتيشاىع بالحق بالحق: العحاب. 
 

أحٌج وامُزػا  " فأْسِخ بأىِمَظ بِقْصع ِمَغ الميِل واتَِّبْع أدباَرىع وال يمتفْت مشكع 65سػرة الحجخ 15
 حيُث تؤَمخوَف "  

: ِسْخ ِقْصع: جدء. اتبْع أدبارىع زكجتو كبشتيو.: الديخ في الميل. أىمظ :أسخ: مغ اإلسخاء 
أحجىا: لئبل يتخمف مشكع أحج أشياء:  مشوالفائجة  (َكاَل َيْمَتِفْت ِمشُكْع َأَحجٌ )قػلو: قاؿ الخازؼ: خمفيع. 



1111 

 

لو العحاب. كثانييا: لئبل يخػ عطيع ما يشدؿ بيع مغ الببلء. كثالثيا: معشاه اإلسخاع كتخؾ فيشا
 ف كراءه كسا تقػؿ: امس لذأنظ كال تعخج عمى شيء. كرابعيا: لػ بقي مشواالىتساـ لسا خمّ 

 .بدببو ألبتة متاع في ذلظ السػضع، فبل يخجعغّ 
 (.يقل: )كامزػا إلى حيث تؤمخكف  لع
 

 " وقزيشا إليِو ذلَظ األمَخ أفَّ دابَخ ىؤالِء مقصػٌع ُمْرِبحيَغ " 66سػرة الحجخ  15
 

: ب، كىػ عحاب االستئراؿ، أك بسعشى: ألجل العحاقزيشا: أكحيشا. دابخ: آخخ. مقصػع 
بالعحاب. كليذ السعشى أف دابخىع أؼ آخخىع مقصػع، بل ىع مقصػعػف أك أنيع مدتأصمػف 

 (. إليو أف دابخ ىؤالء مقصػع مربحيغكقزيشا لع يقل: )دتأصمػف جسيًعا عغ آخخىع. م
*** 

 حاؿ أـ ضخؼ زماف؟ :جاؤكا ُمربحيغ ،جاؤكا صباًحا
 صباًحا: ضخؼ زماف.

 ُمربحيغ: حاؿ.
 قاؿ لي:

اإلعخاب كالسعشى كاحج؟ لساذا ال تكػف )ُمربحيغ( ضخؼ زماف؟  لساذا ىحا الفخؽ بيشيسا في
 بسعشى: جاؤكا صباًحا.

 قمت:
 صباًحا: ضخؼ محس ال يختمط بذخز.

ُمربحيغ: جاؤكا حاؿ كػنيع مربحيغ. مغ أحػاليع أنيع جاؤكا في الرباح. تمبذ الطخؼ 
 )ضخؼ الدماف( بيع. اختمط الطخؼ بالذخز.

 سػضع حدب الريغة، كليذ حدب السعشى.إنسا يكػف اإلعخاب في ىحا ال
 الدؤاؿ دقيق كالفخؽ دقيق!

 مبلحطة:
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 .21ك 17، كالقمع 137، كالرافات 83ك 66ُمربحيغ: كردت في القخآف: الحجخ 
 

 " وجاَء أىُل السجيشِة َيدتبذخوَف " 67سػرة الحجخ 15
 الزيػؼ.: يبذخ بعزيع بعًزا الرتكاب الفاحذة مع أىل السجيشة: قـػ لػط. يدتبذخكف  

 جسمة: يدتبذخكف: جسمة حالية.
 

 ىؤالِء َضيفي فبل َتفَزحػِف " " قاَؿ إفَّ  68سػرة الحجخ 15
 ضيفي : ضيػفي. ال تفزحػِف : أصميا : ال تفزحػني. 

 
 " واتقػا هللَا وال ُتْخدوِف " 69سػرة الحجخ 15

 
 : ال تمحقػا بي الخدؼ كالعار كاإلىانة.ال تخدكِف: أصميا: ال تخدكني 

 
 " قالػا أَولْع َنْشَيَظ عِغ العاَلسيغ " 70سػرة الحجخ  15

(. أؼ يجب أف تخمي بيششا كبيشيع لسسارسة أؼ: عغ حساية أك إجارة العالسيغ )الشاس    
 عادتشا، أك يجب أال يصسع الساّركف في حسايتظ، كيبجك أنو كاف يفعل ذلظ.

 
 فاعميَغ "ىؤالِء بشاتي إْف كشتع " قاَؿ  71سػرة الحجخ 15

. يخّدىع إلى الرخاط، كيكّفيع عغ الذحكذ. بشاتي  كيف يجػز أف : بشات قػمي، فتدكجػىغَّ
اف أكؿ اإلسبلـ، كىػ ؟ لعل الجػاب أف ذلظ كاف جائًدا في شخيعتيع، كقج كيتدكج الكافخ بسؤمشة

يكػنػا ربسا كانػا عراة مختكبيغ لمكبائخ، كلع ك : (. أقػؿ1/331قػؿ الحدغ )الشكت لمسجاشعي 
 إْف كشتع فاعميغ: إف كشتع تخيجكف قزاء شيػتكع بالحبلؿ. كافخيغ.

 
  " لَعْسُخَؾ إنَّيع لفي سكخِتيع َيعسيػَف " 72سػرة الحجخ 15
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لع يقدع هللا بحياة غيخه. سكختيع: : كحياتظ يا دمحم. أقدع بحياة دمحم تكخيًسا لو، ك لعسخؾ 
(. يتحيخكف. لع يقل: )إنيع ليعسيػف في سكختيعخبصػف، يتخددكف، : يتضبلليع، جيميع. يعسيػف 

  جسمة يعسيػف: جسمة حالية.
 

 " فأخحْتيُع الريحُة ُمذخقيَغ " 73سػرة الحجخ  15
 الريحة: صيحة العحاب. مذخقيغ: كقت الذخكؽ. مذخقيغ: حاؿ. 

 
يٍل "" فجعمشا عالَييا سافَميا وأمص 74سػرة الحجخ  15  خنا عمييع حجارًة ِمغ ِسجِّ

: خميط ا. سّجيل: دمَّخناىيا قػـ لػط. جعمشا عالييا سافميا: عالي السجيشة التي فيعالييا 
 مغ حجخ كشيغ.

 
سيَغ " " إفَّ  75سػرة الحجخ  15  في ذلَظ آلياٍت لمُستػسِّ

، تػقعتو. ىحا : تفخَّستوسيغ، لمستأمميغ، لمسعتبخيغ. يقاؿ: تػسست ؼيو الخيخ: لمستفخ أؼ 
تو مزسػنو كحالحا، كالكتاب ُيعخؼ مغ عشػانو، أؼ: يتػقع )ؼ عشػانو ك: أالكتاب مػسـػ بكحا
 (. مغ جػدة أك رداءة

 
  " وإنَّيا َلبَدبيٍل ُمؿيٍع " 76سػرة الحجخ  15

: كاقعة بصخيق ال يداؿ قائًسا لع يشجرس، يؿيسػف بالقخب إنيا: أؼ السجيشة. بدبيل مؿيع 
 مشو، كيخكنو رأؼ العيغ.

 
 إفَّ في ذلَظ آليًة لمسؤمشيَغ " " 77سػرة الحجخ 15

 .75(. قارف اآلية ات لمسؤمشيغإف في ذلظ آليلع يقل: ) 
 

 كاَف أصحاُب األْيكِة لطالسيَغ "" وإْف  78سػرة الحجخ  15
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 : الػيزة، الذجخ السمتف، اسع البمج.أصحاب األيكة: قـػ شعيب. األيكة 
 

 ـٍ ُمبيٍغ "" فانتقسشا مشيع وإنَّيسا َلبإما 79سػرة الحجخ  15
يأتع بو حتى يرل إلى : إماـ، ألف الدالظ إماـ مبيغ: شخيق كاضح. قيل لمصخيق 

 : الكتاب، سسي كحلظ لتقجمو عمى كل الكتب.مقرجه. كقيل: اإلماـ
 (.لع يقل: )فانتقسشا مشيع كإنيع لبإماـ مبيغ 
 (.نتقسشا مشيسا كإنيسا لبإماـ مبيغفاكلع يقل: ) 

 
ب األيكة كإف كاف أصحاجسع عمى أصحاب األيكة. قاؿ تعالى: ": يعػد ضسيخ المشيع 

 ".لطالسيغ، فانتقسشا مشيع
 

: عمى مغ يعػد الزسيخ السثشى؟ قػـ لػط، كأصحاب األيكة، حدبسا تقجـ مغ إنيسا 
 آيات. 

 
 َب أصحاُب الِحْجِخ السخسميَغ "" ولقج كحَّ  80سػرة الحجخ  15

: قـػ خجْ اب الحِ (. كبو سسيت ىحه الدػرة. أصحر ثسػدالِحجخ: أرض بيغ الحجاز كالذاـ )ديا 
 صالح.

 
 آياِتشا فكانػا عشيا ُمعخضيَغ " " وآتيشاىع 81سػرة الحجخ 15

 (.آياتشا: معجداتشا. لع يقل: )فكانػا معخضيغ عشيا(. لع يقل: )فأعخضػا عشيا 
 

  " وكانػا يشِحتػَف ِمَغ الجباِؿ ُبيػًتا آمشيَغ " 82سػرة الحجخ 15
 كىحه كشاية عغ عطستيع كعطسة بيػتيع. : حاؿ ليع، كليدت صفة لبيػت.آمشيغ 
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 " فأخحْتيُع الريحُة ُمربحيَغ " 83سػرة الحجخ 15
 

لريحة عحاب ألكثخ مغ ". كمشو نأخح أف ا: "فأخحْتيُع الريحُة ُمذخقيغَ 73في اآلية  
. مربحيغ: حاؿ.   قـػ

 
 أغشى عشيع ما كانػا َيكِدبػَف " " فسا 84سػرة الحجخ 15

مغ نحت الجباؿ كاتخاذىا بيػًتا )اآلية : يفعمػف فسا أغشى عشيع: فسا نفعيع. يكدبػف  
82.) 
 

" وما خمقشا الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا إال بالحقِّ وإفَّ الداعَة آلتيٌة  85سػرة الحجخ  15
ْفَح الَجسيَل "   فاْصَفِح الرَّ

: الداعة: الؿيامة. فاصفح: يا دمحم. الرفح الجسيلكاألرض بالسفخد. الدسػات بالجسع،  
 :الىكانطخ قػلو تع عشيع في ىحه السخحمة. خْض عأ  الرفح مغ غيخ تػبيخ.

 (.18" فربخ جسيل" )يػسف  -
 (.28متعكغ كأسخحكغ سخاًحا جسيبًل " )األحداب " فتعاليغ أ -
 (.10" )السدمل يقػلػف كاىجخىع ىجًخا جسيبًل " كاصبخ عمى ما  -

 : الرفح الجسيل، الربخ الجسيل، الدخاح الجسيل، اليجخ الجسيل.فرار لجيشا 
 

 ُؽ العميُع "ىػ الخبلّ  " إفَّ ربَّظَ  86سػرة الحجخ 15
 (.)عالع :: صيغة مبالغة لػ)خالق(. العميع :ؽ: صيغة مبالغة لػالخبلّ  

 
 والقخآَف العطيَع "ِمَغ السثاني " ولقج آتيشاَؾ سبًعا  87سػرة الحجخ  15

 : آتيشاؾ: يا دمحم. سبًعا مغ السثاني 
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(، كىػ قػؿ ابغ عباس كابغ مدعػد كسعيج ؿاسبع سػر مغ أكؿ القخآف )مغ الدبع الصػ  -
 بغ جبيخ كمجاىج.

فاتحة الكتاب، كىػ قػؿ الحدغ كعصاء. كالفاتحة سبع آيات، تثشى كتكخر في كل  -
 أؼ: الفاتحة كالقخآف، كىػ ما أميل إليو. صبلة.

 : فاتحة الكتاب، كالقػؿ الدابق.أـ القخآف، لعل السعشى -
مػُد هللا ندؿ أحدَغ الحجيِث كتاًبا متذابًيا مثانَي تقذعخُّ مشو ججسيع القخآف. قاؿ تعالى: " -

 (. 23الحيغ يخذػف ربَّيع" )الدمخ 
 كالقرز كاألمثاؿ كالعبخ.: سسيت مثاني ألف تثشى فييا األخبار قيل

  
(، أك آية 100السقرػد بالدبع: سبع آيات، أك سبع سػر )الدػر الصػيمة: أكثخ مغ  

: أمخ، بعزيع(، ما ىحه األحخؼ؟ قاؿ سبعة أحخؼ )في الحجيث: ندؿ القخآف عمى سبعة أحخؼ
 لقخآف.كىحا يعشي ممخز ا (.أمثاؿ، تعجيج نعع، أنباء قخكف )أمع نيي، تبذيخ، إنحار، ضخب

خ، جْ خ، كال يشاسب آية الحِ مَ كإذا كاف التفديخ أف القخآف كمو مثاني فيحا يشاسب آية الدُّ  
كعشجئح ىل السثاني في الحجخ غيخ السثاني في الدمخ؟ ما السعشى في كل مشيسا؟ قاؿ بعزيع 

القخآَف خ: كلقج آتيشاؾ سبًعا مغ السثاني: جْ : تقجيخ الكبلـ في آية الحِ ألجل تػحيج السعشييغ
 (. 1/495العطيع"، أؼ الػاك مقحسة )كضح البخىاف 

 مخات، كىحا مغ خرائز الدػرة.      7: تكخرت في الدػرة لقج 
 

فَّ عيشيَظ إلى ما متَّعشا بِو أزواًجا مشيع وال تحدْف عم 88سػرة الحجخ  15 ييع " ال َتُسجَّ
 واخِفْس جشاَحَظ لمسؤمشيَغ "

ىع بو مغ الحياة الجنيا. أزكاًجا: أصشاًفا. ال دمحم إلى ما متعشا : ال تشطخ ياال تسجفَّ عيشيظ 
 : أنت أفزل مشيع. ال تحدف مشيع كال تحدف عمييع.تسجف عيشيظ إلييع



1117 

 

اح: ىشا الجانب. كفي مػضع : تػاضْع ليع كأِلْغ جانبظ. الجشكاخِفْس َجشاَحظ لمسؤمشيغ: أؼ
(. كيبجك أف حياتيع ليدت حياة 24)اإلسخاء ليسا َجشاح الحُّؿِّ مغ الخحسة"  كاخفْس آخخ: "

 تػاضع، بل حياة كبخ كغصخسة.
 

 ْل إنِّي أنا الشحيُخ السبيُغ "" وقُ  89سػرة الحجخ 15
لعل  (.إني الشحيخ السبيغ(. كلع يقل: )كقل أنا الشحيخ السبيغ : )كقلْ كقل: يا دمحم. لع يقل 

)رؼيع  قاؿ تعالى:الشحيخ: هللا، الخسػؿ، القخآف.  السقرػد: قل يا دمحم بأني أنا هللا الشحيخ السبيغ.
 .15الجرجات ذك العخش يمقي الخكح مغ أمخه عمى مغ يذاء مغ عباده ليشحر يـػ التبلؽ( غافخ 

 
 

 " كسا أندلشا عمى الُسقتِدسيَغ " 90سػرة الحجخ  15
لعل  ببعس.: أىل الكتاب الحيغ اقتدسػا القخآف كجعمػه أجداًء، آمشػا ببعزيا ككفخكا أؼ 

 كسا أندلشاه عمى السقتدسيغ. عميكع عحاًبا ُأندؿالتقجيخ: 
 

 الحيَغ جعمػا القخآَف ِعِزيَغ " " 91سػرة الحجخ  15
: جعمػا بعزو شعًخا، كبعزو ، أك: أعزاًء، أجداًء، آمشػا ببعس ككفخكا ببعسأؼ 

بعزيع جعمو : كقج يكػف السعشى أف انة، كبعزو أساشيخ األكليغ. أقػؿسحًخا، كبعزو كي
زيغ: الريغة صيغة جسع الدبلمة )جسع السحكخ إلخ. عِ  شعًخا، كبعزيع جعمو سحًخا...

 (.1/334الدالع(، كىػ مختز بسغ يعقل )الشكت لمسجاشعي 
 

 " فػربَِّظ لشدألشَّيع أجسعيَغ " 92سػرة الحجخ 15
 : الجػاب في اآلية التالية.لشدألشيع: أؼ الخبلئق. عغ أؼ شيء 

 
 " عسَّا كانػا يعسمػَف " 93لحجخ سػرة ا15



1118 

 

 أؼ في الجنيا. 
      

 ا تؤمُخ وأعِخْض عِغ السذخكيَغ "" فاْصَجْع بس 94سػرة الحجخ  15
: صخِّْح بجسيع ما أكحي إليظ، كبمْغ كل ما أمخت السعشى :اصجْع: اجيْخ. قاؿ ابغ أبي اإلصبع

(. أعخض عغ 3/185عس ذلظ عمى بعس القمػب فانرجعت )اإلتقافببيانو، كإف شق ب
 :يع كال تمتفت إلييع. قج يدأؿ ىشا: ما " ما " ىشا؟ الجػاب: دعالسذخكيغ

 : فاصجع باألمخ.مرجرية، ؼيكػف التقجيخ -
: فاصجع بسا ؼ، ؼيكػف التقجيخ: فاصجع بالحؼ تؤمخ. األصلمػصػلة، أؼ بسعشى الح -

 :تؤمخ بالرجع بو
 فاجتسعت اإلضافة كاأللف كالبلـ، : فاصجع بسا تؤمخ الرجع بو. فححفت الباء، فرار

 كىسا ال يجتسعاف.
 فاصجع بسا تؤمخ برجعو. فححفت األلف كالبلـ، فرار : 
 فاصجع بسا تؤمخ بو.ؼ كأؾيع السزاؼ إليو مقامو، فرارثع ححؼ السزا : 
 فاصجع بسا تؤمخه.ثع ححفت الباء، فرار : 
 الشكت لمسجاشعي رار: فاصجع بسا تؤمخ ثع ححفت الياء لصػؿ االسع بالرمة، ف(

1/335.) 
 

 " إنَّا كفيشاَؾ السدتيِدئيَغ " 95سػرة الحجخ 15
عمى  في القخآف كقج تصمق : بظ كبخسالتظ.كفيشاكيع: كفيشاؾ شخَّىع. السدتيدئيغ 

 السدتيدئيغ بالعحاب، كليذ ىػ السخاد ىشا، السخاد أعع.
 

 فدػَؼ يعمسػَف " إلًيا آخَخ " الحيَغ يجعمػَف مع هللاِ  96سػرة الحجخ 15
: تيجيج، أؼ ما حيغ يذخكػف باهلل. فدػؼ يعمسػف : الالحيغ يجعمػف مع هللا إلًيا آخخ 

 سػؼ يحل بيع مغ عحاب.
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 أنَّظ يزيُق صجُرؾ بسا يقػلػَف "" ولقج نعمُع  97سػرة الحجخ 15

كلعل التقجيخ:  التقجيخ: لقج عمسشا. : لقج عمسشا.ىشا التحقيق ال التقميل. السعشى : تفيجلقج 
: مغ أقػاؿ فييا تكحيب كاستيداء. لع بسا يقػلػف  .)قارْف( لقج عمسشا كال نداؿ نعمع، عمسشا كنعمع

 (.)نعمع أف صجرؾ يزيق :يقل
 

 " فدبِّْح بحسِج ربَظ وكْغ ِمَغ الداججيَغ " 98سػرة الحجخ 15
 

صفة ىحه ك ربظ. سبح بحسج ربظ: سبح تدبيًحا متمبًدا بحسج قل: سبحاف هللا كبحسجه.  
 : التدبيح كالحسج كالحكخ كالربلة.لزيق الرجر مغ كبلـ السذخكيغ

 
 عبْج ربَّظ حتى يأتَيظ اليقيُغ "" وا 99سػرة الحجخ  15

، ىػ أيزا كل شيء : السػت، سسي بحلظ ألنو يقيغ، كاليقيغ ليذ ىػ السػت فحدبأؼ 
شا أنو السػت مغ خبلؿ عمس، كلكغ في عمع الغيب بعج السػت مغ حداب كجداء كجشة كنار

، : اثبْت عمى عبادتو حتى السػت، كال ُتْمِق بااًل لكبلـ السذخكيغ. إنيا لخاتسة رائعةالدياؽ. أؼ
 !مستجة التأثيخ إلى ما شاء هللا

*** 
 / سػرة الشحل    16
 " أتى أمُخ هللِا فبل تدتعجمػُه سبحاَنُو وتعالى عسَّا ُيذخكػَف " 1سػرة الشحل  16
 
اضي عمى السدتقبل، : الداعة. كىػ مغ باب إشبلؽ الس: سػؼ يأتي أمخ هللا، أؼلع يقل -

ا أخبخ، فرار بسشدلة ما قج مزى خبخ بس(، أؼ لرجؽ السُ 3/131لتحقق كقػعو )اإلتقاف 
بالعحاب الحؼ كانػا يدتعجمػنو إنكاًرا  هللاِ  : أمخُ (. كقج يكػف السعشى1/336لمسجاشعي  الشكت)

 كتيكًسا.
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: مغ الببلغة حدغ االبتجاء، كىػ أف يتأنق في أكؿ ع افتتاح الدػرة. قاؿ أىل البيافحال -

الكبلـ، ألنو أكؿ ما يقخع الدسع. فإف كاف محخًرا أقبل الدامع عمى الكبلـ ككعاه، كإال 
أعخض عشو، كلػ كاف الباقي في غاية الحدغ. فيشبغي أف يؤتى ؼيو بأعحب لفع كأجدلو 

 نطًسا كسبًكا، كأصحو معشى، كأكضحو كأخبله مغ التعقيج. كأرقو كأسمدو كأحدشو
: بخاعة االستيبلؿ، كىػ أف يذتسل أكؿ بتجاء الحَدغ نػع أخز مشو، يدسىكمغ اال          
 (.3/363مى ما يشاسب الحاؿ الستكمع ؼيو )اإلتقاف الكبلـ ع
نجاًء، أك جسبًل  (، أكح الدػر قج تكػف ثشاًء )تدبيًحا(، أك حخكفػًا )حخكؼ ىجاءكفػات 

 خبخية، أك قَدًسا، أك أمًخا، أك استفياًما، أك دعاًء... إلخ.
 

ُؿ السبلئكَة بالخوِح ِمغ أمخِِه عمى َمغ يذاُء ِمغ عباِدِه أْف أنِحروا أنَُّو  2سػرة الشحل  16 " يشدِّ
 ال إلَو إال أنا فاتقػِف "

 
: الػحي، كسسي ركًحا ثيخ. الخكحالتكخار كالتك: ُيْشِدؿ، بالتخؽيف. كقخاءة التذجيج تفيج كفي قخاءة

: جف بالخكح. عمى مغ يذاء مغ عباده: مغ الخسل. فاتقػفِ ألف القمب يحيى بو كسا يحيى الب
 فخافػا عحابي. : فاتقػني.أصميا

 
 بالحقِّ تعالى عسَّا ُيذخكػَف " " خمَق الدسػاِت واألرَض  3سػرة الشحل 16

: كردت أيًزا في اآلية األكلى تعالى عسا يذخكػف د. الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخ  
 مغ الدػرة.

 
 ْصفٍة فإذا ىػ َخِريٌع ُمبيٌغ "" َخمَق اإلنداَف ِمغ نُ  4سػرة الشحل  16
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ىل اآلية في معخض الحـ : ُمفرح. الشصفة: ماء الخُجل. خريع: شجيج الخرػمة. ُمبيغ 
صارت لو قجرة بأنو  ، كقػؿالخسلػالف: قػؿ بأنو خريع أؼ يخاصع أـ في معخض البياف؟ ق

 .مخاصسة الخرـػ كبياف الحق مغ الباشلعمى 
 

ـَ خمَقيا لكع فييا 5سػرة الشحل  16  ِدْؼٌء ومشافُع ومشيا تأكمػَف " " واألنعا
: كمغ لحػميا تأكمػف. بل كالبقخ كالغشع. كمشيا تأكمػف : اإلاألنعاـلع يقل: كخمق األنعاـ.  

 : األكؿ : كاألنعاـ خمقيا لكع، فييا دؼء.بأحج معشييغغ أف تفيع ىحه اآلية يسك
خيخ ىػ األندب لآليػػػػة التالية: "كلكع : كاألنعاـ خمقيا، لكع فييا دؼء. كىحا السعشى األكالثاني

 ( أكلى.خمقيا)حا بيغ عمساء التجػيج أف الػقف عمى: ". كليفييا جساؿٌ 
. ححفت إحجاىسا ألف أخخػ  كمشافع : كاألنعاـ خمقيا لكع، لكع فييا دؼءكلعل التقجيخ 

 " تعسل في الصخفيغ، وهللا أعمع.لححؼ ىشا أخف كأبمغ، كتبقى " لكعا
 (.2كتاُب ال ريَب ؼيِو ىجًػ لمستقيغ" )البقخة ذلظ ال" راجع قػلو تعالى:

(، ػع مغ أصػافيا كأكبارىا كأشعارىاالمباس السرشذكخ مغ مشافع األنعاـ: الجؼء ) 
 (.الديشة، الخكػب، الحسل )كسا في اآليات الثبلث التاليةالجساؿ، األكل، 

 
 حيغ ُتخيحػَف وحيغ َتْدَخُحػَف "" ولكع فييا جساٌؿ  6سػرة الشحل 16

خحػنيا، مغ الدخاح. : تد: تخيحػنيا، مغ اإلراحة: إعادة األنعاـ لمخاحة. تدخحػف تخيحػف  
" ألف "تخيحػف : يغ. كلعل البجء بػأشمق سخاح الدج: سخحُت اإلبَل: أرسمتيا في السخعى. كيقاؿ
 األنعاـ في السخاح أجسل مشيا في الدخاح. 

 
نفِذ إفَّ ربَّكع " وَتحسُل أثقاَلكع إلى بمٍج لع تكػنػا باِلػيِو إال بِذقِّ األ  7سػرة الشحل  16

 لخؤوٌؼ رحيٌع "
: الذق ج األنفذ، مأخػذ مغ السذقة. كقيل: جيلع تكػنػا بالػيو: أؼ لػالىا. شق األنفذ 

مذقة كانكدار. كمشو قػلو ىػ الشرف، كأف بمػغيع البمج يحىب بشرف الشفذ، لسا يمحقيع مغ 
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قَّة : تي ال ترل إلييا إال بسذقة. رؤكؼ: الشاحية ال(، أؼ42" )التػبة تعالى: "َبُعَجت عمييع الذُّ
 بكع إذ سخخ لكع ىحه األنعاـ.

 
 وزيشًة وَيخمُق ما ال تعمسػَف " تخكبػىا" والخيَل والبغاَؿ والحسيَخ ل 8سػرة الشحل  16

ؿ ألجمو معصػؼ عمى السرجر : مفعػ (. زيشة5الخيَل )راجع اآلية  : أؼ كخمقكالخيلَ  
لع  : ألجل الخكػب كالديشة، ألجل أف تخكبػىا كألجل أف تكػف زيشة.السؤكؿ: " لتخكبػىا". أؼ

 يقل: كخمق ما ال تعمسػف. لع يقل: كخمق لكع ما ال تعمسػف.
 :   كَيخمُق ما ال َتعمسػف 

 ،جاء ىحا بعج ذكخ األنعاـ كالخيل كالبغاؿ كالحسيخ، ؼيفيع مشو أنو تعالى خمق مخمػقات مػجػدة
كلكغ ال نعمسيا في كقت كجػدىا، أك ال نعمسيا حتى اآلف، كقج نعمسيا بعج حيغ، أك أنو سيخمق 

 عمع. كما نجيمو أكثخ مسا نعمسو بكثيخ. مخمػقات أخخػ ال نعمسيا اآلف، أك ال نعمسيا أبًجا، وهللا أ 
كقج يشصػؼ تحت ىحا الكبلـ مخمػقات هللا مغ حيػانات أك حذخات أك نباتات أك غيخ ذلظ، 

ق هللا العمساء لمػصػؿ إلييا، مسا يدتخجـ في األكل أك كربسا يجخل فييا ابتكارات يسكغ أف يػفّ 
 الديشة أك الخكػب أك الحسل أك غيخ ذلظ. 

ىحه الفجػة مغ التفديخ بسداعجة التصػر العمسي كالتقشي. كقج ُيحَسل ىحا التفديخ كيسكغ ملء 
عمى القصع أك عمى الطغ. كىحا ال يعيب التفديخ، ألف التفديخ جيج بذخؼ، أما القخآف فيػ 

 كبلـ هللا. 
كيخمق ما ال تعمسػف: أؼ: اآلف، أك: أبًجا، أك: كمييسا. أؼ: ما ال تعمسػف اآلف، كيسكغ  

أف تعمسػه بعج، أك: ما ال تعمسػنو أبًجا، أك: بعزو ىكحا كبعزو ىكحا. فإذا حسل السعشى عمى 
"اآلف"، فإف ىحه "اآلف" قج ترمح في كل زماف، بسعشى أنيا متججدة، أؼ إف خمق هللا متججد 

 ا، في كقت ندكؿ القخآف، كفي كل كقت، عمستع ىحا الخمق أك لع تعمسػه. دائسً 
كعمى اإلنداف أف يتعمع ما ال يعمع، كمغ تعمع شيئػًا استعاف بسا عمسو عمى ما لع يعمسو. ككل 
 عمع بذيء تزيفو إلى عمسظ يعصيظ مفتاًحا لعمع آخخ. كربسا تدتصيع بو أف تعيج قخاءة ما سبق

أف تخخج بذيء ججيج لع يكغ في الحدباف. كىكحا في عمـػ الخياضيات قخاءتو كفيسو، ك  لظ
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كسائخ العمـػ ندتعيغ بالسعمـػ عمى السجيػؿ، ككل معمـػ ججيج ندتعيغ بو عمى مجيػؿ ججيج. 
كلػال السعمـػ ما ُعمع السجيػؿ. فبل يسكغ الترجؼ لمسجيػؿ ببل زاد أك سبلح مغ معمػـ. كإذا 

 عميظ عمع ما لع تعمع، ألف كل عمع محجػب بسا قبمو، فإذا عسمت بسا عمست كشبقتو فتح هللا
تػصمت إلى عمع انفتح لظ الدؤاؿ عغ العمع الحؼ يميو، كىكحا العمـػ تتػالى كال تتػقف، كبعزيا 

 مفاتيح بعس. 
كعميظ أف تتعمع مسا يميظ، ككمسا كصمت إليو كججت نفدظ أماـ شيء آخخ يميو، لع تكغ تخاه مغ 

ت إلى عمع ال يميظ فإنظ لغ تدتصيع تعمسو. فكل عمع لو عمع يدبقو كيسيج لو قبل. كإذا قفد 
)متصمب سابق(. كإذا تزافخ العمع كتخاكع كتعمق بو العمساء كدأبػا عميو كاستستعػا بو ربسا 
كصمػا بعج فتخة إلى ثػرة عمسية، تحجث انقبلًبا في كثيخ مغ السعصيات العمسية الدابقة، كتفتح 

 .   ، وهللا أعمعلمتقجـ العمسي كالشيػض البذخؼ آفاًقا كاسعة 
 

 " وعمى هللِا قْرُج الدبيِل ومشيا جائٌخ ولػ شاَء ليجاكع أجسعيَغ "   9سػرة الشحل  16
ستقامة : اع، كمغ الدبل ما ىػ مشحخؼ. القرج: عمى هللا بياف الصخيق السدتؿيأؼ 

أؼ كلكشو أراد أف يثيب كيعاقب  :ج الدبيل. كلػ شاء ليجاكع أجسعيغ: إلى قرالصخيق. ليجاكع
 (.2/618)معاني القخآف لمشحاس 

 
ُو شجٌخ ؼيِو " ىػ الحي أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء لكع مشُو شخاٌب ومش 10سػرة الشحل  16

       ُتِديُسػَف "
 : جشاس بيغ المفطيغ، يديج األكؿ عمى الثاني بحخؼ كاحج فقط.سساء، ماء 
 مشو شجخ. : لكع مشو شخاب كلكعالتقجيخ 
(، تديسػف: تخعػف دكابكع. كمشو: الدائسة: غيخ السعمػفة )مغ مرصمحات زكاة األنعاـ 

ْػـ تأكل مغ البخارؼ بجكف  : الحىاب في ابتغاء الذيء. فالدائسة كمفة عمى صاحبيا. كأصل الدَّ
 (.حىب لتفتر عغ شعاميا. لع يقل: )تديسػف ؼيوىي التي ت
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في  بِو الدرَع والديتػَف والشخيَل واألعشاَب وِمغ كلِّ الثسخاِت إفَّ " ُيشبُت لكع  11سػرة الشحل 16
 ذلَظ آليًة لقػـٍ يتفكخوَف "

 (.لسحكػر في اآلية الدابقة. لع يقل: )كمغ سائخ الثسخات: بالساء ابو 
 

َخ لكُع الميَل والشياَر والذسَذ والقسَخ والشجػـُ مدخخاٌت بأمخِه إفَّ  12سػرة الشحل 16 " وسخَّ
 في ذلَظ آلياٍت لقػـٍ يعقمػَف " 

: قخاءتاف  . كنكتة اختبلؼ اإلعخاب التشبيو لمفخؽ بيغ كالشجـػ : كالشجػـُ، كالشجػـَ
فديخ ابغ عاشػر تفي، لقمة مغ يخقب حخكات الشجػـ )التدخيخيغ، فاألكؿ كاضح كاآلخخ خ

في ذلظ آليات(. في  في ىحه اآلية: )إف (.كالقسَخ كالشجػـَ إف في ذلظ ...: )(. لع يقل14/116
 اآلية الدابقة: )إف في ذلظ آلية(.

 
 لَظ آليًة لقػـٍ يحَّكَّخوَف "  " وما َذَرأ لكع في األرِض مختمًفا ألػاُنُو إفَّ في ذ 13سػرة الشحل  16

لع (. 2/618ذرأ: خمق. قاؿ قتادة: مغ الجكاّب كاألشجار كالثسار )معاني القخآف لمشحاس  
 : يتحكَّخكف.ألػاُنو(. يحَّكَّخكف يقل: )مختمفًة 

 ".: " إف في ذلظ آلية لقـػ يتفكخكف 11في اآلية  -
 ".: " إف في ذلظ آليات لقـػ يعقمػف 12في اآلية  -
 ."" إف في ذلظ آلية لقـػ يحَّكخكف  :13في اآلية  -
 

َخ البحَخ لتأكمػا مشُو لحًسا شخيِّا وتدتخخجػا مش 14سػرة الشحل  16 ُو ِحْميًة " وىػ الحي سخَّ
 ا ِمغ فزِمِو ولعمَّكع تذكخوَف "تمَبدػنيا وَتخى الُفْمَظ َمػاخَخ ؼيِو ولتبتغػ 

" سخخ: سخخ لكع. حمية: كالمؤلؤ كالسخجاف. مػاخخ: تذق الساء كتحّخكو. كلفع "بػاخخ 
 معايذكع بالتجارة. لع يقل: : لتصمبػا مغ فزل هللاشو كزًنا كمعشى. لتبتغػا مغ فزموقخيب م

 .لعمكع تذكخكف  لع يقل: (.)كلتخكبػا الفمظ مػاخخ ؼيو
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 " وألقى في األرِض رواسَي أْف َتِسيَج بكع وأنياًرا وُسُببًل لعمَّكع تيتجوَف "  15سػرة الشحل 16
أف تسيج بكع: ألف ال تسيج بكع األرض. ركاسَي: مسشػعة مغ الرخؼ. الخكاسي: الجباؿ.  

أنياًرا: معصػفة عمى تسيج: الزسيخ السدتتخ يعػد عمى األرض. تسيج: تسيل، تزصخب. 
 في ىحه اآلية قاؿ: )لعمكع(. كفي اآلية الدابقة: )كلعمكع(.: بيا إلى مقاصجكع. تيتجكف ركاسي. 

 لعمكع تيتجكف: جسمة اعتخاضية. التقجيخ: كأنياًرا كسببًل كعبلمات. انطخ اآلية التالية.
 

 وبالشجٍع ىع َييتجوَف "  عبلماٍت " و  16سػرة الشحل  16
: ييتجكف: في الميل. الشجع عبلمات: معصػفة عمى ركاسي. عبلمات: معالع شخيق. 

، كىػ م  (.2/619ا عميو أىل التفديخ كأىل المغة )معاني القخآف لمشحاس الشجـػ
 كبيحا فإف الجباؿ كاألنيار كالدبل كالعبلمات كالشجـػ مغ مشافعيا ىجاية الشاس في البخّ  

 كالبحخ، في الشيار كالميل، كلػال ذلظ لتاه الشاس كضاعػا.
 

 ْغ ال َيخمُق أفبل تَحكَّخوَف "" أفسغ َيخمُق كسَ  17سػرة الشحل  16
": لغيخ "مامغ: تدتعسل لمعاقل، ككما إلى ذلظ. خ، ؼيسا سبق: ذرأ، سخّ  يخمق: الحعْ  

 :األصشاـ؟ فييا أقػاؿيخ العاقل: ( ىشا لغالعاقل، فكيف جاءت "مغ" )الثانية
 

 خاشبيع حدب معتقجىع كفيسيع. -
ي عمى بصشو كمشيع فسشيع مغ يسذل، فغمب عمييا حكسو، كقػلو تعالى: "ذكخت مع العاق -

 (.257(، قالو ابغ األنبارؼ )أنسػذج ص 45ْجَميغ" )الشػر مغ يسذي عمى ر 
 ( لسا استقاـ في الدسع، وهللا أعمع.لػ قاؿ: )أفسغ يخمق كسا ال يخمق -

 
وا نعسَة هللِا ال ُتْحُرػىا إفَّ هللَا لغفػٌر رحيٌع " 18سػرة الشحل  16  " وإف َتعجُّ

ّج كاإلحراء : ِنَعع، أؼ مفخد يقرج بو الجسع. العأؼ: لكثختيا كخفاء بعزيا. نعسة 
كىا( أك )كإف ُتحرػا نعسة هللا ال تحرػىا(. كإمتخادفاف، فكأنو قاؿ: ) كا نعسة هللا ال تعجُّ ف تعجُّ
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ىا أك إحركأف السعشى : نعع هللا غيخ محجكدة، غيخ قابمة لمعّج اَءىا فمغ تتسكشػا: إف تحاكلػا عجَّ
كا نعسة هللا . في مػضع سابق: "كاإلحراء يع كإف تعجُّ ال تحرػىا إف اإلنداف لطمـػ كفار" )إبخـا

  إحراء نعسو. غفػر: يغفخ لكع عجـ قجرتكع عمى (.34
 

وَف وما ُتعِمشػَف " عمعُ " وهللُا ي 19سػرة الشحل 16  ما ُتِدخُّ
عمشػف( لساذا قاؿ: )كما تُ  : ما تخفػف كما تطيخكف. لعل السقرػد حياؿ ىحه الشعسة.أؼ 

لكثخة الشاس  كف(دخّ ما تُ )عمشػف: قج تكػف في حكع: ما تُ  كف( تغشي عشيا؟دخّ مع أف )ما تُ 
 كتباعجىع في الدماف كالسكاف. 

 
 يْجعػَف ِمغ دوِف هللِا ال َيخمقػَف شيًئا وىع ُيخمقػَف "" والحيغ  20سػرة الشحل 16

 
. يجعػف مغ دكف هللا: األصشاـ. كفي قخاءة: َتْجعػف، بتاء ، يعبجكنيعيْجعػف: يْجعػنيع 

: أفسغ يخمق كسغ ال 17راجع اآلية : تعػد عمى األصشاـ، كىي غيخ عاقمة. الخصاب. ىع
 يخمق.

 
 ُيبعثػَف " أحياٍء وما َيذعخوَف أيَّافَ " أمػاٌت غيُخ  21سػرة الشحل  16

: ؼيو زيادة أمػات: أؼ الحيغ يجعػف مغ دكف هللا )األصشاـ( أمػات. أمػات غيخ أحياء 
أياف:  غيخ أحياء: األصشاـ قج تكػف مغ البذخ. (.2/382بياف كتػكيج )معاني القخآف لؤلخفر 

: أؼ ما يذعخكف أياف يبعثػف (. ك 522متى. كلعل أصميا: أؼ أكاٍف )تأكيل مذكل القخآف ص 
ف هللا )األصشاـ( أياف يبعث عابجكىا. ما يذعخكف: لعل مغ دك  يعكما يذعخ الحيغ يجعػن

 : ما يعمسػف.السعشى
 

ػُبيع ُمشِكخٌة وىع ُمدتكبخوَف " إليُكع إلٌو واحٌج فالحيَغ ال ُيؤِمشػَف باآلخخِة قم 22سػرة الشحل 16
" 
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قمػبيع مشكخة: أؼ قمػبيع غيخ  كال تعػد عمى القمػب.: تعػد عمى الحيغ ال يؤمشػف، ىع 
 ألدشتيع: يعشي: السشافقيغ.

 
وَف وما ُيْعِمشػَف إنَُّو ال يحبُّ السدتكبخيَغ "  " ال 23سػرة الشحل  16  جخـَ أفَّ هللَا َيعمُع ما ُيِدخُّ

 
: 19اآلية  عمشػنو. فيكنو كما يُ دخّ يُ : ما عمشػف كف كما يُ دخّ ًقا، ال شظ. ما يُ : حال جـخ 

 لساذا قاؿ: )كما ُيعمشػف(؟ أال يغشي عشو قػلو: )ما ُيدّخكف(؟عمشػف". كف كما تُ دخّ "وهللا يعمع ما تُ 
 لعل التقجيخ:

 ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف سػاء بدػاء. -
 ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف كبلىسا في عمع هللا سػاء. -

 وهللا أعمع.

 
 لع يقل: إنو يسقت السدتكبخيغ. : الكافخيغ السشكخيغ.السدتكبخيغ

 
 ربُّكع قالػا أساشيُخ األوليَغ "" وإذا قيَل ليع ماذا َأندَؿ  24سػرة الشحل 16

ما أصعب أف يػصف كتاب هللا : األمع الساضية. محيغ ال يؤمشػف باآلخخة. األكليغ: لليع 
 بيحا الػصف! ندأؿ هللا العاؼية.

  
ِخ أوزاَرىع كاممًة يػـَ الؿيامِة وِمغ أوزاِر الحيَغ ُيِزمُّػنيع بغي" ِلَيحسمػا  25سػرة الشحل  16

 عمٍع أال ساَء ما َيِدروَف " 
ك أكزار الزبلؿ كأكزار اإلضبلؿ : يحسمػف أكزار الكفخ بالسباشخة أك بالتدبب، أأؼ 

(. أما قػلو تعالى: "كال تدر كازرة كزر 149، كدفع إيياـ االضصخاب ص 259 أنسػذج ص)
(. 304زًرا ال مجخل ليا ؼيو كال تعمق )فتح الخحسغ ص ( فإنو يعشي ك 164)األنعاـ  أخخػ"
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(. بغيخ عمع: بيع. ما 2/619قيل )معاني القخآف لمشحاس : في األصل ىػ الحسل الثالػزر
 : ما َيِدركنو.َيِدركف 

 
القػاعِج َفَخخَّ عمييُع " قج َمَكَخ الحيَغ ِمغ َقبِميع فأتى هللُا ُبشياَنيع ِمَغ  26سػرة الشحل  16

 العحاُب ِمغ حيث ال َيذعخوَف " الدؿُف ِمغ فػِقيع وأتاىعُ 
نو : ىجمو مغ أساسو، كالسعشى أفخ. أتى هللا بشيانيع مغ القػاعج: كمكخ: قج تكػف بسعشى 

كقج عمع أف الدقف يخّخ  : لَع قاؿ ىحااستأصميع بالعحاب. مغ القػاعج: مغ قػاعجه. مغ فػقيع
الشكت عغ ىحا الدؤاؿ جػاباف: األكؿ: أنو لمتػكيج. الثاني: ليجّؿ أنيع كانػا تحتو ) مغ فػقيع؟
 : ال يعمسػف، ال يتػقعػف.(. ال يذعخكف: قج يكػف السعشى1/336لمسجاشعي 

 
" ثع يػـَ الؿيامِة ُيخدييع ويقػُؿ أيَغ شخكائَي الحيَغ كشتع ُتذاقُّػَف فييع  27سػرة الشحل  16

 ػا العمَع إفَّ الِخْدَي اليػـَ والدػَء عمى الكافخيَغ "قاَؿ الحيَغ أوتُ 
 

: السخالفة، ققػف، تخالفػف. كالسذاقة كالذقاؽ: تذااقػف : يعحبيع عحاًبا مييًشا. تذيخدييع 
: شق العرا بيشظ كبيشو. تكػف في شق غيِخ شق صاحبظ. يقاؿ العجاكة، السخاصسة، كىػ أف

ئع : ال نمتيغ، كأخح كل مشيسا شقػًا، كقالػاالعرا نرف كأصل ذلظ أنيع كانػا إذا تقاشعػا شقػا
 (.3/14ي قخاءة: شخكائْي )معجع القخاءات : كفحتى تمتئع ىحه العرا! شخكائيَ 

غ يجعػكع إلى التػحيج. كفي : تذاقػف األنبياَء أك السؤمشيغ فييع، أك تذاقػف مالتقجيخ 
: (. الحيغ أكتػا العمع14/136عاشػر قخاءة: تذاقػِف: تذاقػني، أؼ: تعانجكنشي )تفديخ ابغ 

 السؤمشػف.
  

َمَع ما كشَّا نعسُل ِمغ  28سػرة الشحل  16 " الحيَغ تتػفَّاىُع السبلئكُة ضاِلسي أنفِديع فألَقػا الدَّ
 هللَا عميٌع بسا كشتع تعسمػَف " ُسػٍء بمى إفَّ 
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كشتع؟ قالػا: كشا  اىع السبلئكة ضالسي أنفديع قالػا: ؼيعإف الحيغ تػف: "كفي مػضع آخخ 
 (. 97ياجخكا فييا" )الشداء : ألع تكغ أرض هللا كاسعة فتمدتزعفيغ في األرض. قالػا

ندلت في قـػ أسمسػا كلع يياجخكا، حتى خخج السذخكػف إلى بجر، فخخجػا معيع، فقتمػا  
 يـػ بجر.
َمع  ي في الفقو : يأتضالسي أنفديع: بعجـ اليجخة. ألقػا الدمع: أضيخكا االستدبلـ. الدَّ

ثسغ. ما كشا نعسل مغ سػء: أؼ بسعشى آخخ، كىػ بيع آجل، يتأجل ؼيو السبيع، كيتعجل ال
 : كشتع تعسمػف الدػء.كقالػا: ما كشا نعسل مغ سػء. بمى

اآلية الدابقة. بسا كشتع  صفة لمكافخيغ السحكػريغ في آخخالحيغ تتػفاىع السبلئكة:  
 (. ا كشتع تعسمػف عميعتعسمػف: مغ سػء. لع يقل: )إف هللا بس

 
           " فادخمػا أبػاَب جيشََّع خالجيَغ فييا فمبئَذ َمثػى الستكبخيَغ "  29سػرة الشحل  16

اإلقامة مع االستقخار. : ادخمػا أبػاب جيشع: ادخمػا جيشع مغ أبػابيا. مثػػ: مقاـ. الثَّػاء 
عشج أىل اإلعخاب: مفعػؿ بو. كقاؿ أبػاب: : الكافخيغ الحيغ تكبخكا فمع يؤمشػا. الستكبخيغ

 بعزيع: مفعػؿ بو عمى الدعة.
 

" وقيَل لمحيَغ اتَقػا ماذا َأندَؿ ربُّكع قالػا خيًخا لمحيَغ أحدُشػا في ىحِه الجنيا  30سػرة الشحل 16
 خِة خيٌخ ولشعَع داُر الستقيَغ "حدشٌة ولجاُر اآلخ

أندؿ ربكع قالػا  كإذا قيل ليع ماذافي الكافخيغ: " 24السؤمشيغ، كاآلية اآلية في  ىحه 
: )كقيل لع يقل". الستقيغ"أساشيخ األكليغ". في أكؿ اآلية قاؿ: "لمحيغ اتقػا"، كفي آخخىا: 

: ليع في لمستقيغ(. لع يقل: )كلجار اآلخخة أحدغ(. لع يقل: )كلشعع دار الحيغ اتقػا(. السعشى
: الجشة، كسا مغ حدشة الجنيا. دار الستقيغحدغ الجنيا حدشة، كفي اآلخخة حدشة، كحدشة اآلخخة أ

 سيأتي أكؿ اآلية البلحقة.
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َف " جشَّاُت َعْجٍف يجخمػَنيا تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر ليع فييا ما يذاؤو 31سػرة الشحل 16
 كحلَظ َيجدي هللُا الستقيَغ "

مخققة، بعج الجبللة : البلـ في لفع : إقامة. ما يذاؤكف: مغ ألػاف الشعيع. يجدؼ هللاعجف 
جخؼ( : )تَ قارفْ  (.لفاصمة في اآلية الدابقة. لع يقل: )تجخؼ تحتيا: نفذ اكدخ. الستقيغ

 جدؼ(.ك)يَ 
 

دخمػا الجشَة بسا " الحيَغ تتػفاىُع السبلئكُة شيبيَغ يقػلػَف سبلـٌ عميكع ا 32سػرة الشحل 16
 كشتع تعسمػَف "

ع. : أؼ يقػؿ السبلئكة ليأنفديع". يقػلػف غ تتػفاىع السبلئكة ضالسي الحي: "28قارف اآلية  
كسا  أـ بخحسة هللا كسا في القخآف : ىل يجخل اإلنداف الجشة بعسموادخمػا الجشة بسا كشتع تعسمػف 

؟ ال تشاقس، ألنو ال بج مغ عسل، ثع هللا يزاعف ثػاب العسل بخحستو حتى يؤىل في الحجيث
كعسل اإلنداف  صفًخا. بيا عفة لو يبقىصاحبو لجخػؿ الجشة. فمػ كاف العسل صفًخا فأؼ مزا

دة، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد صفخ، كلعل محجكد ميسا عطع، كؾيسة الجشة غيخ محجك 
 ىحا يفدخ الحجيث: ال يجخل الجشة أحج بعسمو.

 
" ىل َيشُطخوَف إال أْف تأتَييُع السبلئكُة أو يأتَي أمُخ ربَِّظ كحلَظ فعَل الحيَغ  33سػرة الشحل 16

 ولكْغ كانػا أنفَديع َيطِمسػَف "ِمغ َقبميع وما ضمسيُع هللُا 
أمخ  : عحاب ربظ، أك: مبلئكة السػت. أمخ ربظ: أؼ الكفار. تأتييع السبلئكةيشطخكف  

هللا: البلـ ىشا الـ مفخسة، بعج ضع )قارف اآلية الدابقة(. لع يقل: ربظ بالعحاب. ما ضمسيع 
 (.أنفديع كلكغ ضمسػا)كانػا يطمسػف أنفديع(. لع يقل: )

 
 َؽ بيع ما كانػا بِو يدتيدئػَف "" فأصاَبيع سيئاُت ما عِسُمػا وحا 34سػرة الشحل 16
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أصابيع سيئات  الديئة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكيخ. (.لع يقل: )فأصابتيع 
ؿ. حاؽ بيع ما كانػا بو يدتيدئػف: حاؽ بيع : ند ما عسمػا: أصابتيع سيئات أعساليع. حاؽ

 (.العحاب. لع يقل: )ما كانػا يدتيدئػف بو
 

ِمغ شيٍء نحُغ وال " وقاَؿ الحيَغ أشخكػا لػ شاَء هللُا ما عَبْجنا ِمغ دوِنِو  35سػرة الشحل 16
ْمشا ِمغ دوِنو ِمغ شيٍء كحلَظ فعَل الحيَغ ِمغ َقبميع فيل عمى ا ُسِل إال الببلُغ آباؤنا وال حخَّ لخُّ

 السبيُغ " 
يعمقػف شخكيع كأحكاميع عمى مذيئة هللا، كأنيع مدمػبػ اإلرادة. كيبيغ هللا تعالى أف ىحا  

إف عمى الخسل أال ييتسػا كثيًخا بيع كبأقػاليع ما فعمو أيًزا مغ سبقيع مغ السذخكيغ. كمغ ثع ف
: أؼ نحغ كال مشا مغ دكنو مغ شيءهللا. كال حخّ  كبسعتقجاتيع، عمييع فقط الببلغ، كاليجاية عمى

فيل عمى الخسل إال الببلغ : كحلظ قاؿ. ظ فعل(. كحلآباؤنا. لع يقل: )كحلظ فعل الحيغ قبميع
 يتػلى عقابيع.: أؼ عمى الخسل الببلغ وهللا السبيغ

 
" ولقج بعْثشا في كلِّ أمٍَّة رسػاًل أِف اعبُجوا هللَا واجتشبػا الصاغػَت فسشيع  36سػرة الشحل 16

ْت عميِو الزبللُة فديخوا في األرِض فانُطخوا كيَف كاَف عاؾبُة  َمغ ىجى هللُا ومشيع َمغ حقَّ
بيَغ "  السكحِّ

شع، الذيصاف، أك كل ما ُعبج مغ دكف : الرأف اعبجكا: يقػؿ ليع أف اعبجكا. الصاغػت 
 .256راجع البقخة ع مدتسج مغ الصػياف. هللا. كالريغة صيغة مبالغة، مثل ممكػت. كالمف

: سيحػا سياحَة نطٍخ (. سيخكا في األرضكمشيع مغ ضلَّ : )هللا. لع يقل : مغ ىجاه مغ ىجػ هللا
كيف كاف عاؾبة:  (.كانت عاؾبة(. لع يقل: ) كيف كيف كاف عاؾبة الزاليغع يقل: )كاعتبار. ل

 ىكحا في جسيع القخآف.
 

غ ُيِزلُّ وما ليع ِمغ " إْف تحِخْص عمى ُىجاىع فإفَّ هللَا ال َييجي مَ  37سػرة الشحل 16
 ناصخيَغ "
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كأف هللا تعالى يبيغ لشبيو صمى هللا عميو كسمع أف ىؤالء ميؤكس مشيع، كمغ ىجايتيع،  
تفيج اآلية تحخيس ىؤالء عمى اليجاية، كإشعارىع بأف ألنيع مرّخكف عمى الزبلؿ. كربسا 

لعل التقجيخ: ال َييجؼ يتجكا فإف هللا غشي عشيع. الخسػؿ يحخص عمى ىجايتيع، كبأنيع إذا لع ي
 (.لع يقل: )كما ليع مغ ناصخ مغ ُيِزلُّ نفدو.

 
بمى وعًجا عميِو حًقا  " وأقدسػا باهلِل َجْيَج أيساِنيع ال َيبعُث هللُا َمغ يسػتُ  38سػرة الشحل  16
 كغَّ أكثَخ الشاِس ال َيعمسػَف "ول

في كسعيع. ال يبعث هللا مغ  : حمفػا مجتيجيغ ؼيو أقرى ماأقدسػا باهلل جيج أيسانيع 
حًقا. : سيبعث هللا مغ يسػت كعًجا عميو خكف البعث باأليساف السغمطة. بمى: أؼ إنيع يشكيسػت

مشيع. عمى اإلنداف أال يتبع أكثخ الشاس، بل عميو أف يتبع : كىع كلكغ أكثخ الشاس ال يعمسػف 
ة كمزمَّة. كإذا أراد أف يتعمع فعميو أف يدعى كراء القميل الخػاص مشيع، فاألكثخية قج تكػف ضالّ 
 لع يقل: كلكشيع ال يعمسػف. اؿ.مغ العمساء، فالعمساء قمة كاألكثخية جيّ 

 
 كفخوا أنَّيع كانػا كاذبيَغ "  َيختمفػَف ؼيِو ولَيْعمَع الحيغَ " ِلُيبيَِّغ ليُع الحي  39سػرة الشحل 16

: بمى سيبعثيع كعًجا عميو حًقا ليبيغ ليع ... كإذا كاف الكفار أكثخية، ككانػا تقجيخ الكبلـ 
كاذبيغ، فاألكثخية كاذبة. فعمى اإلنداف أف يتحخػ الرجؽ كالرادقيغ، كىع قمة، كيجب البحث 

ر كيتطاىخكف بالعمع. لعل فدو ضحية لسغ يطيخكف كيحبػف الطيػ عشيع، كعميو أال يتخؾ ن
 (.الحؼ كانػا يختمفػف ؼيو. لع يقل: )كليعمسػا أنيع كانػا كاذبيغ : ليبيغ ليعالتقجيخ

 
 اُه أْف نقػَؿ لُو ُكْغ ؼيكػُف "" إنَّسا قػُلشا لذيٍء إذا أردن 40سػرة الشحل 16

لكغ اآلية أعع مغ كليذ صعًبا عمى هللا، ك ىحه اآلية جاءت في سياؽ أف البعث حق،  
 هللا يخمق األشياء في زمغ قجره صفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف. : فػًرا.ذلظ. ؼيكػف 
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ئشَّيع في الجنيا حدشًة  41سػرة الشحل 16 " والحيَغ ىاجخوا في هللِا ِمغ بعِج ما ُضِمسػا لُشَبػِّ
 خخِة أكبُخ لػ كانػا يعمسػَف " وألجُخ اآل
لششدلشَّيع، أك لشجديشَّيع. حدشة: ىي : ىاجخكا في سبيل هللا. لشبػئشَّيع: جخكا في هللاىا 

(. السعشى أف هللا يعػضيع 2/622مشحاس معاني القخآف لالشرخ. كقاؿ الذعبي: السجيشة السشػرة )
 :الجنيا كاآلخخة. لػ كانػا يعمسػف: ليذ السقرػد بيع: الحيغ ىاجخكا، بل السقرػدكيديجىع في 
لع يقل: )ىاجخكا في هللا بعَج ما  لػ كانػا يعمسػف: اآلخخة. ا، أك الكفار مشيع خاصة.الشاس عسػمً 

 (. : )كألجخ اآلخخة أحدغضمسػا(. لع يقل
 

 َغ صبخوا وعمى ربِّيع يتػكمػَف "" الحي 42سػرة الشحل 16
صبخ كتػكل بجؿ مغ الحيغ ىاجخكا في اآلية الدابقة. فالجياد يحتاج إلى  :الحيغ صبخكا 

تػكل فسغ الرعب أف يياجخ. لع يقل: )كتػكمػا عمى ربيع(. لع يقل: )كعمى كىجخة. كإذا لع ي
 عمى ربيع تػكمػا كيتػكمػف.بخكف ك رلعل التقجيخ: الحيغ صبخكا كي (.ربيع تػكمػا

 
كشتع َل الحكِخ إْف " وما أرسمشا ِمغ قبِمَظ إال رجااًل نػحي إلييع فاسألػا أى 43سػرة الشحل  16

 ال تعمسػَف "
: الخجاؿ، ال مغ الشداء. أىل الحكخ: أىل الكتاب. كفي قخاءةفالخسل كميع كانػا مغ  
 ُيػَحى.

 
َغ لمشاِس ما نُ  44سػرة الشحل  16 ْكَخ ِلُتبيِّ َؿ إلييع ولعمَّيع " بالبيِّشاِت والدُُّبِخ وأندلشا إليَظ الحِّ دِّ

 يتفكخوَف "
 : ىشا القخآف.   كتب اإلليية. الحكخالبيشات: السعجدات. الدُبخ: ال 
ت كالدُبخ إال رجااًل كما أرسمشا مغ قبمظ بالبيشاالتقجيخ: )نػحي إلييع بالبيشات كالدبخ(، أك ) 

"أرسمشا". لع يقل: )لعميع  :" أك بػلخ. الجار كالسجخكر متعمقاف بػ "نػحيإ (...نػحي إلييع
 (.يتفكخكف 
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َمَكخوا الديئاِت أف َيْخِدَف هللُا بيُع األرَض أو يأتَييُع " أفأِمَغ الحيَغ  45سػرة الشحل  16

 العحاُب ِمغ حيُث ال َيذعخوَف "
 

: خز الخدػؼ بالقسخ، شو خدػؼ القسخ، ككدػؼ الذسذ. قيليخدف: يخخؽ. كم 
ء، : الخدػؼ كالكدػؼ فييسا، إال أف الخدػؼ ذىاب جسيع الزػ يلكالكدػؼ بالذسذ. كق

: ال يعمسػف، ال يتػقعػف. تجؿ اآلية عمى أف العقػبة اإلليية عخكف كالكدػؼ ذىاب بعزو. ال يذ
ليدت مقترخة عمى اآلخخة، بل قج تشدؿ في الجنيا، كتكػف شجيجة جًجا. فعمى الطالسيغ مغ 
األفخاد كالجكؿ أف يشتبيػا. فإذا لع يدتصيع الزعيف أف يأخح بحقو مغ القػؼ فإف هللا يعيشو 

 اكيغ كاألعاصيخ كاألمخاض كغيخ ذلظ.بسعجداتو، مثل الدالزؿ كالبخ 
 

 تقمُِّبيع فسا ىع بُسعِجديَغ "  " أو يأخَحىع في 46سػرة الشحل  16
أسفارىع : في إؾباليع كإدبارىع، في نيارىع كليميع، في : بالعقاب، يعاقبيع. تقمبيعيأخحىع 

 : لشا، ال يعجدكنشا.   كمتاجخىع. ما ىع بسعجديغ
 

 ٍؼ فإفَّ ربَّكع لخؤوٌؼ رحيٌع "يأخَحىع عمى تخػُّ " أو  47سػرة الشحل  16
ؼ  كثسارىع، أك  شقُّز تجريجي في أمػاليع كزركعيع: تيأخحىع: بالعقاب، يعاقبيع. تخػُّ

غ الخػؼ، أك بأف ييمكيع كاحًجا بعج كاحج، أك بأف ييمظ كاحًجا ؼيخاؼ اآلخخ. فالتخػؼ إما م
 رأفة كرحسة. ولتجريج ؼي: لعل السعشى أف األخح بامغ الشقز. رؤكؼ رحيع

 
ئِل " أَولع يَخوا إلى ما خمَق هللُا ِمغ شيٍء َيتؽيَّأ ضبللػُُو عِغ اليسيِغ والذسا 48سػرة الشحل  16

ًجا هلِل وىع داخخوَف "  ُسجَّ
" بالجسع، ربسا لمجاللة عمى أف "اليسيغ" مفخد يقرج " بالسفخد، ك "الذسائلاليسيغجاء لفع " 

 (.1/505البخىاف بو الجسع أيًزا )كضح 
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 لع يقل: تتؽيأ ضبللو.  تسيل كتتحػؿ مغ جانب آلخخ. ضبللو: ضبلؿ الذيء.: يتؽيأ ضبللو 
     (.لع يقل: )عغ اليسيغ كالذساؿ

: صاغخكف. كلعمو أتى داخخكف كىع داخخكف: كىع: الزسيخ يعػد عمى قػلو: مغ شيء.  
" يتزسغ العاقل كغيخ العاقل، "شيءأفعاؿ العقبلء، أك أف لفع  بريغة العاقل ألف الدجػد مغ

 : مغ أشياء. تغميب في العخبية لمعاقل. مغ شيءكال
 

والسبلئكُة وىع ال  " وهلِل يدجُج ما في الدسػاِت وما في األرِض ِمغ دابَّةٍ  49سػرة الشحل 16
 يدتكبخوَف "

: قج يدتكبخكف : أؼ كالسبلئكة يدججكف. ال كالسبلئكةالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
(. ربسا ليشفي ئكة، أك عمى جسيع ما ذكخ. لع يقل: )مغ الجكاّب كالسبلئكةتعػد عمى السبل

أىل التفديخ العمسي مغ : تذسل البذخ. يقػؿ عصف السبلئكة عمى الجكاب. الجكابالعصف، 
: سبقت ىحه اآلية إلى تقخيخ كجػد أحياء تجّب عمى بعس الكػاكب في مجسػعتشا السعاصخيغ

 (.392يحاكؿ العمع الػصػؿ إليو اآلف )السشتخب ص  ذسدية أك خارج نصاقيا، كىحا ماال
 

 فػِقيع ويفعمػَف ما يؤَمخوَف "  " يخافػَف ربَّيع ِمغ 50سػرة الشحل 16
ك عمى جسيع ، أ)في اآلية الدابقة( : الزسيخ السدتتخ يعػد عمى السبلئكةيخافػف  

 : بو مشو.السحكػريغ. ما يؤمخكف 
 

 إلٌو واحٌج فإيَّاَي فارىبػِف " " وقاَؿ هللُا ال تتِخحوا إلييِغ اثشيِغ إنَّسا ىػ 51الشحل  سػرة16
مػجو لمشرارػ في األصل. : كال أكثخ، كاألكثخ مغ باب أكلى. لعل الخصاب إلييغ اثشيغ 

 .الع يقل: فإياه فارىبػ : أؼ فبل تخىبػا إال إياؼ. فارىبػِف: أصميا: فارىبػني. فإياؼ فارىبػف 
 

يُغ  52سػرة الشحل  16  واِصًبا أفغيَخ هللِا تتقػَف "  " ولُو ما في الدسػاِت واألرِض ولُو الجِّ
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اعة أك الخزػع دائًسا. قاؿ تعالى: : لو الصلو الجيغالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
لع : أؼ فكيف بعج ذلظ تخافػف غيخ هللا؟! (. أفغيخ هللا تتقػف 9"كليع عحاب كاصب" )الرافات 

 يقل: أفغيخه تتقػف.
 

ُخ فإليِو َتجأروَف "  53سػرة الشحل  16 كُع الزُّ     " وما بكع ِمغ نعسٍة فِسَغ هللِا ثع إذا مدَّ
 

 : عكذ الشعسة. أك فقخ أك قحط أك غيخ ذلظ. الزخّ  : سػء الحاؿ مغ مخضالزخّ  
: أؼ ال تجأركف إال الجعاء كالتزخع. فإليو تجأركف في : أفخط تجأركف: تتزخعػف. جأر 

لع يقل: إْف مّدكع  إليو. فيػ السشعع بالشعع كىػ الكاشف لمشقع. فكيف ال تعبجكنو كال تػحجكنو؟!
 الزّخ.

 
َخ عشكع إذ 54سػرة الشحل 16  ا فخيٌق مشكع بخبِّيع ُيذخكػَف "" ثع إذا كذَف الزُّ

ء، كتذخكػف بو بعج أنكع تػحجكف هللا عشج كقػع الببل: رفع الببلء. السعشى كذف الزخّ  
 (.تذخكػف ثع إذا َكذف الزخَّ عشكع إذا أنتع بخبكع رفعو. لع يقل: )يذخكػف بخبيع(. لع يقل: )

 
 يشاىع فتستَّعػا فدػَؼ تعمسػَف "" ليكُفخوا بسا آت 55سػرة الشحل 16

أف يذكخكا.  مغ نقع، ليكفخكا بجؿ: بسا آتيشاىع مغ نعع كأزحشا عشيع ليكفخكا بسا آتيشاىع 
بكع مغ عحاب. لع يقل:  ما سػؼ يحلّ  :فتستعػا فدػؼ تعمسػف: تيجيج. فدػؼ تعمسػف 

 تستعػا فدػؼ تعمسػف.فيقاؿ ليع ؼلع يقل:  (.عمسػف فميتستعػا فدػؼ ي)
 

لُتدألغَّ عسَّا كشتع " ويجعمػَف ِلسا ال َيعمسػَف نريًبا مسا رزقشاىع تاهلِل  56سػرة الشحل 16
 تفتخوَف " 
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قجمػف إلييا. نريًبا مسا : أؼ لؤلصشاـ التي ال يعمسػف أنيا ال تشتفع بسا يلسا ال يعمسػف  
 : تختمقػف مغ كحب.ع هللا بشفدو. تفتخكف : أقدثسار كأنعاـ تقخًبا إلييا. تاهللزركع ك  رزقشاىع: مغ

 آلخخة عسا كشتع تفتخكف في الجنيا.لعل التقجيخ: لُتدألّغ في ا لع يقل: عّسا تفتخكف.
 

 اِت سبحاَنُو وليع ما َيذتيػَف "" ويجعمػَف هلِل البش 57سػرة الشحل 16
 غشي عغ وهللا !البشات، كليع البشػف كسا يذتيػف  يجعمػف السبلئكة بشات هللا، فمو سبحانو 

 (. البشات كالبشيغ. لع يقل: )كليع البشػف 
 
َخ أحُجىع باألنثى ضلَّ  58سػرة الشحل 16  ا وىػ كطيٌع " " وإذا ُبذِّ  وجُيُو ُمْدَػدَّ

خ(. كىػ: أؼ أحجىع، كليذ كجيو. كطيع  : : حبيذ الػيع. كطع غيطولع يقل: )فإذا ُبذِّ
 (. مدػًدا اسػدَّ كجيو كضلّ حبدو كلع يطيخه. لع يقل: )

 
ُو في" َيتػارى ِمَغ القػـِ ِمغ  59سػرة الشحل  16 َخ بِو أُيسِدكُو عمى ُىػٍف أـ َيُجسُّ  ُسػِء ما ُبذِّ

 التخاِب أال ساَء ما يحكسػَف " 
و في التخاب: حًيا )كأد البشات(. أال ساء يتػارػ: يختفي، يدتتخ خجبًل. ُىػف: ىػاف. يجسّ  

: ما ىحا السشصق، كما ىحه السحاكسة؟! األحكاـ تؤخح مغ هللا كليذ مشيع. فشعع ما يحكسػف 
 لحكع حكع هللا، كبئذ الحكع حكسيع.ا
 

ػِء وهلِل الَسث 60سػرة الشحل  16 ُل األعمى وىػ العديُد " لمحيَغ ال يؤمشػَف باآلخخِة َمثُل الدَّ
 الحكيُع "
ف لو صاحبة : الرفة القبيحة مغ الجيل كالكفخ، أك كْصُفيع هللَا تعالى بأمثل الدػء 

السعشى أف أحكاـ الكافخيغ سيئة، كأحكاـ هللا ىي السثل : الرفات الحدشى. ككلًجا. السثل األعمى
 األعمى.
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ُخىع إلى  61سػرة الشحل 16 " ولػ ُيؤاِخُح هللُا الشاَس بطمِسيع ما تخَؾ عمييا ِمغ دابٍَّة ولكْغ يؤخِّ
 تأِخخوَف ساعًة وال يدتقِجمػَف "أجٍل مدسَّى فإذا جاَء أجُميع ال َيد

: عمى األرض، كىي بالعقػبة(. ضمسيع: كفخىع، شخكيع. عمييايؤاخح: يعاقب )يعاجل  
يخ : يفيج أف كل كاحج يختكب الطمع، كبتأخيخد ذكخىا. ما تخؾ عمييا مغ دابةمفيػمة كلػ لع 

ي الجنيا، أك أجل اآلخخة. يؤخخىع: يؤجميع. ال : أجل محجد فالعقاب عشو قج يتػب. أجل مدسى
: يدتقجمػف ساعة. كالداعة: ىشا تعشي المحطة. السعشى : أؼ كاليدتأخخكف: عشو. كال يدتقجمػف 

 ال يتأخخكف عشو لحطة كال يتقجمػف. فيػ أجل محجد بجقة بالغة.
كلػ يؤاخح هللُا الشاَس بسا كَدبػا ما تخَؾ عمى ضيخىا ِمغ دابَّة كلكْغ كفي مػضع آخخ: " 

ُخىع إلى أجٍل مدسَّى فإذا جاَء أجُميع فإفَّ هللَا كاف  (. 45بادِه بريًخا" )فاشخ بع ُيؤخِّ
 

" ويجعمػَف هلِل ما يكخىػَف وترُف ألدشُتيُع الكِحَب أفَّ ليع الُحْدشى ال  62سػرة الشحل  16
 ُع الشاَر وأنَّيع ُمْفَخشػَف " َجَخـَ أفَّ لي

(. شات، كيجعمػف ألنفديع ما يحبػف )مغ البشيغيجعمػف  ما يكخىػف: يجعمػف  الب 
" قج كرد بالسقابل في الحدشى: الجشة، السيسا كأف لفع "الشاريجعمػف  ما يكخىػف ألنفديع. 

 الجسمة التالية.
، أك حًقا )الكتاب لديبػيو : لقج َحقَّ أف ليال َجَخـَ   : (. ُمفَخشػف 3/138ع الشاَر، أك استحقَّ

مػف. كلعل التقجيخمُ   : كأنيع إلييا ُمفَخشػف.قجَّمػف، معجَّ
*** 

 محق باآلية:م
 ترف ألدشتيع الكحب

 .116انطخ أيًزا اآلية 

 قاؿ بعس السفدخيغ:
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 ترف: تقػؿ.

 ، كالبغػؼ، كالقخشبي(. 62)الصبخؼ في اآلية 

 لكغ ىحا ال يكفي لفيع العبارة القخآنية.

 ىي أبمغ مغ ىحا بكثيخ.

 القخآف ندؿ بمغة العخب.

 كىع يقػلػف: كجييا يرف الجساؿ!

 ألدشتيع ترف الكحب!كىشا في اآلية: 

 كالدمخذخؼ أفزل مغ بّيغ ىحا. 

 كعشو نقل السفدخكف: الخازؼ، كأبػ حياف، كاأللػسي، كابغ عاشػر. 

 مشيع مغ أحاؿ عمى الدمخذخؼ، كمشيع مغ لع ُيحل!

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441رمزاف  21

 ـ2020أيار  14

 
ديََّغ ليُع الذيصاُف أعساَليع فيػ " تاهلِل لقج َأرسمشا إلى أمٍع ِمغ َقبِمَظ ف 63سػرة الشحل 16
 يُع اليػـَ وليع عحاٌب أليٌع " وليُّ 
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( إلى ، قَدع. أرسمشا إلى أمع مغ قبمظ: لعل التقجيخ: أرسمشا مغ قبمظ )رسبلً : وهللاِ تاهللِ  
: فالعسل قج يكػف لؤلمع. زيغ ليع الذيصاف أعساليع : أؼل: )إلى أمع قبَمظ(. فديغ ليعأمع. لع يق

بو حتى يبجك لو حدًشا. فيػ كلييع: أؼ فالذيصاف كلكغ الذيصاف يجّسمو في عيغ صاحسيًئا 
 : أؼ في الجنيا كاآلخخة.: في الجنيا، أك في اآلخخة. كليعكلييع. اليـػ

 
ِو وىًجى ورحسًة " وما أندلشا عميَظ الكتاَب إال ِلُتبيَِّغ ليُع الحي اختمفػا ؼي 64سػرة الشحل 16

 لقػـٍ يؤمشػَف "
غ األحكاـ، كالبعث كغيخه. يؤمشػف: يؤمشػف بو. : مكتاب: القخآف. الحؼ اختمفػا ؼيوال 
. بيَّغ صفتيع (إال بياًنا كىًجػ كرحسًة. لع يقل: )كرحسة ليع: كما أندلشا عميظ الكتاب التقجيخ

 ( كراعى الفاصمة.)أضيخ السزسخ
 

في ذلَظ  األرَض بعَج مػِتيا إفَّ " وهللُا أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأحيى بِو  65سػرة الشحل 16
 آليًة لقػـٍ َيدسعػَف "

 . خ تاـ، كالساء مغ الدساء: جشاس غيالدساء كالساء 
 ، يدسعػف  يدسعػف: سساع تجبخ كتأمل :األرض مغ بعِج مػتيا(. يدسعػف فأحيى بو لع يقل: )

 اآليات كيؤمشػف بيا. 
 

ـٍ  66سػرة الشحل  16 ـِ لِعْبخًة ُندؿيكع مسا في بصػنِو ِمغ بيِغ َفْخٍث ود لبًشا " وإفَّ لكع في األنعا
 خالًرا سائًغا لمذاربيَغ "

 لع يقل: 

 .21بصػنيا، كسا في سػرة السؤمشػف 

 لع يقل:
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 مسا في بصػف إناثيا، ألف ذكػرىا ال لبغ ليا.

 لع يقل:

 كل كاحجة مشيا متعجدة البصػف. مسا في بصػف كّل مغ إناثيا، ألف

*** 

 لساذا بصػنو: ال أعمع حتى اآلف.

 كال أكافق عمى ما ذكخه السفدخكف مغ تكمفات عجيبة، مشيا:

 في بصػف ما ذكخنا. -
 . التحكيخ: يعػد لكمسة )بعس(.إذ الحكػر ال ألباف ليا ا،ما في بصػف بعزي -
*** 

 في مػضع آخخ: مسا في بصػنيا:

سَّا ِفي ُبُصػِنَيا َكَلُكْع ِفيَيا َمَشاِفُع َكِثيَخٌة َكِمْشَيا َتْأُكُمػَف()َكِإفَّ َلُكْع فِ  ـِ َلِعْبَخًة نُّدِؿيُكع مِّ سػرة  ي اأْلَْنَعا
 .21السؤمشػف 

*** 

: أسقى، كسقى. اللة عمى قجرتشا الجؾيقة. ندؿيكع: قخغ بزع الشػف كفتحيا، مغ: لجرًسا كدلعبخة
بعزيع  : ىسا بسعشى كاحج، كميد(. كقيل76شخاًبا شيػًرا" )اإلنداف ؿ تعالى: "كسقاىع ربيع قا

: إذا جعمت (. يقاؿ: سقيتو: إذا ناكلتو ليذخب. أسقيتو2/236بيشيسا تسييًدا دؾيقػًا )عسجة الحفاظ 
 (.1/337يذخبو دائًسا، مغ نيخ أك غيخه )الشكت لمسجاشعي  لو ماءً 
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: غيخ ػف في الَكِخش )بػزف الَكِبج(. خالًراى بعزيع فقاؿ: ىػ ما يك: ُخْخء. ككشّ َفْخث 
ممػث بَفْخث كال دـ، لػًنا كال رائحة كال شعًسا. كالسعشى أف بصغ األنثى مغ الحيػاف أك اإلنداف 
ؼيو فخث كدـ كلبغ، كلكلٍّ قشاتو كمػضعو، كبعس ىحا مدتقحر، أؼ غيخ قابل لؤلكل أك الذخب، 

 في خمقو، كسا أنو إعجاز عمسي، ألنو سابق كبعزو شيب كنافع كالمبغ. كىحا مغ إعجاز هللا
 عمى العمع الحجيث. 

كىحا يذبو الشبات أيًزا، حيث يدتسج غحاءه مغ التخبة كالساء كالدساد. كقج يكػف الدساد  
مغ ركث الحيػاف، كمع ذلظ فإف الشبات مغ ثسخ أك زرع يخخج شيًبا لحيًحا نافًعا. لكغ يجب 

(. كليحا مغ سػء االستعساؿ )استعساؿ شيء في غيخ محموؿ بالشدب، أك الححر مغ اإلخبل
 : سيل الجخػؿ كاالنحجار.ػط  في السػاضع الدراعية. سائًغانييشا في الدشَّة عغ التبػؿ أك التغ

  
" وِمغ ثسخاِت الشخيِل واألعشاِب تتخحوَف مشُو َسَكًخا وِرزقػًا حدًشا إفَّ في  67سػرة الشحل  16

 َف "ذلظ آليًة لقػـٍ َيعمسػ
مغ عريخه، أك مغ عريخىا. : "مشو" :(، أؼ مغ الثسخات. كربسا يكػف السقرػد بػلع يقل: )مشيا

 : َسَكًخا
 : الخلّ الدكخ: ما يدكخ، كالخزؽ الحدغ -
 : ما أحّل، كىػ قػؿ ابغ عباس كغيخه.ُحخِّـ مغ الذخاب، كالخزؽ الحدغ : ماالدكخ -
(. 1/338)الشكت لمسجاشعي : ما حبل شعسو مغ شخاب كغيخه، كىػ قػؿ الذعبي الدكخ -

 : ىشا حبلؿ أك عاـ، كالدكخ في القػليغ األكليغ حخاـ.الدكخ
: تتخحكف مغ ىحه خسًخا غيخ حدغ. رزًقا حدًشا: حبلاًل، مثل: الخشب كالتسخ كالدبيب. أؼ

صػفة عمى "ثسخات" أـ عمى غ. األعشاب: ىل ىي معالثسخات ما ىػ غيخ حدغ كما ىػ حد
: لمعمساء. في اآلية إعجاز عمسي، كىػ مًعا مغ "الشخيل"؟ آلية: لسعجدة، إلعجاًزا. لقـػ يعمسػف 

لقػـ يعمسػف" ؼيو تشبيو عمى ىحا  كإعجاز هللا في مخمػقاتو. كقػلو: " قبيل إعجاز هللا في قخآنو،
 ". اإلعجاز "العمسي
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(، كإما أنيا ندلت قبل تحخيع ة( كليدت إباحة )مقػلة معياريةآلية إما أنيا خبخ )مقػلة كصؽيكا 
 الخسخ. كقج تكػف ىحه ىي السخحمة األكلى مغ مخاحل التجرج في تحخيع الخسخ.

: فييسا إثع كبيخ كمشافع لمشاس، : "يدألػنظ عغ الخسخ كالسيدخ، قلكالسخحمة الثانية 
 (.219البقخة " )مغ نفعيسا كإثسيسا أكبخ

أنتع سكارػ حتى تعمسػا ما يا أييا الحيغ آمشػا ال تقخبػا الربلة ك : "ثالثةكالسخحمة ال 
 (.43" )الشداء تقػلػف 
يا أييا الحيغ آمشػا إنسا الخسخ كالسيدخ كاألنراب كاألزالـ رجذ مغ : "كالسخحمة الخابعة 

كالبغزاء في عسل الذيصاف فاجتشبػه لعمكع تفمحػف، إنسا يخيج الذيصاف أف يػقع بيشكع العجاكة 
 (.91 -90 كعغ الربلة، فيل أنتع مشتيػف" )السائجة الخسخ كالسيدخ، كيرجكع عغ ذكخ هللا

خيع الخبا، أيًزا عمى أربع كمثل ىحا التجرج في تحخيع الخسخ ىشاؾ أيًزا تجرج في تح 
   .بيغ العمساء ؼيو اختبلؼلكغ ، مخاحل

كمغ ثسخات ا كرزًقا حدًشا(. لع يقل: )خيل كاألعشاب سكخً كتتخحكف مغ ثسخات الشلع يقل: ) 
"مشو"، كلع يقل:  :"، كقاؿمغ(، كخر حخؼ الجخ "عشاب تتخحكف َسكًخا كرزًقا حدًشاالشخيل كاأل

 :"مشيا". قاؿ بعزيع
 الياء تعػد عمى السحكػر. -
 (.1/339سخ" سػاء )الشكت لمسجاشعي الثالياء تعػد عمى معشى "الثسخات"، ألف "الثسخات" ك " -
 

لذجِخ ومسا " وأوحى ربَُّظ إلى الشحِل أِف اتِخحي ِمَغ الجباِؿ ُبيػتػًا وِمَغ ا 68سػرة الشحل  16
       َيْعِخُشػَف " 

: اإلعبلف بالذيء في خؽية، ؼيقع ذلظ باإللياـ أكحى إلى الشحل: أليسيا. كأصل الػحي 
: أؼ يعخش الشاس يعخشػف (. 2/628الكبلـ الخفي )معاني القخآف لمشحاس كباإلشارة كبالكتابة كب

مشيسا بحلظ الرتفاعو. كفي  : العخير، كالعخش. سسي كلػَْخـ أك بشاء أك خمية نحل. كمشومغ ك
 (.  غة أخخػ. لع يقل: )كمغ العخائر: يعُخشػف، بزع الخاء، لقخاءة

 



1144 

 

ُج ِمغ ُبصػِنيا شخاٌب " ُثعَّ ُكِمي ِمغ كلِّ الثسخاِت فاْسُمكي ُسُبَل ربِِّظ ُذُلبًل َيْخخُ  69سػرة الشحل  16
 في ذلظ آليًة لقػـٍ يتفكَّخوَف "مختمٌف ألػاُنُو ؼيِو شفاٌء لمشاِس إفَّ 

مستيغ في البلـ كالياء/ الكدخة )اإلتقاف : جشاس، كاالختبلؼ بيغ الكمي"، "كل"كُ  " 
3/311 .) 

بل  كغيخ خائق كالكيؽيات : لعل السعشى ال يقترخ عمى الصخؽ، بل يذسل أيًزا الصالدُّ
: سبيل َذلػؿ، سبل ُذُلل، أؼ ذلظ. ُذلبًل: محلمة. قاؿ الشحاس: كىػ إما لمدبل أك لمشحل. يقاؿ

 (.2/628ل فالسعشى أنيا مشقادة مدخَّخة )معاني القخآف لمشحاس سيمة الدمػؾ. فإف كانت لمشح
: لع يحجد مغ أؼ ناحية مغ البصغ يخخج العدل. رجعت إلى كتاب حداف شسدي بصػنيا 

 -بشقل قجيع عغ القخشبي )  صفحة، كلكشو اكتفى 230عغ العدل، كىػ يقع في أكثخ مغ  باشا
( بأنو يخخج مغ أفػاه الشحل، كعغ عمي رضي هللا عشو بأنو مغ غيخ األفػاه. ككشت ىػ671

 أتسشى أف أعخؼ ذلظ بجقة، ألىسيتو في الدياؽ القخآني لآليات. 
 كبيحا يخخج.  : ىشاؾ قبل ىحا الفعل مححكؼ تقجيخه: يخخج 
و. كلعل الدبب أنو ال يقترخ عمى العدل، بل يذسل أيًزا مشتجات شخاب  : لع يدسِّ

سع، الدع، العكبخ، حبػب المقاح : الغحاء السمكي، الذخخػ لع تكغ معخكفة في عرخ الشدكؿأ
 (.140، اإلعجاز العمسي ص 80عدل ص معجدة االستذفاء بال)

ى المػف، بل يستج ليذسل الصعع كالخائحة كالمدكجة : ال يقترخ السعشى عممختمف ألػانو 
 كالرفاء كاألصشاؼ كاألنػاع السختمفة باختبلؼ األزىار، كغيخ ذلظ.

ي، اتخحؼ، ُكمِ أف خصاب الشحل جاء بريغة التأنيث: )يبلحع في ىحه اآلية كالتي قبميا  
ُل ادخمػا مداكشكع" مػضع آخخ جاء خصاب الشسل محكًخا: "يا أييا الشس (. كفياْسُمكي، بصػنيا

جاء خصاب العشكبػت بريغة التأنيث: "كَسثِل العشكبػِت اتخحْت (. كفي مػضع ثالث 18)الشسل 
(، كالسقرػد التالذغاذلظ ألف السقرػد بالشحل في اآلية: العامبلت )(. 41بيًتا" )العشكبػت 

 بالشسل الحكػر كاإلناث، كالسقرػد بالعشكبػت األنثى ألنيا ىي التي تبشي البيت. 
: ألف غالبية الشحل مغ اإلناث، كتتخأسيع ممكة، كالحكػر عجدىع قاؿ بعس الباحثيغ السعاصخيغ
، 75معجدة االستذفاء ص مؿيح السمكة، كسخعاف ما يسػتػف )قميل، كيقترخ دكرىع عمى ت
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(. لكغ ىحا غيخ مدّمع، ألف قػاعج المغة العخبية تقزي بسخاشبة 139ز العمسي ص اإلعجا
 ىؤالء بريغة التحكيخ إذا اجتسع الحكػر كاإلناث.

عالى استعسل في اآلية صيغة الجسع: "بصػنيا" )معجدة االستذفاء ص كسا قاؿ بأف هللا ت 
أف الشحل جسع، كجسع البصغ (، مع )بصشيا :ًزا غيخ مدّمع، فيل يخيج أف يقاؿ(، كىحا أي80

 بصػف! 
 

" وهللُا خمقكع ثعَّ يتػفَّاكع ومشكع َمغ ُيَخدُّ إلى أْرذِؿ العُسِخ لكي ال يعمَع بعَج  70سػرة الشحل  16
 شيًئا إفَّ هللَا عميٌع قجيٌخ " عمعٍ 

.أرذؿ العسخ   : أردأ العسخ، أك اليـخ
عمع، سا كاف في صغخه، أك يشدى ما : يعػد جاىبًل في كبخه كلكي ال يعمع بعج عمع شيئػًا 

 (.78مغ بصػف أمياتكع ال تعمسػف شيًئا" )الشحل وهللا أخخجكع أك ال يديج عمسو. قاؿ تعالى: "
 

الذيخػخة، كبعزيع يسػتػف قبل  : كيفيع مشيا أف بعس الشاس يبمغػف سغّ قاؿ: "كمشكع" 
ذلظ. كىع يتفاكتػف في ذلظ، ؼبعزيع يبمغ الثسانيغ مثبًل، كبعزيع يبمغ السائة أك غيخ ذلظ، 

ة ال يعمع بعج عمع شيًئا؟ لع يقل: لكغ ىل يفيع مغ اآلية أف مغ بمغ سًشا معيشة مغ الذيخػخ
 (.)لكي ال يعمع مغ بعج عمع شيًئا

 
ل بعَزكع عمى بعٍس في الخزِؽ فسا الحيَغ ُفّز "  71سػرة الشحل  16 ي وهللُا فزَّ مػا ِبخادِّ

 سػاٌء أفبشعسِة هللِا َيجحجوَف "رزِقيع عمى ما ممكْت أيساُنيع فيع ؼيِو 
 (. ؿ كالجاه كالعقل كالعمع كالػلج )التفاكت في األرزاؽ: فاكت بيغ الشاس في الساأؼ 
يا في الخزؽ. كأف السعشى أف السفاضمة في كالديج ال يخّد رزقو عمى عبجه حتى يتداك  

األرزاؽ مذخكعة، كالسداكاة مسشػعة. فالدكاة مثبًل ليذ مغ مقاصجىا أف تداكؼ بيغ الغشي 
كالفقيخ، بل السقرج أف يتشازؿ الغشي عغ جدء مغ مالو ليدج حاجة الفقيخ، ال ليجعل الفقيخ 

 الحاجة. سا السقرػد سجّ عمى نفذ مدتػاه مغ الغشى. أؼ ليذ السقرػد اإلثخاء، إن
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أك أف الديج ال ُيذخؾ عبجه في رزقو، ليكػنا سػاًء، كالديج كالعبج ليدا سػاًء، فكيف  
 يجػز لمعباد أف يذاركػا هللا في ممكو؟ أليذ ىحا مغ الجحػد؟     

 
وَحَفجًة " وهللُا جعَل لكع ِمغ أنفِدكع أزواًجا وجعَل لكع ِمغ أزواِجكع بشيَغ  72سػرة الشحل  16

 َيكفخوَف "  ورزقكع ِمَغ الصيباِت أؼبالباشِل ُيؤمشػَف وبشعسِة هللِا ىع
خمق حػاء مغ ضمع آدـ. كقاؿ غيخه: مغ جشدكع )معاني  : أؼمغ أنفدكع: قاؿ قتادة 

ًدا آخخ مغ غيخ جشدو. (. فاإلنداف ال يتدكج الجغ كال الحيػاف كال جش2/630القخآف لمشحاس 
: مرصمح اقترادؼ فييا أقػاؿ أخخػ مختمفة. الصيباتكأحفاًدا. كلمسفدخيغ  : أكالًدابشيغ كحفجة

األصشاـ. كبشعسة هللا  :ؿ، خبلؼ الخبائث السحخمة. الباشلإسبلمي بسعشى الدمع الصيبة الحبل
كبشعسة هللا نعسة هللا آلمشػا باهلل. لع يقل: )كبشعسة هللا يكفخكف(. لع يقل: ) : لػ شكخكاىع يكفخكف 
 أؼبالباشل(. لع يقل: )أفيؤمشػف بالباشل كيكفخكف بشعسة هللاع يكفخكف(. لع يقل: )ىع أنفدي

 (.تؤمشػف كبشعسة هللا أنتع تكفخكف 
   

واألرِض شيًئا  " ويعُبجوَف ِمغ دوِف هللِا ما ال يسمُظ ليع ِرزًقا ِمَغ الدسػاتِ  73سػرة الشحل  16
 وال يدتصيعػَف "

عمى  : مشرػبليع رزًقا: أؼ يعبجكف األصشاـ. شيًئاغ دكف هللا ما ال يسمظ يعبجكف م 
"رزًقا".  :السرجر، أؼ: ال يسمظ ليع ممًكا، أؼ: شيًئا مغ السمظ. قاؿ األخفر: شيًئا: بجؿ مغ

معاني القخآف كػف رزًقا قميبًل كال كثيًخا، أك: ال يسمكػف أف يخزقػا شيًئا ): ال يسمكىػ في معشى
معاني القخآف لمشحاس ال يسمكػف أف يخزقػىع شيًئا ) أؼ: (. كقاؿ الشحاس2/384لؤلخفر 

2/631.) 
"، كىػ قػؿ البرخييغ، ألف ب الجر السرػف مغ قاؿ إنو بجؿ مغ: "رزقػًاكخصأ صاح 

سعمـػ أف الخزؽ (، كال تأكيج، إذ الأك لمتأكيج، كىحا ليذ ؼيو بياف )ألنو أععالبجؿ يأتي لمبياف 
: ما (. لعل التقجيخ1/339كقارف الشكت لمسجاشعي  ،7/266الجر السرػف شيء مغ األشياء )

رض كال يسمكػف ليع شيًئا. شيًئا: كقج يكػف معشاىا: أبًجا، ال يسمظ ليع رزًقا مغ الدسػات كاأل
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غ األرض. ال : أؼ ال مغ  الدسػات كال مإشبلًقا. لع يقل: )كال يدتصيع(. مغ الدسػات كاألرض
الدسػات بالجسع، كاألرض  ، كال يدتصيعػنو لػ أرادكا.: ال يسمكػف الخزؽ يسمكػف كال يدتصيعػف 

  بالسفخد.
 

 " فبل َتْزِخبػا هلِل األمثاَؿ إفَّ هللَا َيعمُع وأنتع ال تعمسػَف " 74سػرة الشحل 16
 

مع : ألف هللا ال مثل لو. كأف السخاد ال تدسُّػا الرشع إلًيا. إف هللا يعال تزخبػا  األمثاؿ 
: عمع هللا غيخ محجكد، كعمسكع محجكد، كندبة السحجكد إلى البلمحجكد صفخ، كأنتع ال تعمسػف 

. كأنتع ال كغيخه : ضخب األمثاؿيعمع ، كالرفخ لع يخد في القخآف.ع هللا صفخأؼ عمسكع إلى عم
 : ضخبيا كسا يعمسيا ىػ. كفي اآليتيغ التاليتيغ سيزخب هللا األمثاؿ.  تعمسػف 

 
َمثبًل عبًجا مسمػًكا ال يقِجر عمى شيٍء وَمغ رزقشاُه مشَّا ِرزًقا  " ضخَب هللاُ  75سػرة الشحل 16

 حَدًشا فيػ ُيشِفُق مشُو ِسخِّا وَجْيًخا ىل يدتػوَف الحسُج هلِل بل أكثُخىع ال يعمسػَف " 
ر عمى شيء ألنو مسمػؾ غيخ مالظ )فقيخ ضخب هللا مثبًل بالعبج كالديج، العبج ال يقج 

: أؼ غشي الديج. يشفق مشو سًخا كجيًخا: السالظ الحخ الرزًقا حدًشا غيخ غشي(. مغ رزقشاه مغ
ج فكيف يكػف شخيًكا ؟! لع يقل: يشفق مشو عمى عبيجه كغيخىع كيف يذاء. فالرشع مثل العب

دتػؼ : ىل ي(. ىل يدتػؼ الديج كالعبج، أك "ىل يدتػكف" حسبًل عمى السعشى)ىل يدتػياف
 : لكغ.أؼ ال يدتػياف أك ال يدتػكف. بل: قج تكػف بسعشى :الدادة كالعبيج؟! الحسج 

  
" وضخَب هللُا َمثبًل َرُجميغ أحُجىسا أبكُع ال يقِجر عمى شيٍء وىػ َكلّّ عمى  76سػرة الشحل  16

ْيُو ال يأِت بخيٍخ ىل يدتػي ىػ وَمغ يأمُخ بالعجِؿ وىػ عمى صخاٍط مدتؿيٍع "   َمػالُه أيشسا ُيَػجِّ
 

"، كفي اآلية الدابقة: ال يعقل كال يشصق. في ىحه اآلية: "أبكع ال يقجر عمى شيء :أبكع 
". فالعجد صفة ىشا لؤلبكع، كىشاؾ لمعبج. كالرشع مثل األبكع ال ػًكا ال يقجر عمى شيءعبًجا مسم"
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اؼ، ثقيل، عالة. كمغ يأمخ : بفتح الكػف إلًيا أك شخيًكا ؟! كَػلّّ يقجر عمى شيء، فكيف يك
ـد : مغ أدكات السجازاة، كتجبالخيخ كالعجؿ، كىػ هللا. أيشسا : كمغ يأمخعجؿ: لعل التقجيخبال

(. ذكخ اآلخخ في معخض يأمخ بالعجؿ كىػ عمى صخاط مدتؿيعكاآلخخ فعميغ. لع يقل: )
 السفاضمة ال في معخض الػصف كالتفريل. 

 ".ى شيءعبًجا مسمػًكا ال يقجر عم ضخب هللا مثبلً : "في اآلية الدابقة -
 ضخب هللا مثبًل رجميغ أحجىسا أبكع ال يقجر عمى شيء".: "في ىحه اآلية -

: ال بالساؿ. كيفيع مغ اآلية الحالية : ال يقجر عمى شيء مسا يتعمقيفيع مغ اآلية الدابقة 
 (.يقجر عمى شيء مسا يتعمق بالشصق )األمخ بالسعخكؼ

 
" وهلِل غيُب الدسػاِت واألرِض وما أْمُخ الداعِة إال كَمْسِح الَبَرِخ أو ىػ  77سػرة الشحل  16

 أقخُب إفَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "  
 

الحؼ يشكخه السذخكػف.  : الؿيامة أك البعثالداعةالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
: إذا أبرخت لسعانو، كىػ أسخع األشياء : سخعة الشطخ، كأصمو مغ: لسحت البخؽَ لسح البرخ

عة إال كمسح البرخ أك ىػ أقخب. كلعل السعشى أف هللا إذا أمخ بالداعة ازكااًل. كما أمخ الد
: تعػد عمى أمخ الداعة، كليذ غ لسح البرخ. لع يقل: )أك ىي أقخب(. ىػفدتقع فػًرا بأسخع م

األصشاـ ال تقجر عمى شيء. كغيخىا، ك : عمى الداعة الداعة. إف هللا عمى كل شيء قجيخعمى 
 (. لع يقل: )إف هللا قجيخ عمى كل شيء

 
" وهللُا أخخجكع ِمغ ُبصػِف أمياِتكع ال َتعمسػَف شيًئا وجعَل لكُع الدسَع  78سػرة الشحل 16

 واألبراَر واألفئجَة لعمَّكع َتذكخوَف "
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قجرتو كمشتو، لكي يجفع الشاس إلى اعتباًرا مغ ىحه اآلية كاآليات الثبلث التالية سيبيغ هللا  
: بالسفخد، كلع تخد جعل لكع الدسع كاألبرار كاألفئجة: أؼ لكي تتعمسػا بيا. الدسعاإليساف. 

 مجسػعة في القخآف. 
: جاءت  اآلية بتختيب الحػاس السحكػرة، فبجأت بالدسع ألف حاسة يقػؿ أىل التفديخ العمسي

في األسابيع القميمة األكلى، ثع يبجأ البرخ في الذيخ الدسع تبجأ مبكخة جًجا في حياة الصفل 
ييد الثالث، كال يتخكد إال بعج الذيخ الدادس، ثع يأتي بعج ذلظ الفؤاد، كىػ اإلدراؾ كالتس

 : (. أقػؿ مػضًحا398)السشتخب ص 
، 9، كالدججة 78، كالسؤمشػف 78" كردت في سػرة الشحل "الدسع كاألبرار كاألفئجة -

 تخد ىحه األلفاظ مجتسعة إال بيحا التختيب.. كلع 23كالسمظ 
 .26" في سػرة األحقاؼ "سسًعا كأبراًرا كأفئجة -
 .36" في سػرة اإلسخاء "الدسع كالبرخ كالفؤاد -
 .31" في سػرة يػنذ "الدسع كاألبرار -
 .46" في سػرة األنعاـ "سسعكع كأبراركع -
 .22" في سػرة فرمت "سسعكع كال أبراركع -
 .20سػرة البقخة  " في"بدسعيع كأبرارىع -
 .20" في سػرة فرمت "سسعيع كأبرارىع -
 .26" في سػرة األحقاؼ "سسعيع كال أبرارىع كال أفئجتيع -
 .23" في سػرة الجاثية قمبوسسعو ك " -
بريخ "الدسيع البريخ"، "سسيع بريخ"، "سسيًعا بريًخا". كلع يخد )البريخ الدسيع(، ) -

 (.سسيع(، )بريًخا سسيًعا
"، "سسيًعا عميًسا"، كلع يخد )العميع الدسيع(، )عميع سسيع(، سسيع عميع"الدسيع العميع"، " -

 (. )عميًسا سسيًعا
 

  :لكغ ورد
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. كال أدرؼ إف 7 " في سػرة البقخةقمػبيع كعمى سسعيع كعمى أبرارىع ختع هللا عمى" -
 (.سسعيع كعمى أبرارىع كعمى قمػبيع عمى: )كانت ىشاؾ قخاءة

. كال أدرؼ إف كانت 108" في سػرة الشحل كأبرارىعهللا عمى قمػبيع كسسعيع شبع " -
 (.مػبيعسسعيع كأبرارىع كقىشاؾ قخاءة: )

. كال أدرؼ إف كانت ىشاؾ قخاءة: )كالدسيع 24في سػرة ىػد  "كالبريخ كالدسيع" -
 (.كالبريخ

بالتأمل في اآليات السعاِرضة نجج أف اآلية األكلى كالثانية جاءتا في معخض الختع عمى 
البريخ ك  ،مثل الفخيقيغ كاألعسى كاألصعّ لثة في معخض السقارنة بيغ فخيقيغ: "الثاالحػاس، ك 

في معخض أصحاب الحػاس، كليذ في  ىل يدتػياف مثبًل". أؼ إف ىحه اآلية أتت ،كالدسيع
معخض الحػاس، كسا في اآليات السؤيِّجة. كبيحا يسكغ أف تكػف الغمبة لتأييج الفكخة، سػاء مغ 

 حيث عجد اآليات أك مغ حيث مزسػنيا.
 

 : ىحه الشعع فتؤمشػا.لعمكع تذكخكف 
 

خاٍت في جػِّ الدساِء ما يُ  79سػرة الشحل 16 سدكيغَّ إال هللُا إفَّ في " ألع يَخوا إلى الصيِخ مدخَّ
 ذلَظ آلياٍت لقػـٍ ُيؤمشػَف "

 
لصيػر. تارة يخد التعبيخ القخآني: "إف في ذلظ آلية" بالسفخد، كتارة: "إف في ذلظ : االصيخ 
مدخخات في ل: )مدخخات في الجػ( أك )" بالجسع، فميتشبو مغ يحاكؿ حفع القخآف. لع يقآليات

جّػ الدساء: الجّػ: اليػاء البعيج )معاني القخآف لمشحاس  الدساء( أك )مدخخات في اليػاء(.
: عغ الدقػط. كل ما في الدساء كاألرض إذا تأممت ؼيو دعاؾ إلى (. ما يسدكيغ2/633

: أىسيا شكل الجدع ة أشياء في تكػيشيا: الصيػر تصيخ لعجاإليساف. قاؿ أىل التفديخ العمسي
ير، كالعطاـ الخؽيفة السجػفة، كاألكياس اليػائية االنديابي، كالبدط في األجشحة السدكدة بالخ 
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ء عشج الصيخاف، ؼيخف كزف الجدع )السشتخب بيغ األحذاء، كىي متعمقة بالخئتيغ، كتستمئ باليػا
 : ما يسدكيغ إال هللا بخرائز الخمقة كالتكػيغ.(. فكأف السعشى398ص 

 
ـِ ُبيػًتا " وهللُا جعَل لكع ِمغ ُبيػِتكع َسَكًشا وج 80سػرة الشحل  16 عَل لكع ِمغ ُجمػِد األنعا

 تدتِخفُّػنيا يػـَ ضْعِشكع ويػـَ إقامِتكع وِمغ أصػاِفيا وأوباِرىا وأشعاِرىا أثاًثا ومتاًعا إلى حيٍغ "
 

كالبقخ كالغشع كالسعد. : اإلبل ػف فييا. األنعاـ: أؼ مداكغ تدكشػف فييا، كتختاحسكًشا 
لقارغ ىحه العبارة. كيـػ : يتػقع ارحيمكع. يـػ ضعشكعتدتخفػنيا: تججكنيا خؽيفة. ضعشكع: 

: قج ال يتػقعيا، كأضيفت ألف اإلنداف قج يمجأ إلى الخياـ السرشػعة مغ جمػد األنعاـ، إقامتكع
أؼ يػـ فاؿ الدمخذخؼ: "في الحزخ أيًزا، ال في الدفخ فقط، أيًزا ألجل االستخفاؼ. 

أك  ،سػف في مكاف لع يثقل عميكع ضخبياػف كتؿيعميكع حسميا كثقميا، كيـػ تشدل خفّ يتخحمػف 
كقاؿ بعس السفدخيغ: أؼ في الحاليغ:  ".اعً يكع في أكقات الدفخ كالحزخ جسىي خؽيفة عمي

 اؿ الدفخ كحاؿ الحزخ، كما قالػه سخيف ال يحتاج إلى تفديخ، كليذ ىػ مػضع التفديخ!ح
". ذا لع يكخر الفعل "جعلبعج قميل لسا : كجعل لكع مغ أصػافيا. كسيأتيكمغ أصػافيا 

 (.2/633األكبار لئلبل، األشعار لمسعد )معاني القخآف لمشحاس  األصػاؼ لمغشع،
: متاع البيت الكثيخ، السشزع بعزو إلى بعس. كىػ اليـػ أحج مرصمحات عمع األثاث 

( الثابتة، كيقرج بو مفخكشات السشذأة سحاسبة، كيجخل في األصػؿ )األمػاؿ، السػجػداتال
 التجارية، كالسكاتب، كالصاكالت، كالكخاسي، كالخدائغ، كما شابو ذلظ.  

لى البمى أك االنجثار : ما يشتفع بو في البيت كغيخه. إلى حيغ: إلى السػت، أك إالستاع 
ك األصػؿ أاىتبلؾ ) (، أؼ إلى حيغ مػت اإلنداف، أك إلى حيغ اىتبلؾ األشياء)االىتبلؾ

: )كجعل لكع مغ أصػافيا(. لعل الدبب في عجـ السػجػدات بعبارة عمع السحاسبة(. لع يقل
جعل" ىػ أف جعل األكلى تختز بالبيػت، كالثانية باألنعاـ، فاألصػاؼ كاألكبار تكخار "

 كاألشعار مشزسة إلى الجمػد، ككميا تابعة لؤلنعاـ. 
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سا خمَق ِضبلاًل وجعَل لكع ِمَغ الجباِؿ أكشاًنا وجعَل لكع " وهللُا جعَل لكع م 81سػرة الشحل  16
 َسخابيَل َتؿيكع الَحخَّ وسخابيَل َتؿيكع بأَسكع كحلظ يتعُّ نعسَتُو عميكع لعمَّكع ُتدِمسػَف "

 
سع ِكّغ، كىػ ما َيكشُّظ : جاألكشاف: أؼ مغ األشجار كالجباؿ كاألبشية كغيخىا. مسا خمق 
: سع ِكّغ، كىي السغارات كاألنفاؽ. الدخابيل: جكالسصخ. األكشاف مغ الخيح كالبخد( )يحسيظ

. كقج يكػف الدخباؿ لمقدع أك الذخكاؿ : الدخكاؿب. كىي جسع سخباؿ، كقخيب مشو لفعالثيا
: أؼ كالبخَد، كخز الحخ بالحكخ دع األسفل. سخابيَل تؿيكع الحخَّ األعمى مغ الجدع، كالدخكاؿ لمق

أشج عشجىع مغ البخد.  ع حارة، كالػقاية عشجىع مغ الحخ أىع، ألنوألف الخصاب لمعخب، كببلدى
 :قاؿ الذاعخ

 
ْسُت أرًضا        أريُج الخيَخ أيُّيسا يميشي           كما أدرؼ إذا َيسَّ

 
 (. 266أييسا: الخيخ أـ الذخ )أنسػذج ص 

 
أصػافيا كأكبارىا : "كمغ المتشاف بػقايتو صخيًحا، في قػلو: ألف البخد تقجـ ذكخ اكقيل 

(، كفي قػلو: 81(، كفي قػلو: "كجعل لكع مغ الجباؿ أكشاًنا" )الشحل 80كأشعارىا" )الشحل 
 (.3/203( )اإلتقاف 5"كاألنعاـ خمقيا لكع فييا دؼء" )الشحل 

 
: : أؼ الجركع التي تحسيكع مغ الزخب كالصعغ في الحخب. لع يقلسخابيل تؿيكع بأسكع 

: األكلى ع بأسكع(. في ىحه اآلية كرد ذكخ الفعل "جعل" ثبلث مخات)كجعل لكع سخابيل تؿيك
راجع ة بخرػص الدخابيل بشػعييا مًعا )بخرػص الطبلؿ، كالثانية بخرػص األكشاف، كالثالث

 لع يقل: كحلظ يتع هللا. : لعمكع تذكخكف فتدمسػف.مكع تدمسػف ما قمشاه أيًزا في اآلية الدابقة. لع
 

 َتػلَّػا فإنَّسا عميَظ الببلُغ الُسبيُغ " " فإفْ  82سػرة الشحل 16
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: أؼ ال عميظ، ما تػلػا فإنسا عميظ الببلغ السبيغ (. فإفتػلػا: أعخضػا )عغ اإلسبلـ 

 عميظ إال الببلغ الػاضح.
 

 " َيعِخفػَف نعسَة هللِا ثع ُيشِكخونيا وأكثُخىع الكافخوَف " 83سػرة الشحل 16
 

 :يؤمشػف بو. كفي معشى اآلية أقػاؿ كال : يعخفػف نعع هللايعخفػف كيشكخكف  
 يعخفػف الشبي كيشكخكف نبػتو. -
 يعخفػف نعع هللا كيشكخكنيا. -
 يعخفػف الشعسة كيتقمبػف فييا كال يذكخكنيا. -
 يعخفػف الشعسة في الذجة كيشكخكنيا في الخخاء. -
 يعخفػف الشعسة بالقػؿ كيشكخكنيا بالعسل. -

 الشعع، لسل ذكخ هللا فييا مغ كثخة نعسو عمى خمقو.: ىحه الدػرة تدسى سػرة قاؿ الكمبي
 :كأكثخىع الكافخكف: فييا قػالف

 كجسيعيع كافخكف، عّبخ عغ الجسيع باألكثخ. -
تفديخ نيغ، فتػجو الحكخ إلى السكمفيغ )ىي عمى بابيا، ألف فييع الربياف كالسجا -

 (.2/407الساكردؼ 
 (. لع يقل: )كأكثخىع كافخكف  
 

كفخوا وال ىع ويػـَ نبعُث ِمغ كلِّ أمٍة شييًجا ثع ال ُيؤَذُف لمحيَغ  " 84سػرة الشحل  16
 ُيْدَتْعَتُبػَف " 

: أؼ إف محسًجا صمى هللا عميو كسمع سيكػف شييًجا عمى : يـػ الؿيامة. شييًجايػـ نبعث 
ب صم: ال يُ دتعتبػف ك الجفاع عغ أنفديع. ال يُ : بالسجادلة أ يؤذف لمحيغ كفخكاىؤالء السذخكيغ. ال

 فبل يدتجاب ليع.  ا الخجػع إلى الجنيا، ليخجعػا إلى هللا،كإذا شمبػ  ،(مشيع العتبى )الخجػع إلى هللا
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ُف عشيع وال ىع ُيشَطخوَف "" وإذا رأى الحيَغ ضمسػا العحاَب فبل يُ  85سػرة الشحل 16  خؽَّ

 : ُيسَيمػف.ػا أنفديع. ُيشَطخكف : الحيغ كفخكا، ضمسالحيغ ضمسػا 
 

" وإذا رأى الحيَغ أشخكػا شخكاَءىع قالػا ربَّشا ىؤالِء شخكاُؤنا الحيَغ كشَّا  86سػرة الشحل 16
 نْجعػ ِمغ دوِنَظ فألَقػا إلييُع القػَؿ إنَّكع لكاذبػَف " 

 
التفشغ في : ىع الحيغ ضمسػا حدب اآلية الدابقة، كتغييخ العبارة مغ باب الحيغ أشخكػا 

: استعسل لفع اإللقاء ألف هللا أجخاه عمى أفػاه أصشاميع. ألقػا إلييع القػؿ: التعبيخ. شخكاءىع
 : نجعػىع. ع عبجتسػنا كنحغ مشكع بخاء. نجعػاألصشاـ كىع ال يشصقػف. أنت

 
َمَع وضلَّ عشيع ما كانػا يفتخوَف " 87سػرة الشحل 16  " وألَقػا إلى هللِا يػمئٍح الدَّ

 
: ألقػا إليو الدمع: قارف في اآلي  ة الدابقة: ألقػا إلييع القػؿ. الدمع: االستدبلـ. ضلَّ

 : مغ األصشاـ. غاب. ما كانػا يفتخكف 
 

وا عغ سبيِل هللِا ِزْدناىع عحاًبا فػؽَ  88سػرة الشحل 16 العحاِب بسا كانػا  " الحيغ كفخوا وَصجُّ
 ُيفِدجوَف "

كدعػا غيخىع إلى الكفخ، : ألنيع كفخكا ىع عحاًبا فػؽ العحابكا الشاس. زدنا: صجّ كاصجّ  
 ألنيع فدجكا كأفدجكا.

 
" ويػـَ نبعُث في كلِّ أمٍة شييًجا عمييع ِمغ أنُفِديع وجئشا بَظ شييًجا  89سػرة الشحل  16

 عمى ىؤالِء وندَّلشا عميَظ الكتاَب ِتبياًنا لكلِّ شيٍء وىجًى ورحسًة وُبذخى لمسدمسيَغ "
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(. لع 84راجع اآلية : ىػ نبييع )يع مغ أنفديعييًجا عميشلع يقل: شييجا عمييع مشيع.  
(. ىشاؾ 41كجئشا بظ عمى ىؤالء شييًجا" )الشداء يقل: )كنجيء بظ شييًجا(. في مػضع سابق: "

كيـػ نبعث مغ كل أمة شييًجا ثع : "84سكغ أف نمتسذ تقجيخه في اآلية مححكؼ في ىحه اآلية ي
ف الححؼ أكؿ اآلية كيكػف التقجيخ: ف يكػ ". كيسكغ أىع يدتعتبػف  ال يؤذف لمحيغ كفخكا كال

 : كاذكخ يـػ الؿيامة أك يـػ الحداب.كاذكخ يـػ نبعث. أؼ
تاج إليو : لكل شيء مسا يحلشا عميظ الكتاب تبياًنا لكل شيء: ىحا عاـ مخرػص، أؼند  

عمى  " نز عمى بعزيا، كأحاؿ(، ألف "الكتاب239العباد في أمػر ديشيع )تشديو القخآف ص 
(، 7سػؿ فخحكه كما نياكع عشو فانتيػا" )الحذخ كما آتاكع الخ في بعزيا بقػلو تعالى: "ة الدشّ 

كيتبْع غيخ سبيل (، كأحاؿ عمى اإلجساع بقػلو: "3كقػلو: "كما يشصق عغ اليػػ" )الشجع 
(، كأحاؿ عمى الؿياس بقػلو: "فاعتبخكا يا 115الشداء َػلِّو ما تػلَّى كُنْرِمو جيشع" )السؤمشيغ نُ 

يا (. فيحه أربعة شخؽ ال يخخج عشيا شيء مغ أحكاـ الذخيعة، ككم2لي األبرار" )الحذخ أك 
 (.268محكػرة في القخآف، فرح كػنو "تبياًنا لكل شيء" )أنسػذج ص 

 
" إفَّ هللَا يأمُخ بالعجِؿ واإلحداِف وإيتاِء ذي الُقخبى وَيشيى عغ الفحذاِء  90سػرة الشحل 16

 خوَف "َيِعُطكع لعمَّكع تَحكَّ  والسشكِخ والبغيِ 
 

: ىحه أجسع آية في القخآف. كيبلحع . قاؿ ابغ مدعػدصاء ذؼ القخبى: إعإيتاء ذؼ القخبى 
: ما تشكخه لدنا. السشكخ: ما تشاىى ؾبحو كالذخؾ كاثبلثة، كالشيي عغ ثبلثة. الفحذاءفييا األمخ ب

لعل السعشى: لعمكع تتحكخكف ىحه  ف:ك خ تحكّ  : الطمع.لدميسة كالصباع السدتؿيسة. البغيالفصخ ا
  ا، وهللا أعمع.ا كال تشدػنيا أبجً األكامخ الثبلثة كالسشييات الثبلثة، تتحكخكنيا دائسً 

 
" وأوُفػا بعيِج هللِا إذا عاىجُتع وال َتْشُقزػا األيساَف بعَج تػكيِجىا وقج جعمُتع  91سػرة الشحل 16

 َتفعمػَف "  هللَا عميكع كؽيبًل إفَّ هللَا َيعمُع ما
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لع يقل: كال تشقزػا : )مغ بعِج تػكيجىا(. : تغميطيا. لع يقليجىا: أحًجا. تػكإذا عاىجتع 
ما  (.تفعمػنو، كيجازيكع عميو. لع يقل: )كقج جعمتع هللا عميكع ككيبلً  : ماما تفعمػف العيػد. 

 تفعمػف: إف كاف خيًخا فالثػاب، كإف كاف شًخا فالعقاب.
 

" وال تكػنػا كالتي نَقزْت غدَليا ِمغ بعِج قػٍة أنكاًثا تتخحوَف أيساَنكع  92سػرة الشحل  16
َدَخبًل بيَشكع أْف تكػَف أمٌة ىي أرَبى ِمغ أمٍة إنَّسا َيبمػكُع هللُا بِو وِليبيَشغَّ لكع يػـَ الؿيامِة ما 

 كشتع ؼيِو تختمفػَف "
 

. لع يقل: )بعَج قػة(. أنكاًثا: : إبخاـ. كقيل: القػة ما غدؿ عمى شاؽ )كاحج( كلع يثغّ قػة 
س أنقاض. ربسا : ِنقْ ُنقس بعج الفتل. ِنْكث أنكاث مثل: ِنْكث، كىػ كل شيء هأنقاًضا. كاحجُ 

: ال تشقزػا أيسانكع. ال تتخحكىا : ِخجاًعا. لعل السخاديكػف: نقس كنكث بسعشى كاحج. َدَخبلً 
ل أف تكػف أمة أكفخ مااًل مغ أمة : ألجشقزػىا. أف تكػف أمة أربى مغ أمةخجاًعا ألجل أف ت

أخخػ. ندلت اآلية في العخب الحيغ كانت القبيمة مشيع إذا حالفت أخخػ، ثع جاءت قبيمة أكبخ، 
نقزت عيج الرغخػ كحالفت الكبخػ. كلؤلسف ىحا ما يفعمو كثيخ مغ الشاس في العبلقات 

حمًفا فإذا كججكا مغ ىػ أقػػ : الديادة. كانػا يعقجكف اعية كالتجارية كالدياسية. الخبااالجتس
 :كالبمجاف. يبمػكع نقزػا حمفيع كعقجكا حمًفا ججيًجا. كىحا اليػـ أمخ دارج جًجا بيغ األفخاد

لع يقل: )ما كشتع  ـَ تعػد؟ ما كشتع ؼيو تختمفػف:عبل: الياء يختبخكع. لكغ ما الحؼ يبمػكع بو؟ بو
فػف فػي الجنػيا أف الػسؤمغ بػاهلل كاف يقّخ كالحؼ كانػا فػيو يختمقاؿ الصبخؼ: " (.تختمفػف ؼيو

فحلظ كاف  ،بػحجانػية هللا كنبّػة نبػيو، كيرجؽ بػسا ابتعث بو أنبػياءه، ككاف يكّحب بحلظ كمو الكافخ
اختبلفيع فػي الجنػيا الحؼ كعج هللا تعالػى ذكخه عبػاده أف يبػيشو ليع عشج كركدىع عمػيو بسا كصفشا 

  ."مغ البػياف
 

مغ جسل اآلية كاضحة في ذاتيا لفطػًا كمعشى، لكغ التخابط بيغ الجسل لع يتزح لي،  كل جسمة
غسػض في الجسمتيغ: "أف تكػف أمة أربى مغ أمة"، "إنسا بخغع محاكالت السفدخيغ. كيدداد ىحا ال
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مى مدتػػ ". فإذا غسس التخابط أحياًنا عمى مدتػػ اآلية الػاحجة، فسا بالظ بو عيبمػكع هللا بو
 سبًبا في الغسػض، أك سبًبا في زيادتو. ػرة؟ كقج يكػف الححؼالد
 

اليسيغ( أف يكػف السذخكػف أكثخ عجًدا كأمػااًل قاؿ ابغ عاشػر: ال يحسمكع عمى نقس الَحمف )
دمسيغ، كعمى الخجػع إلى الكفار مغ  السدمسيغ، فيبعثكع ذلظ عمى االنفراؿ عغ جساعة الس

 (.14/266)ابغ عاشػر 
 

" ولػ شاَء هللُا لجعَمكع أمًة واحجًة ولكْغ ُيِزلُّ َمغ يذاُء وَييجي َمغ يذاُء  93حل سػرة الش16
 ولُتدأُلغَّ عسَّا كشتع تعسمػَف "

 
تفيج اآلية أف محاكلة التػحيج أك التقخيب عمى الكفخ، أك عمى اإليساف. أمة كاحجة:  

الدياسي. كقج يكػف السقرػد مغ الذجيج بيغ األمع محاكلة عديخة. كقج تكػف مخادة لبلستيبلؾ 
أك شخ، ألجل الثػاب كالعقاب.  : مغ خيخسًيا، ال مقرػًدا ديشًيا. تعسمػف التقخيب مقرػًدا سيا

 : كلتدألغ جسيًعا عسا كشتع تعسمػف.غ عسا كانػا يعسمػف. أك: كليدألغ كل مغ الفخيقيأؼ
 

ػَء بسا " وال تتخحوا أيساَنكع َدَخبًل بيَشكع فتدِ  94سػرة الشحل  16 ؿَّ قجـٌ بعَج ُثبػتيا وتحوقػا الدُّ
 صجدُتع عغ سبيِل هللِا ولكع عحاٌب عطيٌع "

 
. 92قخيبة مسا كرد في اآلية : خجاًعا، تغخيًخا. ال تتخحكا أيسانكع دخبًل بيشكع: جسمة دخبلً  

ة أفياـ : ىحه السدألة مزمت. اقخأ بالداؼ ال بالحاؿ. يقاؿ: زلة زالتدّؿ: تشدلق، مغ الدلل، كمشو
(. تدؿ قجـ الحنب، تذبيًيا بدلة الخِّْجل )بكدخ الخاء :اـ، أؼ إنيا شائكة كمعزمة. الدلةكمدلة أقج

: ألف السدمع إذا عاىج، كأكج عيجه . بسا صجدتع عغ سبيل هللابعج ثبػتيا: تكفخكا بعج أف آمشتع
ا الكفار، عغ ديغ باأليساف، ثع لع يِف، بل نكث كغجر، فإف سمػكو ىحا يرّج الشاس، كال سيس

 !رخنا، كال يبالػف بآثاره الخصيخةهللا. كما أكثخ ما يفعل السدمسػف ىحا في ع



1158 

 

 
ىػ خيٌخ لكع إف كشتع  " وال تذتخوا بعيِج هللِا ثسًشا قميبًل إنَّسا عشَج هللاِ  95سػرة الشحل 16

 تعمسػَف "
قميل. أؼ بأؼ ثسغ، ألف أؼ : ال تدتبجلػا، أك ال تبيعػا. ال تبيعػا عيج هللا بثسغ ال تذتخكا 

: ميداف نقس العيػد. ثسًشا قميبلً  ثسغ تحرمػف عميو ميسا غبل فإنو قميل في ميداف هللا، كفي
اىا. إنَّسا عشج هللا ىػ دراىع معجكدة. الثسغ ما يجفعو السذتخؼ مغ ماؿ في مقابل الدمعة التي اشتخ 

: السعشى أف مغ لثػاب. إف كشتع تعمسػف ا عشج هللا ىػ خيخ لكع. كالسقرػد: ىػ ا: إفَّ مخيخ لكع
غمَّب الثػاب فيػ عالع، كمغ غمَّب الساؿ فيػ جاىل. كما أكثخ مغ يغمِّبػف الساؿ! ما أكثخ مغ 

 يختكبػف الكبائخ مغ أجل الساؿ كالجاه كالشفػذ!
 

ىع بأحدِغ " ما ِعشَجكع َيْشَفُج وما ِعشَج هللِا باٍؽ ولشجديغَّ الحيغ صبخوا أجخَ  96سػرة الشحل  16
 ما كانػا َيعسمػَف " 

: االختخاؽ، اقخأ بالجاؿ، ال بالحاؿ. الشفاد: الشزػب. الشفاذ : يشزب، يدتيمظ.يشفج 
 : سارؼ السفعػؿ. تاُب فيػ نافج. ىحا القانػف نافح: نِفج الكاؿالدخياف. يق

ىحه اآلية يسكغ أف يدتجؿ بيا عمى أف السػارد محجكدة، كسا ىػ معمـػ في عمع  
قتراد، كآيمة لمشزػب. ؼيجب الححر مغ سػء استخجاميا أك اإلسخاؼ فييا. أما في الجشة اال

 فالسػارد غيخ محجكدة، كغيخ قابمة لمشزػب.  
 : : أقػاؿكلشجديغَّ الحيغ صبخكا أجَخىع بأحدغِ ما كانػا يعسمػف 

 : الػاجبات، كالسشجكبات، بخبلؼ السباحات.أحدغ ما كانػا يعسمػف  -
 تخغيًبا في عسمو، كإف كانت السجازاة عمى الحدغ كاألحدغ.َذكخ األحدغ  -
: بجداء ، أؼ: كلشجديغ الحيغ صبخكا بربخىعأحدغ ما كانػا يعسمػف: ىػ الربخ، أؼ -

الربخ ىػ رأسيا صبخىع. كجعل الربخ أحدغ األعساؿ الحتياج جسيع التكاليف إليو، ف
 (.6/591)أبػ حياف 
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ا ضعاًفا مزاعفة. ذلظ أف هللا يزاعف الحدشات أضعافً لعل السعشى أف هللا يجدييع أعساليع أ
: بأحدغ مسا كانػا يعسمػف. الجداء أحدغ مغ العسل، كليذ عمى كثيخة. التقجيخ عمى ىحا السعشى

 مقجار العسل.
 

 :كانطخ قػلو تعالى       
 (.97شيع أجخىع بأحدغ ما كانػا يعسمػف" )الشحل " كلشجدي -
 (.38" )الشػر كيديجىع مغ فزموػا " ليجدييع هللا أحدغ ما عسم -
 " إال مغ تاب كآمغ كعسل عسبًل صالًحا فأكلئظ يبجؿ هللا سيئاتيع حدشات، ككاف هللا -

 (.70" )الفخقاف غفػًرا رحيًسا
 (.7" )العشكبػت انػا يعسمػف لحؼ ك" كلشجديشيع أحدغ ا -
" )الدمخ ف خىع بأحدغ الحؼ كانػا يعسمػ " ليكفخ هللا عشيع أسػأ الحؼ عسمػا كيجدييع أج -

34.) 
 (.27 مْت ّر أ الحؼ كانػا يعسمػف" )فُ " كلشجديشيع أسػ  -
 (. 16ا عسمػا كنتجاكز عغ سيئاتيع" )األحقاؼ " أكلئظ الحيغ نتقبل عشيع أحدغ م -

 
" َمغ عِسَل صالًحا ِمغ ذكٍخ أو أنثى وىػ مؤمٌغ فمُشْحييشَُّو حياًة شيبًة  97سػرة الشحل  16

 ما كانػا يعسمػَف "ولشجديشَّيع أجَخىع بأحدِغ 
 

ؤمغ بج أنو راض بحلظ ألنو ال ي : غيخ السؤمغ يأخح أجخه مغ غيخ هللا. كالكىػ مؤمغ 
 :باهلل. حياة شيبة: فييا ثبلثة أقػاؿ عشج السفدخيغ

 مغ حيث القشاعة، كالخزؽ الحبلؿ، كالصاعات، كالخضا بالقزاء(.في الحياة الجنيا ) -
ػًا بل أحياٌء عشج ربيع كال تحدبغَّ الحيغ قػُتمػا في سبيل هللا أمػاتفي حياة القبخ. قاؿ تعالى: " -

 (. 169آؿ عسخاف ُيخَزقػف" )
 في الحياة اآلخخة. -
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قة تقخيًبا. : نفذ خاتسة اآلية الدابشيع أجخىع بأحدغ ما كانػا يعسمػف كقج تذسل الكل. كلشجدي 
 (.عسلُ يشَّو أجَخه بأحدِغ ما كاف يكلشجد نفذ الفاصمة. لع يقل: )

 
 " فإذا قخأَت القخآَف فاستِعْح باهلِل ِمَغ الذيصاِف الخجيِع " 98سػرة الشحل  16

 
: إذا أردت : استعح قبل القخاءة، كالتقجيخ( : أؼ98"فإذا قخأت القخآف فاستعح باهلل" )الشحل  -

: كالتقجيخؼيو تقجيًسا كتأخيًخا،  قخاءة القخآف فاستعح باهلل، فيشا االستعاذة قبل القخاءة. كلعل
فإذا استعحت باهلل فاقخأ القخآف. كالشاس اليػـ يبدسمػف كال يدتعيحكف، حتى لػ بجأت 
تبلكتيع مغ كسط الدػرة. كلعل السقرػد مغ االستعاذة شمب الحساية مغ هللا كي ال 

 يجخل الذيصاف عمى القارغ أثشاء القخاءة، أك أثشاء الفيع.
 : ىشا : االصصياد بعج الحل. ( 2" كإذا حممتع فاصصادكا " ) السائجة  -
 : ىشا التختيل مع القخاءة.إذا قمت: إذا قخأت فختل -

لحالة األكلى، ( يجخل في ا6قستع إلى الربلة فاغدمػا كجػىكع" )السائجة  إذاىل قػلو تعالى: "
 .(4/204كسا ذكخ الدركذي )البخىاف 

إذا أقستع الربلة فاغدمػا : ال أرػ ذلظ. نعع يجخل لػ قيل: إذا صميتع فاغدمػا كجػىكع، أك
 الذيصاف الخجيع في االستعاذة، كالخحسغ الخحيع في البدسمة. كجػىكع.

 
 " إنَّو ليَذ لُو سمصاٌف عمى الحيَغ آمُشػا وعمى ربِّيع يتػكمػَف " 99سػرة الشحل 16

 
ؿ عغ الساضي إلى السزارع. لع يقل: ـ كأخخ، كعج(. قجّ لع يقل: )كتػكمػا عمى ربيع 
: ليذ لو سمصاف عمى الحيغ آمشػا كذكخكا هللا كاستعاذكا ف عمى ربيع(. قج يكػف السعشى)كيتػكمػ 

مغ الذيصاف. كال ريب أف الحكخ كاالستعاذة مغ مدتمدمات اإليساف. كمغ ثع ال حاجة لمشز 
لعل التقجيخ: آمشػا كيؤمشػف كعمى ربيع تػكمػا  سيسا كقج ذكخت االستعاذة آنًفا. عمييسا، ال

 .وهللا أعمع ،كيتػكمػف 
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 " إنَّسا ُسمصاُنُو عمى الحيَغ يتػلَّْػنُو والحيَغ ىع بِو ُمذخكػَف  " 100سػرة الشحل  16

خكػف كالحيغ ىع مذالياء تعػد عمى الذيصاف. لع يقل: ) :يتػلػنو: يجعمػنو كلًيا ليع. بو 
 أؼ يذخكػنو مع هللا. :(بو
 

لشا آيًة مكاَف  101سػرة الشحل 16 ُؿ قالػا إنَّسا أنَت ُمْفَتٍخ بل " وإذا بجَّ آيٍة وهللُا أعمُع بسا ُيشدِّ
 أكثُخىع ال يعمسػَف "

 
، أك حكًسا. وهللا أعمع بسا يشدؿ: جسمة اعتخاضية، كلعل : آية تشدخ آية تبلكةً آية مكاف آية 
ؿ( أك )بسا يشدِّؿ ك : بسا تقجيخىا ؿ(. يشدؿ كيبجؿ لسرمحة عباده. لع يقل: )وهللا أعمع بسا يبجِّ يبجِّ

ؿمفتخ: كحاب. ال يعمسػف  . كربسا يكػف ، أك ال يعمسػف مرمحة التبجيل: أف هللا ىػ الحؼ يبجِّ
السقرػد أنيع يتيسػنو بالتبجيل بالشطخ لمقخآف كلكتابيع السحخَّؼ، ال بالشطخ آلية كآية أخخػ مغ 

 القخآف نفدو.
 

مُشػا وُىًجى وُبذخى ربَِّظ بالحقِّ ليثبَِّت الحيَغ آَلُو روُح القُجِس ِمغ " ُقْل َندَّ  102سػرة الشحل 16
 لمسدمسيَغ "

(. ركح القجس: جبخيل. ليثبت: أؼ ليثبت بو. 98ندلو: أؼ القخآف )الػارد ذكخه في اآلية  
بيت الحيغ آمشػا كىجاىع. بذخػ: : لتثمى السرجر السؤكؿ مجخكر. التقجيخ: معصػؼ عىجػً 

" قج يفيج حكسة التبجيل ػ ليع(. قػلو: "ليثبت الحيغ آمشػاىجػ كبذخ ك معصػؼ مجخكر. لع يقل: )
 أك الشدخ أثشاء فتخة تشدؿ القخآف.

 
" ولقج نعمُع أنَّيع يقػلػَف إنَّسا ُيعمِّسُو َبَذٌخ لداُف الحي ُيْمِحجوَف إليِو  103سػرة الشحل  16

 أعجسيّّ وىحا لداٌف عخبٌي مبيٌغ "
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لعل التقجيخ: كلقج عمسشا كال  لتحقيق كال تفيج التقميل.ج ا: ىشا تفيكلقج نعمع: كلقج عمسشا. قج 
: ع يكخركف ىحا القػؿ. يمحجكف إليو(. يبجك أنيلع يقل: )أنيع قالػا قج عمسشا كنعمع. زلشا نعمع.
: بمعاـ الشرخاني، كمشيع مغ قاؿ سمساف الفارسي إليو أنو يعمُِّسو. فسشيع مغ قاؿيسيمػف 

اإللحاد: السيل عغ الحق. قاؿ تعالى: "إف الحيغ ُيمِحجكف في آياتشا" السعخكؼ. كمشو: الرحابي 
(. يبلحع ىشا أنو احتج عمييع 180(، "كذركا الحيغ ُيمِحجكف في أسسائو" )األعخاؼ 40)فرمت 

بالمغة كالفراحة كالبياف، كلع يتعخض لمسحتػػ. أيغ لداف القخآف مغ لداف ىحا اإلنداف 
أؼ: كيف  : ال نطيخ لو في ألدشة البذخ.. لداف عخبي مبيغيغ لغتو مغ لغتو(. أاألعجسي)

 ي؟!عجسيعمسو القخآف، كالقخآف عخبي، كىػ أ 
 

 " إفَّ الحيَغ ال ُيؤمشػَف بآياِت هللِا ال َييجييُع هللُا وليع عحاٌب أليٌع " 104سػرة الشحل 16
ض نفدو السعشى أف القخآف ىػ شخيق اليجاية، فسغ جحجه فقج حجبت عشو اليجاية، كعخَّ  

 (.ييع هللا: بيا. لع يقل: )لغ ييجييع هللاجػجع. ال ييلمعحاب الس
 

 " إنَّسا َيفتخي الكحَب الحيَغ ال يؤمشػَف بآياِت هللِا وأولئَظ ىُع الكاذبػَف " 105سػرة الشحل 16
السفتخؼ "، أؼ إف : "قالػا إنسا أنت ُمْفَتخٍ 101ة بجقة إال إذا تحكخنا اآلية ال تفيع ىحه اآلي 

 ليذ محسًجا صمى هللا عميو كسمع، بل ىع الكفار الجاحجكف آليات هللا، كىع الكاذبػف.
 

" َمغ َكفخ باهلِل ِمغ بعِج إيساِنِو إال َمغ ُأْكخَِه وقمُبُو مصسئٌغ باإليساِف  106سػرة الشحل  16
 ولكْغ َمغ شَخح بالكفِخ َصجًرا فعمييع غزٌب ِمَغ هللِا وليع عحاٌب عطيٌع "

 
: مغ كفخ باهلل مغ بعج إيسانو فعميو كفخه، لكغ مغ أكخه كقمبو يسانو(. التقجيخبعَج إلع يقل: )

مصسئغ باإليساف فسعفػ عشو. أما مغ أكخه، فداؿ اإليساف مغ قمبو، كانذخح صجره لمكفخ، كفمدف 
لغزب هللا كعحابو العطيع. لع يقل: )فعميو غزب مغ هللا كلو عحاب كفخه، فيحا مدتحق 

 خ الفاصمة.(، بالخغع مغ عجـ تغيّ يععط



1163 

 

يب اآلية تخكيب لغػؼ فخيج. فقػلو: "فعمييع غزب" يرمح خبًخا لقػلو: "مغ شخح بالكفخ تخك
مغ شخح بالكفخ صجًرا" إعادة لقػلو: "مغ صجًرا"، كسا يرمح خبًخا لقػلو: "مغ كفخ". كلعل قػلو: "

" جسمة استثشائية اعتخاضية. ما كخه كقمبومغ أ إالغ بتغييخ قميل في العبارة. كقػلو: "" كلككفخ
 أدؽ ُنَكت القخآف!

 
 ال َييِجي القػـَ " ذلَظ بأنَّيع استحبُّػا الحياَة الجنيا عمى اآلخخِة وأفَّ هللاَ  107سػرة الشحل  16

 الكافخيَغ "
" اقتزى تزسيغ االستحباب معشى كآثخكىا عمى اآلخخة. فحخؼ الجخ "عمى: أحبػىا أؼ 

كلكغ اآلخخة مؤجمة مع التثقيل )زيادة  التفزيل. نعع الجنيا معجمة كاآلخخة مؤجمة،اإليثار أك 
(، ففييا ما ال عيغ رأت كال أذف سسعت كال خصخ عمى قمب بذخ. كاإلنداف الػزف كًسا كنػًعا

الخشيج ال يختار السعجل إذا كانت الديادة في السؤجل زيادة عطيسة جًجا. كإذا اختار السعجل في 
ا. هللا ال ييجؼ (، كال يكػف رشيجً لة فإنو يكػف سفيًيا أك مغفبًل )كسا في اآلية التاليةاىحه الح

 لع يقل: كأف هللا ال ييجييع. : الحيغ يجيمػف مثل ىحه السفاضبلت العمسية الجؾيقة.القـػ الكافخيغ
 اآلخخة لع تدّع مؤجمة، بل سسيت مؤخخة، ألف أجميا غيخ معمػـ.

 
ولئَظ الحيَغ َشبَع هللُا عمى قمػِبيع وسسِعيع وأبراِرىع وأولئَظ ىُع " أ 108سػرة الشحل 16
 مػَف "الغاف

(. جسع القمػب كاألبرار، كلع يجسع الدسع. كلع يخد شبع: ختع. لع يقل: )كأسساعيع 
 : عمسًيا كديشًيا. سػًعا في القخآف أبًجا. الغافمػف الدسع مج

 
 يع في اآلخخِة ىُع الخاسخوَف " " ال َجَخـَ أنَّ  109سػرة الشحل 16

. لع يقل: )ال جـخ أنيع الخاسخكف في : حًقا، ال شظ. كالخاسخ مغ خدخ آخختوال جـخ 
(. ىحا جـخ في اآلخخة أنيع ىع الخاسخكف  الاآلخخة(، أك )ال جـخ أنيع في اآلخخة خاسخكف(، أك )

طسػف مشافعيع كأرباحيع مع أنيع تجار يدعػف إلى الخبح كييخبػف مغ الخدارة. فكيف ال يع
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بتفزيل السؤجل عمى السعجل إذا تع تخجيح السؤجل بسخجحات كبيخة؟! إنيع خاسخكف ألنيع 
جاىمػف. فمػ عمسػا ما خدخكا، بل لخبحػا كازدادت أرباحيع. ىكحا يخاشب هللا اإلنداف بمغة 

 التجارة كالخبح كالخدارة، بالمغة التي يفيسيا.
 

َظ إفَّ ربََّظ لمحيَغ ىاجخوا ِمغ بعِج ما ُفتشػا ثع جاىجوا وصبخوا إفَّ ربَّ " ثعَّ  110سػرة الشحل  16
 ِمغ بعِجىا لغفػٌر رحيٌع " 

 : ثع إف ربظ لمحيغ ىاجخكا مغ بعج ما فتشػا، ثع جاىجكالع يقل: )ىاجخكا بعَج ما فتشػا(. التقجيخ
لصػؿ الكبلـ الفاصل بيغ "، كصبخكا، لغفػر رحيع. أؼ إنو كخر: "إف ربظ"، كسا كخر: "مغ بعج

 اسع إف كخبخىا.
 

نًيا، تصخية لو كتججيًجا لعيجه : إذا شاؿ الكبلـ، كخذي تشاسي األكؿ، أعيج ثاقاؿ الديػشي
 (.3/225)اإلتقاف 

 بخكا بالعحاب.: اختُ تشػاحيع لمحيغ ىاجخكا ... إلخ. فُ : ثع إف ربظ لغفػر ر كالتقجيخ أيًزا
 (،35ف السؤمشػ شتع تخاًبا كعطاًما أنكع ُمخخجػف" )إذا متع ككأيعجكع أنكع كمثمو قػلو تعالى: "

 (.316حيث كخر " أنكع" لصػؿ الكبلـ )فتح الخحسغ ص 
 

 :كمثمو قػلو تعالى
حػا، إف ربظ مغ " ثع إف ربظ لمحيغ عسمػا الدػء بجيالة، ثع تابػا مغ بعج ذلظ كأصم -

 (.119بعجىا لغفػر رحيع" )الشحل 
ج هللا مرجؽ لسا معيع، ككانػا مغ قبل يدتفتحػف عمى الحيغ " كلسا جاءىع كتاب مغ عش -

 (. 89ما عخفػا كفخكا بو" )البقخة كفخكا، فمسا جاءىع 
" ال تحدبغ الحيغ يفخحػف بسا أتػا، أك يحبػف أف يحسجكا بسا لع يفعمػا، فبل تحدبشيع  -

 (.188فازة مغ العحاب" )آؿ عسخاف بس
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ي أحج عذخ كػكًبا كالذسذ كالقسخ رأيتيع ل" إذ قاؿ يػسف ألبيو يا أبت إني رأيت  -
 (.4ساججيغ" )يػسف 

 تأخخىع في اليجخة كيخحسيع.غفػر رحيع: أؼ يغفخ ليع 
 

فٍذ ما عِسمْت وىع " يػـَ تأتي كلُّ نفٍذ تجادُؿ عغ نفِديا وتػفَّى كلُّ ن 111سػرة الشحل 16
 ال ُيطمسػَف "

لثػاب كال في : في ايطمسػف  : تخاصع، تجافع. ما عسمت: مغ خيخ أك شخ. التجادؿ 
األكلى: اإلنداف. كالثانية: الحات،  ". الشفذالعقاب. الحع عبارة: "كل نفذ تجادؿ عغ نفديا

: كيحِظ يا نفُذ لػ عخفِت نفدظ حق عغ ذاتيا، عغ حاليا. قاؿ الغدالي: العيغ. عغ نفديا
(. لع 35خؼ ص مسرالغدالي لانطخ لشاس ما يريبيع ببلء إال بذؤمظ )السعخفة لطششِت أف ا

 : يػـ يأتي كل أحج يجادؿ عغ نفدو.ى(. السعشسمت(. لع يقل: )كىي ال تطمعيقل: )كتػفَّى ما ع
 

" وضخَب هللُا َمثبًل قخيًة كانْت آمشًة مصسئشًة يأتييا ِرزُقيا َرغػًَجا ِمغ كلِّ  112سػرة الشحل  16
 الخػِؼ بسا كانػا يرشعػَف "ػِع و مكاٍف فكفخْت بأنُعِع هللِا فأذاقيا هللُا لباَس الج

ير الػاسع الصيب : العت عمى ىحه الرفة. الخغج: مكة، أك السجيشة، أك أؼ قخية كانقخية 
، : ِنعع، جسع نعسة. تفيج اآلية أف الكفخ يؤدؼ إلى زكاؿ األمغ كاالشسئشاف كالخزؽ ببل عشاء. أنُعع

 كمغ غيخىا بالتجارة.: مشيا بالدراعة كالرشاعة، كإلى الجػع كالخػؼ. مغ كل مكاف
شعع الجػع،  : فأذاقيا هللاو إضساًرا تقجيخه: إف ؼيلع يقل: )شعع الجػع كالخػؼ(. قيل 

: سساه لباًسا ألنو قج يطيخ عمييع مغ اليداؿ (. كقيل272ككداىا لباس الخػؼ )أنسػذج ص 
 سػء الحاؿ ما ىػ كالمباس. كشحػبة المػف ك 

 ممحق باآلية:
 كالخػؼ: الجػع لباس

 أك السديج، ىػ: السقرػد السعشى كلعل السعخكؼ، القخيب بسعشاه "المباس" السفدخكف  خفد
 الخميط.
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 أعمع. وهللا كالخػؼ، الجػع مغ خميًصا أك مديًجا هللا أذاقيا :التقجيخ
 كالخػؼ. الجػع اجتساعَ  هللا أذاقيا أك:
 كاحج. بجف عمى كاإلزار القسيز يجتسع كسا
 كاحج. بمج عمى كخيييغ أمخيغ اجتساع بسعشى كالخػؼ، الجػع ثشائيَّ  هللا أذاقيا أك:
 شعع أذاقو ؼيقاؿ: كاإلذاقة! المباس بيغ كاالرتباط المباس، أمخ في مختبكيغ السفدخيغ أرػ 

 الذيء. لباس أذاقو يقاؿ: كال الذيء،
  

 قخاءة: في
 :حياف أبػ قاؿ
 السعشى تفديخ ىحا إف أقػلو: كالحؼ "لباس". يحكخ: كال كالجػع، الخػؼ هللا فأذاقيا هللا: عبج قخأ»
 «.السرحف سػاد في ما مثل مدتؽيًزا عشو السشقػؿ ألف قخاءة، ال
 

العحاب قج يكػف في (. لع يقل: )فأذاقيا هللا الجػع كالخػؼ(. لع يقل: )فكفخكا بأنعع هللا فأذاقيع
 ا.الجنيا كفي اآلخخة معً 

 
 شيع فكحَّبػُه فأخحىُع العحاُب وىع ضالسػَف "" ولقج جاَءىع رسػٌؿ م 113سػرة الشحل 16

صمو كندبو : دمحم صمى هللا عميو كسمع يعخفػف أجاءىع: أؼ أىل مكة. رسػؿ مشيع 
 : مذخكػف.كصجقو كأمانتو. ضالسػف 

 
" َفُكُمػا مسا رزقكُع هللُا َحبلاًل شيًبا واشكخوا نعسَة هللِا إْف كشتع إياُه  114سػرة الشحل 16

 تعبجوَف "
 :حاؿ مغ السفعػؿ بو الثاني السقجر: رزقكع إياه هللا. شيًبا: حاؿ ثانية، أك صفة لػ: حبلالً  

ا نعسة هللا إف كشتع إياه تعبجكف: العبادة تقتزي اشكخك  "حبلاًل". حبلاًل شيًبا: بسعشى كاحج.
 (.الذكخ. لع يقل: )إف كشتع تعبجكنو
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ـَ عميكُع السَ   115سػرة الشحل  16 ـَ ولحَع الِخشديِخ وما ُأِىلَّ لغيِخ هللِا بِو " إنَّسا َحخَّ ْيتَة والج

 فَسِغ اضُصخَّ غيَخ باٍغ وال عاٍد فإفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " 
 

: أؼ لع يحـخ عميكع إال السيتة. كىحا يفيج أف السحخمات محجكدة، إنسا حـخ عميكع السيتة 
اسع غيخ هللا عشج  : ذكخلغيخ هللا بو لسباحات غيخ محجكدة، كاألصل في األشياء اإلباحة. أىلّ اك 

ع صػتو : رفذبحو. اإلىبلؿ: رفع الرػت. كمشو: استيلَّ الربي: بجأ حياتو صارًخا. أىلَّ بالحج
 : ال إلو إال هللا.ا إذا رأكه رفعػا أصػاتيع قائميغ: اليبلؿ، كانػ بالتمبية بو. كأصل ذلظ مغ

 : غيخ شالب كال متجاكز حاجتو.غيخ باغ كال عاد 
 : كفي مػضع آخخ 

بو لغيخ هللا فسغ اضصخ غيخ باغ كال  " إنسا حخَّـ عميكع السيتة كالجـ كلحع الخشديخ كما أىلّ  -
 (.173" )البقخة فبل إثع عميو إف هللا غفػر رحيع عاد
 (3غيخ هللا بو" )السائجة ل " ُحخمت عميكع السيتة كالجـ كلحع الخشديخ كما أىلّ  -
إلي محخًما عمى شاعع يصعسو إال أف يكػف ميتة أك دًما مدفػًحا أك " قل ال أجج ؼيسا أكحي  -

ف ربظ غفػر لغيخ هللا بو فسغ اضصخ غيخ باغ كال عاد فإ لحع خشديخ فإنو رجذ أك فدًقا أىلّ 
 (.145رحيع " )األنعاـ 

 
ـٌ لتفَتخوا 116سػرة الشحل  16  " وال تقػلػا لسا ترُف ألدشُتكُع الكِحَب ىحا حبلٌؿ وىحا حخا

 عمى هللِا الكِحَب إفَّ الحيَغ يفَتخوَف عمى هللِا الكِحَب ال ُيفمحػَف "
  
(. العبارة غخيبة، كقج يكػف 3/208: بجؿ مغ الياء )اإلتقاف : لسا ترفو. الكحبأؼ 

ىشاؾ حاجة لمسديج مغ الذخح، لكغ قج يكػف ما قيل خصػة عمى الصخيق. فأقػاؿ العمساء بعزيا 
: لفع كرد في اآلية ثبلث عزيا خبلفي، كبعزيا مخدكد. الكحببشاؼ، كبعزيا غيخ كاؼ، ك 

 مخات.
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 متاٌع قميٌل وليع عحاٌب أليٌع " " 117سػرة الشحل 16

الستاع محجكد كاآلخخة غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى  متاع: أؼ متاعيع )في الجنيا(. 
(. متاعيع في لع يقل: )كلكع عحاب أليع ، كلع يخد الرفخ في القخآف.خغيخ السحجكد ىي الرف

 الجنيا قميل، كليع في اآلخخة عحاب أليع.
 

مشا ما َقَرْرشا عميَظ ِمغ قبُل وما ضمسشاىع  118سػرة الشحل 16 " وعمى الحيَغ ىاُدوا حخَّ
 ولكْغ كانػا أنفَديع َيطِمسػَف "

ما قررشا عميظ  لحيغ ىادكاكحخمشا عمى ا(. لع يقل: )قررشا عميظ قبلُ ما لع يقل: ) 
(. كيبجك أف يطمسػف أنفديع(. لع يقل: )كلكغ ضمسػا أنفديع كلكغ كانػامغ قبل(. لع يقل: )

 ضمسيع كاف الدبب في ىحا التحخيع.
 

ػَء بجيالٍة ثع تاُبػا ِمغ بعِج ذلَظ وأصمُحػا  119سػرة الشحل  16 " ثع إفَّ ربََّظ لمحيَغ عِسمػا الدُّ
 ٌر رحيٌع "ربَّظ ِمغ بعِجىا لغفػ إفَّ 

 17راجع سػرة الشداء ػء، أك عسمػه بغمبة شيػة. : عمى جيالة، يجيمػف أنو سبجيالة 
 )السمحق باآلية(.

. لع يقل: 110الكبلـ. قارف اآلية  " لصػؿإف ربظ"، ككخر: "مغ بعج: "أصمحػا: أعساليع. كخر
كأصمحػا(. لع يقل: الة ثع تابػا مغ بعج ذلظ ثع إف ربظ لغفػر رحيع لمحيغ عسمػا الدػء بجي)

 (.)تابػا بعج ذلظ(. لع يقل: )إف ربظ مغ بعجه
 

 شيًفا وما كاَف ِمَغ السذخكيَغ "" إفَّ إبخاـيَع كاَف أمَّة قانًتا هلِل حَ  120سػرة الشحل  16
يـػ الؿيامة أمًة كحَجه. قانًتا: مصيًعا.  : فبلف يبعثماًما، أك قائًسا مقاـ أمة. كمشو: إأمة 

(. كاف السذخكػف مذخًكاكما كاف غ الباشل إلى الجيغ الحق. لع يقل: )مائبًل عغ الجي: حشيًفا
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يع. قػلو: "كما كاف مغ السذخكيغ"، يفيج أف بعس الخسل كانػا  يجعػف أنيع عمى ديغ إبخـا
 مذخكيغ.

 
 باُه وىجاُه إلى صخاٍط مدتؿيٍع "" شاكًخا ألنُعِسِو اجت 121سػرة الشحل 16

 : ألنعع هللا.الدابقة: "كاف أمة قانًتا  حشيًفا". ألنعسوىحه تتسة اآلية  
 

 ي اآلخخِة لِسَغ الرالحيَغ "" وآتيشاُه في الجنيا حدشًة وإنَُّو ف 122سػرة الشحل 16
 (.لع يقل: )كآتاه في الجنيا حدشة(. لع يقل: )كإنو لسغ الرالحيغ في اآلخخة 

 
 حشيًفا وما كاف ِمغ السذخكيَغ " " ثعَّ أوحيشا إليَظ أِف اتَِّبْع ِممََّة إبخاـيَع  123سػرة الشحل 16

يع. كالكػفيػف يدسػف الحاؿ قصًعا، فيػ مشرػب عمى الحاؿ بمغة حشيًفا  : حاؿ مغ إبخـا
(. جسمة: "كما 1/406مشرػب عمى القصع بمغة الكػفييغ )تفديخ آيات أشكمت البرخييغ، ك 

بق : سفي محل نرب. كما كاف مغ السذخكيغ" "حشيًفا: كاف مغ السذخكيغ": معصػفة عمى
يع مغ السذخكيغ.. التقجيخ120كركدىا في اآلية  يبجك أف  .120راجع اآلية  : كما كاف إبخـا

 بعس الخسل كانػا مغ السذخكيغ.
 

وإفَّ ربََّظ َليحكُع بيَشيع يػـَ " إنَّسا ُجِعَل الدبُت عمى الحيَغ اختمفػا ؼيِو  124سػرة الشحل 16
 مِة ؼيسا كانػا ؼيِو َيختمفػَف "الؿيا

مغ استحمو كمشيع مغ : ىع الييػد، مشيع جعل الدبت: فخض الدبت. اختمفػا ؼيو  
 لع يقل: )ؼيسا اختمفػا ؼيو(. (.حخمو. لع يقل: )ؼيسا كانػا يختمفػف ؼيو

 
كسِة والسػعطِة الحدشِة وجاِدْليع بالتي ىَي " ادُع إلى سبيِل ربَِّظ بالح 125سػرة الشحل 16

 أحدُغ إفَّ ربََّظ ىػ أعمُع بَسغ ضلَّ عغ سبيِمِو وىػ أعمُع بالسيتجيَغ "   
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 : جادليع بالتي ىي أحدغ 
 بالعفػ. -
 بأف تػقع القمػب كال تدفو العقػؿ. -
 بأف تخشج الخَمف كال تحـ الدَمف. -
 (.2/417الساكردؼ  جر ما يحتسمػف، عمى قجر عقػليع )تفديخعمى ق -

ربظ ىػ أعمع  إفجؿ عغ الحدشة إلى األحدغ. لع يقل: )(، علع يقل: )جادليع بالصخيقة الحدشة
: كردت في الدػرة ست مخات بالزاليغ كالسيتجيغ(. كلع يقل: )كىػ أعمع بسغ اىتجػ(. إف ربظ

 متقاربة.
 

ولئغ صبختع ليػ خيٌخ  " وإْف عاقبتع فعاِقبػا بِسثِل ما ُعػقبتع بوِ  126سػرة الشحل  16
 لمرابخيَغ "

أؼ ال تتجاكزكا السثل في العقػبة. كىحا يجخل في مبجأ السعاممة بالِسثل. فمكل مطمـػ أف  
 يقتز مغ ضالسو.

و هللا" )الحج كمغ عاقب بِسثل ما عػقب بو، ثع ُبغي عميو، ليشرخن: "كانطخ قػلو تعالى 
السثل مباح كلكغ العفػ أفزل. اص. الخد ب: ؼيو حث عمى العفػ كتخؾ القر(. لئغ صبختع60
 (.: أؼ الربخ. لع يقل: )ليػ خيخ لكعليػ
 

ال تُظ في َضْيٍق مسا " واصِبْخ وما صبُخَؾ إال باهلِل وال تحدْف عمييع و  127سػرة الشحل  16
 َيسكخوَف "

 نة هللا كتػؼيقو. كال: كما صبخؾ إال بسعػ ؾ إال باهلل: جسمة معتخضة، كالسعشىكما صبخ  
حؼ الشػف، كفي مػضع آخخ بإثباتيا: "كال تكغ في َضْيق" : إف لع يؤمشػا. فياىشا بحتحدف عمييع

 (.70)الشسل 
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يق  يق بالكدخ يكقاؿ السفزل: الزَّ ػف في : بفتح الزاد يكػف في الرجر كالسكاف، كالزِّ
ثخ. فتح ما قّل، كبالكدخ ما ك: بال(. كقاؿ أبػ عبيجة348البخل كعدخ الخمق )الفخكؽ ص 

 ( قخاءة ابغ كثيخ.قخاءة الجسيػر، كاألخخػ بالكدخ )ِضيق: األكلى بالفتح ضيق: فييا قخاءتاف
 

 َغ اتَقػا والحيَغ ىع ُمحدشػَف "" إفَّ هللَا مع الحي 128سػرة الشحل 16
ف: يحدشػف العسل. محدشػف: مرمحػف، يرمحػف العسل. لع يقل: )إف هللا مع محدشػ  

 مع الحيغ ىع متقػف كىع إف هللاالحيغ اتقػا كالحيغ أحدشػا( أك )) الحيغ اتقػا كأحدشػا( أك
 (. محدشػف( أك )إف هللا مع الستقيغ كالسحدشيغ

***  
  الجدء الخامذ عذخ

 / سػرة اإلسخاء17
ـِ إلى السدجِج األقرى  1سػرة اإلسخاء  17 " سبحاَف الحي أسخى بعبِجِه ليبًل ِمَغ السدجِج الحخا

 شا إنَُّو ىػ الدسيُع البريُخ "حػَلُو لُشِخَيُو ِمغ آياتِ الحي بارْكشا 
 

ػع مغ ، كمسش)مفعػؿ مصمق( : تشده عسا ال يميق بو. كىػ مشرػب عمى السرجرسبحاف 
(. 1/344الشكت لمسجاشعي (، فجخػ مجخػ عثساف )الرخؼ، كفي آخخه زائجتاف )األلف كالشػف 

ححاؽ  : كال يجيد ىحاسبحاَف الحؼ. قاؿ السجاشعيكقاؿ أبػ عبيجة: ىػ مشادػ، كأنو قاؿ: يا 
َخػ:  (.1/344ألنو ال معشى لو )الشكت  أصحابشا عبجه: رسػلو. أسخػ بعبجه: سيَّخه ليبًل. الدُّ

: باعتبار لسكخمة. السدجج األقرى: بيت السقجس. األقرى: بسكة اسيخ الميل. السدجج الحخاـ
 : عجائبشا، معجداتشا.   يقل: )ليخيو مغ آياتو(. آياتشابيشو كبيغ السدجج الحخاـ. لع بعج السدافة 

( كالرالحيغ. كىحا تشبيو عمى أف )باركشا ؼيو : بالثسار كاألنيار، أك باألنبياءباركشا حػلو 
(. كالتقجيخ عشج البرخييغ: باركشا ما حػلو، فححؼ 664/ 1)تفديخ الشرػصىػ مغ باب أكلى 

" "ما :تجؿ عمى السححكؼ. كقاؿ الكػفيػف  "ىي "حػلوي مػصػفة، كبقيت الرفة التي "، كى"ما
  (.1/344كال يجيد البرخيػف ححؼ السػصػؿ )الشكت لمسجاشعي مػصػلة بسعشى الحؼ، 
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 مغ السقرػد ىشا بالدسيع البريخ؟
 قػالف:

 هللا تعالى، كىػ قػؿ الجسيػر. -
 الشبي صمى هللا عميو كسمع.  -

. فالدسيع كالبريخ 24قاؿ تعالى: )مثل الفخيقيغ كاألعسى كاألصع كالبريخ كالدسيع( ىػد 
 يػصف بيسا هللا تعالى، كيػصف بيسا غيخه. 

أنا أميل إلى القػؿ الثاني، كقّل مغ السفدخيغ مغ أشار إليو، عمى رأس ىؤالء القمة كأكضحيع 
 في ذلظ: األلػسي.

 شػر(.)انطخ البقاعي، كاأللػسي، كابغ عا
 قػلو: )لشخيو مغ آياتشا( يقّػؼ القػؿ الثاني، وهللا أعمع. انطخ: )ليخيو( )البريخ(.

 
 ما معشى الدسيع كالبريخ ىشا؟

إف كاف السقرػد ىػ هللا فالسعشى: ىػ الدسيع لسا يقػلو السذخكػف في اإلسخاء، الدسيع لسا 
 يقػلػف، البريخ بسا يعسمػف.

 عميو كسمع فالسعشى: ىػ الدسيع ليحه اآليات )السعجدات: كإف كاف السقرػد ىػ الشبي صمى هللا
 معجدة اإلسخاء(، البريخ بيا.

 
أال تتَِّخحوا ِمغ دوني " وآتيشا مػسى الكتاَب وجعمشاُه ُىًجى لبشي إسخائيَل  2سػرة اإلسخاء  17

 وكيبًل "
 ""جعمشاه"، ك تيشا: " آكتتكمػف عميو. في مصمع اآلية قاؿ: رًبا تكمػف إليو أمػركع ككيبلً  

 (.مغ دكنشابريغة الجسع، كفي آخخ اآلية قاؿ: "مغ دكني" بريغة السفخد. لع يقل: )
 .)التبياف(  اتخحك تآتيشا مػسى الكتاب لئبل  :أك ،خحكاتتالتقجيخ: جعمشاه ىجػ لئبل 

 
َيَة َمغ َحَسمشا مَع نػ  3سػرة اإلسخاء  17   ٍح إنَُّو كاَف عبًجا شكػًرا " " ُذرِّ
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 :( في اآلية الدابقة، أك مفعػؿ بو أكؿ لػذرية: بجؿ مغ )ككيبًل(، أك مغ )مػسى 
ع نػح ككبلَء، أك مشرػب بإضسار )أعشي(، أك : أال تتخحكا ذرية مغ حسمشا م)تتخحكا(، كالتقجيخ

(. كعمى اإلعخاب األخيخ يكػف 384مشادػ: يا ذرية مغ حسمشا )إمبلء ما مغَّ بو الخحسغ ص 
 : أؼ نػح.     جر بعج الشجاء. مغ حسمشا: مغ حسمشاىع. إنومححكؼ مقىشاؾ 

 
ت 4سػرة اإلسخاء  17 يِغ ولتعُمغَّ " وقزيشا إلى بشي إسخائيَل في الكتاِب لُتفِدُجفَّ في األرِض مخَّ

 ُعمػِّا كبيًخا " 
: الفداد الحؼ فعمػه قتميع لمشاس ضمًسا، كاستيبلؤىع فّ قزيشا إلييع: حكسشا عمييع. لتفدجُ  

تيغ: األكلى مع الب ابمييغ كالثانية مع عمى أمػاليع قيًخا، كتخخيب ديارىع بػًيا كعجكاًنا. مخَّ
ىشا ليذ مغ  العمػّ  .كاستكبار : عمػ شػياف كضمع(. عمًػا15/29الخكمانييغ )تفديخ ابغ عاشػر 

سحكػر في ابع لمفداد الت وكإذا كاف العمػ بيحا السعشى فإف معشى ذلظ أن السجح، بل ىػ مغ الحـ.
 : لتفدجفَّ كَتْعُمغَّ مختيغ.اآلية. أؼ

 
" فإذا جاَء وعُج أوالىسا بعثشا عميكع ِعباًدا لشا أولي بأٍس شجيٍج فَجاُسػا  5سػرة اإلسخاء  17

 الجياِر وكاَف وعًجا مفعػاًل " خبلؿَ 
إخبار عغ : بالساضي، كالسخاد ىػ السدتقبل. فيحه اآلية مع اآليتيغ البلحقتيغ جاء 

: عُج أكلى السخَّتيغ. بعثشا عميكع: سمصشا عميكع. قارف: بعثشا لكع. بأس: ك السدتقبل. كعُج أكالىسا
كىػ  : مذػا كتخددكا بيغ الجكر كالسداكغ كفتذػا كشمبػا كداسػا،بصر. جاسػا خبلؿ الجيارقػة، 

اف كعجنا كعًجا : ككأبمغ في القيخ. خبلؿ الجيار: خبلؿ دياركع. كعًجا مفعػاًل: كعًجا نافًحا. أؼ
 لع يقل: ككاف ذلظ كعًجا مفعػاًل. مفعػاًل.

 
 وبشيَغ وجعمشاكع أكثَخ نفيًخا " " ثع َرَدْدنا لكُع الَكخََّة عمييع وأمجدناكع بأمػاؿٍ  6سػرة اإلسخاء  17
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 : التكخار،الفّخ كالكّخ(. كمشوالكػَّخة: الغمبة، الطفخ. كمشو: الَكّخ في الحخب: الخجػع إلييا ) 
(. قارف 4كالتكخيخ. كقج تأتي الكخة بسعشى: السّخة. قاؿ تعالى: "ثع اْرجِػعِ  البرَخ كخَّتيغ" )السمظ 

 ى مخَّة. " مثشقػلو: "مختيغ
 .46انطخ الكيف  ـ األمػاؿ عمى البشيغ؟لساذا قجّ 

لحيغ : رىط الخجل اعجة كعجًدا. لعل السقرػد بالشفيخ: الجير. فالشفيخ: أكثخ أكثخ نفيًخا
: االستشفار، كىػ مغ السرصمحات يشرخكنو كيجافعػف عشو. يقاؿ: نفخ إلى الحخب، كمشو

 العدكخية الحجيثة.
*** 

 ممحق باآلية:
 لساذا مّغ هللا عمييع بالبشيغ؟ كلع يسّغ عمييع بالبشات؟ ىل يفزل هللا البشيغ عمى البشات؟

 .6( اإلسخاء كأمجدناكع بأمػاؿ كبشيغ)

 قاؿ:

 ىل هللا يفزل البشيغ عمى البشات؟ بالبشيغ، لساذا لع يسّغ عمييع بالبشات أيًزا؟هللا يسّغ عمييع 

 قمت:

 ليذ ىحا ىػ السعشى.

 اآلية: 

 (.ثع رددنا لكُع الكّخة عمييع كأمجدناكع بأمػاٍؿ كبشيَغ كجعمشاكع أكثخ نفيًخا)

 أؼ عّػضشاكع عغ البشيغ الحيغ فقجتسػىع في الحخب، فخجعتع كسا كشتع كأفزل! 

*** 
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 اإلثشيغ:

 ىػ1441شػاؿ  23

 ـ2020حديخاف  15

: تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ 282راجع سػرة البقخة 
 .عمى البشات

 
" إْف أحدشُتع أحدشُتع ألنفِدكع وإْف أسأُتع فميا فإذا جاَء وعُج اآلخخِة  7سػرة اإلسخاء  17

 وِليتبِّخوا ما عَمػا تتبيًخا " وِليجخمػا السدجَج كسا دخمػُه أوَؿ مخَّةٍ لَيدػؤوا وجػَىكع 
ل صالًحا فمشفدو كمغ أساء فعمييا" مغ عسلع يقل: )كإف أسأتع فعمييا(. قاؿ تعالى: " 

: غشي عغ إحدانكع. كإف أسأتع فميا : كليذ ، فاهلل(. إف أحدشتع أحدشتع ألنفدكع46)فرمت 
 إليكع كال تديء إلى هللا.أؼ إف إساءتكع تديء 

: ة األخخػ، ففي اآلية الخامدة قاؿ: "فإذا جاء كعج أكالىسا"، أؼ: كعج السخ كعج اآلخخة 
 أكلى السختيغ. 

بادية عمى  : ليييشػكع كيجعمػا آثار اإلىانةليدػؤكا كجػَىكع: أؼ بعثشاىع ليدػؤكا كجػىكع 
ع(. ساءه، ساء كجَيو، أساء إليو: أدخل كجػىكع. قاؿ: "ليدػؤكا كجػَىكع"، كلع يقل: )ليدػؤكك

(، (. لع يقل: )سيء الحيغ كفخكا27عميو الدػء. قاؿ تعالى: "سيئت كجػه الحيغ كفخكا" )السمظ 
لظ حتى تبيغ أثخه في كجػىيع )عسجة كإنسا بشى الفعل مدشًجا إلى الػجػه تشبيًيا عمى أنو ساءىع ذ

 : السدجج األقرى.(. السدجج2/265ص 
: كليجمِّخكا ما استػلػا عميو تجميًخا. كيبجك أف اليديسة التي لحقت ما عمػا تتبيًخاكليتبخكا  

: أكلي بأس ىحه العبارات جميخية ىائمة! الحعْ ببشي إسخائيل في السختيغ كانت ىديسة ذات قػة ت
 شجيج، جاسػا خبلؿ الجيار، ليدػؤكا كجػىكع، ليتبِّخكا ما عمػا تتبيًخا.
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 جعمشا جيشَع لمكافخيَغ حريًخا " عدى ربُّكع أْف َيخحَسكع وإْف عجُتع ُعْجنا و "  8سػرة اإلسخاء  17
: ( عجنا إلى العقاب. الحريخ4إف عجتع عجنا: إف عجتع إلى اإلفداد )انطخ اآلية  

مى بعس حرخ شاقات بعزو عػ تلظ لكػنو يحرخ مغ يجمذ عميو، أك معخكؼ، كسسي كح
(. 41سياد. قاؿ تعالى: "ليع ِمغ جيشَع ِمياٌد" )األعخاؼ عشج صشاعتو. كالسقرػد ىشا: الفخاش، ال

: الحاجد ليع. كقج يصمق الحريخ عمى: الدجغ. كيقاؿ اليـػ: السكاف الزيق السحرػر كأصمو
فبلف عمى الحريخ، أؼ إنو فقيخ، ليذ عشجه سجاد. كالحريخ يخفع صاحبو عغ التخاب أك عغ 

(. ذ عميو. لع يقل: )كجعمشا جيشع لكع حريًخاؤثخ في جشب مغ يجماألرض، كلكشو غيخ مخيح، ي
 ربسا يتػب بعزيع.

 
ُخ السؤمشيَغ الحيَغ َيعسمػَف  9سػرة اإلسخاء  17 " إفَّ ىحا القخآَف َييجي لمتي ىي أقػـُ ويبذِّ

 أفَّ ليع أجًخا كبيًخا " الرالحاِت 
. فكل فخد ككل أمة، أًيا كانت أؼ  درجتو في الخشج، : إف القخآف ييجؼ لمقػيع، بل لؤلقـػ

فإف القخآف ييجيو لسا ىػ أفزل دائًسا مغ الحالة التي كصل إلييا، فيشتفع بو الخاشج كغيخ الخاشج. 
فبل يكفي أف تكػف  :سمػف الرالحاتإنو ال يشقرظ، بل يديجؾ عقبًل كعمًسا كمعخفة كتقجًما. يع

 مؤمًشا، بل يجب أف تعسل الرالحات، كىحا مغ مقتزى اإليساف. 
 

 خِة أعتْجنا ليع عحاًبا أليًسا "" وأفَّ الحيَغ ال ُيؤمشػَف باآلخ 10رة اإلسخاء سػ 17
: كيشحر : كيبذخ الكافخيغ أف ليع عحاًبا أليًسا. أكاذا جاءت ىسدتيا مفتػحة؟ التقجيخ: لسأفَّ  

 : أعجدنا.الكافخيغ. أعتجنا
 

 اَف اإلنداُف َعُجػاًل "لخيِخ وك" ويجُع اإلنداُف بالذخِّ دعاَءُه با 11سػرة اإلسخاء  17
: يتعجل الخيخ، كقج يتعجل الذخ كىػ ال يعمع. يجُع: أصميا: يجعػ. كتبت كسا تمفع. أؼ 

كيفزل الحاضخ عمى السدتقبل، ما لع يجج مخجًحا لمسدتقبل. فالسدمع يختار اآلخخة عمى الجنيا 
اليػـ  ديشار 100(. كلػ خيختو بيغ فزل مغ حيث الكع كالشػع كالدمغ )الخمػدألف اآلخخة أ
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بعج سشة فإنو قج  110اليػـ ك  100غًجا فإنو يختار اليػـ. لكغ لػ خيختو بيغ  ديشار 100ك
 بعج سشة، إذا كجج في ذلظ عػًضا كاؼًيا عغ التأخيخ، كلع يكغ في ذلظ رًبا حخاـ. 110يختار 

 
 :انطخ أيًزا قػلو تعالى 
 (.37)األنبياء " ُخمق اإلنداُف مغ َعَجل"  -
 (.20بل تحبػف العاجمة" )الؿيامة " كبل  -
 (.  27كيحركف كراءىع يػًما ثؿيبًل " )اإلنداف  " إف ىؤالء يحبػف العاجمة -

 
" وجعمشا الميَل والشياَر آيتيِغ فَسَحْػنا آيَة الميِل وجعمشا آيَة الشياِر  12سػرة اإلسخاء  17

مشاه تفريبًل "مبرخًة ِلتبتغػا فزبًل ِمغ ربِّكع وِلتعم  سػا عجَد الدشيَغ والحداَب وكلَّ شيٍء فرَّ
 

: جعمشاىا مطمسة، أؼ جعمشا الميل مطمًسا، كالشيار مزيئػًا، لتعسمػا ؼيو محػنا آية الميل 
الدمغ.  كتحّرمػا أرزاقكع. كمغ خبلؿ تعاقب الميل كالشيار تتعخفػف عمى عجد الدشيغ، كتحدبػف 

 : الذسذ.  سخ، كبآية الشياركلعل السقرػد بآية الميل: الق
 

 شيء مفرل حدب الغخض. ل: أؼ ليشاسب الغخض مشو. كككلَّ شيء فرمشاه تفريبلً 
(. لكغ آية اإلسخاء 89شحل القػلو تعالى: "كندلشا عميظ الكتاب تبياًنا لكل شيء" ) قارفْ  

 أعع مغ آية الشحل.
 السقتخح: التفديخ

 السشاسب. القجّ  عمى جعمشاه أؼ: :فّرمشاهك  بالقخآف، تتعمق كال بالكػف، تتعمق اآلية

 أعمع. وهللا بالبياف! يتعمق السعشى كال بالقخآف، يتعمق األمخ فبل بّيشاه، السفدخكف: قاؿ كسا كليذ
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يامِة كتاًبا َيمقاُه " وكلَّ إنداٍف ألدمشاُه شائَخُه في ُعشقِو وُنخخُج لُو يػـَ الؿ 13سػرة اإلسخاء  17
 مشذػًرا " 

: سؤنث. فإف أردت الفرل قمت لمسحكخ: رجل، كلمسؤنث: يقع عمى السحكخ كالاإلنداف 
محىب الكػفييغ مغ نذ، كفي امخأة. كاإلنداف في محىب البرخييغ مذتق مغ اإلنذ أك األُ 

يكغ ىحا يعخؼ في المغة، كالسقرػد: ألدمشاه جداَء عسمو )تشػديو القخآف : ربسا لع الشدياف. شائخه
قج يخاد بو الحع أك الشريب. يقاؿ: ء العسل أك العسل نفدو. كالصائخ جدا (، فالصائخ226ص 

(. ككاف العخب يصمقػف الصيخ، فإذا شار جية اليسيغ خخج سيسو )نريبو : أؼشار سيع فبلف
. فاآلية استخجمت لفع الصيخ، كاف ليع ىحا فأؿ خيخ، كإذا شار جية الذساؿ كاف فأؿ شخّ 

الو يججه غيخ محجػب عشو. مشذػًرا: : كتاب أعسه مشذػًرامعتقجاتيع. كتاًبا يمقاكصححت ليع 
 (. ككل إنداف نمدمو شائخه في عشقو) :مشرػب عمى الحاؿ. لع يقل

 
 بشفِدَظ اليػـَ عميَظ َحديًبا " " اقخأ كتاَبَظ كفى 14سػرة اإلسخاء 17

بشفدظ اليـػ عميظ  ى: اقخأ كتابظ بشفدظ، كفاقخأ كتابظ: أؼ كيقاؿ لو: اقخأ كتابظ. لعل التقجيخ
 : مشرػب عمى الحاؿ.حديًبا. حديًبا

 
" َمِغ اىتجى فإنَّسا َييتجي لشفِدِو وَمغ ضلَّ فإنَّسا َيِزلُّ عمييا وال َتِدُر  15سػرة اإلسخاء 17

بيَغ حتى نبعَث رسػاًل " وازرٌة ِوْزَر أخخى وما كشَّ   ا معحِّ
فيحه مدؤكلية فخدية، كيجخل  : ال تحسل نفذ إثع نفذ أخخػ.ال تدر كازرة كزر أخخػ  

 : لو أك لقػمو. يغ: أحًجا. حتى نبعثفييا حرة اإلنداف مغ السدؤكلية الجساعية. معحب
 

ييا القػُؿ " وإذا أردنا أْف ُنيمَظ قخيًة أَمْخنا ُمتخفييا ففدُقػا فييا فَحقَّ عم 16سػرة اإلسخاء  17
 فجمَّخناىا تجميًخا "
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(، ال بالفدق 227: أمخناىع بالصاعة )تشػديو القخآف ص متخفييا قخية: مجيشة، أمة. أمخنا      
ة : أمختو فعراني، أك أمختو فخالفشي، ال يفيع مشو بالزخكر الصاعة(. قاؿ الدجاج الخخكج عغ)

 (.278األمخ بالسعرية أك بالسخالفة )أنسػذج ص 
 (.279)أنسػذج ص  اىع أمخاء، أك كثَّخنا متخفييا: جعمشكفي قخاءة: "أمَّْخنا متخفييا": أؼ

ىحه اآلية تبيغ خصػرة التخؼ كالتخىل كالجعة في إىبلؾ األمع، كتبيغ خصأ بعس مغ يجعػ اليػـ 
إلى حياة التخؼ، كيحاكؿ تأصيميا في السجتسع بأدلة متحيدة، أك بأحكاـ مدبقة. التخؼ ييمظ 

 األمع.
 

بُحنػِب عباِده خبيًخا  كفى بخبِّظَ " وكع أىمكشا ِمَغ الُقخوِف ِمغ بعِج نػٍح و  17سػرة اإلسخاء  17
 بريًخا "
أقػاؿ. لع يقل:  40أك  120سشة أك  100: مع، أك السجة التي تعيذيا األمع: األالقخكف  

 (. الحنػب تيمظ األمع. بخبظ خبيًخا بريًخا بحنػب عباده ككفى)بعَج نػح(. لع يقل: )
 

مشا 18سػرة اإلسخاء  17 لُو فييا ما نذاُء لَسغ ُنخيُج ثع جعمشا لُو  " َمغ كاَف ُيخيُج العاجمَة عجَّ
 شَع َيربلىا َمحمػًما َمجحػًرا "جي

العاجمة: الجنيا. لع يقل: )عجمشا فييا ما نذاء لسغ نذاء(. كلع يقل: )عجمشا لو فييا ما  
، أؼ: عجمشا لسغ نخيج ما ، انطخ الدمخذخؼ كأبا حيافلسغ نخيج: بجؿ مغ )لو( نخيج لسغ نخيج(.

 : مصخكًدا.ًرا: يجخميا كيقاسي حخَّىا. مجحػ بلىاير نذاء.
 

فأولئَظ كاَف سعُييع  " وَمغ أراَد اآلخخَة وسعى ليا سعَييا وىػ مؤمغٌ  19سػرة اإلسخاء 17
 مذكػًرا "
أراد اآلخخة ال  " مع أف مغلع يقل: )فيحا كاف سعيو مذكػًرا(. لساذا قاؿ: "كىػ مؤمغ 

يدعى ليا كىػ ك  يخيجىا التػكيج أك لديادة البياف، إذ ال يعقل أف؟ لعمو لسجخد يكػف إال مؤمًشا
 !ياغيخ مؤمغ ب
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 وما كاَف عصاُء ربَِّظ محطػًرا "" ُكبًل ُنِسجُّ ىؤالِء وىؤالِء ِمغ عصاِء ربَِّظ  20سػرة اإلسخاء 17

 ء الحيغ أرادكا: ىؤالء الحيغ أرادكا العاجمة كىؤالىؤالء كىؤالءعصاء ربظ: في الجنيا.  
ه مغ اآلخخة. محطػًرا: عمى أحج. لع يقل: ) الء كىؤالء كبًل مغ ىؤ عصاء ربظ(. لع يقل: )كبًل ُنِسجُّ

ه مغ عصاء ربظ  (.ُنِسجُّ
 

مشا بعَزيع عمى بعٍس وَلآلخخةُ  21سػرة اإلسخاء 17 أكبُخ درجاٍت وأكبُخ  " اْنُطْخ كيف فزَّ
 تفزيبًل "
السحكػر بعس الشاس. فزمشا بعزيع عمى بعس: في األرزاؽ، في العصاء ) :بعزيع 

في اآلية الدابقة(. فالتفاكت بيشيع في الجنيا كبيخ، كفي اآلخخة أكبخ، كلكغ السػازيغ مختمفة. 
فالسؤمشػف مفزمػف في اآلخخة في الشعيع كالخزؽ أكثخ بكثيخ مغ تفزيل الشاس ؼيسا بيشيع في 

 يقل: أكثخ درجات.  لع الخزؽ في الجنيا.
 

 آخَخ فتقعَج محمػًما مخحواًل "  " ال تجعْل مَع هللِا إلًيا 22سػرة اإلسخاء  17
السقرػد ىػ فتقعج: في الجنيا أـ في اآلخخة؟ ال تجعل: الخصاب لمشبي أك لئلنداف.  
 ا(.ا مجحػرً ا آخخ فتمقى في جيشع ممػمً إليً : )كال تجعل مع هللا 39اآلية  انطخاآلخخة. 

: لع يشرخه، مع أنو كاف يتػقع مشو نرختو. الذخؾ محمـػ كيؤدؼ إلى الخحالف. أما التػحيج حلوخ
 محمػًما مخحكاًل: مغ هللا. فيؤدؼ إلى الفبلح.

 
" وقزى ربَُّظ أال تعبُجوا إال إياُه وبالػالجيِغ إحداًنا إمَّا يبمغغَّ عشَجؾ  23سػرة اإلسخاء  17

  تقْل ليسا أؼٍّ وال تشيْخىسا وقْل ليسا قػاًل كخيًسا "الِكَبَخ أحُجىسا أو كبلىسا فبل
 

كمجخكر متعمق بفعل مححكؼ تقجيخه:  : جار: الػاك: حخؼ عصف. الػالجيغكبالػالجيغ إحداًنا
غ عشجؾ أحجىسا أك كبلىسا غمإما يبفعػؿ مصمق لمفعل السححكؼ. لع يقل: ): مأحدشػا. إحداًنا
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لع يكػنا عشجؾ، كلكغ : السعشى ال تقل ليسا أؼ كال تشيخىسا سػاء كانا عشجؾ أك الِكَبخ(. عشجؾ
: صػت يدتعسل عشج التكخه كالتزجخ، طشة لسثل ىحا القػؿ كالترخؼ. أؼّ " أكبخ م"عشجؾ :قػلو

: ما يدتقحر مغ تو أك جخسو يجؿ عمى معشاه. كأصموخخج مخخج األصػات السحكية، أؼ صػ 
لػبار أك : " أّؼ ". كأصل ىحا أف اإلنداف إذا كقع عميو السا يدتثقمػنو اخ. فالشاس يقػلػف األكس

تقحرىسا كسا كانا ال يدتقحرانظ )معاني القخآف : ال تدشيء يتأذػ بو نفخو فقاؿ: أّؼ. قاؿ مجاىج
 : (. كإعخابو2/651لمشحاس 

 : كّف، كاتخؾ.اسع فعل أمخ، بسعشى -
 : كخىت، كتزجخت مشظ.أك: اسع فعل ماض، بسعشى -
 (. 4/248: أتزجخ مشظ )البخىاف : اسع فعل مزارع، بسعشىأك -

 
 : كال تدجخىسا بغمطة.   كال تشيخىسا

 
ارحْسيسا كسا ربَّياني  " واخِفْس ليسا َجشاَح الحُّؿِّ ِمَغ الخحسِة وقْل ربِّ  24سػرة اإلسخاء  17

 صغيًخا "
"جانب"، ثع لمجانب "جشاح". حسًة، فاستعيخ لمحؿ أكاًل السخاد أمخ الػلج بالحؿ لػالجيو ر  

: اخفس جانبظ ذاًل، أؼ ارحسيسا كتحلل كتقجيخ االستعارة القخيبة: كاخفس ليسا جانب الحؿ، أؼ
ليسا. كحكسة االستعارة في ىحا جعُل ما ليذ بسخئي مخئًيا، ألجل حدغ البياف. كلسا كاف السخاد 

ا، احتيج في شػً ا كاالستكانة مسكخفس جانب الػلج لمػالجيغ، بحيث ال ُيبقي الػلج مغ الحؿ ليس
االستعارة إلى ما ىػ أبمغ مغ األكلى، فاستعيخ لفع الجشاح، لسا ؼيو مغ السعاني التي ال تحرل 
مغ خفس الجانب، ألف مغ يسيل جانبو إلى جية الدفل أدنى ميل، صجؽ عميو أنو خفس 

الجشاح كالصائخ جانبو، كالسخاد خفس ُيمِرق الجانب باألرض، كال يحرل ذلظ إال بحكخ 
(. بدبب الخحسة، رحستظ بيسا. لع يقل: )كسا رحساني صغيًخا: (. مغ الخحسة3/149اإلتقاف )

 الخحسة رافقت التخبية، كالتخبية مجتيا شػيمة.
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ُو كاَف لؤلوَّابيَغ " ربُّكع أعمُع بسا في نفػِسكع إْف تكػنػا صالحيَغ فإنَّ  25سػرة اإلسخاء  17
 َغفػًرا "
يتػبػف مخة بعج مخة. لع يقل: )فإنو كاف لمرالحيغ غفػًرا(. لع  : لمتػَّابيغ الحيغلؤلكَّابيغ 

لع يقل: )فإنو كاف لكع  (.تكػنػا صالحيغ يغفخ لكع ل: )إفْ (. لع يقتكػنػا أكابيغ يقل: )إفْ 
 غفػًرا(.

 
ُو والسدكيَغ وابغَ  26سػرة اإلسخاء  17 ْر  " وآِت ذا الُقخبى حقَّ  تبحيًخا "الدبيِل وال تبحِّ

: فالتبحيخ محمـػ في الجيغ كاالقتراد. فيػ سشقصع في سفخه. كال تبحر تبحيًخا: الابغ الدبيل 
أشج مغ اإلسخاؼ، فاإلسخاؼ مغ باب السغاالة، كالتبحيخ مغ باب السغاالة في اإلسخاؼ، كالتػسع 

سفيًيا، غيخ في اإلنفاؽ عمى السحخمات كالسعاصي كالذيػات. كالسبحر لسالو يعّج في الذخع 
ف السبحريغ كانػا إخػاف كال تبحر تبحيًخا، إيو عشج جسيػر الفقياء. قاؿ تعالى: "رشيج، كيحجخ عم

: ألنظ إذا بحرت نقز مالظ، أك لع يعج لظ (. كال تبحر تبحيًخا27 - 26الذياشيغ" )اإلسخاء 
في سػرة اإلسخاء، في  ماؿ، لكي تؤتي ذا القخبى كالسدكيغ كابغ الدبيل. كالتبحيخ لع يخد ذكخه إال

 ىاتيغ اآليتيغ الستتاليتيغ. 
: التفخيق، كىػ مغ إلقاء البحر كشخحو، ثع استعيخ في إضاعة الساؿ، كأصل التبحيخ 

تبحيًخا: مفعػؿ مصمق. ماذا يزيف السفعػؿ السصمق؟ ىل فكأنو يمقي البحر كال يعخؼ مآلو. 
 ا؟ ال أضغ.ا كثيخً السعشى: كال تبحر تبحيخً 

 . لع يقل: كال ُتدخفػا إسخاًفا.141األنعاـ  دخفػا(لو في مػضع آخخ: )كال تُ قارْف قػ 
 

 ماذا يعشي ىحا السفعػؿ السصمق؟ كلساذا لع يقل: كال تدخفػا إسخاًفا؟

  كال تبّحر تبحيًخا:

 .27-26)كال تبّحر تبحيًخا إّف السبّحريغ كانػا إخػاف الذياشيغ( اإلسخاء 
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*** 

 كال ُتدخفػا:

 .  141)ُكمػا مغ ثسخه إذا أثسخ كآتػا حقو يػـ حراده كال ُتدخفػا إنو ال ُيِحّب الُسدخفيغ( األنعاـ 

 . 31)ككمػا كاشخبػا كال ُتدخفػا إنو ال ُيِحّب الُسدخفيغ( األعخاؼ 

*** 

 لعل التقجيخ: 

 كال تبحر تبحيًخا: أْؼ أّؼ تبحيخ )كّسي أك نػعي(.

 صفتو. تبحيًخا: مفعػؿ مصمق ُححفت مشو

*** 

 كال ُتدخفػا: 

 لعل التقجيخ:

 كال ُتدخفػا إسخاًفا، أْؼ: أّؼ إسخاؼ )كّسي أك نػعي(.

 ُححؼ ىشا السفعػؿ السصمق كالرفة مًعا.

 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ مع التعميق عمييا:
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 ىػ(: 885-البقاعي )
تشبيو عمى أف االرتقاء نحػ ساحة التبحيخ أكلى مغ اليبػط إلى مزيق الذح  (اتبحيخً ) :في قػلو"

 "! كالتقتيخ
 كبلـ عجيب!

*** 
 ىػ(: 1332-القاسسي )

ْر َتْبِحيخً ") ، ـ أك مكخكه، أك عمى مغ ال يدتحقّ ، باإلنفاؽ في محخّ بػجو مغ الػجػهأؼ:  (اَكاَل ُتَبحِّ
 ".سيايسيّ أفاده ال ،ا إلى نفدظ أك غيخؾفتحدبو إحدانً 

 ىػ( اليشجؼ ىػ األقخب لمرػاب.835-السيايسي )تفديخ كىحا الحؼ نقمو القاسسي عغ 
*** 

 ىػ(: 1393-ابغ عاشػر )
ر، مع ما ر، ال تبحّ ال تبحّ  :كأنو قيل ،لتأكيج الشيي (ركال تبحّ )بعج  (اتبحيخً )ذكخ السفعػؿ السصمق "

ُتترػر عميو تمظ الحؿيقة بسا فييا  ا لسافي السرجر مغ استحزار جشذ السشيي عشو استحزارً 
 ! مغ السفاسج

 
 تفديخ متكمف ال أكافق عميو ابغ عاشػر.

 
ريَغ كاُنػا إخػاَف الذياشيِغ وكاَف الذيصاُف لخبِِّو َكفػًرا "  27سػرة اإلسخاء 17  " إفَّ السبحِّ

ككاف لذيصاف إف السبحر كاف أخا الع يقل: )ككانت الذياشيغ لخبيا كفػرة(. كلع يقل: ) 
"، " كافخ :صيغة مبالغة لػ: الذيصاف لخبو كفػًرا(. كلع يقل: )ككاف الذيصاف كفػًرا لخبو(. كفػر

 كندبت ىشا إلى الذيصاف، كلع تشدب إلى السبحر مباشخة.
 

ػىا فُقْل ليع قػاًل َميدػًرا " وإمَّا ُتعخضغَّ عشيُع ابتغاَء رحسٍة ِمغ ربَِّظ تخج 28سػرة اإلسخاء 17
 " 
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بيل : عغ ذؼ القخبى كالسدكيغ كابغ الدعخاض كشاية عغ عجـ اإليتاء. عشيع: اإلتعخضغّ  
، أك ابتغاء رزؽ لظ. لعل : ابتغاء رحسة لو أف يشفقو في معرية(. ابتغاء رحسة26)راجع اآلية 

ًشا حدًشا مقبػاًل : ليعشجما تحرل عميو. قػاًل ميدػًرا : ابتغاء رزؽ تخيج أف ترميع بوالسقرػد
: إف سألظ بعزيع عصاًء فمع تدتجب ليع، فأبعجت عغ لقائيع حياًء مشيع أف سعشىعشجىع. ال

 تبلقييع بيج فارغة، فقل ليع قػاًل ليًشا.  
 

ْدِط فتقعَج َممػًما " وال تجعْل يَجَؾ مغمػلًة إلى ُعشِقَظ وال َتْبُدْصيا كلَّ البَ  29سػرة اإلسخاء  17
 َمحدػًرا "

: التػسط ية عغ التبحيخ. كلعل السقرػد ىشاالبخل، كالثانية كشاالجسمة األكلى كشاية عغ  
اؽ كال في اإلنفاؽ، سػاء كاف عمى الشفذ كالعياؿ أك عمى الخيخ. فبل تبخل كال تدخؼ في اإلنف

: ىل تختز بالجسمة الثانية أـ تذسل الجسمتيغ أـ كل كمسة مشيسا في الرمة. ممػًما محدػًرا
 البخل، كالثاني يخز التبحيخ.  تخز جسمة؟ يبجك أف المـػ يخز

 عمى ما فات كالشجـ عميو. : الغعّ محدػًرا: نادًما. الحدخة 
 

 ُو كاَف بعبادِه خبيًخا بريًخا "" إفَّ ربَّظ َيبُدُط الخزَؽ لَسغ يذاُء وَيقِجُر إنَّ  30سػرة اإلسخاء  17
: كَيقِجر قِجر: أؼانتقل مغ البدط في اإلنفاؽ )اآلية الدابقة( إلى البدط في الخزؽ. كيَ  

فيشاؾ إذف تفاكت في  معصػفة عمى )يبدط(، ال عمى )يذاء(. يقجر: عكذ يبدط. لسغ يذاء.
الخزؽ بيغ العباد، فسشيع مغ يرمح لو الغشى، كمشيع مغ يرمح لو الفقخ. وهللا يبتمي كبًل مغ 

: يبدط كيقجرخز تارة كيقجره تارة. الغشي كالفقيخ. كقج يكػف السعشى أنو يبدط الخزؽ لمذ
(. لعل معشى اآلية كاحج، أك لذخريغ مختمفيغ. لع يقل: )إنو كاف خبيًخا بريًخا بعبادهلذخز 

أف التػسط الحؼ أمخ بو في اآلية الدابقة يختمف مغ شخز آلخخ، أك مغ ضخؼ آلخخ، حدب 
الخزؽ. فيػ أمخ ندبي يختمف مغ حالة ألخخػ. كالبدط في الخزؽ ال يقتزي بالزخكرة البدط 

 في اإلنفاؽ بالجرجة نفديا، خذية أف يؤدؼ ذلظ إلى التخؼ. 
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إفَّ قتَميع كاَف " وال تقُتمػا أوالَدكع َخذيَة إمبلٍؽ نحُغ نخزُقيع وإياكع  31سػرة اإلسخاء  17
 ِخْصأ كبيًخا "

كال تقتمػا أكالدكع مغ البشات خذية الفقخ. كفي مػضع آخخ: ": فقخ. كانػا يئجكف إمبلؽ 
: ال تقتمػىع مغ إمبلؽ كال خذية (. خذية إمبلؽ151نخزقكع كإياىع" )األنعاـ غ إمبلؽ نح

: نخزقيع كيشتطخ الخزؽ مشو. نخزقيع كإياكعإمبلؽ. السؤمغ يربخ كيتػكل كيدتعيغ باهلل 
  : نحغ كإياكع نخزقيع.كنخزقكع. كليذ السعشى

: اإلثع، الخصيئة. كالفخؽ بيغ الَخصأ كالِخطء أف الَخصأ ىػ العجكؿ عغ الرػاب الِخطء 
 سيًػا، كالِخطء ىػ العجكؿ عشو عسًجا. 

 
 ُو كاَف فاحذًة وساَء سبيبًل "" وال َتْقَخُبػا الدنا إنَّ  32سػرة اإلسخاء 17

 غ الدنا، لدجّ (. ىحا نيي عغ الدنا، بل عغ القخب مالدنا: ُيسّج )الدنا( كُيقرخ )الدنى 
: قج تصمق الفاحذة اتو فقج فتح الحريعة إليو. فاحذةالحريعة إليو. فسغ اقتخب مشو كباشخ مقجم

: لبلتراؿ بيغ ة مغ الكبائخ. ساء سبيبلً كيخاد بيا الدنا عمى الخرػص. كقج يخاد بيا الكبيخ 
 غ سبيبًل.الحكخ كاألنثى، بخبلؼ الدكاج فإنو حدُ 

 
ـَ هللُا إال بالحقِّ وَمغ ُقِتَل مطمػًما فقج جعمشا  33سػرة اإلسخاء  17 " وال تقُتمػا الشفَذ التي حخَّ

 في القتِل إنَُّو كاَف مشرػًرا "لػليِِّو ُسمصاًنا فبل ُيدِخْؼ 
ؽ إلى ( إلى قتل الغيخ. كانتقل مغ اإلسخاؼ في اإلنفاخذية الفقخانتقل مغ قتل األكالد ) 

: ىشاؾ قتل بالباشل كقتل بالحق. مغ القتل بالحق قتل راًصا(. إال بالحقالقتل )قِ اإلسخاؼ في 
: مجدكـ بيا. كقج تكػف ناؼية، كتقتمػا محميا القراص كقتل الحخابة. كال تقتمػا: ال: ناـية، تقتمػا

ا ( كأف ال تقتمػ 23كقزى ربظ أال تعبجكا إال إياه )اآلية  :شرب. كالتقجيخ في الحالة الثانيةال
لجية أك العفػ، ( أك ادػَ راص )القِ (. سمصاًنا: تدمًصا عمى القاتل بالقِ 1/350الشكت لمسجاشعي )

: ال يتجاكز، كأف يقتل غيخ (. ال يدخؼ في القتل2/655كىػ قػؿ الزحاؾ )معاني القخآف 
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ا: ببل سّثل بعج القتل. إنو كاف مشرػرً القاتل، أك يقتل بعج أخح الجية، أك يقتل جساعة بػاحج، أك ي
 (. إسخاؼ. لع يقل: )فقج جعمشا لو سمصاًنا

 
ُه وأوُفػا  34سػرة اإلسخاء  17 " وال تقخبػا ماَؿ اليتيِع إال بالتي ىي أحدُغ حتى يبمَغ أشجَّ

 العيَج كاَف مدؤواًل "   بالعيِج إفَّ 
بغيخ : ليذ السعشى أنو إذا بمغ أشجه جاز لكع أف تقخبػه أشجه: سغ الخشج. حتى يبمغ أشجه 

 (.6ذا بمغ أشجه فادفعػا إليو مالو )انطخ سػرة الشداء التي ىي أحدغ، بل السعشى إ
ك  1/577تفديخ الساكردؼ مالو بحفع أصػلو كتثسيخ فخكعو ) : بتشسيةبالتي ىي أحدغ 

مشافع اليتيع، أك (. كصخح بعس العمساء بػجػب تعطيع 10/256، كتفديخ القخشبي 2/433
الحاكؼ لى أعطع ثسغ مسكغ إذا بيع مالو )( لو بالدعي إعة القرػػ صة )السشفبْ تحقيق الػِ 
(. كقالػا بأف غيخ ماؿ اليتيع كحلظ، لكشو خز ماؿ اليتيع بالحكخ، 7/234ك 6/446لمساكردؼ 

 (. 2/433البخىاف لمدركذي ألف الصسع ؼيو أكثخ، لعجده كقمة الشاصخ لو، بخبلؼ ماؿ البالغ )
 : عشوأمخ هللا بو أك نيى عشو. مدؤكالً عقج، أك كل ما : ال. العيج152راجع األنعاـ  
       .، كلع يزّسيا إلى اآلية التاليةلعيج: لع يجعميا آية أخخػ مدتقمةباكأكفػا . صاحبو

 
لَظ خيٌخ وأحدُغ " وأوفػا الَكْيَل إذا ِكمُتع وِزنػا بالِقْدصاِس السدتؿيِع ذ 35سػرة اإلسخاء  17

 تأويبًل "
(. 9مغ القدط، العجؿ. قاؿ تعالى: "كأؾيسػا الػزف بالقدط" )الخحسغ مذتق : القدصاس 

القدصاس السدتؿيع : كزنػا بأك السيداف عسػًما. لعل التقجيخ (،كقج يخاد بو: السيداف الكبيخ )الؿبَّاف
ألنو ال يسيل إلى أحج الجانبيغ، ا قدصاسً  يبيغ )القدط( ك)القدصاس(، ربسا سسّ  قارفْ  إذا كزنتع.

 : أحدغ عاؾبة، أحدغ مآاًل. . أحدغ تأكيبلً كلمشاس خيخ: لكع الصخفيغ. حقيق القدط بيغ كي
 

 قدصاس: قدط + شاس. الصاس تعشي: الكّفة. ُححفت إحجػ الصاءيغ.
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 قارْف كتب التفديخ.

 الِقدصاس: بكدخ القاؼ كضّسيا، مغ القدط، كىػ العجؿ:

 .29)قل أمخ ربي بالقدط( األعخاؼ 

 .9بالقدط( الخحسغ )كأؾيسػا الػزف 

 .42)إف هللا يحب الُسقدصيغ( السائجة 

 السقدصػف: العادلػف.

 القاسصػف: عكديا: الطالسػف.

 .15)كأما القاسصػف فكانػا لجيشع حصًبا( سػرة الجغ 

قج يتختب عمى ىحا أف يكػف )القدط( مغ ألفاظ األضجاد. يعشي: العجؿ، كيعشي الطمع، وهللا 
 أعمع.

*** 

 السدتؿيع:

 معشى أف يػصف السيداف بالسدتؿيع؟ما 

 السيداف السدتؿيع: لعمو السيداف الحؼ تكػف كّفتاه عمى استقامة كاحجة، ليذ كّفة فػؽ ككّفة تحت!

 أك يقاؿ: السدتؿيع ىػ نعت لمسيداف، لكغ قج يكػف السقرػد أف يكػف نعًتا لسغ يدتعسل السيداف.

 وهللا أعمع.
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 ِكمتع: إذا
 تفديخىا: إلى أضيف

 إيفاء )تعّمسػا اإليفاء ىػ ىشا كالحكع )الكيل(، عسمكع أحكاـ فتعّمسػا يكيمػف  مسغ كشتع اإذ -
 يكيمػف(. مسغ كشتع إذا الكيل

 العمع تعّمسػا الشطخية(. في تعمستسػه ما الػاقع في )شبقػا عسمًيا فصّبقػه نطخًيا الحكع تعّمستع إذا -
 يعسمػف. كال يعمسػف  كثيخكف  مًعا. كالعسل

 مغ مخاؾبة ىحا عمى كيتختب الكيل. في لؤلمشاء الكيل دعػا أنتع، تكيمػا فبل الكيل تػفػا لع كإذا -
 مشو. بجالً  أميغ آخخ كتعييغ يػفو، لع إذا كعدلو الكيل، يتػلى

 بسخاده. أعمع وهللا -

 

أولئَظ " وال َتْؿُف ما ليَذ لَظ بِو ِعمٌع إفَّ الدسَع والبرَخ والفؤاَد كلُّ  36سػرة اإلسخاء  17
 كاَف عشُو مدؤواًل "

: كغ صادقػًا كدؾيقػًا كلع تدسع، كال عمست كلع تعمع، أؼ: رأيت كلع تَخ، كال سسعت ال تقل -
 ؼيسا تقػؿ.

 ال تتيع أحًجا بسا ليذ لظ بو عمع. -
: اختخ ما يشاسبظ لتكػف ال تتبع عمًسا لدت لو أىبًل، أؼ :أقػؿ: كيسكغ أف يكػف السعشى -

 ناجًحا ؼيو. 
 

تِف، ال تتبْع.  كاف عشو مدؤكاًل: : ال تقالسشيج العمسي اإلسبلمي. ال تقفُ ىحه اآلية تعبخ عغ 
دتعسميا في الخيخ أـ في الذخ. : كاف اإلنداف مدؤكاًل عشيا، ىل يكاف اإلنداف عشو مدؤكاًل، أؼ

لع  تذيج لو بالخيخ أـ بالذخ. لع يقل: )كشت عشو مدؤكاًل(.: كانت مدؤكلة عغ اإلنداف، أك
 (. يقل: )كاف مدؤكاًل عشو
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: السدسػعات، كالسذاىجات، التعمع( كالبحثكالدسع كالبرخ كالفؤاد ىي مرادر التمقي )

جرب كتشسية كالتجارب الحدية كالقمبية، كاإللياـ. كعمى اإلنداف أف يدتخجميا في التعمع كالت
امة ىل استعسمتيا أـ أىسمتيا، : فاستفج مشيا جسيًعا، كستدأؿ عشيا يـػ الؿيالسيارات. لعل السعشى

  ىل استعسمتيا في الخيخ أـ في الذخ؟ 
 

َض ولغ تبمَغ الجباَؿ " وال تسِر في األرِض َمَخًحا إنَظ لْغ َتخِخَؽ األر  37سػرة اإلسخاء  17
 ُشػاًل " 
: شجة الفخح بالباشل، أك الخيبلء، أك البصخ كاألشخ، أك تجاكز اإلنداف قجره. ميسا السخح 
 ، فتػاضْع.بتصاكلظ كلغ تبمغ الدساء باختيالظ، فإنظ لغ تخخؽ األرضتكبخت 

 
 َف سيُئُو عشَج ربَِّظ مكخوًىا "" كلُّ ذلَظ كا 38سػرة اإلسخاء  17

: كل ذلظ كاف سيًئا عشج ربظ ا، كحدشو مخضًيا. أك السعشى: كاف سيئو مكخكىً أؼ 
كانت القخاءة سيئة، فقػلو: )مكخكىا( لعل : سيئًة، سيًئا. إذا تيغ أخخييغفي قخاءكمكخكًىا مشو. 
 ( ُححفت التاء السخبػشة، كأشمقت الفتحة ألًفا.أصمو )مكخكىة

ىحه مغ اآليات التي يججىا القارغ سيمة األلفاظ، كلكغ معانييا غامزة عشج السفدخيغ. فسشيع 
سا قاؿ بل قمّ  : ال أدرؼ!خيقة التخمز، كي ال يكثخ مغ قػلومغ ال يفدخىا، كمشيع مغ يفدخىا بص

 مفّدخ: ال أدرؼ!
 

" ذلَظ مسَّا أوحى إليَظ ربَُّظ ِمَغ الحكسِة وال تجعْل مَع هللِا إلًيا آخَخ  39سػرة اإلسخاء  17
      يشََّع َممػًما َمْجحػًرا "فُتمقى في ج

 18: تقجـ في اآلية كال تجعل: معصػؼ عمى األفعاؿ الدابقة: ال تقُف، ال تسِر. مجحػًرا 
ا آخخ مع هللا إليً  : )ال تجعلْ 22قارف اآلية مغ سػرة األعخاؼ.  18الدػرة، كفي اآلية  مغ ىحه

 محمػًما: بسعشى: ممػًما. مخحكاًل: بسعشى: مجحػًرا. (.ا مخحكالً فتقعج محمػمً 
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ا إنَّكع تقػلػَف قػاًل " أفأصفاكع ربُّكع بالبشيَغ واتَّخَح ِمَغ السبلئكِة إناثً  40سػرة اإلسخاء  17

 عطيًسا "
: في خصػرتو، ال في أصفاكع: اصصفى لكع. إناًثا: أؼ بشات، حدب زعسكع. عطيًسا 

 !سبحانو أىسيتو. ىع يحبػف البشيغ كيكخىػف البشات. فكيف يشدبػف البشات إليو
 

فشا في ىحا القخآِف ِليِ " ول 41سػرة اإلسخاء  17        حَّكَّخوا وما يديُجىع إال ُنفػًرا "قج َصخَّ
فشا لمشاس في ىحا القخآف ِمغ كل مَ آية الحقة: "كفي   ثل فأبى أكثخ الشاس إال كلقج صخَّ

فشا في ىحا القخآف لمشاس مغ كل َمثل ككاف (. كفي مػضع ثالث: "89ُكفػًرا" )اآلية  كلقج صخَّ
 (.54" )الكيف نداُف أكثَخ شيء َجَجالً اإل
 

فشا  لى : أؼ صخفيا مغ حاؿ إخياحخرنا القػؿ بأساليب مختمفة. كمشو: ترخيف ال: كصخَّ
: تبجيميا مغ نقج إلى نقج آخخ، فكأف الرخؼ تقميب لمشقػد حاؿ، كترخيف الجراىع أك صخفيا

 عمى أشكاؿ أك عسبلت مختمفة، كالحؿيقة الشقجية ليا جسيًعا كاحجة.
 : أؼ كما يديجىع ذلظ، أك ما يديجىع ىحا الترخيف. كما يديجىع 

  
 لػ كاَف معُو آليٌة كسا يقػلػَف إًذا البتَغػا إلى ذي العخِش سبيبًل "   " ُقلْ  42سػرة اإلسخاء  17

: شمبػا. معشى اآلية لػ كاف مع هللا آلية أخخػ، كسا يدعع السذخكػف، لشازعػا هللا ابتغػا 
. لع يقل: )البتغػا إليو ، كفيياقخاءةا يفعل السمػؾ في الجنيا. لع يقل: )كسا تقػلػف(في عخشو، كس

 لعل األصل: سبيمو. ُححفت الياء، كُأشمقت الفتحة ألًفا. (.سبيبلً 
 

 ى عسَّا يقػلػَف عمػِّا كبيًخا "" سبحاَنُو وتعال 43سػرة اإلسخاء 17
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 (، لمجاللةمفعػؿ مصمق، كعجؿ إليو، فمع يقل: )تعالًيا :سبحانو: تشده عسا ال يميق بو. عمًػا 
التقجيخ: تعالى عمًػا كبيًخا. لع يقل: (. 15/113بحق )ابغ عاشػر  عمى االتراؼ بالعمػّ 

 السعشى: تشّده عغ ذلظ كتعالى عشو. (، مغ البشات كالذخكاء.)كتعالى عمًػا كبيًخا عسا يقػلػف 
 

" ُتَدبُِّح لُو الدسػاُت الدبُع واألرُض وَمغ فييغَّ وإْف ِمغ شيٍء إال  44سػرة اإلسخاء  17
 إنَُّو كاَف حميًسا غفػًرا "يع يدبُِّح بحسِجِه ولكْغ ال تفقيػَف تدبيحَ 

كلع تجئ  : بالسفخد. تكخر ذكخ األرض في القخآف كثيًخا جًجا،الدسػات: بالجسع. كاألرض 
(. إف مغ 12ؼ خمق سبع سسػات كمغ األرض مثميغ" )الصبلؽ هللا الحإال بالسفخد. قاؿ تعالى: "
غيخ حية، أك : مغ شيء مغ األحياء، أك مغ السخمػقات حية أك شيء إال يدبح بحسجه

جعػ اإلنداف إلى التدبيح. لع السقرػد بالتدبيح ما يطيخ مغ لصيف الرشعة كبجيع القجرة، كي
" عمى جسع العقبلء تغميًبا، ألف التدبيح مغ شأف يقل: )ال تفقيػف تدبيحو(. كقاؿ: " تدبيحيع

الحيغ يخالفػف  ال يعجل عمػى خػمقو، اإف هللا كاف حمػيػسً "قاؿ الصبخؼ: : غفػًرا احميسً العقبلء. 
كلػال ذلظ لعاجل ىؤالء الػسذخكيغ الحيغ يجعػف معو اآللية كاألنجاد بػالعقػبة  .أمخه، كيكفخكف بو

  ."ا ىع تابػا مشيا بػالعفػ مشو ليععمػييع ذنػبيع، إذ ايقػؿ: ساتخً  (اَغُفػرً )
 
 

شػَف باآلخخِة ِحجاًبا وبيَغ الحيَغ ال يؤم " وإذا قخأَت القخآَف جعمشا بيَشظ 45سػرة اإلسخاء  17
 مدتػًرا "
بسعشى ساتًخا. كالحؿيقة أف لفع "الحجاب" ىػ الحؼ : مدتػًرا مدتػًرا: قاؿ بعس السفدخيغ 

كبيحا فإف حجاًبا مدتػًرا  : غيخ قابل لمخؤية.لداتخ. أما السدتػر فيػ معشى آخخ: ايفيج معشى
كيحجبيع عشظ، دكف أف يخاه مشكع أحج! فالقخآف ال يدسعو  : ساتًخا مدتػًرا، يحجبظ عشيع،معشاه

الكافخكف كال يفيسػنو، فبيشو كبيشيع حجاب. السعشى أف هللا حجب الكافخيغ عغ فيع القخآف، أك 
 عغ إيحاء الشبي كىػ يقخأ القخآف.
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وإذا ذكخَت ربََّظ " وجعمشا عمى ُقمػِبيع أِكشَّة أْف َيفقيػُه وفي آذاِنيع َوقْػًخا  46سػرة اإلسخاء  17
 ولَّػا عمى أدباِرىع ُنفػًرا " في القخآِف وحَجهُ 

 : الثقل في األذف، الرسع. فبلة: أغصية، جسع ِكشاف. أكشاف: جسع ِكّغ. الػقخأكشّ  
: أؼ دكف شخؾ أك إذا ذكخت ربظ في القخآف كحجه يفيسػنو، بل ال يدسعػنو. يفقيػه: أؼ القخآف.

: كإذا بػف أف يدسعػا ما يحبػف. التقجيخمذخكػف غيخ مػحجيغ. إنيع يحدكف شخيظ، نفخكا ألنيع 
غيخ مذخكػف : ألنيع في القخآف ذكخ هللا كحجه. كلَّػاذكخت ربظ كحجه في القخآف. أؼ إذا جاء 

جيغ.   مػحِّ
 

" نحُغ أعمُع بسا يدتسعػَف بِو إذ يدتسعػَف إليَظ وإذ ىع َنْجَػى إذ يقػُؿ  47سػرة اإلسخاء  17
 ْف تتبعػَف إال رجبًل مدحػًرا " الطالسػَف إ

: يدتسعػف لو. أؼ غايتيع مغ االستساع يدتسعػف بو: فدخىا السفدخكف ككأف العبارة 
رتو، كأصمو أف تخمػ بو : سار ف. يدتسعػف بقرج الدخخية. ناجيتوالدخخية. يدتسعػف كال يدسعػ 

رض، أك أصمو مغ الشجاة، كىػ ( مغ األو بسشجاة مغ الديلمختفع مشفرل عسا حػلفي نجػة )
مغ أف يصمع عميو أحج. إْف تتبعػف: و، أك أصمو أف تشجػ بدخِّؾ أف تعاكنو عمى ما ؼيو خبلُص 

ذ الطمسػف نجػػ كإؿ الطالسػف إذ ىع نجػػ إف تتبعػف(. لع يقل: )كيقػ ما تتبعػف. لع يقل: )
: كرد سحخ، كالخسػؿ ساحخ! إذْ أف القخآف : السذخكػف. يعتقجكف يقػلػف إف تتبعػف(. الطالسػف 
 ذكخىا في اآلية ثبلث مخات. 

 
 " انطْخ كيَف ضخُبػا لَظ األمثاَؿ فزمُّػا فبل يدتصيعػَف سبيبًل "  48سػرة اإلسخاء  17

: فبل إف تتبعػف إال رجبًل مدحػًرا" )اآلية الدابقة(. أؼضخبػا لظ األمثاؿ: فقالػا: " 
 ؟!قجكف مثل ىحه االعتقادات الفاسجةييتجكف كىع يعتيدتصيعػف سبيبًل إلى اليجاية. ككيف 

 
 " وقاُلػا أئحا كشَّا ِعطاًما وُرفاًتا أئشَّا لسبعػثػَف خمًقا ججيًجا " 49سػرة اإلسخاء  17
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َخ كتفخَّؽ مغ االخفات  يخاد بو  لتبغ كنحػه. كىحا استفياـ إنكارؼ : الفتات، ما تكدَّ
 االستيداء.

 (. أئشا لسبعػثػف مغ ججيج!(، أؼ: بعثشا بعًثا )خمًقامصمقخمًقا: حاؿ أك مرجر )مفعػؿ  
 

 ُقْل كػُنػا حجارًة أو حجيًجا " "  50سػرة اإلسخاء  17
: كػنػا فخًضا، عمى سبيل الفخض كالتقجيخ. لػ كشتع حجارة أك حجيًجا لكاف هللا قادًرا أؼ 

 عمى بعثكع أك إعادتكع. كالتتسة في اآلية التالية. 
 

" أو خمًقا مسا يكُبُخ في صجوِركع فديقػلػَف َمغ ُيعيجنا ُقِل الحي فصَخكع  51سػرة اإلسخاء  17
 أوَؿ مخٍة فدُيْشِغُزػف إليَظ رؤوَسيع ويقػلػَف متى ىػ ُقْل عدى أف يكػَف قخيًبا " 

 
: أؼ كػنػا حجارة أك حجيًجا أك خمًقا آخخ تخكنو أكبخ أك خمًقا مسا يكبخ في صجكركع 
ذا قمت ليع ذلظ فديقػلػف. : أؼ إع أف تعاد إليو الحياة. فديقػلػف ب، يكبخ في صجكرككأصع

: شغزػف ييعيجنا: إلى الحياة، يبعثشا. فصخكع: خمقكع. يشغزػف رؤكسيع: يحخكػنيا استيداًء. فد
ىجدىع : متى ىحا البعث. لع يجبيع عغ سؤاليع، لكغ ا قمت ليع ذلظ فدػيشغزػف. متى ىػأؼ إذ

 : أؼ ىػ قخيب.ى أف يكػف قخيًبابقخبو. عد
 

 طشُّػَف إْف لبثُتع إال قميبًل "" يػـَ يْجعػكع فتدتجيبػَف بحسِجِه وت 52سػرة اإلسخاء 17
. إف لبثتع :تطشػف  قائميغ: الحسج .: لمبعث. بحسجه : يجعػكع  : ما تعتقجكف في ىحا اليـػ

ندبة الجنيا إلى اآلخخة  الجنيا إال مجة قميمة.لبثتع في الجنيا. في اآلخخة ستخكف أنكع لع تمبثػا في 
كلع يخد الرفخ في القخآف، فقػلو: قميبًل:  ألف الجنيا محجكدة كاآلخخة غيخ محجكدة، ىي الرفخ،

 ما ىػ إال مغ باب التقخيب.
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" وُقْل لعبادي يقػلػا التي ىي أحدُغ إفَّ الذيصاَف يشَدُغ بيَشيع إفَّ  53سػرة اإلسخاء  17
 كاَف لئلنداِف عجًوا مبيًشا " الذيصافَ 
: أف يقػلػا التي ىي أحدغ، دعػة لتخيخ أحدغ الكبلـ. قل لعبادؼ يقػلػا التي ىي أحدغ 

(. يشدغ بيشيع: يجخل 2/391قػلػا: قاؿ األخفر: جعمو مجدكًما جػاًبا لؤلمخ )معاني القخآف ي
اف الذيصاف لئلنداف عجًكا ككل: )(. كلع يقبيشيع لئلفداد. لع يقل: )إنو كاف لئلنداف عجًكا مبيًشا

ذيصاف كاف عجًكا لئلنداف إف المبيًشا(. كلع يقل: )إف الذيصاف لئلنداف عجك مبيغ(. كلع يقل : )
 (.مبيًشا

 
ْبك 54سػرة اإلسخاء 17 ع وما أرسمشاَؾ عمييع " ربُّكع أعمُع بكع إْف َيَذْأ َيخحْسكع أو إْف َيَذْأ ُيعحِّ

 وكيبًل "  
ْبكع(. كلع يقل: )ْف إلع يقل: )  ْبكعإْف َيَذْأ َيَذْأ يخحْسكع أك ُيعحِّ ع (. كلَيخحْسكع كإْف َيَذْأ ُيعحِّ

: عشا لكي تخحسيع يقل: )كما أرسشاؾ ككيبًل عمييع(. كلع يقل: )كما أرسمشاه عميكع ككيبًل(. ككيبلً 
 تعحبيع. أك
 

مشا بعَس الشبييَغ " وربُّظ أعمُع بَسغ في الدسػاِت واألرِض  55سػرة اإلسخاء  17 ولقج فزَّ
 مى بعٍس وآتيشا داوَد َزُبػًرا "ع

: قج يكػف السعشى عسفزمشا بعس الشبييغ عمى بالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
خه : جعمشا كبًل مشيع مفزبًل عمى غيىشاؾ معشى تابعيع أفزل مغ بعس. كقج يكػف جعمشا بعز

: ىػ سشدؿ عمى داكد عميو الدبلـ. كقيلبالكتاب ال : خز الدبػربذيء محجد. آتيشا داكد زبػًرا
: ىػ الكتاب السقرػر عمى الحكع قػؼ عميو مغ الكتب اإلليية. كقيلكل كتاب يرعب الػ 

لع أفيع القرج مغ ىحه العبارة ال أنا كال : كاـ الذخعية. كآتيشا دكاد زبػًراالعقمية دكف األح
 ربسا يكػف السعشى: كفزمشا دكاد بالدبػر. السفدخكف.
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كذَف الُزخِّ عشكع وال " ُقِل اْدُعػا الحيَغ زعسُتع ِمغ دوِنِو فبل َيسمكػَف  56سػرة اإلسخاء  17
  تحػيبًل "
، لكي يع آلية، كىع أصشاـ: الحيغ زعستع أنغ دكف هللا. الحيغ زعستع مغ دكنو: ممغ دكنو 

لًفا، كركعيت : كال تحػيَمو، ححفت الياء كأشمقت الفتحة فرارت أ. كال تحػيبلً يكذفػا عشكع الزخ
 .: فإنكع إذا دعػتسػىع فبل يسمكػف كذف الزخّ رؤكس اآلؼ. التقجيخ

 ممحق باآلية:
 التالية: اآليات عمى أيًزا شبقُتيا التفديخية األداة  ىحه

 .42 اإلسخاء 17 (َسبيبلً  الَعْخشِ  ذؼ إلى البتَغػا إًذا يقػلػفَ  كسا آليةٌ  معوُ  كافَ  لػ ُقلْ )
 سبيمو. أصميا:

 .28 مخيع 19 (َبػًيا أّمظِ  كانْت  كما)
 بػّيًة. أصميا:

 .103 شو 20 (عذخا إال لبثتع إف)
 عذخة. أصميا:

 .27 الفخقاف 25 (سبيبلً  الخسػؿِ  مع اّتخحتُ  ليتشي يا)
 سبيمو. أصميا:

 .57 الفخقاف 25 (سبيبلً  رّبو إلى يّتخحَ  أف شاءَ  َمغ إال)
 سبيمو. أصميا:

 .63 األحداب 33 (قخيًبا تكػفُ  الداعةَ  لعلّ )
 قخيبة. أصميا:

 .39 فاشخ 35 (َخداًرا إال كفُخىع الكافخيغَ  يديجُ  كال)
 خدارة. أصميا:

   .5 الصبلؽ 65 (أجًخا لوُ  كُيعِطعْ )
 أجخه. أصميا:

 .11 الصبلؽ 65 (رزقاً  لوُ  هللاُ  أحدغَ  قج)
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 رزقو. أصميا:
 .10 السعارج 70 (حسيًسا حسيعٌ  َيدأؿُ  كال)

 حسيسو. أصميا:
 .13 نػح 71 (َكقاًرا ِ  َتخجػفَ  ال لكع ما)

  كقاره. أصميا:
 .21 نػح 71 (َخداًرا إال ككُلجه ماُلو َيِدْده لع َمغ كاّتبعػا)

 خدارة. أصميا:
 .19ل مّ السدّ  73( فسغ شاء اتخح إلى ربو سبيبل)

 أصميا: سبيمو.
 .15 الُسّجثخ 74 (أزيجَ  أف يصسعُ  ثعّ )

 أزيجه. أصميا:
 .29 اإلنداف 76 (َسبيبلً  رّبوِ  إلى اّتخحَ  شاءَ  فَسغ تحِكخةٌ  ىحه إفّ )

 سبيمو. أصميا:
 .22-21 الفجخ 89 (صًفا صًفا كالسبلئكةُ  ربُّظَ  كجاءَ  َدًكا. َدًكا األرُض  ُدّكتِ  إذا كبّل )

 َدّكًة. َدّكةً  األصل: يكػف  ربسا
*** 

    2015 آب 13 الخسيذ
 

" أولئَظ الحيَغ َيْجُعػَف َيبتغػَف إلى ربِّيُع الػسيمَة أيُّيع أقخُب وَيخجػَف  57سػرة اإلسخاء  17
 إفَّ عحاَب ربِّظ كاَف مححوًرا "رحسَتُو ويخافػَف عحاَبُو 

: لعل السعشى أنيع يجعػف: يجعػنيع، يعبجكنيع. الػسيمة: القخبة، الصاعة. أييع أقخب 
: الخجاء كالخػؼ ميداناف هللا. يخجػف كيخافػف: قاؿ سيل بغ عبج هللا التقخب إلىيتدابقػف في 

إف رجح أحجىسا بصل اآلخخ. لع يقل: )إف عحاب عمى اإلنداف فإذا استػيا استقامت أحػالو، ك 
: : )ككاف عحاب ربظ مححكًرا(. مححكًرالع يقل لع يقل: )إف عحابو كاف مححكًرا(. (.ربظ مححكر
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( الحيغ كانػا يعبجكنيع ىع ة أك األنبياء )عيدىو. معشى اآلية أف الجغ أك السبلئكمسا ُيححر مش
 الحيغ يبتغػف إلى ربيع الػسيمة. 

 
بػىا عحاًبا  58سػرى اإلسخاء 17 " وإْف ِمغ قخيٍة إال نحُغ ُميمكػىا قبَل يػـِ الؿيامِة أو معحِّ

 شجيًجا كاَف ذلَظ في الكتاِب مدصػًرا "
 

(. ميمكػىا: في الجنيا. كربسا يكػف السعشى أف الؿيامة ما مغ قخية )ضالسةكإف مغ قخية: ك  
 : المػح السحفػظ.  تقـػ إال عمى الكافخيغ. الكتابعشجما تقـػ ال

 
وآتيشا ثسػَد  ياِت إال أْف كحَّب بيا األولػفَ " وما مشَعشا أْف ُنخسَل باآل 59سػرة اإلسخاء  17

 الشاقَة ُمْبِرخًة فَطمسػا بيا وما ُنخسُل باآلياِت إال تخػيًفا "
 

األمع الدابقة. كحب بيا األكلػف: فاستأصمشاىع. ثسػد: قػـ  :اآليات: السعجدات. األكلػف  
، كفتح الخحسغ ص 290ػا أنفديع بيا، بدببيا، بقتميا )أنسػذج ص : ضمسصالح. ضمسػا بيا

حة. آتيشا ثسػد الشاقة: ُمْبِرخة: آية ُمْبِرخة، بيِّشة، كاض : كفخكا بيا فأىمكيع هللا.(. ضمسػا بيا330
: ال تدمية. ال يعشي لفع التخػيف أنو مجخد تخػيف، كسا يتبادر إلى أؼ آية الشاقة. إال تخػيًفا

، بل السعشى أنو تخػيف حؿيقي كاقع.  الحىغ مغ استعسالشا لو اليـػ
 

وإذ قمشا لَظ إفَّ ربََّظ أحاَط بالشاِس وما جعمشا الخؤيا التي أريشاَؾ إال "  60سػرة اإلسخاء  17
فيع فسا َيديجىع إال شػياًنا كبيًخا "   فتشًة لمشاِس والذجخَة السمعػنَة في القخآِف ونخػِّ

 
: بالشاس عمسو، فيػ خالقيع. الخؤيا: أحاط أحاط بالشاس اآلية صعبة التخكيب كالتخابط. 

خ بالخؤية ؼيفيج كلكغ التعبيخ عشيا بالخؤيا باأللف الصػيمة يفيج السشاـ، أما التعبيأؼ السعخاج، 
 : أؼ فسا يديجىع ىحا التخػيف.الحؿيقة. أريشاؾ: أريشاكيا. فتشة: اختباًرا. فسا يديجىع
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انطخ سػرة "الذجخة السمعػنة في القخآف": أؼ التي لعشت في القخآف: شجخة الدقـػ ) -

 (.52، كسػرة الػاقعة 43ػرة الجخاف ك س، 64ك  62الرافات 
 

القخآف إال فتشة لمشاس أيًزا. "الذجخة السمعػنة"  : كما جعمشا الذجخة السمعػنة فيالتقجيخ -
". ككجو الكبلـ عغ الذجخة السمعػنة أف الشبي لسا عخج معصػفة عمى "الخؤيا التي أريشاؾ

ككانت فتشتيع بيا أف أبا جيل . بو رأػ الجشة كرأػ الشار، بل رأػ شجخة الدقـػ في الشار
: يجػز أف تكػف شجخة ل الذجخ فكيف تشبت فييا؟ قاؿ أصحاب السعاني: الشار تأكقاؿ

الدقـػ نبًتا مغ الشار أك مغ جػىخ ال تأكمو الشار، ككحلظ سبلسل الشار كأغبلليا كعقاربيا 
 (.1/351تيا، ككحا الزخيع كما أشبو ذلظ )الشكت لمسجاشعي كحّيا

 
ـَ فدجُجوا إال إبميَذ قاَؿ أأسجُج لَسغ  61اإلسخاء  سػرة17 " وإذ قمشا لمسبلئكِة اسجُجوا آلد

 خمقَت ِشيًشا "
 

( ال سجػد عبادة. لسغ خمقت 70اسججكا: سجػد تحية كتكخيع )انطخ اآلية التالية، كاآلية  
 : لسغ خمقتو شيًشا، أؼ مغ شيغ. أؼ أبى الدجػد كتكبخ.شيًشا

 
ختِغ إلى يػـِ الؿيامِة ألحتشكغَّ  62سػرة اإلسخاء  17 مَت عميَّ لئْغ أخَّ " قاَؿ أرأيَتَظ ىحا الحي كخَّ

يَتُو إال قميبًل "    ُذرِّ
(. كخَّمت عمي: كخَّمتو عمي. ألحتشكغ 40راجع األنعاـ أرأيتظ: أرأيت، كالكاؼ لمتأكيج ) 

فييا حبل  بحشكيا، إذا شجّ : ألستأصمشيع باإلغػاء، ألقػدنيع إلى السعاصي كسا تقاد الجابة ذريتو
  يجحبيا. معشى اآلية أف أكثخ الشاس كاقعػف تحت سيصخة إبميذ.

 
 " قاَؿ اذىْب فَسغ َتِبعَظ مشيع فإفَّ جيشَع جداؤكع جداًء مػفػًرا " 63سػرة اإلسخاء 17
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أنت كىع، جداؤؾ كجداؤىع. لع يقل:  :مغ ذرية آدـ، مغ بشي آدـ. جداؤكع: مشيع 
 : كامبًل.)جداؤىع(. مػفػًرا

 
" واستفِدْز َمِغ استصعَت مشيع برػِتَظ وأجِمْب عمييع بخيِمَظ وَرِجمَظ  64سػرة اإلسخاء  17

  وشارْكيع في األمػاِؿ واألوالِد وِعْجىع وما َيِعُجىُع الذيصاُف إال ُغخوًرا "
 

.  لع يقل: كاستفدَّ
 ادفع، شّجع، حّفد، نّذط، حّخؾ.استفدْز: 

 في مػضع آخخ:
 . 83)أرسمشا الذياشيغ عمى الكافخيغ تؤّزىع أًزا( مخيع 

 استفّده كأّزه: بسعشى كاحج.
 

ػؽ مع الجَمبة )الرياح( مغ جانب الدائق. الخَِّجل: مغ أجمْب  : الستخجل، الجمب، كىػ الدَّ
ب الخيل. أجمب عمييع الخيل، أؼ راكالساشي، كعكدو الخاكب، كىػ ما فيسو السفدخكف مغ 

فيع : ِصْح عمييع بأعػانظ كجشػدؾ، كاجسع عمييع مغ يجعػىع إلى شاعتظ، كيرخ بخيمظ كرجمظ
 عغ شاعتي. 

 كدب كاإلنفاؽ. : بحرتظ مغ الحخاـ في الشاركيع في األمػاؿ
الحخاـ كالد عمى : بحرتظ مغ الحخاـ في مشازعة اآلباء في تخبية األشاركيع في األكالد

 . ، كفي تدسيتيع بأسساء محخمة مثل: عبج البلت، كعبج العدػ، كفي أعساليع بالحخاـكالسعاصي
. ، قل ليع: ال جشة كال نار، ال ثػاب كال عقابغ ليع السدتقبلدمصاف كزيّ : بالساؿ كالجاه كالعجىع

ج يدسى : الباشل، الخجاع، كل ما يغّخ اإلنداف مغ ماؿ كجاه كشيػة كغيخ ذلظ. كقالغخكر
غخكًرا: (. جعميا جسمة قائسة بحاتيا. صاف َغخكًرا، بفتح الغيغ. لع يقل: )كما تعجىع إال غخكًراالذي

 أؼ كعًجا غخكًرا.
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: الرياح، الميػ غيخ السذخكع، خ إبميذ في الشاس، بػسائل مختمفةىحه اآلية ترػر تأثي 
 كر. السعاصي، الكدب الحخاـ، اإلنفاؽ الحخاـ، الدنا، الفجػر، الغخ 

كربسا اقتبذ بعس شياشيغ اإلنذ ىحه الػسائل لمديصخة عمى أتباعيع، كتػجيييع، كغدل 
أدمغتيع، مدتعيشيغ في ذلظ بأنػاع مغ الدخؼ كالتخؼ كالتبحيخ كالعخبجة كالغشاء كالسػسيقى 
كالخقز كالخبلعة كاالنحبلؿ كالجمبة كالرياح كالرخب كالزجيج كالتيخيج. كىحا ما يذاىج 

 العجيج مغ السحافل كالسدارح الفشية كغيخ الفشية. اليـػ في 
*** 

 ممحق باآلية:
 كِعْجىع

.  لع يقل: كاستِفدَّ
 لع يقل: كما تعُجىع إال غخكًرا.

 الغخكر: الباشل كالخجاع كالتػىع.
 كسغ يتػىع أنو ذكي كىػ غبي!

 أك أنو عالع كىػ جاىل!
 أك أنو عمى حق كىػ عمى باشل!

*** 
 الكاذبة.ِعْجىع: بػعػدؾ 

*** 
 أقػاؿ السفدخيغ:

 البغػؼ:
 في شاعتظ.  أؼ: َمشِّيع الجسيلَ 

 )...(.! ليع: ال جشة كال نار كال بعث كقيل: قلْ 
 !أنو حق طغّ كالغخكر تدييغ الباشل بسا يُ 
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 .28األعخاؼ  (ءِ حذالفا ال َيْأُمُخ بَّللاََّ ِإفَّ ) :فإف قيل: كيف ذكخ هللا ىحه األشياء كىػ يقػؿ

 
مت فُ ( ْعَسُمػا َما ِشْئُتعْ )ا  :ىحا عمى شخيق التيجيج، كقػلو تعالىقيل:   ككقػؿ القائل: افعلْ  ،40رِّ

 .ما شئت فدتخػ 
*** 

 الدمخذخؼ:
كالكخامة عمى هللا باألنداب الذخيفة، كتدػيف  )األصشاـ(، مغ شفاعة اآللية ،السػاعيج الكاذبة

كالخخكج مغ  ،ة، كشفاعة الخسػؿ في الكبائخكمغفخة الحنػب بجكنيا، كاالتكاؿ عمى الخحس ،التػبة
 )إيثار الجنيا عمى اآلخخة(. ا، كإيثار العاجل عمى اآلجلالشار بعج أف يريخكا حسسً 

 
 تعميق أبي حياف عمى الدمخذخؼ:

غفخ الحنػب بجكف التػبة، كبأنو ال في أنو ال تُ  ،عمى محىب السعتدلة جارٍ )أؼ الدمخذخؼ(  كىػ"
 ".ا مغ دخميا مغ فاسق مؤمغكبأنو ال يخخج مغ الشار أبجً شفاعة في الكبائخ، 

 أقػؿ:
في ىحا السػضع قج ُيقبل قػؿ الدمخذخؼ، ألنو عمى لداف الذيصاف! ما السانع يا أبا حياف أف 

 يكػف الذيصاف معتدلًيا؟!
*** 

 القخشبي:
كنار فأنتع أْكلى أؼ َمّشيع األماني الكاذبة، كأنو ال ؾيامة كال حداب، كأنو إف كاف حداب كجشة 

ْيَصاُف ِإالَّ ُغُخكرً ) :بالجشة مغ غيخكع. يقّػيو قػلو تعالى الشداء ( اَيِعُجُىْع َكُيَسشِّيِيْع َكَما َيِعُجُىْع ٱلذَّ
 أؼ باشبًل.  ،120

 .ِعجىع الشُّرخة عمى مغ أرادىع بدػء :أؼ« ْجُىعْ َكعِ » :كقيل
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*** 

 األربعاء: 

 ىػ1441شػاؿ  11

 ـ2020حديخاف  03

 

 ع ُسمصاٌف وكفى بخبِّظ وكيبًل "" إفَّ عبادي ليَذ لَظ عميي 65سػرة اإلسخاء  17
ىحه اآلية فييا تصسيغ لمسؤمشيغ الحيغ يعبجكف هللا كيتػكمػف عميو ال يدتصيع الذيصاف أف  

(. أؼ ككفى )ككفى بخبيع ككيبلً   :ككيميع كحافطيع مغ كل شخ. لع يقليشاؿ مشيع، ألف هللا 
إلبميذ أـ  : كاؼ الخصاببظعمييع يحفطيع كيخعاىع كيحسييع مغ كل سػء. بخ بخبظ ككيبًل 

 لمشبي أـ لمسدمع؟ 
 

فزِمِو إنَُّو كاَف بكع " ربُّكُع الحي ُيدجي لكُع الُفمَظ في البحِخ لتبتغػا ِمغ  66سػرة اإلسخاء  17
 رحيًسا "
عمى السفخد كالجسع.  : الدفيشة أك الدفغ، يصمقجفع، يدػؽ، ُيجخؼ، يديِّخ. الفمظ: ييدجي 

: مغ مرصمحات االقتراد اإلسبلمي. كىػ تبتغػا مغ الخبح بالتجارة. الفزل: لولتبتغػا مغ فزم
 (.يأتي في القخآف مع الفعل " ابتغى". لع يقل: )إنو كاف رحيًسا بكعبيحا السعشى 

 
خُّ في البحِخ َضلَّ َمغ تْجعػَف إال  67سػرة اإلسخاء 17 كع الزُّ اكع إلى " وإذا مدَّ إياُه فمسَّا نجَّ

 الَبخِّ أعخضُتع وكاَف اإلنداُف َكفػًرا "
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: غاب. مغ تجعػف   تجعػنيع، تعبجكنيع، : مغ الزخ: الكخب، الخػؼ مغ الغخؽ. ضلَّ
إذا نجاكع إلى البخ أعخضتع(. لع يقل: فشاء مشقصع بسعشى: لكغ. لع يقل: )أصشامكع. إال: استث

 نداف كاف كفػًرا(. إف اإل)ككشتع كافخيغ(. لع يقل: )
 

اِصًبا ثع ال " أفأِمشتع أف يخدَف بكع جانَب البخِّ أو ُيخسَل عميكع ح 68سػرة اإلسخاء  17
 تججوا لكع وكيبًل "

أك ريًحا تحسل : حجارة، ي بكع مغ البحخ إلى البخ. حاصًبا: يخميخدف بكع جانب البخ 
: أمشتع البخ؟! كفي قخاءةخفتع البحخ ك : يحسيكع. معشى اآلية ىل الحرباء )الحجارة(. ككيبلً 

 نخدف بكع جانب البخ أك نخسل، بشػف العطسة.
 

" أـ أِمْشُتع أْف ُيعيَجكع ؼيِو تارًة أخخى فيخسَل عميكع قاصًفا ِمَغ الخيِح  69سػرة اإلسخاء  17
  تججوا لكع عميشا بِو تبيًعا " ؼُيغخَقكع بسا كفخُتع ثع ال

عيجكع في البحخ. : يجكع إلى البحخ. يعيجكع ؼيوششا أف نعيكمع ذلظ إذا أمشتع البخ أمك 
: التي تقرف الذجخ كاألبشية كغيخ ذلظ. كلعل الحاصب كالقاصف القاصف مغ الخيح

". يغخقكع حاصًباقاصًفا " كفي اآلية الدابقة: " باب تمػيغ العبارة. في ىحه اآلية: "كالعاصف مغ 
: أؼ مغ يصالب دؼ إلى الغخؽ كاليبلؾ. تبيًعايؤ  : يغخقكع بدبب كفخكع. فالكفخ قجبسا كفختع

نعيجكع ؼيو تارة أخخػ فشخسل لتبعة، أؼ بالسدؤكلية. كفي قخاءة: "بتبعة إغخاقكع، متابًعا، مصالًبا با
اضع الثبلثة مغ اآلية. كفي قخاءة: عميكع قاصًفا مغ الخيح فشغخقكع، بشػف العطسة في السػ 

 : الخيح.فتغخقكع، أؼ
 

 :لكع عميشا بو تبيًعاا ثع ال تججك 
: األحدغ : البلـ، عمى، الباء: "لكع عميشا بو". قاؿ الديػشيثبلثة حخكؼ جخ متػالية 

 (.3/345اقتزت عجمو، كتأخيخ " تبيًعا " )اإلتقاف الفرل بيشيا، إال أف مخاعاة الفاصمة 
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األحدغ  إني أخالف الديػشي، كأرػ أف مخاعاة الفاصمة تحققت مع الحدغ، بل مع 
(. أما كبلـ الديػشي فبل يرمح في كبلـ هللا، بل في قرائج الذعخاء. كعيبو ىشا أنو نقل )التفشغ

 القاعجة مغ األدب إلى الجيغ، أك مغ مجاؿ الذعخ إلى مجاؿ القخآف، دكف مبلحطة الفػارؽ.
 

ـَ وحسمشاىع في البخِّ والبحِخ ورزقشا 70سػرة اإلسخاء  17 مشا بشي آد ُىع ِمَغ الصيباِت " ولقج كخَّ
مشاىع عمى كثيٍخ مسَّغ خمقشا تفزيبًل "   وفزَّ

 
: بالعقل، كالشصق، كتعجيل القامة، كالسصعع كالسذخب، كحدغ الرػرة، كخمشا بشي آدـ -

كتدخيخ جسيع السخمػقات ليع، كجعل األنبياء مشيع، كغيخ ذلظ مسا ذكخه السفدخكف عمى 
 سبيل التسثيل ال الحرخ.

: حسمشاىع في البخ عمى الجكاب كسائخ ما يرمح ليع مغ كالبحخ لبخكحسمشاىع في ا -
شاىع في البحخ عمى الدفغ. لع يقل: )كحسمشاىع في البخ كسائل حسل أك نقل. كحسم

 (. لع تكغ الصائخات مػجػدة عشجىع. كىػ يسغُّ عمييع بسا يعخفػف.كالبحخ كالجػ
. الصيبات شيبة كحبلؿ، : الخبائث، الدمع الخبيثةالصيبات: الدمع الصيبة، كعكديا -

كالخبيثة غيخ شيبة كحخاـ. كالدمع السعتبخة في االقتراد اإلسبلمي ىي الصيبات كليدت 
 الخبائث.

اللة : أؼ ىشاؾ مغ ىع أفزل مشيع، كىع السبلئكة بجكفزمشاىع عمى كثيخ مسغ خمقشا -
ئكة  كال السبللغ يدتشكف السديح أف يكػف عبًجا آيات أخخػ، مشيا قػلو تعالى: "

 (. 172السقخبػف" )الشداء 
كثيًخا ما نرادؼ في الكتابات اإلسبلمية أف اإلنداف أفزل أك أكـخ خمق هللا، كىحا خصأ  -

 في ضػء اآلية. كلػ قيل إنو مغ أفزل لكاف أفزل، بل لكاف ىػ الرحيح.
 

 : " تفزيبًل "
 السفعػؿ السصمق: )تفزيبًل( ماذا يزيف إلى معشى الفعل: )فّزمشاىع(؟
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 بعس السفدخيغ قالػا: )تفزيبًل( أؼ: عطيًسا، أك كبيًخا.
ىػ، ابغ 1332 –ىػ، القاسسي 1270-ىػ، األلػسي 1250-ىػ، الذػكاني 950-)أبػ الدعػد 

 ىػ(.1393-عاشػر 
 كبعس السفدخيغ سخدكا بعس أكجو التفزيل، مثل:

 اإليساف. -
 العقل. -
 الشصق كالتسييد. -
 حدغ الرػرة. -
 كامتجادىا.تعجيل القامة  -

 ىػ(.597-ىػ، ابغ الجػزؼ 450 –)الساكردؼ 
 

كلكغ ىحه األكجو السحكػرة ىل ىي مترمة بالفعل: )فّزمشاىع(، أـ بالسفعػؿ السصمق )تفزيبًل(؟ 
 ىحا غيخ كاضح عشجىع.

 الخبلصة:
 ىل السفعػؿ السصمق في ىحه اآلية يفيج التفزيل الكّسي أـ الشػعي؟ أـ كمييسا مًعا؟

 
" يػـَ نجعػ كلَّ أناٍس بإماِميع فَسغ أوتَي كتاَبُو بيسيِشِو فأولئَظ يقخؤوَف  71اإلسخاء سػرة  17

 كتاَبيع وال ُيطمسػَف فتيبًل "
 

: مشرػب بفعل مزسخ تقجيخه: اذكخ يػـَ نجعػ. كقيل: ىػ   يـػ نجعػ: يػـ الحداب. يػـَ
: كتاب أعساليع، إماميع كل أمة. كل أناس: (، كىػ قػؿ الدجاج.69نعيجكع )اآلية : مشرػب بػ

يػـ نجعػ كل أحج مغ الشاس بإمامو(. يع، أك نبييع، أك قجكتيع. لع يقل: )أك الكتاب السشدؿ عمي
: الذيء يقخؤكف كتابيع: بأنفديع. لع يقل: )فيػ يقخأ كتابو كال يطمع فتيبًل(. فتيبًل: شيئػًا، كأصمو

أكتي كتابو بذسالو. في مػضع  لع يحكخ ىشا مغ القميل السفتػؿ في شق الشػاة، كما شابو ذلظ.
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كأما مغ أكتي (. "25ؼيقػؿ يا ليتشي لع أكَت كتابَيو" )الحاقة  كأما مغ أكتي كتابو بذسالوآخخ: "
 (.10النذقاؽ اتابو كراء ضيخه فدػؼ يجعػ ثبػًرا" )ك
 

" يطمسػف شيًئا (. "كال124(. "كال يطمسػف نقيًخا" )الشداء 49"كال يطمسػف فتيبًل" )الشداء  
 (. األلفاظ مشػعة كالسعشى كاحج.     60)مخيع 

 
 " وَمغ كاَف في ىحِه أعسى فيػ في اآلخخِة أعسى وأضلُّ سبيبًل " 72سػرة اإلسخاء  17
 : في ىحه الجنيا، بجاللة " اآلخخة " بعجىا.التقجيخ -
 : ال يبرخ." أعسى": األكلى بسعشى -
 " بعجىا. (، بجاللة " أضلّ عسى )أفعل التفزيل : أشجّ " أعسى": الثانية بسعشى -

ىػ عسى  : العسى ال تفزيل ؼيو بيغ أعسى كأعسى، فالجػاب أف العسى ىشافإف قيل        
 : عغ شخيق الجشة.(. أعسى15/170البريخة، ال عسى البرخ )قارف ابغ عاشػر 

 .: األعسى ال يخػ الدبيل. مغ ىشا جاء الكبلـ عغ الدبيلأضل سبيبلً   -
 

َخُه وإًذا " وإْف كاُدوا َليفِتُشػنَظ عِغ الحي أوحيشا إليَظ لتفتخَي عميشا غي 73سػرة اإلسخاء  17
 التَّخحوَؾ خميبًل " 

نطخ اآلية التالية(. اا. كيبجك أف " كادكا " ىشا بسعشى: استصاعػا ): كإنَّيع كادك كإْف كادكا 
ظ "، فالمفع : " ليفتشػنالسعشى قػلوج. لكغ يذكل عمى ىحا : كادكا مغ الكيأك لعل السعشى

 (. كيسكغ أفكىشا يسكغ أف يكػف تقجيخ الكبلـ: )كادكا كقخركا ليفتشػنظ (.ليفتشػؾالسشاسب: )
أكحيشاه إليظ، كىػ القخآف. : ليظ: يرخفػنظ. أكحيشا إيكػف معشى " إْف " مجخد افتخاض. يفتشػنظ

دعسػه بكل ىػاء الشاس اتخحكه خميبًل ك اب أل: صاحًبا. فسغ سايخ كاستجتفتخؼ: تختمق. خميبلً 
برجاقة  كسائل الجعع السالي كالسعشػؼ، كربسا جعمػا مشو كجًيا إعبلمًيا، أك رمًدا. فعميشا أال نغتخَّ 

تخكف، بل يجعمػف مقاييذ العجك ىي السقاييذ السعتبخة! فإذا قالػا فبلف غالعجك، ككثيخكف الحيغ ي
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احًجا كخمشاه، كإذا لع يكخمػه لع يكغ لجيشا العمع كالثقة كالذجاعة عالع قمشا فبلف عالع، كإذا كخمػا ك 
 لكي نكخمو. 

 
 َتْخَكُغ إلييع شيًئا قميبًل " " ولػال أْف ثبَّتشاَؾ لقج ِكجتَ  74سػرة اإلسخاء 17

: تسيل. فإذا كاف الخسػؿ كحلظ فسغ الػاجب عمى الشاس أف ؾ. تخكغ: عرسشاثبتشاؾ 
يحتخسػا جًجا مغ اإلغخاءات كاإلغػاءات. كاآلية تفيج الخصػرة كلػ تعمق األمخ بذيء قميل، ألف 

كجت تخكغ إلييع شيًئا قميبًل " يتعارض مع اآلية الباب لمكثيخ. قػلو في ىحه اآلية: "القميل يفتح 
كجت تخكغ إلييع شيًئا )كادكا  يفتشػنظ(. فيحا السعشى أكبخ بكثيخ مغ: " ػف معشاىا:الدابقة أف يك

 قميبًل ".
 

 ثع ال تجُج لَظ عميشا نريًخا " " إًذا ألذقشاَؾ ِضْعَف الحياِة وِضْعَف السساتِ  75سػرة اإلسخاء 17
: عحاًبا مزاعًفا بعج السسات. إذا ا مزاعًفا في الحياة. ضعف السسات: عحابً ضعف الحياة 

أك إذا كاف ىحا ىػ الجداء ألجل الخكػف إلييع قميبًل فسا الجداء إذا استصاعػا فتشتو عغ ديشو 
 (.افتخػ كتاًبا آخخ! لع يقل: )ال تجج لظ نريًخا عميشا

( تفيج أنيع كانػا يحاكلػف إخخاجو عغ ديشو، كعغ كتابو إلى كتاب 75 -73ىحه اآليات ) 
غ السقخبيغ إلييع كالسػاليغ ليع. فثبتو هللا تعالى مغ آخخ مختمق، كإذا فعل ذلظ صار كاحًجا م

الخكػف إلييع كلػ في الذيء القميل، ألف القميل مسشػع كيجّخ إلى الكثيخ عمى شخيق االستجراج. 
كأنا أرػ عجـ التجخل  كفي اآلية تيجيج لمخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، كقج يكػف السخاد بو أمتو.

 بيغ هللا كأنبيائو.
 

 َيمبثػَف ال وإًذا " وإْف كادوا َليدتفدونَظ ِمَغ األرِض ِلُيخِخجػَؾ مشيا 76اإلسخاء سػرة  17
 ِخبلَفظ إال قميبًل "

، فيشا أيًزا نفذ اإلشكاؿ(. يدتفدكنظ: 73آلية راجع اكإف كادكا: كإنيع كادكا ) 
ػف (. ال يمبث2/448يدعجػنظ. خبلفظ: خمفظ، بعجؾ. قخغ: خبلفظ، كخمفظ )تفديخ الساكردؼ 
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كليذ السقرػد قميبًل مشيع.  : مغ الدمغ،ليع بالقتل، أك باإلجبلء. قميبلً : تيجيج فظ إال قميبلً خبل
 : كلػ أخخجػؾ لع يمبثػا إًذا خبلفظ إال قميبًل.إًذا: التقجيخ

 
 شا وال تجُج لدشَّتشا تحػيبًل " " ُسشََّة َمغ قج أرسمشا َقبمَظ ِمغ ُرُسمِ  77سػرة اإلسخاء 17

ػف. أؼ ىحه سشة الخسل جسيًعا، سشة ثابتة ال يدتصيع أحج تغييخىا. كىحه الدشة : قانسشة 
 (.لع يقل: )مغ قبمظ .مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ: ةَ خخج رسػليا. سشىي إىبلؾ كل أمة تُ 

 
فَّ قخآَف " أِقِع الربلَة لُجلػِؾ الذسِذ إلى َغَدِق الميِل وقخآَف الفجِخ إ 78سػرة اإلسخاء  17

 مذيػًدا " الفجِخ كافَ 
دلػؾ الذسذ: غخكبيا، كالسقرػد: صبلة السغخب. كقيل: زكاليا، كالسقرػد: صبلة  

: مغ جعل دلػؾ الذسذ اسًسا لغخكبيا فؤلف اإلنداف يجلظ عيشيو الطيخ. قاؿ بعس العمساء
: إف عيشيو بخاحتو لذجة شعاعيا. كقيل بخاحتو لكي يتبيشيا. كمغ جعمو اسًسا لدكاليا فؤلنو يجلظ

الذسذ تسيل عشج زكاليا كغخكبيا )تفديخ الساكردؼ الجلػؾ في المغة ىػ السيل، ك  أصل
2/449.) 
 

 : صبلة العذاء، أك صبلة السغخب.غَدق الميل: شجة ضمستو، كالسقرػد 
: أقع قخآف الفجخ، أقع القخاءة في : السقرػد: صبلة الفجخ. تقجيخ الكبلـقخآف الفجخ 

لسغخب، العذاء. فأيغ : الفجخ، الطيخ، اأربع صمػات صبلة الفجخ. فيحه التفاسيخ ضست
: ربسا يكػف دلػؾ الذسذ لربلة الطيخ كالعرخ، كغدق الميل لمسغخب كالعذاء، العرخ؟ أقػؿ

: مغ السبلئكة، تذيجه الفجخ لمفجخ، وهللا أعمع. لع يقل: )إنو كاف مذيػًدا(. مذيػًداكقخآف 
 السبلئكة.

 
ْج بِو نافمًة لَظ عدى أف" وِمَغ الم 79سػرة اإلسخاء  17  يبعثَظ ربَُّظ مقاًما محسػًدا " يِل فتيجَّ
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خ، فيػ مغ ألفاظ األضجاد. التيجج: : يصمق عمى الشـػ كسا يصمق عمى الدياليجػد 
أك بؿياـ الميل. مقاًما  : أؼ بالقخآف،يصمق عمى الديخ، كالسقرػد ىشا: ؾياـ الميل. تيجج بو

ؾ ؼيو األكلػف كاآلخخكف. فالشػافل بعج الفخائس تخفع : ىػ مقاـ الذفاعة، يحسجمحسػًدا
 السقامات. 

 
لي ِمغ  " وُقْل ربِّ أْدِخْمشي ُمجخَل ِصْجؽ وأْخِخْجشي ُمخخَج صجٍؽ واجعلْ  80سػرة اإلسخاء  17

 لجنَظ ُسمصاًنا نريًخا "
القخآف خدات ألفاظ مف: بالزع ِمغ أدخل ُيجِخل )َمجخل: بالفتح ِمغ دخل َيجخل. ُمجخل 

ِمغ أخخج ُيخخج. سمصاًنا  : بالزع(. كمثمو: َمخخج: بالفتح ِمغ خخج َيخخج. ُمخخج309ص 
: قػة تشرخني بيا. كفي معشى اآلية أقػاؿ كثيخة يجسعيا أنو يجعػ ربو لمتػفيق إلى نريًخا

ة، : السجيشة، مكة، اإلسبلـ، القبخ، الجشدخل، كمغ أيغ خخج. قيل في السجخلالرجؽ أيغ 
 : مكة، تبميغ الخسالة، القبخ... إلخ.ة...إلخ. كقيل في السخخجالصاع

 
 ُل إفَّ الباشَل كاَف َزىػقػًا "" وُقْل جاَء الحقُّ وَزَىَق الباش 81سػرة اإلسخاء  17

. الباشل ميسا قػؼ فإنو زىػؽ. فالحيغ في الجنيا : سخيع الدكاؿزاؿ، ذىب. زىػًقا َزىق: 
حق فميعمسػا أف قػتيع زائمة. فالحق أقػػ مغ القػة، بإذف هللا. يعتسجكف عمى القػة كيتجاىمػف ال

 كىحا ال يسشع مغ تقػية الحق بالقػة، كإضعاؼ الباشل بالقػة.
 

ُؿ ِمَغ القخآِف ما ىػ شفاٌء ورحسٌة لمسؤمشيَغ وال َيديجُ  82سػرة اإلسخاء 17 الطالسيَغ إال  " ونشدِّ
 َخداًرا "      

: ليدت لسقرػد جسيع القخآف؟ يقػؿ الشحاسلمتبعيس، أـ ا" ىل "مغ: ِمغ القخآف 
(. كال يديج: أؼ كال يديج ذلظ. 2/669لمتبعيس، كإنسا ىي لبياف الجشذ )معاني القخآف 

: خدارة، ححفت التاء حيغ ضمسػا أنفديع بالكفخ. خداًرا: لعل أصميا: الكافخيغ الالطالسيغ
 ي الجنيا، كخدارة أخخػ في اآلخخة.خدارة ف .ألًفا السخبػشة مشيا، كأشمقت الفتحة
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ُو الذخُّ كاَف " وإذا أنَعْسشا عمى اإلنداِف أعخَض ونأى بجانبِو وإ 83سػرة اإلسخاء  17 ذا مدَّ

 َيؤوًسا "
: سخيع اليأس، بشفدو غخكًرا كِكْبًخا. مدو الذخ: كلػ مًدا قميبًل. يؤكس: َبُعَج نأػ بجانبو 

قشط. فيػ بالشعسة  ف إذا أصابو خيخ تكبَّخ كإذا أصابو شخّ ككثيخ اليأس. معشى اآلية أف اإلندا
 ندب هللا الشعسة إلى نفدو، بخبلؼ الذّخ.يشتفخ كبالشقسة يشكسر. 

 
 " ُقْل ُكٌل يعسُل عمى شاكمتِو فخبُّكع أعمُع بَسغ ىػ أىجى سبيبًل "  84سػرة اإلسخاء  17

 
: عمى حجتو، عمى شبيعتو، عمى نيتو، عمى ديشو، عمى عادتو، عمى شاكمتو: فييا أقػاؿ 

 عمى أخبلقو. كقج يكػف السعشى شامبًل ليا كميا، كربسا يديج عمى ذلظ. 
 

كيبجك لي أف اآلية تفيج أف كبًل مغ الشاس يعسل عمى شخيقتو، التي تتأثخ بتخررو  
 كمداجو كفصختو كتكػيشو العمسي كمداياه الشدبية.

 
: فخيق اإليساف، كفخيق الكفخ، يعسل عمى شاكمتو، السعشى أف كبًل مغ الفخيقيغيكػف كقج  

 لع يقل: )كربكع(.كربكع يعمع عسل الفخيقيغ، كسيجازؼ كبًل حدب عسمو. 
 

" ويدألػنَظ عِغ الخوِح ُقِل الخوُح ِمغ أمِخ ربِّي وما أوتيُتع ِمَغ العمِع إال  85سػرة اإلسخاء  17
 قميبًل "

 
إال ىػ. لَع لع يجابػا عغ الخكح؟  : أؼ ال يعمسياو الحياة، أك جبخيل. مغ أمخ ربيب: ما الخكح

جاللة مع : لسا في ذلظ مغ السرمحة ليػكمػا إلى عمع ما في عقػليع مغ الأجاب بعس العمساء
(. لكغ ىحا الجػاب غيخ صحيح، فبل تشفع 1/354ما في ذلظ مغ الخياضة )الشكت لمسجاشعي 
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ي أمخ قاؿ القخآف ؼيو ىػ مغ أمخ ربي. كعمى ىحا تبقى الخكح مجيػلة، كعجـ الخياضة الحىشية ف
محرػرة، كعمسو تعالى ال : إذ جسيع عمػمكع غ العمع إال قميبلً الجػاب عشيا مجيػاًل. ما أكتيتع م

، كندبة السحجكد : عمـػ البذخ محجكدة، كعمع هللا غيخ محجكد.(. أؼ7/107يتشاىى )أبػ حياف 
فالخكح مغ األمػر السيسة جًجا، كمع  كد ىي الرفخ، كلع يخد الرفخ في القخآف.إلى غيخ السحج

 ذلظ ال تعمسػف عشيا شيًئا، فيي أمخ اختز هللا بعمسو.
 :انطخ قػلو تعالى 
 (.109ًدا لكمسات ربي" )الكيف " قل لػ كاف البحخ مجا -
أبحخ ما نِفجْت بعُة كلػ أف ما في األرض مغ شجخة أقبلـٌ كالبحخ يسّجه ِمغ بعجه س" -

 .(27سػرة لقساف ) "كمساُت هللا
 (.216كأنتع ال تعمسػف" )البقخة  " وهللا يعمع -

 
 ال تجُج لَظ بِو عميشا وكيبًل " " ولئغ شئشا لشحىبغَّ بالحي أوحيشا إليَظ ثع 86سػرة اإلسخاء  17

تعالى في  قارف قػلو: يتػكل بإعادتو إليظ. أكحيشا: أكحيشاه. ككيبلً شئشا.  ػلع يقل: كل 
 :الدػرة نفديا

 (. 68" ثع ال تججكا لكع ككيبًل " )اآلية  -
 (.69 تججكا لكع عميشا بو تبيًعا " )اآلية " ثع ال -
 

 " إال رحسًة ِمغ ربَِّظ إفَّ فزَمُو كاَف عميَظ كبيًخا " 87سػرة اإلسخاء 17
فزمو عميظ ما أكحيشاه إليظ محفػًضا. لع يقل: )ككاف لكغ رحسة مغ ربظ تخكشا  :أؼ 

 (. . كلع يقل: )إف فزمو عميظ كاف كبيًخا(كبيًخا
 

" ُقْل لئِغ اجتسعِت اإلنُذ والِجغُّ عمى أف َيأتػا بِسثِل ىحا القخآِف ال  88سػرة اإلسخاء  17
  ولػ كاَف بعُزيع لبعٍس ضييًخا " يأتػَف بِسثموِ 
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نػاحيو. ضييًخا: معجد مغ كل  : ألنوكمزسػًنا كببلغة. ال يأتػف بسثمو: مشيًجا بسثل ىحا القخآف
ع بعذخ سػر، : الطيخ، كأنو عاكنو بطيخه. تحجاىع بالقخآف كمو، كتحجاىمعيشػًا، كأصمو مغ

 :كتحجاىع بدػرة كاحجة
 (.13" فأتػا بعذخ سػر مثمو مفتخيات" )ىػد  -
 (.38" فأتػا بدػرة مثمو" )يػنذ  -
 

فشا لمشاِس في ىحا القخآِف ِمغ كلِّ َمَثٍل  89سػرة اإلسخاء  17 فأبى أكثُخ الشاِس إال " ولقج صخَّ
 ُكفػًرا "
بلغة : الحجج كالبخاىيغ، كالسشاىج، كالسزاميغ، كالبمغ كل مثل: مغ جسيع األمثاؿ 

فشاكالبياف، كالسعجدات، لع يقل: )كفًخا(. كفي مػضع آخخ: " آف لمشاس مغ في ىحا القخ  كلقج صخَّ
، الدمخ 58لمشاس في ىحا القخآف مغ كل َمثل" )الخـك  كلقج ضخبشا(. "54الكيف كل َمثل" )

 كفػًرا: صيغة مبالغة لمجاللة عمى أنيع كفخكا بكل مثل! (.27
تجؿ ىحه اآلية عمى أف مغ يتسعغ في القخآف يجج كل ما يداعجه عمى ىجاية نفدو، لكثخة  

عع كحجج كبخاىيغ كغيخ ذلظ. كسا يجج كل ما يداعجه عمى ىجاية ما ؼيو مغ أمثاؿ كعبخ كمػا 
مثاؿ. أبى أكثخ الشاس الشاس. كبيحا فإف مشيج القخآف أفزل السشاىج، كأمثاؿ القخآف أفزل األ

 : ىحا ىػ الذأف بالشدبة ألكثخ الشاس، فبل تتبعػا األكثخية، بل اختاركا األقمية السؤمشة.إال كفػًرا
 

 ُجَخ لشا ِمَغ األرِض َيشبػًعا "" وقالػا لغ نؤمَغ لَظ حتى َتفْ  90سػرة اإلسخاء 17
خ لغ نؤمغ لظ حتى تأتيشا   : قخاءتاف.بسعجدة حدية. َتْفُجخ، ُتَفجِّ

 
َخ األنياَر خبلَليا تفجيًخا " 91سػرة اإلسخاء 17  " أو تكػَف لَظ جشٌة ِمغ نخيٍل وِعَشٍب فتفجِّ

يحبػنو كيسيمػف إليو، كاليشابيع كالجشاف كاألشجار يتسشػف ما ىع بحاجة إليو، أك ما ىع  
حع في اآلية الدابقة: " َتْفُجخ"، كفي ىحه اآلية: " كاألنيار كسائخ مطاىخ الغشى كالثخاء. ال
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خ" : ىشا أيًزا قخاءتاف. في ىحه اآلية كاآلية الدابقة كاآليتيغ التاليتيغ كأنيع يخيجكف تعجيد ُتَفجِّ
 .عصمى هللا عميو كسم الخسػؿ

 
بًل " أو ُتدِقطَ الدساَء كسا زعسَت عميشا ِكَدًفا أو تأتَي باهلِل والسبلئكِة َقبي 92سػرة اإلسخاء  17
 " 

ؿ عميشا العحاب كسا تدعع. : الكدػؼ، النقصاع الشػر مشو. أؼ تشد كدًفا: قصًعا، كمشو 
 : مقابمًة، نعايشيع كنخاىع. كمخاد السذخكيغ في ىحه اآلية ىػ االستيداء. قبيبلً 

 
" أو يكػَف لَظ بيٌت ِمغ ُزْخُخٍؼ أو َتخقى في الدساِء ولغ نؤمَغ لخؾيَِّظ  93سػرة اإلسخاء  17

َؿ عميشا كتاًبا نقخؤُه ُقْل سبحاَف ربِّ   ي ىل كشُت إال َبَذًخا رسػاًل "حتى تشدِّ
ذا حتى إأك الشقػش. كالدخخفة: تحديغ الرػرة، كمشو قػلو تعالى: " الدخخؼ: الحىب، 

(. تخقى في الدساء كلغ نؤمغ لخؾيظ حتى تشدؿ عميشا 24أخحت األرُض زخخَفيا كازَّيشت" )يػنذ 
: أؼ ترعج إلى الدساء، كتأتيشا مشيا بكتاب نقخؤكه، ال بػحي ندسعو. ككل ىحا يخاد ا نقخؤهكتابً 

: أؼ ما أنا في األصل إال بذخ مثمكع، ثع بعثشي هللا رسػاًل داء. بذًخا رسػالً لتعجيد كاالستيمشو ا
 : ىل كشت إال رسػاًل بذًخا، أؼ رسػاًل مغ البذخ.ا يقجرني هللا عميو. لعل التقجيخفبل أقجر إال م

بذخية الخسػؿ تفيج أف الجيغ اإلسبلمي صالح لمبذخ، كقابل التصبيق مغ البذخ. كما جاء  
 صمى هللا عميو كسمع ىػ السثل األعمى لمبذخ، عمييع االقتخاب مشو ما استصاعػا. بو رسػؿ هللا

فبل يسكغ االدعاء بأنو رسػؿ كنحغ بذخ، كال ندتصيع أف نقتجؼ بو كنفعل مثمو. كسا ال يسكغ 
. كمغ جعل تحسيل الخسػؿ بأكثخ مغ رسالتو، فميذ ىػ إلًيا. كمغ جعل الخسػؿ إلًيا فقج ضلّ 

خد . فكبلـ الخسػؿ كبلـ يؤمخ بو البذخ، كليذ كبلمو كالبذخ مجا عادًيا فقج ضلّ الخسػؿ بذخً 
 استئشاس. ككحلظ فعمو كتقخيخه.

 بذًخا رسػاًل "، قالػا أبعث هللا: "94اآلية  ىل كشت إال بذًخا رسػاًل "، كفي: "93في اآلية  
 : " لشدلشا عمييع مغ الدساء ممًكا رسػاًل ". 95كفي اآلية 
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: )رسػاًل بذًخا(، )رسػاًل 95ك  93سيسا في اآليتيغ  يكػف األصل أف يقاؿ، الربسا  
(، أؼ رسػاًل مغ البذخ، رسػاًل مغ السبلئكة. كلكغ حجث تقجيع كتأخيخ ألجل الفاصمة ممًكا

 القخآنية، دكف أف يخفى ذلظ عمى القارغ العارؼ. 
 

أبعَث هللا  اءىُع الُيَجى إال أْف قالػ " وما َمشع الشاَس أْف ُيؤمشػا إذ جا 94سػرة اإلسخاء  17
 َبذًخا َرسػاًل " 

كما َمشع الشاس أف يؤمشػا إذ جاءىع اليجػ كيدتغفخكا ربيع إال أف كفي مػضع آخخ: " 
 (.55غ أك يأتَييع العحاب ُؾُببًل " )الكيف تأتييع سشة األكلي

 فاححر في الحفع مغ أف تبجأ بآية ثع تخخج عشيا إلى أخخػ.  
مى الػاحج كالجسع. كالسثشى بذخاف: "أنؤمغ لبذخيغ مثمشا" )سػرة السؤمشػف صمق عالبذخ ي -

47.) 
 (.186ذعخاء " )الفي الػاحج قاؿ تعالى: " كما أنت إال بذخ مثمشا -
 (.15في الجسع: "ما أنتع إال بذخ مثمشا" )يذ  -
"رسػاًل ": مفعػؿ تقجيخ الكبلـ: أبعث هللا رسػاًل بذًخا، أك: رسػاًل مغ البذخ؟ قاؿ بعزيع:  -

 : أبعث هللا رسػاًل حاؿ كػنو بذًخا؟بو لمفعل: بعث. "بذًخا ": حاؿ متقجمة عميو. التقجيخ
مييع مغ الدساء قل لػ كاف في األرض مبلئكة يسذػف مصسئشيغ لشدلشا عى: "كمثمو قػلو تعال

 (.95ممًكا رسػاًل " )اإلسخاء 
(، فقج ال يكػف مثمو، إذ 93ا رسػاًل " )اإلسخاء ربي ىل كشت إال بذخً قل سبحاف أما قػلو تعالى: "

 ال تقجيع ىشا كال تأخيخ، وهللا أعمع.
 

ع ِمَغ " ُقْل لػ كاَف في األرِض مبلئكٌة يسذػَف مصسئشِّيَغ لشدَّلشا عميي 95سػرة اإلسخاء 17
 الدساِء َمَمًكا رسػاًل "

: معشى ذلظ أف كػكب األرض لشا عمييع رسػاًل ممًكا. مصسئشيغأؼ لػ كانػا مبلئكة لشد  
 يرمح لمبذخ كال يرمح لمسبلئكة. أك أف السبلئكة ال يرمحػف لؤلرض. 
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 " ُقْل َكَفى باهلِل شييًجا بيشي وبيَشكع إنَُّو كاَف بعباِدِه خبيًخا بريًخا " 96سػرة اإلسخاء 17

 (.لع يقل: )إنو كاف خبيًخا بريًخا بعباده 
 

هللُا فيػ السيتِج وَمغ ُيزِمْل فمغ تجَج ليع أولياَء ِمغ دونِو  " وَمغ ييجِ  97سػرة اإلسخاء  17
شُع كمسا َخَبْت زدناىع سعيًخا وَنحُذخىع يػـَ الؿيامِة عمى وجػِىيع ُعْسًيا وُبكًسا وُصسِّا مأواىع جي

" 
مغ ييِج هللُا: مغ ييجه هللا. السيتِج: أصميا: السيتجؼ. لع يقل: )فيع السيتجكف(. كلع يقل:   

كمسا  غ تجج لو كلًيا مغ دكنو كنحذخه يػـ الؿيامة عمى كجيو أعسى كأبكع كأصع مأكاه جيشعفم)
ائًسا، بل يتدايج : خسجت، كالسخاد أنيا ال تخبػ، بل ىي مدتعخة دخبت زدناه سعيًخا(. خبت

، تذبيًيا باستعار الشار. لع يقل: )كمسا خبت : الدعخ في الدػؽ سعيخىا. الدعيخ: التػقج. كمشو
 (. ألنيع ىع السقرػدكف بالشار.زدناىا سعيًخا

 
ئشَّا " ذلَظ جداؤىع بأنَّيع كفُخوا بآياِتشا وقاُلػا أئحا كشَّا ِعطاًما وُرفاًتا أ 98سػرة اإلسخاء  17

 لسبعػثػَف َخمًقا ججيًجا "
: ًقابأنيع كفخكا بآياتشا: بدبب كفخىع بآياتشا. كقالػا: مشكخيغ كمدتيدئيغ. رفاًتا: فتاًتا. خم 

 : مرجر في مػضع الحاؿ، أؼ مخمػقيغ. مق، أؼ مبعػثػف بعًثا ججيًجا. أكمفعػؿ مص
 

" أَولْع يَخوا أفَّ هللَا الحي خمَق الدسػاِت واألرَض قادٌر عمى أْف يخمَق  99سػرة اإلسخاء 17
 فأَبى الطالسػَف إال ُكفػًرا " ِمثَميع وجعَل ليع أَجبًل ال ريَب ؼيوِ 

ع. : لسػتيع كبعثيكلع تخد مجسػعة في القخآف. أجبلً : بالسفخد، األرض الدسػات: بالجسع. 
: بمى، كجعل ليع أجبًل. فػًرا: كفًخا. التقجيخلع يقل: )كيجعل ليع أجبًل(. الطالسػف: الكافخكف. كُ 

 كىػ أجل السػت أك البعث.
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نفاِؽ ألمدكتع خذيَة اإل " ُقْل لػ أنتع تسمكػَف خدائَغ رحسِة ربِّي إًذا  100سػرة اإلسخاء  17
 وكاَف اإلنداُف َقتػًرا "

: لػ تسمكػف أنتع ع ال تسمكػف إال القميل! التقجيخ: لػ ممكتع خدائغ هللا لبخمتع، فكيف كأنتالسعشى
 "، يفدخه الفعل بعجه.ي، أؼ بتقجيخ فعل مححكؼ بعج " لػخدائغ رحسة رب

 : لػ كشتع تسمكػف خدائغ رحسة ربي.تقجيخ آخخ
 :  لػ أنكع تسمكػف خدائغ رحسة ربي؟أف يكػف التقجيخ أيًزاىل يسكغ 

: الحؼ يؤدؼ إلى الشَّفاؽ أك الشفاد. أك اإلنفاؽ عغ اإلنفاؽ، بخمتع. خذية اإلنفاؽ: أمدكتع أمدكتع
 ىشا بسعشى الشفاؽ أك الشفاد. َقتػًرا: بخيبًل.

 
بشي إسخائيَل إذ جاَءىع " ولقج آتيشا مػسى تدَع آياٍت بيشاٍت فاسأْؿ  101سػرة اإلسخاء 17

 مػسى مدحػًرا "  نِّي ألضشَُّظ يافقاَؿ لُو فخعػُف إ
: العرا، اليج، الصػفاف، الجخاد، القسَّل، الزفادع، الجـ، انفبلؽ : تدع معجداتتدع آيات 

: العرا، اليج البيزاء، القخآف. كفي السشتخب ىي كسا يمي البحخ، الدشيغ. كميا محكػرة في
كالزفادع كالقسل كالجـ، الججب كنقز الثسار، فمق البحخ، انبجاس الساء مغ  الصػفاف، الجخاد

 (.564ك  424تق الجبل كأنو ضمة، خصابو لخبو )السشتخب ص الحجخ، ن
(. فيحا ما قيل بعج 47 رجبًل مدحػًرا " )اآلية يقػؿ الطالسػف إف تتبعػف إالقارف قػلو تعالى: "

 أيًزا لسحسج صمى هللا عميو كسمع.
 

" قاَؿ لقج عمسَت ما أندَؿ ىؤالِء إال ربُّ الدسػاِت واألرِض برائَخ  102سػرة اإلسخاء  17
 ي ألضشُّظ يا ِفخعػُف مثبػًرا " وإنِّ 

خ برائخ الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. ىؤالء: ىؤالء اآليات التدع.  : دالئل تبرِّ
إنِّي )في اآلية الدابقة: قػلو عمى لداف فخعػف  قارفْ  : اليبلؾ.لشاس. مثبػًرا: ىالًكا، مغ الثبػرا

كإنِّي ألضشُّظ يا ِفخعػُف )( كقػلو عمى لداف مػسى في ىحه اآلية: مػسى مدحػًرا ألضشَُّظ يا
 (.مثبػًرا
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 " فأراَد أْف َيدتفدَّىع ِمَغ األرِض فأغخقشاُه وَمغ معُو جسيًعا " 103سػرة اإلسخاء 17

خخجيع. يدتفدىع: مػسى كمغ معو. لع يقل: يدعجيع كيُ : أراد: أؼ فخعػف. يدتفدىع 
 (. فأغخقشاىع جسيًعا)
 

وعُج اآلخخِة  " وقمشا ِمغ بعِجِه لبشي إسخائيَل اسكشػا األرَض فإذا جاءَ  104سػرة اإلسخاء  17
 جئشا بكع لؽيًفا "

ي كقزيشا إلى بشلع يقل: )كقمشا بعجه(. كعج اآلخخة: كعج الكخة اآلخخة. قاؿ تعالى: " 
ا" إسخائيَل في الكتاب لتفدجفَّ في األرض مختيغ، كلتعمغَّ ُعمًػا كبيًخا. فإذا جاء كعج أكالىس

مغ انزع إلييع. المؽيف مغ  :ا بعزكع إلى بعس. مغ لفَّ لفَّيع: مشزسً (. لؽيًفا5-4)اإلسخاء 
 : السجتسعػف مغ ؾبائل شتى.الشاس

 
ًخا ونحيًخا "وبالحقِّ ندَؿ وما أ" وبالحقِّ أندلشاُه  105سػرة اإلسخاء  17  رسمشاَؾ إال ُمبذِّ
ا، كلكغ محاكالتيع تبقى الحقيغ معشى مختمفػً حاكؿ عجد مغ السفدخيغ أف يعصػا لكل مغ  -

كؿ، وهللا تحكسية غيخ مقشعة، كلعل الرػاب ما قالو الصبخؼ مغ أف الثاني تػكيج لؤل
 (.7/123أعمع )أبػ حياف 

ندؿ. أال تخػ أف اإلعادة ىشا مغ الحدغ كالبيجة، كمغ  : كبالحق أندلشاه كبولع يقل -
ار الفخامة كالشبل، ما ال يخفى مػضعو عمى بريخ. كلػ تخؾ ؼيو اإلضيار إلى اإلضس

 (.131لعجمَت الحؼ أنت كاججه اآلف )دالئل اإلعجاز، ص 
 :مغ ىحا الباب قػؿ الشابغة -
دت عراما       كعػمَّستػُو               الكػخَّ كاإلقػجامػانفُذ عراـ سػَّ
 

ا لؤلريحية، ال ال يخفى عمى مغ لو ذكؽ حدغ ىحا اإلضيار، كأف لو مػقًعا في الشفذ، كباعثػً 
 (.428يكػف إذا قيل: )نفذ عراـ سػدتو( شيء مشو ألبتة )دالئل اإلعجاز ص 
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: ا(. ما أرسمشاؾلع يقل: )كما أرسمشاؾ إال بذيًخا كنحيًخا(. كلع يقل: )كما أرسمشاؾ إال مبذًخا كمشحرً 

 يا دمحم.
 

 " وقخآًنا فَخقشاُه لتقخأُه عمى الشاِس عمى ُمكٍث وندَّلشاُه تشديبًل " 106سػرة اإلسخاء  17
ًسا(. كىي قخاءة البغ عباس )تفديخ الساكردؼ   ًقا، مشجَّ قشاه )أندلشاه مفخَّ فَخقشاه: فخَّ

لشاه(. مُ 2/461 مبالغة كتأكيج بالسرجر )السفعػؿ تشديبل:  : عمى دفعات.كث: تؤدة، تأّف. ندَّ
 السصمق(، كسا ذكخ ابغ عصية، كنقمو القخشبي مغ دكف إحالة.

 
إذا ُيتمى  " ُقْل آِمُشػا بِو أو ال ُتؤِمشػا إفَّ الحيَغ أوُتػا العمَع ِمغ َقبموِ  107سػرة اإلسخاء 17

ًجا " عمييع وَف لؤلذقاِف ُسجَّ  َيِخخُّ
: الدقػط مغ كف: مغ الخخكرصالحػ أىل الكتاب. يخخّ الحيغ أكتػا العمع مغ قبمو: ىع  

إذا : )أكتػا العمع قبمو(. الخخيخ: لمساء كاليػاء. لع يقل: )مػ، يكػف معو صػت غالًبا. لع يقلع
  (.ف سجًجاتمي عمييع خخكا لؤلذقا

 
 إْف كاَف وعُج ربِّشا لسفعػاًل "" ويقػلػَف ُسبحاَف ربِّشا  108سػرة اإلسخاء 17

: أؼ الحيغ أكتػا العمع مغ قبمو )اآلية الدابقة(. لسفعػاًل: لكائًشا، لشافًحا. إفْ  :كيقػلػف  
 و.إنّ مخففة مغ الثقيمة: 

 
وَف لؤلذقاِف يبكػَف وَيديُجىع ُخذػًعا 109سػرة اإلسخاء 17  " " وَيِخخُّ

ًجا ". كفي ىحه اآلية: " كَيِخخُّ 107في اآلية   كَف لؤلذقاِف ُسجَّ لؤلذقاِف يبكػَف ". كَف : " كَيِخخُّ
 : أؼ ىحا الخخكر.كيديجىع
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" ُقِل اْدُعػا هللَا أو اْدُعػا الخحسَغ أًيا ما تْجعػا فمُو األسساُء الُحْدشى  110سػرة اإلسخاء  17
 بيا وابتِغ بيَغ ذلَظ سبيبًل " وال َتْجَيْخ بربلِتَظ وال ُتخاِفْت 

فيع السذخكػف. كىحاف االسساف أؼ إف هللا كالخحسغ إلو كاحج، كليدا مختمفيغ، كسا  
أمخ لمجسع، كلػ كاف لمسفخد لكاف: ادُع.  : فعل يدسى بيسا أحج إال هللا. ادعػامسشػعاف، أؼ ال

(. 40عسَّا قميٍل ليربحغَّ نادميغ" )السؤمشػف " :لع يقل: )أًيا ما تجعػف(. ما: صمة، كقػلو تعالى
فتػا بيا كابتغػا كال تجيخكا بربلتكع كال تخااألسساء الحدشى: هللا، الخحسغ، كغيخىسا. لع يقل: )

(. كبيحا فإف الشرف األكؿ مغ اآلية جاء بريغة الجسع، كالشرف اآلخخ بيغ ذلظ سبيبلً 
قل ادُع هللا أك ادُع الخحسغ أًيا اآلية كميا مفخد كالتالي: )بريغة السفخد. كربسا يحذ القارغ أف 

تخافت بيا كابتغ بيغ ذلظ سبيبًل(. قاؿ  ظ كالما تجُعػ فمو األسساء الحدشى كال تجيخ بربلت
يغ الجيخ (. كىحا غيخ كاضح. أؼ ب1/355" نرب بو تجعػا )الشكت  السجاشعي: " أًيا ما
: )كابتِغ بيشيسا سبيبًل(. كلع يقل: )كابتغ بيغ السخافتة: اإلسخار. لع يقل: مغ كالسخافتة. ال ُتخاِفْت 

 (.ىحا كىحا
 

الحسُج هلِل الحي لع يتِخْح ولًجا ولع يكْغ لُو شخيٌظ في الُسمِظ ولع  " وُقلِ  111سػرة اإلسخاء 17
 َغ الحُِّؿ وكبِّْخُه تكبيًخا "يكْغ لُو وليّّ مِ 

فاهلل ليذ لو كلج، كليذ لو شخيظ، كليذ لو كلي. ال كلج كال شخيظ كال كلي. فيػ كبيخ  
  كليذ ىشاؾ أكبخ مشو.
 )مبالغة( اا ليا كإببلغً بالسرجر تحؿيقً  )أؼ المفطة( أكجىا"، قاؿ ابغ عصية: تكبيًخا: مفعػؿ مصمق

  كنقمو أبػ حياف مغ دكف إحالة. ."في معشاىا
لمتػكيج، كلسا في التشػيغ مغ التعطيع،  (َكّبخه)اإلتياف بالسفعػؿ السصمق بعج كقاؿ ابغ عاشػر: "

  ".سجائياكألّف مغ ىحه صفاتو ىػ الحؼ يقجر عمى إعصاء الشعع التي يعجد غيخه عغ إ
 . شامبلً كثيًخا ك  بالكّع كالشػع، أؼ: تكبيًخا أقػؿ: لعل ىحا السفعػؿ السصمق يعشي: تكبيًخا

  .كأحكاموصفاتو، كأفعالو، أسسائو، ك في ذاتو، ك أؼ كّبخه قاؿ الخازؼ: 
 ثع قاؿ: 
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 !بكشو مججه كعدتو اخ هللا عغ أف يكػف تكبيخه كاؼيً كبّ 
***  

 
 / سػرة الكيف18
 " الحسُج هلِل الحي أندَؿ عمى عبِجِه الكتاَب ولع يجعْل لُو ِعَػًجا "  1سػرة الكيف  18

 : جعمو مدتؿيًسا ال عػج ؼيو.عبجه: رسػلو. لع يجعل لو عػًجا 
 

َخ السؤمشيَغ الحيَغ يعسمػَف  2سػرة الكيف 18 " ؾيًِّسا لُيشِحَر بأًسا شجيًجا ِمغ لجنُو ويبذِّ
 أجًخا حدًشا "الرالحاِت أفَّ ليع 

 
 : " عػًجا ".ىحا االلتباس ىشاؾ سكتة بعج قػلو" ؾيًِّسا ": ليدت صفة لػ " عػًجا ". كلخفع  -
" عشج بعزيع، كجسمة اعتخاضية ىي جسمة معصػفة عمى جسمة " أندؿ :"كلع يجعل لو عػًجا" -

 عشج آخخيغ.
كأندلو ؾيًِّسا(، أك: ) شرػب بفعل مزسخ تقجيخه: )كجعمو: حاؿ مغ الكتاب، أك م" ؾيًسا " -

 (.ؾيًِّسا
: " ؾيًِّسا ". كىحا كقاؿ بعس السفدخيغ: ىسا حاالف: األكلى جسمة: "كلع يجعل"، كالثانية مفخد -

 عمى محىب مغ يجيد كقػع حاليغ مغ ذؼ حاؿ كاحج، بغيخ عصف.
 : " كلع يجعل لو عػًجا "، كيكػف بجاًل مفخًدا مغ جسمة.كقيل: " ؾيًِّسا " بجؿ مغ -
: الحسج  الحؼ أندؿ عمى عبجه الكتاب ؾيًِّسا، في اآلية تقجيع كتأخيخ، كالتقجيخ: كقاؿ بعزيع -

عمى أنو عمى التقجيع كالتأخيخ )الشكت  : أجسع العمساءكلع يجعل لو عػًجا. قاؿ السجاشعي
1/356.) 
 

كال عيَّ ة السعشى أنو في غاية االستقامة، ال تشاقس كال اختبلؼ في معانيو، ال حػشي 
 (. 3/277، كانطخ البخىاف 7/135حياف أبػ في تخاكيبو كمبانيو )
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: مدتؿيًسا، أك ؾيًِّسا عمى سائخ كتب جكؿ عغ الحق إلى الباشل. ؾيًِّسا: العِعػًجا: الِعػج 

 ع الجار الحؼ يخجع إليو في أمخىا.هللا، أك معتسًجا كؿيّ 
ػا اتخح هللا كلًجا بأًسا ليشحر الحيغ قالتقجيخ: )ي الجنيا، أك في اآلخخة. ال: عحاًبا ف" بأًسا " 
 .4(، كىػ ما يدسى باالحتباؾ. انطخ اآلية شجيًجا

: ليشحر بو الكافخيغ، كيبذخ بو السؤمشيغ. ليشحر الكافخيغ بالعحاب الذجيج، معشى اآلية 
 : عحاًبا. حدغ. بأًساكليبذخ السؤمشيغ باألجخ ال

 
 ا "" ماكثيَغ ؼيِو أبجً  3الكيف  سػرة18

 : خالجيغ ؼيو أبًجا.جخ، كىػ الجشة. ماكثيغ ؼيو أبًجا: في األؼيو 
 

 لحيَغ قالػا اتخَح هللُا ولًجا "" وُيشحَر ا 4سػرة الكيف 18
اتخح هللا كلًجا : كيشحر الحيغ قالػا . السقرػد2: " يشحر" في اآلية كيشحر: معصػؼ عمى 

 (.2عحاًبا شجيًجا )انطخ اآلية 
 

ػاِىيع إْف " ما ليع بِو ِمغ عمٍع وال آلباِئيع كُبَخْت كمسًة تخخُج ِمغ أف 5سػرة الكيف  18
 يقػلػَف إال كِحًبا "

مسة كما أششعيا. تخخج مغ : ما أكبخ ىحه الكك بيحا االفتخاء. َكُبَخْت كمسةً : بالػلج، أبو 
: تسييد كمسةبجىي أنيا تخخج مغ األفػاه. " كمسة "، ألف الكمسة مغ ال :: زيادة بياف لػأفػاىيع

 : ما يقػلػف إال كحًبا.إف يقػلػف إال كحًبا : ترببت عخًقا.مشرػب، كقػلظ
 

 " فمعمََّظ باخٌع نفَدَظ عمى آثاِرىع إْف لع ُيؤِمشػا بيحا الحجيِث أَسًفا " 6سػرة الكيف  18
 : جيجىا. بخع األرض بالدراعة: جعميايا غًسا. كأصمو الجيج. بخع األرض: قتمَع نفَدوَبخَ  -

 ضعيفة، بدبب متابعة حخاثتيا.
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(؟ أؼ ؼ ىػ مػضػٌع مػضَع الشيي. أك: )ىل أنت باخع نفدظ(، أالسعشى: )ال تبخع نفدظ -
 (.رؼ االستفياـ اإلنكااالستفياـ، كىػ بسعشى اإلنكار ) مػضػٌع مػضعَ 

   جر في مػضع الحاؿ. كقج جاء لفع (، أك مر" أسًفا ": مفعػؿ مغ أجمو )أك مفعػؿ ألجمو -
ػ يتعمق بالجسمة األكلى. التقجيخ: )باخع "، كىأسًفا " بعج جسمة: "إف لع يؤمشػا بيحا الحجيث "

: الحجيث. مػتيع عمى الكفخ مغ بعج: (. عمى آثارىع138ك 7/132بػ حياف أنفَدظ أسفػًا( )
 القخآف.

 
 عسبًل "" إنَّا جعمشا ما عمى األرِض زيشًة ليا لَشْبمَػىع أيُّيع أحدُغ  7سػرة الكيف 18

: لشختبخىع ىل يشجحبػف إلى مغ ثخكات كبيارج كزخارؼ. لشبمػىع: ما عمى األرض 
 األرض كمتاعيا أـ يتجاكزكنيا إلى اإليساف كالعسل الرالح. 

 
 عمػَف ما عمييا صعيًجا ُجُخًزا "" وإنَّا لجا 8سػرة الكيف  18

 : بمقًعا ال نبات فييا. . صعيًجا: أرًضا. ُجُخًزايـػ الؿيامة ما عمييا: ما عمى األرض 
 

ؾيِع كانػا ِمغ آياِتشا َعَجًبا  "   9سػرة الكيف  18  " أـ حدبَت أفَّ أصحاَب الكيِف والخَّ
)لئلضخاب االنتقالي مغ كبلـ إلى آخخ، كليذ لئلضخاب  أـ: بسعشى )بل( عشج بعزيع 

: اسع مكاف، الخؾيعالكيف: غار في الجبل. . ، كإليو أميل، كبسعشى )ىل( عشج آخخيغاإلبصالي(
، مثل: جخيح كمجخكح. عجًبا تأك كتاب ُرِقسأك حجخ  : معشى ؼيو أسساؤىع. رؾيع: بسعشى مخقـػ

 .مغ عجائب آيات هللا الجسمة أف قرة أصحاب الكيف
 

وىيْئ لشا ِمغ  " إذ أوى الِفتيُة إلى الكيِف فقالػا ربَّشا آِتشا ِمغ لجنَظ رحسةً  10سػرة الكيف 18
 ا "أمِخنا َرَشجً 

ْشج بسعشى الفتية: الذباف. أكػ الفتية إلى الكيف  : ىخبػا بإيسانيع إلى الكيف. الخَشج كالخُّ
 كاحج.



1124 

 

 
 ذاِنيع في الكيِف سشيَغ َعجًدا "" فزخبشا عمى آ 11سػرة الكيف  18

فجؿ ىحا عمى أنيع لع يسػتػا، بل نامػا  الزخب عمى اآلذاف ىػ السشع مغ االستساع، 
نػًما ثؿيبًل. سشيغ عجًدا: سشيغ عجيجة. قاؿ األخفر: أؼ نعّجىا عجًدا )معاني القخآف لؤلخفر 

معاني القخآف ، ألف القميل ال يحتاج إلى عجد ): فييا تػكيج معشى الكثخة(. كقاؿ الشحاس2/394
 (. 2/684لمشحاس 

 
 ىع لشعمَع أيُّ الِحدبيِغ أحرى ِلَسا لِبُثػا أَمًجا "" ثع بعثشا 12سػرة الكيف  18

 
بعث قج يكػف مغ السػت أيًزا. قاؿ: " أؼُّ " بالزع، كلع : أؼ مغ نػميع، ألف البعثشاىع 

 :: " أؼُّ الحدبيغ"يقل: " أؼَّ " بالفتح. قاؿ السجاشعي: اختمف العمساء في قػلو
: لشعمع الحؼ أحرى": مبتجأ كخبخ. كالتقجيخقاؿ الخميل: " لشعمَع" ممغى. " أؼُّ الحدبيغ ف -

: أشيج إنظ لخسػؿ هللا، فتمغي " أشيج "، كلحلظ ؼيو أؼُّ الحدبيغ أحرى، كسا تقػؿتقػؿ 
 دخمت البلـ.

 (.كقاؿ يػنذ: " أؼُّ الحدبيغ أحرى": حكاية )أؼ عمى البشاء ال اإلعخاب -
 " لشعمَع ". :يو: الكبلـ ؼيو معشى االستفياـ، فمحلظ لع يعسل ؼاؿ الفّخاءكق -
 : لشعمع أؼُّ لظ لححؼ العائج عمييا، كأف األصل: " أؼُّ " ىاىشا مبشية، كذكقاؿ سيبػيو -

كىػ البشاء، ألنيا " رجعت " أؼُّ " إلى أصميا، الحدبيغ ىػ أحرى، فمسا ححؼ "ىػ
 "."ما" ك بسشدلة " الحؼ" ك "مغ

 : أؼُّ الحدبيغ أحرى. كقاؿ الكدائي: السعشى: لشعمَع ما يقػلػف، ثع ابتجأ -
 :كمثل ىحه اآلية

 (.19" فميشطخ أيُّيا أزكى شعاًما " )اآلية  -



1125 

 

(. انطخ الشكت 69عمى الخحسغ ِعتيِّا " )مخيع  " ثع لَششدَعغَّ مغ كل شيعة أيُّيع أشجُّ  -
" مبتجأ كخبخ سّجا إذا قمشا " أؼ الحدبيغ أحرى . كلعل اإلعخاب يكػف أكضح1/362

 "، وهللا أعمع." نعمع :مدّج مفعػلي
: فخيق أصحاب الكيف، كفخيق الحيغ رأكىع. كقج أؼ: اسع استفياـ مبتجأ. الحدبيغ: الفخيقيغ
(. 19خيقيغ حػؿ مجة بقائيع في الكيف )انطخ اآلية يكػف السعشى أف أصحاب الكيف انقدسػا ف

: ي اإلحراء مغ الفخيق اآلخخ. كمشو: عمع اإلحراء. التقجيخ: أقخب إلى الجقة فأحرى
" عمى الطخؼية. قاؿ  أك مشرػب بػ " لبثػا ،: تسييدأحرى أمًجا لسا لبثػا. أمًجا: قاؿ الدجاج

    : السجاشعي: قػؿ الدجاج بأنو تسييد: ىحا كىع، ألف " أحرى" فعل كليذ باسع. قاؿ تعالى
)الشكت (. ثع قاؿ السجاشعي: القػؿ بأنو ضخؼ أصح مغ األكؿ 6" )السجادلة  كندػهأحراه هللا"
: أصح، كثسة فخؽ بيغ يؤخح عمى السجاشعي أنو قاؿ أكاًل: كىع، ثع قاؿ(. لكغ قج 1/363

: " أحراه "، كىشاؾ فخؽ بيشيسا. القػليغ. كسا قاؿ إف " أحرى" فعل، كاستذيج بقػلو تعالى
 ا. : لبثػا أمجً اإلعخاب يحتسل الػجييغ. التقجيخ: أحرى أمًجا، أك التقجيخ كأني أرػ مع الدجاج أف

 
 مُشػا بخبِّيع وِزْدناىع ُىًجى "" نحُغ نقزُّ عميَظ نبأُىع بالحقِّ إنَّيع ِفتيٌة آ 13سػرة الكيف 18

جػ: آمشػا : ألف كثيًخا مغ القراصيغ يكحبػف في قرريع. آمشػا بخبيع كزدناىع ىبالحق 
 (.إيساًنا قػًيا. لع يقل: )آمشػا بخبيع كزدناىع إيساًنا

 
" وَربصشا عمى قمػِبيع إذ قاُمػا فقاُلػا ربُّشا ربُّ الدسػاِت واألرِض لغ  14سػرة الكيف  18

 َنْجُعَػ ِمغ دوِنِو إلًيا لقج قمشا إًذا َشصًصا "  
 

ة الجأش. قامػا: قامػا في كجو السمظ. : ثبتشا قمػبيع كمشحشاىع رباشربصشا عمى قمػبيع 
كيبجك أنيع رفزػا ما يجعػىع إليو السمظ مغ الذخؾ كعبادة  : قػاًل شصًصا بعيًجا عغ الحق.شصًصا

ألصشاـ، كلع يخذػا في هللا لػمة الئع. أيغ ىحا مغ السذايخ الحيغ يتبلعبػف في الجيغ حدب ا
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: إذا دعػنا مغ أنفديع مجتيجيغ! إًذا: التقجيخاألىػاء، كيبعبرػف في الذخيعة كالفقو كيدسُّػف 
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. دكنو إلًيا قمشا إًذا شصًصا.

 
" ىؤالِء قػُمشا اتخُحوا ِمغ دوِنِو آليًة لػال يأتػَف عمييع بدمصاٍف بيٍَّغ فَسغ  15سػرة الكيف 18

 سَِّغ افتخى عمى هللِا َكِحًبا "أضمُع م
: ة. سمصاف: عمى ىحه اآلليعمييعلػال يأتػف: لػ يأتػف، لع يأتػا. مغ دكنو: مغ دكف هللا.  

كثخة، كالقمة عمى الحق، كالكثخة عمى باشل.  ـية فارقػا قػميع، كىع قمة، كالقػ حجة. فيؤالء الفت
 لع يقل: فسغ أضمع مشيع.إنيع لع يتحسمػا كحب القـػ كتحايميع كشخكيع. 

 
" وإِذ اعتدلتسػىع وما َيعبجوَف إال هللَا فأُووا إلى الكيِف يشُذْخ لكع ربُّكع  16سػرة الكيف  18

 حسِتِو وُيييْئ لكع ِمغ أمِخكع ِمخَفًقا "ِمغ ر 
 

: خصاب لمفتية، أؼ اعتدلتع قػمكع كما يعبجكف مغ األصشاـ. اعتدلتسػىع كما يعبجكف  
تختفقػف بو في معاشكع. : ما (. مخفًقا428السشتخب ص كربسا كاف ذلظ نتيجة اضصياد ديشي )

: أؼ ساسية في السجتسع. إال هللاشية األمخافق الب : السخافق العامة، أككفي قخاءة: َمخِفًقا. كمشو
اعتدلتع عبادة األصشاـ، كلكشكع لع تعتدلػا عبادة هللا. أك: اعتدلتسػىع كما يعبجكف، كأما أنتع فبل 

كىحا   ف الكيف أكسع لكع مغ ىحه الجنيا.تعبجكف إال هللا. أؼ تخكتع كل الشاس إال هللا. كرأيتع أ
 : كما تعبجكف.لع يقل أعطع اإليساف كأعطع التػكل.

 
" وتخى الذسَذ إذا شَمعْت َتداوُر عغ كيِفيع ذاَت اليسيِغ وإذا غَخبْت  17سػرة الكيف  18

ساِؿ وىع في فجػٍة مشُو ذلَظ ِمغ آياِت هللِا َمغ ييِج هللُا فيػ السيتِج وَمغ  َتقِخضيع ذاَت الذِّ
 ُيزِمْل فمغ تجَج لُو ولًيا ُمخشًجا " 
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، كامخأة فجػاء. كىع : رجل أفجأالفخحيغ. يقاؿ: الستدع، مغ الفجاء، كىػ تباعج ما بيغ الفجػة
: : أؼ مغ الكيف. مغ آيات هللا: مغ معجداتو. مغ ييج هللا: مغ ييجه هللا. السيتجِ في فجػة مشو
أف : عميشا يزممو. مغ ييِج هللا فيػ السيتجِ : مغ جؼ. ححفت الياء تخؽيًفا. مغ يزملأصميا: السيت

نتأمل كثيًخا في ىحه الجسمة القخآنية. كمسا قخأت ىحه اآليات أشعخ ككأني أقخأىا ألكؿ مخة. كل ما 
في القخآف رائع، كلسغ بعزو أركع مغ بعس، بالشدبة لكل فخد مشا. فاألمخ يختمف باختبلؼ 

 ذكقو كاختراصو كفيسو كغيخ ذلظ. 
: إف السدخح الحجيث بكل ما ؼيو قصبتداكر: تسيل، تخكغ، تشؿبس. األصل: تتداكر. قاؿ سيج 

" ستساكجة، حخكة الذسذ كىي " تداكرمغ شخؽ اإلضاءة ليكاد يعجد عغ ترػيخ ىحه الحخكة ال
عغ الكيف عشج مصمعيا فبل تزيئو، كتجاكزىع عشج مغيبيا فبل تقع عمييع. كلقج تدتصيع الديشسا 

 الترػيخ الفشييػلة غخيبة )ترػرىا األلفاظ في سبجيج أف ترػر ىحه الحخكة العجيبة التي 
 (.191ص 

: تعصييع مغ ضػئيا شيًئا، ثع تدكؿ سخيًعا، كالقخض يدتخّد. كالسعشى تقخضيع: قاؿ أبػ عمي
 عشجه أف الذسذ تسيل عشيع بالغجكة كتريبيع بالعذي إصابة خؽيفة.

فكاف (، ى ثع ُيدتخّد لكاف الفعل رباعًيا: )أقخض: لػ كاف مغ القخض الحؼ ُيعصَ كقاؿ بعزيع
أؼ تقصع ليع : تقخض ليع، ة، لكشو مغ القصع، كإنسا التقجيخ(، بالتاء مزسػمضيعُتقخ يكػف: )

: لػ كانت الذسذ ال تريب مكانيع أصبًل، كسا قاؿ بعزيع، لكاف يفدج مغ ضػئيا شيًئا. قيل
مغ ييج هللا: مغ ييجه هللا. السيتج: (. 7/152ىػاؤه، كيتعفغ ما ؼيو، فييمكػا )أبػ حياف 

 ُيزمل: ُيزممو. السيتجؼ.
 

ساؿ وكمُبيع  18سػرة الكيف  18 " وتحدُبيع أيقاًضا وىع ُرقػٌد ونقمُِّبيع ذاَت اليسيِغ وذاَت الذِّ
 ِفخاًرا ولُسمئَت مشيع ُرعًبا " باسٌط ذراعيِو بالػصيِج لػ اشَّمعَت عمييع لػلَّيَت مشيع

: أؼ لئبل السفدخيغ القجامى . نقمبيع ذات اليسيغ كذات الذساؿ: قاؿ بعس: نياـرقػد 
تأكل أجداَميع األرُض كحذخاُتيا، أك لئبل تتفدخ أجدادىع كلحػميع، لكغ السعشى الثابت في 

: مغ يخاىع، كسا في اآلية. الػصيج الدياؽ ىػ اإلشعار بأنيع أيقاظ، إلحجاث الخعب في قمػب
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مئت مشيع رعًبا كلػليت مشيع : لػ اشمعت عمييع لسأك بابو، أك عتبتو. لعل التقجيخ فشاء الكيف،
 فخاًرا. كلعمو قجـ الفخار عمى الخعب إلبخاز سخعة الفخار.

" لباحثيغ السعاصخيغ أف قػلو تعالى: "كنقمبيع ذات اليسيغ كذات الذساؿكقج رأػ بعس ا 
ىػ مغ باب اإلعجاز العمسي لمقخآف الكخيع، كإني أرػ عكذ ما رأكا، فيحا مغ باب اإلعجاز 

. فاإلعجاز العمسي يعشي أف القخآف سبق العمع في مدألة ما، لكغ جػ اآليات ىشا الخارؽ لمعمع
ليذ جًػا يتعمق بقػانيغ العمع في الجنيا، إنسا ىػ جػ خارؽ لمدشغ كالشػاميذ السألػفة. فبل بج في 
اإلعجاز العمسي مغ مخاعاة الدياؽ القخآني، كليذ مغ البلئق تمقط اآلية أك بعس أقػاؿ 

ي المغة كالعمع فكخ مدبق، كىػ الفكخ العمسي. كىحا ال يشفي أف القخآف معجد كمو، فالسفدخيغ ب
كغيخ ذلظ، لكغ اإلعجاز شيء كاكتذافو شيء آخخ، فكثيخ مسا يجعى في باب  كالتذخيع

لع يقل: لسمئت مشيع رعًبا  اإلعجاز العمسي ىػ أقخب إلى الذعػذة كالتكدب كحب الطيػر.
 كلػليت مشيع فخاًرا.

 
" وكحلَظ بعثشاُىع ليتداَءلػا بيَشيع قاَؿ قائٌل مشيع كع لبثُتع قالػا لِبْثشا  19سػرة الكيف  18

يػًما أو بعَس يػـٍ قالػا ربُّكع أعمُع بسا لِبْثُتع فاْبعُثػا أحَجكع بػِرِقكع ىحه إلى السجيشِة فميشُطْخ 
 ع أحًجا "يتمصْف وال يذعَخفَّ بكأيُّيا أزكى شعاًما فميأِتكع بخزٍؽ مشُو ول

: يػًما أك أقل، أؼ حدب مجة الشػـ نػميع الصػيل. يػًما أك بعس يـػ : أؼ مغبعثشاىع 
: فخيق يخػ أف السجة ال أصحاب الكيف فخيقاف في أمخ السجةالسعيػد. الحع في اآلية أف 

 (. 12يق يخػ أنيا أشػؿ مغ ىحا بكثيخ )راجع اآلية تتعجػ يػًما كاحًجا، كفخ 
لفزية السزخكبة نقػًدا. فيحا شاىج قخآني عمى أف الشقػد قجيسة في التاريخ، : الجراىع االػرؽ 

ا يعػداف فاآلية متعمقة بقرة أصحاب الكيف. كيبجك أف الشاس استشكخكا شخرو كنقػده، ألنيس
: أؼ السحاّؿ أزكى شعاًما. لع يقل :، أشيب. أييا أزكى شعاًما: أحلّ لعرخ سابق. أزكى شعاًما

 ليترخْؼ بمصف كخفاء.: ليتمصْف  (.)كال يذعْخ بكع أحًجاأيَّيا. لع يقل: 
 

 قػلو: في الػاك إعخاب
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 :كْليتمّصْف 

 العصف. كاك الػاك: اإلعخاب: أىل قاؿ

 الجسمتيغ: في لمفاء خبلًفا ىشا الػاك جاءت لساذا اإلشكاؿ: يدكؿ كبيحا ،الحاؿ كاك الػاك: :قمت
 (.فْميأِتكع) (فْميشُطْخ )

 كمو. ذلظ في كْليتمّصْف  :التقجيخ

 أحًجا. بكع ُمذعخٍ  كغيخَ  متمّصًفا

 المغة. كال التفديخ أىل مغ أحج عشج أججه لع ججيج ىحا

 
مَّتيع ولغ تفِمحػا إًذا " إنَّيع إْف َيطيخوا عميكع َيخُجسػكع أو ُيعيجوكع في مِ  20سػرة الكيف  18

 أبًجا "
 : يجبخككع عمى العػدةممتيعيطيخكا عميكع: يعخفػكع. يخجسػكع: يقتمػكع. يعيجككع في  

: ، كليذ مختبًصا بأؼ ممة. التقجيخ: فالفبلح مختبط بالسمة الرحيحةإلى ممتيع. لغ تفمحػا إذا أبًجا
 ، ال في الجنيا كال في اآلخخة!ادككع في ممتيع فمغ تفمحػا أبًجاإذا أع

 
وأفَّ الداعَة آتيٌة ال  " وكحلَظ أعثخنا عمييع لَيعَمسػا أفَّ وعَج هللِا حقّّ  21سػرة الكيف  18

ريَب فييا إذ يتشازعػَف بيَشيع أمَخىع فقالػا ابُشػا عمييع ُبشياًنا ربُّيع أعمُع بيع قاَؿ الحيَغ َغمبػا 
 أمِخىع لشتخحفَّ عمييع مدجًجا " عمى 

الشاس عمييع، ليعمسػا أف البعث )إعادة الخمق : أعثخناىع عمييع، أشمعشا أعثخنا عمييع 
: أؼ ىي أيًزا حق. أؼ ج هللا: بالبعث. الداعة: الؿيامة. آتية ال ريب فيياأحياء( حق. كع

نبشي عمييع بشياًنا،  :لؿيامة حق. يتشازعػف بيشيع أمخىع: بعزيع قاؿليعمسػا أف البعث حق كا
إذ يتشازعػف بيشيع أمخىع: التقجيخ: أعثخنا عمييع إذ يتشازعػف  مدجًجا. : نبشي عمييعكبعزيع قاؿ
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رجح رأييع. كيقاؿ : الحيغ كانت ليع الغمبة عمييع، الحيغ الحيغ َغمبػا عمى أمخىع ع.بيشيع أمخى
: يبجك أف ىحه العادة ال تداؿ قائسة حتى عمى أمخىع. لشتخحف عمييع مدجًجا : ُغمبػااليـػ بالسقابل

 !مدجًجا، أك دفشػه في فشاء السدججيػمشا ىحا، فإذا مات رجل صالح اتخحكا عميو 
 

" سيقػلػَف ثبلثٌة رابُعيع كمُبيع ويقػلػَف خسدٌة سادُسيع كمُبيع َرْجًسا  22الكيف سػرة  18
ِتيع ما يعمُسيع إال قميٌل فبل ُتساِر فييع  بالغيِب ويقػلػَف سبعٌة وثامُشيع كمُبيع ُقْل ربِّي أعمُع بعجَّ

 إال ِمخاًء ضاىًخا وال َتدتفِت فييع مشيع أحًجا "
 

مخات، األكلى مع سيغ االستؿباؿ، كالثانية كالثالثة بجكف سيغ، " ثبلث "يقػلػف  :ذكخ فعل 
(. رجًسا 296يسا في حكع األكؿ بسقتزى العصف )أنسػذج ص إيجاًزا كاختراًرا، لجخػل

" لع تخد في آخخ الخيارات العجدية، بالغيب: قحًفا )رمًيا( بالطغ، أك التػىع. كعبارة "رجًسا بالغيب
يل ىحا يعشي أف "سبعة كثامشيع كمبيع" ىػ العجد الرحيح؟ األخيخ بػاحج. فبل جاءت قبل 

أبصاؿ السذيج. ربي  : يجخل في العّج كاإلحراء، ألنو يمعب دكًرا ميًسا، كىػ أحجالحع "كمبيع"
: ىشا مثاؿ عسمي حي يبيغ لظ عمع هللا، كأنو يعمع الغيب، كأف الشاس ال يعمسػف إال أعمع بعّجتيع

 عمَّسيع هللا.قميبًل، كال يعمسػف إال ما 
تيع إال قميل مغ الشاس. ميلما يعمسيع إال ق  ال ُتساِر فييع إال مخاًء ضاىًخا: ال : ما يعمع ِعجَّ

( إال بحجة كاضحة قػية. كقج يكػف السخاد ججاًل ضاىخًيا تعتسج ؼيو عمى ما تجادؿ فييع )يا دمحم
 أضيخنا لظ مغ أمخىع، أك قررشا عميكع مغ شأنيع.

: )كال شيع أحًجا مغ أىل الكتاب. لع يقل( عدمحم يامشيع أحًجا: ال تدأؿ ) ال تدتفِت فييع 
ذكل. : الدؤاؿ عسا يُ تدتفِت فييع أحًجا مشيع(. االستفتاء: شمب الفتػػ، شمب الخأؼ. كأصمو

: كالفتيا كالفتػػ كاإلفتاء: بسعشى كاحج. كجسع الفتػػ: فتاكػ. كجسع الفتيا: ُفًتى. كمشو اليػـ
 عاـ، أك استصبلعات الخأؼ العاـ.االستفتاء ال

 :الحع في عجد فتية أصحاب الكيف 
 "." ثبلثة رابعيع كمبيع -
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 "." خسدة  سادسيع كمبيع -
 "." سبعة كثامشيع كمبيع -

ثبلث جسل، الجسمتاف األكلياف ببل كاك، كالثالثة بػاك. كقج حار فييا السفدخكف، كقاؿ          
بعزيع إنيا كاك الثسانية، ال أدرؼ ىل أخحكىا مغ الشحػ فعبًل كفدخكا بيا القخآف، أـ أخحكىا مغ 

ل قػلو: بػاك الثسانية، إذ جاءت قبالقخآف كأسقصػىا عمى الشحػ؟ ليذ ىشاؾ أسيل مغ تدسيتيا 
 "."كثامشيع"، كلع تجئ قبل قػلو: "رابعيع"، كال قػلو: "سادسيع

ما قج ال يكػف ىشاؾ فخؽ بيغ جسمة ببل كاك، كجسمة بػاك، إال التمػيغ في التعبيخ. كىحا  
اج )أنسػذج ص  : الػاك مخادة في الجسمتيغ األكلييغ، كإنسا ححفت (. كقاؿ غيخه297قالو الدجَّ

 (.297ثالثة داللة عمى إرادتيا فييسا )أنسػذج ص بيا في الجسمة الفييسا تخؽيًفا، كأتي 
قشع، وهللا أعمع بيا، إف ما تفتقت عشو أذىاف السفدخيغ في أمخ ىحه الػاك أكثخه غيخ م 

تيعكسا هللا "  (. 15/292" )انطخ ابغ عاشػر أعمُع بعجَّ
 (.238السعاني ص ؿ إنو مغ كاك الثسانية ؼيو نطخ )كذف : ما يقاكقاؿ ابغ جساعة 
تبت ىحا، كججت عشج السجاشعي قػلو: "كمسا ُيدأؿ عشو: لَع دخمت الػاك في بعج أف ك 

؟ الجػاب أنيا دخمت لتجؿ عمى تساـ القرة، كمػضعيا فت ؼيسا سػػ ذلظ" كححقػلو: "كثامشيع
 : ىي كاك الثسانية، كيدتجؿ بحلظ عمى أفرب عمى الحاؿ )...(. أما مغ يقػؿمع ما بعجىا ن

( فذيء ال يعخفو 73حتى إذا جاءكىا كفتحت أبػابيا" )الدمخ : "لمجشة ثسانية أبػاب، لقػلو تعالى
الشحػيػف، كإنسا ىػ مغ قػؿ بعس السفدخيغ، كلػ ححفت ىحه الػاك لكاف جائًدا ) نحًػا ال قخاءًة 

دة سادسيع كمبيع كيقػلػف خسسيقػلػف ثبلثة رابعيع (. كلػ دخمت الػاك في قػلو تعالى: "( )...
" (. كلعل قػلو: "دخمت لتجؿ عمى تساـ القرة1/364كمبيع" لكاف جائًدا عشج الشحػييغ" )الشكت 

ال ُتساِر:  يقّخب استعساؿ الػاك في العخبية مغ استعساؿ نطيختيا في المغتيغ الفخندية كاإلنكميدية.
لع يقل: كال تدتفِت فييع  .دؼ()الساكر  أؼ ضاىخ الحجةا: إال مخاًء ضاىخً  فييع سارِ ال تُ ال ُتجادْؿ. 
 أحًجا مشيع. 

 
 لذيٍء إنِّي فاعٌل ذلَظ غًجا " " وال تقػلغَّ  23سػرة الكيف  18
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ترخ عمى يـػ كاحج، ىػ يـػ الغج )قارف تفديخ الشرػص : ىشا تفيج السدتقبل، كال تقغًجا 
(. لع يقل: )كال تقػلغ 18"كلتشطخ نفذ ما قجمت لغج" )الحذخ  :(. كانطخ قػلو تعالى1/681

 (.إني فاعل شيًئا غًجا
 

" إال أْف َيذاَء هللُا واذكْخ ربََّظ إذا َنِديَت وُقْل عدى أْف َييجَيِغ ربِّي  24سػرة الكيف  18
 ألقخَب ِمغ ىحا رَشًجا "

 
استثشاًء مغ: "كال تقػلغ" )في اآلية  "، كليذًجاإني فاعل ذلظ غإال أف يذاء هللا: استثشاء مغ: " 

"، هللا عشو، فميذ داخبًل تحت الشيي: "ال تقػلغ" قػؿ ال َيشيى الدابقة(. ذلظ ألف: "إف شاء هللا
 بل عمى العكذ ىػ مأمػر بو.

: ىحا استثشاء ال يسكغ حسمو عمى ضاىخه، ألنو يكػف داخبًل تحت القػؿ، ؼيكػف قاؿ أبػ حياف
"، ألنو كبلـ صحيح في فاعل ذلظ غًجا إال أف يذاء هللا إنيه هللا أف يقػؿ: "السقػؿ، كال يشيا مغ

 نفدو، ال يسكغ أف يشيى عشو، فاحتيج في تأكيل ىحا الطاىخ إلى تقجيخ.
شو اإليجاز، تقجيخه: إال أف تقػؿ: ": في الكبلـ ححؼ يقتزيو افقاؿ ابغ عصية إال لطاىخ، كيحدِّ

 (.7/162ف يذاء هللا" )أبػ حياف أ
فيحا الكبلـ في اآلية صح إيجازه عمى ىحه الرػرة، ألف السدمع ال يسكغ أف يفيسو إال بسعشاه 

عغ ضاىخه. مغ فػائج  الرحيح، بحيث يبحث لو عغ تأكيل مشاسب أك ححؼ كتقجيخ، لمعجكؿ بو
( أنظ إذا لع تفعل ال تكػف مخمًفا كعجؾ، كإذا حمفت كحشثت لع تجب االستثشاء )إال أف يذاء هللا

 عميظ كفارة.
 ؟قج يقاؿ : كيف أذكخ كأنا ناسٍ  
 : متعمق الحكخ غيخ متعمق الشدياف.قاؿ العمساء 

 :قالػا فييا
أؼ إذا نديت شيئػًا فاذكخ هللا، عدى أف يحكخؾ بو، أك يجلظ عمى ما ىػ أفزل مشو  -

 كأنفع.
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 ".أؼ إذا نديت: "إف شاء هللا -
 يحىب عشظ الغزب.(، فحكخ هللا ا غزبت )إذا نديت بدبب الغزبأؼ إذ -

عشظ الشدياف،  : كاذكخ ربظ إذا نديت ثع ذىب: ال تشذ ذكخ هللا. أكأقػؿ: ربسا يكػف السقرػد
كإما يشديشظ الذيصاف فبل إذا تحكخت بعج ندياف. قاؿ تعالى: " : كاذكخ ربظفتحكخت كتشبيت، أؼ

ربلة لحكخؼ" )شو (. كقاؿ أيًزا: "كأقع ال68قـػ الطالسيغ" )األنعاـ تقعج بعج الحكخػ مع ال
ىػ قػؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع: مغ (، كمغ معانيو أنظ إذا ذكختيا بعج ندياف فأقسيا. ك 14

 (.5/183، كصحيح مدمع 1/154البخارؼ صحيح ندي صبلة فميرميا إذا ذكخىا" )
 فالحاصل أف متعمق الحكخ غيخ متعمق الشدياف، أك كقت الحكخ غيخ كقت الشدياف. 

 عل مزارع أـ ىػ أفعل التفزيل؟: ىل ىػ فأقخب
قج يقاؿ إنو فعل، كالبلـ قبمو الـ التعميل، كالفعل مشرػب بأف السزسخة بعجىا. كقج يقاؿ إنو 

 : ىجاني لمخشج، كىجاني إلى الخشج.تفزيل، كالبلـ قبمو حخؼ جخ بسعشى: )إلى(. يقاؿأفعل ال
عدى أف ييجيشي ربي إلى ما : تسييد مشرػب، أؼ : لعل األرجح أنيا أفعل تفزيل، ك"رشًجا"

: الحؼ أنا ى ما ىػ أقخب إلى الخشج. ييجَيِغ: أصميا: ييجَيشي. مغ ىحاىػ أرشج مغ ىحا، أك إل
 عميو.

 
 ِتدًعا " " ولِبُثػا في كيِفيع ثبلَث مائٍة ِسشيَغ وازدادوا 25سػرة الكيف  18

البَجؿ. فمسا قاؿ: "ثبلث قاؿ: "ثبلَث مائٍة سشيَغ"، كلع يقل: )ثبلثسائِة سشة(. كىحا عمى  
 (.2/171"، فكأنو قيل: ما ذلظ العجد؟ فقيل: سشيغ )السقتزب مائة

تدع : )كقاؿ: "ثبلث مائة سشيغ كازدادكا تدًعا"، كلع يقل: )ثبلث مائة سشيغ كتدًعا(، أك 
 لع يقل: ثبلث مائة سشة. لع يقل: ثبلثسائة سشة. (.سشيغ كثبلث مائة

السعشى نفدو، برياغة أبمغ. سشيَغ: بجؿ مغ "ثبلثسائة" غ قج يكػف ىحا تعبيًخا آخخ ع 
نو عمى التقجيع : عشجؼ عذخة أرشاؿ زيًتا. كزعع بعزيع أمشرػب، أك تسييد، كسا تقػؿ

(. 1/367سجاشعي الشكت لميع ثبلثسائة كازدادكا تدع سشيغ ): كلبثػا في كيفكالتأخيخ، تقجيخه
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انت تفديًخا لمثبلث فيي مشرػبة )معاني كإف ك: إف كانت تفديًخا لمسائة فيي مجخكرة، سشيغ
 (.2/395القخآف لؤلخفر 

حكى الشقاش أنيا ثبلثسائة سشة شسدية، كلسا كاف الخصاب لمعخب زيجت التدع، إذ  
، دراز ص 2/477لساكردؼ ، ا7/164أبػ حياف ب ىػ بالقسخ، ال تفاؽ الحدابيغ )حداب العخ 

38.) 
 يػًما. 11: القسخيةيغ الدشة الذسدية كالدشة الفخؽ ب 

: سشػات، أؼ تقخيًبا 9ر16=   360  ÷  3300=    360÷   11×   300
 سشػات. 9

 سشة قسخية.   309سشة شسدية    =    300
 (.430السشتخب ص لقج سبقت اآلية عمع الفمظ )

 
وأسِسْع ما " ُقِل هللُا أعمُع بسا لِبُثػا لُو غيُب الدسػاِت واألرِض أبِرْخ بِو  26سػرة الكيف  18

 ليع ِمغ دوِنِو ِمغ وليٍّ وال ُيذخُؾ في ُحكِسِو أحًجا "
 

: كيف ىحا كقج تقخرت مجة لبثيع في قل هللا أعمع بسا لبثػاالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. 
ما أفعَمو،  :ما ال يعخؼ السجة. مغ صيغ التعجباآلية الدابقة؟ لعل السعشى أف يقػؿ ىحا عشج

: البذخ لع يعمسػا، وهللا ىػ عبلـ كأجِسْل بو. هللا أعمع بسا لبثػاما أجسَمو،  :كأفِعْل بو. مثاؿ
الغيػب. كىحا مثاؿ عسمي حي عمى عمع هللا كعمع البذخ. فعمى البذخ أف يدتسجكا العمع مغ هللا، 

 كأال يكتفػا بسا عشجىع مغ عمع قاصخ.
؟ أـ ىسا مغ باب لسعشى تعجب: المفع أمخ كامغ باب التعجب، أؼ : ىل ىساأبِرْخ بو كأسِسعْ 
 : لفطػًا كمعشى؟األمخ حؿيقة، أؼ

 :إلى التعجب. قالػا : ؼيو تأكيبلفكأف السفدخيغ ال يسيمػف  
 : أبِرْخ بسا قاؿ، كأسِسْع لسا قالػا.أحجىسا -
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ِسْعيع لو )الساكردؼ أبِرْخىع بو كأسِسْعيع، أبِرْخىع بسا قاؿ هللا فييع كأس الثاني: -
2/477 .) 

: ما أسسَعيع كما (، أؼ38: "أسِسْع بيع كأبِرْخ يػـ يأتػنشا" )مخيع آخخ قاؿ تعالىكفي مػضع 
 أبرَخىع يـػ الؿيامة، كىحا ؼيو سخخية ككعيج كتيجيج.

: كال تذخْؾ، بتاء الخصاب كجـد . كفي قخاءةعمسوكال يذخؾ في حكسو أحًجا: في حكسو: في 
   الكاؼ.

 
َؿ لكمساتِو " واتُل ما أوحَي إلي 27سػرة الكيف  18 ولغ تجَج ِمغ دونِو َظ ِمغ كتاِب ربَِّظ ال ُمبجِّ

 ُممتَحًجا " 
. ال أحج يدتصيع تبجيميا ،آلياتو، ال مبجؿ لقخآنو: ال مبجؿ اتُل: يا دمحم. ال مبجؿ لكمساتو 

 : ممجأ. مغ دكنو: مغ دكف هللا. ممتحًجا
 

" واصِبْخ نفَدَظ مَع الحيَغ يْجُعػَف ربَّيع بالغجاِة والعذيِّ ُيخيجوَف وجَيُو  28سػرة الكيف  18
َع ىػاُه بأغفْمشا قمَبُو عغ ِذكِخنا واتّ وال َتْعُج عيشاَؾ عشيع ُتخيُج زيشَة الحياِة الجنيا وال ُتِصْع َمغ 

 وكاَف أمُخُه ُفُخًشا "
ربيع بالغجاة كالعذي يخيجكف ، نياًرا كليبًل. الحيغ يجعػف : أكؿ الشيار كآخخهالغجاة كالعذي 

 (. اصبخ نفدظ معيع. كجيو: السقرػد: الفقخاء )انطخ تتسة اآلية: زيشة الحياة الجنيا
: حبذ الشفذ عمى ما يقتزيو العقل كالذخع، أك اصبْخ نفَدظ: احبْديا، ثبِّتيا. الربخ 

ليػػ. كقج تختمف أسساؤه باختبلؼ مػاضعو. ىػ ثبات باعث الجيغ كالعقل في مقابل باعث ا
ه الجَدع، كإف كاف في حخب سسي شجاعة كيزاده الجبغ،  فإف كاف لسريبة فيػ الربخ كيزادُّ

ـ سسي كتساًنا كإف كاف في نائبة سسي رحابة صجر كيزاده الزجخ، كإف كاف في إمداؾ كبل
 (.2/364، عسجة 474كيزاده الَسْحؿ )مفخدات ص 

مخة، ألىسيتو في جسيع ضخكب الشذاط  100كقج كرد ذكخ الربخ في القخآف أكثخ مغ  
فإنو نرف البذخؼ. كلمربخ مكانة عطيسة في الشيػض كالتشسية، فتعمسػا الربخ كعمسػه 
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(. كيجب 4/58اإليساف. قاؿ ابغ مدعػد: اإليساف نرفاف: نرف صبخ، كنرف شكخ )إحياء 
ا بالعسل، ال مقترًخا عمى االنتطار. فمػ صبخ الشاس عغ العسل، أف يكػف الربخ إيجابًيا مقتخنػً 

 كلع يربخكا عمى العسل، لرار الربخ رذيمة، كلع يعج فزيمة. 
: كاصبْخ، كال اؼية، بجاللة ما قبميا كما بعجىا: ناـية، كليدت نال َتْعُج: ال تتجاكْز. ال 

: ال تتجاكْز ْعُج عيشاؾَ اد صاحبيا. ال تَ : فاعل مخفػع باأللف. فالشيي لمعيغ، كالسخ ُتِصْع. عيشاؾَ 
أداة ىحا التجاكز ىشا. فكأنو قاؿ: )كال عيشاَؾ، أك ال تتجاكز أنت عشيع، مع ذكخ العيغ كىي 

( بإثبات ػ كانت " ال " ناؼية لجاء الكبلـ: )كال تعجك عيشاؾ عشيع(. لتجعل عيشيظ تعجكاف عشيع
تكػف " ال " ناـية فيحا غيخ مألػؼ، كيجب التسعغ  الػاك، كلكاف ىحا مألػًفا في الكبلـ. أما أف

( مشو في المغة السدتعسمة. كلػ قاؿ: )كال تْعُج عشيعفي ىحا األسمػب المغػؼ السعجد كاالستفادة 
 لكاف مألػفػًا أيًزا.

سا )إمبلء ص : ال ترخفيال َتْعُج عيشاؾ: عيشاؾ: فاعل مخفػع. كقخغ: ال ُتَعجِّ عيشيظ 
 (.3/99ت ، معجع القخاءا397

ع مغ ذكؼ الييئات كالسخاتب. : كال ترخؼ برخؾ إلى غيخىقاؿ بعس السفدخيغ: أؼ 
 : كال تعج عيشيظ. أقػؿ: ىحا التفديخ دقيق، لػ قاؿ

: جعمو غافبًل. أغفمشا قمبو: جعمشاه غافبًل. أغفمو ىشا: ليدت بسعشى: تخكو، بل ىي بسعشى 
 الجيغ كالحياة كالعمع كالبحث العمسي.: الشيي عغ اتباع اليػػ أمخ ميع في ىػاه  اتبع

: إسخاًفا كتزييًعا. كىحا الكبلـ كأمثالو مغ جػامع الكمع، ألف معانيو كاف أمخه فُخًشا 
أصعب مغ أف يحاط بيا، كأصعب مغ أف يجسع عمييا دكف خبلؼ. كما كشت أعخؼ ما معشى 

نيت التفديخ بحًثا كتشقيًبا جػامع الكمع بجقة عشجما كشت أكتفي بقخاءة التفديخ، لكشي عشجما عا
 ككتابة زاد إدراكي لجػامع الكمع السعجد لمعمساء. 

   
" وُقِل الحقُّ ِمغ ربِّكع فَسغ شاَء فميؤِمْغ وَمغ شاَء فْميكفْخ إنا أعتْجنا  29سػرة الكيف  18 

ػجػَه بئَذ الذخاُب لمطالسيَغ ناًرا أحاط بيع ُسخاِدُقيا وإْف َيدتغيثػا ُيغاثػا بساٍء كالُسْيِل َيْذػي ال
 وساءْت ُمختفًقا "
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 14: كقع مػزكًنا عمى بحخ الصػيل. كذكخ الديػشي فسغ شاء فميؤمغ كمغ شاء فميكفخ 
 (.3/296مػزكًنا عمى بحػر أخخػ مختمفة )اإلتقاف  مػضًعا آخخ جاء

الذيء : جعمشاه عتيًجا حاضًخا، مغ العتاد، كىػ ادخار أعتجنا: أعجدنا، مغ اإلعجاد. كقيل 
خادؽ قبل الحاجة إليو، : فارسي معخب، أصمو الحجخ حػؿ كىػ قخيب مغ اإلعجاد. الدُّ

 الفدصاط، أك كل ما أحاط بذيء، فقج يصمق عمى الحائط. 
ؿ : ىػ الؿيح كالجـ. كقاادف كالشحاس كالخصاص. كقاؿ بعزيع: ما أذيب مغ السعالُسْيل 
تسجاف مغ مػاضع أخخػ، فاألكؿ مدتسج مغ : ىػ الحؼ انتيى حخُّه. كىحاف القػالف مدآخخكف 

 ".، كاآلخخ مدتسج مسا بعجه مغ كبلـ: "يذػؼ الػجػهآيات أخخػ 
 

: )بئذ الذخاب كساء مختفقػًا(. قػلو: الذخاب كساءت مختفًقا "، كلع يقل: " بئذ قاؿ 
ك اف الخفقة أ: مك: بئذ الذخاب كبئذ السكاف )السذخب(. السختفق" يعػد عمى الشار، أؼ"ساءت

(، أك مكاف الخفق، أك الستكأ السزاؼ إلى االجتساع )السجتسع(، أك مكاف االرتفاؽ )السشدؿ
: يختمف سعخه إذا قجـ في كغ المفع مغ باب الدخخية. الذخابالسخفق. كالشار ليدت كحلظ، كل

 ىحا السكاف أك ذاؾ. فالسكاف لو حرة مغ سعخ الذخاب.
 

 وَعِسمػا الرالحاِت إنَّا ال نزيُع أجَخ َمغ أحدَغ عسبًل " " إفَّ الحيَغ آمُشػا  30سػرة الكيف  18
 
 : جسمة اعتخاضية.إنا ال نزيع أجخ مغ أحدغ عسبًل ""  -

 ".إف الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات : ": خبخفي اآلية البلحقة " أكلئظ ليع جشات عجف"   
إف الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات"،  : "نا ال نزيع أجخ مغ أحدغ عسبًل ": خبخ: " إأك -

(، فكأنو قاؿ: )إنا ال نزيع أجخىع(. لع كالعائج مححكؼ تقجيخه: )مغ أحدغ عسبًل مشيع
 (.يقل: )إنا ال نزيع أجخ مغ عسل صالًحا(. لع يقل: )إف الحيغ آمشػا كأحدشػا

 : خبخ بعج خبخ، وهللا أعمع.ف: الجسمتاف خبخاأك -
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ليع جشاُت َعْجٍف َتجخي ِمغ تحتيُع األنياُر ُيَحمَّْػَف فييا ِمغ  " أولئظَ  31سػرة الكيف  18
َع أساوَر ِمغ ذىٍب وَيْمَبدػَف ثياًبا ُخْزًخا ِمغ ُسْشُجٍس وإْسَتْبخٍؽ متكئيَغ فييا عمى األرائِظ ِنعْ 

 الثػاُب وَحُدَشْت ُمختفًقا "
سشجس: ديباج  األنيار(.. لع يقل: )تجخؼ تحتيع تجخؼ مغ تحتيا األنيار(قل: )لع ي 

: جسع أريكة، كىي ، أك حخيخ مشدػج بالحىب. األرائظ: ديباج سسيظ)حخيخ( رقيق. إستبخؽ 
مختفًقا. قارف قػلو في اآلية  : أؼ نعع الثػاب الجشة كحدشتلدخيخ. نعع الثػاب كحدشت مختفًقاا

 : " بئذ الذخاب كساءت مختفًقا ".  29
 

ا َمثبًل َرجميِغ جعمشا ألحِجىسا جشَّتيِغ ِمغ أعشاٍب وَحَفْفشاىس " واضِخْب ليع 32سػرة الكيف  18
 بشخٍل وجعمشا بيشيسا َزْرًعا "

يأتي ذكخه في اآلية : بدتانيغ. أما الخجل اآلخخ فيػ محاكر كسجعمشا ألحجىسا جشتيغ 
 (:75السبلئكة حافِّيَغ مغ حػؿ العخش" )الدمخ  كتخػ اىسا. قاؿ تعالى: ": أحصش. حففشاىسا34

: بيغ ُمحِجقيغ بو. حافة الذيء: جانبو. حؽيف الذجخ: صػتو. جشتيغ: بدتانيغ. بيشيسا
كسا في ىحه جشة، أك بدتاف مغ ىحيغ البدتانيغ: عشب كنخل كزركع كنيخ )الجشتيغ. في كل 
 (. ةاآلية كاآلية التالي

 
 خنا خبلَليسا َنَيًخا "" كمتا الجشتيِغ آتْت أُكَميا ولع تطِمْع مشُو شيًئا وفجَّ  33سػرة الكيف  18

سسي أُكبًل ألنو مأكػؿ. لع تطمع: لع تشقز. لع يقل: )ككمتا  : ثسخىا، كزرعيا،أُكميا 
 (.2/396الجشتيغ آتتا أكميسا(. أجاز األخفر في المغة: آتت، آتتا )معاني القخآف 

 
 " وكاَف لُو ثسٌخ فقاَؿ لراحِبِو وىػ ُيحاوُرُه أنا أكثُخ مشَظ مااًل وأعدُّ َنَفًخا "   34سػرة الكيف  18

: أؼ عمى . فقاؿ لراحبو كىػ يحاكره32آلية : لراحب الجشتيغ الػارد ذكخه في الو 
ألمػاؿ : ا. الثسخ: الثسار. كقيل37رة مخة ثانية في اآلية سبيل السحاكرة، كسيخد ذكخ العبا

 (. ػاؿ(، أك األصػؿ الشامية )السثسخةصشػؼ األمالسثسَّخة، أك األمػاؿ الكثيخة )
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: رىط الخجل الحيغ يشرخكنو كيحبُّػف عشو. كىحا أمخ معيػد بالشدبة ألرباب الساؿ الشفخ 
(، أؼ: جسًعا كعجًدا. كقج 6كالجاه كالدمصة. كمشو قػلو تعالى: "كجعمشاكع أكثخ نفيًخا" )اإلسخاء 

َخِف أنا أقلَّ مشظ إْف تو تعالى بعج ذلظ في الدػرة نفديا: ": الػلج، األكالد، بجاللة قػليقرج بالشفخ
ـ الساؿ عمى الشفخ قجّ  (.نا أكثخ مشظ مااًل كعًدا )جاًىا: أقػػ. أ(. أعد39مااًل ككلًجا" )الكيف 

 (.46 اآلية)انطخ 
 

 " ودخَل جشََّتُو وىػ ضالٌع لشفِدِو قاَؿ ما أضغُّ أْف َتبيَج ىحِه أبًجا "  35سػرة الكيف 18
 : الجشة.ما أضغ: ما أعتقج. ىحه : مذخؾ مغخكر.ضالع لشفدو 

 
 " وما أضغُّ الداعَة قائسًة ولئغ ُرددُت إلى ربِّي ألججفَّ خيًخا مشيا مشَقمًبا " 36سػرة الكيف 18

: مغ ىحه أعتقج. الداعة: الؿيامة. كلئغ رددت إلى ربي: فخًضا. مشياكما أضغ: كما  
(. يبجك أف ىحا الخجل يجلل نفدو عشج ًبا خيًخا مشياألججف مشقمالجشة. مشقمًبا: مريًخا. لع يقل: )

كىػ ضالع لشفدو،  :35ى سبيل التيكع، ألنو مذخؾ كافخ )انطخ اآلية هللا. كربسا يقػؿ ذلظ عم
 (.أكفختكاآلية التالية: 

 
" قاَؿ لُو صاحُبُو وىػ يحاوُرُه أكفخَت بالحي خمقَظ ِمغ ُتخاٍب ثع ِمغ نصفٍة  37سػرة الكيف 18

 ع سػَّاَؾ َرُجبًل "ث
عبارة في اآلية : عمى سبيل الحػار، أك مغ خبلؿ الحػار. كقج سبق ذكخ الكىػ يحاكره 

خه بخمقو كأشػار ىحا يحكّ : مشّي. خمق أباؾ أك أصمظ مغ تخاب. نصفة :. خمقظ مغ تخاب34
 !كع ىػ كافخ إزاء ىحه الشعع كميا الخمق، لعمو يؤمغ، أك ليبيغ لو

 
 ربِّي وال أشخُؾ بخبِّي أحًجا " " لكشَّا ىػ هللاُ  38سػرة الكيف  18



1141 

 

"، كححؼ اليسدة، فالتقى ِمثبلف )نػناف(، : " لكغْغ أنا. نقل حخكة اليسدة إلى نػف : لكلكشَّا 
، كانطخ الشكت 485/ 2، سخ صشاعة اإلعخاب 3/92الخرائز اآلخخ ) فأدغع أحجىسا في

 (.   ع السثمثيغ" كالرػاب: الِسثميغالجتسا" :و، كؼيو خصأ، كىػ قػل1/368لمسجاشعي 
 : ىػ هللا ربي.كىشاؾ مححكؼ، كالتقجيخ: لكغ أنا أقػؿ 

 : مبتجأ.أنا
 : ضسيخ الذأف، مبتجأ ثاف.ىػ

 ، كخبخ السبتجأ الثاني.الجبللة، مبتجأ ثالث اسعهللا: 
 : خبخه.ربي

 كالثالث كخبخه خبخ عغ الثاني.
 (.4/390، كالبخىاف 7/179" أنا " )أبػ حياف  كالثاني كخبخه خبخ عغ

كىحا مغ عجائب الشحػ كغخائبو، ككل ذلظ في آية كاحجة، بل في جسمة كاحجة مشيا ال  
 تديج عمى أربع كمسات.

 :بي" يجػز فييا خسدة أكجوقاؿ السجاشعي: " لكّشا ىػ هللا ر  
 : لكغَّ ىػ هللا ربي، ألف ألف " أنا " مححكفة في الػصل.أحجىا -
 : لكّشا ىػ هللا ربي. كىحاف الػجياف قخغ بيسا.الثاني -
 : لكَشَشا ىػ هللا ربي، بصخح اليسدة كإضيار الشػنيغ.الثالث -
 ابغ مدعػد.: كىي قخاءة ربي، بالتخؽيف. قاؿ محقق الكتاب : لكْغ ىػ هللاالخابع -
ة الحدغ كأبّي : كىي قخاءهللا ربي، عمى األصل. قاؿ السحقق: لكْغ أنا ىػ الخامذ -

 (.1/368)الشكت 
 

 (.لع يقل: )كال أشخؾ بو أحًجا 
: السختار عشج العخب تذجيج نػف " لكغ " إذا اقتخنت بالػاك، كتخؽيفيا إذا لع قاؿ الكدائي 

 :ف بيا. كعمى ىحا جاء أكثخ القخآفتقتخ 
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 (.33األنعاـ لكّغ الطالسيغ بآيات هللا يجحجكف" )ك  " -
 (.131ىع ال يعمسػف" )األعخاؼ " كلكّغ أكثخَ  -
 (. 166" لكغِ  هللُا يذيج" )الشداء  -
 (. 4/390( )البخىاف 88" لكغِ  الخسػُؿ " )التػبة  -

 
أنا أقلَّ  ْف تَخفِ " ولػال إذ دخمَت جشَّتَظ قمَت ما شاَء هللُا ال قػَة إال باهلِل إ 39سػرة الكيف  18

 مشَظ مااًل وولًجا "
ة لتكػف لػال كما لع يذأ لع يكغ. ما كانت ىحه الحجيق ،ما شاء هللا: ما شاء هللا كاف 

 (. مذيئة هللا. لع يقل: )إف تَخِف أقل مشظ
 : كمثمو قػلو تعالى 

 (.12" إني أنا ربظ" )شو  -
 (. 14" إنشي أنا هللا" )شو  -

 التالية.تتسة اآلية في اآلية 
 (.46قّجـ الساؿ عمى الػلج )انطخ اآلية 

 
" فعدى ربِّي أْف ُيؤتيِغ خيًخا ِمغ جشَّتَظ وُيخسَل عمييا ُحْدباًنا ِمَغ  40سػرة الكيف  18

 الدساِء فتربَح صعيًجا َزَلًقا "
أك في كمتييسا مًعا. كيخسل : في الجنيا أك في اآلخخة، خيًخا مغ جشتظيؤتيغ: يؤتيشي.  
: ما يحاسب عميو ؼيجازػ بحدبو. أؼ كيخسل عمى جشتظ. ُحْدباًنا: عحاًبا، ناًرا، كأصمو عمييا:

لمجداء، كقج يأتي بسعشى الحداب )استعساؿ العجد(، كمشو قػلو فالحدباف ىشا بسعشى السحاسبة 
 (.96تعالى: "كالذسَذ كالقسَخ حدباًنا " )األنعاـ 

 
 ال تثبت عمييا قجـ، أرًضا جخداء قاحمة.ك  ،: أرًضا ال يشبت فييا نباتصعيًجا زلًقا 
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 " أو يربَح ماؤىا َغػًرا فمغ تدتصيَع لُو شمًبا " 41سػرة الكيف  18
 

ل، لكي تأتي األفعاؿ كميا (. لعل ذلظ أجسغػًرا: غائًخا. قاؿ: "فمغ"، كلع يقل: )فبل 
" الػاردة في اآلية  أفْ (. كسا أفَّ " لْغ " أكثخ تجانًدا مع " مشرػبة: )كيخسَل، فتربَح، أك يربحَ 

 : لمساء. الدابقة. لو
 

ْيِو عمى ما أنفَق فييا وىي خاويٌة عمى  42سػرة الكيف  18 " وأحيَط بثسخِه فأصبَح ُيقمُِّب كؽَّ
 ُعخوشيا ويقػُؿ يا ليتشي لع أشخْؾ بخبِّي أحًجا "

 
صاحبو  : كشاية عغ اليبلؾ، كأصمو مغ إحاشة العجّك. كتحقق بحلظ ما قالوأحيط بثسخه 

 لو.
سل كزمغ. خاكية عمى : نجًما كأسًفا كتحدًخا عمى ما أنفق فييا مغ ماؿ كعيقمب كؽيو 

حؿيقي  : نجـية. يا ليتشي لع أشخؾ بخبي أحًجا: عكذ حاك عخكشيا: خالية إال مغ سقػفيا. خاكية
يا  (.36لى ربي ألججف خيًخا مشيا مشقمًبا" )اآلية كلئغ رددت إقػلو: " كليذ نجـ تيكع. قارفْ 

ليتشي: يا: لمتشبيو. ليت: مغ أخػات إّف. كالشػف لمػقاية. كالياء: اسع ليت في محل نرب. جسمة 
 لع أشخؾ: خبخ ليت.

 
 وما كاف ُمشتِرًخا " " ولع تكغ لُو فئٌة يشرخوَنُو ِمغ دوِف هللاِ  43سػرة الكيف 18

صاحب ماؿ كجاه ف : جساعة. أؼ ال يشرخه أحج كال يدتصيع نرخ نفدو، مع أنو كافئة 
 (. لع يشترخ كلغ يشترخ.34 – 32كأكالد كأعػاف )راجع اآليات 

 
 خيٌخ ثػاًبا وخيٌخ ُعؿًبا "     " ىشالَظ الَػالية هلِل الحقِّ ىػ  44سػرة الكيف  18

 (.  301ح الػاك: التػلي كالشُّرخة، كبكدخىا: الدمصاف كالسمظ )أنسػذج ص : بفتالَػالية 
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(، حيث خدخ كعػقب يامة، أك في يـػ مثل ىحا اليـػ )في الجنيا: في يػـ الؿىشالظ  
 هللا حّق. عقاًبا معجبًل.

 : خيخ عاؾبة ألكليائو.  عؿًبا ىػ: أؼ هللا. خيخ 
 

" واضِخْب ليع َمثَل الحياِة الجنيا كساٍء أندلشاُه ِمَغ الدساِء فاختمط بِو  45سػرة الكيف  18
  عمى كلِّ شيٍء ُمقتِجًرا " الخياُح وكاَف هللاُ نباُت األرِض فأصبَح ىذيًسا َتحروُه 

: ما يبذ كتفتت مغ أكراؽ . اليذيع: اختمط بالساء نبات األرضاختمط بو نبات األرض 
حركه: َتخفعو كُتفخِّقو كُتمؿيو، مغ: الحركة، كالتحرية. الحاريات: الخياح. قاؿ تعالى: الذجخ كالدرع. ت

(. معشى اآلية أف يقل: )إف هللا كاف عمى كل شيء مقتجًرا (. لع1"كالحاريات ذرًكا" )الحاريات 
    !يع تحركه الخياح. سخيعة االنقزاءالحياة الجنيا مصخ فشبات فيذ

 
َج ربَِّظ " الساُؿ والبشػَف زيشُة الحياِة الجنيا والباؾياُت الرالحاُت خيٌخ ِعش 46سػرة الكيف  18

  ثػاًبا وخيٌخ أَمبًل "
ة "، كلكشيا ممحقيا، نعع ىي معصػفة عمى "الساؿُ ، ال بزسّ بفتح الشػف : اقخأىا البشػفَ  

ػاك كالشػف، كليذ : جاء السجتيجكَف بفتح الشػف، كالخفع فييا بالبجسع السحكخ الدالع. فأنت تقػؿ
ربسا ألف العخب  ،(. ذكخ البشيغ كلع يحكخ البشاتبالزسة. لع يقل: )الساؿ كالػلج زيشة الحياة الجنيا

 البشيغ كيكخىػف البشات، كسا كرد في القخآف نفدو، في مػاضع أخخػ.  ف يحبػ 
 

 لساذا ذكخ الساؿ كالبشيغ؟
فرارا زيشة  ،اقػة كدفعً  (البشيغ)كفي  ،اجسااًل كنفعً  (الساؿ)ألف في ىػ(:"450-قاؿ الساكردؼ )

 ."الحياة الجنيا
 ىػ(، كبلىسا مغ دكف إحالة! 671-ق(، كالقخشبي )660-كنقمو العد بغ عبج الدبلـ )

 
 لساذا قّجـ الساؿ عمى البشيغ؟
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 ىػ(: 951-قاؿ أبػ الدعػد )
َكَأْمَجْدَنػَُٰكع )ا كقػِلو تعالى: تقجيُع الساؿ عمى البشيغ مع كػنيع أعدَّ مشو كسا في اآلية السحكية آنفً 

ٍؿ َكَبِشيغَ  لعخاقتو ؼيسا نيط بو مغ الديشة كاإلمجاِد كغيِخ  ،كغيِخ ذلظ مغ اآليات الكخيسة (،ِبَأْمػَٰ
كعسػِمو بالشدبة إلى األفخاد كاألكقات، فإنو زيشٌة كُمِسجّّ لكل أحج مغ اآلباء كالبشيغ في كل  ،ذلظ

  .كقت كحيغ
  .كأما البشػف فديشُتيع كإمجاُدىع إنسا يكػف بالشدبة إلى مغ بمغ مبمَغ األبّػة

  .كالبشيغ لبقاء الشػع ،كألف الساَؿ مشاٌط لبقاء الشفذ
  .كألف الحاجَة إليو أمذُّ مغ الحاجة إلييع

  .مشيع في الػجػد ـُ كألنو أقج
  .كألنو زيشٌة بجكنيع مغ غيخ عكذ

 ".مغ لو بشػَف ببل ماؿ فيػ في ضيِق حاٍؿ كنكاؿ فإفّ 
 ىػ( مع اإلحالة.1270-كنقمو األلػسي )

 
 البشيغ كلع يحكخ البشات؟لساذا ذكخ 

 ىل ىحا يعشي أف البشات لدغ مغ زيشة الحياة الجنيا؟

إذا سمسشا أف البشيغ ىشا بسعشى األبشاء الحكػر دكف اإلناث، فيحا ليذ مغ باب الحكع الذخعي، 
بل ىػ مغ باب كصف الػاقع، كقج يكػف الػاقع فاسًجا. فعخُب الجاىمية مثبًل كانػا يكخىػف 

 رز كأدىّغ ما تقذعخ لو األبجاف!البشات، كفي ق

تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ : 282راجع سػرة البقخة 
 .عمى البشات

خيخ عؿًبا"، كفي ىحه اآلية قاؿ: خيخ ثػاًبا ك قاؿ: " 44عساؿ الباؾيات. في اآلية : أؼ األالباؾيات
 "."خيخ ثػاًبا كخيخ أمبلً 
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حذخناىع فمع نغادْر مشيع أحًجا " ويػـَ نديِّخ الجباَؿ وَتخى األرَض بارزًة و  47الكيف سػرة  18

" 
مغ جبل كال شجخ كال بشاء. لع : ليذ ثسة ما يدتخىا خ الجباؿ: يـػ الؿيامة. بارزةيـػ نديّ  

يع  " ر(. "كبخزكا  الػاحج القيا21يقل: )كبخزكا(. في مػضع آخخ: "كبخزكا  جسيًعا" )إبخـا
يع  لع يقل:  : نتخؾ.(. كحذخناىع: لمحداب. نغادر16(. "يػـ ىع بارزكف" )غافخ48)إبخـا

 كنحذخىع فبل نغادر مشيع أحًجا.
 

" وُعِخضػا عمى ربَِّظ َصًفا لقج جئُتسػنا كسا خمقشاُكع أوَؿ مخٍة بل زعسُتع  48سػرة الكيف  18
 ْف لْغ نجعَل لكع َمػعًجا "أ

(. 22" )الفجخ مػضع آخخ: "كجاء ربظ كالسبلئكة صًفا صًفاصًفا: صًفا إثخ صّف. في  
قارف ) كسا خمقشاكع أكؿ مخةلقج جئتسػنا مخمػقيغ مغ ججيج : تقجيخلعل ال: كسا خمقشاكع أكؿ مخة

لقج جاؤكا كسا خمقشاىع فقج كانػا يشكخكف البعث. لع يقل: ) : لمبعث كالجداء،مػعًجا .السفدخيغ(
 (.لع يقل: )كعخضتع عمى ربكع صًفا(. ل ليع مػعًجاػا أف لغ نجعأكؿ مخة بل زعس

: لقج عخضتع عميشا كجئتع كسا خمقشاكع، عخضتع عميشا بيحه بل زعستع: لعل التقجيخ 
في القخآف كثيًخا  : جاء ذكخىا(بل)بل تشكخكف السجيء مغ أصمو!  ،ياالكيؽية، كأنتع تشكخكن

 كبصخؽ قج تبجك أحياًنا محيخة لمقارغ، بل لمسفدخ. فمػ أفخدت بالتأليف لسا كاف في ىحا عجب. 
 

" وُوضَع الكتاُب فَتخى السجخميَغ مذِفقيَغ مسَّا ؼيِو ويقػلػَف يا ويمَتشا  49سػرة الكيف  18
حاضًخا وال َيطمُع ربُّظ وا ما عِسمػا ماِؿ ىحا الكتاِب ال يغادُر صغيخًة وال كبيخًة إال أحراىا ووجج

 أحًجا "
تاب: كتاب األعساؿ. كضع الكتاب: كضع بيغ أيجييع. مذفقيغ: خائفيغ. اإلشفاؽ: الك 

كضع الكتاب كرؤؼ السجخمػف ك عشاية مختمصة بخػؼ. يا كيمتشا: ياحدختشا، ياىبلكشا. لع يقل: )
أف (. كة كال صغيخة(. لع يقل: )أحراىسامذفقيغ(. ماِؿ ىحا: ما ليحا. لع يقل: )ال يغادر كبيخ 



1146 

 

: عمع اإلحراء. لكغ اآلية تبجك أنيا أكثخ صغيخة أك كبيخة إال أحراىا. كمشو: ال يغادر التقجيخ
صمة بعمع السحاسبة مغ عمع اإلحراء. فاإلحراء ىشا أشبو باإلثبات في الجفاتخ. كعمى كل 

، أك مشصقة مذتخكة، فكل مغ السحاسبة كاإلحراء ييتع  حاؿ فإف ىشاؾ تجاخبًل بيغ العمـػ
: كعخًضا، ككل مشيسا يخجـ اآلخخ. ككججكا ما عسمػا حاضًخابالبيانات العجدية جسًعا كتدجيبًل 

. كذىب بعس العمساء السعاصخيغ إلى أف كتابحاضًخا أماميع في ال جنياككججكا ما عسمػا في ال
ة في الفزاء، كيسكغ أف تدجل العمع الحجيث أثبت أف أقػاؿ اإلنداف كأعسالو كميا مػجػد

(. كال يطمع ربظ 30، كانطخ سػرة آؿ عسخاف 369ف ص كيف نتعامل مع القخآرػر كتبقى )كت
 .ف بأـ أعيشيع ما عسمػه في الجنيا: أؼ سيحاسبيع كال يطمسيع كسيخك أحًجا

 
ـَ فدجُجوا إال إبميَذ كاَف ِمَغ  50سػرة الكيف 18 الجغِّ ففدَق " وإذ قمشا لمسبلئكِة اسجُجوا آلد

 ع عجوّّ بئَذ لمطالسيَغ بَجاًل "عغ أمِخ ربِِّو أفتتخحوَنُو وُذريَتُو أولياَء ِمغ دوني وىع لك
سجػد عبادة كتقجيذ. كاف مغ  : سجػد تحية كتكخيع، الكإذ: أؼ كاذكخ إذ. اسججكا آلدـ 

ىشا أف إبميذ  (. السعشىالجغ: كلع يكغ مغ السبلئكة. فدق: خخج. لع يقل: )أفتتخحكنو كذريتكع
: مغ هللا. الطالسيغ: الكافخيغ. بئذ: بئذ إبميذ. بجالً  !أيًزا! ىشاؾ إًذا أبالدة كثيخكف  لو ذرية

 بل مدتعبجيغ. ،: مغ هللا يعبجكنو. الحع أف العجك ىشا يجعميع تابعيغ لوبجالً 
 

كشُت ُمتَِّخَح " ما أشيجُتيع خمَق الدسػاِت واألرِض وال خمَق أنفِديع وما  51سػرة الكيف  18
 ُسِزمِّيَغ َعُزًجا "ال

كال خمق أنفديع: كال  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. ما أشيجت الشاس. :ما أشيجتيع 
: الكافخيغ الزاليغ السزميغ. كربسا يقرج بيع األصشاـ التي يعبجكنيا. خمق الشاس. السزميغ

: كغ قػلوبتصيع أف يفعل كل شيء فيػ يد فاهلل ال يحتاج إلى مداعج ال مشيع كال مغ غيخىع.
بيغ الِسخفق إلى الكتف. كىػ ىشا:  : الداعج، كىػ مامبلئكة. العزج ؼيكػف، حتى بجكف 

السداعج، السعيغ، الشريخ. عزجه: أعانو. اعتزج بو: استعاف. السعاضجة: السعاكنة. التعاضج: 
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خحت السزميغ عزًجا(. لع أشيجتيع كال استعشت بيع. لع يقل: )كما ات : الالتعاكف. معشى اآلية
 (. اتخحتيع عزًجا(. لع يقل: )كما كشت متخحىع عزًجاكما يقل: )

 
ػا ليع " ويػـَ يقػُؿ ناُدوا شخكائَي الحيَغ زعسُتع فجَعػىع فمع يدتجيب 52سػرة الكيف  18

 وجعمشا بيَشيع َمْػبًقا "
"فجعػىع"، كلع يقل: : هللا. الحيغ زعستع: الحيغ زعستسػىع شخكاء لي. قاؿ: يقػؿ 

 : بيشيع كبيشيع، بيغ ىؤالء كىؤالء.(. َمْػبًقا: ميمًكا، ناًرا. التقجيخفشاَدكىع)
 

 " ورأى السجخمػَف الشاَر فطشُّػا أنيع ُمػاِقعػىا ولع يججوا عشيا َمرِخًفا "  53سػرة الكيف  18
 بابو، ألنيع أمَّمػا العفػ: الفعل عمى السجخمػف: السذخكػف. ضشػا: ىشا أيقشػا، عمسػا. كقيل 

: الجساع. كلعمو ىػ السخاد اقصػف فييا. الػقاع  أك السػاقعة: كاقعػف أك سقبل دخػليا. مػاقعػىا
لشداء في الجنيا بالحخاـ. مرخًفا: يرخفيع عشيا ىشا عمى سبيل االستيداء. فقج كانػا يػاقعػف ا

عشيا مرخًفا(. لع يججكا ألنفديع ك كيبعجىع. لع يقل: )كلع يججكا مرخًفا عشيا(. لع يقل: )
: يصمق اليػـ عمى البشظ، كالبشظ كمسة أجشبية. كلعل ذلظ ألف البشظ يتعاشى صخؼ السرخؼ

 العسبلت، فدسي باسع أحج أنذصتو.
 

فشا في ىحا القخآِف لمشاِس ِمغ كلِّ َمثٍل وكافَ  54سػرة الكيف  18 اإلنداُف أكثَخ  " ولقج صخَّ
 شيٍء َجَجاًل " 

فشا: مغ كل حجة كبمثلمغ كل   مختمفة  : كخرنا بأساليبخىاف كعبخة كما إلى ذلظ. صخَّ
شازعة كالسغالبة كالعشاد. كىػ مغ: ججؿ : السفاكضة عمى سبيل السكمتشػعة. كالججؿ كالججاؿ

ليغ يفتل خرسو عغ رأيو. أك ىػ مغ: ججؿ : أحكع فتمو. فكأف كل كاحج مغ الستجادالحبل
: األرض الرمبة. لع يقل: )ككاف الشاس أكثخ شيء ججاًل(. الججالة: صخعو كأسقصو عمى فبلًنا

إلنداف، بل يذسل هللا. قاؿ تعالى: : أكثخ األشياء ججاًل. كؼيو أف لفع الذيء يذسل االسعشى ىشا
 (.في ىحا القخآف لئلنداف مغ كل مثلكلقج صخفشا كلع يقل: ) (.11"ليذ كسثمو شيء" )الذػرػ 
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قة كال أسمػًبا كال مثبًل إلقشاعيع، كلكشيع ال يذبعػف مغ اإلنكار : لع نتخؾ شخيمعشى اآلية
 كالسجادلة العؿيسة. 

مثل فأبى أكثخ الشاس إال  كلقج صخفشا لمشاس في ىحا القخآف مغ كلفي مػضع آخخ: " 
 (. 89كفػًرا" )اإلسخاء 

 
وَيدتغِفخوا ربَّيع إال أْف " وما مشَع الشاَس أْف ُيؤمشػا إذ جاءىُع الُيَجى  55سػرة الكيف  18

 َغ أو يأتَييُع العحاُب ؾُببًل "تأتَييع سشَُّة األولي
كسيأتي ذكخىع في اآلية : ىبلؾ األمع الدابقة بدبب الطمع، اليجػ: القخآف. سشة األكليغ 

يدتغفخكا:  كقج يكػف السعشى: معجبًل ليع قبل مػعجه. بمة، ِعيانػًا، معايشة.: مقا. ؾببلً 59
يؤمشػا". معشى اآلية أنيع ال يؤمشػف حتى يأتييع العحاب! كإذا جاءىع العحاب لع ى: "معصػؼ عم

 يقبل مشيع اإليساف!  
 

خيَغ ومشحريَغ ويجادُؿ الحيَغ كفخوا  56سػرة الكيف  18 " وما نخسُل السخَسميَغ إال مبذِّ
   خحوا آياتي وما أنحروا ُىُدًوا "بالباشِل لُيجحزػا بِو الحقَّ وات

أك أدحزت حجتو فجحزت.  : أدحزت فبلًنا في حجتة فجحس،مػا. يقاؿ: يديػايجحز 
(. تفيج اآلية أف ما أنحركا: أؼ بو مغ العحاب. ىدًكا: ىدًءا كسخخية. لع يقل: )كيتخحكف آياتي

 الججاؿ بالحق جائد، أما الججاؿ بالباشل فحخاـ. 
 

مْت يجاُه " وَمغ أضمُع مسَّغ ُذكَِّخ بآياِت ربِّ  57سػرة الكيف  18 ِو فأعخَض عشيا وَنِدَي ما قجَّ
لُيَجى فمغ َييتجوا إًذا إنَّا جعمشا عمى قمػِبيع أكشَّة أْف َيفقيػُه وفي آذانيع َوقًخا وإْف تْجُعيع إلى ا

 أبًجا "
: ثقبًل، صسًسا. فخ، أشج كفًخا. ندي ما قجمت يجاه: مغ شّخ. أكشَّة: أغصية. كقًخا: أكأضمع 
: فمغ يدتجيبػا لظ ، صسًسا. فمغ ييتجكا إًذا أبًجا: ثقبلً كقًخا لع يقل: يفقيػىا. قخآف.: أؼ اليفقيػه

 أبًجا، كمغ ثع فمغ ييتجكا، بدبب األكشَّة كالػقخ.  
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َل ليُع العحاَب بْل  58سػرة الكيف  18 " وربَُّظ الغفػُر ذو الخحسِة لػ يؤاخُحىع بسا كَدبػا لعجَّ

 َمػئبًل "ٌج لغ يججوا ِمغ دوِنو ليع َمػع
ع يقل: )كربظ الغفػر الخحيع(. كلع يقل: )كربظ ذك السغفخة كالخحسة(. يؤاخحىع: يعاقبيع. ل 

حاب، بل : كلغ يعجل هللا ليع العالتقجيخ : قج تكػف بسعشى: لكغ. كقج يكػف (بل)كدبػا: مغ شّخ. 
يو. َكأَؿ زيٌج مغ : لجأ إلى، مفًخا. َكأَؿ فبلٌف إلى فبلفٍ : ممجأ، مشجالعحاب في مػعجه. مػئبلً 

 : نجا مشو.العجك
 

 سػا وجعمشا لَسيِمكيع َمػِعًجا "" وتمَظ الُقخى أىمكشاىع لسَّا َضم 59سػرة الكيف  18
خ : أشخكػا، كالذخؾ أؾبح الطمع. تكثضمسػا لع يقل: أىمكشاىا. القخػ: األمع، أىل القخػ. 

يقل:  إلخ. لع ... رخؼ: ميمظ، مػعج، مػئل، مػبق، مفي ىحه الدػرة السرادر السيسية
 . )في الجنيا( : أىمكشاىع، كفي السػعج السحجدكجعمشا مػعًجا لسيمكيع(. السعشى)
 

َع البحخيِغ أو أمزَي " وإذ قاَؿ مػسى لفتاُه ال أبخُح حتى أبمَغ َمْجسَ  60سػرة الكيف  18
 ُحؿًبا " 
. السكاف، بجاللة ما بعجه: ال أتخؾ سديخ، ال أزاؿ أسيخ. كليذ السعشى: ال أتخؾ الال أبخح 

. الُحُقب: جسع ِحْؿبة: ثسانػف  مجسع: ممتقى. مجسع البحخيغ: ممتقى بحخ فارس كبحخ الخـك
" صاغيغ مآًبا البثيغ فييا أحقاًباإف جيشع كانت مخصاًدا لمسشة. كقيل: مجة مبيسة. قاؿ تعالى: "

جًجا، كربسا الخمػد. : السجد الصػيمة سع ُحُقب، أؼ جسع الجسع، كالسخاد: ج(. األحقاب23)الشبأ 
 : إما أف أبمغ السجسع، أك أستسخ في الديخ إلى ما شاء هللا.السعشى
 . (حؿباً )إما ببمػغو السجسع كإما بسزيو  :ا بأحج األمخيغفػيّ "قاؿ أبػ حياف:  

حتى ال أبخح ) :ال أفارقظ أك تقزيشي حقي، فالسعشى :كقػلظ (ال أبخح) :كقيل: ىي تغيية لقػلو
عمق األلػسي عمى  ."أتيقغ معو فػات مجسع البحخيغ اإلى أف أمزي زمانً  (أبمغ مجسع البحخيغ

لبحخيغ بديخ السعشى ال أبخح حتى أبمغ مجسع اكقاؿ ابغ عاشػر: " أبي حياف تعميًقا لع أفيسو.
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فتاه مغ  فإني بالغ مجسع البحخيغ ال محالة، ككأنو أراد بيحا تأييذ ،شػيمة اقخيب أك أسيخ أزمانً 
أك أراد  ،62 الكيف (القج َلِقيشا مغ سفخنا ىحا نربً )محاكلة رجػعيسا، كسا دؿ عميو قػلو بعج

 .حتى يكػنا عمى عـد متحج ،ليداكيو في صحة العـد ،شْحح عديسة فتاه
 

 مجسَع بيِشيسا َنِديا حػَتيسا فاتخَح سبيَمُو في البحِخ َسَخًبا " ا" فمسَّا بمغَ  61سػرة الكيف  18
 : مجسع البحخيغ، كعبخ كحلظ لعجـ تكخار العبارة نفديا.    مجسع بيشيسا 
، (عل الحػت نفدو، قالػا: مدمًكا )َمْدخًبا: العبارة عجيبة كفسبيمو في البحخ سخًبااتخح  

كاتخح سبيمو في البحخ : "63عجًبا، أخحكا السعشى مغ اآلية : عجًبا، كغيخ ذلظ. كالحيغ قالػا
َخبعجًبا ْخب  ". كالدَّ مغ التدخب، كال أدرؼ ىل كاف قبل البحخ أـ بعجه أيًزا؟ كقج يكػف مغ الدِّ

أك الَسْدخب. إني أرػ أف تفديخ المفع يجب أف يشصمق مشو أكاًل، كيختبط بو، ثع يسّج مشو جدخ 
: السعشى األصمي كالسعشى في حتى يكػف ىشاؾ ربط بيغ السعشييغ إلى معشى المفع  في الدياؽ،

يقترخ   فإف القارغ سخعاف ما يشدى السعشى. فالدَخب ؼيو عجب، كلكغ العجب الالدياؽ، كإال
: نديا لى البحخ، كفي البحخ. ككأف األصل: نديا حػتيسا فتدخب إعمى الدَخب. كأف السعشى

"، خب إلى البحخ سخًبا، كلكغ عجؿ عغ: "سخب" إلى "اتخح سبيمو". كقػلو: "في البحخحػتيسا فد
 إلى البحخ أيًزا. إنو كبلـ سيل معجد.  يزيف أف الدخب تدخب

ت في : األكلى أف الحياة دبّ كفي ىحا أعجػبتاف : اتخح.ثاف لمفعل : مفعػؿ بوسخًبا 
، كىي 63الحػت، كالثانية أف الحػت تدخب إلى البحخ. كىشاؾ أعجػبة ثالثة ستأتي في اآلية 

 أف الفتى ندي أف يحكخ لسػسى ما حجث لمحػت.
)الكيف  "ا أندانيُو إال الذيصاف أف أذكخهفإني نديت الحػت كمكفي مػضع الحق: " 

63.) 
. 63ندب فعل الشدياف إلى االثشيغ، كىػ ألحجىسا فقط، بجاللة اآلية  61ففي اآلية  

تجؿ عمى  63(. فاآلية 3/130ف إلييسا مًعا، لدكػت مػسى عشو )اإلتقاف كإنسا أضيف الشديا
 معو في مدؤكلية الشدياف. تجؿ عمى مغ اشتخؾ 61الشاسي، كاآلية 
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 " فمسا َجاَوزا قاؿ لفتاُه آِتشا َغجاَءنا لقج لِقيشا ِمغ سفِخنا ىحا نَرًبا " 62سػرة الكيف 18
: تعًبا. كيبجك أف التعب أدػ إلى الجػع. لقج تعبشا جاكزا: جاكزا مجسع البحخيغ. نرًبا 
 كجعشا.

 
الرخخِة فإنِّي َنِديُت الحػَت وما أندانيُو إال " قاَؿ أرأيَت إذ أَويشا إلى  63سػرة الكيف  18

 خَح سبيَمُو في البحِخ َعَجًبا "الذيصاُف أْف أذكَخُه وات
لفعل عمى بابو. : أخبْخني. كلعل الرػاب أف ا: قاؿ بعس السفدخيغ ىي بسعشىأرأيتَ  

: في قخاءةدتطل، أك ألجميسا مًعا. أندانيُو: بزع الياء، ك : لشدتخيح، أك لشأكيشا إلى الرخخة
ف حخكة الكدخة بعج الياء أخف )تفديخ ابغ عاشػر أندانيِو بكدخ الياء، كىي أشيخ أل

أنداني ذكخه إال الذيصاف.  : كماأنداني أف أذكخه إال الذيصاف. أك: كما (. التقجيخ15/367
: كجو العجب أف الحػت كاف مذػًيا، فكيف صار حًيا كتدخب إلى الحػت: الدسكة. عجًبا

  !كيف ندي الفتى أف يحكخ ذلظ لسػسىالبحخ! ك 
 

ا عمى آثاِرىسا َقَرًرا "" قاَؿ ذلَظ ما كشَّا نبِغ  64سػرة الكيف  18  فارتجَّ
 : نصمب. ححفت الياء تخؽيًفا.قاؿ: أؼ مػسى. نبغ: نبغي، أؼ 
اف األثخ. قزَّ األثخ :ارتجا عمى آثارىسا قرًرا  حتى يعخؼ أيغ سمظ  : تتبعورجعا يقرَّ

 أدكات التفديخ.كمشو مرصمح قز األثخ في  : تتبع األثخ.صاحبو. القَرز
 

 " فػججا عبًجا ِمغ عباِدنا آتيشاُه رحسًة ِمغ ِعشِجنا وعمَّسشاُه ِمغ لجنَّا ِعمًسا " 65سػرة الكيف 18
مغ فيحه قرة مػسى كالخزخ. مغ لجنَّا: مغ عشجنا. تارة قاؿ: ": ىػ الخزخ. عبًجا 

 ".عشجنا"، كتارة قاؿ: "مغ لجنَّا
 

 " قاَؿ لُو مػسى ىل أتَِّبُعَظ عمى أْف ُتَعمَِّسِغ مسَّا ُعمِّْسَت ُرْشًجا " 66سػرة الكيف 18
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: مفعػؿ بو ثاف، قاؿ لو مػسى: أؼ قاؿ مػسى لمخزخ. ُتَعمَِّسِغ: أصميا: ُتَعمَِّسشي. رشًجا 
 (.15/224)الججكؿ مق لفعل مححكؼ، أك مفعػؿ ألجمو أك مفعػؿ مص

 
 إنَظ لغ تدتصيَع معَي َصْبًخا " " قاؿَ  67سػرة الكيف 18

 لغ تربخ عمى ما تخػ. 
 

 عمى ما لع ُتِحْط بِو ُخْبًخا " " وكيَف تربخُ  68سػرة الكيف  18
شغ األمػر. الخبيخ في : السعخفة ببػاالُخْبخ: العمع مغ جية الخَبخ، الِخْبخة. كقيل: الخبخة 

ية العالع ببػاشغ األمػر كضػاىخىا، بسا كاف مشيا كما سيكػف. كلعل المفع في اآل: صفتو تعالى
ػقف كمخاعاة رؤكس اآلؼ : خبخة، ححفت مشو التاء السخبػشة، كأشبعت الفتحة ألًفا لمأصمو

 (. كيف تربخ عمى السجيػؿ مع ما ؼيو مغ عجائب كغخائب؟)الفػاصل
 

  صابًخا وال أعري لَظ أمًخا "هللاُ " قاَؿ ستجُجني إْف شاَء  69سػرة الكيف 18
 (.لع يقل: )كلغ أعري لظ أمًخا 

 
 " قاَؿ فإِف اتَّبعَتشي فبل تدأْلشي عغ شيٍء حتى ُأحِجَث لَظ مشُو ِذْكًخا " 70سػرة الكيف 18

: ال تدألشي عغ شيء حتى أبادر أنا بحكخه كأكذف لظ سخَّه. كأف الخزخ عمع مدبًقا أؼ 
 لع يقل: حتى أذكخه لظ. ث، كلغ يربخ.أف مػسى سيدألو عسا يحج

 
أىَميا  " فانصمقا حتى إذا َرِكبا في الدفيشِة خَخقيا قاَؿ أَخَخْقَتيا ِلُتغخؽَ  71سػرة الكيف  18

 لقج جئَت شيًئا إْمًخا "
: الحع مشكًخا خصيًخا. مغ َأِمَخ األمُخ: كُبخ ككُثخ. مثل: استفحل األمُخ. قاؿ أخخقتيا: إْمًخا 

أما الدفيشةُ  لع يربخ كسا أكصاه. كقاؿ بعج ذلظ: "لف الذخط كسأؿ الخزخ، ك أف مػسى خا
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كراءىع ممٌظ يأخح كل سفيشة غرًبا" فكانت لسداكيَغ يعسمػف في البحخ فأردت أف أعيَبيا ككاف 
 (.79)الكيف 
: خدارة العيب، كخدارة الدفيشة، فاختار العبج الرالح الخشيج فياىشا مػازنة بيغ خدارتيغ 

: مبجأ تعطيع الخبح، كمبجأ تقميل قل. كىشاؾ في عمع االقتراد مبجآفخدارة العيب، ألنيا أ
يغ، غ في اآلية ىػ مغ باب تقميل الخدائخ، أك مغ باب أىػف الذخّ الخدائخ. كىحا الترخؼ السبيّ 

 أك مغ باب اإلفداد لئلصبلح، أؼ إفداد القميل لتحريل الكثيخ.
 ممحق باآلية:

 خ يعمع سبب خخؽ الدفيشة فمساذا أّخخه عغ مػسى؟! ۞ إذا كاف الخِز 

أما الدفيشُة فكانْت ِلسداكيَغ يعسمػَف في البحخ فأردُت أف أعيَبيا ككاف كراءىع ممٌظ يأخُح كل )
 . 79( الكيف سفيشٍة غرًبا

 لع يقل: فأراد هللا أف أعيبيا. ىحا مع أنو قاؿ: كما فعمُتو عغ أمخؼ!

*** 

 قاؿ لي:

الخزُخ مػسى بيحه الصخيقة؟ لساذا لع ُيخبخه عغ سبب خخؽ الدفيشة في كقتو؟ لساذا لساذا عامل 
أخفاه عشو؟ لػ فعل ذلظ ما كاف لسػسى أّؼ اعتخاض! كما كاف في القرة عجٌب مغ أصميا، 
ألنو إذا ُعخؼ الدبب بصل العجب؟ بل ما كاف لمخزخ فزل في العمع عمى مػسى! بل إف 

سفيشة صالحة )صحيحة(!  خزخ إذا عمع أف السمظ سيغرب كلّ البذخ العادؼ يترخؼ مثل ال
 جعمػه كلًيا! جعمػه نبًيا! 

أك لعالع أف يفعل ىحا مع أتباعو؟ أليدت ىحه األقػاؿ كاألفعاؿ ُمػىسة، تػقع  ثع ىل يجػز لشبيّ 
الشاس في الذظ كالحخج؟ لساذا شمب الخزخ أال يدألو مػسى عغ شيء؟ لساذا شمب مشو 
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حاجة لمربخ ؼيو؟ لساذا شمب مشو أال يعتخض عميو، كنبيشا الكخيع كاف سعج بغ  الربخ ؼيسا ال
 عبادة كغيخه يعتخضػف عميو، فيبيغ ليع كال يشكخ عمييع! ككحلظ زكجاتو؟

لساذا أرسمو هللا إليو أصبًل، كىػ ليذ بأعمع مشو؟ إنسا جاء عمسو مغ اإلخفاء أك تأخيخ البياف! 
 ال مغ الذفاؼية كاإلضيار!

ال يكػف في الخزخ إال أف هللا فرل الػحي عغ مػسى في ىحا، ككصمو بالخزخ! يخيج  كقج
أف يقػؿ لو: عمُسظ مغ الػحي، مشي أنا، ال مشظ أنت، فبل تغتّخ بعمسظ، كلػ كشَت نبًيا رسػاًل، 

 كال تقْل: أنا أعمع! مغ دكف أف تخّد العمع إلى هللا )متفق عميو(.

؟ ىل يجػز ىحا في السشصق؟ َمغ الحؼ يجب أف يفارؽ ىل يجػز في شخعشا تأخيخ البياف
 اآلخخ: الخزخ أـ مػسى؟ كيف رضي مػسى بيحا؟!

 قمت:

جاء اسع الخزخ مرخًحا بو في الحجيث الشبػؼ، كلع يأِت ذكخ اسسو في القخآف.  كضاىخ األمخ 
أف الخزخ نفدو كاف يترخؼ مغ دكف أف يعمع ىػ نفدو سبب ترخفو كقت ترخفو! فمػ عمع 

 ألخبخ مػسى، كلسا أّخخ البياف عغ كقت الحاجة! بو

 .82( الكيف كما فعمُتو عغ أمخؼ قاؿ: )

كلعل في ىحه اآليات فائجة لمبذخ في مدألة القَجر، كالخزخ كالقَجر كمستاف متقاربتاف، أؼ إذا 
كقع شيء ليع كأنكخكه، ربسا يتكذف ليع بعج حيغ أف إنكارىع كاف في غيخ محّمو، ألّف عمسيع 

 محجػًبا عغ معخفة الحؿيقة بكامل أبعادىا كقت اإلنكار، وهللا يعمع ما ال يعمسػف!  كاف
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كعدى أف تكخىػا شيًئا كىػ خيٌخ لكع كعدى أف ُتحّبػا شيًئا كىػ شخّّ لكع وهللا يعمُع كأنتع ال )
 .216( البقخة تعمسػف 

بًل! ما ىػ إال رمد كربسا ىشاؾ مغ يقػؿ بأف الخزخ ليذ نبًيا كال كلًيا، بل ال كجػد لو أص
 لمقَجر!

ىحا يعشي أف القرة سيقت ليحا الغخض، كليذ ألحج مغ البذخ أف يّجعي عمع الخزخ، كال أف 
ارتكب مشكًخا مغ السشكخات، أك  ػ أف شيًخا، صػؼًيا أك غيخ صػفي،يفعل ما فعمو الخزخ! فم

كبيخة مغ الكبائخ، كسألو الشاس، كلع ُيجبيع، كلع يبيغ ليع، كاف فعمو مشكًخا، وهللا أعمع. فميذ لو 
أف يسشع الشاس مغ الدؤاؿ، كال أف يسشعيع مغ االعتخاض، كال أف يصمب مشيع شاعة عسياء! 

يقبل أف يجخؼ الذيصاف في عخكؽ فالخسػؿ نفدو قاؿ: ىحه صؽّية زكجتي! )متفق عميو(، لع 
أتباعو! كأبػ بكخ نفدو قاؿ: "إْف أحدشُت فأعيشػني كإْف أسأُت فقّػمػني! )سيخة ابغ ىذاـ(، كال 

 شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق )متفق عميو(.

 ىحا وهللا أعمع بالحق كالرػاب.

*** 

 "  إنََّظ لغ تدتصيَع معَي صبًخا" قاَؿ ألْع أُقْل  72سػرة الكيف 18
 .67(. راجع اآلية لع يقل: )ألع أقل لظ 

 
 وال ُتخىْقشي ِمغ أمخي ُعْدًخا "" قاَؿ ال ُتؤاِخْحني بسا َنِديُت  73سػرة الكيف  18

مشي. ُعْدًخا  يتعمل بالشدياف تارة، : مفعػؿ بو ثاف. يبجك أف مػسى ال تخىقشي: ال تحسِّ
 ( تارة أخخػ.كالغخيبةخ عمى السفاجآت العجيبة مذقة الربكبالسذقة )
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نفٍذ  " فانصمقا حتى إذا َلِؿيا ُغبلًما فقتمُو قاَؿ أقتمَت نفًدا زكيًَّة بغيخِ  74سػرة الكيف  18
 لقج جئَت شيًئا ُنْكًخا "

(. مخة ثانية يخالف مػسى الذخط كيدأؿ 71: مشكًخا، فطيًعا. بسعشى: إْمًخا )في اآلية أؼ 
 أماـ حادثة قتل مخكعة!سيسا كأنو  كيعتخض كيدتشكخ، ال

*** 
 الجدء الدادس عذخ

  ظ لْغ تدتصيَع معَي َصْبًخا "" قاَؿ ألْع أُقْل لَظ إنَّ  75سػرة الكيف 18
 . كيحكخه الخزخ بزخكرة االلتداـ بالذخط. 72قارف اآلية  

 
ُعْحًرا ي قج بمغَت ِمغ لجنِّي " قاَؿ إْف سألَتشي عغ شيٍء بعَجىا فبل ُتراحْبش 76سػرة الكيف 18

" 
: رأيُت مشظ ما يجعمشي أقبل اعتحارؾ. كىشا لجني عحًرا: بعج ىحه السخة. بمغَت مغ بعجىا 

: فارقشي مػسى لمسخة األخيخة. لع يقل: )قج بمغت مشي عحًرا(. السعشى نفج صبخ الخزخ، فأنحر
 كأعحرؾ. 

 
أَبػا أْف يزيُِّفػىسا " فانصمقا حتى إذا أَتيا أىَل قخيٍة استصعسا أىَميا ف 77سػرة الكيف  18

 فػَججا فييا ِججاًرا ُيخيج أْف يشقسَّ فأقاَمُو قاَؿ لػ شئَت لتَّخحَت عميِو أجًخا "
 

 (.ىل القخيةاستصعسا أ (، كسا لع يقل: )2/494لع يقل: )استصعساىع( )البخىاف  
أف: استصعسا أىل القخية(، لعل الدبب في: "استصعسا أىميا"، دكف: )استصعساىع(، كال: ) 

عساىع( ثقيمة، كيشجفع الثقل بػ : )أىميا(، كال يحتاج إلى أكثخ مغ ذلظ: )استصعسا أىل استص)
 (.2/494ؿ ىحا لكاف التكخار أكثخ كأكضح )قارف البخىاف (، كلػ قاالقخية

(؟ كاف الجػاب أصعب. لكشظ لػ سألت: لساذا لع يقل: )حتى إذا أتيا قخية استصعسا أىميا 
 جػاز ما قاؿ في المغة، باإلضافة إلى الريغ البجيمة، وهللا أعمع. لكغ لعمو أراد بياف
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(، 31ه القخية، إف أىميا كانػا ضالسيغ" )العشكبػت إنا ميمكػ أىل ىحقارف قػلو تعالى: " 
انطخ اإلتقاف ه القخية، إف أىميا كانػا ضالسيغ( )إنا ميمكػ ىححيث لع يقل: )إنيع(، كال قاؿ: )

 (. عككبلمو غيخ مقش ،3/248
ر بإنداف يخيج أف يشقس. : شبو الججالع يقل: )فأبػا أف يصعسػىسا(. ججاًرا يخيج أف يشقس 

)رسع  : اختبلؼ في اإلمبلءمائبًل عمى كشظ الدقػط. لتَّخحَت: التَّخحَت : ججاًرا كالسقرػد
مغ سيسا كىػ محتاج إلى الصعاـ كالساؿ. كاليـػ كثيخ  : ال. لػ شئت التخحت عميو أجًخاعثساني(

 العمساء كالجعاة يفتذػف عغ األجخ كالساؿ، كيفتقػف الدبل إلييسا بالفتاكػ كالحرائع كالحيل.
 

 " قاَؿ ىحا فخاُؽ بيشي وبيِشظ سأنبُِّئَظ بتأويِل ما لع تدتِصْع عميِو َصْبًخا " 78سػرة الكيف  18
  

(، )فخاٌؽ بيشي كبيَشظىػ كقػلظ: (. ك كآف أكاف الذخح كالتفديخ. لع يقل: )بيششاتع الفخاؽ،  
 (.4/405أك: )فخاُؽ ما بيشي كبيَشظ( )البخىاف 

(، 94بيشكع كضلَّ عشكع ما كشتع تدعسػف" )األنعاـ لقج تقصع كجعل مشو قػلو تعالى: " 
 : ما بيشكع.أؼ
 

فاعل " يسكغ أف تكػف في محل رفع ع، ألف جسمة: "ما كشتع تدعسػف كىػ ىشا غيخ مدمّ  
" في مثل ىحا عمى أعمع. ذىب سيبػيو إلى أف إعادة "بيغ"، وهللا "كضلَّ لمفعميغ: "تقصع"، 

 الكاذَب مّشي كمشظ، أؼ مّشا )معاني القخآف لمشحاس : أخدػ هللاُ ػكيج، أؼ فخاُؽ بيِششا، كسا يقاؿالت
2/704.) 
 

" أما الدفيشُة فكانْت لسداكيَغ يعسمػَف في البحِخ فأردُت أْف أعيَبيا  79سػرة الكيف  18
 كاَف وراَءىع مِمٌظ يأخُح كلَّ سفيشٍة غْرًبا "و 
 

 :دكيغ. كاختمف في السدكيغ كالفقيخ: جسع مالسداكيغ 
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 فحىب بعزيع إلى أنيسا بسعشى كاحج. -
إنسا فّخؽ بيشيسا في آية الرجقة فقاؿ: " : كليذ كحلظ، ألف هللا تعالىقاؿ السجاشعي -

مع. كاختمفػا في بيشيسا أكثخ أىل الع(، كفّخؽ 60خاء كالسداكيغ" )التػبة الرجقات لمفق
 :أييسا أشّج حاجة

فحىب جسيػر الفقياء إلى أف السدكيغ الحؼ لو بمغة، كاحتجػا بيحه اآلية، ألف هللا تعالى  -
 جعل ليع سفيشة.

حؼ لو بمغة كذىب جسيػر أىل المغة إلى أف السدكيغ الحؼ ال شيء لو، كأف الفقيخ ىػ ال -
ا ال نعمع بيشيع اختبلًفا يقػلػف: أىل المغة جسيعً : (. قاؿ الشحاس1/369الشكت )

كالفقيخ الحؼ لو الذيء اليديخ )معاني القخآف لمشحاس  : الحؼ ال شيء لو،السدكيغ
2/704.) 

: كل سفيشة صالحة أك صحيحة غيخ حدب تدمدل كقػع الحػادث. السقرػدبجأ التفديخ  
". قاؿ في القخاءات: ردت أف أعيبياءتاف أخخياف. كىحا كاضح مغ  قػلو: "فأمعيبة، كىسا قخا

ة سػاء أكانت صالحة أـ غيخ صالحة" )القخاءات القخاءة الستػاتخة مصمقة، فالسمظ يأخح كل سفيش"
 ".(. كىحا غيخ صحيح، بجاللة قػلو: "فأردت أف أعيبيا2/723

: خدارة العيب كخدارة الدفيشة. كيقتزي الخشج أف يختار يغكىيشا مػازنة بيغ خدارت 
لساؿ بإفداد بعزو لدبلمة باؾيو )إفداد نداف أقل الخدارتيغ. كىػ مغ باب إصبلح ااإل

يغ، أك الزخر األشج (، كمغ القػاعج الكمية قاعجة تقػؿ بأخف الزخريغ، أك أىػف الذخّ لئلصبلح
، أك حفع البعس أكلى مغ تزييع الكل. كىػ ما يعخؼ في العمـػ يداؿ بالزخر األخفّ 
 (. 71كالعدكخية بسبجأ تقميل الخدائخ )راجع اآلية  االقترادية كاإلدارية

ىحه اآلية تجؿ عمى أف األقػياء قج يغربػف الزعفاء أمػاليع، بجؿ أف يعيشػىع، كىحا  
مذاىج في الشطع السادية غيخ اإلندانية كغيخ األخبلؾية، حيث يدداد الغشي غشى كالفقيخ فقًخا، 

بة، كحيث السصالبة تحتاج ال يعصى الحق إال بسصالكيدداد القػؼ قػة، كالزعيف ضعفػًا، كحيث 
 إلخ. ... ، حمف: نقابة، حدب، جساعةإلى قػة
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 " وأما الغبلـُ فكاَف أبػاُه مؤمَشيِغ فخِذيشا أْف ُيخىَقيسا ُشػياًنا وُكفًخا " 80سػرة الكيف 18
 

ىحا دليل ًخا، كعمى : أؼ كاف ىػ كاف(. كاف أبػاه مؤمشيغ74اآلية : الحؼ قتمو )الغبلـ 
: أبػه كأمو، كىحا عمى التغميب، تغميب األب عمى آخخ كىػ قػلو: "ككفًخا" في آخخ اآلية. أبػاه 

 األـ، أك الحكخ عمى األنثى.
 

 " فأردنا أْف ُيبجَليسا ربُّيسا خيًخا مشُو زكاًة وأقخَب ُرْحًسا " 81سػرة الكيف  18
 

 : َرحسة كبًخا.زكاة: شيارة كصبلًحا. ُرحًسا 
 

" وأما الججاُر فكاَف لغبلَمْيِغ يتيسيِغ في السجيشِة وكاَف تحَتُو كشٌد ليسا  82سػرة الكيف 18
ىسا ويدتخِخجا كشَدىسا رحسًة ِمغ ربَِّظ وما فعمُتُو  وكاَف أبػىسا صالًحا فأراَد ربُّظ أْف َيْبُمغا أُشجَّ

 عغ أمخي ذلَظ تأويُل ما لع َتْدِصْع عميِو َصْبًخا "
 

: ما فعمت ىحا عغ ل ذلظ عغ أمخؼ، بل بأمخ هللا. أك: ما فعمت كعغ أمخؼ ما فعمتو  
، كلكغ تبيغ بػحي مغ هللا ما يفعل يفعل أمخؼ، كال الحؼ سبقو. السعشى أف الخزخ نفدو كاف

بعج ذلظ أف ما كاف يفعمو صحيح كيحقق السرالح. كلػ كانت السرالح كاألسباب معمػمة كقت 
اؿ رسػؿ : تدتصع. قىشاؾ عجب، كلكاف ىشاؾ صبخ. تدصع افكقػع الحػادث السحكػرة ما ك

كاف صبخ لقّز عميشا مغ أمخىسا )صحيح  : يخحع هللا مػسى لػهللا صمى هللا عميو كسمع
 (. 6/116البخارؼ 

 
 " ويدألػنَظ عغ ذي الَقْخنيِغ ُقْل سأتمػ عميكع مشُو ِذُكًخا " 83سػرة الكيف 18
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ى كالخزخ. سأتمػ عميكع مشو ذكًخا: سأتمػ قرة مػس ءىشا تبجأ قرة أخخػ، بعج انتيا 
 .بعس أمخه لع يقل: سأذكخ لكع: سأذكخ لكع بعس قرتو. عميكع مشو قخآًنا. أك

 
 " إنَّا مكشَّا لُو في األرِض وآتيشاُه ِمغ كلِّ شيٍء َسبًبا "  84سػرة الكيف  18

 
مشو. انطخ قػلو  : آتيشاه مغ كل شيء ما يتدبب بو إلى شيء آخخ أعطعكأف السعشى 

". كتفيج اآلية كجػب اتخاذ أسباب العمع كالقػة. السيع : "ثع أتبع سبًبا92ك 89أيًزا في اآلية 
سبًبا: لعل  ىشا أف ذا القخنيغ مغ ذكؼ القػة كالتسكيغ في األرض، بكل كسائل القػة كالتسكيغ.

 ياء، كأشمقت الفتحة ألًفا.األصل: سببو، ثع ححفت ال
 

 " فأْتَبَع سبًبا " 85سػرة الكيف 18
 

فدمظ . ، شخيقوسبًبا: لعل األصل: سببو )راجع اآلية الدابقة(أتبع: في قخاءة: فاّتبع.  
: الصخيق، كأصمو: الػسيمة، ألف . سبًبا: في اآلية الدابقة: الػسيمة. كفي ىحه اآليةإليو شخيًقا

 (. 16/24صخيق كسيمة إلى السكاف السقرػد )تفديخ ابغ عاشػر ال
 

" حتى إذا بمَغ َمغِخَب الذسِذ وجَجىا َتْغُخب في َعيغ َحِسئٍة ووجَج عشَجىا  86سػرة الكيف  18
َب وإما أْف تتخَح فييع ُحْدًشا "  قػًما قمشا ياذا الَقخنيِغ إما أْف ُتعحِّ

 
)زماف  أـ بمغ الدماف )مكاف السغخب( ىل يعشي: بمغ السكافبمغ مغخب الذسذ:  
ب: حسأة )شيغ أسػد(. كفي قخاءة أخخػ: حاميةئة: ذات حسِ ؟ السغخب( : بسعشى حارَّة. تعحِّ

بيع. تتخح فييع حدًشا  : تحدغ إلييع. تعحِّ
 

ُبُو عحاًبا ُنْكًخا " 87سػرة الكيف  18 ُبُو ثع ُيَخدُّ إلى ربِِّو ؼيعحِّ  " قاَؿ أمَّا َمغ َضمَع فدػَؼ ُنعحِّ
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 لع يقل: ثع نخّده. ".: "شيًئا نكًخا74ضمع: كفخ. ُنكًخا: مشكًخا فطيًعا. في اآلية  

 
سشقػُؿ لُو ِمغ أمِخنا " وأمَّا َمغ آَمَغ وعِسَل صالًحا فمُو َجداًء الُحدشى و  88سػرة الكيف 18

 ُيْدًخا "
: الجنيا(. كسشقػؿ لو مغ أمخنا يدًخا فيالحدشى: الجشة )في اآلخخة(، أك حدغ السعاممة ) 

خبخ  :لو ،رابصة :الفاءإعخاب فمو جداًء الحدشى:  اليديخ.: نأمخه باألمخ نيدخ عميو في الجنيا
 مشرػب. تسييد :جداءً  ،مقجـ

 
 " ثع أتبَع َسبًبا " 89رة الكيف سػ 18

 لعل السعشى: اتبع سبًبا آخخ. : اتَّبع.سمظ شخيًقا. كفي قخاءة 
 

" حتى إذا بمَغ َمْصِمَع الذسِذ وجَجىا تصُمُع عمى قػـٍ لع نجعْل ليع ِمغ  90سػرة الكيف 18
 "ُدوِنيا ِسْتًخا 

لع نجعل  .86ىل يعشي الدماف أـ السكاف؟ راجع اآلية  ذسذ.: مذخؽ المصمع الذسذ 
خب كججىا تغحتى إذا بمغ مغخب الذسذ : "86تخىع مغ حخِّىا. في اآلية : يدليع مغ دكنيا ستًخا

 .في عيغ حسئة ككجج عشجىا قػًما". كفي قخاءة: مصَمع، بفتح البلـ
 

 وقج أَحصشا بسا لجيِو ُخْبًخا " " كحلظ 91سػرة الكيف  18
: خبخة، سذخؽ ما فعمو بأىل السغخب. أحصشا: أحاط هللا. ُخْبًخا: كحلظ فعل بأىل الكحلظ 

 ة.معخفة ببػاشغ األمػر. أحاط هللا بسا لجيو مغ خبخ 
 

 " ثع أتبَع َسبًبا " 92رة الكيف سػ 18
 تابع الصخيق. 
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يِغ وجَج ِمغ دوِنيسا قػًما ال يكادوفَ  93سػرة الكيف 18 َيفقيػَف  " حتى إذا بمَغ بيَغ الدجَّ

 قػاًل "
 : لداًنا، لغًة. لداًنا غيخ لدانيع. الدجيغ: الحاجديغ، الجبميغ. لع يقل: )دكَنيسا(. قػالً  

 : في السغخب."ككجج عشجىا قػًما": 86في اآلية  -
"90في اآلية  -  : في السذخؽ.: "كججىا تصمع عمى قـػ
 : قبل الدجيغ.: "كجج مغ دكنيسا قػًما"93في اآلية  -
 

" قالػا ياذا القخنيِغ إفَّ يأجػَج ومأجػَج ُمفدجوَف في األرِض فيل نجعُل  94سػرة الكيف  18
ا "لَظ َخْخًجا عمى أف تجعَل بيَششا وبيَشي  ع َسجِّ

 
: بًل عمى السعشى )الجسع(، كلع يقلبيمتاف مغ ذرية يافث بغ نػح. قاؿ: "مفدجكف" حسق 

سًجا: ىػ ما  كبعبارة أخخػ: السثشى جسع. السثشى(.فِدجتاف( حسبًل عمى المفع )مُ )ُمفِدجاف( أك )
 يصمق عميو اليػـ: الججار الحاجد.

: ُجْعبًل، أجخة. كالُجعل ىػ أجخة مقصػعة الحع: "نجعل" ك"تجعل"، فيي مجاعمة. َخخًجا 
كفي قخاءة: عمى تساـ العسل، فإف أتسَّو فمو األجخ كامبًل، كإف لع ُيتسَّو فميذ لو مغ األجخ شيء. 

 : ما يؤخح في كل سشة.خخاًجا. قاؿ بعس العمساء: الخخج: ما يؤخح دفعة كاحجة، كالخخاج
جيذو، كاف بإمكانو احتبلؿ ىحه الببلد  الحع أف ذا القخنيغ، عمى الخغع مغ قػتو كقػة 

، لكغ الحؼ فعمو ىػ عكذ ذلظ تساًما،  الستخمفة كالسدتزعفة، كسا تفعل الجكؿ العطسى اليـػ
 ىػ تقجيع السعػنة ليع بجكف مقابل. 

 
 أجعْل بيَشكع وبيَشيع َرْدًما " " قاَؿ ما مكشِّي ؼيِو ربِّي خيٌخ فأعيُشػني بقػةٍ  95سػرة الكيف  18
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(، كاكتفى بسا أعصاه مكشِّي: ما مكششي. ما مكشي ربي ؼيو خيخ: رفس الخخج )الساؿما  
: سجَّ ع مالو كثخكتو كيفسا اتفق. الخدـ: الدّج، مغهللا، كىػ غشي، كلع يمجأ إلى السديج مغ تعطي

 : الججار الحاجد.بالحجخ كنحػه. كىػ ما يدسى اليػـالثُّْمسة كنحػىا 
 

ُزَبَخ الحجيِج حتى إذا ساوى بيَغ الرَجَفيِغ قاؿ انُفخػا حتى إذا  " آتػني 96سػرة الكيف  18
 جعمُو ناًرا قاَؿ آتػني أفخْغ عميِو ِقْصًخا "

( انبا الجبل، ألف كل جانب يرادؼ )يقابل: جُزَبخ الحجيج: ِقصع الحجيج. الرجفاف 
صػه زبخ الحجيج : فأعشاؾ مححكؼ قبل ىحه الجسمة تقجيخه: ىاآلخخ. حتى إذا ساكػ بيغ الرجفيغ

 كشخع يعسل حتى إذا ساكػ بيغ الرجفيغ.
الحجيج"، ثع كخر: "آتػني"،  آتػني زبخالقصخ: الشحاس الُسحاب. قاؿ أكؿ اآلية: " 

: آتػني ِقصًخا أفخْغو زبخ الحجيج. كربسا يكػف السقرػد: آتػني قصًخا. السعشى : آتػنيكالسقرػد
 عميو.

(، كمفعػؿ أفخغ( عمى مفعػؿ كاحج. قصًخا: مفعػؿ )آتػنيقصًخا: تشازع بيغ فعميغ )آتػني،  
( مححكؼ. : ىػ مفعػؿ )أفخغ(، كمفعػؿ )آتػني( مححكؼ، كقاؿ الكػفيػف بعكذ ذلظ)أفخغ

 كبيحا يفيع مغ كبلـ الشحػييغ أف السفعػؿ بو ال يجػز أف يكػف مفعػاًل لمفعميغ مًعا.
         

 ُخوُه وما استصاعػا لُو َنؿًبا "" فسا اْسصاعػا أْف يطي 97سػرة الكيف  18
: ثؿًبا، خخًقا. أؼ ػا إلى ضيخه. نؿًبا: َيْعمػه عمى الطيخ، يرعجكا عمى ضيخه، يرميطيخكه 

 فمع يدتصيعػا أف يتدمقػا عميو، كال أف يخخقػه. يبجك أنو عاؿ كمتيغ كعديخ التدمق.
 ؟كراءه سخّ : ىل ىحا ىػ مجخد تمػيغ في العبارة أـ "اسصاعػا" ك"استصاعػا"

(، كعمى ىحه القخاءة ال يكػف 3/139أكاًل ىشاؾ قخاءة بالتاء: "فسا استصاعػا" )معجع القخاءات 
 ىشاؾ تداؤؿ كال إشكاؿ.

"، كالجسع بيشيسا تفشغ في فراحة الكبلـ، قاؿ ابغ عاشػر: "اسصاعػا": تخؽيف "استصاعػا
ية إعادة الكمسة، كابتجأ باألخف مشيسا أف يبتجغ بفعل "استصاعػا"، كيثشػِّي  . كمقتزى الطاىخكخـا
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"، ألنو يثق بالتكخيخ. كمغ خرائز مخالفة مقتزى الطاىخ ىشا إيثار فعل ذؼ بفعل "اسصاعػا
أقػػ مغ استصاعة تدمقو  زيادة في السبشى تقع ؼيو زيادة في السعشى، ألف استصاعة نقب الدجّ 

جامعت : ححفػا التاء إذا خفر(. قاؿ األ791/ 2، كانطخ ِمبلؾ التأكيل 16/38ابغ عاشػر )
 (.2/399القخآف  معانيالصاء، ألف مخخجيسا كاحج )

 
كَّاَء وكاَف وعُج ربِّي " قاؿ ىحا رحسٌة ِمغ ربِّي فإذا جاَء وعُج ربِّي جعَمُو دَ  98سػرة الكيف  18

 حًقا "
ػًكا مجك: دًكا، ة تشتيي قرة ذؼ القخنيغ. كعج ربي: كىػ يـػ الؿيامة. َدكَّاءَ كبيحه اآلي 

عمت مدتػية ال أكسة فييا كال : جُ (21ُض" )الفجخ ُدكت األر ُمَدػَّػ باألرض. كفي قخاءة: دًكا. "
اءُ 107جبل: "ال تخػ فييا ِعَػًجا كال أْمًتا" )شو  : ال سشاـ ليا. معشى اآلية أف ىحا (. ناقة دكَّ

مة دمخه كسػاه هللا باألرض. و، إلى يـػ الؿيامة، فمسا قامت الؿياالدج ربسا لع يدتصع أحج أف يجكّ 
 أيغ ىحا الدّج اليػـ؟ شيء يدتعري عمى هللا. بل كل شيء عميو سيل. ال
 

َخ في الرػِر فجسعشاىع " وتخْكشا بعَزيع يػمئٍح َيُسػُج في بعٍس وُنفِ  99سػرة الكيف  18
 َجسًعا "
ف إىي مغ تتسة قرة ذؼ القخنيغ، أـ  اآليات تتجاخل أحياًنا فبل نعمع ىحه اآلية ىل 

: مػج . يسػج: يختمط. مأخػذ مغ: يـػ الؿيامةل إلى أمخ آخخ بجقة كخفاء. يػمئحالسذيج انتق
 : لمحداب كالجداء.أؼ حخكتيع كحخكة السػج. جسعشاىع البحخ،

 جسًعا: مفعػؿ مصمق.فجسعشاىع جسًعا: 
 قاؿ البغػؼ: 

 أؼ في صعيج كاحج.
 كقاؿ األلػسي: 

في صعيج كاحج لمحداب  ،كتسدقت أجدادىع ،بعج ما تفخقت أكصاليع ،أؼ الخبلئق (َفَجَسْعَشػَُٰيعْ )
 !ال يكتشو كشيو اعجيبً  اأؼ جسعً  (اَجْسعً ) .كالجداء
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 كقاؿ ابغ عاشػر:
ليدا  ،بسرجرييسا لتحقق أنو جسع حؿيقي كعخض حؿيقي (عخضشا)ك (جسعشاىع) :يتأكيج فعمَ 

 .مغ السجاز، كفي تشكيخ الجسع كالعخض تيػيل
 

 يشَع يػمئٍح لمكافخيَغ َعْخًضا "" وعخضشا ج 100سػرة الكيف 18
أشمعشاىع عمى جيشع بأىػاليا كشجائجىا. كىحا يذبو اليػـ العخض العدكخؼ، ففي العخض  

أىػاليا لتخػيف  العدكخؼ تعخض الجكلة قػتيا لتخػيف أعجائيا، كفي عخض جيشع يعخض هللا
 (.الكفار. لع يقل: )عمى الكافخيغ

 عخًضا: مفعػؿ مصمق.
 قاؿ ابغ عصية: 

 .ة الحاؿبالسرجر عبارة عغ شجّ  التأكيج
 كقاؿ األلػسي:

 .جر قجرها ىائبًل ال يقا فطيعً أؼ عخًض  (اَعْخًض )
 .ىحا السفعػؿ السصمقمعشى عغ  راجع ما قالو ابغ عاشػر في اآلية الدابقةك 
 

وكاُنػا ال َيدتصيعػف َسْسًعا  " الحيَغ كانْت أعيُشيع في ِغصاٍء عغ ِذْكخي  101الكيف سػرة 18
" 

بيغ : كانػا محجػ الحيغ: أؼ الكافخيغ الحيغ )انطخ اآلية الدابقة(. في غصاء عغ ذكخؼ  
: ال يدتصيعػف سساعو، لعل ذلظ بدبب كخاىيتيع لو. أعيشيع عغ كبلمي. ال يدتصيعػف سسًعا

سسًعا: لعل أصميا: سسعو، في غصاء كسسعيع في غصاء، أك ال يدتصيعػف رؤيتو كال سسعو. 
  حفت الياء، كأشمقت الفتحة ألًفا.حُ 
 

ا " أفحِدَب الحيغ كفخوا أْف يتَّخحوا عبادي ِمغ دوني أولياَء إنَّا أعتْجن 102سػرة الكيف 18
 جيشَع لمكافخيَغ ُنُداًل "
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نا أعتجنا جيشع لمحيغ إفي أكؿ اآلية: "الحيغ كفخكا"، كفي آخخىا: "الكافخيغ". لع يقل: ) 

ئكة، : يعبجكنيع، مثل السبلكفخكا ندال(. كلع يقل: )أفحدب الكافخكف أف يتخحكا عبادؼ(. أكلياء
: الفشجؽ. صمق عمى السكاف، كصار ي: ما يقجـ لمزيفأك عديخ، أك السديح. ُنداًل: ضيافة. الشدؿ

: يمقػف مريخىع في جيشع. أك السعشىمعشى اآلية أف الكافخيغ سيفذمػف في استعباد الشاس، كس
أف الكافخيغ سيفذمػف ألف السؤمشيغ ال يخغبػف أف يكػنػا معيع في الشار. فخػؼ الشار يسشعيع 

 ع.لع يقل: إنا أعتجنا لي مغ أف يقجمػا التشازالت لمكافخيغ.
 

 ُنشبِّئكع باألخدخيَغ أعسااًل " " ُقْل ىل  103سػرة الكيف 18
(. كىع يحبػف أف يكػنػا مغ الخابحيغ أعسااًل. يخاشبيع بمغة قل: يا دمحم. لع يقل: )ىل أنبئكع

 التجارة كالخبح كالخدارة.
 

بػَف أنَّيع ُيحِدشػَف " الحيَغ ضلَّ سعُييع في الحياِة الجنيا وىع َيحدَ  104سػرة الكيف  18
 ُصشًعا " 
ع بالفذل، ذىب ىجًرا. كىع يحدبػف: أؼ كانػا يحدبػف. : خدخ سعييع، باء سعييييعضل سع

الحخكؼ نفديا، ال اختبلؼ أك: كانػا يدعػف كيحدبػف. ضل: ضاع. "يحدبػف"  ك"يحدشػف" "
في الثاني. لكغ ىشاؾ  : الباء في األكؿ، كالشػف ط، بل ال خبلؼ إال في نقصة كاحجةإال في الشق

ي الثاني. كالحخؼ : الياء مفتػحة في األكؿ، كمزسػمة في الذكل، في الحخؼ األكؿ فقطفخؽ ف
 (.3/311في الثاني. كىحا ضخب مغ الجشاس )اإلتقاف ( مفتػح في األكؿ مكدػر الثاني )الديغ

ا في حخؼ كاحج، (، حيث االختبلؼ ىش26راجع قػلو تعالى: "يشيػف عشو كيشأكف عشو" )األنعاـ 
كما عجاه فالحخكؼ نفديا، كالشقط نفديا، كالذكل نفدو. كلػ نصق بيسا أعجسي ما كاف بيشيسا 

 أؼ فخؽ.
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ؿيُع ليع " أولئَظ الحيَغ كفخوا بآياِت ربِّيع ولقائِو فَحِبصْت أعساُليع فبل نُ  105سػرة الكيف 18
 يػـَ الؿيامِة وزًنا "

. ال نؿيع إذا أكمت أكبًل انتفخ بصشيا مشو فساتت: حبصت: بصمت، خدخت. حبصت الجابة 
 : ككاف ليع كزف كبيخ في الحياة الجنيا عشج أىل الجنيا.ليع يػـ الؿيامة كزًنا

 
 " ذلَظ جداؤُىع جيشَُّع بسا كفُخوا واتخُحوا آياتي وُرُسمي ُىُدًوا "  106سػرة الكيف 18

  بجؿ. ذلظ: مبتجأ. جداؤىع: خبخ. جيشع: إعخاب:ذلظ جداؤىع جيشع: ذلظ جداؤىع: جيشع.  
: ىحا تخريز بعج خخيًة. اتخحكا آياتي كرسمي ىدًكا: ىدًءا، سىدًكا: بدبب كفخىع. بسا كفخكا

 تعسيع، فيػ مغ ضخكب الكفخ. خرو بالحكخ لخصػرتو.
 

 اًل "" إفَّ الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت كانْت ليع جشاُت الِفخَدوِس ُندُ  107سػرة الكيف 18
: مسة بسعشاىا مع التذابو في المفع: بالمغة اإلنكميدية كالفخندية كنداًل: ضيافًة. الفخدكس 

Paradiseتفيج تحقيق الػقػع، كأف األمخ تع (. كانتليع جشات الفخدكس ندالً : ). لع يقل :
 ليع. لع يقل: كانت جشات الفخدكس ندالً  ككقع.

 
 َيْبغػَف عشيا ِحَػاًل "فييا ال " خالجيَغ  108سػرة الكيف  18

ذلظ كىي الجشة التي فييا ما (. كيف يبغػف أؼ: تحػاًل. لع يقل: )ال يبغػف حػاًل عشيا 
 ؟!فييا

 
" ُقْل لػ كاَف البحُخ ِمجاًدا لكمساِت ربِّي لشِفَج البحُخ قبَل أْف تشفػََج كمساُت  109سػرة الكيف  18

 بِّي ولػ جئشا بسثمِو َمَجًدا " ر 
 أبػ الدعػد  )كنقمو قاؿ الدمخذخؼ: السخاد بالبحخ الجشذالسقرػد بالبحخ: البحار بالجسع. 

 مجاًدا لكمسات ربي: مجاًدا لكتابة كمسات ربي. السجاد: الحبخ. األلػسي مغ دكف إحالة(.ك 
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 ( العمع هللا غيخ متشاٍه )غيخ محجكد( يشفج، ك متشاه )محجكدميسا عطع بسثمو: بسثل البحخ. البحخ 
: اقخأىا بالجاؿ ال بالحاؿ. كقخاءتيا بالحاؿ كعمع هللا غيخ محجكد. نفج، تشفج يشفج. فالبحخ محجكد

هللا  خارج القخآف خصأ شائع. لػ عمع الشاس شيًئا أكسع مغ البحخ لزخب هللا بو السثل ليع. عمعُ 
  لو، كما البحخ إال مجخد تسثيل لمدعة السصمقة. حجّ  أكسع مغ البحخ كمثمو معو، بل ال

كمسا نفج بحخ جئشا بسثمو مجًدا. جئشا بسثمو مجًدا مخة  لعل التقجيخ: كلػ جئشا بسثمو مجًدا بعج مجد!
 قارْف: )مجاًدا( ك)مجًدا(. .كمسات ربي كلع تشفجلشفج البحخ قبل أف تشفج: لعل التقجيخ: بعج مخة. 

ه مغ بعجه سبعة أبحخ ما يسجُّ  كالبحخُ  أقبلـٌ  في األرض مغ شجخةٍ  في مػضع آخخ: )كلػ أف ما
، كال يخاد مشيا حؿيقة )ىشا: ال نياية( : يخاد مشيا التكثيخىشا الدبعة .27( لقساف هللا جت كمساتُ نفِ 

 .7 العجد
 

 (.85راجع قػلو تعالى: "كما أكتيتع مغ العمع إال قميبًل" )اإلسخاء 
 

إنَّسا أنا بذٌخ ِمْثُمكع ُيػَحى إليَّ أنَّسا إلُيكع إلٌو واحٌج فَسغ كاَف  " ُقلْ  110سػرة الكيف 18
 يخجػ لقاَء ربِِّو فميعسْل عسبًل صالًحا وال ُيذِخْؾ بعبادِة ربِِّو أحًجا "

 
؟ لعل السشاسبة أف ىشاؾ فخًقا غيخ إنسا أنا بذخ مثمكع: ما مشاسبة ذكخىا في ىحا الدياؽ 

ػ أفزل كىي هللا لو لكاف كدائخ البذخ )البذخ، فحتى الخسػؿ لػال كحمحجكد بيغ عمع هللا كعمع 
في (، كلكغ الحؼ يػحي إليو ىػ هللا الحؼ ال حجَّ لعمسو، كسا جاء البذخ كال سيسا بعج الػحي
 : يؤمغ بالبعث كالحداب كالجداء. اآلية الدابقة. يخجػ لقاء ربو

 
*** 
 / سػرة مخيع  19
 " كييعز " 1سػرة مخيع 19

 خسدة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة، بيجؼ التحجؼ كاإلعجاز. 
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 " ذكُخ رحسِة ربَِّظ عبَجه زكخيا " 2سػرة مخيع  19
 

ذكخ. أك مبتجأ لخبخ مححكؼ تقجيخه: ؼيسا ُيتمى )الشكت : ىػ ذكُخ: خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه
ظ عبَجه. كليذ "، كقػلظ : َرِحَع ربُّ "رحسة :: مفعػؿ بو مشرػب بػ(. عبجه1/372لمسجاشعي 

. كىي آية غخيبة التخكيب. "، كلكانت زائجة"ذكخ"، إذ لػ كاف كحلظ ألشكمت: "رحسة :مفعػاًل لػ
 : ىحا ذكخ لسا رحع هللا بو عبجه زكخيا. ىحه قرة زكخيا كما فييا مغ رحسة هللا لو.السعشى

 
 " إذ نادى ربَُّو ِنجاًء خؽًيا " 3سػرة مخيع 19

 : ناجى ربو.أؼ 
 

ولع أكْغ بجعائَظ ربِّ  " قاَؿ ربِّ إنِّي َوَىَغ العطُع مشِّي واشتعَل الخأُس َشيًبا 4مخيع  سػرة 19
 َشؿًيا "
  
 (.    )كىغ عطسي(، كلع يقل: )كىغ المحع مشي: قاؿ: "كىغ العطع مشي"، كلع يقل 

 
 أسشج الػىغ إلى العطع، ألنو عسػد البجف، كبو قػامو، كىػ أصل بشائو. فإذا كىغ تجاعى 

و. فإذا كىغ كاف ما كراءه أكىغ )أبػ حياف ما كراءه، كتداقصت قػتو، ألنو أشج ما ؼيو كأصمب
7/239.) 

 : اشتكى سقػط األضخاس.كقاؿ قتادة 
سيسا الستخررػف  ػف، كيذتكػف مشو، كسا يعخفو األشباء، كالككىغ العطع يعخفو السدشّ  

 العبارة نفديا لمجاللة عمى ىحا السخض.مشيع بالعطاـ، كقج استعسل العخب في الصب الحجيث 
ه ؼيو. : شبو الذيب بذػاظ الشار، في بياضو كانتذاره في الذعخ، كفذػّ اشتعل الخأس شيًبا 

كىػ الخأس. كأخخج ثع أخخجو مخخج االستعارة، ثع أسشج االشتعاؿ إلى مكاف الذعخ كمشبتو، 
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ًء بعمع ( اكتفالع يقل: رأس زكخياالذيب مسيًدا )شيًبا: تسييد مشرػب(، كلع يزف الخأس )أؼ: 
 (.نقبًل عغ الدمخذخؼ  7/239بػ حياف أالسخاشب أنو رأس زكخيا )

كاشتعاؿ الخأس استعارة السحدػس لمسحدػس، إذ السدتعار مشو الشار، كالسدتعار لو  
ار لبياض (، كمذابية ضػء الشي7/240أبػ حياف امع بيشيسا االنبداط كاالنتذار )الذيب، كالج

 (.3/150ككل ذلظ محدػس )اإلتقاف  الذيب،
 (.7/565ييد مشقػؿ مغ الفاعمية، إذ األصل: اشتعل شيب الخأس )الجر السرػف : تسشيًبا

تقاف اإلإلفادة عسـػ الذيب لجسيع الخأس )(، ػ أبمغ مسا لػ قيل: )اشتعل شيب الخأسكى 
 (.79، كدالئل اإلعجاز ص 3/150

 (. 3/154عميو ببلزمو، كىػ االشتعاؿ )اإلتقاف  ؿَّ كشػػ ذكخ السذبو بو، كىػ الشار، كد 
عػدتشي أف  : كلع أكغ يػًما مغ األياـ شؿًيا بجعائظ يا رب. لقجكلع أكغ بجعائظ رب شؿًيا 

(. كيبجك أف ىشاؾ عبلقة بيغ مػضػع تدتجيب دعائي. لع يقل: )لع أكغ شؿًيا بجعائظ يارب
غ دعائو كسّشو، كمع ذلظ سيجعػ كيتكل الجعاء كما لحق بو مغ كىغ العطاـ كشيب الذعخ، بي

 عمى هللا، كيأمل مغ هللا االستجابة لو، كلػ بسعجدة.
 

ا فَيْب لي ِمغ لُجْنَظ وليِّا " وإنِّي ِخْفُت الَسػالَي ِمغ ورائي وكانِت امخأتي عاقخً  5سػرة مخيع  19
" 

: ابًشا صالًحا. كلًيا (. عاقًخا: ال تشجب.السػالي: األقارب )أال يحدشػا كراثة العمع كالشبػة 
 و ككاد أف يشقصع أممو مغ الػلج لكبخ سشِّو كعقع امخأتو.يبجك أنو انتطخ شػيبًل حتى كبخت سشّ 

 
 يعقػَب واجعْمُو ربِّ َرِضًيا " " َيِخُثشي وَيِخُث ِمغ آؿِ  6سػرة مخيع  19

قخآ بالجـد خك كالكدائي فإنيسا : بزع الثاء، كىي قخاءة الدبعة إال أبا عسيخُثشي كيخثُ  
اءة الجـد (. كقخ "كلّي" )في اآلية الدابقة :( لػ)يخْثشي كيخْث(. قخاءة الخفع عمى الشعت )الرفة

كلًيا يخْثشي كيخْث مغ آؿ يعقػب( )الشكت لمسجاشعي  ىْب لي مغ لجنظعمى أنو جػاب الجعاء )
نحغ معاشَخ (، ففي الحجيث: "313(. يخثشي: يخث العمع كالشبػة، ال الساؿ )أنسػذج ص 1/372
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(. فإذا كاف األنبياء ال يػرثػف، 8/185نبياء ال ُنػَرث، ما تخكشاه صجقة" )صحيح البخارؼ األ
كػف كرثة األنبياء، ككحلظ الخؤساء كالحكاـ، كي ال ي فيل يسكغ أف يقاس عمييع العمساء، ألنيع

تكػف الدمصة كسيمة لئلثخاء العائمي؟ لػ شبق ىحا السبجأ لخبسا قلَّ  ىشاؾ استغبلؿ لمشفػذ، ككي ال
ت مذكمة االنتخاب الستعدخ في كثيخ مغ البمجاف، كمشيا لبشاف. تداحع الشاس عمى الدمصة، كانحمّ 

 ت بالغة جًجا.كلع تشحل مذكمتو إال برعػبا
: مخضًيا عشجؾ. تفيج اآلية أف تػريث الشبػة كالحكع قج يكػف مقبػاًل إذا كاجعمو رب رضًيا 

كاف الػارث صالًحا، كقمسا يقع في حياة البذخ. أما ىشا فاألمخ مختمف ألف الكبلـ ؼيو عغ 
 األنبياء.

 
ـٍ اسُسُو َيحي 7سػرة مخيع  19 ُخَؾ بغبل  ى لع نجعْل لُو ِمغ قبُل َسِسيِّا "" يا زكخيَّا إنَّا ُنبذِّ

( مغ قبل. بذخػ بالغبلـ، كاالسع مغ هللا. البذارة مغ أؼ: لع ُيَدعَّ باسسو أحج )اسع ججيج 
 : سساه يحيى ألنو حيي بيغ أب شيخ كأـ عجػز. كالتدسية مغ هللا. قاؿ مقاتلهللا
 

بمغُت ِمَغ الِكَبِخ ِعِتيِّا  امخأتي عاقًخا وقج" قاَؿ ربِّ أنَّى يكػُف لي غبلـٌ وكانْت  8سػرة مخيع  19
" 

: أنى يكػف لي : كلج ذكخ. عتًيا: سًشا متقجمة. لعل التقجيخأنى: كيف، مغ أيغ؟ غبلـ 
ىحا  أـ امخأة ابشو يحيى؟غبلـ كقج بمغت مغ الكبخ عتًيا كامخأتي عاقخ. ىل مخيع امخأة زكخيا 

ة، ". فيػ يأمل االستجابكلع أكغ بجعائظ رب شؿيا: "4غع مسا قالو في دعائو في اآلية عمى الخ 
 لع يقل: كامخأتي عاقخ. : ىي التي تعقخ الشدل، أؼ تقصعو.كيدتغخبيا في آف مًعا. العاقخ

 
 " قاَؿ كحلَظ قاَؿ ربَُّظ ىػ عميَّ ىيٌِّغ وقج خمقُتَظ ِمغ قبُل ولع تُظ شيًئا " 9سػرة مخيع 19

عمى هللا ىيغ، كلكغ : كمو قػؿ هللا. ىػ عمي ىّيغ قاؿ: أؼ قاؿ هللا. كحلظ قاؿ ربظ: ىحا 
عجـ؟ خمقتظ مغ قبل  : خمق إنداف مغ شيخيغ كبيخيغ أـ خمقو مغفي نطخ الشاس: أييسا أىػف 

 : خمقت أباؾ آدـ.كلع تظ شيًئا: لعل السعشى
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 َسِػيِّا "الشاَس ثبلَث لياٍؿ  " قاَؿ ربِّ اجعْل لي آيًة قاَؿ آيُتَظ أال تكمِّعَ  10سػرة مخيع  19

يًحا : صحمتتابعات، أك كامبلت. أك حاؿ، أؼ: آية: عبلمة. سػًيا: صفة لثبلث، أؼ 
 (. سميًسا مغ غيخ َمَخض )خَخس

 
 خًة وَعِذيِّا " " فخخَج عمى قػِمِو ِمَغ الِسْحخاِب فأوحى إلييع أْف َسبِّحػا ُبكْ  11سػرة مخيع  19

لسػضع العالي مشو. قاؿ تعالى: "إذ ، كامحخاب البيت، كمحخاب السدجج: صجر السجمذ 
ركا السحخاَب" )سػرة ص  : أكمأ، أشار، أؼ لع يتكمع فيحا يجؿ عمى عمػِّه. أكحى إلييع(، 21تدػَّ

: ب كالدة يحيى. سبحػا: لعل ىحا مغ قبيل شكخ هللا عقآلية الدابقة. سبحػا بكخة كعذًياحدب ا
 سبحػه.

 
 ػٍة وآتيشاُه الُحْكَع َصبيِّا "" يا يحيى خِح الكتاَب بق 12سػرة مخيع  19

الحكسة، الفيع، العمع. قاؿ تعالى: : بقػة: بجج كاجتياد. الُحكع لج يحيى كصار نبًيا.ك  
 (.12ة" )لقساف كآتيشا لقساَف الحكس(، "269"يؤتي الحكسة مغ يذاء" )البقخة 

 
 " وحشاًنا ِمغ لُجنَّا وزكاًة وكاَف تؿيِّا " 13سػرة مخيع  19

 
: الخحسة. ككحلظ تصييًخا لو مغ كل سػء. قاؿ عكخمة: الحشاف: ك ة مغ لجنا. أؼأؼ: كزكا 

(. قاؿ 2/722أصمو مغ حشيغ الشاقة عمى كلجىا )معاني القخآف لمشحاس ىػ عشج أىل المغة، ك 
 :بغ العبجَشَخفة 

 أبا ُمشحٍر أفشيَت فاستْبِق بعَزشا     َحشاَنْيَظ بعُس الذخِّ أىػُف ِمغ بعسِ    
 أؼ يحيى عميو الدبلـ.ككاف: 

 
  ِو ولع يكْغ جبَّاًرا َعِريِّا "" وَبخِّا بػالجي 14سػرة مخيع  19
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". كفي : "كلع يجعمشي جباًرا شؿًيا32بخِّا: بارِّا. جباًرا: متكبًخا. عرًيا: عاصًيا. كفي اآلية  
 : كثيخ العرياف.: "إف الذيصاف كاف لمخحسغ عرًيا"، أؼ44اآلية 

 
 يػـَ يسػُت ويػـَ ُيبعُث حيِّا "وسبلـٌ عميِو يػـَ ُوِلَج و  " 15سػرة مخيع 19

كىحه األياـ الثبلثة أضعف أياـ اإلنداف. فيػ دعاء لو عميو: عمى يحيى عميو الدبلـ.  
 بأف يدمسو هللا فييا جسيًعا.

 
 ْت ِمغ أىِميا مكانػًا شخؾيِّا "" واذكْخ في الكتاِب مخيَع إِذ انتبح 16سػرة مخيع  19

قيل قاؿ الدمخذخؼ: ؟ شاؾ عبلقة بيغ زكخيا كيحيى كمخيعىي قرة ججيجة أـ ىىل  
: ابتعجت عغ أىميا (. انتبحت20مخيع لع تتدكج )انطخ اآلية . كانت في مشدؿ زكج أختيا زكخيا

: "فحسمتو فانتبحت بو مكاًنا 22ية كانفخدت كاتخحت مكاًنا شخؾًيا، أك اتخحت مبتعجة. كفي اآل
  ًجا.: بعيقِرًيا"، أؼ

 
 " فاتَّخحْت ِمغ دوِنيع ِحجاًبا فأرسمشا إلييا ُروَحشا فتسثَّل ليا بَذًخا سػيِّا " 17سػرة مخيع 19

مغ دكنيع: مغ دكف أىميا )انطخ اآلية الدابقة(. ركحشا: جبخيل. تسثَّل ليا: تييأ ليا.  
 : عادًيا.لكي ال تشفخ مشو. سػًيا: بذًخا سػًيا

 
 بالخحسِغ مشَظ إْف كشَت تؿيِّا "" قالْت إنِّي أعػُذ  18سػرة مخيع  19

: كاف في زمانيا رجل اسسو تقي، كلع يكغ تؿًيا، بل كاف قاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا 
شو أف يخيجىا بدػء. فاجًخا، فطشتو إياه. كيسكغ القػؿ في تفديخ آخخ بأنيا استعاذت باهلل خػًفا م

 مغ أنو تسثل ليا بذًخا سػًيا.   خكشي. خافتو بالخغع : فاتإف كشت تؿًيا
 (.  315كفي قخاءة: "إال أف تكػف تؿًيا" )أنسػذج ص  

 
 بِِّظ ألىَب لِظ غبلًما زكيِّا "" قاَؿ إنَّسا أَنا رسػُؿ ر  19سػرة مخيع  19
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 (. أ بالداؼ، ال بالحاؿ: )ذكًيا: شاىًخا، اقخ غبلًما: ابًشا. زكًيا 
 

 " قالْت أنَّى يكػُف لي غبلـٌ ولع يسَدْدشي بذٌخ ولع أُؾ َبِػيِّا " 20سػرة مخيع  19
 
 كلع يسددشي رجل(.لع تقل: )  -

 : لع أكغ.لع تقل -
 : امخأة حائس، أك عاقخ.لع يقل: بػيَّة. قاؿ ابغ األنبارؼ: ىحا مثل قػلظ -
 (.316مخاعاة لخؤكس اآلؼ )أنسػذج ص : بػيَّة، لع يقل -
اء السخبػشة، كإشبلؽ الفتحة ألًفا، لسخاعاة "، كلكغ بعج ححؼ الت"بػيَّةأقػؿ: ربسا تكػف  -

: ال أنا متدكجة، كال أنا بغّي، فسغ أيغ رؤكس اآلؼ. بػيَّة: فاجخة تبغي الخجاؿ. السعشى
 يأتي الغبلـ!

 
كاَف مشَّا و  " قاَؿ كحلِظ قاؿ ربُِّظ ىػ عميَّ ىيٌِّغ ولشجعَمُو آيًة لمشاِس ورحسةً  21سػرة مخيع 19

 أمًخا َمقِزيِّا "
(. آية: معجدة. كرحسة مشا: ليع بشبي مخسل. 9ا ما قالو لدكخيا )انطخ اآلية قاؿ لي 

 " لتأكيج الػقػع. كافمقزًيا: مفخكًغا مشو مبتػًتا. لع يقل: )كسيكػف أمًخا مقزًيا(. قاؿ: "
 

 " فحسمتُو فانتبحْت بِو مكاًنا َقِريِّا " 22سػرة مخيع 19
ذ انتبحت مغ كاذكخ في الكتاب مخيع إ: "16لجأت إلى مكاف بعيج. في اآلية فحسمت بو ك  

 ". فالسكاف القري مكاف شخقي.أىميا مكاًنا شخؾًيا
 

بَل ىحا وكشُت " فأجاءىا الَسخاُض إلى ِجْحِع الشخمِة قالْت يا ليَتشي ِمتُّ ق 23سػرة مخيع  19
 َنْدًيا مشديِّا "
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. (. أجاء1/159البخىاف أجاءىا: حسميا عمى السجيء )كضح   : ال نكاد ندتعسمو اليـػ
يا ليتشي: يا: لمتشبيو. ليت: مغ أخػات إّف. كالشػف  : أجاء.ندتعسل كثيًخا : جاء، كال ندتعسل

 لمػقاية. كالياء: اسع ليت في محل نرب. كجسمة مّت: خبخ ليت.
يرجؽ الشاس  : شيئػًا حقيًخا متخكًكا ال يخصخ عمى باؿ أحج. خافت أالندًيا مشدًيا 

معجدتيا. إنيا تجخبة إليية صعبة جًجا كسط البذخ. ربسا كانت تتسشى الػلج، كلكشيا اليـػ تتسشى 
سيسا عمى امخأة شاىخة،  السػت كال يأتي الػلج عمى ىحه الرػرة! إنيا تجخبة شاقة جًجا، كال

ىا. قاؿ ؤ مغ يقخ ثخة بالغة التأثيخ! ُتبكي فكيف إذا كانت مخيع ىي ىحه السخأة! إنيا قرة مؤ 
: ِنْدًيا، بكدخ خاسة يشدىيا مغ الدػء! كفي قخاءةجعفخ الرادؽ: لع تَخ في قػميا رشيًجا ذا ف

 الشػف.
 

 َجعَل ربُِّظ تحَتِظ َسِخيِّا " " فشاداىا ِمغ تحِتيا أال َتحَدني قج 24سػرة مخيع  19
في ركاية حفز.  : مغ تحت الشخمة. كىي قخاءة نافع كالكدائي كحسدة كعاصعِمغ تحِتيا 
(. كؼيسغ ناداىا قػالف: 1/374، الشكت 2/165قخآف لمفّخاء معاني الباقػف: َمغ تحَتيا )كقخأ ال

: نيًخا، أك مغ األشخاؼ. فبلف مغ سخكات قػمو: مغ أشخافيع. أك : ابًشاجبخيل، عيدى. سخًيا
مغ تحتيا، تحتظ. : الشيخ الحؼ يعبخه الشاس كثًبا )الججكؿ الرغيخ(. الحع : ىػججكاًل. كقيل

 كىكحا كلجت مخيع.
 

 داِقطْ عميِظ ُرَشًبا َجِشيِّا "" وُىدِّي إليِظ بِجحِع الشخمِة تُ  25سػرة مخيع  19
داد في كثيخ مغ الكبلـ، نحػ قػلو: "ُتشبُت : ىدؼ إليظ جحع الشخمة، ألف الباء تأؼ 

(. ُرشًبا: ثسًخا شخًيا. 2/402معاني القخآف لؤلخفر (، أؼ ُتشبُت الجىغ )20بالجىغ" )السؤمشػف 
: رت ذات َجَشى. الَجَشى كالَجِشيّ : أدركت ثسارىا، صاا لبلجتشاء، شخًيا. أْجشت الذجخة: صالحً جشًيا

بة لمسخأة بعج الػالدة )الشفداء( )السشتخب ص سيسا بالشد السجتشى. قج تفيج اآلية فائجة الخشب كال
: لَع أمخت بيّد ؼ كاف متػافًخا ليا. قج يقاؿالح(. كقج تكػف الخشب ىي الغحاء الػحيج 446

؟ لعل الجػاب أف هللا دقط عمييا الخشب مغ غيخ ىّد مشياالجحع وهللا تعالى قادر عمى أف ي
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؟ (. رشًبا: ما إعخابيا1/373جنيا بترخؼ أىميا كتصّمبيع ليا )الشكت لمسجاشعي جعل معاير ال
: ىي مفعػؿ شحػ ليدت كحلظ. يقػؿ السبّخدل ال؟ الطاىخ عشج أىتداقط"ىل ىي مفعػؿ بو لػ: "

ىػ نرب عمى التسييد، كالعامل : ا جشيِّا يتداقط عميظ. كقاؿ غيخه: ىّدؼ رشبً "ىّدؼ"، أؼ :لػ
 (. 1/373ؼيو: "تداقط" )الشكت 

"، أؼ مفاعمة مغ شخؼ ىحه قخاءة حفز عغ عاصع. جعمو مثل: "يعاقب المز: ُتَداِقطْ  -
 : ُتدِقْط.كاحج، بسعشى

اقْط، كىي قخاءة ابغ كثيخ كنافع كأبي عسخك كالكدائي كابغ عامخ كأبي بكخ كفي قخاءة - : َتدَّ
 عغ عاصع. 

 ( ححؼ التاء الثانية كخاىة اجتساع التاءيغ.كقخأ حسدة: َتَداقْط )أصميا: تتداقطْ  -
اَقْط، عمى أف الزسيخ لمجحع. كفي القخاءات الدابقةكقخغ في غيخ الدبعة - زسيخ كاف ال : َيدَّ

 (.1/374عائًجا عمى الشخمة )الشكت 
 

" فُكمي واشَخبي وَقخِّي َعيًشا فإمَّا َتِخَيغَّ ِمَغ البذِخ أحًجا فقػلي إنِّي نحرُت  26سػرة مخيع  19
 لمخحسِغ صػًما فمغ أكمِّع اليػـَ إنديِّا "

 
 : شيبي نفًدا. عيشػًاـ كالَسحدكف َيديخ. قخِّؼ : أسكشيا، أناميا، ألف الفِخَح يشاأقخَّ هللا عيشو 
تخيغ: راجع في نػف التػكيج (. 131إمَّا: مخكبة مغ )إْف( ك)ما( )معاني الحخكؼ ص  
 .38البقخة 

: إذا سألظ شيًئا : صسًتا. فقػلي. كفي قخاءة10صسًتا. راجع اآلية نحرت لمخحسغ صػًما: أؼ 
 فقػلي.
الحاالت. فالرست يقصع تفيج اآلية أف الرست أفزل مغ األخح كالخّد في مثل ىحه  

القيل كالقاؿ. كفي بعس الحاالت قج يكػف الرست أبمغ مغ الكبلـ. فقج تبحث عغ الكبلـ 
السشاسب في مثل ىحه السشاسبة فبل تكاد تججه. نعع كاف مغ السسكغ أف يشصقيا هللا بكبلـ مغ 

 عشجه. كمع ذلظ شمب هللا مشيا الرست، كلع يعمسيا الكبلـ.
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 " فأتْت بِو قػَميا تحسُمُو قالػا يا مخيُع لقج جئِت شيًئا َفػِخيِّا " 27سػرة مخيع  19

 (. لع تخّد، فتابعػا الدؤاؿ.االفتخاء، أك مغ الِفخية )الكحب: قبيًحا، مغ بو: بعيدى. فخيِّا 
 قرة مخيع ىحه تذبييا قرة عائذة في حادثة اإلفظ! شيًئا: تصمق عمى العاقل أيًزا.

 
 أخَت ىاروَف ما كاَف أبػِؾ اْمخأ َسػٍء وما كانْت أمُِّظ َبِػيِّا "" يا  28سػرة مخيع 19

: في الربلح. كليذ السقرػد ىاركف أخا مػسى، كىػ قػؿ قتادة ككعب يا أخت ىاركف  
تاريخًيا حيغ  ابغ زيج كالسغيخة بغ شعبة. جاء في دائخة السعارؼ البخيصانية أف القخآف غمط غمصً 

ع كىاركف أخي مػسى مئات الدشيغ مخيع، مع أف بيغ مخي: يا أخت ىاركف في سػرة قاؿ
ا : يغ كلجه، كسا يقاؿ: ىػ ىاركف أخػ مػسى، ندبت إليو ألنيا م(. كقيل446)السشتخب ص 

(. أعػذ باهلل مغ ىحه السحشة! ما 1/375أخا بشي فبلف، كىػ قػؿ الدجؼ )الشكت لمسجاشعي 
ا: لعل األصل: بػيً  تي تبغي الدنا، أؼ تصمبو.: النًيا كال كانت أمظ بػًيا! البغيّ كاف أبػؾ زا

 (.20)راجع اآلية  ة، ُححفت التاء السخبػشة، كأشمقت الفتحة ألًفابػيّ 
 

 " فأشارْت إليِو قاُلػا كيَف نكمُِّع َمغ كاَف في السيِج َصبيِّا " 29سػرة مخيع 19
 

أشج كشأة  َلدخخيتيا بشا: لع تخّد، بل أشارت إليو بيجىا: ليكمسػه. قيل: إنيع غزبػا كقالػا 
ل ىػ مشرػب عمى الحاؿ، ألف : ليذ خبخ كاف، بعميشا مغ زناىا! صبًيا: شفبًل رضيًعا. صبيِّا

(، أؼ إف حجث 280البقخة امة بسعشى الحجكث كالػقػع، كقػلو: "كإف كاف ذك عدخة" )" ىشا ت"كاف
في السيج صبيِّا )الشكت  يف نكمع مغ ىػ: كف تكػف زائجة، بحيث يكػف التقجيخأك كقع. كيجػز أ

 :كيف نكمع مغ كاف في السيج صبًيا: الجػاب في اآلية التالية (.1/376لمسجاشعي 
 

 آتانَي الكتاَب وجعمشي نبيِّا " " قاَؿ إنِّي عبُج هللاِ  30سػرة مخيع 19
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معجدة أخخػ، ىي نصقو كىػ رضيع. ىحه السعجدة ستذغل الشاس كستغصي عمى كالدة  
بل إف ىحه السعجدة ستجعل الشاس يرجقػف مخيع العحراء بأنيا كلجت بأمخ هللا، مخيع بجكف زكج. 

 كأنيا شخيفة شاىخة. ما أجسل قرز القخآف، كقج جسعيا بعس العمساء في كتب مدتقمة.
، كسا سيدعع بعس الشرارػ. الكتاب: : خمقشي بجكف أب. كلدت إلًيا، كلدت ابًشا عبج هللا

: كسيجعمشي. عجؿ عغ صيغة االستؿباؿ إلى صيغة الساضي كجعمشي اإلنجيل. آتاني: سيؤتيشي.
 لع يقل: سيؤتيشي الكتاب كيجعمشي نبًيا.لئلشعار بتحقق الػقػع. 

 
 " وجعمشي مبارًكا أيَغ ما كشُت وأوصاني بالربلِة والدكاِة ما دمُت حيِّا " 31سػرة مخيع 19

ـ اعػجاَجو بالشار.  : إذاَصبل العػدَ جعمشي مبارًكا: جعل فيَّ خيًخا كثيًخا. الربلة: مغ   َقػَّ
: مغ الصاعة، ألف الدكاة في المغة : زكاة الساؿ، أك التصيخ مغ الحنػب، أك االستكثارالدكاة

 الشساء كالديادة.
 

 َشِؿيِّا " " وَبخِّا بػالجتي ولع يجعْمشي َجبَّاًرا 32سػرة مخيع 19
في يحيى: "كلع يكغ جباًرا عرًيا".  14آلية يذ لو كالج. في ا(. للع يقل: )َبخِّا بػالجؼَّ  

 : الخاغب في الجنيا.ار: الطالع. الذقيالجبّ 
 

 ويػـَ أمػُت ويػـَ أبعُث حيِّا "" والدبلـُ عميَّ يػـَ ُولجُت  33سػرة مخيع 19
ػـ كسبلـ عميو ي: "15كقاؿ في شأف يحيى في اآلية ىحا في شأف عيدى عميو الدبلـ.  

: أؼ في الجنيا. كيـػ أمػت: يعشي في القبخ. كيـػ يبعث حًيا". يػـ كلجتكلج كيػـ يسػت كيػـ 
ـ في أحػالو كميا: في الجنيا حًيا، كفي القبخ ميًتا، كفي اآلخخة بل: يعشي في اآلخخة. فدأبعث

 مبعػًثا.
 

 ػَؿ الحقِّ الحي ؼيِو َيستخوَف "" ذلظ عيدى بُغ مخيَع ق 34سػرة مخيع  19
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، كالتقجيخ: أقػؿ قػَؿ الحق، )أك )مفعػؿ مصمق( مرجر مؤكجرػب عمى أنو : مشقػؿَ  
عمى أنو خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ )أؼ: ندبتو  : قػُؿ، بالخفع،أقػؿ القػَؿ الحق(. كقخغ 

جاء في اآلية : كْغ، كىػ ما ة هللا لخمقو: كمس(، أؼ3/266و فقط( قػُؿ الحق )السقتزب إلى أمّ 
كالشرارػ بعزيع  !خاء بسعشى الججؿ، فالييػد يقػلػف: ابغ زناس: لعمو مغ الالتالية. يستخكف  35

 !: ىػ ثالث ثبلثةكبعزيع يقػؿ !كبعزيع يقػؿ: ىػ هللا !ابغ هللا يقػؿ:
 

فإنَّسا يقػُؿ لُو ُكْغ " ما كاَف هلِل أْف يتخَح ِمغ ولٍج سبحاَنُو إذا قزى أمًخا  35سػرة مخيع 19
 ؼيكػُف "
".  قادر عمى خمق كل شيء بكمسة "كغفمساذا اإلنكار وهللاخمق هللا عيدى مغ غيخ أب،  

 : تشده عغ الػلج.يخمقو مغ غيخ أب كال أـ. سبحانو إنو كاف قادًرا عمى أف
 

 صخاٌط مدتؿيٌع "  " وإفَّ هللَا ربِّي وربُّكع فاعبجوُه ىحا 36سػرة مخيع 19
أؼ ما أعمستكع : يةابغ عصقاؿ ىحا صخاط مدتؿيع: ىحا تتسة قػؿ عيدى كىػ في السيج.  

بو عغ هللا تعالى مغ كحجانيتو كنفي الػلج عشو كغيخ ذلظ مسا يتشده عشو شخيق كاضح مفس 
: أقرخ مدتؿيع(. مغ دكف إحالة بسعشاهكأبػ حياف كبلىسا )كنقمو الخازؼ  إلى الشجاة كرحستو
 شخيق إلى الجشة.

 
 لمحيَغ كفخوا ِمغ مذيِج يػـٍ عطيٍع "" فاختمَف األحداُب ِمغ بيِشيع فػيٌل  37سػرة مخيع 19

يػـ لع يقل: فاختمفت األحداب.  عيدى أحداًبا متفخقيغ.  : أؼ صاركا في شأفاألحداب 
 لع يقل: فػيل ليع.: يـػ الؿيامة. عطيع

 
 السػَف اليػـَ في ضبلٍؿ ُمبيٍغ "" أْسِسْع ِبيع وأْبِرْخ يػـَ يأتػَنشا لكِغ الط 38سػرة مخيع  19

أسسعيع كما أبرخىع في يـػ الؿيامة، بعج أف كانػا في الجنيا ال يدسعػف كال : ما أؼ 
: أْسِسْع بيع اليػـَ كأْبِرْخ لتعجب. كقج يكػف السخاد ىػ األمخيبرخكف. كىحه الريغة مغ صيغ ا
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: تدسعيع كتبرخىع يـػ الؿيامة! الطالسػف : ليتظ يكػف السعشىكيف ُيرشع بيع يـػ الؿيامة. كقج 
لطالسػف يـػ يأتػنشا )يػـ لكغ الطالسػف اليـػ في ضبلؿ مبيغ: لعل السعشى: بل ا الكافخكف.

 ( في ضبلؿ مبيغ عغ الجشة )قارف السفدخيغ(.الؿيامة
 

 وىع في غفمٍة وىع ال ُيؤمشػَف " " وأنِحْرىع يػـَ الحدخِة إذ ُقِزي األمخُ  39سػرة مخيع  19
: لسػت، أك يـػ الؿيامة. قزي األمخا : يـػ الشجامة عمى ما فات، كىػ يػـيـػ الحدخة 

  كىع في غفمة كىع ال يؤمشػف: جسمتاف حاليتاف.في غفمة: عغ هللا. . قامت الؿيامة
 

 َض وَمغ عمييا وإليشا ُيخجعػَف "" إنَّا نحُغ نخُث األر  40سػرة مخيع 19
 : لمحداب كالجداء.يخجعػف  

 
يًقا نبيِّا " " واذكْخ في الكتاِب إبخاـيَع  41سػرة مخيع 19  إنَُّو كاَف ِصجِّ

 (.)صادؽ :يًقا: صيغة مبالغة لػِصجِّ  القخآف.: : يا دمحم. في الكتابكاذكخ
 

 " إذ قاَؿ ألبيِو يا أبِت ِلَع تعبُج ما ال َيدسُع وال ُيبِرُخ وال ُيْغشي عشَظ شيًئا " 42سػرة مخيع 19
 ال يغشي عشظ: ال يشفعظ.: ِلَع تعبج األصشاـ. يا أبِت: يا أبي. لع تعبج ما ال يدسع 

 
ِبْعشي أْىِجَؾ صخاًشا سػًيا " يا أَبِت إني قج جاءني ِمَغ العمِع ما لع يأِتَظ فاتَّ  43سػرة مخيع  19

" 
أك  : مفعػؿ بو ثاف،جاءني مغ العمع ما لع يأتظ: أؼ مغ الشبػة كالخسالة. صخاًشا 

 إلى صخاط سػّؼ.: أىجؾ مشرػب بشدع الخافس، كالتقجيخ
 

 لذيصاَف كاَف لمخحسِغ َعِريِّا "" يا أبِت ال تعبِج الذيصاَف إفَّ ا 44سػرة مخيع 19
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(. لع يقل: )كاف )عاص(. لع يقل: )إف الذيصاف لمخحسغ عري :: صيغة مبالغة لػاعريِّ  
 عرًيا لمخحسغ(. 

 
َظ عحاٌب ِمَغ  45سػرة مخيع 19  صاِف وليِّا "الخحسِغ فتكػَف لمذي" يا أبِت إنِّي أخاُؼ أْف َيَسدَّ

: قج ا ؼيسدظ عحاب مغ الخحسغ. الخحسغ: إني أخاؼ أف تكػف لمذيصاف كليِّ لعل التقجيخ 
يكػف اختيار ىحه الرفة مدتغخًبا ىشا. لعل ذلظ كاف بدبب كركدىا في اآلية الدابقة. كربسا 

األب في اإليساف باهلل.  اختيخت لتقابل الذيصاف، فالذيصاف ال يخحع. كربسا اختيخت إلشساع
 فكيف يتخؾ الخحسغ كيتبع الذيصاف!

 
ألرجسشََّظ واىجْخني  " قاَؿ أراغٌب أنَت عغ آليتي يا إبخاـيُع لئغ لع تشتوِ  46سػرة مخيع  19

 َمميِّا "
: بالحجارة. قج يدتفاد مغ اآلية أف الخجع أمخه رغب عغ: عكذ )رغب في(. ألرجسشَّظ 

يع أك  ني مميِّا: فارْقشي مجة شػيمة، مغ: أممى: أشاؿ السجة. قاؿ قبمو. اىجخْ قجيع مغ عيج إبخـا
(. كمشو قيل لمسجة الصػيمة: َمبلكة مغ الجىخ. التقجيخ: 178تعالى: "أنسا نسمي ليع" )آؿ عسخاف 

(. الحع ىشا أف األب يصمب مغ ابشو أف يفارقو. رجسشظ كآلمخنظ أف تيجخني مميِّالئغ لع تشتو أل)
 ف بحدغ معاممة األب كلػ كاف كافًخا.كنحغ مأمػرك 

 
 ربِّي إنَُّو كاَف بي َحِؽيِّا "" قاَؿ سبلـٌ عميَظ سأستغفُخ لَظ  47سػرة مخيع  19

يع. كؼيو داللة عمى حدغ معسبلـ عميظ  اممة االبغ لؤلب. سأستغفخ لظ : ىحا قػؿ إبخـا
يع ألبيو إال عغ مػعجة ربي: في مػضع آخخ: " كعجىا إياه فمسا تبيغ لو كما كاف استغفار إبخـا

يع ألكاه حميع" )التػبة  أنو عجك  : (. حؽًيا بي: مكخًما لي. احتفيت بو114تبخأ مشو إف إبخـا
 (.  الغت في إكخامو. فبلف حفّي بفبلف: مبالغ في إكخامو. لع يقل: )كاف حؽًيا بيب
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أال أكػَف بجعاِء ي عدى " وأعتدُلكع وما تْجعػَف ِمغ دوِف هللِا وأدعػ ربِّ  48سػرة مخيع  19
 ربِّي شؿيِّا "

: شؿيِّاأعبج ربي. : كما تجعػف: كما تجعػنو، كما تعبجكنو )انطخ اآلية التالية(. أدعػ ربي 
: قج َشقي يقاؿ لكل مغ أدرؾ أمًخا سعى ؼيو: قج ُسعج بو، كلكل مغ فاتو خائًبا ضائَع الدعي.

ىحه اآلية: عمى لداف ". كفي بجعائظ رب شؿًياعمى لداف زكخيا: "كلع أكغ  4. في اآلية بو
يع. لع يقل: )عدى أال أكػف شؿًيا بجعاء ربي(. أؼ  : عدى أف يدتجيب لي.إبخـا

 
" فمسا اعتدَليع وما َيعبجوَف ِمغ دوِف هللِا وىْبشا لُو إسحَق ويعقػَب وكبًل  49سػرة مخيع 19

 نبيِّا " جعْمشا
: ككبًل جعمشاه. ا في اآلية الدابقة. ككبًل جعمشا( كسلع يقل: )كما تْجعػف مغ دكف هللا 

 : أسخة أنبياء.هللا عػضو عغ أبيو، بػلجيغ نبييغاألب نبي ككبل الػلجيغ نبي. كأف السعشى أف 
 

 يِّا "" ووىْبشا ليع ِمغ رحسِتشا وجعمشا ليع لداَف ِصْجٍؽ َعمِ  50سػرة مخيع  19
يع كإليع  بشا ليع رحسة مغ عشجنا. لداف : كىرحستشاسحق كيعقػب. كىبشا ليع مغ : إلبخـا
: جعمشا ليع ألدشة صادقة تعمي مغ ذكخىع كثشاًء حدًشا. لعل معشى العبارة : ذكًخا جسيبلً صجؽ

 كشأنيع.
 

 " واذكْخ في الكتاِب مػسى إنَُّو كاَف ُمخَمًرا وكاَف رسػاًل نبيِّا  " 51سػرة مخيع  19
يع، كشخع في قرة مػسى. انتيت قرة إ  )راجع  القخآف: كاذكخ: يا دمحم. في الكتاببخـا
غ ري مفخىا. أخمرو هللا كاصصفاه. الخمػص: الت: بفتح البلـ، كقخغ بكد(. ُمخَمًرا41اآلية 

 الذيء كعجـ الذخكة ؼيو. 
 (. لع يقل: )ككاف نبيِّا رسػالً 

 أقػاؿ السفدخيغ:
 ىػ(:817-الفيخكزأبادؼ )
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 .يخبخ عغ هللا تعالى (انَِّبيِّ  ) ،إلى بشي إسخائيل (َكَكاَف َرُسػالً )
*** 

 ىػ(:885-البقاعي )
يشبئو هللا بسا يخيج مغ كحيو ليشبىء بو السخسل  (انبيً )إلى بشي إسخائيل كالؿبط  (ككاف رسػالً )

كاألخخػ  (رسػالً )إلييع، فيخفع بحلظ قجره، فرار اإلخبار بالشبػة عشو مختيغ: إحجاىسا في ضسغ 
ا إال عمى خبخ شتقاقو مغ الشبػة، كبكػف الشبأ ال يصمق عميو غالبً ا مع إفياـ العمػ باصخيحً 

 .كيخبخ باألخبار الجميمة ،ا مقجارهعطيع، فرار السخاد: رسػاًل عاليً 
*** 

 ىػ(:951-أبػ الدعػد )
مع كػنو أخمَز  (رسػالً )كلحلظ ُقّجـ  ،أرسمو هللا تعالى إلى الخمق فأنبأىع عشو (اَكَكاَف َرُسػاًل نَِّبيِّ )

 .كأعمى
*** 

 ىػ(: 1270-األلػسي )
فأنبَأىع عشو سبحانو. كاختار بعزيع أف السخاد مغ كبل  ،أرسمو هللا تعالى إلى الخمق :السخاد"

ألنو قج يخسل  ،اكأف ذكخ الشبػي بعج الخسػؿ لسا أنو ليذ كل مخسل نبيً  ،المفطيغ معشاىسا المغػؼ 
 ."ة أك مكتػب أك نحػىسابعصيّ 
*** 

 ىػ(:1393-ابغ عاشػر )
مع أف الخسػؿ بالسعشى الذخعي أخز مغ الشبي، فؤلف الخسػؿ ىػ  (رسػالً )عمى  (انبيً )عصف 

ا، كأما الشبي فيػ السشّبأ بػحي فبل يكػف الخسػؿ إال نبيً  ،السخسَل بػحي مغ هللا ليبمغ إلى الشاس
كليذ رسػاًل، فالجسع بيشيسا  )نبي(، مغ هللا كإف لع يؤمخ بتبميغو، فإذا لع يؤمخ بالتبميغ فيػ نبيء

 (.رسػالً )تأكيج لػصف  (انبيً )ا، فقػلو ا قػيً ىشا لتأكيج الػصف، إشارة إلى أف رسالتو بمغت مبمغً 
 أقػؿ: 

 اعي مفرل.يخكزأبادؼ جيج كمخترخ، ككبلـ البقكبلـ الف
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 وهللا أعمع.
 

ْبشاُه نجيِّا "ِر األيسِغ " وناديشاُه ِمغ جانِب الصػ  52سػرة مخيع  19  وقخَّ
بشاه نجيِّا :: صفة لػالصػر: اسع جبل. األيسغ  : أدنيشاه لمسشاجاة. مأخػذ مغ "جانب". قخَّ

ػة، بسعشى االرتفاع. مدتسج مغ الشجاة، أك مغ الشج لتي ال تكػف إال في الخمػة، كقيل:الشجػػ ا
 : جعمشاه نجًيا مقخًبا إليشا.كلعل السعشى

 
 " ووىْبشا لُو ِمغ رحسِتشا أخاُه ىاروَف نبيِّا "  53سػرة مخيع 19

يع. نبيِّا: حاؿ مغ "أخاه  ىاركف ". ىشا أخػاف نبياف. كىشاؾ ابشاف نبياف مع أبييسا إبخـا
 (.51نبي، مػسى نبي رسػؿ )راجع اآلية 

 
 وكاَف رسػاًل نبيِّا "" واذكْخ في الكتاِب إسساعيَل إنَُّو كاَف صادَؽ الػعِج  54سػرة مخيع 19

 .51راجع اآلية  (.لع يقل : )ككاف نبًيا رسػالً  القخآف.كاذكخ: يا دمحم. في الكتاب :  
 

 ِة وكاَف عشَج ربِِّو َمخضيِّا "" وكاَف يأمُخ أىَمُو بالربلِة والدكا 55سػرة مخيع 19
"كاجعمو ربِّ  في شأف يحيى: 6في اآلية : قػمو. : بجأ بأىمو قبل قػمو. كقيل: أىموأىمو 
 (.يقل: )ككاف مخضًيا عشج ربو ". لعَرِضيِّا

 
يًقا نبيِّا " " واذكْخ في الكتاِب إدريَذ  56سػرة مخيع 19  إنَُّو كاَف ِصجِّ

يع: " 41في اآلية القخآف. : : يا دمحم. في الكتابكاذكخ   كاذكخ في الكتابفي شأف إبخـا
يع إنو كاف صجيقِّا نبيِّا  ".إبخـا

 
 ميِّا "" ورفعشاُه َمكاًنا عَ  57 سػرة مخيع19



1185 

 

: إدريذ أكؿ مغ أعصي الشبػة مغ كلج آدـ، كأكؿ مغ مكانة عالية. قاؿ بعس العمساء 
كأكؿ مغ كضع األكزاف كالسكاييل خّط بالقمع، كأكؿ مغ اتخح الدبلح كجاىج في سبيل هللا، 

 (.  2/529)تفديخ الساكردؼ 
 

ـَ ومسَّغ حسْمشا مَع " أولئَظ الحيَغ أنعَع  58سػرة مخيع  19 هللُا عمييع ِمَغ الشبييَغ ِمغ ُذريِة آد
وا نػٍح وِمغ ُذرية إبخاـيَع وإسخائيَل ومسَّغ َىَجيشا واجتبْيشا إذا ُتتَمى عمييع آياُت الخحس ِغ َخخُّ

ًجا وُبِكيِّا "  ُسجَّ
: تبيشاػال ذلظ النقخض ابغ آدـ. إسخائيل: يعقػب. اج: لأكلئظ: السحكػركف. حسمشا مع نػح 

 التقجيخ: ىجيشاىع كاجتبيشاىع. لع يقل: )إذا تتمى عمييع آياتشا(.  اصصفيشا.
 ًجا بكًيالع يقل: سجّ 

 فييا قػالف عشج السفدخيغ:بكًيا: 
 . باكيغ، جسع: باؾٍ  -
  .كقيل: البكّي: البكاء -

 ًجا بكًيا. لع يقل: سجّ 
 ًجا كبكػا بكًيا.التقجيخ: ما قالو ابغ عصية: خّخكا سجّ 

 وهللا أعمع.
*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:
 الصبخؼ:

  )...(. ا كىع بػاكػف، كالُبِكّي: جسع بػاؾٍ جً يقػؿ: خّخكا سجّ  (َكُبِكيِّا)
 كقج يجػز أف يكػف البكّي ىػ البكاء بعيشو. 

*** 
 ىػ(: 546-ابغ عصية )

  .اكبكػا بكيً  :التقجيخ ،فخقة: ىػ مرجر بسعشى البكاء ت، كقال)...( قالت فخقة: ىػ جسع باؾٍ  
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كىػ مرجر عمى ىحه القخاءة ال يحتسل  ،ا " بكدخ الباءكقخأ ابغ مدعػد كيحيى كاألعسر " كبكيً 
 .غيخ ذلظ

*** 
 ىػ(: 951-أبػ الدعػد )

 .ساججيغ باكيغ :أؼ (،كاخخّ )حاالف مغ ضسيخ  :اا كُبكيً سّججً 
 ىػ(.880-ىػ، كابغ عادؿ 875-ىػ، كالثعالبي 756-)كانطخ تفديخ الدسيغ الحمبي 

 
" فخمَف ِمغ بعِجىع َخْمٌف أضاعػا الربلَة واتَّبعػا الذيػاِت فدػَؼ يمَقػَف  59سػرة مخيع  19

 َغيِّا "
خط في تػبة خز الربلة بالحكخ ألىسيتيا، بل إف تخؾ الربلة كإضاعتيا كفخ، ألنو شَ  

الجيغ كالعمع  : كىحا أمخ سيء جًجا في(. اتبعػا الذيػات321ُمزيِّعيا اإليساف )أنسػذج ص 
 كالبحث العمسي. ؼيجب تغميب الحقائق كالحقػؽ عمى الغخائد كالذيػات.

: لتدكيغ إذا كاف ِمغ غيخ أىمو. أك: بفتح البلـ إذا خمفو َمغ كاف ِمغ أىمو، كباخمف 
: عقب سػء. قاؿ الشحاس: الخَمف ح، كالتدكيغ إذا كاف في الحـ، أؼبالفتح إذا كاف في السج

غ البلـ : جعل هللا ؼيظ خمًفا مغ أبيظ. أما الخْمف بتدكييدتعسل لمجيج، كسا يقاؿيظ البلـ بتحخ 
 :(، كسا قاؿ لبيج2/731فبل يدتعسل إال لمخدؼء )معاني القخآف لمشحاس 

 كبقيُت في َخْمٍف كجمِج األجخبِ    ذىَب الحيَغ ُيعاُش في أكشاِفيع       
 : ضبلاًل، أؼ جداء الغي.غًيا 

 
" إال َمغ تاَب وآمَغ وعِسَل صالًحا فأولئَظ يجخمػَف الجشَة وال ُيطمسػَف شيًئا  60سػرة مخيع 19

" 
قاؿ ابغ عصية: إال: استثشاء يحتسل  .استثشاء مترل، أك مشقصع بسعشى: لكغإال:  

ظ يجخمػف الجشة كال إال مغ تابػا كآمشػا كعسمػا صالًحا فأكلئلع يقل: ) االتراؿ كاالنقصاع.
 (.لع يقل: )فيؤالء يجخمػف . (يطمسػف شيًئا
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 إنَُّو كاَف وعُجُه َمأتيِّا " " جشَّاِت َعْجٍف التي َوعَج الخحسُغ عباَدُه بالغيِب  61سػرة مخيع  19

اآلية الدابقة مشرػب. كعج الخحسغ: كعج الخحسغ بيا. " في جشات: بجؿ مغ "الجشة 
 (.)إف كعجه كاف مأتًيا تًيا. لع يقل:: آمأتًيا: عمى بابو، أك: مفعػؿ بسعشى فاعل، أؼ

 
 يع رزُقيع فييا ُبكخًة وعذيِّا "" ال يدسعػَف فييا َلغًػا إال سبلًما ول 62سػرة مخيع  19

لكغ يدسعػف  : لكغ. أؼالمغػ: الكبلـ الفارغ، أك القبيح. إال: بسعشىفييا: في الجشة.  
 : صباًحا كمداًء، في كل كقت.سبلًما. بكخة كعذًيا

 
 ِمغ عباِدنا َمغ كاَف تؿيِّا " تمَظ الجشُة التي ُنػِرثُ  " 63سػرة مخيع  19

 (. لتي نػرث مغ كاف تؿًيا مغ عبادناتمظ الجشة انػرث : نػرثيا. لع يقل: ) 
 

ُؿ إال بأمِخ ربَِّظ لُو ما بيَغ أيجيشا وما خمَفشا وما بيَغ  64سػرة مخيع  19 ذلَظ وما " وما نتشدَّ
 كاَف ربَُّظ َنِديِّا "

يغ سألو عغ احتباس جبخيل عميو الدبلـ لخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، ح ىحا كبلـ 
: أؼ ليذ ىحا الػحي. لع يقل: )كما بيشيسا(. لع يقل: )ما بيغ ذلظ كذلظ(. كما كاف ربظ ندًيا

 التأخخ في الػحي عغ ندياف ألف هللا ال يشدى. 
 

عبادتِو ىل تعمُع لُو فاعُبْجُه واصصِبْخ ل" ربُّ الدسػاِت واألرِض وما بيَشيسا  65سػرة مخيع  19
 َسِسيِّا "
الدسػات "ربُّظ" آخخ اآلية الدابقة مخفػع، أك: خبخ مبتجأ مححكؼ.  :رب: بجؿ مغ 

: اصبخ. سسًيا: مغ يدسى باسسو: هللا. لع يقل: )كاصصبخ اصصبخبالجسع، كاألرض بالسفخد. 
(. ىػ هللا كالخحسغ ال سسًيا لو ىل تعمعف الربخ جدء مغ العبادة. لع يقل: )أل ،عمى عبادتو(

 ى بو غيخه. ىشاؾ أسساء كصفات اختز بيا سبحانو.يدسّ 
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 ما ِمتُّ َلدػَؼ ُأخَخُج حيِّا "" ويقػُؿ اإلنداُف أئحا  66سػرة مخيع 19

خخج: مغ القبخ. ُأخخج حيِّا: ُأبعث. لع يقل: اإلنداف: الكافخ. استفياـ إنكارؼ. أُ  
 (. )فمدػؼ

 
 " أَوال يحكُخ اإلنداُف أنَّا خمقشاُه ِمغ َقْبُل ولع يُظ شيًئا " 67مخيع سػرة 19

 ندتصيع : الكافخ. لساذا التعجب كاإلنكار؟ لقج خمقشا اإلنداف مغ عجـ، أفبلاإلنداف 
غ خمق أفميذ قادًرا عمى (. أؼ مَ إحياءه مغ ججيج! لع يقل: )خمقشاه قبُل(. لع يقل: )كلع يكغ شيًئا

 اإلعادة؟
 

 خنَّيع حػَؿ جيشََّع ِجثيِّا " " فػربَِّظ لشحذخنَّيع والذياشيَغ ثع لُشحِز  68سػرة مخيع  19
: اسع يغ عبجكىع. كؼيو تحقيخ ليع. جيشع: اسع مغ أسساء الشار. كقيل: الحكالذياشيغ 

: اسع ألعمى مػضع في الجشة. جثيِّاألعسق مػضع في الشار، في مقابل الفخدكس الحؼ ىػ 
 .جشاس الحْع: )لشحذخنيع( )لشحزخنيع( الخَُّكب.باركيغ عمى 

 
 يع أشجُّ عمى الخحسِغ ِعِتيِّا "" ثع َلَشْشِدَعغَّ ِمغ كلِّ شيعٍة أيُّ  69سػرة مخيع  19

(. قاؿ األخفر: كقج نربيا 160في قخاءة أخخػ بالفتح: أيَّيع )معاني الحخكؼ ص   
، كىي ؾياس )معاني القخآف  . كمغ ضعَّ : ىػأ مححكؼ تقجيخه(. أشج: خبخ مبتج1/203قـػ

 "." في محل نرب فعل: "نشدعغّ )رفع( فإف جسمة: "أيُّيع أشجُّ 
مو الشبّػ عغ شاعة اآلمخ. لع : السبالغة في ركػب السعاصي، كأصعتًيا: عرياًنا. الُعتػّ  

(. كالسعشى أنشا سشأخح مغ كل جساعة أعتاىا، لشجخمو جيشع يقل: )أييع أشج عتًيا عمى الخحسغ
 قبل غيخه، كسا سيتزح مغ اآلية التالية.

 
 الحيَغ ىع أوَلى ِبيا ِصِميِّا "" ثع لشحُغ أعمُع ب 70سػرة مخيع  19
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: أدخمتو فييا لتقػيسو. صميت الذاة: اساة لحخِّىا. صميت العػد بالشاردخػاًل، أك مق 
 جيشع.أكلػيات دخػليع في تختيب شػيتيا، فيي َمْرميَّة. السعشى أنشا نحغ أعمع ب

 
 عمى ربَِّظ َحْتًسا َمقِزيِّا " " وإْف مشكع إال وارُدىا كافَ  71سػرة مخيع  19

: كما مشكع أحج إال كاردىا عمى محىب البرخييغ، أك كما مشكع إال مغ ىػ كاردىا أؼ 
 : محىب الكػفييغ. كانطخ قػلو تعالىعمى 

 (.159اب إال ليؤمشغَّ بو قبل مػتو" )الشداء " كإْف مغ أىل الكت -
" )الرافات " كما مشا إال -  (.164 لو مقاـ معمـػ

 : أمًخا حتسًيا ال فكاؾ مشو.: رؤية أك دخػاًل. حتًسا مقزًياكاردىا
 

ي الحيَغ اتَقػا وَنحُر الطالسيَغ فييا ِجثيِّا "  72سػرة مخيع 19  " ثع ُنَشجِّ
 

. لع يقل: )الحيغ اتقػا : قعػًدا عمى الخكبنشجي: نشجي مشيا. الطالسيغ: الكافخيغ. جثيِّا 
مشيع(. لع يقل: )كنحر اآلخخيغ فييا جثًيا(. الحيغ اتقػا: الحيغ آمشػا. الطالسيغ: الكافخيغ. لع يقل: 

 (.)ثع نشجي الستقيغ(. لع يقل: )كنحر الحيغ ضمسػا
 

خيقيِغ " وإذا ُتتمى عمييع آياُتشا بيشاٍت قاَؿ الحيَغ كفخوا لمحيَغ آمُشػا أيُّ الف 73سػرة مخيع 19
 خيٌخ َمقاًما وأحدُغ َنِجيِّا "  

 
كاحج، كىػ السجمذ. قاؿ  (. الشادؼ كالسشتجػ كالشجّؼ بسعشى: نادًيا، مجمًدا )في الجنيانجًيا 

(. انطخ إلى الكافخيغ إالـَ نطخكا؟ نطخكا إلى الجنيا كلع يشطخكا 17تعالى: "فميجُع نادَيو" )العمق 
 الجنيا كلع يشطخكا إلى مقامات اآلخخة. لعميع يتيكسػف.إلى اآلخخة. نطخكا إلى مقامات 



1191 

 

الكافخكف ىشا يعخضػف عغ آيات القخآف، كيجعػف السؤمشيغ الفقخاء إلى السقارنة بيغ حالتيع 
االقترادية كاالجتساعية كحالة الكفار. فالكفار أثخياء، عيذيع أفزل، كمكانتيع أعمى، كىع 

 ًجا كأعػاًنا كخجًما. أحدغ مدكًشا كمشتجػ كمجمًدا، كأكثخ جش
 

 َقخٍف ىع أحدُغ أثاًثا وِرئًيا "" وكع أىمكشا َقبميع ِمغ  74سػرة مخيع  19
سشة. أحدغ:  100لسقتخنػف في كقت كاحج. قاؿ بعزيع: : الجساعة اة، كأصمو: أمّ قخف  

: الستاع، السفخكشات. كىػ مغ السرصمحات السحاسبية التي تشجرج تحت األصػؿ مشيع. األثاث
: السخأػ، السشطخ. يشبو هللا ىشا إلى أف ىحا السدتػػ السعاشي ابتة القابمة لبلىتبلؾ. الخئيالث

 لمكفار قابل لئلىبلؾ في كل لحطة، كالتاريخ مميء بالتجارب، كلكشيع غافمػف أك متغافمػف.
   

ا حتى إذا رأو  75سػرة مخيع  19 ا ما " ُقْل َمغ كاَف في الزبللِة فميسُجْد لُو الخحسُغ َمجِّ
 ُيػَعجوَف إما العحاَب وإما الداعَة فديعمسػَف َمغ ىػ شٌخ مكاًنا وأضعُف جشًجا "

(. عمى 3/132( عمى الخبخ )اإلتقاف يسّج، كىػ مغ باب إشبلؽ الصمب )األمخ أؼ: 
القارغ أف يتشبو إلى ىحه الفشػف التعبيخية. معشى اآلية أف أىل الزبلؿ قج يسج هللا ليع في الخزؽ 

حتى يترػركا أنفديع أنيع في أحدغ حاؿ، كلكغ عشجما يخكف عحاب الجنيا أك عحاب كثيًخا، 
ا. كىحا تيجيج ليع ككعيج. لع يقل: )حتى اآلخخة فديخكف عشجئح مغ ىػ أضعف مكانة كأقل أنرارً 

الزبللة فميسجد ليع الخحسغ مًجا(. لع يقل:  قل مغ كانػا فيإذا رأػ ما يػعج فديعمع(. كلع يقل: )
 : الؿيامة كما فييا مغ عحاب أخخكؼ.)فديعمسػف مغ ىع شخ مكاًنا(. العحاب: في الجنيا. الداعة

 
" وَيديُج هللُا الحيَغ اىتَجوا ُىًجى والباؾياُت الرالحاُت خيٌخ عشَج ربَِّظ ثػاًبا  76سػرة مخيع 19

ا "  وخيٌخ َمَخدِّ
ا: الباؾيات الرالحاتديج الحيغ اىتجكا ىجػ. أؼ القخآف ي  : األعساؿ الرالحة الباؾية. مخدِّ

 مخدكًدا، عاؾبة. كالسخدكد مغ السرصمحات االقترادية، وهللا يخاشبيع بمغة االقتراد كالتجارة.
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 وقاَؿ ألوَتيغَّ مااًل وولًجا " " أفخأيَت الحي كفَخ بآياِتشا  77سػرة مخيع 19
 (.46الكيف قجـ الساؿ عمى الػلج )راجع: الساؿ كالبشػف، ا. : في الجنيألكتيغ 

 
 ـِ اتَّخَح عشَج الخحسِغ عيًجا "" أشَّمَع الغيَب أ 78سػرة مخيع 19

دة االستفياـ، فحىبت ألف الػصل )معاني القخآف : اشمع، دخمت عمييا ىسأشمع: أصميا 
: أخح مغ الخحسغ عيًجا(. لع يقل: )أشمع عمى الغيب(. اتخح عشج الخحسغ 2/404لؤلخفر 

عة إال مغ اتخح عشج الخحسغ ال يسمكػف الذفا: "87ة عيًجا. كردت ىحه العبارة أيًزا في اآلي
 ".عيًجا

 
ا "" كبل سشكتُب ما يقػُؿ ونَ  79سػرة مخيع  19  ُسجُّ لُو ِمَغ العحاِب َمجِّ

"، ىشاؾ السجُّ مغ : "فميسجد لو الخحسغ مًجا75ع كالدجخ. قارف قػلو في اآلية : لمخدكبل 
 : سشكتب ما يقػؿ كنحاسبو عميو.اآليةالخزؽ، كىشا السجُّ مغ العحاب. معشى 

 
 خثُو ما يقػُؿ ويأتيشا َفْخًدا "" ون 80سػرة مخيع 19

سيسػت كنخث مالو ككلجه، كسيأتي يػـ الؿيامة كحجه ال ماؿ  ما يقػؿ: أؼ الساؿ كالػلج. 
 ، سيتخكيع جسيًعا كيأتي كحجه!بيعَ  عػاف أف ال يغتخّ كال كلج. فعمى مغ لو أمػاؿ كأكالد كأ 

 
  آليًة ليكػُنػا ليع ِعدِّا "" واتَّخحوا ِمغ دوِف هللاِ  81سػرة مخيع 19

: أصشاًما مغ البذخ أك مغ الحجخ. كما أكثخ مغ يتعدز كيتقػػ آليةلع يقل: كاتخح.  
، بجؿ أف ي  (.ػنػا عًدا ليعتعدز باهلل القػؼ العديد. لع يقل: )ليكبكبار القـػ

 
ا " " كبّل سيكفخوَف بعب 82سػرة مخيع 19  ادِتيع ويكػنػَف عمييع ِضجِّ

  !ليع عًدا، بل سيكػنػف أعجاًء ليعسيكفخ األصشاـ بعبادة ىؤالء السذخكيغ، كلغ يكػنػا  
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 عمى الكافخيَغ َتؤزُّىع أزِّا " " ألع تَخ أنَّا أرسْمشا الذياشيغَ  83سػرة مخيع  19
 .و، حّخكو، نّذصه، حّفد و، شّجعودفعأزه: 

 
ِت أبمغ. أزَّ  : األزّ أَخػاف. كقيل كاليدّ  زعاًجا. األزّ تغخييع إغخاًء، أك تغػييع إغػاًء، أك تدعجيع إ

( عغ معشاه. كما أكثخ ما يانيا. كىحا المفع يعبِّخ صػتو )جخسو: إذا ُسسع غمالِقْجُر تئد أزيًدا
لع أجج أحجا مغ  السعشى: أًزا كثيًخا. أًزا: مفعػؿ مصمق. ندسع اليـػ أزيد الذياشيغ كأتباعيع!

 !السفدخيغ يذخح كضيفة ىحا التأكيج بالسفعػؿ السصمق
 في مػضع آخخ:

 .64اإلسخاء ( كاستفدز مغ استصعت مشيع برػتظ)
 استفده كأزه: بسعشى كاحج.

 
ا " 84سػرة مخيع 19  " فبل َتعجْل عمييع إنَّسا َنُعجُّ ليع َعجِّ

: ال تعجل، إف مػعجىع محجد، كقخيب، كلع تبق مشو إال أياميع، أك أنفاسيع. السعشىنعج  
 ا: مفعػؿ مصمق، لعل التقجيخ: عًجا قميبًل!عجً  أياـ معجكدة.

 
 الستقيَغ إلى الخحسِغ وْفًجا " " يػـَ َنحُذخُ  85سػرة مخيع 19

عغ السؤمشيغ  : السؤمشيغ. في القخآف يتع التعبيخيـػ نحذخ: يـػ الحذخ. الستقيغ 
 كفًجا: حاؿ.: مغ البذخ الحيغ يفجكف مكخميغ. ختمفة، ككحلظ عغ الكافخيغ. كفًجابأكصاؼ م

 
 السجخميَغ إلى جيشَع ِوْرًدا " " وندػؽُ  86سػرة مخيع  19

: قرج الساء، ثع إلبل التي تخد الساء. أصل الػركد: عصاًشا كاالسجخميغ: الكافخيغ. كرًدا 
ا: كردً  اتداًعا. فالستقػف يأتػف بذًخا مكخميغ، كالكفار يأتػف كالبيائع مدػقيغ.استعسل في غيخه 

 حاؿ.
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 َمغ اتخَح عشَج الخحسِغ َعيًجا "" ال يسمكػَف الذفاعَة إال  87سػرة مخيع 19
: لكغ، استثشاء يع، كال يسمكػف مغ يذفع ليع. إال: بسعشىال يسمكػف الذفاعة ألنفد 

: "أـ اتخح عشج 78السؤمغ، يذفع لو. قارف اآلية  خحسغ عيًجا، كىػمشقصع. أؼ مغ اتخح عشج ال
 ".الخحسغ عيًجا

 
 َولًجا " " وقالػا اتخَح الخحسغُ  88سػرة مخيع 19

ديخ ابغ هللا، أك أف السديح ابغ هللا، أك : مشيع مغ زعع أف عُ قالػا: أؼ الكفار كالسذخكػف  
 السبلئكة بشات هللا!

 
ا "" لقج  89يع سػرة مخ  19  جئُتع شيًئا إدِّ

(. الدسػات كال األرض كال الجباؿ )كسا في اآلية التالية : مشكًخا، فطيًعا، ال تحتسموأؼ 
ِت الشاقة: يقمخ إدّ جاء بأ َعْت ع ؼيو جمبة كصياح. أدَّ لع  : الجَمبة.أنيَشيا تخجيًعا شجيًجا. األديج : رجَّ

 يقل: لقج جاءكا شيًئا إًدا.
 

ا " " تكادُ  90سػرة مخيع 19  الدسػاُت يتفصَّْخَف مشُو وتشذقُّ األرُض وَتِخخُّ الجباُؿ َىجِّ
التقجيخ: تشذق كتشذق: مشو.  ا.لعل التقجيخ: يتفصخف مشو تفصخً  يتفصخف: يترجعغ. 

ا: لعل التقجيخا. األرض شقً  لعل التقجيخ: تشذقّ األرض مشو.  الجباؿ  : كتخخُّ تخّخ: تدقط. ىجِّ
ا. الدسػات: بالجسع.  ىًجا: حاؿ، أك مفعػؿ مصمق. التقجيخ: كتخّخ الجباؿ مشو ىًجا. كتشيّج ىجِّ

: بالسفخد، كلع تخد في القخآف مجسػعة. الحع في ىاتيغ اآليتيغ كيف أف الكبلـ الفاسج األرض
يفعل كل ىحا، فسا بالظ بالعسل الفاسج؟ كعمى العكذ كيف إذا كاف الكبلـ صالًحا كالعسل 

 كمو يخحب بيسا كيشدجع معيسا كال يحجث تشافخ كال نفػر كال نداع كال آثار سيئة.صالًحا؟ الكػف 
 

 " أْف دَعػا لمخحسِغ وَلًجا " 91سػرة مخيع 19
  ، ليبشي عمييا اآلية التالية.88كخر فحػػ اآلية  
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 ىػ(:538-قاؿ الدمخذخؼ )

  :ثبلثة أكجو (َأف َدَعْػا)في 
 )...(.ا بجاًل مغ الياء في مشو أف يكػف مجخكرً  -
 )...(.ا ألف دعػا، جً ى :بتقجيخ سقػط البلـ كإفزاء الفعل، أؼ )مفعػؿ ألجمو( اكمشرػبً  -
غا، أؼ ىجّ ا بأنو فاعل ىجِّ كمخفػعً  -  .ىا دعاء الػلج لمخحسَٰ

 )كنقمو الخازؼ بجكف إحالة(.
 كأضاؼ بعزيع أكجًيا أخخػ، مشيا:

 تقجيخه: السػجب لحلظ دعاؤىع. كحا قجره أبػ البقاء.خبخ مبتجأ مححكٍؼ،  -
ىػ(، 754-ىػ(،  كأبا حياف )710-ىػ(، كالشدفي )660-ىػ(، كالخازؼ )538-انطخ الدمخذخؼ )
 ىػ(.951-ىػ(،  كأبا الدعػد )880-ىػ(، كابغ عادؿ )756-كالدسيغ الحمبي )

*** 
 مبلحطة:

 ىًجا: كتبت بالخصأ: ىحا، في بعس كتب التفديخ.
 

 يشبغي لمخحسِغ أف يتخَح ولًجا " " وما 92سػرة مخيع 19
 فالبذخ يتخحكف الػلج لحاجتيع إليو، وهللا مدتغٍغ عغ كل ىحا. يحتاج إليو الشاس كال 

(. الػلج يتقػػ بو اإلنداف عمى االستسخار في يحتاج إلى أحج، كالكّل عباده )كسا في اآلية التالية
ككل ىحا ال حاجة  بو، فيػ غشي عغ كل شيء، ككل الشدل، كعمى السعػنة في األعساؿ، 

 شيء محتاج إليو كفقيخ إليو.
 

 واألرِض إال آتي الخحسِغ عبًجا "" إْف كلُّ َمغ في الدسػاِت  93سػرة مخيع 19
نياية السصاؼ كميع أؼ يـػ الؿيامة. فسغ ال يعبجه في الجنيا فديعبجه في اآلخخة. كفي  

 : الكل عبيجه. كىػ كحجه ال شخيظ لو كال نطيخ كال كلج.يةعبيج . إْف: ما. معشى اآل
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ا " 94سػرة مخيع 19 ىع َعجِّ  " لقج أحراىع وَعجَّ

: عمع اإلحراء، كىػ العمع الحؼ ييتع في الدسػات كاألرض. كمشو أحرى كل مغ 
 كتفديًخا. كفي اآلية جاء لفع )اإلحراء( بسعالجة البيانات العجدية جسًعا كعخًضا كتحميبلً 

ا)العّج(. الحع في التعخيف: "البيانات العجدية"، كفي اآلية: "ك عًجا: مفعػؿ مصمق.  ."عجَّىع عجِّ
 لعل التقجيخ: أحراىع إحراًء. لع يبيغ السفدخكف كجو التأكيج بيحا السفعػؿ السصمق!

 
 يِو يػـَ الؿيامِة َفخًدا "" وكمُّيع آت 95سػرة مخيع 19

يغتخَّ الكفار كأصحاب الساؿ كالجاه كالجشج كالخجـ  فبل ماؿ كال كلج كال نريخ. فبل 
كالحذع. ىحه اآلية تػحي بالسدؤكلية الفخدية، دكف إىساؿ السدؤكلية الجساعية، ألف حًطا مغ 

كاحج آتيو يـػ الؿيامة  ككلخل في السدؤكلية الفخدية. لع يقل: )ىحه السدؤكلية الجساعية يج
 (.فخًدا(. أك )ككل مشيع

 
ا " 96سػرة مخيع 19  " إفَّ الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت سيجعُل ليع الخحسُغ ُودِّ

ا  : مغ هللا يحبب بيع السبلئكة، أك مغ الشاس. أؼ كعمى العكذ فإف الحيغ كفخكا كدِّ
كدا: في الجنيا أـ في اآلخخة؟  كعسمػا الديئات لغ يكػف ليع أؼ كّد، بل سيكػف ليع عحاب شجيج.

)...(،  ىحه اآلية كصف لحاؿ السؤمشيغ يـػ الؿيامة: بغ عاشػرقاؿ اقػالف عشج السفدخيغ. 
 .بأف هللا يجعل ليع محّبة في قمػب أىل الخيخ اكُفّدخ أيًز 

 
َخ بِو الست 97سػرة مخيع  19 خناُه بمدانَظ لتبذِّ ا "" فإنَّسا يدَّ  قيَغ وُتشِحَر بو قػًما ُلجِّ

ا  ألجُّ بالباشل كشجيجؼ الكفخ. قاؿ تعالى: ": شجيجؼ الخرػمة يدخناه: أؼ القخآف. لجِّ
سؤمشيغ، كنحارة : عجك لجكد. فالقخآف بذارة لم(. المجد: شجة الخرػمة. كمشو204الخراـ" )البقخة 

 (.لمكافخيغ. لع يقل: )كتشحر بو الكافخيغ
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 ِرْكًدا "ِمغ أحٍج أو تدسُع ليع " وكع أىمْكشا قبَميع ِمغ َقخٍف ىل ُتِحذُّ مشيع  98سػرة مخيع  19
: ال مغ صػت أكحخكة. كنحغ نقػؿ اليػـ : صػًتا خؽًيا، أك ما ال يفيعقخف: أمة. ِركًدا 

 : ال حذ كال إنذ.نذ كال حذ. أكإ
كىحا مغ ركائع القخآف في حدغ اختتاـ الدػرة برػرة بالغة التأثيخ. أال تخػ كيف يبقى  

ة؟ سيبقى يتحدذ األشخاص القمب بيا مذغػاًل لسجة شػيمة بعج سساعيا في ختاـ الدػر 
 كاألصػات كمريخ الكافخيغ! 

 
*** 
 / سػرة شو 20
 " شو " 1سػرة شو 20

حخفاف ىجائياف مقصعاف في آية مدتقمة. يخاد مشيسا التحجؼ كاإلعجاز، لكغ لساذا اختيخ  
 ىحاف الحخفاف دكف غيخىسا؟ هللا أعمع.

 
  ا أندلشا عميَظ القخآَف لَتذقى "" م 2سػرة شو 20

: لتتحسل أكثخ مسا يسكشظ تحسمو، كيؤيج ىحا السعشى لتدعج. كيسكغ أف يكػف السعشىبل  
 اآلية التالية.

 
  " إال تحكخًة لَسغ َيخذى " 3شو سػرة 20

فمعمظ باخٌع نفَدَظ (. "8ما أندلشاه إال تحكخة. "فبل ُتحىْب نفَدظ عمييع حَدخاٍت" )فاشخ  
 (. فسغ ال يخذى ال تشفع معو التحكخة.6ًفا" )الكيف لع ُيؤمشػا بيحا الحجيِث أسَ  عمى آثارىع إف

 
 األرَض والدسػاِت الُعَمى " " تشديبًل مسَّغ خمقَ  4سػرة شو 20



1197 

 

ع تخد مجسػعة : بالسفخد، كلاألرضتشديبًل: بجؿ مغ )تحكخة(، كىشاؾ أكجو إعخابية أخخػ.  
: مىألرض(. العُ كا مىعُ يبًل مسغ خمق الدسػات التشد في القخآف. الدسػات: بالجسع. لع يقل: )

 العالية.
 

 " الخحسُغ عمى العخِش اسَتػى " 5سػرة شو  20
 خبخ مبتجأ مححكؼ، تقجيخه: ىػ الخحسغ.الخحسغ:  

، كالكيف مجيػؿ، كاإليساف بو كاجب، ل اإلماـ مالظ عغ ىحه اآلية فقاؿسئ : االستػاء معمـػ
ؿ، فميذ في أىل الدشة مغ الكبلـ بالقبػ : كقج تمقى الشاس ىحا كالدؤاؿ عشو بجعة. قاؿ ابغ تيسية

، قانػف التأكيل ص 13/309سية اإلكميل في الستذابو كالتأكيل، ضسغ فتاكػ ابغ تييشكخه )
666.) 

 
 " لُو ما في الدسػاِت وما في األرِض وما بيَشيسا وما تحَت الثَخى " 6سػرة شو  20

: تحت األرض مغ ت الثخػ : التخاب. ما تحالثخػ الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
معادف ككشػز. يخػ زغمػؿ الشجار أف الثخػ لفع مدتسج مغ الثخاء، كفي ىحا إشارة إلى ثخاء 
قصاع التخبة بسختمف مجسػعات الشباتات الجؾيقة، مثل البكتخيا كالفصخيات كالصحالب كحبػب 

ػانات الستبايشة األحجاـ المقاح كغيخىا، كمغ البقايا الستفتتة لمشباتات الكبيخة، كمغ بقايا الحي
كالرفات، مسا يثخؼ التخبة بالسػاد العزػية كيجعميا صالحة لمدراعة. كحلظ في اآلية إشارة إلى 

لسيسة السػجػدة ؼيسا تحت الثخػ )قزية اإلعجاز العمسي ص العجيج مغ الثخكات السعجنية ا
 (.تعالى. لع يقل: )كما تحت األرض(. فالسمظ السصمق  207

 
 فإنَُّو يعمُع الدخَّ وأخَفى " " وإْف تجيْخ بالقػؿِ  7ة شو سػر  20

(. 253دخ؟ حجيث القمب، أك حجيث الشفذ )تشػديو القخآف ص ما الحؼ ىػ أخفى مغ ال 
ع : ما أضسخه في نفدو، كل"فىأخ"حجث بو اإلنداف غيخه في الدخ. ك : الدخ ماقاؿ ابغ عباس
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ػ أخفى مغ الدّخ. كأف معشى اآلية: ال كما ى : يعمع الدخّ يحجث بو غيخه. يعمع الدخ كأخفى
 : إف تجيخ أك ال تجيخ فيػ سػاء، ألف هللا يعمع الجيخ كالدخ مًعا.تجيخ بالقػؿ. أك

 
 إال ىَػ لُو األسساُء الحدَشى " " هللُا ال إلوَ  8سػرة شو 20

ككل اسع ى بو نفدو. ي هللا إال بسا سسّ : أسساء هللا كميا حدشى، كال ندسّ ألسساء الحدشىا 
 مغ أسساء هللا حدغ، بل ال أحدغ مشو.

 
 " وىل أتاَؾ حجيُث مػسى " 9ة شو سػر 20

 استفياـ مذػؽ لمجخػؿ في قرة مػسى. 
 

َبٍذ أو " إذ رأى ناًرا فقاَؿ ألىمِو امُكثػا إنِّي آندُت ناًرا لعمِّي آتيكع مشيا بؿ 10سػرة شو  20
 أجُج عمى الشاِر ُىًجى "

: ما اقتبذ مغ الشار، كىػ أف يأخح آندت: أبرخت، كججت. الؿَبذامكثػا: حيث أنتع.  
: شمب العمع كاليجاية. كلعمو كاف خذبة أك نحػ ذلظ. كأصل االقتباس ناًرا في شخؼ عػد أك

 محتاًجا لمشار لمتجفئة أك لبلستشارة، كلعميا أيًزا كانت عبلمة لو. 
: ىادًيا ييجيشي الصخيق، لشار ىجػى مقخبة مشيا. أجج عمى ا: عشج الشار، أك عمعمى الشار 

 أك عبلمة أستجؿ بيا عمى الصخيق.
 

 " فمسا أتاىا ُنػِدَي يا مػسى " 11سػرة شو 20
 : يا مػسى.نػدؼ بيحا الشجاء 

 
ِس ُشًػى "" إنِّي أنا ربَُّظ فاخمْع َنْعَمْيَظ إ 12سػرة شو  20  نََّظ بالػادي السقجَّ

 : بيشيسا جشاس.)اآلية الدابقة( ُشػػ: اسع الػادؼ. الػادؼ، نػدؼ 
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 اختختَظ فاستِسْع ِلسا ُيػَحى " " وأنا 13سػرة شو 20
 : إليظ.اختختظ: لمشبػة. يػحى 

 
 خي "" إنشي أنا هللُا ال إلَو إال أنا فاعُبْجني وأقِع الربلَة لِحكْ  14سػرة شو 20

 : لكي تحكخني، أك إذا ذكختيا بعج ندياف.لحكخؼ  
 

 لُتْجَدى كلُّ نفٍذ بسا تدَعى " " إفَّ الداعَة آتيٌة أكاُد أخفييا  15سػرة شو  20
 :أخفييا لع يقل: بسا سعْت. الداعة: الؿيامة، اآلخخة. بسا تدعى: إليو مغ خيخ أك شخ. 
: أعجست الكتاب: أؼ أزلت أزيل خفاءىا، أضيخىا. فاليسدة ىشا لئلزالة أك لمدمب، كقػلظ -

مو: تخب الخجل: افتقخ، كأتخب: زاؿ عشو الفقخ. كحلظ: قدط: جار، عشو العجسة. كمث
كأقدط: أزاؿ الجػر، عجؿ. أشكاه: أزاؿ شكايتو، أشكمت الكتاَب: أزلت عشو إشكالو، 

 (. 1/38صشاعة اإلعخاب  سخّ كىكحا )
 

، أؼ : حخؼ أك أكثخ préfixeكىسدة الدمب تذبو ما يعخؼ في الفخندية كاإلنكميدية بالبادئة 
 يمحق بأكؿ الكمسة، ؼيقمب معشاىا أك يغيِّخه، كذلظ بحدب نػع الحخؼ.

 : ستخ، أك أضيخ.أك إف الفعل مغ األضجاد، بسعشى -
: أخفييا مغ نفدي، فكيف أضيخكع عمييا؟ فسغ عادة أك إف الفعل عمى بابو، كالتقجيخ -

الى ال : كجت أخؽيو مغ نفدي، وهللا تعلغ في كتساف الذيء قاؿالعخب أف أحجىع إذا با
 يخفى عميو شيء. كال أرػ أف ىحا التقجيخ مقبػؿ.

: ال أريج. كىحا أك: "أكاد": ىشا بسعشى: أريج. فسغ األمثاؿ: ال أفعل ذلظ كال أكاد، أؼ -
ذكخ خب مغ الفعل ): كال أكاد أفعل، كال أقتف السعشى الستبادر إلى الحىغ ىشاغخيب، أل

 (.167دفع إيياـ االضصخاب"، ص " :الذشؿيصي سبعة أكجو في معشاىا، انطخ كتابو
: لعل الفعل عمى بابو، فإخفاء الداعة ليذ تاًما، ألف ليا أشخاشػًا، كلكغ إخفاءىا يبقى أقػؿ    

 أرجح كأقػػ مغ إضيارىا، وهللا أعمع.
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نَّظ عشيا َمغ ال ُيؤ  16سػرة شو  20  مُغ بيا واتَّبَع ىػاُه فتخَدى "" فبل يرجَّ

(. اآلخخة. اتبع ىػاه: اتباع اليػػ يؤدؼ إلى الخدػ )اليبلؾعغ الداعة، عغ : عشيا 
ؽ، شا، في الجيغ كالعمع كالبحث العمسي كغيخ ذلظ، اتباع الحقائق كالسحافطة عمى الحقػ فميكغ ىسّ 

ت افاتباع اليػػ مغ الفداد، كالفداد في السجتسع يؤدؼ إلى االضصخاب كإال كاف مريخنا اليبلؾ.
 : تيمظ.تخدػ ي عرخنا.كالثػرات، كسا ىػ مذاىج ف

 
 " وما تمَظ بيسيشَظ يا مػسى " 17سػرة شو  20

 ما فائجة الدؤاؿ وهللا أعمع بسا في يجه جسمة كتفريبًل؟ 
 (. 179فػائج ص ؽيف ما حرل عشجه مغ دىذة كىيبة )تأنيدو كتخ -
مبيا أراد بحلظ أف يقخَّ مػسى عميو الدبلـ كيعتخؼ بكػنيا عرا، فبل يحػـ حػلو شظ إذا ق -

(. فالدؤاؿ ليذ سؤاؿ 326أنسػذج ص ثعبانػًا أنيا كانت عرا، ثع انقمبت ثعبانػًا بقجرة هللا )
 استفياـ، بل سؤاؿ تقخيخ.

 
أ عمييا وأُىرُّ بيا ع 18سػرة شو  20 مى غشسي ولَي فييا مآرُب " قاَؿ ىي َعراَي أتػكَّ

 أخَخى "
"، كاليذ كالير كفي قخاءة: "كأىذُّ اثخ كرقو فتخعاه غشسي. : أخبط بيا الذجخ ليتشأىر 
: زجخ الغشع. كالسبلحع في سعشى كاحج، أك ىسا مختمفاف، الير: خبط الذجخ، كاليذلغتاف ب

: ب، إليقافيا. كلي فييا مآرب أخخػ ببلدنا أف ىحيغ الرػتيغ يدتعسبلف في التعامل مع الجكا
: ىاتاف الػضيفتاف لسعشىس الػضائف كليذ كميا. كأف اأؼ ما ذكختو مغ كضائف العرا ىػ بع

 مغ بيغ كضائف أخخػ. أراد االخترار، كعجـ البػح بالسفاجآت.
 

 " قاَؿ ألِقيا يا مػسى " 19ة شو سػر 20
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جيجة لمعرا، شػاىا مػسى تحت قػلو: "كلي : ألق العرا. كيبجك أف ىحه كضيفة جألقيا 
 ".فييا مآرب أخخػ 

 
 َتْدَعى "لقاىا فإذا ىَي حيٌَّة " فأ 20سػرة شو  20

: أفعى، أك مغ الحياة، أؼ تحػلت العرا مغ الجسادات إلى األحياء. كعمى كل حية 
ت فييا الحياة كانت أشبو شيء باألفعى. ىحه ىي الػضيفة األخخػ حاؿ فإف العرا إذا دبّ 

 لمعرا الستعجدة الػضائف.
 : الدعي بيغ الرفا كالسخكة. تدعى: تسذي بدخعة كخفة. كمشو 

 
 َخْف سُشعيُجىا سيخَتيا األولى "" قاَؿ ُخْحىا وال تَ  21سػرة شو  20

: إلى حالتيا األكلى : كيف ال يخاؼ كقج انقمبت حية! سشعيجىا سيختيا األكلىال تخف 
 (. شسأنو هللا بأنو إذا أخحىا عادت عرا.)عرا

 
 ى "" واضُسْع يَجؾ إلى َجشاِحظ َتخُخْج بيزاَء ِمغ غيِخ ُسػٍء آيًة أخخ  22سػرة شو  20

: دات أخخػ لسػسى غيخ العرا. جشاحظ: جشبظ. سػء: مخض )بخص(. آيةىيشا معج 
 معجدة. 
: كجعمشاىا آية يزاَء، أك مشرػبة بفعل مححكؼ، أؼ: بآية: حاؿ ثانية، كالحاؿ األكلى 
 : انقبلب العرا حية.  ك آتيشاؾ آية أخخػ. اآلية األكلىأخخػ، أ

 
 شا الكبَخى " " لُشِخَيَظ ِمغ آياتِ  23سػرة شو 20

 : آياتشا.: مفعػؿ بو لػ: نخيظ. كليدت صفة لػلكبخػ : أؼ اآلية الكبخػ. الكبخػ ا 
 

 اذىْب إلى ِفخعػَف إنَُّو شَغى ""  24سػرة شو 20
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لظ سػؼ يتييب كأف هللا كاف يييئ مػسى بيحه السعجدات لسػاجية فخعػف، كمع ذ 
ية. كيبجك أنيا ميسة  : تجاكز الحج في الصػياف كتكبخكيصمب السعػنة. شغى حتى ادعى األلـػ

 ب مشيا مػسى، كسا سيتزح مغ اآليات التالية.صعبة تييّ 
 

 " قاؿ ربِّ اشَخْح لي صجري " 25 سػرة شو20
 ليحه السيسة الرعبة. 

 
ْخ لي أمخي " 26سػرة شو 20  " وَيدِّ

ل عمي ىحه السيسة. فأنت الحؼ تجعل الرعب سيبًل.    سيِّ
 

 واْحُمْل ُعقجًة ِمغ لداني ""  27سػرة شو 20
: عقجة في لداني. كيبجك أف ىحه العقجة في لدانو لع تكغ مانعة مغ تحسيمو مياـ أؼْ  

سيسا إذا كانت  كبيخة. ىشاؾ مغ الشاس مغ يتعممػف بأدنى مخض لكي ييخبػا مغ السدؤكليات، كال
 كبيخة.

 
 " َيفقيػا َقْػلي " 28سػرة شو 20

 سػا كبلمي.احمل ىحه العقجة لكي يفي 
 

 " واجعْل لي وزيًخا ِمْغ أىمي " 29سػرة شو  20
: معيغ، معاكف. : السعيغ. فعيل بسعشى مفاعلمغ هللا أف يعيشو بأخيو. الػزيخ شمب 

سسي بحلظ لسعاكنتو السمظ. كيفيع مغ ذلظ أنو لع ُيخد أف يكػف األمخ مقرػًرا عمى الػزارة، بل 
از أف يدتػزره مغ غيخ سؤاؿ. كقيل: مغ الػزر ، كإال لجأراد أف يكػف شخيًكا في الشبػة أيًزا

ه، أك لتحسمو أكزار الُسمظ. كقيل: مغ الػَزر (،ألنو يحسل أثقاؿ السمظ كأعباء)الحسل، الثقل
 (، ألنو يذّج أزر مغ اتخحه كزيًخا.)السمجأ(،ألنو ممجأ لقاصجيو. كقيل: مغ األزر )القػة
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(، ألنو شخيظ لمسمظ في تحسل في الػزر )الحسل الػزيخ بسعشى الذخيظ: كقج يكػف أقػؿ 

األعباء. كاتخحت ىحه الكمسة اليـػ لمجاللة عمى معشى اصصبلحي ججيج، كالػزارة ال شظ أنيا 
تعيغ رئيذ الجكلة. كيفيع مغ اآلية أف االستعانة باألقارب ال بأس ؼيو إذا كانػا ثقة كأىبًل. لكغ 

 عمق باختيار هللا، كليذ باختيار البذخ.قج يؤخح عمى ىحا الفيع أف األمخ ىشا يت
 

 " ىاروَف أخي " 30سػرة شو 20
 اه باالسع. كأفخدت لو آية مدتقمة.سسّ  

 
 " اشُجْد بِو أزري " 31سػرة شو 20

 : َأْشُجْد.األزر: القػة. آزره: عاكنو، قػَّاه. كفي قخاءة 
 

 " وأْشِخْكُو في أمخي " 32سػرة شو 20
 : كُأْشِخْكُو.ي. كفي قخاءةو شخيًكا لي في ميستاجعم 

 
 " كي ندبَِّحَظ كثيًخا " 33ة شو سػر 20

ًخا. أك : كي ندبحظ تدبيًحا كثييًخا : صفة لسرجر مححكؼ، التقجيخ: تدبيًحا كثيًخا. كثأؼ 
 (.1/382الشكت لمسجاشعي صفة لطخؼ مححكؼ، التقجيخ: كي ندبحظ كقًتا كثيًخا )

 
 " ونحكَخؾ كثيًخا " 34سػرة شو 20

 : ذكًخا كثيًخا.أؼ 
 

 " إنَظ كشَت بشا بريًخا "  35شو سػرة 20
 (.ا بشا كبأحػالشا كضعفشا. لع يقل: )إنظ كشت بريًخا بشاعالسً  



1214 

 

 
 قاَؿ قج أوتيَت ُسؤلظ يا مػسى " " 36سػرة شو 20

 أُعصيَت ما سألَت. استجاب لو ربو شمب استعانتو بأخيو. 
 

 خخى " ولقج مششَّا عميَظ مخًة أ " 37سػرة شو 20
: ستأتي في ة الثانيةلصمبظ في ىاركف. كالسشّ  : االستجابةة األكلىعميظ: يا مػسى. السشّ  

 ة األكلى، بل إنيا تعػد إلى أكؿ نذأتو.ة سابقة في الدمغ عمى السشّ اآلية التالية. كيبجك أنيا مشّ 
 

 َظ ما ُيػَحى "" إذ أوحيشا إلى أمِّ  38سػرة شو  20
يػحى إلى الشداء، كالشبػة كالخسالة، بل بعزيا. فبل يدتصيع الشداء أف فميذ كل األمػر مسا  -

 يصالبغ بسشرب الشبػة أك الخسالة!
 (.كالتعطيع، ثع بيشو كأكضحو بقػلو: "أف اقحؼيو" )اآلية التالية أبيسو أكاًل لمتفخيع -
 

يعُّ بالداحِل يأخْحُه عجٌو " أِف اقحؼيِو في التابػِت فاقِحؼيِو في اليعِّ فمُيْمِقِو ال 39سػرة شو  20
  لي وعجٌو لُو وألقيُت عميَظ محبًة مشِّي وِلُترشَع عمى َعيشي "

: الزسيخ : قحؼ كإلقاء! اقحؼيو )األكلى(ىشا تبجأ السشغ مدبػقة بالسحغ: اقحؼيو، فاقحؼيو، فميمقو
أف يعػد : الزسيخ يسكغ أف يعػد عمى مػسى، كيسكغ )الثانية( يعػد عمى مػسى الصفل. اقحؼيو

: الكبلـ نفدو بخرػص الزسيخ. كاف األمخ مػجًيا  ػت، باعتباره أقخب محكػر. فميمقوعمى التاب
 ألـ مػسى، ثع صار األمخ مػجًيا لميّع.

: يؤمخ اليعُّ بإلقائو. سل األمخ، أؼ: فاقحؼيو في اليّع ُيْمِقِو اليعُّ. كيحتفمُيْمِقِو: أمخ يحتسل الخبخ، أؼ
المفطة محتسمة لسعشييغ أك أكثخ )الراحبي ص ؾ، كاالشتخاؾ أف تكػف كىحا مغ باب االشتخا

207 .) 
 : فخعػف.عجك لي كعجك لو
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: ذكخ بعس السفدخيغ أف هللا أكقع محبتو في قمػب العباد، ألقيت عميظ محبة مشي 
فعل اإللقاء: "ألقيت عميظ  ي محبة العباد. الحعْ كاآلية صخيحة في محبة هللا، كغيخ صخيحة ف

 ".محبة" كقبل ذلظ: "فميمقو اليع بالداحل
: لتكػف تخبيتظ كسا أردت لظ، كربسا يشصبق ىحا عمى الكل، إال أنو لترشَع عمى عيشي 

إذا " إال ئجة. ال يسكغ أف تفيع ىحه الجسمة: "لترشع عمى عيشيىشا يفيج عشاية خاصة زا
لستقجمة في اآلية نفديا. فبل يسكغ لبذخ أف يرشع مثل : الجسل ااستحزخت في ذاكختظ مججًدا

 ما صشع هللا بو.
 

َظ كي  40سػرة شو  20 " إذ تسذي أخُتَظ فتقػُؿ ىل أدلُّكع عمى َمغ يكُفمُو فَخجعشاَؾ إلى أمِّ
يشاؾ ِمَغ الغعِّ وفتشَّاَؾ ُفتػًنا فمِبْثَت سشيَغ في أىِل مَ  َغ ْجيَ تقخَّ عيُشيا وال تحدَف وقتمَت نفًدا فشجَّ

 ثع جئَت عمى قَجٍر يا مػسى " 
متابعة لسعجدات مػسى كرعاية هللا لو بصخيقة عجيبة. الكفالة ىشا قج ال تكػف بالسعشى  

الفقيي االصصبلحي، بل قج يكػف السخاد مشيا الحفع كالتعيج. فيشا يكػف األمخ بصخيق السباشخة 
، ألف الكفيل في االصصبلح يأتي كاألصالة، أما بالسعشى االصصبلحي فيػ بصخيق غيخ مباشخ

 في السقاـ الثاني بعج األصيل. كإف كاف األمخ في السعشييغ ال يخمػ مغ معشى مذتخؾ. 
: تشاـ كتدتخيح، ألف الفِخح يشاـ، كالسحدكف يقمق. َرَجعو كأرَجَعو: بسعشى كاحج. َتَقّخ عيُشيا 

العجك! قتمت نفًدا: لسا كبخت.  كالػقػع في يجكيف تقّخ عيشيا كال تحدف بعج القحؼ كاإللقاء 
 : غع القتل الحؼ لع يكغ يخيجه.(. الغع15"فػكده مػسى فقزى عميو" )القرز 

 
فتػنا: ءات، كاحًجا بعج آخخ. : اختبخناؾ كبمػناؾ بزخكب مغ االختبارات كاالبتبلكفتشاؾ فتػًنا

لكغ ىحا السعشى ، ك : خمرشاؾ مغ السحغقاؿ بعزيعمفعػؿ مصمق. لعل التقجيخ: فتػًنا عجيجة. 
أتيظ ىحا : قبل أف ييات أخخػ. لبثت سشيغ في أىل مجيغ( ال يفيع مغ اآلية، بل مغ آ)خمرشاؾ
  السػعج لؿيامظ بالسيسة السصمػبة.: أؼ حاف جئت عمى قجر التكميف.
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 " واصصشعُتظ لشفدي " 41سػرة شو  20
الة، لمؿياـ بسػاجية : لمؿياـ بالخسجاًدا خاًصا، كربسا يكػف السقرػد: أعجدتظ إعأؼ  
 فخعػف.

 
 " اذىْب أنَت وأخػؾ بآياِتي وال َتِشَيا في ِذكخي " 42سػرة شو  20

(. ال تشيا: ال تفتخا كال تزعفا، مغ: كَنى في األمخ 47آياتي: معجداتي )انطخ اآلية   
خ. كنَيِشي َكْنًيا بعس الشحػييغ : الفتػر. كرأػ ى كنًيا، كتػانى تػانًيا. الػَنى: إذا ضعف ؼيو كقرَّ

زاؿ. يفيع مغ اآلية أف ذكخ هللا خيخ معيغ  : مااؿ الشاقرة. ما كَنى زيٌج قائًساأف كنى بسعشى ز 
 كمذجع في السياـ الرعبة.

 
  " اذـبا إلى ِفخعػَف إنَُّو شَغى " 43سػرة شو 20

 ز الحج.ك : تجا: "اذىْب إلى فخعػف إنو شغى". شغى24في اآلية  
 

ُخ أو َيخَذى "" فقػال  44سػرة شو 20 ًشا لعمَُّو يتحكَّ  لُو قػاًل ليِّ
 

 : يتحكخ هللا أك يخذاه. اًل بالقػؿ الميغ. يتحكخ أك يخذىالذخكع أك  
 

 َيْفُخَط عميشا أو أْف َيصغى " " قاال ربَّشا إنَّشا نخاُؼ أفْ  45سػرة شو  20
 : يدتعسل شػيانو عميشا.يفخط: يتجاكز، يعاجل بالعقػبة. يصغى 

 
      " قاَؿ ال تخافا إنشي معكسا أسسُع وأرى " 46شو سػرة 20

كيأمخىسا بعجـ الخػؼ، كيقػؿ : مشو، أك مغ شػيانو. ىسا يخافاف وهللا يثبتيسا تخافا ال 
و. كمغ أيقغ أف هللا معو فكيف يخاؼ!ليسا: لدتسا كحجكسا، أنا معكسا  : أسسع كأرػ كأكجِّ
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ْبيع قج جئشاَؾ " فْأِتياُه فقػال إنَّا رسػ  47سػرة شو 20 ال ربَِّظ فأرِسْل معشا بشي إسخائيَل وال تعحِّ
 دبلـُ عمى َمغ اتَّبَع الُيَجى "بآيٍة ِمغ ربِّظ وال

: ضاىخه التحية لو، كباششو معجدة. الدبلـ عمى مغ اتبع اليجػ: عبلمة، فقػال: لو. آية 
 التحية لمسؤمشيغ. كيفيع أف ال سبلـ عمى مغ ال يتبع اليجػ.

 
 غ كحََّب وتػلَّى "" إنَّا قج أوحي إليشا أفَّ العحاَب عمى مَ  48شو سػرة 20

نا قج أكحي إليشا أف العحاب عميظ(. في إلحػار بيغ مػسى كفخعػف. لع يقػال: )كىشا يبجأ ا 
 : ال تعحبيع. اآلية الدابقة

 
 " قاَؿ فَسغ ربُّكسا يا مػسى " 49سػرة شو  20

 :جػه" جاءت بالتثشية؟ ؼيو ك ، مع أف "ربكسالساذا لع يقل: )يا مػسى كيا ىاركف( 
 أفخده فخعػف بالشجاء إلداللو عميو بالتخبية. -
 : ألنو ىػ صاحب الخسالة كاآليات، كىاركف تبع لو، ذكخه ابغ عصية.أك -
ا مغ لدانو، كسا : لسا كاف ىاركف أفرح مغ مػسى، نكب فخعػف عغ خصابو، ححرً أك -

 (. 3/112ذكخ الدمخذخؼ )اإلتقاف 
 

ا، كالسخاد مخاشبة االثشيغ مًعا، أك بجأ باألكؿ ثشيغ تخففػً : ربسا اكتفى بسخاشبة كاحج عغ اأقػؿ
صمة القخآنية. ثع قارْف بيغ "، كراعى الفاني، ألف أمخه كاضح، بجاللة لفع "ربكساكسكت عغ الثا

فسغ ربكسا يا مػسى" كقػلظ: )فسغ ربكسا يا مػسى كيا ىاركف(، أك: )يا مػسى : "قػلو
 (.كىاركف 

 
 ى كلَّ شيٍء َخْمَقُو ثع َىَجى "" قاَؿ ربُّشا الحي أعص 50سػرة شو  20

 : قابل لعجة تأكيبلت مشيا 
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أعصى العيغ مثبًل الييئة السشاسبة لئلبرار، كاألذف الذكل الحؼ يػافق االستساع، ككحلظ  -
: أعصى ى السشتخبتعميق العمسي الحجيث عماألنف كالمداف كاليج كالخجل كغيخ ذلظ. جاء في ال

 (.460ص  ،السشتخبىمو ألداء كضيفتو التي خمق ليا )كل شيء صفاتو الخاصة التي تؤ 
 أعصى كل شيء صػرتو ثع ىجاه لسشافعو. -
في " يشصبق شاعة ثع ىجاه إلى معخفتو. كلفع "شيءأعصى كل شيء ما يرمحو مغ عمع أك ص -

)ُقْل أؼُّ شيٍء  حتى هللا سبحانو كتعالى يػصف بأنو شيء! عمى غيخ العاقل كالعاقل. القخآف
 .19أكبُخ شيادًة ُقِل هللُا شييٌج بيشي كبيَشكع( األنعاـ 

 : َخمق ثع َىجػ.ىجػ: ىجاه. كلعل السعشى باخترار 
 

 قاَؿ فسا باُؿ القخوِف األولى " " 51سػرة شو 20
عرخ، مأخػذ : جسع قخف، كالقخف أىل كل باؿ: بسعشى: حاؿ. القخكف قاؿ: أؼ فخعػف.  

: األمع الساضية. ىشاؾ صعػبة في فيع السخاد مغ مغ قخانيع )اجتساعيع( ؼيو. القخكف األكلى
لع  ما باليا : ما باؿ القخكف األكلى ال تعحب؟ أك. أؼ48غ يبجك أنيا مترمة باآلية اآلية، لك

 تبعث؟
 

 تاٍب ال َيِزّل ربي وال َيشَدى "" قاَؿ ِعمُسيا عشَج ربي في ك 52سػرة شو  20
: كال يشدى ما ال يزل: ال يخصئ. ربسا يكػف التقجيخ: ال يزل ربي عشو كال يشداه، أك 
 حتسل أف تكػف الجسمة مفدخة لجسمة: "عمسيا عشج ربي".ؼيو. كي
)كتاب(، كالتقجيخ: )ال َيزلُّ  :" في مػضع جخ صفة لػجسمة: "ال يزل ربي كال يشدى 

 ( مفعػاًل. ربي(، أؼ عغ ربي، ؼيكػف )ربي عغ حفطو(، أك )ال َيزلُّ الكتاُب ربي
 (، أؼ ضائًعا، أك مزيًعا.كيجػز أف يكػف التقجيخ: )ال يجج ربي الكتاب ضاالً  
سو. أحج ربي عغ عم: ال ُيِزلُّ ربي كال ُيشَدى، بزع الياء، أؼ : ال ُيَزلُّ كفي قخاءة 

أحٌج ربي، أك ال ُيشدى الكتاب  : كال ُيشديكمفعػؿ )ُيشدى( مححكؼ، أؼ: كال ُيشداه. كالتقجيخ
 (.418)إمبلء ص 
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 (. لػ قاؿ كحلظ لعاد األمخ عمى الكتاب، ال عمى الخب.لع يقل: )ال يزل كال يشدى 
 

ِمَغ الدساِء ماًء  " الحي جعَل لكع األرَض َميًجا وسمَظ لكع فييا ُسُببًل وأندؿَ  53سػرة شو  20
 ا بِو أزواًجا ِمغ نباٍت شتَّى "فأخخْجش
عجدات اإلليية لفخعػف. كفي قخاءة: "ِمياًدا". ىشا تفريل مػسى بعس اآليات أك الس 

(. َمَيَج األرَض: 6ألع نجعل األرض مياًدا" )الشبأ " :الَسيج كالِسياد: كالفخش كالفخاش. قاؿ تعالى
كالصعع كالخائحة كالصخاكة في المػف فييا مدالظ(. شتى: مختمفة )كشَّأىا. لع يقل: )كسمظ لكع 

: كبلىسا مدتؿيع "أزكاج"، كليدت صفة لػ: "نبات". كقاؿ األخفر :: صفة لػكغيخىا(. شتى
 لعل ىحا عمى تقجيخ: نباتات. (.2/407)معاني القخآف 

 
 الشَُّيى"" ُكُمػا وارَعػا أنعاَمكع إفَّ في ذلَظ آلياٍت ألولي  54سػرة شو  20

: حفع أؼ كمػا مشيا )مغ ىحه الشباتات(. ارعػا أنعامكع: أشعسػىا. كأصل الخعي :كمػا 
 : عبلمات ذات داللة.بالغحاء كالحساية مغ العجك. آياتالحيػاف 
: جسع ُنْيَية، كىي العقل، ككصفػا بأكلي الشيى ألنيع يشيػف عغ ارتكاب الؿبائح، الشيى 

 كاختياراتيع كقخاراتيع. ؼيو تعخيس بفخعػف بأنو ليذ مغ أكلي الشيى.شتيى إلى آرائيع أك ألنو يُ 
 

 " مشيا خمْقشاكع وفييا ُنعيُجكع ومشيا ُنخخجكع تارًة أخخى " 55سػرة شو  20
خخجكع: : بعج السػت. ن(. نعيجكع53التي جاء ذكخىا في اآلية مشيا: مغ األرض ) 

 " أيًزا. بل "نعيجكع بالبعث. تارة أخخػ: لعميا ال تخز: "نخخجكع" فقط،
 

 آياِتشا كمَّيا فكحَّب وأَبى " " ولقج أريشاهُ  56سػرة شو 20
: اإليساف. لع تشفع معو كل أريشاه: أؼ أريشا فخعػف. آياتشا: معجداتشا. فكحب: بيا. كأبى 

 اآليات الجالة عمى قجرتشا.
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 مػسى "ا ِمغ أرِضشا ِبدحِخَؾ يا " قاَؿ أجئَتشا ِلُتخخَجش 57سػرة شو 20
مغ التيييج  : مغ ممكشا. كفي كبلمو نػع: أؼ فخعػف. تخخجشا مغ أرضشا: لعل السخادقاؿ 

". كاإلرساؿ يقتزي اإلخخاج. يطغ فخعػف أف : "فأرسل معشا بشي إسخائيل47لمشاس. كفي اآلية 
 مػسى مجخد ساحخ، كإذا كاف ذلظ كحلظ فإف لجػ فخعػف مغ ىػ أسحخ مشو.

 
نحُغ وال أنَت  تيشََّظ بدحٍخ ِمثمِو فاجعْل بيَششا وبيَشَظ َمػِعًجا ال ُنخِمفوُ " فمشأ 58سػرة شو  20

 َمكاًنا ُسًػى "
يشظ بدحخ مثل سحخؾ كأعطع. لع يقل: : أؼ إذا كشت ساحًخا فمشأتفمشأتيشظ بدحخ مثمو 

 نخمفو نحغ كال تخمفو أنت. ُسَػًػ: عجاًل،: ال مػعًجا(. النخمفو نحغ كال أنت فاجعل بيششا)
 لشا الدماف كالسكاف.  دْ : حجّ مشرًفا، كسًصا. أؼ

. إذا كاف : في مكافأك مشرػب بشدع الخافس، كالتقجيخ "،مكاًنا: ىي بجؿ مغ "مػعًجا 
: السػعج السكاني، ال الدماني. كإف كاف مشرػًبا بشدع الخافس دؿ عمى بجاًل كاف معشى السػعج

ية التالية أف اإلعخاب ىػ الشرب بشدع السكاف، كسا دؿ السػعج عمى الدماف. يبجك مغ اآل
 : اجعل. كغ أف يكػف مفعػاًل ثانًيا لمفعلالخافس. كيس

 
 " قاَؿ مػعُجكع يػـُ الديشِة وأْف ُيحذَخ الشاُس ُضًحى " 59سػرة شو  20

 : يػـُ حيث ُيديشػف كَيتديشػف. التقجيخ (،العيج، أك يـػ الدػؽ )التدػؽ  : يـػيـػ الديشة 
، : مػعجكع مػعيشة، ثع ححؼ، أكمػعجكع يػـُ الد  ج يـػ الديشة، ثع ححؼ. كفي قخاءة: يػـَ

، الشكت لمسجاشعي 2/182اء معاني القخآف لمفخّ عجكع كائغ أك كاقع يػـَ الديشة ): محل مػ كالتقجيخ
يػـ الديشة كيـػ حذخ : مػعجكع ُيحذخ: ُيجسع. أف يحذخ: في محل رفع، عمى تقجيخ(. 1/383

 (. السػعج يـػ الديشة، كالػقت ىػ الزحى.1/384لمسجاشعي الشاس ضحى )الشكت 
في ىحه اآلية يتبيغ أف السػعج السقرػد في اآلية الدابقة ىػ مػعج زماني. كبيحا تحجد  

اليـػ كالداعة. كاختار فخعػف يـػ الديشة يـػ االحتفاؿ الحاشج لكي تكػف ىديسة مػسى عمى 
 رؤكس األشياد!
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 خعػُف فَجسَع كيَجُه ثع أَتى " " فتػلَّى فِ  60سػرة شو 20

: في السكاف خة الحيغ يخيج كيج مػسى بيع. أتى: جسع الدحتػلى: انرخؼ. جسع كيجه 
 كالدماف السحجديغ.

 
ع بعحاٍب وقج خاَب " قاَؿ ليع مػسى ويَمُكع ال تفَتخوا عمى هللِا َكِحًبا ؼُيدحَتك 61سػرة شو 20

 َمِغ افَتخى "
(. الحع دحتكع: يدتأصمكع. خاب: خدخ كىمظ. لع يقل: )كيخيبكعليع: لدحخة فخعػف. يُ  

 ىحه الكمسة مغ مػسى بيغ يجؼ السبارزة الدحخية. 
 

وا الشَّ  62سػرة شو 20  ْجَػى "" فتشازُعػا أمَخىع بيَشيع وأسخُّ
يبجك أف كمسة مػسى في اآلية الدابقة أحجثت بيشيع اختبلًفا، لكشيع أخفػه عغ الشاس.  

بيع قج صار مع مػسى، كربسا كميع، كلكشيع اتفقػا عمى متابعة العسمية، كلعل ىحا كيبجك أف أغم
أنيع كانػا مكخىيغ عمى الدحخ خػًفا  73ىػ السقرػد بإسخار الشجػػ. كسيكذفػف في اآلية 

 مشو كمغ استبجاده كبصذو.
   

وَيحـبا بدحِخىسا " قالػا إْف ىحاِف لداحخاِف يخيجاِف أْف ُيخخجاكع ِمغ أرِضكع  63سػرة شو  20
 بصخيقِتكُع الُسْثَمى " 

 : أؼ الدحخة، أك قـػ فخعػف.قالػا 
 (؟ل ىي ناؼية، أـ مخففة مغ الثقيمة: )إفَّ : ى"إْف"
في البلـ: "لداحخاف"، إال إذا كانت البلـ ىشا بسعشى: )إال(،  إف كانت ناؼية فالسذكمة -

 : ما ىحاف إال ساحخاف.ؼيكػف التقجيخ
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الثقيمة، فالسذكمة في: "ىحاف"، لساذا لع تكغ: )ىحيغ(؟ قخأ بعس  ت مخففة مغكإف كان -
عي ، الشكت لمسجاش255، تشػديو القخآف ص 2/364السقتزب القخاء: "إف ىحيغ" )

 (، كعشجئح فبل مذكمة.  1/384
كخخج بعزيع ىحه القخاءة عمى أنيا جاءت عمى لغة بعس العخب، مغ إجخاء السثشى  -

 باأللف دائًسا، دكف الياء.
ب كل ياء يشفتح ما قبميا ألًفا )أبػ حياف : سسعت مغ العخب مغ يقمكقاؿ أبػ زيج -

 ".مفتػح، فتريخ ألًفا: "ىحاف ( : الياء قبميا(. )ىَحْيغ50، كابغ قتيبة ص 7/349
 

. كاألصل: قج أقػؿ: "إْف" : إفَّ ىحيغ لداحخاف، فمسا تكػف مخففة مغ الثقيمة، أؼ أصميا: إفَّ
(، كصا رت: "إْف" ناسب أف يمحق التغييخ أيًزا: )ىحيغ(، لتريخ: "ىحاف"، فيي خففت: )إفَّ

 ( ربسا لع يكغ حدًشا.)إْف ىحيغ :األندب شكبًل لػ: "إْف". كلػ قمت
 

كربسا يقاؿ أيًزا بأف هللا تعالى ذكخ ىحه الجسمة عمى سبيل الحكاية، كسا نصق بيا الدحخة، 
بة السػقف، وهللا أعمع. الحع  أف ىحه العبارة نقمت في القخآف كسا كردت، خصًأ مغ شجة ـر

 : مشيجكع أك ديشكع األمثل.السثمىكدكخت العمساء، فبل تكاد تجج مؤلًفا إال كذكخىا. شخيقتكع 
 

ا وقج 64سػرة شو 20  أفمَح اليػـَ َمِغ اْسَتْعَمى " " فأْجِسعػا كيَجكع ثع اْئُتػا صفِّ
سحخكع. صًفا: مرصفيغ بصخيقة مييبة. ه تتسة كبلـ فخعػف. أجسعػا كيجكع: أحكسػا ىح 

صار ىػ األعمى )انطخ اآلية : غمب، أك خ السػعػد مغ ماؿ كتكخيع. استعمى: فاز باألجأفمح
68.) 
 

 مَّا أْف نكػَف أوَؿ َمغ ألَقى "" قاُلػا يا مػسى إمَّا أْف ُتمقَي وإ 65سػرة شو 20
 (. لع يقل: )إما أف تمقي كإما أف نمقي 
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 ليِو ِمغ ِسحخىع أنَّيا َتدَعى "قاَؿ بْل ألُقػا فإذا حباُليع وعريُّيع ُيخيَُّل إ " 66سػرة شو 20
: حية ا فإذا حباليع. إليو: إلى مػسى. تدعىلَقػ : فأشاؾ مححكؼ تقجيخهىقاؿ: أؼ مػسى.  
 تدعى. 

 
 " فأوجَذ في نفِدِو خيفًة مػسى " 67سػرة شو  20

. أؼ  كىحا شأف البذخ، كلػ كانػا أنبياء. األنبياء بذخ. : خاؼ كأخفى خػفو. أْكَجَذ: أَسخَّ
لع يخِف هللا خػؼ مػسى. كىحا تعميع مشو لمبذخ، كتشبيو عمى أف األنبياء مغ البذخ، كأف الجيغ 
الحؼ يأتػف بو ديغ صالح لمبذخ، كأف سمػؾ األنبياء ليذ مسا ال يدتصيع البذخ فعمو، كإف كاف 

 أمكغ. مشو ماىػ الدمػؾ األمثل، كعمييع االقتخاب 
"، كاألصل كجذ مػسى في نفدو خيفة. الياء في: "نفدو" عائجة عمى: "مػسى: فألع يقل -

 (.2/335سيخ عل لفع سابق، كىػ ىشا الحق )اإلتقاف أف يعػد الز
 (. 3/340دخه، لسخاعاة الفاصمة القخآنية )اإلتقاف كؼيو تقجيع الزسيخ عمى ما يف -

 
 خيفة. َمغ فعل ذلظ، أك َمغ ىػ؟ مػسى. : فأكجذ في نفدو أقػؿ: كأف التقجيخ

 
 :كمثمو قػلو تعالى

 (.78سجخمػف" )القرز كال ُيدأؿ عغ ذنػبيع ال" -
 (. 39ال ُيدأؿ عغ ذنبو إنٌذ كال جاٌف" )الخحسغ  فيػمئح" -

 
(، كاألصل في اآلية الثانية: )ال فاألصل في اآلية األكلى: )كال ُيدأؿ السجخمػف عغ ذنػبيع

 (.جاٌف عغ ذنبوُيدأؿ إنٌذ كال 
 

 ال تخْف إنََّظ أنَت األعَمى "  " قمشا 68سػرة شو 20
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: الغالب. ىحه اآلية تحكخ بأف هللا معو، في كل ما يفعل كفي كل ما يذعخ. األعمى 
. (46راجع اآلية كل لحطة يدسع كيخػ كيأمخ كيشيى )الحع في اآلية أف هللا مع مػسى في 

هللا معيع، فبل يخافػا أحًجا إال هللا، كأنيع ىع األعمػف كىع  كفي ىحا تشبيو لمسؤمشيغ جسيًعا بأف
 : ال تخف إنظ أنت األعمى!مػف. فميتحكخكا دائًسا ىحه اآليةالسشرػركف، كالكافخكف ىع السيدك 

 
" وألِق ما في يسيشَظ تمؿْف ما صَشُعػا إنَّسا صَشُعػا كيُج ساحٍخ وال ُيفِمُح  69سػرة شو  20

 الداحُخ حيُث أَتى "
عة مغ اليػاء. إنسا ، تأخح بقػة كسخ ، تمتقعْ : تبتمعْ عراؾ. تمقْف  : ألقِ ما في يسيشظ ألقِ  

: ال يفمح حيث كاف، أك حيث حّل. تأمل قػلو :صشعػا كيج: إف ما صشعػا كيج. حيث أتى
الداحخ حيث أتى. ىحا قػؿ هللا، كالشاس يطشػف أف الداحخ يفمح. مغ يقجر عمى إبصاؿ سحخ 

 الصخيقة السخدية ليع!الدحخة بيحه 
 

ًجا قالُ  70سػرة شو  20  ػا آمشَّا بخبِّ ىاروَف ومػسى " " فألقَي الدحخُة ُسجَّ
    3/335فزل، مخاعاة لمفاصمة القخآنية )اإلتقاف : ؼيو تقجيع الفاضل عمى األىاركف كمػسى

: كؼيو شظ، كيجب البحث عغ سبب آخخ لتقجيع ىاركف في ىحا السػضع، ألف (. أقػؿ339ك
مخاعاة الفاصمة ليذ شأنيا شأف الزخكرات الذعخية، ككبلـ هللا غيخ كبلـ البذخ. كقج يكػف ىحا 

الفاصمة مخات  " ىػبالشطخ ألىسيتيا، كقج جعل "مػسىمغ باب جعل األفزل ىػ الفاصمة، 
 83ك  70ك  67ك  57ك  49ك  40ك  36ك  19ك  17ك  11 ك 9اآلية عجيجة في الدػرة )

 أقػؿ: ربسا قّجمػا كأّخخكا مغ ىػؿ السذيج! .(91ك 
 

 ذىػؿ! مغ أصابيع ما نتيجة الدَحخة، شخؼ مغ جاء ربسا التقجيع ىحا

 كالتأخيخ. التقجيع ىحا مغ أعطع ىػ ما ؼيو جاء نبػًيا حجيًثا أذكخ الفكخة، لتقخيب

 كسمع: عميو هللا صمى هللا رسػؿ قاؿ
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 فانفمتت فبلة، بأرض راحمتو عمى كاف أحجكع مغ إليو، يتػبُ  حيغ عبجه، بتػبة فخًحا أشجّ  ُ 
 راحمتو! مغ أيذ قج ضميا, في فاضصجع شجخة فأتى مشيا, فأيَذ  كشخاُبو، شعاُمو كعمييا مشو،
 الميعّ  الفخح: شّجة مغ ؿقا ثع (,)بِدماميا بِخصاميا فأخح عشجه, قائسة بيا ىػ إذا كحلظ ىػ فبيشسا
  الفخح! شّجة مغ أخصأ ربظ، كأنا عبجؼ أنتَ 

 مدمع(. )صحيح

 كسخاعاة ليدت القخآف في مخاعاتيا ألفّ  ركعيت، كإف الفاصمة، بخعاية القػؿ صحة أرػ  ال أنا
 بذخ! كبلـ كالذعخ هللا، كبلـ فالقخآف الذعخ. في القاؼية

 كالعامل الفاصمة، رعاية األكؿ: العامل الباب: ىحا في عامميغ ىشاؾ بأف ىشا القػؿ يسكغ
 كرعاية الحىػؿ، ىػ السؤثخ العامل السؤثخ، العامل معخفة مغ بج ال الدحخة. ذىػؿ الثاني:
 تبع! الفاصمة

 كثيخ فيشاؾ المغة! في صحتيا مع التختيب، تفيج ال العصف كاك بأف القػؿ صحة أرػ  ال كسا
 أفخدتُ  كقج كالتأخيخ، التقجيع سخّ  عغ فييا العمساء كبحث العصف، كاك فييا جاءت اآليات مغ

 السديج. أراد لسغ العصف، لػاك كرقة

 عغ ترجر كأمثاليا فيحه مػسى! مغ سًشا أكبخ ىاركف  أف ىػ الدبب بأف القػؿ صحة أرػ  الك 
 باستحزار بأس ال السؤثخة! الفخكؽ  عغ بحث دكف  فخكؽ، أؼ شخدية، بفخكؽ  يقػلػف  عمساء
 عمى بعزيا، أك أحجىا، كاختيار غخبمتيا مغ ذلظ بعج بجّ  ال لكغ شخدية، كلػ اًل،أك  الفخكؽ 
 كالتقديع. الدبخ شخيقة

 (،48 كالذعخاء ،122  ك)األعخاؼ (،70 )شو اآليتيغ: بيغ الخبلؼ سبب يكػف  أف كيحتسل
 ىحاك  مختمفَتيغ، مشاسبَتيغ في القػؿ صجكر عغ بل مختمَفيغ، قائَميغ عغ القػؿ صجكر ىػ ليذ

 أعمع. وهللا الحىػؿ، لػال قالػه، لسا ترػيب كؼيو أرَجح،
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" قاَؿ آمشُتع بِو قبَل أْف آذَف لكع إنَُّو َلكبيُخكُع الحي عمََّسكُع الدحَخ فؤلقصعغَّ  71سػرة شو 20
 أيُّشا أشجُّ عحاًبا وأبَقى "  غَّ أيجَيكع وأرجَمكع ِمغ خبلٍؼ وألصمبشَّكع في ُجحوِع الشخِل ولتعمسُ 

: اإلنداف كا كفخعػف ال يداؿ متساسًكا. قاؿ: أؼ فخعػف. آذفالحع ىشا أف الدحخة انيار  
شو! إنو كبيخكع الحؼ يؤمغ بإذف هللا، كفخعػف يتذبو باهلل! إيسانيع في قمػبيع يحتاج إلى إذف م

: ىػ الحؼ أمخكع بيحا الحؼ فعمتسػه. كلعمو يقرج مػسى. مغ خبلؼ : أؼ قصع عمسكع الدحخ
يسشى مع الخجل اليدخػ، أك العكذ. انطخ إلى ىحه العقػبة الذجيجة التي تػعجىع بيا. اليج ال

السدتبجكف يعاقبػف بعقػبات تتجاكز الحنػب. بل ىؤالء ال ذنب ليع. يغالػف في العقػبات 
كأشعخكه بالخدؼ أماـ  كيدتسخكف في شػيانيع إلى أف يجمخكا أنفديع بأيجييع. فخعػف ديكتاتػر

: أدكـ. ربسا ضغ فخعػف أف سحختو خافػا مغ العحاب الحؼ أنا أـ رب مػسى! أبقىمػسى. أيشا: 
، فيجدىع السدكيغ بعحاب أكبخ! لػ أنيع خافػا العحاب آلمشػا قبل مسارسة 61ذكخه ليع في اآلية 

 أبقى: أشػؿ.الدحخ. 
 

فاقِس ما أنَت " قاُلػا لغ ُنؤثَخَؾ عمى ما جاَءنا ِمَغ البيشاِت والحي فصَخنا  72سػرة شو  20
 إنسا َتقزي ىحه الحياَة الجنيا "قاٍض 

د : الخمقة التي يخمق السػلػ : السعجدات. فصخ: أبجع، أنذأ، خمق، أكجج. الفصخةالبيشات 
: لغ نؤثخؾ عمى البيشات، كلغ عمييا في رحع أمو. كالحؼ فصخنا: ىحا قَدع. كقج يكػف السعشى

 نؤثخؾ عمى هللا الحؼ فصخنا.
: أؼ لئغ أتتيع ىحه الجخأة السفاجئة. فاقسدرجة! ككيف  180ىؤالء الدحخة  انطخ كيف تحػؿ

قزيت فإنسا تقزي ىحه الحياة الجنيا، أما هللا فيػ الحؼ يقزي في الجنيا كاآلخخة، كإنشا نخاؼ 
هللا كال نخافظ. خػؼ هللا غصى عمى خػفيع مغ فخعػف، حتى صار خػفيع مغ فخعػف ال 

 شيء!
 

َغ الدحِخ وهللُا خيٌخ إنَّشا آمشَّا بخبِّشا ليغِفَخ لشا خصايانا وما أكخىَتشا عميِو مِ "  73سػرة شو 20
 وأبَقى " 
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حخة ". فحاؾ مغ قػؿ فخعػف، كىحا مغ قػؿ الدعحاًبا كأبقىأشج : "71أبقى: راجع اآلية  
الحيغ  : خيخ ثػاًبا كأدكـ. كبلـ فخعػف في العحاب، ككبلـ الدحخةالحيغ آمشػا. هللا خيخ كأبقى

: ىشا في ىحا السػضع يتبيغ أنيع كانػا مكخىيغ، ي الثػاب. أكخىتشا عميو مغ الدحخآمشػا ف
كلعميع كانػا يعمسػف الشتيجة مدبًقا. كانػا مكخىيغ صابخيغ، ثع انفجخكا في كجو فخعػف، كلع 

 يعػدكا يبالػف بو.
 

 َع ال يسػُت فييا وال َيْحَيى "" إنَُّو َمغ يأِت ربَُّو ُمجخًما فإفَّ لُو جيشَّ  74سػرة شو  20
: ال يسػت ؼيدتخيح، كال يحيى مجخًما: كافًخا )انطخ اآلية التالية(. ال يسػت كال يحيى 

حياة ببل عحاب. فإف لو جيشع: أؼ فإف لو الجركة الدفمى )انطخ اآلية التالية(. لع يقل: )مغ يأِت 
. يأت: مجدـك بححؼ  لع يقل: مغ يأتي. ".إنو مغ يأتِ ربو مجخًما(. قاؿ: " مغ: اسع شخج جاـز

 الياء.
 

 " وَمغ يأتِو ُمؤمًشا قج عِسَل الرالحاِت فأولئَظ ليُع الجرجاُت الُعَمى " 75سػرة شو 20
ا. لع يقل: )فإف لو الجرجات العمى(. لع يقل: )فيؤالء : كمغ يأِت ربو مؤمشً كمغ يأتو مؤمًشا 

 : العميا.يأتػه مؤمشيغ قج عسمػا الرالحات(. الُعمى كمغليع الجرجات(. لع يقل: )
 

 فييا وذلَظ جداُء َمغ تدكَّى " " جشاُت َعْجٍف َتجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيغَ  76سػرة شو  20
: ة التي مغ معانييا المغػية: الدكاتدكى: تصيخ، مغجشات: بجؿ مغ الجرجات العمى.  

ػا(. لع يقل: )ذلظ جداء مغ  لشساء، كالربلح، كالبخكة.الصيارة، كا لع يقل: )كذلظ جداء مغ تدكَّ
 (.تدكى(. لع يقل: )تجخؼ تحتيا

 
" ولقج أوحيشا إلى مػسى أْف أْسِخ بعبادي فاضِخْب ليع شخيًقا في البحِخ  77سػرة شو  20

 َيَبًدا ال تخاُؼ َدَرًكا وال َتخذى "
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: اذىب لسػسى بػاسصة العرا أيًزا. أْسخ: ِسْخ ليبًل، مغ اإلسخاء، كقيل معجدة أخخػ  
األرض الػاسعة، أك العالية. كمشو: الدَخػ كالدخكة: الخفعة، كجسعيا: في َسخاة األرض، أؼ في 

 : رؼيع السشدلة.َسَخكات. الدخؼّ 
 

َء ؼيو كال حخ بعراؾ ليريخ شخيقػًا يابًدا )ال ما: اضخب الباضخب ليع شخيقػًا يبًدا 
(. 63شا إلى مػسى أف اضخب بعراؾ البحخ" )الذعخاء فأكحيكف عميو. قاؿ تعالى: "شيغ( يسخّ 

 ". يبًدا: صفة لػ "شخيًقا ككع ليا مغ أعساؿ ككضائف!ما ىحه العرا 
 

ا في البحخ، : ال تخاؼ معو لحاًقا مغ فخعػف، كال تخذى غَخقً ال تخاؼ دَركػًا كال تخذى: أؼ
(. ال تخاؼ دَرًكا كال 329ميغ )تخاؼ، تخذى( رعاية لمببلغة )أنسػذج ص كخػلف بيغ الفع

 تخذى غَخًقا.
 

 َييع ِمَغ اليعِّ ما َغِذَييع " " فأْتبعُيع ِفخعػُف بجشػِدِه فغِذ  78سػرة شو  20
عمع كشيو إال هللا. قاؿ : أؼ غذي جشػد فخعػف مغ األىػاؿ كالسخاكؼ ما ال يما غذييع 

 اىع.: غسخىع، عبلىع، غصّ اب االخترار كجػامع الكمع. غذييعب: كىحا مغ الدمخذخؼ 
كمغ فػائج ىحا االخترار كالححؼ ما ؼيو مغ اإلبياـ، ليحىب الحىغ  كل محىب، كربسا  

يخجع قاصًخا عغ إدراكو، ؼيعطع شأنو، كيعمػ في الشفذ مكانو. كفي ىحا ما ؼيو مغ زيادة لحة، 
 كؼيو كحلظ زيادة أجخ، بدبب االجتياد ؼيو.بدبب محاكالت استشباط الحىغ لمسححكؼ، 

 
: التشبيو عمى أف الدماف يتقاصخ عغ اإلتياف بالسححكؼ، كأف كمغ أسباب الححؼ 
 (.106-3/104اؿ بحكخه يفزي إلى تفػيت السيع )البخىاف االشتغ

كىحا أحج تصبيقات السذكمة االقترادية عشج رجاؿ االقتراد، فالدماف محجكد، كالكبلـ  
 كد.غيخ محج
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لكغ يجب التشػيو ىشا إلى أف القارغ يجب أف يذعخ أف ىحا الححؼ ليذ عغ عجد،  
فيحا ال يشصبق ىشا ألف األمخ يتعمق بكبلـ هللا، كألف ىشاؾ في القخآف ما يجؿ عمى القجرة اإلليية 
السصمقة. كقج يمجأ إلى الححؼ إذا كانت مداحة الشز محجدة، ؼيححؼ األقل أىسية ابتغاء ذكخ 

ػ أكثخ أىسية، في حجد السداحة الستاحة أك السحجدة. كىحا يعشي أف الححؼ قج يقرج بو ما ى
 إشبلؽ الخياؿ، أك التزحية بغيخ السيع ندبًيا مغ أجل األىع. 

 
 أضلَّ فخعػُف قػَمُو وما َىَجى "" و  79سػرة شو  20

" يغشي عغ قػلو: "ما ىجػ: ك أؼ  كزيادة، فسا الحكسة " ما ىجاىع. قج يقاؿ إف قػلو: "أضلَّ
أنسػذج ص ( )29غ ىحا التكخار؟ لعمو تعخيس بقػلو: "كما أىجيكع إال سبيَل الخشاد" )غافخ م

أضّميع كما  (. كىػ زيادة بياف كتقخيخ أيًزا. كزيادة البياف تداعج عمى الفيع كسخعة الفيع.329
ى، كىشاؾ معشى آخخ ىجاىع: أضّميع كأبقاىع عمى ضبلليع. أؼ: كما ىجاىع بعج ذلظ. ىحا معش

 كىػ أنو حّسميع تكمفة الزبلؿ، كفّػت عمييع مشفعة اليجاية، فرارت خدارتيع مزاعفة!
 

كع وواعْجناكع جانَب الصػِر األيسَغ  80سػرة شو  20 " يا بشي إسخائيَل قج أنَجْيشاكع ِمغ َعجوِّ
ْمَػى "وندَّل  شا عميكُع الَسغَّ والدَّ

ػسى بإنداؿ التػراة : كاعجنا مى بشي إسخائيل. كاعجناكعهللا عم ىحه اآلية في بياف مشغ 
: ائجة عمييع جسيًعا. كفي قخاءة: ككعجناكع. الَسغّ (، ألف السشفعة ععميو. لع يقل: )ككاعجنا مػسى

 صسغة حمػة كالعدل تشدؿ عمى الذجخ، امتغَّ هللا بيا عمييع.
مػاف.الدمػػ   ساَنى، مغ التدمي كالدُّ  : شائخ الدُّ
الف لمسػارد الصبيعية الحخة التي ال يتكمف اإلنداف شيئػًا في إنتاجيا، بخبلؼ كىسا مثا 

السػارد االقترادية التي يشتجيا اإلنداف بكمفة. كالسػارد الصبيعية كمسا زادت في البمج كاف ذلظ 
 أعػف عمى التقجـ كاالزدىار.

الفاصمة، كلكغ ىحا غيخ كاؼ، قج يقاؿ: ألجل مخاعاة عمى الدمػػ؟  (السغّ الحمػػ )ـ لساذا قجّ 
كالسغ  فكبلـ هللا يختمف عغ كبلـ البذخ، كمخاعاة فاصمة القخآف ليدت كسخاعاة قاؼية الذعخ.
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كلع تأت الدمػػ  .80، كشو 160، كاألعخاؼ 57البقخة  كالدمػػ فيالسّغ كالدمػػ كرد ذكخىسا 
 .57فاصمة في السػضعيغ اآلخخيغ. راجع البقخة 

 
ُكُمػا ِمغ شيباِت ما رزْقشاكع وال تصَغػا ؼيِو ؼَيِحلَّ عميكع َغزبي وَمغ َيحِمْل "  81سػرة شو  20

 عميِو غزبي فقج َىَػى "
 

قترادؼ إسبلمي. الصػياف: التجاكز، كلعمو ىشا : الدمع الحبلؿ، كىي مرصمح االصيبات
تدتعيشػا بخزقي عمى معريتي.  : الاإلنفاؽ في السعاصي. لعل السعشى : اإلسخاؼ أكبسعشى

 : ال تصغػا في األكل كاالستيبلؾ.ىػػ: سقط، ىمظ. لع يقل: )كال تصغػا فييا(. لعل السقرػد
 

 آمَغ وعِسَل صالًحا ثع اىَتجى "" وإنِّي لغفاٌر لَسغ تاَب و  82سػرة شو 20
 : استقاـ عمى اليجػ حتى يمقى ربو.اىتجػ 

 
 َظ يا مػسى "وما أعجمَظ عغ قػمِ  " 83سػرة شو 20

  ؟: لساذا سبقتيعما أعجمظ عغ قػمظ 
 

 وعِجمُت إليَظ ربِّ لَتْخَضى "  " قاَؿ ىع أوالِء عمى أَثخي  84سػرة شو 20
لفظ. : كلع أعجل ألخايأتػف بعجؼ بقميل. عجمت لتخضى: بعجؼ بقميل. أؼ سعمى أثخؼ  

 (.86كيبجك أنو سيخجع إلى قػمو )انطخ اآلية 
 

 غ بعِجَؾ وأضمَّيُع الداِمخيُّ "قاَؿ فإنَّا قج فتشَّا قػَمَظ مِ "  85سػرة شو 20
 88: في اآلية يع الدامخؼ فتشَّا: اختبخنا، ابتميشا. لع يقل: )فتشَّا قػمظ بعجؾ(. أضمّ  

 يع.سيتزح كيف أضمّ 
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ربُّكع وعًجا  أِسًفا قاَؿ يا قػـِ ألع يِعْجكع" فَخجَع مػسى إلى قػِمِو غزباَف  86سػرة شو 20
 ٌب ِمغ ربِّكع فأخمفُتع مػِعجي "دًشا أفصاَؿ عميكُع العيُج أـ أردُتع أْف َيِحلَّ عميكع غزح

بإنداؿ : حديًشا. كعًجا حدًشا :ًفاغزباَف: مسشػع مغ الرخؼ. أِسًفا: غيخ مسشػع. أسِ  
جتع العجل كلع تمحقػا بي. لع : كعبالتػراة. شاؿ عميكع العيج: بعج عشكع العيج. أخمفتع مػعجؼ

 (.يقل: )أفصاؿ عميكع الػعج
  

مشا أوزاًرا ِمغ زيشِة القػـِ فقحفشاىا  87سػرة شو  20 " قاُلػا ما أخمْفشا َمػعَجَؾ بَسمِكشا ولكشَّا ُحسِّ
 لَظ ألَقى الدامخيُّ "فكح

ي : حمّييع. قحفشاىا: ألقيشاىا )فًما مغ الساؿ الحخاـ. زيشة القـػ: أثقااًل، آثابسمكشا: بإرادتشا. أكزاًرا
: أؼ كحلظ ليا الدامخة. فكحلظ ألقى الدامخؼ : صائغ مشدػب إلى قخية يقاؿ الشار(. الدامخؼّ 

يقل: )كحلظ ألقى الدامخؼ(. لع يقل: )ككحلظ ألقى شخح الدامخؼ ما معو مغ حمي في الشار. لع 
(. األمػر التي تتحجث عشيا الدامخؼ(. كلع يقل: )فكحلظ قحؼ الدامخؼ(. كلع يقل: )فألقيشاىا

 ية فييا اخترار كغسػض مقرػد.آلا
 

 " فأخخَج ليع ِعجبًل َجَدًجا لُو ُخػاٌر فقاُلػا ىحا إلُيكع وإلُو مػسى فشِدَي "  88سػرة شو  20
 

لو خػار: لو صػت كرػت البقخ. : أؼ ببل ركح. فأخخج ليع عجبًل: فراغ ليع عجبًل. جدًجا
(. أيًزا ىيشا يقل: )فقاؿ ىحا إليكعكع، فعكفػا عميو يعبجكنو! لع : ندي مػسى إليو عشجندي

 فقالػا: أؼ الدامخؼ كمغ معو )القخشبي(. اخترار كغسػض.
 

 ليع َضخِّا وال َنفًعا " " أفبل يخوَف أال َيخجُع إلييع قػاًل وال يسمظُ  89سػرة شو  20
لع يقل: كال يسمظ : أؼ العجل. (. يخجع3/8ك 2/32التقجيخ: أنو ال يخجُع )السقتزب  

كقج يكػف  ا.نفًعا كال ضًخا. قج يكػف ىشاؾ فعل مححكؼ بالشدبة لمزخ: ال يجفع عشو ضخً ليع 
 كالشفع. السعشى: ال يسمظ ليع سمصة الزخّ 
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سُغ " ولقج قاَؿ ليع ىاروُف ِمغ قبُل يا قػـِ إنَّسا ُفتشتع بِو وإفَّ ربَّكع الخح 90سػرة شو 20

 فاتَِّبعػني وأشيُعػا أمخي "
قل: )قاؿ ليع ىاركف قبُل(. فتشتع بو: أف يخجع مػسى إلييع. لع ي: مغ قبل مغ قبل 

: الخخكج عغ ختبار، االبتبلء. كقج تأتي بسعشى: االأضممتع بو. فتشت الفزة: اختبختيا. الفتشة
 : صخفو عشو، أخخجو مشو.جيغ، الكفخ، الذخؾ. فتشو عغ ديشوال
 

 جَع إليشا مػسى "" قاُلػا لغ نبخَح عميِو عاكفيَغ حتى َيخ  91سػرة شو 20
 : قائسيغ عمى عبادتو.لع يقل: )لغ نبخح عاكفيغ عميو(. عاكفيغ عميو 

 
 ُف ما مشعَظ إذ رأيَتيع ضمُّػا "" قاَؿ يا ىارو 92سػرة شو 20

 تتسة في اآلية التالية، كالػقػؼ عمى ىحه اآلية مسشػع في عمع التجػيج.ال 
 

 أال تتَِّبعِغ أفعَرْيَت أمخي " "  93سػرة شو 20
ه اآلية بالتي قبميا يربح الكبلـ: ما مشعظ أال تتبعِغ. : تتبعشي. كبخبط ىحِغ: أصمياتتبع 
 : ما مشعظ أف تتبعشي.  التقجيخ

 
قَت بيَغ  94سػرة شو  20 َـّ ال تأخْح بمحيتي وال بخأسي إنِّي خِذيُت أْف تقػَؿ فخَّ " قاَؿ يا ابَغ أ

 ولع َتْخُقْب قػلي " شي إسخائيلَ بَ 
َـّ ىشاؾ مححك   أخي،  : أؼ يا ابغ أمي، ياؼ تقجيخه: فأخح بمحيتو كرأسو فقاؿ: يا ابغ أ

: أخحت بعزيع : تشتطخ. فخقت بيغ بشي إسخائيل: لعل السعشىعمى سبيل االستعصاؼ. تخُقب
 كتخكت البعس اآلخخ.
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، ككل مشيسا يبجأ بالباء، : جشاس، كعجد الحخكؼ في كل مغ الكمستيغ متداك"بيغ"، "بشي" 
ع اختبلؼ تختيب الحخفيغ األخيخيغ: في الكمسة األكلى: الياء قبل الشػف، كفي الثانية: الشػف م

 لع تخع قػلي، العبارة صعبة.لع تخقب قػلي:  (.3/312قبل الياء )اإلتقاف 
 

 " قاَؿ ما َخصُبظ يا ساِمخيُّ " 95سػرة شو  20
 : الذأف الخصيخ.  الخصبقاؿ: أؼ مػسى. أؼ: ما شأنظ؟  
(، "ألقى 85يع الدامخؼ" )شو ارة: "الدامخؼ". "كأضمّ "، كتالحع تارة يقػؿ: "سامخؼ  

(، كلع يقل: )يا أييا الدامخؼ(. لػ أف أحًجا اسسو 95(، "يا سامخؼ" )شو 87الدامخؼ" )شو 
 حساد. : ياالحسَّاد( أمكغ أف تقػؿ: يا أييا الحساد، أك)
 

شبحُتيا َؿ َبُرْخُت بسا لع َيْبُرخوا بِو فؿبزُت ؾبزًة ِمغ أثِخ الخسػِؿ ف" قا 96سػرة شو  20
لْت لي نفدي "  وكحلظ سػَّ

: جبخيل، أك مػسى. نبحتيا: ألقيتيا، شخحتيا )في الشار مع الحمي السحاب(. لع الخسػؿ 
: ؾبزت ًحا تساًما، إنو ال يخمػ مغ غسػض(. الكبلـ ليذ كاضيقل: )كحلظ سػلت لي نفدي

 ؾبزة مغ أثخ الخسػؿ، فشبحتيا.
 

" قاَؿ فاذىْب فإفَّ لَظ في الحياِة أْف تقػَؿ ال ِمداَس وإف لَظ مػعًجا لْغ  97سػرة شو  20
 ْشِدَفشَُّو في اليعِّ َندًفا "َت عميِو عاكًفا لُشَحخِّقشَُّو ثع لشَ ُتْخَمَفُو وانطْخ إلى إلِيَظ الحي َضمْ 

ال تسّدشي كال أمّدظ  :أريج بو الشيي، أؼ قاؿ: مػسى لمدامخؼ. ال مداس: نفي 
بو القارغ (، ال تخالصشي كال أخالصظ، َبُعَج عغ الشاس، كَبُعَج الشاس عشو. كأن3/371)السقتزب 

فدخه السفدخكف كسا رأيت.  : مقاتمة، كليحاىشا إلى أف لفع "مداس" عمى كزف قتاؿ، يعشي
 : الجػ كمو ؼيو بعس الغسػض.كغسػض رة أيًزا ال تخمػ مغ غخابة: لمعحاب. كالعبامػعًجا
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(. فيشاؾ حخفاف 3/311ادة حخفيغ في الثاني عمى األكؿ )اإلتقاف : جشاس، بدي"إلى"، "إليظ"
 مذتخكاف متجانداف، كحخفاف في الثاني غيخ مػجػديغ في األكؿ.

 
، كانطخ 2/66كضح البخىاف حفت مشيا البلـ األكلى تخؽيًفا ): ضممَت، حَضْمَت: أصميا 

: ىػ كػؼ، كىػ المبث أك اإلقامة، كقيل: مغ الع(. عكف33، كاألحداب 65الػاقعة  سػرة
ائط. : المْبث في السدجج بذخ عمى سبيل التعطيع. كمشو االعتكاؼاإلؾباؿ عمى الذيء كمبلزمتو 

: أؼ نشدف رماده. كىحا ما يفعمو في أيامشا ىحه بعس البذخ، الحيغ لشحخقشو ثع لششدفشو في اليع
فشػف السيت، بل يحخقػنو كيحّركف رماده في الجػ أك في البحخ. كىشاؾ فخؽ بيغ األمخيغ، ال يج

لع يقل: لشحّخقشو  : لَشْحِخقشَّو.كاآلخخ يتعمق بالبذخ. كفي قخاءة كىػ أف أحجىسا يتعمق باألصشاـ،
سي: ػ لقاؿ ابغ عصية: ندًفا: تأكيج بالسرجر. كقاؿ األ حخًقا. ندًفا: مفعػؿ مصمق يفيج التأكيج.

أؼ لشفعمغ بو ذلظ بحيث ال يبقى مشو عيغ كال أثخ كال  ،مرجر مؤكج (اَنْدفً )قػلو تعالى: 
إشارة إلى أنو  ،بالسفعػؿ السصمق (نشِدَفّشو)كأكج ! كقاؿ ابغ عاشػر:  يرادؼ مشو شيء فيؤخح

 .كال يخذى غزبو كسا يدعسػف أّنو إلو ،ال يتخدد في ذلظ
 

 إليكُع هللُا الحي ال إلَو إال ىػ َوِسَع كلَّ شيٍء عمًسا "" إنَّسا  98سػرة شو 20
(. ؼيو تعخيس بالعجل الحؼ صشعو الدامخؼ، فيػ صشع ال عمسو كل شيء كسعلع يقل: ) 

 عمًسا: تسييد مشرػب. يعمع شيًئا، كما ىكحا شأف اإللو.
 

 غ لجنَّا ِذْكًخا " " كحلَظ نُقزُّ عميَظ ِمغ أنباِء ما قج َسبَق وقج آتيشاَؾ مِ  99سػرة شو 20
: دمحم. ذكًخا : يايمة، ليبجأ أخح العبخ مشيا. عميظكبيحا تشتيي قرة مػسى، كىي قرة شػ  

: أؼ مغ حا السعشى اآلية التالية. لع يقل: )مغ أنباء مغ سبق(. ما سبققخآًنا، كمسا يقػؼ ى
 األنباء، مغ أنباء األنبياء كاألمع.

 
 َيحِسُل يػـَ الؿيامِة ِوْزًرا "" َمغ أعخَض عشُو فإنَُّو  100سػرة شو 20
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و : كزر ىحا اإلعخاض، إثًسا ثؿيبًل، كسأتي مديج كصف لعشو: عغ الحكخ )القخآف(. كزًرا 
أعخض عغ ذكخؼ فإف لو معيذة ضشًكا" )الكيف كمغ في اآلية التالية. في مػضع آخخ: "

124.) 
 

 اَء ليع يػـَ الؿيامِة ِحْسبًل "َغ ؼيِو وس" خالجي 101سػرة شو 20
ل: )كساء ليع يػـ : أؼ ىحا الػزر. لع يقخالجيغ ؼيو: أؼ في الػزر كعحابو. ساء ليع 

 فة عغ اآلية الدابقة.م(. لعل ىحا لكي تأتي الفاصمة مختالؿيامة كزًرا
 

 ُزْرًقا "ُخ الُسجخميَغ يػَمئٍح " يػـَ ُيشفُخ في الرػِر وَنحذ 102سػرة شو  20
: ُعسًيا، أك ِعصاًشا اْزَرقَّْت عيػنيع مغ يػمئح: في ىحا اليػـ. السجخميغ: الكافخيغ. ُزرًقا 

 لع يقل: كُيحذخ السجخمػف. شجة العصر.
 

 بيَشيع إْف لبثُتع إال َعْذًخا "" يتخافتػَف  103سػرة شو  20
كف، يتشاجػف، مغ الخفػت: ضعف الرػ : يتيامدػف يتخافتػف   ت. لبثتع: أؼ في ، يتدارُّ

: عذخ لياؿ. يخكف مجة الجنيا قميمة لسا يذعخكف بو مغ أىػاؿ اآلخخة. فاآلخخة أفزل الجنيا. عذًخا
(، باإلضافة إلى أنيا أفزل في الشػع كالكع. فسغ الدمغ )اآلخخة خمػد كالجنيا يـػمغ الجنيا في 

لجنيا صفخ في الدمغ، ألف فزل الجنيا عمى اآلخخة فيػ جاىل عمسًيا كديشًيا. كالحؿيقة أف ا
 . ، وهللا أعمعاآلخخة ال نياية. كالقػؿ بأنيا يػـ لعمو لتقخيب الفكخة لغيخ السختريغ

 
 " نحُغ أعمُع بسا يقػلػَف إذ يقػُؿ أْمثُميع شخيقًة إْف لبثتع إال يػًما " 104سػرة شو  20

: أعجليع مشيًجا، أكفخىع عقبًل، أقخبيع إلى الدجاد. تفيج ىحه اآلية العجكؿ أمثميع شخيقة 
 أياـ إلى يػـ. فالقائل بالعذخة ليذ ىػ األمثل شخيقة.  10عغ 

 
 " ويدألػنَظ عِغ الجباِؿ فُقْل يشِدُفيا ربِّي َندًفا "  105سػرة شو  20
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، يـػ الؿيامة. ندفو: عغ الجباؿ  و كجعمو كاليباء، أك ذرَّاه تحريًة : قمعو كدكَّ في ذلظ اليـػ

 . 97ندًفا: مفعػؿ مصمق لمتأكيج. راجع اآلية  كسا تحرك الخياُح الػباَر.
 

 " فيحُرىا قاًعا َصْفَرًفا " 106سػرة شو 20
: أؼ صف كاحج. يحرىا: خالًيا مدتػًيا كأنو ء ال نبات فييا كال بشاء. صفرًفا: أرًضا ممداقاًعا

في ىحه اآلية عبخ باستعساؿ الرفة، كفي اآلية الدابقة باستعساؿ األرض، كليذ الجباؿ. 
 السفعػؿ السصمق.

 
  تخى فييا ِعَػًجا وال أْمًتا "" ال 107سػرة شو 20

 : انخفاًضا كال ارتفاًعا.عػًجا كال أمًتا 
 

دسُع لمخحسِغ فبل ت" يػَمئٍح َيتَِّبُعػَف الجاعَي ال ِعَػَج لُو وخذعِت األصػاُت  108سػرة شو 20
 إال َىْسًدا "

 
في  يدخعػف إليو مغ أقخب شخيق.. ال عػج لو: : داعي هللاالحذخ. الجاعي: يـػ يػمئح 

ىحه اآلية: "ال عػج"، كفي اآلية الدابقة: "عػًجا". خذعت: سكشت. لع يقل: )كتخذع 
 (.األصػات

 
 ورِضَي لُو قػاًل "" يػمئٍح ال تشفُع الذفاعُة إال َمغ أِذَف لو الخحسُغ  109سػرة شو 20

 : بصمب الذفاعة.قػالً لو يا. رضي هللا : بيػمئح: يػـ الحداب. أذف لو الخحسغ 
 

 مَفيع وال ُيحيصػَف بِو عمًسا " " َيعمُع ما بيَغ أيجييع وما خ 110سػرة شو 20
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: أؼ الخبلئق. كأف معشى اآلية أنو يعمع عشيع كل شيء كال يعمسػف عشو إال أيجييع 
 ما عمَّسيع. يحيط بيع كال يحيصػف بو.القميل، إال 

 
 ػـِ وقج خاَب َمغ حسَل ضمًسا "" وعشِت الػجػُه لمحيِّ القيُّ  111سػرة شو  20

ـ عغ السدتقبل يػـ الؿيامة. عشت: خذعت، : بالسزي لتحقيق الػقػع، فالكبلعشت 
كباألسخ. كمشو قيًخا. كليحا المفع صمة بالَعشاء: التعب، : أؼ خزعت. كمشو: فتحت الببلد عشػة

غَّ َعػافٍ  بيغ أيجيكع، أؼ: أسيخات. الحي: دائع الحياة. : استػصػا بالشداء خيًخا فإنيالحجيث
: دائع الؿياـ بتجبيخ الخمق. خاب: خدخ كىمظ. ضمًسا  : شخًكا. كقج يقرج الطمع كمو، كيجخلالقيـػ

ليذ السقرػد بو الجعاء عمى الطالع، فالحيغ يجعػف  تيجيج :ؼيو الذخؾ ألنو أؾبح الطمع. خاب
 ىع البذخ، كىع يجعػف هللا. وهللا ال يجعػ، فسا يخيجه يقع فػًرا.

 
 " وَمغ يعسْل ِمَغ الرالحاِت وىػ مؤمٌغ فبل يخاُؼ ُضمًسا وال َىزًسا " 112سػرة شو 20

 لع يقل: كمغ يعسل صالًحا. : بشقز حدشاتو.ضمًسا: بديادة سيئاتو. ىزًسا 
 

فشا ؼيِو ِمَغ الػعيِج لعمَّيع يتقػَف أو  113سػرة شو  20 " وكحلَظ أندلشاُه قخآًنا عخبًيا وصخَّ
 ُيحِجُث ليع ِذكًخا "

فشا ؼيو مغ الػعيج  يو أنػاع الػعيج. يحجث ليع ذكًخا: ُيحكِّخىع )فيتعطػا(، أك بشا ؼ: قمّ صخَّ
 (.  خىع )ؼيذخفػاَيحكُ 
 

" فتعالى هللُا السِمُظ الحقُّ وال تْعَجْل بالقخآِف ِمغ قبِل أْف ُيقَزى إليَظ وحُيُو  114سػرة شو  20
 مًسا "وُقْل ربِّ ِزْدني ع

قبل ( قزى إليظ كحيو: كال تعجل بتبلكتو )خػؼ نديانويالقخآف مغ قبل أف ال تعجل ب 
ي إليظ : َنقزظ كحيو. كفي قخاءةلو قبل أف يأتي: كال تتعجل إنداأف يفخغ جبخيل مغ تبميغو، أك

 زْدني عمًسا بالقخآف. : بو، بالقخآف.ني عمًسازدْ  كحَيو. كقل ربّ 
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ـَ ِمغ قب 115سػرة شو  20  ُل فَشِدَي ولع نجْج لو َعدًما "" ولقج َعِيْجنا إلى آد

ماذا عيجنا: مححكؼ.  يشاه أال يأكل مغ الذجخة. لع يقل: )عيجنا إلى آدـ قبُل(.: أكصأؼ 
: تخؾ، أك ىي مغ الشدياف أك الديػ، كلحلظ ندي: فييا قػالف قج يكػف التقجيخ: عيجنا عيًجا.

: لع نججه مغ أكلي ُعيج إليو فشدي. لع نجج لو عدًمايقاؿ إف اإلنداف لفع مغ الشدياف، أؼ 
. ىشاؾ صعػبة ف كبيغ اآلية الدابقة: لعل الجامع بيشيا ي فيع عبلقة ىحه اآلية بالدياؽ. العـد

 .88)فشدي(: راجع اآلية  الشدياف.
 

ـَ فدجُجوا إال إبميَذ أَبى "" وإذ قمشا لمسبلئكِة اسُججوا  116سػرة شو 20  آلد
: سجػد تحية كتكخيع، ال سجػد كإذ: كاذكخ إذ. إال: أؼ لكغ، استثشاء مشقصع. اسججكا 

 عبادة كتقجيذ. 
  

ـُ  117سػرة شو  20  إفَّ ىحا عجٌو لَظ ولدوجَظ فبل ُيخخجشَّكسا ِمَغ الجشِة فَتْذَقى "" فقمشا يا آد
(. قاؿ ابغ عصية: أفخد آدـ بالذقاء )دكف حػاء، مع أف ىحا: أؼ إبميذ. لع يقل: )فتذؿيا 

أكاًل، كىػ السقرػد في الكبلـ )اإلتقاف  (، ألنو السخاشبالخصاب لبلثشيغ: فبل يخخجشكسا
كالخصاب بالسفخد ىشا أخف كأجسل، كيبقى الثاني مزسًخا، ببل : فتذقى أنت كىي، (. أؼ3/112

: اكتفى (. كقاؿ السجاشعي3/342ة إلى مخاعاة الفاصمة القخآنية )اإلتقاف لبذ. ىحا باإلضاف
(. الجنيا: دار عسل كابتبلء كشقاء. اآلخخة: دار حداب كجداء. 1/393بحكخه عغ ذكخىا )الشكت 

 (.2/193)معاني القخآف لمفّخاء  كّج يسيشظ كعسمظ : فتأكل مغفتذقى
 

 َظ أال تجػَع فييا وال َتْعَخى "" إفَّ ل 118سػرة شو  20
أؼ:  : ال يدكؿ عشظ لباُسظ. َعخَؼ مغ ثػبو فيػ عار كُعخياف.فييا: في الجشة. ال تعخػ  

 تجج فييا شعامظ كلباسظ.
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 َظ ال َتطسأ فييا وال َتْزَحى "" وأنَّ  119سػرة شو  20
: ال (. ال تزحى3/238، كمعجع القخاءات 1/394شعي كإنَّظ )الشكت لمسجا :كفي قخاءة 

ذ، أك : امتجاد الذسغى عشج العخب لحّخ ببلدىع. الزحىتريبظ شسذ الزحى، كىحا أمخ يبت
الشكت لمسجاشعي شكذف إلى الذسذ، أك تبخز لمذسذ ): تامتجاد الشيار. كقاؿ بعزيع: تزحى

 ا كضبًل.ال تطسأ كال تزحى: أؼ تجج فييا شخابً (. كال تزحىفييا  كال تطسأ(. لع يقل: )1/392
 

ـُ ىل أدلَُّظ عمى شجخةِ  120سػرة شو  20 الُخْمِج وُمْمٍظ ال  " فػسػَس إليِو الذيصاُف قاَؿ يا آد
 َيْبَمى "

: ال (. كسػس إليو، ككسػس لو. ال يبمى19كفي مػضع آخخ: "فػسػس ليسا" )األعخاؼ  
يفشى، ال يدكؿ. الذجخة الػحيجة التي مشع مشيا أغخاه بيا، بأنو لػ اقتحع الحخاـ فإنو سيكػف مغ 

في اآلية ما  : كبلىسا إغخاء لئلنداف.الحيغ يخمج ممكيع! الخمػد كالسمظالخالجيغ، كمغ السمػؾ 
 يجؿ عمى رغبة الشاس في الخمػد، كفي الدمصة.

 
ػءاُتيسا وشِفقا َيخِرفاِف عمييسا ِمغ ورِؽ جْت ليسا سَ " فأكبل مشيا فب 121سػرة شو  20

ـُ ربَُّو فَغَػى "ا  لجشِة وعرى آد
: ىحا بجؿ الخمػد كالسمظ الخالج! كيبجك مغ جت ليسا سػءاتيسا: عػراتيسا. بسػءاتيسا 

أىجاؼ الذيصاف في بشي آدـ. شفقا: شَخعا،  اآلية أف التعخية أك التعخؼ أك كذف العػرات مغ
بعس جمػد الشعل عمى بعس. لع يقل: )يخرفاف  : تصبيقأخحا. يخرفاف: يمرقاف. الخرف

 (.ديسايخرفاف عمى أنفعمييا(. لع يقل: )
األمخ أك الشيي، خخج عغ الصاعة )سيًػا أك تأكاًل(. غػػ: ضّل. يجػز : خالف عرى 

: عاٍص، غاٍك، إذ ال يمـد مغ جػاز لكغ ال يجػز أف يقاؿعرى، كغػػ، ك : أف يقاؿ في آدـ
الراحبي ص ف آدـ لع يكغ مغ شأنو العرياف )إشبلؽ الفعل جػاز إشبلؽ اسع الفاعل، أل

فإنو يفيج كثخة الػقػع. (، فالفعل قج يقع مخة كاحجة، أما اسع الفاعل 332ذج ص ، أنسػ 211
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بًل لمسعرية كالغػاية. كىي أكؿ معرية البغ : تفيج ىحه العبارة أف لجػ اإلنداف ميعرى كغػػ 
 آدـ، كقع فييا آدـ كزكجتو.

 
 اُه ربُُّو فتاَب عميِو وَىَجى "" ثع اجتب 122سػرة شو  20

: : جبيت الساء في الحػض: إذا جسعتو. كمشو: الجابية(، مغلمشبػةصصفاه ): ااجتباه 
)الحياض(. كمشو: الجباية،  ة تحفخ لتذخب مشيا اإلبل، كجسعيا: الجػابيالحػض أك الحفيخ 

قارف بيغ )غػػ( في اآلية الدابقة ك)ىجػ( في ىحه : ىجاه. يقاؿ: جبيت الخخاج: جسعتو. ىجػ
 اآلية.

 
" قاَؿ اـِبصا مشيا جسيًعا بعُزكع لبعٍس عجٌو فإمَّا يأتيشَّكع مشِّي ىًجى فسغ  123سػرة شو 20

 ُىجاَي فبل َيِزلُّ وال َيذَقى "اتَّبَع 
اجع سػرة البقخة : ر أؼ آدـ كحػاء. بعزكع: بعس ذريتكسا. بعزكع لبعس عجكجسيًعا:  

الجنيا كاآلخخة.  : فيكال يذقى (. ال يزلّ 38. في مػضع آخخ: "فسغ تبع ىجاؼ" )البقخة 36
 ".: "فتذقى117راجع اآلية 

 
ؿيامِة " وَمغ أعخَض عغ ِذْكخي فإفَّ لُو معيذًة َضْشًكا وَنحُذُخُه يػـَ ال 124سػرة شو  20

 أعسى "
 

شاؾ  : الدكاـ، ذكخؼ: آياتي ككتبي السشدلة. معيذة: في الجنيا. الزْشظ: الزيق. الزُّ
 لزيق السشخخيغ.

 
 كشُت بريًخا " " قاَؿ ربِّ ِلَع حذخَتشي أعسى وقج 125سػرة شو 20

 ؟ة أعسى كقج كشت في الجنيا بريًخالع حذختشي في اآلخخ  
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 ِديَتيا وكحلَظ اليػـَ ُتْشَدى "أتتَظ آياُتشا فشَ " قاَؿ كحلَظ  126سػرة شو 20
اب. اليـػ : يػـ الؿيامة. لع يقل: )فعسيت عشيا ككحلظ اليػـ نديت آياتشا فشديشاؾ في العح 

  كمة )جداء(، فاهلل ال يشدى.االشدياف مغ هللا مذ (.تعسى
 

ولعحاُب اآلخخِة أشجُّ وأبقى  " وكحلَظ َنْجدي َمغ أسخَؼ ولع ُيؤمْغ بآياِت ربِّوِ  127سػرة شو 20
" 

الشػع، كأدـك في الدمغ ك  الكع أشج في :نجدؼ: في الجنيا. أسخؼ: في الكفخ. أشج كأبقى 
: 124جنيا، كقج سبق ذكخه في اآلية (. ذكخ في اآلية عحاب اآلخخة، كلع يحكخ عحاب ال)خمػد

 ".امعيذة ضشكً "
 

في  يع ِمَغ القخوِف يسذػَف في مداكِشيع إفَّ " أفمع َييِج ليع كع أىمكشا َقبمَ  128سػرة شو  20
 ذلَظ آلياٍت ألولي الشُّيى "

 :يغ ليع بياًنا ييتجكف بو. القخكف: األمع. يسذػف في مداكشيع: أفمع يتبأفمع ييج ليع 
: جسع نيية، كىي لدابقة لكفخىا. الشيى: إىبلؾ األمع ايسذػف حيث كانػا يدكشػف. في ذلظ

  العقل.
 

 َظ لكاَف ِلداًما وأجٌل مدسِّى "" ولػال كمسٌة سبقْت ِمغ ربِّ  129سػرة شو  20
إلى أجل مدسى  بتأخيخ العحاب عغ ىؤالء السذخكيغ: كلػال كمسة سبقت مغ ربظ معشى اآلية

 : بعجىا مخفػعة.ًما": مشرػبة، ك"أجل"لدالعحبيع. لع يقل: )لكاف لداًما كأجبًل مدسِّى(."
مغ ربظ، كأجل  كلػال كمسة سبقتعمى "كمسة". كالتقجيخ: )"أجل مدسى": يػـ الؿيامة، معصػؼ 

، 3/344اإلتقاف مخاعاة لمفاصمة القخآنية أيًزا )(. كفي ىحا التقجيع كالتأخيخ مدسى، لكاف لداًما
 (.2/409كانطخ معاني القخآف لؤلخفر 

كحبتع ا لداًما. قاؿ تعالى في مػضع آخخ: "فقج : عحابً لداًما: صفة لسػصػؼ مححكؼ، كالتقجيخ
 (.  77فدػؼ يكػف لداًما" )الفخقاف 
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يقػلػَف وسبِّْح بحسِج ربَِّظ قبَل شمػِع الذسِذ وقبَل  " فاصِبْخ عمى ما 130سػرة شو  20

 الشياِر لعمَّظ َتْخَضى " غخوِبيا وِمغ آناِء الميِل فدبِّْح وأشخاؼَ 
تشدييو عسا ال يميق بو. : ستِعْغ بالربخ كالربلة كالتدبيح. يقػلػف: يقػلػنو. تدبيح هللاا 

ا الشتساليا عميو. سبْح بحسج كالتدبيح قج يعشي الربلة كالعبادة كالذكخ. كسسيت الربلة تدبيحً 
 : سبْح تدبيًحا مقخكًنا بالحسج، وهللا أعمع.ربظ: لعل السعشى

آناء الميل: ساعاتو. مفخدىا: إنًى، مثل: ِمَعًى كأمعاء. كمشو: اآلف: الحيغ. كلعل  
: أؼ إذا فعمت في اآلية: الرمػات الخسذ. لع يقل: )كمغ الميل فدبِّْحُو(. لعمظ تخضىالسقرػد 

لع يقل: كمغ آناء الميل كأشخاؼ ذلظ رضيت. كالسعشى أنو لع يكغ راضًيا عشيع كعغ أقػاليع. 
 الشيار. كخر الفعل: فدّبْح.

 
فَّ عيشيَظ إلى ما متَّْعشا بِو أزواًجا 131سػرة شو 20  مشيع زىخَة الحياِة الجنيا لَشفِتَشيع " وال َتُسجَّ

 ؼيِو ورزُؽ ربَِّظ خيٌخ وأبقى "
الدىخة جسيمة كلكشيا سخعاف ما لسحسج صمى هللا عميو كسمع. مشيع: مغ الكفار.  الخصاب 

خخة، : في اآلرزؽ ربظ لع يقل: )لشفتشيع فييا(. بل، كحلظ الجنيا كنعيسيا. نفتشيع: نختبخىع.تح
(. فإذا كانت اآلخخة الشػع كأبقى في الدمغ )خمػدالكع ك كربسا في الجنيا. خيخ كأبقى: خيخ في 

: الجنيا نقج كاآلخخة نديئة، نعع اآلخخة عمى الجنيا! يقػلػف خيًخا كأبقى فمساذا ال يؤثخ السؤمغ 
: "أشج 127ة كالكع. فرار اختيارىا مغ الخشج. قارف اآلي نديئة كلكشيا مخجحة بالدمغ كالشػع

 كرزُؽ: الػاك حالية. ".كأبقى
*** 

 ممحق باآلية:
 زىخة: ما إعخابيا؟

 لمتدييل يسكغ أف نقػؿ: فييا كجػه إعخابية كثيخة، مشيا:
 مشرػبة بشدع الخافس. التقجيخ: متعشا بو أزكاًجا مشيع، متعشاىع بدىخة الحياة الجنيا.
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 كثختيا.كىحا الػجو لع يخد في الػجػه السشقػلة عمى 
 وهللا أعمع.

لبلشبلع عمى كجػه اإلعخاب السشقػلة، انطخ تفديخ أبي حياف، كاأللػسي، كالججكؿ في إعخاب 
 القخآف لمرافي.

*** 
 األربعاء:

 ىػ1441ذك القعجة  25
 ـ2020تسػز  15
 

والعاؾبُة " وأُمْخ أىَمَظ بالربلِة واصصِبْخ عمييا ال ندأُلَظ رزًقا نحُغ نخزُقَظ  132سػرة شو 20
 " لمتقػى 
ا بل نحغ : أنت ال تخزقش. ال ندألظ رزًقا نحغ نخزقظالربخَ  فِ : اصبْخ، تكمّ اصصبْخ  

 : لئليساف.ي اآلية الدابقة. العاؾبة لمتقػػ " فنخزقظ. جاء لفع "الخزؽ 
 

 األولى "ع بيِّشُة ما في الرحِف " وقاُلػا لػال يأتيشا بآيٍة ِمغ ربِِّو أَولْع تأِتي 133سػرة شو 20
: ما في الرحف األكلى(. الرحف األكلى لػ، ىبل. آية: معجدة. لع يقل: )معجدةُ  :لػال 

 : أكلع تأتيع اآلية مغ الكتب الدابقة.فالقخآف تع التبذيخ بو فييا. أؼ الكتب الدساكية الدابقة.
 

أرسمَت إليشا رسػاًل " ولػ أنَّا أىمكشاىع بعحاٍب ِمغ َقبمِو لقاُلػا ربَّشا لػال  134سػرة شو  20
 غ قبِل أْف َنِحؿَّ وَنْخَدى " فشتَّبَع آياِتَظ مِ 

القخآف، أك مغ قبل البعثة. نخدػ: ُنياف، نفتزح. الخدؼ: اليػاف،  : مغ قبلمغ قبمو 
لع يقل: )بعحاب قبمو(. لع يقل: )فشتبع آياتظ قبل أف نحؿ(.  نحّؿ كنخَدػ: بالعحاب. االفتزاح.

 ة مختيغ.: كردت في اآليمغ قبل
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الرخاِط الدػيِّ وَمِغ  " ُقْل ُكلّّ متخبٌز فتخبَُّرػا فدتعمسػَف َمغ أصحابُ  135سػرة شو  20
 اىتَجى "

 : نحغ أـ أنتع. في اآلية تيجيج ككعيج.كٌل: كل مشا، أؼ نحغ كأنتع. متخبز: مشتطخ. فدتعمسػف 
كبلـ الخصباء بذ عغ القخآف كانتذخ في مغ الخكائع في حدغ االختتاـ، كاقتُ ىحا  -

 اب.كالكتّ 
سدتؿيع الدائخكف عميو، كالسيتجكف: : الدالكػف الرخاط الب الرخاط الدػؼ أصحا -

عمى  زالػا : ىع الحيغ كانػا كماالػاصمػف إلى السشدؿ. أك: أصحاب الرخاط الدػؼ 
الصخيق السدتؿيع ثع صاركا عميو : ىع الحيغ لع يكػنػا عمى الصخيق السدتؿيع، كالسيتجكف 

 (.334ص  )أنسػذج
غ مَ يقل: ) (. لعف مغ سمظ الرخاط الدػؼ كمغ اىتجػفدتعمسػ ستعمسػف(. لع يقل: )ك لع يقل: )

 كا.غ اىتجَ لع يقل: كمَ  (.غ السيتجكف أصحاب الرخاط الدػؼ كمَ 
*** 

 الجدء الدابع عذخ
 / سػرة األنبياء         21
 اُبيع وىع في غفمٍة ُمْعخضػَف " " اقتخَب لمشاِس حد 1سػرة األنبياء  21

: اقتخب يـػ الحداب كالشاس غافمػف عشو كمعخضػف. ىحه اآلية مغ الخكائع القخآنية أؼ 
البالغة التأثيخ في بخاعة االستيبلؿ. كع نحغ بحاجة ألف نتعمع مغ القخآف، ليذ فقط األحكاـ 

 كاألخبلؽ، بل السشاىج كاألساليب التفكيخية كالتعبيخية.
 

  استسعػُه وىع يمعبػَف "" ما يأتييع ِمغ ِذْكٍخ ِمغ ربِّيع ُمْحَجٍث إال 2سػرة األنبياء  21
"ذكخ".  :: صفة لػثحجَ ًسا. مُ . فالقخآف كاف يشدؿ مشجّ : آيات قخآنية ججيجةذكخ محجث 

 : استسعػه كىع الىػف.استسعػه كىع يمعبػف 
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وا  3سػرة األنبياء  21 الشَّْجَػى الحيَغ ضمُسػا ىْل ىحا إال بذٌخ ِمثُمكع " الـيًة قمػُبيع وأسخُّ
ْحَخ وأنتع ُتبرخوَف "  أفتأتػَف الدِّ

: بالغػا في إخفائيا، فإف اإلنداف قج يخػ اثشيغ يتداّراف، ؼيعمع مغ حيث كا الشجػػ أسخّ  -     
يخاىسا ؼيو  اإلجساؿ أنيسا يتداّراف، كإف لع يعمع تفريل ما يتداّراف بو، كقج يتداّراف في مكاف ال

 (.336أحج )أنسػذج ص 
 

 :الحيغ ضمسػا: الحيغ كفخكا - 
شا عمى لغة أكمػني البخاغيث. قيل: كىي ". ككاك الجسع ىكامخفػع عمى البجؿ مغ ضسيخ "كأسخّ  -

 : الرحيح أنيا لغة حدشة، كىي مغ لغة أزد ششػءة.لغة شاذة، كقيل
 كا الشجػػ.: كالحيغ ضمسػا أسخّ كالتقجيخ كا الشجػػ"،أك: مخفػع عمى أنو مبتجأ، خبخه "أسخّ  -
 : ىع.أنو خبخ مبتجأ مححكؼ، تقجيخه : مخفػع عمىأك -
 : أعشي.رػب عمى إضسار فعل مححكؼ، تقجيخه: مشأك -
 .: مشرػب عمى الحـّ أك -
 

كا الشجػػ. قيل: َمغ ىع؟ قيل: الحيغ ضمسػا. أضسخ الفاعل، ثع أضيخه. التقجيخ: كأسخّ  : كأنوأقػؿ
، كالشكت لمسجاشعي 41/ 2يو الكتاب لديبػ قاؿ: انصَمقػا، فقيل لو: َمغ؟ فقاؿ: بشػ فبلف )كأنو 

1/396.) 
 

 (.71كانطخ قػلو تعالى: "َعُسػا كَصسُّػا كثيٌخ مشيع" )السائجة 
 

 :" فييا مذكمتاف، ال مذكمة كاحجة كبيحه السشاسبة أقػؿ إف لغة " أكمػني البخاغيث
 (.زسًخا )الػاك في: أكمػني( بعج كركده مُ فاعل ُمطيًخا )البخاغيثالسذكمة األكلى: كركد ال -
"أكمػني"، كلع يقل "أكمتشي". لكغ لػ  :: إخخاج البخاغيث مخخج العاقل، إذ قاؿالسذكمة الثانية -

 : أكمتشي البخاغيث، النتفت السذكمتاف مًعا.قاؿ
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: جػػ ( الشالحيغ ضمسػا )الحيغ كفخكا مثمكع: أؼ أسخّ  لحيغ ضمسػا ىل ىحا إال بذخٌ كا الشجػػ اأسخّ 

 : اتيسػا القخآف بأنو سحخ، كاتيسػا الخسػؿ بأنو ساحخ.مثمكع. الدحخ ىل ىحا إال بذخٌ 
: ىل ىحا حه الشجػػ؟ ىي التالية في الكبلـ: أسخَّ الحيغ كفخكا الشجػػ. ما ىمعشى اآلية 

كما جاء بو ىػ الدحخ كليذ  إال بذخ مثمكع؟ بذخ مثمكع كلكشو ساحخ كليذ نبًيا كال رسػاًل،
 كحًيا مغ هللا كسا يدعع، أال تبرخكف ذلظ؟!

 
 " قاَؿ ربِّي يعمُع القػَؿ في الدساِء واألرِض وىػ الدسيُع العميُع "  4سػرة األنبياء 21

أقػالكع كأقػاؿ غيخكع، سػاء كانت عمشية أك سخية. الدسيع: : أؼ قاؿ: أؼ دمحم. يعمع القػؿ 
 بأحػالكع. :بأقػالكع. العميع

 
ـٍ بل افتخاُه بل ىػ شاعٌخ فميأتِ  5سػرة األنبياء  21 شا بآيٍة كسا ُأرسَل " بل قاُلػا أضغاُث أحبل

 األولػَف "
: تفيج أصخبػا عشو كقالػا قػاًل آخخ. بلاحتاركا في أقػاليع، كمسا قالػا قػاًل عادكا ف 

: ؾبزة كأصل الزغثضخاب عغ شيء إلى شيء آخخ. أضغاث: أخبلط. اإلضخاب، أؼ اإل
 (.    حدمة مغ حذير أك قزباف. لع يقل: )بل مفتخػ، بل ىػ شعخأك 
 

، لكغ االسع : اسع. فيشاؾ إذف اسساف بيشيسا فعلافتخاه": فعل. "شاعخ": اسع. ""أضغاث" 
" باعتبار السفعػؿ، كاالسع الثاني باعتبار الفاعل، فالتعبيخ مشػَّع. كربسا األكؿ "أضغاث أحبلـ

حا التشػيع حدب أقػاليع، أؼ عمى سبيل الحكاية ألقػاليع. كربسا أريج بو الجاللة عمى يكػف ى
: معجدة. (. آية17/16في الكبلـ، كتخددىع ؼيو، كقج قيل: الباشل َلْجَمج )ابغ عاشػر تخبصيع 
خيجكف : لشعمع صجقو. اآليات كثيخة كلكشيع ال يخكنيا أك ال ياألنبياء األكلػف. فميأتشا بآية :األكلػف 

 : كسا أرسل األكلػف بآية، أك كل مشيع بآية.رؤيتيا. كسا أرسل األكلػف 
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 قخيٍة أىمكشاىا أفيع ُيؤمشػَف " " ما آمشْت َقبميع ِمغ 6سػرة األنبياء 21
في اآلية تيجيج ليع باإلىبلؾ، كاألمع الدابقة التي شمبت السعجدات ثع لع تؤمغ، فأىمكيا  

: خية شمبت السعجدات فأىمكشاىا. أك: ما آمشت قبميع مغ قكالتقجيخ ة،هللا. تخكيب اآلية ؼيو غخاب
قخية حتى أىمكشاىا. أفيع يؤمشػف: ؼيو تيجيج باإلىبلؾ. أك: ال يحتاج األمخ  ما آمشت قبميع مغ

: السعشى أف كل قخية أىمكشاىا لع تؤمغ. أىمكشاىا ألنيا لع تؤمغ. فيع لغ يؤمشػا كسغ إلى تقجيخ
 (.ِمغ قبِميعلع يقل: )أفيؤمشػف ىع(. لع يقل: )يمكػف. سبقيع، كسي

  
الحْكِخ إْف كشُتع ال  " وما أرسمشا َقبمَظ إال رجااًل ُنػحي إلييع فاسألػا أىلَ  7سػرة األنبياء  21

 تعمسػَف "
ىحا يفيج أف الخسل بذخ، كىع جسيًعا مغ الخجاؿ ال مغ الشداء. أؼ فإف كشتع ال تعمسػف  
بأنباء القخػ اليالكة. : نػحي إلييع أىل الحكخ: أىل الكتاب. لعل السعشىأىل الكتاب. فاسألػا 

عشيع كعسا أكحيشاه إلييع. لع يقل: )فاسأؿ أىل الحكخ إف : كفي قخاءة: ُيػَحى. فاسألػا أىل الحكخ
 (.كشت ال تعمع

 
ـَ وما 8سػرة األنبياء  21  كاُنػا خالجيَغ " " وما جعمشاُىع َجدًجا ال يأكمػَف الصعا

: في الجنيا، بل ىع يسػتػف. فالخسل رجاؿ ال نداء، كبذخ جدًجا: أؼ أجداًدا. خالجيغ 
 يأكمػف كيذخبػف ال مبلئكة، كيسػتػف كسا يسػت البذخ كليدػا خالجيغ.

 
 " ثع صَجقشاىُع الػعَج فأنجيشاُىع وَمغ نذاُء وأىمْكشا الُسدخفيَغ " 9سػرة األنبياء 21

: يغ مغ اآلية. فأنجيشاىع كمغ نذاءفي الجسمتيغ التاليت: مػضػع الػعج ع الػعجصجقشاى 
 : الكافخيغ. أنجيشا السؤمشيغ كأىمكشا الكافخيغ.ىع كمغ معيع مسغ نذاء. السدخفيغ فأنجيشاىع

 
 ًبا ؼيِو ذكُخكع أفبل تعِقمػَف "" لقج أندلشا إليكع كتا 10سػرة األنبياء  21
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: كتقجركف فتذكخكف . أفبل تعقمػف : شخفكع، تذخيف لكعب. ذكخكع: أييا العخ إليكع 
 كتؤمشػف. يبجك أف هللا لع يجع أسمػًبا مغ أساليب الخصاب إلقشاع الشاس إال كاستعسمو.

 
 وأنذأنا بعَجىا قػًما آخخيَغ " " وكع َقَرْسشا ِمغ قخيٍة كانْت ضالسةً  11سػرة األنبياء  21

اليبلؾ. رجل قريع: يكدخ مغ كاإلىبلؾ. كمشو: قاصسة الطيخ: : الَحْصع كالَيْذع القرع 
 (.أمة. ضالسة: كافخة. لع يقل: )كأنذانا بعجىا قخية أخخػ  :يقاكمو. قخية

 
ػ  12سػرة األنبياء  21  ا بأَسشا إذا ىع مشيا َيخكزػَف "" فمسَّا أحدُّ

 (. : )إذا ىع يخكزػف مشياقل: يفّخكف. لع ي: مغ القخية. يخكزػف بأسشا: عحابشا. مشيا 
 

 ِو ومداكِشكع لعمَّكع ُتدألػَف "" ال َتخُكزػا وارِجعػا إلى ما ُأتِخفُتع ؼي 13ياء سػرة األنب 21
جعػا إلى ما أتخفتع في اآلية تشبيو عمى خصػرة التخؼ، كأنو سيكػف مػضع مداءلة. ار  

: : عغ ىحا التخؼ. قاؿ ابغ عاشػرػف دأل: ارجعػا إلى تخفكع كمداكشكع. لعمكع تُ ؼيو كمداكشكع
: ارجعػا إلى ما ستة احتساالت، أضيخىا أف السعشى التيكع، كذكخ فييا السفدخكف ىحا مغ جسمة 

كشتع ؼيو مغ الشعيع، لتخكا ما آؿ إليو، فمعل سائبًل يدألكع عغ حاؿ ما أصابكع، فتعمسػا كيف 
تجيبػف، ألف شأف السدافخ أف يدألو الحيغ يقجـ إلييع عغ حاؿ الببلد التي تخكيا مغ خرب 

 (.17/27ظ )تفديخ ابغ عاشػر ضج ذل كرخاء أك
 

 يا ويَمشا إنَّا كشَّا ضالسيَغ "" قاُلػا  14سػرة األنبياء 21
 : مذخكيغ. الػيل: اليبلؾ. ضالسيغ 

 
 حتى جعمشاُىع َحِريًجا خامجيَغ "" فسا زالْت تمَظ دعػاُىع  15سػرة األنبياء  21

أنيع جعمػا التخؼ (. كربسا يكػف السقرػد 14يغ" )اآلية إنا كشا ضالسدعػاىع: قػليع: "  
 غ، مدتأصميغ كحراد الدرع. خامجيغ: ىامجيغ، ميتيغ. خامجيغ:  : محرػديقزيتيع. حريًجا
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 :إعخاب حريًجا خامجيغ
 قاؿ األكؿ:

 ىشا ثبلثة مفعػالت: جعمشاىع: ىع: مفعػؿ أكؿ. حريًجا: مفعػؿ ثاف. خامجيغ: مفعػؿ ثالث.
 قاؿ الثاني:

 مفعػليغ. خامجيغ: مفعػؿ ثاف مكخر. حريًجا خامجيغ: كبلىسا مًعا مفعػؿ ثاف.جعل: يأخح 
 قاؿ الثالث:

 خامجيغ: صفة لػ: حريًجا، بتقجيخ: محرػديغ خامجيغ.
 قاؿ الخابع:

 خامجيغ: حاؿ مغ الزسيخ: ىع.
*** 

 عجا القػؿ األكؿ، ىشاؾ كجو لكل قػؿ مغ األقػاؿ الثبلثة، وهللا أعمع.
 

 " وما خمقشا الدساَء واألرَض وما بيَشيسا العبيَغ " 16 سػرة األنبياء21
 : عابثيغ. خمقشا ىحا لكي تفكخكا كتعتبخكا كتؤمشػا.العبيغ 

 
 " لػ أردنا أْف نتخَح ليًػا التَّخحناُه ِمغ لجنَّا إْف كشَّا فاعميَغ " 17سػرة األنبياء  21

الدساء كاألرض. التخحناه : مغ خمق استستاع. لػ أردنا أف نتخح ليًػا: كل ما ؼيو الميػ 
ميػ في الذخع ا فاعميغ. كال: لػ كشّ يغما فاعكشّ  : مغ أىل الدساء، ال مغ أىل األرض. إفْ امغ لجنّ 

: ليػ محسػد، كىػ الميػ السشتج، كالميػ بالخمي كالدباؽ كالشزاؿ، كالميػ مع األىل، ثبلثة أنػاع
: ليػ مباح، كىػ الحؼ ال نفع ؼيو خائس. كالشػع الثانيية، كعمع الفكالميػ بالعمع كالسشاضخات العمس

ة : الميػ السحمػـ، كىػ الحؼ ؼيو مزخّ التدمية البخيئة. كالشػع الثالث كال ضخر، كيقرج بو
 راجحة، كيؤدؼ إلى ضياع الػقت كالساؿ كالجيج، كالمعب بالشخد كأمثالو. 
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زاىٌق ولكُع الػيُل مسا " بل نقِحُؼ بالحقِّ عمى الباشِل فيجمغػُُو فإذا ىػ  18سػرة األنبياء  21
 ترفػَف "

ليًػا كال باشبًل بل نقحؼ. دمغو: أبصمو، كالسعشى األصمي:  : ال نتخحبل نقحؼ: التقجيخ 
ة دامغة: تبمغ : كدخ دماغو. كمشو: حجة دامغة الجماغ. زاىق: تكدخ دماغ السخاِلف. شجَّ

 : ترفػف هللا بو مغ لعب أك ليػ أك عبث. ذاىب، مزسحّل. الػيل: اليبلؾ. ترفػف 
 

عغ عبادتِو  " ولُو َمغ في الدسػاِت واألرِض وَمْغ ِعشَجُه ال َيدتكِبخوفَ  19سػرة األنبياء  21
 وال َيْدتْحِدخوَف "

. فكيف تعخضػف أنتع عغ : ال يكمُّػف، ال َيْعَيْػفَ مغ عشجه: السبلئكة. ال يدتحدخكف  
 عبادتو!

 
 الميَل والشياَر ال َيفُتخوَف " " ُيدبِّحػفَ  20سػرة األنبياء 21

: خكف: ال يتػقفػف. ال يفُتخكف: اقخأىا بزع التاء. ال يفَتخكف يدبِّحػف: يدبِّحػنو. ال يفتُ  
 بفتح التاء ال يكحبػف.

 
 ىع ُيشِذخوَف "ليًة ِمَغ األرِض " أـ اتخحوا آ 21سػرة األنبياء  21

: ُيشِذخكف: ُيحيػف. أنذخ )أك نذخ( هللا السػتى: أؼ اآللية. : لعميا بسعشى: ىل. ىعأـ 
 (.مغ نذخ الثػب بعج شيِّو. لع يقل: )ىع الحيغ ُيشِذخكف  بعثيع. كأصمو

 
" لػ كاَف فييسا آليٌة إال هللُا لفدَجتا فدبحاَف هللِا ربِّ العخِش عسَّا  22سػرة األنبياء 21

 يرفػَف "
كلتشازع الخئيداف : أؼ الدساء كاألرض. لػ كاف لبمج كاحج رئيداف لفدج األمخ، فدجتا 

 : يرفػنو بو مغ شخيظ.كاختمفا. يرفػف 
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 دأؿ عسَّا َيفعُل وىع ُيدألػَف "" ال يُ  23سػرة األنبياء 21
 : اللػف. أؼيع. ىػ ال ُيدأؿ كىع ُيدأال ُيدأؿ هللا عغ أفعالو، كالعباد ُيدألػف عغ أفعال 

 (.ُيحاَسب كىع ُيحاَسبػف. لع يقل: )بل ىع الحيغ ُيدألػف 
 

ـِ اتَّخُحوا ِمغ دونِو آليًة ُقْل ىاُتػا بخىاَنكع ىحا ذكُخ َمغ معَي وذكُخ  24سػرة األنبياء 21 " أ
  يعمسػَف الحقَّ فيع ُمعخضػَف "َمغ َقبمي بل أكثُخىع ال

اهلل، كفي ىحه اآلية يشتقل الحجيث إلى في اآلية الدابقة كاف الحجيث عغ شخكيع ب 
: ىحا يبيغ مجػ عشاية ىاتػا بخىانكعأـ: ىشا بسعشى: بْل، أك ىْل. آلية مغ دكف هللا. اتخاذىع 

قو بالجليل كالبخىاف. ذكخ مغ معي: أؼ القخآف. ذكخ مغ قبمي: أؼ الكتب القخآف كاإلسبلـ كالف
الحكخ السشدؿ  : مغ السدمسيغ،األنبياء. ذكخ مغ معيمغ قبمي مغ : ذكخ الدابقة. ذكخ مغ قبمي

لع يقل: بل ىع ال يعمسػف الحق. ليذ لجييع بخىاف بل أكثخىع. : لتقجيخ: األجمكع. بل أكثخىع
أكثخىع ال يعمسػف الحق:  : فيع لحلظ معخضػف.معخضػف: عشو، أؼ عغ الحق. فيع معخضػف 

 تأّمْل حاؿ األكثخية.
 

ُو ال إلَو إال أنا أرسمشا ِمغ َقبمَظ ِمغ رسػٍؿ إال ُنػحي إليِو أنَّ  " وما 25سػرة األنبياء 21
 فاعبجوِف "

ل كمغ أييا الخسلع يقل: فاعبجِف. فاعبجكِف: أصميا: فاعبجكني )ع يقل: إال أكحيشا إليو. ل 
: كمسة التػحيج التي جاء بيا جسيع الخسل. فاعبجكا هللا كحجه كال تذخكػا معكع(. ال إلو إال هللا

 فاعبجكِف: كحجؼ دكف غيخؼ. معو أحًجا.
 

 سبحاَنُو بل عباٌد ُمْكَخُمػَف "" وقالػا اتَّخَح الخحسُغ ولًجا  26سػرة األنبياء 21
يدػا : مغ السبلئكة. كانػا يدعسػف أف السبلئكة بشات هللا. عباد: السبلئكة عباد ، كلكلًجا 

 ا بل ىع عباد مكخمػف.: ليدػا أكالدً : التقجيخأكالًدا لو. بل عباد مكخمػف 
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 ُو بالقػِؿ وىع بأمخِه يعسمػَف "" ال َيدِبُقػنَ  27سػرة األنبياء 21
قػليع مغ قػلو، كعسميع مغ أمخه. كفي ىحا تشبيو لمبذخ لكي ال يقجمػا كبلميع عمى كبلـ  

كىع بقػلو بأكامخه، ال بأكامخ غيخه. لع يقل: )كىع يعسمػف بأمخه(. لعل التقجيخ: هللا، كلكي يعسمػا 
 : كىع بأمخه يقػلػف كيعسمػف.يعسمػف. أك

 
تزى وىع ِمغ " يعمُع ما بيَغ أيجيِيع وما خمَفيع وال َيذفعػَف إال ِلَسِغ ار  28سػرة األنبياء  21

 خذيِتِو ُمذِفقػَف "
غامس ألنو يخز : (. ما بيغ أيجييع كما خمفيع26أيجؼ السبلئكة )راجع اآلية  :أيجييع 

خائفػف، ححركف.  :. مذفقػف (255البقخة  راجع) ما يعمشػف كما يخفػف لسعشى: السبلئكة. لعل ا
 : عشاية مختمصة بخػؼ، ألف السذِفق يحب السذَفق عميو، كيخاؼقاؿ بعس العمساء: اإلشفاؽ

ؼ بػ ؼ بػ)ِمغ :ما يمحقو. فإذا ُعجِّ شى العشاية ؼيو ( فسع)عمى :( فسعشى الخػؼ ؼيو أضيخ، كإذا ُعجِّ
(. لسغ ارتزى: لسغ ارتزاه هللا. خذيتو: خذية هللا. لع يقل: 2/321الحفاظ أضيخ )عسجة 

 لع يقل: كىع مغ خػفو خائفػف. (.)كىع مذفقػف مغ خذيتو
 أقخب كاف مغ هللا : مغ كاف باهلل أعخؼ كاف مغ هللا أخػؼ، كمغ كاف إلى هللاقالػا 

 (.337ذج ص ! )أنسػ : يا عجًبا ِمغ مصيع آِمغ، كمغ عاٍص خائفأرىب. كقالػا
 

جيشَع كحلَظ َنجدي  " وَمغ َيُقْل مشيع إنِّي إلٌو ِمغ دونِو فحلَظ َنجديوِ  29سػرة األنبياء 21
 الطالسيَغ "

غ دكنو: مغ . نػع مغ التيجيج لسغ يقػؿ ىحا القػؿ مغ البذخ. مذخكيغ: مغ السمشيع 
 (.جديو جيشعا نَ دكف هللا. الطالسيغ: الكافخيغ. لع يقل: )فإنّ 

 
" أَولع يَخ الحيَغ كفُخوا أفَّ الدسػاِت واألرَض كانتا َرْتًقا ففتْقشاىسا  30سػرة األنبياء  21

 كلَّ شيٍء حيٍّ أفبل ُيؤمشػَف " وجعْمشا ِمَغ الساِء 
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الدسػات  بقجرتو كنعسو عمييع.في ىحه اآلية كاآليات الثبلث التالية يحكخ هللا الشاس  
فرل. الفتق كالختق ( ببل كانتا رتًقا: كانتا مػصػلتيغ )ممتحستيغ بالجسع، كاألرض بالسفخد.

 : حاؿّّ عاقٌج، بيجه الحّل كالخبط.متزاداف. يقاؿ: فبلف فاتق راتق
 

كانت رتًقا (. لع يقل: )337سػا، إذ ال يسكشيع أف يخكا ذلظ )أنسػذج ص : أَكلع يعمأؼ 
 (.ففتقشاىسااء كاألرض كانتا رتًقا أف الدسشاىا(. كلع يقل: )ففتق

(، فيحا مغ باب ذكخ جساعة ككاحج، ثع إف الدساء كاألرض: ): كأنو قاؿ"كانتا رتًقا" 
(. كلعل ىحه السدألة ربسا تجخل في باب 163سا بمفع االثشيغ )الراحبي ص اإلخبار عشي

: إف الدسػات كاألرض كانتا في يقػؿ الخبخاء السعاصخكف اإلعجاز العمسي لمقخآف الكخيع. 
ترمة بعزيا ببعس عمى شكل كتمة مترمة متساسكة، ثع حجث الفتق أؼ االنفجار األصل م

 (.476ادة الكػف ؼيسا حػليا مغ أجػاء )السشتخب ص العطيع الحؼ انتذخت بدببو م
تا رتًقا ففتقشاىسا، فقاؿ: عغ ابغ عسخ أف رجبًل أتاه يدألو عغ الدسػات كاألرض كان 

فحىب إلى ابغ ( ثع تعاؿ فأخبخني بسا قاؿ لظ. عباس اذىب إلى ذلظ الذيخ فاسألو )يعشي ابغ
: نعع كانت الدسػات رتًقا ال تسصخ، ككانت األرض رتًقا ال تشبت، فمسا عباس فدألو فقاؿ لو

لخجل إلى ابغ عسخ فأخبخه كفتق ىحه بالشبات. فخجع ا ،خمق هللا لؤلرض أىبًل فتق ىحه بالسصخ
تفديخ ابغ كثيخ قج أكتي في القخآف عمًسا ) ت أنو: صجؽ ابغ عباس، اآلف قج عمسفقاؿ لو

3/177.) 
 

: لعل التقجيخ: )كأنشا جعمشا مغ الساء كل شيء حي(. كجعمشا مغ الساء كل شيء حي 
كانت  (. لػال الساء مال )اإلنداف" يصمق عمى غيخ العاقل كالعاقيفيع مغ ىحا أف لفع "الذيء

سختمفة. اء كأثخه عمى حياة الشاس في البمجاف ال. انطخ اليـػ إلى شح السحياة، فالساء أصل الحياة
: تقخر ىحه اآلية حؿيقة عمسية أثبتيا أكثخ مغ فخع مغ فخكع العمع. فقج يقػؿ أىل التفديخ العمسي

أثبت عمع الخمية أف الساء ىػ السكػف األساسي في تخكيب مادة الخمية، كىي كحجة البشاء في 
ثبت عمع الكيسياء الحيػية أف الساء الـز لحجكث جسيع كل كائغ حي، نباًتا كاف أك حيػاًنا. كأ
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التفاعبلت كالتحػالت التي تتع داخل أجداـ األحياء، فيػ إما كسط أك عامل مداعج أك داخل 
في التفاعل أك ناتج عشو. كأثبت عمع كضائف األعزاء أف الساء ضخكرؼ لؿياـ كل عزػ 

: (. أفبل يؤمشػف 476مقػماتيا )السشتخب ص افخ لو مطاىخ الحياة ك بػضائفو التي بجكنيا ال تتػ 
 إنيا سيمة.ففيؤمشػا. إذا لع يفيسػا األكلى )الختق( فميفيسػا الثانية أفبل يفيسػف 

 
اًجا ُسُببًل " وجعْمشا في األرِض رواسَي أْف تسيَج بيع وجعْمشا فييا ِفج 31سػرة األنبياء  21

 لعمَّيع َييتجوَف "
: الجباؿ الثػابت. أنشا جعمشا فييا فجاًجا. الخكاسياألرض... ك : كأنشا جعمشا في التقجيخ 
د : تزصخب، تتحخؾ حخكة شجيجة. ما: الثبات. رست الدفيشة: ثبتت كاستقخت. تسيجالخُسػّ 

(. الخجُل: إذا أصابو الَسَيُج )الجكراف( مغ ركػب البحخ. أف تسيج بيع: لئبل تسيج بيع )األرض
: لسا كاف باشغ األرض سائبًل مشريًخا فإف الجباؿ إذا خيقػؿ أىل التفديخ العمسي السعاص

كضعت في بعس جػانب الكخة األرضية، كىي صخػر ىائمة مختفعة، فقج يؤدؼ ىحا نتيجة 
ثقميا باألرض إلى أف تسيج أك تتثّشى أك تترّجع. كجعل هللا الجباؿ ذات جحكر مستجة في داخل 

 (. 477رارت كأنيا أكتاد )السشتخب ص ع ارتفاعيا، فاألرض إلى أعساؽ كبيخة تتشاسب م
: جسع فج، كىػ الصخيق (. الفجاج20ِفجاًجا ُسُببًل: كفي مػضع آخخ: "ُسُببًل ِفجاًجا" )نػح 

 إلى مقاصجىع.بيا : السكاف الػاسع بيغ جبميغ. ييتجكف الػاسع، أك 
 

 " فػًضا وىع عغ آياِتيا ُمعخضػفَ " وجعمشا الدساَء سقًفا َمح 32سػرة األنبياء 21
: الدساء كل ما عبلنا، كىي الؿبة الدساء. يقػؿ أىل التفديخ العمسي: كأنشا جعمشا التقجيخ 

الدرقاء التي نذاىجىا. كتقخر اآلية الكخيسة أف الدسػات كما فييا مغ أجخاـ محفػضة بكيانيا 
 متساسكة ال خمل فييا، كمحفػضة مغ أف تقع عمى األرض، كتبجأ بالغبلؼ اليػائي الحؼ يحسي

لذيب كالشيازؾ كاألشعة أىل األرض مغ أىػاؿ الفزاء التي ال تدتؿيع معيا الحياة، مثل ا
: آيات الدساء، : مغ الدقػط. آياتيا: لؤلرض. محفػًضا(. سقًفا477الكػنية )السشتخب ص 
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دات الذسذ كالقسخ كالشجػـ كغيخىا. كبالخغع مغ كل ذلظ، بالخغع مغ كل ىحه اآليات كالسعج
 (.معخضػف! لع يقل: )كىع معخضػف عغ آياتيا كالشعع فإنيع

 
لّّ في فمٍظ يدبحػَف " وىػ الحي خمَق الميَل والشياَر والذسَذ والقسَخ ك 33سػرة األنبياء  21

" 
: كلّّ مشيا. "كل في فمظ"   : تقخأ معكػسة مغ آخخىا إلى أكليا كسا تقخأ مغ أكليا إلىكلّّ

(. 238(، أؼ تقخأ مغ الجيتيغ )كتاب الفػائج السذػؽ، ص 3/318آخخىا دكف تغييخ)اإلتقاف 
 كىحا كأمثالو يجؿ عمى مجػ العشاية التي حطي بيا القخآف مغ الجارسيغ كالسحققيغ.

 
الباب بعس أقػاؿ   (. كال ثالث ليسا في القخآف. كمغ ىحا3خ" )السجثخ كمثميا: "ربظ فكبّ  

(. ككمتا 2/516كبلمظ، كثسة أقػاؿ أخخػ متكمفة )أبجج العمـػ كسالظ تحت  :األدباء، مشيا
ذ في األكلى (، حدب الكتابة، ال حدب الشصق، إ17/61اآليتيغ سبعة أحخؼ )ابغ عاشػر 

 : الباء في كل مغ الكمسة األكلى كالكمسة الثانية.حخؼ مذجد "كٌل"، كفي الثانية حخفاف مذجداف
 

: ، ألنو رأس آية، فاصمة، كالسقرػد()يدبحغ(، كال: )يدبحاف(، كال: )يدبح"يدبحػف": لع يقل: 
كربسا جاء كحلظ بريغة العاقل لتحخيظ عقػؿ العقبلء،  يدبحػف: الُسثّشى جسع. الذسذ كالقسخ.

 (.189كألف ىحا الفعل مغ شأف العقبلء )فػائج ص كدعػتيع إلى اإليساف كالصاعة، 
ػاء، كيدتعار ذلظ لمشجػـ. لع يقل: )كل ع في الساء أك الي( الدخيالدْبح: السّخ )السخكر 

 (. اليرصجـ ىحا بيحا، كال ىحا بيحا. في فمكو يدبح
: لكل جـخ سساكؼ مجاره الخاص الحؼ يدبح ؼيو، كأجخاـ يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

الدساء كميا ال تعخؼ الدكػف، كىي تتحخؾ في مجارات خاصة تدسى األفبلؾ. كسا أف دكراف 
 (.477السشتخب ص يتعاؾباف عمييا كأنيسا يدبحاف ) األرض حػؿ محػرىا يجعل الميل كالشيار

 
 أَفإْف ِمتَّ فيُع الخالجوَف " " وما جعمشا لبذٍخ ِمغ َقبمَظ الُخمجَ  34سػرة األنبياء 21
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أؼ أنت بذخ تسػت كغيخؾ مغ البذخ، فإذا كشت أنت كحلظ فيل ىع سيبقػف خالجيغ!  
 لع يقل: أَفُيُع الخالجكف. خمجكف!أنت تسػت كىع ي

 
 " كلُّ نفٍذ ذائقُة السػِت وَنْبمػكع بالذخِّ والخيِخ فتشًة وإليشا ُتخجعػَف " 35سػرة األنبياء 21

: بالشقع كالشعع، بالذجة ًة: التقجيخ: نبمػكع ابتبلًء. بالذخ كالخيخ: اختباًرا. نبمػكع فتشفتشة 
 : لشحاسبكع كنجازيكع. لغشى، لشخػ شكخكع كصبخكع. تخجعػف كالخخاء، بالرحة كالدقع، بالفقخ كا

 
" وإذا رآَؾ الحيَغ كفُخوا إْف يتَّخحونَظ إال ُىُدًوا أىحا الحي يحكُخ آليَتكع  36سػرة األنبياء 21

 بحكِخ الخحسِغ ىع كافخوَف "وىع 
يذيخكف  : أؼ بدػء.ال ىدًءا. أىحا الحؼ يحكخ آليتكع: لع يتخحكؾ إإف يتخحكنظ إال ىدًكا 

غ غ يدخخ بآليتيع أـ مَ : مَ غ األكلى بأف ُيدخخ بوالخسػؿ باسترغار كاحتقار. السعشى: مَ إلى 
)كبحكخ الخحسغ ىع كافخكف(. كخر:  :يدخخ باهلل؟ لع يقل: )كىع بحكخ الخحسغ كافخكف(. كلع يقل

 : تأكيًجا كتقبيًحا ليع."ىع"
 

 سأريُكع آياتي فبل تدتعجمػِف " " ُخِمَق اإلنداُف ِمغ َعَجلٍ  37سػرة األنبياء  21
مػف: فبل (. فبل تدتعج4/174داف لكثخة عجمتو كأنو خمق مشيا )السقتزب عل اإلنجُ  

آليات كيدتعجمػنيا. سأريكع آياتي: تيجيج ليع ككعيج. (. كانػا يصمبػف اتدتعجمػني )في اآليات
 (. لع يقل: )فبل تدتعجمػا

يات ىشا اآليات الكػنية الجالة عمى كجػد هللا : السقرػد باآليقػؿ أىل التفديخ العمسي 
كقجرتو. كسيكذف العمع عشيا تباًعا كمسا ارتقى العمع البذخؼ، كذلظ في مػاعيج مػقػتة، كمسا حّل 

ما قالو أىل التفديخ  (.478خ لمبذخ الػصػؿ إلييا )السشتخب ص ، أك يدّ أجل آية أضيخىا هللا
 العمسي ؼيو نطخ.
 : كانطخ قػلو تعالى

 (. 11" ككاف اإلنداف عجػاًل" )اإلسخاء  -
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 (.21 – 20" )الؿيامة ف اآلخخةك ػف العاجمة كتحر تحبّ  " كبل بل -
 (.27اف اإلندكيحركف كراءىع يػًما ثؿيبًل " ) ػف العاجمة" إف ىؤالء يحبّ  -
 

 ى ىحا الػعُج إْف كشتع صادقيَغ "" ويقػلػَف مت 38سػرة األنبياء 21
سعبخ عشو في اآلية الدابقة بقػلو: : السبيل اإلنكار كاالستيداء. الػعج : ذلظ عمىيقػلػف  

 ""سأريكع آياتي
عغ " لػ يعمُع الحيَغ كفخوا حيَغ ال يكفُّػَف عغ وجػىيُع الشاَر وال  39سػرة األنبياء 21

 ضيػِرىع وال ُىع ُيشَرخوَف " 
: سخخكا بيا. ال يكفُّػف  جمػىا كال: ما شمبػا اآليات كال استعلػ: جػابيا مححكؼ تقجيخه 

ف عغ ػ ال يكفّ دىع عغ ذلظ )انطخ اآلية التالية(. يشرخكف: يسشعػف مغ العحاب. لع يقل: )لعج
ف الشار عغ كجػىيع كال عغ ضيػرىع(. لع ػ ال يكفّ كجػىيع كال عغ ضيػرىع الشار(. كلع يقل: )

يعمسػف ذلظ. ليتيع  : لػ أنيعشرخكف(. السعشىيُ  يغ ىع ال يكفُّػف(. لع يقل: )كاليقل: )ح
 يعمسػف.

 
ىا وال ىع ُيشطخوَف "" بل تأتييع بغتًة فَتْبَيُتيع فبل يدت 40سػرة األنبياء  21  صيعػَف ردَّ

الحؼ يحيِّخ  : الكحب أك الباشليتيع: تجىذيع، تحيِّخىع. كمشو: البيتاف: أؼ الشار. تبتأتييع 
: اإلمياؿ. لع شطخكف: مغ اإلنطارالشاضخ ؼيو. تبيتيع: قخيبة مغ: )تبغتيع(. تبغتيع فتبيتيع. يُ 

كنيا كال ىع ُيشطخكفَ   لع يقل: فبل ىع يخّدكنيا كال ىع ُيشطخكف. (.يقل: )فبل يخدُّ
 

ا مشيع ما كانػا بِو خو " ولقج اسُتيِدئ بُخُسٍل ِمْغ َقبِمَظ فحاَؽ بالحيَغ َسخِ  41سػرة األنبياء  21
 يدتيدئػَف "

. كقاؿ بعس العمساء  : استيدأ. الُيْدُء َمْدٌح في ِخفػْية. سخخ: استيدأ بو: استخفَّ
آخخىا، ككرد اآلخخ في كسصيا. فاالستيداء كالدخخية بسعشى كاحج، كرد األكؿ في أكؿ اآلية ك 
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، ندؿ، لحق. لع يقحاؽ بالحيغ استيدؤكا مشيع(. لع يقل: (. لع يقل: )فحاؽ ل: )بخسٍل قبَمظ: حلَّ
 (.)ما كانػا يدتيدئػف بو

 
ىع عغ ذكِخ ربِّيع  " ُقْل َمغ َيكمؤكع بالميِل والشياِر ِمَغ الخحسِغ بل 42سػرة األنبياء  21

 ُمْعِخضػَف "
حيػاف، أك يحفع : الكؤل، كىػ الشبات الحؼ يحفع ُبْشَية اليكمؤكع: يحفطكع، يحخسكع. كمشو 

: ال ألنو رحسغ لع يدتعجل عحابكع. بل: التقجيخ : مغ عحاب الخحسغ.حسغلمخعي. مغ الخ 
معخضػف أصبًل. لع يقل: )بل ىع معخضػف عغ  ربيع نفدويمتفتػف إلى عشاية ربيع بل ىع عغ 

 (.ذكخ ربيع
 

يع وال ُىع " أـ ليع آليٌة تسشُعيع ِمغ دوِنشا ال يدتصيعػَف نرَخ أنفِد  43سػرة األنبياء  21
 ُيْرَحُبػَف "مشَّا 

: أؼ مغ دكف عحابشا، أك ىل ليع آلية غيخنا تسشعيع تسشعيع مغ دكنشاأـ: بسعشى: ىْل.  
ديع فكيف يشرخكف : أؼ آليتيع ال يدتصيعػف نرخ أنفعحابشا. ال يدتصيعػف نرخ أنفديع مغ

)كال صحبو هللا لع يزخَّه شيء. لع يقل: : ُيشَرخكف، ُيجاركف، ُيحفطػف. كمغ غيخىع! ُيرَحبػف 
ليع آلية تشرخىع  ىل: ىع يرحبػف مشا(. لع يقل: )إنيع ال يدتصيعػف نرخ أنفديع(. السعشى

 !؟مشا، كآليتيع ىحه ال تشرخ نفديا
 

" بل متَّعشا ىؤالِء وآباَءىع حتى شاَؿ عمييُع الُعُسُخ أفبل َيَخْوَف أنَّا نأتي  44سػرة األنبياء 21
 الغالبػَف "ِمغ أشخاِفيا أفيُع  األرَض َنْشُقُريا

كا بشعيسيع. أنَّا: أصميا: أنَّشا، ححفت متعشاىع كآباءىع: بالجنيا. شاؿ عمييع العسخ: فاغتخّ  
نشقريا: تحتسل عجة  .كخاىة اجتساع ثبلث نػنات ،(1/398إحجػ الشػنات )الشكت لمسجاشعي 

يكػف (، كربسا حيا السدمسػف. كربسا يكػف مشيا )الترحخ: نشقز أرضيع بأف يفتمعاف مشيا
 (.يكػف مشيا انكساش مداحة األرض )الترغُّخ (، كربسايا شػياف البحخ عمييا )التبحُّخمش
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: ىحه اآلية تذيخ إلى أف األرض ليدت كاممة االستجارة، كلع يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
 (.479عاًما )السشتخب ص  250بجقة إال مشح يتسكغ العمساء مغ ؾياس أبعاد األرض 

" يجعل التخجيح لمسعشى األكؿ، أما : أـ ىع السغمػبػف. قػلو: "أفيع الغالبػف أفيع الغالبػف   
 السعاني األخخػ فتشدع اآلية عغ سياقيا.

 
 " ُقْل إنَّسا ُأنِحُركع بالػحِي وال َيدسُع الرعُّ الجعاَء إذا ما ُيْشَحُروَف "  45سػرة األنبياء  21

 دسعػف اإلنحار. : ال مغ تمقاء نفدي. كلكشكع ال تأنحركع بالػحي 
 :الرع الجعاء: فييا ثبلث قخاءات كال يدسع 

 "." كال َيدسع الرعُّ الجعاءَ  -
 "." كال ُيدِسع الرعَّ الجعاءَ  -
 (.836/ 2" كال ُتدِسع الرعَّ الجعاَء" )ِمبلؾ التأكيل  -

 يدسع الرعّ ، كال : أنحركع بالػحي كأنتع صعّ ال تدسعػف الجعاء إذا ما تشحركف(. التقجيخك لع يقل: )
 الجعاء.

 
ْتيع نفحٌة ِمغ عحاِب ربَِّظ ليقػُلغَّ ي 46سػرة األنبياء  21  ا ويَمشا إنَّا كشَّا ضالسيَغ " " ولئْغ مدَّ

كاف لو لفح فيػ : ىبت. ما كاف مغ الخيح لو نفح فيػ بخد، كما نفحة: فػرة. نفحت الخيح 
سا أريج بو ستعيخ في الذخ. كرب: أصمو في الخيخ، ثع احّخ. نفَح الصيُب: ضاع، فاح. قيل

خىع بعحاب. نفحْتُو الجابُة: رمتو بخجميا. نفَحُو بالديف: ضخبو بو. : بذّ االستيداء بيع، كقػلو
 : كافخيغ.ضالسيغ

 
" ونزُع السػازيَغ الِقْدَط ليػـِ الؿيامِة فبل ُتطمُع نفٌذ شيًئا وإْف كاَف  47سػرة األنبياء  21

 أتيشا بيا وكفى بشا حاسبيَغ "مثقاَؿ حبٍة ِمغ خخدٍؿ 
ِصَف بو. كيجػز أف يكػف التقجيخ: ذكات القدط. جسع، ألنو مرجر كُ : صفة القدط 

السػازيغ القدط: أبمغ مغ السػازيغ القاسصة )السػازيغ العادلة(. فبل تطمع نفذ: بيا. كإف كاف 
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(. لع 3/260القخاءات  ف العسُل مثقاَؿ حبة. كفي  قخاءة: مثقاُؿ )معجع: أؼ كإف كامثقاَؿ حبة
 : بحبة الخخدؿ. يقل: )أتيشا بو(. بيا

الخخدؿ: معخكؼ، يزخب بو السثل في القمة كالتبلشي. فالحداب عشج هللا دقيق يتشاكؿ كل كبيخة 
: الحاسب، كالحاسػب )الكسبيػتخ(.   كصغيخة. كمشو اليـػ

يمػ غخاـ مغ الخخدؿ : حبة الخخدؿ تتشاىى في خفة الػزف، فالكيقػؿ أىل التفديخ العمسي 
ألف حبة، فتكػف الحبة حػالي جدء مغ ألف جدء مغ الغخاـ، أؼ مميغخاـ  912يحتػؼ عمى 

نة السكاييل تقخيًبا، كىػ أصغخ كزف لحبة نبات عخؼ حتى اآلف، كلحلظ فيي تدتعسل في مقار 
 (.479بالسػازيغ الجؾيقة )السشتخب ص 

: حاسبيغ كمحاسبيغ، ؼيو تححيخ كتخػيف، ألف عمع هللا ال يفػتو شيء، كقجرتو كفى بشا حاسبيغ
ال تعجد عغ شيء، كعجلو ال يغيب عغ شيء. في اآلية إيحاء بػجػب دقة الحداب كالسحاسبة 
كالحاسب. كعمع الحداب ىػ عمع معالجة األعجاد كاألرقاـ جسًعا كشخًحا كضخًبا كقدسًة كغيخ 

عمع إثبات الحقػؽ كالكسيات في الدجبلت كالجفاتخ كالحدابات   ذلظ. كعمع السحاسبة ىػ
( كالسيدانيات بغخض اإلفراح عغ السخكد السالي كالسػازيغ )الحع لفع السػازيغ في اآلية

لمسشذأة كاتخاذ القخارات اإلدارية السختبصة بحلظ. كفي القخآف العجيج مغ اإلشارات كاإليساءات إلى 
ث الجفاتخ أك مغ حيث إثبات الجيػف أك اإلفراح أك الجقة أك عمع السحاسبة، سػاء مغ حي

الدخعة أك العجالة أك التدصيخ أك التخؾيع أك الشذخ. كمسا ساعج عمى دقة السحاسبة كسخعتيا 
 انتذار الحاسب اآللي. كقج بيشت ىحا في كتاب آخخ.

  
 ًخا لمستقيَغ "  " ولقج آتيشا مػسى وىاروَف الفخقاَف وضياًء وِذكْ  48سػرة األنبياء 21

: التػراة ألنيا تفخؽ بيغ الحق كالباشل. كيصمق الفخقاف أيًزا عمى القخآف، كربسا الفخقاف 
 (.كتاب سساكؼ. ككحلظ الحكخ. لع يقل: )الفخقاف ضياًء كذكًخا لمستقيغيصمق عمى كل 

 
 ػَف "وىع ِمَغ الداعِة ُمْذِفقُ  " الحيغ َيخَذػَف ربَّيع بالغيِب  49سػرة األنبياء 21
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: لدقط االمتحاف في الجنيا. الداعة( بالغيب: دكف أف يخكه. لػ رأكه )كرأكا كل غيب 
ف ربيع الحيغ يخذػ الؿيامة. مذفقػف: خائفػف. لع يقل: )كىع مذفقػف مغ الداعة(. لع يقل: )

 (.ع يقل: )كمغ الداعة مذفقػف (. لبالغيب كيذفقػف مغ الداعة
 

 أندلشاُه أفأنتع لُو ُمشِكخوَف "" وىحا ِذْكٌخ مبارٌؾ  50سػرة األنبياء 21
يصمق عمى كل  أشمق الحكخ أيًزا عمى التػراة، كربسا 48: ىػ القخآف. في اآلية ذكخ 

راة )في اآلية (. ىشا يتكمع عغ القخآف بعج أف تكمع عغ التػ كتاب سساكؼ. لع يقل: )ىحا ذكخ
48.) 
 

 غ َقْبُل وكشَّا بِو عاِلسيَغ "" ولقج آتيشا إبخاـيَع ُرْشَجُه مِ  51سػرة األنبياء 21
دمحم كسخعاف  ألف هللا تحجث في اآلية الدابقة عغمغ قبل: كىػ صغيخ، أك مغ قبل دمحم ) 

يع(. كلعل السعشى : بأىميتو لمشبػة. لع يقل: الخشج. عالسيغ : مغ قبل أف يبمغ سغّ ما عاد إلى إبخـا
يع  في ىحه اآلية بياف لمخشج السبكخ عشج  (.رشجه قبُل(. لع يقل: )ككشا عالسيغ بو)آتيشا إبخـا

يع  عميو الدبلـ. إبخـا
 

 " إذ قاَؿ ألبيِو وقػمِو ما ىحِه التساثيُل التي أنُتع ليا عاكفػَف " 52سػرة األنبياء  21
: عكف ليا، (. ففي األكلى138كفي مػضع آخخ: "يعكفػف عمى أصشاـ ليع" )األعخاؼ  

زمتو عمى سبيل : اإلؾباؿ عمى الذيء كمبل: ألجميا، كفي األخخػ: عكف عمييا. العكػؼأؼ
. لع يقل: )التي أنتع عاكفػف ليا(. لعل السعشى: أنتع ليا عابجكف : األصشاـالتعطيع. التساثيل

 (.)انطخ اآلية التالية
 

 ػا وجْجنا آباَءنا ليا عابجيَغ "" قال 53سػرة األنبياء 21
ىا، ككرثشاىع في عبادتيا! لع يقل: )كججنا آباءنا عابجيغ ليا(. لع آباؤنا فعبجناعبجىا  

 (.يقل: )كججنا آباءنا ليا عاكفيغ
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 نُتع وآباُؤكع في ضبلٍؿ ُمبيٍغ "" قاَؿ لقج كشُتع أ 54سػرة األنبياء 21

يع. قاؿ:    إبخـا
نيى هللا عغ تقميج اآلباء إذا كانػا عمى خصأ. فاآلباء مقجَّركف كلكغ ال شاعة لسخمػؽ في        

معرية الخالق. كىحا تحخر مغ سمصاف اآلباء يداعج عمى الحخية كاالختيار كالبحث عغ 
يع لع يتخقق معيع كلع يدايخىع كلع  الحؿيقة دكف تقميج ألحج، كلػ كاف أًبا. تأمل اآلية تجج أف إبخـا

ؼيو كال دكراف  ". كبلـ صخيح ال لفّ اليـػ كثيخ مغ الشاس، بل مغ "العمساءتشازؿ ليع كسا يفعل ي
 كال تسمق.

 
 لحقِّ أـ أنَت ِمَغ البلعبيَغ " " قالػا أجئَتشا با 55سػرة األنبياء 21

أؼ ىل أنت جاد أـ مازح؟ لع يقل: )أـ بالمعب(. كلع يقل: )أـ كشت مغ البلعبيغ(. لع  
 (.سبصميغأنت مغ الأـ يقل: )

 
وأنا عمى ذلكع ِمَغ  " قاَؿ بل ربُّكع ربُّ الدسػاِت واألرِض الحي فصخىغَّ  56سػرة األنبياء 21

 الذاىجيَغ "
يعبج آباؤكع مغ  : بل ربكع ... ىػ الحؼ يجب أف تعبجكه، ال ماىشاؾ مححكؼ تقجيخه 

جئتكع بالحق مغ ربكع كلع أكغ : األصشاـ. لع يقل: )كأنا عمى ذلظ مغ الذاىجيغ(. بل: التقجيخ
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. مغ البلعبيغ، بل ربكع رب الدسػات.

 
 بعَج أْف ُتَػلُّػا ُمجِبخيَغ " " وتاهلِل ألكيجفَّ أصشاَمكع 57سػرة األنبياء 21

أف  : تشرخفػا. كيبجكػا مجبخيغػلّ قغ الكيج بأصشامكع. تُ : أللحعتاهلل: وهللا. ألكيجف أصشامك 
يع لع يكغ بيشو كبيغ  (.ػاػلّ (. لع يقل: )ِمغ بعِج أف تُ 60نفدو )انطخ اآلية  كبلـ إبخـا

 
 ا ليع لعمَّيع إليِو َيخِجعػَف "" فجعَميع ُجحاذًا إال كبيخً  58سػرة األنبياء  21
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 ُجحاذًا: فتاًتا. الَجح: التفتيت، التكديخ. جحَّه: قصعو، فتتو. كبيًخا:جعميع: جعل األصشاـ.  
 (.ؤاؿ كاالستفدار. لع يقل: )لعميع يخجعػف إليو: يخجعػف إليو بالدصشًسا كبيًخا. إليو يخجعػف 

 
 ليِتشا إنَُّو لِسَغ الطالسيَغ "" قالػا َمغ فعَل ىحا بآ 59سػرة األنبياء 21

أك الجسمة استفيامية  ،أؼ الجسمة خبخية ،فعل ىحا بآليتشا فيػ مغ الطالسيغ: مغ التقجيخ 
يغ. كيبجك أف الجسمة استفيامية )انطخ مغ فعل ىحا بآليتشا؟ إف مغ فعمو لسغ الطالس :كالتقجيخ

 (.فعل ىحا بآليتشا فيػ مغ الطالسيغمغ اآلية التالية(. لع يقل: )
 

 ى يحكُخىع يقاُؿ لُو إبخاـيُع " " قالػا َسِسْعشا فتً  60سػرة األنبياء 21
يع كاف شاًبا كربسا لع يكغ معخكًفا كثيًخا، : يحكخ اآللية بدػء. يفيج قػليع أف إبخ يحكخىع  ـا

 أك أنيع قالػا ذلظ عمى سبيل التحقيخ لو.
 

 أعيِغ الشاِس لعمَّيع َيذيجوَف "" قاُلػا فأُتػا بِو عمى  61سػرة األنبياء  21
 : عقابو، أك مرخعو.أؼ: بسخأػ مغ الشاس. يذيجكف  

 
 شا يا إبخاـيُع "عمَت ىحا بآليتِ " قالػا أأنَت ف 62سػرة األنبياء 21

 ىل أنت الحؼ حصع اآللية؟ 
 

 فاسألػىع إْف كاُنػا َيشِصقػَف "" قاَؿ بل فعَمُو كبيُخىع ىحا  63سػرة األنبياء  21
 ىػ يشصق كال ىع يشصقػف. (. ال: )فاسألػه إف كاف يشصقىحا مغ السكخ الحدغ. لع يقل 

ىع مسغ السػات ألنيا كانت عشج(. ذّكخ األصشاـ كىي مغ لع يقل: )فاسألػىا إف كانت تشصق
يع عميو فاسألػىع: فاسألػا األصشاـ. (. 2/411يعقل أك يشصق )معاني القخآف لؤلخفر  حصع إبخـا

الدبلـ أصشاميع، إال كاحًجا ىػ الكبيخ مشيا، فمسا سألػه عسغ فعل ذلظ، أحاليع عمى ىحا الكبيخ، 
 الشصق كالذيادة.  تعخيًزا بيع بأنيع إنسا يعبجكف حجارة، ال تقجر حتى عمى
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كقج ُسسي تعخيًزا ألنو يفيع مغ ُعْخض المفع، أؼ مغ جانبو، كربسا سسي تمػيًحا أيًزا،  
 (.2/311تكمع يمّػح بو لمدامع بسا يخيج )البخىاف ألف الس
باب التيكع، ذلظ ألف كليذ ىحا مغ باب الكحب، كسا ادعى بعس العمساء، بل ىػ مغ  

ا، كىػ بالتأكيج كحب، إال أنو ال يسكغ ترجيقو، فكيف يكػف كحبً "، إذا سمسشا أنو ىحا "الكحب
 ؟!غيخ نافح

 
 قالػا إنَّكع أنتُع الطالسػَف " " فَخجعػا إلى أنفِديع ف 64سػرة األنبياء 21

. الحطػا أف ىحه األصشاـ غيخ قادرة عمى 59: راجع اآلية أؼ راجعػا أنفديع. الطالسػف  
: أنتع الطالسػف كليذ ىػ الشصق، فكيف يعبجكنيا! فقالػا مىالجفاع عغ نفديا، كغيخ قادرة ع

 الطالع. 
 
 " ثع ُنكدػا عمى رؤوِسيع لقج عمسَت ما ىؤالِء يشِصقػَف " 65سػرة األنبياء  21 

مغ الخجل، أك ألجل : رجعػا إلى ما كانػا عميو مغ السكابخة، أك أشخقػا رؤكسيع أؼ 
يع. لع يقل: )لقج  عمست ىؤالء ال  لقجعمست أف ىؤالء ال يشصقػف(. أك )التفكيخ. عمست: يا إبخـا

 لع يقل: لقج عمستع. (.يشصقػف 
 

كع " 66سػرة األنبياء 21  " قاَؿ أفتعبجوَف ِمغ دوِف هللِا ما ال يشفُعكع شيًئا وال َيُزخُّ
كيف تعبجكف حجارة ال تشفع كال تزخ! السعشى أف هللا ىػ األقجر عمى الشفع فيػ األججر  

تعبجكف مغ دكف هللا أف: )يقللفاصمة ىشا مختمفة عسا قبميا كما بعجىا مغ فػاصل. لع بالعبادة. ا
 لعل التقجيخ: كال يزّخكع بذيء. (.مغ ال يشصقػف(. لع يقل: )مغ ال يشفعكع

 
 " أؼٍّ لكع وِلسا تعبجوَف ِمغ دوِف هللِا أفبل تعِقمػَف " 67سػرة األنبياء 21
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خ مشكع كمغ : أتزجلكع ف: كسخ األضافخ. أؼٍ في األصل: كسخ األذف. كالتُّ  األؼّ  
يع ىشا ؼأصشامكع. أفبل تعقمػف  و الكثيخ مغ الرخاحة كالجخأة. انطخ ي: أيغ عقػلكع! قػؿ إبخـا
 جداءه في اآلية التالية.

 
 خوا آليَتكع إْف كشُتع فاعميَغ "" قاُلػا َحخُِّقػُه وانرُ  68سػرة األنبياء 21

: إف كشتع تخيجكف نرخىا. انطخ إلى ىحه اآللية كشتع فاعميغحخقػه: عحبػه بالشار. إف  
 التي يخيجكف نرخىا!

 
 َبْخًدا وَسبلًما عمى إبخاـيَع "" قمشا يا ناُر ُكػني  69سػرة األنبياء 21

( الكػنية. كيجب أف يسيد الباحثػف في اإلعجاز رؽ لمدشغ )القػانيغاكىحا إعجاز خ 
ىػ  ثانيالشػع الخارؽ لمدشغ. ك عمسي العمسي بيغ ما ىػ إعجاز عمسي مػافق لمدشغ كإعجاز 

 ".ؼيكػف  "كغْ : خنا بػالسخاد ليع. كػني: تحكّ 
 

 ِو كيًجا فجعمشاىُع األخدخيَغ " " وأرادوا ب 70سػرة األنبياء  21
 (.98بو كيًجا فجعمشاىع األسفميغ" )الرافات ادكا فأر كفي مػضع آخخ: " 

يع كادىع، كىع كادفي آية األنبياء: "فجعمشاىع األخدخيغ يع، فشاسب "، ألف إبخـا كه، فغمبيع إبخـا
 ".غاألخدخيذكخ "

 
كفي آية الرافات: "فجعمشاىع األسفميغ"، ألنو تقجميا قػلو تعالى: "فألقػه في الجحيع" )الرافات 

سعاني ، ككذف ال650/ 2، كِمبلؾ التأكيل 300درة التشديل ص "األسفميغ" )(، فشاسب ذكخ 97
 (.376، كفتح الخحسغ ص 256ص 

يع )انطخ اآلية لقج    (، كفذل كيجىع، بسعػنة هللا.57نجح كيج إبخـا
 !ف يكػنػا كائجيغ فجعمشاىع مكيجيغأرادكا أ 
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 ركشا فييا لمعاَلسيَغ "التي با " ونجيشاُه ولػًشا إلى األرضِ  71سػرة األنبياء  21
يع.   السقجس، أك أرض مكة. : أرض الذاـ، أك أرض بيت األرضكنّجيشاه: أؼ إبخـا

: بكثخة األنبياء، أك باركشا فييانّجيشاه إلى األرض: نّجيشاه مغ أرض العخاؽ إلى أرض الذاـ. 
(. ككاف 74اآلية ء. كنجيشاه كلػًشا: ؼيو تسييج لمكبلـ عغ لػط )انطخ بالخرب، أك بعحكبة السا

يع كىاجخ معو.   لػط آمغ بإبخـا
 

 َب نافمة وكبًل جعمشا صالِحيَغ "" ووىبشا لُو إسحَق ويعقػ  72سػرة األنبياء  21
يع. نافمة: زيادة. كفييا قػالف  : األكؿ يعقػب ىػ الشافمة، كاآلخخ كبلىسا نافمة، لو: إلبخـا

 أؼ زيادة عمى ما أنعع عميو مغ نعع أخخػ. 
 

: كبًل مغ الثبلثة جعمشاىع صالحيغ، بالجسع حسبًل عمى السعشى، ال جعمشا صالحيغ ككبلً  
يع، كإسحق، كيعقػب. كقيل: إسحق كلج الرمب، كيعقػب عمى المفع. كالثبلثة ىع : كلج : إبخـا

(. لع يع جعمشاىع صالحيغعمشاه صالًحا(. لع يقل: )ككمّ ككبًل ج: )الػلج، فراركا ثبلثة. لع يقل
 (.يع جعمشا صالحيغيقل: )ككمّ 

 
ـَ الربلة  73سػرة األنبياء 21 " وجعمشاىع أئسًة َييجوَف بأمِخنا وأوحيشا إلييع فعَل الخيخاِت وإقا

 الدكاِة وكاُنػا لشا عابجيَغ "  وإيتاءَ 
ع بأمخ هللا، ال بأمخ (. فعمى مغ يترجػ ليجاية الشاس أف ييجييلع يقل: )ييجكف بأمخىع 

 (.يقل: )ككانػا عابجيغ لشانفدو. إقاـ: إقامة. لع 
 

يشاُه ِمَغ القخيِة التي كانْت تعسُل  74سػرة األنبياء  21 " ولػًشا آتيشاُه ُحكًسا وِعمًسا ونجَّ
 يع كاُنػا قػـَ َسػٍء فاسقيَغ "الخبائَث إنَّ 
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، أك نبػة.   : المػاط كقصع الصخيق كغيخ الخبائثحكًسا: حكسة، أك فربًل بيغ الخرـػ
: أؼ أىل القخية، ؿ الخبيثة. كعكديا الصيبات. إنيعتصمق عمى األشياء كاألفعاذلظ. فالخبائث 

السفدخيغ ؼيو قـػ لػط. الدػء بفتح الديغ كضسيا بسعشى كاحج، كالتسييد بيشيسا عشج بعس 
 (.غسػض كتكمف. لع يقل: )إنيع كانػا قػًما فاسقيغ

 
 الرالحيَغ "رحسِتشا إنَُّو ِمَغ " وأدخمشاُه في  75سػرة األنبياء 21

 (.أدخمشاه في رحستشا: أنجيشاه )أؼ لػًشا(، كأىمكشا قػمو. لع يقل: )إنو كاف صالًحا 
 

يشاُه و  76سػرة األنبياء 21 أىَمُو ِمَغ الَكْخِب العطيِع " ونػًحا إذ نادى ِمغ قبُل فاستجْبشا لُو فشجَّ
 " 

: بلؾ(. الكخبنبياء. نادػ: دعا برػت مختفع )عمى قػمو بالي: ىؤالء األمغ قبل 
 (.الصػفاف. لع يقل: )نادػ قبلُ 

 
ػـَ َسْػٍء فأغخقشاىع " ونرخناُه ِمَغ القػـِ الحيَغ كحَُّبػا بآياِتشا إنَّيع كاُنػا ق 77سػرة األنبياء 21

 أجسعيَغ " 
 ".: "إنيع كانػا قـػ َسػٍء فاسقيغ74في اآلية  

 
القػـِ وكشا  في الحخِث إذ نَفذْت ؼيِو غشعُ " وداوَد وسميساَف إذ َيحُكساِف  78سػرة األنبياء  21

 لحكِسيع شاىِجيَغ "
لجسع عمى (، كىػ مغ باب إشبلؽ اكداكَد كسميساَف: أؼ كاذكخ داكد كسميساف. لع يقل: )لحكسيسا

، أقل الجسع إثشاف. لع يقل: )ككشا 2لعجد مغ باب الجسع يبجأ با أؼ. (3/131السثشى )اإلتقاف 
 (.: )ككشا شاىِجيغ لحكسيساشاىِجيغ لحكسيع(. لع يقل
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كتكػف الجباؿ  في السخعى دكف راع. قاؿ تعالى: ": انتذخت ليبلً يحكساف: يقزياف. نفذت 
( لمغشع يفيج أف كبيحا فإف استخجاـ الفعل )نفر: الرػؼ. (. العيغ5" )القارعة كالِعيغ السشفػش

 الغشع انتذخت بكثخة بحيث ال يكاد ُيخػ مشيا إال صػفيا.
 

أف حكع داكد كسميساف كاف مختمًفا، أصاب ؼيو سميساف أكثخ مغ داكد. فأما حكع كيبجك  
داكد فإنو قزى لراحب الحخث بأف يأخح الغشع. كأما حكع سميساف فإنو رأػ أف يجفع الغشع إلى 
صاحب الحخث، ليشتفع بجّرىا كندميا، كيجفع الحخث إلى صاحب الغشع، ليأخح بعسارتو. فإذا عاد 

فبل يستشع بمة إلى مثل حالو رّدت الغشع إلى صاحبيا، كرّد الحخث إلى صاحبو. في الدشة السق
(، لكغ ال يقّخ عميو. فأثشى ذ مغ قبيل الخصأ بل ىػ أقل حدًشاكلعمو ليكجػد الخصأ مغ الشبي )

 هللا عمى سميساف لرػابو، كعحر داكد عمى اجتياده.
يبجك لي أف ىشاؾ فخكًضا ضسشية في السدألة، الفخض األكؿ أنو لع تكغ ىشاؾ نقػد،  

كلحلظ تع المجػء إلى السقايزة في الحكسيغ مًعا، كالفخض الثاني في حكع سميساف أف مشافع 
الغشع مغ دّر كندل خبلؿ سشة تعادؿ خدائخ الحخث خبلؿ السجة نفديا. كالفخض الثالث أف 

بالغشع، كصاحب الغشع لو خبخة بالحخث. كليذ مغ الػاضح في ىحا  صاحب الحخث لو خبخة
كحكع داكد قج يكػف صحيًحا إذا  ؟الحخث بعج سشة سيخّد الشدل أـ الالقػؿ ما إذا كاف صاحب 

كانت ؾيسة الغشع تعادؿ ؾيسة خدائخ الحخث. السيع أف في تفديخ السفدخيغ أشياء مجسمة تحتاج 
حة الشقل، كربسا يكػف ىحا متعحًرا. كالطاىخ أنو ليذ مغ إلى إيزاح، كال بج مغ إثبات ص

 غخض القخآف أف يبيغ مغ السدألة إال ما بيشو فقط.
أما ما استقخ عميو شخعشا ؼيسا أفدجتو البيائع مغ الدرع فقج قزى الشبي صمى هللا عميو  

ًرا، فرار كسمع عمى أىل السػاشي بحفع مػاشييع ليبًل، كعمى أىل الحػائط بحفع حػائصيع نيا
ما أفدجتو البيائع بالميل مزسػنػًا، كما أفدجتو نياًرا غيخ مزسػف. كبيحا فإف أصل الزساف 

(. ىحه 3/51خعيع، إنسا الخبلؼ في صفة الزساف )تفديخ الساكردؼ مذتخؾ بيغ شخعشا كش
 السدألة تحتاج بخمتيا في شخيعتشا كشخيعتيع إلى دراسة لفيسيا، ثع كيؽية تصبيقيا في العرخ

 الحاضخ، مع االستئشاس بالقػانيغ األخخػ.
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كربسا يكػف حل السذكمة اليـػ ىػ أف تحجد السدؤكلية أكاًل، فإف كانت السدؤكلية تقع  
كاممة عمى صاحب الغشع فعميو أف يعػض صاحب الدرع تعػيًزا كامبًل، كربسا يجخل في 

 ألكلى.التعػيس أيًزا ما يفػتو مغ مشافع الدرع ريثسا يعػد إلى حالتو ا
 

خنا مع داوَد الجباَؿ  79سػرة األنبياء 21 سشاىا سميساَف وكبًل آتيشا ُحكًسا وِعمًسا وسخَّ " ففيَّ
 ْحَغ والصيَخ وكشَّا فاعميَغ "ُيَدبِّ 

ل، كإف كاف كبلىسا : فيسشا القزية سميساف. يعشي أف حكسو كاف أفزفيسشاىا سميساف 
اآلية : كردت ىحه العبارة في ا: آتيشاه. حكًسا كعمًساعالًسا. ككبًل: ككبًل مغ سميساف كداكد. آتيش

داكد الجباؿ يدبحغ كالصيخ كحلظ : كسخخنا مع دبحغ كالصيخ: التقجيخبذأف لػط. يُ  74
 .: قادريغ عمى ذلظعميغ(. فادبِّحػف دبُِّح(. لع يقل: )يُ لع يقل: )تُ ك  قاؿ: ُيدّبحغ، دبِّح(.)تُ 

        
 وعمَّسشاُه صشعَة َلُبػٍس لكع لُتحِرَشكع ِمغ بأِسكع فيل أنُتع شاكخوَف ""  80سػرة األنبياء  21

مبػس، أك جسيع الدبلح. صشعة لبػس: لعل : الجرع السعمسشاه: عمسشا داكد. المبػس 
ائح فدخدىا كحمَّقيا ر داكد الجركع، كانت صف: صشعة لباس، أك صشعة ألبدة. شػّ السعشى

: أؼ اشكخكا هللا عمى ما ىجاكع إليو مغ الرشائع. كفي ف فرارت ليشة. البأس: الحخب. شاكخك 
لع يقل: فيل أنتع لشا  اآلية أف اإلنداف حتى لػ ابتكخ شيًئا فإف ابتكاره بفزل هللا كبتيديخه.

 شاكخكف. فيل أنتع  شاكخكف.
 

يا " ولدميساَف الخيَح عاصفًة َتجخي بأمخِه إلى األرِض التي باركشا في 81سػرة األنبياء  21
 وكشَّا بكلِّ شيٍء عاِلسيَغ "

 
: بأمخ سميساف، كأمخ سميساف مغ أمخ هللا. ماذا : أؼ كسخخنا لدميساف. بأمخهكلدميساف 

 رض مباركة؟! كيف تكػف الخيح عاصفة كاأل العاصفة في األرض السباركة؟ تعسل ىحه الخيح
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شغل  .36 سػرة ص( حيث أصاب فدخخنا لو الخيح تجخؼ بأمخه رخاءً ) :في مػضع آخخ
كلكغ التفديخ ىشا يجب أف ييتع بيحا السػضع: كيف عاصفة السفدخكف أنفديع بيغ السػضعيغ، 

أبغس كمسة إلى السفدخيغ أف يقػلػا: ال نجرؼ! يتكمفػف كيتعدفػف كال ككيف باركشا فييا؟ 
رؼ، ربسا إذا قاؿ مفدخ: ال أد مع أف في كبلـ هللا ما استأثخ هللا بعمسو ببل خبلؼ!يعتخفػف! 

مغ أيغ اقتبذ السفدخكف ىحه الصخيقة، كىي غخيبة عمى خائًشا لجساعتيع!  عّجه السفدخكف 
 اإلسبلـ؟

 
لع  : أؼ إف هللا يعَمع كل شيء، كيعمِّع عباده بعًزا مغ عمسو الػاسع.ككشا بكل شيء عالسيغ

 (.يقل: )ككشا عالسيغ بكل شيء
 

َيغػصػَف لُو وَيعسمػَف عسبًل دوَف ذلَظ وكشَّا ليع " وِمَغ الذياشيِغ َمغ  82سػرة األنبياء  21
 حافطيَغ "

مل الذياشيغ معاممة العاقل، فقاؿ: "يغػصػف" ك"يعسمػف" ك "ليع"، كلع يقل: )تغػص( عا 
ة : ذّكخ الذياشيغ كليدػا مغ اإلنذ إال أنيع مثميع في الصاع(. قاؿ األخفرك)تعسل( ك)ليا

: 81في ىحه اآلية: ككشا حافطيغ. في اآلية : لدميساف. (. لو2/412كالسعرية )معاني القخآف 
 : ككشا فاعميغ.79ككشا عالسيغ. في اآلية 

 
قج يكػف السخاد أف الحيغ يغػصػف ىع الحيغ يعسمػف عسبًل آخخ دكف ذلظ، أك أف فخيق  

، كمشيع مغ يعسمػف عسبًل مشيع مغ يغػصػف لوغيخ الفخيق اآلخخ، كيكػف التقجيخ: )الغػص 
مغ إلحاؽ  : مغ الغخؽ كغيخ ذلظ، كربسا يكػف السعشى حافطيغ ليعذلظ(. حافطيغ ليعدكف 

 (.يعككشا حافطيغ لاألذػ بدميساف. لع يقل: )
 

خُّ وأنَت أرحُع الخاحسيَغ " 83سػرة األنبياء 21 ِشَي الزُّ  " وأيػَب إذ نادى ربَُّو أنِّي مدَّ
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الزّخ: الببلء. كأنت أرحع كأيػَب: أؼ كاذكخ أيػَب. نادػ: دعا برػت مختفع.  
 : مدشي الزخ فارحسشي كأنت أرحع الخاحسيغ.الخاحسيغ: فارحسشي. التقجيخ

 
 " فاستجْبشا لُو فكذْفشا ما بِو ِمغ ُضخٍّ وآتيشاُه أىَمُو وِمْثَميع معُيع رحسةً  84سػرة األنبياء 21

 ِمغ عشِجنا وذكَخى لمعابجيَغ "
قج مشيع : عػضشاه ما فعشو. كآتيشا أىمو كمثميع معيعشا : رفعاستجبشا لو: دعاءه. كذفشا 

 لع يقل: كذكخػ لو. : مغ أمثالو.كزيادة تبمغ الزعف. ذكخػ: تحكخة. لمعابجيغ
 

 الِكْفِل كلّّ ِمَغ الرابخيَغ " " وإسساعيَل وإدريَذ وذا 85سػرة األنبياء 21
: كلّّ مشيع، كمّ  :أؼ   (. الرابخيغ يع مغيع. لع يقل: )كمّ كاذكخ إسساعيل. كلّّ

 
 رحسِتشا إنَّيع ِمَغ الرالحيَغ "" وأدخمشاُىع في  86سػرة األنبياء 21

 إنيع: ألنيع. : جشتشا.شجخميع في رحستشا: سأدخمشاىع في رحستشا: رحسشاىع. أك 
 (.72" ككبًل جعمشا صالحيغ" )اآلية  -
 (.75" إنو مغ الرالحيغ" )اآلية  -
 (.86" إنيع مغ الرالحيغ" )اآلية  -
 

" وذا الشػِف إذ ذىَب ُمغاِضًبا فطغَّ أْف لْغ نقِجَر عميِو فشاَدى في  87سػرة األنبياء  21
 َظ إنِّي كشُت ِمَغ الطالسيَغ "الطمساِت أْف ال إلَو إال أنَت سبحانَ 

 
مشرػب باأللف بفعل مححكؼ  :ب الحػت، يػنذ عميو الدبلـ. )ذا(: صاحذا الشػف  

. ع، ذؼ الشػف في حالة الجخّ حالة الشرب، ذك الشػف في حالة الخف : كاذكْخ. ذا الشػف فيتقجيخه
: غاضًبا (. مغاضًبا1/400لمسجاشعي  الشكتالشػف: الحػت، كجسعو: ِنيشاف ؾياًسا ال سساًعا )

. السغاضبة مفاعمة كلكشيا مغ عمى قػمو، حيغ استبصأ كعج هللا، فخخج بغيخ إذنو، كلع يربخ
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لحكع ربظ  فاصبْخ (. قاؿ تعالى: "1/402 )الشكت لمسجاشعي باب: عاقبت المز، كعافاه هللا
لغ نزيِّق عميو. كمشو قػلو : لغ نقِجر عميو ضّغ: أيقغ. (.48كال تكْغ كراحب الحػت" )القمع 

و، فيحا كفخ ال : ضّغ أنشا نعجد عش(. كليذ السعشى7تعالى: "كمغ ُقِجر عميو رزُقو" )الصبلؽ 
: ضمسة الميل، (. نادػ: دعا برػت مختفع. الطمسات1/402 يميق باألنبياء )الشكت لمسجاشعي

 : بيحا الطغ. لبحخ، كضمسة بصغ الحػت. الطالسيغكضمسة ا
 

يشاُه ِمَغ ا 88سػرة األنبياء 21  لغعِّ وكحلَظ ُنْشجي السؤمشيَغ "" فاستجبشا لُو ونجَّ
: أؼ إف ىحا ال يقترخ : نجاءه، دعاءه. الغع: الكخب. ككحلظ نشجي السؤمشيغفاستجبشا لو 

 (.بل يسكغ أف يذسل كل مؤمغ. لع يقل: )كحلظ نشجي السؤمشيغعمى ذؼ الشػف، 
 (.76)اآلية  "" مغ الكخب -
 (.88" مغ الغع" )اآلية  -

 
 َفْخًدا وأنَت خيُخ الػارثيَغ " " وزكخيا إذ ناَدى ربَُّو ربِّ ال َتَحْرني 89سػرة األنبياء 21

 : أؼ ىب لي كلًجا يخثشي.  زكخيا. ال تحرني فخًداخ يا دمحم : أؼ كاذككزكخيا 
 

" فاستجْبشا لُو ووىْبشا لُو َيحيى وأصمْحشا لُو زوَجُو إنَّيع كاُنػا ُيدارعػَف  90سػرة األنبياء  21
ًبا وكاُنػا لشا خاشعيَغ " في الخيخاِت ويْجعػَنشا َرَغًبا  وَرـَ

آيات،  4، آيات 8: بيشيا عمى التػاليات في الدػرة، : كرد ذكخىا أربع مخ فاستجبشا لو 
ًبا: جعمشا زكجتو صالحة لمػالدة. رغًبا ك آيتاف. أصمحشا لو زكجو الثػاب كخػًفا مغ : رجاًء في ـر

 (.العقاب. خاشعيغ: خاضعيغ. لع يقل: )ككانػا خاشعيغ لشا
 

بَشيا آيًة " والتي أحرشْت فخَجيا فشفْخشا فييا ِمغ ُروحشا وجعمشاىا وا 91سػرة األنبياء  21
     لمعاَلسيَغ " 

 : مخيع. ىل السقرػد الفخج الحؿيقي أـ فخج القسيز؟ التي أحرشت فخجياأؼ: كاذكخ  
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: أخصأ مغ تػىع ىشا الفخج الحؿيقي، كإنسا ىػ مغ لصيف الكشايات كأحدشيا، قاؿ في البخىاف
كفخكج القسيز كىي كشاية عغ فخج القسيز، أؼ لع يعمق ثػبيا ريبة، فيي شاىخة األثػاب. 

 (.2/305: الكسَّاف، كاألعمى، كاألسفل )البخىاف أربعة
كمسا يديج في جساؿ الكشاية ىشا، إذا سمسشا بيا، أنيا كشاية عغ المفع بالمفع نفدو، مع  

اختبلؼ السعشى. ؼيو إيياـ بالفخج كليذ ىػ. أال فميتعمع األدباء مغ ىحا األدب العالي كالذائق 
 في آف مًعا. 

 (.12أحرشت فخجيا فشفخشا ؼيو مغ ركحشا" )التحخيع التي ضع آخخ: "كفي مػ  
 : الزسيخ يعػد عمى مخيع.فييا 
 (.846/ 2ؼيو: الزسيخ يعػد عمى الفخج )ِمبلؾ التأكيل  

: فقج عميو الدبلـ. جعمشاىا كابشيا آية: نفخشا فييا الحياة، حياة عيدى نفخشا فييا مغ ركحشا
 مغ غيخ أب، كتكمع في السيج، كشيج ببخاءتيا مغ الفاحذة.حسمت مغ غيخ زكج، ككلج عيدى 

 
 احجًة وأنا ربُّكع فاُعُبجوِف " " إفَّ ىحِه أمَُّتكع أمًَّة و  92سػرة األنبياء  21

 
 مغ سػرة السؤمشػف. 52: فاعبجكني. كمثميا في اآلية فاعبجكفِ  كاحج. ياديش: أمة كاحجة 

 :كاحجًة"قخاءة أكلى: "إف ىحه أمُتكع أمًة  -
 : خبخ إف مخفػع.أمتكع: أمة

 ".ػب عمى الحاؿ، أك عمى أنو بجؿ مغ: "ىحه: مشرأمة
 ."قخاءة ثانية: "إف ىحه أمَتكع أمٌة كاحجةٌ  -     

 "."ىحه :أمتكع: أمة: بالشرب بجؿ مغ
 : خبخ إف مخفػع.أمة

 ."قخاءة ثالثة: "إف ىحه أمُتكع أمٌة كاحجةٌ  -       
 خفػع.: خبخ إف مأمتكع: أمة

 " مخفػع."أمتكع :أمة: بجؿ مغ
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 (.7/464أبػ حياف احجة ): ىي أمة ك أك خبخ مبتجأ مححكؼ، أؼ      
 

 ليشا راجعػَف " " وَتَقصَُّعػا أمَخىع بيشيع كلّّ إ 93سػرة األنبياء  21
قػا. كٌل: كميع. لع يقل: )كٌل راجعػف إليشا(. لع يقل: جيغ كتفخّ : اختمفػا في العػا أمخىعتقصّ  

 راجعػف: لمحداب كالجداء. (.يع إليشا راجعػف(. لع يقل: )كٌل إليشا راجع)كمّ 
 

" فَسغ يعسْل ِمَغ الرالحاِت وىػ مؤمٌغ فبل ُكفخاَف لدعيِو وإنَّا لُو كاتبػَف  94سػرة األنبياء 21
" 

 (.ال كفخاف لدعيو: بل يذكخ سعيو كيثاب عميو. لو: لدعيو. لع يقل: )كإنا كاتبػف لو 
 نكتب عسمو كسعيو. لو: الياء تعػد عمى سعيو.

 
ـٌ عمى قخيةٍ  95سػرة األنبياء  21  أىمكشاىا أنَّيع ال َيخِجعػَف " " وحخا

: حخاـ عمى قخية معشى اآليةلع يقل: أنيا ال تخجع. غخيبة كالسعشى غامس.  الرياغة 
إلى التػبة. أك حخاـ عمى  إليشا لمحداب كالجداء، أك ال يخجعػف  ىالكة بالحنػب أنيع ال يخجعػف 

زسيخ يعػد عمى القخية. ال : الال يخجعػف إلى الجنيا. أىمكشاىا قخية أىمكشاىا بالعحاب أنيع
 ، أك إلى اآلخخة لمحداب.جنيا: إلى اليخجعػف 
 : الزسيخ يعػد عمى أىل القخية، كركعيت ؼيو الفاصمة القخآنية.أنيع 
 أك أنيع ال يخجعػف إليشا.: أنيع إليشا ال يخجعػف، أنيع ال يخجعػف  
 : حخاـ عمى أىل قخية أىمكشاىع أنيع ال يخجعػف.يقللع  
 : حخاـ عمى قخية أىمكشاىا أنيا ال تخجع.كلع يقل 

 
 " حتى إذا ُفتحْت يأجػُج ومأجػُج وىع ِمغ كلِّ حَجٍب َيْشِدمػَف " 96سػرة األنبياء  21

: أجَّت الشار، أك مغ ق اسسيسا مغكلج يافث بغ نػح، اشت: أخػاف، كىسا يأجػج كمأجػج 
 :الحَجب السثشى جسع.: الساء األجاج. فتحت يأجػج كمأجػج: أؼ فتح سجُّ يأجػج كمأجػج. ىع
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فاع الطيخ أيًزا بعطع ناتئ. كمشو: : ارتالسختفع مغ األرض، كالسقرػد ىشا: القبػر. كالحجب
 (.   يشدمػف مغ كل حجبرجٌل أحجب. يشِدمػف: يخخجػف، أك يدخعػف. لع يقل: )كىع 

 
" واقتخَب الػعُج الحقُّ فإذا ىي شاخرٌة أبراُر الحيَغ كفُخوا يا ويَمشا قج  97سػرة األنبياء  21

 فمٍة ِمغ ىحا بل كشَّا ضالسيَغ "كشَّا في غ
مختفعة غيخ متحخكة. شَخز مغ بمجه: خخج مشيا. : الػعج الحق: الؿيامة. شاخرة 
 يج. كيصمق عمى الحكخ كاألنثى.: الدػاد السخئي مغ بعالذخز

 
كا شاخرة. كلعل الغخض مغ تقجيع "شاخرة" التخكيد : فإذا أبرار الحيغ كفخ لع يقل 

ىحا  : مغ ىحا الػعج، مغ: اليبلؾ. يا كيمشا: أؼ كيقػلػف يا كيمشا. مغ ىحاعمييا كإبخازىا. الػيل
، يـػ الؿيامة. ضالسيغ  : كافخيغ، اعتخفػا بكفخىع.اليـػ

 
 " إنَّكع وما َتعبجوَف ِمغ دوِف هللِا َحَرُب جيشَع أنتع ليا واردوَف "  98سػرة األنبياء  21

أما ك (. قاؿ تعالى: "7/469حَرب: بسعشى: "حَصب"، كىي قخاءة أخخػ )أبػ حياف  
: أنتع كأصشامكع، أنتع (. أنتع كما تعبجكف مغ دكف هللا15" )الجغ القاسصػف فكانػا لجيشع حصًبا

: كف هللا مغ أصشاـ. لع يقل: )أنتع كاردكف ليا( أك )كاردكف إلييا(. ليا كاردكف عبجكف مغ دكما ت
 إلييا كاردكف.

 
 " لػ كاَف ىؤالِء آليًة ما وَرُدوىا وكلّّ فييا خالجوَف " 99سػرة األنبياء 21

 
كانػا : جعل هللا كركدىع إلييا حؿيقة كاقعة، كبيَّغ أنيع لػ لػ كاف ىؤالء آلية ما كردكىا 

ػلػف لسا كردكىا! كل فييا خالجكف: كمكع )أنتع كآليتكع( فييا خالجكف. لع يقل: آلية كسا تق
 (.)ككمكع فييا خالجكف(. لع يقل: )ككٌل فييا خالج
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جيشع حتى تريخ كأنيا حؿيقة كاقعة : حجة استحزار الحع الحجة السدتخجمة في اآلية
. احجة عقمية عمى كجػد جيشع كدخػليع إلييكممسػسة، ككأنيا لع تعج غيًبا. أؼ ليدت ىشاؾ 

 فالحجة مختمفة، كربسا ال يشتبو القارغ إلى ىحا. ككثيًخا ما يمجأ القخآف إلى مثل ىحا.
 

 يا زفيٌخ وىع فييا ال َيدسعػَف "" ليع في 100سػرة األنبياء  21
الشَفذ، : إدخاؿ الحسيخ، كالذييق آخخه. أك الدفيخ: أكؿ صػت الدفيخفييا: في جيشع.  

ال يدسع بعزيع زفيخ بعس  : يدسعػف كالذييق إخخاجو. كيدتعسل اليػـ لئلنداف أيًزا. ال
". ىل بيشيسا : "ال يدسعػف حديديا102في اآلية )األلػسي(. لذجة اليػؿ كفطاعة العحاب 

 صمة؟
 

 " ْدَشى أولئَظ عشيا ُمْبَعُجوفَ " إفَّ الحيَغ سبقْت ليع مشَّا الحُ  101سػرة األنبياء 21
: عغ جيشع. لع يقل: )أكلئظ : تقخرت. عشياالحدشى: الجشة. سبقت ليع مشا الحدشى 

 (.مبعجكف عشيا(. لع يقل: )ىع عشيا مبعجكف 
 

 " ال َيدسعػَف َحِديَديا وىع في ما  اشتيْت أنفُديع خالجوَف " 102سػرة األنبياء  21
: ما اشتيت أنفديع جيشع، حخكة لييبيا. الحذ كالحديذ: الحخكة. في: حديذ حديديا 

 (. كىع خالجكف في ما اشتيت أنفديعقل: )في الجشة كنعيسيا. لع ي
 

ا يػُمكُع الحي كشُتع " ال َيْحُدُنيع الفدُع األكبُخ وتتمقاىُع السبلئكُة ىح 103سػرة األنبياء  21
 تػعجوَف " 

أؼ كتتمقاىع السبلئكة قائمة  :بعث، كؼيو أقػاؿ أخخػ. ىحا يػمكع: نفخة الالفدع األكبخ 
 (.)ىحا يػمكع الحؼ كشتع بو تػعجكف : : بو. لع يقل: ىحا يػمكع. تػعجكف ليع
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" يػـَ َنْصػي الدساَء كصيِّ الدجلِّ لمكتِب كسا بجأنا أوَؿ خمٍق ُنعيجُه  104سػرة األنبياء  21
 ًجا عميشا إنَّا كشَّا فاعميَغ "وع

نصػؼ الدساء كصي الرحيفة  :أؼ ،مغ الكتابة يفة تصػػ عمى ما فييا: الرحالدجل 
: مغ بجأ الخمق غخيبة. كسا بجأنا أكؿ خمق نعيجه : الكتابات. كالعبارةما كتب فييا. الكتبعمى 

: أؼ قادريغ عمى اإلعادة كتشفيح ىحا بياف لسغ يشكخ البعث. فاعميغفيػ قادر عمى إعادتو. ك 
َكاَف ) :أؼ ما كعجناكع كىػ كسا قاؿ "ِإنَّا ُكشَّا َفاِعِميغَ قاؿ القخشبي: " لع يقل: إّنا فاعمػف. الػعج.

  ."لئلخبار بسا سبق مغ قزائو. كقيل: صمة« كاف»قيل: ك . 18السدمل  (َكْعُجُه َمْفُعػالً 
كلحا عبخ  ،األفعاؿ السدتقبمة التي عمع هللا تعالى كقػعيا كالساضية في التحققكقاؿ األلػسي: "

  .عغ السدتقبل بالساضي في مػاضع كثيخة مغ الكتاب العديد
)كاف كعجه مفعػاًل(. كعج هللا  أقػؿ: كربسا يكػف السعشى: عشجما كعجناكع كشا فاعميغ، الػعج فعل!

 كعج متحقق الػقػع ال ُيخمف.
 

يخُثيا عبادَي رَض " ولقج كتبشا في الدَُّبػِر ِمغ بعِج الحْكِخ أفَّ األ  105سػرة األنبياء  21
 الرالحػَف " 

ع لكل كتاب ليذ ؼيو أحكاـ. : اسع لمكتاب الحؼ ندؿ عمى داكد، أك ىػ اسالدَُّبػر 
: "جاءكا بالبيشات كالدُبخ" (، كقاؿ أيًزا163كجسعو: ُزُبخ. قاؿ تعالى: "كآتيشا داكد َزُبػًرا" )الشداء 

بالجسع: الكتب السشدلة. الحكخ: أـ الكتاب الدُبخ (. كلعل السقرػد في اآلية ىػ 184)آؿ عسخاف 
ىحا ما قالو السفدخكف، ا كتبشا في المػح السحفػظ. : مغ بعج م)المػح السحفػظ(. مغ بعج الحكخ

 كال كجو لو، وهللا أعمع. العبارة صعبة.
الف. كىحه بذخػ لمسؤمشيغ. لع يقل: )كتبشا في : ىل ىي أرض الجنيا أـ أرض الجشة؟ قػ األرض
 (.عج الحكخالدبػر ب

 
 حا لببلًغا لقػـٍ عابجيَغ "" إفَّ في ى 106سػرة األنبياء  21
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لسبيغ في اآلية الدابقة. لببلًغا: لكفاية، لبياًنا. قاؿ تعالى: "ىحا ببلغ : الكبلـ افي ىحا 
يع  : الببلغة ف بياٌف كاٍؼ لمشاس. كأصل الببلغ: الكفاية. كمشو: أؼ ىحا القخآ(52لمشاس" )إبخـا

نتياء إلى (، أك االغ ىػ الػصػؿ إلى البػية )السصمػب: الببلـ، ألنيا بياٌف كاٍؼ. كقيلالكبل في
 : مؤمشيغ.عابجيغ أقػؿ: لعل السعشى: بياًنا بميًغا. ما ُيتبمَّغ بو مغ العير.: أقرى األمخ. الُبْمَغة

 
 أرسمشاَؾ إال رحسًة لمعاَلسيَغ "" وما  107سػرة األنبياء 21

  
 يا دمحم.  أرسمشاؾ:

 
 إلٌو واحٌج فيل أنتع ُمدمسػَف " " ُقْل إنَّسا ُيػَحى إليَّ أنَّسا إلُيكع 108سػرة األنبياء 21

 : مدّمسػف بيحا؟مدِمسػف قل: يا دمحم.  
 

" فإْف َتَػلَّػا فُقْل آذنُتكع عمى َسػاٍء وإْف أدري أقخيٌب أـ بعيٌج ما  109سػرة األنبياء 21
 تػَعجوَف "

: غ اإلسبلـ أك التدميع. آذنتكع: أعمستكع. اإلذف: اإلعبلـ، كمشو: اآلذافأعخضػا ع: تػلػا 
لتدتػكا في العمع بحلظ. إف أدرؼ: ما أدرؼ.  :، اإلعبلـ بػقت الربلة. عمى سػاءالشجاء لمربلة

 .مغ العحاب : بوما تػعجكف 
 

 تكتسػَف "مُع ما " إنَُّو َيعمُع الجيَخ ِمَغ القػِؿ وَيع 110سػرة األنبياء 21
عػ الشاس إلى اإلسبلـ كلػ سًخا )راجع اآلية (. كأف اآلية تج108إنو: أؼ إليكع )اآلية  

ا تجيخكف بو مغ القػؿ كما تكتسػف(. لع يقل: يعمع م(. لع يقل: )(. لع يقل: )كيعمع الدخ108
 عمشػف كما تكتسػف.لع يقل: يعمع ما تُ  (.)ما تكتسػنو

 
 شٌة لكع ومتاٌع إلى حيٍغ "أدري لعمَُّو فت" وإْف  111سػرة األنبياء 21
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لعل العسخ، كلع يدبق ذكخه.  :لعموكإف أدرؼ: الكبلـ مغ الشبي دمحم صمى هللا عميو كسمع.  
 : متاع مؤقت إلى كقت معمـػ عشج هللا. فتشة: اختبار. متاع إلى حيغ

 
 تعاُف عمى ما ترفػَف "" قاَؿ ربِّ احُكْع بالحقِّ وربُّشا الخحسُغ السد 112سػرة األنبياء 21

" زيادة بياف، كال : قػلو: "بالحقع بالحق: أؼ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع. احكقاؿ 
: يع، ألنيع يحكسػف بالباشل. ترفػف س بييترػر أبًجا أف يحكع هللا بغيخ الحق. كؼيو تعخ 

 ترفػف مغ الكفخ كالكحب. أؼ إني أستعيغ باهلل عميكع كعمى أقػالكع كأفعالكع.
***  

 
 / سػرة الحج     22
  " يا أيُّيا الشاُس اتُقػا ربَّكع إفَّ زلدلَة الداعِة شيٌء عطيٌع " 1سػرة الحج  22

 
. الدلدلة: شجة حخكة األرض. كمشو: الدلداؿ. الداعة: ، اتقػا عقابواتقػا ربكع: في الجنيا 

كع ليػليا تتسشػف التقػػ كلكغ : اتقػا هللا في الجنيا كال تشتطخكا ؾياـ الداعة، فإنالؿيامة. السعشى
دتحزخ مغ الغيب إلى الذيػد، فات أكانيا. يأمخىع بالتقػػ في جػ مخيف مغ الدلدلة، التي تُ 

اتقػا  شفعكع التقػػ إذا كقعت الدلدلة فعبًل.تى الحاضخ. اتقػا ربكع اآلف، فمغ كمغ السدتقبل إل
 ربكع كاتقػا الداعة.

 
تػَحىُل كلُّ ُمخضعٍة عسَّا أرضعْت وتزُع كلُّ ذاِت َحْسٍل َحْسَميا " يػـَ تخوَنيا  2سػرة الحج 22

 وتخى الشاَس ُسكارى وما ىع بُدكارى ولكغَّ عحاَب هللِا شجيٌج "
 

! ىحا ما يفعمو خضعة يدقط مشيا رضيعيا، كالحامل يدقط مشيا حسميا، كالشاس كأنيع سكارػ السُ 
 : شغل يػرث حدًنا كندياًنا.ؿىػؿ السذيج. تحىل: تشرخؼ، تتخؾ، تشذغل. الحىػ 

 غ تمبَّدت باإلرضاع.: ىي مغ تخضع اآلف، مً ُمخِضعة    
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 : حائزة، كحائس.ُمخِضع: مغ ىي في فتخة اإلرضاع. كمثمو    
عسغ أرضعت(. كمثل ذلظ قػلو تعالى: "فانكحػا ما شاب لكع قاؿ: "عسا أرضعت"، كلع يقل: )

(. كقج (. لع يقل: )عسا تخضع36كضعت" )آؿ عسخاف (، "وهللا أعمع بسا 3مغ الشداء" )الشداء 
لمسعشى األكؿ. كتخػ الشاس  : عسا أرضعت مغ رضعات. كلكغ الدياؽ قج يذيجيكػف السعشى

 ".(، كفي أكؿ اآلية: "تخكنياسكارػ: سكارػ فدع. قاؿ: "كتخػ"، كلع يقل: )كتخكف 
 

خػذ مغ الشدياف. كما ىع مأ: ف : قاؿ بعزيع : مأخػذ مغ اإلنذ أك األنذ. كقاؿ آخخك الشاس
عحاب هللا شجيج:  .: كتخػ الشاس كأنيع سكارػ (. أؼ3/395البخىاف سكارػ مذخكب ): بدكارػ 

 لسغ كفخ.
آيتاف رائعتاف، يزخب بيسا السثل في بخاعة االستيبلؿ، كمثميسا اآليات األربعة في سػرة ىػد 

كاأللفاظ كالجسل، أـ التقجيع . ما سّخ ىحا التأثيخ في القخآف؟ ىل ىػ اختيار الحخكؼ 41-44
كالتأخيخ، أـ التعخيف كالتشكيخ، أـ التذخيز كالترػيخ، أـ الححؼ كالتكخار، أـ اإلضيار 

كالشغع كالسػسيقى، أـ سحخ  كالحػار، أـ الشطع كالػزف كالجخسكاإلضسار، أـ الحخكة كااللتفات 
كإخفاء كإضيار كتخقيق كتفخيع الفاصمة القخآنية، أـ قػاعج تجػيج القخآف، بسا فييا مغ إدغاـ 

، كغيخ ذلظ؟ أـ ىحا كمو مًعا؟ إنو اإلعجاز القخآني الكامل الحؼ يزع كل كحخكؼ ىسذ كمجّ 
في كاألدب كالفغ عغ كصفو كتفديخه ) عشاصخ الكساؿ كالجساؿ كالتأثيخ، كالحؼ يعجد أىل العمع

أك في إعجاز القخآف ، 223، ص 2مػسيقى القخآف، انطخ الخافعي في تاريخ آداب العخب، ج
 (.87، كسيج قصب ص 101، كدراز ص 212ص  

 
 " وِمغ الشاِس َمغ ُيجادُؿ في هللِا بغيِخ عمٍع ويتَّبُع كلَّ شيصاٍف َمخيٍج "   3سػرة الحج  22

ظ : يخّد الشز بالؿياس. فسا باليجادؿ في هللا بغيخ عمع: يخاصع في الجيغ باليػػ. كقيل 
 : خخج عغ الصاعة.َمخيج: متسخد. َمَخدَ بسغ يخّد الشز بالسرمحة! 

 
 ُو وَييجيِو إلى عحاِب الدعيِخ "" ُكِتَب عميِو أنَُّو َمغ َتَػالُه فأنَُّو ُيِزمُّ  4سػرة الحج  22
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كلًيا لو. يقاؿ: السؤمغ كلي هللا كال يقاؿ:  )جعل الذيصاف( خض. تػاله: جعموتب: فُ كُ  
" بفتح اليسدة في السػضعيغ. اتفقت القخاءات خأ: "فأنومػاله. كيقاؿ: هللا كلي السؤمغ كمػاله. اق

ة (. مغ ناحية المغة، ال مغ ناحي17/193خ عمى فتح اليسدتيغ )تفديخ ابغ عاشػر العذ
: يجلو، يخشجه. كىػ مغ ، بالكدخ. ييجيو إلى عحاب الدعيخ: فإنوالقخاءة، يسكغ أف تكػف الثانية

 باب التيكع. 
 

الشاُس إْف كشُتع في َريٍب ِمَغ البعِث فإنَّا خمقشاكع ِمغ تخاٍب ثع ِمغ  " يا أيُّيا 5سػرة الحج  22
ـِ ما نذاُء إلى  َغ لكع وُنِقخُّ في األرحا ُنصفٍة ثع ِمغ َعمقٍة ثع ِمغ ُمزغٍة ُمَخمَّقٍة وغيِخ ُمَخمَّقٍة لشبيِّ

كع ومشكع َمغ ُيتػفَّى ومشك ع َمغ ُيَخدُّ إلى أرذِؿ العُسِخ أجٍل مدسَّى ثع ُنخخُجكع ِشفبًل ثع ِلتبُمغػا أشجَّ
وأنبتْت  لكيبل يعمَع ِمغ بعِج عمٍع شيًئا وتخى األرَض ىامجًة فإذا أندلشا عمييا الساَء اىتدَّْت ورَبْت 

 ِمغ كلِّ زوٍج بييٍج " 
 : نصفة، عمقة، مزغة، شفل، بمػغ، أرذؿ العسخ، كفاة.أشػار خمق اإلنداف 

عات، كيدسى بو اليـػ نػع مغ الحمػػ الذامية. عمقة: : الدائل مغ السائنصفة: مشي. الشاشف
جار ما ُيسزغ مشو، لقسة. مخمَّقة: تامة : قصعة لحع بسققصعة دـ جامجة تعمق بالخحع. مزغة

: الذيخػخة تقتخف بالشدياف كالخخؼ كذىاب الخمق. غيخ مخمَّقة: ناقرة الخمق. أرذؿ العسخ
ا لع يكغ ال يعمع عمسً يًئا ججيًجا بعج عمسو الدابق )ش : ال يعمعالعقل. ال يعمع مغ بعج عمع شيًئا

: نقػؿ ىحا لشبيغ لكع أنا قادكرف عمى اإلحياء ك يشدى عمسو الدابق. لشبيِّغ لكع(، أعالًسا بو
 كالبعث.
ار السحكػرة فتخز كلج آدـ. أشجكع: كساؿ قػتكع. : ىحا يخز آدـ، أما األشػ تخاب 

: فخد )الػاحج( كالجسع. كقاؿ آخخكف: التقجيخ ىشاالصفل: قاؿ بعزيع: الصفل يصمق عمى الس
مغ حيغ كالدتو إلى حيغ احتبلمو يخخج كل كاحج مشكع شفبًل. كالصفل يصمق عمى الربي 

: ناعسة. كأصل ذلظ مغ الصفل، خ كاألنثى، كقج يؤنث. امخأة شفمة(، كيصمق عمى الحك)بمػغو
 فإنو يقاؿ لمربي شفل ما داـ ناعًسا.

 لمتأمل: األكؿ: خمقشاكع مغ تخاب. كالثاني: كتخػ األرض ىامجة.في اآلية مثاالف 
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: بمي. ػد: الدكػف كالبمَػى. ىسج الثػب: جافة يابدة ال نبات فييا. كأصل اليسىامجة 
: السختفع ىسجت الشار: شفئت. ربت: أضعف نباتيا، مغ الخبا: الديادة، التزاعف، الشساء. الخبػة

دغ الرػرة ُيبيج مغ يخاه. : حدة عمى ما حػلو. بييجألف ؼيو زيامغ األرض، سسي بحلظ 
، ضيخ عمى كجيو الدخكر. البيجة: ضيػر الحدغ كالجساؿ. ابتيج  : ُسخَّ

معشى اآلية لساذا تذّكػف في البعث، كقج سبق أف خمقكع هللا ألكؿ مخة مغ تخاب، ثع  
 إعادة الخمق!  خمقكع أشػاًرا. كحلظ نخمق الشبات مغ األرض كماء السصخ. فمع التعجب مغ

 
كلقج خمقشا اإلنداف مغ ُسبللة مغ شيغ، ثع جعمشاه : "في مػضع آخخ كانطخ قػلو تعالى 

ُنصفة في قخار َمكيغ، ثع خمقشا الشصفة عَمقة، فخمقشا العَمقة ُمزغة، فخمقشا الُسزغة عطاًما، 
 (.14-12لسؤمشػف " )اآخخ، فتبارؾ هللا أحدغ الخالقيغ فكدػنا العطاـ لحًسا، ثع أنذأناه خمًقا

 
 " ذلَظ بأفَّ هللَا ىػ الحقُّ وأنَُّو ُيحيي السػَتى وأنَُّو عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ " 6سػرة الحج 22

فكسا أف هللا أحيى اإلنداف كالشبات فإنو يحيي األمػات كيبعثيع مغ ججيج، فيػ قادر عمى  
 (.، بل ىػ عمى كل شيء قجيخ. لع يقل: )قجيخ عمى كل شيءذلظ كمو

 
 هللَا يبعُث َمغ في القبػِر " " وأفَّ الداعَة آتيٌة ال ريَب فييا وأفَّ  7سػرة الحج 22

 (.لؿيامة. لع يقل: )سيبعث: االداعة 
  

 عمٍع وال ىًجى وال كتاٍب مشيٍخ "" وِمَغ الشاس َمغ ُيجادُؿ في هللِا بغيِخ  8سػرة الحج  22
 ".عمع الشاس مغ يجادؿ في هللا بغيخكمغ : "3قارف اآلية  

 
يػـَ الؿيامِة  " ثانَي ِعصِفِو لُيِزلَّ عغ سبيِل هللِا لُو في الجنيا ِخْدٌي وُنحيُقوُ  9سػرة الحج 22

 عحاَب الحخيِق " 
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ه، لػػ : صارة غخيبة، كشاية عغ التكبخ، مثل: عبالِعصف: الجانب. ثاني عصفو  عَّخ خجَّ
: غيخه. خدؼ: إىانة. لع  جيَجه. عصف عميو: ماؿ إليو، أشفق عميو. عصف عشو: أعخض. ليزلَّ

)كلو في اآلخخة عحاب الحخيق(. لع يقل: )كلو : يقل: )كنحيقو في اآلخخة عحاب الحخيق(. لع يقل
 (.يـػ الؿيامة عحاب الحخيق

 
مْت يجاَؾ و  10سػرة الحج  22 ـٍ لمعبيِج "" ذلظ بسا قجَّ  أَف هللَا ليَذ بطبل

: صيغة ب ما قجمت يجاؾ مغ شخ. ضبلـذلظ: الخدؼ كالعحاب. بسا قجمت يجاؾ: بدب 
، 182انطخ سػرة آؿ عسخاف نعع عمى سبيل السذاكمة. مبالغة. ىل يدتفاد أف هللا ضالع؟ 

: (. لع يقل: )ذلظ بسا قجمت يجاه 46التفديخ في سػرة فرمت ، كراجع 29، ك ؽ 51كاألنفاؿ 
 .التفات

 
حخٍؼ فإْف أصاَبُو خيٌخ اشسأفَّ بِو وإْف " وِمَغ الشاِس َمغ يعبُج هللَا عمى  11سػرة الحج  22

 أصابتُو فتشٌة انقمَب عمى وجيِو َخِدَخ الجنيا واآلخخَة ذلَظ ىػ الُخدخاُف السبيُغ "
 

عخؼ ىحا في المغة سابًقا، كمعشاه: السشافق )تشػديو القخآف ص : ربسا لع يمغ يعبج هللا عمى حخؼ
أؼ ال أثق بظ. كقاؿ أحسج : أنت عمى حخؼ (. قاؿ أبػ عبيجة: أؼ: ال يجكـ. يقاؿ: إنسا270

 : عمى شخط.بعزيع (. كقاؿ1/14صشاعة اإلعخاب  سخّ بغ يحيى: أؼ عمى شظ )
خ. السعشى أنو إذا أصابو خيخ قاؿ: ىحا ديغ : ارتجَّ إلى الكف: عحاب. انقمب عمى كجيوفتشة

ف. لع يقل: )كإف حدغ. كإف أصابو شخ قاؿ: ىحا ديغ سيئ. الخدخاف السبيغ: اجتسع ؼيو خدخانا
  (.أصابو شخّ 

 
 " َيْجعػ ِمغ دوِف هللِا ما ال َيُزخُُّه وما ال يشفعُو ذلَظ ىػ الزبلُؿ البعيُج " 12سػرة الحج 22

(. : )ما ال يزخه كال يشفعو: األصشاـ. لع يقلال يشفعو : يعبج. ما ال يزخه كمايجعػ 
 يشفعو.الزبلؿ البعيج: اجتسع ؼيو عبادة مغ ال يزخه، كمغ ال 
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 " َيْجُعػ َلَسْغ َضخُّه أقخُب ِمغ نفعِو لبئَذ الَسْػلى ولبئَذ الَعذيُخ " 13سػرة الحج  22

 
جاشعي: السػلى عمى تدعة : الشاصخ، السعبػد. قاؿ السالسػلىبئذ السعبػد كالعابج.  

 :أكجو
 الديج. -
 العبج. -
 السشعع. -
 السشعع عميو. -
 كاحج السػالي، كىع العَربة. -
 الػلي. -
 الريخ. -
 (، أؼ أكلى بكع.15كلى. مغ قػلو تعالى: " الشار ىي مػالكع" )الحجيج األَ  -
 الحميف.  -

 (. 1/412كقيل: السػلى ىاىشا: الػلي كالشاصخ )الشكت 
: السعاشخ، الراحب، الخميط. كمشو قيل لمدكج عذيخ لخمصتو، مأخػذ مغ السعاشخة. العذيخ 

كف هللا ما ال يزخه كما ال يشفعو". يجعػ مغ دالدابقة: "خاًبا جدئًيا. ففي اآلية كأف في اآلية إض
: يجعػ مغ دكف هللا ما ال يزخه ه أقخب مغ نفعو". لعل التقجيخكفي ىحه اآلية: "يجعػ لسغ ضخّ 

 :ه أقخب مغ نفعو. َلسغ: البلـ فييا ثبلثة أقػاؿيجعػ لسغ ضخّ كما ال يشفعو، بل 
ه أقخُب مغ نفعو، فالبلـ عمى ىحا ىي : يجعػ وهللا لَسغ ضخّ في الكبلـ ححؼ، التقجيخ -

 جػاب قدع مححكؼ.
 مغ نفعو.  ه أقخبُ زخُّ : يجعػ َمغ لَ في الكبلـ تقجيع كتأخيخ، التقجيخ -
كانطخ ، 1/414الشكت لمسجاشعي مغ نفعو ) ه أقخبُ غ ضخُّ مَ  : يجعػالبلـ صمة، التقجيخ -

 (. 2/750معاني القخآف لمشحاس 



1275 

 

 
ُيجِخُل الحيَغ آمشػا وعِسمػا الرالحاِت جشاٍت َتجخي ِمغ تحِتيا " إفَّ هللَا  14سػرة الحج 22

 اُر إفَّ هللَا يفعُل ما يخيُج "األني
: يبجك أف السذخكيغ . إف هللا يفعل ما يخيج(أؼ: كالرشع ال يفعل. لع يقل: )تجخؼ تحتيا 

 كانػا يذككػف بسريخ السؤمشيغ كيدخخكف مشيع.
 

أْف لْغ َيشُرَخُه هللُا في الجنيا واآلخخِة فمَيْسُجْد بدبٍب إلى  " َمغ كاَف يطغُّ  15سػرة الحج  22
 الدساِء ثع ِليقصْع فميشطْخ ىل ُيحِىَبغَّ كيُجُه ما َيػيُع "

 
 : الحبل. الدبب 
: مغ كاف يطغ أف هللا لغ يشرخه(. الدساء: ىشا الدقف، سقف البيت. ليقصع: )لع يقل 

: ىل يذفي ذلظ غيطو؟ ما يػيع: ما . فميشطخيذشق نفدو أك ليخشق نفدوأؼ عشقو، أؼ فم
(، ألنو يػيطو، أؼ: فميست بػيطو. قاؿ األخفر: ححؼ الياء مغ "يػيع" ألنيا صمة "ما" )الحؼ

(. إف هللا ناصخ محسًجا 2/414حؼ أخف )معاني القخآف إذا صارا جسيًعا اسًسا كاحًجا كاف الح
يحدبػف أف كيجىع سيحىب بػيطيع. كالعبارة كال بّج. كاف السذخكػف يكيجكف لسحسج غيًطا مشو، ك 

 غخيبة.
 

شاٍت  16سػرة الحج 22  وأفَّ هللَا َييجي َمغ ُيخيج " " وكحلَظ أندلشاُه آياٍت بيِّ
: الزسيخ يعػد عمى هللا. كقج يعػد عمى ضحات. يخيج: كاأندلشاه: أؼ القخآف. بيشات 

ْخ اآلية  انو هللا عميو.اإلنداف، بسعشى أف مغ شمب اليجػ كأراده أع : "إف هللا يفعل ما 14تحكَّ
 : بو.يخيج". ييجؼ

 
" إفَّ الحيَغ آمُشػا والحيَغ ىاُدوا والرابئيَغ والشرارى والسجػَس والحيَغ  17سػرة الحج  22

 أشخكػا إفَّ هللَا َيفِرُل بيَشيع يػـَ الؿيامِة إفَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء شييٌج "
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.: الحيغ ىادكا: الييػد. الرابئيغ   قـػ يعبجكف الشجـػ
 (.السجػس: قـػ يعبجكف الشار )َعَبجة الشار 
إف : )بئيغ كالشرارػ كالسجػس كالسذخكيغ(. كلع يقلإف السؤمشيغ كالييػد كالرالع يقل: ) 

(، بل جسع خكا كالحيغ تسجدػا كالحيغ أشخكػاالحيغ آمشػا كالحيغ ىادكا كالحيغ صبؤكا كالحيغ تشر
 عغ كل فخقة. بيغ الصخيقتيغ في التعبيخ

 
". فيشاؾ لع يقل: )يفرل هللا بيشيع يـػ الؿيامة(، بل قاؿ: "إف هللا يفرل بيشيع يػـ الؿيامة 

 مغ ىؤالء.  : عمى عسل كلّ ". شييجفإ" :ثبلث جسل، كل كاحجة بجأىا بػ
 

" ألع تَخ أفَّ هللَا يدجُج لُو َمغ في الدسػاِت وَمغ في األرِض والذسُذ  18سػرة الحج  22
والقسُخ والشجػـُ والجباُؿ والذجُخ والجوابُّ وكثيٌخ ِمَغ الشاِس وكثيٌخ َحقَّ عميِو العحاُب وَمغ ُيِيِغ 

 هللُا فسا لُو ِمغ ُمْكِخـٍ إفَّ هللَا يفعُل ما يذاُء " 
 

قجـ مغ يدجج لو سجػًدا كامبًل، كأخخ الشاس ألف لجسع، كاألرض بالسفخد. الدسػات با 
 ، بعزيع يدجج كبعزيع ال يدجج. مغ في الدسػات، مغ في األرض، الذسذ، القسخ، الشجـػ

يو إيحاء بالكثخة التي جاء الجباؿ، الذجخ، الجكاب، كل ىحا يدجج . ىحا الدخد الستتابع ؼ
اؿ: "ككثيخ حق عميو العحاب"، كلع يقل: "ككثيخ حق عمييع س". قككثيخ مغ الشابعجىا: "

: أؼ ككثيخ مغ مى السعشى. ككثيخ حق عميو العحاب"، أؼ حسل عمى المفع، كلع يحسل عالعحاب
: ُيِيغكثيخ: ال تعشي أكثخ. عحاب أكثخ مغ كثيخ الدجػد. الشاس حق عميو العحاب. ككثيخ ال

 ُيِيْشُو.
 (.حابُ الع ككثيخ َحقَّ عمييعُ لع يقل: ) 
 ".: "إف هللا يفعل ما يخيج14في اآلية  -
 ".: "كأف هللا ييجؼ مغ يخيج16في اآلية  -
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 ".في ىحه اآلية: "إف هللا يفعل ما يذاء -
 

عْت ليع ثياٌب ِمغ  19سػرة الحج  22 " ىحاِف خرساِف اخترُسػا في ربِّيع فالحيَغ كفُخوا ُقصِّ
 ناٍر ُيَربُّ ِمغ فػِؽ رؤوسيُع الحسيُع "

 
 : الكافخكف كالسؤمشػف، بجاللة الجسل كاآليات التالية.خرسافال

الخرسيغ، بل بشاًء عمى السعشى )قارف الشكت لمسجاشعي  (، بشاًء عمى لفعلع يقل: )اخترسا
اخترسػا:  (.2/220(. كلػ قيل: اخترسا، كاف صػاًبا في المغة )معاني القخآف لمفّخاء 1/415

 السثشى جسع.
 (.9حػا بيشيسا" )الحجخات السؤمشيغ اقتتمػا فأصمِ كإف شائفتاف مغ كانطخ قػلو تعالى: "

مت عمى عت: ُفّر صّ سيتحجث عغ الحيغ آمشػا. قُ  23 : بجأ بالحيغ كفخكا، كفي اآليةفالحيغ كفخكا
(. لع يقل: )يُ   (.رّب فػؽ رؤكسيعقجر أجدادىع. الحسيع: الساء الحاّر. لع يقل: )كُيَربُّ

 
 ُخ بِو ما في بصػِنيع والجمػُد "" ُيْريَ  20سػرة الحج  22

: يريخ: يحاب. الجمػد: معصػؼ عمى: "ما في بصػنيع"، أؼ لمتػضيح الشحػؼ فقط 
 (.ػنيع كجمػدىع. لع يقل: )كُيريختريخ بو بص

 
 " وليع َمقاِمُع ِمغ حجيٍج " 21 سػرة الحج 22

، كالسصخقة ك يشحطّ : جسع مقسع، كىػ ما يزخب بو الخأس حتى ال يعي فيشكّب أمقامع 
 :(. انطخ إلى ىحه الجسلكالدياط. كمشو: القسع: القيخ. لع يقل: )ليع

-  .  ُيربُّ
 ريخ.يُ  -
( قبل األخيخ فقط، كسا ىػ معيػد في المغتيغ اإلنكميدية كليع. جاء بحخؼ العصف )الػاك -

 كالفخندية، كلع يجئ بو مع كل معصػؼ.
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 وا فييا وُذوقػا عحاَب الحخيِق "ِمغ غعٍّ ُأعيج " كمَّسا أراُدوا أْف َيخُخجػا مشيا 22سػرة الحج 22

اـ، ألنو : الغس(. فييا: في الشار. غع: حدف يغذي القمب. كمشو19مشيا: مغ الشار )اآلية  
 (.يدتخ ضػء الذسذ. كذكقػا: أؼ كقيل ليع: ذكقػا. لع يقل: )كذكقػا عحاب الشار

 
عِسمػا الرالحاِت جشاٍت َتجخي ِمغ تحِتيا " إفَّ هللَا ُيْجِخُل الحيَغ آمشػا و  23سػرة الحج  22

 األنياُر ُيَحمَّْػَف فييا ِمغ أساوَر ِمغ ذىٍب ولؤلًؤا ولباُسيع فييا حخيٌخ "
 

ػف فييا مغ ُيَحمّ  ؼ ُيَحمَّْػَف لؤلًؤا. كفي قخاءة: )كلؤلؤ( بالجخ عصًفا عمى: "ذىب". قاؿ: ": ألؤلًؤا
تجخؼ مغ تحتيع أك: )يحمػف فييا بأساكر(. لع يقل: )اكَر"، كلع يقل: )ُيَحمػف فييا أساكَر(، أس

 (.األنيار(. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. لع يقل: )كُيحمَّػف 
 

 " وُىُجوا إلى الصيِب ِمَغ القػِؿ وُىُجوا إلى صخاِط الحسيِج " 24سػرة الحج  22
 

صفة لمرخاط، أك صفة . لع  : صخاط هللا. الحسيجصخاط الحسيج: الرخاط الحسيج، أك 
 (.الصيب مغ القػؿ كإلى صخاط الحسيجكىجكا إلى يقل: )

 
ـِ الحي جعمشاُه  25سػرة الحج  22 وف عغ سبيِل هللِا والسدجِج الحخا " إفَّ الحيَغ كفُخوا ويرجُّ

 يٍع " لمشاِس سػاٌء العاكُف ؼيِو والباِد وَمغ ُيِخْد ؼيِو بإلحاٍد بطمٍع ُنِحْقُو ِمغ عحاٍب أل
 

سزارع، أؼ ؼيو عصف السزارع عمى الساضي، كذكخ في اإلتقاف أنو انتقاؿ مغ الساضي إلى ال
كا(. 3/295ىػ مغ باب االلتفات )اإلتقاف  (، كلع يدد عمى ذلظ. لع يقل : )إف الحيغ كفُخكا كصجُّ

 كف.كيرجّ كا لعل التقجيخ: إف الحيغ كفخكا كيكفخكف كصجّ (. لع يقل: )إف الحيغ يكفخكف كيرجكف 
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و في : البادؼ، الصارغ إليو، السدافخ، أك القادـ مغ البادية. كمشالعاكف: السؿيع. الباد 
كىحا قػؿ : سػاء في دكره كمشازلو، لمبادؼ. سػاء العاكف ؼيو كالباد : بيع الحاضخالدشَّة كالفقو

 : سػاء في أف مغ دخمو كاف آمًشا. مغ مشع بيع دكر مكة. أك
ػاًء كسػاٌء. فعمى قخاءة الشرب )سػاًء( يكػف : سكالباد: ؼيو قخاءتافسػاء العاكف ؼيو   

بو ثانًيا. كعمى قخاءة مغ رفع )سػاٌء(  ( مفعػالً جعمشاه لمشاس سػاًء(، كيكػف )سػاءً : )تقجيخ الكبلـ
لمشاس، سػاٌء العاكف ؼيو كالباد(، كيكػف )سػاٌء( خبًخا مقجًما،  جعمشاهيكػف تقجيخ الكبلـ: )

 ( مبتجأ مؤخخ.ك)العاكف
(، وهللا ػاًء، سػاٌء العاكف ؼيو كالبادجعمشاه لمشاس سلي أف التقجيخ في ىحه اآلية: ) كيبجك 

 أعمع. ال شظ أف مثل ىحه العبارات تعجد أىل الشحػ كالتفديخ. 
مشاس سػاًء، العاكِف مشيع كالباد(، ألف اآلية جاءت جعمشاه لكال يسكغ أف يكػف التقجيخ: ) 

 (.  ال )مشيع بكمسة )ؼيو(
زائجة كديادتيا في قػلو تعالى: "تشبت بالجىغ" : الباء اإللحاد: السيل عغ الحق. بإلحاد 

(. 2/754كانطخ معاني القخآف لمشحاس ، 2/414معاني القخآف لؤلخفر ( )20)السؤمشػف 
غيخ معشى. : ىحا خصأ ألنو ال يداد شيء لالتقجيخ: )كَمغ ُيخْد ؼيو إلحاًدا بطمع(. كقاؿ أبػ العباس

إلرادة. فالسعشى: كمغ إرادتو بأف يمحج بطمع )معاني القخآف كالقػؿ عشجه أف يخيج ما يجؿ عمى ا
 :(، كسا قاؿ كثيخ عدة2/754لمشحاس 
 أريُج ألندى ِذكَخىا فكأنَّسا     َتسثَُّل لي ليمى بكلِّ سبيلِ          

كالقخآف ندؿ بمغتيع، كلكغ كػنيا زائجة ال : الباء زائجة، فيػ حكع أىل لغة العخب، أقػؿ: إذا قيل
 يعشي أف ال معشى ليا، كسا أف المغة أصميا سساعي.

ي معشى اإللحاد بطمع " ؼيو زيادة بياف كتقخيخ لئللحاد، إذ ليذ ىشاؾ إلحاد بحق. كفقػلو: "بطمع 
آلية كميا: سكة. كلعل التقجيخ في ا: الذخؾ باهلل، استحبلؿ الحخاـ، احتكار الصعاـ بأقػاؿ، مشيا

 : فعل مزارع مجدكـجكف اإللحاد نحيقيع مغ عحاب أليع(. نحقوإف الحيغ يكفخكف كيرجكف كيخي)
يجتيْج يشجْح. خبخ إفَّ في قػلو: "إف الحيغ كفخكا"  : مغألنو كاقع في جػاب الذخط، كقػلظ

 : ليع عحاب أليع.مححكؼ تقجيخه: نحيقيع مغ عحاب أليع، أك
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ْخ بيتَي لمصائفيَغ " وإذ  26سػرة الحج  22 َبػَّأنا إلبخاـيَع مكاَف البيِت أال تذخْؾ بي شيًئا وشيِّ

ُجػِد "  والقائ كَِّع الدُّ  سيَغ والخُّ
بػأنا: كشأنا، بيَّشا. كاألصل: أندلشا. لعل التقجيخ: بػأناه البيت كبيشا لو مكانو )مكانتو(.  

: تبػأ فبلف مشرًبا عالًيا. أال: ال ناـية. ت . كفي قخاءة: أال : مجدـك ببل الشاـيةذخؾيقاؿ اليـػ
ْخ: فعل أمخ مجدكـ. الصائفيغ: مغ 3/296يذخَؾ )معجع القخاءات  (. كفي الكمسة بعجىا: َشيِّ
جػد: السرمّ : الجاعالصػاؼ بالبيت. القائسيغ يغ. الخّكع: جسع راكع. يغ أماـ الكعبة. الخّكع الدُّ

 : جسع ساجج. الدجػد
جُ لمصائفيغ كالقائسيغ   ع الدُّ "، ذلظ ألف الخكػع ػد: كرد العصف بالػاك، إال كمسة "الدجػدكالخكَّ

 .، وهللا أعمعكالدجػد تعبيخ عغ شيء كاحج كىػ الربلة
 

ْف في الشاِس بالحجِّ يأتػَؾ رجااًل وعمى كلِّ ضا 27سػرة الحج  22 مٍخ يأتيَغ ِمغ كلِّ فٍج " وأذِّ
 عسيٍق "

ْف: ناِد، أعمْع. األذاف يع عميو الدبلـ، أك عم: اإلأذِّ ى دمحم صمى هللا عبلـ. الزسيخ يعػد عمى إبخـا
مزارع مجدـك جػاب الصمب، كعبلمة الجـد ححؼ يأتػؾ: عميو كسمع. الحج: أصمو: القرج. 

 .الشػف 
امخ، أؼ ميدكؿ مغ الدفخ. فج عسيق: شخيق بعيج، مكاف بعيج. : ميدكؿ، أؼ جسل ضضامخ

 عمى أرجميع، جسع راجل.: مذاًة كالجسع: ِفجاج. رجاالً 
 

(، أـ يعػد عمى: "ضامخ"، بسعشى: )إبل ضامخة(؟ )الشداء :يأتيغ: ىل يعػد عمى مححكؼ تقجيخه
كل فج : يأتػؾ رجااًل كنداًء مغ (. كأف التقجيخ2/40أضػاء عمى متذابيات القخآف  قارف )

 : يأتػف مغ كل فج عسيق. عسيق. كفي قخاءة ابغ مدعػد
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ـٍ معمػماٍت عمى ما رزقيع "  28سػرة الحج  22 ليذيُجوا مشافَع ليع ويحكُخوا اسَع هللِا في أيا
ـِ فُكُمػا مشيا وأشِعُسػا البائَذ الفقيَخ "  ِمغ بييسِة األنعا

 
: كدنيػية، كالتجارة. أياـ معمػمات: أياـ الحج، كفييا ثبلثة أقػاؿ: األكؿ: ديشية مشافع 
بعج يـػ الشحخ، ألف لحػـ لتذخيق الثبلثة )أياـ ا: ؼ الحجة آخخىا يـػ الشحخ. الثانيعذخ ذ

يخككف إبميع ؼيو  ألنيع كانػااألضاحي تذخؽ فييا أؼ تعخض لمذسذ(. الثالث: يـػ التخكية )
 ( كيـػ عخفة كيػـ الشحخ.استعجاًدا لمحج

 
ذؼ الحجة. أياـ  10ذؼ الحجة. يـػ الشحخ:  9ذؼ الحجة. يػـ عخفة:  8يـػ التخكية:  
 ذؼ الحجة.مغ  13ك  12ك  11: التذخيق

 
: ما ال نصق لو، كذلظ لسا في صػتو مغ : عمى نحخ ما رزقيع. البييسةعمى ما رزقيع 

: اإلبل كالبقخ كالغشع، كال يقاؿ ليا سا يفرح الحيػاف الشاشق. األنعاـاإلبياـ، فالبييسة ال تفرح ك
 إلبل كانت عشج العخب أعطعأنعاـ إال إذا كاف فييا إبل. كاألنعاـ في األصل ىي اإلبل، ألف ا

فيا، ألنيا ليدت "، كىي الميغ، سسيت بحلظ لميغ أخفاتقاؽ اإلبل مغ "الشَّعسةشنعسة. أك ألف ا
(. لعل التقجيخ: )كعمى ما رزقيع مغ بييسة األنعاـ(، 1/416كحكات الحػافخ )الشكت لمسجاشعي 

 (.مغ بييسة األنعاـ"عمى ما رزقيع ليحكخكا اسع هللا : "34أثشاء الحبح )انطخ اآلية 
 

: الحؼ ال شيء لو كمػا مشيا: مغ لحـػ األضاحي. البائذ: الحؼ بو ضّخ الجػع. الفقيخ 
يخه، أؼ كدخت فقاره، كفقار الطيخ: الُخَخز التي تكػف ؼيو. لع يقل: كأف الحاجة فقخت ض

التفخيق (. فيسا شخز كاحج، كليدا مختمفيغ، فقج ذىب بعس السفدخيغ إلى )البائذ كالفقيخ
 (.فقيخ. كلع يقل: )الفقيخ البائذبيغ البائذ كال

 
ُفػا بالبيِت العتيِق  " 29سػرة الحج  22  " ثع ْلَيْقُزػا َتَفَثيع وْلُيػُفػا ُنحوَرىع وْلَيصَّػَّ
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صمو ( درنيع، كسخيع الحؼ حجث خبلؿ مجة اإلحخاـ. كأليقزػا تفثيع: ليديمػا )بعج التحمل 

: حمق الذعخ، مغ قز الذارب، كنتف اإلبط، كحمق عزيع: التفثمغ كسخ األضافخ. كقاؿ ب
نو أكؿ بيت كضع : القجيع، ألمسشػًعا مشو بعج اإلحخاـ. العتيقالعانة، كقمع األضفار، مسا كاف 

ا: البلـ ساكشة، (. ليقزػا ... ليػفػا ... ليصػفػ لمشاس. كليصػفػا: كليتصػفػا. لع يقل: )كْلَيُصػُفػا
: كصف بيحا الػصف ألف هللا ػفػا ... ِليصػفػا. البيت العتيق: ِليقزػا ... ِليكفي قخاءة: بالكدخ

ك ألنو حخره مغ حخره مغ الجبابخة، أك ألف هللا حخره مغ التسمظ، فبل يسمكو أحج مغ الشاس، أ
كؿ بيت كضع لمشاس )الشكت (، أك ألنو قجيع، فيػ أ3/77الغخؽ بالصػفاف )تفديخ الساكردؼ 

 .(1/417لمسجاشعي 
 

ـُ إال  30سػرة الحج  22 ْع ُحُخماِت هللِا فيػ خيٌخ لُو عشَج ربِِّو وأِحمَّْت لكُع األنعا " ذلَظ وَمغ ُيَعطِّ
 ما ُيتَمى عميكع فاجتشبػا الخِّْجَذ ِمغ األوثاِف واجتشبػا قػَؿ الدوِر "

 
ع شعائخ هللا32مغ يعطع حخمات هللا: في اآلية   ألنعاـ إال ت لكع ا". أحم: "ذلَظ كَمغ يعطِّ

: مغ محخمات. يدتفاد مشيا أف السحخمات محجكدة كالسباحات غيخ محجكدة. ما يتمى عميكع
 فاألنعاـ كميا حبلؿ إال ما نز عمى تحخيسو. 

ذ مغ (. اجتشبػا الخجثع استعسل في األفعاؿ القبيحة )القحرة : اسع لكل مدتقحر،الخجذ 
ا عبادتيا. مغ: ىشا لبياف الجشذ )معاني القخآف لتي ىي رجذ، اجتشبػ : اجتشبػا األكثاف ااألكثاف

: الكحب، الباشل. شيادة ية، ألف األكثاف كميا رجذ. الدكر(، كليدت تبعيز2/759لمشحاس 
رة : أف يحكخ عشج ذبح األنعاـ اسع غيخ يحة. لعل السقرػد بقػؿ الدكر ىشا: كاذبة غيخ صحمدكَّ

: أف تجتشبػا ذكخ األكثاف عشج الحبح، كأف األكثافلسقرػد باجتشاب الخجذ مغ اسع هللا. كلعل ا
 تحكخكا هللا فقط.
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" حشفاَء هلل غيَخ مذخكيَغ بِو وَمغ ُيْذِخْؾ باهلِل فكأنَّسا َخخَّ ِمغ الدساِء  31سػرة الحج  22
 فَتْخَصُفُو الصيُخ أو َتيػي بِو الخيُح في مكاٍف سحيٍق "

 
: عكدو. . الَحَشف: االستقامة. الَجَشفحاؿء: ئميغ إلى الحق كاالستقامة. حشفاحشفاء: ما 

كمعشى اآلية أف مغ أشخؾ باهلل فكأنسا سقط مغ الدساء، فخصفتو الصيخ، فسدقتو، أك كأنسا 
ياع، كذك نياية مأساكية. لع عرفت بو الخيح حتى ىػت بو في السيالظ البعيجة. أؼ الذخؾ َض 

(. لع يقل: )فسغ يذخؾْ يقل: )فخصفتو الصيخ أك ىػت بو الخيح(. لع يقل: )فك  (.أنسا يخخُّ
 

ْع شعائَخ هللِا فإنَّيا ِمغ تقػى القمػِب " 32سػرة الحج  22  " ذلَظ وَمغ ُيَعطِّ
 

البجف جعمشاىا لكع ك : "36سعطع )الحبائح(، انطخ اآلية : الُبْجف السيجاة لمبيت الشعائخ هللا 
: نفديا(. كالذعيخة في األصل 36مغ شعائخ هللا". كقج تصمق عمى مشاسظ الحج )انطخ اآلية 

كمغ ذلظ : "30عالو شعائخ ألنيا عبلمات. في اآلية العبلمة، الذعار. سسيت مػاضع الحج كأف
ْع ُحُخمات هللا   ".يعطِّ

*** 
 لع يقل: )فإنو مغ تقػػ القمػب(. 

نو السعشى: كمغ يعطع شعائخ هللا فإنو تقي. أك: فتعطيسو في محمو ألنو مغ تقػػ القمػب، أك: فإ
 مغ أتؿياء القمػب. 

*** 
  .: فإف تعطيسيا مغ أفعاؿ ذكؼ تقػػ القمػبقاؿ الدمخذخؼ 

التقجيخ: فإف تعطيسيا مشو. )في كتاب أبي حياف: "رفس أبػ حياف ما قجره الدمخذخؼ، كقاؿ: 
 .خصأ شباعي: فأؼ بجؿ: فإف(

فإف تعطيسيا مغ أال تخػ أف قػلو  (مغ)عار مغ راجع إلى الجداء إلى )الدمخذخؼ( كما قجره 
يخبط جسمة الجداء بجسمة الذخط الحؼ  (مغ)أفعاؿ القمػب ليذ في شيء مشو ضسيخ يعػد إلى 
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ا تعطيسيا مشو، ؼيكػف الزسيخ في مشو عائجً  إفف :كإصبلح ما قالو أف يكػف التقجيخ (،غمَ )و تأدا
 اىػ كبلـ أبي حياف. ."فيختبط الجداء بالذخط (غمَ )عمى 
*** 

 فإف تعطيسيا مغ أفعاؿ ذكؼ تقػػ القمػب. تقجيخ الدمخذخؼ:
 تقجيخ أبي حياف: فإف تعطيسيا مشو.

 كقاؿ الدسيغ الحمبي: التقجيخ: فإنيا مغ تقػػ القمػب مشيع، أك: مغ تقػػ قمػبيع.
*** 

 ما قالو الدمخذخؼ مححكفاتو كثيخة كمتكمف.
 ما قالو أبػ حياف: لو كجو.

 قجيخه تع بأقل مقجار مسكغ مغ الححؼ.ما قالو الدسيغ الحمبي ىػ األفزل، ألف ت
 فإنيا: فإف ىحه الحالة.

 
 " لكع فييا مشافُع إلى أجٍل مدسِّى ثع َمِحمُّيا إلى البيِت العتيِق " 33سػرة الحج  22

: ىل السدسّ كالشدل. األج : ىي التجارة، أك الخكػب كالجرّ : في شعائخ هللا. مشافعفييا 
مغ قبل أف تقمج، يشتفع بخكػبيا كأكبارىا كألبانيا، فإذا جف : ىي البُ كقت الشحخ. قاؿ مجاىج

: (. الَسِحلّ 2/760كرة )معاني القخآف لمشحاس صارت ىجًيا لع يكغ لو أف يخكبيا إال مغ ضخ 
: يا: أؼ الذعائخ: الحبائح. البيت العتيق: مكة. العتيقمّ حِ ث يحّل الشحخ، مكاف الحبح. مَ حي

(. البيت 96" )آؿ عسخاف ًكاع لمشاس لمحؼ ببكة مبار إف أكؿ بيت كض" :القجيع. قاؿ تعالى
 .29: كرد ذكخه في اآلية العتيق

 
" ولكلِّ أمٍة جعمشا َمشَدًكا ِليحكُخوا اسَع هللِا عمى ما رزقيع ِمغ بييسِة  34سػرة الحج  22

ِخ الُسخِبتيَغ "  ـِ فإلُيكع إلٌو واحٌج فمُو أسِمُسػا وبذِّ  األنعا
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: السذاعخ، ككدخىا، كقخغ بيسا: مػضع الشحخ، السحبح. السشاسظالسشدظ: بفتح الديغ  
خه، كلكشو غمب عمى : العبادة مصمقػًا مغ حج كغيبادات الحج كأماكشيا. كأصل الشدظالذعائخ، ع

: لو كال تدمسػا لغيخه. الُسْخِبت : أسمسػاة. لع يقل: )فأسمسػا لو(. كالسخاد: الحبيحالحج. الشديكة
. لع يقل: )كبذخ 35في اآلية التالية رقع السدمع، كسيأتي تفديخه  الُسصسئغ، الستػاضع،

 لع يقل: كبّذخ الُسخبتيغ مشكع. (.السدمسيغ
 

" الحيَغ إذا ُذِكَخ هللُا َوِجمْت قمػُبيع والرابخيَغ عمى ما أصاَبيع والُسؿيسي  35سػرة الحج  22
 ربلِة ومسَّا رزقشاىع ُيشفقػَف "ال

امػا الربلة كأنفقػا مسا لحيغ صبخكا عمى ما أصابيع كأقكاكجمت: خافت. لع يقل: ) 
: )كالسشفقيغ مسا رزقشاىع(. كلع يقل: )كالحيغ رزقشاىع(. لع يقل: )كالسؿيسيَغ الربلة(. لع يقل

الحيغ إذا ذكخ هللا كجمت قمػبيع: صفة لمسخبتيغ مجخكرة )اآلية الدابقة(. يشفقػف مسا رزقشاىع(. 
 السجخكر.كالرابخيغ: معصػؼ عمى 

 
" والُبْجَف جعمشاىا لكع ِمغ شعائِخ هللِا لكع فييا خيٌخ فاذكُخوا اسَع هللِا عمييا  36سػرة الحج  22

خناىا لكع لعمَّكع  صػاؼَّ فإذا وَجَبْت ُجشػُبيا فُكُمػا مشيا وأشِعُسػا القانَع والُسْعَتخَّ كحلَظ سخَّ
 َتذكخوَف "

 : اإلبل، جسع َبَجنة. الُبْجف 
مرصفة، مغ بيغ تفاسيخ أخخػ. كيبجك لي أف المفع غامس، كالسفدخيغ ؼيو : صػاؼ 

 مختمفػف. كربسا يعمع معشاىا الجداركف السدمسػف الحيغ تػارثػا الصخيقة اإلسبلمية في الحبح.
ع: الحؼ يقشع : أيًزا عبارة غامزة. القانكجبت: سقصت عمى األرض. كجبت جشػبيا 

شاؾ أقػاؿ أخخػ، كال شظ أف بعس األلفاظ القخآنية ليذ مغ : الحؼ يدأؿ. ىكال يدأؿ. السعتخّ 
الديل تفديخىا عمى السفدخيغ. كلحلظ قيل إف القخآف حسَّاؿ كجػه. كلكثخة كركد ىحه الػجػه في 
بعس التفاسيخ فإف القارغ ال يكاد يعمق في ذىشو معشى. فإف السعاني إذا تكاثخت عمى اإلنداف 

 ألغى بعزيا بعًزا.
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ا مشيا كأشعسػا فكمػ كمػا مشيا كأشعسػا البائذ الفقيخ". كفي ىحه اآلية: "ف: "28في اآلية  
".  الخبلصة خكع السيسا الفقخاء مشيع. لع : كمػا كأشعسػا. كمػا أنتع كأشعسػا غيالقانع كالسعتخَّ

 (.كحلكع سخخناىا لكع: )يقل
 

خىا " لغ يشاَؿ هللَا لحػُميا وال دماُؤىا ولكْغ  37سػرة الحج 22 يشاُلُو التقػى مشكع كحلَظ سخَّ
ِخ الُسحدشيَغ "  لكع لتكبِّخوا هللَا عمى ما ىجاكع وبذِّ

 
: أؼ لغ ترل لحػميا كدماؤىا إلى هللا، ح أك األضاحي. يشالو التقػػ مشكع: لحػـ الحبائلحػميا 

أنتع : إف هللا غشي عغ لحػميا، كلكشكع كع الحؼ يعػد عميكع بالثػاب. أؼكلكغ يرل إليو عسم
إليو مغ اليجػ كاليجؼ.  :لحػميا بل يأتيو عسمكع. ما ىجاكعلدتع أغشياء عغ ثػابو. فبل تأتيو 

 : كبّذخ الُسخبتيغ.34في ىحه اآلية: كبّذخ الُسحدشيغ. في اآلية  : السترجقيغ.السحدشيغ
 

 َخػَّاٍف كفػٍر "   " إفَّ هللَا ُيجافُع عِغ الحيَغ آمُشػا إفَّ هللَا ال ُيِحبُّ كلَّ  38سػرة الحج  22
: صيغتاف مغ صيغ السبالغة، ىل يعشي أف هللا يحب كفي قخاءة: يجفع. خػاف، كفػر 

الخائغ أك الكافخ؟ معاذ هللا. يبجك لي أف السخاد في اآلية شخز بعيشو، كإال فإف هللا ال يحب 
آؿ بطبلـ لمعبيج" ) ليذ كأف هللاػر كال الكافخ. كانطخ قػلو تعالى: "الخػاف كال الخائغ، كال الكف

"، ىل يفيع (. كقػؿ: " كل29، كؽ 46، كانطخ فرمت 10كالحج  ،51، كاألنفاؿ 182عسخاف 
لع يقل:  (.خػاف كفػر لع يقل: )إف هللا ال يحب أؼّ مشو أف هللا يحب بعس الخػانيغ الكفػريغ؟ 

 خّػاف كفػر. إف هللا يسقت كلّ 
مسغ يخػنػف كال يؤتسشػف، كيكفخكف كال كلعل كجو االرتباط بيغ جسمتي اآلية أف بعًزا  

 يذكخكف، يبخدػف الحيغ آمشػا حقػقيع، كلكغ هللا يجافع عشيع، كيػصميع إلييا.
 

  :إف هللا ال يحب كل خػاف كفػر
 ىحا جدء مغ آية ؼيو ثبلثة إشكاالت:
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 ثبلث كمسات كل كمسة فييا إشكاؿ:
 اإلشكاؿ األكؿ:

 )كّل( بجؿ )أّؼ(: ىل يحّب بعزيع؟
*** 

 إلشكاؿ الثاني:ا
 صيغة السبالغة )خّػاف كفػر( بجؿ )خائغ كافخ(. ىل يحب الخائغ؟ ىل يحب الكافخ؟

*** 
 اإلشكاؿ الثالث:

 )ال يحّب( بجؿ )يسقت(.
*** 

 جػابي عغ اإلشكاؿ األكؿ:
 لعل التقجيخ: كّل خّػاف كفػر ال يحّبو، فرارت )كّل( بسعشى: أّؼ.

*** 
 جػابي عغ اإلشكاؿ الثاني:

صيغة السبالغة تذيخ إلى أناس بعيشيع، كمغ ثع فيحا ال يعشي أنو يحب الخائغ أك الكافخ، لعل 
 بل ال يسكغ فيع ىحا أبًجا، بجاللة آيات أخخػ:

 .58)إف هللا ال يحب الخائشيغ( األنفاؿ 
 .32)فإف هللا ال يحب الكافخيغ( آؿ عسخاف 

 ىػ(.1393-اآليتاف ذكخىسا الذشؿيصي )
*** 

 اإلشكاؿ الثالث:جػابي عغ 
 ؼيو إشساع بأنيع إذا تابػا أحبيع.

*** 
 مبلحطة:
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 مفدخكف لع يفدخكا أًيا مغ ىحه اإلشكاالت:
 الصبخؼ  -
 البغػؼ  -
 ابغ عصية -
 الدمخذخؼ  -
 الخازؼ  -
 القخشبي -
 أبػ حياف -
 ابغ كثيخ -
*** 

 مفدخكف فدخكىا كميا أك بعزيا، كال أكافقيع:
 البقاعي -
 األلػسي -
 ابغ عاشػر -

 ييع.لسغ شاء أف يخجع إل
 

 " ُأِذَف لمحيَغ ُيقاَتُمػَف بأنَّيع ُضمسػا وإفَّ هللَا عمى َنرِخىع لقجيٌخ " 39سػرة الحج 22
أنيع  : أؼ ُأذف ليع في القتاؿ، بدببُأذف لمحيغ يقاتمػف بأنيع ضمسػا : َأِذف.في قخاءة 

يػا عشو بالقتاؿ، بعج أف نُ : ىحه أكؿ آية تأذف لمسدمسيغ قػتمػا كُضمسػا. كفي قخاءة: يقاِتمػف. كقيل
في العجيج مغ اآليات. كتفيج اآلية أف ىؤالء السدمسيغ كلػ كانػا ضعاًفا فإف هللا يشرخىع، بعجما 

: ىحه اآلية سبقت القػانيغ ػف أذف ليع بالقتاؿ. يقػؿ أىل التفديخ العمسي مغ عمساء القان
ع يقل: )كإف هللا لقجيخ عمى (. ل494بأف الجفاع عغ الشفذ أمخ مذخكع )السشتخب ص الػضعية 

 (.نرخىع
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" الحيَغ ُأخِخجػا ِمغ دياِرىع بغيِخ حقٍّ إال أْف يقػلػا ربُّشا هللُا ولػال دفُع هللِا  40سػرة الحج  22
مْت صػامُع وِبَيٌع وصمػاٌت ومداجُج ُيحكُخ فييا اسُع هللِا كثيًخا  الشاَس بعَزيع ببعٍس لُيجِّ

 إفَّ هللَا لقػٌي عديٌد " وليشرخفَّ هللُا َمغ َيشرُخهُ 
 

: أذف هللا بالقتاؿ لمحيغ التقجيخ بجؿ مغ الحيغ يقاتمػف في اآلية الدابقة. الحيغ أخخجػا: 
لحيغ" ا.( الحيغ أخخجػا. كإذا كانت جسمة: "الحيغ أخخجػا" مدتأنفة فإف خبخ السبتجأ "يقاتمػف )..

: ىحا مغ ػف ال إلو إال هللا أك ربشا هللايقػل(. أخخجػا مغ ديارىع ألنيع مححكؼ تقجيخه: )ليشرخنَّيع
 :  حـ، بسشدلة قػؿ الشابغة الحبيانيتأكيج السجح بسا يذبو ال

 
 كال عيَب فييع غيَخ أف سيػفيع        بيغَّ ُفمػٌؿ مغ ِقخاع الكتائبِ            

 
سشغ ( سشة مغ  الشاس بعزيع ببعس ليجمت صػامع: يفيج ىحا أف )التجافعلػال دفع هللا 

 ال ذلظ لحجث الخخاب كلداد الكفخ.لػ هللا. فأىل الباشل يجفعيع هللا بأىل الحق. ك 
ػامع كالبيع كالرمػات : لُيِجمت، بتخؽيف الجاؿ. كقخاءة التذجيج تفيج التكثيخ لكثخة الركفي قخاءة

باف الشرارػ. 3/909القخاءاتكالسداجج ) (. صػامع كبيع كصمػات كمداجج: صػامع: معابج ـر
: ػات الييػد، معابج الييػد. مداجج: مػاضع صمشائذ الشرارػ، جسع ِبْيعة. صمػات: كعبػِيَ 

لتحلل. صػامع كبيع كصمػات : الخزػع كاد السدمسيغ كصبلتيع. كأصل الدجػدمػاضع سجػ 
(، ألف بيٌع كصمػاٌت( كبعزيا غيخ مشػف )صػامُع كمداججُ : ألفاظ بعزيا مشػف )كمداجج

رخؼ، كالثانية مسشػعة، ألنيا عمى صيغة مشتيى الجسػع، كىي كل األكلى غيخ مسشػعة مغ ال
 ( أك ثبلثة أكسصيا ساكغ.ج ألف تكديخه حخفاف )كالحاؿ ىشاجسع تكديخ بع

 : أؼ قادر عمى نرخه.ػؼ عديد: أؼ مغ يشرخ ديشو. إف هللا لقليشرخف هللا مغ يشرخه 
 

الربلَة وآَتػا الدكاَة وأمُخوا " الحيَغ إْف مكشَّاىع في األرِض أقامػا  41سػرة الحج 22
 السشكِخ وهلِل عاؾبُة األمػِر " بالسعخوِؼ ونَيػا عغِ 
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". فسغ كليشرخف هللا مغ يشرخه: "ىشا مترل بقػلو في اآلية الدابقةيبجك أف الكبلـ  
يشرخكف ديغ هللا ىع الحيغ إف مكشاىع في األرض أقامػا الربلة. فسغ كتب هللا لو التسكيغ في 

عميو أف يؿيع الربلة كيخخج الدكاة كيأمخ بالسعخكؼ كيشيى عغ السشكخ، كليذ لو أف األرض 
تؤدؼ إلى السديج مغ التسكيغ، كال  ييميػ كيعخبج. فالتسكيغ نعسة تذكخ باألعساؿ الرالحة الت

 الحيغ إف مكشاىع في األرض: بجؿ.زكاؿ التسكيغ. تكفخ بالسعاصي التي تؤدؼ إلى 
إيسانيع كأعساليع  ل السعشى أف هللا يجازييع الجداء الحؼ يدتحقػنو عمى: لعك عاؾبة األمػر

 :الرالحة. انطخ
 (.39ذف لمحيغ يقاتمػف" )اآلية أُ  " -
 (.40غ أخخجػا مغ ديارىع" )اآلية " الحي -
 (. 41إف مكشاىع في األرض" )اآلية " الحيغ  -

  
بػؾ فقج َكحَّ  42ج سػرة الح 22  بَميع قػـُ نػٍح وعاٌد وثسػُد " بْت ق" وإْف ُيكحِّ

   
 لساذا قاؿ: َكّحبْت؟ كلع يقل: َكّحب؟ 

: محّكخ.  قـػ
 (: ىػ754-قاؿ أبػ حياف )

 .سشج الفعل بعبلمة التأنيث مغ حيث أراد األمة كالقبيمةأُ 
*** 

 ىػ(: 885-كقاؿ البقاعي )
 !كإف كانػا أشج الشاس ،ا لمسكحبيغ في قجرتوأتى سبحانو بتاء التأنيث تحقيخً 

*** 
 ىػ(: 1270-كقاؿ األلػسي )

كال حاجة  ،ػز تحكيخه كتأنيثوجاسع جسع ي (َقْػـٌ )تاء التأنيث ألف الفاعل كىػ  (َكحََّب )إلحاؽ 
  !لقجر السكحبيغ كسا فعل أبػ حياف كمغ تبعو، كفي اختيار التأنيث حطّ  ،لتأكيمو باألمة أك القبيمة
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*** 
 أقػؿ: 

 ا حياف كال البقاعي كال األلػسي. ال أكافق أب
 كأرػ أف التقجيخ: أقػاـ، َكّحبْت أقػاـ، وهللا أعمع. 

*** 
 كيسكغ أف يقاؿ أيًزا: 

(: محكخ  مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.  )قـػ
 إذا كجج )السؤنث السجازؼ( فبل بج مغ كجػد )السحكخ السجازؼ(.

 وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 (.25يكحبػؾ فقج كحَّب الحيغ مغ قبميع" )فاشخ كإف " كمثمو قػلو تعالى:
َب إف يكحبػؾ فقج ُكحبت قبمظ رسل...(. كىحا ما عاد إليو بقػلو: "ك يتػقع القارغ أف يقاؿ: ) كُكحِّ

 (.44مػسى" )الحج 
 لع يقل: )كحبت ِمغ قبِميع(.

 :قارف قػلو تعالى
 (. 4ج ُكحبت رسل ِمغ قبمظ" )فاشخ " كإف يكحبػؾ فق -
(. مغ: الستغخاؽ ما تقجـ مغ 184كحبػؾ فقج ُكحب رسل ِمغ قبمظ" )آؿ عسخاف  فإف"  -

" بسعشى قبمظ" ك"مغ قبمظقػلو " (. كالحؼ أراه وهللا أعمع أف2/678الدماف )ِمبلؾ التأكيل 
 كاحج، كىػ تفشغ.

فيحه مغ الستذابيات التي يجب أف يشتبو إلييا مغ يخيج حفع القخآف عغ ضيخ قمب، كي ال 
 شاؾ خمط بيغ آية كأخخػ. فقج يجخل في آية ثع يخخج إلى أخخػ.يكػف ى
يَع، كقػـُ لػٍط، ك قاؿ تعالى: "  أصحاُب َمْجَيَغ" كحبت قبميع قػـُ نػٍح كعاٌد كثسػُد، كقػـُ إبخـا
 (.44 -42)الحج 
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يع، كردت كمسة "قـػ - : قـػ عاد، كقػـ كلػط، أؼ أماـ األنبياء. فمع يقل" أماـ نػح، كإبخـا
، فكيف يقاؿثسػد. ف  : قـػ ىػد، كقـػ صالح.؟ كأنو قاؿ: قػـُ قػـعاٌد قػـ، كثسػُد قـػ

 "."نػح :"، كليذ عمى"قـػ نػح :سا معصػفتاف عمى" مخفػعتيغ، ألنيكردت "عاد كثسػد -
 : قـػ صالح.عاد: قـػ ىػد. ثسػد

 
 " وقػـُ إبخاـيَع وقػـُ لػٍط " 43سػرة الحج 22

يع  ف.: مسشػع مغ الرخؼ، لع إبخـا  يشػَّ
 

َب مػسى فأمميُت لمكافخيَغ ثع أخحُتيع فكيَف كاَف  44سػرة الحج  22 " وأصحاُب َمْجَيَغ وُكحِّ
 يِخ "نك

أميمتيع. أخحتيع: أؼ بالعقػبة.  :ـػ شعيب عميو الدبلـ. أمميت ليع: قأصحاب مجيغ 
عقابي. الحع (، أؼ: نكيِخ: نكيخؼ، إنكارؼ. لع يقل: )فكيف كاف أخحؼ( أك )فكيف كاف عقابِ 

: ىحه ؼيقػؿ ". قج يشطخ الشاضخ إلى الكافخيغ في فتخة اإلمبلءقػلو: "أمميت لمكافخيغ ثع أخحتيع
لساذا يترجر أك يتقجـ ىؤالء الكافخكف؟ عميو الربخ كاالنتطار. كقج يحجث ىحا في حياتو أك 

خيغ؟ قج يأخحىع بعج مػتو. كلكغ ليكغ عمى ثقة مشو. كال تجرؼ بأؼ شخيقة يأخح هللا بيا الكاف
 ة، كقج يأخحىع بيديسة عدكخية أك بأزمة اقترادية أك بأزمة اجتساعيةبسعجدة كقج يأخحىع بدشّ 

 . ما يعمع جشػد ربظ إال ىػ.أك صحية
 

بئٍخ " فكأيِّْغ ِمغ قخيٍة أىمكشاىا وىي ضالسٌة فيي خاويٌة عمى عخوِشيا و  45سػرة الحج  22
 ُمَعصَّمٍة وقرٍخ َمِذيٍج "

" دخمت عمييا كاؼ التذبيو، فرار : كع، بسعشى: كثيخ. ىي عشج الشحػييغ "أؼّ كأيِّغْ  
كىي ضالسة: الػاك  (.2/764"كع" )معاني القخآف لمشحاس  :، كالسعشى معشىالتقجيخ كالعجد الكثيخ

كىي "أىمكشاىا ألنيا ضالسة. فيي خاكية: فيي اآلف خاكية. الحع قػلو: : كافخة. ضالسة حالية.
تي سقصت، : ليذ فييا إال عخكشيا، أؼ سقػفيا ال". خاكية عمى عخكشياخاكيةضالسة فيي 
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معصػؼ : لتقجيخ: ككع مغ بئخ معصمة فييا. بئخ: معصػؼ عمى قخية. افمحقت بيا الججراف. بئخ
: ال يداؿ مذيًجا فييا. الحع . قرخ مذيج: مجرز مبشي بالذيج. كقيل: رؼيع. كقيلعمى: قخية

ـ شػيل. اآلية فييا مذكل في قػلو: بئخ شو كبيغ السعصػؼ عميو كبلأف السعصػؼ بعيج، أؼ بي
 : معصػفة عمى ماذا؟ في الجػاب قػالف:معصمة كقرخ مذيج. بئخ

 "."قخيةٍ  :أحجىسا أف تكػف معصػفة عمى -
 ". "عخكشيا :الثاني أف تكػف معصػفة عمى -
 

َيعِقمػَف بيا أو آذاٌف َيدسعػَف " أفمع يديخوا في األرِض فتكػَف ليع قمػٌب  46سػرة الحج  22
 بيا فإنَّيا ال تعَسى األبراُر ولكْغ َتعسى القمػُب التي في الرجوِر "

 
(، ففي 102فإف األبرار ال تعسى(. تحكْؽ الفخؽ بيشيسا )دالئل اإلعجاز ص : )لع يقل 

 (.309في اآلخخ )نياية اإليجاز ص  األكؿ مغ الفخامة ما ليذ
 الذأف، أك القرة. : ضسيخ األمخ، أكإنيا 
" لؤلبرار، أضسخت خ، كىػ أف يكػف الزسيخ في "إنياكأجاز األخفر فييا كجًيا آخ 

: فإنيا ال (. أؼ: كأنو قيل244ك  125دالئل اإلعجاز ص قبل الحكخ، عمى شخيصة التفديخ )
يكػف تعسى. فقيل: ما ىي؟ فقيل: األبرار. كفي قخاءة: "فإنو ال تعسى". ال تعسى األبرار: قج 

 : كال ترعُّ اآلذاف.بعجىا مححكؼ تقجيخه
 

في الحىغ كتقخيًخا، كسا  "؟ تأكيج ليريخ أكثخ كضػًحا"التي في الرجكر :ما فائجة قػلو 
( 11(، كقػلو: "يقػلػف بألدشتيع" )الفتح 38" )األنعاـ في قػلو: "كال شائٍخ يصيخ بجشاحيو

مغ باب السجاز. كقػلو: "التي في لحؿيقة، ال (، كلتأكيج أنو مغ باب ا347)أنسػذج ص 
". فسغ البجىي أف القمػب "آذاف يدسعػف بيا: الرجكر" كقػلو: "قمػب يعقمػف بيا"، كقػلو

 ( لكي يعقمػا بيا، كمغ البجىي أف األذاف لكي يدسعػا بيا.)العقػؿ
 



1294 

 

كألِف  ربِّظَ " ويدتعجمػنَظ بالعحاِب ولغ ُيخِمَف هللُا وعَجُه وإفَّ يػًما عشَج  47سػرة الحج 22
وَف "   سشٍة مسَّا َتُعجُّ

اب اآلخخة، بجليل الجسمة التالية: "إف : عحػد: استيداًء. كلعل السقريدتعجمػنظ بالعحاب 
معاني القخآف لؤلخفر لّثَقل كمسا يخاؼ مشو كألف سشة ): ىػ في ايػًما عشج ربظ". قاؿ األخفر

لجنيا. لعل السقرػد أف هللا يسيميع، كال : في ا(. تعجُّكف 2/765، كمعاني القخآف لمشحاس 2/415
كألف سشة: ىل ىحا مغ حيث الذعػر أـ  التقجيخ: كلغ يخمف هللا كعجه بو. يعجل ليع العحاب.
كلعل األلف ىشا مقرػرة عمى الجحيع، ألف  فاآلخخة إما نعيع كإما جحيع! مغ حيث الحؿيقة؟
 ذلظ مػافق لمدياؽ.

 
 سٌة ثع أخحُتيا وإليَّ السريُخ "ٍة أمميُت ليا وىي ضال" وكأيِّْغ ِمغ قخي 48سػرة الحج 22

: قخية أمميت ليا: أىل قخية، أمة، أميمتيع. ضالسة: كافخة. أخحتيا: بالعقاب. السريخ 
 ميسا شاؿ الدمغ. لمحداب كالجداء، السخجع. أؼ إلي السريخ

 
 بيٌغ "" قل يا أيُّيا الشاُس إنَّسا أنا لكع نحيٌخ مُ  49سػرة الحج 22

 مػعجه كال تعجيمو. في مػضع آخخ: "إني لكع نحيخ أؼ أنحركع، كال أممظ العحاب كال 
مبيغ:  (.(. لع يقل: )نحيخ لكع مبيغ50(. "إني لكع مشو نحيخ مبيغ" )الحاريات 25مبيغ" )ىػد 

 ال أبيَغ مشو، كمغ ثع ال عحر ألحج في الكفخ.
 

 ليع مغفخٌة ورزٌؽ كخيٌع "الحاِت " فالحيَغ آمُشػا وعِسمػا الر 50سػرة الحج 22
: بذيخ مبيغ، ال نحيخ مبيغ. لعل ىحا مححكؼ رزؽ كخيع: في الجشة. دكر الشبي ىشا 

: نحيخ مبيغ. كلعل الدياؽ في الكافخيغ، كتع التعخض لمسؤمشيغ ر. أما اآلية التالية فجكره فييامقج
 استصخاًدا. 

 
 ِع "يَغ أولئَظ أصحاُب الجحي" والحيَغ َسَعػا في آياِتشا ُمعاِجد  51سػرة الحج  22
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ديغ، أؼ محاكليغ إعجاز هللا )تفديخ ابغ عاشػر : معُمعاجديغ: معانجيغ. كفي قخاءة  جِّ
 لع يقل: ىع أصحاب الجحيع. (.17/295
 

" وما أرسْمشا ِمغ َقبمَظ ِمغ رسػٍؿ وال نبيٍّ إال إذا َتسشَّى ألقى الذيصاُف في  52سػرة الحج  22
 أمشيَّتِو فَيْشَدُخ هللُا ما ُيمقي الذيصاُف ثع ُيْحِكُع هللُا آياِتِو وهللُا عميٌع حكيٌع " 

 
 :التسشي عمى ثبلثة أضخب 
 : التبلكة.أحجىا -
 األمانّي.: ما يتسشاه اإلنداف مغ الثاني -
غ بأسمست. كركؼ أف أعخابًيا مّخ با : وهللا ما تسشيت مشح: الكحب، كمشو قػؿ عثسافالثالث -

ا شيء سسعتو أـ تسشيتو؟ : أىحدأب الكشاني )الستيع بػضع الحجيث( كىػ يحجث، فقاؿ لو
 : التفكيخ باألماني، كىػ تفكيخ غيخ كاقعي. (. كمشو اليػـ1/421)الشكت لمسجاشعي 

: أؼ ألقى تبلكتو. ألقى الذيصاف في أمشيتو :تبل اآليات السشدلة عميو. أمشيتو: بسعشى تسشى: ىشا
َبو )الستذابو خبلؼ السحكع لع يقل: لعل )ألقى( لو مفعػؿ مححكؼ، التقجيخ: ألقى شيًئا. (. الذُّ

 (.)كما أرسمشا قبمظ
 

مخٌض والقاسيِة قمػُبيع  " ِلَيجعَل ما ُيمقي الذيصاُف فتشًة لمحيَغ في قمػبيع 53سػرة الحج 22
 فَّ الطالسيَغ لفي شقاٍؽ بعيٍج "وإ

فتشة لمقاسيِة قمػُبيع. : أؼ ك ًء. مخض: شظ، أك نفاؽ. كالقاسية قمػبيع: ابتبلفتشة 
 قمػُبيع: قمػُب: فاعل مخفػع. : مع هللا كرسػلو.الطالسيغ: الكافخيغ. شقاؽ بعيج

 
فُتْخِبَت لُو  ُو الحقُّ ِمغ ربَظ فُيؤمشػا بوِ العمَع أنَّ " وِليعمَع الحيَغ أوتػا  54سػرة الحج  22

 إلى صخاٍط مدتؿيٍع " قمػُبيع وإفَّ هللَا لياِد الحيَغ آمُشػا
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أنو: أؼ القخآف. تخبت: الحيغ أكتػا العمع: عكذ الحيغ في قمػبيع مخض )اآلية الدابقة(.  
ؼيو كال  يق إلى هللا. ال حيلَ صخاط مدتؿيع: أقخب شخ : ليادؼ. كتبت كسا لفطت. تصسئغ. ليادِ 

 اعػجاج.
 

أو يأتَييع  " وال يداُؿ الحيَغ كفُخوا في ِمْخيٍة مشُو حتى تأتَييُع الداعُة َبغتةً  55سػرة الحج  22
 عحاُب يػـٍ عؿيٍع "

. الداعة: الؿيامة، أك السػت. بغتة: فجأة. أك يأتييع مخية: شظ، تخدد. مشو: مغ القخآف 
. أىل التفديخ : ألنو ال يـػ بعجه، يـػ ال يمج يػًما آخخيأتييع عحابيا. عؿيععحاب يـػ عؿيع: أك 

 (.2/766عمى أنو يـػ بجر )معاني القخآف لمشحاس 
 

" الُسْمُظ يػمئٍح هلِل يحكُع بيَشيع فالحيَغ آمُشػا وعِسُمػا الرالحاِت في جشاِت  56سػرة الحج 22
 الشعيِع "
ائًسا، كلكغ في يػـ الؿيامة ال يشازع ؼيو أحج كلػ كاف : ديػمئح: يػـ الؿيامة. السمظ  
 لع يقل: ىع في جشات الشعيع.كافًخا. 

 
 ِتشا فأولئَظ ليع عحاٌب ُمييٌغ "" والحيَغ كفُخوا وكحَُّبػا بآيا 57سػرة الحج 22

(، خكا ككحبػا بآياتشا في عحاب مييغكالحيغ كف. لع يقل: )فيع عمى الشؿيس مغ السؤمشيغ 
 لع يقل: ىع في عحاب مييغ. اآلية الدابقة.قارْف 

 
" والحيَغ ىاجُخوا في سبيِل هللِا ثع ُقتمػا أو ماتػا ليخزقشَّيُع هللُا ِرزًقا حَدًشا  58سػرة الحج 22

 إفَّ هللَا ليػ خيُخ الخازقيَغ "و 
خيخ الخازقيغ: كثيخ مغ الشاس يطشػف أف خيخ الخازقيغ ىػ فبلف : في الجشة. رزًقا حدًشا 

 غ الشاس! أك دكلة مغ الجكؿ الستشفحة! كقج تكػف دكلة عجكة!م
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 َنُو وإفَّ هللَا لعميٌع حكيٌع "" َلُيجخمشَّيع ُمْجَخبًل َيْخَضػ  59سػرة الحج 22
 أؼ ليجخمشَّيع الجشة. 

 
  إفَّ هللاَ " ذلَظ وَمغ عاقَب ِبسثِل ما عػقَب بِو ثع ُبغَي عميِو َليشرخنَُّو هللاُ  60سػرة الحج  22

 َلَعُفػّّ غفػٌر "
: ُضمع بسعاكدة العقاب. في اآلية أف السعاؾبة بالسثل كاردة، كلكغ العفػ أفزل. ُبغي عميو 

لع يقل: إف هللا عفػّّ غفػر. لع يقل: إف هللا  كمغ عاقب بالسثل فبل يخر البادغ، ألف هللا يشرخه.
 ىػ العفػ الغفػر، أك ليػ العفػ الغفػر. الحْع اآليات.

 
لميِل وأفَّ هللَا سسيٌع " ذلَظ بأفَّ هللَا ُيػلُج الميَل في الشياِر وُيػلُج الشياَر في ا 61الحج سػرة 22

 بريٌخ "
يبجك أف عبلقة ىحه اآلية بسا قبميا عبلقة غامزة، لكغ قج يكػف السخاد بياف قجرة هللا  

 ارف اآلية بعجىا.لع يقل: كأف هللا ىػ الدسيع البريخ. ق عمى نرخة السطمـػ الحؼ ُبِغي عميو.
 

فَّ هللَا ىػ " ذلَظ بأفَّ هللَا ىػ الحقُّ وأفَّ ما َيْجعػَف ِمغ دوِنِو ىػ الباشُل وأ 62سػرة الحج 22
 العميُّ الكبيُخ " 

: بالعبادة كحجه دكف غيخه. يجعػف  يجعػنو. يجعػف مغ دكنو : الحقيق أك الججيخالحق 
اآليتيغ  ( قارفْ لع يقل: )كأف هللا لعمٌي كبيخ يجعػف: يعبجكف. : تجعػف.ألصشاـ. كفي قخاءةا

الباشل كأف هللا ىػ ذلظ بأف هللا ىػ الحق كأف ما يجعػف مغ دكنو الدابقتيغ. في مػضع آخخ: "
لع يقل: ليػ  لع يقل في آية لقساف: ىػ الباشل، كسا في آيتشا ىحه. (.30العمي الكبيخ" )لقساف 

 العمي الكبيخ.
 

تَخ أفَّ هللَا أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فتربُح األرُض ُمْخَزخَّة إفَّ هللَا " ألع  63سػرة الحج  22
 لصيٌف خبيٌخ "
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 (.لع يقل: )فأصبحت(. لع يقل: )يشدؿ مغ الدساء ماءً 

عجؿ عغ الساضي إلى السزارع، استحزاًرا لمسذيج، كقرًجا لمسبالغة في تحقيق اخزخار 
: محيط بتجبيخ دقائق األمػر، ال (. لصيف3/374األرض، إذ ىػ السقرػد باإلنداؿ )البخىاف 

بالساء كابتجاع ما يذاء، يخفى عميو شيء يخفى عمى غيخه، لصيف الستخخاج الشبات مغ األرض 
لع يقل: إف هللا (. 1/423يمصف بعباده مغ حيث ال يحتدبػف )الشكت لمسجاشعي : أك لصيف

 ىػ المصيف الخبيخ، أك ليػ المصيف الخبيخ.
 

 " لُو ما في الدسػاِت وما في األرِض وإفَّ هللَا ليػ الغشيُّ الحسيُج " 64 سػرة الحج22
. لع يقل: )لو ما في كثيخ الحسج لمشاس إذا آمشػا. الحسيج: الشاس إذا كفخكا: عغ الغشي 

لع يقل:  : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.الدسػات كاألرض(. الدسػات: بالجسع. األرض
  .كإف هللا غشي حسيج

 
َخ لكع ما في األرِض والفمَظ َتجخي في البحِخ بأمخِه  65سػرة الحج 22 " ألع تَخ أفَّ هللَا سخَّ

 وُيسدُظ الدساَء أْف تقَع عمى األرِض إال بإذنِو إفَّ هللَا بالشاِس لخؤوٌؼ رحيٌع "
. كالبحخ: سخخ لكع ما في البخ الفمَظ: أؼ كسخخ لكع الفمَظ. الفمظ: الدفغ. كأف التقجيخ 

: لعل السخاد يـػ تذبيو الدساء بالدقف. إال بإذنو : ؼيوكيسدظ الدساء أف تقع عمى األرض
 الؿيامة، أؼ تقع ؼيو عمى األرض.

: الدساء كل ما عبلنا، كىي تبجأ بغبلؼ األرض اليػائي، كمغ لتفديخ العمسييقػؿ أىل ا 
العشاصخ الغازية التي ال غشى  رأفة هللا بعباده أف ـيأ ىحا الغبلؼ الجػؼ الحؼ يحتػؼ عمى

لمحياة عشيا، كالحؼ يحسي سكاف األرض مغ اإلشعاعات الكػنية كأسخاب الذيب كالشيازؾ التي 
تييع في الفزاء، كتحتخؽ عشجما تجنػ مغ األرض في جػىا العمػؼ قبل أف ترل إلى الدصح. 

ر الحجكث جًجا، كىػ كمغ رأفة هللا كرحستو أف سقػط ىحه الشيازؾ التي تجمخ سصح األرض ناد
 (. 498في األماكغ الخالية مغ الدكاف )السشتخب ص  يتع
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 اإلنداَف لكفػٌر " " وىػ الحي أحياكع ثع ُيسيُتكع ثع ُيحييكع إفَّ  66سػرة الحج 22

 (.)كافخ(. لع يقل : )كىػ الحؼ يحييكع :: جحػد، صيغة مبالغة لػيحييكع: يبعثكع. كفػر 
 أؼ مغ أدرؾ اإلحياء كاإلماتة كاف عميو أف يكػف مؤمًشا!

 
 " لكلِّ أمٍة جعمشا َمشَدًكا ىع ناِسكػُه فبل يشازُعشََّظ في األمِخ وادُع إلى ربِّظَ  67سػرة الحج  22

 إنََّظ لَعمى ُىًجى ُمدتؿيٍع "
فبل  : أؼ السذخكػف في الجيغ.يخة، عبادة، مشيًجا. فبل يشازعشظ: شخيعة، شعمشدًكا 

لع يقل: لعمى صخاط  : أؼ ال تمتفت إلييع.، كال يختمفػا معظ. إنظ لعمى ىجػتختمف معيع
 مدتؿيع.

 
 ُقِل هللُا أعمُع بسا َتعسمػَف "" وإْف جادلػَؾ ف 68سػرة الحج 22

 لعل ىحه اآلية مغ باب التأكيج لآلية الدابقة. : تعسمػنو. في اآلية تيجيج ليع.تعسمػف  
 

 " هللُا َيحكُع بيَشكع يػـَ الؿيامِة ؼيسا كشتع ؼيِو َتختمفػَف "  69سػرة الحج 22
 

ع يقل: : يفرل. كفي اآلية تيجيج، إذ إف هللا ىػ الحؼ سيخّد عمييع كيحدع ججليع. ليحكع 
 (.)ؼيسا كشتع تختمفػف ؼيو

 
ذلَظ ذلَظ في كتاٍب إفَّ  " ألع تعمْع أفَّ هللَا يعمُع ما في الدساِء واألرِض إفَّ  70سػرة الحج 22

 عمى هللِا َيديٌخ "
، : ىػ المػح السحفػظ. كأف معشى اآلية أف عمى الشاس أف يدتسجكا عمسيع مغ هللاكتاب 

 (.هللا يعمع ما في الدسػات كاألرض ألع تعمع أفألف عمسو غيخ محجكد. لع يقل: )
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ؿْ  71سػرة الحج  22 عمٌع وما  بِو ُسمصاًنا وما ليَذ ليع بوِ  " ويعبجوَف ِمغ دوِف هللِا ما لع ُيشدِّ
 لمطالسيَغ ِمغ نريٍخ "

: ال ىع كال أباؤىع. أؼ حجة، بخىاًنا. ما ليذ ليع بو عمع: يعبجكف: األصشاـ. سمصاًنا 
 (.ببل حجة مغ نقل أك عقل. الطالسيغ: الكافخيغ. لع يقل: )كما ليع مغ نريخيعبجكنيع 

  
شاٍت َتعِخُؼ في وجػِه الحيَغ كفُخوا  السشكَخ يع آياُتشا بيّ " وإذا ُتتمى عمي 72سػرة الحج  22

 الحيغ يكادوَف َيْدُصػَف بالحيَغ َيتمػَف عمييع آياِتشا ُقْل أفأنبئكع ِبَذخٍّ ِمغ ذلكع الشاُر وعَجىا هللاُ 
 كفخوا وبئَذ السريُخ "

: البصر الدصػالسشكخ: الكخاىة، الُعبػس. َيْدصػف: يبصذػف. لع يقل: آياتشا البيشات.  
كعجىا:  : السشكخ. أؼ عحاب اآلخخة شٌخ مغ عحاب الجنيا.ة. بذخٍّ مغ ذلكعباليج، كقج تتبعو سخق

 ىا: ىل الفعل )كعج( يأخح مفعػليغ؟ أـ إف التقجيخ: كعج بيا، ىا: مشرػبة بشدع الخافس؟
 

َتْجُعػَف ِمغ دوِف هللِا لغ  " يا أيُّيا الشاُس ُضِخَب َمثٌل فاستِسُعػا لُو إفَّ الحيغَ  73سػرة الحج 22
ُعَف الصالُب َيخُمقػا ُذباًبا ولػ اجتسعػا لُو وإْف َيْدُمْبُيُع الحباُب شيًئا ال َيْدَتْشِقُحوُه مشُو َض 

  والسصمػُب "
 : عبارة لديادة التشبيو عمى أىسية السثل.يا أيُّيا الشاُس ُضِخَب َمثٌل فاستِسُعػا لوُ 

: الحباب عشج أىل ألصشاـ، أك الذياشيغ، أك الدعساء(. ذباًباأؼ اتجعػف: تجعػنيع، تعبجكنيع )
(. كىحا الجسع األخيخ مدتعسل 2/768: أِذبَّة، كِذبَّاف )معاني القخآف لمشحاس حج، كجسعوالمغة كا

ال  صيعػا استشقاذه.: ال يدتالذاـ، كلكغ مع جعل الحاؿ دااًل: ِدبَّاف. ال يدتشقحكه في عامية أىل
. لع يقل: جػاب الذخط كعبلمة جدمو ححؼ الشػف بمزارع مجدكـ  ناؼيو، يدتشقحكه: يدتشقحكه: ال
 .ال يدتشقحكنو

 
 :كإف يدمبيُع الحباُب شيًئا ال يدتشقحكه مشو
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 ماذا يسكغ أف يدمبو الحباب مغ األصشاـ؟

 كانػا يرشعػف أصشاًما مغ تسخ )عجػة( يأكميا الحباب!

 مكذػؼ كيف يدقط الحباب عمييا؟!ترػر اليـػ بائًعا يبيع عجػة في كعاء 

 كذكخ السفدخكف أشياء أخخػ، مشيا ما ذكخكه عغ ابغ عباس:

 "!فيجخل الحباب مغ الكػػ ؼيأكمو ،كيغمقػف عمييا ،كرؤكسيا بالعدل ،كانػا يصمػنيا بالدعفخاف" 

 : كيف تعبجكف األصشاـ كىيج كالسعبػد، أك الدالب كالسدمػب. السعشى: العابالصالب كالسصمػب
 ال تدتصيع خمق شيء، كتتخكػف عبادة هللا كىػ خالق كل شيء؟!

 
 عديٌد "" ما قَجُروا هللَا حقَّ قْجرِه إفَّ هللَا لقػٌي  74سػرة الحج  22

: ما عطسػه، ما عخفػه. ألنيع عبجكا األصشاـ، كلػ عخفػا هللا لعبجكه، كلع يعبجكا ما قجركه 
كىسا صفتاف مشاقزتاف لعجد  ،هللا كعدتو أخبخ بقػةقػؼ عديد: قاؿ ابغ عصية: " غيخه.

كالقػّؼ مغ أسسائو  .)...( ليع بأنو يشتقع مشيع عمى كقاحتيعتيجيج  "كقاؿ ابغ عاشػر: ."األصشاـ
كىػ مدتعسل في القجرة عمى كّل مخاد لو. كالعديد مغ أسسائو، كىػ بسعشى الغالب لكّل  ،تعالى

 عانج".م
 

 ِمَغ السبلئكِة ُرُسبًل وِمَغ الشاِس إفَّ هللَا سسيٌع بريٌخ " " إفَّ هللَا يرصفي 75سػرة الحج 22
سبلئكة كمغ : إف هللا يرصفي مغ الؼ كيرصفي رسبًل مغ الشاس. لع يقل: أكمغ الشاس 

قاؿ سسيع بريخ: : إف هللا يرصفي رسبًل مغ السبلئكة كمغ الشاس. الشاس رسبًل. كلع يقل
، بريخ بػسغ )...( الػسذخكػف فػي مػحسج صمى هللا عميو كسمعإف هللا سسيع لػسا يقػؿ "الصبخؼ: 

 ".يختاره لخسالتو مغ خػمقو
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 ع وإلى هللِا ُتْخَجُع األمػُر "" َيعمُع ما بيَغ أيجييع وما خمَفي 76سػرة الحج 22
ا كما أخخكا مغ عسل. تخجع : ما قجمػ الشاس. ما بيغ أيجييع كما خمفيع : أيجؼأيجييع 
 أمػرىع لمحداب كالجداء.: تخجع األمػر

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا اركُعػا واسُججوا واعُبجوا ربَّكع وافَعُمػا الخيَخ لعمَّكع  77سػرة الحج 22

 ُتفمحػَف " 
لع يقل: تفمحػا. قاؿ: لعمكع تفمحػف.  : تفػزكف بالجشة.اركعػا كاسججكا: صمُّػا. تفمحػف  

كال تتكمػا  ،ع راجػف لمفبلح شامعػف ؼيو، غيخ مدتيقشيغكأنت ،أؼ افعمػا ىحا كمو"قاؿ الدمخذخؼ: 
كقاؿ اإلماـ أبػ  .حػا، كالفبلح الطفخ بشعيع اآلخخةلتفم :قيل معشاهكقاؿ الخازؼ: " ".عمى أعسالكع

 ، فإف اإلنداف قمسا يخمػ في أداء الفخيزة مغ تقريخ ،كمسة لمتخجية لعلّ  :القاسع األنرارؼ 
 اكالعػاقب أيًز  ،بو ىل ىػ مقبػؿ عشج هللا تعالى ىكليذ ىػ عمى يقيغ مغ أف الحؼ أت

مدتعسل في معشى تقخيب  (عمكع تفمحػف ل) :الخجاء السدتفاد مغ". كقاؿ ابغ عاشػر: "مدتػرة
إذا بمغػا بأعساليع الحّج السػجب لمفبلح ؼيسا حّجد هللا تعالى، فيحه حؿيقة الخجاء.  ،الفبلح ليع

لؿياـ األدلة  ،ا ما يدتمدمو الخجاء مغ تخّدد الخاجي في حرػؿ السخجػ فحلظ ال يخصخ بالباؿكأم
 ".التي ُتِحيل الذّظ عمى هللا تعالى

 
يِغ ِمغ  78سػرة الحج  22 " وجاىُجوا في هللِا حقَّ جيادِه ىػ اجتباكع وما جعَل عميكع في الجِّ

َغ ِمغ َقْبُل وفي ىحا ليكػَف الخسػُؿ شييًجا عميكع َحخٍج ممَة أبيكع إبخاـيَع ىػ سسَّاكُع السدمسي
وتكػنػا ُشيجاَء عمى الشاِس فأؾيُسػا الربلَة وآُتػا الدكاَة واعتِرسػا باهلِل ىػ َمػالكع فِشْعَع 

 الَسػلى وِنْعَع الشريُخ "
ع. ما جعل عميكع في الجيغ مغ حخج: : اختاركاجتباكعجاىجكا في هللا: أؼ في سبيل هللا.  

خ عميكع. الحخج: الزيق. ممةأؼ  . أخح مشيا عمساء األصػؿ أؼ اتبعػا ممة، أك الدمػا ممة: يدَّ
جخل ؼيو الكفارات مبجأ رفع الحخج في الذخيعة اإلسبلمية، كقج أفخده بعس الباحثيغ بالتأليف، كي

 :ػنػا شيجاء عمى الشاس: أؼ في القخآف. كتككالخخز. مغ قبل: في الكتب الدابقة. كفي ىحا
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 .ء تعػد عمى هللا: اليا(. جيادهحا مقاـ عطيع لمسدمسيغ. لع يقل: )كجاىجكا في هللا حق الجيادى
ع يقل: هللا؟ ل إلى : الزسيخ يعػدىػ سساكعلع يقل: حق الجياد ؼيو. لع يقل: حق جيادكع ؼيو. 

 (.)سسَّاكع السدمسيغ قبلُ 
 
يع: قارف قػلو تعالى: "ممة   (، كراجع 40" )األحداب أحج مغ رجالكعما كاف دمحم أبا أبيكع إبخـا

يع؟، لكي تعمع: ىل يقاؿ: أبػنا دمحم، كقػلشا6األحداب   : أبػنا إبخـا
 نعع: فعل ماض لمسجح. السػلى: فاعل مخفػع. كالسخرػص بالسجح مححكؼ، تقجيخه: ىػ.

*** 
  الجدء الثامغ عذخ

 / سػرة السؤمشػف      23
 " قج أفمَح السؤمشػَف "   1مشػف سػرة السؤ  23

السصالب(، كأصمو مغ: فمحت الحجيج: إدراؾ فبلح: الفػز أك الطفخ بالبػية ): مغ الأفمح 
: شققتو. كمشو: الفبلح، ألنو يذق األرض. كقيل: الفبلح: البقاء. كقيل: الغشى كالعد. كالفبلح

حػر، ألف بو بقاء البجف، كح : حي عمى الفبلح، كىػ يقاؿ عشجهفطو مغ الزعف، أك ألنو الدَّ
 اآلية: استيبلؿ جسيل. كقت الربح.

 
 صبلِتيع خاشعػَف " " الحيَغ ىع في 2سػرة السؤمشػف 23

كصف ليؤالء السؤمشيغ. لع يقل: )الحيغ ىع خاشعػف في  9ة في ىحه اآلية كحتى اآلي 
 (.صبلتيع

 
 " والحيَغ ىع عغ المغِػ معخضػَف " 3سػرة السؤمشػف  23

: ما ال يحدغ مغ القػؿ كالعسل. كاإلعخاض عغ المغػ ميع في نيزة األمع. كقج غػالم 
مغ الكبلـ، أك ما يجب أف ُيمغى )معاني القخآف لمشحاس يأتي المغػ بسعشى: ما ال يعتّج بو 

يؤاخحكع هللا بالمغػ في أيسانكع" )السائجة  ال(. كمشو: المغػ في اليسيغ. قاؿ تعالى: "2/773
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هللا، مغ غيخ قرج اليسيغ. لع يقل: )كالحيغ ىع معخضػف عغ ال وهللا، بمى و: (، كقػلو89
 أجخيت دراسات في بعس البمجاف األجشبية عغ تكاليف الميػ كالمغػ. (.المغػ

 
 " والحيَغ ىع لمدكاِة فاعمػَف "  4سػرة السؤمشػف 23

بة. كالسعشى: غخا لع يقل: )كالحيغ ىع فاعمػف لمدكاة(. التعبيخ بقػلو: "فاعمػف" ؼيو 
(. لع يقل: )كالحيغ ىع 18/12اشػر تفديخ ابغ عمؤتػف. كَفَعَل: مدتعسل في إسجاء السعخكؼ )

 (.فاعمػف لمدكاة
 

 والحيَغ ىع ِلُفخوجيع حافطػَف " : 5سػرة السؤمشػف 23
: مغ الدنا كالمػاط. كالدنا مغ لع يقل: )كالحيغ ىع حافطػف لفخكجيع(. حافطػف ليا 
خ مغ االجتساعية يؤدؼ إلى اختبلط األنداب، كمغ الشاحية الرحية يؤدؼ إلى الكثيالشاحية 

 (.502األمخاض البجنية كالشفدية )السشتخب ص 
 

 " إال عمى أزواِجيع أو ما مَمكْت أيساُنيع فإنَّيع غيُخ َمُمػميَغ " 6سػرة السؤمشػف 23
 : غيخ مؤاخحيغ، في ىاتيغ الحالتيغ. غيخ ممػميغ

 
 َء ذلَظ فأولئَظ ىُع العاُدوَف "" فسِغ ابتَغى ورا 7السؤمشػف سػرة  23

 : السعتجكف، الستجاكزكف الحج.العادكف  
 

 ىع ألماناِتيع وعيِجىع راعػَف " " والحيغَ  8سػرة السؤمشػف 23
ىع راعػف ألماناتيع كعيجىع(. لع الحيغ ك أمانة، كال يشقزػف عيًجا. لع يقل: )ال يخػنػف  

كردت اآلية أيًزا  (.(. لع يقل: )مخاعػف كعيػدىع(. لع يقل: )ألمانتيع كعيجىعقل: )ألماناتيع ي
 .32في سػرة السعارج 
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لساذا جسع األمانة كأفخد العيج؟ قاؿ األلػسي: لكثخة األمانات! كلعل الرػاب: تفشغ، ألف السخاد 
 بالعيج ىػ الجسع أيًزا.

 
 طػَف "َغ ىع عمى صمػاِتيع ُيحافِ " والحي 9سػرة السؤمشػف 23

 (.لع يقل: )كالحيغ ىع يحافطػف عمى صمػاتيع 
 

 " أولئَظ ىُع الػارثػَف " 10شػف سػرة السؤم23
 ماذا يخثػف؟ الجػاب في اآلية التالية. 

 
 " الحيَغ يخثػَف الِفْخَدْوَس ىع فييا خالجوَف " 11سػرة السؤمشػف  23

 
: إذا كاف ؼيو البدتاف، كقيلصل أف الفخدكس ىػ : الجشة، أك أعمى الجشة. كاألالفخدكس 

بالفخندية ك  Paradisنخل ككـخ كماٌء جار فيػ فخدكس، كإال فيػ بدتاف. كالمفع األجشبي 
Paradise  كىع فييا : )ية قخيب مغ المفع العخبي. لع يقل: )ىع خالجكف فييا(. لع يقلباإلنكميد

لساؿ، فكسا أف الساؿ يخثو لساذا كرد لفع اإلرث؟ ىشاؾ تذابو بيغ إرث الجشة كإرث ا (.خالجكف 
فكحلظ الجشة، ألف العسل لمجشة في الجنيا ميسا كاف كبيًخا فإنو ال يكفي الػارثػف مغ دكف تعب، 

. سمعة ا كثيخةأضعافً  ، ال بج مغ مزاعفة الثػابلجخػؿ الجشة. ال يجخل الجشة أحج بعسمو فقط
 هللا غالية: الجشة.

 
 إلنداَف ِمغ ُسبللٍة ِمغ ِشيٍغ "" ولقج خمقشا ا 12سػرة السؤمشػف  23

تو التي تدتلُّ مشو. كقاؿ ىحه اآلية في أصل خمق اإلنداف. الدبللة مغ كل شيء صفػ  
. (. ككل بشاء عمى كزف ُفعالة يجؿ عمى القمةالدجاج: الدبللة: القميل مسا يشدّل )القميل مغ السشي

لْ   : سخقو.الذيَء مغ البيت : ندع شيء مغ شيء. سلّ كالػلج سبللة أك سميل. الدَّ
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 جعمشاُه نصفًة في قخاٍر مكيٍغ " " ثعَّ  13سػرة السؤمشػف  23
ىػ الخحع. قاؿ : الية في أشػار خمق اإلنداف. نصفة: مشّي. قخار مكيغىحه اآلية كاآلية الت 

ع مغ ُمزغة ُمخمَّقة فإنا خمقشاكع مغ تخاب ثع مغ ُنصفة ثع مغ َعمقة ثتعالى في مػضع آخخ: "
 (.5غيخ ُمخمقة" )الحج ك 
 

" ثع خمقشا الشصفَة عَمقًة فخمْقشا العمقَة ُمزغًة فخمْقشا الُسزغَة ِعطاًما  14سػرة السؤمشػف 23
ـَ لحًسا ثع أنذأناُه خمًقا آخَخ   فتبارَؾ هللُا أحدُغ الخالقيَغ "فكَدْػنا الِعطا

قصعة  :الخحع. مزغةلظ ألنيا تعمق بججار : سسيت كحىحه أشػار خمق اإلنداف. عمقة 
: قجر ما يمتقع. الحع في اآلية أف لحع، قجر ما يسزغ، كالغخفة: قجر ما يغتخؼ، كالمقسة

بخبلؼ  ( الدمشي الشدبي،عصف تارة يكػف بالفاء كتارة بػ "ثع". ثع: فييا معشى التخاخي )االمتجادال
اإلنداف بجقة بالغة،  : في اآلية كصف لمسخاحل التي يسّخ بيا جشيغالفاء. يقػؿ زغمػؿ الشجار

كىي مخاحل لع تبجأ العمـػ السكتدبة في التػصل إلى إدراؾ شيء مشيا إال بعج اكتذاؼ السجيخ 
 (.260ص  ،لسيبلدؼ )قزية اإلعجاز العمسيفي القخف الدابع عذخ ا

 :فتبارؾ هللا أحدغ الخالقيغ
خخىا. فقج بادر بعس الرحابة حيغ ندؿ أكؿ اآلية إلى ختسيا بيا، قبل أف يدسع آ 

 صمى هللا عميو : أممى رسػؿ هللاشخيق الذعبي، عغ زيج بغ ثابت قاؿأخخج ابغ أبي حاتع، مغ 
اإلنداف مغ سبللة مغ شيغ" إلى قػلو: "خمقػًا آخخ"، فقاؿ معاذ بغ كلقج خمقشا كسمع ىحه اآلية: "

ؿ لو معاذ: معَّ مى هللا عميو كسمع، فقا"، فزحظ رسػؿ هللا صجبل: "فتبارؾ هللا أحدغ الخالقيغ
(. كركؼ مثمو عغ عسخ رضي هللا 3/346: بيا ُختست )اإلتقاف ضحكت يا رسػؿ هللا؟ قاؿ

 عشو.
 تكاثخت خيخاتو.: تبارؾ 
: إبجاع شيء مغ غيخ أصل كال احتحاء. كيدتعسل في إيجاد الذيء مغ الذيء. الخمق 

 .(296و يرح أف يػصف غيخ هللا بالخمق )مفخدات ص كتجؿ اآلية عمى أن
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"، كىي عبارة "خمق الشقػد :في عمع االقتراد استخجاـ عبارةكفي ضػء اآلية يسكغ  
تعالى عمى : تػليج الشقػد. قاؿ ر، كال لمبحث عغ كمسة بجيمة، مثلشائعة، كال داعي لبلستشكا

فُخ ؼيو، ؼيكػُف شيًخا بإذف هللا" أخمق لكع مغ الصيغ كييئة الصيخ، فأنلداف عيدى عميو الدبلـ: "
 (. كلكغ ال أحج يدتصيع أف يخمق شيًئا مغ عجـ إال هللا. 49عسخاف  )آؿ
 

 ع إنَّكع بعَج ذلَظ َلسيِّتػَف "" ث 15سػرة السؤمشػف  23
 (.لع يقل: )ثع إنكع لسيتػف بعج ذلظ 

 
 إنَّكع يػـَ الؿيامِة ُتبعثػَف "" ثع  16سػرة السؤمشػف 23

" بغيخ الـ، ألف العصف ُتبعثػف  ىحه اآلية " بالبلـ، كفي" َلسيتػف  قاؿ في اآلية الدابقة: " 
البلـ السػجبة لديادة التأكيج )أنسػذج ص  يقتزي االشتخاؾ في الحكع، فاستغشي بو عغ إعادة

 (.(. لع يقل: )ثع إنكع تبعثػف يـػ الؿيامة352
 

 وما كشَّا عِغ الخمِق غافميَغ " " ولقج خمقشا فػَقكع سبَع شخائقَ  17سػرة السؤمشػف  23
: سبع سسػات. سسيت شخائق ألف كل سساء عمى شخيقة مغ الرشعة كالييئة، أك ؼأ 

(. لع يقل: 3، السمظ 15ا شباؽ بعزيا فػؽ بعس. قاؿ تعالى: "سبَع سسػات شباقػًا" )نػح ألني
(. كأف السعشى أف الدسػات الدبع التي خمقشاىا لع تذغمشا عغ كما كشا غافميغ عغ الخمق)

 الخمق.
 

وإنَّا عمى ذىاٍب " وأندلشا ِمَغ الدساِء ماًء بقَجٍر فأسكشَّاُه في األرِض  18سػرة السؤمشػف  23
 بِو لقادروَف "

: بقزاء زماني كمكاني، بلحطة أف الساء مغ الدساء.  بقجر: جشاس، مع مسساء، ماء 
 : خدنَّاه. أك بسقجار محجد كمحجكد. أسكشَّاه
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اآلية إلى الجكرة السائية في األرض، فساء السصخ ىػ  : تذيخيقػؿ أىل التفديخ العمسي 
أساس السياه العحبة عمى سصح األرض. كىػ ال يديج ؼيغصي كل سصحيا، كال يشقز ؼيقرخ 

األرض. كىػ يتدخب إلى باشغ األرض مكػًنا السياه الجػؼية التي تشتقل مغ مكاف إلى  عغ رؼّ 
خكؽ الحخارة بيغ الريف التخؽيف مغ فآخخ، كتكفي إلحجاث التػازف الحخارؼ في األرض، ك 

 (. 504شتخب ص السكالذتاء )
 تيجيج. (.لع يقل: )كإنا لقادركف عمى ذىاب بو

 
" فأنذأنا لكع بِو جشاٍت ِمغ نخيٍل وأعشاٍب لكع فييا فػاكُو كثيخٌة ومشيا  19سػرة السؤمشػف 23

 تأكمػَف "
فػاكو كثيخة: لدساء أك السخدكف في األرض. فييا: في الجشات. : بالساء الشازؿ مغ ابو 

 ىشا بسعشى: غيخ محجكدة.
 (.قل: )تأكمػف مشيا(. كلع يلع يقل: )مشيا تأكمػف 

 
ىِغ وِصْبٍغ لآلكميغ " 20سػرة السؤمشػف  23  " وشجخًة َتْخُخُج ِمغ ُشػِر َسْيشاَء َتْشُبُت بالجُّ

 : أؼ كأنذأنا لكع شجخة.كشجخة 
كخ لكثخة مشافعيا كقمة تعاىجىا : خرت بالحي شجخة الديتػف. قاؿ بعس العمساء: ىخةشج  -

ي دائسة الخزخة، كجسيمة (. فيي تعسخ شػيبًل لسجة تديج عمى مئات الدشيغ، كى)كقمة تكمفتيا
: اسع الجبل الحؼ كمع هللا عميو مػسى. كىػ اسع يشاء(. شػر سَ 504ص  السشتخبالسشطخ )

: إداـ ة، أك الجساؿ. كقيل: ىػ اسع عخبي مغ الدشاء: االرتفاع. صبغي بسعشى البخكأعجس
 : ىػ ما يؤتجـ بو سػػ المحع.ُيغسذ ؼيو الخبد. كقيل

عشاه: : مجبل البخكة. كقاؿ الزحاؾ كقتادة :يشاء: قاؿ ابغ عباس كمجاىج: معشاهشػر سَ  -
: ِسيشاء بكدخ "الدشاء". كقخغ الجبل الحدغ. كقاؿ ابغ الخماني: يجػز أف يكػف "رؼيًعا" مغ 

يشاء بفتح الديغ. كؼيو لغة : سَ بي عسخك كابغ كثيخ. كقخأ الباقػف الديغ، كىي قخاءة نافع كأ
 (.2/425مسجاشعي الشكت ل(. كقج جاء القخآف بالمغتيغ )2أخخػ: "شػر ِسيشيغ" )سػرة التيغ 
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عمى  بالفتح : َتْشُبُت. كالباء لمتعجية " بزع التاء، كقخأ الباقػف قخأ أبػ عسخك كابغ كثيخ: "ُتْشِبتُ  -
(. كعمى قخاءة 39: يعشي: أذىبتو )معاني الحخكؼ ص قخاءة مغ قخأ بالفتح، كقػلظ: ذىبت بو

شبت الجىَغ )سخ صشاعة اإلعخاب : تُ ذىب كثيخ مغ الشاس إلى أف السعشىمغ قخأ بالزع، 
 : ُتشبت الجىَغ، ببل باء. (. كفي قخاءة ابغ مدعػد1/134
ػ الديتػف الحؼ يخخج مشو الجىغ )تشػديو القخآف ص : تشبت بسا ىػ أصل الجىغ، كىالسخاد   -

278.) 
ك  2/426مسجاشعي الشكت لالتقجيخ: ُتشبت ثسَخىا بالجىغ، أؼ: كؼيو الجىغ، أؼ: ُتشبت َدِىشًة ) -

427.) 
ىشػا )ة مباركة فأتجمػا بو كا: الديت مغ شجخ : أؼ إداـ. كفي بعس اآلثارصبغ لآلكميغ - سشغ دَّ

(. كلديت الديتػف فػائج عجيجة في حساية البذخة كالػقاية مغ األمخاض كحساية الجياز التخمحؼ
 (.505غ الرشاعات الغحائية كالجكائية )السشتخب ص اليزسي كفي الكثيخ م

 صبٍغ: معصػؼ عمى: دىغ.
 

ـِ لِعْبخًة ُندؿيكع مسا في  21سػرة السؤمشػف  23 ا مشافُع بصػِنيا ولكع فيي" وإفَّ لكع في األنعا
 كثيخٌة ومشيا تأكمػَف "

إال إذا كاف فييا إبل.  : اإلبل كالبقخ كالغشع، كال يقاؿ ليا أنعاـاألنعاـ: قيل اإلبل، كقيل 
: "كسقاىع غ بزع الشػف كفتحيا. أسقى، سقى: بسعشى كاحج. قاؿ تعالى: قخ لِعْبخًة: لجرًسا. ندؿيكع

يذخب  : جعل لو ماءً (. كقيل: سقاه: ناكلو ماًء ليذخبو. أسقاه21ربيع شخاًبا شيػًرا" )اإلنداف 
: تمبدػف مغ أصػافيا أك مشو. ندؿيكع مسا في بصػنيا: مغ الحميب )المبغ(. مشافع كثيخة

 : أؼ مغ لحػميا. ، كتحسمػف أثقالكع عمييا. لع يقل: )كتأكمػف مشيا(أشعارىا، كتخكبػف ضيػرىا
بزستيغ، ألنيا مسشػعة مغ الرخؼ، إذ ىي عمى صيغة مشتيى : بزسة كاحجة، ال مشافعُ 

كديخ بعج ألف تكديخه حخفاف )مثل: فػاكو، مفاتح(، أك ثبلثة أكسصيا الجسػع، كىي كل جسع ت
 (.اتيح: مفساكغ )مثل

 ".ع فييا فػاكو كثيخة كمشيا تأكمػف : " لك19في اآلية  -
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 ".مػف ع فييا مشافع كثيخة كمشيا تأك: " كلك21في اآلية  -
 

 عمييا وعمى الُفْمِظ ُتحَسمػَف "" و  22سػرة السؤمشػف  23
. فإف كانت األنعاـ بسعشى اإلبل فقط 21: أؼ عمى األنعاـ الػارد ذكخىا في اآلية عمييا 

فالتقجيخ أنكع تحسمػف عمى  فبل مذكمة، كإف كانت بسعشى أكسع يزع اإلبل كالبقخ كالغشع،
يع في الُفْمظ حسمشا ذريتكيرمح لمسفخد كالجسع. قاؿ تعالى: " فيشة،: الدبعزيا: اإلبل مشيا. الُفْمظ

كجخيغ بيع بخيح  حتى إذا كشتع في الفمظ: "(، فالفمظ ىشا مفخد. كقاؿ أيًزا41السذحػف" )يذ 
حسمػف عمييا كعمى حسمػف: أنتع كأمتعتكع. لع يقل: )كتُ (، فالفمظ ىشا جسع. تُ 22شيبة" )يػنذ 

 (.)كعمييا تحسمػف كعمى الفمظالفمظ(. لع يقل: 
 

" ولقج أرسمشا ُنػًحا إلى قػمِو فقاَؿ يا قػـِ اعبُجوا هللَا ما لكع ِمغ إلٍو  23سػرة السؤمشػف 23
   غيُخُه أفبل تتقػَف " 

. ما قالو نػح سيتكخر عمى ألدشة ، أك أفبل تتقػف عبادة غيخه: عحابو إف لع تعبجكهتتقػف  
 التالية.األنبياء جسيًعا في اآليات 

 
" فقاَؿ السؤُل الحيَغ كفُخوا ِمغ قػمِو ما ىحا إال بذٌخ مثُمكع يخيُج أْف  24سػرة السؤمشػف  23

َل عميكع ولػ شاَء هللُا ألندَؿ مبلئكًة ما سِسعْ   شا بيحا في آباِئشا األوليَغ "يتفزَّ
، و. السؤل"، فتشبّ : "كقاؿ السؤل مغ قػمو الحيغ كفخكا33كفي مػضع اآلية   : كجػه القـػ

: القـػ يجتسعػف عمى رأؼ القمػب ىيبة كالعيػف جبللة. كقيل: السؤلسسػا بحلظ ألنيع يسمؤكف 
لؤكف )يتعاكنػف( عمى ما يخيجكف. ؼيسمؤكف القمػب ىيبة. كقج يصمق عمى الجساعة، ألنيع يتسا

 : صخت مغ شيعتو.ماألتو: عاكنتو، ضاىختو، صخت مغ ممئو )جساعتو(، مثل شايعتو
تسيد عميكع، يطيخ فزمو عميكع، أؼ: شخفو كعمػ مشدلتو. بيحا: : يسيد نفدو، ييتفزل 

 : أججادنا، األمع الساضية. بيحا الخسػؿ. آبائشا األكليغ
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 " إْف ىػ إال رجٌل بِو ِجشَّة فتخبَُّرػا بِو حتى حيٍغ " 25سػرة السؤمشػف  23
التاجخ الستخبز عشج السالكية،  :كمشوقخأىا بكدخ الجيع: جشػف. تخبرػا: انتطخكا. اشة: جِ  

( الحؼ يشتطخ غبلء األسعار، بخبلؼ التاجخ السجيخ، الحؼ يبيع باألسعار التاجخ )السحتكخ ىػك 
 الجارية. حتى حيغ: حتى مػتو، أك ضيػر جشػنو.

 
 اَؿ ربِّ انُرخني بسا كحَّبػِف "" ق 26سػرة السؤمشػف 23

انرخني قاؿ األلػسي: . ، أك كّحبػني بوكحَّبػني :: بدبب تكحيبيع لي. كحَّبػف بسا كحبػف  
َأَخاُؼ َعَمْيُكْع َعَحاَب َيْػـٍ  يِإنّ : )كىػ العحاب الحؼ كعجتيع إياه ضسغ قػلي ،بالحؼ كحبػني بو

 .59األعخاؼ  (َعِطيعٍ 
 

وفاَر " فأوحيشا إليِو أِف اصشِع الُفْمظ بأعيِششا وَوْحِيشا فإذا جاَء أمُخنا  27سػرة السؤمشػف  23
التشُّػُر فاسُمْظ فييا ِمغ كٍل زوجيِغ اثشيِغ وأىمَظ إال َمغ سبَق عميِو القػُؿ مشيع وال تخاِشْبشي 

 لحيغ ضمُسػا إنَّيع ُمغخقػَف "  في ا
لشػح : نبع الساء مغ الفخف، كىحه عبلمة مغ هللا بأعيششا: بخعايتشا كحفطشا. فار التشػر 

د ؼيو. كيزيف أىل : الكانػف يخبلغة ػشيذ. التشػر: حسي الليبلؾ قػمو. كقج يكػف معشاه
(. 505ض، ككل مفجخ ماء، ككل محفل ماء )السشتخب ص : أك ىػ كجو األر التفديخ العمسي

ؼ : أكل نػع مغ األنػاع. زكجيغ اثشيغ : أؼ مغدِخْل فييا، أؼ في الفمظ. مغ كلٍ : أاسُمْظ فييا
عميو القػؿ: بالكفخ كاليبلؾ. الحيغ  سبق : أؼ كاسمظ أىمظ.لئبل يشقصع ندل األنػاع. كأىمظ

: ال مغ أجل أف تذفع ليع. إنيع مغخقػف : فخكا. ال تخاشبشي في الحيغ ضمسػا: الحيغ كضمسػا
 محالة.

 
انا " فإذا استػيَت أنَت وَمغ معَظ عمى الُفْمِظ فُقِل الحسُج هلِل الحي  28سػرة السؤمشػف 23 نجَّ

 ِمَغ القػـِ الطالسيَغ "
 : الكافخيغ. َعَمْػَت. الطالسيغ :استػيتَ  
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 ارًكا وأنَت خيُخ الُسْشِدليَغ "" وُقْل ربِّ أنِدْلشي ُمْشَداًل ُمب 29سػرة السؤمشػف  23

: ما يعّج . خيخ السشدليغ: خيخ السزيفيغ. كمشو: الشُُّدؿ)مغ الزيافة( : أضاؼأندؿ  
ي قخاءة: َمشداًِل )معجع الخيف. كفلمشازؿ مغ الزيافة. كيصمق اليـػ عمى الفشجؽ الرغيخ، في 

 (. 3/328القخاءات 
 

 ياٍت وإْف كشَّا لُسْبَتِميَغ "" إفَّ في ذلَظ آل 30سػرة السؤمشػف  23
 : كإنَّا.الشاَس بيا(، مغ االبتبلء: االختبار. كإفْ مختبخيغ )مبتميغ: آيات: معجدات.  

 
 آخخيَغ "ذأنا ِمغ بعِجىع َقخًنا " ثع أن 31سػرة السؤمشػف  23

 : قػـ، أمة.مغ بعجىع: مغ بعج قػـ نػح. قخف  
 

ِمغ إلٍو غيُخُه أفبل  " فأرسْمشا فييع رسػاًل مشيع أِف اعُبجوا هللَا ما لكع 32سػرة السؤمشػف 23
 تتقػَف " 
ػة ىػد نفذ دعػة نػح : دع23لسبلئكة، كىػ ىػد. قارف اآلية : كليذ مغ ارسػاًل مشيع 

 .23: عبادة غيخه. راجع اآلية أفبل تتقػف  .كسائخ الخسل
 

" وقاَؿ السؤُل ِمغ قػمِو الحيَغ كفُخوا وكحَّبػا بمقاِء اآلخخِة وأتخْفشاىع في  33سػرة السؤمشػف  23
 كمػَف مشُو ويذخُب مسا تذخبػَف "الحياِة الجنيا ما ىحا إال بذٌخ ِمثُمكع يأكُل مسا تأ

. ما كالدخؼ في اإلسبلـ محمػماف : نعسشاىع حتى بصخكا، مغ التخؼ. كالتخؼأتخفشاىع 
(. لع يقل: )كيذخب مسا تذخبػف 24ىحا إال بذخ مثمكع: عيغ ما قالو قـػ نػح )انطخ اآلية 

: الحيغ كفخكا، ككحبػا بمقاء اآلخخة، كأتخفشاىع في . الحع كصف الحيغ كفخكا في اآلية(مشو
، كالرفة الثالثة ربسا تفيج أف الجنيا. الرفة الثانية مبلزمة لؤلكلى، كلكغ نز عمييا ألىسيتيا

 كفخىع ككحبيع قج أدػ إلى انغساسيع في الحياة الجنيا.
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 " ولئغ أشعُتع َبذًخا ِمثَمكع إنَّكع إًذا لخاِسخوَف " 34سػرة السؤمشػف 23

يخيجكف أف يكػف الخسػؿ إلييع مغ غيخ البذخ. وهللا يخيج أف تتسة قػؿ الحيغ كفخكا.  
البذخ. كأف اإلنداف يحدج اإلنداف، كال يحب أف يكػف فػقو. كمغ ثع يكػف الخسػؿ مشيع، مغ 

ضػا، كيديمػا عمى الشاس شاعتيع.  فعمى الحكاـ أف يتػاضعػا لكي يعػِّ
 

 " أَيِعُجكع أنَّكع إذا ِمتُّع وكشُتع ُتخاًبا وِعطاًما أنَّكع ُمخَخجػَف " 35سػرة السؤمشػف  23
لثانية : ا(. قاؿ سيبػيو3/222يج المفطي )اإلتقاف الحع تكخار "أنكع". كىػ مغ باب التأك 

؟ كذىب الفخاء كغيخه إلى أف الثانية مبجلة مغ األكلى، كالسعشى: أيعجكع أنكع مخخجػف إذا مّتع
(. كيبجك أف 2/778شاؿ الكبلـ كاف تكخيخىا حدًشا )معاني القخآف لمشحاس  مكخرة لمتػكيج، لسَّا

ححؼ الثانية مدتؿبح في المغة، كلكغ ححؼ األكلى مسكغ، كاآلية دلت عمى جػاز الػجييغ، 
كشتع تخاًبا كعطاًما أنكع مخخجػف(. أيعجكع إذا متع ك ىحا بياف ألساليب الكبلـ. لع يقل: )كفي 

 كشتع تخاًبا: صختع تخاًبا. كاف ىشا بسعشى صار.: مغ قبػركع كمبعػثػف. مخخجػف 
 

 ىيياَت ىيياَت ِلسا ُتػَعجوَف " " 36سػرة السؤمشػف  23
البعج البعج )بعًجا  :ػؿ الكافخيغ. ىييات: اسع فعل ماض بسعشى: َبُعَج، أؼقىحا قػليع،  

غيخ  : َبُعَج الػعج. أؼ ىحا كعج بعيج،َبُعَج ما تػعجكف. ىييات الػعجُ  :بعًجا( لسا تػعجكف. أك
 تػعجكف بو مغ البعث كالجداء.: أؼ مسكغ، كبعيج الػقػع. تػعجكف 

 
 " إْف ىي إال حياُتشا الجنيا نسػُت وَنحيى وما نحُغ بسبعػثيَغ " 37سػرة السؤمشػف 23

. كقاؿ  : يسػت بعزشا كيحيى بعزشا، أكإْف: ما. نسػت كنحيى  يسػت قػـ كيػلج قـػ
يى كنسػت : نحآلباء كيحيى األبشاء. كقاؿ آخخكف: ؼيو تقجيع كتأخيخ، كالتقجيخ: يسػت ابعزيع

كما نحغ عث، بجاللة الجسمة بعجىا. لع يقل: ): ليذ السخاد مشيا البكما نحغ بسبعػثيغ. نحيى
 : ياء كنػف.القخآنية في اآليات قبميا كبعجىا: تارة: كاك كنػف، كتارة(. الحع الفاصمة ثػف مبعػ 
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 لُو بسؤمشيَغ " " إْف ىػ إال رجٌل افتخى عمى هللِا َكِحًبا وما نحغُ  38سػرة السؤمشػف 23

قيغ. لع يقل: )كما نحغ بسؤمشيغ لو   (. إْف: ما. ىػ: أؼ ىػد. بسؤمشيغ: بسرجِّ
 

 َؿ ربِّ انُرْخني بسا كحَّبػِف "" قا 39سػرة السؤمشػف 23
، أك : كحَّبػنيفي شأف ىػد. كحَّبػفِ  39كاآلية  في شأف نػح، 26. اآلية 26نفذ اآلية  

 بيغ األنبياء، أك بيغ أقػاميع. . فيشاؾ أشياء مذتخكةكحبػني بو
  

 ا قميٍل لُيْرِبُحغَّ نادميَغ "" قاَؿ عسَّ  40سػرة السؤمشػف  23
(، أك: عغ قميل 95يل: بعج قميل )معاني الحخكؼ ص عسا قم أؼ قاؿ هللا ليػد. قاؿ: 

(، عغ قخيب، أؼ في الجنيا. ما: زائجة لمتػكيج، السعشى: عغ قميل 1/133)سخ صشاعة اإلعخاب 
 لع يقل: ُيربحػف.: عمى تكحيبيع ككفخىع. (. نادميغ2/778)معاني القخآف لمشحاس 

 
 ثاًء ؼُبعًجا لمقػـِ الطالسيَغ "" فأخحْتيُع الريحُة بالحقِّ فجعمشاُىع غُ  41سػرة السؤمشػف  23

: ما احتسمو الديل مغ الشبات الريحة: صيحة العحاب السجمخ. غثاءأخحتيع: أىمكتيع.  
الِقجر مغ الدَبج. جعمشاىع غثاًء: أىمكشاىع. فألقاه عمى الجػانب، أك ىػ ما يمؿيو الساء أك بعج يبدو 

 : الكافخيغ.. الطالسيغ، كليذ دعاًء ألف هللا ال يحتاج لمجعاءمغ هللا عقاب :بعًجا: سحًقا
 

 أنا ِمغ بعِجىع ُقخوًنا آخخيَغ "" ثع أنذ 42سػرة السؤمشػف 23
 ".: "قخًنا آخخيغ31أمًسا. لع يقل: )قخكًنا أخخػ(. في اآلية أنذأنا: خمقشا. قخكًنا:  

 
 غ أمٍة أجَميا وما يدتأِخخوَف "" ما َتْدِبُق مِ  43سػرة السؤمشػف 23

: ىبلكيا. ال يدبقػف كال يدتأخخكف. ال يدبقػف األجل كال لع يقل: )كما تدتأخخ(. أجميا 
 : ال تعجيل كال تأجيل.دجل معمػـ محجد. مػعج اليبلؾ محجيدتأخخكف عشو. إنو أ
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" ثع أرسْمشا ُرُسَمشا َتْتَخى كلَّ ما جاء أمًة رسػُليا كحَّبػُه فأتبْعشا  44سػرة السؤمشػف  23

 ا لقػـٍ ال ُيؤمشػَف " بعَزيع بعًزا وجعمشاىع أحاديَث ؼُبْعجً 
التتابع. ًخا، ثع جعل لسجخد : تتتابع، يتبع بعزيع بعًزا، كأصمو أف يجيئػا كتًخا كتتتخػ  

ػ : سْكخ تتًخػ، كمشيع مغ ال يشػنيا، مثل :تتخػ: ىل ىػ فعل؟ ال يبجك ذلظ، فسشيع مغ يشػنيا
(. سا جاء رسػُؿ أمٍَّة أمََّتوكمّ : )سا. لع يقلما: كمّ  (. كلّ 2/430كغْزبى )الشكت لمسجاشعي 

 : باليبلؾ.أتبعشا بعزيع بعًزا
شاىع أحاديث الشاس. بعًجا: أؼ جعم بػف مشيا،: أخباًرا يتميى بيا الشاس كيتعججعمشاىع أحاديث

في ىحه اآلية: "ؼبعًجا لقـػ ال يؤمشػف".  : عقاب ال دعاء، ألف هللا ال يحتاج إلى دعاء.سحًقا
". فعمع أف الطالسيغ ىع الكافخكف. فالكفخ أك الذخؾ أعطع : "ؼبعًجا لمقـػ الطالسيغ41كفي اآلية 

 الطمع.
 

 اروَف بآياِتشا وسمصاٍف ُمبيٍغ "أرسْمشا مػسى وأخاُه ى" ثع  45سػرة السؤمشػف 23
 لع يقل: كسمصاٍف مشا ُمبيغ. : حجة كاضحة.آياتشا: معجداتشا. سمصاف مبيغ 

 
 ستكبُخوا وكاُنػا قػًما عاليَغ "" إلى ِفخعػَف وَمَمئِو فا 46سػرة السؤمشػف  23

" يفيج االستكبار متكبخيغ. كالفخؽ بيشيسا )استكبخكا، عاليغ( أف الفعل "استكبخكا :عاليغ 
جنيع، " ؼيفيج أف االستكبار ىػ شأنيع كديشاسبة السحجدة، أما اسع الفاعل "عاليغفي ىحه الس

قج يكػف السعشى: كصاركا قػما عاليغ.  (.كليذ ججيًجا عمييع. لع يقل: )ككانػا قػًما متعاليغ
 تأتي بسعشى: صار.كاف: قج 

 
 ِمثِمشا وقػُميسا لشا عابجوَف " " فقالػا أنؤمُغ لبذَخْيغِ  47سػرة السؤمشػف  23

ؽ. البذخ يصمق عمى السنؤمغ        : بذخاف. يأنفػف فخد كسا يصمق عمى الجسع، كتثشيتو: نرجِّ
مغ االنؿياد لمبذخ، كال يأنفػف مغ االنؿياد لمحجارة كاألصشاـ. ال يشقادكف لمبذخ األنبياء، 
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ؽ ذلظ فإف قػمو يعبجكنشا! لع يقل: )كقػميسا كيشقادكف لؤلصشاـ اآللية! كيف نتبع نبًيا بذًخا، كفػ 
 (.عابجكف لشا

 
 ُسْيَمكيَغ "ىسا فكاُنػا ِمَغ ال" فكحَّبػ  48سػرة السؤمشػف 23

(. سشة هللا في األمع أنيع إذا كحبػىسا: كحبػا مػسى كىاركف. لع يقل: )فكانػا مغ اليالكيغ 
 كحبػا رسػليع أىمكيع.

 
 مػسى الكتاَب لعمَّيع َييتجوَف "" ولقج آتيشا  49سػرة السؤمشػف 23

يقل: لعّميع بو لع ( ييتجكف بو. قػمو )بشي إسخائيل الكتاب: التػراة. لعميع ييتجكف: لعلّ  
 ييتجكف.

 
 ى َرْبَػٍة ذاِت قخاٍر وَمعيٍغ "" وجعمشا ابَغ مخيَع وأمَُّو آيًة وآويشاىسا إل 50سػرة السؤمشػف  23

يا أنيا : معجدة. آيتو أنو خمق مغ غيخ أب كتكمع في السيج، كآيتابغ مخيع: عيدى. آية 
ة، كيجػز أف يكػف فييسا كاحج : ألف اآليةحسمت مغ غيخ زكج. لع يقل: )آيتيغ(، قاؿ الشحاس

(. 2/779( )معاني القخآف لمشحاس 62مثل قػلو تعالى: "وهللا كرسػلو أحق أف ُيخضػه" )التػبة 
: ما ارتفع مغ األرض. كفي دمذق تػجج ضاحية تدسى الخبػة، كىي مختفعة كذات ماء الخبػة

: عغ ابغ عباس قاؿ يا ىي السقرػدة.كخزخة، يأكؼ إلييا الشاس في الريف لبخكدتيا. كلعم
(. 2/779نيا دمذق. عغ سعيج بغ السديب قاؿ: ىي دمذق )معاني القخآف لمشحاس ُنبِّئُت أ

لمعيػف. كالمفع مذتق مغ العيغ )الجارية، أك  : ماء جار ضاىخقخار: أؼ يدتقخاف فييا. َمعيغ
ع يقل: )كجعمشا السعػنة، أك مغ الساعػف. لع يقل: )كجعمشا عيدى كأمو آية(. ل (، أك مغالباصخة

 (.مخيع كابشيا
 

ُسُل ُكمػا ِمَغ الصيباِت واعَسمػا صالًحا إنِّي بسا تعسمػَف  51سػرة السؤمشػف 23 " يا أيُّيا الخُّ
 عميٌع "
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لجسع : خصاب لجسيع الخسل، أك خصاب لعيدى عميو الدبلـ، خصاب بايا أييا الخسل 
: ما يدتمح، فعمى الػجو . كقيل: الصيباتكالسخاد بو السفخد. الصيبات: أؼ الحبلؿ خبلؼ الخبائث

ي يكػف أمًخا عمى شخيق اإلباحة )الشكت لمسجاشعي األكؿ يكػف أمًخا كاجًبا، كعمى الثان
 باإلنكميدية ك goods: مغ مرصمحات االقتراد اإلسبلمي. كىي تقابل . الصيبات(2/430

biens   ًتعسمػف مغ تعسمػف عميع ا، كليذ كمفع الدمع.بالفخندية. فالمفع يتزسغ معشى ؾيسي :
العسل، كعميع مغ العمع. كالعمع كالعسل حخكفيسا كاحجة كعجد الحخكؼ كاحج، كلكغ تختيبيا 
مختمف في الحخفيغ األخيخيغ. كىشاؾ تخابط بيغ العمع كالعسل، فكل عمع ال يشبشي عميو عسل ال 

قل: )إني عميع بسا ال يشبشي عمى عمع ال يشجح. عميع: فأثيبكع عميو. لع ي يفيج. ككل عسل
 لع يقل: إني بعسمكع عميع. (.تعسمػف 

 
 ًة واحجًة وأنا ربُّكع فاتقػِف "" وإفَّ ىحِه أمُتكع أم 52سػرة السؤمشػف  23

مًة كاحجًة كأنا ربُّكع فاعبجكِف". فاتقػِف: فاتقػني. كفي إف ىحه أمُتكع أ: "92راجع األنبياء  
، فيىحه أمتكع قخاءة: كأفَّ  : محل مفعػؿ لو )مفعػؿ ألجمو(. قاؿ الشحاس: السعشى ، أؼ: كألفَّ

: مشرػبة عمى (. أمةً 2/781يغ كاحج، كىػ اإلسبلـ، فاتقػِف )معاني القخآف كألف ديشكع د
ػف يدسػف الحاؿ قصًعا. كفي قخاءة: كإف ىحه أمَتكع أمٌة بالخفع )معجع القخاءات الحاؿ، كالكػفي

"أمة كاحجة" عمى الخبخ )معاني القخآف لؤلخفر  : عمى البجؿ مغ "ىحه"، ك(، أمَتكع3/335
 : (. األمة2/417
 السمة، أك الجيغ، كىػ قػؿ الحدغ كابغ جخيج، أؼ ديشكع ديغ كاحج.  -
: جساعتكع جساعة كاحجة في الذخيعة التي نربيا لكع، ل: األمة: الجساعة، كالسعشىكقي -
 (. 23مغ الشاس َيدقػف" )القرز  َجَج عميو أمةً كَ لجساعة تدسى أمة، نحػ قػلو تعالى: "كا
كخ بعج أمة" )يػسف كاألمة في غيخ ىحا السكاف: الحيغ، كمشو -  (.45: "كادَّ
يع كاف أمة" )الشحل : الخ كاألمة -  .(120جل العالع السشفخد، نحػ قػلو: "إف إبخـا
لشكت ا( )38مغ الشاس كغيخىع، نحػ قػلو تعالى: "أمٌع أمثالكع" )األنعاـ : القخف كاألمة -

 (.2/431لمسجاشعي 
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 " فتقصَّعػا أمَخىع بيَشيع ُزُبًخا كلُّ ِحْدٍب بسا لَجْييع َفِخُحػَف "  53سػرة السؤمشػف  23

قػا، اختمفػا )بعج أف كانػا أمة كاحجة(. زُبًخا: بزع الباء: كتًبا، عػا أمخىع بيشيع: تفخّ تقصّ  
: قصع (، أؼ96ُزَبخ الحجيج" )الكيف جساعات. كىسا قخاءتاف. قاؿ تعالى: "آتػني : كبفتحيا

. لع ، جسع زبػر: الكتب السشدلةأؼ(، 184الحجيج. كقاؿ أيًزا: "بالبيشات كالدُبخ" )آؿ عسخاف 
ر بسا ػ يقل: )كل حدب بسا لجيو فِخٌح(. لع يقل: )كل حدب فخحػف بسا لجييع(. لع يقل: )كل زب

 ىل في ىحه اآلية تحخيع لؤلحداب؟ (.لجييع فخحػف 
 

 َحْرُىْع في َغسخِتيع حتى حيٍغ "" ف 54ػرة السؤمشػف س 23
 : حتى السػت، أك حتى معخكةذرىع: اتخكيع. غسختيع: جيالتيع، غفمتيع. حتى حيغ 

. بجر، كىحا مغ الػعيج. كىػ كقػلظ  : يا ضالع لظ يـػ
 

ىع بِو ِمغ ماٍؿ وبشيَغ "" أَيحدبػَف أنَّسا  55سػرة السؤمشػف 23  ُنِسجُّ
( في اآلية التالية، كليحا مشع أفَّ ما. لع يقل: )مغ ماؿ ككلج(. تتسة اآلية )خبخ أفَّ أنَّسا:  

 .46لساذا قجـ الساؿ عمى البشيغ؟ انطخ سػرة الكيف  الػقػؼ عمييا في التبلكة.
 

 يع في الخيخاِت بل ال َيذعخوَف "" ُنداِرُع ل 56سػرة السؤمشػف 23
خات! كبشيغ ىػ مغ قبيل مدارعتشا ليع في الخي: أيطشػف أف ما نخزقيع بو مغ ماؿ يعشي 

ا ليذ إال مغ قبيل االستجراج. بل: (. إنيع ال يذعخكف أف ىح2/782)كانطخ معاني القخآف 
ب الجسمة ؼيو غخابة. كأف بل ىع ال يذعخكف أنو استجراج ليع. كتخكي ،: ليذ األمخ كحلظالتقجيخ
أيحدبػف السعشى: دارع ليع بو في الخيخات. أيحدبػف أف ما نسجىع بو مغ ماؿ كبشيغ ن: التقجيخ

: أيحدبػف أف ما نسجىع بو مغ أك في الخيخات!أنشا عشجما نسجىع بساؿ كبشيغ أنشا ندارع ليع 
: أيحدبػف أف ما نسجىع بو مغ ماؿ كبشيغ ي أنشا ندارع ليع في الخيخات. أكماؿ كبشيغ يعش

 .كبل إنيع غافمػف  مدارعة ليع في الخيخات.
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 ىع ِمغ َخذيِة ربِّيع ُمذفقػَف "" إفَّ الحيَغ  57سػرة السؤمشػف  23

ؼ ىع مغ خػؼ ربيع خائفػف. لع يقل: )ىع مذفقػف مغ خذية : خائفػف، ححركف. أأؼ 
 (.ربيع

 
 يَغ ىع بآياِت ربِّيع ُيؤمشػَف "" والح 58سػرة السؤمشػف 23

(، قارْف ىع يؤمشػف بآيات ربيع(. لع يقل: )كالحيغ ىع بآيات ربيع مؤمشػف  كالحيغلع يقل: ) 
 اآلية الدابقة.

 
 لحيَغ ىع بخبِّيع ال ُيذِخكػَف "" وا 59سػرة السؤمشػف 23

 (.لع يقل: )كالحيغ ىع ال يذخكػف بخبيع(. لع يقل: )كالحيغ ىع بخبيع غيخ مذخكيغ 
 

 مٌة أنَّيع إلى ربِّيع راجعػَف "ا آَتػا وقمػُبيع َوجِ " والحيَغ ُيؤتػَف م 60سػرة السؤمشػف  23
ى ربيع فبل : خائفة أنيع راجعػف إلصػف ما أعصػا مغ الرجقات. َكِجمة: يعيؤتػف ما آتػا 

 (.قبل أعساليع. لع يقل: )أنيع راجعػف إلى ربيعتُ 
 

 سابقػَف " " أولئَظ ُيدارعػَف في الخيخاِت وىع ليا 61سػرة السؤمشػف 23
ماؿ كبشيغ  أيحدبػف أنسا نسجىع بو مغ: "56-55ة في السؤمشيغ. قارف اآلية اآليىحه  

". سابقػف: ُيدارعػف كَيدبقػف )ُيداِبقػف كَيدبقػف(. يدارعػف: يجخمػف ندارع ليع في الخيخات
 (.في سباؽ سخعة. لع يقل: )كىع سابقػف ليا

 ".: " ندارع ليع في الخيخات56في اآلية  -
 ".تيدارعػف في الخيخا : "61في اآلية  -

 :ىع ليا سابقػف: ؼيو ثبلثة أقػاؿ
 : أكحى إلييا.(، أؼ5الدلدلة كىع إلييا سابقػف، كسا قاؿ تعالى: "بأف ربظ أكحى ليا" ) -
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 : مغ أجمظ. ا، أك مغ أجل اكتدابيا، كسا تقػؿ: أنا أكـخ فبلًنا لظ، أؼ: مغ أجميأؼ -
، كأنو قاؿ: سبقيع ليا )معاني القخآف لمشحاس الدْبق" دّؿ عمى لسا قاؿ: "كىع ليا سابقػف  -
2/783.) 

شِصُق بالحقِّ وىع ال " وال نكمُِّف نفًدا إال ُوْسَعيا ولجيشا كتاٌب ي 62سػرة السؤمشػف  23
 ُيطمسػَف "

بجأ ديشي كإدارؼ كمالي ميع. : كتاب تحرى ؼيو األعساؿ. كىحا مكسعيا: شاقتيا. كتاب 
 : بشقز ثػاب، أك زيادة عقاب. احج مغ البذخ. ال يطمسػف ك : كتاب أعساؿ لكل كتاب

في اآلية ما يذعخ بأف السدمع ال يكفي أف يبحؿ جيًجا، بل يجب أف يبحؿ كسعو. كعميو أف يػسع 
 ىحا الػسع باستسخار، حتى تدداد شاقتو كيدداد عسمو كثػابو.

 
ِمغ دوِف ذلَظ ىع ليا  أعساؿٌ " بل قمػُبيع في َغْسخٍة ِمغ ىحا وليع  63سػرة السؤمشػف 23

 عاممػَف "
أعساؿ مغ دكف  يغسخ اإلنداف مغ رأسو إلى قجمو. : غفمة. أصل الغسخة الساء الحؼغسخة 

: ىع بيا ل سػًءا مغ الكفخ. ىع ليا عاممػف : أؼ ليع أعساؿ سيئة أخخػ، كإف كانت أقذلظ
 (.شذغمػف، كمغ أجميا ساعػف. لع يقل: )ىع عاممػف ليام
 ".: "فحرىع في غسختيع حتى حيغ54اآلية في  -
 ".: "قمػبيع في غسخة 63في اآلية  -
 

 فييع بالعحاِب إذا ىع َيجأروَف "" حتى إذا أخحنا ُمتخ  64سػرة السؤمشػف  23
: بصخ الشعسة. كىػ أشج مغ التبحيخ، ألنو حالة يؤكؿ إلييا السبحر، فيتػسع في التخؼ 

ألمة أدػ بيا إلى سة كسعة العير. كإذا انتذخ التخؼ في امبلذ الجنيا كشيػاتيا، كتبصخه الشع
الجنيا، أك عحاب  : عحابفخشػف في الجعاء كالتزخع. العحاب: يدتغيثػف، يالفشاء. يجأركف 

 (.ا أخحناىع بالعحاب إذا ىع يجأركف حتى إذاآلخخة. لع يقل: )
 (. 198ك  4/190فجائية )البخىاف : األكلى ضخؼية، كالثانية قاؿ في البخىاف: "إذا"
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إذا حتى الثانية إعادة لؤلكلى. كالتقجيخ: ) : ربسا تكػف األكلى فجائية أيًزا، فتريخأقػؿ 
 (، ؼيكػف األخح كالجأر فجائًيا، كفي كقت كاحج، وهللا أعمع.أخحنا متخفييع بالعحاب جأركا

 :كمثمو قػلو تعالى 
 (.25ذا أنتع تخخجػف" )الخـك ثع إذا دعاكع دعػة مغ األرض إ" -
 (.48ده إذا ىع يدتبذخكف" )الخـك فإذا أصاب بو مغ يذاء مغ عبا" -

 
 ليػـَ إنَّكع مشا ال ُتشَرخوَف "" ال تجأروا ا 65سػرة السؤمشػف 23

: يـػ الؿيامة إذا كاف السقرػد بالعحاب في اآلية الدابقة عحاب اآلخخة. كإذا كاف اليـػ 
أكثخ، كلكغ دكف ججكػ.  وأشج، كسيجأركف ؼيالسقرػد عحاب الجنيا، فالسعشى أف عحاب اآلخخة 

 (.رخكع، كيدتجيب إلى شمبكع. لع يقل: )إنكع ال تشرخكف مشا: ال أحج يشتشرخكف ال 
 

 كشُتع عمى أعقاِبكع تػَشِكرػَف "" قج كانْت آياتي ُتْتَمى عميكع ف 66سػرة السؤمشػف  23
قبل ع عغ الذيء كلع يُ : أحجكاد يقاؿ إال مع لفع العقب. كقيل: نكز: رجع، كال ينكز 

تتمى عمييع فييخبػف مشيا. لع يقل: )فكشتع تشكرػف عمى عميو. السعشى أف آيات هللا كانت 
 (.أعقابكع

 
 دتكبخيَغ بِو سامًخا َتيُجخوَف "" م 67سػرة السؤمشػف  23

ه، أك : أؼ بالبيت الحخاـ أف يطيخ عمييع ؼيو أحج، أك بسحسج أف يصيعػ مدتكبخيغ بو 
: أؼ تقػلػف األقػاؿ و بالميل. الدسخ: الحجيث ليبًل. تيجخكف : سسَّاًرا حػليقبمػه. سامًخا بالقخآف أف

الفاحذة، مغ الصعغ بالقخآف كالشبي كغيخ ذلظ. اآلية فييا غسػض، كلعل السعشى أنيع كانػا 
 يدتكبخكف عغ القخآف، كيزيعػف أكقاتيع في الديخ كالدسخ كاألقػاؿ الفاحذة. 

 
بَُّخوا القػَؿ أـ جاَءىع 68 سػرة السؤمشػف 23  ما لع َيأِت آباَءىع األوليَغ " " أفمع يجَّ
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: آباءىع يجبخكا: يتجبخكا. القػؿ: قػؿ القخآف. جاءىع: ؼيو أؼ القخآف. آباءىع األكليغ 
 لع يقل: )أـ أتاىع(. فأنكخكه! أؼ جاءىع بسا لع يعخفو آباؤىع )السذخكػف( كأججادىع.

 
 " أـ لع َيعِخفػا رسػَليع فيع لُو ُمشِكخوَف "  69سػرة السؤمشػف 23

أـ أنكخكا الخسػؿ ألنو ليذ مشيع، أـ ألنيع لع يعخفػه، ألع يعخفػه مغ قبل بالرجؽ  
عخفو كأنكخه: ضّجاف. ما فائجة قػلو: )فيع  (.ألمانة كاألخبلؽ الدامية! لع يقل: )فيع مشكخكف لوكا

)لع يعخفػا رسػليع(؟ فيع لو مشكخكف: أبًجا. معخفة الخسػؿ فييا مشافع، لو مشكخكف( بعج قػلو: 
تػا السشافع، فاجتسع عمييع كإنكار الخسػؿ ؼيو مزاّر، فمعل السعشى أنيع حققػا السزاّر كفػّ 

 تكمفتاف: تكمفة السزار، كتكمفة فػات السشافع.
 

 قِّ وأكثُخىع لمحقِّ كارىػَف "" أـ يقػلػَف بِو ِجشٌَّة بل جاَءىع بالح 70سػرة السؤمشػف 23
يجئيع بالدحخ أك  : كلعب عغ كل ما سبق. جاءىع بالحق: كمسة إضخاِجشَّة: جشػف. بل 

: أكثخ السذخكيغ. كلكغ قج تشصبق عمى كثيخ مغ الشاس حتى مغ السدمسيغ، بالذعخ. أكثخىع
ألنيع ضيقػا مغ إسبلميع، كربسا جعمػا إسبلميع إسبلًما شكمًيا. كتفيج اآلية أف مغ كخه الحق 

أال تزيع كقتظ كجيجؾ فسغ الرعب، بل مغ السدتحيل، أف تتفاىع معو. فقج يكػف مغ الحكسة 
ىحا شأف األكثخية: كخاىة الحق، فبل تحدف كثيًخا إذا كخه  (.كارىػف لمحقمعو. لع يقل: )كأكثخىع 

 الشاس الحق، ىحا ديجنيع!
 

" ولػ اتَّبَع الحقُّ أىػاَءىع لفدجِت الدسػاُت واألرُض وَمغ فييغَّ بل  71سػرة السؤمشػف  23
 ِخىع فيع عغ ِذْكِخىع ُمعخضػَف "أتيشاىع بِحكْ 

أك الجيغ. السعشى األكؿ ؼيو قػلو: "فتعالى : هللا، أك القخآف، الحق: لفع مذتخؾ قج يخاد بو 
(. السعشى 24: "إنا أرسمشاؾ بالحق" )فاشخ (. السعشى الثاني ؼيو قػلو114شو هللا السمظ الحق" )

. كاألضيخ ىشا ىػ السعشى األكؿ (81الثالث ؼيو قػلو: "جاء الحق كزىق الباشل" )اإلسخاء 
 تححيخ مغ اتباع اليػػ، لسا يؤدؼ إليو مغ فداد كإىبلؾ. (. في اآلية509)السشتخب ص 
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: القخآف، أك كلع تأت مجسػعة في القخآف. الحكخ: بالسفخد، الدسػات: بالجسع. األرض 
ػؿ مشيع كالقخآف بمدانيع. لع يقل: )فيع عشو معخضػف(. لع يقل: )فيع الذخؼ كالشباىة، فالخس

 (.معخضػف عشو
  كاجب كلػ كخه الشاس ذلظ، كإال انتذخ الفداد.تفيج اآلية أف الشصق بالحق  

 
 "ربَِّظ خيٌخ وىػ خيُخ الخازقيَغ " أـ تدأليع َخْخًجا فَخَخاُج  72سػرة السؤمشػف  23

األجخ. كاألصل أف الخخج كالخخاج: كخاء األرض  : ىشا بسعشىلع يقل: فَخْخُج. الخخج 
ألف خخج ربظ خيخ، أؼ ثػاب هللا خيخ مغ (. معشى اآلية: أنت ال تدأليع خخًجا، كالحيػاف )الغمة

األجخ السادؼ الجنيػؼ. كقج يصمق الخخاج في االصصبلح عمى أجخة األرض، إذا كاف السؤجخ 
ىػ الجكلة. كسا قج يصمق عمى مجسػع التكاليف السالية السفخكضة عمى أىل الحمة، أكعمى جسيع 

خاج ألبي يػسف. كالخخج قج يأتي إيخادات الجكلة، كمشو الكتب السؤلفة في ىحا الباب، كالخ
 بسعشى اإلنفاؽ عمى عكذ الجخل.

في اآلية أف اإلنداف قج يصمب الساؿ، كلػ مغ غيخ ِحمِّو، كيطغ أنو بحلظ يخزؽ نفدو،  
ذلظ، فسغ امتشع عغ ماؿ حخاـ أك مذبػه، فإف هللا يخزقو  كيديج دخمو كثخكتو، كلكغ الحق غيخ

اده. كعمى ىحا فكل ماؿ أك أجخ حخمو الذخع ال يأتي كيعػضو، كرزؽ هللا أفزل مغ رزؽ عب
زقو لراحبو بخيخ، بل عمى صاحبو أف ال يصسع ؼيو، كأف يدأؿ هللا مغ رزقو كفزمو. فقج يخ 

: أف مغ شمب الثػاب مغ هللا أعصاه هللا الثػاب كرزقو في الجنيا هللا أفزل كأكثخ. لعل السعشى
 مغ حيث ال يحتدب.
 تدأْليع خخًجا كاسأْؿ ربظ فخخاج ربظ خيخ.لعل تقجيخ اآلية: ال 

 
 َتْجُعػىع إلى صخاٍط ُمدتؿيٍع "" وإنََّظ لَ  73سػرة السؤمشػف 23

: كمغ ثع فيػ أقخب : يا دمحم. الرخاط السدتؿيع: صخاط هللا، شخيق هللا. مدتؿيعإنظ 
متػية الصخؽ إلى الجشة. كالسعشى أف الخزؽ يجب تحريمو بالصخؽ السذخكعة، ال بالصخؽ الس

 كالحيل القبيحة. فسغ تحايل فقج سمظ غيخ الرخاط السدتؿيع. 
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 باآلخخِة عِغ الرخاِط لشاكبػَف "" وإفَّ الحيَغ ال ُيؤمشػَف  74سػرة السؤمشػف  23

لحؼ : أؼ عغ الرخاط السدتؿيع انكب عغ الرخاط: عجؿ عشو، أعخض. عغ الرخاط 
 (. الرخاطذكختو اآلية الدابقة. لع يقل: )لشاكبػف عغ 

 
ػا في شػياِنيع َيعسيػَف " ولػ َرِحْسشاىع وكذْفشا ما ِبيع ِمغ ُضخٍّ لَ  75سػرة السؤمشػف  23 َمجُّ

" 
: أزالو، كأصل الكذف: إزالة الزخّ  سػء الحاؿ، كضج الشفع. كذفَ  :الزخ كالزخر 

: تسادػ. يعسيػف  (. ع فكذفشايخكف، يتخددكف في حيختيع. لع يقل: )كلػ رحسشاى: يتحالغصاء. لجَّ
. لع يقل: )يعسيػف في يحه الخحسة ما بيع مغ ضخّ : كلػ رحسشاىع ككذفشا بلعل التقجيخ

 (.شػيانيع
 

 اُنػا لخبِّيع وما يتزخَّعػَف " " ولقج أخْحناىع بالعحاِب فسا استك 76سػرة السؤمشػف  23
الكػف عمى : ما شمبػا استكانػا: خزعػا، كمشو: السدكيغ. قيل: ىػ مغ الَكْػف، كالسعشى 

زػع. كقيل: ىػ مغ الدكػف )استَكشػا(، إال أف الفتحة أشبعت فشذأت مشيا ألف صفة الخ
 : استكاف، خزع. ع(.  تزخّ 2/433فرار: استكانػا )الشكت لمسجاشعي 

(. لع يقل: )كما استكانػاعػف( عمى الساضي )في اآلية عصف السزارع )يتزخّ  
كما تزخعػا(. لع يقل: )فسا يدتكيشػف لخبيع كما لع يقل: )فسا استكانػا لخبيع (. عػاتزخّ 

 عػف.عػا كما يتزخّ كما تزخّ  التقجيخ: فسا استكانػا كما يدتكيشػف  لعلّ  (.يتزخعػف 
 

 " حتى إذا فتحشا عمييع باًبا ذا عحاٍب شجيٍج إذا ىع ؼيِو ُمْبِمُدػَف " 77سػرة السؤمشػف  23
متحيخكف، حديشػف، يائدػف. أبمذ: ، : ساكتػف، متحدخكف ؼيو: في العحاب. مبمدػف  

: إبميذ. يبجك أف العحاب في ىحه اآلية أشج مغ اآلية الدابقة، انقصع عغ حجتو كسكت. كمشو
 ففي اآلية الدابقة لع يدتكيشػا، كفي ىحه اآلية أبمدػا.
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 " وىػ الحي أنذأ لكُع الدسَع واألبراَر واألفئجَة قميبًل ما َتذكخوَف "  78سػرة السؤمشػف 23

كىػ الحؼ ؼ أنذأ لكع الدسع كالبرخ كالفؤاد(. كلع يقل: )كىػ الحأنذأ: خمق. لع يقل: ) 
 (.أ لكع األسساع كاألبرار كاألفئجة(. لع يقل: )قمسا تذكخكف أنذ

 في ىحه اآلية جاء التختيب:
 الدسع، البرخ، الفؤاد.

 :اآلية التاليةفي  مثموك 
مَّكَّشَّاُكْع ِؼيِو َكَجَعْمَشا َلُيْع َسْسًعا َكَأْبَراًرا َكَأْفِئَجًة َفَسا أَْغَشىَٰ َعْشُيْع َسْسُعُيْع َكاَل َكَلَقْج َمكَّشَّاُىْع ِؼيَسا ِإف )

ا َكاُنػا ِبِو َيْدتَ  ِ َكَحاَؽ ِبِيع مَّ غ َشْيٍء ِإْذ َكاُنػا َيْجَحُجكَف ِبآَياِت َّللاَّ ْيِدُئػَف( َأْبَراُرُىْع َكاَل َأْفِئَجُتُيع مِّ
 .26قاؼ األح
 في آية أخخى:لكغ 

نِذ ۖ َلُيْع ُقُمػٌب الَّ َيْفَقُيػَف ِبَيا َكَلُيْع أَْعُيٌغ الَّ ) َغ اْلِجغِّ َكاإْلِ  َكَلَقْج َذَرْأَنا ِلَجَيشََّع َكِثيًخا مِّ
ـِ َبْل ُىْع  ِئَظ َكاأْلَْنَعا ِئَظ ُىُع ُيْبِرُخكَف ِبَيا َكَلُيْع آَذاٌف الَّ َيْدَسُعػَف ِبَيا ۚ ُأكلََٰ َأَضلُّ ۚ ُأكلََٰ

 .179اْلَغاِفُمػَف( األعخاؼ 

 جاء التختيب:

 القمب، البرخ، الدسع.
 :أقػاؿ السفدخيغ

لع أجج أؼ شيء عشج السفدخيغ، إال ما قالو ابغ عاشػر في آية األعخاؼ، كىػ غيخ 
 .مقشع
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 :ابغ عاشػر في األعخاؼ
عميو اصصبلح القخآف مغ تقجيع ليذ في تقجيع األعيغ عمى اآلذاف مخالفة لسا جخػ "

الدسع عمى البرخ لتذخيف الدسع يتمقى ما أمخ هللا بو كسا تقجـ عشج قػلو تعالى: 
ألف التختيب في  7)ختع هللا عمى قمػبيع كعمى سسعيع كعمى أبرارىع غذاكٌة( البقخة 

آية سػرة األعخاؼ ىحه سمظ شخيق التخقي مغ القمػب التي ىي مقخ السجركات إلى 
 ."ذاف السختبة األكلى في االرتقاءآلاإلدراؾ: األعيغ ثع اآلذاف، فم آالت
*** 

 :ابغ عاشػر في األحقاؼ

 !لع يحكخ شيًئا عغ التختيب
*** 

 !أما جػابي أنا فمع يخصخ في بالي شيء في ىحا حتى اآلف

كالقػؿ بػ: )ال أعمع( أفزل مغ التجاىل، ال سيسا كأف التجاىل قج ال يثيخ الدؤاؿ عشج 
ارغ، ألنو نػع مغ التدتخ كاليخكب. إف اإلفراح عغ الجيل قج يمقى إفراًحا عغ الق

 .العمع. يجب عميشا أف نعمع الشاس ما نجيل، كال نكتفي بسا نعمع

 
 كع في األرِض وإليِو ُتحَذخوَف "" وىػ الحي َذَرأ 79سػرة السؤمشػف  23

 : لمحداب كالجداء. تحذخكف دكاج كالتشاسل. كمشو: الحُّرية. : خمقكع ككثخكع بالذرأكع 
 

 " وىػ الحي ُيحيي وُيسيُت ولُو اختبلُؼ الميِل والشياِر أفبل َتعقمػَف " 80سػرة السؤمشػف 23
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 أفبل تعقمػف: فتؤمشػا. : أؼ يعػد لو كلفعمو سبحانو.كلو اختبلؼ الميل كالشيار 
 

 "  " بل قاُلػا ِمثَل ما قاَؿ األولػفَ  81سػرة السؤمشػف 23
: لع يعتبخكا بكل ىحا، بل قالػا مثل ما قاؿ مغ سبقيع. سيأتي قػليع في اآلية التقجيخ 
 التالية.

 
 ا وِعطاًما أِئشَّا لَسبعػثػَف "" قالػا أِئحا ِمْتشا وكشَّا ُتخابً  82سػرة السؤمشػف 23

 بعث بعج أف صخنا كحلظ!أؼ كيف نُ  
 

 إْف ىحا إال أساشيُخ األوليَغ " قبلُ " لقج ُوعجنا نحُغ وآباؤنا ىحا ِمْغ  83سػرة السؤمشػف  23
بُل إْف ىحا إال أساشيُخ األكليغ" )الشسل لقج ُكعجنا ىحا نحغ كآباؤنا ِمْغ ققارف قػلو تعالى: " 

68 .) 
: أسصػرة. أؼ البعث في نطخىع أسصػرة أك أساشيخ: أكاذيب مدصػرة في كتبيع، جسع 

 خخافة، كليذ حؿيقة.
 

 وَمغ فييا إْف كشُتع َتعمسػَف " لَسِغ األرُض " ُقْل  84سػرة السؤمشػف 23
 (.قل لسغ األرض كما فييالع يقل: ) 

 
 لػَف هلِل قل أفبل َتَحكَّخوَف "" سيقػ  85سػرة السؤمشػف  23

، 2/787معاني القخآف لمشحاس تحكَّخكف: تتحكخكف. يجػز في العخبية: سيقػلػف هللا ) 
 (.التاليةكقارف اآليات 

 
 الدبِع وربُّ العخِش العطيِع " " ُقْل َمغ ربُّ الدسػاِت  86سػرة السؤمشػف 23

 (.ب الدسػاِت الدبع كالعخِش العطيعقل مغ ر لع يقل: ) 
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 يقػلػَف هلِل ُقْل أفبل تتقػَف "" س 87سػرة السؤمشػف 23

  .85"، قارف اآلية في قخاءة: "سيقػلػف هللا 
 

جار عميِو إْف كشتع شيٍء وىػ ُيجيخ وال يُ  " قل َمْغ بيجِه َمَمكػُت كلِّ  88سػرة السؤمشػف  23
 تعمسػَف "   

، كىػ مختز باهلل تعالى، عمى كزف: : صيغة مبالغة بسعشى الُسمظ الػاسع العطيعممكػت 
إف كشتع تعمسػف: جاءت أيزا في  سشع مشو.( كال يُ سشع )يحسيجار عميو: يَ جبخكت. يجيخ كال يُ 

 .84اآلية 
 

 هلِل ُقْل فأنَّى ُتْدَحخوَف " سيقػلػفَ "  89سػرة السؤمشػف  23
خبلؼ الجػاب عغ : لسغ األرض؟ بسيقػلػف : ال إشكاؿ في جػاب الدؤاؿ األكؿ 

بيجه ممكػت؟ الجػاب حدب األصل ىػ: هللا، كىػ : مغ رب الدسػات، مغ الدؤاليغ اآلخخيغ
 (. 3/341، معجع القخاءات 392خحسغ ص فتح القخاءة مغ القخاءات )

" يرػر حكاية حاؿ عشيع، بسعشى أف هللا تعالى يشقل ػابيع في السخات الثبلث: "ل جلع 
بة.  كيسكغ أيًزا تأكيل الجػاب جػابيع حتى كلػ لع يكغ دؾيًقا. كربسا يقع ذلظ مشيع بدبب الـخ

 (.الثاني: )الخبػبية (، كالثالث: )السمكػت ، أك األمخ 
جاء بالجػاب عمى المفع. كمغ قخأ: "سيقػلػف "  "هللاخأ: "سيقػلػف : مغ قكقاؿ الشحاس 

عمى السعشى.  : لديج، عمى المفع، أك زيججاء بو عمى السعشى. كسا يقاؿ: لسغ ىحه الجار؟ ؼيقػؿ
: ديج عمى السعشى. كيجػز في األكلى: زيج عمى المفع، أك لكمغ صاحب ىحه الجار؟ ؼيقػؿ

 (. 85اآلية سيقػلػف هللا )
 : ُتخجعػف، مغ الدحخ، كىػ الكحب ُيخيل إلييع حًقا. ُتدحخكف  
 

 " بل أتيشاُىع بالحقِّ وإنَّيع لكاذبػَف " 90سػرة السؤمشػف 23
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 : بل أتيشاىع بالحق. أتيتشا بالباشل. فقاؿ رًدا عمييع: قالػا كأف ىشاؾ مححكًفا تقجيخه 
 

ِمغ إلٍو إًذا لحىَب كلُّ إلٍو بسا  " ما اتَّخَح هللُا ِمغ ولٍج وما كاَف معوُ  91سػرة السؤمشػف  23
 ٍس سبحاَف هللِا عسَّا يرفػَف " خمَق ولعبل بعُزيع عمى بع

لو بسا خمق، أؼ النفخد بو. يرفػف: يرفػنو. تقجيخه : فمػ كاف معو إلو لحىب كل إ 
 : بعس اآللية.سبحاف: تشدَّه. بعزيع

بيسيشظ، إًذا الرتاب  صوكما كشت تتمػ مغ قبمو مغ كتاب، كال تخكفي مػضع آخخ: " 
 (.48السبصمػف" )العشكبػت 

 (.3/214معشاه: لػ كاف كحلظ الرتاب السبصمػف )البخىاف  
 قػلو: )ما اتخح هللا مغ كلج( ىل يجخل في قػلو: )إذا لحىب كل إلو(؟ ىل الػلج إلو؟ 

 .بعبارة أخخػ، قػلو: )إًذا لحىب كل إلو( تكمع ؼيو عغ اإللو، كلع يتكمع عغ الػلج
 

 ،اعمى امتشاع أف يتخح هللا كلجً  جؿّ إنسا لع يدتقاؿ: " لع يتعخض ليحا إال ابغ عاشػر.لؤلسف 
كانتفاء األعع يقتزي انتفاء  ،ألف ما بعجه أعع مشو ،عشو غغٍ ألف االستجالؿ عمى ما بعجه مُ 

ألف كلج كل مػجػد إنسا يتكػف عمى مثل ماـية  ،فإنو لػ كاف  كلج لكاف األكالد آلية ،األخز
غ كلج فأنا أكؿ العابجيغ: )كسا دؿ عميو قػلو تعالى ،أصمو  :أؼ 81الدخخؼ  (قل إف كاف لمخحسَٰ

و) :لو. كالحىاب في قػلو كعجـ مذاركة غيخه لو  ،مدتعار لبلستقبلؿ بالسحىػب بو (لحىب كل إلَٰ
 ."ؼيو

ه هللا عغ أقػاليع بأف هللا اتخح كلًجا، أك ا يقػلػف، تشدّ سبحاف هللا عسا يرفػف: سبحاف هللا عس
 أشخؾ معو غيخه.

 
 الذيادِة فتعالى عسا ُيذِخكػَف "" عالِع الغيِب و  92سػرة السؤمشػف 23
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: ىشا خبلؼ الغيب، بسعشى الذيادة الجبللة في اآلية الدابقة. السع: صفة مجخكرة عالعِ  
عالُع، خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ.  :قخاءةػ الحزػر مع السذاىجة. كفي الذيػد، كى

 عغ الذخيظ كالػلج.هللا : يذخكػنو بو. أؼ تشدَّه يذخكػف 
 

 إمَّا ُتِخيشِّي ما ُيػَعجوَف " " ُقْل ربِّ  93سػرة السؤمشػف 23
 إف أريتشي ما يػعجكف بو مغ العحاب في الجنيا. التتسة في اآلية التالية. قل: يا دمحم.  

 
  تجعْمشي في القػـِ الطالسيَغ "" ربِّ فبل 94السؤمشػف سػرة 23

تخكيب الرمة بيغ  مشي في القـػ الطالسيغ.إف أريتشي ما يػعجكف بو مغ العحاب فبل تجع 
(. قج يكػف السخء فييع كال الطالسيغ: الكافخيغ. لع يقل: )مع القـػ الطالسيغ اآليتيغ ؼيو صعػبة.

 تزخعو إلى ربو. : كخرىا مبالغة فيبِّ يكػف معيع. ر 
 

 " وإنَّا عمى أْف ُنِخَيَظ ما َنِعُجىع لقادروَف " 95سػرة السؤمشػف 23
 (.َف عمى أْف ُنِخَيَظ ما َنِعُجىعكإنَّا لقادرك لع يقل: ) 

 
 ديئَة نحُغ أعمُع بسا َيِرفػَف "" ادفْع بالتي ىي أحدُغ ال 96سػرة السؤمشػف 23

 و. ػنو، يقػلػن: يرفمغ الحدشة. يرفػف بل بسا ىػ أحدغ ادفع الديئة بالحدشة،  
 

 ػُذ بَظ ِمغ ىَسداِت الذياشيِغ "" وُقْل ربِّ أع 97سػرة السؤمشػف  23
: ندغات، بجشابظ كأحتسي بظ كأستعيغ. ىسدات: ألتجئ إليظ كألػذ أعػذ بظكقل: يا دمحم.  

بالديئة، بل بسا كساكس. يبجك أف معشى اآلية أف الذياشيغ تػسػس لئلنداف أف يجفع الديئة 
 ىػ أسػأ مغ الديئة.

 
 وأعػذ بَظ ربِّ أْف َيحُزخوِف " " 98سػرة السؤمشػف  23
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: يحزخكني، أؼ أف تحزخني الجغ، كشاية عغ الجشػف. كىشا يدتعيح مغ يحزخكف  
شيء ىػ أخصخ مسا يدتعيح بو في اآلية الدابقة. ففي اآلية الدابقة ىسدات، كفي الثانية 

 حزػر!
 

 ىُع السػُت قاَؿ ربِّ ارجعػِف " " حتى إذا جاَء أحجَ  99السؤمشػف سػرة  23
كىػ هللا، كإما خصاب لمسبلئكة  (، كىحا إما لتعطيع السخاشب،لع يقل: )ربِّ ارِجْعغِ  

أرػ أف الثاني ال كجو لو. لع يقل: (. 184، كدفع إيياـ االضصخاب ص 352 أنسػذج ص)
 (.)جاء السػُت أحَجىع

 
" لعمِّي أعسُل صالًحا ؼيسا تخكُت َكبلَّ إنَّيا كمسٌة ىػ قائُميا وِمغ  100سػرة السؤمشػف  23

 وراِئيع َبْخَزٌخ إلى يػـِ ُيْبَعثػَف " 
 

 : مجخد كمسة. كليذ السخادعخضت عشو كرفزتو. كمسة ىػ قائميا: تخكتو، أؼ أ تخكت 
: حاجد بيغ شيئيغ، كىػ خصابو. بخزخ أؼ: فبلف ألقى كمستو، كمسة كاحجة، بل جسمة كبلـ. نقػؿ

خة. فبل يدتصيعػف الخجػع. لع يقل: )كمغ كرائو بخزخ إلى يـػ يبعث(. لع ىشا بيغ الجنيا كاآلخ
 (.يقل: )إلى اليػـ الحؼ يبعثػف ؼيو

 
 " فإذا ُنِفَخ في الرػِر فبل أنداَب بيَشيع يػمئٍح وال َيتداءلػَف " 101سػرة السؤمشػف  23

 (.25الصػر : "كأقبل بعزيع عمى بعس يتداءلػف" )مػضع آخخ كفي 
، فاألمخ يختمف ليذ في ىحا تشاقس، ألف يـػ الؿيامة يـػ شػيل كؼيو مػاقف مختمفة 

، كانطخ معاني 353ك  277ك  213ك 194ك 142ك  134أنسػذج ص باختبلؼ السػقف )
، ألنو يذخح آية حيث نقل كبلًما عغ ابغ عباس كلكغ يبجك أنو ناقز 2/789القخآف لمشحاس 

: يدأؿ بعزيع بعًزا. فيع ال كال يذخح األخخػ(. ال أنداب: ال قخابات تشفعيع. يتداءلػف 
 : كال يتداءلػف عشيا.حج مذغػؿ بشفدو. كقج يكػف السعشىيتداءلػف ألف كل كا
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 زيشُو فأولئَظ ىُع الُسفِمحػَف "" فَسغ ثقمْت مػا 102سػرة السؤمشػف 23

و كفة األعساؿ الرالحة. السفمحػف: الفائدكف بالجشة. لع يقل: ؼي: رجحت ثقمت مػازيشو 
لع يقل: )في الجشة  لع يقل: فيع مفمحػف. )فسغ ثقمت مػازيشو فيػ السفمح( أك )فيحا ىػ السفمح(.

 قارْف اآلية التالية. (،خالجكف 
 

جيشَع  نفَديع في" وَمغ خفَّْت مػازيُشُو فأولئَظ الحيَغ خِدخوا أ 103سػرة السؤمشػف 23
 خالجوَف "
لع  يحا الحؼ خدخ نفدو في جيشع خالٌج(. لع يقل: )فأكلئظ ىع الخاسخكف(.فلع يقل: ) 

كلع يقل: )في جيشع خالجيغ(. لعل التقجيخ: كىع في جيشع  يقل: فيع الحيغ خدخكا أنفديع.
 : ثبلثة حخكؼ مذتخكة، لكغ عكذ فييا حخفاف، لمتعاكذ بيغخالجكف. الحع )الجشة( ك)جيشع(

 الجشة كجيشع.
 

 الشاُر وىع فييا كاِلحػَف " َىيعُ " َتْمَفُح وجػ  104سػرة السؤمشػف  23
تقمرت شفتاه عغ أسشانو. الُكمػح: تكذيخ في  : مغتمفح: تزخب، تريب. الكالح 

 فييا: في الشار. (.عبػس. لع يقل: )تمفُح الشاُر كجػَىيع
 

بػَف "عميكع فكشُتع بيا تُ " أَلْع تكْغ آياتي ُتتمى  105سػرة السؤمشػف 23  َكحِّ
بػَف بيا   (.لع يقل: )فكشتع ُتَكحِّ

 
 ْقػُتشا وكشَّا قػًما ضالِّيَغ "" قالػا ربَّشا َغَمبْت عميشا ِش  106سػرة السؤمشػف 23

: أياـ الجيل ا، سػء حطشا. كفي عرخنا ىحا يقاؿ: أياـ الذقاكة. أؼ: شقاكتششقػتشا 
 مشو االعتحار كاالعتخاؼ.كارتكاب السعاصي. كبلميع يخاد 
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 ا فإْف ُعْجنا فإنَّا ضالسػَف " " ربَّشا أْخِخْجشا مشي 107سػرة السؤمشػف 23
: كافخكف ندتحق (. عجنا: إلى ما كشا عميو. ضالسػف 104مشيا: مغ الشار )راجع اآلية  
 الشار.

 
 اْخَدؤوا فييا وال ُتكمِّسػِف" " قاؿَ  108سػرة السؤمشػف  23

 سػني. ال اعتحار كال رجػع. كمّ : تُ سػفِ كمّ كا، اندجخكا. تُ جُ : اْبعُ اخدؤكا 
 

ارَحْسشا " إنَُّو كاَف فخيٌق ِمغ ِعبادي َيقػلػَف ربَّشا آمشَّا فاغِفْخ لشا و  109سػرة السؤمشػف 23
 وأنَت خيُخ الخاحسيَغ "

 ىحا فخيق السؤمشيغ.  
 

 أنَدػكع ِذْكخي وكشُتع مشيع َتزحكػَف "" فاتَّخْحُتسػىع ِسْخِخيِّا حتى  110سػرة السؤمشػف  23
، كىع ضعفاء السدمسيغ، مغ أمثاؿ 109: أؼ الفخيق الحؼ كرد ذكخه في اآلية اتخحتسػىع 

يل كأصحابو يدتيدئػف بيع. سخخًيا: قخغ بزع الديغ اب كصييب الحيغ كاف أبػ جببلؿ كخبّ 
مغ الدخخة كاالستعباد،  : بالزعككدخىا، كقيل: ىسا لغتاف بسعشى كاحج: مغ الدخخية. كقيل

)ككشتع تزحكػف   : الحكخ ذكخ هللا، أك القخآف. لع يقلكدخ مغ الدخخية كاالستيداء. ذكخؼ كبال
: انذغمتع باالستيداء كػف. سخخية مع الزحظ. معشى اآلية(، أؼ عمييع. تدخخكف كتزحمشيع

 لع يقل: حتى نديتع ذكخؼ. بالسؤمشيغ عغ اإليساف.
 

 ا صبُخوا أنَّيع ىُع الفائدوَف "" إنِّي جَديُتيُع اليػـَ بس 111سػرة السؤمشػف 23
عمى االستئشاؼ. أما : إنيع، بسا صبخكا: بدبب صبخىع. الفائدكف: بالجشة. كفي قخاءة 
 "."جديتيع :" فعمى أنيا مفعػؿ ثاف لػأنيعقخاءة "

 
 لبثُتع في األرِض عجَد ِسشيَغ " " قاَؿ كع 112سػرة السؤمشػف 23
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. كفي قخاءة: ُقْل كع لبثتع. لع يقل: )كع سشة لبثتع في األرض(. كع هللا لمكافخيغ: قاؿ قاؿ 
: مزاؼ عجد: تسييد مشرػب. سشيغ لع يقل: كع لبثتع في األرض مغ سشيغ. سشة عسختع فييا.

 (.11عمى آذانيع في الكيف سشيغ عجًدا" )الكيف  فزخبشاإليو مجخكر. في مػضع آخخ: "
 

يَغ " " 113سػرة السؤمشػف 23  قاُلػا لِبْثشا يػًما أو بعَس يػـٍ فاسأِؿ العادِّ
 

يغ  اب، أىل التخرز بالعجّ العادِّ كالحداب كاإلحراء. في مػضع  : الحاسبيغ أك الُحدَّ
" )البقخة فأماتو هللا مائَة عاـ ثع بعثو قاؿ كع لبآخخ: " (، 259ثَت قاؿ لبثُت يػًما أك بعَس يـػ

" ) تع قالػاقاؿ قائل مشيع كع لبث" :  (.19كيف اللبثشا يػًما أك بعس يـػ يػما أك بعس يـػ
.  أك: يػًما عمى األكثخ. بعزيع قالػا: يػًما، كبعزيع قالػا: بعس يـػ

 
 " قاَؿ إْف لِبْثُتع إال قميبًل لػ أنَّكع كشُتع َتعمسػَف " 114سػرة السؤمشػف 23

 
إال  دألػف مغ يعمع مغ الخبخاء.: ما. ال أنتع تعمسػف كال تكفي قخاءة: ُقْل إْف لبثتع. إفْ  

الجنيا محجكدة كاآلخخة غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى البلمحجكد صفخ. أما  قميبًل: في الجنيا.
 (.خصاب ليع عمى قجر عقػليع. لع يقل: )لػ كشتع تعمسػف القميل فيػ 

 
 وأنَّكع إليشا ال ُتْخَجُعػَف " " أفحِدْبُتع أنَّسا خمقشاكع َعبًثا 115سػرة السؤمشػف 23

أفحدبتع أنَّشا خمقشاكع َعبًثا(. عبًثا: لعًبا كتدمية. لع يقل: )كأنكع ال ُتخجعػف لع يقل: ) 
 (. إليشا

 
 " فتعالى هللُا الَسِمُظ الحقُّ ال إلَو إال ىػ ربُّ العخِش الكخيِع " 116سػرة السؤمشػف 23
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". كفي "العخش :: صفة لػأؼ: زائل. الكخيعالسمظ الحق: ممكو حق كممظ غيخه باشل،  
كفي مػضع آخخ: "رب  86(. في اآلية 3/348)معجع القخاءات  قخاءة بالزع، صفة لمخبّ 

 (. 26، الشسل 129التػبة " )العخش العطيع
 

 " وَمغ َيْجُع مع هللِا إلًيا آخَخ ال ُبخىاَف لُو بِو فإنَّسا ِحداُبُو عشَج ربِّوِ  117سػرة السؤمشػف 23
 إنَُّو ال ُيفِمُح الكافخوَف "

: مغ ُيذِخْؾ باهلل "مغ" التي تجـد فعميغ. كقػلظ :: يجعػ، كلكشيا جدمت بػَيْجُع: أصميا 
: زيادة ا آخخ فيػ كافخ. ال بخىاف لو بو: مغ يجُع مع هللا إليً هللا في جيشع. معشى اآليةيجِخْمو 

حدابو عشج ربو(. لع يقل:  . لع يقل: )فإفّ إلًيا آخخ لو ؼيو بخىاف بياف. ال يخاد مشيا أف ىشاؾ
 (. )إنو ال يفمح الكافخ( أك )إنو ال يفمح

 
 واْرَحْع وأنَت خيُخ الخاحسيَغ "" وُقْل ربِّ اْغِفْخ  118سػرة السؤمشػف 23

خ لشا كارحسشا كأنت إنو كاف فخيق مغ عبادؼ يقػلػف ربشا آمشا فاغف: "109قارف اآلية  
لعل التقجيخ: كأنت  (.اجعمشا مغ ىحا الفخيق. لع يقل: )كأنت خيخ الغافخيغيع ". المخيخ الخاحيسغ

 خيخ الغافخيغ كخيخ الخاحسيغ.
*** 
 / سػرة الشػر    24
 " سػرٌة أندْلشاىا وفخْضشاىا وأندْلشا فييا آياٍت بيشاٍت لعمَّكع َتَحكَّخوَف "  1سػرة الشػر  24

مغ سػر البشاء، أؼ ارتفاعو. كقيل: : سسيت كحلظ الرتفاعيا في الشفػس، مأخػذة سػرة 
 : الدػرة: القصعة مغ القخآف. كقيل: الدػرة: الذخؼ كالجبللة. قاؿ الشابغة

 ألع تَخ أفَّ هللا أعصاَؾ ُسػرًة     َتخػ كلَّ َمْمػٍظ دكنيا يتحبحبُ      
 إذا شمعْت لع يبُج مشيغَّ كػكبُ  ألنظ شسٌذ كالسمػُؾ كػاكٌب               

بتجأ : ىحه سػرة. كال يجػز أف تكػف مبتجأ ألنيا نكخة، كال يسػرة: خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه
ببل خبخ، ىحا قػؿ " صفة ليا بقي السبتجأ بالشكخة حتى تػصف، كإف جعمت: "أندلشاىا كفخضشاىا
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مشا فييا : فرَّ حكاميا عميكع. كقيل(. فخضشاىا: أكجبشا أ2/437أكثخ العمساء )الشكت لمسجاشعي 
شكت لمسجاشعي كحا، أؼ: جعمت لو نريًبا مشو )الفخائس مختمفة، كسا تقػؿ: فخضت لو 

 تّحكخكف: تتحكخكف. (. ىحه اآلية تجؿ عمى عشاية زائجة بيحه الدػرة.2/436
 

تأخْحكع بيسا رأفٌة في  " الدانيُة والداني فاْجِمجوا كلَّ واحٍج مشيسا مائَة َجمجٍة وال 2سػرة الشػر 24
  ديِغ هللِا إْف كشُتع تؤمشػَف باهلِل واليػـِ اآلخِخ وْليذيْج عحاَبيسا شائفٌة ِمَغ الُسؤمشيَغ "

ا، كىػ قػؿ قتادة : ثبلثة فراعجً ف فراعًجا، كىػ قػؿ عكخمة. كقيل: رجبلشائفة 
(. كال تأخحكع بيسا 2/436كالدىخؼ. كقيل: أقمو أربعة، كىػ قػؿ ابغ زيج )الشكت لمسجاشعي 

: اليـػ نذيج مصالبات بيحه الخأفة مغ ىشا كىشاؾ، ككأف ىشاؾ ميبًل لمخأفة بالجاني أكثخ مغ رأفة
السجشي عميو! كأف الجشاة ىع الحيغ يحكسػف العالع كيزعػف لو الجساتيخ كالقػانيغ كالشطع! 

اشفة. لع يقل: )الداني الع فالخأفة بالجاني قج تأتي مغ الخبث، كقج تأتي مغ الجيل كسيصخة
الدنا  (. لعل تقجيع الدانية عمى الداني ألف الدنا مشيا أكثخ معّخة كأكثخ ضخًرا. الحع حجكالدانية
غ كصػؿ الزخب إلى الِجمج. لع (. الَجمج مأخػذ م4)انطخ اآلية  80جمجة، كحج القحؼ  100

: كالدارؽ كالدارقة 38ة السائجة اآلية راجع سػر (. يقل: )فاجمجكىسا مائة جمجة(. لع يقل: )اْجِمجكا
 فاقصعػا أيجييسا.

 (. ع يقل: )رأفة بيسال
 

 " الداني ال َيْشِكُح إال زانيًة أو مذخكًة والدانيُة ال َيشِكُحيا إال زاٍف أو ُمذِخؾٌ  3سػرة الشػر 24
ـَ ذلَظ عمى الُسؤمشيَغ "  وُحخِّ

(؟ انطخ تفديخ ابغ عاشػر يعسمة خبخ، أـ خبخ في معشى الشيي )خبخ أـ تذخ ىل الج 
. يفيع مغ اآلية أف الداني ال يجػز أف يشكح مؤمشة، كأف الدانية ال يجػز أف يشكحيا 18/154

 مؤمغ. ىل يفيع مغ اآلية أيًزا أف الداني كالدانية ال يشعقج بيشيسا نكاح بعج الدنا؟ 
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بأربعِة ُشَيجاَء فاْجِمُجوىع ثسانيَغ " والحيَغ َيْخُمػَف الُسْحَرشاِت ثع لع يأُتػا  4سػرة الشػر 24
 أبًجا وأولئَظ ىُع الفاسقػَف " َجمجًة وال َتقبمػا ليع شيادةً 

 
تدكجات أك غيخ متدكجات. : ميخمػف: يقحفػف. السحرشات: العؽيفات، الذخيفات 

: الحيغ القخآف بسعشى الستدكجات. لع يقل: )ثع ال يأتػف(. السقرػد : قج تأتي فيالسحرشات
(. 2/796غ قبل )معاني القخآف لمشحاس يخمػنيغ بالدنا، كلكشو ححؼ الدنا، ألنو جاء ذكخه م

: معشى ذلظ لػ أف أحًجا رأػ فبلنة تدني، كلع يدتصع أف يأتي بأربعة شيجاء، يسكغ أربعة شيجاء
القاذؼ، كيقاـ عميو أف يكػف ىػ أحجىع، كقاؿ عغ فبلنة ىحه إنيا زانية، فإنو يعّج في حكع 

كانطخ معاني ، 3قارف آية الشداء كاحج مشيع ) : فاجمجكا كلحج. لع يقل: )اجمجكىع(. لع يقلال
: ألف كال تقبمػا ليع شيادةفاجمجكىع: التقجيخ: إذا رمػا فاجمجكىع. (. 1/226القخآف لؤلخفر 

(، قارف اجمجكا كل كاحج مشيع ثسانيغ جمجةفزكر في قزية حداسة جًجا. لع يقل: ) القاذؼ شاىج
إقامة حج القحؼ . يفيع مغ اآلية أف اتياـ مؤمشة بالدنا دكف كجػد أربعة شيػد مغ شانو 2آلية ا

(، حتى لػ كاف صادًقا. فاالتياـ بالدنا أمخ خصيخ تصمب ؼيو عمى مغ اتيسيا )كرفس شيادتو
)راجع اآلية  100جمجة، كحج الدنا  80القحؼ  شيادة أربعة شيػد، ال شاىجيغ فقط. الحع حج

مب كسقػشو : أنو مغ حقػؽ اآلدمييغ، لػجػبو بالص(. كفي حج القحؼ ثبلثة أقاكيل: األكؿ2
: أنيع مغ الحقػؽ السذتخكة. بالعفػ، كالثاني: أنو مغ حقػؽ هللا )مغ حقػؽ السجتسع(، كالثالث

عّجؼ السعّخة إلى األىل كالشدل ؼ بالدنا مغ تكلع َيجعل في القحؼ بغيخ الدنا حًجا لسا في القح
 (.3/110)تفديخ الساكردؼ 

 
 " إال الحيَغ تاُبػا ِمغ بعِج ذلَظ وأصَمُحػا فإفَّ هللَا َغفػٌر رحيٌع "  5سػرة الشػر 24

 لع يقل: فإف هللا يغفخ ليع كيخحسيع.. (3راجع اآلية )أؼ إف القاذفيغ تقبل تػبتيع.  
 

حيَغ َيخُمػف أزواَجيع ولع يكْغ ليع شيجاُء إال أنفُديع فذيادُة أحِجىع " وال 6سػرة الشػر 24
 لِسَغ الرادقيَغ "أربُع شياداٍت باهلِل إنَُّو 
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ىحه اآلية تعالج حالة الدكج الحؼ رأػ زكجتو تدني، كليذ لجيو شيػد، فالػضع ىشا أف  
. كىػ الذيجاء األربعةمخكد الدكج بالشدبة لمدكجة مخكد حداس، كبالسقابل ىشاؾ مبجأ عاـ 

أصمو مغ : َيقحفػف بالدنا. كىػ مغ الخمي بالمداف، ك فكيف حلَّ القخآف ىحه السدألة؟ َيخمػف 
: زكجاتيع. أؼ إذا رأػ زكجتو تدني كلع يدتصع أف يأتي بأربعة شيجاء الخمي بالحجارة. أزكاجيع

أربع شيادات، أؼ أربعة ، مغ السسكغ أف يذيج عمييا أربع مخات، تعّج بسثابة 4كسا في اآلية 
شيػد، شخط أف يقدع في كل مخة بأنو صادؽ. فالدكج بالشدبة لدكجتو لو حكع خاص ؼيسا يتعمق 

 بدناىا.
 

 عميِو إْف كاَف ِمَغ الكاذبيَغ "" والخامدُة أفَّ لعشَة هللِا  7سػرة الشػر 24
 في السخة الخامدة يمعغ نفدو إف كاف كاذًبا. 

 
 باهلِل إنَُّو لِسَغ الكاذبيَغ "َرُأ عشيا العحاَب أْف تذيَج أربَع شياداٍت " وَيجْ  8سػرة الشػر  24

(. أؼ تدتصيع الدكجة أف تتفادػ عقػبة الدنا حاب: العقػبة )عقػبة الدنا: يجفع. العيجرأ 
بأف تذيج بالسقابل أربع شيادات، أربع مخات، مع القَدع، بأف زكجيا كاذب. السعشى لػ شيجت 

عمييا العقػبة في الجنيا، كلكغ ستقع عمييا عقػبة اآلخخة، ألنيا زنت ككحبت.  كاذبة لسا كقعت
الدكجة  (، أك ترجؽيغ أف يرجؽ الدكج كتحّج الدكجة )حّج الدناالحع السدالة ىشا ال تجكر ب

(، بل تجكر بيغ أف تعتخؼ الدكجة كيقاـ عمييا حّج الدنا، أك ال تعتخؼ كيحّج الدكج )حّج القحؼ
حّج، دكف أف يتختب عمى ذلظ كقػع الدكج في حّج القحؼ. فكبلىسا في الحالة كتشجػ مغ ال

 األخيخة يشجػ مغ الحّج. 
 

 مييا إْف كاَف ِمَغ الرادقيَغ " " والخامدَة أفَّ غزَب هللِا ع 9سػرة الشػر 24
. ىشاؾ اختبلؼ في محل اإلعخاب. خامدة الدكج 7(. قارف اآلية لع يقل: )كالخامدةُ  
كخامدة الدكجة غزب. ىحه العسمية بيغ الدكجيغ تدسى السبلعشة أك المعاف، كأف كبًل لعشة، 

عبلج السدألة  مشيسا يمعغ اآلخخ، الدكج يمعشيا ألنيا زنت، كىي تمعشو ألنو يقحفيا. يبلحع أف
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(، كمغ الستعدخ، إف لع يكغ مغ الستعحر، نطخ لفع الحكيع في اآلية التاليةاعبلج دقيق كحكيع )
 صخ في باؿ نبي أك بذخ.أف يخ

 
  تػَّاٌب حكيٌع "" ولػال فزُل هللِا عميكع ورحسُتُو وأفَّ هللاَ  10سػرة الشػر 24

. جػابيا مححكؼ تقجيخه: لمتحلػال  مػجػد في كبلـ  : ليمكتع. كمثل ىحازيس كالمـػ
: لػال كحا تخيمػا ماذا سيحّل بكع. أؼ لػال حكع المعاف ليمكتع. أؼ لػجب حج العخب، فكأنو قاؿ

القحؼ عمى الدكج، كحج الدنا عمى الدكجة، كقج يكػف الدكج صادًقا، كتكػف الدكجة راغبة في 
الدتخ. فكل مشيسا يجفع عغ نفدو شيادة اآلخخ ؼيو. فذيادة الدكج تػجب حج الدنا عمى 

 تجفع عشيا الحج، دكف أف تػقع الدكج في حج القحؼ. الدكجة، كشيادة الدكجة 
 إعخاب: 

حخؼ امتشاع لػجػد، ك)َفْزل( مبتجأ، كخبخه مححكؼ تقجيخه لػال: ، استئشاؼية)كلػال(: الػاك 
 : ليَمْكتع، )كأفَّ هللا تػاب( :تقجيخه ,كجػاب الذخط مححكؼجار كمجخكر، مػجػد، )عميكع( 

 التقجيخ: كلػال أف هللا تػاب حكيع. .(معصػؼ عمى السرجر )َفْزل
 

" إفَّ الحيَغ جاؤوا باإلفِظ ُعْربٌة مشكع ال َتحَدبػُه شخِّا لكع بل ىػ خيٌخ  11سػرة الشػر  24
  ْبَخُه مشيع لُو عحاٌب عطيٌع " لكع لكلِّ امخٍئ مشيع ما اكتدَب ِمَغ اإلثِع والحي تػلَّى كِ 

، أك قحؼ هللا كرسػلو، أك عمى القخآف : الكحب الفاحر الؿبح، كالكحب عمىاإلفظ 
قرة عائذة في اإلفظ تذبو قرة مخيع في كالدة السديح. (. 57السحرشات )الفخكؽ ص 

 .27سػرة مخيع ( مخيُع لقج جئِت شيًئا َفػِخيِّا فأتْت بِو قػَميا تحسُمُو قالػا يا)
مغ الحادثة، : ما ىحا الخيخ؟ الخيخ ىػ الجركس السدتفادة عربة: جساعة. ىػ خيخ لكع

: جداء ما اكتدب. أؼ لكل مشيع ذكخىا في اآليات التالية. ِكْبخه: معطسو. ما اكتدبأتي يكس
: مدصح بغ أثاثة. ج هللا بغ سمػؿ رأس الشفاؽ، كقيلخه جداؤه أعطع. كىػ عبجداؤه، كمغ تػلى كبْ 

بلؼ مقجار اإلثع السختكب. لع يقل: )إف الحيغ ارتكبػا يدتفاد مغ اآلية أف العقاب يختمف باخت
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زرعت ؼيو قرتيغ: قرة اإلفظ، كقرة كعب  )نكت القخآف( . أكؿ ما بجأت بيحا التفديخ(اإلفظ
 فػا.بغ مالظ أحج الثبلثة الحيغ خمّ 

 
 قرة اإلفظ:

أقخع  : كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إذا أراد سفًخاقالت رضي هللا عشيا عغ عائذة 
فمسا كانت غدكة بشي السرصِمق أقخع بيغ ندائو،  .خخج سيسيا خخج بيا معو بيغ ندائو، فأيتيغّ 

 معو، فخخج بي رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع.  كسا كاف يرشع، فخخج سيسي عمييغّ 
(، و بمغة مغ الصعاـ إلى كقت الغجاءما ؼياء إذ ذاؾ إنسا يأكمغ الُعمَػق ): ككاف الشدقالت 

ل لي بعيخؼ جمدت في َىْػدجي )قبتي عمى ضيخ َييِػْجيغَّ المحُع فيثقمغ. ككشت إذا رُ لع  حِّ
مػف لي كيحسمػنشي، ؼيأخحكف بأسفل اليػدج، فيخفعػنو، البعيخ (، ثع يأتي القػـ الحيغ ُيَخحِّ

 ؼيزعػنو عمى ضيخ البعيخ، ؼيذّجكنو بحبالو، ثع يأخحكف بخأس البعيخ، فيشصمقػف بو.
و قافبًل، حتى إذا كاف  : فمساقالت  فخغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع مغ سفخه ذلظ، كجَّ

ف في الشاس بالخحيل، فارتحل الشاس، اًل، ؼبات بو بعس الميل، ثع أذّ قخيًبا مغ السجيشة ندؿ مشد 
كفي عشقي ِعقػْج لي، ؼيو َجْدع )خخز( ضػَفار )مجيشة باليسغ قخب كخخجت لبعس حاجتي، 

ألتسدو في عشقي،  غت اندلَّ مغ عشقي كال أدرؼ، فمسا رجعت إلى الخحل ذىبتُ (، فمسا فخ صشعاء
إليو، فالتسدتو حتى  إلى مكاني الحؼ ذىبتُ  فمع أججه، كقج أخح الشاس في الخحيل، فخجعتُ 

مػف لي البعيخ، كقج فخغػا مغ رحمتو، فأخحكا  كججتو، كجاء القـػ خبلفي، الحيغ كانػا يخحِّ
ي ؼيو، ثع أخحكا بخأس البعيخ، فانصمقػا بو، فخجعت إلى العدكخ كما ؼيو اليػدج، كىع يطشػف أن

 مغ داعٍ  كال مجيب، قج انصمق الشاس.
لػ قج افتػُقجت لُخجع إلي.  أف في مكاني، كعخفتُ  بجمبابي، ثع اضصجعتُ  : فتمففتُ قالت 

مػَسي، كقج قالت كاف تخمف عغ : ؼوهللا إني لسزصجعة إذ مخَّ بي صفػاف بغ السعصػَّل الدُّ
(، فمع َيبِػْت مع الشاس، فخأػ يمتقط ما يدقط مغ متاع السدمسيغ كافعس حاجتو )العدكخ لب

: زخب عميشا الحجاب، فمسا رآني قاؿ، كقج كاف يخاني قبل أف يُ سػادؼ، فأقبل حتى كقف عميّ 
(! كأنا متمففة رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع )امخأتو في اليػدج إنا  كإنا إليو راجعػف، ضعيشة
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خ سا كمستو، ثع قخَّب البعيخ، فقاؿ: اركبي، كاستأخَ : فهللا؟ قالت يخحسظِ  ثيابي، قاؿ: ما خمػَّفظِ  في
، كأخح بخأس البعيخ، فانصمق سخيًعا، يصمب الشاس، ؼوهللا ما أدركشا الشاس، : فخكبتُ عشي، قالت

اإلفظ ما  يقػد بي، فقاؿ أىلكما افتقجت حتى أصبحت، كندؿ الشاس، فمسا اشسأنػا شمع الخجل 
 ( العدكخ، كوهللا ما أعمع بذيء مغ ذلظ.قالػا، فارتعج )اضصخب

ثع قجمشا السجيشة، فمع ألبث أف اشتكيت شكػػ شجيجة، كال يبمغشي مغ ذلظ شيء. كقج  
ال يحكخكف لي مشو قميبًل كال  انتيى الحجيث إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، كإلى أبػؼّ 

 مغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بعس لصفو بي، كشت إذا اشتكيتُ  إال أني قج أنكختُ كثيًخا، 
شو. كاف إذا دخل عمي ذلظ م رحسشي، كلصف بي، فمع يفعل ذلظ بي في شكػاؼ تمظ! فأنكختُ 

 : كيف ِتيكع؟ ال يديج عمى ذلظ!  ضشي، قاؿ( تسخّ ي )أـ ركماف، زيشب بشت عبج ُدىسافكعشجؼ أمّ 
: لػ مغ جفائو لي ما رأيتُ  ، حيغ رأيتُ : يا رسػؿ هللاتُ في نفدي، فقم كججتُ : حتى قالت 

إلى أمي، كال عمع لي  : فانتقمتُ . قالتي، فسخَّضتشي؟ قاؿ: ال عميظِ إلى أمّ  فانتقمتُ لي،  أذنتَ 
مغ كجعي بعج بزع كعذخيغ ليمة! ككشا قػًما عخًبا، ال نتخح في  بذيء مسا كاف، حتى نػَِقيتُ 

الُكشُػَف التي تتخحىا األعاجع، نعافيا كنكخىيا، إنسا كشا نحىب في فػُدح السجيشة، كإنسا  بيػتشا ىحه
. فخخجت ليمة لبعس حاجتي، كمعي أـ ِمْدصح بشت ليمة في حػائجيغّ  كانت الشداء يخخجغ كلّ 

يا بشت صخخ بغ عامخ بغ كعب بغ سعج بغ أبي ُرىع بغ السصمب بغ عبج مشاؼ، ككانت أمّ 
في ِمْخشيا  : ؼوهللا إنيا لتسذي معي إذ عثخْت ، قالتبي بكخ الرجيق رضي هللا عشوتيع، خالة أ

هللا ما قمِت لخجل  : بئذ لعسخُ مدصح! كمدصح لقب كاسسو عػؼ. قمت : تعذ(، فقالت)كدائيا
: كما الخبخ؟ الخبخ يا بشت أبي بكخ؟ قمت : أَكما بمغظِ قالت !مغ السياجخيغ قج شيج بجًرا

: مت: أَكقج كاف ىحا؟! قالت: نعع وهللا لقج كاف! قالتكاف مغ قػؿ أىل اإلفظ! قفأخبختشي بالحؼ 
أف البكاء  أبكي حتى ضششتُ  ، ؼوهللا ما زلتُ عمى أف أقزي حاجتي! كرجعتُ  ؼوهللا ما قجرتُ 

 تحكخيغ لي مغ ذلظ حجَّث الشاُس بسا تحجثػا بو، كالهللا لظ، تَ  : يغفخُ يسيرجع كبجؼ. كقمت ألمّ 
ني: أؼ بشيَّة، خفػِّزي )التشيئػًا! ق سا كانت امخأة حدشاء، عشج رجل الذأف، ؼوهللا لقمّ  ( عميظِ ىػِّ

 يا، ليا ضخائخ، إال كثػَّخَف ككثػَّخ الشاس عمييا.يحبّ 



1342 

 

ظ، فحسج : كقج قاـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في الشاس يخصبيع، كال أعمع بحلقالت 
ما باؿ رجاؿ يؤذكنشي في أىمي، كيقػلػف عمييع غيخ الحق، : أييا الشاس هللا كأثشى عميو، ثع قاؿ

مشو إال خيًخا، كما يجخل بيتػًا  مشيع إال خيًخا، كيقػلػف ذلظ لخجل وهللا ما عمستُ  وهللا ما عمستُ 
 مغ بيػتي إال كىػ معي.

بّي بغ سمػؿ في رجاؿ مغ الخدرج ( ذلظ عشج عبج هللا أُ قالت: ككاف ِكْبخ )بالكدخ كالزع 
الحؼ قاؿ ِمْدصح كَحْسشة بشت جحر، كذلظ أف أختيا زيشب بشت جحر كانت عشج رسػؿ هللا مع 

( في السشدلة عشجه غيخىا، فأما لع تكغ مغ ندائو امخأة تشاصيشي )تداكيشيصمى هللا عميو كسمع، ك 
زيشب فعرسيا هللا تعالى بجيشيا، فمع تقل إال خيًخا، كأما َحْسشة بشت جحر فأشاعت مغ ذلظ ما 

 شاعت، تزادُّني ألختيا، فذقيْت بحلظ.أ
 

فمسا قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع تمظ السقالة، قاؿ أَسيج بغ ُحزيخ: يا رسػؿ هللا،  
 إف يكػنػا مغ األكس َنكػِْفكيع، كإف يكػنػا مغ إخػانشا مغ الخدرج فُسخنا بأمخؾ، ؼوهللا إنيع ألىلٌ 

: كحبت لَعْسُخ  صالًحا، فقاؿفقاـ سعج بغ ُعبادة، ككاف قبل ذلظ ُيخػ رجبلً  !أف تُػزخب أعشاقيع
هللا، ال نزخب أعشاقيع. أما وهللا ما قمت ىحه السقالة إال أنظ قج عخفت أنيع مغ الخدرج، كلػ 

دؿ عغ السشافقيغ. لَعْسُخ هللا، كلكشظ مشافق تجا َسيج: كحبتَ نػا مغ قػمظ ما قمت ىحا. فقاؿ أكا
(، حتى كاد يكػف بيغ ىحيغ دخ: تثاكرقاـ بعزيع إلى بعس، كفي بعس الشالشاس ) كتداكر

 .الحييغ مغ األكس كالخدرج شّخ. كندؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فجخل عميّ 
بغ أبي شالب رضػاف هللا عميو، كأسامة بغ زيج، فاستذارىسا، فأما أسامة  فجعا عميّ  

لكحب كالباشل. كأما ػؿ هللا، أىمظ كال نعمع مشيع إال خيًخا، كىحا ا: يا رسخيًخا، ثع قاؿ فأثشى عميّ 
الجارية،  : يا رسػؿ هللا، إف الشداء لكثيخ، كإنظ لقادر عمى أف تدتخمف، كسلِ فإنو قاؿ عميّ 

فإنيا سترجقظ. فجعا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع َبخيخة ليدأليا. فقاـ إلييا عمي بغ أبي 
: وهللا ما عميو كسمع. فقالت: اصجقي رسػؿ هللا صمى هللا شجيًجا، كقاؿشالب، فزخبيا ضخًبا 

أعمع إال خيًخا، كما كشت أعيب عمى عائذة شيئػًا، إال أني كشت أعجغ عجيشي، فآمخىا أف 
 !، فتشاـ عشو، فتأتي الذاة فتأكموتحفطو
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األنرار، رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، كعشجؼ أبػاؼ، كعشجؼ امخأة مغ  ثع دخل عميّ  
: يا عائذة، إنو قج كاف ما قج فحسج هللا كأثشى عميو، ثع قاؿكأنا أبكي، كىي تبكي معي، فجمذ 

سػًءا مسا يقػؿ الشاس فتػبي إلى هللا، فإف  قج قارفتِ  مغ قػؿ الشاس، فاتقي هللا، كإف كشِت  بمغظِ 
( دمعي، حتى َػز )ارتفعىػ إال أف قاؿ لي ذلظ، فقم : ؼوهللا ماهللا يقبل التػبة عغ عباده. قالت

 ! عميو كسمع، فمع يتكمسامشو شيئػًا، كانتطخت أبػؼَّ أف يجيبا عشي رسػؿ هللا صمى هللا ما أحّذ 
في  شدؿ هللا فيَّ قخآنػًا ُيقخأ بوهللا ألنا كشت أحقخ في نفدي كأصغخ شأنػًا مغ أف يُ  : كايعُ قالت

هللا صمى هللا عميو كسمع في نػمو  ى بو، كلكشي قج كشت أرجػ أف يخػ رسػؿالسداجج، كُيرمّ 
فدي شب بو هللا عشي، لسا يعمع مغ بخاءتي، أك ُيخبخ خيًخا. فأما قخآف يشدؿ فيَّ ؼوهللا لَ يكحّ  شيئػًا

رسػؿ هللا  : أال تجيبافأبػؼَّ يتكمساف، قمت ليسا : فمسا لع أرَ كانت أحقخ عشجؼ مغ ذلظ. قالت
: كوهللا ما أعمع أىل بيت دخل عمييع ذا نجيبو. قالتوهللا ما نجرؼ بسا: صمى عميو كسمع؟ فقاال

، ثع ؼبكيتُ  ، استعبختُ : فمسا أف استعجسا عميّ آؿ أبي بكخ في تمظ األياـ. قالت ما دخل عمى
بسا يقػؿ الشاس، وهللا  أبًجا. وهللا إني ألعمع لئغ أقخرتُ  : وهللا ال أتػب إلى هللا مسا ذكختَ قمت

لتسدت ما يقػلػف ال ترجقػنشي. ثع ا ما لع يكغ، كلئغ أنا أنكختُ  يعمع أني مشو بخيئة، ألقػلغّ 
سيل وهللا السدتعاف فربخ جاسع يعقػب فسا أذكخه، فقمت: كلكغ سأقػؿ كسا قاؿ أبػ يػسف: "

 ".عمى ما ترفػف 
: ؼوهللا ما بخح رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع مجمدو حتى تغذاه مغ هللا ما كاف قالت 

بثػبو، كُكضعت لو كسادة مغ أَدـ تحت رأسو، فأما أنا حيغ رأيت مغ ذلظ ما ي يتغذاه، فُدجّ 
أني بخيئة، كأف هللا عد كجل غيخ ضالسي، كأما أبػاَؼ  ، قج عخفتُ كال باليتُ  رأيت ؼوهللا ما فدعتُ 

فػالحؼ نفذ عائذة بيجه ما ُسخِّؼ عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع حتى ضششت لتخخجغَّ 
 ػًا مغ أف يأتي مغ هللا تحقيق ما قاؿ الشاس.أنفُديسا فَخق

ر مشو مثل الُجساف : ثع ُسّخؼ عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فجمذ كإنو ليتحجّ قالت 
ائذة، فقج أندؿ : أبذخؼ يا عفجعل يسدح العخؽ عغ جبيشو، كيقػؿ( في يـػ شاٍت، )حبات المؤلؤ

س، فخصبيع كتبل عمييع ما أندؿ هللا عميو مغ : بحسج هللا. ثع خخج إلى الشا. قمتهللا بخاءتظِ 
 ثاثة كحداف بغ ثابت كحسشة بشت جحر، ككانػا مسغلقخآف في ذلظ. ثع أمخ بسدصح بغ أُ ا
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ىع ) صحيح مدمع، ؛ 5/148صحيح البخارؼ، باب حجيث اإلفظ، أفرح بالفاحذة، فزخبػا حجَّ
خبخ اإلفظ في غدكة بشي : 3/297الديخة الشبػية  ؛17/102ب التػبة، باب حجيث اإلفظ كتا

 (.17كانطخ حجيث اإلفظ لمسقجسي ص  ؛السرصمق سشة ست
 

إف الحيغ جاءكا باإلفظ ُعربة مشكع، ال تحدبػه شًخا لكع، بل ىػ خيخ لكع. : "قاؿ تعالى 
لكل امخغ مشيع ما اكتدب مغ اإلثع. كالحؼ تػلى ِكْبخه مشيع لو عحاب عطيع. لػال إذ سسعتسػه 

: ىحا إفظ مبيغ. لػال جاءكا عميو بأربعة شيجاء، فإذ كالسؤمشات بأنفديع خيًخا كقالػا ضغ السؤمشػف 
و في الجنيا كاآلخخة هللا عميكع كرحستُ  لع يأتػا بالذيجاء فأكلئظ عشج هللا ىع الكاذبػف. كلػال فزلُ 

كع ؼيسا أفزتع ؼيو عحابٌ  ذ لكع بو عمع، . إذ تمقػَّػنو بألدشتكع كتقػلػف بأفػاىكع ما ليعطيعٌ  لسدَّ
: ما يكػف لشا أف نتكمع بيحا، سبحانظ  عطيع. كلػال إذ سسعتسػه قمتعكتحدبػنو ىيشػًا كىػ عشج هللا

 (.17 -11" )الشػر إف كشتع مؤمشيغىحا بيتاف عطيع. يعطكع هللا أف تعػدكا لسثمو أبًجا، 
 

يًخا وقاُلػا ىحا إفٌظ ِديع خ" لػال إذ سِسْعتسػُه ضغَّ السؤمشػَف والسؤمشاُت بأنف 12سػرة الشػر 24
 ُمبيٌغ " 
ه، كضششتع خيًخا بأنفدكع. لع يقل: أؼ ليتكع رددتع الخبخ ككحبتسػ لػال: ىشا بسعشى: ىبّل.  

(. في اآلية عتاب لمسؤمشيغ كتػجيو ليع مغ أجل أنفدكع خيًخا كقمتع ىحا إفظ مبيغضششتع ب)
األخبار كأف يحىبػا بعيًجا. فيشاؾ  تسحيز األخبار، كبجكف ذلظ يسكغ أف يخػض الشاس في ىحه

 !فييع أحج أناس أرقى مغ أف يذظّ 
 

 " لػال جاؤوا عميِو بأربعِة ُشيجاَء فإْذ لع يأُتػا بالذيجاِء فأولئَظ عشَج هللِا ىعُ  13سػرة الشػر 24
 الكاذبػَف "

. عميو: عمى الخبخ. أربعة شيجاء: ىلػال   : كىػ ما قخره هللابّل. كتفيج التحزيس كالمـػ
: في حكع هللا ىع الكاذبػف، . عشج هللا ىع الكاذبػف 4ي اآلية في التقجيع بيغ يجؼ خبخ اإلفظ، ف

 فكيف إذا كانػا كاذبيغ فعبًل. أؼ ىع الكاذبػف كلػ صجقػا.
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كع  14سػرة الشػر  24 في ما أفزُتع " ولػال فزُل هللِا عميكع ورحسُتُو في الجنيا واآلخخِة لسدَّ

 "ؼيِو عحاٌب عطيٌع 
الحجيث ؼيو، : خزتع، أكثختع أفزتع. 10لػال فزل هللا عميكع كرحستو: مّخت في اآلية  

: لساء الكثيخ. أعصاه غيًزا مغ ؼيس: اأؼ في ىحا الخبخ، مغ: فاض الساُء: ساؿ. الؽيس
 قميبًل مغ كثيخ.

 
ػَنُو بألدشِتكع وتقػلػَف بأفػاِىكع ما ليَذ لكع بِو  15سػرة الشػر  24  عمٌع وَتحَدبػَنوُ " إذ َتمقَّ

ًشا وىػ عشَج هللِا عطيٌع "  ىيِّ
: يخكيو بعزكع عغ بعس. كفي قخاءة: َتِمقػنو. كالسعشى: َتمقَّػنو: تتمقَّػنو. تمقػنو بألدشتكع 

: فقج تختمف ىػ عشج هللا عطيع: في قمػبكع. تحدبػنو ىيًشا ك تمػكػنو. ما ليذ لكع بو عمع
ية، كالعبخة لمسؿياس الخباني. فإذا شجد هللا في شيء لع السقاييذ البذخية عغ السقاييذ الخبان

يجب عمى السجتيج أف يتداىل ؼيو أك يتخخز. تفيج اآلية كجػب التثبت مغ األخبار. كلؤلسف 
 ىشاؾ ميل لجػ البذخ لمخػض في الخبخ كعجـ التثبت مشو قبل الخػض ؼيو.

 
حا ُسبحانَظ ىحا ُبيتاٌف لشا أْف نتكمَع بي " ولػال إْذ سِسْعُتسػُه قمُتع ما يكػفُ  16سػرة الشػر  24

 عطيٌع "
. ما كفييا م .14ك 13ك 12ك 10مخت في اآليات:  .: ىبلّ لػال  عشى التحزيس كالمـػ

يكػف لشا: ما يجػز لشا. سبحانظ: تفيج التشديو كالتعجب. بيتاف: كحب فطيع أك باشل َيبيت 
 عغ عائذة رضي هللا عشيا.( الشاضخ ؼيو. تفيج اآلية الجفاع الخباني )ُيحيِّخ

 
 ثمِو أبًجا إْف كشُتع ُمؤمشيَغ "" َيِعُطكُع هللُا أْف تعػُدوا ِلس 17سػرة الشػر 24
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خ ؼيسا : مغ الػعع، كىػ التخػيف، أك الدجخ السقتخف بالتخػيف، أك التحكيخ بالخييعطكع 
ى ىحا أبًجا. كاألمخ كا إل: ال تعػدال تعػدكا. مؤمشيغ: حًقا. السعشى : أفيخّؽ لو القمب. أف تعػدكا

 " يعشي أف العػدة إليو ضخب مغ الكفخ.خصيخ، فقػلو: "إف كشتع مؤمشيغ
 

 ُع اآلياِت وهللُا عميٌع حكيٌع "" ويبيُِّغ هللُا لك 18سػرة الشػر 24
: في اختياره. تفيج اآلية أف عميشا أف اآليات: آيات الػعع. عميع: بسا يرمح لكع. حكيع 

كحكستشا في مقابمة عمع هللا كحكستو، فاهلل أعمع مغ كل عميع، كأحكع مغ كل ال نزع عمسشا 
 حكيع. كمغ عمسو كحكستو ما ال يخصخ عمى باؿ عميع مغ البذخ أك حكيع.

 
" إفَّ الحيَغ ُيحبُّػَف أْف َتِذيَع الفاحذُة في الحيَغ آمُشػا ليع عحاٌب أليٌع في  19سػرة الشػر 24

 عمُع وأنتع ال تعمسػَف "وهللُا يالجنيا واآلخخِة 
خد إشاعة. ال ريب أف الكفار يحبػف أف تذيع الفاحذة في الحيغ آمشػا، كلػ كانت مج 

ا مغ الفػاحر. كمغ كسائل : يحبػف أف تذيع فاحذة الدنا كغيخىيحبػف أف تذيع الفاحذة
: يعمع  يعمعكليذ في اآلخخة فقط. وهللا : فالجداء في كمييسا،آلخخة: القحؼ. في الجنيا كاإشاعتيا

ايا. وهللا : األسخار كالشػ عمع الدخ كأخفى. كأنتع ال تعمسػف مغ يحب إشاعة الدنا كالقحؼ، ألنو ي
: ؼيو أيًزا أف السدمع ال يقجـ عمسو عمى عمع هللا، كال يجعل عمسو حاكًسا يعمع كأنتع ال تعمسػف 

ـ اليػـ عقمو، كيجعمو معياًرا عم ى القخآف كالدشة! فسغ قجـ عمسو عمى عمع هللا. كما أكثخ مغ يقجِّ
عمى عمع هللا فميعمع أف عمسو صفخ في جشب عمع هللا، ألف عمع البذخ محجكد، كعمع هللا غيخ 

 محجكد. 
 

 سُتُو وأفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "" ولػال فزُل هللِا عميكع ورح 20سػرة الشػر 24
. كقارف 14كاآلية  10ية اآل: كخر نفذ الجسمة الػاردة في ػال فزل هللا عميكع كرحستوكل 
ية أيًزا جػاب لػال ". كفي ىحه اآلعميكع كرحستو كأف هللا تػاب حكيعكلػال فزل هللا : "10اآلية 

 كأف هللا غفػر رحيع: التقجيخ: كلػال أف هللا غفػر رحيع.: ليمكتع. مححكؼ تقجيخه
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ِت الذيصاِف وَمغ يتَّبْع خصػاِت " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تتَِّبُعػا ُخُصػا 21سػرة الشػر  24

الذيصاِف فإنَُّو يأمُخ بالفحذاِء والسشكِخ ولػال فزُل هللِا عميكع ورحسُتُو ما زكى مشكع ِمغ أحٍج 
 أبًجا ولكغَّ هللَا ُيَدكِّي َمغ يذاُء وهللُا سسيٌع عميٌع " 

 
ات(. كػف )ُخْصػ (، كبزسة فدخصػات: قخغ بزستيغ )ُخُصػات(، كبفتحتيغ )َخَصػات 
: اسع لسا بيغ القجميغ حاؿ السذي. كاآلية تجؿ عمى أف الذيصاف يدتجرج اإلنداف خصػة الخصػة

خصػة، فكمسا اتبعو خصػة أىَّمو لمخصػة البلحقة، ككمسا ارتكب فاحذة جخَّه إلى فاحذة أخخػ. 
 فيػ يجّخه إلى الفاحذة خصػة خصػة، كيجّخه مغ فاحذة إلى أخخػ.

فَسغ يتبْع خصػات(. لع يقل: )فإف الذيصاف(. لع يقل: ْعيا(. لع يقل: )لع يقل: )كَمغ يتَّبِ  
 : زكا. )فإنو يأمخكع(. كلػال فزل هللا عميكع كرحستو: جسمة تتكخر في الدػرة. زكى: نكتبيا اليـػ

 
" وال َيأتِل أولػ الفزِل مشكع والدعِة أْف ُيؤتػا أولي الُقخبى والسداكيَغ  22سػرة الشػر  24

 هللُا لكع وهللُا غفػٌر رحيٌع " والسياجخيَغ في سبيِل هللِا وْلَيْعُفػا وْلَيْرَفُحػا أال ُتِحبُّػَف أْف َيْغِفخَ 
 

ْخ، مغ أَلْػُت، أك ال يحمف، مغ آلال يأتل  يُت. كمشو قػؿ معاذ رضي هللا عشو: : ال يقرِّ
خ. أجتيج رأيي كال آلػ، أؼ . : كال أقرِّ : كال قاؿ الشحاس: التقجيخ في العخبيةكفي قخاءة: كال يتأؿَّ
اىة أف يؤتػا، كعمى قػؿ الكػفييغ: ألف ال يؤتػا. كمغ قاؿ: معشاه: ال يحمف أكلػ الفزل كخ 
(. 2/800يقّرخ أكلػ الفزل عغ أف يؤتػا )معاني القخآف لمشحاس  : كاليقّرخ، فالتقجيخ عشجه

: قج يكػف السعشى كليعفػا كليرفحػالجيغ، أك في الساؿ. الدعة: الغشى. : الديادة في االفزل
كال يأتل أكلػ لرفح نفدًيا، وهللا أعمع. لع يقل: )كاحًجا لمتػكيج، كقج يختمف ؼيكػف العفػ مادًيا كا

 (.الفزل كالدعة مشكع(. لع يقل: )أال تحبػف أف يعفػ هللا عشكع
" شفق عمػى ِمْدَصحكإنػسا ُعِشػي بحلظ أبػ بكخ الرّجيق رضي هللا عشو فػي حمفو بػاهلل ال ي"

 )الصبخؼ(.
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في اآلية ما يفيج أف اإلنداف قج ال يحب أف يرفح عغ غيخه، كلكشو يحب غيخه أف  
يرفح عشو. ال يحب أف يكػف خمػًقا مع غيخه، كلكغ يحب أف يكػف غيخه خمػًقا معو. كىشاؾ 

أخبلؽ غيخه ال في ىحا الباب مغ يتحجث كيكتب في األخبلؽ كال أخبلؽ لو، إذ يخيج باألخبلؽ 
أخبلؽ نفدو. كقج ال يكػف مغ السشاسب أف ُيطيخ الستحجث نفدو ككأنو نبي أك مَمظ. كقج ُيطيخ 
نفدو بأنو أكثخ مغ نبي، فالشبي معرـػ بعرسة هللا، كىػ غيخ محتاج إلى عرسة، ألنو ال 

يث يخصئ أبًجا! كقج ال يكػف الحجيث في كل خمق عمى انفخاد صعًبا، لكغ مغ الرعب الحج
عغ إعساؿ األخبلؽ مًعا، فستى نتذجد كمتى نتدامح، كمتى نعفػ كمتى ال نعفػ، كمتى نيدخ 

 كمتى نعدخ؟ ىحا ما يجب أف يبحث ؼيو األخبلقيػف.
 

نيا واآلخخِة " إفَّ الحيَغ َيخُمػَف الُسْحَرشاِت الغافبلِت السؤمشاِت ُلِعُشػا في الج 23سػرة الشػر 24
 وليع عحاٌب عطيٌع "

. (19-11، كسا قحفت عائذة رضي هللا عشيا )اآليات : َيقحفػف بالدناف َيخمػ  
ياًنا بسعشى : العؽيفات، متدكجات أك غيخ متدكجات. فالسحرشات قج تأتي أحالسحرشات

: الجداء قج يكػف في الجنيا الرجكر. لعشػا في الجنيا كاآلخخة: الدميسات الستدكجات. الغافبلت
 خة. فقج يعجمو هللا كقج يؤجمو.أيًزا، كليذ مقترًخا عمى اآلخ

 
 ُنػا يعسمػَف "" يػـَ تذيُج عمييع ألدشُتيع وأيجيِيع وأرجُميع بسا كا 24سػرة الشػر 24

: يـػ الؿيامة. ت  يج عمييع ألدشتيع التي قحفت، كأيجييع التي ناكلت، كأرجميع التي ذيـػ
 : يعسمػنو.يعسمػف التي استعسمػىا في القحؼ. مذت، أؼ تذيج عمييع كل الجػارح 

 
 الحقُّ الُسبيُغ "" يػَمئٍح يػفِّييُع هللُا ِديَشيُع الحقَّ وَيعمسػَف أفَّ هللَا ىػ  25سػرة الشػر  24

مالظ ديشيع الحق: جداءىع العادؿ. الجيغ: الذخيعة. كالجيغ: الجداء، كمشو قػلو تعالى: " 
 : ثبت، كالذيء الثابت. حق األمخالثبػت: يػـ الجداء. الحق في األصل بسعشى"، أؼ يػـ الجيغ
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: يجازييع بقجر ديشيع. كيعمسػف  : قج يكػف السعشى أيًزا أف هللاكاستقخ. يػفييع هللا ديشيع الحق
 الحق: كردت في اآلية مختيغ. فاهلل يجازؼ بالحق، كاسسو الحق! أؼ كيػمئح يعمسػف.

 
والصيباُت لمصيبيَغ والصيبػَف  " الخبيثاُت لمخبيثيَغ والخبيثػَف لمخبيثاتِ  26سػرة الشػر 24

ؤوَف مسَّا يق  ػلػَف ليع مغفخٌة ورزٌؽ كخيٌع " لمصيباِت أولئظ ُمَبخَّ
 قاؿ القخشبي: 

قاؿ ابغ زيج: السعشى الخبيثات مغ الشداء لمخبيثيغ مغ الخجاؿ، ككحا الخبيثػف لمخبيثات، ككحا "
 الصّيبات لمصّيبيغ كالصّيبػف لمصّيبات. 

ُجبيخ كعصاء كأكثخ السفدخيغ: السعشى الكمسات الخبيثات مغ القػؿ لمخبيثيغ كقاؿ مجاىج كابغ 
ككحا الكمسات الصيبات مغ القػؿ  .يثػف مغ الشاس لمخبيثات مغ القػؿمغ الخجاؿ، ككحا الخب

لمصيبيغ مغ الشاس، كالصيبػف مغ الشاس لمصيبات مغ القػؿ. قاؿ الشحاس في كتاب معاني 
 ".في ىحه اآلية القخآف: كىحا أحدغ ما قيل

 
ؤكَف(. أكلئظ : لمبعيج. ىؤالء(. بيثات لمخبثاء كالخبثاء لمخبيثاتالخلع يقل: ) : لع يقل: )ىؤالِء ُمَبخَّ

أكلئظ الصيبػف كالصيبات.  : أؼمبعيج مغ أجل تعطيع شأنيع. أكلئظلمقخيب. استعسل ما ىػ ل
: عائذة مبخؤكف مسا يقػؿ غيخىع. السقرػد : ىعػؿ ىؤالء الخبيثػف كالخبيثات. أؼ: يقيقػلػف 

ف فقط فكيف جسع فقاؿ: مبخؤكف؟ قيل: ىػ بسشدلة قػلو كصفػاف بغ السعصل، أؼ ىسا إثشا
شى جسع في : أَخػاف فأكثخ. أؼ إف السث(، كالسقرػد11تعالى: "فإف كاف لو إخػة" )الشداء 

 .3: في الجشة. راجع كقارف اآلية بعس األحػاؿ. رزؽ كخيع
 

" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال َتْجُخمػا بيػًتا غيَخ بيػِتكع حتى َتدتأِنُدػا وُتدمُِّسػا  27سػرة الشػر  24
 خيٌخ لكع لعمَّكع َتَحكَّخوَف " عمى أىِميا ذلكع

: تدتأذنػا، كىي قخاءة البغ عباس، أك تدتعمسػا ىل يؤذف لكع، ألف االستئحاف تدتأندػا 
  : تتحكَّخكف.ؼيعمسػا بقجكمكع عمييع. تحكَّخكف التشحشح، مؤنذ، أك تؤندػا أىل البيت ب
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" فإْف لع َتِجُجوا فييا أحًجا فبل َتْجُخمػىا حتى ُيؤَذَف لكع وإْف قيَل لكُع اْرِجُعػا  28سػرة الشػر 24

 لكع وهللُا بسا تعسمػَف عميٌع " فاْرِجُعػا ىػ أزَكى
 .  (.ف لع يقل: )وهللا عميع بسا تعسمػ  أزكى: أشيخ، أكـخ

 
" ليَذ عميكع ُجشاٌح أْف َتْجُخمػا بيػًتا غيَخ مدكػنٍة فييا متاٌع لكع وهللُا  29سػرة الشػر 24

 عمُع ما ُتبجوَف وما َتكتسػَف " يَ 
كالسشازؿ السػقػفة  : غيخ مدكػنة بسعيغ، كالفشادؽشاح: إثع. بيػًتا غيخ مدكػنةجُ  

: يعمع ما لخاحة. يعمع ما تبجكف كما تكتسػف : المجسيع. متاع: ليذ بسعشى: األمتعة، بل بسعشى
تبجكنو كتكتسػنو، يعمع ما تبجكنو بألدشتكع، كما تخفػنو في أنفدكع، ؼيسا إذا دخمتع ىحه البيػت 

 غيخ السدكػنة لتتبع عػرة، أك لخغبة في الدنا. 
 

لكغ ( بادؼ الخأؼ في الجستػر القخآني، ك  29-27قج يدتغخب القارغ كركد مثل ىحه اآليات ) 
 ىحا االستغخاب سخعاف ما يدكؿ بسجخد قخاءة اآليتيغ التاليتيغ.

 
ػا ِمغ أبراِرىع وَيحَفُطػا ُفُخوَجيع ذلَظ أزكى ليع إفَّ  30سػرة الشػر 24 " ُقْل لمسؤمشيَغ َيُغزُّ

 هللَا خبيٌخ بسا َيرشعػَف "
مشو،  : قمليقممػا، يشقرػا، مغ الغس، كأصمو: الشقراف. غس برخه : يخففػا،يغزػا 

لع يدتسّخ ؼيو. كليذ السصمػب غس البرخ عغ كل شيء، بل السصمػب ىشا غس البرخ عغ 
. محاـر هللا ، كىػ مححكؼ مقجر. يحفطػا فخكجيع: عغ الدنا، كالكذف. أزكى: أشيخ، أكـخ

(. يرشعػف: يرشعػنو. لع يقل: )يغزػا أبرارىع(. قاؿ بعس العمساء: "مغ" ىشا صمة )زائجة
: يكػف عغ الحخاـ دكف الحبلؿ. أقػؿ: ىي تبعيزية عمى بابيا ألف غس البرخ كقاؿ آخخكف 

، حيث قاؿ: ىي لبياف 2/803ارف معاني القخآف قشطخة األكلى لظ، كالثانية عميظ )ألف ال
 (.الجشذ!
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" وُقْل لمسؤمشاِت َيْغُزْزَغ ِمغ أبراِرىغَّ وَيحفطَغ ُفخوجيغَّ وال ُيبِجيَغ  31سػرة الشػر 24

زيشَتيغَّ إال ما ضيَخ مشيا وْلَيْزِخْبَغ ِبُخُسِخىغَّ عمى ُجيػِبيغَّ وال ُيْبِجيَغ زيشَتيغَّ إال ِلُبُعػلِتيغَّ أو 
بشاِء ُبُعػلِتيغَّ أو إخػاِنيغَّ أو َبشي إخػاِنيغَّ أو َبشي آباِئيغَّ أو آباِء ُبعػلِتيغَّ أو أبشاِئيغَّ أو أ

أَخػاِتيغَّ أو ِنداِئيغَّ أو ما ممكْت أيساُنيغَّ أو التابعيَغ غيِخ أولي اإلْربِة ِمَغ الخجاِؿ أو الصفِل 
تيغَّ وتػُبػا الحيَغ لع َيطيخوا عمى عػراِت الشداِء وال َيْزِخْبَغ بأرُجميغَّ ِلُيعمَع ما ُيْخِفيَغ ِمغ زيش

 إلى هللِا جسيًعا أيُّيا السؤمشػَف لعمَّكع ُتفِمحػَف " 
 

بعػلتيغ )أزكاجيغ(، كآباؤىغ، كآباء بعػلتيغ، كأبشاؤىغ، كأبشاء بعػلتيغ ... ىؤالء ىع محاـر 
 السخأة التي يجػز ليا أف تبجؼ ليع زيشتيا.

  
ة كالعمـػ كالسعتقجات الحدشة، : زيشة نفديالديشة: ما يحرل بو الديغ: الحدغ. كالديشة ثبلث
 حبَّبَ : "اؿ كالجاه. مغ األكلى قػلو تعالىكزيشة بجنية كالقػة كشػؿ القامة، كزيشة خارجية كالس

(، كمغ الثانية قػلو تعالى: "مغ حـخ زيشة هللا" 7إليكع اإليساف كزيشو في قمػبكع" )الحجخات 
(. إال ما 79القرز قػمو في زيشتو" )(، كمغ الثالثة قػلو تعالى: "فخخج عمى 32)األعخاؼ 
ػجو كالكفاف كالقجماف. لعمي أقػؿ: : بجكف قرج، أك ما ال يسكغ إخفاؤه مشيا، كىػ الضيخ مشيا

: زيشة شبيعية ىي السفاتغ التي تديغ السخأة في عيغ الخجل، كزيشة صشاعية، الديشة زيشتاف
بسا تكػف ع الديشة مغ جدع السخأة. كر كالسداحيق كالحمي كالثياب. كربسا يقرج بالديشة ىشا مػاض

 (، فالديشة قج تجعػ إلى الدنا.ىشاؾ عبلقة لغػية بيغ )الديشة( ك)الدنا
يب، كالجيب مغ القسيز : جسع جسع خسار، كىػ غصاء الخأس. الجيػب: جُسخالخُ  

 : قصع القساش التي تحسل ثجؼ السخأة، أك أف الثجؼ نفدوشػقو. أقػؿ: ربسا يكػف معشى جيػبيغ
 : صجكرىغ. لذكمو كلسا يشصػؼ عميو. كالسقرػديذبو الجيب بالشطخ 

: ىشاؾ نداء ال يبجيغ زيشتيغ إال . كال يبجيغ زيشتيغ إال لبعػلتيغ: زكجالُبعػلة: جسع َبْعل 
لمغيخ. فإذا كانت السخأة في بيتيا مع زكجيا تبحلت، فإذا جاءىا زكار أك زائخات أك خخجت لمديارة 
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: الشداء السدمسات. كمغ تقجـ ذكخه قبل الشداء ىع تشيا! ندائيغأبجت مفاأك لمدػؽ تبخجت ك 
   .  كميع ذكػر محاـر

شجيجة. : احتاج إليو حاجة لذيػة إلى الشكاح. أِرَب إلى كحا: االتابعيغ: الخجـ. اإلربة 
و : الحيغ ال يجركػف أمػر الجشذ، كالعّشيغ كالسجبػب كالسدّغ كاألبمالتابعيغ غيخ أكلي اإلربة

: لع يجركػا بعج حج الذيػة، كال السعتػه كاألحسق. الصفل: ىشا بسعشى: األشفاؿ. لع يطيخكاك 
  .سحكػركف في اآلية ىع السحاـرال يعخفػف أمػر الجساع لرغخ سشيع.

: كانت السخأة في الجاىمية إذا مذت تزخب غَّ لُيعمَع ما ُيخفيغ مغ زيشتيغكال َيزخْبَغ بأرجمي
خمخاليا، لمفت نطخ الشاس إلييا. كربسا يكػف السقرػد بالديشة ىشا السفاتغ  بخجميا لتدسع قعقعة

 الجاخمية لمسخأة، كسا تقجـ.
 

" وأنِكُحػا األياَمى مشكع والرالحيَغ ِمغ عباِدكع وإماِئكع إْف يكػُنػا فقخاَء  32سػرة الشػر  24
 غ فزِمِو وهللُا واسٌع عميٌع " ُيْغِشُيُع هللُا مِ 

مغ ال زكج ليا، ثيًبا كانت أك  : مغ تػفي عشيا زكجيا، أكأيِّع، كاأليع يامى: جسعاأل 
 : الجارية. ى الخجل الحؼ ال زكجة لو. اإلماء: جسع أَمة، كاألمةبكًخا. كقج يصمق أيًزا عم

: عبيجىع، ال بسعشى : عبيجكع، كىي قخاءة. يقاؿ: عباد هللا، كعباد الشاس، بسعشىعبادكع 
يفيع مغ اآلية أف الجدء األكؿ مشيا يتعمق باألحخار كالحخائخ، كالجدء  الحيغ يعبجكنيع. كبيحا
 الثاني بالعبيج كاإلماء.

ق أىل الدكجة : السخاد الخجاؿ كالشداء، كليذ الخجاؿ فقط. كثيًخا ما يعمّ إف يكػنػا فقخاء 
قبػليع لمخاشب عمى غشاه، كىػ عشجما يخصب قج ال يكػف غشًيا بالجرجة الكاؼية ليع، ثع يتدكج 
أخخػ، كما يمبث أف يربح ثخًيا، فيشجـ أىل الدكجة الحيغ أعخضػا عشو. ككسا أف الدكجة كأىميا 

، يػّسع لخزؽ كأىمو يبحثػف عغ زكجة ثخية. كاسع: كاسع ايبحثػف عغ زكج ثخؼ، فكحلظ الدكج 
 : بالخمق كمرالحيع.. عميععمييع
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" وْلَيدتعِؽِف الحيَغ ال يججوَف ِنكاًحا حتى ُيغشَييع هللُا ِمغ فزمِو والحيَغ  33سػرة الشػر  24
َيبتغػَف الكتاَب مسَّا ممكْت أيساُنكع فكاِتبػىع إْف عمسُتع فييع خيًخا وآتػُىع ِمغ ماِؿ هللِا الحي 

ًشا لَتبتُغػا عَخَض الحياِة الجنيا وَمغ ُيْكِخىُّيغَّ آتاكع وال ُتكِخىػا فت ياِتكع عمى الِبغاِء إْف أردَف تحرُّ
  فإفَّ هللَا ِمغ بعِج إكخاِىيغَّ غفػٌر رحيٌع "

 
: أؼ ليصمب العفة، ليرِبْخ. أؼ ليربخ الحيغ ال يججكف مااًل لمشكاح، أك ال كليدتعفف 

السادؼ أقل مغ أف يكفي لمشكاح، أك قج تجج البشت يججكف مغ يشكحيع لفقخىع. فقج يكػف الػضع 
يبتغػف الكتاب  كالحيغالكتابة، أك السكاتبة. لع يقل: ): يا أف الػضع كحلظ. يبتغػف الكتابكأىم

(. كلعل الغخض مغ السكاتبة ىػ الدكاج، كإال لع يكغ ثسة رابط بيغ الجسمتيغ مسغ ممكت أيسانكع
 في اآلية.

كأنفقػا مسا جعمكع كالشاس مدتخمفػف ؼيو. قاؿ تعالى: " . فالساؿ ماؿ هللا: آتاكسػهآتاكع: التقجيخ 
 : أعيشػىع بالساؿ عمى الدكاج.  (. آتػىع مغ ماؿ هللا الحؼ آتاكع7غ ؼيو" )الحجيج مدتخمفي

 
 فتياِتكع: إماَءكع. 

)متفق  فتاؼ كفتاتي :كلكغ ،تيعبجؼ كأمَ  :كعأحجُ  يقػلغّ قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: ال 
 عميو(.

 
 : ترػًنا.  ك شمب الدنا بأجخ، مذتق مغ البغي: الصمب. تحرًشا: الدنا بأجخ، أالِبغاء

 ىل يعشي ىحا أف بإمكانيغ مسارسة البغاء بحخيتيغ دكف إكخاه؟ 
 

، كأف السفدخيغ ما كفَّػىا حق البياف، كما تفديخ ىحه اآلية معزلاعمع أف ": قاؿ ابغ عاشػر
عسا يدتخمرو أتػا إال إششاًبا في تكخيخ مختمف الخكايات في سبب ندكليا )...( دكف إفراح 

 (.18/224)تفديخ ابغ عاشػر  "الشاضخ مغ معانييا
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يا : الذخط خخج مخخج الغالب، ألف إرادة التحرغ ىي غالب أحػاؿ اإلماء البغايقػؿ السفدخكف 
(، أك ألف القرة التي كانت سبب ندكؿ اآلية كانت معيا إرادة ؤمشات )في ذلظ اليـػالس

خ، كالتكدب مشو حخاـ ثالث. كقػلو: التحرغ، كإال فإف البغاء حخاـ كمو، كاإلكخاه عميو حخاـ آخ
 ". فمػ ححؼ القيج لع يكغ إكخاه. "إف أردف تحرشػًا" مشاسب لقػلو: "كال تكخىػا

 
*** 

 لع يقل: 

 امشعػا فتياِتكع مغ البغاء.

*** 

 ربسا يكػف معشى اآلية أف الفتيات )اإلماء( كّغ يسارسغ البغاء في الجاىمية.

 كمشيغ مغ كّغ يستشعغ عغ ذلظ، في الجاىمية كاإلسبلـ.

 فاآلية تشيى الديج عغ التكدب مغ أجػر البغاء عشج اإلماء.

*** 

 إْف أردف تحرًشا: 

يج ُممغى )ذكخه ابغ عصية، كالقخشبي، كأبػ حياف(. ال بعس العمساء قالػا: ىحا الق
أختار ىحا الخأؼ، بل أقػؿ: لعل السقرػد مغ ىحا ىػ زيادة البياف، كىػ مفيـػ مغ 

 كمسة: )ال ُتكخىػا(، كلػ لع يشّز عميو.
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معشى اآلية: البغاء حخاـ، كاإلكخاه عميو حخاـ آخخ، كالتكدب بو حخاـ ثالث. كىحا 
  مقرػد اآلية، وهللا أعمع.الحخاـ األخيخ ىػ 

فاآلية تتحجث عغ رجل )سّيج(، لجيو جارية أك أكثخ يصمب مشيا البغاء، لكي يأخح 
أجخ ىحا البغاء كّمو أك بعزو. فخبسا يكػف الخجل مدمًسا، كقج ال يسارس الدنا، كلكغ 
قج يطغ أف الجارية إذا مارستو فيػ جائد ليا، كىػ يداعجه عمى اإلنفاؽ عمييا، بل 

بل السعمـػ أف ماؿ العبج أك األمة ىػ ماؿ  بسا عمى مذاركتيا في أجػر الدنا،ر 
 .الديج، ألف العبج ماؿ مسمػؾ لديجه أصبلً 

فاآلية ال تفيج حّمية البغاء، كال تبحث عغ حكع البغاء، فالبغاء حخاـ باإلجساع، إنسا 
يأخح حطو مغ تفيج اآلية حالة ىحا الخجل الحؼ يكمف جاريتو بالتكدب مغ الحخاـ، ل

 ىحا األجخ الحخاـ! كيبّيغ حكع األَمة السكَخىة مغ سيجىا.

اآلية ىشا تتكمع عغ تحخيع اإلكخاه عمى البغاء ألجل التكدب مشو، كال تتكمع عغ تحخيع 
 البغاء، فميحا الكبلـ األخيخ مػضع آخخ.

*** 

يدتقجـ   كليحا نطائخ أخخػ، مشيا في عرخنا مثبًل: كفيل بالسعشى الخميجي لمكفالة
عاممة ما )كليذ كل أىل الخميج يفعمػف ذلظ( مغ بمج آخخ، ال لكي تعسل عشجه في 
مؤسدتو، يدتقجميا كيقػؿ ليا: اشححؼ، اسخقي، دّبخؼ حالظ. أريج مشظ في كل يـػ 

 حرة مالية محجدة. أنا ال أعصيظ، أنِت تعصيشي!
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حخمتو معمػمة  ىحا ىػ مػضػع اآلية، كال يتعمق األمخ فييا بحكع البغاء، فإف
 باإلجساع، كسا قمت.

*** 

 قاؿ الصبخؼ:

 ". اىػ ما قالو الصبخؼ.كانػا فػي الػجاىمػية ُيْكخىػف إماءىع عمػى الدنا، يأخحكف أجػرىغّ "

معاذة، كمديكة،  :ػارست جَ  ،رأس الشفاؽ ،كاف لعبج هللا بغ أبيّ كفي اإلسبلـ، 
 ،زخب عمييغ ضخائبيَ ك  ،اءعمى البغ كخىيغّ يُ  ،كأميسة، كعسخة، كأركػ، كقتيمة

اآلية )الدمخذخؼ،  فذكت ثشتاف مشيغ إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع. فشدلت
 كالخازؼ(.

ىحا وهللا أعمع بسعشى ىحه اآلية الكخيسة التي حار العمساء في تفديخىا عبخ قخكف 
 شػيمة!

 قارْف تفاسيخ السفدخيغ.

*** 

ة بجؿ أف يعيشيا بسالو تتخابط أجداء اآلية. فديج األمَ : الدكاج، حتى ربسا يكػف معشى التحرغ
عمى الدكاج، يتكدب مشيا، كلػ بالخذيمة كالفاحذة! كىكحا شأف بعس الدادة األثخياء فإنيع بجؿ 

 !كيشيبػف أمػاليع بصخؽ كحيل شتىفقخكنيع أف يعيشػا الفقخاء، يبتدكنيع كيُ 
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غاء البتة. كقػلو: "إف أردف تحرًشا" فتياتكع عمى الب: كال تكخىػا قاؿ الشحاس: السعشى 
كىحا  (.2/808معاني القخآف لمشحاس متعمق بقػلو: "كأنكحػا األيامى مشكع" إف أردف تحرًشا )

 بعيج!
كلكغ إذا تعارضت الجنيا مع  ،: ال بأس في ابتغاء الجنيالتبتغػا عَخض الحياة الجنيا 

ألعخاض حخاـ. الكدب مغ الحبلؿ اآلخخة آثخنا اآلخخة. كىيشا يػجج تعارض ألف الكدب با
 حبلؿ، كالكدب مغ الحخاـ حخاـ. فبل تبتِغ الجنيا إذا تعارضت مع اآلخخة.

: ف هللا مغ بعج إكخاىيغ غفػر رحيعغ يكخىيغ فإىات. كمَ : ليغ، ألنيغ مكخَ غفػر 
لخبخ ىػ التخكيب ؼيو غخابة، ألنو بجأ بالُسْكِخه كانتيى بالُسْكَخه. فالسبتجأ ىػ الحؼ يكخىيغ، كا

السغفخة ال لو، بل لسغ أكخىيا. التخكيب مغ حيث الذكل قج يػحي بالسغفخة لمُسْكِخه، كلكغ السعشى 
 .أك الحكع الذخعي يأباه، ما لع يتْب 

 
ِمغ َقبِمكع ومػعطًة  شاٍت وَمثبًل ِمَغ الحيَغ َخَمْػابيّ " ولقج أندلشا إليكع آياٍت مُ  34سػرة الشػر 24

 لمستقيَغ "
 لع يقل: بّيشات.شات، كاضحات. بيّ : مبيشات 

 
: مغ األمع. ربسا يكػف السقرػد أف يعتبخكا بيحه األمع، كإال ناليع ما ناليع مغ عقاب مغ قبمكع

 أك ىبلؾ. 
 

" هللُا نػُر الدسػاِت واألرِض َمثُل نػرِِه كسذكاٍة فييا ِمْرباٌح السرباُح  35سػرة الشػر  24
في زجاجٍة الدجاجُة كأنَّيا كػكٌب ُدرِّيّّ ُيػَقُج ِمغ شجخٍة مباركٍة زيتػنٍة ال شخؾيٍة وال غخبيٍة يكاُد 

شػرِِه َمغ يذاُء وَيزِخُب هللُا األمثاَؿ زيُتيا ُيزيء ولػ لع تسَدْدُو ناٌر نػٌر عمى نػٍر َيْيجي هللُا ل
 لمشاِس وهللُا بكلِّ شيٍء عميٌع " 
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القخآف نػر. كقج سج اسع الدػرة. هللا نػر، ك : مغ ىحه اآلية استُ هللا نػر الدسػات كاألرض 
كلع تخد : بالسفخد، في ىحه اآلية خسذ مخات. الدسػات: بالجسع. األرض "كرد لفع "الشػر

بو الجر : يذُدرِّؼّ كػكب  ف. الشػر: الزياء. مذكاة: كػَّة في الحائط غيخ نافحة.مجسػعة في القخآ
فأضاؼ الشػر إلى نفدو،  في قمب السؤمغ كسذكاة. بجؿ يػقج، : تػقجلزيائو كنقائو. في قخاءة

: قج كقاؿ آخخكف : مثل نػر القخآف في القمب كسذكاة. بيت هللا، ناقة هللا. قاؿ الحدغ :كسا يقاؿ
ر السرباح أعطع نػر يعخفو الشاس، أؼ خاشبيع عمى قجر ما يفيسػف. لكغ يؤخح عمى يكػف نػ 

 ىحا أنيع يعخفػف نػر الذسذ! 
نيا مرػنة عغ اإلفخاط كالتفخيط : معشاه أال شخؾية كال غخبية: معشاه أنيا شخؾية غخبية. كقيل

قمب السؤمغ يكاد : فدخىا بعزيع بأف تسددو نارتيا يزيء كلػ لع ي(. يكاد ز 4/353)البخىاف 
يعخؼ الحق قبل أف يتبيغ لو، أك أف العمع يكاد يؽيس مغ فع العالع قبل أف يتكمع بو. ىحاف 

 لكشيسا بعيجاف عغ اآلية. ،السعشياف صحيحاف في ذاتيسا
: اجتسع نػر الدخاج، كنقاء الدجاجة، كصفاء الديت، فاكتسل الشػر. كصار نػر عمى نػر 

سؤمغ. كلعل السقرػد ضخبو هللا تعالى لشػر القخآف في قمب اليزيء بعزو بعًزا. كىحا مثل 
 (.ر العقل الستأمل في مخمػقات هللانػ خآف، كبالشػر الثاني نػر الكػف ): نػر القبالشػر األكؿ

بّي بغ (. قاؿ أُ 40قػلو: "نػر عمى نػر" بقػلو: "ضمسات بعزيا فػؽ بعس" )اآلية  قارفْ  
، كعسمو ضمسة، ر، كمريخه إلى الشػر. كالكافخ كبلمو ضمسة: السؤمغ كبلمو نػر، كعمسو نػ كعب

وهللا بكل شيء عميع: أؼ عميع  (.811ك  2/809كمريخه إلى ضمسة )معاني القخآف لمشحاس 
 بزخب األمثاؿ كبغيخ ذلظ.

 
ُح لُو فييا بالغجوِّ " في بيػٍت أِذَف هللُا أْف ُتخفَع وُيحكَخ فييا اسُسُو ُيدبِّ  36سػرة الشػر  24

 اآلصاِؿ "و 
كىشاؾ أقػاؿ  في بيػت. رجاؿٌ ح لو التقجيخ: كسذكاة في بيػت. أك: يدبّ في بيػت:  
: بيػت: مداجج. أف تخفع: بشاًء أك مكانة. الغجك كاآلصاؿ: صباًحا كمداًء. التدبيح أخخػ.

 ( في اآلية التالية.ُيدبِّح :ا تذتسل عمى الحكخ. تتسة اآلية )فاعلالحكخ، كالربلة ألني
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ـِ الربلِة وإيتاِء الدكاِة  37سػرة الشػر  24 " رجاٌؿ ال ُتميييع تجارٌة وال بيٌع عغ ذكِخ هللِا وإقا

 يخافػَف يػًما تتقمُب ؼيِو القمػُب واألبراُر "
 

: التجارة تذسل الذخاء كالبيع، فمساذا عصف تجارة كال بيعرجاؿ: فاعل يدّبح )في اآلية الدابقة(. 
 يدتغِغ بيا عشو؟البيع عمى التجارة، كلع 

 التجارة حخفة أك ميشة يتعاشاىا التجار، كالبيع قج ال يكػف كحلظ. -
البيع قج يكػف أبمغ في اإللياء، ألف البيع الخابح يعؿبو حرػؿ الخبح، بخبلؼ الذخاء  -

 (.357فإف الخبح ؼيو مطشػف غيخ مؤكج )أنسػذج ص  ،الخابح
 

: أؼ مغ اليػؿ . تتقمب ؼيو القمػب كاألبراريامة: يـػ الؿإقاـ الربلة: إقامة الربلة. يػًما
 كالفدع.

 
" لَيْجدَييُع هللُا أحدَغ ما عِسمػا وَيديَجىع ِمغ فزمِو وهللُا َيخزُؽ َمغ يذاُء  38سػرة الشػر  24

 بغيِخ حداٍب "
يع عمى الحدغ : أحدغ مسا عسمػا، أؼ يجديأحدغ ما عسمػا: العبارة غخيبة، لعل السعشى 

: بتػسع، ببل عّج كال حّج. كالخزؽ ىشا قج يعشي الثػاب، كىػ أليق ابباألحدغ. بغيخ حد
 بالدياؽ، كقج يعشي الخزؽ السادؼ.

 
" والحيَغ كفُخوا أعساُليع كَدخاٍب ِبِؿْيَعٍة َيْحَدُبُو الطسآُف ماًء حتى إذا  39سػرة الشػر  24

 حداَبُو وهللُا سخيُع الحداِب " جاَءُه لع يجْجُه شيًئا ووجَج هللَا عشَجُه فػفَّاُه 
ء. : ىػ الحؼ يخيل لسغ رآه في فبلة أنو ماٌء جاٍر، أك ىػ ما لسع في السفازة كالساالدخاب 

غيخه  : السكاف السدتػؼ السشبدط، كىػ أضيخ ِلَمسعاف الدخاب مغيعةُيطغ شيًئا كليذ بذيء. الؿِ 
ج الثػاب، بل : أؼ لع يجككجج هللا عشجهماًء، خاب أممو.  : لع يججهمغ األمكشة. لع يججه شيًئا
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ماـ الحداب في اآلية مفاجأة لمكافخيغ، ألنيع يتػقعػف الساء فإذا بيع أ !كجج الحداب كالعقاب
 كالجداء! 

ككمسة: سخيع، بدخعة، أك حدابو لجسيع الخمق يتع بدخعة.  : أؼ حدابو آٍت سخيع الحداب
يجب أف يتعمع الشاس رفخ لع يخد في القخآف. لمتقخيب، ألف الحداب يتع في زمغ قجره صفخ، كال

سخعة الحداب كالسحاسبة. فالدخعة في الخيخ مصمػبة، كيسكغ االستعانة باآلالت الحاسبة 
 كالحػاسيب لتحقيق ىحا الغخض. 

 
يٍّ َيغذاُه مػٌج ِمغ فػقِو مػٌج ِمغ فػقِو سحاٌب  40سػرة الشػر  24 " أو كطمساٍت في بحٍخ ُلجِّ

 لو نػًرا فسا لُو ِمغ فػَؽ بعٍس إذا أخخَج يَجُه لع َيَكْج َيخاىا وَمغ لع َيجعِل هللاُ ضمساٌت بعُزيا 
 نػٍر "

: ضمسة الميل، كضمسة أك كطمسات: أك أعساليع كطمسات )راجع اآلية الدابقة(. الطمسات 
إلى البحخ كاألمػاج، كضمسة الدحاب. ككحا حاؿ الكافخيغ ضمسة، كاعتقادىع ضمسة، كمريخىع 

ة: (. لّجي2/445ة )الشكت لمسجاشعي ضمس لبحخ الحؼ : معطع اكاسع، عسيق، كثيخ السػج. المجَّ
: ال يخاىا ال يخػ لو ساحل. يغذاه: يغصيو. أخخج: أؼ الكافخ. لع يكج يخاىا: قاؿ جسيػر العمساء

 : يخاىا بعج جيج كمذقة. ال يقارب. كقاؿ بعزيعك 
أىع ضػاىخ العػاصف البحخية )السشتخب ص جسع : ىحه اآلية تيقػؿ أىل التفديخ العمسي 

525 .) 
! آية رائعة.جعل هللا لو نػًرا فسا لو مغ نػركمغ لع ي  : إنو محخـك

 ".: "نػر عمى نػر35في اآلية  -
 ".زيا فػؽ بعسضمسات بع: " 40في اآلية  -
 

والصيُخ صافَّاٍت كٌل " أَلْع تَخ أفَّ هللَا ُيدبُِّح لُو َمغ في الدسػاِت واألرِض  41سػرة الشػر  24
 قج َعِمَع صبلَتُو وتدبيَحُو وهللُا عميٌع بسا َيفعمػَف "
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كالصيخ: أؼ كيدبح الصيخ. لع يقل: )وهللا عميع بسا الدسػات: بالجسع. كاألرض: بالسفخد.  
إلى الصيخ فػقيع صافاٍت : "أكلع يخكا جشحتيغ. قاؿ تعالى: باسصات أيفعمو كل مشيع(. صافات

عكدو، ضع الجشاح.  :(، مغ البدط كالؿبس. البدط: نذخ الجشاح، الؿبس19السمظ كَيؿبزَغ" )
( يسكغ أف يصمق عمى بدط االئتساف )أك اإلصجار الشقجؼ: التػسعة كالتزييق. ك كالبدط كالؿبس

يفعمػنو.  :الدسػات كاألرض ككل شيخ. يفعمػف  : كل مغ فيكتزييقو في عمع االقتراد. كلٌ 
: بسا يفعمو السذخكػف، أك بسا يفعمو الكل كمشيع السذخكػف، كؼيو تيجيج، وهللا عميع بسا يفعمػف 

لى الصيخ فػقيع صافَّاٍت أكلع يخكا إ"ػ الحداب كالجداء. في مػضع آخخ: ى ألف السقرػد
 (.ل: )يدبح لو ما في الدسػات كاألرض(. لع يق19كيؿبزَغ" )السمظ 

 
 واألرِض وإلى هللِا السريُخ "ِت " وهلِل ُمْمُظ الدسػا 42سػرة الشػر 24

تيجيج ككعيج لمكفار، فاهلل مالظ كل شيء، كقادر الدسػات: بالجسع. كاألرض: بالسفخد.  
 (، كؼيو تيجيج لمكافخيغ.الجداء. لع يقل: )كإليو السريخعميو، كإليو السخجع لمحداب ك 

 
ثع َيجعُمو ُركاًما فتخى الػْدَؽ  " ألع تَخ أف هللَا ُيدجي َسَحاًبا ثع يؤلِّف بيشوُ  43سػرة الشػر  24

ُؿ ِمَغ الدساِء ِمغ جباٍؿ فييا ِمغ َبَخٍد ؼيريُب بِو َمغ َيذاُء وَيْرِخُفُو عغ  َيخخُج ِمغ ِخبللِو ويشدِّ
 َمغ َيذاُء َيكاُد َسشا بخِقِو َيحىُب باألبراِر " 

 
: كًسا. الػدؽكاف ؼيو ماٌء أك لع يكغ. ركاًما: أؼ متخا : الػيعبدػؽ. الدحا: يَ دجييُ  
 السصخ. 
 : ما يترمب مغ ماء السصخ لسا يريبو مغ البْخد. البَخد 
: أؼ ؿ مغ الدساء مغ جباؿ فييا مغ بخد: مغ جباؿ فييا: أؼ في الدساء. مغ بخديشد  

 : جباؿ مغ بخد، لكغ لسا كاف البخد يشدؿ مغ الجباؿ فقج يفيع ىحايشدؿ بخًدا. كليذ السقرػد
 (. دؿ مغ الدساء مغ جباؿ فييا بخًداكيشالسعشى بصخيق غيخ مباشخ. لع يقل: )
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: ىحا التذابو بيغ الدحب كالجباؿ ال يعخفو إال مغ يخكب شائخة يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
عرخ ندكؿ اآلية  تعمػ بو فػؽ الدحب، فيخاىا كأنيا جباؿ كآكاـ، كلع تكغ الصائخات معخكفة في

خكامية : تبيغ ىحه اآلية مخاحل تكّػف الدحب ال. كيقػلػف أيًزا(526)السشتخب ص 
 (.526كخرائريا )السشتخب ص 

رمح درًسا في الشحػ. ِمغ " بعجىا مختيغ. فتالحع في اآلية كركد "ِمغ" أربع مخات، ككركد "َمغ
اؿ في الدساء. فيي بجؿ مغ قػلو "ِمغ : أؼ مغ جبيا: البتجاء الغاية. ِمغ جباؿ فيالثانية

دساء تذتسل عمى الجباؿ، كسا تقػؿ: يعجبشي "، بإعادة الجاّر، كىػ بجؿ اشتساؿ، ألف اللدساءا
شي الرػـُ في شعباف. ِمغ الثالثة: لبياف الجشذ. كقاؿ بعزيع: : يعجبشعباُف الرػـُ ؼيو، أؼ

 (. 2/446مغ الدساء بخًدا مغ جباؿ فييا )الشكت لمسجاشعي  : يشدؿىي صمة )زائجة(، التقجيخ
)يكاد سشا  شرح بحلظ: ضػء ساشع، لسعاف. إذا أردت التأكج فانطخ إلى البخؽ، كال يُ شاس 

 .بخقو يحىب باألبرار(
 

 ذلَظ لِعْبخًة ألولي األبراِر " " ُيقمُِّب هللُا الميَل والشياَر إفَّ في 44سػرة الشػر 24
 : بيغ الجسمتيغ سجع 

 يقمػب هللا الميػل كالشيػاْر    إف في ذلظ لعبخة ألكلي األبراْر  
ة، كالسخاد بيا في اآلية الدابقة: " في اآلية الدابقة كفي ىحه اآليكرد لفع "األبرار 

الشيار،  : يأتي بالميل بعجالعيػف، كفي ىحه اآلية: األلباب، العقػؿ. يقمِّب: يرخِّؼ. السقرػد
: يغيخ الميل بطمسة ل ما يشقز مغ الشيار، كالعكذ. أك: يديج في الميكبالشيار بعج الميل. أك

 ة الدحاب تارة كبزػء الذسذ تارة. سمبزػء القسخ مخة. كيغيخ الشيار بطالدحاب مخة، ك 
 

" وهللُا خمَق كلَّ دابٍَّة ِمغ ماٍء فسشيع َمغ يسذي عمى بصشِو ومشيع َمغ  45سػرة الشػر  24
هللَا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ  َمغ يسذي عمى أربٍع َيخمُق هللُا ما يذاُء إفَّ يسذي عمى ِرْجميِغ ومشيع 

 " 
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الشصفة عمى الخرػص، قػالف. فسشيع: فسغ الجكاّب. أربع: أؼ أربع : عمى العسػـ، أك ماء ماء
فسشيع مغ أرجل. لع يقل: )فسشيا مغ يسذي( أك )ما يسذي(. كلع يقل: )فسشيغ(. كلع يقل: )

(، كتع استخجاـ 2/50ىحه اآلية العاقل كغيخ العاقل )السقتزب  (. جسعتبصػنيع يسذػف عمى
"،  لع يأت تارة: "مغ" كتارة: "ما" لمعاقل في الجسيع، تغميًبا لمعقبلء عمى غيخىع. كلػ استخجـ "َمغ

 الكبلـ بميًغا. 
: سبقت اآلية إلى بياف أف كل دابة تجب عمى األرض خمقت بصخيق يقػؿ أىل التفديخ العمسي

التشاسل مغ الحيػانات السشػية. كسا بيشت أف الساء قػاـ كل كائغ حي، ؼيحتػؼ جدع اإلنداف 
كغ كاف ؼيو مغ الساء ما  70% مغ كزنو ماًء. فإذا كاف كزف الذخز  70مثبًل عمى نحػ 

يػًما ببل غحاء،  60كغ. كالساء أكثخ ضخكرة مغ الغحاء. فاإلنداف يسكشو أف يعير  50كزنو 
 (.527أياـ )السشتخب ص  10-3عير ببل ماء أكثخ مغ و أف يلكغ ال يسكش

 (.لع يقل: )إف هللا قجيخ عمى كل شيء
 

 شاٍت وهللُا َييجي َمغ يذاُء إلى صخاٍط مدتؿيٍع "بيّ " لقج أندلشا آياٍت مُ  46سػرة الشػر 24
: أؼ ييجؼ بيا. كالصخؽ السمتػية كالحيل السسشػعة شات، كاضحات. ييجؼشات: بيّ بيّ مُ  

 يدت مغ الرخاط السدتؿيع. كمغ ثع فإف أىل الحيل ىع غيخ أىل الرخاط السدتؿيع.ل
 

ِج ذلَظ " ويقػلػَف آمشَّا باهلِل وبالخسػِؿ وأشْعشا ثع يتػلَّى فخيٌق مشيع ِمغ بع 47سػرة الشػر 24
 وما أولئَظ بالسؤمشيَغ "

ثع يعخضػف عغ ىحا  : آمشا باهلل كالخسػؿ كاإلسبلـ،غ السدمسيغ مغ ىع مشافقػف يقػلػف م 
اإليساف بسدالظ ممتػية. كليحا قاؿ العمساء أف الحيل التي يمجأ إلييا البعس لتحميل الحخاـ، أك 

: ىع مؤمشػف في الطاىخ، أك مغ الشفاؽ. كما أكلئظ بالسؤمشيغ تحخيع الحبلؿ، إنسا ىي ضخب
لع يقل:  (.بعج ذلظشكمي صػرؼ، إنيع مشافقػف. لع يقل: )ثع يتػلػف مغ في الرػرة، إيسانيع 
 كما ىؤالء بالسؤمشيغ.
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 " وإذا ُدُعػا إلى هللِا ورسػلِو ِلَيحكَع بيَشيع إذا فخيٌق مشيع ُمعِخضػَف " 48سػرة الشػر 24
بجؿ القػانيغ اإلسبلمية. لع يقل: )إذا ىع  حاليع كحاؿ الحيغ يجعػف إلى القػانيغ األجشبية 

 لع يقل: إذا ىع ُمعخضػف. (.معخضػف 
 

 الحقُّ يأُتػا إليِو ُمحعشيَغ " " وإْف يكْغ ليُع  49سػرة الشػر  24
: كإف لع يكغ ليع، بل كاف لغيخىع، أعخضػا كرفزػا. فاألمخ إذف عشجىع أمخ أؼ 

مرمحة، ال أمخ ديغ أك خمق. كلػ فعل الشاس كميع مثل ىحا لسا أمكغ إيراؿ أحج إلى حقو. 
ضػف بو ليع أك عمييع. فميذ مغ الجيغ، كال مغ الخمق، فبل بج مغ ميثاؽ يخجع إليو الجسيع، كيخ 

 أف تتطاىخ بالجيغ كالخمق عشجما يكػف الحكع لظ.
 : االنؿياد، اإلسخاع في الصاعة.ُمحعشيغ: مغ اإلذعاف 

 
ـِ اْرتاُبػا أـ يخافػَف أف َيحيَف هللُا عمييع ورس 50سػرة الشػر  24 ػُلُو " أفي قمػِبيع مخٌض أ

 السػَف "بل أولئَظ ىُع الط
: السيل في . الحيف: جارَ (. حاؼَ مخض: نفاؽ. لع يقل: )أفي قمػبيع مخض أـ شظ 

: ليذ يخ: التقجاباة جانب كضمع الجانب اآلخخ. بلالحكع، كالجشػح إلى أحج الجانبيغ، أؼ مح
خافػف أف يحيف هللا كرسػلو عمييع(. أـ يبل ىػ أخصخ، إنيع كافخكف. لع يقل: )األمخ كحلظ، 

 لع يقل: بل ىؤالء ىع الطالسػف. : الكافخكف.الطالسػف 
 

" إنَّسا كاَف قػَؿ السؤمشيَغ إذا ُدعػا إلى هللِا ورسػلِو ِليحكَع بيَشيع أْف َيقػلػا  51سػرة الشػر 24
 " سِسْعشا وأشْعشا وأولئَظ ىُع السفمحػَف 

حكع الخسػؿ مغ حكع هللا. لع يقل:  (، ألفـ. لع يقل: )ليحكسا بيشيع: خبخ كاف مقجّ قػؿَ  
ليحكَع بيَشيع  إنسا كاف قػَؿ السؤمشيغ إذا ُدعػا إلى هللِا كرسػلوِ )أكلئظ ىع السفمحػف(. لع يقل: )

 لع يقل: كىؤالء ىع السفمحػف. : قػؿ، أف يقػلػا.(. كخر لفع القػؿسِسْعشا كأشْعشا
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    تَّْقِو فأولئَظ ىُع الفائدوَف "هللَا ويَ  " وَمغ ُيصِع هللَا ورسػَلو وَيخَر  52سػرة الشػر  24
مغ أسكغ القاؼ فعمى االستخفاؼ )شمب التخؽيف(،  : قخاءتاف بدكػف القاؼ ككدخىا."كيتقو"

َيخر: معصػؼ عمى )ُيصع(  (.514كمغ كدخىا فعمى األصل )مذكل إعخاب القخآف ص 
لع (. َلو(. لع يقل: )فيحا ىػ الفائد كرسػ كيخَر هللاَ الفائدكف: بالجشة. لع يقل: ) مجدكـ بػ )َمغ(.

 يقل: فيؤالء ىع الفائدكف.
 

" وأقَدُسػا باهلِل َجْيَج أيساِنيع لئْغ أمخَتيع لَيْخُخُجغَّ ُقْل ال ُتْقٍدُسػا شاعٌة  53سػرة الشػر  24
 إفَّ هللَا خبيٌخ بسا تعسمػَف " معخوفٌة 
قدسػا(، كاليسيغ أاستخجـ القدع )أككجىا. الحع أنو : اجتيجكا في األيساف بأغمطيا ك أؼ 
ا غاية جيجىع في األيساف. ليخخجغ: إلى الجياد. لع يقل: )لئغ أمختيع بالخخكج (. بحلػ )أيسانيع

(. شاعة معخكفة: شاعتكع معخكفة حتى لػ أقدستع: بالمداف فقط. تعسمػف   : تعسمػنو.ليخخُجغَّ
 

َل وعميكع ما  " ُقْل أشيعػا هللَا وأشيعػا الخسػؿَ  54سػرة الشػر  24 فإْف َتػلَّػا فإنَّسا عميِو ما ُحسِّ
ْمُتع وإْف تصيعػُه َتيتجوا وما عمى  الخسػِؿ إال الببلُغ الُسبيُغ " ُحسِّ

: خخػ. أشيعػا هللا كأشيعػا الخسػؿ( كسا في مػاضع ألع يقل: )أشيعػا هللا كالخسػؿ 
ل)تتػلػا عخضػا: تُ ػا القخآف كأشيعػا الدّشة. تػلػا: أعخضػا، أكأشيع : أؼ مغ تبميغ (. عميو ما ُحسِّ

متعالخسالة. كعميكع ما  مػا(. كإف تصيعػه تيتجكاُحسِّ : أؼ : أؼ مغ الصاعة. لع يقل: )كعمييع ما ُحسِّ
 كإف تصيعػا الخسػؿ تيتجكا. فأيغ ىحا مغ دعػة الجاعيغ لبلستغشاء عغ الدشَّة، كاالكتفاء بالقخآف؟!

 بيشة.بيغ، كالدّشة مُ كما عمى الخسػؿ إال الببلغ السبيغ: أؼ ليذ عميو ىجايتكع. الُسبيغ: القخآف مُ 
 

" وعَج هللُا الحيَغ آمُشػا مشكع وعِسمػا الرالحاِت َلَيْدتخمفشَّيع في األرِض  55سػرة الشػر  24
لشَّيع ِمغ بعِج خػِفيع  كسا استخمَف الحيَغ ِمغ َقبِميع وليسكِشغَّ ليع ديَشيع الحي ارتزى ليع وليبجِّ

 َج ذلَظ فأولئَظ ىُع الفاسقػَف "أمًشا َيعبجونشي ال ُيذخكػَف بي شيًئا وَمغ كفَخ بع
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مخرػصة : أرض جعميع خمفاء في حكع األرض. األرض: تخمفيع في األرضاس 
شيًئا: اه. يعبجكنشي ال يذخكػف بي : ارتزارتزى أمًشا: مفعػؿ بو ثاف. كأرض مكة، أك عامة.

كعجىع أف لحيغ آمشػا مشكع كعسمػا الرالحات". لع يقل: )اكأنيا شخح لقػلو في مصمع اآلية: "
ليعيدتخم : الخارجػف عغ . لع يقل: )كمغ يكفخ بعج ذلظ(. الفاسقػف (فيع كأف يسكِّغ ليع كأف يبجِّ

 لع يقل: فيؤالء ىع الفاسقػف. شاعة هللا.
 

 وآُتػا الدكاَة وأشيُعػا الخسػَؿ لعمَّكع ُتخحسػَف "" وأؾيُسػا الربلَة  56سػرة الشػر 24
(. لعل الدبب أف هللا يعمع أف سيأتي أناس في 54الخسػؿ: كخرىا )راجع اآلية  كأشيعػا 

! ة تسيج بعج ذلظ إلى إنكار القخآفة في خصػ ة الخسػؿ. كربسا يشكخكف الدشّ السدتقبل يشكخكف سشّ 
 الخحسة.لعّمكع ُتخحسػف: فاسألػا هللا القبػؿ ك 

 
مأواىُع الشاُر ولبئَذ " ال تحَدبغَّ الحيَغ كفُخوا ُمْعجديَغ في األرِض و  57سػرة الشػر  24

 السريُخ "
: مفعػؿ ، يفمتػف مغ عقابشا. الحيغ كفخكا: مفعػؿ أكؿ. معجديغ: معجديغ لشامعجديغ 

مأكاىع الشار. لع يقل: . لعل التقجيخ: كاعمع أف ، )بل مأكاىع الشار(قل: )مأكاىع الشار(ثاف. لع ي
)بئذ( فعل ماض ، البلـ الـ القدعلبئذ السريخ:  (، كسا في مػاضع أخخػ.)كبئذ السريخ

 .مخفػع، كالسخرػص بالحـّ مححكؼ (بئذ))السريخ( فاعل  .الحـّ  يفيججامج 
 

" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ِلَيْدتأِذْنكُع الحيَغ َمَمكْت أيساُنكع والحيَغ لع َيبُمغػا  58سػرة الشػر  24
الُحُمَع مشكع ثبلَث مخاٍت ِمغ َقبِل صبلِة الفجِخ وحيَغ تزعػَف ثياَبكع ِمغ الطييخِة وِمغ بعِج صبلِة 

بعَجىغَّ شػَّافػف عميكع بعُزكع عمى الِعذاِء ثبلُث عػراٍت لكع ليَذ عميكع وال عمييع ُجشاٌح 
 بعٍس كحلَظ يبيُِّغ هللُا لكُع اآلياِت وهللُا عميٌع حكيٌع " 

االحتبلـ، سغ البمػغ.  : أؼ سغلحمع: العبيج كاإلماء. الحيغ لع يبمغػا االحيغ ممكت أيسانكع 
لػضيعة: الحع قػلو: "ثبلث مخات" ك"ثبلث عػرات". تزعػف ثيابكع: تخمعػف ثيابكع. كمشو: ا
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: ثبلثة أكقات تطيخ فييا الحصيصة: اإلسقاط )مغ الجيغ في مقابل التعجيل(. ثبلث عػرات
ثبلث عػرات: ثبلث: خبخ لسبتجأ مححكؼ،  عػراتكع، فعبخ بعػرات الدماف عغ عػرات األبجاف.

ؿ، ألف اإلثع ميل : ماشاح: إثع. كأصمو مغ جشحجُ  ( ثبلث عػرات.، أك ىغّ التقجيخ: ىحه )أك ىي
: أؼ عغ الحق. بعجىغ: بعج ىحه األكقات الثبلثة )ال يصمب مشيع االستئحاف(. شػافػف عميكع

(. قيل في اليخَّة إنيا مغ ع الحيغ يكثخكف الجخػؿ كالخخكج )كالَّجػف خخَّاجػف لمخجمة، كالصػافػف ى
 : بعزكع شػافػف عمى بعس. ع عمى بعس: التقجيخالصػَّافيغ كالصػَّافات. بعزك

 
" وإذا بمَغ األشفاُؿ مشكُع الُحُمَع فمَيْدتأِذُنػا كسا استأذَف الحيَغ ِمغ َقبِميع  59لشػر سػرة ا24

ُغ هللُا ل  كع آياِتِو وهللُا عميٌع حكيٌع "كحلَظ يبيِّ
: نفذ ما قة. وهللا عميع حكيع( كسا في اآلية الدابلع يقل: )كحلظ يبيغ هللا لكع اآليات 

كإذا بمغ  أؼ: ال أعمع مشو كال أحكع، فتعمسػا مغ هللا العمع كالحكسة. الدابقة.جاء في خاتسة اآلية 
: في اآلية الدابقة تحجث عغ األشفاؿ الحيغ لع يبمغػا الحمع، ككاف الحكع فييع أف األشفاؿ الحمع

يدتأذنػا في األكقات الثبلثة، أـ إذا بمغػا الحمع فعمييع االستئحاف في جسيع األكقات. كسا استأذف 
 (. 18/296أك ؼيسا ذكخ مغ اآلية الدابقة )تفديخ ابغ عاشػر  : أؼ الخجاؿ،مغ قبميعالحيغ 

 
" والقػاعُج ِمَغ الشداِء البلتي ال َيخجػَف ِنكاًحا فميَذ عمييغَّ ُجشاٌح أْف  60سػرة الشػر  24

   " َيزعَغ ثيابيغَّ غيَخ متبخجاٍت بديشٍة وأْف َيدتعِفْفَغ خيٌخ ليغَّ وهللُا سسيٌع عميعٌ 
: جسع قاعجة، كىغ العجائد البلتي قعجف بالكبخ عغ الحيس كالحسل، فبل يحزغ القػاعج 

يَغ بحلظ أيًزا ألنيغ بعج الكبخ يكثخ مشيغ القعػد، أك ألف الخجاؿ يقعجكف  كال يمجف. كربسا ُسسِّ
 عغ االستستاع بيغ، أك ألنيغ يقعجف عغ االستستاع  بالخجاؿ.

: تجاخمت : التجاخل. تشاكحت األشجارفي أصل المغة الشكاح: ىشا الجساع. ك الشكاح 
: أؼ يئدغ مغ مى العقج أيًزا. ال يخجػف نكاًحاأغراف بعزيا في بعس. كيصمق الشكاح ع

: ترمح لمعاقل مغ جاؿ، أك ال يخيجىغ الخجاؿ. يخجػف الشكاح، بمغغ سغ اليأس، فبل يخدف الخ 
 البلتي ال يخجػف.: الخجاؿ الحيغ ال يخجػف، كالشداء الحكػر كاإلناث
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: لمدكج ما تحت الجرع، كلبلبغ كاألخ يخمعغ الجمباب، كىػ الخداء. قيل :يزعغ ثيابيغ 
: القسيز، لجرع، كلغيخ ذؼ محـخ أربعة أثػاب: درع كخسار كجمباب كإزار. الجرعما فػؽ ا
 : ثػب يختز بالشرف األسفل مغ البجف. بالشرف األعمى مغ البجف. اإلزار كيختز
: البشاء ما يجب إخفاؤه، مغ تبخجت السخأة: أضيخت محاسشيا. كمشو: الُبخج إضيار :التبخج 

يشة الخؽية. كأف يدتعففغ : مطيخات لمد سسي كحلظ لطيػره. متبخجات بديشة العالي، أك القرخ،
سسيع عميع: سسيع  : أؼ كأف يدتتخف َأكلى. كضع ثيابيغ جائد، كلكشو خبلؼ اأَلكلى.خيخ ليغ

 .أك بسقاصجىغّ  أك بأحػاليغّ  ع بأفعاليغّ قػاليّغ، عميبأ
 

" ليَذ عمى األعسى حخٌج وال عمى األعخِج حخٌج وال عمى السخيِس حخٌج  61سػرة الشػر  24
وال عمى أنفِدكع أْف تأكُمػا ِمغ ُبيػتكع أو ُبيػِت آباِئكع أو ُبيػِت أمياِتكع أو ُبيػِت إخػاِنكع أو 

و ُبيػِت خاالِتكع أو ما ُبيػِت أَخػاِتكع أو ُبيػِت أعساِمكع أو ُبيػِت عسَّاتكع أو ُبيػِت أخػاِلكع أ
ممكُتع َمفاتَحُو أو صجيِقكع ليَذ عميكع ُجشاٌح أْف تأكمػا جسيًعا أو أشتاًتا فإذا دخمُتع ُبيػًتا 
 فدمِّسػا عمى أنفِدكع تحيًة ِمغ عشِج هللِا مباركًة شيبًة كحلَظ يبيُِّغ هللُا لكُع اآلياِت لعمَّكع تعقمػَف " 

 
ج ليذ عمى األعسى حخ السخيس حخج(. كلع يقل: )عخج ك ليذ عمى األعسى كاأللع يقل: ) 

 : تكخر المفع ثبلث مخات في مصمع اآلية.كال عمى األعخج كال عمى السخيس(. حخج
: جدء أكؿ يتعمق باألعسى كاألعخج كالسخيس، كجدء ثاف يتعمق باألكل، ىحه اآلية ثبلثة أجداء 

ى ليذ عمى األعسى حخج كال عمػ قػلو: "كجدء ثالث يتعمق بالتحية. الجدء األكؿ مغ اآلية، كى
يػ مغ تساـ آية "، فاألعخج حخج كال عمى السخيس حخج" مشفرل عغ قػلو: "كال عمى أنفدكع

الحخج مشفي عغ األعسى في التكميف الحؼ يترل بالبرخ، كعغ األعخج في  االستئحاف. أؼ إف
تفديخ ؼ يترل بسخضو )ميف الحالتكميف الحؼ يترل بالسذي كالخكػب، كعغ السخيس في التك

: كاف األعسى يتحخج أف يأكل شعاـ غيخه لجعمو يجه في (. قاؿ الشحاس18/299ابغ عاشػر 
حقو، فأباح غيخ مػضعيا، ككاف األعخج يتحخج التداعو في السػضع، كالسخيس لخائحتو كما يم

 (.817/ 2ليع األكل مع غيخىع )معاني القخآف لمشحاس 
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ف تأكمػا مغ بيػتكع أك بيػت آبائكع أكأمياتكع أك إخػانكع أك كال عمى أنفدكع ألع يقل: ) 
الثاني مغ اآلية كخر  (. ففي ىحا الجدءأك عساتكع أك أخػالكع أك خاالتكعأخػاتكع أك أعسامكع 

 " تدع مخات.لفع "بيػت
ئجة مغ ذكخه؟ السخاد " ىحا معمػـ بجاىة، فسا الفاعمى أنفدكع أف تأكمػا مغ بيػتكع كالقػلو: " -

(. أال تخػ أنو ذكخ كل ىؤالء األقارب، كلع يحكخ األكالد، كىع أكلى بو: )مغ بيػت أبشائكع
الخجل حكسو حكع نفدو، كليحا قاؿ: "مغ بيػتكع"، كلع يقل: )مغ بيػت أبشائكع(  بالحكخ؟ ككلج
 التقجيخ: كال عمى أنفدكع حخج أف تأكمػا. (.359)أنسػذج ص 

الخجل في ضيعتو، لو أف يأكل مسا يقـػ عميو مغ ثسار : السقرػد ككيل ما ممكتع مفاتحو -
ألف ماؿ العبج لديجه. كفي قخاءة: "ما  الزيعة، أك السقرػد أكل الديج مغ مشدؿ عبجه كمالو،

 ".ُممِّكتع
 : أؼ بيػت أصجقائكع.صجيقكع -
ا : ال حخج عميكع أف تأكمػا مغ ىحه البيػت بجكف استئحاف أصحابيا. كقج يبجك ىحا غخيبً أؼ -

سيسا بالشدبة لمسحكػريغ عجا األبػيغ. كمغ السحتسل أف ىحا كاف في أكؿ العيج،  في عرخنا، كال
 ثع ندخ، أك ىػ في كقت الغدك فقط. 

مشدػخ، لقػلو صمى : لع يشدخ مشو شيء، كبعزيع يقػلػف  : ىحا ثابتبعس العمساء يقػلػف  -
 (.5/72)مدشج أحسج : ال يحل ماؿ امخغ مدمع إال بصيب نفذ مشو هللا عميو كسمع

: ندلت في قـػ مغ العخب كاف يتحخج الػاحج شاح أف تأكمػا جسيًعا أك أشتاًتاليذ عميكع ج -
مشيع أف يأكل كحجه في الجاىمية كلػ جاع، حتى يجج مغ يؤاكمو كيذاربو. ككحلظ في قػـ كانػا 

ػا جسيًعا، يتحخجػف أف يأكل الزيف كحجه حتى يأكل معو، ككحلظ في قـػ يتحخجػف أف يأكم
 كيأكل كل مشيع عمى انفخاد. 

 : أؼ فميدمع بعزكع عمى بعس. بيػًتا مدكػنة. سمسػا عمى أنفدكع: بيػًتا: ربسا يكػف السعشى
 ".حتى تدتأندػا كتدمسػا عمى أىميا ال تجخمػا بيػًتا غيخ بيػتكع: "27في اآلية  -

 لعّمكع تعقمػف: اسألػا هللا ذلظ.
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إنَّسا السؤمشػَف الحيَغ آمُشػا باهلِل ورسػلِو وإذا كاُنػا معُو عمى أمٍخ جامٍع "  62سػرة الشػر  24
لع يحىُبػا حتى َيدتأذُنػُه إفَّ الحيَغ َيدتأذنػنَظ أولئَظ الحيَغ ُيؤمشػَف باهلِل ورسػلِو فإذا 

 رحيٌع "هللَا إفَّ هللَا غفػٌر  استأذنػَؾ لبعِس شأِنيع فأَذْف ِلَسغ شئَت مشيع واستغِفْخ ليعُ 
 

اء كسائخ ما يكػف ؼيو خصبة. كقيل: الجياد. أمخ جامع : مثل الجسعة كالعيجيغ كاالستدق 
". فاليـػ قج ف لسغ شئت مشيع كاستغفخ ليع هللافأذلع يقل: )إف الحيغ يدتأذنػنو(. الحع قػلو: "

غ يؤمشػف. لع يقل: إف الحيغ يدتأذنػنظ ىع الحي كيذتسو في قمبو. بمدانو يأذف الخئيذ لمسخؤكس
قاؿ: كاستغفخ ليع هللا، كلع يقل: كاستغفخ  الحيغ يؤمشػف. لع يقل: إف الحيغ يدتأذنػنظ ىؤالء ىع

  ليع.
 

" ال َتجعُمػا دعاَء الخسػِؿ بيشػَكع كجعاِء بعِزكع بعًزا قج يعمُع هللُا الحيَغ  63سػرة الشػر  24
 أْف تريَبيع فتشٌة أو يريَبيع عحاٌب أليٌع " يتدممػَف مشكع ِلػاًذا فميححِر الحيَغ يخالفػَف عغ أمخهِ 

 
 :دعاء: ؼيو ثبلثة معاف 

: يا رسػؿ هللا، يا نبي يكػف بجكف غمطة، عمييع أف يقػلػانجاء السدمسيغ لمخسػؿ يجب أف  -
 هللا.
 نجاء الخسػؿ لمسدمسيغ يجب أف يدتجيبػا لو كبجكف إبصاء. -
 عمييع. نيي السدمسيغ عغ التعخض لدخط الخسػؿ كدعائو -

 صحيح أف الخسػؿ بذخ، كلكشو عمى رأسيع كفي مقجمتيع.
. كال يداؿ يعمع كيعمع، أك: قج عمع التقجيخ: قج عمع لعلالتحقيق، قج ىشا تفيج : قج يعمع 
كخة القجـ. أك تدمل : مخالفة في لعبة جػف تجريًجا في خؽية. كمشو اليػـ: التدمل: يخخ يتدممػف 

بعس السشافقيغ يدتتخ ببعس كييخبػف مغ صبلة الجسعة، أك مغ : استتاًرا. كاف العجك. لػاذا
 الجياد.
 (، أؼ أمخ الخسػؿ.لع يقل: )يخالفػف أمخه 
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اه تعجيتو )البخىاف ضسَّغ "يخالفػف" معشى: )ُيعخضػف( أك)َيشحخفػف   ( أك )يديغػف(، فعجَّ
 (.360، كأنسػذج ص 3/342

لفة، كأخفى االنحخاؼ في أنو أضيخ السخا(، فككمغ الػاضح أف: "يخالفػف" ألصف مغ: )يشحخفػف 
(، كإني أرػ أف التزسيغ أفزل مغ حخؼ الجخ: "عغ". قاؿ بعس السفدخيغ: "عغ" صمة )زائجة

 القػؿ بأنيا صمة.
 : في اآلخخة.فتشة: في الجنيا. عحاب أليع

 
ُيخجعػَف  " أال إفَّ هلِل ما في الدسػاِت واألرِض قج يعمُع ما أنتع عميِو ويػـَ  64سػرة الشػر 24

 إليو فيشبُئيع بسا عِسمػا وهللُا بكلِّ شيٍء عميٌع "
 

ما في لع تخد مجسػعة في القخآف. لع يقل: ): بالسفخد، ك الدسػات: بالجسع. األرض 
: قج التقجيخ لعل: قج ىشا لمتحقيق، ض( كسا في مػاضع أخخػ. قج يعمعالدسػات كما في األر 

ـ تخجعػف كيػ لع يقل: ) كرد مثمو في اآلية الدابقة أيًزا. .كيعمع، أك: قج عمع كال يداؿ يعمع عمع
، ؼيجازييع بالثػاب أك ع عميعي: بكل شيء مغ أعسالإليو فيشبئكع بسا عسمتع(. بكل شيء عميع

 بالعقاب.
*** 
 / سػرة الفخقاف     25
ؿ الفخقاَف عمى عبجِه ليكػَف لمعالسيَغ نحيًخا "              1سػرة الفخقاف  25  " تبارؾ الحي ندَّ

: القخآف، ألنو يفخؽ بيغ الحق كالباشل. كىحا االسع ال الفخقافتبارؾ: تكاثخت خيخاتو.  
صمق عمى أؼ كتاب سساكؼ آخخ. عبجه: عبجه يقترخ في القخآف عمى القخآف، بل يسكغ أف ي

 (.. لع يقل: )بذيًخا كنحيًخا(دمحمعبجه )، أك فخقاف: أؼ الرسػلو دمحم. ليكػف ك 
 

" الحي لُو ُمْمُظ الدسػاِت واألرِض ولع يتِخْح ولًجا ولع يكْغ لُو شخيٌظ في  2سػرة الفخقاف  25
رُه تقجيًخا "  الُسْمِظ وَخمَق كلَّ شيٍء فقجَّ
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ؼ لو ممظ : تبارؾ الحتقجيخف يكػف ال" في اآلية الدابقة. كيسكغ أالحؼ: انطخ "الحؼ 

قجَّره: جعمو بسقجار. قاؿ تعالى: "ككلُّ  الدسػات: بالجسع. كاألرض: بالسفخد. الدسػات كاألرض.
(. "قج َجعل هللا لكل شيء 49(. "إنا كلَّ شيء خمقشاه بقَجر" )القسخ 8شيء عشَجه بسقجار" )الخعج 

" )الِحْجخ َجنا خدائكإْف مْغ شيء إال عش(. "3قػَْجًرا" )الصبلؽ  لو إال بقَجر معمـػ (. 21ُشو كما نشدُّ
لع يقل: (. 19الِحْجخ ا مغ كل شيء مػزكف" )كاألرَض َمَجْدناىا كألقيشا فييا ركاسَي كأنبتشا فيي"

 .مغ جسيع الشػاحي قجره تقجيخا: تقجيًخا مفعػؿ مصمق، لعل التقجيخ: تقجيًخا مشاسًبا كقّجره تقجيًخا.
تجؿ مغ الشاحية االقترادية عمى أف السػارد محجكدة، كسا ىػ مقخر في عمع ىحه اآليات 

االقتراد. كتجؿ مغ الشاحية العمسية عمى أف جسيع السػجػدات تديخ بحكع تكػيشيا، كما يجخؼ 
عمييا مغ تصػرات مختمفة، كفق نطاـ دقيق ثابت ال يقجر عميو إال خالق مبجع. فجسيع 

 (.531مغ اتحاد عشاصخ محجدة العجد )السشتخب ص لف السػجػدات كالسخمػقات تتأ
: قجره تقجيًخا، أؼ قجر حجسو كشكمو، كقجر كضيفتو كعسمو، كقجر زمانو كمكانو، يقػؿ في الطبلؿ

كقجر تشاسقو مع غيخه مغ أفخاد ىحا الػجػد الكبيخ. ككمسا تقجـ العمع البذخؼ فكذف عغ بعس 
و كمفخداتو، اتدع ترػر البذخ لسعشى ذلظ جػانب التشاسق العجيب في قػانيغ الكػف كندب

 (. شاه الستججد عمى تػالي األجياؿ )الطبلؿالشز القخآني، كأدركػا شيًئا مغ مع
 

" واتََّخحوا ِمغ دونِو آليًة ال َيْخُمقػَف شيًئا وىع ُيْخَمقػَف وال َيسِمكػَف  3سػرة الفخقاف  25
 وال حياًة وال ُنذػًرا "مػًتا  ألنفِديع َضخِّا وال نفًعا وال يسِمكػفَ 

: ىحا يفيج أف مغ صفة ا. ال َيخمقػف شيًئا كىع ُيخمقػف : أؼ أصشامً اتخحكا مغ دكنو آلية 
يًئا، : ضًخا كال نفًعا كال مػًتا كال حياًة كال نذػًرا. ال يسمكػف شأنو َيخمق كال ُيخمق. ال يسمكػف  اإللو

الشذػر: البعث بعج السػت. لع يقل: )نفًعا كال  ال يسمكػف: ال يدتصيعػف. وهللا مالظ كل شيء.
لع يقل: ال تخمق شيًئا ... كال تسمظ ... ضًخا. عامل األصشاـ معاممة العاقل، مخاشبًة  (.ضخِّا

 ليع بمغتيع!
 



1373 

 

خوَف فقج " وقاَؿ الحيَغ كفُخوا إْف ىحا إال إفٌظ افتخاُه وأعاَنُو عميِو قػـٌ آخ 4سػرة الفخقاف  25
 وُزوًرا "جاُءوا ضمًسا 

: أؾبح الكحب، أك الكحب مع التعسج اء: كحب اختمقو. االفتخ ىحا: أؼ القخآف. إفظ افتخاه  
سخبَخ عشج مغ يخػ أف الكحب مخالفة ما في الػاقع مصمًقا. كالرجؽ مصابقة القػؿ السزسَخ كال

لسخالفة  : دمحم رسػؿ هللا، فيحا صجؽ لكػف السخبخ عشو كحلظ، ككحبعشو مًعا. فإذا قاؿ الكافخ
: ىشاؾ غخابة في ىحه الجسمة كا ضمًسا كزكًرا: مغ أىل الكتاب. فقج جاؤ قػلو ضسيَخه. قػـ آخخكف 

: أما باشيا بالجسمة التي قبميا. جاؤكا: ربسا تكػف بسعشى: قالػا، أك: جاء قػليع. كلعل التقجيخكارت
قػاًل ضمًسا  )...( فقج جاؤكا: كلئغ قاؿ الحيغ كفخكا ذلظ فقج جاؤكا ضمًسا كزكًرا، أك كأنيع قالػا

 (. 2/823فقج جاءكا بطمع كزكر )معاني القخآف : كزكًرا. قاؿ الشحاس
 

 " وقاُلػا أساشيُخ األوليَغ اكتتبيا فيي ُتْسَمى عميِو ُبكخًة وأصيبًل " 5سػرة الفخقاف 25
تابتيا. ىحا إال أساشيخ األكليغ. األكليغ: األمع الساضية. اكتتبيا: شمب ك أؼ كقالػا إفْ  

ح كبلميع عمى : كتبيا. كمغ السعشى الثاني يفيع أف الخسػؿ يكتب كلع يكغ أمًيا، إال إذا أخكقيل
لو سيع أك أكثخ باسسو. تسمى عميو: : االكتتاب باألسيع، بسعشى أف يكتب عػاىشو. كمشو اليـػ

 لع يقل: لتسمى عميو.(. تقخأ. بكخة كأصيبًل: صباًحا كمداًء. لع يقل: )يكتتبيا
 

 " ُقْل أندَلُو الحي َيعمُع الدخَّ في الدسػاِت واألرِض إنَُّو كاَف َغفػًرا َرحيًسا " 6سػرة الفخقاف 25
ا عمييع. الدخّ   الدسػات بالجسع، كاألرض ف، أك سّخ العباد. : سّخ القخآقل: أؼ ردِّ

يع مغ اآلية أف : لع يعجل ليع العقػبة. قج يفغفػًرا رحيًسابالسفخد. كلع تأت بالجسع في القخآف. 
 لع يقل: إنو غفػر رحيع. لع يقل: ككاف هللا غفػًرا رحيًسا. في القخآف أسخاًرا ال يحيط بيا إال هللا.

 
ـَ وَيسذي في األسػاِؽ لػال ُأندَؿ إليِو  7سػرة الفخقاف  25 " وقالػا ماِؿ ىحا الخسػِؿ يأكُل الصعا

 َمَمٌظ ؼيكػَف معُو نحيًخا "
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: كرد ذكخ األسػاؽ في مػضع آخخ مغ سؤاليع لبلستخفاؼ. األسػاؽليحا. : ما ماِؿ ىحا 
يأكمػف الصعاـ كيسذػف في كما أرسمشا قبمظ مغ السخسميغ إال إنيع ل: "الدػرة. قاؿ تعالى
 (.20األسػاؽ" )الفخقاف 

( إليو الستاع، أك ىػ السكاف الحدي أك السعشػؼ الحؼ يمتقي ؼيو الدػؽ: ما ُيجمب )ُيداؽ 
: ىػ مغ البذخ. لػال أندؿ إليو ممظ: أؼ ف. يأكل الصعاـ كيسذي في األسػاؽالذارك البائعػف ك 

 تارة يصمبػف أف يكػف الخسػؿ مغ السبلئكة ال مغ البذخ، كتارة يصمبػف أف يكػف مع الخسػؿ
 لع يقل: ليكػف معو نحيًخا. (.ممظ. لػال: لػ، ىبل. لع يقل: )ؼيكػف نحيًخا معو

 
ْف ُيْمَقى إليو َكْشٌد أو تكػُف لو َجشٌَّة يأكُل مشيا وقاَؿ الطالسػَف إ" أو  8سػرة الفخقاف  25

 تتبعػَف إال رجبًل َمدحػًرا "
: يغشيو عغ األسػاؽ كشمب السعاش. جشة: بدتاف. أك ُيمقى إليو: أؼ لػال ُيمقى إليو. كشد 

 : مخة يتيسػنومدحػًرايأكل مشيا: أؼ تغشيو في شعامو. كفي قخاءة: نأكل. الطالسػف: الكافخكف. 
: الخصاب لمسؤمشيغ، أك لمشاس، بسعشى إذا اتبعتسػه فإنكع تتبعػف ساحًخا كمخة مدحػًرا. إف تتبعػف 

 إف تتبعػف: ما تتبعػف. رجبًل مدحػًرا.
 

 " انُطْخ كيَف ضَخُبػا لَظ األمثاَؿ فزمُّػا فبل يدتصيعػَف سبيبًل " 9سػرة الفخقاف 25
سجشػف. ضمػا فبل السدحػر، أك الداحخ، أك الذاعخ، أك ال : بسعشى أنظ مثلاألمثاؿ 

تصيعػف سبيبًل إلى اليجػ. لع يقل: )فزمػا عغ : ضمػا عغ حؿيقتظ فبل يديدتصيعػف سبيبلً 
 (.  الدبيل

 
" تبارَؾ الحي إْف شاَء جعَل لَظ خيًخا ِمغ ذلَظ جشَّاٍت َتجخي ِمغ تحِتيا  10سػرة الفخقاف  25

 ُقرػًرا " األنياُر ويجعْل لظَ 
شاء يجعْل ... كيجعْل لظ  إفلع يقل: )إف شاء جعَل ... كجعَل لظ قرػًرا(. كلع يقل: ) 

باب عصف السزارع عمى الساضي )البخىاف ". كىػ مغ قرػًرا(. يجعل: معصػؼ عمى: "جعل
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خكه. جشات تجخؼ مغ تحتيا : الحؼ ذكخيًخا مغ ذلظ ماجاء في البخىاف ال شيء! (.4/192
شات في الجنيا أؼ بداتيغ. لع يقل: )تجخؼ تحتيا : جالسقرػد في ىحا السػضعاألنيار: 

 (.األنيار
 

 " بل كحَُّبػا بالداعِة وأعتْجنا لَسغ كحََّب بالداعِة َسعيًخا " 11سػرة الفخقاف 25
 

خ مغ ذلظ، كحبػا بالداعة. الداعة: يػـ الؿيامة. أعتجنا: : بل فعمػا أكثبل: التقجيخ 
سعيًخا: ناًرا. لع يقل: )كأعتجنا لسغ كحب بيا سعيًخا(. كلع يقل: )كأعتجنا ليع  أعجدنا، ـيأنا.

 لع يقل: كأعتجنا لسغ كحبػا بالداعة سعيًخا. (.سعيًخا
 

 ػا ليا تػيًُّطا وزفيًخا "" إذا رأْتيع ِمغ مكاٍف بعيٍج سِسعُ  12سػرة الفخقاف  25
الحؼ يغمي صجره مغ : صػًتا كرػت الستػيع لع يقل: )إذا رأكىا مغ مكاف بعيج(. تػيًطا 

: الدفيخ تخديج الشَفذ حتى الػيع. زفيًخا: أصل الدفيخ: أكؿ صػت الحسيخ. كالذييق: آخخه. كقيل
 ىع يغتاضػف مشيا، بل ىي تغتاظ مشيع! تشتفخ الزمػع.

 
نيَغ دَعػا ىشالِ " وإذا ُأْلُقػا ِمشيا َمكاًنا ضيًِّقا ُمق 13سػرة الفخقاف  25  َظ ُثبػًرا "خَّ

نيغ: مكتَّفيغ. ثُ : أُ لقػا مشيا مكاًنا ضيًقاأُ  بػًرا: ىبلًكا، يقػلػف: لقػا في مكاف ضيق مشيا. مقخَّ
لع يقل: دعػا إذ ذاؾ )أك  (.لع يقل: )كإذا ألقػا مكاًنا ضيًقا مشيا( أك )مكاًنا مشيا ضيًقا !كاثبػراه 

 عشجئح( ثبػًرا.
 

 اليػـَ ُثبػًرا واحًجا واْدُعػا ُثبػًرا كثيًخا "" ال َتْجُعػا  14سػرة الفخقاف 25
: األكلى بالسفخد، كالثانية ال تجعػا اليػـ: عمى أنفدكع. ثبػًرا: كردت في اآلية مختيغ 

كثيًخا: ىشا بسعشى البلنياية:  لع يقل: بل ادعػا ثبػًرا كثيًخا. بالجسع، كالمفع كاحج مفخًدا كجسًعا.
 في القخآف، مثل الرفخ.غيخ محجكد، كالبلنياية لع تخد 
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انْت ليع جداًء وَمريًخا " ُقْل أذلَظ خيٌخ أـ جشَُّة الُخْمِج التي ُوِعَج الستقػَف ك 15سػرة الفخقاف 25

" 
(. الخمج: الخمػد. ُكِعَج الستقػف: ُكِعَجىا الستقػف. كانت: 11أذلظ: الدعيخ )انطخ اآلية  

: ما ىحا الدؤاؿ؟ الشار خيخ أـ الجشة؟ قج يقاؿ ىشا مخجًعا يخمجكف ؼيو. مريخا: أؼ جشة الخمج.
ىل ىحا سؤاؿ يدأؿ؟ الجػاب أنو ليذ السقرػد مشو الجػاب الشطخؼ، بل السقرػد أف يقارف 
ىؤالء بيغ الجشة كالشار في ىحا الػقت العريب، ليجركػا ما فاتيع مغ نعيع الجشة، كما أصابيع 

بكمفة الفخصة البجيمة أك الزائعة. فكع كانت كمفة  مغ جحيع الشار. كىحا يحكخ في عمع االقتراد
 فػات الجشة، ككع كانت كمفة معاناة الشار! كمع أف ىحه السقارنة تبجك سيمة إال أنيع لع يحدشػىا

 ، إذ اختاركا الشار!في الجنيا
 

 يغ كاف عمى ربَظ وعًجا مدؤواًل "" ليع فييا ما يذاؤوف خالج 16سػرة الفخقاف  25
 : عغ كفائو.الجيغ: فييا. مدؤكالً كاف: ىحا. خ 

 
 " ويػـَ َيْحُذخىع وما َيْعُبجوَف ِمغ دوِف هللِا ؼيقػُؿ أأنُتع أضَمْمُتع عباِدي 17سػرة الفخقاف 25

 ىؤالء أـ ىع َضمُّػا الدبيَل " 
يعبجكنيع. : ما نحذخىع، بشػف العطسة. ما يعبجكف  :يـػ يحذخىع: يػـ الحذخ. كفي قخاءة 

دكف هللا: األصشاـ. ؼيقػؿ: ليع، أؼ لؤلصشاـ. كفي قخاءة: فشقػؿ. الدبيَل: لع ما يعبجكف مغ 
أأنتع ؼيقػؿ ليع(.  لع يقل: )قبميا. لع يقل: ) سيسا التي (، مع أنو أندب لمفاصمة اليقل: )الدبيبل

عبادؼ ىؤالء أـ ىع ضمػا  أأنتع  أضممتعع عبادؼ عغ الدبيِل أـ ىع ضمُّػه(. لع يقل: )أضممت
 ؼيو ما يفيج مدؤكلية الصخفيغ عغ الزبلؿ.(؟ يعبأنفد

 
" قاُلػا سبحاَنَظ ما كاَف يشبغي لشا أْف نتِخَح ِمغ دونَظ ِمغ أولياَء ولكْغ  18سػرة الفخقاف  25

 ا الحكَخ وكاُنػا قػًما ُبػًرا "متَّْعَتيع وآباَءىع حتى َنُدػ 
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، أك تخكػا الحكخ كالذكخ. ذكخ هللا: تخكػا القخآف، أك تخكػا ندػا الحكخ .السبلئكة أؼقالػا:  
كى، ال خيخ فييع، فاسجيغ. البػار: اليبلؾ. بارت : ىممتعتيع: متعتيع بالشعع الكثيخة. بػًرا

ع كلع يعج فييا خيخ. بارت الدمعة: كدجت. يقاؿ: كدج حتى فدج. لع : تعصمت مغ الدر األرض
 قج تأتي بسعشى: صار. كاف: (.يقل: )مغ دكنظ كلًيا(. لع يقل: )كصاركا قػًما بػًرا

 
" فقج كحَّبػكع بسا تقػلػَف فسا َتدتصيعػَف َصْخًفا وال َنْرًخا وَمغ َيطِمْع  19سػرة الفخقاف  25
 كع ُنِحْقُو عحاًبا كبيًخا "مش

كحَّبت األصشاـ عبَّادىا. تقػلػف: مغ أنيع آلية. صخًفا: صخًفا لمعحاب عشكع. : أؼ كحَّبػكع 
 : كمغ ُيذخؾ. َيطمع كال نرًخا: ألنفدكع. كمغ

 
ـَ ويسذػف في  20سػرة الفخقاف  25 " وما أرسمشا َقبمَظ ِمَغ الُسخَسميغ إال إنيع َليأكمػَف الصعا

 األسػاِؽ وجعْمشا بعَزكع لبعٍس فتشًة أترِبخوَف وكاَف ربَُّظ بريًخا "
 

اؽ(. يأكمػف الصعاـ كيسذػف في األسػ كما أرسمشا قبمظ مغ السخسميغ إال مغ لع يقل: ) 
(، كل الخسل 7تأكل الصعاـ كتسذي في األسػاؽ )راجع اآلية  : لدت أنت كحجؾ الحؼالسعشى

 قبمظ كانػا كحلظ. 
. كالسعشى: إال )القخشبي( دخ ىسدة إف، لجخػؿ البلـ في قػلو: ليأكمػف إنيع: بكلع يقل: إال أنيع. 

(. فيشا 54أنيع كفخكا" )التػبة قبل مشيع نفقاتيع إال كما مشعيع أف تكىحا شأنيع. قاؿ تعالى: "
قاؿ الفخاء: السعشى إال َمْغ ك ، كسا في اآلية الدابقة. " مفتػحة، لعجـ كجػد البلـجاءت ىسدة "أف

  )القخشبي(. إنيع ليأكمػف الصعاـ
كىحا ىػ  ،أف الجسمة حالية يإاّل كإنيع يعش :التقجيخكنقل أبػ حياف عغ ابغ األنبارؼ قػلو: "

 ".بالفتح عمى زيادة البلـ (أنيع  ) :كقخػء )...(السختار. 
كالسكدػرة ال تميق إال  ،ألنو متػسط ،بفتح األلف (اَل َأنَُّيعْ )إحق الكبلـ أف يقاؿ: "قاؿ الخازؼ: 

 ."ذكخ مشيا: قاؿ بعزيع: السعشى: إال قيل إنيع: ااالبتجاء، فؤلجل ىحا ذكخكا كجػىً ب
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 .((. لع يقل: )كما أرسمشا قبمظ مغ الخسل2/346السقتزب كالسعشى: كما مشعيع إال كفخىع )

: لػ شاء هللا ختباًرا. كجعمشا بعزكع لبعس فتشة: أؼ: ابتميشا الفقيخ بالغشي إذ يقػؿ: افتشةً 
: أتربخكف لبريخ، كالدؿيع بالرحيح. أتربخكف: لعل السعشىلجعمشي مثمو غشًيا، كاألعسى با
بريًخا: بسا يرمح  أك السعشى: أال تربخكف. بخ.لشختبخكع بالرعمى ىحه الفتشة أـ ال تربخكف. 

 حالكع. 
*** 

 الجدء التاسع عذخ
 

" وقاَؿ الحيَغ ال َيخجػَف لقاَءنا لػال ُأندَؿ عميشا السبلئكُة أو نخى ربَّشا لقِج  21سػرة الفخقاف  25
 يع وعَتػا ُعتػِّا كبيًخا "استكبُخوا في أنفِد 

أندؿ عميشا السبلئكة: ليخبخكنا  لػال: ىبّل. بالبعث.خكف : ال يشتطخكف، ألنيع كافال يخجػف  
 : ليخبخنا كحلظ. برجؽ دمحم. نخػ ربشا

سعاصي، أك ىػ أشج الفداد. لع يقل: )لػال أندلت عميشا : السبالغة في ركػب الالعتػّ  
 (.السبلئكة

 
ْجًخا َمحجػًرا يَغ ويقػلػَف حِ " يػـَ يخوَف السبلئكَة ال ُبذخى يػمئٍح لمُسجخم 22سػرة الفخقاف  25

" 
كيقػلػف: ؼيو خبلؼ ىل ىع السبلئكة أـ  السجخميغ: السذخكيغ. يقػلػف: أؼ السذخكػف. 

  .كاضح كالسقرػد غامس : المفعحجًخا محجػًرا السجخمػف.
 كؼيو خبلؼ بيغ السفدخيغ في نقصتيغ: 

 األكلى: مغ ىع القائمػف بحلظ: السبلئكة أـ السجخمػف. 
 في السعشى.كالشقصة الثانية خبلؼ 
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 إليظ ممخز األقػاؿ:

 
و إال هللا :ا أف يجخل الجشة إال مغ قاؿا محخمً حخامً  لمسذخكيغ: تقػؿ السبلئكة -  .ال إلَٰ
ا عميكع أف تكػف لكع ا محخمً حخامً  :مغ قبػرىع ػاإذا خخجتقػؿ السبلئكة لمسذخكيغ  -

 .البذخػ 
كذلظ ألنيع نعػذ باهلل مشكع. إذا عايشػىع: حخاًما محخًما، أؼ  قػؿ الكفار لمسبلئكةي -

كخىػا  ،عشج السػت كيـػ الؿيامة ،كانػا يصمبػف ندكؿ السبلئكة كيقتخحػنو، ثع إذا رأكىع
 ! )الخازؼ(.ألنيع ال يمقػنيع إال بسا يكخىػف  ،كفدعػا مشيع ،لقاءىع
*** 

 ،فبل يمحقو ،صمب مغ هللا أف يسشع السكخكهيألف السدتعيح  ،حجخه إذا مشعو :كىي مغ 
  )الدمخذخؼ(. اكيحجخه حجخً  ،اأسأؿ هللا أف يسشع ذلظ مشعً  :فكاف السعشى

*** 
  )البغػؼ(. اا محجػرً حجخً  :ة كرأكا ما يكخىػف، قالػاكانت العخب إذا ندلت بيع شجّ ك 
ا ِحْجخً ) :كاف الخجل إذا رأػ الخجل َيخاؼ مشو أف يقتمو في األشيخ الحـخ يقػؿ لوك 

 )األلػسي(. ، أؼ َحخاـ قتمي(امحجػرً 
*** 

 إعخاب: حجًخا محجػًرا:
 حجًخا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. حجخه حجًخا.

 محجػًرا: صفة.
 .53انطخ اآلية 
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يخكف السبلئكة ال يـػ (. كلع يقل: )السبلئكة ال بذخػ يػمئح ليعيػـ يخػ السجخمػف لع يقل: )

 (.بذخػ يػمئح ليع
 

ـَباًء َمشثػًرا " عِسمػا ِمغ ع" وقِجْمشا إلى ما  23سػرة الفخقاف  25  سٍل فجعمشاُه 
ما عسمػا: أؼ السذخكػف. مغ عسل: مغ أعساؿ كقجمشا: كقرجنا. كقيل: قجمت مبلئكتشا.  

 !في كػَّة. أعساليع شارت : الػبار يطيخ في شعاع الذسذ إذا شمعتالبخ. اليباء
 

 وأحدُغ َمؿيبًل "خيٌخ ُمدتقخِّا " أصحاُب الجشِة يػمئٍح  24سػرة الفخقاف  25
: القيمػلة مرجًرا كزماًنا كمكاًنا. كىي الشـػ أك االستخاحة مشترف الشيار. القرج السقيل 

مغ اآلية إشعارىع بسا فاتيع، كبسا أصابيع. كىحا يحكخ في عمع االقتراد بتكمفة الفخصة البجيمة 
شار! لع يقل: )خيخ ل عحاب النت كمفة تحسّ أك الزائعة. فكع كانت كمفة فػات الجشة! ككع كا

 (. مدتقخِّا كمؿيبًل( أك: )أحدغ مدتقخِّا كمؿيبلً 
 

ُق الدساُء بالغسا 25سػرة الفخقاف  25 َؿ السبلئكُة تشديبًل "" ويػـَ َتَذقَّ  ـِ وُندِّ
: يػـ الؿيامة.   الغساـ: الدحاب األبيس الخقيق. لع يقل: )يػـَ تتذقُق : تتذقق. تذققكيـػ

ُؿ السبلئكة تشديبًل(. لع يقل: )كندِّلت السبلئكة تشديبًل(. ُندِّؿ: فعل (. لع الدساُء بالغساـِ  يقل: )كُتشدَّ
نّدلْت: فييا قخاءات  : تتشدُؿ.ماض معصػؼ عمى فعل مزارع: "تذقق"، لتأكيج الػقػع، كالتقجيخ

أؼ في  " مثمو،لساضي "ندَِّؿ" أف الفعل السزارع "َتَذقَّقُ كقج يفيع مغ الفعل ا .قخاءة!( 11) كثيخة
" بريغة الساضي ألباه التخكيب، بخبلؼ الفعل كلػ أريج أف يكػف الفعل األكؿ "تذقق حكسو.

 تشديبًل: مفعػؿ مصمق. الثاني. حاكْؿ ذلظ.
 ".كداللة عمى إسخاعيع ؼيو ،تػكيج لمشدكؿ (َتْشِديبلً ) :معشىقاؿ الخازؼ: "

 !غيخ معيػد اأؼ تشديبًل عجيبً كقاؿ األلػسي: 
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ال بسجخد  ،إلفادة أنو ندكؿ بالحات ،بالسفعػؿ السصمق (ُندِّؿ السبلئكة)ُأكج كقاؿ ابغ عاشػر: 
 .مثل الخػاشخ السمكية التي تذعذع في نفػس أىل الكساؿ ،االتراؿ الُشػراني

 
 " الُسْمُظ يػمئٍح الحقُّ لمخحسِغ وكاَف يػًما عمى الكافخيَغ عديًخا " 26سػرة الفخقاف 25

)السمظ الحق يػمئح لمخحسغ(. لع يقل: )السمظ الحق لمخحسغ يػمئح(. لع يقل: ل: لع يق 
 يػمئح: يـػ الؿيامة.  (.)يػمئح السمظ الحق لمخحسغ(. لع يقل: )ككاف يػًما عديًخا عمى الكافخيغ

 
تشي اتخحُت مَع الخسػِؿ سبيبًل " ويػـَ َيَعسُّ الطالُع عمى يجيِو يقػُؿ يا لي 27سػرة الفخقاف 25

" 
: يـػ الؿيامة. الطالع: الكافخ. لع يقل: )كيـػ يعس الطالع عمى يجيو كيقػؿ(. لع يقل:   يـػ

لعل  يا ليتشي اتخحت سبيبًل مع الخسػؿ(.)كيػـ يعس الطالع عمى يجيو قائبًل(. لع يقل: )
لعل األصل: سبيمو. ُححفت الياء، كُأشمقت الفتحة  يا ليتشي اتخحت مع الخسػؿ سبيمو.التقجيخ: 

 ألًفا.
يا ليتشي: يا: لمتشبيو. ليت: مغ أخػات إّف. كالشػف لمػقاية. كالياء: اسع ليت. جسمة اتخحت: خبخ 

 ليت.
 

 ليتشي لع أتِخْح فبلًنا خميبًل "" يا ويمَتى  28سػرة الفخقاف  25
ا ىبلكي كحدختي. ربسا يكػف : يا كيمتي، يشجة الحدف. يا كيمتى : كمسة تقاؿ عشجالػيل 

: حخؼ لمتسشي. كالتسشي يكػف في السسكشات كالسدتحيبلت، كيمتا، يا كيمتاه. ليت أصميا: يا
، أك ّي بغ خمف، أك أمية بغ خمف: قيل أبال يكػف إال في السسكشات. فبلًنابخبلؼ التخجي 

: صاحًبا. تبيغ اآلية مجػ أىسية بلً : ال ُيثّشى كال ُيجسع. خمي. فبلفالذيصاف )انطخ اآلية التالية(
 أك خصػرتو. الراحب

 
 اَف الذيصاُف لئلنداِف َخحواًل "" لقج أضمَّشي عِغ الحكِخ بعَج إذ جاءني وك 29سػرة الفخقاف  25
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: تخؾ الحكخ: ذكخ هللا، أك القخآف. بعج إذ: بعج أف. خحكاًل: كثيخ الخحالف. كالخحالف 
(. تفيج ل: )كخحلشي. لع يقل: )ككاف الذيصاف خحكاًل لئلنداف(. لع يقالشرخة مسغ يتػقع مشو ذلظ

 (. آلية الدابقة كقارنيا بيحه اآليةراجع االذيصاف يسكغ أف يكػف مغ اإلنذ )اآلية أف 
 

 " وقاَؿ الخسػُؿ يا ربِّ إفَّ قػمي اتَّخحوا ىحا القخآَف َميجػًرا " 30سػرة الفخقاف  25
 قػمي: السذخكيغ.      

 :ؼيو أقػاؿ 
 أعخضػا عشو، تخكػه. -
 .: شعخ، سحخ، أساشيخقػاًل قبيًحا :قالػا ؼيو َىْجًخا -
 : ال نفع ؼيو.جعمػه َىْجًخا مغ الكبلـ -

 ميجػًرا: مفعػؿ بو ثاف. أقػؿ: ربسا يكػف حااًل، وهللا أعمع.
. لع يقل: )ىجخكا القخآف(. عشجما نقخأ:  تأمْل ىحه اآلية في عرخ الخسػؿ كفي عرخنا اليـػ
: ػًرا. لعل السعشىاتخحكا القخآف، كلكشيع اتخحكه ميج ميجػًرا" نفاجأ."اتخحكا ىحا القخآف" ثع نقخأ "

يدتجيبػا لو.  اتخحكه شكبًل كحفًطا كتخداًدا، لكشيع لع يفيسػه كلع يعسمػا بسا ؼيو كلع يتأثخكا بو كلع
: لع يتخحكه أبًجا ال شكبًل كال عسبًل، كىػ األرجح. كقج تكػف ىحه نبػءة مغ كربسا يكػف السعشى

 ة، مثل عرخنا ىحا. حقالخسػؿ لمعرػر البل
 

 وكَفى بخبَِّظ ىادًيا ونريًخا " " وكحلَظ جعْمشا لكلِّ نبيٍّ عجوِّا ِمَغ الُسجخميَغ  31سػرة الفخقاف 25
السجخميغ: السذخكيغ. عجًكا: يجػز أف يكػف بسعشى "أعجاء"، كيجػز أف يكػف لػاحج  

 ىادًيا: حاؿ أك تسييد.(. 2/829)معاني القخآف لمشحاس 
أعجاء؟! كفى بخبظ فإذا كانت ىحه حاؿ األنبياء، فسا باؿ البذخ مثمشا ال يربخكف إذا كاف ليع 

قج يكػف في عجاكة األعجاء نفع تع بو، ما داـ هللا معظ. ك غكال ت خر العجك: فبل تىادًيا كنريًخا
: حافد عمى السقاكمة كاالستسخار كالسديج مغ التسدظ. كليحا تجج في بعس البمجاف اليـػ أنيع لظ

 إذا فقجكا عجكِّا اتخحكا عجكِّا غيخه.  
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َؿ عميِو القخآُف جسمًة واحجًة كحلظ ِلشثبِّتَ  32سػرة الفخقاف  25 بِو  " وقاَؿ الحيَغ كفخوا لػال ُندِّ

 فؤاَدؾ ورتَّمشاه تختيبًل "
: ىبل، لػ. جسمة كاحجة: أؼ ال مشجًسا. كحلظ: أؼ كحلظ أندلشاه مشجًسا. فؤادؾ: قمبظ. لػال 

لمداف. : إرساؿ الكمسة مغ الفع بديػلة عمى اخػ، كأصل التختيل: كبيشاه كمسة بعج أخرتمشاه
: اتداؽ كتسيل كالتبييغ بغيخ بغي. كالختل: التخسل فييا عمى تؤدة كالتختيل في قخاءة القخآف

عمى استقامة كاحجة. لعل التقجيخ: رتمشاه تختيبًل )نجسشاه تشجيًسا، قدصشاه  كانتطامو الذيء
  تختيبًل: مفعػؿ مصمق.( لشثبت بو فؤادؾ. تقديًصا

 .ال يقادر قجره الظ ندلشاه كرتمشاه تختيبًل بجيعً أؼ كح ،لمتفخيع« تختيبلً »تشكيخ قاؿ األلػسي: 
قرج بو ما في التشكيخ مغ  ،مرجر مشرػب عمى السفعػؿ السصمق (تختيبلً كقاؿ ابغ عاشػر: )

 .لشػع التختيل افرار السرجر مبّيشً  ،معشى التعطيع
 

 " وال يأتػنَظ بَسثٍل إال جئشاَؾ بالحقِّ وأحدَغ تفديًخا " 33سػرة الفخقاف  25
الشحاس: في دغ بيانػًا كتفريبًل. قاؿ : أحا الحجة أك الذبية. أحدغ تفديًخا: ىشالَسثل 

، أؼ التقجيخ: أحدغ (2/830الكبلـ ححؼ، كالسعشى: أحدغ تفديًخا مغ َمثميع )معاني القخآف 
لعل السعشى أف السذخكيغ أتػا بذيء وهللا ردَّ عمييع، كما أتػا بو باشل، كردُّ هللا ىػ  مشو تفديًخا.

 الحق، كتفديخ هللا ىػ األحدغ. 
 

لئَظ شٌخ مكاًنا وأضلُّ سبيبًل عمى وجػِىيع إلى جيشَع أو  " الحيَغ ُيحذخوفَ  34سػرة الفخقاف 25
" 

يع(. لع يقل: )ىع حذخكف إلى جيشع عمى كجػىالحيغ يُ حذخكف: الكفار. لع يقل: )الحيغ يُ  
مغ غيخىع مسغ : : أسػأ مكاًنا. أضل سبيبلً : ىشا بسعشى أفعل التفزيل، أؼشٌخ مكاًنا(. شخّ 

 يجخمػف إلى الجشة، كسا ذكخ بعس السفدخيغ.، كليذ السعشى: مسغ يحذخكف إلى جيشع
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 " ولقج آتيشا مػسى الكتاَب وجعْمشا معُو أخاُه ىاروَف وزيًخا " 35سػرة الفخقاف 25
: عزػ مججلذ الػزراء، أؼ اصصبلحي: معيًشا. كلو اليـػ معشى الكتاب: التػراة. كزيًخا 

 عزػ الدمصة التشفيحية.
 

 إلى القػـِ الحيَغ كحَّبػا بآياِتشا فجمَّخناىع تجميًخا "" فقمشا اذـبا  36سػرة الفخقاف 25
: قـػ فخعػف. آياتشا: معجداتشا. ىيشا مححكؼ مقجرفقمشا  : كىػ أنيسا : فقمشا ليسا. القـػ

: اذـبا إلى القـػ الحيغ أنو اخترخ قرة مػسى في آيتيغ فقطذـبا فكحبػىسا فجمخىع هللا. الحع 
لع يقل: فجّمخاىع  االخترار. ػضعا! عبخنا بالشقط الثبلثة عغ ميخً كحبػا بآياتشا ... فجمخناىع تجم

 تجميًخا.
 

ُسَل أغخقشاُىع وجعمشاُىع لمشاِس آيًة وأعتْجنا  37سػرة الفخقاف 25 " وقػـَ نػٍح لسَّا كحَّبػا الخُّ
 ا " لمطالسيَغ عحاًبا أليسً 

، كعبخة. أعتجنا: أعجدنا، : أؼ كاذكخ قػـَ نػح. الطالسيغ: الكافخيغ. آية: معجدةكقػـَ نػح 
 (. ىشا اخترخ قرة نػح في آية كاحجة فقط. ـيأنا. لع يقل: )كأعتجنا ليع

 
 خّسِ وقخوًنا بيَغ ذلَظ كثيًخا "" وعاًدا وثسػَد وأصحاَب ال 38سػرة الفخقاف  25

ا عاًدا. كقج يكػف التقجيخ: كاذكخ عاًدا. عاد: قـػ ىػد. ثسػد: قـػ دّمخنك كعاًدا : أؼ  
: ىع قػـ شعيب، عبخ عشيع تارة السفدخيغ: أصحاب البئخ. كقاؿ بعس صالح. أصحاب الخّس 

شارة إلى ما ، كىػ كاٍد كاف ؼيو خيخ عطيع، إبأنيع أصحاب األيكة كتارة بأنيع أصحاب الخّس 
ديشيع إال قتمػه كرّسػه  (. ككانػا ال يطفخكف بأحج يخالف536كانػا ؼيو مغ نعيع )السشتخب ص 

: بيغ ذلظ كذلظ. كثيًخا: التقجيخ : بيغ األمع الكافخة.: أقػاًما، أمًسا. بيغ ذلظفييا. قخكًنا)دّسػه( 
 : كثيخة، ححفت مشيا التاء السخبػشة، كأشمقت الفتحة ألًفا لسشاسبة رؤكس اآلؼ.لعل أصميا

 
 مثاَؿ وكبًل تبَّْخنا تتبيًخا " " وكبًل ضخْبشا لُو األ 39سػرة الفخقاف  25
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: تبَّخناه. أؼ ضخبشا (. تَبَخ الحىَب: كَدخه. تبَّخنا36خنا تجميًخا )راجع اآلية تتبيًخا: دمّ تبخنا  
عجه، : األكلى مفعػؿ بو لفعل مححكؼ يفدخه ما بخناىع. كبلً ثاؿ، فمع يتعطػا، فجمّ لكل مشيع األم

ككبًل مغ القخكف بو مقجـ. ككبًل ضخبشا لو األمثاؿ: لعل السعشى: : الثانية مفعػؿ أؼ: أنحرنا. كبلً 
تتبيًخا: مفعػؿ مصمق. قاؿ  (.)األمع(. لع يقل: )ككبًل تبخناه تتبيًخا( أك )ككبًل تبخناىع تتبيًخا

عمى أنو مفعػؿ مصمق مؤكج  (اتتبيخً )كانترب  كقاؿ ابغ عاشػر:  .ىائبلً  اعجيبً أؼ األلػسي: 
 .إلفادة شجة ىحا اإلىبلؾ ،لعاممو

 
ْػِء أفمع يكػنػا يَخوَني" ولقج  40سػرة الفخقاف  25 ا بل أَتػا عمى القخيِة التي ُأمِصخْت َمَصَخ الدَّ

 كاُنػا ال َيخجػَف نذػًرا "
لع يقل: أفبل  : قخية لػط. مصخ الدػء: حجارة مغ الدساء. يخكنيا: كيف دمخت.القخية 
 بيا، بل كانػا : بمى كانػا يخكنيا، كلكشيع لع يتعطػانذػًرا: بعًثا، معاًدا. لعل التقجيخ يخكنيا.

ا، فكيف يخكنيا : لع يكػنػا يخكنيا، بل كانػا ال يخجػف نذػرً يشكخكف البعث أصبًل. أك التقجيخ
 (. ىشا يخترخ القخآف قرة لػط في آية كاحجة فقط.19/30كيتعطػف بيا؟! )قارف ابغ عاشػر 

 
 هللُا رسػاًل "  " وإذا رأوَؾ إْف يتخحونَظ إال ُىُدًوا أىحا الحي َبَعثَ  41سػرة الفخقاف 25

: يقػلػف أىحا. انطخ إلى ىحا االستيداء بالخسػؿ، فبل تحدف إذا إْف: ما. بعث: بعثو. أىحا 
 رسػاًل: حاؿ، أك مفعػؿ مصمق بتقجيخ: أرسل رسػاًل. ما استيدأ بظ أحج.

 
َف حيَغ " إْف كاَد َلُيِزمُّشا عغ آليِتشا لػال أْف صبْخنا عمييا وسػَؼ َيعمسػ 42سػرة الفخقاف 25
 وَف العحاَب َمغ أضلُّ سبيبًل " يخَ 

: )سػؼ يعمسػف(. لع يقل :إْف: إنو. لع يقل: )كاد يزمشا(. عمييا: عمى عبادتيا. لع يقل 
(. اتيسػا محسًجا بالزبلؿ، كىع أىل الزبلؿ. الحع أف الحؼ يفرل بيغ )مغ ىػ أضل سبيبلً 

لشرف األكؿ مغ اآلية ىحا الفرل. فاكبلـ ككبلـ ىػ السعشى فقط، فميذ ثسة ألفاظ تعبخ عغ 
 (، كالشرف اآلخخ ىػ كبلـ هللا.ىػ كبلميع )كبلـ هللا عمى ألدشتيع
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 اُه أفأنَت تكػُف عميِو وكيبًل "" أرأيَت َمِغ اتَّخَح إلَيُو ىػ  43سػرة الفخقاف  25

ي عمى الثان: يأخح مفعػليغ، كىيشا تقجـ السفعػؿ األصل: أرأيت مغ اتخح ىػاه إليو. اتخح 
(. كبسا أف السفعػليغ مشرػباف بصبيعتيسا فإف مغ الرعب تسييد 362األكؿ )أنسػذج ص 

سكغ تسييدىسا بالسعشى. قاؿ الحدغ: ال ييػػ شيًئا األكؿ مغ الثاني، مغ ناحية الذكل، كلكغ ي
حدغ مشو : ندلت في قـػ كاف الخجل مشيع يعبج حجًخا يدتحدشو فإذا رأػ حجًخا أإال اتبعو. كقيل

: عبارة (. ككيبًل: متػلًيا أمخه. الػكيل2/831عبج الثاني كتخؾ األكؿ )معاني القخآف لمشحاس 
مػثػؽ بكفاءة عسغ يعتسج عميو في األمػر السيسة، كقج يكػف ذلظ لزعف في السػكل، أك ل

سا : اتكل كل مشيمى غيخه في أمػره. تػاكبل الكبلـ: إذا كاف يعتسج كثيًخا عالػكيل. رجل ُكَكمة
أنت أفابو عمى هللا، كليذ عميظ. لع يقل: ): مغ عبج ىػاه فعقمى صاحبو في ذلظ. معشى اآليةع

 (. تكػف ككيبًل عميو
 

ـِ بل ىع  " أـ َتْحَدُب أفَّ أكثَخىع َيدسعػَف أو َيعِقمػَف إْف ىع إال 44سػرة الفخقاف  25 كاألنعا
 أضلُّ سبيبًل "

تعخفيا كتتعيجىا، كتعخؼ مغ يحدغ إلييا مسغ ذلظ ألف األنعاـ تشقاد ألربابيا التي  
(. 363ىا. كىؤالء ال يفعمػف ذلظ )أنسػذج ص يديء إلييا، كتصمب ما يشفعيا، كتجتشب ما يزخّ 

 اإلنداف يسكغ أف يشحط إلى دركة األنعاـ مغ ناحية الدسع كالعقل، بل إلى دركة أسػأ.
 

ا الطلَّ ولػ شاَء لجعَمُو ساكشػًا ثع جعْمش" ألع تَخ إلى ربَِّظ كيَف َمجَّ  45سػرة الفخقاف  25
 الذسَذ عميِو دليبًل "        

: ال يشتقل مغ مكاف إلى مكاف، كمغ جية : بدصو )كقت الشيار(. لجعمو ساكشػًامج الطل 
مغ خمف. جعمشا إلى جية، فتارة يكػف جية السذخؽ، كتارة جية السغخب، أك مغ أماـ، أك 

ػع ضػء الذسذ عمى األجخاـ لسا عخؼ أف لمطل كجػًدا، أؼ لػال : لػال كقالذسذ عميو دليبلً 
ع جعمشا الذسذ عميو دليبًل. : ألع تخ إلى ربظ كيف مجَّ الطل ثالتقجيخ الذسذ ما عخؼ الطل.
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كال يطيخ لظ أنيا كحلظ إال إذا قخأت اآلية التالية، التقجيخ: " جسمة اعتخاضية. جسمة: "كلػ شاء
 مّج الطل ثع ؾبزشاه.

 
 ؾبزشاُه إليشا َؾبًزا َيديًخا " " ثع 46سػرة الفخقاف 25

كالحجيث عغ الطل ؾبًزا: مفعػؿ مصمق. : أؼ الطل. أؼ: أزلشاه قميبًل قميبًل. ؾبزشاه  
 . سيسا في الببلد الحارَّة ميع كال

 
 ُنذػًرا "" وىػ الحي جعَل لكُع الميَل ِلباًسا والشػـَ ُسباتػًا وجعَل الشياَر  47سػرة الفخقاف  25

ُسباًتا: راحة. كمشو يـػ الدبت: يـػ  لباًسا: مفعػؿ بو ثاف. لباًسا: ساتًخا لكع كالمباس. 
: النتذار الخكح باليقطة ؼيو، أك لبلنبعاث مغ الشـػ لمدعي أك االنتذار في الخاحة. نذػًرا
 (، كاآلخخ مغ االنتذار.شى األكؿ مأخػذ مغ الشذخ )البعثالسعاير. السع

كىػ " في الجسمة الثالثة فقط. لع يقل: )كجعل الشػـ سباًتا(، كلع يقل: )ل "جعلكخر الفع 
 (.ا كالشـػ سباًتا كالشيار نذػًراالحؼ جعل لكع الميل لباسً 

 
لشا ِمَغ الدساِء ماًء " وىػ الحي أرسَل الخياَح ُبذًخا بيَغ يَجْي رحستِو وأند  48سػرة الفخقاف  25

 َشيػًرا "
: تشذخ الدحاب حتى . كقخئت: ُنذًخا، أؼ63لسصخ، انطخ سػرة الشسل : بذخػ بابذًخا 

: رحستو: مصخه. بذخػ بيغ يجؼ رحستوُبذًخا: حاؿ. ًة لخمقو كحياتيع بالشذػر. يسصخ، أك حيا
ًخا، تذخبػف ػر في الجسمة الثانية. شيػًرابذخػ بيغ يجؼ السصخ، كىػ الساء السحك : شاىًخا مصيِّ

يشو يكػف في أعمى : إف ماء السصخ عشج بجء تكػ أىل التفديخ العمسيخكف بو. يقػؿ مشو كتتصي
 (. (. لع يقل: )كأندؿ مغ الدساء(. كلع يقل: )كأرسمشا الخياح537درجات الشقاء )السشتخب ص 

 
 " ِلُشحيَي بِو بمجًة َمْيًتا وُندؿَيُو مسا خمقشا أنعاًما وأناسيَّ كثيًخا "   49سػرة الفخقاف  25
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، بساء السصخ. سقى الساء أنعاًما: يقاؿ: سقاه األنعاـ كسقى بو )أك لصيػر: بالساء ابو 
 (. 33مشو( األنعاـ. كفي مػضع آخخ: "كآية ليع األرُض الَسْيتة" )يذ 

حفت الثانية تخؽيًفا. ( الجتسع تاءا تأنيث في كمستيغ متػاليتيغ، فخبسا ح: )بمجة ميتةلػ قاؿ 
 :انطخ أيًزا

 (.11ا" )الدخخؼ " فأنذخنا بو بمجة ميتً  -
 (.11كأحييشا بو بمجة ميًتا" )ؽ  " -

(. لع يقل: ًسا، جسع إندي، أك إنداف. لع يقل: )كثيخيغ: أنالع يقل: )مسغ خمقشا(. أناسي 
لساذا قجـ األنعاـ عمى  (.عاًما كأناسيَّ كثيًخا مسا خمقشاكُندؿَيو أنكثيخة(. لع يقل: ) أنعاًما)

 األناسي؟
ـ إحياء األرض كسقي األنعاـ عمى سقي األناسي؟ قمت ألّف قمت لع قجّ  فإفْ "قاؿ الدمخذخؼ: 

ـ ما ىػ سبب حياتيع كتعيذيع عمى سقييع، حياة األناسّي بحياة أرضيع كحياة أنعاميع، فقجّ 
نقل ىحا أبػ حياف ) "كألنيع إذا ضفخكا بسا يكػف سؿيا أرضيع كمػاشييع، لع يعجمػا سؿياىع

 .)كاأللػسي مغ دكف إحالة
حكاـ إلالكبلـ عمى شخيقة ا كتقجيع ذكخ األنعاـ عمى األناسّي اقتزاه ندجكقاؿ ابغ عاشػر: "

لتفكظ الشطع. كلع يقجـ  (أناسيَّ )، كلػ قجـ ذكخ (خكاكّ فشاه بيشيع ليحّ كلقج صخّ ) :في تعقيبو بقػلو
 ،الجاعي لمتقجيعالنتفاء  33في سػرة الشازعات  (لكع كألنعامكع امتاعً ):ذكخ الشاس في قػلو تعالى
 ".فجاء عمى أصل التختيب

 كلعل ما قالو الدمخذخؼ )كلع يشاقذو ابغ عاشػر( ىػ األقخب لمرػاب، وهللا أعمع.
 

فشاُه بيَشيع ليحَّكَّخوا فأبى  50سػرة الفخقاف  25  أكثُخ الشاِس إال ُكفػًرا "     " ولقج صخَّ
فشاه  : جعمشاه لساء لحياة اإلنداف. صخفشا الساء: أؼ الساء، أك القخآف. كلعل القخآف كاصخَّ

كبخاىيغ  بشاه عمى كجػه مختمفة، مغ حجج: قمّ فشا القخآففة زماًنا كمكاًنا. صخّ في أحػاؿ مختم
: مبالغة مغ الكفخ. كيدداد كفخىع خكا: ليتحكخكا )هللا كاليػـ اآلخخ(. كفػًراكّ كأمثاؿ كغيخىا. ليحّ 
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: فبل يسكغ االقتجاء بأكثخ الشاس، أك الشعع. أكثخ الشاسيغ كالسعجدات ك بديادة اآليات كالبخاى
 مفعػؿ بو.فػًرا: كُ  باألكثخية، فإنيا قج تكػف ضالة ُمزمَّة.

 
 لبعْثشا في كلِّ قخيٍة نحيًخا " " ولػ ِشئشا 51سػرة الفخقاف 25

: أىل قخية، أمة. كلع نبعثظ إلى كل األمع. ففي اآلية دليل عمى أف الخسػؿ محسًجا قخية 
 مى هللا عميو كسمع مبعػث إلى األمع كميا.ص
 

 َغ وجاىْجىع بِو جياًدا كبيًخا "" فبل ُتِصِع الكافخي 52سػرة الفخقاف  25
: كبيًخا : بالقخآف. جياًدا كبيًخا(. بو50فبل تصع الكافخيغ: فبل تصع األكثخية )انطخ اآلية  

ألنو كمسا زاد  :كبيًخاالشاس، كألنو جياد مع معانجيغ.  ألنو جياد مع األكثخية، كليذ مع قميل مغ
جيادؾ زاد إيسانظ. كاآلية تفيج أف الجياد مع الكافخيغ كالسذخكيغ ليذ بالجياد اليديخ، كال 

 بالجياد القريخ. 
 

" وىػ الحي َمَخَج البحخيِغ ىحا عحٌب ُفخاٌت وىحا ِممٌح أجاٌج وجعمشا  53سػرة الفخقاف  25
 ا وِحْجًخا َمحجػًرا "يسا َبخزخً بيشَ 

يخاد بيسا: البحخ كالشيخ الكبيخ. البحخيغ:  مخج: جسع، خمط، كمشو: أمخ َمخيج: مختمط. 
: عحب، أؼ إف فخات ".مياه األنيار الػاقعة في البحخ األجاج"قاؿ مجاىج: البحخ: الساء الكثيخ. 

: َمِمٌح. قاؿ الشحاسخخج التػكيج لمػصف األكؿ. ِمْمٌح: كفي قخاءة: الػصف الثاني خخج م
السعخكؼ عشج أىل المغة أف األجاج: الذجيج السمػحة. كيقاؿ: ماٌء َمِمٌح، كال يقاؿ: مالح )معاني 

: حاجًدا. حجًخا محجػًرا :يج. مأخػذ مغ أجيج الشار. بخزًخا: تػك(. أجاج2/834القخآف لمشحاس 
ف ىحا البخزخ أك ىحا الحجخ غيخ مانًعا مسشػًعا، فبل يختمط العحب بالسالح. كقج يكػف السعشى أ

 :22ػ اإلعجاز اإلليي. راجع اآلية مػجػد حدًيا. كىحا ى
 ".مسجخميغ كيقػلػف ِحْجًخا محجػًراال بذخػ يػمئح ل" -
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 وِصْيًخا وكاَف ربَُّظ قجيًخا " " وىػ الحي خمَق ِمَغ الساِء َبذًخا فجعمُو نَدًبا 54سػرة الفخقاف  25
لتشاسب بيغ : األقارب الحيغ ال يحل الدكاج مشيع، مأخػذ مغ االشدب: ماء الشصفة. الساء 

( مغ األقارب كغيخىع، أقارب الػالج كالػلج. الريخ: مغ يحل الدكاج مشو بالسراىخة )الشكاح
: الريخ: االختبلط أك السبلصقة. لع يقل: )فجعميع(. كالقخابة نػعافالدكج كالدكجة. كأصل 

لع يقل: إف ربظ قجيخ. لع جعمو ندًبا كصيًخا: غامزة كخبلؼية. فقخابة ندب، كقخابة مراىخة. 
 يقل: إّف ربظ كاف قجيًخا.

 
ُزخُّىع وكاَف الكافُخ عمى ربِِّو " ويعبجوَف ِمغ دوِف هللِا ما ال يشفُعيع وال يَ  55سػرة الفخقاف  25

 َضييًخا "
ما ال يشفعيع: كاضح. ما ال يزّخىع:  ع: أؼ األصشاـ.يشفعي يعبجكف مغ دكف هللا ما ال 

إف عبجكه، كال  : ما ال يشفعيع)كنقمو األلػسي ببل إحالة( ؼيو إشكاؿ ألنو يزّخىع. قاؿ البغػؼ 
عيشػًا )لمذيصاف(. عمى ربو: عمى أكلياء ربو. لع يقل: )ضييًخا عمى ضييًخا: مُ  يزخىع: إف تخكػه.

 (. نػاربو(. لع يقل: )ككاف الكافخكف(. لع يقل: )ككا
 

ًخا ونحيًخا " " وما أ 56سػرة الفخقاف 25  رسمشاَؾ إال مبذِّ
 (.. لع يقل: )مبذًخا كمشحًرا( كسا في مػاضع أخخػ لع يقل: )بذيًخا كنحيًخا 

 
 " ُقْل ما أسأُلكع عميِو ِمغ أجٍخ إال َمغ شاَء أْف يتخَح إلى ربِِّو سبيبًل " 57سػرة الفخقاف 25

: مغ شاء أف كفي الجسمة الثانية مححكؼ تقجيخه: لكغ. بسعشى: عميو: عمى التبميغ. إال 
لعل األصل: سبيمو. ُححفت الياء، يتخح إلى ربو سبيبًل، أؼ إلى اإليساف، فيحا أجخؼ كثػابي. 

 كُأشمقت الفتحة ألًفا.
 

وكفى بِو بحنػِب عبادِه " وتػكْل عمى الحيِّ الحي ال يسػُت وسبِّْح بحسجِه  58سػرة الفخقاف 25
 خبيًخا "
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تتػكل عمى  يسػت. ال حيّ ميت أك : ال تتػكل عمى الحي الحؼ ال يسػت: هللا. السعشى 
لع يقل: )ككفى بو خبيًخا بحنػب  سّبح بحسجه: سّبح تدبيًحا مقخكًنا بحسجه. البذخ.األصشاـ أك 

 (. السقرػد أنو سيحاسبيع كيجازييع عمييا. عباده
  

ـٍ ثع استػى " الحي خمَق  59سػرة الفخقاف  25 الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا في ستِة أيا
 ِش الخحسُغ فاسأْؿ بِو خبيًخا " عمى العخ 
صقة أخخػ لػ: )الحي(، كالرفة األكلى: )الحي الحؼ ال يسػت( في اآلية الحؼ خمق:  
: كىػ قادر عمى خمقيا في لحطة: كغ ستة أياـالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. . الدابقة
مدتتخ،  " ضسيخالخحسغ: خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ الخحسغ. كفاعل: "استػػ  ؼيكػف.

 ".كليذ: "الخحسغ
، بكسالو كجبللو. قاؿ بعس العمساء : استػاًء يميقاستػػ عمى العخش  : االستػاء معمـػ

 كالكيف مجيػؿ، كالدؤاؿ عشو بجعة.
تعالى: "سأؿ سائل بعحاب  الباء: قاؿ بعس السفدخيغ: الباء بسعشى: عغ. كمثمو قػلوبو:  

(، كقػلو: "نػرىع يدعى بيغ 25" )الفخقاف ق الدساء بالغساــػ تذقّ كي(، كقػلو: "1كاقع" )السعارج 
 (.8أيجييع كبأيسانيع" )التحخيع 

سأؿ ا: فالسفدخكف، كسا ال أضغ أف التقجيخ: عغ، كسا ذكخ ال أضغ أف الباء بسعشى 
( مقجرة، عغ) :: فاسأؿ عشو خبيًخا بو. فػأعتقج أف التقجيخمغ التكمف. إني بدؤالظ خبيًخا، فيحا 

 (. 2/448، كالشكت لمسجاشعي 2/836اس قارف معاني القخآف لمشحالباء ) بسعشى كليدت ىي
 : فاسأؿ بو خبيًخا 

 فاسأؿ عشو خبيًخا بو. -
 إذا سألت فاسأؿ هللا. -

 الدابقة.: نفذ الفاصمة في اآلية لع يقل: )فاسأؿ خبيًخا بو(. خبيًخا
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ِلسا تأُمُخنا " وإذا قيَل ليُع اسُججوا لمخحسِغ قاُلػا وما الخحسُغ أندجُج  60سػرة الفخقاف  25
 وزاَدىع ُنفػًرا "

فة دكف السػصػؼ، كلحلظ لع يقػلػا: كمغ الخحسغ؟ : إنسا جيمػا الرقاؿ ابغ العخبي 
ىحا، فقج يكػف سؤالظ: َمغ ة ما ىػ مثل (. كفي المغتيغ الفخندية كاإلنكميدي2/503)البخىاف 

 ؟ما صفتو ؟ىػ؟ مغ ىػ: ما اسسو. ما ىػ: ما كضيفتو: ما ىػ؟ أك
كربسا يكػف السعشى: ػد لو، كنحغ ال نعخؼ صفتو. : أؼ لسا تأمخنا بالدجلسا تأمخنا 

 : أؼ ىحا القػؿ. زادىع أندجج لسجخد أمخؾ؟
 

 ُبخوًجا وجعَل فييا سخاًجا وقسًخا مشيًخا "" تبارَؾ الحي جعَل في الدساِء  61سػرة الفخقاف  25
قاؿ ابغ عصية: "تبارؾ: كثخت بخكاتو، كال يػصف بيا . )خيخاتو( تكاثخت بخكاتوتبارؾ:  
 إال هللا".

أضيخت مفاتشيا  :شاء العالي، القرخ. تبخجت السخأة : البالبخج: كػاكبيا العطاـ. ك بخكج الدساء
سغ الزػء كالحخارة. كفي مػضع آخخ: "كجعمشا سخاًجا : شسًدا، كالدخاج يتزكمحاسشيا. سخاًجا

: كجعل فييا سخاًجا كىَّاًجا كقسًخا مشيًخا. كفي ىحا الػصف (. فمعل التقجيخ ىشا13كىَّاًجا" )الشبأ 
الذسذ  (. كالبخكج ىي مشازؿ539ف الذسذ مرجر الصاقة الحخارية )السشتخب ص إشارة إلى أ

 (.539 في دكرانيا أثشاء الدشة )السشتخب ص
 

 يحَّكََّخ أو أراَد ُشكػًرا "   " وىػ الحي جعَل الميَل والشياَر ِخْمفًة لسغ أراَد أفْ  62سػرة الفخقاف  25
: يتحكخ. لسغ أراد ا جاء ىحا، يتعاؾباف. يحَّكَّخ: يخمف أحجىسا اآلخخ، إذا مزى ىحخمفة 

خ. قاؿ الحدغالحكخ أك الذكخ. لسغ أراد أ ندي شيًئا مغ الحكخ كالذكخ  : مغف يتحكَّخ أك يتذكَّ
الميل كانت لو في الشيار ُعتبى )معاني القخآف بالشيار كانت لو في الميل ُعتبى، كمغ نديو ب

 (.2/837لمشحاس 
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شَبيُع " وِعباُد الخحسِغ الحيَغ َيسُذػَف عمى األرِض َىْػًنا وإذا خا 63سػرة الفخقاف  25
 الجاىمػَف قالػا سبلًما "

 : الكافخكف.التػاضع، بجكف استكبار. الجاىمػف كالػقار ك  : بالدكيشةىػًنا 
: ا كبيشكع كال شّخ. كقػؿ رجل آلخخ: ال خيخ بيششأكيمو الستاركة، أك السبارأة، أؼ: تسبلًما 
(، أك 3/219غ مشي في شيء إال سبلـ بدبلـ، أؼ: أمخؼ كأمخؾ الستاركة )السقتزب ال تكػن

 األذػ، أك مغ اإلثع.ف السقرػد قالػا قػاًل يدمسػف بو مغ إ
 

ًجا وِؾياًما "" والحيَغ َيِبيتُ  64سػرة الفخقاف 25  ػف لخبِّيع ُسجَّ
ياـ: مغ حخكات الربلة. لع يقل: (. الدجػد كالؿلعل السقرػد صبلة الميل )التيجج 

ًجا لخبيع كؾياًماكالحي)كيبيتػف(. لع يقل: ) ًجا كؾياًما لخبيع( أك: )ُسجَّ  (.غ يبيتػف ُسجَّ
 

 يشَع إفَّ عحاَبيا كاَف غخاًما "" والحيَغ يقػلػَف ربَّشا اصِخْؼ عشا عحاَب ج 65سػرة الفخقاف  25
دكـ : الزًما للجائغ لسجيشو، كربسا يكػف السعشى( لدـك الغخيع، أؼ اأؼ: الزًما )مبلزًما 

، كؼيو سخخية. لع يقل: )كيقػلػف   (.الُسغـخ
 

 ُمدتقخِّا وُمقاًما "يا ساءْت " إنَّ  66سػرة الفخقاف 25
 : أؼ جيشع. إنيا 

 
 " والحيَغ إذا أنفقػا لع ُيدِخفػا ولع َيقُتخوا وكاَف بيَغ ذلَظ َقػاًما "  67سػرة الفخقاف  25

ك : السبالغة أك تجاكز الحج في اإلنفاؽ، أاإلسخاؼكالحيغ: معصػؼ عمى ما سبق.  
ى في غيخ حق فقج قَتخ، كمغ أعص : مغ مشع مغاإلنفاؽ في غيخ مػضعو. التقتيخ: عكدو. قيل

يسشعػا حقػؽ هللا تعالى. قػاًما: كسصػًا، عجاًل، قرًجا )اقتراًدا(.  : لعحق فقج أسخؼ. لع يقتخكا
.: بيغ ذلظ كذلظ، أك بيغ ىحا كذلظ. كىحا التعبيخ قمّ بيغ ذلظ  سا ندتعسمو اليـػ
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ـَ هللُا إال " وال َيْجعػَف مع هللِا إلًيا آخَخ وال  68سػرة الفخقاف  25 يقُتمػَف الشفَذ التي حخَّ
 وَمغ يفعْل ذلَظ يمَق أثاًما " بالحقِّ وال َيْدُنػفَ 

رجع : مثل لحق: قتميا. القتل باال يْجعػف: ال يعبجكف. حـخ هللالع يقل: كالحيغ ال يجعػف.  
ى اإلثع، ألثاـ بسعش: الحنب. كلعل االداني، كقتل القراص. األثاـ: عقػبة اإلثع، الجداء. اإلثع

كمغ يفعل ذلظ: يذسل اإلسخاؼ كالتقتيخ، كاإلشخاؾ، كالقتل، كالدنا  قرػد ىشا: عقػبتو.كالس
 (.فعمػف ذلظ يمقػف أثاًمايلع يقل: )كمغ  ( 67)انطخ أيًزا اآلية 

 
 ؿيامِة وَيْخُمْج ؼيِو ُمياًنا "" يزاَعْف لُو العحاُب يػـَ ال 69سػرة الفخقاف 25

" )في اآلية الدابقة(. كأف السعشى: يعحب في الجنيا )حدب مقَ "ي :ْف: بَجؿ مغيزاعَ  
 (.اآلية الدابقة(، كيزاعف عحابو في اآلخخة. ؼيو: في العحاب. لع يقل: )كيياف ؼيو خالًجا

 
ُؿ هللُا سيئاِتيع  70سػرة الفخقاف 25 " إال َمغ تاَب وآمَغ وعِسَل عسبًل صالًحا فأولئَظ ُيبجِّ

 غفػًرا رحيًسا "حدشاٍت وكاَف هللُا 
ية التالية. يبجؿ سيئاتيع حدشات: يسحػ الديئات (، كسا في اآللع يقل: )كعسل صالًحا 

ؿ هللا حدشاتو سيئات(. لع يقل: )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا (، كسا في بالحدشات. لع يقل: )فيحا يبجِّ
(، هللا غفػر رحيعحيع(، كسا في بعس السػاضع. لع يقل: )وإف هللا غفػر ر مػاضع. لع يقل: )

 .مػاضع أخخػ كسا في 
 

 نَُّو يتػُب إلى هللِا َمتاًبا "" وَمغ تاَب وعِسَل صالًحا فإ 71سػرة الفخقاف  25
(. 70ة لسػصػؼ مححكؼ. ففي اآلية قبميا: "كعسل عسبًل صالًحا" )الفخقاف : صفصالًحا 

  (.نو تابفإلع يقل: )
لعل القخآف لع يتخؾ أسمػًبا لغػًيا في العخبية إال كاستعسمو، عمسشاه أـ لع نعمسو. )ما 

 . 38فّخششا في الكتاب مغ شيء( األنعاـ 
*** 
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 إشكاالف:

 األكؿ:

 متاًبا: مفعػؿ مصمق لمتأكيج، لمتأكيج عمى أؼ شيء؟

 متاًبا َمْخضًيا مقبػاًل )الشحاس( -
 متاًبا حدًشا )البغػؼ كالدمخذخؼ(. -
 تاًبا حًقا )القخشبي(.م -

 كىي آراء متقاربة.

*** 

 الثاني:

 كيف ىحا؟ كمغ تاب ... فإنو يتػب.

 تاب األكلى: رجع عغ ذنػبو. يتػب الثانية: يخجع إلى هللا ليغفخ لو. 
ْمُت َكِإَلْيِو َمَتاب): كقػلو تعالى  .  30 جالخع) َعَمْيِو َتَػكَّ

 
وا ِكخاًما "  الدوَر وإذا َمخُّ  " والحيَغ ال َيذيجوفَ  72سػرة الفخقاف  25  وا بالمغِػ َمخُّ

. : خبلؼ الحق. كشيادة الدكر مغ أكبخ الكبائخكرالد . 63كالحيغ: معصػؼ عمى اآلية  
: ، ما ال شائل تحتو مغ الكبلـ. أؼصخحمغى كيُ : ما حقو أف يُ كما أكثخ مغ يذيج الدكر! المغػ

: ما ال ُيعتّج كتعالػا عمييا. المغػ في اليسيغ ػا عشياإذا مخكا بسجالذ المغػ لع يمتفتػا إلييا كأعخض
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ا مخكر الكخاـ، أؼ لع : مخك  وهللا، بمى وهللا. مخكا كخاًما: المثل بو مغ اليسيغ كما ال ُيقرج،
 .، كاستعمػا عميويتعخضػا لو

 
وا عمييا ُصسِّا " والحيَغ إذا ُذكِّخوا بآياِت ربِّيع لع َيخِ  73سػرة الفخقاف  25  وُعْسياًنا "خُّ

كا: لع يدقصػا، لع يقعػا. الخخكر. 63كالحيغ: معصػؼ عمى اآلية  : الدقػط مغ لع يِخخُّ
: بل يدسعػنيا كيتأممػنيا. كفي العبارة كا عمييا صًسا كعسياًناعمػ، يكػف معو صػت. لع يخخّ 

 صسا: حاؿ، كليذ مفعػؿ بو كسا في بعس كتب اإلعخاب. غخابة.
 

يٍغ واْجعْمشا والحيَغ يقػلػَف ربَّشا ىْب لشا ِمغ أزواِجشا وُذرياِتشا ُقخََّة أع"  74سػرة الفخقاف  25
 لمستقيَغ إماًما "

: قجكة ا تقخُّ لو العيغ كتختاح. إماًما: مقخة أعيغ. 63كالحيغ يقػلػف: معصػؼ عمى اآلية  
غ(. لع يقل: )أئسة(. لعل كسا كشا نأتع بسغ قبمشا. لع يقل: )كاجعمشا إماًما لمستقي ،يأتّع بشا مغ بعجنا

 (.406، فتح الخحسغ ص 2/451مسجاشعي الشكت لالتقجيخ: كاجعل كبًل مشا إماًما )
 

ْػف فييا تحيًة وسبلًما " 75سػرة الفخقاف  25  " أولئَظ ُيجدوَف الُغخفَة بسا صبخوا وُيمقَّ
اإليساف.  جشة، أك أعمى مشازؿ الجشة. صبخكا: عمى: في الفةالغخ لع يقل: ىؤالء يجدكف.  

: في الغخفة، ُيمقَّػف: قخغ بالتذجيج بسعشى: يجازكف، كبالتخؽيف )َيمَقػف( بسعشى: يرادفػف. فييا
 في الجشة.

 
 ا َحُدشْت ُمدتقخِّا وُمقاًما " " خالجيغ فيي 76سػرة الفخقاف 25

 ".شع: "ساءت مدتقخِّا كمقاًماقػلو في جي 66قارف في اآلية فييا: في الجشة )الغخفة(.  
 

 " ُقْل ما َيعبأ بكع ربِّي لػال دعاؤكع فقج َكحَّبتع فدػَؼ يكػُف ِلداًما " 77سػرة الفخقاف  25
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ا. في اآلية حث عمى الجعاء. يكػف: أؼ ما يبالي، ال يخػ لكع قجًرا كال كزنً  :ما يعبأ بكع 
"، أؼ كاف غخاًما: "إف عحابيا 65زًما لكع. في اآلية : أؼ عحاًبا الالعحاب، عحاب تكحيبكع. لداًما

. الزًما لدـك الغخيع أك السُ   غـخ
*** 

 
 / سػرة الذعخاء26
 " شدع " 1سػرة الذعخاء 26
 

 ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة لمتحجؼ كاإلعجاز. 
 

 " تمَظ آياُت الكتاِب السبيِغ " 2سػرة الذعخاء 26
إلى األرض،  قاؿ الكدائي: ألف اإلشارة ىشا جاءت مغ الدساءلع يقل: ىحه آيات.  

 : ذلظ الكتاب(.2)انطخ البقخة  فجخت مجخػ البعيج
عج مشدلة السذار عج لمتشبيو عمى بُ إشارة إلى الدػرة، كما في ذلظ مغ معشى البُ كقاؿ األلػسي: 
  .إليو في الفخامة

 : البيغ، الػاضح.الكتاب: القخآف. السبيغ
 

 مؤمشيَغ " ٌع نفَدَظ أال يكػُنػا" لعمََّظ باخ 3سػرة الذعخاء  26
يمظ. في اآلية ما يفيج أف السؤمغ يخيج لمغيخ أف يؤمشػا، كلكغ عميو االقتراد : مُ باخع 

 ، ال سيسا كأف عميو الببلغ، كليذ عميو اليجاية.يمظ نفدوفي رغبتو ىحه حتى ال يُ 
 

ْؿ عمييع ِمَغ الدساِء آيًة فطمَّْت أعشاُقيع ليا خاضع 4سػرة الذعخاء  26  يَغ "" إْف نذأ ُنشدِّ
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، 295يو القخآف ص تشػد ى عغ خبخ األعشاؽ بخبخ أصحابيا )(، كإنسا استغشلع يقل: )خاضعة -
(، كالخزػع بيِّغ في (. كقاؿ السبخد: إنسا السعشى: )فطمػا ليا خاضعيغ3/361كالبخىاف 

 (.  4/198، كالسقتزب 2/394الكامل خ عشيع، كأدخل األعشاؽ تػكيًجا )األعشاؽ، فأخب
(. ححؼ السزاؼ كأقاـ السزاؼ إليو 4/198أك أف السخاد: أصحاب األعشاؽ )السقتزب  -

 مقامو.
أك إنو عامل األعشاؽ معاممة العقبلء، ألف الخزػع مغ صفات العقبلء، كليذ مغ صفات  -

 غيخ العقبلء.
الخؤكس )معاني القخآف لمشحاس : الػجػه، ك عشاؽ رؤساء الشاس كزعساؤىع، مثلأك أف األ -
 كلعل ىحا ىػ األصح، وهللا أعمع. (.2/847
: أتاني َعْشق مغ (. يقاؿ2/424أك أف األعشاؽ بسعشى: الجساعات )معاني القخآف لؤلخفر  -

 الشاس، أؼ جساعة. كرأيت الشاس عشًقا إلى فبلف، أؼ مجتسعيغ حػلو مذجكديغ إليو.
 (.367أك أف ذلظ لسخاعاة الفػاصل )رؤكس اآلؼ( )أنسػذج ص  -

لشا(. لع يقل: )مغ الدساء عمييع(. لع يقل:  فتطلّ ل: )لع يق  أعشاقيع(. لع يقل: )إف شئشا ندَّ
 (.)خاضعيغ ليا

 
 " وما يأتيِيع ِمغ ِذْكٍخ ِمَغ الخحسِغ ُمْحَجٍث إال كاُنػا عشُو ُمعخضيَغ " 5سػرة الذعخاء 26

مغ الخحسغ(. لع  محجٍث  لع يقل: )ذكخٍ  ججيج في الشدكؿ. حجث:مُ  ذكخ: قخآف، كحي. 
 (.يقل: )معخضيغ عشو(. لع يقل: )إال أعخضػا عشو

 
 باُء ما كانػا بِو َيدتيدئػَف " " فقج كحَّبػا فديأتييع أن 6سػرة الذعخاء 26

بػف  االستيداء يتزسغ التكحيب. لع يقل: )ما كانػا يدتيدئػف بو(. (. لع يقل: )ما كانػا بو يكحِّ
 : أنباء العحاب.فديأتييع

 
 ْتشا فييا ِمغ كلِّ زوٍج كخيٍع "" أَولْع َيخوا إلى األرِض كع أنب 7سػرة الذعخاء  26
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: ي زكًجا كاحًجا، بل يعشي أزكاًجا: صشف حدغ كثيخ الشفع. الدكج ىشا ال يعشزكج كخيع 
كالحمػ كالحامس، كاألبيس كاألسػد، كالرغيخ كالكبيخ. كقج تفيج اآلية أف الشبات كاإلنداف 

مقرػد اآلية الجعػة لمتأمل في األرض بقرج  : الحكػرة كاألنػثة.ة الدكجيةقاعجمبشي عمى 
 اإليساف، يؤكج ىحا اآلية التالية.

 
 يًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ "" إفَّ في ذلَظ آل 8سػرة الذعخاء 26

 : معجدة. كمع ذلظ أكثخىع لع يؤمشػا.آية 
 

 الخحيُع "ربََّظ َلُيَػ العديُد " وإفَّ  9سػرة الذعخاء 26
 لع يعجل ليع العقػبة.إذ : الب القادر عمى االنتقاـ. الخحيع: الغالعديد 

 
 ػسى أِف ائِت القػـَ الطالسيَغ "" وإذ نادى ربَُّظ م 10سػرة الذعخاء 26

 : الكافخيغ. كبيانيع في اآلية التالية. الطالسيغمػسى: بعثو رسػاًل كشمب مشو. نادػ  
 

 ِفخعػَف أال يتَّقػَف "" قػـَ  11سػرة الذعخاء 26
 : عحاب هللا.يتقػف  

 
ب 12سػرة الذعخاء 26  ػِف "" قاَؿ ربِّ إنِّي أخاُؼ أْف ُيكحِّ

بػف   بػني.قاؿ: أؼ مػسى. ُيكحِّ  : ُيكحِّ
 

 صمُق لداني فأرِسْل إلى ىاروَف "" وَيزيُق صجري وال يش 13سػرة الذعخاء 26
ىاركف:  ". أرسل إلى)يزيَق(، ككحلظ: "يشصمقيزيق: قخاءتاف بالخفع )يزيُق( كالشرب  

 : ليكػف عػًضا عشي.ليكػف معي، كليذ السقرػد
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 عميَّ ذنٌب فأخاُؼ أْف يقتمػِف "" وليع  14سػرة الذعخاء 26
 : يقتمػني.(.  يقتمػفِ 15ذنب: كىػ قتل الؿبصي. "فػكده مػسى فقزى عميو" )القرز  

 
 سعػَف "بآياِتشا إنَّا معكع ُمدت" قاَؿ كبلَّ فاذـبا  15سػرة الذعخاء 26

غ اليػـ في السجارس : اندجخ عغ ىحا الخػؼ كثق باهلل. كنح: ردع كزجخ، أؼكبلّ  
: ىيشا ححؼ تقجيخه حا االستعساؿ؟ لغ يقتمػؾ. فاذـبا"، فسغ يرحح ى"ال :" بسعشىندتعسل "كبلّ 
إني ع يقل: )(. كلنَّا معكسالو عمى إرساؿ ىاركف معو. آياتشا: معجداتشا. لع يقل: )إ أف هللا كافق
 السثّشى جسع.(. معكع مدتسع

 
 ال إنَّا رسػُؿ ربِّ العالسيَغ "" فأِتيا ِفخعػَف فقػ  16سػرة الذعخاء 26

لع يقل: )فقػال لو(. لع يقل: )إنَّا رسػال(. في مػضع آخخ: "فأتياه فقػال إنَّا رسػال ربظ"  
 : إف كبًل مشا رسػؿ رب العالسيغ.خيكػف التقجي (. اإلفخاد يعشي أف رسالتيسا كاحجة. كقج47)شو 

 
 أْف أرِسْل معشا بشي إسخائيَل " " 17سػرة الذعخاء 26

 : تخميز بشي إسخائيل مغ فخعػف.ىحه ىي السيسة 
 

 ْثَت فيشا ِمغ ُعُسِخَؾ سشيَغ "" قاَؿ ألْع ُنخبَِّظ فيشا وليًجا ولبِ  18سػرة الذعخاء 26
: أؼ فخعػف لسػسى. كىيشا ححؼ تقجيخه أنيسا أتيا فخعػف كبمغاه الخسالة السصمػبة. قاؿ 

مغ قخب عيجه بالػالدة. : قج يشذقُّ عسغ أحدغ إليو. كليًجا: صغيًخا. الػليجفي اآلية أف اإلنداف 
 لبثت فيشا: بقيت معشا. (.3/428كفي قخاءة: ُعْسخؾ )معجع القخاءات 

 
 تي فعمَت وأنَت ِمَغ الكافخيَغ "َت َفعمتَظ ال" وفعم 19سػرة الذعخاء 26

(. تكخر لتي فعمت: التي فعمتيا. لع يكتف بالقػؿ: )كفعمت فعمتظ كأنت مغ الكافخيغا 
الكافخيغ: بسا لقيتو مشا )اآلية اب الديادة في التخػيف. الفعل ثبلث مخات. لعل ىحا التكخار مغ ب



1411 

 

مغ بأنو كافخ، كسا يرف السؤمغ الكافخ بأنو : في اآلية أف الكافخ يرف السؤ الكافخيغ(. 18
كافخ. فكل مشيسا كافٌخ بجيغ اآلخخ. أما ما نخاه اليـػ مغ اتياـ السدمسيغ بالتكفيخ فيحا ضخب 

 . ، وهللا أعمعمغ الذغب الدياسي
 

 يا إًذا وأنا ِمَغ الزالِّيَغ "" قاَؿ فعمتُ  20سػرة الذعخاء  26
(، 278ال الزبلؿ في الجيغ )كذف السعاني ص عغ الرػاب، : الزبلؿ السقرػد ىشا 

: مغ الزاليغ في نطخكع. في اآلية نبلحع أف مػسى غيَّخ الكافخيغ إلى الزاليغ، كأعصى أك
 لمزاليغ معشى خاًصا.

 (، كعشجئح يدكؿ اإلشكاؿ أك يقّل. 368ءة: مغ الجاىميغ )أنسػذج ص كفي قخا 
 

 كع فػىَب لي ربِّي ُحكًسا وجعمشي ِمَغ السخَسميَغ "" ففخرُت مشكع لسَّا ِخْفتُ  21سػرة الذعخاء 26
ف بأنيع أتقى مغ األنبياء! في اآلية جػاز الفخار حتى لمشبي. كىشاؾ اليـػ عمساء يتطاىخك  

نعع هللا عمي أفزل مغ  : مغ الخُُّسل.اًبا أحكع بو بالحق. مغ السخسميغ: نبػة، أك كتحكًسا
 نعسكع.

 
 َعبَّْجَت بشي إسخائيَل "      عسٌة َتُسشُّيا عميَّ أفْ " وتمَظ ن 22سػرة الذعخاء  26

: جعمتيع أك اتخحتيع عبيًجا. يبجك أف مػسى قمب الشعسة التي تحجث عشيا فخعػف عبَّْجَتيع 
 ي شضخره عمى ب ؟أـ نقستو عمى بشي إسخائيل ؟ا أكلى باالنتباه نعستو عمى مػسىإلى نقسة. فأييس

: ىل ما فعمَتو ببشي سى نفع خاص كمحجكد. كأنو يقػؿ لوإسخائيل ضخر عاـ ككبيخ، كنفعو لسػ 
! أْف عبَّْجَت: في مػضع )إسخائيل  ي محّل( نرب مفعػؿ لو )مفعػؿ ألجمو(، فنعسٌة تسشيا عميَّ

"نعسة" )الشكت لمسجاشعي  :، أك في مػضع رفع عمى البجؿ مغ: ألف عبَّْجَت بشي إسخائيلأؼ
2/453  .) 
 

 اَؿ فخعػُف وما ربُّ العالسيَغ "" ق 23سػرة الذعخاء 26
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 ". كىشا يدأؿ فخعػف عسا جاء في كبلـ مػسى.: "إنا رسػال رب العالسيغ16في اآلية  
 

 وما بيَشيسا إْف كشتع ُمػقشيَغ  " قاَؿ ربُّ الدسػاِت واألرضِ  24سػرة الذعخاء 26
: ـ قػمو بأنو إلو. إف كشتع مػقشيغنفدو أمافي قػؿ مػسى تعخيس بفخعػف الحؼ يطيخ  
: بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في يو تذكيًكا بسػقف فخعػف. الدسػات: بالجسع. األرضكأف ؼ
 القخآف.

 
 قاَؿ ِلَسغ حػَلو أال تدتسعػَف ""  25سػرة الذعخاء 26

ع القػؿ. ال تعمع القائل إال باالعتساد عمى مػضػ قج "، ك قاؿ: أؼ فخعػف. في اآلية: "قاؿ 
 كىحا كثيخ في القخآف.

 
 ربُّكع وربُّ آبائكُع األوليَغ "" قاَؿ  26سػرة الذعخاء 26

 : أؼ مػسى. قاؿ 
 

 كع الحي أرِسَل إليكع َلسجشػٌف "" قاَؿ إفَّ رسػلَ  27سػرة الذعخاء 26
 (.قاؿ: أؼ فخعػف. لع يقل: )إف الخسػؿ الحؼ أرسل إليكع 

 
 السذخِؽ والسغخِب وما بيَشيسا إْف كشُتع تعِقمػَف "" قاَؿ ربُّ  28سػرة الذعخاء 26

ل اتيامو بأنو مجشػف : لعمو اختار ىحه العبارة في مقابقاؿ: أؼ مػسى. إف كشتع تعقمػف  
 (.)في اآلية الدابقة

 
 خي ألجعمشََّظ ِمَغ السدجػنيَغ "" قاَؿ لئِغ اتخحَت إلًيا غي 29سػرة الذعخاء 26

 (.سجششَّظ(. لع يقل: )مغ الدجشاءقاؿ: أؼ فخعػف. لع يقل: )أل 
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 قاَؿ أَولْػ جئتَظ بذيٍء مبيٍغ ""  30سػرة الذعخاء 26
 : بسعجدة.بذيء مبيغ : أؼ مػسى.قاؿ 

 
 بِو إْف كشَت ِمَغ الرادقيَغ " " قاَؿ فأتِ  31سػرة الذعخاء 26

 !ػف استجرجو مػسى حتى كقع في الفخ: أؼ فخعػف. كيبجك أف فخعقاؿ 
 

 عراُه فإذا ىي ُثعباٌف ُمبيٌغ " " فألقى 32 سػرة الذعخاء26
 مخيف لفخعػف كمغ حػلو.كاضح : فألقى: أؼ مػسى. ثعباف مبيغ 

 
 َجُه فإذا ىي بيزاُء لمشاضخيَغ "" وَندَع ي 33سػرة الذعخاء  26

 (.ندع: أخخج )مغ جيبو 
 

 حػَلُو إفَّ ىحا لداحٌخ عميٌع " " قاَؿ لمسؤل 34سػرة الذعخاء  26
، ألنيع يسمؤكف فخعػف. السؤلقاؿ: أؼ   القمػب ىيبة كالعيػف جبللة. كقيل: : كجػه القـػ

: القـػ يجتسعػف عمى رأؼ ؼيسمؤكف القمػب ىيبة، ثع أشمق عمى كل جساعة ألنيع يتسالؤكف السؤل
: ضاىختو، عاكنتو. ضغ فخعػف أف ما يفعمو كف، أؼ يتعاكنػف. ماألتو عمى كحاعمى ما يخيج

  !الدحخ، كأنو ساحخ كبيخى مغ قبيل مػس
 

 وَف "" يخيُج أْف ُيخخَجكع ِمغ أرِضكع بدحخِه فساذا تأمخ  35سػرة الذعخاء 26
ع كيخمريع ". يخيج أف يخخجيقاؿ مػسى لفخعػف: "أرِسْل معشا بشي إسخائيل 17في اآلية  

 .: ماذا تذيخكف عميّ مدتبج. ماذا تأمخكف  كىػ الذػرػ،ب طاىخيت: مغ فخعػف. ماذا تأمخكف 
 

 ُه وابعْث في السجائِغ حاشخيَغ "" قاُلػا أْرِجْو وأخا 36سػرة الذعخاء  26
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 كأخاه: (.3/430: أْرِجِو، كأْرِجْئُو )معجع القخاءات ػا: أؼ زبانية فخعػف. أرجو: كقخغ قال 
ة التي يكثخ سكانيا. مجف بالسكاف: أقاـ. حاشخيغ: : جسع مجيشة، كىي البمجالسجائغىاركف. 

: إخخاج الجساعة عغ مقخىع كإزعاجيع عشج الحخب كما شابو الحذخ: الجسع. كقيلجامعيغ. 
 : أؼ يـػ الؿيامة.كج إلى الغدك. كمشو: يػـ الحذخذلظ، أك ىػ الخخ 

 
اٍر عميٍع " 37سػرة الذعخاء 26  " يأتػَؾ بكلِّ سحَّ

لعميع : زيادة في البحث عغ كبار الدحخة، )ساحخ(. عميع :: صيغة مبالغة لػارسحّ  
 يكػنػف أقػػ مغ مػسى الحؼ اعتقج فخعػف أنو ساحخ مغ كبار الدحخة.

 
َحخُة لسيقاِت يػـٍ معمػـٍ " " فُجِسَع ال 38سػرة الذعخاء 26  دَّ

 .  أرسل الحاشخكف لمبحث عغ كبار الدحخة، كتع تحجيج السػعج كاليـػ
 

 وقيَل لمشاِس ىل أنتع مجتسعػَف ""  39سػرة الذعخاء  26
 ( عمى االجتساع في السػعج السحجد.الشاس )الجسيػرؼيو حث  

 
حَ  40سػرة الذعخاء  26  خَة إْف كانػا ىُع الغالبيَغ " " لعمَّشا نتَِّبُع الدَّ

: سحخة فخعػف. القائل في اآلية الدابقة. الدحخة: القائل ىشا ىػ لعمشافي كبلمو سخخية.  
 سحخة فخعػف سيكػنػف ىع الغالبيغ!ىحا القائل يتطاىخ بأنو حيادؼ، كالحق أنو يقصع بأف 

: مبتجأ، لغالبػف، يخكف أف "ىع": كانػا ىع ارادكا إنذاء جسمة مثل ىحه لقالػاكثيخ مغ الشاس لػ أ 
ك"الغالبػف" خبخ: "ىع"، كالجسمة: )ىع الغالبػف( في محل خبخ: "كانػا". كىحا ضعيف، كاألقػػ: 

 خبخ كاف مشرػب. :"الغالبيغ"كانػا ىع الغالبيغ". "ىع" : تػكيج السع كاف، "
 : كمثمو قػلو تعالى 

 (.116" )الرافات " فكانػا ىُع الغالبيغ  -  
 (76كانػا ىع الطالسيغ" )الدخخؼ "  -



1415 

 

 (.52نػا ىع أضمَع كأشغى" )الشجع " كا -
 (. كىي اآلية التالية.41كشا نحغ الغالبيغ" )الذعخاء "  -
 (.58" كشا نحغ الػارثيغ" )القرز  -
 (.117الخقيَب عمييع" )السائجة ت " كشَت أن -
 (.32عشِجؾ" )األنفاؿ  " إف كاف ىحا ىػ الحقَّ ِمغ -

"39" )الكيف ف تخفِ  أنا أقلَّ مشظ ماالً إكقخيب مشو قػلو تعالى: "  : مفعػؿ بو ثاف.(، " أقلَّ
 

َحخُة قاُلػا ِلفخعػَف أئغَّ لشا ألجًخا إْف كشَّا نح 41سػرة الذعخاء 26  ُغ الغالبيَغ "" فمسَّا جاَء الدَّ
ىل لشا أجخ إذا غمبشا خرػمشا؟ يبجك أنيا مدابقة سحخ، مغ َغمب فمو مغ فخعػف  

لع يقل:  األجخ. األجخ ىشا أشبو بالُجْعل، أك الجائدة في الدباؽ. كلكشيا حخاـ ألف الدحخ حخاـ.
 راجع اآلية الدابقة. نحغ الغالبػف.

 
بيَغ "إنَّكع إًذا " قاَؿ نعع و  42سػرة الذعخاء 26  لِسَغ السقخَّ

: أؼ فخعػف. مغ البجىي أف يػافق فخعػف عمى األجخ، ألنو حافد ليع في أمخ ميع قاؿ 
كىػ تثبيت قػاعج الجكلة كأركانيا. لع يػافق عمى األجخ فحدب، بل تعيج ليع بأف  ،بالشدبة لو

 .يكػنػا مغ السقخبيغ إليو. فيع سيكػنػف مغ السقخبيغ السشتفعيغ بالساؿ كالشفػذ
 

 مػسى ألُقػا ما أنُتع ُممقػَف " " قاَؿ ليع 43سػرة الذعخاء 26
 : ما تخيجكف إلقاءه. نتع ممقػف : لدحخة فخعػف. ما أليع 

 
 " فألَقػا ِحباَليع وِعريَّيع وقاُلػا بعدَِّة ِفخعػَف إنَّا لشحُغ الغالبػَف "  44سػرة الذعخاء  26

يع متأكجكف مغ الفػز! انطخ قَدع. إن: ىحا ة فخعػف جسع عرا. بعدّ  يع: العريّ عريّ  
 "، إنيع يخكنو إلًيا!قػليع: "بعدة فخعػف 
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 فإذا ىي َتمَؿُف ما يأِفكػَف " " فألَقى مػسى عراهُ  45سػرة الذعخاء  26
: قػة كسخعة، تبتمع، تمتقع. يأفكػف: يأفكػنو. يأفكػف: أؼ تبتمع إفكيع: تأخح بتمقف 

ضخًسا ابتمع كل ثعابيشيع  اه. انقمبت عراه ثعباًنايع كمػسى بعركحبيع، سحخىع. ىع بعريّ 
 إنيا غمبة لسػسى بالزخبة القاضية!  !كسحخىع

 
َحخُة ساججيَغ " 46سػرة الذعخاء 26  " فُألقَي الدَّ

 انيار الدحخة كسججكا. 
 

 قاُلػا آمشَّا بخبِّ العالسيَغ ""  47سػرة الذعخاء 26
 اإليساف باهلل! تحػلػا بمحطة كاحجة مغ اإليساف بفخعػف إلى 

 
 " ربِّ مػسى وىاروَف " 48لذعخاء سػرة ا26

لع يكتفػا بسا قالػه في اآلية الدابقة، بل زادكه كضػًحا أنو رب مػسى كىاركف. لعميع  
 خافػا أف يكػف السقرػد بخب العالسيغ فخعػف!

 
عمَّسكُع الدحَخ " قاَؿ آمشُتع لُو قبَل أْف آذَف لكع إنَُّو لكبيُخكع الحي  49سػرة الذعخاء 26

 فمدػَؼ تعمسػَف ألقصعغَّ أيجَيكع وأرجَمكع ِمغ خبلٍؼ وألصمبشَّكع أجسعيَغ "
 

لى إذف حتى إيساف القمػب! لع يقل: )آمشتع بو(. الحع في دكلة فخعػف كل شيء يحتاج إ 
: لع يقتشع فخعػف بأف ما أتى بو مػسى سكع الدحخؼ مػسى. كبيخكع الحؼ عمّ : أ. إنو47اآلية 
دة كليذ سحًخا. بل فيع األمخ عمى أف سحخ مػسى أقػػ مغ سحخ سحختو. كضغ أنو ىػ معج

ىع بعقػبة القصع سيع، كمغ ثع فيػ أستاذىع في الدحخ، ليذ إال. كتػعجىع كىجدالحؼ عمّ 
 : يعشي إذا قصعت اليج اليسشى قصعت الخِّْجل اليدخػ، كبالعكذ.كالرمب. مغ خبلؼ
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 ضيَخ إنا إلى ربِّشا مشقمبػَف " " قالػا ال 50سػرة الذعخاء  26
كما داـ األمخ  : راجعػف. إنا راجعػف إلى هللا، كليذ إليظ.ال ضيخ: ال ضخر. مشقمبػف  

يبجك أف سحخة فخعػف انقمبػا عميو انقبلًبا  كحلظ فمع نعج خائفيغ مشظ أف تفعل بشا ما تخيج!
اف تأثيخ معجدة مػسى عمييع تأثيًخا عطيًسا، كلع يعػدكا يخافػف فخعػف كال غيخه، إال هللا. لقج ك

(. إنيا مفاجأة لفخعػف بعج لع يقل: )إنا مشقمبػف إلى ربشا !دكا يبالػف بفخعػف أبًجابالًغا. لع يعػ 
 مفاجأة!

 
 " إنَّا نصسُع أْف َيغفَخ لشا ربُّشا خصايانا أْف كشَّا أوَؿ السؤمشيَغ " 51سػرة الذعخاء 26

كشا أكؿ مغ آمغ بسػسى. أْف كّشا: ألْف كّشا.  سيسا كأنشا إنشا كاثقػف مغ مغفخة هللا، ال 
مؤمشي  : خبلؼ العسج. قاؿ الفّخاء: أؼ أكؿالخصايا: جسع خصيئة: إثع. األخصاء: جسع خصأ

 : ىحا كبلـ مغ لع يعخؼ الخكاية، ألنو يخكػ أنو كاف معو ستسائةأىل زمانشا. قاؿ أبػ إسحق
مغ آمغ عشج ضيػر ىحه اآلية )معاني القخآف لمشحاس أكؿ : ألف كسبعػف ألًفا. كإنسا السعشى

2/853.) 
 

 ع ُمتََّبُعػَف "" وأوحيشا إلى مػسى أْف أْسِخ بعبادي إنَّك 52سػرة الذعخاء  26
كىكحا استصاع مػسى أف يأخح : مغ فخعػف كجشػده. أْسِخ بيع: ِسْخ بيع ليبًل. متبعػف  

 سخائيل(.: أرسْل معشا بشي إ17بشي إسخائيل )انطخ اآلية 
 

 َل فخعػُف في السجائِغ حاشخيَغ "" فأرس 53سػرة الذعخاء 26
و كأخاه قالػا أرج: "36يبحث عشيع كيتعقبيع. في اآلية : أؼ جسع ليع مغ حاشخيغ 

 . 111". كانطخ األعخاؼ كأرسل في السجائغ حاشخيغ
 

 ىؤالِء لِذْخِذَمٌة قميمػَف "  " إفَّ  54سػرة الذعخاء  26
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َفمة. كمشو: التذخذـ: الجساعة السشقصعة، الذخذمة  : أك البؿية القميمة الباؾية. كقيل: الدَّ
 التقصع، التفكظ، التجدئة. كىحا مغ قػؿ فخعػف عغ مػسى كمغ آمغ معو.

 
 " وإنَّيع لشا لغائطػَف " 55سػرة الذعخاء 26

 (.غائطػف: مدتفدكف. لع يقل: )كإنيع لغائطػف لشا 
 

 " وإنَّا لجسيٌع حاِذُروَف "  56سػرة الذعخاء  26
: الحِحر السصبػع عمى الححر كالحاذر كفي قخاءة: حِحركف. قيل: ىسا بسعشى كاحج. كقيل 

(، 71ححركع" )الشداء خحكا ع كالحاذر آخح الدبلح. قاؿ تعالى: "فاعل الححر، أك الحِحر الستيق
" أف فخعػف كقػمو خخجػا سيع"ج :أؼ سبلحكع. معشى اآلية أنشا قـػ يقطػف. كلعل السقرػد بػ

 جسيًعا في شمب مػسى كبشي إسخائيل. 
 

 " فأخخْجشاىع ِمغ جشاٍت وعيػٍف " 57سػرة الذعخاء 26
مغ الببلد ثع ىيشا ححؼ لجدء مغ القرة. فمع يشترخ فخعػف كقػمو، بل أخخجيع هللا  

بشي إسخائيل  : أؼ أخخجشا فخعػف كقػمو. كاف الكبلـ في البجء عغ إخخاجأىمكيع. أخخجشاىع
 فرار اإلخخاج في الختاـ لفخعػف كمغ معو.

 
ـٍ كخيٍع " 58اء سػرة الذعخ 26  " وُكشػٍز وَمقا

 أؼ كأخخجشاىع مغ أمػاليع كمداكشيع. 
 

 إسخائيَل " " كحلَظ وأورثشاىا بشي 59سػرة الذعخاء 26
 غ.الجشات كالعيػف كالكشػز كالسداك : أؼ أكرثشا ىحهأكرثشاىا 

 
 " فأْتبُعػُىع ُمْذخقيَغ " 60اء سػرة الذعخ  26
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: كقت أكثخ أىل التفديخ عمى أف السعشى :أؼ: تبعػىع، لحقػىع. مذخقيغ: قاؿ الشحاس 
ؽ. كاألكؿ أكلى. يقاؿ: أشخقشا: :  ناحية الذخ ، كأبػ عبيجة يحىب إلى أف السعشىشخكؽ الذسذ

يقاؿ في ذلظ: شّخقشا  شا في الرباح. كإنسا: أؼ دخمأؼ دخمشا في الذخكؽ، كسا يقاؿ: أصبحشا
مذخقيغ: حاؿ كليذ  ىشاؾ قخاءة: مذخِّقيغ. :(. أقػؿ2/856كغّخبشا )معاني القخآف لمشحاس 

 : أؼ تبع قػـُ فخعػف بشي إسخائيل.أتبعػىع ضخؼ زماف كال ضخؼ مكاف.
 

 أصحاُب مػسى إنَّا لُسجَركػَف " " فمسا َتَخاءى الَجْسعاِف قاَؿ  61سػرة الذعخاء  26
. الجسعاف: جسع مػسى بلرأػ بعزيع بعًزا، تقاب: رأػ كل مشيسا اآلخخ، أك تخاءػ 

 : ميدكمػف.كجسع فخعػف. ُمجَركػف 
 

 كبلَّ إفَّ معَي ربِّي سييجيِغ "" قاَؿ  62سػرة الذعخاء 26
: سييجيشي، أؼ إلى الشجاة مشيع كالشرخ سييجيغِ  : لغ يجركػكع.قاؿ: أؼ مػسى. كبلَّ  
 عمييع.

 
لُّ ِفْخٍؽ " فأوحيشا إلى مػسى أِف اضخْب بعراَؾ البحَخ فانفمَق فكاَف ك 63الذعخاء سػرة  26

 كالصَّْػِد العطيِع "
ية، بل معجدة. انفمق فكاف كل : العرا، كلكشيا سحخ عراؾ: ىحا كل ما يسمظ مػسى 

اإلبجاؿ، فخؽ: لع يقل: )فانفمق فكاف كل فمق(. لع يقل: )فانفخؽ فكاف كل فخؽ(. ىحا مغ باب 
كالخاء يتعاؾباف، كسا تقػؿ العخب: )فمق الربح، : إبجاؿ الحخكؼ بعزيا ببعس. فالبلـ أؼ

 : أشػاد.(. الصػد: الجبل الذامخ، كجسعو154كفَخقو( )الراحبي ص 
 

 َثعَّ اآلَخخيغ " " وأْزَلْفشا 64سػرة الذعخاء  26
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بشا. كمشو: التدلف: التقخب. كفي قخاءة: كأزلق  : أغخقشاىع شا، مغ زلق األقجاـ. أؼأزلفشا: قخَّ
ىع في الصيغ الحؼ في قعخه. َثعَّ: ىشاؾ. اآلخخيغ: قـػ فخعػف )انطخ اآلية في البحخ كأزلقشا

 قارف اآلية التالية. (. اآلية غامزة، ككأف السعشى أف هللا تعالى حذخ قـػ فخعػف، كىدميع.66
 

 " أنجيشا مػسى وَمغ معُو أجسعيغَ " و  65سػرة الذعخاء 26
 : ببل استثشاء.أجسعيغ 

 
 " ثع أغخقشا اآلَخخيَغ " 66عخاء سػرة الذ 26

 : بفتح الخاء. كأكثخ ما كردت في الذعخاء كالرافات. اآلَخخيغ 
 ".: "كاجعل لي لداف صجؽ في اآلِخخيغ84كفي اآلية  
 اآلِخخيغ : بكدخ الخاء. كأكثخ ما كردت في الرافات كالػاقعة.  
 : أغخقشا قـػ فخعػف جسيًعا. أغخقشا اآلَخخيغ 

 .64قارف )اآلخخيغ( في ىحه اآلية ك)اآلخخيغ( في اآلية 
 

 يًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ "" إفَّ في ذلَظ آل 67سػرة الذعخاء 26
 .8آية مساثمة لآلية  : معجدة. كمع ذلظ فإف أكثخىع ال يؤمشػف!آية 

 
 خحيُع "ال" وإفَّ ربََّظ ليػ العديُد  68سػرة الذعخاء 26

 .9آية مساثمة لآلية : لمسؤمشيغ.العديد: القاىخ لمكافخيغ. الخحيع 
 

 " واتُل عمييع نبأ إبخاـيَع " 69سػرة الذعخاء 26
يع.   انتيى مغ قرة مػسى، كشخع في قرة إبخـا

 
 قاَؿ ألبيِو وقػمِو ما تعبجوَف "" إذ  70سػرة الذعخاء 26
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 : ماذا تعبجكف؟أؼ 
 

 أصشاًما فَشَطلُّ ليا عاكفيَغ "" قاُلػا نعُبُج  71سػرة الذعخاء 26
: عاكفيغ ليا عاكفيغ: مثابخيغ عمى عبادتيا. لع يقل: )عاكفيغ ليا(. عاكفيغ ليا: بسعشى 
 عمييا. 

 
 اَؿ ىْل َيدَسعػنكع إذ تْجعػَف "" ق 72سػرة الذعخاء  26

يع. تجعػف    : تجعػنيع.قاؿ: أؼ إبخـا
 

 َيزخوَف "" أو يشفعػنكع أو  73خاء سػرة الذع26
 : يزخكنكع. يزخكف  

: ىل يدسعػنكع إذ تْجعػنيع، أك يشفعػنكع أك يزخكنكع. في كل جسمة مغ السعشى في اآليتيغ
ىاتيغ الجسمتيغ، أضيخ الزسيخ السشرػب في الفعل األكؿ كححفو في الثاني. كالسححكؼ في 

نية ضسيخ الجسع السخاشب ححكؼ في الجسمة الثا"، كالسجسمة األكلى ضسيخ الجسع الغائب "ىعال
 ". كبعج الححؼ في الجسمتيغ صار كل مغ الػزف كالفاصمة أجسل." كع

كنيع. كلكغ الزخر ليذ مغ كنكع؟ يزخّ قج يقاؿ ىشا: ىل يشفعػنكع؟ ال يشفعػنيع. ىل يزخّ 
 .ألنيع يعبجكنيع األصشاـ، ألنيا غيخ قادرة عميو، إنسا الزخر مغ أنفديع

 
 وجْجنا آباَءنا كحلَظ َيفعمػَف "" قاُلػا بْل  74سػرة الذعخاء 26

: لع يكغ ىحا اء بأنيع يقمجكف آباءىع. التقجيخكأف ؼيو إضخاًبا عغ الدؤاؿ كجػابو، كاالكتف 
: تعشي اآلباء كاألججاد. في كججنا آباءنا يفعمػف ذلظ. اآلباءكال ذاؾ، بل غاية ما ىشالظ أنشا 

 اآلباء كاألججاد، إذا لع يكػنػا عمى صػاب. اآلية نيي عغ تقميج
 

 اَؿ أفخأيُتع ما كشُتع تعبجوَف "" ق 75سػرة الذعخاء 26
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يع. تعبجكف: تعبجكنو )مغ األصشاـ   (.قاؿ: أؼ إبخـا
 

 " أنُتع وآباؤكُع األقجمػَف " 76سػرة الذعخاء 26
 (. آباؤكع األقجمػف: أججادكع. لع يقل: )كأباؤكع األكلػف  

 
 يع عجٌو لي إال ربَّ العالسيَغ "" فإن 77الذعخاء سػرة  26

يع   : لكغ.. إال69عميو الدبلـ، حدب اآلية  القائل ىػ إبخـا
". فقج قل، دؿَّ عمى ذلظ قػلو: "إال رب العالسيغ(، تغميًبا لمعاقاؿ: "فإنيع"، كلع يقل: )فإنيا 

 (.2/200القخآف  ع البياف في متذابوقارف جاما يعبجكف هللا كيعبجكف األصشاـ )كانػ 
 

 " الحي خمقشي فيػ َييجيِغ " 78ء سػرة الذعخا26
: ا: ححؼ الياء ألنيا فاصمة قخآنية يقف عمييا القارغ. أصميخمقشي: أثبت الياء. ييجيشي 

 ييجيشي. معشى اآلية أف خالق البذخ أكلى بيجاية البذخ.
 خمقشي.الحؼ خمقشي: أختار أنيا خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ الحؼ 

 كلعل التقجيخ: ىػ الحؼ خمقشي فيػ الحؼ ييجيغ. الخالق ىػ القادر عمى اليجاية.
 كيسكغ أف تكػف: صفة مشرػبة لػ: )ربَّ العالسيغ( في اآلية الدابقة.

 
 " والحي ىػ ُيصعسشي وَيدقيِغ "  79سػرة الذعخاء  26

لع يقل: )كىػ يصعسشي كيدقيغ(. كيدقيِغ: كيدقيشي. لع يقل: )كالحؼ ُيصعسشي كَيدقيِغ(.  
 : أؼ ال غيخه. ىػ
 

 " وإذا مخضُت فيػ َيذفيِغ " 80ء سػرة الذعخا26
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: الديغ كالذيغ، بيغ الفعميغ إال في نقط الحخفيغ : جشاس، كال اختبلؼ"يدقيغ" ك"يذفيغ" 
يػ الحؼ لع يقل: )ف (.(. َيذفيِغ: َيذفيشي. لع يقل: )كإذا أمخضشي3/311كالفاء كالقاؼ )اإلتقاف 

 يذفيغ(.
 

 " والحي ُيسيُتشي ثع ُيحييِغ " 81سػرة الذعخاء 26
لع يقل: )كىػ الحؼ ُيسيتشي كُيحييغ(. لع يقل: )كىػ . بعج السػت حييشي، يبعثشي: يُ حييغِ يُ  

 ُيسيتشي كُيحييغ(.
 

 " والحي أشسُع أْف َيغفَخ لي خصيئتي يػـَ الجيِغ " 82سػرة الذعخاء 26
لع يقل: )كىػ الحؼ أشسع(. لع يقل:  : يـػ الجداء.مذخكع. يػـ الجيغأشسع: كىحا شسع  

الخصيئة: قج تكػف مفخدة بسعشى  .)فييا قخاءة( لع يقل: خصيئاتي، أك خصاياؼ )كأشسع أف يغفخ(.
 الجسع.

 
 ي ُحكًسا وألِحْقشي بالرالحيَغ "" ربِّ ىْب ل 83سػرة الذعخاء 26

كقج يعشي: الحكسة، أك القزاء بالحق، أك الحكع عمى  : نبػة.حكًسا: لعل السقرػد 
يع يصمب الحكعحتقج يقاؿ ىشا:  األشياء. قاؿ: الحكع ىشا يعشي الشبػة. قاؿ: ىحا أخصخ!  !ى إبخـا

 : مغ األنبياء كالسخسميغ. بالرالحيغ ألف الشبػة تتزسغ الحكع!
 

 ْل لي لداَف صجٍؽ في اآلِخخيَغ "" واجع 84سػرة الذعخاء  26
يع عميو الدبلـ )راجع اآلية    :(. كفي معشى اآلية أقػاؿ69ىحا دعاء إبخـا

 اجعل لي ثشاًء حدًشا في األمع كميا، ؼيسا يأتي مغ أمع إلى يـػ الؿيامة. -
ًقا في جسيع السمل. -  أف يؤمغ بي أىل كل ممة، أؼ أف يكػف مرجَّ
 (.3/178غ يقـػ بالحق بعجه )تفديخ الساكردؼ أف يجعل مغ كلجه م -
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 : لعل السعشى: اجعمشي صادًقا مغ كل الشاس، ال يكحبشي أحج!أقػؿ
 

 ْجعمشي ِمغ ورثِة جشِة الشعيِع "" وا 85سػرة الذعخاء 26
الجشة يجخل فييا السؤمغ بتعب قميل، كالسيخاث يخث ؼيو كرثة: ألف أؼ مسغ يجخمػنيا.  

 الميع أدخمشي الجشة بعسمي القميل، أدخمشييا بخحستظ كفزمظ. الػارث بتعب قميل، أك ببل تعب.
 ضاعْف لي عسمي: ثػابي حتى أدخل الجشة.

 
 بي إنَُّو كاَف ِمغ الزالِّيَغ "" واْغِفْخ أل 86سػرة الذعخاء 26

 لع يقل: إنو كاف ضااًل.: عغ سبيمظ. الزاليغ 
 

 " وال ُتْخِدني يػـَ ُيبعثػَف " 87سػرة الذعخاء  26
، يـػ ُيبعث الشاس : يـػ البعث.، ال تفزحشي. يػـ يبعثػف : ال ُتيشِّي، ال ُتِحلَّشيتخدنيال  

 بعث الزاّلػف.أك يُ 
 

 يػـَ ال يشفُع ماٌؿ وال بشػَف " "  88سػرة الذعخاء  26
ا، فإف اآلخخة ليدت كحلظ. لع يقل: )ماٌؿ يعشي أنو إذا كاف الساؿ كالبشػف يشفع في الجني 
 .(كال كلجٌ 

 كانػا يتباىػف بالبشيغ، فالخصاب ىشا مغ كجية نطخىع، كليذ مغ باب الحكع الذخعي.

تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ : 282راجع سػرة البقخة 
 .عمى البشات

 .46؟ انطخ الكيف ـ الساؿ عمى البشيغلساذا قجّ 
 

 هللَا بقمٍب سميٍع "إال َمغ أتى "  89سػرة الذعخاء 26
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 ذا سمع القمب سمست الجػارح.إء مغ الذظ أك الذخؾ أك الشفاؽ. ف: بخؼ أؼ 
 

 " وُأزلفِت الجشُة لمستقيَغ " 90سػرة الذعخاء  26
أزلفت ليع، كلع  ".: "كأزلفشا َثعَّ اآلَخخيغ64أزلفت: ُقخِّبت. الستقيغ: السؤمشيغ. في اآلية  

 يدلفػا ليا.
 

زِت الجحيُع لمغاويَغ " 91سػرة الذعخاء  26  " وُبخِّ
زت: أضيخت. الغاكيغ   !شيسكيغ في الزبلؿ ال يخدُّىع شيء: الكافخيغ، الزاليغ، السُبخِّ

 قارف بيغ )أزلفْت( ك)ُبّخزْت(. ُأزلفت: فييا لصف. ُبّخزْت: فييا رعب! وهللا أعمع.
 

 قيَل ليع أيَغ ما كشتع تعبجوَف "" و  92سػرة الذعخاء 26
 تعبجكف: تعبجكنو. في اآلية التالية.التتسة  

 
 شترخوَف "" ِمغ دوِف هللِا ىْل َيشرخوَنكع أو يَ  93سػرة الذعخاء 26

يسشعػف عشكع عحاب هللا.  :أيغ ما كشتع تعبجكف مغ دكف هللا: أيغ أصشامكع. يشرخكنكع 
 ! األصشاـ قج يكػنػف مغ البذخ!نفديع. ال يشرخكنكع كال يشترخكف : أليشترخكف 

 
 فُكْبِكبػا فييا ىع والغاووَف " " 94ػرة الذعخاء س 26

(. 91الجحيع )راجع اآلية : في ىع كالغاككف: أؼ األصشاـ كعبَّادىا. ُكبكبػا: ُجسعػا. فييا 
: إسقاط الذيء عمى كجيو. : تكخيخ الكّب، كالكبلع يقل: )فُكبُّػا(. قاؿ الدمخذخؼ: الكبكبة

بعج  التكخيخ في السعشى، كأنو إذا ألقي في جيشع يشكّب كبةجعل التكخيخ في المفع دليبًل عمى 
(. فيػ مغ األلفاظ التي يجؿ مبشاىا عمى معشاىا. 3/34أخخػ، حتى يدتقخ في قعخىا )البخىاف 

في : الخخيخ، الحؽيف. كمثل ىحا مػجػد أيًزا ألفاظ يجؿ جخسيا عمى معشاىا، مثلكىشاؾ 
ز 91المغات األجشبية. في اآلية   ".ِت الجحيُع لمغاكيغَ : "كُبخِّ
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 " وجشػُد إبميَذ أجسعػَف " 95اء سػرة الذعخ 26

إبميذ: مزاؼ إليو مجخكر بالفتحة بجؿ  : تػكيج مخفػع.لع يقل: )أجسعيغ(. أجسعػف  
 ألنو مسشػع مغ الرخؼ. )التشػيغ السكدػر( الكدخة

 
 " قاُلػا وىع فييا َيختِرسػَف " 96سػرة الذعخاء 26

 سيأتيظ ما قالػا في اآلية التالية.: يتشازعػف. أؼ 
 

 بيٍغ " إْف كشَّا لفي ضبلٍؿ مُ " تاهللِ  97سػرة الذعخاء  26
 : إنَّا. اعتخفػا بزبلليع.إفْ  

 
 دػِّيكع بخبِّ العالسيَغ "" إذ نُ  98سػرة الذعخاء 26

 لع يقل: إذ سّػيشاكع. ؼ األصشاـ بخب العالسيغ.دػّ : نُ يكع: نعِجلكع. أؼػّ دنُ  
 

 " وما أضمَّشا إال الُسجخمػَف "  99سػرة الذعخاء 26
 : الكافخكف زعساء الزبلؿ كاإلضبلؿ.السجخمػف  

 
 " فسا لشا ِمغ شافعيَغ "  100اء سػرة الذعخ  26

: انزساـ كاحج إلى آخخ لشرختو، شافعيغ: أصل الذفع: ضع شيء إلى مثمو. الذفاعة 
دنى، كىػ ما يصمق عميو في لى مغ ىػ أكأكثخ ما يدتعسل في انزساـ مغ ىػ أعمى رتبة إ

مغ يذفع ال بالباشل )شفاعة سيئة(. قاؿ تعالى: " (أيامشا: الػاسصة، كلكغ بالحق )شفاعة حدشة
 (. 85اء الشدمشيا" ) ذفع شفاعة سيئة يكغ لو ِكفلٌ مشيا كمغ ي شفاعة حدشة يكغ لو نريبٌ 

 
 " وال صجيٍق حسيٍع " 101الذعخاء سػرة 26
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 الحسيَّة.: كدكد، مغ أؼ
لشا مغ شافعيغ كال أصجقاء فسا لع يقل: )فسا لشا مغ شافع كال صجيق حسيع(، كلع يقل: ) 

 : مفخد يخاد بو الجسع، كاختاره ربسا ألنو أخف لفًطا.حسيسيغ(. صجيق: ىشا بسعشى: أصجقاء، أؼ
 

      ا كخَّة فشكػَف ِمَغ السؤمشيَغ "" " فمػ أفَّ لش 102سػرة الذعخاء  26
: ة(. كخَّة: رجعة )إلى الجنيا(. كالكخّ 2/283يرمح مػضعيا: ليت، أؼ: ليت لشا كخَّة )اإلتقاف لػ: 
 ة. أؼ ليتشا نخجع مخة أخخػ إلى الجنيا لشؤمغ. السخّ 
 

 يًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ "" إفَّ في ذلَظ آل 103سػرة الذعخاء 26
يع نفذ اآلية : معجدة. كمع ذلظ فإف أكثخىع ال يؤمشػف. ىحه اآلآية   67ية في قرة إبخـا

 في قرة مػسى. 
 

 ربََّظ ليػ العديُد الخحيُع "  " وإفَّ  104سػرة الذعخاء 26
. بياتيغ اآليتيغ : ىحه اآلية كاآلية الدابقة، يختع هللا في ىحه الدػرة قرة 68نفذ اآلية  

 .السحكػريغ في الدػرة كل نبي مغ األنبياء
 

 الُسخَسميَغ " كحَّبْت قػـُ نػح"  105سػرة الذعخاء 26
بعس  (.قرة ججيجة: قرة نػح. لع يقل: )كحَّب(. لع يقل: )كحبت قـػ نػح رسػليع 

يقػلػف: قػـ مؤنثة! كىحا غيخ صحيح. كلعل الرحيح: قـػ  )الدمخذخؼ كالخازؼ( السفدخيغ
كأبػ حياف   كابغ عصية خ.القخشبي يقػؿ: القػـ محكّ  محكخ مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.

 : القـػ ىشا في معشى األمة كالجساعة!ف لػ يقػ كابغ عاشػر كاأللػسي 
ب رسػاًل غ كحّ مَ  مغ عالع كليذ مغ شالب عمع. التحكيخ كالتأنيث في القخآف يحتاج إلى أشخكحة

 فقج كحب السخسميغ جسيًعا.
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 تتقػَف "" إذ قاَؿ ليع أخػىع نػٌح أال  106سػرة الذعخاء 26
أال تتقػف: أال  ، فقج كاف مشيع كلكغ ليذ عمى ديشيع.أخػ القـػ ال أخػ الجيغ: أخػىع 
 تؤمشػف.

 
 " إنِّي لكع رسػٌؿ أميٌغ " 107ء سػرة الذعخا26

 أميغ: أميغ عمى الشز، كأميغ عمى التفديخ كالتصبيق. (.إني رسػؿ لكع: )لع يقل 
 

 " فاتُقػا هللَا وأشيعػِف " 108 سػرة الذعخاء26
 ". كخر األمخ بالتقػػ.قاؿ ليع: "أال تتقػف  106أشيعػِف: أشيعػني. في اآلية  

 
 أجخَي إال عمى ربِّ العالسيَغ " " وما أسأُلكع عميِو ِمغ أجٍخ إفْ  109سػرة الذعخاء 26

، عمى مّخ سذايخآخحة في االنقخاض عمى يج ال التبميغ. ىحه القاعجة عمى :: ما. عميوإفْ  
 !األنبياء في السغانع دكف السغاـرثيخ مشيع يخيجكف كراثة العرػر. فالعمساء ك

 
 " فاتُقػا هللَا وأشيعػِف " 110 سػرة الذعخاء26

 أشيعػف: أشيعػني. : قرة نػح.، كالقرة كاحجة108كخر اآلية  
 

 " قاُلػا أنؤمُغ لَظ واتبعَظ األرذلػَف " 111سػرة الذعخاء  26
الرشاعات ليدت بزاّرة : كالحاكة. قاؿ الشحاسع الحّجامػف : ىاألرذلػف: الدفمة، قيل 

(. كلعميع يقرجكف الفقخاء كالزعفاء. الحع مػقف األثخياء مغ 2/859معاني القخآف في الجيغ )
في  الفقخاء، كاألقػياء مغ الزعفاء. إنو شبيو بسػقف الشطاـ اإلقصاعي كالخأسسالي، كىػ فاشٍ 

اـ الخأسسالي السييسغ. في السجتسع غيخ عرخنا كفي بمجانشا اإلسبلمية، تحت تأثيخ الشط
 !اإليساني يتعالى األثخياء عمى الفقخاء، كاألقػياء عمى الزعفاء. إنو مجتسع شبقي
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 وما ِعمسي بسا كاُنػا يعسمػَف " " قاؿَ  112سػرة الذعخاء 26
(. تفيج اآلية أنيع لعميع كانػا كحلظ قبل أف يتبعػا لع يقل: )كما عمسي بسا يعسمػف  

 الخسػؿ. أؼ ال ييسشي ما كانػا يعسمػف قبل ذلظ. ككأنو صخفيع عسا أرادكا.
 

 يع إال عمى ربِّي لػ َتذُعخوَف "" إْف حدابُ  113سػرة الذعخاء 26
 : لػ تعمسػف.أعساليع ليذ مغ شأني. لػ تذعخكف  : ما. أؼ حدابيع عغ سابقإفْ  

 
 " وما أنا بصارِد السؤمشيَغ " 114سػرة الذعخاء 26

 .فعبلً  تفيج أنيع شمبػا الصخد 111بل إف اآلية  ،لعميع شمبػا مشو شخدىع 
 

 " إْف أنا إال نحيٌخ ُمبيٌغ " 115سػرة الذعخاء 26
 : نحيخ لكع.إْف: ما. إنو يقرجىع بيحه اآلية. أؼ 

 
 نػُح لتكػنغَّ ِمَغ السخجػميَغ "" قاُلػا لئْغ لع تشتِو يا  116سػرة الذعخاء 26

عغ إنحارنا. تفيج اآلية أف الخجع كاف معخكًفا قبل اإلسبلـ. لكغ اإلسبلـ : لئغ لع تشتو 
ع محجدة، مثل رجع الداني. لع يقل: حػلو مغ رجع بغيخ حق إلى رجع بحق، كاستعسمو في مػاض

 (.)لشخجسشَّظ(. لع يقل: )لشكػنغَّ مغ الخاجسيغ
 

 قاَؿ ربِّ إفَّ قػمي كحَّبػِف " " 117سػرة الذعخاء 26
 : كحَّبػني. شكػػ نػح إلى ربو.كحَّبػف  

 
 شي وَمغ معَي ِمَغ السؤمشيَغ "" فافتْح بيشي وبيَشيع فتًحا ونجِّ  118سػرة الذعخاء  26

: إزالة اإلغبلؽ كاإلشكاؿ. افتح: احكع، اقِس. الفتح أيًزا: الشرخ. الفتح في األصل 
ل فتح اليع كالغع كما استغمق بعزو يجرؾ بالبرخ، مثل فتح الباب، كبعزو يجرؾ بالبريخة، مث
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" شيء كلّ  عة الخزؽ، كقػلو تعالى: "فتحشا عمييع أبػابَ مغ العمع. كقج يصمق أيًزا عمى تػس
 (. 96" )األعخاؼ (، كقػلو تعالى: "لفتحشا عمييع بخكاتٍ 44)األنعاـ 

 فتًحا: مفعػؿ مصمق.
مفعػاًل بو عمى أنو بسعشى ، كجػز أف يكػف )مفعػؿ مصمق( مرجر :اَفْتحً قاؿ األلػسي: "

ا و. لعل التقجيخ: فتحً مشو صفتُ  ْت فعػؿ بو، بل ىػ مفعػؿ مصمق ُححفا". ال أكافق عمى السمفتػحً 
 ا، وهللا أعمع.ُمبيشً 
 

لػ جاءت اآلية كحلظ لفيع أف قػلو: (. لع يقل: )كنجشي كمغ معي مغ القـػ الطالسيغ 
غخؽ. نجشي مغ القـػ الطالسيغ، أك نجشي مغ ال"، أؼ : "نجشي :" متعمق بػ"مغ القـػ الطالسيغ

"كمغ معي مغ  :"، أؼ" متعمق بقػلو: "كمغ معيأما في آيتشا ىحه فقػلو: "مغ القـػ السؤمشيغ
: جار كمجخكر مغ معي مغ السؤمشيغ. مغ السؤمشيغ: نجشي مغ الكافخيغ أنا ك السؤمشيغ". التقجيخ

 السؤمشيغ.فعل مححكؼ تقجيخه: كمغ يكػف معي مغ متعمقاف بػ
 

 َمغ معُو في الُفمِظ السذحػِف " " فأنجيشاُه و  119سػرة الذعخاء  26
: السسمػء بالخجاؿ عو مغ السؤمشيغ )راجع اآلية الدابقة(. السذحػف غ م: مَ غ معومَ  

 كالشداء كالحيػاف كالستاع.
لديبػيو لع يقل: )السذحػنة(، ألف "الفمظ" ىشا مفخد، كفي مػاضع أخخػ: جسع )الكتاب  

3/577.) 
 

 " ثع أغخْقشا بعُج الباقيَغ " 120سػرة الذعخاء 26
 بعُج: بعج ذلظ. .66(. قارف اآلية ا بعُج اآلَخخيغثع أغخقشلع يقل: ) 

 
 يًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ "" إفَّ في ذلَظ آل 121سػرة الذعخاء 26

 نفذ اآلية تتكخر بعج كل قرة مغ قرز األنبياء. 
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 ربََّظ ليػ العديُد الخحيُع " " وإفَّ  122الذعخاء سػرة 26

 تتكخر بعج كل قرة، مع اآلية الدابقة. 
 

 " كحبْت عاٌد الُسخَسميَغ "  123سػرة الذعخاء 26
". لع يقل: : "كحبت قػـُ نػٍح السخسميغ105قرة ججيجة: قرة قـػ عاد. راجع اآلية  

 جازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.لع يقل: )كّحب(. عاد: محكخ م (.)كحبت عاد رسػليع
 (.    كحَّبْت قػـُ نػح الُسخَسميغَ ) :105 راجع اآلية

 
 َؿ ليع أخػُىع ىػٌد أال تتقػَف "" إذ قا 124سػرة الذعخاء 26

 أال تتقػف: أال تؤمشػف. ".: "إذ قاؿ ليع أخػىع نػح أال تتقػف 106راجع اآلية  
 

 أميٌغ "" إنِّي لكع رسػٌؿ  125ء سػرة الذعخا26
أميغ: أميغ عمى الشز، كأميغ عمى التفديخ  .107قاؿ ىػد ما قالو نػح تساًما في اآلية  

 كالتصبيق.
 

 " فاتٌقػا هللَا وأشيعػِف " 126 سػرة الذعخاء26
 . 110ك  108نفذ ما قالو نػح في اآلية  

 
 أجخَي إال عمى ربِّ العالسيَغ " " وما أسأُلكع عميِو ِمغ أجٍخ إفْ  127سػرة الذعخاء 26

 . 109نفذ ما قالو نػح في اآلية  
 

 َف بكلِّ ِرْيٍع آيًة َتعبثػَف "" أتبشػ 128سػرة الذعخاء  26
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الجبل. كقاؿ جساعة مغ أىل المغة: الخيع: ما  : بكدخ الخاء، الفّج، أؼ الصخيق فيريع 
ق: عخكؼ في المغة أف يقاؿ لمصخي: كع ِريع أرضظ ؟ كع ارتفاعيا؟ كمارتفع مغ األرض. يقاؿ

: (. أقػؿ2/859)معاني القخآف لمشحاس َريع، وهللا أعمع بسا أراد : ِريع، كلسا ارتفع مغ األرض
التخاثية، االرتفاع قج يكػف بالسعشى الحدابي، كقج يكػف بالسعشى السحاسبي. فيػ بمغة السحاسبة 

عمع االقتراد بفتح الخاء، الغمة. كيصمق في : السيدانية. ريع: الؿيسة أك أك بمغة الخخاج، بسعشى
: الميػ كالمعب، أك خمط العسل ا شامًخا كالَعمع السختفع. العبث: بشاًء ضاىخً عمى غمة األرض. آية

" جسمة ة ىػ التخؼ كإضيار القػة. جسمة "تعبثػف بالمعب. السعشى أف الغخض مغ مثل ىحه األبشي
 حالية. 

 
 " وتتخحوَف مرانَع لعمَّكع َتْخُمُجوَف "  129سػرة الذعخاء  26

: فييا، ك الحرػف، أك حياض الساء. تخمجكف : القرػر، أك الجكر السدخخفة، أالسرانع 
(. 3/441ك بيا. تخمِّج ذكخاكع. كفي قخاءة: كأنكع تخمجكف، أك كأنكع خالجكف )معجع القخاءات أ

 كالسعشى فييا أكضح.
 

 وإذا بصذُتع بصذُتع جبَّاريَغ " " 130عخاء سػرة الذ 26
لع يقل:  (.تع كشتع جباريغ في بصذكع. لع يقل: )كإذا بصذتع كشتع جباريغ: كإذا بصذأؼ 

 )كإذا بصذتع بصذتع بصر الجبابخة(.
 

 " فاتُقػا هللَا وأشيعػِف " 131 سػرة الذعخاء26
 . 110كخرىا ىػد كسا كخرىا نػح في اآلية  

 
كع بسا 132الذعخاء سػرة 26  تعمسػَف " " واتُقػا الحي أمجَّ

تقػا هللا الحؼ أمجكع بسا تعمسػف(. مع أنو كاية التالية ما أمجىع بو. لع يقل: )سيأتي في اآل 
 " سيأتي في اآليتيغ التاليتيغ ما أمجىع بو.قاؿ : "أمجكع بسا تعمسػف 
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ـٍ وبشيَغ " 133 سػرة الذعخاء 26 كع بأنعا  " أمجَّ

 .46ف يلساذا قجـ األنعاـ عمى البشيغ؟ انطخ الك 
 

 " وجشاٍت وعيػٍف " 134ة الذعخاء سػر 26
 ". في قـػ فخعػف: "فأخخجشاىع مغ جشات كعيػف  57. قارف اآلية ىحه اآلية في قػـ عاد 

 
 " إنِّي أخاُؼ عميكع عحاَب يػـٍ عطيٍع " 135سػرة الذعخاء 26

 قـػ ىػد: عاد. عمى : أؼ أؼ: يـػ الؿيامة. عميكع 
 

 عطيَغ "" قاُلػا سػاٌء عميشا أَوعطَت أـ لع تكْغ ِمَغ الػا 136سػرة الذعخاء  26
: التخػيف، أك الدجخ لمجػاز كلسخاعاة الفاصمة. الػعع (،: )أَكعطَت أـ لع تععلع يقل 

 ".خف بالتخػيف. الحع اآلية الدابقة: "إني أخاؼ عميكع عحاب يـػ عطيعالسقت
 

 " إْف ىحا إال ُخُمق األوليَغ "  137سػرة الذعخاء  26
  كنحغ مثميع.أؼ في عجـ االنتفاع بالػعع، كعجـ االعتقاد بالبعث. إف: ما.  

 
 " وما نحُغ بسعحَّبيَغ "    138 سػرة الذعخاء26

 : كما نحغ بسبعػثيغ كال معحبيغ.أؼ 
 

 ذلَظ آليًة وما كاف أكثُخىع مؤمشيَغ "" فكحَّبػُه فأىمكشاىع إفَّ في  139سػرة الذعخاء 26
: أؼ فكحبػا رسػليع ىػًدا. تتسة اآلية تتكخر في نياية كل قرة كسا أسمفشا. لكشيا فكحبػه 

 .121ك  103ك  67ك  8ىحه السخة جدء مغ آية كليدت آية كاممة. انطخ اآلية 
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 ربََّظ ليػ العديُد الخحيُع " " وإفَّ  140سػرة الذعخاء 26
 . 122ك  104ك  68ك  9نياية كل قرة. انطخ اآلية  تتكخر في 

 
 " كحَّبْت ثسػُد السخَسميَغ " 141سػرة الذعخاء 26

 (.، كىي قرة ثسػد قـػ صالح. لع يقل: )كحبت ثسػد رسػليعانتقل إلى قرة ججيجة 
 

 " إذ قاَؿ ليع أخػىع صالٌح أال تتقػَف " 142سػرة الذعخاء 26
 

اآليات تتذابو في قرة صالح كالقرز قبميا. فجعػة األنبياء أال تتقػف: أال تؤمشػف.  
، كيشجي الخسػؿ كمغ  في أصميا كاحجة. الجعػة إلى هللا، القـػ يكحبػف رسػليع، هللا ييمظ القـػ

 معو.
 

 " إنِّي لكع رسػٌؿ أميٌغ " 143ء سػرة الذعخا26
الشز، كأميغ أميغ: أميغ عمى  مغ اآليات الستكخرة في الدػرة مع كل قرة ججيجة. 

 عمى التفديخ كالتصبيق.
 

 " فاتُقػا هللَا وأشيعػِف " 144 سػرة الذعخاء26
 أشيعػف: أشيعػني. مغ اآليات الستكخرة. 

 
 " وما أسأُلكع عميو ِمغ أجٍخ إْف أجخَي إال عمى ربِّ العالسيَغ " 145سػرة الذعخاء 26

 تكخرت. 
 

 "" أُتْتخكػَف في ما ىيشا آمشيَغ  146سػرة الذعخاء 26
 في ما ىيشا : في الجنيا. 



1425 

 

 
 " في جشاٍت وعيػٍف " 147الذعخاء سػرة 26

 .57تكخرت. انطخ اآلية  
 

 " وزروٍع ونخٍل شمُعيا َىزيٌع " 148سػرة الذعخاء  26
ع. كىشاؾ اليز: سيل الصمع: الثسخ. ىزيعنخل: جسع نخمة، تجسع عمى نخل كنخيل.  

 أك البصيخ : الحؼ ليذ ؼيو نػػ، ؼيكػف التسخ ببل نػػ كالعشب أك الدبيبتفديخات أخخػ، مشيا
 ببل بحر.

 
 " وَتشِحتػَف ِمَغ الجباِؿ ُبيػًتا فاِرىيَغ " 149سػرة الذعخاء  26

(. فارىيغ: ىل ىي صفة لبيػت، كالتقجيخ: بيػًتا فارىة، أـ ىي حاؿ ليع )لقـػ صالح 
خ. خ بصِ رجل فاره: أشِ  .الريغة صيغة جسع السحكخ العاقلسيسا كأف  الثاني، ال الرحيح ىػ
 : تجؿ عمى األشخ كالبصخ. سيارة فارىة

 
 " فاتُقػا هللَا وأشيعػِف " 150 سػرة الذعخاء26

 تكخرت في ىحه الدػرة في قرز األنبياء. 
 

 وال ُتصيعػا أمَخ الُسْدِخفيَغ ""  151سػرة الذعخاء 26
: الحيغ يدخفػف ة التالية. كلعل السعشىالسذخكيغ الحيغ سيأتي ليع مديج بياف في اآلي: أؼ 

 في الفداد.
 

 جوَف في األرِض وال ُيرِمحػَف "" الحيَغ ُيفِد  152سػرة الذعخاء 26
فدج "؟ ىشاؾ مغ يُ رمحػف" مع أنو مفيـػ مغ قػلو: "يفدجكف قج يقاؿ: لساذا قاؿ: "كال يُ  

ك  71شاؾ مغ يفدج شيًئا بقرج إصبلحو )انطخ سػرة الكيف شيء، كىرمح في في شيء كيُ 



1426 

 

رمح أبًجا، ىؤالء ىع السعشيػف في اآلية. إنيع يفّػتػف فدج دائًسا كال يُ (، كىشاؾ مغ يُ 79
 : تكمفة فػات اإلصبلح، كتكمفة إحجاث الفداد. يحجثػف اإلفداد، فالتكمفة مددكجةاإلصبلح، ك 

 
خيَغ "قاُلػا إ"  153سػرة الذعخاء  26  نَّسا أنَت ِمَغ الُسَدحَّ

: صيغة مبالغة لسدحػريغ، أؼ مغمػبيغ عمى خيغالسدحّ أنت: أؼ صالح عميو الدبلـ.  
 عقػليع. 

 
 " ما أنَت إال َبذٌخ ِمثُمشا فأِت بآيٍة إْف كشَت ِمَغ الرادقيَغ " 154سػرة الذعخاء 26

 التي يكخرىا الكفار مع أنبيائيع.: بأنظ رسػؿ. مغ الجعاكػ : معجدة. الرادقيغآية 
 

 " قاَؿ ىحِه ناقٌة ليا ِشْخٌب ولكع ِشْخُب يػـٍ معمػـٍ " 155سػرة الذعخاء  26
ليا ريب مغ ماء الذخب. كتقجيخ الكبلـ: )نبكدخ الذيغ، : خبقاؿ: أؼ صالح. شِ  

.يـػ معمػـ خبُ يـػ معمػـ، كلكع شِ  بُ خ شِ  ُب يـػ معمػـ خ لع يقل: ليا شِ  (، أؼ ليا يـػ كلكع يـػ
 .بزع الذيغ فييسا (ُشْخَب )كقخأ ابغ أبػي عبمة  خٌب.كلكع شِ 

 
ػىا بد 156سػرة الذعخاء 26  ػٍء ؼيأخَحكع عحاُب يػـٍ عطيٍع "" وال َتسدُّ

 : في الجنيا.ا بدػء: ال تقتمػىا. يػـ عطيع: بأذػ. ال تسدػىبدػء 
 

 " فعقُخوىا فأصبُحػا نادميَغ " 157سػرة الذعخاء 26
لع يحكخ السفدخكف شيًئا ؟ تداحسيع عمى الساء لساذا عقخكىا؟ أألنيا: ذبحػىا. عقخكىا 

 مشو. لع يقل: فعقخكىا فشجمػا.
 

 " فأخحىُع العحاُب إفَّ في ذلَظ آليًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ " 158سػرة الذعخاء 26
 متكخر.: أىمكيع. الجدء الثاني مغ اآلية العحاب: عحاب الريحة. أخحىع 
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 إفَّ ربَظ ليػ العديُد الخحيُع "" و  159سػرة الذعخاء 26

 تكخرت في القرز السحكػرة في الدػرة، تعميًقا عمى كل قرة. 
 

 " كحبْت قػـُ لػٍط السخَسميَغ " 160سػرة الذعخاء 26
: محكخ مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.    قـػ

 : قرة لػط.قرة ججيجةالخسػؿ فقط. كتبجأ ىشا تكخرت مع اختبلؼ اسع 
 

 َؿ ليع أخػُىع لػٌط أال تتقػَف "" إذ قا 161سػرة الذعخاء 26
، ال أخػ الجيغ أخػىع: تكخرت مع اختبلؼ اسع الخسػؿ.  أال تتقػف: أال  .أخػ القـػ
 تؤمشػف.

 
 " إنِّي لكع رسػٌؿ أميٌغ " 162ء سػرة الذعخا26

 كالتصبيق.أميغ: أميغ عمى الشز، كأميغ عمى التفديخ تكخرت.  
 

 " فاتُقػا هللَا وأشيعػِف " 163 سػرة الذعخاء26
 أشيعػف: أشيعػني. تكخرت، كىي فحػػ رسالة الخسل. 

 
 " وما أسأُلكع عميِو ِمغ أجٍخ إْف أجخَي إال عمى ربِّ العالسيَغ " 164سػرة الذعخاء 26

 تكخرت. 
 

 ػَف الحُّكخاَف ِمَغ العالسيَغ "" أتأت 165سػرة الذعخاء 26
ذحكذ الجشدي : أؼ في أدبارىع. كىحا ما يعخؼ اليـػ بالالحكخاف: الحكػر. تأتػف الحكخاف 

: قج يفيج أف شحكذىع ال يقترخ عمى ذكػر البذخ. المػاط إذا عشج الحكػر )المػاط(. العالسيغ
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شاع أدػ إلى تعصيل سشة الدكاج الصبيعية التي يتػقف عمييا التشاسل كالتكاثخ كعسارة األرض. 
 (.556ذأ عشو مثل أمخاض الدنا كزيادة )السشتخب ص مخاض التي تشكاأل
 

 واِجكع بْل أنُتع قػـٌ عاُدوَف "" وتَحروَف ما خمَق لكع ربُّكع ِمغ أز  166سػرة الذعخاء  26
في اقتخاؼ الفػاحر، كالسقرػد ىشا: الذحكذ الجشدي. : معتجكف، متجاكزكف الحج أؼ 

 ج أفادت العجكؿ عغ الديئ إلى ما ىػ أسػأ. : لئلضخاب. كقأزكاجكع: زكجاتكع. بل
 

 ػُط لتكػنغَّ ِمَغ الُسخَخجيَغ "" قاُلػا لئْغ لع تشتِو يا ل 167سػرة الذعخاء 26
تشتو يا نػح قالػا لئغ لع : "116أخخجو: شخده، نفاه. في اآلية : مغ الببلد. السخخجيغ 

 (.لتكػنغ مغ السخجػميغ". لع يقل: )لشخخجشَّظ
  

 إنِّي لعسِمكع ِمَغ القاِليَغ " " قاؿَ  168الذعخاء سػرة  26
القاليغ  مغبِغزيغ. لع يقل: )(. "القاليغ": السُ 3/312"قاؿ"، "القاليغ": جشاس )اإلتقاف  
 (.لعسمكع

 
شي وأىمي مسَّا َيعسمػَف " 169سػرة الذعخاء 26   " ربِّ نجِّ

 (، نجشي مغ العحاب.أؼ نجشي مغ عحاب ما يعسمػف )مغ الذحكذ 
 

يشاُه وأىَمُو أجسعيَغ " 170سػرة الذعخاء  26    " فشجَّ
 أؼ فاستجاب لو ربو. 

 
 " " إال َعجػًزا في الغابخيغَ  171سػرة الذعخاء 26

الغابخيغ: اليالكيغ. . كغيخىا 83)فشجيشاه كأىمو إال أمخأتو( األعخاؼ  ىي امخأة لػط 
، فيػ مغ األضجاد. األمع : مغ بقي بعج ذىاب مغ معوالغابخ: مغ ذىب كمزى، كالغابخ
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: إال عجػًزا بقيت في الغابخيغ، أؼ بقيت في العحاب مع الغابخة: الساضية، اليالكة. كأف التقجيخ
  الغابخات. يقل: فيلع  الدكجة كافخة كالدكج نبي! ْر ترػّ  السعحبيغ.

 
 " ثع دمَّخنا اآلَخخيَغ " 172اء سػرة الذعخ 26

 .136الرافات : أىمكشا. كمثميا في سػرة خنادمَّ  
 .82". كمثميا في سػرة الرافات : "ثع أغخقشا اآلَخخيغ66في اآلية  -
 

 ع مصًخا فداَء مصُخ السشَحريَغ "" وأمصخنا عميي 173سػرة الذعخاء 26
الكدخ ىع : بالحاؿ النقمب السعشى. السشِحريغ : اقخأىا بفتح الحاؿ، كلػ قخأتيا بكدخريغالسشحَ  

 (.ىع: )فداء مصخُ لحيغ يتػجو إليو اإلنحار. لع يقلالقـػ ا : بالفتح ىعالخسل. السشحريغ
 

 يًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ "" إفَّ في ذلظ آل 174سػرة الذعخاء 26
 آلية: لعبخة. تكخرت عقب كل قرة. 

 
 " وإفَّ ربََّظ ليػ العديُد الخحيُع " 175سػرة الذعخاء 26

 تكخرت. 
 

  األيكِة السخَسميَغ " " كحََّب أصحابُ  176سػرة الذعخاء  26
انتقل إلى قرة ججيجة، قرة شعيب. كسيكػف الدخد عمى الصخيقة نفديا، فيشاؾ قالب  

ذات الذجخ السمتف.  : الػيزةعس التفريبلت غيخ مذتخكة. األيكةقرري مذتخؾ، كب
 (.عكحب أصحاب األيكة رسػليأصحاب األيكة: قـػ شعيب. لع يقل: )

 
 إذ قاَؿ ليع شعيٌب أال تتقػَف " " 177سػرة الذعخاء 26

 أال تؤمشػف.تتقػف: أال  تكخرت مع اختبلؼ اسع الخسػؿ. 
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 " إنَّي لكع رسػٌؿ أميٌغ " 178ء سػرة الذعخا26

 أميغ: أميغ عمى الشز، كأميغ عمى التفديخ كالتصبيق. تكخرت. 
 

 " فاتَّقػا هللَا وأشيعػِف " 179سػرة الذعخاء 26
 أشيعػف: أشيعػني. تكخرت. 

 
 " وما أسأُلكع عميِو ِمغ أجٍخ إْف أجخي إال عمى ربِّ  العالسيَغ " 180سػرة الذعخاء 26

 تكخرت.  
 

  " أوفػا الكيَل وال تكػُنػا ِمَغ الُسخِدخيَغ " 181سػرة الذعخاء  26
الشطخ في (. مسا يمفت 85" )األعخاؼ كال ُتخِدخكا السيدافأؼ : الُسشِقريغ. قاؿ تعالى: " 

: التبلعب بالكيل كالػزف، كالبخذ كما إلى ذلظ مغ ب أنيا متعمقة بالفداد االقترادؼقرة شعي
كجػه الفداد. ككانت نتيجتيع اإلىبلؾ، كشتيجة مغ كانت قرريع متعمقة بالذخؾ. كىحا يجؿ 

 ارؼ.عمى أىسية األخح باالقتراد اإلسبلمي، كالتسدظ بذخيعة هللا في السجاؿ االقترادؼ كالتج
قج يقاؿ: )أكفػا الكيل( تغشي عغ )كال تكػنػا مغ الُسخدخيغ(. السخدخ يتحسل كمفتيغ: كمفة فػات 

 ثػاب اإليفاء، ككمفة عقاب اإلخدار.
 

 وِزُنػا بالِقْدصاِس السدتؿيِع ""  182سػرة الذعخاء 26
 

 قدصاس: قدط + شاس. الصاس تعشي: الكّفة. ُححفت إحجػ الصاءيغ.

 التفديخ.قارْف كتب 
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 الِقدصاس: بكدخ القاؼ كضّسيا، مغ القدط، كىػ العجؿ:

 .29)قل أمخ ربي بالقدط( األعخاؼ 

 .9)كأؾيسػا الػزف بالقدط( الخحسغ 

 .42)إف هللا يحب الُسقدصيغ( السائجة 

 السقدصػف: العادلػف.

 القاسصػف: عكديا: الطالسػف.

 .15)كأما القاسصػف فكانػا لجيشع حصًبا( سػرة الجغ 

قج يتختب عمى ىحا أف يكػف )القدط( مغ ألفاظ األضجاد. يعشي: العجؿ، كيعشي 
 الطمع، وهللا أعمع.

*** 

 السدتؿيع:

 ما معشى أف يػصف السيداف بالسدتؿيع؟

السيداف السدتؿيع: لعمو السيداف الحؼ تكػف كّفتاه عمى استقامة كاحجة، ليذ كّفة فػؽ 
 ككّفة تحت!
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سيداف، لكغ قج يكػف السقرػد أف يكػف نعًتا لسغ أك يقاؿ: السدتؿيع ىػ نعت لم
 يدتعسل السيداف.

 وهللا أعمع.

 
 وال تعَثػا في األرِض ُمفدجيَغ "" وال َتْبخدػا الشاَس أشياَءىع  183سػرة الذعخاء  26

 : يتعجػ لسفعػليغ. البخذ: الشقز. بخذ 
: مفدجيغ؟ أقػؿ: التقجيخال تفدجكا في األرض : ال تعثػا: ال تفدجكا. كىشا قج يقاؿ كيف 

 .60مّخ مثميا في سػرة البقخة  فدجكا في األرض إفداًدا، وهللا أعمع.ال تُ 
 

 ي خمقكع والِجِبمََّة األوليَغ "" واتقػا الح 184سػرة الذعخاء  26
: ة األكليغالخالية. كالجبمّ ة األكليغ: الخميقة أك الخمق الستقجميغ، األمع الدابقة أك الجبمّ  

ج تدقط الياء، كسا في قػلو تعالى: "كلقج أضلَّ مشكع ِجِببًل ة األكليغ. كقكخمق الجبمّ  أؼ خمقكع
: شبعو عميو، فبل يسة مغ الخمق. جبمو هللا عمى كحا: الجساعة العطة(. الجبمّ 62كثيًخا" )يذ 

لع يقل: خمقكع  : كاتقػا هللا الحؼ خمقكع كآباءكع األكليغ.تصيع التحػؿ عشو. لعل معشى اآليةيد
 كالجبّمة: الػاك كاك العصف. أنتع كالجبمة األكليغ.

 
خيَغ "" قاُلػا إ 185سػرة الذعخاء  26  نَّسا أنَت ِمَغ الُسَدحَّ

ْحخ. نفذ اآلية : الحيغ غُ أؼ  . الدابقة في صالح، كىحه 153مبػا عمى عقػليع بكثخة الدِّ
 في شعيب.

 
 يَغ "بذٌخ ِمثُمشا وإْف نطشُّظ لِسَغ الكاذب" وما أنَت إال  186سػرة الذعخاء 26
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مشا فأت بآية إف كما أنت إال بذخ مثفي صالح: " 154إنشا نطشظ. في اآلية : إْف نطشظ 
 ".كشت مغ الرادقيغ

 
 " فأْسِقْط عميشا ِكَدًفا ِمَغ الدساِء إْف كشَت ِمَغ الرادقيَغ " 187سػرة الذعخاء  26

 يشكخكف العحاب كيدتيدئػف بو. (. ىعِكَدًفا: قصًعا )مغ العحاب 
 

 قاَؿ ربِّي أعمُع بسا تعسمػَف " " 188سػرة الذعخاء 26
 : تعسمػنو. ؼيجازيكع عميو متى شاء.تعسمػف  

 
 " فكحَّبػُه فأخَحىع عحاُب يػـِ الطُّمَِّة إنَُّو كاَف عحاَب يػـٍ عطيٍع " 189سػرة الذعخاء  26

ػىا بدػء كال تسد: "156أىمكيع. في اآلية  تيع فأحخقتيع. أخحىع:ة: سحابة أضمّ الطمّ  
ي قرة صالح. كلكشيا تفيج أف قػلو: "عحاب يـػ ". كىحه اآلية كردت فؼيأخَحكع عحاب يـػ عطيع

 " يسكغ أف يكػف في الجنيا.عطيع
 

 يًة وما كاَف أكثُخىع مؤمشيَغ "" إفَّ في ذلَظ آل 190سػرة الذعخاء 26
 آلية: لعبخة. األنبياء.تكخرت عقب كل قرة مغ قرز  

 
 ربََّظ ليػ العديُد الخحيُع " " وإفَّ  191سػرة الذعخاء 26

 تكخرت مع اآلية الدابقة. 
 

 إنَُّو لتشديُل ربِّ العالسيَغ "" و  192سػرة الذعخاء 26
: أؼ القخآف. انتقل إلى قرة الشبي دمحم صمى هللا عميو كسمع مع السذخكيغ، بعج أف إنو 

 األنبياء الدابقيغ، لفائجة ىؤالء السذخكيغ.فخغ مغ قرز 
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وُح األميُغ " 193سػرة الذعخاء 26   " ندَؿ بِو الخُّ
 األميغ: عمى الشز القخآني. : جبخيل عميو الدبلـ.أؼ 

 
 قمبَظ لتكػَف ِمَغ السشِحريَغ " " عمى 194سػرة الذعخاء 26

 لتكػف: بو مغ السشحريغ. : لتحفطو.عمى قمبظ 
 

 بيٍغ "" بمداٍف عخبٍي مُ  195عخاء سػرة الذ26
لعل السخاد أنو لػ كاف مغ إمبلء بعس أىل الكتاب لسا جاء بيحه المغة السعجدة. لداف  

لقخآف بفراحتو فرحاء القخآف عخبي، ألف السشدؿ عميو عخبي، كالسخاشب بو عخبي، كتحجػ ا
 ادعاء غسػضو. ُمبيغ: ال حجة ألحج في  : لداف قخير.بيغالعخب. كقيل: لداف عخبي مُ 

 
 " وإنَُّو لفي ُزُبِخ األوليَغ " 196سػرة الذعخاء  26

كتب الخسل الدابقيغ. زُبخ: جسع  :مى هللا عميو كسمع. زُبخ األكليغ: القخآف، أك دمحم صإنو 
: أحداًبا كشيًعا. كقػلو (، أؼ53زبػر. قارف قػلو تعالى: "فتقصَُّعػا أمَخىع بيشيع زُبًخا" )السؤمشػف 

 (، أؼ قصع الحجيج.96"آتػني ُزَبَخ الحجيج" )الكيف  تعالى:
 

 بشي إسخائيَل " يع آيًة أْف يعمَسُو عمساءُ لّ  " أَولْع يكغ 197سػرة الذعخاء 26
: عبلمة، معجدة. عمساء أىل الكتاب عمسػا بالقخآف مغ خبلؿ كتبيع، كالسذخكػف ال آية 

ج هللا بغ سبلـ، ىحا قػؿ ابغ عباس كمجاى: عبج مػف كيعانجكف. عمساء بشي إسخائيليدالػف يتجاى
 . يع آيةلّ  : تكغ(. كفي قخاءة2/454كقتادة )الشكت لمسجاشعي 

 
  " ولػ ندَّلشاُه عمى بعِس األعجسيَغ " 198سػرة الذعخاء 26

: أعجسييغ. جع. لػ كاف جسع أعجسي لجاء الجسع: جسع أعندلشاه: أؼ القخآف. األعجسيغ 
 األعجسيغ كاحج مشيع بعيشو، كسا قج يدتفاد مغ اآلية التالية.كلعل السقرػد ببعس 
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 ُه عمييع ما كانػا بِو مؤمشيَغ "" فقخأ 199سػرة الذعخاء 26

كقج يكػف أكثخ مغ : يفيج أف السقرػد بالبعس في اآلية الدابقة ىػ كاحج ال أكثخ. قخأه  
 (.بو كاحج عمى تأكيل: فقخأه كل مشيع. لع يقل: )ما آمشػا

 
 سَمكشاُه في قمػِب السجخميَغ " " كحلظَ  200سػرة الذعخاء 26

: أدخمشاه. لػ كانػا مؤمشيغ لكاف لو مدمظ آخخ مختمف : السذخكيغ. سمكشاهالسجخميغ 
 تساًما.

 
 ِو حتى َيَخوا العحاَب األليَع "" ال يؤمشػَف ب 201سػرة الذعخاء 26

حتى  كيف سمكشاه في قمػب السجخميغ.ربسا يكػف معشى اآلية بياًنا لآلية الدابقة، أؼ  
 كعشجئح ال يشفعيع إيسانيع. يخكا العحاب:

 
  " ؼيأتَييع بغتًة وىع ال َيذعخوَف " 202سػرة الذعخاء 26

: ال يذعخكف بو تييع: أؼ العحاب. بغتة: فجأة. لع يقل: )فديأتييع بغتة(. ال يذعخكف يأ 
 قبل أف يأتييع.

 
 ل نحُغ ُمْشَطُخوَف "ؼيقػُلػا ى " 203سػرة الذعخاء 26

: شطخكف: مغ إإلنطارؼيقػلػا. مُ  ... يعؼيقػلػا: معصػؼ عمى "ؼيأتييع"، أؼ ؼيأتيَ  
 نصمب اإلنطار.نحغ اإلمياؿ. أؼ 

 
 " أؼبعحاِبشا َيدتعجمػَف " 204ء سػرة الذعخا26

كف كيصمبػف التعجيل. كعشج العحاب: يصمبػف التأجيل. لع : يشكخكف كيدخخ قبل العحاب 
 (.)أيدتعجمػف بعحابشايقل: 
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 تَّعشاىع ِسشيَغ "مّ  " أفخأيَت إف 205سػرة الذعخاء 26

 (.يع. لع يقل: )إف متعشاىع إلى حيغ: أؼ السجخميغ، السذخكيغ. بأنػاع مغ الشععشاىعمتّ  
 

 " ثع جاَءىع ما كاَنػا ُيػَعجوَف " 206سػرة الذعخاء 26
 : بو مغ العحاب.يػعجكف  

 
 َشى عشيع ما كاُنػا ُيستَّعػَف "ما أغ"  207سػرة الذعخاء 26

 أك استفياـ إنكارؼ. ،: نفيبو مغ الشعيع في الجنيا. ما أغشى: يستعػف  
 

 ا ِمغ قخيٍة إال ليا ُمشِحروَف "" وما أىمْكش 208سػرة الذعخاء 26
 (. نيمظ قخية إال بعج إنحار كنحيخ )رسػؿ يشحرىعة. ال : أىل قخية، أمّ قخية 

 
  " ِذْكَخى وما كشَّا ضالسيَغ " 209سػرة الذعخاء 26

: كأف السعشى أنشا لػ أىمكشاىا بجكف نحيخ لكاف في ذلظ ضمع، ذكخػ: تحكخة ليع. ضالسيغ 
 كلكششا ال نطمع أحًجا أبًجا.

 إعخاب: ذكخػ 
  مفعػؿ ألجمو. -
 حاؿ. -
 محّكخكف بسعشى: مشحركف. خكف ذكخػ.التقجيخ: محكّ  مفعػؿ مصمق. -
ىي مخفػعة عمى ىحا الػجو، بخبلؼ الػجػه الثبلثة األخخػ:  خبخ لسبتجأ مححكؼ. -

 مشرػبة.
 

 " وما تشدَّلْت بِو الذياشيُغ " 210سػرة الذعخاء 26
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 بل تشدلت بو السبلئكة.: بالقخآف. ما: ناؼية. بو 
 

 وما َيشبغي ليع وما َيدتصيعػَف ""  211سػرة الذعخاء 26
)كمثمو ببل إحالة عشج ابغ  كما يرح كما يدتؿيع ليع ذلظ :أؼقاؿ األلػسي: كما يشبغي:  

 أقػؿ: لعل السعشى: ال يخيجكف ذلظ، كإذا أرادكه ال يدتصيعػف، وهللا أعمع. عاشػر(.
 : ذلظ.لع يقل: )كما يشبغي ليا كما تدتصيع(. ليع: أؼ لمذياشيغ. كما يدتصيعػف 

 
 " إنَّيع عِغ الدسِع لسعدولػَف " 212سػرة الذعخاء 26

مسشػعػف مغ سسع كبلـ أىل الدساء : إنيع: أؼ الذياشيغ. معدكلػف عغ الدسع 
 . (9، بخمي الذيب )سػرة الجغ )الدمخذخؼ(

 (.لع يقل: )إنيع لسعدكلػف عغ الدسع
 

 آخَخ فتكػَف ِمَغ السعحَّبيَغ " " فبل َتْجُع مع هللِا إلًيا 213سػرة الذعخاء 26
، لكغ اآليات التالية كقج يكػف الخصاب لمسذخؾتو. ب لمخسػؿ كالسخاد أمّ : الخصاال تجعُ  

: في الجنيا كاآلخخة. أؼ التػحيج يسشع عغ الشاس العحاب السادؼ السعحبيغ. تشفي ىحا السعشى
 كالشفدي كغيخه.

 
 " وأنِحْر َعذيختَظ األقخبيَغ " 214سػرة الذعخاء 26

اؿ رسػؿ هللا ندلت اآلية، قحاِبيع. لسا : ال تُ لعل السعشى: ابجأ بيع، أك: ال تشديع، أك 
: يا معذخ قخير اشتخكا أنفدكع مغ هللا، ال أغشي عشكع مغ هللا شيًئا، يا صمى هللا عميو كسمع

بشي عبج مشاؼ ال أغشي عشكع مغ هللا شيًئا، يا عباُس بَغ عبج السصمب ال أغشي عشظ مغ هللا 
صمب ال أغشي يا فاشسُة بشَت عبج السشيًئا، يا صؽيُة عسَة رسػؿ هللا ال أغشي عشظ مغ هللا شيًئا، 

(. الخسل يتذجدكف مع أقاربيع )انطخ اآلية التالية 6/140عشظ مغ هللا شيًئا )صحيح البخارؼ 
 اـ يفعمػف العكذ.(، كالحكّ أيًزا
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  " واخِفْس جشاَحَظ لَسِغ اتَّبعَظ ِمَغ الُسؤمشيَغ " 215سػرة الذعخاء 26

يدتفاد مغ ىحا أنو أمخه بالتذجد مع أقاربو، كالتداىل قج غ ليًشا معيع. أؼ تػاضع ليع ككُ  
اـ مغ غيخ األنبياء كغيخ ندبًيا مع اآلخخيغ. كىحا عكذ ما يحرل لػ تعمق األمخ بالحكّ 

 الرالحيغ. 
 

 فُقْل إنِّي بخيٌء مسا تعسمػَف "" فإْف َعَرْػَؾ  216سػرة الذعخاء 26
 (.)إني بخؼء مغ عريانكع: لع يقل 

 
ْل عمى العديِد الخحيِع " 217ء سػرة الذعخا26    " وَتػكَّ

فزمو ع مغ أشاع ب: كاتخؾ األمخ إلى هللا. يعاقب مغ عرى بعدتو كقجرتو، كيخحأؼ 
كإف ة تعقيًبا عمى قرز األنبياء فييا: ": صفتاف تكخرتا كثيًخا في الدػر رحستو. العديد الخحيعك 

  ".د الخحيعربظ ليػ العدي
 

 " الحي َيخاَؾ حيَغ تقػـُ " 218 سػرة الذعخاء26
 أؼ لمربلة. يؤكج ىحا السعشى اآلية التالية. 

 
 " وتقمُّبَظ في الداججيَغ " 219 سػرة الذعخاء26

: تخددؾ، كثخة تخددؾ مع الجساعة أؼ: كيخػ تقمبظ في الداججيغ. تقمبظ: لعل السعشى 
ىحه اآلية في صبلة الجساعة في في الربلة. فكأف اآلية الدابقة في صبلة الفخد في الشػافل، ك 

 في الداججيغ: مع الداججيغ، مغ ضسغ الداججيغ.الفخكض. 
)يخاؾ حيغ تقػـ كحيغ تقّمبظ في الداججيغ(. لع يقل: )يخاؾ حيغ تقـػ كحيغ تتقمب في لع يقل: 

 الداججيغ(.
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  " إنَُّو ىػ الدسيُع العميُع " 220سػرة الذعخاء 26
 : بربلتظ كأحػالظ.ألقػالظ كأذكارؾ. العميعإنو: إف هللا. الدسيع:  

 
ؿ الذياشيُغ "" ىْل أنبِّئ 221سػرة الذعخاء  26  كع عمى َمغ َتَشدَّ

ْخ اآلية   لْت بو الذياشيغ210تشدَّؿ: أصميا: تتشدَّؿ. تحكَّ  ".: "كما تشدَّ
 

ُؿ عمى كل أفَّاٍؾ أثيٍع "" تَ  222سػرة الذعخاء  26  َشدَّ
ُؿ: تتشدُؿ.   يبجك  كالسقرػد: الكيشة. : كثيخ اإلثع.أفاؾ: كثيخ اإلفظ، كثيخ الكحب. أثيعَتَشدَّ

أف ىحا رّد عمى مغ زعع أف القخآف تشدلت بو الذياشيغ. فالذياشيغ ال تتشدؿ بالقخآف، بل تتشدؿ 
 عمى أصحاب ىحا القػؿ.

 
 مقػَف الدسَع وأكثُخىع كاذبػَف "" يُ  223سػرة الذعخاء  26

 (.37ى: "ألقى الدسع" )ؽ كمثمو في قػلو تعال 
(. ىل عميشا أف 2/213ُيمقػف الدسع: يدسعػف. كال يقػؿ أحج اآلف: ألقيت سسعي )البخىاف 

 نحيي ىحا االستعساؿ؟
(، كليذ السقرػد ىع السذخكػف األفاكػف )راجع اآلية الدابقة : لعليمقػف الدسع 

 الذياشيغ كسا قاؿ بعس السفدخيغ. كأنيع يتطاىخكف بالدسع كال يدسعػف، كال يفيسػف. 
 

 والذعخاُء يتَّبعيُع الغاووَف " " 224سػرة الذعخاء 26
يغ إذا اتبعػىع في كل ما يقػلػنو مغ ػف. ربسا يكػف السعشى أنيع يكػنػف ضالّ أؼ الزالّ  

اء الحيغ : ىع الذعخ ف الذعخاء إذا غزبػا سّبػا. كقيل: ألعخ، أك في بعزو. قاؿ بعس العمساءش
(، أك ىجاء الشبي كالسدمسيغ )معاني القخآف 2/455تعاشػا معارضة القخآف )الشكت لمسجاشعي 

 : يْتبعيع.(. كفي قخاءة2/285لمفّخاء 
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 أنَّيع في كل واٍد َيييُسػَف " " ألع تخَ  225سػرة الذعخاء  26
يخػضػف في كل فغ مغ الكبلـ )الفخخ، السجح، اليجاء، ػؿ. : أؼ مغ القفي كل كاد 
خ ال : تحيّ ػف بالباشل كيحمػف بالباشل. كمشو: ىاـ عمى كجيو(، أك في كل لغػ، يسجحالغدؿ

عذق. قاؿ أبػ عبيجة: اليائع: السخالف لمقرج في كل شيء يجرؼ أيغ يحىب، أك اشتج بو ال
لذعخاء أف أعحب الذعخ أكحبو. قج يفيع مغ (. كيخػ الكثيخ مغ ا2/866)معاني القخآف لمشحاس 

اآلية أف الذعخاء الحيغ ال يييسػف في كل كاد، بل يكػنػف ممتدميغ في شعخىع اآلداب 
 اإلسبلمية، فإنيع ليدػا مغ ىحا الرشف السحمػـ.

 
 أنَّيع يقػلػَف ما ال َيفعمػَف "" و  226سػرة الذعخاء 26

كيشجفعػف كحًبا كمبالغة، كقج يسجحػف أنفديع فالذعخاء قج يتحسدػف في السجح كاليجاء  
يةبسا ليذ فييع، كقج يرمػف بف كىحا ال يشصبق عمى الذعخاء  !خخىع إلى ادعاء الشبػة كاأللـػ

فحدب، بل يسكغ أف يستج إلى العمساء كالجعاة الحيغ يتخحكف مغ الجيغ ميشة، ؼيحاكلػف التسثيل 
أك مبالغػف. كلكغ قج يبجك أف ىحا في الذعخاء  ، كىع كاذبػف كتعمع فشػف التأثيخ عمى العػاـّ 

أكثخ. فيع يعتقجكف أنيع كمسا كحبػا كفجخكا زادت ببلغتيع كتأثيخىع عمى الشاس. كإذا لع يفعمػا 
: أعحب الذعخ أكحبو. فغالًبا ما يغالى في كقع لو. أال تحكخ قػليعذلظ جاء شعخىع جاًفا ال 

ء يتباركف في ذلظ. نعع القخآف الكخيع ؼيو جساؿ الذعخ مغ أجل استسالة الدامعيغ، كالذعخا
 الذعخ كلكشو كبلـ هللا، فيػ كبلـ مشزبط. بل القخآف أجسل مغ الذعخ بسا ال يقاس.

 
" إال الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت وذكُخوا هللَا كثيًخا وانترُخوا ِمغ  227سػرة الذعخاء  26

    يَّ مشقمٍب يشقِمُبػَف "بعِج ما ُضِمُسػا وسيعمُع الحيغ َضَمُسػا أ
  

مع الحيغ ضمسػا أؼ (. سيع2/866يشقمبػف: يشقمبػف إلى الشار )معاني القخآف لمشحاس  
ل في ختاـ الخصب : مغ الخكائع في ختاـ الدػر، ككثيًخا ما يقتبذ اليػـ كيدتعسمشقمب يشقمبػف 
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كجسمة: )يشقمبػف( سّجت  )سيعمع(.اسع استفياـ مشرػب بػ: )يشقمبػف(، كليذ بػ: أؼ: كالسقاالت. 
 مدّج مفعػلي: سيعمع.

: استثشاء مترل مغ الذعخاء الحيغ تقجـ كصفيع، فالذعخاء إذا التدمػا إال الحيغ آمشػا 
كاقترجكا في الذعخ، كلع يكغ شعخىع عمى حداب ذكخ هللا، أك كاف شعخىع ضخًبا مغ الحكخ 

و، بل ربسا يكػف حدًشا. ػميغ، فيحا ال بأس ؼيالجسيل، كانترخكا بالذعخ لقزايا كبيخة، كلمسطم
: شعخاء الشبي كحداف بغ ثابت. إال الحيغ آمشػا : عبج هللا بغ ركاحة، ككعب بغ مالظ،مغ ىؤالء

الشكت لمسجاشعي سيغ ): شعخاء السدممع، كىػ قػؿ جسيػر العمساء. كقيلصمى هللا عميو كس
2/455 .) 

الكبلـ عغ الطالسيغ كالسطمػميغ، بالسعشى العاـ  مغ البلفت أيًزا في ىحه اآلية الكخيسة 
: السخجع، نو تيجيج رىيب لمطالسيغ. السشقمبلمطمع، كبسعشاه الخاص كىػ الذخؾ أك الكفخ. إ

 السريخ، حيث يشاليع العحاب األليع في اآلخخة، كربسا في الجنيا أيًزا. 
*** 
 / سػرة الشسل27
 آياُت القخآِف وكتاٍب ُمبيٍغ "  " شذ تمظَ  1سػرة الشسل 27

: حخفاف مقصعاف في آية غيخ مدتقمة، يخاد مشيسا التحجؼ كاإلعجاز. في بعس شذ 
مة. في الدػرة الدابقة )الذعخاء(: "شدع. تمظ آيات الدػر جعمت الحخكؼ السقصعة آية مدتق

يغ: "حع. الدػر جعمت الحخكؼ السقصعة آيت: آية مدتقمة. كفي بعس الكتاب السبيغ". شدع
الدػرة كميا. القخآف ككتاب مبيغ: جسع  : أؼ الحخكؼ السقصعة، أك(. تمظ2-1عدق" )الذػرػ 
: بميغ، بيغمُ  التقجيخ: تمظ آياُت القخآف كآياُت كتاٍب مبيغ. : أنو قخآف كأنو كتاب.لو بيغ الرفتيغ

: تمظ: أؼ الشحاس أك يبيغ األمخ كالشيي، كالحبلؿ كالحخاـ، كالػعج كالػعيج، كما إلى ذلظ. قاؿ
الحؼ كشتع تػعجكف بو. ككتاب مبيغ: أؼ كآيات كتاب مبيغ )معاني القخآف : ىحه. آيات القخآف

 (. 2/869لمشحاس 
(. "شدع. تمظ آيات 1في مػضع آخخ: "ألخ تمظ آيات الكتاب كقخآف مبيغ" )الحجخ  

 زؼ(.ال فخؽ ألف الػاك ال تفيج التختيب )الخا (.2-1الكتاب السبيغ" )القرز 
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ج السشدلة، مشدلة " عمى ُبعلعل السخاد أف يجؿ بُبعج "تمظ (.لع يقل: )ىحه آيات القخآف 
مظ آيات القخآِف ت. لع يقل: )، ألنو ندؿ مغ الدساء، أك عمى ُبعج الدساء عغ األرضالقخآف

 لع يقل: )تمظ آيات قخآف ككتاب مبيغ(. (.كالكتاِب السبيغ
 

 " ُىًجى وُبذخى لمسؤمشيَغ "  2ل سػرة الشس27
 (. لع يقل: )ىجًػ لمسؤمشيغ كبذخػ(. لع يقل: )ىادًيا كمبذًخا 

 ىجػ لمسؤمشيغ: زيادة ىجػ، أك تفريل لميجػ.
 اؿ، أك مخفػع عمى أنو خبخ لسبتجأ مححكؼ.ىجػ: مشرػب عمى أنو ح

 
 باآلخخِة ُىع يػقشػَف "كاَة وىع " الحيَغ ُيؿيُسػَف الربلَة وُيؤُتػَف الد  3سػرة الشسل 27

لع يقل: )كىع باآلخخة يػقشػف(. كلع يقل: )كباآلخخة ىع يػقشػف(. كلع يقل: )كىع يػقشػف  
لمتصخية لسكاف الفرل بيغ الزسيخيغ بالجار )ىع(: لمتأكيج )ابغ عصية(، أك تكخار  (.باآلخخة

 )أبػ حياف(. كالسجخكر
 

 "  باآلخخِة َزيشَّا ليع أعساَليع فيع َيْعَسُيػفَ " إفَّ الحيَغ ال ُيؤمشػَف  4سػرة الشسل 27
 فييا قػالف عشج السفدخيغ: 

 القػؿ األكؿ:
زيشا ليع أعساليع التي يعسمػنيا، أؼ أعساليع القبيحة حتى بجت ليع حدشة! )ُزّيغ لمشاس حبُّ 

 .7، )ختع هللا عمى قمػبيع( البقخة 14الذيػات( آؿ عسخاف 
 

 القػؿ الثاني:
أعساليع التي يجب عمييع أف يعسمػىا، فأعخضػا عشيا! )حّبب لكع اإليساف كزّيشو في زيشا ليع 

 .7قمػبكع( الحجخات 
 يسكغ الجسع بيغ القػليغ مغ دكف تعارض.
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*** 
 يعسيػف:

 يعسػف عغ اليجاية.
 يا يعسيػف.فيع عش فيع يعسيػف:
 العَسو: العَسى

 
 وىع في اآلخخِة ىُع األخدخوَف " " أولئَظ الحيَغ ليع سػُء العحاِب  5سػرة الشسل 27

لع يقل: )كفي اآلخخة ىع (. ك سػء العحاب: في الجنيا. لع يقل: )كىع في اآلخخة األخدخكف  
 .في تكخار )ىع( 3راجع اآلية  (.األخدخكف(. لع يقل: )ىع الخاسخكف 

 
ى ا 6سػرة الشسل 27  لقخآَف ِمغ َلُجْف حكيٍع عميٍع "" وإنَظ لُتمقَّ

مغ  دمحم. أؼ تتمقى القخآف مغ هللا، كليذ كسا يدعع السذخكػف مغ مداعع باشمة.: يا كإنظ 
 لجف: مغ عشج.

 
ٍب " إْذ قاَؿ مػسى ألىمِو إنِّي آندُت ناًرا سآتيكع مشيا بخبٍخ أو آتيُكع بِذيا 7سػرة الشسل  27

 ؾَبٍذ لعمَّكع َتْرَصُمػَف " 
إذ، كىحا قػؿ الدجاج. كقاؿ غيخه: ىػ مشرػب بػ "عميٍع" )اآلية  : أؼ كاذكخ يا دمحمإذ 

شياٍب  : سيتزح في اآلية التالية.الدابقة(، أؼ: عميٍع إذ قاؿ. آندت: كججت، رأيت. خبخ
قتبدت مشو نًرا : أخحت مشو عمًسا. امة نار مقتبدة. اقتبدت مشو عمًسا: شعاع مزيء، شعؾبذٍ 

: بجؿ مغ ذٍذ: ؾبَ : بو، أؼ تدتجفئػف. بذياٍب ؾبَ ر. ترصمػف ذ: قصعة مغ الشاأك شاىًجا. الؿبَ 
: ىحا مغ باب كقخأ الباقػف: بذياِب ؾبٍذ. قيلشياب، كىي قخاءة الكدائي كعاصع كحسدة. 

دة عشج البرخييغ. إضافة الذيء إلى نفدو، كسدجج الجامع. كإضافة الذيء إلى نفدو غيخ جائ
مقامو. كالتقجيخ عشجىع  السػصػؼ كأؾيست صفتو: مدجج اليـػ الجامع، ححؼ كالتقجيخ عشجىع
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الؿبذ، فقج يقع عمى غيخ الشار )الشكت  : بذياِب ناٍر ؾبٍذ، ألف الذياب أعع مغفي اآلية
 (.2/459لمسجاشعي 

 
" فمسَّا جاَءىا ُنػِدَي أْف ُبػِرَؾ َمغ في الشاِر وَمغ حػَليا وسبحاَف هللِا ربِّ  8سػرة الشسل  27

 العالسيَغ "
س. الشار   ،7: السحكػرة في اآلية جاءىا: جاء مػسى الشار. نػدؼ: مػسى. بػرؾ: ُقجِّ

ركت الشار، : بػ َمغ: زائجة، كالسعشى: كىي تجفئة كنػر. َمغ في الشار )مغ في الشػر(: هللا. كقيل
 : السبلئكة، أك مػسى. بػرؾ الشػر. مغ حػليا

 
 يُد الحكيُع "ُو أنا هللُا العد " يا مػسى إنَّ  9سػرة الشسل 27

 (. لع يقل: )إنشي أنا هللا 
 

" وألِق عراَؾ فمسَّا رآىا تيتدُّ كأنَّيا جافّّ ولَّى ُمْجِبًخا ولع ُيَعقِّْب يا مػسى  10سػرة الشسل  27
  ي ال يخاُؼ لجيَّ الُسخَسمػَف "ال َتَخْف إنِّ 

 (.107: "فإذا ىي ثعباٌف مبيغ" )األعخاؼ كفي مػضع آخخ 
، 327نسػذج ص ، كأ297تشديو القخآف ص جاف، كفي الحجع ثعباف )ي الحخكة ىي ف 

 : تتحخؾ بذجة كاضصخاب. (. تيتد283ككذف السعاني ص 
يخجع. كألِق عراؾ فمسا رآىا : كلع يمتفت، أك لع كلى مجبًخا: كلى دبخه، ىخب. كلع يعقب 

سى الحؼ : فألقى عراه. مػسى الحؼ ألقى العرا، كمػ تيتد: ىشاؾ جسمة مححكفة تقجيخىا
خاؼ، ألنو ربسا لع يكغ يعمع أف العرا ستتحػؿ إلى ثعباف، أك عمع كلكشو خاؼ عشجما رأػ ما 

يا مػسى: قيل لو يا  األنبياء: يخافػف.رأػ كلع يتػقعو أصبًل، أك لع يتػقعو عمى ىحا الذكل. 
 مػسى.

 
َؿ ُحْدًشا  11سػرة الشسل 27  غفػٌر رحيٌع "بعَج ُسػٍء فإنِّي " إال َمغ َضَمَع ثع َبجَّ
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: مغ الشاس. فإنو يخاؼ. لكغ ألف السخسميغ ال َيطمسػف. مغ ضمع: استثشاء مشقصع، إال 
 : بقبػؿ تػبتو.بو. رحيع: لحنلديئ، فإني أغفخ لو كأرحسو. غفػرإذا تاب، كبجؿ الحدغ با

 
آياٍت إلى " وأْدِخْل يَجؾ في جيبَظ َتْخُخْج بيزاَء ِمغ غيِخ ُسػٍء في تدِع  12سػرة الشسل  27

 ِفخعػَف وقػمِو إنَّيع كاُنػا قػًما فاسقيَغ "
 

: أدِخْل يَجؾ في . تقجيخ اآلية10كأدخْل يجؾ: معصػؼ عمى: "كألِق عراؾ" في اآلية  
"، كمغ يا تخخْج بيزاَء. فححؼ مغ األكؿ: "غيخ بيزاءجيبظ تجخْل غيَخ بيزاء، كأخِخجْ 

ة القسيز مغ حيث يجخل : فتح(. الجيب3/204 الثاني: "أخخجيا"، كىحا ىػ االحتباؾ )اإلتقاف
ضسغ مغ : أؼ ىحه آية الخأس. سػء: مخض )بَخص(. تدع آيات: تدع معجدات. في تدع آيات

: انقبلب العرا حية، (. كىي2/870تدع آيات )معاني القخآف لمشحاس تدع آيات، مغ بيغ 
لصػفاف، الجخاد، خخكج اليج بيزاء مغ غيخ سػء، الججب الحؼ أصابيع، نقز الثسخات، ا

لع يقل: إنيع كانػا  : كافخيغ.. فاسقيغ101ثمو في سػرة اإلسخاء القسل، الزفادع، الجـ. كم
 فاسقيغ.

 
 خًة قاُلػا ىحا سحٌخ مبيٌغ "" فمسَّا جاءْتُيع آياُتشا ُمْبِر  13سػرة الشسل  27

 : بّيشة باىخة. أؼ جعمػا السعجدة سحًخا.آياتشا: معجداتشا. مبرخة 
 

ْخ كيَف كاَف عاؾبُة " وَجحُجوا بيا واستيقشْتيا أنفُديع ضمًسا وُعمػِّا فانطُ  14الشسل  سػرة27
 السفدجيَغ "

ىًخا كأيقشػا بيا باشًشا. لع يقل: : أؼ أنكخكىا ضاات. جحجكا بيا كاستيقشتيا أنفديع: باآليبيا 
كجحجكا بيا ضمًسا كعمًػا. فانطخ:  : أؼضمًسا كعمًػا كاستيقشتيا أنفديع(. ضمًسا كعمًػا كجحجكا بيا)

لعحاب في : اطخكا أييا السكحبػف بو. السفدجيغ: الكافخيغ. عاؾبة السفدجيغ: فانيا دمحم. كالسقرػد
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: السفدجيغ كيف كاف عاؾبة: ىكحا في كل القخآف. الجنيا كاآلخخة. لع يقل: )كيف كانت(.
 خ.عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكي الكافخيغ.

 
مشا ع 15سػرة الشسل 27 مى كثيٍخ " ولقج آتيشا داوَد وسميساَف ِعمًسا وقاال الحسُج هلِل الحي فزَّ

 ِمغ عبادِه السؤمشيَغ "
رل القزاء، أك : فيًسا، أك فػسى إلى قرة داكد كسميساف. عمًساانتقل مغ قرة م 

: قج يكػف التفزيل فزمشامغ عباده: أؼ مغ غيخ الخسل. اختارنا لمشبػة كالخسالة. مشصق الصيخ. 
خاًصا، ال عاًما في كل شيء. فكل نبي يفزل عمى غيخه في شيء. ككل إنداف كحلظ. فعمى 
كل إنداف أف يعخؼ ما فزل ؼيو، كي يخكد عميو، كيتسيد بو، كيجعمو مغ خرائرو الشدبية، 

ة لمبمجاف، كىيشا كمداياه السقارنة مع غيخه. فعمع االقتراد يتحجث عغ السدايا الشدبية أك السقارن
 الكبلـ عغ األشخاص بجؿ البمجاف.

 
" ووِرَث سميساُف داوَد وقاَؿ يا أيُّيا الشاُس ُعمِّسشا َمشِصَق الصيِخ وأوتيشا ِمغ  16سػرة الشسل  27

 إفَّ ىحا ليػ الفزُل السبيُغ " كلِّ شيءٍ 
يؤتاه السمػؾ : غ خبلؿ أصػاتو. أكتيشا مغ كل شيء: َفْيع أغخاضو معمسشا مشصق الصيخ 

(. 2/871معاني القخآف لمشحاس يػ عاـ مخرػص. كىػ عمى التكثيخ )مغ خيخات الجنيا، ف
مشا عمى كثيخ مغ عباده ". ىحا اعتخاؼ بالفزل كشكخ لراحب الفزل: في اآلية الدابقة: "فزَّ

 السبيغ: الػاضح، الكبيخ. الفزل.
 

 لجغِّ واإلنِذ والصيِخ فيع ُيْػَزُعػَف "" وُحِذَخ لُدميساَف جشػُدُه ِمَغ ا 17سػرة الشسل  27
بعس. قاؿ تعالى عمى لداف سميساف: "رب أكزعشي أف  : يسشعػف بعزيع عغيػزعػف  

ث أزع نفدي عغ الكفخ. كقاؿ أيًزا: (، أؼ أليسشي بحي15، األحقاؼ 19الشسل أشكخ نعستظ" )
كيػـ (. كقاؿ أيًزا: "83سل ا مسغ ُيكحب بآياتشا فيع ُيػزعػف" )الشكيػـَ نحذخ مغ كل أمة فػجً "

: إف هللا (. كفي قػؿ عثساف رضي هللا عشو19أعجاء هللا إلى الشار فيع يػزعػف" )فرمت يحذخ 
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فيحا المفع كرد خسذ  كمشو: الػازع. : مشعو.ا ال يدع بالقخآف. كزعو عغ الطمعيدع بالدمصاف م
 مخات في القخآف، مشو ثبلث مخات في سػرة الشسل كحجىا.

 
(، ألف بيشيا إنًدا، فغمب لع يقل: )فيي تػزع(. يقل: )كحذخ جشػد سميساف لدميسافلع  

 عجًدا.قػة أك ـ الجغ عمى اإلنذ: ربسا ألف جشػده مشيع أكثخ قجّ  العاقل عمى غيخ العاقل.
 

" حتى إذا أَتػا عمى واِد الشسِل قالْت نسمٌة يا أيُّيا الشسُل ادخُمػا مداكَشكع  18سػرة الشسل  27
 يساُف وجشػدُه وىع ال َيذعخوَف "َيْحِصسشَّكع سم ال

كثخة ميا، أؼ : جسع نسمة، كسسيت كحلظ لتشسّ ل. الشسكسا لفطْت  : كادؼ، كتبْت كاِد: أصميا 
كغ سميساف كجشػده(. ال داكشكغ ال يحصسيا أيتيا الشسل ادخمغ محخكتيا كقمة قخارىا. لع يقل: )

 ، ال يقرجكف.يعمسػف : ال يحصسشكع: كي ال يحصسشكع. ال يذعخكف 
(. كعامل غيخ 2/226قالت نسمة يا أييا الشسل: جعل الشسمة مخاِشبة كمخاَشبة )السقتزب 

العاقل معاممة العاقل، كخاشبو مخاشبة العاقل، كأضاؼ السداكغ إلى ضسيخ جسع السحكخ 
، : أرضػف جخػ ابغ آدـ، ؼيقػلػف في جسع أرضالدالع. فسغ َسشغ العخب إجخاء ما ال يعقل م

 :   ه، باإلضافة إلى اآليات التالية: سشػف. مغ ذلظ اآلية أعبلكفي جسع سشة
 
سابق الشيار، ككٌل في فمظ يدبحػف" )يذ ال الذسذ يشبغي ليا أف تجرؾ القسخ، كال الميل " -

40 .) 
 (.4كالذسذ كالقسخ رأيتيع لي ساججيغ" )يػسف  إني رأيت أحج عذخ كػكًبا" -
كفقو المغة لمثعالبي ص ، 192الراحبي ص ( )65شصقػف" )األنبياء "لقج عمسَت ما ىؤالء ي -

 (.422ك  361
 

(. تفيج 68الشسل ىشا بريغة السحكخ الدالع )راجع سػرة الشحل : خصاب دخمػا مداكشكعا 
اآلية أف الشسل يعير في جساعات، كمغ خرائرو اليقطة كالححر. كاستصخاًدا فإف الشسل ال 
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قـػ بجفغ مػتاه كاإلنداف، كيمتقي في محافل لتبادؿ الدمع كالتعارؼ يعخؼ الكمل كال اليأس، كي
كتبادؿ أشخاؼ الحجيث، كيجسع السػاد الغحائية كيشقميا كيخدنيا كيحافع عمييا بصخؽ مشطسة. 
كيفمق بعس الحبػب حتى ال تعػد إلى اإلنبات مخة أخخػ، كتجدغ البحكر الكبيخة لتدييل 

)السشتخب  خخجتيا إلى اليػاء كالذسذ لتجفّ ابتّمت بالسصخ أ إدخاليا في مدتػدعاتيا، كإذا ما
 (. 564ص 

 
َع ضاحًكا ِمغ قػِليا وقاَؿ ربِّ أوِزْعشي أْف أشكَخ نعسَتَظ التي أنعسَت  19سػرة الشسل 27 " فتبدَّ

 عميَّ وعمى والجيَّ وأْف أعسَل صالًحا تخضاُه وأدِخْمشي بخحسِتَظ في عباِدَؾ الرالحيَغ "
 

ضاحًكا: تبدع: أؼ سميساف. لع يقل: )فتبدع تبدًسا(. ىل السعشى: بجأ بالتبدع كانتيى بالزحظ. 
 حاؿ.

الحع:  (.ل: )نعستظ عميَّ كعمى كالجؼ: في زمخة عبادؾ. لع يقأكزعشي: أليسشي. في عبادؾ
 ، كأكِزعشي في ىحه اآلية.17ُيػزعػف في اآلية 

 
 ْجُىَج أـ كاَف ِمَغ الغائبيَغ "ما لي ال أرى اليُ  " وتفقَج الصيَخ فقاؿَ  20سػرة الشسل  27

شمب السفقػد، شمب الػياب. لع يقل: )أـ كاف غائًبا(، أك: )أـ ىػ غائب(، بل : تفقج 
"، عاممو معاممة الجسع السحكخ الدالع، أؼ معاممة العاقل. كربسا قاؿ: "أـ كاف مغ الغائبيغ

. أـ: قاؿ بعس عقبلء الغائبيغ عقبلء كغيخميب، أؼ إف جاءت ىحه السعاممة عمى سبيل التغ
 : ىل ىػ ىشا ال أراه أـ ىػ غائب.: ىي ىشا بسعشى: بل. كؼيو نطخ. كلعل التقجيخالسفدخيغ

 
 " ألعحبشَُّو عحاًبا شجيًجا أو ألذبحشَُّو أو ليأتيشِّي بدمصاٍف مبيٍغ " 21سػرة الشسل  27

صخامة شجيجة مغ  كاف غائًبا.(، إذا سمصاف مبيغ: حجة قػية كاضحة )تبيِّغ عحره 
 سميساف في معاممة جشػده.
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 " فسكَث غيَخ بعيٍج فقاَؿ أحصُت بسا لع ُتِحْط بِو وجئُتَظ ِمغ سبأ بشبأ يقيٍغ " 22سػرة الشسل 27
أحصت. فسكث: : ثع جاء اليجىج فدألو سميساف عغ غيابو فقاؿ في الكبلـ ححؼ تقجيخه 

ج : أؼ أحاط اليجىا غيخ بعيج. أحصت بسا لع تحط بو: مكث مكػثً أؼ اليجىج. مكث غيخ بعيج
: العمع بالذيء مغ جسيع جياتو. سبأ: أرض في اليسغ. كقيل: بسا لع يحط بو سميساف. اإلحاشة

 : بيشيسا جشاس. كحلظ ألنو أكؿ مغ سبا. سبأ، نبأ يىػ رجل سسّ 
". كيذيخ اسع "العخبية الدعيجة :كسبأ إحجػ مسالظ اليسغ السعخكفة في العالع القجيع بػ 

التجارة كإقامة اليسغ كالعخبية الدعيجة إلى ما كانت عميو اليسغ مغ تقجـ كثخاء في الدراعة ك 
سمكة بمؿيذ، يعاكنيا مجمذ (. ككاف يحكع اليسغ أياـ سميساف عميو الدبلـ الالدجكد )سج مأرب

 (.565ص  السشتخبشػرػ )
  (.(. لع يقل: )مغ سبأ بخبخ يقيغغلع يقل: )نبأ يقيشي( أك )نبأ متيق

 
 ِمغ كلِّ شيٍء وليا عخٌش عطيٌع "" إنِّي وججُت امخأًة تسِمُكيع وأوِتيْت  23سػرة الشسل  27

: مغ كل ىي ممكة عمييع. أكتيت مغ كل شيء: ىحا عاـ مخرػص، أؼ : أؼتسمكيع 
اه ِمثميا )معاني القخآف يؤتاه السمػؾ، أك يؤت(، أك 2/456لسخأة السِمكة )الخرائز شيء تؤتاه ا

(، أك مغ كل شيء في 1/130(، كلع يخد جسيع األشياء )الشكت في القخآف 2/873لمشحاس 
تيت مغ كل شيء في زمانيا شيًئا )معاني القخآف : أك أك في الجنيا كميا. كقاؿ األخفر أرضيا،

عمى لداف سميساف عميو الدبلـ:  16 قػلو تعالى في اآلية : بمؿيذ. قارفْ كالسقرػد (.2/376
 ". السعشى أف بمؿيذ ممكة ذات جاه كماؿ كسمصاف."كأكتيشا مغ كل شيء

 
" وججُتيا وقػَميا يدججوَف لمذسِذ ِمغ دوِف هللِا وزيََّغ ليُع الذيصاُف  24سػرة الشسل 27

ىع عِغ الدبيلِ   فيع ال َييتجوَف "  أعساَليع فرجَّ
الذسذ، كال يعبجكف هللا. الدبيل: اإلسبلـ )انطخ  يعبجكف : فيع مجػس يدججكف لمذسذ 
شيا ليع كىي قبيحة(. زيغ ليع أعساليع43-42اآلية  دبيل : ال. الدبيل(4)راجع اآلية  : حدَّ
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مػا كمفتيغ: كمفة تحسّ  (.الرحيحة، سبيل هللا. لع يقل: )فمع ييتجكا(. لع يقل: )فيع غيخ ميتجيغ
 الزبلؿ.فػات اليجاية، ككمفة كقػع 

 
ا " أاّل َيدججوا هلِل الحي ُيخخُج الَخْبَء في الدسػاِت واألرِض ويعمُع م 25سػرة الشسل  27

 ُتخفػَف وما ُتعمشػَف "       
دججكا . كعمى ىحا يكػف مػضع "أف" )في قػلو: أال، : كزيغ ليع الذيصاف أال يالتقجيخ 

: "، بسعشى(. كفي قخاءة: "أال يا اسججكالدابقةفي اآلية اأف ال( نرًبا عمى البجؿ مغ "أعساليع" )
كا ، كىي مغ القخاءات الدبع )معاني القخآف لمشحاس أال يا ىؤالء أك يا أييا الشاس اسجج

خ، : خبء الدسػات السصقع السرجر مػقع الرفة. قاؿ بعزيع: السخبػء، ك (. الَخبء2/873
لدسػات كاألرض. قاؿ الفّخاء: كصمحت : يخخج الخبء مغ اكخبء األرض الشبات. كفي قخاءة

معاني ؼيكع مشكع، ثع تححؼ أييسا شئت ) : ألستخخجغ العمع الحؼ"في" مكاف "مغ"، ألنظ تقػؿ
الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد،  .(2/874، كمعاني القخآف لمشحاس 2/291القخآف لمفّخاء 

 .الحع: الخبء، تخفػف  كلع تأت في القخآف مجسػعة.
يعمع ما تخفػف: لساذا أضاؼ: ما  .ف كما يعمشػف"، بياء الغيب فييساكيعمع ما يخفػ " :كفي قخاءة

تعمشػف؟ أفميذ ىحا مفيػًما؟ لعل السعشى: عمسو بسا ُتخفػف كعمسو بسا ُتعمشػف، كبلىسا عشجه 
أك لمتشبيو عمى تداكييسا بالشدبة إلى  ،ذكخ ما تعمشػف لتػسيع دائخة العمع"قاؿ األلػسي:  سػاء!

 ."كحا قيل ،العمع اإلليي
 

 َو إال ىػ ربُّ العخِش العطيِع "" هللُا ال إل 26سػرة الشسل 27
 ". نكَّخ عخشيا كعخَّؼ عخشو.: "كليا عخش عطيع23في اآلية  

 
 أصجقَت أـ كشَت ِمغ الكاذبيَغ " " قاَؿ سششطُخ  27سػرة الشسل 27

لرادقيغ أـ كشت أكشت مغ اسميساف. لع يقل: )أصجقت أـ كحبت(. كلع يقل: )قاؿ: أؼ  
 (.مغ الكاذبيغ



1451 

 

 
 " اذىْب بكتابي ىحا فألِقْو إلييع ثع َتَػؿَّ عشيع فانطْخ ماذا َيخجعػَف "   28سػرة الشسل  27

 : فألقِو، بكدخ الياء.   أنو عمى تقجيخ الػقف.  كفي قخاءة: بدكػف الياء، كفألِقوْ  
: أعخْض. كالتػلي قج يكػف بالجدع، كقج يكػف بتخؾ اإلصغاء كاالئتسار. كليحا فدخ َػؿَّ تَ  

مكاف قخيب، لقػلو تعالى بعج ذلظ: "فانطخ ماذا َيخجعػف"، أؼ ماذا  التػلي في اآلية بالتشحي إلى
و إلييع فانطخ : فألقالكبلـ تقجيًسا كتأخيًخا، تقجيخه: ابتعج عشيع قميبًل. لعل في يخّدكف. َتَػؿَّ عشيع

مشتطًخا،  : إنسا أدبو بأدب السمػؾ، أؼ فألقِو إلييع، كال تقفيلماذا يخجعػف ثع تػؿَّ عشيع. كق
 (.2/874كلكغ تػؿَّ ثع ارجْع )معاني القخآف لمشحاس 

 
 " قالْت يا أيُّيا السؤل إنِّي ألقي إليَّ كتاٌب كخيٌع " 29سػرة الشسل 27

 
، ألنيع مآل: أشخاؼ الالسؤل  (. إني، ألقي، 2/462ء بسا يخاد مشيع )الشكت لمسجاشعي قـػ

تيا. كل مشيا ؼيو ياء. : جشاس. كل مشيا أربعة حخكؼ، كل مشيا ؼيو ىسدة فػؽ األلف أك تحإليَّ 
 (.أييا السؤل ألقي إليَّ كتاب كخيعيا كتاب كخيع: قجَّرت الكتاب. لع يقل: )

 
 بدِع هللِا الخحسِغ الخحيِع " وُ " إنَُّو ِمغ ُسميساَف وإنَّ  30سػرة الشسل 27

: كإنو بجغ باسع هللا. عبارة البدسمة لع تخد كسط الدػرة إنو: أؼ الكتاب. كإنو بدع هللا 
ال في ىحه الدػرة. عغ الذعبي قاؿ: كانت ُكتب رسػؿ هللا أربعة كتب: كاف يكتب كاممة إ

 أك ادعػا قل ادعػا هللاا ندلت: "فمس ،: بدع هللافمسا ندلت: "بدع هللا مجخييا" كتب ،"باسسظ الميع"
: ساف كإنو بدع هللا الخحسغ الخحيع" كتبإنو مغ سمي" كتب: بدع هللا الخحسغ. فمسا ندلت: "الخحسغ

 بدع هللا الخحسغ الخحيع.
 

 َتْعُمػا عميَّ وأتػني مدمسيَغ "" أال  31سػرة الشسل  27
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 إسياب. مغ غيخ بدط كالىكحا كتب األنبياء مػجدة مقرػرة عمى الجعاء إلى الصاعة  
ـ. : مؤمشيغ، شائعيغ، مدتدمسيغ. ىحا قػؿ سميساف عميو الدبلال تعمػا: ال تتكبخكا. مدمسيغ
: اإلسبلـ الخاص الحؼ جاء بو دمحم صمى هللا عميو كسمع، كاإلسبلـ كبيحا فإف اإلسبلـ لو معشياف

ـ المغػؼ. حي، كاإلسبل: اإلسبلـ االصصبلـ قبل دمحم. كيسكغ أيًزا أف يقاؿ: ىػ نػعافالعا
 ت: االنؿياد لمحق. كعمى ىحيغ السعشييغ تجكر اآليات القخآنية التي كردفاألصل المغػؼ لئلسبلـ

 اإلسبلـ.   كمسة افيي
 

" قالْت يا أيُّيا السؤُل أفُتػني في أمِخي ما كشُت قاشعًة أمًخا حتى َتذيجوِف  32سػرة الشسل  27
" 

(. قصع سيع. كمشو: كلي األمخ )الحاكع، العالعالذيء ال: أفتػني: أشيخكا عمّي. األمخ 
: تذيجكني، أؼ تحزخكني، كالشػف نػف الػقاية أمًخا: أمزاه. كفي قخاءة: قاضية. تذيجكف 

 : حتى تذيجكا.الستكمع كنػف الػقاية لجاء الفعلأضيفت قبل ياء الستكمع. كلػال ياء 
( قجيسة قجـ السمكة بمؿيذ في سبأ، تاالستفتاءااآلية عمى أف استصبلعات الخأؼ ) كتجؿ 

ككحلظ الذػرػ كالجيسقخاشية. كيجب البحث عغ أكجو االتفاؽ كاالفتخاؽ بيشيسا، سػاء مغ حيث 
 السشذأ أك التصػر أك الػاقع الحالي كاختبلفو بيغ البمجاف. 

 
اذا تأمخيَغ م " قاُلػا نحُغ أولػ قػٍة وأولػ بأٍس شجيٍج واألمُخ إليِظ فانُطخي  33سػرة الشسل  27

"  
: نكاية في العجك، شجة في الحخب، شجاعة. أبجكا استعجادىع لمحخب، كرّدكا قخار بأس 

ىع مخترػف بالقػة الحخب إلييا. كقج يفيج ىحا الكبلـ أنيع غيخ مختريغ بسا تدأليع عشو، بل 
نخػ كثيًخا مغ  : ؼيو إعادة األمخ إلييا. كاليـػكالحخب. كقػليع: "األمخ إليظ فانطخؼ ماذا تأمخيغ"

شػا، كىحا السػقف ي: األمخ لظ، كلع يبلحاكع في شيء رّدكه إليو، كقالػاعمساء الجيغ إذا استفتاىع ا
 غيخ سجيج، كيجؿ عمى الزعف مغ الشاحيتيغ العمسية كاألدبية في العبلقة مع الحاكع.
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" قالْت إفَّ السمػَؾ إذا دخُمػا قخيًة أفدُجوىا وجعُمػا أعدََّة أىِميا أذلًَّة وكحلَظ  34سػرة الشسل 27
 َيفعمػَف "  

قخية، مغ قخيت الذيء إذا جسعتو : مجيشة. يقاؿ لكل مجيشة يجتسع الشاس فييا قخية 
لة: الػزف نفدو مع إذا دخمػىا َعْشػًة. أعدة، أذ :(. أفدجكىا2/875معاني القخآف لمشحاس )

خيخة لتأكيج ما سبق. أك السقرػد: (. يبجك أف ىحه الجسمة األالصباؽ. لع يقل: )كحلظ يفعمػف 
 : ىي مغ كبلـ هللا، كليذ مغ كبلـ بمؿيذ.ككحلظ يفعل ىؤالء. كقيل

 
 اضخٌة بَع َيخجُع الُسْخَسمػَف "" وإنِّي مخسمٌة إلييع بيجيٍَّة فش 35سػرة الشسل  27

( كانت لعاقمة في شخكيا كإسبلميا، قج عمست أف قتادة: يخحسيا هللا إْف )= إنياقاؿ  
بل فيػ : إْف قبل اليجية فيػ َمِمظ فقاِتمػه، كإف لع َيقمػقًعا مغ الشاس. ركؼ أنيا قالت اليجية تقع

 28(. لع يقل: )ىجية(. َيخجع: راجع اآلية 3/198نبي ال شاقة لكع بقتالو )تفديخ الساكردؼ 
جية. لع يقل: )بَع َيخجع السخَسل(. كلع يقل: )بَع َيخجع : الحيغ ُأرِسمػا بالي". السخسمػف ذا َيخجعػف ما"

 السخَسمػف أكثخ مغ كاحج.(. الخسػؿ
 

ونشي بساٍؿ فسا آتاني هللُا خيٌخ مسَّا آتاكع  36سػرة الشسل  27 بْل " فمسَّا جاَء سميساَف قاَؿ أُتِسجُّ
 أنُتع بيجيَّتكع َتفخحػَف " 

: يبجك أف أؼ لسا جاء رسػُليا سميساَف. قاؿ: لو سميساف. أتسجكنشي بساؿ: ميسافَ جاء س 
 : مغ السمظخيخ مسا آتاكعفسا آتاني هللا مغ الشبػة كالساؿ. : ليجية كبيخة جًجا. ما آتاني هللاا

 سا آتاكع. آتاه هللا الساؿ كآتاه الجاه.التقجيخ: ال تسجكني بساؿ فسا آتاني هللا خيخ مكالساؿ. 
 : أنا ال أفخح باليجية، بل أنتع الحيغ تفخحػف. السيع أنو رفس اليجية. لعبل أنتع بيجيتكع تفخحػف 

 (.: )بل أنتع تفخحػف بيجيتكعيقل
 

سيسا إذا كاف الساؿ  تفيج اآلية أف العمع خيخ مغ الساؿ، أك أف الساؿ ميع، لكغ العمع أىع، كال
 في صػرة ىجية. الحع تساسظ سميساف أماـ الساؿ، كالستػقع أف تكػف اليجية التي قجمتيا رشػة
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أماـ الساؿ! إنيع عمى العكذ يتحايمػف  ػف اليـػ مغ يتساسك سذايخبمؿيذ مغخية جًجا. كع مغ ال
 !. كبيحا تدقط ىيبة العمع عشيع، مغ أجخ فتػػ كغيخهساؿبكل سبيل لمػصػؿ إلى ال

 
يع مشيا أذلًَّة وىع " ارِجْع إلييع فمشأتيشَّيع بجشػٍد ال ِقَبَل ليع بيا ولُشْخِخجشَّ  37سػرة الشسل  27

 صاغخوَف "
يتيا. جشػد ال قبل ليع بيا: إعجاد : ال شاقة ليع عمى مقابمتيا كمػاجال ِقَبَل ليع بيا 

مػضع آخخ:  قػؿ بمؿيذ: "كجعمػا أعّدة أىميا أذّلة". كفي 34عدكخؼ قػؼ جًجا. أذلة: في اآلية 
ه ليدجشغَّ كلئغ لع يفعل ما آمخ (. "29ى يعصػا الجدية عغ يج كىع صاغخكف" )التػبة حت"

: لع يقللع يقل: )كلشخخجّشيع مشيا أذّلة صاغخيغ(. (. 32كليكػنْغ مغ الراغخيغ" )يػسف 
 أذلة: حاؿ. جسمة كىع صاغخكف: جسمة حالية. (.لشخخجّشيع مشيا صاغخيغ كىع أذّلةك )

 غ قبمشا شخع لشا؟مَ  سميساف يخيج شغ حخب ىجػمية عمى بمؿيذ. فيل شخعُ  يبجك أف 
 

 " قاَؿ يا أيُّيا السؤُل أيُّكع يأِتيشي بَعْخشيا قبَل أْف يأُتػني ُمدمسيَغ " 38سػرة الشسل 27
كُحذخ : "17ذ كالجغ. في اآلية : األشخاؼ. كمغ اآلية التالية يبجك أنيع مغ اإلنالسؤل 

ـ الجغ عمى اإلنذ. مدمسيغ: مدتدمسيغ. في مغ الجغ كاإلنذ كالصيخ"، كقجّ لدميساَف جشػُده 
 ". إنو كاثق تساًما مغ الشرخ.: "كأتػني مدمسيغ31اآلبة 

 
نِّي عميِو " قاَؿ ِعفخيٌت ِمَغ الجغِّ أنا آتيَظ بِو قبَل أْف تقػـَ ِمغ مقامَظ وإ 39سػرة الشسل 27

 لقػيّّ أميٌغ "
اؿ لمذجيج إذا : يققيل: أصمو مغ الَعَفخ: التخاب. قاؿ الشحاسعفخيت: مارد، قػؼ خبيث.  

(. 2/876كاف معو خبث كدىاء: ِعْفٌخ كعفخيت. كقيل: عفخيت: رئيذ )معاني القخآف لمشحاس 
قة! لع يقل: )كإني لقػؼ عميو : أؼ بدخعة كبيخة فائأؼ بالعخش. قبل أف تقـػ مغ مقامظ: بو

ىحا عمى لداف عفخيت مغ الجّغ، كفي مػضع آخخ عمى  (.أميغ(، أك: )كإني لقػؼ أميغ عميو
 .26: )إف خيخ مغ استأجخت القػؼ األميغ( القرز لداف بشت شعيب عميو الدبلـ
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عدكخية تجاه غيخه. يفيع مغ اآلية أف الجغ مدخخكف لدميساف، كىحا أيًزا مغ عػامل قػتو ال
 ىؤالء الجشػد. الجغ مغ". ك ياب: "فمشأتييع بجشػد ال قبل ليع 37خ اآلية تحكّ 

  
" قاَؿ الحي عشَجُه عمٌع ِمَغ الكتاِب أنا آتيَظ بِو قبَل أْف يختجَّ إليَظ َشْخُفظ  40سػرة الشسل  27

فمسَّا رآُه ُمدتِقخِّا عشَجُه قاَؿ ىحا ِمغ فزِل ربِّي ليبمَػني أأشكُخ أـ أكفُخ وَمغ شكَخ فإنَّسا يذكُخ 
 "  كفَخ فإفَّ ربِّي غشٌي كخيعٌ  لشفدِو وَمغ

قاؿ بعس السفدخيغ بأف الحؼ عشجه عمع مغ الكتاب مَمظ مدخخ لدميساف، كبأف  
 السقرػد مغ عمع الكتاب ىػ اسع هللا األعطع الحؼ إذا ُدعي بو أجاب.

: يجػز أف ُيَخزَّ غيخ الخسػؿ بكخامة ال يذاركو فييا الخسػؿ، كسا قاؿ بعس العمساء 
متذابو جامع البياف في ة، كزكخيا لع يخزؽ مشيا )ية الجشخرت مخيع بأنيا كانت تخزؽ مغ فاك

 (.2/221القخآف
لكغ قج يعتخض عميو بأف الكخامة ىشا عائجة في الشياية إلى سميساف عميو الدبلـ، كأف  

 الحؼ أحزخ عخش بمؿيذ كاف مدخًخا لو.
ْبَمو : ق: أؼ بالدخعة الخاشفة، بمسح البرخ. فمسا رآه مدتقخِّا عشجهقبل أف يختج إليظ شخفظ 

ف يشدعو مشو أحج. ىحا مغ : حاضًخا ال يسكغ أأحزخه. مدتقخِّا: فػافق لو فانصمق فححؼ تقجيخه
: ال مغ فزمي أنا. أعمغ التػاضع  كشكخه لو فشجح في ابتبلء الشعسة كالقػة، في فزل ربي

حيغ يدقط ؼيو الكثيخكف. سميساف قػؼ جًجا متػاضع جًجا. بقجر ما ىػ قػؼ بقجر ما ىػ 
 ػاضع، يخّد ما لجيو مغ قػة إلى هللا.مت

وهللا ال يشفعو شكخ  : ألف الذكخ تأدية حق كاستجعاء مديج.كمغ شكخ فإنسا يذكخ لشفدو 
 مغ شكخ، كال يزّخه كفخ مغ كفخ.

 
 غشي كخيع: 

 ما قالو السفدخكف:
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 غشي: عغ شكخه، كخيع ال يقصع نعستو عشو.

 كأبػ حياف، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.)البغػؼ، كالدمخذخؼ، كالخازؼ، كالقخشبي، 

*** 

 تفديخ آخخ مقتخح:

 غشي عغ ىحا كخيع لحاؾ.

 غشي عغ شكخ الكافخ، كخيع عمى السؤمغ لذكخه.

 غشي عغ الكافخ كخيع عمى السؤمغ.

 غشي عسغ كفخ، كخيع لسغ شكخ.

يع   .7)لئغ شكختع ألزيجنكع( سػرة إبخـا

 بالذكخ تجـك الشعع.

 ذاتو، لكغ تفديخؼ أليق بالدياؽ.تفديخ السفدخيغ صحيح في 

 وهللا أعمع بالرػاب.

 
 " قاَؿ َنكِّخوا ليا عخَشيا نشطْخ أتيتجي أـ تكػُف ِمَغ الحيَغ ال َييتجوَف " 41سػرة الشسل  27
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: أؼ إلى معخفتو، أك أتيتجؼ يو بحيث تشكخه كال تعخفو. أتيتجؼ: غيِّخكا ؼنكِّخكا ليا عخشيا 
السعشييغ صمة، بسعشى أنيا إذا اىتجت إليو اىتجت إلى الحق، كإال إلى الحق. كربسا يكػف بيغ 

 فبل، وهللا أعمع.
تجؼ أـ تكػف مغ البلتي أتيلع يقل: )لششطَخ(. لع يقل: )أتيتجؼ أـ ال تيتجؼ(، كلع يقل: ) 

(. راعى الفاصمة القخآنية، كغمب السحكخ عمى السؤنث، فالحيغ ال ييتجكف ىع مغ ال ييتجيغ
 : االىتجاء إلى العخش، كاالىتجاء إلى هللا.كلفع االىتجاء ىشا يحتسل معشييغ اث.الحكػر كاإلن

 
ِمغ َقْبِميا  " فمسَّا جاءْت قيَل أىكحا عخُشِظ قالْت كأنَُّو ىػ وأوتيشا العمعَ  42سػرة الشسل  27

 وكشَّا ُمدمسيَغ "
انت معخفتيا لو : لع تثبتو كلع تشكخه، ألنيا خمفتو كراءىا فػججتو أماميا، فككأنو ىػ 

تسشعيا مغ إنكاره، كتخكيا لو كراءىا يسشعيا مغ إثباتو، أك ألنيا كججت ؼيو ما تعخفو فمحلظ لع 
ؿ فمحلظ لع تثبتو،  أىكحا عخشظ؟  :أك ألنيع شّبيػا عمييا حيغ قالػاتشكخه، ككججت ؼيو ما ُبجِّ

تفديخ الساكردؼ الػا ليا: ىحا عخشظ لقالت نعع ): كأنو ىػ. كلػ قفذّبيت عمييع فقالت
، أك معخفة : معخفة هللاميساف، أك قػمو. كالسقرػد بالعمع: س(. أكتيشا العمع: قيل السقرػد3/203

العبارة التي قبميا. " تداعج عمى ضبط تفديخ العخش )عخش بمؿيذ(. كعبارة: "ككشا مدمسيغ
: أؼ ككشا مدمسيغ مغ قبميا أيًزا. بعس عبارات القرة ال تخمػ مغ سحخ ككشا مدمسيغ

يشا العمع مغ قبميا"، كقػلو ىشاؾ: "الحؼ عشجه عمع مغ الكتاب" )اآلية كأكتكغخابة، كقػلو ىشا: "
40.) 
 

ىا ما كانت تعبُج ِمغ دوِف هللِا إنَّيا كانْت ِمغ قػـٍ كافخيَغ " 43سػرة الشسل 27  " وصجَّ
ىا  : 24سبلـ. ما كانت تعبج مغ دكف هللا: مغ األكثاف. في اآلية : أؼ عغ اإلكصجَّ

"، الذيصاف أعساليع فرجىع عغ الدبيلكججتيا كقػميا يدججكف لمذسذ مغ دكف هللا كزيغ ليع "
 (.سبيل هللا، اإلسبلـ . لع يقل: )إنيا كانت كافخة أؼ عغ
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ْخَح فم 44سػرة الشسل  27 ًة وكذفْت عغ ساَقييا قاَؿ " قيَل ليا ادُخمي الرَّ سَّا رأْتُو حِدبْتُو ُلجَّ
ٌد ِمغ قػاريَخ قالْت ربِّ إنِّي ضمسُت نفدي وأسمسُت م  ع سميساَف هلِل ربِّ العالسيَغ "إنَُّو َصْخٌح ُمَسخَّ

: فمسا ساحة القرخ أك بخكتو. فمسا رأتو : السقرػدالرخح: القرخ، البشاء الذامخ. كقيل 
ي: نطخت إليو. المجة يع العسيق القعخ. كذفت عغ ساقييا: : البحخ العطالساء الكثيخ. البحخ المجِّ

ريخ مغ الدجاج الذفاؼ. ضمست : قػالتخػض ؼيو. مسخَّد: مسمَّذ، كمشو: األمخد، لسمػستو. قػاريخ
: بالذخؾ أك الكفخ، أك بدػء الطغ في سميساف بأنو أراد إغخاقيا في الساء. في اآلية ححؼ نفدي

     كغسػض، السيسا إذا أردنا تفديخ إسبلـ بمؿيذ بيحه الدخعة السفاجئة. )اخترار(
 

 فإذا ُىع فخيقاِف " ولقج أرسْمشا إلى ثسػَد أخاىع صالًحا أِف اعُبجوا هللاَ  45سػرة الشسل  27
 يخترسػَف "

لع (، ك شخع في قرة صالح مع ثسػد. لع يقل: )ىساانتيت قرة سميساف مع بمؿيذ، ك  
كيسكغ أف  (.مى السعشى، ال عمى المفع. لع يقل: )فإذا ىع يخترسػف (، حسمو عيقل: )يخترساف

 يقاؿ: السثشى جسع.
 

" قاَؿ يا قػـِ ِلَع تدتعجمػَف بالديئِة قبَل الحدشِة لػال تدتغفخوَف هللَا لعمَّكع  46سػرة الشسل 27
 ُتخحسػَف "

ية. بالببلء قبل العاؼ: بالعحاب قبل الخحسة، أك قاؿ: أؼ صالح. بالديئة قبل الحدشة 
: لع تدتعجمػف ب غامس كحّساؿ كجػه، كلعل السعشى: التخكيتدتعجمػف بالديئة قبل الحدشة

 : ليتكع تدتغفخكف هللا، لػ تدتغفخكف هللا.ػف بالحدشة؟! لػال تدتغفخكف هللابالديئة كال تدتعجم
 كالخحسة.لعمكع ُتخحسػف: استغفخكا ُتخحسػا، أك استغفخكا كاسألػا هللا القبػؿ 

 
 هللِا بل أنتع قػـٌ ُتفتشػَف "  " قاُلػا اشَّيَّْخنا بَظ وبَسغ معَظ قاَؿ شائُخكع عشجَ  47سػرة الشسل  27

كزيجت األلف لدكػف الصاء. خنا، أدغست التاء في الصاء، : تصيّ خنا: تذاءمشا، كأصميايّ اشّ  
: شؤمكع أك مرائبكع، ألنيا في سخعة ندكليا عميكع كالصائخ، أك عسمكع مغ خيخ كشخ، شائخكع
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ألنو في صعػده إلى هللا كالصائخ. كالصائخ كل ذؼ جشاح يدبح في اليػاء. كأصمو أف الخجل 
 ـف أخح يداًرا تذاءبو، كإ فإف أخح الصيخ جية اليسيغ تفاءؿمشيع كاف إذا أراد أمًخا نفَّخ الصيخ، 

: بسا أصابكع مغ كالصيخ: الحع كالشريب. شار لو كحا: ُقدع لو، كاف حطو كحا. تفتشػف بو. 
: ىشاؾ ما يدتػجب تذاؤمكع بشا. بل: التقجيخ القحط كالسجاعة، كليذ ما أصابكع بدببشا، كليذ

 : اختبار.خ، بل ىي فتشة لكعليدت السدألة مدألة تصيّ 
 

 فدجوَف في األرِض وال ُيرمحػَف "رْىٍط  يُ  " وكاَف في السجيشِة تدعةُ  48سػرة الشسل  27
ذخة يخجعػف إلى أب كاحج، كالسعشى: تدعة رجاؿ. كليذ : الجساعة نحػ العالخىط 
 (. 313دع جساعات. كالتقجيخ: تدعة مغ رىط )الفخكؽ ص : تالسعشى
شي أنيع كانػا َيقخضػف الجراىع )معاني القخآف : بمغيفدجكف: قاؿ عصاء بغ أبي رباح 

: ليدت مخادفة رمحػف ية، فيع يدخقػف فزتيا. ال يُ (، ككانت الجراىع فز2/879س لمشحا
ا كيفدج "، ألف عجـ اإلصبلح ال يقتزي اإلفداد، كألف اإلنداف قج يرمح شيئً لقػلو: "يفدجكف 

قترخكف : أؼ إنيع ال يجسعػف بيغ اإلفداد كاإلصبلح، بل ىع يآخخ. يفدجكف كال يرمحػف 
 (.152تفػيت اإلصبلح، ككمفة اإلفداد )راجع سػرة الذعخاء  : كمفةكمفتافعمى اإلفداد. فميع 

 
َتشَُّو وأىَمو ثع لشقػَلغَّ لػليِِّو ما شِيْجنا َمْيِمَظ أىمِو  49سػرة الشسل  27 " قاُلػا تقاَسُسػا باهلل لُشَبيِّ

 وإنَّا لرادقػَف "
زيع مغ بعس الحمف : تحالفػا باهلل، شمب بعتقاسسػا باهلل: فعل أمخ ال فعل ماض 

شيجنا: ما  : لخىط صالح. ماياًتا، لشقتمغَّ صالًحا. الَبيات: القتل ليبًل. لػليو: لشقتمشو بباهلل. لشبيتشو
 : ىبلؾ أك مكاف اليبلؾ.   حزخنا، كما عمسشا. ميمظ

 
 كْخنا َمْكًخا وىع ال َيذعخوَف "" ومكُخوا َمْكًخا وم 50سػرة الشسل  27

لسكخ : كىػ قتميع. السكخ األكؿ مكخ ابتجاء، كاقتل صالح. كمكخنا مكًخامكخكا مكًخا: كىػ  
 : ال يعمسػف بسكخنا كقج عمسشا بسكخىع.الثاني مكخ جداء. ال يذعخكف 
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 " فانُطْخ كيَف كاَف عاؾبُة َمكِخىع أنَّا دمَّخناىع وقػَميع أجسعيَغ " 51سػرة الشسل 27

كالجمار، كلػ تعمق ذلظ بفخد كاحج، فكيف عػقبػا بشؿيس قرجىع. فعاؾبة الطمع اليبلؾ  
إذا امتج الطمع إلى أمة بكامميا؟ الجيانات تشرف الزعيف مغ القػؼ، كالفقيخ مغ الغشي، أما 
القػانيغ األرضية الدائجة في عالسشا فإنيا تفعل العكذ! أكثخ الشاس يفزمػف االصصفاؼ مع 

ع، : إنا دمخناىىحه ىي شجاعتيع. كفي قخاءةيحيع. القػؼ، كلػ كاف ضالًسا، ضشػًا مشيع أف ىحا ُيخ 
لع  "."أف": بَجؿ مغ: "عاؾبة" عمى قخاءة فتح ىسدة عمى االستئشاؼ. كإعخاب جسمة "أنا دمخناىع

عاؾبة: مؤنث مجازؼ يحػز ؼيو كيف كاف عاؾبة: ىكحا في كل القخآف. يقل: كيف كانت. 
 التأنيث كالتحكيخ.

 
 اويًة بسا ضمُسػا إفَّ في ذلَظ آليًة لقػـٍ يعمسػَف "" فتمَظ ُبيػُتيع خ 52سػرة الشسل 27

: (3/480. كفي قخاءة: خاكيٌة )معجع القخاءات حاؿ: خاكية: مجمخة كفارغة. خاكية 
: عبخة. فالطمع أك الكفخ عاقبتو اليبلؾ في الجنيا . آيةبيػتيع: بجؿ مغ: تمظ. خاكيٌة: خبخ بيػتيع

 الحيغ يعمسػف عاؾبة الكفخ كالطمع. : يؤمشػف، فالسؤمشػف ىعخة. يعمسػف كاآلخ
 

 " وأنَجْيشا الحيَغ آمُشػا وكاُنػا يتَّقػَف " 53سػرة الشسل 27
 

 (.نجيشا الحيغ كانػا يؤمشػف كيتقػف كألع يقل: )كأنجيشا الحيغ آمشػا كاتقػا(. كلع يقل: ) 
 كانػا: صاركا. 

 
 وأنتع ُتبرخوَف "أتػَف الفاحذَة " ولػًشا إذ قاَؿ لقػمِو أت 54سػرة الشسل  27

: أؼ كاذكخ لػًشا. . كبجأت قرة لػط مع قػمو. كلػًشاانتيت قرة صالح مع ثسػد 
: كأنتع تعمسػف أنيا ط ال ندبة إلى لػط. كأنتع تبرخكف : ىشا المػاشة، ندبة إلى قػـ لػ الفاحذة
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سًخا، فاحذة، أك كأنتع يبرخ بعزكع بعًزا. فيشاؾ مغ يستشع عغ الفاحذة، كىشاؾ مغ يأتييا 
 كىشاؾ مغ يجاىخ بيا كال يبالي.

 
 الشداِء بل أنتع قػـٌ تجيمػَف " " أئشَّكع لتأتػَف الخجاَؿ شيػًة ِمغ دوفِ  55سػرة الشسل 27

: يدتفاد مشيا سبب اإلتياف، كىػ شيػة الخجاؿ لمخجاؿ، كىػ ما يعخؼ اليـػ بالذحكذ شيػة 
لع : أؼ إنكع لدتع فقط لػشييغ، بل أنتع جياؿ أصبًل. عشج الخجاؿ. بل أنتع قـػ تجيمػف  الجشدي

 لع يقل: بل أنتع قػـ جاىمػف. يقل: بل أنتع قػـ يجيمػف. لع يقل: بل أنتع تجيمػف.
*** 

 
 الجدء العذخكف 

كع إنَّيع أناٌس " فسا كاَف جػاَب قػمِو إال أْف قاُلػا أْخِخُجػا آَؿ لػطٍ ِمغ قخيتِ  56سػرة الشسل  27
خوَف "   َيتصيَّ

، كقخأ الحدغ كابغ أبي إسحاؽ ا" نربً قخأ جسيػر الشاس "جػابَ جػاب: قاؿ ابغ عصية: " 
 "."جػاُب" بالخفع

ػىع مغ قخيتكع إنيع أناس يتصيخكف: ال عيب فييع إال أنيع صالحػف )السجح بسا يذبو أخخج
(. ىحه العقمية نججىا سائجة عشج مغ يخيج اإلفبلت مغ العمع كمغ الحكع. فكثيخ مغ الشاس الحـ

(، لكي يخمػ ليع الجػ، فبل أحج يخاقب يدتبعجكف أىل العمع كأىل الحكع )الحكع الجيشي كاألخبلقي
ف جيميع كال أحج يخاقب جيالتيع. ككثيخ مغ الشاس يقخِّبػف الفاسجيغ، كيدتبعجكف الرالحيغ، أل

سي الفاسجكف الفاسجيغ يعيشػنيع عمى أغخاضيع الفاسجة. كبيحا يشتذخ الفداد كيعع الخخاب. كيحت
 (.2/880بيحا االنتذار. كقيل: ىحا عمى االستيداء بيع )معاني القخآف لمشحاس 

 
رناىا ِمَغ الغابخيَغ " 57سػرة الشسل  27  " فأنجيشاُه وأىَمُو إال امخأَتُو قجَّ
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كجة، كليذ ىيشا ىػ السخاد، لقػلو: "إال : قج تصمق عمى الد األىلا لػًشا. فأنجيشاه: أنجيش 
أىمو. كقج تصمق  ة كل نبيّ ة. فأمّ "، أؼ إال زكجتو. كقج تصمق عمى العياؿ، أك عمى األمّ امخأتو

عمى مغ تجسعيع صشعة ما، مثل أىل الرشاعة، كأىل الدراعة، كأىل الحجادة. فأىل الخجل مغ 
 أك ديغ أك صشعة أك مدكغ أك بمج.يجسعو كإياىع ندب 

العحاب. : اليالظ، أك الباقي في ا، كىػ مغ القزاء كالقجر. الغابخ: حكسشا عمييقجرناىا 
 : بقي بعج مزي مغ معو. فالغابخ مغ األضجاد. غبخ: مزى. كغبخ

(، كذلظ عمى سبيل تغميب الحكخ عمى األنثى، فمفع رناىا مغ الغابخات)قجّ : لع يقل 
 الغابخيغ يجسع الجشديغ. 

 
 صًخا فداَء مصُخ الُسْشَحريَغ "" وأمصْخنا عمييع مَ  58سػرة الشسل 27

 (.ىعمصخُ  السشَحريغ: بفتح الحاؿ. لع يقل: )فداءَ  
 

 خيٌخ أـ ما يذخكػَف " ُقِل الحسُج هلِل وسبلـٌ عمى عبادِه الحيَغ اصصَفى آهللُ  59سػرة الشسل 27
 " 

أؼ اختارىع  اصصفاىع غ: عباده السخسميغ، الحيقل: يا دمحم. عباده الحيغ اصصفى 
لع يقل: أهلل. هللا: ىسدة  .، األصل: أأهللآهلل: السّج لبلستفياـلخسالتو. لع يقل: )اصصفاىع(. 

لكغ عشج البجء بيا تربح ىسدة قصع: أهلل. إذا أضيفت إلييا ىسدة االستفياـ صار ىشاؾ  كصل.
: ىل يختاركف هللا ؼ األصشاـ. أؼ فميختاركا ألنفديع: أما يذخكػف ىسدتاف. السج يعادؿ ىسدتيغ. 

مع أقػاميع. ما العبلقة بيغ أـ يختاركف األصشاـ؟ تأتي ىحه اآلية تعقيًبا عمى قرز األنبياء 
قج يقاؿ: ىحا سؤاؿ جػابو بجىي! هللا خيخ. لكشو ليذ  " كما سبقيا مغ اآلية؟لو: " آهلل خيخقػ 

 .، ألنيع عبجكا األصشاـ كنخكػا عبادة هللابجـًيا بالشدبة ليع
 

" أمَّْغ خمَق الدسػاِت واألرَض وأندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأنبْتشا بِو حجائَق  60سػرة الشسل  27
 لكع أْف ُتشِبُتػا شجَخىا أإلٌو مَع هللِا بل ىع قػـٌ يعِجلػَف " ذاَت بيجٍة ما كافَ 
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ـْ َمْغ. لع يقل: )ذكات  لع يفل: حجائق بييجة. الدسػات:  (، لجػاز الػجييغ.بيجة أمَّْغ: أ
لع يقل: )فأنبت بو(.  لع يقل: )ما كاف لكع أف تشبتػىا(. ما كاف لكع  بالجسع. األرض: بالسفخد.

: أف تشبتػا شجخىا. أإلو مع هللا: ما كاف بػسعكع أف تشبتػا شجخىا، ال تدتصيعػف أف تشبتػا شجخىا
 يصخح ىحا الدؤاؿ عمييع بعج ما بيَّغ ليع خمقو كقجرتو كنعسو عمييع.   

عجيبًل أؼ مثيبًل، يذخكػف. كقيل: يعجلػف )يسيمػف( عغ الرػاب.  : يجعمػف يعجلػف  
أإلو مع هللا بل "يعجلػف عغ الحق إلى الباشل. قػلو: ، أك : باهلل غيخهبل: بسعشى: لكغ. يعجلػف 

. لع يقل: )بل أنتع قػـ ذخكػف خ: ال إلو آخخ مع هللا، لكْغ ىع قػـ ي: لعل التقجي"ىع قـػ يعجلػف 
 (. تعجلػف 

 
" أمَّْغ جعَل األرَض َقخاًرا وجعَل خبلَليا أنياًرا وجعَل ليا رواسَي وجعَل  61سػرة الشسل  27

 هللِا بْل أكثُخىع ال َيعمسػَف "خيِغ حاجًدا أإلٌو مع بيَغ البح
ـْ َمْغ. قخاًرا: مدتقًخا. البحخيغ  : البحخ كالشيخ، لكغ غمب البحخ د: لعل السقرػ أمَّْغ: أ

 عمى الشيخ. البحخ مالح كالشيخ عحب. 
 يعمسػف.ال إلو مع هللا، لكغ أكثخىع ال : لكغ. ركاسَي: جبااًل ثابتة لئبل تسيج. بل: بسعشى 

 
" أمَّْغ ُيجيُب السزصَخ إذا دعاُه ويكذُف الدػَء ويجعُمكع خمفاَء األرِض  62سػرة الشسل  27
خوَف " أإلٌو   مع هللِا قميبًل ما تحكَّ

ـْ َمْغ. يكذف الدػء: يخفع الببلء كالسخض. َتحكَّخكف: تتحكَّخكف. قميبًل ما تحكَّخكف:   أمَّْغ: أ
يا خمًفا مغ بعج خمف، جيبًل بعج جيل، أك خمفاء  في األرض. : تعسخكنقمسا تحكَّخكف. خمفاء

أك كىحه الخبلفة خبلفة غياب حدي ال حؿيقي، كخبلفة ابتبلء كتكميف ال خبلفة مػت أك عجد 
خيف : الشيابة عغ الغيخ لغيبتو أك عجده أك مػتو أك لتذتذخيف. قاؿ بعس العمساء: الخبلفة

 : السدتخَمف. كانطخ قػلو تعالى
 (.30البقخة قاؿ ربظ إني جاعل في األرض خميفة" )" كإذ  -
 (.165" كىػ الحؼ جعمكع خبلئف األرض" )األنعاـ  -
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 (.129ألعخاؼ ا" كَيدتخمَفكع في األرض" ) -
 (.14" ثع جعمشاكع خبلئف في األرض" )يػنذ  -
 (.55ض كسا استخمف الحيغ مغ قبميع" )الشػر " ليدتخمفشَّيع في األر  -
 (.26داكد إنا جعمشاؾ خميفة في األرض" )ص  " يا -
 (.7جعمكع مدتخمفيغ ؼيو" )الحجيج " كأنفقػا مسا  -

 خكف.خكف: تتحكّ ال إلو مع هللا، لكشكع قميبًل ما تتحكخكف. تحكّ 
 

" أمَّْغ َييجيكع في ضمساِت البخِّ والبحِخ وَمْغ ُيخسُل الخياَح ُبُذًخا بيَغ يَجْي  63سػرة الشسل 27
 رحستِو أإلٌو مع هللِا تعالى هللُا عسَّا ُيذخكػَف " 

ـْ َمْغ. بذًخا: بذخػ، كفي قخاءة: ُنذًخا، أؼ مشتذخة. ُبذًخا  : إذا جاءت ىكحا باأللف أمَّْغ: أ
(. كفي القخآف جاءت تارة ؼ ما إذا جاءت باأللف السقرػرة )بذخػ ػيشيا، بخبلالصػيمة أمكغ تش

 :لصػيمة في ثبلثة مػاضع متذابية )برجد الخياح كالسصخ(ىكحا كتارة  ىكحا. جاءت باأللف ا
 (.57األعخاؼ يخسل الخياح بذًخا بيغ يجؼ رحستو" )" كىػ الحؼ  -
 (.48الفخقاف يجؼ رحستو" ) " كىػ الحؼ أرسل الخياح بذًخا بيغ -
 (.63الشسل يخسل الخياح بذًخا بيغ يجؼ رحستو" )" كمغ  -
 (.لع يقل: )تعالى عسا يذخكػف : يذخكػنو بو. بيغ يجؼ رحستو: قبل السصخ. يذخكػف  

 ال إلو مع هللا، تعالى هللا عغ شخككع.
 

واألرِض أإلٌو مع هللِا " أمَّْغ َيبجأ الخمَق ثع ُيعيُجُه وَمْغ َيخزُقكع ِمَغ الدساِء  64سػرة الشسل 27
 ػا بخىاَنكع إْف كشُتع صادقيَغ "ُقْل ىاتُ 
ـْ َمْغ. أإلو مع هللاأمَّغْ   ال إلو مع هللا . 64-60: استفياـ إنكارؼ، تكخر في اآليات : أ

 ىاتػا بخىانكع. ال بخىاف لكع.
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ا َيذعخوَف أيَّاَف وم" ُقْل ال يعمُع َمْغ في الدسػاِت واألرِض الغيَب إال هللَا  65سػرة الشسل 27
 ُيبعثػَف "
أياف: متى. يذعخكف: الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  يعمع الغيب أحج إال هللا. أؼ ال 

: ال يعمع مغ في الدسػات كاألرض الغيب، يعمسػف. لع يقل: )ال يعمع الغيب إال هللا(. التقجيخ
 ألىسيتو بالشدبة ليع، فيع يشكخكنو.لكغ هللا يعمسو. كالبعث جدء مغ الغيب، كلكغ خرو بالحكخ 

 
ارؾ ِعمُسيع في اآلخخِة بل ىع في شٍظ مشيا بل ىع مشيا َعُسػف " 66سػرة الشسل  27  " بل ادَّ

ارؾ  لػصل، كي ال يبجأ بداكغ. : تجارؾ، أدغست التاء في الجاؿ، ثع أدخمت ألف اادَّ
خ. كالسعشى  : قرَّ
(. بل: كردت ثبلث مخات. 383ذج ص "َعُسػف": جسع َعع، كىػ أعسى القمب )أنسػ  
 : قرخ عمسيع باآلخخة، بل شّكػا فييا، بل عسػا عشيا نيائًيا.التقجيخ

 
 ا وآباؤنا أئشَّا لُسْخَخجػَف "" وقاَؿ الحيَغ كفُخوا أئحا كشَّا تخابً  67سػرة الشسل 27

ا. كآباءنا تخابً  يقل: أئحا كشالع ئحا كشا(. لع يقل: )نحغ كآباؤنا(. كقالػا ألع يقل: ) 
 : مغ قبػرنا، مبعػثػف. مخخجػف 

 
 إْف ىحا إال أساشيُخ األوليَغ " " لقج ُوِعْجنا ىحا نحُغ وآباؤنا ِمْغ قبلُ  68سػرة الشسل  27

 (.83كفي مػضع آخخ: "لقج ُكعجنا نحغ كآباؤنا ىحا" )السؤمشػف  
 (.ىحا نحغ كآباؤنا قبلُ  لقج كعجنا: )ع الساضية. لع يقل: األمىحا: ما ىحا. األكليغ إفْ  

 
 يَف كاَف عاؾبُة الُسْجِخميَغ " " ُقْل سيُخوا في األرِض فانُطخوا ك 69سػرة الشسل 27

 كيف كاف عاؾبة: ىكح في جسيع القخآف. سيخكا: سيحػا لمتفكخ. لع يقل: )كانت(. 
 .السجخميغ: السذخكيغ
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كلكشيع قج ال يجركػف أنو نتيجة الحجة القخآنية ىشا حجة مذاىجة، كقج يذاىجكف آثار الجمار، 
 لمكفخ، أك يذاىجكنو كال يفكخكف ؼيو عمى اإلشبلؽ.

 
 تكْغ في َضْيٍق مسَّا َيسكخوَف "" وال َتْحَدْف عمييع وال  70سػرة الشسل  27

ابغ كثيخ بالكدخ، كالسعشى كاحج )ابغ عاشػر : قخأ الجسيػر بفتح الزاد، ك ضيق 
 كال تشدعج مشيع إف مكخكا.(. ال تحدف عمييع إف كفخكا، 20/26
 

 ى ىحا الػعُج إْف كشتع صادقيَغ "" ويقػلػَف مت 71سػرة الشسل 27
ب بالعحاب كالسدتيدغ بو. الػعج: بالعحاب. لع يقل: )كيقػؿ الحيغ ىحا سؤاؿ السكحِّ  

 كشتع: أؼ السؤمشػف. السذخكػف يكّحبػف السؤمشيغ. (.كفخكا
 

 َرِدَؼ لكع بعُس الحي تدتعجمػَف " " ُقْل عدى أْف يكػفَ  72سػرة الشسل  27
يجؿ عمى  -في كعج السمػؾ ككعيجىع  -عدى كلعل كسػؼ عدى: قاؿ الدمخذخؼ: " 

قيل:  (عدى)التخجي السفيـػ مغ كقاؿ األلػسي: " ".مخ كجّجه كما ال مجاؿ لمذّظ بعجهصجؽ األ
 ."راجع إلى العباد

بعجه، لحقت بو. التخادؼ: التتابع. ق بكع، كصل إليكع. ردفتو كأردفتو: جئت : لحردؼ لكع
كاألصل في اإلرداؼ: اإلركاب عمى رْدؼ )َعُجد( الجابة. َرِدفتو كأردفتو: أركبتو خمفي. كمشو: 

: تدتعجمػنو مغ العحاب. في اآلية تيجيج بعحاب قخيب. ربسا كصميع ِرْدؼ السخأة. تدتعجمػف 
 بعس العحاب، كلكشيع لع يفيسػا أنو بدبب كفخىع.

 
 ِس ولكغَّ أكثَخىع ال َيذكخوَف "" وإفَّ ربََّظ لحو فزٍل عمى الشا 73الشسل  سػرة27

: بل يكفخكف كالكافخكف يدتعجمػنو. ال يذكخكف  : بتأخيخ العحاب عشيع،فزل عمى الشاس 
 كيدتعجمػف.
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ىحا شأف  : أكثخىع ال يعمسػف.61الحع قػلو في ىحه اآلية: أكثخىع ال يذكخكف، كفي اآلية 
 األكثخية!

 
 ِكغُّ صجوُرىع وما ُيْعِمشػَف " " وإفَّ ربََّظ َليعمُع ما تُ  74سػرة الشسل  27

كإف ( كَيحسيظ عسا يؤذيظ. لع يقل: )تكّغ: تخفي. كمشو: الِكّغ: الدكغ، ما يكّشظ )َيدتخؾ 
 (، ألفيعمع ما ُتِكغُّ صجكرىع كما تعمغكإف ربظ ليعمع ما ُيِكشُّػف كما ُيْعِمشػف(، كلع يقل: )ربظ ل

معشى ذلظ أف عمسو بسا  الرجكر تختز بسا يخفى، كبيحا جسع بيغ التعبيخيغ، كراعى الفاصمة.
 ُيكّشػف كما ُيعمشػف سػاء.

 
 واألرِض إال في كتاٍب ُمبْيٍغ " " وما ِمغ غائبٍة في الدساءِ  75سػرة الشسل  27

: جسع. الكتاب: في األصل مرجر كتب، أؼ ال يغيب عغ عمسو شيء! غائبة: خاؼية. 
(، رحفالسالسقجَّر. كقج يصمق عمى القخآف )ثع أشمق عمى السكتػب، بسعشى السدصخ أك بسعشى 

السحاسبة أك عمى المػح السحفػظ. كقج يصمق عمى الكتاب السقخكء، أك عمى الجفتخ. كفي عمع 
لمفع الحؼ يصمق بالفخندية، كىػ نفذ ا Livreباإلنكميدية ك Book: يصمق عمى دفتخ السحاسبة

: مفرح. اإلبانة: اإلفراح. كاإلفراح مرصمح معخكؼ في عمع السحاسبة عمى الكتاب. مبيغ
 أيًزا. 

 
 " إفَّ ىحا القخآَف َيُقزُّ عمى بشي إسخائيَل أكثَخ الحي ىع ؼيِو يختمفػَف "  76سػرة الشسل 27

 سيسا ما كاف مغ أمخ السديح. (، كاليختمفػف ؼيوىع لع يقل: )أكثخ الحؼ  
 

 نَُّو ليًجى ورحسٌة لمسؤمشيَغ " " وإ 77الشسل سػرة 27
: الحيغ آمشػا أف ىحا القخآف ال يسكغ أف سٌة(. السؤمشيغكإنو ليجًػ لمسؤمشيغ كرحلع يقل: ) 

 ( إف)خبخ ىجػ:  يكػف إال مغ هللا. فالحيغ لع يتّسػا ىحه الخصػة اإليسانية ال يشفعيع القخآف.
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. رحسة: معصػفة عمى: )ىجػ(، كالسعصػؼ عمى لمتعحررة عمى األلف مخفػع بالزسة السقجّ 
 السخفػع مخفػع مثمو.

 
 ع بحكسِو وىػ العديُد العميُع " " إفَّ ربَظ َيقزي بيَشي 78سػرة الشسل 27

العديد: القػؼ. العميع: يقزي عغ عمع محيط  (.76بيشيع: بيغ بشي إسخائيل )انطخ اآلية  
 كدقيق.

 
ْل عم 79سػرة الشسل 27  بيِغ "هللِا إنَظ عمى الحقِّ السُ ى " فتػكَّ

 : كال تمتفت إلييع.أؼ 
 

عاَء إذا ولَّػا ُمجِبخيغَ  80سػرة الشسل 27 عَّ الجُّ  " " إنََّظ ال ُتدِسُع الَسػتى وال ُتدِسُع الرُّ
غكال ُتدسع الرعَّ الجعاَء إذا كلَّػا مجبخي   

 .80سػرة الشسل 
 .52سػرة الخـك 

*** 
 الجعاء: الشجاء. 

*** 
 . ال يدسعػف الجعاء سػاء أدبخكا أك لع يجبخكا الرعّ  قج يقاؿ ىشا إفّ 
 ىػ(:516-قاؿ البغػؼ )

 ؟ػاا ال يدسعػف سػاء كّلػا أك لع يػلّ ، كإذا كانػا صسً (َكلَّْػْا ُمْجِبِخيغَ )ما معشى قػلو: 
*** 

(، كلع يحكخ شيًئا في سػرة الش  سل.الساكردؼ أفزل مغ فّدخ ىحه اآلية )في سػرة الخـك
 

 ىػ(:450-قاؿ الساكردؼ )
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عي مؿببًل فقج يفيع اإلشارة كإف لع يدسع كلكغ إذا دُ  ،اجبخً ؿببًل كال مُ مُ "األصّع ال َيدسع الجعاء 
ا فمحلظ صارت حالو مجبخً  ،ا فيػ ال يفيع اإلشارة كال يدسع الرػتجبخً عي مُ فإذا دُ  .الرػت

 "!أسػأ، فحكخه بأسػأ أحػالو
*** 

 ىػ(:538-)كقاؿ الدمخذخؼ 
، ألنو إذا تباعج عغ ىػ تأكيج لحاؿ األصعّ  :؟ قمت(ِإَذا َكلَّْػْا ُمْجِبِخيغَ ) :ما معشى قػلو :فإف قمت"

 ".كاف أبعج عغ إدراؾ صػتو ،اي عشو مجبخً الجاعي بأف يػلّ 
 )نقل ىحا عشو الخازؼ كأبػ حياف، كبلىسا ببل إحالة(!

 ى تفديخه!كما قالو الساكردؼ أفزل، لعميع لع يصمعػا عم
 وهللا أعمع.

*** 
دسع إنظ ال تُ ػا مجبخيغ(. كلع يقل: )الجعاء إذا كلّ  كال الرعّ دسع السػتى إنظ ال تُ لع يقل: )

 (. ػا مجبخيغإذا كلّ  الجعاء كال الرعّ السػتى 
 

مُغ بآياِتشا فيع " وما أنَت بياِدي الُعْسِي عغ ضبللِتيع إْف ُتدِسُع إال َمغ ُيؤ  81سػرة الشسل 27
 ُمْدِمُسػَف " 

(. في اآلية الدابقة تكمع عغ الدسع، كفي ىحه إْف ُتدسع: ما ُتدسع )انطخ اآلية الدابقة 
: إف ائج لآلية الدابقة. كلعل التقجيخ" عع عغ الخؤية، فقػلو في ىحه اآلية: "إف تدسعاآلية تكم

خ إال مغ   (. يؤمغ. لع يقل: )كىع بيا مدمسػف تدسع كإف تبرِّ
فيع مدمسػف: الفاء ليدت عاشفة كال استئشاؼية كسا قاؿ أىل اإلعخاب، أعتقج أنيا رابصة لمجػاب. 

 دسعيع، بخبلؼ السذخكيغ.التقجيخ: إذا أسسعتيع فيع مدمسػف، أؼ يدمسػف بسا تُ 
يفيع مغ اآلية أف الخسػؿ ال يدسع كال ييجؼ إال السدمسيغ السؤمشيغ. كالسقرػد بيع الحيغ 

آمشػا بأف القخآف ال يسكغ أف يكػف إال مغ هللا. فيحه خصػة إيسانية ضخكرية لبلنتفاع أسمسػا ك 
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مغ  بالقخآف. ؼيجب الػصػؿ عقبًل إلى اإليساف بالقخآف، ثع التدميع نقبًل بسا يقػلو هللا في القخآف
 .53سػؼ تخد ىحه اآلية أيزا في  سػرة الخـك  سيسا حػؿ السغيبات. ال تفريبلت،

  
 " وإذا وقَع القػُؿ عمييع أخخْجشا ليع دابًَّة ِمَغ األرِض تكمُِّسيع أفَّ الشاَس  82الشسل سػرة  27

 كاُنػا بآياِتشا ال ُيػقشػَف "
. الجابة: مغ أشخاط الداعة. 85خرت العبارة في اآلية : أؼ القػؿ بالعحاب. كتككقع القػؿ 

الشاس: أغمب الشاس، أك ىع  (.بآياتشاكفي قخاءة: تكّمسيع بأف الشاس. لع يقل: )كانػا ال يػقشػف 
 السذخكػف مشيع.

 
ُب بآياِتشا فيع ُيػزعػَف " 83سػرة الشسل  27  " ويػـَ َنحُذُخ ِمغ كلِّ أمٍة َفػًجا مسَّغ ُيَكحِّ

فػجا مسغ يكحب بآياتشا: ىل جساعة السارَّة السدخعة. : الفػج الفػًجا: جساعة، زمخة. كقيل 
 اتشا. يعشي ىحا جدءا مسغ يكحب بآي

 
 قاؿ لي:

 كيف ربشا بيعسل ـيظ؟
 

 قمت:
 فيست عميظ، ال تكسل!

 ىحا فػج السكحبيغ الكفار. 
 ار.ة فييا مؤمشػف كفييا كفّ ة: )ِمغ(: ىشا تبعيزية. فاألمّ قػلو: مغ كل أمّ 
 ب بآيمتشا: )مسغ(: ِمغ َمغ. )ِمغ(: ىشا بيانية.قػلو: مسغ يكحّ 
" )كانطخ حذخكف ىاىشا لمتبعيس، ألف جسيع السكحبيغ يُ  (غمِ )ليذ ىػ(: "516-قاؿ البغػؼ )

 ىػ أيًزا(.538-الدمخذخؼ 
 .30كحلظ قػلو تعالى: )فاجتشبػا الخجذ ِمغ األكثاف( الحج 
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 درس في الشحػ في آية كاحجة جسعت بيشيسا.
*** 

كقاؿ بعس السفدخيغ )األلػسي كابغ عاشػر(: )ِمغ( ىشا أيًزا يسكغ أف تكػف تبعيزية. 
 )فػًجا(: أؼ أفػاًجا مغ السكّحبيغ مشيع، يتفاكتػف في التكحيب. 

 كىحا السعشى أخفى مغ األكؿ، كاألكؿ أضيخ كأكضح، كلو شاىج آخخ مغ القخآف.
 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 
: إف هللا يدع عس. كمشو قػؿ عثساف رضي هللا عشو( بعزيع عغ ب)ُيسشعػف َكفػُّػف : يُ ُيػزعػف 

 :صاف الحؼ يكّف. كانطخ قػلو تعالى: الدمدمصاف ما ال يدع بالقخآف. الػازعبال
 (.17غ الجغ كاإلنذ كالصيخ فيع يػزعػف" )اآلية كحذخ لدميساف جشػده م" -
 مغ غسػض. كمسةخمػ الت(. كال 19ت ار فيع يػزعػف" )فرمكيـػ يحذخ أعجاء هللا إلى الش" -
 

" حتى إذا جاؤوا قاَؿ أكحَّبتع بآياتي ولع ُتحيصػا بيا عمًسا أمَّاذا كشُتع  84سػرة الشسل 27
 تعسمػَف " 

: كف أف تحيصػا بيا عمًسا. أمَّاذا: أؼ دبتع بآياتي كلع تحيصػا بيا عمًسا: أؼ هللا. أكحقاؿ 
ـْ َماذا. في اآلية تػبيخ لمكفار.  (ُكْشُتْع َتْعَسُمػفَ  ذاأمَّا) "قاؿ الدمخذخؼ: لع تحيصػا: الػاك حالية.ك  أ

ىل كشتع تكحبػف  لع يقل: أّماذا عسمتع. !"لمتبكيت ال غيخ. كذلظ أنيع لع يعسمػا إال التكحيب ،بيا
 بآياتي أـ ماذا كشتع تعسمػف.

 
 "ع بسا ضمُسػا فيع ال َيشِصقػَف " ووقَع القػُؿ عميي 85سػرة الشسل 27

: (. بسا ضمسػا: بسا أشخكػا. ال يشصقػف 82كقع القػؿ عمييع: أؼ بالعحاب )راجع اآلية  
 نقصاع حجتيع، أك النذغاليع بالعحاب.ال
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في ذلَظ آلياٍت " ألع يَخوا أنَّا جعمشا الميَل لَيدكُشػا ؼيِو والشياَر ُمْبِرًخا إفَّ  86سػرة الشسل  27
 لقػـٍ ُيؤمشػَف "

السقابمة (، عجؿ عشو ألجل الفراحة كالتفشغ. كراعى ليبرخكا ؼيو لع يقل: )كالشيار 
: جعمشا الميل مطمًسا ليدكشػا ؼيو، كالشيار (. تقجيخ اآلية384السعشػية دكف المفطية )أنسػذج ص 

خؼ بجاللة ترخفػا ؼيو. كىػ ما يدسى باالحتباؾ، ألنو ححؼ مغ إحجػ الجسمتيغ ما عيًخا لمبر
: بأف ىحه اآليات مغ هللا. فإذا لع يؤمشػا بحلظ لع يشفعيع يؤمشػف آليات: لعبًخا. الجسمة األخخػ. 

 القخآف.
 

" ويػـَ ُيشفُخ في الرػِر فَفِدَع َمغ في الدسػاِت وَمغ في األرِض إال َمغ  87سػرة الشسل  27
 شاَء هللُا وكٌل أتػُه داخخيَغ "

خ فييا و مغ الرػرة، إذا نف: البػؽ إذا نفخ ؼيو خخجػا كخخكج الجير، كأصمالرػر 
(. عجؿ عغ السزارع إلى الساضي تقخيًخا كتحؿيقػًا لػقػع عادت الخكح إلييا. لع يقل: )ؼيفدع

تقبل ماضًيا عمى سبيل الفدع، كليكػف الستػقع كالػاقع، كتشديبًل لمستػقع مشدلة ما كقع، فجعل السد
كغيخ مسكغ في الفعل (، ي )فدعكالساضي مسكغ في الفعل الثان (.3/372السبالغة )البخىاف 

(، كاألكؿ دليل عمى الثاني مغ حيث الدمغ، كالثاني يفيع مشو تأكيج الػقػع. األكؿ )يشفخ
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.

، كفي سػرة 89: استثشاء مجسل، بيانو في اآلية داخخيغ: صاغخيغ. إال مغ شاء هللا 
 .103-101األنبياء 
(، عجؿ عغ المفع إلى السعشى، كراعى رؤكس اآلؼ. فيػ داخًخالع يقل: )ككل أتاه  

محسػؿ (، فيػ 95حسػؿ عمى السعشى، أما قػلو تعالى: "ككمػُّيع آتيو يـػ الؿيامة فخًدا" )مخيع م
أتػه داخخيغ: الػاك حالّية،  ككلّّ  لع يقل: ككميع أتػه داخخيغ. (.2/298عمى المفع )السقتزب 

 ة.داخخيغ: حاؿ، كالجسمة حاليّ 
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" وتخى الجباَؿ َتْحَدُبيا جامجًة وىي َتُسخُّ مخَّ الدحاِب صشَع هللِا الحي  88سػرة الشسل  27
 يٍء إنَُّو خبيٌخ بسا تفعمػَف " أتقَغ كلَّ ش

كتخػ الجباؿ: يـػ يشفخ في الرػر )راجع اآلية الدابقة(. مّخ الدحاب: أؼ سارية بدخعة  
: صشعت صشع هللا، أك مشرػب (، أؼػؿ مصمقمفعالدحاب. صشَع: مشرػب عمى السرجر )

: تفعمػنو. اآلية الدابقة تتعمق بيـػ الؿيامة، فيل عمى اإلغخاء، أؼ: انطخكا صشع هللا. تفعمػف 
" كأنو يفيج أف نيا تتعمق بالجنيا؟ راجع قػلو: "صشع هللا الحؼ أتقغ كل شيءإـ ىحه اآلية تتبعيا، أ

 األمخ في الجنيا.
: إف ىحه اآلية تقخر أف جسيع األجداـ التي تخزع لجاذبية لعمسييقػؿ أىل التفديخ ا 

األرض، مثل الجباؿ كالبحار كالغبلؼ الجػؼ، تذتخؾ مع األرض في دكرتيا اليػمية حػؿ 
 (.573كفي دكرتيا الدشػية حػؿ الذسذ )السشتخب ص  محػرىا،

 
 يػَمئٍح آمشػَف " " َمغ جاَء بالحدشِة فمُو خيٌخ مشيا وىع ِمغ فَدعٍ  89سػرة الشسل  27

ؿيامة : مغ فدع يـػ الف الحدشات. مغ فدٍع يػمئٍح آمشػف : أؼ إف هللا يزاعفمو خيخ مشيا 
آمشػف في الجشة. كفي قخاءة: فدِع يػِمئٍح. لع يقل: )كىػ مغ فدٍع يػمئٍح آمٌغ(. لع يقل: )كىع 

 فدع: فدع كبيخ. (.آمشػف مغ فدِع يػمئحٍ 
 

ُتجدوَف إال ما كشتع  جاَء بالديئِة فُكبَّْت وجػُىيع في الشاِر ىلْ " وَمغ  90سػرة الشسل  27
 تعسمػَف "
ػ مغ العامي الفريح. : إسقاط الذيء عمى كجيو، الصخح، اإللقاء. كىكبت: مغ الكبّ  

: نو. ىل تجدكف إال ما كشتع تعسمػف : تعسمػ كببت اإلناء: قمبتو. الكبكبة: تكخيخ الكب. تعسمػف 
(. ثميا، أؼ الجداء عمى قجر العسل )قارف اآلية الدابقةأف الديئة بس اآلية تفيجمغ دكف زيادة، 

. لع يقل: كمغ جاءكا كجيو في الشار( فكبّ أف الجداء مغ جشذ العسل. لع يقل: ) كسا قج تفيج
فكّبت: (. لع يقل: )كبت كجػىيع في الشار(. لع يقل: )ىل يجدكف إال ما كانػا يعسمػف  بالديئة.
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. الفاء: كاقعة في جػاب الذخط.الجسمة جػاب شخ  التقجيخ:  ط جاـز مقتخف بالفاء في محل جـد
 كجػىيع في الشار كقيل ليع ىل ُتجدكف. فكبْت 

 
ميا ولُو كلُّ شيٍء وُأِمْخُت أْف  91سػرة الشسل 27 " إنَّسا ُأِمْخُت أْف أعبَج ربَّ ىحِه البمجِة الحي حخَّ

 أكػَف ِمَغ السدمسيَغ "
 

كلو أف ىحه البمجة: أؼ هللا. البمجة: مكة، أك ِمشى. كلو كل شيء:  بّ دمحم. رَ ُأِمْخُت: أنا  
 ال اا آمشً جعميا حخمً قاؿ القخشبي: حّخميا: . ، كؼيو قخاءة(لع يقل: )التي حخَّميايفعل كل شيء. 

 ".فييا شجخ )كال ُيقصع( عزجراد فييا صيج، كال يُ فييا أحج، كال يُ ُيطمع  دفظ فييا دـ، كاليُ 
 (. يقل: )كأمخت أف أكػف مدمًسالع 
 

إنَّسا أنا  " وأْف أتمَػ القخآَف فسِغ اىتجى فإنَّسا َييتجي لشفدِو وَمغ َضلَّ فُقلْ  92سػرة الشسل 27
 ِمَغ الُسشِحريَغ "

غ : لو، أؼ ليذ عمي إال الببلأف أتمػ القخآف. لشفدو: لسشفعة نفدو. السشحريغ أؼ: كأمختُ  
 ( كسا في مػاضع أخخػ.عمييا فإنسا يزلّ  يقل: )كمغ ضلّ  كاإلنحار، كؼيو تيجيج. لع

 
 " وُقِل الحسُج هلِل سُيخيكع آياِتِو فَتعخفػَنيا وما ربَُّظ بغافٍل عسَّا تعسمػَف " 93سػرة الشسل 27

 لع يقل: الحسج  الحؼ سيخيكع آياتو.: معجداتو. لع يقل: )فدتعخفػنيا(. آياتو 
 قاؿ لي:

 اآلية، كأف تبيغ لي التخابط بيغ ىحه األجداء الثبلثة فييا:أرجػ أف تفدخ لي ىحه 

 الحسج . -
 سيخيكع آياتو فتعخفػنيا. -
 كما ربظ بغافل عسا تعسمػف. -
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 قمت:

ىحه اآلية ليا أسخار سحخية في نفدي ال أستصيع تفديخىا كنقل مذاعخؼ عشيا، ال سيسا كأف 
لسفدخكف! كقج يؤثخ التفديخ سمًبا عمى خػاتيع الدػر ليا كقع خاص! كمغ التفديخ ما ال يبمغو ا
 جساؿ اآلية! فعميظ بعج التفديخ أف تعػد إلى اآلية كحجىا!

 ليحه اآلية تأثيخ كبيخ في قمب السؤمغ، كلػ لع يفيع معشاىا بجقة!

 وهللا لػ سسع ىحه اآلية كحَجىا مشرٌف رقيُق القمب آلمغ!

 السفدخيغ أف يفدخىا بكتابتو؟ىل يدتصيع أحج القخاء أف يفدخىا برػتو، كأحج 

*** 

 الحسج  عمى قػلو: سُيخيكع آياِتو فتعخفػنيا.

 كقج تكػف مغ باب الحسجلة أكؿ الكبلـ.

سُيخيكع آياِتو فتعخفػنيا: فتعخفػف أف هللا مػجػد، كأف هللا قادر، كأنو سػؼ يحاسبكع عغ 
 أعسالكع.

 جيجكع، لعمكع ترمػف إلى هللا! تأممػا في آيات هللا، في أنفدكع كفي الكػف، كابحلػا

*** 

 فتعخفػنيا: كقج كشتع تشكخكنيا!

 فتعخفػنيا إذا أردتع.
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، أك )قالو الحدغ( لعل السعشى أنو سيخيكع آياتو في اآلخخة فتعخفػنيا عمى ما قاؿ في الجنيا
فتؤمشػا بو، كأف اآلخخة حق فتعسمػا ليا )ىػ ما قالو  حق هللا في الجنيا فتعخفػف أفآياتو سيخيكع 

 مجاىج بترخؼ قميل(!

*** 

أقتخح عمى بعس األدباء مغ ذكؼ األدب العالي أف يختاركا بعس اآليات لكي يفدخكىا قجر 
اإلمكاف تفديًخا بميًغا. فالتفديخ ال يقترخ عمى الكمسات كالجسل كالتخاكيب كما إلى ذلظ. ىشاؾ 

كمساتيا، كلكشيا تحتاج إلى ذكؽ رؼيع في تفديخىا كبياف جساؿ ببلغتيا ككزنيا  آيات كاضحة في
 كإيقاعيا.

 وهللا أعمع.

 آية ختامية لمدػرة فييا تيجيج ككعيج، يبقى أثخه في الشفذ شػيبًل بعج الفخاغ مغ الدػرة. 
***                     
 /سػرة القرز28
 " شدع " 1سػرة القرز 28

 مقصعة في آية مدتقمة يخاد مشيا التحجؼ كاإلعجاز.ثبلثة حخكؼ  
 

 " تمَظ آياُت الكتاِب السبيِغ " 2سػرة القرز 28
 بعيج: ألنو ندؿ مغ الدساء. (.تمظ: لمبعيج. لع يقل: )ىحه آيات الكتاب السبيغ 

 
 " نتمػ عميَظ ِمغ نبأ مػسى وِفخعػَف بالحقِّ لقػـٍ يؤمشػَف " 3سػرة القرز 28

: أما غيخ السؤمشيغ فبل يشتفعػف بيا. لقـػ يؤمشػف: بأف القخآف مغ دمحم. يؤمشػف عميظ: يا  
 بالحق: قرز القخآف حق! هللا. فسغ ال يؤمغ بحلظ ال يشفعو القخآف.
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" إفَّ ِفخعػَف عبل في األرِض وجعَل أىَميا ِشَيًعا َيدتزِعُف شائفًة مشيع  4سػرة القرز 28

 َءىع إنَُّو كاَف ِمَغ السفدجيَغ "ُيحبُِّح أبشاَءىع وَيدتْحيي ندا
: أؼ عبل: تكبخ. األرض: أرض مرخ. شيًعا: فخًقا. أؼ: فخَّقيع: فخِّْؽ َتُدْج. قاؿ الدجؼ 

شائفة بشي إسخائيل. : ىي شائفة (.2/887فّخقيع في األعساؿ القحرة )معاني القخآف لمشحاس 
غيخ أىل الجيغ يقػكف عمى  زعفيا. ىكحا األقػياء مغ: يخاىا ضعيفة، أك يُ يدتزعف شائفة

الزعفاء، كال يقػكف عمى األقػياء، بل يتحالفػف معيع، كلػ عمى باشل، كلػ عمى ضمع، كال 
 لع يقل: إنو كاف فاسًجا. تجرؼ بعج ذلظ حجع الفداد كاإلفداد.

 
يع أئسًة " ونخيُج أْف َنُسغَّ عمى الحيَغ اسُتزِعفػا في األرِض ونجعمَ  5سػرة القرز  28

 ونجعَميُع الػارثيَغ "
كىحا مغ باب رفع معشػيات الزعفاء، فقج َيحكسػف كَيحمُّػف محل األقػياء. يخفعيع هللا  

مغ ضعفاء إلى أئسة! فعمى األقػياء أف يحدبػا حداًبا، كيحدشػا التعامل مع الزعفاء، فزعيف 
، كضعيف اليـػ قػؼ الغج. كعمى الزعفاء أال يقشصػا مغ ر  حسة هللا. أنى األمذ قػؼ اليـػ

 : لحكع السدتبجيغ.خآف. الػارثيغلمزعفاء أف يفيسػا ىحا لػال الق
 

َغ ليع في األرِض وُنخي ِفخعػَف وىاماَف وجش 6سػرة القرز  28 ػَدىسا مشيع ما كاُنػا " ونسكِّ
 يححروَف "

سيسا:  : نقػييع. إنو تسكيغ الزعفاء. كمرصمح التسكيغ انتذخ في عرخنا كالنسكغ ليع 
فخعػف، كىاركف كزيخ مػسى. : كزيخه. فياماف كزيخ غ السخأة. فخعػف: الصاغية. ىامافتسكي

 : يححركنو، يخافػنو، مغ ذىاب السمظ.  يححركف 
 

ـِّ مػسى أْف أْرِضعيِو فإذا ِخْفِت عميِو فألؿيِو في اليعِّ وال  7سػرة القرز  28 " وأوحيشا إلى أ
وه إليِظ   وجاعمػُه ِمَغ السخَسميَغ "تخافي وال تحدني إنَّا رادُّ
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اإليجاز، الشتساليا عمى أمخيغ )أرضعيو، ألؿيو(، كنيَيْيغ )ال  ىحه اآلية مغ معجدات -
(، في (، كخبخيغ متزسشيغ بذارتيغ )راّدكه إليظ، جاعمػه مغ السخسميغتخافي، ال تحدني

 (.427، فتح الخحسغ ص 664التأكيل ص قانػف ل نطع، كأسمذ لفع، كأكجد عبارة )أسي
: إعبلـ في خفاء. كىػ ىشا ليذ كحي رسالة، بل كحي إلياـ. فسغ الستفق الػحي في المغة -

(. 315شدؿ بػحي الخسالة عمى امخأة قط )أنسػذج ص عميو بيغ العمساء أف جبخيل لع ي
سيسا  كىحا ميع اليـػ كذك مغدػ في الججؿ الجائخ حػؿ حق السخأة في السشاصب، كال

ضغ أف السخأة ستتجخأ، بفعل التحخيس الغخبي، عمى السصالبة مشرب رئيذ الجكلة. كال أ
بسشرب الشبػة أك الخسالة، فقج ختست الشبػات كالخساالت، كلع تحع السخأة بشريب مشيا 

 أبًجا.
انية بعج : مفاجأة الجسمة الث": الخصاب لؤلـّ، كؼيو مفاجأةفإذا خفِت عميو فألؿيِو في اليعّ " -

. ثع زاد في شسأنيشتيا فقاؿ: "إنا " الغخؽ كال الزياع"كال تخافياألكلى. ثع شسأنيا فقاؿ: 
! ". عمييا أكاًل أف تمؿيو في اليعّ راّدكه إليِظ". ثع زادىا شسأنيشة فقاؿ: "كجاعمػه مغ السخسميغ

 : الخسل.(. السخسميغنيخ الشيلاليّع أرحع بو مغ الشاس! اليّع: البحخ )
 

اَف ِفخعػَف ليكػَف ليع عجوِّا وَحَدًنا إفَّ ِفخعػَف وىام" فالتقصُو آُؿ  8سػرة القرز  28
 وجشػَدىسا كاُنػا خاشئيَغ " 

ي عشج الكػفييغ، كالـ الريخكرة )أك العاؾبة( عشج : ىي الـ كقاؿ ابغ خالػيو ليكػف: 
: فرار عاؾبة أمخىع إلى ذلظ، ألنيع لع يمتقصػه لكي يكػف عجًكا ليع في البرخييغ. كالتقجيخ

(، بل التقصػه ليكػف 308، تشديو القخآف ص 4/347خىاف ، الب2/468لشكت لمسجاشعي ا) الحاؿ
 (، فكاف عاؾبة أمخه أف كاف عجًكا كحدًنا.  56ليع كلًجا )معاني الحخكؼ ص 

ليذ ىحا غخضيع بالصبع، بل كليذ السعشى أنيع التقصػه ألجل أف يكػف ليع عجًكا،  
ؾبة أك الـ الريخكرة. كلػ كانػا يعمسػف أنو سيريخ : ليريخ ليع عجًكا، فيي الـ العاالسعشى

، كسا : التقصػه لوالتقاشيع إياه يؤكؿ إلى ىحا، قيل: لسا كاف ا ما التقصػه أصبًل. قاؿ الشحاسعجكً 
: إنسا كدبو لييمكو، ىحا محىب الخميل كسيبػيو كمغ ُيخضى قػلو يقاؿ لسغ كدب مااًل فأكبقو
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(. خاشئيغ: تحتسل 2/888لعخب )معاني القخآف لمشحاس في كبلـ امغ الشحػييغ، كىػ كثيخ 
 خاشئيغ: آثسيغ. : خاشئيغ في ىحا االلتقاط، أك خاشئيغ ؼيو كفي غيخه.معشييغ

 
ُت عيٍغ لي ولَظ ال تقتمػُه عدى أْف يشفَعشا أو 9سػرة القرز 28  " وقالِت امخأُة ِفخعػَف ُقخَّ

 نتخَحُه ولًجا وىع ال َيذعخوف "
مغ : بخدىا بالدخكر، مأخػذة مغ القّخ كىػ البخد، أك قخارىا بالدخكر، ُة. قخة عيغ: ُقخَّ ُقخَّتُ  

: أف : ال تقتمو يا فخعػف. أف يشفعشا: خادًما. ال يذعخكف قخَّ في السكاف إذا أقاـ ؼيو. ال تقتمػه
: ال يعمساف بأف األمخ عمى عكذ ما كيع عمى يجيو كفي زمانو. لع يقل: )كىسا ال يذعخاف(ىبل
 السثشى جسع.ػراف. يتر

 
ـِّ مػسى فارغػًا إْف كادْت لُتْبِجي بِو لػال أْف ربْصشا عمى  10سػرة القرز  28 " وأصبَح فؤاُد أ

 قمِبيا لتكػَف ِمَغ السؤمشيَغ " 
(، لسا سسعت بأف 2/888فارغػًا: مغ ذكخ كل شيء إال مػسى )معاني القخآف لمشحاس  

: إنيا كادت. تبجؼ قخاءة: َفِدًعا، مغ الفدع. إْف كادت كفي: مغ اليّع إلى فخعػف! فخعػف التقصو
: ثبتشاىا. كأصمو مغ ربط الفخس، اه، أك ىػ ابشي. ربصشا عمى قمبيا: كا إبشبو: ترخح بو، بقػليا

: السرجقيغ بػعجنا ليا بأنا راّدكه إلييا اـ الربخ كتقػية القمب. السؤمشيغثع استعيخ في إلي
(، تغميًبا لمحكخ عمى لتكػف مغ السؤمشيغ"، كلع يقل: )مغ السؤمشاتغ. قاؿ: "كجاعمػه مغ السخسمي

 األنثى، كسا ىػ معخكؼ في المغة، كمخاعاة لمفاصمة.  
 

يِو ؼَبُرخْت بِو عغ ُجُشٍب وىع ال يذعخوَف " 11سػرة القرز  28  " وقالْت ألختِو ُقرِّ
عغ جانب، أك عغ  ب:برختو. عغ جشُ : أبو عي أثخه، كتعخَّفي خبخه. برخْت : تتبيوقّر  

 .9: نفذ الفاصمة في اآلية ال يعمسػف أنيا أختو. ال يذعخكف  :بعج. ال يذعخكف 
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مشا عميِو الَسخاضَع ِمغ َقْبُل فقالْت ىْل أدلُّكع عمى أىِل بيٍت  12سػرة القرز  28 " وحخَّ
 يكفمػَنُو لكع وىع لُو ناصحػَف "

: مغ السخاضع: جسع مخضعة. مغ قبلُ ع ال تحخيع شخع. حخمشا: التحخيع ىشا تحخيع مش 
: )ىل أدلكع عمى امخأة(. لع يقل: أك مغ قبل رّده إلى أمو. أىل بيت: لع يقلقبل مجيء أمو، 

لسػسى، كيحتسل أف يكػف لفخعػف  " يحتسل أف يكػف "لو :الزسيخ في )كىع ناصحػف لو(.
 (. 2/314)البخىاف 
ميو كسمع؟ ل عشج الشبي صمى هللا ع: مغ كاف أفزالجػزؼ لسغ قاؿ لونطيخه جػاب ابغ  

 : مغ كانت ابشتو تحتو.أبػ بكخ أـ عمّي؟ فقاؿ
كفاشسة بشت الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع كانت زكجة عمّي، كعائذة بشت أبي بكخ  

 (.2/315رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع )البخىاف  كانت زكجة
فاشسة بشت الشبي كانت تحت فيحا ؼيو حدغ تخمز مغ إحخاجات الفخيقيغ الستشازعيغ، ف 

عمّي، كعائذة بشت أبي بكخ كانت تحت الشبي. كىحا التخمز يحتاج إلى سابق تفكيخ، أك إلى 
 ذكاء حاد، كبجيية حاضخة.

" "تحتو :" يسكغ أف يعػد إلى الشبي، أك إلى أبي بكخ، كالزسيخ في"ابشتو :فالزسيخ في 
 يسكغ أف يعػد إلى عمّي، أك إلى أبي بكخ. 

كبيحا فإف اختيار الُسزسخ بجؿ الُسطيخ قج ساعج عمى ىحا التخمز، ففيع كل فخيق ما  
 !و يكػف السدؤكؿ قج كلػَّى كانرخؼيخيج، كريثسا يفيع األمخ عمى كجي

 ىحا األسمػب يشفع الدياسييغ كالجبمػماسييغ كالسفكخيغ كغيخىع. 
 

ِو كي َتَقخَّ عيُشي 13سػرة القرز 28 حٌق ا وال تحدَف ولتعمَع أفَّ وعَج هللِا " فخدْدناه إلى أمِّ
 ولكغَّ أكثَخىع ال يعمسػَف "

كه إليظِ كال تخ: "7ػسى. كي تقخَّ عيشيا. في اآلية : رددنا مرددناه  ". افي كال تحدني إنا رادُّ
ف قخة عيغ لي كلظ". ال كقالت امخأة فخعػ : "9هللا، الػعج الحق. قارف اآلية  ىحا ىػ كعج

: ىحه الجسمة بحاجة ثل عمسيا. كلكغ أكثخىع ال يعمسػف بيع، أك ال يعمسػف م: ما يخاد يعمسػف 
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اآلية  إلى تأمل كبيخ مغ الشاس، بل حتى مغ السدمسيغ أنفديع في ىحا العرخ كفي كل عرخ.
 تبيغ حاؿ األكثخية.

 
ُه واستػى آتيشاُه ُحكًسا وِعمًسا و  14سػرة القرز  28 الُسحدشيَغ كحلَظ َنجدي " ولسَّا بمَغ أشجَّ

" 
كالعقل، كليذ السخاد سغ البمػغ )فيػ : غاية قػتو في الجدع السقرػد: مػسى. بمغ أشجه 

: الشبػة، : اعتجؿ كاكتسل. الحكع كالعمع: لعل السقرػد بالحكعسغ أعمى مغ سغ البمػغ(. استػػ 
تاج الع يحالحكع الجيشي كاألخبلقي، أك الحكع بالسعشى الدياسي. كالحاكع يحتاج إلى عمع، كالع

: كىحا جداء غ يعمع كيخاؼ مغ اتخاذ حكع. نجدؼ (. فيشاؾ مإلى حكع )مػقف ديشي كأخبلقي
 لع يقل: كحلظ نجدؼ. في الجنيا قبل اآلخخة.

 
" ودخَل السجيشَة عمى حيِغ غفمٍة ِمغ أىِميا فػجَج فييا رجميِغ يقتتبلِف  15سػرة القرز  28

ثو الحي ِمغ شيعتِو عمى الحي ِمغ عجوِِّه  فػكَده مػسى ىحا ِمغ شيعتِو وىحا ِمغ عجوِِّه فاستغا
 اِف إنَُّو عجٌو ُمِزلّّ مبيٌغ "فقزى عميِو قاَؿ ىحا ِمغ عسِل الذيص

بعراه : دفعو في صجره، دخل: أؼ مػسى. عمى حيغ: في حيغ. شيعتو: أنراره. ككده 
: يبجك أف مػسى قػؼ جًجا، كلع يكغ يخيج قتمو. ىحا مغ عسل أك بكفِّو. ككده فقزى عميو
الذيصاف، كال يقرج : يقرج عغ قتل الؿبصي. إنو عجك مزل مبيغالذيصاف: اعتحار مغ مػسى 

 ".مغ ُكصف بقػلو: "ىحا مغ عجكه
*** 

 ممحق باآلية:
 

 : ىل كاف ىحا بعج الشبػة أـ قبميا؟فػكده مػسى فقزى عميو
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حيِغ غفمٍة ِمغ أىِميا فػجَج فييا رجميِغ يقتتبلِف ىحا ِمغ شيعتِو كىحا ِمغ  )كدخَل السجيشَة عمى
عجكِِّه فاستغاثو الحؼ ِمغ شيعتِو عمى الحؼ ِمغ عجكِِّه فػكَده مػسى فقزى عميِو قاَؿ ىحا ِمغ 

ُو ىػ قاَؿ ربِّ إنِّي ضمسُت نفدي فاغِفْخ لي فغَفَخ لُو إنَّ . عسِل الذيصاِف إنَُّو عجٌك ُمِزلّّ مبيغٌ 
 .16-15( القرز الغفػُر الخحيعُ 

*** 

أنا أختار أف مػسى قتل الخجل قبل الشبػة، كاعتحر كاستغفخ بعج الشبػة، كلع يكغ يقرج القتل، 
لكغ ضخبة خؽيفة مغ ضخبات مػسى القػؼ أدت إلى قتل ىحا الخجل  الزعيف، كمػسى كاف 

اقحؼيِو في التابػِت فاقِحؼيِو في )، 7قرز قػؼ البشية مشح صغخه: )فألؿيو في اليّع كال تخافي( ال
 . السيع أنو ضخبو بغيخ حق، كقتمو بغيخ قرج.39( شو اليعِّ فمُيْمِقِو اليعُّ بالداحلِ 

 كالجليل مغ القخآف عمى أنو فعل ذلظ قبل الشبػة قػلو:

مشكع لّسا  )كفعمَت فعمتظ التي فعمت كأنت مغ الكافخيغ. قاؿ فعمُتيا إًذا كأنا مغ الزاليغ. ففخرتُ 
. لع يقبل مػسى أف يرفػه 21-19خفتكع فػىب لي ربي حكًسا كجعمشي مغ السخسميغ( الذعخاء 
 بالكفخ، كصف نفدو بالزبلؿ، أؼ بالخصأ في ىحه الشقصة. 

كأختار أف مػسى ضخبو انتراًرا لرجيقو، كليذ انتراًرا لمحق. كليحا اعتحر كتاب ككاف مغ 
، أؼ 17سا أنعسَت عمّي فمغ أكػف ضييًخا لمسجخميغ( القرز أكلي العـد مغ الخسل: )قاؿ رب ب

 بسا أنعست عمي مغ الشبػة لغ أكػف بعج ذلظ معيًشا لمطالسيغ.

 ىحا وهللا أعمع.

*** 
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 اإلثشيغ:

 ىػ1441ذك القعجة  02

 ـ2020حديخاف  22

 

الغفػُر الخحيُع لُو إنَُّو ىػ " قاَؿ ربِّ إنِّي ضمسُت نفدي فاغِفْخ لي فغَفَخ  16سػرة القرز 28
" 

 : بقتل الؿبصي، كلع يكغ يخيج قتمو. ضمست نفدي 
 

 فمْغ أكػَف ضييًخا لمُسجخميَغ " " قاَؿ ربِّ بسا أنعسَت عميَّ  17سػرة القرز  28
فخعػف. لغ أكػف  : مغ تخميرو مغ اليّع، كرّده إلى أمو، كرعايتو مغبسا أنعست عميَّ  

: معيشػًا، ألف السعيغ أك السعاكف يداعج طَمسة. ضييًخاغ أكػف مغ أعػاف ال: لضييًخا لمسجخميغ
صاحبو بجػارحو، كأقػاىا ضيخه، ثع أشمق عمى كل إعانة، كلػ بغيخ الطيخ. فالرالح ال يكػف 
مجخًما كال يعيغ مجخًما، ال يكػف ضالسػًا كال يعيغ ضالًسا. ككثيخ مغ الشاس، في كل عرخ 

بة، ألف الطالسيغ أقػياء. نبلحع أف أكثخ الشاس كمرخ، يسيمػف إلى إعانة الطالسيغ رغبة أ ك ـر
ػًما. نرخة كقمسا تجج شخًرا يشرخ ضعيًفا مطمكأكثخ الجكؿ يرصفػف مع األقػياء الطالسيغ. 

الزعيف تحتاج إلى قػة كجخأة كإيساف بأف هللا يشرخ الزعفاء السطمػميغ، كيعاقب األقػياء 
 الطالسيغ. 

جعمتسػه كراء ضيػركع، كلع تمتفتػا إليو،  :(، أؼ92يخًيا" )ىػد قاؿ تعالى: "كاتخحتسػه كراءكع ض
"، ككمتاىسا مدتسجة مغ الفخؽ بيغ العبارتيغ القخآنيتيغ: "ضييًخا" ك "ضيخًيا كلع تبالػا بو. فبلحع

 الطيخ.
 (. لع يقل: )لغ أكػف 
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باألمِذ " فأصبَح في السجيشِة خائفػًا يتخقَُّب فإذا الحي استشرخُه  18سػرة القرز  28
 مػسى إنََّظ َلَغِػيّّ مبيٌغ "  يدترخُخُو قاَؿ لوُ 

أف يؤخح بجخيخة ما فعل.  : يشتطخ أك يتػقع السكخكه خذيةفأصبح: أؼ مػسى. يتخقب 
 ( باالستغاثة.يدترخخو: يدتغيثو. الرخاخ: الترػيت )رفع الرػت

بلـ ليدت مغ مغ المغة. كال(، مغ الغػاية، ال يا )ُلَغػؼّّ : اقخأ بفتح البلـ، ال بزسّ َلَغػؼّّ  
" دخمت عمييا البلـ لمتأكيج. كمسا يداعج القارغ عمى الخصأ أصل الكمسة، فالكمسة: "غػؼّ 

اءتيا بالزع ىػ كركد الػصف بعجىا: "مبيغ". فيحا الػصف يرمح ألف تقػؿ: )ُلغػؼّّ كقخ 
مػسى أراد  لعل (، كقج يرمح عشج الشاس لؤلكؿ أكثخ. إنظ لغػؼ مبيغ:مبيٌغ(، ك)َغػؼّّ مبيغٌ 

 .("لذيصاف إنَّو عجكّّ ُمِزٌل ُمبيغقاؿ ىحا مغ عسل ا: "15الذيصاف بكبلمو ىحا )راجع اآلية 
 (.حؼ استشرخه باألمذ يدتشرخه ثانية(. لع يقل: )فقاؿ لو مػسىفإذا اللع يقل: ) 

 
أتخيُج أْف " فمسَّا أراَد أْف َيْبِصَر بالحي ىػ عجٌو ليسا قاَؿ يا مػسى  19سػرة القرز  28

ُج أْف تكػَف ِمَغ تقتَمشي كسا قتمَت نفًدا باألمِذ إْف تخيُج إال أْف تكػَف جبَّاًرا في األرِض وما تخي
 الُسرِمحيَغ "

الجّبار: القّتاؿ. عجك ليسا: لسػسى كلو. كالعشف، كسخعة االنتقاـ. : األخح بالقػة البصر 
جباًرا حتى يقتل : ال يكػف اإلنداف خمةبابخة القتل بغيخ حق. كقاؿ عك: آية الجقاؿ الجػني

: جباًرا في األرض مغ (. كأنو أراد أف يقػؿ لو3/223نفديغ بغيخ حق )تفديخ الساكردؼ 
السفدجيغ، أك تخيج أف تكػف مغ السفدجيغ ال مغ السرمحيغ. كإحجػ العبارتيغ ال تغشي عغ 

: كمفة رمح كاف ىشاؾ كمفتافع ياألخخػ، ألف اإلنداف قج ال يرمح، كلكشو ال يفدج، فإذا أفدج كل
 لع يقل: كال تخيج. الفداد، ككمفة فػات اإلصبلح.

 
" وجاَء رجٌل ِمغ أقرا السجيشِة َيدعى قاؿ يا مػسى إفَّ السؤَل يأتسخوَف  20سػرة القرز  28

 ُخْج إنِّي لَظ ِمَغ الشاصحيَغ "بَظ ليقتمػَؾ فاخ
 (.20يدعى" )يذ كفي مػضع آخخ: "كجاء مغ أقرا السجيشة رجل  
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. يدعى: يدخع في السذي. )الخسع عثساني( ل: ىػ مؤمغ آؿ فخعػف. أقرا: أقرىرج 
يقل: لع (. كالسخكة في الحج كالعسخة. لع يقل: )إني مغ الشاصحيغ لظ: الدعي بيغ الرفا كمشو

  إني لظ ناصح.
 :"مغ أقرى السجيشة": ؼيو ثبلثة أكجو 

 صفة لخجل. -
 "."جاء :متعمق بػ -
 (.290آف ص البخىاف في متذابو القخ "يدعى" ) :متعمق بػ -

. يأتسخكف بظ: االسؤل  ، أك كجػه القـػ ركف ؼيظ، يتآمخكف عميظ. االئتسار: : يتذاك لقـػ
: يأمخ ذاكريغ يقبل بعزيع أمخ بعس. كقيل: قبػؿ األمخ، ذلظ أف الستالتذاكر، كأصمو

: يع باألمخ يفعمو. قاؿ أبػ عبيجةيَ بعزيع بعزػًا، يتآمخكف عميظ، ألف السؤتسخ ىػ الحؼ 
: يتآمخكف ؼيظ، القػؿ غمط، كلػ كاف كسا قاؿ لكاف: ىحا يأتسخكف أؼ يتذاكركف. قاؿ الشحاس

: ييّسػف )معاني القخآف ، أؼ يدتأمخ بعزيع بعًزا. ثع قاؿ: كمعشى: يأتسخكف أؼ يتذاكركف ؼيظ
 (. 2/892لمشحاس 

يع يخيجكف أف يتآمخكا عميشا، كأف يسشعػنا مغ اتياميع. إف يخكج األعجاء اليػـ لشطخية السؤامخة، إن
عميشا أف نكذف مؤامخاتيع كنفزحيا كنحبصيا، كلكغ عميشا في السقابل كفي الػقت نفدو أف ال 
نمقي بالمـػ عمييع، بل يجب أف نمقي المـػ عمى أنفدشا، كأفزل شخيقة لسشع مؤامخاتيع كاجتثاثيا 

مػاجيتيع. كعميشا أف نحسي أنفدشا مغ االبتحاؿ كالػباء كالػقػع مغ أصميا ىي تقػية أنفدشا في 
في الفخ السشرػب مغ األعجاء، فيشاؾ اليػـ الكثيخ مشا كمسا تحجث أحج عغ مؤامخة شيخكا في 

 !دكتػهسبلح نطخية السؤامخة، لكي يُ كجيو 
 

شي ِمَغ  21سػرة القرز 28  القػـِ الطالسيَغ "" فخخَج مشيا خائًفا يتخقَُّب قاَؿ ربِّ نجِّ
". الطالسيغ: الكافخيغ : "فأصبح في السجيشة خائًفا يتخقب18سجيشة. في اآلية : مغ المشيا 

عمى القػؼ (. الحع أف مػسى أخح بشرح الشاصح، كاستعاف بالجعاء. استعاف )فخعػف كقػمو
 !بسغ ىػ أقػػ مغ كل قػؼ 
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َو ِتمقاَء َمْجَيغَ  22سػرة القرز  28  شي سػاَء الدبيِل " قاَؿ عدى ربِّي أف َييجيَ  " ولسَّا تػجَّ

: الصخيق الدػؼ القاصج. يبجك أنو تمقاء: جية، نحػ. مجيغ: قخية شعيب. سػاء الدبيل 
عدى أف ييجيشي:  خخج كال يجرؼ إلى أيغ يتػجو، فصمب مغ هللا أف ييجيو إلى مكاف مبلئع.

 أسأؿ هللا أف ييجيشي.
 

ماَء َمْجَيَغ َوجَج عميِو أمًَّة ِمَغ الشاس َيدقػَف ووجَج ِمغ  " ولسَّا وردَ  23سػرة القرز  28
 الخِّعاُء وأبػنا شيٌخ كبيٌخ "  دوِنيُع امخأتيِغ تحوداِف قاَؿ ما خصُبكسا قالتا ال َندقي حتى ُيْرِجرَ 

ساء، ثع استعسل في غيخه اتداًعا. أمة: جساعة : قرج الكرد: أؼ مػسى. أصل الػركد 
(. تحكداف: تسشعاف كجج عشجه أمة: ديغ أك زماف أك مكاف. لع يقل: )أمخ مامغ الشاس يجسعيع 

لساء، أك عغ االختبلط بغشع الغيخ(. كقيل: تحكداف: الشاس عغ غشسيسا، أك غشسيسا عغ ا)
: (. مغ دكنيع2/893ى يفخغ الشاس فتخمػ ليسا البئخ )معاني القخآف لمشحاس ( حتتحبداف )الغشع

، : الخصبةاألمخ الجمل، كمشو: : ما شأنكسا، ما مصمػبكسا. الخصببكساسػاىع، أك خمفيع. ما خص
رخاؼ عغ الساء. في : االنألنيا مغ األمخ السعطع. ُيرِجر: يشرخؼ، يخجع. كأصل الرجكر

الػارادات كالرادرات. كفي قخاءة: َيرجر.  : الػارد كالرادر،ىحه اآلية جاء: كرد، صجر. كمشو
: أؼ نحغ ضعيفات، كالخعاء أقػياء، ال رجر الخعاءندقي حتى يُ  سع راع. ال: جالخعاء كالخعاة

: ىػ شعيب، ال يدتصيع أف ، كال مخالصتيع. كأبػنا شيخ كبيخندتصيع مداحستيع عمى الساء
(. 2/894لذباب، كلحلظ خخجشا نحغ الشداء )معاني القخآف لمشحاس يدقي بشفدو، كيداحع ىؤالء ا

كبلـ السخأتيغ ؼيو دتشا بفارغ الربخ ألنو بحاجة لسداعجة. كقج يكػف السعشى أنو مدّغ يشتطخ عػ 
حث لسػسى عمى مداعجتيسا في الدقي. تفيج اآلية أف ىحا السجتسع مجتسع ذكػرؼ، السخأة ؼيو 

 مدتزعفة.
 : أؼ أغشاميع أك مػاشييع.يدقػف   
 : أؼ غشسيسا.تحكداف  
 : أؼ غشسيسا.: فدقى ليسا24ال ندقي: أؼ غشسشا. كفي اآلية   
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، لتتػفخ العشاية عمى إثبات الفعل لفاعمو، كال يجخميا شػب. كال ييع )...(فححؼ السفعػؿ  
لغخض، بل قج يػىع خبلفو. فمػ إف كاف السدقي غشًسا أك إببًل أك غيخ ذلظ، فإنو خارج عغ ا

ىػ ذكد، بل مغ حيث ىػ ذكد غشع  : تحكداف غشسيسا لخبسا فيع أف الحكد لع يشكخ مغ حيثقيل
 (. 124اإلعجاز ص  )دالئل

 
ا أندلَت إليَّ ِمغ خيٍخ " فدقى ليسا ثع تػلَّى إلى الطلِّ فقاَؿ ربِّ إنِّي ِلس 24سػرة القرز 28

 فقيٌخ "
: شعاـ. كيبجك لع يقل: )إني فقيخ لسا أندلت إلي مغ خيخ(. تػلى: ذىب، انرخؼ. خيخ 

خ في الدكاج مغ إحجػ أف مػسى كاف يعاني مغ حالة صعبة جًجا. كقج يػحي كبلمو بأنو فك
 .، كىػ السعشى اآلخخ لكمسة: خيخىاتيغ الفتاتيغ

 
" فجاءْتُو إحجاىسا تسذي عمى استحياٍء قالْت إفَّ أبي يجعػَؾ لَيْجدَيَظ  25سػرة القرز  28

 أجَخ ما َسقْيَت لشا فمسَّا جاَءُه وقزَّ عميِو الَقَرَز قاَؿ ال َتَخْف َنَجْػَت ِمغ القػـِ الطالسيَغ " 
لسا قّجـ إليو الصعاـ ، ال عمى سبيل األجخ. فقج ركؼ أنو أجاب دعػتيا عمى سبيل البخّ  

( األرض ذـًبا، كال نأخح عمى السعخكؼ بيت ال نبيع ديششا بصبلع )بسلء: إنا أىل امتشع كقاؿ
(. أما في 387ىحه عادتشا مع كل مغ يشدؿ بشا )أنسػذج ص  :أجًخا. فقاؿ لو شعيب عميو الدبلـ

(. كما أكثخ مغ ج صار كل شيء سمعة تباع كتذتخػ )ضاىخة تدميع األشياءىحا فق عرخنا
كلكي يحػلػا  !ائع السعخكؼ إلى تجارات كمعاكضاتيجتيجكف كيجيجكف لكي يحػلػا صش

أسسالي الدائج في عالسشا األعساؿ التي ال أجخ ليا إلى أعساؿ مأجػرة، تحت تأثيخ الشطاـ الخ 
 !السعاصخ
: فمسا جاء مػسى أباىا شعيًبا. نجػت مغ القـػ سى. فمسا جاءهجاءتو: جاءت مػ  

نجشي مغ القـػ الطالسيغ". الطالسيغ: الكافخيغ. ال تخف قاؿ رب : "21: في اآلية الطالسيغ
 : صخت في حسايتشا.نجػت
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 َمِغ استأجخَت القػيُّ األميُغ "" قالت إحجاىسا يا أبِت استأجْخُه إف خيَخ  26سػرة القرز  28
: يا أبي، التاء ليدت بأصل، إنسا ىي عػض عغ ياء الستكمع، كال تجػز إال في أبت يا 

: صفتاف اصة. فمػ قمت: )جاءني أبت( بجؿ )جاءني أبي( لع يجد. القػؼ األميغالشجاء خ
 يذ الجكلة. ركؼ أف أباىا قاؿ ليا: مغ أيغ عخفتِ ميستاف لؤلجيخ، لمعامل أك السػضف أك رئ

إال عذخة. كأما أمانتو فإنو لسا جاء معي  خفعوحجًخا ال ي رفعا قػتو فإنو أمّ  :؟ فقالتقػتو كأمانتو
الصخيق، لئبل َترفِظ الخيح لي )معاني  : كػني خمفي كدّليشي عمىمخرُت بيغ يجيو، فقاؿ لي

: القجرة عمى القػة(. فالقػة ببل أمانة مذكمة، كاألمانة ببل قػة مذكمة. 2/894القخآف لمشحاس 
القػؼ األميغ: عمى لداف بشت شعيب عميو الدبلـ، كفي مػضع آخخ  السصمػب.أداء العسل 

مفدخ بحث سبب  لع أجج أؼّ  .39كإني عميو لقػؼ أميغ( الشسل عمى لداف عفخيت مغ الجغ: )
أقػؿ: اجتسعت القػة كاألمانة في مػسى عميو الدبلـ اجتساًعا قػًيا تقجيع )القػؼ( عمى )األميغ(. 

 ثع فخؽ بيشيسا في التقجيع كالتأخيخ، وهللا أعمع.متداكًيا، فمع يعج 
 

 لع يقل: األميغ القػؼ.
ركعيت الفاصمة مغ دكف تكمف، كعشجؼ تخاعى الفاصمة إما ألف )قػؼ أميغ( أفزل مغ )أميغ 

 قػؼ(، أك لبلستػاء بيشيسا في التقجيع كالتأخيخ، كىسا ىشا مدتػياف.
اجعمشي عمى قاؿ : )األمانة عمى الكفاءةعمى لداف يػسف عميو الدبلـ قجـ  في مػضع آخخ
 . حؽيع: أميغ. 55سػرة يػسف ( ني حؽيع عميعإخدائغ االرض 

 
" قاَؿ إنِّي أريُج أْف ُأنِكَحَظ إحجى ابشتيَّ ىاتيِغ عمى أْف تأُجَخني ثسانَي  27سػرة القرز  28

إْف شاَء هللُا ِمَغ ِحَجٍج فإْف أتَسْسَت َعْذًخا فِسْغ عشِجَؾ وما أريُج أْف أُشقَّ عميَظ ستجُجني 
 الرالحيَغ "

في أجخني: تكػف أجيًخا لي )خه في الدكاج مغ إحجاىسا. ت: خيأنكحظ إحجػ ابشتي ىاتيغ 
الحج في كل سشة. قاؿ بعس : سشة، ألف (، تؤجخني نفدظ. حجج: جسع حجةرعي الغشع
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: أؼ ذ بسيخ، بل ىػ شخط زكاج. مغ عشجؾ: ليالعمساء: ىػ صجاؽ )ميخ(، كقاؿ آخخكف 
 سشػات(. 10سشػات( قابل لمتسجيج )إلى  8عقج إجارة شػيل األجل ) الفخؽ مغ عشجؾ تصػًعا.

: ال في السجة كال في العسل. يبلحع أف رب العسل ال يذق عمى كما أريج أف أشق عميظ 
: فالربلح أمخ مصمػب في رب بسا يدتصيع. ستججني مغ الرالحيغ العامل، أؼ ال يكمفو إال

يع، كال يبالػف العسل أيًزا، كليذ في العامل فقط. فيشاؾ أرباب عسل يسرػف دماء عسال
  !يعيذػف أـ يسػتػف 

 
وهللُا عمى  " قاَؿ ذلَظ بيشي وبيَشَظ أيَّسا األجميِغ قَزْيُت فبل ُعجواَف عميَّ  28سػرة القرز 28

 ما نقػُؿ وكيٌل " 
 8: سا األجميغ: أؼ األجميغالعقج بيشي كبيشظ. أيّ  : ذلظقاؿ: أؼ مػسى. ذلظ بيشي كبيشظ 

لع يقل: )وهللا ككيل عمى  .بصمب الديادة: عميّ  . ال عجكاف10ك  8خ بيغ أنا مخيَّ . أؼ 10أك 
 (.ما نقػؿ

 
" فمسَّا قزى مػسى األجَل وساَر بأىمِو آنَذ ِمغ جانِب الصػِر ناًرا  29سػرة القرز  28

 ِمَغ الشاِر لعمَّكع ترصمػَف " قاَؿ ألىمِو امُكثػا إنِّي آندُت ناًرا لعمِّي آتيُكع مشيا بخبٍخ أو َجْحوةٍ 
آنذ: أبرخ، رأػ، أك أحذ، كجج. الصػر: . 10سشػات أـ  8األجل: لع يحكخ ىل ىػ  

: السقرػد زكجتو كأكالده، بعج أف مزى عمى زكاجيسا ثساني سشػات أك اسع جبل. بأىمو، ألىمو
 عذخ. 
، أك خبخ الشار، أك خبخ الشبػة )انطخ اآلية : خبخ الصخيق، بعج أف ضاعالسقرػد بالخبخ 

لعمكع ترصمػف: : تدتجفئػف. مة. ترصمػف تمتيب فييا الشار، شع : قصعة حصبالتالية(. جحكة
لعمكع تحتاجػف إلييا فترصمػف بيا. فالصقذ قج يقع  أؼ لعمكع بيا ترصمػف. لساذا قاؿ: لعمكع؟

 بارًدا. 
 (.لع يقل: )جحكة(. لع يقل: )جحكة مغ نار 
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ِمغ " فمسَّا أتاىا ُنػدَي ِمغ شاشئ الػاِد األيسِغ في البقعِة السباركِة  30سػرة القرز 28
 نِّي أنا هللُا ربُّ العالسيَغ "الذجخِة أْف يا مػسى إ

"شاشئ". الحع ىشا  :: صفة لػأتاىا: أؼ أتى مػسى الشار. الػاِد: الػادؼ. األيسغ 
 التي كانت ىشاؾ.ئ الػادؼ، ال شاشئ البحخ. الذجخة: : شاشاستخجاـ

 
جافّّ ولَّى ُمْجِبًخا ولع ُيَعقِّْب يا  " وأْف ألِق عراَؾ فمسَّا رآىا تيتدُّ كأنَّيا 31سػرة القرز  28

  َتَخْف إنََّظ ِمَغ اآلمشيَغ "مػسى أْقِبْل وال
. فيحه اآلية يبجك أف أحجاثيا جخت مع سحخة كححًفا لعل في قرة مػسى ىشا اختراًرا 

لخفتيا  : حية خؽيفة، شبيت بالجافغ القخآف. ىشا جاففخعػف، كسا ىػ مبيغ في مػضع آخخ م
، كالذعخاء 107ا. قاؿ تعالى: "فألقى عراه فإذا ىي ثعباف مبيغ" )األعخاؼ كسخعة حخكتي

(. فيي في الحجع ثعباف، كفي الخفة جاف. أك ىي في البجاية جاف كفي الشياية ثعباف، تبجأ 32
 صغيخة ثع تشتفخ. 

ًزا عمى أي 25: كردت في اآلية ، ىخب. لع يعقب: لع يمتفت. ال تخف: انيـدكلى مجبًخا 
بياء حتى األن(. أؼ قيل لو يا مػسى أقبل. لع يقل: )إنظ آمغٌ  :عيب. يا مػسى أقبللداف ش

  اء!يخافػف. كمػسى كاف مغ األقػي
 

" اسُمْظ يجَؾ في جيبَظ َتخخْج بيزاَء ِمغ غيِخ ُسػٍء واضُسْع إليَظ  32سػرة القرز  28
 إنَّيع كاُنػا قػًما فاسقيَغ "  وَممئوِ  َجشاَحَظ ِمَغ الخَّْىِب فحاِنَظ ُبخىاناِف ِمغ ربَِّظ إلى ِفخعػفَ 

فتحة قسيرظ حيث يجخل الخأس. سػء: مخض )بَخص، بياؽ(.  :اسمظ: أدخل. جيبظ 
: ؾ في جيبظ غيخ بيزاء تخخج بيزاء. جشاحظ: اسمظ يجاسمظ يجؾ في جيبظ تخخج بيزاء
خىب: يحىب ـبة، الخػؼ. اضسع جشاحظ مغ ال: الخ الخىب يجؾ. اليج لئلنداف كالجشاح لمصائخ.

ا، كالكاؼ : ذا اسع إشارة لمسفخد السحكخ، ذاف اسع إشارة لمسثشى السحكخ رفعً عشظ الخىب. ذانظ
الجليل القاشع، أككج  الحجة الػاضحة، : السعجدة،كاؼ الخصاب. فكأنو قاؿ: فيحاف. البخىاف

 ما يقتزي الرجؽ ال محالة. األدلة، كىػ 
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 سألتو أيغ البخىاناف؟
 فقاؿ: 

 األكؿ: اسمْظ يجؾ. 
 كالثاني: اضسْع جشاحظ مغ الخْىب.

. كالرػاب أف الثاني ، أك لبلثشيغ مًعاقمت: األكؿ صحيح. لكغ الثاني الحؼ ذكختو تابع لؤلكؿ
 البخىاناف: العرا، كاليج. في اآلية الدابقة: ألِق عراؾ.ىػ 

 لع يقل: إنيع كانػا فاسقيغ.: كافخيغ خارجيغ عغ الصاعة. فاسقيغ
 

 يع َنْفًدا فأخاُؼ أْف يقتمػِف "" قاَؿ ربِّ إنِّي قتمُت مش 33سػرة القرز 28
شو قاؿ ىحا عشجما شمب م غ مػاضع أخخػ مغ القخآف يتزح أنوىيشا اخترار أيًزا. فس 

بيا. لع يقل:  : يقتمػني(. يقتمػفِ 15ربو أف يحىب إلى فخعػف. نفًدا: كىػ الؿبصي )راجع اآلية 
 حتى األنبياء يخافػف، كمػسى مغ األقػياء!(. )قتمت مشيع شخًرا( أك )رجبلً 

 
قُّ  34سػرة القرز  28 شي إنِّي " وأخي ىاروُف ىػ أفرُح مشي ِلداًنا فأْرِسْمو َمِعَي ِرْدًءا ُيَرجِّ

بػِف "  أخاُؼ أْف ُيكحِّ
 عمع مشي في ىحا؟مغ يقػؿ اليـػ مغ السذايخ: فبلف أفرح مشي لداًنا؟ أك أ 

 كل كاحج مشيع: رب أسألظ نفدي!

بػفِ ردًءا بػني. انطخ كيف أف مػسى، كىػ نبي، كيف يعتخؼ بشػاقرو، ككيف : عػًنا. يكحِّ : يكحِّ
يخشح غيخه لسياـ ال يجيجىا ىػ، يفعل ذلظ بكل تػاضع كشفاؼية كصجؽ. ىحا أمخ نادر في 

ييسو  و االستئثار بالدمصة، بلتو. ال ييسّ ميسّ  و الشجاح فيو نفدو، بل ييسّ الشاس جًجا. ال تيسّ 
ْقشي( يرجِّ : )"أرِسْمو". كفي قخاءة :: بالخفع، كالجسمة حاؿ مغ ضسيخالشجاح في الدمصة. يرجُقشي

بالجـد جػاب الصمب. لع يقل: )ىػ أقػػ مشي جدًسا(. مغ مػاضع أخخػ يتبيغ أنو قاؿ: "أفرح 
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أقجر مشو عمى ىحه ػف كمحاكرتو كمشاضختو، فياركف " ألف السصمػب الحىاب إلى فخعمشي لداًنا
 : أؼ يرجقشي ىػ إذا كحبػني ىع. أتقػػ بو عمى تكحيبيع.السيسة. يرجقشي

 ".ية الدابقة: "أخاؼ أف َيقتمػفِ في اآل -
بػفِ : "في اآلية الحالية -  ".أخاؼ أف ُيكحِّ

 حتى األنبياء يخافػف.
 

بأخيَظ ونجعُل لكسا ُسمصاًنا فبل َيِرمػَف إليكسا " قاؿ سشُذجُّ َعُزَجَؾ  35سػرة القرز  28
 تسا وَمِغ اتَّبعكسا الغالبػَف "بآياِتشا أن
ج: السعيغ. السعاضجة: السعاكنة. : سشقػيظ، سشعيشظ. كمغ معشى العزسشذج عزجؾ 

: أعشتو. (، أؼ: أعػاًنا. عزجتو51قاؿ تعالى: "كما كشت متخح السزميغ عزًجا" )الكيف 
 : قصعيا.: عزج الذجخةعزجه بقصع كغيخه. كمشوتو : أصبت كعزج

 
مبة : غ"سشذج"، بجكف تكخار الديغ. سمصاًنا :لع يقل: )كسشجعل(. نجعل: معصػؼ عمى 

أنتسا )لع يقل:  أنتسا كمغ اتبعكسا الغالباف(.عمى عجككسا. لع يقل: )فمغ يرمػا إليكسا(. لع يقل: )
 (. نتسا الغالباف كمغ اتبعكساأ)لع يقل: . (الغالبػف أنتع كمغ اتبعكسا بآياتشا 

 :بآياتشا: بسعجداتشا. تقجيخ الكبلـ
 سشعاف بآياتشا.: تُ فبل يرمػف إليكسا بآياتشا، أؼ -
 أك: بآياتشا أنتسا كمغ اتبعكسا الغالبػف.  -

" ترمح لكل مغ الجسمتيغ الدابقة كالبلحقة، كلكمتييسا مًعا، أؼ إف ىحه الكمسة فكمسة "بآياتشا
(، فإذا كقف القارغ عمى أحج السػضعيغ لع اف. كىحا ما يدسى بػ )تعانق الػقفعيا الجسمتتتشاز 

 :مى اآلخخ. انطخ أيًزا قػلو تعالىيرح أف يقف ع
 
 (.(، أؼ: )ال ريب ؼيو(، )ؼيو ىجػ2قيغ" )البقخة ذلظ الكتاب ال ريب ؼيو ىجػ لمست" -
 (.لكع(، )لكع فييا(، أؼ: )خمقيا 5نعاـ خمقيا لكع فييا دؼء كمشافع" )الشحل كاأل" -
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" فمسَّا جاَءىع مػسى بآياِتشا بيشاٍت قاُلػا ما ىحا إال سحٌخ ُمفتًخى وما  36سػرة القرز  28
 ْعشا بيحا في آباِئشا األوليَغ "سسِ 

دىع : ليذ مقرػدىع ىشا انقبلب العرا ثعباًنا. إنسا مقرػ آياتشا: في الكتاب. سحخ 
: أؾبح الكحب، شدبو إلى هللا افتخاًء. االفتخاءمختمق، ت: مكحكب، كصف كبلـ هللا بالدحخ. مفتخػ 

(. 3/268عسجة الحفاظ حب مخالفة ما في الػاقع مصمًقا )أك الكحب الستعسج عشج مغ يخػ أف الك
 : آبائشا كأججادنا الدابقيغ. إنيع يتبعػنيع كلػ كانػا خاشئيغ!آبائشا األكليغ

 
" وقاَؿ مػسى ربِّي أعمُع بَسغ جاَء بالُيَجى ِمغ عشِجِه وَمغ تكػُف لُو  37سػرة القرز 28

 إنَُّو ال ُيْفِمُح الطالسػَف " عاؾبُة الجاِر 
في الجنيا كاآلخخة. عاؾبة  : الجارأعمع بسغ جاء باليجػ مغ عشجه: أعمع بسػسى. الجار 

إنكع ال ـ أنتع. الطالسػف: الكافخكف. لع يقل: ): نحغ أ. كمغ تكػف لو عاؾبة الجار: الجشةالجار
ىحه الصخيقة التي اتبعيا مػسى في الكبلـ ال يتبيغ التقجيخ: كبسغ لو عاؾبة الجار. (. تفمحػف 

فييا َمغ السحق كَمغ السبصل، َمغ السؤمغ كَمغ الكافخ، فيي شخيقة مغ شخؽ الججؿ فييا تمصف 
  بالخرع.

 
ِفخعػُف يا أيُّيا السؤُل ما عمسُت لكع ِمغ إلٍو غيخي فأوقْج لي يا " وقاَؿ  38سػرة القرز  28

 نِّي ألضشُُّو ِمَغ الكاذبيَغ " ىاماُف عمى الصيِغ فاجعْل لي َصْخًحا لعمِّي أشَّمُع إلى إلِو مػسى وإ
في عرخنا ىحا يػجج فخاعشة مغ أمثاؿ فخعػف ىحا، أك مغ الستذبييغ بو، سػاء كاف ذلظ  

غخبية أك في بمجاف العالع الثالث، حيث االستبجاد كالتألو كالتعاضع، الطاىخ مشو في البمجاف ال
كالخفي. فكأنيع يبحثػف عغ أسساء هللا كصفاتو، ليرفػا بيا أنفديع، عمى ألدشة بعس السختدقة 

 كمحتخفي السجيح كالججل كاإلسفاؼ. كلػال رضاىع بيا ما سكتػا عشيا.
. أكقج عمى ا  دتخجمو في بشاء : يخيج صشع اآلجّخ الحؼ سيلصيغالسؤل: أشخاؼ القـػ

: (. صخًحا2/896بمغشي أنو أكؿ مغ صشع اآلجّخ )معاني القخآف لمشحاس : الرخح. قاؿ قتادة
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: فعل ما فعل كقاؿ ما قاؿ عمى لعمي أشمع إلى إلو مػسى أّشمع: أْشمع، أصعج. عالًيا. قرًخا
: صيع أحج مغ قـػ فخعػف أف يقػؿ لوىل يدت سبيل الدخخية كاالستيداء، أك عمى سبيل التيخيج.

ي؟ كلساذا قاؿ: ألضشو؟ لساذا قاؿ: لعمّ لع يقل: أريج أف أّشمع إلى إلو مػسى. ما ىحا التيخيج! 
لعمو يتطاىخ كيتجسل أماـ الشاس بالعمع كالتػاضع! القػؿ عشج ىؤالء شيء، كالفعل شيء آخخ 

 مختمف تساًما!
 كإني ألضشو كاذًبا(.لع يقل: )

 
 ممحق باآلية:

 ىل ذكخ القخآف نساذج مغ أىل الربلح في الحكع كالساؿ؟

 قاؿ:

 ذكخ القخآف نسػذًجا لخجل الحكع السدتبج كىػ فخعػف. 

 كنسػذًجا لخجل الثخاء الفاحر كىػ قاركف.

 فخعػف: 

 .38)ما عمسُت لكع ِمغ إلٍو غيخؼ( القرز 

 .24)أنا ربكُع األعمى( الشازعات 

 قاركف: 

 .76ِمغ الكشػز ما إّف مفاتحو َلتشػُء بالُعربة أكلي القػة( القرز )كآتيشاه 

 الدؤاؿ:

 ىل ذكخ القخآف نساذج مقابمة ألىل الربلح مغ غيخ األنبياء؟
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*** 

 قمت:

 شالػت: 

)كقاؿ ليع نبّييع إّف هللا قج بعث لكع شالػت ممًكا ... إف هللا اصصفاه عميكع كزاده بدصة في 
 . 247العمع كالجدع( البقخة 

 

 ذك القخنيغ: 

 .84)إنا مكّشا لو في األرض( الكيف 

 

 بمؿيذ:

 .32)أفتػني في أمخؼ ما كشت قاشعة أمًخا حتى َتذيجكف( الشسل 

 .44سميساف  رّب العالسيغ( الشسل )إني ضمسُت نفدي كأسمسُت مع 

 

 عديد مرخ:

 .56)كقاؿ السمُظ ائتػني بو أستخِمْرو لشفدي( يػسف 

*** 
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 كسا ذكخ القخآف مذايخ مغ أىل الربلح:

 لقساف:

 .12)كلقج آتيشا لقساف الحكسة( لقساف 

 رجل:

 .20)رجل مغ أقرى السجيشة يدعى( يذ 

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441شعباف  16

 ـ2020نيداف  09

 
" واستكبَخ ىػ وجشػُدُه في األرِض بغيِخ الحقِّ وضشُّػا أنَّيع إليشا ال  39سػرة القرز 28

 َيخجعػَف " 
لتأكيج " مغ باب ا"بغيخ الحق :ليذ ىشاؾ استكبار بحق. قػلوكاستكبخ: أؼ فخعػف.  

ليذ ىشاؾ استكبار بحق. مغ أسساء هللا أك صفاتو: الستكبخ. لكغ ىل ىحه الرفة  كزيادة البياف.
تكبخيغ )انطخ مقالي الستكبخ صفة  بسعشى السذاكمة، أؼ الستكبخ عمى الس بسعشاىا عشج الشاس؟

أك في السجمج الدابع مغ كتابي: مغ نكت القخآف، سػرة الحذخ  في السجكنة عغ ىحه الرفة
ال يخجعػف: لمحداب كالجداء. لع  إلًيا، أؼ يتكبخ بحق!يتكبخ كيخػ نفدو  كفخعػف كاف .(23

ضشػا: قج تكػف عمى بابيا: غمب عمى ضشيع، كقج تكػف  (.يقل: )كضشػا أنيع ال يخجعػف إليشا
 بسعشى: أيقشػا.
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الطالسيَغ ْخ كيَف كاَف عاؾبُة " فأخحناُه وجشػَدُه فشبْحناىع في اليعِّ فانطُ  40سػرة القرز  28

" 
. نبح: شخح، رمى، ألقى. السشبػذ: السعدكؿ. انتبح: اعتدؿ، ، عاقبشاهأخحناه: أخحنا فخعػف  

انت(. كتشحى. اليع: البحخ. لع يقل: )كانت(. كيف كاف عاؾبة: ىكحا في جسيع القخآف، لع تخد )
عميو فألؿيو  فإذا خفت: "7اليع: تحكخ اآلية عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكيخ. 

ي اليع، مػسى ". مػسى ألقي في اليع، كفخعػف ألقي فخافي كال تحدني إنا راّدكه إليظِ في اليع كال ت
 !رجع كفخعػف لع يخجع

 
 " وجعمشاىع أئسًة َيْجعػف إلى الشاِر ويػـَ الؿيامِة ال ُيشرخوَف " 41سػرة القرز  28

لو كأفعالو : الستبع في أقػااإلماـ ، لعميا سخخية!السقرػد ىشا: أئسة ضبلؿ: أئسة 
(. "كجعمشاىع أئسة ييجكف بأمخنا" 12كأحػالو. في مػضع آخخ: "فقاتمػا أئسة الكفخ" )التػبة 

: إلى : )لغ يشرخكا(. يجعػف إلى الشاراؾ أئسة صبلح كأئسة فداد. لع يقل(، فيش73)األنبياء 
 عسل أىل الشار، أك إلى ما يػجب الشار.

 
 " وأتَبْعشاىع في ىحِه الجنيا لعشًة ويػـَ الؿيامِة ىع ِمَغ الَسْقبػحيَغ " 42سػرة القرز  28

: ما ـ بحاؿ مشكخة كصفة ذميسة. القبيح: السػسػ خًدا مغ الخحسة، ىبلًكا. السقبػح: شلعشة 
 يشبػ عشو البرخ مغ األعياف، كالشفذ مغ األعساؿ كاألحػاؿ. 

 
َب ِمغ بعِج ما أىمكشا القخوَف األولى برائَخ " ولقج آتيشا مػسى الكتا 43سػرة القرز  28

خوَف "لمشاِس وى  ًجى ورحسًة لعمَّيع يتحكَّ
: ؾ أنيا كانت ضالسة. برائخ لمشاس: األمع الساضية، كيفيع مغ اإلىبلالقخكف األكلى 

برائَخ لمشاس. لع يقل ىشا: )برائَخ كىًجػ  : آتبشا مػسى الكتابَ تشػيًخا ليع كتبريًخا. التقجيخ



1498 

 

(. مغ آمغ بأف ىحا الكتاب ال يسكغ أف يكػف إال مغ هللا فيػ يشتفع بو، كمغ كرحسة لقـػ يؤمشػف 
 لعّميع يتحّكخكف: فميدألػا هللا التحكخ. لع يؤمغ فمغ يشتفع بو.

  
ألمَخ وما كشَت ِمَغ " وما كشَت بجانِب الغخبيِّ إذ قزيشا إلى مػسى ا 44سػرة القرز  28

 الذاىجيَغ "
الرفة عغ  : بجانب الجبل الغخبي، أؼ أغشى ذكخانب الغخبيبجيا دمحم. كما كشت:  

ة في حكع االسع. كفي اآلية بعجىا: "كما كشت ثاكًيا في أىل مجيغ"، السػصػؼ، أك ىي صف
: أؼ الشبػة كالخسالة. السقرػد مغ اآلية ". قزيشا إلى مػسى األمخ"كما كشت بجانب الصػر

: كما ية، كلػال ذلظ ما عخفيا. التقجيخكسمع بالسغيبات الساض إخبار الشبي دمحم صمى هللا عميو
كإذ قزيشا إلى مػسى األمخ ما كشت بي، كما كشت مغ الذاىجيغ. لع يقل: )كشت بجانب الغخ 

 (.جانب الغخبي كما كشت مغ الذاىجيغب
 

ي أىل " ولكشَّا أنذأنا قخوًنا فتصاوَؿ عمييُع الُعُسُخ وما كشَت ثاوًيا ف 45سػرة القرز  28
 ياِتشا ولكشَّا كشَّا مخِسميَغ "َمْجَيَغ تتمػ عمييع آ

تصاكؿ عمييع : عمى القخكف. : أمًسا. عمييعأنذأنا: خمقشا )بيشظ كبيغ مػسى(. قخكًنا 
: دػا الجيغ كبجلػا كغيخكا. ثاكًيا: مؿيًسا. أىل مجيغ: أىل شعيب. ثػػ في السكاف: أؼ نالعسخ

: ثػػ: مكاف اإلقامة. أكـخ مثػاه: أكـخ مقامو. تتمػ عمييع آياتشاتقخار. السأقاـ، أك أقاـ مع االس
شا التي أخبخناؾ بيا. تتمػ تتمػ عمى مذخكي قخير آياتشا التي شاىجتيا بشفدظ، بل تخبخىع بآيات

: قج يفيع أف الزسيخ يعػد عمى أىل مجيغ، مسا يديج في غسػض اآلية. ىشا دخمت قرة عمييع
مخسميغ: التقجيخ: كشا لظ مخسميغ.  ".عخضًيا، بجامع: "ما كشتى قرة مػسى دخػاًل شعيب عم

 لظ لشخبخؾ ىحه األخبار عغ مػسى كشعيب، لتخبخىا بجكرؾ إلى مذخكي قخير.
 (. 3/311ادة حخفيغ في األكؿ عمى الثاني )اإلتقاف " : جشاس، بدي"لكشا"، "كشا 

 (.لع يقل: )كلكغ كشا مخِسميغ
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بجانِب الصػِر إْذ نادْيشا ولكْغ رحسًة ِمغ ربَِّظ لُتشِحَر قػًما ما " وما كشَت  46سػرة القرز 28
خوَف "  أتاىع ِمغ نحيٍخ ِمغ قبِمَظ لعمَّيع يتحكَّ

 
. إذ ناديشا: مػسى. كلكغ 46 – 44يات الثبلثة : كرد ذكخىا أربع مخات في اآلما كشت 

: ىع مذخكػ قخير. نحيخ ًما:: كلكغ أكحيشا ذلظ إليظ رحسة مغ ربظ. قػ رحسة مغ ربظ: التقجيخ
: كردت ىشا في مذخكي بالعحاب إذا لع يؤمشػا. يتحكخكف: يؤمشػف. لعميع يتحكخكف  رسػؿ يشحرىع

 (.في قرة مػسى. لع يقل: )نحيٍخ قبَمظَ  43خخ اآلية قخير، ككردت أيًزا في آ
 

مْت أيجيِيع ؼيقػُلػا  47سػرة القرز 28 ربَّشا لػال أرسمَت " ولػال أْف تريَبيع مريبٌة بسا قجَّ
 ياِتَظ ونكػَف ِمَغ السؤمشيَغ " إليشا رسػاًل فشتَّبَع آ

تخكيب اآلية ؼيو صعػبة. لكغ السعشى أف هللا ال يخيج أف يريبيع بسريبة، ألجل ما  
ًً يشحرىع، كيقصع حجتيع. فمػ لع يخسل إلييع  قجمػا مغ أعساؿ سيئة، قبل أف يخسل إلييع رسػاًل

: لػال أف يقػلػا تبعشا آياتظ كآمشا بيا. التقجيخا لع تخسل إليشا رسػاًل، لػ فعمت ال: لساذارسػاًل لقالػ 
"، كلكغ ففي اآلية تقجيع كتأخيخ في حق "لػال ربشا لػال أرسمت إليشا رسػاًل إذا أصابتيع مريبة.

 (.كنؤمغ فشتبع آياتظث التختيب الدمشي لمػقػع. لع يقل: )ليذ فييا تقجيع كتأخيخ مغ حي
: . لػال، أك: لعاجمشاىع بالعقػبةلػال: األكلى جػابيا مححكؼ تقجيخه: ما أرسمشا رسػاًل إلييع 

: لػال أف يقػلػا ربشا لػال أرسمت التقجيخ ، ال تحتاج إلى جػاب.: ىبلّ الثانية لمتحزيس بسعشى
كردت أيًزا في  ".ترمح درًسا مغ دركس العخبية في "لػال... حيغ تريبيع مريبة. ىحه اآلية 

 اآلية التالية.
 

" فمسَّا جاَءىع الحقُّ ِمغ عشِجنا قالػا لػال أوتي ِمْثَل ما أوتَي مػسى  48سػرة القرز  28
 خا وقاُلػا إنَّا بكٍل كافخوَف "أَولْع يكُفخوا بسا أوتي ُمػسى ِمغ قبُل قالػا ِسْحَخاِف تطاىَ 

لػال أكتي دمحم مثل ما أكتي ع يقل: )الحق: دمحم. مغ عشجنا: بالقخآف. أكتي: دمحم. ل 
: الحيغ كفخكا بسحسج ليدػا ىع الحيغ كفخكا أكتي مػسى مغ قبل(. أكلع يكفخكا بسا مػسى
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بسػسى، كلكغ يبجك أف الكفخ ممة كاحجة، فيع سيكػنػف مثل غيخىع مغ الكفار الحيغ سبقػىع، 
ى، فالكفخ كاحج كإف لع كالتجارب كالقرز تجؿ عمى ذلظ. فسغ كفخ بسحسج مثل مغ كفخ بسػس

يكغ الكافخ كاحًجا. فسحسج نبي كرسػؿ، كمػسى نبي كرسػؿ، ككبلىسا مخسل مغ هللا. كقج يكػف 
السعشى أف كفار قخير كفخكا بسا أكتي دمحم كبسا أكتي مػسى، كىػ ما تجؿ عميو بؿية اآلية. 

ىحا التشاقس؟! ا بسػسى، ما فكيف يصمبػف أف يؤتى دمحم مثل ما أكتي مػسى، كىع قج كفخك 
في قخاءة: ساحخاف: . ك ، كربسا يكػف السعشى: تذابيا: تعاكناسحخاف: التػراة كالقخآف. تطاىخا

" لشفي المبذ، ليفيع أنو شيسا، بكٍل مغ ىحيغ الدحخيغ. كخر: "قالػا: بكٍل ممػسى ودمحم. بكلٍ 
 بسا أكتي مػسى مغ قبل".كلع يكفخكا أبعج الجسمة االعتخاضية: "سيسا  قػليع، كليذ قػؿ هللا، كال
(. قالػا: ذكخت ثبلث مخات. لع يقل: )إنا بكّل مشيسا كافخكف(. لع يقل:  لع يقل: )إنا كافخكف بكلٍّ

 (.سى قبلبسا أكتي مػ لع يقل: ) )إنا بكمييسا كافخكف(.
 

ادقيَغ " ُقْل فأُتػا بكتاٍب ِمغ عشِج هللِا ىػ أىَجى مشيسا أتَِّبْعُو إْف كشُتع ص 49سػرة القرز 28
" 

: مغ التػراة كالقخآف. كىػ أمخ تعجيد، ال أمخ حؿيقي، ألنو ال يػجج مشيساقل: يا دمحم.  
 (.جػ مشيسافأتػا بكتاب ىػ أىفي ادعائيع بأنيسا سحخاف. لع يقل: )أىجػ مشيسا، كىع كاذبػف 

 
أضلُّ مسَِّغ " فإْف لع يدتجيبػا لَظ فاعمْع أنَّسا يتَّبعػَف أىػاَءىع وَمغ  50سػرة القرز  28

  ال َييجي القػـَ الطالسيَغ "اتَّبَع ىػاُه بغيِخ ُىًجى ِمَغ هللِا إفَّ هللاَ 
: كلغ يدتجيبػا. فاليػػ ىػ السانع مغ اتباع الػحي. كتجؿ اآلية عمى فإف لع يدتجيبػا لظ 

. كؿ ضاّؿ، كاآلخخ ميتجأف ىشاؾ فخقػًا عطيًسا بيغ مغ يتبع اليػػ كبيغ مغ يتبع الػحي. فاأل
: اتبع ىػاه، كلع يتبع ػاء. اتبع ىػاه بغيخ ىجػ مغ هللا: الكافخيغ، ألنيع أصحاب أىالطالسيغ

. فقػلو: "بغيخ ىجػ أحلَّ اتباع اليػػ محل ىجػ هللا اتبع اليػػ، كآثخه عمى ىجػ هللا.ىجػ هللا. 
مغ السسكغ " لبياف البجيل الحؼ استغشى عشو، كفزل عميو اليػػ! ال يفيع مغ اآلية أف مغ هللا

فاعمع أنيع يتبعػف  أف يجعل ىػاه ىجػ هللا. لع يقل: )أف يتبع ىػاه بيجػ مغ هللا، الميع إال
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يقل: )كمغ أضل مسغ يتبع ىػاه(. لع  (. لعأىػاءىع(. لع يقل: )فاعمع أنيع إنسا يتبعػف أىػاءىع
الكمفة األكلى:  :ل كمفتيغمغ اتبع اليػػ كتخؾ اليجػ تحسّ  (.يقل: )إف هللا ال ييجؼ الطالسيغ

 اتباع اليػػ.، كالكمفة الثانية: كمفة كمفة فػات اليجػ
 

مشا لي 51سػرة القرز  28 خوَف " " ولقج وصَّ  ُع القػَؿ لعمَّيع يتحكَّ
مشا ليع القػؿَ    لع يقل: كّصمشا إلييع.شاه بعزو إثخ بعس، مشجًسا. : ندلكصَّ

 يتحكخكف: فميدألػا هللا اإليساف.لعّميع القػؿ: القخآف. يتحكخكف: يتعطػف، يؤمشػف. 
  .51ك  46ك  43: كردت في اآليات لعميع يتحكخكف 

 
 تاَب ِمغ قبمِو ىع بِو مؤمشػَف "" الحيَغ آتيشاىُع الك 52سػرة القرز 28

الحيغ:  : بالقخآف. ىع مدمسػ أىل الكتاب.َقبل القخآف، أك مغ قبل دمحم. بو: مغ مغ َقبمو 
 مبتجأ مخفػع.

 
ا كشَّا ِمغ قبمِو " وإذا ُيتمى عمييع قاُلػا آمشَّا بِو إنَُّو الحقُّ ِمغ ربِّشا إنَّ  53القرز سػرة 28

 مدمسيَغ "
ى الحيغ آتيشاىع الكتاب. آمشا بو: آمشا بالقخآف. مغ قبمو: مغ : عميتمى: أؼ القخآف. عمييع 

غ مغ قبل بأنو الحق، : بسعشى أف الجيغ عشج هللا اإلسبلـ، أك بسعشى مدمسيقبل القخآف. مدمسيغ
 كشا مغ قبمو مدمسيغ: فمساذا ال نكػف مغ بعجه مدمسيغ؟!كبأنو سيشدؿ مغ عشج هللا. 

 (.مدمسيغ(. لع يقل: )إنا كشا مدمسيغ مغ قبموإنا كشا قبمو لع يقل: )
 

تيِغ بسا صبُخوا وَيجرؤوَف بالحدشِة الد 54سػرة القرز  28 يئَة " أولئَظ ُيؤَتػَف أجَخىع مخَّ
 ومسَّا رزْقشاىع ُيشفقػَف "

مخة إليسانيع بالقخآف. بسا : مخة إليسانيع بكتابيع، ك أكلئظ: مدمسػ أىل الكتاب. مختيغ 
ع عمى ما لحق بيع مغ أذػ. يجرؤكف: يجفعػف. الحدشة: الكمسة الصيبة. : بدبب صبخىصبخكا
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. لع يقل: )كيشفقػف كمسة القبيحة مغ سب كشتع. لع يقل: )كيجرؤكف الديئة بالحدشة(: الالديئة
 (.  مسا رزقشاىع

 
" وإذا سِسعػا المغَػ أعخُضػا عشُو وقاُلػا لشا أعساُلشا ولكع أعساُلكع  55سػرة القرز  28
 ـٌ عميكع ال نبتغي الجاىميَغ " سبل

: ما ال يعتّج بو مغ الكبلـ، ما ال شائل تحتو، ما سسعػا: أؼ مدمسػ أىل الكتاب. المغػ 
في  يجب دراسة تكاليف المغػ كالميػ لذيء الداقط السصخكح، الكبلـ القبيح.يشبغي أف ُيمَغى، ا

: لع الكتاب ألنيع أسمسػا. أعخضػا عشوكاف السذخكػف يؿبحػف أىل  .كل بمج مغ بمجاف العالع
: لشا ديششا كلكع ديشكع، أك لشا أعسالشا فشجازػ عمييا كلكع عميو. لشا أعسالشا كلكع أعسالكع يخّدكا

تحية كاحتخاـ. ال نبتغي : سبلـ متاركة كتباعج، ال سبلـ فتجازكف عمييا. سبلـ عميكعسالكع أع
 : ال نصمبيع.   الجاىميغ
تقجـ. إنيع يػفخكف أكقاتيع كجيػدىع لسا يشفعيع مغ أقػاؿ كأفعاؿ تحقق ليع القػة كال 

تدسح ليا  الف، ك ػاع المغػ كالميػ كالسجػ لبمجاف السدتزعفة بكل أنا غخؼ كالبمجاف القػية اليـػ ت
 !بػسائل التقجـ كالتحزخ

 
غ يذاُء وىػ أعمُع " إنَظ ال َتيجي َمغ أحببَت ولكغَّ هللَا َييجي مَ  56سػرة القرز 28

 بالسيتجيَغ "
لشا أعسالشا كلكع أعسالكع )اآلية الدابقة(: أؼ  ال تيجؼ: ال تدتصيع ىجايتو. : يا دمحم.إنظ 
 : بسغ ييتجؼ مشيع.بالسيتجيغاتخكيع. 

 
ْغ ليع َحَخًما  57سػرة القرز  28 " وقاُلػا إْف نتَّبِع الُيجى معَظ ُنتخصَّْف ِمغ أرِضشا أَولْع نسكِّ

 ا ولكغَّ أكثَخىع ال َيعمسػَف "آِمًشا ُيْجَبى إليِو ثسخاُت كلِّ شيٍء رزًقا ِمغ لُجنَّ 
ػا عمى : نشتدع بدخعة. كانػا يخافػف أف يتخصفيع العخب السذخكػف، كأف يجتسعنتخصف 

محاربتيع، كيخخجػىع مغ أرضيع. كىحه حجة قجيسة حجيثة. كمغ كجػه إعجاز القخآف اشتسالو 
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: نحغ نعمع أف ما جئت بو قالػا لمشبي صمى هللا عميو كسمع عمى جسيع أنػاع الحجج كالبخاىيغ.
(. 2/900 َف، لسخالفتشا الشاس )معاني القخآف لمشحاسقرَج كنتخصّ حّق، كلكّشا نكخه أف نّتبعظ، فشُ 

اتباع اليجػ )عمى مدتػػ األمة كالفخد( تحػؿ دكنو ضغػط كتيجيجات كثيخة أجشبية، مغ دكؿ 
 : كال زرع لو.لع يقل: )تجبى(. تجبى إليو ثسخات كل شيءكبخػ! 

 
 :كلكغ أكثخىع ال يعمسػف 

فاالعتساد عمى األكثخية في األحكاـ العمسية كاألخبلؾية أمخ غيخ جائد. كيسكغ االعتساد  
عمييا في أمخ األذكاؽ فقط، أك في دراسة الػاقع العمسي كاألخبلقي، كليذ ألجل تبشي نتائج 
االستصبلعات كاستفتاءات الخأؼ العاـ، التي تذيع في عرخنا في البحػث العمسية كالبخامج 
اإلعبلمية تأثًخا بالشطاـ الغخبي، حتى إنظ تكاد تجج أف الباحث يتخمز مغ بحثو بإيكالو إلى 

" التي كثيًخا ما تػضع في غيخ مػضعيا، كميا أك "االستبانة :يػر، عغ شخيق ما يدسى بػالجس
. كاالعتقادات الدائجة بعزيا. كربسا يقػـ الباحث بسلء االستبانة حدب أىػائو كأحكامو السدبقة

 ؼيجب التشبو لمبحػث كالخسائل كالكتب القائسة عمى أساس االستبانة، كما أكثخىا في عرخنا!
 

 :كانطخ أيًزا قػلو تعالى 
 (.111مػف" )األنعاـ " كلكغ أكثخىع يجي -
 (.103السائجة " كأكثخىع ال يعقمػف" ) -
 (.223كأكثخىع كاذبػف" )الذعخاء "  -
 (.70" كأكثخىع لمحق كارىػف" )السؤمشػف  -
 (.36تبع أكثخىع إال ضًشا" )يػنذ " كما ي -
(. كىحا متكخر في القخآف في آيات أخخػ 102" كما كججنا ألكثخىع مغ عيج" )األعخاؼ  -

 كثيخة.
 



1514 

 

" وكع أىمكشا ِمغ قخيٍة َبِصخْت معيذَتيا فتمَظ مداكُشيع لع ُتدكْغ ِمغ  58سػرة القرز  28
 قميبًل وكشَّا نحُغ الػارثيَغ " بعِجىع إال
ة الكبخ : أؼ بصخت في معيذتيا، عاشت عيذقخية: أىل قخية، أمة. بصخت معيذتيا 

ا كصخفيا : الصػياف عشج الشعسة، سػء احتساؿ الشعسة كعجـ الؿياـ بحقيكالصػياف. البصخ كاألَشخ
: مغ قبل الساّرة كالسدافخيغ، أماـ أعيشكع. لع تدكغ إال قميبلً : خاكية عغ كجييا. فتمظ مداكشيع

مشيا إال  (إلييا كاعتبخكا بيا. قاؿ الفّخاء: السعشى أنيا خخبت، فمع ُيعسخ )يدكغأؼ فانطخكا 
(. 2/900، كمعاني القخآف لمشحاس 2/309معاني القخآف لمفّخاء ىا خخاب )القميل، كسائخ 

 مداكشيع: مداكغ أىل القخية. لع يقل: فتمظ مداكشيا.
 (.لع يقل: )ككشا نحغ الػارثػف أىمكشاىع ككرثشاىع. ككشا نحغ الػارثيغ: ليا. 

 
يا رسػاًل يتمػ عمييع " وما كاَف ربَُّظ ُمْيِمَظ  59سػرة القرز 28 الُقخى حتى يبعَث في أمِّ

 ا ضالسػَف "آياِتشا وما كشَّا ُميِمكي الُقخى إال وأىمي
يعشي ال يذتخط رسػؿ لكل قخية. يا: أـ القخػ، مكة. ربظ: يا دمحم. القخػ: أىل القخػ. أمّ  

كلكغ ىع يطمسػف هللا ال يطمسيع إذ يبعث إلييع رسػاًل، : مذخكػف. عمييع: عمى أىميا. ضالسػف 
 أنفديع كيعّخضػنيا لميبلؾ! إذا كانػا مؤمشيغ عادليغ فاهلل ال ييمكيع.

ي القخػ حتى كما كشا ميمكبظ ميمظ القخػ إال كأىميا ضالسػف(. لع يقل: )كما كاف ر لع يقل: )
 (.يا رسػالً نبعث في أمّ 

 
 خيٌخ ُتيا وما عشَج هللاِ " وما أوتيُتع ِمغ شيٍء فستاُع الحياِة الجنيا وزيش 60سػرة القرز 28

 وأبقى أفبل تعقمػَف " 
شأف الستاع الدكاؿ. كما عشج هللا: مغ الثػاب كالشعيع. : زائل. مغ أكتيتع: في الجنيا. متاع 

: ذلظ. أؼ عمى العاقل الخشيج إذا (. أفبل تعقمػف . كأبقى: في الدمغ )خمػدكالكع خيخ: في الشػع
. صحيح كالكع اآلخخة ألف هللا ثقميا بالخمػد كسا ثقميا بالشػعتعارضت الجنيا مع اآلخخة أف يختار 

أف اآلخخة مؤجمة كالجنيا معجمة، كلكغ العاقل الخشيج يختار السؤجل عمى السعجل إذا زيج السؤجل 
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نعع إف العاقل الخشيج يختار  ؟!بكثيخ زيادة كاؼية، فكيف إذا كانت ىحه الديادة أكثخ مغ كاؼية
 لع يقل: )فيػ متاع الحياة الجنيا(.السؤجل. السعجل إذا تداكػ مع 

 
" أفَسغ وعجناُه وعًجا حَدًشا فيػ الؾيِو كَسغ متَّعشاُه متاَع الحياِة الجنيا  61سػرة القرز  28

 الؿيامِة ِمغ الُسْحَزخيَغ "    ثع ىػ يػـَ 
كل شيء، كبسا ال يقاس.  : بأف تكػف اآلخخة خيًخا مغ الجنيا فيالػعج الحدغ 

: ىل ليػـ في دكائخ األمغ. معشى اآلية: لمجداء، أك لمشار. كىحا المفع يدتخجـ االسحزخيغ
داؽ إلى جيشع. الؾيو: مبلؾيو. بالجنيا ثع يُ السؤمغ الحؼ كعجناه بالجشة مثل الكافخ الحؼ استستع 

 (.يغ يـػ الؿيامةغخابة بيحا الذكل. لع يقل: )ثع ىػ مغ السحزخ  اشا فييى كمسةكال
 

 شخكائَي الحيَغ كشُتع تدعسػَف " " ويػـَ يشادييع ؼيقػُؿ أيغَ  62سػرة القرز 28
تدعسػف أنيع شخكائي. أيغ  : أيغ الحيغ كشتعيشادييع: يشادؼ هللا السذخكيغ. التقجيخ 

 تدعسػف: تدعسػنيع. (، حدب زعسكع.2/900شخكائي: عمى قػلكع )معاني القخآف لمشحاس 
 

" قاَؿ الحيَغ َحقَّ عمييُع القػُؿ ربَّشا ىؤالِء الحيَغ أغَػْيشا أغػيشاىع كسا  63القرز  سػرة 28
 َظ ما كاُنػا إيَّانا َيعبجوَف "َغَػْيشا تبخَّأنا إلي

. الغاكؼ   . أغػػ: أضلَّ يسظ في : الزاؿ السشحق عمييع القػؿ: بالعحاب. غػػ: ضلَّ
الخشج. كقج يصمق الغي عمى اليبلؾ أك العحاب،  :شيء. الغي: الزبلؿ، كعكدو هضبللو ال يخدُّ 

 ألنو يؤدؼ إليو.
(، ربسا لتجشب التكخار الكامل لمكمسة. حيغ أغػيشاىع أغػيشاىع كسا غػيشاىؤالء اللع يقل: ) 

كيبجك أف الزاؿ يحب اإلضبلؿ، كسا يحب الزبلؿ، كليذ عشجه إال الزبلؿ كاإلضبلؿ. 
 اب.كباإلضبلؿ يحسي نفدو مغ العدلة كالعق

لكغ ال يشفعيع التبخؤ في اآلخخة. ىػ اعتخاؼ مشيع، كيا ليتيع  : مغ عبادتيع.تبخأنا إليظ 
: ىحا قػليع في اآلخخة، بخبلؼ قػليع في الجنيا. نا يعبجكف ما كانػا إيا اعتخفػا بو في الجنيا!
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كيصيعػف إنسا كانػا يعبجكف أىػاءىع قاؿ الدمخذخؼ: "فييا غسػض مغ حيث السخاد. كالعبارة 
 ". ال أضغ أف ىحا ىػ السعشى. لعل السعشى: تبخأنا مغ عبادتيع لشا.شيػاتيع

 (.لع يقل: )ما كانػا يعبجكنشا
 

اَب لػ : وقيل اْدُعػا شخكاَءكع فَجَعْػُىع فمع َيدتجيُبػا ليع ورأوا العح 64سػرة القرز 28
 أنَّيع كاُنػا َييتجوَف "

ػا لػ لعحاب تسشّ : كحيغ رأكا ا. ثسة ححؼ تقجيخهشخكاءكع: أصشامكع : أؼ لمسذخكيغ.كقيل 
: كرأكا العحاب فأضسخكا في قمػبيع لػ عحاب فتسشػا لػ كانػا ميتجيغ. أك: كرأكا الكانػا ميتجيغ. أك

: لػ أنيع كانػا ييتجكف أضسخ الكبلـ كسا أضسخكه. جػاب "لػ" مححكؼ، أؼ أنيع كانػا ميتجيغ.
 (.(. لع يقل: )لػ أنيع كانػا ميتجيغ2/901معاني القخآف لمشحاس ) ما دَعػىع

 
 ؼيقػُؿ ماذا أجبتُع السخَسميَغ "" ويػـَ يشادييع  65سػرة القرز 28

 لع يقل: بساذا.: في اآلخخة. يـػ يشادييع 
 

 اُء يػَمئٍح فيع ال َيتداءلػَف "" فَعِسَيْت عمييُع األنب 66سػرة القرز  28
: ال يدأؿ بعزيع بعًزا، الحجج. ال يتداءلػف  :: األخبار، كقيل: خفيت. األنباءعسيت 

لفخط ما أصابيع مغ حيخة كدىذة. السعشى أنيع لع يعػدكا قادريغ عمى الجػاب، ال باالعتساد 
 عمى أنفديع، كال بالتذاكر ؼيسا بيشيع.

 
 الُسْفمحيَغ "  " فأمَّا َمغ تاَب وآمَغ وعِسَل صالًحا فعدى أْف يكػَف ِمغَ  67سػرة القرز  28

أما"، فأقل أقداميا قدساف، كال يشفظ عشيسا في يحكخ القدع اآلخخ الحؼ تقتزيو " لع 
 جسيع القخآف، إال في مػضعيغ، ىحا أحجىسا.

: كأما مغ لع يتب، كلع يؤمغ، كلع يعسل صالًحا، فبل يكػف مغ السفمحيغ، أك فيػ كالتقجيخ 
 مغ الخاسخيغ.
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 (.3/122( )البخىاف 7آؿ عسخاف زيغ" ) : "فأما الحيغ في قمػبيعكالثاني في قػلو تعالى 
ذكل. لع كال ريب أف الححؼ أكلى، ألنو مفيػـ، كلػ ذكخ لع يكغ حدشػًا، مغ حيث ال 

 عميو أف يدأؿ هللا القبػؿ كالفبلح. (.يقل: )فيػ مغ السفمحيغ
 

وتعالى  هللاِ " وربَُّظ َيخمُق ما يذاُء ويختاُر ما كاَف ليُع الِخَيخُة سبحاَف  68سػرة القرز  28
 عسَّا ُيذخكػَف "

. يختار: معصػؼ عمى )يخمق(، كليذ عمى: )يذاء(. )لمشبػة( التقجيخ: كيختار ما يذاء 
أف يختار ما يخاه خيًخا لو. كمشو: االستخارة: شمب الخيخة مغ هللا. ما : االختيار، كىػ الخيخة
(. لع تار" )الػقف أكلىى الحؼ. كيحدغ الػقف عشج "يخ: ما ناؼية، كليدت مػصػلة بسعشكاف

الخيخة:  (.. لع يقل: )ما كانت ليع الخيخة(يقل: )يخمق مغ يذاء(. لع يقل: )كيختار ما يذاء
 مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكيخ.

 
    ِكغُّ صجوُرىع وما ُيْعِمشػَف "" وربَُّظ يعمُع ما تُ  69سػرة القرز  28

: تخفي. لع يقل: )ما تكغ صجكرىع   ف الرجكر تختز بسا يخفى. كلع ( ألكما تعمغتكغُّ
ربسا ألجل التفشغ في  . لع يقل: )ما تكّغ صجكرىع كما تعمغ(،(يقل: )ما يكشُّػف كما يعمشػف 

 لساذا قاؿ: )كما يعمشػف(؟ أال يغشي عشو قػلو: )ما تكغ صجكرىع(؟ التعبيخ. 
 لعل التقجيخ:

 ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف سػاء بدػاء. -
 كما ُيعمشػف كبلىسا في عمع هللا سػاء.ما ُيدّخكف  -

 وهللا أعمع.

 
ولُو الحكُع وإليِو  " وىػ هللُا ال إلَو إال ىػ لُو الحسُج في األولى واآلخخةِ  70سػرة القرز 28

 ُتخجعػَف "
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لع يقل: )الحسج لو(. األكلى: الجنيا. الحكع: القزاء، الفرل. تخجعػف: لمحداب كالجداء.  
 في اآلخخة.  (الفرل)( في الجنيا، كرجَ القحكع في األكلى كاآلخخة(. )لعل التقجيخ: )كلو ال

 
" ُقْل أرأيُتع إْف جعَل هللُا عميكُع الميَل َسْخَمًجا إلى يػـِ الؿيامِة َمْغ إلٌو  71سػرة القرز  28

 يأتيكع بزياٍء أفبل َتدسعػَف "  غيُخ هللاِ 
خد، كىػ ؼيو زائجة، ألف اشتقاقو مغ الد: كأف السيع سخمًجا: دائًسا ال يشقصع. قاؿ بعزيع 

. لعل في ىحه اآلية ححًفا مقجًرا: )بزياء تبتغػف ؼيو (2/223االستسخار كالتتابع )عسجة الحفاظ 
. قاؿ 73ا دلت عميو اآلية (، دؿ عميو التقابل بيغ ىحه اآلية كاآلية التالية، كسمغ فزمو

آف لمشحاس معاني القخ ركع كزرعكع )ذػف ؼيو، كُيرمح ثسا: أؼ يأتيكع بشيار تتعيالشحاس
 أفبل تدسعػف: أفبل تدسعػف كبلـ هللا، أفبل تؤمشػف. (.2/901

شظ أف خمق األرض عمى صػرتيا الحالية، كمخكدىا  : اليقػؿ أىل التفديخ العمسي 
 ( مخة، الكل يـػ مخة، كحػؿ الذسذ كل سشة )شسديةبالشدبة لمذسذ، كدكرانيا حػؿ نفديا 

تعاقب الميل كالشيار، ؼيكػف الدكػف في الميل، كالدعي في الشيار، كيتييأ  شظ أف ىحا يكفل
 (. 586حياة اإلنداف كالحيػاف كالشبات )السشتخب ص الجػ الرالح ل

 
" ُقْل أرأيُتع إْف جعَل هللُا عميكُع الشياَر َسْخَمًجا إلى يػـِ الؿيامِة َمْغ إلٌو  72سػرة القرز 28

 َتدكشػَف ؼيِو أفبل ُتبِرخوَف " غيُخ هللِا يأتيكع بميلٍ 
اآلية، آية الشيار،  "، كفي ىحهبقػلو: "أفبل تدسعػف في اآلية الدابقة، آية الميل، ختسيا  

 أفبل تبرخكف: أفبل تيتجكف بحلظ إلى هللا.". ختسيا بقػلو: "أفبل تبرخكف 
 

ِمغ فزمِو " وِمغ رحستِو جعَل لكُع الميَل والشياَر لتدكُشػا ؼيِو ولتبتُغػا   73سػرة القرز  28
 ولعمَّكع تذكخوَف "   

الحؼ جعل  ىػ. قاؿ تعالى: ": جعل لكع الميل لتدكشػا ؼيو، كالشيار لتبتغػا مغ فزموأؼ 
 (.86، كالشسل 61، كانطخ غافخ 67نذ يػ لكع الميل لتدكشػا ؼيو" )
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(. كفي ىحه كىحا مغ باب المف )الصي( كالشذخ، ألنو يمف )يجسع( أكاًل، ثع يشذخ )يبيغ 
اآلية جاء مختًبا، أؼ حدب تختيب الكبلـ، فالميل سبق الشيار في الحكخ، ككحلظ الدكغ سبق 
االبتغاء، كبسا أف الدكغ لميل كاالبتغاء لمشيار، أمكغ القػؿ بأف المف كالشذخ جاءا متػافقيغ 

 يب نفدو.بالتخت
 . ا: هللا ألجل ىحه الشعع، فتؤمشػ تذكخكف  

 (71أفبل تدسعػف )اآلية 
 (72أفبل تبرخكف )اآلية 
 (.73لعّمكع تذكخكف )اآلية 

 كل ذلظ دعػة ليع لئليساف.
 

 شخكائَي الحيَغ كشُتع تدعسػَف " " ويػـَ يشادييع ؼيقػُؿ أيغَ  74سػرة القرز 28
 تدعسػف: تدعسػنيع. .62نفذ اآلية  

 
" ونَدْعشا ِمغ كلِّ أمٍة شييًجا فقمشا ىاُتػا بخىاَنكع فعِمُسػا أفَّ الحقَّ هلِل  75سػرة القرز 28

 وضلَّ عشيع ما كاُنػا يفتخوَف " 
: )كأخحنا مغ كل أمة شييًجا(. : أصل الشدع جحب الذيء مغ مقخه بقػة. لع يقلندعشا 

: عمى شخككع. فعمسػا أف الحق : بخىانكع .لع يقل: )كقمشا(يع. فقمشا: لمسذخكيغ. شييًجا: ىػ نبيّ 
يفتخكف: : مغ الذخؾ. : ضاع. يفتخكف : فعجدكا عغ البخىاف فعمسػا. ضلَّ ثسة ححؼ تقجيخه

 يفتخكنو. فعمسػا أف الحق مع هللا، كليذ معيع.
 

" إفَّ قاروَف كاَف ِمغ قػـِ مػسى ؼبَغى عمييع وآتيشاُه ِمَغ الكشػِز ما  76سػرة القرز  28
 هللَا ال ُيِحبُّ الَفِخحيَغ " إفَّ مفاِتَحُو لتُشػُء بالُعْربِة أولي القػِة إذ قاؿ لو قػُمُو ال تفَخْح إفَّ 

: لعمو سسي بحلظ ألنو يقخف خاء كالصػياف. قاركف يفيع مغ اآلية أف قاركف رمد الث 
مييع كتجبخ : شغى عدىا، كىي صيغة مبالغة. بغى عمييعاألمػاؿ الكثيخة بعزيا إلى بعس كيكش
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: ِمفتح تجسع عمى كالسفاتيح بسعشى كاحج. قاؿ بعزيعكتكبخ، فالساؿ مطشة الصػياف. السفاتح 
إف مفاتحيا(. تشػء بالعربة: تثقل العربة. العربة ما اتح، كِمفتاح عمى مفاتيح. لع يقل: )مف

بػ (. قاؿ أ2/903لجساعة الحيغ يتعرب بعزيع لبعس )معاني القخآف لمشحاس : افي المغة
: إف العربة لتشػء بالسفاتح. كىحا السقمػب ليذ عيًبا، بل ىػ عبيجة: ىحا مغ السقمػب، كالتقجيخ

مغ الببلغة عشج العخب، كقج تكػف لو أسبابو، كربسا مغ أسبابو ىشا أف التعبيخ عشو يشقمب لسا 
أف  فكسا !غ الخجاؿ، كمغ أكلي القػة كالبأسيحتاج إليو فتح خدائغ ىحه الكشػز مغ عجد م

 اإلنداف قج يخصئ مغ شجة الفخح، فإنو قج يخصئ مغ شجة الحدف، أك مغ شجة التعب كالسعاناة.
الرحيح ؼيو ما قالو أبػ : يحىب أبػ عبيجة إلى أف ىحا مغ السقمػب، كىحا غمط، ك قاؿ الشحاس

)معاني ت بو عمى ِثَقٍل. كناءني كأناءني: إذا أثقمشي : إذا نيززيج. قاؿ: يقاؿ: ُنْؤُت بالِحْسل
 (.2/903القخآف لمشحاس 

: كىحا ليذ بذيء، كال يجب أف يحسل القخآف سجاشعي معؿًبا عمى قػؿ أبي عبيجةكقاؿ ال  
 (. 2/473العخب، كمثل ىحا في شعخىع كثيخ )الشكت عميو، ألف ىحا يجخؼ مجخػ الغمط مغ 

الفخح حخاـ؟  : ىل نفيع مغ ىحا أفإذ قاؿ لو قػمو: أؼ اذكخ إذ قاؿ لو قػمو. ال تفخح 
: ال كالتكبخ. لحلظ قاؿ بعس السفدخيغ: ال تفخح : فخح األشخ كالبصخ كالبغيالسقرػد بالفخح ىشا

 : ال تفخح بأمػالظ ككشػزؾ.، ال تبِغ، ال تبخل. أك التقجيختبصخ
لع يقل: إف هللا يسقت  : رجل الساؿ البخيل.فخعػف: رجل الدمصة السدتبج. كقاركف  

  الفخحيغ.
قاؿ لو قػمو: أؼ بعس قػمو، لعل السقرػد: الشبي مػسى  ػمو كقالػا لو: ال تفخح؟كيف تجخأ ق

كالسخاد بالقـػ " سى )القخشبي(. قاؿ ابغ عاشػر:ا مػ شحيػى بغ سبّلـ: القـػ ىقاؿ يعميو الدبلـ. 
كإما مػسى عميو الدبلـ أشمق عميو اسع القـػ  ،كىع أىل السػعطة ،إما جساعة مشيع ،بعزيع

 ".فكأنيع قالػا قػلو ،ألف أقػالو قجكة لمقـػ
 

" وابتِغ ؼيسا آتاَؾ هللُا الجاَر اآلخخَة وال تشَذ نريَبظ ِمَغ الجنيا وأحِدْغ  77سػرة القرز  28
 فِدجيَغ "هللَا ال ُيِحبُّ السُ  كسا أحدَغ هللُا إليَظ وال تبِغ الفداَد في األرِض إفَّ 
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أك : عسخؾ، آتاؾ هللا: مغ الساؿ. نريبظ مغ الجنياىحه تتسة ما قالو مػسى لقاركف.  
 :نحغ اليػـ، ككيف يفدخىا السفدخكف : انطخ كيف نفدخىا حطظ. كال تشذ نريبظ مغ الجنيا

 : عسخؾ.عسل ؼيو آلخختظ. نريبظ مغ الجنيا( أف تال تشَذ حطظ مغ الجنيا )عسخؾ -
 : حطظ.مغ الجنيا بتخؾ الرالحات. نريبظ ال ُتِزْع حطظ -
 أف تذكخ نريبظ مغ الجنيا بالرجقات كالصاعات. ال تشَذ  -
 مو هللا عميظ.( عسا حخّ أف تدتغشي بسا أحمو هللا لظ )مغ نريبظ الحبلؿ مغ الجنيا شَذ ال ت -
 أف تدتغل نريبظ مغ الجنيا في شمب الحبلؿ. ال تشَذ  -
 

تأخح حطظ مغ لحائح الجنيا كمتعيا! كبيحا يتػسع الشاس : ال تشذ أف أما نحغ فشفدخىا 
في السباحات، كربسا يقعػف في الدخؼ كالتخؼ كالتبحيخ، بحجة فيسيع ليحه اآلية، إنيع يفيسػنيا 

 كسا يحبػف ككسا يدمكػف، كفخؽ كبيخ بيغ ما تحب فيسو كما يجب فيسو.
: إليظ. ال يحب السفدجيغأحدغ هللا : أحدغ إلى غيخؾ كسا دغ هللا إليظأحدغ كسا أح 

: كالثخاء يداعج عمى الفداد، كمغ شأنو تزخيع سرمحيغ. كال تبغ الفداد في األرضبل يحب ال
 لساذا قاؿ: ال يحب؟ هللا يسقت السفدجيغ.إف لع يقل:  الفداد إذا كجج الفداد.

في كفي اآلية دليل عمى أف الثخاء قج يؤدؼ إلى الفداد كاإلفداد. فالساؿ قج يدتخجـ  
 الربلح كاإلصبلح، كقج يدتخجـ، كىػ الغالب، في عكذ ذلظ.

 
" قاَؿ إنَّسا أوتيُتُو عمى عمٍع عشجي أَولْع يعمْع أفَّ هللَا قج أىمَظ ِمغ َقْبمِو  78سػرة القرز  28

 ِمَغ القخوِف َمغ ىػ أشجُّ مشُو قػًة وأكثُخ جسًعا وال ُيدأُؿ عغ ذنػبيُع الُسجِخمَػف "
أشّج مشو قػة كأكثخ جسًعا: معشى ذلظ ىشاؾ مغ ىػ أؼ بػجػه الكدب. : عمى عمع عشجؼ 

 أكثخ ثخاًء مغ قاركف! 
السؤمغ إذا اغتشى كجعمو هللا مغ أىل الثخاء فإنو يتػاضع كيشدب الفزل إلى هللا، كيعسل بسا أمخ 

ءتو، هللا مغ مداعجة اآلخخيغ بسالو. لكغ ىحا الثخؼ يخػ أنو قج أكتي الساؿ بعمسو كعسمو ككفا
خكف كمغ ثع ليذ عميو أف يداعج اآلخخيغ، فيؤالء في نطخه ال يدتحقػف السداعجة، ألنيع مقّر 
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. فيحا الرشف مغ األثخياء يقػلػف: "أنصعع مغ لػ يذاء هللا أشعسو" في العمع كالعسل كالكفاءة
اؾ (. كىش24، الحجيج 37يبخمػف كيأمخكف الشاس بالبخل" )الشداء (، كىع: "47)سػرة يذ 

(. كصشف ثالث 3اعػف السعمى شعاـ السدكيغ" ) صشف ثاف يقػؿ هللا تعالى  ؼيو: "كال يحّس 
 (.داعج كيجعػ إلى السداعجة. لع يقل: )أىمظ قبَمُو مغ القخكف ي

: يعحبػف كال يحاسبػف. ال يسكغ أف يفيع مشيا أف السجخميغ كال ُيدأُؿ عغ ذنػبيع السجخمػف: أؼ
اىخ الجسمة. لػ كاف السعشى كحلظ التخح السجخمػف مشيا ال يدألػف كال يعاقبػف، حدب ض

دألػف عشيا : ال يُ أؼ يجخمػف الشار بغيخ حداب. كقيل: تعمق عمى ججرانيع! قاؿ قتادة لػحات
 (. 2/904سؤاؿ استعبلـ )معاني القخآف لمشحاس 

لى: عغ ذنػبيع. كمثل ذلظ قػلو تعا : كال ُيدأُؿ السجخمػف لع يقلُيدأؿ: مبشي لمسجيػؿ.  
مى (. في ىحا تقجيع ضسيخ الغائب ع39ال ُيدأُؿ عغ ذنبو إنٌذ كال جاٌف" )الخحسغ فيػمئح "

(، كليذ عمى االسع الحؼ يعػد إليو. ذنػبيع: الزسيخ السترل "ىع" يعػد عمى الحق )السجخميغ
 سابق.

( : كال َيدأؿ ةىشاؾ قخاء ليذ  : ال يكتخثػف.بسعشى عغ ذنػبيع السجخمػف.)مبشي لمسعمـػ
 

" فخخَج عمى قػمِو في زيشتِو قاَؿ الحيَغ ُيخيجوَف الحياَة الجنيا يا ليَت  79سػرة القرز  28
 ي قاروُف إنَُّو لحو حٍع عطيٍع "لشا ِمْثَل ما أوت

ىكحا أكثخ الشاس يخيجكف الجنيا  لع يقل: فقاؿ. : مطاىخ تخفو.زيشتوفخخج: أؼ قاركف.  
كحجىا دكف اآلخخة، كيتسشػف أف يكػنػا مثل قاركف في الساؿ كالجاه كالسطيخ. إنيع يحدجكنو 

: مغ الساؿ مغ كفخ كتكبخ كتجبخ كشح. حع عطيععمى ىحا الحؼ ؼيو، كال يبالػف بسا ىػ عميو 
يشا مثل ما أكتي قاركف(. لع يقل: ليتشا أكت ياه كمشيع مغ غبصو. لع يقل: )كالجنيا. مشيع مغ حدج

يا ليت لشا مثَل: يا: أداة تشبيو. ليت: مغ أخػات إّف. لشا: جار  (.)يا ليت لشا مثل ما لقاركف 
 كمجخكر متعمقاف بخبخ ليت السقجـ. مثل: اسع ليت مؤخخ.

خيغ مغ قػمو (. لعل األكثقاؿ لو قػُمُو ال تفَخْح إفَّ هللَا ال ُيِحبُّ الَفِخحيغَ : )76قارف اآلية 
 !79عمى ىحه الذاكمة في اآلية 
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" وقاَؿ الحيَغ أوُتػا العمَع ويَمكع ثػاُب هللا خيٌخ ِلَسغ آمَغ وعِسَل صالًحا  80سػرة القرز  28

اىا إال الرابخوَف "  وال ُيمقَّ
(، فالحيغ بل الحيغ يخيجكف الحياة الجنيا )في اآلية الدابقة: جعميع في مقاالحيغ أكتػا العمع 

الحياة الجنيا ىع الجياؿ. كيمكع: كمسة تقبيح  خيجكف الحياة اآلخخة ىع العمساء، كالحيغ يخيجكف ي
: مغ قاؿ ذلظ لع يخد أف كيبًل كضعت في كزجخ. كقاؿ بعزيع: كيل كاد في جيشع. قاؿ الخاغب

)مفخدات لظ المغة ليحا، إنسا أراد أف مغ قاؿ هللا ؼيو ذلظ فقج استحق مقًخا مغ الشار كثبت لو ذ
 : الحيغ يخكف قاركف كيربخكف.ىحه الخرمة أك السختبة. الرابخكف (. كال يمقَّاىا: أؼ 888ص 

 ػا أف يكػنػا مثل قاركف.أنيع لػ صبخكا ما تسشّ  تيغ التاليتيغكسيتزح مغ اآلي
 

 " فخدْفشا بِو وبجارِه األرَض فَسا كاَف لُو ِمغ فئٍة َيْشُرخوَنُو ِمغ دوفِ  81سػرة القرز  28
 شتِرخيَغ " وما كاَف ِمَغ السُ هللاِ 

ت بو األرض. يشرخكنو مغ دكف : خخؽ بو األرض، غار بو: بقاركف. خدف بو األرض 
(. ال أحج يشرخه كال ىػ قادر عمى : يسشعػنو مغ عحاب هللا. لع يقل: )كما كاف ليشرخ نفدوهللا

 تكبخيمريخ كل ثخؼ شحيح  مريخ قاركف ىػ ال ىع نرخكه كال ىػ نرخ نفدو! نرخ نفدو.
 (.. لع يقل: )كما كاف مشترًخاتكّبخ اإللو

 
" وأصبَح الحيَغ تسشَّػا مكاَنُو باألمِذ يقػلػَف َوْيكأفَّ هللَا َيْبُدُط الخزَؽ  82سػرة القرز  28

 الكافخوَف "كأنَُّو ال ُيفِمُح َدَف بشا َويْ لَسغ يذاُء ِمغ عباده ويقِجر لػال أْف َمغَّ هللُا عميشا لخَ 
 

 مكانو: مكاف قاركف.
 لع يقل: )إّف هللا يبدط الخزؽ(. 
  لع يقل: )إّنو ال يفمح الكافخكف(.

*** 
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 ق. ع. َيقِجر: يزيّ يػسّ يبُدط:  معصػؼ عمى: )يبُدط(، كليذ عمى: )يذاء(. :قجريَ ك 
 ر: تحتسل معشييغ: ط كيقجِ يبدُ 

 ر لسغ يذاء. ط لسغ يذاء كيقجِ األكؿ: يبدُ 
  .ط لسغ يذاء كيقجر لو، يبدط لو تارة كيقجر لو تارةبدُ الثاني: ي

 )كىحه األخيخة حالة قاركف(.
*** 

 كيكأنو: كردت مختيغ في اآلية: )كيكأّف هللا يبدط(، )كيكأّنو ال يفمح الكافخكف(. 
 كال نكاد نجج اليػـ مغ يدتعسميا!

 كيكأنو ال يفمح الكافخكف:
 كيكأنو: 

 ليا معشياف عشج السفدخيغ:
 األكؿ: كيمظ اعمْع أنو ال يفمح الكافخكف )كيكأنو = كيمظ + أنو(.

 الثاني: يا لمعجب كأنو ال يفمح الكافخكف )كيكأنو = كْؼ + كأنو(. كْؼ: لمتعجب. 
 كلعل األرجح ىػ الثاني مع ما ؼيو مغ ضّغ )عجـ قصع(.

 يرعب القصع عمى الشاس. 
 يفمحػف، كالسؤمشيغ ال يفمحػف!أال تخػ أف ىشاؾ مغ يعتقج اليـػ أف الكافخيغ 

*** 
 : (مغَّ )، (تسشَّػا): الحعْ 

 ػا: شمبػا أف َيُسغَّ هللا عمييع كسا َمغَّ هللا عميو.كأف التسّشي شمب السّشة. تسشّ 
 وهللا أعمع.

***  
 : عشجما رأكا الثخاء تسشَّػه، كعشجا رأكا الخدفف بشادَ هللا عميشا لخَ : لُخِدف. لػال أف مغَّ كفي قخاءة

ة، حِسجكه عمى ما ىع عميو. كيفيج ىحا أف هللا مغَّ عمييع أيًزا، كلكشو لع يشتبيػا إلى ىحه السشّ 
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ل. كقميل حبلؿ خيخ مغ كثيخ ة دائسة، كليدت زائمة. كقميل باٍؽ خيخ مغ كثيخ زائكإلى أنيا مشّ 
 ا كحلظ. فحدب، بل كاف كافخً  : ىحا يجؿ عمى أف قاركف لع يكغ ثخًيا متكبًخاكف الكافخ  حخاـ.

 
وال فداًدا " تمَظ الجاُر اآلخخُة نجعُميا لمحيَغ ال ُيخيجوَف ُعُمػِّا في األرِض  83سػرة القرز 28

 والعاؾبُة لمستقيَغ "
خح األمػاؿ بغيخ حق. : أهللا لو الدفل في اآلخخة. الفدادمغ شمب العمػ في الجنيا كتب  

 : الحيغ يتقػف هللا(. الستقيغ2/905لمشحاس كقاؿ الثػرؼ: الفداد: السعاصي )معاني القخآف 
(. يفيع مغ آيات أخخػ : )كالعاؾبة ليعخة )الجشة(. لع يقل: اآلخكالفداد. العاؾبة كيححركف العمػّ 

كنخيج أف نسغَّ عمى الحيغ اسُتزعفػا : "6- 5يا هللا ليع. في اآليتيغ أف الجار الجنيا كحلظ يجعم
". فالعاؾبة لمستقيغ في الجنيا لػارثيغ كنسكَِّغ ليع في األرضا في األرض كنجعَميع أئسة كنجعَميع

 كاآلخخة، وهللا أعمع. فالكافخكف ال عاؾبة ليع.
 

" َمغ جاَء بالحدشِة فمُو خيٌخ مشيا وَمغ جاَء بالديئِة فبل ُيْجَدى الحيَغ  84سػرة القرز  28
 ديئاِت إال ما كاُنػا يعسمػَف " عِسمػا ال
تزاعف، كالديئة ال تزاعف. لع يقل: : الحدشة الخباني الخحيع ىػ قانػف الجداء ىحا 

لحيغ عسمػىا إال ما كانػا جدػ افبل يُ جدػ إال ِمثميا(. كلع يقل: )الديئة فبل يُ كمغ جاء ب)
جدػ إال ما كاف يعسل(. إال ما كانػا يعسمػف(. كلع يقل: )فبل يُ  كف جد يعسمػف(. كلع يقل: )فبل ي

 :تعالى: يعسمػنو. كانطخ قػلو (. يعسمػف عسمػا الديئات إال ما عسمػالحيغ فبل يجدػ الع يقل: )
 (.40"كإْف تُظ حدشةً  ُيزاعْفيا" )الشداء  -
 (. 160بالديئة فبل ُيْجَدػ إال ِمثَميا" )األنعاـ مغ جاء بالحدشة فمو َعذُخ أمثاليا كمغ جاء " -
 

ؾَ  85سػرة القرز  28 إلى َمعاٍد ُقْل ربِّ أعمُع َمغ جاَء  " إفَّ الحي فخَض عميَظ القخآَف لخادُّ
 غ ىػ في ضبلٍؿ مبيٍغ "بالُيجى ومَ 



1516 

 

: أندلو عميظ، أك فخض طخ اآليات الثبلثة التالية أيًزا(. فخض عميظ القخآفانعميظ: يا دمحم )
قل رب أعمع: في ميظ تبميغو، أك العسل بو. السعاد: اآلخخة. السعاش كالسعاد: الجنيا كاآلخخة. ع

: مغ اىتجػ. أؼ ىػ عميع بسغ أعمع مغ جاء: أعمع بسغ جاء. مغ جاء باليجػىحا السعاد. 
: )أعمع بسغ اىتجػ ثيبو، كبسغ ضلَّ ؼيعاؾبو. لع يقل: )كمغ جاء بالزبلؿ(. كلع يقلاىتجػ في

(. لع يقل: )كمغ ىػ في ضبلؿ اء لع يقل: )أعمع بسغ جاء باليجػ كأعمع بسغ ج (.كمغ ضلَّ
 بالزبلؿ(.

 
فبل تكػنغَّ  " وما كشَت تخجػ أْف ُيمَقى إليَظ الكتاُب إال رحسًة ِمغ ربِّظَ  86سػرة القرز  28

 ضييًخا لمكافخيَغ "
الػحي كتكػف نبًيا كرسػاًل. إال: استثشاء  : تخجػ أف يشدؿ عميظيمقى إليظ الكتابتخجػ أف  

فاذكخ : معيًشا. أؼ (. ضييًخامشو )لظ كلمشاسلكغ ألقاه هللا إليظ رحسة  :مشقصع بسعشى: لكغ. أؼ
: الخصاب لمخسػؿ ػًنا لمكافخيغ. قاؿ بعس السفدخيغال تكغ عك هللا عميظ بيحا الػحي  نعسة
بحق نعستي عميظ بالشبػة ال تكغ عػًنا  (.خاد أمتو. لع يقل: )فبل تكغ ضييًخا لمكافخيغكالس

بحق نعسي عميكع ال تكػنػا عػًنا لمكافخيغ. إذا عخفت كع ىع أعجاد أعػانيع أدركت  لمكافخيغ.
 سّخ ىحا الشيي.

 
َظ وال تكػنغَّ " وال َيُرجنََّظ عغ آياِت هللِا بعَج إذ ُأندلْت إليَظ وادُع إلى ربِّ  87سػرة القرز 28

 ِمَغ السذخكيَغ "
: أؼ كال تمتفت إلى إلى ربظ كادعُ  يرجنظ عشيا أحج أك شيء. بعج إذ: بعج أف. : الأؼ 

صاب لمخسػؿ كالسخاد أحج. كحلظ يسكغ أف يقاؿ في ىحه اآلية ما قيل في سابقتيا مغ أف الخ
 (.أمتو. لع يقل: )كال تكغ مغ السذخكيغ(. لع يقل: )كال تكػنغ مذخًكا

 (.فبل تكػنغَّ ضييًخا لمكافخيغَ في اآلية الدابقة: )
 تكػنّغ مغ السذخكيغ(.في اآلية الحالية: )كال 
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" وال تجُع مع هللِا إلًيا آخَخ ال إلَو إال ىػ كلُّ شيٍء ىالٌظ إال وجَيُو لُو  88سػرة القرز 28
 عػَف "الحكُع وإليِو ُتخج

كال يخ آخخ عغ قػلو في اآلية الدابقة: ": تعبكال تجُع مع هللا إلًيا آخخادُع كال تجُع.  
ال ىػ، أك إال ما أريج بو كجيو )معاني القخآف لمشحاس أؼ إ: تكػنغ مغ السذخكيغ". إال كجيو

: نفذ اآلخخة. لو الحكع كإليو ُتخجعػف  : القزاء كالقجر في الجنيا، كالفرل في(. الحكع2/906
 كإليو ُتخجعػف: لمحداب كالجداء. .70الجسمة في اآلية 

*** 
 

 / سػرة العشكبػت  29
 " ألع " 1سػرة العشكبػت  29

 مقصعة في آية مدتقمة لمتحجؼ كاإلعجاز.ثبلثة حخكؼ  
 

 " أَحِدَب الشاُس أْف ُيتخكػا أْف َيقػلػا آمشَّا وىع ال ُيفتشػَف " 2سػرة العشكبػت 29
 : ال يختبخكف. السؤمغ ُيختبخ. اإليساف ببل اختبار إيساف مجاني سيل.ال يفتشػف  

 
َمسغَّ هللُا الحيَغ صجُقػا وَليْعَمسغَّ الكاذبيَغ " ولقج فتشَّا الحيَغ ِمغ َقبِميع فَميعْ  3سػرة العشكبػت  29

" 
الحيغ صجقػا كلشعمسغَّ  فمشعمسغَّ فتشَّا: اختبخنا. لع يقل: )كلقج فتشا الحيغ قبَميع(. لع يقل: ) 

هللا الرادقيغ  فميعمسغالحيغ صجقػا كالحيغ كحبػا(. كلع يقل: ) فميعمسغ هللاالكاذبيغ(. لع يقل: )
: الحيغ كحبػا، أؼ القدع الثاني غيخ مصابق لؤلكؿ، " كلع يقلقاؿ: "الكاذبيغكليعمسغ الكاذبيغ(. 

ِليعمَع لظ دكف أؼ إخبلؿ بالسعشى. لع يقل: )(، كذ3/341سخاعاة الفاصمة القخآنية )اإلتقاف كذلظ ل
 (. الحيغ صجقػا كِليعمَع الكاذبيغهللا

 (.177ظ الحيغ صجقػا كأكلئظ ىع الستقػف" )البقخة أكلئكمثمو: " 
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 " أـ َحِدَب الحيَغ يعسمػَف الديئاِت أْف َيدبقػنا ساَء ما َيحكسػَف " 4سػرة العشكبػت  29
نا حتى ال نجركيع. ساء ما يحكسػف: عجدكنا حتى ال نقجر عمييع، أك يفػتػ : يُ دبقػنايَ  

 (.ساء حكسيع. لع يقل: )ساء ما يحدبػف 
 

 فإفَّ أجَل هللِا آلٍت وىػ الدسيُع العميُع "" َمغ كاَف َيخجػ لقاَء هللِا  5سػرة العشكبػت  29
السحجد لمبعث كالجداء. كقج يكػف: "أجل  : الػقت، أك البعث. أجل هللا: ثػاب هللالقاء هللا 

ال يسكغ أف  أجل هللا: العبارة مػىسة، لكغ ارتيغ."، كلكشو غايخ بيغ العبهللا" بسعشى: "لقاء هللا
: بأفعاليع  حي ال يسػت. الدسيع: بأقػاؿ الشاس. العميعػت، ألف هللا: السيفيع ىشا مغ "األجل"

  لع يقل: فإف لقاء هللا آلت. كأحػاليع كنػاياىع.
 

 " وَمغ جاىَج فإنسا يجاىُج لشفدِو إفَّ هللَا لغشيّّ عِغ العالسيَغ " 6سػرة العشكبػت 29
فبلف يجاىج : ىحا ال يعشي أف ال يجاىجكا. يقاؿ: غشي عغ جيادىع، ك غشي عغ العالسيغ 

، كلكغ ، أك في سبيل هللا. السعشى أف جياده عائج عميو ثػابو، كأف جياده يشفعو، كال يشفع هللا
 (.هللا يثيبو عميو. لع يقل: )إف هللا لغشٌي عشو( أك )إف هللا لغشٌي عشيع

 
يع ولشجديشَّ " والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت لشكفخفَّ عشيع سيئاِتيع  7سػرة العشكبػت  29

 أحدَغ الحي كاُنػا يعسمػَف "
: أؼ بأحدغ مسا ع، كىي الصاعات. كقج يكػف السعشى: أؼ بأحدغ أعساليقاؿ السفدخكف  

ات تزاعف، بخبلؼ الديئات. لع يقل: )أحدغ ما عسمػا(. في كانػا يعسمػف، ألف الحدش
 :مػاضع أخخػ 

 (.121التػبة ما كانػا يعسمػف" ) " ليجدييع هللا أحدغَ  -
 (.96)الشحل " ا أجَخىع بأحدِغ ما كانػا يعسمػف " كلشجديغَّ الحيغ صبخك  -
 (.97ِغ ما كانػا يعسمػف" )الشحل " كلشجديشَّيع أجَخىع بأحد -
 (.35الحؼ كانػا يعسمػف" )الدمخ  " كَيجدَييع أجَخىع بأحدغِ  -
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يشا اإلنداَف بػالجيِو ُحْدًشا وإْف جاىج 8سػرة العشكبػت  29 اَؾ ِلتذخَؾ بي ما ليَذ لَظ " ووصَّ

 ع فأنبِّئكع بسا كشُتع تعسمػَف "بِو عمٌع فبل تِصْعيسا إليَّ مخجُعك
يشا: قاؿ بعس العمساء  اف بػالجيو : ككصيشا اإلندالػصية مغ هللا فخض. لعل التقجيخ: كصَّ

حدًشا: صفة لسفعػؿ مصمق مححكؼ. كفي مػضع آخخ: )إحداًنا( األحقاؼ حدغ السعاممة. 
ال : بحجاىجاؾ .اإحدانً  اا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ تقجيخه: أف يحدغ إلييسإحدانً . 15

: ال شاعة لسخمػؽ في كسعيسا ؼيظ. ما ليذ لظ بو عمع: مغ األصشاـ كغيخىا. فبل تصعيسا
معرية الخالق، كلػ كاف السخمػؽ ىػ أحج الػالجيغ أك كمييسا. حدغ معاممة الػالجيغ ال تقتزي 

يصيعيسا الػلج في الذخؾ أك الكفخ. ككػنيسا مذخكيغ ال يعشي بالزخكرة عجـ بالزخكرة أف 
اإلنداف لػال  حدغ معاممتيسا كاإلساءة إلييسا. كىحا مػقف دقيق مغ الػالجيغ، قج ال ييتجؼ إليو

 (. الفاصمة في ىحه اآلية قخيبة مغ الفاصمة في اآلية الدابقة.هللا. تعسمػف: تعسمػنو )أنتع كآباؤكع
 

 " والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت لُشجخمشَّيع في الرالحيَغ "     9ػرة العشكبػت س29
 "."الرالحيغ" كأؼ إذا كاضبػا. الحع: "الرالحات 

 
" وِمغ الشاِس َمغ يقػُؿ آمشَّا باهلِل فإذا أوذي في هللِا جعَل فتشَة الشاِس  10سػرة العشكبػت  29

أعمَع بسا في صجوِر ربَِّظ ليقػُلغَّ إنَّا كشَّا معكع أَوليَذ هللُا بكعحاِب هللِا ولئْغ جاَء نرٌخ ِمغ 
 العاَلسيَغ "

عمػا فتشة الشاس(. لع يقل: )آمشت مغ يقػلػف آمشا باهلل فإذا أكذكا في هللا جلع يقل: ) 
: "ليقػُلغ" ك "ليقػَلغ". فتشة الشاس :(. الحع الفخؽ بيغليقػَلغ إني كشت معكعباهلل(. لع يقل: )

، ما يمحقو مغ أذاىع. قاؿ الزحاؾ: ىؤالء قػـ قالػا: آمّشا فإذا أكذؼ أحجىع أشخؾ حاب الشاسع
: كىع كاذبػف. معشى اآلية أف ىشاؾ مغ قػلغ إنا كشا معكع(. لي2/910)معاني القخآف لمشحاس 

يقػؿ إنو مؤمغ، فإذا امتحغ أدنى امتحاف، سقط في االمتحاف. يعشي إذا عحبو السذخكػف 
ا يكفخ. فإذا انترخ السدمسػف تطاىخ بأنو معيع، كالحق أنو مع األقػياء سػاء كانػا سخعاف م
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مبصميغ أك محّقيغ، كمغ ثع فيػ مشافق كسا سيأتي في اآلية التالية. إف اإلنداف إذا كاف مؤمًشا 
كعحبو الكفار قارف بيغ عحاب هللا كعحاب الكفار، كتحسل عحاب الكفار، كثبت عمى إيسانو، ألف 

ب هللا ال يقارف بعحاب الكفار. كلكغ ثسة آيات أخخػ تبيح لو إذا كاف العحاب فػؽ شاقتو أف عحا
 لع يقل: )أعمع بسا في صجكرىع(. يكفخ بمدانو دكف قمبو.

 
 آمُشػا وَليعمسغَّ السشافقيَغ " " وَليعمسغَّ هللُا الحيغَ  11سػرة العشكبػت 29

 السؤمشيغ كَليعمسغَّ هللاكَليعمسغَّ الحيغ نافقػا(. لع يقل: )غ آمشػا كَليعمسغَّ هللا الحيلع يقل: ) 
لع يقل: كليعمسّغ هللا  (. الحيغ آمشػا كليعمع السشافقيغكليعمع هللاكَليعمسغَّ السشافقيغ(. لع يقل: )

 السؤمشيغ كالسشافقيغ.
 

حِسْل خصاياكع وما " وقاَؿ الحيَغ كفخوا لمحيَغ آمُشػا اتَِّبعػا سبيَمشا وْلش 12سػرة العشكبػت  29
 ىع بحامميَغ ِمغ خصاياىع ِمغ شيٍء إنَّيع لكاذبػَف " 

"، فالكحب إنسا يخد عمى كلشحسل خصاياكع: كنحغ حاممػف خصاياكع، بجليل: "إنيع لكاذبػف  
: األمخ ىشا أبمغ مغ الخبخ. فقػليع( عمى الخبخ. ك األمخالخبخ. كىػ مغ باب إشبلؽ الصمب )

(. لع يقل: )اتبعػا 3/132بو تأكيج إيجاب اإلكخاـ عمييع )اإلتقاف  كف إف زرتشا فمشكخمظ، يخيج
إف تتبعػا سبيمشا : )اتبعػا سبيمشا نحسل خصاياكع(. لع يقل: )سبيمشا كنحغ نحسل خصاياكع(. لع يقل

  (. صيغة األمخ آكج مغ صيغة الخبخ، كآكج مغ صيغة الذخط.اكعنحسل خصاي
: اتبعػا فتػانا، كال عميكع، نحغ قػاًل شبيًيا بيحاشا ىحه يقػلػف بعس السفتيغ في أيام 

مدؤكلػف عشكع! يقػلػف ىحا عشجما تكػف الفتػػ مشحخفة! فالسشحخؼ ال يعبأ أف يشحخؼ أتباعو، 
 ػا عشو.بل ىػ يخيج ليع االنحخاؼ، كإال انفّز 

 قاؿ الدمخذخؼ:

أف يذجعو عمى ارتكاب  بأكلئظ، ؼيقػؿ لراحبو، إذا أراد يغ باإلسبلـ مغ يدتغّ تخػ في الستدسّ 
 بعس العطائع: افعْل ىحا، كإثسظ في عشقي!
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*** 

 ابغ كثيخ: كقاؿ

 أؼ: افعْل كحا كخصيئتظ في رقبتي!

 
الؿيامِة عسَّا كاُنػا " وَلَيْحِسُمغَّ أثقاَليع وأثقااًل مع أثقاِليع ولُيدألغَّ يػـَ  13سػرة العشكبػت  29

 يفتخوَف "
عيا مغ بعجىع كعسمػا بيا. لع البجع كالحيل السحخمة إذا اتبىع أعػاف الطمسة، كأصحاب  

ثقاؿ إلشاعتو في الحىغ. األثقاؿ: ىشا (، بل كخر لفع األيقل: )كليحسمغ أثقاليع كأثقااًل أخخػ 
غ أضمػىع. قاؿ أبػ أمامة : كليحسمغَّ أؼ الزالػف أثقاليع كأثقاؿ مالخصايا، األكزار. السعشى

تفشى حدشاتو، الؿيامة، كىػ كثيخ الحدشات، فبل يداؿ يقتّز مشو حتى : يؤتى بالخجل يـػ الباىمي
غ سيئات السطمـػ فاجعمػىا عميو )معاني : خحكا مؼيقػؿقيت لو حدشات، بفتقػؿ السبلئكة ما 

 : يفتخكنو مغ الكحب. (. يفتخكف 2/911القخآف لمشحاس 
 

 ع ألَف سشٍة إال خسديَغ عاًما" ولقج أرسْمشا نػًحا إلى قػمِو فمبَث فيي 14سػرة العشكبػت  29
 فأخحىُع الصػفاُف وىع ضالسػَف "

خ ما في : فمبث فييع تدعسائة كخسديغ عاًما، لع يكغ ؼيو مغ التفخيع كالتكثيلػ قيل 
" في األكؿ ىػ أكؿ ما يصخؽ الدسع، ؼيذتغل بو عغ سساع بؿية الكبلـ، األكؿ، ألف لفع "األْلف

ديل ما حرل عشجه مغ ذكخ األْلف )اإلتقاف بعجما تقجمو كقع يفإذا جاء االستثشاء لع يبق لو 
(. لبث ديغ سشة(. كلع يقل: )ألف عاـ إال خسديغ عاًماألف سشة إال خس(. لع يقل: )3/302

 فييع ىحه السجة الصػيمة دكف ججكػ تحكخ، إذ بقي أكثخىع كافخيغ. 
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حقيق باالجتشاب في الببلغة، إال إذا ألّف تكخيخ المفع الػاحج في الكبلـ الػاحج قاؿ الدمخذخؼ: "
" )كنقمو أبػ كقع ذلظ ألجل غخض يشتحيو الستكمع مغ تفخيع أك تيػيل أك تشػيو أك نحػ ذلظ

 حياف مغ دكف إحالة(.
بالجسيع، مغ مصخ أك قتل أك مػت )معاني : يقاؿ لكل كثيخ مصيف أخحىع: أىمكيع. الصػفاف

 : كافخكف. (. ضالسػف 2/911القخآف 
 

سشة.  50سشة، كلمجقة استثشى مشيا  1000: إف السجة تكاد تبمغ أف يقاؿ كيسكغ 
 فاالستثشاء ىشا يجؿ عمى التحقيق، كتخؾ التقخيب.

مثبًل، ليخة  999كمغ ىحا الباب، كلكغ عمى الزج مشو، تدعيخ الباعة اليـػ لمدمعة بسبمغ  
 ، تخؽيًفا عغ الدبػف، كإغخاًء لو!1000بجؿ الػ 

 
 يشِة وجعمشاىا آيًة لمعاَلسيَغ "" فأنجيشاُه وأصحاَب الدف 15 سػرة العشكبػت29

. جعمشاىا: أؼ : مغ معو في الدفيشة، كىع قمةأنجيشاه: أؼ نػًحا. أصحاب الدفيشة 
 : عبخة.قرتيع. آية

 
" وإبخاـيَع إذ قاَؿ لقػمِو اعُبجوا هللَا واتقػُه ذلكع خيٌخ لكع إْف كشُتع  16سػرة العشكبػت 29
 ػَف "تعمس

يع. لع يقل: )ذلظ(. إف كشتع تعمسػف قرة ججيجة.   يع: كاذكْخ إبخـا : أؼ فإف لع تفعمػا كإبخـا
 فإنكع جاىمػف.

 
" إنَّسا تعبجوَف ِمغ دوِف هللِا أوثاًنا وَتخُمقػَف إفًكا إفَّ الحيَغ َتعبجوَف  17سػرة العشكبػت  29

 ُه واشكخوا لُو إليِو ُتخجعػَف "هللِا الخزَؽ واعبُجو ِمغ دوِف هللِا ال َيسِمكػَف لكع ِرزًقا فاْبتغػا عشَج 
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: لعل السقرػد بحلظ األكثاف ما تعبجكف مغ دكف هللا أكثاٌف(. تخمقػف إفًكا إفَّ لع يقل: ) 
: الكحب. تخمقػف إفًكا: تخمقػف آلية إفًكا. قاؿ تعالى: جاء ذكخىا مغ قبل مباشخة. اإلفظ التي

 لع يقل: )إف الحيغ تعبجكنيع(.(. 86)الرافات يجكف" أئفًكا آليًة دكف هللا تخ "
الخزؽ عشج العباد! شكخه كشكخ لو: بسعشى كاحج.  : أكثخ الشاس يبتغػف ابتغػا عشج هللا الخزؽ 

   لع يقل: )فإليو تخجعػف(.لع يقل: )فإنكع إليو تخجعػف(. : لمحداب كالجداء. تخجعػف 
 

بػا فقج كحََّب  18سػرة العشكبػت 29 أمٌع ِمغ َقبمكع وما عمى الخسػِؿ إال الببلُغ " وإْف تكحِّ
 السبيُغ "
لع يقل: )كحَّب أمٌع أمع: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.  .(تكحَّب: )لع يقل 

كع فقط : أؼ ىػ يبمغحاب، فاتعطػا بيع. الببلغ السبيغ: كحلَّ بيع العقبَمكع(. كحب أمع مغ قبمكع
( ميع ليذ فقط لؤلنبياء بل لمعمساء كالباحثيغ، ؼيجب السبيغ كال يعاؾبكع. ىحا الػصف )الببلغ

أف يكػف ببلغيع مبيًشا قجر اإلمكاف، بحيث يرل إلى السخاشبيغ بو، كيديل فيسو عمييع، 
 لع يقل: )أمع قبمكع(. كيؤثخ فييع.

 
  يديٌخ "ُه إفَّ ذلَظ عمى هللاِ " أَولْع يَخوا كيَف ُيبِجئ هللُا الخمَق ثع يعيجُ  19سػرة العشكبػت 29

ذلظ: أؼ أف يعيج الخمق. لع يقل: )إف ذلظ يديخ عمى هللا(. لع يقل: )يبجأ(. في مػاضع  
 :   أخخػ 

 (.27ك 11، الخـك 34ك 4ق ثع يعيجه" )يػنذ يبجأ الخم" -
  

" ُقْل سيُخوا في األرِض فانُطخوا كيَف بجأ الخمَق ثع هللُا ُيشِذئ الشذأَة  20سػرة العشكبػت  29
 فَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "اآلخخَة إ
 : سيحػا لبلعتبار. سيخكا في األرض فانطخكا 
: تحّث ىحه اآلية الباحثيغ عمى الديخ في األرض ليكتذفػا يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

كيؽية بجء خمق األشياء، مغ حيػاف كنبات كجساد، فإف آثار الخميقة األكلى مشصبعة بيغ شبقات 
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يخ الخميقة مشح بجئيا حتى اآلف )السشتخب ص ى ضيخىا، فيي بحلظ سجل حافل بتار األرض كعم
593.) 

يشذئ الشذأة اآلخخة(. الشذأة اآلخخة: البعث. الشذأة األكلى: كيف بجأ هللا الخمق ثع لع يقل: )
لع يقل: : )هللا(، أضسخه ثع أضيخه. مفعػؿ بو، كالفاعل مححكؼ تقجيخه :الخمق األكؿ. الخمقَ 

 (. لع يقل: )إف هللا قجيخ عمى كل شيءبجأ الخمُق(. )كيف
 

ُب َمغ يذاُء وَيخحُع َمغ يذاُء وإليِو ُتقَمبػفَ  21سػرة العشكبػت  29  " " ُيعحِّ
قج يفيع مغ اآلية أف العحاب كالخحسة أمخ ال ضابط ؼيو. كالحق أف ىشاؾ ضػابط تفيع  

: ُتخجعػف. كيخحع مغ يدتحق الخحسة. ُتقمبػف  مغ آيات أخخػ. فيػ يعحب مغ يدتحق العحاب
 : إليو تقمبػف، ليعحب مغ يذاء كيخحع مغ يذاء.اآلية قمًبا )تقجيًسا كتأخيًخا(: التقجيخ كأف في

 
ِف هللِا " وما أنُتع بسعجديَغ في األرِض وال في الدساِء وما لكع ِمغ دو 22سػرة العشكبػت  29

 ِمغ وليٍّ وال نريٍخ " 
غ، فبل نقجر عميكع. أعجده كعاجده: جعمو : بفائتيغ، ىاربيالكفار. بسعجديغ أنتع: أييا 
 : يسشع عشكع العحاب.نريخ كال نريخ: يشرخكع. كلي: يتػالكع. ما لكع عاجًدا.

 
تي وأولئَظ ليع " والحيَغ كفُخوا بآياِت هللِا ولقائِو أولئَظ يِئُدػا ِمغ رحس 23سػرة العشكبػت 29

 عحاٌب أليٌع "   
: فمييأسػا. لع آيات هللا: في الكتاب كالكػف. لقائو: في اليـػ اآلخخ. يئدػا: لعل السعشى 

 (.: )كليع عحاب أليعيقل
 

" فسا كاَف جػاَب قػمِو إال أْف قاُلػا اقتمػُه أو حخِّقػُه فأنجاُه هللُا ِمَغ  24سػرة العشكبػت 29
 في ذلَظ آلياٍت لقػـٍ يؤمشػَف " الشاِر إفَّ 
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يع. فأنجاهقػمو: ق  : أؼ فألَقػه في الشار فأنجاه هللا مشيا. مغ ىشا فإف اآليات ػـ إبخـا
يع. كقج يذعخ القارغ أحياًنا برعػبة التسييد بيغ اآليات ىل ىي في  الدابقة ىي في إبخـا

: األمخ األكؿ تذابو دعػة األنبياء في بعس ـ في األمع الدابقة، كذلظ ألمخيغمذخكي قخير أ
تتذابو اآليات القخآنية. كالثاني دقة أك خفاء االنتقاؿ مغ القرز الساضية إلى  األمػر، كمغ ثع

الػضع الخاىغ، أؼ في عيج دمحم صمى هللا عميو كسمع. فمػال ىحه اآلية التي نحغ نفدخىا لخبسا 
يع انتيت، كتست العػدة إلى السذخكيغ الججد. إف في ذلظ آليات لقـػ  ضغ القارغ أف قرة إبخـا

 ، ؤمشػف أف ىحه اآليات ال يسكغ أف تكػف إال مغ هللا. فسغ آمغ بيحا فقج انتفع باآليات: ييؤمشػف 
 لع يقل: لقـػ مؤمشيغ.كمغ لع يؤمغ فبل يشتفع بيا. 

 
َة بيِشكع في الحياِة الجنيا  25سػرة العشكبػت  29 " وقاَؿ إنَّسا اتخحُتع ِمغ دوِف هللِا أوثاًنا َمػدَّ

 ُع الشاُر وما لكع ِمغ ناصخيَغ "ُزكع ببعٍس ويمعُغ بعُزكع بعًزا ومأواكثع يػـَ الؿيامِة يكفُخ بع
يع. لع يقل: )  . أؼ يجػز 17( راجع اآلية ما اتخحتع مغ دكف هللا أكثافٌ  إفَّ كقاؿ: أؼ إبخـا

اتخحتع مغ دكف هللا أكثاف )الشكت لمسجاشعي  غالحي: إف " الخفع لغًة، بتقجيخ"األكثاف :في
: ألجل السػدة بيشكع، ألجل ما بيشكع مغ أعمع أف فييا قخاءة. مػدة بيشكع (. كلكغ ال2/478

نو سيمعغ بعزكع بعًزا. كفي مػدة، أك ألجل أف يجامل بعزكع بعًزا. سيأتي في اآلية أ
" ك"ما : مػدةُ قخاءة: مػدًة بيَشكع. كقخغ  : بسعشى الحؼ، في "بيِشكع، أك مػدٌة بيَشكع، خبخ "إفَّ

 فعػؿ ألجمو. الجيغ فػؽ السػدة. ال يكْغ ديشظ مغ قبيل السػدة.ممػدة: القخاءتيغ. 
تفيج اآلية أف عمى اإلنداف أف يكػف اختياره حًخا، غيخ مشقاد لغيخه، حتى لػ كاف ىحا الغيخ 

 صجيقػًا كدكًدا، كي ال يشجـ عمى اختياره ؼيسا بعج.
 

 ربِّي إنَُّو ىػ العديُد الحكيُع "" فآمَغ لُو لػٌط وقاَؿ إنِّي مياجٌخ إلى  26سػرة العشكبػت 29
يع.  آمغ لو لػط: كاف أكؿ مغ آمغ لو. كقج تفيج اآلية أف الحيغ آمشػا لو ىع  لو: إلبخـا

يع. كقاؿ كقيل: لع يؤمغ لو إال لػط. قمة.  : إبخـا
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" ووىبشا لُو إسحَق ويعقػَب وجعمشا في ُذريتِو الشبػَة والكتاَب وآتيشاُه  27سػرة العشكبػت 29
 ُو في اآلخخِة لِسَغ الرالحيَغ "َخُه في الجنيا وإنَّ أج

يع. إسحق: كلًجا. كيعقػب  بياء بعجه : األنبغ إسحق. كجعمشا في ذريتو الشبػةا: لو: إلبـخ
سشؤتيو أجخه في اآلخخة، : أؼ ك (. آتيشاه أجخه في الجنياكميع مغ ذريتو. الكتاب: الكتب )الدساكية

 ".الرالحيغكىػ قػلو: "كإنو في اآلخخة لسغ 
 

" ولػًشا إذ قاَؿ لقػمِو إنَّكع لتأتػَف الفاحذَة ما سبقكع بيا أحٌج ِمَغ  28سػرة العشكبػت 29
 العالسيَغ "

: فاحذة المػاشة. الدبق قج يكػف في الفػاحر أؼ: كاذكخ لػًشا. الفاحذةىحه قرة لػط.  
 بتكار غيخ مدبػؽ.: ااؾ بجعة سيئة كبجعة حدشة. البجعةكسا قج يكػف في الرالحات. فيش

 
" أئشَّكع لتأتػَف الخجاَؿ وَتقصعػَف الدبيَل وتأتػَف في ناديكُع الُسشكَخ  29سػرة العشكبػت  29

 هللِا إْف كشَت ِمَغ الرادقيَغ "فسا كاف جػاَب قػمِو إال أْف قاُلػا ائِتشا بعحاِب 
قصاع شخؽ،  : تقصعػف الصخيق،لع يقل: )إنكع(. الخجاؿ: أؼ الحكػر. تقصعػف الدبيل 

: تقصعػف الشدل، لعجكلكع عغ الشداء إلى الخجاؿ. لألف الشاس يححركف فعمكع الخبيث. كقي
عساؿ الذائشة. ائتشا الشادؼ كالسشتجػ: السجمذ، السجالدة. فيشاؾ نػاٍد لؤلعساؿ السباحة كنػاٍد لؤل

 : قالػا ذلظ عمى سبيل الدخخية كالتحجؼ.بعحاب هللا
 

 انُرخني عمى القػـِ الُسفدجيَغ "" قاَؿ ربِّ  30سػرة العشكبػت 29
ج كأخصخ، ألنو فاسج مفدج. لع يقل: )رب انرخني السفدج أشج مغ الفاسقاؿ: أؼ لػط.  
 (.عمييع

 
ِة " ولسَّا جاءْت رسُمشا إبخاـيَع بالُبذخى قاُلػا إنَّا ُميِمكػ أىِل ىحِه القخي 31سػرة العشكبػت 29

 يا كاُنػا ضالسيَغ "إفَّ أىمَ 
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الخسل السبلئكة. ضالسيغ: كافخيغ.  : أؼرسمشا: مغ السبلئكة. البذخػ: بذخػ الػلج. قالػا 
 (. لع يقل: )إف أىميا ضالسػف( أك )إنيع كانػا ضالسيغ. (ىحه القخية إنا ميمكػف أىلَ )لع يقل: 

 
 بَسغ فييا َلُشْشِجَيشَُّو وأىَمُو إال" قاَؿ إفَّ فييا لػًشا قاُلػا نحُغ أعمُع  32سػرة العشكبػت  29

 امخأَتُو كانْت ِمغ الغابخيَغ "
يع. لع يقل: )  ػمو. قج : قأىموقالػا: أؼ رسمشا. (. أعمع مشظ بسغ فييانحغ قاؿ: أؼ إبخـا

السخاد باألىل غيخ " ُعمع أف : "إال امخأتو(، لكغ لسا قاؿ بعج ذلظسخأة اليصمق األىل عمى الدكجة )
: غ معو. فيػ مغ األضجاد. الغابخيغ: بقي بعج مزي م: مزى، ذىب. كغبخالدكجة. غَبخَ 

ال امخأتظ كانت مغ الغابخيغ". لع يقل: )كانت مغ إكفي اآلية التالية: "الباقيغ في العحاب. 
 (، ألف الغابخيغ يذسمػف الحكػر كاإلناث.الغابخات

 
ِسيء بِيع وضاَؽ بِيع ذرًعا وقاُلػا ال " ولسَّا أْف جاءْت ُرُسُمشا ُلػًشا  33سػرة العشكبػت  29

ػَؾ وأىَمَظ إال امخأَتَظ كانْت    ِمغ الغابخيَغ "  تخْف وال تحدْف إنَّا ُمَشجُّ
: شاقة لع يقل: )كلسا جاءت رسمشا لػًشا(. سيء بيع: استاء مشيع. ضاؽ بيع ذرًعا 

يًجا، أؼ: كسًعا. لع يقل:  راع، ألف القػة ؼيو، فكأف السخاد: ضاؽ بيعككسًعا. كأصل الكمسة مغ الح
: الغابخيغ(. أىمظ إال امخأتظ إال امخأتظ فدتكػف مغفقالػا(. لع يقل: ))كضاؽ ذرًعا(. لع يقل: )
 راجع فييسا اآلية الدابقة.

 
الدساِء بسا كاُنػا " إنَّا ُمْشِدلػَف عمى أىِل ىحِه القخيِة ِرْجًدا ِمَغ  34سػرة العشكبػت  29

 َيْفُدقػَف "
: بدبب بسا كانػا يفدقػف  رجًدا: مفعػؿ بو. قخية: قخية قـػ لػط. رجًدا: عحاًبا.ىحه ال 
 فدقيع.

 
 يا آيًة بيشًة لقػـٍ َيعِقمػَف "" ولقج تخْكشا مش 35سػرة العشكبػت 29



1528 

 

 ، : عبلمة كاضحة. يدتفاد مغ اآلية أف االىتساـ باآلثار ميعمشيا: مغ القخية. آية بيشة 
 سيسا إذا كاف لبلعتبار.  كال
 

" وإلى َمْجَيَغ أخاُىع ُشعيًبا فقاَؿ يا قػـِ اعُبُجوا هللَا وارُجػا اليػـَ اآلِخَخ  36سػرة العشكبػت  29
 وال تعَثػا في األرِض ُمفدجيَغ "

. كإلى مجيغ: أؼ كأرسمشا إلى مجيغ.قرة شعيب.   : : )قاؿ(. ارجػالع يقل أخاىع: أخا قـػ
ٌل  خافػا، انتطخكا. ما يخجػه خائٌف فػاَتو. ال ذلظ أف الخجاء كالخػؼ متبلزماف، فكل راج مؤمِّ

 مفدجيغ: حاؿ.: ال تفدجكا في األرض بأنػاع الفداد. تعثػا: ال تفدجكا، أؼ
 

 ُة فأصبُحػا في داِرىع جاثسيَغ "" فكحَّبػُه فأخحْتيُع الخْجف 37سػرة العشكبػت  29
: الدلدلة بدبب الريحة. جاثسيغ: الخجفةأخحتيع: أىمكتيع. فكحبػه: فكحبػا شعيًبا.  

ك  67" )ىػد : "فأصبحػا في ديارىع جاثسيغخخ: الُجثساف. في مػضع آباركيغ، ميتيغ. كمشو
 : فأصبح كل مشيع في داره جاثًسا.(. لعل السقرػد94
 

ليُع الذيصاُف  " وعاًدا وثسػَد وقج تبيََّغ لكع ِمغ مداكِشيع وزيَّغَ  38سػرة العشكبػت  29
ىع عغِ    الدبيِل وكاُنػا ُمْدتبِرخيَغ " أعساَليع فرجَّ

: تبيغ لكع اليبلؾ مغ مداكشيع الخاكية. مكشا عاًدا. تبيغ لكع مغ مداكشيع: كأىكعاًدا: أؼ 
مدتبرخيغ: قادريغ عمى الشطخ. قاؿ غ ليع(. لع يقل: )زيّ سبيل الحق، سبيل هللا.  :يلالدب

ع معحَّبػف كقج فعمػا ما : السعشى أنيع قج عمسػا أنيفي الزبللة. كقيل كانػا مدتبرخيغ: مجاىج
(. ككانػا مدتبرخيغ: أؼ ككانػا قبل ذلظ. لع يقل: )زيَّغ 2/914فعمػا )معاني القخآف لمشحاس 

 (.ليع
 

" وقاروَف وفخعػَف وىاماَف ولقج جاَءىع مػسى بالبيشاِت فاستكَبُخوا  39سػرة العشكبػت  29
 ما كاُنػا سابقيَغ "في األرِض و 
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البيشات: الحجج كاآليات الػاضحة.  ىاماف: كزيخ فخعػف. : كأىمكشا قاركَف.كقاركَف: أؼ 
 (. سابقيغ: فائتيغ )مغ العحاب

 
" فكبًل أخْحنا بحنبِو فسشيع َمغ أرسْمشا عميِو حاصًبا ومشيع ِمغ أخحْتُو  40سػرة العشكبػت  29

ولكْغ كاُنػا  ومشيع َمغ أغخْقشا وما كاَف هللُا ِليطمَسيع الريحة ومشيع َمغ خدْفشا بِو األرَض 
 أنفَديع يطمسػَف "

. هأىمكشا أخحناه، أخحنا:أخحناه بحنبو.  )فكبًل مشيع( حه األقػاـ: فكبًل مغ ىفكبًل أخحنا بحنبو 
لع يقل: )مغ (. يًحا تخمييع بالحرباء )الحجارة: ر لع يقل: )فأخحنا كبًل مشيع بحنبو(. حاصًبا

: صػت شجيج الريحةلع يقل: )مغ أخحتيع الريحة(. لع يقل: )خدفشا بيع(.  سمشا عمييع(.أر 
يقل: )كمشيع مغ أخحناه بالريحة(. خدفشا بو األرض: حتى بمعتو. لع يقل: )كمشيع ميمظ. لع 

فسشيع مغ أرسمشا عمييع حاصًبا كمشيع مغ أخحتيع الريحة كمشيع مغ مغ أغخقشاه(. لع يقل: )
 (.شاىعاألرض كمشيع مغ أغخقخدفشا بيع 

 : قـػ لػط.مغ أرسمشا عميو حاصًبا -
 : ثسػد كأىل مجيغ.مغ أخحتو الريحة -
 : قاركف كأصحابو.مغ خدفشا بو األرض -
 (.2/914مغ أغخقشا: قـػ نػح كفخعػف كأصحابو )معاني القخآف  -
أنفديع كما ضمسشاىع كلكغ كانػا لع يقل: )كلكغ كانػا يطمسػف أنفديع(، أؼ: بالكفخ. لع يقل: ) 

 (. يطمسػف 
 

" َمثُل الحيَغ اتَّخحوا ِمغ دوِف هللِا أولياَء كَسثِل العشكبػِت اتخحْت بيًتا  41سػرة العشكبػت 29
 العشكبػِت لػ كاُنػا يعمسػَف " وإفَّ أوىَغ البيػِت لبيتُ 

. : أكىى، أضعفأكىغ. 69-68: أصشاًما. لع يقل: )اتخح بيًتا( راجع سػرة الشحل أكلياءَ  
: أف أكلياءىع ال يغشػف عشيع شيًئا، مغ ىحه اآلية استسج اسع الدػرة: العشكبػت. لػ كانػا يعمسػف 

كأف ىحا مثميع. كبيت العشكبػت يحتاج إلى عمع، ككػنو أكىغ البيػت يحتاج إلى عمع. كىحا 
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بيػت التي تبشييا : الالكخيع. يقػؿ أىل التفديخ العمسييجخل في اإلعجاز العمسي لمقخآف 
العشكبػت لدكشاىا، كلمؿبس عمى فخيدتيا، دؾيقة الرشع، ألنيا مكػنة مغ خيػط عمى درجة 

ضعف بيت يتخحه الحيػاف مأكػ لو عطيسة مغ الخقة تفػؽ رقة الحخيخ، كىحا ما يجعل بيتيا أ
 شيكب.: عُ كترغيخه : عشاكب،(. جسع العشكبػت597)السشتخب ص 

 
 ِمغ شيٍء وىػ العديُد الحكيُع " إفَّ هللَا يعمُع ما َيْجُعػَف ِمغ دونِو "  42سػرة العشكبػت 29

: . يجعػف: يعبجكف. كفي قخاءة: الحؼ. كقج تكػف ناؼيةما: ىشا قج تكػف مػصػلة بسعشى 
لع يقل: )يعمع أنيع ما يجعػف مغ دكنو مغ : مغ أصشاـ. شيء تجعػف، بتاء الخصاب. مغ

 أما الرشع فبل ىػ عديد كال ىػ حكيع. شيء(.
 

 وما َيعِقميا إال العاِلسػَف " " وتمَظ األمثاُؿ َنْزِخُبيا لمشاسِ  43سػرة العشكبػت 29
(. كالحيغ ال يعقمػنيا ىع جاىمػف. قج يعقميا كل مشيع حدب عمسو. لع يقل: )العمساء 

مغ عمـػ القخآف، أفخدىا بعزيع  األمثاؿ القخآنية عمع كلكغ العمساء يعقمػنيا أكثخ مغ سػاىع.
 بالتأليف.

 
 " خمَق هللُا الدسػاِت واألرَض بالحقِّ إفَّ في ذلَظ آليًة لمسؤمشيَغ " 44سػرة العشكبػت 29

: الحيغ يؤمشػف بأف ىحه الدسػات كاألرض ال يسكغ أف تكػف لع يقل: )آلياٍت(. السؤمشيغ 
هللا في الكتاب كالكػف. الدسػات: بالجسع.  ذلظ بآيات إال مغ هللا. فإذا آمشػا بيحا أكاًل انتفعػا بعج

لمسؤمشيغ: قج يكػف السعشى: لسغ أراد أف يكػف  : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.األرض
 مغ السؤمشيغ.

 
" اْتُل ما ُأوحَي إليَظ ِمغ الكتاِب وأقِع الربلَة إفَّ الربلَة تشَيى عِغ  45سػرة العشكبػت 29

 كبُخ وهللُا يعمُع ما ترشعػَف " والسشكِخ وَلِحْكُخ هللِا أالفحذاِء 
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: أكبخ في الشيي عغ الفحذاء كالسشكخ، ألف الحكخ اتُل: اقخأ يا دمحم. الكتاب: القخآف. أكبخ 
أكثخ مغ الربلة. كقج يكػف السعشى: كلحكخ هللا فييا )في الربلة( يسكغ أف يتكخر في كل كقت 

(. 2/915 إياكع أكبخ مغ ذكخكع إياه )معاني القخآف لمشحاس هللا: ذكخ قاؿ ابغ عباسك أكبخ. 
 (. : ترشعػنو. لع يقل: )وهللا يعمع ما ترشعترشعػف 

*** 
 الجدء الحادؼ كالعذخكف 

" وال ُتجاِدلػا أىَل الكتاِب إال بالتي ىي أحدُغ إال الحيَغ ضمُسػا مشيع  46سػرة العشكبػت 29
 وُأنِدؿ إليكع وإلُيشا وإلُيكع واحٌج ونحُغ لُو مدمسػَف "وقػُلػا آمشَّا بالحي ُأنِدؿ إليشا 

: أؼ تخيخكا الصخيقة الحدشة، بل األحدغ، كبيحا تكػف ىشاؾ عسمية بالتي ىي أحدغ 
(. أؼ عغ األحدغ. إال الحيغ ضمسػا مشيع: أؼ مغ أىل الكتاب )الييػدمدتسخة لمسفاضمة كالبحث 

ىػ سيئ، أك بسا  مجادلتيع بسا ىػ حدغ، أك بسافبل تجادلػىع بالتي ىي أحدغ. كىحا يتزسغ 
ىحه اآلية  كنحغ مدمسػف لو(.لحؼ أندؿ إليشا كالحؼ أندؿ إليكع(. لع يقل: )باىػ أسػأ. لع يقل: )

بيغ أىل األدياف، يسكغ أف تفيجىع في التقارب، ال  تفيج أف ىشاؾ مذتخكات )أشياء مذتخكة(
 سيسا ضج أعجاء الجيغ.

 
" وكحلَظ أندْلشا إليَظ الكتاَب فالحيَغ آتيشاىُع الكتاَب ُيؤمشػَف بِو وِمغ  47سػرة العشكبػت 29

 َيجحُج بآياِتشا إال الكافخوَف "ىؤالِء َمغ يؤمُغ بِو وما 
لخسل أندلشا الكتاب : أؼ كسا أندلشا الكتاب عمى مغ قبمظ مغ اككحلظ أندلشا إليظ الكتاب 

كالثاني بسعشى كتاب أىل الكتاب )التػراة أك اإلنجيل(. شى القخآف، : األكؿ بسععميظ. الكتاب
: بسعشى أنو محكػر في كتبيع، أك بسعشى أف بعزيع يؤمغ بو كعبج هللا بغ سبلـ مسغ يؤمشػف بو

كمغ سذخكيغ مغ يدمع كيؤمغ بو. لع يقل: ): أؼ مغ ىؤالء الأسمسػا مغ أىل الكتاب. كمغ ىؤالء
كما : الياء تعػد عمى القخآف، أك عمى دمحم صمى هللا عميو كسمع. بو. (يؤمشػف بوىؤالء مغ 

: ألف ىحه اآليات معجدة، كال يسكغ أف تكػف إال مغ هللا، فسغ آمغ بيا يجحج بآياتشا إال الكافخكف 
 لع يقل: كما يجحج بآياتشا إال كافخ. فيػ مؤمغ، كمغ كفخ بيا فيػ كافخ.
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َظ إًذا الرتاَب ِمغ َقبمِو ِمغ كتاٍب وال تخصُُّو بيسيشِ " وما كشَت تتمػ  48سػرة العشكبػت 29

 الُسْبِصمػَف "
يدتفاد مغ ىحه اآلية أف الشبي أمي. السعشى أنظ لع تكغ تقخأ كتاًبا أؼ كتاب، كلع تكتب  

كلػ كشت تقخأ  ىشاؾ ححؼ في اآلية: التقجيخ: كلػ كشت تفعل ذلظ الرتاب السبصمػف. أؼ كتاب.
لع يقل:  باشل أف يدتفيجكا مغ ذلظ كيذككػا في أف القخآف مغ عشج هللا.كتكتب ألمكغ ألىل ال
 كال تخّط كتاًبا بيسيشظ.

  
بآياِتشا إال  " بْل ىػ آياٌت بيشاٌت في صجوِر الحيغ ُأوُتػا العمَع وما َيجحجُ  49سػرة العشكبػت 29

 الطالسػَف " 
ل ىػ آيات بيشات فخكف، ب: أؼ إف القخآف ليذ كسا يقػؿ الكابل ىػ آيات بيشات 

: أؼ ىػ محفػظ في صجكرىع. هللا. في صجكر الحيغ أكتػا العمع( مغ الػاضح أنيا مغ )معجدات
: "كما 47اآلية  (، كىحا أقخب. فيشى أف اآليات كاضحات في قمػبيع )عقػليعكقج يكػف السع

مختمفة لحؿيقة ". كالكافخكف كالطالسػف بسعشى كاحج، فيي أكصاؼ يجحج بآياتشا إال الكافخكف 
 لع يقل: كما يجحج بآياتشا إال ضالع. كاحجة. يفيع مغ اآلية أف السشرفيغ ىع الحيغ يؤمشػف بآياتشا.

 
وإنَّسا أنا  " وقاُلػا لػال ُأندَؿ عميِو آياٌت ِمغ ربِِّو ُقْل إنَّسا اآلياُت عشَج هللاِ  50سػرة العشكبػت 29

 نحيٌخ مبيٌغ "
آيات: معجدات.  ؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكيخ.آيات: م لع يقل: )ُأندلْت(. 

ء أندليا، إنسا أنا مبّمغ : أؼ ال عبلقة لي باآليات، فيي  إف شاء أندليا، كمتى شانحيخ مبيغ
 ( مبيغ.)مشحر

 
لخحسًة  " أَولْع َيْكِفيع أنَّا أندلشا عميَظ الكتاَب ُيتمى عمييع إفَّ في ذلظَ  51سػرة العشكبػت 29

 وِذكخى لقػـٍ يؤمشػَف "
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: بأف ىحه كفييع آيات القخآف، بجؿ اآليات )السعجدات( التي شمبػىا. لقـػ يؤمشػف أؼ أال ت 
ػ، الكتاب ال يسكغ أف يكػف إال مغ هللا. فسغ آمغ بيحا فقج انتفع بسا ؼيو، ككاف لو رحسة كذكخ 

يقرجكف العشاد، أؼ يتػقع : السعشى لقـػ يخيجكف اإليساف كال كمغ لع يؤمغ فبل نفع لو. كقيل
 .44راجع اآلية  أك آمشػا كيخيجكف التفريل. مشيع اإليساف.

 
" ُقْل كَفى باهلِل بيشي وبيَشكع شييًجا َيعمُع ما في الدسػاِت واألرِض  52سػرة العشكبػت 29

 ا باهلِل أولئَظ ىُع الخاسخوَف "والحيَغ آمُشػا بالباشل وكفُخو 
أف أكؿ ما يجب البحث عشو كاإليساف بو ىػ هللا. فاإليساف لو  : ىحا يفيجكفى باهلل شييًجا 

خصػات مشصؿية. فسغ لع يؤمغ باهلل أكاًل ال يسكغ أف يؤمغ بكتبو، كال يسكغ أف يؤمغ باليـػ 
كغ أف يؤمغ بدشتو، كىكحا. لع يقل: )كفى باهلل اآلخخ. كمغ لع يؤمغ بالخسػؿ أنو رسػؿ ال يس

: )يعمع ما في الدسػات كما في األرض(، مػاضع أخخػ. لع يقل(، كسا في شييًجا بيشي كبيشكع
: باألصشاـ. يفيع مغ اآلية بالباشلالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. كسا في مػاضع أخخػ. 

الباشل ككفخكا باهلل كالحيغ آمشػا بخكا بالباشل ىع الخابحػف. لع يقل: )أف الحيغ آمشػا بالحق ككف
الخاسخكف: خدخكا مختيغ: األكلى: خدارة فػات اليجاية، كالثانية: خدارة كقػع  (.ىع الخاسخكف 

 .أك الزبلؿ الباشل
 

" ويدتعجمػنَظ بالعحاِب ولػال أجٌل مدسِّى لجاَءىُع العحاُب وَليأتيشَّيع  53سػرة العشكبػت  29
 َبغتًة وىع ال َيذعخوَف "

 محجد لشدكؿ العحاب عمييع.أجل  :. أجل مدسىآلخخة استيداءً االجنيا ك عحاب العحاب:  
 "العحاب". :لع يقل: )كلػال أجل مدسى لجاءىع(، كخر اآلخخة: غيخ معمـػ فييا تاريخ الػقػع. 

 : ال يعمسػف، ال يتػقعػف.لع يقل: )كسيأتييع بغتة(. ال يذعخكف  لجاءىع العحاب: قبل ذلظ.
 

 لسحيصٌة بالكافخيَغ "فَّ جيشَّع " يدتعجمػنَظ بالعحاِب وإ 54سػرة العشكبػت 29
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ييع عحاب اآلخخة في : أؼ في الجنيا. سيأت)إنكاًرا لو كاستيداًء بو( يدتعجمػنظ بالعحاب 
(. لعل السعشى أنيا قخيبة مشيع جًجا، بل ىع فييا، كىي جيشع. لع يقل: )كإف جيشع لسحيصة بيع
 محيصة بيع، ال يدتصيعػف مشيا فكاًكا.

 
َيغذاُىُع العحاُب ِمغ فػِقيع وِمغ تحِت أرجِميع ويقػُؿ ذوُقػا ما " يػـَ  55سػرة العشكبػت 29

 كشُتع تعسمػَف "
يغذاىع: يغصييع، يحيط بيع )انطخ اآلية الدابقة(. لع يقل: )مغ فػؽ رؤكسيع(. لع يقل:  

: ػؿ العحاب. كفي قخاءة: كيق. كقج يكػف القائل ىػ العحاب. أؼ: أؼ هللا)كمغ تحتيع(. كيقػؿ
 : أؼ جداء ما كشتع تعسمػف.مػف: تعسمػنو. ذكقػا ما كشتع تعسمػف كنقػؿ. تعس

 
 رضي واسعٌة فإياَي فاْعُبُجوِف "" يا عبادَي الحيَغ آمُشػا إفَّ أ 56سػرة العشكبػت  29

خكا إذا لع تتسكشػا مغ عبادتي. فاألرض كميا أرض هللا. أما الحاكع الحؼ أؼ ىاجِ  
يعػا أحًجا في : فاعبجكني كال تعبجكا غيخؼ كال تصجكع فأرضو ضيقة محجكدة. فاعبجكفِ يزصي

 .، بفتح الياء(4/20معريتي. كفي قخاءة: يا عبادْؼ. كفي قخاءة: أرضَي )معجع القخاءات 
" )الدمخ عبادَؼ الحيغ أسخفػا عمى أنفديع يابإثبات الياء، كمثمو في مػضع آخخ: ": يا عبادؼ

 "، بححؼ الياء.مغ الدمخ: "يا عباِد الحيغ آمشػا 10اآلية  (. كفي53
ألجػد ححؼ الياء، مثل قػلو تعالى: "يا قػـِ ال أسألكع إذا أضفت السشادػ إلى نفدظ فا 

الدخخؼ (، "يا رب إف ىؤالء  قػـ ال يؤمشػف" )16(، "يا عباِد فاتقػِف" )الدمخ 51أجًخا" )ىػد 
(. كلع تثبت الياء في السراحف إال في مػضعيغ ببل 35حرت" )آؿ عسخاف رب إني ن(، "88

(، كفي 53(، "يا عبادَؼ الحيغ أسخفػا" )الدمخ 56خبلؼ: "يا عبادَؼ الحيغ آمشػا" )العشكبػت 
 (. 4/246( )السقتزب 68مػضع بخبلؼ: "يا عباِد ال خػؼ عميكع" )الدخخؼ 

 
 خجعػَف "ئقُة السػِت ثع إليشا تُ " كلُّ نفٍذ ذا 57 تسػرة العشكبػ 29
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: سيسػت. لساذا يعمسيع بيحا كىع يعمسػنو؟ كل نفذ ذائقة السػت: كل حي ميت، أؼ 
لع يقل: اعبجكا هللا، فبل تعمسػف متى تسػتػف. ع بو ليقمعػا عغ السعاصي. يخيفيع بالسػت كيحّكخى

 : تعبخ عغ الفتخة بيغ السػت كالبعث.. ثعَّ لمحداب كالجداء )ثع تخجعػف إليشا(
 

" والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت لُشَبػئشَّيع ِمَغ الجشِة ُغَخًفا َتجخي ِمغ  58العشكبػت سػرة  29
  َغ فييا ِنْعَع أجُخ العامميَغ "تحِتيا األنياُر خالجي

يع. كفي قخاءة: لُشثػَيشَّيع، مغ الثػاء: شػؿ السقاـ. غخًفا: بيػًتا يع، نشدلشّ يع: ندكششّ نبػئشّ  
: غخفت الصعاـ، كغخفت الساء. ال يفيع مغ الذيء كتشاكلو. كمشو : رفعؼمختفعة. كأصل الَغخْ 

اآلية أف لكل كاحج مغ ندالء الجشة غخفة كاحجة ضيقة، بل هللا أعمع بيحه الغخؼ كاتداعيا 
: اآلخخة ليدت كغخؼ الجنيا. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. العامميغكرحابتيا، كغخؼ 

 (، كسا في مػضع آخخ.ت. لع يقل: )كنعع أجخ العامميغالرالحاالسؤمشيغ الحيغ يعسمػف 
 

 صبُخوا وعمى ربِّيع يتػكمػَف " " الحيغَ  59سػرة العشكبػت 29
الحيغ صبخكا: جسمة في محل صفة لػ: )العامميغ( في  صبخكا: عمى اإليساف كالصاعة. 

كتػكمػا عمى ربيع(. كلع  كالحيغ صبخكالع يقل: )كعمى ربيع تػكمػا(. كلع يقل: ) اآلية الدابقة.
لعل التقجيخ: الحيغ  : في أمػرىع، كمشيا األجخ كالثػاب.ػف (. يتػكميقل: )كيتػكمػف عمى ربيع

 صبخكا كيربخكف كعمى ربيع تػكمػا كيتػكمػف.
 

وإيَّاكع وىػ الدسيُع " وكأيِّْغ ِمغ دابٍَّة ال َتحِسُل ِرزَقيا هللُا يخزُقيا  60سػرة العشكبػت  29
 "  العميعُ 

: ضعيفة ال تقػػ عمى كدب الجكاب كثيخ بيحه الرفة. ال تحسل: كع، لمتكثيخ، أؼ كأيِّغْ  
يا كال تجخخ لغجىا. : تأكل لػقتػف السعشىكقج يك أك: ال تحسل ىّع رزقيا. رزقيا، ليذ ليا رزؽ.

: ليذ شيء بيائع ال تحسل رزقيا. كقاؿ سؽياف: الصيخ كالكأيغ مغ دابة: أؼ عاجدة. قاؿ مجاىج



1536 

 

(. يخزقيا كإياكع: يخزقيا 917/ 2خ إال اإلنداف كالشسمة كالفأرة )معاني القخآف لمشحاس يجخ
 :يع: بأحػالكع. قارف قػلو تعالى: لجعائكع كأقػالكع. العمكيخزقكع. الدسيع

 (.151دكع مغ إمبلؽ نحغ نخزقكع كإياىع" )األنعاـ كال تقتمػا أكال" -
 (.   31حغ نخزقيع كإياكع" )اإلسخاء إمبلؽ ن كال تقتمػا أكالدكع خذية" -
 

َخ الذسَذ والقسَخ  61سػرة العشكبػت  29 " ولئْغ سألَتيع َمغ خمَق الدسػاِت واألرَض وسخَّ
 ػُلغَّ هللُا فأنَّى ُيؤَفكػَف "ليق

: ُيْرَخفػف. ال يسكغ أف تكػف الدسػات كاألرض كالذسذ كالقسخ إال مغ هللا. كىع يؤفكػف  
بحلظ، كلكغ العجب كيف يشرخفػف عغ عبادتو كاتباع آياتو؟! اإليساف باهلل خصػة يعتخفػف 

عطيسة، لكغ يتختب عمييا خصػات أخخػ بعج ذلظ، فسغ لع يخُط ىحه الخصػات صارت خصػتو 
 الدسػات: بالجسع. األرض: بالسفخد. األكلى فارغة السزسػف.

 
ْزَؽ لسَ  62سػرة العشكبػت  29 إفَّ هللَا بكلِّ شيٍء  غ يذاُء ِمغ عبادِه وَيقِجُر لوُ " هللُا َيْبُدُط الخِّ

 عميٌع "
خ، 60الحجيث عغ الخزؽ في ىحه اآلية تابع لآلية   . فكسا أف هللا ىػ الخالق كىػ السدخِّ

فاهلل ىػ الخازؽ، كىػ الباسط كىػ القابس. كىػ يعمع ما يرمح لكل إنداف. فسا لكع ال تؤمشػف 
الخزؽ لسغ يذاء مغ عباده كَيقِجر" هللا يبدط ي مػضع آخخ: "ال تتبعػف أكامخه؟! كفبو ك 

 "."، كفي القرز: "كَيقِجركَيقِجر لو: "(. ففي العشكبػت82)القرز 
: يبدط لسغ يذاء في حاؿ أك كقت، كيزيق عميو في حاؿ أك كقت األكلى: بسعشى 

 آخخ. فالبدط كالؿبس ىشا لذخز كاحج في حاليغ أك كقتيغ مختمفيغ.
بدط كالؿبس ىشا لذخريغ : يبدط لسغ يذاء كَيقِجر لسغ يذاء. فال: بسعشىالثانية 

 (.357مختمفيغ )درة التشديل ص 
(. كلع ع يقل : )ككاف هللا بكل شيء عميًسا(. كللع يقل: )إف هللا كاف بكل شيء عميًسا 

 عميع: بالبدط كالؿبس كغيخ ذلظ.(. يقل: )إف هللا عميع بكل شيء
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ؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأحيا بوِ األرَض ِمغ بعِج  63سػرة العشكبػت 29 " ولئْغ سألَتيع َمغ ندَّ

 هلِل بْل أكثُخىع ال َيعِقمػَف "مػِتيا ليقػُلغَّ هللُا ُقِل الحسُج 
 ىػ السحيي كىػ السسيت. فأحيا: فأحيى. لع يقل: )فأحيا بو في ىحه اآلية أيًزا أف هللا 

 غْ كاشكخه كآمِ  : احسجهالحسج : عمى كضػح الحجج، كعمى قػليع "هللا"، أؼاألرض بعج مػتيا(. 
: بأف ىحا اإليساف باهلل تتختب عميو خصػات بو كاتبع آياتو. بل: لعميا بسعشى: لكغ. ال يعقمػف 

أكثخىع: ىحه حاؿ األكثخية، فبل يعّػؿ عمييا كسا  أخخػ تتعمق بصاعتو كعبادتو كالعسل بتعاليسو.
 الجيسقخاشي. في الشطاـ

 
َي الحيػاُف " وما ىحِه الحياُة الجنيا إال ليٌػ ولعٌب وإفَّ الجاَر اآلخخَة لي 64سػرة العشكبػت  29

 لػ كاُنػا يعمسػَف "
: أؼ كسا يمعب الربياف ساعة كيميػف ثع يتفخقػف، أؼ إف الحياة الجنيا ليػ كلعب 

الجنيا أشبو شيء بالميػ كالمعب، كىكحا سخعاف ماتشقزي كتدكؿ. كقج يكػف السعشى أيًزا أف 
تجج أف كثيًخا مغ الشاس يميػف فييا بكل أنػاع الميػ كيمعبػف بكل أنػاع المعب، ككل مشيع يمعب 

شيػًعا كبيًخا في األدبيات الحجيثة، ليذ في  ، حتى شاع لفع األلعاب كالبلعبيغعمى اآلخخ
كاالقترادية كالدياسية.  عدكخيةمجاؿ الخياضة كالميػ فحدب، بل حتى في السجاالت ال

( كمغ حيث الكع كالشػع. فالحياة الجنيا تكاد الحيػاف: الحياة )الحؿيؿية(، مغ حيث الدمغ )الخمػد
غ كصفًخا في الكع كالشػع. لع يقل: )لعب كليػ( كسا في مػاضع تكػف بالشدبة ليا صفًخا في الدم

: السفاضمة بيغ اآلخخة خ. لػ كانػا يعمسػف سا في مػضع آخ( كياة الجنياكما الحأخخػ. لع يقل: )
 شا اليػـ عالسمامظ قائسة األلعاب الدائجة في إذا أردت أف تجرؾ معشى اآلية فزع أ كالجنيا.

 بأنػاعيا السختمفة.
 

اى 65سػرة العشكبػت 29 ع إلى " فإذا َرِكُبػا في الُفْمِظ َدَعػا هللَا ُمخِمريَغ لُو الجيَغ فمسَّا نجَّ
 ىع ُيذِخكػَف " البخِّ إذا
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يذخكػف: في اآلية ححؼ تقجيخه: فإذا ركبػا في الفمظ كىاج البحخ. الفمظ: الدفيشة.  
(، كسا في مػضع آخخ. في ىحه اآلية يحكخ هللا مغ ال يؤمغ سا أنجاىعفميذخكػف بو. لع يقل: )

سيسا  مغ عباده في الحاالت االعتيادية، يحكخىع بالسخاشخ التي يتعخضػف ليا في البحخ، ال
لع يؤمغ ىشاؾ باهلل الػاحج عشجما ييتاج البحخ كتيب العػاصف كتتدلدؿ الدفغ، يحكخىع بأف مغ 

كيعػد  فميؤمغ ىشا، كلكغ عميو أف يدتسخ في إيسانو بعج زكاؿ الخصخ عشو، كأف ال يشدى األحج
 (.ا نجاىع إلى البّخ إذا ىع يذخكػف فإذإلى الكفخ كالذخؾ. لع يقل: )

 
 وِليتستَّعػا فدػَؼ َيعمسػَف "  " ِليكُفخوا بسا آتيشاُىع 66العشكبػت سػرة 29

مخ، كالقخاءة األخخػ : الـ األ(، بإسكاف البلـكْليستَّعػا: )فْميكُفخكا(. كفي قخاءة: )لع يقل 
 ليكفخكا: ليذ أمًخا ليع بالكفخ، بل ىػ تيجيج ليع.بكدخ البلـ: الـ "َكْي". كليتستعػا: بسا آتيشاىع. 

 : جداءىع. كفي ىحا تيجيج ككعيج.فدػؼ يعمسػف 
 

" أَولْع َيخوا أنَّا جعْمشا َحَخًما آمشػًا وُيَتخصَُّف الشاُس ِمغ حػِليع  67سػرة العشكبػت  29
 وبشعسِة هللِا َيكُفخوَف " أؼبالباشِل ُيؤمشػفَ 

. خنا ليع نعسة األمغ. يتخصف الشاس: يقتمػف كيؤسخكف. جعمشا: ليع: ليع. كفجعمشا 
: أؼبالباشل يؤمشػف كبالحق يكفخكف؟ يؤمشػف باألصشاـ كلع تشعع عمييع الباشل: األصشاـ. التقجيخ

مشػف أفيؤ األمغ. لع يقل: ) بذيء، كيكفخكف باهلل كقج أنعع هللا عمييع بكل شيء، مشيا نعسة
 (. بالباشل كيكفخكف بشعسة هللا

 
َذ في ى هللِا َكِحًبا أو كحََّب بالحقِّ ألي" وَمغ أضمُع مسَِّغ اْفَتخى عم 68سػرة العشكبػت  29

 جيشََّع مثػًى لمكافخيَغ "
ثػػ في  : دار إقامة.اـ إنكارؼ، أؼ ال أحج أضمع. الحق: القخآف. مثػػ : استفيكمغ أضمع 

. لع يقل: )لمطالسيغ كىحا كلع يقل: )لمكاذبيغ(.  كلع يقل: )لمسفتخيغ(. (.السكاف: أقاـ ؼيو كاستقخَّ
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ج مغ آيات القخآف الكخيع. لع يقل: )أليذ في جيشع مثػػ ليع(؟ معشاىسا كاحج في العجييفيج أف 
 (.ا عمى هللا كحًبا أك كحبػا بالحقكمغ أضمع مسغ افتخك بمى. لع يقل: )

 
 ا وإفَّ هللَا لسَع الُسحدشيَغ "" والحيَغ جاىُجوا فيشا لَشيِجيشَّيع ُسُبَمش 69سػرة العشكبػت  29

ى ما لع يعمسػا. الجاراني: معشاه أف الحيغ جاىجكا ؼيسا عمسػا لشيجيشيع إل قاؿ أبػ سميساف 
: ما نخاه مغ جيمشا بسا ال نعمع كفَّقو هللا لسا ال يعمع. كقالػا: مغ عسل بسا عمع قاؿ بعس العمساء

(. جاىجكا فيشا: في سبيمشا. لع يقل: )كإف هللا 394تقريخنا ؼيسا نعمع )أنسػذج ص  إنسا ىػ مغ
لعل التقجيخ: كىع (. مع السجاىجيغ(. لع يقل: )كإف هللا مع السحدشيغ(. لع يقل: )كإف هللا لسعيع

 محدشػف كإف هللا لسع السحدشيغ.
 يدتفاد مغ اآلية أف اليجاية ال تأتي إال بالجياد كالجأب.  

*** 
 

 / سػرة الخوـ 30
 ع "" أل 1سػرة الخـو 30

 ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة يخاد مشيا التحجؼ كاإلعجاز.  
 

 ِت الخوـُ "                    " ُغمب 2سػرة الخـو 30
 ُغمبت : ُىدمت. غمبتيا فارس. 

 
 ِمغ بعِج َغَمِبيع سَيغمبػَف "  " في أدنى األرِض وىع 3سػرة الخـو  30

  ، كربسا أكثخىا انخفاًضا.: أقخب األرض إلييعألرضى أدن 
: باإلضافة إلى قخب ىحه األرض مغ جديخة العخب، فإنيا كىي ؿ أىل التفديخ العمسييقػ  

لساء في البحخ السيت يرل أرض كادؼ عخبة باألردف تعّج أكثخ األراضي انخفاًضا. فسشدػب ا
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ـ تحت 800كقاع البحخ السيت يرل إلى خ، ـ تحت السدتػػ العادؼ لدصح البح400إلى 
 (.197حار العادية )قزية اإلعجاز العمسي ص مدتػػ سصح الساء في الب

 : ىشا بسعشى ىديستيع، كربسا تأتي بسعشى االنترار، فيي مغ األضجاد.َغَمبيع
كجػه اإلعجاز في القخآف. لع يقل:  كىحا مغ باب اإلخبار عغ السغيبات في السدتقبل، كىػ أحج 
 (.ىع بعَج َغمبيع)ك 
 

 " في بزِع سشيَغ هلِل األمُخ ِمغ قبُل وِمغ بعُج ويػمئٍح يفخُح السؤمشػَف " 4سػرة الخـو 30
الثبلثة إلى التدعة. في بزع سشيغ: ىحا : ما بيغ البزعأؼ: سيغِمبػف في بزع سشيغ.  

، كاإلعجاز ؼيو مديج مغ التحجؼ كاإلعجاز. فاإلعجاز األكؿ الػعج بالشرخ التحجيج بالسجػ،
: أؼ مغ قبل أف تعمع كمغ بعج أف حجيج فتخة كقػعو. مغ قبل كمغ بعج: قاؿ دمحم بغ يديجالثاني ت
كربسا يكػف (. 2/22كمغ قبل كل شيء كمغ بعج كل شيء )معاني القخآف لمشحاس تعمع، 

 أؼ:  األمخ في ىحا كمغ قبل كمغ بعج. السعشى:  األمخ في تحجيج الدشة.
: السدمسػف ب. أما الفخس فيع مجػس. السؤمشػف : بانترار الخـك ألنيع أىل كتاالسؤمشػف يفخح 

 كغيخىع مغ أىل الكتاب. 
، ألنيع كإياىع أىل أكثاف. ككاف   كاف السذخكػف يحبػف أف يطيخ أىل فارس عمى الخـك

ل السدمسػف يحبػف أف يطيخ الخـك عمى فارس، ألنيع أىل كتاب. فمسا ندلت ىحه اآلية قب
ير ألبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو: تخكف أف الخـك تغمب فارس؟ اليجخة، قاؿ مذخكػ قخ 

قبلئز، أؼ  10ا: رىانً عمى أف نزع بيششا كبيشظ خصًخا ) : ىل لظ أف تخاشخنافقاؿ: نعع. فقالػا
مبت فارس أخحنا خصخؾ. فخاشخىع أبػ بكخ رضي مبت الخـك أخحت خصخنا، كإف غَ (، فإف غَ ُنػؽ 

صمى هللا عميو (، فمع يطيخكا. فأتى الشبي عمى ذلظ، كجعل األجل خسذ سشيغ )أك سًتا وهللا عش
: أال احتصت يا أبا بكخ، فإف البزع ما بيغ الثبلث إلى التدع، اذىب إلييع كسمع كأخبخه، فقاؿ

َفِدْد في الخصخ كأْبِعْج في األجل. ففعل أبػ بكخ رضي هللا عشو، فأخخ األجل، كزاد الخصخ إلى 
قمػص. كضيخت الخـك عمى فارس، ؼبعث إلى أبي بكخ رضي هللا عشو أف تعاَؿ فخْح  100

: فقسخ أبػ بكخ رضي هللا يو كسمع، فأمخه بأكمو. كفي ركايةخصخؾ. فأتى الشبي صمى هللا عم
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اؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: عشو، فجاء بو يحسمو إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فق
حْ  ْؽ بو )ىحا الدُّ  (. 5/342، كسشغ التخمحؼ 304ك  1/276مدشج أحسج ت ترجَّ

( أف مخاىشة أبي بكخ كقعت قبل تحخيع العمساء )أصحاب مالظ كالذافعي كأحسجكرأػ جسيػر 
: ىي محكسة غيخ مشدػخة. كيبجك أف أبا فيي مشدػخة. كىشاؾ عمساء يقػلػف  الخىاف، كمغ ثع

ـ لفارس، حدب كعج هللا تعالى في القخآف، في بزع سشيغ. بكخ كاف كاثًقا مغ الغمبة، غمبة الخك 
: إف السخاىشة جائدة بتو عمى السذخكيغ. قاؿ ابغ الؿيعكمغ ثع كاف كاثًقا مغ الغمبة األخخػ، غم

(. مغ قبُل كمغ 30ؼيو إضيار آيات هللا كبخاىيشو )الفخكسية ص  عشجما تكػف عمى الحق الحؼ
 .2/480في الشكت لمسجاشعي ؟ انطخ الجػاب بعُج: لساذا بالزعّ 

 
 غ يذاُء وىػ العديُد الخحيُع " " بشرِخ هللِا َيشُرُخ مَ  5سػرة الخـو 30

يفخح السؤمشػف بشرخ هللا. العديد: : يػمئح يا: تابعة لمجسمة في اآلية قبمبشرخ هللا 
 : بالشدبة ألكليائو. بالشدبة ألعجائو. الخحيع

 
 كغَّ أكثَخ الشاِس ال َيعمسػَف "ُيخِمُف هللُا وعَجُه ول" وْعَج هللِا ال  6سػرة الخـو 30

خمفػف قج يُ  . هللا ال يخمف كعجه، كلكغ البذخ: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ مقجركعج 
كعػدىع، لعحر، فاهلل يعمع الغيب، كالبذخ ال يعمسػف. كليحا قج يمجأ البذخ إلى الػعج، بجؿ العقج، 

، كالع .احتياًشا، ألف الػعج غيخ الـز  قج الـز
 

 " يعمسػَف ضاىًخا ِمَغ الحياِة الجنيا وىع عِغ اآلخخِة ىع غافمػَف " 7سػرة الخـو 30
أؼ حتى الجنيا ال يعمسػف مشيا إال ضاىخىا، كىع غافمػف عغ حؿيقتيا كخفاياىا. أما  

يعمسػف ضاىًخا مغ الحياة الجنيا: قاؿ  ة، ال يعمسػف عشيا شيًئا.اآلخخة فيع غافمػف عشيا بالسخّ 
ف : يعمسػف أمػر معايذيع كمرالح دنياىع، متى يدرعػف كمتى يحرجكف ككيبعس العمساء

يق أنيارىا زغخس أشجارىا. لع : ىػ بشياف قرػرىا كتذقيغخسػف ككيف يبشػف. كقاؿ آخخكف 
 (.يقل: )كىع عغ اآلخخة غافمػف(. لع يقل: )كعغ اآلخخة ىع غافمػف 
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" أَولْع يتفكَّخوا في أنفِديع ما خمَق هللُا الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا إال  8سػرة الخوـ 30

 الشاِس بمقاِء ربِّيع لكافخوَف "بالحقِّ وأجٍل مدسِّى وإفَّ كثيًخا ِمَغ 
: أؼ أكلع ػات كاألرض كما بيشيسا إال بالحقأكلع يتفكخكا في أنفديع ما خمق هللا الدس 

 كما بيشيسا إال بالحق. ديع بأنو ما خمق هللا الدسػات كاألرض يتفكخكا في أنف
  .73راجع األنعاـ  بالحق:

: أؼ كألجل مدسى، بانتيائو تقـػ الؿيامة كأجل مدسىالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. 
ًخا مغ : )كإف كثيباآلخخة، بالبعث كالجداء. لع يقل: لشاس لمحداب كالجداء. بمقاء ربيعكيبعث ا

 لع يقل: )كإف كثيًخا مغ الشاس ىع بمقاء ربيع كافخكف(.(. الشاس لكافخكف بمقاء ربيع
 

" أَولْع يديُخوا في األرِض فيشطُخوا كيَف كاَف عاؾبُة الحيَغ ِمغ َقبِميع كاُنػا  9سػرة الخوـ  30
ع بالبيشاِت فسا كاَف أشجَّ مشيع قػًة وأثاُروا األرَض وَعَسُخوىا أكثَخ مسَّا َعَسُخوىا وجاءْتيع ُرُسُمي

 كْغ كاُنػا أنفَديع َيطِمُسػَف "هللُا ِليطِمَسيع ول
لع يقل: كيف كانت  : العحاب.لبلعتبار. عاؾبة الحيغ مغ قبميع :يديخكا في األرض 

عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث  عاؾبة. كيف كاف عاؾبة: ىكحا كردت في جسيع القخآف.
اعة كالتشقيب عغ السعادف. : قمبػىا كحخثػىا لمدر رضأثاركا األ قبميع(.)الحيغ لع يقل:  كالتحكيخ.
الخخاب. عسخكىا  : بالبشاء كالرشاعة كشق األنيار كسائخ أنػاع العسخاف. العسارة ضجعسخكىا

: عسخىا أكلئظ أكثخ مسا عسخىا ىؤالء. فالزسيخ في الثاني غيخ الزسيخ في أكثخ مسا عسخكىا
 األكؿ. 

: السعجدات مغ آيات هللا في الكتب كالتعجيغ كالعسخاف. البيشاتقػية في الدراعة فيحه األمع أمع 
: جاءتيع رسميع بالبيشات عجدات الحدية. ىيشا مححكؼ تقجيخهالدساكية كفي الشفذ كاآلفاؽ، كالس

ذخكي قخير. فسا فمع يؤمشػا فعاقبيع هللا كعحبيع. الحجيث ىشا عغ األقػاـ الدابقة، لمتعخيس بس
لع يقل: )كلكغ كانػا يطمسػف يع الخسل قبل أف يعاقبيع. : ألنو أرسل إلي ليطمسيعكاف هللا

 (.ع هللا كلكغ كانػا أنفديع يطمسػف فسا ضمسيأنفديع(. لع يقل: )
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ْػأى أْف كحَُّبػا بآياِت هللِا وكاُنػا بيا  10سػرة الخوـ  30 " ثع كاَف عاؾبَة الحيَغ أساؤوا الدُّ

  َيدتيدئػَف "
 

ػأػ عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكيخ. يقل: كانت عاؾبة.لع   : العحاب الدُّ
ػء )معجع القخاءات في اآلخخة، أك العح : (. أف كحَّبػا4/32اب في الجنيا كاآلخخة. كفي قخاءة: الدُّ

أػ عاؾبة كانت الدػ  ثع) :بػا، ألنيع كحَّبػا. كلعل الدػأػ: جيشع، كالحدشى: الجشة. لع يقلألف كحَّ 
(، لئليحاء بأف الجداء مغ جشذ العسل الحيغ أساؤكا(، بل جاكر بيغ المفطيغ: )أساؤكا( ك)الدػأػ

: في الكتب الدساكية، كفي اء جاٌر مباشٌخ لمعسل. آيات هللاكعمى قجر العسل، كلئليحاء بأف الجد 
)ككانػا يدتيدئػف أيجؼ األنبياء. لع يقل: األنفذ كاآلفاؽ، كالسعجدات الحدية التي جاءت عمى 

لعل  (.يكحبػف بآيات هللا كبيا يدتيدئػف أف كانػا بيا(. لع يقل: )كاستيدؤكا بيا(. لع يقل: )
 التقجيخ: كحبػا كيكحبػف كاستيدؤكا كيدتيدئػف.

 
 ثع ُيعيجُه ثع إليِو ُتخجعػَف " " هللُا َيبجأ الخمقَ  11سػرة الخـو 30

خجعػف: لمحداب (. تُ 19 العشكبػته" )في مػضع آخخ: "ُيبجغ هللا الخمق ثع يعيج 
 ُتخمقػف ثع ُتبعثػف ثع ُتخجعػف. (.خجعػف إليوكالجداء. لع يقل: )ثع تُ 

 
 الداعُة ُيبِمُذ الُسجخمػَف "  " ويػـَ تقػـُ  12سػرة الخـو  30

حجتيع كييأسػف، يخيب أمميع. كمشو: إبميذ. : تشقصع الداعة: الؿيامة. يبمذ السجخمػف  
 .14( انطخ اآلية بمدػف كيػـ تقـػ الداعة يالكافخكف. لع يقل: )السجخمػف: 

 
 اُء وكاُنػا بذخكاِئيع كافخيَغ "" ولع يكْغ ليع ِمغ شخكاِئيع شفع 13سػرة الخـو 30
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: (. لع يقلشفعاء كسيكػنػف بذخكائيع كافخيغ كلغ يكػف ليع مغ شخكائيعلع يقل: ) 
لع يقل: )بل كانػا بذخكائيع  (.خيغ بذخكائيع)كليذ ليع مغ شخكائيع(. لع يقل: )ككانػا كاف

 يع في الجنيا ككفخكا بيع في اآلخخة.بآمشػا  لع يقل: )ككانػا بيع كافخيغ(. كافخيغ(.
 

قػَف " 14سػرة الخـو 30  " ويػـَ تقػـُ الداعُة يػمئٍح يتفخَّ
الحيغ يتفخقػف  الحيغ يبمدػف ىع الكافخكف. كفي ىحه اآلية 12: الؿيامة. في اآلية الداعة 

(. سيأتي ػـَ تقػـُ الداعةُ كيتفخَّقػَف يىع الشاس. لع يقل: )كيػـَ تقػـُ الداعُة يتفخَّقػَف(. كلع يقل: )
 في اآليتيغ التاليتيغ أنيع يتفخقػف فخقتيغ.

 
 حاِت فيع في روضٍة ُيْحَبُخوَف "" فأمَّا الحيَغ آمُشػا وعِسُمػا الرال 15سػرة الخـو  30

ة ذات ماء كخزخة كأزىار، غالًبا ما تكػف مختفعة. كلع يكغ عشج العخب : حجيقركضة 
: ىشا ركضة مغ رياض الجشة. ُيحبخكف أحدغ مشطًخا مشيا كال أشيب ريًحا. كالسقرػد بالخكضة 

 : الدخكر. طيخ عمييع أثخ الشعيع، مغ الحبػركف، حتى ييشعسػف، يدخّ 
 

 أولئَظ في العحاِب ُمْحَزُخوَف "ِتشا ولقاِء اآلخخِة ف" وأمَّا الحيَغ كفُخوا بآيا 16سػرة الخـو  30
: يجعميع هللا أؼ أنكخكا البعث كالجداء. محزخكف : أؼ ككفخكا بمقاء اآلخخة، كلقاء اآلخخة 

( إلى . كقج يكػف السعشى أنيع يحزخكف )يداقػف حاضخيغ ؼيو خالجيغ ال يغيبػف عشو أبًجا
 )فيع في العحاب محزخكف(.لع يقل: العحاب، كيؿيسػف ؼيو خالجيغ. 

 
 حيَغ ُتسدػَف وحيَغ ُتربحػَف "  " فدبحاَف هللاِ  17سػرة الخـو 30

حسجه )انطخ اآلية التالية(. حيغ تسدػف كحيغ تربحػف: أؼ : قػلػا سبحاف هللا، كبأؼ 
 (. لعل اآلية ندلت في السداء.في السداء كالرباح. لع يقل: )حيغ تربحػف كحيغ تسدػف 

 
 " ولُو الحسُج في الدسػاِت واألرِض وعذيِّا وحيَغ ُتطِيُخوَف " 18ـو  سػرة الخ  30
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حيغ تعذػف كحيغ كعذًيا كضييخة(. كلع يقل: ): )طيخكف: تكػنػف في الطييخة. لع يقلتُ  
شًبا لّمبذ، ألف العذى ىػ العسى. كلع يقل: )عذًيا(. قػلو: ( تجتطيخكف(. لعمو لع يقل: )تعذػف 

معصػفاف  يجؿ عمى أف الحسج معصػؼ عمى التدبيح، كأف ىحيغ الػقتيغ" بػاك العصف "كعذًيا
( ببل كاك العصف، لفيع أف التدبيح في الدابقة(. لػ قاؿ: )عذًيا في اآليةعمى الػقتيغ الدابقيغ )

: سبحاف هللا كبحسجه، في السداء ي العذاء كالطييخة. السعشى قػلػاالسداء كالرباح، كالحسج ف
لطييخة. كلعل السخاد ىػ األذكار، أك الرمػات السذتسمة بصبيعتيا عمى كالرباح كالعذاء كا

 األذكار.
 

بعَج " ُيْخِخُج الحيَّ ِمَغ السيِِّت وُيْخِخُج السيَِّت ِمَغ الحيِّ وُيْحيي األرَض  19سػرة الخوـ 30
 مػِتيا وكحلظ ُتْخَخجػَف " 

الحب مغ الشبات. ل الشبات مغ الحب. السيت مغ الحي: مثل : مثالحي مغ السيت 
في ىحه اآلية إشارة إلى أف خمق األحياء مغ ييكع كيسيتكع. يقػؿ زغمػؿ الشجار: ": يحالسقرػد

تخاب األرض كمائيا، بسا في ذلظ الشبات كالحيػاف كاإلنداف، ىػ مغ أجسل صػر إخخاج الحي 
كاليػاء، مغ السيت. ككحلظ قجرة الكائشات الحية عمى تحػيل عشاصخ األرض كجديئات الساء 

ككميا مػاد ميتة، إلى خبليا حية. كعمى الجانب اآلخخ فإف تحمل أجداد األحياء بعج مػتيا إلى 
قزية اإلعجاز العمسي ص مغ صػر إخخاج السيت مغ الحي" ) تخاب األرض كمائيا ىي صػرة

ا نحييكع : أؼ كسا نحيي األرض بعج مػتيمغ القبػر لمحداب كالجداء. ككحلظ: (. تخخجػف 204
(. لساذا تشكخكف إعادة إحيائكع بعج 63عج مػتكع. في مػضع آخخ: "مغ بعج مػتيا" )العشكبػت ب

مػتكع، كتخكف في كل لحطة أف هللا يحيي كيسيت البذخ كالحيػاف كالشبات، كأنو يحيي األرض 
 بعج مػتيا؟!

ا خخجػف إخخاجً تُ . التقجيخ: جار كمجخكر متعمقاف بسححكؼ صفة مفعػؿ مصمق مححكؼكحلظ: 
 .مثل ذلظ اإلخخاج
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 " وِمغ آياتِو أْف خمَقُكع ِمغ ُتخاٍب ثع إذا أنتع َبَذٌخ تشتذخوَف "  20سػرة الخـو  30
التالية. خمقكع مغ  : سيخد ذكخىا أيًزا في مصمع كل آية مغ اآليات الخسدةكمغ آياتو 

مغ ىحا كشؤكف معاشكع. : تتفخقػف في حػائجكع خمق أصمكع آدـ مغ تخاب. تشتذخكف  :تخاب
(، أؼ تشتذخكف ؼيو في حػائجكع كشمب أرزاقكع. 47قػلو أيًزا: "كجعل الشيار نذػًرا" )الفخقاف 

ع بذخ! كربسا يكػف : خمقكع مغ تخاب فإذا أنتلسعشى أنكع تشتذخكف في األرض، أؼكقج يكػف ا
)كمغ آياتو الية قج تخجح ىحا السعشى. لع يقل: : تتػالجكف، كاآلية التالسقرػد بقػلو: "تشتذخكف"

آياتو يخيكع البخؽ خػًفا كشسًعا" )اآلية  كمغخمقكع مغ تخاب(. في مػضع آخخ مغ الدػرة: "
 (.3/608( )نكت القخآف 24
 

" وِمغ آياتِو أْف خمَق لكع ِمغ أنُفِدكع أزواًجا لتدُكشػا إلييا وجعَل بيَشكع  21سػرة الخوـ 30
ًة ورحسًة إفَّ في ذلظ آلياٍت لقػـٍ يتفكَّ   خوَف "مػدَّ

أنفدكع: أؼ حػاء خمقت مغ آدـ. كقيل: مغ جشدكع. مػّدة: قاؿ مجاىج: السػّدة: مغ  
كالخحسة: الػلج. كقيل: السػّدة كالخحسة: عصف قمػب بعزيع عمى بعس )معاني القخآف  .الجساع

كخكف في البعث بعج السػت. أف ليع خالًقا معبػًدا، أك يتف ليِرمػا: (. يتفكخكف 2/924لمشحاس 
 (.لتدكشػا إلييغ(. لع يقل: )بيشكع كبيشيغ(. لع يقل: )إف في ذلظ آليات لقـػ يؤمشػف ) :يقل لع
 

" وِمغ آياتِو خمُق الدسػاِت واألرِض واختبلُؼ ألدشِتكع وألػاِنكع إفَّ في  22سػرة الخوـ 30
 ياٍت لمعاِلسيَغ " ذلظ آل
صػتاف مغ  أصػاتكع فبل يتذابو: لغاتكع، أك ألدشتكعالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  

: صػركع، كقاؿ بعس العمساء: ألػانكعإلخ. . ..س، أسػد، أصفخ: أبيأخػيغ شؿيقيغ. ألػانكع
لكل كاحج مشكع برسة مختمفة  حتى ال يذتبو الشاس في السعارؼ )األصجقاء( كالسشاكح كالحقػؽ.

ح البلـ، عالع العاَلسيغ، بفت :بكدخ البلـ، العمساء. كفي قخاءة :العاِلسيغ في صػتو، كفي لػنو!
ذخ في (، فقج تكمع عغ خمق البكعالدسػات كاألرض كخمقُ  خمقُ اإلنذ كعالع الجغ. لع يقل: )
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(. كمسا زاد عمع اإلنداف زاد فيسو آليات هللا في الكتاب اآليتيغ الدابقتيغ. لع يقل: )لمعمساء
 كاألنفذ كالكػف، كإذا زاد فيسو زادت خذيتو.

 
في ذلَظ " وِمغ آياتِو مشاُمكع بالميِل والشياِر وابتغاؤُكع ِمغ فزمِو إفَّ  23 سػرة الخوـ 30

 آلياٍت لقػـٍ َيدسعػَف "
 مشامكع: نػمكع. مرجر ميسي.

 يدسعػف: سساع اعتبار.
*** 

 فييا قػالف عشج السفدخيغ:
 تقجيخ القػؿ األكؿ: مشامكع بالميل كابتغاؤكع بالشيار.

 تؤيجه آيات أخخػ:
 .67جعل لكع الميل لتدكشػا ؼيو كالشيار مبرًخا( يػنذ )ىػ الحؼ 

 .12)كجعمشا آية الشيار مبرخة لتبتغػا فزبًل مغ ربكع( اإلسخاء 
 .47)كىػ الحؼ جعل لكع الميل لباًسا كالشـػ سباًتا كجعل الشيار نذػًرا( الفخقاف 

 .73 القرز (كمغ رحستو جعل لكع الميل كالشيار لتدكشػا ؼيو كلتبتغػا مغ فزمو)
 .11-10كجعمشا الميل لباًسا كجعمشا الشيار معاًشا( الشبأ (

*** 
 تقجيخ القػؿ الثاني: مشامكع بالميل كالشيار كابتغاؤكع بالميل كالشيار.
 يؤيجه أف الشاس يشامػف في الميل، كيشامػف في الشيار نػـ القيمػلة.

 كمشيع مغ يعسل في الشيار، كمشيع مغ يعسل في الميل.
*** 

 التخجيح بيغ القػليغ: محاكلة
 العسل بالشيار كالشػـ بالميل ىػ األصل، الشـػ بالشيار قميل ال يعتّج بو، كالعسل بالميل استثشائي.

 الشـػ بالميل كالشيار، كاالبتغاء بالشيار كالميل، أقل غخابة في التخكيب المغػؼ.
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 كمغ ثع فالتخجيح صعب.

 وهللا أعمع.
  

ؿ ِمَغ الدساِء ماًء ؼُيحيي بِو " وِمغ  24سػرة الخوـ  30 آياتِو ُيخيكُع البخَؽ خػًفا وشسًعا وُيشدِّ
 في ذلظ آلياٍت لقػـٍ يعقمػَف " األرَض بعَج مػِتيا إفَّ 

 :كمغ آياتو يخيكع: فييا ثبلثة أقػاؿ 
 معاني القخآف لؤلخفرأحجىا: أنو ححؼ "أْف" السرجرية، كالتقجيخ: كمغ آياتو أف ُيِخَيكع ) -

 :ارتفع الفعل. قاؿ شخفة بغ العبج "(، فمسا ححؼ "أفْ 2/437
 الػَغى      كأْف َأشيَج المّحاِت ىل أنت ُمْخمجؼ أال أيُّيحا الّداِجخؼ أحُزخَ             

أحزخ: بالشرب عمى إضسار "أْف"، كبالخفع ألنو إذا ححفت "أْف" ارتفع الفعل. "أْف" اخفاىا في 
 .""أحزخ" كأضيخىا في "أشيج

 " عمييا.و آيُة يخيكع، ثع ححفيا لجاللة "ِمغ: كمغ آياتالثاني: أّف التقجيخ -
خؽ مغ آياتو، فيحا عمى غيخ ححؼ : كيخيكع البعمى التقجيع كالتأخيخ، كالتقجيخ : أنوالثالث -

 (.  2/484)الشكت لمسجاشعي 
 :خػًفا كشسًعا 

 خػًفا مغ الرػاعق كشسًعا في السصخ. -
 ًعا في السصخ أف يحيي الدرع.سالدرع كش خػًفا مغ البَخد أف ييمظ -
 خػًفا مغ البخؽ أف يكػف ُخمًَّبا ال يسصخ، كشسًعا ؼيو أف يكػف مسصًخا. -
 (.3/263خػًفا لمسدافخ كشسًعا لمسؿيع )تفديخ الساكردؼ  -

ياتو أْف خمقكع" كمغ آ(. قاؿ تعالى: "3/211(. يخيكع: أف يخيكع )اإلتقاف لع يقل: )مغ بعج مػتيا
 (.20)اآلية 

 : لقـػ يتفكخكف.21في اآلية 
 : لقـػ يدسعػف.23في اآلية 
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 : لقـػ يعقمػف.24في اآلية 
 

َغ " وِمغ آياتِو أْف تقػـَ الدساُء واألرُض بأمخِه ثع إذا دعاُكع دعػًة مِ  25سػرة الخوـ 30
 األرِض إذا أنتع َتخُخجػَف "

 لع يقل: كمغ آياتو أف الدساء كاألرض تقػماف بأمخه.
: فػًرا مغ القبػر لمحذخ كالحداب ؼ كأنتع مػتى في قبػركع. َتخخجػف مجخد دعػة، أ: دعػة

 كالجداء. لعل السعشى أف هللا إذا أمخ األرض بإخخاجكع أخخجتكع فػًرا.
"، في ىحه الدػرة كردت عبارة: "كمغ آياتو"  ست مخات، بعزيا مع "أْف"، كبعزيا بجكف "أفْ  

لسحكػرتيغ، كبعزيا يأتي بعجه اسع: "كمغ آياتو خمُق اآليتيغ اكبعزيا يأتي بعجه فعل، كسا في 
ختست أربع آيات مشيا (. كل ذلظ في الدػرة نفديا، كفي آيات متتاليات. ك 22الدسػات" )الخـك 

 :بقػلو تعالى
 (.21" إف في ذلظ آليات لقـػ يتفكخكف" )الخـك  -
 " بكدخ البلـ الثانية.ِلسيغ(. اقخأ " العا22لظ آليات لمعاِلسيغ" )الخـك " إف في ذ -
 (. 23" إف في ذلظ آليات لقـػ يدسعػف" )الخـك  -
 (. 24آليات لقـػ يعقمػف" )الخـك  " إف في ذلظ -
 

 ىل نتفكخ في السػضػع، أـ في الذكل، أـ في السشيج؟ 
 

 " ولُو َمغ في الدسػاِت واألرِض كٌل لُو قانتػَف " 26سػرة الخـو  30
 

معاني ححؼ ألف في الكبلـ دليبًل عميو )(، ك و )انطخ اآلية الدابقةا مغ آياتكىحا أيًز  
 لعل التقجيخ: كلو يخجع، بسعشى: إليو. كلو: (.2/925حاس القخآف لمش
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، كىحافي اآلخخة، بجاللة قػلو قانتػف: خاضعػف، مصيعػف  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.
دعاء القشػت. لع يقل: )كميع لو قانتػف(. كلع . كمشو: في اآلية الدابقة: َتخخجػف )مغ القبػر(

 (.يقل: )كٌل لو قانت
 

" وىػ الحي يبجأ الخمق ثع يعيُجُه وىػ أىػُف عميِو ولُو الَسثُل األعمى في  27سػرة الخوـ  30
 واألرِض وىػ العديُد الحكيُع " الدسػاتِ 
مغ ابتجائو، كإف : عمى ما استقخَّ في عقػؿ الخمق مغ أف إعادة الذيء أىػف أىػف عميو 

لكساؿ كالجبلؿ. كقاؿ بعس : الرفة العميا في اعو عمى هللا ىيًشا. السثل األعمىكاف جسي
: ىي الرفات التي ال يذاركو السخمػؽ فييا، كالكساؿ كالكبخياء. فالتخمق بأخبلؽ هللا العمساء

بالجسع. األرض: الدسػات: قػا بيا، كالخحسة كالربخ. يعشي األخبلؽ التي يجػز لمبذخ أف يتخم
 بالسفخد.

 : في صشعتو كتجبيخه.العديد: السشيع في قجرتو. الحكيع
 

" ضخَب لكع َمثبًل ِمغ أنفِدكع ىْل لكع ِمغ ما ممكْت أيساُنكع ِمغ شخكاَء في  28سػرة الخوـ 30
لُ   َف "اآلياِت لقػـٍ يعِقمػ ما رزقشاُكع فأنتع ؼيِو سػاٌء تخافػَنيع كخيفِتكع أنفَدكع كحلَظ نفرِّ

أيغ السثل؟ لعل السقرػد: ىل لكع مسا ممكت أيسانكع. لع يقل: سشزخب لكع مثبًل.   
 : أؼ ىل تخضػنيعِمغ ما ممكت: مسَّا ممكت. ممكت أيسانكع: مغ العبيج. شخكاءضخب: أؼ هللا. 

ؼ تخافػف عبيجكع. كخيفتكع أنفدكع: كخيفتكع أحخاركع. : أشخكاء لكع في أمػالكع. تخافػنيع
: إذا لع تخضػا أف يكػف عبيجكع شخكاء لكع، فكيف تخضػف بأف يكػف عبيج هللا يةمعشى اآل

األصشاـ كسا تخافػف هللا! اآليات: شخكاء ! كيف تجعمػف الديج كالعبج سػاًء! كيف تخافػف 
 لع يقل: ىل تخافػنيع. : الحجج كالبخاىيغ.لعل معشاىا ىشا

 
ضمُسػا أىػاَءىع بغيِخ عمٍع فَسغ َييجي َمغ أضلَّ هللُا وما " بِل اتَّبَع الحيَغ  29سػرة الخوـ 30

 ليع ِمغ ناصخيَغ "
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بل اتبعػا أىػاءىع. الحيغ ضمسػا: الحيغ كفخكا.  : لع يتفكخكا كلع يعقمػا،لعل التقجيخ: بل 

: أضمَّو. لع يقل: )فسغ ييجؼ مغ أضمّ  اد (. إذا أضلَّ هللا أحًجا فمغ ييجيو أحج. كإذا أر يع هللاأضلَّ
: يعشي "بغيخ عمع": ة أف العمع كاليػػ متزاداف. قػلوأف ييتجؼ فبل ىادؼ لو إال هللا. تفيج اآلي

أنيع اتبعػا اليػػ كعجلػا عغ العمع. كليذ السقرػد أف اتباع اليػػ قج يكػف بعمع كقج يكػف 
 بغيخ عمع.

 
صَخ الشاَس عمييا ال تبجيَل " فأِقْع وجَيَظ لمجيِغ َحشيًفا ِفصخَت هللِا التي فَ  30سػرة الخوـ  30

 الشاِس ال َيعمسػَف " لخمِق هللِا ذلَظ الجيُغ الؿيُِّع ولكَغ أكثَخ 
: إليو عغ كل ديغ آخخ. ِفصخَت هللا: فصخَة هللا: مائبًل أقع كجيظ: أخمز قرجؾ. حشيًفا 

: ال ليع مغ ديغ. ال تبجيل لخمق هللا أؼ ىػ ديغ الفصخة، وهللا فصخ الشاس كىػ أعمع بسا يرمح
السدتؿيع الجيغ السػافق لمفصخة، الجيغ : "حشيًفا". الجيغ الؿيع :: بجؿ مغتبجيل لفصخة هللا. فصخة

. أكثخ الشاس ال يعمسػف القائع بأمػر السعاش كالسعاد، ذك الِؿيسة، الحؼ ييجؼ لمت : فبل ي ىي أقـػ
األقمية فاتبع األقمية، كال تتبْع أكثخ الشاس، اتبِع الحق كلػ كاف أتباعو قمة. إذا كاف الحق مع 

تغتخَّ باألكثخية، فإنيع كالقصيع، كىحه عبارة كثيًخا ما نرادفيا في عمع االقتراد كعمع االجتساع 
 كعمع الشفذ. أكثخ الشاس مقمجكف، كلػ عمى باشل.

 
 َة وال تكػُنػا ِمَغ السذخكيَغ "" ُمشيبيَغ إليِو واتقػُه وأؾيُسػا الربل 31سػرة الخـو  30

ػب، إذا رجع مخة بعج مخة. مشيبيغ: حاؿ مغ ضسيخ: "فأقع" : ناب يشيبيغ: تائبيغ، مغمش 
: الشبي كأمتو. لع يقل: )مشيًبا إليو(. لع مع االلتفات مغ السفخد إلى الجسع(، اآلية الدابقةمصمع )

 (. يقل: )أنيبػا إليو كاتقػه(. لع يقل: )كال تكػنػا مذخكيغ
 

قػا ديَشيع وكاُنػا ِشَيًعا كلُّ  32سػرة الخـو  30  حدٍب بسا لجيِيع فخحػَف "       " ِمَغ الحيَغ فخَّ
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: فخًقا، مفخدىا كاألىػاء كالحيل السحخمة. شيًعا : ىع أصحاب البجعقػا ديشيعالحيغ فخّ  
 :دبػا. تحة: الجساعة فييا غمطيعة كتجسع عمى شيع كأشياع. شايعو: تابعو كقػاه. الحدبش

تجسعػا. كل حدب بسا لجييع فخحػف: كٌل يقػؿ إني عمى اليجػ )معاني القخآف لمشحاس 
ف مقدع إلى : ما يػضفو الخجل عمى نفدو مغ تبلكة أك صبلة. كالسرحلحدب(. كا2/928

فخًقا ككل فخقة بسا لجييع فخحػف(. لع يقل: )كل حدب بسا لجيو  ككانػاأجداء كأحداب. لع يقل: )
 (.َفِخحٌ 
 

" وإذا مذَّ الشاَس ُضٌخ َدَعػا ربَّيع ُمشيبيغ إليِو ثع إذا أذاقيع مشُو رحسًة  33سػرة الخوـ 30
 فخيٌق مشيع بخبِّيع ُيذِخكػَف " إذا

خُّ الشاَس(.   ( أك )كإذا مذَّ الزُّ خُّ ضخ: ببلء، فقخ، مخض. لع يقل: )كإذا مذَّ الشاَس الزُّ
(. يػحجكف هللا في الذجة، كيذخكػف بو يقل: )يذخكػف بخبيعلع يقل: )إذا ىع بخبِّيع ُيذِخكػَف(. لع 

ّخ.  في الخخاء غالًبا. الحع أنو عدا الخحسة إليو، بخبلؼ الزُّ
 

 اُىع فتستَّعػا فدػَؼ تعمسػَف " " ِليكُفخوا بسا آتيش 34سػرة الخـو 30
يعمسػف" ا آتيشاىع كليتستعػا فدػؼ ليكفخكا بس. كفي مػضع آخخ: "55مثميا في الشحل  

التيجيج. تستعػا: تيجيج. لع يقل: : البلـ الـ العاؾبة، أك الـ األمخ بسعشى (. ليكفخكا66)العشكبػت 
ىشاؾ ححؼ تقجيخه: يقاؿ ليع (. )فميتستعػا فدػؼ يعمسػف(. كلع يقل: )لتكفخكا بسا آتيشاكع

 فتستعػا.
 

 كاُنػا بِو ُيذخكػَف "تكمُع بسا " أـ أندْلشا عميِيع ُسمصاًنا فيػ ي 35سػرة الخـو  30
نػا بسا كا) :: يشصق، يذيج ليع برحة شخكيع. لع يقلسمصاًنا: كتاًبا، حجة. يتكمع 

 (. يذخكػف بو
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مْت أيجيِيع " وإذا أذْقشا الشاَس رحسًة فِخحػا بيا وإْف تربيع سيئٌة بسا قجَّ  36سػرة الخوـ 30
 إذا ىع َيقشصػَف "  

أمًشا. سيئٌة: ببلء، عقػبة، قحط، خػؼ. لع يقل: )كإذا سعة، نعسة، مصًخا،  : عاؼية،رحسةً  
سيئ. يقشصػف: مغ القشػط، اليأس. لع يقل: )كإذا أذقشا : مغ عسل أصابتيع سيئة(. قجمت أيجييع

(. فيع بيغ الفخح الدائج عشج الشعسة الشاس رحسة مشا(. لع يقل: )إذا ىع يفخحػف(. لع يقل: )قشصػا
 .ل بذخؼ لمتصخؼ كالغمػّ كالقشػط عشج الشقسة. فيشاؾ مي

 
في ذلَظ آلياٍت لقػـٍ  " أَولْع يَخوا أفَّ هللَا َيْبُدُط الخزَؽ لَسغ يذاُء وَيقِجُر إفَّ  37سػرة الخوـ 30

 يؤمشػَف "
: يبدط لو كيقجر لسغ يذاء. كقج يكػف السعشى: أؼ يبدط: يػسع. يقجر: يزيِّق. كيقجر 

ال يسكغ أف يكػف إال مغ هللا. فإذا آمشػا باهلل أكاًل  : بأف ىحاتارة كيقجر لو تارة. لقػـ يؤمشػف 
 انتفعػا بسا عشج هللا، كإف لع يؤمشػا لع يشتفعػا.

 
ُو والسدكيَغ وابَغ الدبيِل ذلَظ خيٌخ لمحيَغ ُيخيجوَف وجوَ  38سػرة الخوـ 30  " فآِت ذا الُقخبى حقَّ

 هللِا وأولئَظ ىُع الُسفمحػَف "
: السدافخ، فإف كاف محتاًجا أعصيتو بيل حقو. ابغ الدبيلقو، كابغ الد: كالسدكيغ حأؼ 

مغ الدكاة، كإف كاف غيخ محتاج أكخمتو بخِّا كصمة. أعِط كبًل مشيع حقو. قج يعصي اإلنداف 
: عصيو، أك كجو فبلف آخخ. السفمحػف شخًرا كىػ يخيج كجو هللا، كقج يعصيو كىػ يخيج كجو مغ ي

 لسغ يخيج كجو هللا. لع يقل: ىحا خيخ في الجنيا كاآلخخة.
 

" وما آتيُتع ِمغ ِرًبا لَيْخُبَػ في أمػاِؿ الشاِس فبل َيْخُبػ عشَج هللِا وما آتيُتع  39سػرة الخوـ  30
  فأولئَظ ىُع الُسْزِعفػَف " ِمغ زكاٍة تخيجوَف وجَو هللاِ 
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: قخض بالخبا، قخض ربػؼ. الخبا ضاىخه الديادة، كلكغ هللا ال يديجه كال آتيتع: أعصيتع. ربا 
يزاعفو، بل يعاقب عميو. أما الدكاة فطاىخىا الشقراف، كلكغ هللا يديجىا كيشسييا كيزاعفيا، 

 كيثيب عمييا. 
: ال يثيبو هللا كال يعاقب عميو. )ال يخبػ عشج هللا( أؼ :: إف معشىكقاؿ بعس العمساء 
ا، كال أجخ لو في أف الخبا مباح، فسغ أخح الخبا مغ السقتخض فقج أخح أجخه في الجنيضاىخه 

: مغ السزاعفة، كىػ مغ مدتمدمات الخبا، ألف الخبا اآلخخة. تخيجكف: بيا. السزعفػف 
يتزاعف. كتفيج اآلية أف هللا يزاعف الدكاة كال يزاعف الخبا. فيل الخبا مباح حدب ىحه 

ا، ال لصمب أنو يختز بسعاممة معيشة، كىي أف ييبو مااًل ليريخ بو غشيً  اآلية؟ الخبا ىشا إما
: ىي ـبة الثػاب، أك أنو يتعمق بالقخض الخبػؼ الحؼ كاف مباًحا في مخحمة الثػاب مغ هللا، كقيل

: يخيج الػاىب مغ كرائيا أف يعػد عميو ما ىػ أكثخ مشيا، حـخ في مخحمة الحقة. ـبة الثػاب ثع
ب الثػاب مغ البذخ. قاؿ ابغ هللا، أؼ ليدت لصمب الثػاب مغ هللا، بل لصم فيي ليدت لػجو

: ربا حبلؿ كربا حخاـ. كمثمو عغ عكخمة كالزحاؾ. فيبة الثػاب مغ الخبا عباس: الخبا ربػاف
(، ككحلظ جه البائع في الثسغ ألجل الدمغ )بيع التقديطالحبلؿ، كيسكغ أف يزاؼ إلييا ما يدي

ي ( ُيخبض، كىػ حبلؿ. فالحؼ يؿبس القخض )السقتخضء لرالح السقتخ القخض ؼيو ربا َندا
(، ألف السعجل خيخ مغ السؤجل، كلكغ ىحا الخبا يخاد عمى مغ يدتخّد القخض بعج حيغ )السقخض
 بو اإلحداف مغ السقخض عمى السقتخض.

ي تحخيع كذىب بعس العمساء إلى أف ىحه اآلية ىي السخحمة األكلى مغ مخاحل التجرج ف 
يا أييا (. كالسخحمة الثالثة: "161الخبا. كالسخحمة الثانية: "كأخحىع الخبا كقج نيػا عشو" )الشداء 

الحيغ يأكمػف (. كالسخحمة الخابعة: "130ة" )آؿ عسخاف الحيغ آمشػا ال تأكمػا الخبا أضعافػًا مزاعف
: إنسا البيع مثل قالػالذيصاف مغ السذ، ذلظ بأنيع الخبا ال يقػمػف إال كسا يقـػ الحؼ يتخبصو ا

الخبا، كأحل هللا البيع كحـخ الخبا. فسغ جاءه مػعطة مغ ربو فانتيى فمو ما سمف كأمخه إلى هللا. 
كمغ عاد فأكلئظ أصحاب الشار ىع فييا خالجكف. يسحق هللا الخبا كيخبي الرجقات، وهللا ال يحب 

بلة كآتػا الدكاة ليع أجخىع عشج ربيع كل كفار أثيع. إف الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات كأقامػا الر
كال خػؼ عمييع كال ىع يحدنػف. يا أييا الحيغ آمشػا اتقػا هللا كذركا ما بقي مغ الخبا إف كشتع 
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أمػالكع ال َتطمسػف كال  مؤمشيغ. فإف لع تفعمػا فأذنػا بحخب مغ هللا كرسػلو. كإف تبتع فمكع رءكس
ا بالتجرج في الخبا ربسا قالػا ذلظ ألجل آية آؿ عسخاف، الحيغ قالػ  (.279 -275ُتطمسػف" )البقخة 

كمعشاىا كمػا الخبا مخة كاحجة عشج لكغ الخاجح عشجؼ أف آية آؿ عسخاف ندلت في البيع اآلجل، 
 العقج، كال تأكمػه مختيغ، وهللا أعمع.

 
اِئكع َمغ " هللُا الحي خمَقكع ثع رزَقكع ثع ُيسيتكع ثع ُيحييكع ىْل ِمغ شخك 40سػرة الخوـ 30

 ذخكػَف "يفعُل ِمغ ذلكع ِمغ شيٍء سبحاَنُو وتعالى عسَّا يُ 
لع يقل:  : تشدَّه.كال تحيي، فكيف تعبجكنيا! سبحانوأصشامكع ال تخمق كال تخزؽ كال تسيت  

 مغ يفعل مغ ذلظ شيًئا.
 

لُيحيَقيع بعَس " ضيخ الفداُد في الَبخِّ والَبحِخ بسا كَدبْت أيجي الشاِس  41سػرة الخوـ  30
 لحي عِسمػا لعمَّيع َيخجعػَف "  ا

بربلح الُسقاـ ؼيو. البحخ: أصل البحخ مغ "، ألنو يبّخ الَبّخ: أصل الَبّخ مغ "الِبخ 
ّق"، ألنو شّق في األرض )الشكت لمسجاشعي  يغ: كمست(. الحع حخكؼ كل مغ ال2/487"الذَّ

: ربلح. كقيل: ىػ عمى الححؼ، كالتقجيخخ، كتػسط الحاء في البحخ. الفداد: ضج الالبخ، البح
: مغ أعساؿ سيئة. عسمػا: عسمػه. ضيخ عقاب الفداد في البخ كالبحخ. كدبت أيجؼ الشاس

حيقيع جداء بعس ما عسمػه. يخجعػف: : كليذ كل الحؼ عسمػه. أؼ ليليحيقيع بعس الحؼ عسمػا
 دجكف، أك يخجع مغ بعجىع.: لعميع يخجعػف إلى هللا ؼيرمحػف كال يفعغ الفداد كاإلفداد. أك

*** 
: الجفاؼ، القحط، الدالزؿ، األعاصيخ، الخشػة، القسار، صػر الفداد في عرخنا كثيخة

االختبلس، االبتداز، الدخقة، الشيب، الفزائح اإلدارية كالسالية كالسحاسبية، االحتبلؿ العدكخؼ، 
 كػركنا،  البقخ، انفمػندا الصيػر،التزخع، الغبلء، البصالة، السخجرات، الدنا، اإليجز، جشػف 

(، ألصػات )الساؿ الدياسيالتمػث، االنحباس الحخارؼ، شخؽ تسػيل الحسبلت االنتخابية، شخاء ا
شيادة الدكر، الكحب، الغر، خيانة األمانة، التديب اإلدارؼ، انييار الشطاـ السرخفي، انييار 
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بج ليحا كمو مغ عبلج ديشي كخمقي األسػاؽ السالية، السزاربة عمى األسعار... إلخ. كال 
 كقانػني.   

 :كانطخ أيًزا قػلو تعالى 
إنيع ىع السفدجكف كلكغ : إنسا نحغ مرمحػف، إال في األرض قالػا كإذا قيل ليع ال تفدجكا" -

 (.12-11ال يذعخكف" )البقخة 
ع لفدجت الدسػات بل جاءىع بالحق، كأكثخىع لمحق كارىػف. كلػ اتبع الحق أىػاءى" -

 (.71-70رض كمغ فييغ" )السؤمشػف كاأل
 (.85ك 56األعخاؼ كال تفدجكا في األرض بعج إصبلحيا" )" -
 (.152لحيغ يفدجكف في األرض كال يرمحػف" )الذعخاء ا" -
 (.77كال تبغ الفداد في األرض" )القرز " -
 (.12-11خكا فييا الفداد" )الفجخ الحيغ شغػا في الببلد فأكث" -
، 183، كالذعخاء 85 ، كىػد74، كاألعخاؼ 60البقخة ) كال تعثػا في األرض مفدجيغ"" -

 (.36كالعشكبػت 
 

" ُقْل سيُخوا في األرِض فانُطخوا كيَف كاَف عاؾبُة الحيَغ ِمغ قبُل كاَف  42سػرة الخوـ 30
 أكثُخىع ُمذخكيَغ " 

 
سيحػا لتشطخكا كتعتبخكا. لع يقل: )كانت(. لعل  : سيخكا أكسيخكا في األرض فانطخكا 

(. يعشي أنيع عػقبػا )الحيغ قبمكع: غ قبمكع الحيغ كاف أكثخىع مذخكيغ(. لع يقلالحيغ مالتقجيخ: )
عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز  كيف كاف عاؾبة: ىكحا كردت في جسيع القخآف.كعحبػا بذخكيع. 

 ؼيو التأنيث كالتحكيخ.
 

َغ هللِا يػمئٍح فأِقْع وجَيَظ لمجيِغ الؿيِِّع ِمغ قبِل أْف يأتَي يػـٌ ال َمَخدَّ لُو مِ  " 43سػرة الخوـ  30
عػَف " جَّ  َيرَّ
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: الجيغ السقجر، أك السدتؿيع براحبو إلى الجشة. أقع أقع كجيظ: التفْت. الجيغ الؿيع 
(. يػـ ال 2/929أؼ اجعل قرجؾ إلى الجيغ الؿيع )معاني القخآف لمشحاس  :جيظ لمجيغ الؿيعك 

ه. لعل التقجيخ: )يػـٌ ِمَغ هللِا ال ال رادَّ لو، ال  َمخدَّ لو: يـػ الؿيامة. ال مخدَّ لو: يقجر أحج عمى ردِّ
جَّعػف: يترجّ  كتشحر يػـ الجسع ال ريب ع آخخ: ": فخيقيغ. في مػضقػف عػف، يتفخّ َمخدَّ لو(. َيرَّ

عػف، أبجلت التاء صاًدا : يترجّ ميا(. كأص7و فخيق في الجشة كفخيق في الدعيخ" )الذػرػ ؼي
 فرارت الراد مذجدة، كفتحت مع الراد األصمية. 

 
 صالًحا فؤلنفِديع َيْسَيُجوَف " " َمغ كفَخ فعميِو كفُخُه وَمغ عِسلَ  44سػرة الخـو  30
جتيا: ( أك مػاضع الشعيع ػشئػف السيج أك السياد )الفخاش: يأؼ في الجشة. مَيجت األرض كميَّ

مغ عسمػا ك لع يقل: )كمغ آمغ كعسل صالًحا(. لع يقل: )فمشفدو يسيج(. لع يقل: )كشأتيا. 
 (.ع كفخىعكمغ كفخكا فعمييصالًحا فؤلنفديع يسيجكف(. كلع يقل: )كمغ كفخ فعمييع كفخىع(. أك: )

 
 َغ "" ِلَيجدَي الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت ِمغ فزمِو إنَُّو ال ُيِحبُّ الكافخي 45سػرة الخـو 30

: السعشى أنو سيجدييع بسا كفخكا. ال يحب الكافخيغمغ فزمو: أؼ يديج ليع في الثػاب.  
فيػ يحب السؤمشيغ كيجدييع بإيسانيع، كيكخه الكافخيغ كيجدييع بكفخىع. فاهلل يحب اإليساف لكل 

 لع يقل: إنو يسقت الكافخيغ. الشاس، كال يحب الكفخ ألحج.
 

خاٍت وِليحيَقكع ِمغ رحستِو وِلَتجخَي الُفْمُظ " وِمغ  46سػرة الخوـ 30 آياتِو أْف ُيخِسَل الخياَح مبذِّ
 ِمغ فزمِو ولعمَّكع َتذكخوَف "  بأمخِه ولتبتُغػا

الخياح ليبذخكع كليحيقكع.  : يخسلمبذخات: بالسصخ، أك بالخرب. كليحيقكع: التقجيخ 
غ التجارة : بكدب الخزؽ ما مغ فزموي تجخؼ بالخياح. لتبتغػ : الدفيشة، كىرحستو: مصخه. الفمظ

لعمكع تذكخكف: اسألػا هللا أف يػفقكع  (، أؼ بأمخ الخياح.البحخية. لع يقل: )كلتجخؼ الفمظ بأمخىا
 لذكخه.
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" ولقج أرسْمشا ِمغ َقبِمَظ ُرُسبًل إلى قػِميع فجاؤوىع بالبيشاِت فانتقسشا ِمَغ  47سػرة الخوـ 30
ا عمالحيَغ أجخُمػا وكا  يشا نرُخ السؤمشيَغ "َف حقِّ

: أؼ ت، البخاىيغ كالسعجدات. فانتقسشا: اآليات الػاضحالع يقل: )إلى أقػاميع(. البيشات 
بجاللة آخخ لفع في اآلية. لع يقل: : الحيغ كفخكا، خسل فانتقسشا مشيع. الحيغ أجخمػافكحبػا ال

كنرخنا السؤمشيغ. لع يقل: لكافخيغ : فانتقسشا مغ ا)ككاف نرخ السؤمشيغ حقِّا عميشا(. السعشى
لع يقل:  (.بالبيشات فكفخ بعزيع كآمغ آخخكف  فجاؤكىعؼ تقجيخه: )(. في اآلية حح)أرسمشا قبمظ

 فانتقسشا مغ الحيغ أجخمػا كنرخنا الحيغ آمشػا.
 

" هللُا الحي ُيخِسُل الخياَح فتثيُخ سحاًبا فيبُدصُو في الدساِء كيَف يذاُء  48سػرة الخوـ  30
ويجعُمُو ِكَدًفا فتَخى الَػْدَؽ َيخخُج ِمغ خبللِو فإذا أصاَب بِو َمغ يذاُء ِمغ عبادِه إذا ىع 

 َيْدتبِذخوَف "  
  ع. الحؼ: خبخ. لع يقل: هللا ىػ الحؼ يخسل. هللا: اسع الجبللة مبتجأ مخفػ 

(. 43مصار، كتبيغ كيؽية تذكل الدحب )راجع سػرة الشػر ىحه اآلية في الخياح كالدحب كاأل
حػه مغ األجداـ : القصعة مغ الدحاب أك القصغ أك نتثيخ: تحخؾ. كدًفا: قصًعا. الكدفة

: بالسصخ كالخرب. البذارة كالبذخػ  : يفخحػف الستخمخمة. الػدؽ: السصخ، أك البخؽ. يدتبذخكف 
ما يبجك مغ سخكره.  :أكؿ خبخ ساّر. السبذخات: األخبار الدارة. البذخ: الدخكر. تباشيخ الػجو

 : ما يبجك مغ ُرشبو.   تباشيخ الربح: أكلو. تباشيخ الشخل
 

ؿ  49سػرة الخـو  30  " عمييع ِمغ َقبمِو َلُسْبِمديغَ " وإْف كاُنػا ِمغ َقبِل أف يشدَّ
: (. كخر "مغ قبل"، قالػاخ )الػدؽ السحكػر في اآلية الدابقة: أؼ السصيشدَّؿ عمييع 
، 397أنسػذج ص ، 2/930معاني القخآف لمشحاس كأكثخ الشحػييغ عمى ىحا القػؿ ) لمتأكيج،

(، كىػ غيخ مقشع. كال يسكغ أيًزا القػؿ بأف التكخار لصػؿ الكبلـ، 444كفتح الخحسغ ص 
 : آيديغ. مغ باب التفشغ. مبمديغيبًل بيشيسا. لعمو فالكبلـ ليذ شػ 
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" فانُطْخ إلى آثاِر رحسِة هللِا كيَف ُيْحيي األرَض بعَج مػِتيا إفَّ ذلَظ لُسحيي  50سػرة الخوـ 30
 َسػتى وىػ عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "ال

 آثار رحسة هللا: آثار السصخ. كيف يحيي: كيف يحيي بيا. لع يقل: )فانطخ إلى آثار 
مغ بعج مػتيا(. لع يقل: )إنو لسحيي السػتى( أك )إف هللا لسحيي السػتى(. لع يقل: ) (. لعرحستو

ذلظ: إشارة إلى هللا. معشى اآلية أف مغ قجر عمى إحياء  يقل: )كىػ قجيخ عمى كل شيء(.
األرض بعج مػتيا ال شظ أنو قادر عمى إحياء البذخ بعج مػتيع. كىحا مغ باب االستجالؿ 

 ج عمى الغائب.  بالذاى
 

 " ولئْغ أرسْمشا ريًحا فَخأوُه ُمْرفخِّا لطمُّػا ِمغ بعِجِه َيكفخوَف " 51سػرة الخـو  30
حار : البلـ ىي الـ تػشئة القَدع عشج البرخييغ، كالـ إنلئغلع يقل: كلػ أرسمشا ريًحا.  

استغشي عشو بجػاب : القَدع عشج الكػفييغ. الدؤاؿ: أيغ جػاب الذخط في قػلو: "كلئغ"؟ الجػاب
قجـ الذخط لكاف الجػاب (، كلػ تىػ السحكػر لتقّجمو عمى الذخط )إفْ  القَدع. ككاف جػاب القَدع

 (. 2/488مشا ريًحا لطمػا وهللِا يكفخكف )الشكت لمسجاشعي : إف أرسلو، كقػلظ
 (. معشى اآلية أنيع يكفخكف عشج الشقسة كيفخحػف عشج الشعسة.لع يقل: )بعجه

*** 
 باآلية:ممحق 

 

 كلئغ أرسمشا ريًحا فخأكه مرفًخا: ىل الياء تعػد عمى الخيح؟

فانطخ إلى آثار رحسة هللا كيف ُيحيي األرض بعج مػتيا إف ذلظ َلُسحيي السػتى كىػ عمى كل )
 .51-50( الخـك شيء قجيخ. كلئغ أرسمشا ريًحا فخأكه مرفًخا لطّمػا ِمغ بعجه يكفخكف 

 الخيح في القخآف كردت مؤنثة.

 في ىحا السػضع إف كانت الياء تعػد عمى الخيح كاف السعشى أف الخيح في ىحا السػضع محكخ.
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 ىل تعػد عمى الخيح؟

 فييا أقػاؿ عشج السفدخيغ:

 الخيح. -

 الشبات )الدرع(. -

 (.48الدحاب )جاء ذكخه في اآلية  -

 خ.كالخاجح ىػ الشبات )الدرع( الحؼ ىػ أثخ رحسة هللا، كالخحسة ىشا ىي السص

 )الصبخؼ، كالبغػؼ، كابغ عصية، كالدمخذخؼ، كالقخشبي، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.

 وهللا أعمع.

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441ذك القعجة  23

 ـ2020تسػز  13

 
عاَء إذا ولَّػا ُمجِبخيَغ " 52سػرة الخـو 30 عَّ الجُّ  " فإنََّظ ال ُتدِسُع الَسػتى وال ُتدِسُع الرُّ

 :الجعاء دسع الرعّ ال تُ  
عي مؿببًل فقج يفيع اإلشارة كإف لع يدسع ال يدسع الجعاء مجبًخا كال مؿببًل. لكغ إذا دُ  األصعّ "

فمحلظ صارت حالو مجبًخا  ،الرػت. فإذا دعي مجبًخا فيػ ال يفيع اإلشارة كال يدسع الرػت
 (. 3/272)تفديخ الساكردؼ  "، أؼ ذكخه بأسػأ أحػالوأسػأ
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: يقػؿ دسع السػتىػا مجبخيغ(. ال تُ إذا كلّ  دسع الرعّ ء كال تُ دسع السػتى الجعافإنظ ال تُ لع يقل: )
كالسقرػد ىشا بالدساع سساع  ،العمساء باالعتساد عمى الحجيث الذخيف بأف السػتى يدسعػف 

و الكافخيغ . شبّ اليجاية، السعشى أنيع إذا أدبخكا فمغ يدسعػا، بل يكػنػف كالسػتى أك كالرعّ 
 ، ك)السػتى( في ىحه اآلية.50قارف )السػتى( في اآلية  كشبييع بالرّع.باألمػات، 

 .80راجع سػرة الشسل 
 

ُيؤمُغ بآياِتشا فيع " وما أنَت بياِد الُعْسِي عغ ضبللِتيع إْف ُتْدِسُع إال َمغ  53سػرة الخوـ 30
 ُمدِمسػَف "

 .81في سػرة الشسل سابًقا كردت ىحه اآلية        
جخ  : حخؼِي. عغ: بيادؼ الُعسْ غ أيًزا بالعسياف. بياد الُعْسيِ شبو الكافخيفي ىحه اآلية  
. أؼ ىع ال يخكف ضبللتيع. اآلية الدابقة تعمقت بالدسع، كاآلية الحالية تعمقت يادمتعمق ب

كال يبرخ إال مغ : ال يدسع لظ كجعل البرخ مقجًرا. كأف التقجيخ بالبرخ. كختسيا بالدسع،
لفاء حدب أىل اإلعخاب: عاشفة أك استئشاؼية، كال أضغ ذلظ صحيًحا، فيع مدمسػف: ايؤمغ. 

 دمسػف لظ.دسعيع فيع مدمسػف، أؼ يُ لعل الرػاب أنيا رابصة لمجػاب. التقجيخ: إْف تُ 
ال مغ ُيدمع بآياتشا إف تدسع إػف(. كلع يقل: )إف تدسع إال مغ يؤمغ بآياتشا فيع مؤمشلع يقل: )

 فيع ُمدمسػف(. كلع يقل: )مغ يؤمغ بآياتشا كيدمع(. 
 

ال تدسع تفاصيل  : تشا. لعل الجػابيؤمغ بآيامغ ال إ ظ ال ُتدسعأن: كأف فحػػ اآلية قج يقاؿ ىشا
يدسع القخآف مغ أجل إنو آيات القخآف. السؤمغ ال يدسع القخأف ألجل اإليساف، فيػ مؤمغ، 

 كميا. تفاصيل األحكاـ
: بأف ىحه اآليات ال يسكغ أف تكػف إال مغ هللا، فسغ آمغ باهلل أكاًل آمغ بسا يأتي عغ مدمسػف 

 هللا ثانًيا. أما مغ لع يؤمغ باهلل أكاًل فإنو ال يسكغ أف يدّمع بسا جاء عغ هللا ثانًيا.
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" هللُا الحي خمقكع ِمغ ضعٍف ثع جعَل ِمغ بعِج ضعٍف قػًة ثع َجعل ِمغ  54سػرة الخوـ  30
 بعِج قػٍة ضعًفا وشيبًة يخمُق ما يذاُء وىػ العميُع القجيُخ " 

 
)مغ شيغ( سػرة في مػضع آخخ:  .: ُنصفةأؼ مغ شيء ضعيف :مغ ضعف خمقكع 
خمقكع ضعفاء: )خمق  .20كسػرة السخسبلت ، 8سػرة الدججة ييغ( مَ  )مغ ماءٍ ، 7الدججة 

: ابيزاض قػة: ىي قػة الذباب. شيبة: شيخػخة، ىخًما. الذيب. 28اإلنداف ضعيفا( الشداء 
لع يقل: )جعل بعج ضعف(. لع : عمى ما يخيج. : بتجبيخه. القجيخالذعخ مغ الكبخ غالًبا. العميع

معشى اآلية أف اإلنداف يخمق ضعيًفا  ( في السػضعيغ.يقل: )جعل بعج قػة(. لع يقل: )ثع جعمكع
 ثع يقػػ ثع يعػد ضعيًفا. الزعف األكؿ ضعف الصفػلة، كالزعف الثاني ضعف الذيخػخة.

 العميع: بسا يخمق. القجيخ: عمى ما يذاء.
 

ساعٍة كحلَظ كاُنػا " ويػـَ تقػـُ الداعة ُيقِدُع الُسجخمػَف ما َلِبُثػا غيَخ  55سػرة الخوـ  30
 ُيؤفكػَف "  

مخرػص.  : زمغغ الدماف. كالداعة عشج أىل الفمظ: الؿيامة، أك القصعة مالداعة 
. كلعل يـػ الؿيامة أك يػـ )لحطة( : الدمغ القريخ: الؿيامة، كالثانيةفالداعة األكلى في اآلية

ال أكثخ. السجخمػف:  نيا مجخد ساعةالبعث سسي بالداعة ألف الشاس يذعخكف بالجنيا قبمو أ
الجنيا محجكدة في الدمغ )كغيخه( كاآلخخة  (.الكافخكف.  يؤفكػف: يرخفػف )عغ الحق في الجنيا

غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد صفخ، عبخ عشو القخآف بكمسة )ساعة( لمتقخيب 
قج يكػف شعػرًيا، كقج كؾياس الدمغ قج يكػف حؿيؿًيا ك  إلى األذىاف، كالرفخ لع يخد في القخآف.

 يجتسع االثشاف مًعا. عحاب اآلخخة شػيل )خالج( بالسؿياسيغ مًعا.
" وقاَؿ الحيَغ أوُتػا العمَع واإليساَف لقج لِبثُتع في كتاِب هللِا إلى يػـِ البعِث  56سػرة الخوـ  30

 ِث ولكشَّكع كشُتع ال َتعمسػَف "فيحا يػـُ البع
 :السؤمشػف. في كتاب هللاإليساف: الحيغ أكتػا العمع كا 

 : في عمع كتاب هللا، أك في خبخ كتاب هللا.أؼ -
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 (.398أك: في قزاء هللا )أنسػذج ص  -
 : حدب كتاب هللا.لعل السعشى -
 

يبلحع في القخآف أف الحجج ليدت كميا حجًجا عقمية، بل ىشاؾ حجج مغ نػع آخخ، كيحه 
و الشعيع كالجحيع. كأنو يقػؿ يرػر ليع ؼيالحجة التي يجعميع هللا بيا مباشخة في اليـػ اآلخخ، ك 

مغ باب : أنتع تشكخكف البعث فيحا يػـ البعث، قبل أف يكػنػا ؼيو! فيحه الحجج إنسا ىي ليع
 (.التخغيب كالتخىيب. لع يقل: )كلكشكع لع تكػنػا تعمسػف 

 
  ىع ُيْدتعتبػَف "  " فيػمئٍح ال يشفُع الحيَغ ضمسػا معحرُتيع وال 57سػرة الخـو  30

يػمئح: يػـ البعث. الحيغ ضمسػا: الحيغ كفخكا. معحرتيع: فاعل مؤخخ. الحيغ ضمسػا:  
ع معحرة الحيغ ضمسػا الحيغ ضمسػا(. الحيغ ضمسػا: األكلى: ال تشفمفعػؿ بو مقجـ. لع يقل: )

يقل: )ال تشفع السعحرة كخار. كلع : مفعػؿ بو. العبارة القخآنية استغشت عغ التمزاؼ إليو. كالثانية
بػف إلى شمبيع جا: يُ جابػف إلى شمبيُع العتبى )الخجػع إلى الجنيا(، أكدتعتبػف: يُ الحيغ ضمسػا(. يُ 

 (.دتعتبػف العتب، كال ُيجاب شمبيع. لع يقل: )كال يُ  : ال َيصمبػف العتب كإزالتو، أؼ
 

ولئْغ جْئشاىع بآيٍة ليقػَلغَّ الحيَغ  " ولقج ضخْبشا في ىحا القخآِف ِمغ كلِّ َمثلٍ  58سػرة الخـو  30
 ُخوا إْف أنُتع إال ُمْبِصمػَف "كف

: مغ كل مثل يحتاج إليو الشاس، مغ أمثاؿ كبخاىيغ كحجج. كمغ ثع فعمى قارغ مغ كل مثل
القخآف أف يتعسق ؼيو، ليجرؾ مجػ ما يفيجه ىحا القخآف في اإليساف كالعمع كالشقج كالبحث 

كلئغ الباشل، أؼ غيخ محقِّيغ. لع يقل: ) : مغإْف أنتع: ما أنتع. مبصمػف  سشاضخة. آية: معجدة.كال
بآية ليقػلغ إف أنتع إال مبصمػف(. كربسا يكػف التقجيخ: كلئغ جئشا الجسيع  جئشا الحيغ كفخكا

لع يقل: كلئغ  ( بآية ليقػلغ الحيغ كفخكا مشيع إْف أنتع إال مبصمػف.)الحيغ آمشػا كالحيغ كفخكا
 ة ليقػُلّغ: إْف أنتع إال مبصمػف.جئشاىع بآي
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 عمى قمػِب الحيَغ ال يعمسػَف " " كحلَظ يصبُع هللاُ  59سػرة الخـو 30
: مشػف، الكافخكف. يصبع عمى قمػبيع: يختع عمييا. كالصبع: الحيغ ال يؤ الحيغ ال يعمسػف  

 .  عمييا اإلنداف : الدجية التي شبعا كصبع الجراىع بالدكة. كالصبيعةأف ترػر الذيء برػرة م
 

  دتِخفشََّظ الحيَغ ال يػقشػَف "" فاْصِبْخ إفَّ وعَج هللِا حٌق وال يَ  60سػرة الخـو  30
: الكافخكف. معشى اآلية خيغ، أك بالبعث. الحيغ ال يػقشػف : بشرخ السؤمشيغ عمى الكافكعج هللا 

كالتبلعب بأفكارىع كمعتقجاتيع، شػا غيخىع مغ االستخفاؼ بيع أف عمى أىل اإليساف أف ال يسكّ 
ختتع ىحه الدػرة، كبيحه اآلية الخائعة تُ  ل أك تيجيج أك تذكيظ أك غيخ ذلظ.جػنو مغ باشبسا يخكّ 
 الختاـ مصمػب كحدغ االفتتاح.  فحدغُ 
***  
 / سػرة لقساف31
 " ألع " 1سػرة لقساف 31

يخاد بيا التحجؼ ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة كردت في عجد مغ سػر القخآف  
 كاإلعجاز، وهللا أعمع.

 
 " تمَظ آياُت الكتاِب الحكيِع " 2سػرة لقساف 31

تمظ: إشارة إلى البعيج، ألف  (.الحكيع: السميء بالحكع. لع يقل: )ىحه آيات الكتاب الحكيع 
 اآليات ندلت مغ الدساء.

 
 " ىجًى ورحسًة لمسحدشيَغ " 3ساف سػرة لق31

: أنو خخج كجياف: األكؿ: أنو خخج مخخج الشعت )الػصف(، كاآلخخىجػ كرحسة: ؼيو  
: مقػلة ؾيسية. (. أؼ األكؿ: مقػلة كصؽية. اآلخخ3/275الساكردؼ تفديخ مخخج السجح )

: لمسؤمشيغ الحيغ آمشػا كأحدشػا العسل في الجنيا، كسيأتي شخحيع في اآلية التالية. لمسحدشيغ



1565 

 

: أف تخذى هللا كأنظ تخاه يغ بو، كال يشفع مشكخيو. اإلحدافكمغ البجىي أف القخآف يشفع السؤمش
 في قخاءة: ىجًػ كرحسٌة، بالخفع. فإف لع تكغ تخاه فإنو يخاؾ.

 
 كاَة وىع باآلخخِة ىع ُيػقشػَف "" الحيَغ ُيؿيسػَف الربلَة وُيؤتػَف الد  4سػرة لقساف 31

: )كيػقشػف شػف(. كلع يقللع يقل: )كىع باآلخخة يػقشػف(. كلع يقل: )كباآلخخة ىع يػق 
 " في اآلية الدابقة.. كىحا كمو شخح أك تفديخ لسعشى "السحدشيغ(باآلخخة

 
 ربِّيع وأولئَظ ىُع الُسفمحػَف "" أولئَظ عمى ُىًجى ِمغ  5سػرة لقساف 31

: الدعجاء، أك الشاجحػف، أك الحيغ أدركػا ما شمبػا. السفمحػف لع يقل: ىؤالء عمى ىجػ.  
السدتعسمة ىشا أف هللا يثشي عمى السؤمشيغ، كيحـ الكافخيغ، فيحا مغ باب التخغيب في الحجة 

 اإليساف كالتخىيب مغ الكفخ كآثاره.
 

" وِمَغ الشاِس َمغ َيذتخي َلْيَػ الحجيِث لُيِزلَّ عغ سبيِل هللِا بغيِخ عمٍع  6سػرة لقساف  31
 ًوا وأولئَظ ليع عحاٌب ُمييٌغ "ويتخَحىا ُىدُ 

: ثار بالشدبة لو كلمسجتسع. يتخحىا: بغيخ عمع بيا كبسا يتختب عمى ذلظ مغ آعمعبغيخ  
 (. أؼ سبيل هللا. ىدًكا: سخخية. لع يقل: )أكلئظ

ّل ما أليى عغ : ىػ كأليى عغ هللا، كقاؿ بعس العمساء : عغ الحدغ أنو كّل مالْيػ الحجيث
ات كفزػؿ الكبلـ كما ال يشبغي، : ىػ الدسخ باألساشيخ كالتحجث بالخخافالخيخ. كقاؿ آخخكف 

كاالشتغاؿ عغ ميسات األمػر. كالميػ مشو ما ىػ محمـػ كمزختو راجحة كألعاب الشخد كالحيل 
الفقيية الباشمة، كمشو ما ىػ مباح ال ضخر ؼيو كال نفع كالتدمية البخيئة، كمشو ما ىػ محسػد 

يتدمى اإلنداف بسدائل السػاريث  كمشفعتو راجحة كالميػ بسا يقّػؼ السجتسع مغ جياد كعمع، كأف
( بسا بيػتخالكسالكخاـ، أك كأف يتدمى بالحاسػب )التي تذحح األذىاف، كسا كاف يفعل الرحابة 

 كمغ السدتحدغ دراسة تكاليف المغػ كالميػ في السجتسع.يعػد عميو كعمى األمة بالشفع. 
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كقج يعشي الذخاء أنو يجفع الساؿ ألجل الميػ! الميػ  : يذتخؼ بالساؿ، أك يختار.يذتخؼ  
تجارة! رابحة في الجنيا، خاسخة في اآلخخة. فسغ اشتغل بالميػ فإنو يخدخ مختيغ: خدارة فػات 

 الجّج، كخدارة كقػع الميػ.
يبًل ككاف بعزيع يؤكلػف ىحه اآلية كنطائخىا، ليرخفػىا عغ ضاىخىا، متابعة لميػػ، كم 

(. كالميػ لو تكاليف ال بج مغ أخحىا باالعتبار لكي ال يصغى 401نسػذج ص أإلى الذيػات )
عمى العسل السشتج الحؼ يحقق القػة كالتقجـ كاعتجاؿ األسعار. ذلظ أف السبالغة في اإلنفاؽ عمى 
الميػ مغ شأنيا دفع ماؿ ال يقابمو إنتاج، السيسا إنتاج الدمع األساسية التي تيع جسيػر الشاس. 

 ؤدؼ إلى ارتفاع األسعار كالتزخع، كسا ىػ كاقع في عرخنا.كىحا ما ي
سغ أراد ل بيغكيغ كاف يذتخؼ السغشيات، كيأتي ركػ بعس السفدخيغ أف أحج السذخ  

: أشعسيو كاسؿيو الخسخ كغغِّ لو. ىحا أفزل لو مغ إسبلـ دمحم! كبيحا فإف اإلسبلـ، كيقػؿ ليغ
، كتخريز ميدانيات لئلنفاؽ عمى الميػ  ،كقشػات ككسائل كثيخة إنفاؽ الجكؿ الغخبية اليـػ

 ليذ ججيًجا.  ،كالسجػف لرجِّ الشاس عغ الجيغ كالخمق
 

ْقًخا " وإذا ُتتمى عميِو آياُتشا ولَّى ُمدتكِبًخا كأْف لع َيدسْعيا كأفَّ في أُذنيِو وَ  7سػرة لقساف  31
ْخُه بعحاٍب أليٍع "  ؼبذِّ

، بإسكاف الحاؿ، لغة أخخػ. كقًخا: ثقبًل، أْذنيو: : أعخض، أدبخ. كفي قخاءةكلى مدتكبًخا 
خه: أصميا  : أنِحْره، لكشو استعسميا عمى سبيل التيكع. َصَسًسا. َبذِّ

 
 ا الرالحاِت ليع جشاُت الشعيِع "" إفَّ الحيَغ آمُشػا وعِسُمػ  8سػرة لقساف 31

 تثبيت لمسؤمشيغ، كإغخاء لغيخىع باإليساف. 
 

ا وىػ العديُد الحكيُع "ييا وعَج هللاِ " خالجيَغ ف 9سػرة لقساف 31   حقِّ
 : كعًجا حًقا. "كعَج". التقجيخ :: لعميا صفة لػا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. حقً كعج 
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" خمَق الدسػاِت واألرَض بغيِخ َعَسٍج تَخْوَنيا وألَقى في األرِض رواسَي أْف  10سػرة لقساف  31
 وأندلشا ِمَغ الدساِء ماًء فأنبْتشا فييا ِمغ كلِّ زوٍج كخيٍع "تسيَج بكع وبثَّ فييا ِمغ كلِّ دابَّة 

سػعة في القخآف. بغيخ عسج تخكنيا: : بالسفخد، كلع تخد مجلجسع. األرض: باالدسػات 
: كالقػالف أنيا بعسج ال تخكنيا. قاؿ الشحاس: األكؿ أنيا بغيخ عسج، كالثاني تحتسل معشييغ

التي يسدظ بيا  إنيا بعسج إنسا يخيج بالعسج قجرة هللا يخجعاف إلى معشى كاحج، ألف مغ قاؿ
 (. 2/936عاني القخآف لمشحاس مالدسػات كاألرض )

: قج يكػف في ذلظ إشارة إلى قػػ الجاذبية الحاكسة لؤلجخاـ يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
ز العمسي قزية اإلعجاعمساء الفمظ كالفيدياء الفمكية )السخئية في الدساء الجنيا كسا يترػرىا 

 (.175ص 
: مغ أنػاع بكع. بث: نذخ، فخَّؽ. مغ كل دابة: لئبل تسيج األرض الخكاسي: الجباؿ. أف تسيج بكع

كسسيت دابة، ألنيا و إال هللا تعالى. و كأصشافَ عمع أنػاعَ الجكاب، مغ مأكػؿ كمخكػب كما ال يَ 
فييا: أؼ في األرض. يدسع ليا دبيب: صػت حخكة، مذي خؽيف. فأنبتشا: أؼ فأنبتشا بالساء. 

: صشف، نػع. كفدخىا كج(. ز ماًء فأنبت فييا مغ كل زكج كخيع كأندؿ مغ الدساءلع يقل: )
: خبليا التحكيخ كخبليا التأنيث. فبل اعجة في الشبات ىي قاعجة الدكجيةبعس السعاصخيغ بأف الق

 ف كالحيػاف. تػجج ثسخة إال بعج التمؿيح. فيي قاعجة في الشبات كسا ىي قاعجة في اإلندا
جشا بو فأخخ تعالى: " الدكج في المغة ىػ الػاحج الحؼ يكػف معو آخخ، كاالثشاف زكجاف. قاؿ

 رزؽ (. كقػلو: "49" )الحاريات كمغ كل شيء خمقشا زكجيغ(، "53أزكاًجا مغ نبات شتى" )شو 
كدبو، كال : أؼ ال تعب في تحريمو في الجشة كسا في الجنيا، كال شبية في (74كخيع" )األنفاؿ 

شػيز كال فداد )عسجة الحفاظ ال انقصاع ؼيو كال ت مخض يشذأ عغ اإلفخاط في تشاكلو، أك
 : حدغ، أك شيب الثسخ، أك يانع، أك ما غبل ثسشو كارتفع قجره.(. كخيع3/456

نباتات األرض مغ ثسار كخزار، ككل  لػ جسعت في متحف كاحج، ككاف ذلظ مسكًشا، كلّ 
األنػاع، األنعاـ كاألسساؾ كالصيػر كغيخىا، كلػ جسع كل البذخ، كنطخ  حيػانات األرض مغ كلّ 

كلعل ىحا أسيل تحؿيًقا في البخامج  !لخأػ مغ األعاجيب ما ىػ مجكخ ،ناضخ إلى ذلظ
 التمفديػنية. فإذا كاف ىحا في الجنيا فكيف األمخ في الجشة! 
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بِل الطالسػَف في ضبلٍؿ  ِمغ دونوِ  " ىحا خمُق هللِا فأُروني ماذا خمَق الحيغَ  11سػرة لقساف 31

 مبيٍغ "
يجخل البذخ في التعبيخ. الطالسػف: : األصشاـ التي تعبجكنيا. كيسكغ أف الحيغ مغ دكنو 

ًئا، بل ىع في ضبلؿ مبيغ. لع يقل: )بل ىع : لئلضخاب. السعشى أنيع لع يخمقػا شيالكافخكف. بل
 كف إنكع لفي ضبلؿ مبيغ(.أييا الكافخ يقل: )فأركني ماذا خمقتع لع (. في ضبلؿ مبيغ

 
" ولقج آتيشا لقساَف الحكسَة أِف اشكْخ هلِل وَمغ يذُكْخ فإنَّسا يذكُخ لشفدِو  12سػرة لقساف  31
 كفَخ فإفَّ هللَا غشيّّ حسيٌج " وَمغ

مغ سػداف مرخ.  : كاف لقسافع يكغ نبًيا. قاؿ سعيج بغ السديب: كاف حكيًسا كللقساف 
: العقل قت داكد عميو الدبلـ. كقاؿ مجاىج: الحكسة التي أكتييا: كاف في ك ساءكقاؿ بعس العم

: الفيع كالعقل (. الحكسة2/936ني القخآف لمشحاس معاة )كالرػاب في الكبلـ مغ غيخ نبػّ كالفقو 
بالعمع  : كضع الذيء في مػضعو، أك إصابة الحقفي الخأؼ كالقػؿ كالعسل. الحكسةكالدجاد 

: غاية اإلحكاـ، كالحكسة مغ الشاس : معخفة األشياء كإيجادىا عمىكالعقل. كالحكسة مغ هللا
 : نعسو. حكاـ. اشكْخ : اإلفة السػجػدات كفعل الخيخات. كمشومعخ 

. فأتاه بالمداف كالقمب. لي شاة كأتشي بأشيبيا : اذبحْ عسمو قاؿ لو ركؼ عغ لقساف أف ربّ   
. : اذبح لي شاة كأتشي بأخبثياء أشيب مغ ىحيغ؟ فدكت. ثع قاؿ لوييا شي: ما كاف ففقاؿ لو

: أمختظ أف تأتيشي بأشيبيا فأتيتشي بالمداف كالقمب، كأمختظ أف فأتاه بالمداف كالقمب. فقاؿ لو
: إنو ليذ شيء أشيب مشيسا إذا شابا، كال أخبث يا فأتيتشي بالمداف كالقمب! فقاؿتأتيشي بأخبث

 !  مشيسا إذا خبثا
، أؼ بدكػ يذكخ يا. لع يقل: )كمغ يكفخ(. كلع يقل: )كمغ ف الخاء. كالثانية بزسّ : األكلى بالجـد

غشي: عغ شكخه. حسيج: ( كسا في مػضع آخخ. كفخ فعميو كفخه كمغكفخ فعمييا(. كلع يقل: )
 كثيخ الحسج مغ شكخ.

*** 
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 ممحق باآلية:
 الساضي؟لساذا جاء الذكخ بريغة السزارع، كالكفخ بريغة 

 قاؿ الخازؼ: 
 "ألف الذكخ يشبغي أف يتكخر، كالكفخ يشبغي أف يشقصع".

بريغة السزارع لئليساء إلى ججارة  (يذكخ)جيء في فعل كتبعو ابغ عاشػر ببل إحالة قائبًل: "
 ".الذكخ بالتججيج

*** 
 تعميق:

 ىحا الحؼ قالو الخازؼ، كتبعو ؼيو ابغ عاشػر، ؼيو نطخ، بل ربسا ؼيو خخط.
ظ ألنو لػ قاؿ في المغة: )كمغ شكخ فإنسا يذكخ لشفدو كمغ يكفخ فإف هللا غشي حسيج( ال ذل

 يتغيخ السعشى بيغ الساضي كالسزارع في ىحا السقاـ.
 أضف إلى ذلظ أف الكفخ يتججد في الػاقع كسا يتججد الذكخ كأكثخ مشو.

ع إلى السثاؿ بتكمف. أما القػؿ فإف الكفخ يشبغي أف يشقصع فيحه صيغة معجكؿ بيا عغ الػاق
فالكفخ ليذ مدمًسا أنو يشبغي أف يشقصع، فالذكخ كالكفخ كاقعاف تحت إرادة هللا, فمػ أراد هللا قصع 

 الكفخ لقصعو فػًرا!
 ثع أال تخػ في مػاضع أخخػ قػلو تعالى:

 .40كخيع( الشسل  )كمغ شكخ فإنسا يذكخ لشفدو كمغ كفخ فإف ربي غشيّ 
 خ بريغة الساضي؟!أال تخػ ىشا كيف صار الذك

 .121)كمغ يكفخ بو فأكلئظ ىع الخاسخكف( البقخة 
 .19هللا سخيع الحداب( آؿ عسخاف  )كمغ يكفخ بآيات هللا فإفّ 

 .136ضبلاًل بعيًجا( الشداء  )كمغ يكفخ باهلل كمبلئكتو ... فقج ضلّ 
 .5)كمغ يكفخ باإليساف فقج حبط عسمو( السائجة 

 الكفخ بريغة السزارع؟! أال تخػ في ىحه اآليات كيف جاء
*** 
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 تخػ ىل لجػ بعس السفدخيغ السيل الستخضاء العػاـ، مغ أجل تكثيخ األتباع؟!
 هللا أعمع.

 
" وإْذ قاَؿ لقساُف البشِو وىػ َيِعُطُو يا ُبَشيَّ ال ُتْذِخْؾ باهلِل إفَّ الذخَؾ لطمٌع  13سػرة لقساف 31

 عطيٌع "   
عمى كجو التخقق كليذ عمى كجو الترغيخ كإف كاف : ىػ كإذ: أؼ كاذكخ إذ. يا ُبشيَّ  

إف الذخؾ لطمع عطيع. كثيًخا ما يخد في القخآف كىػ يعطو: أؼ مغ جسمة مػاعطو. عمى صيغتو. 
أف الطمع بسعشى الكفخ أك الذخؾ، كأف الطالسيغ بسعشى الكافخيغ. فالذخؾ أعطع الطمع كأؾبحو. 

 أك الذخؾ في العجيج مغ اآليات.ىحه اآلية دليل عمى صحة تفديخ الطمع بالكفخ 
: اشتيخ لقساف بحكسو كأمثالو، كسسيت إحجػ سػر قػؿ أىل التفديخ العمسي التاريخيي 

القخآف باسسو، كىي ىحه الدػرة. كفي سيخة ابغ ىذاـ أف سػيج بغ الرامت قجـ مكة، ككاف 
عظ : لعل الحؼ مسػيجميو كسمع إلى اإلسبلـ. فقاؿ شخيًفا في قػمو، فجعاه رسػؿ هللا صمى هللا ع

يا عمّي، : اعخضمثل الحؼ معي. فقاؿ لو الخسػؿ: كما معظ؟ قاؿ: مجمة لقساف. فقاؿ الخسػؿ
: إف ىحا الكبلـ حدغ، كلكغ الحؼ معي أحدغ مشو. كالجسيػر عمى أف فعخضيا عميو، فقاؿ

 .(613ف رجبًل حكيًسا، كلع يكغ نبًيا )السشتخب ص لقساف كا
 

يشا اإلنداَف بػالجيِو حسمتُو أمُُّو َوْىًشا عمى َوْىٍغ وفراُلُو في " وو  14سػرة لقساف  31 صَّ
 لي ولػالجيَظ إليَّ السريُخ "  عاميِغ أِف اشُكْخ 

: كصى هللا اإلنداف باآلباء، كلع يػص باألبشاء، ألف رحسة اآلباء كصيشا اإلنداف بػالجيو 
اكتداب كتعمع كتخبية. حسمتو  يحتاج إلىفي فصختيع، أما رحسة األبشاء بآبائيع ؼ ةألبشائيع مخكػز 

: تكمع ىشا عغ الػالجة، كلع يتكمع عغ الػالج، فجؿ ذلظ البياف عمى أف الػصية بالػالجة أشج. أمو
شكخ  : فأجازؼ مغل كالػالدة كالخضاعة. إلي السريخفقج بيغ ما تعانيو الػالجة مغ متاعب الحس

(. لع يقل: )كإليَّ لثػاب، كمغ أساء بالعقاب. با لي كشكخ لػالجيو لع يقل: )كالسريخ إليَّ
 (.السريخ
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. أما 19 -16ك  13مغ سػرة لقساف اشتسمت عمى كصية لقساف في اآليات  19 -13اآليات 
غ الشيي فيسا في حكع جسمة معتخضة جاءت تأكيًجا لسا في كصية لقساف م 15 -14اآليتاف 

 (.402عغ الذخؾ )أنسػذج ص 
كمسا تقجـ بيا  ذلظضعًفا عمى ضعف، أؼ يدداد  تعًبا عمى تعب، :كىًشا عمى كىغ 

(. ا لو أف اشكخ لي )الشعسة، كلػالجيظ التخبية: أؼ كقمشالحسل. فرالو: فصامو. أف اشكخ لي
الحع أف هللا تعالى قخف بيغ حقو كحق الػالجيغ في الذكخ، كسا فعل ذلظ في مػاضع أخخػ مغ 

 القخآف.
 

وإْف جاىجاَؾ عمى أْف ُتذِخَؾ بي ما ليَذ لَظ بِو عمٌع فبل ُتِصْعُيسا "  15سػرة لقساف  31
فأنبُِّئكع بسا كشُتع  وصاِحْبيسا في الجنيا معخوًفا واتَِّبْع سبيَل َمغ أناَب إليَّ ثع إليَّ َمخجُعكع

 تعسمػَف "
يسكشظ أف  وبأنو شخيظ. ال يفيع مغ اآلية أن :جاىجاؾ: حسبلؾ. ما ليذ لظ بو عمع 

بو ما لظ بو عمع. السقرػد بقػلو: "ما ليذ لظ لو عمع" زيادة البياف. تعسمػف: تعسمػنو.  ؾتذخ 
مخجعكع:  اإلنباء، ال مغ الشبػءة. لع يقل: )ثع مخجعكع إلي(. : مغ: أخبخكع. أؼبسعشى :أنبئكع

 ".انطخ قػلو: "إليَّ ثع إليَّ  مخجعظ أنت كالػالجيغ كسائخ الشاس.
تفيج اآلية أف اإلحداف إلى الػالجيغ ال يقتزي شاعتيسا في الذخؾ، فبل شاعة لسخمػؽ   

في معرية الخالق. كحلظ بالسقابل فإف عجـ شاعة الػالجيغ في الذخؾ ال تقتزي بالزخكرة 
سػء معاممتيسا، بل يجب الحخص عمى حدغ صحبتيسا مع عجـ األخح بخأييسا إف كانا عمى 

يتبع سبيل مغ آمغ، ال سبيل اآلباء بالزخكرة. خاِلْفيسا عشج المدكـ خصأ. فعمى اإلنداف أف 
 كلكغ مع اإلحداف إلييسا. 

 
" يا ُبَشيَّ إنَّيا إْف تُظ مثقاَؿ حبٍَّة ِمغ خخدٍؿ فتكْغ في صخخٍة أو في  16سػرة لقساف  31

 الدسػاِت أو في األرِض يأِت بيا هللُا إفَّ هللَا لصيٌف خبيٌخ "
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: األكلى ياء الترغيخ، األصل في "يا ُبشي": يا ُبشييي بثبلث ياءات. قسافكبلـ لل عػدة 
فأدغست ياء الترغيخ ؼيسا (، كالثالثة ياء اإلضافة. الكمسة )أصميا كاك ثع قمبت ياءً كالثانية ياء 

 (. 4/249بعجىا )السقتزب 
 إف تظ مثقاؿ حبة مغ خخدؿ

 .الحدشة أك الديئةإنيا: أؼ 
 تُظ: تكغ.

 
 مثقاؿ: كزف. 

 طغ أف السثقاؿ شيء ثقيل، أك كزف كبيخ. ة الخخدؿ. كي ال يُ أؼ إف كانت بػزف حبّ 
*** 

 كاف: ىل ىي ىشا ناقرة، أـ تامة؟
 ة.لع يقل: إف َيُظ مثقاؿ حبّ 

 إف تُظ: إف تكْغ.
)كاف(: أختار رأؼ جسيػر القخاء بأنيا ناقرة، كيتختب عمى ىحا نرب )مثقاَؿ( عمى أنو خبخ 

 كاف.
 إذا قيل: تامة، كانت القخاءة بخفع )مثقاُؿ( فاعل كاف: إف تُظ مثقاُؿ حّبة. 

 كيشذأ عغ ىحا إشكاؿ.
 قاؿ: إف تُظ مثقاُؿ حبة.

 لع يقل: إف يُظ مثقاُؿ حبة.
 قاؿ أصحاب ىحا الخأؼ بأف تأنيث )تُظ( مدتسّج مغ )حّبة(، ألف السثقاؿ محكخ!

*** 
 ىػ(:310-قاؿ الصبخؼ )

 ".ة، فحىب بػالتأنػيث إلػيياألنو يخاد بيا الػحبّ ، (تظُ )أنَّث "
 )كانطخ أيًزا: القخشبي، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.
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*** 
 ىػ(:546-كقاؿ ابغ عصية )

بالخفع عمى اسع " كاف" كىي التامة. كأسشج إلى السثقاؿ فعبًل  (مثقاؿُ )ا قخأ نافع كحجه بالتاء أيًز "
  ".ث ىػ مشومغ حيث انزاؼ إلى مؤن ،ؼيو عبلمة التأنيث

*** 
 ىػ(:754-كقاؿ أبػ حياف )

تامة، كىي قخاءة األعخج كأبي جعفخ، كأخبخ عغ مثقاؿ،  (إف تظُ )، بالخفع عمى قخأ نافع: مثقاؿُ "
كباقي الدبعة:  ،ةزنة حبّ  ضافتو إلى مؤنث، ككأنو قاؿ: إف تظُ إلالسؤنث،  كىػ محكخ، إخبارَ 

 ".ناقرة (إف تظُ )بالشرب عمى 
 

 ىػ( في البخىاف:794-)كقاؿ الدركذي 
ة" اكتدب مشيا التأنيث، "مثقاؿ"، كىػ محكخ، كلكغ لسا أضيف إلى "حبّ  :أنث الفعل السدشج لػ"

 (. 3/366)البخىاف  "فداغ تأنيث فعمو
 !ة"، كلع يأخح التحكيخ مغ "السثقاؿ"أؼ: أخح التأنيث مغ "الحبّ 

*** 
 كىحا في نطخؼ أمخ في المغة عجيب!

 ال ُيخخجشا مشو إال الخأؼ األكؿ: )كاف(: ناقرة. 

 وهللا أعمع بالرػاب في الشحػ كالقخاءة.

***   

ة لسثل في القمة كالتبلشي. السقرػد: حبّ : حب معخكؼ يزخب بو الع يقل: )إف تكْغ(. خخدؿ
: الحبة في ذاتيا خؽية لرغخىا، فإذا كضعت في صخخة زادت صغيخة جًجا. فتكغ في صخخة
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لصيف باستخخاجيا، خبيخ بسكانيا )معاني : ا بخفاء مػضعيا. قاؿ أبػ العاليةتسع خفاءىخفاًء. 
 (.2/938القخآف لمشحاس 

لػ كانت كحبة خخدؿ مػجػدة في قمب صخخة أك  أك الصاعة معشى اآلية أف السعرية 
ل يأتي بيا، كيحاسب صاحبيا. في الدساء أك في باشغ األرض فإنيا ال تخفى عمى هللا، ب

 : ال يخفى عميو شيء. باستخخاج ما لصف كدؽ كخفي. خبيخ : لصيفلصيف
 عة عمع هللا كعطسة قجرتو. ، بل قج يخاد باآلية سأك الصاعة كقج ال يتعمق األمخ بالسعرية

الدسػات بالجسع، كاألرض (. ككاف هللا لصيًفا خبيًخالع يقل: )إف هللا كاف لصيًفا خبيًخا(. كلع يقل: )
 بالسفخد.

 
" يا ُبشيَّ أقِع الربلَة وأُمْخ بالسعخوِؼ واْنَو عِغ السشكِخ واصِبْخ عمى ما  17سػرة لقساف 31

 َظ إفَّ ذلَظ ِمغ عدـِ األمػِر "أصاب
عـد عمييا. كقج يكػف : أؼ األمػر التي يُ اْنَو: مغ الشيي. عـد األمػرتابع لكبلـ لقساف.  

: كما أكثخ صبخ عمى ما أصابظكثبات كصبخ. االسعشى أنيا مغ األمػر التي تحتاج إلى عديسة 
ما يريبظ، فإف صبخت فيحا حدغ كنتائجو عطيسة، كإف لع تربخ فإنظ مغ أىل الزعف 

 كالخػر.
 

َؾ لمشاِس وال َتسِر في األرِض مَخًحا إفَّ هللَا ال 18سػرة لقساف  31 ْخ خجَّ  ُيِحبُّ كلَّ " وال ُتَرعِّ
 مختاٍؿ فخػٍر "  

 لقساف.تابع لكبلـ 
 قػلو: )ال يحّب كل مختاؿ فخػر( ؼيو ثبلثة إشكاالت:

 ( بجؿ )أّؼ(.اإلشكاؿ األكؿ: )كلّ 
 اإلشكاؿ الثاني: صيغة السبالغة )فخػر(، ىل يعشي أنو يحب مغ كاف فخخه قميبًل؟

 ( بجؿ )يسقت(.اإلشكاؿ الثالث: )ال يحبّ 
 .38راجع سػرة الحج 
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***  
ه، لػػ جيَجه، ثَشى  تكبَّخ، اختاؿ. كأصمو مغ الرَعخ: ميل في  ِعصفو، نأػ بجانبو،َصعََّخ خجَّ

البصخ كالفخح كالتػسع ؼيو. مخًحا: : شجة يب البعيخ في عشقو فيمتػؼ. السخح: داء يرالعشق. كقيل
 : حاؿ. ألجمو، كقخغ بكدخ الخاء )مِخًحا(: مفعػؿ مَخًحا(قخغ بفتح الخاء )

، كثيخ الفخخ. كالفخخ أك : صيغة مبالغةفخػرمة أك الخيبلء. خ، مغ السخي: متكبّ مختاؿ 
أف هللا يحب  : السباىاة في الساؿ كالجاه كالسشاقب الذخرية كالعائمية كالقبمية. ىل يعشيالتفاخخ

كألف ما  ،لمفاصمة (َفُخػرٌ )صيغة قاؿ األلػسي: "طخ عشو. ؟ ربسا يغس الشمغ كاف فخخه قميبلً 
". يا لمعجب مغ فمصف هللا تعالى بالعفػ عشو ،فإف القميل مشو يكثخ كقػعو ،يكخه مغ الفخخ كثختو

  السفدخيغ الحيغ يتجاىمػف صيغ السبالغة في القخآف، كال يفدخكنيا!
 

 (. 38الحج كىحا بخبلؼ كفػر في قػلو: "إف هللا ال يحب كل خػاف كفػر" )
 خ كالخيبلء. الختياؿ كالفخيفيع مغ اآلية أف الترعيخ كالبصخ يجخبلف في ا

 
ختاليغ (. ال يفيع مغ اآلية أف هللا يحب بعس السمختاؿ فخػر لع يقل: )إف هللا ال يحب أؼّ 

 الفخػريغ. 
ال يخصخ بباؿ أىل االستعساؿ أف يكػف مفاده أف هللا ال يحب مجسػع قاؿ ابغ عاشػر: "

إذا كقع في حيد  (لكُ )عمى ما ذكخه عبج القاىخ مغ أف  السختاليغ الفخػريغ إذا اجتسعػا بشاءً 
التي يخاد مشيا  (كل)عغ أداتو يشرّب الشفي عمى الذسػؿ، فإف ذلظ إنسا ىػ في  االشفي مؤخخً 

 ".التي يخاد مشيا األفخاد، كالتعػيل في ذلظ عمى القخائغ (كل)ي ال ف ،تأكيج اإلحاشة
(، كسا اًل فخػًرامختاإف هللا ال يحب مغ كاف لع يقل: )إف هللا ال يحب مغ يفعل ذلظ(. كلع يقل: )

 .(إف هللا يسقت كل مختاؿ فخػر)لع يقل:  .36في سػرة الشداء 
 

أنكَخ األصػاِت لرػُت  " واقِرْج في َمذِيَظ واغُزْس ِمغ صػِتَظ إفَّ  19سػرة لقساف  31
 الحسيِخ "
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  تابع لكبلـ لقساف.
كأصل الغس: ؿ، التػسط. غس صػتو كبرخه كلدانو: قمل. : االعتجاالقرج كاالقتراد

: أؾبح تي ال تسكث شػيبًل. أنكخ األصػات: الصخية الالشقراف، الخفس. كمشو: الفاكية الغزة
ازدراء لئلنداف الستكبخ. لع يقل: )إف  األصػات. ىل في ىحا القػؿ نػع مغ االزدراء لمحسار؟ ؼيو

 حسيخ.: كال تجعل صػتظ مشكًخا إف أنكخ األصػات لرػت الأعمى األصػات(. لعل التقجيخ
 

َخ لكع ما في الدسػاِت وما في األرِض وأسبَغ  20سػرة لقساف  31 " أَلْع تَخوا أفَّ هللَا سخَّ
 مٍع وال ىًجى وال كتاٍب مشيٍخ " عميكع ِنَعَسُو ضاىخًة وباششًة وِمَغ الشاِس َمغ ُيجاِدُؿ في هللِا بغيِخ ع

 أتعَّ. كمشو: أسبغ كضػءه: أتسو.سخخ: ـيأ. أسبغ: انتيى كبلـ لقساف في اآلية الدابقة.  
: السحدػسة كالسعقػلة، ما تعخفػنو الشعع الطاىخة كالباششة الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.

جػده أك تػحيجه أك : في ك الشعع مجاؿ كاسع لمتأمل. في هللامشيا كما ال تعخفػنو، كفي معشى ىحه 
الججاؿ يحتاج إلى  (.)كمشكع مغ يجادؿ(. لع يقل: صفاتو. لع يقل: )ما في الدسػات كاألرض

 عقل كنقل.
 

" وإذا قيِل ليع اتَّبُعػا ما أندَؿ هللُا قاُلػا بْل نتَّبُع ما وجْجنا عميِو آباَءنا  21سػرة لقساف  31
 أَولْػ كاَف الذيصاُف يْجعػُىع إلى عحاِب الدعيِخ " 

آباؤىع يجعػنيع إلى  أكلػ كافجادليغ، السذخكيغ في مكة. لع يقل: ): ليؤالء السليع 
كأف األب صار عشجىع إلًيا! أك حّل محّل  (، أؼ : أكلػ كاف آباؤىع مذخكيغ.عحاب الدعيخ

 اإللو!
مع أف اآلباء أمخنا هللا بحدغ معاممتيع، لكشو أمخنا بسخالفتيع إذا كانػا عمى شخؾ أك معرية أك 

أك تقميج اآلباء مجخد أمخ كراثي ال  خصأ. كاتباع ما أندؿ هللا يقػـ عمى فكخ مدتقل، كاتباع اآلباء
 فكخ ؼيو.
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قى " وَمغ ُيْدِمْع وجَيُو إلى هللِا وىػ ُمحِدٌغ فقِج استسدَظ بالُعْخوِة الُػثْ  22سػرة لقساف  31
 وإلى هللِا عاؾبُة األمػِر "

(. 112فػض أمخه إلى هللا. كفي مػضع آخخ: "مغ أسمع كجيو " )البقخة : كمغ يأؼ 
ؤمغ كيعسل صالًحا. : كمغ يعبَّخ بالجدء عغ الكل. محدغ: أحدغ العسل. السعشىفدو، : نكجيو

: الحداب أصل ثابت في األرض. عاؾبة األمػر: ما لو العخكة الػثقى: العيج الػثيق. العخكة
 (.ع يقل: )كعاؾبة األمػر إلى هللاكالجداء. ل

 
فَّ هللَا عميٌع خِجُعيع فششبِّئيع بسا عِسمػا إ" وَمغ كفَخ فبل َيْحُدْنَظ كفُخُه إليشا مَ  23سػرة لقساف 31

 بحاِت الرجوِر "
عيج لمكافخيغ. فششبئيع بسا : تيجيج كك ِدْنَظ، لغة أخخػ. إليشا مخجعيع: فبل ُيحْ كفي قخاءة 

لع يقل: )فبل يحدنظ كفخىع(.  ذات الرجكر: لعميا األسخار. كنجازييع عمى أعساليع. : أؼعسمػا
(. لع يقل: )بسا كانػا يعسمػف(. لع لع يقل: )إليشا مخجعو فششبئو بسا عسل(. لع يقل: )مخجعيع إليشا

إف يقل: )إف هللا كاف عميًسا بحات الرجكر(. لع يقل: )ككاف هللا عميًسا بحات الرجكر(. لع يقل: )
 (. عميع بسا يفعمػف هللا
 

 ع َنْزَصخُّىع إلى عحاٍب غميٍع "ستُِّعيع قميبًل ث" نُ  24سػرة لقساف 31
قميبًل: الجنيا بالشدبة لآلخخة قميل، بل ىي صفخ. قميل: لمتقخيب نستعيع: أؼ في الجنيا.  

إلى أذىاف الشاس. فالجنيا محجكدة كاآلخخة غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي 
 الرفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف.

 : ندػقيع. نزصخىع
 

هلِل بْل  " ولِئغ سألَتيع َمغ خمَق الدسػاِت واألرَض ليقػُلغَّ هللُا ُقِل الحسجُ  25سػرة لقساف 31
 أكثُخىع ال يعمسػَف " 
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مذخكػ  : عمى قػليع ىحا. كأف السقرػدلحسج االدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
: لكغ. لػ أفخد بعس مكة الحيغ أسمسػا. أكثخىع: ىع باقي السذخكيغ. بل: قج تكػف ىشا بسعشى

أىل العمع ليحه الكمسة كتاًبا عشيا في القخآف لكاف ذلظ مفيًجا. ؼيسكغ تتبعيا كتقجيخ الكبلـ 
مع ال يعمسػف: الحسج، كمغ ع !مخة 125: القخآفالسححكؼ قبميا في كل آية. كقج كردت في 

 الحسج  فقج عمع هللا.
 

 فَّ هللَا ىػ الغشيُّ الحسيُج " " هلِل ما في الدسػاِت واألرِض إ 26سػرة لقساف 31
: عغ عباده إذا لع يؤمشػا. الحسيج : ما في الدسػات كاألرض: أؼ إنو غشي. الغشي 

في الدسػات كما في يقل: ما لع  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. .الكثيخ الحسج ليع إذا آمشػا
 .255األرض، كسا في مػاضع أخخػ كثيخة، مشيا سػرة البقخة 

  
ُه ِمغ بعِجِه سبعُة  27سػرة لقساف  31 " ولػ أفَّ ما في األرِض ِمغ شجخٍة أقبلـٌ والبحُخ َيُسجُّ

 هللِا إفَّ هللَا عديٌد حكيٌع " أبحٍخ ما َنِفَجْت كمساتُ 
 قاؿ السذخكػف:

 يشفج!كبلـ دمحم يػشظ أف 

 كقاؿ الييػد:

 أكتيشا التػراة كفييا تبياف كّل شيء!

السخاد أف األقبلـ بعجد الذجخ كسا زعع  في األرض مغ شجخة أقبلـ: ليذ لع يقل: )مغ شجخ(.
لع يقل: مغ  (.كغيخه الخازؼ، بل السخاد أف األشجار كميا صشعت أقبلًما )انطخ تفديخ أبي حياف

 ػ قاؿ: مغ شجخ، ربسا فيع الشاس ما فيسو الخازؼ.شجخ. لعل التقجيخ: مغ كل شجخة. ل
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: مغ بعجه قج يصمق السجاد عمى الحبخ. يسّجه: السجد، كالسجاد. ك يسّجه: يخفجه شيًئا بعج شيء. كمشو
الػاك: حالية. : كالبحخ يسّجه البحخ، كمسا نفج بحخ حّل محّمو بحخ آخخ: بحخ إثخ بحخ! مغ بعج

 مجاٌد ما نفجْت. لع يقل: كما في األرض مغ بحخٍ ما نفجت: ما فشيت. خبخ. : بحخ: مبتجأ. يسّجهال
مجاًدا، ككتبت كميا  رػ البح تعمعمت األشجار كميا أقبلًما، كجُ : لػ جُ في اآلية ححؼ تقجيخه

نفاد  !ككمسات هللا ال تشفجكمسات هللا بيحه األقبلـ كبيحا السجاد، فإف األقبلـ كالبحػر تشفج، 
التجريج، فبل يقاؿ لسا فشي جسمًة: نفج. الشفاذ: الدخياف، بعج فشاء أكلو، أؼ ب: فشاء آخخه الذيء

خمط : سخيانو. ؼيجب االنتباه إلى الفخؽ بيغ الشفاد كالشفاذ، ككثيًخا ما يتع الكمشو: نفاذ القانػف 
، كىشا يخاد العجد ال يخاد بالعجد حؿيقتو، بل يخاد التكثيخ سبعة أبحخ:بيشيسا في عرخنا. 

مغ بعجه: لعل التقجيخ: البحخ إذا نفج يسّجه مغ بعجه بحػر  .ما ال نياية لو مغ األبحخ: يائيالبلن
 ".: أؼ مغ بعج نفاد ما ؼيو(مغ بعجهقاؿ أبػ حياف: ") أخخػ كثيخة ال حرخ ليا.

كقج يكػف السقرػد بكمسات هللا: القخآف. فالقخآف ال يشفج . هللا، أك كتاب هللا كمسات هللا: عمع
 تفديخه! عمع هللا غيخ محجكد كعمع البذخ محجكد.

 في اآلية ححؼ تقجيخه: كُكتبت بيا كمسات هللا ما نفجت ىحه الكمسات!
 (. ا(. كلع يقل: )ككاف هللا عديًدا حكيًساإف هللا كاف عديًدا حكيسً لع يقل: )
كىحا كشاية (. 3/184ياء كميا، كما نفجت كمسات هللا )البخىاف : لشفجت ىحه األشالتقجيخ 

لقػتو. حكيع: عميع ال  عديد: قػؼ ال حجّ انطخ اآلية التالية(. عغ سعة عمع هللا، كعطيع قجرتو )
 نياية لعمسو.

 
 واحجٍة إفَّ هللَا سسيٌع بريٌخ "" ما خمُقكع وال بعُثكع إال كشْفٍذ  28سػرة لقساف 31

ػاحجة كال بعثيا لشفذ ال: ما خمقكع جسيًعا كال بعثكع إال كشفذ كاحجة، كما خمق ىحه اأؼ 
كشفذ كاحجة: لمتقخيب، ألف هللا يخمق كيبعث بدمغ قجره صفخ! إال بكمسة كاحجة: كغ ؼيكػف. 

 كالرفخ لع يخد في القخآف.
سسيع: لسا يقػلػف. بريخ: بسا يفعمػف. لع يقل: )إف هللا كاف سسيًعا بريًخا(. كلع يقل: )ككاف 

 (.هللا سسيًعا بريًخا
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َخ  29سػرة لقساف  31 " أَلْع تَخ أفَّ هللَا ُيػِلُج الميَل في الشياِر وُيػِلُج الشياَر في الميِل وسخَّ

 الذسَذ والقسَخ كلّّ َيجخي إلى أجٍل مدسَّى وأفَّ هللَا بسا تعسمػَف خبيٌخ  " 
: يجخل ضمسة الميل عمى ضػء الشيار، كيجخل ضػء الشيار عمى يػلج: يجخل. كالسقرػد 

ىشاؾ فرػؿ يكػف فييا الميل  ة الميل، كيديج ىحا كيشقز مغ ىحا، كيبقى السجسػع ثابًتا.ضمس
: ذلميسا كالقسخ سخخ الذسذ أشػؿ مغ الشيار، كفرػؿ يكػف فييا الشيار أشػؿ مغ الميل.

: خبيخ بسا تعسمػف في الميل تساًما لمسشافع. بسا تعسمػف خبيخبالصمػع كاألفػؿ تقجيًخا لآلجاؿ كإ
سا في بعس اآليات األخخػ. لع يقل: (، كار. لع يقل: )كيدخخ(. لع يقل: )كسخخ لكعكالشي

لع  ؿيامة.: يػـ الأجل مدسى كلّّ يجخؼ: كلّّ مشيسا يجخؼ. أؼ أَكلع تَخ أف هللا. :)أكلج(. كأف هللا
 :قاؿ في الذسذ كالقسخقاؿ الخازؼ:  (.لع يقل: )كأف هللا خبيخ بسا تعسمػف  يقل: كبلىسا يجخؼ.

كتدخيخ  ،بريغة الساضي ألف إيبلج الميل في الشيار أمخ يتججد كل فرل بل كل يـػ (خسخّ )
 .الذسذ كالقسخ أمخ مدتسخ

 
فَّ هللَا ىػ " ذلَظ بأفَّ هللَا ىػ الحقُّ وأفَّ ما َيْجعػَف ِمغ دوِنِو الباشُل وأ 30سػرة لقساف 31

 العميُّ الكبيُخ " 
: األصشاـ. كفي يعبجكف. ما يجعػف مغ دكنو يجعػف:ذلظ: أؼ ىػ خبيخ ألنو الحق.  

في سمصانو. لع يقل: )ىػ الباشل(. لع يقل: )كأنو ىػ : قخاءة: تجعػف. العمي: في مكانتو. الكبيخ
الباشل كأف ذلظ بأف هللا ىػ الحق كأف ما يجعػف مغ دكنو ىػ العمي الكبيخ(. في مػضع آخخ: "

 (.62هللا ىػ العمي الكبيخ" )الحج 
 

" أَلْع تَخ أفَّ الُفْمَظ َتجخي في البحِخ بشعسِت هللِا لُيِخَيكع ِمغ آياِتِو إفَّ في  31لقساف سػرة 31
 آلياٍت لكلِّ صبَّاٍر شكػٍر "  ذلظَ 

)رسع  مخة. بشعسِت: بشعسةِ  23الفمظ في القخآف  : الدفيشة، أك الدفغ. كرد ذكخالفمظ 
السقرػد أنيا تحسل  خؼ بقجرة هللا، كقج يكػف أنيا تج : قج يكػف السقرػد مشيا. نعسة هللاعثساني(
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ؽ كغيخ ذلظ. آياتو: معجداتو. الربار الذكػر: ىػ نعع هللا مغ األشعسة كاألشخبة كاألرزا
يساف كالذكخ نرف اإليساف. لع يقل: )إف في ذلظ : الربخ نرف اإلالسؤمغ. قاؿ الذعبي

 (.آلية
 

اىع إلى  " وإذا غذَييع َمْػٌج كالطَُّملِ  32سػرة لقساف  31 َدَعػا هللَا ُمخِمريَغ لُو الجيَغ فمسَّا نجَّ
 ياِتشا إال كل َختَّاٍر َكفػٍر "البخِّ فسشيع ُمقترٌج وما َيجحُج بآ

دحاب، أك الجبل. مخمريغ لو : جسع ضمة، كىي الغذييع: غصاىع، عبلىع. الطمل 
بعجه في اآلية  بجاللة ما: أؼ كمشيع جاحج، خكػف بعبادتو أحًجا. فسشيع مقترج: ال يذالجيغ

(. 32ج كمشيع سابق بالخيخات" )فاشخ فسشيع ضالع لشفدو كمشيع مقترنفديا. قاؿ تعالى: "
ًخا : مغ صيغ السبالغة. ككأف الجحػد في ىحه الحالة يعّج كفًخا خصي: غجار. ختار كفػرختار

. صيغة السبالغة : صبار شكػركغجًرا كبيًخا. في ىحه اآلية: ختار كفػر. كفي االية الدابقة
األكلى في اآلية الحالية مثل صيغة السبالغة األكلى في اآلية الدابقة، كصيغة السبالغة الثانية 

 في اآلية الحالية مثل صيغة السبالغة الثانية في اآلية الدابقة.
 

وال  " يا أيُّيا الشاُس اتَُّقػا ربَّكع واخَذػا يػًما ال َيجدي والٌج عغ ولجهِ  33سػرة لقساف  31
نَّكُع الحياُة الجنيا وال نَّكع باهلِل الَغخوُر مػلػٌد ىػ جاٍز عغ والجِه شيًئا إفَّ وعَج هللِا حقّّ فبل تغخَّ  َيغخَّ

" 
 اتقػا ربكع: اتقػا عحاب ربكع.

 (.ال يجدؼ ؼيويػًما: ىػ يػـ الؿيامة. لع يقل: )
 الجسمة األكلى.: كلج، كسا في في الجسمة الثانية قاؿ: "مػلػد"، كلع يقل

 في قخاءة: ال ُيجدغ. قزي. ال يشفع كال يجفع.جدؼ: ال ُيغشي، ال يَ ال يَ 
 : يجدؼ، كسا في الجسمة األكلى.كقاؿ: "ىػ جاز"، كلع يقل
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(. تخػ ىل ىحا مغ باب التمػيغ أك التفشغ في كالج عغ كلجه، كال كلج عغ كالجه ال يجدؼ لع يقل: )
يا معشى مختمف عغ الجسمة " لـ إف الجسمة االسسية: "ىػ جازمتكافئتاف؟ أالعبارة، كالجسمتاف 

 ؟جدؼ"الفعمية: "ال يَ 
ىحا التداؤؿ شخحو الدمخذخؼ، كأجاب عشو، كنقمو عشو أبػ حياف كسكت، مع أنو في  

غالب األحياف يعارضو أك يؤيجه صخاحة. لع أجج جػاب الدمخذخؼ مقشًعا، بل ىػ متكمف. نعع 
 لع يحدغ الجػاب، وهللا أعمع.أحدغ شخح الدؤاؿ، كلكشو 

: ما كاف لو ضاىخ محبػب كعج هللا: بالبعث كالجداء. فبل تغخنكع: فبل تخجعشكع. كالغَخر كالُغخكر
: ذ كخجاع. كالغَخر بالسعشى المغػؼ : بيع الغَخر، لسا ؼيو مغ تجليؿ. كمشوكباشغ مكخكه أك مجيػ 

مػثػؽ بو. كبالسعشى الفقيي  خ، االحتساؿ، الذظ، التخدد. يقاؿ: حبل غَخر: غيخالخص
(. كعخفو ـخغُ دد بيغ أمخيغ أحجىسا عمى الغخض )ُغشع(  كاآلخخ بخبلفو ): التخ االصصبلحي

آخخكف بأنو ما تخدد بيغ أمخيغ، أك احتسل أمخيغ،  أغمبيسا أخػفيسا. كعخفو فخيق آخخ بأنو ما 
الدسظ في الساء، كالصيخ : بيع ؼ العجـ بسشدلة الذظ. كمغ أمثمتواستػػ ؼيو شخؼ الػجػد كشخ 

 في اليػاء. كجاء الشيي عشو في الدشة الشبػية. كبدصو في كتب الفقو، فقو السعامبلت.  
: الذيصاف، أك األمل. أما الُغخكر بالزع فيي لغيغ، صفة، كالسقرػد: اقخأ بفتح االَغخكر 

ال يغخنكع باهلل الَغخكر: يقػؿ لكع: اعسمػا ما شئتع  مرجر. كىسا قخاءتاف. قخاءة الجسيػر بالفتح.
اإلنداف بالسعاصي ثع يتسّشى عمى  عسلقاؿ سعيج بغ جبيخ: الغخكر باهلل أف يك  فإف هللا غفػر!

 !هللا السغفخة
 

ـِ وما َتْجري  34سػرة لقساف  31 ُؿ الَغْيَث وَيعمُع ما في األرحا " إفَّ هللَا عشَجُه عمُع الداعِة ويشدِّ
 سػُت إفَّ هللَا عميٌع خبيٌخ "نفٌذ ماذا تكِدُب غًجا وما تجري نفٌذ بأيِّ أرٍض ت

: مغ ذكخ كأنثى، زماف كمكاف. يعمع ما في األرحاـ : ؼيسا يذاء مغالداعة: الؿيامة. يشدِّؿ الغيث
(. فيحا العمع يتجاكز ، مؤمغ ككافخ، شقي كسعيج. لع يقل: )كيعمع مغ في األرحاـسميع كسؿيع

شّخ، مغ إيساف أك كفخ. لع  أك ة الحكخ كاألنثى إلى أمػر أخخػ كثيخة. تكدب: مغ خيخمعخف
عميع: بالغيػب، أك األعساؿ. تكدب غًجا: مغ خيخ أك شّخ. ماذا يقل: )إف هللا يعمع الداعة(. 
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غيب الخسدة. لعل : ىحه اآلية تزسشت مفاتيح اللشػايا، أك بالجداء. قاؿ العمساء: باخبيخ
عمع : عمع الداعة، عمع الغيث، عمع األرحاـ، عمع مكاف مػت كل نفذ، ك لخسدةالسقرػد با

(. قاؿ األخفر: قج 4/60زماف ىحا السػت. أؼ أرض: كفي قخاءة: بأية أرض )معجع القخاءات 
األرض: ىشا قج تعشي البمج،  (.2/440: أؼُّ امخأٍة جاءتظ، كأيَُّة امخأٍة جاءتظ )معاني القخآف تقػؿ

 (.لع يقل: )كيعمع كل نفذ بأؼ أرض تسػت كاف مغ البمج.كقج تعشي الس
(؟ كأجاب بأجػبة بأؼ كقت تسػت: )(: لساذا لع يقل403تداءؿ بعس العمساء )أنسػذج ص  

ضسشا، ألف السػت في السكاف  ذلظ بأف اآلية نفديا تعخضت لمػقتمتكمفة عغ سؤاؿ متكمف. 
الدماف كالسكاف، كلع تكغ ثسة حاجة إلى كبيحا جسعت اآلية بيغ  يتزسغ السػت في الدماف.

مثل ىحا الدؤاؿ. كأرجػ أف يعمع القارغ أنشي في ىحا الكتاب أقترج جًجا في نقج السخاجع التي 
اشمعت عمييا أثشاء إعجاده، إذ أنقل مشيا ما ىػ جيج، كأدع غيخه، كأكثخ خبلفػًا لمكثيخيغ في ىحا 

ػنة، فبل أدعي عمًسا ؼيسا أجيل، كال أكافق عمى كل ما الباب أف أبقى أنا كالقخاء في الحجكد السأم
يقاؿ، كال أرفع السػىـػ أك السذكػؾ إلى درجة الطغ أك اليقيغ، كسا ال أجعل الخبلفيَّ مجسًعا 
عميو. فالسػضػع حداس كال أرػ ؼيو االستخساؿ أك التداىل، أك التداؤؿ بأؼ سؤاؿ، كاإلجابة 

، كسا فعل البعس، كال تفديخ اآلية بأكثخ مشيا، فيشاؾ بأؼ جػاب، كسا ال أرػ تفديخ السفدخ
مغ يفدخكف اآلية بسعاف ال تجخل فييا بل تجخل في آيات أخخػ، ؼيريخ التفديخ نػًعا مغ 

 اإلنذاء.
*** 

  
 / سػرة الدججة32
 " ألع " 1سػرة الدججة 32

ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية مدتقمة كردت في عجد مغ الدػر يخاد مشيا التحجؼ  
 كاإلعجاز.

 
 ريَب ؼيِو ِمغ ربِّ العالسيَغ " " تشديُل الكتاِب ال 2سػرة الدججة 32
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: ال ريب أنو مغ رب يغ: األكؿ: ال ريب في الكتاب. كالثاني: تحتسل معشيال ريب ؼيو 
 مغ رب العالسيغ. )أؼ التشديل( لع يقل: ال ريب ؼيو أنوالعالسيغ. 

 ريَب ؼيِو ىًجػ لمستقيَغ "" ذلَظ الكتاُب ال : 2راجع سػرة البقخة 
 
 
  2سػرة البقخة  2

 " أـ يقػلػِف افتخاُه بْل ىػ الحقُّ ِمغ ربَِّظ لُتشِحَر قػًما ما أتاُىع ِمغ نحيخٍ  3سػرة الدججة  32
 ِمغ َقبِمَظ لعمَّيع َييتجوَف "

سحكػر في : اختمقو مغ عشجه، كالياء ضسيخ يعػد عمى الكتاب الافتخاه أـ: بل، أك ىل.  
كقل ىػ الحق مغ ربظ. أك  : لئلضخاب عغ قػليع، أؼ َدْع عشظ ما يقػلػف،اآلية الدابقة. بل

أىل الفتخة : ىع ذ القخآف مفتخػ بل ىػ الحق. الحق: الرجؽ. لع يقل: )قبَمظ(. قػًما: ليالتقجيخ
 لعميع ييتجكف: لعميع ييتجكف بو، قج ييتجكف.: رسػؿ يشحرىع بالعحاب. بيغ عيدى ودمحم. نحيخ

 
ـٍ ثع استػى  4سػرة الدججة  32 " هللُا الحي خمَق الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا في ستِة أيا

خوَف " عمى العخِش ما لكع ِمغ دونِو ِمغ وليٍّ   وال شؽيٍع أَفبل تتحكَّ
كاألرض لع تأت إال  : الدسػات تأتي في القخآف مجسػعة كمفخدة،الدسػات كاألرض 

: أؼ ىػ الػلي ال كلي غيخه، كىػ كال شؽيع بكسالو كجبللو. مغ كلي: استػاًء يميق مفخدة. استػػ 
 (.255الذؽيع ال شؽيع غيخه )إال بإذنو(. قاؿ تعالى: "مغ ذا الحؼ يذفع عشجه إال بإذنو" )البقخة 

 لكي تؤمشػا.ذلظ أفبل تتحكخكف: 
 

إليِو في يػـٍ كاَف مقجاُرُه " ُيَجبُِّخ األمَخ ِمغ الدساِء إلى األرِض ثع َيْعُخُج  5سػرة الدججة  32
وَف "ألَف سشٍة مسَّا تَ   ُعجُّ
 األمخ: األمػر.

 يجبخ األمخ مغ الدساء إلى األرض: يشدؿ الػحي مع جبخيل. أك: يشدؿ القزاء كالقجر. 
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  األمخ، أك جبخيل، أك السبلئكة. مغ الحؼ يعخج إليو؟ يعخج إليو:
يـػ كاف مقجاره خسديغ ألف سشة" )السعارج في تعخج السبلئكة كالخكح إليو كفي مػضع آخخ: "

4 .) 
كنو مغ أياـ الجنيا. ال أدرؼ األمخ: أمخ مخمػقاتو. يعخج: يرعج. كمشو: السعخاج. تعجُّكف  : تعجُّ

 : خسديغ ألف سشة؟ساذا ذكخ مخة ألف سشة، كمخة أخخػ ل
: يػماف ذكخىسا هللا ا أنو سئل عغ ىاتيغ اآليتيغ فقاؿعغ ابغ عباس رضي هللا عشيس 

، التحبيخ ص 406أقػؿ في كتاب هللا بسا ال أعمع )أنسػذج ص تعالى في كتابو، كإني أكخه أف 
: الميع فقيو في الجيغ لو رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع(. ىحا مع أف ابغ عباس دعا 223

 كَعمِّْسُو التأكيل. كىػ مع ابغ مدعػد مغ كبار الرحابة في عمع التفديخ.
فيشاؾ شيء قج يجيمو شخز كيعمسو آخخ، كىشاؾ شيء ال يعمسو أحج إال هللا. فبل  

، حاجة لمتكمف كالتعدف كالخػض في التفديخ بغيخ عمع، كالجخػؿ في السشاشق غيخ السأمػنة
كألىل التفديخ فييا أقػاؿ )مختمفة(، كقاؿ:  : ىحه اآلية مذكمةكالخخكج عغ الجادة. قاؿ الشحاس

 (. 2/943عشى: كقت )معاني القخآف لمشحاس يـػ في المغة بس
 

 يِب والذيادِة العديُد الخحيُع "" ذلَظ عاِلُع الغ 6سػرة الدججة 32
 : ما حزخكع. فيسا ضجاف.الغيب: ما غاب عشكع. الذيادةهللا.  ذلظ: إشارة إلى 

 
 وبجأ خمَق اإلنداِف ِمغ شيٍغ " " الحي أحدَغ كلَّ شيٍء خَمقوُ  7سػرة الدججة  32

 :كفي قخاءة: خْمقو. أحدغ كل شيء خمقو 
 جعل كل شيء خمقو حدًشا. -
 ( كل شيء خمقو.أحكع )أتقغ -
 أحدغ إلى كل شيء خمقو. -
 : يعمسو.حتاجػف إليو حتى عمسػه، مغ قػليع: فبلف يحدغ كحا، أؼأليع مخمػقاتو ما ي -
 (.3/292و ما يحتاج إليو، ثع ىجاه إليو )تفديخ الساكردؼ أعصى كل شيء خمق -
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خَمق البييسة عمى خمق اإلنداف )معاني القخآف  لع يخمق اإلنداف عمى خمق البييسة، كال -
 (.2/944لمشحاس 

(. "إنا خمقشاكع مغ 12ج خمقشا اإلنداف مغ سبللة مغ شيغ" )السؤمشػف كلقفي مػضع آخخ: "
مغ تخاب" خمقشاكع (. "59(. "كسثل آدـ خمقو مغ تخاب" )آؿ عسخاف 11)الرافات  "شيغ الزب

 (. 5)الحج 
 بجأ خمق اإلنداف مغ شيغ: آدـ خمقو مغ شيغ. تغّيخ األمخ بعج آدـ كسا يأتي في اآلية التالية.

 
 ِمغ ُسبللٍة ِمغ ماٍء َمييٍغ "  " ثع َجَعَل نْدَموُ  8سػرة الدججة  32

: الرفػة التي استمت مغ ندمو: ذريتو. كأصل الشدل: االنفراؿ عغ الذيء. الدبللة 
 : نصفة. تجؿ عمى الذيء القميل. ماء مييغ (كىحه الريغة )ُفَعالة ض، الخبلصة.األر 
 

واألفئجَة قميبًل  " ثع سػَّاُه ونفَخ ؼيو ِمغ روحِو وَجعَل لكُع الدسَع واألبرارَ  9سػرة الدججة 32
  ما َتذكخوَف "

كجعل : )قللع ي: نفخ ؼيو الخكح. (. نفخ ؼيو مغ ركحو7سػَّاه: سػَّػ اإلنداف )راجع اآلية  
كمغ السفخد إلى (. التفت مغ الغيبة إلى الخصاب، األبرار كاألفئجة قميبًل ما يذكخلو الدسع ك 

يكػف مع الحي ال . كنكتة االلتفات في ىحا السػضع، كسا قاؿ العمساء، أف الخصاب إنسا الجسع
 لدسع، البرخ، الفؤاد. التختيب في ىحه اآلية: ا. اأِت في القخآف إال مفخدً يمع السيت. الدسع: لع 

: الدسع، البرخ، الفؤاد )مثل آية 26: القمب، البرخ، الدسع. في األحقاؼ 179في األعخاؼ 
 ال أعمع سبب اختبلؼ التختيب. (.9الدججة 

مقت مغ : قمسا تذكخكف. كشكخ ىحه األعزاء إنسا يكػف باستعساليا ؼيسا خُ قميبًل ما تذكخكف 
 السعرية.أجمو، في العبادة ال في 

  
بْل ىع بمقاِء ربِّيع  " وقاُلػا أِئحا َضَمْمشا في األرِض أِئشَّا لفي خمٍق ججيجٍ  10سػرة الدججة  32

 كافخوَف "
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: اع في التخاب. كفي قخاءة: الزبلؿ في الجيغ، بل بسعشى الزيضممشا: ىشا ليدت بسعشى 
 ا أنتغ، أك مغ الرمة، كىي: صلَّ المحُع إذصممشا، براد غيخ معجسة، أؼ: أنتشت لحػمشا، مغ

(. أئشا 14األرض اليابدة، كمشو قػلو تعالى: "خمق اإلنداف مغ صمراؿ كالفخار" )الخحسغ 
ع: بالبعث. لع يقل: )بل ىع : أئشا لسبعػثػف، كسا في مػاضع أخخػ. بمقاء ربيلفي خمق ججيج

يشكخكف البعث بعج السػت. إنيع (. االستفياـ في اآلية استفياـ إنكارؼ، أؼ كافخكف بمقاء ربيع
 : ىع متذككػف بل ىع كافخكف.بل: التقجيخ

 
َل بكع ثعَّ إلى ربِّكع ُتخجعػَف "  11سػرة الدججة 32  " ُقْل َيتػفَّاكع َمَمُظ السػِت الحي ُوكِّ

هللا فقج استػفى : أخح الذيء عمى تساـ. فسغ تػفاه فاكع: يؿبس أركاحكع. كالتػفييتػ  
: ل بكعة لكل مشيع كضيفة محجدة. ككّ ائيل. يفيع مغ ذلظ أف السبلئك: عدر أجمو. ممظ السػت

 (. خجعػف إلى ربكعل بؿبس أركاحكع. تخجعػف: لمحداب كالجداء. لع يقل: )ثع تُ ككّ 
 

" ولػ تخى إِذ السجخمػَف ناِكُدػ رؤوِسيع عشَج ربِّيع ربَّشا أبَرْخنا  12سػرة الدججة  32
 ًحا إنَّا ُمػقشػَف "   َسْل صالوسِسْعشا فاْرِجْعشا َنعْ 

 لع يقل: كلػ تخػ السجخميغ ناكدي رؤكسيع.
: ، مغ الغع، أك الشجـ. كأصل الشكذ: مصخقػ رؤكسيعالسجخمػف: الكافخكف. ناكدػ رؤكسيع

إلى فػؽ كرأسو إلى تحت. عشج القمب، كىػ أف يجعل أعمى اإلنداف أسفمو، بأف تجعل رجبله 
ع نكغ : أؼ لع نكغ نبرخ كليقػلػف ربشا. أبرخنا كسسعشاربيع: عشج محاسبة ربيع. ربشا: أؼ 

ػا حيغ ال يشفعيع الدسع. : أبرخكا حيغ ال يشفعيع البرخ كسسعندسع في الجنيا. قاؿ قتادة
: إنا اآلف مػقشػف، يػـ ال يشفع نا مػقشػف : اقخأىا بدكػف البلـ. إفارجعشا: أؼ إلى الجنيا. نعسلْ 

 اإليقاف. 
 

" ولػ شْئشا آلَتْيشا كلَّ نفٍذ ُىجاىا ولكْغ َحقَّ القػُؿ مشِّي ألمؤلفَّ جيشَع  13سػرة الدججة  32
 ِمَغ الِجشَّة والشاِس أجسعيَغ "
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 لع يقل: كلػ شئشا ليجيشا كل نفذ.
: ثبت، كجب. الجِ  ة. اآلية فييا تيجيج : بالكفار مغ الجشّ ة. ألمؤلف جيشع مغ الِجشّ : الجغّ ةشّ حقَّ

(. لعل في اآلية يؤمغ باهلل اختياًرا مشو. لع يقل: )كلكغ حق القػؿ مشا لشسؤلفككعيج لسغ ال 
إيحاًء بأف عجد الكافخيغ أكبخ مغ عجد السؤمشيغ، أؼ عجد الجاخميغ إلى الشار أكبخ مغ عجد 

 يبجك. الجاخميغ إلى الجشة. كىحا صحيح في ذاتو، لكغ ىل تفيجه اآلية؟ ىحا ما
ىع في جيشع سػاء. لع أجج لجػ السفدخيغ مغ أجاب عغ الدؤاؿ، لساذا قجـ الجغ عمى الشاس؟ 

 بل لع أجج مغ شخحو!
 

اَب الُخمِج " فُحوقػا بسا نِديُتع لقاَء يػِمكع ىحا إنَّا َنِديشاكع وذوُقػا عح 14سػرة الدججة  32
 بسا كشُتع تعسمػَف "

مححكًفا، كالتقجيخ: )فحكقػا العحاب(. كيجػز أف يكػف: " يجػز أف يكػف مفعػؿ: "فحكقػا 
"لقاَء"، كالتقجيخ: فحكقػا لقاء. كيجػز أف يكػف: "ىحا"، أؼ: فحكقػا ىحا العحاب )التبياف 

2/1049.) 
"لقاَء": مفعػؿ بو لمفعل: "نديتع"، عمى تقجيخ: )فحكقػا العحاَب(، أك عمى تقجيخ: )فحكقػا  

مفعػؿ بو يتشازعو فعبلف. نديشاكع: أؼ مغ ". فيػ لمفعل: "فحكقػابو  (، أك مفعػؿىحا العحاب
: جشة الخمج، عحاب الخمج، دار الخمج، شجخة الخمج، يػـ الثػاب. الخمج: الخمػد. كرد في القخآف

. تعسمػف: تعسمػنو. لع يقل: )الجداء(  يشدى، فيحا عمى سبيل السذاكمةالخمػد. نديشاكع: هللا ال
، أك )ذكقػا عحاب الخمج(. كخر "ذكقػا" ال لصػؿ الكبلـ، بل العتخاض "إنا الخمج(فحكقػا عحاب )

كخر (. نديتع لقاء يػمكع ىحا عحاب الخمجفحكقػا بسا : )نديشاكع". فمػال "إنا نديشاكع" لخبسا قاؿ
 )ذكقػا( مع كاك. 

 
وا  15سػرة الدججة  32 ًجا وسبَّحػا بحس" إنَّسا ُيؤِمُغ بآياِتشا الحيَغ إذا ُذكِّخوا بيا َخخُّ ِج ُسجَّ

 ربِّيع وىع ال َيدتكِبخوَف " 
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صػت الساء كاليػاء. خّخكا  :عمّػ، يكػف معو صػت غالًبا. كمشو: الخخيخ: سقط مغ خخَّ  
: يفيع مشو أف االستكبار يرج عغ رؤية الحؿيقة إلعجازىا كتأثيخىا. ال يدتكبخكف  :سجًجا

اًرا مغ بعس الشاس أماـ هللا، كأماـ آيات هللا، كاالعتخاؼ بيا. الحع في اآلية أف ىشاؾ استكب
لع يقل: كسبحػا بحسج ربيع كلع  فعميظ أال تعجب إًذا مغ استكبار الشاس بعزيع أماـ بعس.

 يدتكبخكا. كىع ال يدتكبخكف: الػاك حالية، كالجسمة حالية: خّخكا كسّبحػا غيخ مدتكبخيغ.
 

ا ومسَّا السزاجِع َيْجعػَف ربَّيع خػًفا وشَسعً " تتجافى ُجشػُبيع عِغ  16سػرة الدججة  32
 رزْقشاىع ُيشِفقػَف " 

الجفاء: التباعج. السزاجع: جسع  : تتباعج. كمشومتابعة لرفات السؤمشيغ. تتجافى 
: ال الجشب. تتجافى جشػبيع عغ السزاجع: الشػـ عمى مزجع، كىػ مػضع االضصجاع

ات كثيخة الميل كيرمػف صبلة التيجج كعمييع كاجب يشامػف إال قميبًل، كلعل السخاد أنيع يقػمػف 
. خػًفا: مغ   (. )كيشفقػف مسا رزقشاىع: . لع يقلثػابو. كشسًعا: في عقابوتبعج عشيع الشـػ

 : عمى أنفديع كمغ يعيمػف، كعمى السحتاجيغ. فيحه نفقة عائمية كنفقة خيخية.يشفقػف  
 

 عيٍغ جداًء بسا كاُنػا يعسمػَف "ِمغ ُقخَِّة أ " فبل تعمُع نفٌذ ما أخِفي ليع 17سػرة الدججة  32
: أناميا، ألف . أقخَّ هللا عيشو: ما تقّخ بو عيػنيعال تعمع نفذ: ال يعمع أحج. قخة أعيغ 

خ عمى قمب الفِخح يشاـ كالسحدكف يديخ. كفي الجشة ما ال عيغ رأت كال أذف سسعت كال خص
لع  : يعسمػنو.. يعسمػف ، رسع عثساني(9بذخ. في مػضع آخخ كتبت: "ُقخَُّت عيٍغ" )القرز 

 بسا كانػا: بدبب ما كانػا. جداًء: مفعػؿ ألجمو. يقل: جداًء لسا كانػا يعسمػف.
 

 كَسغ كاَف فاِسًقا ال َيدتػوَف "" أفَسغ كاَف ُمؤمًشا  18سػرة الدججة  32
: ذا خخجت مغ قذخىا. كالفدق الذخعي: إالفدق في المغة: الخخكج. فدقت الخشبة 

األكامخ كاجتشاب الشػاىي. الفاسق: ىشا الكافخ. كاألصل لخخكج عغ الصاعة، أؼ عغ امتثاؿ ا
(. لع 636ع أخلَّ بأحكامو كميا أك بعزيا )مفخدات ص  : مغ التـد حكع الذخع كأقخَّ بو ثؼيو
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: ال يدتػكف في قاؿ قتادة أك: السثشى جسع. ؼ السؤمشػف كالفاسقػف.(. ال يدتػ يقل: )ال يدتػياف
،  لكغ ليدت كحلظ الجنيا كال عشج السػت كال في اآلخخة. قج يقاؿ ىشا بأف نتيجة السفاضمة بجـية

مغ آمغ حرل عمى مشافع اإليساف، كتجشب تكاليف . بالشدبة ليع، فمػ كانت كحلظ آلمشػا
كسيأتي في اآليات الثبلثة التالية كفاتتو مشافع اإليساف.  تحسل تكاليف الفدق كمغ فدق ؛الفدق

 ديج بياف ليحه الفخكؽ بيشيسا.م
 

ى نػُُداًل بسا كانػا " أمَّا الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت فميع جشَّاُت السأو  19سػرة الدججة  32
 َيعسمػَف "
(. 15أؼ مأكاىع الجشات. كفي مػضع آخخ: "جشة السأكػ" )الشجع  :ليع جشات السأكػ  

 ".فسأكاىع الشارفي اآلية التالية: "كأما الحيغ فدقػا ك 
 : يعسمػنو.( مغ الزيافة كالتكخيع. الشُُّدؿ: ىشا نعيع الجشة. يعسمػف الشُُّدُؿ: ما يعجُّ لمشازؿ )الزيف

  أيًزا: بسا كانػا يعسمػف. 17في اآلية 
 

" وأمَّا الحيَغ َفَدُقػا فسأواىُع الشاُر كمَّسا أراُدوا أْف َيخُخجػا مشيا أعيجوا  20سػرة الدججة 32
بػَف " فييا  وقيَل ليع ُذوقػا عحاَب الشاِر الحي كشتع بِو تكحِّ

 (.2/63عحاب الشار التي كشتع بيا تكحبػف" )البخىاف ذكقػا : "42كفي سػرة سبأ  
: لػال الستذابو في القخآف القخآف فميتشبو إلى ىحا الفخؽ )الستذابو(. قالػا فسغ أراد حفع 

نطخ دليل اقة، كآيات متذابية غيخ متصابقة )متصابفيشاؾ آيات أك جسل  لتغشى بو الربياف!
 (.424ك  420اآليات متذابية األلفاظ: الججكليغ ص 

بػف بو   (.فدقػا: خخجػا عغ شاعة هللا. لع يقل: )الحؼ كشتع تكحِّ
 

 َيخجعػَف " " وَلُشحيقشَّيع ِمغ العحاِب األدنى دوَف العحاِب األكبِخ لعمَّيع 21سػرة الدججة  32
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: ب اآلخخة. كفي عحاب الجنيا أقػاؿ: عحااألدنى: عحاب الجنيا. العحاب األكبخالعحاب  
بلء األسعار، السرائب في األنفذ كاألمػاؿ، القتل، الحجكد كالعقػبات، القحط كالججب، غ

 : إلى هللا، أك إلى اإليساف. عحاب القبخ. يخجعػف 
 

ا ِمَغ الُسجخميَغ ِو ثع أعخَض عشيا إنَّ " وَمغ أضمُع مسَّغ ُذكَِّخ بآياِت ربِّ  22سػرة الدججة 32
 مشتقسػَف " 

(. لع يقل: )إنا مشتقسػف مغ أضمع: أكفخ. السجخميغ: الكافخيغ. لع يقل: )إنَّا مشيع مشتقسػف  
و(. في لشفدفي الجنيا كاآلخخة. جػاب الدؤاؿ: ال أحج أضمع مشو ) : بالعحابالسجخميغ(. مشتقسػف 

 (.  57بآيات ربو فأعخض عشيا" )الكيف مع مسغ ذكخ كمغ أضمػضع آخخ: "
 

وجعمشاُه ُىًجى  " ولقج آَتْيشا مػسى الكتاَب فبل َتُكْغ في ِمْخَيٍة ِمغ لقائوِ  23سػرة الدججة  32
 لبشي إسخائيَل "

يتو في اإلسخاء. : لقاء مػسى في اآلخخة، كسا لقفبل تكغ: يا دمحم. مخية: شظ. لقائو 
: أؼ الكتاب. انطخ في ىحه اآلية ئو" جسمة اعتخاضية. كجعمشاهجسمة: "فبل تكغ في مخية مغ لقا

 الفاصمة القخآنية تجج أنيا مختمفة عسا قبميا كما بعجىا مغ فػاصل الدػرة.
 

 " وجَعْمشا مشيع أئسًة َييجوَف بأمِخنا لسَّا صَبُخوا وكاُنػا بآياِتشا ُيػقشػَف " 24سػرة الدججة 32
لع  ا مشيع أئسة لسَّا صبخكا.: أؼ كجعمشلشاس. لسَّا صبخكامشيع: مغ بشي إسخائيل. ييجكف: ا 

لع يقل: )ككانػا يػقشػف كانػا: لعميا بسعشى صاركا.  في قخاءة: ِلسا صبخكا. يقل: )بسا صبخكا(.
في اآلية  (.سا كانػا صابخيغ كبآياتشا مػقشيغلبآياتشا(. كلع يقل: )كأيقشػا بآياتشا(. كلع يقل: )
 تحخيس لقخير لكي يؤمشػا كيريخكا أئسة مثميع. 

 
 " إفَّ ربََّظ ىػ َيفِرُل بيَشيع يػـَ الؿيامِة ؼيسا كاُنػا ؼيِو َيختمفػَف " 25سػرة الدججة 32
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لع يقل: )إف ربظ ىػ الحؼ بيشيع: بيغ بشي إسخائيل. لع يقل: )إف ربظ يفرل بيشيع(.  
 : مغ بعث كجداء كغيخ ذلظ.يختمفػف ؼيو(. يختمفػف ؼيو لع يقل: )ؼيسا كانػايفرل بيشيع(. 

 
" أَولْع َيْيِج ليع كع أىمْكشا ِمغ َقبِميع ِمغ القخوِف َيسذػَف في مداكِشيع  26سػرة الدججة  32
 في ذلَظ آلياٍت أفبل َيدسعػَف " إفَّ 

مداكشيع: كال أكلع َييِج ليع: أكلع يتبيْغ ليع. القخكف: األمع )الكافخة(. يسذػف في  
كػنيع  : أكلع ييج ليع ... حاؿة حالية. التقجيخ": جسميتعطػف. جسمة: "يسذػف في مداكشيع

 (، كسا في مػاضع أخخػ.يسذػف في مداكشيع. لع يقل: )إف في ذلظ آليات لقـػ يدسعػف 
 يدسعػف: سساَع اعتبار.

 
الُجُخِز فُشْخِخُج بِو زرًعا تأكُل  " أَولْع َيَخوا أنَّا ندػُؽ الساَء إلى األرضِ  27سػرة الدججة  32

 ِرخوَف " مشُو أنعاُميع وأنفُديع أفبل ُيب
: القصع. جخز الجخاد تي ال نبات فييا. كأصمو مغ الجخز: األرض الاألرض الُجُخز 
 : امخأة جخكز. أكل كل ما يقجـ إليو. يقاؿ أيًزا: ي: أكل نباتيا. رجل جخكزاألرض
: ألف ما يشبت يأكمو األنعاـ أكؿ اإلنداف. قاؿ أبػ حياف يػاف كأخخأنو قجـ الح الحعْ  

فأكؿ، مغ قبل أف يأكل بشػ آدـ الحب. كاإلنداف قج يتغحػ بغيخه مغ حيػاف كغيخه، أك بجأ 
 (.8/442تخقى إلى األشخؼ، كىع بشػ آدـ )أبػ حياف  باألدنى ثع

 
إف ىع إال أيًزا: "(. كقاؿ 179قاؿ تعالى: "أكلئظ كاألنعاـ بل ىع أضل" )األعخاؼ  

 (.44ل ىع أضل سبيبًل" )الفخقاف كاألنعاـ ب
(. فيل ىشاؾ 32، عبذ 33كقاؿ في مػضع آخخ: "متاًعا لكع كألنعامكع" )الشازعات  

أراد التحقيخ، كىشا لع يخده، أـ السدألة شيء آخخ؟ لعل الجػاب أف األنعاـ تأكل الدرع، كىع 
: اإلنداف قج يتغحػ بغيخه مغ حيػاف اده أبػ حياف بقػلولعل ىحا ما أر يأكمػف األنعاـ كالدرع. ك 

 .(يأكمػف مشو ىع كأنعاميع)لع يقل:  كغيخه.
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(، فكحلظ يبعثيع بعج أفبل يبرخكف: كيف يحيي هللا السػتى )األرض كاألنعاـ كالبذخ 
 مػتيع. 

 : أفبل ُيبرخكف؟الحالية: أفبل َيدسعػف، كفي اآلية لساذا قاؿ في اآلية الدابقة
 لساذا؟

 دليل تاريخي، فشاسبو الدسع. الدابقةألف الجليل في اآلية 
 دليل مذاىج، فشاسبو البرخ. الحاليةكالجليل في اآلية 

 )الخازؼ، كأبػ حياف، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.
 

 ىحا الفتُح إْف كشُتع صادقيَغ " " ويقػلػَف متى 28سػرة الدججة  32
اآلية  راجعاالستيداء. الفتح: الفرل، الحداب )عمى سبيل السذخكػف كيقػلػف: أؼ  

: يعشي أف السذخكيغ يكحبػف السدمسيغ في ادعائيع يـػ الؿيامة كالبعث (. إف كشتع صادقيغ25
 كالفرل.

 
 وا إيساُنيع وال ىع ُيْشَطخوَف "" ُقْل يػـَ الفتِح ال يشفُع الحيَغ كفخُ  29سػرة الدججة 32

. فاإليساف يقبل إذا كاف 25فرل الحؼ جاء ذكخه في اآلية : يـػ الؿيامة، يـػ اليـػ الفتح 
يػب كسقػط االمتحاف. الحيغ كفخكا: مفعػؿ بو في الجنيا، كال يقبل في اآلخخة، بعج انكذاؼ الغ

 يعصػف ميمة : اليع: فاعل مؤخخ. يشطخكف: مغ اإلنطار: اإلمياؿ. لعل السقرػدمقجـ. إيسانُ 
، الجخاف 39ألنبياء ، ا123ك  86ك  48البقخة ف" )ججيجة. في مػضع آخخ: "كال ىع يشرخك 

 (.46، الصػر 41
 

 يع وانتِطْخ إنَّيع ُمشتِطخوَف "" فأْعِخْض عش 30سػرة الدججة 32
ع. كمع ىحه الجعػة إلى ي: عحابعشيع: دعيع. انتطخ: عحابيع. مشتطخكف  أعخْض  

الدػرة، كيشصمق خياؿ القارغ اإلعخاض كاالنتطار، كما يشصػياف عميو مغ تيجيج ككعيج، تشتيي 
(. 158خكا إنا مشتطخكف" )األنعاـ قل انتطلدامع في ىحا الػقت. في مػضع آخخ: "أك ا



1594 

 

ر لكل ىشاؾ انتطا ة(. في كل مػضع مغ السػاضع الثبلث132كانتطخكا إنا مشتطخكف" )ىػد "
ع يقل: )إنيع أيًزا ل (، لكانػا ىع ببل انتطار.فخيق مغ الفخيقيغ. فمػ قاؿ: )كانتطخ إنا مشتطخكف 

 مشتطخكف(.
*** 
 / سػرة األحداب33
فَّ هللَا كاَف عميًسا " يا أيُّيا الشبيُّ اتِق هللَا وال ُتِصِع الكافخيَغ والسشافقيَغ إ 1سػرة األحداب 33

  حكيًسا " 
: الخصاب ، كداـك عميو. كيقػؿ السفدخكف : أكثخ مغ تقػػ هللااتِق هللا كال تصع الكافخيغ 
كالسخاد أمتو. كقج ال يكػف ىحا مدمًسا في كل السػاضع. ذلظ أف األنبياء كالخؤساء لمشبي 

 يخزعػف لزغػط كبيخة جًجا مغ الجكؿ األخخػ، ؼيحتاجػف أيًزا لسثل ىحه األكامخ، وهللا أعمع.
قج يقػدكع عمسكع بالدياسة إلى شاعتيع، كلكغ بدخائخىع. حكيًسا: بتأخيخىع.  :عميًسا 

 عمسكع قاصخ!
 (.يقل: )إف هللا عميع حكيع(. كلع يقل: )ككاف هللا عميًسا حكيًسا لع
 

 " واتَِّبْع ما َيػَحى إليَظ ِمغ ربَِّظ إفَّ هللَا كاَف بسا تعسمػَف خبيًخا " 2سػرة األحداب 33
ككاف هللا بسا تعسمػف )يقل:  (. لعيخ بسا تعسمػف بإف هللا خأؼ اتبع القخآف. لع يقل: ) 
 : تعسمػنو.تعسمػف  )إف هللا كاف خبيًخا بسا تعسمػف(.لع يقل:  خبيًخا(.

  
ْل  3سػرة األحداب  33  عمى هللِا وَكفى باهلِل وكيبًل "" وَتَػكَّ

ا : متػليً و، اعتسج عميو. كفى باهلل ككيبلً : ِكْل أمخؾ إليو، فػض أمخؾ إليتػكل عمى هللا   
ْل"، "ككيبلً تسج عميو في األمػر : مغ يعأمخ خمقو، حافًطا ليع. الػكيل ". السيسة. الحع: "تػكَّ

 تػكل عمى هللا فيػ حْدبظ. : اعتسج عمى هللا، كال تعتسج عمى أحج غيخه.معشى اآلية
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" ما جعَل هللُا لخجٍل ِمغ قمبيِغ في جػفِو وما جعِل أزواَجكع البلئي  4سػرة األحداب  33
لُكع قػُلكع بأفػاِىكع وهللُا يقػُؿ الحقَّ ُتطاِىخوَف مشيغَّ أمَّياِتكع وما جعَل أدعياَءكع أبشاَءكع ذ

 وىػ َييجي الدبيَل " 
اؿ أخخػ كثيخة. ربسا : مغ ديشيغ، كؼيو أقػ مغ قمبيغمخات في اآلية.  3ما جعل: ذكخت  

كالكفخ في  : إما أف تتكل عمى هللا كحجه، أك تتكل عمى غيخه، فبل يجتسع اإليسافيكػف السعشى
كقمًبا يؤمغ بو كقمًبا هللا لخجل قمًبا يحّب بو كقمًبا يبغس بو،  : ما جعلقمب كاحج. قاؿ الشحاس

 : زكجاتكع.أزكاجكع رجل: إنداف.(. 2/952يكفخ بو )معاني القخآف لمشحاس 
: مغ الطيار، كىػ أف يقػؿ الخجل لدكجتو: أنت عميَّ كطيخ أمي، ؼيستشع عغ ف ُتطاىخك  

ى مغ يختكبو الكفارة السحكػرة اإلسبلـ، كعمإتيانيا. كىػ مغ أعساؿ الجاىمية، كىػ غيخ جائد في 
: ُتطاىخكنيغ عاكدة إتياف الدكجة. لعل التقجيخمغ سػرة السجادلة، قبل م 4ك  3اآليتيغ  في

 (.226)البقخة  "ِلمَِّحيَغ ُيْؤُلػَف ِمْغ ِنَداِئِيْع َتَخبُُّز َأْرَبَعِة َأْشُيخٍ "راجع قػلو تعالى:  كأمياتكع.
زيادة تأكيج، بأفػاىكع:  كسا كاف في الجاىمية.كىػ االبغ بالتبشي  : جسع دعّي،األدعياء 

ِىِيعْ ) بياف.  .30التػبة ) َقْػُلُيع ِبَأْفػَٰ
ق كماعجاه : فإذا قاؿ هللا شيًئا كقاؿ غيخه شيًئا مخالًفا فالقػؿ قػؿ هللا، ألنو الحوهللا يقػؿ الحق

: فإذا بيغ هللا سبيبًل ييجؼ الدبيلكىػ الدبيل: سبيل الحق. يقػؿ الحق كيبّيغ سبيمو. باشل. 
: فاصمة مختمفة عسا الدبيل فة فالديبل سبيل هللا، كال يمتفت إلى غيخه.كبيغ غيخه سبيبًل مخالِ 
 لع يقل: )يقػؿ الحق كييجؼ الدبيل(. لع يقل: )كىػ ييجؼ الدبيبل(. يجاكرىا مغ الفػاصل.

 
عشَج هللِا فإْف لع َتعمُسػا آباَءىع فإخػاُنكع في " اْدُعػىع آلباِئيع ىػ أقدُط  5سػرة األحداب  33

كع وكاَف هللُا غفػًرا الجيِغ ومػاليُكع وليَذ عميُكع ُجشاٌح ؼيسا أخصأُتع بِو ولكْغ ما تعسَّجْت قمػبُ 
 رحيًسا "
آبائيع، ال إلى أنفدكع. السػالي: جسع مػلى،  ادعػىع آلبائيع: أؼ اندبػا األدعياء إلى 
: القخيب، مغ يميظ. كيدتعار ذلظ لمقخب في سعِتق كالعبج السعَتق. كالسػلىال: الديج كالسػلى

: أدنى أك أقخب في الشدب. كمشو جيغ أك الرجاقة أك التحالف. أكلىالسكاف أك الشدب أك ال
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البخارؼ صحيح ا أبقت الفخائس فؤلكلى رجل ذكخ ): ألحقػا الفخائس بأىميا، فسثالحجي
: السػاريث السفخكضة ألصحاب الفخكض حدب الفخائس(. 11/52، كصحيح مدمع 8/187

: فيع ػنا فبلف، كمػالنا فبلف. التقجيخ: أخح عمع السيخاث. إخػانكع كمػاليكع: أؼ قػلػااصصبل
 إخػانكع كمػاليكع.

: أؼ عميكع ؼيو يخ آبائيع. كلكغ ما تعسجت قمػبكع: بشدبتيع إلى غُجشاح: إثع. أخصأتع بو 
كلكغ ىشاؾ جشاح في العسج. لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع(. لع يقل: جشاح. ال جشاح في الخصأ 

 (. )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا
 

ـِ  6سػرة األحداب  33 " الشبيُّ أولى بالسؤمشيَغ ِمغ أنُفِديع وأزواُجُو أمياُتيع وأولػ األرحا
ػا إلى أولياِئكع معخوًفا بعُزيع أولى ببعٍس في كتاِب هللِا ِمغ السؤمشيَغ والسياجخيَغ إال أْف َتفعم

 كاَف ذلَظ في الكتاِب َمدصػًرا "
 :الشبي أكلى بالسؤمشيغ مغ أنفديع

 أكلى: 

 أرأؼ، أعصف، أحّق، أقخب.

*** 

 الشبي أكلى بالسؤمشيغ مغ أنفديع:

 مغ معاني اآلية:

 السعشى األكؿ:

 ليع. في قخاءة: كىػ أبٌ 

 قاؿ مجاىج: 
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كل نبّي ىػ أبػ أّمتو. كلحلظ صار السؤمشػف إخػة، ألّف الشبي صمى هللا عميو كسمع أبػىع في 
 الجيغ.

 في الجيغ. إخػة ، أؼ10الحجخات  ة(إنسا السؤمشػف إخػ ): قاؿ تعالى

يع" )الحج  يع، يؤيج ذلظ قػلو تعالى: "ممة أبيكع إبخـا  .(78كنحغ نقػؿ: أبػنا إبخـا

يعشي: بشاتي في الجيغ، السؤمشات،  78ىػد ي( ىؤالء بشات):قػؿ لػط عميو الدبلـ يؤيجه
 فتدكجػىغ.

 ، فالسعشى أنو ليذ أبا أحج بعيشو.40)ما كاف دمحم أبا أحج مغ رجالكع( اآلية أما قػلو: 

*** 

 السعشى الثاني:

أنا  :هللا عميو الفتػح قاؿأنو صمى هللا عميو كسمع كاف ال يرّمي عمى َمّيت عميو َدْيغ، فمسا فتح 
كمغ تخؾ مااًل فمػرثتو )متفق  ،فسغ ُتػفي كعميو َديغ فعمّي قزاؤه ،أكلى بالسؤمشيغ مغ أنفديع

 عميو(.

*** 

 السعشى الثالث:

قاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع: ال يؤمغ أحجكع حتى أكػف أحبَّ إليو مغ نفدو ككالجه ككلجه 
 كالشاس أجسعيغ )متفق عميو(.
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إاّل مغ  ، إلّي مغ كل شيء ألنَت أحبُّ " :عسخ بغ الخصاب لمشبي صمى هللا عميو كسمعقاؿ 
  "!نفدي التي بيغ جشَبيّ 

 . "ال يؤمغ أحجكع حتى أكػف أحبَّ إليو مغ نفدو" :فقاؿ لو الشبي صمى هللا عميو كسمع

 )صحيح البخارؼ(. "إلّي مغ نفدي كالحؼ أندؿ عميظ الكتاب ألنت أحبُّ " :فقاؿ عسخ

*** 

 السعشى الخابع:

قاؿ بعس العمساء العارفيغ ىػ أكلى بيع مغ أنفديع ألف أنفديع تجعػىع إلى اليبلؾ، كىػ 
 .يجعػىع إلى الشجاة

بخبلؼ  فبلحيع،فإنو عميو الربلة كالدبلـ ال يأمخىع كال يخضى مشيع إال ما ؼيو صبلحيع ك 
 .كتخفى عمييا بعس السشافع ،قج تجيل بعس السرالحك  ،الشفذ فإنيا أمارة بالدػء

*** 

  السعشى الخامذ:

كاف أمخ الشبّي صمى هللا عميو كسمع  ،كدعت الشفذ إلى غيخه ،نو إذا أمخ بذيءإأكلى بيع أؼ 
  ، قالو ابغ عباس كعصاء.لىك أ

*** 

 السعشى الدادس:
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ف بو أؼ ؼيسا يحكسػ  ،فيشفح حكسو في أنفديع ،أكلى بيع أؼ ىػ أكلى بأف يحكع عمى السؤمشيغ
 ألنفديع مسا يخالف حكسو.

*** 

 السعشى الدابع:

 .كبحؿ الشفذ دكنو ،ىػ أكلى بيع في الحسل عمى الجياد

*** 

 السعشى الثامغ:

 ، قالو ابغ زيج.الشبي أكلى بالسؤمشيغ مغ أنفديع ؼيسا قزى فييع

 )البغػؼ، كابغ عصية، كأبػ حياف، كاأللػسي، كابغ عاشػر(.

*** 

 السعشى التاسع:

 ف الشبي أكلى، فسا بالظ باهلل؟!إذا كا

 .135)إف يكغ غشًيا أك فقيًخا فاهلل أكلى بيسا( الشداء 

 وهللا أعمع بسعاني اآلية.

*** 

 كأزكاجو أمياتيع:
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 أميات السؤمشيغ كلدغ أميات السؤمشات؟ زكجاتوىل 

 أميات السؤمشيغ: 

 السحكخ.السؤمشيغ: جسع محكخ يذسل في المغة السؤمشات عمى سبيل تغميب 

 كتحخيع نكاحيغ.  ،كىحا تذبيو ليّغ باألميات في بعس األحكاـ، كىػ كجػب تعطيسيغّ 

 53األحداب  )اكال َأف َتشِكُحػا َأزكاَجو ِمغ َبْعِجِه أبجً : (قاؿ هللا تعالى

 فيل يذسل لفع السؤمشيغ ىشا جسع السؤنث أـ ال يذسل؟

 ىل ىغ أميات السؤمشات أيًزا؟

 قػؿ عائذة كقػؿ أـ سمسة.قػالف عشج السفدخيغ: 

 قػؿ عائذة رضي هللا عشيا:

 ركػ الذعبي عغ مدخكؽ أف امخأة قالت لعائذة رضي هللا عشيا: يا ُأّمو! 

ـّ! إنسا أنا أُـّ رجالكع!  :فقالت  لدُت لِظ بأ

 كفي ركاية قالت: لدشا أميات الشداء. 

 (.كالبييقي في سششو ،كابغ السشحر ،أخخجو ابغ سعج)

 إنسا كّغ أّميات الخجاؿ، لكػنيّغ محّخماٍت عمييع كتحخيع أّمياتيع.تعشي أنيّغ 

 قاؿ ابغ العخبي: كىػ الرحيح.

*** 
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 قػؿ أـ سمسة رضي هللا عشيا:

ُـّ الخجاؿ مشكع كالشداء.  أخخج ابغ سعج عغ أـ سمسة رضي هللا تعالى عشيا أنيا قالت: أنا أ

*** 

 التخجيح:

عبارة )أميات السؤمشيغ( السخاد مشيا تحخيع نكاحيغ  لػ أفمغ حيث السعشى كبلـ عائذة صحيح 
 فقط.

 كليذ األمخ كحلظ.

 .بالرػاب وهللا أعمع

*** 

قخابات البعيجة. : ذكك األرحاـ ىع اللقخابات، كفي اصصبلح عمع السيخاث: ىشا اأكلػ األرحاـ
: أؼ في اإلرث، بعزيع أكلى بسيخاث بعس. فالتػارث باألنداب ناسخ بعزيع أكلى ببعس

: ىشا اليجخة أك التحالف. في كتاب هللا: في شخعو. السؤمشيغلمتػارث بالسؤاخاة في الجيغ أك 
: 5دبب سبقيع إلى اإليساف. أكليائكع: مػاليكع السحكػريغ في اآلية بسعشى األنرار، كلعل ذلظ ب

ػصية. كاف ذلظ في : عغ شخيق المغ السؤمشيغ كالسياجخيغ. معخكًفامػاليكع، أك أكليائكع 
. ( مشرػًصا في كتاب هللاحكع التػارث بيغ أكلي األرحاـ )األقارب : أؼ كافلكتاب مدصػًراا

 : كتاب هللا الػارد ذكخه في اآلية قبل سصخ.الكتاب
 

 : مػاليكع، َأْكَلى، ُأكلػ، أكليائكع. كمساتىحه ال 6ك  5حع في اآليتيغ ال 
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ميثاَقيع ومشَظ وِمغ ُنػٍح وإبخاـيَع ومػسى " وإذ أخْحنا ِمغ الشبييَغ  7سػرة األحداب  33
 وعيدى ابغِ مخيَع وأخْحنا مشيع ِميثاًقا غميًطا "

كعمى أف  ّسمػا،: العيج عمى الػفاء بسا حُ كإذ أخحنا: أؼ كاذكخ )يا دمحم( إذ أخحنا. السيثاؽ 
لشبييغ لع يقل: كإذ أخحنا مغ اؽ بعزيع بعًزا. كمشظ: التقجيخ: أؼ كأخحنا مشظ ميثاقظ. يرجّ 

يع كمػسى كعيدى. لع يقل:  : قػًيا.غميًطاكمشظ السيثاؽ.  أخحنا مشيع: مشيع أؼ مغ نػح كإبخـا
 )كأخحنا مشكع جسيًعا ميثاًقا غميًطا(.

 
ل كف"الشبييغ :أجسل بقػلو  ل، أك ذكخ مشيع أصحاب الذخائع"، ثع فرَّ يع... زَّ : نػح، إبخـا

سيثاؽ ثع أضاؼ بأنو غميع. لع يقل: )أخحنا مشيع(.  قاؿ في مصمع اآلية: "أخحنا"، إلخ. ذكخ ال
 ثع كخرىا بعج إضافة كاك العصف: "كأخحنا". 

 
 " ِلَيْدأَؿ الرادقيَغ عغ صجِقيع وأعجَّ لمكافخيَغ عحاًبا أليًسا "  8سػرة األحداب  33

ة. كربسا يكػف ىشاؾ آلي: السؤمشيغ، عكذ الكافخيغ الحيغ كرد ذكخىع في االرادقيغ 
 (، كاستغشى عشو بحكخ الكافخيغ.مححكؼ تقجيخه: )كالكاذبيغ عغ كحبيع

" األنبياء الحيغ كرد ذكخىع في اآلية الدابقة. السعشى أنو يدأؿ كقج يكػف معشى "الرادقيغ 
 يغ مغ الخسل تػبيًخا لسغ: ليدأؿ الرادققاؿ الشحاس األنبياء عغ تبميغيع الخسالة إلى قػميع.

 (.2/954بيع )معاني القخآف كحّ 
 

"يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا اذُكخوا نعسَة هللِا عميكع إذ جاءْتُكع جشػٌد فأرسْمشا  9سػرة األحداب  33
 كاَف هللُا بسا تعسمػَف بريًخا "عمييع ريًحا وجشػًدا لع َتَخْوىا و 

السبلئكة. جشػد الكافخيغ : جشػد ختيغ: األكلى: جشػد الكافخيغ، كالثانيةذكخ الجشػد م 
لخشجؽ، أك غدكة األحداب. كجشػًدا: معادية، كجشػد السبلئكة مؤيجة. ككاف ىحا في غدكة ا

 " مشرػب. أؼ : أرسل عمى الجشػد جشػًدا. معصػؼ عمى: "ريًحا
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(، إما أف الجشػد مغ غيخ العاقل، مثل الخيح "، كلع يقل: )لع تخكىعلع تخكىاقاؿ: " 
يح، أما فعل الجشػد غمب غيخ العاقل عمى العاقل، كإما أف الفعل خاص بالخ كسػاىا، كإما أنو 

 : كجشػًدا لع تخكىع.ؼيسكغ تقجيخه
ف بريًخا(. لع يقل: إف هللا كاف بسا تعسمػ لع يقل: )إف هللا بسا تعسمػف بريخ(. لع يقل: ) 

 (. )ككاف هللا بريًخا بسا تعسمػف 
 

ِقكع وِمغ أسفَل ِمشكع وإذ زاغِت األبراُر وبمغِت " إذ جاُءوكع ِمغ فػ  10سػرة األحداب  33
 اجَخ وتطشُّػَف باهلِل الطشػنا "القمػُب الحش

 كقج يكػف السعشى: مغ كل جانب. فػقكع: مغ الجبل. مغ أسفل مشكع: مغ الػادؼ.مغ  
: مالت األبرار كاضصخبت، كشاية عغ شجة (. زاغت األبرارلع يقل: )مغ فػقكع كمغ أسفمكع

: زالت عغ أماكشيا، كىحا خُّ لو برخ. بمغت القمػب الحشاجخذلظ أف الخائف ال يدتقالخػؼ، 
يًزا كشاية عغ شجة الخػؼ. لع يقل: )كإذ زاغت أبراركع(. لع يقل: )كبمغت قمػبكع حشاجخكع(. أ

 : أؼ غيخ السشاسبة.لع يقل: )كضششتع باهلل الطشػنا(. كتطشػف باهلل الطشػف 
تحة، لسخاعاة ( لئلشبلؽ، أؼ إشباع الفيو زيادة حخؼ السّج )األلفكتطشػف باهلل الطشػنا: ؼ 

(. كالعخب تديج كتححؼ، حفًطا لمتػازف، 726ك 2/677صشاعة اإلعخاب  الفاصمة القخآنية )سخّ 
(، "الكبيُخ الستعاِؿ" 4دة، أما مثاؿ الححؼ فكقػلو تعالى: "كالميل إذا َيْدِخ" )الفجخ كىحا مثاؿ الديا

 (.369( )فقو المغة لمثعالبي ص 15(، "يػـَ التبلِؽ" )غافخ 32ـَ التشاِد" )غافخ (، "يػ 9)الخعج 
 

 : كمثمو قػلو تعالى 
 (.66" كأشعشا الخسػال" )األحداب  -
 (.3/340( )اإلتقاف 67" فأضمػنا الدبيبل" )األحداب  -
 

 َف وُزلِدلػا ِزلدااًل شجيًجا " " ىشالَظ ابُتمي السؤمشػ 11سػرة األحداب  33
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" لمبعيج مغ السكاف، "ىشاؾ" لمستػسط، "ىشا" لمقخيب. ىشالظ: حكى ابغ عيدى أف "ىشالظ 
َز. زلدلػا: في غىشالظ : حخكػا بأنػاع دكة األحداب، غدكة الخشجؽ. ابتمي: اخُتبخ، ُمحِّ

: الحخكة الذجيجة جًجا. تفيج اآلية أف السؤمشيغ قج كخػؼ. الدلدلة السرائب، مغ حرار كجػع
 ابتبلءات صعبة، كقج تبمغ ىحه االبتبلءات حج الدالزؿ. فعمييع أال يديئػا الطغ يبتمػف مغ هللا

زلدااًل: مفعػؿ مصمق. شجيًجا: صفة. كىحا كاضح،  باهلل، بل عمييع أف يربخكا كيشتطخكا الفخج.
 كلكغ ذكختو لبلىتساـ بالسفعػؿ السصمق في القخآف، كلتدييل البحث عشو في الكتاب.

 
نا هللُا ورسػُلُو " وإذ يقػُؿ السشافقػَف والحيَغ في قمػِبيع مخٌض ما وعجَ  12األحداب سػرة  33

 إال ُغخوًرا "
" كالحيغ(. قاؿ: "10حه اآلية خرت السشافقيغ بالػصف )راجع اآلية العامة رقع ى 

: السشافقػف فئة، كالحيغ في أف السخض مخض آخخ غيخ الشفاؽ، أؼبإضافة الػاك، كقج يفيج ىحا 
عع مغ السشافقيغ. كالسخض قج قمػبيع مخض فئة أخخػ، كقج يكػف الحيغ في قمػبيع مخض أ 

: كحًبا، خجاًعا، باشبًل. شكػا في كعج هللا لمسؤمشيغ بالشرخ. ىؤالء السشافقػف يعشي: الذظ. ُغخكًرا
جل مغ األنرار يجعى قذيخ يشتطخكف مثل ىحه السشاسبات كيدتغمػنيا ألجل التذكيظ. قاؿ ر 

: كعجنا دمحم أف تفتح لشا مجائغ اليسغ كقرػر الخـك كبيس السجائغ كأحجنا ال يدتصيع عتببغ م
ا: صفة لسفعػؿ مصمق غخكرً  تل! ىحا وهللا الُغخكر! فأندؿ هللا ىحه اآلية.أف يقزي حاجتو إال قُ 

 مححكؼ. التقجيخ: كعًجا غخكًرا.
 

َب ال ُمقاـ لكُع اليػـَ فارِجعػا " وإذ قالْت شائفٌة مشيع يا أىَل يثخ  13سػرة األحداب  33
 عػرٍة إْف يخيجوَف إال ِفخاًرا "ويدتأذُف فخيٌق مشيُع الشبيَّ يقػلػَف إفَّ بيػَتشا عػرٌة وما ىي ب

: السجيشة السشػرة. ال ُمقاـ: ال إقامة، مغ أقاـ. كالَسقاـ: شائفة مشيع: مغ السشافقيغ. يثخب 
: مغ السشافقيغ. فرار كاتخكػا محسًجا. فخيق مشيعازلكع : أؼ إلى مشبالفتح الؿياـ. ارجعػا

لع يقل: كاستأذف فخيق ... كقالػا. يقػلػف: جسمة حالية.  السشافقػف بحلظ ثبلث شػائف أك فخؽ.
 التقجيخ: قائميغ.
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خَّاؽ. كقػليع ىحا مجرةبيػتشا عػ   خد ذريعة لمفخار مغ القتاؿ. : مشكذفة لمعجك، خالية لمدُّ
ض لسغ أراد سػًءا. : السشفخد السعخَّ تخه، كسقط ججاره. كالبيت الَعَػرانكذف س :يقاؿ: أعػَر السشدؿُ 

 : ما يخيجكف.ضع خمل لمزخب كالصعغ. إْف يخيجكف : كاف ؼيو مػ أعػَر الفارُس 
كقػليع يجخل في باب الحيل السحخمة، إذ يقرج بو االلتفاؼ عمى الػاجبات، لمتيخب مغ  
" متخررػف في كل زماف كمكاف لمبحث مذايخاؾ "ألحكاـ الذخعية الرحيحة. كىشتصبيق ا

عغ حيل يتشرل بيا الشاس مغ الػاجبات كالسحخمات، ُيعخفػف مغ شخيقتيع كأدكاتيع كتعقيجاتيع 
 كالتػاءاتيع كتشاقزاتيع. 

 
وما َتمبَّثػا بيا " ولػ ُدِخَمْت عمييع ِمغ أقصاِرىا ثع ُسِئمػا الفتشَة آلَتػىا  14سػرة األحداب  33
 َيديًخا "إال 

: لػ ُدخمت يثخب، أؼ لػ دخميا األعجاء عمييع، أؼ عمى لػ ُدِخمْت عمييع مغ أقصارىا 
جابػا ليا، : الستسدمسيغ. آلتػىا: شمب مشيع الذخؾ كقتاؿ الفقيغ، مغ جػانبيا. ُسئمػا الفتشةالسشا

 مغ الدمغ.  :أؼ لمفتشة. كفي قخاءة: ألتػىا. تمبثػا: أبصؤكا، تأخخكا. بيا: بالفتشة. يديًخا
 

باَر وكاَف عيُج هللِا " ولقج كاُنػا عاىُجوا هللَا ِمْغ قبُل ال ُيَػلُّػَف األد 15سػرة األحداب  33
 مدؤواًل "
: أؼ مدؤكاًل عشو، أؼ فخكف، ال ييخبػف )مغ القتاؿ(. مدؤكالً : ال يال يػلػف األدبار 

 سُيدألػف عشو، أؼ عغ الػفاء بو.
 

 ًذا ال ُتستَُّعػَف إال قميبًل "ُقْل لغ َيشفَعكع الِفخاُر ِمغ السػِت أو القتِل وإ"  16سػرة األحداب  33
: أؼ مغ السجة، أك مغ قميبلً  : أؼ بالحياة.قل: يا دمحم. كإًذا: أؼ كإذا فخرتع. ال تستعػف  

 ال تستعػف إال قميبًل كتخدخكف كثيًخا )مغ الثػاب(.الستاع، أك مشيسا مًعا. 
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" ُقل َمغ ذا الحي َيعِرسكع ِمغ هللِا إْف أراَد بكع ُسػًءا أو أراَد بكع رحسًة  17سػرة األحداب  33
 دوِف هللِا وليِّا وال نريًخا " وال َيججوَف ِمغ 

كإْف َيْسَدْدَظ هللُا كع(. قاؿ تعالى: "مسا قجر هللا لكع أك عميقل: يا دمحم. يعرسكع: يسشعكع ) 
كإذا (. كقاؿ أيًزا: "107ْف ُيخْدَؾ بخيخ فبل رادَّ لفزمو" )يػنذ إال ىػ كإبِػُزخ فبل كاشَف لو 

ال أحج يدتصيع أف يسشع عشكع الدػء  سػًءا: عحاًبا.(. 11هللا بقػـ سػًءا فبل َمَخدَّ لو" )الخعج  أراد
 إذا أراده هللا، أك الخحسة.

يشفعػؾ إال بذيء قج كتبو : اعمع أف األمة لػ اجتسعت عمى أف يشفعػؾ بذيء لع كفي الحجيث
 سشغكؾ إال بذيء قج كتبو هللا عميظ )هللا لظ، كلػ اجتسعػا عمى أف يزخكؾ بذيء لع يزخ 

 (. 1/293، مدشج أحسج 4/667التخمحؼ 
 

" عمى سبيل االلتفات مغ السخاشب إلى لع يقل: )كال تججكف(، بل قاؿ: "كال يججكف  
 الغائب. 

 
قيَغ مشكع والقائميَغ إلخػاِنيع َىُمعَّ إليشا" قج يعمُع هللاُ  18سػرة األحداب  33 وال يأتػَف   السعػِّ

 البأَس إال قميبًل "
 لعل التقجيخ: قج عمع كيعمع، أك قج عمع كال يداؿ يعمع. ك  عمع. قج ىشا لمتحقيق.: قج قج يعمع 

قيغ: السثبصيغ )لمشاس عغ الجياد(. القائميغ إلخػانيع إخػانيع أك : إخػانيع في الرػرة، السعػِّ
ج يكػف التقجيخ: القائميغ لكل كاحج مغ كق ىمّع: لمسفخد كالجسع. (.مغ السشافقيغ. لع يقل: )ىمسُّػا

: البأس ىمسػا إليشا: تعالػا إليشا كاتخكػا محسًجا. (.150إخػانيع: ىمعَّ إليشا )راجع سػرة األنعاـ 
إلييع كال يأتػف البأس إال قميبًل.  إليشا فيخجعػف إلخػانيع ارجعػا كالقائميغ : القتاؿ. لعل التقجيخ

 التقجيخ: إال إتياًنا قميبًل.
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" أشحًة عميكع فإذا جاَء الخػُؼ رأيَتيع يشطخوَف إليَظ تجوُر أعيُشيع  19سػرة األحداب  33
كالحي ُيْغَذى عميِو ِمَغ السػِت فإذا ذىَب الخػُؼ سمُقػكع بألدشٍة ِحجاٍد أشحًة عمى الخيِخ أولئَظ 

 وكاَف ذلَظ عمى هللِا َيديًخا " ا فأحبَط هللُا أعساَليعلع ُيؤمشػ 
: ىشا القتاؿ الحؼ . الخػؼحاؿ: نة كالجياد. أشحةع باإلعا: بخبلء عميكأشحة عميكع 

: تجكر أعيشيع كسا تجكر ب ليع الخػؼ. يغذى عميو مغ السػت: مغ سكخات السػت. التقجيخيدب
 أعيغ الحيغ يغذى عمييع مغ السػت. 

ر عشج الخػؼ كعشج اقتخاب السػت : إف مقمة العيغ تجك التفديخ العمسي يقػؿ أىل 
 (. 625)السشتخب ص 

ع صػتو عشج السريبة. سمقو بالدػط: ندع بو : رفجيخكا ؼيكع بالدػء مغ القػؿ. سمق: سمقػكع
عغ العطع. خصيب ِمْدبلؽ أك سبّلؽ: أؼ بميغ )معاني : ألنو يشدعو جمجه. يقاؿ: سمق المحع

اه بكبلـ شجيج، كبلمو يدمق : آذ(. كفي عامية أىل الذاـ: سمق بجنو2/957شحاس القخآف لم
: د: ألدشة سميصة. أشحة عمى الخيخ: أؼ غيخ مشاسب يؤذؼ مغ يدسعو. ألدشة حجاالبجف

الثاني ىػ الحخص عمى األخح. (. فاألكؿ ىػ الذح في العصاء، ك حخيريغ عمى الساؿ )الغشيسة
ئظ لع يؤمشػا : إذا أكمت حتى انتفخ بصشيا فساتت. أكلالجابةأحبط: أبصل. كأصمو مغ حبصت 

 مذخكط باإليساف أكاًل. : أؼ أعساليع الرالحة، فقبػؿ العسل الرالح عشج هللافأحبط هللا أعساليع
لع يقل: )ككاف ذلظ يديًخا عمى : أؼ إف هللا يحبط أعساليع، كال يأبو لقػتيع كال لعجدىع. يديًخا
 هللا(.

أدػ ذلظ أما البذخ أفخاًدا كدكاًل فإنيع يخافػف أف يفعمػا ذلظ، ألنيع يخاعػف مخاكد القػػ، كلػ 
 !إلى محاباة شخؼ كضمع آخخ

 
وا لػ أنَّيع باُدوَف  20سػرة األحداب  33 " َيْحَدُبػَف األحداَب لع َيحىُبػا وإْف يأِت األحداُب َيػدُّ

 ُنػا ؼيكع ما قاتُمػا إال قميبًل " في األعخاِب َيدألػَف عغ أنباِئكع ولػ كا
ًفا : خػ يػدكا لػ أنيع بادكف في األعخاب : مغ شجة خػفيع.يحدبػف األحداب لع يحىبػا 

التحكيخ بعج. لع يقل: )كإف تأِت األحداب(. : مغ بعيج، عغمغ السػت. يدألػف عغ أنبائكع
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كربسا سكتػا تساًما كسا في  ،كالتأنيث في القخآف يحتاج إلى دراسة، فكبلـ السفدخيغ ؼيو مزصخب
كؼ، خبلؼ الحزخؼ أك الحاضخ. كمشو: بيع الحاضخ لمبادؼ. : البجالبادؼ !ىحا السػضع

: )بادكف في بادية األعخاب: سكاف البػادؼ، كالسفخد: أعخابي. بادكف في األعخاب: لعل التقجيخ
 (. ةأعخاب في البادياألعخاب(، أك )بادكف في جسمة األعخاب(، أك )

 
 : ، كىحا يشفع مجرِّسي الشحػ)أداة حرخ( الشفي ىحه الدػرة يذيع االستثشاء بإال بعج في 

 (.12ما كعجنا هللا كرسػلو إال غخكًرا" )اآلية "  -
 (.13" إف يخيجكف إال ِفخاًرا" )اآلية  -
 (.14اآلية " كما تمبثػا بيا إال يديًخا" ) -
 (.16اآلية " ال تستعػف إال قميبًل" ) -
 (.18يأتػف البأس إال قميبًل" )اآلية  " كال -
 (.20كانػا ؼيكع ما قاتمػا إال قميبًل" )اآلية " كلػ  -
 (.22 إيساًنا كتدميًسا" )اآلية " كما زادىع إال -
 (. 60" ال يجاكركنظ فييا إال قميبًل" )اآلية  -
 

 خجػ هللَا واليػـَ " لقج كاَف لكع في رسػِؿ هللِا أسػٌة حدشٌة لَسغ كاَف يَ  21سػرة األحداب 33
 اآلخَخ وذكَخ هللَا كثيًخا "  

لسغ كاف يخجػ هللا كاليـػ اآلخخ(. لع يقل:  لقج كاف في رسػؿ هللا أسػة حدشةلع يقل: ) 
. أسػة حدشة: في القتاؿ كغيخه. يخجػ: مشكع. أك )لسغ ذكخ( )كلسغ كاف يحكخ( أك )كيحكخ(

هللا كاليـػ يخجػ هللا كاليـػ اآلخخ: يؤمغ باهلل كاليـػ اآلخخ. يشتطخ لقاء هللا كيشتطخ اليـػ اآلخخ. 
اليـػ : أىع أركاف اإليساف. كسائخ األركاف تبع ليسا. كاإليساف باهلل يأتي أكاًل ثع اإليساف باآلخخ

ي كل شيء. فسغ ندي هللا، أك : كثيًخا ما يحتاج السدمع إلى ذكخ هللا، فاآلخخ. مغ ذكخ هللا كثيًخا
ذكخه قميبًل، تعخض لبلنحخاؼ عغ مشيج هللا. ككمسا كاف السدمع ذا شسػح أكبخ زاد ذكخه ، 
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لعل التقجيخ: ككاف  يخجػ: مزارع. ذكخ: ماض. لبلستعانة باهلل عمى السراعب التي تػاجيو.
  يحكخ هللا كثيًخا.

 
األحداَب قاُلػا ىحا ما وعَجنا هللُا ورسػُلُو وصجَؽ " ولسا رأى السؤمشػَف  22سػرة األحداب 33

 زاَدىع إال إيساًنا وتدميًسا "  هللُا ورسػُلُو وما
: ما رأكا مغ (. ما زادىع12اآلية قاِرْف السشافقيغ: "ما كعجنا هللا كرسػلو إال غخكًرا" ) 

هللا األحداب عجًدا كعجة. فيع عمى خبلؼ السشافقيغ الحيغ أصابيع الخعب كاليمع كالذظ في 
ىحا ما كعجنا: ىل السعشى: كعجنا بالشرخ، أـ  كّخر: هللا كرسػلو. (.كَصَجقاكرسػلو. لع يقل: )
 بالدياؽ.الثاني أليق  ليذ مفخكًشا بالػركد! الشرخ شخيقغ لشا أف كعجنا باألحداب كبيّ 

 
" ِمَغ السؤمشيَغ رجاٌؿ َصَجُقػا ما عاىُجوا هللَا عميِو فِسْشُيع َمغ قَزى َنْحَبُو  23سػرة األحداب 33

لػا تبجيبًل "وِمْشُيع َمغ يشت  طُخ وما بجَّ
: كّفى بشحره. كأنو ألـد نفدو أف يسػت فػفى بشحره. أؼ َنْحَبو: أجمو، أك َنْحره. قزى نحبو 

 : أؼ ىععيجىع مع هللا. ما بجلػا تبجيبلً : كمشيع مغ يشتطخ السػت. ما بجلػا مشيع مغ مات
تبجيبل: مفعػؿ مصمق. لع يبيغ أىل التفديخ كال أىل المغة كضيفة  ثابتػف عمى الحق كالرجؽ.
ما بجلػا أّؼ تبجيل.   ىل السقرػد: كما بجلػا تبجيبًل كثيًخا كال قميبًل؟التأكيج بالسفعػؿ السصمق. 

 ".اال أصبًل كال كصفً ب مغ ىحا األلػسي إذ قاؿ: "ياقتخ 
 (.ػامغ الخجاؿ مؤمشػف صجقلع يقل: )

 
َب السشافقيَغ إْف شاَء أو يتػَب  24سػرة األحداب 33 " لَيجدَي هللُا الرادقيَغ برجِقيع وُيَعحِّ

 فَّ هللَا كاَف غفػًرا رحيًسا " عمييع إ
(. إلى التػبة. لع يقل: )كيعحب السشافقيغ بشفاقيعغفػًرا: غفػًرا بالتػبة. رحيًسا: باليجاية  
(. أك يتػب عمييع إف تابػا. لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع :ب التػبة لمسشافقيغ. لعل التقجيخفتح با
 (.ككاف هللا غفػًرا رحيًسا: )لع يقل



1611 

 

 
اَؿ  السؤمشيَغ القت" وردَّ هللُا الحيَغ كفُخوا بػيِطيع لع يشاُلػا َخيًخا وكَفى هللاُ  25سػرة األحداب 33

 وكاَف هللُا قػيِّا عديًدا "
: نرًخا كال غشًسا. كفى عادىع بالػيع كسا أتػا بو. خيًخا: أ بػيطيع: أؼ مغتاضيغ. السعشى 
: يجخؼ مجخػ السثل، أؼ أغشاىع عغ القتاؿ، لع يقاتمػا، بل أرسل هللا عمى مشيغ القتاؿهللا السؤ 

أعجائيع ريحو كمبلئكتو فانيدمػا. كمغ ىحا نأخح أف السشافقيغ كاف مػقفيع بخاغساتًيا حدب كاقع 
العجك، أما السدمسػف فقج كاف مػقفيع غيبًيا حدب كعج هللا، بأنو يشرخ السؤمشيغ، كلػ كانػا 

إف هللا : في سمصانو. عديًدا: في انتقامو. لع يقل: )إف هللا قػؼ عديد(. لع يقل: )ضعفاء. قػًيا
 (.كاف قػيِّا عديًدا

 
" وأندَؿ الحيَغ ضاىُخوىع ِمغ أىِل الكتاِب ِمغ َصياِصييع وقحَؼ في  26سػرة األحداب 33

 قمػِبيُع الخعَب فخيًقا تقتمػَف وتأِسخوَف فخيًقا "
: ىع ييػد بشي قخيطة، كقج كانػا انػا السذخكيغ. أىل الكتابأؼ أع ضاىخكىع: أعانػىع، 
: قخف حرػنيع، جسع صيرة. كالريرة أيًزا: رسػؿ هللا فشقزػا عيجىع. صياصييععاىجكا 

ألنو يتحرغ بيا كيستشع. لع يقتل: )كفخيًقا تأسخكف(. لع يقل: )تقتمػف فخيًقا كتأسخكف  البقخ،
(. انطخ إلى الجسمة تجج أف فخيًقا مغ ىحا الجانب )فخيًقا يقتمػف كيأسخكف فخيًقا :فخيًقا(. لع يقل

 كفخيًقا مغ الجانب اآلخخ كبيشيسا القتل كاألسخ. فعبلف بيغ اسسيغ. 
 

َف هللُا عمى كلِّ " وأورَثكع أرَضيع ودياَرىع وأمػاَليع وأرًضا لع تصؤوىا وكا 27سػرة األحداب 33
 شيٍء قجيًخا "

: عمى ما أراد بعباده مغ نقسة أك عفػ، أكرثكع: أغشسكع. أرضيع: أرض بشي قخيطة. قجيًخا 
(. لع يقل: د فتحو مغ القخػ كالحرػف. لع يقل: )إف هللا عمى كل شيء قجيخأك قجيًخا عمى ما أرا

 (.قل: )ككاف هللا قجيًخا عمى كل شيء(. لع ي)إف هللا كاف عمى كل شيء قجيًخا
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: دار، كتجسع عمى دكر لدراعية. الجيار: الجكر، السشازؿ. السفخداألرض: األرض ا 
: عمى أىميا كإحاشتيا بيع. األمػاؿكديار. كسسيت كحلظ لجكراف أىميا بيا، أك لجكرانيا ىي 

: . أرضػًا لع تصؤكىا بأقجامكع بعج: أمػاؿ غيخ مشقػلةاألخخػ السشقػلة. األرض كالجيار األمػاؿ
عمى  : ما يفتحلظ، كفييا أقػاؿ أخخػ. قاؿ عكخمةالسدمسػف بعج ذ مثل خيبخ ككل أرض يفتحيا

 (.2/959السدمسيغ إلى يػـ الؿيامة )معاني القخآف لمشحاس 
 

" يا أيُّيا الشبيُّ ُقْل ألزواِجَظ إْف ُكْشُتغَّ ُتِخْدَف الحياَة الجنيا وزيشَتيا فتعاَلْيَغ  28سػرة األحداب 33
 وأسخِّْحُكغَّ َسخاًحا جسيبًل " أمتِّْعُكغَّ 
مػضػع ججيج مختمف، ككأنو في سػرة مدتقمة. كيسكغ الشطخ إليو عمى أنو مبحث ججيج  

في الدػرة. فالدػرة ليدت مبػبة حدب مػضػعاتيا، بل ىي كتمة كاحجة. لكغ القارغ يذعخ 
ال تػجج ضسغ كل آية، باالنتقاؿ أحياًنا مغ مػضػع إلى آخخ. كىحا تساًما كعبلمات التخؾيع التي 

فبل فاصمة كال نقصة كال غيخ ذلظ، لكغ القارغ يدتصيع إدراكيا ضسًشا. كىشا ندأؿ الستحدسيغ 
 لػحجة السػضػع في الدػرة عغ رأييع. 

 أزكاجظ: زكجاتظ البلئي شمبغ زيادة الشفقة. 
  (.49خ اآلية انطأمتعكغ: متعة الصبلؽ ) 

  .61ىشا؟ راجع سػرة آؿ عسخاف  تعاليغ أمتعكغ: ما معشى الفعل تعاليغ
أسخحكغ: أشمقكغ. كأصل التدخيح: اإلرساؿ، التخمية. كمشو: تدخيح العامل أك السػضف، 

: إنياء خجمتو. كىحا أمخ مغ هللا لشبيو أف يخيخ أزكاجو، بعج ما شالبشو بديادة اإلنفاؽ بسعشى
كؾيرخ، قمغ  أيغ بشات كدخػ سيسا بعج أف فتح هللا عميو الفتػح، كر  عمييغ كعمى مبلبديغ، كال

: نخيج ما تخيج الشداء مغ الحمي كالحمل كالثياب. كإثخ التخييخ، كميغ اختخف رسػؿ هللا صمى لو
 : الصبلؽ الحدغ الحؼ ال ِضخار ؼيو.معو عمى الذجائج. الدخاح الجسيل هللا عميو كسمع كالربخ

 
الجسيل، الربخ الجسيل، الرفح : الدخاح الجسيل، اليجخ كفي القخآف كردت ىحه العبارات 

 الجسيل.
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: القخض الحدغ، الستاع الحدغ، الخزؽ الحدغ، األجخ الحدغ، كسا كردت ىحه العبارات 
الشبات الحدغ، الببلء الحدغ، الػعج الحدغ، الذفاعة الحدشة، السػعطة الحدشة، األسػة 

 الحدشة.
يد الكخيع، القخآف الكخيع، الخسػؿ : رب العخش الكخيع، الخب الكخيع، العد ككحلظ ىحه العبارات 

السقاـ الكخيع، السجخل الكخيع،  يع، الخزؽ الكخيع، األجخ الكخيع،الكخيع، السمظ الكخيع، الدكج الكخ 
 القػؿ الكخيع، الكتاب الكخيع.

 
 (.64انطخ قػلو: "فتعاليغ". كفي مػضع آخخ: "تعاَلػا إلى كمسة سػاٍء" )آؿ عسخاف  

 
لمسحدشاِت " وإْف كشتغَّ ُتِخْدَف هللَا ورسػَلُو والجاَر اآلخخَة فإفَّ هللَا أعجَّ  29سػرة األحداب 33

 مشكغَّ أجًخا عطيًسا "
 (. أعجَّ لُكغَّ : )لع يقل 
  

شٍة يزاَعْف ليا العحاُب  30سػرة األحداب  33 " يا نداَء الشبيِّ َمغ يأِت مشكغَّ بفاحذٍة ُمبيِّ
 ًخا "ذلَظ عمى هللِا َيدي ِضعَفيِغ وكافَ 

. زكجة الشبي عقػبتيا   الحع الفخؽ بيغ زكجات الشبي كزكجات رؤساء الجكؿ اليـػ
في قخاءة: مغ  ل تثاب كلػ فعمت الؿبائح. لع يقل: )تأِت(.مزاعفة، كزكجة الحاكع ال تعاقب، ب

لع يقل: )إف ذلظ كاف عمى هللا يديًخا(.  يأت: حسبًل عمى لفع: َمغ. .غحسبًل عمى معشى: مَ  تأت
: كرد . ككاف ذلظ عمى هللا يديًخا(، كسا في مػاضع أخخػ عجيجةلع يقل: )إف ذلظ عمى هللا يديخٌ 

 .19مثل ىحه الجسمة في اآلية 
*** 

 الجدء الثاني كالعذخكف 
ت " وَمغ َيْقُشْت مشكغَّ هلِل ورسػلِو وتعسْل صالًحا ُنؤِتيا 31سػرة األحداب 33 يغ أجَخىا مخَّ

 وأعتْجنا ليا رزًقا كخيًسا " 
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( في ىحه اآلية. حسل القخيب مشيسا شْت تقلع يقل: )تأِت( في اآلية الدابقة، كلع يقل: ) 
/ 2لديبػيو الكتاب )غ حسبًل عمى معشى: مَ " ، كالبعيج عمى السعشى. كفي قخاءة: "تقشْت عمى المفع

 (. 3/253، كالسقتزب 415
 : القشػت: الصاعة. قاؿ تعالىيقشت: يصع.  

 (.43" يا مخيُع اقشتي لخبِظ" )آؿ عسخاف  -
 (.34" فالرالحاُت قانتاٌت" )الشداء  -
 (.116" كٌل لو قانتػف" )البقخة  -
 (.238قػمػا  قانتيغ" )البقخة " ك  -
 

" مغ باب عصف الساضي "يقشت". قاؿ: "كأعتجنا :( عصفػًا عمىقاؿ: "كتعسْل"، كلع يقل: )كيعسل
 عمى السزارع. 

 
مغ ىحه اآلية كاآلية الدابقة نعمع أف زكجة الخسػؿ عقابيا مزاعف كثػابيا مزاعف.  

العقاب مزاعف ألنيا أسػة، كالثػاب مزاعف ألف زكجات السدؤكليغ ليذ مغ الديل أف يكغَّ 
 مغ ذكات الربلح، فالدمصة ُتفِدج. 

 
الشبيِّ لدتغَّ كأحٍج ِمَغ الشداِء إِف اتََّقْيُتغَّ فبل تخزْعَغ بالقػِؿ  " يا نداءَ  32سػرة األحداب  33

 ؼيصسَع الحي في قمبِو مخٌض وقمَغ قػاًل معخوًفا "
 

كيرمح في اإلفخاد كالجسع، بخبلؼ: )كاحج(، فبل  : يدتػؼ ؼيو السحكخ كالسؤنث،أحج 
 لدتّغ كغيخكّغ مغ الشداء.لع يقل:  (.2/170يقاؿ: كػاحج مغ الشداء، بل كػاحجة )اإلتقاف 

: لى ىحه السختبة. ال تخزعغ بالقػؿ: السعشى أف التقػػ مشكغ شخط لػصػلكغ إإف اتقيتغَّ  
: كليكغ قػلكغ قػاًل غيخ شيػة الفجػر. كقمغ قػاًل معخكًفا: جاؿ. مخضال تتخققغ في كبلمكغ لمخ 

 مشكخ، كال مثيًخا لذيػات الخجاؿ.
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ْجَغ تبخَُّج الجاىميِة األولى وأِقْسَغ الربلَة  " وَقْخفَ  33سػرة األحداب  33 في ُبيػِتكغَّ وال تَبخَّ

َخكع تصييًخا  وآِتيَغ الدكاَة وأِشْعَغ هللَا ورسػَلُو إنَّسا ُيخيُج هللُا ِليحىَب عشكُع الخْجَذ أىلَ  البيِت ويصيِّ
  " 

ُت كأصميا : ضمتزعيف، كححفت مشو ألف الػصل، مثل: اقَخْرَف، تخؾ ؼيو حخؼ القْخفَ  
. قاؿ تعالى: "ضممُت، مغ قخَّ َيقَ  كانطخ إلى إليظ خُّ في السكاف. قْخَف في بيػتكغ: الَدْمَغ بيػتكغَّ
" لجعمشاه ُحصاًما فطْمتع تفكَّيػف لػ نذاء (، أؼ: ضممت. "97عاكًفا" )شو  الحؼ ضْمَت عميو

 (، أؼ: فطممتع. 65)الػاقعة 
انطخ التعميق عمى كقخأ الباقػف: ِقْخَف، بكدخ القاؼ )ْخَف، بفتح القاؼ، : كقَ قخأ نافع كعاصع

 (. 2/492قخاءتيغ في الشكت لمسجاشعي ال
ختخ كإبجاء السفاتغ. كمشو : التغشج كالتكدخ كالتبفاتشكغ كمحاسشكغ. التبخج: ال تطيخف مكال تبخجغ

ألكلى: لعل ىا كضيػرىا. الجاىمية: ما قبل اإلسبلـ. القرػر، لعمػّ : األبشية العالية، االبخكج
: خيخة. كأقسغ الربلة كآتيغ الدكاة: خاص. كأشعغ هللا كرسػلو: القجيسة، بخبلؼ األالسقرػد

يت الشبػة، زكجات الشبي. : أىل ببعج تخريز. لُيحىَب: أْف ُيحىَب. أىل البيت عّ ععاـ، أؼ 
: كل مدتؿبح أك مدتقحر مغ األفعاؿ، الجنذ، دنذ السعاصي التقجيخ: يا أىل البيت. الخجذ

، لكغ ما كضيفة ىحا التأكيج؟ ىل السعشى: تصييًخا ا: مفعػؿ مصمق لمتأكيجتصييخً كالسشكخات. 
معيغ الشبي صمى هللا عميو كسمع  لع يقل: كيصيخكّغ تصييًخا. لع يتعخض لحلظ السفدخكف! كامبًل؟

 كذكػر آخخكف.
دتغخب ىحه التػجييات الخبانية لشداء الشبي، ألف مغ الرعب كثيًخا عمى القارغ أال ي 

عمى مغ كاف في مشدلتيغ، كشداء الحكاـ مثبًل، ضبط أنفديغ، كعجـ كقػعيغ في حبائل إغخاء 
إليو. فسثل ىؤالء إنسا  الدمصة كالجاه كما إلى ذلظ، عمى الخغع مغ صحبتيغَّ لمشبي كقخبيغّ 

 يحتْجَغ إلى جيػد مزاعفة. 
  

 ممحق باآلية:
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 كقخف في بيػتكغ

 33سػرة األحداب 

 قاؿ:

 السخأة نرف السجتسع

 فمػ قّخت الشداء في البيػت

 كخخج الخجاؿ لمعسل خارجيا

 أال يكفي ىحا لسحاربة قػركنا؟

*** 

 أمختيع كػركنا فأشاعػا، كأمخىع هللا فمع يصيعػا!

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شعباف  14

 ـ2020نيداف  07

 
إفَّ هللَا كاَف لصيًفا " واذكْخَف ما ُيتمى في بيػتكغَّ ِمغ آياِت هللِا والحكسِة  34سػرة األحداب  33

 خبيًخا "
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العخؼ عمى قخاءة القخآف.  : تبعتو. كغمب فييتمى: مغ التبلكة: الستابعة. تمػت زيًجا 
سػؿ هللا، فيي : الدشة. كيسكغ تقجيخ فعل مححكؼ مشاسب لمحكسة. فإف بيػتكغ فييا ر الحكسة

: بسػاضعيا. لع يقل: )إف هللا خبيًخا. )اآليات( : باستخخاجيايخ بيػت الشداء العاديات. لصيًفاغ
 (. يقل: )ككاف هللا لصيًفا خبيًخا(. لع لصيف خبيخ

 
" إفَّ السدمسيَغ والسدمساِت والسؤمشيَغ والسؤمشاِت والقانتيَغ والقانتاِت  35سػرة األحداب  33

والرادقاِت والرابخيَغ والرابخاِت والخاشعيَغ والخاشعاِت والسترجقيَغ والسترجقاِت والرادقيَغ 
والرائسيَغ والرائساِت والحافطيَغ فخوَجيع والحافطاِت والحاكخيَغ هللَا كثيًخا والحاكخاِت أعجَّ هللُا 

 ليع مغفخًة وأجًخا عطيًسا "
 

يقل: )كالحاكخات هللا كثيًخا، أك:  (، كلعلع يقل: )كالحافطات فخكَجيغ، أك: كالحافطاتيا 
(، كأقل ببلغة. 4/72، السقتزب 1/74كتاب لديبػيو الػـ مسا قبمو )(، ألنو مفيكالحاكخاتو
 : أؼ كالحاكخات هللا كثيًخا. كالحاكخات
ًً لػ قاؿ  : إف السدمسيغ كالسؤمشيغ كالقانتيغ ... إلخ لذسل الحكػر كاإلناث، لكشو ذكخ كبًل

لتأكيج. كقج بالتفريل في كل كاحجة لسديج مغ العشاية باإلناث، كلسديج مغ ا مغ الحكػر كاإلناث
: ما لي أسسع الخجاؿ ُيحكخكف في القخآف، كالشداء ال ُيحكخف، فشدلت قالت بعس نداء الشبي

 اآلية. 
   

 " وما كاَف لسؤمٍغ وال مؤمشٍة إذا قزى هللُا ورسػُلُو أمًخا أْف يكػَف ليعُ  36سػرة األحداب  33
 ضلَّ ضبلاًل ُمِبيًشا "  الِخَيخُة ِمغ أمِخىع وَمغ يعِز هللَا ورسػَلُو فقج

سؤمشيغ كالسؤمشات بالجسع. لع يقل: )مغ : أؼ لم( أك )لو( أك )ليا(. ليعليسا: )لع يقل 
: "أمخىع"، الخيخة: االختيار، الخأؼ. قاؿ لع يقل: كمغ عرى. أمخىسا(. لع يقل: )كمغ َيعِريسا(.

 (، حسمو عمى السعشى، أؼ مغ أمخ السؤمشيغ.)أمخه(، أك )أمخىساكلع يقل: 
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اآلية دليل كاضح عمى أف القخآف كالدشة في اإلسبلـ يجب األخح بيسا دكف تخدد كال  
فرل بيشيسا، كسغ يقػؿ اليػـ نأخح بالقخآف فقط. فبل يقجـ قػؿ أحج مغ البذخ عمى قػؿ هللا 

 ة أمخ سيل، بل يؤدؼ إلى ضبلؿ مبيغ!كرسػلو. كال يطشغ أحج أف التفخيط بالدش
 

" وإذ تقػُؿ لمحي أنعَع هللُا عميِو وأنعسَت عميِو أمِدْظ عميَظ زوَجَظ واتِق  37سػرة األحداب  33
هللَا وُتخفي في نفِدَظ ما هللُا ُمْبِجيِو وَتخذى الشاَس وهللُا أحقُّ أْف تخذاُه فمسَّا قزى زيٌج مشيا 

ْجشاكيا لكي ال ًخا  يكػَف عمى السؤمشيَغ حخٌج في أزواِج أدعياِئيع إذا قَزػا مشيغَّ َوشَ َوشَػًخا زوَّ
 وكاَف أمُخ هللِا مفعػاًل "

ميو بالدكجة الرالحة. : زيج بغ حارثة، لعل السقرػد أنو أنعع عالحؼ أنعع هللا عميو 
: زيشب بالعتق كالتبشي. أمدظ عميظ زكجظ: ال تصمقيا. السقرػد بالدكج )الدكجة( :أنعست عميو

: نكح. الػشخ: الحاجة. الحخج: اإلثع. األدعياء: جسع اة الشبي. قزى كشخً بشت جحر بشت عسّ 
كاح أزكاج أدعيائيع إذا : لكي ال يكػف عمى السؤمشيغ حخج في ندعي: االبغ بالتبشي. كالسعشى

مع الشبي صمى هللا عميو كس (. ككانت زيشب تفخخ عمى أزكاجمغ الدػرة 4شمقػىغ )راجع اآلية 
 (.9/152كجشي ربي مغ فػؽ سبع سسػات )صحيح البخارؼ : زكجكغَّ أىاليكغَّ كز كتقػؿ

: يو كسمع أشج عميو مشيا. كقاؿ عسخ: ما ندلت آية عمى الشبي صمى هللا عمقاؿ الحدغ 
 لػ كتع رسػُؿ هللا صمى هللا عميو كسمع شيئػًا مغ القخآف لكتع ىحه اآلية التي أضيخت غيبو.

: إذا كاف ىحا يقاؿ لخسػؿ هللا، فسا بالظ بخؤساء وهللا أحق أف تخذاهكتخذى الشاس  
الجكؿ كبالعمساء الحيغ يحدبػف حداًبا لمجساىيخ، كيشدػف حداب هللا، أؼ يشدػف أف يحدبػا 
حداًبا لو كلحدابو. فالجساىيخ سمصة قج يخذاىا الحاكع، كيخاعييا عمى حداب أمػر أخخػ أىع 

 مشيا.
بعس العمساء كالجعاة اليـػ يتطاىخكف بسا ىػ فػؽ األنبياء! كىحا  كمغ دركس اآلية أف 

اتِق هللا، هللا لخسػلو صمى هللا عميو كسمع: " نػع مغ التمبيذ عمى الشاس. أال تخػ كيف يقػؿ
ال أرػ الشاس مؤىميغ   ".كتخذى الشاس وهللا أحق أف تخذاه كُتخفي في نفدظ ما هللا ُمبجيوِ 

 ، فسخاشبة الخسػؿ ىشا مخاشبة تبجك لشا قاسية.لمتجخل بيغ هللا كرسػلو
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 (.  إف أمخ هللا كاف مفعػالً لع يقل: )إف أمخ هللا مفعػؿ(. لع يقل: ) 
 

" ما كاَف عمى الشبيِّ ِمغ حخٍج ؼيسا فخَض هللُا لُو سشََّة هللِا في الحيَغ  38سػرة األحداب 33
 َف أمُخ هللِا قَجًرا َمقجوًرا "خَمػا ِمغ قبُل وكا

أنو تدكج امخأة ابشو. الحيغ : مغ الدكاج بديشب كعجـ االلتفات لسا قالػا مغ فخض هللا لو 
لع  .مفعػؿ مصمق: انطخ اآلية البلحقة(. قجًرا مقجكًرا: قزاًء مقزًيا. سّشة: مغ األنبياء )خمػا

 مفعػؿ مصمق مشرػب. سّغ هللا سّشة.: ةَ سشّ  ة هللا قجًرا مقجكًرا.يقل: ككانت سشّ 
 

إال هللَا وكفى  " الحيَغ ُيبمغػَف رساالِت هللِا ويخذػَنُو وال َيخذػَف أحًجا 39األحداب  سػرة33
 باهلِل حديًبا "

حيغ خمػا مغ قبل : الخ" جسمة اعتخاضية. التقجيقػلو في اآلية الدابقة: "ككاف أمخ هللا قجًرا مقجكًرا 
يخذػنو كال يخذػف أحًجا إال هللا: . ك ()اآلية الدابقة(، الحيغ يبمغػف رساالت هللا )اآلية الحالية

ة هللا في األنبياء أنيع يخذػف هللا ". إًذا سشّ حق أف تخذاهأ: "كتخذى الشاس وهللا 37ف اآلية قار 
" فيػ الشاس وهللا أحق أف تخذاه ى: "كتخذ37ية كال يخذػف أحًجا إال هللا. أما قػلو في اآل

معرػمػف بعرسة هللا ليع.  ترحيح فػرؼ ليكػف الخسػؿ معرػًما مغ الخصأ. فاألنبياء 
باهلل: الباء:حخؼ جخ زائج. هللا: اسع الجبللة مجخكر لفًطا . يجدييع عمى خذيتيع حديًبا: محاسًبا

 حديًبا: تسييد مشرػب.مخفػع محبًل عمى أنو فاعل )كفى(. 
 (.ىػ ككفى بو حديًباذػف أحًجا إال كال يخلع يقل: )

 
 " ما كاَف محسٌج أبا أحٍج ِمغ رجاِلكع ولكْغ رسػَؿ هللِا وخاتَع الشبييَغ وكافَ  40سػرة األحداب 33
 بكلِّ شيٍء عميًسا "            هللاُ 

"، أؼ أميات السؤمشيغ. ؤمشيغ مغ أنفديع كأزكاجو أمياتيعالشبي أكلى بالس: "6قارف اآلية  
: أكالد يج بغ حارثة كال غيخه. قاؿ قتادة: أؼ ال أبا ز . أبا أحج مغ رجالكع6فديخ اآلية كراجع ت
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: يع، كالصيب، كالسصّيخ. كقاؿ غيخه: كعبج هللا. كقيل: القاسع، كبو يكشى، كإبخـاعميو الدبلـالشبي 
 (.2/494خ، كعبج هللا أسساء كانت لػاحج )الشكت لمسجاشعي الصيب، كالسصيّ 

 
(، كىحه القخاءة 2/443كغ كاف رسػَؿ هللا )معاني القخآف لؤلخفر كلكغ رسػَؿ هللا: أؼ كل

 : قخأءة الجساعة. كقخغ بالخفع )رسػُؿ(، عمى تقجيخ: كلكغ ىػ رسػُؿ. خاتعبالشرب ىي قخا
لع  عميسا: بيحه األشياء كغيخىا. عاصع كالحدغ بفتح التاء )خاَتع(، كقخأ الباقػف بالكدخ )خاِتع(.

شيء عميًسا(. لع يقل: )إف هللا بكل شيء عميع(. لع يقل: )ككاف هللا يقل: )إف هللا كاف بكل 
(. كىحا بخبلؼ البذخ يعمسػف شيًئا كتغيب عشيع أشياء. فكل عمع مغ هللا في عميًسا بكل شيء

شيء مؤيج بعمسو تعالى في كل شيء. ىحا ىػ العمع الكامل الحؼ يشبشي عميو كل صبلح 
 كفبلح.

 
 اذكُخوا هللَا ِذْكًخا كثيًخا " أيُّيا الحيَغ آمُشػا" يا  41سػرة األحداب 33

 (. السعشى أف اإلنداف بحاجة دائسة لمحكخ الكثيخ.ااذكخكا هللا كثيخً لع يقل: ) 
 

 " وسبِّحػُه ُبكخًة وأصيبًل " 42سػرة األحداب 33
الشتاج : باكػرة ُبكخة: أكؿ الشيار. كمشو: البػِكخ: أكؿ كلج. باكػرة الفاكية: أكليا. كمشو 

 : صباًحا كمداًء.صيبلً : بيغ العرخ كالسغخب. بكخة كأالعمسي. كمشو: الرباح الباكخ. أصيبلً 
 

لشػِر " ىػ الحي يرمِّي عميكع ومبلئكُتُو لُيخخَجكع ِمَغ الطُمساِت إلى ا 43سػرة األحداب 33
 وكاَف بالسؤمشيَغ رحيًسا "

 تغفار.الربلة مغ هللا الخحسة، كمغ السبلئكة الجعاء كاالس 
 (. لع يقل: )إف هللا كاف بالسؤمشيغ رحيًسالع يقل: )ككاف رحيًسا بالسؤمشيغ(. 

 
 بلـٌ وأعجَّ ليع أجًخا كخيًسا " ُتيع يػـَ يمقػَنُو س" تحيّ  44سػرة األحداب 33
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: ىػ الجشة ا: يػـ يمقػف هللا، يـػ الجداء. أجًخا كخيسً يمقػنو: أؼ السؤمشػف. يـػ يمقػنو 
 كنعيسيا.

 
ًخا ونحيًخا " " يا أيُّيا الشبيُّ إنَّا أرسمش 45سػرة األحداب 33  اَؾ شاىًجا ومبذِّ

مبذًخا: لمسؤمشيغ. (، كسا في مػاضع أخخػ. تظ. لع يقل: )كبذيًخا كنحيًخاشاىًجا: عمى أمّ  
 نحيًخا: لمكافخيغ.

 
 هللِا بإذنِو وِسخاًجا ُمشيًخا "" وداعًيا إلى  46سػرة األحداب 33

: يشقل الشاس مغ الطمسات إلى الشػر، كسا في . بإذنو: بأمخه. سخاًجا مشيًخاالشاس :داعًيا 
 .43اآلية 

 
ِخ السؤمشيَغ بأفَّ  47سػرة األحداب 33  ليع مَغ هللِا فزبًل كبيًخا "  " وبذِّ

 الجشة.الثػاب الكبيخ، : : )بأف ليع فزبًل كبيًخا مغ هللا(. الفزل الكبيخلع يقل 
 

لْ  48سػرة األحداب 33 عمى هللِا وكفى باهلِل  " وال ُتِصِع الكافخيَغ والسشافقيَغ وَدْع أذاىع وَتػكَّ
 وكيبًل "
ت إلى أذاىع اآلف. تػكل عمى هللا: اعتسج عميو. : ال تمفأذاىع: اذػ الفخيقيغ. دع أذاىع 

لْ  :ككيبًل: مدتسج مغ كفى باهلل: باهلل: الباء: حخؼ جخ زائج. هللا:   "، أؼ ككيبًل تتػكل عميو."تػكَّ
 ككيبًل: تسييد مشرػب.اسع الجبللة مجخكر لفًطا مخفػع محبًل عمى أنو فاعل )كفى(. 

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إذا نكحتُع السؤمشاِت ثع شمَّْقتسػىغَّ ِمغ َقبِل أْف  49سػرة األحداب 33

ةٍ  ػىغَّ فسا لكع عمييغَّ ِمغ عجَّ وَنيا فستِّعػىغَّ  َتسدُّ  وسخِّحػىغَّ َسخاًحا َجسيبًل " تعتجُّ
 فرل حجيج مغ دكف عشػاف.  
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كنيا كنيا. متعػىغمغ قبل أف تسدػىغ: مغ قبل الجخػؿ. تعتجُّ : متعة الصبلؽ، أؼ متعة : تعجُّ
فستعػىغ: الفاء رابصة لمجػاب. التقجيخ: إذا  السصمقة قبل الجخػؿ إذا لع يكغ ليا صجاؽ مدسى.

: الصبلؽ السثل. الدخاح الجسيلكيقجر عشج بعس العمساء بشرف ميخ  شمقتسػنيغ فستعػىغ.
 الحدغ الحؼ ال ضخار ؼيو. فالصبلؽ غالًبا ما يكػف ؼيو نداع كخرػمة.

 
تي آتيَت أجػَرىغَّ وما ممكْت " يا أيُّيا الشبيُّ إنَّا أحمْمشا لَظ أزواجَظ البل  50سػرة األحداب  33

َظ وبشاِت َعسَّاتَظ وبشاِت خاِلَظ وبشاِت خاالِتَظ البلتي  يسيُشَظ مسَّا أفاَء هللُا عميَظ وبشاِت َعسِّ
ىاجْخَف معَظ وامخأًة مؤمشًة إْف وىبْت نفَديا لمشبيِّ إْف أراَد الشبيُّ أْف َيدتشكَحيا خالرًة لَظ ِمغ 

ما فخْضشا عمييع في أزواِجيع وما ممكْت أيساُنيع لَكْيبل يكػَف عميَظ دوِف السؤمشيَغ قج عمْسشا 
 حخٌج وكاَف هللُا غفػًرا رحيًسا "

 
ما ممكت  في زكجات الشبي كممظ يسيشو. آتيت: آتيتيغ. أجػرىغ: ميػرىغ.ىحه اآلية  

لعسَّات، : في الغدكات. أفخد العّع كجسع اأفاء هللا عميظ .يسيشظ: ىحه السدألة تحتاج إلى كتب
اؿ تعالى: "أك بيػِت : أخػالظ. قأفخد الخاؿ كجسع الخاالت. لع يقل: أعسامظ، كلع يقلك 

(. ربسا يكػف ىحا مغ باب التفشغ في الكبلـ، مع جػاز 61أعساِمكع"، "أك بيػِت أخػاِلكع" )الشػر 
 الػجييغ. 

مؤمشًة إف كىبت كامخأًة كامخأة: أؼ كأحممشا لظ امخأة. خالرة: أؼ خالرة لظ. لع يقل: ) 
لغيخه، " لُتػىع أنو يجػز لجػاب: لػ قاؿ: "لظ(. اظ إف أردت أف تدتشكحيا خالرًة لظنفديا ل

(. كىبت نفديا لمشبي: بجكف ميخ، كاختمف 2/495فحكخ الشبي ليدكؿ المبذ )الشكت لمسجاشعي 
فديا، كىػ : أحجىسا ليذ ىشاؾ امخأة كىبت نىشاؾ امخأة كىبت نفديا عمى قػليغ: ىل السفدخكف 

قػؿ ابغ عباس، كىي قخاءة مغ قخأ : " إف كىبت " محسػؿ عمى السدتقبل. كاآلخخ ىشاؾ امخأة 
سػؿ عمى الساضي. ثع اختمفػا " مح"أف كىبت :كىػ قػؿ الجسيػر كتأكيل مغ قخأكىبت نفديا، 

. رث، أك زيشب بشت خديسة: أـ شخيظ بشت جابخ، أك خػلة بشت حكيع، أك ميسػنة بشت الحافييا
جاخمة كاالشتباؾ. تشاكحت : السكاح في المغة: يصمب نكاحيا. الشيدتشكحيا: يشكحيا، كاألصل
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عمسشا ما فخضشا عمييع في (. اخمت أغراف بعزيا في بعس. لع يقل: )خالرًة لو: تجاألشجار
نداء(، بخبلؼ  4ككلي كشيػد كحج أعمى ): أؼ عمى السؤمشيغ عسػًما مغ ميخ كنفقة أزكاجيع

 لكي ال يكػف عميظ حخج: في مثل ىحه السدائل.بو.  ما خررشاؾ
 (.لع يقل: )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا (.لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع

 
" ُتْخجي َمغ تذاُء مشيغَّ وُتؤوي إليَظ َمغ تذاُء وَمِغ ابتغيَت مسَّغ  51سػرة األحداب  33

وال يحدفَّ ويخَضْيَغ بسا آتيتيغَّ كمُّيغَّ وهللُا عدلَت فبل ُجشاَح عميَظ ذلَظ أدنى أْف تقخَّ أعيُشيغَّ 
 َف هللُا عميًسا حكيًسا "يعمُع ما في قمػِبكع وكا

. تؤكؼ: تسدظ. ابتغيت: أؼ ابتغيت فآكيت. عدلت: )عكذ: تؤكؼ(تخجي: تخجئ، تؤجل 
ج ػ تػكي: بالخفع، أؼ يخضيغ كمُّيغ، كليذ بالشرب، فيأؼ مغ القدسة. جشاح: إثع، عتب. كمُّيغّ 

اء معاني القخآف لمفخّ "آتيتيغ" ) :" كليذ تػكيًجا مشرػًبا لمسزسخ فيمخفػع لمسزسخ في "يخضيغ
. لع يقل: )إف هللا عميع : (. قمػبكع2/495، الشكت لمسجاشعي 2/346 أنت كغيخؾ، أك أنت كىغَّ

 لع يقل: )كىػ عميع حكيع(. (.حكيع(. لع يقل: )إف هللا كاف عميًسا حكيًسا
 

َؿ بيغَّ ِمغ أزواٍج ولػ أعجبَظ  52داب سػرة األح 33 " ال َيِحلُّ لَظ الشداُء ِمغ بعُج وال أْف َتَبجَّ
 هللُا عمى كلِّ شيٍء رقيًبا "  ُحْدُشُيغَّ إال ما ممكْت يسيُشَظ وكافَ 

(. مغ بعج :"، كلع يقلقاؿ: "ال َيِحلُّ   : مغ بعج ىؤالء التدع. صار مقرػًرا )ال َتِحلُّ
: ال يجػز أف يبجؿ كاحجة بأخخػ، أؼ يصمق غيخىغ بأؼ زيادة أك تبجيل. أؼمغ عمييغ مسشػًعا 

: زكجات. كلػ ؿ. أزكاجؿ: تتبجّ مشيا، كلػ حافع عمى السجسػع )التدع(. تبجّ  كاحجة كيشكح بجالً 
ما  سيسا إذا اقتخف بالجيغ. أعجبظ حدشيغ: ؼيو دليل عمى أف جساؿ الدكجة مقرج شخعي، كال

لع يقل: )ككاف هللا رقيًبا عمى  رسائل عمسية ككتب.ظ اليسيغ بحاجة إلى ممكت يسيشظ: مدألة مم
 (. ى كل شيء رقيًباإف هللا كاف عمإف هللا عمى كل شيء رقيب(. لع يقل: )كل شيء(. لع يقل: )
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ـٍ  53سػرة األحداب  33 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تْجخمػا بيػَت الشبيِّ إال أْف ُيؤذَف لكع إلى شعا
غيَخ ناضخيَغ إناُه ولكْغ إذا ُدعيُتع فاْدخمػا فإذا شِعْسُتع فانتِذخوا وال ُمدتأنديَغ لحجيٍث إفَّ ذلكع 
كاَف ُيؤذي الشبيَّ ؼيدتْحيي مشكع وهللُا ال يدتْحيي ِمَغ الحقِّ وإذا سألتسػىغَّ متاًعا فاسألػىغَّ 

كع أْف ُتؤذوا رسػَؿ هللِا وال أْف َتشِكحػا ِمغ وراِء حجاٍب ذلكع أشيُخ لقمػِبكع وقمػِبيغَّ وما كاَف ل
 ذلكع كاَف عشَج هللِا عطيًسا " أزواَجُو ِمغ بعجِه أبًجا إفَّ 

تخكيب الجسمة ؼيو غخابة. التقجيخ: ال تجخمػا بيػت الشبي إلى شعاـ، إال أف يؤذف لكع،  
قػا كانفزػا. متع دخمتع عيخ ناضخيغ إناه. إناه: حيغ نزجو كاستػائو. انتذخكا: تفخ كإذا دخ

: بأف تأتػا إليو لمصعاـ بجكف دعػة، أك أف تع زكجات الشبي. تؤذكا رسػؿ هللا: أؼ سألسألتسػىغ
 تجمدػا في انتطار نزج الصعاـ، أك أف تسكثػا بعج الصعاـ، أك أف تدألػا زكجاتو بجكف حجاب.

كلكغ إذا " "كال مدتأنديغ لحجيث": جسمة معصػفة عمى : "غيخ ناضخيغ إناه"، كالجسمتاف: 
يي " جسمتاف اعتخاضيتاف. إف ذلكع كاف يؤذؼ الشبي ؼيدتحتع فادخمػا، فإذا شعستع فانتذخكادعي

: مغ حالة يدتحيي مغ الحق، لعل السخاد: أؼ الشبي في ىحه المشكع وهللا ال يدتحيي مغ الحق
بي. معشى اآلية حقو، وهللا ال يدتحيي مشو. فالتػجيو ىشا يأتي مغ هللا مباشخة، كال يأتي مغ الش

أنو ال يجػز أف يجخمػا بيػت الشبي لمصعاـ إال بجعػة مشو، كال يجػز ليع أف يشتطخكا نزج 
ة كال غيخىأكمػا فميشرخفػا. مغ بعجه أبًجا الصعاـ، كإذا ا. : أؼ ال بعج مجة شػيمة كال قريخة، ال عجَّ

فيغ بعج كفاتو، كلحلظ كص : ال يجػز ألحج أف يتدكج زكجة الشبيكال أف تشكحػا أزكاجو مغ بعجه
 عطيًسا: أؼ مغ أكبخ الكبائخ. ما كاف لكع: ال يجػز لكع. (.6هللا بأنيغ أميات السؤمشيغ )اآلية 

كاف ذلكع عشج هللا عطيًسا(. لع يقل: )إف ذلكع كاف شج هللا عطيع(. لع يقل: )إف ذلكع علع يقل: )
 (.عطيًسا عشج هللا

 
 شيًئا أو ُتخفػُه فإفَّ هللَا كاَف بكلِّ شيٍء عميًسا "" إْف ُتبجوا  54سػرة األحداب 33
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كأف في اآلية تشبيًيا ليؤالء السؤمشيغ في التعامل مع رسػؿ هللا في بيػتو، كمع زكجاتو،  
الشػايا كالخػاشخ الديئة. لع يقل: )فإف هللا كاف حاؿ حياتو، كمغ بعجه. بأف يبتعجكا حتى عغ 

 هللا بكل شيء عميع(. لع يقل: ) فإف هللا كاف بو عميًسا(.عميًسا بكل شيء(. لع يقل: )فإف 
 

" ال ُجشاَح عمييغَّ في آباِئيغَّ وال أبشاِئيغَّ وال إخػاِنيغَّ وال أبشاِء  55سػرة األحداب  33
ى كلِّ إخػاِنيغَّ وال أبشاِء أَخػاِتيغَّ وال نداِئيغَّ وال ما ممكْت أيساُنيغَّ واتَِّقيَغ هللَا إفَّ هللَا كاَف عم

 شيٍء شييًجا "
: أؼ عمى نداء السؤمشيغ، كليذ نداء الشبي فقط، كإف كاف الدياؽ يخريغ. ال عمييغ 

ـ السحاـر مغ الخجاؿ. قاؿ ( الجمباب، أماحجاب، أك كضع )خمعفي تخؾ ال :جشاح عمييغ
أىل : نداء السدمسيغ، ال نداء لعع ألنيا تحّل البشو ؼيرفيا لو. ندائيغ: لع يحكخ االذعبي

الغائب إلى صيغة : فييا التفات مغ صيغة شيغ ألزكاجيغ الكفار. اتقيغ هللاالكتاب، ألنيغ يرف
 عمى كل شيء شييج(. لع يقل: )ككاف هللا عمى كل شيء شييًجا(. إف هللاالسخاشب. لع يقل: )

 (.لع يقل: )إف هللا كاف شييًجا عمى كل شيء
 

صمُّػا عميِو " إفَّ هللَا ومبلئكَتُو ُيرمُّػَف عمى الشبيِّ يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا  56سػرة األحداب  33
 وسمِّسػا تدميًسا "

يغ دعاء كثشاء الربلة مغ هللا رحسة، كمغ السبلئكة دعاء كاستغفار، كمغ السؤمش 
: مفعػؿ مصمق تدميًسا ئكة. عميو هللا كالسبل: أؼ صمػا عميو كسا صمى هللاكتعطيع. صمػا عميو

لع ييتع  أـ ماذا؟ ا؟ا كثيخً سً فة ىحا التأكيج؟ ىل السقرػد: تدميلكغ ما كضي يخاد مشو التأكيج.
 السفدخكف بحلظ!

 
 " إفَّ الحيَغ ُيؤذوَف هللَا ورسػَلُو لعَشيُع هللُا في الجنيا واآلخخِة وأعجَّ ليع 57سػرة األحداب 33

 عحاًبا ُمييًشا "
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كاف الحجيث عغ الحيغ يؤذكف الشبي أك الخسػؿ، كفي آيتشا ىحه أضيف  53في اآلية  
السؤمشيغ  إليو الحجيث عغ الحيغ يؤذكف هللا. كفي اآلية التالية يأتي الحجيث عغ الحيغ يؤذكف 

: يؤذكف أكلياء هللا أك عباد هللا، خ أك بالذخؾ. كربسا يكػف السقرػد: بالكفكالسؤمشات. يؤذكف هللا
 كليِّا أك عبًجا فقج آذاه.  فسغ آذػ لو 

 
تسُمػا " والحيَغ ُيؤذوَف السؤمشيَغ والسؤمشاِت بغيِخ ما اكتدُبػا فقج اح 58سػرة األحداب  33

 بيتاًنا وإثًسا ُمبيًشا "
: ُدىر كتحيخ كانقصعت حجتو. بغيخ ما لكحب الحؼ يحيخ الشاضخ ؼيو. ُبيت: االبيتاف 

بغيخ حق. لعل السقرػد باآلية: القحؼ بالدنا. قاؿ تعالى: ثع، : بغيخ ما اكتدبػا مغ اإلتدبػااك
إف (. "112فقج احتسل بيتاًنا كإثًسا مبيًشا" )الشداء كمغ يكِدْب خصيئة أك إثًسا ثع يخـِ بو بخيًئا "

يع عحاب عطيع" )الشػر الحيغ يخمػف السحرشات الغافبلت السؤمشات لعشػا في الجنيا كاآلخخة كل
23 .) 
 

" يا أيُّيا الشبيُّ قْل ألزواِجَظ وبشاِتَظ ونداِء السؤمشيَغ ُيْجِنيَغ عمييغَّ ِمغ  59اب سػرة األحد  33
 جبلبيِبيغَّ ذلَظ أدنى أْف ُيْعخفَغ فبل ُيؤَذْيَغ وكاَف هللُا غفػًرا رحيًسا "

بجأ األمخ بدكجات الشبي كبشاتو قبل نداء السدمسيغ، فيغ قجكة ليغ، كاألكامخ تػجو إلييغ  
: الخداء، أك القشاع، أك غ، كعمييغ تشفيحىا قبميغ. ُيجنيغ: يغصيغ إلى األسفل. الجمبابىقبل غيخ 

لحخائخ أف : أنيغ مغ الحخائخ. نيى هللا اػؽ ثيابيا، أقػاؿ. أدنى أف يعخفغكل ثػب تمبدو السخأة ف
رحيًسا:  غفػرا: لسا سمف. مخات(.  6تخدد في الدػرة كثيًخا ): لفع األذػ ييتذبيغ باإلماء. يؤذيغ

 ليغ بعج التػبة.
 (.لع يقل: )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(. لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع

 
" لئْغ لْع يْشَتِو السشافقػَف والحيَغ في قمػِبيع مخٌض والُسْخِجفػَف في  60سػرة األحداب  33

  السجيشِة لُشغخيشََّظ بيع ثع ال ُيجاورونَظ فييا إال قميبًل "
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: السخكجػف لؤلخبار الكاذبة التي تزعف قمػب السؤمشيغ فجػر. السخجفػف مخض: شيػة  
كتقػؼ قمػب األعجاء. سسيت كحلظ الضصخاب األصػات بيا كإفاضة الشاس فييا. كربسا تكػف 
ىحه األكصاؼ الثبلثة تعبيًخا عغ السشافقيغ، فيع السشافقػف كىع الحيغ في قمػبيع مخض، كىع 

معاني القخآف لمشحاس افقيغ أرادكا أف يطيخكا نفاقيع )اس مغ السش: كاف نقاؿ قتادةالسخجفػف. 
: في السجيشة. ال (. السجيشة: السجيشة السشػرة. لشغخيشظ بيع: لشدمصشظ عمييع. فييا2/972

: إال قميبًل خجػف مشيا بعج مجة قريخة. قميبًل: زمشػًا قميبًل. كقيل: أؼ ُيخيجاكركنظ فييا إال قميبلً 
 ما لمدمغ كإما لمعجد.مشيع. فالقميل إ

 
 ا ُأِخُحوا وُقتُِّمػا تقتيبًل "" ممعػنيَغ أيَشسا ُثِقُفػ  61سػرة األحداب  33

ز بو لُثقفػا: ُكججكا، ُأدركػا. َثِقفو  يدتعسل في مجخد : أدركو ببرخه بححؽ، ثع تػُُجػِّ
 تقتيبًل كثيًخا؟ىل السقرػد: ما كضبفة ىحا التأكيج؟  : مفعػؿ مصمق لمتأكيج.اإلدراؾ. تقتيبلً 

 
 " ُسشََّة هللِا في الحيَغ َخَمػا ِمغ َقْبُل ولْغ تجَج لدشِة هللِا تبجيبًل " 62سػرة األحداب  33

: في الحيغ مزػا مغ قبل مغ أمثاليع مغ السشافقيغ. كسشة هللا ماضية كلغ تتغيخ. أؼ 
 .مفعػؿ مصمقسشَّة : 

 
َظ لعلَّ ُقْل إنَّسا ِعْمُسيا عشَج هللِا وما ُيجري " يدألَظ الشاُس عِغ الداعةِ  63سػرة األحداب  33

 الداعَة تكػُف قخيًبا "
ئل، أك ما يجريظ يا دمحم. : أييا الداعغ الداعة: عغ الؿيامة )متى تقع(. كما يجريظ 

 : قخيبة، ثع ححفت التاء السخبػشة، كأشمقت األلف بجالً قخيًبا: في القخيب. كربسا يكػف أصميا
(. جاءت مطيخة ثع مزسخة ثع مطيخة. مشيا، كركعيت رؤكس اآلؼ. لع يقل: )لعميا تكػف قخيًبا

 أؼ عاد إلى اإلضيار بعج اإلضسار.
 

 الكافخيَغ وأعجَّ ليع َسِعيًخا "" إفَّ هللَا لعَغ  64سػرة األحداب 33
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كا ليا.   كأنو قاؿ ليع ال تدألػا عغ الداعة، بل أِعجُّ
 

 ليِّا وال َنِريًخا "" خالجيَغ فييا أبًجا ال يججوَف و  65سػرة األحداب 33
كليا: صجيًقا. نريخا: يسشعيع مغ عحابيا. ال كلي يذفع كال نريخ يجفع : فييا. ال يججكف  

 )الخازؼ(.
 

ُسػال " يػـَ ُتَقمَُّب وجػُىيع في الشاِر يقػلػَف يا ليَتشا أش 66سػرة األحداب  33 ْعشا هللَا وأشْعشا الخَّ
" 

: الخسػَؿ بالفتحة أشبعت ألًفا لسخاعاة رؤكس اآلؼ، أشعشا هللا: في الجنيا. الخسػال: أصميا 
يا ليتشا: يا: أداة تشبيو.  (.شج العخب. لع يقل: )يا ليتشا أشعشا هللا كالخسػالأك ألف ذلظ جائد ع

 ليت: مغ أخػات إّف. نا: في محل اسع ليت. أشعشا: خبخ ليت.
 

بيبل "وقاُلػا ربَّشا إنَّا أشْعشا سادَتشا وكُ "  67سػرة األحداب  33  َبخاَءنا فأضمُّػنا الدَّ
 : يسيل الشاس إلى شاعتيع خػًفااآلية الدابقة. سادتشا ككبخاءنا (، انطخلع يقل: )كيقػلػف  

ؤساء كاألمخاء كاألشخاؼ. الكبخاء: العمساء : الخ عمى ضبلؿ. الدادة، كلػ كانػا ليع أك تدلًفا مشيع
 : الدبيَل بالفتحة أشبعت ألًفا كدابقتيا آخخ اآلية الدابقة. غ. الدبيبل: أصمياككبار الد

 
 لعحاِب والعْشُيع لعًشا كبيًخا "" ربَّشا آِتيْع ِضْعَفْيِغ ِمَغ ا 68سػرة األحداب 33

ستثشائًيا فػؽ العادة. : أؼ عطيًسا اع ضمُّػا كأضمُّػا. لعًشا كبيًخا: ألنيضعفيغ مغ العحاب 
 لعًشا: مفعػؿ مصمق.: كثيًخا، يعشي المعغ عمى المعغ. قخاءةكفي 

 
اُلػا " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تكػُنػا كالحيَغ آَذوا مػسى فبخَّأُه هللُا مسا ق 69سػرة األحداب  33

 وكاَف عشَج هللِا وجيًيا "
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يكغ ؼيو : بقػليع في مػسى إنو لػ لع محسًجا فتكػنػا كالحيغ آذكا مػسى: ال تؤذكا أؼ 
: مغ اتياميع. كيبجك أف مذخكي قخير كانػا لسا تدتخ ىحا التدتخ! بخأه هللا عيب في جدسو

ع قدع قدًسا فقاؿ رجل يختكبػف األذػ نفدو مع رسػؿ هللا. ركؼ أف الشبي صمى هللا عميو كسم
بي صمى هللا عميو كسمع : إف ىحه القدسة ما أريج بيا كجو هللا، فحكخ ذلظ لمشمغ األنرار
(. كاف: أؼ مػسى. البخارؼ أكثخ مغ ىحا فربخ ): رحع هللا مػسى قج أكذؼ بفغزب كقاؿ

: مذتق مغ الػجو، كىػ أرفع الجدج، كأشخؼ األعزاء، كأكؿ ما تدتقبل بو غيخؾ، الػجيو
: مقمػب مغ الػجو. لكغ الػجو يقاؿ سيع، عيشيع. الجاه: رأيدتقبمظ بو غيخؾ. فبلف كجو القـػك 

: ذا جاه (. كجيًيا856كالجاه ال يقاؿ إال في الحطػة )مفخدات ص  كالحطػة،في العزػ 
ككجاىة. كفي قخاءة: ككاف عبًجا  كجيًيا. لع يقل: )إنو كاف عشج هللا كجيًيا(. لع يقل: )إنو عشج 

 (.هللا كجيو(. لع يقل: )ككاف كجيًيا عشج هللا
 

 ػا هللَا وقػُلػا قػاًل سجيًجا "قُ " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا اتَّ  70سػرة األحداب 33
: محكًسا. مأخػذ مغ تدجيج الديع ليراب بو الغخض. لػ عسل السدمسػف بيحا سجيًجا 

األمخ لراركا سادة الجنيا. كلكشيع اليـػ عشو بعيجكف. أؼ ال تقػلػا أؼ كبلـ، بل أحدشػا القػؿ 
السذخكيغ الحيغ يقػلػف عغ مػسى كسجدكه، كال تقػلػا إال بعج تأكج كتسحيز. كال تكػنػا كيؤالء 

 قػاًل: مفعػؿ مصمق. ما ال يعمسػف. ىحا األمخ لو أىسية خاصة بالشدبة لمباحثيغ كالعمساء.
 

ػَلُو فقج فاَز " ُيْرِمْح لكع أعساَلكع وَيغِفْخ لكع ُذنػَبكع وَمغ ُيِصِع هللَا ورس 71سػرة األحداب 33
 فػًزا عطيًسا "

لكع أعسالكع كيغفْخ  اتقػا هللا كقػلػا قػاًل سجيًجا يرمحْ الدابقة: " ؿ الجسمة في نياية اآليةأك  
". فالقػؿ الدجيج أساس العسل الرالح. فالقػؿ أساس العسل، كلكي يكػف العسل لكع ذنػبكع

: فصاعة الخسػؿ مغ شاعة هللا، فسغ سػلوصالًحا يجب أف يكػف القػؿ سجيًجا. كمغ يصع هللا كر 
 ة ال فػز لو. كمغ عسل بالقخآف كالدشة فقج كتب هللا لو الفػز العطيع.قاؿ اليـػ باستبعاد الدشّ 

 فػًزا: مفعػؿ مصمق.
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" إنَّا عَخْضشا األمانَة عمى الدسػاِت واألرِض والجباِؿ فأَبْيَغ أْف َيْحِسْمَشيا  72سػرة األحداب  33

 ُف إنَُّو كاف َضمػًما َجيػاًل "وأشفقَغ مشيا وحسَميا اإلندا
فأبت أف لع يقل: ) الجسع، كاألرض بالسفخد. لع تأت مجسػعة في القخآف.الدسػات ب 

: التكاليف الذخعية مغ األكامخ كالشػاىي، أك األمانات التي يأتسغ تحسميا كأشفقت مشيا(. األمانة
كلع يقع بيا حسميا يخ ذلظ مغ أقػاؿ. كحسميا اإلنداف: أؼ الشاس بعزيع بعًزا عمييا، كغ

: ضمػًما لحّقيا جيػاًل ًما جيػاًل: فييا أيًزا أقػاؿ مشيا(. ضمػ 2/975لمشحاس )معاني القخآف 
بعاؾبة أمخه. أَبْيَغ أف يحسمشيا: عجًدا أك ححًرا. أشفقغ مشيا: خػًفا أك تقريًخا. لع يقل: )إنو ضمـػ 

 (.جيػؿ(. لع يقل: )ككاف اإلنداف ضمػًما جيػالً 
  

كالجباؿ لع تحسل األمانة فكيف يحسميا اإلنداف؟ أال يعشي : إذا كانت الدسػات كاألرض لي قاؿ
 ذلظ أف اإلنداف قج ُكّمف بسا ال ُيصيق؟

 
 قمت لو:

ا دّؿ عمى الحيخة في كتخدد السفدخكف في تأكيميا تخددً  ،ُعّجت ىحه اآلية مغ مذكبلت القخآف"
 " )ابغ عاشػر(.تقػيع معشاىا

 
هللا، كيبجك لي أف األمانة كسا فيسْتيا الدسػات كاألرض األمانة ىي التكميف أك الصاعة أك تقػػ 

كالجباؿ ىي شاعة هللا حدب ما يدتحق! كاألمانة التي فيسيا آدـ )اإلنداف( الصاعة حدب 
 االستصاعة. كلػال ذلظ لسا حسميا اإلنداف.

 قاؿ تعالى:
 .. ىحا ما فيستو الدسػات كاألرض كالجباؿ102)اتقػا هللا حّق تقاتو( آؿ عسخاف 
 . ىحا ما فيسو اإلنداف.16)فاتقػا هللا ما استصعتع( التغابغ 
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غ كمَ  !ذلظ عمييع، فقالػا: يا رسػؿ هللا شقّ  : )اتقػا هللا حّق تقاتو(قاؿ أىل التفديخ: فمسا ندلت
قاؿ بعزيع: َندخ، كقاؿ . 16التغابغ  ع(فاتقػا هللا ما استصعتتعالى: )يقػػ عمى ىحا؟ فأندؿ هللا 

 آخخكف: بياف!
اإلنداف ال يدتصيع أف يتقي هللا حق تقاتو، ىػ أضعف مغ ىحا بكثيخ، فسيسا حاكؿ فيػ 

 !  جيػؿ! كميسا أراد أف يعصي هللا حقو فيػ ضمـػ
 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

 قارْف كتب التفديخ.
  

َب هللُا السشافقيَغ والسشافقاِت والسذخكيَغ والسذخكاِت ويتػبَ  73سػرة األحداب 33 هللُا  " لُيعحِّ
 ِت وكاَف هللُا غفػًرا رحيًسا " عمى السؤمشيَغ والسؤمشا
  غفػًرا: ليع. رحيًسا: بيع.

 (.لع يقل : )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(. لع يقل: )إف هللا غفػر رحيع
 بجأت الدػرة بالكافخيغ كالسشافقيغ كانتيت بيع.

*** 
 / سػرة سبأ34
في الدسػاِت وما في األرِض ولُو الحسُج في اآلخخِة " الحسُج هلِل الحي لُو ما  1سػرة سبأ 34

 وىػ الحكيُع الخبيُخ "
 

ف. في اآلخخة يحسجه الكل. : في الجنيا يحسجه البعس كال يحسجه آخخك لو الحسج في اآلخخة
اآلخخة. لع يقل: )ما في الدسػات كاألرض(. في البجء قاؿ: الحسج : كلو الحسج كمو في السعشى

لع تخد مجسػعة في القخآف. : بالسفخد، ك لحسج. الدسػات: بالجسع. األرض. ثع قاؿ: كلو ا
 (.إنو كاف حكيًسا خبيًخاحكيع خبيخ(. لع يقل: ) خه. الخبيخ: بخمقو. لع يقل: )إنوالحكيع: في أم
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ْعُخُج " يعمع ما َيِمُج في األرض وما َيخُخُج مشيا وما َيشدؿ مغ الدساء وما يَ  2سػرة سبأ  34
 لخحيع الغفػر "فييا وىػ ا

يرعج، كىػ مفيػـ مغ الفعل : ". يعخججخل، كىحا مفيػـ مغ الفعل التالي: "يخخج: يجيم 
الدابق: "يشدؿ". يمج، يخخج: بيشيسا شباؽ. يشدؿ، يعخج: بيشيسا شباؽ. يخخج، يعخج: بيشيسا 

 كالسػتى،: مثل ماء السصخ، كالبحكر، كالسعادف، كالكشػز، كالحذخات، جشاس. ما يمج في األرض
: مثل عيػف كاآلبار. ما يشدؿ مغ الدساء: مثل الدركع كالثسار كمياه الكغيخ ذلظ. ما يخخج مشيا

: مثل معخاج الشبي كالسبلئكة لسبلئكة، كاألمصار. ما يعخج فيياالػحي، كالقزاء كالقجر، كا
 كاألعساؿ.

 
وربِّي لتأتيشَّكع عالِع  الغيِب ال  " وقاَؿ الحيَغ كفُخوا ال تأِتيشا الداعُة ُقْل َبمى 3سػرة سبأ  34

ال أكبُخ إال في كتاٍب َيْعُدُب عشُو ِمثقاُؿ ذرٍة في الدسػاِت وال في األرِض وال أصغُخ ِمغ ذلَظ و 
 ُمِبيٍغ "
بمى كربي عالِع : "ربي". التقجيخ :الجبللة مجخكر صفة لػ اسعالداعة: الؿيامة. عالِع:  

ىػ الحؼ يعمع مػعج الداعة.  :(. عالع الغيب2/979حاس معاني القخآف لمشالغيب لتأتيشكع )
سدرعة : العيج عغ الشداء. كمشو عشج أىل مرخ: العدبة: بيعدب: يبعج، يغيب. رجل عَدب

: الشسمة الرغيخة، اليباءة، كىي ما يخػ في البعيجة عغ السجيشة. مثقاؿ: ىشا بسعشى كزف. الحرة
 ارفػنو مغ الذيء القميل.شعاع الذسذ مغ كػة كنحػىا، كىي أقل ما يتع

يقػؿ أىل التفديخ العمسي : الحرة شيء صغيخ جًجا، كرغار الشسل كدؾيقة الػبار. كتفيج  
اآلية كجػد ما ىػ أصغخ مغ الحرة، كىػ ما أثبتو العمع الحجيث مغ أنيا تشقدع إلى ما ىػ 

 (.635تيا السعخكفة بالشػاة كالكيارب )السشتخب ص أصغخ مشيا، كىػ مكػنا
المػح السحفػظ. إال : مبيغ: مػضح، مفرح. الكتاب السبيغدسػات بالجسع. كاألرض بالسفخد. ال

: ال يعدب عشو شيء، بل ب. التقجيخؼيعد : إال في كتاب مبيغ في كتاب مبيغ: ضاىخ الكبلـ أؼ
 .61كمو في كتاب مبيغ. راجع سػرة يػنذ 
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 أولئَظ ليع مغفخٌة ورزٌؽ كخيٌع "  " ِليجدَي الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاتِ  4سػرة سبأ 34
ىحه اآلية تبيغ أف الغخض األساسي مغ اآلية الدابقة أف هللا ال تغيب عشو أعساؿ العباد  

 : الجشة كنعيسيا.مغ أجل الحداب كالجداء. رزؽ كخيعكبخت أك صغخت. فكميا مكتػبة مدجمة 
 

 أولئَظ ليع عحاٌب ِمغ رجٍد أليٍع "" والحيَغ َسَعْػا في آياِتشا ُمعاجديَغ  5سػرة سبأ  34
ديغ. ى يعجدىع كال يعجدكنو. كفي قخاءة: مغالبيغ لي أك لخسػلي. إنو تعالمعاجديغ  : ُمَعجِّ

فيغ  أف يقجر عمييع، أك قخاءةكمعشى ىحه ال : مثبصيغ الشاس عغ اتباع الخسػؿ، أك مزعِّ
ديغ لمسؤمشيغ بإضافة العجد إلييع عغ االنترار لجيشي ع. ع بزعف حجتيع أك بقمة قػتيمعجِّ

د : أؼ مذاغب يدتحق العقػبة. كلعمو مغ كمشو في عامية أىل الذاـ يقاؿ: ىحا الصالب معجِّ
: تقارب خصػه كاضصخب، : عحاب، كأصمو: االضصخاب. رجد البعيخالعامي الفريح. رجد

عج. معشى : مدلدؿ مد أجدائو في التقصيع. عحاب مغ رجد لزعف ؼيو. كمشو بحخ الخجد لتقارب
أليع:  اآلية أف الكافخيغ جداؤىع الشار، بخبلؼ السؤمشيغ جداؤىع الجشة، كسا في اآلية الدابقة.

 ىل ىي صفة لمعحاب أـ لمخجد؟
 

جي إلى " وَيخى الحيَغ أوتػا العمَع الحي ُأنِدَؿ إليَظ ِمغ ربَِّظ ىػ الحقَّ وَيي 6سػرة سبأ  34
 صخاِط العديِد الحسيِج " 

بفتح القاؼ،  :أندؿ إليظ"، كلع يقل: )ما أندؿ إليظ(، لسذاكمة: "الحيغ". الحققاؿ: "الحؼ  
تػا العمع: فاعل. ػؿ بو أكؿ. الحيغ أك عمفعػؿ بو ثاف لمفعل: يخػ. الحؼ أندؿ إليظ مغ ربظ: مف

 العديد: القػؼ. الحسيج: السحسػد عمى نعسو. (.العمساُء الحؼ أندؿ إليظ مغ ربظ كيخػ لع يقل: )
 

ٍؽ إنَّكع " وقاَؿ الحيَغ كفُخوا ىل َنجلُّكع عمى رجٍل يشبِّئكع إذا ُمدِّقتع كلَّ ُمسَ  7سبأ  سػرة 34 دَّ
 لفي َخمٍق ججيٍج "
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: يكػف التقجيخ كل تسديق. كربسا  صمى هللا عميو كسمع. كل مسدؽ:: السقرػد دمحمرجل  
 ؼيو تيكعك  السػت،نيع يشكخكف البعث بعج حتى صختع ككل مسدؽ، عطاًما كرفاًتا. السقرػد أ

 كّل: مفعػؿ مصمق.  لع يقل: )إذا مدقتع تسديًقا( عمى الخسػؿ كعمى البعث.
  

في العحاِب  " أْفَتخى عمى هللِا َكِحًبا أـ بِو ِجشٌَّة بِل الحيَغ ال ُيؤمشػَف باآلخخةِ  8سػرة سبأ 34
 والزبلِؿ البعيِج "

الفعل: افتخػ )ىسدة كصل(، : بدكػف الفاء، كأصل "أفتخػ" ىل ىػ كحاب أـ مجشػف. 
(، كلع يقل: 2/444دخمت عميو ىسدة االستفياـ )معاني القخآف لؤلخفر  (. لع يقل: )أـ ُجغَّ

: أؼ ليذ األمخ كحلظ بل الحيغ ال يؤمشػف باآلخخة في )أمفتٍخ عمى هللا كحًبا أـ بو جشة(. بل
 : ىع في العحاب دنيا كآخخة. حاب. العحابالع

 ما ىحا العصف؟ :باآلخخة في العحاب كالزبلؿ البعيجبل الحيغ ال يؤمشػف 

 (.8)سػرة سبأ 

 لع يقل:

 ىع في العحاب.

*** 

 تحتسل اآلية في نطخؼ ثبلثة معاف، لع يحكخىا السفدخكف:

 السعشى األكؿ:

العحاب كالزبلؿ في الجنيا: كعصف الزبلؿ عمى العحاب ألف الزبلؿ يؤدؼ إلى العحاب، 
 .Cercle vicieuxؼيريخ األمخ حمقة خبيثة 

*** 
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 السعشى الثاني:

 في العحاب كالزبلؿ البعيج عغ الرػاب.العحاب كالزبلؿ في الجنيا: 

 (.أْفَتخػ عمى هللِا َكِحًبا أـ بِو ِجشٌَّة بِل الحيَغ ال ُيؤمشػَف باآلخخِة في العحاِب كالزبلِؿ البعيجِ )
*** 

 السعشى الثالث:

 بجيشع كالزبلؿ البعيج عغ الجشة.العحاب كالزبلؿ في اآلخخة: في العحاب 

*** 

 وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

" أفمْع يَخوا إلى ما بيَغ أيجيِيع وما خمَفيع ِمَغ الدساِء واألرِض إْف نذأ  9سػرة سبأ  34
 ي ذلَظ آليًة لكلِّ عبٍج مشيٍب "َنْخِدْف بيُع األرَض أو ُنْدِقْط عميِيع ِكَدًفا ِمَغ الدساِء إفَّ ف

ما ىػ الحؼ بيغ  مغ الدساء كاألرض.: فيعكما خم مغ الدساء كاألرض.: أيجييعما بيغ  
نخدف بيع األرض: نغيِّبيع فييا. كدًفا: قصًعا، جسع ِكْدفة،  أيجييع كما خمفيع؟ لعمو ِنعع هللا.

 (قػلو: )نخدْف  : القصعة مغ الدحاب أك القصغ أك نحػىسا مغ األجداـ الستخمخمة.كالكدفة
 لع يقل: )إف شئشا خدفشا أك أسقصشا(.  ا بالخدػؼ كالكدػؼ.ك)كدًفا( يحكخن

 
 " ولقج آتْيشا داوَد مشَّا َفْزبًل يا جباُؿ أوِّبي معُو والصيَخ وألشَّا لُو الحجيَج " 10سػرة سبأ  34

جىا. يا جباؿ: بياف لمفزل : يختز بو كسيحكخه مباشخة في ىحه اآلية كالتي بعفزبلً  
عي التدبيح. األكَّاب: الكثيخ الخجػع لخبو. اإلياب: الخجػع. الصيخحي : سبِّ بيالسحكػر. أكّ  : أك رجِّ

(. 4/212، كانطخ السقتزب 22/156شػر ابغ عامعو مشرػب، كالػاك كاك السعية ) مفعػؿ



1635 

 

الشار، كال يزخبو بسصخقة. لع : قيل إنو كاف يعسل بو كسا يعسل بالصيغ، ال يجخمو ألشَّا لو الحجيج
بشا معو الجباؿ لع يقل: )أكّ  (.ِلْغ لو(. لع يقل: )جعمشا الجباؿ تؤّكب معو كالصيخيقل: )كيا حجيُج 
 كألّشا لو الحجيج(.

 
ْخِد واعسُمػا ص 11سػرة سبأ  34 ْر في الدَّ الًحا إنِّي بسا تعسمػَف " أِف اعسْل سابغاٍت وقجِّ

 بريٌخ "
ْخد(. الدابغات كالتقجيكمكشَّاه مغ عسل لع يقل: )لعل التقجيخ: كقمشا لو أف اعسْل.   خ في الدَّ

ل عشو كيجخَّىا عمى : دركًعا سابغات، أؼ تغصي صاحبيا حتى تفزاعسْل: مشو. سابغات
ر دج، ندج حمقات الجركع. قاؿ : الشكال ترغْخ، أحكْع )قجر الحمقة(. الدخد : ال تكبْخ األرض. قجِّ

لحـخ ثبلثة َسْخد )ذك القعجة، شيخ ا: األسخد الكبلـَ إذا تابع بيشو. كمشو: قتادة: مأخػذ مغ قػليع
( ككاحج َفْخد )رجب(. سخد رنا فييا 18: أؼ متتابعة. كانطخ اآلية ذك الحجة، السحـخ : "كقجَّ

قيل إف داكد عميو الدبلـ أكؿ مغ ابتكخ صشع الجركع حمقات بعج أف كانت صفائح  الديخ".
ج الشاجح  بأسعار مختفعة. لع جيغميطة يرعب لبديا كيثقل حسميا. كصار يباع ىحا االبتكار الج

: "اعسمػا آؿ داكد 13يقل: )كاعسل صالًحا إني بسا تعسل بريخ(. اعسمػا: آؿ داكد. في اآلية 
 : بريخ بسا تعسمػف مغ خيخ أك شخ.شكًخا". بسا تعسمػف بريخ

 
ْصِخ وِمَغ " ولدميساَف الخيَح غجوُّىا شيٌخ وَرواُحيا شيٌخ وأَسْمشا لُو َعْيَغ القِ  12سػرة سبأ  34

 ا نػُِحْقُو ِمغ عحاِب الدعيِخ "الجغِّ َمغ يعسُل بيَغ يجيِو بإذِف ربِِّو وَمغ َيِدْغ مشيع عغ أمِخن
غجكىا شيخ كركاحيا شيخ: يفييا سميساف، خخنا لدميساَف الخيَح. : أؼ كسكلدميساَف الخيحَ  

مغ األرض. أجخػ هللا : الشحاس كاف يجخؼ كأنو عيغ ماء تتجفق صخعيغ القِ كال نفيسيا نحغ. 
الف لجاكد الحجيج. الديغ: السيل عغ االستقامة. مشيع: مغ الجغ. في اآلية لدميساف الشحاس كسا أ

". تفيج اآلية أف هللا تعالى سخخ في داكد: "كألشَّا لو". في ىحه اآلية في سميساف: "كأَسْمشا لو 10
ة تفيج االنزباط كال تفيج االستبجاد، عحاب الدعيخ: في الجنيا. ىحه اآليلدميساف الخيح كالجغ. 

   كىحا اختيار هللا لدميساف، كليذ اختيار سميساف لشفدو.
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" يعسمػَف لُو ما يذاُء ِمغ محاريَب وتساثيَل وِجفاٍف كالجػاِب وقػُُجوٍر  13سػرة سبأ  34

كػُر "راسياٍت اعَسمػا آَؿ داوَد ُشكخً   ا وقميٌل ِمغ عبادَي الذَّ
ريب قبل حجكث السداجج، فالسداجج كالسحا ةقجيس كمسة ياب، كىمحاريب: جسع محخ  

: السػضع العالي، السشدؿ السختفع، القرخ. كمحخاب البيت :عخؼ شخعي. كالسحخاب في األصل
: صػر مغ اتخح السدجج سسي صجره بو. تساثيلصجر السجمذ، أشخؼ مػضع ؼيو. كلسا 

: َجفشة، كىي كعاء الصعاـ. الجػاِب : الرحاؼ، جسع أك رخاـ، كلع تكغ محخمة. الجفاف نحاس
( إلييا الساء، جيء بيا عمى صيغة جابية، كىي الحػض، ألنيا تجبي )تجسع الجػابي، جسع

يا، كفاعل ىشا بسعشى مفعػؿ كقػلو: "عيذة راضية" اسع الفاعل كأنيا ىي التي تجبي الساء لشفد
ِقجر، كىي التي يصبخ فييا )الصشجخة(.  جسع :(. جبيت الخخاج: جسعتو. القجكر21)الحاقة 
 أماكشيا.  : ثابتات راسخات ال تدكؿ عغراسيات

 شكًخا: مفعػؿ ألجمو.. اعسمػا  شكًخا لو عمى ما خّركع بو مغ نعع: اعسمػا آؿ داكَد شكًخا
: إذا كاف الشاس ال يذكخكف هللا إال القميل مشيع فبل تعجب إذا لع ادؼ الذكػركقميل مغ عب

لذاكخ، كأقّل مشو الذكػر. الذاكخ: مغ لع يتكخر شكخه. الذكػر: ؾ. قميل مغ عبادؼ ايذكخك 
 (.  مغ تكخر شكخه. لع يقل: )الذاكخ

 : كبلىسا مسشػع مغ الرخؼ، ألنو عمى صيغة مشتيى الجسػع."محاريَب كتساثيَل" 
 

دابَُّة األرِض تأكُل " فمسَّا قَزيشا عميِو السػَت ما دلَّيع عمى مػِتِو إال  14سػرة سبأ  34
 ِمْشَدأَتُو فمسا َخخَّ تبيشِت الجغُّ أْف لػ كاُنػا يعمسػَف الغيَب ما لِبثػا في العحاِب الُسييِغ "

انطخ  عامميع معاممة العاقل،لجغ ): أؼ امات سميساُف كاقًفا. عميو: عمى سميساف. دلَّيع 
ػف(. دابة األرض: األَرضة، الدػسة. : تبيشت الجغ أف لػ كانػا يعمسأيًزا قػلو في اآلية نفديا

: كاف الجغ يعسمػف بيغ ابة األَرض، مفخد أَرضة. ِمشدأتو: عراه. العحاب الُسييغ: دكفي قخاءة
يجيو ضانيغ أنو حي كىػ ميت مغ مجة شػيمة، ما عخفػا مػتو إال بعج أف نخخت األَرضة عراه 

فإف عمى اإلنذ أف يعمسػا أف الجغ التي كاف يتػكأ عمييا في صبلتو بالسحخاب، فدقط. كبيحا 



1637 

 

ساف؟ جػابي أني ال أتجخل ا العحاب السييغ لمجغ في خجمة سميقج يقاؿ: لساذا ىح ال تعمع الغيب.
 .12راجع اآلية  بيغ هللا كرسمو، كال في الجغ ألنو مغ الغيب.

 
ِمغ رزِؽ  " لقج كاَف لدبٍإ في مدكِشيع آيٌة جشتاِف عغ يسيٍغ وشساٍؿ ُكُمػا 15سػرة سبأ  34

 ربِّكع بمجٌة شيبٌة وربّّ َغفػٌر " 
: بجؿ مغ ، كمداكشيع في قخاءة أخخػ. جشتاف: في قخاءةسبأ: مجيشة في اليسغ. مدكشيع 

كانت السخأة تسذي  قيل ليع كمػا. :كجشة عغ شساؿ. كمػا مغ رزؽ ربكع آية. جشة عغ يسيغ
مغ غيخ كمفة كال تعب.  تحت الذجخ كعمى رأسيا كعاء، فيتداقط مغ الثسخ في الػعاء ما يسمؤه

 ذباب فييا كال بعػض. قاؿ تعالى: : كخيسة التخبة، حدشة اليػاء، كثيخة الخيخات، البمجة شيبة
تعالى: "كمػا مغ  (. كمشو: الصيبات. قاؿ58البمج الصيب يخخج نباتو بإذف ربو" )األعخاؼ ك "

لع يقل: بمج (. 168كمػا مسا في األرض حبلاًل شيًبا" )البقخة (. "57شيبات ما رزقشاكع" )البقخة 
 الميع إنا ندألظ بمجة شيبة ال كباء فييا كال ببلء كال غبلء! شيب.

: الكمع الصيب، الحبلؿ الصيب، الرعيج الصيب، ة الصيب كالصيبة تكخرت في القخآفصف 
صيبة، السداكغ الصيبة، الخيح الصيبة، الكمسة الصيبة، الذجخة الصيبة، الحياة الصيبة، الحرية ال

 التحية الصيبة، البمجة الصيبة.  
 

ْلشاىع بجشَّتييع جشَّتيِغ ذواَتي أُكٍل  16سػرة سبأ  34 " فأعَخُضػا فأرسْمشا عمييع سيَل الَعِخـِ وبجَّ
 َخْسٍط وأْثٍل وشيٍء ِمغ ِسْجٍر قميٍل "

، كالعـخ صفة، أك اسع لمديل )ابغ : أؼ الديل الأعخضػا: عغ الذكخ. سيَل العِخـ  عـخ
 : السصخ الذجيج. (. الَعِخـ169/ 22عاشػر 
ل. كفي ل. جشتاف ذكاتا أكُ أكُ ة ذات ى ذات. جشّ : مثشّ جشتيغ: عمى سبيل االستيداء. ذكاتي 

: سخك. الحع شجخ ال ثسخ لو. سجرط: ُمّخ. أثل: سْ ل، بإسكاف الكاؼ، لغة أخخػ. خَ : أكْ قخاءة
لع يقل: كشيء قميل  "."شيء :التذجيج كالتزييق كالعقاب. قميل: صفة لػ ألفاظ اآلية فإنيا تفيج

 مغ سجر.
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 وا وىل ُنجازي إال الَكفػَر "   " ذلَظ جَديشاىع بسا كفخُ  17سػرة سبأ  34

: جازػ، كىسا بسعشى الجداء جديشاىع بو. الفعل األكؿ: جدػ، كالثاني : ذلظذلظ جديشاىع 
أنو بسعشى الثػاب كالعقاب. قػلو: "كىل  كاحج. كالجداء ىشا بسعشى العقاب، كإف كاف األصل

: اء، ألف الكفػر: صيغة مبالغة بسعشى" قج يفيع مشو أف الكافخ يفمت مغ الجد نجازؼ إال الكفػر
ال الكافخ كال الفاسق كال العاصي، ال يفمت مغ الجداء، ال الكفػر ك  ف أحًجاشجيج الكفخ. كالحؿيقة أ

 : كىل نجازؼ بسثل ىحاعمى قجر عسمو. كالسقرػد في اآليةبل كل مشيع محاسب حدب عسمو ك 
التفديخ السشيخ هللا إال السبالغ في كفخاف الشعع"! )كال يعاقب الجداء إال الكفػر. قاؿ الدحيمي: "

 . كقع ؼيو الذعخاكؼ أيًزا خصأ ششيع في التفديخ (. كىحا22/166
 

ْرنا فييا الديَخ  18سػرة سبأ  34 " وجعْمشا بيَشيع وبيَغ القخى التي بارْكشا فييا ُقخًى ضاىخًة وقجَّ
 مشيَغ "ِسيخوا فييا ليالَي وأياًما آ

يخ فإف الد إذا تتابعت القخػ، ككانت السدافة بيغ قخية كقخية مدافة مقجرة تقجيًخا مشاسًبا، 
: متػاصمة لساء، أك بكثخة عجدىا. قخػ ضاىخة: بالذجخ كالثسخ كافييا يكػف آمًشا. باركشا فييا

رنا : ىي ما بيغ مأرب سكغ رؤية كل مشيا مغ األخخػ. قيلمتقاربة ضاىخة لؤلعيغ ي كالذاـ. قجَّ
: 11راجع اآلية  ك متداكية مشتطسة.: جعمشا ما بيغ القخية كاألخخػ مدافة مشاسبة، أفييا الديخ

ْر في الدْخد". آمشيغ ػؼ كالجػع كالعصر. ليالي كأياًما: أؼ في الميل كالشيار. : مغ الخ"كقجِّ
 : مسشػع مغ الرخؼ ألنو عمى صيغة مشتيى الجسػع.لياليَ 

 
" فقاُلػا ربَّشا باِعْج بيَغ أسفاِرنا وضمسػا أنفَديع فجعمشاىع أحاديَث ومدَّقشاىع  19سػرة سبأ  34
ٍؽ إفَّ في ذ كلَّ   لظ آلياٍت لكلِّ صبَّاٍر شكػٍر "ُمَسدَّ

ْج. كضمسػا أنفديع: أباِعْج بيغ أسفارنا  : بيحا القػؿ.  ؼ بيغ القخية كالقخية. كفي قخاءة: َبعِّ
: أخباًرا تخكػ لمشاس. أحاديَث: مسشػع مغ الرخؼ ألنو عمى صيغة مشتيى يثجعمشاىع أحاد

ق، أك مدقشاىع حتى صاركا ككل شيء مسدؽ )راجع اآلية كل تسدي :الجسػع. مدقشاىع كل مسدؽ 
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: صبار عمى الزخَّاء شكػر صبَّار شكػر لع يقل: كمدقشاىع تسديًقا. كل: مفعػؿ مصمق. (.7
 عمى الشعساء.

 
َؽ عمييع إبميُذ ضشَُّو فاتَّبع 20سػرة سبأ  34  ػُه إال فخيًقا ِمَغ السؤمشيَغ "" ولقج صجَّ

إذ أصبت مغ  : أماصادًقا، حقق ضشو بيع. قاؿ إبميذ ضشو بيع: جعل صجَّؽ عمييع ضشو 
( ما أصبت، فالحرية أضعف كأضعف. إف أغػاىع أجابػه، كإف أضمَّيع األبػيغ )آدـ كحػاء
ة: صجَّؽ بالتذجيج، كقخأ الباقػف: صَجؽ كحسد  شَّو فاتبعػه. قخأ الكدائي كعاصعأشاعػه، فرجَّؽ ض

صجؽ عمييع  :يج. كعمى قخاءة التخؽيف، التقجيخة التذج: مفعػؿ بو عمى قخاءبالتخؽيف. ضشو
ىع القتاَؿ، كال : صَجقػ إبميذ في ضشو، أؼ ضشو: مشرػب بشدع الخافس. كقيل: ىػ مغ قػليع

: قاؿ الحدغ: اتبعػا إبميذ، كقاؿ مجاىج :(. اتبعػه2/502ححؼ في الكبلـ )الشكت لمسجاشعي 
 ع.لع يقل: فاتبعػه إال فخيًقا مشي اتبعػا ضشو.

 
" وما كاَف لُو عمييع ِمغ سمصاٍف إال لشعمَع َمغ ُيؤِمُغ باآلخخِة مسَّغ ىػ مشيا  21سػرة سبأ  34

 وربَُّظ عمى كلِّ شيٍء حؽيٌع " في شظٍّ 
ل: )مسغ ىػ (. لع يقيػر، لشطيخ عمسشا لمعباد. لع يقل: )مسغ يذظ فييا: عمع ضلشعمع 

 (.عمى كل شيء : )كربظ حؽيعفي شظ مشيا(. حؽيع: رقيب. لع يقل
 

" ُقِل اْدُعػا الحيَغ زعسُتع ِمغ دوِف هللِا ال يسِمكػَف ِمثقاَؿ َذرٍَّة في الدسػاِت  22سػرة سبأ  34
 ْخٍؾ وما لُو مشيع ِمغ ضييٍخ " وال في األرِض وما ليع فييسا ِمغ ِش 

 ، كىػ مغ بابمغ الجعاء: : األصشاـ. ادعػادكف هللا الحيغ زعستع مغقْل: يا دمحم.  
: أؼ في  تدسع كال تجيب كال تشفع. مثقاؿ: كزف. فييساالتعجيد كالدخخية، ألنيع جسادات ال

: لو: . مشيع: مغ اآللية األصشاـ. ضييخالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. الدساء كاألرض. 
ادعػىع : لو. في اآلية ححؼ تقجيخهُمعيغ. أؼ ىع ال يسمكػف شيًئا، كليدػا شخكاء ، كال أعػاًنا 

 أك اعبجكىع كلكغ اعمسػا أنيع ال يشفعػنكع بذيء في الجنيا كال في اآلخخة، بل يزخكنكع.
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" وال تشفُع الذفاعُة عشَجُه إال ِلَسغ أِذَف لُو حتى إذا ُفدَِّع عغ قمػِبيع قاُلػا  23سػرة سبأ   34

 ماذا قاَؿ ربُّكع قالػا الحقَّ وىػ العميُّ الكبيُخ " 
الحيغ قبمت الذفاعة فييع. ُفدِّع: ُكذف : قمػب الشاس نبي أك مَمظ. قمػبيع: مغ أِذَف لو 

: أغاثو. كىحا مغ باب الفدع، أزيل الفدع. َفدع: خاؼ. َفدع إليو: استغاث بو عشج الفدع. َفِدع لو
خج، كتحخَّج: إذا تباعج عغ الحخج : إذا كقع في الحب المفطيغ كاختبلؼ السعشييغ، مثل: َحِخجَ تقار 

ىع الحيغ ُفدع  : األكلى القائمػف فييا(. قالػا415، كفقو المغة لمثعالبي ص 153 احبي صالر)
 : الثانية القائمػف فييا آخخكف غيخىع.عغ قمػبيع. قالػا

خ العػدكمثمو   : أزاؿ قذخه.: قخَّد البعيخ: أزاؿ عشو القخاد، كمّخض السخيس: عالجو، كقذَّ
د يبلحع ىشا أف الفعل نفدو إ  الزع، الفتح، الكدخ... إلخ(، أك أك ُغيِّخ ؼيو الذكل )ذا ُشجِّ

ُغيِّخ ؼيو حخؼ الجخ الحؼ يتعجػ بو، فإف معشاه يتغيخ إلى الشؿيس أك الزج، مغ الفدع إلى 
 كذف الفدع، كىكحا.

أك ألف الدمب،  : ىسدة الدمببية أساليب أخخػ لمغخض نفدو، كىيىشاؾ في المغة العخ  
: جل: افتقخ، أتخب: استغشى، أك زاؿ عشو الفقخ. قدط: جار، أقدطأك اإلزالة. يقاؿ: تخب الخ 

 : أزاؿ صخاخو.أزاؿ الجػر، عجؿ. أعجسو: أزاؿ عجستو. أشكاه: أزاؿ شكايتو. أصخخو
، كىػ Suffixكالمػاحق  Prefixكىحا يقابل ما يعخؼ في اإلنكميدية كالفخندية بالبػادغ   

عالع الساؿ  معشاىا إلى السعشى السزاد. ففي ما يػضع في أكؿ الكمسة أك في آخخىا لتغييخ
)إلغاء  Disintermediation: )كساشة(، كعكديا Intermediation: كالسرارؼ يقاؿ مثبلً 

 (، كىكحا.)يكخه Dislike(، )يحب Like: كفي االستعساؿ المغػؼ العاـ يقاؿ(. الػساشة
قجر. الحع في لسػصػؼ م: صفة ، أؼ قالػا القػَؿ الحق، أؼ الحق: بالشربقالػا الحقَّ  

" قْل. ككثيخ مغ اآليات بجأت بقػلو: "ُقْل" أك "قالػا" أك "يقػلػف : قاؿ، قالػا، الدػرة تكخار الفعل
 كىكحا.
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لعمى ىًجى أو  " ُقْل َمغ َيخزُقكع ِمَغ الدسػاِت واألرِض ُقِل هللُا وإنَّا أو إيَّاكع 24سػرة سبأ  34
 في ضبلٍؿ ُمبيٍغ "

: أمخه (. ُقْل ... ُقلْ لع يقل: )قالػا هللاقْل: يا مجسج. الدسػات: بالجسع. األرض: بالسفخد.  
: كإنا لعمى ىجػ، كإنكع بػا، فيػ يدأؿ كىػ يجيب. السقرػدبالدؤاؿ كأمخه بالجػاب، قبل أف يجي

لكع.  لفي ضبلؿ مبيغ. فالجسمة مختبة، األكؿ لؤلكؿ، كالثاني لمثاني، أؼ اليجػ لشا، كالزبلؿ
ك أنتع لعمى كإنا نحغ أ(. لع يقل: )466يحا مغ باب المف كالشذخ السختب )فتح الخحسغ ص ف

 (.ىجػ أك في ضبلؿ مبيغ
 

 : إنا لعمى ىجػ أك في ضبلؿ مبيغ، كإنكع لعمى ىجػ أكىحا ىػ الباشغ، كلكغ الطاىخ 
 ( لعمى ىجػ أك ضبلؿ مبيغ.غمغ الفخيقيفي ضبلؿ مبيغ. أؼ إف كبًل مشا )

: أخدػ هللا الكاذب مشي كمشظ، كأنت مػقغ أنو الكاذب، كلػال ذلظ ما صغت كقػلظ 
 الجسمة عمى ىحه الذاكمة.

باب التمصف : إف أحجنا لكاذب، كأنت تخيج تػبيخو بمفع غيخ مكذػؼ. كىحا مغ أك قػلظ 
، كالشكت 2/362اء ، كانطخ معاني القخآف لمفخّ 2/313البخىاف مع الخرع كاستجراجو )

(. قاؿ مجاىج: كقػؿ 293(، كمغ باب تجاىل العارؼ )نياية اإليجاز ص 2/502شعي لمسجا
: إف أحجنا لكاذب، دفًعا لمكحب عغ نفدو كإضافتو إلى الخرع، كإف أحجنا لرادؽ، القائل

 لعل التقجيخ: لعمى ىجػ مبيغ. إضافة لمرجؽ إلى نفدو كدفًعا لو عغ خرسو.
 

 ْمشا وال ُندأؿ عسَّا َتعسمػَف "سَّا أجخ " ُقْل ال ُتدألػَف ع 25سػرة سبأ  34
َسسَّى فعمو جخًما، كسا يدعسػف )يخاشبيع بمغتيع(، ىحا أكثخ تمصًفا كاستجراًجا، حيث  

 (. 8/548كَسسَّى فعميع عسبًل )أبػ حياف 
: ال ُتدألػف عسا عسمشا، كال ُندأؿ عسا تجخمػف. كلكْغ قَمبو، تمصفػًا معيع األصل 

 القبػؿ.  كاستجراًجا ليع إلى
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: ربسا خاشبيع بمغتيع، كحدب معتقجاتيع، تخمًرا مشيع، كإشعاًرا ليع بأنو كاثق مغ أقػؿ 
 نفدو، كال يبالي بأقػاليع كمعتقجاتيع، وهللا أعمع.

 
 بالحقِّ وىػ الفتَّاُح العميُع "" ُقْل َيجسُع بيَششا ربُّشا ثع يفتُح بيَششا  26سػرة سبأ 34

: العميع بسا يخفػف، أك العميع الفتاح: القاضي. العميع يفرل، يحكع، يقزي.: يفتح 
 بخمقو. فاآلية تيجيج مبصغ ليع.

 
 كبّل بْل ىػ العديُد الحكيُع "  " ُقْل أُروني الحيَغ ألحقُتع بِو شخكاءَ  27سػرة سبأ  34

( مغ التشػيغ )الرخؼ: مسشػع ألحقتسػىع باهلل شخكاَء. شخكاءَ  : قْل أركني الحيغالتقجيخ 
: ألحقتسػىع بو شخكاَء كزعستع أف كبًل السع السسجكد عمى كزف ُفعبلء. كأف التقجيخحاقو باإلل

 مشيع عديد حكيع، كبل بل هللا كحجه ىػ العديد الحكيع.
 

 مسػَف "" وما أرسْمشاَؾ إال كافًة لمشاِس َبذيًخا وَنحيًخا ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال يع 28سػرة سبأ  34
، كالياء لمسبالغة. لذخّ كافة. كقج تكػف بسعشى أنو يكّف الشاس عغ ا: لمشاس كافة لمشاس 

 أكثخ الشاس ال يعمسػف: ىحا شأف األكثخية. : ذلظ.ال يعمسػف 
 

 ىحا الػعُج إْف كشُتع صادقيَغ " " ويقػلػَف متى 29سػرة سبأ 34
: بالبعث كالعحاب. كفي ىحا الدؤاؿ تكحيب كاستيداء يقػلػف: أؼ الكافخكف. الػعج 

 بالخسػؿ كالسؤمشيغ.
 

 وَف عشُو ساعًة وال َتدتقجمػَف "" ُقْل لكع ميعاُد يػـٍ ال َتدتأِخخ  30سػرة سبأ  34
: قصعة قريخة مغ الدماف، كالداعة عشج أىل الفمظ زمغ مخرػص، أؼ ليا معشى ساعة 

زمشي اصصبلحي. عاممتو مداكعة أك مذاىخة أك معاكمة، أؼ عمى أساس الداعة أك الذيخ أك 
ؼ كلػ : ال تصمبػف التأخيخ، كال تدتصيعػف، أدتأخخكف: ال تتأخخكف. كقج يكػف السعشىالعاـ. ت
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: ال تصمبػف التقجيع أك التعجيل، كال شمبتع ال تجابػف. تدتقجمػف: تتقجمػف. كقج يكػف السعشى
خة، : قج يكػف في الجنيا كقج يكػف في اآلخشمبتسػه ال أحج يدتجيب لكع. يـػ تسكشػف مشو، كإذا

أك كمييسا. معشى اآلية ال تدتعجمػا العحاب، فإنو قادـ، كمػعجه ال يتحجد بشاًء عمى شمبكع، فيػ 
ة ال تدتأخخكف عشيا كال تدتقجمػف(. لكع ميعاد ساعج هللا ال يعجل كال يؤجل. لع يقل: )معمـػ عش

 (. ػـ ال تدتأخخكف عشو كال تدتقجمػف لكع ميعاد ي: )لع يقل
 

وقاَؿ الحيَغ كفُخوا لغ ُنؤمَغ بيحا القخآِف وال بالحي بيَغ يجيِو ولػ تخى إِذ "  31سػرة سبأ  34
الطالسػَف مػقػفػَف عشَج ربِّيع َيخجُع بعُزيع إلى بعٍس القػَؿ يقػُؿ الحيغ اسُتزِعفػا لمحيَغ 

 خوا لػال أنتع لكشَّا مؤمشيَغ " استكبَ 
جػاب  غ العحاب السػعػد ؼيو.م: مغ الكتب، أك لع يقل: )كلػ تخاىع(. الحؼ بيغ يجيو 

الطالسػف: الكافخكف. يخجع ىشا متعٍج، مثل: ُيخجع. القػَؿ: مفعػؿ بو. قاؿ تعالى:  )لػ( مححكؼ.
: "فمسا رجعػا إلى (، بسعشى: أعادؾ. كقاؿ أيًزا83"فإف رجعظ هللا إلى شائفة مشيع" )التػبة 

(، أؼ: يعػدكف. فالفعل 168ؼ )األعخا "(، بسعشى: عادكا. "لعميع يخجعػف 65أبييع" )يػسف 
يخجع بعزيع إلى بعس القػؿ:  ( ال يتعجػ.تعجًيا كقج يكػف قاصًخا )الزًما( قج يكػف م)رجع

 . ، يخّد بعزيع عمى بعسيتقاكلػف، يتبادلػف القػؿ
: مػجػدكف. لع يقل: )لػالكع مشفرل مبتجأ، كخبخه مححكؼ تقجيخه: أنتع ضسيخ لػال أنتع 

، كأبػ )البغػؼ  لكشا مؤمشيغ صجدتسػنا عغ اليجػالتقجيخ: لػال أنتع  قج يكػف  (.لكشا مؤمشيغ
 .33انطخ اآلية التالية، كاآلية  .(حياف

( في الجنيا، )الزعفاء ( عمى الرغارع في اآلية مقجار تأثيخ الكبار )األقػياءيبلح 
 كمقجار ألسيع كتحدخىع عمى ذلظ في اآلخخة.

 
 استكَبخوا لمحيَغ اسُتزِعفػا أنحُغ َصجْدناكع عِغ الُيجى بعَج إذ " قاَؿ الحيغَ  32سػرة سبأ 34

 جاَءكع بْل كشُتع ُمجخميَغ "   
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يتبخأ الكبخاء مغ الزعفاء،  ،في ىحا السذيج مغ السشاضخة بيغ الكبخاء كالزعفاء 
. بعج ، أك أنتع السجخمػف ال نحغفػنيع بأنيع مجخمػف. كلعل السعشى: كشتع مجخميغ مثمشاكير

 : لع نرجكع بل كشتع مجخميغ.: بعج أف. بل: التقجيخإذ
 

" وقاَؿ الحيَغ اسُتزِعفػا لمحيَغ استكَبخوا بْل َمكُخ الميِل والشياِر إذ تأمخوَنشا  33سػرة سبأ  34
وا الشجامَة لسَّا رأوا العحاَب وجعْمشا األغبلَؿ في أعشاِؽ الحيَغ  أْف نكفَخ باهلِل ونجعَل لُو أنجاًدا وأسخُّ

 َدوَف إال ما كاُنػا َيعسمػَف "كفُخوا ىل ُيجْ 
نا عغ اليجػ  (. ىكحا في مكخ الميل كالشيار: مكخكع في الميل كالشيار )ىػ الحؼ صجَّ

ـ الشيار، كؾياـ الميل. : صيافتزاؼ األحجاث إلى الدماف، ؼيقاؿالعخبية ُيتدع في الكبلـ 
كالشيار  : ليل قائع، كنيار صائع. كالميلكيقػلػف شيار، كالؿياـ في الميل. : الرياـ في الكالسعشى

(. قاؿ األخفر: 504، كالشكت لمسجاشعي 2/363ّخاء معاني القخآف لمفال يقػماف كال يرػماف )
: بأساليب مختمفة كمتشػعة، مباشخة (. تأمخكنشا2/445كىحا مغ سعة العخبية )معاني القخآف 

، كىػ قبيح ألنو درة )خغيب كالتخىيب، بالعرا كالجكغيخ مباشخة، بالت حدب التعبيخ الغخبي اليـػ
أف نكفخ باهلل  تأمخكنشاتسج مغ معاممة الحسار أك الحيػاف(، تزغصػف عميشا. تأمل قػلو: "مد

جيسة. أنجاًدا: جسع ِنّج: ِمثل، نطيخ، شخيظ. "، أؼ ضغػط الكفار عمى الشاس قكنجعل لو أنجاًدا
 : الِسثل السخالف السشاكغ.كالسقرػد

كا: أخَفػا، أؼ الفخيقاف. لع يقل: )كجعمشا األغبلؿ في أعشاقيعأسَ   (. ىل يجدكف إال ما خُّ
: كغ أف يكػف ضالًسا أبًجا. يعسمػف : أؼ إف هللا عادؿ، أك محدغ، كلكشو ال يسكانػا يعسمػف 

 يعسمػنو. يفيع مغ آخخ اآلية أف الجداء مغ جشذ العسل كعمى قجر العسل.
 

ا بسا أْرِسْمُتع بِو كافخوَف ْمشا في قخيٍة ِمغ نحيٍخ إال قاَؿ ُمتخفػىا إنَّ " وما أرس 34سػرة سبأ  34
" 

: جبابختيا، أك أثخياؤىا، أك ذكك الشعع كالبصخ. فالستخفػف أكثخ مقاكمة لمجعػة مغ متخفػىا 
: يجسع عمى  عمى معشى الشحيخ بالجسع. نحيخ(، حسبلً رسمتَ لفقخاء. قاؿ: "أرسمتع"، كلع يقل: )أُ ا
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لشحيخ يصمق عمى اإلنداف (. كا56ُنحر. قاؿ تعالى: "ىحا نحيخ مغ الشُّحر األكلى" )الشجع 
(. الشحيخ: 101ذ يػن)الخسػؿ(، كيصمق عمى الذيء. قاؿ تعالى: "كما تغشي اآليات كالشُّحر" )

ػؿ، أك القخآف، أك الذيب. لع يقل: : الخس(، أؼ37فاشخ الذيب. قاؿ تعالى: "كجاءكع الشحيخ" )
 قاؿ متخفػىا: أؼ لمخسل السشِحريغ. (.نا كافخكف بسا أرسمتع بو)إ
 

 وأوالًدا وما نحُغ بسعحَّبيَغ " " وقالػا نحُغ أكثُخ أمػاالً  35سػرة سبأ 34
: يتفاخخكف باألمػاؿ كاألكالد، كربسا اًل كأكالًدا: أؼ كقاؿ متخفػىا. نحغ أكثخ أمػاكقالػا 

: إنكار ليػـ (. كما نحغ بسعحبيغ37نطخ اآلية ػف ذلظ عبلمة رضا مغ هللا عشيع )ايحدب
 الحداب كالجداء. 

 
لكغَّ أكثَخ الشاِس ال يعمسػَف " قْل إفَّ ربِّي َيْبُدط الخزَؽ لَسغ يذاُء وَيقْػِجُر و  36سػرة سبأ  34

" 
يذاء كيقجر لسغ يذاء. أك  : يبدط الخزؽ لسغط: يػسع. يقجر: يزيق. السعشىيبد 
السكخ، كالتقتيخ  . كقج يكػف البدط مغ باب39كيقجر لو تارة. انطخ اآلية : يبدط لو تارة السعشى

 (. في اآلية تخػيف ليع مغ تزييق الخزؽ. مغ باب الشطخ )الخعاية، الخيخ
 

" وما أمػالػُكع وال أوالُدكع بالتي تقخِّبكع عشَجنا ُزلفَػى إال َمغ آمَغ وعِسَل  37سػرة سبأ  34
 ِسمػا وىع في الغُخفاِت آمشػَف "الزعِف بسا عصالًحا فأولئَظ ليع َجداُء 

عػؿ مصمق : مفزلفى: تقخيًبا، أؼ: تقخبكع تقخيًبا. يقاؿ: زلفى كزلفة، قخبى كقخبة. زلفى 
: إف أجخىع إؼ إف حدشاتيع تزاعف. كقاؿ آخخكف : بعزيع: قاؿ عمى السعشى. جداء الزعف

ة الصػياف، فالغشي يحتاج إلى مطشّ  مزاعف، ألنيع أغشياء أتؿياء، كىػ األرجح. ذلظ أف الغشى
 : مغ الشار. خفات: الجشات، غخفات الجشة. آمشػف جل االلتداـ بصاعة هللا. الغُ جيج أكبخ مغ أ

: كما بالحيغ يقخبػنكع(. التقجيخالتي تقخبكع"، كلع يقل: )كما أمػالكع كال أكالدكع بقاؿ: " 
(. لع يقل: 2/989، كما أكالدكع بالحيغ يقخبػنكع )معاني القخآف لمشحاس أمػالكع بالتي تقخبكع
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إال مغ آمغ: لكْغ مغ  (.مػاليع كال أكالدىع بالتي تقخبيعكما أ)كىع آمشػف في الغخفات(. لع يقل: )
 آمغ.

 
 أولئَظ في العحاِب ُمْحَزخوَف " " والحيَغ َيْدَعػَف في آياِتشا ُمَعاجِػديغَ  38سػرة سبأ  34

ا كيفمتػف مغ عقابشا. أك : معاجديغ لشا، يطشػف أنيع يعجدكنشا كيفػتػنشمعاجديغ 
قػف إلى جيشع، أك خالجكف. لع يقل: )أكلئظ محزخكف في : مداخكف معاجديغ: معانجيغ. محَز 

 لع يقل: )إلى العحاب محزخكف(.(. العحاب
 

عباِدِه وَيْقِجر لُو وما أنفقُتع ِمغ " ُقْل إفَّ ربِّي َيْبُدط الخزَؽ لَسغ يذاُء ِمغ  39سػرة سبأ  34
 ػ ُيخِمفُو وىػ خيُخ الخازقيَغ "شيٍء في
كما أنفقتع مغ : يبدط الخزؽ لو تارة كيقجر لو تارة. يبدط: يػسع. يقجر: يزيق. السعشى 

 شيء: مغ ىحا الخزؽ.
إف ربي : أؼ فيخمفو في السذخكيغ، كىحه اآلية في السؤمشيغ. فيػ 36. لعل اآلية 36قارف اآلية 

يخمفو. فاإلنفاؽ يعػد بالخيخ عمى السشفق إذا أحدغ اإلنفاؽ. كسا يعػد بالخيخ عمى السجتسع، 
كتتزاعف خيخات ىحا اإلنفاؽ لتعػد في نياية السصاؼ عمى الجسيع. كلعل ىحه اآلية تذكل 

 أساًسا لشطخية الُسزاِعف في اإلنفاؽ السعخكفة في عمع االقتراد.
 

 اكع كاُنػا َيعُبجوَف "        يحُذخىع جسيًعا ثع يقػُؿ لمسبلئكِة أىؤالِء إيَّ  " ويػـَ  40سػرة سبأ  34
(. الخصاب كالسبلئكة الحيغ عبجىع السذخكػف  أؼ يجسع السذخكيغيحذخىع: يجسعيع ) 

 لمسبلئكة كالتقخيع لمكفار. كالخصاب خخج مخخج االستفياـ كالسقرػد ىػ تقخيخ السبلئكة كتقخيع
كيـػ نحذخىع جسيًعا ثع ىع جسيًعا ثع نقػؿ. كفي مػضع آخخ: ": كيػـ نحذخ الكفار. كفي قخاءة
(. لع يقل: )أىؤالء كانػا 22ا أيغ شخكاؤكع الحيغ كشتع تدعسػف" )األنعاـ نقػؿ لمحيغ أشخكػ 

ع مغ ( كرعاية الفاصمة، أؼ يعبجكنكيعبجكنكع(. قجـ السفعػؿ بو: "إياكع" لبلىتساـ )زيادة استشكار
 دكني.  
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الِجغَّ أكثُخىع بيع  " قاُلػا ُسبحاَنَظ أنَت وليُّشا ِمغ دوِنيع بْل كاُنػا َيْعُبجوفَ  41سػرة سبأ  34

 مؤمشػَف "
: نعبجؾ كحجؾ مغ أنت ربشا، أنت معبػدنا. مغ دكنيع: قالػا: أؼ السبلئكة. أنت كليشا 

ادتيع لشا، بل ىع يعبجكف الجغ، دكف أف نذخكيع في عبادتظ. كىع ال يعبجكنشا كال نخضى بعب
" يفيج أف دتشا كأمخكىع فأشاعػىع. كأف قػلو: "أكثخىع بيع مؤمشػف ألنيع ىع الحيغ زيشػا ليع عبا

الباقػف يعبجكف السبلئكة. لع يقل: )أكثخىع مؤمشػف بيع(. أكثخىع كانػا يعبجكف الجغ ال كميع، ك 
كثخىع كالسقرػد ىػ جسيعيع )تفديخ ىػ أ : أكثخىع: أؼ جسيعيع، فالطاىخقاؿ بعس العمساء

 أكثخىع: جسمة تفديخية. (.3/363الساكردؼ 
 

" فاليػـَ ال َيسمُظ بعُزكع لبعٍس نفًعا وال َضًخا ونقػُؿ لمحيَغ ضَمسػا ُذوقػا  42سػرة سبأ  34
بػَف "عحاَب الش  اِر التي كشُتع بيا ُتكحِّ
غ كال العابجكف السعبػدكف لمعابجي: ال يسمظ يـػ الجداء. ال يسمظ بعزكع لبعس :اليـػ 

كفخكا. ال يسكغ أف يكػف التقجيخ: )كنقػؿ لمحيغ ضمسػا مشكع(، ألنيع جسيًعا . ضمسػا: لمسعبػديغ
 (.قػؿ لكع(. لع يقل: )التي كشتع تكحبػف بيانضالسػف. التقجيخ: )

 
كع عسا  " وإذا ُتْتَمى عمييع آياُتشا بيشاٍت قاُلػا ما ىحا إال رجلٌ  43سػرة سبأ  34 يخيُج أْف َيُرجَّ

َءىع إْف ىحا إال كاَف يعبُج آباؤكع وقاُلػا ما ىحا إال إفٌظ ُمفتًخى وقاَؿ الحيَغ كفُخوا لمحقِّ لسَّا جا
 سحٌخ ُمبيٌغ " 

: االفتخاء: ما ىحا القخآف إال كحب مختمق. قرػد دمحم. ما ىحا إال إفظ مفتخػ : السرجل 
خالفة ما في الػاقع مصمقػًا. قاؿ: عشج مغ يخػ أف الكحب م أؾبح الكحب، أك ىػ الكحب مع التعسج
أضيخ ما كاف مزسًخا مختيغ. الحق: ىشا القخآف. قػلو:  (،"كقاؿ الحيغ كفخكا"، كلع يقل: )كقالػا

" يفيج ميل الشاس إلى تقميج اآلباء، كسا يفيج رسػخ يج أف يرجكع عسا كاف يعبج آباؤكعيخ "
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غييخ، حتى مغ الباشل إلى الحق. كتفيج اآلية أف الكفار يتيسػف األعخاؼ كالتقاليج، كصعػبة الت
 القخآف بأنو كحب كسحخ. 

 أقػاليع:
 ما ىحا إال رجل يخيج أف يرجكع عسا كاف يعبج آباؤكع! -
 ما ىحا إال إفظ مفتخػ! -
 إْف ىحا إال سحخ مبيغ! -
 

 ِمغ نحيٍخ " " وما آتيشاىع ِمغ كتٍب َيجُرسػنيا وما أرسمشا إلييع قبمظَ  44سػرة سبأ  34
: كما آتيشاىع مغ كتاب قبل القخآف، كما أرسمشا إلييع مغ نبي قبل دمحم. فعمى أؼ شيء أؼ 

 (.ِمغ قبمظيبظ؟ الحع قػلو في اآلية التالية: "ككحب الحيغ مغ قبميع". لع يقل: )يدتشجكف في تكح
 

بػا ُرُسمي فكيَف آتيشاىع فكحَّ " وكحََّب الحيَغ ِمغ َقبِميع وما بمغػا ِمعذار ما  45سػرة سبأ  34
 كاَف نكيِخ "

، أك 1/100( ، أك عذخ العذخ )عذيخ1/10ع يقل: )الحيغ قبميع(. ِمعذار: ُعذخ ل 
ؽ يجؿ عمى السبالغة في التقميل . كلعل األخيخ ىػ السخاد، ألف الديا1/1000عذخ العذيخ 

 : (. كما بمغػا معذار ما آتيشاىع364/ 3)تفديخ الساكردؼ 
بمغ ىؤالء معذار ما آتيشا أكلئظ، كما بمغ كفار قخير معذار ما بمغ الكفار قبميع مغ كما  -

 القػة كالساؿ.
ف كالحجة كالبخىاف. قاؿ ابغ كما بمغ ما أعصاه هللا َمغ قبميع معذار ما أعصاىع مغ البيا -

 أمتو، كال كتاب أبيغ مغ كتابو. : فميذ أمة أعمع مغعباس
 أمخكا بو. كما بمغػا في العسل معذار ما -

: (.  نكيخِ 3/363تذحح الحىغ، كىشاؾ أقػاؿ أخخػ )تفديخ الساكردؼ  ىحه األقػاؿ أقػاؿ دؾيقة
 نكيخؼ.   
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" مع العجكؿ عغ الػاك "كحب: ب الحيغ مغ قبميع... فكحبػا رسمي". كخر الفعلككحقاؿ: " 
قبميع... كحبػا حب الحيغ مغ ككتكخار شػؿ الكبلـ الفاصل. لع يقل: )إلى الفاء. كسبب ال

 : فانطخكا كيف كاف نكيخؼ. ذلظ فكحبػا رسمي. فكيف كاف نكيخ : كمعالتقجيخ(. كأف رسمي
 

" ُقْل إنَّسا أِعُطكع بػاحجٍة أْف تقػُمػا هلِل َمثشَػى وفػُخاَدى ثع تتفكَّخوا ما  46سػرة سبأ  34
 " ٌخ لكع بيَغ يَجي عحاٍب شجيٍج براحِبكع ِمغ ِجشٍَّة إْف ىػ إال نحي

عغ  : ليذ بسعشى الؿياـ خبلؼ القعػد، بل ىػ الؿياـ لمبحثتقػمػا : خرمة كاحجة.كاحجة 
(. مثشى: اثشيغ اثشيغ. 127الشداء كأف تقػمػا لميتامى بالقدط" ): "الحق لػجو هللا، كقػلو تعالى

: مفكًخا في نفدو كمتشاضًخا مع فخادػ: فخًدا فخًدا. قاؿ الدجؼ: جساعة كفخادػ. كقاؿ ابغ قتيبة
: االجتساع يذػش الخػاشخ كيعسي يو كمذاكًرا لغيخه. قاؿ الدمخذخؼ : مشفخًدا بخأكقيلغيخه. 

ثخ االعتداؼ كيثػر عجاج ة كيخمط القػؿ، كيقل ؼيو اإلنراؼ كيكالبرائخ كيسشع مغ الخكيّ 
ل لمتفكخ مغ العجد كىحا العجد السخترخ أفز (. كقاؿ ابغ عاشػر:2/208الكذاؼ التعرب )

ؼ الكبيخ، كأبعج عغ التذػير. فإف الجساىيخ إذا اجتسعت لع يخُل مجتسعيع مغ ذؼ ىػػ أك ذ
: ة(. تتفكخكا ما براحبكع مغ جشّ 22/233شبية أك ذؼ مكخ أك ذؼ انتفاع )تفديخ ابغ عاشػر 

 : جشػف. ةة. جشّ عمسػا أف ما براحبكع مغ جشّ تتفكخكا لترمػا أك لت
عصف بياف كىػ بسعشى البجؿ. "، أك حل بجؿ مغ "كاحجة" في مقػمػا جسمة: "أف ت 

لع يقل: نحيخ لكع  " في محل نرب مفعػؿ بو لفعل مححكؼ.ةكجسمة: "ما براحبكع مغ جشّ 
 بعحاب شجيج.

 
" ُقْل ما سألُتكع ِمغ أجٍخ فيػ لكع إْف أجخَي إال عمى هللِا وىػ عمى كلِّ  47سػرة سبأ  34

 شيٍء شييٌج "
: أؼ ما كاف لي مغ أجخ عميكع فخحكه، أك إف كشت سألتكع أجًخا فبل تعصػنيو، فيػ لكع 
بأف ليذ بي جشػف : (. شييج22/236شتع أعصيتسػني شيًئا فاستخّدكه )تفديخ ابغ عاشػر كإف ك
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)اآلية الدابقة(، أك بأني لكع نحيخ )اآلية الدابقة( . لع يقل: )كىػ شييج عمى كل شيء(. ما 
 أف يتأممػا ؼيو كثيًخا. سذايخػؿ األنبياء جسيًعا. كعمى ال: ىحا قأجخ سألتكع مغ

 
 ـُ الُغيػِب " ِحُؼ بالحقِّ َعبلّ " ُقْل إفَّ ربِّي َيق 48سػرة سبأ  34

(. 18ياء األنبمى الباشل فيجَمُغو فإذا ىػ زاىق" )بل نقحُؼ بالحق عكفي مػضع آخخ: " 
ة دامغة: تبمغ امغة: تكدخ دماغ مخالفيا. شجّ في دماغو، يقزي عميو. حجة د : يريبويجمغو

ا الخفع كالشرب. : يجػز فييـ: الخمي مغ بعج. عبلّ الجماغ. يقحؼ: يخمي، يمقي. أصل القحؼ
 : فالخفع مغ كجييغ

يقحؼ : ضسيًخا تقجيخه ""يقحؼ :" ألف في"يقحؼ :يكػف بجاًل مغ السزسخ في : أفأحجىسا -
 ـُ الغيػب.ىػ عبلّ 

 ـ الغيػب.: ىػ عبلّ يكػف خبخ مبتجأ مححكؼ، كأنو قاؿ : أفالثاني -
 

 :كالشرب مغ كجييغ أيًزا
: قل إف ربي عبلـَ الغيػب يقحؼ "ربي"، كأنو قاؿ :: أف يكػف نعًتا مشرػًبا لػأحجىسا -

 بالحق. 
ت: أعشي عبلـَ الغيػب )الشكت لمسجاشعي : أف يكػف نرًبا عمى السجح، كأنظ قمالثاني -

2/504.) 
: عمع عشاه الرحيح إال إذا اكتسل العمعاآلية أنو ال يسكغ الػصػؿ إلى الحق بسيفيع مغ   

الذيػد كعمع الغيب. كبسا أف الغيب ال يعمسو أحج إال هللا، فإف الحق إذا جاء مغ هللا ال يسكغ 
 أف يعارض بو حق آخخ مغ غيخه.

 
 "  " ُقْل جاَء الحقُّ وما ُيبِجُئ الباشُل وما ُيعيُج  49سػرة سبأ  34

 :ما ُيبجغ كما يعيج: فييا أقػاؿ 
 ال َيخمق كال َيبعث. -
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 ال ُيحيي كال ُيسيت. -
 (.3/365يثبت إذا بجا كال يعػد إذا زاؿ )تفديخ الساكردؼ ال  -

: الثابت. كقج يكػف الباشل بسعشى خ. الباشل: الدائل. الحقـ كال يؤخّ كربسا يكػف السعشى: ال يقجّ 
حق يبجغ كيعيج، بخبلؼ الباشل. ما: استفيامية أك ناؼية الالعجـ، ال شيء. يفيع مغ اآلية أف 

 (.2/990)معاني القخآف لمشحاس 
 

" ُقْل إْف ضممُت فإنَّسا أِضلُّ عمى نفِدي وإِف اىتجيُت ؼِبسا ُيػِحي إليَّ ربِّي  50سػرة سبأ  34
 ٌع قخيٌب "إنَُّو سسي
لزبلؿ : إنسا يقع إثع ايجاية إلى ربو. إنسا أضل عمى نفدندب الزبلؿ إلى نفدو، كالي 

: أضل مغ دؤكلية الزبلؿ عمى نفدي، أك يكػف : إنسا تقع معمى نفدي. كقج يكػف السعشى
سسيع: لسا أقػلو.  قخيب:  نفدي، بدبب مغ نفدي، بدبب مشي. الزبلؿ مشي كاليجاية مغ ربي.

 ال يخفى عميو شيء. مغ كل متكمع.
 

 فػَت وُأِخحوا ِمغ مكاٍف قخيٍب "" ولػ َتخى إذ َفِدعػا فبل  51سػرة سبأ  34
: فبل ميخب أك يػـ البأس في الجنيا. فبل فػت: يـػ الؿيامة، لع يقل: )كلػ تخاىع(. فدعػا 

: أرض السحذخ، أؼ ب، أك ال نجاة مغ السػت. فبل فػت: فبل فػت ليع. مكاف قخيبمغ الحدا
: مغ جيشع. مغ مكاف قخيبأقجاميع في الجنيا. أخحكا مغ أرض السحذخ إلى الشار، أك مغ تحت 

(. قاؿ: "فدعػا"، كلع يقل: 2/990: حيث كانػا فيع مغ هللا قخيب )معاني القخآف لمشحاس كقيل
(، أؼ استعسل الساضي بجؿ السزارع أك )يفدعػف(، كقاؿ: "كأخحكا"، كلع يقل: )كيؤخحكف 

 السدتقبل لتأكيج الػقػع.
 

 ُع التشاوُش ِمغ مكاٍف بعيٍج "لي" وقاُلػا آمشَّا بِو وأنَّى  52سػرة سبأ  34
مغ  : دنا بعزيعأك بالبعث، أك بالخسػؿ. التشاكش: التشاكؿ. تشاكش القـػ : باهلل،آمشا بو 

: يقبل اإليساف في الجنيا، بعس، كلع يمتحع القتاؿ. كقيل: التشاكش: التػبة، أك الخجعة. السعشى
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بعيج: مغ اآلخخة إلى الجنيا. قػلو: "كأنى ػلو فييا أمخ بعيج. مغ مكاف كال يقبل في اآلخخة، كقب
ليع التشاكش" ؼيو غسػض. راجع اآلية الدابقة: "مغ مكاف قخيب"، كقارف ىحه اآلية: "مغ مكاف 

 ". بعيج
 

 ٍف بعيٍج " " وقج َكفخوا بِو ِمغ َقْبُل وَيقِحفػَف بالغيِب ِمغ مكا 53سػرة سبأ  34
نيا. : في الجا بو"، في اآلية الدابقة(. مغ قبلبو: الياء ىشا مثل الياء ىشاؾ )"آمشكفخكا  

كال جشة كال نار.  : ال بعثيخجسػف بالطغ كيقػلػف في الجنيا :يقحفػف بالغيب مغ مكاف بعيج
 ".: "إف ربي يقحؼ بالحق48قارف اآلية 

كاآلية  52آلية : اذكخىا مختيغ في آيتيغ متتاليتيغ : نفذ الفاصمة كردمغ مكاف بعيج 
 ". : "مغ مكاف قخيب51ة . كفي اآلي53
 

إنَّيع كاُنػا في  " وِحْيَل بيَشيع وبيَغ ما َيذتيػَف كسا ُفِعَل بأشياِعيع ِمغ َقْبلُ  54سػرة سبأ  34
 شظٍّ ُمخيٍب "

: أشباىيع في الكفخ ف. أشياعيعحيل بيشيع كبيغ ما يذتيػف مغ اإليساف كدخػؿ الجشا 
: مغ الحداب كالجداء. الذظ األمع الدابقة. شايعو عمى الكفخ: تابعو عميو. شظ مخيب مغ

بأنو مخيب مغ باب التأكيج، كقػلظ: عجب عجيب، أك كالخيب بسعشى كاحج، ككصف الذظ 
 (. عجب عجاب. لع يقل: )بأشياعيع قبل

*** 
 

 / سػرة فاشخ   35
" الحسُج هلِل فاشِخ الدسػاِت واألرِض جاعِل السبلئكِة ُرُسبًل أولي أجشحٍة  1سػرة فاشخ  35

 َمثَشى وُثبلَث وُرباَع َيديُج في الخمِق ما يذاُء إفَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "  
: بالسفخد، اؿ سبق. الدسػات: بالجسع. األرض: مبجع، مختخع، خالق مغ غيخ مثفاشخ 

ياء، أك إلى العباد رحسة أك نقسة. مثشى كثبلث : إلى األنبالقخآف. رسبلً كلع تخد مجسػعة في 
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: ما تكخر ع أربعة. السثشى كالثبلث كالخباع: بعزيع لو جشاحاف، كبعزيع ثبلثة، كبعزيكرباع
مجخكرة.  "أجشحة" :: صفة لػ(. مثشى3/368ؼيو االثشاف كالثبلثة كاألربعة )تفديخ الساكردؼ 

: مغ شػؿ قامة، كاعتجاؿ صػرة، كحرافة عقل، . يديج في الخمق ما يذاءجخكرة: صفة مثبلث
كما أشبو ذلظ مسا ال يحيط بو كصف. ىحا قػؿ السفدخيغ، كلكغ قج يكػف السعشى  ،كذالقة لداف

يقل: جشحة، كي ال نحىب بعيًجا. لع : أؼ يديج األبأجشحة السبلئكة. يديج في الخمق ىشا متعمًقا
 :هللا قجيخ عمى كل شيء(. قارف قػلو تعالى إف)
 (.3مغ الشداء َمثشى كُثبلَث كُرباَع" )الشداء " فانكحػا ما شاب لكع  -
 (.46" )سبأ خادػ ثع تتفكخكاى كفُ " أف تقػمػا  َمثش -
 

غ ُمْخِسَل لُو مِ " ما َيفتِح هللُا لمشاِس ِمغ رحسٍة فبل مسدَظ ليا وما ُيْسِدْظ فبل  2سػرة فاشخ  35
 بعجِه وىػ العديُد الحكيُع " 

: عجؿ عغ : )يسدظ كيخسل(، أؼفي الجسمة األكلى كرد: )يفتح كيسدظ(، كفي الثانية -1
 (.: )فبل فاتح لو(. لع يقل: )ما يخسِل هللا لمشاسالفتح إلى اإلرساؿ. لع يقل

: الياء عمى ماذا لو . ليا: أؼ لمخحسة.": "لوفي الجسمة األكلى كرد: "ليا"، كفي الثانية -2
: كما يسدكو فبل مخسل الطاىخ أف الزسيخ يعػد أيًزا عمى: "ما". كتقجيخ الكبلـ تعػد؟
 لو. 

 "، كعشجئح ال إشكاؿ."لو :" بجؿكىشاؾ قخاءة أخخػ: "ليا 
يخ "، كركعي في تحكركعي في تأنيث أحج الزسيخيغ معشى: "ما: قاؿ ابغ عاشػر 

ه فالستكمع بالخيار بيغ أؼ االعتباريغ شاء، كالجسع بيشيسا في ىح". الزسيخ اآلخخ لفع: "ما
 (.22/253اآلية تفشغ )ابغ عاشػر 

هللا لمشاس مغ رحسة فبل مسدظ ليا: ما أداة شخط تجـد فعميغ. جسمة: "فبل ما يفتح  
 " كاقعة في جػاب الذخط في محل جـد الفعل الثاني. مسدظ ليا

 كىػ العديد الحكيع: جسمة حالية.
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" يا أيُّيا الشاُس اذكُخوا نعسَة هللِا عميكع ىْل ِمغ خالٍق غيُخ هللِا يخزُقكع ِمَغ  3سػرة فاشخ  35
 إلَو إال ىػ فأنَّى ُتؤَفكػَف " الدساِء واألرِض ال

)ال  (أنى: أيغ، كيف. تؤفكػف: ترخفػف )عغ تػحيج هللا(. لع يقل: )ال خالق إال ىػ 
 . رازؽ إال ىػ(

 
بْت ُرُسٌل ِمغ َقبمظَ " وإْف يكحَّبػَؾ فقج كُ  4سػرة فاشخ 35  وإلى هللِا ُتْخَجُع األمػُر " حِّ

أؼ إف كحَّبظ ىؤالء السذخكػف فقج كحب السذخكػف رسبًل قبمظ، فمدت أنت أكؿ رسػؿ  
يكحب مغ قػمو. كىحا ؼيو تدمية لمشبي، كتيػيغ عميو. فاهلل سبحانو يسجه بيحه السعمػمة، 

يجازييع. كىحا : مخجعيع إلى هللا لا لع يثبت. إلى هللا تخجع األمػرمات لخبسفاإلنداف لػال السعمػ 
 (.يكحبػؾ فقج كحبػا رسبًل مغ قبمظ(. لع يقل: )رسٌل قبمظَ  كإفتيجيج ليع. لع يقل: )

 
نَّ  5سػرة فاشخ  35 باهلِل كع " يا أيُّيا الشاُس إفَّ وعَج هللِا حقّّ فبل َتُغخنَّكُع الحياُة الجنيا وال َيُغخَّ

 الَغخوُر "
قاؿ : تخجعشكع. باهلل: أؼ بخحسة هللا. بالبعث كالحداب كالجداء. تغخنكع :كعج هللا 

أحدغ ما قيل ؼيو ما ! كقاؿ القخشبي: لكع اعسمػا ما شئتع فإف هللا غفػر ال يقػلغّ الدمخذخؼ: 
سّشى عمى هللا خكر باهلل أف يكػف اإلنداف يعسل بالسعاصي ثع يتقالو سعيج بغ جبيخ، قاؿ: الغُ 

 !السغفخة
 الذيصاف. :: اقخأ بفتح الغيغالَغخكر

 
ليكػُنػا ِمغ أصحاِب  " إفَّ الذيصاَف لكع عجٌو فاتِخحوُه عجوِّا إنَّسا َيْجعػ ِحدَبوُ  6سػرة فاشخ  35

 الدعيِخ "
أؼ الذيصاف عجك لكع، فبل تتخحكه صجيًقا، ككثيًخا ما يفعل الشاس ىحا! يا لمعجب كيف  
 لع يقل: إف الذيصاف عجك لكع. حدبو: أتباعو. اإلنداف مغ العجك صجيًقا؟يتخح 
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لحاِت ليع مغفخٌة " الحيَغ كفُخوا ليع عحاٌب شجيٌج والحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرا 7سػرة فاشخ 35
 وأجٌخ كبيٌخ " 

 الحيغ كفخكا: مبتجأ. كىشاؾ كجػه إعخابية أخخػ ذكخىا ابغ عصية، ثع رجح السبتجأ. 
 : الجشة.يخأجخ كب

 
" أفَسغ ُزيَِّغ لو ُسػُء عسمِو فخآُه حَدًشا فإفَّ هللَا ُيِزلُّ َمغ يذاُء وَييجي َمغ  8سػرة فاشخ  35

 فَّ هللَا عميٌع بسا َيرشعػَف " يذاُء فبل َتحَىْب نفُدَظ عمييع َحَدخاٍت إ
: جسيبًل، ب. حدًشاج نفدو بالتخبية كالتيحيأغمب الشاس يديغ ليع سػء عسميع حدًشا، إال مغ تعاى

ببلغ، : ال تتحدْخ عمييع إذا لع ييتجكا. فأنت عميظ العمييع حدخاتظ أك صػاًبا. ال تحىْب نفدُ 
 : يرشعػنو. كعمى هللا اليجاية. يرشعػف 

جػاب الجسمة األكلى مححكؼ، كعميظ أف تبحث عغ جػاب مشاسب. كالححؼ يكػف لجاللة  
الدياؽ عميو، كإال لع يجد، كربسا يقرج مشو أيًزا إشبلؽ الخياؿ في البحث عغ أجػبة. 

 : فإنو يتحدخ عميو يـػ الؿيامة، أك كسغ ىجاه هللا فآمغ كعسل صالًحا ال يدتػياف.التقجيخك 
السفدخيغ: )كسغ لع يديغ لو(، أك: )فأضمو هللا، كسغ ىجاه هللا(، أك: )تحىب نفدظ التقجيخ عشج 
 (.عميو حدخات

ثالث مغ جسمة قخيبة بعجه: التقجيخ األكؿ مأخػذ مغ أكؿ الكبلـ، كالثاني مغ آخخ الكبلـ، كال
 " اآلية نفديا.ء، فبل تحَىْب نفُدظ عمييع حدخاتكييجؼ مغ يذا"

أفسغ ات قخيبة في السعشى، كقػلو تعالى: "كتقجيخ السححكؼ، كجػد آيكمسا يداعج عمى الححؼ، 
 (.14بيشة مغ ربو كسغ زيغ لو سػء عسمو" )سػرة دمحم كاف عمى 

 "، كىكحا.سكغ تقجيخ آية فاشخ: "كسغ كاف عمى بيشة مغ ربوكبشاًء عمى ىحه اآلية، ي
 بسا يرشعػف: ؼيجازييع عميو. لع يقل: إف هللا بسا يرشعػف عميع.

 
" وهللُا الحي أرسَل الخياَح فتثيُخ سحاًبا فُدْقشاه إلى بمٍج ميٍِّت فأحيْيشا بِو  9سػرة فاشخ  35
  رَض بعَج مػِتيا كحلَظ الشذػُر "األ 
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 اسع الجبللة مبتجأ مخفػع. الحؼ أرسل: خبخ. لع يقل: وهللا ىػ الحؼ.وهللا: 
خاصة بالبعث، ألف السذخكيغ كانػا : البعث مغ القبػر. يبلحع أف القخآف لو عشاية الشذػر

يشكخكنو، كألف إنكار البعث أمخ خصيخ في ذاتو، فسغ أنكخ البعث فقج أنكخ معو الحداب 
وهللا الحؼ يخسل أنكخ الجيغ كمو مغ أصمو. لع يقل: )فأثارت سحاًبا(. لع يقل: ) كالجداء، كربسا

وهللا الحؼ أرسل الخياح لع يقل: )مج ميت فشحيي بو األرض(. الخياح فتثيخ سحاًبا فشدػقو إلى ب
( . فييشا التفات مغ صيغة الغائب )أرسل(داقو إلى بمج ميت فأحيى بو األرضفتثيخ سحاًبا ف

: كحلظ البعث الحؼ تكحبػنو! فاهلل يحييكع بعج صيغة الستكمع )فدقشاه، فأحييشا(. كحلظ الشذػر إلى
 ث بعج السػت؟مػتكع كسا يحيي األرض بعج مػتيا، فمساذا تشكخكف البع

 
(، أربعة أفعاؿ، ثبلثة مشيا ماضية، ككاحج تثيخ(،)سقشاه(،)أحييشا)أرسل(، ) :الحع -1

مزارع. كل فعل أسشج إلى هللا فيػ ماض، أما الفعل الحؼ أسشج إلى الخياح فيػ 
 مزارع.

 
عمل الدمخذخؼ ذلظ بأف الفعل جاء ماضًيا لػجػب كقػعو، كسخعة كػنو، كعشجما جاء مزارًعا 

 فؤلجل أف الخيح تؤلَّف في زماف، أؼ تحتاج إلى كقت.
 

 :نقس كبلمو، مدتذيًجا بآيات أَخخ غيخ أف أبا حياف 
 (.48 الحؼ يخسل الخياح فتثيخ سحاًبا" )الخـك " هللا -
 (.57ا بيغ يجؼ رحستو" )األعخاؼ " كىػ الحؼ يخسل الخياح بذخً  -
 

مغ باب التفشغ في الكبلـ، كالترخؼ  : يخسل، كرأػ أف ىحاأبػ حياف: "أرسل": في معشى قاؿ
 في الببلغة.
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: لئلشارة إلى استحزار عبَّخ بالسزارع كىػ "تثيخ" بيغ ماضييغ؟ فقاؿ كتداءؿ األنرارؼ: لعَ 
امع تمظ الرػرة البجيعة، كىي إثارة الخياح الدحاَب، الجالة عمى القجرة الباىخة، حتى كأف الد

 (.468غ ص يذاىجىا، كليذ الساضي كحلظ )فتح الخحس
 

فعبلف : ىػ أرسل، كال)أرسل(،)سقشا(، )أحييشا(: الفعل األكؿ أسشج إلى الغائب الحع: -2
: حا مغ باب االلتفات. كلػاله لقاؿ: نحغ سقشا، نحغ أحييشا. كىاآلخخاف أسشجا إلى الستكمع

 فداقو... فأحيى بو األرض. ... أرسل الخياح
 

كتشذيصو كإيقاضو، كأمػر أخخػ تفريمية ال يتدع  كالغخض مغ االلتفات تشبيو الدامع أك القارغ 
اف لمدركذي السقاـ لحكخىا، كيسكغ الخجػع فييا إلى مػضع سابق مغ ىحا الكتاب، أك إلى البخى

 (.3/289أك اإلتقاف لمديػشي )اإلتقاف 
 

ُب والعسُل " َمغ كاَف يخيُج العدََّة هللِف العدَُّة جسيًعا إليِو يرعُج الَكِمُع الصي 10سػرة فاشخ  35
 يٌج وَمْكُخ أولئَظ ىػ َيُبػُر "الرالُح يخفعُو والحيَغ َيسكخوَف الديئاِت ليع عحاٌب شج

" إذا غمب. كمشو أؼ بكل أشكاليا كأنػاعيا. العدة: السشعة. كقيل: أصمو مغ "عدَّ  :جسيًعا 
، أؼ: مغ غمب سمب. قالت الخشداءيقاؿ  :: مغ عدَّ بدَّ

 األديِع     كالشاُس إذ ذاَؾ َمغ عدَّ بدَّا ة خا ككشا القجيَع سَ             
  ، ال مغ غيخه.: أؼ كمشو تدتسجّ هللف العدة
 : العسُل الرالُح يخفعو هللا؟الرالُح يخفع الكمَع الصيَب؟ أـ : العسلُ ىل السعشى 
مع الصيب"، أـ عمى: "العسل الرالح"؟ قػالف. لع يقل: الكيخفعو: الياء تعػد عمى: " 

بج مغ اقتخاف  (. لعل السعشى أف الكمع الصيب كحجه ال يكفي، بل الالصيب إليو )يرعج الكمع
 العسل الرالح بو، حتى يقبل عشج هللا.

: الديئات: صفة لسفعػؿ مصمق مححكؼ تقجيخه: )السكخات(، كليدت مفعػاًل بو لفعل 
يحيق السكخ  (. قاؿ تعالى: "كال2/134يسكخكف"، ألنو الـز غيخ متعّج )أضػاء عمى متذابيات "
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: كداد (. كمكخ أكلئظ: كمكخىع ىػ يبػر: ىػ الحؼ يبػر. البػار43الديىء إال بأىمو" )فاشخ 
(. لع يقل: 22/275تفديخ ابغ عاشػر دمعة، كاستعيخ ىشا لخيبة العسل )التجارة كعجـ َنفاؽ ال

 : يحبط.)كمكخىع يبػر( أك )كمكخىع ىػ يبػر(. يبػر
 

خمقكع ِمغ تخاٍب ثع ِمغ نصفٍة ثع جعمكع أزواًجا وما تحسُل ِمغ أنثى " وهللُا  11سػرة فاشخ 35
 وال تزُع إال بعمسِو وما ُيَعسَّخ ِمغ ُمَعسٍَّخ وال ُيْشَقُز ِمغ ُعُسخِه إال في كتاٍب إفَّ ذلَظ عمى هللاِ 

 يديٌخ "
حه الجسمة حقيا أف تأتي قبل قػلو: "ثع مغ نصفة"، : ضاىخ األمخ أف ىثع جعمكع أزكاًجا 

. كالسعشى ثع مغ (ثع مغ نصفة) :فحلظ مػزع عمى مزسػف قػلوقاؿ ابغ عاشػر: "أك ىسا سػاء. 
 لع يقل: )إذ جعمكع أزكاًجا(. ". ا لتخكيب تمظ الشصفةجعمكع أزكاجً نصفة كقج 

مخ أف الياء تعػد عمى "السعسَّخ". : ضاىخ األيعسَّخ: يصػؿ عسخه. معسَّخ: شػيل العسخ. عسخه
: ذىب يـػ مو، ثع كتب في أسفميا: ىي صحيفة كتب هللا تعالى في أكليا أجقاؿ سعيج بغ جبيخ

: ما )أحج(. التقجيخ :" بػأجمو. كقج يكػف السعشى بتأكيل "معسَّخ كحا كيػـ كحا، حتى يأتي عمى
عمى  يسػت شفبًل. كقج تعػد الياء حتى يعسَّخ مغ أحج حتى يريخ َىِخًما، كال يشقز مغ عسخه

السعسَّخ. إف ذلظ  اإلنداف الحؼ لع يخد لفطو في اآلية، كلكغ كرد فييا ما لو عبلقة بو كىػ لفع
لع  : لعل السقرػد أف كل ذلظ يديخ عمى هللا، بسا في ذلظ بعثكع بعج السػت.عمى هللا يديخ

 ا(.ا(، )ككاف ذلظ عمى هللا يديخً يخً يقل: )إف ذلظ يديخ عمى هللا(، )إف ذلظ كاف عمى هللا يد
 

" وما يدتػي الَبْحخاِف ىحا َعْحٌب ُفخاٌت سائٌغ شخاُبُو وىحا ِممٌح ُأجاٌج وِمغ  12سػرة فاشخ  35
ا ِمغ فزمِو كلٍّ تأكمػَف لحًسا شخيِّا وَتدتْخِخجػَف ِحْميًة تمَبدػنيا وتخى الُفْمَظ  ؼيِو مػاخَخ لتبَتغػ 

 ولعمَّكع َتذكخوَف "
تأكيًجا ال ختبلؼ المفطيغ، كقػلظ: حدغ جسيل. سائغ: سيل فخات: عحب، ذكخه  

: مّخ، أك شجيج االنحجار كالجخػؿ. سائغ: جائد. شخابو: ماؤه. لع يقل: )سائغ ماؤه(. أجاج
مغ البحخيغ. لحًسا  مشيسا، أؼ كمغ كلٍ : خ سائغ شخابو، أؼ ماؤه. كمغ كلٍّ : غيالتقجيخ السمػحة،
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: كإْف (. تمبدػنيا22ساؾ. حمية: مثل المؤلؤ كالسخجاف )انطخ سػرة الخحسغ شخًيا: لحع األس
(. قج يقاؿ 3/371ألف جساليا عائج عمييع جسيًعا )تفديخ الساكردؼ  لبديا الشداء دكف الخجاؿ،

؟ الجػاب أنو كحلظ إال أنو مغ الَسِمح دكف العحب، فكيف قاؿ: تخخج مشيسا إف الحمية إنسا تخخج
ذلظ الصصحابيسا. كالجػاب اآلخخ أف في البحخ عيػًنا عحبة، كالمؤلؤ كالسخجاف  جسع بيشيسا في

(، كالسدألة متخككة ألصحاب االختراص مغ أىل 2/509مغ بيشيا )الشكت لمسجاشعي يخخج 
 التفديخ العمسي.

غ العمع : يدتبعج بعس الشاس أف تكػف السياه العحبة مرجًرا لمحمي أيًزا، لكيقػؿ ىؤالء 
 (.645أثبتا غيخ ذلظ )السشتخب ص كالػاقع 
 : قسخاف، ُعَسخاف.البحخاف: ىل السقرػد: الشيخ كالبحخ، كقػلظ 
.. لع يقل: )فييسا(. قالو الشحاس )السالح( : في البحخؼيو   قاؿ الدمخذخؼ: ؼيو: في كلٍّ

 .في كل مشيسا :أؼ (ِؼيوِ (: مثمو كقاؿ األلػسي
فت بحلظ ألنيا : باخخة كبػاخخ، كصماخخة: سفيشة، مثلالفمظ: الدفيشة أك الدفغ. مػاخخ: جسع 

كىػ الحؼ سخخ البحخ لتأكمػا مشو لحًسا شخًيا تذق الساء. الَسخخ: الذق. في مػضع آخخ: "
ا مغ فزمو كلعمكع تذكخكف" كتدتخخجػا مشو حمية تمبدػنيا كتخػ الفمظ مػاخخ ؼيو كلتبتغػ 

 مػاخخ: قخيب مغ بػاخخ.(. 14)الشحل 
ما  : مغ حميتو كيراد مغ سسكو. تذكخكف  : أؼ بالتجارة، كبسا يدتخخجفزمو لتبتغػا مغ

 (.آتاكع مغ نعسو كفزمو. لع يقل: )لعمكع تذكخكف 
 

َخ الذسَذ والقسَخ كٌل  13سػرة فاشخ  35 " ُيػِلُج الميَل في الشياِر وُيػِلُج الشياَر في الميِل وسخَّ
 َيجخي ألَجٍل مدسِّى ذلكُع هللُا ربُّكع لُو الُسمُظ والحيَغ تْجعػَف ِمغ دوِنِو ما َيسمكػَف ِمغ ِقصسيٍخ " 

 
ت: في فرل يكػف الميل أشػؿ، مجسػع الميل كالشيار ثاب يػلج: يجخل. كٌل: كٌل مشيسا. 

ع : كمو، كالحيغ تجعػنيذلكع هللا ربكع: أؼ الحؼ يػلج كيدخخ. لو السمظ كفي فرل يكػف أقرخ.
 : قذخة رؾيقة عمىغ تجعػنيع، تعبجكنيع )األصشاـ(. قصسيخ: كالحيال يسمكػف شيًئا. كالحيغ تجعػف 
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قصسيخ كمسة كبيخة مع أنيا شيء كمسة نػاة التسخ. ما يسمكػف مغ قصسيخ: ما يسمكػف مغ شيء. 
 صغيخ!

ُخ(. لع يقل: )أكلجلع يقل: )ال يسمكػف   (.(. لع يقل : )كيدخِّ
 

" إْف َتْجعػىع ال َيدسعػا دعاَءكع ولػ َسِسُعػا ما استجاُبػا لكع ويػـَ  14سػرة فاشخ  35
 ُكع وال يشبِّئَظ ِمْثُل خبيٍخ "الؿيامِة يكفخوَف ِبِذْخكِ 

تتػجيػا إليو بالجعاء. لع يقل: )كلػ سسعػا ال يدتجيبػف لكع(، كلع يقل: إف : إف تجعػىع 
كىػ فخض مدتحيل. ربسا يخاد مشو لسا  لػ سسعػه، :)إف تجعػىع ما سسعػا دعاءكع(. لػ سسعػا

بعجه، كىػ عجـ االستجابة، ألف السقرػد مغ الدساع في الجسمة الدابقة ىػ االستجابة السعبخ 
 قة.عشيا في الجسمة البلح

: ذىبت محىب السثل. كالخبيخ ىشا فخكف بكفخكع. كال يشبئظ مثل خبيخ: يكيكفخكف بذخككع 
 خبيخ: بيع كبغيخىع.ىػ هللا. 

 
 "  " يا أيُّيا الشاُس أنتُع الفقخاُء إلى هللِا وهللُا ىػ الغشيُّ الحسيجُ  15سػرة فاشخ  35

 إف آمشػا.الكثيخ الحسج ليع الحسيج: الغشي: عغ الشاس إذا كفخكا.  
 

ْبكع ويأِت بخمٍق ججيٍج "" إْف َيذ 16سػرة فاشخ  35 ـِ  أ ُيح
ي  كإف تتػلَّػا يدتبجْؿ قػًما غيَخكع . كلعل ىحه اآلية تذبو اآلية: "19ع كمثميا في سػرة إبخـا

 : مشكع أك مغ غيخكع.(. بخمق ججيج38ثاَلكع" )دمحم ثع ال يكػنػا أم
 

 بعديٍد "  " وما ذلَظ عمى هللاِ  17سػرة فاشخ 35
 لع يقل: كما ذلظ بعديد عمى هللا. : صعب، مستشع.أؼ 

 



1661 

 

" وال َتِدُر وازرٌة ِوْزَر أخخى وإْف َتْجُع ُمثقمٌة إلى ِحْسِميا ال ُيْحَسْل مشُو شيٌء  18سػرة فاشخ  35
ى فإنَّسا يتدكَّ ولػ كاَف ذا قخَبى إنَّسا ُتشِحُر الحيَغ َيخذػَف ربَّيع بالغيِب وأقامػا الربلَة وَمغ تدكَّى 

 لشفدِو وإلى هللِا السريُخ " 
أخخػ. ال تحسل نفذ  ال تدر كازرة كزر أخخػ: ال تحسل حاممة )نفٌذ( ِحسل )نفذ( 

: إف يجع أحج ؼ: نفذ مثقمة باألكزار. أال تعاقب نفذ بحنب غيخىا. مثقمة آثسة إثع نفذ أخخػ.
قخيًبا لو، كاألب كاالبغ. بالغيب: جعػ غيخه ليحسل عشو خصاياه لغ يحسل عشو شيًئا كلػ كاف الس

لؤلسف بعس السذايخ اليػـ (. دكف أف يخكه. لع يقل: )كيؿيسػف الربلة(. لع يقل: )كمغ يتدكى
 يقػلػف لمشاس مثبًل: ىحا حبلؿ، كليذ حخاًما، كأنا السدؤكؿ! حّصػىا بخقبتي!

 
 " وما يدتػي األعسى والبريُخ " 19سػرة فاشخ  35

(. الحع اآليات الثبلثة لع يقل: )كما يدتػؼ األعسى كال البريخ كالسؤمغ.: الكافخ السخاد 
 قج يقاؿ: إف ىحا أمخ بجىي! الجػاب: لػ كاف بجـًيا ليع ما اختاركا العسى! التالية.

 
 " وال الطمساُت وال الشػُر " 20 سػرة فاشخ35

حج، كضمسات الكفخ : الكفخ كاإليساف. جسع الطمسات كأفخد الشػر، ألف نػر هللا كاالسخاد 
 (.متعجدة. لع يقل: )كال الطمسات كالشػر

 
لُّ وال الَحخوُر " 21سػرة فاشخ 35  " وال الطِّ

: الجشة كالشار. الَحخكر: شجة الحّخ. لع يقل: )كال الطل كالحخكر(. قاؿ األخفر: السخاد 
سعشى، لع يكغ إال ال: ال يدتػؼ عسٌخك كال زيٌج، في ىحا يذبو أف تكػف "ال" زائجة، ألنظ لػ قمت

 (.2/447أف تكػف "ال" زائجة )معاني القخآف 
 

" وما يدتػي األحياُء وال األمػاُت إفَّ هللَا ُيدِسُع َمغ يذاُء وما أنَت  22سػرة فاشخ 35
 ِبُسدِسٍع َمغ في القبػِر "
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العقبلء ك : السؤمشػف كالكفار، أ(. األحياء كاألمػاتلع يقل: )كمايدتػؼ األحياء كاألمػات

مجخكر لفًطا  :لباء حخؼ جخ. مدسع: اكالجياؿ. مغ في القبػر: األمػات، الكفار. بسدسع
 (. )ليذ :" التي تعسل عسلمشرػب محبًل، خبخ "ما

السعشى أف هللا ييجؼ مغ يذاء، أما أنت فميذ عميظ اليجاية، بل عميظ التبميغ، سسعػا لظ أك لع  
 يدسعػا، استجابػا أك لع يدتجيبػا. 

كما يدتػؼ األعسى كالبريخ، كال الطمسات كال الشػر، كال الطل اؿ تعالى في اآليات الدابقة: "ق
 (.22-19، كما يدتػؼ األحياء كال األمػات" )اآليات كال الحخكر

: كما : "كما يدتػؼ األعسى كالبريخ"، كلع يقل كسا في الجسل التاليةفي الجسمة األكلى قاؿ
حياء كال األمػات"، كلع كما يدتػؼ األما في الجسمة األخيخة فقاؿ: "ريخ. أيدتػؼ األعسى كال الب

 : كما يدتػؼ األحياء كاألمػات.يقل
 : كال الطمسات كالشػر.كقاؿ: "كال الطمسات كال الشػر"، كلع يقل
 : كال الطل كالحخكر. كقاؿ: "كال الطل كال الحخكر"، كلع يقل

كج معشى الشفي )أبػ حياف " تؤ يج كال عسخك، حيث "القالػا: كخرت: "ال" لمتأكيج، كقػلظ: ما قاـ ز 
زيج : ما قاـ ف، كغيخ مفيػـ في اآلية. فمػ قمت(. معشى التػكيج مفيػـ في جسمة أبي حيا9/26

 : ما يدتػؼ الطل كالحخكر.كعسخك، فإف قػلظ ىحا ليذ مثل
متفاكت، باإلضافة إلى كيخػ عبج الخحسغ حبشكة السيجاني أف الطمسات متفاكتة ؼيسا بيشيا كالشػر 

التفاكت بيغ الطمسات مغ جية كالشػر مغ جية أخخػ، ككحلظ الطل، ككحلظ الحخكر. فيشاؾ 
قػاعج ى عجـ تداك عاـ بيغ الستقابميغ )عجـ تداك خاص بيغ أفخاد كل مغ الستقابميغ، إضافة إل

 (.3/374، كتفديخ الساكردؼ 4/357اف ، كقارف البخى537التجبخ، ص 
أف العبارة ال تحتسل السعشييغ معػًا، فيي إما أنيا بيغ الستقابميغ أك بيغ أفخاد كل كلكشي أرػ 

آلية، وهللا أعمع. قاؿ مشيسا، كالدياؽ يجؿ عمى أف السقرػد ىػ السعشى األكؿ، بجاللة مصمع ا
ناؼية، : أحجىسا أنيا زائجة مؤكِّجة، كالثاني أنيا في ىحا السػضع كفي ما قبمو قػالف" ابغ قتيبة: "ال
(. كىحا الشفي قج يكػف بيغ األعسى 3/373أحجىسا باآلخخ )تفديخ الساكردؼ  تشفي استػاء
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ات. كقج يكػف بيغ أفخاد كالبريخ، بيغ الطمسات كالشػر، بيغ الطل كالحخكر، بيغ األحياء كاألمػ 
مسات، (، أك بيغ أفخاد الطاألعسى )حسبًل عمى الجسع(، أك بيغ أفخاد البريخ )حسبًل عمى الجسع

أك بيغ أفخاد الشػر، أك بيغ أفخاد األحياء، أك بيغ أفخاد األمػات. السعشى أف بيغ الخيخ فخكًقا، 
خ أدناىا كسا أف بيغ الذخ فخكًقا، ليصمب مغ درجات الخيخ أعبلىا،  كال يحتقخ مغ دركات الذ

 (.3/374)تفديخ الساكردؼ 
 : مغ ىحا الباب أيًزا قػلو تعالى

 (.58مشػا كعسمػا الرالحات كال السديء" )غافخ ى كالبريخ، كالحيغ آ" كما يدتػؼ األعس -
 (.34" )فرمت ة" كال تدتػؼ الحدشة كال الديئ -
 

 " إْف أنَت إال نحيٌخ " 23فاشخ  سػرة35
 نحيخ: تشحرىع كليذ عميظ ىجاىع. : ما أنت.إْف أنت 

 
 ِمغ أمٍة إال خبل فييا نحيٌخ " " إنَّا أرسمشاَؾ بالحقِّ بذيًخا ونحيًخا وإفْ  24سػرة فاشخ  35

(، 134ذيًخا: بالجشة. نحيًخا: بالشار. خبل: مزى. قاؿ تعالى: "تمظ أمة قج خمت" )البقخة ب 
. الكمسة األخيخة : نبيّ (مغ أمة خمت إال خبل فييا نحيخ )كبذيخ : كإفأؼ: مزت. كأف التقجيخ

 : فاصمة كاحجة.ه اآلية كاآلية الدابقة ىي نفديافي ىح
 

بػَؾ فقج َكحََّب الحيَغ ِمغ َقبِميع جاءْتيع ُرُسُميع بالبيشاِت و  25سػرة فاشخ  35 بالدُبِخ " وإف ُيَكحِّ
 وبالكتاِب السشيِخ "   

ميع رسميع كإف يكحبػؾ فقج كحب الحيغ مغ قبىشاؾ مححكؼ تقجيخه: )ُرُسَميع(. لع يقل: ) 
دبخ كالكتاب يع جاؤكىع بالبيشات كال: كحبػا رسميع مع أنالحيغ جاؤكىع بالبيشات(. كأف السعشى

 (.184السشيخ. في مػضع آخخ: "بالبيشات كالدبخ كالكتاب السشيخ" )آؿ عسخاف 
أك  (قج)إما بجكف تقجيخ  ،في مػضع الحاؿ عمى ما قاؿ أبػ البقاء جاءتيع رسميع:قاؿ األلػسي: 

َشػَٰتِ )كحب الحيغ مغ قبميع كقج جاءتيع رسميع  :أؼ ،بتقجيخىا  (.ِبٱْلَبيِّ
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أتزايق مغ السفدخيغ إذا لع يفدخكا شيًئا يجب تفديخه، فبل ىع يفدخكنو كال ىع يقػلػف: ال 
 نجرؼ!

 
 لحيَغ كفُخوا فكيَف كاَف نكيِخ "" ثع أخحُت ا 26سػرة فاشخ 35

. الحيغ كفخكا: الحيغ كحَّبػا )انطخ ، أىمكتيع(. أؼ أخحتيع بالعقابلع يقل: )ثع أخحتيع 
 : نكيخؼ، إنكارؼ، عقابي. اآلية الدابقة(. نكيخِ 

 
" ألع تَخ أفَّ هللَا أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فأخخْجشا بِو ثسخاٍت مختمًفا ألػاُنيا  27سػرة فاشخ  35

 ختمٌف ألػاُنيا وغخابيُب ُسػٌد "وِمَغ الجباِؿ ُجَجٌد ِبيٌس وُحْسٌخ م
قاؿ: "ثسخاٍت خصاب عاـ لكل أحج. ألع تخ: خصاب لمشبي صمى هللا عميو كسمع، أك  

(، مع أف الثسخات مؤنث كاأللػاف مؤنث، كذلظ لمجاللة : )مختمفًة ألػاُنيامختمًفا ألػاُنيا"، كلع يقل
ح، كال تقترخ عمى جػاز الػجييغ. لعل األلػاف ىشا يستج معشاىا إلى األصشاؼ كالصعـػ كالخكائ

ة، كىي كل شخيق عمى األلػاف. ُجَجد خالف لػنيا لػف ما يجاكرىا. كمشو: في الجبل ي: جسع ُججَّ
ة. حسٌخ مختمف ألػانيا : أؼ ُجَجٌد ُحْسٌخ مختمٌف ألػاُنيا، أؼ اختبلؼ األلػاف ىشا مختز الجادَّ

لػانو كحلظ : أؼ مختمف أػنو، ككحلظ األسػد. مختمف ألػانوبالُحْسخ، ألف األبيس ال يختمف ل
لظ النتربت ججد خخجشا مغ الجباؿ. لػ كاف التقجيخ كح: كأ)انطخ اآلية التالية(. ليذ التقجيخ

 كمغ الجباؿ: جسمة استئشاؼية، كليدت معصػفة.كغخابيب. 
عمى التقجيع كالتأخيخ،  : ىيػًدا. الجػاب أنيا لمتػكيج. كقيل: الغخابيب ال تكػف إال سفإف قيل

 (.2/510كأنو قاؿ: سػٌد غخابيُب )الشكت لمسجاشعي 
قو مغ الغخاب لذجة سػاده. غخابيب: معصػؼ : شجيج الدػاد. كاشتقاغخابيب: جسع ِغخبيب  

 :"، أك عصف بياف لمتأكيج. كلعميا بسعشى التفديخ لمفع"بيس". سػد: بجؿ مغ "غخابيب :عمى
  "."غخابيب
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: تبيغ ىحه اآلية ما لمجباؿ مغ ألػاف مختمفة، تخجع إلى يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
مشيا صخػرىا، مغ حجيج يجعل لػف الجبل أحسخ، أك مشغشيد أك فحع اختبلؼ السػاد التي تتألف 

يجعمو أسػد، أك نحاس يجعمو أخزخ، أك غيخ ذلظ. كيبلحع في اآلية أف الثسخات مختمفة 
األلػاف مع أف شجخىا يدقى بساء كاحج، ككحلظ الجباؿ ألػانيا مختمفة مع أف أصميا يخجع إلى 

جكاب كاألنعاـ، في اآلية التالية، أصشاؼ مختمفة كأصميا مادة كاحجة متجاندة. كحلظ الشاس كال
 (. 648ك  647صفة كاحجة )السشتخب ص مغ ن

 
ـِ مختمٌف ألػاُنُو كحلَظ إنَّسا َيخذى هللَا ِمغ  28سػرة فاشخ 35 " وِمغ الشاِس والجوابِّ واألنعا

 مساُء إفَّ هللَا عديٌد غفػٌر " عبادِه الع
العمساء: الحيغ يجركػف ألػاف الثسخات كألػاف الجباؿ كألػاف الشاس لع يقل: مختمف ألػانيع. 

  كالجكاّب كاألنعاـ كما إلى ذلظ مغ معجدات الكػف.
: تفيج الحرخ. كإذا كاف ذلظ كحلظ فإف السعشى أف الحيغ يخذػف هللا ىع فقط العمساء، "إنسا"

إذا كاف عكذ العمساء  كغيخىع ال يخذػنو. ىحا معشى قػؿ الدمخذخؼ. كقج يكػف ىحا صحيًحا
 ىع الجياؿ، كال يكػف صحيًحا إذا كاف السخاد بالعمساء خيخة القـػ في العمع.

: إنسا ترمح لمحرخ، كتأتي أيًزا دكنو، بحدب السعشى الحؼ جاءت قاؿ ابغ عصية 
 ؼيو.

مساء. قاؿ الخبيع بغ : ال يخذى هللا مغ عباده إال العفإذا أفادت الحرخ كاف السعشى 
 لع يخر هللا فميذ بعالع. : مغأنذ

(. كفي ركاية: ال ربا إال 4/109ىيشا أذكخ حجيث: إنسا الخبا في الشديئة )صحيح مدمع  
 (. 3/98في الشديئة )صحيح البخارؼ 

 
: ربا نديئة، كربا فزل، فقج شخح العمساء الحجيث بذخكح كلسا كاف في اإلسبلـ ربػاف 

: ال ربا أشج كأغمع الػاقع في األكثخ، أك أف السخاد ػمبلئسة، مشيا أف السخاد أف ربا الشديئة ى
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: فزل + َنداء، فالفزل ربا، كالشَّداء ربا، كلكغ ا الشديئة. كربا الشديئة مؤلف مغكأكسل مغ رب
 الشديئة ىي الخبا الكامل.

 
(... ككمسا خذية الكاممة )ندبًيا: إنسا يخذى هللا العمى ىحا يسكغ أف يكػف معشى اآليةك  

العالع عمًسا زاد خذية، وهللا أعمع. كلعل السقرػد بالعمساء ىشا الحيغ يتأممػف ألػاف الثسخات زاد 
كالجباؿ كالشاس كالجكاب كاألنعاـ كما إلى ذلظ. كالحؿيقة أف الشطخ إلى ىحه السخمػقات أك 

الػصػؿ إلى إعجاز هللا في قج يكػف السػجػدات مجعاة إلى االعتخاؼ بإعجاز هللا فييا. ك 
مػقاتو أيدخ مغ الػصػؿ إلى إعجاز هللا في قخآنو. كىسا عمى كل حاؿ متكامبلف، كيداعج مخ

كل مشيسا اآلخخ. كأغمب ما يحكخ اليـػ في باب اإلعجاز العمسي ىػ مغ باب إعجاز هللا في 
عديد: قػؼ مشتقع مغ  مخمػقاتو، كمشيع مغ يحكخ أنو مغ باب إعجاز هللا في قخآنو، كىػ خصأ.

 غفػر: ليع إذا تابػا.الكافخيغ. 
 (. : )إف هللا كاف عديًدا غفػًرا(. لع يقل: )ككاف هللا عديًدا غفػًرالع يقل 

 
" إفَّ الحيَغ يتمػَف كتاَب هللِا وأقاُمػا الربلَة وأنفُقػا مسَّا رزْقشاىع ِسخِّا  29سػرة فاشخ  35

 يًة َيخجػَف تجارًة لغ َتُبػَر "وعبلن
لع يقل: )إف الحيغ تمػا كتاب هللا(.  (.زقشاىعيشفقػف مسا ر كيؿيسػف الربلة ك لع يقل: ) 

: تكدج. خاشبيع بمغة التجارة كالخبح، ألنيع تجار. كربسا يرمح ىحا الخصاب لمجسيع، ألف تبػر
 لع يقل: ال تبػر.  جسيع البذخ تجار كيحبػف الكدب كالخبح.

 
 غ فزِمِو إنَُّو غفػٌر شكػٌر " " لُيَػفَِّييع أجػَرىع ويديَجىع مِ  30سػرة فاشخ  35

: مزاعفة جػر: جسع أجخ: ثػاب. فزموأليػفييع: البلـ حخؼ جخ يفيج التعميل.  
قخاءة مثل ىحا : ىشاؾ ميل عشج الكثيخيغ، كمشيع عمساء، لأك الشطخ إلى كجو هللا. ليػفَييعالثػاب، 

نربيا )فتحيا(. غفػر: كثيخ ْييع، أؼ بتدكيغ الياء )الثانية( بجؿ : ليػفِّ الفعل خارج القخآف
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لسغ يؤمغ كيعسل صالًحا. لع يقل: )إنو كاف غفػًرا شكػًرا(.  : كثيخ الثػابالغفخاف لمحنػب. شكػر
 (. لع يقل: )ككاف غفػًرا شكػًرا

 
قػًا ِلَسا بيَغ يجيِو إفَّ  31سػرة فاشخ  35 هللَا  " والحي أوحْيشا إليَظ ِمَغ الكتاِب ىػ الحقُّ ُمَرجِّ

 لخبيٌخ بريٌخ " بعبادهِ 
الكتاب: القخآف. كالحؼ أكحيشا إليظ: أؼ أكحيشاه كالحؼ: الػاك استئشاؼية. الحؼ: مبتجأ.  
كالكتاب الحؼ الكتب السشدلة. كلعل تقجيخ اآلية: ): أؼ مغ لسا بيغ يجيومرجًقا: حاؿ. إليظ. 

: )الكتب(، أؼيظ ىػ الحق مرجقػًا لسا بيغ يجيو(. كربسا يكػف "الكتاب" بسعشى أكحيشاه إل
... إلخ. خبيخ: بسا يرمح ليع. بريخ: بيع  كالكتاب الحؼ أكحيشاه إليظ مغ الكتب ىػ الحق

ف هللا كاف بعباده خبيًخا بريًخا(. لع يقل: )ككاف هللا بعباده خبيًخا بريًخا(. إكبأعساليع. لع يقل: )
 (.لع يقل: )إف هللا لخبيخ بريخ بعباده

 
أورثشا الكتاَب الحيَغ اصصَفْيشا ِمغ عباِدنا فسشيع ضالٌع لشفدِو ومشيع " ثع  32سػرة فاشخ  35

 مقترٌج ومشيع سابٌق بالخيخاِت بإذِف هللِا ذلَظ ىػ الفزُل الكبيُخ "
صمى هللا عميو كسمع. ضالع  : الحيغ اصصفيشاىع، كالسقرػد أمة دمحمالحيغ اصصفيشا 

: استػت حدشاتو كسيئاتو. كقج و. مقترجلشفدو: رجحت سيئاتو. سابق بالخيخات: رجحت حدشات
محنب، متػسط، مستاز. ذلظ: االصصفاء. الفزل : لسخاتب الثبلثة عمى الذكل التاليتكػف ىحه ا

 : عمييع.الكبيخ
 

ولؤلًؤا ولباُسيع  " جشَّاُت َعْجٍف يجخمػَنيا ُيَحمَّػَف فييا ِمغ أساوَر ِمغ ذىٍب  33سػرة فاشخ  35
 فييا حخيٌخ "

مى السحل، ال عمى : معصػؼ علؤلؤامغ الفزل الكبيخ في اآلية الدابقة.  جشاُت: بجؿ 
: ُيَحمَّػف ذـًبا كلؤلًؤا. كمغ مغ ذىب كلؤلًؤا. أك : ُيَحمَّػف أساكرالمفع. التقجيخ: ُيَحمَّػف لؤلؤا. أؼ

لػ كاف كبلمو صحيًحا قاؿ مغ السفدخيغ السعاصخيغ بأف األساكر مخصعة بالمؤلؤ فقج أخصأ. ك 
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: لباسيع في الجشة حخيخ، كالحخيخ مسشػع الكبلـ: )مغ ذىٍب كلؤلؤ(. لباسيع فييا حخيخلجاء 
عمى الحكػر في الجنيا. كمغ اآلية يفيع أف الجشة ال يستشع فييا ما كاف مستشًعا في الجنيا، 

 فالحخيخ مدسػح، ككحلظ كل أدكات الديشة كالتخؼ.
 

 أذىَب عشَّا الحَدَف إفَّ ربَّشا لغفػٌر شكػٌر "" وقاُلػا الحسُج هلِل الحي  34سػرة فاشخ 35
: . لع يقل: )إف ربشا كاف غفػًرا شكػًرا(. لع يقلجيشع ، لعل السقرػد: نارالَحَدف: الُحْدف  

 (. )ككاف ربشا غفػًرا شكػًرا
 

شا فييا َنَر  35سػرة فاشخ  35 شا فييا ٌب وال َيَسدُّ " الحي أحمَّشا داَر الُسقامِة ِمغ فزِمِو ال َيَسدُّ
 ُلغػٌب "
سج  الحؼ أحمشا دار السقامة : كالحالتقجيخ بجؿ مغ )الحؼ( في اآلية الدابقة. الحؼ: 

ال يسدشا:  : الجشة.ر الُسقامة: أندلشا. دالدابقة، كالجسمة بيشيسا اعتخاضية(. أحمَّشاانطخ اآلية ا)
ل : الفتػر الحاصكالكمفة. المغػبب كالمغػب؟ الشرب: السذقة الفخؽ بيغ الشَر  ما جسمة حالية.
، أضػاء عمى 422ص ، أنسػذج 3/310الكذاؼ ب )ب، فيػ نتيجة الشَر بدبب الشَر 
 (. (، أؼ: العشاء، أك اإلعياء. لع يقل: )ال يسدشا فييا نرب كال لغػب2/136متذابيات 

 
ُف عشيع " والحيَغ كفُخوا ليع ناُر جيشََّع ال ُيقَزى عمييع ؼيسػُتػا  36سػرة فاشخ  35 وال ُيخؽَّ

 حاِبيا كحلظ َنجدي كلَّ كفػٍر " ِمغ ع
قزى عمييع فييا ؼيسػتػا. ؼيسػتػا: الفاء فاء : ال يالتقجيخكالحيغ كفخكا: جسمة استئشاؼية.  

قػلو: "كال يؤذف ليع "، كأف السزسخة بعج الفاء. كفي قخاءة: "ؼيسػتػف : مشرػب بالدببية، يسػتػا
(، كفي تمظ اآلية لع ىحه اآلية جاء الفعل عمى رأسيا )فاصمة(. في 36ؼيعتحركف" )السخسبلت 

يكغ كحلظ. كىشاؾ مغ قاؿ بأف الفاء في السخسبلت عاشفة كليدت سببية، بسعشى أف الشفي 
خيحػا : ؼيدتمغ عحابيا: فبل يعتحركف. كال يخفف عشيع لئلذف كاالعتحار مًعا، كالتقجيخ متػجو
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يفيع مشيا أف الكافخ ال يجدػ، بل يفيع أف الجداء متفاكت بيغ  : القميبًل. كحلظ نجدؼ كل كفػر
 أخصأ بعس السفدخيغ السعاصخيغ إذ ضشػا أف الكفػر يؤاخح، كالكافخ ال يؤاخح!الكافخ كالكفػر. 

 
" وىع َيْرصخخػَف فييا ربَّشا أْخِخْجشا َنعسْل صالًحا غيَخ الحي كشَّا نعسُل أَولْع  37سػرة فاشخ  35

ْخكع خ وجاءكُع الشحيُخ ف ُنَعسِّ ُخ ؼيِو َمغ تحكَّ   حوقػا ما لمطالسيَغ ِمغ نريٍخ " ما يتحكَّ
: األكلى ف بذجة، يريحػف، يدتغيثػف. نعسلْ : يرخخػ يرصخخػف كىع: الػاك حالية.  

. ؼيو: صفة: . نعسل صالًحا غيخ الحؼ كشا نعسل: أؼ بخبلؼ ما كشا نعسل. غيخَ بدكػف البلـ
: أكلع نعسخكع عسًخا أؼأكلع نعسخكع: ؼيو ححؼ تقجيخه: ؼيقػؿ هللا: أكلع نعّسخكع. في الُعسخ. 

و مغ أراد أف يتحكخ. عغ ابغ يكؽيكع لمتحكخ كغيخكع مسغ تحكخ، أك أكلع نعسخكع عسًخا يتحكخ ؼي
معاني القخآف لمشحاس سشة ) 17سشة. كقاؿ بعزيع:  40سشة، كفي ركاية أخخػ:  60عباس: 

ىل : الذيب، أك مػت األل: )ما يتحكَّخ ؼيو مغ يتحكَّخ(. الشحيخ: الخسػؿ. كقيل(. لع يق2/1002
(. كضع الطاىخ مػضع السزسخ كاألقارب كالجيخاف. قاؿ: "فسا لمطالسيغ"، كلع يقل: )فسا لكع

 : الكافخيغ.فة أخخػ ليع كىي الطمع. الطالسيغإلضافة ص
 

 واألرِض إنَُّو عميٌع بحاِت الرجوِر " " إفَّ هللَا عالُع غيِب الدسػاِت  38سػرة فاشخ 35
األرض كالرجكر. في الجسمة األكلى: عالع، كفي ىحه اآلية في عمع هللا لغيب الدسػات ك  

: بأسخارىا. كقج يكػف السعشى أف مغ مغ كاف عميًسا بحات الرجكر الثانية: عميع. بحات الرجكر
ميع بيع، فمػ أخخجيع مغ الشار كأعادىع فيػ أعمع بسا فييا مغ أسخار. كأف اآلية تذيخ إلى أنو ع

الدسػات بالجسع، كاألرض  (.ا كانػا عميو مغ كفخ )انطخ اآلية الدابقةإلى الجنيا لعادكا إلى م
 بالسفخد، كلع تخد بالجسع في القخآف.

 
" ىػ الحي جعَمكع خبلئَف في األرِض فَسغ كفَخ فعميِو ُكْفُخُه وال َيديُج  39سػرة فاشخ  35

 الكافخيَغ كفُخىع إال َخداًرا " الكافخيَغ كفُخىع عشَج ربِّيع إال َمقًتا وال َيديج
 : : يخمف بعزكع بعًزا. خبلئف: جسع خميفة. كانطخ قػلو تعالىخبلئف 
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  (.30" إني جاعل في األرض خميفة" )البقخة  -
 (.165كىػ الحؼ جعمكع خبلئف األرض" )األنعاـ  " -
 (.14كيف تعسمػف" )يػنذ ي األرض مغ بعجىع لششطخ " ثع جعمشاكع خبلئف ف -
 (.26فاحكع بيغ الشاس بالحق"  )ص " يا داكد إنا جعمشاؾ خميفة في األرض  -
 (.7جعمكع مدتخمفيغ ؼيو" )الحجيج " كأنفقػا مسا  -

: خدارة، ربسا ححفت التاء مقتػًا: بغًزا شجيًجا )مغ هللا(. السقت: أشج البغس. خداًرا 
كالُخْدخاف كالَخدارة بسعشى كاحج: نقز كأشمقت الفتحة ألفػًا لخعاية الفاصمة. الُخْدخ السخبػشة، 

 : كال يديج الكافخيغ كفخىع عشج ربيع إال خداًرا.رأس الساؿ. التقجيخ
 

كال يديج لع يقل: )إال مقًتا كخداًرا(، بل كخر جسمة: "كال يديج الكفخيغ كفخىع". كلع يقل: ) 
(، عمى معشى أف الكافخيغ األكلى مزاؼ إليو، كالثانية مفعػؿ يغ إال مقًتاكفخ الكافخيغ الكافخ 

: بيحا التقجيع كالتأخيخ. الكافخيغ: مفعػؿ بو مقجـ. كفخىعبو. فالعبارة القخآنية أغشت عغ التكخار 
 فاعل مؤخخ.

 
خمقػا ِمَغ " ُقْل أرأيُتع شخكاَءكع الحيَغ تْجُعػَف ِمغ دوِف هللِا أروني ماذا  40سػرة فاشخ  35

سػَف األرِض أـ ليع ِشْخٌؾ في الدسػاِت أـ آتيشاُىع كتاًبا فيع عمى بيِّشٍت مشُو بل إْف َيِعُج الطال
 بعُزيع بعًزا إال ُغخوًرا "

تعبجكنيع، تتخحكنيع آلية. لع يقل: )أـ ماذا : الحيغ تْجُعػنيع، الحيغ تْجُعػف قل: يا دمحم.  
لعل السعشى: ىل ليع شخؾ في  خؾ في األرض(.ع شىل ليخمقػا مغ الدسػات(. لع يقل: )

ية. إذا لع ِشخؾ األرض أك في الدسػات. : في الَخمق، ثع شخؾ في السمظ، ثع شخؾ في األلـػ
. الطالسػف: )رسع عثساني( : بيشةٍ فمساذا تذخكػنيع مع هللا! بيشٍت  يكغ ليع شخؾ في أؼ مغ ىحا

 إف َيِعُج بعُس َيِعُج الطالسػف بعُزيع بعًزا"، كلع يقل: )ْف إالكافخكف. إْف َيِعُج: ما َيِعُج. قاؿ: "
 : باشبًل.كٌل مشيع َيِعُج اآلخخ. ُغخكًرا (، الختبلؼ السعشى، فيشاؾالطالسيغ بعَزيع اآلخخ
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" إفَّ هللَا ُيْسِدُظ الدسػاِت واألرَض أْف َتدوال ولئْغ زالتا إْف أمدكيسا ِمغ  41سػرة فاشخ  35
 ِه إنَُّو كاَف حميًسا غفػًرا " أحٍج ِمغ بعج

ا فييا تيجيج أيًزا. كأف في اآلية بياف لقجرة هللا، كربسالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
تدكال: عمى : ما أمدكيسا. الدساَء كاألرَض أف تدكال. يسدظ: يسشع. إف أمدكيسا : يسدظالتقجيخ

 تقجيخ الدساء بالسفخد.
األجخاـ الدساكية القخيبة مشا كالبعيجة تطيخ عمى الؿبة  : إفيقػؿ أىل اإلعجاز العمسي 

 (. 650ذبية )السشتخب ص الدساكية متساسكة، شبًقا لشطاـ بجيع، ىػ ما أكدعو هللا إياىا مغ جا
 حميًسا: يؤخخ العقاب. غفػًرا: لسغ تاب.لع يقل: )فمغ يسدكيسا(. 

كقج مكخكا مكخىع (. في مػضع آخخ: "ًرالع يقل: )إنو حميع غفػر(. لع يقل: )ككاف هللا حميًسا غفػ 
يع  كعشج هللا مكخىع (. ربسا يكػف ليحه اآلية ارتباط 46كإف كاف مكخىع لتدكؿ مشو الجباؿ" )إبخـا

دؼ إلى بآيتشا التي نفدخىا. السعشى أف كفخىع تدكؿ مشو الدسػات كاألرض. كبيحا فإف الكفخ يؤ 
 حمع هللا كمغفختو لدالت الدسػات كاألرض! لػقعت لػال (.الخخاب كاالنييار. لع يقل: )أحٍج بعَجهُ 

 الؿيامة مبكًخا.
 

" وأقَدسػا باهلِل َجْيَج أيساِنيع لئْغ جاَءىع نحيٌخ ليكػنُػغَّ أىجى ِمغ إحجى  42سػرة فاشخ  35
 ا "األمِع فمسَّا جاَءىع نحيٌخ ما زاَدىع إال ُنفػرً 

األيساف كأككجىا كأغمطيا. الَجيج: أؼ أقدسػا باهلل باذليغ ما في كسعيع أف يأتػا بأشج  
: أمة معخكفة قج تكػف السبالغة كالغاية. الُجيج: الصاقة كالػسع. نحيخ: رسػؿ يشحرىع. إحجػ األمع

لتفزيل األمة الييػدية أك الشرخانية أك غيخىا. كقرج إبياميا تجشًبا لسجابية تمظ األمة برخيح ا
يع اختمفػا في األمة، بعزيع يقػؿ: عمييا، أك تخفًعا مغ القخآف عسا ال فائجة في تعييشو، أك أن

 : الرابئة، فجسعت عبارة القخآف ذلظ لتشصبقالييػد، كبعزيع يقػؿ: الشرارػ، كبعزيع يقػؿ
ػف أيغ يخيجكف اليجاية كال يعخف(. 22/332عمى مقالة كل فخيق مع اإليجاز )تفديخ ابغ عاشػر 

 ىي؟!
 : مازادكا إال نفػًرا.أىجػ، إحجػ. ما زادىع إال نفػًرا: األصل فييا: كمستيغجشاس بيغ الالحع ال
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 : مرجر في مػضع الحاؿ. السرجر ألنو نػعو أك صفتو. كقيل : مفعػؿ مصمق نائب عغجيجَ 
 

لديُئ إال بأىمِو فيل " استكباًرا في األرِض وَمْكَخ الديِِّئ وال َيحيُق السكُخ ا 43سػرة فاشخ  35
  يشطخوَف إال ُسشََّت األوليَغ فمغ تجَج لُدشَِّت هللِا تبجيبًل ولغ تجَج لُدشَِّت هللا تحػيبًل  "

مكخ الديئ: السكخ الديئ )ابغ استكباًرا: مفعػؿ ألجمو. : أؼ نفخكا استكباًرا. استكباًرا 
جسعت اآلية بيغ العبارتيغ. : مدجج الجامع، أك السدجج الجامع. (، كقػلظ334/ 22عاشػر 
: ؼيو تصسيغ لسغ يسكخ بو، كتيجيج ككعيج لمساكخ. كأف السعشى السكخ الديئ إال بأىمو كال يحيق

فمغ تجج:  كلػ غفل السؤمغ عغ مكخىع. يشطخكف: يشتطخكف.أف هللا يتػلى إحباط مكخ الساكخيغ، 
: . سشة األكليغ)رسع عثساني( شَّةُسشَّت: سُ  الخصاب لمشبي صمى هللا عميو كسمع، أك عاـ لمجسيع.

: أؼ سشة األكليغ سشة هللا في األكليغ، كىي إىبلكيع بدبب كفخىع كتكحيبيع. فيل يشطخكف إال
بجيل فييا كال تحػيل. أك التقجيخ: فميشتطخكا سشة عمييع أال يشتطخكا إال سشة األكليغ الثابتة، فبل ت
: ربسا يكػف السعشى كاحًجا، تبجيبًل كتحػيبلً (. األكليغ. لع يقل: )فمغ يججكا ... كلغ يججكا

 كقج يختمف،  كالغخض ىػ الػتأكيج.
ِ َتْبِجيبلً )بقػلو: قاؿ الخازؼ )كتبعو القخشبي كأبػ حياف ببل إحالة(: " حرل ( َفَمغ َتِجَج ِلُدشَِّة ٱهللَّ

ِ َكَلغ َتجِ )العمع بأف العحاب ال تبجيل لو بغيخه، كبقػلو:  حرل العمع بأف  (َتْحِػيبلً َج ِلُدشَِّة ٱهللَّ
، لكغ ال  ".ال يتحػؿ عغ مدتحقو إلى غيخه )...(العحاب  أقػؿ: ال تبجيل لمعحاب ىحا مفيـػ

.  تحػيل لو إلى آخخ ىحا غيخ مفيـػ
 لع يقل: فمغ تجج لدشة هللا تبجيبًل كال تحػيبًل.

 
عاؾبُة الحيَغ ِمغ َقبِميع " أَولْع َيِديخوا في األرِض فيشُطخوا كيَف كاَف  44سػرة فاشخ  35

رِض إنَُّو كاَف وكاُنػا أشجَّ مشيع قػًة وما كاَف هللُا ِلُيْعِجَدُه ِمغ شيٍء في الدسػاِت وال في األ 
 عميًسا قجيًخا "

كيف كاف عاؾبة: (، لجػاز الػجييغ. يديخكا: سيخ اعتبار. لع يقل: )كيف كانت عاؾبة 
الحيغ مغ ىكحا كردت في جسيع القخآف. التحكيخ كالتأنيث بحاجة إلى دراسة رصيشة في القخآف. 
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: في آثارىع، ديارىع السجمخة. كانػا أشج مشيع قػة: أؼ إذا كانػا : مغ األمع الكافخة. فيشطخكاقبميع
. يعجده: فبل يغتّخكا بقػتيع، كاف قبميع كاف أقػػ كأمكغيعتقجكف أنيع أقػياء كمتسكشػف فإف مغ 

: أف هللا أقػػ مشيع، كال يرعب عميو أف يجمخىع، ميسا كانػا أقػياء، يرعب عميو. السعشى
لع يقل: )إنو  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. ادت ىي بالشدبة  سػاء.فقػتيع نقرت أك ز 

 (.عميع قجيخ(. لع يقل: )ككاف عميًسا قجيًخا
 

لػ يؤاخُح هللُا الشاَس بسا كَدبػا ما تخَؾ عمى ضيِخىا ِمغ دابٍَّة ولكْغ " و  45سػرة فاشخ 35
ُخىع إلى أجٍل مدسِّى فإذا جاَء أجُميع فإفَّ هللَا كاَف بعبادِه بريًخا "  يؤخِّ

قي ا لسا بمعخضػف لمػقػع في الحنػب، فمػ عػقب كل كاحج بحنبو فػرً  الشاس تفيج اآلية أف كل
هللا يعصييع فخصة لمتػبة، كإذا  ىع يبقػف ألف العقاب مؤجل، ال معجل. أحج عمى كجو األرض!

زادت حدشاتيع عمى سيئاتيع، ربسا غفخ ليع جسيع سيئاتيع. فالسؤاخحة عمى السجسػع، ال عمى 
 السفخد.

: ضيخ األرض. كاألرض لع يخد يؤاخح: يأخح بالعقػبة، يعاقب. كدبػا: مغ كفخ كذنػب. ضيخىا
 : كاألجػد أف يكػف اإلضسار يعػديخد خاشخىا في الحىغ. قاؿ الشحاسلكغ ذكخىا في اآلية، ك 

القخآف  معانيعمى ما جخػ ذكخه في قػلو سبحانو: "أَكلع يديخكا في األرض" )اآلية الدابقة( )
. لع يقل: )ما تخكيع عمى : أؼ ما تخكيع(. ما تخؾ عمى ضيخىا مغ دابة2/1004لمشحاس 

ؤجل كقج يجسع بيشيسا. كفي اآلخخة. فالعحاب قج يعجل كقج ي : في الجنياضيخىا(. أجل مدسى
عيج ليع : بريًخا بآجاليع كأعساليع. ؼيو تيجيج كك . بريًخاالسؤجلالعحاب  : جاء أجلجاء أجميع

بالحداب كالجداء. لع يقل: )فإف هللا كاف بريًخا بعباده(. لع يقل: )كاف هللا بعباده بريًخا(. لع 
 بريخ(.يقل: )فإف هللا بعباده 

*** 
 / سػرة يذ 36
 " يذ " 1سػرة يذ 36
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حخفاف مقصعاف في آية مدتقمة يخاد مشيسا التحجؼ كاإلعجاز. كبسا أف مغ معاني  
 : ياسيغ.ا مغ أسساء ذكػر السدمسيغ، كيكتب" اسسً ؼ السقصعة أنيا أسساء، فقج صار "يذالحخك 

 
 " والقخآِف الحكيِع " 2سػرة يذ 36

 الػاك: كاك القَدع. أقدع هللا بالقخآف. 
 ممحق باآلية:

 القَدع في القخآف 

 أقدع هللا بشفدو في سبعة مػاضع، مشيا:

 .40)فبل أقدُع بخّب السذارؽ كالسغارب( السعارج 

*** 

 كأقدع بشبيو دمحم صمى هللا عميو كسمع:

 .72خ جْ الحِ ( في سكختيع يعسيػف إنيع لَ  ؾَ عسخُ لَ )

 
*** 

 كأقدع بسخمػقاتو:

 كالديتػف، كالرافات، كالذسذ، كالزحى، كالميل، كالشيار ...كالتيغ، 

*** 

 نحغ ال ُنقدع إال باهلل، وهللا ُيقدع بشفدو كبسخمػقاتو:



1675 

 

 قاؿ بعس العمساء: القَدع بالسخمػقات عمى إضسار ححؼ اسع الجبللة:

 مثاؿ: )كالتيغ( أؼ: كرّب التيغ.

 لق.كقاؿ بعزيع: القَدع بالسخمػقات يدتمـد القَدع بالخا

*** 

 لساذا ُيقدع هللا كالسؤمغ يرّجؽ هللا ببل قَدع، كالكافخ ال يشفع معو القَدع؟

 .اع إذا أرادت أف تؤكج أمخً بأف القخآف ندؿ بمغة العخب، كمغ عادتيا القدَ أجاب العمساء 

الدساء كاألرض  فػربّ  .جكف ػعَ كفي الدساء رزقكع كما تُ ) :عغ بعس األعخاب أنو لسا سسع قػلو
 غ؟صخخ كقاؿ: مغ ذا الحؼ أغزب الجميل حتى ألجأه إلى اليسي ،23-22الحاريات ) حقّ إنو لَ 

 )راجع التبياف في أقداـ القخآف البغ الؿيع، كاإلتقاف لمديػشي(.

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441شعباف  16

 ـ2020نيداف  09

 

 " إنَّظ َلِسَغ الُسخسميَغ " 3سػرة يذ 36
 رًدا عمى مغ يشكخ رسالتو."، كالبلـ. "إفَّ إنظ: أؼ دمحم. أكج أنو رسػؿ بػ:  
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 " عمى صخاٍط مدتؿيٍع " 4سػرة يذ 36
: خبخ بعج خبخ. خبخ "إنظ". ال عػج ؼيو كال خمل. "لسغ السخسميغ عمى صخاط مدتؿيع" 

السخسميغ عمى استقامة مغ  " مغ صفة السخسميغ، أؼ لسغكيجػز أف يكػف "عمى صخاط مدتؿيع
 (.2/1008الحق )معاني القخآف لمشحاس 

 
 " تشديَل العديِد الخحيِع " 5يذ سػرة  36

، كبالخفع (ؿ تشديبلً دّ تشديَل: بالشرب عمى أنو مرجر )مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ: نُ  
كقخغ بيا (. 2ية الػارد ذكخه في اآلعمى أنو خبخ، كالتقجيخ: ىػ تشديل، كبالجخ صفة لمقخآف )

: صفة فييا بذخػ صفة فييا إنحار لمكافخيغ. الخحيع: (. العديد4/163قخاءات المعجع جسيًعا )
 لمسؤمشيغ.

 
 ما ُأنِحَر آباؤىع فيع غافمػَف "" ِلُتشِحَر قػًما  6سػرة يذ 36

ؤىع، كسا : لتشحر قػًما بسا أنحر آباآباؤىع، فصالت عمييع الفتخة. أك أؼ لع يشحكرا ىع كال 
: (. اإلنحار2/1008( )معاني القخآف لمشحاس 13سبحانو: "فقل أنحرتكع صاعقة" )فرمت  قاؿ

لع يقل: لتشحر قػًما : ناؼية. التخػيف. غافمػف: عغ هللا كاليـػ اآلخخ. ما أنحر: لع يشحر. ما
 غافميغ.

 
 عمى أكثِخىع فيع ال ُيؤمشػَف " " لقج َحقَّ القػؿُ  7سػرة يذ 36

 : ألنيع ال يؤمشػف.ال يؤمشػف : بالعحاب. فيع القػؿ 
 

 " إنَّا جعْمشا في أعشاِقيع أغبلاًل فيي إلى األذقاِف فيع ُمقَسُحػَف " 8سػرة يذ  36
ؤليجؼ ذكخ، ألف السعشى قج ُعخؼ )معاني القخآف : فأيجييع إلى األذقاف، كلع يجِخ لالسعشى 
 :(، كسا قاؿ الذاعخ2/1009لمشحاس 
 أدرؼ إذا يسَّْسُت كجًيا     أريُج الخيَخ أيُّيسا َيميشيفسا           
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  ىػ يبتغيشيأـ الذخُّ الحؼ    لخيػُخ الحؼ أنا أبتغيػِو     آ                
، كمػضع الذاىج فييسا قػلو: )أييسا( ذكخ )الصبخؼ كغيخه( غالبيتاف ذكخىسا بعس السفدخيىحاف 

 ذكخىسا مباشخة في البيت الثاني.الخيخ كلع يحكخ الذخ. لكغ قج يقاؿ بأنو 
: تي تذجىا إلى الخمف. أصل اإلقساح: مزصخكف إلى رفع رؤكسيع بدبب األغبلؿ المقسحػف  

رفع الخأس كغس البرخ، مأخػذ مغ البعيخ السقسح، كىػ أف يخفع رأسو كيصبق أجفانو في 
إذا ما كرد ماًء كخيًيا. لع يقل: )ىي إلى األذقاف(. لع يقل: )فيي إلى أذقانيع(. انطخ  الذتاء،

 ". "فيي"، "فيع
 

ا 9سػرة يذ  36 ا وِمغ خمِفيع َسجِّ فأغذْيشاىع فيع ال ُيْبِرخوَف  " وجعْمشا ِمغ بيِغ أيجييْع َسجِّ
" 

سيشاىع. جعمشا : أعشاىعحجاًبا، غصاًء، غذاكة. أغذي :ا: مغ أماميع. سجِّ مغ بيغ أيجييع 
(، "كعمى 23الجاثية عمى أبرارىع غذاكة: غصاًء. قاؿ تعالى: "كَجعل عمى برخه غذاكة" )

 (.7أبرارىع غذاكة" )البقخة 
 قػلو: الحعْ 
 (.6فيع غافمػف )اآلية  -
 (.7فيع ال يؤمشػف )اآلية  -
 (.8فيع مقسحػف )اآلية  -
 (.9فيع ال يبرخكف )اآلية  -
 
 

 يع أـ لع تشِحْرىع ال ُيؤمشػَف "وسػاٌء عمييع أأنحرتَ "  10سػرة يذ 36
: ال يشفع معيع اإلنحار. في اآلية تأكيج ال يؤمشػف(. أؼ فإنيع))فيع ال يؤمشػف(، لع يقل:  

 مغ هللا لخسػلو بأف ىؤالء لغ يؤمشػا ميسا حاكؿ معيع.
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ْكَخ وَخِذَي  11سػرة يذ 36 ْخُه بسغفخٍة وأجٍخ كخيٍع الخحسَغ بالغيِب ؼ" إنَّسا ُتشِحُر َمِغ اتَّبَع الحِّ بذِّ
 " 

مغ يع: الجشة كنعيسيا. الحكخ: القخآف. بالغيب: أؼ : إنسا يشفع إنحارؾ. أجخ كخ إنسا تشحر 
: تشحر، ؼبذخه. مغ انتفع بالشحارة فقج استحق البذارة. قج يقاؿ إف دكف أف يخاه. الحع في اآلية

إلى إنحار. بمى يحتاج إليو كيشتفع بو، كيتقػػ، كيثبت،  مغ اتبع الحكخ كخذي الخحسغ ال يحتاج
 كيعخؼ تفاصيل األحكاـ كاآلداب. فبل يشتفع بالقخآف إال مغ آمغ باهلل أكاًل.

   
مػا وآثاَرىع وكلَّ  12سػرة يذ  36 شيٍء أحريشاُه في " إنَّا نحُغ ُنحيي السػَتى ونكتُب ما قجَّ

ـٍ ُمبيٍغ "  إما
ا تخكػه مغ سشغ : معج السسات. ما قجمػا: مغ خيخ كشخ. آثارىعنحيي السػتى: نبعثيع ب 

قجمػا كأخخكا. قاؿ مجاىج  : ماألخبار كالدشغ. ما قجمػا كآثارىع: اآلثار كاحدشة كسيئة. كمشو
كقتادة: آثارىع: ُخصاىع. كقاؿ سعيج بغ جبيخ: نكتب ما قجمػا: أعساليع. "كآثارىع": ما سّشػا 

: معطع القّخاء عمى نربيا، عمى إضسار فعل دّؿ (. كلَّ 2/1010بعجىع )معاني القخآف لمشحاس 
سسعت : كالخفع كجو جيج كقج شا كلَّ شيء. غيخ أف الفّخاء قاؿ: كأحريبعجه، كالتقجيخعميو ما 

، كمعجع 2/514شعي ، كالشكت لمسجا2/373معاني القخآف لمفّخاء ذلظ مغ العخب، كؼيو قخاءة )
كنكتب أعساليع (. لع يقل: )كنكتب ما قجمػا كتخكػا مغ آثار(. لع يقل: )4/165القخاءات 

 (.ىعكآثار 
نيع كانػا يدتعسمػنو : قيجناه، كتبشاه. كاإلحراء أصمو مذتق مغ الحرى، ألأحريشاه 

في العّج استعساؿ األصابع. كشبيو بيحا استعساؿ الدبحة لسعخفة عجد التشدبيحات. كىشاؾ اليـػ 
: لسحاسبة كعمع اإلحراء. إماـ مبيغ: كتاب مبيغتسييد اصصبلحي بيغ عمع الحداب كعمع ا

(، 71يع" )اإلسخاء األعساؿ، كقيل: المػح السحفػظ. قاؿ تعالى: "يـػ نجعػ كل أناس بإمام كتاب
كالجفاتخ  : الجفتخ.كا بو. اإلماـ كالكتاب ىشا بسعشى: كتابيع، أك نبييع، أك عالسيع الحؼ اقتجأؼ

عغ دفتخ في التدسية )لعمو عجكؿ  : مشيا دفتخ اليػمية، كدفتخ األستاذفي عمع السحاسبة أنػاع
يو العسميات مرشفة حدب إل. األكؿ تدجل ؼيو العسميات يػًما فيػًما، كاآلخخ تشقل اإلماـ(
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: ُمفِرح. كاإلفراح مرصمح إيخادات، مرخكفات ... إلخ. مبيغ : أثاث، أدكات، ديػف،أنػاعيا
معخكؼ في عمع السحاسبة كالسخاجعة. وهللا ال يحتاج إلى دفاتخ كرجاؿ محاسبة كإحراء، لكغ 

بة كاإلحراء كمدظ السحاس قج يكػف ىحا لتقخيب األمػر إلى أفياـ البذخ، كإلرشادىع إلى أصػؿ
 ، وهللا أعمع.الجفاتخ

  
 القخيِة إذ جاَءىا الُسخَسمػَف "" واضِخْب ليع مثبًل أصحاَب  13سػرة يذ  36

إذ جاءىع (. لع يقل: )3/385القخية: أنصاكية حدب جسيع السفدخيغ )تفديخ الساكردؼ  
 (.السخسمػف 

 
ْزنا بثالٍث " إذ أرسْمشا إلييُع اثشيِغ فكحَّبػىسا  14سػرة يذ  36  فقاُلػا إنا إليكع ُمخَسمػَف " فعدَّ

: اثشيغ: مغ الخسل. ثالثإذ أرسمشا: إذ: ضخؼ زماف بجؿ مغ )إذ( في اآلية الدابقة.  
. كفي مػضع رسػؿ ثالث. يدتفاد مغ اآلية أنو قج يجتسع أكثخ مغ رسػؿ في زماف كمكاف كاحج

(، ألف األكؿ ابتجاء إخبار، فمع َيْحَتْج 16الحق مغ الدػرة نفديا: "إنا إليكع لسخسمػف" )اآلية 
قالػا ما أنتع إال بذٌخ مثُمشا كما لثاني فإنو جاء بعج إنكار كتكحيب: "إلى التأكيج بالبلـ، بخبلؼ ا

 (.423(، فاحتاج إلى التأكيج )أنسػذج ص 15يذ " )أندؿ الخحسُغ مغ شيء إْف أنتع إال تكِحبػف 
 

 بذٌخ ِمثُمشا وما أندَؿ الخحسُغ ِمغ شيٍء إْف أنُتع إال " قالػا ما أنتع إال 15سػرة يذ  36
 َتكِحبػَف "
: أنتع مغ رسػؿ، أك مغ كحي. إْف: ما. لع يقل: )إف أنتع إال كاذبػف(. األصل :مغ شيْ  

 التقجيخ: إف أنتع إال قـػ تكحبػف.تكحبػف. 
 

 يعمُع إنَّا إليكع لُسخَسمػَف " " قالػا ربُّشا 16سػرة يذ  36
تكحبػف" ك"مخسمػف"، كىػ شباؽ معشػؼ )اإلتقاف السخسمػف صادقػف، ففي اآلية شباؽ: ": ك أؼ
 (. لع يقل: )إنا لسخسمػف إليكع(.3/326
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: (. أؼ22/361استذياد باهلل عمى صجؽ مقالتيع )ابغ عاشػر : قَدع ألنو ربشا يعمع 
 وهللا إنا إليكع لسخسمػف.

 
 بيُغ "وما عميشا إال الببلُغ الس"  17سػرة يذ 36

: (. السبيغ99فة الخسل. في مػضع آخخ: "ما عمى الخسػؿ إال الببلغ" )السائجة ىحه كضي 
ىحا يجؿ عمى أىسية اإلبانة كاإلفراح كالببلغة كالػضػح بالشدبة لمخسل. ككحلظ بالشدبة 

 . فسغ ال إبانة لو ال يكػف في السدتػػ السصمػب.كالخصباء لمباحثيغ كالكاتبيغ كالستحجثيغ
 

شَّكع مشَّا عحاٌب أليٌع " " قاُلػا إنَّا َتصيَّْخنا بكع لِئغ لْع تشَتيػا لَشْخُجسشَّكع وَليَ  18سػرة يذ  36  َسدَّ
: تذاءمشا. كأصمو أف الخجل مشيع كاف إذا قاؿ أصحاب القخية لمخسل. تصيخنا : أؼقالػا 

: عسمو أخح يداًرا تذاءـ. شائخ اإلنداف أراد أمًخا نفَّخ الصيخ، فإف أخح الصيخ يسيًشا تفاءؿ، كإف
ما قجر لو في عمع هللا. كالصائخ: الحع كالشريب. شار لو  الحؼ يصيخ عشو مغ خيخ أك شخ، أك

اس السصخ عغ : قدع لو كحا، كاف مغ نريبو كحا. كلعميع تذاءمػا لدػء أصابيع، لعمو انحبكحا
ػف، السصخكد مغ : السمعذتسشكع. الخجيعكع بالحجارة، أك ن: نخميشأنصاكية في أياميع. نخجسشكع

: الخجع ذتع كالقتل، كالخمي بالطغ كالحجس: الخمي بالحجارة، ثع استعيخ في الرحسة هللا. الخجع
 قارف: )الخحيع( ك)الخجيع(.: الخجع في الحج، كالخجع في الحجكد. بالغيب. كمشو

: صاركا آلية. عحاب أليعأف الكفار : بيحه الميجة كلشخجسشكع كليسدشكع مشا عحاب أليع 
 في الجنيا شبًعا. ىحا قػؿ الكفار لمخسل، كليذ قػؿ هللا لمكفار! 

 
 ُتع بْل أنُتع قػـٌ ُمدخفػَف "  " قاُلػا شائُخكع معكع أِئْغ ُذكِّخْ  19سػرة يذ  36

: ختع: الجػاب مححكؼ، تقجيخهشائخكع معكع: شؤمكع عشجكع. أئغ ذكّ قالػا: أؼ الخسل.  
ع ىحا القػؿ كأسخفتع ختع قمت: لسجخد أنكع ذكّ ختعالخجع كالعحاب األليع. أئغ ذكّ جتع بتصيختع كتػع
: أؼ ليذ األمخ كسا يبجك بل أنتع بصبيعتكع اد. بل: في الكفخ كالتصيخ كالفدؼيو! مدخفػف 

 مدخفػف.
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 الُسخَسميَغ "ا قػـِ اتَِّبُعػا " وجاَء ِمغ أْقرا السجيشِة رجٌل َيْدَعى قاَؿ ي 20سػرة يذ  36

(. أقرا: أقرى. 20كفي مػضع آخخ: "كجاء رجل مغ أقرا السجيشة يدعى" )القرز  
 : ىػ حبيب الشجار، كاف يشدج الحخيخ، كيترجؽ بشرف كدبو. يدعى: يدخع السذي. قيل

 
 ال يدأُلكع أجًخا وىع ُميتجوَف "" اتَِّبُعػا َمغ  21سػرة يذ  36

(، بل بيًيا عمى صجقيع كتجخدىع. لع يقل: )كىػ ميتجتشاألنبياء : مغ ال يدألكع أجًخا 
 (.كف مغ ال يدألػنكع أجًخا كىع ميتجعمى السعشى، كىػ الجسع. كلع يقل: ) حسل

 
 الحي فصَخني وإليِو ُتخجعػَف " " وما لي ال أعبجُ  22سػرة يذ  36

نخجع(. قج : )كإليو ي. الخالق أكلى بالعبادة. لع يقل: )كإليو أرجع(. لع يقل: خمقشفصخني 
 : إنو عجؿ عشو ألجل الفاصمة القخآنية لمتػافق مع رؤكس اآلؼ.  يقاؿ

الحؼ فصخكع كإليو  : كما لكع ال تعبجكف السقرػدكلكغ ىحا غيخ كاؼ، إذ يبجك أف  
 " أمارة ذلظ كدليمو. ُتخجعػف؟ قػلو: "كإليو ُتخجعػف 

كما لكع ال تعبجكف الحؼ فصخكع : كما لي ال أعبج الحؼ فصخني كإليو أرجع، كربسا يكػف التقجيخ
ليو تخجعػف )قارف : كإليو أرجع، كإاختراًرا بميًغا، أك أف التقجيخ كإليو ُتخجعػف؟ فاخترخت

خة : لع أضاؼ الفصخجعػف: ؼيو تيجيج ليع. تداءؿ الساكردؼ(. كإليو تُ 289ك  3/165اإلتقاف 
كما فصخني كفصخكع(، كلع يقل: ) ما لي ال أعبج الحؼك إلى نفدو، كالبعث إلييع؟ يعشي: لع يقل: )

: ألف خمق هللا تعالى لو نعسة عميو عبج الحؼ إليو أرجع كإليو تخجعػف(. أجاب الساكردؼلي ال أ 
تػجب الذكخ، كالبعث في الؿيامة كعيج يقتزي الدجخ، فكانت إضافة الشعسة إلى نفدو إضافة 

 (. 3/388ة الدجخ إلى الكافخ أبمغ أثًخا )تفديخ الساكردؼ شكخ، كإضاف
 

عشِّي شفاعُتيع وال  " أأتِخُح ِمغ دونِو آليًة إْف ُيِخْدِف الخحسُغ ِبُزخٍّ ال ُتْغغِ  23سػرة يذ  36
 ُيشِقحوِف "
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 (. فيػ عمى سبيل التعخيس بيع.2/313السخاد: أتتخحكف مغ دكنو آلية؟! )البخىاف  
مػاجيتو  ككجُو حدِشو ضاىخ، ألنو يتزسغ إعبلـ الدامع، عمى صػرة ال تقتزي 

، كأدعى بالخصاب السشكخ، كأنظ لع َتْعِشِو، كىػ أعمى في محاسغ األخبلؽ، كأقخب لمقبػؿ
(. كقج تتغيخ لغة الخصاب كليجتو بحدب قػة أك ضعف السخاِشب 2/313لمتػاضع )البخىاف 

 كالسخاَشب. 
رغ ىحه أدكات لفيع القخآف، أك لمسديج مغ فيسو. كليذ كحلظ فحدب، بل إنيا تعمع القا 

فشػف الخصاب العخبي، بل كغيخ العخبي، كال تجج مثميا إال مغ خبلؿ القخآف كتفديخه الحؼ 
 تعاقبت عميو عقػؿ كبيخة ككثيخة مغ أئسة المغة كالتفديخ.

: أصميا ُيخْدِني، كالشػف نػف الػقاية، كححفت ياء الستكمع مخاعاة لقخاءة ُيخْدفِ إف ُيخدف:  
: فعل مزارع مجدكـ ضّخ: لعل معشاه: الذخؾ. ال تغغ ػصل، أؼ إنيا كتبت كسا تمفع.ال

ة. ال يشقحكِف: ال يشقحكني، ال: ناؼية، يشقحكني: جػاب الذخط، كعبلمة الجـد ححؼ حخؼ العم
"، كعبلمة الجـد ححؼ الشػف، كالشػف السحكػرة لمػقاية، فعل مزارع مجدـك معصػؼ عمى: "تغغ

  قحكني مغ الزّخ.ال يش عػؿ بو.كياء الستكمع ححفت لسخاعاة الفاصمة، كىي مف
 (.كال ُيشِقحكفِ  إف يخدف الخحسغ بزخّ  شفاعُتيع ي عشيأأتِخُح ِمغ دكنِو آليًة ال ُتْغشِ لع يقل: )

 
 الحجة ىشا حجة نقمية، كىي مشاسبة بعج اإليساف باهلل، أما مغ لع يؤمغ باهلل فمغ تشفعو.

 
 " إنِّي إًذا لفي ضبلٍؿ ُمبيٍغ " 24سػرة يذ  36

 ( كشت في ضبلؿ مبيغ. إني إذا فعمت ذلظ )اتخحت مغ دكنو آلية 
 

 إنِّي آمشُت بخبِّكع فاسسعػِف " " 25سػرة يذ  36
كلسخاعاة  سيسا كأنيا رأس آية، : فاسسعػني، ححفت ياء الستكمع لمجػاز، الفاسسعػف  
 : فاشيجكا لي، أك فاسسعػا قػلي.. فاسسعػنيالفاصمة
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 َة قاَؿ يا ليَت قػمي َيعمسػَف "الجشَّ  " قيَل ادخلِ  26سػرة يذ 36
لخجل الحؼ جاء مغ أقرى السجيشة : اقيل: ىيشا ححؼ تقجيخه: فمسا مات قيل لو. قاؿ 

يا ليت: يا: أداة تشبيو. ليت:  يعمسػف: أني دخمت الجشة، كيعمسػف ما فييا.(. 20)راجع اآلية 
مغ أخػات إّف لمتسشي. قػمي: اسع ليت في محل نرب. جسمة يعمسػف: خبخ ليت في محل 

 رفع.
 ىشا يتع اإلقشاع باستحزار مذيج الخجل في خياؿ الدامع أك القارغ، كالتأثيخ عميو.  

 
 ي وَجعمشي ِمَغ الُسْكَخميَغ "" بسا غفَخ لي ربِّ  27سػرة يذ 36

: ليت قػمي يعمسػف أني دخمت الجشة بسا غفخ لي ربي، بط بيغ اآليتيغ يكػف التقجيخبالخ  
: نرح قػمو سا نرحيع في حياتو. قاؿ ابغ عباسأؼ بفزل غفخانو. نرح قػمو بعج كفاتو ك

 لع يقل: )بسا غفخ لي ربي كأكخمشي(. حًيا كميًتا.
*** 

 
 الجدء الثالث كالعذخكف 

 الدساِء وما كشَّا ُمْشِدليَغ " " وما أندْلشا عمى قػمِو ِمغ بعِجِه ِمغ جشٍج ِمَغ  28سػرة يذ  36
 أؼ ما أندلشا جشًجا عمى قػمو، فيع أقل شأنػًا مغ ذلظ، أىمكشاىع بسجخد صيحة كاحجة، كسا 

ا عمى أندلشكما عجه، مغ جشج، مغ الدساء. لع يقل: ): مغ بفي اآلية التالية. الحع تكخار "ِمغ"
: ما أندلشا، كما كشا مشدليغ. كأف السعشى لع نشدؿ، كال قػمو بعجه جشًجا مغ الدساء(. الحع قػلو

 حاجة لئلنداؿ. 
 

 صيحًة واحجًة فإذا ىع خامجوَف " " إْف كانْت إال 29سػرة يذ  36
: صيحة مغ جبخيل ليذ ليا ب. قاؿ الدجؼ: صيحة عحاإْف كانت: ما كانت. صيحة 

. صيحة كاحجة ال ثانية ليا.مثشػية، أؼ  تػف، : ساكشػف، ىامجكف، ميخامجكف  ىع: أؼ القـػ
 : خسجت الحسى. كالخماد الخامج. خسجت الشار: انصفأت. كمشو
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 " يا حدخًة عمى العباِد ما يأتيِيع ِمغ رسػٍؿ إال كاُنػا بِو َيدتيِدئػَف " 30سػرة يذ  36
 

؟ع ىحا التحدخمتى يق   

 في اآلخخة. -
 في الجنيا. -
 في كمييسا مًعا. -
 في كل كقت. -
*** 

 مغ الستحدخ؟

 . هللا تعالى -

 . السبلئكة -

  (.14)اآلية  الخسل الثبلثة -

 (.20)اآلية  الخجل -

 العباد. -

 .السؤمشػف  -

 (.29اليالكػف )اآلية  -

*** 
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 السعشى:

 يا كيل العباد، قالو ابغ عباس. -

 قالو قتادة.يا حدخة العباد عمى أنفديع،  -

 ، قالو عكخمة، كىػ مذابو لدابقو.يا حدختيع عمى أنفديع -

*** 

 القخاءات:

 .يا َحْدَخَة الِعباِد عمػى أْنُفِديا -

 يا حدخة العباد. -

 يا حدخه عمى العباد )بالياء الداكشة(. -

 يا حدختا عمى العباد. -

 يا حدختي عمى العباد. -

*** 

 اإلعخاب:

تقجيخه: يا ىؤالء. حدخًة: مفعػؿ مصمق. التقجيخ: تحدخكا يا: أداة نجاء. كالسشادػ مححكؼ  -
 حدخًة.

 يا: أداة نجاء. حدخًة: مشادػ. التقجيخ: ىحا كقُت حزػرؾ. -
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 وهللا أعمع.

*** 

 آيات أخخػ:

 .56)أف تقػؿ نفٌذ يا حدختا عمى ما فخشُت في جشب هللا( الدمخ  -
 .31فّخششا فييا( األنعاـ )حتى إذا جاءتيع الداعُة بغتًة قالػا يا حدختشا عمى ما  -

 
 " ألْع يَخوا كع أىمْكشا َقبميع ِمَغ القخوِف أنَّيع إلييع ال َيخجعػَف "  31سػرة يذ  36

مى السعشى، " ع"أىمكشا :ذخؼ بجاًل مغ: جعميا الدمخالقخكف: األمع. أنيع إلييع ال َيخجعػف  
 كػنيع غيخ راجعيغ إلييع. : ألع يخكا كثخة إىبلكشا القخكف مغ قبميعال عمى المفع، تقجيخه

" كالحؼ تقتزيو صشاعة العخبية أف "أنيع: بػ حياف في نقج الدمخذخؼ، ثع قاؿأشاؿ أ 
 : قزيشا أك حكسشا أنيع إلييع ال َيخجعػف.لسححكؼ، دؿ عميو السعشى، كتقجيخهمعسػؿ 
 َيخجعػف؟ : ألع يخكا كع أىمكشا قبميع مغ القخكف، ألع يخكا أنيع إلييع الأقػؿ: لعل التقجيخ 

(. أنيع: أؼ القخكف. إلييع: إلى العباد )اآلية الدابقة(. 263ك  9/261)كانطخ الجر السرػف 
 : إلى الجنيا. ال يخجعػف 

 
 لسَّا جسيٌع لجيشا ُمحزخوَف "" وإْف كٌل  32سػرة يذ  36

 : مبعػثػف، أك محذػركف."محزخكف" 
 : ما.إْف: ناؼية بسعشى  -1

 : إال.لسَّا: بالتذجيج 
سيٌع لجيشا محزخكف. حكى الشحػيػف: باهلل لّسا قست، بسعشى: : ما كٌل، أك ما كمُّيع، إال جالتقجيخ

 (.2/1013إال )معاني القخآف لمشحاس 
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 ."إفَّ " :: مخففة مغ الثقيمة، أؼ أصمياأك إفْ  -2
 : زائجة.لَسا: بالتخؽيف، ك"ما"      

 : إفَّ كبًل لجسيٌع لجيشا محزخكف.التقجيخ 
 

 "؟"كل" ك"جسيع :سعتكيف اجت
ال يفمت فخيق مشيع، ككمسة " أفادت أف اإلحزار محيط بيع، بحيث قاؿ ابغ عاشػر: كمسة "كل

ة عغ األخخػ. أال تخػ " أفادت أنيع محزخكف مجتسعيغ. فميدت إحجػ الكمستيغ بسغشي"جسيع
جسيعيع"، أؼ: يشا محزخكف، لسا كاف تشاٍؼ بيغ "أكثخىع" ك": كإف أكثخىع لسا جسيع لجأنو لػ قيل

 (.23/11أكثخىع يحزخكف مجتسعيغ )ابغ عاشػر 
 

 " وآيٌة ليُع األرُض السْيتُة أحيْيشاىا وأخخْجشا مشيا حبِّا فسشُو يأكمػَف " 33سػرة يذ 36
: أؼ نحيييع بعج أحييشاىا كآية: الػاك استئشاؼية. آية: خبخ مقجـ. آية: عبلمة، دليل. 

لع يقل: )مشو يأكمػف(. فسشو: الفاء (. لع يقل: )يأكمػف مشو ا أحيشا األرض بعج مػتيا.مػتيع كس
 كأنيا زائجة.

كأف السخاد أنيع يأكمػف الحبػب كال يفكخكف كيف كصمتيع، كال يذكخكف، كال يؤمشػف. كفي ىحا 
 دعػة لمتفكيخ في كل ما تخػ.

 
ْخنا فييا ِمغَ  34سػرة يذ 36  العيػِف "   " وجعْمشا فييا جشَّاٍت ِمغ نخيٍل وأعشاٍب وفجَّ

جعمشا فييا: في األرض )انطخ اآلية الدابقة(. جشات: بداتيغ. فجخنا فييا: في األرض.  
 ؟في الجشات أـ 
 

 "" ليأكمػا ِمغ ثسخِه وما عِسمتُو أيجيِيع أفبل َيذكخوَف  35سػرة يذ  36
 

 ثسخه: الياء تعػد عمى أؼ شيء؟
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 لع يقل: 
 ثسخىا. -
 ثسخنا. -
 *** 
 ثسخه: 
 ثسخ هللا. -
 ثسخ ماء العيػف. -
 ثسخ الشخيل. -
 ثسخ ما ذكخناه. -
*** 

 لعل األرجح ما قالو الدمخذخؼ:
 ".ليأكمػا مسا خمقو هللا مغ الثسخ :كالسعشى ،الزسيخ  تعالى"

 )انطخ: البغػؼ، كابغ عصية، كالدمخذخؼ، كالقخشبي، كأبا حياف(.
*** 

(. كما 71أنعاًما فيع ليا مالكػف" )يذ ت أيجيشا أَكلع يخكا أنا خمقشا ليع مسا عسمقاؿ تعالى: "
: أؼ مغ األنيار التي أجخاىا هللا، أك مغ الدركع التي أنبتيا هللا. لػ فكخكا لذكخكا عسمتو أيجييع

كآمشػا. الثسخ مغ صشع هللا، كإف كاف ال يخمػ مغ جيج اإلنداف، كلكغ جيج اإلنداف كإف كاف 
. كالثسخ الحؼ ال يج لئلنداف ؼيو ىػ مغ السػارد مصمػًبا فإنو ال يكاد يكػف شيًئا أماـ صشع هللا

 الصبيعية الحخة.
 

غ أنفِديع ومسَّا ال " سبحاَف الحي خمَق األزواَج كمَّيا مسَّا ُتشِبُت األرُض ومِ  36سػرة يذ  36
 َيعمسػَف "
مسا تشبت األرض: أؼ الشبات. كمغ أنفديع: أؼ اإلنداف. سبحاف: تشّده عسا ال يميق بو.  
: أصشاؼ الشخل كالذجخ كالدرع، كل صشف مشو زكج. فقاعجة الدكجية قائسة في اإلنداف األزكاج
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خمق األزكاج كميا: لساذا قاؿ: كميا؟ تزع . كالحيػاف كالشبات، بل لعميا قاعجة السػجػدات كميا
 جسيع ما ذكخ بعجىا.

سػف ذلظ كقت الشدكؿ، : أؼ مسا ال يعمسػنو مغ السػجػدات األخخػ. كقج ال يعمكمسا ال يعمسػف 
 ثع يعمسػنو بعج، أك ال يعمسػنو أبًجا، كربسا يتعمق األمخ بكبل الشػعيغ.

" في ىحه اآلية لبياف الجشذ، كليذ لمتبعيس. ِمغ": يقػؿ أىل التفديخ العمسي: الحخؼ 
فاهلل تعالى جعل الحكػر كاإلناث في مخمػقاتو كميا، سػاء في ذلظ الشباتات كالحيػانات كالبذخ 

 (. 654السشتخب ص كما ال يعمسو الشاس مغ األحياء غيخ السخئية )
الدخخؼ ( ٱلَِّحؼ َخَمق ٱأَلْزكََٰج ُكمََّيا َكَجَعَل َلُكْع ّمَغ ٱْلُفْمِظ َكٱأَلْنَعػَِٰع َما َتْخَكُبػفَ ) في مػضع آخخ:

12.  
 

 شُو الشياَر فإذا ىع ُمطِمسػَف "" وآيٌة ليُع الميُل ندمُخ م 37سػرة يذ 36
(. في مخ مشو الشياركآية ليع اليػـُ ندلع يقل: ). 33كآية: راجع اآلية آية: عبلمة، دليل.  

 الميل يدمخ الشيار فإذا ىع مطمسػف، كفي الشيار يدمخ الميل فإذا ىع مبرخكف.
 

 ا ذلَظ تقجيُخ العديِد العميِع "" والذسُذ َتجخي لسدتقٍخ لي 38سػرة يذ  36
: تجخؼ إلى مكانيا كمػضعيا )السدتقخ السكاني(. كالثاني فييا معشياف: األكؿ: تجخؼ  

: ال مدتقخَّ ليا، أؼ سى، إلى أف تدتقخ يـػ الؿيامة )السدتقخ الدماني(. كفي قخاءةألجل مد
 العديد: القػؼ. العميع: بكل شيء. تجخؼ في الميل كالشيار كال كقػؼ ليا كال قخار.

 
رناُه مشازؿَ  39سػرة يذ  36  حتى عاَد كالُعْخُجػِف القجيِع " " والقسَخ قجَّ

ا القسَخ. كمغ : كقجرنؼ: قخغ بالشرب كالخفع. فسغ نرب فعمى تقجيخ فعل مححك القسخ 
(. كفي 4/174، كمعجع القخاءات 2/515شعي الشكت لمسجارفع جعمو مبتجأ، ك"قجرناه" خبخ )

السزاؼ إليو مقامو. كال : كالقسخ قجرناه ذا مشازؿ. ححؼ السزاؼ كأقاـ الكبلـ ححؼ، كالتقجيخ
في السشازؿ )الشكت  يجػز أف يكػف ببل ححؼ، ألف القسخ غيخ السشازؿ، كإنسا يجخؼ القسخ
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: عمى عجد أياـ الذيخ، يديج في كل ليمة مغ أكؿ الذيخ حتى (. مشازؿ2/516لمسجاشعي 
خَّ كيبذ ذا اصف: عشقػد الشخل إسالو، حتى يعػد كسا بجأ. العخجػف يدتكسل، ثع يشقز بعج استك

س(. كأصمو مغ االنعخاج: االنعصاؼ. لع يقل: )حتى يعػد  (. كاستقػس )تقػَّ
 

" ال الذسُذ يشبغي ليا أْف ُتجِرَؾ القسَخ وال الميُل سابُق الشياِر وكٌل في فَمٍظ  40سػرة يذ  36
 َيدبحػَف " 

. الفمظ  االستجارة. لع : مػضع الشجـػ مغ اليػاء، كأصمو: كٌل: الذسذ كالقسخ كالشجـػ
" بريغة مغ يعقل، ألف الدباحة كقاؿ: "يدبحػف  لع يقل: )ككّميع(. يقل: )ككل في فمظ يدبح(.

 : كٌل في فمكو يدبح، أؼ يجكر. ات العقبلء، كراعى رؤكس اآلؼ. أؼمغ صف
: ال يسكغ أف تجرؾ الذسذ القسخ، ألف كبًل مشيسا يجخؼ في يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

. كسا يدتحيل أف يدبق الميل الشيار، ألف ذلظ يتصمب أف تجكر األرض حػؿ فمظ مػاز لآلخخ
ىيا الحالي مغ الغخب إلى الذخؽ )السشتخب ص محػرىا مغ الذخؽ إلى الغخب بجاًل مغ اتجا

655.) 
 كل في فمظ: تقخأ مغ اليدار إلى اليسيغ مغ دكف تغييخ.

يشبغي لميل أف يدبق الشيار(. كال الميل  ال يشبغي لمذسذ أف تجرؾ القسخ(. لع يقل: )كاللع يقل: )
 : قج يفيع مشو أف الشيار يدبق الميل.سابق الشيار

 
 يَّتيع في الُفْمظ السذحػِف "" وآيٌة ليع أنَّا حسْمشا ذرِّ  41سػرة يذ  36

: . آية41ك 37ك 33: في مصمع اآلية آية ليع: كرد ذكخىا في الدػرة ثبلث مخات 
السسمػءة مغ كٍل زكجيِغ : سفيشة نػح، الدفيشة آدـ. الفمظ السذحػف  عبلمة، دليل. ذريتيع: ذرية

 : جشاس.)في اآلية الدابقة( (. الُفْمظ، الفَمظ27، السؤمشػف 40اثشيِغ )انطخ سػرة ىػد 
 

 شا ليع ِمغ ِمثِمو ما َيخكبػَف "" وخمقْ  42سػرة يذ  36
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ح. كالسقرػد بحلظ سفيشة نػ : مغ مثل الفمظ السذحػف، ما يخكبػف: ما يخكبػنو. مغ مثمو 
في البخ كالبحخ (، كقج يجخل في ذلظ سائخ السخكػبات الدفغ األخخػ )غيخ الدفغ الذخاعية

الخمق إليو ألف اإلنداف بفزمو تعالى يتعمع العمـػ كالرشائع كالسختخعات،  كالجػ. كندب هللا
 كىػ الحؼ ييجؼ إلييا بعس العمساء. 

 
  َصخيَخ ليع وال ىع ُيشَقحوَف "ْقُيع فبل" وإف نذأ ُنْغخ  43سػرة يذ  36

 سشقح.السغيث، ال: مغ يرخخػف لو إلغاثتيع، الرخيخ 
 

 ٍغ " " إال رحسًة مشَّا ومتاًعا إلى حي 44سػرة يذ 36
: إلى أجل كل مشيع، أؼ إلى السػت. كقيل: إلى انقزاء أؼ: إال بخحستشا. إلى حيغ 
 الؿيامة.

 
 ع وما خمَفكع لعمَّكع ُتخحسػَف "اتقػا ما بيَغ أيجيكُ " وإذا قيَل ليع  45سػرة يذ 36

: مغ عحاب ؤلمع الكافخة الدابقة. كما خمفكع: مغ العحاب الحؼ كقع لما بيغ أيجيكع 
كع مغ الػقائع ؼيسغ كاف قبمكع، "كما خمفكع" مغ اآلخخة : أؼ ما بيغ أيجياآلخخة. قاؿ قتادة
لعمكع  : أعخضػا ككحبػا كاستيدؤكا.خه(. جػاب إذا مححكؼ تقجي2/1015)معاني القخآف 

 تخحسػف: اسألػا هللا الخحسة.
 

 يع إال كاُنػا عشيا ُمعخضيَغ "" وما تأتييع ِمغ آيٍة ِمغ آياِت ربِّ  46سػرة يذ 36
يات القخآف، كآيات الكػف. لع يقل: )كانػا معخضيغ : عبلمة، دليل، معجدة. كتذسل آآية 

 (.أف الكبلـ في اآلية عغ الكفار )انطخ اآلية التالية (. كمغ الػاضحعشيا
 

" وإذا قيَل ليع أنِفقػا مسَّا رزقكُع هللُا قاَؿ الحيَغ كفُخوا لمحيَغ آمُشػا أُنصِعُع  47سػرة يذ  36
 إْف أنُتع إال في ضبلٍؿ مبيٍغ " َمغ لػ يذاُء هللُا أشعسُو 
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: أيفقخه هللا كنحغ نغشيو! كنحغ نذبعو! أكلع يقل: )أنفقػا مغ أمػالكع(. أؼ: أيجيعو هللا  
يقػلػف ذلظ عمى سبيل االستيداء، أك لمبحث عغ أؼ حجة لمتسمز مغ الػاجب، عمى الخغع مغ 

 كخ. أف هللا يأمخىع. إف هللا يبتمي الفقيخ ليربخ، كالغشي ليذ
قػؿ الكافخيغ : ىحا قاؿ الحيغ كفخكا لمحيغ آمشػا: لع يقل: )قالػا(. إف أنتع إال في ضبلؿ مبيغ

ىع  لمسؤمشيغ، كيبجك أنيع يدتعيخكف لغتيع، كيخاشبػنيع بيا، حتى لتكاد تحدب أف القائل
 : ىػ قػؿ هللا ليع.السؤمشػف. كقاؿ بعس السفدخيغ

 
 " ويقػلػَف متى ىحا الػعُج إْف كشُتع صادقيَغ " 48سػرة يذ  36

كعحاب اآلخخة، كسا يفيع مغ  : الػعج بالعحاب، لعمو عحاب الجنياالػعجلع يقل: كقالػا.  
 اآليتيغ التاليتيغ.

: متى إنجاز ىحا الػعج؟ متى يرجؽ ىحا الػعج؟ ألف الػعج قج حرل. كقج تقجيخ الكبلـ 
خب الدمصاف، أؼ: مزخكبو )مغ الشقج(، ىحا : ىحا مغ ضمق الػعج عمى السػعػد، مثل قػليعيص

 (.424مغ ندج اليسغ، أؼ: مشدػجو )أنسػذج ص 
  

ُسػَف "" ما َيشطخوَف إال صيحًة وا 49يذ  سػرة 36  حجًة تأخُحىع وىع َيِخرِّ
سػف جػاب مغ هللا.   " بكدخ الخاء كتذجيج الراد السكدػرة، أؼ يتشازعػف اقخأىا: "َيِخرِّ

(، حيث 4/178قخاءة )معجع القخاءات  ا: يخترسػف، كفييميافي معايذيع كمتاجخىع. كأص
جدة، ككدخت بكدخ الراد األصمية )ابغ عاشػر مذأبجلت التاء صاًدا، فرارت الراد 

اؿ رسػؿ هللا القخآنية التي يرعب قخاءتيا. أؼ تأخحىع فجأًة. ق كمسات(. كىي مغ ال23/34
: تقـػ الداعة كالخجبلف قج نذخا ثػبيسا يتبايعانو فسا يصػيانو حتى تقػـ، صمى هللا عميو كسمع

( حػضو يخفعو حتى تقػـ، كالخجل ُيميط )يصّيغ، كفي ركاية: يمػط كالخجل يخفس ميدانو فسا
، كالخجل يخفع أكمتو )لقستوليدقي ماشيتو فسا يدقييا حتى  ( إلى ؼيو فسا ترل إلى ؼيو حتى تقـػ
 (. يح مدمع في الفتغصحك  ،تقـػ ) صحيح البخارؼ في الفتغ
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 جعػَف "تػصيًة وال إلى أىميع َيخ " فبل يدتصيعػَف  50سػرة يذ  36
ػف : أؼ يسػتخجعػف ُيْػُصػا. كال إلى أىميع يَ  : ال ُيسيمػف حتىال يدتصيعػف تػصية 

مكانيع. كيجػز أف يكػف السعشى: كال َيخجعػف إلى أىميع قػاًل )معاني القخآف لمشحاس 
 (.خجعػف إلى أىميعأك نريحة لغيخىع بالتػبة. لع يقل: )كال يَ : كصية، (. تػصية2/1016
 

 ججاِث إلى ربِّيع َيْشِدُمػَف "" وُنِفَخ في الرػِر فإذا ىع ِمَغ األ 51 سػرة يذ 36
فإذا ىع يشدمػف مغ األججاث: القبػر، جسع َجَجث. يشدمػف: يخخجػف سخاًعا. لع يقل: ) 

 (. بيعاألججاث إلى ر 
 

لُسخَسمػَف عَج الخحسُغ وصَجؽ ا" قاُلػا يا ويَمشا َمغ بعَثشا ِمغ َمْخقِجنا ىحا ما و  52سػرة يذ  36
" 

خ. قاؿ ابغ عاشػر: دعػا عمى أنفديع بالػيل. يا كيمشا:  كمسة يقػليا الػاقع في مريبة أك الُستحدِّ
 .كالػيل سػء الحاؿ
كيحتسل  .كىػ مشادػ مزاؼ ،كأكاف حزػرؾَ  ىحا كقتظَ  :نجاؤىع الػيل بسعشىقاؿ ابغ عصية: "

أنيع قالػا يا قػمشا كالسشادػ مححكؼ، ك )السفعػؿ السصمق(، أف يكػف نرب الػيل عمى السرجر
 (.30راجع يا حدخة )اآلية  .كيمشا

 .يا كيمي :كل كاحج قاؿ :أؼ (َقاُلػْا ياكيمشا)قػلو: قاؿ الخازؼ:  
: ىػ ما كعج : مغ بعثشا مغ مخقجنا ىحا. أؼمخقجنا: نػمشا، قبخنا. ىحا: إشارة إلى "السخقج"، أؼ

، معاني 3/395تفديخ الساكردؼ ) ىحا ما كعج الخحسغ: : إشارة إلى الػعج، أؼالخحسغ. أك
األرجح، (. لكغ يبجك لي أف القػؿ الثاني ىػ 2/517، الشكت لمسجاشعي 2/380اء القخآف لمفخّ 

 "مخقجنا".  :ىحا"، بخبلؼ األمخ بالشدبة لػألف الجسمة محتاجة إلى "
ىحا، ىحا ما مغ مخقجنا مغ بعثشا ىحا ما كعجكع بو الخحسغ. لع يقل: ) :ىحا ما كعج الخحسغ

أخبخككع بو عغ هللا. كعج الخحسغ: بو. كصجؽ:  : ؼيسا(. صجؽ السخسمػف كعجنا الخحسغ
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يبػف أنفديع، جسؤمشيغ ثع ي: ىػ قػؿ الكصجقو. كفي قائل ىحا القػؿ )يا كيمشا( قػالف: أحجىسا
 : ىحا ما كعج الخحسغ.كاآلخخ: ىػ قػؿ الكفار ثع يقاؿ ليع

 
 فإذا ىع جسيٌع لجيشا ُمحَزخوَف "" إْف كانْت إال صيحًة واحجًة  53سػرة يذ 36

. إف كانت: ما كانت. لع يقل: )جسيًعا(. جسيع: 49سبق ذكخىا في اآلية  :صيحة كاحجة 
 : مداقػف. كىحا المفع يدتخجـ اليـػ في دكائخ األمغ. مجسػعػف. محزخكف 

 
 جَدوَف إال ما كشُتع َتعسمػَف "شيًئا وال تُ  " فاليػـَ ال ُتطمُع نفٌذ  54سػرة يذ  36

: إال جداء ما كشتع تعسمػف. اء. ال تجدكف إال ما كشتع تعسمػف : يػـ الحداب كالجد اليـػ 
غ الجداء مغ جشذ العسل كعمى قجر العسل. كالدياؽ ىشا في عسل الكفار. أما العسل الرالح م

 (.ا كال تجدكف إال ما كشتع تعسمػف تطمسػف شيئً فاليـػ ال السؤمشيغ فجداؤه مزاعف. لع يقل: )
 

 ِة اليػـَ في ُشُغٍل فاكيػَف "" إفَّ أصحاَب الجشَّ  55سػرة يذ  36
أؼ: مذغػلػف بالشعيع. كفي قخاءة: ُشْغل، بدكػف الغيغ. فاكيػف: بفاكية الجشة. التعبيخ  

؟ لتشعع. ما الحؼ يذغميع: في شغميع فاكيػف. السعشى أف شغميع ىػ التفكو كاغخيب: لعل التقجيخ
: السدح. قاؿ "ليع فييا فاكية". كفي قخاءة: فِكيػف، مغ الفكاىة 57يذغميع الشعيع. كفي اآلية 

(، "كَنعسٍة كانػا فييا فاكييغ" )الجخاف 31نقمبػا إلى أىميع انقمبػا فِكييغ" )السصففيغ كإذا اتعالى: "
لحؼ يتفكو بأعخاض الشاس، : االفكويل: مختمف، ف(. كالسعشى عمى القخاءتيغ كاحج، كق27

: ذك تسخ. لع كالفاكو: ذك الفاكية، مثل: شاحع: ذك شحع، الحع: ذك لحع. البغ: ذك لبغ. تامخ
 (.يقل: )فاكيػف في شغل

 
 ضبلٍؿ عمى األرائِظ ُمتَّكئػَف "" ىع وأزواُجيع في  56سػرة يذ  36
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. في اآلية كصف ما يتكأ عميو: كل ضبلؿ: ضبلؿ الجشة. األرائظ: جسع أريكة. كاألريكة 
لمستشعسيغ بالجشة: أزكاج، كضبلؿ )عمى عكذ الجحيع(، كأرائظ، كاتكاء. لع يقل: )متكئػف عمى 

 (.األرائظ
 

ُعػَف " " ليع في 57سػرة يذ  36  يا فاكيٌة وليع ما َيجَّ
عمي  ف: ما يتسشػف، ما يذتيػف. كمشو: ادَّعِ (. ما يجَّعػ 55فييا: في الجشة )راجع اآلية  

ما يصمبػنو يأتييع. قاؿ : الصمب. ما شئت. كقاؿ بعزيع: ما َيدألػف، مأخػذ مغ الجعاء
ُعػف أنو ليع فيػ ليع ال ُيجفعػف عشو، فيع الساكردؼ مرخكفػف عغ دعػػ ما ال : كيحتسل ما يجَّ

 لع يقل: )بل ليع ما يّجعػف(. (.)كليع فييا: (. لع يقل3/397يدتحقػف )تفديخ الساكردؼ 
 

 " سبلـٌ قػاًل ِمغ رٍب رحيٍع " 58سػرة يذ  36
 

سبلـ : خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه : ىػ سبلـ. قػاًل : مفعػؿ مصمق، ألف التقجيخ : يقاؿ  
 ليع قػاًل. تفيج اآلية أف هللا تعالى يدمِّع عمى أىل الجشة.  

 
 " وامتاُزوا اليػـَ أيُّيا الُسجخمػَف " 59سػرة يذ  36

: ال تختمصػا بالسؤمشيغ، أك ال يختمط بعزكع انفخزكا، ال تختمصػا. أؼ نعدلػا،: اامتازكا 
 : الكافخكف.تار المفع بشية التيكع. السجخمػف ببعس، ال تختمط فخقة بأخخػ. كلعمو اخ

 
ـَ أْف ال تعُبجوا الذيصاَف إنَُّو لكع عجٌو مبيٌغ " 60سػرة يذ 36  " ألْع أعَيْج إليكع يا َبشي آد

تقخيع كىع في الشار. الذيصاف عجك لكع، فكيف تتخحكنو صجيًقا، بل إلًيا تػبيخ لمكافخيغ ك  
 تعبجكنو!

 
 ِف اعُبجوني ىحا صخاٌط مدتؿيٌع "" وأ 61سػرة يذ 36
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( كأِف اعبجكني ىحا صخاشي صخاط لعل التقجيخ: أْف ال تعبجكا الذيصاف )اآلية الدابقة 
 مدتؿيع.

 
 كثيًخا أفمع تكػُنػا تعقمػَف " " ولقج أضلَّ مشكع ِجِببلِّ  62سػرة يذ  36

: أؼ الذيصاف )اآلية   : خمقيع. مق، جسع جبمَّة. جبَل هللا الخمق: الخ(. الجبلّ 60أضلَّ
: إنو  يحريو إال هللا تعالى. التقجيخآالؼ، كالكثيخ ما ال 10حكى الزحاؾ أف الجبّل الػاحج 

 لع يقل: )أفبل تعقمػف(. لكع عجك مبيغ كلقج أضل مشكع جببًل كثيًخا.
 

 جيشَُّع التي كشُتع ُتػَعجوَف " " ىحه 63سػرة يذ 36
لع يقل:  كشتع تػعجكف بيا، فبل ترجقػف، بل تكحبػف كتدتيدئػف. استحزار لجيشع. 

 )ىحه جيشع التي كشتع تػَعجكنيا(، )ىحه جيشع التي كشتع بيا تػَعجكف(.
 

 ع َتكفخوَف "ىا اليػـَ بسا كشتُ " اْصَمػْ  64سػرة يذ  36
 : بدبب كفخكع.كذكقػا حخارتيا. بسا كشتع تكفخكف : ادخمػىا اصمػىا 

 
أرجُميع بسا كاُنػا " اليػـَ نخِتُع عمى أفػاِىيع وتكمُِّسشا أيجيِيع وَتذيُج  65سػرة يذ  36

 يكِدُبػَف " 
ذيج. : تنسشعيع مغ الكبلـ. في األيجؼ قاؿ: تكمسشا. كفي األرجل قاؿ: نختع عمى أفػاىيع 
: بيا مغ أعساؿ محخمة. ِلَع جعل ما كاف مغ اليج كبلًما، كما كاف مغ الخِّْجل شيادة؟ يكدبػف 

. لع 3/399رف تفديخ الساكردؼ (، قالبلئق أف يقػؿ: )تكمسشا أرجميعلعل الدبب أنو مغ غيخ ا
 (.كع كتذيج أرجمكع بسا كشتع تكدبػف اليػـ نختع عمى أفػاىكع كتكمسشا أيجييقل: )

 
 " ولػ نذاُء لَصَسْدشا عمى أعيِشيع فاستَبُقػا الرخاَط فأنَّى ُيبِرخوَف " 66سػرة يذ  36
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األعسى الحؼ ليذ في  :. السصسػس كالصسيذ عشج أىل المغة: أعسيشاىعشسدشا عمى أعيشيع
: كيف. (. استَبقػا: ابتجركا الرخاط: الصخيق. أنى2/1019عيشيو شّق )معاني القخآف لمشحاس 

اآلية إلى الحجيث عشيع في الجنيا، بعج أف كاف الكبلـ في اآلخخة. كفي بعس األحياف انتقل في 
 يكػف ىحا االنتقاؿ دؾيًقا ترعب مبلحطتو.

 
 استصاُعػا مزيِّا وال َيخجعػَف "" ولػ نذاُء لَسَدْخشاىع عمى مكانِتيع فسا  67سػرة يذ  36

اًبا، تقجًما كال عػف ذىاًبا كال إي: أقعجناىع في مكانيع. فبل يدتصيمدخشاىع عمى مكانتيع 
لعل  (.صاعػا مزًيا كال رجػًعا(. لع يقل: )فسا يسزػف كال يخجعػف فسا استتأخًخا. لع يقل: )

 التقجيخ: فسا استصاعػا كال يدتصيعػف، كما رجعػا كال يخجعػف.
 

 ْدُو في الخمِق أفبل َيعقمػَف "ْخُه ُنَشكِ سّ " وَمغ ُنعَ  68سػرة يذ  36
ْخُه: ُنِصْل ُعُسَخه. نشكدو  : زعف كسا كاف في الرغخ، قاؿ قتادة: نخّده إلى حالة الُنَعسِّ

: نرغخ حجسو. أؼ إذا كشا نفعل ذلظ فشحغ قادركف شىنزعف سسعو كبرخه كقػتو. كلعل السع
 كحلظ عمى مدخيع.

يربح : مغ ُنصل عسخه نخّده إلى عكذ ما كاف عميو مغ القػة ؼيقػؿ أىل التفديخ العمسي 
: الشسػ، كالشزج، كالزسػر. كمغ أسباب الذيخػخة ا. فحياة اإلنداف ليا ثبلث مخاحلضعيفً 

زيادة قػػ اليجـ في الجدع عمى قػػ البشاء. ذلظ أف خبليا الجدع كميا في تغيخ مدتسخ، عجا 
خبليا السخ كالشخاع، فإنيا ال تتغيخ مجػ الحياة. فإذا تداكت ندبة تججد الخبليا مع ندبة 

بة تججدىا، كيا لع تطيخ األعخاض. أما إذا زادت ندبة ىبلؾ الخبليا، في عزػ ما،عمى ندىبل
 (. 658السشتخب ص ضيخ ضسػر ىحا العزػ )

 
عَخ وما يشبغي لُو إْف ىػ إال ِذْكٌخ وقخآٌف مبيٌغ " 69سػرة يذ  36  " وما عمَّسشاُه الذِّ

هللا عميو كسمع ما ىػ شعخ  صمى : أؼ القخآف. ركؼ عغ الشبيعمسشاه: أؼ الشبي دمحم. ىػ 
 :كقػلو
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 أنا الشبيّّ ال كِحْب         أنا ابُغ عبِج السصمْب            
 

: (. كما يشبغي لو425عًخا، كلع يقرج بو الذعخ أصبًل )أنسػذج ص لكغ قميل الذعخ ال يعّج ش
 لعل التقجيخ: ما ىػ شعخ إْف ىػ إال ذكخ. كما يميق بو. يفيع مغ اآلية أف القخآف ليذ شعًخا.

 
 وَيِحقَّ القػُؿ عمى الكافخيَغ "" لُيشِحَر َمغ كاَف حيِّا  70سػرة يذ  36

: كىع السؤمشػف. أؼ . مغ كاف حًيا: أؼ لتشحر يا دمحمليشحر: أؼ القخآُف. كفي قخاءة: لتشحر 
يعقمػف ما يخاشبػف بو. يحق نيع ال السؤمشػف أحياء ألنيع يشتفعػف بالقخآف، كالكافخكف أمػات، أل

 : أؼ بالعحاب.القػؿ
 

 يجيشا أنعاًما فيع ليا مالكػَف "" أَولْع َيخوا أنَّا خمْقشا ليع مسَّا عِسمْت أ 71سػرة يذ  36
، كما عسمتو أيجييع. في : مسا عسمتو أيجيشالبقخ كالغشع. مسا عسمت أيجيشا: اإلبل كااألنعاـ 
خه كما عسمتو أيجييع أفبل يذكخكف". مالكػف: مترخفػف. لع يقل: )فيع ليأكمػا مغ ثس: "35اآلية 

 ىي بيغ أيجييع يسمكػنيا كال يشطخكف إلييا نطخ اعتبار.(. مالكػف ليا
 

                            " وذلَّمشاىا ليع فِسشيا َركػُبيع وِمشيا يأكمػَف "  72سػرة يذ 36
: دكابيع التي َركػبيع: اقخأ بفتح الخاء، بسعشىفسشيا: الفاء استئشاؼية. ذلمشاىا: سخخناىا.  

فسشيا ا الخُّكػب بالزع فيػ مرجر الفعل: ركب. لع يقل: )كمشيا أكميع(. لع يقل: )يخكبػنيا، أم
 لع يقل: )مشيا ركػبيع(.يخكبػف كمشيا يأكمػف(. لع يقل: )فسشيا ما يخكبػف كمشيا ما يأكمػف(. 

 : لػال التحليل لسا استصاعػا ركػبيا كال ذبحيا.ذلمشاىا ليع
 

 ا مشافُع ومذارُب أفبل يذكخوَف "" وليع فيي 73سػرة يذ  36
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مشافع كمذارب: السذارب مشافع ربسا خريا بالحكخ (. 71فييا: في األنعاـ )اآلية  
كأشعارىا افيا : االنتفاع بجمػدىا كأصػ مثل: مشافع أخخػ غيخ الخكػب كاألكل، مشافعألىسيتيا. 

 : أفبل يذكخكف هللا كيعبجكنو.لباف التي يذخبػنيا. أفبل يذكخكف : األكأكبارىا. السذارب
 

  آليًة لعمَّيع ُيْشَرخوَف "" واتَّخحوا ِمغ دوِف هللاِ  74سػرة يذ 36
 لعل: لمتخجي.: بيا. لعميا تشرخىع. شرخكف آلية: أصشاًما. يُ  

 
 ليع ُجشٌج ُمْحَزخوَف " َخىع وىع" ال َيدتصيعػف نر 75سػرة يذ  36

ج أك الخجـ ليحه : أؼ ىحه اآللية السدعػمة. كىع أؼ السذخكػف كالجشال يدتصيعػف  
الذخشة كاألمغ، : مداقػف. كىحه العبارة استفاد مشيا المغػيػف في دكائخ األصشاـ. محزخكف 

كنيا (. أؼ ىع يشرخ كىع ليا جشج محزخكف ال تدتصيع نرخىع الحْع كمسة "جشج". لع يقل: )
 كىي ال تشرخىع. ىي بحاجة إلى نرخىع، كىي ال تدتصيع نرخىع.

 
وَف وما ُيْعِمشػَف " " فبل َيْحُدْنَظ قػُليع إنَّا نعمُع  76سػرة يذ  36  ما ُيِدخُّ

. إنا نعمع ما : قػؿ السذخكيغفبل ُيْحِدْنَظ، لغة أخخػ. قػليع: ال يحدنظ: يا دمحم. كفي قخاءة 
ى. كلحلظ جعل الػقف الزًما عمى ليذ قػليع، بل ىػ قػؿ هللا تعال: ىحا يدخكف كما يعمشػف 

ما ك كأف السعشى: ما ُيدّخكف  لع يقل: )ما ُيدّخكف كُيعمشػف(. لساذا قاؿ: كما يعمشػف؟ "."قػليع
 ما ُيدّخكف كما ُيعمشػف سػاء بدػاء. سػاء! عمسشافي  كبلىسا  ُيعمشػف 

 
 ُنصفٍة فإذا ىػ َخريٌع ُمبيٌغ " أنَّا خمقشاُه ِمغ" أَولْع َيَخ اإلنداُف  77سػرة يذ  36

: مخاصع شجيج الخرػمة، )َخْرع( :: صيغة مبالغة لػ. خريع، شيء قميلنصفة: مشيّ  
: خمقشاه مغ نصفة فإذا ىػ جرتو عمى البعث. كقج يكػف السعشىمجادؿ. يخاصع ربو كيشكخ ق

 رجل. 
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ـَ وىي َرميٌع "" وضخَب لشا َمثبًل وَنِدَي  78سػرة يذ  36  َخْمَقُو قاَؿ َمغ ُيحيي الِعطا
: لية. ندي خمقو: باضخب لشا مثبًل: أؼ اإلنداف )الكافخ( بقػلو: مغ ُيحيي العطاـ. رميع 

الشيء أفميذ قادًرا عمى  ندي كيف خمقو هللا، كخمق عطامو مغ ال شيء. فسغ خمقيا مغ
 ؟!إعادتيا

 
 مخٍة وىػ بكلِّ َخْمٍق عميٌع " أوؿَ  " ُقْل ُيحيييا الحي أنذأىا 79سػرة يذ 36

 .: األكؿ كالثانيبكل خمق: بكل مخمػؽ، أك بكل نػع مغ الخمقأنذأىا: خمقيا.  
 (.كىػ عميع بكل خمق) :(. لع يقللع يقل: )كىػ بكل شيء عميع

 
 اًرا فإذا أنُتع مشُو تػقجوَف " " الحي جعَل لكع ِمَغ الذجِخ األخزِخ ن 80سػرة يذ 36

(. السعشى أف ىشاؾ أنػاًعا لع يقل: )تػقجكف مشوالحؼ: بجؿ مغ )الحؼ( في اآلية الدابقة.  
جخ األخزخ إذا قصع كصار يابًدا : الذألخزخ تػقج مشو الشار، أك السعشىمغ الذجخ ا

 (. )حصًبا
سشة بالخذب كالحصب، كنحغ نفيسيا  1400فدخىا أىل البادية مغ قبل يقػؿ زغمػؿ الشجار: "

اليـػ في إشار كل صػر الصاقة ذات األصل العزػؼ، مغ كل الفزبلت الشباتية كالحيػانية، 
مثل التبغ كالقر، كالحصب كالخذب، إلى الفحع الشباتي كالفحع الحجخؼ، إلى الشفط كالغازات 

صاقة يمعب الجكر الخئيذ في تكػيشيا الذجخ األخزخ، كما السراحبة لو. كل ىحه السرادر لم
بو هللا مغ قجرة عمى احتباس جدء مغ شاقة الذسذ، ُيعيشو عمى تحميل  الساء إلى ُمكّػَنْيِو ـك

إلى  (. في اآلية إشارة222األساسييغ: الييجركجيغ كاألككدجيغ" )قزية اإلعجاز العمسي ص 
 (.659لسشتخب ص ال( )السادة الخزخاء في الشبات )الكمػركفي

 
يع بمى وىػ " أَوليَذ الحي خمَق الدسػاِت واألرَض بقادٍر عمى أْف َيخمَق ِمْثمَ  81سػرة يذ 36

 الخبلَّؽ العميُع "  
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 :: تأتي بعج الشفي، كال يجػز أف يؤتى بػيخمق مثميع: بعج مػتيع. بمى: أؼ ىػ قادر. بمى 
انقمب السعشى، فرار نعع ما قاـ )نعع لع : نعع، فقمت: أما قاـ زيج ؟ "َنَعْع". لػ قاؿ لظ قائل

يقع(. فإذا قمت: بمى، صح السعشى )بمى قاـ(. كىي عشج الكػفييغ: "بل" زيجت عمييا الياء 
" عشجىع إيجاب بعج نفي، فاختيخت ليحا، كزيجت عمييا الياء لتجّؿ )األلف السقرػرة(، ألف "بل

ع يقل: )بل ىػ الخبّلؽ ل(. 2/1022قخآف لمشحاس شدق )معاني العمى ىحا السعشى كتخخج مغ ال
 العميع(.

ىع ال شيء أماـ الدسػات كاألرض، فسغ خمق الدسػات كاألرض ال ريب أنو قادر عمى بعثيع 
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، كلع تخد في القخآف بالجسع. بعج مػتيع.

 
 يقػَؿ لُو ُكْغ ؼيكػُف "ًئا أْف " إنَّسا أمُخُه إذا أراَد شي 82سػرة يذ 36

أؼ الخمق بالشدبة  سيل أكثخ مسا تترػركف، فإذا أراد الخالق أمخه: أمخ الخمق عشجه.  
ف يكػف ؼيكػف. كمسة كاحجة. ؼيكػف: قخأ ابغ عامخ كالكدائي بالشرب: ؼيكػَف، شيًئا أمخه بأ

يكػُف )الشكت لمسجاشعي عصف عمى قػلو: "أف يقػَؿ" كقخأ الباقػف بالخفع: ؼيكػُف، أؼ: فيػ 
 إذا أراد شيئا فإنو ال يحتاج إلى زمغ. كغ ؼيكػف: لمتقخيب لؤلذىاف، ألف هللا (.2/520
 

 ْخَجعػَف "" فُدبحاَف الحي بيجِه َممكػُت كلِّ شيٍء وإليِو تُ  83سػرة يذ  36
حاف الحؼ بيجه ممظ كل شيء. ممكػت: ممظ كاسع، صيغة مبالغة، مثل: : سبالسعشى 
يسمظ كل عػف: لمحداب كالجداء. خجَ عبارة مخترة باهلل تعالى. تُ : شاغػت. ممكػت جبخكت،

 شيء كيسمظ رجػعكع إليو.
 (.عػف إليوخجَ لع يقل: )كتُ 

*** 
 / سػرة الرافات 37
 " والرافَّاِت صًفا " 1سػرة الرافات  37
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يرفُّػف في  : ُيقِدع هللا بالسبلئكة الحيغالرافات. القدع حخؼ جخ يفيجكالرافات: الػاك  
صًفا: مفعػؿ  الدساء صفػًفا لمعبادة كالحكخ. كالقدع ببعس مخمػقات هللا ؼيو تعطيع لذأنيا.

 قج يكػف السعشى: صًفا صًفا. مصمق.
 

 " فالداجخاِت زجًخا "  2سػرة الرافات  37
( الدحاب، أك يسشعػف الشاس عغ ع هللا بالسبلئكة الحيغ يدجخكف )يدػقػف : يقدالداجخات 

يو. الدجخالس ما  زجًخا: مفعػؿ مصمق.: الدػؽ، الحث، الشيي، السشع. عاصي بأكامخ هللا كنػـا
 كضيفتو؟ لع يبيغ ذلظ السفدخكف. قج يكػف السعشى: زجًخا زجًخا.

فات بالفاء  كلع يعصفيا بالػاك، أؼ لساذا قاؿ: "فالداجخات"، كلع يقل: لساذا عصف الرِّ
كىػ السبلئكة. كانطخ قػلو تعالى: "كالحاريات  ػؼ كاحج،(؟ ألنيا صفات ثابتة لسػص)كالداجخات

 (. 2-1الحاريات ذرًكا فالحامبلت كقًخا" )
 

 " فالتالياِت ذكًخا " 3سػرة الرافات  37
ا: مفعػؿ بو، أك ذكخً  .التاليات : يقدع هللا بالسبلئكة الحيغ يتمػف آيات هللا عمى أنبيائو 

 مفعػؿ مصمق بتقجيخ: فالحاكخات ذكًخا.
 

 " إفَّ إلَيكع لػاحٌج " 4لرافات سػرة ا37
افات )تفديخ الر : كربّ ػلػف. كىحا قَدع بالسبلئكة. كقيل: التقجيخال شخيظ لو، كسا تق 

 (. 3/405الساكردؼ 
 

 ِض وما بيَشيسا وربُّ السذارِؽ "" ربُّ الدسػاِت واألر  5سػرة الرافات  37
: الدسػات: بالجسع. األرضػ رّب. رّب: خبخ ثاف، أك: خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه: ى 

كرب السذارؽ كالسغارب. قاؿ تعالى: : أؼ د مجسػعة في القخآف. كرب السذارؽ بالسفخد، كلع تخ 
، 28(، "رب السذخؽ كالسغخب" )الذعخاء 40سعارج ال"فبل أقدع بخب السذارؽ كالسغارب" )
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مغخب. كلع يحكخ : تصمع الذسذ كل يـػ مغ مذخؽ، كتغخب في (. قاؿ الدجؼ9السدمل 
 السغارب ألف السذارؽ تجؿ عمييا. كخز السذارؽ بالحكخ ألف الذخكؽ قبل الغخكب.

تمف في كل يػـ : مػضع شخكؽ الذسذ كالشجـػ األخخػ يخيقػؿ أىل التفديخ العمسي 
 (.661عغ اليـػ الدابق )السشتخب ص 

 
 ِب "لدساَء الجنيا بديشٍة الكػاك" إنَّا زيشَّا ا 6سػرة الرافات  37

 :"بديشة الكػاكب": فييا قخاءات 
 : بجؿ مجخكر.بتشػيغ "زيشة"، كالكػاكب :" بديشٍة الكػاكِب" -
 (. 89/ 23ػاكب: مزاؼ إليو )ابغ عاشػر "، كالك" بديشِة الكػاكِب": بكدخ "زيشة -
 : أعشي الكػاكب." بديشٍة الكػاكَب": قاؿ أبػ حاتع -
، معجع القخاءات 2/1025حاس معاني القخآف لمش)"بديشٍة الكػاكُب": أؼ ىي الكػاكُب  -
4/194.) 

: رجػًما لمذياشيغ، كنػًرا ييتجػ بو، مقت الشجـػ لثبلثمق لمديشة. قاؿ قتادة: خُ لكػاكب ما خُ مغ ا
 كزيشة لدساء الجنيا.

 
 وِحفًطا ِمغ كلِّ شيصاٍف مارٍد ""  7سػرة الرافات  37

: متسخد، خارج مارديخ: كحفطشاىا حفًطا. كحفًطا: مفعػؿ ألجمو، أك مفعػؿ مصمق بتقج 
خد. أك متجخد مغ الخيخ، مغ قػليع: شجخة مخداء: إذا تجخدت عغ شاعة هللا، مأخػذ مغ التس

 : ال لحية لو.مغ الػرؽ. كرجل أمخد
 

سَُّعػَف إلى السؤل األ 8سػرة الرافات  37  عمى وُيقحفػَف ِمغ كلِّ جانٍب " " ال َيدَّ
سَُّعػف   سَّعػف  : أؼال َيدَّ : ف، أؼ ال يتدسعػف كال يدسعػف. أك: ال يتدسعػ الذياشيغ. ال يدَّ

سَّعػا، ثع ححفت "أْف" فخفع ال يدسعػف، أؼ يتد سَّعػف كال يدسعػف. قاؿ أبػ حاتع: أؼ لئبل يدَّ
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يب )انطخ اآلية 2/1026ي القخآف لمشحاس معانالفعل ) لعل ىشاؾ ححًفا (. 10(. يقحفػف: بالذُّ
 دّسعػا ُيقحفػف.تقجيخه: كإذا ت

 (.9يدتسع اآلف يجج لو شياًبا رصًجا" )الجغ  فسغفي مػضع آخخ: "
 

 " ُدحػًرا وليع عحاٌب واصٌب " 9 سػرة الرافات37
دحػًرا:  .: شخده، أبعجهدحػًرا: مصخكديغ )مغ الدساع(. الجحخ: الجفع، اإلبعاد. دحخ العجك 

د ؼيو : دائع، أك مػجع. كقج يخاكاصب مفعػؿ ألجمو، أك مفعػؿ مصمق بتقجيخ: كُيجحخكف دحػًرا.
 : كاضب عميو، داكـ عميو.السعشياف. كاصَب عمى األمخ

: مخفػعة. ككحلظ جانٍب )آخخ اآلية الدابقة(: مجخكرة. "كاصٌب" )آخخ اآلية الحالية( 
فاصمة قخآنية، كلػ أف بعزيا مجخكر، كبعزيا مخفػع، ألف  ". ككل مشيابعجىا: "ثاقٌب"، "الزبٍ 

 مبشى الفػاصل عمى الػقف، كعشج الػقف ال تطيخ حخكة الجخ كالخفع.
 :كمثمو 

، بل اقخأ الدػرة 19-11لقسخ ا"بساء مشيسخ"  مع قػلو: "قج ُقِجر" ك "ُدُسٍخ" ك "مدتسّخ" ) -
 (.كميا

 (.3/359تقاف اإل( )12-11ثقاؿ" )الخعج "كيشذئ الدحاب ال "كما ليع مغ دكنو مغ كاؿ"، -
 

 َخْصفَة فأتبَعُو ِشياٌب ثاقٌب "" إال َمغ َخِصَف ال 10سػرة الرافات  27
 :خصف الخصفة كليذ ىشاؾ قخاءة بفتح الصاء: خَصف. "خِصف": اقخأىا بكدخ الصاء. 

: الخصفةء بدخعة، االستبلب بدخعة. : ابتجار تشاكؿ شياستخؽ الدسع، مأخػذ مغ االختصاؼ
غ الدساء، مزيء م : نجع مشقّس شياب ثاقب : الخصاؼ.خة مشو، أؼ الخصفة الػاحجة. كمشوالس

ثقب الطبلـ أك يخخقو. إال مغ خصف: مدتثشى مغ ضسيخ: "ال : خارؽ، يمتػقج حارؽ. ثاقب
سَّعػف  لكغ، أؼ االستثشاء مشقصع.  :فع عمى البجلية مشو. كقاؿ سيبػيو: ىي بسعشى" في محل ر يدَّ

ي كيسدة )أباف( بسعشى: )باف( )تفديخ ابغ عاشػر : تبعو، أؼ اليسدة ال تفيج التعجية، بل ىتبعوأ
23/93 .) 
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 إنَّا خمْقشاىع ِمغ شيٍغ الزٍب "" فاْستفِتيع أىع أشجُّ َخمًقا أـ َمغ خمْقشا  11سػرة الرافات  27

: إجابة الدائل عسا اإلفتاءحلظ الديادة في تػبيخيع. : سميع سؤاؿ مدتفت، يخيج باستفتيع 
، أك مغ غ األمع الساضية: ِمغ الدسػات كاألرض، أك مغ السبلئكة، أك مغ خمقشاذكل عميو. مَ يُ 

ؼ صار شيًئا : صار الذيء ضخبَة الزٍب، أ. الزب: الزؽ، الصق، لدج. كمشو قػليعالكػاكب
 :ثابًتا. قاؿ الشابغة

 كال تحدبػف الذخَّ ضخبَة الزِب كال تحدبػف الخيَخ ال شخَّ بعجه           
 

 خمقشاىع مغ شيغ: أؼ مغ شيء ضعيف.
 

 َت ويدخخوَف "" بْل َعجبْ  12ات سػرة الراف 37
أنت عجبت مغ القخآف كقجرة  كيدخخكف: جسمة حالية. : أنت عجبت كىع يدخخكف.أؼ 

أك قل إف سمة في كمسة كاحجة! هللا كبجيع صشعو، كىع يدخخكف مغ ذلظ. جسمتاف فعميتاف، كل ج
: آية كاحجة، مؤلفة مغ جسمتيغ، كل جسمة مؤلفة مغ كمسة كاحجة. عجبت يا دمحم مغ قجرة شئت

هللا كآياتو الباىخة، أك مغ إنكارىع البعث، كىع يدخخكف مشيا، أك مشظ، أك مغ قػلظ، أك مغ 
 تعجبظ.
: فعل الساضي بسعشى األمخ، كالسعشى: فعل مزارع. كالعجبت: فعل ماض. يدخخكف  

بتجأ مححكؼ عجْب ليع. كالسزارع يفيج تججد الدخخية. كجسمة يدخخكف في محل رفع خبخ ما 
. لع يقل: )عجبت كسخخكا(. لع جأ كالخبخ في مػضع الحاؿ: ىع. كالجسمة السؤلفة مغ السبتتقجيخه

 .، )أنت تعجب كىع يدخخكف((يقل: )تعجب كيدخخكف 
 

 "  " وإذا ُذكِّخوا ال َيْحكخوفَ  13سػرة الرافات 37
 لع يقل: )ال يتحكخكف(، )ال يّحكخكف(. ال يتعطػف. ) بالحكخ، بالقخآف( : كإذا كعطػاأؼ 

 غيخ كاضح عشج السفدخيغ.
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 ًة َيْدَتْدِخخوَف "" وإذا رأوا آي 14سػرة الرافات  37

لع يقل:  : يبالغػف في الدخخية، أك يجعػف غيخىع إلى الدخخية.آية: معجدة. يدتدخخكف  
 استدخخكا )انطخ اآلية التالية: كقالػا(.

 
 اُلػا إْف ىحا إال سحٌخ مبيٌغ " " وق 15سػرة الرافات 37

: ما ىحا. يرفػف القخآف، ككحلظ إْف ىحاالتقجيخ: استدخخكا كقالػا.  لع يقل: )كيقػلػف(.  
  السعجدات، بالدحخ.

 
 وِعطاًما أِئشَّا لسبعػثػَف "" أِئحا ِمْتشا وكشَّا ُتخاًبا  16سػرة الرافات 37

 يشكخكف البعث. يدألػف كيتعجبػف كيشكخكف كيدخخكف. 
 

 " أَوآباؤنا األولػَف "  17افات سػرة الر 37
(. 80ك عصف، دخمت عمييا ألف استفياـ )الراحبي ص (، بل ىي كاىحه ليدت: )أك 

 : أئشا لسبعػثػف نحغ كآباؤنا األكلػف أيًزا. مديج مغ الدخخية.أؼ
 

 ُقْل َنَعْع وأنُتع داِخُخوَف " " 18سػرة الرافات  37
 كأنتع: الػاك حالية.ء. صاغخكف، أذالّ قل: يا دمحم. داخخكف:  

 
 جخٌة واحجٌة فإذا ىع َيشطخوَف " " فإنَّسا ىي ز  19سػرة الرافات  37

كحلظ ألف مقرػدىا الدجخ. يشطخكف: يشتطخكف )البعث، الجداء،  : صيحة، سسيتزجخة 
 التفات مغ السخاَشب إلى الغائب. .(فإذا أنتع تشطخكف )لع يقل: (. العحاب

 
يِغ "  " وقاُلػا يا ويمَ  20سػرة الرافات  37                     شا ىحا يػـُ الجِّ
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قاؿ يا كيمشا:  الػيل: سػء الحاؿ. .)راجع في اآلية الدابقة: يشطخكف( لع يقل: كيقػلػف  
يا كيمشا: يا: أداة نجاء. كيل:  .كأكاف حمػلظَ  ىحا كقت حزػرؾَ  :بسعشى :يشادكف الػيلابغ عصية: 

 (.30مشادػ عمى سبيل السجاز. راجع يا حدخة )سػرة يذ 
: الذخيعة، السمة. كبيشيسا ارتباط ألف الجداء شى الحداب كالجداء. كلو معشى آخخ: ىشا بسعالجيغ

 اآلخخة. ككثيًخا ما يفعل القخآف ذلظ.يتعمق بالجيغ الحؼ اختاره اإلنداف. نقميع مغ الجنيا إلى 
 .15راجع: )كقالػا( في اآلية 

 
بػَف "" ىحا يػـُ الف 21سػرة الرافات  37  رِل الحي كشُتع بِو ُتكحِّ

: القزاء بيغ الخبلئق، التفخيق بيغ السؤمغ الفرلأؼ يقاؿ ليع: ىحا يػـ الفرل.  
 ، بيغ الحق كالباشل. سأضعكع في يـػ كالكافخ، كبيغ السحدغ كالسديء، بيغ الطالع كالسطمـػ

 (.يخكف أفكاركع كمعتقجاتكع. لع يقل: )الحؼ كشتع تكحبػف بوالؿيامة كلششطخ كيف تغ
 

 وأزواَجيع وما كاُنػا َيعبجوَف "" احُذخوا الحيَغ ضمُسػا  22سػرة الرافات  37
: السعشى، أشكاليع، أقخانيع. كليذ : أشباىيعالحيغ ضمسػا: الحيغ كفخكا. أزكاجيع 

زكجاتيع، ألف كفخ األزكاج ال يقتزي بالزخكرة كفخ الدكجات. كالدكجات إذا كغ مؤمشات ال 
راجع ابغ )غ مدمسة يؤخحف بجخيخة األزكاج. كال يجػز في اإلسبلـ أف يتدكج الكافخ كال الكتابي م

 : يعبجكنو. . يعبجكف (عاشػر
 

 اِط الجحيِع " فاىجوىع إلى صخ " ِمغ دوِف هللاِ  23سػرة الرافات  37
: أكصمػىع، دلُّػىع، ادعػىع، مترمة باآلية الدابقة: يعبجكف مغ دكف هللا. اىجكىع 

أرشجكىع. كإذا حسل السعشى عمى الجاللة عمى الحق كاف في المفع معشى التيكع، فإنيع إذ لع 
 ييتجكا في الجنيا فمييتجكا اآلف إلى الجحيع!

 
 مدؤولػَف " " وِقُفػُىع إنَّيع 24سػرة الرافات  37
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بذ أصميا كترجَّؽ بَخيعيا. : حا أكقف فيي لغة رديئة. كقف األرض: كقف، أميقاؿ 
ية تجخؼ : عغ أقػاليع كأفعاليع. قفػىع لمحداب كالجداء. ىحه اآلالػقف: الحبذ. مدؤكلػف 
: عغ عسخه ؼيع بج يـػ الؿيامة حتى يدأؿ عغ أربع: ال تدكؿ قجما عمجخػ السثل. كفي الحجيث

أنفقو، كعغ عمسو ماذا عسل ؼيو  اكتدبو كؼيعَ  كعغ شبابو ؼيع أببله، كعغ مالو معَّ  أفشاه،
 (.التخمحؼ)
 

 " ما لكع ال َتشاصخوَف " 25سػرة الرافات  37
: تتشاصخكف، يشرخ بعزكع بعًزا، ححفت إحجػ التاءيغ لمتخؽيف. ـيا تشاصخكف  

 فميشرخ بعزكع بعًزا إف استصعتع.
 

 بْل ىع اليػـَ ُمْدَتْدِمُسػَف ""  26سػرة الرافات 37
 استدمسػا في اآلخخة مكخىيغ. ،لع يدتدمسػا في الجنيا راضيغ 

 
 بَل بعُزيع عمى بعٍس يتداءلػَف "" وأق 27سػرة الرافات  37

(. ال تشاقس ألف يـػ الؿيامة يـػ 101كفي مػضع آخخ: "كال يتداءلػف" )السؤمشػف  
 كؼيو مػاقف مختمفة. ،شػيل

 
 كع كشُتع تأتػَنشا عِغ اليسيِغ "" قاُلػا إنَّ  28الرافات سػرة  37

 :تأتػنشا عغ اليسيغ: فييا أقػاؿ كثيخة، مشياقالػا: أؼ السذخكػف. إنكع: الخصاب لكبخائيع.  
 : القػة.ا بالقػة، قالو ابغ عباس. اليسيغتقيخكنش -
 تاتػنشا مغ حيث نأمشكع، قالو عكخمة. -
تأتػنشا بالخيخ. فالعخب يتيسشػف بالصيخ إذا جاء عغ اليسيغ كيدسػنو الدانح، كيتصيخكف  -

، كؼيو أقػاؿ أخخػ غيخ 3/410تفديخ الساكردؼ جاء عغ الذساؿ، كيدسػنو البارح )بسا 
 (.فييا أخصاء مصبعية مفيػمة، لعل 
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بجاللة اآلية التي إليساف، : ترجكنشا عغ اية أربكت السفدخيغ، كلعل السعشى: ىحه اآلأقػؿ
: كشتع تأتػنشا عغ اليسيغ كالذساؿ كمغ كل ". أك أف السعشىبعجىا: "قالػا بل لع تكػنػا مؤمشيغ

 جية. 
 

 لع تكػُنػا مؤمشيَغ "   " قاُلػا بْل  29سػرة الرافات 37
 ليذ كسا تقػلػف، بل القزية أنكع لدتع مؤمشيغ. كبخاؤىع. أؼقالػا:  

 
 سمصاٍف بل كشُتع قػًما شاغيَغ " كاَف لشا عميكع ِمغ " وما 30سػرة الرافات 37

تبخؤكا مغ سمصانيع عمييع، كالمػىع بأنيع ىع السدؤكلػف، ألنيع شغػا، تابْع قػؿ كبخائيع.  
كلػال ذلظ لسا اتبعػىع. ليحه اآلية صمة بسا يعخؼ اليـػ بشطخية السؤامخة، حيث يمقي الزعيف 

ؼ قدط مشيا. بل كشتع قػًما شاغيغ: التقجيخ: لع يتحسل ىػ أبالسدؤكلية عمى الغيخ، كال يخيج أف 
 (، بل كشتع قػًما شاغيغ، كافخيغ.تكػنػا مؤمشيغ )اآلية الدابقة

 
 ػَف "" فَحقَّ عميشا قػُؿ ربِّشا إنَّا لحائق 31سػرة الرافات  37

عميشا  قَّ : فحاب نحغ كإياكع مًعا. لعل التقجيخ: ىحا العحقػؿ ربشا: أؼ بالعحاب. لحائقػف  
 ( قػؿ ربشا.عميشا جسيًعاكعميكع )

 
 أغَػْيشاكع إنَّا كشَّا غاويَغ "" ف 32سػرة الرافات  37

عمى الغي:  : حسمشاكع(. أغػيشاكع63كفي مػضع آخخ: "أغػيشاىع كسا غػيشا" )القرز  
ه شيء. كالغاكؼ ال يسمظ إال أف يغػؼ السشيسظ في ضبللو ال يخدّ  : الزاؿّ الزبلؿ. الغاكؼ 

إنا كشا غاكيغ:  ي )أبػ حياف(.أردنا أف تذتخكػا معشا في الغإنا كشا غاكيغ: غيخه. ىحا ما عشجه. 
 جسمة تعميمية: ألنا كشا غاكيغ.

 
 يع يػمئٍح في العحاِب مذتخكػَف "" فإنَّ  33سػرة الرافات 37
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اليػـ فإنيع التفات، الختبلؼ الستكمع. لع يقل: )(. ليذ ثسة لع يقل: )فإنكع( أك )فإنشا 
 لع يقل: )كبحلظ فإنيع يػمئح(. (.مذتخكػف في العحاب

 
 إنَّا كحلَظ نفعُل بالُسجخميَغ ""  34سػرة الرافات 37

 : الكافخيغ.ىحه سشتشا في السجخميغ 
 

 َف "ال إلَو إال هللُا َيدتكبخو " إنَّيع كاُنػا إذا قيَل ليع 35سػرة الرافات 37
 : قػلػا ال إلو إال هللا، يدتكبخكف.لعميع يخكف أنفديع آلية. التقجيخ: إذا قيل ليع 

 يدتكبخكف عغ قػليا.
 

 لتاِركػ آليِتشا لذاعٍخ مجشػٍف "" ويقػلػَف أِئشَّا  36سػرة الرافات 37
كلعل  ىل يعقل أف نتخؾ آليتشا، كنتبع شاعًخا أك مجشػًنا.أئشا: اليسدة لبلستفياـ اإلنكارؼ.  

ىحه الحجة ليدت ىي الحجة الرحيحة عشجىع، بل ىي مجخد كبلـ لمتسػيو عمى تألييع 
التخكيب مدتغخب في االستفياـ.  كتكبخىع. انطخ إلى ىحا الكبلـ مغ السذخكيغ بحق رسػؿ هللا!

لػ لع يكغ مغ االستفياـ: إنا لتاركػ آليتشا لذاعخ مجشػف. اختمف السعشى. لع يحكخ السفدخكف 
 ا شيًئا!في ىح

 أؼ: ىل نتخؾ عبادة آليتشا لقػؿ شاعخ مجشػف؟! أك ألجل شاعخ مجشػف؟
 .53)كما نحغ بتاركي آليتشا عغ قػلظ( سػرة ىػد 

*** 
 أئّشا: أإّنا

 إّف: تفيج التػكيج.
 لتاركػ: البلـ السدحمقة أيًزا تفيج التػكيج.

 االستفياـ اإلنكارؼ.استخجاـ التػكيج بػ )إّف( كالبلـ يحتاج إلى شخح في حالة ىحا 
 لػ قيل:
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 إنا لتاركػ آليتشا، لع يكغ ىشاؾ مذكمة، كالسعشى أنيع يؤكجكف تخكيع لآللية.
 أما ىؤالء السذخكػف فإف قػليع ضاىخه التعارض بيغ التػكيج كاإلنكار.

 لع أجج مغ تعخض ليحه الشقصة مغ عمساء التفديخ، كال المغة.
*** 

 لعل السعشى:
 ا مؤكًجا لسجخد قػلو!ىل نتخؾ آليتشا تخكً 
 وهللا أعمع بالرػاب.

 
َؽ الُسخَسميَغ " " بْل جاءَ  37سػرة الرافات  37  بالحقِّ وصجَّ

: أؼ عميق عمى أقػاليع الستيافتة. جاءتأؼ: ليذ ىػ بذاعخ مجشػف، بل جاء بالحق.  
: ندبيع إلى الرجؽ، كافقيع، كمذى عمى دربيع. جاء بالحق ككل دمحم. صجَّؽ السخسميغ

 السخسميغ كحلظ.
 

 اِب األليِع " " إنَّكع لحائُقػ العح 38سػرة الرافات 37
 (. عغ ججارة كاستحقاؽ. لع يقل: )إنيع 

 
 " وما ُتْجَدوَف إال ما كشُتع تعسمػَف " 39سػرة الرافات  37

: كما تجدكف إال جداء ما كشتع تعسمػف. فالكافخ يجدػ بسثل عسمو، كالسؤمغ إذا عسل أؼ 
 بسثمو، كإذا عسل خيًخا جدؼ بأضعافو. فالجداء مغ جشذ العسل، كعمى قجر العسل.سػًءا جدؼ 

 
 ال عباَد هللا الُسْخَمِريغ "   " إ 40سػرة الرافات  37

: ؼ أخمرو هللا كاصصفاه. الُسْخِمز: الحى لكغ، استثشاء مشقصع. الُسْخَمز: ىشا بسعشإال 
 بكدخ البلـ.: السخِمريغ، أخمز نفدو كشاعتو . كفي قخاءة
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  رزٌؽ معمػـٌ "" أولئَظ ليع  41سػرة الرافات  37
 في الجشة. السعشى أف السؤمشيغ تزاعف حدشاتيع. 

 
 " فػاكُو وىع ُمكَخُمػَف " 42ات سػرة الراف37

لساذا ذكخ الفػاكو دكف غيخىا؟  فػاكو: بجؿ مغ )رزؽ(. : ما يتمحذ بو مغ الثسار.فػاكو 
التمحذ، نو كمو سيكػف عمى سبيل التفكو )ما يؤكل في الجشة، ألربسا يكػف السقرػد مشو كل 

 كىع مكخمػف: جسمة حالية.: السازح، مغ الفكاىة. عع(. الفِكو: الفخح، السدخكر. الفاكوالتش
 

 " في جشَّاِت الشعيِع "  43افات سػرة الر37
 أؼ ىع مكخمػف في جشات الشعيع. فاآليتاف مترمتاف. 

 
 عمى ُسُخٍر متقابميَغ ""  44فات سػرة الرا 37

 متقابميغ عمى سخر. ".ُسُخر" :: حاؿ، كليدت صفة لػمتقابميغ 
 

 ُيصاُؼ عمييع بكأٍس ِمغ َمعيٍغ ""  45سػرة الرافات  37
: مذتق مغ العيغ. كاف العخب يحبػف شخاب مغ عيػف جارية متجفقة. معيغ: معيغ 

 كسا سيأتي في اآليات التالية. الخسخة، فخاشبيع بمغتيع. كخسخ الجشة ليدت كخسخ الجنيا
 

 " بيزاَء لحٍة لمذاربيَغ "     46سػرة الرافات 37
بيزاء: صفة لػ: ىل الخسخ البيزاء ألح مغ الحسخاء؟ ال أعمع. لكغ يبجك األمخ كحلظ. 

 صفة ثانية. معيغ. لحة:
 

 َغْػٌؿ وال ىع عشيا ُيشَدفػَف " " ال فييا 47سػرة الرافات  37
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(، أك أكجاع أخخػ، 113/ 23خسخ مغ صجاع )ابغ عاشػر شارب ال: ما يريب َغْػؿ 
كالقيء، كالبػؿ، ككجع البصغ، كذىاب العقل. كربسا سسيت خسخ الجنيا غػاًل ألنيا تغتاؿ العقل. 

ْكخ قخيب مغ لفع الغػؿ. قاؿ الزحاؾ: في الخسخ أربع خراؿ  alcoholكالمفع األجشبي : الدُّ
ىيا عغ ىحه الخراؿ. ُيشَدفػف: يفشى شخابيع. كندّ  هللا خسخ الجشةكالرجاع كالقيء كالبػؿ. فحكخ 

يُسو بُدْكخه. ال ىع : يدكخكف، تحىب عقػليع. كأف الدكخاف ُيشَدؼ فكقخغ: ُيشِدفػف بكدخ الداؼ
 (.أك كال ىع بدببيا يدكخكف. لع يقل: )يشدفػف عشيا: كال ىع يبعجكف عشيا لشفادىا، عشيا يشدفػف 

 
 عشَجىع قاصخاُت الصْخِؼ ِعْيٌغ "" و  48سػرة الرافات  37

: كاسعات العيػف، يقرخف أعيشيغ عمى أزكاجيغ. ِعيغ : عؽيفاتقاصخات الصخؼ 
جسيبلتيغ. خسخ كنداء، كلكغ في الجشة. قج يذعخ القارغ ىشا بأف القخآف ذكػرؼ، كلكغ الشداء 

 باب ازدرائيغ.  ؼيو مكشي عشيغ. ألف لحتيغ مقابمة. كذلظ مغ باب حياء الشداء، كليذ مغ
 

 " كأنيغَّ َبْيٌس َمكشػٌف " 49ت سػرة الرافا 37
لؤ : أؼ مثل المؤ اء. مكشػف : أؼ مثل البيس أك بياض البيس في البياض كالرفبيس 

 (.23السكشػف في أصجافو. قاؿ تعالى: "كحػر عيغ كأمثاؿ المؤلؤ السكشػف" )الػاقعة 
 

 يتداءلػَف " بَل بعُزيع عمى بعسٍ " فأق 50سػرة الرافات 37
كأف السعشى: يتصارحػف السدائل. كليذ السعشى: يدأؿ بعزيع بعًزا. في مػضع آخخ:  

(. تارة يتداءلػف كتارة ال يتداءلػف، 101" )السؤمشػف يشيع يػمئح كال يتداءلػف فبل أنداب ب"
 حدب السػقف، كيػـ الؿيامة شػيل ذك مػاقف.

 
 ي كاَف لي قخيٌغ "ائٌل مشيع إنِّ " قاَؿ ق 51سػرة الرافات  37

ربسا يقرج بو : مقارف، صجيق يقتخف بو كيجتسع معو. ك قخيغمشيع: مغ السذخكيغ.  
نؿيِّْس لو شيصانػًا فيػ لو قخيغ" )الدخخؼ كمغ َيْعُر عغ ذكخ الخحسغ الذيصاف. قاؿ تعالى: "
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قخيغ: فاعل. كاف:  (.تفي بقرة ىحا القائل فقط. لع يقل: )إنو كاف لي قخيغ(. كيبجك أف سيك36
 تامة.

 
قيَغ " " يقػَؿ  52سػرة الرافات 37  أِئشََّظ لِسَغ الُسَرجِّ

 يدألو عمى سبيل الدخخية، كنز الدؤاؿ في اآلية التالية. 
 

 ا وِعطاًما أِئشَّا لَسجيشػَف "" أِئحا ِمتشا وكشَّا ُتخابً  53سػرة الرافات  37
: مجيشػف، كالمفع نفدو يدتخجـ بسعشى آخخا. : محاَسبػف، مجديػف بأعسالشمجيشػف  

أئحا متشا : "16مغ قبػرىع كيحاسبيع! في اآلية دائشػف. الدائل يدتكثخ عمى هللا أف يبعث الشاس 
 ". كعطاًما أئشا لسبعػثػف  ككشا تخاًبا

 
 " قاَؿ ىْل أنتع ُمصَِّمُعػَف " 54سػرة الرافات  37

(. لع يقل: )ىل أنت ذكخىا في اآلية التاليةأسمػب ؼيو تذػيق. أؼ: إلى الجحيع )الػارد  
(. أراد مخاشبة كل مغ معو في الجشة. كلعل القائل ىشا شخز آخخ غيخ الستحجث الحؼ مصمع

 ". لعمو أحج السبلئكة لفت نطخىع. "قاؿ قائل مشيع :قػلوعبخ عشو ب
 

 مَع فخآُه في َسػاِء الجحيِع "" فاشَّ  55سػرة الرافات  37
: كسط. سسي كحلظ الستػاء ا، ألنو لع يحكخ بعج مغ ىػ. سػاءقائسً  ال يداؿ التذػيق 

)فاشمعػا فخأكه في سػاء  :: فخآه في قمب الجحيع. لع يقلافة ؼيو إلى الجػانب. كأف السعشىالسد
: السصمع ىشا ىػ الستحجث عغ القخيغ. كأفخده ألجل ما جاء في اآلية التالية مغ الجحيع(. فاشمع

 يغ.حػار بيشو كبيغ القخ 
 

 تاهلِل إْف كِجَت لُتْخِديِغ" " قاؿَ  56سػرة الرافات  37
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ْف: إنَّظ. لتخديغ: إ عغ الذخز بػصفو ال باسسو. تاهلل: وهللا. في ىحه اآلية كذف 
: ما يختجػ بو، لتخديشي: لتيمكشي. الخدػ: اليبلؾ. أرداه قتيبًل. التخدؼ: الدقػط، التجىػر. الخداء

الخدػ. يفيع مغ اآلية قػة تأثيخ القخيغ الكافخ حتى كاد أف ييمظ كأنو سسي بحلظ ألنو يقي مغ 
 صاحبو السؤمغ. فاألمخ ليذ سيبًل، كيحتاج إلى صبخ كمجاىجة.

 
 ربِّي لكشُت ِمَغ الُسحَزخيَغ " " ولػال نعسةُ  57سػرة الرافات  37

فزل هللا كمع ذلظ فإف ىحا السؤمغ لع يدشج الفزل إلى نفدو، بل أسشجه إلى هللا. فمػال  
 ما قػؼ عمى ىحا القخيغ المعيغ.

آيات ُأَخخ. ماذا يعشي أف يكػف مغ السحزخيغ؟ إذا أردت الجػاب فعميظ أف تقتزَّ األثخ في  
(، كقاؿ أيًزا: "ثع لُشحزخنَّيع حػؿ جيشع 16قاؿ تعالى: "فأكلئظ في العحاب محزخكف" )الخـك 

ؼ إلى العحاب. ىحا المفع )محزخكف، (. السحزخيغ: أ183( )الراحبي ص 68ِجثًيا" )مخيع 
( كرد في القخآف تدع مخات، كمغ السشاسب أف نقترو كندتيجؼ بو في تفديخ ىحه محزخيغ

 اآلية التي لػ اقترخنا عمييا لغسزت عميشا. كال يدتعسل ىحا المفع إال في الذخ.
 

 " أفسا نحُغ بسيِّتيَغ "  58فات سػرة الرا37
 .في اآليات الثبلثة الكمسات كاضحة كالسعشى غامس سيأتي تفديخىا.

  
 شا األولى وما نحُغ بسعحَّبيَغ "" إال مػَتت 59سػرة الرافات 37

 
 في تفديخ البغػؼ: 

ال : أفسا نحغ بسيتيغ؟ فتقػؿ ليع السبلئكة: )...(قاؿ بعزيع: يقػؿ ىحا أىل الجشة لمسبلئكة 
)...(. 

ال يسػتػف كال  )في الجشة( بشعسة هللا عمييع في أنيعكقيل: إنسا يقػلػنو عمى جية الحجيث 
 يعحبػف. 



1716 

 

 .كقيل: يقػلو السؤمغ لقخيشو عمى جية التػبيخ بسا كاف يشكخه
 

 " إفَّ ىحا ليػ الفػُز العطيُع " 60سػرة الرافات 37
 : الشعيع في الجشة. ىحا 

 
 ىحا فميعسِل العاممػَف " " لسثلِ  61سػرة الرافات 37

 (. 26"كفي ذلظ فميتشافذ الستشافدػف" )السصففيغ في مػضع آخخ:  
 كما بعجىا.  40، كالسفرل في اآلية 60: لسثل ىحا الفػز العطيع السحكػر في اآلية أؼ 

 
 يٌخ ُنداًل أـ شجخُة الدقُّػـِ "" أذلَظ خ 62سػرة الرافات  37

الشدؿ: ما يعّج لمشازؿ مغ الزيافة.  نداًل: تسييد. كالتقخيع.لمتبكيت  استفياـ : األلفأذلظ 
: شعاـ كخيو أعجه هللا ألىل أـ شجخة الدقـػ في الشار؟ الدقـػ( الجشة خيخ أؼ: أِرْزُؽ )فاكية

الشار، ال نعخؼ عشو أكثخ مغ ىحا. كربسا كانت شجختو معخكفة لمسذخكيغ في تيامة. كسيأتي 
: لشدؿ: الجشة. كالسقرػد بذجخة الدقـػػد في اآلية باتفديخ ليا في اآليتيغ التاليتيغ. السقر

 الشار. 
: ما ىحه السقارنة بيغ الجشة كالشار؟ جػاب السفدخيغ أنيا لمتيكع. كربسا يكػف ىشاؾ قج يقاؿ

جػاب آخخ، كىػ أف السقارنة ىشا تعشي حداب تكمفة الشار بالشدبة لمكافخيغ، كتكمفة ما فاتيع في 
: فيع اختاركا الشار، فميحدبػا تكمفتيا، تكمفة الخيارفي عمع االقتراد بالجشة. كىحا ما يعخؼ 

 كضيعػا الجشة فميحدبػا خدارة نعيسيا الفائت.
 

 نَّا جعمشاىا فتشًة لمطالسيَغ " " إ 63سػرة الرافات  37
  . شا تسًخا كزبًجا. ثع قاؿ : يا جارية ابغيقاؿ أبػ جيل متيكًساجعمشاىا: أؼ شجخة الدقـػ

الذجخ، كالشار تحخؽ الذجخ!  حؼ يخػفشا بو دمحم، يدعع أف الشار تشبت: تدقسػا. ىحا الألصحابو
 : الكافخيغ.دشغ، كغيخ آبييغ بالسعجدات. فتشة: ابتبلًء. الطالسيغ: ىؤالء مفتػنػف بالأقػؿ



1717 

 

 
 ا شجخٌة تخخُج في أصِل الجحيِع "" إنَّي 64سػرة الرافات  37

 : قعخ، قاعجة، أساس.أصل 
 

 ُعيا كأنَُّو رؤوُس الذياشيِغ " " شم 65سػرة الرافات  37
: ثسخىا. شبيو بخؤكس الذياشيغ كالشاس ال تعخؼ الذياشيغ كال رؤكسيا. الجػاب شمعيا 

أف ؾبح الذياشيغ مدتقخ في الشفػس، كالسخاد إشبلؽ خياؿ الشاس بيا كتشفيخىع مشيا. كال ندتصيع 
قل: )كأفَّ شمَعيا رؤكُس ي فشا هللا بو. لعأف نعخؼ عغ جيشع كشجخة الدقـػ أكثخ مسا عخّ 

 (.الذياشيغ
 

 مشيا فسالئػَف مشيا الُبصػَف " " فإنَّيع آلكمػفَ  66سػرة الرافات  37
فإنيع: أؼ الكافخكف. مشيا: أؼ مغ ثسخىا. أكمت مغ الشخمة: أؼ مغ ثسخىا. لع يقل:  

 الفاء: حخؼ عصف. البصػف: مفعػؿ بو.فسالئػف: (. )فإنيع مشيا آلكمػف 
 

 لذػًبا ِمغ حسيٍع " " ثعَّ إفَّ ليع عمييا  67سػرة الرافات  37
: خمصو. كربسا يكػف السقرػد شػًبا: مديًجا، خميًصا. الذػب: الخمط. شاب المبَغ بالساء 
: ماء بالغ الحخارة. أؼ ُيخمط شعاميع مغ شجخة الذخاب الحؼ يخالط الصعاـ. حسيع بالذػب

 يغ مخارة الدقـػ كحخارة الحسيع. الدقـػ بساء حسيع. كبحلظ يجسعػف ب
 

 إفَّ َمْخجَعيع إللى الجحيِع " " ثعَّ  68سػرة الرافات  37
يبجك أف الحسيع، كربسا الدقـػ أيًزا، في مكاف آخخ غيخ الجحيع. لعل ىحا السكاف اآلخخ  

 أشبو بغخفة شعاـ كشخاب قخيبة مغ الجحيع. 
 

 الِّيَغ "نَّيع ألَفػا آباَءىع ض" إ 69سػرة الرافات  37



1718 

 

 "."إفَّ  :: كججكا. لعل السعشى أنيع ألَفػىع في اآلخخة. الحع في الدػرة تكخارػاألفَ  
 

 " فيع عمى آثاِرىع ُيْيَخُعػف " 70سػرة الرافات  37
عمى خصاىع ُيدخعػف، أؼ يتبعػنيع مدخعيغ. لعل السعشى أنيع ييخعػف كراءىع في  

ع ييخعػف عمى فيالعسل فيخعػا في الجداء. لع يقل: ) اآلخخة كسا كانػا في الجنيا. ىخعػا في
 ( إذا كانػا ضاليغ.3/729في اآليتيغ ذـ التقميج لآلباء )نكت القخآف  (.آثارىع

 
 ضلَّ َقبَميع أكثُخ األوليَغ " " ولقجْ  71سػرة الرافات  37

دساء : أكثخ األمع الساضية. كىحا يعشي أف األمع بحاجة إلى ىجاية مغ الأكثخ األكليغ 
 ة.بػاسصة الخسل. كعميشا أال نتبع األكثخية ألنيا ضالّ 

 
 ولقْج أرسْمشا فييع ُمشِحريَغ " " 72سػرة الرافات 37

 : رسبًل يشحركنيع.غريمشحِ فييع: في األكليغ )اآلية الدابقة(. 
 

 كيَف كاَف عاؾبُة الُسشَحريَغ " " فانُطْخ  73سػرة الرافات 37
بفتح ىشا : السشحريغكيف كاف عاؾبة: ىكحا كردت في جسيع القخآف. )كانت(.  :لع يقل 

 الحاؿ، كىشاؾ بكدخىا. عاقبتيع اليبلؾ.
 

 " إال عباَد هللِا السخَمريَغ " 74سػرة الرافات 37
يغ أخمريع هللا لصاعتو. : الحبلـ: بفتح الإال: استثشاء مشقصع بسعشى: لكغ. السخَمريغ 

. ، كفييسا قخاءتافافتاف متقاربكمستلحيغ أخمرػا شاعتيع ، فيسا : بكدخ البلـ االسخمريغ
 ىؤالء السخمرػف استثشاىع هللا مغ عاؾبة السشَحريغ كعقابيع. 

 
 َمِشْعَع الُسجيبػَف "" ولقْج نادانا نػٌح فَ  75رافات سػرة ال 37
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 فعل جامج: أؼ ليذ مشو إال الساضي )أك األمخ(.ج لمسجح. : فعل ماض جامنعع 
: فمشعع السجيبػف نحغ، أؼ هللا. ع. كالسخرػص بالسجح مححكؼ تقجيخهاعل مخفػ السجيبػف: ف

  "."لقج :الحع في الدػرة تكخار
 

يشاُه  76سػرة الرافات  37  وأىَمُو ِمَغ الَكْخِب العطيِع "" ونجَّ
أكالدنا. كجاتشا أك : أىمشا في فمدصيغ، أؼ قػمشا، كليذ ز و نقػؿ اليػـ: مغ معو. كمشأىمو 

 : غخؽ الصػفاف. الكخب العطيع
 

يََّتُو ىُع الباقيَغ "" وجعمْ  77سػرة الرافات  37  شا ُذرِّ
: مفعػؿ بو ثاف. لػ صاغ : أؼ أحياء. الباقيغأؼ مغ تشاسل مغ الشاجيغ. الباقيغ: ذريتو 

 : ىع الباقػف.اليـػ لقاؿ كثيخ مشيعالشاس ىحه الجسمة 
 

 ا عميِو في اآلِخخيَغ " وتَخْكش " 78سػرة الرافات  37
اآلِخخيغ" " :(. الحع في ىحه اآليةاآلِخخيغ: بكدخ الخاء، األمع القادمة )حتى يػـ الؿيامة 

 : تخكشا ثشاًء عميو. "األكليغ". تخكشا عميو 71كفي اآلية 
 

 بلـٌ عمى نػٍح في العاَلِسيَغ " " س 79سػرة الرافات  37
: العاَلع ىحا ككل عالع يتبعو إلى إضسار. العاَلسيغلع يقل: )سبلـٌ عميو(، بل أضيخ بعج  
 األبج.

 
 " إنا كحلَظ َنجدي الُسحدشيَغ " 80سػرة الرافات 37

 نخمج ذكخاىع.  
 

 إنَُّو ِمغ عباِدنا السؤمشيَغ " " 81سػرة الرافات 37



1721 

 

قج يدتغخب القارغ كركد ىحه اآلية بعج سابقتيا. ففي اآلية الدابقة كصفو بأنو مغ  
يغ، كفي ىحه اآلية بأنو مغ السؤمشيغ. فساذا أضاؼ ىحا الػصف إلى سابقو؟ ربسا يكػف السحدش

السقرػد أف السحدغ يثيبو هللا إذا كاف مؤمًشا. فمػ أحدغ إنداف غيخ مؤمغ لزاع إحدانو عشج 
 هللا ـباًء مشثػًرا.

  
 " ثع أغخقشا اآلَخخيَغ " 82افات سػرة الر 37

ؼيجب عمى القارغ أف يسيد بيغ "اآلَخخيغ" بفتح الخاء . : بفتح الخاء""اآلَخخيغ 
 .129ك  108ك  82 ك 78: ك"اآلِخخيغ" بكدخ الخاء، في اآليات

 ". خيغ(، "ثع أغخقشا اآلخَ 76آلية ا"كنجيشاه كأىمو مغ الكخب العطيع" ): التقجيخ 
 

 " وإفَّ ِمغ شيعتِو إلبخاـيَع "  83سػرة الرافات  37
يع. تست قرة نػح، كبجأت ق  ى مشياجو : شيعة نػح، أؼ مغ جاء بعجه عمشيعتورة إبخـا

: الحصب الرغار تػضع مع الكبار لئلعانة عمى استيقاد الشار. عمى كسشتو. مأخػذ مغ الذياع
يَع معاصخ لشػح، بل ىشا يع: اسع القارغ أف ال يفيع أف إبخـا ؾ فخؽ زمشي كبيخ بيشيسا. إبخـا

 البخىسة، كىي إدامة الشطخ.: عخبي، مأخػذ مغ أعجسي، كقيل
 

 " إذ جاَء ربَُّو بقمٍب سميٍع "  84سػرة الرافات 37
 : شاىخ، نقي، مغ الذظ كالذخؾ.ربَّو: بفتح الباء )السذجدة(، ال بزسيا. سميع 

 
 ألبيِو وقػمِو ماذا َتعبجوَف " " إذ قاؿَ  85سػرة الرافات 37

يع. قاؿ   : أؼ إبخـا
 

 ا آليًة دوَف هللِا تخيجوَف "  " أئفكً  86سػرة الرافات  37
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: تعبجكف. ففي اآلية قبميا: "إذ قاؿ ف عبادتيا، كأف تخيجكف ىشا بسعشى: تخيجك تخيجكف  
 (. تعبجكف أئفًكا آلية دكف هللاألبيو كقػمو ماذا تعبجكف". التقجيخ: )

القخآف اب مذكل إعخ "إفًكا" ) :: بجؿ مغأئفًكا: مفعػؿ بو مقجـ مشرػب بػ: "تخيجكف". آلية 
 : مفعػؿ ألجمو. كقيل غيخ ذلظ.: مفعػؿ بو مقجـ. إفكاً (. كقيل: آلية2/1091، التبياف 2/615
 

 " فسا ضشُّكع بخبِّ العالسيَغ "  87سػرة الرافات  37
يع.    : ىل تطشػف أف رب العالسيغ يتخككع ببل عقاب إذا عبجتع غيخه.  أؼتابع كبلـ إبخـا

 
 خًة في الشجػـِ "  " فشطَخ نط 88سػرة الرافات  37

أؼ عمى عادتيع في ذلظ، يخيج أف يػىسيع بأنو استفاد مغ ىحا الشطخ أنو سؿيع، كسا في  
 اآلية التالية.

 
 " فقاَؿ إنِّي سؿيٌع " 89لرافات سػرة ا 37

( سؿيعيع إلى العيج. كىحا المفع ): مخيس. يخيج بحلظ االعتحار عغ عجـ الخخكج معسؿيع 
كمشيا أنو سيدقع، أؼ سيسخض : سؿيع القمب مشيع لعبادتيع األكثاف، )مشياقج يحتسل معاني عجة 

(، فيي كمسُة ِمعخاٍض، أؼ مغ باب السعاريس التي فييا مشجكحة كقػلظ: إنو ميت، أؼ سيسػت
. كقج يكػف لجأ إلى الكحب مغ أجل مرمحة يخاى ا ميسة. لحلظ جاء قػلو عغ الكحب عشج المدـك

الحجيث  (، كسا جاء في82أف يغفخ لي خصيئتي يـػ الجيغ" )الذعخاء شسع كالحؼ  أفي القخآف: "
يع غيخ ثبلث كػَحبات: ثشتيغ في ذات هللا: لقػلو صمى هللا عميو كسمع : قػلو إني ع يكحب إبخـا

، كصحيح 7/7صحيح البخارؼ ىي أختي ) :: بل فعمو كبيخىع ىحا، كقػلو في سارةلوسؿيع، كقػ 
ببًل أف تعجَّ معايبو. كقج يكػف ىحا العسل ضاىخه الكحب، كىػ (. ككفى بالسخء ن15/123مدمع 

 مخخز بو، وهللا أعمع.
 

 " فتػلَّػا عشو ُمْجِبخيغ "  90 سػرة الرافات 37
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 : خبلؼ القُبل.   ع كتخكػه، كىحا ما يخيجه. الجُبخ: أعخضػا عشو كأداركا ضيػرىأؼ 
 

 لى آليِتيع فقاَؿ أال تأكمػَف " " فخاَغ إ 91سػرة الرافات  37
 : قجـ ليع الصعاـ كدعاىع إلى األكل. أك ذىب بحيمة كخفاء كسخعة. أال تأكمػف  : ماؿراغ 

 
 َف "" ما لكع ال تشصقػ 92سػرة الرافات  37

 ىػ يعخؼ أنيا حجارة ال تشصق، كلكشو يخيج أف يثيخ العجب مغ عبادتيع ليا.  
 

 مييع ضخًبا باليسيِغ "" فخاَغ ع 93سػرة الرافات  37
 : فخاغ إلييع. 91الحع ىشا: فخاغ عمييع، كىشاؾ في اآلية  
الزخب معشى "، كفي "راغ :: متعمق بػلع يقل: )عمييا(، كىي أصشاـ ال تعقل. عمييع 

مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. باليسيغ: بيجه اليسشى. كقاؿ ابغ عيدى: باليسيغ  :االستعبلء. ضخًبا
 (.57التي حمفيا حيغ قاؿ: "كتاهلل ألكيجف أصشامكع" )األنبياء 

 
 " فأقبمػا إليو َيِدفُّػَف " 94 سػرة الرافات 37

 يدّفػف: جسمة حالية. : زؼَّ العخكَس إلى زكجيا.يدخعػف. كمشو 
 

 قاَؿ أتعُبجوَف ما تشِحتػَف " " 95سػرة الرافات  37
 : ما تشحتػنو، ما تخمقػنو أنتع.ما تشحتػف قاؿ: أؼ استبقيع بالقػؿ.  

 
 " وهللُا خمقكع وما تعسمػَف " 96سػرة الرافات  37

في ع، أك كخمق ما تعسمػف مغ األصشاـ: ما تشحتػف. ما: : وهللا خمقكع كخمق عسمكأؼ 
 : تعسمػنو.مرجرية. تعسمػف ىحه اآلية 
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 ُبشياًنا فألُقػُه في الجحيِع " " قاُلػا اْبُشػا لوُ  97سػرة الرافات  37
 : ابشػا لو بشياًنا كاجعمػه جحيًسا فألقػه ؼيو. : بشاًء. في اآلية ححؼ كالتقجيخ بشياًنا 

 
 بِو كيًجا فجعمشاىُع األسفميَغ "" فأراُدوا  98سػرة الرافات 37

 فجعميع هللا أسفل سافميغ. ،عميو عمػاأرادكا أف يقتمػه. كأرادكا أف يَ  
 

 نِّي ذاىٌب إلى ربِّي سَييجيِغ "" وقاَؿ إ 99سػرة الرافات  37
: كربي سييجيشي، أك كىػ سييجيشي، أك إنو سييجيشي. كعمى سييجيغ: سييجيشي. كالتقجيخ 

 استئشاؼية. سييجيغ: جسمة ىحا التقجيخ األخيخ قج يقاؿ إنو ال يحتاج إلى تقجيخ.
 

 رالحيَغ "" ربِّ ىْب لي ِمَغ ال 100الرافات سػرة 37
 : كلًجا مغ الرالحيغ.أؼ 

 
ـٍ حميٍع " 101سػرة الرافات  37 خناُه بغبل  " ؼبذَّ

بط الشفذ عغ : ضسيكػف في كبخه عشج البمػغ. الحمع: العقل، كأصمو: باعتبار ما حميع 
 : الحؼ ال يدتفده الغزب كال يدتخفُّو.ـيجاف الغزب. الحميع

 
ـِ أنِّي أذبحَظ  102رة الرافات سػ  37 " فمسَّا بمَغ معُو الدْعَي قاَؿ يا ُبشيَّ إنِّي أرى في السشا

 إْف شاَء هللُا ِمَغ الرابخيَغ "فانطْخ ماذا َتخى قاَؿ يا أبِت افعْل ما ُتؤمُخ ستجُجني 
. ي في األشغاؿ كالحػائج: ِسّغ الدعي. الدعأؼ: فمسا بمغ الدعي معو )مع أبيو(. الدعي 

؟ كليذ مغ الخؤية. كلع يقل ىحا عمى سبيل السذاكرة ، أؼ: ما رأيظ في ذلظ: مغ الخأؼماذا تخػ 
ل اإلخبار كاالختبار. كفي الحجيث: رؤيا األنبياء كحي أك االئتسار بأمخ الػلج، بل عمى سبي

 ؟ىل ىػ إسساعيل أـ إسحق :(. كاختمف في الحبيح1/47لبخارؼ صحيح ا)
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(. لعمو استخجـ السزارع لتكخر الخؤيا، أك بحتظالسشاـ أني ذ إني رأيت فيلع يقل: ) 
 لئلشعار بأف الحبح لغ يتع فعبًل. 

تاء عػض مغ ياء اإلضافة : مشادػ مزاؼ مشرػب، كاليا أبت: يا: أداة نجاء. أبت 
 : يا أبي.السححكفة

 (.106ترّػر ىحه السفاجأة: أذبحظ! )انطخ اآلية 
  

 أسَمسا وتمَُّو لمجبيِغ " فمسَّا"  103سػرة الرافات  37
و لمجبيغ: صخعو عمى األرض. مذتق مغ: "التل"، كىػ كػمة تمّ  : أسمسا أمخىسا .أسمسا 

 : لجبيشو. (. لمجبيغ23/153التخاب )ابغ عاشػر 
 

 " وناديشاُه أْف يا إبخاـيُع " 104سػرة الرافات  37
: الػاك عشج الكػفييغ قاؿ الشحاس لعل التقجيخ: ناديشاه، بححؼ الػاك، جػاب: "فمسا أسمسا". 
(. كقيل: الجػاب مححكؼ، كالتقجيخ: 2/1037كأنو قاؿ: ناديشاه )معاني القخآف لمشحاس زائجة، 

 (.2/529الشكت لمسجاشعي فاز، ضفخ بسا أراد )
 

قَت الخؤيا  105سػرة الرافات  37  إنَّا كحلَظ َنجدي الُسحِدشيَغ "" قج صجَّ
في السشاـ أني أذبحظ". صجقت يا بشي إني أرػ : "102اآلية الخؤيا: السشاـ. قاؿ في  
ـ محبة هللا عمى محبة الػلج. : نفّ الخؤيا يع بػلجه، ليقجِّ  حتيا. ككاف السقرػد امتحاف إبخـا

 
 إفَّ ىحا ليػ الببلُء السبيُغ " " 106سػرة الرافات 37

 : الػاضح.: االبتبلء. السبيغالببلء 
 

 وفَجْيشاُه بِحْبٍح عطيٍع ""  107سػرة الرافات  37
يع عغ ذبح ابشو إلى ذبح ذبيحة أخخػ.ِذْبح: ذبيحة. عطيع   : كبيخ. أؼ صخؼ إبخـا
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 " وتخْكشا عميِو في اآلِخخيَغ " 108سػرة الرافات  37

(. لعل التقجيخ: 230و ذكًخا حدًشا، أك ثشاًء حدًشا )تأكيل مذكل القخآف ص تخكشا عمي   
 .130ك 79: األمع القادمة إلى يػـ الؿيامة. تكخرت في اآلية اآلِخخيغتخكشا ثشاًء عميو. 

 
 " سبلـٌ عمى إبخاـيَع " 109افات سػرة الر37

: "سبلـ عمى مػسى 120: "سبلـ عمى نػح". كفي اآلية 79سبلـ: مشَّا. في اآلية  
 ".: "سبلـ عمى إلياسيغ130كىاركف". كفي اآلية 

 
 َغ "َنجدي الُسحدشي" كحلظ  110سػرة الرافات  37

(. أؼ كخر العبارة بخرػص 105كفي آية سابقة: "إنا كحلظ نجدؼ السحدشيغ" )اآلية  
يع. يع )اآلية  إبخـا  (. 131( كإلياس )اآلية 121ثع كخرىا بخرػص مػسى كإبخـا

 
 نَُّو ِمغ عباِدنا السؤمشيَغ "  " إ 111سػرة الرافات 37

 .81اآلية نفديا في حق نػح، اآلية  
 

خناهُ  112سػرة الرافات 37  بإسحَق نبًيا ِمغ الرالحيَغ "  " وبذَّ
يع.   يع. نبًيا: باعتبار ما سػؼ يكػف. قرة إسحق تابعة لقرة إبخـا بذخناه: بذخنا إبخـا

: سػؼ يكػف في الكبخ نبًيا. ىل ىشاؾ نبي ليذ مغ الرالحيغ؟ كل نبي مغ الرالحيغ، أؼ
رب ىب لي مغ : "100ىسية الربلح. في اآلية بياف أ لزيادة في البياف، ك كربسا ذكخ 

 ".حيغالرال
 

يَِّتيس 113سػرة الرافات  37 ا ُمحِدٌغ وضالٌع لشفدِو " وبارْكشا عميِو وعمى إسحَق وِمغ ُذرِّ
 مبيٌغ "
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يع )الػارد ذكخه في اآلية   ميو بخكات الجنيا : أفزشا ع(. باركشا عميو109عميو: عمى إبخـا
يغ: مبيغ: صفة لطالع. : الكافخ. كضالع لشفدو مبالطالع لشفدو كالجيغ. السحدغ: السؤمغ.

 : محدغ مبيغ، كضالع لشفدو مبيغ.التقجيخ: ضالع مبيغ. لعل التقجيخ
 

 قْج مششَّا عمى مػسى وىاروَف "  " ول 114سػرة الرافات 37
يع إلى قرة مػسى. يسكغ أف يقاؿ إف السشّ   ة السقرػدة ىشا تع االنتقاؿ مغ قرة إبخـا

 السحكػرة في اآليات التالية. ىي
 

ْيشاىسا  115سػرة الرافات  37  وقػَميسا ِمَغ الكْخِب العطيِع "" ونجَّ
يبيع بقتل األبشاء. : استعباد فخعػف ليع كتعح: إذ نجيشاىسا. الكخب العطيعلعل التقجيخ 

 . 76: كردت في قرة نػح في اآلية الكخب العطيع
 

 فكاُنػا ُىُع الغالبيَغ "خناىع " ونَر  116سػرة الرافات  37
ف مشرػب. الحع في : خبخ كاف كقػميسا بشي إسخائيل. الغالبيغ: مػسى كىارك خناىعنر 

: "كآتيشاىسا"، كفي 117: "كنجيشاىسا"، كفي اآلية 115ىحه اآلية قػلو: "كنرخناىع"، كفي اآلية 
 ". تارةاإنيس: "122: "كتخكشا عمييسا"، كفي اآلية 119: "كىجيشاىسا"، كفي اآلية 118اآلية 

 (، كسا يسكغ أف يقػلو كثيخكف في عرخنا.بالجسع كالباقي بالسثشى. لع يقل: )فكانػا ىع الغالبػف 
 

 وآتيشاىسا الكتاَب الُسدتبيَغ " " 117سػرة الرافات 37
 : السبيغ.الكتاب: التػراة. السدتبيغ 

 
 " وىجيشاُىسا الرخاَط السدتؿيَع " 118سػرة الرافات 37

: كردت كثيًخا (. الرخاط السدتؿيع6آخخ: "اىجنا الرخاط السدتؿيع" )الفاتحة في مػضع  
 الرخاط: مفعػؿ بو ثاف، أك مشرػب بشدع الخافس. في القخآف.
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 وتخْكشا عمييسا في اآلِخخيَغ "  " 119سػرة الرافات  37

 : كتخكشا ثشاًء عمييسا في األمع القادمة.أؼ 
 

 ـٌ عمى مػسى وىاروَف " " سبل 120سػرة الرافات 37
 : مشَّا. سبلـ 

 
 " إنَّا كحلَظ َنجدي السحدشيَغ " 121سػرة الرافات 37

 105ك 80: خػاتيع قرز األنبياء، في اآليات : نخمج ذكخاىع. تكخر مثميا فيأؼ 
 .131ك 110ك
 

 " إنَّيسا ِمغ عباِدنا السؤمشيَغ " 122سػرة الرافات 37
 

يكػف في أف السحدغ يثاب عمى إحدانو عشج هللا إذا كاف سبق أف قمت إف السعشى قج  
 مؤمًشا. تكخرت مع اآليات الثبلث الدابقة في قرز األنبياء في ىحه الدػرة.

 
 إفَّ إلياَس لِسَغ الُسخَسميَغ "" و  123سػرة الرافات  37

في : أحج أنبياء بشي إسخائيل، إلياس بغ ياسيغ. ستتكخر ىحه العبارة قرة ججيجة. إلياس 
 .139ك 133: اآلية ػرة في بعس قرز األنبياء اآلخخيغالد
 

 إْذ قاَؿ لقػمِو أال تتَّقػَف " " 124سػرة الرافات  37
 : تخافػف. تتقػف  

 
 بًل وتَحروَف أحدَغ الخالقيَغ "" أتْجُعػف َبعْ  125سػرة الرافات  37
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كالجعاء مخ العبادة. قاؿ: الجعاء، : أتعبجكف، مغ أتْجعػف أتعبجكف صشًسا كتتخكػف هللا؟!  
"، أؼ عجؿ عغ الجشاس. ذكخ الديػشي محاكالت بعس العمساء "كتحركف"، كلع يقل: "كتَجعػف 

(. كيبقى األمخ مفتػًحا 3/314لعجكؿ، كلكشي لع أر أنيا مقشعة )اإلتقاف لبياف حكسة ىحا ا
العالع مشو كال القارغ.  لّ الجتيادات أخخػ بجيمة. كىحا ما يجعل القخآف متججًدا عمى الجكاـ، ال يس

كجيا. يقاؿ لسا : ز مجيشة بعل. بعل الجار: رب الجار. بعل السخأة : بعبًل: اسع صشع. كمشو: بعمبظ
 سقي بساء الخّب )ماء الدساء(: بعل.

"خمق الشقػد"  أك "خمق  :" دليل عمى إمكاف استخجاـ عبارةكفي قػلو: "أحدغ الخالقيغ 
االقتراد. كالفخؽ أف هللا َيخمق مغ عجـ، كاإلنداف ال َيخمق مغ  "، كىسا شائعتاف في عمعالػدائع

 عجـ. كبيحا يكػف هللا أحدغ الخالقيغ.
 

 بَّكع وربَّ آباِئكُع األوليَغ "" هللَا ر  126سػرة الرافات 37
: آباءىع كلػ كانػا ضاّليغ. هللاَ  آبائكع كأججادكع الدابقيغ. كقج ذكخىع ألنيع كانػا يتبعػف  

 هللا: اسع الجبللة بجؿ. تيغ.، ككحلظ ربَّ بفتح الباء في السخّ بفتح الياء
 

 فكحَّبػُه فإنَّيع لُسحَزخوَف " " 127سػرة الرافات 37
 : مدػقػف إلى جيشع.كحبػه: كحبػ إلياَس. محزخكف  

 
 " إال عباَد هللِا الُسخَمريَغ " 128سػرة الرافات 37

 40: ريع هللا لصاعتو. تكخرت في اآلية: لكغ. كىع الحيغ أخمإال: استثشاء مشقصع بسعشى 
 : السخِمريغ، بكدخ البلـ.قخاءة . كفي169ك 160ك 74ك
 

 " وتخْكشا عميِو في اآلِخخيَغ " 129سػرة الرافات 37
 : تخكشا عميو ثشاًء في األمع القادمة.عميو: عمى إلياس. أؼ 
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 " سبلـٌ عمى إْؿ ياسيَغ " 130سػرة الرافات  37
الشطع كالفاصمة. : إلياس، كراعى ، كىػ كحلظ في قخاءة. أك السقرػدياسيغ: آؿ السقرػد 

(. كفي تفديخ ىحه اآلية ذكخنا أف اسسو 123قاؿ تعالى: "كإف إلياَس لِسغ السخسميغ" )الرافات 
آخخ لو؟ أقػاؿ.  (. ىل ىػ اسع)إلياس( ك)ياسيغ :" مخكبة مغ"إؿ ياسيغ :إلياس بغ ياسيغ. فيل

عاة إلياس، كسا تع بخرػص األنبياء اآلخخيغ، كاختار لو ىحا االسع لسخا : أرجح أف السقرػد
(، كفي مػضع آخخ: "شػر 20الفاصمة. كىحا كقػلو في مػضع: "شػر سيشاء" )السؤمشػف 

 (. 2سيشيغ" )التيغ 
 

 إنَّا كحلَظ َنجدي السحِدشيَغ " "  131سػرة الرافات 37
 نخمج ذكخاىع. تكخرت. 

 
 " إنَُّو ِمغ عباِدنا السؤمشيغَ  " 132سػرة الرافات 37

 سبق أف قمت إف السحدغ ال يثاب ما لع يكغ مؤمًشا. تكخرت. 
 

 وإفَّ لػًشا لِسَغ الُسخَسميَغ ""  133سػرة الرافات 37
 قرة ججيجة. كاآلية تكخر مثميا. 

 
يشاُه وأىَمُو أجسعيَغ " " 134سػرة الرافات 37  إذ نجَّ

 غ معو.: مَ أىمو 
 

 " إال عجػًزا في الغابخيَغ " 135ت سػرة الرافا 37
في اآلية قبميا: "إذ نجيشاه كأىمو أجسعيغ". عجػًزا: مدتثشى مغ األىل، كالسقرػد: امخأتو  

 (. الكافخة. الغابخيغ: الباقيغ في العحاب. لع يقل: )مغ الغابخات
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 " ثعَّ دمَّخنا اآلَخخيَغ " 136 سػرة الرافات37
 ". كىي في قرة نػح.اآلخخيغ: "ثع أغخقشا 82في اآلية  

 
وَف عمييع ُمْرِبحيَغ "  " وإنَّكع 137سػرة الرافات  37  لتُسخُّ

عمييع: عمى مشازليع. مربحيغ: بالرباح، أؼ: بالرباح. لع يقل: )في الرباح(، أك  
 ا: ضخؼ زماف.ربحيغ: حاؿ. تسخكف عمييع صباحً كف عمييع مُ تسخّ  (.)بالرباح

 
 " وبالميِل أفبل تعِقمػَف " 138 سػرة الرافات37

 : أفبل تعتبخكف.مربحيغ كبالميل: أؼ صباًحا كليبًل. أفبل تعقمػف 
 

 إفَّ يػُنَذ لِسَغ الُسخَسميَغ "" و  139سػرة الرافات 37
 قرة ججيجة. كاآلية تكخرت في األنبياء اآلخخيغ. 

 
 أَبَق إلى الُفْمِظ السذحػِف "  " إذ 140سػرة الرافات  37

ع بو. كالخمق كميع : ىخب العبج مغ سيجه إلى حيث ال يعمىخب. كأصل اإلباؽ أبق: 
 : السسمػء، السستمئ. ( عبيج هللا. الفمظ: الدفيشة. السذحػف )كمشيع  يػنذ

 
 اىَع فكاَف ِمَغ الُسْجَحِزيَغ "" فد 141سػرة الرافات  37

السثقمة.  ركاب الدفيشة : في القخعة. كقج أجخيت القخعة لمتخمز مغ بعسساىع 
حجتيع داحزة عشج السجحزيغ: السغمػبيغ في القخعة. كمشو: حجة داحزة: مغمػبة، باشمة. "

: (، أؼ56الباشل لُيجحزػا بو الحق" )الكيف كيجادؿ الحيغ كفخكا ب(. "16ربيع" )الذػرػ 
 ليبصمػا.

 
 " فالتقسو الحػُت وىػ ُمميٌع " 142سػرة الرافات  37
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: إذا  ميع: آتٍ الدفيشة. التقسو: ابتمعو. مُ ىيشا ححؼ: أؼ فألقي مغ   بسا يبلـ عميو. ممـػ
: الحؼ يمـػ نفدو عمى ميع: السُ (. كقاؿ بعس العمساء427/ 3يع عميو فعبًل )تفديخ الساكردؼ لِ 

ما صشع. ذكخ السفدخكف كجو المـػ بأنو تخؾ السيسة، كغاضب قػمو، كخخج بغيخ إذف هللا. 
 كىػ ُمميع: جسمة حالية. مغ العقاب. فرار إلقاؤه مغ الدفيشة ضخًبا

: مغ الحيتاف نػع يعخؼ بالحػت األزرؽ، كىػ أضخع حيػاف يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
نعخفو، كىػ مع ضخامتو ليذ لو أسشاف، كبمعػمو ال يسخر سسكة صغيخة فزبًل عغ إنداف 

 (.145، كانطخ اآلية 239ك  219سي ص كامل )قزية اإلعجاز العم
 

 أنَُّو كاَف ِمَغ السدبِّحيَغ " " فمػال 143الرافات سػرة 37
 في اآلية دليل عمى أىسية األذكار كاألدعية في حياة السؤمغ. 

 
 إلى يػـِ ُيْبَعثػَف " " لمبَث في بصشوِ  144سػرة الرافات  37

: بصغ الحػت. كيف يبقى يػنذ ككيف يبقى الحػت بخغع ىحه السجة الستصاكلة؟ بصشو 
 بعث الشاس.: يُ بعثػف إعجاز أك ؼيو مجاز. لع يقل: )إلى يـػ البعث(. يُ  ا ؼيواألمخ إم

 
 فشبحناُه بالَعخاِء وىػ سؿيٌع " " 145سػرة الرافات  37

عارية ال شجخ فييا  : فأخخجشاه مغ بصغ الحػت، فخميشاه إلى الداحل، بأرض فزاءأؼ 
 : مخيس مسا نالو مغ أنػاع الُكَخب السحكػرة.كال ضل. سؿيع

: ليذ في شبيعة األشياء ما يسشع حجكث ابتبلع حػت رجبًل ؿ أىل التفديخ العمسييقػ  
: أحجىسا أف يكػف الحػت مغ غيخ ذكات جػفو بعس الػقت. كىشاؾ احتساالف كبقاءه حًيا في

يتاف األسشاف، كاآلخخ أف يكػف مغ ذكات األسشاف. كقج شػىج في البحخ األبيس الستػسط ح
 األمخ يتعمق بسعجدات!(. 142، كانطخ اآلية 671ا )السشتخب ص متخً  20ضخاـ يبمغ شػليا 

قػاعج، كليذ عمى قػانيغ ك كالتفديخ أك اإلعجاز العمسي يتعمق بالعمع، كالعمع يقػـ عمى 
 معجدات.
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 أنبتشا عميِو شجخًة ِمغ يقصيٍغ "" و  146سػرة الرافات  37

الزمو. قاؿ ابغ مدعػد: : . قصغ بالسكاف: قخع. كشجخة اليقصيغ ليا كرؽ عخيسيقصيغ 
: ىحا الحؼ قالو جو األرض ال ساؽ ليا. قاؿ الشحاس: كل شجخة عمى ك القخع. كقاؿ مجاىج

الحشطل كالبصيخ، ككأف اشتقاقو مغ: قصغ بالسكاف، مجاىج ىػ الحؼ تعخفو العخب، يقع لمقخع ك 
 (.2/1039بو )معاني القخآف لمشحاس : أقاـ أؼ
 

 ُه إلى مائِة ألٍف أو َيديجوَف "وأرسمشا"  147سػرة الرافات  37
 : أك 

: ىع مائة ع الخائي مشكع يخيَّخ في أف يقػؿ: إذا رآىقاؿ سيبػيو: ىي ىشا لمتخييخ، كالسعشى -
 ألف أك يديجكف. 

 أك ىي ىشا ألحج األمخيغ عمى اإلبياـ. كىحا قخيب مسا سبقو.  -
تيع أك لمذظ، كالسعشى أف الخائي إذا  - (. 78لكثختيع )معاني الحخكؼ ص رآىع شظ في عجَّ

سٍع لػ رأيتسػىع لقمتع أنتع : كأرسمشاه إلى جعس العمساء عغ ىحا السعشى فقالػا: معشاهكعبخ ب
: ىؤالء مائة ألف أك يديجكف. فيحا الذظ إنسا دخل عمى حكاية قػؿ السخمػقيغ، ألف فييع

 (.1/406سخ صشاعة اإلعخاب ) الخالق ال يعتخضو الذظ في شيء مغ خبخه
 قج يفيع مغ اآلية كتختيبيا بعج ما سبقيا أف ما لحق بيػنذ مغ عقاب كاف قبل الخسالة.   

*** 
 قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع:

"ُعخضت عمّي األمع، فجعل يسّخ الشبّي معو الخجل، كالشبّي معو الخجبلف، كالشبّي معو الخىط، 
 لمبخارؼ(.كالشبّي ليذ معو أحج"! )متفق عميو كالمفع 

حجيث صادـ ألكؿ كىمة، كربسا يثيخ االكتئاب! فقج يقاؿ بأف ىشاؾ بػًنا كبيًخا بيغ الػاقع كالسثاؿ، 
 كسا قج يقاؿ بأف األدياف غيخ قابمة لمتصبيق!
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*** 

 أنا أرػ أف تفديخ ىحا الحجيث يكسغ ؼيسا يمي:

كُبعثُت إلى الشاس عامة * قاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع: كاف الشبي ُيبعث إلى قػمو خاصة، 
 )صحيح البخارؼ(. فيشاؾ إذف نبّي محمّي، كنبّي عالسّي.

* ىشاؾ فخؽ كبيخ عبخ العرػر في عجد سكاف العالع، فاألنبياء مشيع مغ ُبعث ككاف عجد 
 الشاس قميبًل، كمشو مغ ُبعث بعج ذلظ، كعجد الدكاف يتدايج سشة بعج أخخػ.

األنبياء، فاألنبياء السحكػركف ؼيو ىع الحيغ رآىع رسػؿ  * الحجيث أعبله ال أضغ أنو يذسل كلّ 
 هللا صمى هللا عميو كسمع في مشامو، أك ذكخ بعزيع كلع يحكخ بعزيع اآلخخ. 

لعل التقجيخ: كالشبي معو الخىط )...( كالشبي ليذ معو أحج! أؼ ىشاؾ ححؼ مقجر: أنبياء 
 آخخكف معيع أعجاد أكبخ بكثيخ. 

 ىحا الحجيث يشصبق عمى مػسى كعيدى عمييسا الدبلـ؟ فيل يسكغ أف يقاؿ بأف

 نبًيا.  25يؤيج ىحا أف عجد األنبياء كبيخ، كلع يحكخ القخآف مشيع إال 

  .164( سػرة الشداء َكُرُسبًل َقْج َقَرْرَشاُىْع َعَمْيَظ ِمْغ َقْبُل َكُرُسبًل َلْع َنْقُرْرُيْع َعَمْيظَ )

أتباع يتفاكتػف في العجد تفاكًتا كبيًخا حدب عجد أفخاد كل  كمغ ثع فاألنبياء أصشاؼ كثيخة، كليع
 قـػ مغ األقػاـ التي أرسمػا إلييا!

 .احخص عمى ىحا، فإنظ ال تججه ال في فتح البارؼ كال في عسجة القارؼ 

 وهللا أعمع بالرػاب.
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 فآمُشػا فستَّعشاُىع إلى حيٍغ " " 148سػرة الرافات  37

ذلظ اإليساف متعيع هللا. إلى لعل السعشى أنيع آمشػا كألجل ألف.  100فآمشػا: أؼ الػ  
 : إلى حيغ أجل كل مشيع. حيغ

 
 " فاستفِتيع ألخبَِّظ البشاُت وليُع البشػَف "  149سػرة الرافات  37

 
: اسأليع. زعع السذخكػف أف ة بعج سخد قرز األنبياء. استفتيععػدة إلى مذخكي مك 

 ع.البشات. في اآلية تيكّ  السبلئكة بشات هللا، كىع يكخىػف 
 

 " أـ خمقشا السبلئكَة إناًثا وىع شاىجوَف " 150سػرة الرافات  37
 كانػا يقػلػف: السبلئكة بشات هللا! : حاضخكف.ئكة أصبًل ليدػا إناًثا. شاىجكف أؼ إف السبل 

 
 ال إنَّيع ِمغ إفِكيع ليقػلػَف "" أ 151سػرة الرافات  37

: بدبب إفكيع. تتسة صبًل، ال أنثى كال ذكخ. مغ إفكيعلج أأؼ إف هللا تعالى ليذ لو ك  
 اآلية في اآلية التالية.

 
 يع لكاذبػَف "َوَلَج هللُا وإنَّ " : 152سػرة الرافات 37

كقج يكػف السعشى: صار لو  : كلج هللا، ألف هللا ال زكجة لو.يقاؿ: كلجت السخأة. ربسا قالػا 
 كلج.

 
 أْصصَفى البشاِت عمى البشيَغ "  "  153سػرة الرافات 37
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: اختار، آثخ. كاالستفياـ دخل عمييا ىسدة االستفياـ. اصصفى: اصصفى أصصفى 
قج تفيج اآلية أف األصل عجـ التسييد بيغ الحكػر  إنكارؼ. بسعشى أنو يشكخ عمييع قػليع.

 كاإلناث.
 

 " ما لكع كيَف تحكسػَف "  154ات سػرة الراف37
  كلًجا، كأف ىحا الػلج بشت؟ كيف تحكسػف أف :أؼ 

 
خوَف " 155الرافات  سػرة37  " أفبل تحكَّ

ػ التاءيغ تخؽيًفا. أفبل تتحكخكف: أفبل تعقمػف. الحُّكخ: : تتحكخكف، ححفت إحجتحكخكف  
 : تحَّكخكف، بتذجيج الحاؿ.   العقل. كفي قخاءة

 
 " أـ لكع سمصاٌف ُمبيٌغ " 156ات سػرة الراف 37

 كاضحة، أك كتاب بيِّغ، عمى ما تدعسػف.: حجة أؼ 
 

 ػا بكتاِبكع إْف كشُتع صادقيَغ "" فأتُ  157سػرة الرافات  37
 إف كاف لكع كتاب يذيج برحة دعػاكع فأتػا بو.  

 
" وجعمػا بيشو وبيغ الِجشَِّة نَدًبا ولقج عمست الِجشَُّة إنيع لُسْحَزخوَف  158سػرة الرافات  37
 " 

: الجّغ، سسػا ح الجغ فػلجت السبلئكة! الِجشَّة: قخابة. زعسػا أنو نكندًبابيشو: بيغ هللا.  
مجمػبػف لمحزػر إلى العحاب. : ظ الستتارىع عغ العيػف. االجتشاف: االستتار. لسحزخكف كحل
إنيع  كجسمة: "كلقج عمست الجشة ىحا القػؿ. : الزسيخ يعػد إلى السذخكيغ، الحيغ افتخكاإنيع

 تبيغ مغ اآلية التالية.  يخاضية، كسا س: جسمة اعت"لسحزخكف 
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 َحاَف هللِا عسَّا َيِرفػَف "   " ُسبْ  159سػرة الرافات  37
 ه عسا يرفو بو ىؤالء السذخكػف.تعالى هللا كتشدّ  

 
 " إال عباَد هللِا الُسخَمريَغ "  160سػرة الرافات  37

 
: ىػف هللا. كفي قخاءة: فإنيع يشدّ تثشاء مشقصع. كىشاؾ مححكؼ تقجيخه: لكغ، اسإال 

 السخِمريغ، بكدخ البلـ.
 

 " فإنَّكع وما تعبجوَف "  161ات سػرة الراف37
 : تعبجكنو مغ األصشاـ.إنكع: أييا السذخكػف. كما تعبجكف  

 
 " ما أنُتع عميِو بفاتشيَغ " 162سػرة الرافات  37

: فاتشيغ هللا، أك عمى ما تعبجكف. فاتشيغ: مزّميغ، كىيشا مححكؼ تقجيخه : عمىعميو 
أحًجا. السعشى أنكع كالذياشيغ ال يتبعكع أحج في ديشكع إال مغ عخَّض نفدو ليكػف صالي 

 الجحيع، كسا في اآلية التالية.
 

 " إال مغ ىػ َصاِؿ الجحيِع " 163سػرة الرافات  37
: دخميا كسا لفطت. َصِمَي الكافُخ الشارَ : صالي، ححفت الياء لمػصل، أؼ كتبت صاؿ 

 كقاسى حخَّىا. 
 

ـٌ معمػـٌ " " وما 164سػرة الرافات  37  مشَّا إال لُو َمقا
ا إال َمغ لو ما مشّ  :(. أؼ التقجيخ3/159أؼ: إال َمغ لو )البخىاف ما مشا: أؼ السبلئكة.  

(. ما 2/138معمـػ )السقتزب ا أحج إال لو مقاـ : ما مشّ . أك(176مقاـ معمـػ )الراحبي ص 
 :تاف التاليتاف. كانطخ قػلو تعالىعمى ذلظ اآلي ا مَمظ، دؿّ : ما مشّ امشّ 
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 (.159بو" )الشداء  كإف مغ أىل الكتاب إال ليؤمشغّ "   -  
 (.71كإف مشكع إال كاردىا" )مخيع "  -

التشقل في الكبلـ مغ الجغ إلى السبلئكة إلى  : مختبة محجدة، كضيفة محجدة. كىحامقاـ معمـػ
، وهللا كربسا يجؿ عمى أف الدػر مقدسة إلى فرػؿ خؽية غيخ ذلظ ؼيو دقة كخفاء كصعػبة.

 أعمع.
 

 " وإنا لشحُغ الرافُّػَف " 165ت سػرة الرافا 37
نؤمخ : الػاقفػف صفػًفا بيغ يجؼ هللا في الربلة، أك نشتطخ ما الرافػف نحغ: السبلئكة.  

إنا ك يخيج هللا بكع ىجؼ السبلئكة" ""و إذا قاـ إلى الربلة إماًما قاؿ: بو. كاف عسخ رضي هللا عش
 خ.يا فبلف، ثع يتقجـ ؼيكبّ  يا فبلف، تقجـْ  "، تأخْخ لشحغ الرافػف 

 
 " وإنَّا لشحُغ السدبِّحػَف " 166سػرة الرافات 37

أف السبلئكة  166-164حػف بحسج هللا. يفيع مغ اآليات أؼ السدبّ لشحغ: السبلئكة.  
يتحجثػف عغ أنفديع، لمخد عمى السذخكيغ الحيغ زعسػا أف السبلئكة بشات هللا! الحع كيف ردَّ هللا 

 عمى السذخكيغ باستشصاؽ السبلئكة.  
 

 " وإْف كاُنػا ليقػلػَف " 167ات سػرة الراف 37
 يع، أؼ السذخكيغ. : كإنّ : مخففة مغ الثقيمةكإفْ  

 
 عشجنا ِذْكًخا ِمَغ األوليَغ " " لػ أفَّ  168سػرة الرافات 37

: كتاًبا مغ كتب األمع الدابقة. ربسا يكػف التقجيخ: لػ أف لشا ذكًخا: كتاًبا. ذكًخا مغ األكليغ 
 كتاًبا مثل األكليغ.

 
 لكشَّا عباَد هللِا السخَمريَغ ""  169سػرة الرافات 37
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: السخِمريغ، بكدخ : "إال عباد هللا السخَمريغ". كفي قخاءة160في اآلية راجع قػلو  
 البلـ.

 
 " فكفُخوا بِو فدػَؼ يعمسػَف " 170سػرة الرافات 37

ي أنيع كانػا : بالقخآف. كىحا يعشدلشا إلييع القخآف فكفخكا بو. بو: فأنشا ححؼ تقجيخهىي 
 : تيجيج بالعحاب.كاذبيغ. سػؼ يعمسػف 

 
 كمسُتشا لعباِدنا الُسخَسميَغ " " ولقج سبقْت  171فات سػرة الرا37

 : الخسل. ستأتي الكمسة في اآلية التالية.ميغالسخسَ  
 

 إنَّيع ليُع السشرػروَف ""  172سػرة الرافات 37
(. قاؿ 21أؼ عمى السذخكيغ. قاؿ تعالى: "كتب هللا ألغمبغَّ أنا كُرسمي" )السجادلة  
 قط. أصحاب الذخائع أحجٌ يقتل مغ الخسل : لع الحدغ

 
 وإفَّ ُجْشَجنا ليُع الغالبػَف ""  173سػرة الرافات 37

 لعل السعشى أف هللا يعيغ الخسل عمى الشرخ بجشج مغ عشجه. 
 

 " فتػؿَّ عشيع حتى حيٍغ " 174ات سػرة الراف 37
 : أعخض يا دمحم. في اآلية تيجيج لمسذخكيغ.تػؿَّ  

 
 وأْبِرْخُىْع فدػَؼ ُيْبِرخوَف ""  175سػرة الرافات  37

ْخىع، بيِّْغ ليع )العحاب  (، أنحرىع. فدػؼ يبرخكف بالعياف ما أبرخىع: لعل السعشى: َبرِّ
برختيع بو بالمداف. ىحه اآلية فييا تيجيج كتخػيف، كيرعب أف تكتذف معانييا ؼيسا زاد عمى 



1739 

 

: أبرخىع فدػؼ ذ السعشىني كاقع بيغ العمساء. ليذلظ، كالخبلؼ ؼيسا تحتسمو مغ السعا
 يدتجيبػف. 

 
 " أؼبعحاِبشا يدتعجمػَف "  176ت سػرة الرافا37

 (.يب. لع يقل: )أؼيدتعجمػف بعحابشايدتعجمػف العحاب عمى سبيل الدخخية كالتكح 
 

 يع فَداَء َصباُح الُسشَحريَغ "" فإذا َندَؿ بداحتِ  177سػرة الرافات  37
اآلية الدابقة(. ندؿ بداحتيع: أؼ صباًحا، بجليل قػلو: ندؿ: أؼ العحاب )الػارد ذكخه في  

(. فداء: الفاء: رابصة 2/1043 معاني القخآف لمشحاس"صباح". الداحة: فشاء الجار الػاسع )
: فبئذ الرباح صباحيع. بداحتيع فداء صباح السشحريغ، أؼ : إذا ندؿلمجػاب. التقجيخ

: الخسل تػجو إليو اإلنحار. السشِحريغ: بكدخ الحاؿ يغ: السذخكيغ الحالسشَحريغ: أقخأىا بفتح الحاؿ
 لع يقل: )فداء صباُحيع(. الحيغ أنحركىع.

 
 ع حتى حيٍغ "" وتػؿَّ عشي 178سػرة الرافات  37

 ، زيادة في التيجيج كالتخػيف.174كخر اآلية  
 

 " وأْبِرْخ فدػؼ ُيْبِرخوف " 179سػرة الرافات  37
". ىحه اآليات السميئة بالتيجيج، كاآليات "أبرخىع :، مع ححؼ ضسيخ175كخر اآلية  

: أبرخىع ما . السعشىالتي بعجىا السميئة بعدة هللا كقجرتو، مغ ركائع ما تختتع بو الدػر القخآنية
 ضيعػا مغ أمخ هللا، فدػؼ يبرخكف ما يحّل بيع مغ عحاب هللا. 

 
 " ربَِّظ ربِّ العدِة عسا يرفػفَ " سبحاَف  180سػرة الرافات 37

عسا يرفػف بو هللا. في : أؼ السذخكػف. : تشديو هللا عغ كل سػء. يرفػف سبحاف ربظ 
 ".: "سبحاف هللا عسا يرفػف 159اآلية 
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 " وسبلـٌ عمى الُسخَسميَغ " 181 سػرة الرافات37

 :سبلـ: مشا. راجع اآليات التالية 
 (.79" سبلـ عمى نػح" )اآلية  -
يع" )اآلية  -  (.109" سبلـ عمى إبخـا
 (.120سبلـ عمى مػسى كىاركف" )اآلية  " -
 (.130بلـ عمى إْؿ ياسيغ" )اآلية " س -

 خس مغ القتل.: ما أمخ نبي بالقتاؿ إال حُ قاؿ العمساء
 

 " والحسُج هلِل ربِّ العالسيَغ " 182سػرة الرافات 37
. 65، كغافخ 75، كالدمخ 10، كيػنذ 45كردت أيًزا في الفاتحة، كفي األنعاـ  
 : الحسج  عمى إرساؿ األنبياء، أك عمى جسيع ما أنعع هللا بو عمى الخمق أجسعيغ. السعشى

 كآية الفاتحة تفتتح بيا. الحسج  أكاًل كآخًخا.  ىحه اآلية ُتختتع بيا اليػـ الخصابات كالكتابات.
*** 
 / سػرة ص   38
ْكِخ  1سػرة ص  38  " " ص والقخآِف ذي الحِّ

د مشو التحجؼ كاإلعجاز. جاء في آية غيخ مدتقمة يخا : حخؼ مغ حخكؼ اليجاءص 
: السكانة، الذأف، الذخؼ. الحكخ .الػاك: حخؼ جخ لمقدع : ىحا قَدع مغ هللا بالقخآف.كالقخآفِ 

: لقج جاء الحق، أك تحىب ؼيو الشفذ كل محىب، كتقجيخهجػاب القدع مححكؼ كححفو أفخع لكي 
 (. 3القدع مػجػد، كىػ: "كع أىمكشا" )اآلية ليذ األمخ كسا قالػا. كقاؿ بعزيع: جػاب 

 
 يَغ كفُخوا في ِعدٍَّة وِشقاٍؽ "" بِل الح 2سػرة ص  38
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قخآف بل ألنيع في : ليذ كفخىع بدبب مغ البل: بسشدلة حخؼ االستجراؾ: )لكغ(. السعشى 
: خبلؼ أك مخالفة  كالخسػؿ. شقاؽالعدة باإلثع. أخحتو كمشو: خ. عدة كشقاؽ. عدة: ىشا تكبّ 

 (.2-1ؽ جيج بل عجبػا أف جاءىع مشحر مشيع" )ؽ كالقخآف السكانطخ قػلو تعالى: "
 

 خٍف فشاَدوا والَت حيَغ َمشاٍص "" كع أىمْكشا ِمغ َقبِميع ِمغ ق 3سػرة ص  38
ت" إال كع: لمتكثيخ. قخف: أمة. فشادكا: فاستغاثػا. الت: ليذ. قاؿ األخفر: كال تكػف "ال 

: ليذ الحيُغ حيَغ فخار. فبل (. مشاص: ممجأ، ميخب. أؼ2/453اني القخآف معمع حيغ )
إذا تأخخ. : ناص يشػص، لجنيا كال قبػؿ لمتػبة. كأصمو مغميخب مغ العحاب كال رجػع إلى ا

 :(. قاؿ امخؤ  الؿيذ2/1049كباص يبػص، إذا تقجـ )معاني القخآف لمشحاس 
 أِمغ ذكِخ ليمى إْذ َنَأْتَظ َتُشػُص      فُتقِرُخ عشيا تارًة كَتُبػُص         

 (.لع يقل: )كع أىمكشا قبميع 
 

 الكافخوَف ىحا ساحٌخ كحَّاٌب " " وَعِجبػا أْف جاَءىع ُمشِحٌر مشيع وقاؿَ  4سػرة ص 38
 مشحر مشيع كقالػا ىحا ساحخ كحاب(. لع يقل: كعجب الكافخكف أف جاءىعلع يقل: ) 

في مػضع آخخ: )بل عجبػا أف  (.مشيع كقالػا ىحا ساحخ كحابكعجبػا أف جاءىع مشحر )
 .2جاءىع مشحر مشيع فقاؿ الكافخكف ىحا شيء عجيب( ؽ 

 
 واحًجا إفَّ ىحا لذيٌء ُعجاٌب " " أجعَل اآلليَة إلًيا 5سػرة ص  38

 : عجيب جًجا. تفيج اآلية أف الذخؾ كاف متفذًيا كمدتحكًسا.عجاب 
 

 آليِتكع إفَّ ىحا لذيٌء ُيخاُد "" وانصمَق السؤُل مشيع أِف امُذػا واصِبخوا عمى  6سػرة ص  38
: امذػا شخاؼ، الدعساء. انصمق السؤل مشيع: خخجػا. امذػا: قاؿ بعزيع لبعسالسؤل: األ 

إف ىحا : ، كال تَجعػىا. إف ىحا لذيء يخاد: عمى عبادتياكدعػا محسًجا. اصبخكا عمى آليتكع
 فيػ مغ قػليع، كليذ مغ قػؿ غيخىع. لذيء نخيجه مشكع.
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 إال اختبلٌؽ "  " ما سِسْعشا بيحا في السمَِّة اآلخخِة إْف ىحا 7سػرة ص  38

: الشرخانية. كقاؿ مجاىج: ديغ قخير. كقاؿ قتادة: ممتشا السمة اآلخخة: قاؿ دمحم بغ كعب 
اختبلؽ: افتخاء. لع يقل: )إفَّ ىحا (. 2/1049التي نحغ عمييا )معاني القخآف لمشحاس 

 (. قارف الجسمة األخيخة في كل مغ اآليتيغ الدابقتيغ.الختبلؽ
 (.5إّف ىحا لذيء عجاب )اآلية  -
 (.6إّف ىحا لذيء يخاد )اآلية  -
 (.7إْف ىحا إال اختبلؽ )اآلية  -
 

ْكُخ ِمغ بيِششا بْل ىع في شٍظ مِ  8سػرة ص  38  بل لسَّا يحوقػا عحاِب غ ِذكخي " َأُأنِدَؿ عميِو الحِّ
 

أىحا الحؼ اختاره هللا مغ بيششا لكي يشدؿ عميو ذكخه؟! ألدشا نحغ أكثخ مشو مااًل كجاًىا؟!  
بل ىع في شظ مغ ذكخؼ أصبًل، بل الحؿيقة أنيع لع يحكقػا عحابي بعج، فإذا ذاقػه قاؿ تعالى: 
 : عحابي.كأف محسًجا رسػلي. عحاِب  ،كخ ذكخؼ أيقشػا أف الح

 
  سِة ربَِّظ العديِد الػىَّاِب "" أـ عشَجىع خدائُغ رح 9سػرة ص  38

: صيغة مبالغة لمػاىب الحؼ غ ييبػف الشبػة كالخسالة؟ العديد: الغالب. الػىابفيع الحي 
 :خه ىحا بعج ما تقجـ. كفييا قػالف: ىحه اآلية مذكمة، لحكييب مغ يذاء ما يذاء. قاؿ الشحاس

(، أؼ إف هللا لو 4تعالى: "كعجبػا أف جاءىع مشحر مشيع" )اآلية أحجىسا أنيا مترمة بقػلو  -
 خدائغ الدسػات كاألرض كممكيسا، فيخسل مغ يذاء.

: أـ عشجىع ىع كصبخىع عمى آليتيع كاف السعشىكالقػؿ اآلخخ أنو لسا ذكخ عشادىع ككفخ  -
األرض ك  (؟ أـ ليع ممظ الدسػاتة ربظ، ؼيحطخكىا عمى مغ يخيجكف )حطخىا عميوخدائغ رحس

 (.2/1049كما بيشيسا؟ فقخرىع بيحا )معاني القخآف لمشحاس 
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 يَشيسا َفْميختقػا في األسباِب "" أـ ليع ُمْمُظ الدسػاِت واألرِض وما ب 10سػرة ص  38
: أسباب التجبيخ ميختقػا: فميختقػا إذف. األسبابفالدسػات بالجسع، كاألض بالسفخد.  

 كالترخؼ كاالختيار.
 

 ىشالَظ ميدوـٌ ِمَغ األحداِب "  " جشٌج ما 11سػرة ص  38
مظ، بل ىع مجخد جشج ميدكميغ. جشج: ىع جشج. ما: أؼ ال عشجىع الخدائغ، كليذ ليع م 

: صفة جشج. األحداب : 13سػؿ هللا، ثع ىدمػا. في اآلية : الحيغ تحدبػا عمى ر لمتحقيخ. ميدـك
 "."أكلئظ األحداب

 
 ٍح وعاٌد وِفخعػُف ذو األوتاِد "قػـُ نػ : كحَّبْت َقْبميع  12سػرة ص  38

: كحلظ. عاد: قـػ ىػد. ذك األكتاد:  ػؼ عمى قػـ، كليذ عمى نػح. فخعػف : معصعاد 
: كصف بحلظ ألنو ابت األكتاد، أؼ قػؼ مدتقخ. كقيل: ممظ ثصاحب السمظ الثابت. يقاؿ

لع يقل: )كحََّب(. لعل ثابتة في األرض كاألكتاد. صاحب األىخامات كالسباني الكثيخة التي ىي 
 التحكيخ كالتأنيث في القخآف يحتاج إلى دراسة. : كحبت قبميع أقػاـ نػح كعاد كفخعػف.التقجيخ

 
 اُب األيكِة أولئَظ األحداُب "  " وثسػُد وقػـُ لػٍط وأصح 13سػرة ص  38

ذجخ : الصالح. األيكة: قػـ ع كتارة يحكخىع باسع نبييع. ثسػدتارة يحكخ القـػ باسسي 
الحيغ تحدبػا عمى رسميع. : الكفار الكثيخ السمتف. أصحاب األيكة: قـػ شعيب. األحداب

، 56شى أحداب الكفار. ككرد في القخآف: "حدب هللا" )السائجة : تأتي في القخآف بسعاألحداب
ٌج ما ىشالظ ميدكـٌ مغ جش" 11(. في اآلية 19"حدب الذيصاف" )السجادلة  ( ك22السجادلة 
 ."األحداب

 
ُسَل فَحقَّ عقاِب "" إْف ُكٌل إال  14سػرة ص  38  كحََّب الخُّ
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 آية فييا إشكاؿ لع يفمح السفدخكف في تػضيحو.

 أكثخىع تجاىل! كمشيع مغ لّف كدار!

 عقاب: عقابي.

*** 

 السعشى:

 كّميع )كل السحكػريغ( كّحبػا الخسل فحّق عمييع عقابي. -

 عقابي.كّل كاحج مشيع كّحب الخسل فحّق عميو  -

*** 

 إْف: بسعشى )ما(.

 إال: أبصمت )ما(.

 اححْفيسا:

 .كّل كّحب الخسل فحّق عقابِ 

 دخػؿ: )إْف( ك)إاّل( قج يفيج أنيع لع يفعمػا إال تكحيب الخسل!

 ما فعل كلّّ إال أنو كّحب الخسل!

*** 

 كقج يكػف السعشى:
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 مشيع إال كّحب الخسل. ما أحجٌ 

 ب الخسل.مشيع إال كحّ  غ أحجٍ ما مِ 

 كّل: بسعشى: أحج.

*** 

 قاؿ األلػسي:

 (". ىحا جيج.إالػ )ناؼية كال عسل ليا النتقاض الشفي ب :إفْ "

 ما قالو بعج ذلظ غامس! كما قالو ابغ عاشػر غامس!

 كلع أجج قػاًل لغيخىسا!

 ال يحّب السفدخ أف يقػؿ: ال أدرؼ.

 يفزل التجاىل عمى القػؿ بػ: )ال أدرؼ(!

 وهللا أعمع.

 َػػاٍؽ "" وما َيْشُطُخ ىؤالِء إال صيحًة واحجًة ما ليا ِمغ ف 15سػرة ص  38
ُفػاؽ، بالزع.  :: الشفخة األكلى. في قخاءةصيحة كاحجة ىؤالء: الكافخكف. يشطخ: يشتطخ. 

: مغ فػاؽ قاؿ بعس السفدخيغ: معشاىسا كاحج. كقاؿ آخخكف: معشاىسا مختمف: الُفػاؽ بالزع
(، كىشاؾ أقػاؿ حمبتيغ مغ السجة. كالفػاؽ بالفتح: الخجػع )إلى الجنياالشاقة كىػ قجر ما بيغ ال

لثاني : رجع األكؿ إلى الرحة، كامغ مخضو، كأفاؽ السجشػف مغ جشػنوأخخػ. أفاؽ السخيس 
 .أحج مشيا : ال يفيقإلى العقل. ما ليا مغ فػاؽ: ال فػاؽ مشيا. كقج يكػف السعشى
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 لشا ِقصَّشا قبَل يػـِ الحداِب "ْل " وقاُلػا ربَّشا َعجِّ  16سػرة ص  38
: شا: نريبشا، حطشا )مغ العحاب(. أصل القطّ اآلية بعجىا. قصّ  : كفار مكة، بجليلقالػا 
، أؼ َقصع الجىُخ بيشي كبيشو. : قطَّ القمَع، كما رأيتو قطّ مشوك باالنكميدية.  cutكمسة  ارفْ قالقصع. 

: يـػ الؿيامة. قالػا ذلظ عمى سبيل لشريب لقصعو عغ غيخه. يـػ الحدابكيصمق عمى ا
 االستيداء.

 
 وَد ذا األْيِج إنَُّو أوَّاٌب "" اصِبْخ عمى ما يقػلػَف واذُكْخ عبَجنا دا 17سػرة ص  38

: ، ال كسغ لع يربخ مثل يػنذ. داكد: يا دمحم، كسا صبخ أكلػ العـد مغ الخسلاصبخ 
داكد. كىشا تبجأ قرة داكد. ربسا اختاره هللا ىشا لسا عخؼ عشو مغ صبخ. أؼ كاذكخ صبخ عبجنا 

يقػـ نرف الميل  (. ككاف داكد47ا بأيج" )الحاريات كالدساَء بشيشاىاأليج: القػة. قاؿ تعالى: "
اؿ ع مأخػًذا مغ التأييج. ق: يرـػ يػًما كيفصخ يػًما. كربسا يكػف المفكيرـػ نرف الجىخ

(. كبيحا 13(. "يؤيج بشرخه مغ يذاء" )آؿ عسخاف 110تعالى: "كأيجتظ بخكح القجس" )السائجة 
إلى  الخجػعج، كسا قاؿ بعس السفدخيغ. أكاب: كثيخ اإلنابة )فإف األيج ليذ مغ األيجؼ جسع ي

اع. في اآلية   لع يقل: )إنو صابٌخ أّكاب(. ".: "كٌل لو أكَّاب19هللا(، رجَّ
 

ْخنا الجباَؿ معُو ُيدَ  18سػرة ص  38  بِّْحَغ بالَعِذيِّ واإلشخاِؽ "" إنَّا سخَّ
بي معو  يا جباؿُ معو: مع داكد. بالعذي كاإلشخاؽ: مداًء كصباًحا. قاؿ تعالى: "  أكِّ

 (.10سبأ كالصيَخ" )
 

 صيَخ محذػرًة ُكٌل لُو أوَّاٌب "" وال 19سػرة ص  38
: أؼ داكد كالجباؿ كالصيخ، أك مجسػعة. كلّ كالصيَخ: أؼ كسخخنا لو الصيخ. محذػرة:  
: لجاكد. في اآلية لو .(2/1052كالصيخ تخّجع مع داكد التدبيح )معاني القخآف لمشحاس  الجباؿ

 .17معشى )أكاب( في ىحه اآلية مختمف عغ معشى )أكاب( في اآلية : "إنو أكَّاب". 17
 ابػف(.)كل لو أكّ  ابػف(،لع يقل: )كميع لو أكّ  (.لع يقل: )كحذخنا لو الصيخ
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 تيشاُه الحكسَة وفْرَل الخصاِب "" وشَجْدنا ُممَكُو وآ 20سػرة ص  38

: الكبلـ ك الفيع، أك الدشَّة. فرل الخصاب: الشبػة، أيشاه. الحكسةشجدنا ممكو: أيجناه، قػّ  
.  البيغ الفاصل بيغ الحق كالباشل، أك القزاء العادؿ، أؼ الفرل بيغ الخرـػ

 
ُروا السحخاَب " " وىل أتاَؾ نبأ 21سػرة ص  38  الخرِع إذ تدػَّ

: محخاب داكد، السدجج، الستخاصسيغ، الستشازعيغ. السحخاب: بسعشى الخرػـ، الخرع 
: أتػه مغ أعمى سػره. كاألرجح كسا ركا السحخاب، أك صجر السجمذ. تدػّ أك صجر السدجج

 سيتبيغ أنيع مغ السبلئكة ال مغ اإلنذ.
 

دخمػا عمى داوَد ففدَع مشيع قاُلػا ال تَخْف َخرساِف بَغى بعُزشا عمى " إذ  22سػرة ص  38
 ط واىِجنا إلى َسػاِء الرخاِط "بعٍس فاحكْع بيَششا بالحقِّ وال ُتذصِ 

: خاؼ، ألنيع لع يجخمػا مغ الباب، كربسا كاف أغمق الباب عمى نفدو، كلع يكغ قج فدع 
اآلية : في ىحه اآلية مثشى، كفي افلمشطخ كالفرل في الخرػمات. خرسخرز ىحا الػقت 

يقيغ (، ربسا ألف ىشاؾ فخ جسع. بغى بعزشا عمى بعس: لع يقل: )بغى أحجنا عمى اآلخخ 21
: ال تَػُجْخ، ال تطمْع، مغ الذصط: التجاكز، البعج. شّصت الجار :ذصطمتخاصسيغ ال فخديغ. ال تُ 

شاؾ، مغ مػضع إلى مػضع، : ذىبت ىشا كىت. كفي عامية أىل الذاـ: شّصت السخأة إذا بعج
ي الفريح. اىجنا إلى سػاء الرخاط: كفي مػضع آخخ: كمغ بيت إلى آخخ. كلعمو مغ العام
" كالعخب تححؼ حخ الخفس )الجّخ( مسا يتعّجػ إلى "اىجنا الرخاط السدتؿيع" بغيخ "إلى

قػليع: (. سػاء الرخاط: الصخيق السدتؿيع العادؿ. 2/1054قخآف لمشحاس معاني المفعػليغ )
إف ىحيغ  :: ؼيو نػع مغ الجخأة عمى داكد. كربسا ليحا الدبب قيلاحكع بيششا بالحق كال تذصط

حا قػلو تعالى لجاكد في اآلية الخرسيغ ىسا مغ السبلئكة الحيغ أرسميع هللا الختبار داكَد. يؤيج ى
ل كاحج، القػؿ األكؿ ". فالعبارتاف متذابيتاف، فالقائبيغ الشاس بالحق كال تتبع اليػػ  فاحكع: "26

 بػاسصة السبلئكة، كالقػؿ الثاني قػؿ مباشخ.
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أكِفْمشييا " إفَّ ىحا أخي لُو ِتْدٌع وِتدُعػَف نعجًة ولَي نعجٌة واحجٌة فقاَؿ  23سػرة ص  38

 وعدَّني في الخصاِب "
: أنثى الزأف، كربسا تكػف ىشا كشاية عغ السخأة، ألنيا تتعمق بالشبي داكد عميو الشعجة 

: السخأة الجسيمة الميشة، أؼ السعشى عمى خبلؼ ا عخؼ عشو مغ عجد زكجاتو. الشعجةالدبلـ، كم
: أعِصشييا، اندْؿ لي عشيا، تحقيخ السخأة كتذبيييا بالحيػاف. أكفمشيياما يتبادر إلى الحىغ مغ 

. عدّ اعيْج بيا إل تكمع كاف : إْف ي الخرػمة، كأغمع في الكبلـ. قيل: غمبشي فني في الخصابيَّ
. ربسا يكػف مغ غيخ السقرػد أنو غمبو في الحجة، بل غمبو مغ أبيغ، كإْف بصر كاف أشجّ 

مػقع القػة. كفي ىحا تشجيج باألقػياء كي ال يدتغمػا قػتيع كنفػذىع لبلعتجاء عمى الزعفاء. كفي 
ىع، كليع ضػف لمخصأ أكثخ مغ غيخ اآلية أيًزا أف الخؤساء كالدعساء كاألقػياء كاألغشياء معخّ 

فزل إذا قممػا مغ أخصائيع، كليع فزل آخخ إذا كانت لجييع القجرة عمى االعتحار كالخجػع عغ 
 الخصأ.
نعجة،  99كقج تػحي اآلية بدػء التػزيع، سػء تػزيع الثخكات بيغ الشاس، فػاحج لو  

%، كاآلخخ 100 :ككاحج لو كاحجة، كيخيج األكؿ أف يدتػلي عمى نعجة اآلخخ ليربح ممكو
مغ الخمصاء ليبغي بعزيع  كإف كثيًخاصفخ. الحع قػلو في اآلية التالية: "لقج ضمسظ" كقػلو: "

 ".عمى بعس
  

" قاَؿ لقج ضمسَظ بدؤاِؿ نعجتَظ إلى نعاجِو وإفَّ كثيًخا ِمَغ الُخمصاِء َليبغي  24سػرة ص  38
داوُد أنَّسا فتشَّاه  بعُزيع عمى بعٍس إال الحيغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت وقميٌل ما ىع وضغَّ 

 َخ ربَُّو وخخَّ راكًعا وأناَب "فاستغف
ف أفخادىا شخكاء في الػشغ. : الذخكاء، كلعل السقرػد األمة، ألالخمصاءقاؿ: أؼ داكد.  

التقجيخ: قميل الحيغ ىع كحلظ. ضغ:  : قميٌل ىع، ىع قميل. أكقميٌل ما ىع يبغي: يجػر، يتعجػ.
 (، يعشي كأنيا تعخيس بو.: اختبخناه )بيحه القزيةلعل معشاىا ىشا: أيقغ. فتشاه
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تبيغ لو ذنبو استغفخ ربو.   : قزى نبي هللا عمى نفدو كلع يفصغ لحلظ، فمساقاؿ قتادة 
 : أؼ إلى هللا.  أناب

 
 لُو عشجنا لُدلَفى وحدَغ مآٍب " "  فغفْخنا لُو ذلَظ وإفَّ  25سػرة ص  38

ذنًبا لع يبيشو هللا في القخآف، فاستغفخ هللا، فغفخ لو. : يفيع مغ أنو ارتكب غفخنا لو ذلظ 
خعاف ما يدجدىع لعل السعشى أف األنبياء قج يختكبػف ذنػًبا يديخة قميمة معجكدة، لكغ هللا س

: حدشات األبخار سيئات السقخبيغ. ككفى السخَء نببًل أف تعجَّ معايبو، كيدداد كيعرسيع. كقج قيل
اعتحر. كالكبلـ في القخآف عغ ذنػب األنبياء كسا مخَّ ككسا سيأتي نببًل إذا حاسب نفدو كرجع ك 

يجؿ عمى أف اإلسبلـ ديغ كاقعي، كأف األنبياء بذخ، كمغ ثع ال يسكغ لمبذخ أف يخفزػا ما جاء 
بو األنبياء بجعػػ أف تعاليسيع ترمح ليع كال ترمح لمبذخ. كسا أف في ىحا فائجة مفادىا أف 

لمفقو، فقج تجج أحيانػًا أف الفقياء يحيجكف في ىحا االتجاه أك ذاؾ،  القخآف ىػ السشبع الرافي
كقػليع بعرسة األنبياء عرسة مصمقة. كمغ ىشا تأتي أىسية عمع التفديخ بالشدبة لدائخ العمـػ 

 : مخجع.. مآبقخب: سبلمية، كمشيا عمع الفقو.  زلفىاإل
 

فاحُكْع بيَغ الشاِس بالحقِّ وال تتَّبِع  " يا داوُد إنا جعمشاَؾ خميفًة في األرضِ  26سػرة ص  38
شجيٌج بسا نُدػا يػـَ  اليػى ؼُيِزمَّظ عغ سبيِل هللِا إفَّ الحيَغ َيزمُّػف عغ سبيِل هللِا ليع عحابٌ 

 الحداِب "
ىي السمظ،  :  كتكػف الخبلفة ىي الشبػة، أك خميفة لسغ سبقظ كتكػف الخبلفةخميفة 

: بيغ الشاس بالحق كال تتبع اليػػ  (. فاحكعلساضي )مغ يسزيألف الباقي )مغ يبقى( خميفة ا
قاؿ قتادة. ال  ضاىخ األمخ أف الحنب يتعمق بالحكع بيغ الخرسيغ، أك بحكسو عمى نفدو كسا

"، أـ ضخؼ "ندػا :: ىل ىػ مفعػؿ بو لػمتو. يػـ: الخصاب لجاكد كالسخاد أيسكغ أف يقاؿ ىشا
ػا يـػ الحداب( أـ التقجيخ: )ليع عحاب يػـ الحداب(. "عحاب"؟ أؼ ىل التقجيخ: )ند :زماف لػ

" عمى كبل التقجيخيغ لتقجيخ الثاني يكػف ؟ عمساء الشحػ يقػلػف إنو عمى اىل يسكغ أف يكػف "يـػ
؟ الجػاب أف الزبلؿ عغ سبيل هللا ال ا: قج يقاؿ ما عبلقة الشدياف ىشا" مقجًرا. ندػ "ندػا :مفعػؿ
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لو عحاب شجيج بسا إف الحؼ يزل عغ سبيل هللا الحداب. لع يقل: )إال مع ندياف يـػ يحرل 
 (.ندي يـػ الحداب

 
يٌل " وما خمْقشا الدساَء واألرَض وما بيَشيسا باشبًل ذلَظ ضغُّ الحيَغ كفُخوا فػ  27سػرة ص 38

  لمحيَغ كفُخوا ِمَغ الشاِر "
 

 .16( األنبياء بيشيسا العبيغ)كما خمقشا الدساء كاألرض كما في مػضع آخخ: : عبًثا. باشبلً 
 : يقيغ، عقيجة. : لعل السعشىلع يقل: )فػيل ليع(. ضغّ 

 
أـ نجعُل " أـ نجعُل الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت كالُسفدجيَغ في األرِض  28سػرة ص  38

اِر "   الستقيَغ كالفجَّ
كيف يأتي : ىل نجعل السرمحيغ كالسفدجيغ، كالستقيغ كالفجار؟ الحع في القخآف أؼ 

إلخ.  : مفدجيغ، مجخميغ، ضالسيغ، مدتكبخيغ، فجار ...تعبيخ عغ الكافخيغ بألفاظ مختمفةال
في اآلية أف  لع يقل: )أـ نجعل السؤمشيغ ... كالسفدجيغ(. كيبجك أف الكفار مخشحػف لكل ذلظ.

 الكّل خاضع لمحداب.
 

بَُّخوا  29سػرة ص  38 خ أوُلػ األلباِب "" كتاٌب أندلشاُه إليَظ مبارٌؾ ليجَّ  آياتِو وليتحكَّ
إلى قرة دمحم ثع يعػد إلى داكد : ىػ القخآف. الحع كيف يشتقل مغ قرة داكد كتاب 

: كثيخ ىػ أف يعتبخ السذخكػف بيا. مبارؾ(، ألف الغخض مغ القرز األخخػ )اآلية التالية
إليظ. ليجبخكا: ليتجبخكا.  تاب مبارؾ أندلشاه: ككتاب"، كالتقجيخ" :الخيخات كالسشافع، كىي صفة لػ

خليتحكخقاؿ: " لع يفعل مثمو في (. أدغع التاء في الجاؿ في الفعل األكؿ ك "، كلع يقل: )ليحكَّ
 (.الثاني. األلباب: العقػؿ. أكلػ األلباب: أؼ أكلػ األلباب مشيع. لع يقل: )ليجبخكا كليتحكخكا

 
 ِنْعَع العبُج إنُو أوَّاٌب "  " ووىْبشا لجاوَد سميسافَ  30سػرة ص  38
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كصف سميساف ما قالو في كصف داكد: أكَّاب  مغ قرة داكد إلى قرة سميساف. قاؿ في 
(. ال يعشي ىحا أنو كثيخ الخصأ، بل كثيخ الخجػع إلى الو باإلنابة )التػبة :(، أؼ17)راجع اآلية 

 ض لمسجح. العبج: فاعل مخفػع.نعع العبج: نعع: فاعل ما .تعالى يعشي أنو كثيخ الخػؼ مغ هللا
تجأ مححكؼ، كجسمة نعع العبج ىي خبخ مبكىػ  السخرػص بالسجح ىشا: سميساف، وهللا أعمع.

 مقجـ.
 

 " إذ ُعخَض عميِو بالعذيِّ الرافشاُت الِجياُد " 31سػرة ص  38
ُفػف العذيلع يقل: ُعخضْت.   : : السداء بعج العرخ. الرافشات: صفة لمخيل، مغ الرُّ

رفع الفخس إحجػ قػائسو، كؾيامو عمى ثبلث. الجياد: مغ الِجيج، أؼ شػيمة األعشاؽ، أك مغ 
الُجػد، كالسخاد أنو سخيعة تجػد بالخكس. كىاتاف صفتا جساؿ ككساؿ في الخيل مغ صفات 

 فخاىتيا، في حالة كقػفيا أك في حالة جخييا. 
 

 كِخ ربِّي حتى تػارْت بالحجاِب "ذ " فقاَؿ إنِّي أحببُت حبَّ الخيِخ عغ 32سػرة ص  38
: خيخ. كقج يصمق بو ىشا الخيل، كالعخب تقػؿ لمخيل: السخاد الخيخفقاؿ: أؼ سميساف.  

لعخب. أحببت حب الخيخ عغ ذكخ ربي: آثخت حب عمى الساؿ، كالخيل كاإلبل مغ أمػاؿ ا
: آثخت حب ى. كقج تكػف عمى بابيا عمى تقجيخ: عمىشا بسعشى :الخيل عمى ذكخ ربي. عغ

: الذسذ، كلع يجِخ ليا ذكخ، ألنيا قج يل حتى شغمتشي عغ ذكخ ربي. تػارت: الخيل. كقيلالخ
زخ محيط : ىػ جبل أخإف ذكخىا يجخؼ في الحىغ. الحجاب: الميل. كقيل عخفت، أك

 : غابت، احتجبت. بالخبلئق. تػارت بالحجاب
 

وىا عميَّ فصِفقَ  33سػرة ص  38 ػؽِ  " ردُّ  واألعشاِؽ "   مدًحا بالدُّ
: ىاتػىا )أؼ الخيل(. الدػؽ   ح ىشا : جسع عشق. السد: جسع ساؽ. األعشاؽردُّكىا عميَّ

كغ ذلظ مشو إتبلًفا يأثع بو. : ىػ الحبح، كالخيل مأكػلة المحع، فمع يو ليا، كقيلبسعشاه لذجة حبّ 
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فصفق يسدح : بجأ. مدًحا: مفعػؿ مصمق، عمى تقجيخ: شفق يسدحيا مدًحا. أؼ: شخع، شفق
 سػقيا كأعشاقيا.

 
 مى كخسيِِّو َجدًجا ثع أناَب "  " ولقج فتشَّا سميساَف وألقْيشا ع 34سػرة ص  38

: اختبخنا. لعل السقرػد ىشا فتشتو بحب الخيل التي سبق ذكخىا، أك فتشة أخخػ فتشا 
: أؼ دًجاالتالي. ألقيشا عمى كخسيو ج خاض ؼيو السفدخكف لعميا السخض، كسا يفيع مغ الكبلـ

 كألقيشا: كألقيشاه.ه مخيًزا حتى صار مجخد جدج. ألقيشا
 : عاد إلى صحتو، أك أناب إلى هللا بعج ذنبو. أناب

 
غ بعِجي إنََّظ أنَت " قاَؿ ربِّ اغِفْخ لي وىْب لي ُممكػًا ال يشبغي ألحٍج مِ  35سػرة ص  38

 الػىَّاُب "
؟ مغ لي ممًكا ال يشبغي ألحج مغ بعجؼ: لساذا شمب ىحا الصمب ىبقاؿ: أؼ سميساف.  

اآلية التالية يبجك أف هللا استجاب إلى شمبو، مسا يجؿ عمى أف شمبو مذخكع، كليذ بغخض 
التفاخخ. كقج كاف سميساف في ممظ عطيع يترخؼ بالجغ كالخيح كالصيخ، كيبجك أنو لع يصمب 

نو شمب مغ هللا تعالى أف يثبت لو ممكو. فريغة الصمب قج ممكػًا ججيًجا لع يكغ لو، كل ما فعمو أ
( )تفديخ ابغ 136لمجكاـ، ال لئلنذاء، كقػلو تعالى: "يا أييا الحيغ آَمشػا آِمشػا" )الشداء تخد 

لكغ شمب سميساف ؼيو أمخاف: األمخ األكؿ: ىػ شمب السمظ. كاألمخ الثاني:  (.23/261عاشػر 
 أتجخل بيغ هللا كرسػلو. ممظ ال يشبغي ألحج مغ بعجؼ! ال

 
ْخنا لُو الخيَح تَ  36سػرة ص  38  جخي بأمخِه ُرخاًء حيُث أصاَب "" فدخَّ

لخيح تارة (. السعشى أف ا81ًة. قاؿ تعالى: "كلدميساَف الخيَح عاصفًة" )األنبياء : شيِّعرخاءً  
 السصمػب.: أراد، مأخػذ مغ إصابة الديع الغخض السقرػد أك كحلظ كتارة كحلظ. أصاب

 
 " والذياشيَغ كلَّ بشَّاٍء وغػَّاٍص " 37سػرة ص  38
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كسخخنا لو الذياشيغ. كل بشَّاٍء: كل بشَّاٍء مشيع.  :الذياشيغ: معصػفة عمى الخيح، أؼ 
 : صيغة مبالغة فيع يجيجكف الغػص في البحار.  غة مبالغة فيع بشاؤكف ميخة. غػاص: صيبشَّاء

 
     نيَغ في األصفاِد " " وآخخيَغ ُمقخَّ  38سػرة ص  38

نيغ :كآخخيغ  : مجسَِّعيغ، كل مشيع أؼ مغ الذياشيغ. األصفاد: األغبلؿ، جسع َصفج. مقخَّ
قخيغ لآلخخ في ىحه األغبلؿ، كتذجيج الخاء لمتكثيخ. قج يكػنػف كحلظ لسشع أذاىع عشو، أك 

 بسعشى أنيع تحت خجمتو كرىغ إشارتو.
 

 فامُشْغ أو أمِدْظ بغيِخ حداٍب "" ىحا عصاؤنا  39سػرة ص  38
(، كامشع مغ شئت، ال حداَب أؼ: ىحا عصاؤنا، أعط مغ شئت )مغ الشاس أك مغ الجغ -

 عميظ.
 : ىحا عصاؤنا بغيخ حداب، فامشغ أك أمدظ.أك -
 : ىحا عصاؤنا فامشْغ بغيخ حداب أك أمدْظ.أك -

 ،قاؿ ابغ عيدى، أك بغيخ حخج: بغيخ تقجيخ لدميساف. بغيخ حدابمغ هللا الخصاب مػجو  لعل
 قالو سعيج بغ جبيخ.  ،قالو مجاىج، أك بغيخ حداب تحاسب عميو يػـ الؿيامة

 
 لُو عشَجنا لُدلَفى وحدَغ مآٍب "" وإفَّ  40سػرة ص  38

ًبا. حدغ مآب: قخبت: لدميساف. زلفى: قخبى كحدغ مشدلة. أزلفتولو  : حدغ و، جعمتو مقخَّ
 داكد عميو الدبلـ.بخرػص  25كسا في اآلية  مخجع في اآلخخة.

 
 شَي الذيصاُف بُشْرٍب وعحاٍب " ي مدَّ عبَجنا أيػَب إذ نادى ربَّو أنّ  " واذكْخ  41سػرة ص  38

ِشْي، بدكػف الياء  مغ  قرة سميساف إلى قرة أيػب. كاذكخ: يا دمحم. في قخاءة: مدَّ
في أىمو كجدسو  َنَرب. كقج أصيب أيػب: ب. كفي قخاءة: تع(. ُنْرب4/232)معجع القخاءات 
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(. 83شَي الزخُّ كأنت أرحع الخاحسيغ" )األنبياء كأيػَب إذ نادػ ربو أني مدَّ كمالو. قاؿ تعالى: "
 أسشج الذخ إلى الذيصاف تأدًبا مع هللا.

 
 َظ ىحا ُمغتَدٌل بارٌد وشخاٌب "" ارُكْس بِخْجمِ  42سػرة ص  38

/ 23زيادة في بياف معشى الفعل: اركس )ابغ عاشػر  :بِخْجِمظىحا قػؿ هللا أليػب.  
: اضخب س بشفدظ، كال تكمف غيخؾ بو. كقيل: السعشى: ارك(. كربسا يكػف السقرػد270

بخجمظ األرض، فزخبيا فشبعت لو عيغ ماء صاؼية، ترمح لمغدل كالذخب، أك ىسا عيشاف 
في أرض يقاؿ ليا الجابية.  اـ: ىسا عيشاف بأرض الذلمغدل كاألخخػ لمذخب. قاؿ قتادة إحجاىسا
: كشخاب بارٌد. كاآلية ال تخمػ مغ ماء تغتدل بو. مغتدل بارد كشخاب: لعل التقجيخ :مغتدل

 غسػض.
 

 مشَّا وِذْكخى ألولي األلباِب " " ووىْبشا لُو أىَمُو وِمثَميع معيع رحسًة  43سػرة ص  38
يتيغ فأحياىع هللا. فخدَّىع هللا، أك م: أسختو. كانػا مخضى فذفاىع هللا، أك غائبيغ أىمو 

كال ييأسػف مغ  ،ػف بربخه في الذجائجيتأسّ ذكخػ ألكلي األلباب: : أؼ في العجد. كِمثميع معيع
  )ابغ عصية(. رحسة هللا عمى حاؿ

 
ِنْعَع العبُج إنَُّو  " وُخْح بيِجَؾ ِضْغًثا فاضِخْب بِو وال َتْحَشْث إنَّا وجْجناُه صابًخا 44سػرة ص  38

 أوَّاٌب "
: عجـ الػفاء ضغًثا: حدمة، ؾبزة، مجسػعة. ال تحشث: مغ الحشثأؼ: كقمشا لو: خح.  

(، كأيػب )في ىحه 30(، كسميساف )اآلية 17: كصف بيحه الرفة داكد )اآلية يسيغ. أكَّاببال
 (. اآلية

 
أيػب خبلؿ مخضو أنو إذا شفاه (. حمف ججناؾ صابًخا نعع العبج إنظ أكابإنا ك لع يقل: ) 

اء، أف هللا، فديزخب زكجتو مائة ضخبة، لدبب يدتجعي ذلظ عشجه. ثع أمخه تعالى، بعج الذف
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(، ؼيزخبيا بيا مخة كاحجة. قر أك حذير أك سشابل أك ما شابو حدمةئة قذة أك سشبمة )يأخح م
 ئة ضخبة. م: ػد مًعا، لعل ىشاؾ نطًخا في قػلوىشاؾ صعػبة في أف يزخب بسائة ع

 
استشج بعزيع إلى ىحه القرة كأمثاليا الستباحة الحيل، كاتخاذىا مختًعا لمستبلعبيغ  

باألحكاـ كالستجخئيغ عمييا بجعاكػ مختمفة. كقج أجاب العمساء عغ ذلظ بأف امخأتو كانت معحكرة 
تكغ في ئة ضخبة مفخقة، كلع ف جدسيا كاف ضعيفػًػا ال يحتسل مال تدتحق ىحه العقػبة، كسا أ

 شخيعتيع كفارة، فجسع هللا لو بيغ البخِّ بيسيشو كالخفق بدكجتو.
ف ال يفعمو، كأف يكفخ عغ أما في شخيعتشا فسغ أقدع أف يفعل شيئػًا حخاًما فإف عميو أ 

(. كمغ ثع فإف ىحه اآلية ليدت حجة لسغ يحتاؿ عمى 23/273يسيشو )كانطخ ابغ عاشػر 
جة ىشا ليذ كاجًبا شخعًيا، إنسا ىػ نحر، كالشحر ال يجب الػاجبات أك السحخمات، فزخب الدك 

فارة كعجـ الػفاء. قاؿ مجاىج: ىحا لو خاص. الػفاء بو إذا كاف في معرية، بل يجب ؼيو الك
 (.2/1061كقاؿ عصاء: ىحا لجسيع الشاس )معاني القخآف لمشحاس 

 
 يجي واألبراِر "ويعقػَب أولي األ" واذكْخ عباَدنا إبخاـيَع وإسحَق  45سػرة ص  38

 : ياء مغ التفريل إلى اإلجساؿ. كاذكخانتيت قرة أيػب. كانتقل في قرز األنبيا 
دمحم. أكلي األيجؼ: أكلي القػة. أكلي األبرار: أكلي الخأؼ. كقاؿ عصية: األيجؼ: القػة في 

 : قّػاه.: القػة في األدياف. أّيجهاألبجاف، كاألبرار
 

 بخالرٍة ِذْكخى الجاِر " خمرشاىع" إنَّا أ 46سػرة ص  38
خخة. ذكخػ: ىي في : أؼ الجار اآليرة، أال كىي تحكخ اآلخخة. الجارخررشاىع بخر 

 ".اإلعخاب بجؿ مغ "خالرة
 

 لِسَغ الُسْرَصَفْيَغ األخياِر "" وإنَّيع عشَجنا  47سػرة ص  38
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: الدالعسفخد مرصَفى، كجسع السحكخ : اقخأىا بفتح الفاء، ال بكدخىا. فالالسرصفيغ 
 مرصَفػف في حاؿ الخفع، كمرصَفيغ في حاؿ الشرب كالجخ.

 
 ذا الِكْفل وكٌل ِمَغ األخياِر "" واذُكْخ إسساعيَل والَيَدَع و  48سػرة ص  38

اصصفاه هللا لمشبػة في عيج الخسػؿ إلياس، كقاـ مقامو بعج كفاتو، كتػفي سشة  :اليدع 
: ليدع في نبػة  بشي إسخائيل. كقيلقيل ىػ خميفة ا: السديح، كدفغ بالدامخة. ذا الكفلقبل  840

مػر، فمع يخلَّ بذيء مغ كفالتو ىػ رجل مغ الرالحيغ تكفل بشبي مغ األنبياء، أك ببعس األ
 (.   يع مغ األخيار(. لع يقل: )ككمّ 23/280ك  17/129ك  7/341غ عاشػر تفديخ اب)
 

 إفَّ لمستقيَغ َلُحْدَغ مآٍب "  " ىحا ِذكٌخ و  49سػرة ص  38
صمة بقػلو في اآليات خ ىؤالء األنبياء كالرالحيغ، كلعل ليحا المفع : تحكيخ بديَ ذكخ 
 : مخجع.(. مآب55اذكخ، ضاىًخا أك مزسًخا. الستقيغ: السؤمشيغ )انطخ اآلية : الدابقة

 
 ٍف ُمَفتََّحًة ليُع األبػاُب "" جشَّاِت َعجْ  50سػرة ص  38

: "جشات". األبػاب :: حاؿ مغحة"حدغ مآب" مشرػب. مفتّ  :عصف بياف عمى جشات: 
 : إقامة. َعْجفنائب فاعل مخفػع. 

 
 َف فييا بفاكيٍة كثيخٍة وشخاٍب "" متكئيَغ فييا َيْجُعػ 51سػرة ص  38

، مع أنو كثيًخا ما يححؼ. لع يقل: ""فييا :في اآلية متكئيغ: حاؿ. الحع أنو كخر 
: يجعػف بفاكية كثيخة كشخاب(. كشخاب: لعل التقجيخ: كشخاب كثيخ. يْجعػف غ فييا متكئي)

 فاكية كثيخة: السعشى ىشا: غيخ محجكدة. كثيخة: لمتقخيب إلى األذىاف. يصمبػف.
 

 عشَجىع قاصخاُت الصْخِؼ أتخاٌب "" و  52سػرة ص  38
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ف إلى جيغ، كال يشطخ : أؼ يقرخف أبرارىغ عمى أزكاالصخؼ: الجفغ. قاصخات الصخؼ 
تآخيات ال يتباغزغ كال يتغايخف : مثبلت في الدغ، مغ سغ كاحجة. كقيل: متساغيخىع. أتخاب

 أتخاب: صفة لػ )قاصخات(. (.)مغ الغيخة
 

 داِب "" ىحا ما ُتػعجوَف ليػـِ الح 53سػرة ص 38
 : بو. تػعجكف أؼ يقاؿ لمسؤمشيغ: ىحا ما تػعجكف.  

 
 ىحا لخزُقشا ما لُو ِمغ نفاٍد " " إفَّ  54سػرة ص  38

 ". السقرػد: رزؽ الجشة، بجاللة اآلية قبميا: "ىحا ما تػعجكف ليـػ الحداب 
: فيػ نافج. مػارد الجشة ال تشفج )غيخ محجكدة(، كمػارد الجنيا تشفج )محجكدة(. نفادأما رزؽ الجنيا 

: )الشفاد( ك)الشفاذ(. الشفاذشاء. ككثيًخا ما يتع الخمط بيغ انقصاع، انتياء، ىبلؾ، نزػب، ف
ما : انتيت شبعتو، كلع يعج مػجػًدا في األسػاؽ. و نفاذ القانػف. ىحا الكتاب نافجالدخياف، كمش

 لو مغ نفاد: جسمة حالية.
 

 ىحا وإفَّ لمصاغيَغ لذخَّ مآٍب ""  55سػرة ص  38
بعج الػاك يكػف معصػفػًا  "، ألف ماجؿ عميو دخػؿ الػاك بعج "ىحا: ىحا كسا قمشا، ككسا فعمشا. يأؼ

( 4إف كاف مزسًخا. كمثمو قػلو تعالى: "ذلظ كلػ يذاء هللا النترخ مشيع" )دمحم عمى ما قبمو، ك 
 .49: ىحا ذكخ، بالسقارنة مع اآلية (. أقػؿ: يسكغ أف يكػف التقجيخ4/315)البخىاف 

 
: السؤمشيغ. ". الستقيغ: "ىحا ذكٌخ كإف لمستقيغ لحدَغ مآب". كفييا أضيف: "ذكخ49قارف اآلية 

 : الكافخيغ.الصاغيغ
 

 َع َيْرَمػَنيا فبئَذ السياُد "" جيشَّ  56سػرة ص 38
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يجخمػنيا كيقاسػف حخَّىا. السياد: الِفخاش. لع يقل: )كبئذ : جيشع: بجؿ. يرمػنيا 
 بئذ السياد: بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. السياد: فاعل مخفػع. (. السياد

 
اٌؽ " ىحا"  57سػرة ص  38  فميحوقػه َحسيٌع وَغدَّ

  
: ىػ حسيع: ماء حاّر بالغ الحخارة. غداؽ: صجيج )ؾيح( أىل الشار. كقيل: بارد زميخيخ. كقيل

: ىحا المفع الدػاد كالطمسة، مغ الغدق. كىػ ضج ما يخاد مغ صفاء الذخاب كرقتو. كقاؿ الشقاش
أحيانػًا يفدخكف المفع حدب سياقو، (. كىشا يمسح القارغ أف السفدخيغ بمغة التخؾ )أصمو تخكي

 عسل بسعشى آخخ. إما ألنو ججيج غيخ معخكؼ، أك ألنو است
 .في اآلية تقجيع كتأخيخ: قاؿ بعس السفدخيغ

  
 ىحا فميحكقػه حسيع كغداؽ

)ىحا كإّف لمصاغيغ لذخَّ مآٍب. جيشَع يرمػنيا فبئذ السياُد. ىحا فميحكقػه حسيٌع كغّداٌؽ( سػرة 
 .57-55ص 

*** 

 كجػه التقجيخ:

 فبئذ السياد ىحا. ىحا: عائجة لآلية الدابقة. -
 ىحا حسيع كغداؽ، فميحكقػه. -
 ىحا فميحكقػه، ىػ حسيع كغداؽ. -
 ىحا فميحكقػه، مشو حسيع كمشو غداؽ. -
*** 



1759 

 

 كجػه اإلعخاب: حدب كجػه التقجيخ:

فػع. فبئذ السياد ىحا، أؼ: ىحا السياد. بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. السياد: فاعل مخ  -
 ىحا: مخرػص بالحـ مبتجأ.

 التقجيخ الثاني كاضح اإلعخاب: ىحا: مبتجأ. حسيع: خبخ. فميحكقػه: جسمة اعتخاضية. -
 حسيع: خبخ مبتجأ مححكؼ، تقجيخه: ىػ. -
 حسيع: مبتجأ خبخه مححكؼ. -

 
 " وآخُخ ِمغ شكِمِو أزواٌج " 58 سػرة ص 38

: شاكمة: حسيع كغداؽ. أزكاجكآخخ: كعحاب آخخ. مغ شكمو: مغ مثمو. أزكاج: عمى  
 أصشاؼ، أنػاع.

 مغ شكمو: مغ شكل الحسيع.

 كآخخ: الػاك حخؼ عصف.

 كجػه اإلعخاب:

 آخخ: مبتجأ. مغ شكمو: جار كمجخكر صفة. أزكاج: خبخ. -
أؼ: كليع آخخ. آخخ: مبتجأ، خبخه مححكؼ. مغ شكمو: جار كجخكر صفة. أزكاج: صفة  -

 ثانية.
 تقجيخه: ىػ أزكاج.أزكاج: خبخ لسبتجأ مححكؼ  -

 
 ا ِبيع إنَّيع َصاُلػ الشاِر " " ىحا فػٌج مقتِحٌع مَعكع ال مخحبً  59سػرة ص  38
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ع : فػج مغ األتباع مقتحباع رؤكس الزبلؿ. فػج مقتحع معكعمغ كبلـ خدنة جيشع ألت 
مخحًبا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، أك مفعػؿ بو بتقجيخ: ال يدسعػف  معكع أييا الدعساء.

 اخمػىا كذائقػ حخِّىا. : دصالػ الشارمخحًبا. 
 

 ع قجمتسػُه لشا فبئَذ القخاُر " " قاُلػا بل أنُتع ال مخحًبا بكع أنتُ  60سػرة ص  38
العحاب، أنتع الحيغ : أنتع الدبب في ىحا تباع لمخؤساء. أنتع قجمتسػه لشا: أؼ قاؿ األقالػا 

: القخار في جيشع كالخمػد فييا. ب أف يخالفػىع في الجنيا. القخارأضممتسػنا في الجنيا. كاف يج
كججت أنو مغ السشاسب أف يكػف التقجيخ: القخار:فبئذ   

 فبئذ القخار لشا كلكع.

 ثع بحثت في التفاسيخ فمع أجج إال القخشبي ذكخه!

رأؼ مدتقل، فبل يتبعػا رؤساءىع كزعساءىع كآباءىع بجكف ىحه دعػة لمشاس لكي يكػف ليع 
فحز كال تسحيز. ككثيًخا ما نججىع يتبعػف زعساءىع في الشطع االشتخاكية القائسة عمى 
االستبجاد، كفي الشطع الجيسقخاشية القائسة عمى األكثخية. ففي ىحه األخيخة نجج أف أتباع الحكػمة 

 باع السعارضة يتبعػف السعارضة!يتبعػف الحكػمة بالحق كالباشل، كأت
 

ـ لشا ىحا َفدِ  61سػرة ص  38  ْدُه عحاًبا ِضعًفا في الشاِر "" قاُلػا ربَّشا َمغ قجَّ
ـ: زيَّغ، سغَّ كشخع. ىحا  ، ليريخ العحاب ضعًفا: زده عحاًبا : ىحا العحاب. كأف التقجيخقجَّ
لو العحاب. يبجك أنيع انتبيػا اآلف في اآلخخة إلى قانػف الجداء، كلكشيع تأخخكا! في  ضاعْف 

 (، كتفػيس األمخ إلى هللا.يشيع )كسا في اآليتيغ الدابقتيغاآلية خخكج مغ الخبلؼ ب
 سيسا في اآليات األخيخة كالتالية.  "ىحا" في الدػرة، كال :الحع تكخار

 .(4ىحا ساحخ كحاب )اآلية  -
 (.5ىحا لذيء عجاب )اآلية إف  -
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 (.6إف ىحا لذيء يخاد )اآلية  -
 (.7إْف ىحا إال اختبلؽ )اآلية  -
 (.23إف ىحا أخي لو تدع كتدعػف نعجة )اآلية  -
 (.39ىحا عصاؤنا )اآلية  -
 (.42ىحا مغتدل بارد كشخاب )اآلية  -
 (.49ىحا ذكخ )اآلية  -
 (.53ىحا ما تػعجكف ليػـ الحداب )اآلية  -
 (.54ية إف ىحا لخزقشا )اآل -
 (.55ىحا كإف لمصاغيغ لذخ مآب )اآلية  -
 (.57ىحا فميحكقػه )اآلية  -
 (.59ىحا فػج )اآلية  -
 (.61مغ قجـ لشا ىحا )اآلية  -

 
ىع ِمَغ األشخاِر "" وقاُلػا ما لشا ال َنخى رجااًل  62سػرة ص  38  كشَّا َنُعجُّ

: يقرجكف السؤمشيغ، رجاالً  ال نخػ: في الشار. ؿ.: أؼ رؤساء الكفخ كأئسة الزبلكقالػا 
 كّشا نعّجىع: لع يقل: كّشا نعتبخىع.مثل عسار كخباب كصييب كببلؿ. 

كىحا الػصف ال يداؿ مدتخجًما  !، يخكف أف السؤمشيغ أشخارإلى السؤمشيغالكفار  ىكحا يشطخ
  !ّجكف قائسة دكرية لؤلشخار بشطخىعكىع ُيعِ  !مغ البمجاف التي تػصف بأنيا عطسىحتى اآلف 

 
 أـ زاغْت عشيع األبراُر "  " أتَّخحناىع ِسخخيِّا 63سػرة ص  38

: اتخحناىع دخل عمييا ىسدة االستفياـ. ىل كشا ندخخ مشيع في الجنيا، كنحغ أتخحناىع 
 اآلف صخنا مػضع سخخية، فيع في الجشة، كنحغ في الشار، أـ أنشا ال نخاىع في الشار بدبب ما

في الشار فداغت أبرارنا  : أتخحناىع سخخيِّا فأخصأنا أـ ىعأصاب أبرارنا مغ زيغ؟ قاؿ مجاىج
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. ُسخخًيا: قخغ بكدخ الديغ 2/1066عشيع )معاني القخآف لمشحاس  (. زاغ: ماؿ. كزاغ: كلَّ
 (. كضسيا. لع يقل: )أـ زاغت األبرار عشيع

 
 ذلَظ لحٌق تخاُصُع أىِل الشاِر "" إفَّ  64سػرة ص  38

 :ثة كجػه لئلعخاب: فييا ثبل. تخاصع63-59ما مخَّ في اآليات  :ذلظ 
 : ىػ.خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه -
 "."إف :خبخ ثاف لػ -
 (. 294/ 23"حق" )ابغ عاشػر  :بجؿ مغ -
 

 لٍو إال هللُا الػاحُج القياُر "" ُقْل إنَّسا أنا ُمْشِحٌر وما ِمغ إ 65سػرة ص 38
: اختيخ ىحا الػصف ألنيع مذخكػف، يذخكػف الػاحجمشحر: رسػؿ مشحر. قل: يا دمحم.  
 : اختيخ ىحا الػصف لتخػيفيع. غيخه. القيارمع هللا

 
 وما بيَشيسا العديُد الغفاُر " " ربُّ الدسػاِت واألرضِ  66سػرة ص 38

  : لتخغيب السؤمشيغ.اختيارىسا لتخىيب الكفار. الغفار: صفتاف تع رب الدسػات، كالعديد 
ال يسكغ ة التي كرد ذكخىا في القخآف؟ ار( ك)غفػر(، ككبلىسا مغ صيغ السبالغ)غفّ ما الفخؽ بيغ 

قاؿ بعزيع: القػؿ بأف إحجاىسا أبمغ في الجرجة مغ األخخػ، ألنيسا مغ أسساء هللا الحدشى. 
 ار الحؼ يغفخ الحنػب الكثيخة، كالغفػر الحؼ يغفخ الحنػب الكبيخة، وهللا أعمع.الغفّ 

 األرض بالسفخد.الدسػات بالجسع، ك 
 

 " ُقْل ىػ نبأ عطيٌع " 67سػرة ص  38
: ف ؼيو أنباء األمع الساضية. عطيع: أؼ القخآف. سسي نبأ ألف هللا أنبأ بو، أك ألىػ 

 عطيع القجر كثيخ السشافع. 
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 " أنُتع عشُو ُمْعِخضػَف " 68ص  سػرة38
 : القخآف.لع يقل: )أنتع معخضػف عشو(، أؼ عغ الشبأ العطيع 

 
 بالسؤل األعمى إْذ َيخترسػَف " " ما كاَف لي ِمغ عمعٍ  69سػرة ص  38

اف لي: التقجيخ: قل ما كاف لي )راجع اآلية ما كالكبلـ لمشبي صمى هللا عميو كسمع.  
: األشخاؼ. يخترسػف: قاؿ ابغ عباس: في قػلو تعالى: (. السؤل األعمى: السبلئكة. السؤل67

الجماء كنحغ ندبح بحسجؾ تجعل فييا مغ يفدج فييا كيدفظ إني جاعل في األرض خميفة قالػا أ"
كما بعجىا. تقجيخ  71اآلية (. كربسا يكػف االختراـ ؼيسا سيخد في 30كنقجس لظ" )البقخة 

 ( ما كاف لي مغ عمع.اآلية: لػال القخآف )الػحي
 

 إال أنَّسا أنا نحيٌخ مبيٌغ "  " إْف ُيػَحى إليَّ  70سػرة ص  38
" مرجر مؤكؿ : أداة حرخ. جسمة: "أنسا أنا نحيخ مبيغأنسا: كافػّة كمكفػفة. إالإْف: ما.  

ُيػَحى إليَّ إال أنشي نحيخ مبيغ(. لعل السعشى: إْف "يػحى". لع يقل: ) :في محل رفع نائب فاعل لػ
ع ال ألنحرك( إ69ما أكحي إلي نبأ السؤل األعمى )السحكػر في اآلية  :إال ألنسا أنا نحيخ مبيغ، أؼ

: ال يػحى إلي إال (. أؼ ليذ معشى اآلية23/298بو، ال لسجخد القرز )تفديخ ابغ عاشػر 
 أنشي نحيخ مبيغ.

 
 ِة إنِّي خالٌق بذًخا ِمغ شيٍغ "" إذ قاَؿ ربَُّظ لمسبلئك 71سػرة ص 38

 "."خالق :: مفعػؿ بو مشرػب السع الفاعلبذًخا 
 

يتُو ونفخُت ؼيِو ِمغ 72سػرة ص  38  ُروحي فَقُعػا لُو ساججيَغ " " فإذا سػَّ
 

يتو: أتسست خمقو.   كا ساججيغ  : فعل أمخقعػافسػَّ لمجسع مغ كقع. فقعػا لو ساججيغ: فخخُّ
: ساججيغ ، ألجل خمق آدـ. كبيحا  سجػد عبادة. كربسا يكػف السعشى: سجػد تحية اللو. قيل
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اإلنداف نفخة مغ ركح هللا.  (. ركحج مغ تخخيج شبيعة الدجػد. لع يقل: )فقعػا ساججيغ لونخخ 
 كىحا ؼيو تكخيع لئلنداف، كؼيو أف الخكح ال يعمع كشييا إال هللا.

 
 جَج السبلئكُة كمُّيع أجسعػَف " " فد 73سػرة ص  38

تخمف عغ الدجػد أحج : لع ييج ثاف. فيػ تأكيج بعج تأكيج. أؼ: تأككميع: تأكيج. أجسعػف  
 (. مشيع. لع يقل: )أجسعيغ

 
 استكبَخ وكاَف ِمَغ الكافخيَغ " " إال إبميَذ  74سػرة ص  38

: ىل إبميذ السبلئكة أـ استثشاء مشقصع بسعشى: لكغ. كيتختب عمى ىحا: استثشاء مغ إال 
لخاجح ىػ كلعل ا ،ؼيو خبلؼ ؟يكغ مغ السبلئكة، بل كاف مغ الجغكاف مغ السبلئكة أـ لع 

ككاف مغ يستثل أمخ هللا بالدجػد. لع يقل: )استكبخ ككفخ(.  : ألنو لعالقػؿ الثاني. الكافخيغ
 الكافخيغ: كصار مغ الكافخيغ. كاف: ىشا بسعشى: صار.

غ السدتكبخيغ كالكافخيغ(. لع يقل: )ككاف كافًخا(. لع يقل: )ككاف كافًخا مغ كاف ملع يقل: )
 (.الكافخيغ

 
ستكبخَت أـ كشَت ِمَغ خمقُت بيَجيَّ أ" قاَؿ يا إبميُذ ما مشعَظ أف تدجَج ِلسا  75سػرة ص  38

 العاليَغ "
أف التقجيخ:  : استكبخت. قج يفيعة االستفياـ دخمت عمى ىسدة الػصل: ىسد أستكبخت 

ف أـ كشت : أستكبخت اآلر كالعمػ بسعشى كاحج. فدخه البعس؟ ألف االستكباأستكبخت أـ استكبخت
تعاضع بغيخ حق، أـ ألنظ مغ أصحاب : أمغ أجل أنظ تمغ السدتكبخيغ سابقػًا؟ كفدخه آخخكف 

)كشت مغ  :كالذخؼ كالعاليغ عمى آدـ؟ لع يقل: )أستكبخت أـ استعميت(. لع يقلالعمػ 
 (.السدتكبخيغ أـ مغ العاليغ

 
 " قاَؿ أنا خيٌخ مشُو خمقَتشي ِمغ ناٍر وخمقتُو ِمغ شيٍغ " 76سػرة ص  38
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؟ إلبميذ، كبحث مشو عغ أؼ ذريعةـ ؟ أـ ىػ مجخد كبلىل فعبًل الشار خيخ مغ الصيغ 
يبجك أف الثاني ىػ األرجح. كلػ سمسشا ججاًل بسا قاؿ، كىػ أيًزا قػؿ بعس الفبلسفة األكليغ، 

شار ىػ أفزل مسا يشذأ مغ الصيغ )تفديخ ابغ عاشػر إال أنشا ال ندمع بأف ما يشذأ مغ ال
23/303 .) 
 

 اَؿ فاخخْج مشيا فإنََّظ رجيٌع "" ق 77سػرة ص  38
قارْف:  : الخمي بالحجارة.مشيا: مغ الجشة، كلع تحكخ. رجيع: لعيغ، مصخكد. أصل الخجع 

، كاآلخخ: مصخكد مغ الخحسة.)رحيع( ك)رجيع(.   األكؿ: مخحـػ
 

يِغ "" وإفَّ  78سػرة ص  38  عميَظ لعشتي إلى يػـِ الجِّ
: يـػ الحداب الجيغد، اإلبعاد مغ الخحسة. لعشو هللا: شخده مغ رحستو. يـػ : الصخ المعغ 
 كالجداء.

 
 فأنِطْخني إلى يػـِ ُيبعثػَف " " قاَؿ ربِّ  79سػرة ص  38

قاؿ تعالى: "فشِطخة  خة.: الشَّطِ أنطخني: أميمشي، أخخني. اإلنطار: اإلمياؿ، التأخيخ. كمثمو 
بعثػف: أؼ الخبلئق. سجيغ حتى يػسخ بعج إعدار. يُ (، بسعشى إمياؿ ال280إلى ميدخة" )البقخة 

: )فأنطخني إلى (. لع يقللع يقل: )فأنطخني إلى يـػ الجيغ(. لع يقل: )فأنطخني إلى يػـ البعث
 (. ىل لمذيصاف تأثيخ عمييع بعج السػت؟يـػ يسػتػف 

 
 اَؿ فإنََّظ ِمَغ الُسْشَطخيَغ "" ق 80سػرة ص  38

 : اإلمياؿ. تتسة اآلية في اآلية التالية.السشطخيغ: مغ اإلنطار 
 

 " إلى يػـِ الػقِت السعمػـِ " 81سػرة ص 38
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: ىل ىػ يـػ الجيغ )  بعثػف" (، أـ يـػ يسػتػف، أـ "يـػ يُ 78اآلية يـػ الػقت السعمـػ
"، كلع يقل: )يػـ الػقت (، ك79)اآلية  سا شمب إبميذ أـ ىػ يػـ آخخ؟ قاؿ: "يػـ الػقت السعمـػ

لتفشغ ككخاىة اإلعادة. ا (. يبجك أنو اليـػ نفدو، عبخ عشو بعبارة أخخػ مغ بابالسصمػب
: أؼ ، كربسا السعمـػ لمشاس، بسعشى أنيع يعمسػف كقػعو، كإف كانػا ال يعمسػف متى؟ لع السعمـػ

(. في مػضع آخخ: ": )يقل  لؿيامة ألحتشكغّ لئغ أخختِغ إلى يـػ اقاؿ أنطختظ إلى اليـػ السعمـػ
 (.62ذريتو إال قميبًل" )اإلسخاء 

 
 تَظ أُلْغِػَيشَّيع أجسعيَغ " ؼبعدَّ " قاَؿ  82سػرة ص  38

 حات هللا.القدع برفة مغ صفات هللا كالقدع ب ؼبعدتظ: الباء لمقدع. عدتظ: قػتظ. 
: الزاؿ ؼ : اإلضبلؿ. الغاك سعاصي ليع كإغخائيع بيا. اإلغػاءشيع بتدييغ ال: أضمّ يعأغػيشّ 
 : خبلؼ الخشج.يسظ في ضبللو ال يخّده شيء. كمشو: الغيّ السش
 

 إال عبادَؾ مشيُع الُسخَمريَغ " " 83سػرة ص 38
: بفتح البلـ، الحيغ أخمرتيع لصاعتظ. السعشى أف إبميذ يقػػ عمى إغػاء السخَمريغ 

 الجسيع إال قمة مشيع، ىع السخمرػف الحيغ يقاكمػنو كيجافعػنو.
 

 " قاَؿ فالحقُّ والحقَّ أقػُؿ "  84سػرة ص  38
 :كجػه قاؿ: أؼ هللا. في اآلية ثبلثة 

 أنا الحق، كأقػؿ الحق. -
 الحق مشي، كالحق قػلي. -
 حًقا حًقا. -
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مبتجأ مخفػع، كخبخه مححكؼ تقجيخه: مشي، أك: فالحقُّ قػلي، أك: فالحقُّ ألمؤلف جيشع. : الحقُّ 
مفعػؿ بو : : ذك الحق. الػاك: اعتخاضية. الحقَّ يخ: أنا الحق، أؼ: خبخ مبتجأ مححكؼ، التقجأك

. كفي قخاءة :االختراص، أؼمقجـ يفيج   : فالحقَّ بالشرب بجاًل مغ الخفع.كال أقػؿ إال الحقَّ
قخأ حسدة كعاصع بخفع األكؿ كنرب الثاني، كقخأ الباقػف بشربيسا مًعا. تتسة اآلية في اآلية 

 التالية.
 

 َظ ومسَّغ تبَعَظ مشيع أجسعيَغ "" ألمؤلفَّ جيشََّع مش 85سػرة ص 38
 (.. لع يقل: )ألمؤلف جيشع بظ كبيع أجسعيغ( أك )بكع أجسعيغ84ىحه تتسة اآلية  

 
 أجٍخ وما أنا ِمَغ الستكمفيَغ " " ُقْل ما أسأُلكع عميِو ِمغ 86سػرة ص  38

)تبميغ القخآف(. ما أنا مغ الستكمفيغ: ؼيو ثبلثة  قل: يا دمحم لمسذخكيغ. عميو: عمى القخآف 
 :أكجو
 (.مغ تمقاء نفدي )لع أِت بو مغ عشجؼفيغ ليحا القخآف ما أنا مغ الستكم -
 ما أنا مغ الستكمفيغ ألف آمخكع بسا لع أكمخ بو. -
 (.ما أنا بالحؼ أكمفكع األجخ )ما أنا مغ السكمفيغ -
 

 لمعاَلسيَغ "" إْف ىػ إال ِذْكٌخ  87سػرة ص  38
 الجغ. اإلنذ، ككلّ  : كلّ إْف: ما. العالسيغ 

 
 " ولتعمُسغَّ نبأُه بعَج حيٍغ " 88سػرة ص 38

الشبأ: الخبخ، أك اإلعجاز.  أؼ ربسا يتيغ لكع السديج مغ ضخكب إعجازه كمسا مّخ الدمغ. 
قػلو تعالى: : ستعمسػف صجقو بعج حيغ. كىحا ككأصل الشبأ: الرجؽ، أؼ مػافقتو لمػاقع. أؼ

(. كفدخ الشبأ بسعشى 53ت ؽ كفي أنفديع حتى يتبيغ أنو الحق" )فرمسشخييع آياتشا في اآلفا"
السفعػؿ، أؼ ما أنبأ بو القخآف مغ إنحاركع بالعحاب، فيػ تيجيج. فسشيع مغ عجل ليع العحاب يـػ 
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بجر، كمشيع مغ رأػ دخػؿ الشاس في اإلسبلـ فسات بػيطو، كمشيع مغ شاىج فتح مكة فآمغ. 
الدمغ  :. كالحيغالخصاب كبيغ تحقق الرجؽ كحيُغ كل فخيق ما مزى عميو مغ زمغ بيغ ىحا

 (.23/310مغ ساعة إلى أربعيغ سشة )تفديخ ابغ عاشػر 
 

 :نبأه: قاؿ الساكردؼ: ؼيو ثبلثة أكجو 
 نبأ القخآف أنو حق. -
 نبأ دمحم أنو رسػؿ. -
  نبأ الػعيج أنو صجؽ. -
 

 :ؼيو ثبلثة أكجو: بعج حيغ
 بعج السػت، قالو قتادة. -
 يـػ بجر، قالو الدّجؼ. -
حيغ مبيع : كال(. قاؿ الشحاس3/459الؿيامة، قالو ابغ زيج كعكخمة )تفديخ الساكردؼ  يـػ -

 (.2/1068فيػ مصمق يقع لكل كقت )معاني القخآف لمشحاس 
 

: بعج زمغ ما سيطيخ لكع مغ إعجازه ما لع يطيخ مشو في الدابق. أقػؿ: كيحتسل كجًيا رابًعا
 إلى حيغ! الفكخكىحه خاتسة قخآنية يبقى أثخىا في الشفذ كفي 

 
لمعالسيغ إْف ىػ إال ذكٌخ بجأت الدػرة بقػلو تعالى: "ص كالقخآف ذؼ الحكخ"، كانتيت بقػلو: "

". مغ يخصخ في بالو أف يكػف حخؼ كاحج مغ حخكؼ المغة، كىػ ص، كلتعمسغَّ نبأه بعج حيغ
ّد يرّج الشاس عغ : صاّد، أؼُّ صالكتاب؟ لعل ىحا الحخؼ رمد لكمسة عشػانػًا لدػرة أك لسقالة أك

 القخآف كعغ دمحم؟ 
*** 
 / سػرة الدَُّمخ39
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 ِمَغ هللِا العديِد الحكيِع "  " تشديُل الكتاِب  1سػرة الدمخ 39
 : في تجبيخه. كو. الحكيع: في مممكتػب في المػح السحفػظ. العديد : القخآف، ألنوالكتاب 

 
 ُبِج هللَا مخِمًرا لُو الجيَغ "فاع" إنَّا أندلشا إليَظ الكتاَب بالحقِّ  2سػرة الدمخ 39

كال تعبج غيخه. مخمًرا لو  : أؼإليظ: يا دمحم. لع يقل: )إنا أندلشاه إليظ بالحق(. اعبج هللا 
: اتبع القخآف، كأخمز لو كال تخالفو في كثيخ أك كال تذخؾ بو أحًجا. كأف التقجيخ : أؼالجيغ

اب لسحسج كالسخاد أمتو. كلكغ ال يسشع أف : الخصؿ السفدخكف في مثل ىحه السشاسباتقميل. يقػ 
 يكػف الخصاب لسحسج كالسخاد ىػ كأمتو.

  
" أال هلِل الجيُغ الخالُز والحيَغ اتَّخحوا ِمغ دونِو أولياَء ما نعبُجىع إال  3سػرة الدمخ 39

ال َييجي َمغ ىػ ليقخِّبػنا إلى هللِا ُزْلَفى إفَّ هللَا َيحكُع بيَشيع في ما ىع ؼيِو يختمفػَف إفَّ هللَا 
اٌر "  كاذٌب كفَّ

". أخمرو بالعبادة، كال تذخؾ معو أحًجا. في اآلية الدابقة: "فاعبِج هللَا مخِمًرا لو الجيغَ  
 : أؼ الخالز مغ الذخؾ.يغ الخالزكال يقبل هللا إال ما كاف خالًرا لو كحجه. الج

: أؼ يقػلػف ما نعبجىع، أؼ ما كالحيغ اتخحكا مغ دكنو أكلياء: كالحيغ اتخحكىع. ما نعبجىع 
األكلياء، اآللية، األصشاـ. زلفى: قخبى. يحكع بيشيع: أؼ يـػ الؿيامة. لع يقل: )كاذب نعبج 
 (.كافخ كحاب(. لع يقل: )كحاب كفار(. لع يقل: )كافخ

لساذا قاؿ: "َكفَّار" بريغة السبالغة، كلع يقل: )كحاب(؟ ربسا أشارت "كفار" إلى أف  
مغ مبالغة  : لـدعشيا ألنيا أخف. كقاؿ ابغ عاشػر (، كلكغ عجؿخخػ )كحابالسقرػد باأل

 (. 23/324الكفخ مبالغة الكحب )تفديخ ابغ عاشػر 
"، كالثانية تشتيي حه اآلية أربع آيات في آية كاحجة: األكلى: "أال  الجيغ الخالزقج تبجك ى

ة اآلية. ربسا جعمت آية كاحجة لسخاعاة "، كالخابعة تتس"يختمفػف  :"، كالثالثة بقػلو"زلفى :بقػلو
 الفاصمة القخآنية.
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َنُو ىػ هللُا " لػ أراَد هللُا أف يتخَح ولًجا الصصَفى مسَّا َيخمُق ما يذاُء سبحا 4سػرة الدمخ  39
 الػاحُج القياُر "

: ال شخيظ لو، الػاحجسبحانو: تشديو لو تعالى عغ الػلج. لع يقل: )مسغ يخمق مغ يذاء(.  
 بقجرتو.القيار:  كلج.كال 
 

ُر الشياَر  5سػرة الدمخ  39 ُر الميَل عمى الشياِر ويكػِّ " خمَق الدسػاِت واألرَض بالحقِّ يكػِّ
َخ الذسَذ والقسَخ كٌل يجخي ألجٍل ُمدَ  اُر "عمى الميِل وسخَّ  سَّى أال ىػ العديُد الغفَّ

ر  في الشيار كيػلج الميل  يػلج: ": يجخل ىحا عمى ىحا، كىحا عمى ىحا. قاؿ تعالىيكػِّ
(. السعشى 37يُل ندمخ مشو الشياَر" )يذ كآيةٌ ليُع الم(. كقاؿ أيًزا: "61الشيار في الميل" )الحج 
شيار انتقاصيسا كازديادىسا. نقراف الميل زيادة في الشيار، كنقراف ال متعمق بالميل كالشيار،

: المف كالجسع، أك إدارة الذيء التكػيخزيادة في الميل، كالسجسػع )مجسػع الميل كالشيار( كاحج. 
َرْت" )التكػيخ كضع بعزو إلى بعس، نحػ تكػيخ العسام (. 1ة. قاؿ تعالى: "إذا الذسُذ ُكػِّ

 : يـػ الؿيامة. ألجل مدسى
نفديا،  : ىحه اآلية تذيخ إلى أف األرض كخكية كتجكر حػؿيقػؿ أىل التفديخ العمسي 

عمى نفدو عمى سبيل التتابع. كلػ كانت األرض غيخ  : لف الذيءألف مادة التكػيخ معشاىا
، عمى جسيع أجدائيا دفعة كاحجة )السشتخب كخكية، مدصحة مثبًل، لخّيع الميل، أك شمع الشيار

 (. 683ص 
 السزارع يفيج التججد. (.مى الشيار ككػر الشيار عمى الميلكػر الميل علع يقل: )

 (. لع يقل: )كيدخخ الذسذ كالقسخ
 لقػؼ. الغفار: كثيخ السغفخة لحنػب عباده.العديد: ا

 
ـِ ثسانيَة  6سػرة الدمخ  39 " خمقكع ِمغ نفٍذ واحجٍة ثع جعَل مشيا زوَجيا وأندَؿ لكع ِمَغ األنعا

أزواٍج يخمُقكع في بصػِف أمَّياِتكع َخمًقا ِمغ بعِج خمٍق في ضمساٍت ثبلٍث ذلكُع هللُا ربُّكع لُو الُسمُظ 
 ى ُترخفػَف " إلَو إال ىػ فأنَّ  ال
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(. مغ 189ع مغ نفذ كاحجة، كجعل مشيا زكجيا" )األعخاؼ خمقككفي مػضع آخخ: " 
 : حػاء.نفذ كاحجة: مغ آدـ. زكجيا

" فيي لسصمق العصف. كالغخض مغ آية الدمخ بياف ثع: تفيج السيمة كالتخاخي، أما "الػاك 
 (. 155)أضػاء ص عخاؼ فيػ لبياف أصل الخمق فقط السيمة، أما الغخض في آية األ

: أندؿ الساء، فأنبت ىل أندؿ هللا األنعاـ مغ الدساء؟ الجػاب :أندؿ لكع مغ األنعاـ 
 الكؤل، فَخعت مشو األنعاـ. 

الساء، فكاف مشو  : أندؿ(، السقرػد26كمثمو قػلو تعالى: "أندلشا عميكع لباًسا" )األعخاؼ  
، أضػاء عمى متذابيات ص 442ص أنسػذج الدركع )القصغ( كاألغشاـ )الرػؼ( كاأللبدة )

163.) 
في الدساء  : خمقيا في الدساء ثع أندليا إلى األرض، كسا خمق آدـكقاؿ بعس العمساء 

بصو إلى األرض )  (.442، أنسػذج ص 362شديو القخآف ص تثع ـأ
(. 8=  2×  4، كالسعد، مغ كلٍ زكجيغ اثشيغ  ): اإلبل، كالبقخ، كالغشعثسانيةَ  أزكاج 

 سيت كحلظ ألف الحكخ زكج األنثى، كاألنثى زكج الحكخ. س
اًما، لحًسا، ركًحا.  : نصفة، عمقة، مزغة، عطخمًقا مغ بعج خمق: أشػاًرا، كل شػٍر َخمق 

الكيذ أك الغذاء الحؼ يغمف غ، كضمسة الخحع، كضمسة السذيسة ): ضمسة البصضمسات ثبلث
قائًيا كسا ىػ الغالب أك بتجخل مغ الصبيب(، الجشيغ كيخخج معو عشج الػالدة، مشفربًل عشو تم

التفديخ العمسي كانطخ رأؼ أىل خخػ )قالو ابغ عباس كعكخمة كمجاىج كقتادة. كىشاؾ أقػاؿ أ
ذلكع هللا: . السزارع يفيج التججد ((. لع يقل: )كخمقكع في بصػف أمياتكع684في السشتخب ص 

 ثاف. كىحا أفزل مغ أف يقاؿ إنو بجؿ.ذلظ: مبتجأ. هللا: اسع الجبللة خبخ. ربكع: خبخ 
: أؼ فكيف ترخفػف عشو، أك عغ عبادتو؟ كيف ترخفػف عشو إلى األصشاـ التي فأنَّى ُترَخفػف 

 ال تخمق كال تسمظ شيًئا. 
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" إْف تكُفخوا فإفَّ هللَا غشٌي عشكع وال يخضى لعبادِه الكفَخ وإْف تذكُخوا يخَضُو  7سػرة الدمخ  39
َف إنَُّو عميٌع بحاِت زرٌة ِوْزَر أخخى ثعَّ إلى ربِّكع َمخجُعكع فيشبُئكع بسا كشتع تعسمػلكع وال تِدُر وا

 الرجوِر "
نكع، فيسا لسشفعتكع أنتع. لع يقل: )كال يخضى لكع : غشي عغ شكخكع كإيساغشي عشكع 

، كقػلظ : يخَض الكفخ(. يخضو ع ل : إْف تجتيْج تشجْح.الذكخ. األصل: يخضاه ححفت األلف لمجـد
 (.و لكعيقل: )كإف تؤمشػا يخَض 

: نفذ، سسيت كحلظ ألف كل نفذ بذخية ال تخمػ مغ كزر : ال تحسل كزًرا. كازرةال تدر 
 أخخػ.   إثع نفذٍ  : إثع. أؼ ال تحسل نفٌذ 

يقػؿ أىل التفديخ العمسي مغ رجاؿ القانػف: ىحه اآلية تقخر مبجأ شخرية العقػبة، كىػ  
 (. 684السشتخب ص القانػف إال في العرػر الحجيثة )السبجأ الحؼ لع يدتقخ في 

كافخيغ، كتبذيخ . كؼيو تيجيج لمالرجكر : عميع بأسخارتعسمػف: تعسمػنو. عميع بحات الرجكر
 (. لع يقل: )ثع مخجعكع إلى ربكععميع بسا في الرجكر(. لع يقل: )لمسؤمشيغ. 

  
لُو نعسًة نِدَي ما  " وإذا مذَّ اإلنداَف ُضخّّ دعا ربَّوُ  8سػرة الدمخ  39 مشيًبا إليِو ثعَّ إذا خػَّ

بًل إنََّظ ِمغ كاَف يجعػ إليِو ِمغ قبُل وجعَل هلِل أنجاًدا لُيِزلَّ عغ سبيمِو ُقْل تستَّْع بكفِخَؾ قمي
 أصحاِب الشاِر " 

زل الشاس. زل: ليُ لو: أعصاه. التخػيل: العصية العطيسة. أنجاًدا: شخكاء، نطخاء. ليُ خػّ  
: أييا الكافخ تستع بكفخؾ قميبلً تستع بكفخؾ: أؼ تستع في الجنيا بمحائح كفخؾ. ل لو يا دمحم. : ققل

 الشاس يكفخكف باآلخخة مغ أجل التستع بمحائح الجنيا!يخة الفانية. كىحا تيجيج. في ىحه الجنيا القر
لع يقل: )يجعػ إليو  لع يقل: )ندي ما دعا(. لع يقل: )ندي ما كاف يجعػه( أك )مغ كاف يجعػه(.

 (.قبلُ 
 

" أمَّْغ ىػ قانٌت آناَء الميِل ساجًجا وقائًسا َيححُر اآلخخَة ويخجػ رحسَة ربِِّو ُقْل  9سػرة الدمخ  39
خ أولػ األلباِب  "  ىل َيدتػي الحيَغ َيعمسػَف والحيَغ ال َيعمسػَف إنَّسا يتحكَّ
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ـْ َمغ. ىل ىشاؾ قخاءة: أَمغ. كعمى ىحه   : األلف لبلستفياـ، أك لمشجاء، مثل القخاءةأمَّغ: أ
 .آناء الميل: أكقات الميل: يازيُج أقبْل، أزيُج أقبْل. "يا"، كقػلظ

ة مع الخزػع كالخذػع. أصل القشػت: الدكػت. كقيل: الصاعة. : لدـك الصاع: مغ القشػتقانت
امة ؿ الؿياـ، كإق: الربلة، كشػ كمشو: دعاء القشػت. قاؿ ابغ األنبارؼ: القشػت أربعة أقداـ

 ساجًجا كقائًسا: يصيل الدجػد كيصيل الؿياـ )قشػت(.. كالدكػتالصاعة، 
يخجػ جشتو. كفي اآلية : يححر عحاب اآلخخة. يخجػ رحسة ربو: يححر: يخاؼ. يححر اآلخخة

 : كسغ ليذ كحلظ، ال يدتػياف. كفي تتسة اآلية ما يجؿ عمى ذلظ.مححكؼ مقجر
مسػف، كغيخىع ال يعمسػف. القانتيغ في اآلية الدابقة ىع الحيغ يعكأف ىحه اآلية تفيج أف  
: ىل يدتػؼ الحيغ يعمسػف كالحيغ ال . قج يقػؿ قائل: ما فائجة ىحا الدؤاؿ: العقػؿاأللباب

يعمسػف؟ لعل الجػاب أف الدؤاؿ مع بجاىتو إال أف الشاس يكفخكف كيشزسػف إلى الحيغ ال 
الحيغ يعمسػف ىحا ؼيعسمػف بو كالحيغ ال يعمسػنو فبل يعسمػف : ىل يدتػؼ : السعشىيعمسػف! كقيل

 بو؟
 

" ُقْل يا عباِد الحيَغ آمُشػا اتُقػا ربَّكع لمحيَغ أحدُشػا في ىحه الجنيا حدشٌة  10سػرة الدمخ  39
 الرابخوَف أجَخىع بغيِخ حداٍب " وأرُض هللِا واسعٌة إنَّسا يػفَّى

 حيغ آمشػا. ححفت ياء الستكمع ككتبت الكمسة كسا تمفع.: يا عبادؼ اليا عباِد الحيغ آمشػا 
 ربكع: اتقػا عحاب ربكع. اتقػا

 
: أؼ في اآلخخة، كىي الجشة. أك حدشة في الجنيا زيادة غ أحدشػا مشكع. حدشةلمحيغ أحدشػا : لمحي

: في حة، الخزؽ، الشرخ، الغشيسة. كقيل؟ قيل: العاؼية، الرعمى حدشة اآلخخة. ما حدشة الجنيا
: أرض الجشة، أك أرض الجنيا، ثشاء كفي اآلخخة الجداء )الثػاب(. كأرض هللا كاسعةالجنيا ال

، م : الحيغ صبخكا غ أجل اإليساف كالتقػػ. الرابخكف كعشجئح فيي دعػة إلى اليجخة عشج المدـك
: كل أجخ : ركؼ عغ عمي رضي هللا عشوبغيخ حدابتقػػ كاإلحداف كاليجخة. عمى اإليساف كال
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 لكع فيحثى حثًػا )ُيغخؼ ليع َغخًفا(. لع يقل: )فإنو يُ  ،أجخ الرابخيغ كيبًل كيػزف كزنػًا إاليكاؿ 
 (.ىحه الجنيا حدشة(. لع يقل: )إنسا تػفػف أجخكع بغيخ حداب

 
 هللَا ُمْخِمًرا لُو الجيَغ "  " ُقْل إنِّي أِمْخُت أْف أعبجَ  11سػرة الدمخ 39

 معو أحًجا.: ال أشخؾ قل: يا دمحم. مخمًرا 
 

 ُت ألْف أكػَف أوَؿ السدمسيَغ "" وأِمخْ  12سػرة الدمخ  39
ف ديغ آبائو مغ السدمسيغ. لع كىكحا كاف دمحم رسػؿ هللا أكؿ السدمسيغ، أكؿ مغ خال 

  (، قارف اآلية الدابقة.يقل: )كأمخت أف أكػف 
 :بغيخ الـ في مػضع آخخ

  (.72يػنذ ) يغَ لُسْدِمساكُأِمْخُت َأْف َأُكػَف ِمَغ  
 (.104يػنذ ) ُسْؤِمِشيغَ لاكُأِمْخُت َأْف َأُكػَف ِمَغ 

َؿ َمْغ َأْسَمعَ ك   .(14األنعاـ ) ُأِمْخُت َأْف َأُكػَف َأكَّ
 .لقالو الجخجاني كغيخه. كقيل: الـ أجْ  ،صمة زائجة (أَلْف َأُكػفَ )كالبلـ في قػلو: قاؿ القخشبي: 

 اىػ. أؼ: ألجل أف أكػف.
 أعبج هللا ... كأف أكػف(. لع يقل: )أمخت أف

 َرْيُت ربِّي عحاَب يػـٍ عطيٍع "" ُقْل إنِّي أخاُؼ إْف ع 13سػرة الدمخ 39
إذا عريت(. لعل الغخض مغ ىحه اآليات تعميع الشبي أؼ: عحاب يـػ الؿيامة. لع يقل: ) 
. عريت: فعل الذخط. جػابو أمتو.  إف عريت ربي: جسمة اعتخاضية. إْف: حخؼ شخط جاـز

 مححكؼ دّؿ عميو ما قبمو.
 

 هللَا أعبُج ُمخِمًرا لو ِديشي "" ُقِل  14سػرة الدمخ 39
بشي عمييا ". لعمو كخرىا ليخت أف أعبج هللا مخمًرا لو الجيغقل إني أم: "11في اآلية  

 هللا: اسع الجبللة مفعػؿ بو مقجـ.اآلية التالية. 
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 فػاصل السجاكرة ليا.(. كالفاصمة مختمفة عغ اللع يقل: )مخمًرا لو ديغِ 
 

" فاعبُجوا ما شئتع ِمغ دونِو ُقْل إفَّ الخاسخيَغ الحيَغ خِدخوا أنفَديع  15سػرة الدمخ  39
 أال ذلَظ ىػ الخدخاُف السبيُغ " وأىِمْييع يػـَ الؿيامةِ 

حتى لػ حسمشا اآلية عمى التخييخ ال التيجيج، كسا يسكغ أف يقػؿ بعس الشاس اليػـ، إال  
بإىبلكيا في : . لع يقل: )ىع الحيغ(. خدخكا أنفديعالسشتطخ يخدُّ  السعشى إلى التيجيجأف العحاب 

: بأف ال يججكا في الشار أىبًل، ككاف ليع في الجنيا أىل، قالو مجاىج كابغ الشار. خدخكا أىمييع
 لع يقل: )أال ىحا ىػ الخدخاف السبيغ(. زيج.

 
ُؼ هللُا بِو " ليع ِمغ فػِقيع ُضَمٌل مِ  16سػرة الدمخ  39 َغ الشاِر وِمغ تحِتيع ُضَمٌل ذلَظ ُيخػِّ

 عباِد فاتقػِف "عباَدُه يا 
: كمغ تحتيع ضمل مغ الشار. لعل تدسيتيا بالطمل إنسا جاء عمى سبيل الدخخية، فيع أؼ 

: ليذ السعشى أف التخػيف ع إال الشار. يخػؼ هللا بو عبادهيتسشػف الطمل، كلكغ ليذ أمامي
اآلخخة  : يخػفيع في الجنيا، كيعحبيع فيخػيف، بل ىػ تخػيف حؿيقي. السعشىتبالعحاب مجخد 

ُؼ(. التقجيخ ظ : ذلإذا لع يخافػا. يا عباِد: يا عبادؼ. فاتقػِف: فاتقػني. لع يقل: )ذلظ ما يخػِّ
 : يا عباِد فاتقػِف. كإال نجمتع. يخػؼ هللا بو عباده قائبًل ليع

 
ْخ بػا الصاغػَت أف يعبجوىا وأنابػا إلى هللِا ليع الُبذخى " والحيَغ اجتش 17سػرة الدمخ  39 ؼبذِّ

 عباِد "
: ىاركت، كماركت. أك عخبي مذتق مغ ف، أك الػثغ. كىػ اسع أغجسي، مثل: الذيصاالصاغػت
 .256راجع البقخة  اجتشبػا عبادة الصاغػت. الصػياف.

الصاغػت كقج أمخكا أف يكفخكا بو"  يخيجكف أف يتحاكسػا إلىلع بقل: )أف يعبجكه(. قاؿ تعالى: " -
  : الصػاغيت.مفخد ىشا، كعمى معشى الجسع ىشاؾ (. لعمو60)الشداء 
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 (.لع يقل: )اجتشبػا أف يعبجكا الصاغػت(، كال: )اجتشبػا عبادة الصاغػت -
ْخىع(. عبادِ  -  : عبادؼ.لع يقل: )ؼبذِّ
 

 وأولئَظ حدَشُو أولئَظ الحيَغ ىجاىُع هللاُ " الحيَغ يدتسعػَف القػَؿ فيتَّبعػَف أ 18سػرة الدمخ  39
 ىع أوُلػ األلباِب "

: ؿ هللا كقػؿ البذخ. أحدشو: قػ القػؿراجع اآلية الدابقة: ؼبذخ عبادؼ الحيغ يدتسعػف.  
كبلـ عغ الكفار. قاؿ بعس كبلـ البذخ ؼيو الحدغ كالقبيح. ككبلـ هللا ؼيو كبلـ عغ السؤمشيغ ك 

بالعقػبة كالعفػ اختاركا العفػ )معاني : يدتسعػف القخآف كغيخه فيتبعػف القخآف. كإذا سسعػا العمساء
(. فالدعيج مغ يأخح الحدغ كيتخؾ القبيح. في األفبلـ كالسدمدبلت 2/1076القخآف لمشحاس 

اليـػ يعخض الحدغ كالقبيح مغ الكبلـ كالرػر، كبيحا يحاكؿ كل مغ السؤلف كالسخخج أف 
 و، كىػ يعمع أف الشاس سيتخكػف الحدغ كيأخحكف بالقبيح.ي نفديغصّ 

كسا أف اآلية تحتسل معشى آخخ، كىػ أف الكبلـ ؼيو حدغ كؼيو أحدغ، كالسؤمغ يأخح  
باألحدغ. كىحا السعشى األخيخ ىػ األرجح، ألف الثاني يربح ؼيو بجـًيا. فسغ غمب األحدغ 

ار : يتبعػف أحدغ ما صح. يتبعػف أحدشوالحدغ عمى القبي عمى الحدغ، ال يسكغ إال أف يغمب
لع يقل: )ىؤالء الحيغ  (.90مغ العقػؿ إلييع. في مػضع آخخ: "أكلئظ الحيغ ىجػ هللا" )األنعاـ 

 ىجاىع هللا كىؤالء ىع أكلػ األلباب(.
 

 أفأنَت ُتشِقح َمغ في الشاِر " " أفَسْغ َحقَّ عميِو كمسُة العحاِب  19سػرة الدمخ  39
لعحاب فجخل في الشار أفأنت تشقحه(؟ قاؿ العمساء: في أفسغ حق عميو كمسة الع يقل: ) 

خخ مبشي عمى أف في : أفسغ حق عميو كمسة العحاب أفأنت تشقحه؟ كالقػؿ اآلاآلية قػالف: األكؿ
يو كمسة العحاب يتخمز أك يشجػ؟ )معاني القخآف لمشحاس : أفسغ حق عمالكبلـ ححًفا

 : "حقت كمسة العحاب".71يقل: )حقت( لجػاز الػجييغ. في اآلية (. قاؿ: "حق"، كلع 2/1076
 (.لع يقل: )أفأنت تشقحه مغ الشار كمسة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التأنيث كالتحكيخ.
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َتجخي ِمغ  َخٌؼ ِمغ فػِقيا ُغَخٌؼ َمبشيةٌ " لكِغ الحيَغ اتَقػا ربَّيع ليع غُ  20سػرة الدمخ  39
 ُيخِمُف هللُا السيعاَد " ال تحِتيا األنياُر وعَج هللا

: يبجك أف السعشى أف الحؼ اتقى ربو لو لع يقل: )لكغَّ الحيغ اتقػا(. ليع غخؼ مغ فػقيا غخؼ 
ىحه الغخؼ التي مغ فػقيا غخؼ. كربسا ال يكػف السعشى ىشا أف الستقيغ درجات كىحه الغخؼ 

مشػعيغ مغ الغخؼ. ى قج يكػف صحيًحا في ذاتو. مبشية: كصف لدرجات، كإف كاف ىحا السعش
كعَج: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. لع يقل: )ال غخؼ مبشية. : ليع غخؼ مبشية مغ فػقيا التقجيخ

: ىكحا ال يخمف هللا السيعاد يخمف هللا الػعج(، بل عجؿ عشو إلى مخادفو كراعى الفاصمة القخآنية.
البذخ فاألصل بالشدبة ليع أف بإشبلؽ بالشدبة إلى هللا، ألف هللا عالع بسا كاف كما سيكػف. أما 

ال يخمفػا الػعج، كلكغ قج َيِعجكف، كال يعقجكف، أؼ يمجؤكف إلى الػعج بجؿ العقج، لعميع 
سيسا كأنيع ال يعمسػف غيب السدتقبل. فكأف  يزصخكف إلى عجـ الػفاء بالػعج لدبب مذخكع، ال

سيسا في  حب لو الػفاء كال: قج أفي كقج ال أفي. كيدتاف عشجما يعج كأنسا يخيج أف يقػؿاإلند
التبخعات. أما في السعاكضات فإنو إذا لجأ إلى الػعج بجؿ العقج، فيػ احتياط مشو بأنو قج ال 

 (.ألة الذائكة في مػضع آخخ. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنياريفي. كتفريل ىحه السد
 

يشابيَع في األرِض ثع ُيخخُج  " ألع تَخ أفَّ هللَا أندَؿ ِمَغ الدساِء ماًء فدمكوُ  21سػرة الدمخ  39
ي ذلَظ لِحْكخى ألولي األلباِب بِو زرًعا مختمًفا ألػاُنُو ثع َيييُج فتخاُه ُمْرفخِّا ثع َيجعُمو ُحصاًما إفَّ ف

" 
يجػز أف يكػف إندالو إياه بسعشى:  يخكػ أف كل ماء في األرض أصمو مغ الدساء. كقج 

كاألمخ  كقج يخاد بو ماء السصخ، (،2/1076خْمقو لو، كتكػيشو بأمخه )معاني القخآف لمشحاس 
 متخكؾ ألىل االختراص. 

: ىحه اآلية تذيخ إلى دكرة السياه في الصبيعة مغ الدساء إلى يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
مغ حفخ  العيػف كاألنيار يشفجخ مغ باشغ األرض قادًمااألرض. ككانت الفكخة الدائجة أف ماء 
 (.686كآبار في ؾيعاف البحار )السشتخب ص 
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اآلية في الساء كالدرع كيف يخخج ثع يرفخُّ ثع يريخ حصاًما. لعل السقرػد مغ ذلظ تحكيخ 
سمظ الخيط في اإلبخة : أدخمو، جعمو. ثع يقػكف ثع يسػتػف. سمكو يشابيعالشاس كيف يحيػف 

و كأصشافو كأشكالو كألػانو. يييج: يييجو، مغ ىاج : أجشاسو كأنػاعمكو فييا: أدخمو. ألػانوكأس
يابًدا. كقج يكػف مغ ىاج الدرُع: صار يابًدا. حصاًما: كديًخا. أصل  : جعموالدرَع يييجو

(، أك الَحصع: تكديخ الذيء كتفتيتو. يشابيَع: مفعػؿ بو ثاف، بتزسيغ "سمكو" معشى: )جعمو
(. أكلي 23/168السشبع ال بسعشى الساء الشابع )الججكؿ  عمى الطخؼية إذا كاف بسعشى مشرػب
لع يقل: )إف في ىحا لحكخػ(. لع يقل: )ألع  : أكلي العقػؿ، كقج تكخرت في ىحه الدػرة.األلباب

 تخ أف هللا ُيشدؿ ... ؼيدمكو يشابيع(.
 (.لع يقل: )ثع يييجولع يقل: )ثع أخخج بو زرًعا(. لع يقل: )مختمفة ألػانو(.  

 
ـِ فيػ عمى نػٍر ِمغ ربِِّو فػيٌل لمقاسيِة  22سػرة الدمخ  39 " أفَسغ شخَح هللُا صجَرُه لئلسبل

 هللِا أولئَظ في ضبلٍؿ مبيٍغ " قمػُبيع ِمغ ذكخِ 
: كسغ لع يذخح، كالكبلـ بعجه عغ قدػة القمب يجؿ عمى في اآلية الخبخ مححكؼ تقجيخه 

كىشا الخبخ مححكؼ كالجػاب )جػاب االستفياـ( مححكؼ، تقجيخه: ال. قاؿ شاه. السححكؼ بسع
ىتجػ كسغ شبع عمى قمبو فمع ييتِج؟ )معاني القخآف : أفسغ شخح هللا صجره فاالشحاس: السعشى

 :: فاعل مخفػع السع الفاعل. قمػبيع: قمػب، أك كسغ قدا قمبو فمع ييتج(2/1077لمشحاس 
عجـ ذكخ هللا. كقج يكػف  : مغ" لعل السقرػدسية قمػبيع مغ ذكخ هللا"القاسية". تأمل قػلو: "القا

إذا تميت عمييع آياتو قدػا. " أؼ ؿ الشحاس: معشى "ِمغ: الخالية قمػبيع مغ ذكخ هللا. قاالتقجيخ
. (2/1077أك "ِمغ" بسعشى: "عغ": قدت قمػبيع كجفت عغ ذكخ هللا )معاني القخآف لمشحاس 

ك حياؿ ذكخ هللا. كالسعشى : القاسية قمػبيع أماـ ذكخ هللا، أالشحاسالسعشى األكؿ الحؼ ذكخه 
 لع يقل: )ىؤالء في ضبلؿ مبيغ(.: الُسعخضة قمػبيع عغ ذكخ هللا. الثاني
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َؿ أحدَغ الحجيِث كتاًبا متذابًيا مثانَي تقذعخُّ مشُو جمػُد الحيَغ  23سػرة الدمخ  39 " هللُا ندَّ
جمػُدىع وقمػُبيع إلى ذكِخ هللِا ذلَظ ُىَجى هللِا َييجي بِو َمغ يذاُء وَمغ يخَذػَف ربَّيع ثع َتميُغ 

 ِمِل هللُا فسا لُو ِمغ ىاٍد " ُيْز 
أحدغ الحجيث: القخآف، ألنو كبلـ هللا، كالكبلـ يدسى حجيثػًا، كسا سسي كبلـ رسػؿ هللا  

: يذبو محكع. متذابًياو فريح معجد كامل صمى هللا عميو كسمع حجيثػًا. كىػ أحدغ الحجيث ألن
: يحكخ ؼيو الحبلؿ كالحخاـ، كالجشة كالشار، كالعجؿ بعًزا في الكساؿ كالجساؿ. مثاني بعزو

: ؼيو القرز كالثػاب كالعقاب. كقيل: السثاني: ما تثشى لى ذلظ. كقيل: السثانيكالطمع، كما إ
(. تقذعّخ: 2/1078آية، تثشى في الربلة )معاني القخآف لمشحاس  100قل مغ كل سػرة فييا أ
: كىػ أف يمحق الجدع قذعخيخة، رعجة نافزة لمجدع، مغ تحكخ شيء مييب أك مغ االقذعخار

تميغ كتفيء  :ميغ جمػدىع كقمػبيع إلى ذكخ هللا: تميغ إلىىجػمو، كيكػف ذلظ في الفخح كالتخح. ت
ثع تميغ مغ  غ الخػؼ: تقذعّخ مغ الػعيج ثع تميغ مغ الػعج. تقذعّخ مإلى. تقذعّخ ثع تميغ

: يزممو. يفيع مغ اآلية أف ال ىادؼ إال هللا. فسغ أراد اليجاية فميمتسديا عشج هللا الخجاء. يزمل
 ! لع يقل: )ىحا ىجػ هللا(.مخة ثانية فقط. كمغ التسذ اليجاية عشج غيخه فقج ضلّ 

 
لسيَغ ذوُقػا ما لمطا" أفَسغ يتَّقي بػجيِو ُسػَء العحاِب يػـَ الؿيامِة وقيَل  24سػرة الدمخ  39

 كشتع تكِدبػَف "
: يمقى في الشار لشار تبجأ بػجيو إذا دخميا. كقيل: يتقي الشار، كايتقي بػجيو سػء العحاب 

غ: خبخىا (. أفسَ 2/1078يقجر أف يتقي الشار إال بػجيو )معاني القخآف لمشحاس  مغمػاًل فبل
( يجؿ أيًزا عمى السححكؼ )الكافخيغ تقي، كالكبلـ بعجه عغ الطالسيغ: كسغ ال يمححكؼ تقجيخه

: ال. الحع في الدػرة شاه. كىشا الخبخ مححكؼ كالجػاب )جػاب االستفياـ( مححكؼ، تقجيخهبسع
لع يقل:  كقيل لمطالع ُذْؽ ما كشت تكِدب(.: "أفسغ" مع ححؼ الخبخ كالجػاب. لع يقل: )تكخار

 يتقػف كسغ ال يتقػف ككسغ : أفسغكقيل: معصػؼ عمى مححكؼ مقجر. التقجيخ )كقيل ليع(.
: مغ تكدبػف ذكقػا: ذكقػا العحاب. ذكقػا جداء ما كشتع تكدبػف. يطمسػف كيقاؿ ليع ذكقػا. 

 أعساؿ سيئة.
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 غ حيُث ال َيذُعخوَف "" كحََّب الحيَغ ِمغ َقبِميع فأتاىُع العحاُب مِ  25سػرة الدمخ 39

" كإف يعػد عمى مححكؼ، كال يعػد عمى "الطالسيغ : قبل مذخكي مكة. فالزسيخقبميع 
: مغ السيغ كصف ليع. مغ حيث ال يذعخكف كاف مذخكػ مكة ضالسيغ، أؼ مذخكيغ. فكأف الط

: مغ حيث ال يحتدبػف، مغ ة، قالو يحيى. كربسا يكػف السعشىمأمشيع، قالو الدّجؼ. أك فجأ
تييع، كال مغ أيغ سيأتييع، كال حيث ال يدتذعخكف. أؼ لع يكػنػا يدتذعخكف أف العحاب سيأ

: ىشا عحاب العخبي، كتحخر مغ ألفتيا. العحابكيف. كالعبارة فييا غخابة، إذا فكخ فييا السدمع 
 (.سيتزح مغ اآلية التالية. لع يقل: )كحب الحيغ قبَميع الجنيا، كسا

 
خِة أكبُخ لػ كاُنػا خ" فأذاقيُع هللُا الِخدَي في الحياِة الجنيا وَلعحاُب اآل 26سػرة الدمخ  39

 يعمسػَف "
آلخخة جداًء كيقّخكف بو. : لػ كانػا يعمسػف أف في االخدؼ: الحؿ، اليػاف. لػ كانػا يعمسػف  
عحاب الخدؼ: سػرة  عحاب اآلخخة أكبخ.: فأذاقيع هللا عحاب الخدؼ في الحياة الجنيا كلَ التقجيخ
 .16، كسػرة ُفّرمْت 98يػنذ 

 
خوَف "" ولقج ضخْبشا لمشاِس في ىحا القخآِف ِمغ  27سػرة الدمخ  39  كلِّ َمثٍل لعمَّيع يتحكَّ

: أمثاؿ القخآف. كقج يستج إلى ما ىػ أكثخ مغ ذلظ، مثل الحجج كالبخاىيغ السقرػد 
يتحّكخكف: تابع في سيأتي ذكخ َمثل مغ ىحه األمثاؿ.  29كأخبار األمع كالجشة كالشار. كفي اآلية 

 آلية التالية. لعّميع: لعّل لمتخجي.ا
 

 ٍج لعمَّيع يتقػَف "غيَخ ذي ِعػَ  " قخآًنا عخبًيا 28سػرة الدمخ  39
: لعميع يتقػف  غيخ ذؼ ِعَػج: مدتؿيع. "، أك حاؿ )جامجة(."يتحكخكف  :: مفعػؿ بو لػقخآًنا 

 لعميع يؤمشػف.
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متذاكدػَف ورجبًل َسَمًسا لخجٍل ىل " ضخَب هللُا َمثبًل رجبًل ؼيِو شخكاُء  29سػرة الدمخ  39
 ع ال َيعمسػَف "يدتػياِف َمثبًل الحسُج هلِل بل أكثُخى

غيخ مذتخؾ ال عبج مذتخؾ يسمكو أكثخ مغ سيج كعبج رجل مذتخؾ كرجل غيخ مذتخؾ ) 
(، األكؿ يتشازع ؼيو الذخكاء، كالثاني ال سبيل ؼيو إلى التشازع. فكحلظ الذخؾ يسمكو إال سيج كاحج

يأمخه بأمخ ػحيج. فسغ يعبج آلية شتى ال يجرؼ مغ يصيع مشيع، فيحا يأمخه بأمخ كىحا كالت
ؼيو. الحع  خالًرا ال شخكة: عػف، متذاحشػف، متذاجخكف. َسمًسا: متشاز مختمف. متذاكدػف 

: عمى ديغ سمع لمتحكيخ باإلسبلـ )التػحيج(. الحسج  : شخكاء لمتحكيخ بالذخؾ،السختارة كمساتال
يخه: ال يدتػياف. لع : جػاب االستفياـ مححكؼ تقجك ديغ التػحيج. ىل يدتػياف مثبلً اإلسبلـ، أ

: عجـ استػاء الحالتيغ، يقل: )ىل يدتػياف(. بل: قج تكػف بسعشى: لكغ. بل أكثخىع ال يعمسػف 
تفديخ ابغ عاشػر شيسا، كلسا أصّخكا عمى اإلشخاؾ )كلػ عمسػا الختاركا ألنفديع الحدشى م

23/403.) 
 

 " إنََّظ ميٌِّت وإنَّيع ميِّتػَف " 30سػرة الدمخ 39
بقخاءة : مات. ىحه اآلية كاضحة، لكغ ال يفيع السقرج مشيا إال مّيت: ستسػت. مْيت 

قاؿ أبػ  (.إنكع ميتػف كإنيع ميتػف(. لع يقل: )إنكع جسيًعا ميتػف : )اآلية التي بعجىا. لع يقل
بكخ رضي هللا عشو: مغ كاف يعبج محسًجا فإّف محسًجا قج مات، كمغ كاف يعبج هللا فإّف هللا حي 

 ال يسػت. بعس الرحابة أنكخكا كفاة الشبي صمى هللا عميو كسمع عشجما تػفي!
 

 لؿيامِة عشَج ربِّكع َتخترسػَف "" ثع إنَّكع يػـَ ا 31سػرة الدمخ 39
 :ليحكع بيشكع كيفرل. أك تتشازعػف  قزيتكع إلى هللا: تخفعػف تخترسػف  

 في الجماء، قالو عكخمة. -
 في السجايشات، قالو الخبيع بغ أنذ. -
 في اإليساف كالكفخ، قالو ابغ زيج. -
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، كالزعيُف السدتكبَخ، قالو  - ابغ يشازع الرادُؽ الكاذَب، كالسطمػـُ الطالَع، كالسيتجؼ الزاؿَّ
 (.3/469عباس )تفديخ الساكردؼ 

 كضاىخ اآلية كالتي قبميا مجخد كصف ال تفزيل ؼيو لفخيق عمى آخخ، كباشغ السعشى ؼيو 
 (.كع تخترسػف عشج ربكع يـػ الؿيامةثع إنتيجيج لمسذخكيغ بالعحاب. لع يقل: )

***  
 

 الجدء الخابع كالعذخكف  
يَذ في جيشَع أل " فَسغ أضمُع مسَّغ كَحَب عمى هللِا وكحَّب بالرجِؽ إذ جاءهُ  32سػرة الدمخ  39

 َمثًػى لمكافخيَغ "
: بشدبة الذخيظ لو كالػلج.  كَحب عمى هللا ؼيو تيّكع. مكاف إقامة، مأكػ.: مقاـ، مثػػ  

ب االستفياـ الثاني : ال أحج أضمع مشو. كجػاأك الخسػؿ. جػاب االستفياـ األكؿالرجؽ: القخآف، 
لع يقل: )أليذ في جيشع مثًػػ ليع(.  (.مححكؼ تقجيخه: بمى. لع يقل: )ككحَّب بالرجؽ لسا جاءه

: األكلى مخففة، كاألخخػ ف كالكافخكف ىشا بسعشى كاحج. كحب(. الطالسػ لع يقل: )مثػػ لمطالسيغ
 مذجدة. 

 
 َؽ بِو أولئَظ ىُع الستَّقػَف "" والحي جاَء بالرجِؽ وَصجَّ  33سػرة الدمخ  39

ؽ بو: التقجيخ: كالحؼ صجَّؽ لشبي. ك : الحؼ جاء بالقخآف، كىػ االحؼ جاء بالرجؽ  صجَّ
: كالحيغ جاؤكا بالرجؽ كصجقػا بو. الحيغ جاؤكا ا بو، كىع أتباع دمحم. كفي قخاءة: الحيغ صجقػ بو

: األنبياء. أكلئظ ىع الستقػف: ىع الشبي كأتباعو. لع يقل: )ىسا ءةبالرجؽ عمى ىحه القخا
كفي  ،"الدابقة قاؿ: "ككحب بالرجؽ الحؼ". في اآلية" :(. كؼيو حسل الجسع عمى معشىالستؿياف

ىحه اآلية: "كصجَّؽ بو" )أؼ صجَّؽ بالرجؽ(. لع يقل: )أكلئظ ىع الرادقػف(، أك: )أكلئظ ىع 
قػا بو أكلئظ ىع الستقػف كالحؼ جاء بالرجؽ كالالسؤمشػف(، أك ) لع يقل: )ىؤالء ىع (. حيغ صجَّ

 الستقػف(.
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 ربِّيع ذلَظ جداُء السحدشيَغ " " ليع ما يذاءوَف عشجَ  34سػرة الدمخ 39
ما يذاءكف: مغ نعيع. لع يقل: )كذلظ جداء السحدشيغ(. لع يقل: )ذلظ جداء الستقيغ( أك  

 (. )جداء السؤمشيغ
 

ىع بأحدِغ الحي كاُنػا " ليكفَِّخ هللُا عشيع أسػأ الحي عِسمػا وَيْجدَييع أجخَ  35سػرة الدمخ  39
 يعسمػَف "

 الـ العاؾبة. يكفخ: مزارع مشرػب بأف السزسخة بعج البلـ.البلـ حخؼ جّخ  ليكّفخ:
(. الحؼ كانػا يعسمػف: كَيجدؼ باألحدغ. أسػأ الحؼ عسمػا: أسػأ الحؼ عسمػه )الذخؾُيكفِّخ األسػأ 

دؼ األحدغ بأضعافو. ليكفخ األسػأ: ىل أف هللا يسحػ األسػأ، كَيج الحؼ كانػا يعسمػنو. يبلحع
أـ أف تكفيخ األسػأ يقتزي بالزخكرة تكفيخ الديئ؟ الجػاب ىػ  ،يئيعشي أنو ال يكفخ الد

لحؼ كانػا يعسمػف بأضعاؼ. : بأحدغ مغ االثاني. بأحدغ الحؼ كانػا يعسمػف: لعل التقجيخ
 : يعسمػنو. يعسمػف 
ليكفخ ؼ عسمػا كيجدييع أحدغ الحؼ عسمػا(. لع يقل: )ليكفخ هللا عشيع أسػأ الحلع يقل: ) 

 (.الحؼ كانػا يعسمػف  عشيع أسػأ هللا
 

فػنَظ بالحيَغ ِمغ دونِو وَمْغ  36سػرة الدمخ  39 ُيزمِل هللُا فسا " أليَذ هللُا بكاٍؼ عبَجُه ويخػِّ
 لُو ِمغ ىاٍد "

عبجه: نبيو محسًجا. كفي قخاءة: عباده، أؼ: أنبياءه. قاؿ الشحاس: كالتػحيج )اإلفخاد(  
عبجه: الشبي أك األنبياء، كىحا  (.2/1080حاس أحدغ لقػلو: "كيخّػفػنظ" )معاني القخآف لمش

ـ، كانػا : األصشاالحيغ مغ دكنو أندب لمدياؽ، كال يتشافى ىحا مع معشى العبج عمى العسػـ.
: تفعل بظ كحا ككحا. أك يخػفػنو بأنفديع بالػعيج كالتيجيج. كىحا تصسيغ لخسػؿ هللا يخػفػنو بيا

: هللا الستفياـ مححكؼ مقجر: بمى. كمغ يزمل هللا. جػاب ابأف هللا يحسيو مغ كل سػء أك شخّ 
: هللا فسا لو مغ ىاد(. كمغ يزمل خققة ألنيا جاءت بعج كدخ. لع يقل: )كمغ يزممو هللاالميا م

 .23جاءت في آخخ اآلية 
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ـٍ " 37سػرة الدمخ  39  " وَمغ َييِج هللُا فسا لُو ِمغ ُمِزّل أليَذ هللُا بعديٍد ذي انتقا

ىاد، كمغ ييج هللا فسا لو كمغ يزمل هللا فسا لو مغ التقجيخ: كمغ َيْيِجِه. قػلو: " كَمغ َيْيِج: 
: الجسمة األكلى في نياية اآلية الدابقة، كالجسمة الثانية في أكؿ ىحه اآلية، أؼ كزعت مغ مزل"

 عديد: قػؼ. ذؼ انتقاـ: يشتقع مغ الزاليغ.العبارة عمى آيتيغ. 
 

َتيع َمغ خمَق الدسػاِت واألرَض ليقػُلغَّ هللُا ُقْل أفخأيُتع ما " ولئغ سأل 38سػرة الدمخ  39
تْجعػَف ِمغ دوِف هللِا إْف أرادنَي هللُا بُزخٍّ ىل ُىغَّ كاشفاُت ُضّخِِه أو أرادني بخحسٍة ىل ىغَّ 

  عميِو يتػكُل الستػكمػَف " ُمْسِدكاُت رحسِتِو ُقْل حدبَي هللاُ 
ا تجعػنيع. ما تجعػف مغ دكف : مما تجعػف: التقجيخ. الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد 

: ال، ال شاـ. كجػاب االستفياـ مححكؼ مقجر: فديقػلػف : ما تعبجكف مغ دكف هللا، األصهللا
 كاشفات، ىل ىغّ  هللا ىل ىغّ تكذف الزخ كال تسدظ الخحسة. أفخأيتع ما تجعػف مغ دكف 

(.  :: الجسمتاف في محل نرب مفعػؿ بو ثاف لػمسدكات "أرأيتع". لع يقل: )إف أرادكع هللا بزخٍّ
 (.: )عميو تػكمت(، أك: )عميو أتػكللع يقل: )أك أرادكع بخحسة(. لع يقل: )حدبكع هللا(. لع يقل

 حدبي هللا: هللا يكفيشي.
 

 كع إنَّي عامٌل فدػَؼ تعمسػَف "" يا قػـِ اعسمػا عمى مكانتِ  39سػرة الدمخ  39
: عمى مكانتي، أؼ عمى ديشي، عمى ما أنا ديشكع. إني عامل اعسمػا عمى مكانتكع: عمى 

عميو مغ اليجػ. كلعل السكانة بسعشى السشدلة، أؼ اعسمػا عمى ما ؼيو مكانتكع، اعسمػا بالقخآف 
(. ، تقجيخه: )إني عامل عمى مكانتيعميو ما قبمو تختفع مكانتكع بيغ الشاس. ؼيو مححكؼ دؿ

 التالية." سيأتي في اآلية "تعمسػف  :مفعػؿ
 

 ِو وَيِحلُّ عميِو عحاٌب مؿيٌع "" َمغ يأتيِو عحاٌب ُيخدي 40سػرة الدمخ 39
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: تيو مشا عحاب كمغ ال يأتيو. مؿيع( مغ يأىشاؾ مححكؼ تقجيخه: فدػؼ تعمسػف )اآلية الدابقة
عحاب يخديو: في الجنيا. عحاب مؿيع: في اآلخخة،  : يشدؿ عميو، يريبو.لج، دائع. يحّل عميوخا

 عحاب مدتسخ.
 

" إنَّا أندلشا عميَظ الكتاَب لمشاِس بالحقِّ فَسغ اىتجى فمشفِدِو وَمْغ ضلَّ  41سػرة الدمخ  39
 عمييا وما أنَت عمييع بػكيٍل " فإنَّسا َيِزلُّ 

 ػد عميو.: فسغ اىتجػ فشفع ىجايتو يعػد إليو، كمغ ضل فزخر ضبللتو يعأؼ 
 : فسغ اىتجػ فمشفدو نفع ىجايتو، كمغ ضل فعميو ضخر ضبللتو. أك 
جؼ لشفدو كمغ ضل فإنسا يزل عمييا" )يػنذ فسغ اىتجػ فإنسا ييتفي مػضع آخخ: " 

108 .) 
لببلغ عميظ : لدت مػكبًل عمييع مشا لتحسميع عمى اإليساف حسبًل. اكما أنت عمييع بػكيل 

 (. ػكيل عمييعا أنت بكمكاليجاية مشا. لع يقل: )
 

" هللُا َيتػفى األنفَذ حيَغ مػِتيا والتي لع تُسْت في مشاِميا ؼيسدُظ التي  42سػرة الدمخ  39
 ذلَظ آلياٍت لقػـٍ يتفكَّخوَف " قزى عمييا السػَت وُيخسُل األخخى إلى أجٍل مدسِّى إفَّ في 

: كيتػفى األنفذ التي خالتقجي: يدتػفي آجاليا. كالتي لع تست في مشاميا: يتػفى األنفذ 
شاميا. لػ اقترخت اآلية عمى قػلو: "هللا يتػفى األنفذ حيغ مػتيا" كلع يكغ بعجىا لع تست في م

: يتػفى األنفذ حيغ كفاتيا. كاف القػؿ عجيًبا، ألنو كأنو قاؿ" لقػلو: "كالتي لع تست في مشاميا
كثيخ مغ التأمل. ا كرائًعا كمجعاة لملكغ بإضافة الجدء اآلخخ مغ الكبلـ يربح الكبلـ معجدً 

فقط، " ليذ السقرػد أف يتفكخكا في السعاني كقػلو آخخ اآلية: "إف في ذلظ آليات لقـػ يتفكخكف 
: أجل السػت. سسى بل في الرياغة أيًزا. ؼيسدظ: ؼيؿبس. كيخسل: كيتخؾ. أجل مدسى

ػفى األنفذ حيغ مػتيا كحيغ يت) لع يقل: العمساء السػت بالػفاة الكبخػ، كالشـػ بالػفاة الرغخػ.
(. كالعبارة ال تخمػ مغ غخابة، السيسا كأف الػفاة كالسػت بسعشى كاحج. ككأف ىيشا فخًقا نػميا

 بيشيسا، بسعشى أف ىشاؾ كفاة مػت، ككفاة مشاـ. ككفاة السشاـ ليدت كفاة مػت.
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َيسِمكػَف شيًئا وال  ال " أـ اتخحوا مغ دوف هللا شفعاَء قل أَوَلْػ كاُنػا 43سػرة الدمخ  39

 َيعقمػَف "
شاًما، أك مغ األصشاـ. ال : أصلعل التقجيخ: كال يعقمػف شيًئا. شفعاءأـ: بل أك ىل.  
 : ال يترخفػف. يسمكػف 

 
 واألرِض ثع إليِو ُتخجعػَف "   " ُقْل هلِل الذفاعُة جسيًعا لُو ُمْمُظ الدسػاتِ  44سػرة الدمخ 39

الدسػات بالجسع،  اـ أبًجا. ككحلظ الُسمظ.كليذ شيء مشيا لؤلصشأؼ الذفاعة  كميا،  
: اعبجكا هللا كال ثع تخجعػف إليو(. السعشىُتخجعػف: لمحداب كالجداء. لع يقل: ) كاألرض بالسفخد.
 تعبجكا األصشاـ.

 
وإذا ُذِكَخ " وإذا ُذِكَخ هللُا وحَجُه اشسأزَّْت قمػُب الحيغ ال يؤمشػَف باآلخخِة  45سػرة الدمخ  39

 ذا ىع َيدتبذخوَف "الحيَغ ِمغ دوِنِو إ
: األصشاـ. اشسأزت: نفخت، انؿبزت، أِنفت. كحجه: أؼ دكف األصشاـ. الحيغ مغ دكنو 

معاني القخآف كؼ أنيع كانػا إذا سسعػا مغ يقػؿ: ال إلو إال هللا، نفخكا كقالػا: لع ُتحكخ آليتشا! )ر 
: الُبذخػ أك كر. كقخيب مشو: الفخح، الدخ مغ البذخ(. يدتبذخكف: يفخحػف، 2/1082لمشحاس 

 فعمػف ذلظ ألنيع مذخكػف غيخ مػحجيغ.يالِبذارة : أكؿ خبخ ساّر. لع يقل: )اشسأزت قمػبيع(. 
 

" ُقِل الميعَّ فاشَخ الدسػاِت واألرِض عالَع الغيِب والذيادِة أنَت تحكُع بيَغ  46سػرة الدمخ 39
 مفػَف " ػا ؼيو َيختعباِدَؾ في ما كانُ 

ػض مغ )يا( الميع( مشادػ مفخد عمع مبشّي عمى الزّع في محّل نرب، كالسيع السذّجدة عِ )
 .مزاؼفي حكع مشادػ الجبللة مشرػب ألنو  السع صفة)فاشخ(  .الشجاء السححكفة
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 :ع: تفرل، تقزي. كلعل السقرػد ىشاتحكُ  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. : خالق.فاشخ
(. السقرػد آلخخة ففي اآلية التالية. لع يقل: )في ما يختمفػف ؼيوالحكع في الجنيا. كأما ا

 االختبلؼ في العقائج، االختبلؼ بيغ اإليساف كالكفخ.
 

" ولػ أفَّ لمحيَغ َضمسػا ما في األرِض جسيًعا وِمْثَمُو معُو الفتَجوا بِو ِمغ  47سػرة الدمخ  39
 هللِا ما لع يكػُنػا َيحتدبػَف "ُسػِء العحاِب يػـَ الؿيامِة وبجا ليع ِمَغ 

لمكافخيغ. كفي مػضع : يحتدبػنو مغ العحاب. كىحه غاية الػعيج ضمسػا: كفخكا. يحتدبػف  
(. كىحه غاية الػعج 17خَّة أعيغ" )الدججة فبل تعمع نفٌذ ما أخفي ليع ِمغ قُ قابل: "آخخ بالس

 لمسؤمشيغ. 
 

 بِيع ما كاُنػا بِو َيدتيدئػَف "" وبجا ليع سيئاُت ما كَدبػا وحاَؽ  48سػرة الدمخ  39
قج كردت ىحه العبارة ثبلث مخات )مخة : مغ أعساؿ، سيئات أعساليع. ك سيئات ماكدبػا 
كانػا  : أحاط. ما كانػا بو يدتيدئػف: العحاب.(. حاؽ50كمختيغ في اآلية 48ية في اآل

التحكيخ كالتأنيث في القخآف  لع يقل: )كبجت ليع سيئات ما كدبػا(. يدتيدئػف بو في الجنيا.
 (. لع يقل: )ما كانػا يدتيدئػف بو بحاجة إلى دراسة.

 
لشاُه نعسًة مشَّا قاَؿ إنَّسا أوتيتُو " فإذا مذَّ اإلنداَف ُضخّّ  49سػرة الدمخ  39 دعانا ثعَّ إذا خػَّ

 عمسػَف "عمى عمٍع بل ىي فتشٌة ولكغَّ أكثَخىع ال يَ 
جأ إليشا بالجعاء، عبجنا. لع يقل: )أكتيتيا(. ربسا : التضخ: ضخر. نعسة: نفع. دعانا 

الستاجخ، أؼ : بػجػه السكاسب ك تكػف: "ما" بسعشى: )الحؼ(، أؼ إف ما أكتيتو ىػ عمى عمع
: أنيا فتشة. ال يسيدكف بيغ أكتيتو بجيجؼ كعمسي كخبختي. فتشة: اختبار، امتحاف. ال يعمسػف 

 لع يقل: )كلكشيع ال يعمسػف(. الشعسة كاالبتبلء.
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ليذ معشى ذلظ أف ندتغشي عغ العمع بالتجارة ككجػه الكدب، بل السعشى أف يعتقج  
عمى الخغع مغ عمسو كعسمو كسعيو. فيشاؾ مغ يؤتى السدمع أف ما أكتيو إنسا ىػ بفزل هللا، 

العمع كال يخزؽ. كيتختب عمى مغ أكتي الخزؽ أف يشفق مشو عمى الفقخاء كالزعفاء، كال يقػؿ لػ 
  !غ مشع هللا؟تعمَّسػا كعسمػا لخزقيع هللا، ككيف أعصي مَ 

 
 كاُنػا يكِدبػَف "أغَشى عشيع ما " قج قاَليا الحيَغ ِمغ َقبِميع فسا  50سػرة الدمخ39

: مغ (. مغ قبميع: مغ الكفار. يكدبػف ه السقػلة )إنسا أكتيتو عمى عمع: قاؿ ىحقاليا 
 .إلثعا
 

ما  " فأصاَبيع سيئاُت ما كَدُبػا والحيغ َضمسػا ِمغ ىؤالِء سُيريُبيع سيئاتُ  51سػرة الدمخ 39
 كَدُبػا وما ىع بسعِجديَغ " 

  )ستريبيع سيئات(. لع يقل: )فأصابتيع سيئات(. لع يقل:
غ يفمت مشيع أحج. كىؤالء سيريبيع سيئات ما كدبػا. كل ،يع سيئات ما كدبػاتأؼ أكلئظ أصاب
السذخكيغ : مغ ىؤالء ىؤالء : كفخكا. مغمغ العسل، سيئات أعساليع. ضمسػا :سيئات ما كدبػا

مغ  اليخب: لشا، أؼ ال يعجدكنشا، أؼ نحغ قادركف عمييع، ال يدتصيعػف في مكة. بسعجديغ
 . العقاب

 
في ذلَظ آلياٍت  " أَولْع َيعمسػا أفَّ هللَا َيْبُدُط الخزَؽ لَسغ يذاُء وَيقِجُر إفَّ  52سػرة الدمخ  39

 لقػـٍ يؤمشػَف "
: يبدط قجر: يزيق. أؼ: يبدط لو تارة كيزيق تارة، أك: يػسع. يآيات: عبلمات. يبدط 

أؼ لغ يشتفع بيا إال مغ آمغ أكاًل. فالخصػة  :قجر لسغ يذاء. آليات لقـػ يؤمشػف لسغ يذاء كي
 األكلى ىي اإليساف باهلل، كالخصػة الثانية األخح عغ هللا، كاالنتفاع بآياتو.

، كالخـك 30، كاإلسخاء 26يبدط الخزؽ لسغ يذاء كيقجر" كردت في سػرة الخعج : "كىحه العبارة 
ط الخزؽ لسغ يبد: "82رز . ككردت في سػرة الق12ذػرػ ، كال52، كالدمخ 36، كسبأ 37
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لخزؽ لسغ يذاء مغ عباده يبدط ا: "39كسبأ  62يذاء مغ عباده كيقجر"، كفي سػرة العشكبػت 
 ".كيقجر لو

 
" قْل يا عبادَي الحيَغ أسخُفػا عمى أنفِديع ال َتقشصػا ِمغ رحسِة هللِا إفَّ  53سػرة الدمخ  39

 الخحيُع "ًعا إنَُّو ىػ الغفػُر هللَا َيغِفُخ الحنػَب جسي
: ال قل قػؿ هللا. أسخفػا عمى أنفديع: بالسعاصي. ال تقشصػا :قل: يا دمحم. السقرػد 

تيأسػا. ىحه دعػة لمتػبة مغ السعاصي ميسا كثخت. فقج يترػر السدخفػف فييا أف تػبتيع ال 
ف آية أكسع مشيا. كقاؿ بعس : ما في القخآة معاصييع. قاؿ عمي رضي هللا عشوتقبل، لكثخ 

ي هللا : إف الفؿيو كل الفؿيو الحؼ ال يؤيذ الشاس مغ رحسة هللا، كال يحّخضيع عمى معاصفالدم
ت مغ الستكمع إلى ": ؼيو التفا(. قػلو: "ال تقشصػا مغ رحسة هللا1/297)تفديخ آيات أشكمت 

: لع يقل (.ػب جسيًعا إني أنا الغفػر الخحيعال تقشصػا مغ رحستي إني أغفخ الحنالغائب، لع يقل: )
 )إف هللا ىػ الغفػر الخحيع(. الغفػر: يغفخ الحنػب غفخاًنا كثيًخا. الخحيع: كثيًخا بعباده.

 
 " وأنيُبػا إلى ربِّكع وأسِمسػا لُو ِمغ َقْبِل أْف يأتَيكع العحاُب ثعَّ ال ُتشرخوَف " 54سػرة الدمخ 39

 يأتيكع(.لع يقل: )قبل أف : تشرخكف مشو، تسشعػف مشو. أنيبػا: ارجعػا. تشرخكف  
  

حاُب بغتًة " واتَِّبُعػا أحدَغ ما ُأندؿ إليكع ِمغ ربِّكع ِمغ َقْبِل أْف يأتَيكع الع 55سػرة الدمخ  39
 وأنُتع ال َتذعخوَف "

األكامخ درجات، كالسدمع ليذ مأمػًرا بالَحَدغ فقط، بل ىػ مأمػر باألحدغ، حدب  
: اف كآخخ عغ الكفخ، ؼيكػف السقرػديسقجرتو. كقج يكػف السعشى أف في القخآف حجيًثا عغ اإل

: ليذ السعشى أنكع ال تذعخكف بألع العحاب، بل اف، كال تتبعػا الكفخ. ال تذعخكف اتبعػا اإليس
 السعشى أف العحاب يأتيكع عمى حيغ غخَّة، كأنتع الىػف غافمػف. 
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شُت في َجْشِب هللاِ  56سػرة الدمخ  39  وإْف كشُت لِسَغ " أف تقػؿ نفٌذ يا َحْدَختا عمى ما فخَّ
 الداخخيَغ "

: يا حدختي، كاأللف بجؿ الياء يا حدختا الحدخة: الشجـ. أْف تقػَؿ نفٌذ: لئبل تقػَؿ نفٌذ. 
يا أيتيا  :""يا حدختا :قيل: معشى قػلوقاؿ البغػؼ: "يا حدختا: كػف مّج الرػت بيا أكضح. لي

نجاء الحدخة كالػيل، أؼ ىحا كقتظ معشى "قاؿ سيبػيو: ". كقاؿ ابغ عصية: الحدخة ىحا كقتظ
 .(30راجع: يا حدخة عمى العباد )يذ   "كزمانظ فاحزخؼ 

خُت. في جشب هللا: في حق هللا. كإْف: مخففة مغ الثقيمة: كإني. الداخخيغ : اليازئيغ فخَّشُت: قرَّ
 بالعحاب. في ىحه اآلية كاآليتيغ بعجىا ثبلث صػر مغ الشجـ كالحدخة. 

 :في جشب هللا 
 ي مجانبة أمخ هللا.ف -
 في ذات هللا. -
 (.في الجانب السؤدؼ إلى رضا هللا )الجشب كالجانب بسعشى كاحج -
(، أؼ: بالقخب 36القخب مغ هللا. كمشو قػلو تعالى: "كالراحب بالجشب" )الشداء  في شمب -
 (.3/473ساكردؼ تفديخ ال)
 في حق هللا. -
 

 ممحق باآلية:
 فخشُت في جشب هللا أف تقػؿ نفٌذ يا حدختا عمى ما

 القخاءات:

 يا حدختا. )األلف بجؿ الياء: يا حدختي(. -
 يا حدختاه. )الياء ساكشة: ىاء الدكت(. -
 يا حدختي. -
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. يا حدختاؼ )حدختاف كليدت حدخة كاحجة(. -  يا حدختيَّ
 قاؿ األلػسي:

أف تكػف التثشية عمى ضاىخىا عمى تمظ « المػامح»ا في كتابو ز أبػ الفزل الخازؼ أيًز جػّ 
، كاعتبار التكثيخ أكلى لكثخة حدخاتيع يػـ كالسخاد حدخة فػت الجشة كحدخة دخػؿ الشارالمغة، 
  .الؿيامة

 )كانطخ تفديخ أبي حياف: فػت الجشة لجخػؿ الشار(.

مغ السعمـػ أف كل حدخة مغ قػؿ األلػسي: "كاعتبار التكثيخ أكلى" ال أكافقو عميو، ألف 
 الحدختيغ تعشي حدخات كثيخة!

 الحدختاف:

 حدخة فػات الجشة، كحدخة دخػؿ الشار.

 كبمغة عمع االقتراد )تكمفة الخيار، أك تكمفة الفخصة البجيمة(:

 ىسا تكمفتاف: 

 تكمفة فػات الجشة، كتكمفة دخػؿ الشار.

 
 لكشُت ِمَغ الستَّقيَغ "ىجاني  " أو تقػَؿ لػ أفَّ هللاَ  57سػرة الدمخ 39

ليذ السعشى أف الكافخ ىشا يزع السدؤكلية عمى هللا، فالدياؽ ال يداعج عمى ىحا  
( لكشت مغ السيتجيغلػ أف هللا ىجاه. لع يقل: ) في اآلخخة خ يتسشىالسعشى. بل السعشى أف الكاف

 (.أك )مغ السؤمشيغ
 



1792 

 

 كخًَّة فأكػَف ِمَغ السحدشيَغ " " أو تقػَؿ حيَغ تخى العحاَب لػ أفَّ لي  58سػرة الدمخ  39
: السؤمشيغ. الكافخ ال يرجؽ العحاب إال إذا رآه في كخَّة: رجعة )إلى الجنيا(. السحدشيغ 

 اآلخخة، كال يرجقو في الجنيا إذا أخبخه بو الشبي.
 

 استكبخَت وكشَت ِمَغ الكافخيَغ "آياِتي فكحَّْبَت بيا و " بمى قج جاءتَظ  59سػرة الدمخ  39
فكحبت بيا بمى إف هللا ىجاؾ كلكغ! التقجيخ: ) "، أؼبمى: جػاب: "لػ أف هللا ىجاني 

: )ككفخَت(. كلع كبخت عمييا ككشت مغ الكافخيغ بيا(. قاؿ: "ككشت مغ الكافخيغ"، كلع يقلكاست
كشَت: قج تكػف  (. اآلية أكثخ تفشًشا كتشػيًعا.لكافخيغلكاذبيغ كالسدتكبخيغ كا: ) فكشت مغ ايقل

 بسعشى: صخَت.
 

ةٌ  "" ويػـَ الؿيامِة َتخى الحيَغ كَحُبػا ع 60سػرة الدمخ  39  مى هللِا وجػُىيع ُمْدَػدَّ
ػد الػجػه. : تخاىع س". التقجيخجسمة: "كجػىيع مدػدة" في محل نرب حاؿ مغ "الحيغ 

لع يقل: )تخػ كجػه الحيغ : ىع السذخكػف الحيغ ندبػا  شخيًكا أك كلًجا. الحيغ كحبػا عمى هللا
 كحبػا عمى هللا مدػّدة(.

 
يُ  61سػرة الدمخ  39 ي هللُا الحيَغ اتقَػػا بَسفازِتيع ال َيَسدُّ ػُء وال ىع َيحدنػَف " " وُيَشجِّ  ُع الدُّ

فبل بالخيخ. قاؿ تعالى: " الذخ، كالطفخ ( مغمفازتيع: جشتيع. الفػز: الشجاة )الدبلمة 
عغ الشار كأْدِخَل الجشة فَسْغ ُزْحدح (. كقاؿ أيًزا: "188مغ العحاب" )آؿ عسخاف تحدبشَّيع بَسفازة 

(، كلعل 32-31" )الشبأ حجائَق كأعشاًبا لمستقيغ َمفاًزا (. كقاؿ: "إفّ 185فقج فاز" )آؿ عسخاف 
 ال يسديع الدػء: ال تسديع الشار.لف ألجل الفاصمة. : َمفازة، استبجلت بيا األأصل الكمسة

حرمػا عمى مشفعتيغ: مشفعة الشجاة مغ الشار، كمشفعة : عمى ما فاتيع مغ الجنيا. كال ىع يحدنػف 
 الجخػؿ في الجشة.

 (.يع الدػء كال الحدف دقل: )كال يحدنػف(. لع يقل: )ال يسلع ي
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 شيٍء وىػ عمى كلِّ شيٍء وكيٌل " " هللُا خالُق كلِّ  62سػرة الدمخ  39
: كىػ ككيل عمى كل شيء(. أؼككيل عمى كل شيء: قائع بتجبيخ كل شيء. لع يقل: ) 

 ربسا يكػف السقرػد: أف هللا سبحانو ىػ اليادؼ، كغيخه ال يدتصيع. ىػ الخالق كىػ السترخؼ.
 

هللِا أولئَظ ىُع  بآياِت " لُو مقاليُج الدسػاِت واألرِض والحيَغ كفُخوا  63سػرة الدمخ  39
 الخاسخوَف " 

الدسػات ِمقميج، أك ِمقبلد.  (. كاحجىا:مقاليج: خدائغ )الخيخات(. كقيل: مفاتيح )الخيخات 
(. يخاشبيع هللا بمغة 22في مػضع آخخ: "ىع األخدخكف" )ىػد بالجسع، كاألرض بالسفخد. 

لخاسخكف(. خدخكا مختيغ: مخة بجخػؿ لع يقل: )كالحيغ كفخكا ... ىع ا التجارة كالخبح كالخدارة.
 كالخدارة في كل مشيسا ىائمة! الشار، كمخة بفػات الجشة.

 
 ونِّي أعبُج أيُّيا الجاىمػَف " " ُقْل أفغيَخ هللِا تأمخ  64سػرة الدمخ  39

 :"تأمخكنِّي": فييا قخاءات 
 : بتذجيج الشػف السكدػرة.تأمخكنِّي"" -
 مكدػرة.: بشػف كاحجة تأمخكِني"" -
 : بشػف كاحجة مكدػرة مع فتح الياء.""تأمخكنيَ  -
، معجع القخاءات 57/ 24شػر ابغ عاحة كاألخخػ مكدػرة ): بشػنيغ األكلى مفتػ ""تأمخكنشي -
4/267.) 

لفعل إلى أصمو، " رجع ا" ألنو لسا ححفت "أف: )تأمخكني أف أعبج(. ارتفع "أعبجُ لع يقل 
 : (. قاؿ َشَخفة بغ العبج4/268كالشرب )معجع القخاءات كىػ الخفع. أعبُج: قخئت بالخفع 

 الػَغى      كأْف أشيَج المّحاِت ىل أنَت ُمْخِمجؼ لّداِجخؼ أحزخَ أال أيُّيحا ا          
 "، كبالخفع عمى ححفيا، ألنيا إذا ححفت ارتفع الفعل.أحزخ: بالشرب عمى إضسار "أفْ 

 (.يا الجاىمػف أعبُج غيَخ هللِا أي أفتامخكنِّيلع يقل: )
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"تبايعاه قبل  في الشز الذييخ، عشج الكاتبيغ في السخابحة، مغ كتاب األـ لئلماـ الذافعي:
ضغ بعس السذايخ أف ىشاؾ خصأ في نز األـ، كليذ ". لع يقل: قبل أف يسمَكو. البائع يسمُكو
 كحلظ!

 
ُمَظ أشخكَت لَيحبَصغَّ عس" ولقج ُأوحَي إليَظ وإلى الحيَغ ِمغ َقبمَظ لئغ  65سػرة الدمخ  39

 ولتكػنغَّ ِمَغ الخاسخيَغ "
غ اآلية أف الذخؾ يحبط األعساؿ : مغ الخسل. يدتفاد مإليظ: يا دمحم. الحيغ مغ قبمظ 

(، كعمى العكذ مغ ذلظ فإف اإليساف يزاعف األعساؿ الرالحة مغ حيث الثػاب. )الرالحة
خصاب لمشبي كغيخه. لع يقل: )كإلى الحيغ يكػف الالخصاب في اآلية لمشبي كالسخاد غيخه. كقج 

(. عسمكع كلتكػُنغَّ مغ الخاسخيغ كأكحي إلى الحيغ مغ قبمظ لئغ أشخكتع ليحبصغَّ قبَمظ(. لع يقل: )
 :ألكؿ دكف الثاني. قاؿ امخؤ الؿيذأعسل الفعل ا

 مغ الساؿِ  كفاني كلع أشمب قميلٌ   فمػ أنسا أسعى ألدنى معيذة                 
(. لػ أعسل الثاني لقاؿ: )قميبًل 4/27الفعل "كفاني"، كلع يعسل الفعل "أشمب" )نكت القخآف أعسل 

 (.مغ الساؿ
 

 فاعُبْج وُكْغ ِمَغ الذاكخيَغ " " بِل هللَا  66سػرة الدمخ 39
: . التقجيخ: السؤمشيغ. اعبجه كحجه دكف شخيظ. الذاكخيغ: ال تذخؾ بل هللا فاعبجْ التقجيخ 

مغ السذخكيغ. الحع حخكؼ الكمستيغ: الذاكخيغ كالسذخكيغ. لع يقل: كال تكغ كغ مغ الذاكخيغ 
 : ال تعبج غيخ هللا، بل هللا فاعبج. )بل اعبج هللا(. التقجيخ

 
" وما قَجروا هللَا حقَّ قْجرِه واألرُض جسيًعا ؾبزُتُو يػـَ الؿيامِة والدسػاُت  67سػرة الدمخ  39

 وتعالى عسَّا ُيذخكػَف "بحاَنُو َمصػيَّاٌت بيسيشِو س
 :ما قجركا هللا حق قجره 

 ما عخفػا هللا حق معخفتو، إذ عبجكا غيخه. -
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 (.كصفػه حق صفاتو )كأسسائو الحدشىما  -
 ما عطسػا هللا حق تعطيسو، إذ أشخكػا معو غيخه، كساككا بيشو كبيغ األصشاـ كاألكثاف. -

 : إذا أردت أف تعخؼ قجره فاعخؼ قجرتو.كقج يكػف السعشى
في ؾبزتو، تحت سمصانو. قاؿ : أؼ مقبػضة لو، األرض جسيًعا ؾبزتوكاألرض: الػاك حالية. 

يع  ُؿ األرُض" )إبخـا : أؼ بقػتو، يػـ الؿيامة، أك (. الدسػات مصػيات بيسيشو48تعالى: "يػـَ تبجَّ
 (. لع يقل:104األنبياء " )يـػ نصػؼ الدساءَ : "ك في كمييسا مًعا. قاؿ تعالىفي الجنيا، أ

يغ كمستيغ الات)كاألرض جسيًعا في ؾبزتو(. ؾبزة هللا كيسيغ هللا: محىب الدمف تسخيخ ى
: خكػف، كتعالى عسا يذخكػف. سبحانو: سبحانو عسا يذسا دكف تذبيو كال تعصيل. التقجيخكأمثالي
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف. تشدَّه.

 
ػِر فَرِعَق َمغ في الدسػاِت واألرِض إال َمغ شاَء هللا ثع "  68سػرة الدمخ  39 وُنِفَخ في الرُّ

ـٌ يشطخوَف "  ُنِفَخ ؼيوِ   أخخى فإذا ىع ِؾيا
فخ سيشفخ في الرػر ؼيرعق مغ في الدسػات كاألرض إال مغ شاء هللا ثع يش: )لع يقل 

كاقًعا، لتأكيج كقػعو. يقع (. جعل الغائب حاضًخا، كجعل ما سؼيو أخخػ فإذا ىع ؾياـ يشطخكف 
ذي عميو. قاؿ مات، خخَّ ميًتا. كقج يأتي بسعشى: غُ : خف يشفخ ؼيو إسخافيل. َصِعق: قالرػر

: صػت الخعج الذجيج (. كمشو: الراعقة143تعالى: "كخخَّ مػسى َصِعًقا فمسا أفاؽ" )األعخاؼ 
الدسػات بالجسع،  .(4/270معجع القخاءات : فُرعق )ُيْرَعُق مشو اإلنداف. كفي قخاءةالحؼ 

لعل السدتثشيغ ىع مسغ في الدسػات: هللا، كالسبلئكة. أخخػ: : إال مغ شاء هللا كاألرض بالسفخد.
: األكلى نفخة السػت، كالثانية نفخة ماذا ُيفعل بيع. فيسا إذف نفختاف: نفخة أخخػ. يشطخكف 

 البعث.
 

الكتاُب وِجيء بالشبييَغ والذيجاِء " وأشخقِت األرُض بشػِر ربِّيا َوُوِضَع  69سػرة الدمخ  39
 ع بالحقِّ وىع ال ُيطمسػَف " وُقزَي بيَشي
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ليمة البجر ال تزاُمػف في  إنكع ستخكف ربكع ِعياًنا كسا تخكف ىحا القسخفي الحجيث: " 
ي الجنيا إذا نطختع إلى : أؼ ال يمحقكع ضيع كسا يمحقكع فرؤيتو" )ركاه الذيخاف(. قاؿ الشحاس

: كتاب األعساؿ ذخ. الكتاب: ىشا أرض السح(. األرض2/1087القخآف  السمػؾ )معاني
أجل محاسبة الخبلئق. ُكضع الكتاب: أؼ كتاب األعساؿ ألجل ( مغ )صحائف األعساؿ
يغ استذيجكا في سبيل هللا. بيشيع: بيغ الخبلئق. كىع ال : الذيػد، أك الحالحداب. الذيجاء

 : جسمة حالية.كىع ال يطمسػف  كال تداد سيئاتيع.: تداد حدشاتيع يطمسػف 
 

 ِسمْت وىػ أعمُع بسا يفعمػَف "  " ووفِّيْت كلُّ نفٍذ ما ع 70سػرة الدمخ 39
: الديئة التػؼية حدب قانػف الجداء اإلليي: مغ خيخ أك شخ. السقرػد ىػ ما عسمت 

قخآف. لع في مػاضع أخخػ مغ البالديئة، كالحدشة بعذخة أمثاليا كأكثخ. فاآلية مجسمة كتفريميا 
(. لع يقل: )كىػ أعمع بسا يعسمػف(. لع يقل: )كُكفُّػا ما ع بسا فعمت أك بسا عسمتكىػ أعميقل: )
 (.عسمػا

 
" وِسيَق الحيَغ كفُخوا إلى جيشََّع ُزَمًخا حتى إذا جاُءوىا ُفِتَحْت أبػاُبيا وقاَؿ  71سػرة الدمخ  39

عميكع آياِت ربِّكع وُيشِحروَنكع لقاَء يػِمكع ىحا قاُلػا بَمى ليع خَدنُتيا ألع يأِتكع ُرُسٌل مشكع َيتمػَف 
ْت   كمسُة العحاِب عمى الكافخيَغ " ولكْغ َحقَّ

حا المفع استسج : ربسا يكػف تقديسيع إلى زمخ بحدب دركات كفخىع. كمغ ىالكفار زمخ 
شحركنكع : يمشرػًبا بشدع الخافس، عمى تقجيخ : مفعػؿ بو ثاف، كقج يكػف اسع الدػرة. لقاء

حقت، جاء : كجبت، استقت كمسة العحاب. حقت كمسة العحاب: كلكغ كحبشاىع فحالتقجيخبمقاء. 
جيشع مغ الِجشَّة كالشاس  ألمؤلف استحقاقيا. كمسة العحاب: لعميا قػلو تعالى: "تست كمسة ربظ

: لع يقل(. (. لع يقل: )حقت كمسة العحاب عميشا(. لع يقل: )حق العحاب119أجسعيغ" )ىػد 
 اعتخفػا بكفخىع.)حقت كمسة العحاب عمييع(. 

 
 " قيَل ادخمػا أبػاَب جيشََّع خالجيَغ فييا فبئَذ َمْثَػى الستكبخيَغ " 72سػرة الدمخ 39
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. السخرػص بالحـ : استئشاؼيةالتقجيخ: ادخمػا جيشع مغ أبػابيا. فبئذ: الفاء أبػاب: 
مأكػ.  : مقاـ،يقل: )كبئذ(. مثػػ مححكؼ، كالتقجيخ: بئذ مثػػ الستكبخيغ جيشع. لع 

 (. ى هللا كرسمو فمع يؤمشػا. لع يقل: )فبئذ مثػاكع: الكافخيغ الحيغ تكبخكا عمالستكبخيغ
 

" وسيَق الحيَغ اتَقػا ربَّيع إلى الجشِة ُزَمًخا حتى إذا جاُءوىا وُفتحْت أبػاُبيا  73سػرة الدمخ 39
  مػىا خالجيَغ "يكع ِشْبُتع فادخُ وقاَؿ ليع خدنُتيا سبلـٌ عم

 ، حتى إذا جاءكىا ُفتحْت أبػابيا".كسيق الحيغ كفخكا إلى جيشع زمًخا: "71اآلية  في 
ا كُفتحْت أبػاُبيا" كسيق الحيغ اتقػا ربيع إلى الجشة زمًخا، حتى إذا جاءكىكفي ىحه اآلية: " 
 (. 73)الدمخ 
 :ْت"، بػاك. الػاكففي اآلية األكلى: "ُفِتحْت" ببل كاك، كفي الثانية: "كُفِتحَ  

مغ  : حتى إذا جاءكىا فتحت أبػابيا. كأنكخ قػؿبخد إلى أف الػاك زائجة، كالسعشىذىب الس -
 : ألف ىحا غيخ معخكؼ في كبلـ العخب.قاؿ بأنيا كاك الثسانية، قاؿ

: جاءت الػاك ىاىشا لمترخؼ في الكبلـ، كلتجّؿ عمى أف أبػاب الجشة قاؿ ابغ الخماني -
(، يعشي أنو مغ 2/80أكثخ السفدخيغ. أؼ: ىسا بسعشى كاحج )السقتزب  ؿثسانية، كىػ قػ 

 " مححكؼ في ىحه اآلية.كالتفشغ. قج يؤيج ىحا أف جػاب "إذا التشػيع
: حتى إذا جاءكىا كيخكف أف الجػاب مححكؼ، كالتقجيخكأكثخ الشحػييغ يسشعػف مغ ذلظ،  -

ا قػؿ الخميل. كقاؿ شبو ذلظ. كىحكفتحت أبػابيا ككاف كيت ككيت فازكا كنالػا السشى كما أ
 (. 2/1087عجكا )معاني القخآف لمشحاس ذا جاءكىا كفتحت أبػابيا سُ : حتى إدمحم بغ يديج

: الػاك كاك الحاؿ، دخمت لتجؿ عمى أنيع إذا جاءكىا كججكا أبػابيا مفتحة فمع يعقيع كقيل -
بيا ألنو أشج عائق عغ الجخػؿ. كححؼ مغ األكؿ كأف جيشع أغمقت كأؾيسػا عمى أبػا

(. كفي 2/546ألف الببلء تػقعو أشج مغ كقػعو )الشكت لمسجاشعي لخػفيع كفدعيع، 
كتاب آخخ أيًزا: الػاك لمحاؿ، أؼ: جاءكىا كقج فتحت أبػابيا )البخىاف في متذابو القخآف 

 (. كفي ىحا تكخيع ليع، كي ال يشتطخكا عمى األبػاب. 324ص 
 إلى زمخ بحدب درجات إيسانيع.  السؤمشػف زمخ، ربسا يكػف تقديسيع 
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( كلمحيغ كفخكا. جػاب "إذا" مححكؼ يسكغ أف يكػف فعل "سيق" استخجـ لمحيغ آمشػا )اتقػا 
: أؼ خالجيغ ال يحيط بو كصف. فادخمػىا خالجيغ: كاف ليع مغ أنػاع الشعيع كالتكخيع ما تقجيخه
 فييا. 

 
ا وعَجُه وأوَرَثشا األرَض نتبػَّأ ِمَغ الجشَِّة " وقاُلػا الحسُج هلِل الحي صَجقش 74سػرة الدمخ  39

 نذاُء َفِشْعَع أجُخ العامميَغ "حيُث 
ا أرض الجشة نتبػأ مشيا حيث نذاء(، كال قاؿ: أكرثشاألرض: أرض الجشة. لع يقل: ) 

زؿ أك : نشدؿ. كيدتخجـ ىحا الفعل لمسشانتبػأ مشيا أك مغ أرضيا حيث نذاء(. نتبػأكأكرثشا الجشة )
سمػا : السؤمشيغ الحيغ عالسشاصب العالية. فبل يقاؿ: تبػأ العامل، بل يقاؿ: تبػأ الخئيذ. العامميغ

لجشة في اآلخخة. في السؤمشيغ قاؿ: أجخ العامميغ في الجنيا ا ععَ : نِ أجخ العامميغ ععَ الرالحات. نِ 
 ". عع أجخ العامميغ". كفي الكافخيغ قاؿ: "فبئذ مثػػ الستكبخيغ"فشِ 
 

" وَتخى السبلئكَة حافِّيَغ ِمغ حػِؿ العخِش ُيَدبُِّحػَف بحسِج ربِّيع وُقزَي  75سػرة الدمخ  39
 َل الحسُج هلِل ربِّ العالسيَغ "بيَشيع بالحقِّ وقي

(. حػَؿ العخشحافيغ: محجقيغ بحػافو )بجػانبو، بأشخافو(. الحافة: الجانب. لع يقل: ) 
: ما جاءني مغ أحج )معاني القخآف وهللا أعمع، نحػ قػلظ شا تػكيًجا" أدخمت ىيقاؿ األخفر: "ِمغ

. : سبحاف هللا كالحسج حػف تدبيًحا مقتخًنا بحسج ربيعحػف بحسج ربيع: يدبّ يدبّ (. 2/458
ػف ألف السبلئكة (، كليذ بيغ السبلئكة. كالمبذ ىشا مأم69راجع اآلية : أؼ بيغ الخبلئق )بيشيع

(. القائل ىع السؤمشػف كالكافخكف كالسخمػقات كالكػف ل: )قالػاال يحاسبػف. قاؿ: "قيل"، كلع يق
كمو، كليحا لع يدشج القػؿ إلى قائل. السؤمشػف يحسجكف هللا عمى فزمو، كالكافخكف يحسجكف هللا 

 الحسج : عمى ثػابو كفزمو.عمى عجلو. 
"العاَلسيغ"، كفي  تيع الدػر. الفاصمة في ىحه اآلية:في خػا الحع الجساؿ كالتشػع كشجة التأثيخ

: الحخكؼ نفديا، مع تقجيع كتأخيخ في حخفيغ كبيشيسا جشاس كاسع "،اآلية الدابقة: "العاِمميغ
 فقط، كاختبلؼ كاحج يتعمق بالفتح كالكدخ. 
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***   
 / سػرة غافخ 40
 " حع " 1سػرة غافخ  40

كتدسى الحػاميع. ػر في القخآف تبجأ بيحيغ الحخفيغ: "حع"، ىحه الدػرة كاحجة مغ سبع س 
اد بيسا اإلعجاز كالتحجؼ. كلعل "حع" يقرج بيا في ىحه : حخفاف مقصعاف في آية مدتقمة يخ حع

 وهللا أعمع. ".لمطالسيغ مغ حسيع كال شؽيع يصاع ما: "18الدػرة "حسيع" الػارد ذكخه في اآلية 
 

 ديِد العميِع "" تشديُل الكتاِب ِمَغ هللِا الع 2سػرة غافخ 40
 العميع: عمسو غيخ محجكد.. القػؼ  :الكتاب: القخآف. العديد 

 
ال إلَو إال ىػ إليِو  الحنِب وقابِل التػِب شجيِج العقاِب ذي الصػَّْػؿِ  " غافخ 3سػرة غافخ  40

 السريُخ "
: : العميع(. غافخ الحنب: لسغ استغفخه. التػبغافخ: صفة ثالثة )األكلى: العديد، كالثانية 

: الخجػع عغ القبيح إلى الجسيل، عغ عمى كزف "الحنب" قبميا. التػبة كالتػبت التػبة، صيغ
ابل التػب، الذجيج : الغافخ الحنب، القة. كيجػز في المغة أف يقاؿ أيًزاالسعرية إلى الصاع

: اإلنعاـ. لعمو مأخػذ مغ الصُّػؿ، أؼ شاؿ إنعامو عمى غيخه، أك شالت مجة العقاب. الصػؿ
 (.غافخ الحنب قابل التػبالخبلئق لمحداب كالجداء. لع يقل: ) السخجع، مخجع: ريخإنعامو. الس

 
 "  ما يجادُؿ في آياِت هللِا إال الحيَغ كفُخوا فبل َيْغُخْرَؾ تقمُُّبيع في الببلِد " 4سػرة غافخ  40

فخؽ بعس العمساء بيغ السجادلة كالسشاضخة، بأف األكلى ال يخاد بيا الحق، بخبلؼ  
(. فبل تجػز السجادلة في 5لػا بالباشل لُيْجِحزػا بو الحق" )اآلية كجادَ ؿ تعالى: "ألخخػ. قاا

لكغ قج يخد عمى شيا السساحكة كالعشاد كالتكحيب )انطخ اآلية التالية(. آيات هللا إذا كاف القرج م
ية ، كسا يخد أف السجادلة مشيا بالحق كمشيا بالباشل )انع اآلىحا ما كرد في أكؿ سػرة السجادلة
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: في األسفار كالتجارات كاألمبلؾ كالشعع. في اآلية تيجيج بيعال يغخرؾ: ال يخجعشظ. تقمّ  .التالية(
 لمكفار. أؼ ال تغتخ بثخائيع كحخكتيع كنذاشيع فإنيع معاقبػف.

 
" كحَّبْت َقْبَميع قػـُ نػٍح واألحداُب ِمغ بعِجىع وىسَّت كلُّ أمٍة بخسػِليع  5سػرة غافخ  40

 قَّ فأخحُتيع فكيَف كاَف عقاِب "وجادُلػا بالباشِل لُيْجِحزػا بِو الحليأخحوُه 
التحكيخ كالتأنيث في القخآف بحاجة  (.ظ عمى تقجيخ: )كحبت أقػاـ(، لعل ذلكحَّبَ : )لع يقل 

فخة. : مغ ىحه األمع الكاةأمّ  الحيغ تحدبػا عمى رسميع. كلّ  : الكفاراألحداب إلى دراسة رصيشة.
: ليأخحكه بالعقاب. جادلػا بالباشل: إلى الحبذ أك القتل، أك ػليع ليأخحكهىست كل أمة بخس

اؿ: "بخسػليع"، كلع انطخ اآلية الدابقة، فخبسا يكػف معشى الججاؿ فييا ىػ الججاؿ بالباشل. ق
يغ اتسبًل عمى معشى األمة. لُيْجِحزػا: لُيْبِصمػا. فأخحتيع: بالعقاب. الحع ى(، حيقل: )بخسػليا

ف يأخحكه بالعقاب فأخحتيع. عقاِب: عقابي. لع يقل: : أرادكا أيغ: "ليأخحكه"، "فأخحتيع"، أؼكمستال
أخحتيع فكيف كاف أخحؼ(. لع يقل: )كحبت ِمغ قبميع(. ف)فعاقبتيع فكيف كاف عقاب(. لع يقل: )

 (.لع يقل: )كاألحداب بعَجىع
 

ْت كمسُة ربَِّظ عمى الحيغَ  6سػرة غافخ 40  وا أنَّيع أصحاُب الشاِر "كفخُ  " وكحلظ َحقَّ
(. 33عمى الحيغ فدقػا أنيع ال يؤمشػف" )يػنذ  كحلظ حقت كمسة ربظفي مػضع آخخ: " 
ؤلف جيشع مغ الجشة كالشاس أجسعيغ" تست كمسة ربظ ألملسخاد بالكمسة ىشا قػلو تعالى: "كلعل ا
، كىي مبلزمتيع: ألنيع مبلزمػىا أصحاب الشار كمسة ربظ أنيع أصحاب الشار. (.119)ىػد 

  فراركا كأنيع أصحابيا!
 

" الحيَغ َيحسمػَف العخَش وَمْغ حػَلُو ُيَدبُِّحػَف بحسِج ربِّيع ويؤمشػَف بِو  7سػرة غافخ  40
ا سبيمَظ وَيدتغفخوَف لمحيَغ آمُشػا ربَّشا وِسْعَت كلَّ شيٍء رحسًة وِعمًسا فاغِفْخ لمحيَغ تاُبػا واتَّبعػ 

 وِقيْع عحاَب الجحيِع "
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: جسمة مدتأنفة، كال كيجعػف ليع. الحيغ يحسمػف العخش السبلئكة يدتغفخكف لمسؤمشيغ 
: ئكة. التقجيخ: أؼ كالحيغ حػؿ العخش مغ السبلتكػف صفة ألصحاب الشار. كمغ حػلويعقل أف 

يدّبحػف بحسج ربيع: يدّبحػف ة كالحيغ حػلو مغ السبلئكة. الحيغ يحسمػف العخش مغ السبلئك
 خًنا بحسجه: سبحاف هللا كالحسج .تدبيًحا مقت

شيء. رحسة:  كسعت كل شيء رحسة كعمًسا: كسعت رحستظ كعمسظ كلّ : أؼ قائميغ ربشا. ربشا
 لع يقل: )فاغفخ ليع(. : كقى يقي.ع، مغ الفعليلو. كعمًسا: بو. ِقيع: احفط

 
َصَمَح ِمغ آباِئيع وأزواِجيع " ربَّشا وأْدِخميع جشَّاِت عْجٍف التي وعجتَّيع وَمغ  8سػرة غافخ  40

ياِتيع  إنََّظ أنَت العديُد الحكيُع "  وُذرِّ
". كِقيعمعصػؼ عمى قػلو في اآلية الدابقة: ": دعاء السبلئكة لمسؤمشيغ. كأدخميعتابع  

"، أؼ كأدخل َمغ صمح، أؼ الرالحيغ مغ آبائيع... : معصػؼ عمى ضسيخ "أدخميعكمغ صمح
 الحؼ يزع األشياء في مػاضعيا.العديد: القػؼ. الحكيع: : بيا. لخ. كعجتيعإ
 

َتُو وذلَظ ىػ الفػُز " وِقيُع الديئاِت وَمْغ تِق الديئاِت يػَمئٍح فقج رِحسْ  9سػرة غافخ  40
 العطيُع " 

في الجنيا. كمغ تق الديئات يػمئح: في الجنيا. فقج : أؼ قيع: مغ الفعل: كقى يقي. قيع الديئات
 : كِقيع عحاب الجحيع.7سبق في اآلية رحستو: في اآلخخة. 

 (.لديئاِت(. لع يقل: )ذلظ ىػ الفػز العطيعكمغ َتِقِو الع يقل: )
 

َعػَف ُتجْ " إفَّ الحيَغ كفُخوا ُيشاَدوَف لَسقُت هللِا أكبُخ ِمغ َمقِتكع أنفَدكع إذ  10سػرة غافخ  40
 إلى اإليساِف فَتكفخوَف " 

أكلئظ يشاَدكف في جيشع. قاؿ تعالى في مػضع آخخ: " : أؼ مغ مكاف بعيج، كىعيشادكف  
خيػف. : البلـ الـ االبتجاء، قالو البرالسقت: أشج البغس. لسقت(. 44كاف بعيج" )فرمت مغ م

ع: ليا معشياف: السعشى األكؿ (. مقتكع أنفدك3/481أك الـ القدع، قالو ثعمب )تفديخ الساكردؼ 
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: مقت هللا لكع في الجنيا إذ تجعػف إلى ية: مقتكع بعزكع لبعس. كمعشى اآلضاىخ، كالثاني
اإليساف فتكفخكف أكبخ مغ مقتكع ألنفدكع في اآلخخة حيغ صختع مغ أىل الشار. أك مقت هللا لكع 

ع في اآلخخة ًزا حيغ عمستفي الجنيا إذ تجعػف إلى اإليساف فتكفخكف أكبخ مغ مقت بعزكع بع
(. تفيج اآلية أف هللا يحب لمشاس ليع لسقت هللا أكبخإف الحيغ كفخكا يقاؿ ػكع. لع يقل: )أنيع أضمّ 

 اإليساف كيكخه ليع الكفخ، أكثخ مغ كخىيع لمكفخ كقت الحداب.
 

ػِبشا فيل إلى خخوٍج ُحن" قاُلػا ربَّشا أمتَّشا اثشَتْيِغ وأحَيْيَتشا اثشتيِغ فاعتخْفشا ب 11سػرة غافخ  40
 ِمغ سبيٍل "

ماتػا في الجنيا. : السػتة األكلى عشجما كانػا في العجـ، كالسػتة الثانية عشجما أمتشا اثشتيغ 
اة البعث يـػ الؿيامة. قاؿ تعالى: : الحياة األكلى حياة الجنيا، كالحياة الثانية حيأحييتشا اثشتيغ

(. كقج قالػا ذلظ عمى 28فأحياكع ثع يسيتكع ثع يحييكع" )البقخة ػًا كيف تكفخكف باهلل ككشتع أمػات"
: أؼ فيل مغ خخكج مغ الشار بعج إنكار. فيل إلى خخكج مغ سبيلسبيل االعتخاؼ بالبعث 

ل مغ ثالثة؟ الجػاب مححكؼ تقجيخه: ال سبيل. لع يقل: كعػدة إلى الجنيا لشعتخؼ بالبعث، أؼ في
 (. )فيل مغ سبيل إلى خخكج

 
فالحكُع هلِل  " ذلُكع بأنَُّو إذا ُدِعَي هللُا وحَجه كفخُتع وإْف ُيذَخْؾ بِو تؤِمُشػا 12رة غافخ سػ  40

 العميِّ الكبيِخ "
لتػحيج كتؤمشػف باإلشخاؾ. لع يقل: )كإذا ُأشخؾ بو آمشتع(، كال قاؿ: )إْف أؼ تكفخكف با 

". كفي الجسمة األكلى جاء لثانية: "إفْ ُيْجَع هللُا كحَجه تكفخكا(. ففي الجسمة األكلى: "إذا"، كفي ا
. ، فالحكع عميكعفي الثانية بريغة الحاضخ. فالحكع: فحكسكعالذخط كجػابو بريغة الساضي، ك 

 العمّي: عغ الذخؾ.:  القزاء. الحكع
 

ُؿ لكع ِمَغ الدساِء رزقً  13سػرة غافخ  40 ُخ إال َمغ " ىػ الحي ُيخيكع آياِتِو وُيشدِّ ا وما يتحكَّ
 "يشيُب 
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: يشيب إلى هللا. أؼ سبب الخزؽ كالدركع كالثسار. يشيب: مصًخا، ألنو آياتو: معجداتو. رزًقا 
ما يشتفع باآليات إال السؤمغ. ؼيجب البحث عغ اإليساف أكاًل، فإذا كجج الشاس اإليساف باهلل 

: )كما يتحّكخ لع يقل انتفعػا بآياتو. الفاصمة القخآنية في ىحه اآلية مختمفة عغ الفػاصل السجاكرة.
 مشكع(.

 
 " فادُعػا هللَا مخمريَغ لُو الجيَغ ولػ َكخَِه الكافخوَف " 14سػرة غافخ 40

فادعػا: فاعبجكا. مخمريغ لو الجيغ: غيخ مذخكيغ بو أحًجا. أؼ: فادعػا هللا كحجه. لع  
 يع.(. أؼ ابحثػا عغ رضا هللا كال تمتفتػا إلى رضا السذخكيغ ككخىيقل: )كلػ كخه السذخكػف 

 
 " رؼيُع الجرجاِت ذو العخِش ُيمِقي الخوَح ِمغ أمخِه عمى َمغ يذاُء ِمغ 15سػرة غافخ  40

 عباِده لُيشِحر يػـَ التبلِؽ "
غافخ : "3رؼيع الجرجات: يسكغ أف يقاؿ لغة: الخؼيع الجرجات. ذك العخش: في اآلية  
العخش. الخكح: الػحي، بجاللة قابل التػب شجيج العقاب ذؼ الصػؿ". ذك العخش: رب الحنب ك 

: يمقي الػحي عمى الخسل الحيغ اصصفاىع. كسسي قػلو في اآلية: "ليشحر يـػ التبلؽ". السعشى
اعل ىػ : الففخ كسا يحيى البجف بالخكح. ليشحرالػحي ركًحا ألف اإلنداف يحيى بو مغ مػت الك
سي كحلظ ألف العباد أكليع كس : يػـ الؿيامة،هللا، أك الخسػؿ. التبلِؽ: التبلقي. يـػ التبلؽ

يمتقػف جسيًعا ؼيو لمحداب، كألف أىل األرض يمتقػف بأىل الدساء، كألف الطالسيغ  كآخخىع
 يمتقػف بالسطمػميغ.

 
اليػـَ هلِل  " يػـَ ىع بارزوَف ال َيخَفى عمى هللِا مشيع شيٌء ِلَسِغ الُسمظُ  16سػرة غافخ  40

 الػاحِج القياِر "
ي أرض السحذخ، ضاىخكف بادكف لمعياف، ال يدتخىع جبل كال بشاء كال يـػ ىع بارزكف: ف 

شجخ كال غيخ ذلظ. ال يخفى عمى هللا مشيع شيء: مشيع كال مغ أعساليع. ىشا يبخز سؤاؿ: ىل 
: ال، كلكغ الخصاب ىشا بمغة السخاشبيغ هللا مشيع شيء في الدابق؟ الجػابكاف يخفى عمى 
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ػؿ هللا أك قػؿ السبلئكة؟ : ربسا يكػف ىحا قذلظ في الجنيا. لسغ السمظ اليـػ الحيغ كانػا يطشػف 
. ؼيجيبػف : ؼيقاؿحج القيار. ففي اآلية ححؼ تقجيخه:  الػاالجػاب :  الػاحج : لسغ السمظ اليـػ

 الػاحج: ليذ لو شخيظ كسا كشتع تدعسػف. القيار. أما في الجنيا فسا كانػا يقػلػف ذلظ.
 

 يػـَ إفَّ هللَا سخيُع الحداِب "" اليػـَ ُتْجَدى كلُّ نفٍذ بسا كَدبْت ال ضمَع ال 17غافخ سػرة  40
: يفيع مغ ىحا . ال ضمع اليػـ(. كدبت: مغ خيخ أك شخّ لتبلؽِ يػـ ا: يػـ الحداب )اليـػ 

، كيحاسب كل أف الطمع كثيخ في الجنيا بيغ الشاس، كفي اآلخخة يخفع هللا الطمع عغ كل مطم ـػ
: يبجك أىسية ىحا الػصف حياؿ العجد الكبيخ مغ الخبلئق التي تحاسب مغ لع. سخيع الحدابضا

إنذ كجغ. كيحدغ أف يتأسى القزاة بيحه الرفة، ككحلظ السقتخضػف كرجاؿ السحاسبة 
سخيع  كالحداب. كال ريب أف األدكات الحجيثة تداعج الشاس اليـػ عمى سخعة الحداب.

 .، كالرفخ لع يخد في القخآفمغ قجره صفخالحداب: فػرؼ الحداب، في ز 
 

" وأنِحْرىع يػـَ اآلزفِة إِذ القمػُب لجى الحشاجِخ كاضسيَغ ما لمطالسيَغ ِمغ  18سػرة غافخ  40
  حسيٍع وال شؽيٍع يصاُع "

بالداعة لمدبب  : اسع مغ أسساء يـػ الؿيامة، سسيت كحلظ ألنيا قخيبة. كسسيتاآلزفة 
(. كقيل: يـػ اآلزفة: يػـ 57نفدو. أزؼ الخحيل: دنا، قخب. قاؿ تعالى: "أزفت اآلزفة" )الشجع 

: أنحرىع مشرػًبا بشدع الخافس، عمى تقجيخ : مفعػؿ بو ثاف. كقج يكػف السشية، يـػ السػت. يـػ
مغ الحشاجخ عشج س تب: الشفػ يقل: )أنحرىع بيػـ اآلزفة(. القمػب لجػ الحشاجخبيػـ اآلزفة. لع 

يطػًا، حابديغ غيطيع. كطع القخبة: شجَّ فاىيا. كالكطع: حبذ : ساكتيغ غاالحتزار. كاضسيغ
: أجابو بجػاب ُمدكت مفحع. كمعشى اآلية أف الػيع مؤل قمػبيع حتى الشفَػذ. كطع فبلف خرسو

ػفػًا أف تخخج، : السعشى كاضسيغ عمى قمػبيع خيا كصارت قخيبة مغ أفػاىيع. كقيلزالت عغ محم
 إذ بمغت حج الخخكج.

 :اضسيغ": فييا كجياف مغ اإلعخابك" 
 ".ضسيخ الغائب في الفعل: "أنحرىعحاؿ مغ  -
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(. كقاؿ بعس 114/ 24حاؿ مغ "القمػب"، كالسقرػد: أصحاب القمػب )ابغ عاشػر  -
الدساء  ثع استػػ إلىمة، كيجاب بجخيانيا مجخاىع كقػلو: ": يدتذكل جسعيا جسع سبلعمساءال

: (. الطالسيغ11" )فرمت كىي دخاف فقاؿ ليا كلؤلرض ائتيا شػًعا أك كػَخًىا قالتا أتيشا شائعيغ
 الكافخيغ.
(، ألنو 101الذعخاء : صجيق أك قخيب مذفق. قاؿ تعالى: "كال صجيق حسيع" )حسيع 

مغ الساء  يو. كأصمويحتجُّ حساية ألقاربو، أك لحخارة مداجو عشج احتجاده ألدنى شيء يريب ذك 
: أك ألنو يعخِّؽ مغ يجخمو. الحسيع: العَخؽ. كمشو: الحسَّاـ، لسا ؼيو مغ الساء الحاّر، الحسيع. كمشو
: انزساـ كاحج إلى آخخ ناصًخا لو. فييا مغ الحخارة السفخشة. الذؽيع: مغ الذفاعةالحسَّى، لسا 

: ضع ىي في األصلغ ىػ أدنى. ك بة إلى مَ غ ىػ أعمى رتكأكثخ ما يدتعسل في انزساـ مَ 
مغ يذفع شفاعة حدشة َيكْغ لو اعة حدشة كشفاعة سيئة. قاؿ تعالى: "شيء إلى ِمثمو. كىشاؾ شف

في (. الذفاعة الحدشة 85فع شفاعة سيئة َيكْغ لو كفل مشيا" )الشداء نريٌب مشيا كمغ يذ
 : إال بإذف هللا. الخيخ، كالديئة في الذخ. يصاع

 
 ئشَة األعيِغ وما ُتخفي الرجوُر " " َيعمُع خا 19سػرة غافخ  40

 
 : يعمع: أؼ هللا. خائشة األعيغ 

 مدارقة الشطخ. -
 يي عشو.الشطخ إلى ما نُ  -
 الشطخة بعج الشطخة. -
 الخمد بالعيغ. -
 (.  3/484كما رأػ )تفديخ الساكردؼ  كقج رأػ. أك : رأيت : ما رأيتقػؿ اإلنداف -

: ضج ئشة، أك االدعاء الخائغ. الخيانةالشطخة الخا : العيغ الخائشة، أكفخائشة األعيغ ىي 
يغ. قاؿ تعالى: "األمانة. كالخيانة كالشفاؽ كاحج، لكغ الخيانة لمعيج كاألم كال تداؿ انة، كالشفاؽ لمجِّ
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(، أؼ عمى جساعة أك فخقة خائشة، أك عمى خائغ مشيع، 13السائجة مشيع" ) عمى خائشةٍ  تصمع
 : الخيانة.ية. كقيل: الخائشة بسعشىء لمسبالغة، كخاكية كدـاكالتا

 
 : ما تخفي القمػب مغ أمانة أك خيانة، كعبخ عغ القمػب بالرجكرما تخفي الرجكر 

: ما تخؽيو في تػسػس بو نفدو. كقاؿ ابغ عباس: ما ألنيا مػاضع القمػب. كقاؿ الدجؼ
تفديخ الساكردؼ نت قجرت عمييا أتدني بيا أـ ال )صجرؾ، أؼ ما تزسخه عشجما تخػ امخأة إذا أ

: ىػ الخجل يشطخ إلى السخأة، فإذا نطخ إليو كفي ركاية أخخػ عغ ابغ عباس قاؿ (.3/484
أصحابو غّس برخه، فإذا رأػ مشيع غفمة تجسذ، فإذا نطخكا إليو غّس برخه، كقج عمع هللا 

 (. كأف السعشى أف هللا2/1095أف بػّده أف لػ نطخ إلى عػرتيا )معاني القخآف لمشحاس مشو 
ما تخفي  يعمع ما تخفي األعيغ كما تخفي الرجكر، أك خائشة األعيغ كخائشة الرجكر.

 الرجكر: مغ أسخار.
 

إفَّ هللَا " وهللُا َيقزي بالحقِّ والحيَغ َيْجُعػَف ِمغ ُدونِو ال َيقزػَف بذيٍء  20سػرة غافخ  40
 ىػ الدسيُع البريُخ "

: أصشاـ مغ الجسادات. الحيغ يجعػف  : ال قزاَء ليع أصبًل، ألنيعال يقزػف بذيء 
: أما صشاـ. إف هللا ىػ الدسيع البريخ: األ، يعبجكنيع. الحيغ يجعػف مغ دكنوالحيغ يجعػنيع

 األصشاـ فبل سسع ليع كال برخ.  
 

" أَولع يديخوا في األرِض فيشُطخوا كيَف كاَف عاؾبُة الحيَغ كاُنػا ِمغ َقْبِميع  21سػرة غافخ  40
 جَّ مشيع قػًة وآثاًرا في األرِض فأخحىُع هللُا بُحنػِبيع وما كاف ليع ِمَغ هللِا ِمغ واٍؽ "كاُنػا ىع أش

"، كلع ع أشج مشيعكانػا ىكا كيديحػا لمعطة كاالعتبار. قاؿ: ": يدافخ يديخكا في األرض  
ف. : حرػًنا كقرػًرا كسائخ ما يجؿ عمى التقجـ السادؼ كالعسخا(. آثاًراكانػا أشج مشيعيقل: )

: خبخ فالحنػب مغ ضمع كمشكخات أخخػ تؤدؼ إلى انييار األم ع، ميسا كانت قػية مادًيا. أشجَّ
 مغ عقابو. : يقييع كاف مشرػب. قػة: تسييد مشرػب. أخحىع: عاقبيع. مغ كاؽ
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لع يقل: )عاؾبة الحيغ مغ  كيف كاف عاؾبة: ىكحا كرد في جسيع القخآف. لع يقل: )كيف كانت(.
 (.كما كاف ليع مغ كاٍؽ مغ هللاقبميع(. لع يقل: )عاؾبة الحيغ كانػا قبَميع(. لع يقل: )

 
شاِت فكفُخوا فأخَحىُع هللُا إنَُّو قػٌي  22سػرة غافخ  40 " ذلَظ بأنَّيع كانْت تأتييع ُرُسُمُيع بالبيِّ

 العقاِب " شجيجُ 
 : أؼ عاقبيع بكفخىع، أخحىععجدات الػاضحة. أخحىع هللاغ كالس: الحجج كالبخاىيالبيشات 

: ي ىحه اآلية جاءت مخترخة. لع يقل". فبعقػبة كفخىع. في اآلية الدابقة: "فأخحىع هللا بحنػبيع
 (.)ؼيكفخكف 

 
 " ولقج أرسْمشا مػسى بآياِتشا وُسمصاٍف ُمبيٍغ "  23سػرة غافخ  40

 
: اليج، لمقدع، أؼ: وهللا. اآليات: السعجداتىشا تبجأ قرة مػسى. لقج: البلـ مػشئة  

 العرا. سمصاف مبيغ: قج تختمف عغ اآليات، كقج تكػف تػكيًجا ليا. 
 

 َف وقاروَف فقالػا ساحٌخ كحاٌب "" إلى فخعػَف وىاما 24سػرة غافخ  40
: الحاكع مغ الرخؼ، أؼ مغ التشػيغ. فخعػف  : كٌل مشيع مسشػعفخعػف كىاماف كقاركف  

، كلعمو كاف الكبيخ : رجل الساؿ(. ىاماف: الػزيخ )األكؿ، رئيذ الػزارة(. قاركف لسدتبجالجبار ا)
قصاع العاـ كالقصاع عمى رأس قائسة أثخياء العالع. جسع في اآلية بيغ الحكع كالساؿ، بيغ ال

: صيغة مبالغة. كلعل الثانية يغة ببل مبالغة. كحاب: صالخاص. قالػا: أؼ عغ مػسى. ساحخ
 ى، كبيحا تشصبق السبالغة عمى ساحخ. صفة لؤلكل

 
" فمسَّا جاَءىع بالحقِّ ِمغ عشِجنا قاُلػا اقُتمػا أبشاَء الحيَغ آمُشػا معُو  25سػرة غافخ  40

  واْسَتْحُيػا نداَءىع وما كيُج الكافخيَغ إال في ضبلٍؿ "
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اآلية : التػراة. قالػا: أؼ الكافخكف )جاء ذكخىع في أكاخخ ػسى. الحق: أؼ مجاءىع 
ا. كما كيج : سسى ىحه الدياسة كيجً مػا ذكػرىع كاستحيػا إناثيع. كيج: اقتنفديا(. أبشاء: ذكػر. أؼ

: ضياع. أؼ إف هللا يبصل كيجىع. كقج يكػف الزبلؿ بسعشى العجكؿ عغ الكافخيغ إال في ضبلؿ
ي العمـػ الشطخية (، كثيًخا أك قميبًل. كقج يكػف الزبلؿ فلسدتؿيع، عسًجا أك سيًػا )غفمةالصخيق ا

 ة في األىجاؼ، أك العكذ.أك في العمـػ العسمية. كقج تكػف األمة قػية في الػسائل، ضالّ 
: السكخ. غالًبا ما يسكخ القػؼ بالزعيف، أك الخبيث بالذخيف، تحت ستار بعس الكيج 

ياع. الحرائع كالحجج، كلكغ مغ رحسة هللا بعباده الزعفاء أف يجعل كيج الكائجيغ في ضبلؿ كض
 فقج تتكمف األمع القػية أمػااًل شائمة ليحا الغخض، كيجعل هللا إنفاقيع كبااًل عمييع كخدخاًنا.

 
َؿ ديَشكع  26سػرة غافخ  40 " وقاَؿ ِفخَعػُف َذروني أقُتْل مػسى ولَيْجُع ربَُّو إنِّي أخاُؼ أْف ُيبجِّ

     أو أف ُيطِيَخ في األرِض الفداَد "
اتخكػني، اسسحػا لي. كىحه الكمسة قج تكػف عمى بابيا بسعشى أف : دعػني، َذركني 

قتمو، كال معشى ليا. كليجُع ربو: قاليا عمى سبيل  فخعػف يدتأذف قػمو، كقج تكػف بسعشى أنو قخر
ا استعاف ربو فإنو ي. أراد أنو إذا سأؿ ربو فإنو لغ يجاب، كإذ: كليجع ربو ليخمرو مشّ التيكع، أؼ

قتل. يبجؼ فخعػف حخصو عمى ديشيع كخػفو مغ تبجيمو! كسا خؾ كلع يُ ػ تُ : لعاف. أخاؼلغ يُ 
األخبلؽ كاإلصبلح يطيخ حخصو عمى الربلح كمحاربة الفداد. أفدج الشاس يسكغ أف يجعي 

كاإلصبلح كمسة كثيًخا ما تدتعسل مطمة لئلفداد. فبخامج اإلفداد قج تدسى  !كمحاربة الفداد
الصغاة بحرائع ضاىخىا خبلؼ باششيا. فياىشا يبجؼ فخعػف  بخامج إصبلح. كغالًبا ما يتحرع

 !اد، كىػ أفدج الفاسجيغ كالسفدجيغحخصو عمييع كعمى ديشيع كصبلحيع، كيتطاىخ بسحاربة الفد
 

" وقاَؿ مػسى إنِّي ُعْحُت بخبِّي وربِّكع ِمغ كلِّ متكبٍِّخ ال ُيؤِمُغ بيػـِ  27سػرة غافخ  40
 الحداِب "  

ذتافاستعشت، مغعحت: التجأت،   الدػرتاف السذيػرتاف آخخ  :: عاذ يعػذ. كمشو: الُسَعػِّ
القخآف: "قل أعػذ بخب الفمق" ك"قل أعػذ بخب الشاس". متكبخ: يقرج فخعػف كأمثالو. لع يقل: 
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(. تفيج اآلية أف التكبخ يسشع مغ اإليساف، كأف السؤمغ ليذ مغ صفاتو التكبخ. )قاؿ مػسى
 هللا، كعمى آيات هللا.فالستكبخ قج يتكبخ عمى 

 
" وقاَؿ رجٌل مؤِمٌغ ِمْغ آؿ ِفْخَعْػَف َيكُتع إيساَنُو أتقتمػَف رجبًل أف يقػَؿ ربَِّي  28سػرة غافخ  40

هللُا وقج جاَءكع بالبيِّشاِت ِمغ ربِّكع وإْف َيُظ كاذًبا فعميِو َكِحُبُو وإْف َيُظ صادًقا ُيِرْبكع بعُس الحي 
 َييجي َمْغ ىػ ُمدخٌؼ كحَّاٌب " َيِعُجكع إفَّ هللَا ال

 :مصمع اآلية يحتسل معشييغ 
 : قاؿ رجل مؤمغ مغ آؿ فخعػف يكتع إيسانو.السعشى األكؿ عمى ضاىخ اآلية -
يكتع إيسانو مغ آؿ فخعػف )معاني : قاؿ رجل مؤمغ سعشى اآلخخ عمى التقجيع كالتأخيخال -

 (.2/1096القخآف لمشحاس 
: ىحا قػؿ هللا، أك قػؿ مؤمغ آؿ ابالسعجدات. مدخؼ كحّ أف يقػؿ: ألنو يقػؿ. البيشات: 

اب عمى ربو. أك ى نفدو، كحّ : مدخؼ عمسقرػد فخعػف في الحالتيغ. السعشىفخعػف، كال
: مدخؼ في الكحب، أؼ كحاب مدخؼ. السعشىاب في ادعائو. أك : مدخؼ في عشاده كحّ السعشى

ال يداؿ يكتع إيسانو، كيبجك أف ىحا  يحىب بعس السفدخيغ إلى أف كبلـ ىحا الخجل ىػ كبلـ مغ
غيخ صحيح، كال يسذي ىحا مع فخعػف كال مع غيخه. كاف يكتع إيسانو، كلع يعج كحلظ بعج أف 
اتجو فخعػف إلى قتل مػسى. غاية ما يفيج كبلـ ىحا الخجل أنو يتمصف مع قػمو كيدتجرجيع إلى 

  الرػاب.
 :ؽ قاؿ: "يربكع بعس" صجقوفي الكحب قاؿ: "فعميو كحبو"، أؼ كمو. كفي الرج 

" بعسب كتػسًعا في الكبلـ. قاؿ الخميل: "قج يصمق البعس كيخاد بو الكل، تمصًفا في الخصا  -
 :اؿ الذاعخ: ُيِرْبكع الحؼ َيِعُجكع. قىشا زائجة، كالسعشى

 حاجتو      كقج يكػف مع السدتعجل الدللُ  قج يجرؾ الستأني بعَس         
 أف يجرؾ بعس حاجتو. : أقل أحػاؿ الستأنيأؼ
 :س ال بالكل، يسكغ أف يكػف السعشىعمى تقجيخ أف األمخ يتعمق بالبع -
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كاف كعجىع بالشجاة إف آمشػا، كباليبلؾ إف كفخكا، فإذا كانػا عمى إحجػ الحالتيغ ناليع أحج  -
 األمخيغ. كىحا بعس الػعج ال كمو.

آلخخة، فرار ىبلكيع في الجنيا كاف أكعجىع عمى كفخىع باليبلؾ في الجنيا، كبالعحاب في ا -
 بعس ما أكعجىع.

كل كقت يبجؤىع مغ العحاب أكلو ثع يتػالى عمييع حااًل بعج حاؿ. فرار الحؼ يريبيع في  -
 (. 3/486الساكردؼ  تفديخو )بعس ما أكعجىع كليذ كمّ 

: يكفي بعزو، فكيف "بعس" عمى السطاىخة بالحجاج، أؼ :: إنسا قاؿقاؿ ابغ الخماني -
 جسيعو؟!

 (.2/548ع بأمػر فخػفيع بعس تمظ األمػر )الشكت لمسجاشعي : كاف يتػعجىكقيل -
بيع، الميع أىمكيع، في أنػاع  : الميع اخدْف بياء يجعػف عمى أقػاميع، ؼيقػلػف : األنكقيل -

 مغ الجعاء، ؼيريبيع بعس ذلظ.
في الجنيا : مػسى كعجىع بعحاب الجنيا معجبًل إف كفخكا، كبعحاب اآلخخة. كإنسا يمحقيع كقيل -

الحؼ كعجىع )معاني  سعمى ىحا يريبيع بعما كعجىع بو فييا، كعحاب اآلخخة مؤخخ. ف
 لع يقل: )إف يظ كاذًبا( بجكف كاك.(. 2/1097القخآف لمشحاس 

 
" يا قػـِ لكُع الُسمُظ اليػـَ ضاىخيَغ في األرِض فَسغ يشرُخنا ِمغ بأِس هللِا  29سػرة غافخ  40

 ما ُأريكع إال ما َأرى وما َأىجيكع إال سبيَل الخشاِد " إْف جاَءنا قاَؿ ِفخعػفُ 
: أؼ لئغ كاف لكع السمظ اليـػ فمغ مؤمغ آؿ فخعػف. لكع السمظ اليـػ ىحه تتسة كبلـ 

: عحاب هللا. البأس ألف السمظ . ضاىخيغ في األرض: أقػياء غالبيغ. بأس هللا يكػف لكع غًجا،
أس كالبأساء في : البؤس في الفقخ، كالبكه. كقاؿ بعزيعكميا الذجة كالسكخ كالبؤس كالبأساء 

فسغ : أؼ بأس هللا. الشكاية. البأس: شجة الحخب. البائذ: الفقيخ. يشرخنا: يسشعشا. إف جاءنا
 خت الحاؿ؟: أؼ أنتع اليػـ أقػياء، كلكغ ماذا لػ تغيّ يشرخنا مغ بأس هللا إف جاءنا

: رأيي ىػ الخأؼ الحؼ عمى أنيا مغ االستبجادسيا البعس : قج يفيريكع إال ما أرػ ما أُ  
يجب أف تخكه أيًزا. لكغ فخعػف كإف كاف مدتبًجا فيػ كغيخه مغ السدتبجيغ قج يمجأ أحيانػًا إلى 
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تغصية استبجاده بكمسات مغ ىحا الشػع: ما أشيخ عميكع إال بسا أرػ لشفدي، أؼ أحخص عميكع 
الخشاد قج يصمق مغ أمثاؿ ىؤالء كيخاد بو  :فدي! كما أىجيكع إال سبيل الخشادحخصي عمى ن

الستقامة، ضج الغي كالزبلؿ. كمشو: : اليجاية كاج كالخُّشػْج كالخشاد بسعشى كاحجعكدو. الخَّشػَ 
كقاؿ الحؼ آمغ يا قػـِ اتبعػِف أىجكع سبيل : "38الخاشج، كالخشيج )صيغة مبالغة(. في اآلية 

: ما أىجيكع إال سبيل ل أف يقػؿ ليع فخعػف مستو. ىل يعقفي ك "، أؼ عارض فخعػفَ الخشاد
 متى كاف فخعػف كأمثالو صادقيغ؟ ؟الفداد

كالخشج عشج عمساء األصػؿ كالفقو: صبلح الساؿ، كعشج بعس العمساء: صبلح الساؿ  
كالتبحيخ كسػء  : سػء الترخؼ في الساؿ، باإلسخاؼكالجيغ. كعكذ الخشج: الدفو كالغفمة. كالدفو

( في السعامبلت السالية، كعجـ االىتجاء إلى الترخفات لِخبلبةاالغبغ كالخجيعة ) التجبيخ. كالغفمة:
الخشيج.  : اإلنداف االقترادؼد مغ مرصمحات عمع االقتراد. كمشوالخابحة. كالخشج كالخشا
 :كانطخ أيًزا قػلو تعالى

 (.78" أليذ مشكع رجل رشيج" )ىػد  -
 (.87حميع الخشيج" )ىػد ما نذاء إنظ ألنت ال " أك أف نفعل في أمػالشا -
 (.38ي أىجكع سبيل الخشاد" )غافخ " كقاؿ الحؼ آمغ يا قـػ اتبعػن -
 (.146 يتخحكه سبيبًل" )األعخاؼ " كإف يخكا سبيل الخشاد ال -
 (. 256البقخة يغ الخشج مغ الغي" )" قج تب -
 (.186بػا لي كليؤمشػا بي لعميع يخشجكف" )البقخة " فميدتجي -
 (. 2ؼ إلى الخشج فآمشا بو" )الجغ عجًبا ييج" إنا سسعشا قخآنػًا  -
 (.6شيع رشًجا فادفعػا إلييع أمػاليع" )الشداء " فإف آندتع م -
 .كمسةال هفييا ىح تكغيخ ذلظ مغ اآليات التي كرد -
 

 " وقاَؿ الحي آمَغ يا قػـِ إنِّي أخاُؼ عميكع ِمثَل يػـِ األحداِب " 30سػرة غافخ  40
: تي تحدبت عمى أنبيائيا. لع يقللا حبت فييا األمع الساضية: األياـ التي عُ يـػ األحداب 

 (.)يػًما مثل يػـ األحداب
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" ِمثَل َدأب قػـِ نػٍح وعاٍد وثسػَد والحيَغ ِمغ بعِجىع وما هللُا يخيُج ضمًسا  31سػرة غافخ  40

 لمعباِد "
يقل:  كقػـ لػط. لع :دأب: عادة. عاد: قـػ ىػد. ثسػد: قـػ صالح. الحيغ مغ بعجىع 

(. كما هللا يخيج )مثَل يػـِ قػـِ نػٍح(. لع يقل: )قـػ نػح كىػد كصالح(. لع يقل: )كالحيغ بعجىع
 : أؼ أنتع تطمسػف أنفدكع وهللا ال يخيج لكع ذلظ.ضمًسا لمعباد

  
 " ويا قػـِ إنِّي أخاُؼ عميكع يػـَ التشاِد " 32سػرة غافخ  40

ذا نفخ، ( إقخئت مخففة مغ: )نادػ(، كمذجدة مغ: )نجَّ  :ياقػـِ. التشاد :كقاؿ: أؼ كيا قػـ 
. القخاءة األكلى: التشاِد: أؼ التشادؼ. كالقخاءة الثانية . أك فخَّ  : التشادِّ

كنادػ أصحاُب الجشة لتشادؼ؟ ىحا مقتّز مغ قػلو تعالى: "إذا كانت مخففة فسا يػـ ا 
كنادػ أصحاُب الشار (، كقػلو: "44 " )األعخاؼججنا ما كعجنا ربشا حًقاأصحاَب الشار أف قج ك 

. كالتشاد عمى ىحه (50ميشا مغ الساء أك مسا رزقكع هللا" )األعخاؼ أصحاَب الجشة أف أؼيزػا ع
 (.3/340ؼ، ححفت الياء لسخاعاة الفاصمة )اإلتقاف : التشادالقخاءة أصميا

تعالى: "يػـ يفخُّ خار. ىحا مقتّز مغ قػلو الفِ كإذا كانت مذجدة فسا يـػ التشاّد؟ ىػ يػـ  
ف مجبخيغ ما لكع ػ يـػ تػلّ إلى آخخ القرة، أك مغ قػلو تعالى: "( 34السخء مغ أخيو" )عبذ 

(. كاالقتراص أف يكػف كبلـٌ في سػرة مقتًرا مغ كبلـٍ في مغ هللا مغ عاصع" )اآلية التالية
 (.182لدػرة نفديا )الراحبي ص سػرة أخخػ أك في ا

 
ُتػلُّػَف ُمْجبخيَغ ما لكع ِمَغ هللِا ِمغ عاصٍع وَمغ ُيزمِل هللُا فسا لُو " يػـَ  33سػرة غافخ  40

 ِمغ ىاٍد "
يحفطكع مغ عحاب هللا. أصل : يسشعكع أك : تيخبػف، تفّخكف. عاصعتػّلػف مجبخيغ 

فع هللا ليع مغ األخصاء. يزمل: يزممو. السعشى: ال : حالعرسة: السشع. كمشو: عرسة األنبياء
: ال ىادؼ إال هللا لسغ أراد اليجاية. كىحا أمخ ميع في حياتشا العمسية أك ىادؼ لسغ ضّل،
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مغ هللا فيػ ضاّؿ، كقج ال يجرؼ الشاس أنو ضاّؿ. كىحا  كالعسمية، فكل عمع أك سمػؾ ال يدتسجّ 
 !بمغ الزبلؿ السخكّ 

 
شاِت فسا ِزلُتع في شٍظ مسا 34سػرة غافخ  40 جاَءكع بِو  " ولقج جاَءكع يػسُف ِمغ قبُل بالبيِّ

 حتى إذا َىمَظ قمتع لغ يبعَث هللُا ِمغ بعِجِه رسػاًل كحلَظ ُيِزلُّ هللُا َمغ ىػ مدخٌؼ ُمختاٌب " 
 

( ثع 36فخعػف )اآلية الكبلـ عغ يػسف ىشا عارض في آية كاحجة، كسيعػد الكبلـ إلى  
كحَّاٌب".  : "مدخؼٌ 28(. البيشات: السعجدات. مدخؼ مختاب: في اآلية 53ك 37مػسى )اآلية 

: 28في اآلية مدخؼ في االرتياب. : لع يقل: )لغ يبعث هللا بعجه(. مدخؼ مختاب: لعل السعشى
 مدخؼ كّحاب.

ع يقرج الحـ إال في ىحا : لع يحكخ هللا السػت بمفع اليبلؾ حيث لىمظ: مات. قاؿ الخاغب
 :(. كاليبلؾ عمى أربعة أكجو844السػضع )مفخدات ص 

 (.29مػجػد عشج غيخؾ. قاؿ تعالى: "ىمظ عشي سمصانيو" )الحاقة  ظ كىػافتقاد الذيء عش -
ع كمو، كىػ الفشاء. قاؿ تعالى: "كل شيء ىالظ إال كجيو" )القرز افتقاد الذيء مغ العال -

88.) 
 (. 205كُييمظ الحخث كالشدل" )البقخة الذيء باستحالة كفداد. قاؿ تعالى: "فشاء  -
 (. 24يمكشا إال الجىخ" )الجاثية (. "كما يُ 176داء إف امخؤ ىمظ" )الش: "السػت. قاؿ تعالى -
 

رصمحات مذتقة مغ ىحه السادة، مثل: استيبلؾ، كفي عمع االقتراد كعمع السحاسبة ىشاؾ م
(. االستيبلؾ يخاد بو استعساؿ السػارد كالسشتجات في سج حاجات الشاس. كإىبلؾ )اىتبلؾ

ىػ تخؽيس ؾيسة  كغايتو الشيائية. كاإلىبلؾكاالستيبلؾ ىػ العامل السحخؾ لئلنتاج، كىػ ىجفو 
( تخؽيًزا دكرًيا بسقجار ما يريبيا مغ نقراف قارات، اآلالت، األدكاتالعاألصػؿ الثابتة )

: االىتبلؾ بجؿ اإلىبلؾ. كقج ل أف يصمق عميوتقادـ الفشي. كأفّز تجريجي نتيجة االستعساؿ أك ال
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كيبجك أف ما اقتخحتو قج شاع في السعاجع  و.يصمق عميو االستيبلؾ أيًزا، كاألفزل تسييده عش
 كالكتب.

 
" الحيَغ ُيجادلػَف في آياِت هللِا بغيِخ سمصاٍف أتاىع كُبَخ مقتػًا عشَج هللِا وعشَج  35سػرة غافخ  40

 الحيَغ آمشػا كحلَظ يصبُع هللُا عمى كلِّ قمِب متكبٍخ جبَّاٍر " 
 

: يقل: )بغيخ سمصاف أكتػه(. كبخ مقتػًاسمصاف: حجة، بخىاف. السقت: أشج البغس. لع  
 أؼ كبخ ىحا مقًتا.

 :"قمب متكبخ": فييا قخاءتاف 
 : مزاؼ إليو.ٍخ"، متكبخقمِب متكب" -
 (.145/ 24: صفة )ابغ عاشػر "، متكبخ"قمٍب متكبخٍ  -

(. لعل 4/286كقخأ ابغ مدعػد: )عمى قمِب كلِّ متكبٍخ جباٍر( )معجع القخاءات  
 : فخعػف.السقرػد

 
 " وقاَؿ فخعػُف يا ىاماُف اْبِغ لي َصْخًحا لعمِّي أبمُغ األسباَب " 36سػرة غافخ  40

ؼ بقػمو كالدخخية مغ مػسى. صخًحا: بشاًء عالًيا. يقػؿ ىحا عمى سبيل االستخفا 
 : في اآلية التالية تػضيح ليا.األسباب

 
ي ألضشُُّو كاذًبا وكحلظ ُزيِّغ " أسباَب الدسػاِت فأشَّمَع إلى إلِو مػسى وإنِّ  37سػرة غافخ 40

 خعػَف إال في تباٍب " لفخعػَف سػُء عسمِو وُصجَّ عِغ الدبيِل وما كيُج ف
(، بل جعل أسباب الدسػات: شخقيا، أك أبػابيا. لع يقل: )لعمي أبمغ أسباَب الدسػات 

 األكلى نياية اآلية، كالثانية بجاية اآلية التالية.
: أحجىسا أنو تابع لؤلسباب قبمو، بجاًل أك عصف بياف. إعخابيافأسباَب: فييا كجياف  

ؿ أكلى، ألف األصل عجـ اإلضسار )الجر السرػف : أعشي. كاألك ضساركالثاني أنو مشرػب بإ
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: إذا زيغ (. لع يقل: )فأشمع عمى إلو مػسى(. أشمع: أنطخ. زيغ لفخعػف سػء عسمو9/481
صّج عغ الدبيل:  : كَصجَّ.حدغ العسل. كفي قخاءةف يفيء إلى لئلنداف سػء عسمو فسا أصعب أ

 سبيل هللا.
(. كمثمو: التتبيب. قاؿ تعالى: في اآلخخة في الجنيا أكتباب: ىبلؾ، ضياع، خدخاف ) 

: خدخت (. كقاؿ أيًزا: "تبت يجا أبي ليب كتب"25"كما كيُج الكافخيغ إال في ضبلؿ" )اآلية 
 كاستسخت في الخدخاف. 

 
 بعػِف أىِجكع سبيَل الخشاِد " " وقاَؿ الحي آمَغ يا قػـِ اتَّ  38سػرة غافخ  40

أرػ كما أىجيكع إال سبيَل الخشاد" )اآلية قاؿ فخعػُف ما أريكع إال ما قػلو تعالى: " قارفْ  
(. فالخشاد قج يصمق كيكػف حؿيؿًيا، كقج يصمق كيكػف مديفػًا، كذلظ بحدب حاؿ مغ يجعيو. 29

 كلعل في ىحه اآلية تعخيًزا بفخعػف كمعارضة لقػلو.  
 

 " يا قػـِ إنَّسا ىحِه الحياُة الجنيا متاٌع وإفَّ اآلخخَة ىي داُر القخاِر " 39سػرة غافخ  40
: كل ما لجنيا مسّخ كاآلخخة مقّخ. الستاعقخار فييا. ا : الىحه تتسة قػؿ الحؼ آمغ. متاع 

يشتفع بو في البيت كغيخه. كالسقرػد ىشا أنو قريخ العسخ ميسا شاؿ، زائل ميسا بقي. أصل 
(، أؼ: يصيل أعساركع. رجل 3حدًشا" )ىػد  يستعكع متاًعاالسادة تجؿ عمى الصػؿ. قاؿ تعالى: "

: انتفاع مستج الػقت. كمغ ىشا ف: شالت مجتو. الستاعماتع: شػيل. متع الشيار: شاؿ. أمتع فبل
، كالكّع كالشػع فالجنيا قريخة كإف بجت شػيمة، ال سيسا في جشب اآلخخة. الجنيا محجكدة الدمغ

شيء. كأف السعشى أف الجنيا دار متاع  كاآلخخة غيخ محجكدة. كندبة السحجكد إلى البلمحجكد ال
 دار قخار ألنيا دار خمػد.كاآلخخة دار قخار، كبيشيسا شباؽ. 

 
" َمْغ َعِسَل سيئًة فبل ُيْجَدى إال ِمثَميا وَمْغ َعِسَل صالًحا ِمغ ذكٍخ أو أنثى  40سػرة غافخ  40

 َة ُيخزقػَف فييا بغيِخ حداٍب "وىػ مؤمٌغ فأولئَظ َيجخمػَف الجشَّ 
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كمغ  لعل ىحا مغ كبلـ مؤمغ آؿ فخعػف أيًزا. مغ عسل سيئة فبل يجدػ إال مثميا، 
نياية لو كال حّج. ىحا ىػ قانػف الجداء  عسل حدشة فإنو يجدػ بأضعافيا، تزاعف لو إلى ما ال

 لع يقل: )كمغ عسل حدشة(.الديئة، رحيع في الحدشة.  بالشدبة لمسؤمشيغ. قانػف عادؿ في
 :داب(. بغيخ حداب: بغيخ حّج. كانطخ قػلو تعالىفيػ يجخل الجشة يخزؽ فييا بغيخ حلع يقل: )

 (.10ا يػفى الرابخكف أجخىع بغيخ حداب" )الدمخ " إنس -
، كانطخ آؿ عسخاف 38، الشػر 37، آؿ عسخاف 212البقخة " يخزؽ مغ يذاء بغيخ حداب" ) -

27.) 
 (. 39عصاؤنا فامشغ أك أمدظ بغيخ حداب" )ص  " ىحا  -
 

 الشجاِة وَتْجعػنشي إلى الشاِر "" ويا قػـِ ماِلي أدعػكع إلى  41سػرة غافخ  40
لكع، عمى سبيل التمصف مع  لي : لعل السقرػد ما تتسة كبلـ مؤمغ آؿ فخعػف. ما 

إلى الشجاة  أدعػكع)  (، أككع إلى الجشة كتجعػنشي إلى الشارأدعػ : )قػمو في الخصاب. السعشى
ي كحلظ ربسا ألنو يشجػ : في األصل السكاف السختفع، سسّ ػة(. الشجاة كالشجكتجعػنشي إلى اليبلؾ

 مغ الديل. 
 

أدعػكع إلى  " َتْجعػَنشي ألكُفَخ باهلِل وأشِخَؾ بِو ما ليَذ لي بِو عمٌع وأنا 42سػرة غافخ 40
اِر "  العديِد الغفَّ

: أنو إلو أك ع إلى اإليساف. ما ليذ لي بو عمع: أنتع تجعػنشي إلى الكفخ كأنا أدعػكأؼ 
 عديد: القػؼ. الغفار: كثيخ السغفخة لسغ يتػبػف.الشخيظ، ما ليذ لي عميو دليل. 

 
" ال َجَخـَ أنَّسا تجعػَنشي إليِو ليَذ لو دعػٌة في الجنيا وال في اآلخخِة وأفَّ  43سػرة غافخ  40

نا إلى هللِا وأفَّ   السدخفيَغ ىع أصحاُب الشاِر "  مخدَّ
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، ال محالة، حًقا. أنَّسا: أفَّ ما. : الال َجَخـَ    ما تجعػنشي إليو: مغ عبادة األصشاـ. بجَّ
عػه أك يعبجه مغ العقبلء. مخّدنا: مخجعشا. : أؼ حؿيؿية، ال أحج يجذ لو دعػة: عبادة. ليدعػة

 !، مالكػىاأصحاب الشار: يبلزمػنيا كأنيع أصحابياالسدخفيغ: الكافخيغ، كىػ يقرجىع. 
 (.لع يقل: )كأنكع أصحاب الشار

 
ُض أمخي إلى هللِا إفَّ هللَا بريٌخ بالعباِد "" فدتحكخ  44سػرة غافخ  40  وَف ما أقػُؿ لكع وأفػِّ

: في اآلخخة، أك عشجما يحّل بكع العحاب. تيجيج ككعيج ؼيو تمصف كخفاء. فدتحكخكف  
 كيخحسيع. يخعاىعبريخ بالعباد: 

سيسا إذا تحكخنا بأنو يقػؿ ىحا الكبلـ في عيج فخعػف  ما أركع ما قالو مؤمغ آؿ فخعػف، ال
 كتحت سسعو كبرخه! كاف الستػقع أف يقتل ىحا السؤمغ الجخؼء، كلكغ ما الحؼ حجث؟  

 
 " فػقاُه هللُا سيئاِت ما مكُخوا وحاَؽ بآِؿ ِفخعػَف ُسػُء العحاِب " 45سػرة غافخ  40

 عػف! الحؼ حجث ىػ العكذ، نجا مؤمغ آؿ فخعػف، كىمظ فخ  
: إما الحياة الكخيسة في الجنيا، لحياة. إنو كاف كاثًقا مغ الحياةلع يكغ يبالي بالسػت فكتب هللا لو ا
 ما كمتاىسا مًعا. كإما الحياة العطيسة في اآلخخة، كإ

ى  تػلّ : سيئات مكخىع. لع يكغ ىػ قادًرا عمى حساية نفدو مغ مكخىع، كلكغ هللاسيئات ما مكخكا
: الغَخؽ في الجنيا كالحَخؽ في اآلخخة. أؼ ُقتمػا ىع كلع ُيقتل ىػ. سػء العحابحسايتو مشيع. 

 كلكغ اآلية التالية كأنيا تفيج أف السقرػد بالعحاب ىشا ىػ عحاب اآلخخة.
 

مػا آَؿ فخعػَف " الشاُر ُيعخضػَف عمييا ُغُجوِّا وَعِذيِّا ويػـَ تقػـُ الداعُة أْدخِ  46سػرة غافخ  40
 " أشجَّ العحاِب 

غجًكا كعذًيا: صباًحا كمداًء )في الجنيا: عحاب القبخ(. يـػ تقػـ الداعة: يػـ الؿيامة.  
: مغ زاد ضمسو زاد عحابو. كىحا تححيخ لمطالسيغ العحاب أدخمػا: أؼ: يقاؿ لمسبلئكة: أْدِخمػا. أشجّ 

 كعداء لمسطمػميغ.
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ػَف في الشاِر ؼيقػُؿ  47سػرة غافخ  40 الزعفاُء لمحيَغ استكَبخوا إنَّا كشَّا لكع َتَبًعا " وإذ َيتحاجُّ

 شػَف عشَّا نريًبا ِمَغ الشاِر "فيْل أنُتع ُمغ
ا لكع تبًعا: في الجنيا. : َيتحاَجُجػف، ُيحاجج بعزيع بعًزا، يتخاصسػف. كشّ َيتحاجُّػف  

: )ؼيقػؿ أنتع مغشػف عشا نريًبا مغ الشار: في اآلخخة. ُمغشػف: دافعػف، حاممػف. لع يقل فيل
-31(، انطخ سػرة سبأ ؿ الحيغ استزعفػا لمحيغ استكبخكاؼيقػ الزعفاء لمسدتكبخيغ(. لع يقل: )

(. في اآلية تشبيو إلى أف اإلنداف يجب أف يكػف مدتقبًل في رأيو، . لع يقل: )يقػؿ الزعفاء33
دتكبخيغ السسيسا إذا كاف ىحا الغيخ عمى خصأ. ككثيخ مغ ىؤالء  كأال يكػف تابًعا لغيخه، كال
 سػرة العشكبػت) خصاياكع اتبعػا سبيمشا كلشحسلْ " : اتبعػنا كال عميكع!يقػلػف ألتباعيع الزعفاء

12.)   

 
 

 " قاَؿ الحيَغ استكبُخوا إنَّا ُكٌل فييا إفَّ هللَا قج حكَع بيَغ العباِد " 48سػرة غافخ  40
: حكع عميشا كعميكع كأنتع في الشار. حكع بيغ العباد : إنا كمشا فييا، نحغكٌل فيياإنَّا  

بجخػؿ الشار، كبأف يتحسل كٌل مشا نريبو مشيا. في يـػ الحداب ال يدتصيع السدتكبخ أف 
 يدتسخَّ في استكباره.

  
ْف عشَّا يػًما ِمَغ " وقاَؿ الحيَغ في الشاِر لخَدنِة جيشََّع اْدُعػا ربَّكع يخؽِّ  49سػرة غافخ  40

 " العحاِب 
(. كبخيغ كالزعفاء التابعيغ. لع يقل: )لخدنتيا: لع يسيد ىشا بيغ السدتالحيغ في الشار 

، 450ػيف، أك الختبلؼ جيشع عغ الشار )أنسػذج ص ربسا يكػف ذلظ إرادة التيػيل كالتخ
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". وهللا أعمع بسقجار اليـػ : "نريًبا47 "، كفي اآلية(. يػًما: في ىحه اآلية "يػًما178أضػاء ص 
 ي اآلخخة.ف
 

شاِت قاُلػا بَمى قاُلػا فاْدُعػا وما  50سػرة غافخ  40 ُدعاُء " قالػا أَولْع تُظ تأتيكع ُرُسُمُكع بالبيِّ
 الكافخيَغ إال في ضبلٍؿ "

قخيب مغ المغات (، كىحا االستعساؿ البيشات: السعجدات. لع يقل: )أَكلْع تُظ ُرسمكع تأتيكع 
. كما (األكؿ: ادعػا هللا. كالثاني: ادعػا آليتكع )أصشامكع األجشبية. فادعػا: يحتسل معشييغ:

: أؼ كالجعاء في الحالتيغ ضائع ال يججؼ، فاهلل اآلف ال يدتجيب دعاء الكافخيغ إال في ضبلؿ
 (.25"كما كيج الكافخيغ إال في ضبلؿ" )اآلية دعاءكع، كأصشامكع ال تدتصيع ذلظ. 

 يكع عمى الكافخيغ في اآلخخة. (. ؼيو تي ضبلؿكما دعاؤكع إال ف: )لع يقل
 

 " إنَّا لششُرُخ ُرُسَمشا والحيَغ آمُشػا في الحياِة الجنيا ويػـَ يقػـُ األشياُد " 51سػرة غافخ  40
 :عميظ أف تقتز أثخه في آيات ُأَخخإذا أردت أف تعخؼ يػـ يقـػ األشياد ف 

 
 (.21كل نفذ معيا سائق كشييج" )ؽ " كجاءت  -
 (.41بذييج كجئشا بظ عمى ىؤالء شييًجا"  )الشداء " فكيف إذا جئشا مغ كل أمة  -
 (.143ة كسًصا لتكػنػا شيجاء عمى الشاس" )البقخة " ككحلظ جعمشاكع أم -
 (.24ع بسا كانػا يعسمػف" )الشػر " يػـ تذيج عمييع ألدشتيع كأيجييع كأرجمي -
 

صمى هللا عميو كسمع، كاألعزاء  كاألنبياء، كأمة دمحم: السبلئكة، فاألشياد إذف أربعة 
رخىع في الجنيا كاآلخخة. : يػـ اآلخخة. أؼ إنشا نش(. يػـ يقـػ األشياد182)الراحبي ص 

 : صاحب كأصحاب.األشياد: جسع شييج، مثل: شخيف كأشخاؼ. أك جسع شاىج، مثل
 

 المعشُة وليع ُسػُء الجاِر "" يػـَ ال يشفُع الطالسيَغ معحرُتيع وليع  52سػرة غافخ  40
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ال تشفع يـػ سػء الجار: جيشع. الطالسيغ: مفعػؿ بو مقجـ. معحرة: فاعل مؤخخ. لع يقل: ) 
ليع  (.: )كليع المعشة كسػء الجار(. لع يقل: )كعمييع المعشةمعحرة الطالسيغ الطالسيغ(. لع يقل

 المعشة: تيّكع.
 

 أورْثشا بشي إسخائيَل الكتاَب "و " ولقج آتيشا مػسى الُيجى  53سػرة غافخ 40
: مفعػؿ بو مػسى: مفعػؿ بو أكؿ. اليجػ: مفعػؿ بو ثاف. َبشي: مفعػؿ بو أكؿ. الكتاب 

 ثاف.
 

 " ُىًجى وِذكخى ألولي األلباِب " 54سػرة غافخ 40
 : العقػؿ.أك مرجر في مػضع الحاؿ. األلباب : مفعػؿ ألجمو،ىجػ 

 
ِج ربَِّظ بالَعِذيِّ وعَج هللِا حٌق واستغِفْخ لحنِبَظ وسبِّْح بحس" فاصِبْخ إفَّ  55سػرة غافخ  40

 واإلبكاِر"
(. استغفخ 51بالشرخ، كسا نرخ الخسل مغ قبمظ )اآلية : فاصبخ: يا دمحم. كعج هللا 
 سبح بحسج ربظ: سبح: السداء كالرباح. دمحم، كقيل أمتو. العذي كاإلبكار: قيل السقرػد لحنبظ
 : سبحاف هللا كالحسج .بحسج ربظا ا مقتخنً تدبيحً 

 
" إفَّ الحيَغ ُيجاِدلػَف في آياِت هللِا بغيِخ سمصاٍف أتاىع إْف في صجوِرىع إال  56سػرة غافخ  40

  إنَُّو ىػ الدسيُع البريُخ "ِكْبٌخ ما ىع ببالػيِو فاستِعْح باهللِ 
أؼ: بغيخ  "،سمصاف أتاىعف في آيات هللا بغيخ الحيغ يجادلػ : "35كبخ: عطسة. في اآلية  

عمع أك حجة. إْف: ما. صجكرىع: قمػبيع. فاستعح باهلل: مشيع أك مغ كبخىع. الدسيع: لسا يقػلػنو. 
 : بسا يفعمػنو.البريخ
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غَّ أكثَخ الشاِس ال " َلخمُق الدسػاِت واألرِض أكبُخ ِمغ خمِق الشاِس ولك 57سػرة غافخ 40
 َيعمسػَف " 

البعث  ىالدسػات كاألرض قادر عمى إعادة خمق الشاس، أؼ عمأؼ إف هللا الحؼ خمق  
: فسغ تبع أكثخ الشاس، في عقائجىع، فإنو قج تبع الجيل، ؼ يشكخكنو. أكثخ الشاس ال يعمسػف الح

 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. كلع يتبع العمع.
 

الرالحاِت وال  " وما يدتػي األعسى والبريُخ والحيَغ آمُشػا وعِسمػا 58سػرة غافخ  40
 "  السديُء قميبًل ما تتحكخوفَ 

داكاة السديء لسغ : عجـ معجؿ عشيا لمتشبيو عمى أف السقرػد: كال الحيغ آمشػا. أصميا 
لبريخ، كال السرمح : ال يدتػؼ األعسى كا(. أؼ24/178عسل الرالحات )ابغ عاشػر 

 : بالسفخد. لجسع. السديءكالسديء. الحع: )األعسى( ك)البريخ( بالسفخد، الحيغ آمشػا: با
حؼ آمغ كعسل الرالحات كال السديء(. لع كالكما يدتػؼ العسياف كالبرخاء(. لع يقل: )يقل: )لع 

يقل: )كما يدتػؼ األعسى كال البريخ(. األعسى: يخاد بو الكافخ. البريخ: السؤمغ. قميبًل ما 
 خكف كأنتع بحاجة إلى تحكيخ.: قمسا تتحكّ خكف تتحكّ 

 
 " إفَّ الداعَة آلتيٌة ال ريَب فييا ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال يؤمشػَف " 59 سػرة غافخ40

 ار كمذخكػف. : بيا، أكثخىع كفّ الداعة: الؿيامة. أكثخ الشاس ال يؤمشػف  
 

تي " وقاَؿ ربُّكع اْدُعػني أستِجْب لكع إفَّ الحيَغ يدتكبخوَف عغ عباد 60سػرة غافخ  40
 سيجخمػَف جيشََّع داخخيَغ "  

مشاسبة لكػنيع مدتكبخيغ. لع يقل: )إف  : صاغخيغ، أذالء. كالعبارة مختارة لتكػف اخخيغد 
(. دعاء هللا جدء ميع مغ عبادتو. فعبادة هللا تقتزي دعاءه. كمغ الحيغ يدتكبخكف عغ دعائي

 دعا غيخ هللا فقج عبجه.
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" هللُا الحي جعَل لكُع الميَل لتدكُشػا ؼيِو والشياَر ُمْبِرًخا إفَّ هللَا لحو فزٍل  61سػرة غافخ  40
 عمى الشاِس ولكغَّ أكثَخ الشاِس ال َيذكخوَف " 

 
رزاؽ كتدتخيحػا كتشامػا. مبرًخا: مزيئػًا. كأف : لتكّفػا ؼيو عغ شمب األلتدكشػا ؼيو 
ر مبرًخا لتعسمػا ؼيو. ال يذكخكف: لتدكشػا ؼيو، كجعل الشيا : جعل لكع الميل مطمًساالتقجيخ

 :"رت في الدػرة عبارة "أكثخ الشاس(. تكخ لكغ أكثخىعك فزمو. لع يقل: )
 ".: "كلكغ أكثخ الشاس ال يعمسػف 57في اآلية  -
 ".: "كلكغ أكثخ الشاس ال يؤمشػف 59في اآلية  -
 ".: "كلكغ أكثخ الشاس ال يذكخكف 61في اآلية  -

 68ك 40ك 38ك 21تكخرت العبارة نفديا أيًزا في سػرة يػسف، انطخ اآليات ك  
 . 103ك
 

 " ذلكُع هللُا ربُّكع خالُق كلِّ شيٍء ال إلَو إال ىػ فأنػَّى ُتؤفكػَف " 62سػرة غافخ  40
 : ترخفػف عشو، عغ عبادتو إلى عبادة األصشاـ.تؤفكػف  

 
 كاُنػا بآياِت هللِا َيجحجوَف " " كحلَظ ُيؤفُظ الحيغَ  63سػرة غافخ  40

جحجكف: ؤفظ. كححفيا أجسل، لػركد "كانػا". يَ كاف يُ  : كحلظرخؼ. التقجيخؤفظ: يُ يُ  
 (.الحيغ كانػا يجحجكف بآيات هللا: )شكخكف. لع يقليُ 
 

ركع فأحدَغ ُصَػَركع  64سػرة غافخ  40 " هللُا الحي جعَل لكُع األرَض قخاًرا والدساَء بشاًء وصػَّ
 العالسيَغ " زقكع ِمَغ الصيِّباِت ذلكُع هللُا ربُّكع فتبارَؾ هللُا ربُّ ورَ 

: السعشى غامس عمي، كقج يكػف معشًى ظ ما استصعتع القخار فييا. بشاءً : كلػال ذلقخاًرا 
إلخ.  ة...: سقف محفػظ، ؾبّ كما قالو السفدخكف أراه ضعيفػًا عمسًيا يرل إليو أىل االختراص،

 (. 4تيغ الصػركع: قاؿ تعالى: "لقج خمقشا اإلنداف في أحدغ تقػيع" )صػركع فأحدغ 
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ب : ىحا مرصمح اقترادؼ، يعشي الدمع الصيبة، بخبلؼ الدمع الخبيثة التي يجالصيبات
 تبارؾ: تعاضست بخكاتو. .62: كردت في االية االمتشاع عشيا. ذلكع هللا ربكع

 
يَغ الحسُج هلل رِب ادعػُه ُمخمريَغ لُو الجِّ " ىػ الحيُّ ال إلَو إال ىػ ف 65سػرة غافخ  40

 العالسيَغ "
: غيخ مذخكيغ. ىشاؾ مححكؼ ؼ ال يسػت. فادعػه: فاعبجكه. مخمريغ: الباقي الحالحي 

 (.العالسيغ. لع يقل: )كالحسج ا الحسج  ربّ : كقػلػ تقجيخه
 

دوِف هللِا لسَّا جاءنَي البيشاُت  " قْل إنِّي ُنِييُت أْف أعُبَج الحيَغ تْجُعػَف ِمغ 66سػرة غافخ  40
 العاَلسيَغ " ِمغ ربِّي وُأِمخُت أْف ُأسمَع لخبِّ 

التحكيخ كالتأنيث لػجييغ. (، لجػاز اتجعػف: تجعػنيع، تعبجكنيع. لع يقل: )جاءتشي 
 بحاجة إلى دراسة مغ عمساء كبار، كليذ مغ شبلب عمع.

 ت عغ الذخؾ كأمخت باإلسبلـ.: األصشاـ، األكثاف. ُنييالحيغ تجعػف مغ دكف هللا
 

" ىػ الحي خمقُكع ِمغ تخاٍب ثع ِمغ ُنصفٍة ثع ِمغ َعمػَقٍة ثع ُيخخُجكع شفبًل  67سػرة غافخ  40
كع ثع لتكػُنػا شيػًخا ومشكع َمغ ُيتػفػَّى ِمْغ قبُل ولِ  تْبمغػا أجبًل ُمَدسَّى ولعمَّكع ثع لتْبمغػا أشجَّ

 َتعقمػَف " 
نداف. خمقكع مغ تخاب: خمق أصمكع )آدـ، اإلنداف األكؿ( مغ شػار خمق اإلىحه ىي أ 

: ، الذيخػخة. مغ قبل: الصفػلة، البمػغ. عمقة: دـ غميع. مخاتب عسخ اإلندافتخاب. نصفة: مشيّ 
: قج يعشي البمػغ )بمػغ ، أك مغ قبل الػالدة. بمػغ األشجّ مغ قبل الذيخػخة، أك مغ قبل البمػغ

 : أجل السػت.ىأخخػ بعج البمػغ. أجبًل مدسّ ػًا (، كقج يعشي سشالحمع
 

كع شجّ : ثع يعسِّخكع لتبمغػا أكع: ؼيو مححكؼ تقجيخهشفبًل: أؼ أشفااًل. ثع لتبمغػا أشجّ  
، حيث كردت فييسا إضافة تتعمق 14، كالسؤمشػف 5(. كانطخ سػرة الحج 178)الراحبي ص 
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: أف هللا عطاـ كالمحع. لعمكع تعقمػف مق بالقة، كإضافة أخخػ تتعقة كغيخ السخمّ بالسزغة السخمّ 
 (.ادر عمى بعثكع بعج مػتكع. لع يقل: )ثع أخخجكع شفبلً ق

الخجل.  : مشيّ في المغة تصمق عمى عجة معاف مشيا: الشصفة يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
، كقج كذف العمع عشو، كىػ الحيػاف كتبيغ اآلية أف السقرػد بالشصفة جدء خاص مغ ىحا السشيّ 

: الجـ الجامج أك الدائل أك الحؼ ثى. كالعمقة مغ معانييا في المغةؼ الحؼ يمقح بػيزة األنالسشػ 
اشتجت حسختو. كمعشاىا العمسي خبليا الجشيغ التي تعمق بججار الخحع. كالسزغة ىي الجشيغ في 
أحج أشػار تكػيشو. كتحتػؼ السزغة عمى خبليا مخّمقة كىي التي يتكػف مشيا الجشيغ، كخبليا 

سل عمى كقايتو كإمجاده بالغحاء )السشتخب ص خ مخّمقة كىي التي تحيط بالجدء السخّمق، كتعغي
704.) 

 
 إنَّسا يقػُؿ لُو ُكْغ ؼيكػُف " " ىػ الحي ُيحيي وُيسيت فإذا قَزى أمًخا ف 68سػرة غافخ  40

في . لع يقل: )كإذا قزى أمًخا(. 59، كآؿ عسخاف 117لبقخة : كالبعث. راجع سػرة اأمًخا 
 :مػاضع أخخػ 

 (. 117مًخا فإنسا يقػؿ لو كغ ؼيكػف" )البقخة " بجيع الدسػات كاألرض كإذا قزى أ -
 (.47قػؿ لو كغ ؼيكػف" )آؿ عسخاف " يخمق ما يذاء إذا قزى أمًخا فإنسا ي -
 (.35سا يقػؿ لو كغ ؼيكػف" )مخيع " سبحانو إذا قزى أمًخا فإن -
 

 في آياِت هللِا أنَّى ُيرخفػَف "" أَلْع تَخ إلى الحيَغ ُيجادلػَف  69سػرة غافخ 40
. كالسقرػد: الكفار 56ك 35: ىحه العبارة كردت في اآليتيغ الحيغ يجادلػف في آيات هللا 

 رخفػف عغ العحاب. : كيف يُ رخفػف ى يُ كالسذخكػف. أنّ 
 

 ا بِو ُرُسَمشا فدػَؼ َيعمسػَف "وبسا أرسْمش" الحيَغ كحَّبػا بالكتاِب  70سػرة غافخ 40
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: كبالكتب التي أرسمشا بػا بالكتب كالخسل. الكتاب: القخآف. كبسا أرسمشا بو رسمشا: أؼكحّ  
في اآلية  عاقبتيع : عاؾبة تكحيبيع، كىػ تيجيج. كستحكخشا مغ قبل. فدػؼ يعمسػف بيا رسم
 التالية.

 
 عشاقيع والدبلسُل ُيدَحبػَف "   " إذ األغبلُؿ في أ 71سػرة غافخ  40

: أؼ بيا، أؼ باألغبلؿ كالدبلسل. انطخ الدبلسُل: معصػفة عمى األغبلؿ. ُيْدَحبػف  
ذ األغبلُؿ في أعشاقيع كالدبلسُل( بسعشى:  ُيْدَحبػف في الحسيع إ) :اآلية التالية. كقج يكػف التقجيخ

 (.(. كقج يكػف التقجيخ: )ُيدحبػف بياكاألغبلُؿ في أعشاقيع كالدبلسلُ  ُيْدَحبػف في الحسيع)
 دحبػف: جسمة حالية.يُ 
 

 لحسيِع ثع في الشاِر ُيدَجخوَف "" في ا 72سػرة غافخ 40
. ، كُيدجخكف في الشارية الدابقة( في الحسيعاآلدحبػف )الحسيع: الساء الحاّر. أؼ: يُ   

َخْت" )التكػيخ   (، أك أضخمت ناًرا. 6ُيْدَجخكف: يػقجكف، يحخقػف. قاؿ تعالى: "كإذا البحار ُسجِّ
 (.لع يقل: )ثع يدجخكف في الشار(. لع يقل: )ثع فييا ُيدجخكف 

 
 ليع أيَغ ما كشُتع ُتذخكػَف "  " ثع قيلَ  73سػرة غافخ  40

 ة في اآلية البلحقة.(. تتسة اآليو. لع يقل: )ثع يقاؿ ليع: تذخكػف بأؼ 
 

" ِمغ دوِف هللِا قاُلػا ضمُّػا عشَّا بْل لْع نكْغ نْجعػ ِمْغ قبُل شيًئا كحلَظ ُيِزلُّ  74سػرة غافخ  40
          هللُا الكافخيَغ "

ج. لع نكغ نجعػ : نعبػا: ضاعػا. نجعػلآلية الدابقة كجسمة ججيجة. ضمّ ىحه اآلية تتسة  
اـ بذيء. األصشاـ كثبت لشا اآلف أنشا لع نكغ نجعػ شيًئا، فميدت األصش: كشا نجعػ بل شيًئاقمغ 

 : يزميع في الجنيا كيذعخىع بزبلليع في اآلخخة.ُيِزلُّ هللُا الكافخيغ: ُيذعخىع بزبلليع. أك
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 " ذلكع بسا كشتع تفخحػَف في األرِض بغيِخ الحقِّ وبسا كشُتع َتسخحػَف " 75سػرة غافخ  40
فخحػف : تؼ ذلكع العحاب. تفخحػف بغيخ الحق: أكتسخحػف بصًخا. ذلكع كشتع تفخحػف بسا  

: انذخاح الرجر، كأكثخ ما يكػف بالباشل كبالسعاصي. تسخحػف: مغ السخح: البصخ. الفخح
ب الفخحيغ" )القرز كال تفخْح إف هللا ال يحيي عشو. قاؿ تعالى: "عاجمة. كليحا نُ بالمحات ال

(. كقج أذف هللا 23" )الحجيج ػا عمى ما فاتكع كال تفخحػا بسا آتاكعلكي ال تأسَ (. كقاؿ أيًزا: "76
كيػمئح يفخح السؤمشػف (. "58بالفخح في مػاضع أخخػ. قاؿ تعالى: "فبحلظ فميفخحػا" )يػنذ 

ح كالتػسع ؼيو. قاؿ تعالى: "كال تسر في األرض : شجة البصخ كالفخ (. السخح3بشرخ هللا" )الخـك 
 ىحا ىػ الفَخح كالسَخح. (.37مخًحا" )اإلسخاء 

 
 (.خحػف كتسخحػف في األرض بغيخ الحقذلكع بسا كشتع تفلع يقل: ) 

 
 فييا فبئَذ َمثػى الستكبخيَغ " " ادُخمػا أبػاَب جيشََّع خالجيغَ  76سػرة غافخ  40

ذ مثػػ الستكبخيغ. ثػػ في : ادخمػا مغ أبػاب جيشع، كاثػكا خالجيغ فييا، فبئالتقجيخ 
: الكافخيغ الحيغ تكبخكا عمى هللا كالخسػؿ ـ. مثػػ: مقاـ، مكاف إقامة. الستكبخيغالسكاف: أقا
  لع يقل: )بئذ(.كاإليساف. 

 
يشََّظ فإليشا " فاْصِبْخ إفَّ وعَج هللِا حٌق فإمَّا ُنخيشََّظ بعَس الحي نِعُجىع أو نتػف 77سػرة غافخ  40

 ُيخَجعػَف " 
لع يقل: )إف كعيج هللا حق(. لع يقل: )فإما أف بخ: يا دمحم. كعج هللا: بالعحاب. فاص 
(. فإّما: فإْف + ما. نخيشَّظ(. نعجىع: نعجىع بو )مغ العحاب(.  إْف: َشخشية )حخؼ شخط جاـز
 : جػاب لفعل الذخط الثانيُيخجعػف"فإليشا ششدؿ بيع العحاب في اآلخخة. جسمة: ": لُيخَجعػف 

ححكؼ دؿَّ عميو أكؿ الكبلـ: "إف كعج هللا حق". فس )نخيشظ( كؿ، أما جػاب الذخط األ)نتػفيشظ(
(. السعشى إما أف ، أك َنتػفيشَّظ فإليشا ُيخَجعػف فإما ُنخيشَّظ بعَس الحؼ نِعُجىع فحاؾكالتقجيخ: )
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ا إليشا عمى كل حاؿ. كفي مػضع آخخ: " نعحبيع في الجنيا أك نعحبيع في اآلخخة، فسخجعيع كإمَّ
 (. 46سػرة يػنذ " )َنتػفيشَّظ فإليشا َمْخجُعيع أك ُنخيشَّظ بعَس الحؼ َنِعُجىع

 
" ولقج أرسمشا ُرُسبًل ِمْغ قْبمَظ مشيع َمغ قَرْرشا عميَظ ومشيع َمغ لع  78سػرة غافخ  40

 نقُرْز عميَظ وما كاَف لخسػٍؿ أْف يأتَي بآيٍة إال بإذِف هللِا فإذا جاَء أمُخ هللِا ُقِزَي بالحقِّ 
 الُسْبِصمػَف "وخِدَخ ىشالَظ 

قػاميع مغ حيث السجادلة مع أ: يا دمحم. مغ قررشا عميظ: قرريع )مغ قبمظ 
بيشيع، أك بيغ الخبلئق. : أؼ قزي: عحابو يػـَ الؿيامة. كالتكحيب(. آية: معجدة. أمخ هللا

: أؼ فخبح السبصمػف: الحيغ ىع عمى باشل. السحقػف: الحيغ ىع عمى حق. قزي بالحق
 (.خ الُسبِصمػف. لع يقل: )رسبًل قبمظِحقُّػف كخدالسُ 
 

 لتخكُبػا مشيا ومشيا تأكمػَف " " هللُا الحي جعَل لكُع األنعاـَ  79سػرة غافخ  40
التي تؤكل غيخ (، ألف بل كالبقخ كالغشع. لع يقل: )لتخكبػا مشيا كتأكمػا مشيا: اإلاألنعاـ 

كىحه الرياغة مشعت عصف "تأكمػف" عمى  (.التي تخكب. لع يقل: )مشيا تخكبػف كمشيا تأكمػف 
 لتخكبػا بعزيا"تخكبػا"، كمكشت مغ مػافقة رؤكس اآلؼ )رعاية الفاصمة القخآنية(. كلع يقل: )

ألنعاـ، قابمة لؤلكل كميا. كمشيا تأكمػف: أؼ مغ ا : مغ بعزيا، ألنيا غيخكتأكمػا بعزيا(، أك
 أف األكل يكػف مغ بعزيا كال تؤكل كميا." ىشا تفيج بعس األنعاـ، كسا تفيج غمِ كيبجك أف "

ا: إلى حخكؼ الجخ فييا، كفي اآلية التالية لي ديج في جساؿ اآلية أف تشطخ أيًزاكمسا ي 
 "."كعمييا كعمى الفمظ تحسمػف 

 
" ولكع فييا مشافُع ولتبمغػا عمييا حاجًة في صجوِركع وعمييا وعمى الُفمِظ  80سػرة غافخ  40

 ُتحسمػَف "
دتخخج يُ  (، كالػبخ كالرػؼ كالذعخ، كماؼ مشافع أخخػ )غيخ الخكػب كاألكلمشافع: أ 

األثقاؿ : لعل السقرػد الدفخ كحسل ي صجكركعمغ ألبانيا مغ زبج كسسغ. لتبمغػا عمييا حاجة ف
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حسمػف عمييا كعمى الفمظ(. لع يقل: )كعمييا مظ: الدفغ. لع يقل: )كتُ إلى مدافات بعيجة. الفُ 
 (. األنعاـ في البخ، كالفمظ في البحخ.تحسمػف كعمى الفمظ

 
 فأيَّ آياِت هللِا ُتشِكخوَف " " وُيخيكع آياِتوِ  81سػرة غافخ  40

(. فأؼ آياتو تشكخكف كضع الطاىخ مػضع الزسيخ. لع يقل: ) (.يقل: )فأيَّيا تشكخكف  لع 
 آيات هللا في القخآف كالكػف كميا كاضحة ال يسكغ إنكارىا.

 
أفمع َيديخوا في األرِض فيشُطخوا كيَف كاَف عاؾبُة الحيَغ ِمْغ قْبِميع كاُنػا "  82سػرة غافخ  40

 أكثَخ مشيع وأشجَّ قػًة وآثاًرا في األرِض فسا أغشى عشيع ما كاُنػا َيكِدبػَف "
كيف كاف عاؾبة: ىكحا كردت  (.يديخكا: لمدياحة بقرج االعتبار. لع يقل: )كيف كانت 

 في جسيع القخآف.
تعاظ كاالعتبار. الحيغ مغ قبميع: مغ األمع حة مغ أجل الػقػؼ عمى اآلثار كاالدعػة لمديا

: مغ ا: كاألبشية كالقرػر. يكدبػف (. آثارً الساضية. أكثخ مشيع: َعجًدا. لع يقل: )أكثخ مشيع عجًدا
. فعمى األمع الكبخػ القػية أف تكػف عمى ححر،  الكثخة كالقػة كاآلثار كاألعساؿ كاألمػاؿ كالعمـػ

خيغ، قج ال تخصخ عمى باؿ. لع يقل: )الحيغ كأف ال تغتّخ. هللف سبحانو جشػد إلىبلؾ الكاف
 (.قبميع

 
شاِت فِخُحػا بسا ِعشَجىع ِمَغ العمِع وحا 83سػرة غافخ  40 َؽ بيع ما " فمسَّا جاءْتيع ُرُسمػُُيع بالبيِّ

 كاُنػا بِو يدتيدئػف "
: الحؼ حققػا بو : أصابيع الغخكر. العمعػاسعجدات كالبخاىيغ الػاضحة. فخح: الالبيشات 
 : بسا عشجىع ىع كليذ بسا عشج الخسل. أؼ اكتفػا بعمسيعالقػة. فخحػا بسا عشجىع مغ العمعالساؿ ك 

: لعمو أيًزا العمع الحؼ كرثػه عغ آبائيع. حاؽ بيع ما كانػا بو كلع يشيمػا مغ عمع الخسل. العمع
ىع مغ العمع، كحاؽ بيع ما كانػا يدتيدئػف بو مغ : كىػ العحاب. فخحػا بسا عشجيدتيدئػف 

 العحاب. فخحػا بالعمع فحدنػا بالعحاب.
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 كَفْخنا بسا كشَّا بِو مذخكيَغ "" فمسَّا رَأوا بأَسشا قاُلػا آمشَّا باهلِل وحَجُه و  84سػرة غافخ  40

عحابشا. كفخنا بسا كشا بو مذخكيغ: كفخنا باألصشاـ. بو: باهلل. الحع: "آمشا" : بأسشا 
: آمشا باهلل ككفخنا بسا عجاه، آمشا باهلل ككفخنا باألصشاـ. فيع مؤمشػف باهلل ". آمشا ككفخنا"كفخناك

 (.فخكف باهلل مؤمشػف بغيخه. لع يقل: )بسا كشا مذخكيغ بوكافخكف بغيخه. كىشاؾ كا
 

اِدِه " فمع يُظ يشفُعيع إيساُنيع لسَّا رأوا بأَسشا سشََّة هللِا التي قج خمْت في عب 85غافخ سػرة  40
 وخِدَخ ىشالَظ الكافخوَف "

ابشا. خمت: مزت. : عحجنيا، كال يشفع في اآلخخة. بأسشااإليساف يشفع في اليُظ: يكْغ.  
ئعة ". خاتسة راالسبصمػف كخدخ ىشالظ : "78الحع ىشا: "كخدخ ىشالظ الكافخكف"، كفي اآلية 

مفعػؿ بو لفعل مححكؼ عمى : مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، أك ةكمؤثخة عمى عادة القخآف. سشّ 
 ة هللا.: اححركا سشّ التححيخ

*** 
   مْت ّر / سػرة فُ 41
 " حع "  1سػرة فرمت  41

 " في اآلية التالية.ل ليحيغ الحخفيغ صمة بقػلو: "الخحسغ الخحيعلع 
 

 تشديٌل ِمَغ الخحسِغ الخحيِع " " 2سػرة فرمت 41
 أؼ ىحا القخآف تشديل.  

 
مْت آياُتُو قخآًنا عخبًيا لقػـٍ يعمسػَف " 3سػرة فرمت  41  " كتاٌب ُفرِّ

: يعمسػف تفديخه كإعجازه. مغ ىحه اآلية : حاؿ مغ "آيات"، أك مغ "كتاب". يعمسػف قخآًنا 
 اسع الدػرة. استسجّ 
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 َخَض أكثُخىع فيع ال َيدسعػَف "ا فأعْ " بذيًخا ونحيخً  4سػرة فرمت  41
خسػؿ. أعخض أكثخىع فيع : السقرػد ىشا القخآف، ال السسعػا ال يفيسػف. بذيًخا كنحيًخاكإذا  

، كمغ ثع فيع ال يدسعػنو. بذيًخا: نعت : أعخضػا كلع يدسعػا. قخركا اإلعخاض عشوال يدسعػف 
 (."آياتو" )في اآلية الدابقةا"، أك حاؿ مغ "كتاب" أك مغ قخآنً " :( ثاف لػ)صفة

 
ِشظ " وقاُلػا قمػُبشا في أِكشَّة مسا تْجعػنا إليِو وفي آذاِنشا َوْقٌخ وِمغ بيِششا وبي 5سػرة فرمت  41

 حجاٌب فاعسْل إنشا عاممػَف "
شَّة: أغصية، أغذية. (. أك25كفي مػضع آخخ: "كجعمشا عمى قمػبيع أِكشَّة" )األنعاـ  

خيجكف بيا تثبيط : ثقل في الدسع، صسع. أكثخكا مغ األشياء التي يدمحم. كقختجعػنا إليو: يا 
: أنت عمى ديشظ، كنحغ مف، كآذاف صع، كحجاب حاجد. فاعسل: قمػب غالشبي عغ دعػتيع
 نعسل عمى ديششا.  

كال " تفيج ىشا ابتجاء الغاية. كقج تخد أحياًنػا غمِ لع يقل: )َبْيَششا كَبْيَشَظ حجاٌب(، معمـػ أف " 
 يخاد بيا ذلظ.

 
 " ُقْل إنَّسا أنا بذٌخ ِمثُمكع ُيػَحى إليَّ أنَّسا إلُيكع إلٌو واحٌج فاستِؿيسػا إليوِ  6سػرة فرمت  41

 واستغِفخوُه وويٌل لمسذخكيَغ "
ىحه اآلية كأمثاليا تقخر بذخية الخسػؿ، كىحا يفيج البذخ في أف الجيغ الحؼ جاء بو  

لمتصبيق مشيع، كىػ ديغ كاقعي. كال يقبل االدعاء بأف الجيغ الخسػؿ صالح لمبذخ كقابل 
: استؿيسػا التسمز مغ الجيغ. استؿيسػا إليو لؤلنبياء، كأنشا نحغ البذخ لدشا أنبياء، كذلظ بغخض

: السػصمة إليو. لع يقلإلى هللا، كاختاركا الصخيق السدتؿيع، ألف الخط السدتؿيع أقخب الصخؽ 
مغ الخصاب إلى الغيبة، كإضيار ما كاف مزسًخا، كبياف أنيع مذخكػف. (، ؼيو التفات ككيل لكع)
لعل التقجيخ: كإال تفعمػا  : شػبى لمسؤمشيغ ككيل لمسذخكيغ.قج ال يكػف ؼيو التفات عمى تقجيخك 

 كشتع مذخكيغ، ككيل لمسذخكيغ.
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 دكاَة وىع باآلخخِة ىع كافخوَف "" الحيَغ ال ُيؤتػَف ال 7سػرة فرمت  41
مفخكضة عمى  كيل لمسذخكيغ الحيغ ال يؤتػف الدكاة، قج يبجك غخيًبا، ألف الدكاة: قػلو 

ا : الدكاة فصخة اإلسبلـ، فسغ أّداىالسؤمشيغ. قاؿ بعزيع: السعشى: الحيغ ال يؤمشػف. كقاؿ قتادة
الدكاة )الرجقة( بخىاف (. 2/1107بخغ كنجا، كمغ لع يؤّدىا ىمظ )معاني القخآف لمشحاس 

 )صحيح مدمع(.
ة(. لع يقل: )كىع باآلخخة كافخكف(، لع يقل: )كباآلخخة ىع الحيغ ال يؿيسػف الربللع يقل: )

"إني أنا  :(، كقػلو14شو : "إنشي أنا هللا" )كافخكف(. تكخار "ىع" تػكيج لفطي، كقػلو تعالى
 ".: "كىع باآلخخة ىع كافخكف 37مثمو في سػرة يػسف  (. كمخّ 69أخػؾ" )يػسف 

 
 لرالحاِت ليع أجٌخ غيُخ مسشػٍف "" إفَّ الحيَغ آمُشػا وعِسمػا ا 8سػرة فرمت  41

 : أجخ: ثػاب. مسشػف  
 : أؼ غيخ محدػب، ربسا يقرج أنو كثيخ ببل حداب.قاؿ مجاىج -
 : غيخ مشقصع، ألف اآلخخة دار خمػد. كقاؿ بعزيع -
: غيخ مسشػف بو كأضاؼ الشحاس: يجػز أف يكػف السسشػف: ُيسّغ بو. أؼ غيخ مسشػف  -

: عمى الخغع مغ أف ىحا السعشى ىػ الحؼ يسكغ أف يتبادر عمى ذىغ مغ هللا. أقػؿ عمييع
كمغ ثع فيػ خصأ، ألنو يسكغ أف يقاؿ بحق  كل عخبي، إال أف ىشاؾ مانًعا يسشع مشو،

ة مغ خبلؼ السشّ ة مغ هللا مقبػلة، ب". فالسشّ افؿ بحق هللا، كمغ أسسائو "السشّ البذخ كال يقا
ة مغ العبج (. إف السشّ 164"لقج مغَّ هللا عمى السؤمشيغ" )آؿ عسخاف : تعالىالعباد. قاؿ 

 تقصع الذكخ كتقصع الثػاب.
 

" ُقْل أئشَّكع لتكفخوَف بالحي خمَق األرَض في يػميِغ وتجعمػَف لُو أنجاًدا  9سػرة فرمت  41
 ذلَظ ربُّ العالسيَغ "

: أتكفخكف كتذخكػف األرض في يػميغ : الشطيخ، الذبيو. خمق: نطخاء، شخكاء. الشجأنجاًدا 
 ؼيكػف. كغ لو أف يخمقيا بمحطة، أك بقػلو: كغْ مع ىحا اإلعجاز؟ ككاف مغ السس
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(. 47ًما عشج ربظ كألف سشة مسا تعّجكف" )الحج كإف يػ قاؿ تعالى في مػضع آخخ: " 
ه ألف ـ كاف مقجار خ األمخ مغ الدساء إلى األرض ثع يعخج إليو في يػ يجبّ كفي مػضع ثاف: "

في يػـ كاف مقجاره تعخج السبلئكة كالخكح إليو (. كفي مػضع ثالث: "5سشة مسا تعّجكف" )الدججة 
 (. 4خسديغ ألف سشة" )السعارج 

: كحجات الدمغ التي يدتخجميا الشاس مختبصة باألرض يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
جـخ سساكؼ آخخ اختمفت كدكرانيا حػؿ محػرىا كحػؿ الذسذ. فإذا ما غادر أحج األرض إلى 

ىحه الػحجات شػاًل كقرًخا، فالدمغ ندبي. فالدشة الذسدية عمى األرض تحدب بسقجار الدمغ 
يػًما شسدًيا، في حيغ أف  365الحؼ تقصع ؼيو األرض دكرة كاممة حػؿ الذسذ في نحػ 

كىػ  يػًما، كبمػتػ 88الديارات القخيبة مغ الذسذ، مثل عصارد يقصع دكرتو حػؿ الذسذ في 
سشة مغ سشػاتشا )السشتخب  250و حػليا في أبعج الكػاكب الديارة في الذسذ كأبصؤىا يتع دكرت

 (.707ص 
 ذلظ رب العالسيغ: يا ناس!

 
ر فييا أقػاَتيا في 10سػرة فرمت  41 أربعِة  " وجعَل فييا رواسَي ِمغ فػِقيا وبارَؾ فييا وقجَّ

ـٍ سػاًء لمدائميَغ "  أيا
كزركع كثسار : كثخة الخيخ كتكاثخه، مغ مياه ثػابت. بارؾ فييا: مغ البخكةركاسي: جبااًل  

: قجر في كل بمجة مشيا كغخس أشجارىا. قجر فييا أقػاتيا : شق أنيارىاكضخكع. قاؿ السفدخكف 
(، ألجل السعاش كالتبادؿ بيغ بمجة 24/95األقػات ما لع يجعمو في األخخػ )الصبخؼ مغ 

 كأخخػ. 
زدناه االقترادؼ في مجاؿ نطخية السدايا الشدبية في التجارة الجكلية، كقج كىحا مغ اإلعجاز 

 :مرجر في مػضع الحاؿ مغ: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، أك كضػًحا في كتاب آخخ. سػاءً 
 : جػاًباألػف عغ مجة خمق األرض. لمدائميغاستػت األربعة سػاًء لمدائميغ الحؼ يد "."أقػاتيا

كال "، أؼ كاممة ال نقز فييا "أياـ :سيػر بالشرب عمى الحاؿ مغالج: قخأىا لمدائميغ. سػاءً 
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" بالجّخ عمى زيادة. كفي قخاءة: "سػاٌء" بالخفع عمى االبتجاء بتقجيخ: ىي سػاٌء. كفي قخاءة: "سػاءٍ 
 (.24/245"أياـ" )تفديخ ابغ عاشػر  :الػصف لػ

ية الحالية أنو خمق الجباؿ تفيج اآلية الدابقة أف هللا خمق األرض في يػميغ، كتفيج اآل 
كاألقػات في أربعة أياـ، كيبجك أف ىحه األياـ األربعة قج دخل فييا اليػماف الدابقاف، فرار 

أنو خمق الدسػات في  12السعشى أف هللا خمق األرض كما فييا في أربعة أياـ. كسشخػ في اآلية 
كلقج خمقشا ه آيات أخخػ،مشيا: "ض. كىحا ما تؤيجيػميغ، فرار السجسػع ستة أياـ لمدسػات كاألر 

 (.38ت كاألرض كما بيشيسا في ستة أياـ" )ؽ الدسػا
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

" ثعَّ استػى إلى الدساِء وىي ُدخاٌف فقاَؿ ليا ولؤلرِض ائِتيا َشْػًعا أو  11سػرة فرمت  41
 ْخًىا قالتا أتْيشا شائِعيَغ "  كَ 

بعج خمق األرض. كلكغ في مػضع آخخ: " يجؿ عمى أف خمق الدساء كقع قػلو: "ثع 
: خمق األرض أكاًل، ثع خمق الدساء، (. قاؿ ابغ عباس30"كاألرض بعج ذلظ دحاىا" )الشازعات 

: قرج. (. استػػ 2/1109دحا: بدط )معاني القخآف لمشحاس  ثع دحا األرض كالساء بعج ذلظ.
بالسذخكيغ. شائعيغ: كىكحا يجب أف يفعل الشاس. دخاف: قاؿ  ل ؼيو تعخيًزا: لعشػًعا أك كخًىا

: بخار. ربسا يحتاج األمخ إلى تفديخ عمسي في بعس السفدخيغ أؼ: مثل الجخاف، كقاؿ بعزيع
: أؼ الدساء ل االختراص في التفديخ العمسي. "قالتا"ضػء الحقائق العمسية التي يعخفيا أى

مغ باب ميسا معاممة الجسع، جسع العاقل السحكخ، كىػ (، بل عامكاألرض. لع يقل: )شائعتػَْيغ
(. كىحا مصبق أيًزا في عمع السيخاث خرػًصا، 3/131إشبلؽ الجسع عمى السثشى )اإلتقاف 

يث ال مثشى، كالسثشى جسع. لع يقل: )شائعات(. قاؿ كفي المغتيغ الفخندية كاإلنكميدية عسػًما، ح
بسا يكػف لسغ  أخبخ عشيا بأفعاؿ ما يعقل جاء فييا : محىب جمة الشحػييغ أنو تعالى لساالشحاس

(. فأما الكدائي فأجاز في 4الذسَذ كالقسَخ رأيتيع لي ساججيغ" )يػسف ك يعقل، كسا في قػلو: "
معاني القخآف لمشحاس ء كالشػف، كىحا ال يعخَّج عميو )كل شيء أف يجسع بالػاك كالشػف، كاليا

 دكف أف يجركا!مغ يعسمػف بسحىب الكدائي  : كثيخ مغ الزعاؼ لغػًيا(. أقػؿ2/1110
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" فقزاىغَّ سبَع سسػاٍت في يػميِغ وأوحى في كلِّ سساٍء أمَخىا وزيشَّا  12سػرة فرمت  41
 ا ذلَظ تقجيُخ العديِد العميِع "الدساَء الجنيا بسرابيَح وِحفطً 

نفذ : الكبلـ الخفي، كيصمق عمى حرػؿ السعخفة في قزاىغ: خمقيغ، أبجعيغ. الػحي 
خ. : أكمأ، أشار، أليع، جبل، سخّ يخاد حرػليا عشجه دكف قػؿ. أكحى: تأتي بعجة معاف غمَ 

ؼيصمق عمى إلياـ هللا تعالى السخمػقات لسا تتصمبو مسا ؼيو صبلحيا. فالػحي يقع عمى جسيع 
ىحه السعاني مغ استعساؿ المفع في حؿيقتو كمجازاتو. فيػ أكحى في الدسػات بتقاديخ نطع 

يا، كتقاديخ سيخ كػاكبيا، كأكحى فييا بخمق السبلئكة فييا، كأكحى إلى السبلئكة بسا جاذبيت
 :ا يعسمػف. أكحى في كل سساء أمخىايتمقػنو مغ األمخ بس

 : ما أمخه كما أراده.قاؿ مجاىج -
ىا كنجػميا كأفبلكيا. قاؿ الشحاس: كالقػالف متقارباف )معاني : خمق شسديا كقسخ قاؿ قتادة -

 (.2/1110س القخآف لمشحا
: أؼ بأمخىا بكل ما ىػ مغ مبلبداتيا مغ سكانيا ككػاكبيا كتساسظ قاؿ ابغ عاشػر -

 (. 24/250شػر تفديخ ابغ عالجاذبية بيشيا كبيغ ما يجاكرىا )جخميا كا
ف : ىشاؾ سبع سسػات، مشيا سساء دنيا، معشى ذلظ ألع يقل: )كزيََّغ الدساَء(. الدساء الجنيا

( ألنو بعس. مرابيح: كػاكب. مرابيَح: مسشػع مغ الرخؼ )التشػيغالدسػات بعزيا فػؽ 
عمى صيغة مشتيى الجسػع، كىي كل جسع تكديخ بعج ألف تكديخه حخفاف أك ثبلثة أكسصيا 

 ساكغ.
أؼ لئلنارة  :(. بسرابيح كحفًطا251/ 24"كحفًطا": مفعػؿ ألجمو مشرػب )ابغ عاشػر  

لكػاكِب كحفًطا مغ كل شيصاف مارد" دساَء الجنيا بديشٍة اإنَّا زيشَّا الكالحفع. في مػضع آخخ: "
 العديد: القػؼ. العميع: بكل شيء. (.7)الرافات 

 
 " فإْف أعخُضػا َفُقْل أنحرُتكع صاعقًة ِمثَل صاعقِة عاٍد وثسػَد "   13سػرة فرمت  41
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ؿ بو ثاف، كاألك : مفعػؿ يات، كأعخضػا عغ اإليساف. صاعقة: عغ كل ىحه اآلأعخضػا 
"أنحرتكع". كقج يكػف التقجيخ: أنحرتكع براعقة. صاعقة: عحاًبا كالراعقة. عاد: قػـ :ىػ ضسيخ
 (.: قـػ صالح. لع يقل: )ُأنحركعىػد. ثسػد

 
ُسُل ِمْغ بيغ أيجييع وِمْغ خمِفيع أال تعُبجوا إال هللَا قاُلػا  14سػرة فرمت  41 " إذ جاءتيُع الخُّ

 ا بسا ُأرِسْمُتع بِو كافخوَف " فإنَّ لػ شاَء ربُّشا ألندَؿ مبلئكًة 
: بأال تعبجكا. لػ شاء ربشا قْبميع كِمغ بعِجىع. أال تعبجكا : ِمغمغ بيغ أيجييع كمغ خمفيع 

: أؼ الختار رسبًل مغ السبلئكة ال مغ البذخ. كربسا تكػف ىحه ذريعة، بحيث لػ ةألندؿ مبلئك
سا أرسمتع : فإنا كافخكف بكع كبلعل التقجيخ بػا البذخ. بسا أرسمتع بو كافخكف:أرسل مبلئكة لصم

: كبسا أنو لع يشدؿ مبلئكة فإنا بسا بو، ألنكع بذخ. لع يقل: )فإنا كافخكف بسا أرسمتع بو(. التقجيخ
 أرسمتع: يعشي الخسل.أرسمتع بو كافخكف. 

 
أشجُّ مشَّا قػًة " فأمَّا عاٌد فاستكَبُخوا في األرِض بغيِخ الحقِّ وقاُلػا َمغ  15سػرة فرمت  41

 ػًة وكاُنػا بآياِتشا َيجحجوَف "أَولْع يَخوا أفَّ هللَا الحي خمقيع ىػ أشجُّ مشيع ق
(، كإف األمع القػية غالًبا ما قػة مغ أشج مشاعاًدا كانت أمة عطسى قػية جًجا )يبجك أف  

ىػد. استكبخكا بغيخ تححيخ ليا مغ ىحا االستكبار. عاد: قـػ تغتخُّ بقػتيا كتدتكبخ، كفي اآلية 
يخاد " تػكيج لبلستكبار، كال ىشاؾ استكباًرا بحق، أك أف قػلو: "بغيخ الحق : ىحا يعشي أفالحق

ة العطسى. ككانػا : يخكف أنفديع أنيع األمجُّ مشا قػةقالػا مغ أش مشو أف ىشاؾ استكباًرا بحق.
". كجسمة: "أكلع يخكا" جسمة بآياتشا يجحجكف: جسمة معصػفة عمى جسمة: "كقالػا مغ أشج مشا قػة

يغ: أنكخه.  ككانػا: الػاك معتخضة )اعتخاضية(. الجحػد: اإلنكار. َجَحَج الػديعة: أنكخىا. َجَحَج الجَّ
 أشج مشيع قػة(.قالػا: معصػفة عمى: )قالػا(. أقػؿ: كقج تكػف حالية، باعتبار قػلو: )األكلى 

 لع يقل: )كجحجكا بآياتشا(. (.كف بآياتشاككانػا يجحجلع يقل: )
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ـٍ َنِحداٍت لُشحيَقيع عحاَب الِخْدِي  16سػرة فرمت  41 " فأرسمشا عمييع ريًحا َصْخَصًخا في أيا
 في الحياِة الجنيا ولعحاُب اآلخخِة أخَدى وىع ال ُيشَرخوَف "

. إنسا كخر المفع لتكخار السعشى: ِصّخ، ك جيجة البخد، شجيجة الرػت. كاألصل: شصخصًخا 
: مذؤكمات غيخ مباركات. قخغ بكدخ الحاء (. نِحدات117ييا ِصّخ" )آؿ عسخاف ريٌح ف"

كػف العيغ في اإلفخاد. قاؿ تعالى: "في يػـِ نْحٍذ" )القسخ كسكػنيا في الجسع، كلع يقخأ إال بد
: كىع ؼيو ال (. الخدؼ: الحؿ، اليػاف، الفزيحة. أخدػ: أشج خدًيا. كىع ال يشرخكف: التقجيخ19

 شرخكف. ىحا مع أف قرجىع مغ كل ىحه القػة كالعطسة كاالستكبار ىػ االنترار!ي
 

" وأمَّا ثسػُد فيَجْيشاُىع فاستحبُّػا العَسى عمى الُيَجى فأخحْتيع صاعقُة  17سػرة فرمت  41
 لُيػِف بسا كاُنػا َيكِدبػَف "  العحاِب ا
بسعشى أنيع اىتجكا. العسى: جػ، ال : بسعشى دعػناىع إلى اليثسػد: قـػ صالح. ىجيشاىع 

: أؼ بدبب ما كانػا يكدبػنو اليػاف، الحؿ. بسا كانػا يكدبػف  :الزبلؿ. استحبػا: آثخكا. الُيػف 
 مغ اآلثاـ.

 
ْيشا 18سػرة فرمت  41  الحيَغ آمُشػا وكاُنػا يتقػَف " " ونجَّ

يؤمشػف كيتقػف(، : )الحيغ كانػا (، كالنجيشا: أؼ مغ العحاب. لع يقل: )الحيغ آمشػا كاتقػا 
 (.كال: )الحيغ كانػا يؤمشػف ككانػا يتقػف 

 
  إلى الشاِر فيع ُيػَزُعػَف "" ويػـَ ُيحذُخ أعجاُء هللاِ  19سػرة فرمت  41

: أؼ كاذُكْخ، أك: كاذُكخكا. يػزعػف    : كيـػ
 حبذ أكليع عمى آخخىع.: أؼ يُ األحػص كأبػ رزيغ كمجاىج كقتادة قاؿ أبػ -
يدع بالدمصاف ما ال يدع بالقخآف".  إف هللاكّفو. كمشو قػؿ عثساف: "قاؿ الشحاس: كزعو:  -

كمشو قػؿ الحدغ البرخؼ: ال بج لمشاس مغ كزعة، جسع: كازع )معاني القخآف لمشحاس 
: الزسيخ، ألنو يكفُّ الشاس عغ الحخاـ. ككمسة يػزعػف فييا (. كمشو: الػازع2/1112
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ج فيػ متعسج، كليذ كالغسػض عشج اخترار كغسػض. كالغسػض في القخآف حيثسا كج
 (.بذخ الحؼ قج يكػف عغ عجد. لع يقل: )كيػزعػف ال

 
وجمػُدىع بسا كاُنػا " حتى إذا ما جاُءوىا َشِيَج عمييع سسُعيع وأبراُرىع  20سػرة فرمت  41

 َيعسمػَف " 
إال لقخآف (. لع يخد الدسع في اع يقل: )أسساعيع: إذا جاءكىا، أؼ الشار. لإذا ما جاءكىا 

الجساعات إذا سسعػا القخآف سسعػه سساًعا متداكًيا، كإنسا يتفاكتػف في مفخًدا. قاؿ ابغ عاشػر: "
السدسػعات ُجعمت سساًعا كاحًجا (، فمسا اتحج تعمقيا بالتجبخ مغ أعساؿ القمػب )العقػؿتجبخه، ك 

 يعسمػف: يعسمػنو.: يعسمػنو مغ السشكخات. (. يعسمػف 1/256)تفديخ ابغ عاشػر 
 

" وقاُلػا لجمػِدىع ِلَع شيجتُّع عميشا قاُلػا أنصَقشا هللُا الحي أنصَق كلَّ شيٍء  21سػرة فرمت  41
 قكع أوَؿ مخٍة وإليو ُتخَجعػَف "وىػ خم
(، عامميا معاممة العاقل، ألنيا نصقت : )قالت: الثانية تعػد عمى الجمػد. لع يقلقالػا 

يخمقكع ثانية. كىػ : أؼ خمقكع أكؿ مخة كسكىػ خمقكع أكؿ مخة كإليو تخجعػف  كصارت كالعقبلء.
: أؼ مغ كاف خالًقا ألكؿ مخة فيػ أقجر عمى البعث كاإلعادة، كىحا خصاب ليع خمقكع أكؿ مخة

ما قبمو. كىػ  ما بعجه، كفي ىحه الجسمة معشى آخخ يخّز  بحدب عقػليع. كىحا السعشى يخّز 
ظ قادر عمى إنصاقيا. أنصقشا هللا: بالذيادة. أنصق أف يخمق األشياء ال شأف مغ كاف قادًرا عمى 

كل شيء بإشبلؽ في اآلخخة. لع يقل: : أؼ أنصق كل شيء ناشق في الجنيا، أك أنصق كل شيء
 (.خجعػف إليو)كتُ 
 

" وما كشُتع تدتِتُخوف أْف َيذيَج عميكع سسُعكع وال أبراُركع وال جمػُدكع  22سػرة فرمت  41
 ال يعمُع كثيًخا مسا َتعسمػَف " ْغ ضششُتع أفَّ هللاَ ولك

أؼ استتختع مغ الشاس، كلكشكع لع تدتتخكا مغ جػارحكع، ككيف يدتتخكف مشيا؟ ىل  
يدتصيع اإلنداف أف يدتتخ مغ نفدو؟ ضشػا أف عمسيع كثيخ، كأف عمع هللا قميل! ضشػا أف ىحه 
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: تدتتخكف مغ أف يذيج. تخكف أف يذيجال يعمسو هللا! تدت السعرية أك تمظ قج تجخل ؼيسا
: تعسمػنو مغ السشكخات. وهللا سبحانو يعمع ما ارتكبػه، كليذ بحاجة الستشصاؽ الجمػد تعسمػف 

: عمع، عسل. شصاقيا معجدة أخخػ! الحع الفعميغكاألسساع كاألبرار، كمع ذلظ فإف في است
العمع كالعسل شيء مذتخؾ. فبل بج الحخكؼ نفديا، مع اختبلؼ تختيب الحخفيغ األخيخيغ. فبيغ 

ال يعمع كثيًخا مسا  لمعسل مغ عمع، كال بج لمعمع مغ عسل، فكل عمع ال يشبشي عميو عسل ال يفيج.
 تعسمػف: يفػتو الكثيخ.

 
 " وذلُكْع ضشُّكُع الحي ضشْشُتع بخبِّكع أرداكع فأصبحُتع ِمَغ الخاسخيَغ " 23سػرة فرمت  41

: ما معشى لخََّدػ: اليبلؾ، السػت. قج يقاؿأىمككع، أكقعكع في ا: ضششتع: ضششتسػه. أرداكع 
ل الجػاب أنيع أنو جعميع مغ اليالكيغ ثع مغ الخاسخيغ؟ أفميذ اليبلؾ أقػػ مغ الخدخاف؟ لع

 يحبػف الخبح فأصابتيع الخدارة. اكانػا قػًما تجارً 
 

 الُسْعَتبيَغ " ِتبػا فسا ىع ِمغَ " فإْف َيْرِبخوا فالشاُر َمثًػى ليع وإْف َيدتع 24سػرة فرمت  41
 : )عمى الشار( فإف يربخكا 

فاصبخكا أك ال اصمػىا ربخكا أك ال يربخكا. في مػضع آخخ: ": فإف يىشاؾ ححؼ، أؼ -
 (. 16تربخكا سػاء عميكع" )الصػر 

ليذ ىشاؾ ححؼ. فقػلو: "يدتعتبػا" يجؿ عمى الجدع )عجـ الربخ( )معاني القخآف لمشحاس  -
2/1114 .) 

أعساليع، أك إلى الجنيا لكي يرمحػا دار إقامة. يدتعتبػا: يصمبػا العتبى: الخجػع ) : مقاـ،مثػػ 
عميو إلى ما يخضي العاتب. أعتبو: أزاؿ عتبو.  : رجػع السعتػبالخجػع إلى رضا هللا(. العتبى

ف يربخكا أك : فإ يدتجاب شمبيع كال يقبل. السعشى: أؼ ال ُيداؿ عتبيع، كالفسا ىع مغ السعتبيغ
ت مغ السخاشب " ؼيو التفاشدبة ليع سػاء، كىػ العحاب! قػلو: "فإف يربخكاال يربخكا فاألمخ بال

  (.ف تدتعتبػا فسا أنتع مغ السعتبيغفإف تربخكا فالشار مثػػ لكع كإإلى الغائب. لع يقل: )
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وَحقَّ عمييُع  ما خمَفيعو " وؾيَّْزشا ليع ُقَخناَء فديَُّشػا ليع ما بيَغ أيجييع  25سػرة فرمت  41
 القػُؿ في أمٍع قج َخَمْت ِمْغ قْبِميع ِمَغ الجغِّ واإلنِذ إنَّيع كاُنػا خاسخيَغ " 

: مغ ك الجغ. ما بيغ أيجييع كما خمفيع: جسع قخيغ، قخناء سػء مغ اإلنذ أقخناء 
: حق التقجيخف : بالعحاب. كربسا يكػ كما سػؼ يعسمػنو. حق عمييع القػؿالسشكخات، ما عسمػه 

: أؼ في جسمة أمع. كىحا رأيتو ع القػؿ بأنيع كانػا خاسخيغ. خمت: مزت."في أمع"عميي
: مغ بيغ أمع. السقرػد اه عشج السعاصخيغ الحيغ يدتعسمػف مدتعسبًل عشج القجامى، كال أكاد أر 

القخآف، . كيفيع مغ اآلية أف الجغ مكمفػف كمخاشبػف بالتي أىمكيا هللا بحنػبيا األمع الساضية
 كيأتي ذكخىع بيغ الحيغ كاآلخخ، كلكغ بسا أنشا مغ اإلنذ فإنشا نتخؾ ما لمجغ لمجغ.

 
 الَغػا ؼيِو لعمَّكع َتغِمبػَف "" وقاَؿ الحيَغ كفُخوا ال َتدسعػا ليحا القخآِف و  26سػرة فرمت  41

 :الَغػا ؼيو 
: ػيدسعو أحج. المغارفعػا أصػاتكع بالمغػ كالرياح إذا قخأه دمحم أك أتباعو حتى ال  -

 الرياح، المغط.
 (.ح، أك الكبلـ الداقط السصََّخح )السصخكح: الكبلـ القبيشعشػا ؼيو بالكبلـ القبيح. المغػا -
: التخميط، الكبلـ الباشل الحؼ ال يعتّج بو كال ه كلػ بكبلـ ال ُيفيع )أّؼ كبلـ(. المغػعارضػ  -

 شائل تحتو. 
 : أؼ محسًجا عمى ديشو.لعمكع تغمبػف 

 
يع أسػأ الحي كاُنػا َيعسمػَف " فمُشحيقغَّ الحيغ كفُخوا عحاًبا شجيًجا ولَشْجديشَّ  27سػرة فرمت  41

" 
سعشى معشى آخَخ غائًبا عشا. أسػأ: : اسع تفزيل مدمػب السفاضمة. كقج يكػف الأسػأ 

: عمى أسػأ أك بأسػأ ما كانػا يعسمػف. ذلظ ألف أعساليع مشرػب بشدع الخافس، كالتقجيخ
لديئات لحدشة، كرمة الخحع كإكخاـ الزيف، قج أحبصيا الكفخ، كمغ ثع فبل يجازكف إال عمى اا

جدييع هللا لينو. قارف قػلو تعالى في السؤمشيغ: ": يعسمػ (. يعسمػف 24/279)تفديخ ابغ عاشػر 
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 (. ىشاؾ إذف قانػف جداء لمسؤمشيغ، كقانػف جداء لمكافخيغ.121أحدغ ما كانػا يعسمػف" )التػبة 
: الديئة بأسػأ، شة تزاعف. قانػف الجداء لمكافخيغ: الديئة بسثميا، كالحدقانػف الجداء لمسؤمشيغ

 كالحدشة ممغاة.
 

بسا كاُنػا بآياِتشا  " ذلَظ جداُء أعجاِء هللِا الشاُر ليع فييا داُر الُخمِج جداءً  28سػرة فرمت  41
 َيجحجوَف "

خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىي. أك: بجؿ مغ "جداء".  :: خبخ. الشارذلظ: مبتجأ. جداءُ  
 جداًء: مفعػؿ ألجمو.ػد، دار اإلقامة الجائسة. : دار الخمدار الخمج

 (. بسا كانػا يجحجكف بآياتشالع يقل: )ىي ليع دار الخمج(. لع يقل: )
 

الِجغِّ واإلنِذ َنجعْميسا نا ِمَغ " وقاَؿ الحيَغ كفُخوا ربَّشا أِرنا المحْيِغ أضبلّ  29سػرة فرمت  41
 اِمشا ِليكػنا ِمَغ األسفميَغ " تحَت أقج
: كل . كالسعشىغ اإلنذشا مشا مغ الجغ، كالحؼ أضمّ : الحؼ أضمّ المحيغ أضبلنا: التقجيخ 
الجغ كاإلنذ. ليكػنا مغ شا مغ ىؤالء كىؤالء. كليذ السقرػد كاحًجا بعيشو مغ كل مغ مغ أضمّ 
 ىسا مغ األسفميغ كتحت أقجاميع في الجنيا!ػ ع جعمفي الشار. ليتي: األسفميغ

 
ُؿ عمييُع السبلئكُة أال َتخافػا  30سػرة فرمت  41 " إفَّ الحيَغ قاُلػا ربُّشا هللُا ثع استقاُمػا تتشدَّ

 بالجشَِّة التي كشتع تػَعجوَف " وال َتحدنػا وأْبِذُخوا
: في  تخافػا كال تحدنػا(. أال2/9في الحجيث: قل آمشت باهلل ثع استقع )صحيح مدمع  

 : أؼ تػعجكف بيا. الجنيا كلكغ برػرة ندبية. تػعجكف الجشة، كقج يكػف ىحا في 
  

" نحُغ أولياؤكع في الحياِة الجنيا وفي اآلخخِة ولكع فييا ما تذتيي  31سػرة فرمت  41
ُعػَف "  أنفُدكع ولكع فييا ما تجَّ
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الجشة. كلكع فييا: في اآلخخة )الجشة(. ما نحغ: أؼ هللا، أك السبلئكة. اآلخخة: ىشا  
: ما تجَّعػنو ممظ لكع. فسػارد الجشة تصمبػنو، ما تتسشػنو. كأف السعشى: ما تجَّعػنو، ما تجَّعػف 

 (.خبلؼ مػارد الجنيا. لع يقل: )في الجنيا كاآلخخةغيخ محجكدة، ب
 

 " ُنُداًل ِمغ َغفػٍر رحيٍع " 32سػرة فرمت 41
ـ عمى السكاف أك زيف مغ شعاـ كشخاب كراحة. كصار يصمق اليػ لم : ما يعجّ الشدؿ 

 ( نداًل.السػضع )الفشجؽ(. نداًل: حاؿ. التقجيخ: كلكع فييا ما تجَّعػنو )اآلية الدابقة
 

ا وقاَؿ إنشي ِمَغ " وَمغ أحدُغ قػاًل مسَّغ دعا إلى هللِا وعِسَل صالحً  33سػرة فرمت 41
 السدمسيَغ " 

 (. كعقيجة أحدغ قػاًل كعسبلً لعل التقجيخ: )كمغ  
 

" وال تدتػي الحدشُة وال الديئُة ادفْع بالتي ىي أحدُغ فإذا الحي بيَشظ  34سػرة فرمت  41
 يّّ حسيٌع "وبيَشُو عجاوٌة كأنَُّو ول

: الشاصخ، السشعع، ابغ العع، الحميف، القخيب مغ حيث كلّي: صجيق. الػلي كالسػلى   
: قخيب ُمذفق يحتجُّ ألدنى شيء الرجاقة أك الشرخة. حسيع لجيغ أكالسكاف أك الشدب أك ا

 يريب ذكيو.
 

 :ال تدتػؼ الحدشة كال الديئة 
معاني القخآف لؤلخفر زائجة. كزيجت تػكيًجا ): ال تدتػؼ الحدشة كالديئة، أؼ: "ال" -

 (.2/1116، معاني القخآف لمشحاس 2/467
، كقارف قػاعج التجبخ ص 4/357لبخىاف ال تدتػؼ أفخاد الحدشة، كال تدتػؼ أفخاد الديئة )ا -

: "، أؼ: ىشاؾ حدغ كأحدغ، أؼادفع بالتي ىي أحدغ(. يؤيج ذلظ قػلو بعجىا: "537
 الحدغ درجات، كالدػء دركات. 
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 : قػلو تعالى قارفْ 
 (.16ريخ، أـ ىل تدتػؼ الطمسات كالشػر" )الخعج " ىل يدتػؼ األعسى كالب -
-19كال الشػر، كال الطل كال الحخكر" )فاشخ  الطمساتكما يدتػؼ األعسى كالبريخ، كال "  -

21.) 
 

 :ادفع بالتي ىي أحدغ
 : كىي تحية ىخكب ال تحية احتخاـ.عميكع. قمت : سبلـقاؿ عصاء كمجاىج: تقػؿ إذا لقيتو -
ا صاحب كحا ككحا، ؼيقػؿ : يف متقاكالف، يقػؿ أحجىسا لراحبو: ىسا رجبلعغ ابغ عباس -

 عمّي غفخ هللا لي، كإف كشَت كاذًبا غفخ هللا لظ. : إف كشَت صادًقالو اآلخخ
: أمخ هللا السؤمشيغ بالربخ عشج الغزب، كالحمع كالعفػ عشج عغ ابغ عباس أيًزا قاؿ -

كخزع ليع عجكىع كأنو كلي حسيع  اإلساءة، فإذا فعمػا ذلظ عرسيع هللا مغ الذيصاف،
 (. 2/1116)معاني القخآف لمشحاس 

 
اىا إال ذو حٍع عطيٍع "" وما يُ  35سػرة فرمت  41 اىا إال الحيَغ صبُخوا وما يمقَّ  مقَّ

ة دفع الديئة بالحدشة. قاؿ : الجشة، أك مشدليػفق ليا، يميسيا، يجدػ بيا، أؼ :يمقاىا 
: (، أؼ: جازاىع. صبخكا: كطسػا الػيع. حع11تعالى: "كلقَّاىع َنْزخة كسخكًرا" )اإلنداف 

" دكف )ذكك(، كلع يقل: )إال الحؼ صبخ(. كخر: "ُيمقاىامغ الخمق الفاضل. لع يقل: نريب، 
يدتتخ شيء مغ صخيحو اكتفاء بحخؼ العصف، إضياًرا لسديج مغ االىتساـ بيحا الخبخ، بحيث ال 

 (.24/295تحت العاشف )تفديخ ابغ عاشػر 
 

 دسيُع العميُع " إنَُّو ىػ ال" وإما َيشَدغشََّظ ِمغ الذيصاِف َنْدٌغ فاستِعْح باهللِ  36سػرة فرمت  41
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أك االستخفاؼ، أك : الػسػسة، يشدغشظ: مغ الشدغإّما: إْف + ما. إْف: شخشية. ما: زائجة.  
 : أعػذ باهلل مغ الذيصاف الخجيع.ػؿ في أمخ إلفداده. فاستعح باهلل: أؼ قل: الجخاإلغخاء. كأصمو

 يشيتظ.العميع:  الستعاذتظ.الدسيع: فاستعح: الفاء: كاقعة في جػاب الذخط. 
 

ال َتدجُجوا لمذسِذ وال  " وِمغ آياِتِو الميُل والشياُر والذسُذ والقسخُ  37سػرة فرمت  41
   يغَّ إْف كشُتع إياُه َتعبجوَف "لمقسِخ واسُججوا هلِل الحي خمق

: )ال تدججكا لمذسذ لمقسخ كال ألمثاليسا. لع يقل: ال تدججك لمذسذ كال كأف التقجيخ 
 (.كالقسخ

)خمقيسا(. خمقيغ: الزسيخ يعػد عمى "آياتو"، كال يعػد عمى "الذسذ كالقسخ" لع يقل:  
 :(. قاؿ الشحاس: خمقيغَّ 2/552)الشكت لمسجاشعي 

 أؼ خمق الميَل كالشياَر، كالذسَذ كالقسَخ. -
 أك خمق الذسَذ كالقسَخ، ألف االثشيغ جسع. -
 (.2/1117أك خمق اآليات )معاني القخآف لمشحاس  -
 (. فعبادة هللا تدتمـد الدجػد لو، ال لغيخه.لع يقل: )إف كشتع تعبجكنو 
 

ميِل والشياِر وىع ال ُحػف لُو بالفالحيَغ ِعشَج ربَِّظ ُيَدبِّ  " فإِف استكبُخوا 38سػرة فرمت  41
 َيدأمػَف "

 ( البادتو كتدبيحو، فالحيغ عشج ربظ )السبلئكة: عغ الدجػد  كعافإف استكبخك  
 كىع ال يدأمػف: جسمة حالية.، بل يدبحػف لو. ال يدأمػف: مغ التدبيح كالعبادة. ف يدتكبخك 

 (.تكبخكف(. لع يقل: )كال يدأمػف كىع ال يدلع يقل: )
 

" وِمغ آياِتِو أنََّظ تَخى األرَض خاشعًة فإذا أندْلشا عمييا الساَء اىتدْت  39سػرة فرمت  41
 إنَُّو عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ " ىوَرَبْت إفَّ الحي أحياىا لُسْحيي السػتَ 
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: أييا اإلنداف. خاشعة: ساكشة، يابدة، ميتة. قاؿ قتادة: غبخاء متيذسة. الخذػع: أنظ 
: مغ أحيى ت فييا الحياة. ربت: ازدادت، انتفخت، نَست. أؼالخزػع، التحلل. اىتدت: دبّ 

 األرض فيػ قادر عمى إحياء الشاس كبعثيع.
 

يَغ ُيْمِحُجوف في آياِتشا ال َيخَفػَف عميشا أفَسغ ُيمقَػى في الشاِر خيٌخ " إفَّ الح 40سػرة فرمت  41
 أـ َمغ يأتي آمًشا يػـَ الؿيامِة اعَسمػا ما شئتع إنَُّو بسا تعسمػَف بريٌخ "

حق فييا، جعميا : ماؿ عغ الحق(. ألحج في آيات هللاعغ الُيمِحجكف: مغ اإللحاد: السيل ) 
في (. المحج: الحفخة السائمة عغ الػسط )2/1118القخآف لمشحاس عمى غيخ معشاىا )معاني 

: السمحجكف. القبخ(. كفي قخاءة أخخػ: َيْمَحجكف. لحج كألحج: ماؿ. أفسغ يمقى في الشار: السقرػد
؟ ليذ غ يأتي آمًشا يـػ الؿيامة: قج يقاؿ: ما ىحه السفاضمة البجـيةأفسغ يمقى في الشار خيخ أـ م

ي : أف تدتحزخ ىحا السذيج فية، بل السقرػد السفاضمة العسميةالشطخ السقرػد السفاضمة 
(، ؼيجازيكع شئتع: تيجيج، ال تخييخ. لع يقل: )إنو بريخ بسا تعسمػف  خيالظ، ثع تجيب. اعسمػا ما

 عميو.
 

 ا جاَءىع وإنَُّو لكتاٌب عديٌد "" إفَّ الحيَغ كفُخوا بالحكِخ لسَّ  41سػرة فرمت  41
" مححكؼ تقجيخهلقخآف( الاالحكخ: الكتاب )  : حؼ ذكخه آخخ اآلية نفديا. كخبخ "إفَّ

، أك ما شابو ذلظ مغ تقجيخ. عديد: مستشع )عمى البذخ أف سيعاقبػف العقاب الحؼ يدتحقػنو
 (.يػجج مثمو. لع يقل: )إف الحيغ كفخكا بالكتاب(. لع يقل: )كإنو لحكخ عديد (، اليأتػا بسثمو

 
 خمِفِو تشديٌل ِمغ حكيٍع حسيٍج "" ال يأتيِو الباشُل ِمْغ بيِغ يجيِو وال ِمغ  42سػرة فرمت  41

: مغ كتب بعجه. كالحؿيقة أف مغ بيغ يجيو: لعل السعشى: مغ كتاب قبمو. كال مغ خمفو 
مثل ىحه العبارات عبارات جامعة يرعب اإلحاشة بسعانييا، كسا يرعب اتفاؽ السفدخيغ فييا، 

 حسيج: حكيع مغ جػامع الكمع الحؼ يحتسل معاني كثيخة متفقة ؼيسا بيشيا غيخ متعارضة. كىي
ىحه الرفات الحدشى التي تخد في أكاخخ اآليات يديل فيسيا بسعدؿ عغ الدياؽ، لكغ ربصيا 
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بالديمق ال يخمة مغ صعػبة. كقج ألف العمساء في األسساء الحدشى، لكغ ال أعمع ىل أفخدكا ىحه 
بالتأليف، بسعشى بياف السعشى في كل مػضع مغ آيات هللا. ىشاؾ مفدخكف ال  الشيايات

شبعا ال يسكغ تفديخىا كحجىا مغ دكف تفديخ غيخىا، لبياف التخابط،  يتعخضػف لتفديخىا!
 السقرػد ىػ التخكيد، كالتخكيد عكذ اإلىساؿ!

 
مغفخٍة لمشاِس إفَّ ربَّظ لحو " ما يقاُؿ لَظ إال ما قج قيَل لمخسِل ِمغ قبِمَظ  43سػرة فرمت  41

 وذو عقاٍب أليٍع "
كحيب. " ليدت مقػؿ القػؿ. فالحؼ قيل لمخسل ىػ الصعغ كالتلظ: يا دمحم. جسمة: "إف ربظ 

لحك مغفخة لمشاس كلحك  إف ربظبظ ذك مغفخة لمشاس كذك عقاب أليع(. لع يقل: )إف ر لع يقل: )
 ىحا يعشي الثػاب عمى األقػاؿ الحدشة لمخسل، كالعقاب عمى األقػاؿ الديئة. (.عقاب أليع

 
مْت آياُتُو أأعجسٌي وعخبٌي ُقْل  44سػرة فرمت  41 " ولػ جعمشاُه قخآًنا أعجسًيا لقاُلػا لػال ُفرِّ

 ئظَ ىػ لمحيَغ آمُشػا ُىًجى وشفاٌء والحيَغ ال ُيؤمشػَف في آذاِنيع َوْقٌخ وىػ عمييع عًسى أول
 ُيشاَدوَف ِمغ مكاٍف بعيٍج "

: لػال بيشت بمغة . لػال فرمت3ة كسا كرد في اآلية : اسع الدػرة، كرد في ىحه اآليفرمت 
ىع يعتخضػف كلػ أجيبػا  !: كتاب أعجسي كرسػؿ عخبيلعخب، بمغة نفيسيا. أأعجسي كعخبيا

ضات أخخػ، كرمػه غ اعتخالعادكا فاعتخضػا. فمػ ُجعل القخآف أعجسًيا كسا شمبػا لفتذػا ع
ف مغ : الحؼ ال يفرح، أكاجسًيا كالخسػؿ عخبًيا؟! األْعجسي: كيف يكػف القخآف أعبالتشاقس

لعخب، أكاف فريًحا أـ غيخ فريح )معاني : الحؼ ليذ مغ االعجع أـ مغ العخب. الَعجسي
عيػنيع ي الدسع، صسع. لع يقل: )في آذانيع كقخ كفي : ثقل ف(. كقخ2/1120القخآف لمشحاس 

: عسى(، كلع يقل: )ىػ في آذانيع كقخ كىػ عمييع عسى(. كىػ عمييع عسى: لعل السعشى أيًزا
 ىػ معسَّى عمييع، ىع معسيػف عشو. 

: ال يكادكف يدسعػف مغ القخآف أك يفيسػف إال ما يدسعو شادكف مغ مكاف بعيج : لعل السعشىي
غيخ مفدخة كال كاضحة. قاؿ تعالى:  : مجخد أصػات مبيسةك يفيسو الحؼ يشادػ مغ مكاف بعيجأ
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" كَمثُل الحيغ كفخكا كَسثل الحؼ َيشِعُق بسا ال َيدسُع إال ُدعاًء كِنجاًء ُصعّّ ُبكٌع ُعْسٌي فيع ال َيعقمػف "
كى أىل (. ح41اف قخيب" )ؽ كاستسْع يػـَ يشادؼ السشادؼ مغ مك(. كقاؿ أيًزا: "171)البقخة 

سع مغ قخيب، كيقاؿ لمحؼ ال يفيع: أنت تشاَدػ مغ مكاف د: أنت تالمغة أنو يقاؿ لمحؼ يفيع
: ع الشجاء كال يفيسو. كقاؿ الزحاؾ: كأنو يشاَدػ مغ مػضع بعيج مشو، فيػ ال يدسبعيج. أؼ

شج عمييع في الفزيحة كالتػبيخ يشادكف يػـ الؿيامة بأؾبح أسسائيع مغ مكاف بعيج، ليكػف ذلظ أ
 (.1120/ 2معاني القخآف لمشحاس )
 

" ولقج آتيشا مػسى الكتاَب فاخُتمَف ؼيِو ولػال كمسٌة سبقْت ِمغ ربَِّظ  45سػرة فرمت  41
 ع وإنَّيع لفي شٍظ مشُو ُمخيٍب "لُقِزَي بيَشي

مشيع مغ كفخ. فاختمف : كسا اختمفػا في القخآف اختمفػا في التػراة، فسشيع مغ آمغ ك أؼ 
جسمة اعتخاضية. كجسمة: "كإنيع لفي شظ": جسمة ؼيو: التقجيخ: فاختمفػا ؼيو. جسمة: "كلػال كمسة": 

: بتأخيخ العحاب عشيع. قزي معصػفة عمى جسمة: "فاختمف ؼيو". كلػال كمسة سبقت مغ ربظ
 : صفة مؤكجة لمذظ.بيشيع: حكع عمييع. شظ مخيب: الذظ: الخيب. مخيب

 
 ـٍ لمعبيِج "بطبلّ  ييا وما ربُّظَ " َمغ َعِسَل صالًحا فمشفدِو وَمغ أساَء فعم 46سػرة فرمت  41

صالًحا: صفة لسفعػؿ مصمق مححكؼ. التقجيخ: عسل عسبًل صالًحا. كقاؿ بعزيع: مفعػؿ بو، 
 كال أراه.

 كما ربظ بطبّلـ:
 .29، ؽ 10، الحج 51، األنفاؿ 182قخيب مشيا في سػرة آؿ عسخاف        
أؼ قميل الطمع ال ـ، لػ قمت إف فبلًنا ليذ بطبلـ فقج يفيع الدامع أنو ضالع غيخ ضبلّ  

 كثيخه. كمغ السحاؿ أف يشصبق ىحا السعشى عمى اآلية، ألف هللا تعالى ال يطمع كثيًخا كال قميبًل.
 : ضالع، أؼ ال يخاد بو السبالغة كال التكثيخ.ـب بعس السفدخيغ إلى أف معشى ضبلّ كذى 
كذىب آخخكف إلى أف نفي الطمع الكثيخ يدتتبع القميل ضخكرة، ألف الحؼ يطمع إنسا يطمع  

كاف النتفاعو بالطمع، فإذا تخؾ الكثيخ مع زيادة نفعو في حق مغ يجػز عميو الشفع كالزخر، 
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، كانطخ تفديخ ابغ 3/515، كالدسيغ الحمبي 3/457أبػ حياف لمطمع القميل السشفعة أتخؾ )
 (. 26/316ك  24/319ك 17/210ك  10/42عاشػر 

عس، أك قالػا: ال نجرؼ، في ىحا الكبلـ كما سبقو الكثيخ مغ التكمف، كلػ سكتػا، كسا فعل الب
ك  4/185، كتفديخ الدحيمي 2/309، كتفديخ القاسسي 4/266تفديخ السشار لكاف أفزل )

 (. 3/112، كتفديخ حبشكة السيجاني 17/166
األقػياء تجاه الزعفاء، ككمسا زاد القػؼ قػة كانت قػتو مطّشة قج يخاد أف الطمع ىػ فعل  

لديادة ضمسو، مغ حيث شجة الطمع، ككثخة عجد مغ يطمسيع. كمع أف قػة هللا فػؽ كل قػة، إال أنو 
ا انطخ أيًز قػياء مغ البذخ، أك تعميع ليع؟ )سبحانو ال يطمع. فيل في ىحا تعخيس بطمع األ

(. كقج يكػف في اآلية تعخيس بذخز معيغ، قػؼ تغخيو 3/265، كاإلتقاف 2/511البخىاف 
قػتو بالطمع، فبيغ هللا تعالى أنو ال يطمع مع أف قػتو مصمقة غيخ محجكدة، كفػؽ قػة الجسيع. 

 فعمى القػؼ أف يمجع قػتو كيزبط نفدو حياؿ الطمع.
لغ أحج أك كقج يكػف السعشى أنو إذا كثخ عجد السعاقبيغ أك اشتجت عقػبة أحجىع فبل يقػ  

 ضيا لمعقػبة.ـ ىػ مغ ضمع نفدو كعخّ ـ، بل الطبلّ ال يخصخف ببالو أف هللا ضبلّ 
 

كقج يكػف السعشى أف مغ ضمع نفدو كغيخه ضمسو هللا، كىحا مغ باب السذاكمة، كال يبالغ  
هللا في ضمسو، فاهلل يبالغ في الثػاب كال يبالغ في العقاب. فيػ يزاعف الثػاب، كال يزاعف 

 .، كلع أججه عشج السفدخيغكىػ القػؿ الخاجح عشجؼ .العقاب
 ـ: ىل يعشي أنو ضالع؟ نعع، كلكغ عمى سبيل السذاكمة )أك الجداء(، بسعشى: يطمع مغ ضمع.ضبلّ 

 
" صيغة مبالغة. كانطخ (، ألف "ندًيا64كمثمو قػلو تعالى: "كما كاف ربظ ندًيا" )مخيع  

حيفة الػحجة، أبػ مشذػر في ص( )38كل خػاف كفػر" )الحج  ػلو تعالى: "إف هللا ال يجبّ ق
ىػ = 19/1/1424ذارقة، ـ، كصحيفة الخميج، ال20/3/2003ىػ = 17/1/1424ضبي، 

 (.ـ22/3/2003
*** 
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 الجدء الخامذ كالعذخكف 
َتْحِسُل " إليِو ُيَخدُّ ِعْمُع الداعِة وما َتخُخُج ِمغ ثسخاٍت ِمغ أكساِميا وما   47سػرة فرمت  41

 آذنَّاَؾ ما ِمشَّا ِمغ شييٍج " ِمغ أنثى وال تزُع إال بعمِسِو ويػـَ ُيشادييع أيَغ شخكائي قاُلػا
 

: زائجة تفيج : ساعة كقػع يـػ الؿيامة. ِمْغ )في قػلو: مغ ثسخات، كقػلو: مغ أنثى(الداعة 
األكساـ: جسع ِكّع. كالكع ائج في السعشى كالببلغة. عسـػ الشفي. كالدائج في الشحػ ال يعشي أنو ز 

أكساميا: إال بعمسو. أيغ  : كعاء الثسخة، أك غبلفيا، أك قذخىا. ما تخخج مغ ثسخات مغىشا
ئي. أيغ شخكائي عمى زعسكع. آذناؾ: أخبخناؾ. : أيغ الحيغ كشتع تدعسػف أنيع شخكاشخكائي

 : يذيج بأف  شخيًكا.بلة. شييج: اإلخبار بػقت الركمشو: األذاف
 

 " وَضلَّ عشيع ما كاُنػا َيْجُعػَف ِمْغ قبُل وضشُّػا ما ليع ِمغ َمِحيٍز "  48ػرة فرمت س 41
: ضاع. َيْجعػف   يعبجكنيع. ما كانػا يجعػف مغ قبل: األصشاـ. ضشػا: ىشا : َيْجُعػنيع، ضلَّ

: كقع لحق: ماؿ عشو. كقع في َحْيَز َبْيَز (. حاص عغ اأيقشػا. محيز: ميخب )مغ العحاب
: مشقمبة ضيًخا لبصغ، كشاية عغ ع في شجة. تخكُت الببلَد حيز بيزفتشة كاختبلط، كقفي 

أىميا. جعمتع األرض عميو حيز بيز: أؼ ضيقة. لع يقل: )كضشػا أف ما ليع مغ اختبلؼ 
 (.محيز

 
ُو الذخُّ فَيؤوٌس َقُشػٌط "  49سػرة فرمت  41 ـُ اإلنداُف ِمْغ ُدعاِء الخيِخ وإْف مدَّ  " ال َيدأ

الساؿ، أك الساؿ الكثيخ.  : الرحة، أكاإلنداف: الكافخ، كقيل: عاـ. دعاء: شمب. الخيخ 
ُكتب " :ي كحلظ ألنو يجب أف يرخؼ في الخيخ، ال في الذخ. كانطخ قػلو تعالىكلعمو سسّ 

(. في 180ػصيُة لمػالَجيغ كاألقخبيغ" )البقخة عميكع إذا حزخ أحَجكُع السػُت إف تخؾ خيًخا ال
حجكدة كسا في عمع م غيخعمى أف حاجات اإلنداف كشيػاتو  األكؿ مغ اآلية دليلالجدء 

: تػكيج. َشسػح في الخيخ . اليأس كالقشػط كاحج. يؤكس قشػط: الفقخ، أك السخضاالقتراد. الذخ
 َقشػط في الذخ.
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 لع يقل: )كإف مدو الذخ ؼيدأـ كيقشط(.
 

ْتُو َليقػلَػغَّ ىحا لي وما أضغُّ  " ولئْغ أذقشاُه رحسًة مشَّا ِمغْ  50سػرة فرمت  41 بعِج ضخَّاَء مدَّ
ا الداعَة قائسًة ولئْغ ُرجعُت إلى ربِّي إفَّ لي عشَجُه َلْمُحْدَشى فمُشَشبِّئغَّ الحيَغ كفُخوا بسا عِسمػ 

 ولشحيقشَّيع ِمغ عحاٍب غميٍع "
: رخاء بعج شجة، سخاء بعج ضخاء، صحة بعج مخض، غشى بعج رحسة مغ بعج ضخاء 

: ىحا باستحقاقي، هللا خرشي حسة كالزخاء ىشا متزاداف. ىحا ليفقخ، رحسة بعج عحاب. الخ 
يخاد بو الكافخ، أال تخػ أف بعجه: "كما أضّغ الداعة قائسة" بو، ىحا باجتيادؼ كسعيي كعسمي. ك 

خحسة. الداعة: الؿيامة. لئغ (، أؼ ىحه ال(. لع يقل: )ىحه لي2/1122)معاني القخآف لمشحاس 
سعاممة : ال، أك عمى قػلظ، حدب قػلظ. الحدشى: عمى سبيل الفخض كالتقجيخت إلى ربيرجع

 : أؼ يـػ الحداب. الحدشة، الجشة. فمششبئغَّ 
لع يقل: )فمششبئشو بسا عسل  (.)رحسة مشا بعَج ضخاَء مدتو(. لع يقل: )فإف لي عشجه :لع يقل

 كلشحيقشو مغ عحاب غميع(.
 

ُو الذخُّ فحو أنعْسشا عمى اإلنداِف أعخَض وَنأى بجانبِو وإذا م" وإذا  51سػرة فرمت  41 دَّ
 ُدعاٍء عخيٍس "

عاء كاسع، كثيخ. دعاء عخيس كشػيل: : دبجانبو: تباعج، تكبخ. دعاء عخيس نأػ 
(. في اآلية دليل عمى أف الغشى مطّشة الصػياف، 2/1122بسعشى كاحج )معاني القخآف لمشحاس 

 نػًعا مغ الببلء كاالستجراج.كأف كثخة الساؿ قج تكػف 
 

لُّ مسَّْغ ىػ في " ُقْل أرأيُتع إْف كاَف ِمْغ ِعشِج هللِا ثع كفخُتع بِو َمْغ أض 52سػرة فرمت  41
 ِشقاٍؽ بعيٍج "

يكػف في شق غيخ شق اآلخخ. لع : عجاء، خراـ. كل كاحج إف كاف: أؼ القخآف. شقاؽ 
 ع، كبيانػًا لسديج ضبلليع. (، بل أضاؼ شخًحا لحالييقل: )َمْغ أضلُّ مشكع
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" سُشخييع آياِتشا في اآلفاِؽ وفي أنفِديع حتى يتبيََّغ ليع أنَُّو الحقُّ أَولْع  53سػرة فرمت  41

 َظ أنَُّو عمى كلِّ شيٍء شييٌج "َيكِف بخبِّ 
: في آفاؽ الكػف، في أقصار الدسػات كاألرض مغ شسذ آياتشا: معجداتشا. في اآلفاؽ 

: مجخكر لفطػًا بات كغيخ ذلظ. أنو: أؼ القخآف. أكلع يكِف بخبظ: ربظخ كنكقسخ كنجـػ كشج
: أكلع التقجيخ"يكِف" )التقجيخ: أكلع يكِف ربَّظ(، أك فاعل مخفػع محبًل ) :مشرػب محبًل مفعػؿ

: أف هللا ِفيع ربُّظ بأنو عمى كل شيء شييج(. لع يقل: )أنو شييج عمى كل شيء(. كأف السعشىَيك
 يذيج بأف القخآف حق، ككفى بو شييًجا. 

 
 " أال إنَّيع في ِمْخيٍة ِمْغ لقاِء ربِّيع أال إنَُّو بكلِّ شيٍء ُمِحيٌط " 54سػرة فرمت  41

( . كاقتخحيا بعزيع لتحلَّ محلَّ )ألػ: أداة استفتاح كتشبيو، كردت في اآلية مختيغأال 
اآلخخة  : في مخية مغشظ. في مخية مغ لقاء ربيع: مخية عشج بجء السحادثة الياتؽية.السدتخجمة 

: محيط بذكِّيع، كمحيط بيع، بسعشى أنو سيعحبيع. أك محيط )البعث كالحداب كالجداء(. محيط
(. لع يقل: )إنو محيط بكل شيء(. 2/1122بعالع الذيادة كالغيب مًعا )معاني القخآف لمشحاس 

 ".ج"، كفي اآلية الحالية: "بكل شيء محيطشيي عمى كل شيءالحع في اآلية الدابقة: "
*** 

  
 / سػرة الذػرى 42
 " حع " 1سػرة الذػرى 42

 حخفاف مقصعاف في آية مدتقمة يخاد بيسا التحجؼ كاإلعجاز. 
 

 " عدق "  2سػرة الذػرى 42
ثبلثة حخكؼ مقصعة في آية أخخػ مدتقمة يخاد بيا التحجؼ كاإلعجاز. ففي ىحه الدػرة  
 متتاليتاف لمحخكؼ السقصعة، كىي الدػرة الػحيجة في ذلظ.آيتاف 
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 " كحلَظ ُيػِحي إليَظ وإلى الحيَغ ِمْغ َقْبمَظ هللُا العديُد الحكيُع "    3سػرة الذػرى  42

 العديد: القػؼ. الحكيع: في تجبيخه.إليظ: يا دمحم. الحيغ مغ قبمظ: مغ الخسل.  
لفاعل مخاعاة لخؤكس (. أخخ االحكيع إليظ كإلى الحيغ مغ قبمظ كحلظ يػحي هللا العديدلع يقل: )

 (. اآلؼ. لع يقل: )الحيغ قبَمظَ 
 

 " لُو ما في الدسػاِت وما في األرِض وىػ العميُّ العطيُع "  4سػرة الذػرى 42
الدسػات بالجسع، (، كسا في مػاضع أخخػ. لع يقل: )لو ما في الدسػات كاألرض 

العمّي العطيع: صفتاف  تعالى مشاسبتاف ليحا  تخد مجسػعة في القخآف.كاألرض بالسفخد، كلع 
 السػضع. قارف )الغفػر الخحيع( في اآلية التالية.

 
" تكاُد الدسػاُت يتفصَّْخَف ِمْغ فػِقيغَّ والسبلئكُة يدبِّحػَف بحسِج ربِّيع  5سػرة الذػرى  42

 ػُر الخحيُع "إفَّ هللَا ىػ الغفويدتغفخوَف لَسغ في األرِض أال 
(. مغ فػقيغ: مغ أعبلىغ عقػبة. كقاؿ قتادة: لجبللة يتفصخف: يتذققغ )مغ عطسة هللا 

ا ا مقتخنً حػف تدبيحً حػف بحسج ربيع: يدبّ يدبّ (. 2/1126هللا كعطستو )معاني القخآف لمشحاس 
مؤمغ األرض : كيف ذلظ كفي كيدتغفخكف لسغ في األرضبحسج ربيع: سبحاف هللا كالحسج . 

ي األرض مغ السؤمشيغ. قاؿ الشحاس: كيبيغ ىحا قػلو تعالى: : لسغ فككافخ؟ قاؿ قتادة
شة هللا كالسبلئكة كالشاس أكلئظ عمييع لع(. كقاؿ في الكفار: "7خ غاف"كيدتغفخكف لمحيغ آمشػا" )

 : أداة استفتاح كتشبيو.(. أال2/1126( )معاني القخآف لمشحاس 161أجسعيغ" )البقخة 
 

عمييع وما أنَت عمييع بػكيٍل  " والحيَغ اتخُحوا ِمغ دوِنِو أولياَء هللُا حؽيعٌ  6رة الذػرى سػ  42
 " 
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اتخحكىع. مغ دكنو: مغ دكف هللا. هللا: عاد فأضيخ السزسخ. حؽيع: رقيب،  :اتخحكا 
اإليساف، إنسا أنت مبمغ. لع  : لكي تجبخىع عمىحديب، قادر. عمييع: عمى الحيغ اتخحكا. ككيل

 (. كما أنت عمييع بحؽيع(. لع يقل: )هللا ككيل عمييع: )يقل
 

َـّ الُقخى وَمْغ حػَليا وتشِحَر يػـَ  7سػرة الذػرى  42 " وكحلظ أوحيشا إليَظ قخآًنا عخبًيا لتشِحَر أ
 في الجشِة وفخيٌق في الدعيِخ "  الجسِع ال ريَب ؼيِو فخيقٌ 

سا : ربكالسخاد: أىل أـ القخػ. َمْغ حػَليالتشحر: لتشحر بو. أـ القخػ: أصل القخػ، مكة.  
التقجيخ: كتشحرىع بيـػ الجسع. جسمة: "ال ريب  : يـػ الحذخ. لعليذسل جسيع البمجاف. يػـ الجسع

ىحا اليـػ فخيق في : أؼ في : في محل نرب حاؿ مغ: "يـػ الجسع". فخيق في الجشةؼيو"
" مع ع( أك )بيػـ الجسع(. كخر الفعل: "تشحرر أـ القخػ كمغ حػليا يػـَ الجسلتشحالجشة. لع يقل: )

كالثاني خاص بيـػ الجسع. لع يقل:  الػاك الختبلؼ اإلنحار الثاني عغ األكؿ. فاألكؿ إنحار عاـ،
 .مبتجأ: . فخيقمفعػؿ بو ثاف، كاألكؿ مححكؼ تقجيخه: كلتشحر الشاس: )كفخيق في الشار(. يـػ

 
أمًة واحجًة ولكْغ ُيجِخُل َمغ يذاُء في رحسِتِو " ولػ شاَء هللُا لجعميع  8سػرة الذػرى 42

 َف ما ليع ِمغ وليٍّ وال نريٍخ "والطالسػ
: الكافخكف. ا كاحًجا )انطخ اآلية الدابقة(. رحستو: جشتو. الطالسػف : فخيقً أمة كاحجة 

: )كما لمطالسيغ مغ كلي كال السعشى أف الشاس فخيقاف أك أمتاف: مؤمشػف، ككافخكف. لع يقل
 ، أؼ: يجخميع الشار.نريخ(

 
ى " أـ اتَّخحوا ِمغ دوِنِو أولياَء فاهلُل ىػ الػليُّ وىػ ُيحيي السػَتى وىػ عم 9سػرة الذػرى  42

 كلِّ شيٍء قجيٌخ "
(. 25/40كا كلًيا بحق فاهلل ىػ الػليُّ )تفديخ ابغ عاشػر : إف أرادالتقجيخأـ: ىل، بل.  

 بالحكخ ألنيع يشكخكف البعث. قجيخ: عمى البعث ككل شيء. : خز ىحا يحيى السػتى
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جػاب شخط مقّجر،  (الػليهللَُّ ىػ افَ  ) :الفاء في قػلولع يقل: )وهللا ىػ الػلي(. قاؿ الدمخذخؼ: "
  ".بحق، فاهلل ىػ الػلي بالحق، ال كلّي سػاه  اإف أرادكا كليً  :كأنو قيل بعج إنكار كل كلي سػاه 

 (.عمى كل شيءلع يقل: )كىػ قجيخ 
 

ي عميِو تػكمُت " وما اختمفُتع ؼيِو ِمغ شيٍء فحكُسو إلى هللِا ذلُكع هللُا ربِّ  10سػرة الذػرى  42
 وإليِو أنيُب "

: أؼ هللا يخفع الخبلؼ بيشكع، أك الخسػؿ، أك الحاكع في ضػء القخآف حكسو إلى هللا 
 ة يتزح السحّق مغ السبصل. كالدشة. السعشى أنو يػـ الؿيام

و أنبت(. لع يقل: )تػكمت عميو عميو تػكمت كإليلع يقل: )عميو أتػكل كإليو أنيب(. كلع يقل: )
 (.كأنيب إليو(. لع يقل: )تػكمت عميو كأنبت إليو

 
ـِ  11سػرة الذػرى  42 " فاشُخ الدسػاِت واألرِض َجَعَل لكع ِمْغ أنفدكع أزواًجا وِمَغ األنعا

 ثمِو شيٌء وىػ الدسيُع البريُخ "أزواًجا َيحَرؤكع ؼيِو ليَذ كسِ 
: إناًثا. كقج يكػف فاشخ: خالق. لع يقل: )كجعل لكع(. الحرء: بث الخمق كتكثيخه. أزكاًجا 
: ذكػًرا كإناًثا. جعل الشاس كاألنعاـ أزكاًجا ليكػف مغ ذكػرىع كإناثيع التػالج كالتشاسل، السعشى

ؼيكػف ىحا التجبيخ أصبًل ليحا التكثيخ في الشدل. فتشاسل الشاس كتشاسل األنعاـ أساس االستسخار 
ألزكاج أك : في ىحا التجبيخ، كىػ التدكيج، أك قاعجة االخمق. يحرؤكع: يخمقكع كيكّثخكع. ؼيوفي 

 الدكجية. 
ليذ كسثمو شيء: ليذ كسثل هللا شيء. قاؿ بعزيع: الكاؼ: زائجة )سخ صشاعة  

: ال (. قاؿ السجاشعي2/1126(، أك زائجة لمتػكيج )معاني القخآف لمشحاس 1/291اإلعخاب 
: ليذ مثَل مثِمو شيء! ألنو يريخ شخًكا، ؼيريخ التقجيخ يجػز أف تكػف الكاؼ غيخ زائجة،

(. كقاؿ آخخكف: الِسثل: 1/101الشكت لمسجاشعي إثبات السثل ، كىػ غيخ جائد )ؼيو كىحا 
: كىحا ليذ بجيج، ألف مثبًل اسع، كاألسساء ال تداد، بخبلؼ الكاؼ، فإنيا زائجة. قاؿ أبػ حياف
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: أنت نفذ الذيء. مثمظ ال يفعل كحا، أؼحخؼ، فترمح لمديادة. كالعخب يصمقػف الِسثل عمى 
 : أنا ال يقاؿ لي ىحا.عل كحا. مثمي ال يقاؿ لو ىحا، أؼتفنفدظ ال 
عالى شيء مغ : ليذ مثل صفتو تكيحتسل أيًزا أف يخاد بالسثل: الرفة، ؼيكػف السعشى 

 (.9/327 أبػ حيافالرفات التي لغيخه )
: ليذ في الكبلـ شيء يرمح في السساثمة إال الكاؼ كالِسثل. أدخل هللا قاؿ العدكخؼ  

كأكج الشفي  الِسثل، كىسا االسساف المحاف ُجعبل لمسساثمة، فشفى بيسا الذبو عغ نفدو،الكاؼ عمى 
 (. 175بحلظ )الفخكؽ ص 

 
خضى ىحا. كقج : نحغ كباحثيغ ال نة كثيًخا ما ندتعسل الكاؼ، فشقػؿكفي لغتشا الحجيث 

مشيع كف ىحه الكاؼ ىشا، كسسعت آخخيغ )( يدتشكخ سسعت بعس العمساء )مشيع عمي الصشصاكؼ 
 (، مفتي تػنذ سابقػًا، يجافعػف عشيا، كيدتذيجكف بيحه اآلية الكخيسة.دمحم السختار الدبلمي

غيخىسا مغ كىحه الكاؼ كإف كانت مأخػذة أصبًل مغ المغتيغ اإلنكميدية كالفخندية، كربسا  
كجو مغ المغات، مغ شخيق التخجسة الحخؼية، إال أنو ربسا يسكغ تخخيجيا كتػجيييا، أؼ إيجاد 

 ليا، كترحيح كبلـ الشاس كأحكاميع حدغ كمسا أمكغ.
كلكغ قج يعكخ عمى ىحا أنيسا قج ال يكػناف مغ بابة كاحجة. فمػ ححفشا الكاؼ الدائجة مغ  

: نحغ ىحا ال يقاؿ، بل يحتاج إلى تعجيل: نحغ باحثيغ ال نخضى ىحا! ك تالجسمة السحكػرة لرار 
 الباحثيغ... أك نحغ بػصفشا باحثيغ...

 
" لُو مقاليُج الدسػاِت واألرِض َيْبُدط الخزَؽ لَسغ يذاُء وَيقِجُر إنَُّو بكلِّ  12سػرة الذػرى  42

  شيٍء عميٌع "
اتيح يسمظ الخدائغ. يقاؿ : كالحؼ يسمظ السفاس: مفاتيح، مفاتيح خدائغ. قاؿ الشحمقاليج 
ي القخآف لمشحاس عو عمى غيخ ؾياس، كسحاسغ كالػاحج: ُحْدغ )معان: إقميج، كجسلمسفتاح

شيء: ة يبدط لو كتارة يقجر لو. : تار (. َيقِجر: ُيزيِّق. كيقِجر: أؼ كيقِجر لسغ يذاء. أك2/1126
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)قل أؼ شيء أكبخ شيادة قل هللا( األنعاـ  تصمق عمى العاقل، كغيخ العاقل، بل تصمق عمى هللا.
19. 

 (.لع يقل: )إنو عميع بكل شيء
 

يشا  13سػرة الذػرى  42 ى بِو نػًحا والحي أوحيشا إليَظ وما وصَّ يِغ ما وصَّ " َشَخَع لكع ِمَغ الجِّ
قػا ؼيِو كُبَخ عمى السذخكيَغ ما تْجعػُىع  يَغ وال تتفخَّ بِو إبخاـيَع ومػسى وعيدى أْف أؾيُسػا الجِّ

 يذاُء وَييجي إليِو َمغ ُيشيُب "إليِو هللُا َيجتبي إليِو َمغ 
 

و، : اإلخبلص  كعبادتو ال شخيظ ل، بيَّغ. لكع: لمسؤمشيغ. ما كّصى بو نػًحا: سغَّ شخع 
ء كميع ديًشا كاحًجا. قاؿ : كّصى نػًحا ككّصاؾ ككّصى األنبياقالو أبػ العالية. كقاؿ مجاىج

: قػؿ أبي العالية كمجاىج بّيغ، ألف اإلسبلـ كاإلخبلص ديغ جسيع األنبياء كالذخائع الشحاس
ى يغ كاحج كالذخائع مختمفة. لع يقل: )(، أؼ الج2/1127)معاني القخآف لمشحاس  تمفةمخ ما كصَّ

يع(. لع يقل: )بو نػًحا كما أ ى بو  كالحؼكحيشا إليظ كما كصيشا بو إبخـا أكحي إليظ كما كصَّ
يع(. كالحؼ أكحيشا إليظ قائًسا مصبًقا. جسمة:  : أؼ اجعمػهأؾيسػا الجيغكالحؼ أكحيشاه إليظ. : إبخـا

 كأكحاه ككصى بو. كال تتفخقػا : جسمة بجلية أك تفديخية، أؼ ىحا الحؼ شخعو هللا"أف أؾيسػا الجيغ"
: اليمكة ادكا ككػنػا إخػاًنا. كقاؿ قتادة: ال تتعشبي ككافخ بآخخ. قاؿ أبػ العالية: بيغ مؤمغ بؼيو

. ما 2/1128حاس كاأللفة في االجتساع )معاني القخآف لمشفي التفخؽ،  (. كُبَخ: عطع، شقَّ
مغ التػحيج كتخؾ  : مغ اإليساف باهلل كبالبعث، أك باالعتخاؼ بشبػتظ كبخسالتظ، أكتجعػىع إليو

اء مغ الشاس كيقخبيع تقخيب كخامة(. قاؿ مجاىج: مغ يذاألصشاـ. يجتبي: يرصفي، يختار )
يكػف االجتباء إال مغ الذخؾ )معاني  ال: يخّمرو مغ الذخؾ، ك خمِّرو. كقاؿ أبػ العالية: ييجتبي

: أؼ مغ يذاء هللا أف يجتبيو، فالسذيئة ىشا مذيئة هللا (. مغ يذاء2/1128القخآف لمشحاس 
يو يجتبي إلَيخجع إليو مغ الشاس. لع يقل: ): أؼ مغ يئة العبج. َييجؼ إليو َمغ ُيشيبكليدت مذ

يو مغ يذاء كييجؼ إليو مغ يشيب(. في إلييجؼ مغ يذاء كييجؼ إليو مغ يذاء(. لعل التقجيخ: )
زي (، كالجسمة الثانية تزيف إلى األكلى أف اليجاية تقتاآلية اجتشاب التكخار )تكخار: ييجؼ
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" بسا قبمو؟ العبلقة أف السذخكيغ أَبػا اإليساف، فبل تبتئذ اإلنابة أكاًل. ما عبلقة قػلو: "هللا يجتبي
 نت.ألف هللا ىػ السجتبي كىػ اليادؼ، كليذ أ

 
قػا إال ِمغ بعِج ما جاَءىُع العمُع بْػًيا بيَشيع ولػال كمسٌة سبقْت  14سػرة الذػرى  42 " وما تفخَّ

مشُو ُمخيٍب  ِمغ ربَِّظ إلى أجٍل ُمَدسِّى لُقزي بيَشيع وإفَّ الحيَغ أوِرُثػا الكتاَب ِمْغ بعِجىع لفي شظٍّ 
" 

الشبي السخسل إلييع. لعل : مغ العمعمؤمغ بيحا الشبي ككافخ بو. : أؼ إلى كما تفخقػا 
ًخا، أك شمًبا : ضمًسا، حدًجا، ِكبْ ما جاءىع العمع إال بػًيا بيشيع(. بػًيا كما تفخقػا مغ بعجالتقجيخ: )

لحداب كالجداء. قزي بيشيع: حكع : يـػ المجنيا. كمسة سبقت: أؼ بتأجيل العحاب. أجل مدسى
سل : مغ بعج أمع ىؤالء الخ اب: أمة دمحم. مغ بعجىععمييع. الكتاب: القخآف. الحيغ أكرثػا الكت

: الذظ السحكػريغ )في اآلية الدابقة(. شظ مشو: أؼ مغ الكتاب )التػراة أك اإلنجيل(. شظ مخيب
 لذظ. كالخيب بسعشى كاحج، كالسخاد بالسخيب تأكيج ا

 (.لع يقل: )أكرثػا الكتاَب بعَجىعلع يقل: )كما تفخقػا إال بعج(. 
 

" فمحلَظ فاْدُع واستِقْع كسا ُأِمخَت وال تتَِّبْع أىػاَءىع وُقْل آمشُت بسا َأنَدَؿ  15ذػرى سػرة ال 42
َة بيَششا وبيَشكع  هللُا ِمْغ كتاٍب وأِمْخُت ألْعِجَؿ بيَشكع هللُا ربُّشا وربُّكع لشا أعساُلشا ولكع أعساُلكع ال ُحجَّ

  هللُا َيجسُع بيَششا وإليِو السريُخ "
ك  14أؼ فئلزالة الذظ )اآلية الدابقة(، أك إلزالة التفخؽ في الجيغ )اآلية : فادعُ فمحلظ  

جخل في الذخع ما ليذ : ال تمػ عشق الشرػص، كال تُ (. استقع13(، أك إلقامة الجيغ )اآلية 13
ألف أصل  : كتب، كربسا أفخد كلع يجسعأمتو. كتابك  ، أك ما ال يشاسبو. الخصاب لمشبيمشو

: أمخت ، كىػ القخآف. أمخت ألعجؿ بيشكع: آمشت بالكتاب الحؼ أندلو هللالعل السعشىالكتب كاحج. 
كإف كحبػؾ فقل لي عسمي كلكع بيشكع. لشا أعسالشا كلكع أعسالكع: في مػضع آخخ: "أف أعجؿ 

: ال محاجة، ال (. ال حجة41ؼء مسا تعسمػف" )يػنذ عسمكع أنتع بخيئػف مسا أعسل كأنا بخ 
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يػـ الؿيامة. كؼيو تيجيج. لع يقل: )هللا يجسع : أؼ ة، ال خرػمة. يجسع بيششاال مجادلمشاضخة، 
 : السخجع، السآب. لعل اآلية تفيج متاركة السذخكيغ في ىحه السخحمة.بيششا كبيشكع(. السريخ

 
ػَف في هللِا ِمغ بعِج ما اسُتجيب لُو ُحَجُتيع داحزٌة ِعشَج  16سػرة الذػرى  42 " والحيَغ ُيَحاجُّ
  يع وعمييع غزٌب وليع عحاٌب شجيٌج "ربِّ 

الشاس  : استجاب اصسػف، في تػحيج هللا. استجيب لو: يجادلػف، يخيحاجػف في هللا 
 (. ما استجيب لو يحاجػف في هللا بعجَ كدخمػا في ديشو. داحزة: باشمة، خاسخة. لع يقل: )

 
         والسيداَف وما ُيْجريَظ لعلَّ الداعَة قخيٌب "" هللُا الحي أندَؿ الكتاَب بالحقِّ  17سػرة الذػرى  42

السيداف: أؼ كأندؿ السيداَف: الَعْجَؿ. قاؿ تعالى: "كأندلشا معيع الكتاب كالسيداف" )الحجيج  
 : أييا اإلنداف. "، ال عمى "الحق". كما يجريظالكتاب(. السيداف: معصػؼ عمى "25

ه: )أمخىا قخيب( أك )إتيانيا قخيب( أك )زمشيا قخيب( لع يقل: )قخيبة(، لعل ىشاؾ مححكًفا تقجيخ 
 (.361/ 3)البخىاف 

 
" َيدتْعِجُل بيا الحيَغ ال ُيؤمشػَف بيا والحيَغ آمُشػا ُمذِفقػَف مشيا  18سػرة الذػرى  42

 َف في الداعِة لفي ضبلٍؿ بعيٍج "ويعمسػَف أنيا الحقُّ أال إفَّ الحيَغ ُيسارو
عمى شمبيا كالتعجل بيا ألنيع ال يؤمشػف بيا، كيفعمػف ذلظ : بالداعة. يتجخؤكف بيا 

ػردت ثبلث مخات في : أؼ بيا. لػ لع يححفيا لالدخخية كالتكحيب. كالحيغ آمشػا عمى سبيل
فػف. أال: أداة استفتاح كتشبيو. يساركف: يجادلػف، مغ السخاء: الججؿ : خائاآلية. مذفقػف 

 : أمعشػا في الزبلؿ. بالباشل. يستخكف: يذّكػف. في ضبلؿ بعيج
 لع يقل: )يساركف فييا(.كالحيغ يؤمشػف(. لع يقل: )الحيغ لع يؤمشػا بيا(. لع يقل: )

 حق كالبعث حق كالحداب حق. : آتية ال محالة. فالسػت الداعة حق
 

 َمغ يذاُء وىػ القػيُّ العديُد "" هللُا لصيٌف بعباِدِه يخزُؽ  19سػرة الذػرى 42
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 العديد: ال غالب لو. كالكافخ، كبالبخ كالفاجخ.: بالسؤمغ بعباده 
 

" َمْغ كاَف يخيُج َحْخَث اآلخخِة نَػِدْد لُو في َحْخِثِو وَمْغ كاَف ُيخيُج َحْخَث  20سػرة الذػرى  42
 وما لُو في اآلخخِة ِمغ نريٍب " الجنيا نؤِتِو مشيا

: نػفقو كندد لو في الثػاب كالشعيع. ندد لو في حخثو : عسميا السػصل إلىحخث اآلخخة 
و، كنزاعف لو حدشاتو. حخث الجنيا: متاعيا كنعيسيا. حخث الجنيا: أؼ حخث الجنيا فقط. ثػاب

 :السعشى
عّجمشا لو فييا ما نذاء لسغ مغ كاف يخيج العاجمة تو مشيا ما نخيج، كسا قاؿ سبحانو: "نؤ  -

 (.18نخيج" )اإلسخاء 
كلع يكغ لو في اآلخخة نريب )معاني القخآف لظ، مغ كاف يفعل الخيخ ليثشى عميو تخكشاه كذ -

 (. 2/1130لمشحاس 
آلخختظ كأنظ تسػت  : احخث لجنياؾ كأنظ تعير أبًجا، كاعسلْ عغ عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب 

 غًجا. 
 

" أـ ليع شخكاُء شَخُعػا ليع ِمَغ الجيِغ ما لع يأَذْف بِو هللُا ولػال كمسُة  21سػرة الذػرى  42
 فَّ الطالسيَغ ليع عحاٌب أليٌع "بيَشيع وإ الفرِل لُقِزيَ 

جاللة قػلو : كمسة القزاء كالحكع بتأجيل العقػبة إلى اآلخخة، بكمسة الفرلأـ: بل، ىل.  
مغ ربظ إلى أجل مدسى لقزي بيشيع". قزي بيشيع:  كلػال كمسة سبقت: "14تعالى في اآلية 

 حكع عمييع. الطالسيغ: الكافخيغ، السذخكيغ. 
: )كإفَّ إف الطالسيغ ليع عحاب أليع(. لع يقل: )كإف لمطالسيغ عحاًبا أليًسا(. لع يقللع يقل: )

 (.الكافخيغ ليع عحاب أليع
 

" َتخى الطالسيَغ ُمذِفقيَغ مسا كَدبػا وىػ واقٌع بيع والحيَغ آمُشػا  22سػرة الذػرى  42
 ذلَظ ىػ الفزُل الكبيُخ "ربِّيع وعِسمػا الرالحاِت في روضاِت الجشاِت ليع ما يذاءوَف عشَج 
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: مغ الطالسيغ: الكافخيغ. ُمذفقيغ: خائفيغ )في االخخة(. مسا كدبػاتخػ: في اآلخخة.  
الية، ىػ: عائج عمى: "ما كدبػا"، مع : الػاك ح، مغ سيئات، كالسخاد جداؤىا. كىػأعساؿ سيئة

 ا أك لع يذفقػا. لة، أشفقػ محا : التقجيخ مزاؼ: )جداء ما كدبػا(، كىػ العحاب. كاقع بيع
 (.لع يقل: )َتخػ الحيغ كفخكا(. لع يقل: )تخػ الكافخيغ

 
ُخ هللُا ِعباَدُه الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت قْل ال  23سػرة الذػرى  42 " ذلَظ الحي ُيَبذِّ

هللَا غفػٌر ْدًشا إفَّ أسأُلكع عميِو أجًخا إال السػدَة في الُقخبى وَمغ يقتِخْؼ حدشًة نَػِدْد لُو فييا حُ 
 شكػٌر "
: )ذلظ الحؼ يبذخ هللا بو عباده(. عميو: عمى تبميغ الخسالة. إال: لكغ. السػدة في التقجيخ 
ي مشكع فبل تكحبػني كال : لكغ أسألكع أف تػادُّكني كسا تػادُّكف قخابتكع، أك أف ترمػا قخابتالقخبى

كالجسمة فييا غسػض.  سػّدة،(، أؼ إف كاف مغ أجخ فيػ ال4/100تؤذكني )نكت القخآف 
ئة أك ذنًبا. ندد لو : مغ اقتخؼ سيتخجـ ىحا الفعل في الديئات. يقاؿ: يكتدب. كاليػـ نديقتخؼ

: شكػرغفػر: صيغة مبالغة، كثيخ السغفخة. الَحدغ نزاعف ُحدشو.  : نزاعفيا لو.فييا حدشػًا
 صيغة مبالغة، أؼ يثيب السحدغ عمى إحدانو ثػاًبا مزاعًفا.

 
" أـ يقػلػَف افتَخى عمى هللِا َكِحًبا فإْف َيذأ هللُا َيخِتْع عمى قمِبَظ وَيْسُح  24لذػرى سػرة ا 42

 هللُا الباشَل وُيِحقُّ الحقَّ بكمساِتِو إنَُّو عميٌع بحاِت الرجوِر "
 :تخػ: أؼ دمحم. يختع عمى قمبظافأـ: ىل، بل.  

 ".عمى هللا كحًبابظ بالربخ عمى أذاىع، كعمى قػليع: "افتخػ يخبط عمى قم -
 : أؼ إف شاء أنداؾ ما عّمسظ.قاؿ قتادة -
 (.2/1131عل )معاني القخآف لمشحاس دؿ تسييدؾ فاشكخه إذ لع يف: إف يذأ يُ كقيل -

ة ال تخمػ مغ تكمف كضعف اقتشاع معشى اآلية ؼيو خفاء كدقة، كلمسفدخيغ ؼيو أفياـ عجيج
 (. 25/86)تفديخ ابغ عاشػر 
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، ححفت الػاك في الخس: كيسحػ، أؼ كيسحُ   ع كسا في الشصق تخؽيًفا. الفعل مخفػع غيخ مجدـك
 بكمساتو: في قخآنو. عميع بحات الرجكر: عميع بأسخارىا. 

 لختع عمى قمبظ(. لع يقل: )كيسُح الباشل(. لع يقل: )إف هللا عميع بحات لػ شاء هللالع يقل: )
 (. الرجكر

 
ِغ الديئاِت ويعمُع ما ػبَة عغ عباِدِه ويعفػ ع" وىػ الحي َيقبُل الت 25سػرة الذػرى  42

 تفعمػَف "
: كردت مختيغ: مخة في : )يقبل التػبة مغ عباده(. عغ عباده: مغ عباده. عغلع يقل 

يح : يقبل التػبة مشيع كيد ثيخ الثانية. كربسا يكػف التقجيخالتػبة كمخة في العفػ، كلعل األكلى بتأ
ػف يغفخىا. العفػ عغ الديئات يكػف بعج التػبة، أك عشجما تك: الحنػب عشيع. يعفػ عغ الديئات

: أؼ كيجازيكع عغ ىشاؾ حدشات تخجح عمى الديئات. تفعمػف: تفعمػنو. كيعمع ما تفعمػف 
 لع يقل: )كيعمع ما يعسمػف(.أفعالكع. كفي قخاءة : يفعمػف، بياء الغيبة. 

 
ِو لرالحاِت وَيديُجىع ِمغ فزمِ " ويدتجيُب الحيَغ آمُشػا وعِسمػا ا 26سػرة الذػرى  42

 والكافخوَف ليع عحاٌب شجيٌج "
مشػا كيجيب الحيغ أيغ آمشػا كعسمػا الرالحات دعاءىع(، أك: )كيدتجيب هللا لمح: )التقجيخ 

 كيدتجيبعاء الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات(، أك: )كيدتجيب هللا دكعسمػا الرالحات(، أك: )
: كيثيب هللا الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات لو الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات(. كلعل السعشى

لمشحاس  معاني القخآفديجىع مغ فزمو. قاؿ دمحم بغ يديج: استجاب: استجعى اإلجابة )كي
 ؼيجيبيع كيديجىع مغ فزمو. : كيدتجيب الحيغ آمشػا (. فكأف السعشى2/1132

 (.شجيٌج(. لع يقل: )كالحيغ كفخكا ليع عحاب شجيج لع يقل: )كلمكافخيغ عحابٌ 
 

ُؿ بقَجٍر ما  27سػرة الذػرى  42 " ولػ َبَدَط هللُا الخزَؽ لعباِدِه لَبَغػا في األرِض ولكْغ ُيشدِّ
 إنَُّو بعباِدِه خبيٌخ بريٌخ " يذاءُ 
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الصػياف. خاء مطشػَّة : الثزاد عمى حج معيغ أدػ إلى الصػيافكىحا يعشي أف الثخاء إذا  
 : لداد بغييع أؼ شػيانيع. كىحا مذاىج عمى مدتػػ األفخاد كاألمع. كثخة الساؿ سببلعل السعشى

خ الخزؽ ما ال ُيصغي كال : خيؿ قتادة(. قا4/112لفداد الجيغ إال مغ عرسو هللا )نكت القخآف 
مشدلة، كدابًة  بغُييع شمبيع مشدلًة بعج: "(. قاؿ ابغ عباس2/1132ُيميي )معاني القخآف لمشحاس 

الغشى ُمصٍغ إال مغ عرسو  :كًبا بعج مخكب، كممبًدا بعج ممبذ". قاؿ ابغ عصيةبعج دابة، كمخ 
: القزاء. كقج يعشي: القْجر. إنو بعباده خبيخ بريخ: (. القَجر16/27هللا )تفديخ ابغ عصية 

ع، يبدط : يعصي كيسشو، ألنو خالقيع. كقج يكػف السعشىيعمع ما يرمح ليع كما يرمحػف ل
 بسا يقتزيو حاؿ كل إنداف. كيؿبس، حد

 (.  خبيخ بعباده بريخلع يقل: )إنو خبيخ بريخ بعباده(، أك: )
 تفيج اآلية أف السػارد في الجنيا محجكدة، كسا ىػ في عمع االقتراد. 

 
 كلػ بدط هللا الخزؽ لعباده لبغػا في األرض

 قاؿ لي:

 ػا!دط كبغَ بَ 

 قمت:

 معاف:اآلية تحتسل ثبلثة 

 السعشى األكؿ:

 لػ بدصو أكثخ لداد بغييع.

 السعشى الثاني:

 لػ بدط الخزؽ لمعباد كميع.
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 السعشى الثالث:

 بعس عباده لػ بدط ليع لع يرمح ليع.

*** 

 شخح الجبائي ىحا الدؤاؿ في تفديخه:

 ؟ "فإف قيل أليذ قج بدط هللا الخزؽ لبعس عباده مع أنو بغى"

سػاء  ،الخزؽ كبغى كاف السعمـػ مغ حالو أنو يبغي عمى كل حاؿكأجاب عشو بأف الحؼ عشجه 
  .عطذلظ الخزؽ أك لع يُ  يعصأُ 

 قاؿ الخازؼ:

 !ىحا الجػاب فاسج

 قمت: كمشاقذة الخازؼ لو فاسجة.

 مفدخ آخخ! كلع يصخح ىحا الدؤاؿ أؼّ 

 وهللا أعمع.

*** 

 آيات أخخػ:

 .7-6)كبل إّف اإلنداف َليصغى أف رآه استغشى( العمق 
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ُؿ الَغْيَث ِمغ بعِج ما قَشصػا ويشذُخ رح 28سػرة الذػرى  42 سَتُو وىػ الػليُّ " وىػ الحي ُيشدِّ
 الحسيُج "    

: يئذ مغ الغيث: السصخ. لع يقل: )يشّدؿ الغيَث بعَج ما قشصػا(. قَشط: بفتح الشػف ككدخىا 
. قَشط يقِشط، قِشط (3/401بالفتح، كقخغ السزارع بالػجييغ )عسجة الخيخ. كلع يقخأ الساضي إال 

 (. يقَشط. قشصػا: أؼ قشصػا مشو )مغ الغيث
 (.53َشصػا مغ رحسة هللا" )الدمخ " ال تق -
 (.56َشطْ  ِمْغ رحسة ربو إال الزالػف" )الحجخ " كمغ َيق -
مْت أيجي -  (. 36يع إذا ىع َيقَشصػف" )الخـك " كإْف ُترْبيع سيئة بسا قجَّ

 ال غيخه. الػلي: ال غيخه. الحسيج:
 

" ومغ آياِتِو خمُق الدسػاِت واألرِض وما َبثَّ فييسا ِمغ دابٍَّة وىػ عمى  29سػرة الذػرى  42
 َجْسِعيع إذا َيذاُء قجيٌخ "

ػات كاألرض كبثُّ كمغ آياتو خمُق الدسلع يقل: )الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
ت كاألرض كما بثَّ فييسا مغ دابة(. الدسػاكمغ آياتو ما خمَق في الجكابِّ فييسا(، كلع يقل: )

: جسع الجكاب، كعامميع معاممة ياتو خمق الدسػات كاألرض كالجكاب(. جسعيعكمغ آكلع يقل: )
: نذ كالجغ كالحيػاف. قاؿ القخضاكؼ : السبلئكة كاإلعمى التغميب، ألف الجكاب يذسمػف  العاقل

(. كقج ضغ 1لسبلئكة أكلي أجشحة" )فاشخ "جاعل ا: ال تجّب بل تصيخ، كسا قاؿ تعالى السبلئكة
السفدخكف القجامى أف ال حياة إال في كػكب األرض، بخبلؼ ما أثبتو العمع الحجيث مغ كجػد 

خخػ، كليحا جاء الزسيخ بالتثشية: "فييسا" )كيف نتعامل مع القخآف ص حياة في الكػاكب األ
: 2/1175القخآف لمشحاس  ح فيػ دابة )معاني: كل ما ؼيو الخك (. لكغ الشحاس قاؿ367 (. بثَّ

 نذخ، فخَّؽ. إذا يذاء: عشجما يذاء، حيغ يذاء. لع يقل: )إذا شاء(. 
 (. لع يقل: )كىػ قجيخ عمى جسعيع إذا يذاء( أك )كىػ عمى جسعيع قجيخ إذا يذاء

*** 
 ممحق باآلية:
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 ىل يجػز أف يقاؿ إف هللا عمى ما يذاء قجيخ؟

يع آؿ الذيخ! كمغ بعجه بكخ أبػ زيج!مشعو الذيخ ابغ عثيسيغ! كمغ   قبمو دمحم بغ إبخـا

 أنا أرػ أنو جائد.

 . ىحه اآلية كحجىا كاؼية لمخّد.29( الذػرػ كىػ عمى جسعيع إذا يذاء قجيخقاؿ تعالى: )

كغيخىا. ىحه اآلية عامة. كآية الذػرػ خاصة،  20( سػرة البقخة إف هللا عمى كل شيء قجيخ)
 البقخة. فيػ قجيخ عمى كل شيء يذاؤه، كمشو: الجسع السحكػر في اآلية.كىي مغ تصبيقات آية 

. فاهلل عمى 20( سػرة البقخة كلػ شاء لحىب هللا بدسعيع كأبرارىع إف هللا عمى كل شيء قجيخ)
 كل شيء يذاء قجيخ، كمشو الحىاب بدسعيع كأبرارىع.

 عمى كل شيء قجيخ، كمشو . فاهلل17( سػرة السائجة يخمق ما يذاء وهللا عمى كل شيء قجيخ)
 أنو يخمق ما يذاء.

. فاهلل عمى كل شيء قجيخ، 8( التحخيع ربشا أتسع لشا نػرنا كاغفخ لشا إنظ عمى كل شيء قجيخ)
 كمشو إتساـ الشػر كالسغفخة.

ابغ عثيسيغ :قاؿ 

 ".القجرة صفة أزلية أبجية شاممة لسا شاء كما لع يذأ"

 يذأه".قجره هللا تعالى عامة ؼيسا يذاؤه كما لع "

 أقػؿ:

 ما ىحه العبارة: )كما لع يذأ(؟
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 كل شيء بسذيئتو!

 القجرة قجرة هللا، كالسذيئة مذيئة هللا.

 القجرة مصمقة، كالسذيئة مصمقة.

 هللا قجيخ عمى كل شيء: أؼ: عمى كل شيء يذاء.

 ما شاء هللا كاف، كما لع يذأ لع يكغ.

 غ عثيسيغ أف يقػؿ: هللا قجيخ عمى ما ال يذاء؟!ىل يخيج اب

 كيف؟!

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441رمزاف  14

 ـ2020أيار  07

 
 " وما أصاَبكع ِمغ ُمريبٍة ؼِبسا كَدبْت أيجيكع وَيْعُفػ عغ كثيٍخ " 30سػرة الذػرى  42

: بابو ضَخب يزخب. كاليػـ اجتخحتسػه مغ سيئات. كَدب يكِدب : بسابسا كدبت أيجيكع 
نقػؿ : كِدب يكَدب. السعشى أف السرائب التي تمحق بكع أقل مسا تدتحقػف، فييا تدامح. تفيج 

الحدشات: تزاعف. الديئات:  اآلية أف الديئة بسثميا، كقج ُيْعَفى عشيا، بل عغ كثيخ مشيا.
 يغفخ مشيا كثيخ.
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 ِمغ وليٍّ وال وِف هللاِ " وما أنُتع بُسْعِجديَغ في األرِض وما لكع ِمغ د 31سػرة الذػرى  42
 نريٍخ "
ا مشا كتيخبػا مغ عقابشا. لع يقل: )كما لكع : بسعجديغ لشا، بقادريغ عمى أف تفمتػ بسعجديغ 

 (.مغ دكنشا
 

ـِ " 32سػرة الذػرى  42  " وِمْغ آياِتِو الَجَػاِر في البحِخ كاألعبل
(. قخأ ابغ كثيخ الجػارؼ، الدفغ الجارية. لع يقل: )الجاريات :آياتو: معجداتو. الجػار 

لباقػف بححفيا في الػصل كالػقف )الشكت : الجػارؼ، بالياء في الػصل، كقخأ اكنافع كأبػ عسخك
 :باؿ، كاحجىا َعَمع. قالت الخشداء: الج(. األعبلـ2/553لمسجاشعي 

 كأنو َعَمٌع في رأسِو نارُ    كإفَّ َصْخًخا لتأتعُّ اليجاةُ بِو                
 الفاصمة في ىحه اآلية عغ أخػاتيا.الحع اختبلؼ 

 
َظ آلياٍت لكلِّ ذل " إْف َيذْأ ُيْدِكِغ الخيَح ؼيْطَمْمَغ رواكَج عمى ضيخِِه إفَّ في 33سػرة الذػرى  42

 صبَّاٍر شكػٍر "
رؼ )الدفغ(. يطممغ: يقسَغ، يجمَغ. يقاؿ: ضل يفعل : أؼ الجػاإف يذأ: أؼ هللا. َيطممغ  

(. 2/553ا. كبات يفعل كحا ككحا: إذا فعمو ليبًل )الشكت لمسجاشعي فعمو نيارً : إذا كحا ككحا
خ البحخ. يفيع مغ اآلية أف الدفغ كانت : أؼ ضيْ خهركاكج: جسع راكجة: ساكشة، ثابتة. ضيْ 

صبار: جاءت في القخآف  :ار شكػرشخاعية تديخ بػاسصة الخياح. آيات: معجدات، دالئل. صبّ 
شكػر: صفة جاءت تارة  كتارة لئلنداف. )إف هللا غفػر صفة لئلنداف، كلع تأت صفة . 

 مغ ىحه الدػرة. 23شكػر( اآلية 
لعل صيغة السبالغة ىشا بدبب أف راكب الدفيشة كثيخ الربخ خبلؿ الخحمة، كثيخ الذكخ إذا 

 كصل سالًسا. كقج يكػف ىحا في الدفغ التي تجخؼ بحخكة الخيح أضيخ مغ الدفغ الحجيثة.  
 

 غَّ بسا كَدبػا ويعُف عغ كثيٍخ "" أو ُيػِبْقيُ  34الذػرى سػرة 42
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. السُ    : ُييمكيغَّ : مغ يمكات. كدبػاػِبقات: السُ ُيػبقيغ: أؼ الدفغ )كمغ فييا(. ُيػبقيغَّ
، بأف يجعل الخيح عاصفةكثيخ: مسا كدبػا. التقجيخ كيعُف: كيعفػ. الحنػب.  : كإف يذأ يػبْقيغَّ

 "."كيعفػ عغ كثيخ: أيًزا 30أك بغيخ ذلظ. في اآلية 
 

 في آياِتشا ما ليع ِمغ َمحيٍز " " ويعمَع الحيَغ ُيجادلػفَ  35سػرة الذػرى 42
كيعمْع كيحخؾ بالكدخ، كليعمَع )معجع القخاءات  : كيعمَع، كيعمُع،كيعمَع: فييا قخاءات  

 كيعمَع: لعل التقجيخ: كليعمَع.(. 4/333
ميخب. ما ليع : يزكالسقرػد ىػ الججاؿ بالباشل. مح: السذخكػف، الحيغ يجادلػف في آياتشا

 "يعمع".  :مغ محيز: جسمة سجَّت مدّج مفعػلي
 (. لع يقل: )أف ما ليع مغ محيز(، أك: )أنو ما ليع مغ محيز

 
" فسا ُأوتيُتع ِمْغ شيٍء فستاُع الحياِة الجنيا وما ِعشَج هللِا خيٌخ وأبقى  36سػرة الذػرى  42

 ربِّيع يتػكمػَف " آمُشػا وعمى لمحيغَ 
: مغ الستاع أنو زائل غيخ باؽ. خيخ: في الشػع كالكع. أبقى: أشػؿ زمشػًا: السقرػد تاعم 

خمػد. يدتحث هللا الشاس عمى تفزيل اآلخخة عمى الجنيا، أؼ تفزيل اآلجل عمى العاجل، 
( الدمغ )الخمػدغ باآلخخة كعمع تثقيميا ببحػافد تتعمق بالديادة في الشػع كالكع كالدمغ. فسغ آم

اختار الشاس إال الجنيا كالكّع كالشػع، ال شظ أنو سيؤثخىا عمى الجنيا. كلػال ىحا التثقيل لآلخخة ما 
العاجمة. لع يقل: )فيػ متاع الحياة الجنيا(. خيخ: مغ ىحا الستاع. لعل التقجيخ: )خيخ لمحيغ 

" لكي يعصف لمحيغ آمشػا: "قػلوخ لجنيا كأبقى مشو. كلعمو أخّ (، أؼ خيخ مغ متاع اآمشػا كأبقى
عمييا قػلو: "كعمى ربيع يتػكمػف". لع يقل: )لمحيغ آمشػا كتػكمػا عمى ربيع(. لع يقل: )لمحيغ 

 (.يؤمشػف كعمى ربيع يتػكمػف(. لع يقل: )لمحيغ آمشػا كيتػكمػف عمى ربيع
 

 إذا ما غِزُبػا ىع َيغِفخوَف " " والحيَغ َيجتشبػَف كبائَخ اإلثِع والفػاحَر و  37سػرة الذػرى  42
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: كبائخ اإلثع كفػاحذو. كلعل الكبائخ كالفػاحر بسعشى كاحج، كالغخض مغ لعل التقجيخ 
 (معشى بأف الكبائخ فػاحر. لع يقل: )كبائخ اإلثع كالفػاحرِ  التخادؼ ىشا ىػ التأكيج، كزيادة

 :. الفػاحر: معصػفة عمىئخ، ألف اإلثع مشو صغائخ كمشو كبائخ، أما الفػاحر فيي كبابالكدخ
"اإلثع". قاؿ ابغ عباس في اآلية: "اإلشخاؾ، كاليأس مغ ركح )رحسة( هللا،  :"كبائخ"، كليذ عمى

: عقػؽ الػالجيغ، كقتل الشفذ التي حـخ هللا إال بالحق، كقحؼ كاألمغ مغ مكخ هللا". كمغ الكبائخ
(.   2/1134معاني القخآف لمشحاس لدكر )السحرشات، كأكل ماؿ اليتيع، كأكل الخبا، كشيادة ا

أحج غفخكا لو كصفحػا عشو. : إذا ما غزبػا عمى كإذا ما غزبػا غفخكا(. السعشىلع يقل: )
: يغفخكف الغزب. لع يقل: )كإذا غزبػا : لسغ غزبػا مشو. كال يسكغ أف يكػف السعشىيغفخكف 

زيادة تأكيج )نكت القخآف  :فخكف: ىع(. ىع يغما غزبػا: ما: صمة )زائجةإذا يغفخكف(. 
4/118.) 
 

يَشيع ومسَّا " والحيَغ استجاُبػا لخبِّيع وأقاُمػا الربلَة وأمُخىع شػرى ب 38سػرة الذػرى  42
 رزقشاىع ُيشفقػَف "

: إيساف كصبلة كشػرػ كماؿ. جسعت . في اآلية159انطخ في الذػرػ: آؿ عسخاف  
 ياسي كالسالي. الشطاـ اإليساني كالعبادؼ كالد

غ يدتجيبػف لخبيع كيؿيسػف الربلة(. لع يقل: كالحيلع يقل: )ككاف أمخىع شػرػ بيشيع(. لع يقل: )
 )كمسا رزقشاىع أنفقػا(. لع يقل: )كيشفقػف مسا رزقشاىع(. لع يقل: )كأنفقػا مسا رزقشاىع(. 

ع جسي : مغ ىشا استسج اسع الدػرة. كالذػرػ ميسة في الدياسة كاالقتراد كاإلدارة فيشػرػ 
شدلية. فسغ استذار الشاس  أعانػه كتحسمػا السدؤكلية معو، كمغ لع مدتػياتيا حتى اإلدارة الس

يدتذخ ككمػه إلى أمخه، كتشرمػا مغ السدؤكلية. كمغ استذار فقج أضاؼ إلى عقمو عقػؿ مغ 
 استذارىع. كمغ لع يدتذخ كاف مدتبًجا. 

مى األكثخية، كعمى مخاعاة الشاخب، كلػ كالذػرػ تختمف عغ الجيسقخاشية. فالجيسقخاشية تقـػ ع
أدػ ذلظ إلى مفاسج. كالجيسقخاشية تقـػ عمى الحكػمة كالسعارضة. كأتباع الحكػمة يؤيجكنيا كلػ 
بالباشل، كأتباع السعارضة يعارضػف الحكػمة كلػ بالباشل. كفي الذػرػ ال يخذى السدمسػف 
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ئسيغ، كال يشصقػف بالحق إال قميبًل، كال لػمة الئع، أما في الجيسقخاشية فإنيع يخذػف لـػ البل
يسمكػف الجخأة إال باالستشاد إلى حدب يحسييع. كفي اآلية التالية مديج مغ الكبلـ عغ 

 الجيسقخاشية.
 

 صاَبيُع الَبْغُي ىع َيشترخوَف "" والحيَغ إذا أ 39سػرة الذػرى  42
: يشتقسػف، كي ال يشترخكف لطمع، ال يحّلػف أنفديع. : الطمع. ال يدكتػف عمى االبغي 

يجتخغ عمييع الطالسػف السعتجكف. كفي الجيسقخاشية كثيًخا ما يدكت الشاس عمى البغي، كالجكؿ 
األقل قػة تخاؼ مغ الجكؿ القػية، فتشداؽ معيا كلػ عمى ضمع. في الجيسقخاشية يأكل القػؼ 

اف ضعيًفا، كىع يعتقجكف الزعيف، كتدداد الفجػة بيغ الشاس، كال يجج السطمـػ مغ يشرخه إذا ك
أف القػة ىي الحق، أما اإلسبلـ فإنو يقخِّب بيغ الشاس، كيأخح لمزعيف مغ القػؼ، كيجعل القػة 

 مع الحق، كال يجعل الحق مع القػة. 
 

إنَُّو ال " وجداُء سيئٍة سيئٌة ِمثُميا فَسغ َعفا وأصمَح فأجُخُه عمى هللِا  40سػرة الذػرى  42
 يحبُّ الطالسيَغ " 

ك ألف ىحا أؼ يخدُّ البغي بسثمو، بجكف زيادة. سسى الجداء سيئة ألنيا تدػء مغ تريبو، أ 
: األكلى سيئة في المفع كالسعشى، كالثانية مغ باب السذاكمة. سيئة: كردت مختيغ. قاؿ الشحاس

، سيئة في المفع، كليدت في السعشى سيئة، كال الحؼ عسميا مديء، كسسيت سيئة الزدكاج الكبلـ
 بيشو كبيغ خرسو. : (. أصمح2/1134ُيعمع أنيا جداء عمى األكلى )معاني القخآف لمشحاس ل
 

لع بقل: )إنو  يسكغ أف تطمع. : أؼ يسكغ أف تخدَّ كيسكغ أف تعفػ، كلكغ الال يحب الطالسيغ
ال يحب: فييا إشساع بالتػبة كالعجكؿ عغ الطمع. فسغ تاب أحبو هللا. يسقت:  يسقت الطالسيغ(.

 قج تػّلج لجيو عقجة نفدية تحػؿ بيشو كبيغ التػبة.
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: ىحا محسػؿ عمى القراص في الجخاح، دكف القحؼ أك الدب أك الذتع. قاؿ بعس العمساء
ة بالسثل، كنجب إلى العفػ، كبياف أف   التعجؼ في الجداء ىػ مغ الطمع. كفي اآلية إمكاف الُسقاصَّ

 
 فأولئَظ ما عمييع ِمْغ سبيٍل " " وَلَسِغ انترَخ بعَج ُضمِسوِ  41سػرة الذػرى  42

انترخ: . : مػصػلةية، أك البلـ الـ االبتجاء كَمغْ : شخشلسغ: البلـ: مػشئة لمقَدع كَمغْ  
 أؼ لشفدو.

 لشفدو، إلزالة الطمع عشو. أف يشترخ مسطمـػ ل: سبيل إلى السؤاخحة، العقػبة. سبيل
ج ضمسيع كلسغ انترخكا بعانترخ بعج ضمسو ما عميو مغ سبيل(. لع يقل: ) كلسغلع يقل: )

 (.ِمغ بعِج ضمسو: )فأكلئظ ما عمييع مغ سبيل(. لع يقل
 

" إنَّسا الدبيُل عمى الحيَغ َيطمسػَف الشاَس وَيْبُغػف في األرِض بغيِخ  42سػرة الذػرى  42
 أولئَظ ليع عحاٌب أليٌع "الحقِّ 

كالطمع . 33يبغػف بغيخ الحق: ىل ىشاؾ بغي بحق؟ انطخ األعخاؼ : السؤاخحة. الدبيل 
ال يرجر إال مغ قػؼ، ككمسا زادت قػتو زاد ميمو إلى الطمع. كىحا يعشي أف الشاس يجب أف 

أف يخفع عغ نفدو يكػنػا متقاربيغ في الساؿ كالدمصة حتى ال يتطالسػا. كقج ال يدتصيع السطمـػ 
الطمع في الجنيا، ألف الطالع يسشعو بقػتو كنفػذه مغ الػصػؿ إلى حقو، بالتخغيب كالتخىيب، 

 !ب اآلخخيغ مغ السداس بسرالحوبتخغيب أتباعو بالساؿ، كتخىي
 

 ذلظ َلِسْغ َعْدـِ األمػِر "  " وَلَسْغ صَبَخ وغَفَخ إفَّ  43سػرة الذػرى  42
هللا بيا. : العدائع التي أمخ لبلبتجاء. لِسغ: البلـ: الـ السدحمقة. عـد األمػركلَسغ: البلـ:  

: مخرت بجاٍر الحراُع مػر. تقػؿ: إف ذلظ مشو لسغ عـد األإف ذلظ لسغ عـد األمػر: السعشى
" في ىحا ارىٍع، أؼ قفيٌد مشو. أما بجرىٍع، أؼ الحراع مشيا بجرىع. مخرُت بُبخٍّ قفيٌد بج بتجاء "إفَّ

(. يجػز ابتجاء مثل 8ػت الحؼ تفّخكف مشو فإنو مبلؾيكع" )الجسعة الس إفّ  قلْ لسػضع فكسثل: "ا
 (. 2/470)معاني القخآف لؤلخفر ىحا إذا شاؿ الكبلـ في مثل ىحا السػضع 
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الربخ كالرفح يحتاجاف إلى عديسة كإرادة قػية. كقج يتبادر إلى الحىغ أنيسا عبلمة ضعف، 
(. 17تبيغ اآلية. في مػضع آخخ: "إف ذلظ مغ عـد األمػر" )لقساف حلظ كسا كليذ األمخ ك

 (.4/119نكت القخآف " كإسقاشيا كبلىسا فريح )"إفَّ إدخاؿ البلـ في خبخ 
 (: جشاس.قارف )َلَسغ( ك)َلِسغ

 لع يقل: )إف ىحا لسغ عـد األمػر(.
 

بعِجِه وَتخى الطالسيَغ لسَّا رَأوا : وَمغ ُيزمِل هللُا فسا لُو ِمغ وليٍّ ِمْغ  44سػرة الذػرى  42
 ِمْغ سبيٍل " َف ىل إلى َمَخدٍّ العحاَب يقػلػ

: ىشا عمى بابيا، كمغ يزمل هللا: كمغ يزممو هللا. مغ بعجه: مغ بعج هللا. الطالسيغ 
: شخيق. الحع ىحا المفع ذخكيغ. مخّد: رجػع )إلى الجنيا(. سبيلكليذ السخاد بيا الكافخيغ أك الس

ي الجنيا كنجـ . في اآلية تححيخ شجيج مغ الطمع، كأنو ضبلؿ ف46ك  42ك  41اآلية  أيًزا في
(. في اآلية استحزار لسذيج مغ مذاىج الجداء في في اآلخخة. لع يقل: )فسا لو ِمغ كلّي بعَجه

لع يقل: )عشجما رأكا العحاب(. لع يقل: )إذا رأكا  اآلخخة، حتى كأنو يقع أماـ عيشيظ اآلف.
 العحاب(.

 
" وَتخاىع ُيْعَخضػَف عمييا خاشعيَغ ِمَغ الحُّؿِّ َيشطخوَف ِمغ شْخٍؼ خفّي  45سػرة الذػرى  42

وقاَؿ الحيَغ آمُشػا إفَّ الخاسخيَغ الحيَغ خِدخوا أنفَديع وأىمْييع يػـَ الؿيامِة أال إفَّ الطالسيَغ في 
 عحاٍب مؿيٍع " 

في الجنيا فخذعػا في اآلخخة، كلكغ  : لع يخذعػاى الشار. خاشعيغ مغ الحؿ: أؼ عمعمييا 
الجفغ لمشطخ. : الجفغ، أك تحخيظ خذػع ذؿ، ال خذػع إرادة. الصْخؼ خذػعيع في اآلخخة

 :يشطخكف مغ شْخؼ خفي
 يشطخكف بقمػبيع ال بعيػنيع. -
 (.لتحت : يشطخكف مغ تحتبالعاميةيدارقػف الشطخ إلى الشار ححًرا ) -
 يشطخكف بصْخٍؼ ذليل.  -
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اتبعػىع  : ألنيعلتعبيخ عشيع آخخ اآلية بالطالسيغ: الكافخيغ. أىمييع: سيعاد اغالخاسخي 
أعجكا ليع في الجشة لػ أشاعػا )معاني القخف  : خدخكا أىمييع الحيغفي كفخىع. أك أف السعشى

. معشى قػؿ الحيغ : خالج، مؤبج، دائعيع: أداة استفتاح كتشبيو. عحاب مؿ(. أال2/1135لمشحاس 
 : إف الخاسخيغ ىع الكافخكف.اآليةآمشػا في 

 
زمِل هللُا فسا " وما كاَف ليع ِمغ أولياَء يشُرخونيع ِمغ دوِف هللِا وَمغ يُ  46سػرة الذػرى  42

 لُو ِمغ سبيٍل "
: إلى . سبيل: كمغ يزممو هللايشرخكنيع مغ دكف هللا: مغ عحاب هللا. كمغ يزمل هللا 
 : ال ناصخ إال هللا، كال ىادؼ إال هللا.يةأك إلى الشجاة. يدتفاد مغ اآل اليجاية،

 
" استجيُبػا لخبِّكع ِمْغ قْبِل أْف يأتَي يػـٌ ال َمَخدَّ لُو ِمغ هللِا ما لكع ِمْغ  47سػرة الذػرى  42
 جأ يػَمئٍح وما لكع ِمْغ نكيٍخ "مم

ال مخدَّ لو: يػـ يا. يػـٌ ال َمَخدَّ لو مغ هللا: التقجيخ: يػـٌ مغ هللا : في الجناستجيبػا لخبكع 
ج يشكخ : ال أنتع تشكخكف ذنػبكع، كال أحالؿيامة. ما لكع: ؼيو. ممجأ: تفّخكف إليو. ما لكع مغ نكيخ

كع مغ ممجأ ما لعميشا ما نفعمو بكع. نكيخ: إنكار، أك مشِكخ. لع يقل: )قبَل أف يأتي(. لع يقل: )
 (.ؼيو
 

عمييع حؽيًطا إْف عميَظ إال الببلُغ وإنَّا إذا " فإْف أعَخُضػا فسا أرسمشاَؾ  48سػرة الذػرى  42
مْت   أيجييع فإفَّ اإلنداَف كفػٌر " أذْقشا اإلنداَف مشَّا رحسًة َفِخَح بيا وإْف تِرْبيع سيئٌة بسا قجَّ

(. السعشى ديًبا. لع يقل: )كإذا أصابتيع سيئة: رقيًبا كحأعخضػا: عغ االستجابة. حؽيطػًا 
أؼ بدبب ما : ببلء فيػ قميل. بسا قجمت أيجييع داف، كما يريبو مغأف نعع هللا كثيخة عمى اإلن

يسكغ " ألف ما يشعع بو اإلنداف في الجنيا ليذ إال قصخة مغ بحخ ما عسمػه في الجنيا. قاؿ: "أذقشا
: يشدى الشعسة كيحكخ البمية. يخػ البمية كال يخػ الشعسة. نعع هللا أف يشعع بو في اآلخخة. كفػر
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إذا أذقشا اإلنداف مشا أف يدتصيع شكخىا جسيًعا.  ف تحرى، كىػ أعجد مغعميو أكثخ مغ أ
 رحسة: عدا الخحسة إلى هللا. كإف تربيع سيئة بسا قجمت أيجييع: عدا الديئة إلييع.

بو سيئة بسا قجمت يجاه فإنو كإف ترلع يقل: )رحسًة مشا(. قاؿ: "كإف تربيع"، كلع يقل: )
(. انتقل مغ السفخد ع كفػركف(، كلع يقل: )كفخكا بيا: ) فإنيقلكفػر(."فإف اإلنداف كفػر"، كلع ي

 (، ثع عاد إلى السفخد، ككضع الطاىخ مػضع السزسخ. )اإلنداف( إلى الجسع )تربيع، أيجييع
 

" هلِل ُمْمُظ الدسػاِت واألرِض يخمُق ما يذاُء َيَيُب لَسغ يذاُء إناًثا  49سػرة الذػرى  42
 "وَيَيُب لَسغ يذاُء الحكػَر 

ػعة في القخآف. في اآلية : بالسفخد، كلع تخد األرض مجسالدسػات: بالجسع. األرض 
عميع قجيخ". فرار ىشاؾ أربعة  ل مغ يذاء عؿيًسا، إنوأك يدكجيع ذكخاًنا كإناثػًا، كيجعالتالية: "
كاًجا، ذكػًرا : يجعميع أز كػًرا، يجسع لو بيشيسا. يدكِّجيع: ُيعِقُسو، ييبو إناثػًا، ييبو ذاحتساالت

: لتي كلجت ذكًخا كاحًجا. الِسحكار: السخأة ايجسع عمى ذكػر كذكخاف. الُسحِكخ : الحكخكإناثػًا. الحكخاف
 ػر.السخأة التي مغ عادتيا أف تمج الحك

 
في اآلية قجـ اإلناث عمى الحكػر، فبجأ بيغ ثع ثشى بيع، كفي اآلية التالية عاد فقجميع  -1

(، "فجعل مشو 13" )الحجخات ت أَخخ: "إنا خمقشاكع مغ ذكخ كأنثىخىغ، كسا في آياكأخّ 
 (.  39الدكجيغ الحكَخ كاألنثى" )الؿيامة 

 
ثى ضلَّ كإذا ُبذخ أحجىع باألنالى: "ػف الحكػر عمى اإلناث. قاؿ تعكاف العخب يفزم        

(. كبقيت ىحه الشدعة الحكػرية حتى يػمشا ىحا، ربسا ألجل 58كجُيو ُمْدػًدا كىػ كطيع" )الشحل 
ميخاث العائمة أيًزا، فالبشت تخث ما ُفخض ليا، أما االبغ فيخث التخكة كميا، أك الباقي مشيا بعج 

، كال تخث البشت التخكة كميا أصحاب الفخكضأصحاب الفخكض، فيػ مغ الَعَربات، كىي مغ 
 .مثل االبغ
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اصمة القخآنية. لع يقل: "، كراعى الفالحكػر: "الحع أنو نكَّخ اإلناث: "إناثػًا"، كعخَّؼ الحكػر – 2
(. لعل ىحا ذاء اإلناث كييب لسغ يذاء الحكػرييب لسغ ي)كييب لسغ يذاء ذكػًرا(. لع يقل: )

 ثل ىحا السػضع بيغ تشكيخ كتعخيف.يبيغ لشا أنو ال فخؽ في م
 
 (.سغ يذاء إناًثا كلسغ يذاء الحكػرييب للع يقل: ) -3
 
(، ذكخ أبػ حياف أف فارًضا )عالًسا بالفخائس أؼ السػاريث لع يخد ذكخ الخشثى في اآلية. – 4

ئل عغ ميخاث الخشثى، فمع يجر ما يقػؿ، كىػ فارض العخب كمعسَّخىا، عامخ بغ الطخب، سُ 
كخت خادُمو حالػَو، فدألتو، عميو الميل، جعل يتقمب كتحىب بو األفكار، فأن كأرجأىع. فمسا جغّ 

: شخز لو ذكخ كفخج، كيف ؼيو؟ فقالت لو: ما ىػ؟ فقاؿ ألمخ ال أدرؼ ما أقػؿ : ُبيختُ فقاؿ
ثو مغ حيث يبػؿ. فعقميا، كأصبح، فعخضيا : كرّ الو في السيخاث؟ فقالت لو الخادـيكػف ح

كـخ هللا كجيو )أبػ حياف  لظ، كقزى بو عميّ ػا بيا. كجاء اإلسبلـ عمى ذ، فخُض عمييع
9/349.) 

نعع قج يفيع الخادـ كيجيل الديج! فبل يحقخفَّ أحٌج نفَدو. كال أدرؼ ىل ىحه عبارتيا أـ  
  !صياغتيا؟ إنيا عبارة بميغة الععأعاد ال
*** 

 إلى نفدو.العاِلع أميغ، إذ أحاؿ عمى الخادمة، كلع يشدبيا 
 

 " أو ُيدوُِّجيع ُذكخاًنا وإناًثا ويجعُل َمغ يذاُء عؿيًسا إنَُّو عميٌع قجيٌخ " 50سػرة الذػرى 42
: ذكػًرا. راجع أيًزا تفديخ اآلية الدابقة. يدكجيع: يجعميع أزكاًجا: ُذكخاًنا كإناًثا. ذكخاًنا 

كقج ال ييب اإلناث كال الحكػر )يجعل  فإًذا قج ييب اإلناث، كقج ييب الحكػر، كقج يجسع بيشيسا،
 (.السخأة عؿيًسا(. لع يقل: )كييب لسغ يذاء ذكخاًنا كإناًثا
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" وما كاَف لبذٍخ أف ُيكمَِّسُو هللُا إال وحًيا أو ِمْغ وراِء حجاٍب أو ُيْخِسَل  51سػرة الذػرى  42
 ما يذاُء إنَُّو عمٌي حكيٌع "  َرُسػاًل فيػحَي بإذنوِ 

رسػاًل فيػحي: قخغ: يخسَل رسػاًل فيػحَي، كقخغ: يخسُل رسػاًل فيػحي )معجع يخسل  
الشكت كال يجػز أف يكػف معصػًفا عمى "ُيكمَِّسو"، ألف في ىحا إبصااًل لمشبػة ) (.4/335القخاءات 
: ة. ثبلث صػر مغ كبلـ هللا لعباده: األكلى: إليو مغ السبلئك(. رسػالً 4/555 لمسجاشعي

: بػاسصة ممظ. األكلى لؤلنبياء كاألكلياء لسشاـ، كالثانية: مغ كراء حجاب، كالثالثةاإللياـ أك ا
: األكلى لؤلنبياء ا الدبلـ، كالثالثة لؤلنبياء. أككسائخ البذخ، كالثانية لسػسى ودمحم عمييس

 كغيخىع، كالثانية لبعس األنبياء، كالثالثة لؤلنبياء فقط.
 

إليَظ ُروًحا ِمغ أمِخنا ما كشَت َتْجري ما الكتاُب وال  " وكحلَظ أوحيشا 52سػرة الذػرى  42
 َظ لَتيجي إلى صخاٍط مدتؿيٍع "اإليساُف ولكْغ جعمشاُه نػًرا َنيجي بِو َمْغ نذاُء ِمغ عباِدنا وإنَّ 

بو الحياة بعج مػت. ما  : كحًيا. سسى القخآف ركًحا ألف بو حياة الشفػس، أك ألفركًحا 
 كإنظ لتيجؼ: بو.أؼ الخكح )الػحي، القخآف(.  كشت تجرؼ: قبمو. جعمشاه:

 (.نذاء مغ عبادنا إلى صخاط مدتؿيع نيجؼ بو مغلع يقل: )
 

إلى هللِا تريُخ  أال ُو ما في الدسػاِت وما في األرضِ " صخاِط هللِا الحي ل 53سػرة الذػرى  42
 األمػُر "
أال: أداة استفتاح  ، كلع تخد في القخآف مجسػعة.: بالسفخد: بالجسع. األرضالدسػات 

 (.كتشبيو. تريخ: تخجع. لع يقل: )أال إف األمػر تريخ إلى هللا
*** 

  
 / سػرة الدخُخؼ 43
 " حع " 1سػرة الدخخؼ 43
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: ع عجد مغ سػر القخآف، أشمق عميياحخفاف مقصعاف في آية مدتقمة، كردا في مصم 
 التحجؼ كاإلعجاز.الحػاميع. كلعل القرج مغ الحخكؼ السقصعة في بجاية الدػر ىػ 

 
 " والكتاِب الُسبيِغ " 2سػرة الدخخؼ  43

: مغ حيث السزسػف، كمغ حيث الببلغة، كإف كاف كالكتاب: الػاك: كاك القدع. السبيغ 
 يحتػؼ أحياًنا بعس التخاكيب التي ُتْذكل حتى عمى السفدخيغ. كلكشو في الجسمة كاضح، ال

 بعزو بعًزا.  سيسا بالشدبة لمعخب، كىػ غالًبا ما يبيِّغ
 

 " إنَّا جعمشاُه قخآًنا عخبًيا لعمَّكع َتعِقمػَف " 3سػرة الدخخؼ  43
تعقمػف ما : لعمكع تعقمػنو أييا العخب، أك تعقمػف إعجازه، ألنو ندؿ بمغتكع، أك لعمكع أؼ 

 (.10كع كتاًبا ؼيو ذكخكع أفبل تعقمػف" )األنبياء لقج أندلشا إليشخفشاكع بو. قاؿ تعالى: "
 

ـِّ 4سػرة الدخخؼ  43  الكتاِب لجيشا لعميّّ حكيٌع " " وإنَُّو في أ
: خبخ إنو. : لعل السقرػ أـ الكتاب  : البلـ الـ السدحمقة، عميّّ د: أصل الكتب. لعميّّ

حكيع : عالي  : خبخ ثاف. السعشى أف مكانة القخآف بيغ الكتب الدساكية مكانة عالية. عميّ حكيعٌ 
: آف، كليذ  سبحانو. قاؿ الشحاس: عميّ : كصفاف ىشا لمقخ حكيع السكانة، مميء بالحكسة. عميّ 

 (.2/1141ف يجفعو )معاني القخآف قاىخ ال يقجر أحج أ
 

ْكَخ َصفحً  5سػرة الدخخؼ  43  ا أْف كشُتع قػًما ُمْدخفيَغ " " أفَشزِخُب عشكُع الحِّ
 :أفشزخب عشكع الحكخ صفًحا 

 تعاقبػف.: أتكحبػف بالقخآف كال قاؿ مجاىج -
 : أفشيسمكع كال نأمخكع كال نشياكع.قاؿ قتادة -

(. كقج 2/1141يتو صفحة عشقي )معاني القخآف لمشحاس : ىشا أعخضت عشو، كلّ صفحت عشو
مدخفػف في الذخؾ كالسعاصي؟ الحكخ: الذخؼ، أك عخض عغ ذكخكع ألنكع : أفشُ يكػف السعشى
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ع: أنكع كشتع، ألنكع كشتع. مدخفيغ: في الذخؾ ال بل نحُكخكع كنحّكخكع. أف كشت(. التحكيخ )التبميغ
 (.25/64، أك مرجر في مػضع الحاؿ )الججكؿ : مفعػؿ مصمقكالسعاصي. صفًحا

 
ليَغ "" وكْع أرس 6سػرة الدخخؼ  43  ْمشا ِمْغ نبيٍّ في األوَّ

 لقج أرسمشا كثيًخا مغ األنبياء في األمع الخالية. 
 

 نبيٍّ إال كانػا بِو يدتيدئػَف "" وما يأتييع ِمغ  7سػرة الدخخؼ 43
ا يأتييع مغ نبي كمقل: )كما أتاىع مغ نبي(. لع يقل: )(. لع يلع يقل: )كانػا يدتيدئػف بو 

(. تفيج اآلية أف االستيداء قج يرل إلى األنبياء. كمشو اليـػ في بعس البمجاف إال استيدؤكا بو
  عميو كسمع.األكربية ما يعخؼ بالخسـػ السديئة لخسػؿ هللا صمى هللا

 
 َمزى َمثُل األوليَغ "" فأىمكشا أشجَّ مشيع بصًذا و  8سػرة الدخخؼ  43

ي القخآف ذكخ قرريع. مثل األكليغ: قاؿ أىمكشا مغ األمع مغ ىع أقػػ مشيع. كسبق ف 
ة األكليغ. كقاؿ قتادة: عقػبة األكليغ. لع يقل: )فأىمكشا مغ ىع أشج مشيع بصًذا(. لع : سشّ مجاىج
: فميدتيدئػا فإف ضية. لعل التقجيخ: األمع السا)فأىمكشا قػًما أشج مشيع بصًذا(. األكليغيقل: 

 عاقبتيع اليبلؾ، فقج أىمكشا قبميع مغ ىع أقػػ مشيع.
 

ُلغَّ خمقيغَّ العديُد العميُع " ولئغ سألتيع َمْغ خمَق الدسػاِت واألرَض َلَيقػ  9سػرة الدخخؼ  43
" 

مفخدة، كلع تخد مجسػعة في القخآف. السذخكػف يعتخفػف : الدسػات: بالجسع. األرض 
 العديد: القػؼ.بالخالق، كلكشيع يشكخكف البعث. 

 
 " الحي جعَل لكع األرَض َمْيًجا وجعَل لكع فييا ُسُببًل لعمَّكع تيتجوَف " 10سػرة الدخخؼ  43
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: ش. تيتجكف (. السيج كالسياد: الفخا6في مػضع آخخ: "ألع نجعل األرض مياًدا" )الشبأ   
تو (، أك تيتجكف إلى هللا، إلى قجر كع )معايذكعأؼ إلى مقاصجكع في أسفاركع، أك إلى ُسُبل عيذ

: عشجما تحكخكف االىتجاء إلى السقاصج كالسعاير اذكخكا االىتجاء عمى البعث. كأف هللا يقػؿ ليع
 سيسا كأنو أىع مغ ذاؾ بكثيخ! إلى هللا، ال

 
ؿ لكع ِمغ الدساِء ماًء بقَجٍر فأنذْخنا بِو بمجًة َمْيًتا كحلَظ " والحي  11سػرة الدخخؼ  43 ندَّ

 ُتخخجػَف "
: مػرد محجكد، عمػمة. فالساء عمى السعشى الثاني: مغ القزاء كالقجر، أك بكسية مقجرة مبقَجر 

كفي أيامشا ىحه تدداد محجكديتو كنجرتو، حتى صخنا ندسع عغ حخكب السياه بيغ البمجاف 
: مثمو في سػرة الفخقاف بمجة ميًتا: أحييشا. السائي، كاألزمة السائية. أنذخناعغ األمغ الستجاكرة، ك 

 : بمجة ميتة. 11ك ؽ  49
: مغ قبػركع. فكسا أف هللا يحيي األرض السيتة فإنو يحيي خخجػف لع يقل: )بمجة ميتة(. تُ  

 السػتى مغ البذخ.
 

ـِ ما تخكبػَف "" والحي خمَق األزواَج كمَّيا وجَ  12سػرة الدخخؼ  43   َعَل لكع ِمَغ الْفْمِظ واألنعا
(. جعل لكع الفمظ كاألنعاـ لتخكبػىاك الفمظ: الدفغ. ما تخكبػف: ما تخكبػنو. لع يقل: ) 
 :ليدت كميا صالحة لمخكػب. األنعاـ: اإلبل كالبقخ كالغشع. األزكاجفاألنعاـ 

 عمى أساس ىحه القاعجة الدكجية. الحكػر كاإلناث. كذكخ بعس العمساء أف الحياة كميا تقـػ -
 األصشاؼ. -
الذتاء كالريف، الميل كالشيار، الدسػات كاألرض، الذسذ كالقسخ، الجشة كالشار، الخيخ  -

 (.خ، الغشى كالفقخ، الرحة كالسخض )الثشائياتكالذخ، اإليساف كالكف
 

ستػيتع عميِو وتقػلػا " لتدتػوا عمى ُضيػرِه ثع تحكخوا نعسَة ربِّكع إذا ا 13سػرة الدخخؼ  43
َخ لشا  ىحا وما كشَّا لُو ُمْقخِنيَغ " ُسبحاَف الحي َسخَّ
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لسا : لتدتقخكا، لتخكبػا. كأف في لفع االستػاء إشارة إلى تدييل الخكػب، كإال لتدتػكا 
اإلنداف ذلظ.  : ُمصيقيغ. لػال تدخيخ هللا ليا كتحليميا لسا استصاعاستصاع اإلنداف ذلظ. ُمقخنيغ

ػرىا(، يخيج جشذ السخكػب. أك التقجيخ: ضيػر ما عمى ضيعمى ضيػره"، كلع يقل: )قاؿ: "
"، كلع يقل: )استػيتع عمييا( لمدبب نفدو.  قاؿ: "لتدتػكا عمى تخكبػف. كقاؿ: "استػيتع عميو

"... إلخ. ضيػره"، كلع يقل: )لتدتػكا عمى ضيخه(. كىحه العبارة: "سبحاف الحؼ سخخ لشا ىحا
 (.الديارة أك الصائخة أك الجابة )دعاء الدفخ إذا باشخ ركػب يحكخىا السدمع

 
 : وإنَّا إلى ربِّشا لسشقمبػَف " 14سػرة الدخخؼ  43

: راجعػف. كفي استخجاـ ىحا المفع إشارة إلى الخجػع مغ الدفخ، باإلضافة إلى مشقمبػف  
: عشجما تحكخكف الخجػع إلى ى هللا. كأف هللا تعالى يقػؿ ليعالغخض األساسي كىػ الخجػع إل

 األىل اذكخكا الخجػع إلى هللا، فيحا أىع مغ ذاؾ بكثيخ! 
 

 إفَّ اإلنداَف َلكفػٌر ُمبيٌغ " " وجعمػا لُو ِمغ عباِدِه ُجدًءا 15سػرة الدخخؼ  43
بزع الداؼ، لغة  : جُدًءا،جدًءا: بزعة، كلًجا، إذ قالػا: السبلئكة بشات هللا. كفي قخاءة 

نداف، السقرػد بو : ىحا اإلػر كاضح، ضاىخ. مبيغ: في الكفخ. اإلنداف: كفر مبيغأخخػ. كفػ 
 ".ىؤالء الحيغ "جعمػا لو مغ عباده جدًءا

 
 َيخمُق بشاٍت وأصفاكع بالبشيَغ "" أـ اتَّخَح مسا  16سػرة الدخخؼ  43

: السبلئكة يقػلػف نتع تكخىػف البشات. كانػا أـ اتخح هللا مغ خمقو بشاٍت، كأأـ: ىْل، بْل.  
كع، اختار لكع. في اآلية إنكار كسخخية. كأنيع تعالػا أصفاكع يخمق: يخمقو. هللا!بشات  : خرَّ

 ػف، كندبػا  ما يكخىػف. تعالى هللا عغ ذلظ عمًػا كبيًخا.عمى هللا، إذ ندبػا ألنفديع ما يحبّ 
 

َخ أحُجىع بسا َضخَب لمخحسِغ مَ  17سػرة الدخخؼ  43 ثبًل َضلَّ وجُيُو ُمْدَػًدا وىػ " وإذا ُبذِّ
 يٌع "كط
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: كطيعالسثل: قػليع عغ السبلئكة بشات هللا. بسا ضخب لمخحسغ مثبًل: أؼ باألنثى.  
 : كاضع، كطيع، مكطػـ. ستمئ غيًطا كغًسا. كرد في القخآفم
 (.18(. "إذ القمػب لجػ الحشاجخ كاضسيغ" )غافخ 134"كالكاضسيغ الػيع" )آؿ عسخاف  -
 (.84(. "فيػ كطيع" )يػسف 58كطيع" )الشحل  "كىػ -
" )القمع كىػ مك" -  (.48طـػ
 

: مػقف الكخه، كىػ مػقف مدتشكخ، كمع ذلظ يشدبػف البشات ىحا ىػ مػقفيع مغ البشات 
 إلى هللا! يا ليا مغ عقيجة صحيحة! 

 
أ في الِحْميِ  18سػرة الدخخؼ  43  ُمبيٍغ "ِة وىػ في الِخراـ غيُخ " أَو َمغ ُيَشذَّ

ر كدقيق كشَّى عغ الشداء بأنيغَّ يشذأَف في التخّفو كالتدّيغ، الذاغل عغ الشطخ في األمػ  
(. ىحا ىػ حاؿ الشداء، كىع يقػلػف إف السبلئكة بشات هللا! كفي ىحه 3/161السعاني )اإلتقاف 

لحجة. كلعميا اآلية ما يفيج أف األنثى أميل إلى الديشة مغ الحَكخ، كأنيا دكف الحَكخ في قػة ا
 تدخؼ في الديشة كالحمي تعػيًزا بالجساؿ عغ الكساؿ. 

 كىكحا الستخفػف مغ الخجاؿ أيًزا قج ال يجيجكف التفكيخ كال التعبيخ كال الجفاع.  
 : َيشذأ... تجعمػنو كلًجا ! كفي قخاءة: أَكَمغ ُيشذأ .كجػاب االستفياـ مححكؼ، كالتقجيخ

 
ع سُتكتُب السبلئكَة الحيَغ ىْع ِعباُد الخحسِغ إناًثا أَشِيُجوا خْمَقي" وجعمػا  19سػرة الدخخؼ  43

 شيادُتيع وُيْدألػَف "
: كيف يذيجكف بأنيع إناث كىع كسا يجعي السذخكػف. أشيجكا خمقيعفالسبلئكة ليدػا إناًثا  

)مذاىجة(، بالتخخص، بل البج لو مغ معايشة ال يعخفػنيع كلع يذيجكا خمقيع! إف العمع ال يقبل 
: يدألػف عشيا، عغ شيادتيع. كبيحا حكى هللا تعالى عغ مذخكي العخب كإال كاف كحًبا. يدألػف 

بأنيع : ندبػا إليو الػلج، كندبػا إليو البشات دكف البشيغ، كحكسػا عمى السبلئكة ثبلثة أقػاؿ ششيعة
 ادتيع.كفي قخاءة: سشكتب شي : الحيغ ىع عشج الخحسغ.إناث بجكف دليل. كفي قخاءة
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ِعمٍع إْف ىع إال  " وقالػا لػ شاَء الخحسُغ ما َعَبْجناىع ما ليع بحلَظ ِمغ 20سػرة الدخخؼ  43

 َيخُخُصػَف " 
: ىحا قػؿ هللا، ال كة كاألصشاـ. ما ليع بحلظ مغ عمع: أؼ ما عبجنا السبلئما عبجناىع 

 سبحانو كتعالى لع يجبخىع قػليع. كالسعشى أف هللا يخصئيع في قػليع. أيغ الخصأ في قػليع؟ هللا
: ىحه آية ا، فاختاركا عبادتيع. قاؿ الشحاسعمى عبادتيع، بل كانػا مخيخيغ في العبادة كعجمي

مع فييا العمساء، كأحدغ ما قالػا: إف قػلو: "ما ليع بحلظ مغ عمع" مخدكد إلى مذكمة، كقج تك
معاني القخآف لمشحاس ة الدابقة( )ئكة الحيغ ىع عباد الخحسغ إناًثا" )اآليكجعمػا السبلقػلو: "

: ؾياـ ر. كمشو: خخص الشخل. كأصل الخخص: الحدْ ، يخخشػف : يكحبػف (. يخخصػف 2/1144
خبيخ بتقجيخ كزف الثسخ عمى رؤكس الشخل، كىػ جائد في حاالت محجدة. لكغ الخخص في 

كاستعساؿ الطغ في (. ففي العقيجة ال يقبل إال العمع )اليقيغالشخل غيخ الخخص في العقيجة. 
العقيجة يعجُّ مغ باب الكحب. أما استعساؿ الطغ في مجاؿ السعامبلت فيػ جائد، بل مصمػب، 

 كال غشى عشو. كإذا كاف ىشاؾ عمٌع في شيء كخخٌص كجب األخح بالعمع كتخؾ الخخص.
 

 ْغ قْبِمِو فيع بِو ُمدتسدكػَف "" أـ آتيشاىع كتاًبا مِ  21سػرة الدخخؼ  43
: متسدكػف. استسدظ كتسدظ بسعشى كاحج. السعشى مغ قبل القخآف. مدتسدكػف  مغ قبمو: 

ليبًل عقمًيا كال نقمًيا. لع يقل: أف هللا لع يؤتيع كتاًبا قبل ذلظ، كأنو ال دليل ليع عمى قػليع، ال د
 (.)أـ آتيشاىع كتاًبا قبمو

 
 ا عمى آثاِرىع ُميتجوَف "وإنَّ  " بل قالػا إنَّا وجْجنا آباَءنا عمى أمَّةٍ  22سػرة الدخخؼ  43

: ديغ، ةدليل ليع إال تقميج اآلباء. أمّ  . إًذا ال"ال دليل ليع بل قالػا" :: التقجيخبل قالػا 
: سائخكف (. آثارىع: آثار اآلباء. ميتجكف 4/348شخيقة. كفي قخاءة: مّمة )معجع القخاءات 

 ر. حدبسا خمفو لشا اآلباء مغ آثا
 (.يتجكف بآثارىع مآثارىع(. لع يقل: )كإنَّا بيع ميتجكف( أك )لع يقل: )ميتجكف عمى 
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" وكحلظ ما أرسمشا ِمْغ قْبِمظ في قخيٍة ِمْغ نحيٍخ إال قاَؿ ُمتخفػىا إنَّا  23سػرة الدخخؼ  43

 وإنَّا عمى آثاِرىع ُمقتجوَف " وجْجنا آباَءنا عمى أمَّةٍ 
: مجيشة، مقتجكف( أك )بآثارىع مقتجكف(. قخيةلع يقل: )ماأرسمشا قبَمظ(. لع يقل: )كإنَّا بيع  

ليؤالء الشاس السجتسعيغ. أمة. كىي في األصل اسع لمسكاف الحؼ يجتسع ؼيو الشاس، أك اسع 
" اصصبلًحا جسعتو. كنحغ اليػـ ندتخجـ لفع "القخية :َجْسُع. قَخْيُت الساَء في الحػض: الالقْخؼُ 

: رسػؿ، ة، ؼيسا ىػ أقل مغ السجيشة. نحيخالرغيخ لمجاللة عمى التجسعات الدكانية الخيؽية 
بمفع الشحيخ لسخاعاة الدياؽ. أمة: ديغ، شخيقة. كفي كالسقرػد أنو نحيخ كبذيخ، لكشو اكتفى ىشا 

". قخاءة: مّمة. في ىحه اآلية: "عمى آثارىع مقتجكف"، كفي اآلية الدابقة: "عمى آثارىع ميتجكف 
جاء، كلكغ السقرػد ىشا كاحج. كأف القخآف يرػر ميل كىشاؾ فخؽ لغػؼ بيغ االقتجاء كاالىت

الستخفيغ أكثخ مغ غيخىع إلى اتباع اآلباء كاالستخكاح إلى تقميجىع. إنيع يخثػف عغ آبائيع الساؿ 
كالجاه كالعقيجة كالتخؼ. كال بج ىشا مغ أف ندجل لمقخآف كلئلسبلـ ىحا السشيج العطيع، فحتى 

 إذا كانت آراؤىع عمى الجادة. اآلباء لدشا ممدميغ بآرائيع إال 
ىل ىشاؾ تحخر عمسي كمشيجي أعطع مغ ىحا التحخر؟ فإذا كاف مػقفشا مغ اآلباء عمى ىحه 

 الذاكمة، فكيف يكػف السػقف مغ شياشيغ اإلنذ كالجغ؟
 

ع إنَّا بسا أرسمتُ " قْل أَوَلْػ جئُتكع بأْىَجى مسَّا وججتُّع عميِو آباَءكع قاُلػا  24سػرة الدخخؼ  43
 بِو كافخوَف "

ؤمشػف بو أـ : أكلػ جئتكع بأىجػ مسا كججتع عميو آباءكع أتفي اآلية ححؼ: يا دمحم. قل 
(. إذا خيخ اإلنداف بيغ اليادؼ كاألىجػ كجب عميو تكفخكف؟ لع يقل: )إنَّا كافخكف بسا أرسمتع بو

جخد السخالفة، بل أف يختار األىجػ، كإال لع يكغ رشيًجا. إذف ليذ السقرػد مخالفة اآلباء لس
السقرػد مخالفتيع إلى الحق إذا كانػا ىع عمى باشل. الحع جػابيع كع ىػ متعرب ككع ىػ 
رافس لمعقل كلمشقل كلمسشيج الرحيح! ىع كافخكف كالدبلـ. ىع كافخكف باإليساف. لع يججكا 

بأنيع حخًجا مغ كصف أنفديع بالكفخ، في حيغ أف كثيًخا مغ الكفار اليـػ يتيسػف السدمسيغ 
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خكنيع، كمخاد السدمسيغ ىػ أف الكفار كافخكف بجيغ اإلسبلـ، كىحا صحيح ال غبار عميو، يكفّ 
السدمسيغ يحسمػف كبلـ ىؤالء عمى بعس كلكشو التذغيب عمى السدمسيغ بأؼ كبلـ! كاألنكى أف 

 محسل الجج، كيصالبػنشا بعجـ تكفيخىع!
 

بيَغ "كيَف " فانتقسشا مشيع فانطْخ  25سػرة الدخخؼ  43  كاَف عاؾبُة الُسكحِّ
كيف كاف عاؾبة: ىكحا نتقسشا مشيع: بالعحاب. لع يقل: )كيف كانت عاؾبة السكحبيغ(. ا 

 : الكافخيغ.السكحبيغكردت في جسيع القخآف. 
  

 إنشي َبَخاٌء مسَّا َتعُبُجوَف "" وإذ قاَؿ إبخاـيُع ألبيِو وقػِمِو  26سػرة الدخخؼ  43
(. تعبجكف: تعبجكنو )مغ 4/349بخؼء )معجع القخاءات  بخاء: بخؼء.كفي قخاءة: 
يع لع يقمج في ديشو أباه ك األصشاـ ال قػمو، ألنيع كانػا عمى باشل )راجع اآلية (. الحع أف إبخـا

23.) 
 

 لحي فصَخني فإنُو َسَيْيِجيِغ " " إال ا 27سػرة الدخخؼ  43
كانػا يعبجكف األصشاـ كحجىا،  ( إذا)لكغ :: أداة استثشاء. كىػ استثشاء مشقصع بسعشىإال 

 مسغ كانػا يعبجكنيع. قل كمترل إذا كانػا يعبجكف هللا كيذخكػف معو األصشاـ، فاستثشى هللا
ثشاًء مغ األكؿ. كيجػز أف يكػف "إال" بسعشى: لكغ )معاني القخآف : يجػز أف يكػف استالشحاس

أعبج السخمػؽ؟! مغ ىػ الحؼ  (. فالخالق أكلى بالعبادة مغ غيخه. ىل أعبج الخالق أـ2/1145
 : سييجيشي.خني: خمقشي. سييجيغِ أقجر عمى ىجايتي؟ فص

 
 في َعِؿبِو لعمَّيع َيْخجعػَف " " وجعَميا كمسًة باؾيًة  28سػرة الدخخؼ  43

 :كجعميا: أؼ الكمسة. كمسة باؾية 
 : في كلجه.قاؿ مجاىج: ال إلو إال هللا. باؾية -
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يع مغ ي : التػحيج كاإلخبلص فيقاؿ قتادة - عبج هللا إلى يػـ َعِؿبو. فبل يداؿ مغ كلج إبخـا
 (.2/1146الؿيامة )معاني القخآف لمشحاس 

ل مغ : كو، كلجه ككلج كلجه. كلعل السقرػد: ذريتو، ندمالتقجيخ: كجعل كمستو كمسة باؾية. عؿبو 
، كىي : كمسة عطيسة خالجةأؼ عغ تقميج اآلباء. كمسة باؾية :أتى بعجه مغ البذخ. َيخجعػف 

كالعقيجة. السقرػد بالكمسة قػلو: "إنشي بخاء مسا تعبجكف" )اآلية  رفس تقميج اآلباء في أمخ الجيغ
يع عميو الدبلـ ىجاه هللا إليو. الكمسة ىشا ال يخاد بيا 26 (. كال شظ أنو مػقف عطيع مغ إبخـا

خصاب كامل. فبلف  المفع الػاحج، بل يخاد بيا الجسمة مغ الكمسات. كقج تصمق الكمسة اليـػ عمى
أك: يخجعػف إألػ  يخجعػف: عغ عبادة األصشاـ. : أؼ ألقى محاضختو، أك خصابو.توألقى كمس

 هللا.
 

 ى جاَءىع الحقُّ ورسػٌؿ ُمبيٌغ "" َبْل َمتَّْعُت ىؤالِء وآباَءىع حت 29سػرة الدخخؼ  43
فخصة )مجة بالعقػبة، بل متعتيع. متعت ىؤالء: أعصيتيع : لع أعاجميع بل: التقجيخ 

 : دمحم. شػيمة( يتستعػف فييا بالذيػات. الحق: القخآف. رسػؿ مبيغ
 

 ا ىحا سحٌخ وإنَّا بِو كافخوَف "" ولسَّا جاَءىع الحقُّ قاُلػ  30سػرة الدخخؼ  43
(. ىع يرفػف أنفديع بأنيع كافخكف. فمساذا الحق: القخآف. لع يقل: )كإنا كافخكف بو 

 ػف ىحا الػصف؟ال يحبّ  يتطاىخ الكافخكف اليـػ بأنيع
 

َؿ ىحا القخآُف  31سػرة الدخخؼ  43  عمى رجٍل ِمَغ القخيتيِغ عطيٍع "" وقاُلػا لػال ُندِّ
: )عمى رجل عطيع مغ "رجل". لع يقل :: صفة لػالقخيتيغ: مكة، كالصائف. عطيع 
: لػال يخكالخجل الػاحج ال يكػف مغ قخيتيغ؟ قيل: في الكبلـ ححؼ كالتقج(. كيف ىحا القخيتيغ

، أك عمى رجل مغ رجمي ندؿ ىحا القخآف عمى أحج رجميغ، أك عمى رجل مغ رجميغ مغ القخيتيغ
، كالشكت لمسجاشعي 2/1146س ، كمعاني القخآف لمشحا3/31معاني القخآف لمفّخاء القخيتيغ )

: عمى رجل مغ إحجػ القخيتيغ عطيع. لعل ىؤالء القائميغ يخددكف (. أرػ أف التقجيخ4/556
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ػاؿ زعسائيع كأثخيائيع الحيغ يخغبػف في الشبػة أيًزا، كيصسحػف إلى كل شكل مغ أشكاؿ أق
الدعامة، كال يخغبػف كال يترػركف حدب معتقجاتيع كرغباتيع كشيػاتيع أف يختار هللا لخسالتو 
كاحًجا مغ الفقخاء اليتامى. كىحا ما يبخز تفخد اإلسبلـ عغ نطع اإلقصاع كالخأسسالية التي تعدز 
األثخياء كاألقػياء عمى حداب الفقخاء كالزعفاء. إنو لفخؽ كاضح بيغ الشطاـ اإلسبلمي كغيخه. 
ال مانع في اإلسبلـ مغ الثخاء كالقػة، بل ىسا مصمػباف، كلكغ ليذ عمى حداب غيخىع. 
فاإلسبلـ يشرف الفقخاء مغ األغشياء، كالزعفاء مغ األقػياء. كالحاكع الحؼ ال يدتصيع تحقيق 

 غ الرعب أف يػصف بأنو حاكع مدمع ججيخ بالحكع كالؿيادة. ذلظ م
 

" أُىْع َيقِدُسػَف رحسَة ربَِّظ نحُغ قَدْسشا بيَشيع معيذَتيع في الحياِة  32سػرة الدخخؼ  43
ُة ربَِّظ خيٌخ مسَّا الجنيا ورَفْعشا بعَزيع فػَؽ بعٍس درجاٍت ليتِِّخَح بعُزيع بعًزا ُسخِخيِّا ورحس

 َيجسعػَف "
. قدسشا بيشيع معيذتيع: كزعشا : السقرػد ندكؿ الػحي عمى دمحمأىع يقدسػف رحسة ربظ 

: لػال التفاكت بيشيع في السخاتب بيشيع الجخل كالثخكة )تػزيع ابتبلء(. ليتخح بعزيع بعًزا سخخًيا
مل بحاجة كاالختراصات لسا أمكغ أف يخجـ بعزيع بعًزا. فالسمظ بحاجة إلى العامل، كالعا

: نبػتظ خيخ لظ. رحسة ربظ خيخ مسا يجسعػف : بالشبػة كالخسالة كغيخ ذسمظ. رفعشا بعزيعإلى ال
كقج يكػف السعشى: كجّشة ربظ خيخ مسا مغ ثخائيع، كىحا رّد عمى ما قالػه في اآلية الدابقة. 

 يجسعػف.
مغ  : يجسعػنوة كالثخكة كالساؿ كالجاه. يجسعػف ضاىخ مغ ىحه القدسة عجؿ هللا في تػزيع الدمص

ماؿ كمتاع كثخكة. ال بأس أف يكػف الشاس درجات متفاكتة في الثخاء كالقػة، لكغ ال بغخض 
البغي كالتكبخ كالصػياف كاالستبجاد، بل بغخض أف يكػف الغشي مدخًخا لمفقيخ، كالقػؼ لمزعيف، 

 كبالعكذ. كىحا عكذ ما ىػ مذاىج في الشطع الدائجة. 
"، فسا أكثخ رة: "بعزيع فػؽ بعس" ك: "بعزيع بعًزاأف يتعمع الشاس كيف تدتخجـ عباأرجػ 

 ( عبارة غيخ صحيحةساء كاألدباء! يقػلػف: )بعزيع البعسما يخصئ الشاس فييا حتى مغ العم
 كغيخ قابمة لئلعخاب في العخبية!
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: أخح مشيا بعس العمساء أف اإلنداف رزقو بيشيع معيذتيع في الحياة الجنيا نحغ قدسشا 
، فعميو أف ال يبالغ  ( في الصمب. كليذ معشى ذلظ في الدعي، بل عميو أف ُيْجِسَل )يقترجمقدـػ

، عيي أف ليذ عميو أف يدعى، السعشى دقيق. كليحا تجج مغ ىػ ضعيف القػة، قميل الحيمة
ع عالمداف )بل قج يكػف أمًيا ميو في الخزؽ. كتجج مغ ىػ قػؼ ذكي (، كمع ذلظ كمو فيػ مػسَّ

: ما باؿ في الخزؽ. قيل لعمي رضي هللا عشومتعمع يحسل أرفع األلقاب العمسية كمقتَّخ عميو 
: ىل تؤثخ محدػب عميو مغ رزقو. قاؿ الغدالي: لػ قيل لو: عقل الخجل بلء فقخاء؟ فأجابالعق

ة الحدشاء جساليا محدػب عمييا جيمو كغشاه عػًضا عغ عقمظ كفقخؾ، المتشع عشو. كحلظ السخأ 
خت بيغ الجساؿ مع الفقخ كبيغ الؿبح مع الغشى آلثخت الجساؿ. كلػ رزؽ كل مغ رزقيا. كلػ خيّ 

 عاقل، كحـخ كل أحسق، لطغ الشاس أف العقل َرَزَؽ صاحبو!
 

( ال يجػز بعس العمساء إلى أف ىحا الزسيخ )نحغ: ذىب نحغ قدسشا بيشيع معيذتيع 
: نحغ زعو ؼيو. كيكخه لمسمػؾ أف يقػلػاؼيو مغ التعطيع، كليذ لسخمػؽ أف يشا لغيخ هللا، لسا

: نحغ اشخ العسل بشفدو. أما قػؿ العالعنفعل كحا. كذىب آخخكف إلى أنو جائد لكل مغ ال يب
شػف الجسع عغ نفدو كأىل مقالتو )البخىاف غ، كنحغ نذخح، فسفدػح لو ؼيو، ألنو يخبخ بنبيّ 
2/236.) 
 

ًة واحجًة لجَعْمشا لَسغ َيكُفُخ بالخحسِغ ِلُبيػِتيع " ولػال أْف يكػَف الشاُس أمّ  33لدخخؼ سػرة ا 43
 مييا َيطَيخوَف "ُسقًفا ِمْغ فزٍة ومعارَج ع

ىحه اآلية خصيخة، كالسعشى أف هللا تمصف بعباده في تػزيع الثخكات كالجخػؿ كالدمصات  
أشج، بالشدبة لمسؤمشيغ كالكافخيغ، كلؤلغشياء كالسطاىخ، ككاف مغ السسكغ أف يكػف االبتبلء 

كالفقخاء مًعا. كقج يػجج اليـػ مغ يفعل ذلظ، ؼيجعل سقفو كمرعجه كأثاثو مغ فزة، كلكغ ىحا 
لجعمشا لسغ يكفخ : عمى الكفخ. لحؼ يتجاكز كل الحجكد. أمة كاحجةيجؿ عمى أنو مغ التخؼ ا

بالخحسغ. ُسقف: جسع َسقف. معارج: مراعج  مشا لبيػت مغ يكفخ: لجعبالخحسغ لبيػتيع: التقجيخ
عجكف. لعمو : يربو مراعج اليـػ كسبللسو الستحخكة(. يطيخكف لعميا تذكسبللع أك أدراج )
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خ فأكثخ (، كمغ الطيػر، ألف الراعج يطيخ أكثمدتسج مغ الطيخ )يطيخكف: يخكبػف ضيػرىا
 (.كمسا زاد صعػًدا. لع يقل: )يطيخكف عمييا

مػاؿ كالدخارؼ ال ؾيسة ليا عشج هللا، ككاف باإلمكاف أف يديج هللا الكافخيغ ثخاًء تفيج اآلية أف األ 
كنعيًسا، لػال أثخ ذلظ في زيادة الكفخ كانتذاره. كمغ رحسة هللا أف جعل الكافخيغ أغشياَء كفقخاَء، 

هللا جشاح ( عشج شيغ أغشياَء كفقخاَء. كفي الحجيث: لػ كانت الجنيا َتِدُف )أك َتْعِجؿُ كجعل السؤم
كسشغ التخمحؼ  ،2/1377سشغ ابغ ماجو ضة ما سقى مشيا كافًخا َشْخبَة )أك قصخَة( ماء )بعػ 
 (.: حجيث حدغ صحيح، كقاؿ4/560

 ". "ُسقًفا :: أؼ كمعارج مغ فزة، معصػفة عمىكمعارج
 

 " ولُبيػِتيع أبػاًبا وُسُخًرا عمييا يتكئػَف " 34سػرة الدخخؼ  43
(. كلعل سبب ىحا التكخار أف يعمع "كلبيػتيع"، فمع يقل: )كأبػاًبا كسخًرا عمييا يتكئػف  :كخر  

ُخر ىي أيًزا مغ فزة. التقجيخالقارغ أك الدامع التأكيج عمى أف ىحه األبػاب كال أبػاًبا : دُّ
 (. كُسُخًرا مغ فزة. لع يقل: )كسخًرا يتكئػف عمييا

 
واآلخخُة عشَج ربَِّظ لمستقيَغ كلُّ ذلَظ لسَّا َمتاُع الحياِة الجنيا " وُزخُخًفا وإْف  35سػرة الدخخؼ  43

" 
: الشقػش كالستاع كالفخش. فإف كاف بسعشى الحىب كاف معشى ذلظ الدخخؼ: الحىب، كقيل 

أف الحىب قج أضيف إلى الفزة في البيػت السحكػرة. كإف كاف بسعشى الشقػش فخبسا يكػف 
 :فزة. قاؿ الشحاس: في معشاه قػالفخخؼ ىػ أيًزا مغ السعشى أف الد 

 : ِغًشى.األكؿ: أؼ: كجعمشا ليع زخخًفا، أؼ -
س ا"ِمغ" كنرب )معاني القخآف لمشح :: مغ فزة كمغ زخخؼ، ثع ححؼاآلخخ: أؼ -

2/1148.) 
خ زائل. كاآلخخة عشج : السقرػد أنو قريخ العس(. الستاع4/386لسَّا: ىشا بسعشى: إال )البخىاف   

: لمسؤمشيغ كحجىع، أما الجنيا فيي لمستقيغ كغيخ الستقيغ. السعشى أف الشاس يخكف أف ربظ لمستقيغ
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ىشاؾ تفاكًتا كبيًخا بيشيع في الساؿ كالديشة، كإذا كاف ليحا تأثيخ كبيخ عمى أكثخىع، إال أف ذلظ ال 
عشجه. ؾيسة لو عشج هللا، بل كاف مغ السسكغ أف يزاعفو هللا أضعاًفا كثيخة كيبقى غيخ ذؼ ؾيسة 

 فالؿيسة لآلخخة ال لمجنيا.
 (.4حافع" )الصارؽ إْف كلُّ نفذ لسَّا عمييا كانطخ قػلو تعالى: " 

 
 ْس لُو شيصاًنا فيػ لُو قخيٌغ "" وَمْغ َيْعُر عْغ ذكِخ الخحسِغ ُنؿيِّ  36سػرة الدخخؼ  43

 ػ، ححفت مشيا: يعذمغ: تجـد فعميغ: األكؿ: يعُر، كالثاني: نؿيْس. يعر: أصميا 
. العذى: العسى. كفي قخاءة: َيْعَر ) (. نؿيس: نييىء، 353/ 4معجع القخاءات الػاك لمجـد

خ. قخيغ لو ، مراحب ال يفارقو. لع يقل: ) :نيدِّ (. معشى اآلية أف مغ أراد أف فيػ قخيغ لومبلـز
لع يقل:  يصخد الذيصاف فعميو بحكخ الخحسغ. فإذا ندي ذكخ الخحسغ تبلعب بو الذيصاف.

 فيػ: الفاء: حخؼ عصف. )شيصاًنا يكػف لو قخيًشا(. ا قخيًشا(.)شيصانً 
 

وَنيع عِغ الدبيِل وَيحَدُبػَف أنَّ  37سػرة الدخخؼ  43  يع ُميتجوَف "" وإنَّيع َلَيُرجُّ
كإنيع: أؼ الذياشيغ. ليرجكنيع: أؼ الكفار. الدبيل: سبيل اليجػ. كيحدبػف: أؼ  

غ الدبيل كَيحَدُبػف أنيع ميتجكف(، ألف قػلو: "كيحدبػف أنيع كإنيع َلَيُرجُّكَف عالكفار. لع يقل: )
"، فكاف ال بج مغ ذكخه. مغ كاف عمى ضبلؿ كحدب أنو ميتجكف" عائج إلى ضسيخ: "ليرجكنيع

 عمى ىجػ فزبللو أشج.
 

 الَسْذخَقْيِغ فبئَذ القخيُغ " " حتى إذا جاَءنا قاَؿ يا ليَت بيِشي وبيَشظ ُبْعجَ  38سػرة الدخخؼ  43
عغ الجسع إلى اإلفخاد. كفي قخاءة: (، بل عجؿ جاءنا: أؼ الكافخ. لع يقل: )جاؤكنا 
السذخؽ : ُبْعج قخيغ أك الذيصاف. ُبْعج السذخقيغ: بيغ الشظ"، أؼ الكافخ كالقخيغ. بي"جاءانا

: تغميب السذخؽ عمى السغخب، كقػلظ (. كىػ مغ باب التغميب، أؼكالسغخب )ُبعج ما بيشيسا
ربُّ السذخقيغ ؽ الذتاء كمذخؽ الريف. قاؿ تعالى: ": مذخ الُعَسخاف، األَبػاف. كقيلخاف، القسَ 

: (. بئذ القخيغ40(. "فبل أقدع بخب السذارؽ كالسغارب" )السعارج 17سغ الخحكربُّ السغخبيغ" )
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يا ليت: يا: أداة تشبيو. ليت: مغ أخػات إّف.  بئذ القخيغ الذيصاف. كىػ قػؿ الكافخ في اآلخخة.
فبئذ: الفاء رابصة  بيشي: ضخؼ في محل نرب خبخ ليت السححكؼ. ُبعج: اسع ليت مشرػب.

بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. القخيغ: فاعل. السخرػص بالحـ مححكؼ،  لجػاب شخط مقّجر. 
 التقجيخ: بئذ القخيغ أنت.

 
 ع أنَّكع في العحاِب ُمذتخكػَف "يشفَعكع اليػـَ إذ َضمستُ " ولْغ  39سػرة الدخخؼ  43

: أنفدكع بالذخؾ، أشخكتع، كفختع. يقاؿ إف السريبة إذا عسَّت ىانت، كىشا يجفع هللا ضمستع 
عشيع ىحا التػىع. فقج يرمح ىحا القػؿ في الجنيا كال يرمح في اآلخخة، في عحابيا. كقج يرمح 

(. ي أمػر العقيجة كاإليساف. لع يقل: )أنكع مذتخكػف في العحابففي األمػر الجنيػية، كال يرمح 
الجنيا لغ يشفعيع االشتخاؾ ميسا كثخ السذتخكػف، كىع كُثخ في جيشع. كمغ ثع فاتباع األكثخية في 

 : لغ يشفعكع اليـػ أييا السذخكػف أنكع في العحاب مذتخكػف.أمخ ؼيو نطخ. لعل التقجيخ
 

عَّ أو َتْيِجي الُعْسَي وَمغ كاَف في ضبلٍؿ مبيٍغ "  40سػرة الدخخؼ  43  " أفأنَت ُتْدِسُع الرُّ
: جسع أعسى. كفي اآلية تدمية لمشبي صمى هللا عميو كسمع ألنو كاف يجعػىع العسي 

 فاليجاية أمخىا إلى هللا. لعكيعخضػف. كفييا أيًزا أف عميو التبميغ فقط، كليذ عميو اليجاية، 
: )كتخشج يجؼ األعسى كمغ كاف في ضبلؿ مبيغ(. لع يقلأفأنت تدسع األصع كتيقل: )

 لع يقل: )كمغ ىع في ضبلؿ مبيغ(.(. الزاليغ(. لع يقل: )كمغ كانػا
 فيع ال يدسعػف كال يبرخكف كال ييتجكف. ىع في صسع كعسى كضبلؿ.  

 
 سػَف "غَّ بَظ فإنَّا مشيع ُمشتق" فإمَّا َنحىب 41سػرة الدخخؼ  43

 أف نتػفيشظ ثع نشتقع مشيع، أك )انطخ اآلية التالية(. : فإمانحىبغ بظ: نتػفيشظ. أؼ 
قارف: )فإّما( )فإّنا(:  (.لع يقل: )فإنَّا مشتقسػَف مشيع .38نحىبغ: راجع في نػف التػكيج البقخة 

  جشاس.
 



1891 

 

 ُمقتجروَف "عجناىع فإنَّا عمييع " أو ُنخَيشََّظ الحي و  42سػرة الدخخؼ  43
: كعجناىع بو مغ العحاب. مغ الػعيج أك مغ الػعج. فإف كاف مغ الػعيج فاألمخ كعجناىع 

في الخيخ، كالػعيج في الذخ. : الػعج الػعج فيػ تيكع. قاؿ بعس العمساءكاضح، كإف كاف مغ 
كمغ  في الخيخ كالذخ. كالفعل مغ الػعج: َكَعَج،: الػعيج ال يكػف إال في الذخ، كالػعج كقيل

 (.الػعيج: أْكَعَج. لع يقل: )فإنا مقتجركف عمييع
 

 يَظ إنََّظ عمى صخاٍط ُمدتؿيٍع "" فاْستْسِدْظ بالحي أوِحي إل 43سػرة الدخخؼ  43
تسدظ بالقخآف، كال تباؿ بيع، كاعمع أنظ عمى الجادة الرحيحة، كىع عمى ضبلؿ. كفي  

كحيب كغمطة كضغط. كالخصاب في اآلية ىحه اآلية تثبيت لمشبي أماـ ما يتعخض لو مشيع مغ ت
 لع يقل: )إنظ عمى الرخاط السدتؿيع(. لع يقل: )فإنظ(.  لمشبي كأمتو.

 
 لَظ ولقػِمَظ وسػؼ ُتْدألػَف " " وإنَّو َلِحكخٌ  44سػرة الدخخؼ  43

خآف عخبي، كالخسػؿ : قخير كسائخ العخب. فالقإنو: أؼ القخآف. ذكخ: شخؼ. قػمظ 
(. 8حه الشعسة كشكخىا. قاؿ تعالى: "لُتدألغَّ يػمئٍح عغ الشعيع" )التكاثخ ى: عغ عخبي. ُتدألػف 

فالسدؤكلية بقجر الشعسة، أك بقجر الدمصة، كسا ىػ معخكؼ اليـػ في عمع اإلدارة. فكل تذخيف 
 ؼيو تكميف. 

 
سِغ آليًة الخحدوِف  أجعْمشا ِمغ " واسأؿ َمغ أرسْمشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمغ ُرُسِمشا 45سػرة الدخخؼ  43

 ُيعبجوَف "
: حخؼ في اآلية: األكلى بسعشى )الحؼ(، كالثبلثة األخخػ  " أربع مخات"مغ :الحع تكخار -

 .جخّ 
بيع، : اسأؿ مؤمشي أىل الكتاب، أك كتف َيدأؿ الخسَل مغ قبمو كقج مزػا؟ تقجيخ الكبلـكي -

، 2/1151لمشحاس ، معاني القخآف 3/34معاني القخآف لمفّخاء أك األنبياء ليمة اإلسخاء )
 : أرسمشاىع.(. أرسمشا4/133نكت القخآف 
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ع، فبل يدسى بو غيخ هللا تعالى )الشكت لمسجاشعي : اسع مسشػع كمعشى مسشػ الخحسغ -
4/559.) 

 الخصاب لمشبي كأمتو. فيع السذخكػف، كىع الذاّكػف، كأما ىػ فميذ بذاّؾ. -
، ال شخيظ لو، كال أحج غيخه يدتحق تفيج اآلية أيًزا أف الجيغ عشج هللا كاحج، كأف هللا كاحج -

 العبادة. 
لع يقل: )كاسأؿ مغ أرسمشا قبمظ(. أجعمشا: أجعمشا ليع. كفي قخاءة: كَسْل )معجع القخاءات 

4/356.) 
 

" ولقج أرسْمشا مػسى بآياِتشا إلى ِفخعػَف وَمَمِئِو فقاَؿ إنِّي رسػُؿ ربِّ  46سػرة الدخخؼ  43
 "  العالسيغَ 
، الشاس.ػسى كفخعػف. آياتشا: معجداتشا. السؤلشا تبجأ قرة مى  كقج تصمق عمى  : ىشا القـػ

. فقاؿ  : ليع.أشخاؼ القـػ
 

 آياِتشا إذا ُىع مشيا َيزحكػَف "" فمسَّا جاَءىع ب 47سػرة الدخخؼ  43
: معجداتشا. في ىحه اآلية تدمية لمشبي كتثبيت، كتدمية لمسؤمشيغ كلمسدمسيغ إلى يػـ آياتشا 

فبل زلشا نخػ مغ يزحظ مغ آيات هللا، كمغ نبي هللا، كمغ اإلسبلـ! فعميشا أف ال نبالي الؿيامة، 
 (. ف نسزي عمى شخيق اإلسبلـ. لع يقل: )يزحكػف مشياكال نتأثخ بيع كبأقػاليع كأفعاليع، كأ

 
لعمَّيع ىع بالعحاِب " وما ُنخييع ِمغ آيٍة إال ىي أكبُخ ِمْغ أخِتيا وأخْحنا 48سػرة الدخخؼ  43

 َيخِجعػَف "
: معجدة. ىل السعشى أف كل آية أكبخ مغ سابقتيا، أـ أف كل آية أكبخ آيةآية: ججيجة.  

 : عغ الكفخ إلى اإليساف.ألخخػ في إحداسيع، قػالف. يخجعػف مغ ا
 

 " نشا لُسيتجوَف " وقاُلػا يا أيُّيا الداحُخ ادُع لشا ربََّظ بسا َعِيَج ِعشَجَؾ إ 49سػرة الدخخؼ  43
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بسا عيج عشجؾ: أؼ لئغ آمشا ليكذفغَّ العحاب )الصػفاف( عشا. إنشا لسيتجكف: أؼ   
ج عشجؾ : كقالػا يا أييا الداحخ إنشا لسيتجكف فادع لشا ربظ بسا عيفميكذف العحاب عشا. التقجيخ
 :فة مشيا: يقرجكف مػسى عميو الدبلـ، كؼيو تفاسيخ مختمليكذف عشا العحاب. الداحخ

 كجو االستيداء.قالػه عمى  -
قالػه عمى كجو التعطيع، فالداحخ عشجىع في زمانيع بسعشى العالع، أك كاف صفة مجح، أك  -

 بسعشى أنو غالب الدَحخة.
قالػه عمى كجو االعتياد كاأللفة حدبسا كاف يجخؼ عمى ألدشتيع، كلع يكػنػا يخيجكف ذًما كال  -

 مجًحا.
 

 العحاَب إذا ُىع َيشُكثػَف " " فمسَّا كذْفشا عشيعُ  50سػرة الدخخؼ  43
 (.رفعشا. يشكثػف: يشقزػف )العيج :كذفشا 

 
" ونادى فخعػُف في قػِمِو قاَؿ يا قػـِ أليَذ لي ُممُظ ِمْرَخ وىحه  51سػرة الدخخؼ  43

 جخي ِمغ تحتي أفبل ُتْبِرخوَف "األنياُر تَ 
عطساء ة مػسى؟ الحع أف : عطستي كذلّ ت قرخه. أفبل تبرخكف : مغ تحمغ تحتي 

الجنيا يتذبيػف باهلل، كربسا يدتسجكف ذلظ مغ الكتب الدساكية، ؼيزفػف عمى أنفديع األكصاؼ 
" يأتي في األنيار تجخؼ مغ تحتي: "الجشة كما شابو ذلظ. فيحا الكبلـالسدتسجة مغ أكصاؼ 

" يفيج بأف فخعػف إنسا يطغ أنو ػف: "أليذ لي ممظ مرخة. قػؿ فخعالقخآف غالًبا لػصف الجشّ 
 (.بالسمظ كالثخاء كما شابو. لع يقل: )كنادػ فخعػف في قػمو قائبلً يدتصيع أف يداحع مػسى 

 
ـْ أنا خيٌخ ِمْغ ىحا الح 52سػرة الدخخؼ  43  ي ىػ َمييٌغ وال َيكاُد ُيبيُغ "" أ

نا )معجع القخاءات كفي قخاءة: أَما أفخعػف. فخعػف يقرج مػسى. أـ أنا: أـ: ىْل، بْل.  
فرح، ككاف في : يُ كاف يستيغ نفدو في حػائجو. ُيبيغ: ذليل. مييغىحا: مػسى. (. 4/359
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كأخي (. "28 -27ُمْل ُعقجة مغ لداني يفقيػا قػلي" )شو كاحْ قائبًل: "(. دعا هللا لدانو عقجة )ألثغ
 (.34ف ىػ أفرح مشي لداًنا فأرسمو معي" )القرز ىارك 

 
 جاَء معُو السبلئكُة مقتخنيَغ " " فمػال ُألقي عميِو أْسػرٌة ِمْغ ذىٍب أو 53سػرة الدخخؼ  43

ىحه تتسة كبلـ فخعػف. كىػ يفيج أنو لػ كاف مػسى نبًيا أللقى هللا عميو بالحىب، أك  
لحفَّتو السبلئكة كأحاشت بو. كبيحا فإف األثخياء يترػركف أف األثخياء ىع الحيغ يجب أف 

 :بسػسى. مقتخنيغ: مقتخنيغ بو، أك لكي يدتخف الشاس ع فخعػف بأؼ كبلـ،يحكسػا. كربسا يتكم
(. لع يقل: ُألِقيْت. لع يقل: 4/359مقتخنيغ ؼيسا بيشيع. في قخاءة: َأساكُر )معجع القخاءات 

 : مقتخنات.جاءْت. لع يقل
  

 "  " فاستخفَّ قػَمُو فأشاعػُه إنَّيع كاُنػا قػًما فاسقيَغ  54سػرة الدخخؼ  43
: نطخ إلييع عمى سبيل االستخفاؼ. كىحا شائع ، أؼ51السقرػد: فخعػف، حدب اآلية  

قػه. تفيج اآلية أف تى في البمجاف الستقجمة. فأشاعػهفي البمجاف الستخمفة، كقج يقع ح : فرجَّ
الذعب يسكغ أف يكػف يقًطا كاعًيا كمخاؾًبا لمحكاـ، كيسكغ أف يكػف عكذ ذلظ ذليبًل مدتكيًشا 

يسزي كل ما يقػلو الحاكع، كلػ كاف خصأ، كلػ كاف كفًخا. كأكثخ مغ ىحا قج يتسمقػنو  خانًعا،
ركف لو أف ما يفعمو ىػ الرػاب، بل ىػ أحدغ ما يسكغ فعمو! إذا أراد الحاكع السدتبج كيرػّ 

شػه مغ أنفديع. فيع يدتصيعػف أف يكػنػا عػًنا لو عمى بقػمو فعمى القـػ أف ال يسكّ  أف يدتخفّ 
قػمو  : استخفّ ع نحغ بحاجة لمتأمل في ىحه اآليةح، أك عمى مديج مغ الفداد. كالربل

 لع يقل: إنيع كانػا فاسقيغ. فأشاعػه!
 

 ْسشا مشيع فأغَخْقشاىع أجسعيَغ "" فمسَّا آَسُفػنا انتقَ  55سػرة الدخخؼ  43
. : الغزب كالحدف مًعا. كقج يصمق عمى كل مشيسا بانفخادهآسفػنا: أغزبػنا. األسف 

  !، فأغخقو هللا فييا(51ار التي تجخؼ مغ تحتو )اآلية اغتخَّ فخعػف باألني
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 شاىع َسمًفا وَمثبًل لآلِخخيَغ "" فجعم 56سػرة الدخخؼ  43
 :َسمًفا كَمثبلً  

 سمًفا لسغ عسل بعسميع، كمثبًل لسغ لع يعسل بعسميع، قالو الحق بغ حسيج. -
 سمًفا لكفار أمة دمحم، كعبخة، قالو مجاىج. -
 سمًفا إلى الشار، كعطة، قالو قتادة. -
 (.2/1153ي اليبلؾ، كعطة لسغ يأتي بعجىع )معاني القخآف لمشحاس متقجميغ ف -

 : مغ يأتػف بعجىع مغ أمع الحقة.اآلِخخيغ
 

وَف "" ولسَّا ُضخَب ابُغ مخيَع َمثبلً  57سػرة الدخخؼ  43   إذا قػُمَظ مشُو َيِرجُّ
دبلـ. مثبًل: لآللية الحيغ يعبجكف )راجع عيدى عميو ال: ىشا تبجأ قرة عيدى. ابغ مخيع 
(. كذلظ أنو لسا ندؿ قػلو تعالى: : ُيعخضػف (. يِرّجكف: يريحػف، يزجُّػف )يُرّجكف 45اآلية 

: أىحا لشا (، قاؿ أحج السذخكيغ98بجكف ِمْغ دكف هللا َحَرُب جيشَع" )األنبياء إنكع كما تع"
لكع كآلليتكع كلجسيع األمع. فقاؿ: قج َخَرْسُتظ  : ىػ الدبلـ كآلليتشا كلجسيع األمع؟ فقاؿ عميو

: أليذ الشرارػ يعبجكف السديح؟ أليذ الييػد كربِّ الكعبة )غمبتظ في الخرػمة أك السحاججة(
( في عبجكف السبلئكة؟ فإف كاف ىؤالء )السديح، ُعديخ، السبلئكةيعبجكف ُعديًخا؟ أليذ بشػ فبلف ي

ف نحغ كآليتشا معيع! فدكت عميو الدبلـ انتطاًرا لمػحي، كضشػا أنو قج الشار فقج رضيشا أف نكػ 
إف الحيغ سبقت ت أصػاتيع. فأندؿ هللا تعالى: "عارتفػا ك ألـد الحجة! فزحظ السذخكػف كضجّ 

(. قاؿ رسػؿ هللا صمى ، عشيا: عغ الشار101مشا الحدشى أكلئظ عشيا ُمبَعجكف" )األنبياء  ليع
يمظ بمغة قػمظ! لػ أراد ذلظ لقاؿ: )كمغ تعبجكف(. أؼ: فقػلو: "كما : ما أجكسمع هللا عميو
 " يختز باألصشاـ كنحػىا مسا ال يعقل. تعبجكف 
 (. إذا قػُمظ َيِرجُّكف مشويقل: )لع  

 
ُسػَف " وقاُلػا أآليُتشا خيٌخ أـ ىػ ما ضخبػُه لَظ إال َجَجاًل بل ىع قػـٌ َخِر  58سػرة الدخخؼ  43

" 
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(. ما ضخبػه: ما 4/362أؼ عيدى عميو الدبلـ. كفي قخاءة: ىحا )معجع القخاءات  :ىػ 
: أؼ بل ىع أكثخ مغ جؿ، ال ألجل الػصػؿ إلى الحق. بل: مجخد جضخبػا ىحا الَسثل. ججالً 

: شجيجك بل ىع قـػ مغ شأنيع الججؿ. خرسػف ذلظ، أؼ ال يجادلػف في ىحا فحدب، 
فإذا ىػ . السفخد: َخِرع. كمثمو: خريع. قاؿ تعالى: "لمجاج كالحجاج بالباشلالخرػمة كا

، كامخأة خرع، ألنو في األصل (. يقاؿ4خريع مبيغ" )الشحل  : رجل َخْرع، كرجاؿ خرـػ
 مرجر.

 لع يقل: )ما ضخبػه لظ مثبًل إال ججاًل(. راجع اآلية الدابقة: ُضخب ابغ مخيع مثبًل.
 

 شا عميِو وجعمشاُه َمثبًل لبشي إسخائيَل "" إْف ىػ إال عبٌج أنَعسْ  59سػرة الدخخؼ  43
بغ إلو، : أؼ ليذ إلًيا كال اىػ: أؼ عيدى. أنعسشا عميو: بالشبػة كالخسالة. عبج : ما.إفْ  

ُخمق مغ غيخ أب. كقج يكػف السعشى: قجكة. كقج يكػف : عبخة، إذ كسا يدعع الشرارػ. مثبلً 
ل عمييع )معاني القخآف  (. الحع الفاصمة القخآنية في 2/1155لمشحاس السعشى: بذًخا مثميع، ُفزِّ

 نياية اآلية، فيي مختمفة عغ أخػاتيا. 
 

 مبلئكًة في األرِض َيخُمفػَف "  " ولػ نذاُء لجَعْمشا مشكع 60سػرة الدخخؼ  43
: . لجعمشا مشكع58غ، كسا في اآلية : أؼ يصيعػف كال يكػنػف َخِرسيلجعمشا مشكع مبلئكة 

 :جاًل مشكع. َيخُمفػف أك لجعمشا ب لجعمشاكع،
 يخمف بعزيع بعًزا. -
 يخمفػنكع. -
 

 واتَّبعػِف ىحا صخاٌط مدتؿيٌع " " وإنَُّو لِعْمٌع لمداعِة فبل َتْسَتُخفَّ بيا 61سػرة الدخخؼ  43
لمداعة: عبلمة عمى قخبيا. كفي قخاءة: َلَعَمٌع )معجع القخاءات  إنو: أؼ عيدى. ِعمعٌ  

أف خخكج  (. ذلظ4/1156مشحاس معاني القخآف ل(. قاؿ الخميل: الَعَمع كالعبلمة كاحج )4/362
كاتبعػِف: كاتبعػني. عيدى مغ أعبلـ )عبلمات( الداعة. فبل تستخفَّ بيا: أييا السذخكػف. 
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أك محسًجا. أحياًنا تتجاخل قرز األنبياء الدابقيغ مع نبيشا،  : اتبعػا رسػلي عيدى،كاتبعػفِ 
 ألف الغخض مغ سخد القرز الدابقة ىػ اتعاظ مذخكي مكة بيا. 

 
نَّكع ال 62سػرة الدخخؼ  43  ذيصاُف إنَُّو لكع عجٌو ُمبيٌغ "" وال َيُرجَّ

العجاكة، : ضاىخ كال يرجنكع الذيصاف: أؼ عغ ذلظ )عغ الرخاط السدتؿيع(. مبيغ 
جع السفيخس أللفاظ القخآف انطخ السع" تكخر في القخآف كثيًخا جًجا )مبيغكاضح. ىحا المفع "

 (.غ(، أك )إنو عجك مبيغ لكعإنو عجك لكع مبيالكخيع(. لع يقل: )
 

شاِت قاَؿ قج جئُتكع بالحكسِة وألَبيَِّغ لكع بعَس  63سػرة الدخخؼ  43 " ولسا جاَء عيدى بالبيِّ
 ؼيِو فاتَّقػا هللَا وأشيعػِف " تختمفػفَ الحي 

: مغ أمػر الجيغ ال الجنيا. بعس ت، اآليات الػاضحات. تختمفػف ؼيو: السعجداالبيشات 
: فاتقػا هللا : أشيعػني. أؼس اآلخخ متخكؾ الجتيادكع. أشيعػفِ : كالبعتمفػف ؼيوالحؼ تخ

 كأشيعػا رسػلو. 
 

 كع فاعبجوُه ىحا صخاٌط مدتؿيٌع "ي وربُّ " إفَّ هللَا ىػ ربِّ  64سػرة الدخخؼ  43
لسشاسبة نفديا، قرة عيدى. لع ، كفي ا61: سبق ذكخىا في اآلية ىحا صخاط مدتؿيع 
ؾ صخاط مدتؿيع : ىػ أقخب الصخؽ إلى هللا. كليذ ىشاف هللا ربي كربكع(. صخاط مدتؿيعإيقل: )

 :غيخه. في مػضع آخخ
 (.51آؿ عسخاف مدتؿيع" )ي كربكع فاعبجكه ىحا صخاط إف هللا رب" -
 (.36" ) مخيع ي كربكع فاعبجكه ىحا صخاط مدتؿيعكإف هللا رب" -
 

 ضمُسػا ِمغ عحاِب يػـٍ أليٍع " " فاختمَف األحداُب ِمْغ بيِشيع فػيٌل لمحيغَ  65سػرة الدخخؼ  43
يغ اختمفػا في : الحمغ بيشيع: مشيع. لمحيغ ضمسػا: مشيع. األحدابلع يقل: فاختمفت.  

: فخقة تقّخ بأنو عبُج هللا كرسػُلو، كفخقة تجعي أنو هللا، كفخقة تدعع أنو ابغ دى كصاركا شيًعاعي
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: أؼ كفخكا، أك أشخكػا، كىع خقتيغ عمًػا كبيًخا. الحيغ ضمسػاهللا. تعالى هللا عغ قػؿ ىاتيغ الف
 صفة أخخػ ليع كىي الطمع.  األحداب، مع إضافة

 (.أليعلع يقل: )فػيل ليع مغ عحاب يـػ 
 

 " ىل يشطخوَف إال الداعَة أْف تأتَييع بغتًة وىع ال َيذعخوَف "  66سػرة الدخخؼ  43
: ىل يشطخكف إال أف تأتييع : كىع غافمػف. التقجيخ: الؿيامة. كىع ال يذعخكف الداعة 

 .(ىل يشطخكف إال أف تأتييع الداعة بغتة)لع يقل:  الداعة بغتة كىع ال يذعخكف.
 

 عُزيع لبعٍس عجٌو إال الستقيَغ "" األِخبلُء يػَمئٍح ب 67سػرة الدخخؼ  43
ة. السعشى خميل. كالخميل ىػ الرجيق. الُخمة: جسع يػمئح: يػـ الؿيامة. األخبلء  : السػدَّ

أف مغ كانػا في الجنيا أصجقاء في السعاصي فإنيع في اآلخخة يشقمبػف إلى أعجاء، كىحا يعشي أنو 
دؽ اإلنداف ىحا الرجيق، بل كاف عميو أف يكػف عجًكا لو مشح قج كاف مغ السفخكض أف ال يرا

الجنيا أيًزا. كقج يكػف السعشى أف ىؤالء الحيغ كانػا أصجقاء في الجنيا يتكذف في اآلخخة أنيع 
 : فإف بعزيع لبعس يبقى صجيًقا. ع أعجاء ال أصجقاء. إال الستقيغكانػا في حؿيقتي

: خميبلف مؤمشاف، كخميبلف كافخاف، مات فقاؿ بغ أبي شالب عغ ىحه اآلية ئل عميّ سُ  
خ بالجشة، كقاؿأحج  خُت بو، كتخضى السؤمَشيغ، ؼُبذِّ خ بسا ُبذِّ : الميع ال ُتِزلَّ خميمي، حتى ُيبذَّ

: جداؾ هللا مغ خميٍل كمغ أٍخ كصاحٍب مسا مات ُجسع بيشيسا فقاؿ لوعشي. ف عشو كسا رضيتَ 
: بئذ الخميل كالراحب كشت، ثع قخأ قػؿ أحجىسا لراحبوت. كالكافخاف يخيًخا، فشعع الخميل كش

 اآلية.
ْس ، ككاِؿ ، كعاِد ، فإنو إنسا يشاؿ ما عشج هللا : َأحبَّ ، كَأبغِ كقاؿ ابغ عباس 

و، حتى يكػف ىكحا. كقج صار الشاس اليػـ بيحا. كلغ يشفع أحًجا كثخُة صبلتو كصػمو كحجّ 
 (.2/1157شفع ذلظ أىمو، ثع قخأ اآلية )معاني القخآف لمشحاس غ ييحبػف كيبغزػف لمجنيا، كل

 
 يكع اليػـَ وال أنتع َتحَدنػَف "" يا عباِد ال خػٌؼ عم 68سػرة الدخخؼ  43



1898 

 

ػف الحيغ عبجتسػني، كليذ السقرػد: : يا أييا السؤمشالسقرػديا عبادؼ. يا عباد:  
(. الخػٌؼ عميكع: ال: ناؼية 4/364ت : يا عبادؼ، يا عبادَؼ )معجع القخاءاالشاس. كفي قخاءة

ال عسل ليا. خػؼ: مبتجأ مخفػع. أك: ال: تعسل عسل )ليذ(. خػؼ: اسسيا. كفي قخاءة: ال 
: يـػ الؿيامة. لع يقل: )(. عميكع4/364خػَؼ )معجع القخاءات  ال خػؼ عميكع : خبخىا. اليـػ

 (. تحدنػف تع تخافػف اليـػ كال أنتع ال أناليـػ كال حدف(. لع يقل: )
 

 ُشػا بآياِتشا وكاُنػا مدمسيَغ "" الحيَغ آم 69سػرة الدخخؼ  43
ػا: الػاك: " في اآلية الدابقة. ككان"عبادِ  :: اسع مػصػؿ في محل نرب صفة لػالحيغ 

 يا عبادؼ الحيغ آمشػا كأسمسػا. : عاشفة أك حالية. التقجيخ
 (.ػا مؤمشيغ بآياتشا ككانػا مدمسيغالحيغ كان: )الحيغ آمشػا بآياتشا كأسمسػا(. لع يقل: )لع يقل

 
 أنُتع وأزواُجكع ُتْحَبُخوَف " " ادُخمػا الجشَّةَ  70سػرة الدخخؼ  43

 الحيغ آمشػا )اآلية الدابقة( ادخمػا الجشة. عبادؼالتقجيخ: يا 
 تحبخكف : حبخكف (.  تُ 54ي مػضع آخخ: "كزكجشاىع ِبُحػٍر ِعيغ" )الجخاف : في الجشة. فأزكاجكع

كف، مغ الحبػر حؼ يطيخ أثخه عمى الػجو. الِحْبخ: األثخ السدتحدغ. : الدخكر الفييا، تدخُّ
ي كحلظ ألنو يتخؾ أثًخا في عقػؿ : العالع. سسّ التحبيخ: التحديغ. الَحْبخ: بفتح الحاء ككدخىا

 حبخكف: جسمة حالية.تُ الشاس كقمػبيع. 
 

ذىٍب وأكػاٍب وفييا ما تذتييِو األنفُذ " ُيصاُؼ عمييع بِرحاٍؼ ِمغ  71سػرة الدخخؼ  43
 األعيُغ وأنُتع فييا خالجوَف " وَتَمحُّ 

: صحاؼ: آنية، أكاف. كأكػاب: كبأكػاب مغ ذىب. أكػاب: جسع كػب: كأس. قاؿ قتادة 
األكػاب دكف األباريق، كبمغشي أنيا مجكرة، ككحلظ ىي عشج أىل المغة، إال أنيا ال آذاف ليا كال 

ػب بالفخندية بالسعشى نفدو. فييا: في الجشة. (. ككمسة ك2/1157لقخآف لمشحاس ػ )معاني اُعخَ 
 تمح األعيغ: تمح بو األعيغ. 
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 (.لع يقل: )كىع فييا خالجكف  لع يقل: )فييا ما تذتييو(. لع يقل: )يصاؼ عميكع(.
 

 ورْثُتسػىا بسا كشُتع َتعسمػَف "" وتمَظ الجشَُّة التي أُ  72سػرة الدخخؼ  43
لبخارؼ صحيح ابعسمو، كلكغ بفزل هللا كرحستو ) : ال يجخل الجشة أحجفي الحجيث  

فيل ىشاؾ تشاقس بيغ اآلية بسا كشتع تعسمػف: في الجنيا. (. 17/159، كصحيح مدمع 8/122
التقجيخ في الحجيث السحكػر: ال يجخل الجشة أحج بعسمو فقط. كالفزل غيخ محجكد،  كالحجيث؟

كبيحا يجخل كلع يخد الرفخ في القخآف. السحجكد إلى غيخ السحجكد صفخ! كالعسل محجكد، كندبة 
، ألف العسل إذا كاف صفًخا فأؼ مزاعفة لو اإلنداف الجشة بفزل هللا. لكغ ال بج مغ العسل

 . أال إف سمعة هللا غالية! سمعة هللا ىي الجشة. تكػف صفًخا
كسيعمع ذلظ الحيغ  كالسيخاث تأتي ببل تعب!لساذا قاؿ: )أكرثتسػىا(، كلع يقل: أدِخمتسػىا. الجشة 

 يجخمػنيا. سيقارنػف بيغ الجشة كالتعب. سيكػف التعب صفًخا. التعب محجكد!
 في مػضع آخخ: )تمكع الجشة أكرثتسػىا بسا كشتع تعسمػف(.

 
 يا فاكيٌة كثيخٌة مشيا تأكمػَف "" لكع في 73سػرة الدخخؼ  43

البلنياية لع تخد في القخآف، مثل . إلى األذىاف لمتقخيبكثيخة: ىشا غيخ محجكدة. كثيخة:  
 الرفخ.

أؼ تأكمػف مشيا، كيبقى الكثيخ عمى شجخه، فبل تخمػ شجخة مغ ثسخىا لحطة، ككأف كل ما يؤكل 
كيٍة كثيخة ال مقصػعة كال كفاأكمتع مشيا ال تشفج. في مػضع آخخ: "ميسا مشو يخمف عمى الفػر. 

 (. 33-32مسشػعة" )الػاقعة 
*** 

. فبل مػاردىا محجكدة أف مػارد الجشة غيخ محجكدة، بخبلؼ الجنيا بمغة عمع االقتراد كىحا يعشي
  !تداحع عمى مػارد الجشة، فيي أكفخ مغ كل استيبلؾ

*** 
 آيات أخخػ:



1911 

 

 .14)كادعػا ثبػًرا كثيًخا( الفخقاف  -
 .245)ؼيزاعفو لو أضعاًفا كثيخة( البقخة  -
 .94لشداء )فعشج هللا مغانُع كثيخة( ا -
 .19)لكع فييا فػاكُو كثيخٌة كمشيا تأكمػف( السؤمشػف  -
 .51)يجعػف فييا بفاكية كثيخة( ص  -
يع  -  .18، كالشحل 34)كإف تعّجكا نعسة هللا ال تحرػىا( إبخـا

 ِنعُع هللا كثيخة غيخ محجكدة، غيخ قابمة لمعّج كاإلحراء.
 

 يَغ في عحاِب جيشََّع خالجوَف " " إفَّ السجخم 74سػرة الدخخؼ 43
(. السعشى أف السؤمشيغ خالجكف السجخميغ: الكافخيغ. لع يقل: )خالجكف في عحاب جيشع 

 في الجشة، كالكافخيغ خالجكف في الشار. 
 

 ُخ عشيع وىع ؼيِو ُمْبِمُدػَف "" ال ُيَفتَّ  75سػرة الدخخؼ  43
: )مغ الخخكج مغ العحاب(. لع يقلف. مبمدػف: آيدػف خ: أؼ العحاب، ال يخفّ ال يفتّ  

 (. )كىع مبمدػف ؼيو
 

 ع ولكغ كاُنػا ىُع الطالسيَغ " " وما ضمسشاىُ  76سػرة الدخخؼ  43
كقيل: ىي قخاءة شاذة  (.2/393بػيو الكتاب لديكفي قخاءة أخخػ: "الطالسػف" ) 

الكافخيغ. شا السجخميغ، : ما ضمس(. ما ضمسشاىع4/366، كمعجع القخاءات 4/104تزب السق)
 : ألنفديع. الطالسيغ

 
 شا ربَُّظ قاَؿ إنَّكع ماكثػَف "" وناَدوا يا ماِلُظ ِلَيْقِس عمي 77سػرة الدخخؼ  43

: ما أغشى أىل تخخيع، كلسا سسعيا بعس الدمف قاؿ" بالماؿِ  يايا مالظ: كفي قخاءة: " 
ـ الكمسة )اإلتقاف ىع ؼيو عجدكا عغ إتسا الشار عغ التخخيع! فأجاب بعزيع بأنيع لذجة ما
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شػف السػت مغ شجة : بالسػت. يتسف الشار مغ السبلئكة. ليقس عميشا: خاز (. مالظ3/202
 : خالجكف.ماكثػف قاؿ: مالظ. العحاب. 

 
 ولكغَّ أكثَخكع لمحقِّ كارىػَف "" لقج جئشاُكع بالحقِّ  78سػرة الدخخؼ  43

باألكثخية التي ىي عمى الباشل. غ نفدو عميو، كال يتأثخ فسغ رأػ أنو عمى الحق فميػشّ  
كىحا يحتاج إلى قػة كعديسة كثبات. كىشا معشى آخخ في اآلية كىػ أنو ال يسكغ الػصػؿ إلى 

خ عغ الػاقع، كلكشيا ال تعبخ عغ الحق، كال الحق عغ شخيق األكثخية. فاألكثخية يسكغ أف تعبّ 
 قائع عمى األكثخية. ي العغ العمع. كفي ضػء ىحا يجب إعادة الشطخ في الشطاـ الجيسقخاش

: القخآف ككل حق. ىحه جئشاكع بالقخآف. لعل الحق األكلى: القخآف، كالحق الثانية: جئشاكع بالحق
اآليات التي تتكمع عغ األكثخية تخفف عغ اإلنداف إذا رأػ أكثخية الشاس في حالة ال تخضي. 

 ال تبحث إال عغ الباشل. ة يفيع مغ اآلية أف ىشاؾ أقمية مغ الشاس تبحث عغ الحق، كأكثخي
(. فإذا رأيت مغ يمف لع يقل: )كلكغ أكثخىع كارىػف لمحق(. لع يقل: )كلكغ أكثخكع لو كارىػف 

 كيجكر ىخًبا مغ الحق فبل تعجب، فيػ سمػؾ األكثخية مغ الشاس.
 

 ػا أْمًخا فإنَّا ُمْبِخُمػَف " " أـ أْبَخمُ  79سػرة الدخخؼ  43
: أمًخا في كاالشتخاؾ في قتمو. فإنا مبخمػف  : في الكيج لخسػؿ هللاأمًخاأبخمػا أـ: ىْل، بْل.  

الغ في : بأمًخا إلبصاؿ أمخىع. أبـخ األمخ مقابل أمخكع إلبصالو. أـ أبخمػا أمًخا فإنا مبخمػف 
(. لع 2/1158إحكامو. رجٌل َبِخـ: ضيق الخمق ال يجتسع مع الشاس )معاني القخآف لمشحاس 

لعل التقجيخ: إذا أبخمػا أمًخا فإنا مبخمػف. فإنا: الفاء: رابصة لجػاب  (.ػا أمًخاأـ إنيع أبخميقل: )
 شخط مقجر.

 
 َمى وُرُسُمشا لجييع َيكتبػَف " " أـ َيحَدُبػف أنَّا ال َنْدَسُع ِسخَّىع وَنْجػاىع بَ  80سػرة الدخخؼ  43
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ث بو السخء الدخّ أـ: ىْل، بْل.   بو غيخه في الدّخ. نفدو. الشجػػ: ما يحجث : ما يحجِّ
بمى: ندسع. رسمشا: مبلئكتشا. يكتبػف: سخىع كنجػاىع ككل شيء. لع يقل: )كرسمشا يكتبػف 

 (.لجييع
 

ُؿ العابجيَغ " " قْل إْف كاَف لمخحسغِ  81سػرة الدخخؼ  43  ولٌج فأَنا أوَّ
 :ردؼ ستة أقػاؿ مختمفةليذ مغ الديل فيع ىحه اآلية التي ذكخ فييا الساك  

 كؿ العابجيغ لو، كلكغ لع يكغ لو كلج كال يشبغي أف يكػف.فأنا أ -
 فأنا أكؿ مغ يعبج هللا ليذ لو كلج، أكؿ مغ يعبج هللا عمى أنو ال كلج لو. -
 (.غ كلج كأنا أكؿ الذاىجيغ بحلظ. "إف": بسعشى: )ماقل لع يكغ لمخحس -
 (.بسعشى: )ماا أكؿ السػحجيغ مغ أىل مكة. "إف": قل ما كاف لمخحسغ كلج، كأن -
 قل إف قمتع إف لمخحسغ كلًجا فأنا أكؿ الجاحجيغ أك السخالفيغ. -
 (.كلج فأنا أكؿ اآلنفيغ )الخافزيغإف كاف لمخحسغ  -
 (.4/559ا أكؿ العابجيغ  في تكحيبكع )الشكت لمسجاشعي : فأنقاؿ مجاىج -
 

ىشاؾ صعػبة  (. كلكغ ال تداؿ" بسعشى )مااء بعزيع يفدخ "إفْ الحع كيف أف العمس 
جسمة الثانية. كبعزيع يفدخ لفع "العابجيغ" عمى خبلؼ ضاىخه: )الذاىجيغ(، كربسا بالشدبة لم

( فقج أراد الشؿيس أيًزا، ألف السعشى )السػحجيغ :(. كمغ فدخه بػبشؿيزو: )الجاحجيغ، اآلنفيغ
 خفس الػلج. أنو يػحج هللا كي

: قاؿ لو الحجاج حيغ أراد قتمو اج.كنطيخ السعشى األكؿ قػؿ سعيج بغ جبيخ لمحج 
َلشََّظ  : لػ عخفُت أف ذلظ إليظ ما عبجُت إلًيا غيخؾ. فشبيو إلى بالجنيا ناًرا تمطَّى. فقاؿ سعيجألَُبجِّ

 خصئو بأف إدخاؿ الشار مغ خرائز هللا. 
محل نطخ. قاؿ الشزخ بغ عبج كالشكتة في اآلية ىشا إيياميع في بادغ األمخ أف فخض الػلج  

: أال ئكة بشات هللا. فشدؿ قػلو تعالى: "قل إف كاف لمخحسغ كلج" اآلية، فقاؿ الشزخ: إف السبلجارال
قشي! فقاؿ لو الػليج بغ  قظ كلكغ قاؿتخكف أنو قج صجَّ : ما كاف لمخحسغ كلج فأنا السغيخة: ما صجَّ
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لمخرع  أكؿ السػحجيغ مغ أىل مكة. فكاف في نطع اآلية عمى ىحا الذكل إيجاز بجيع كإشساع
ض بعج ذلظ ُعجَّ إعخاضو نكػًصا بسا إف تأمَّمو ىحا الخرع استباف لو كجو الحق، فإف أعخ 

 (.25/264عاشػر تفديخ ابغ )
السعشى األكؿ )مغ السعاني التي ذكخىا الساكردؼ( ىػ الحؼ يتبادر إلى الحىغ، أقػؿ:  

 إْف بسعشى: لػ. لػ كاف لمخحسغ كلج. كىػ األرجح عشجؼ، وهللا أعمع.
 

 " سبحاَف ربِّ الدسػاِت واألرِض ربِّ العخِش عسَّا َيِرُفػَف " 82سػرة الدخخؼ 43
رض في القخآف إال : بالسفخد، لع تخد األسبحاف: كمسة تشديو. الدسػات: بالجسع. األرض 

ا : يرفػنو، أؼ الكفار مغ ندبة الػلج إليو. سبحانو عسمفخدة. لع يقل: )كرب العخش(. يرفػف 
 عغ كصفيع. ه: تشدّ يرفػف 

 
 " فحْرُىْع َيخػُضػا وَيمعُبػا حتى ُيبلقػا يػَميُع الحي ُيػعجوَف " 83سػرة الدخخؼ  43

 لع يقل: )فحرىع يخػضػف كيمعبػف(. ىحا جائد لغة كليذ ؼيو قخاءة. ذرىع: دعيع. 
 بو، أك يػعجكنو. : يػعجكف يػميع: يـػ الؿيامة. يػعجكف 

 ممحق باآلية:
 الحياة الجنيا ما لع تكغ فييا جادا في سعيظ لآلخخة فأنت مغ البلعبيغ 

 قاؿ تعالى:
، كسػرة السعارج 83( سػرة الدخخؼ فحْرُىْع َيخػُضػا كَيمعُبػا حتى ُيبلقػا يػَميُع الحؼ ُيػعجكفَ )

42. 
 ىحا تيجيج.

 كليذ دعػة لميػ كالمعب في الجنيا. 
 تخؾ ما عجاىا.بل ىي عمى العكذ دعػة لعبادة هللا، ك 

 الجنيا يسكغ أف تكػف لعبة، اآلخخة ال يسكغ!
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، أك  مغ ال يدتعّج في الجنيا لآلخخة فيػ غيخ جاّد في الحياة الجنيا، حتى لػ كاف مغ كبار القـػ
 مغ كبار رجاؿ األمػاؿ كاألعساؿ، أك مغ كبار السفكخيغ أك السبتكخيغ!

 الحياة الجنيا، مغ ال يدتعّج في الجنيا لآلخخة فيػ غيخ جاّد في
 بل ىػ كسغ ُخمق في الجنيا ليمعب فييا! 

 كأنو لع ُيخمق لعبادة هللا فييا.
 كىحا المعب ليذ مغ األلعاب السحسػدة، بل ىػ مغ األلعاب السحمػمة.

كاالستيداء بو  بالجيغاآلخخة جّج، يجب حسميا في الجنيا عمى محسل الجّج، فبل مجاؿ لبلستخفاؼ 
 ة كما إلى ذلظ. أك بالقخآف أك بالربل

ليذ ىشاؾ مػقف حيادؼ مغ الجيغ، فإما أف تكػف مع الجيغ، أك تكػف ضج الجيغ، إما الحق 
 كإما الباشل، إما الجشة كإما الجحيع. 

*** 
 آيات أخخػ:

 .32)كما الحياة الجنيا إال لعب كليػ( األنعاـ 
 .64)كما ىحه الحياة الجنيا إال ليػ كلعب( العشكبػت 

 .36الجنيا لعب كليػ( دمحم  )إنسا الحياة
 .20)اعمسػا أنسا الحياة الجنيا لعب كليػ كزيشة كتفاخخ بيشكع كتكاثخ في األمػاؿ كاألكالد( الحجيج 

 .65)إنسا كشا نخػض كنمعب( التػبة 
 .2)ما يأتييع مغ ذكخ مغ ربيع محجث إال استسعػه كىع يمعبػف( األنبياء 

 
 الدساِء إلٌو وفي األرِض إلٌو وىػ الحكيُع العميُع "" وىػ الحي في  84سػرة الدخخؼ  43

: ىحا الدؤاؿ غيخ كارد، ألف سياؽ فميذ ىحا يقتزي تعجد اآللية؟ قمت: أتداءؿ بعزيع 
ىشاؾ  ( لكافىػ نفدو كاحج أحج. لػ كاف الكبلـ: )في الدساء إلٌو كفي األرض إلوٌ اآلية يفيج أنو 

لجسيع يـػ الؿيامة. : سيعتخؼ بيحا الدساء إلو(. في ا461مػضع لمدؤاؿ )قارف أنسػذج ص 
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: أؼ ُيعبج في الدساء تخاؼ كعجمو في الجنيا. قاؿ قتادة: الشاس مخيخكف باالعفي األرض إلو
 في ىحا الذأف كغيخه.الحكيع العميع:  (.2/1159رض )معاني القخآف لمشحاس كفي األ

 
األرِض وما بيَشيسا وعشَجُه ِعْمُع " وتبارَؾ الحي لُو ُمْمُظ الدسػاِت و  85سػرة الدخخؼ 43

 الداعِة وإليِو ُتخجعػَف "
 

 (.خجعػف إليوكتُ : ): لمحداب كالجداء. لع يقلخجعػف ج. الداعة: الؿيامة. تُ تبارؾ: تسجّ  
 التقجيخ: الحؼ لو ... كالحؼ عشجه ... كالحؼ إليو.

غ شيَج بالحقِّ وىع الذفاعَة إال مَ " وال َيْسِمُظ الحيَغ َيْجُعػَف ِمغ دونِو  86سػرة الدخخؼ  43
 َيعمسػَف " 

 :يجعػف: يجعػنيع، يعبجكنيع )مغ األصشاـ كالسبلئكة كاألنبياء(. الذفاعة: مفعػؿ بو لػ 
ػف حاؿ مغ : يعمسىع: مغ شيجكا بالحق. يعمسػف : السبلئكة كاألنبياء. ك "يسمظ". مغ شيج بالحق

(. عجؿ عغ الجسع إلى . كلع يقل: )كىػ يعمع(يدتحق الذفاعة. لع يقل: )إال مغ شيجكا بالحق
: ما يذيجكف بو، لسفخد إلى الجسع )عاد إلى الجسع(، لسخاعاة الفاصمة. يعمسػف السفخد، ثع عغ ا

 (.ذنو. لع يقل: )إال مغ شفع بالحقكيعمسػف أف الذفاعة ال تكػف إال بإ
 

 ُلغَّ هللا فأنَّى ُيؤَفكػَف "  " ولئْغ سألَتيع َمْغ خمقيع َلَيقػ  87سػرة الدخخؼ  43
مػر ال السعشى أنيع إذا كانػا يعتقجكف أف هللا ىػ الخالق فيحا االعتقاد يتختب عميو أ 

: يرخفػف. كيف يقػلػف إف الخالق ىػ هللا ثع يشرخفػف عغ عبادتو يختبػنيا ىع عميو! يؤفكػف 
 إلى عبادة غيخه؟!

 
 ىؤالِء قػـٌ ال ُيؤمشػَف " إفَّ  " وقيِمِو يا ربِّ  88سػرة الدخخؼ  43

: القػؿ. كىحا : فييا ثبلث قخاءات: بالجخ، كالخفع، كالشرب. القيلالػاك: لمقدع. "قيمو" 
 ال يؤمشػف: باآلخخة. القػؿ ىػ في الجنيا، ال في اآلخخة.
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لثبلثة، تبجك لي بعيجة كمتكمفة )الساكردؼ كل التخخيجات التي ذكخىا السفدخكف، عمى القخاءات ا

3/546 .) 
 (.     9/392عقل، ثع ذكخ محاكالت السفدخيغ )البحخ السحيط يُ : كىػ قػؿ ال يكاد قاؿ أبػ حياف

 
 :ذكخ في " قيمو " قخاءتيغ" تعػد عمى الخسػؿ، ك "قيمو :ذىب ابغ عاشػر إلى أف الياء فيك 

(، أك 85تعالى: "كعشجه عمع الداعِة" )اآلية : معصػؼ عمى "الداعة"، في قػلو بالجخ -
 : كاك القدع.الػاك

فػائج ص بالشرب: عمى تقجيخ: قاؿ قيَمو )مفعػؿ مصمق(، أك: نعمع قيَمو )مفعػؿ بو( ) -
 (. 4/560جاشعي ، الشكت لمس3/38، معاني القخآف لمفّخاء 25/272، ابغ عاشػر 230

 
 فدػَؼ َيعمسػَف "شيع وقْل سبلـٌ " فاصفْح ع 89سػرة الدخخؼ  43

كىحه اآلية مغ كبلـ هللا. اصفْح:  اآلية الدابقة مغ كبلـ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع. 
: لو بسجاممتيع. الرفح الجسيل أمخٌ  :اإلعخاض، تخؾ التأنيب. اصفح عشيع: أعخْض. الرفح
كمؤثخة. ي خاتسة مخيفة : ما يحلُّ بيع، تيجيج ككعيج، كىغ أساء. فدػؼ يعمسػف اإلحداف إلى م

 كفي قخاءة: تعمسػف. 
 : قل سبلـ

 قل ما تدمُع بو مغ شخىع. -
 قل خيًخا كال تقل شًخا مثميع.  -
 أمخه بتػديعيع.  -
  .عخَّفو كيف يدمِّع عمييع  -
 (.  3/547تفديخ الساكردؼ )
 

 /  سػرة الجخاف44
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 " حع " 1خاف سػرة الج44
سسيت بالحػاميع. كالسقرػد حخفاف مقصعاف، في آية مدتقمة، كقج كردا في سػر أخخػ  

 مغ ىحه الحخكؼ التحجؼ كاإلعجاز.
 

 " والكتاِب السبيِغ " 2ة الجخاف سػر 44
 : الػاضح.الػاك: كاك القدع. الكتاب: القخآف. السبيغ 

 
 مباركٍة إنَّا كشَّا ُمشِحريَغ "" إنَّا أندلشاُه في ليمٍة  3سػرة الجخاف  44

مغ شيخ رمزاف : ليمة القجر في العذخ األكاخخ أندلشاه: أؼ القخآف. ليمة مباركة 
(. السعشى أنو أندؿ جسمة 185السبارؾ. قاؿ تعالى: "شيخ رمزاف الحؼ أندؿ ؼيو القخآف" )البقخة 

في : إنا ابتجأنا إندالو ؿ بعزيع: التقجيخكاحجة إلى الدساء الجنيا، ثع ندؿ بو جبخيل مشجًسا. قا
، أؼ أندلشاه بغخض اإلنحار. جسمة: "إنا كشا ّنا كّشا بحلظ مشحريغ: أؼ إليمة القجر. إّنا كّشا مشحريغ

 : جسمة اعتخاضية، كسيتبيغ لظ ذلظ بعج قخاءة اآلية التالية. مشحريغ"
 

 " " فييا ُيْفَخُؽ كلُّ أمٍخ حكيعٍ  4سػرة الجخاف  44
كغيخ : محكع، مقجر، مغ اآلجاؿ كاألرزاؽ فييا: في ليمة القجر. يفخؽ: يػزع. أمخ حكيع 

: فييا ُيقزى كُيفرل زيع سشػؼ أيًزا. قاؿ بعس العمساءذلظ. كبسا أف الميمة سشػية فإف التػ 
 (. األمخ حكيع وهللا حكيع.مثميا مغ الدشة القادمة. لع يقل: )يفخؽ فييا كل أمخ حكيع إلى
 

 عشِجنا إنَّا كشَّا ُمْخِسميَغ "" أمًخا ِمغ  5سػرة الجخاف  44
السرجر فيػ مبلؾيو في السعشى، أؼ: فخًقا )انطخ "ُيفخؽ" ائب عغ : مفعػؿ مصمق نأمًخا 

 :"، أك مغ مفعػلو أك مغ فاعل"أندلشاه :(، أك في مػضع الحاؿ مغ فاعلفي اآلية الدابقة
(. في إعخاب القخآفالججكؿ "أندلشاه" أك "مشحريغ" أك "يفخؽ" ) :"، أك مفعػؿ ألجمو عاممو"يفخؽ 
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خسل إلى : ال(. لع يقل: )أمٍخ مغ عشجنا(. مخسميغ4/375القخاءات كفي قخاءة: أمٌخ )معجع 
 ".: "إنا كشا مشحريغ3البذخ ليجايتيع. قاؿ ىشا: "إنا كشا مخسميغ"، كفي اآلية 

 
 َظ إنَُّو ىػ الدسيُع العميُع "" رحسًة ِمْغ ربِّ  6سػرة الجخاف  44

 :"مخسميغ" في اآلية الدابقة، أك بجؿ مغ :: مفعػؿ ألجمو مشرػب، أك مفعػؿ بو لػرحسة 
: خاب مفعػاًل بو فسعشى الخحسة ىشا(. كإذا كاف اإلع25/117"أمًخا" في اآلية الدابقة )الججكؿ 

 (.كضع الطاىخ مػضع السزسخ، فمع يقل: )رحسة مشا: الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع.  ربظ
 

 بيَشيسا إْف كشُتع ُمػقشيَغ "ما " ربِّ الدسػاِت واألرِض و  7سػرة الجخاف 44
ربِّظ، ربِّ الدسػات كاألرض. رب: بجؿ مغ "ربظ" مجخكر. كفي  : رحسة مغالتقجيخ 

، خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه . الدسػاقخاءة: ربُّ كىي كحلظ : مفخدة، ت: بالجسع. األرض: ىػ ربُّ
 : مؤمشيغ.في جسيع القخآف. مػقشيغ

 
 بُّكع وربُّ آباِئكُع األوليَغ "ُيحيي وُيسيُت ر  " ال إلَو إال ىػ 8سػرة الجخاف  44

 : األمع الساضيغ.األكليغ 
 

 " َبْل ىع في شظٍّ َيمعبػَف " 9 سػرة الجخاف 44
: تفيج زيادة تسكغ الذظ في نفػسيع حتى كأنو عبػف. في: بل ىع في شظ كيملعل التقجيخ 

: اشتغمػا عغ الشطخ في يمعبػف ًجا، أؼ ال يفارقيع الذظ. ضخؼ محيط بيع ال يججكف عشو مخخ 
معب في تمقي دعػة الخسػؿ. جسمة "يمعبػف": األدلة التي تديل الذظ عشيع، كاشتغمػا باليدء كال

" تفيج أف الذظ حامل ليع عمى اليدء كالمعب، كأف الذغل بالمعب جسمة حالية مغ الزسيخ "ىع
/ 25)تفديخ ابغ عاشػر  ذظ فييع رسػًخا، بخبلؼ ما لػ قيل: )بل ىع في شظ كلعب(يديج ال
ىع في شظ كلعب. انطخ قػلو  : بل(. أقػؿ: لعل السعشى: بل ىع يذكػف كيمعبػف، أك285

 (. بل أنتع في شظ تمعبػف (. لع يقل: )12)الصػر  "تعالى: "الحيغ ىع في َخْػٍض َيمعبػف 
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 " فارتقْب يػـَ تأتي الدساُء بجخاٍف ُمبيٍغ " 10سػرة الجخاف  44

 : عحاب في الجنيا، أك ىػ مغ عبلمات الداعة. كمغطخ )عحابيع(. الجخاففارتقب: فانت 
 : كاضح يخاه كل أحج. ىحا المفع أخح اسع الدػرة. مبيغ

: إف الجخاف لع يكغ، كإنسا يكػف يـػ الؿيامة، يأخح عغ مدخكؽ قاؿ: جمذ رجل فقاؿ 
عمى عبج هللا بغ مدعػد كىػ السؤمشيغ مشو مثل الدكاـ، كيذتّج عمى الكافخيغ كالسشافقيغ. فجخمشا 

عمع : ال إذا سئل أحجكع عسا ال يعمع فميقل: و ما قاؿ، فقاـ فجمذ مغزًبا كقاؿمتكئ، فحكيشا ل
(، 86ميو أجًخا كما أنا مغ الستكّمفيغ" )سػرة ص قل ما أسألكع علي بو، فإف هللا يقػؿ لشبّيو: "

 عميو كسمع ككفخت، فجعا ى هللاكسأخبخكع عغ الجخاف. إف قخيًذا استعرت عمى رسػؿ هللا صم
عيا، فأصابيا جػع شجيج، حتى كاف الخجل َيخػ بيغ الدساء كاألرض ( هللا عمييا أف يجػّ )فقزى

(، 12ؤمشػف" )اآلية ربَّشا اكذْف عّشا العحاب إّنا ما، مغ الجػع كالحّخ، فقالت قخير: "دخانً 
جخاف يـػ الؿيامة ما بجر. كلػ كاف الفكذفو هللا عشيع، فعادكا، ثع بصر بيع البصذة الكبخػ يـػ 

 (.2/1164انطخ معاني القخآف لمشحاس ركاه البخارؼ في التفديخ، ك ُكذف عشيع )
 

 َيغذى الشاَس ىحا عحاٌب أليٌع " " 11سػرة الجخاف  44
 : في الجنيا.أؼ الجخاف. عحاب :يغذى: يغصي. ىحا 

 
 ا مؤمشػَف "عشَّا العحاَب إنَّ  " ربَّشا اكِذْف  12سػرة الجخاف  44

شا فاكذف عشا العحاب، كقاؿ : آماكذف: ارفع. العحاب: عحاب الجخاف. إنا مؤمشػف  
 أك: إنا اآلف مؤمشػف.: كعج باإليساف. إنا مؤمشػف إذا كذفت عشا العحاب :بعزيع

 
 كَخى وقج جاَءىع رسػٌؿ ُمبيٌغ "" أنَّى ليُع الحِّ  13سػرة الجخاف  44

خكا كقج جاءىع رسػؿ مبيغ مغ قبل كلع الحكخػ  أنى: مغ أيغ )مغ أيغ تأتييع  (. اآلف تحكَّ
كا عشجما جاءىع رسػؿ مبيغ؟ جاءىع: مغ قبل. مبيغ: ليا معشياف: يتحكخكا؟ لساذا لع يتحكخ 
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: رسػؿ ضاىخ، ضاىخة رسالتو. السعشى األكؿ مغ فعل مبيغ ليع ما بو يتحكخكف. كالثاني: األكؿ
( لكي القاصخ، بسعشى: باَف. قاؿ: "ُمِبيغ"، كلع يقل: )ُمَبيِّغلثاني مغ فعل أباف أباف الستعجؼ، كا

(. كيف يتحكخكف كقج كحبػا 25/291يجسع بيغ السعشييغ في لفع كاحج )تفديخ ابغ عاشػر 
 رسػاًل مبيًشا كمبّيًشا ليع؟ 

 
 عشُو وقالػا ُمَعمٌَّع َمجشػٌف "" ثع َتػلَّػا  14سػرة الجخاف  44

عس الشاس، أك مغ بعس الجغ. ؼ يتعمع ىحا الكبلـ مغ ب: أ: انرخفػا. معمعتػلػا 
 : كقج يكػف السعشى مغ الجشػف. مجشػف 

  
 لعحاِب قميبًل إنَّكع عائجوَف " " إنَّا كاشفػ ا 15سػرة الجخاف  44

رتقب يػـ تأتي الدساء بجخاف مبيغ" )اآلية فافي السدتقبل، بقخيشة قػلو: "أؼ إنا كاشفػه  
الكفخ كالتكحيب. لعل تقجيخ السدتقبل إلى ما كشتع عميو مغ الذخؾ ك : أؼ في (. عائجكف 10

: إنا، إنكع. إنا كاشفػف، إنكع عائجكف. نو بسجخد كذف العحاب عشكع تعػدكف(. تأملإاآلية: )
 :  إنا كاشفػ العحاب قميبلً يخ عغ اآلية بالصخيقة التاليةكيسكغ التعب

 ع عائجكف      إنك                                        
 
  "  : الحع في ىحه الدػرة تكخار "إفَّ

 (.3إنا كشا مشحريغ )اآلية  -
 (.5إنا كشا مخسميغ )اآلية  -
 (.6إنو ىػ الدسيع العميع )اآلية  -
 (.12إنا مؤمشػف )اآلية  -
 (.15ميبًل )اآلية إنا كاشفػ العحاب ق -
 (.15إنكع عائجكف )اآلية  -
 (.16إنا مشتقسػف )اآلية  -
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 (.18اآلية أميغ )إني لكع رسػؿ  -
 (.19ني آتيكع بدمصاف مبيغ )اآلية إ -
 (.20كإني عحت بخبي كربكع )اآلية  -
 (.23إنكع متَبعػف )اآلية  -
 (. 24إنيع جشج مغخقػف )اآلية  -
 (.31يغ )اآلية إنو كاف عالًيا مغ السدخف -
 (.34إف ىؤالء ليقػلػف )اآلية  -
 (...إلخ.37إنيع كانػا مجخميغ )اآلية  -
 

 صذَة الُكْبخى إنَّا ُمشتقسػَف "" يػـَ نبِصُر الب 16 سػرة الجخاف 44
التؤدة في العفػ.  : تشاكؿ الذيء برػلة كقيخ، أك ىػ سخعة االنتقاـ كعجـالبصر 

نبصر بكع  : أؼ مشكع. سششتقع مشكع يـػك يـػ الؿيامة. مشتقسػف : يـػ بجر، أالبصذة الكبخػ 
 (. البصذة الكبخػ إنا مشكع مشتقسػف  يػـ نبصر بكعالبصذة الكبخػ. لع يقل: )

 
 ػـَ فخعػَف وجاءىع رسػٌؿ كخيٌع "" ولقج فتشَّا قبَميع ق 17سػرة الجخاف  44

إلى األقػاـ الساضية.  : انتقل الحجيثىشا تبجأ قرة مػسى كفخعػف. فتشا: اختبخنا. قبميع 
 (.رسػؿ كخيع: مػسى عميو الدبلـ. لع يقل: )مغ قبميع

 
وا إليَّ عبادَ  18سػرة الجخاف  44  هللِا إنِّي لكع رسػٌؿ أميٌغ " " أْف أدُّ

 :دػ حدب السعشى السختار. أدكا إلي: مفعػؿ بو، أك مشاعباد 
: ىشا مفعػؿ يل، أشمقػىع كال تدتعبجكىع. عبادعباد هللا، أرسمػا معي بشي إسخائ ادفعػا إليّ  -

 بو. 
 : يا عباَد هللا.التقجيخإلي ما عميكع مغ حقػؽ هللا. عباد: ىشا مشادػ. أدكا  -

 (.لع يقل: )إني رسػؿ لكع أميغأميغ: أميغ عمى الشز، كأميغ عمى التفديخ كالتصبيق. 
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 " وأْف ال َتْعُمػا عمى هللِا إنِّي آتيكع بدمصاٍف ُمبيٍغ "  19سػرة الجخاف  44

كا ... كأف ال تعمػا. سمصاف : أفالتقجيخ   : حجة.أدُّ
 

 بخبِّي وربِّكع أْف تْخُجسػِف " وإنِّي ُعْحتُ "  20سػرة الجخاف  44
لقتل، : أعػذ باهلل مغ الذيصاف الخجيع. ربسا ىجدكه باعحت بخبي: لجأت إلى ربي. كمشو 

كع. كقيل: بألدشتكع )أؼ : تخجسػني بحجارتفاستجار باهلل مشيع. الخجع: الخمي بالحجارة. تخجسػفِ 
 ػذ باهلل مغ أف تخجسػني.: إني أعتذتسػني: ساحخ، كاىغ، شاعخ(. السعشى

 
 وإْف لع ُتؤمشػا لي فاعتدلػِف " " 21سػرة الجخاف  44

ػا كخمّ  ػا عشي: دعػني كشأني، كفّ سػا لي، فاعتدلػني عمى األقل، أؼ: كإف لع تدمأؼ 
ف لع تؤمشػا بي(. في مػضع آخخ: "لتؤمشػا باهلل كرسػلو" )الفتح كإسبيمي كال تؤذكني. لع يقل: )

9.) 
 

 أفَّ ىؤالِء قػـٌ ُمْجخُمػَف "  " فجعا ربَّو 22الجخاف سػرة  44
بو، بل استسخكا في أذيتو. ىشاؾ ححؼ مقجر قبل ىحه اآلية، كىػ أنيع لع يدتجيبػا إلى شم 
 : كافخكف كيسكغ أف يختكبػا الجخائع. مجخمػف 

 
 " فأْسِخ بعبادي ليبًل إنَّكع ُمتََّبُعػَف "  23سػرة الجخاف  44

قبل ىحه اآلية أيًزا، كىػ: فأكحيشا إليو كقمشا لو: أسخ: اخخج ليبًل.  ؼ مقجرىشاؾ حح 
مصاردكف مغ فخعػف كقػمو. لع يقل: )ألنكع  : مبلحقػف،إسخائيل. متبعػف : بشي عبادؼ

 (.متبعػف(. لع يقل: )فإنكع متبعػف 
 

 ْىًػا إنَّيع ُجشٌج ُمغَخقػَف " " واتخِؾ البحَخ رَ  24سػرة الجخاف  44
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ة مغ الكمسات التي حيخت : ىحه الكمسكاتخؾ البحخ. رىًػا: أسخ بعبادؼ ... التقجيخ 
إلخ. ككاف مػسى أراد أف يزخب البحخ بعراه  ... : ساكشػًا، يابًدا، سيبًل، رخًػاالسفدخيغ

فخعػف كقػمو ؼيغخقػا ؼيو. لع يقل: ليشصبق، كسا ضخبو ليشفمق، فأمخه هللا بتخكو كسا ىػ ليجخمو 
 (.  مغخقػف )فإنيع جشج 

 
 كع َتخكػا ِمْغ جشاٍت وُعيػٍف " " 25سػرة الجخاف  44

: مغ السياه ع كانػا يتقمبػف في الشعيع. عيػف أؼ لقج تخكػا كثيًخا مشيا. كىحا يجؿ عمى أني 
 الجارية.

 
ـٍ كخيٍع " 26خاف سػرة الج 44  " وزروٍع وَمقا

: مشازؿ، و الجسعمفخد أريج ب : لعموة فييا كل أنػاع السدركعات. مقاـ: مدارع كثيخ زركع 
قرػر. كىحا يجؿ عمى أنيع كانػا أثخياء جًجا كمغ أصحاب السدارع كالخفاه كالجاه العالي 

 كالسقامات الخؼيعة. 
 

 وَنْعَسٍة كانػا فييا فاكييَغ " " 27سػرة الجخاف  44
خفييغ، مشعسيغ بالخفاـية. لع : معير، حدغ عير، نزارة عير. فاكييغ: نعسة نعسة 

 (. يقل: )كانػا فاكييغ فييا
 

 كحلَظ وأورثشاىا قػًما آخخيَغ " " 28سػرة الجخاف  44
: أكرثشا ىحه ىمكشا أمػاليع كديارىع. أكرثشاىا: كحلظ أىمكشاىع كأ قبل ىحه اآلية ححؼ مقجر 

فأخخجشاىع مغ ائيل بعج فخعػف كقػمو. قاؿ تعالى: ": بشي إسخ لحالة، ىحه السكانة. قػًما آخخيغا
(. فعمى 59 -57كخيع كحلظ كأكرثشاىا بشي إسخائيل" )الذعخاء كعيػف ككشػز كَمقاـ  جشات

 األثخياء كاألقػياء أال يغتّخكا، إذ يسكغ أف يخثيع الفقخاء كالزعفاء.
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 واألرُض وما كاُنػا ُمْشَطخيَغ "" فسا َبكْت عمييُع الدساُء  29سػرة الجخاف  44
 ما بكت عمييع الدساء كاألرض:  

 : أىل الدساء كاألرض. أؼ -
 : لػ كانت الدساء كاألرض مسغ يبكي عمى أحج لع تبظ عمييع ألنيع عراة مجخمػف.أؼ -
: (. قاؿ ابغ عباس4/563ظ عمييع كسا تبكي عمى السؤمشيغ )الشكت لمسجاشعي : لع تبأؼ -

 (.2/1166معاني القخآف لمشحاس رعج مشو عسمو، كمربله مغ األرض )لمسؤمغ باب ي
: اإلمياؿ. ما حدف الشاس عمى ىبلكيع، بل مشطخيغ: مسيميغ، مؤخخيغ. أنطخه: أميمو. الشِطخة

 ربسا فخحػا ألجل الخبلص مشيع كمغ شخكرىع.
 

ْيشا بشي  30سػرة الجخاف  44  إسخائيَل ِمَغ العحاِب السييِغ "" ولقج نجَّ
يشا   : خمَّرشا.نجَّ

 
 كاَف عالًيا ِمَغ الُسدخفيَغ " " ِمغ ِفخعػَف إنَّوُ  31سػرة الجخاف 44

: مغ السدخفيغ في مغ فخعػف: مغ عحاب فخعػف. عالًيا: متكبًخا. مغ السدخفيغ 
 االستعبلء كالتكبخ كالبصر. كاف يحبح أبشاءىع كيدتحيي نداءىع. 

 
 اىع عمى ِعْمٍع عمى العاَلسيَغ "" ولقج اختخن 32سػرة الجخاف  44

: زمانيع، قالو قتادة. كقاؿ بعزيع فزمشاىع عمى عالسي: أؼ بشي إسخائيل، اختخناىع 
أىل ليحا االختيار. كلعل : عغ عمع مشا بأنيع جسيًعا لكثخة أنبيائيع. عمى عمع عمى العالسيغ

 : لعمسيع. السقرػد
 

 اآلياِت ما ؼيِو ببلٌء ُمبيٌغ " " وآتيشاىع ِمَغ  33سػرة الجخاف  44
: أنجاىع بلء: اختبار )ليع كلغيخىع(. قاؿ قتادة، الحجج الػاضحة. ب: السعجداتاآليات 

ا الشعسة. : فالببلء ىاىشعمييع السّغ كالدمػػ. قاؿ الشحاسمغ عجكىع، كأقصعيع البحخ، كأندؿ 
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ع الببلء لسا كفخكا بآيات هللا )معاني القخآف لمشحاس : العحاب، أؼ لحقيكقج يكػف الببلء بسعشى
2/1166.) 
 

 ؤالِء ليقػلػَف "" إفَّ ى 34خاف سػرة الج 44
: أؼ كفار قخير، عاد الحجيث إلييع. التتسة في اآلية ىؤالء انتيت قرة مػسى كفخعػف. 

 التالية، كالػقػؼ ىشا مسشػع.
 

 ا األولى وما نحُغ بُسْشَذخيَغ "" إْف ىي إال مػَتُتش 35سػرة الجخاف 44
: البعث، إعادة الشذػرفي الجنيا. مشذخيغ: مبعػثيغ، مغ : إْف ىي: ما ىي. مػتتشا األكلى 

 الحياة. أؼ يشكخكف البعث.
 

 ػا بآباِئشا إْف كشُتع صادقيَغ "" فأتُ  36سػرة الجخاف  44
 أؼ إف كاف ىشاؾ بعث كسا تقػلػف فابعثػا آباءنا مغ قبػرىع لكي نرجؽ دعػاكع. 

 
 ا ُمجِخميَغ " ِميع إنَّيع كاُنػ " أُىْع خيٌخ أـ قػـُ ُتبٍَّع والحيَغ ِمْغ قب 37سػرة الجخاف  44

: أحج ممػؾ سبأ ى بابيا مغ كجية نطخىع ىع. تبَّع: ىشا بسعشى أشج، كقج تكػف عمخيخ 
قػة كأكثخ رفاىة. الحيغ مغ قبميع: مغ اليسغ، كاف مؤمًشا ككاف قػمو كفاًرا. كانػا أشج مشيع 

 يعػد عمييع، كؼيو تعخيس بسذخكي عمى مذخكي مكة؟ : يعػد عمييع أـسبقيع كعاد كثسػد. إنيع
 يسكغ أف يختكبػا الجخائع. : مذخكيغ ك مكة ألنيع مجخمػف مثميع. مجخميغ

أىمكشاىع فإنيع كانػا : )لع يقل: )إنيع مجخمػف(. لع يقل: )أىمكشاىع ألنيع كانػا مجخميغ(. لع يقل
 (.غ(. لع يقل: )كالحيغ قبميعإنيع كانػا قػًما مجخميمجخميغ(. لع يقل: )

 
 " وما خمقشا الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا الِعبيَغ "  38سػرة الجخاف  44
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: ألجل المعب كالميػ كالعبث. إنسا كاف ذلظ لغاية، كىي االبتبلء بالعبادة أك بالكفخ. أؼ 
 الدسػات : بالجسع. األرض : بالسفخد، كىكحا ىي مفخدة في جسيع  القخآف. 

 
 ولكغَّ أكثَخىع ال َيعمسػَف " ا إال بالحقِّ " ما خمقشاىس 39سػرة الجخاف  44

ما خمقشاىسا: أؼ الدساء )الدسػات( كاألرض، كالسقرػد: ما بيشيسا أيًزا. التقجيخ: ما  
: بدبب الحق كىػ اإليساف باهلل كالصاعة لو، أك إلحقاؽ الحق خمقشاىسا كما بيشيسا. بالحق

: أف ما خمقشاىا إال بالحق(. ال يعمسػف كيحتسل المفع معاني أخخػ. لع يقل: )كإبصاؿ الباشل. 
حق كالجشة حق  السقرػد مغ الخمق ىػ العبادة كالجداء. فالسػت حق كالبعث حق كالحداب

 فبل تتبع األكثخية! : أكثخ الشاس.كالشار حق. أكثخىع
 

 يػـَ الفرِل ميقاُتيع أجسعيَغ " " إفَّ  40سػرة الجخاف  44
 : مػعجىع. يفرل )يقزي( ؼيو بيغ الخبلئق. ميقاتيعفرل: يػـ الحداب، ألف هللا يـػ ال 

 
 ػًلى شيًئا وال ُىع ُيشَرخوَف " " يػـَ ال ُيغشي مػًلى عغ م 41سػرة الجخاف 44

أك صجيق أك حميف. كال ىع ُيشرخكف: كفي مػاضع أخخػ: "كال ىع : قخيب مػلى 
(. كبيشيسا جشاس 29 ، الدججة40، األنبياء 85لشحل ، ا88، آؿ عسخاف 162البقخة ُيشطخكف" )

 شبو تاـ.
حل جّخ، كلفطيسا كاحج، كشكميسا (، كالثانية في ممػًلى: األكلى في محل رفع )فاعل 

 : كال َيشرخ أحج أحًجا.أحٌج عغ أحٍج شيًئا. كال ُيشرخكف : يـػ ال يغشي )التشػيغ( كاحج. السعشى
 

  الخحيُع " إنَُّو ىػ العديُد " إال َمغ رِحَع هللاُ  42سػرة الجخاف  44
ف ليع ىحا استثشاء مترل، كالسعشى أنو ال يغشي قخيب عغ قخيب إال السؤمشيغ، فإنو يؤذ 

: لكغ مغ رحسو هللا، في شفاعة بعزيع لبعس. كقيل: ىػ استثشاء مشقصع، بسعشى: )لكغ(، أؼ
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العديد: القػؼ  : أؼ هللا.يذفعػف لو. رحع: رحسو. إنو كىػ السؤمغ، فإف السبلئكة كاألنبياء
 القادر.

 
 " إفَّ شجخَة الدَّقُّػـِ "  43 سػرة الجخاف 44

و مع الكخاىة الذجيجة. : أكمبكخه شجيج. تدقع فبلف ىح الصعاـ : شعاـ كخيو، ما يؤكلالدقـػ 
 : لػ أف قصخة مغ الدقـػ قصخت عمى أىل الجنيا ألمخَّت عمييع عيذيع، فكيف بسغفي الحجيث

ني القخآف لمشحاس : حجيث حدغ صحيح، كانطخ معاشعامو الدقـػ )ابغ ماجو كالتخمحؼ كقاؿ
( مشرػب، كالخبخ في اآلية التالية. كبيحا أمكغ . أمخَّت: جعمتو ُمخِّا(. شجخة: اسع )إفَّ 2/1168

 أف  تفرل اآليات بيغ االسع كالخبخ. كالػقػؼ عمى ىحه اآلية مسشػع.
 

ـُ األثيِع "" ش 44ف سػرة الجخا 44  عا
ـُ: خبخ )إف  : الكافخ. كلعل )آثع(. األثيع :: صيغة مبالغة لػ( في اآلية الدابقة. األثيعشعا

 ذلظ إشارة إلى كافخ معيغ، ىػ أبػ جيل.
 

 " كالُسْيِل َيغمي في الُبصػِف " 45سػرة الجخاف  44
الديت الحاّر. : كالخصاص. كقيل : السعجف السحاب الحؼ تشاىى حخُّه، كالشحاسالُسْيل 

 الػقػؼ آخخ ىحه اآلية مسشػع.
 

 " كَغْمِي الحسيِع " 46ة الجخاف سػر  44
 : الساء الحاّر. ىشا أيًزا فرمت اآليات بيغ السذبَّو كالسذبَّو بو.الحسيع 

 
 فاعِتمػُه إلى َسػاِء الجحيِع " " خحوهُ  47سػرة الجخاف  44
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كه، سػقػه  :لدبانية جيشع. اعتمػه (. األمخ44راجع اآلية : خحكا ىحا األثيع )خحكه  جخُّ
بسا يكػف مشو في عامية أىل الذاـ: العتَّاؿ: الحؼ يحسل : كسصيا، قمبيا. كر عبعشف. سػاء الجحي

 (.األثقاؿ. لع يقل: )خحكه كاعتمػه(. لع يقل: )خحكه ثع اعتمػه
 

 رأسِو ِمغ عحاِب الحسيِع " " ُثعَّ ُصبُّػا فػؽَ  48سػرة الجخاف  44
رب، كإنسا يرب الحسيع. قاؿ تعالى: "ُيَربُّ مغ فػؽ رؤكسيع : إف العحاب ال ييقاؿقج  

عمى سبيل االستعارة، كقػلو تعالى: "فَربَّ عمييع ربَُّظ (. الجػاب أنو جاء 19الحسيُع" )الحج 
ع الحؼ ػا فػؽ رأسو مغ الحسي: صبّ تقجيخ(. لعل ال463( )أنسػذج ص 13َسْػَط عحاب" )الفجخ 

ػا فػؽ رأسو(. الحسيع ػا فػؽ رأسو(. لع يقل: )فربّ عحاب. لع يقل: )كصبّ  كأؼّ ىػ عحاب 
 : بيشيسا جشاس في المفع كالسعشى، فكبلىسا في الشار.كالجحيع

 
 إنََّظ أنَت العديُد الكخيُع " " ُذؽْ  49سػرة الجخاف  44

قاؿ: ما بيغ ندلت في أبي جيل ألنو  (.، أك قػلػا لو ذْؽ )العحابَ : أؼ كيقاؿ لو ذؽْ ذؽْ  
في (. أنت العديد الكخيع 2/314مشي كال أكـخ )البخىاف  ( أعدّ أخذبييا )جبمييا، يعشي: مكة

ال يخفى ما في ذلظ مغ سخخية كتيكع يديجاف العحاب البجني الجنيا بشطخؾ أك بشطخ قػمظ. ك 
معاني ل السييغ، فيػ عمى شخيق الشؿيس ): ذؽ إنظ أنت الحليعشىبعحاب نفدي آخخ. الس

 :مغ اإلعخاب (. أنت: فييا كجياف4/563، الشكت لمسجاشعي 3/44ّخاء لقخآف لمفا
 ".". العديد: خبخ "إفَّ "إنظ :: تػكيج لمكاؼ فيأحجىسا -
 (.4/564جاشعي الشكت لمس: مبتجأ. العديد: خبخه. كالجسمة: خبخ إفَّ )اآلخخ: أنت -

 فعمى مغ كانػا أمثاؿ أبي جيل أف يحدبػا حداًبا. 
 مغ صفات هللا. كىي ىشا مدتخجمة صفة لمبذخ عمى سبيل التيكع.العديد: صفة 

 
 ىحا ما كشُتع بِو َتستخوَف "  " إفَّ  50سػرة الجخاف  44
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ي البعث كالحداب كالجداء. لع يقل: : تذكُّػف. يذّكػف فىحا: أؼ عحاب اآلخخة. تستخكف  
غ شخيق استحزار الجداء، (. في ىحه اآليات كأمثاليا نجج أف اإلقشاع يتع ع)ما كشتع تستخكف بو

 كتقخيخه في الشفػس، كال يتع عغ شخيق العقل. كالقخآف ؼيو حجج عقمية كحجج نفدية.
 

ـٍ أميٍغ ""  51سػرة الجخاف 44  إفَّ الستقيَغ في َمقا
(، يأمشػف فييا مغ العحاب الستقيغ: السؤمشيغ. مقاـ أميغ: ىػ الجشة )كسا في اآلية التالية 

 كاألحداف كاألمخاض. 
 

 " في جشَّاٍت وُعيػٍف " 52لجخاف سػرة ا44
" : "جشات كعيػف 25ي الجشة، في اآلخخة. في اآلية : فعيػف: مغ الساء. جشات كعيػف  

 في الجنيا. 
 

 " َيمَبُدػَف ِمْغ ُسْشُجٍس وإْسَتْبَخٍؽ متقابِميَغ " 53سػرة الجخاف  44
كحلظ لذجة بخيقو. كقيل: : حخيخ ناعع رقيق. إستبخؽ: حخيخ سسيظ )ديباج(، سسي سشجس 

الدشجس: ما يمبدػنو مغ حخيخ، كاإلستبخؽ: ما يفتخشػنو مشو. متقابميغ: حاؿ، أؼ: حاؿ كػنيع 
 : كيجمدػف متقابميغ. كالتقابل في الجمػس أفزل مغ التجابخ. متقابميغ، أك: كىع متقابمػف، أك

 
جشاىع بُحْػٍرِعْيٍغ "" كحلَظ  54سػرة الجخاف  44  وزوَّ

: َحػراء. كحلظ متعشاىع. زكجشاىع: زكجشاىع فييا )في الجشة(. حػر: حداف، جسعكحلظ:  
: رجل أْحَػر، كامخأة ِعيغ: ذكات عيػف كبيخة كجسيمة، جسع: َعيشاء. الَحػراء: البيزاء. يقاؿ

 َحْػراء. رجل أْعَيغ، كامخأة َعْيشاء. 
 

 ُعػَف فييا بكل فاكيٍة آِمشيَغ "" َيجْ  55سػرة الجخاف  44
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: مغ كل عحاب كمخض كتعب. ىحا بخبلؼ يجعػف: يصمبػف. فييا: في الجشة. آمشيغ 
: بيا مخض. آمشيغ: حاؿ، أؼبا أك أف يريبو بدفاكية الجنيا التي ال يأمغ آكميا مغ انقصاعي

. كأنو درُس نحٍػ في الحاؿ، كفي كيؽيات 53حاؿ كػنيع آمشيغ. كىحا شبيو بسا كرد في اآلية 
 كركده في الكبلـ.

 
 " ال َيحوقػف فييا السػَت إال السػتَة األولى ووقاىع عحاَب الجحيِع " 56سػرة الجخاف  44

ا مغ السػتة األكلى. كأف : إال ما ذاقػه في الجنيفييا: في الجشة. إال السػتة األكلى 
السخة الػاحجة مغ : سػتة األكلى )في الجنيا(. السػتة: ال يحكقػف فييا السػت، بعج الالتقجيخ

: ككثيخ مغ السحجثيغ يغمط في مثل ىحا ػت. الِسيتة: السػت. الَسيتة: السيِّتة. قاؿ السجاشعيالس
تو، بكدخ السيع، كالرػاب فتحيا )الشكت ؼيقػؿ في البحخ: ىػ الصيػر ماؤه، كالِحّل ِميت

 (. 18اىع ربيع عحاب الجحيع" )الصػر ككق(. في مػضع آخخ: "2/565
 

 ربَِّظ ذلَظ ىػ الفػُز العطيُع "" فزبًل ِمغ  57سػرة الجخاف  44
قاىع كك تفزبًل، أك مفعػؿ ألجمو. لع يقل: ) : مفعػؿ مصمق نائب عغ السرجر، أؼفزبلً  

 : أعطع فػز.ربيع عحاب الجحيع فزبًل مشو(. الفػز العطيع
 

ْخناهُ  58سػرة الجخاف  44  خوَف "بمداِنَظ لعمَّيع يتحكَّ  " فإنَّسا َيدَّ
لعل مذخكي : أؼ يدخناه: أؼ القخآف. بمدانظ: بمداف العخب. المداف: ىشا المغة. لعميع 

ـْ لعميع فحكِّ ل هللا عمييع. كىشا مححكؼ تقجيخه: ): فزقخير كىع عخب. يتحكخكف  ْخىع بو كال تدأ
 (. يتحكخكف 

 
 فارتِقْب إنَّيع ُمْختِقُبػَف " " 59سػرة الجخاف  44

  كقج يكػف السعشى: مختقبػف ىبلكيع! إنيع مختقبػف ىبلكظ.فارتقب ىبلكيع،  
 كىحه خاتسة مؤثخة لمدػرة تجعل الفخيقيغ في حالة تخقب كانتطار! إنو كعج لو، ككعيج ليع.
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*** 
 

 / سػرة الجاثية 45
 " حع " 1سػرة الجاثية 45

سػر حخفاف مقصعاف في آية مدتقمة، يخاد مشيسا التحجؼ كاإلعجاز. كىع يتكخراف في  
 عجة تدسى الحػاميع. 

 
 " تشديُل الكتاِب ِمَغ هللِا العديِد الحكيِع "   2سػرة الجاثية 45

 العديد: القػؼ. : القخآف.الكتاب 
 

 ػاِت واألرِض آلياٍت لمسؤمشيَغ "" إفَّ في الدس 3سػرة الجاثية  45
: بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في آيات: معجدات، بخاىيغ. الدسػات: بالجسع. األرض 
 القخآف. 

 
 دابٍَّة آياٌت لقػـٍ يػقشػَف "  " وفي َخمِقكع وما َيُبثُّ ِمغ 4سػرة الجاثية  45

يبث: يشذخ، يفخِّؽ. دابة: دكاب. قاؿ الشحاس: كل ما ؼيو الخكح فيػ دابة )معاني القخآف  
، كقخاءة الشرب عصف عمى اسع : آياٍت. كقخاءة الخفع ىي عمى االبتجاء(. كفي قخاءة2/1175

 .  إفَّ
(. في اآلية الدابقة قاؿ: "لمسؤمشيغ"، كفي ىحه اآلية: "لقـػ يػقشػف"، كلع يقل: )لمسػقشيغ  

 (.الدابقة لع يقل: )لقػـ يؤمشػف  كفي اآلية
 

" واختبلِؼ الميِل والشياِر وما أندؿ هللُا ِمَغ الدساِء ِمغ رزٍؽ فأحيى بِو  5سػرة الجاثية  45
 الخياِح آياٌت لقػـٍ يعقمػَف " األرَض بعَج مػِتيا وترخيفِ 
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ادة أك نقراف في ىحا أك ذاؾ. : تعاقب مع زيكاختبلؼ: أؼ كفي اختبلِؼ. اختبلؼ 
حرل الخزؽ كإحياء السػات. كترخيف: أؼ كفي ترخيِف. ترخيف: : مصخ، ألف بو يرزؽ 

يا عحاًبا )معاني القخآف لمشحاس إف شاء جعم: إف شاء هللا جعميا رحسة، ك تقميب. قاؿ قتادة
(. قاؿ 3(. آيات: معجدات. كفي قخاءة: آياٍت، عصًفا عمى اسع إفَّ )في اآلية 2/1175

: إف في الدسػات كاألرض آلياٍت، كفي اختبلؼ الميل يغ، كأنو قاؿاألخفر: ىػ عصف عاممَ 
" ك"في". كأنذج :كالشيار آياٍت، فعصػف عمى  : "إفَّ

 يَّ ذا العمِع ما الحؼ      َيِحلُّ ِمَغ التقبيل في رمزافِ سألُت الفتى السك   
 فدػبٌع كأمَّا ُخمَّػٍة فثسػػافِ          فقاؿ لَي السكّي أمَّا ِلدكجػػػػٍة               

 :". ثساف: معصػفة عمى "سبع". كأنذج سيبػيوخمة: معصػفة عمى "زكجة
 

 أكلَّ امػخٍغ تحدػبيغ امػػخًأ        كنػاٍر تػقػُج بالميِل نػاًرا          
 ".تحدبيغ: تحدبيشو. ناٍر: معصػفة عمى "امخغ". ناًرا: معصػفة عمى "امخأً 

ر زيٌج كالدػِؽ خالٌج، : في الجاال يجػز عشج البرخييغ، فبل تقػؿ يغكالعصف عمى عاممَ  
حخؼ الجخ ضعيف، فبل يعسل بعج الفرل باألجشبي.  : كفي الدػؽ خالٌج، ألفكأنت تخيج

 كالسخخج عشجىع في اآلية ىػ الخفُع ابتجاًء، ال الشرُب عصًفا.
اٌؿ كثيٌخ، : إفَّ لي عميظ مااًل، كعمى أخيظ مااًل كثيًخا، أك مقاؿ الفّخاء: العخب تقػؿ  

 (.2/568فيشربػف الثاني )ماؿ( كيخفعػنو )الشكت لمسجاشعي 
 

: "آياٌت لقػـ 5ياٌت لقػـ يػقشػف"، كفي اآلية آ: "4"، كفي اآلية مسؤمشيغآلياٍت ل" :3في اآلية 
كالعقل يؤدؼ إلى اإليساف. لع يقل: )كفي اختبلؼ الميل كالشيار(. لع يقل: )مغ بعج ". يعقمػف 

 (.مػتيا(. لع يقل: )آيات لمعاقميغ
 

 بعَج هللِا وآياِتو يؤمشػَف "  ؼبأيِّ حجيثٍ " تمظ آياُت هللِا نتمػىا عميَظ بالحقِّ  6سػرة الجاثية  45
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بميا تتعمق بكتاب هللا السفتػح (، كاآليات قىشا تتعمق بكتاب هللا السقخكء )القخآف :اآليات 
حجيث بعج حجيث هللا  : ؼبأؼدمحم. ؼبأؼ حجيث بعج هللا كآياتو: يا )في األنفذ كاآلفاؽ(. عميظ

يث هللا كبحجيث آياتو في الكػف إذا لع يؤمشػا بحج :)في الكػف(. أؼ ( كحجيث آياتو)في القخآف
 : تؤمشػف، بتاء الخصاب.)اآليات تتحجث عغ نفديا( ؼبأؼ حجيث يؤمشػف؟! كفي قخاءة

 
 " ويٌل لكل أفَّاٍؾ أثيع " 7سػرة الجاثية  45

 : كثيخ اإلثع. اب. أثيع: صيغة مبالغة مغ )آثع(اؾ: كحّ : كمسة عحاب ككعيج. أفّ كيل 
 

خُه  8الجاثية سػرة  45 " يدسُع آياِت هللِا ُتتمى عميِو ثع ُيِرخُّ مدتكِبًخا كأْف لع يدسْعيا ؼبذِّ
 بعحاٍب أليٍع "

 
ْخهُ   خ : أنحره عمىمدتكبًخا: عغ اإليساف. َبذِّ " يدتخجـ لمخبخ سبيل التيكع، ألف الفعل "بذَّ

  بعحاب أليع.: مغ فعل ذلظ ؼبذخه : ىشاؾ ححؼ، كالتقجيخبعحاب أليعالداّر. ؼبذخه 
 

 ُدًوا أولئَظ ليع عحاٌب مييٌغ "" وإذا َعِمَع ِمغ آياِتشا شيًئا اتَّخحىا ىُ  9سػرة الجاثية  45
آياتشا: في القخآف. لع يقل: )اتخحه(، التقجيخ: )اتخح اآليات التي عمسيا ىدًكا(. لع يقل: )ىحا لو 

 (.دًكا أكلئظ ليع عحاب مييغخحكىا ىكإذا عمسػا مغ آياتشا شيًئا اتعحاب مييغ(. لع يقل: )
 

" ِمْغ وراِئيع جيشَُّع وال ُيغشي عشيع ما كَدبػا شيًئا وال ما اتَّخُحوا ِمغ  10سػرة الجاثية  45
  أولياَء وليع عحاٌب عطيٌع "دوِف هللاِ 
"، أك مفعػؿ مصمق نائب "يغشي :جيشُع: مبتجأ. مغ كرائيع: خبخ مقجـ. شيًئا: مفعػؿ بو لػ 

: أؼ دبػا: ما كدبػه. كال ما اتخحكاشيًئا مغ اإلغشاء، كالسفعػؿ بو مقجر. ما ك عغ السرجر، أؼ
 : اتخحكا األصشاـ.خحكا. اتخحكا مغ دكف هللا أكلياءكال يغشي عشيع ما ات
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 " ىحا ُىًجى والحيَغ كفُخوا بآياِت ربِّيع ليع عحاٌب ِمغ ِرْجٍد أليٌع " 11سػرة الجاثية  45
: مخة بمفطو كمخة يغ: عحاب، كلعل السقرػد ذكخ العحاب مختدىحا: أؼ ىحا القخآف. رج 
" لمتبعيس أـ لمبياف؟ قػالف. أليع: صفة لػ: "عحاب :و، ليكػف أشج كقًعا في الشفذ. مغبسخادف

 : قخاءتاف. "رجد" مجخكرة :مخفػعة، أك صفة لػ
 

خ لكُع البحَخ لَتجخَي الفمُظ ؼيِو  12سػرة الجاثية  45  بأمخِِه ولتبتُغػا ِمغ فزِموِ " هللُا الحي َسخَّ
 ولعمَّكع َتذكخوَف "

بالتجارة،  سخخ: ذلل. الفمظ: الدفغ. لتبتغػا مغ فزمو: لتبتغػا األرباح كالديادات 
ػا غكصيج األسساؾ كغيخ ذلظ. لتبتغػا: بالبحخ كالفمظ، أك: كلتبت كالغػص عمى المؤلؤ كالسخجاف

 (.ذكخكف: ىحا الفزل. لع يقل: )لتجخؼ ؼيو الفمظتتبتغػا: التجارات كاألرباح. بحلظ مغ فزمو. 
 كسخخ(. "46كلتبتغػا مغ فزمو كلعمكع َتذكخكف" )الخـك كلتجخؼ الفمظ بأمخه في مػضع آخخ: "

يع لكع الفمظ لتجخؼ في البحخ بأمخه" )  (. 32إبخـا
 

َخ لكع ما في الدسػاِت وما في األرِض جسيًعا مشُو إفَّ  13سػرة الجاثية  45 ذلَظ  في" وسخَّ
 آلياٍت لقػـٍ يتفكَّخوَف "

، كلع تخد مجسػعة في القخآف. مشو: متعمق بحاؿ مغ : بالسفخدالدسػات: بالجسع. األرض 
(. لع يقل: )ِمشًَّة 4/390"جسيًعا". كفي قخاءة أخخػ: ِمشًَّة )معجع القخاءات  :"ما"، أك نعت لػ

 (.  خيغ(. آيات: معجدات، عبلمات. لع يقل: )آليات لمستفكِمْشوُ 
 

ـَ هللِا لَيْجد  14سػرة الجاثية  45 َي قػًما بسا كاُنػا " ُقْل لمحيَغ آمُشػا َيغِفخوا لمحيَغ ال َيخُجػَف أيا
 َيكِدبػَف "

 : ال. لع يقل: )أف يغفخكا(. ال يخجػف التقجيخ: قل لمحيغ آمشػا اغفخكا يغفخكا: يغفخكا 
: ػف (. يكدبلع يقل: )ليجدييع بسا كانػا يكدبػف يشتطخكف، ال يخافػف. أياـ هللا: أياـ عحاب هللا. 

جدىع كتػعجىع بالعحاب. كفي مغ الكفخ كالكبائخ. أمخ السؤمشيغ بالرفح عغ الكفار، كلكغ ى
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: لشجدؼ، بشػف العطسة. قاؿ قتادة: ىحه اآلية مشدػخة بقػلو: "فاقتمػا السذخكيغ حيث قخاءة
(. كقج يكػف لكل آية مخحمة مشاسبة. 2/1176( )معاني القخآف لمشحاس 5كججتسػىع" )التػبة 

 كمغ ثع ال يكػف الشدخ مصمًقا.
 

 " َمغ عسَل صالًحا فمشفدِو وَمغ أساَء فعمييا ثعَّ إلى ربِّكع ُتخجعػَف " 15سػرة الجاثية 45
 فعمييا: فعمى نفدو. تخجعػف: لمحداب كالجداء.  

لى ربكع(. ثع تخجعػف إلع يقل: ) لع يقل: )ثع إلى ربو يخجع(. لع يقل: )ثع إلى ربيع يخجعػف(.
لًحا فؤلنفديع كمغ أساؤكا فعمييا(. لع يقل: )مغ أحدغ فمشفدو كمغ : ) مغ عسمػا صالع يقل

 (. ًحا فمشفدو كمغ عسل سيًئا فعمييامغ عسل صالأساء فعمييا(. لع يقل: )
 

ب " ولقج آَتْيشا بشي إسخائيَل الكتاَب والُحْكَع والشبػةَ  16سػرة الجاثية  45 اِت ورزْقشاُىع ِمَغ الصيِّ
مشاىع عمى العاَلسيَغ "  وفزَّ

: السشتجات الشافعة، بخبلؼ الكتاب: التػراة. الحكع: القزاء، فرل الخرػمات. الصيبات 
 : عاَلسي زمانيع. لدمع في عمع االقتراد. العاَلسيغالخبائث. قاِرْف مرصمح ا

 
مِخ فسا اختمفػا إال ِمْغ بعِج ما جاَءىُع الِعْمُع " وآتيشاُىع بيِّشاٍت ِمَغ األ 17سػرة الجاثية  45

 َبػًيا بيَشيع إفَّ ربََّظ َيقزي بيَشيع يػـَ الؿيامِة ؼيسا كاُنػا ؼيِو َيختمفػَف  "
فسا اختمفػا مغ مخ الشبي كدالئل نبػتو كغيخ ذلظ. لعل التقجيخ: ): مغ أبيشات مغ األمخ 

ا لمخئاسة، ال شمًبا لمحق. يقزي: يفرل. لع يقل: ا: شمبً (. بػيً ما جاءىع العمع إال بػًيا بيشيع بعج
 (.)ؼيسا كانػا يختمفػف ؼيو

 
ْع أىػاَء الحيَغ ال " ثعَّ جعمشاَؾ عمى شخيعٍة ِمَغ األمِخ فاتَِّبْعيا وال َتتَّبِ  18سػرة الجاثية  45

 َيعمسػَف "
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ى عمييسا الدبلـ. مػس: يا دمحم. عاد الحجيث إلى دمحم بعج الخصاب لسحسج كأمتو. جعمشاؾ 
: مغ أمخ الجيغ. فإما أف تتبع الذخيعة كإما أف تتبع األىػاء. كالحيغ يتبعػف شخيعة مغ األمخ

الذخيعة ىع قـػ يعمسػف، كالحيغ ال يتبعػنيا كيرجكف عشيا كيحاربػنيا ىع قػـ جّياؿ ال 
ؼ البذخ فإف يعمسػف، كلػ بجا لمبعس أنيع يعمسػف. ذلظ ألف هللا يعمع كعمسو كامل، بخبل

عمسيع قميل كناقز كتجخمو األىػاء. فاهلل يعمع كىع ال يعمسػف. الذخيعة : ما شخع هللا لعباده مغ 
(. فالذارع 2/1176ارع : بسعشى الصخيق إلى السقرج )معاني القخآف لمشحاس الجيغ. كمشو : الذ

"، كفي ىحه اآلية: مخِمَغ األبيشاٍت : "17بسعشى آخخ ىػ هللا. في اآلية  ىػ الصخيق، كالذارع
 شخيعٍة ِمَغ األمخ"."
 

" إنَّيع لغ ُيْغُشػا عشَظ ِمَغ هللِا شيًئا وإفَّ الطالسيَغ بعُزيع أولياُء بعٍس  19سػرة الجاثية  45
 وهللُا وليُّ الستقيَغ "

س : الكافخيغ. الكافخكف بعزيع أكلياء بعشظ شيًئا مغ عحاب هللا. الطالسيغلغ يجفعػا ع 
 )بعزيع سادة كبعزيع عبيج(، كالسؤمشػف كلييع هللا )عبيج  فقط(. 

اصمة دكف إخبلؿ بذيء آخخ. (، لسخاعاة الفكالستقيغ هللُا كليُّيعلع يقل: )كالستقيغ كليُّيع هللا( أك )
 لع يقل: )كإف بعزيع أكلياء بعس(.(. لع يقل: )وهللا كليكع

 
 وىًجى ورحسٌة لقػـٍ ُيػقشػَف " " ىحا برائُخ لمشاسِ  20سػرة الجاثية  45

: جسع بريخة، برائخ لمقمػب، نػر كضياء. برائخ : ىػىحا: أؼ ىحا القخآف. برائخ 
 (.يخة لمقمب، كالبرخ لمعيغ. يػقشػف: يؤمشػف. لع يقل: )لمسػقشيغ( أك )لمسؤمشيغكالبر

 
كالحيَغ آمُشػا وعِسمػا  " أـ َحِدَب الحيَغ اجتخُحػا الديِّئاِت أْف نجعَميع 21سػرة الجاثية  45

 ع وَمساُتيع ساَء ما َيحكسػَف " الرالحاِت َسػاًء َمحياىُ 
الجخح : الكدب. فبلف جارحة أىمو: كاسبيع.  : ارتكبػا، اكتدبػا.اجتخحػاأـ: ىْل، بْل.  

حكسػنو، : ساء ما يجػارح اإلنداف: ما يكتدب بيا. االجتخاح: اكتداب اإلثع. ساء ما يحكسػف 
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ئات أف نجعميع كسغ عسمػا الحدشات(، كلع أـ حدب الحيغ اجتخحػا الديلع يقل: ) ساء حكسيع.
(. كبيحا عمع أف ات كالحيغ آمشػا كعسمػا الرالحاتأـ حدب الحيغ كفخكا كعسمػا الديئيقل: )

: حياتيع كمػتيع. السقرػد أنشا ال ندػؼ ديئات ىع كافخكف. محياىع كمساتيعالحيغ اجتخحػا ال
الكافخيغ في الحياة، كال ندػؼ بيشيسا في السسات. كقج يكػف السقرػد أف حياة بيغ السؤمشيغ ك 

الكافخيغ إذا كانت سعيجة في الجنيا فمغ تكػف كحلظ في اآلخخة، كأف حياة السؤمشيغ إذا كانت 
سػاٌء  (.4/392)معجع القخاءات : سػاٌء . كفي قخاءةفمغ تكػف كحلظ في اآلخخة صعبة في الجنيا

 مقجـ. كبالشرب: مفعػؿ بو لفعل مححكؼ تقجيخه: نجعميع سػاء.بالخفع: خبخ 
 

ٍذ بسا كَدبْت وىع " وخمَق هللُا الدسػاِت واألرَض بالحقِّ َوِلُتْجَدى كلُّ نف 22سػرة الجاثية  45
 ال ُيطمسػَف "

كأف السعشى أف هللا خمق الدسػات كاألرض كالعباد حًقا ال عبًثا، كسيعصى  كل إنداف  
سيشرفو في اآلخخة مسغ ضمسو. في اآلخخة حقو أيًزا بجكف ضمع. كمغ ُضمع في الجنيا فإف هللا 

 . كف كال الكافخ  ػف : ال يطمع السؤمشطمسػف كدبت: مغ خيخ أك شخ. ال يُ 
 

َمِغ اتَّخَح إلَيُو َىػاُه وأضمَُّو هللُا عمى عمٍع وختَع عمى سسِعِو  " أفخأيتَ  23سػرة الجاثية  45
 ِج هللِا افبل تَحكَّخوَف "وقمِبِو وجعَل عمى برخِِه ِغذاوًة فَسغ َييجيِو ِمْغ بع

، تحكَّخكف، كأصميا في القخاءتيغ: تتحكخكف )تفديخ ابغ : تحَّكخكف تحكخكف: فييا قخاءتاف 
: بْيغ أف يتخح خح ىػاه إليو. السعشياف متشاقزاف: مغ اتليو ىػاه (. مغ اتخح إ25/360عاشػر 

أؼ يعبج ىػاه.  اإلنداف إليو ىػاه، أؼ يكيف ىػاه حدب ما يخيجه إليو، كبيغ أف يتخح ىػاه إليو،
بج الحجخ، فإذا رأػ أحدغ مشو قاؿ: ىحا أحدغ مغ ىحا، : كاف أحجىع يعقاؿ سعيج بغ جبيخ

 (.2/1176مشحاس كعبج اآلخخ )معاني القخآف ل
" يتعجػ إلى مفعػليغ، كؼيو تقجيع السفعػؿ الثاني عمى األكؿ، يبلحع ىشا أف فعل "اتخح 

: ضل عمى الخغع مسا عمى عمع غ. ضلّ كؿ كالثاني كسا تبيّ كالسعشى ىػ الحؼ يحجد السفعػؿ األ
ييتجؼ بيغ لو ما يجب بيانو حتى مغ ضل عمى جيل، أؼ لع ي :بيشو هللا لو مغ عمع. كخبلفو
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: إذا أضمو هللا فسغ ييجيو؟ كقج (. فسغ ييجيو مغ بعج هللا2/1177)قارف معاني القخآف لمشحاس 
يكػف السعشى أنو إذا لع ييتج بيجؼ هللا فبيجؼ َمغ ييتجؼ؟ إذا لع يكغ ىجؼ هللا سبًبا في ىجاه 

 فأؼ ىاٍد يقجر عمى ىجايتو؟
جعل عمى سسعو كقمبو كبرخه لع يقل: )كختع عمى سسعو كقمبو كبرخه(. لع يقل: )ك  

 (.غذاكة(. لع يقل: )فسغ ييجيو بعج هللا
 

ىُخ وما  24سػرة الجاثية  45 " وقاُلػا ما ىَي إال حياُتشا الجنيا نسػُت وَنْحَيى وما ُييِمُكشا إال الجَّ
 غ ِعمٍع إْف ُىع إال َيطشُّػَف "ليع بحلَظ مِ 

كيعير بعس  : يسػت بعزشانسػت كنحيىياة إال حياة الجنيا. : أؼ ال ححياتشا الجنيا 
(، كليذ بعج السػت شيء مغ آخخ. كقج يكػف السعشى: نحيى كنسػت )كىي قخاءة البغ مدعػد

: أؼ الدماف يأخح بشا إلى السػت. نفشى آخخة بعجىا. ما ييمكشا إال الجىخ: دنيا ال بعث أك حداب
كيحاسبيع. كىؤالء ىع "الجىخيػف". ما ع كيبعثيع كنيمظ بسخكر الدمغ، أؼ يشكخكف أف هللا يسيتي

، كال يشفع ؼيو مجخد الطغ. : يعشي أف ىحا األمخ ال يشفع ؼيو إال العمع القصعيليع بحلظ مغ عمع
خح باليقيغ كأُىسل الطغ. : ما ىع. الطغ ال يقبل في العقائج. كالطغ إذا عارضو يقيغ أُ ىع إفْ 

  بج مشو في العمـػ كاألعساؿ.ليذ السعشى أف الطغ ال يجػز في كل حاؿ، فالطغ ال
(. لع يقل: )إف ىع إال يطشػف ضًشا(. لع يقل: )إف يطشػف إال ضًشا(، لع يقل: )ليذ ليع إال الطغ

 (.عمعما ليع بحلظ مغ . لع يقل: )32انطخ اآلية 
 

ا بآباِئشا " وإذا ُتْتَمى عمييع آياُتشا بيِّشاٍت ما كاَف حجَتيع إال أْف قاُلػا ائُتػ  25سػرة الجاثية  45
 إْف كشُتع صادقيَغ " 

قػف كيحتجُّػف بأنو إذا كاف ىشاؾ بيشات  : أؼ مبيشة ليع أف ىشاؾ بعًثا كجداًء. ال ُيَرجِّ
بعث ـيا ابعثػا آباءنا كأججادنا الحيغ ماتػا لشعمع أنكع صادقػف، كأف البذخ ىع الحيغ يبعثػف 

 اىا هللا حجة عمى سبيل التيكع.(. يا ليا مغ حجة! سسمػات! لع يقل: )ما كانت حجتيعاأل
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" ُقِل هللُا ُيْحييُكع ثعَّ ُيِسيُتكع ثعَّ َيْجَسُعكع إلى يػـِ الؿيامِة ال ريَب ؼيِو  26سػرة الجاثية  45
 اِس ال يعمسػَف "ولكغَّ أكثَخ الش

عمى اإلعادة، بل اإلعادة أسيل )إذا خػشبػا حدب  : فسغ قجر عمى البجء قجريحييكع 
: ؼيجب أال ػنيع بحلظ. أكثخ الشاس ال يعمسػف : كليذ البذخ الحيغ تصالبتفكيخىع(. قل هللا يحييكع

تقمج األكثخية إذف، كعميظ أف تكػف صاحب تفكيخ مدتقل، كيسكغ أف تأخح بسا أخح بو األقمػف 
ليدت دليبًل عمى الحق، كال سيسا في أمخ كيحا. ككل عمع كتتخؾ ما أخح بو األكثخكف. فاألكثخية 

 حؿيقتو ضغ أك شظ أك كىع.  إلى جشب عمع هللا ال يعتجُّ بو، بل ىػ في
ؿيامة الحؼ ثع يجسعكع إلى يـػ اللى يػـٍ ال ريب ؼيو يػـِ الؿيامة(. لع يقل: )ثع يجسكع إلع يقل: )

 (.ال ريب ؼيو
 

الدسػاِت واألرِض ويػـَ تقػـُ الداعُة يػَمئٍح َيخدُخ  " وهلِل ُمْمظُ  27سػرة الجاثية  45
 الُسْبِصمػَف "

كىي كحلظ في القخآف كمو. الداعة: الؿيامة. كخر  : بالسفخد،الدسػات: بالجسع. األرض 
" عشجما قاؿ: "يػمئح  يدتصيع أف يبعث السػتى؟!  ". أؼ مغ ممظ الدسػات كاألرض أال"يـػ

لع يقل: )كيػـ تقـػ  عمى باشل، الحيغ ىع يشكخكف البعث كالجداء.الحيغ ىع الكافخكف : السبصمػف 
 الداعة يخدخ السبصمػف(.

 
" وَتخى كلَّ أمٍَّة جاثيًة كلُّ أمٍة ُتْجَعى إلى كتاِبيا اليػـَ ُتْجَدوَف ما كشُتع  28سػرة الجاثية  45

 تعسمػَف "
 اسع الدػرة.  المفع استسجّ  : باركة عمى الخكب مغ اليػؿ كالفدع. كمغ ىحاجاثية 

ػبة، : األكلى مشرػ كل أمة جاثية كتجعى إلى كتابيا(. كخر: "كل أمة". كلكتخ لع يقل: )
: كتاب (. كتابيا396/ 4كالثانية مخفػعة. كفي قخاءة: الثانية مشرػبة أيًزا )معجع القخاءات 

جاىج: في األمة يجعى إلى كتابو. قاؿ م: كل فخد في يا، صحائف أعساليا. كلعل السقرػدأعسال
 (. 2/1178ركاية ابغ أبي نجيح: األمة ىاىشا: الػاحج )معاني القخآف لمشحاس 
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 أمة. تسشيت مغ السفدخيغ أف يعمقػا عمى تكخار: كلّ 
ػ كالجعاء إلى كتخػ كل أمة جاثية تجعى إلى كتابيا ألكىع أف الجث :لػ قيلقاؿ ابغ عاشػر: 

. ابغ عاشػر ىػ الػحيج الحؼ مع ما في إعادة الخبخ مخة ثانية مغ التيػيل االكتاب يحربلف معً 
لساذا ال يكػف التقجيخ: كل  عمق عمى التكخار، كىحا في ذاتو جيج، كإف لع يكغ الجػاب مقشًعا.

 أمة جاثية تجعى؟
 : يـػ الحداب. تعسمػف: تعسمػنو في الجنيا. اليـػ

: ردت مختيغ، الثانية فييا قخاءتاف: ك أمة(. كل كتابياخػ كل أمة جاثية تجعى إلى كتلع يقل: )
جؿ، كعمى القخاءة الثانية جسمة "تجعى" حاؿ )تفديخ قخاءة بالخفع مبتجأ، كقخاءة بالشرب عمى الب

 (. (. لع يقل: )اليػـ يجدكف ما كانػا يعسمػف 25/367ابغ عاشػر 
 

 ا كشَّا َنْدَتْشِدُخ ما كشُتع تعسمػَف "" ىحا كتاُبشا يشِصُق عميكع بالحقِّ إنَّ  29سػرة الجاثية  45
: نصمب ندخ، بشا السخرز ألعسالكع. يشصق عميكع: يذيج عميكع. ندتشدخ: كتاكتابشا 

"، ككحلظ في اآلية السبلئكة. الفاصمة في ىحه اآلية: "ما كشتع تعسمػف  نأمخ بشدخ، ندتشدخ
إنا كشا ندتشدخ ما  ق عمييع بالحقىحا كتابشا يشصفالفاصمة يسكغ أف تتكخر. لع يقل: ) الدابقة.

 (.كانػا يعسمػف 
 

حسِتِو ذلَظ ىػ " فأمَّا الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت فُيجِخُميع ربُّيع في ر  30سػرة الجاثية 45
 الفػُز السبيُغ "

 : الػاضح.رحستو: جشتو. السبيغ 
 

تكبخُتع وكشُتع قػًما ُتتَمى عميُكع فاسْ " وأمَّا الحيَغ كفُخوا أفَمْع تكْغ آياتي  31سػرة الجاثية  45
 ُمجخميَغ "
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كأما الحيغ كفخكا: ىشا ححؼ تقجيخه: ؼيقاؿ ليع. كدخمت الفاء )أفمع( لسكاف "أّما" )معاني  
(. استكبختع: عغ اإليساف بيا. لع يقل: )فاستكبختع كأجخمتع(. لع يقل: 2/477القخآف لؤلخفر 

 (.كبخيغ كمجخميغفكشتع قػًما مدت)
 

" وإذا قيَل إفَّ وعَج هللِا حٌق والداعُة ال ريَب فييا قمُتع ما نجري ما  32سػرة الجاثية  45
 ضشِّا وما نحُغ بُسْدتيِقشيَغ " الداعُة إْف نطغُّ إال 

: أؼ بالبعث. كالداعة في نطخىع مجخد ضغ، كليدت إذا قيل: إذا قيل لكع. كعج هللا 
ية التالية. كالداعة ال ريب تيداء، كسا تجؿ عميو اآلبيقيغ. كلعميع يقػلػف ذلظ مغ باب االس

ال ريب  إف كعج هللافييا: أؼ كالداعة حق. لع يقل: )إف كعج هللا حق كالداعة حق(. لع يقل: )
 إف كعج هللاكالداعة: فييا قخاءتاف: قخاءة بالخفع عصًفا عمى جسمة " ؼيو كالداعة ال ريب فييا(.

". ما نجرؼ ، كقخاءة بالشرب عصًفا عمى "حق راجع ما قمتو في الطغ، في : ما نعمع. اسع "إفَّ
 .24اآلية 

 
 " وبجا ليع سيئاُت ما عِسمػا وحاَؽ بيع ما كاُنػا بِو يدتيدئػَف " 33سػرة الجاثية  45

بجا ليع: أؼ في اآلخخة. ما عسمػا: في الجنيا. لع يقل: )بجت(. حاؽ بيع ما كانػا بو  
كبجا لكع سيئات ما لع يقل: )ما كانػا يدتيدئػف بو(. لع يقل: )العحاب. : أحاط بيع يدتيدئػف 

ف كحاؽ بيع كبجا ليع سيئات ما كانػا يعسمػ تع كحاؽ بكع ما كشتع بو تدتيدئػف(. لع يقل: )عسم
 (.ما كانػا بو يدتيدئػف 

 
وما لكع ُع الشاُر " وقيَل اليػـَ نشداُكع كسا َنِديتع لقاَء يػِمكع ىحا ومأواك 34سػرة الجاثية  45

 ِمغ ناصخيَغ "
: يـػ الحداب. نشداكع  كع في العحاب. كربسا : أؼ في العحاب. نديتع المقاء فشديشااليـػ

الثػاب. وهللا ال يشدى، كالسقرػد: السذاكمة، كالجداء: يجازييع عمى : نشداكع مغ يكػف السعشى
 : يسشعػف عشكع العحاب.نديانيع. ناصخيغ



1932 

 

 
تكُع الحياُة الجنيا فاليػـَ ال " ذلكع  35سػرة الجاثية  45 بأنَّكع اتَّخحُتع آياِت هللِا ُىُدًوا وغخَّ
 ُجػَف مشيا وال ىع ُيْدتعتبػَف "ُيخخَ 

: لع ترجقػا آيات هللا بل بب أنكع. اتخحتع آيات هللا ىدًكا: بدذلكع: ذلكع الجداء. بأنكع 
 ىؤالء داخمػف في الحيغ سخختع مشيا. كالحيغ يدعسػف أنيع مؤمشػف كيتحايمػف عمى أحكاـ هللا

دتعتبػف: ال اتخحكا آيات هللا ىدًكا. غخَّتكع: خجعتكع. ال يخخجػف مشيا: أؼ مغ الشار. ال يُ 
ُتخخجػف مشيا كال أنتع تدتعتبػف(. لع  فاليـػ الصمب مشيع العتبى: الخجػع، التػبة. لع يقل: )يُ 

 (.ىع ُيدتعتبػف ع ُيخخجػف مشيا كال ال ى. لع يقل: )(يقل: )كال ُيدتعتبػف 
 

 ت وربِّ األرض ربِّ العاَلسيَغ "" هللِف الحسُج ربِّ الدسػا 36سػرة الجاثية  45
: صفة أك بجؿ. الدسػات: بالجسع. األرض  : بالسفخد، كىكحا الحسج: عمى عجلو. ربَّ

خ: )بل رب العالسيغ(. لع يقل: )كرب : كلعل التقجيردت في جسيع القخآف. رب العالسيغك 
 " ثبلث مخات في اآلية.العالسيغ(. تكخرت كمسة "رب

 
 واألرِض وىػ العديُد الحكيُع " " ولُو الكبخياُء في الدسػاتِ  37سػرة الجاثية 45

: بالسفخد، كىكحا صف ، كال يجػز لمبذخ. الدسػات: بالجسع. األرض: ىحا الػ الكبخياء 
 العديد: القػؼ. كردت في كل القخآف.

*** 
      كالعذخكف  الجدء الدادس

 / سػرة األحقاؼ  46
 " حع "  1سػرة األحقاؼ 46

خفاف في حخفاف مقصعاف في آية مدتقمة يخاد بيسا التحجؼ كاإلعجاز. كقج تكخر ىحاف الح 
 : الحػاميع.عجد مغ الدػر أشمق عمييا
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 ديِد الحكيِع "" تشديُل الكتاِب ِمَغ هللِا الع 2سػرة األحقاؼ 46
 العديد: القػؼ.. 2، كاألحقاؼ 2، كالجاثية 1كردت ىحه اآلية في الدمخ  

 
" ما خمْقشا الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا إال بالحقِّ وأجٍل ُمَدسِّى والحيَغ  3سػرة األحقاؼ  46
 ُخوا عسَّا ُأنِحروا ُمْعخضػَف "كف

قخآف. أجل مدسى: سيع ال: بالسفخد، كىكحا كردت مفخدة في جالدسػات: بالجسع. األرض 
عمى السعخفة.  ". كىػ مغ باب عصف الشكخة السػصػفةيـػ الؿيامة. أجل: معصػؼ عمى "الحق

كقاؿ بعس السفدخيغ: معصػؼ عمى الحق  بححؼ مزاؼ، أؼ: كتقجيخ أجل مدسى )تفديخ 
: عغ اإليساف. أؼ لع : التقجيخ: عسا أنحركا بو. معخضػف (. عسا أنحركا26/12ابغ عاشػر 

 الدسػات كاألرض كالشاس عبًثا، بل خمقيع لمعسل كالعبادة كاالمتحاف كالجداء. كقج مّخ يخمق هللا
لحيغ كفخكا كا. لع يقل: )22كالجاثية  39ي الجخاف ، كقخيب مشيا ف85مثل ىحه اآلية في الحجخ 

 (.معخضػف عسا أنحركا بو
 

َأُروني ماذا خمُقػا ِمَغ األرِض أـ " ُقْل أرأيُتع ما َتْجُعػَف ِمْغ ُدوِف هللِا  4سػرة األحقاؼ  46
 ٍة ِمغ عمٍع إْف كشُتع صادقيَغ "ليع ِشْخٌؾ في الدسػاِت اْئُتػني بكتاٍب ِمْغ قْبِل ىحا أو َأثار 

(. تجعػف: تجعػنيع، تعبجكنيع، أؼ: األصشاـ. قاؿ: "ما تجعػف"، كلع يقل: )مغ تجعػف  
(. في ليع"، كلع يقل: )ليا( أك )ليغَّ : "كقاؿ"، كلع يقل: )خمقْت( أك )خمقَغ(. خمقػاثع قاؿ: "
، أك في ممظ الدسػات. مغ قبل ىحا: أؼ مغ قبل ىحا الكتاب : في خمق الدسػاتالدسػات

(. في اآلية دليل عمى أف الكتب الدساكية يرجؽ بعزيا )القخآف(. لع يقل: )بكتاب قبل ىحا
حدغ: شيء يثار أك يدتخخج )معاني بؿية مغ عمع األكليغ. كقاؿ ال: أثخ، عًزا. أثارة مغ عمعب

 (.مغ األرض كماذا خمقػا مغ الدسػاتماذا خمقػا (. لع يقل: )2/1183القخآف لمشحاس 
 

" وَمْغ أضلُّ مسَّْغ َيْجُعػ ِمْغ ُدوِف هللِا َمْغ ال يدتجيُب لُو إلى يػـِ  5سػرة األحقاؼ  46
 يامِة وىع عغ ُدعاِئيع غافمػَف "الؿ
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: ال يدتجيب لو أبًجا. ـ. ال يدتجيب لو إلى يػـ الؿيامةأؼ األصشا: يجعػ مغ دكف هللا 
 إذا كاف ال يدتجيب لو قبل الؿيامة، ؼبعجىا أكلى.

 
 (.صشاـاأللع يقل: )ما ال يدتجيب لو(، قاؿ: "مغ" لمعاقل، بجؿ: "ما" لغيخ العاقل ) - 
لجػازه كلسخاعاة (، عجؿ مغ السفخد إلى الجسع لع يقل: )كىػ عغ دعائيع غافل -        

 لع يقل: كىع غافمػف عغ دعائيع. (.الفاصمة. لع يقل: )كىػ عغ دعائو غافل
ـػ الؿيامة كمغ أضل مسغ يجعػف مغ دكف هللا مغ ال يدتجيب ليع إلى يلع يقل: ) -        

 (.كىع عغ دعائيع غافمػف 
 

 عبادِتيع كافخيَغ "اًء وكاُنػا ب" وإذا ُحِذَخ الشاُس كاُنػا ليع أعج 6سػرة األحقاؼ  46
عجاء كانػا أ حذخ الشاس: جسعػا لمحداب. كانػا: أؼ األصشاـ. ليع: لمسذخكيغ. لع يقل: ) 

 ُيشصقيع هللا كلػ كانػا مغ الحجارة! (.ليع ككانػا كافخيغ بعبادتيع
 

لسَّا جاَءىع ىحا " وإذا ُتتَمى عمييع آياُتشا بيِّشاٍت قاَؿ الحيَغ كفُخوا لمحقِّ  7سػرة األحقاؼ  46
 سحٌخ ُمبيٌغ " 

كإذا ضع الطاىخ مػضع السزسخ. كالتقجيخ: )"، ك لع يقل: )قالػا(، بل: "قاؿ الحيغ كفخكا 
قاؿ الحيغ كفخكا لمحق لسا جاءىع: التقجيخ: )قالػا ليحه  (.لحيغ كفخكا آياُتشا بيشاٍت قالػاتتمى عمى ا

: يا كىي الحق(، أك )قالػا لمقخآف لسا جاءىع(. أؼاآليات التي جاءتيع( أك )قالػا ليا( أك )قالػا ل
 .(قاؿ الحيغ كفخكا عغ الحق)لع يقل: قالػا عغ القخآف. 

 
" أـ يقػلػَف افتخاُه ُقْل إِف افتخيُتُو فبل تسمكػَف لي ِمغ هللِا شيًئا ىػ أعمُع  8سػرة األحقاؼ  46

 الخحيُع " بسا ُتؽيزػَف ؼيِو كَفى بِو شييًجا بيشي وبيَشكع وىػ الغفػرُ 
: فبل تسمكػف آف. فبل تسمكػف لي مغ هللا شيًئا: اختمقو، كالسقرػد القخ افتخاه أـ: ىْل، بْل.  

، : شعخ، سحخئػًا يجفع عشي عحابو. تؽيزػف ؼيو: أؼ في القخآف مغ كجػه الصعغلي مغ هللا شي



1935 

 

كفى يخ. : الساء الكثافتخاء... إلخ. أفاض في الحجيث: خاض ؼيو. فاض الساء: ساؿ. الؽيس
 لكع إذا تبتع.الغفػر الخحيع:  ا بيششا.لع يقل: كفى بو شييجً باهلل. كفى : وب
 

" قْل ما كشُت ِبْجًعا ِمَغ الخُسِل وما أدري ما ُيفعل بي وال بكع إْف أتَّبُع إال  9سػرة األحقاؼ  46
 يَّ وَما أنا إال نحيٌخ مبيٌغ " ما ُيػَحى إل

: ىشاؾ أمػر مذتخكة بيشي كبيغ مغ سبقشي الخسل، أكبجًعا مغ الخسل: أكؿ رسػؿ مغ  
: أنا متبع ال مبتجع، ال فعل بي كال بكع: ما أدرؼ في الجنيا. إف أتبعمغ الخسل. ما أدرؼ ما ي

 أبتجع شيًئا مغ عشجؼ. 
 

" ُقْل أرأيُتع إْف كاَف ِمْغ ِعشِج هللِا وكفخُتع بِو وشيَج شاىٌج ِمغ بشي  10سػرة األحقاؼ  46
 ال َييجي القػـَ الطالسيَغ "  َل عمى ِمْثِمِو فآمَغ واستكبخُتع إفَّ هللاَ إسخائي

 : قل: يا دمحم. إف كاف: أؼ القخآف. عمى مثمو: عميو، عمى صجقو. شاىج 
 : ىػ عبج هللا بغ سبلـ.قاؿ الحدغ كمجاىج كالزحاؾ -
 : ليذ ىػ عبج هللا بغ سبلـ، ألف الدػرة مكية، بل ىػ مػسى.كقاؿ مدخكؽ  -
: ىػ رجل مغ أىل الكتاب، كليذ بعبج هللا بغ سبلـ، ألف الدػرة مكية، كإنسا الذعبي كقاؿ -

 أسمع عبج هللا بغ سبلـ قبل كفاة الشبي صمى هللا عميو كسمع بعاميغ.
، كسئل قاؿ الشحاس - دمحم بغ سيخيغ عغ ىحا بعيشو فقاؿ: كانت : ىحا االعتخاض ال يمـد

دلت بسكة. قاؿ كحا ككحا. كيجػز أف تكػف اآلية ن : ألحقػىا في سػرةاآلية تشدؿ ؼيقاؿ ليع
(. 2/1185آمغ عبج هللا بغ سبلـ بالسجيشة )معاني القخآف لمشحاس : ندؿ ىحا بسكة فالحدغ

معشى ذلظ أف اآلية أنبأت عغ شيء سيقع. ندلت بسكة ككقع إسبلـ عبج هللا بغ سبلـ في 
 السجيشة.

: كيف يكػف يخهتؤمشػا. جػاب الذخط مححكؼ تقج: أؼ عغ اإليساف، أك آمغ كلع فآمغ كاستكبختع
: )إف ضالسيغ ألنفدكع بالكفخ. لع يقل: )إف هللا ال ييجيكع(. لع يقل  حالكع، أال تكػنػف ضالسيغ؟

 (. هللا ال ييجؼ الطالسيغ
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" وقاَؿ الحيَغ كفُخوا لمحيَغ آمُشػا لػ كاَف خيًخا ما سبُقػنا إليِو وإْذ لع  11سػرة األحقاؼ  46
 حا إفٌظ قجيٌع "تُجوا بِو فديقػلػَف ىَيي

خيًخا ما سبقشا إليو ضعفاء  قخآف. لػ كاف ال)انطخ اآلية التالية( القخآف: أؼ لػ كاف 
تخكشاىع يدبقػنشا إليو. إفظ : ما ر كصييب كابغ مدعػد. لعل التقجيخالسؤمشيغ كفقخاؤىع كعسا

لع يقل: )قالػا ىحا إفظ لع يقل: )ما سبقتسػنا إليو(. أثػر متػارث عغ األقجميغ. : كحب مقجيع
 (.قجيع

 
ٌؽ لداًنا عخبًيا  12سػرة األحقاؼ  46 " وِمْغ قبِمِو كتاُب مػسى إماًما ورحسًة وىحا كتاٌب ُمَرجِّ

 يَغ ضمُسػا وُبذَخى لمُسحدشيَغ "لُيشِحَر الح
مػسى، أؼ إماًما  لكتاب: أؼ : حاؿ مغ "كتاب". مرجؽمغ قبمو: مغ قبل القخآف. إماًما 

ؽ ، أك مغ "كتاب". قاؿ الشحاس: لداًنا: تػشئة لمحاؿ أؼ "كرحسة. لدانػًا: حاؿ مغ ضسيخ "ُمَرجِّ
 (. الحيغ ضمسػا: الحيغ كفخكا. 2/1186تػكيج. عخبًيا: حاؿ )معاني القخآف لمشحاس 

(. لع يقل: امرجؽ(. لع يقل: )كىػ مرجؽ(. لع يقل: )كليبذَخ الحيغ أحدشػ كىحا لع يقل: )
 (.(. لع يقل: )ليشحر الكافخيغ كيبذخ السؤمشيغليشحر الطالسيغ كيبذخ السحدشيغ)
 

بل خػٌؼ عمييع وال ىع َيحدنػَف " إفَّ الحيَغ قاُلػا ربُّشا هللُا ثع استقاُمػا ف 13سػرة األحقاؼ 46
" 

تقع )صحيح القػؿ، أك في أعساليع. في الحجيث: قل آمشت باهلل ثع اس: عمى ىحا استقامػا 
 (. 4/404فبل خػَؼ )معجع القخءات : (. كفي قخاءة2/9مدمع 

فبل خػؼ عمييع كال حدف(. لع يقل: )فبل يخافػف كال ىع يحدنػف(. لع يقل: )ال خػٌؼ لع يقل: )
عمييع(. لع يقل: )ال يخافػف كال يحدنػف(. لع يقل: )لغ يخافػا كلغ يحدنػا(. لع يقل: )فبل خػٌؼ 

 (.عمييع كال يحدنػف 
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 " أولئَظ أصحاُب الجشِة خالجيَغ فييا جداًء بسا كاُنػا يعسمػَف " 14سػرة األحقاؼ 46
(. كدخػؿ الجشة يكػف بعسل السؤمغ كبخحسة هللا. كلػال يعسمػف: يعسمػنو )في الجنيا 

بج مغ العسل، فإذا كاف العسل صفًخا كانت  الخحسة كمزاعفة الثػاب ما دخل الجشة أحج. لكغ ال
 شذ العسل كعمى قجر العسل. السزاعفة صفًخا. كالجداء مغ ج

 التقجيخ: بسا كانػا يعسمػف كبسا نزاعف لو عسميع.
 (.لع يقل: )ىؤالء أصحاب الجشة(. لع يقل: )جداًء بسا عسمػا

 
يشا اإلنداَف بػالَجْيِو إحداًنا َحَسمتُو أمُُّو ُكْخًىا ووضعتُو ُكْخًىا  15سػرة األحقاؼ  46 " ووصَّ

ه وَبمَغ أربعيَغ سشةً وَحْسُمو وِفراُلو ثبلثػَف شيًخا حتى إذا بَ  قاَؿ ربِّ أوزْعِشي أْف أشكَخ  مَغ أُشجَّ
يَّتي إنِّي ُتْبتُ   نعسَتظ التي أنعسَت عميَّ وعمى والجيَّ وأْف أعسَل صالًحا تخضاُه وأصِمْح لي في ُذرِّ

 إليَظ وإنِّي ِمَغ السدمسيَغ "
يشا :لفعل مححكؼ، أك مفعػؿ بو ثاف لػ: مفعػؿ مصمق إحداًنا  . "، أك مفعػؿ ألجمو"كصَّ

بأف يحدغ إلييسا إحداًنا. كخًىا: بسذقة.  : ككصيشا اإلنداف باإلحداف إلى كالجيو، أكلعل التقجيخ
قل، الػحاـ، الغثياف. مذقة الػضع: الصمق، الػالدة مع الجخاحة )الؿيرخية( : الثمذقة الحسل

 كخًىا: مفعػؿ مصمق.: بياف لحكسة اإلحداف إلى األـ. و. حسمتو ككضعتوأحيانػًا. فرالو: فصام
كاؼ. فخَّؽ بعس العمساء بيشيسا )الُكخه، الَكخه( في السعشى، فقالػا: : َكْخًىا بفتح القخاءة أخخػ  كفي
: ىسا بسعشى كاحج، ككحلظ ىسا عشج : السذقة، كالَكخه: القيخ كالغْرب. كقاؿ الكدائيالُكخه

سع بسعشاه )معاني القخآف : ا أعمع بيشيع خبلًفا، ألف الَكخه: السرجر، كالُكخهسيًعا، الالبرخييغ ج
 (.2/1186لمشحاس 
 (.14كِفراُلو في عاميغ" )لقساف : "كفي مػضع آخخ 
 (.233لجات يخضعغ أكالدىغ حػليغ كامميغ" )البقخة كالػاكفي مػضع ثالث: " 
يدتشتج مغ ىحا أف مجة الحسل ستة أشيخ، كالسذاىج أنيا تدعة أشيخ، ليحا ذىب بعس  

قج يكػف السعشى أف مجسػع العمساء إلى أف األشيخ الدتة ىي أقل مجة الحسل، كؼيو نطخ. 
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شيًخا، فإذا زادت مجة الحسل نقرت مجة الخضاع،  30: السجتيغ: الحسل كالفراؿ ثابت
 كبالعكذ.        

: إذا حسمت تدعة أشيخ أرضعت كاحًجا كعذخيغ شيًخا، نقل عغ ابغ عباس قاؿ كىحا ما 
شبي ، كتفديخ القخ 4/30تفديخ الساكردؼ خ أرضعت أربعة كعذخيغ شيًخا )كإف حسمت ستة أشي

 (.1/489، كتفديخ الشرػص 16/193
عمى الستخرريغ أف يذخحػا لشا لساذا تتغيخ مجة اإلرضاع بتغيخ مجة الحسل؟ ىشاؾ  

جة الحسل يؤثخ في الصفل ىدااًل : ألف نقراف مقاؿ ابغ عاشػرمفيـػ كلكشو غيخ كاؼ.  شيء
 (.26/30)تفديخ ابغ عاشػر 

: أقل مجة الحسل ستة أشيخ. كىحا يتفق مع ما ثبت عمسًيا مغ يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
الكبلـ غيخ (. كىحا 746أشيخ فإنو يكػف قاببًل لمحياة )السشتخب ص  أف الصفل إذا كلج لدتة

 كاؼ.
ػالف، كأرجح " أـ ىسا مختمفاف؟ قبمغ أشجه كبمغ أربعيغ سشة: ىل ىسا كاحج بتكخار "بمغ 

أنيسا كاحج. التقجيخ: )بمغ أشجه أربعيغ سشة( أك )بمغ أشجه أؼ أربعيغ سشة( أك )بمغ أشجه 
عشج امو : ما بعج الثبلثيغ سشة، كتسكالسعشى بمغ أربعيغ سشة(. قاؿ بعزيع: كقت األشج

" ألشج ككصل إلى أكسمو كقػلو تعالى: "فمسا بمغ أشجه كاستػػ : بمغ ااألربعيغ. كالسعشى عشجىع
: غيخ أف ىحه اآلية يسكغ أف يدتجؿ بيا أيًزا مغ قاؿ بأنيسا كاحج. (. أقػؿ14)القرز 

عمي كعمى  : مػلع بو. أنعستاإلغخاء بالذيء. فبلف مػزع بكحا :أكزعشي: أليسشي. اإليداع
لجيشية كالجنيػية. أصمح في ذريتي: ألجمي كمشفعتي )تفديخ ابغ عاشػر بالشعع ا :كالجؼ

26/34.) 
 (. لع يقل: )أصمح لي ذريتي(. لع يقل: )إني مغ التائبيغ إليظ 

 
" أولئَظ الحيَغ َنتقبَُّل عشُيع أحدَغ ما عِسُمػا ونتجاوُز عغ سيئاِتيع في  16سػرة األحقاؼ  46

 الرجِؽ الحي كاُنػا ُيػَعُجوَف "أصحاِب الجشِة وعَج 
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 : نتقبل مشيع كنتقبل عغر كالتقجيخ: نقبل مشيع. كقج يكػف في الكبلـ اخترانتقبل عشيع 
: نجدييع أحدغ مسا أعساليع الحدشة. كقج يكػف السعشى: أؼ آبائيع كذرياتيع. أحدغ ما عسمػا

حا الكبلـ دعػة إلى عسمػا، أؼ نزاعف ليع الثػاب عمى أعسميع الحدشة. كقج يكػف في ى
أحدغ ما عسل. كعج العسل، كإلى إحداف العسل، كإلى أف يكػف لئلنداف عسل حدغ، ىػ 

كؼ مؤكج : مفعػؿ مصمق لفعل محححدشات، كالتجاكز عغ الديئات. كعج: بسزاعفة الالرجؽ
 ( أك(. التقجيخ: )كعج الرجؽ الحؼ كانػا بو يػعجكف 25/181لسزسػف الجسمة الدابقة )الججكؿ 

ضع آخخ: "جداء : نغفخىا ليع. في مػ كعج الرجؽ الحؼ كانػا يػعجكنو(. نتجاكز عغ سيئاتيع)
(. لعل السعشى أف الحدشة تزاعف، كالديئة ال تزاعف، ثع تقارف 27" )يػنذ سيئة بسثميا

ج الرجؽ الحؼ كعجكه، كعحت الحدشات غفخت الديئات. لع يقل: )الحدشات بالديئات فإذا رج
 : أكلئظ في أصحاب الجشة، أؼ ضسغ أصحابأصحاب الجشة: التقجيخ أك كعجكا بو(. في

 : مخت أكؿ اآلية."الجشة. "أكلئظ
 

" والحي قاَؿ لػالجيِو أٍؼ لكسا أتعجاِنِشي أْف ُأْخَخَج وقج خمِت الُقخوُف ِمْغ  17سػرة األحقاؼ  46
 ما ىحا إال أساشيُخ األوليَغ "  قْبمي وىسا َيدتغيثاِف هللَا َوْيمَظ آِمْغ إفَّ وعَج هللِا حٌق ؼيقػؿُ 

صػؿ في محل رفع مبتجأ، خبخه : اسع مػ لػاك: استئاؼية. الحؼ: كاذكخ الحؼ. اكالحؼ 
أكلئظ الحيغ". كجسمة: ئظ الحيغ " في اآلية البلحقة. أك: "الحؼ" مبتجأ، كخبخه جسمة: "أكلجسمة: "

. كىيشا انتقاؿ إلى مقالة أخخػ 7ة كإذا تتمى " في اآلي"كالحؼ قاؿ لػالجيو" معصػفة عمى جسمة: "
ىشا الػالجاف مؤمشاف، كالػلج كافخ. كفي اإلسبلـ ال  ؿ شخكيع، كىي مقالة إنكار البعث.مغ أصػ 

ؤمشيغ. كافخ كغيخ مؤدب! يجػز أف يقاؿ لمػالجيغ أؼ حتى كلػ كانا كافخيغ، فكيف إذا كانا م
قخاءات معجع الخاءة بشػف كاحجة: أتعجاِني )أتعجانِّي، كفي ق: أتعجانشي: كفي قخاءة بإدغاـ الشػنيغ

: مزت. القخكف: األمع. ىشا مححكؼ مقجر: )كلع (. أخخج: أؼ مغ القبخ، أبعث. خمت4/408
: يدتغيثاف ث يكػف في الجنيا! يدتغيثاف هللا(، كأف البعيخخج أحج مشيع( أك )كلع يبعث أحج مشيع

: األمع أؼ بالبعث. أؼ البعث حق. األكليغ: كعج هللاكيمظ: مفعػؿ مصمق. باهلل، أك يدأالف هللا. 
 الدابقة. 
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" أولئَظ الحيَغ َحقَّ عمييُع القػُؿ في أمٍع قج َخمْت ِمْغ قْبِميع ِمَغ الِجغِّ  18سػرة األحقاؼ  46

 واإلنِذ إنَّيع كاُنػا خاسخيَغ "
: في : كجب. خمت: مزت. في أمعلج الكافخ كأمثالو مغ الكفار. حق: أؼ ىحا الػ أكلئظ 

: ىحا خيقة في التعبيخ. مغ الجغ كاإلنذجسمة أمع، مغ بيغ أمع. كال نكاد ندتعسل اليـػ ىحه الص
لقػؿ بأنيع كانػا : حق عمييع اكمفػف كاإلنذ. إنيع كانػا خاسخيغ: التقجيخيفيج أف الجغ م
يع كافخيغ معحبيغ في الشار. لع يقل: )إنيع خاسخكف(. الخدارة متسكشة مش :خاسخيغ. خاسخيغ

 (.26/40)تفديخ ابغ عاشػر 
 

 " ولكٍل درجاٌت مسَّا عِسمػا وِلُيػفَِّييع أعساَليع وُىع ال ُيطمسػَف " 19سػرة األحقاؼ  46
كدركات في الشار.  في الجشة، درجات:فخيغ، مغ اإلنذ كالجغ. : مغ السؤمشيغ كالكالكل 

الحدشة كالديئة. فاألعساؿ : أؼ جداَء أعساليع مسا عسمػا: مغ خيخ أك شخ. ليػفييع أعساليع
تعسل الجرجات تغميًبا. كليػفييع: معصػؼ عمى مححكؼ الحدشة درجات، كالديئة دركات، كاس

: قجرنا كلشػفييع، بشػف العطسة. التقجيخ :عمى أساسيا كليػفييع. كفي قخاءة : ليحاسبيعتقجيخه
 جداءىع عمى مقاديخ درجاتيع لشػفييع جداء أعساليع.

 
" ويػـَ ُيْعَخُض الحيَغ كفُخوا عمى الشاِر أذىْبُتع شيِّباِتكع في حياِتكُع  20 سػرة األحقاؼ 46

الجنيا واستستعُتع بيا فاليػـَ ُتْجَدوَف عحاَب الُيْػِف بسا كشُتع تدتكبخوَف في األرِض بغيِخ الحقِّ 
 وبسا كشُتع َتفُدقػَف "

غ السآكل كالسذارب : السدتمحات مىشا ححؼ مقجر: أؼ كيقاؿ ليع: أذىبتع. الصيبات 
كالسبلبذ كالسفارش كالسخاكب كالسػاشئ كغيخ ذلظ مسا يتشعع بو أىل الخفاـية. كالصيبات 

أذىبتع : اليػاف، الحؿ. إسبلمي يفيج الدمع الصيبة. كعكدو: الخبائث. اليػف مرصمح اقترادؼ 
: أأذىبتع، كفي قخاءةاعتبختع الجنيا جشتكع. : لع تجعػا شيًئا آلخختكع، ك شيباتكع في حياتكع الجنيا

بغ الخصاب رضي هللا عشو أنو قاؿ: أكمسا اشتييتع  باالستفياـ، أك آذىبتع. ركؼ عغ عسخ
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(، ببل حخاـ؟ يجػز لمسؤمغ ذلظ باقتراد )باعتجاؿ! ىل التشعع في الجنيا كاالسستاع بيا ؟اشتخيتع
االستكبار، كيمجػف في سخؼ كال تخؼ كال تبحيخ. كيبجك أف الكفار يبالغػف في التشعع إلى حج 

الحخاـ، كيشفقػف في كجػه الفدق. كقج كاف الدمف مغ السؤمشيغ يخافػف أف يكػنػا مغ أىل ىحه 
اآلية، كيجخمػا في ىحا الػعيج، عمى الخغع مغ أنيع مؤمشػف! فالسؤمغ ال يتعجل كل شيباتو في 

ي ىحا مشع السدمع مغ شيبات : ال يعشيًخا مشيا لآلخخة. قاؿ ابغ عاشػرالحياة الجنيا، بل يتخؾ كث
رجة رسػؿ هللا الجنيا إذا تػخى َحبلليا كعسل بػاجبو الجيشي، كإف كاف الدىج أرفع درجة، كىي د

ِة أصحابو )تفديخ ابغ عاشػر  : زيادة تذشيع لبلستكبار بحكخ ما (. بغيخ الحق26/43كخاصَّ
يذ السعشى أف ىشاؾ (. كل9/105صفة الزمة لو، كىي مغايخة الحق )تفديخ ابغ عاشػر ىػ 

: عغ اإليساف، كما يتختب عميو مغ ضخكب أخخػ مغ االستكبار عمى خكف استكباًرا بحق. تدتكب
بدبب : ػؾ كالترخفات. بسا كشتع تدتكبخكف عباد هللا كالتصاكؿ عمييع في البشياف كفي الدم

 : بدبب فدقكع. استكباركع. بسا كشتع تفدقػف 
 

عاٍد إذ أنحَر قػَمو باألحقاِؼ وقج خمِت الشُُّحُر ِمْغ بيِغ يجيِو  " واذُكْخ أخا 21سػرة األحقاؼ  46
 ي أخاؼ عميكع عحاَب يػـٍ عطيٍع "وِمْغ خمِفِو أال تعُبجوا إال هللَا إنِّ 

، كليذ في أخا عاد: ىػد عميو الدبلـ. عاد: قػـ ىػد.   أخا عاد: أخاىع في القـػ
: جسع عطيسة مغ الخمل. األحقاؼىي تبلؿ : في اليسغ. ك خمت: مزت. األحقاؼالشدب. 

: انحشى ، أك ما عطع مشو كاستجار. احقػقفِحْقف، كىػ الكثيب مغ الخمل، أك الخمل السدتصيل
جسع نحيخ. مغ بيغ يجيو كمغ خمفو: ليذ  : الخسل،ىحا المفع أخح اسع الدػرة. الشحركماؿ. كمغ 

خمت الشحر مغ  كقجمغ قبل ىػد كمغ بعجه، بل السعشى: عغ قخب مشو كبعج. جسمة: " :السعشى
ؼ عميظ عحاب يػـ عطيع: إذا عبجتع غيخ هللا. يػـ " جسمة اعتخاضية. أخابيغ يجيو كمغ خمفو

: ىل ىشاؾ عطيع: يـػ الحداب كالجداء. لع يقل: )إنا نخاؼ عميكع عحاب يػـ عطيع(. أال تعبجكا
 قػاميع.ححؼ؟ قائميغ أل
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يَغ " قاُلػا أِجئَتشا لتأِفَكشا عغ آليتشا فأتشا بسا تِعُجنا إْف كشَت ِمَغ الرادق 22سػرة األحقاؼ  46
" 

ْل تأفكشا: ترخفشا. بسا تعجنا  : أؼ مغ العحاب. أؼ إف كشت تخػ أنشا كافخكف معحبػف فعجِّ
 لشا العحاب إف كشت صادًقا.

 
ولكشِّي أراُكع قػًما " قاَؿ إنَّسا العمُع عشَج هللِا وأبمُِّغكع ما ُأرسمُت بِو  23سػرة األحقاؼ 46

 َتجيمػَف "
قت العحاب. أبمغكع ما أرسمت بو: كال أزيج عميو. تجيمػف: ػ بعمع ال: قاؿ: أؼ ىػد. العمع 

 معشى استعجاؿ العحاب. 
 (.4/412كأْبِمغكع )معجع القخاءات : )كلكشي أراكع جاىميغ(. كفي قخاءةلع يقل: 

 
" فمسا رأوُه عارًضا ُمْدتقبَل أوديِتيع قاُلػا ىحا عارٌض ُمْسِصُخنا بل ىػ  24سػرة األحقاؼ  46

 ُتع بِو ريٌح فييا عحاٌب أليٌع "ما استعجم
َخض، لقمة بقائو. : الجنيا عرأكه: أؼ الدحاب. العارض: الساّر الحؼ ال يمبث. كمشو 

: مدتؿببًل أكديَتيع، أما قخاءة فبل أعمع أف فييا قخاءة. تيع: متجًيا إلييا. كيجػز لغةً مدتقبل أكدي
خ كمغ الججب كالقحط. فميذ كل ما جاز لغًة جاز قخاءًة. ككانػا يعانػف مغ انقصاع السص

كال يأتييع بالشقسة كالعحاب. ريح: بجؿ : ضشػا أف الدحاب يأتييع بالسصخ كالخحسة عارض مسصخنا
ج تأتي (. فالخيح قج تأتي بالخحسة كقا"، أك خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه )ىي( أك )ىػمغ "م

: كاف لعاٍد كاٍد، إذا جاء السصخ أك الػيع مغ ناحيتو كاف غيًثا، بالعحاب. عغ ابغ عباس قاؿ
 (.2/1188ل هللا عمييع العحاب مغ ناحيتو )معاني القخآف لمشحاس فأرس

  
ُخ كلَّ شيٍء بأمِخ ربِّيا فأصبحػا ال ُيَخى إال مداكُشيع ك" تُ  25سػرة األحقاؼ  46 حلَظ َنجدي َجمِّ

 القػـَ الُسْجخميَغ "
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مييع الرباح كىع ىمكى. كفي قخاءة:" ال : شمع عػد. فأصبحػا: عبارة عغ كل مػجشيء 
يغ، : الكافخ السجخميغ التحكيخ كالتأنيث في القخآف بحاجة إلى دراسة رصيشة. ُتخػ إال مداكُشيع".

 (. حيغ أجخمػا بعجـ إيسانيع. لع يقل: )كحلظ نجدؼ السجخميغال
 

" ولقج مكشَّاُىع ؼيسا إْف مكشَّاُكع ؼيِو وجعْمشا لُيع سسًعا وأبراًرا وأفئجًة  26سػرة األحقاؼ  46
 فسا أغَشى عشُيع سسُعيع وال أبراُرىع وال أفئجُتيع ِمغ شيٍء إذ كاُنػا َيجحجوَف بآياِت هللِا وحاؽَ 

      يع ما كاُنػا بِو يدتيدئػَف " ب
 :إْف: فييا أقػاؿ 

(، مغ القػة إْف: ناؼية، بسعشى: ما. أؼ: مكشاىع ؼيسا ما مكشاكع )أك: ؼيسا لع نسكشكع ؼيو –
ية تكخيخ المفعكالغشى كالبدط في األ : جداـ كاألمػاؿ. ككاف الشفي بمفع: "إْف" بجؿ: "ما"، كخـا

 "."ؼيسا ما
إْف مكشاكع ؼيو كاف بػيكع أكثخ، كعشادكع أشج، أك أؼ  كجػابيا مححكؼ، تقجيخه:إْف: شخشية،  -

 تقجيخ آخخ مشاسب.
 : مكشاىع ؼيسا مكشاكع ؼيو.إْف: زائجة، أؼ -
 

انػا كالقخآف يجؿ عميو في مػاضع، كقػلو: ": ككػنيا ناؼية ىػ الػجو، ألف أبػ حياف قاؿ 
( )أبػ حياف 74مخيع كقػلو: "ىع أحدغ أثاًثا كرئًيا" )(، 82أكثخ مشيع كأشج قػة كآثاًرا" )غافخ 

9/447.) 
" الدائجة. ذلظ بأف إفْ " الشاؼية عمى ""إفْ  :غيخ أني ال أرػ في تخجيح أبي حياف تخجيًحا لػ 

جؿ بيا عمى القػليغ األكليغ مًعا: "إف": ناؼية، ك"إف": اآليات القخآنية التي ذكخىا يسكغ أف يدت
 : لػ، كىحا قخيب مغ القػؿ الثاني أعبله." بسعشىشخشية. كقج تكػف "إفْ 

 
 :رمدؼ الشعيسي جكتػرقاؿ لي أخي ال
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 :قخأت قػلو تعالى

نِذۖ  َلُيْع ُقُمػٌب الَّ َيْفَقُيػَف ِبَيا َكَلُيْع أَْعُيٌغ الَّ  َغ اْلِجغِّ َكاإْلِ  ُيْبِرُخكَف ِبَيا َكَلَقْج َذَرْأَنا ِلَجَيشََّع َكِثيًخا مِّ
ِئَظ ُىُع اْلَغاِفُمػَف( األعخاؼ َكَلُيْع  ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ ۚ ُأكلََٰ ِئَظ َكاأْلَْنَعا  .179آَذاٌف الَّ َيْدَسُعػَف ِبَيا ۚ ُأكلََٰ

 :لفت نطخؼ أنو قجـ القمػب ثع األعيغ ثع اآلذاف

 (القمب، البرخ، الدسع)

 فػججت التختيب قج اختمف: 26ثع قخأت آية األحقاؼ 

 (اد)الدسع، البرخ، الفؤ  

 فيل مغ نكتة في ىحيغ التختيبيغ؟
*** 
 قمت:

 .لع أجج أؼ شيء عشج السفدخيغ، إال ما قالو ابغ عاشػر في آية األعخاؼ، كىػ غيخ مقشع

 :ابغ عاشػر في األعخاؼقاؿ 
ليذ في تقجيع األعيغ عمى اآلذاف مخالفة لسا جخػ عميو اصصبلح القخآف مغ تقجيع الدسع عمى 

قى ما أمخ هللا بو كسا تقجـ عشج قػلو تعالى: )ختع هللا عمى قمػبيع البرخ لتذخيف الدسع يتم
ألف التختيب في آية سػرة األعخاؼ ىحه سمظ  7كعمى سسعيع كعمى أبرارىع غذاكٌة( البقخة 

ذاف آلشخيق التخقي مغ القمػب التي ىي مقخ السجركات إلى آالت اإلدراؾ: األعيغ ثع اآلذاف، فم
 .اءالسختبة األكلى في االرتق
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*** 
 ا عغ ىحا التختيب.شيئً  ابغ عاشػر في األحقاؼكلع يحكخ 

*** 
 !أما جػابي أنا فمع يخصخ في بالي شيء في ىحا حتى اآلف

كالقػؿ بػ: )ال أعمع( أفزل مغ التجاىل، ال سيسا كأف التجاىل قج ال يثيخ الدؤاؿ عشج القارغ، 
يمقى إفراًحا عغ العمع. يجب عميشا ألنو نػع مغ التدتخ كاليخكب. إف اإلفراح عغ الجيل قج 

 .أف نعمع الشاس ما نجيل، كال نكتفي بسا نعمع

 .وهللا أعمع
*** 

يقل: )كجعمشا ليع  : العحاب. لع: الُسشِكخ ال َيخػ. حاؽ بيع: أحاط. السقرػديجحجكف  
مثل لع يخد مجسػًعا، : كرد في القخآف مفخًدا ك أسساًعا(. لع يقل: )فسا أغشت أسساعيع(. الدسع

(. كخر ذكخ الدسع كاألبرار لفع "األرض". لع يقل: )فسا أغشى عشيع كل ىحا مغ شيء
 كاألفئجة.

 
 فشا اآلياِت لعمَّيع َيخجعػَف " " ولقج أىمْكشا ما حػَلكع ِمَغ الُقخى وصخَّ  27سػرة األحقاؼ  46

ككخرناىا.  ىا كنػَّعشاىا: قمبشاسػد كسبأ كقػـ لػط. صخفشا اآليات: مثل قخػ عاد كثالقخػ  
(. لع يقل: َيخجعػف: عغ شخكيع. لع يقل: )كلقج أىمكشا ما حػليع(. لع يقل: )لعمكع تخجعػف 

فشا لكع اآليات(. لع يقل: ) فشا ليع اآلياتكص)كصخَّ  (. خَّ
 

" فمػال نَرَخىُع الحيَغ اتَّخحوا ِمْغ دوِف هللِا ُقْخباًنا آليًة بل ضمُّػا عشُيع  28سػرة األحقاؼ  46
 إفُكيع وما كاُنػا َيفتخوَف "َظ وذل
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: ليتقخبػا بيع إلى هللا لػال: ىبل. اتخحكا: اتخحكىع. اتخحكا مغ دكف هللا: األصشاـ. ُقخباًنا 
: غابػا، ضاعػا. ضمػا عشيع في زعسػا. قخباًنا: مفعػؿ ألجمو. آلية: مفعػؿ بو. ضمػا عشيع كسا

لع يشرخكىع، بل ضمػا عشيع. إفكيع: : سا ضمػا في الجنيا. بل ضمػا عشيع: التقجيخاآلخخة ك
 كحبيع. يفتخكف: يفتخكنو. 

ع(. لع يقل: )كذلظ ما كانػا يأفكػف كذلظ إفكيع كافتخاؤىلع يقل: )الحيغ اتخحكىع(. لع يقل: )
 (. كيفتخكف 

 
" وإذ صَخْفشا إليَظ نَفًخا ِمَغ الِجغِّ يدتِسعػَف القخآَف فمسَّا حزخوُه قاُلػا  29سػرة األحقاؼ  46

 ولَّػا إلى قػِميع ُمشِحريَغ "  نِرُتػا فمسَّا ُقِزيَ أ
ذ. كإذ: كاذكخ يا دمحم إذ. ىحه اآليات األربعة في الجغ تجؿ عمى أنيع مكمفػف كاإلن 
ْيشا. الشفخصَخفشا : دكف العذخة. يدتسعػف القخآف: مشظ. لع يقل: )يدتسعػف إلى القخآف(. : كجَّ

: ا: قاؿ بعزيع لبعس. قزي: انتيت التبلكة. كلَّػاحزخكا القخآف عشج تبلكتو. قالػ  :حزخكه
 عادكا. 

 أال يتخحكف مغ ىؤالء الجغ قجكة ليع؟!
 
 

ًقا ِلسا بيَغ  30سػرة األحقاؼ  46 " قاُلػا ياقػَمشا إنَّا سِسْعشا كتاًبا ُأندَؿ ِمْغ بعِج مػسى ُمرجِّ
 إلى الحقِّ وإلى شخيٍق مدتؿيٍع "يجيِو َييجي 

لع  دمحم مغ بعج مػسى. : أندؿ عمىبعج كتاب مػسى. أك التقجيخمغ بعج مػسى: مغ  
(، كسا في لسا بيغ يجيو: مغ الكتب. لع يقل: )كإلى صخاط مدتؿيع يقل: أندؿ بعج مػسى.

 مػاضع أخخػ كثيخة مغ القخآف.
  لع يقل: )مغ بعج عيدى(. كانػا مغ الييػد.
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ع وُيِجْخُكع وآِمُشػا بِو َيْغِفْخ لكع ِمغ ُذنػِبك " يا قػَمشا أجيُبػا داعَي هللاِ  31سػرة األحقاؼ  46
 ِمغ عحاٍب أليٍع " 

 محسًجا ؼيسا يجعػكع إليو. : رسػؿ هللا، الجاعي إلى هللا داعي هللا 
 : حساه، خمرو.جاره: يخمِّْركع. ألع يقل: )يغِفْخ لكع ذنػبكع(. ُيِجخكع

 
ذ بُسْعجٍد في األرِض وليَذ لُو ِمغ " وَمْغ ال ُيِجْب داعَي هللِا فمي 32سػرة األحقاؼ  46

 أولياُء أولئَظ في ضبلٍؿ مبيٍغ "دونِو 
الجغ أك مغ كبلـ : بسعجٍد لشا. قج يكػف ىحا مغ تتسة كبلـ داعي هللا: رسػؿ هللا. بسعجدٍ  

 ت مشا. مغ دكنو: مغ دكف هللا. : ال يفمهللا. ليذ بسعجد
دكنو أكلياء أكلئظ  بسعجديغ في األرض كليذ ليع مغيبػف داعي هللا فميدػا جكمغ ال يلع يقل: )

 (.إنو في ضبلؿ مبيغ(. لع يقل: )كىػ في ضبلؿ مبيغفي ضبلؿ مبيغ(. لع يقل: )
 

" أَولْع يَخوا أفَّ هللَا الحي خمَق الدسػاِت واألرَض ولْع َيْعَي بخمقيغَّ  33سػرة األحقاؼ  46
 عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "مى إنَُّو بقادٍر عمى أف ُيْحيَي الَسػتى  ب

ىكحا : بالسفخد، ك : لع يتعب، مغ اإلعياء: التعب. الدسػات: بالجسع. األرضلع يعيَ  
بخمقيسا(. يحيي كلع يعي بخمقيا(. لع يقل: ) كردت مفخدة في جسيع القخآف. لع يقل: )كلع يعيَ 

عمى كل مى إحياء السػتى، بل عمى كل شيء. لع يقل: )إنو قجيخ : عالسػتى: مشيع. قجيخ
 (.شيء

 
" ويػـَ ُيعخُض الحيَغ كفُخوا عمى الشاِر أليَذ ىحا بالحقِّ قاُلػا َبمى  34سػرة األحقاؼ  46

 ػا العحاَب بسا كشُتع تكفخوَف "وربِّشا قاَؿ فُحوقُ 
أال تدتحقػف ىحا العحاب؟ لع  :تقجيخه: كيقاؿ ليع: أليذ ىحا )العحاب(. بالحقىشا ححؼ  

فحكقػه بسا كشتع تكفخكف(. بسا كشتع تكفخكف: بدبب يقل: )أليذ ىحا العحاب بالحق(. لع يقل: )
(. الحع شخيقة إقشاع الكافخيغ بػجػد البعث كالشار كالعحاب. يشقميع إلى اآلخخة، كفخكع )في الجنيا
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و أسمػب استحزار كتخػيف. كىحا كيعخضيع عمى العحاب، ؼيعتخفػف بسا كانػا يشكخكنو. إن
 أججػ مغ استعساؿ الحجج العقمية مع الشاس.

 
" فاصِبْخ كسا َصَبَخ أوُلػ العدـِ ِمَغ الخُسِل وال تدتْعِجْل ليع كأنَّيع يػـَ  35سػرة األحقاؼ  46

 قػَف "ُييَمُظ إال القػـُ الفاس َيَخْوَف ما ُيػَعُجوَف لع َيمبثػا إال ساعًة ِمغ نياٍر ببلغٌ فيلْ 
يع، مػسى، عيدى. كلعل اآلية تفيج أف محسًجا صمى أكلػ العـد مغ الخسل  : نػح، إبخـا

. قاؿ مجاىج كعصاء هللا عميو كسمع ىػ أيًزا كلػ العـد مغ الخسل خسدة، أ: مغ أكلي العـد
درجات أك مخاتب. ال  (. كعميو فإف الخسل2/1189ف لمشحاس معاني القخآأضافا: محسًجا )

تدتعجْل ليع: العحاب. ما يػعجكف: بو مغ العحاب. لع يمبثػا: أؼ في الجنيا. لع يقل: )كأنيع يػـ 
فييا تقخيب لمشاس، ألف الجنيا بالشدبة لآلخخة صفخ! الجنيا محجكدة ساعة: (. يخكنو لع يمبثػا

  كاآلخخة غيخ محجكدة.
، الكامل 1/382 تاب لديبػيوالكغ )ببلغ: خبخ مبتجأ مححكؼ، تقجيخه: ذاؾ ببل 

يع 26/292(، أك: ىحا ببلغ )ابغ عاشػر 2/334 (. 52(. قاؿ تعالى: "ىحا ببلغ لمشاس" )إبخـا
ط، ببلغ فحدب. كفييا قخاءات أخخػ: : ببلغ فقذ عميظ يا دمحم إال الببلغ. ببلغ: ليكأف السخاد

: أؼ ىع القـػ الفاسقػف. أؼ فبل لفاسقػف (. القـػ ا2/418بمِّْغ، بمََّغ، ببلًغا )معجع القخاءات 
: كردت في الدػرة ييمظ بال  3عحاب إال القـػ الفاسقػف. لع يقل: )فيمظ ييمظ إال الفاسقػف(. قـػ
: ي الدػرة الػاحجة عجة مخات. كمشوككردت في القخآف في سػر عجيجة، كتكخر ذكخىا ف مخات،

ل جدء مغ ؾيسة األصػؿ الثابتة عمى كل اإلىبلؾ أك االىتبلؾ في عمع السحاسبة، بسعشى تحسي
 دكرة محاسبية، يتشاسب مع عسخ كل أصل مغ ىحه األصػؿ. 

*** 
 / سػرة دمحم  47
وا عغ سبيِل هللِا أضلَّ أعساَلُيع " 1سػرة دمحم  47  " الحيَغ كفُخوا وصجُّ

متسيدة يا : أىل مكة مغ السذخكيغ. الحع فػاصل اآليات في ىحه الدػرة تجج أنالسقرػد 
: أقجامكع، اءىع، أمعاءىع... إلخ. كأحيانػًا: أعساليع، باليع، أمثاليع، أىػ عغ غيخىا بيحه الفاصمة
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، مث صػت ُكْع"أمثالكع، حيث تشتيي الكمسة بػ "ُىْع" أك " مثػاكع، أرحامكع، أعسالكع، أضغانكع،
  الصبل.
كَفخكا ككفَّخكا. أضلَّ  : غيخىع. فيع كَفخكا كساىسػا في كفخ غيخىع،صجكا عغ سبيل هللا 
: أضل أعساليع بصيا، ضيَّعيا. قاؿ بعس السفدخيغ: أضل هللا أعساليع، أؼ أحأعساليع

الرالحة، كإشعاـ الصعاـ كصمة األرحاـ كقخػ الزيف. كربسا يستج السعشى إلى أعساليع الديئة 
لع يقل: )أضّل هللا ا. فذميحبصيا كيُ أيًزا. فاألعساؿ الرالحة ال ثػاب عمييا، كاألعساؿ الديئة يُ 

 أعساليع(.
 

ؿ عمى محسٍج وىػ الحقُّ ِمْغ  2سػرة دمحم  47 " والحيغ آمشػا وعسمػا الرالحاِت وآمشػا بسا ُندِّ
 ربِّيع كفَّخ عشيع سيئاِتيع وأصمَح باَليع " 

ية خاصة، كاألكلى عامة. كفخ عشيع: غفخ " ألف الثانالسقرػد: األنرار. كخر "آمشػا 
: أصمح معاشيع كمعادىع، كجعميع نيع، حاليع، أمخىع. كلعل السقرػد: شأباليعليع. أصمح 

 مختاحي الباؿ عاشػا أك ماتػا.
 

" ذلَظ بأفَّ الحيَغ كفُخوا اتََّبُعػا الباشَل وأفَّ الحيَغ آمُشػا اتََّبُعػا الحقَّ ِمْغ ربِّيع  3سػرة دمحم  47
 ْزِخُب هللُا لمشاِس أمثاَليع " كحلَظ يَ 
مغ أنفديع. اتبعػا الحق مغ ربيع: كليذ مغ أنفديع. أمثاليع: مغ عمـػ  :اتبعػا الباشل 
 : عمع األمثاؿ القخآنية، كقج أفخده بعزيع بالتأليف. القخآف

 
وا الَػثاَؽ  4سػرة دمحم  47 " فإذا لِقيُتُع الحيُغ كفخوا َفَزْخَب الخِّقاِب حتى إذا َأْثَخْشُتُسػىع َفُذجُّ

ا بعُج وإما ِفجاًء حتى تزَع الحخُب أوزاَرىا ذلَظ ولػ يذاُء هللُا النترَخ مشيع ولكْغ لَيْبُمَػ فإمَّا َمشِّ 
 اَليع "بعَزكع ببعٍس والحيغ ُقِتمػا في سبيِل هللِا فمغ ُيِزلَّ أعس

خقاب، أك فاضخبػا الخقاب ضخًبا )السقتزب : فاضخبػىع ضخَب الفزخَب الخقاب 
 التقجيخ عشجؼ: فاضخبػا رقابيع.لعل (، اقتمػىع. 3/268
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: ضخب الخقاب أنجح كسيمة لئلجياز الدخيع عمى السزخكب، يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
بغيخ تعحيب لو كال تسثيل بو. فسغ الثابت عمسًيا أف الخؾبة حمقة االتراؿ بيغ الخأس كسائخ 

سخات اليػائية. كإذا قصع الجدج، فإذا ضخبت الخؾبة قصع الجياز العربي كالذخاييغ كاألكردة كالس
ت جسيع كضائف الجدع الخئيدية، كإذا قصعت الذخاييغ كاألكردة تػقف الجـ الجياز العربي شمّ 

يي عغ تغحية السخ، كإذا قصعت السسخات اليػائية كقف التشفذ. كفي جسيع ىحه الحاالت تشت
 (.751الحياة سخيًعا )السشتخب ص 

لذيء : تكثيخ اىع: َبالغُتع في قتميع. اإلثخاففعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. أثخشتسػ : مضخبَ 
ِدْل كَعُدخ صبُّو. أثخشو : ثػب ثخيغ، كعدل ثخيغ إذا لع يَ كتصبيقو بعزو عمى بعس. كمشو

كا الػثاؽ: كما شابيو. فذجّ  : الحبل الحؼ يدتعسل في الخبطعميو. الػثاؽ السخض: اشتجّ 
 فأسخكىع.     

: فإما (، أك1/336َمشِّا، كإما ُتفاُدكف فجاًء )الكتاب لديبػيو  : فإما َتُسشُّػفَ إما مًشا كإما فجاءً  
: فإما أف تسشُّػا مًشا. مًشا كإما أف تفادكا فجاًء. مًشا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، أؼأف تسشػا 

ىع مًشا، كإما اقبمػا مشيع فجاًء( )التبياف فإما أكلػ خه: )يػليغ لفعل مححكؼ تقجكيجػز أف يكػنا مفع
2/1160.) 

 :قاؿ الشحاس: في ىحه اآلية اختبلؼ 
ه قتل األسيخ صبًخا، لقػلو تعالى: "فإما مشِّا  بعُج كإما فجاًء"، : كاف عصاء يكخ قاؿ ابغ جخيج -

 : امُشْغ أك فاِد كال تقتْل.كيقػؿ
ْد بيع َمغ خمَفيع" فإما تثقفشَّيع ؿ قتادة: اآلية مشدػخة، بقػلو تعالى: "كقا - في الحخب فذخِّ

 : ىي مشدػخة.(. ككحلظ قاؿ الحكع57)األنفاؿ 
 (.5كقاؿ الزحاؾ: ىي ناسخة لقػلو تعالى: "فاقتمػا السذخكيغ حيث كججتسػىع" )التػبة  -
: ليدت بسشدػخة كال ناسخة، كإنسا ىحا إباحة، ككحلظ القتل، ألف الشبي صمى قاؿ الشحاس -

ػا السذخكيغ حيث دػ، كذكخ القتل في آية أخخػ، كىي: "فاقتمهللا عميو كسمع قج قتل كفا
(. فبل بج إًذا مغ معخفة الشاسخ مغ 2/1194"، فاجتدأ بحلظ )معاني القخآف كججتسػىع

؟ كلعمي أرػ أف ىحه األمػر ميالسشدػخ، كىل ىشاؾ ندخ أـ ال، كىل الشدخ مصمق أـ مخح
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تجخل في الفقو كال تجخل في التفديخ. كال أرػ أف يؤخح الفقو مغ التفديخ، كلكغ عمى 
أف يدتشيخكا بو. كلػ تع التػسع في الفقو النقمب التفديخ فقًيا. فممتفديخ حجكد كلمفقو  الفقياء

 حجكد أخخػ. 
ارىع )أسمحتيع(، أؼ حتى تشتيي : حتى يزع أىل الحخب أكز حتى تزع الحخب أكزارىا 

ل أف تزع : أؼ ألجع الحخب أكزارىا. كقاؿ ابغ عاشػر: فذّجكا الػثاؽ حتى تزالحخب. التقجيخ
ب. كفدخت : حتى ُيدمع أىل الحخ خب أكزارىا. األكزار: فدخت عمى ضاىخىا، كالسعشىالح

كا الػثاؽ حتى تزع فذجّ باألسمحة )أثقاؿ الحخب(، كالسعشى: حتى تشتيي الحخب. لع يقل: )
 (.زارىا فإما مشِّا بعج كإما فجاءً الحخب أك 

 شيع.لعل القجيخ: النترخ لكع ميكمفكع قتاليع. : دكف أف النترخ مشيع
: ليبمػ السؤمشيغ بالكافخيغ كالكافخيغ بالسؤمشيغ. كربسا ليبمػ السؤمشيغ ليبمػ بعزكع ببعس

بعزيع ببعس، كالكافخيغ بعزيع ببعس. كىحا قج يشصبق عمى أىمشا اليػـ في غدة، كىع 
ا في بجاية عاـ ـ كال يداؿ مدتسخً 2008يػاجيػف العجكاف الرييػني الحؼ بجأ في نياية عاـ 

: لغ يزيع هللا أعساليع، بل سيثيبيع عمييا. كىحا كفي قخاءة: قاتمػا. لغ ُيِزلَّ أعساليعـ. 2009
هللا أضل  الحيغ كفخكا كصجكا عغ سبيلجاء في اآلية األكلى عغ الكافخيغ: "بخبلؼ ما 

ثيًخا ما ( ك)الحيغ: السػصػؿ أعساليع(. فمغ زلّ أعساليع"، أؼ: أضل هللا أعساليع. لع يقل: )لغ يُ 
لع يقل: )فمغ (. ب معشى الذخط ؼيقتخف خبخه بالفاء. لع يقل: )كالحيغ يقتمػف في سبيل هللايذخ 

 يع(.أعسالَ  هللاُ  زلّ يُ 
 

 سَيْيِجيِيْع وُيرمُح باَلُيع " " 5سػرة دمحم  47
عشيع سيئاِتيع كأصمَح باَليع". سييجييع: كيف ييجييع كقج قتمػا؟  كفَّخَ : "2في اآلية  

 لع يقل: )بل سَييجييع(.: سييجييع في اآلخخة. السقرػد
 

فيا لُيع "" وُيجخِ  6سػرة دمحم  47  ُميُع الجشََّة َعخَّ
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" استئشاؼية ال محل ليا، خميع الجشة التي عخفيا ليع. جسمة: "عخفيا ليع: كيجكأف التقجيخ 
فيا ليعأك في محل نرب حا   :ؿ مغ فاعل: "يجخميع"، أك مفعػلو بتقجيخ: )قج(. عخَّ

: عّخفيع بيػتيا كمداكشيا كقدسيع مشيا، فبل يغمط أحج مشيع، فيجخل إلى قاؿ مجاىج -
 مػضع غيخه، كال يحتاج أف يدتجّؿ.

 : الصيب، أك الخيح الصيبة.كقيل: شيَّبيا، مغ الَعْخؼ -
 (.2/1195تفاعو )معاني القخآف لمشحاس : رفعيا، مغ الُعخؼ، الر كقيل -
ب، كما ليعمسػا ما يدتػجبػف بأعساليع مغ الثػا: كصفيا عمى ما يذػؽ إلييا، كقيل -

لصاعة، (. أؼ ليعمسػا ما يكدبػنو با2/571يحخمػف بارتكاب السعاصي )الشكت لمسجاشعي 
( بالسعرية. فسغ دخل الجشة فقج كدب الثػاب، كاجتشب العقاب. كما يخدخكنو )أك يفػتػنو
 ج عّخفيا ليع(.لع يقل: )كق فيا ليع(.لع يقل: )التي عخّ فيػ كدب مزاعف.  

 
  يشُرْخكع ويثبِّْت أقجاَمكع "" يا أييا الحيَغ آمُشػا إْف تشُرخوا هللاَ  7سػرة دمحم 47

كأنيا مذاكمة. فالشاس ال يشرخكف هللا، ىػ الحؼ يشرخىع. إف تشرخكا هللا: ديغ هللا.  
 : في الحخب.أقجامكعكقاؿ قصخب: إف تشرخكا نبّي هللا. 

 ممحق باآلية:
 هللا يشرخكع: ىل ىحا مغ باب السذاكمة؟إف تشرخكا 

 .7سػرة دمحم 

 هللا يشرخ الشاس، كالشاس ال يشرخكنو إال عمى سبيل السذاكمة.

 فشحغ السحتاجػف إليو، كىػ غيخ محتاج إليشا.

 ذىب السفدخكف إلى تقجيخ كمسة مححكفة: إف تشرخكا ديغ هللا، أك نبيَّ هللا.

 بالسذاكمة.كيسكغ االستغشاء عغ تقجيخ الححؼ 
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 إف هللا يشرخكع إذا نرختسػه. 

 وهللا أعمع.

*** 

 في السذاكمة السعيػدة يػصف هللا تعالى برفة غيخ مشاسبة.

 .30( سػرة األنفاؿ يسكخكف كيسكخ هللا)

 في ىحه السذاكمة يػصف الشاس برفة غيخ مشاسبة.

*** 

 في السذاكمة السعيػدة يػصف هللا تعالى برفة سمبية.

 السذاكمة يػصف الشاس برفة إيجابية، كلكشيا ليدت مغ شأنيع كال مغ قجرتيع.في ىحه 

*** 

 آية أخخػ:

 .40(  الحج كَليشرخّف هللُا مغ يشرخه)

*** 

 األحج:

 ىػ1441شعباف  12

 ـ2020نيداف  05
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 فَتْعًدا ليع وأضلَّ أعساَليع " " والحيَغ كفُخوا 8سػرة دمحم  47

 :التعذ 
 : الذّخ.قاؿ ثعمب -
 : أف يخّخ عمى رأسو.ابغ الدكيت كقاؿ -
 عج.: البُ كقيل -
 (.2/1195كقيل: اليبلؾ )معاني القخآف لمشحاس  -

: تعدػا تعًدا. الحع تكخار "أعساليع" في الفاصمة، مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، كالتقجيخ: تعًدا
أعساليع، أعساليع، أحبط  أعساليع، يزلّ  : أضلّ 32ك 28ك 9ك 8ك 4ك 1: فقج كردت في اآلية

: يعمع أعسالكع، كال تبصمػا أعسالكع، 35ك 33ك 30: كردت في اآلية : يحبط أعساليع. أعسالكعس
 لع يقل: )كأضّل هللا أعساليع(. كلغ يتخكع أعسالكع.

 
 َأندَؿ هللُا فأحبَط أعساَليع " " ذلَظ بأنَّيع كِخُىػا ما 9سػرة دمحم 47

: أبصل، ضيَّع. فاألعساؿ الحدشة لمكفار ال كخىػا ما أندؿ هللا: كفخكا بسا أندؿ هللا. أحبط 
 (.أصبًل ال يؤمشػف باآلخخة. لع يقل: )فأحبط هللا أعساليعيؤجخكف عمييا في اآلخخة، كىع 

 
" أفمع يديخوا في األرِض فيشُطخوا كيَف كاَف عاؾبُة الحيَغ ِمْغ َقْبِميع دمََّخ  10سػرة دمحم  47
  عمييع ولمكافخيَغ أمثاُليا "هللاُ 

كيديحػا لمعطة كاالعتبار. لع يقل: )أفمع يديخكا في : يدافخكا يديخكا في األرضمع أف 
كيف (. األرض ليشطخكا(. الحيغ مغ قبميع: الحيغ كفخكا مغ قبميع. لع يقل: )كيف كانت عاؾبة

كالدىع كأمػاليع كديارىع. لع : أنفديع كأدمَّخ هللا عمييعكاف عاؾبة: ىكحا كردت في جسيع القخآف. 
: ليع كلكل كافخ في العاؾبة. لع يقل: )كليع أمثاليا(. السعشى (. أمثاليا: أمثاؿ ىحه: )دمَّخىعيقل

: كليؤالء الكافخيغ الججد قخير، أمثاليا. كقج يكػف السعشى كل زماف كمكاف، كمشيع مذخكػ
 ". : "أقفاليا24مفت، كىشاؾ مثيل ليا في اآلية أمثاليا. الحع الفاصمة في ىحه اآلية كيف اخت
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 " ذلَظ بأفَّ هللَا َمػَلى الحيَغ آمُشػا وأفَّ الكافخيَغ ال َمػَلى ليع "  11سػرة دمحم 47

ي السؤمشيغ في اليجاية كالشرخة : الػلّي، كىي قخاءة لعبج هللا بغ مدعػد. أؼ هللا كلالسػلى 
فخيَغ ال َمػلى َمػالىع كالكاذلظ بأف السؤمشيَغ هللُا (. لع يقل: )2/1196)معاني القخآف لمشحاس 

ليع(، أك: )ذلظ بأف السؤمشيغ مػالىع هللا(. لع يقل: )مػلى السؤمشيغ(. لع يقل: )كأف الحيغ كفخكا 
 (. جعل السػلى عمى شخفي الجسمة، كجعل السؤمشيغ كالكافخيغ في كسصيا. ال مػلى ليع

 
اٍت َتجخي ِمغ تحِتيا " إفَّ هللَا ُيجِخُل الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالحاِت جشَّ  12سػرة دمحم  47

ـُ والشاُر مثًػى ليع "  األنياُر والحيَغ كفُخوا يتستعػَف ويأكمػَف كسا تأكُل األنعا
ػا إف الحيغ آمشمثػػ: دار إقامة. لع يقل: )كُيجِخُل الحيغ كفخكا في الشار(. لع يقل: ) 

ميَّدىع بعسل الرالحات، كالحيغ كفخكا ميَّدىع  كعسمػا الرالحات الجشة مثػاىع(. الحيغ آمشػا
 كيأكمػف: أؼ في الجنيا.شتو ال جشة لو في اآلخخة. بالتستع كاألكل كاألنعاـ. مغ كانت الجنيا ج

 (.لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار كالشار مثػػ ليع في اآلخخة.
  

َظ أىمكشاُىع فبل ناصَخ التي أخخجتْ  " وكأيِّْغ ِمْغ قخيٍة ىي أشجُّ قػًة ِمغ قخيِتظَ  13سػرة دمحم  47
 َلُيع "

ؼ التذبيو كأؼ االستفيامية. قخية: : كع، كتفيج التكثيخ. كىي مؤلفة مغ كا"كأيِّْغ": بسعشى 
أىل قخية. قاؿ قتادة: يعشي أىل مكة. أخخجتظ: مغ مكة. لع يقل: )أىمكشاىا فبل ناصخ ليا(، 

إلى أىميا لمجػاز كلسخاعاة  كعجؿ عغ القخية كالتقجيخ: )أىمكشا أىل القخية أك أىل القخػ(.
 الفاصمة.

 
 ػُء َعسِمِو واتبُعػا أىػاَءىع "" أفَسْغ كاَف عمى بيِّشٍة ِمْغ ربِّو كَسْغ ُزيَِّغ لُو سُ  14سػرة دمحم  47
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ل الرالح مغ العسل الديئ. لع يقل: )كاتبع : حجة كاضحة، بحيث يعخؼ العسبيشة 
أفسغ كانػا عمى : )غ" )الحيغ(. كلع يقلإلى الجسع، حسبًل عمى معشى "مَ  (، عجؿ عغ السفخدىػاه 

 .23انطخ سػرة الجغ (. غ ليع سػء عسميع كاتبعػا أىػاءىعبيشة مغ ربيع كسغ زي
تفيج اآلية أف السؤمغ يؿيذ أعسالو بسعاييخ الذخيعة، أما الكافخ فبل معيار لو، كمغ ثع فإف عسمو 

 الديئ قج يبجك لو أنو حدغ!
 

" َمَثُل الجشِة التي ُوِعَج الُستقػَف فييا أنياٌر ِمْغ ماٍء غيِخ آِسٍغ وأنياٌر ِمْغ  15سػرة دمحم  47
لَبٍغ لع يتغيَّْخ َشْعُسُو وأنياٌر ِمْغ َخْسٍخ لحٍَّة لمذاربيَغ وأنياٌر ِمْغ َعَدٍل ُمَرفِّى وليع فييا ِمْغ ُكلِّ 

 ماًء حسيًسا فقصَّع أمعاَءىع "  لٌج في الشار َوُسُقػاالثَسخاِت ومغفخٌة ِمْغ ربِّيع كَسْغ ىػ خا
 :أك: ُكِعَج بيا. فييا: التقجيخ: جشة فييا. في ىحه الجشة: ُكِعَجىا، ُكِعجَ  

 (.أنيار مغ ماء: غيخ آسغ: غيخ متغيخ الخائحة )لع تتغيخ رائحتو -
 : لع يتغيخ شعسو.أنيار مغ لبغ -
 : لحيح. أنيار مغ خسخ. لحة -
 نيار مغ عدل. أ -

 : ماء، لبغ، خسخ، عدل.ىحه ىي أنيار الجشة
: ىحه اآلية تمفت األنطار إلى أف الساء اآلسغ الخاكج ماء فديخ العمسييقػؿ أىل الت 

( مدتػدع لسبلييغ البكتخيات الزارة لسشاضيخ السكبخة )السيكخكسكػباتضاّر، ألنو كسا كذفت ا
 (.752كاألنعاـ بأمخاض شتى )السشتخب ص ريب الشاس كغيخىا مغ الصفيميات التي ت

: أؼ كليع فييا مغفخة. لعل السعشى أف ىحا الحؼ يتشعسػف بو في اآلخخة ليذ عميو كمغفخة 
جكف في الشار كُسقػا ماًء حسيًسا(. كسغ ىع خالعقاب، بخبلؼ نعيع الجنيا. لع يقل: )حداب كال 

(. قل: )كُسقي ماًء حسيًسا فقصع أمعاءهالجشة كالخالج في الشار. كلع ي: ىل الخالج في السعشى
انطخ  (، لمجػاز كلخعاية الفاصمة.غ" )الحيغلجسع حسبًل عمى معشى "مَ عجؿ عغ السفخد إلى ا

 .23سػرة الجغ 
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، التبياف 673/ 2ب القخآف ، مذكاة إعخا4/184إعخاب القخآف لحة: صفة لػ: "خسخ" ) 
كمغفخٌة مغ ربيع: أؼ  : أعمى درجة مشو.)لحيح(، أؼ(، أؼ )لحيح(، لكغ: "لحة" أبمغ مغ 2/1162

 كليع مغفخٌة مغ ربيع.
 

 غ: غيخ آسغ: غيخ مشتغ.بعس السفدخيقاؿ 

 كىحا غيخ الئق.

لعل السعشى أف السؤمغ إذا شخب ماء الجشة شعخ بأف ماء الجنيا، كلػ كاف مغ أجػد األصشاؼ، 
 عخض عشو، كال يذخبو!آسغ، ؼيُ  ماءٌ 

 وهللا أعمع.

" ومشيع َمْغ َيْدتسُع إليَظ حتى إذا َخخجػا ِمْغ ِعْشِجَؾ قاُلػا لمحيَغ أوُتػا العمَع  16سػرة دمحم  47
 ماذا قاَؿ آنًفا أولئَظ الحيَغ شبَع هللُا عمى قمػِبيع واتَّبعػا أىػاَءىع "

خخج مغ عشجؾ قاؿ لمحؼ حتى إذا لسشافقػف، كسا قاؿ قتادة. لع يقل: ): االسخاد باآلية 
(. الحع أف مثل ىحا قج جاء يدتسعػف إليظ حتى إذا خخجػا كمشيع مغالعمع(. كلع يقل: ) أكتي

ػاف هللا عمييع.  ماذا : الحيغ أكتػا الفيع مغ الرحابة رضات في الدػرة. الحيغ أكتػا العمععجة مخ 
كأنو كاف مذغػؿ الباؿ بذيء آخخ : السعشى أنو لع يدسع، كإذا سسع لع يعقل، قاؿ آنًفا

: أنو لع يمتفت إلى ما قاؿ، لع ُيباِؿ. كقج يخاد االستيداء بسا قاؿ ائو(. كقج يكػف السعشى)بأىػ 
 تع. : خَ بعة أف األىػاء تسشع مغ الفيع. شَ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع. في اآلي

 
 زاَدىع ُىًجى وآتاُىع تقػاُىع " " والحيَغ اىَتَجْوا 17سػرة دمحم  47

 : زادىع ىجػ الحيغ اىتجكا: الحيغ آمشػا. 
 زادىع هللا ىجػ، زادىع القخآف ىجػ. -
 ( ىجػ.زادىع الخسػؿ )قػؿ الخسػؿ -
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 (.2/1198زادىع استيداء السشافقيغ ىجػ )معاني القخآف لمشحاس  -
: (. أك2/1198كآتاىع تقػاىع: كأليسيع تقػاىع. أك: آتاىع ثػاب تقػاىع )معاني القخآف لمشحاس 

 أكصميع إلى درجة أعمى، ىي درجة التقػػ. فاإلسبلـ يديج اإلنداف إيساًنا كعقبًل كال يشقرو. 
 

ى ليع إذا " فيل َيشُطخوَف إال الداعَة أْف تأتَييع َبْغتًة فقج جاَء أشخاُشيا فأنَّ  18سػرة دمحم  47
 جاءْتيع ِذْكَخاىع "

طخكف: يشتطخكف، يختقبػف. لع يقل: . يش16غ السحكػريغ في اآلية الكبلـ ىشا عغ الكافخي 
التحكيخ كالتأنيث في القخآف بحاجة (. (. لع يقل: )جاءتفيل يشطخكف إال أف تأتييع الداعة بغتة)

 : أماراتيا، أؼ اقتخبت. إذا جاءتيع: عبلماتيا، جاء أشخاشياإلى دراسة رصيشة. 
 : إذا جاءتيع أشخاشيا.ليذ السقرػد -
 (.2/480)معاني القخآف لؤلخفر السقرػد: إذا جاءتيع الداعة  -

أشخاشيا( لخبسا انرخؼ الحىغ عشج  جاءتجاءتيع الداعة، كليذ: جاءتيع أشخاشيا. لػ قاؿ: )
 : " إلى األشخاط كليذ إلى الداعة. ذكخاىعقػلو: "إذا جاءتيع

 ".ليدت مخفػعة عمى أنيا فاعل: "جاءتيع -
يتحكخ اإلنداف كأنَّى لو  يػمئحتعالى: " ى ليع ذكخاىع إذا جاءتيع الداعة(. قاؿفأنَّ التقجيخ: ) -

(. الحكخػ خبلؼ الشدياف، كلكغ الحكخػ لع تعج تشفعيع في ىحه 23الحكخػ" )الفجخ 
: مغ أيغ ليع، ىييات. كربسا يكػف السقرػد ما كانػا يحكخكف في الجنيا عغ ىالمحطة. أنّ 

يشكخكنيا، كلكغ بعج  كالالداعة أنيا ال تأتي، أؼ كانػا يشكخكنيا، كىا ىع اليـػ يحكخكنيا 
 !فػات األكاف

 
َيعمُع  " فاعمْع أنَّو ال إلَو إال هللُا واستغِفْخ لحنِبَظ ولمسؤمشيَغ والسؤمشاِت وهللاُ  19سػرة دمحم  47

 ُمتقمَّبُكع وَمثػاُكع "
حنػب السؤمشيغ : أؼ لحنبظ كلستغفخ لحنبظ كلمسؤمشيغ كالسؤمشاتافاعمع: الخصاب لمشبي.  

: الخصاب لمخسػؿ مى هللا عميو كسمع. يعمع متقمبكع: األمخ ىشا لمخسػؿ صاستغفخكالسؤمشات. 
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اثبتػا عمى ىحا. متقمبكع كمثػاكع: متقمبكع في الجنيا )في األسفار كاألعساؿ( كمثػاكع كأمتو، أؼ 
خؼ. أؼ يعمع عشكع كل شيء. لع يقل: )وهللا يعمع متقمبظ كمثػاؾ(. لع : الترفي اآلخخة. التقمب

 (. إلو إال هللا كاستغفخكا لحنػبكع فاعمسػا أنو ال)يقل: 
 

 :ال إلو إال هللا
، كلو كقع مؤثخ، انطخ إلى القخاء كالسشذجيغ كيف يتفششػف سساءالجبللة: "هللا" أعطع األ اسع -

 العطيع. السعتجػيجه كإنذاده، كتحكؽ ىحا ا في
 
 : ال إلو مػجػد إال هللا.الخبخ مححكؼ تقجيخه -

يع في: "ال : قج تػجب الرشاعة التقجيخ، كإف كاف السعشى غيخ متػقف عميو، كقػلقاؿ الديػشي
 : مػجػد.إلو إال هللا": إف الخبخ مححكؼ، كتقجيخه

 : ىحا الكبلـ ال يحتاج إلى تقجيخ، كتقجيخ الشحاة فاسج.فخخ الجيغ الخازؼ كقاؿكقج أنكخه 
ر  كُردَّ كبلـ الخازؼ بأنو ال بج مغ تقجيخ خبخ، الستحالة مبتجأ ببل خبخ، ضاىخ أك مقجر، كإنسا يقجِّ

 (.3/197حقيا، كإف كاف السعشى مفيػًما )اإلتقاف  الشحػؼ ليعصي القػاعج
إني أنقل شخًفا مغ مشاضخات العمساء لكي يدتفيج مشيا القارغ كيدتستع بيا. كإني ال أميل إلى 

 قػؿ الخازؼ، كأرػ أف الحق مع معارضيو.
 

ػُؿ الحيغ آمشػا لػال ُندِّلْت ُسػرٌة فإذا ُأْنِدلْت ُسػرٌة ُمْحَكَسٌة وُذِكخ فييا " ويق 20سػرة دمحم  47
 عميِو ِمَغ السػِت فأوَلى ليع " القتاُؿ رأيَت الحيَغ في قمػِبيع مخٌض يشُطخوَف إليَظ نَطَخ الَسْغِذيِّ 

كالعجكؿ عغ  : بسعشى كاحج،دلت كأندلتالجياد، أك بالقتاؿ. نُ : أؼ تأمخ بدلت سػرةلػال نُ  
تذابو فييا. الحيغ في : غيخ مشدػخة، أك كاضحة ال محكسة األكلى إلى الثانية مغ باب التفشغ.
: رأػ كنطخ، ال يسكغ اؽ، الذظ. الحع في اآلية الفعميغ: الشفقمػبيع مخض: السشافقػف. السخض

في  : يدقط كيشيار خػًفا مغ السػتمحل اآلخخ. السغذي عميو مغ السػتأف يحل أحجىسا 
 نفاقيع.  القتاؿ. فالقتاؿ إذا تأخخكا عشو انكذف
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كسا في سػرة البقخة هللا كيقػلػا قػاًل معخكًفا، كىػ: "سسعشا كأشعشا" ): أف يصيعػا أمخ أكلى ليع
(. يفيع مغ اآلية أف ىشاؾ مغ يصمب القتاؿ، 51ك 47، كالشػر 7، كالسائجة 46 ، كالشداء285
أنو يكحب، ككاف يجب عميو أف يقػؿ قػاًل معخكًفا ال كحب ؼيو،  ب مشو. كالسعشىمخ بو تيخّ فإذا أُ 

ـ في اآلية التالية. في مػضع آخخ: : تتسة الكبلب مشو القتاؿ أف يصيع. فأكلى ليعمثع إذا شُ 
: كيل لظ. إذا كاف السعشى كحلظ فالكبلـ تع، (. أكلى لظ: بسعشى34"أكلى لظ فأكلى" )الؿيامة 
 لية.كليدت تتستو في اآلية التا

 
 " شاعٌة وقػٌؿ معخوٌؼ فإذا َعَدـَ األمُخ فمػ صَجقػا هللَا لكاَف خيًخا ليع "  21سػرة دمحم 47

، أك خبخ لسبتجأ مححكؼ، كالتقجيخ: : شاعة خيخ ليعشاعة: مبتجأ خبخه مححكؼ، كالتقجيخ 
عـد : فإذا فخض القتاؿ. ؼيو مححكؼ، كالتقجيخ: إذا جج الجج ك األمخ شاعة. فإذا عـد األمخ

(. بجكف 2/1200(، أك كخىػا ذلظ )معاني القخآف لمشحاس 156ي ص الراحباألمخ كحبػه )
ححؼ ال يدتؿيع السعشى، انطخ قػلو: "فإذا عـد األمخ فمػ صجقػا". كالحع استعساؿ تقجيخ ىحا ال

اقع، كالرجؽ غيخ كاقع. عـد ". فالثانية ال يسكغ أف تحل محّل األكلى. فالعـد ك "إذا" ك"لػ
: في اإليساف لسخاد أىل األمخ. فمػ صجقػا هللا: قاؿ قتادة: ندب العـد إلى األمخ، كااألمخ

 كالجياد.
 

ُعػا أرحاَمكع " 22سػرة دمحم  47  " فيْل عَدْيُتع إْف تػلَّيتع أْف ُتفِدُجوا في األرض وُتَقصِّ
 : عديتع: رجػتع، شسعتع. إْف تػليتع: فييا أقػاؿ مشيا 

 ( أف تفدجكا في األرض بدفظ الجماء كقصع األرحاـ.اإلسبلـإْف أعخضتع )عغ  -
إْف تػليتع أمػر األمة كالحكع كصختع حكاًما أف تفدجكا في األرض بأخح الخشػة، أك بالطمع،  -

 أك بقصع األرحاـ كتفكيظ األكصاؿ كالربلت.
 مغ أعخض عغ الجيغ كتػلى الحكع صار فداده أكبخ. 

 
 هللُا فأصسَّيع وأعسى أبراَرىع "يَغ لعشيُع " أولئَظ الح 23سػرة دمحم  47
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يع: عغ سساع الحق. كأعسى أبرارىع: عغ سبيل لعشيع: شخدىع مغ رحستو. أصسّ  
 (.آذانيع كأعسى أبرارىع اليجػ كالخشاد. لع يقل: )فأصعّ 

 
بخوَف  24سػرة دمحم  47  القخآَف أـ عمى قمػٍب أقفاُليا "" أفبل يتجَّ

" مختمفة عغ خ. الحع الفاصمة: "أقفالياتسشعيع مغ التجبّ  (أقفاؿٌ  أـ عمى قمػبيعلع يقل: ) 
، فيي مساثمة ليا. لع يقل: )أـ القمػب مقفمة(. )أـ 10آلية سائخ الفػاصل في الدػرة، إال في ا

(. تجبخ قمػبيع مقفمة(. )أـ األقفاؿ عمى قمػبيع(. )أـ عمى القمػب أقفاليا(. )أـ عمى قمػبيع أقفاؿ
 خ القخآف.إلى قمػب مفتػحة. اندع القفل كافتح القمب كتجبّ القخآف يحتاج 

 
وا عمى أدباِرىع ِمْغ بعِج ما تبيََّغ ليُع الُيَجى الذيصا 25سػرة دمحم  47 َؿ " إفَّ الحيَغ ارتجُّ ُف َسػَّ

 ليع َوَأْمَمى ليع " 
ؿ ليع ىحه اآلية ندلت في  . أصمو مغ َؿ: زيَّغ، أغخػ : ذلظ. َسػَّ السختجيغ عغ اإلسبلـ. سػَّ
: تدييغ الشفذ لسا تحخص عميو، كترػيخ التي تحخص عمييا الشفذ. التدػيل : الحاجةالدؤاؿ

جل أك في األمل. قج يكػف السعشى: : أميميع، مجَّ ليع في األلقبيح مشو برػرة الحدغ. أممى ليعا
َؿ ليع (. لع يقل2/1201أؼ وهللا أممى ليع )معاني القخآف لمشحاس  كَأْمَمى(، كلع يقل: : )َسػَّ

َؿ كأْمَمى ليع(. لع يقل)  (. بعَج ما تبيغ ليع اليجػ: )َسػَّ
 

ؿ هللُا سُشصيعكع في بعِس األ 26سػرة دمحم  47 مِخ وهللُا " ذلَظ بأنَّيع قاُلػا لمحيَغ َكِخىػا ما َندَّ
 َيْعمُع إسخاَرىع " 

كا، بجاللة قػلو في آخخ ؼ أس: أؼ سًخا، ألسشافقيغ. قالػا: أؼ اذلظ: أؼ االرتجاد. بأنيع  خُّ
أؼ مغ آيات القتاؿ. : اآلية: "وهللا يعمع إسخارىع". لمحيغ كخىػا ما ندؿ هللا: أؼ لمييػد. ما ندؿ هللا

: في القعػد عغ القتاؿ، كتثبيط السدمسيغ، أك في عجاكة دمحم. السعشى أف في بعس األمخ
 ؼيو تيجيج ككعيج بالعقاب.: لمكافخيغ: سشصيعكع. يعمع إسخارىع السشافقيغ قالػا
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 َيزِخبػَف وجػَىيع وأدباَرىع " " فكيَف إذا تػفَّتيُع السبلئكةُ  27سػرة دمحم  47
تػفتيع: أؼ تػفت السشافقيغ. السبلئكة: مبلئكة العحاب. يزخبػف كجػىيع: كجػه  

 : جسمة حالية.يزخبػف": إذا ىخبػا. جسمة "السشافقيغ. كأدبارىع
 

 ىػا رضػاَنُو فأحبَط أعساَليع " ذلَظ بأنَّيُع اتَّبعػا ما أسخَط هللَا وَكخِ "  28سػرة دمحم  47
ذلظ: العحاب. بأنيع: بدبب أنيع. ما أسخط هللا: ىػ الشفاؽ. رضػانو: ما يخضيو كىػ  

 : أحبػا ما يكخه هللا، ككخىػا ما يخضيو.اإليساف. أحبط: أبصل. السعشى
 

 ي قمػِبيع َمَخٌض أْف لْغ ُيخِخَج هللُا أضغاَنيع " " أـ َحِدَب الحيَغ ف 29سػرة دمحم  47
خخج: يكذف، يفزح )لمسؤمشيغ(. الحيغ في قمػبيع مخض: السشافقػف. السخض: الشفاؽ. يُ  

حيغ في قمػبيع أـ حدب الأضغانيع: أحقادىع. لع يقل: )لغ يخخج هللا أمخاضيع(. لع يقل: )
 ". تبخمػا كُيخخْج أضغانكعُيْحِفكع إف يدألكسػىا ؼ: "37ضغغ(. في اآلية 

 
لقػؿ وهللُا " ولػ نذاُء ألَريشاَكُيع َفَمَعَخْفَتُيع ِبِديساُىْع َوَلَتْعِخَفشَُّيْع في َلْحِغ ا 30سػرة دمحم  47

 َيعمُع أعساَلُكع " 
لظ أكصافيع فعخفتيع  ألريشاكيع فمعخفتيع بديساىع: ألريشاؾ يا دمحم أشخاصيع، أك لحكخنا 

: الحىاب بالكبلـ في غيخ جيتو أك غيخ ضاىخه ليفصغ بيا. سيساىع: أكصافيع، عبلماتيع. المحغ
ك ألفاظ لو مغ يخاد أف يفيسو دكف أف يفيسو غيخه بأف يكػف في الكبلـ تعخيس أك تػرية أ

خاب، (، مأخػذ مغ المحغ في اإلع26/122تفديخ ابغ عاشػر مرصمح عمييا بيغ شخريغ )
يخمػ  ال: أؼ مغ لحغ القػؿ، ك الرػاب. كلتعخفشيع في لحغ القػؿ كىػ الخصأ أك الحىاب عغ

 لع يقل: )فمعخفتيع بديساىع كلحغ القػؿ(.(. كاحج مشيع مغ ذلظ. لع يقل: )مغ لحغ القػؿ
 كالمحغ يتعمق بالقػؿ.  ،لعل الفخؽ بيغ  سيساىع كلحغ قػليع أف الديسا يتعمق بالذكل

 كع: ىل السقرػد: أعساليع؟ أعسال وهللا يعمع
 (.لع يقل: )وهللا يعمع أعساليع(. لع يقل: )وهللا يعمع أعساليع كأعسالكع
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 والرابخيَغ وَنْبُمَػ أخباَركع "" َوَلَشْبُمَػنَُّكْع حتى نعمَع السجاىجيَغ مشكع  31سػرة دمحم  47

أؼ  :. كالرابخيغلمشاس : عمع ضيػركلشبمػنكع: كلشختبخنكع )بالجياد(. حتى نعمع 
كالرابخيغ مشكع )عمى الجياد(. لع يقل: )َكَلَشْبُمَػفَّ أخباَركع(. أخباركع: أؼ في الجياد. لع يقل: 

: كلشبمػنكع ... حتى نبمػ أخباركع. البمػ األكؿ يتعمق )كنبمػكع حتى نعمع السجاىجيغ(. التقجيخ
رل تأكيج البمػ تأكيًجا لفطًيا ذلظ ح بالجياد كالربخ، كالبمػ الثاني يتعمق باألعساؿ كميا، كفػؽ 

سا يبجك فييا غخابة، كلعل : ربكلشبمػنكع حتى ... نبمػ أخباركع (.26/124)تفديخ ابغ عاشػر 
 نبمَػ: معصػؼ عمى: )نعمَع(. : ىشا بسعشى نعمع.السخاد: حتى نعمع أخباركع. نبمػ

 
وا عغ سبيِل  32سػرة دمحم  47 هللِا وشاقُّػا الخسػَؿ ِمْغ بعِج ما تبيَّغ " إفَّ الحيَغ كفُخوا وَصجُّ

وا هللاَ    شيًئا وَسُيْحِبُط أعساَليع "ليُع الُيَجى لْغ َيُزخُّ
ي اآلية : سبقت فالفػا. مغ بعج ما تبيغ ليع اليجػ: خػاصّجكا: أؼ مشعػا )غيخىع(. شاقّ  

لع يقل: )بعَج ما يا. : يبصل ثػابحبط أعساليعكف أنفديع. يُ بل سيزخّ  :كا هللا شيًئا. لغ يزخّ 25
بل سيحبط )لع يقل:  : لعميع السختجكف.الخسػؿ مغ بعج ما تبيغ ليع اليجػػا (. شاقّ تبيغ

 .(أعساليع
 

 خسػَؿ وال ُتْبِصُمػا أعساَلكع "" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا أشيُعػا هللَا وأشيُعػا ال 33سػرة دمحم  47
(. كال تبصمػا أعسالكع: أؼ ثػاب 32عسخاف في مػضع آخخ: "أشيعػا هللا كالخسػؿ" )آؿ  

 (، أؼ ال تكػنػا سبًبا في إحباشيا.ا أعسالكع )انطخ اآلية الدابقة: ال تحبصػ أعسالكع. أك
 

وا عغ سبيِل هللِا ثع ماُتػا وىع كفَّار فمغ َيغِفَخ هللُا ليع  34سػرة دمحم 47 " إفَّ الحيَغ كفُخوا وصجُّ
" 

. 34ك  32ك  1: اآلية هللا: كردت في الدػرة ثبلث مخاتكا عغ سبيل الحيغ كفخكا كصجّ  
 (.فمغ يغفخ ليع هللا: )ة إلى اإليساف قبل السػت. لع يقليفيع مغ اآلية دعػة الكفار لمسبادر 
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ْمِع وأنتع األْعَمْػَف وهللاُ  35سػرة دمحم  47 معكع ولغ َيِتَخُكع أعساَلكع  " فبل َتِيُشػا وَتْجُعػا إلى الدَّ

" 
ْمع(. كفي قخاءةمع السذخكيغأؼ كال تجعػ. الدمع: السيادنة كالرمح ) كتجعػ:  ، بكدخ : الدِّ

الديغ، لغة أخخػ. األعمػف: جسع األعمى. وهللا معكع: بالشرخ. كأنتع األعمػف: جسمة حالية. 
: نقرتو. ىل يفيع مغ اآلية عجـ جػاز الدمع مع األعجاء، يتخكع أعسالكع: يشقركع ثػابيا. َكَتْخُتو

قج يختمف  ؟عػة إلى الدمع ضعف كىػافف السدمسيغ ىع األعمػف كىع السشرػركف، كالجأل
 الجػاب حدب السخحمة.

 
أجػَركع وال َيدأْلكع " إنَّسا الحياُة الجنيا لِعٌب وليٌػ وِإْف ُتؤِمُشػا وَتتَُّقػا ُيْؤِتكع  36سػرة دمحم  47

 أمػاَلكع "
سخعة الدكاؿ. كربسا تكػف الحياة الجنيا ببل : أؼ كمعب األكالد كليػىع في لعب كليػ 

إذا أردت ي سخعة الدكاؿ فقط. كليذ ف ،عبادة هللا أشبو ما تكػف بالمعب كالميػ في كل شيء
ال يفيع مغ اآلية أف الحياة الجنيا الػقػؼ عمى السعشى فزع أمامظ قائسة األلعاب في العالع. 

أف الحياة الجنيا إما أف يسزييا اإلنداف في  يجب أف يسزييا الشاس بالمعب كالميػ. يفيع مشيا
 المعب كالميػ أك أف يسزييا في اإليساف كالعسل كالعبادة كالعسل الرالح.

 
 ممحق باآلية:

 الحياة الجنيا ما لع تكغ فييا جادا في سعيظ لآلخخة فأنت مغ البلعبيغ 
 قاؿ تعالى:

، كسػرة السعارج 83( سػرة الدخخؼ ُيػعجكفَ  فحْرُىْع َيخػُضػا كَيمعُبػا حتى ُيبلقػا يػَميُع الحؼ)
42. 

 ىحا تيجيج.
 كليذ دعػة لميػ كالمعب في الجنيا. 
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 بل ىي عمى العكذ دعػة لعبادة هللا، كتخؾ ما عجاىا.
 الجنيا يسكغ أف تكػف لعبة، اآلخخة ال يسكغ!

، أك مغ ال يدتعّج في الجنيا لآلخخة فيػ غيخ جاّد في الحياة الجنيا، حتى لػ كاف مغ  كبار القـػ
 مغ كبار رجاؿ األمػاؿ كاألعساؿ، أك مغ كبار السفكخيغ أك السبتكخيغ!

 مغ ال يدتعّج في الجنيا لآلخخة فيػ غيخ جاّد في الحياة الجنيا،
 بل ىػ كسغ ُخمق في الجنيا ليمعب فييا! 

 كأنو لع ُيخمق لعبادة هللا فييا.
 األلعاب السحمػمة.كىحا المعب ليذ مغ األلعاب السحسػدة، بل ىػ مغ 

اآلخخة جّج، يجب حسميا في الجنيا عمى محسل الجّج، فبل مجاؿ لبلستخفاؼ بالجيغ  كاالستيداء 
 بو، أك بالقخآف، أك بالربلة، أك باليـػ اآلخخ، كما إلى ذلظ. 

ليذ ىشاؾ مػقف حيادؼ مغ الجيغ، فإما أف تكػف مع الجيغ، أك تكػف ضج الجيغ، إما الحق 
 إما الجشة كإما الجحيع. كإما الباشل، 

*** 
 آيات أخخػ:

 .32)كما الحياة الجنيا إال لعب كليػ( األنعاـ 
 .64)كما ىحه الحياة الجنيا إال ليػ كلعب( العشكبػت 

 .20)اعمسػا أنسا الحياة الجنيا لعب كليػ كزيشة كتفاخخ بيشكع كتكاثخ في األمػاؿ كاألكالد( الحجيج 
 .65 )إنسا كشا نخػض كنمعب( التػبة

 .2)ما يأتييع مغ ذكخ مغ ربيع محجث إال استسعػه كىع يمعبػف( األنبياء 
*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441شعباف  06

 ـ2020آذار  30
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)كىحا ما يفيع مغ قػلو: "ؼيحفكع" في  ّل أمػالكعة. كال يدألكع أمػالكع : ك: أؼ كامميؤتكع أجػركع

 (، إنسا يدألكع ما ال يجحف بكع. اآلية التالية
 

 ُكع َتبخمػا وُيخِخْج أضغاَنكع "" إْف َيدأْلُكسػىا َؼُيْحفِ  37سػرة دمحم  47
ة، إما : إْف تجتيْج تشجْح. األفعاؿ األربعة في اآلية كميا مجدكمإْف: تجـد فعميغ، كقػلظ 

حفكع: : يدألكع أمػالكع. يُ بالذخط )الفعبلف األكالف( أك بجػابو )الفعبلف األخيخاف(. يدألكسػىا
حاح : اإللجعمتيا حاؼية. اإلحفاء في الدؤاؿ: عميكع كيبالغ. أصمو مغ: أحفيت الجابة محّ يُ 

تذجيج في : ُمبالٌغ في بخِّه، معشيّّ بالدؤاؿ عشو. كالسقرػد ىشا عجـ الكالسبالغة. فبلف حفيّّ بفبلف
. يدألكسػىا: فعل الالتكاليف السالية. كقيل: ُيجيجكع.  ذخط إف يدألكسػىا: إف: حخؼ شخط جاـز

لعل التقجيخ: إف  حفكع: معصػؼ عمى: )يدألكع(.مجدكـ. ؼيحفكع: الفاء حخؼ عصف. يُ 
حفكع إف يدألكسػىا كيُ حؽًيا تبخمػا. لع يقل: يدألكسػىا مُ  :يدألكسػىا سؤاؿ إحفاء تبخمػا. أك: إف

 ىل الفاء حالية؟ حفكع( جسمة حالية.لكانت جسمة: )كيُ 
: أؼ خخج البخُل أضغاَنكع. قاؿ الزحاؾ: كيأضغاَنكع، أككيخخج أضغانكع: أؼ كيخخج هللُا 

أـ حدب الحيغ في قمػبيع مخض أف لغ : "29إذا سئمتع أمػالكع. في اآلية  كيخخج غر قمػبكع
". فاألضغاف كردت مختيغ في القخآف، في سػرة كاحجة، ىي ىحه الدػرة، غانيعيخخج هللا أض

  األكلى في السشافقيغ، كاألخخػ في السؤمشيغ.
 

 ممحق باآلية:
 إف يدألكسػىا ؼُيحفكع تبخمػا: ىل الفاء حالية؟

 37سػرة دمحم 

 لػ قاؿ: )إف يدألكسػىا تبخمػا( لع يكغ لجيشا مذكمة.
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 (. السعشى مختمف.إف يدألكسػىا ؼُيحفكع تبخمػاقاؿ: )

 يبجك لي أف التقجيخ:

 إف يدألكسػىا سؤاَؿ إحفاٍء تبخمػا. 

 مفعػؿ مصمق.

*** 

 أك التقجيخ:

 إف يدألكسػىا ُمحؽًيا تبخمػا.

 ُمحؽًيا: حاؿ.

 الػاك تأتي حالية.

 ىل الفاء تأتي حالية؟

 كأنيا ىشا كحلظ!

 الفاء أخت الػاك!

*** 

 أىل اإلعخاب أعخبػا الفاء عاشفة كمزػا!

 أىل التفديخ لع يأتػا عمى ذكخ ىحه السدألة!

 كدار قائبًل ببل ججكػ: لكغ يبجك أف الخازؼ ربسا ُسئل مثل ىحا الدؤاؿ في عرخه، فمفّ 
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ا لذح األنفذ، كذلظ ألف لئلشارة إلى أف اإلحفاء يتبع الدؤاؿ بيانً  (َؼُيْحِفُكعْ ) :الفاء في قػلو"
 ،كبالفاء ال يكػف إال لمستعاقبيغ أك متعمقيغ أحجىسا باآلخخ ،العصف بالػاك قج يكػف لمسثميغ

 "!األف اإلنداف بسجخد الدؤاؿ ال يعصي شيئً  ،فكأنو تعالى بّيغ أف اإلحفاء يقع عقيب الدؤاؿ

*** 

 في القخآف كشػز!

 جعمػا نحػىع حاكًسا عمى القخآف!

 كلع يجعمػا القخآف حاكًسا عمى الشحػ!

 لساذا ال تشيمػا الشحػ مغ القخآف؟!

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441شعباف  13

 ـ2020نيداف  06

 
" ىا أنُتع ىؤالِء ُتْجَعػَف ِلُتشِفُقػا في سبيِل هللِا فسشكع َمغ يبخُل وَمغ يبخْل  38سػرة دمحم  47

غيَخكع ثع ال يكػُنػا فإنَّسا يبخُل عغ نفدِو وهللُا الغشيُّ وأنتُع الفقخاُء وإْف َتَتَػلَّػا َيدتبِجْؿ قػًما 
 أمثاَلكع "
كالفعل بعجىا يكػف مخفػًعا. يبخل: : بسعشى الحؼ، َمْغ يبخُل كَمْغ يبخْل: "َمغ" األكلى 

 : مجدكمة بيغ مخفػعتيغ.   كردت ثبلث مخات في اآلية



1969 

 

" مغ يجتيْج يشجْح. كليحا جاء فعل: "يبخل :ظ: جازمة تجـد فعميغ، كقػل"َمغ" الثانية 
 :قخاءة. يبخل عغ نفدو ؼيولعل (، ك 3/195السقتزب ًما. كيجػز رفعو عمى معشى الحؼ )مجدك 

فدو مغ يبخل عمى نفدو، إذ يتسكغ عجكه مغ التدمط عميو ؼيعػد بخمو بالزخر عميو، أك يحـخ ن
ػًما غيخكع ثع ال يكػنػا : إليو. كإف تتػلػا يدتبجؿ قكأنتع الفقخاء: عشكع. ثػاب اإلنفاؽ. هللا الغشي

يل هللا. كقج : أؼ في البخل كاإلحجاـ عغ اإلنفاؽ في سبأمثالكع: تيجيج. يدتبجؿ: بكع. أمثالكع
كإف تتػلػا" شخًرا معيًشا أك فئة محجدة مغ األثخياء دعيت إلى اإلنفاؽ فمع " :يكػف السخاد بقػلو

تدتجب. كعشجئح فإف القـػ يخاد بيع شخز آخخ أك جساعة أخخػ. كقج يتزسغ ىحا إفقار قـػ 
، أؼ إفقار مغ بخمػا، كإثخاء آخخيغ ال يبخمػف كال يكػنػف أمثاؿ ؤالء البخبلء. كقج ى كإثخاء قـػ

يدتبجؿ قػًما غيخكع مغ األثخياء الحيغ ال تبجؿ العجع بالعخب. فرار التقجيخ: ): يديكػف السعشى
 (.ػنػف أمثالكع في البخليك

 ممحق باآلية:
 كمغ يبخل فإنسا يبخل عغ نفدو: ىل )عغ( بسعشى )عمى(؟

 .38سػرة دمحم 

 مشاقذة أقػاؿ السفدخيغ.

 ذكخ السفدخكف معشييغ:

 األكؿ: )عغ( بسعشى: )عمى(.

 الثاني: عغ بخل نفدو.

*** 

لػ كاف معمػًما عشج العخب أّف: )بخل عغ نفدو( بسعشى: )بخل عمى نفدو(، لسا كانت ىشاؾ 
 حاجة إلى أؼ تفديخ آخخ.



1971 

 

ىشاؾ احتساؿ أف السفدخيغ لع يأخحكا ىحا عغ العخب، بل أخحكه مغ القخآف نفدو، كندبػه إلى 
 يحكخكا أّؼ نز مغ شعخ كال نثخ!العخب! إذ لع 

 ثع أال تخػ أنيع قج تكمفػا البحث عغ كمسة أخخػ )أمدظ( ليرححػا رأييع؟ 

*** 

كمغ قاؿ بالسعشى الثاني: كمغ يبخل فإنسا يبخل عغ بخل نفدو، كأنو لع يقل شيًئا! كأنو قاؿ: 
 كمغ يبخل فإنو يبخل!

*** 

ت عشو( ىسا بسعشى كاحج، فيحا غيخ أما ما قالو أبػ حياف مغ أف )صميت عميو( ك)صمي
 صحيح.

 وهللا أعمع.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ

 الصبخؼ:

ا لع تبخل كمغ يبخل بالشفقة في سبيل هللا، فإنسا يبخل عغ بخل نفدو، ألف نفدو لػ كانت جػادً 
 .بالشفقة في سبيل هللا، كلكغ كانت تجػد بيا

*** 

 ابغ عصية:



1971 

 

  :يحتسل معشييغ (عغ نفدو)قػلو: 

  .أحجىسا: فإنسا يبخل عغ شح نفدو

 .، ألنظ تقػؿ: بخمت عميظ كبخمت عشظ، بسعشى: أمدكت عشظ(عمى) :كاآلخخ أف يكػف بسشدلة

*** 

 الدمخذخؼ:

 .بخمت عميو كعشو، ككحلظ ضششت عميو كعشو :يقاؿ

*** 

 الخازؼ:

 و.فإف مغ يبخل بأجخة الصبيب كثسغ الجكاء كىػ مخيس فبل يبخل إال عمى نفد

*** 

 لقخشبي:ا

 .يسشعيا األجخ كالثػاب :أؼ ،أؼ عمى نفدو :َيْبَخُل َعغ نَّْفِدِو  

*** 

 أبػ حياف:

 . (عغػ: )كب (عمىػ: )يتعجػ ب :بخل



1972 

 

شا معشى اإلمداؾ، ضسّ  (عغػ: )يا بككأنيسا إذا عجّ  ،يقاؿ: بخمت عميو كعشو، كصميت عميو كعشو
 .كأنو قيل: أمدكت عشو بالبخل

*** 

 األلػسي:

ألف البخل ؼيو معشى السشع كمعشى التزييق عمى مغ مشع عشو  ،بخمت عميو كبخمت عشويقاؿ: 
كضاىخ أف مغ مشع  .لمثاني (عمىػ: )لؤلكؿ كب (عغػ: )ػ بفشاسب أف يعجّ  ،السعخكؼ كاإلضخار

  .فبل فخؽ بيغ المفطيغ في الحاصل ،السعخكؼ عغ نفدو فإضخاره عمييا

ألنيا مكاف  ،يرجر البخل عغ نفدو :نفدو عمى معشى يبخل عغ :كقاؿ الصيبػي: يسكغ أف يقاؿ
 .كىػ كسا تخػ  ،9  الحذخ  (َكَمغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدو ): كقػلو تعالى ،البخل كمشبعو

*** 

 ابغ عاشػر:

لسا ؼيو مغ معشى  (عمى) :كيتعجػ بػػ .لسا ؼيو مغ معشى اإلمداؾ(، عغ) :فعل بخل يتعجػ بػػ
  (.عغ)ؼ ىشا بحخؼ التزييق عمى السبخػؿ عميو. كقج عجّ 

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441شعباف  14

 ـ2020نيداف  07



1973 

 

*** 
 

 / سػرة الفتح 48
 " إنَّا فتْحشا لَظ فتًحا ُمبيًشا " 1سػرة الفتح  48

الرمح فقج كقع، : فتح مكة، أك صمح الحجيبية، قػالف. فإف كاف لظ: يا دمحم. الفتح السبيغ 
 كإف كاف فتح مكة فيػ كعج كبذارة لمسدتقبل، أتى بو بمفع الساضي لتحقق كقػعو في السدتقبل.

 فتًحا: مفعػؿ مصمق. مبيًشا: صفة. في ىحه الحالة عخفشا كضيفة التأكيج بالسفعػؿ السصمق.
 

َخ  2سػرة الفتح  48 ـ ِمْغ ذنِبظ وما تأخَّ وُيِتعَّ ِنعسَتُو عميَظ وَييجَيَظ " ليغفَخ لَظ هللُا ما تقجَّ
 ِصخاًشا مدتؿيًسا "

: مفعػؿ بو ا: كليتع. صخاشً : الحنػب القجيسة كاألخيخة. كيتعما تقجـ مغ ذنبظ كما تأخخ 
أك مشرػب بشدع الخافس، كالتقجيخ: ييجيظ إلى  " بتزسيغ معشى اإلعصاء،ييجؼ" :ثاف لػ

 (. ليغفخ هللا لظ: )صخاط مدتؿيع. لع يقل
 

 وَيشُرَخَؾ هللُا نرًخا عديًدا ""  3سػرة الفتح  48
مفعػؿ مصمق. عديدا: صفة.  نرخا: (.عديًدا: قػًيا، نادًرا. لع يقل: )كيشرخؾ نرًخا عديًدا 

 .1راجع اآلية  فشا كضيفة التأكيج بالسفعػؿ السصمق.عخ في ىحه الحالة 
 

السؤمشيَغ ليددادوا إيساًنا مع إيساِنيع " ىػ الحي أندَؿ الدكيشَة في قمػِب  4سػرة الفتح  48
 وهلِل جشػُد الدسػاِت واألرِض وكاَف هللُا عميًسا حكيًسا "

 
لع يقل: )إيساًنا عمى أثشاء القتاؿ، أك الرمح.  :الدكيشة: الصسأنيشة. في قمػب السؤمشيغ 

 إيسانيع(.



1974 

 

الدسػات  (.إيسانيع)إيساًنا عمى : كجغ كريح كغخؽ كغيخ ذلظ. لع يقل : مغ مبلئكةالجشػد
تحييل لسا قبمو مغ الفتح كالشرخ عميًسا حكيًسا: قاؿ ابغ عاشػر: " بالجسع، كاألرض بالسفخد.

كعميع بسا تصسئغ بو  ػكإنداؿ الدكيشة في قمػب السؤمشيغ. كالسعشى أنو عميع بأسباب الفتح كالشرخ
يا السشاسبة كأكقاتيا كأنو حكيع يزع مقتزيات عمسو في مػاضع ،يغ بعج البمبمةشقمػب السؤم

 ."السبلئسة
 لع يقل: )إّف هللا عميع حكيع(. لع يقل: )إّف هللا كاف عميًسا حكيًسا(.

 ممحق باآلية:
 ككاف هللا عميًسا حكيًسا: مآخح عمى السفدخيغ

 4سػرة الفتح 

 مثل ىحه الرفات أكاخخ اآليات 

 بعس السفدخيغ ال يفدخىا!

السخء فييا عغ معشاىا في الدياؽ كمشاسبتيا لو، ال  كبعزيع يفدخىا بعبارات عامة، يتداءؿ
 سيسا إذا كاف ليا أكثخ مغ معشى كاحج.

 القخشبي:

 .ؼيسا يخيجه (:احكيسً ) .بأحػاؿ خمقو: اعميسً 

 األلػسي:

 .في تقجيخه كتجبيخه عد كجل (:احكيسً ) .ا في العمع بجسيع األمػرمبالغً  :اعميسً 

*** 

 إال ابغ عاشػر. قاؿ:لع يبيغ مشاسبة ىاتيغ الرفتيغ 



1975 

 

كإنداؿ الدكيشة في قمػب السؤمشيغ. كالسعشى أنو عميع بأسباب  ،تحييل لسا قبمو مغ الفتح كالشرخ"
كأنو حكيع يزع مقتزيات  ،يغ بعج البمبمةشكعميع بسا تصسئغ بو قمػب السؤم ،الفتح كالشرخ

 ."عمسو في مػاضعيا السشاسبة كأكقاتيا السبلئسة

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441اف شعب 13

 ـ2020نيداف  06

" ِلُيْجِخَل السؤمشيَغ والسؤمشاِت جشاٍت َتجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ فييا  5سػرة الفتح 48
 ذلَظ عشَج هللِا فػًزا عطيًسا " ويكفَِّخ عشيع سيئاِتيع وكافَ 

 جخؼ تحتيات(. لع يقل: )271في مػضع آخخ: "كُيَكفُِّخ عشكع ِمغ سيئاتكع" )البقخة  
 عشج هللا: لعل التقجيخ: ككاف ذلظ ليع عشج هللا. (.األنيار

 
َب السشافقيَغ والسشافقاِت والسذخكيَغ والسذخكاِت الطانِّيَغ باهلِل ضغَّ  6سػرة الفتح  48 " ويعحِّ

ْػِء وَغِزَب هللُا عمييع ولعَشيع وأع ْػِء عمييع دائخُة الدَّ  جَّ ليع جيشََّع وساءْت مريًخا "الدَّ
مع تغميب األكؿ. : صفة لجسع الحكػر كجسع اإلناث، الطانِّيغأؼ: كليعحَب السشافقيغ.  

 : ضشػا أف هللا لغ يشرخ رسػلو كالسؤمشيغ، كأف أحًجا مشيع لغ يخجع إلى السجيشة بعجضغ الدػء
ا بل ضششتع أْف لغ يشقمَب الخسػُؿ كالسؤمشػَف إلى أىمييع أبجً خخكجيع إلى الحجيبية. قاؿ تعالى: "

ػِء ككشتع قػًما بُ  (. ىا قج كججنا السعشى في 12ػًرا" )اآلية كُزيَِّغ ذلظ في قمػبكع كضششتع ضغَّ الدَّ
عبلمة عمى  "، فكأف هللا تعالى جعل ىحا المفعمػضع آخخ بجاللة لفع تكخر، كىػ "ضغ الدػء

قزاء  ػ، بل ىدعاءً ليذ : السعشى السبحػث عشو )كىحا ما يجعى  قّز األثخ(. دائخة الدػء
كر الدػء كيخجع إلييع. عمييع بسا يطشػنو بالسؤمشيغ، قزاءعمييع باليبلؾ. قزاء عمييع بأف يج



1976 

 

ػء )معجع القخاءات  ػ (. قاؿ الشحاس4/441كفي قخاءة: الدُّ ء الذيء بعيشو، : الفخؽ بيشيسا أف الدَّ
ػء الفعل )معاني القخآف لمشحاس   ًخا.كساءت مريًخا: كساءت ليع مري (.2/1207كالدُّ

 
 رِض وكاَف هللُا عديًدا حكيًسا "" وهلِل جشػُد الدسػاِت واأل  7سػرة الفتح  48

"، كفي ىحه "عميًسا حكيًسا 4كمسة قبل األخيخة، ففي اآلية ، مع تغييخ ال4كخر آخخ اآلية  
ذكخ صفة العدة مغ حيث تقجـ االنتقاـ مغ الكفار، قاؿ ابغ عصية: ". اآلية: "عديًدا حكيًسا

 .بسغيبات حكسة العمع مغ حيث كعجالتي قبل قخف بالكفي 
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.

 
ًخا ونحيًخا "" إنا أرس 8سػرة الفتح  48  مشاؾ شاىًجا ومبذِّ

 :أرسمشاؾ: جعمشاؾ نبًيا رسػاًل. شاىًجا: عمى أمتظ. مبذًخا: لمسؤمشيغ بالجشة. نحيًخا 
 (.: )كبذيًخالمكافخيغ بالشار. لع يقل

 
ُروُه وُتَػقُِّخوُه وُتَدبُِّحػُه ُبْكَخًة وأصيبًل " 9سػرة الفتح  48  " لُتؤمشػا باهلِل ورسػِلِو وُتَعدِّ

حػه: ركه: تعطسػه. تػقخكه: تحتخمػه. تدبّ سمشاؾ لتؤمغ أنت كمغ معظ. تعدّ : أؼ أر لتؤمشػا 
قػالف: قػؿ بأنيسا  في الفعميغ الدابقيغ ففيياالجبللة هللا. أما الياء  اسعالياء عائجة عمى 

: صباًحا تعػداف عمى الخسػؿ. بكخة كأصيبلً الجبللة أيًزا، كقػؿ بأنيسا  اسعتعػداف عمى 
 كمداًء. 

    
" إفَّ الحيَغ يبايعػنَظ إنَّسا ُيبايعػَف هللَا يُج هللِا فػَؽ أيجْييع فَسْغ َنَكَث فإنَّسا  10سػرة الفتح  48

 بسا عاىَج عميُو هللَا فديؤتيِو أجًخا عطيًسا "َيْشُكُث عمى نفِدِو وَمْغ أوَفى 
ت بيعة : بيعة الخضػاف في الحجيبية، إذ بايعو الرحابة عمى السػت. كسسييبايعػنظ 

(. 18السؤمشيغ إذ يبايعػنظ تحت الذجخة" )اآلية لقج رضي هللا عغ الخضػاف لقػلو تعالى فييا: "
ت كلمسؤمشيغ. كالبيعة ىشا بيعة سياسية كليد: تذخيف لمخسػؿ يبايعػف هللا يج هللا فػؽ أيجييع



1977 

 

لعيج. كيتزح استخجاـ ىحا الفعل (، لع يِف بابيعة تجارية، كبيشيسا شبو. نكث: نقس )البيعة
". متى كاف ىحا العيج؟ لعمو العيج )نكث( إذا قخأت الجسمة التالية: "كمغ أكفى بسا عاىج عميو هللا

كإذ أخح ربَُّظ ِمْغ  بشي آدـَ ِمْغ ُضيػِرىع ُذرِّيَتيع : "ه هللا عمى بشي آدـ في عالع الحرّ الحؼ أخح
ا عغ ىحا غافميغ" كأشيجىع عمى أنفديع أَلْدُت بخبكع قالػا بمى شيجنا أف تقػلػا يـػ الؿيامة إنا كش

ة. كفي الجبللة مفخس اسعفز، كبيحا تكػف الـ : بزع الياء قخاءة ح(. عميوُ 172)األعخاؼ 
ا: ثػاًبا. كفي قخاءة: فدشؤتيو، بشػف العطسة. لع يقل: )فديؤتيِو هللُا أجًخا قخاءة أخخػ بكدخىا. أجخً 

 لع يقل: )فدػؼ يؤتيو(. (.عطيًسا
قاؿ األلػسي:   

  .كسا ىػ الذائع ،بكدخ الياء (عميوِ )قخأ الجسيػر 

  .يا حفز ىشاكضسّ 

 قيل: 

  .كضخبو ، لو :كسا في ،فاسترحب ذلظ ،كىي مزسػمة ،أنيا ىاء ىػ كجو الزعّ 

كمخرت  ،بو :نحػ ،ككحا ؼيسا إذا كاف قبميا كدخة ،إليو كؼيو :ككحا في ،رعاية الياء :ككجو الكدخ
  .لثقل االنتقاؿ مغ الكدخ إلى الزعّ  ،بغبلمو

في اآلية التػصل بو إلى تفخيع لفع الجبللة السبلئع لتفخيع أمخ العيج السذعخ بو  غ الزعّ كحدّ 
 لمػفاء بالعيج كإبقائو كعجـ نقزو.  مبلئعٌ  :كاف عمى ما كافا إبقاء ما كأيًز  .الكبلـ

فمع  ،ىشا عغ كجو ىحا الزعّ  -كأنا قخيب عيج بفتح فسي لمتكمع  -مغ األجمة  اكقج سألت كثيخً 
 وهللا تعالى اليادؼ إلى ما ىػ خيخ مشو.  ،بسا َسِسْعَت  ثع ضفختُ  ،أجب بسا يدكغ إليو قمبػي

 



1978 

 

لَظ السخمَّفػَف ِمَغ األعخاِب شغمْتشا أمػاُلشا وأىُمػنا فاستغِفْخ لشا  " سيقػؿُ  11سػرة الفتح  48
َيقػلػَف بألدشِتيع ما ليَذ في قمػِبيع ُقْل فَسغ يسمُظ لكع ِمَغ هللِا شيًئا إْف أراَد بكع َضخِّا أو أراَد 

 اَف هللُا بسا تعسمػَف خبيًخا " بكع نفًعا بل ك
لخخكج في غدكة الحجيبية. األعخاب: قاؿ كتخمفػا عغ ا : الحيغ خمفتسػىع كراءكعالسخمَّفػف  
: (. شغمتشا أمػالشا كأىمػنا2/1208ُجييشة كُمديشة )معاني القخآف لمشحاس : أعخاب السجيشة ك مجاىج

 :(. يقػلػف بألدشتيع2/1208مغ يحفع أمػالشا كيقـػ بأىميشا )معاني القخآف لمشحاس أؼ ليذ لشا 
، فالقػؿ يسكغ أف يكػف بالمداف، كيسكغ أف يكػف مغ قبيل حجيث ىحا مغ باب اإلشباع كالتأكيج

ية تأكيج (. ففي اآل8نفديع لػال يعحبشا هللا بسا نقػؿ" )السجادلة كيقػلػف في أ: "الشفذ. قاؿ تعالى
قػلػف بألدشتيع ما ليذ في قمػبيع: يشافقػف. لع (. ي210عمى أف القػؿ بالمداف )الراحبي ص 

: مغ يدتصيع أف يغيِّخ إرادة هللا في شيء. أك )مغ مغ يسمظ لكع مغ هللا شيًئايقل: )فاغِفْخ لشا(. 
. : قخغ بفتح الزاد كضسيا شيًئا مغ ضخ أك نفع إذا أراده(. َضخِّايسمظ أف يجفع عشكع مغ هللا

هللا بسا تعسمػف خبيًخا. لع يقل: )بل  : ليذ األمخ كسا قمتع بل كافبل كاف هللا بسا تعسمػف خبيًخا
: قج أك أراد بكع نفًعا"كع ضًخا أك نفًعا(. قػلو: "إف أراد بهللا خبيًخا بسا تعسمػف(. لع يقل: ) كاف

 يبجك أنو غخيب، كلكغ قج يكػف السخاد مشو التعسيع.
 

" بل ضششتع أْف لْغ يشقمَب الخسػُؿ والسؤمشػَف إلى أىمييع أبًجا وُزيِّغ ذلَظ  12سػرة الفتح  48
ػِء وكشُتع قػًما ُبػًرا "  في قمػِبكع وضششُتع ضغَّ   الدَّ

. 12كردت العبارة في اآلية : مب: يخجع. زيغ ذلظ في قمػبكع: تسشيتسػه. ضغ الدػءيشق 
 : ذىاب ببل إياب.بػًرا: ىمكى. السعشى: ضشػا أف األمخ

 
 ا َأْعَتْجنا لمكافخيَغ سعيًخا "" وَمْغ لْع ُيؤِمْغ باهلِل ورسػِلو فإنَّ  13سػرة الفتح  48

 كرسػلو فإنا أعتجنا لو سعيًخا(، كلع كمغ لع يؤمغ باهلل) :سعيًخا: ناًرا ىي جيشع. لع يقل 
(. عجؿ عغ السفخد إلى الجسع، كزادىع  كرسػلو فإنا أعتجنا ليع سعيًخاكمغ لع يؤمشػا باهلليقل: )



1979 

 

أعتجنا و فيع كافخكف، كمغ لع يؤمغ باهلل كرسػلعجـ إيساف. كفي اآلية ححؼ تقجيخه: )كفًخا عمى 
 (.ليع سعيًخا

 
ب َمغ يذاُء وكاَف هللُا  14سػرة الفتح 48 " وهلِل ُمْمُظ الدسػاِت واألرِض َيغِفُخ لَسغ يذاُء وُيعحِّ

 غفػًرا رحيًسا "
ة في جسيع القخآف. يغفخ لسغ : بالسفخد، كىكحا كردت مفخد: بالجسع. األرضالدسػات 

"إف هللا غفػر رحيع"  :الكافخيغ. في مػضع آخخيذاء: يغفخ لمسؤمشيغ. يعحب مغ يذاء: يعحب 
 (. 23(. في مػضع آخخ: "إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا" )الشداء 182)البقخة 

 
" سيقػُؿ الُسَخمَُّفػَف إذا انصمقُتع إلى مغانَع لتأخُحوىا َذُرونا نتَِّبْعكع ُيخيجوَف  15سػرة الفتح  48

ُلػا كبلـَ هللِا ُقْل لْغ تتَّبعػنا كحلُكع قاَؿ هللُا ِمْغ َقْبُل فديقػلػَف بل َتحدجوَنشا بل  كاُنػا ال أْف ُيبجِّ
 َيفقيػَف إال قميبًل "

يغ تخمفػا عغ الخخكج مع رسػؿ هللا في غدكة الحجيبية، كقج مخَّ ذكخىع في : الحالُسَخمَّفػف  
: دعػنا، اتخكػنا. يخيجكف أف سغاـر كيحزخكف في السغانع. ذركنا. ىؤالء يغيبػف في ال11اآلية 

:  يذارؾ في السغانع. بل تحدجكنشايبجلػا كبلـ هللا : كأف السعشى أف مغ ال يذارؾ في القتاؿ ال
. بل كانػا ال يفقيػف ـ هللا بل ىػ حدج مشكع، ال تخيجكف لشا مذاركتكع في الغشائعىحا ليذ كبل

 ( إال قميبًل. كسا قالػا بل كانػا ال يفقيػف )ال يفيسػف  : أؼ ليذ األمخإال قميبلً 
 

" ُقْل لمُسَخمَّفيَغ ِمغ األعخاِب سُتْجَعػَف إلى قػـٍ أولي بأٍس شجيٍج تقاتمػنيع  16سػرة الفتح  48
ْبكع عحاًبا أليًسا ُيْدِمُسػَف فإْف ُتصيعػا يؤِتكع هللُا أجًخا حدًشا وإف تتػلَّػا كسا تػلَّيتع ِمْغ  أو قبُل يعحِّ
 " 
 ".بفػف مغ األعخاالسخمّ : "11في اآلية  -
 ".فػف : "السخمّ 15في اآلية  -



1981 

 

بأس: فػف مغ األعخاب. فيغ مغ األعخاب". كالسقرػد في الكل: السخمّ : "لمسخمّ 16في اآلية  -
، بشقػة قتالية. قـػ أكلي بأس شجيج: اختمف السفدخكف فييع ػ : ىػازف، فارس، فارس كالخـك

: إما (. تقاتمػنيع أك يدمسػف 2/1208معاني القخآف لمشحاس حشيفة الحيغ قػتمػا في الخدة )
السختجكف. ال تؤخح مشيع الجدية )معاني القخآف لمشحاس القتاؿ كإما اإلسبلـ، كىؤالء ىع 

: تعخضػا عغ القتاؿ لجنيا كالثػاب في اآلخخة. تتػلػا: الغشيسة في ا(. أجًخا حدًشا2/1208
كتيخبػا مشو. كيبجك أف ىحا اختبار لمسخمفيغ السشافقيغ، اختبار تعجيد أك اختبار تجريب 

 كتعميع. 
  ممحق باآلية:

 
 تقاتمػنيع أك يدمسػف 

 السفدخيغ: عشج اآلية معشى  
 اإلسبلـ. ديغ في يجخمػا كي قاتمػىع

  
 مقتخح: معشى

 أمخَ  كِكمػا إسبلميع، اقبمػا تؿّيًة، أسمستع ليع: تقػلػا كال تقتمػىع كال قتاليع عغ فكّفػا أسمسػا إذا
 أعمع. وهللا هللا، إلى إيسانيع

 ُمؤمًشا لدتَ  الدَمعَ  إليكعُ  ألَقى ِلَسغ تقػلػا كال فتبّيشػا هللاِ  سبيلِ  في ضخبتع إذا آمشػا الحيغَ  أّييا يا)
 .94 الشداء (كثيخةٌ  مغانعُ  هللاِ  فعشجَ  الجنيا الحياةِ  َعَخَض  تبتغػفَ 

  
 كسمع: عميو هللا صمى هللا رسػؿ قاؿ

 الربلة، كيؿيسػا هللا، رسػؿ محسًجا كأف هللا، إال إلو ال أف يذيجكا حتى الشاس أقاتل أف أِمختُ 
 عمى كحدابيع اإلسبلـ، بحق إال كأمػاليع، دماءىع مشي عرسػا ذلظ فعمػا فإذا الدكاة. كيؤتػا

 عميو(. )متفق تعالى هللا
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 كال أقتميع، كال أقاتميع فبل أسمسػا إذا السعشى بل ُيدمسػا، لكي الشاس أقاتل أف الحجيث معشى ليذ

 هللا. إلى سخائخىع كأتخؾ ضاىخىع آخح بالتؿّية، أتيسيع
 

 عشيسا هللا رضي الػليج بغ كخالج زيج بغ ةأسام عمى كسمع عميو هللا صمى هللا رسػؿ أنكخ كقج
 بيا! مؤمغ غيخ قتمو مغ خػًفا قاليا أنو بادعاء هللا، إال إلو ال قاؿ: مذخؾ قتل
 الجيغ: في إكخاه  ال

 وهللا اختياره، في حًخا كاف إذا إال مكمًفا السخء يكػف  كال بحخية، السخء يختاره اختيارؼ، أمخ فالجيغ
 ثع كمغ الجيغ، عغ بعًزا بعزيع الشاس يحاسب أف ُيعقل كال تياره،اخ عغ يحاسبو الؿيامة يـػ

 إلى يؤدؼ الجيغ في الجخػؿ عمى فاإلكخاه  معيغ! ديغ عمى لئلكخاه  الجنيا في بعًزا بعزيع يقتل
 ال مشاسب غيخ فاإلكخاه  الجيغ. في الجخػؿ عغ الشاس يثبط البخؼء السختج كقتل السشافقيغ، تكثيخ

 )قتل القتل شخيق مغ الجيغ، مغ الخخكج مغ السشع في كال القتاؿ، شخيق مغ الجيغ، في لمجخػؿ
 مشع يقتزي باإلكخاه  كالجخػؿ كالقتل، القتاؿ خذية مشافقيغ كسيبقػف  مشافقيغ فديجخمػف  السختج(،
 أعمع. وهللا بالخضا، الخخكج يقتزي قج بالخضا الجخػؿ فإف العكذ كعمى باإلكخاه، الخخكج

 
 في أحخاًرا الكتاب أىل يكػف  بحيث كالسذخكيغ، الكتاب أىل بيغ التسييد أستذكل أني كسا

 كاف كإف باهلل، مذخكػف  اإلسبلـ بشطخ الفخيقيغ أف مع مثميع، السذخكػف  يكػف  كال ديشيع، اختيار
 مغ أفزل لكاف الكتاب، كأىل الجدية، السذخكػف  دفع فمػ األمػر. بعس في بيشيسا فخؽ  ثسة

 أعمع. وهللا اإلسبلـ، عمى إكخاىيع
 

 :القخشبي قاؿ
 ،مالظ محىب ككحلظ مكّحب. أك جاحج أك نار أك كثغ عابج كل مغ الجدية تؤخح :األكزاعي قاؿ»

 كائًشا قخشًيا، أك تغمبًيا عجسًيا، أك عخبًيا كالجحج، الذخؾ أجشاس جسيع مغ تؤخح الجدية رأػ فإنو
 «.كاف مغ
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 لمجراسة. اقتخاح
***  

   ـ24/5/2014 الدبت
 
 
" ليَذ عمى األعسى َحَخٌج وال عمى األعخِج حخٌج وال عمى السخيِس حخٌج  17سػرة الفتح  48 

ْبُو عحاًبا أليًسا " وَمغ ُيِصِع هللَا ورسػَلُو ُيْجِخْمُو جشَّاٍت َتجخي ِمغ تحِتيا األنياُر وَمغ يت  ػؿَّ يعحِّ
بل في التخمف عغ (. كالسعشى أف ىحه ىي األعحار التي تقالقتاؿفي تخؾ حخج: إثع ) 

( فيحا ليذ 11ع الحخج عغ الستخمفيغ، أما قػليع: "شغمتشا أمػالشا كأىمػنا" )اآلية الجياد كتخف
ي كععَّ في بعحر مقبػؿ. ذكخ األعسى كاألعخج كالسخيس، كيبجك أنو خزَّ في األكؿ كالثان

: مجدكمةفي القتاؿ كغيخه. مَ  :الثالث. كمغ يصع هللا أصميا: يتػلَّى.  غ: تجـد فعميغ. يتػؿَّ
نفديا في اآلية الدابقة. لع يقل:  : الفاصمةغ الجياد كالصاعة. عحاًبا أليًساعخض ع: يُ يتػلى

 (.(. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار)خالجيغ فييا أبًجا(، أك )خالًجا فييا
 

فَعِمَع ما في " لقج رِضَي هللُا عِغ السؤمشيَغ إذ ُيبايعػنَظ تحَت الذجخِة  18سػرة الفتح  48
 عمييع وأثاَبيع فتًحا قخيًبا " قمػِبيع فأندَؿ الدكيشةَ 

يعػنظ عمى أال يفّخكا. قاؿ : يبا(. قاؿ ُجػيبخ10يبايعػنظ: بيعة الخضػاف )راجع اآلية  
(. ما 2/1209َشْمح( )معاني القخآف لمشحاس شجخة ، ككانت الذجخة َسُسخة )1400نػا : كاقتادة

: فتح مكة. لع الػفاء. الدكيشة: الصسأنيشة. فتًحا: ىػ فتح خيبخ. كقيلفي قمػبيع: مغ الرجؽ ك 
 (.: )الحيغ يبايعػنظ(. لع يقل: )الحيغ بايعػؾ(. لع يقل: )إذ بايعػؾيقل
 

 وكاَف هللُا عديًدا حكيًسا " " وَمغانَع كثيخًة يأخحوَنيا 19سػرة الفتح  48
(. فبل يجػز أف تقػؿ: )مغانًسا شػعة مغ الرخؼ،"، كىي مس: معصػفة عمى "فتًحامغانع 

ؼ في المغة العخبية. في مػضع ككثيخ مغ الشاس اليػـ يحتاجػف إلى معخفة السسشػع مغ الرخ 



1983 

 

(. في مػضع آخخ: "إف هللا كاف عديًدا حكيًسا" )الشداء 220آخخ: "إف هللا عديد حكيع" )البقخة 
56.) 
 

َل لكع ىحِه وكفَّ أيجَي الشاِس " وعَجكُع هللُا مغانَع كثيخًة تأخ 20سػرة الفتح  48 حوَنيا فعجَّ
 َغ وَييجَيكع صخاًشا ُمدتؿيًسا "عشكع وِلتكػَف آيًة لمسؤمشي

: ىحه السغانع، مغانع خيبخ، أك مغانع ؿ بو أك مشرػبة بشدع الخافس. ىحه: مفعػ مغانع 
 )لتكػف(.لع يقل:  كع، أك قاتمػكع كفذمػا.: لع يقاتمػ الحجيبية. كفَّ أيجؼ الشاس عشكع صمح

: معصػفة عمى تعميل مححكؼ يثار مغ الكبلـ : الػاك عاشفة، تكػف (كلتكػف )أؼ الدكيشة
( سكغ في تقجيخه تػفيًخا )تػسيًعامحىب م الدابق، ححؼ لتحىب نفذ الدامع أك القارغ كلّ 

اب ذكخ الخاص بعج (، فيػ مغ بلكع ىحه لغايات كحكع كلتكػف آية فعجلسعشى. كالتقجيخ: )لم
: (. آية: عبلمة. لع يقل: )كلتكػف آية لكع(. لع يقل26/179ر )تفديخ ابغ عاشػر السقجّ العاـ 

 كعجىع هللا مغانع كثيخة يأخحكنيا فعجل ليع ىحه ككفّ )كلييجييع صخاًشا مدتؿيًسا(. لع يقل: )
 (.    مسؤمشيغ كييجييع صخاًشا مدتؿيًساأيجؼ الشاس عشيع كلتكػف آية ل

 
هللُا عمى كلِّ شيٍء قجيًخا  خى لع َتْقِجروا عمييا قج أحاَط هللُا بيا وكافَ " وأخ 21سػرة الفتح  48
 " 

: يات إلى ثبلثة أنػاع مغ السغانع: ككعجكع مغانع أخخػ. كبيحا أشارت اآلكأخخػ: أؼ 
مغانع مػعػدة قخيبة الحرػؿ ىي مغانع خيبخ، كمغانع مخجػة كثيخة لع يعيغ كقت حرػليا مشيا 

انع ببلد الفخس كالخـك كالبخبخ لعميا مغ ،كمغانع عطيسة لع يخصخ بباليع نػاليامغانع حشيغ، 
 : فتح مكة.لفتػح التي فتحت لكع. كقاؿ قتادة: ىي ا(. قاؿ سساؾ26/181)تفديخ ابغ عاشػر 

. كقاؿ مجاىج ػ ما يكػف بعج إلى يـػ الؿيامة )معاني القخآف : ىكقاؿ ابغ أبي ليمى: فارس كالخـك
(. أحاط هللا بيا: عمًسا أك قجرة. في مػضع آخخ: "إف هللا عمى كل شيء 2/1209لمشحاس 

 (. 20قجيخ" )البقخة 
 (.  ف هللا قجيًخا عمى كل شيءككا: )إف هللا كاف عمى كل شيء قجيًخا(. لع يقل: )لع يقل



1984 

 

 
 نريًخا " ثع ال يججوَف ولًيا وال" ولػ قاَتمكع الحيَغ كفُخوا لَػلَّػا األدباَر  22سػرة الفتح  48

السعشى أنيع لع يقاتمػىع، كحتى لػ قاتمػىع لشرخىع هللا عمييع، ألف الشرخ قج كتبو هللا  
ثع لع كلييع كىػ ناصخىع. كلػا األدبار: ىخبػا، انيدمػا. كلًيا: ليع. لع يقل: ) لمسؤمشيغ، فيػ

 (.يججكا كلًيا كال نريًخا
 

 تجَج ِلُدشَِّة هللِا تبجيبًل " ِمْغ قبُل ولغْ " ُسشََّة هللِا التي قج خمْت  23سػرة الفتح  48
خ السؤمشيغ كىديسة يا هللا في األمع، كىي نرأؼ ىحه سشة ثابتة قجيسة حجيثة سشّ  

 . : مزْت الكافخيغ. خمْت 
(. لع 77تشا تحػيبًل" )اإلسخاء ة هللا تبجيبًل(. في مػضع آخخ: "كال تجج لدشّ لع يقل: )كال تجج لدشّ 
 (.ة هللابًل لدشّ يقل: )كلغ تجج تبجي

 
َة ِمْغ بعِج أْف  24سػرة الفتح  48 " وىػ الحي كفَّ أيجَييع عشكع وأيجَيكع عشيع ببصِغ مكَّ

 بسا تعسمػَف بريًخا "  أضفَخكع عمييع وكاَف هللاُ 
سقرػد ىشا صمح الحجيبية. بصغ مكة: الالشاس عشكع(.  : )ككّف أيجؼَ 20في اآلية  

الطفخ: الشرخ. لع يقل: )بعَج أف أضفخكع(. في مػضع آخخ: الحجيبية. أضفخكع: نرخكع، مغ 
ػف بريخ" )األنفاؿ مسع(. في مػضع آخخ: "وهللا بسا ت110"إف هللا بسا تعسمػف بريخ" )البقخة 

 (.يقل: )إف هللا كاف بسا تعسمػف بريًخا(. لع يقل: )ككاف هللا بريًخا بسا تعسمػف  (. لع72
 

ـِ واليْجَي معكػًفا أْف َيْبُمَغ " ىُع الحيَغ ك 25سػرة الفتح  48 وكع عِغ السدجِج الحخا فُخوا وَصجُّ
َمِحمَُّو ولػال رجاٌؿ مؤمشػَف ونداٌء مؤمشاٌت لع تعمسػىع أْف تصؤوىع فتريَبكع مشيع َمَعخٌَّة بغيِخ 

 ليًسا "عمٍع لُيْجِخَل هللُا في رحسِتِو َمْغ يذاُء لػ تديَّمػا لَعحَّْبشا الحيَغ كفُخوا مشيع عحاًبا أ
: ىع الحيغ كفخكا ىع الحيغ صجككع غ كفخكا كصجككع عغ السدجج الحخاـ: كأف التقجيخىع الحي

: أداء العسخة عاـ الحجيبية. اليجؼ: مشعػكع مغ الحخاـ. صجككع عغ السدجج الحخاـ عغ السدجج



1985 

 

يبمغ : كصجكا اليجؼ معكػًفا عغ أف جعمػا اليجؼ. كربسا يكػف التقجيخأؼ كصّجكا اليجؼ، أك 
: و، أك كخاىة أف يبمغ محمو. محّمو: مشحخه، مػضع نحخه. معكػًفا: محبػًسا، مسشػًعا. عكفومحم

ُيخذى : أؼ يئة اليجؼ كىي محبػسة. أف تصؤكىعألدمو السكث في السكاف. كفي اآلية ترػيخ لي
 ؤمشاٍت لعكلػال الخذية مغ أف تصؤكا رجااًل مؤمشيغ كنداًء مأف تصؤكىع. لعل التقجيخ: )

لػال كطء رجاؿ ): . أك(جااًل مؤمشيغ كنداٍء مؤمشاتٍ لػال أف تصؤكا ر ): تعمسػىع(. أك التقجيخ
: نفعشي ، أؼ قتميع. أف تصؤكىع: بجؿ مغ "رجاؿ"، بجؿ اشتساؿ. كقػلظ(داء مؤمشاتمؤمشيغ كن

 (. كجػاب "لػال" مححكؼ2/573و، أك أعجبتشي السخأُة حدُشيا )الشكت لمسجاشعي عبُج هللا عمسُ 
ألذف هللا لكع في دخػؿ مكة كلدمصكع عمى السذخكيغ(. كىؤالء السؤمشػف كالسؤمشات : )تقجيخه

مع: بغيخ عمع : مريبة، مذقة، مكخكه، عيب. بغيخ عيسانيع خػًفا عمى أنفديع. معخَّةكتسػا إ
بالسعّخة. كؼيو مذكل: ىل يكتب إثع بغيخ عمع؟ لُيجخل: التقجيخ: إنسا فعل ذلظ لُيجخل. في 

ػ تديمػا لعحبشاىع لتو: في ديشو، في جشتو. تديمػا: تسيدكا. لع يقل: )كلػ تديمػا(. لع يقل: )رحس
 (.عحاًبا أليًسا

 
 :السعخؼ استػحى مغ ىحه اآلية بيتولعل 

 
 خفِِّف الػشأ ما أضغُّ أديَع األرِض إال مغ ىحِه األجدادِ             

 
 " في كبلـ السعّخؼ."الػطءفي كبلـ هللا، ك"تصؤكىع" الحع "السعّخؼ" ك "السعّخة". كالحع 

 
" إذ َجعَل الحيَغ كفُخوا في قمػِبيُع الَحِسيََّة َحِسيََّة الجاىميِة فأندَؿ هللُا  26سػرة الفتح  48

وكاَف هللُا سكيشَتُو عمى رسػِلِو وعمى السؤمشيَغ وألدَميع كمسَة التقػى وكاُنػا أحقَّ بيا وأىَميا 
 بكلِّ شيٍء عميًسا "

  الحيغ كفخكا: فاعل أـ مفعػؿ؟ قػالف. إذ: التقجيخ: كاذكخ إذ. أك: لعحبشاىع إذ جعل.
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(. ىحا التقجيخ ألجل  الحيغ كفخكا في قمػبيع الحسيةجعل هللاالحيغ كفخكا: مفعػؿ بو، التقجيخ: )
جعل هللا الحسية في قمػب الحيغ كفخكا(، أك )جعل ) :السفعػؿ بو. كىشاؾ تقجيخ آخخ عاـبياف 

 هللا في قمػب الحيغ كفخكا الحسية(. 
: القػة الغزبية إذا ثارت لع يقل: )حسيَة الجاىمية(، بل قاؿ: "الحسيَة حسيَة الجاىمية". الحسية

: خة. حسيةككثخت، العربية، األنفة، إذ مشعػا السدمسيغ مغ الػصػؿ إلى الحـخ ألداء العس
ة ليع ال يفارقػنيا )تفديخ ابغ عاشػر جعميا الزم :ياف لمتػكيج. ألدميع كمسة التقػػ عصف ب

(. كمسة التقػػ: ال إلو إال هللا. في مػضع آخخ: "إف هللا كاف بكل شيء عميًسا" 26/195
إف هللا بكل "ل: (. لع يق282(. في مػضع آخخ: "وهللا بكل شيء عميع" )البقخة 32)الشداء 

 (.  (. لع يقل: )ككاف هللا عميًسا بكل شيء75شيء عميع" )األنفاؿ 
 

ـَ إْف شاَء هللُا  27سػرة الفتح  48 " لقج َصَجَؽ هللُا رسػَلُو الخؤيا بالحقِّ َلَتْجُخُمغَّ السدجَج الحخا
خيَغ ال تخافػَف فَعِمَع ما لع تعمُسػا فَجع َل ِمغ دوِف ذلَظ فتًحا آمشيَغ ُمَحمِّقيَغ رؤوَسكع وُمقرِّ

 قخيًبا "
دخل مكة ىػ كأصحابو معتسخيغ. كاف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع رأػ في السشاـ أنو  

 رسػلو في الخؤيا. : صجؽ هللاصجؽ: لع يقل: )صجَّؽ(. الخؤيا: مشرػب بشدع الخافس، التقجيخ
؟ يدسيو السفدخكف كالفقياء استثشاًء، كىػ ػلو هللا: ىحا يقػلو العباد فسا معشى أف يقإف شاء هللا

: سأفعل ذلظ إف تعالى ليتأدب الخمق بحلظ ؼيقػلػالحؿيقة شخط، كالجػاب أنو تأديب مغ هللا في ا
ػ (. كى2/1211ب العباد عمى ما يجب أف يقػلػه )معاني القخآف لمشحاس شاء هللا. أؼ خػش

كاقع عمى : لتجخمغ السدجج الحخاـ آمشيغ إف شاء هللا. فاالستثشاء عمى التقجيع كالتأخيخ، كالسعشى
 : ربسا يكػف كاقًعا عمى االثشيغ مًعا.(. أقػؿ2/574ألمغ، ال عمى الجخػؿ )الشكت لمسجاشعي ا
 
خيغ"، كلع يقل: حالقيغ. التقجيخ: محمقيغ شعخ رؤكسكع. لساذا قاؿ: محّمقيغ، عمى كزف: "مقّر  

خ، ككبلىسا جائد. قج يقاؿ ىشا: ما يقّر : شعخ رؤكسكع. بعزيع يحمق كبعزيع كمقرخيغ
"، ػؿ مكة فتًحا كعسخة. قاؿ: "آمشيغيكػف دخ (؟ السقرػد أفيقاؿ: )محّمقيغ كمقّرخيغ فائجة أف
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" تأكيًجا بالسخادؼ لمجاللة عمى أف األمغ كامل "آمشيغ :: جسمة مؤكجة لػثع قاؿ: "ال تخافػف"
ة. يع كانػا ضج الرمح. فتًحا قخيًبا: صمح الحجيبيمحقق. فعمع ما لع تعمسػا :أؼ فعمع هللا. يبجك أن
 (. كقيل: فتح مكة. لع يقل: )كجعل مغ دكف ذلظ

 
ِغ كمِِّو " ىػ الحي أرسَل رسػَلُو بالُيَجى وديِغ الحقِّ لُيطيَخُه عمى الجي 28سػرة الفتح  48

 وكَفى باهلِل شييًجا "
ألف أصل األدياف كاحج. ديغ  : جسيع األدياف الدابقة. كربسا عبخ بالسفخدالجيغ كمو 

: يسكغ أف عج تحخيفيا كبعج ندخيا. ديغ الحقاألدياف الدابقة لع تعج حًقا ب: معشى ذلظ أف الحق
: قج يقاؿ ىشا بأف يا، أك بسعشى الجيغ الحق. شييًجا: عمى إضياره. كفى باهلل شييًجاتكػف عمى باب

ىحا القػؿ ال يشفع الكافخيغ. الجػاب أنو يشفع مغ سمظ الخصػات الرحيحة. فبل بج مغ اإليساف 
، ثع بالخسػؿ، ثع الترجيق بسا جاء عغ هللا كرسػلو. فالسغيبات مرجرىا الشقل، كليذ باهلل أكالً 
 العقل. 

 
ار ُرَحساُء بيَشيع َتخاىع  29سػرة الفتح  48 " محسٌج رسػُؿ هللِا والحيَغ معُو أشجاُء عمى الكفَّ

ًجا يبتغػَف فزبًل ِمَغ هللِا وِرضػاًنا ِسيساىع في وجػِىيع  ِمغ أثِخ الدجػِد ذلَظ َمثُميع ُركًَّعا ُسجَّ
في التػراِة وَمثُميع في اإلنجيِل كدرٍع أخخَج َشْصَأُه فآزَرُه فاستغمَع فاستػى عمى سػِقِو ُيْعِجُب 

اَر َوَعَج هللُا الحيَغ آمُشػا وعِسمػا الرالح رَّاَع لَيػيَع بيُع الكفَّ  اِت مشيع مغفخًة وأجًخا عطيًسا "الدُّ
ي كل : أشجاء عمى الكفار في الحخب كالقتاؿ، كليذ فَحساُء بيشيعشجاُء عمى الكفار رُ أ 

(. كمغ 8مشَّكع ششآُف قـػ عمى أال تعجلػا" )السائجة كال يجخ حاؿ. قاؿ تعالى في مػضع آخخ: "
  : ثػاًبا.، مغ السؤمشيغ. لع يقل: )ؼيسا بيشيع(. فزبلً : مغ الرحابةمعو

 : سيساىع في كجػىيع مغ أثخ الدجػد
بغ جبيخ: ذلظ أثخ الصيػر )الػضػء( كثخػ )تخاب( األرض. كقاؿ عكخمة: ىػ  قاؿ سعيج -

 : ىػ ما يعمق بالجبية مغ تخاب األرض.أثخ التخاب. كقاؿ ابغ كىب
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: ىحا اًضا مغ سائخ الػجو. كقاؿ الزحاؾ: مػضع الجبية يـػ الؿيامة أشج بيكقاؿ عصية -
 يـػ الؿيامة، تبجك صبلتيع عمى كجػىيع.

 .عخفػف بالربلةعتػا بالربلة، أؼ يُ : نُ كقاؿ قتادة -
  .ييج الػجو كصفختو مغ أثخ الميل: ىػ تكقاؿ شسخ بغ عصية -

 (.2/1211)معاني القخآف لمشحاس 
 ميل كأمارات الديخ. أؼ الحت في كجػىيع عبلمات التيجج بال

 قاؿ ابغ جخيج: ىػ الػقار كالبياء. 
 كقاؿ مجاىج: ىػ الخذػع كالتػاضع. 

ىػ أثخ يكػف بيغ عيشي : أ مجاىًجا عغ قػلو تعالى: "سيساىع في كجػىيع" قاؿ مشرػر: سألت
كىػ أقدى قمًبا مغ الحجارة،  ،: ال، ربسا يكػف بيغ عيشي الخجل مثل ركبة العشدالخجل؟ قاؿ

 كلكشو نػر في كجػىيع مغ الخذػع. 
( في ة العشدا ىػ أكبخ مغ زبيبة: ركبأك ميغ يترشعػف كيتكمفػف صشع زبيبة )كعمى ىحا فإف الح

كقج كاف يحرل ليع ذلظ عغ غيخ قرج بدبب مباشخة الجبية  !جبيشيع ىع مشافقػف مخاؤكف 
لصيغ األرض. كمغ الرعب أف تكػف ىحه الدبيبة مغ أثخ الدجػد، إال إذا حّظ الداجج جبيشو 

 !كالتخاب كالحرى، أك استعسل الكيّ باألرض 
 ذلظ مثميع في التػراة كمثميع في اإلنجيل كدرع:  

الجسمة.  : أؼ ذلظ الحؼ تقجـ مغ صفات ىػ مثميع في التػراة. تستذلظ مثميع في التػراة  -
: األكؿ في التػراة كمثميع في اإلنجيل كدرع: جسمة أخخػ. قاؿ الزحاؾ: ىسا َمثبلف

 كالثاني في اإلنجيل.
ىػ مثميع  : أؼ ذلظ الحؼ تقجـ مغ صفاتالتػراة كمثميع في اإلنجيل كدرع ذلظ مثميع في -

: ىسا َمثل كاحج في التػراة (. قاؿ مجاىج2/576في التػراة كاإلنجيل )الشكت لمسجاشعي 
 كاإلنجيل.

إف الشبي صمى هللا عميو كسمع حيغ بجأ الجعػة إلى اإلسبلـ كاف ضعيًفا، فأجابو الػاحج بعج 
خ جسعو كصحبو، كقػؼ أمخه، كالدرع يبجك بعج البحر ضعيًفا، ثع يقػػ حااًل بعج الػاحج، حتى كث
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بًل فكثخكا، كضعفاء حاؿ، حتى يغمع ساقو كأفخاخو. فالدرع دمحم، كالذطء أصحابو. كانػا قمي
: . أشصأ الدرع: أخخج فخكًعا. شاشئ الشيخ: فخاخ الدرع التي تخخج مغ جػانبوفقػكا. الذطء
ؼ : أ، أؼ قػَّػ الذطء أصمو. فاستغمعزَر الذطُء الدرَع، فآزر الفخُع األصلَ : فآجانبو. فآزره

: عجب الدراعالدرع كالذطء. فاستػػ عمى سػقو: فاستػػ الدرع عمى سػقو. سػؽ: جسع ساؽ. يُ 
: ستخه أك يع بالسدمسيغ الكفاَر. كفخ البحرَ : ليػرَ عجب الدراع. ليػيع بيع الكفاأؼ ىحا الدرع يُ 

ؼ إلى غيخ السؤمغ، ألنو يدتخ الحق كياه بالتخ غصّ  يو. غصّ اب. الكافخ في األصل ىػ الدارع. عجِّ
ا قميبًل : ىع أصحاب الشبي كانػ كاآلية )السثل في اإلنجيل( ال تخمػ مغ صعػبة. قاؿ الزحاؾ

 (. 2/1212آف لمشحاس معاني القخ فكثخكا، كضعفاء فقػكا )
ػا الرالحات مغفخة كعج هللا الحيغ آمشػا كعسملع يقل: )لع يقل: )كعجىع هللا مغفخة كأجًخا عطيًسا(. 

 :كأجًخا عطيًسا(
 " قج تكػف لبياف الجشذ، أؼ الحيغ عسمػا الرالحات ىع أنفديع الحيغ آمشػا."ِمغ -
 " قج تكػف لمتبعيس، أؼ الحيغ عسمػا الرالحات ىع بعس الحيغ آمشػا. "ِمغ -
 

المغة  حخكؼ جسعت كلّ أسصخ، خسدة ي ىحه اآلية األخيخة مغ سػرة الفتح، كتقع في حػال
، 154آؿ عسخاف " إلخ (. كمثميا قػلو تعالى: "ثع أندؿ عميكع مغ بعج الغع أمشة4/156)اإلتقاف 

 أسصخ.  خسدةكتقع أيًزا في حػالي 
أشػؿ آية في أشػؿ سػرة لع تجسع كل حخكؼ المغة. أشػؿ آية: آية السجايشة. أشػؿ سػرة: 

 سػرة البقخة.
*** 
 / سػرة الحجخات 49
مػا بيَغ َيَجِي هللِا ورسػِلِو واتَُّقػا 1سػرة الحجخات 49 هللَا إفَّ هللَا  " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال ُتقجِّ

 سسيٌع عميٌع "
حؼ مفعػلو لمتعسيع، ليحىب ذىغ الدامع إلى كل ما يسكغ مػا ماذا؟ حُ : ال تقجّ مػاال تقجّ  

 تقجيسو مغ قػؿ أك فعل.
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 ألف عالع كتاًبا، أك حجث أك خصب، لع يقجـ رأيو عمى القخآف كالدشة.إذا    - 
 إذا عخضت مدألة في مجمدو صمى هللا عميو كسمع ال يدبقػنو بالجػاب. -
 إذا حزخ الصعاـ ال يبتجئػف باألكل. -
 إذا ذىبػا معو إلى مكاف ال يسذػف أمامو. -
 ال تقزػا أمًخا شخعًيا دكف الخجػع  كرسػلو.  -

 ألقػالكع. عميع: بأحػالكع كأفعالكع كنػاياكع.سسيع: 
 :ا عميًسا". في مػضع آخخإف هللا كاف سسيعً لع يقل: "

 (. 224وهللا سسيع عميع" )البقخة  "  -
 (.227" )البقخة " فإف هللا سسيع عميع  -
 (. 244" )البقخة " كاعمسػا أف هللا سسيع عميع  -
 (.200" )األعخاؼ " إنو سسيع عميع  -
 (. 42" )األنفاؿ " كإف هللا لدسيع عميع  -
 (.  61)األنفاؿ  "" إنو ىػ الدسيع العميع  -
 (. 4األنبياء " )" كىػ الدسيع العميع -
 (.148" )الشداء " ككاف هللا سسيًعا عميًسا -

  
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تخَفُعػا أصػاَتكع فػَؽ صػِت الشبيِّ  وال تجَيُخوا  2سػرة الحجخات 49

 ع ال َتذعخوَف "ُو بالقػِؿ كجيِخ بعِزكع لبعٍس أف َتْحَبَط أعساُلكع وأنتُ ل
: خذية في هللا كرسػلو. أف تحبط أعسالكعىحه اآلية في رسػؿ هللا خاصة، كالتي قبميا  
جيخكا لو بالقػؿ كجيخ بعزكع : يبصل ثػابيا. ال تط أعسالكع، أك لئبل تحبط أعسالكعأف تحب

هللا. قج يقاؿ ما  هللا، يا رسػؿَ  : يا نبيَّ يشادكنو: يا دمحم، فأمخكا بأف يقػلػالبعس: كاف بعزيع 
غ أيغ جاء السفدخكف بيحا الفخؽ بيغ الجسمتيغ؟ كمتاىسا في رفع الرػت كالجيخ؟ كقج يقاؿ م

( كال تتعمق بشػع الشجاء؟ هللا، كاآلية تتعمق بالجيخ )رفع الرػت سػؿَ هللا، يا ر  : يا نبيّ التفديخ
يمكات، كإال لػ : تشبيو إلى مديج مغ الححر مغ ىحه السُ بػاسصة الؿياس. كأنتع ال تذعخكف  سارب
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(. كقج يكػف 26/222ف )تفديخ ابغ عاشػر عمى ضاىخه لرار صاحبو غيخ مكمّ كاف السعشى 
كجو الححر ىشا أف السدمع قج ال يشتبو إلى أف ىحه األمػر ميسة، أك ليا مغ األىسية عشجه ما ليا 

 ألىسية عشج هللا كرسػلو.مغ ا
 

ػف أصػاَتيع عشَج رسػِؿ هللِا أولئَظ الحيَغ امتحَغ هللُا  3سػرة الحجخات 49 " إفَّ الحيَغ َيغزُّ
 تقػى ليع مغفخٌة وأجٌخ عطيٌع "  قمػَبيع لم

يخ الرػت، كجيخ : جيغزػف: يخفزػف. يقاؿ: غس الرػت، كغس البرخ. كيقاؿ
إني دعػتيع قاؿ تعالى: ": رأيتو ِجياًرا. (. يقاؿ153َجْيَخًة" )الشداء البرخ. قاؿ تعالى: "أِرنا هللَا 

: لدخية. امتحغ هللا قمػبيع لمتقػػ: التقجيخ: الربلة الجيخية، كالربلة ا(. كمشو8ِجياًرا" )نػح 
أك: امتحغ تقػػ : كجعميا محبًل لمتقػػ، أك أىبًل لمتقػػ. امتحغ قمػبيع كأخمريا لمتقػػ، أك

 قمػبيع.
 

 أكثُخىع ال يعقمػَف " " إفَّ الحيَغ يشادونَظ ِمغ وراِء الُحُجخاتِ  4سػرة الحجخات 49
"، كلع يعسَّيع ي صمى هللا عميو كسمع. لساذا قاؿ: "أكثخىع: مشازؿ أك غخؼ زكجات الشبالحجخات

جسيًعا؟ ربسا يكػف بعزيع عاقبًل، كلكشو غفل. كربسا يشاديو أحياًنا بعس العقبلء عغ ضخكرة. 
لكل، كإنسا تأتي باألكثخ العخب تحكخ األكثخ كتخيج ا. قاؿ الخازؼ: "قاؿ أكثخىع كالسخاد كميعقج يك 

 ".في الكبلـ اا عغ الكحب كاحتياشً احتخازً 
 .(إف أكثخ الحيغ يشادكنظ مغ كراء الحجخات ال يعقمػف ): لع يقل

 
 خيًخا ليع وهللُا غفػٌر رحيٌع " " ولػ أنَّيع صَبُخوا حتى َتْخُخَج إلييع لكافَ  5سػرة الحجخات 49

 تصبق مع فيحا أليق بسقاـ الشبػة. كنحغ اليػـ نصبق ىحه القاعجة مع العمساء كالخؤساء، فكيف ال
 :األنبياء؟ في مػضع آخخ

 (.23فػًرا رحيًسا" )الشداء " إف هللا كاف غ -
 (.100" ككاف هللا غفػًرا رحيًسا" )الشداء  -
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 (.182" إف هللا غفػر رحيع" )البقخة  -
 (.18" إف هللا لغفػر رحيع" )الشحل  -
 (. 5" إف هللا ىػ الغفػر الخحيع" )الذػرػ  -
 

" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إْف جاَءكع فاسٌق بشبأ فتبيَُّشػا أْف ُتريُبػا قػًما  6سػرة الحجخات 49
 تربُحػا عمى ما فعمُتع نادميَغ "بجيالٍة ف
: خخجت مغ قذخىا. كالفاسق قج لخشبةعغ الصاعة، كأصمو مغ فدقت ا: خارج فاسق 

افخ أك بسعشى العاصي. قاؿ تعالى: "أفسغ كاف مؤمًشا كسغ كاف فاسًقا" )الدججة يكػف بسعشى الك
(. فتبيشػا: في قخاءة أخخػ: 11: "بئذ االسُع الفدػُؽ بعج اإليساف" )اآلية (. كقاؿ تعالى18

: بسشقرة أك ئبل تريبػا. تريبػا قػًمابجكف تثبت، بجكف عمع. أف تريبػا: ل :فتثبتػا. بجيالة
 نادميغ: مغ حيث الػاقع، كمغ حيث اإلثع.رذيمة. 

 
" واعمُسػا أفَّ ؼيكع رسػَؿ هللِا لػ ُيصيعكع في كثيٍخ ِمَغ األمِخ َلَعِشتُّْع ولكغَّ  7سػرة الحجخات 49

ِعرياَف أولئَظ ىُع والفدػَؽ والهللَا حبََّب إليكُع اإليساَف وزيَّشُو في قمػِبكع وكخََّه إليكُع الكفَخ 
 الخاشجوَف " 

: أؼ مغ األمخ لعشتُّع. في كثيخ مغ األمخ: كاعمسػا أف رسػؿ هللا لػ يصيعكع في كثيخ مغ لع يقل
 كىحا يجؿ عمى قرػر عمع البذخ بالشدبة لمػحي.األمػر التي تقتخحػنيا. 

إنسا تكػف مشيع ال مشو؟ نعع ال أف الصاعة " مع "يصيعكع :العشت: السذقة، اليبلؾ. لساذا قاؿ
فأجابو. فالصاعة ىشا : إف هللا يصيع العبج، أك إف العبج أمخ ربو كنياه، كلكغ دعاه يجػز أف يقاؿ

(. ذلظ ألف عميكع شاعتو كليذ عميو 2/578لعميا بسعشى: اإلجابة )الشكت لمسجاشعي 
: الخخكج عغ حج الجيغ. فخؽ بيغ الفدػؽ كالعرياف؟ الفدػؽ شاعتكع. الكفخ كاضح، لكغ ما ال

اب : ارتكيساف مع عجـ االلتداـ، كالعرياف: عجـ االنؿياد. لعل الفدػؽ ىػ اإلالعرياف
بسا قبمو؟ إجابة العمساء غامزة )أنسػذج ص : ما كجو ارتباشو السعاصي. كلكغ هللا حبب إليكع
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قل: )أنتع لسخاشب إلى صيغة الغائب. فمع ي: التفات مغ صيغة اأكلئظ ىع الخاشجكف (. 473
 (.الخاشجكف 

 
  ونعسًة وهللُا عميٌع حكيٌع "" فزبًل ِمَغ هللاِ  8سػرة الحجخات  49

فزل فزبًل، أك مفعػؿ ألجمو عاممو: : تفزبًل: مفعػؿ مصمق نائب عغ السرجر، أؼ 
عميع حكيع: آلية الدابقة أيًزا. " في ا، أك عاممو اسع الفاعل: "الخاشجكف " في اآلية الدابقة"حبب
 بسا يرمحكع، حكيع: في تجبيخه.عميع 

 :في مػضع آخخ
 (.83" حكيع عميع" )األنعاـ  -
 (.28" )التػبة إف هللا عميع حكيع"  -
 (.100" )يػسف و ىػ العميع الحكيع" إن -
 (. 2" )التحخيع كىػ العميع الحكيع"  -
 (.17)الشداء  "" ككاف هللا عميًسا حكيًسا -
 (.  11الشداء كاف عميًسا حكيًسا" )" إف هللا  -
 

" وإْف شائفتاِف ِمَغ السؤمشيَغ اقتتُمػا فأصِمُحػا بيَشيسا فإْف َبَغْت إحجاىسا  9سػرة الحجخات  49
عمى األخخى فقاِتُمػا التي َتبغي حتى َتفيء إلى أمِخ هللِا فإْف فاءْت فأصِمُحػا بيَشيسا بالعجِؿ 

 هللَا ُيِحبُّ الُسْقِدصيَغ " وأقِدصػا إفَّ 
سع كليذ عمى لفع التثشية. لع يقل: )فأصمحػا (. حسل عمى معشى الج)اقتتمتا لع يقل: 

: قاتمػا الصائفة أك الفئة الباغية. بيشيع(: عاد إلى التثشية. بغت: جارت، شغت. فقاتمػا التي تبغي
: بعجـ البغي. لساذا ذكخ ليذ بسدتحق. تفيء: تخجع. أمخ هللا البغي: التعجؼ بالقػة إلى شمب ما

كاعجلػا(، بل قاؿ: كالقدط كمعشاىسا كاحج؟ لع يقل: )فأصمحػا بيشيسا بالقدط(. كلع يقل: ) جؿالع
الفخيقيغ. في الجسمة  : كىحا أمخ عاـ بخبلؼ ما سبق فإنو أمخ خاص بالرمح بيغ"كأقدصػا"
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". ىحه اآلية ندلت في صمحػا بيشيسا"، كفي الثانية قاؿ: "فأصمحػا بيشيسا بالعجؿفأاألكلى قاؿ: "
 (.الرمح بيغ األكس كالخدرج. لع يقل: )فأصمحػا بيشيسا بالعجؿ كالقدطقج ع
 

اتقػا هللَا لعمَّكع ُتخحسػَف " إنَّسا السؤمشػَف إخػٌة فأصِمحػا بيغ أَخَػْيكع و  10سػرة الحجخات  49
 " 

: كىي في لمتخجي، لمخجاء. قاؿ بعس العمساء: قخاءة: فأصمحػا بيغ إخػتكع. لعلَّ  في 
ذلظ، إنسا ىي كاجبة. كقاؿ بعزيع: السعشى: اتقػا هللا ُتخحسػا، أك: اتقػا هللا لكي  ال تفيجحق هللا 

كليذ لكع.  : اتقػا هللا راجيغ الخحسة، كال تجدمػا بحلظ. فعميكع العسل، كلكغ القبػؿ تخحسػا. أك
" يش :كما قمشاه فيكالخحسة قج تتػقف عمى أشياء أخخػ.   أيًزا." بق عمى "عدىص"لعلَّ

 
" يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال َيْدَخْخ قػـٌ ِمْغ قػـٍ عدى أْف يكػُنػا خيًخا مشيع  11سػرة الحجخات 49

وال نداٌء ِمغ نداٍء عدى أْف َيُكغَّ خيًخا مشيغَّ وال َتْمِسدوا أنفَدكع وال َتشابدوا باأللقاِب بئَذ 
 َظ ىُع الطالسػَف "  االسُع الفدػُؽ بعَج اإليساِف وَمْغ لْع َيُتْب فأولئ

 
: رجاؿ مغ رجاؿ )ابغ عاشػر  ". كذكخ (، بجليل قػلو: "نداء مغ نداء247/ 26قـػ مغ قـػ

: الدخخية فاشية فييغ أكثخ. تمسدكاالشداء مع أف ذكخ القـػ شامل ليع، تكخيًسا ليغ، أك ألف 
(. كقاؿ 4/46حفاظ . المسد: االغتياب )لعل الرػاب: االعتياب( كتتبع السعايب )عسجة التعيبػا

اآلية التالية. ال تمسدكا (، كلكغ الغيبة سيخد ذكخىا في بعزيع: لسده: عابو في غيبتو )غيابو
بسشدلة مغ لسد نفدو.  ا تمسدكا الشاس فيمسدككع، فتكػنػ : ال يمسد بعزكع بعًزا، أك الأنفدكع

: القػؿ لسد نفدو. كال تشابدكا باأللقاب: أصميا ال تتشابدكا، مغ الشبد فسغ لسد الغيخ فكأنسا
. أما األلقاب )يا فاسق، يا مشافق( القبيح، كبيحا يفيع أف األلقاب السشيي عشيا ىي ألقاب قبيحة

: شار دة، بل مدتحبة. بئذ االسع الفدػؽ: االسع: الحكخ كالريت، مغ قػليعالحدشة فيي جائ
، أؼ شار صيتو. السعشىشاس باسسو بيغ ال ف : بئذ الحْكخ أف يحكخ أحج بالفدػؽ بعج أالكـخ

: أؼ عغ لفدػؽ، بل مجخد اسسو. كمغ لع يتب: بئذ اكصف باإليساف. كقج يكػف السعشى
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: ىشا ليدت بسعشى الكافخيغ، كسا : ألنفديع بالعحاب. الطالسػف الدخخية كالمسد كالشبد. الطالسػف 
 خآف. أخخػ كثيخة مغ الق في مػاضع
مغ أنثى عدى أف  ال يدخخ أحج مغ أحج عدى أف يكػف خيًخا مشو كال تدخخ أنثىلع يقل: )

تكػف خيًخا مشيا(. لع يقل: )كال يمسد بعزكع بعًزا( أك )كال تبلمدكا(. لع يقل: )كال يشبد بعزكع 
  لع يقل: )فيؤالء ىع الطالسػف(. (.بعًزا باأللقاب

 
الحيَغ آمُشػا اجتِشُبػا كثيًخا ِمَغ الطغِّ إفَّ بعَس الطغِّ إثٌع وال " يا أيُّيا  12سػرة الحجخات  49

ُدػا وال َيْغَتْب بعُزكع بعًزا َأُيِحبُّ أحُجكع أْف يأكَل لحَع أخيِو َمْيًتا فكِخىُتسػه واتَّقػا  هللَا إفَّ َتَجدَّ
  هللَا تػاٌب رحيٌع " 

". أؼ عمى ما تقجـ مغ لفع "كثيًخا" يعػد السعشى أف الطغ أكثخه إثع، كقػلو: "بعسكأف  
". إف بعس " الجتشاب تكخار لفع "كثيخخًخا مغ الطغ إثع. كلعل استعساؿ "بعس" بجؿ "كثيإف كثي

: أؼ كبعزو ليذ بإثع. فيشاؾ ضغ محمـػ كضغ محسػد. فالعمـػ أكثخىا ضشي، الطغ إثع
 :عبج الدبلـ في كتابوانطخ ما كتبو العد بغ تجارية كحلظ األرباح فييا ضشية )كاألعساؿ ال

  الطغ ال يقبل في العقائج. "القػاعج الكبخػ" عغ الطشػف(.
ثػا عغ العػرات كالسعايب. لع يقل: )كال يتجدذ : ال تتجددػا، ال تبحال تجددػا: أصميا

 : البحث عسا يخفى حتى يطيخ. كىحا الشيي ال يذسل التجدذبعزكع عمى بعس(. التجدذ
جكع في : ال يحكخ أحمغ( عمى الجشاة كالمرػص. ال يغتباألَخط )عمى األعجاء أك تجدذ الذُّ 

في أخيظ ما ىػ ؼيو مغ : أف تقػؿ : ذكخ العيب بطيخ الغيب. الغيبةغيبة أخيو ما يكخه. الغيب
: أف تقػؿ ؼيو مغ العيب ما ليذ ؼيو. إف ف تقػؿ ؼيو ما بمغظ عشو. البيتاف: أعيب. اإلفظ

كاذًبا فقج بيتَّو. لحع أخيو: إذا كاف اإلنداف يكخه أف يأكل لحع كشت صادًقا فقج اغتبتو، كإف كشت 
اإلنداف، فكيف ال يكخه أكل لحع أخيو في الجيغ، ككيف ال يكخه أكل لحسو ميًتا كىػ يكخه أكل 

: أؼ في كجيو، الحـػ السيتة؟ ىحا تذشيع كتقبيح لمغيبة ليذ بعجه تذشيع كتقبيح. أكل لحسو حيً 
ىتع أكل لحع األخ السيت. : كخ يابو. فذبو غيابو بسػتو. كخىتسػهغ : أؼ فيأكل لحسو ميًتا

(، بل عجؿ عغ السفخد لكع ىحا أك عخض لكع فقج كخىتسػه(. لع يقل: )فكخىو إف كقع: )التقجيخ
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إلى الجسع حسبًل عمى السعشى، ال عمى المفع. كالغيبة حخاـ إال لسرمحة، مثل غيبة فاسق أك 
ما يقاؿ لمسدتذيخ في مخالصة أك مراىخة شخيصة عجـ تجاكز تجخيح شيػد أك ركاة حجيث أك 

: (. ميًتا26/256ؿ عشيا )تفديخ ابغ عاشػر الحج الحؼ يحرل بو كصف الحالة السدؤك 
تػاب رحيع: إذا تبتع فإنو يقبل تػبتكع : ميًِّتا. ء ككدخىابدكػف الياء، كفي قخاءة أخخػ بتذجيج اليا

 كيخحسكع.
 :في مػضع آخخ

 (.37التػاب الخحيع" )البقخة ىػ  " إنو -
 (.118ىػ التػاب الخحيع" )التػبة " إف هللا  -
 (.16" إف هللا كاف تػاًبا رحيًسا" )الشداء  -
 

 ممحق باآلية:
 إف بعس الطغ إثع

مغ ىحه اآلية كغيخىا مغ آيات القخآف في الطغ، قج يتػىع كثيخ مغ الشاس، كمشيع مذايخ، أف 
 الطغ كمو إثع.

 صحيح.كىحا غيخ 

 كفي الحجيث: إياكع كالطغ )متفق عميو(.

 الطغ في العقائج غيخ مقبػؿ.

 الطغ عشجما يتعارض مع اليقيغ غيخ مقبػؿ.

 دتغشى عشو.لكغ الطغ في العمـػ كاألعساؿ ال يُ 

 :حدب السرصمح االقترادؼ وعجـ التأكج ىػ( في الطغّ 505-يقػؿ الغدالي )
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 .()األفزل: عمى ضغّ ” كفي ربحو عمى شظّ التاجخ في تعبو )تكاليفو( عمى يقيغ، “

االعتساد في جمب مرالح الجاريغ كدرء مفاسجىسا “ىػ(: 660-كيقػؿ العد بغ عبج الدبلـ )
كتحريل معطع ىحه السرالح بتعاشي )…(. ُيبشى في األغمب عمى ما يطيخ في الطشػف 

 .أسبابيا مطشػف غيخ مقصػع بو

تسة، كإنسا َيعسمػف بشاًء عمى ُحدغ الطشػف، كىع مع فإّف عّساؿ اآلخخة ال يقصعػف بحدغ الخا
ككحلظ أىل الجنيا إنسا َيترّخفػف بشاًء عمى )…(. ذلظ َيخافػف أف ال ُيقبل مشيع ما َيعسمػف 

ُحدغ الطشػف، كإنسا اعُتسج عمييا ألّف الغالب صجقيا عشج ؾياـ أسبابيا. فإّف التجار ُيدافخكف 
كالرّشاع َيخخجػف مغ مشازليع عمى ضّغ أنيع ُيدتعسمػف بسا عمى ضّغ أنيع َيدمسػف كَيخبحػف. 

 (…) بو َيختفقػف. كاألّكاركف َيحخثػف كَيدرعػف بشاًء عمى أنيع َيدتغّمػف 

كالسمػؾ ُيجّشجكف األجشاد، كُيحّرشػف الببلد بشاًء عمى أنيع بحلظ ُيشَرخكف. ككحلظ يأخح األجشاد 
 )...(. دمسػف الححر كاألسمحة عمى ضّغ أنيع َيغمبػف كيَ 

كالعمساء َيذتغمػف بالعمـػ عمى ضّغ أنيع َيشجحػف كَيتسيدكف. ككحلظ الشاضخكف في األدلة 
 .كالسجتيجكف في تعّخؼ األحكاـ يعتسجكف في األكثخ عمى ضغ أنيع َيطفخكف بسا َيصمبػف 

كال  كالسخضى َيتجاككف لعميع ُيْذَفػف كَيبخؤكف. كمعطع ىحه الطشػف صادؽ مػافق، غيخ ُمخالف
كاذب، فبل يجػز تعصيل ىحه السرالح الغالبة الػقػع خػًفا مغ نجكر )نجرة( كحب الطشػف، كال 

 ".يفعُل ذلظ إال الجاىمػف 

 
" يا أيُّيا الشاُس إنَّا خمقشاُكع ِمْغ ذكٍخ وأنثى وجعمشاُكع شعػًبا وؾبائَل  13سػرة الحجخات  49

 إفَّ هللَا عميٌع خبيٌخ "لَتعاَرُفػا إفَّ أكخَمكع ِعْشَج هللِا أتقاُكع 
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ك مغ (، فكمكع مغ أب كأـ، أنثى: أؼ فبل تتفاخخكا بأندابكع )بآبائكعخمقشاكع مغ ذكخ كأ 
خ ذكػرة كأنػثة. : خمقشاكع مغ صشف الحكخ كاألنثى، أؼ مغ عشاصآدـ كحػاء. كقج يكػف السعشى

". ؾبائلكجعمشاكع شعػًبا ك كإناًثا، عمى غخار قػلو بعج ذلظ: " : جعمشاكع ذكػًراكقج يكػف السعشى
لظ : أؼ فبل تتفاخخكا بذعػبكع أك بؿبائمكع، فقج جعمشاكع كحكجعمشاكع شعػًبا كؾبائل لتعارفػا

لمتعارؼ ال لمتفاخخ. لتعارفػا: ال يبجك لي أنيا تختز بقػلو: "كجعمشاكع شعػًبا كؾبائل"، بل تستج 
عكدو: التشاكخ )التشاحخ(.  (تفاىعالأيًزا إلى قػلو: "خمقشاكع مغ ذكخ كأنثى". كالتعارؼ )

: الذعػب: الشدب األبعج، كالؿبائل: الشدب األقخب. الذعػب: أعع، كالؿبائل: أخز. ؾبائلَ 
فت إحجػ التاءيغ لمتخؽيف. لع : لتتعارفػا، ححسشػع مغ الرخؼ )التشػيغ(. لتعارفػا: أصميام

 ليذ بالغشى كالجاه كالحدب (. فالذخؼ عشج هللايقل: )إف أكخمكع عشج هللا أغشاكع( أك )أقػاكع
ية الشيي عغ التفاخخ باألنداب )اآلباء، الذعػب، الؿبائل(. كالشدب، بل بالتقػػ. الغاية مغ اآل
" ال يشافي أف تكػف لمشاس مكاـر أخخػ أقل مختبة مغ مختبة لكغ قػؿ: "إف أكخمكع عشج هللا أتقاكع

العمع كالحزارة كحدغ الدسعة )تفديخ ابغ في التقػػ، مثل حدغ التخبية كنقاء الشدب كالعخاقة 
يا : لساليا كحدبيا كجساليا كديش(. كىحا كسا في حجيث: تشكح السخأة ألربع26/262عاشػر 

(. فاألكلية األكلى لمجيغ، ثع لمساؿ 7/9فاضفخ بحات الجيغ تخبت يجاؾ )صحيح البخارؼ 
الجسع بيشيا فيحا أعمى كالحدب كالشدب كالجساؿ. فإذا تػافخت ىحه األكصاؼ كميا كأمكغ 

ـ الجيغ. عميع: بكع. خبيخ السخاتب. كإذا تعارض الجيغ مع ػالكع كما : بأحسائخ الخراؿ ُقجِّ
 : يرمح لكع. في مػضع آخخ

 (.35" )الشداء "إف هللا كاف عميًسا خبيًخا -
 

ولسَّا َيجخِل " قالِت األعخاُب آمشَّا ُقْل لْع تؤمُشػا ولكْغ قػُلػا أسمْسشا  14سػرة الحجخات  49
 شيًئا إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع " اإليساُف في قمػِبكع وإْف تصيُعػا هللَا ورسػَلو ال َيِمْتُكْع ِمْغ أعساِلكع

: لع يجخل بعُج. كىحا يعشي األعخاب: سكاف البادية مغ العخب. مفخده: أعخابي. لسَّا يجخل 
خ (، كلكغ ُيشتط)انطخ أيًزا اآلية التاليةع يؤمشػا بقمػبيع، فيع مشافقػف أنيع آمشػا بألدشتيع كل

: و، أؼ نقرو حقو كبخدو إياه، كقيلو َيِمتُ مشيع اإليساف القمبي. ال يمتكع: ال يشقركع. مغ: َكَلتَ 
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يغفخ : الكع، ثػابيا. إف هللا غفػر رحيع: أجػر أعسيميتو، نحػ باعو يبيعو. أعسالكع مغ التو
 .5راجع اآلية الديئات كيزاعف الحدشات. 

 
" إنَّسا السؤمشػَف الحيَغ آمُشػا باهلِل ورسػِلِو ثع لع َيختاُبػا وجاىُجوا  15سػرة الحجخات 49

 بأمػاِليع وأنفِديع في سبيِل هللِا أولئَظ ىُع الرادقػَف " 
لع يقل: )أكلئظ ىع السؤمشػف(. في مػضع لع يقل: )إنسا السؤمشػف ىع الحيغ آمشػا(.  

 (. الرادقػف: في إيسانيع. 74ا" )األنفاؿ آخخ: "أكلئظ ىع السؤمشػف حقً 
 

ألرِض " ُقْل أُتَعمُِّسػَف هللَا بجيِشكع وهللُا َيعَمُع ما في الدسػاِت وما في ا 16سػرة الحجخات  49
 وهللُا بكلِّ شيٍء عميٌع "

عخِّفػف خبخكف، أتُ عّمسػف: أتُ افقيغ كذف هللا نفاقيع. أتُ الخصاب ألعخاب حػؿ السجيشة مش 
دت مفخدة في جسيع القخآف. لع : بالسفخد، كىكحا كر ات: بالجسع. األرض(. الدسػ بقػلكع: آمشَّا )هللاَ 

 :يقل: )وهللا عميع بكل شيء(. في مػاضع أخخػ 
 (.29" )البقخة " كىػ بكل شيء عميع -
 (.231" )البقخة " كاعمسػا أف هللا بكل شيء عميع -
 (.75" )األنفاؿ " إف هللا بكل شيء عميع -
 (. 12" )الذػرػ شيء عميعإنو بكل "  -
 (.32" )الشداء " إف هللا كاف بكل شيء عميًسا -
 (. 40" )األحداب " ككاف هللا بكل شيء عميًسا -
 (.54" )األحداب " فإف هللا كاف بكل شيء عميًسا -
 

هللُا َيُسغُّ  " َيُسشُّػَف عميَظ أْف أسمُسػا ُقْل ال َتُسشُّػا عميَّ إسبلَمكع بلِ  17سػرة الحجخات  49
 ع لئليساِف إْف كشُتع صادقيَغ "عميكع أْف ىجاكُ 
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ػا عمي أف أسمستع(. ال تسشّ : )ػف عميظ إسبلميع(، كلع يقلعميظ: يا دمحم. لع يقل: )يسشّ  
ة  عميكع بيجايتكع لئليساف إف شّ ة عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، بل السليدت لكع مشّ 

 ئج لكع، كال يعػد لمخسػؿ. اإلسبلـ عاكشتع صادقيغ، ألف نفع 
عميكع أف أسمستع(. لع  عميكع أف ىجاكع لئلسبلـ(. لع يقل: )بل هللا يسغّ  هللا يسغّ بل لع يقل: )

 : في إسبلمكع.يقل: )بل أنا أمّغ عميكع أف أسمستع( أك )السشَّة لي عميكع(. صادقيغ
 

 واألرِض وهللُا بريٌخ بسا تعسمػَف "" إفَّ هللَا يعمُع غيَب الدسػاِت  18سػرة الحجخات 49
لع يقل:  الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. )هللا يعمع غيب الدسػات كاألرض(. :لع يقل 

ع يقل: )وهللا عميع بسا تعسمػف(. لع يقل: )إف هللا كاف بريًخا بسا (. ل)كإف هللا بريخ بسا تعسمػف 
 :تعسمػف(. في مػاضع أخخػ 

 (.110)البقخة " يخ" إف هللا بسا تعسمػف بر -
 (.223كاعمسػا أف هللا بسا تعسمػف بريخ" )البقخة "  -
 (.265" وهللا بسا تعسمػف بريخ" )البقخة  -
 (.163" وهللا بريخ بسا يعسمػف" )آؿ عسخاف  -
 (.112" إنو بسا تعسمػف بريخ" )ىػد  -
 (.9" )األحداب " ككاف هللا بسا تعسمػف بريًخا -
 (.283)البقخة " عميع " وهللا بسا تعسمػف  -

*** 
 

 / سػرة ؽ50
 " ؽ والقخآِف السجيِج "  1ػرة ؽ س50
 " الحؼ ذكخ مباشخة بعجه.لعل ىحا الحخؼ مدتسج مغ "القخآف: ؽ
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: إف البعث تقجيخه مغ الكبلـ الحؼ بعجه، مثل: كاك القَدع. كجػاب القدع مححكؼ يسكغ الػاك
ليحىب الدامع في تقجيخه كل محىب . كلعل الححؼ 3لحق، دؿَّ عمى ذلظ ما قالو في اآلية 

  مسكغ.
 

 " بل عجُبػا أْف جاَءىع مشِحٌر مشيع فقاَؿ الكافخوَف ىحا شيٌء عجيٌب " 2سػرة ؽ 50
 كال تفيع إال بتقجيخ شيء مححكؼ قبميا. : لئلضخاب عسا سبق كاالنتقاؿ إلى ما ىػ أىع. بل

عجبػا: عجب  )األلػسي(. بالبعث فمع يقبمػا بل عجبػا اإنظ جئتيع مشحرً  :التقجيخكأف يكػف 
 مغ اآلية نفديا بعج كمسات.  الكافخكف كسا سيتبيغ

بل ألنو جاءىع مشحر مشيع. لع يقل: : مغ البذخ. السعشى: ليذ كفخىع بدبب مغ القخآف مشيع
ذؼ  ص كالقخآفإلضيار كفخىع. كانطخ قػلو تعالى: " (. أضيخ ما كاف مزسًخا، كذلظ)فقالػا

(. الجدء األكؿ مغ اآلية ؼيو أنيع عجبػا، 2-1حكخ بل الحيغ كفخكا في عدة كشقاؽ" )ص ال
 ".قمت ىحا حتى ال يتعجب القارغ مغ: "عجبػا" ك"عجيب كالجدء الثاني ؼيو بياف لشز قػليع.

 
 وكشا ُتخاًبا ذلظ َرْجٌع بعيٌج "" أئحا ِمتشا  3سػرة ؽ 50
ا : أئحا متشا ككش؟ مححكؼ تقجيخهالسػت. أيغ جػاب "إذا" بعث بعج: رجػع. فيع يشكخكف الرجع

 ، بعيج الػقػع. عشجىع : غيخ معقػؿتخاًبا رجعشا إلى الحياة؟ بعيج
 

 رُض مشيع وعشَجنا كتاٌب حؽيٌع " " قج عِمْسشا ما َتشُقُز األ  4سػرة ؽ 50
بالغة : صيغة متشقز: تشقرو. مشيع: مسغ يسػت مشيع. كتاب حؽيع: يحفع كل شيء. حؽيع

لحافع. كلعل هللا يخاشبيع حدب فيػميع، كإال فإف هللا ال يحتاج إلى كتاب كال غيخه. معشى 
كقادر عمى استكسالو كاستخجاعو كتخميسو، كإعادة  هللا عميع بسا نقز مشيع بالسػت، اآلية أف
 إحيائيع. 

 
 سا جاَءىع فيع في أمٍخ َمِخيٍج "" بل كحَّبػا بالحقِّ ل 5سػرة ؽ 50
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: القخآف، : بل عجبػا ... بل كحبػا. الحق2الفطيع إلى األفطع. راجع اآلية ئلضخاب عغ : لبل
مزصخب، ممتبذ، فاسج. تارة يقػلػف: سحخ، كأخخػ: شعخ، كثالثة: : مختمط، يجأك الخسػؿ. مخ 

: قػؿ مجشػف. كلعل ذلظ يعشي أيًزا أف مغ أعخض عغ القخآف كالخسػؿ كاف قػؿ كاىغ، كرابعة
 في أمخ مخيج، أؼ كاف جاىبًل مزصخًبا. 

 
 " أفمع َيشُطخوا إلى الدساِء فػَقيع كيَف بَشْيشاىا وزيشَّاىا وما َليا ِمغ ُفخوٍج " 6سػرة ؽ 50

ة إلى الشطخ ىػ إثبات قجرة : بالشجػـ. فخكج: شقػؽ، فتػؽ، صجكع. الغخض مغ ىحه الجعػ زيشاىا
لبلستجالؿ بالذاىج عمى الغائب  هللا عمى كل شيء، كمغ ذلظ إعادة إحيائيع. في اآلية حجة

 (.4/189)نكت القخآف 
ح فييا أجخاـ مختمفة، مشيا : الدساء كل ما يعمػنا، كتدبَ يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

، كذلظ بشطاـ دقيق كتشاسق تاـ، كتحتف  ع بأكضاعيا شبًقا لقػانيغ الجاذبية، فبلالكػاكب كالشجـػ
 (.767يرل إلييا خمل )السشتخب ص 

 
 " واألرَض َمَجْدناىا وألَقيشا فييا رواسَي وأنَبْتشا فييا ِمغ كلِّ زوٍج بييٍج " 7سػرة ؽ 50

أفمع مححكؼ يجؿ عميو ما بعجه، تقجيخه: مجدنا. في اآلية الدابقة قاؿ: " : مفعػؿ بو لفعلاألرض
إلى الدساء فػقيع كيف بشيشاىا"، كفي ىحه اآلية لع يقل: )كإلى األرض كيف مجدناىا(. كا يشطخ 

الضصخاب : الجباؿ الثابتة التي تسشع األرض مغ امجدناىا: بدصشاىا ككسعشاىا. الخكاسي
: يدخ الشاضخيغ صشف يقـػ عمى أساس قاعجة الدكجية: الحكػرة كاألنػثة. بييج: بدكانيا. زكج

 إليو. 
 

 رخًة وذكَخى لكلِّ عبٍج ُمشيٍب "" تب 8ؽ  سػرة50
: يخيج اإلنابة، ألف الحؼ تبرخة كذكخػ: تبريًخا كتحكيًخا. مشيب: راجع )إلى هللا(. لعل معشاه ىشا

 أناب ال يحتاج إلى ىحا. كقج يحتاج إليو ليقػؼ إنابتو كإيسانو. 
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 جشَّاٍت وحبَّ الَحِريج "" وندَّلشا ِمَغ الدساِء ماًء ُمبارًكا فأنبتشا بِو  9سػرة ؽ 50
". كقػلو عػة إلى الشطخ كالتفكخ، بعج قػلو: "تبرخة كذكخػ لكل عبج مشيبعاد في ىحه اآلية لمج

مو لكي ال يأتي قبل قػلو: "رزًقا لمعباد" كلعمو قجّ ىحا يشصبق عمى ىحه اآلية كاآليتيغ التاليتيغ. 
الحب الحريج، اء السصخ. حب الحريج: الشفع، ىػ م : كثيخ البخكة، كثيخ. مبارًكا11في اآلية 

(. جشات: نكخة، 26/292، ابغ عاشػر 475أنسػذج ص  الخازؼ فيحب الدرع السحرػد )
بو جشَّاٍت : فأنبتشا لسعخَّؼ عمى السشكَّخ. التقجيخ: معخؼ باإلضافة. أؼ عصف احب الحريج

 (.جشات كحبػًباكحًبا حريًجا. لع يقل: )
 

 " والشخَل باسقاٍت ليا شمٌع نزيٌج "  10سػرة ؽ 50
الشخل: معصػؼ عمى: "جشات" أك "حّب". باسقات: شػيمة، عالية االرتفاع. شمع: ثسخ. نزيج: 

في محل نرب حاؿ ثانية : جسمة ليا شمع باسقات: حاؿ. مشطػـ. : متخاكب، متخاكع،مشزػد
 ".  مغ "الشخل

 
 ِو بمجًة مْيًتا كحلَظ الخخوُج "ْيشا ب" رزًقا لمعباِد وأحيَ  11سػرة ؽ 50

أك مفعػؿ  : مخزكًقا. أك مفعػؿ مصمق نائب عغ السرجر،رزًقا: مرجر في مػضع الحاؿ، أؼ
: مغ القبػر لمبعث بعج (. الخخكج9رؾ )اآلية : بالساء السبا(. بو26/303ألجمو )الججكؿ 

ػف السعشى أنو كسا كاف قادًرا السػت. فإحياء السػتى مشكع كإحياء السػات مغ األرض. كربسا يك
. لع البذخ حياءإأيًزا عمى إعادة عمى كل ما سبق بيانو مغ إحياء السػات كغيخه فيػ قادر 

 :يقل: )بمجة ميتة(
 (.49ًتا" )الفخقاف " لُشْحيَي بو بمجًة َميْ  -
 (.11بو بمجًة َمْيًتا " )الدخخؼ  " َفأْنَذْخنا -
 (. 33أحييشاىا" )يذ الَسْيَتُة  " كآيٌة ليُع األرُض  -

 جاءت الرفة بريغة التحكيخ مع البمجة، كبريغة التأنيث حدب األصل مع األرض. 
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 ػُد "" كحَّبْت قبَميع قػـُ نػٍح وأصحاُب الخّسِ وثس 12سػرة ؽ 50
لع يقل: كحب. التحكيخ كالتأنيث في القخآف يحتاج إلى  (.14كحبت: كحبت الخسل )انطخ اآلية 

: قبميع: قبل مذخكي مكة. أصحاب الخس التقجيخ: كحبْت أقػاـ )الجسع(. لعل دراسة رصيشة.
ػا )دّسػا( نبيّ أصحاب ال : قـػ صالح. السخاد مغ يع في البئخ. ثسػدبئخ، كىع بؿية مغ ثسػد، رسَّ

 اآلية كما بعجىا حػؿ األقػاـ الدابقة ىػ أف مريخ السذخكيغ الججد كسريخ السذخكيغ القجامى.
 ".لع يقل: )مغ قبميع(. لع يقل: )كقـػ صالح(، بجؿ: "كثسػد

 
 " وعاٌد وفخعػُف وإخػاُف ُلػٍط " 13سػرة ؽ 50

 : كصفيع كحلظ ألف لػًشا صاىخىع، أؼ تدكج مشيع.عاد: قـػ ىػد. لع يقل: )كقـػ ىػد(. إخػاف
 

 َب الخُسَل فَحقَّ وعيِج " " وأصحاُب اأَلْيَكِة وقػـُ ُتبٍَّع ُكٌل كحَّ  14سػرة ؽ 50
بداتيغ كاألشجار : الذجخ الكثيخ السمتف. كانت تحيط بيع الأصحاب األيكة: قـػ شعيب. األيكة

بػه. سسي كحلظ لكثخة مغ تبعو. كل: : ممظ باليسغ أسمع كدعا قػمو إلى اإلسبلـ فكحّ الكثيخة. ُتبَّع
 : كعيجؼ بالعحاب.كل مشيع. حق: كجب. كعيج

جسمة كاحجة قصعت إلى ثبلث آيات، ركعيت  14ك 13ك 12: الثبلث اآلياتالحع  
 : تػؾيفي. ع الدػرة إلى آيات كتختيب اآلياتالفاصمة في كل آية مشيا. تقصي

 
 في َلْبٍذ ِمْغ َخْمٍق ججيٍج "  " أَفَعِييشا بالَخْمِق األوِؿ بْل ىْع  15سػرة ؽ 50

الخمق األكؿ: الخمق السبتجأ. الخمق الججيج: الخمق السعاد.  : التعب.أفعييشا: أفأصابشا اإلعياء
: ما عييشا بل ىع في لبذ. كلبديع في غيخ محمو، ألف مغ بجأ الخمق فيػ لبذ: شظ. التقجيخ
 قادر عمى اإلعادة.

 
" ولقج خَمْقشا اإلنداَف ونعمُع ما تػسػُس بِو نفُدُو ونحُغ أقخُب إليِو ِمغ َحْبِل  16سػرة ؽ 50

 يِج " لَػرِ ا
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: عخؽ كبيخ في العشق مترل بالقمب، سسي كحلظ الػسػسة: كثخة حجيث الشفذ. حبل الػريج
ى اإلنداف مغ كريجه ألنو العخؽ الحؼ يشرب إليو ما يخد مغ الخأس. السعشى أف هللا أقخب إل

  ! كىحا تقخيب لؤلذىاف.إليو
الجسمة التالية:  تكخار ليا مع( ربسا كي ال يكػف ىشاؾ لع يقل: )كنحغ نعمع ما تػسػس بو نفدو

 ". اآلية فييا تيجيج. "كنحغ أقخب إليو
 

ياِف ع 17سػرة ؽ 50 ى الُستمؿِّ  ِغ اليسيِغ وعِغ الذساِؿ قعيٌج "" إذ َيتمقَّ
. لع يقل: )عغ ، كىػ مفعػؿ بو مححكؼف باإلنداف يتمؿياف عسمو: ممكاف مػكبلالستمؿياف 

: عغ اليسيغ قعيج، كعغ ى: السعشكعغ الذساؿ قعيج (. عغ اليسيغاليسيغ كعغ الذساؿ قعيجاف
، مغ القعػد (. قعيج2/483ذساؿ قعيج. ذكخ أحجىسا كاستغشى )معاني القخآف لؤلخفر ال : مبلـز

: أؼ قعيجاف، كىسا بجؿ مغ الستمؿياف، كلع يقتخب مغ ىحا إال ابغ عاشػر. قارف قعيجلمخصج. 
هللا ال يحتاج إلى أشخاص مداعجيغ، كال أدكات  كىحا تختيب هللا، ألف كتب التفديخ كاإلعخاب.

 مداعجة.
 

 إال لجيِو رقيٌب عتيٌج " ْغ قػؿٍ ما َيمفُع مِ "  18سػرة ؽ 50
: تخؾ. لعل السقرػد بالخقيب العتيج: حاضخ ال يغيب كال يرقيب: متتبع يخقب قػلو كيكتبو. عتيج

جسمة: )لجيو رقيب عتيج( جسمة حالية. لع يقل: )إال كلجيو  القعيج السحكػر في اآلية الدابقة.
ال يسكغ القػؿ بأف ىحا مغ باب التقخيب  التقجيخ: رقيب عتيج يدّجل لفطو. رقيب عتيج(.

لؤلذىاف، كإال لـد إنكار جسيع السبلئكة، كمشيع حبخيل عميو الدبلـ، كاإليساف بالسبلئكة مغ 
 أركاف اإليساف.

 
 قِّ ذلَظ ما كشَت مشُو َتِحيُج "َسْكخُة السػِت بالح " وجاءْت  19سػرة ؽ 50

: تيخب. ربسا ألف السػت سيتبعو الحداب سكخة السػت: غسخُتو كشجُتو. بالحق: بالسػت. تحيج
  لعل الخصاب لمسذخكيغ الحيغ يشكخكف اآلخخة. ا في اآليات التالية.كالجداء كس
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 (.كشت تحيج مشولع يقل: )ذلظ ما كاف مشو يحيج(. لع يقل: )ذلظ ما 
 

ػر ذلَظ يػـُ الػعيِج " " وُنفخَ  20سػرة ؽ 50  في الرُّ
 : يػـ الحداب الحؼ كعج هللا بو الشاس كأنكخه السذخكػف. كىي نفخة البعث. يـػ الػعيج

 
 مَعيا سائٌق وشييٌج "" وجاءْت كلُّ نفٍذ  21سػرة ؽ 50

ب عصف الحكات: عصف ذات ؟ قج يكػف ىحا مغ با: ىل ىسا ممكاف أـ ممظ كاحجسائق كشييج
ف. كقج يكػف مغ باب عصف الرفات )عصف صفة عمى صفة : ممكاعمى ذات، أؼ السخاد

: ممظ يذيج ظ يدػؽ اإلنداف إلى السحذخ. شييج: مملسػصػؼ كاحج(، فيػ ممظ كاحج. سائق
ألدشتيع يـػ تذيج عمييع لدشة كاأليجؼ كاألرجل. قاؿ تعالى: ": األميو. كقيل: الذييج مغ أنفديعع
" جسمة في محل بجؿ (. جسمة: "معيا سائق كشييج24أيجييع كأرجميع بسا كانػا يعسمػف" )الشػر ك 

 "."نفذ :" أك لػلك" :"، أك صفة لػمغ جسمة: "جاءت كل نفذ"، أك في محل حاؿ مغ: "كل نفذ
السخاد مغ ىحا كمو التقخيب لؤلذىاف، ألف هللا يعمع كل شيء مغ دكف  ال يسكغ القػؿ بأف

 فحلظ يؤدؼ إلى إنكار السبلئكة، كاإليساف بيع مغ أركاف اإليساف. كسائط!
 

 ممحق باآلية:
 ىل ىشاؾ أشياء في القخآف السخاد مشيا فقط التقخيب لؤلذىاف؟

 قاؿ لي:

 .4)كعشجنا كتاٌب حؽيع( سػرة ؽ 

 .17الذساؿ قعيٌج( ؽ )عغ اليسيغ كعغ 

 .18)رقيٌب عتيج( ؽ 
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 .21)سائٌق كشييج( ؽ 

 ىل ىحا كمو مغ باب التقخيب لؤلذىاف؟

 فاهلل ال يحتاج لكي يعمع ما يفعمو اإلنداف إلى أشخاص مداعجيغ، كال إلى أدكات مداعجة.

 قمت لو:

 ال بأس في عبارة التقخيب لؤلذىاف في بعس اآليات.

ػ يؤدؼ إلى إنكار كجػد السبلئكة، كمشيع جبخيل عميو الدبلـ! لكغ استخجاميا في آيات أخخ 
 كىحا يجخل في أركاف اإليساف: اإليساف باهلل كمبلئكتو ...

 فبل بج مغ تسخيخ مثل ىحه اآليات كسا ىي. 

 صحيح أف هللا ال يحتاج، كلكغ ىحا تختيبو سبحانو كتعالى، وهللا أعمع بالرػاب.

 قاؿ:

 إمكاف استخجاـ ىحه العبارة في بعس اآليات؟ىل لظ أف تعصيشي نساذج مغ 

 قمت:

 : )كنحغ أقخُب إليو مغ حبل الػريج(. 16قػلو في سػرة ؽ 

 : )إّف ربظ سخيُع العقاب(.165كقػلو في سػرة األنعاـ 

 (.كيػـَ تقػـُ الداعة ُيقِدُع الُسجخمػَف ما َلِبُثػا غيَخ ساعةٍ : )55سػرة الخـك كقػلو في 

*** 
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 )كلقج خمقشا الدسػات كاألرض كما بيشيسا في ستة أياـ(.: 38كمغ ذلظ قػلو في سػرة ؽ 

 كاف مغ السسكغ أف يخمقيا هللا فػًرا. 

 كلكغ مع ذلظ نقػؿ: خمقيا في ستة أياـ، كسا قاؿ.

 وهللا أعمع.

 قاؿ:

  ىحه األمػر لع يبيشيا السفدخكف.

 قمت:

 سيغ بالعقيجة.األفزل بيانيا، ال سيسا مغ السفدخيغ السيت

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441شعباف  16

 ـ2020نيداف  09

 
 " لقج كشَت في غفمٍة ِمْغ ىحا فكذْفشا عشَظ ِغصاَءَؾ ؼَبَرُخَؾ اليػـَ َحجيٌج " 22سػرة ؽ 50

(. لع مغ ىحا: اليػـ. غصاءؾ: ما يغذي برخؾ. حجيج: حاّد قػؼ. لع يقل: )في غفمة عغ ىحا
 ؼبرخؾ اليـػ حجيج: ربسا ؼيو تيّكع، وهللا أعمع. (.يقل: )فكذفشا عشظ غفمتظ

 
 ا ما لجيَّ عتيٌج " " وقاَؿ قخيُشُو ىح 23سػرة ؽ 50
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 : حاضخ. قخيشو: السمظ السػكل بو. ىحا ما: ىحا ما ككمتشي بو. عتيج
 

اٍر عشيٍج " " ألِؿيا ف 24سػرة ؽ 50  ي جيشََّع كلَّ كفَّ
: في كفخه، أك معانج لمحق. ال يفيع مغ ذلظ ج. عشيجلى لمسمكيغ الدائق كالذييىحا قػؿ هللا تعا

أف الَكفَّار غيخ العشيج ال يمقى في جيشع، بل يفيع أف الَكفَّار عشيج، مغ شأنو العشاد، أك يفيع مشو 
كفار: ربسا كصف يريغة السبالغة ألنو  يمقى في جيشع. كافخ بعيشو. كسا ال يفيع أف الكافخ ال

 : بيشيسا جشاس شبو تاـ. في اآلية الدابقة: "عتيج"، كفي ىحه اآلية: "عشيج" استسّخ في كفخه.
 

 اٍع لمخيِخ ُمْعَتٍج ُمِخيٍب "" َمشَّ  25سػرة ؽ 50
ختاب، شاّؾ )في البعث خيب: مُ ع لمحقػؽ الػاجبة في مالو. معتٍج: ضالع. مُ : كثيخ السشلمخيخ مشاع

 (.كالجداء
 

 فألِؿياُه في العحاِب الذجيِج " إلًيا آخخَ  " الحي جعَل مَع هللاِ  26سػرة ؽ 50
الفاء: زائجة  :لؿياه في العحاب الذجيج. فألؿياه: ألؿيا الحؼ جعل مع هللا إلًيا آخخ، أالتقجيخ 

 (.26/311الججكؿ )
 

 ُو ولكْغ كاَف في ضبلٍؿ بعيٍج "" قاَؿ قخيُشُو ربَّشا ما أشغيتُ  27سػرة ؽ 50
ما لجؼ عتيج". ىشا ححؼ مقجر: )قاؿ الكافخ: قخيشي ىػ الحؼ : "كقاؿ قخيشو ىحا 23في اآلية 

نذ كالجغ. كلكغ كاف في : شيصانو السبلـز لو، كربسا يشصبق عمى قخيشو مغ اإلأشغاني(. قخيشو
 الحؼ كاف في شػياف كبيخ.  : كلكغ ىػضبلؿ بعيج

 (. ج(. لع يقل: )كلكْغ ىػ الحؼ كاف في ضبلؿ بعيلع يقل: )كلكشو كاف في ضبلؿ بعيج
 

 جيَّ وقج قجمُت إليكع بالػعيِج "" قاَؿ ال َتخترُسػا ل 28سػرة ؽ 50
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: سبق أف قجمت ا ال يشفعكع. قجمت إليكع بالػعيج: ال تتخاصسػا، ال تتجادلػا، فيحال تخترسػا
لكع مبكًخا إنحارؼ لكع جسيًعا بالعحاب، فمع يشفعكع ىحا اإلنحار. السعشى أف كميكسا محاسب 

 كمعاقب.  
 

ُؿ القػُؿ لج 29سػرة ؽ 50 ـٍ لمعبيِج " " ما ُيَبجَّ  يَّ وما أنا بطبلَّ
، 182: صيغة مبالغة. ىل يدتفاد أف هللا ضالع؟ انطخ سػرة آؿ عسخاف القػؿ: بالعحاب. ضبلَّـ

: إذا عاقبتظ . كلعل السقرػد46خ في سػرة فرمت . كراجع التفدي10، كالحج 51كاألنفاؿ 
لمشاس. يعشي إذا كثخ عجد السعاقبيغ أك اشتجت عقػبة أحجىع فإف هللا كعاقبتو فمغ أكػف ضبلًما 

ليذ بطبلـ، كسا قج تقػلػف أك قج يخصخ في بالكع. إف هللا ليذ بطبلـ كال بطالع، بل ىػ عادؿ 
كالتفديخ الحؼ أرجحو ىػ أف هللا ضالع عمى سبيل السذاكمة، يطمع مغ ضمع بقجر  كمحدغ.

  .ضمسو، ال يديج عمى ذلظ
 

 امتؤلِت وتقػُؿ ىْل ِمغ َمديٍج "" يػـَ نقػُؿ لجيشََّع ىِل  30سػرة ؽ 50
 : ال مديج.إلى أف تستمئ. فإذا امتؤلت قالت : تقػؿ ىحانقػؿ: أؼ هللا تعالى. ىل مغ مديج

 
 يَغ غيَخ بعيٍج " " وُأْزِلَفِت الجشُة لمستق 31سػرة ؽ 50

ع، فيي التي تأتي إلييع. لمستقيغ: تكخيسي: قخبت، أدنيت. كىحا اإلزالؼ زيادة في أزلفت
 : مكاًنا قخيًبا غيخ بعيج عشيع.لمسؤمشيغ. غيخ بعيج

 
 ُتػعجوَف لكلِّ أوَّاٍب حؽيٍع " " ىحا ما 32سػرة ؽ 50

(، أؼ حافع لمعيج. )حافع :: صيغة مبالغة لػاع )إلى هللا(. حؽيعاب: رجّ ىحا: ىحا اإلزالؼ. أكّ 
أكاب ىحا ما يػعج بو كل قيغ" )في اآلية الدابقة(. لع يقل: )لكل أكاب حؽيع: بجؿ مغ "الست

 (.حؽيع
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 َغ بالغيِب وجاَء بقمٍب ُمشيٍب "" َمْغ َخِذَي الخحس 33سػرة ؽ 50
مغ: اسع مػصػؿ في محل بجؿ مغ "كل أكاب" في اآلية الدابقة. مشيب: إلى هللا، تائب. آب 

 : معشاىسا كمبشاىسا متقارب.كأناب
 

ـٍ ذلَظ يػـُ الخمػِد " اْدخم"  34سػرة ؽ 50  ػىا بدبل
: في الجشة. لفع يـػ ىشا مقتخًنا بمفع بدبلـ. ادخمػا الجشة. يـػ الخمػد: ادخمػىا اؿ ليع: يقأؼ

يػـ الخمػد: يـػ البلنياية. كردت ىشا البلنياية بسعشاىا، ال الخمػد يفيج أنو يـػ مستج ال نياية لو. 
 بمفطيا.

 
 ؤوف فييا ولَجيشا َمِديٌج "ا يذا" ليع م 35سػرة ؽ 50
قارف اآلية  : ال يخصخ بباليع، كلعل السقرػد نعع كثيخة، كمشيا الشطخ إلى كجو هللا تعالى.مديج
 ". مديج في الجشة، كمديج في الشار.  : "ىل مغ مديج30
 

بُ  36سػرة ؽ 50 ػا في الببلِد ىل ِمغ " وكع أىمكشا قبَميع ِمْغ َقْخٍف ىْع أشجُّ مشيع َبصًذا فشقَّ
 َمِحيٍز " 

: بػا: قػة كتجبًخا. نقَّ قخف: أمة. مغ قخف: مغ قخكف. أشج مشيع: أشج مغ مذخكي قخير. بصًذا
جكد ساركا كبحثػا كترخفػا في األرض بالحفخ كالغخس كالبشاء كتحت الجباؿ كإقامة الد

كقج يكػف السعشى:  (.9كالحرػف، ؼيكػف في معشى قػلو: "كأثاركا األرض كعسخكىا" )الخـك 
الء : ليؤ مغ العحاب(. ىل مغ محيز: ىل ليع مغ محيز. ليعمحيز: ميخب ) فتذػا.

 (. كع أىمكشا مغ قبميع مغ قخف(. لع يقل: )كنقبػا في الببلدك األقػاـ كلسذخكي مكة. لع يقل: )
 

 شييٌج " " إفَّ في ذلَظ لِحْكَخى ِلَسْغ كاَف لو قمٌب أو َألَقى الدسَع وىػ 37سػرة ؽ 50
: استسع الساضية الكافخة. لسغ كاف لو قمب: عقل حاضخ. ألقى الدسع: في إىبلؾ األمع في ذلظ

 : حاضخ. شييج بأذنيو، استسع باىتساـ.
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شا ِمغ ُلُغػٍب  " ولقج خمقشا الدسػاِت واألرَض وما بيَشيسا في ستَّةِ  38سػرة ؽ 50 ـٍ وما مدَّ أيا

" 
اف في : ككمفخدة في جسيع القخآف. ستة أياـ بالسفخد، كىكحا كردت: الدسػات : بالجسع. األرض

: تعب. في اآلية رّد عمى الييػد الحيغ قالػا إنو هللا قجرة هللا أف يخمقيا بكمسة: كغ ؼيكػف. لغػب
 !يـػ الدبت، كىػ يـػ عصمة الييػد تعب مغ خمق الدسػات كاألرض في ستة أياـ فاستخاح

 
 ُشمػِع الذسِذ وقبَل الُغخوِب " ى ما يقػلػَف وَسبِّْح بحسِج ربَِّظ قبلَ " فاصِبْخ عم 39سػرة ؽ 50

ما يجعل  40: فدخىا بعس السفدخيغ بالربلة، كفي اآلية يقػلػف: أؼ مذخكػ قخير. سبح
 ؼ قبل غخكب: أالربلة مدتبعًجا. قبل شمػع الذسذ: صبلة الفجخ. قبل الغخكبتفديخىا ب

(. في اآلية صبخ كتدبيح، كفي التدبيح أك بعس السفدخيغ، كىحه صبلة العرخ )عشج الذسذ
 الربلة إعانة عمى الربخ.

 
جػِد "" وِمَغ الميِل فَدبِّْحُو  40سػرة ؽ 50  وَأدباَر الدُّ
:  كسبحو أدبار الدجػد. مغ الميل: السقرػد: صبلة التيجج. أدبار الدجػد: سبحو ليبلً أؼ

خكضة، كسا ذكخ السفدخكف، اثشتيغ قبل شمػع أعقاب الرمػات السفخكضة. كانت الربلة السف
ػات الخسذ الذسذ كاثشتيغ قبل الغخكب، باإلضافة إلى التيجج في الميل. ثع ندخت بالرم

: يفيع مغ ىحه (. أدبار الدجػد26/319السعخكفة. فدبحو: الفاء: زائجة أك عاشفة )الججكؿ 
ف السفدخيغ ذكخكىا. فديخ اآلية ألالعبارة أف التدبيح ال يقرج بو الربلة. كذكخت الربلة في ت
" )الصػر   (.49في مػضع آخخ: "كمغ الميل فدبحو كإدبار الشجـػ

 
 " واستِسْع يػـَ يشادي السشاِد ِمغ مكاٍف قخيٍب "  41سػرة ؽ 50

 : يدسعو الكل. : السشادؼ، إسخافيل. يشادؼ: لمحذخ. مغ مكاف قخيب: يا دمحم. السشادِ استسع
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 حَة بالحقِّ ذلَظ يػـُ الخخوِج "يدسعػَف الري" يػـَ  42سػرة ؽ 50
: بالبعث. "يػـ الخخكج": الخخكج مغ القبػر. بالحق :: صيحة البعث، دؿ عمى ذلظ قػلوالريحة

ػِر ذلظ يػـُ الػعيجكنُ " :20األكلى في اآلية كىي الشفخة الثانية. جاء ذكخ  ". نجج في فَخ في الرُّ
حداب كالجداء، بعبارات كثيخة متشػعة. كىحا دليل عمى أىسية القخآف تخكيًدا كبيًخا عمى البعث كال

 ىحا السػضػع، كدليل عمى أنيع كانػا يشكخكنو كثيًخا.
 

 َسريُخ "" إنَّا نحُغ ُنحيي وُنسيُت وإليشا ال 43سػرة ؽ 50
 : السخجع، كىحا يتزسغ البعث.السريخ

 
ُق األرُض عشيع ِس  44سػرة ؽ 50  خاًعا ذلظ حذٌخ عميشا َيِديٌخ " " يػـَ َتَذقَّ
"الخخكج" )آخخ اآلية  :(، أك بػ"السريخ" )آخخ اآلية الدابقة :: ضخؼ زماف مشرػب متعمق بػيػـَ 
. " تكػف اع"إنا نحيي :(. كعشجئح فإف جسمة42 تخاضية. ال يرمح أف يكػف التقجيخ: كاستسع يـػ

تتابعة في : أحجاث م... يػـَ َتذقَّق . يػـَ يدسعػفَ : كاستسع يػـَ يشادؼ ..44-41في اآليات 
. كأف السعشى كؼيو يدسعػف ... كؼيو تذقق. تذقق: أصميا: : كاستسع يػـ يشادؼ ... ذلظ اليـػ

يديخ: ا: مدخعيغ. لع يقل: )ذلظ حذخ يديخ عميشا(. : أؼ ؼيخخجػف سخاعً تتذقق. سخاًعا
 لمتقخيب، ىػ في حؿيقتو مغ باب: كْغ ؼيكػف!

 :يشكخكنو باألمذ  كيخافػنو اليػـ "، اليـػ الحؼ كانػا"اليـػالحع تكخار لفع 
 (.20" ذلظ يػـُ الػعيج" )اآلية  -
 (.22" ؼبرخؾ اليػـَ حجيج" )اآلية  -
 (.30" يػـَ نقػؿ لجيشع" )اآلية  -
 (.34" ذلظ يػـُ الخمػد" )اآلية  -
 (.41" )اآلية " كاستسع يػـَ يشادؼ السشادؼ -
 (.42ية " )اآل" يػـَ يدسعػف الريحة بالحق -
 (. 42" )اآلية " ذلظ يػـُ الخخكج -
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 (. 44" )اآلية " يػـَ تذقق األرض عشيع سخاًعا -
 

ْخ بالقخآِف َمغ ي 45سػرة ؽ 50 خاُؼ وعيِج " نحُغ أعمُع بسا يقػلػَف وما أنَت عمييع بجبَّاٍر فحكِّ
" 

: أنت مبمغ : "فاصبخ عمى ما يقػلػف". أعمع: مشظ. جبار39نحغ أعمع بسا يقػلػف: راجع اآلية 
عاشفة لخبط  :خ: الفاءحًجا عمى اإلسبلـ كاإليساف. فحكّ كمحكخ، ال جبار كمتجبخ، ال تجبخ أ
: فبل يشتفع بالقخآف إال مغ آمغ باهلل كرجا كعجه خ بالقخآفالسدبب بالدبب. كعيج: كعيجؼ. فحكّ 

ادر السعخفة بات، كمرغيّ كخاؼ كعيجه. فالحداب كالثػاب كالعقاب كالجشة كالشار كميا مغ السُ 
بالشدبة لعالع الغيب تعتسج عمى الشقل الرحيح. أما مرادر السعخفة بالشدبة لعالع الذيػد فإنيا 

". بجأ ة: "ؽ كالقخآف السجيجتعتسج عمى العقل كاالستقخاء كالسبلحطة كالتجخبة. راجع أكؿ الدػر 
 بالقخآف كختع بالقخآف. 

*** 
 

 / سػرة الحاريات   51
 " والحارياِت َذْرًوا "  1سػرة الحاريات 51

حسمو مغ مكاف إلى آخخ. : أؼ ُأقدع بالحاريات، كىي الخياح تحرك التخاب، أؼ تفخقو كتالحاريات
(. يقدع هللا ىشا بسخمػقاتو العطيسة، كىحا 45كيف القاؿ تعالى: "فأصبح ىذيًسا تحركه الخياح" )
يف ىحه السخمػقات بسا فييا مغ نعع، كداللة عمى يعشي القدع بقجرتو كحكستو، كسا يعشي تذخ 

. انطخ لتأكيج اسع الفاعل (. ذرًكا: مفعػؿ مصمق26/336الربلح )تفديخ ابغ عاشػر اليجػ ك 
 :قػلو تعالى

 (.3-1ذكًخا" )الرافات  " كالرافاِت صًفا، فالداجخاِت زجًخا، فالتالياتِ  -
ساِت أمًخاِت ُيْدًخا، فال" كالحارياِت ذرًكا، فالحامبلِت ِكْقًخا، فالجاريا -  (.4-1)الحاريات  "ُسقدِّ
 "" كالسخسبلِت ُعْخًفا، فالعاصفاِت عرًفا، كالشاشخاِت نذًخا، فالفارقاِت فخًقا، فالُسمؿياِت ذكًخا -

 (.5-1)السخسبلت 
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 "" كالشازعاِت غخًقا، كالشاشصاِت نذًصا، كالدابحاِت سبًحا، فالدابقاِت سبًقا، فالُسجبِّخات أمًخا -
 (.5-1)الشازعات 

 "َنْقًعا، فَػَسْصَغ بو َجْسًعا" كالعادياِت َضْبًحا، فالُسػرياِت قجًحا، فالُسغيخاِت ُصْبًحا، فأَثْخَف بو  -
 (. 5-1)العاديات 

 
: الرافات، الحاريات، السخسبلت، الشازعات، العاديات. كالحع الحع أسساء ىحه الدػر جسيًعا

في العصف بالػاك يكػف ىشاؾ تغايخ بيغ السعصػفات، كفي  العصف بالػاك تارة، كبالفاء تارة.
 العصف بالفاء يكػف السػصػؼ كاحًجا.

 
 " فالحامبلِت ِوْقًخا " 2حاريات سػرة ال51

: لساذا الفاء كليذ الػاك؟ ألنيا امبلت: الخياح. فالحب التي تحسل ثقل ماء السصخ. كقيلالدح
بالدحب، كالدحب تحسل كقخ الساء تحكخ بالدفغ صفات لجشذ كاحج أك متقارب. فالخياح تحكخ 

تحسل الشاس كالستاع، كالكل يحكخ بالسبلئكة. كمغ السفدخيغ مغ جعل ىحه الرفات األربع 
اء )تفديخ ابغ عاشػر كصًفا لسػصػؼ كاحج، كىػ الخياح، كىحا أندب لعصف الرفات بالف

 (. كقًخا: مفعػؿ بو. 26/337
 

 فالجارياِت ُيْدًخا ""  3حاريات سػرة ال51
ُحب. يدًخاأؼ الدفغ الجارية  : مفعػؿ مصمق، أك مرجر عمى كجو الساء جخًيا سيبًل. كقيل: الدُّ
 في مػضع الحاؿ.

 
ساِت أمًخا "  4يات سػرة الحار 51  " فالُسَقدِّ

أؼ السبلئكة التي تقدع األرزاؽ كاألمصار كسائخ األمػر. فجبخيل صاحب الػحي، كميكائيل 
: كاح، كإسخافيل صاحب الرػر. أمًخاخزؽ كالخحسة، كعدرائيل صاحب ؾبس األر صاحب ال
 مفعػؿ بو. 
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تباه، ألف المفع لفع ( فييا اشقاؿ ابغ تيسية: )الحاريات( ك)الحامبلت( ك)الجاريات( ك)السقدسات
: الخياح، كالدحاب، كالشجػـ، كالسبلئكة، كيحتسل غيخ ذلظ، إذ ليذ في المفع مذتخؾ يحتسل

السػصػؼ. كالتأكيل الحؼ ال يعمسو إال هللا ىػ أعياف الخياح كمقاديخىا كصفاتيا كمتى ذكخ 
، كأعياف الدحاب كما تحسمو مغ األم صار كمتى يشدؿ السصخ. ككحلظ في )الجاريات( تيبُّ

 (.13/312)السقدسات(، فيحا ال يعمسو إال هللا )اإلكميل، ضسغ الفتاكػ ك
 

 ػَعُجوَف لرادٌؽ " ا تُ " إنَّس 5سػرة الحاريات 51
 (. كىػ جػاب القدع. إنَّسا: إفَّ ما. تػعجكف: تػعجكنو )مغ نذخ كحذخ، كثػاب كعقاب

 
يَغ لػاقٌع " 6يات سػرة الحار 51  " وإفَّ الجِّ

 لػاقع: أؼ سيقع. : الجداء.الجيغ 
 

 " والدساِء ذاِت الُحُبِظ "  7ت سػرة الحاريا51
 ( التي تديخ فييا الكػاكب. السحبػكة )الستقشة خؽ : الصكالدساء: كأقدع بالدساء. الحبظ 

 
 " إنَّكع لفي قػٍؿ مختمٍف " 8ات سػرة الحاري51

: شاعخ، ساحخ، كاىغ، في أمخ دمحم: مزصخب )ىحا جػاب القدع األخيخ. مختمف 
 (. كحاب، مجشػف 

 
 " ُيؤَفُظ عشُو َمْغ ُأِفَظ " 9 سػرة الحاريات51

: َقِبَمُو َمغ َقِبَل، كأنكخه مغ القخآف( مغ ُصخؼ. كقػلظ عغ الخسػؿ، أكيرخؼ عشو ) 
 أنكخ.

 
 " ُقِتَل الخخَّاُصػَف "  10يات سػرة الحار 51
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: سيقتل السعشى ىحا ليذ دعاء عمييع بالقتل، فالجعاء يكػف مغ السخمػؽ ال مغ الخالق. 
الحيغ  )الخخاشػف( الكحابػف : الكافخكف صػف، حكع هللا عمييع بالقتل. قتل: لعغ. الخخاصػف الخخا

 كحبػا الشبي ككحبػا القخآف ككحبػا البعث. 
 

 الحيَغ ىع في َغْسَخٍة ساُىػَف ""  11سػرة الحاريات 51
 (.غسخة: غفمة. ساىػف: غافمػف، الىػف. لع يقل: )الحيغ ىع ساىػف في غسخة 

  
يِغ "" يَ  12سػرة الحاريات 51  دألػَف أيَّاَف يػـُ الجِّ
: الجداء. كىػ سؤاؿ إنكار كاستيداء. آف: أؼ كقت. الجيغ بة مغ: أؼ + آف. أؼّ مخك : متى،أياف

 متى يـػ الجيغ؟
 

 ػـَ ىع عمى الشاِر ُيْفَتُشػَف "" ي 13سػرة الحاريات 51
: يعخضػف، يختبخكف، ـػ الجيغ، بل أخافيع مشو. يفتشػف لع يجبيع عغ سؤاليع عغ ي 

(. لع يقل: )يـػ يفتشػف عمى 1/43عاني القخآف لمشحاس ػف، يحخقػف بفتشتيع، أؼ بكفخىع )ميعحب
 (.الشار

 
 حا الحي كشُتع بِو َتدتعجمػَف " " ذوقػا ِفتشَتكع ى 14سػرة الحاريات 51

 (.فتشتكع: عحابكع. ىحا: أؼ ىحا العحاب. لع يقل: )الحؼ كشتع تدتعجمػف بو 
 

   " إفَّ الستقيَغ في جشَّاٍت وُعيػٍف " 15سػرة الحاريات 51
ُمْحِجقة بيا. كمثمو  : في جشات فييا عيػف، أك خبلَليا، أكالستقيغ: السؤمشيغ. في جشات كعيػف 

 : عيػف ماء.(. عيػف 479( )أنسػذج ص 54قػلو تعالى: "إف الستقيغ في جشاٍت كَنَيخ" )القسخ 
 

 َل ذلَظ ُمْحِدشيَغ "" آخحيَغ ما آتاىع ربُّيع إنَّيع كاُنػا قب 16سػرة الحاريات 51
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ع، جداء إحدانيع. آخحيغ ما آتاىع: آخحيغ ما أعصاىع. قبل ذلظ: آتاىع مغ الثػاب كالشعي 
 : مؤمشيغ يحدشػف العسل.أؼ في الجنيا. محدشيغ

 
 بًل ِمَغ الميل ما َيْيَجُعػَف "" كانػا قمي 17سػرة الحاريات 51

 :قميبلً  
 : كانػا ييجعػف ىجػًعا قميبًل.نعت لسرجر مححكؼ، كالتقجيخ -
 : كانػا ييجعػف كقًتا قميبًل.لطخؼ مححكؼ، كالتقجيخنعت  -
 :ما
 : زائجة.صمة، أؼ -
، الشكت لمسجاشعي 3/84ّخاء معاني القخآف لمفمرجرية، كالتقجيخ: كانػا قميبًل ىجػعيع ) -

2/587.) 
ئجة لتأكيج القمة أك حخؼ : زاانػا ييجعػف قميبًل مغ الميل. ما: كييجعػف: يشامػف. التقجيخ

(. كانػا ييجعػف مغ الميل قميبًل، أك كانػا ال ييجعػف مغ الميل إال 26/327 مرجرؼ )الججكؿ
 قميبًل.

 
 " وباألسحاِر ىع َيدتغِفُخوَف " 18سػرة الحاريات 51

كىع باألسحار مػف كيذعخكف أنيع مقرخكف. لع يقل: ): آخخ الميل. يعساألسحار: جسع سحخ
 (.دتغفخكف(. لع يقل: )كىع يدتغفخكف باألسحاري
 

 " وفي أمػاِليع حٌق لمدائِل والسحخوـِ "  19سػرة الحاريات 51
، كسا أمخىع هللا. مغ صفات السؤمشيغ أك الستقيغ أف في أمػاليع حًقا لمدا  ئل كالسحخـك

ؼ ال يدأؿ. كفي ىحا : الستعفف الححق: حرة كاجبة. الدائل: الحؼ يدأؿ )الساؿ(. السحخـك
مػاليع حق معمـػ لمدائل كالحيغ في أكفي مػضع آخخ: "اة، ما سػػ الدكاة. : الدكالحق قػالف
( "  (. ىشا في السعارج آيتاف، كفي الحاريات آية كاحجة. 25 -24 السعارجكالسحخـك
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 وفي األرِض آياٌت لمُسػِقشيَغ " " 20سػرة الحاريات 51

 : الجباؿ، األنيار،شيغ. كالتأمل في األرض بابو كاسع: لمسؤمػقشيغ: معجدات. لمسآيات 
 إلخ.  ... البحار، األمع

 
 " وفي أنفِدكع أفبل ُتْبِرخوَف " 21سػرة الحاريات 51

: أفبل تبرخكف اآليات أؼ: كفي أنفدكع آيات. أفبل تبرخكف: أفبل تبرخكنيا. السخاد 
التأمل في التي في األرض كاآليات التي في أنفدكع، حتى ترمػا إلى اإليساف باهلل كقجرتو. ك 

: الحياة، السػت، الذباب، الذيخػخة، الزعف، الذيب، األعزاء، أيًزاالشفذ بابو كاسع 
العمسية،  الجػارح. كيسكغ إجخاء ىحا التأمل عمى األشياء الطاىخة، أك الخاؼية باستخجاـ الػسائل

 كغيخ ذلظ مغ الػسائل. كالسجيخ كآالت الترػيخ
 

 ي الدساِء رزُقكع وما تػَعجوَف "" وف 22سػرة الحاريات 51
ك الخزؽ السقدـػ لكع. كما تػعجكف: بو مغ الثػاب كالعقاب. جسمة: "كما : السصخ، أزؽ الخ  

 رزؽ(. تػعجكف" في محل مرجر مؤكؿ معصػؼ عمى: )
 

 ِمْثَل ما أنَّكع َتْشِصقػَف "" فػربِّ الدساِء واألرِض إنَُّو َلَحٌق  23سػرة الحاريات 51
كالحداب حق، كالجشة حق، كالشار : أؼ ما تػعجكف بو. فالسػت حق، كالبعث حق، إنو 

ب بالسحدػس، حق. أال تخكف أف نصقكع حق، فكحلظ ىحا كمو حق مثمو. ؼيو تذبيو السغيّ 
: مثُل، كعاصع: قخأ الكدائي كحدة ػ كتدسع، أك مثل ما أنظ ىشا. مثل: مثل ما أنظ تخ كقػليع

أنو مشرػب عمى السرجر،  : مثَل، عمى"حق". كقخأ الباقػف بالشرب :بالخفع عمى أنو نعت لػ
 (. 2/591كأنو قيل: إنو لحّق حًقا كشصقكع )الشكت لمسجاشعي 

 
 ضيِف إبخاـيَع الُسْكَخِميَغ " " ىْل أتاَؾ حجيثُ  24سػرة الحاريات 51
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يع مع قـػ ل  . 28: ضيػؼ. كىع مغ السبلئكة بجاللة اآلية ػط. ضيفىشا تبجأ قرة إبخـا
إندالو عميظ. أسمػب الدؤاؿ ىشا يخاد مشو التذػيق كلفت كسسي الزيف ضيًفا إلضافتو إليظ ك 

 السكخميغ: صفة لػ: )ضيف(، كالزيف ىشا يخاد مشو الجسع: ضيػؼ. انتباه الدامع.
 

 " إذ دخُمػا عميِو فقالػا سبلًما قاَؿ سبلـٌ قػـٌ ُمْشَكُخوَف " 25سػرة الحاريات  51
(. سبلًما: مفعػؿ مصمق. 3/195تقاف يكع أنتع قـػ مشكخكف )اإل: سبلـ عمؼيو مححكؼ تقجيخه

". كرفع السرجر سبلـ: مبتجأ مخفػع خبخه مححكؼ، أؼ: عميكع سبلـ. كفي قخاءة: "قاؿ سبلًما
يع ردَّ التح ية بأفزل مشيا، أبمغ مغ نربو، ألنو يجؿ عمى الجكاـ كالثبات، كمغ ىشا فإف إبخـا

يبجك أف . 69سيسا كىع مبلئكة. كانطخ سػرة ىػد  : ال أعخفكع، الخكف مشك عمى قخاءة الخفع.
 السبلئكة ضيخكا لو في صػرة بذخ.

 
 ى أىِمِو فجاَء بِعْجٍل َسسيٍغ "" فَخاغ إل 26سػرة الحاريات 51

: اندلَّ بدخعة كخفاء، كي ال يذعخ الزيف. كلػ لع يفعل ذلظ لكانػا مشعػه مغ جمب راغ 
قالػا سبلًما قاَؿ سبلـٌ ي مػضع آخخ: ": كلج البقخ. كفالعجلسا يفيع مغ اآلية التالية. الصعاـ، ك

(. قارف قػلو تعالى: "فخاغ إلى آليتيع فقاؿ أال تأكمػف" 69ا لبَث أْف جاَء بِعْجٍل َحِشيٍح" )ىػد فس
" جاء في (. فيحا الفعل: "راغ93(، كقػلو: "فخاغ عمييع ضخًبا باليسيغ" )الرافات 91)الرافات 

يع. كفي  : مختيغ في الرافات، كمخة في الحاريات، ككمياالقخآف ثبلث مخات تعػد عمى إبخـا
"، لكغ في الرافات كاف الخصاب مػجًيا لؤلصشاـ، كفي الحاريات إلى الدػرتيغ: "أال تأكمػف 

 السبلئكة. كال السبلئكة تأكل كال األصشاـ تأكل.  
 

َبُو إلييع قاَؿ أال تأكمػَف " 27سػرة الحاريات 51  " فقخَّ
فخؽ أف القػؿ اقتخف بالتقخيب، أؼ: فقخبو إلييع قائبًل. التقجيخ: لع (. كلعل اللع يقل: )فقاؿ 

 : أال تأكمػف؟يأكمػا فقاؿ ليع
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ـٍ عميٍع " " فَأْوَجَذ مشيع خيفًة قالػا ال َتخَ  28سػرة الحاريات 51 ُخوه بُغبل  ْف وَبذَّ
يع عمى قـػ لػط، بل احتػت أيًزا عم  ى ذكخ السبلئكة الحيغ بذخكه لع تقترخ قرة إبخـا

: أضسخ امخأتو كعقسيا. أكجذ مشيع خيفة غّ و كسعمى الخغع مغ تقجـ سشّ  ،بأنو سيكػف لو ابغ
: إذا كبخ، أؼ عميع باعتبار ما سيكػف، أؼ سػؼ يكػف في نفدو خػًفا مشيع. غبلـ: ابغ. عميع

خناًسا، عالًسا كبيًخا. كىحا الغبلـ: اسحق. قاؿ تعالى: "عمي بإسحَق كِمغ كراِء إسحَق َيعقػَب" ىا ؼبذَّ
  (.71)ىػد 

 
ْت وجَييا وقالْت عجػٌز عؿيٌع " 29سػرة الحاريات 51  " فأقبمْت امخأُتو في َصخٍَّة فَركَّ

ة: صيحة، ضجة. كمشو: اليا كأقػاليا في آية كاحجة. صخّ تأمل ىحا الػصف لمسخأة بأفع 
فكيف عجػز عؿيع: أؼ أنا عجػز عؿيع )سبيل التعجب(. عمى ) : لصسْت ْت صخيخ الباب. صكّ 

: لع تمج ؿيع؟! صفتاف تسشعانيا مغ الػالدة: العجد، كالعقع. عؿيع: أألج كأنا عجػز كعألج؟!(، أك
 قط.

 
 إنَُّو ىػ الحكيُع العميُع "    " قالػا كحلِظ قاَؿ ربُّظِ  30سػرة الحاريات 51

أيًزا بكدخ الكاؼ. ىحا قخار  :ألف السخاشب أنثى. ربظِ : بكدخ الكاؼ الثانية، كحلظِ  
 . صادر مغ هللا الحكيع العميع رباني
*** 

 الجدء الدابع كالعذخكف  
 " قاَؿ فسا َخْصُبُكْع أيُّيا الُسْخَسُمػَف " 31سػرة الحاريات 51

يع بالػلج، كاألخخػ إنداؿ العحاب بقػـ لػط، السبلئكة قامػا بػضيفتيغ  : األكلى تبذيخ إبخـا
: الخصيخ. السخسمػف : الذأف آليات التالية. فسا خصبكع: فسا شأنكع. الخصبيغ مغ اكسا سيتب

 السبلئكة السخسمػف مغ هللا.
 

 " قالػا إنَّا ُأرِسمشا إلى قػـٍ ُمْجِخميَغ "  32سػرة الحاريات 51
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 : ارتكبػا جخيسة المػاط، كربسا جخائع أخخػ معيا.مجخميغ 
 

 " ِلُشْخِسَل عمييع حجارًة ِمغ شيٍغ "  33سػرة الحاريات 51
يل: شيغ متحجخ. كىحجارة مغ شيغ  جِّ كاآلجّخ. انطخ أيًزا قػلو  : شيغ ُيصبخػ الدِّ
 :تعالى
يٍل َمْشزػٍد" )ىػد " كأمصخنا ع -  (.82مييا حجارة مغ ِسجِّ
يٍل" )الحجخ "  -  (.74كأمصخنا عمييع حجارة مغ ِسجِّ
 

مَ  34الحاريات سػرة 51  ًة ِعْشَج ربَِّظ لمُسْدِخفيَغ "" ُمَدػَّ
: السجاكزيغ "حجارة" في اآلية الدابقة. لمسدخفيغ :: معمسة بعبلمات، كىي صفة لػمدػمة 

 : مخررة ليع كمعمسة بعبلمات تفيج ذلظ.السعرية كالفجػر. مدػمة لمسدخفيغالحج في 
 

 ِمَغ السؤمشيَغ "" فأخخجشا َمغ كاَف فييا  35سػرة الحاريات 51
 : في قخػ أىل لػط.لئبل ييمكػا. فييا 

 
 " فسا وججنا فييا غيَخ بيٍت ِمَغ السدمسيَغ " 36سػرة الحاريات 51

( لعجـ التكخار، كالسعشى كاحج. ىحا البيت لعمو بيت لػط فقط! لع يقل: )مغ السؤمشيغ 
ككميا استحقت اليبلؾ إال ىحا  !يت إيساف، كسائخ البيػت بيػت كفخترػْر أف بيًتا كاحًجا ىػ ب

(، فقج يكػف الحق مع كاحج، عمى اإلنداف أال يغتخَّ بالعجد )كسا في الجيسقخاشيةالبيت الػاحج. ف
 ككل ما عجاه باشل! 

 
 محيَغ يخافػَف العحاَب األليَع "" وتخكشا فييا آيًة ل 37سػرة الحاريات 51
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بغيخؾ ميسا كثخ عجدىع. فإنظ إذا رأيت  : عبخة. انُج أييا الفخد بشفدظ، كال تحتجّ آية 
ذلظ ففعمت  : رأيت الشاس جسيًعا يفعمػف ا ال يشفعظ. كال تدتصيع أف تقػؿالعحاب أدركت أف أحجً 

 : في الجنيا كاآلخخة.مثميع. العحاب األليع
 

 إلى فخعػَف بدمصاٍف ُمِبيٍغ "   " وفي مػسى إذ أرسمشاهُ  38سػرة الحاريات 51
يع كقـػ لػط،   كبجأت قرة مػسى كفخعػف. كفي مػسى: كتخكشا في انتيت قرة إبخـا

  : حجة.قرة مػسى آية. سمصاف
 

 ْكِشِو وقاؿ ساحٌخ أو مجشػٌف " " فتػلَّى بخُ  39سػرة الحاريات 51
اده، كبقػتو كسمصانو. كىحا المفع: : أعخض، أؼ فخعػف. بخكشو: بجسػعو كأجشتػلى 

اليـػ في السجاؿ العدكخؼ لمجاللة عمى السختبة العدكخية أك عمى بعس ( مدتخجـ )ركغ، أركاف
: ربسا قاؿ ىحا خية التابعة لػزارة الجفاع. كقاؿ: عغ مػسى. ساحخ أك مجشػف السؤسدات العدك

 تارة كىحا تارة. 
 

 حناىع في اليعِّ وىػ ُمِميٌع " " فأخحناه وجشػَده فشبَ  40سػرة الحاريات 51
بسا يبلـ عميو )مغ  الئًسا عميو، آتٍ : يجعل غيخه اليع: البحخ. ُمميع ىع.: شخحشانبحناىع 

. التقجيخ  (.  فأخحناه كجشػده كىػ مميع. لع يقل: )فشبحناه في اليعِّ كىػ ُمميع: كفخ كشػياف(، َممـػ
 

 أرسمشا عمييُع الخيَح العؿيَع " " وفي عاٍد إذ  41سػرة الحاريات 51
ىػد. كفي عاد: كتخكشا في قرة عاد آية. عاد: قـػ ىػد. أت قرة قـػ انتيت قرة مػسى كبج

أة التي ال تحسل كال يت بالسخ بّ : ال خيخ فييا كال بخكة، فبل تحسل مصًخا كال تمقح شجًخا، شُ العؿيع
 : لمسحكخ كالسؤنث. رجل عؿيع، امخأة عؿيع.تمج. لع يقل: )الخيح العؿيسة(. العؿيع

 
ميِع " شيٍء أتْت  " ما َتَحُر ِمغْ  42سػرة الحاريات 51  عميِو إال َجعمْتو كالخَّ
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ما ، الحصاـ، الػرؽ السفتػت. لع يقل: ): الذيء البالي، اليذيعما تحر: ما تجع. الخميع 
 (. شيء تأتي عميو إال تجعمو كالخميعتحر مغ 

 
  " وفي ثسػَد إذ ِقيَل ليع َتَستَُّعػا حتى حيٍغ " 43سػرة الحاريات 51

كبجأت قرة قـػ صالح. ثسػد: قػـ صالح. تستعػا: أؼ بالجنيا. ـػ ىػد انتيت قرة ق 
 (. 65قاؿ تعالى: "تستعػا في داركع ثبلثة أياـ" )ىػد 

 
 " َفَعَتػا َعْغ أْمِخ ربِّيع فأخحتيع الراعقُة وىع َيشُطخوَف " 44سػرة الحاريات 51

مخ ربيع" )األعخاؼ تعالى: "فعقخكا الشاقة كعتػا عغ أكعقخكا الشاقة(. قاؿ عتػا: تكبخكا ) 
(. 67(. الراعقة: الريحة، الخجفة. قاؿ تعالى: "كأخح الحيغ ضمسػا الريحُة" )ىػد 77

بالريحة، كتارة بالخجفة.  (. فتارة جاء التعبيخ بالراعقة، كتارة78األعخاؼ "فأخحتيع الخجفة" )
 : كىع يشطخكف بجىذة.يشطخكف: لعل السعشى

 
ـٍ وما كاُنػا ُمشترخيَغ "   استصاعػا ِمغْ " فسا  45سػرة الحاريات 51  ؾيا

لريحُة فأصبحػا في ديارىع جاثسيغ" )ىػد كأخح الحيغ ضمسػا اؾياـ: نيػض. قاؿ تعالى: " 
 : كما انترخكا ألنفديع كال انترخ ليع أحج.(. كما كانػا مشترخيغ67
 

 فاسقيَغ "إنَّيع كاُنػا قػًما  " وقػـَ نػٍح مغ قبلُ  46سػرة الحاريات 51
: كأىمكشا نػح في آية كاحجة فقط. كقـػ نػح ىي قرة قػـ انتيت قرة قػـ صالح كىا 

( عمى قػـ نػح؟ كبيحا . لساذا قجـ في الدخد قـػ صالح )ثسػد: مغ قبل ثسػدقـػ نػح. مغ قبل
(، قػـ قـػ لػط، قـػ فخعػف، قـػ صالح )ثسػد :ألمع الساضية التي أىمكت بحنػبياذكخ مغ ا

 لع يقل: )كانػا فاسقيغ(. نػح.
 سخد مخترخ لقرز األنبياء مع أقػاميع.
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 يشاىا بأيٍج وإنَّا لُسػِسعػَف "" والدساَء بش 47سػرة الحاريات 51
(. كقج يكػف السعشى: بشيشاىا 17كاذكخ عبجنا داكد ذا األيج" )ص أيج: قػة. قاؿ تعالى: " 

حتسل معاني كسع، أؼ قجرة، كالتعبيخ ي (، إذا كاف ذابأيجيشا. ُمػسعػف: اسع فاعل مغ )أكسع
 :كثيخة ال حج ليا مشيا

 لسػسعػف الدساء. -
 لسػسعػف بخمق سساء مثميا. -
 لقادركف عمى االتداع بأكثخ مغ اتداع الدساء. -
 لحكك سعة ال يزيق عميشا شيء نخيجه. -
(. عمى عمساء الفمظ أف 4/106لسػسعػف في الخزؽ بالسصخ كغيخه )تفديخ الساكردؼ  -

ي السباني ىحه اآلية التي يتجمى فييا كفي أمثاليا مغ اآليات إعجاز القخآف ف يتأممػا
 : مػسعػف في الساضي أـ مػسعػف في السدتقبل؟كالسعاني. كىل السقرػد

: الدساء كل ما عبل الذيء كأضمو. كالجدء السخئي مغ الكػف متدع يقػؿ أىل التفديخ العمسي
جه، فالسدافات ؼيو تقاس بسبلييغ الدشيغ الزػئية. كالدشة اتداًعا ال يجركو العقل كال يتدشى تحجي

ألف كع في الثانية. فاآلية تذيخ إلى  300الزػئية ىي السدافة التي يقصعيا الزػء بدخعة 
مغ، كىػ ما يعخؼ الدعة السحىمة لمكػف مشح إنذائو. كسا تذيخ إلى أف التػسعة مدتسخة مع الد 

 (.774السشتخب ص بشطخية التسجد )
 

 فخششاىا َفِشْعَع الساِىُجوَف " " واألرَض  48سػرة الحاريات 51
لعل السعشى أف األرض مع أنيا كخكية إال أنيا مييأة لمشاس لكي يعيذػا فػقيا كأنيع  

فخاش مبدػط أك ميج كاسع. لع يقل: )فشعع الفارشػف(. لع يقل: )كاألرض ميجناىا فشعع  عمى
اض إلنذاء السجح. الساىجكف: فاعل، السخرػص نعع الساىجكف: نعع: فعل م (.الساىجكف 

 بالسجح مححكؼ تقجيخه: نحغ.
 

 اثشيِغ لعمَّكع َتَحكَُّخوَف " " وِمغ كلِّ شيٍء خمقشا زوجيغِ  49سػرة الحاريات 51
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: ذكخ كأنثى، سساء كأرض، شسذ كقسخ، نيار كليل، نػر كضبلـ، خيخ كشخ، زكجيغ 
كحدف، ضحظ كبكاء، حمػ كحامس. كقج يكػف صحة كسقع، مػت كحياة، غشى كفقخ، فخح 
: الحكػرة كاألنػثة. كىحا لشبات ىي قاعجة الدكجيةالسعشى أف قاعج الحياة في اإلنداف كالحيػاف كا

السعشى قج يكػف أليق، ألف األكؿ ال يخمػ مغ تحكع في ذكخ شيء كححؼ آخخ. كقج كذف 
قاؿ بعس السفدخيغ القجامى. فجسيع العمع الحجيث أف ىحه القاعجة مصمقة، كليدت أغمبية كسا 
الدكجية، حتى الحّرة )كيف نتعامل مع الشباتات بل جسيع السخمػقات قائسة عمى أساس قاعجة 

إف هللا تعالى خمق كل شيء، مغ المبشات األكلية لمسادة (. يقػؿ زغمػؿ الشجار: "368القخآف ص 
الػحجانية السصمقة فػؽ جسيع ا بإلى اإلنداف، في زكجية كاضحة، حتى يبقى جّل جبللو متفخدً 

مشػا بو هللا كقجرتو العطيسة فتؤ خكف )تتحكّ  :خكف (. تحكّ 210خمقو" )قزية اإلعجاز العمسي ص 
 (.كاحًجا أحًجا ال شخيظ لو

 
وا إلى هللِا  50سػرة الحاريات 51  بيٌغ "   إنِّي لكع مشُو نحيٌخ مُ " َفِفخُّ

كا إلى هللا. كىحاالتقجيخ: فقل ليع  كا مغ غيخه إليو، المفع يدتحق التأمل الصػيل. فخّ  : فخُّ
كا كا مغ الشطع البذخية، فخّ كا إلى جشة هللا، فخّ كا إلى كتاب هللا، فخّ كا مغ ديغ غيخه إلى ديشو، فخّ فخّ 

 ... إلخ.  مغ التذخيعات القائسة عمى األىػاء
كشػؽ إلى هللا، كاإلعخاض عغ غيخه كاليخكب مغ ىحا الغيخ كسخعة كالمفع يعشي المجػء بقػة 

 لع يقل: )اتجيػا إلى هللا(.بخػؼ كفدع كسخعة. 
 لع يقل: )إني نحيخ لكع مشو مبيغ(. لع يقل: )إني لكع نحيخ مبيغ مشو(.

 
 َخ إنِّي لكع مشُو نحيٌخ مبيٌغ "" وال تجعمػا مع هللِا إلًيا آخ 51سػرة الحاريات 51

أعع،  50". كلعل اآلية اآلية بسا ختع بو اآلية الدابقة: "إني لكع مشو نحيخ مبيغ ختع ىحه 
 أخز. فاألكلى نحيخ مغ هللا، كالثانية نحيخ مغ الذخؾ باهلل. 51كاآلية 

 
 قاُلػا ساحٌخ أو مجشػٌف " " كحلظ ما أتى الحيَغ ِمغ َقبِميع ِمغ رسػٍؿ إال  52سػرة الحاريات 51
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: بعزيع يقػؿ ساحخ، كبعزيع مجشػف. أك تارة ساحخ أك مجشػف قالػا: قالػا عشو.  
 (.الحيغ قبميعلفاظ التكحيبية السذابية. لع يقل: )يقػلػف ساحخ كتارة مجشػف، أك غيخ ذلظ مغ األ

 
 ػاَصػا بِو بْل ىع قػـٌ شاغػَف "" أت 53سػرة الحاريات 51

بيحا أـ ىع قػـ شاغػف" ىع أحبلميع أـ تأمخ ": بل: قج تكػف بسعشى: )أـ(. قاؿ تعالى 
كبلىسا مًعا؟ كقاؿ بعس  : أتػاصػا بو أـ ىع قـػ شاغػف أـ(. كمعشى اآلية32)الصػر 
" عمى بابيا أ القػؿ كفي التفكيخ. كقج تكػف "بل: ما ىػ بتػاٍص، كلكشو تساثل في مشذالسفدخيغ

 : بل ىع أكثخ مغ ذلظ ىع قـػ شاغػف.خكالتقجي
 

 ؿَّ عشيع فسا أنت بَسُمػـٍ " ػَ " َفتَ  54سػرة الحاريات 51
 : فبل تبلـ بعج أف أديت ما عميظ. تػؿَّ عشيع: أعخض عشيع )يادمحم(. فسا أنت بسمـػ 

 
ْكَخى تشفُع السؤمشيَغ " " َوّذكِّْخ فإفَّ  55سػرة الحاريات 51  الحِّ

لعل السعشى: تػؿَّ عشيع كذكخ غيخىع، كاستسخ في تحكيخ غيخىع، لسا في التحكيخ مغ  
َفَحكِّْخ إنسا راد اإليساف. لساذا عجؿ عغ لفع )التحكيخ( إلى لفع "الحكخػ"؟ قاؿ تعالى: "ة لسغ أفائج

(. لع يقل: )فإف التحكيخ يشفع 45َحكِّْخ بالقخآف َمغ َيخاؼ كعيِج" )ؽ فَ (. "21أنت ُمَحكٌِّخ" )الغاشية 
 (.السؤمشيغ

 
 ِلَيْعُبجوِف "جغَّ واإلنَذ إال " وما خمقُت ال 56سػرة الحاريات 51
: ما خمقتيع عبًثا، كال خمقتيع (. أؼ481عبادة اختيار، ال عبادة اضصخار )أنسػذج ص : أؼ

عبادة هللا فيػ أشبو  الجنيا بغيخ ككل مغ اشتغل في لمجنيا. فالغاية مغ الخمق ىي عبادة هللا.
 بسغ خمق ليمعب!

 
 ف ُيْصِعُسػِف "رزٍؽ وما أريُج أ" ما أريُج مشيع ِمغ  57سػرة الحاريات 51
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 :ؼيو أقػاؿ 
 ما أريج أف يخزقػا عبادؼ كال أف يصعسػىع. -
 ما أريج أف يخزقػا أنفديع كال أف يصعسػا أنفديع. -
 ما أريج مشيع معػنة كال فزبًل.  -

( كىػ الغشي الحسيج، كليذ شأنو مع عباده كذأف الدادة فاهلل ىػ الخزاؽ )كسا في اآلية التالية
تيع لعبادتي ال إلعانتي. يسمكػنيع ليدتعيشػا بيع عمى معايذيع. لقج خمقمع العبيج، الحيغ 

 صعسػني. : يُ صعسػفِ يُ 
 

 ىػ الخزاُؽ ذو القػِة الستيُغ " " إفَّ هللاَ  58سػرة الحاريات 51
: الذجيج القػة، كصف لحؼ القػة. لدتع بأرزاقكع كأرزاؽ العباد. الستيغ : الستكفلالخزاؽ 

 الستيغ. شي، أنا الحؼ أرزقكع كأشعسسكع. أنتع ضعفاء كأنا القػؼّ صعسأنتع مغ يخزقشي كيُ 
 

 نػِب أصحاِبيع فبل يدتعجمػِف " " فإفَّ لمحيَغ ضمُسػا َذنػًبا مثَل ذَ  59سػرة الحاريات 51
نػب بزع الحاؿ (. أما الحُّ 27/30الحاؿ، الجلػ العطيسة السستمئة )ابغ عاشػر : اقخأ بفتح الحَّنػب

: الشريب مغ العحاب، مع مبلحطة أف العحاب كالسقرػد بالحنػب في اآلية ْنب.: ذَ فيي جسع
: مسغ خ أيًزا بالحنب كالعحاب. أصحابيعيقع عمى الحُّنػب. فمعل في استخجاـ الحَّنػب ما يذع

"فبل  :في التكحيب كالعحاب. لع يقل: "فبل يدتعجمػا"، بل قاؿ أك أمثاليع ابيعسبقػىع، أصح
 يدتعجمػني.: فبل يدتعجمػِف"

 
 " فػيٌل لمحيَغ كفُخوا ِمغ يػِميُع الحي ُيػَعُجوَف " 60سػرة الحاريات 51

صبق عمى االثشيغ مًعا.  : يػعجكف بو، مغ الػعيج كليذ مغ الػعج، كالريغة تشيػعجكف  
مًعا. جاء في أكؿ : يـػ العحاب. كقج يكػف في الجنيا أك في اآلخخة أك في كمييسا كالسقرػد

". كختست الدػرة بػ: "يػميع مباشخة بعج آيات القَدع(: "إنسا تػعجكف لرادؽ 5ية الدػرة )اآل
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رّد الشياية عمى البجاية. لع يقل: "، فكاف ىحا مغ باب رّد العجد عمى الرجر، أك الحؼ يػعجكف 
 لع يقل: )فػيل لمحيغ ضمسػا(. (. ليع مغ يػميع )فػيلٌ 

  !عمو في أسساعيعخ يفعل فكلكغ سيبقى ىحا التححي ،انتيت الدػرة
*** 

 
 / سػرة الصػر52
 " والصػِر " 1سػرة الصػر  52

 : ىشا كاك القَدع.سيشاء كمع هللا ؼيو مػسى. الػاك : اسع جبل فيالصػر 
 

 " وكتاٍب مدصػٍر " 2سػرة الصػر  52
دب : التػراة، كلعمو األنعشج هللا في المػح السحفػظ. كقيل: القخآف السكتػب كتاب مدصػر 
    5ك 4: ىشا لمعصف عمى القَدع الدابق، ككحلظ سائخ الػاكات في اآليات الصػر. الػاكلجبل 

 . 6ك
 

 " في َرؽٍّ َمشذػٍر " 3سػرة الصػر  52
 : مبدػط غيخ مصػؼ كغيخ مختـػ عميو.: كرؽ. مشذػررؽ  

    
 " والبيِت السعسػِر " 4سػرة الصػر  52

 : ىػ البيت الحخاـ. كقيلالسبلئكة. : ببيت تصػؼ بو السبلئكة. معسػر 
 

 " والدؿِف السخفػِع " 5رة الصػر سػ  52
 : الدساء.الدقف 

 
 " والبحِخ السدجػِر " 6رة الصػر سػ  52
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 : جيشع.اًرا يػـ الؿيامة. البحخ السدجػر: السػقج نالسدجػر 
 

 " إفَّ عحاَب ربَِّظ لػاقٌع "  7سػرة الصػر  52
 لػاقع: أؼ سيقع.(. الكتاب، البيت، الدقف، البحخػر، الصتقجـ ) ىحا جػاب القدع بسا 

 
 " ما َلُو ِمغ دافٍع " 8ة الصػر سػر 52

 ال أحج يجفعو عشيع، كال شيء يجفعو عشيع.
 

 يػـَ َتُسػُر الدساُء َمْػًرا " "  9سػرة الصػر 52
 (.: يـػ الؿيامةؾ، تزصخب بذجة )مغ ىػؿ ذلظ اليـػتسػر: تتحخ  

 
 وتديُخ الجباُؿ سيًخا " " 10سػرة الصػر 52

اإلنحار  :فالجباؿ الثابتة كاألكتاد صارت تديخ. كالسقرػد بسػر الدساء كسيخ الجباؿ 
 بانتياء الجنيا، كابتجاء اآلخخة. 

 
بيَغ " 11سػرة الصػر 52  " فػيٌل يػمئٍح لمسكحِّ

 : باآلخخة.يػمئح: يػـ الؿيامة. السكحبيغ 
 

 ْػٍض َيمعبػَف "خَ  " الحيَغ ىع في 12سػرة الصػر 52
(. "بل ىع في شظ 91كفي مػضع آخخ: "قل هللا ثع ذرىع في خػضيع يمعبػف" )األنعاـ  

، 83" )الدخخؼ ػا حتى يبلقػا يػميع الحؼ يػعجكف فحرىع يخػضػا كيمعب(. "9يمعبػف" )الجخاف 
: الحيغ ىع يخػضػف كيمعبػف، أك الحيغ ىع في خػض (. فكأف معشى آية الصػر42السعارج 

كل مغ ال يأخح اآلخخة عمى محسل الجج فيػ محكـػ عميو بأنو مغ البلعبيغ، كأنو خمق  عب.كل
 لع يقل: )الحيغ ىع يخػضػف كيمعبػف(. ليمعب، كلع يخمق ليعبج هللا!
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 ػَف إلى ناِر جيشَع َدعِّا "  " يػـَ ُيَجعُّ  13سػرة الصػر 52

: الجفع في الطيػر، داؿ الفعل مغ الجفع، كعيغ الفعل مغ الرػت الحؼ يخخج مسغ الجع 
يـػ  .Onomatopoeiaُيَجّع. كىحا المفع مغ األلفاظ التي يجؿ صػتيا أك جخسيا عمى معشاىا 

 ُيداقػف إلى نار جيشع سػًقا.
 

ُبػَف " " ىحه الشارُ  14سػرة الصػر 52  التي كشُتع بيا ُتَكحِّ
: لع يقل ىحه نار اآلخخة التي كشتع تكحبػف بيا في الجنيا، صارت أمامكع حؿيقة كاقعة.يقاؿ ليع: 

 (.التي كشتع تكحبػف بيا)
 

 ٌخ ىحا أـ أنُتع ال ُتْبِرخوَف "" أفدح 15سػرة الصػر 52
: أؼ لع تكػنػا تبرخكف في الجنيا، فقج ف عغ القخآف بأنو سحخ. ال تبرخكف كانػا يقػلػ  

 ".كبرائخكع عغ رؤية الحق. أـ: قج تكػف ىشا بسعشى: "بلراركع أعسيت أب
 

ا ُتْجَدْوَف ما كشتع " اْصَمْػىا فاْصِبخوا أو ال َتْرِبخوا سػاٌء عميكع إنس 16سػرة الصػر 52
 َتعسمػَف "
(. الجداء مغ جشذ العسل و )في الجنيا: تعسمػن: ادخمػىا كقاسػا حخَّىا. تعسمػف اصمػىا 

كمغ دخل الجشة فقج دخميا بعسمو كبفزل هللا الحؼ  الشار بعسمكع. دخمتع كعمى قجر العسل.
 ضاعف لو الثػاب أضعاًفا كثيخة.

 
 إفَّ الستقيَغ في جشاٍت ونعيٍع ""  17سػرة الصػر 52

في جشات : السؤمشيغ. انتقل مغ الحجيث عغ الكافخيغ إلى الحجيث عغ السؤمشيغ. الستقيغ 
 يشعسػف فييا.
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 ع ووقاىع ربُّيع عحاَب الجحيِع "فاكييَغ بسا آتاىع ربُّي"  18سػرة الصػر  52
كسائخ أنػاع التفكو كالتشعع. كخر: "ربيع". لع يقل: : متشعسيغ، متمحذيغ بالفاكية فاكييغ 

 مشفعة دخػؿ الجشة، كمشفعة الشجاة مغ الجحيع. لقج أصابػا مشفعتيغ: (.)ككقاىع عحاب الجحيع
 تحسمػا خدارتيغ: خدارة دخػؿ الشار، كخدارة فػات الجشة. كالحيغ دخمػا الشار

 
 " ُكمػا واشخُبػا "       19صػر سػرة ال 52

، ال الستعجؼ )اإلتقاف الفعل ىشا يشدؿ مشدلة ما ال مفعػؿ لو (. أؼ: 3/193، أؼ مشدلة البلـز
 : كمػا كاشخبػا. يقاؿ ليع

 
ْجشاىع ِبُحْػٍر ِعْيٍغ " " متكئيَغ عمى ُسُخٍر مرفػفةٍ  20سػرة الصػر 52  وزوَّ

: التختيب كجساؿ السشطخ. حػر: نداء بيس. ِعيغحدغ ؿ عمى : كىحا يجسخر مرفػفة 
 جسيبلت العيػف.

 
يَتيع وما َأَلْتشاىع ِمغ  21سػرة الصػر 52 يُتيع بإيساٍف ألحقشا بيع ُذرِّ " والحيَغ آمُشػا واتَّبعْتيع ُذرِّ

 وكلُّ امخٍئ بسا كَدَب َرىيٌغ " عسِميع ِمغ شيٍء 
اف أقل مغ إيساف آبائيع. : اتبعتيع ذريتيع بإيس: كأف السعشىاتبعتيع ذريتيع بإيساف 
: اآلياء كالحرية مًعا. ما نقرشاىع: نقرشاىع، كالزسيخ يعػد عمى اآلباء، كقج يعػد عمى ألتشاىع

زدناىع  (، كال نقرشا األبشاء، بلبشاءنقرشا ثػاب اآلباء بثػاب األما شا اآلباء باألبشاء )ما نقر
: كال تدر في الجشة. كل امخغ بسا كدب رىيغ: تعشي عشج البعس : أؼمًعا. ألحقشا بيع ذريتيع

كازرة كزر أخخػ. كتعشي عشج آخخيغ أف كل كافخ بسا كدب رىيغ. ذلظ أف السؤمغ ال يكػف 
 (. 38أصحاَب اليسيغ" )السجثخ ا كَدبت رىيشة إال كل نفذ بستيًشا بعسمو. قاؿ تعالى: "مخ 
 

 ىع بفاكيٍة ولحٍع مسا َيذتيػَف "" وأمجدنا 22سػرة الصػر 52
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يتخيخكف كلحِع شيٍخ مسا يذتيػَف"  كفاكيٍة مسايذتيػف: يذتيػنو. كفي مػضع آخخ: " 
ـ الفاكية عمى المحع ألف ذلظ كربسا قجّ يذتيػف: تعػد عمى الفاكية كالمحع مًعا. (. 21الػاقعة )

 ع صحًيا، كسا يقػؿ عمساء التغحية. أنف
 

 كأًسا ال لغٌػ فييا وال تأثيٌع "" يتشازعػَف فييا  23سػرة الصػر 52
اشػف، يتجاذبػف، : يتعغيخ مترػر في الجشة، بل ىي بسعشى: ليذ مغ الشداع فيحا يتشازعػف 

نفديا ج تدسى الخسخ : مغ خسخ، فبل يدسى كأًسا إذا لع يكغ ؼيو شيء. كقيتعاكركف. كأًسا
ألف خسخ الجشة : ال يؤثسيع أحج  بذخبيا، كأًسا. المغػ: كل ما ال خيخ ؼيو مغ الكبلـ. كال تأثيع

كقخأ الباقػف بالخفع كالتشػيغ  كال تأثيَع، فييا : ال لغػَ ليدت كخسخ الجنيا. قخأ ابغ كثيخ بالشرب
 (.4/499)معجع القخاءات 

 
 كأنيع لؤلٌؤ مكشػٌف "  مساٌف ليع" وَيصػُؼ عمييع غِ  24سػرة الصػر 52

: مخررػف ء لؤلؤ مخبػء في صجفو. غمساف ليعكأنيع في الحدغ كالبياض كالرفا 
؟. قاؿ قتادة، لخجمتيعليع  !: إذا كاف الخجـ كالمؤلؤ السكشػف فكيف السخجـك
 

 بَل بعُزيع عمى بعٍس يتداءلػَف "" وأق 25سػرة الصػر 52
: يدأؿ يعػد عمى أىل الجشة. يتداءلػف يخ . الزس27نفذ اآلية في سػرة الرافات  

أنداب  فبلفي اآلية التالية. في مػاضع أخخػ: "بعزيع بعًزا عغ أحػاليع في الجنيا، كالجػاب 
ع األنباء يػمئح فيع ال يتداءلػف" فعسيت عميي(. "101بيشيع يػمئح كال يتداءلػف" )السؤمشػف 

حا ليذ مغ التشاقس، بل ىي مػاقف : ال يتداءلػف. ىة: يتداءلػف، كتارة(. تار 66)القرز 
 مختمفة في يـػ الؿيامة.

 
 شَّا َقْبُل في أىِمشا مذفقيَغ "" قاُلػا إنَّا ك 26سػرة الصػر 52
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( (. في أىمشا: آلشا، ناسشا في الجنيا. لع يقل: )مغ قبلُ مذفقيغ: خائفيغ )مغ عحاب جيشع 
 ".: "إنا كشا ِمغ قبلُ 28 انطخ اآلية

 
ُسػـِ " فسغَّ هللُا ع"  27سػرة الصػر 52  ميشا ووقانا عحاَب الدَّ

عِّ.الدسـػ  . مّغ هللا عميشا بالجشة ككقانا 18راجع اآلية  : الخيح الحاّرة، ألنيا تؤثخ تأثيخ الدُّ
 مغ الشار.

 
 ػُه إنَُّو ىػ الَبخُّ الخحيُع "" إنَّا كشَّا ِمغ َقْبُل َنْجع 28سػرة الصػر 52

، أك : أف يجشبشا الشارِل اآلخخة، أؼ في الجنيا. نجعػه: ِمغ َقبْ لُ َقبْ (. ِمغ لع يقل: )كشا قبلُ  
قبل الصاعة : اقخأ بفتح الباء، الحؼ ي"َقْبُل". البخّ  26. في ىحه اآلية: "ِمغ َقْبُل"، كفي اآلية نعبجه

: رجل ّر. كالعجؿ أبمغ مغ العادؿ. يقاؿ: أبمغ مغ الباكيدتجيب الجعاء. كمشو: حج مبخكر. الَبخّ 
: ألنو ىػ . كالتقجيخكَبّخ. الَبّخ كالِبّخ كالُبّخ: كٌل بسعشى. الُبّخ: القسح. كفي قخاءة: أنو ىػ البخّ  بارّ 
 . البخّ 

 
ْخ فسا أنَت  29سػرة الصػر 52  بشعسِة ربَظ بكاىٍغ وال مجشػٍف "" فحكِّ

 : بفزل ربظ. كاىغ كالفحّكخ: بالقخآف. بشعسة ربظ: بخسالة ربظ. كقج يكػف السعشى 
 : كسا يقػؿ السذخكػف.كال شاعخ )كسا في اآلية التالية(مجشػف 

   
 " أـ يقػلػَف شاعٌخ نتخبَُّز بو َرْيَب الَسُشػِف " 30سػرة الصػر 51

: غيخ السشّية، السػت، أك الجىخ. أصمو: القصع. أجخ غيخ مسشػف  :نتخبز: نشتطخ. السشػف 
أك ألنيا تقصع األجل. ريب الُسجد،  مقصػع. كسسيت السشية مشػًنا ألنيا تشقز الَعجد كتقرخ

كسغ مات قبمو  : نشتطخ مػتوشخه، صخكفو. نتخبز بو ريب السشػف : حػادث الجىخ، مخاالسشػف 
 : خصخ السػت. الذظ، الخصخ، الغيب. ريب السشػف: لعل معشاه باخترار :مغ الذعخاء. الخيب

 : تكخرت في اآليات البلحقة مخات عجيجة."أـ" -
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(. لكغ لػ 227ىي بسعشى: ألف االستفياـ: أيقػلػف؟ )أضػاء ص قاؿ بعس العمساء:  -
: ا أنت بشعسة ربظ بكاىغ كال مجشػف". فرار تقجيخ الكبلـ: أيقػلػف فسقخأنا اآلية قبميا: "

تشػديو ؟ فقج يححؼ الكبلـ الستقجـ عمى "أـ" إذا دؿ الكبلـ عميو )كاىغ أـ مجشػف أـ شاعخ
 أـ: ىْل أك بْل. (.31قخآف ص ال

 
 إني معكع ِمغ الُسَتَخبِِّريَغ "" قل َتَخبَُّرػا ف 31سػرة الصػر 52

 : ليع يا دمحم. أنتع تتخبرػف بي السػت كأنا أتخبز بكع العحاب.  قل 
 

 ُميع بيحا أـ ىع قػـٌ شاغػَف " " أـ تأمُخىع أحبل 32سػرة الصػر 52
 : متجاكزكف الحج في الكحب.: عقػليع. بيحا: الكحب. شاغػف أحبلميع 

 
لُو بل ال يؤمشػَف "" أـ  33سػرة الصػر 52  يقػلػف تقػَّ

ؿ هللَا  : اختمقو مغ عشجه، افتخاه. الياء تعػد عمى القخآف، كقجتقػلو  تعػد عمى هللا: تقػَّ
ؿ عمي ؿ عمى هللا( ما لع يقمو. تقػَّ . الحع ىشا قاؿ)تقػَّ سا "، كـأ"بل"، كلع يقل: " :: كحب عميَّ

لو أـ ىع ال  أـالسذكمة أنيع ال يؤمشػف. لع يقل: ) : بللسعشىفي اآلية الدابقة. لعل ا يقػلػف تقػَّ
" ىشا بسعشى كاحج، كاستعساؿ إحجاىسا محل األخخػ مغ باب يؤمشػف(. ربسا تكػف "أـ" ك"بل

 التفشغ. كانطخ قػلو تعالى:
 (.53)الحاريات " أَتػاَصػا بو بل ىع قػـٌ شاغػفَ  " -
 (.15ُتْبِرخكَف" )الصػر  أنتع ال" أَفِدْحٌخ ىحا أـ  -
 

 يٍث مثِمِو إْف كاُنػا صادقيَغ "" فميأُتػا بحج 34سػرة الصػر52
بأف محسًجا افتخاه. في مػضع  :ثل كبلـ القخآف. إف كانػا صادقيغ: بكبلـ مبحجيث مثمو 
بسثمو كلػ كاف قل لئغ اجتسعت اإلنذ كالجغ عمى أف يأتػا بسثل ىحا القخآف ال يأتػف آخخ: "
(. "قل فأتػا بعذِخ سػٍر 23(. "فأتػا بدػرٍة ِمغ مثِمو" )البقخة 88اإلسخاء " )لبعس ضييًخا بعزيع
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(. كبيحا تع تحجييع بالقخآف كمو، كبعذخ سػر، كبدػرة كاحجة. ككاف مغ السسكغ 13مثِمو" )ىػد 
 أف يكػف التحجؼ بآية كاحجة، كلكغ ربسا أراد هللا أف يكػف ىشاؾ كضػح لمشاضخيغ.

 
 غ غيِخ شيٍء أـ ىُع الخالقػَف "" أـ ُخِمقػا مِ  35الصػر سػرة 52

شيء: تصمق عمى غيخ العاقل، كعمى العاقل، بل كعمى مغ غيخ شيء: مغ غيخ خالق.  
 هللا!

 : ألنفديع.: "بل". الخالقػف أـ: ىشا ال يجػز أف يحل محميا
 

 ال ُيػِقشػَف " " أـ َخمقػا الدسػاِت واألرَض بل  36سػرة الصػر 52
: بأف هللا كاحج ال شخيظ لو، كأف هللا بل: ىشا يجػز أف تكػف بسعشى: )أـ(. ال يػقشػف  

يع بعث رسػلو، كأف القخآف حق، كأف البعث حق. كأف السعشى أنيع كضعػا في أذىانيع مدبًقا أن
 : بل السذكمة أنيع ال يػقشػف.لغ يػقشػا. كربسا يكػف السعشى

 
 ُغ ربَِّظ أـ ىع الُسَديِصخوَف "ئ" أـ ِعْشَجىع خدا 37سػرة الصػر 52

: حتى يعصػا الشبػة مغ (. أؼ9كفي مػضع آخخ: "أـ ِعْشَجىع خدائُغ رحسِة ربَِّظ" )ص  
 : عمى الخمق يترخفػف كسا يذاؤكف.ؤكا كيحخمػا مغ شاؤكا. السديصخكف شا
 

 مبيٍغ "يأِت ُمدتسُعيع بدمصاٍف " أـ ليع ُسمٌَّع َيدتسعػَف ؼيِو َفمْ  38سػرة الصػر 52
حجة : ػف بو كبلـ السبلئكة. سمصاف مبيغ: يدتسع: إلى الدساء. يدتسعػف ؼيوُسمَّع 

(. لعل السعشى أنيع يجمدػف عمى إحجػ كاضحة عمى صجؽ دعػاه. لع يقل: )يدتسعػف بو
 درجات الدمع، يدتسعػف فييا.

 
 ولكع الَبُشػَف "  " أـ لُو البشاتُ  39سػرة الصػر 52
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البشات، بل ىػ خصاب ليع بسشصقيع. كانػا يدعسػف أف السبلئكة  ىحا ال يعشي تحقيخ 
كليع البشػف(، ما قالو ىػ عمى سبيل االلتفات بشات، كال ىع بشات هللا. لع يقل: ) بشات هللا! ال ىع

 لع يقل: )أـ لي البشات(. مغ الغائب إلى السخاشب.
 

 ُمْثَقُمػَف "ِمغ َمْغَخـٍ " أـ َتدأُليع أجًخا فيع  40سػرة الصػر 52
: عكذ أك ال يفيسػنيا ألجل ذلظ. السغـخكف عشيا : عمى التبميغ كالجعػة، فيع يرجّ أجًخا 

: الكمفة. السغشعالسغشع. السغـخ كالغـخ بسعشى كا : اإليخاد. ككثيًخا حج، ككحلظ السغشع كالغشع. السغـخ
ذايخ اليـػ يتفششػف في ما كرد في القخآف أف األنبياء ال يأخحكف أجًخا عمى الجعػة، كىشاؾ م

في السغانع  الحرػؿ عمى مثل ىحا األجخ عمى التبميغ كالفتػػ! لعميع أردكا أف يخثػا األنبياء
 (.لع يقل: )فيع مشو مثقمػف( أك )فيع مثقمػف مشو !دكف السغاـر

 
 " أـ ِعْشَجىع الغيُب فيع َيكتبػَف " 41سػرة الصػر 48
كىي كثيخة، تصمق خياؿ القارغ أك الدامع لمبحث عغ  : يكتبػنو. السححكفات في القخآف،يكتبػف 

ر اإلحاشة بيا. معاف مبلئسة. كقج تكػف ىحه السعاني مجخد أمثمة. ذلظ أف معاني القخآف يتعح
 لع يقل: )كىع يكتبػف(. : يكتبػف ما يججكنو ؼيو، كيخككنو لمشاس.قاؿ بعس السفدخيغ

 
 كفخوا ىع الَسكيُجوَف " " أـ ُيخيجوَف كيًجا فالحيغَ  42سػرة الصػر 52

(، بل أضيخ ما صخد، أك الحبذ، أك القتل. لع يقل: )فيع السكيجكف : بظ يا دمحم، كالكيًجا 
فالحيغ: الفاء: رابصة لمجػاب. التقجيخ: إف كانػا  كاف مزسًخا، كأضاؼ إلييع كصف الكفخ.

 يخيجكف كيًجا فيع السكيجكف.
 

 ُسبحاَف هللِا عسا ُيذِخكػَف " " أـ ليع إلٌو غيُخ هللاِ  43سػرة الصػر 52
 :َتشدَّه، َتقجَّس. في مػاضع أخخػ : هللا. سبحاف: إلو آخخ يذخكػنو مع إلو غيخ هللا 

 (. 190" فتعالى هللا عسا يذخكػف" )األعخاؼ  -
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 (.31سبحانو عسا يذخكػف" )التػبة "  -
 (.18" سبحانو كتعالى عسا يذخكػف" )يػنذ  -
 (.3" تعالى عسا يذخكػف" )الشحل  -
 (. 92" فتعالى عسا يذخكػف" )السؤمشػف  -
 (. 63 عسا يذخكػف" )الشسل " تعالى هللا -
 (.68" سبحاف هللا كتعالى عسا يذخكػف" )القرز  -
 

 اقًصا يقػلػا َسحاٌب َمْخُكػـٌ "" وإف َيخوا ِكْدًفا ِمَغ الدساِء س 44سػرة الصػر 52
فأسقْط (. "92" )اإلسخاء َدًفاالدساَء كسا زعسَت عميشا كِ أك ُتْدِقَط كفي مػضع آخخ: " 

كدًفا: جدًءا، قصعة. كأصل  (.187لرادقيغ" )الذعخاء عميشا ِكَدًفا مغ الدساء إف كشَت مغ ا
: كَدف. فبل يختمف الجسع الَكْدف: التغصية. كمشو: ُكدػؼ الذسذ. السفخد: كْدف، كالجسع

: متخاكع. مفتػح الديغ. مخكـػلديغ، كالجسع عغ السفخد إال في الدكػف كالفتح. فالسفخد ساكغ ا
 (.كدًفا ساقًصا مغ الدساءلع يقل: ) !أنو لمسصخ كالخحسةال يرجقػف أنو لمعحاب، بل يطشػف 

 
 يػَميُع الحي ؼيِو ُيْرَعُقػَف "" َفَحْرُىع حتى ُيبلقػا  45سػرة الصػر 52

قػا. ال ال يرجّ   ما قػف إال عشجيرجّ قػف ذلظ العحاب فجعيع حتى ُيرعقػا كُيرجِّ
 (.رعقػف ؼيورعقػف! لع يقل: )الحؼ يُ يُ 
 

 ُجىع شيًئا وال ىع ُيْشَرُخوَف "" يػـَ ال ُيغشي عشيع كي 46سػرة الصػر 52
يذ مغ قبيل كأف كبلميع عغ كدف الدساء بأنيا سحاب مخكـػ ىػ مغ قبيل الكيج، كل 

فيع يكيجكف وهللا يكيج ليع، أؼ يعاقبيع عمى  (.االعتقاد. ُيْشَرُخكف: ُيْسَشُعػف )مغ عحاب هللا
 كيجىع. كيج هللا: عمى سبيل السذاكمة )الجداء(.

 
 " وإفَّ لمحيَغ ضَمسػا عحاًبا دوَف ذلَظ ولكغَّ أكثَخىع ال َيعمسػَف " 47سػرة الصػر 52
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لع يقل: )كإّف  : ذلظ.الجنيا، أك في القبخ. ال يعمسػف  فيقبل ذلظ : أؼ عحاًبا دكف ذلظ 
 يع عحاًبا(.ل
 

 " واْصِبْخ ِلُحْكِع ربَِّظ فإنََّظ بأعيِششا َوَسبِّْح بحسِج ربِّظ حيَغ َتُقػـُ " 48سػرة الصػر 52
 : مغ نػمظ أك مجمدظ.  حكع: قزاء. بأعيششا: نحخسظ كنكمؤؾ كنخعاؾ. تقـػ 

 
 يِل فدبِّْحُو وإدباَر الشجػـِ "" وِمَغ الم 49سػرة الصػر 52

(، أؼ آخخ الميل عشجما تجبخ 27/85كقت إدبار الشجـػ )ابغ عاشػر : أؼ إدبار الشجـػ 
الشجـػ كتغيب مع ضػء الربح. كيبجك أف تدبيح الميل غيخ تدبيح إدبار الشجػـ. فاألكؿ في 

 (. 40الميل فدبحو كأدبار الدجػد" )ؽ كمغ ، كاآلخخ آخخ الميل. في مػضع آخخ: "الميل
 ىػ تدبيح هللا. آخخ ما يبقى في الحىغ في آخخ الدػرة 

***  
 / سػرة الشجع 53
 " والشجِع إذا َىَػى " 1سػرة الشجع 53

 لعل التقجيخ: إذا ىػػ عميكع، أؼ: سقط.قدع هللا بالشجع عشج سقػشو. ي 
مغ " كما جخػ مجخاه "كالشجع :: السخاد الشجػـ إذا تشاثخت يػـ الؿيامة. كاختمف في قػلوكقيل

 :األقداـ التي أقدع هللا بيا
 : أقدع هللا بيا تفزيبًل ليا كتشػيًيا بيا.فقيل -
 (.2/598كقيل: بل السقدع بو مححكؼ، كالتقجيخ: كربِّ الشجع )الشكت لمسجاشعي  -

: الشجع أحج نجـػ القخآف، فالقخآف ندؿ (. كقيل2قاؿ تعالى: "كإذا الكػاكُب انتثخْت" )االنفصار 
 مشجًسا.

 
 َػى "" ما َضلَّ صاحُبكع وما غَ  2سػرة الشجع 53
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كالغػاية  : بل ىػ عمى اليجػ كالخشج. كلعل الغيّ كما غػػ  : دمحم. ما ضلّ صاحبكع 
 : جيل، خاب، فدج عيذو.زبلؿ. كليذ كسا قاؿ بعس السفدخيغبسعشى ال

 
 " وما َيْشِصُق عغ الَيَػى " 3ع سػرة الشج53

في اآلية : . ما يرجر في نصقو عغ اليػػ. ىػػ : أؼ باليػػ، أؼ بخأيو كىػاه عغ اليػػ  
كىػػ في ىحه اآلية بيشيسا جشاس تاـ. األكؿ فعل كاآلخخ اسع. األكؿ بسعشى سقط، كاآلخخ  1

: ال يرجر في أحكامو عغ اع إلى ما ؼيو االستستاع. السعشىبسعشى ىػػ الشفذ، أؼ ميل الصب
 ىػػ، بل عغ كحي كسا في اآلية التالية.

 
 " إْف ىػ إال وحٌي ُيػَحى " 4جع سػرة الش53

 ىػ: أؼ القخآف.  يشصق عغ ىػػ، بل عغ كحي مغ هللا.ال 
 

 " َعمََّسُو شجيُج الُقَػى " 5ع سػرة الشج53
 : شجيج القػػ، كالذجيج القػػ.أؼ: جبخيل. يرح في المغة 

 
 " ذو ِمخٍَّة فاستَػى " 6الشجع  سػرة53

كال لحؼ  الرجقة لغشيّ قاؿ صمى هللا عميو كسمع: ال تحّل (. ةذك الِسخَّ ة: قػة. لع يقل: )مخّ  
 داكد كالتخمحؼ كأحسج(. )أبػ ة سػؼّ مخّ 

 ؿ الػحي.ك د نترػيخ كيؽية  10مييا حتى اآلية : في ىحه الكمسة كما ياستػػ 
 

 " وىػ باألُفِق األعمى " 7الشجع سػرة 53
رض. : كاحج اآلفاؽ. كىي نػاحي الدساء، كقج تصمق عمى نػاحي األىػ: جبخيل. األفق 

 : السعشى األكؿ قاؿ الفخزدؽ في
 أخحنا بآفاِؽ الدساِء عميكُع        لشا قسخاىا كالشجػـُ الصػالعُ         
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 :قاؿ امخؤ الؿيذ في السعشى الثانيك 
 كقج نقَّْبُت في اآلفاِؽ حتى       رضيُت ِمغ الغشيسِة باإلياِب          

 (.2/599)الشكت لمسجاشعي 
خاف، لجرجة في الصائخة أعمى مغ الجرجة الدياحية " في شخكات الصياليـػ تدتخجـ لفطة "األفق

 كأقل مغ الجرجة األكلى. فيي درجة مختفعة ندبًيا.
 

 " ثع َدنا فتجلَّى "  8رة الشجع سػ 53
: االمتجاد ق ما بيغ األعمى كاألسفل. التجلي: تعمَّ اقتخب، ندؿ. كالسخاد جبخيل. تجلى: دنا 

 إلى األسفل.
 

 قػسيِغ أو أدَنى " " فكاَف قابَ  9سػرة الشجع 53
 : أقل.  دمحم. قاب: مقجار، قجر، قيج. قػس: ذراع. أدنى : أؼ جبخيل مغكاف 

 
 " فأوَحى إلى عبِجِه ما أوَحى " 10سػرة الشجع 53

 عبجه: رسػلو. ما أكحى: ما أكحاه. (.فأكحى: أؼ هللا )بػاسصة جبخيل 
 

 " ما كَحَب الفؤاُد ما رأى " 11 سػرة الشجع53
: رأػ هللا، ألف جبخيل رآه مخات فؤاد دمحم. رأػ: رأػ جبخيل. كربسا يكػف السعشى: الفؤاد 

 : ما كحب فؤاد دمحم أنو رأػ هللا. . السعشى13في ىحه اآلية كاآلية  كليذ مختيغ كسا ،كثيخة
 

 " أفُتساروَنُو عمى ما َيَخى " 12سػرة الشجع 53
كإنكاًرا. كقج يكػف مغ السخية: الذظ، ا : الججؿ بالباشل، جحػدً تساركنو: مغ السخاء 

: عشج تشدؿ الػحي، أك في اإلسخاء كالسعخاج. أجسع العمساء عمى أف الشبي صمى التخدد. ما يخػ 
ى أنيا رؤية : ُعخج بخكحو، يحىب إلبو، إال أف ركؼ عغ الحدغ أنو قاؿهللا عميو كسمع ُعخج 
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. قاؿ السجاشعي فزيمة لو في ذلظ، ألف اإلنداف يخػ  : كىحا القػؿ مخغػب عشو، ألنو الالشـػ
إنداف يخػ في مشامو ما  ل: ليذ ك(. أقػؿ2/602كػف معجدة )الشكت في مشامو مثل ذلظ كال ي

 يخػ األنبياء. كال أعشي بحلظ االنترار لخأؼ الحدغ، بل أعشي أف رّد السجاشعي غيخ مدّمع.
 

 " ولقج رآُه ندلًة أخخى " 13شجع سػرة ال53
 : مخة أخخػ في ندكؿ آخخ.لة أخخػ ندلة: مخة. ند  

 
 ِعْشَج ِسْجَرِة الُسْشَتيى ""  14سػرة الشجع 53

: يشتيي إلييا كل ما ييبط مغ فػقيا ككل ما خ. السشتيىالدجرة: شجخة. الدادر: الستحيّ  
 يرعج مغ تحتيا.

 
 " ِعْشَجىا َجشَُّة السأَوى " 15سػرة الشجع 53

 فإف الجشة)عشج جشة السأكػ(. في مػضع آخخ: "عشجىا: عشج سجرة السشتيى. لع يقل:  
 (.41ىي السأكػ" )الشازعات 

 
ْجرَة ما َيْغَذى " " إذ يَ  16سػرة الشجع 53  ْغَذى الدِّ

 : مغ العجائب كاألنػار كالسبلئكة.يغذى: يغصي. ما يغذى 
 

 " ما زاغ البرُخ وما شَغى "  17 سػرة الشجع53
الحق(. ما عغ إال حًقا. كأصل الديغ: السيل )، لع يَخ ما زاغ البرخ: أؼ برخ دمحم 

 ه. ما ماؿ برخه عسا أمخ بخؤيتو، كال تجاكزه إلى غيخه. : لع يتجاكز حجّ شغى
 

 ج رأى ِمغ آياِت ربِِّو الكبخى "" لق 18سػرة الشجع 53
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: رأػ الكبخػ مغ آيات "رأػ"، أؼ :"، أك مفعػؿ بو لػ"آيات :: يسكغ أف تكػف صفة لػالكبخػ  
: ما رآه كخىا بعج سصخيغ. السقرػد باآلياتكىػ ما يتخجح في ضػء آية الشازعات التي نحربو، 

كغيخ ذلظ. ليمة السعخاج مغ عجائب سجرة السشتيى، كالبيت السعسػر، كالجشة، كالشار، كجبخيل، 
 : انطخ أيًزا قػلو تعالى

 (. 20" فأراه اآلية الكبخػ" )الشازعات  -
 (. 23و شخيظ مغ آياتشا الكبخػ" )ش" ل -
 

 " أفخأيتُع البلَت والُعدَّى " 19سػرة الشجع 53
ىسا صشساف مغ األصشاـ التي كاف السذخكػف يعبجكنيا. اشُتقَّ اسع البلت مغ اسع هللا.  

(. 11ية قج تخجح أف محسًجا رأػ هللا )راجع اآلية كاشُتقَّ اسع الُعدَّػ مغ اسع العديد. ىحه اال
 هللا.  فالسذخكػف رأكا البلت، كىػ رأػ

 
 " وَمشاَة الثالثَة األخخى " 20سػرة الشجع 49

 : الثالثة. كربسا كانت مختبتيا عشجىع بعج البلت كالُعدَّػ. البلت كالعدػ: اثشاف. مشاة
 

 " ألكُع الحكُخ ولُو األنثى " 21سػرة الشجع 53
إلى هللا ما كانػا يقػلػف إف السبلئكة بشات هللا! ككانػا يكخىػف البشات، كمع ذلظ يشدبػف  

يكخىػف. فيحا ليذ تحقيًخا مغ هللا لؤلنثى، بل ىػ تحقيخ مشيع ليا. كخصاب هللا ليع مبشي عمى 
 لو: . اعتقادىع كزعسيع.

 
 " تمَظ إًذا ِقْدَسُة ِضيَدى " 22سػرة الشجع 53

 : جائخة. يخاشبيع بمغتيع. كلعل في ىحا الخصاب تيكًسا عمييع.ضيدػ  
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ىي إال أسساٌء سسَّْيُتسػىا أنتع وآباؤكع ما أندَؿ هللُا بيا ِمغ ُسمصاٍف  " إفْ  23سػرة الشجع 53
 ولقج جاءىع ِمغ ربيُع الُيَجى " إْف يتَّبعػَف إال الطغَّ وما َتيَػى األنفُذ 

: حجة. كيف يتبعػف الطغ في أمػر : البلت، العدػ، مشاة. سمصافىي: األكثاف. أسساء 
قج جاءىع اليجػ مغ ربيع؟ كيف يتخكػف ىحه اليجػ كيتبعػف العقيجة، ككيف يتبعػف األىػاء ك 

األنفذ كلقج جاءكع مغ إف تتبعػف إال الطغ كما تيػػ لقج: الػاك: حالية. لع يقل: )أىػاءىع؟ ك 
 ".: "كما يشصق عغ اليػػ 2ربكع اليجػ(. في اآلية 

 ممحق باآلية:
 الطغ:

 .78راجع البقخة 
 

 تسشَّى "" أـ لئلنداِف ما  24جع سػرة الش53
: ليذ لئلنداف ما تسشى، كال يشفعو التفكيخ باألماني، بل يشفعو أف يكػف كاقعًيا كأف أؼ 

ه. كأماني اإلنداف بيج هللا كحجه، يعصي بعزيا كيسشع بعزيا. كفي اآلية تخكيس يعخؼ حجّ 
ذ بأمانيكع كال لياىا إذا خالفت الحق. في مػضع آخخ: "لمشفػس عمى تحسل ما يخالف ىػ 

 (.123أىل الكتاب" )الشداء  أمانيّ 
 

 " هللِف اآلخخُة واألولى " 25ع سػرة الشج53
: الجنيا. ربسا يكػف السقرػد مغ اآلية أف اإلنداف إذا أراد أف يتسشى فميتسغَّ ما األكلى 

 عشج هللا، ألنو يسمظ اآلخخة كاألكلى.
 

عِج أف َيأذَف هللُا لسغ يذاُء " وكع ِمغ ممٍظ ال تغشي شفاعُتيع شيًئا إال ِمغ ب 26سػرة الشجع 53
 وَيخضى "
: "كال يذفعػف سبلئكة، بل مغ العباد. قاؿ تعالى: ليذ السقرػد مغ اللسغ يذاء كيخضى 

"يذاء  :: إال لسغ يذاء مشيع كيخضى عشيع. كقج يكػف (. أؼ28إال لسغ ارتزى" )األنبياء 
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ىػ معصػؼ عمى: )يأذف(  )كيخضى(: ىل (.كيخضى" بسعشى كاحج. لع يقل: )إال بعَج أف يأذف
 أـ عمى: )يذاء(؟

 
 ػَف السبلئكَة تدسيَة األنثى "" إفَّ الحيَغ ال ُيؤمشػَف باآلخخِة َلُيَدسُّ  27سػرة الشجع 53

 ".: "ألكع الحكخ كلو األنثى21كأنيع بشات هللا! راجع اآلية  يدعسػف أف السبلئكة إناث، 
 

غَّ ال يغشي ِمَغ الحقِّ يتبعػَف إال الطغَّ وإفَّ الط" وما ليع بِو ِمغ عمٍع إْف  28سػرة الشجع 53
  شيًئا "

سيسا  ( في مجاؿ العقائج، الالطغ ال يغشي عغ اليقيغ )العمع : كما ليع بيحا.بوكما ليع  
شيء فإف الطغ ال يغشي عغ العمع كأف اليقيغ إذا كجج فبل محل لمطغ. كإذا كجج العمع في 

االجتياد مقبػؿ، شخيصة أف يكػف ناشئػًا عغ نطخ كاستجالؿ، ( شيًئا. لكغ الطغ في مجاؿ )الحق
ال عغ ىػػ كشيػة. كحلظ التاجخ يقجـ عمى تجارتو بشاًء عمى أف الخبح مطشػف، ال عمى أنو 

(. 112ك 109ك 2/35ك 1/6القػاعج الكبخػ ىشاؾ تجارة مذخكعة ربحيا مؤكج ) مؤكج، فميدت
 .78راجع البقخة  (.قل: )ال يغشي عغ الحقيلع 
 

 اَة الجنيا "" َفأْعِخْض عسَّغ تػلَّى عغ ذكِخنا ولع ُيِخْد إال الحي 29سػرة الشجع 53
عسغ ال يشفعو الحكخ. السقرػد أنو  يا دمحم عسغ أعخض عغ كحيشا. أعخْض  فأعخْض  

غمَّب يشكخ الحياة اآلخخة. أما السدمع ؼيسكغ أف يجسع بيغ الجنيا كاآلخخة، كلكغ إذا تعارضتا 
 اآلخخة.

 
سبيِمِو وىػ أعمُع  " ذلَظ مبمُغيع ِمغ العمِع إفَّ ربَّظ ىػ أعمُع بسغ َضلَّ عغ 30سػرة الشجع 53

 بسِغ اىتجى "
: نياية عمسيع. عمسيع ال يتعجػ الحياة الجنيا، عمسيع قاصخ جًجا، ألف مبمغيع مغ العمع 

الشػع. فالعمع عمع اآلخخة. الدمغ كالكع ك الجنيا بالشدبة لآلخخة ال تكاد تكػف شيًئا، مغ حيث 
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غ أراد اليجاية. لع يقل: )أعمع بسغ ضلَّ : إلى سبيمو. ىػ أعمع بسغ أراد الزبللة كأعمع بساىتجػ
 (.كبسغ اىتجػ

 
" وهلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض لَيجدَي الحيَغ أساؤوا بسا عِسمػا  31سػرة الشجع 53
 ْدَشى "دَي الحيَغ أحدُشػا بالحُ ويج

يعمع كل  : أؼ ما في الدسػات كما في األرضالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
ػأػ(. قاؿ تعالى: ": مغ سػء. شيء ككل عسل. بسا عسمػا ثع لع يقل: )ليجدؼ الحيغ أساؤكا الدَّ

ػأػ" )الخـك  معسل (. الجداء الدػء لمعسل الدػء، كالجداء الحدغ ل10كاف عاؾبة الحيغ أساؤكا الدَّ
غ، فالجداء مغ جشذ العسل. الحدشى: الجشة. لع يقل: )ما في الدسػات كاألرض(. لع يقل: الحد

 (.أحدشػا بسا عسمػاكيجدؼ الحيغ )
ػأػ"، بل قاؿ: "بسا عسمػا". قاؿ في الجسمة الثانية قاؿ : "بالحدشى"، كفي األكلى لع يقل: "بالدَّ

(. في آية الخـك لع تشدب 3/163أف يزاؼ الدػء إلى هللا تعالى )اإلتقاف  : تأدًباالديػشي
 الدػأػ إلى هللا.

 
" الحيَغ يجتشبػَف كبائَخ اإلثِع والفػاحَر إال المسَع إفَّ ربََّظ واسُع السغفخِة  32سػرة الشجع 53

أنفَدكع ىػ ُتَدكُّػا  ىػ أعمُع بكع إذ أنذأكع ِمَغ األرض وإذ أنتع أِجشٌَّة في ُبصػِف أمياِتكع فبل
 أعمُع بسِغ اتَّقى " 

: كالذخؾ . كبائخ اإلثع: ليعأك مبتجأ خبخه: "إف ربظ". كاسع السغفخة : بجؿ.شبػف الحيغ يجت 
مػاط كنكاح زكجة األب. قاؿ تعالى: : جسع فاحذة، كالدنا كالكالقتل كأكل ماؿ اليتيع. الفػاحر

ما سبقكع كلػًشا إذ قاؿ لقػمو أتأتػف الفاحذة (. "32 "كال تقخبػا الدنا إنو كاف فاحذة" )اإلسخاء
كال تشكحػا ما نكح آباؤكع مغ الشداء إال ما قج سمف (. "80بيا مغ أحج مغ العالسيغ" )األعخاؼ 

: (. المسع: صغائخ الحنػب. أنذأكع مغ األرض22نو كاف فاحذة كمقًتا كساء سبيبًل" )الشداء إ
عميع بكع  : هللانداف مغ تذخيع. ال تدّكػا أنفدكعرمح ليحا اإلأكؿ مخة. خالق اإلنداف أعمع بسا ي

 (.رض كإذ ىع أجشة في بصػف أمياتيعىػ أعمع بيع إذ أنذأىع مغ األ: )في كل كقت. لع يقل
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ذجيع لسختكيييا عمى السعشى أف مغفخة هللا تتدع حتى لمكبائخ كالفػاحر. كفي ىحا ت 
أف هللا عميع باإلنداف الحؼ خمقو، كأنو يختكب الحنػب.  " إلخ اآلية يفيجالتػبة. قػلو: "أعمع بكع

كىشاؾ مغ يحاكؿ أف يطيخ نفدو بأنو أفزل مغ األنبياء، بل السبلئكة، بل ربسا يتألو ال مغ 
: بالتطاىخ كالتسطيخ ػا أنفدكعلتطاىخ بالتقػػ. ال تدكّ حيث العطسة كالكبخياء، بل مغ حيث ا

 ج عمى حؿيقتو. كالمداف. حدبكع أف هللا يعمع كل كاح
 

 " أفخأيَت الحي تػلَّى " 33لشجع سػرة ا53
 (.ى: أعخض )عغ اإليسافيخة. تػلّ : الػليج بغ السغالسقرػد 

 
 " وأعصى قميبًل وأْكَجى "  34جع سػرة الش53

: يقاؿ لسغ حفخ بئًخا ثع كجج صخخة تسشعو مغ إتساـ أؼ: أعصى قميبًل كتػقف. أكجػ 
 الحفخ، ثع استعسمو العخب لسغ أعصى كلع يدتسخ في العصاء، كلسغ شمب شيًئا فمع يبمغ آخخه. 

 
 أِعشجُه عمُع الغيِب فيػ َيخى " " 35سػرة الشجع 53

 يخػ ما ال يخػ غيخه؟ فيػ يخاه، فيػ يخػ الغيب. 
 

  َشبَّأ بسا في صحِف مػسى "لع يُ " أـ  36سػرة الشجع 53
 يأتي بياف ما في صحف مػسى. 38في اآلية  

 
 " وإبخاـيَع الحي وفَّى " 37شجع سػرة ال53

يع الحؼ كفَّى ما أمخه هللا بو. في اآلية أؼ  يأتي بياف ما في  38: كبسا في صحف إبخـا
يع أيًزا. كفي مػضع آخخ يع جاء تختيب الشبييغ حدب األقجمية: "صح صحف إبخـا ف إبخـا

 (. 19كمػسى" )سػرة األعمى 
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 " أال تدُر وازرٌة وزَر أخخى " 38سػرة الشجع 53
يَع الحؼ كفػَّى، أال تدرُ قاؿ تعالى: " كازرةٌ  كزَر أخخػ"  أـ لع ُيشبَّأ بسا في صحف مػسى، كإبخـا

 (. 38 -36)الشجع 
 :"أف" كليذ فييا قخاءة. تدَر(.نت أْف ناصبة لجاء الفعل مشرػًبا: )أال : أْف ال. لػ كاأالّ  

يع )ابغ (، أك تفدىشا مخففة مغ الثقيمة، كالتقجيخ: )أنو ال تدرُ  يخية لسا في صحف مػسى كإبخـا
 : نفذ كازرة. ال تحسل نفٌذ كزَر نفٍذ أخخػ. (. تدر: تحسل كزر. كازرة27/130عاشػر 

 
 أْف ليَذ لئلنداِف إال ما َسعى "" و  39سػرة الشجع 53

فاإلنداف ال يحسل كزر غيخه، كليذ لو إال أجخ سعيو. فالجداء مغ جشذ الدعي كالعسل  
كعمى قجره. ال أعشي بحلظ أف الثػاب مداٍك لمعسل، بل أعشي أف الثػاب يديج كيتزاعف بديادة 

يجخل اإلنداف الجشة بدعيو، كبفزل هللا الحؼ يزاعف لو أجخ ىحا الدعي أضعاًفا  العسل.
 كثيخة.

 
 " وأفَّ سعَيُو سػؼ ُيَخى " 40ع الشج سػرة53

 : في الخيخ أك الذخ. سػؼ ُيخاه، سػؼ تعخض عميو صحائف أعسالو.سعيو 
 

 " ثع ُيجداُه الجداَء األوَفى " 41سػرة الشجع 53
: : يجدػ عميو، أك يجدػ بو. يقاؿضسيخ مشرػب بشدع الخافس التقجيخ : الياءيجداه  

: الجداء األكسل، ؤمغ ككعيج لمكافخ. الجداء األكفىا كعج لمسجداه عمى عسمو، أك جداه بعسمو. ىح
 األتع.

 
 " وأفَّ إلى ربَظ السشَتيى " 42 سػرة الشجع53

 إليو السخجع في الثػاب كالعقاب. 
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 " وأنَُّو ىػ أضحَظ وأبكى " 43ع سػرة الشج53
 ظ فيفي الجنيا، كفي اآلخخة. أضحظ في الجنيا مغ أضحظ، كأبكى مغ أبكى. ككحل 

: ىػ الحؼ خمق في اآلخخة مغ أضحظ في الجنيا. أك: أبكى اآلخخة. كربسا يكػف السقرػد
" يعشي قرخ الرفة عمى هللا. كمفعػؿ اء، الدخكر كالحدف. ضسيخ الفرل "ىػالزحظ كالبك

 (، أؼ أكجج الزحظ كالبكاء.كخا لتشديل الفعل مشدلة البلـز )غيخ الستعّجؼأضحظ كأبكى لع يح
 

 " وأنَُّو ىػ أماَت وأحيى " 44ع سػرة الشج53
" أؼ هللا كليذ في الجنيا كاآلخخة. ضسيخ الفرل "ىػأمات مغ أمات، كأحيى مغ أحيى،  

 الجىخ، كسا يدعع أىل الجاىمية أك الجىخيػف.
 

 خمَق الدوجيِغ الحكَخ واألنثى " " وأنَّوُ  45سػرة الشجع 53
السقرػد أنو خمق الجشديغ. تتسة : ليذ السقرػد ىشا الدكاج أك الشكاح، بل الدكجيغ 

 اآلية في اآلية التالية.
 

 " ِمغ ُنصفٍة إذا ُتْسَشى " 46سػرة الشجع 53
ىػ نػع مغ : الدائل مغ السائعات، ك يت كحلظ لقمتيا. الشاشفالحكخ. سسّ  : مشيّ الشصفة 

شو: السشيَّة. (. كم37سشى" )الؿيامة يُ  مشيّ غ مِ . قاؿ تعالى: "سشى: مغ السشيّ الحمػػ في الذاـ. تُ 
 (.شيتلع يقل: )إذا مُ 

: خمق هللا الحكػر كاإلناث، مغ الشاس كالحيػانات، مغ نصفة يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
 يذتخؾ في إفخازىا الحكخ كاألنثى. ففي سائل الحكخ حيػانات مشػية، كفي سائل األنثى بػيزات.

 (.784)السشتخب ص بػيزة حجث اإلخراب كالحسل فإذا التقى حيػاف مشػؼ ك 
 

 " وأفَّ عميِو الشذأَة األخخى " 47سػرة الشجع 53
 : البعث لمحداب. عميو: أؼ عمى هللا. الشذأة األخخػ  
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 : وأنَُّو ىػ أغَشى وأقَشى " 48 سػرة الشجع53

أمػاؿ القشية بخبلؼ األمػاؿ الشامية، أك : أقشى: أعصى ما في القشية: الساؿ السجخخ. كمشو 
في الدكاة، بخبلؼ عخكض التجارة. كىي العخكض التي يقتشييا السكمف بغخض  عخكض القشية

االقتشاء كاالستعساؿ، أك تقتشييا السشذأة التجارية في صػرة أصػؿ ثابتة، ال بغخض التجارة. كمغ 
ثع فإف عخكض القشية لجػ الفخد، كاألصػؿ الثابتة لجػ السشذأة، غيخ خاضعة لمدكاة، بخبلؼ 

لو قشية مغ الخضا. كفدخىا  : أرضى. أؼ جعل)فدخ أقشى( بعزيع فدخىاعخكض التجارة. ك 
مأخػذ مغ  : أغشى نفدو كأفقخ عباده. كلعل ىحا التفديخآخخكف: أفقخ. أؼ: أغشى كأفقخ. أك

: أغشى بالكفاية كأقشى "، "أمات كأحيى". كقاؿ بعزيعىأضحظ كأبكالدياؽ، عمى غخار قػلو: "
: كة، أك أصػؿ األمػاؿ. مثاؿ الجخلشى بالجخل كأقشى بالثخ : أغشىبالديادة. كقج يكػف السع

 : األمبلؾ الستخاكسة مغ أمػاؿ كأصػؿ نقجية كثابتة كغيخىا.خاتب، األجخ، الخبح. مثاؿ الثخكةال
 

ْعَخى "49سػرة الشجع 53  " وأنَُّو ىػ ربُّ الذِّ
: التفديخ العمسيػؿ أىل : رب الكػكب الحؼ يعبجكنو. فالذعخػ ليدت رًبا يعبج. يقأؼ 

قجماء السرخييغ الذعخػ ألسع ما يخػ مغ نجـػ الدساء، اختريا هللا بالحكخ ألف بعس العخب ك 
 (.784السشتخب ص كانػا يعبجكنيا )

 
 " وأنَُّو أىمَظ عاًدا األولى " 50سػرة الشجع 53

اؾ بيا. كقيل: ىش: القجيسة التي كانت أكلى األمع ىبلًكا بحنػ عاد: قـػ ىػد. األكلى 
(، كعاد اآلخخة )قـػ ىػدعاداف  (. : عاد األكلى )عاد إـر

 
 " وثسػَد فسا أبقى " 51رة الشجع سػ 53

 : مشيع أحًجا، أك فسا أبقى ىحه كال تمظ.ثسػد: قـػ صالح. فسا أبقى 
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 " وقػـَ نػٍح ِمغ َقْبُل إنَّيع كاُنػا ىع أضمَع وأشَغى " 52سػرة الشجع 53
 

: ضسيخ فرل لتقػية الخبخ )خبخ كاف(. لع يقل: قبل: مغ قبل عاد كثسػد. ىع مغ 
 : خبخ كاف مشرػب.)أضمُع(. أضمعَ 

كلع  " تارة، تجج أنو استعسل ضسيخ الفرل: "ىػ52ك 50-48ك 45-43الحع اآليات  
 ".: "ىع52يدتعسمو تارة. كفي اآلية 

 
 " والسؤتفكَة أىػى " 53رة الشجع سػ 53

 : أىػاىا، أسقصيا.قخػ قـػ لػط. أىػػ السؤتفكة:  
 

ى " 54الشجع  سػرة53 اىا ما غذَّ  " فغذَّ
اىا ما غ  اىاأؼ: فغذَّ اىا مغ أنػاع العحاب. غذَّ  : غصَّاىا.ذَّ

 
 " ؼبأيِّ آالِء ربَظ تتساَرى "  55سػرة الشجع 53

"أفُتساركَنو : 12. تحّكْخ قػلو تعالى في اآلية أييا اإلنداف(آالء: نعع. تتسارػ: تتذكظ ) 
 ". عمى ما َيخػ 

 
 ا نحيٌخ ِمَغ الشُُّحِر األولى "" ىح 56سػرة الشجع 53

: دمحم أنحر بسا أنحر بو األنبياء األكلػف، أك القخآف أنحر بسا أنحرت بو الكتب األكلى، نحيخ 
 أك العحاب أنحر بسا أنحر بو عحاب األمع الدابقة.

 
 " أِزَفِت اآلزفُة " 57رة الشجع سػ 53

. كىحا كقػلو أكؿ يت كحلظ ألنيا قخيبة: الداعة، الؿيامة. سسّ زفت: دنت، اقتخبت. اآلزفةأ 
 ".الدػرة التالية: "اقتخبت الداعة
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 يَذ ليا ِمغ دوِف هللِا كاشفٌة "" ل 58سػرة الشجع 53

 (.كاشف: )يكذفيا، يخفعيا، يجفعيا. لع يقل : مغأؼ 
 

 َتْعَجُبػَف "ِسْغ ىحا الحجيِث " أفَ  59سػرة الشجع 53
 : سخخيًة كاستيداًء.حجيث القخآف، حجيث البعث. تعجبػف : الحجيث  

 
 " وَتزَحكػَف وال َتبكػَف "  60 سػرة الشجع53

 : خػًفا.تبكػف كال تزحكػف: استيداًء.  
 

 " وأنتع سامجوَف " 61سػرة الشجع 53
(، الىػف غافمػف )كمسات 27/130معجبػف بأنفدكع، فخحػف )ابغ عاشػر  :"سامجكف" 

 (.340القخآف ص 
 

 " فاسججوا هلِل واعُبجوا " 62جع سػرة الش53
 : أدعػكع بجؿ ىحا كمو أف تدججكا . كاعبجكا: كاعبجكه. كأف السعشى 

 ىحه ىي خاتسة الدػرة التي تتخكشا مع الدجػد كالعبادة.
*** 

 
 القسخ/ سػرة 54
 " اقتخبِت الداعُة وانذقَّ القسُخ " 1سػرة القسخ 54

: أؼ سيشذّق في يـػ الؿيامة كصيغة الفعل الساضي لتأكيج الداعة: الؿيامة. انذّق القسخ 
الػقػع، أك انذّق في الجنيا عمى عيج رسػؿ هللا. كؼيو ألىل اإلعجاز العمسي متدع. كالقػؿ 

: انذق القسخ كاقتخبت الداعة، فػاك العصف ال تفيج التقجيخ الثاني ىػ قػؿ الجسيػر. قج يكػف 
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القسخ  : اقتخبت الداعة كانذق القسخ فداد قخب الداعة. سسيالتختيب الدمشي. كقج يكػف السعشى
: األبيس. فإذا انتيى كاكتسل سسي بجًرا، لتسامو. كسسي اليبلؿ ىبلاًل قسًخا لبياضو، ألف األقسخ
الػالدة  ستيّل الربي إذا صخخ عشجا: و. كاإلىبلؿ: الرياح. كمشوؤيتإلىبلؿ الشاس بو عشج ر 

 لع يقل: )جاءت الداعة كانذق القسخ(. (.2/607)الشكت لمسجاشعي 
 

 ْعِخضػا وَيقػلػا سحٌخ مدتسٌخ "" وإْف َيَخوا كلَّ آيٍة يُ  2سػرة القسخ 54
: عخضػاالرحيحيغ. يُ قسخ الثابتة في : معجدة انذقاؽ ال: معجدة، كلعل السقرػدآية 

 : أؼ ىحا سحخ مدتسّخ. يساف. سحخ مدتسخّ عشيا، أك عغ اإل
 

 أىػاَءىع وكلُّ أمٍخ ُمدتِقخّّ "" وكحَّبػا واتَّبعػا  3سػرة القسخ 54
: ثابت، كاقع. لسعجدات كالحقائق. ككل أمخ مدتقخ: الػاك: حالية. مدتقخ: كحَّبػا اكحَّبػا 

 فبل التفات لكحبيع كأىػائيع.
 

 األنباِء ما ؼيِو ُمْدَدَجٌخ " " ولقج جاَءىع ِمغَ  4سػرة القسخ 54
( ليع مغ اء األمع الساضية اليالكة. مددجخ: مفعػؿ بسعشى فاعل، زاجخ )مانع: أنباألنباء 

: الشيي. زجخه فاندجخ كازدجخ. يدجخىع عغ كفخىع كتكحيبيع. الدجخارتكاب ما ارتكبػه، أك زاجخ 
 كلكشيع لع يشدجخكا.

 
 الغٌة فسا ُتغشي الشُُّحُر "" حكسٌة ب 5سػرة القسخ 54

: لبلستفياـ اإلنكارؼ. الغة، مغ اإلببلغ كالببلغة. تغشي: تشفع. ما: ىحا القخآف حكسة بأؼ 
 غشييع.غشي: فسا تُ فسا تُ 

 
 إلى شيٍء ُنُكٍخ "  الجاعِ  يجعُ  " َفَتَػؿَّ عشيع يػـَ  6سػرة القسخ 54
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: أعخض. ُنُكخ  كىػ يػـ الؿيامة. إسخافيل.  الجاعي : يـػ يجعػالجاعِ  ُمشَكخ. يػـ يجعُ  :تػؿَّ
يػـ: متعمق بػ: )يخخجػف( في اآلية التالية، كال يتعمق بػ: )تػّؿ  تتسة السعشى في اآلية التالية.

 عشيع(.
 

ًعا أبراُرىع َيخخجػَف ِمَغ األْججاِث كأنَّيع جخاٌد مشتِذٌخ " 7سػرة القسخ 54  " ُخذَّ
ًعا أبراُرىع: لعل التقجيخ  عً ُخذَّ " )القمع ا ىع كأبراُرىع. قاؿ تعالى: "خاشعة أبرارىع: ُخذَّ

 !: لكثختيع كاضصخابيع(. األججاث: القبػر. جخاد مشتذخ44، السعارج 43
 

 ػُؿ الكافخوَف ىحا يػـٌ َعِدٌخ "" ُمْيِصعيَغ إلى الجاِع يق 8سػرة القسخ 54
يغ ُميصعيغ (. 27/177يء )ابغ عاشػر أعشاقيع محعػريغ غيخ ممتفتيغ إلى ش: مدخعيغ مادِّ

 : عديخ.الجاِع: الجاعي: إسخافيل. َعِدخ
 

 " َكحََّبْت قبَميع قػـُ نػٍح فكحَّبػا عبَجنا وقالػا مجشػٌف واْزُدِجَخ " 9سػرة القسخ 53
معو إال حيغ صجقػه عجدىع قميل. قاؿ تعالى: "كما آمغ أسشج التكحيب إلى جسيع القـػ ألف ال

" مع الفاء، إلفادة . لع يقل: )كحبت قبميع قػـُ نػٍح عبَجنا(، كخر فعل: "كحب(40قميل" )ىػد 
التحكيخ  : )كحب(، لعل ذلظ مغ باب: قالت العخب.تكحيب، أؼ ىػ تكحيب قػؼ. كلع يقلتػكيج ال

  كالتأنيث في القخآف يحتاج إلى دراسة رصيشة.
 : انُتِيخ، ُمشع. رسػلشا. لع يقل: )رسػلشا(. ازُدجخ كلع يقل: )كحب نػًحا قػُمو(. عبجنا:

 
 بَُّو أنِّي مغمػٌب فاْنَتِرْخ "" فجعا ر  10سػرة القسخ 54

 أف يشرخه عمييع (. اعتخؼ بأنو مغمػب، كشمب مغ هللالع يقل: )فجعا ربو أنو مغمػب 
 (.ربي أني مغمػب فانترخ ففعل. لع يقل: )فجعػتُ 

 
 اَب الدساِء بساٍء ُمْشَيِسٍخ " أبػ " ففتحشا  11سػرة القسخ 54
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مغ ىحه اآلية كاآلية بعجىا قج يخصخ في الباؿ أف ىحا السصخ كىحه العيػف ىي مغ باب  
 : ندؿ كتجفق كانربَّ بقػة كغدارة.لكغ األمخ ليذ كحلظ. انيسخ السصخالخحسة، ك 

 
خنا األرَض عيػًنا فالت 12سػرة القسخ 54  ُقِجَر" قى الساُء عمى أمٍخ َقجْ " وفجَّ

: فجخنا عيػف األرض، كلػ عبخ بحلظ لع يكغ ؼيو مغ السبالغة ما قتو: حؿيفجخنا األرض عيػًنا
(. كالسبالغة ىشا مبالغة 3/150خ بأف األرض كميا صارت عيػنػًا )اإلتقاف في األكؿ السذع

 : أمخء الدساء كماء األرض. أمخ قج قجر: ماليدت مبالغة محمػمة. التقى الساءحؿيؿية، ك 
 رة. الصػفاف كالغخؽ، أك أمخ التقاء الساءيغ بشدب مقجّ 

 
 مشاُه عمى ذاِت ألػاٍح وُدُسٍخ "" وحس 13سػرة القسخ 54

: مداميخ. ذات ألػاح كدسخ: سفيشة. حسمشاه: حسمشا نػًحا. ألػاح: مغ الخذب. دسخ 
السداميخ، بية كعجد مغ بديصة مجخد عجد مغ األلػاح الخذ كربسا عبخ عشيا بيحا الذكل ألنيا

كىي التي صشعيا نػح بشفدو. كىحه الدفيشة البديصة التي أنقح بيا نػح ىي معجدة أخخػ. لكغ 
، كىي أكؿ بعس السفدخيغ رأكا عكذ ذلظ، رأكا أف ىحا تعبيخ عغ سفيشة قػية كمحكسة الرشع

 (.  27/184سفيشة صشعيا اإلنداف )تفديخ ابغ عاشػر 
 

 َخ "جداًء ِلَسغ كاَف ُكفِ " تجخي بأعيِششا  14سػرة القسخ 54
تجخؼ بأعيششا: بحفطشا كرعايتشا. ُكِفَخ: ُكِفخ بو، كؼيو قػالف: األكؿ: هللا، كالثاني: نػح السحكػر 

 .9في اآلية 
(. كالجداء يقع عمى الكافخ ألجل السكفػر بو. كالجداء لفع 489: "َكَفخ" )أنسػذج ص كفي قخاءة

 لع يقل: )لسغ َكفخ(.يغ. يرمح لمثػاب كالعقاب، أؼ يرمح لمقخاءت
 

ِكٍخ "" ولقج ت 15سػرة القسخ 54  خكشاىا آيًة فيل ِمغ ُمجَّ



2156 

 

معتبخ،  خ،: متحكّ خكّ ا تخكة، إرًثا لسغ يأتي بعج. آية: عبخة، معجدة. مجّ : جعمشاىتخكشاىا 
ُمَحكِّخ عع، مشتفع )بيحه اآلية، أك بيحا الجليل(. كىشاؾ قخاءات  أخخػ: ُمحَِّكخ، ُمْحتكخ، متفكخ، متّ 

 (.5/10معجع القخاءات )
 

 " فكيَف كاَف عحابي وُنُحِر "  16سػرة القسخ 54
اإلتقاف لياء لسخاعاة الفاصمة القخآنية )(، ححفت اكُنُحِرؼ نحر: جسع نحيخ: إنحار. أصميا: )

(، كذلظ 227، أك إعجاز القخآف لو ص 2/239، كانطخ تاريخ آداب العخب لمخافعي 3/340
جدًءا مغ آية  ػاعج المغة. ىحه العبارة ستتكخر في الدػرة تارة آية مدتقمة كتارةدكف أؼ إخبلؿ بق
(. كىشاؾ 30ك 21ك 18ك 16اآليات مخات ) 4(. كرد ذكخىا في الدػرة 18)كسا في اآلية 

(. في ىحه اآلية دليل عمى 39ك 37اآلية عبارة قخيبة مشيا: "فحكقػا عحابي كُنُحِر" كردت مختيغ )
حر قبل العحاب، بجليل قػلو تعالى: "كما كشا معحبيغ حتى نبعث رسػاًل" تختِّب، ألف الشأف الػاك ال 

 (.2/608( )الشكت لمسجاشعي 15)اإلسخاء 
 (.32كمثمو قػلو تعالى: "فكيف كاف عقاِب" ) الخعج  

 
خنا الق 17سػرة القسخ 54 ِكٍخ "" ولقج يدَّ  خآَف لمحْكِخ فيل ِمغ مجَّ

" ىشا جاءت في سياؽ "فيل مغ مجكخ :بو؟ الحع عبارة رغ يشتفع: فيل مغ قاأؼ 
جاءت في سياؽ االنتفاع بأخبار األنبياء كاألمع الساضية.  15االنتفاع بالقخآف، كفي اآلية 

فالحكخ يكػف بتبلكة القخآف كالتفكخ ؼيو، كيكػف أيًزا بسذاىجة آثار الساضيغ كالتفكخ فييع. كىحه 
(. كمع أف القخآف كبلـ 40ك 32ك 22ك 17أيًزا )اآليات  مخات 4رة اآلية كرد ذكخىا في الدػ 

 هللا، إال أف هللا يدخه لمبذخ تبلكة كفيًسا. 
 

 عاٌد فكيَف كاَف عحابي وُنُحِر "" كحَّبت  18سػرة القسخ 54
 : قـػ ىػد. رة عاد كتدتسخ في ثبلث آيات. عادىشا تبجأ ق 
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 ا في يػـِ َنْحٍذ ُمْدَتِسخٍّ "َصْخَصخً " إنَّا أرسمشا عمييع ريًحا  19سػرة القسخ 54
. مدتسخ :صخصًخا  "، كليذ "نحذ :: صفة لػشجيجة العرف كالبخد كالرػت. نحذ: شـؤ
 "، ألف اليػـ ال يػصف باالستسخار. يبجك أنيا ترمح ألؼ مشيسا، كالشتيجة كاحجة. "يـػ :صفة لػ

 
 ْشَقِعٍخ"ع أعجاُز َنْخٍل مُ " َتشدُع الشاَس كأنَّي 20سػرة القسخ 54

تشدع الشاس: تقتمعيع )ثع تخمي بيع(. أعجاز: أصػؿ. مشقعخ:  : أؼ الخيح الرخصخ.تشدع 
 (.3/225مشقمع مغ أصمو )الكامل 

 جعميا صفة لػ: )نخل(.خة، رعاية لمفػاصل. : مشقعلع يقل 
خ الرفة، كفي الثانية 7كفي مػضع آخخ: "أعجاُز نخٍل خاكيٍة" )الحاقة   أنَّثيا.(. ففي األكلى ذكَّ

 
 " كحَّبْت ثسػُد بالشُُّحِر "  23سػرة القسخ 54

ثسػد كتدتسخ في ثساني آيات. ثسػد: قػـ صالح. الشحر: جسع نحيخ: إنحار ىشا تبجأ قرة  
 (، أك رسػؿ.)كتاب سساكؼ 

 
 " فقالػا أبذًخا مشَّا واحًجا نتَّبُعُو إنَّا إًذا لفي ضبلٍؿ وُسُعٍخ " 24سػرة القسخ 54

يكػف الشبي مغ البذخ. كأنكخكا أف يكػف الشبي كاحًجا فقط. لعميع يقػلػف بتعجد  أنكخكا أف 
: نار. كسا يقػلػف بتعجد اآللية. ُسُعخ: جشػف. كؼيو أقػاؿ أخخػ مشيا: جسع سعيخ األنبياء،

و ما بعجه. : مشرػب بفعل مزسخ دّؿ عمير إذا اتبعػه، كليذ العكذ. بذًخايعشػف أنيع في الشا
(. كالشرب أجػد )الشكت لمسجاشعي 5/11أبذٌخ مشا كاحج )معجع القخاءات كفي قخاءة: 

 بذخ: ترمح لمسفخد كالجسع، كىي ىشا: مفخد. (.2/609
 

كُخ عميِو  25سػرة القسخ 54  ِمغ بيِششا بل ىػ كحاٌب َأِشٌخ "" أألقَي الحِّ
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قػف أف يختار هللا لمػحي ىحا الخجل كفييع مغ ىػ أكثخ مااًل   كجاًىا، كيتيسػنو ال يرجِّ
: أىحا الحؼ ألقي عميو ج االستعبلء عمييع كالتكبخ. أِشخ: بِصخ. كأف السعشىبالكحب كبأنو يخي
 لع يقل: )أألقي عميو الحكخ(. الحكخ مغ بيششا؟!

 
 غًجا َمِغ الكحَّاُب األِشُخ " " سَيعمسػفَ  26سػرة القسخ 54

 ؟ب األشخ أـ ىعػ الشبي صالح الكحا: في اآلخخة، سيعمسػف ىل ىغًجا 
 

 شًة ليع فاْرتقْبيع واْصَصِبْخ "" إنا ُمْخِسمػ الشاقِة فت 27سػرة القسخ 54
 : اصبخ عمى أذاىع كعمى ما تججه في نفدظفتشة: اختباًرا. ارتقبيع: انتطخىع. اصصِبْخ  

: السػسيقى كالػزف. جخِّْب أف تقػؿ" ألجل مخاعاة خانتطار الشرخ. كلعمو اختار "اصصبمغ 
: صبخ صبًخا ال يعتخيو خَ لربخ القػؼ. اصصبَ كاصبْخ. كاالصصبار أصعب مغ الربخ، فيػ ا

 ممل كال ضجخ.
 

 بيشيع كلُّ ِشْخٍب ُمْحَتَزٌخ " " ونبئيع أفَّ الساَء ِقْدسةٌ  28سػرة القسخ 54
ػبتو، : يحزخىا مغ كانت نبيشيع: بيشيع كبيغ الشاقة. شخب: حرة شخب. محتزخ 

 : لكل شخب محتزخ.التقجيخ يحزخىا أىميا. لعل
 

 وا صاحَبيع فتعاَشى َفَعَقَخ " " فشادَ  29سػرة القسخ 54
عمو، مراحبػف لو " ألنيع راضػف بفصاحبيع: أحجىع، ككاف أشقاىع. قاؿ: "صاحبيع 

 : قتميا. كمسالئػف. تعاشى: تعاشاىا: أخحىا، تشاكليا. عقخ: عقخىا
 

 الُسْحَتِطِخ " " إنَّا أرسمشا عمييع صيحًة واحجًة فكاُنػا كيذيِع  31سػرة القسخ 54
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: صاحب الحطيخة، الحؼ صيحة: صيحة عحاب. اليذيع: الفتات الستكدخ. السحتطخ 
يتخح لساشيتو حطيخة لحفطيا مغ الدباع، كتتخح الحطيخة مغ الخذب كأغراف األشجار، فإذا 

 و صارت ىذيًسا. سقط كداستو الساشية كحصست
 

 ِر "" كحَّبْت قػـُ لػٍط بالشُّحُ  33سػرة القسخ 54
" ط كتدتسخ في ست آيات. لع يقل: )كحَّب(، مع أف لفع "القـػىشا تبجأ قرة قػـ لػ  

 التحكيخ كالتأنيث بحاجة إلى دراسة  رصيشة في القخآف.محكخ ال مؤنث. 
 : الخسل، أك اإلنحارات التي جاءىع بيا لػط، مغ اإلنحار باآلخخة كالعحاب. الشحر

 
يشاىع ِبَدحَ  34سػرة القسخ 54  ٍخ "" إنَّا أرسمشا عمييع حاصًبا إال آَؿ لػٍط نجَّ

: ما بيغ سػاد الحاصب: حجارة )قحفػا بيا مغ الدساء(. آؿ لػط: ىػ كابشتاه. الدَحخ 
فأخخجشا الميل كمخايل الشيار. قاؿ تعالى: " فتجتسع ؼيو مخايلآخخ الميل كبياض أكؿ الشيار، 
لع (. 36-35كججنا فييا غيخ بيت مغ السدمسيغ" )الحاريات  مغ كاف فييا مغ السؤمشيغ فسا

 يقل: )فأرسمشا(.
 

 عشِجنا كحلظ َنْجدي َمغ َشَكَخ "" نعسًة ِمغ  35سػرة القسخ 54
 : هللَا فآمغ بو.مغ شكخ 

 
 ع بصذَتشا فتساَروا بالشُُّحِر "" ولقج أنحَرى 36سػرة القسخ 54

ؼ كادت نُحره تػحي بػقػعو. أنحرىع لػط عحاب هللا، فخاحػا يجادلػف كيذكػف باإلنحار الح 
 : رسػؿ.ىاصات قخب الػقػع. الشحر أيًزا: جسع نحيخ: عبلمات أك إر الشحر

 
 أعيَشيع فحوقػا عحابي وُنُحِر " " ولقج راَوُدوُه عغ َضيِفو فصسدشا 37سػرة القسخ 54
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ضيفو، شمبػا مشو : أؼ راكدكا لػًشا عغ راكدكهلقج: البلـ كاقعة في جػاب قدع مححكؼ.  
ْكد: الصمب بخفق. راكدتْ  الشداء.  مشو ما تصمب : شمبْت والمػاط بزيػفو )السبلئكة(، مغ الخَّ

 : ذكقػا.فحكقػا: كقمشا ليع، أك كقيل ليع
 

 بَّحيع ُبْكَخًة عحاٌب مدتقٌخ " ولقج ص"  38سػرة القسخ 54
 : ثابت ال يفارقيع.بكخة: كقت الربح. عحاب مدتقخ 

 
 قج جاَء آَؿ فخعػَف الشُُّحُر " " ول 41سػرة القسخ 54

التحكيخ كالتأنيث في  (.قل: )جاءتىشا تبجأ قرة فخعػف كتدتسخ في آيتيغ فقط. لع ي 
 القخآف يحتاج إلى دراسة رصيشة.

 
 حناىع أخَح َعديٍد ُمْقَتِجٍر " " كحَّبػا بآياِتشا كمِّيا فأخ 42القسخ سػرة 54

، : العرا، اليج، الدشػف، الصسذ، الصػفاف، الجخاد، الُقسَّل: معجداتشا التدعآياتشا 
بة حتى يػمشا ىحا محىب األمثاؿ. الزفادع، الجـ. أخح عديد مقتجر  : ىحه العبارة دارجة كذـا

 
اُركع خيٌخ ِمغ أولئكع" أكُ  43سػرة القسخ 54  أـ لكع َبخاءٌة في الدُُّبِخ "  فَّ

كخ قرز األقػاـ الدابقة. أكفاركع: يا أييا العخب. عػدة إلى مذخكي قخير بعج ذ 
سػد، قـػ لػط، قـػ فخعػف. لع يقل: )أـ : قـػ نػح، عاد، ثأكلئكع: أؼ الحيغ أندلت بيع العحاب

مغ أكلئكع أـ لكع بخاءة في الدبخ(. بخاءة: أؼ أأنتع أييا الكفار خيخ . كقج يكػف التقجيخ: )(ليع
 : الكتب الدساكية السشدلة عمى الخسل.مغ العحاب. الدبخإعفاء 

 
 يقػلػَف نحُغ جسيٌع ُمْشَتِرٌخ "" أـ  44سػرة القسخ 54

"جسيع"، بسعشى:  :: صفة لػلع يقل: )نحغ جسيًعا مشترخ(. جسيع: جسع كثيخ. مشترخ 
 (.كثيخ مشترخ. لع يقل: )أـ تقػلػف  جسع
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ُبَخ "" سُيْيَدـُ ا 45سػرة القسخ 54  لَجْسُع وُيَػلُّػَف الجُّ

: السقرػد بو الجسيع الحؼ كرد ذكخه في اآلية الدابقة، كؼيو تشبيو عمى أف السخاد الجسع 
: األدبار، أؼ الطيػر، ػف الجُبخية البلحقة. يػلّ بالجسيع في اآلية الدابقة ىػ الجسع، بجاللة اآل

 أؼ يشيدمػف كييخبػف. 
 

 عُجىع والداعُة أْدَىى وأَمخُّ "" بِل الداعُة مػ  46سػرة القسخ 54
: أؼ كعحاب الداعة. أدىى: أعطع مريبة، مغ الؿيامة مػعج عحابيع األكبخ. كالداعة 

ية: السريبة العطيسة. أمخُّ   (. ارًة )مغ عحاب الجنيا: أشجُّ مخ الجـا
 

 فَّ السجخميغ في ضبلٍؿ وُسُعٍخ "" إ 47القسخ  سػرة54
السجخميغ: الكفار. ضبلؿ: ضياع. ُسعخ: جسع َسعيخ: نار مػقجة. كقيل: جشػف.   

 24: ضياع كجشػف في الجنيا. قارف اآلية ؿ في الجنيا كُسعخ في اآلخخة. أك: ضبلضبلؿ كُسعخ
كبلـ السذخكيغ عغ أنفديع، كاآلية  24". فاآلية ا: "إنا إًذا لفي ضبلؿ كُسعخمغ الدػرة نفدي

 كبلـ هللا عشيع.  47
 

 ى وجػِىيع ُذوقػا َمذَّ َسَقَخ "" يػـَ ُيْدَحُبػف في الشاِر عم 48سػرة القسخ 54
ٍخ(. لساذا قاؿ: َسقَ ، كىػ مسشػع مغ الرخؼ، كإال لجاء: ): جيشعقخ. سَ أؼ: يقاؿ ليع يػـ 

: الجشػف. كيقاؿ لعل السخاد: ذكقػا جشػف سقخ. السّذ قخ(. ذكقػا سَ قخ"، كلع يقل: )سَ  "ذكقػا مّذ 
: أؼ "الحسى: أكؿ ما يشاؿ مشيا. فقػلو: "ذكقػا مّذ  اإلنداف مغ شخ. مّذ  ما يسّذ  في كل

 فكيف في الػسط، بل كيف في الشياية؟! ،ذكقػا البجاية
 

 ا كلَّ شيٍء خمقشاُه ِبَقَجٍر "" إنَّ  49سػرة القسخ 54
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: خمقشا كلَّ شيء. كفي مقجر دؿَّ عميو ما بعجه. التقجيخؼ : مشرػب بفعل مححك كلَّ  
، بالخفع قخاءة (. 2/610عمى االبتجاء كالخبخ. قاؿ سيبػيو: الخفع أجػد )الشكت لمسجاشعي : كلُّ

(. ىشاؾ صعػبة في بياف عبلقة 5/17معجع القخاءات : بتدكيشيا )بقَجر: بفتح الجاؿ، كفي قخاءة
: مغ القزاء كالقجر، أك ا جيشع، حدب اآلية الدابقة. بقجرالسخاد بيىحه اآلية بسا قبميا، كلعل 
ببل زيادة كال نقراف. قاؿ تعالى: "ككل شيء عشجه بسقجار" )الخعج  مغ الكع السقجر السحدػب،

8 .) 
كىحه اآلية قج تفيج أف السػارد في الجنيا محجكدة، فإذا غمب عمييا األثخياء كاألقػياء لع يبق 

سػارد فييا ابتبلء لكبل اء شيء، أك لع يبق ليع إال القميل. كىحه السحجكدية في اللمفقخاء كالزعف
 : ىل يذكخ الثخؼ؟ كىل يربخ الفقيخ؟ الفخيقيغ

 
 ِخ "" وما أمُخنا إال واحجٌة َكَمْسٍح بالَبَر  50سػرة القسخ 54

ة، أك كاحج شخفةلسقرػد ىشا ىػ العحاب. كاحجة: عل ا: أؼ في الخمق كاإليجاد، كلأمخنا 
(. أؼ إذا أمخنا بذيء فبل نحتاج إلى أكثخ مغ أمخ كاحج حتى يكػف ىحا كمسة كاحجة )كغْ 

 لسح البرخ: لمتقخيب، كإال فيػ أسخع: فػرؼ.: كغ ؼيكػف. الذيء مػجػًدا بأسخع مغ شخفة عيغ
 

ِكٍخ "" ولقج أىمكشا أشياَعكع في 51سػرة القسخ 54  ْل ِمغ ُمجَّ
: معتبخ. فاالعتبار خكّ أضخابكع، نطخاءكع، أشباىكع )في الكفخ(. مجّ كع، : أنرار أشياعكع 

يكػف بقخاءة التاريخ كأخبار األمع الساضية، كسا يكػف بالتأمل في الكػف كالسخمػقات كالشفذ، 
 كسا يكػف بالتأمل في القخآف. 

 
 كلُّ شيٍء فعمػُه في الدُُّبِخ "" و  52سػرة القسخ 54

خ قج تأتي بسعشى الكتب كمكتػبة في الرحائف كاأللػاح. فالدبكل أفعاليع محفػضة  
(، كقج تأتي بسعشى صحائف األعساؿ. كىحا كمفع الكتاب قج يأتي 43السشدلة )كسا في اآلية 

بسعشى القخآف، كقج يأتي بسعشى المػح السحفػظ كصحيفة األعساؿ. معشى اآلية أف هللا ال يشّج عغ 
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ىع محتاجػف لمدبخ كي  إنسا يخاشبيع بمغتيع كبسا يفيسػف. خ،عمسو شيء. كال يحتاج إلى زبُ 
 ُتعخض عمييع.

 
 وكلُّ صغيٍخ وكبيٍخ ُمْدَتَصٌخ ""  53سػرة القسخ 54

 كل صغيخ ككبيخ مغ أعساليع مكتػب كمدصخ كمثبت في الكتب كالرحائف. 
 

 فَّ الستقيَغ في جشاٍت وَنَيٍخ "" إ 54سػرة القسخ 54
ما في ذلظ مغ مخاعاة الجسع في "جشات"،  (، معقل: )في جشات كُنُيخالستقيغ: السؤمشيغ. لع ي

غ الساء، م"ُنُيخ". نيخ: أنيار ) :" لعميا أخف عمى الدسع مغكمخاعاة فػاصل اآلؼ. "نَيخ
 (. كالخسخ، كالعدل، كالمبغ

 
 ِصْجٍؽ ِعْشَج َمميٍظ ُمقتِجٍر "" في َمقعِج  55سػرة القسخ 54

: ىحا يظ مقتجر: ىػ هللا. مميظ: ممظ. مقتجرمقعج حؿيقي. مم: مقعج صجؽ: لعل السعشى 
الػصف لتعطيع شأف مغ عشجه مغ الستقيغ ألنيع عشج السقتجر أعطع قجًرا كأعمى محبًل، كليعمسػا 

 أنو قادر عمى حفع ما أنعع هللا بو عمييع كدكامو ليع.
 :قارف  

ـَ ِصْجٍؽ عشج ربيع" )يػنذ  -  (.2" قَج
 (.93 " ُمَبػَّأ صجؽ" )يػنذ -
 (.80" ُمجخَل صجؽ" )اإلسخاء  -
 (.80" ُمخخَج صجؽ" )اإلسخاء  -
 (.50" لداَف صجؽ" )مخيع  -

*** 
 

 / سػرة الخحسغ 55
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  " الخحسُغ "  1سػرة الخحسغ 55
 تعالى ال يػصف بيا غيخه. يقاؿ: فبلف الخحسغ صيغة مبالغة مغ الخحسة، تختز باهلل 

: ىػ خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه: الخحسغ يقاؿ: عبج الخحسغ. رحيع، لكغ ال يقاؿ: رحسغ.
 " في اآلية التالية.عمَّع القخآفمححكؼ. كيجػز أف يكػف الخبخ جسمة: "الخحسغ، أك مبتجأ خبخه 

 
 " َعمََّع القخآَف "  2ة الخحسغ سػر 55

اه إلى جسيع الشاس، فقج كانػ أؼ عمَّسو القخآف. عمَّع الشبيَّ القخآَف حتى أ  ا: "يقػلػف إنسا دَّ
: ل تعمَُّسو عمييع جسيًعا. القخآف(، أك عمَّع الشاَس القخآَف كسيَّ 103يعمِّسو بذخ" )سػرة الشحل 

 مفعػؿ بو ثاف. 
 

 " خمَق اإلنداَف " 3سػرة الخحسغ 55
 (.سيع الشاس كإف كاف بمفع الػاحج )السفخد: آدـ، أك جأؼ 

 
 " َعمَّسُو البياَف " 4ة الخحسغ سػر 55

: السشصق كالكبلـ، كميده بو عمى جسيع الحيػاف. عمسو أف يبيِّغ لغيخه  ما في نفدو افالبي 
: العقل، ألف بياف المداف متخجع أف يفيع ما بيَّشو لو غيخه. كقيل: البياف ىػ الخط كالكتابة. كقيلك 

 عغ العقل.
  

 " الذسُذ والقسُخ ِبُحْدباٍف " 5سػرة الخحسغ 55
. 27/234)ابغ عاشػر  أؼ: بحدباف الخحسغ كضبصو  (، يجخياف بحداب معمـػ

حدباف: الحداب. قاؿ األخفر: أضغ وهللا أعمع أنو أراد: يجخياف بحداب )معاني القخآف ال
2/490.) 
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: تجؿ اآلية عمى أف حخكة الذسذ كالقسخ تجخؼ شبًقا لشطاـ يقػؿ أىل التفديخ العمسي 
حه حخكة الذسذ حػؿ األرض، كحخكة دقيق كحدابات رياضية في غاية العسق كالجقة. كتتع ى

 (.791فمكية شبًقا لقػانيغ الجاذبية )السشتخب ص  القسخ حػؿ األرض، في مجارات
 

 " والشجُع والذجُخ َيدُججاِف " 6سػرة الخحسغ 55
خبلؼ الذجخ التي ليا : نجـػ الدساء، أك الشبات الشاجع مغ األرض بجكف ساؽ، بالشجع 

: الذجخ بإخخاج يسا ؼيسا يخيجه مش يشداقاف يشقاداف، يشداقاف، أؼ: يخزعاف، سػؽ. يدججاف
 الثسخ، كالشجع بالتشقل في بخكجو.

  
 الدساَء رفَعيا ووضَع السيداَف "" و  7سػرة الخحسغ 55

شيسا شباؽ. رفع عكذ كضع. السيداف: في ىحه اآلية: البخج، بسعشى رفع ككضع بي 
في الدساء بخكًجا"  كلقج جعمشا(. "1ذات البخكج" )البخكج الجسع: البخكج. قاؿ تعالى: "كالدساء 

لع أفيع العبلقة بيغ رفع الدساء ككضع )خفس( السيداف، كلع يأت السفدخكف (. 16الحجخ )
 لعل التقجيخ: كاألرض خفزيا ككضع فييا السيداف. عمى ىحا أبًجا!

 
 " أال تصَغػا في السيداِف " 8سغ سػرة الخح55

الحكع. فمسا اختمف معشاه لع يقل: )أال تصغػا  : العجؿ أكاآلية بسعشىالسيداف: في ىحه  
 (. كقج يكػف السيداف في اآليتيغ بسعشى كاحج.ؼيو
 

 ال ُتْخِدخوا السيداَف "" وأؾيسػا الػزَف بالقدِط و  9سػرة الخحسغ 55
ِسْخه : أضيخ السيداف ثبلث مخات كلع ُيْز أؾيسػا: اضبصػا. القدط: العجؿ. قاؿ بعس العمساء

قج يكػف : (. أقػؿ462بشفديا، غيخ مفتقخة إلى غيخىا )درة التشديل ص  لتكػف كل آية مدتقمة
الحع أف الفاصمة السيداف في ىحه اآلية بسعشى آلة الػزف كالكيل.  السيداف في كل آية بسعشى

 " في ثبلث آيات متتالية.  كاحجة "السيداف
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ا ألنفديع زادكا في الػزف كاستػفػا، كإذا كزنػا أك كالػا شقرػا. كانػا إذا كزنػا أك كالػ : تُ خدخكاتُ 
 لغيخىع نقرػا كأخدخكا.

 
ـِ "   10سػرة الخحسغ 55  " واألرَض وضَعيا لؤلنا

: اإلنذ، أك اإلنذ كالجغ، أك جسيع خحسغ )اآلية األكلى(. األناـ: أؼ كضعيا الكضعيا 
البذخ، ال يجػز لفئة قميمة أف تدتأثخ الخمق. كربسا يدتفاد مغ اآلية أف األرض كخيخاتيا لجسيع 

بيا. كقج يكػف حكع ممكية األرض في اإلسبلـ حكًسا متسيًدا. فقج ميد بعس العمساء في غشيسة 
( كحكع السشقػؿ. فسشيع مغ جعل األرض كقًفا عاًما عمى ر )األرضالحخب بيغ حكع العقا

ا. كعّجكىا فيًئا، أؼ شبقػا عمييا السدمسيغ، كلع يػزعيا عمى الفاتحيغ، كلػ كانت غشيسة ال فيئً 
 حكع الفيء، كلػ كانت غشيسة. كتفريل ىحا في مػضع آخخ.

 
ـِ  11سػرة الخحسغ 55  "" فييا فاكيٌة والشخُل ذاُت األكسا

مغ ثسار كغبلؿ كرياحيغ.  في ىحه اآلية كاآلية التالية ذكخ لبعس مػارد األرض، 
ِكع القسيز لتغصيتو : شيًئا فيػ لو كع. كمشو كل ما غصى: كعاء الثسخة. ك األكساـ: جسع ِكعّ 

خ الفاكية كعخَّؼ الشخل. لع يقل: )فييا : الثسار نفديا. نكَّ الحراع. أقػؿ: كقج يكػف السخاد باألكساـ
 (.يا الفاكيُة كالشخُل ذات األكساـفيفاكيٌة كنخٌل ذاُت أكساـ(، كلع يقل: )

 
ْيحاُف "بُّ ذو الَعْرِف " والحَ  12سػرة الخحسغ 55  والخَّ

التبغ، كىػ : يخ ذلظ، كىػ غحاء اإلنداف. العرف: الحبػب مغ قسح كشعيخ كغالحب 
: مغ الخيح أك الخائحة، كىػ كل مذسـػ شيب الخائحة مغ الشبات، كالػرد عمف الحيػاف. الخيحاف

: الخيحاف معصػؼ عمى الحب مخفػع، كليذ معصػًفا عمى كالياسسيغ كغيخ ذلظ. انتبو كالفلّ 
 لعرف فيػ مجخكر.ا

(. في اإلضافات السحكػرة في اآلية تشبيو عمى لع يقل: )فييا فاكية كنخل كحب كَريحاف 
 مشافع أك ميسات إضاؼية.
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باِف " " َؼبَ  13سػرة الخحسغ 55     أيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

باف صاحبيَّ  : ياكقج يكػف الخصاب لئلنذ عمى شخيقة: الخصاب لئلنذ كالجغ. آالء: ِنَعع. تكحِّ
، ِقفا نبِظ ِمغ ذكخػ حبيٍب   :كمشدِؿ ... إلخ. قاؿ امخؤ الؿيذ تقّريا نطخيكسا، خميميَّ

ـّ ُجْشُجِب                  لشقزَي حاجاِت الفؤاِد السعحَّبِ    خميػميَّ ُمخَّا عمػى أ
 :ثع قاؿ

 صيَّبِ ألع تَخ أّني كّمسا جئُت شارًقا       كججُت بيا ِشيًبا كإف لع تَ           
 : تتصيب.(. تصيب2/583فخجع إلى الػاحج )الشكت لمسجاشعي 

كإذا كاف مغ السسكغ مخاشبة الفخد بالسفخد كالجسع فمساذا ال يسكغ مخاشبتو بالسثشى، كالسثشى  
كاقع بيغ السفخد كالجسع؟ باإلضافة إلى ذلظ فإف السثشى يأخح أحياًنا حكع الجسع، كسا في 

 مباحث السيخاث.
(، كمغ 1061/ 2، كِمبلؾ التأكيل 347ي ص كذف السعانمخة ) 31 ىحه اآلية كختكخر ذ   -

(. كىحا كأمثالو مغ 158احبي ص الرة اإلببلغ بحدب العشاية باألمخ )َسشغ العخب التكخيخ إراد
ضخكب التفشغ في أساليب الخصاب، فبل يػجج خصاب إال كلو نطيخ في القخآف، كقج يكػف ىشاؾ 

عشج العخب كال معيػدة، ؼيختمف فييا أئسة المغة كالتفديخ، كيحاركف في أساليب غيخ معخكفة 
تفديخىا. كقج يكػف السخاد مغ تكخار ىحه اآلية ىػ اإلصخار عمى تحجؼ السذخكيغ كالكفار في 

 كل كجو مغ كجػه القجرة اإلليية.
 
سغ (، ثع قاؿ: "كخمق الجاف" )الخح3ذكخ قبل ذلظ اإلنداف: "كخمق اإلنداف" )الخحسغ  -

 (، فرار الخصاب لبلثشيغ مًعا، قبل ذكخ الثاني.15
 

 :قاؿ الفخَّاء
 

 ْسُت أرًضا      أريج الخيَخ، أيُّيسا يميشيفسا أدرؼ إذا َيسَّ      
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 الحؼ ىػػ يميشي أألخيُخ الحؼ أنا أبتغيػػو      أـ الذخّ            
 

 (.228الذخ)تأكيل مذكل القخآف ص فقج تقجـ ذكخ الخيخ فقط، كقاؿ: )أييسا يميشي( قبل ذكخ 
 

ىا سػرة ا -  : الذسذ كالقسخ، لسثشَّى أك السثاني أك الثشائياتسػرة الخحسغ يسكغ أف نعجَّ
الشجع كالذجخ، الفاكية كالشخل، العرف كالخيحاف، السذخقاف، السغخباف، البحخاف، المؤلؤ 

الجاف، الشػاصي كاألقجاـ، جشتاف، كالسخجاف، الجبلؿ كاإلكخاـ، الثقبلف، الشار كالشحاس، اإلنذ ك 
عيشاف، زكجاف، الياقػت كالسخجاف، رفخؼ كعبقخؼ، يدججاف، تكحباف. فاألسساء كاألفعاؿ كردت 

 " جاء عمى كزف السثشى.السثشى، حتى اسع الدػرة "الخحسغبريغة 
،  ىل ىحا عمى سبيل الحؿيقة، أـ  ، صاحبيَّ عمى سبيل السجاز في شخيقة العخب: خميميَّ

 (.532ِقفا؟ )فتح الخحسغ ص 
 

 ممحق باآلية:
 مغ أسخار التكخار في القخآف

 قاؿ لي:

كتاب هللا ندؿ في سػر، كلع يشدؿ في أبػاب كفرػؿ، كليحا تجج ؼيو تكخاًرا. مغ ىحا التكخار 
نا ال أعتخض عمى القخآف، إنسا أسأؿ عغ عمى سبيل السثاؿ: تكخار قرز األقػاـ الدابقة. أ

 الحكسة.

 قمت:

 في كتاب هللا سّخ عجيب. 
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فأنت إذا أردت أف تفيسو فإنظ ال تدتصيع أف تقخأه بدخعة، كلػ قخأتو في الدابق مخات عجيجة. 
كربسا شعخت في بعس األحياف أف ىحه اآلية كأنظ تقخؤىا ألكؿ مخة! يحجث ىحا معشا كسا 

 حجث مع الرحابة.

كإذا عخض لظ شيء في حياتظ تيتع بو كتدأؿ عشو، فإنظ قج تججه في القخآف، في كقت قخيب، 
 خبلؿ أياـ، مغ قخاءتظ لحرتظ اليػمية، قبل أف تشتيي مغ قخاءتو  كمو!

كقج نقخأ القخآف ألجل شيء محجد في أذىانشا، فشجج لو جػاًبا قج ال نججه لػ لع نقخأ القخآف عمى 
. فدبلسة القخآف قج تسشعظ في بعس األحياف عغ أف تقصع قخاءتظ ألجل نية ىحا الذيء السحجد

 كمسة غخيبة أك تخكيب مغ التخاكيب أك نكتة مغ الشكت.

القخآف ليذ كتاًبا ككتب البذخ. ىػ كتاب تبلكة كعبادة. يقخؤه الشاس يػمًيا في الربلة، كخارج 
بحلظ. فرفحاتو كثيخة، كليذ ىػ الربلة، كليذ مغ الديل قخاءتو كمو في يػـ كاحج، كال أنرح 

 مجخد عذخ صفحات، مثل دستػر دكلة مغ الجكؿ.

 حجع القخآف محجد بعشاية مغ هللا العميع الحكيع الخبيخ. 

أنت عشجما تخيج شيًئا في كتاب بذخؼ، تشطخ في فيخسو، أك في فيارسو، لكي ترل إلى مخادؾ 
 بأقل كمفة مسكشة.

كثيًخا عمى معخفة محتػػ الدػر. فيي عشاكيغ ذات شابع عشاكيغ الدػر في القخآف ال تداعجؾ 
 أدبي: )البقخة، الشحل، الشسل، العشكبػت، يذ، ص، ؽ، الفجخ، الزحى، العرخ، الفيل(.

 كتاب هللا كتاب متمػ، كبيحا يختمف عغ الجساتيخ، كيختمف عغ الكتب البذخية األخخػ.
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قج يكػف بالحخؼ في بعس اآليات، كلكغ  لعل في ىحا سًخا مغ أسخار التكخار، كإذا كجج التكخار
في كثيخ مغ األحياف تتكخر قررو، بشدب مختمفة، كبقػالب ببلغية متشػعة. كقج تجج في كل 
كجبة مغ مكخراتو ما نقرظ في كجبة سابقة، أك تجج مغ الكمسات كمغ التخاكيب كمغ السعاني 

آف كاف ال بج لظ مغ أف تجسع كل ما لع تججه في الدابق. كليحا إذا أردت شيًئا معيًشا في القخ 
 اآليات السترمة بو. فميذ ؼيو باب أك فرل يجسعيا كميا في مػضع كاحج.

قاـ بعس العمساء بفيخسة القخآف حدب الكمسة )مثل السعجع السفيخس(. كقاـ آخخكف بفيخستو 
حدب السػضػع )مثل كتاب جػؿ البػـ(. كىحا صعب االستقراء. فسغ السػضػعات ما ال 

 ، أك ما ؼيو خفاء.  ُيعجب

كمع أىسية ىحه الفيارس إال أنيا ال تغشي عغ قخاءة القخآف كمو، كحدب تختيب السرحف، سػاء 
 ألجل العبادة، أك ألجل البحث العمسي.

كالتكخار في القخآف تكخار شاحح لؤلذىاف، فعغ شخيقو يتعخؼ السفدخكف عمى معشى آية كردت 
كفة لجػ السفدخيغ، كىي شخيقة قّز األثخ. يتتبعػف في أكثخ مغ مػضع، عمى الصخيقة السعخ 

 أثخ الكمسة في مػاضعيا الستعجدة، فخبسا انحّمت بيا بعس اإلشكاالت في التفديخ.

كأحياًنا يكػف التكخار فًشا مغ فشػف الخصاب، كتكخار آية: ؼبأؼ آالء ربكسا تكحباف؟ )في سػرة 
 الخحسغ(. فيحا تكخار ييّد السذاعخ!

يخاد مشو التأثيخ كالتخكيد كالتقخيخ، أؼ تثبيت السعاني الجػىخية في األذىاف، مثل فالتكخيخ قج 
التكخار الستعمق بالبعث كالحداب كالجشة كالشار. فيحا مكخر عشج السخاشبيغ في كل لحطة، 

 كالقخآف يشؽيو مكخًرا!
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كاحجة، ككاف كال بج مغ أف نتحكخ بأف كتاب هللا أصمو قخآف ندؿ مشّجًسا، كلع يشدؿ كمو دفعة 
 التشجيع متساشًيا مع األحجاث، ىحا التشجيع ىػ سخ آخخ مغ أسخار التكخار في القخآف.

 كأنت عشجما تقخأ حرتظ اليػمية مغ القخآف ال تذعخ بالتكخار في ىحه الحرة، إال قميبًل.

يدت تكخاًرا ، ليذ مغ قبيل التكخار، فػ )دًكا( الثانية ل21كقػلو تعالى: )دًكا دًكا( في سػرة الفجخ 
لؤلكلى، كال ىي تػكيج ليا، بل ىسا مجتسعتيغ تعبخاف عغ الحاؿ )حاؿ دّؾ األرض(، الحاؿ ىحه 

 السخة اجتسعت ؼيو كمستاف متتاليتاف، ليعشي: دًكا بعج دّؾ!

كرد في القخآف أف هللا تعالى لع يحكخ ؼيو جسيع الخسل )كرسبًل لع نقرريع عميظ( سػرة الشداء 
عجد مختار مغ الخسل ؼيو فائجة لمدامع أك القارغ، كىي البعج عغ . كتكخار قرز 164

 تذتيت األذىاف.

شبًعا ىشاؾ أشياء لع تتكخر، مثل قرة يػسف، لع يتكخر اسسو إال مخة كاحجة خارج سػرة يػسف 
 (.34، كآية في سػرة غافخ 84)مجخد ذكخ االسع في سػرة األنعاـ 

 وهللا أعمع.

*** 

 الدبت:

 ىػ1441شعباف  05

 ـ2020آذار  29

 
اِر " " َخمَق اإلند 14سػرة الخحسغ 55  اَف ِمغ َصْمراٍؿ كالَفخَّ
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لى(. اإلنداف: السقرػد أكؿ إنداف آدـ. صمراؿ: شيغ اآلية األك خمق: أؼ الخحسُغ ) 
 :يابذ، يدسع لو صػت )صمرمة( إذا ُنقخ. قاؿ تعالى

 (. 59" مغ تخاب" )آؿ عسخاف  -
 : الصق، يمترق باليج.أؼ (،11" مغ شيغ الزب" )الرافات  -
 : شيغ أسػد متغيخ.(، أؼ26" مغ صمراؿ مغ حسأ مدشػف" )الحجخ  -
 (.14اؿ كالفخار" )الخحسغ " مغ صمر -

فاهلل تعالى أخح آدـ مغ تخاب األرض، فعجشو بالساء فرار شيًشا الزًبا، ثع تخكو فرار حسأ 
ىحه أشػار خمق آدـ، أما  مدشػًنا، ثع أيبدو فرار كالفخار. فالفخار آخخ أشػار خمق آدـ.

: الشصفة، العمقة، السزغة، العطاـ، مغ بعجه فقج ذكخت في مػاضع أخخػ  أشػار خمق البذخ
 إلخ. كدػة العطاـ، الشذأة خمًقا آخخ...

 
 الجافَّ ِمغ ماِرٍج ِمغ ناٍر " " وخمقَ  15سػرة الخحسغ 55

ًجا بجخاف. سسي مار : ليب مختمط كخمق: أؼ كخمق الخحسُغ )اآلية األكلى(. مارج 
 : مختمط.الضصخابو كسخعة حخكتو. السخج: الخمط. مخيج

 
باِف "" ؼ 16سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 السذخَقْيِغ وربُّ السغخَبْيِغ "" ربُّ  17سػرة الخحسغ 55
، في السػضعيغ )معجع القخاءات كفي قخاءة  ذ ذخؽ الذس: م(. السذخقيغ5/22: ربِّ

 : كحلظ. كمذخؽ القسخ. السغخبيغ
: قج يكػف السخاد ىشا مذخؽ الذسذ كمذخؽ القسخ، كمغخب يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

الذسذ كمغخب القسخ. كقج يكػف السخاد مذخؽ الذتاء كمذخؽ الريف، كمغخب الذتاء كمغخب 
 (.792كسا ذىب إليو كثيخ مغ السفدخيغ )السشتخب ص الريف، 
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 :كانطخ قػلو تعالى
 (.28" رب السذخؽ كالسغخب" )الذعخاء  -
 (.40رج السعا" رب السذارؽ كالسغارب" ) -
 

باِف " " ؼب 18سػرة الخحسغ 55  أيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 " َمَخَج البحخيِغ يمتؿياِف " 19سػرة الخحسغ 55

يمتؿياف: : كجعميسا يمتؿياف. حخ السالح كالشيخ العحب. التقجيخ: البمخج: خمط. البحخيغ 
 مفعػؿ بو ثاف. عشج أىل اإلعخاب: حاؿ!

 
 " بيشيسا بخزٌخ ال َيْبِػياِف " 20سػرة الخحسغ 55

 : ال يصغى أحجىسا عمى اآلخخ.خ: حاجد. ال يبػيافبخز  
 

باِف "" ؼ 21سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 والَسْخجاُف "خُج مشيسا المؤلُؤ " َيخ 22سػرة الخحسغ 55

: كبلىسا. قاؿ َخُج، عمى البشاء لمسفعػؿ. مشيسا: السخاد أحجىسا. كقيل: ُيخْ كفي قخاءة 
فريل كيف راجع لمتمػضع يمتقي ؼيو العحب كالسالح ) : ال يخخج المؤلؤ إال مغلعمساءبعس ا

لسخج: (. السخجاف: كبار المؤلؤ. كقيل: الجػىخ السختمط. ألنو مغ ا367نتعامل مع القخآف ص 
 (.22(، َمْخجاف )اآلية 19(، مَخج )اآلية 15الخمط. في ىحه اآليات كرد لفع: مارج )اآلية 

 
باِف "" ؼ 23سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
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 تكخرت. 
 

ـِ " " ولُو الَجػارِ  24سػرة الخحسغ 55  السشذآُت في البحِخ كاألعبل
أ بزع التاء، : اقخ الجاريات، الدفغ. السشذآتجػارؼ، : اقخأ بكدخ الخاء، الالجػارِ  

 : القرػر. الدفغ في البحخ كالجباؿ في البخ.السختفعات. األعبلـ: الجباؿ، كقيل
 

باِف " 25سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 
  

 " كلُّ َمْغ عمييا فاٍف " 26سػرة الخحسغ 55
لدياؽ، كأضسخت ثقة يتقجـ ليا ذكخ، كلكغ دؿ عمييا ا: يعػد عمى األرض، كلع الزسيخ "ىا"

 (.2/335بفيع الدامع )اإلتقاف 
 
 : ثمو قػلو تعالىكم
 (.45" ما تخؾ عمى ضيخىا مغ دابة" )فاشخ  -
 الستػفى.ما تخؾ : (، أؼ11" )الشداء " فميغ ثمػُثا ما تخؾ -
 

ـِ "ويبقى وج 27سػرة الخحسغ 55  ُو ربَظ ذو الَجبلِؿ واإلكخا
ذؼ . لع يقل: )صفة لػجو: ربظ: ذاتو العمية. الجبلؿ: العطسة. اإلكخاـ: اإلنعاـ. ذككجو  

 ".بارؾ اسع ربظ ذؼ الجبلؿ كاإلكخاـتالجبلؿ كاإلكخاـ(. انطخ اآلية األخيخة مغ الدػرة: "
 

باِف "" ؼ 28سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 
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  الدسػاِت واألرِض كلَّ يػـٍ ىػ في شأٍف "" يدألو َمغ في  29سػرة الخحسغ 55
: كل كقت. ىػ في يصمبػف مشو العػف كالخزؽ بمداف   السقاؿ أك بمداف الحاؿ. كل يـػ

. كقاؿ (، كيتػب ا، كيعصي سائبًل، كيفظ عانًيا )أسيًخا: يجيب داعيً شأف ، كيغفخ لقـػ عمى قـػ
: لتمبية آخخيغ. كل يػـ ىػ في شأفا، كيزع ج كخًبا، كيخفع قػمً : يغفخ ذنًبا، كيفخّ بعزيع

 الدائميغ.
 

باِف " 30سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 " َشْفُخغ لكع أيُّيا الثََّقبلفِ " سَ  31سػرة الخحسغ 55

السثشى شى، كلع يحسل عمى المفع. الثقبلف: اإلنذ كالجغ. : لكسا، ألنو حسل عمى السعلع يقل
 جسع.

 : سشتفخغ لحدابكع كمداءلتكع. ؼيو تيجيج.لكعسشفخغ 
 

باِف " 32سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
" يا َمعذَخ الِجغِّ واإلنذ إِف استصعتع أْف تشُفحوا ِمغ أقصاِر الدسػاِت  33سػرة الخحسغ 55

  واألرِض فانُفحوا ال تشُفحوَف إال بدمصاٍف "
(. السخاد أنكع ال خبػا. أقصار: جػانب. بدمصاف: أمخ، إذف )مغ هللاتشفحكا: تخخجػا، تي 

تدتصيعػف الفخار مغ قزاء هللا كقجره، أك مغ السػت. في اآلية مجاؿ كاسع لبلجتياد كالتأمل. 
ذىب بعس السعاصخيغ مغ أىل اإلعجاز العمسي إلى أف السقرػد ىػ سمصاف العمع كغدك 

 361يف نتعامل مع القخآف ص كيخ كاضح كغيخ مدّمع )قسخ، كىحا غالفزاء كالرعػد إلى ال
 (. 362ك 
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: الشفاذ السصمق مغ نصاؽ جاذبية األرض، أؼ مغ ل التفديخ العمسييقػؿ بعس أى 
أقصار الدسػات كاألرض التي تبمغ مبلييغ الدشيغ الزػئية إلنذ أك جغ مدتحيل. كما حجث 

 (.793تكاليف خيالية )السشتخب ص سجة محجكدة، كذك مغ زيارة الفزاء فيػ أمخ جدئي، كل
 الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.

 
باِف " 34سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 ِمغ ناٍر ونحاٌس فبل َتشترخاِف "" ُيخَسُل عميكسا ُشػاٌظ  35سػرة الخحسغ 55
كقخغ بالخفع  (.)محابشػاظ: ليب ببل دخاف. نحاس: دخاف ال ليب ؼيو. كقيل: نحاس  

 : ال تججاف لكسا ناصًخا.كالجّخ. ال تشترخاف
: الشحاس عخفو اإلنداف مشح قجيع الدماف. كدرجة انرياره يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

شج أنػاع درجة مئػية، إذا صب سائمو عمى جدج كاف ىحا مغ أ 1083مختفعة جًجا، حػالي 
 (.793العحاب )السشتخب ص 

 
باِف " 36سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

ِت الدساءُ  37سػرة الخحسغ 55 ىاِف " " فإذا انذقَّ  فكانت َوردًة كالجِّ
 ( األحسخ.أؼ يـػ الؿيامة. كردة: أؼ حسخاء. الجىاف: األديع )الجمج 

 
باِف "" ؼ 38سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
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 ُيدأُؿ عغ ذنِبو إنٌذ وال جاٌف "" فيػَمئٍح ال  39سػرة الخحسغ 55
(. ليذ السعشى أف الحنب )ال ُيدأؿ إنذ كال جاف عغ ذنبو :يػمئح: يػـ تشذق الدساء. لع يقل

 صار مغفػًرا، بل السعشى أف السحنب معخكؼ كال حاجة لدؤالو. 
 

باِف "" ؼ 40سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
ـِ "" ُيعخُؼ السجخمػَف ِبِديساى 41سػرة الخحسغ 55  ع فيؤخُح بالشَّػاصي واألقجا

كنحذخ السجخميغ : "جخمػف: الكافخكف. سيساىع: عبلمات تطيخ عمييع. قاؿ تعالىالس 
. (. فيؤخح: فيؤخحكف 106ْبَيسُّ كجػٌه كَتْدَػدُّ كجػٌه" )آؿ عسخاف يػـَ تَ (. "102 ويػمئح ُزْرًقا" )ش

ـ شعخ الخأس. لع يقل: ) ال بّج لكل (. عفيؤخحكف بشػاصييع كأقجاميالشػاصي: جسع ناصية: ُمقجَّ
 مجـخ مغ أثخ يجّؿ عميو.

 
باِف "" ؼ 42سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

ب بيا الُسجخمػَف "" ىحه جيش 43سػرة الخحسغ 55  ُع التي يكحِّ
 لع يقل: )كّحب بيا(. : الكافخكف.السجخمػف  أؼ: يقاؿ ليع: ىحه جيشع. 

 
 يصػفػَف بيشيا وبيغ َحسيٍع آٍف ""  44سػرة الخحسغ 55

الحخ، غاية في الحخارة. عيغ ( في شجة إناه )نزجو، استػاءه : بمغحسيع: ماء حاّر. آفٍ  
 : شجيجة الحخارة.آنية
 

باِف " 45سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
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 تكخرت. 
 

ـَ ربِِّو جشتاِف ""  46سػرة الخحسغ 55  ولسغ خاَؼ مقا
 ىل ىسا جشتاف أـ جشة كاحجة تع التعبيخ عشيا بالسثشى؟ قػالف. كىػ مغ فشػف الكبلـ.

 
باِف "" ؼ 47سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 " َذَواتا أْفشاٍف " 48ة الخحسغ سػر 55
 (.490/ 2أغراف. جسع: َفَشغ )معاني القخآف لؤلخفر : ذات. أفشاف ىذكاتا: مثشّ  

 
باِف " 49سػرة الخحسغ 55  " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 " فييسا َعْيشاِف َتْجِخياِف " 50سػرة الخحسغ 55
 أؼ في كل مشيسا عيغ جارية. 

 
باِف "" ؼ 51سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 فييسا ِمغ كلِّ فاكيٍة زوجاِف " " 52الخحسغ سػرة 55
 : أصشاؼ، أنػاع.زكجاف: لعل السقرػد: أزكاج 

 
باِف "" ؼ 53سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ



2179 

 

 تكخرت. 
 

 " متكئيَغ عمى ُفُخٍش َبصائُشيا ِمغ إْسَتْبَخٍؽ وَجَشى الجشتيِغ داٍف " 54سػرة الخحسغ 55
: حخيخ سسيظ. ش: جسع ِفخاش. بصائغ: جسع بصانة. إستبخؽ متكئيغ: مزصجعيغ. ُفخُ  

. 46: كرد ذكخىسا في اآلية ى: ثسخ. الجشتيغفإذا كانت البصائغ كحلظ فسا بالظ بالطيائخ؟! جش
: قخيب، في متشاكؿ القائع كالقاعج كالسزصجع، بخبلؼ ثسخ الجنيا ال يشاؿ إال بكج كتعب داف

 كجشى: الػاك حالية. كماؿ.
 

باِف "  55سػرة الخحسغ 55  " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 " فييغَّ قاصخاُت الصَّْخِؼ لع َيْصِسْثيغَّ إنٌذ قبَميع وال جافّّ " 56سػرة الخحسغ 55

جشتيغ. ربسا حسمو عمى معشى الجسع: جشات )قارف أنسػذج ص : فييسا، كالكبلـ عغ اللع يقل
يغ عمى أزكاجيغ فقط. يصسثيغ: يجامعيغ، أؼ: ىغَّ أعيش : قرخف (. قاصخات الصخؼ492

 (.أبكار. كمشو: قيل لمحيس شسث. لع يقل: )قبمكع
 

باِف " 57سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 " كأنيغَّ الياقػُت والَسخجاُف " 58سػرة الخحسغ 55

 أؼ في الرفاء كالحسخة كالجساؿ. 
 

باِف "ب" ؼ 59سػرة الخحسغ 55  أيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 
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 ل جداُء اإلحداِف إال اإلحداُف "" ى 60سػرة الخحسغ 55

أحدشػا العسل في الجنيا فأحدغ هللا ليع الجداء في اآلخخة. كىحه اآلية جارية مجخػ  
كربسا يسكغ أف يقاؿ: أحدشػا إلى هللا فأحدغ هللا إلييع.  األمثاؿ في كبلـ العخب حتى يػمشا ىحا.

 كيكػف ذلظ مغ باب السذاكمة، ألف هللا ال يحتاج إلى إحداف أحج.
 

باِف "" ؼ 61سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 " وِمغ دوِنيسا جشتاِف " 62خحسغ سػرة ال55

( جشتاف أخخياف أقل مشيسا في الفزل. كىحا يعشي 46كمغ دكف الجشتيغ األكلييغ )اآلية  
أف الجشة في اآلخخة مخاتب حدب مخاتب العسل في الجنيا. كفي ىحا إشساع في الثػاب أيًزا 

 لسغ كاف عسمو أقل. 
 

باِف "" ؼ 63سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
   " ُمْجىامَّتاِف"  64سػرة الخحسغ 55
(. كالخزخة إذا 3/29ْىسة )الدػاد(، لذجة خزختيسا كِريِّيسا )الكامل إلى الجُّ : تزخباف أؼ

 بالساء. اشتجت ضخبت إلى الدػاد مغ كثخة الخؼّ 
 

باِف "" ؼ 65سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 
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اختاِف " 66سػرة الخحسغ 55  " فييسا َعيشاِف َنزَّ
رباف. كىسا رش الساء. كقاؿ يشقصع. الشزخ كالشزح متقا: فػارتاف بساء ال نزاختاف 
 : العكذ.: الشزخ فػؽ الشزح. كقيلبعزيع

 
باِف "" ؼ 67سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 فييسا فاكيٌة ونخٌل وُرمَّاٌف " " 68سػرة الخحسغ 55
-11شيا. قارف اآليتيغ : أصشاؼ كثيخة مخرز )الشخل كالخماف( بعج تعسيع. كالسقرػد 

". قج يكػف تخريز الشخل ألكساـ. كالحب ذك العرف كالخيحاففييا فاكية كالشخل ذات ا: "12
كالخماف بالحكخ مجخد مثاؿ مغ أمثمة كثيخة ال تحرى، ذكخت في القخآف أك لع تحكخ، فالكل مغ 

ما يحكخه أىل  صشع هللا. كقج يكػف تخريريسا ألجل فزل فييسا عمى غيخىسا مغ الثسار. لكغ
اإلعجاز العمسي في ىحه السشاسبة كأمثاليا مغ مشافع كفػائج ؼيو نطخ، ألنو ليذ في مقجكر 

( أف يحيصػا بسشافع كل ثسخة، فزبًل عغ السفاضمة ببغ الثسار في السشافع. البذخ )العمساء مشيع
 (.796 تخب صقارف السشحكخ )يشفي مشافع غيخىسا مسا لع يُ كليذ في بياف مشافعيسا ما 

ثع إذا بيغ أىل اإلعجاز العمسي فزل الشخل كالديتػف في سػرة الخحسغ، ثع بيشػا فزل  
ا يبصل كبلميع ؟ تكػف الشتيجة أف كبلميع ىشسػرة التيغ، فساذا تكػف الشتيجة التيغ كالديتػف في

 !ىشاؾ، كالعكذ صحيح
 

باِف " 69سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 " فييغَّ َخْيخاٌت ِحداٌف " 70غ سػرة الخحس55
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(. لع يقل: )فييسا(، حسل 76: بخكات حداف )انطخ اآلية نداء صالحات جسيبلت، أك 
(، 68ك 66ك 52اآلية (. الحع مخة يقػؿ: "فييسا" )56المفع عمى معشى الجسع )راجع اآلية 

 السثشى جسع.(. 70ك 56اآلية كمخة: "فييغ" )
 (.5/33خيِّخات )معجع القخاءات كفي  قخاءة: 

 
باِف "" ؼ 71سػرة الخحسغ 55  بأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

ـِ " 72سػرة الخحسغ 55  " حػٌر مقرػراٌت في الخيا
 : خياـ الجشة بيػت المؤلؤ.: بيس. مقرػرات: مدتػرات. الخياـحػر 

 
باِف " 73سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. 
 

 ْثُيغَّ إنٌذ قبَميع وال جافّّ "" لع َيْصسِ  74سػرة الخحسغ 55
جدًءا مغ آية، كىشا أفخدت. كردت سابًقا بخرػص   56ذكخ ىحه العبارة أيًزا بخقع  مخّ  

 (.بخرػص الجشتيغ األخخييغ. لع يقل: )قبمكع الجشتيغ األكلييغ، كتخد اآلف
 

باِف "" ؼبأيِّ آالِء  75سػرة الخحسغ 55   ربِّكسا تكحِّ
 تكخرت. 

 
 َخٍؼ ُخْزٍخ وَعْبقخيٍّ ِحداٍف "" متكِّئيَغ عمى َرفْ  76سػرة الخحسغ 55

 متكئيغ: حاؿ. التقجيخ: يشعسػف متكئيغ.
 ل السفخد عمى معشى الجسع. السػصػؼ في كل مشيسا مفخد كالرفة جسع، ليحا ُيحس
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 (.لع يقل: )رفارؼ(. لع يقل: )أخزخ(. لع يقل: )حدغ
 

َرفْػَخؼ: ىػ شيء إذا استػػ عميو صاحبو رفخؼ كىػػ بو، كاألرجػحة يسيشػًا كشسااًل، ارتفاًعا 
 (.494/ 2البياف في متذابو القخآف  جامعكانخفاًضا، يتمحذ بو مع صاحبتو )

قارف بيغ أكصاؼ الجشتيغ األكلييغ كالجشتيغ األخخييغ. فيشاؾ أكصاؼ مذتخكة كأكصاؼ 
 مختمفة حدب السخاتب.

 
باِف " 77سػرة الخحسغ 55   " ؼبأيِّ آالِء ربِّكسا تكحِّ

 تكخرت. ال يسكغ أف تكحبا بكمسة كاحجة مغ كبلـ هللا، كال بشعسة كاحجة مغ نعع هللا. 
 

ـِ " 78سػرة الخحسغ 55    " تبارَؾ اسُع ربَِّظ ذي الجبلِؿ واإلكخا
قاؿ: "تبارؾ اسع ربظ"،  لساذا". يبقى كجو ربظ ذك الجبلؿ كاإلكخاـك : "27مخَّ في اآلية  

(. إذا كاف اسسو قج 54" )األعخاؼ كلع يقل: )تبارؾ ربظ(؟ قاؿ في مػضع آخخ: "تبارؾ هللا
". فإذا كاف التشديو متعمًقا ذاتو تباركت ال محالة، عمى شخيقة: "سبح اسع ربظ األعمىتبارؾ فإف 

 باسسو فيػ بحاتو أكلى. 
 

: "ربظ". كقخغ أيًزا: "ذك الجبلؿ"، ذك :: صفة لػذؼ ذؼ الجبلؿ"،تبارؾ اسع ربظ قاؿ: " 
 :: صفة لػ(، ذك27ؿ" )اآلية كيبقى كجو ربظ ذك الجبل"اسع". كفي مػضع آخخ: " :صفة لػ

الجخ في كالخبلؼ عمى  27". كؼيو ىشا إجساع عمى الخفع. فاإلجساع عمى الخفع في اآلية "كجو
لحات مغ لفع "اسع" )تفديخ ابغ عاشػر يذعخ بأف لفع "كجو" أقػػ داللة عمى ا 78اآلية 

27/277.) 
*** 

 
 / سػرة الػاقعة 56
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 " إذا وقعِت الػاقعُة " 1سػرة الػاقعة 56
: ا. كىشاؾ أسساء أخخػ لمؿيامة مثليت كاقعة لتحقق كقػعيأؼ إذا قامت الؿيامة. سسّ  

 ة. جػاب إذا في اآلية التالية.ة، اآلزفة، الصامّ الداعة، الراخّ 
 

 " ليَذ لَػْقَعِتيا كاذبٌة " 2ة ػاقعسػرة ال56
ال  : كاذب. ال يكحب بػقػعيا كاذب.اذبة بسعشى مكحبة ليا. لعل األصل: نفذ ككاذبة 

 كاذب لػقػعيا.
 

 " خافزٌة رافعٌة " 3ػرة الػاقعة س56
أؼ الػاقعة خافزة ألقػاـ في الشار، كإف كانػا في الجنيا مختفعيغ، رافعة آلخخيغ كإف  
لساذا قّجـ  : شباؽ.فع قػًما بالصاعة. كبيغ الكمستيغمشخفزيغ. تخفس قػًما بالسعرية، كتخ كانػا 

 لع يقل: رافعة خافزة. لعل الدبب أف الحيغ تخفزيع ىع األكثخ!خافزة؟ 
 

ا " 4سػرة الػاقعة 56 ِت األرُض َرجِّ   " إذا ُرجَّ
: زلدلت، إلماتة مغ عمى ضيخىا مغ أحياء، كإلخخاج مغ في بصشيا مغ أمػات. رجت 

رجا: مفعػؿ مصمق، كىحا كاضح، لكشي ذكختو ألف السفدخيغ يقػلػف: لمتأكيج، كال يبيشػف كضيفة 
 ، بالسرجر لمجاللة عمى تحققو تأكيجقاؿ ابغ عاشػر: ال لعل التقجيخ: رًجا كبيًخا. ىحا التأكيج.

 .كليتأتى التشػيغ السذعخ بالتعطيع كالتيػيل
 

ا " 5سػرة الػاقعة 56 ِت الجباُؿ َبدِّ   " وُبدَّ
أك  بًدا: مفعػؿ مصمق. لعل التقجيخ: بًدا كبيًخا: سالت. بدت: فتتت. كقيل: سيخت. كقيل 
 .شجيًجا

 
 " فكانْت ـباًء ُمْشَبثِّا " 6ة سػرة الػاقع56
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: مشتذًخا، متفخًقا، سذ إذا دخل مغ الشافحة. مشبًثاشعاع الذ: غباًرا كالحؼ يخػ في ـباءً  
 متصايًخا.
يقػؿ أىل التفديخ العمسي في ىحه اآليات الثبلثة األخيخة بأنيا تبيغ مجػ األىػاؿ التي  

التي تؤثخ عمى األرض  تحّل بالعالع عشج ؾياـ الؿيامة، كمغ ىحه األىػاؿ تمظ الكػارث الكػنية
 (.797 كشبقاتيا )السشتخب ص

 
  " وكشُتع أزواًجا ثبلثًة " 7سػرة الػاقعة 56

: أقداًما، أصشاًفا. سيأتي ذكخىع في اآليات الثبلثة التالية. كاختار أزكاًجا ألف أزكاًجا 
خيغ، أك ألف مشيع رجااًل كنداًء.  مشيع ُمَجمِّيغ كمشيع مقرِّ

 
 " " فأصحاُب الَسْيَسشِة ما أصحاُب الَسْيَسشةِ  8سػرة الػاقعة 56

. كىع مغ يؤتى كتابو بيسيشو. 27: أصحاب اليسيغ، كسا في اآلية أصحاب السيسشة 
 كالتكخار باالستفياـ مغ باب التفخيع لحاليع كشأنيع. 

 
 الَسذأمِة ما أصحاُب الَسذأمِة "" وأصحاُب  9سػرة الػاقعة 56

، كىع مغ يؤتى كتابو أصحاب السذأمة  بذسالو. : أصحاب الذساؿ، كىع أصحاب الذـؤ
كأصحاب  !ليع. فأصحاب السيسشة في أحدغ حاؿكالتكخار االستفيامي مغ باب التفطيع لحا

  !السذأمة في أسػأ حاؿ
 

 " والدابقػَف الدابقػَف " 10سػرة الػاقعة 56
: بالخيخات إلى الجشات. ربسا يكػف ىحا التكخار مغ باب التأكيج، عمى غخار ما سبقو الدابقػف 

: كالدابقػف ىع السعخكؼ حاليع السذيػر سيسشة كأصحاب السذأمة. أؼالمغ قػلو في أصحاب 
 (.494يع. كنطيخه قػؿ الذاعخ أبي الشجع: أنا أبػ الشجع كِشعخؼ ِشعخؼ )أنسػذج ص كصف
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: الدابقػف في الجنيا إلى اإليساف ىع الدابقػف في كيحتسل أف يفدخ التكخار كسا يمي 
 اآلخخة إلى الجشة.

الدابقػف. الدابقػف ىع ك أصحاب السذأمة، ك : أصحاب السيسشة، زكاج الثبلثة ىعكبيحا فإف األ 
األرفع درجة، أصحاب اليسيغ ىع سائخ أىل الجشة، أصحاب السذأمة ىع أىل الشار. فخيقاف في 

 الجشة ككاحج في الشار. كال يخفى ما في التعبيخ كالسغايخة ؼيو مغ تفشغ.
 

 ُبػَف "خَّ " أولئَظ الُسقَ  11سػرة الػاقعة 56
 : مغ هللا، أك إلى هللا.السقخبػف  

 
 " في جشاِت الشعيِع " 12الػاقعة سػرة 56

 الشعيع بألػانو السختمفة. 
 

ليَغ " 13 سػرة الػاقعة56  " ُثمٌَّة ِمَغ األوَّ
 : األمع الساضية.ثمة: جساعة كثيخة. األكليغ 

 
 " وقميٌل ِمَغ اآلِخخيَغ " 14عة سػرة الػاق56

كليغ كقميل مغ اآلخخيغ. اآلخخيغ: اقخأ بكدخ الخاء. كفي : كثيخ مغ األالسعشى فرار 
ق ذلظ عمى أصحاب رسػؿ هللا. "، ندلت عشجما ش: "ثمة مغ األكليغ كثمة مغ اآلخخيغ40اآلية 
 في أصحاب اليسيغ. 40-39في الدابقيغ، كاآلية  14-13: اآلية كقيل

 
 َنٍة " " عمى ُسُخٍر َمْػُضػ  15سػرة الػاقعة 56

: مشدػجة أك مزفػرة سسي كحلظ ألنو مجمذ سخكر. مػضػنة: جسع سخيخ، ُسُخر 
: أحكع ندجو. في غ الجرعَ َض زو فػؽ بعس فيػ مػضػف. كَ بالحىب. كل شيء كضعت بع

 :مػاضع أخخػ 
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 (. 44" عمى ُسخٍر متقابميغ" )الرافات  -
 (.20" متكئيغ عمى ُسخٍر مرفػفة" )الصػر  -
 (.13ُسُخٌر مخفػعة" )الغاشية  " فييا -
 

   " متكئيَغ عمييا متقابميَغ " 16سػرة الػاقعة 56
متكئيغ: حاؿ. التقجيخ: يجمدػف : كجػه بعزيع إلى بعس. عمييا: عمى الدخر. متقابميغ 
 متكئيغ.

 
  " يصػُؼ عمييع ِوْلجاٌف ُمَخمَّجوَف " 17سػرة الػاقعة 56

مخمجكف: مغ حيث السجة، كىحا شأف أىل الجشة جسيًعا. : كلجاف: أشفاؿ. مخمجكف  
 ال يكبخكف كال يسػتػف. كمخمجكف يبقػف شباًبا ال ييخمػف.

بخبلفيع في الجنيا. في مػضع  : السعشى أنيع صابخكف عمييع ال يشرخفػف عشيع أبًجا،كقيل
 : آخخ
ا كال تأثيع. كيصػؼ " كأمجدناىع بفاكية كلحع مسا يذتيػف. يتشازعػف ؼيو كأًسا ال لغٌػ فيي -

 (. 24 – 22مييع غمساف ليع كأنيع لؤلؤ مكشػف" )الصػر ع
 (.  19 اإلنداف" كيصػؼ عمييع كلجاف مخمجكف" ) -
 

 " بأكػاٍب وأباريَق وكأٍس ِمغ َمِعيٍغ " 18سػرة الػاقعة 56
فإف كاف لو عخكة فيػ : جسع كػب، كىػ إناء مدتجيخ ال عخكة لو كال ُخخشػـ، أكػاب -  

 . Cup، كفي اإلنكميدية  Coupe: ىػ القَجح الحؼ ال عخكة لو. كمثمو في الفخنديةق. كقيلإبخي
: مجخكر بالفتحة بجؿ التشػيغ السكدػر، ألنو مسشػع مغ الرخؼ. كسسي اإلبخيق أباريق -

 كحلظ ألنو يبخؽ مغ صفاء لػنو.
 السقرػد: ىػ الجسع: كؤكس.". لع يقل: )ككؤكس(، مثل: "كأباريق -

 : خسخ آتية مغ العيػف. ًسا إال إذا كاف ؼيو شخاب. َمعيغالكأس كأكال يدسى 
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ييا َغػٌؿ كال يصاؼ عمييع بكأس مغ معيغ. بيزاَء لحٍة لمذاربيغ. ال ففي مػضع آخخ: " -
 (.47 – 45ىع عشيا ُيْشَدفػف" )الرافات 

 
عػَف عشيا وال ُيْشِدُفػَف "" ال يُ  19سػرة الػاقعة 56  رجَّ

ُعػَف    : ال َيدكخكف، اليا، أك بعج شخبيا. ال ُيْشِدُفػف : ال يريبيع ُصجاع بدببعشياال ُيَرجَّ
فػف: بفتح الداؼ. الشدؼ: اختبلط العقل. يقاؿ: ُندؼ : كال يشدَ تشدؼ عقػليع ؼيدكخكف. كفي قخاءة

 عقمو. 
 ا،: الدْكخ، كالرجاع، كالقيء، كالَبػؿ. كخسخ اآلخخة مشدىة عشيا جسيعً أربع آفات الجنيا خسخفي 

  !بل فييا مغ السحاسغ ما ال يترػر
 

 مسا يذتيػَف " اكيٍة مسا يتخيَّخوَف ولحِع شيخٍ " وف 20سػرة الػاقعة 54
ب أنشا : إف تقجيع الفاكية قبل الصعاـ أفزل مغ العكذ، كالغالالسختريغ يقػلػف سسعت بعس 

 (.مسا يذتيػف كلحع شيخ مسا يتخيخكف كفاكية اليـػ نفعل العكذ. لع يقل: )
 

 " وُحػٌر ِعيٌغ " 22ػرة الػاقعة س56
: جسيبلت العيػف، كربسا يكػف ىحا رمًدا لجساليغ في العيػف حػر: نداء بيس. عيغ 

 ككل شيء. 
 

 " كأمثاِؿ المؤلِؤ الَسكشػِف " 23سػرة الػاقعة 56
الحدغ مغ جسيع الجػانب.  كأمثاؿ المؤلؤ في الرفاء كالشقاء كتذاكل الجدج في 
 لع تسدو األيجؼ.: الحؼ السكشػف 

 
 " جداًء بسا كاُنػا يعسمػَف " 24سػرة الػاقعة 56
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في الجنيا مغ األعساؿ الرالحة. الجداء مغ جشذ العسل كعمى قجر العسل، بسعشى أف  
يجخمػف الجشة بعسميع، كبفزل هللا،  الثػاب يدداد بازدياده. ككمسا زاد العسل ضػعف الثػاب.

 كد.كفزل هللا غيخ محجكد، كعسميع محج
 

 دسعػَف فييا لغًػا وال تأثيًسا "" ال ي 25سػرة الػاقعة 56
: كال يؤثسيع أحج كال يتيسيع : الكبلـ الفارغ. كال تأثيًسا(. المغػ12فييا: في الجشات )اآلية  

 بأنيع ارتكبػا إثًسا، ألجل شخب الخسخ أك لغيخ ذلظ. 
 

 " إال ؾيبًل سبلًما سبلًما " 26 سػرة الػاقعة56
ال يجخل في المغػ كالتأثيع. إال: بسعشى: )لكغ(. "سبلًما"  االستثشاء ىشا مشقصع، ألنو 

" الثاني "ؾيبًل"، أك مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ. "سبلًما :"، أك مفعػؿ بو لػاألكؿ بجؿ مغ "ؾيبلً 
عالى: لمتأكيج، بل إلفادة التعاقب، أؼ: سبلًما إثخ سبلـ، كقػلو ت " األكؿ، ليذ"سبلًما :تكخيخ لػ

: قخأت الشحػ باًبا باًبا، أك إلفادة كثخة (، أك كقػليع21"إذا دكت األرض دًكا دًكا" )الفجخ 
 سيغ.سيغ. األكؿ يفيج التكخار بتكخر األزمشة، كالثاني يفيج التكخار بتكخر السدمّ السدمّ 

 
قالػا  عمى السبالغة، كسا" مشرػًبا، ال مخفػًعا، مع أف الخفع أدّؿ كقج جيء بمفع "سبلًما 

 ".(، ألنو أريج أف يكػف بجاًل مغ: "ؾيبلً 25، الحاريات 69في قػلو: "قالػا سبلًما قاؿ سبلـ" )ىػد 
 

  " وأصحاُب اليسيِغ ما أصحاُب اليسيِغ " 27سػرة الػاقعة 56
 ". صحاُب السيسشة ما أصحاُب السيسشةفأ: "8جاء ذكخىع في اآلية  

 
  ػٍد "" في ِسْجٍر َمْخزُ  28سػرة الػاقعة 56

 : ُقصع شػكو.الدجر: شجخ الشبق، جسع: سجرة. مخزػد 
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 " وَشْمٍح َمشزػٍد " 29الػاقعة  سػرة56
 : مرفػؼ متخاكع نزج بالحسل مغ أسفمو إلى أعبله. شمح: شجخ السػز. مشزػد 

 
 " وضٍل مسجوٍد " 30سػرة الػاقعة 56

أُكُميا دائٌع كِضمُّيا" )الخعج " . قاؿ تعالى:، مسجكد إلى ما ال نيايةمسجكد: دائع )في الجشة( 
35.) 
 

 " وماٍء مدكػٍب " 31سػرة الػاقعة 56
 : جاٍر ال يشقصع.مدكػب 

 
 " وفاكيٍة كثيخٍة " 32ة الػاقعة سػر 56

 كثيخة ال نياية ليا. كثيخة: غيخ محجكدة. كثيخة العجد كثيخة األنػاع. 
 

 " ال مقصػعٍة وال مسشػعٍة " 33ة سػرة الػاقع56
 شيت، كال تستشع مغ أحج إذا أرادىا. تشقصع إذا جُ ال  

 
 " وُفُخٍش مخفػعٍة " 34الػاقعة  سػرة56

 تشخفس لمسؤمغ إذا أرادىا ثع تختفع بو بعج ذلظ. قابمة لمخفع. 
 

 " إنا أنذاناىغَّ إنذاًء " 35سػرة الػاقعة 56
بة، فالعجػز تخجع شا. 22: الشداء، الحػر العيغ، بجاللة اآلية بعجىا كاآلية السقرػد 

 إنذاًء: مفعػؿ مصمق.، خمًقا آخَخ. ججيًجا : إنذاًء آخخَ كالقبيحة تريخ جسيمة. إنذاءً 
 

  " فجعمشاىغَّ أبكاًرا " 36سػرة الػاقعة 56
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 : عحارػ، باستسخار، كمسا أتاىغ أزكاجيغ كججكىغ أبكاًرا.أؼ 
 

 " ُعُخًبا أتخاًبا " 37 سػرة الػاقعة56
: مدتػيات في الدغ مع أزكاجيغ. متحببة لدكجيا عاشقة لو. أتخاًبا: َعخكبُعُخًبا: جسع  

الشبي  يقاؿ في الشداء أتخاب، كفي الخجاؿ أقخاف كأمثاؿ كأشكاؿ. في األثخ أف امخأة عجػًزا جاءت
: يا أـ فبلف إف الجشة مشي الجشة. فقاؿ: يا رسػؿ هللا ادُع هللا أف يجخصمى هللا عميو كسمع فقالت

 : أخبخكىا أنيا ال تجخميا كىي عجػز.ت تبكي. فقاؿميا عجػز. فػلّ ال تجخ
 

 " ألصحاِب اليسيِغ " 38الػاقعة  سػرة56
 ( ألصحاب اليسيغ.36أؼ: أنذأناىغَّ )اآلية  

 
 " ثمٌة ِمَغ األوليَغ " 39ػاقعة سػرة ال56

 : األمع الساضية.ثمة: جساعة. األكليغ 
 

 اآلِخخيَغ "" وثمٌة مَغ  40اقعة سػرة الػ 56
 .14ك 13: أمة دمحم صمى هللا عميو كسمع. راجع اآلية اآلخخيغ 
 

  " وأصحاُب الذساِؿ ما أصحاُب الذساِؿ " 41سػرة الػاقعة 56
 ".: "كأصحاب السذأمة ما أصحاب السذأمة9راجع اآلية  

 
  " في َسُسػـٍ وَحِسيٍع " 42سػرة الػاقعة 56

 : ماء حار جًجا.مداـ الجمج. حسيعالشار تشفح إلى : ريح حارة مغ سسـػ 
 

 " وِضلٍّ ِمغ َيْحُسػـٍ " 43قعة سػرة الػا56
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شجيج الدػاد. الحع  : دخافا مغ باب الدخخية كالتيكع. يحسـػلعل استخجاـ الطل ىش 
 " مغ عائمة كاحجة. عبارة "حسيع" ك"يحسـػ

 
 " ال بارٍد وال كخيٍع " 44ػاقعة سػرة ال56

 (.أؼ الطل )اآلية الدابقة 
 

  " إنَّيع كاُنػا قبَل ذلَظ ُمتَخفيَغ " 45سػرة الػاقعة 56
 (.الجنيا كعحاب في اآلخخة. لع يقل: )متخفيغ قبل ذلظ أؼ في الجنيا. تخؼ في 

 
وَف عمى الِحْشِث  46سػرة الػاقعة 56  العطيِع "" وكاُنػا ُيِرخُّ

: الحشث الحنػب. كقيلالذخؾ الحؼ ىػ أعطع ىشا بسعشى الكفخ أك  : الحنب، كىػالحشث 
: كشاية عغ البمػغ، ألف اإلنداف غ الفاجخة، الغسػس. حشث في يسيشو: لع يِف بيا. بمغ الحشثاليس
 : التعبج، التباعج مغ اإلثع أك الحنب. اخح عمى ذنبو بعج البمػغ. التحشثيؤ 
 

 ا لَسْبُعػثػَف " " وكانػا يقػلػَف أِئحا ِمْتشا وكشَّا تخاًبا وعطاًما أِئشَّ  47سػرة الػاقعة 56
 :لمبعث بعج السػت. في مػاضع أخخػ  إنكار 

 (.98ك 49اإلسخاء اًتا أئشا لسبعػثػف خمًقا ججيًجا" )" كقالػا أئحا كشا عطاًما كرف -
 (.82لسبعػثػف" )السؤمشػف  " قالػا أئحا متشا ككشا تخاًبا كعطاًما أئشا -
 

لػَف " 48قعة سػرة الػا56  " أَوآباؤنا األوَّ
ئشا إتأكيج مشيع عمى إنكار البعث. أؼ:  بعث كحلظ آباؤنا القجامى؟ كىحا زيادةكىل سيُ  

 ؟لسبعػثػف كآباؤنا األكلػف 
 

  " ُقْل إفَّ األوليَغ واآلِخخيَغ " 49سػرة الػاقعة 56
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 " سيأتي في اآلية البلحقة.يغ: الدابقيغ. اآلخخيغ: البلحقيغ. خبخ "إفَّ : يا دمحم. األكلقل 
 

 سػعػَف إلى ميقاِت يػـٍ معمػـٍ "" لَسج 50 سػرة الػاقعة56
لع  : كمكع مبعػثػف.عشج هللا ال يتقجـ كال يتأخخ. أؼ: يـػ معمػـ: يـػ الحداب. معمـػ 

.)  لعل التقجيخ: لسجسػعػف جسًعا مؤجبًل إلى ميقات يػـ معمػـ يقل: )في ميقات يػـ معمـػ
 .)معمـػ عشج هللا(

 
بػَف " يا الزالُّػفَ " ثع إنَّكع أي 51سػرة الػاقعة 56  السكحِّ

بػف: بالبعث. خبخ "إفَّ    " في اآلية التالية.السكحِّ
 

 آلكمػَف ِمغ شجٍخ ِمغ َزقُّػـٍ ""  52سػرة الػاقعة 56
. كىػ  شعاـ كخيو معّج ألىل الشار.  أؼ ستجسعػف كتحذخكف، كفػؽ ذلظ ستأكمػف الدقـػ

 (.5/44: شجخة )معجع القخاءات القخآنية ة: كفي قخاءشجخ
 

 َف فذاربػَف عميو ِمَغ الحسيِع "" فسالئػَف مشيا البصػ 54 -53سػرة الػاقعة 56
 : الساء الحار جًجا. : بصػنكع. الحسيعالبصػف 

. قاؿ: "مشيا"، ثع قاؿ: "عميو"، أنث الزسيخ ثع ذّكخه  :مشيا: أؼ مغ زقـػ
 
- .  قج يكػف األكؿ عائًجا عمى الذجخ، كالثاني عائًجا عمى الدقـػ
 : السأكػؿ.الثاني عائًجا عمى مححكؼ تقجيخه ج يكػف كق -

(. يخيج: أنثو أكاًل )مشيا( كذّكخه ثانًيا 2/492قاؿ األخفر: الذجخ يؤنث كيحّكخ )معاني القخآف 
 (.)عميو

 
 " فذاربػَف ُشْخَب الِييِع " 55 سػرة الػاقعة56
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: الييع اإلبل الزػاّؿ اء اليياـ. كقيل: اإلبل العصاش التي ال تخكػ لجاء يريبيا، دالييع 
 ألنيا تييع في األرض ال تجج ماًء فإذا كججتو فبل شيء أعطع مشيا شخًبا.

فذاربػف: الفاء عشجؼ ليدت حخؼ  لعل التقجيخ: فذاربػف عميو مغ الحسيع شخًبا كذخب الييع.
 عصف، بل ىي صمة. التقجيخ: شاربػف عميو مغ الحسيع، شاربػف شخب الييع. 

 كأبا حياف(.)قارف الدمخذخؼ 
 

يِغ " 56سػرة الػاقعة 56  " ىحا ُنُدُليع يػـَ الجِّ
غ شعاـ كشخاب يػـ الجداء. لع يقل: )ىحا ندلكع(، مع أنو قاؿ في اآلية : ضيافتيع مُندليع 

ُبػفَ ثع إن: "51 "، فؽيو التفات مغ السخاشب إلى الغائب، ألجل الحـ كع أييا الزالُّػَف السكحِّ
 كالتحقيخ.

 
قػَف "" ن 57اقعة سػرة الػ 56  حُغ خمقشاكع فمػال ُتَرجِّ

قػفَ   قػنشا. كربسا يكػف السقرػد: تُ لػال: ىبلَّ، أال. ُتَرجِّ قادركف  : أال ترجقػنشا أنشاَرجِّ
 ؟عمى إعادة خمقكع

 
 " أفخأيتع ما ُتْسُشػَف " 58قعة سػرة الػا56

 اـ الشداء.: ما ُتْسُشػَنُو، أؼ مغ السشّي الحؼ ُيرّب في أرحما ُتْسُشػفَ  
 

 ع َتخمقػنُو أـ نحُغ الخالقػَف "" أأنت 59سػرة الػاقعة 56
قج يترػر البعس أف السشي ىػ سبب الخمق، كيشدػف أف هللا ىػ خالق ىحا السشي. كإذا  

 نكػف قادريغ عمى إعادة خمقيع )بعثيع(؟! كشا قادريغ عمى أف نخمق الشاس مغ السشي فمساذا ال
 (.لع يقل: )أـ نحغ الحيغ  خمقشاه لع يقل: )أأنتع خمقتسػه(.

 
رنا بيَشكُع  60سػرة الػاقعة 56  السػَت وما نحُغ ِبَسْدُبػقيَغ "" نحُغ قجَّ
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 مدبػقيغ: عاجديغ. كتتسة السعشى في اآلية التالية. 
 

َؿ أمثاَلكع وُنْشِذَئكع في ما ال َتعمسػَف " 61سػرة الػاقعة 56   " عمى أف ُنَبجِّ
ا كإف تتػلػا يدتبجْؿ قػمً : ال تعمسػنو. قارف قػلو تعالى: "نبعثكع. ال تعمسػف نبجؿ أمثالع:  

(. قج يكػف السقرػد تبجيل العجع بالعخب، أك تبجيل 38غيَخكع ثع ال يكػنػا أمثاَلكع" )دمحم 
عيج نذأتكع )انطخ : ننشذئكع شئشا. خمقٍ  أؼّ : لسذخكيغ. نشذئكع في ما ال تعمسػف السدمسيغ با

 (.التاليةاآلية 
 

ُخوَف "" ولقج عمستُع الش 62سػرة الػاقعة 56  ذأَة األولى فمػال َتحكَّ
(، أك الشذأة األخخػ 20آلخخة )سػرة العشكبػت : الخمق األكؿ. الشذأة االشذأة األكلى 
ُخكفَ 47)الشجع   كع: لعم: تتحكخكَف. لعل السعشى: لػال تتفكخكف، تتحاكخكف. أك(: البعث. َتحكَّ
 بأف هللا قادر عمى الشذأة األخخػ. تتحكخكف 
  

 " أفخأيتع ما تحُخثػَف أأنتع تدرعػَنُو أـ نحُغ الدارعػَف " 64- 63سػرة الػاقعة 56
: أفخأيتع ما تحُخثػنو أأنتع تحُخثػنو أـ نحغ الحارثػف؟ ثػنو. لعل ىيشا مححكفػًا تقجيخه: تحخُ تحُخثػف 

دارعػف؟ يجب أف يشطخ ىشا ال إلى مجخد الحخث أَكرأيتع ما تدرعػنو أأنتع تدرعػنو أـ نحغ ال
كالدرع، بل إلى نتيجة ىحا الحخث كالدرع، كىػ الشاتج أك الخارج مشو. فخمق هللا لمشاس كخمق هللا 

 لمشبات.
 

 اُه ُحصاًما فَطْمتع تفكَّيػَف "" لػ نذاُء لَجعمش 65سػرة الػاقعة 56
(، بجكف الـ. جعمشاه: أؼ الدرع. 70كفي مػضع آخخ: "لػ نذاء جعمشاه أجاًجا" )الػاقعة 

فت البلـ األكلى تخؽيفػًا : ضممتع، حح. كىحا تيجيج ليع باإلىبلؾ. ضمتع: أصميا: ىذيًساحصاًما
: تتفكيػف. كمعشاىا عمى خبلؼ ما (. تفكيػف: أصميا33، كاألحداب 97)كانطخ سػرة شو 

 : تحدنػف.خ مشيا، كىػ حدب لغة بعس الؿبائليطي
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 " إنَّا لُسْغَخُمػَف " 66ػاقعة سػرة ال56

، أك السغـخ: إأؼ: كقمتع  ما دفعشاه مغ مراريف.  : التكمفة. خدخنانا لسغخمػف. مغ الغـخ
 : معحبػف، مغ(. أك مغخمػف 40أليع أجًخا فيع مغ َمغـخ مثقمػَف" )الصػر أـ تدقاؿ تعالى: "

 (.65فخقاف الغخاـ بسعشى العحاب. قاؿ تعالى: "إف عحابيا كاف غخاًما" )ال
 

 " بل نحُغ َمحخومػَف " 67سػرة الػاقعة 56
: مغ الحرػؿ عمى نتيجة الحخث كالدرع. دفعشا السراريف كلع نحرل عمى أؼ 

 اإليخادات. خدخنا السراريف كاإليخادات.
 

 أفخأيتُع الساَء الحي تذخبػَف " " 68سػرة الػاقعة 56
 : تذخبػنو. تذخبػف  

 
 الُسْدِف أـ نحُغ الُسشِدلػَف " أندلتسػُه ِمغَ " أأنتع  69سػرة الػاقعة 56

: ىي نحغ الحيغ أندلشاه(. يقػؿ أىل التفديخ العمسي: السدف أـ : الدحاب. لع يقل: )السدف  
الدحب السسصخة، كعسمية اإلمصار تتصمب تػافخ ضخكؼ خاصة ال يسكغ أف يديصخ عمييا 

ؽ آخخ ساخغ، أك حاالت عجـ اإلنداف، أك أف يػفخىا صشاعًيا، مثل ىبػب تيار بارد فػ 
نيا ال تداؿ مجخد االستقخار في الجػ. كىشاؾ محاكالت الستسصار الدحب العابخة صشاعًيا، إال أ

 (.803تجارب محجكدة )السشتخب ص 
 

 جعمشاُه أجاًجا فمػال تذكخوَف " " لػ نذاءُ  70سػرة الػاقعة 56
ػًا. ؼيجػز إثبات البلـ "، كقج سبق آنفمغ الدػرة نفديا: "لػ نذاء لجعمشاه حصاًما 65كفي اآلية 

ػحة، ال يرمح لذخب كال لخؼ. لػال: أال. شجيج السم جاًجا: مالًحا(. أ4/372كححفيا )البخىاف 
  و كحلظ، بل جعمشاه صالًحا لمذخب.: تذكخكنشا ألنشا لع نجعمتذكخكف 
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 أفخأيتُع الشاَر التي ُتػُروَف ""  71سػرة الػاقعة 56

 تقجحػنيا.: تػركنيا، تػركف  
 

 " أأنتع أنذأتع شجخَتيا أـ نحُغ الُسشذئػَف "  72سػرة الػاقعة 56
: خمقتع. الذجخ الحؼ يؤخح مشو الحصب. كفي ىحه اآلية كأمثاليا مغ اآليات أنذأتع 

ع ما فميخجعػا إلى الػراء الستقجمة يمفت هللا نطخ الشاس إلى أنو إذا غاب عشيع الخالق في مػض
ر ناالشار )، إلى األصل، كالخجػع إلى أصل السشي، كأصل الدرع، كأصل الساء، كأصل قميبلً 

 (. أـ نحغ الحيغ أنذأناىاالجنيا السػقجة مغ الحصب كغيخه(. لع يقل: )
 

  " نحُغ جعمشاىا َتْحِكَخًة ومتاًعا لمُسْقِػيَغ " 73سػرة الػاقعة 56
: لمسدافخيغ شفعة. لمسقػيغ: لمسدافخيغ. كقيلالجنيا تحكخ بشار اآلخخة. متاًعا: م: نار تحكخة 

: الخالية مغ العسخاف. كلمسدافخ مشافع إضاؼية، إذ يػقج الشار بالميل ألرض القػاءكالسؿيسيغ. ا
 لتيخب الدباع، كلييتجؼ بيا الزاّؿ. 

 
 فدبِّْح باسِع ربِّظ العطيِع "  " 74سػرة الػاقعة 56

: (. كنحغ السدمسيغ نقػؿ في ركػعشا1األعمى" )األعمى كفي مػضع آخخ: "سبحِ  اسَع ربِّظ 
 : سبحاف ربي األعمى. حاف ربي العطيع. كفي الدجػدسب

 (.42كفي مػضع ثالث: "كسبِّحػه" )األحداب 
 (.    98كفي مػضع رابع: "فدبِّْح بحسج ربِّظ" )الحجخ 

 (.  1كفي مػضع خامذ: "سبََّح " )الحجيج 
 

 و، كسبَّح لو، كسبَّح اسَسو، كسبَّح باسسو، كسبَّح بحسجه. كعمى ىحا يقاؿ : سبَّحَ 
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 : " فبل أقدُع بسػاقِع الشجػـِ "75سػرة الػاقعة 56
 

 :"ال" :" في القخآف جاء مدبػقػًا بػحيثسا كرد " أقدع
 
 (.ال: صمة )زائجة -
: ال يجػز ىحا، ة لسا يقػؿ الكفار. قاؿ أبػ حياف: ال صحال: ناؼية، كالسشفي مححكؼ، أؼ -

: ال، لدائل سأؿ، ؼيحتسل ذلظ، نحػ قػلوألف في ذلظ ححؼ اسع ال كخبخىا، كليذ جػاًبا 
 : ىل مغ رجل في الجار؟لسغ قاؿ

فتحتيا، فتػلجت مشو ألف. كالسعشى: ألقدع، أك: ألقدسغَّ بشػف التػكيج )أبػ : الـ أشبعت ال -
 (.10/90حياف 

 
دكف يسيغ، أك ال داعي لمقدع، أك ال فائجة مغ  : مغكبعس الشاس في عرخنا ىحا يقػلػف 

، كتفديخ السيجاني 481خ، ص قػاعج التجبأف أحمف يسيًشا عمى ىحا األمخ ) القدع، أك ال أريج
 " في القخآف، وهللا أعمع."ال أقدع :(. كلكغ ىحا ال يرمح لتفديخ3/178
 

ؿ جسمة كاحجة. فمعل في اآلية (، كلع يشد دؿ القخآف مشجًسا، أؼ عمى نجـػ )أقداط، دفعات: نيقاؿ
إيحاًء لمسقارنة بيغ نجػـ الدساء كنجـػ القخآف. نجـػ الدساء ييتجػ بيا في الطمسات الحدية، 

 كنجـػ القخآف ييتجػ بيا في الطمسات السعشػية.
: تبيغ ىحه اآلية مجػ أىسية مػاقع الشجػـ، كالشجػـ أجخاـ مزيئة يقػؿ أىل التفديخ العمسي

سشة ضػئية تقخيًبا، في حيغ أف الشجع الحؼ  500كأقخبيا إليشا الذسذ، كىي تبعج عشا بحاتيا، 
سشػات ضػئية تقخيًبا. كالصاقة التي ندتخجميا مغ الذسذ  4يمييا في القخب يبعج عشا بسقجار 

ميو ىي مغ السقػمات األساسية لمحياة، فمػ كاف بعج الذسذ عغ األرض أقل أك أكثخ مسا ىػ ع
 (.  801السشتخب ص ت الحياة متعحرة )اآلف ألصبح

 (الشُُّجػـِ  ِبَسػاِقعِ  ُأْقِدعُ  َفبل) 
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 كانطخ: 

 .1البمج ،16 االنذقاؽ ،15 التكػيخ ،2 ك 1 الؿيامة ،40 السعارج ،38 الحاقة

 نقميا )ألْقِدُع(، قخاءة: فيشاؾ ججيجة، إضافة فييا رأيتُ  كلكشي اآلية، ليحه تعخضتُ  أف سبق 
 اإلشكاالت! تخفع التي القخاءات مغ كىي كالذػكاني، حياف كأبػ كالقخشبي البغػؼ 

 تعالى: قػلو نحػ زائًجا، )العثساني( القخآني الخسع في يأتي قج األلف حخؼ أف القخاءة ىحه يؤّيج
 ححفيا، العكذ: يخد فقج األلف زيادة تخد قج ككسا ألْذَبَحّشو. األصل: .21 الشسل (الأْذَبَحّشوُ )

 الّتَخْحَت. األصل: .77 الكيف (أْجًخا عميوِ  َلّتَخْحَت ) تعالى: كقػلو

 
 نَُّو لقَدٌع لػ تعمسػَف عطيٌع "" وإ 76سػرة الػاقعة 56

ع، بالخغع مغ ة ىػ مغ القدَ " في اآلية الدابقفبل أقدعع: دليل عمى أف قػلو: "كإنو لقدَ  
بيغ الرفة كالسػصػؼ. " جسمة اعتخاضية "قدع". جسمة: "لػ تعمسػف  :: صفة لػكجػد "ال". عطيع

 (.ع عطيع لػ تعمسػف ع. لع يقل: )كإنو لقدَ ية تأكيج عمى عطع القدَ كفي ىحه اآل
 

 " إنَُّو لقخآٌف كخيٌع " 77اقعة سػرة الػ 56
 ىحا ىػ السقدع عميو. 

 
 " في كتاٍب َمْكُشػٍف " 78ػاقعة سػرة ال56

 : ىػ المػح السحفػظ.مكشػف: مرػف، محفػظ. قاؿ بعزيع 
 

ُخوَف " " ال 79الػاقعة  سػرة56 ُو إال الُسَصيَّ  َيَسدُّ
 :السبلئكة، أك الشاس كفييع أقػاؿ :السصيخكف 

 السصيخكف مغ الذخؾ.  -
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 السصيخكف مغ السعاصي.  -
 السصيخكف مغ األحجاث كاألنجاس، مثل الجشابة كالحيس كالشفاس.  -
 ال يسذ نفعو كثػابو كال يرل إليو إال السؤمشػف بو. -
 

 " تشديٌل ِمغ ربِّ العالسيَغ " 80سػرة الػاقعة 56
 فإذا كاف كحلظ فكيف ال نيتع بو؟ 

 
 يحا الحجيِث أنُتع ُمْجِىُشػَف "" أفب 81سػرة الػاقعة 56

فار في تكحيبو كالكفخ بو. ( الكىحا الحجيث: ىحا القخآف. مجىشػف: تجاىشػف )تسالئػف  
 :السشافق. في مػاضع أخخػ  : مغ يطيخ خبلؼ ما يبصغ،السجىغ

 (.6إف لع يؤمشػا بيحا الحجيث أسًفا" )الكيف  فمعمظ باخع نفدظ عمى آثارىع"  -
َؿ أحدغ الحج -  (.23يث كتاًبا متذابًيا" )الدمخ " هللا ندَّ
 (.34أتػا بحجيث مثمو إف كانػا صادقيغ" )الصػر " فمي -
 (.59ىحا الحجيث تعجبػف" )الشجع  " أفسغ -
 (.44غ يكحب بيحا الحجيث" )القمع " فحرني كم -
 (.50ؼبأؼ حجيث بعجه يؤمشػف" )السخسبلت  " -

  
بػَف " 82سػرة الػاقعة 56   " وتجعمػَف رزَقكع أنَّكع ُتَكحِّ

: أؼ بيحا الحجيث، بيحا القخآف، أك بيحا الخسػؿ. كىػ ما يأخحه البعس مغ ماؿ تكحبػف  
الكحب كحطػة كجاه في مقابل التكحيب بالقخآف. كيجخل في اآلية مغ يختدؽ مغ الدحخ، أك مغ 

كالججل في البحث العمسي أك في اإلعبلـ لرالح بعس الجيات في الجاخل أك في الخارج. 
فيؤالء كأمثاليع يتخحكف مغ الكحب رزقػًا ليع، يتخحكف الكحب تجارة أك صشعة، كمشيع عمساء 
دنيا، كعمساء ديغ مشافقػف، كرجاؿ سياسة كرجاؿ اقتراد كرجاؿ إدارة كرجاؿ محاسبة كرجاؿ 

. كنعاني اليـػ مغ مدتػػ أخبلقي مشحط جًجا بتأثيخ الشطاـ الخأسسالي كرجاؿ إعبلـ عساؿماؿ كأ 
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الستػحر كسيصختو عمى العالع، مغ خبلؿ القػانيغ كالمػائح كالسؤسدات الجكلية كالتبلعب في 
، مغ أجل خجمة الساؼيات الستحكسة كالسدتحكسة.  األحكاـ، بل في العمـػ

 
 ممحق باآلية:

 رزقكع أنكع تكحبػف كتجعمػف 

 (أفبيحا الحجيث أنتع مجىشػف. كتجعمػف رزقكع أنكع تكحبػف )

 .82-81سػرة الػاقعة 

 الحجيث: القخآف

 مجىشػف: مكحبػف. تسالئػف الكفار عمى الكفخ بو.

 قاؿ الخازؼ:

  ".اإلدىاف تمييغ الكبلـ الستسالة الدامع مغ غيخ اعتقاد صحة الكبلـ مغ الستكمع"

*** 

في  ،صمى بشا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع الربح بالحجيبية  ؿ:خالج الجيشي قاعغ زيج بغ 
ع أقبل عميشا فقاؿ: ىل تجركف ما قاؿ ربكع في فمسا سمّ  .إثخ سساء )أؼ مصخ( كانت مغ الميل

عمى عبادؼ نعسة إال أصبح فخيق  فقاؿ: قاؿ: ما أنعستُ  .ىحه الميمة؟ قالػا: هللا كرسػلو أعمع
 ،فأما مغ آمغ بػي كحسجني عمى سؿياؼ فحلظ الحؼ آمغ بػي ككفخ بالكػكب :مشيع بيا كافخيغ

 ي )متفق عميو(.فحلظ الحؼ آمغ بالكػكب ككفخ بػ ،صخنا بشػء كحا ككحامُ  :كأما مغ قاؿ

*** 
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 كتجعمػف رزقكع أنكع تكحبػف:

 ، قالو الزحاؾ.إياكع التكحيبكتجعمػف شكخ هللا عمى رزقو  -   

 كتجعمػف شكخكع أنكع تكحبػف، قالو ابغ عباس. -
لع يخزقػا مغ كتاب هللا إال التكحيب بو، قالو الحدغ )البرخؼ(. تجعمػف حطكع مشو  -

 التكحيب!
، كبشجع كحا. جعل هللا رزقكع في الدساء كأنتع تجعمػنو في تقػلػف: مصخنا بشػء كحا -

 األنػاء!
*** 

 أقػؿ:

 : تجعمػف شكخ رزقكع.قالػا

 أؼ قجركا مححكًفا.

 يسكغ عجـ التقجيخ:

 تجعمػف رزقكع مغ التكحيب أك مغ الكحب! تختدقػف بالكحب!

 فالذيخ قج يكحب لكي يحرل عمى الساؿ كالسشرب كالذيخة كاألضػاء.

 كالصبيب قج يكحب لكي يسالئ أصحاب الشفػذ في العالع.

 كالسحامي قج يكحب لكي يشاؿ أجخه كافًخا مغ مػّكل ثخّؼ! 

 كالعالع قج يكحب لكي يحرل عمى جائدة عمسية كبيخة!
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 كالباحث قج يكحب لكي يتػافق مع الخأؼ الدائج.

كاالقترادؼ قج يكحب في العمع لتحقيق مشفعة خاصة )راجع مقالتي: شّغ اليجـػ عمى أكاذيب 
.)  العمـػ

ًبا مشقػاًل مغ االقتراد الغخبي، ُيجخل عميو بعس اآليات كاألحاديث، كالكاتب قج يكتب كتا
 كقخارات السجامع في السبلحق، كيقػؿ: ىحا اقتراد إسبلمي!

كبعس الجيات في العالع قج تذخز أزمة كػركنا تذخيًرا كاذًبا، مغ أجل تحقيق مشافع 
 لبعس الجكؿ أك األفخاد، عمى حداب مجسػع الشاس اآلخخيغ.

 ال يكحب.السؤمغ 

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػ1441شعباف  20

 ـ2020نيداف  13

 
 " فمػال إذا بمغِت الُحمقػـَ " 83سػرة الػاقعة 56

 عشج معالجة سكخات : أؼ الخكح،زيس مدتعسل ىشا في التعجيد. بمغت: حخؼ تحلػال 
 .87" في اآلية السػت. جػاب "إذا

 
 " وأنتع حيشئٍح َتشُطخوَف " 84ة سػرة الػاقع56

 "."إليو :: أؼ إلى السحتزخ، بجاللة اآلية التالية، قػلوتشطخكف  
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 " ونحغ أقخُب إليِو مشكع ولكْغ ال ُتْبِرخوَف " 85سػرة الػاقعة 56

 : ال تبرخكنشا.السحتزخ. ال تبرخكف إلى نحغ: أك مبلئكتشا. إليو:  
 

 " فمػال إْف كشتع غيَخ َمجيشيغ " 86سػرة الػاقعة 56
لجداء. جسمة: "إف كشتع غيخ الجيغ بسعشى الجداء. فيع يشكخكف البعث كا: ىشا مغ مجيشيغ 
 (."تخجعػنيا" )اآلية التالية :" معتخضة، أك حاؿ مغ الػاك فيمجيشيغ

 
 ْخِجُعػَنيا إْف كشُتع صادقيَغ "" تَ  87سػرة الػاقعة 56

كنيا، أؼ ركح السحتزخ السػشظ عأؼ: فمػال َتخجعػنيا  الجسمة مى السػت. ىحه : َتخدُّ
: أؼ في نفي البعث . إف كشتع صادقيغ86، كجػاب "لػال" في اآلية 83" في اآلية جػاب "إذا

 ". كالجداء. كىحه الجسمة بياف لجسمة: "إف كشتع غيخ مجيشيغ
 

بيَغ "مغ فأمَّا إْف كاَف "  88سػرة الػاقعة 56  الُسَقخَّ
كالدابقػَف الدابقػَف أكلئظ " :11ك 10: الدابقيغ كسا في اآلية كاف: أؼ السيت. السقخبيغ 

ُبػَف".  الُسقخَّ
 

 نعيٍع " تُ وَرْيحاٌف وجشَّ  ْوحٌ " َفخَ  89سػرة الػاقعة 56
ؼيو أقػاؿ أخخػ كالعسل، ك  : الخاحة، مغ الغعّ َخكح لو كريحاف كجشة نعيع. الخكح: فأؼ 

الصيبة، في  : الخائحةكثيخة. كفي قخاءة: "َفُخكح"، بزع الخاء: حياة ليذ بعجىا مػت. الخيحاف
: : في الجشة، كقيلكف في مػضع الخكح كالخيحاف، فقيلأقػاؿ أخخػ كثيخة أيًزا. كاختمف السفدخ 

(، الحع تقارب السادة في المفطيغ )بيشيسا جشاس ناقز الخكح في القبخ، كالخيحاف في الجشة.
 إنيسا مغ عائمة كاحجة، كلعميسا متقارباف في السعشى، مختمفاف في السػضع.  
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 ا إْف كاَف ِمغ أصحاِب اليسيِغ "" وأم 90سػرة الػاقعة 56
 . الجػاب في اآلية التالية.38ك 27مّخ في اآلية  

 
 " فدبلـٌ لَظ ِمغ أصحاِب اليسيِغ " 91سػرة الػاقعة 56

 
فيػ كالجعاء لو، قالو الفّخاء )معاني القخآف  : فدبلـ لظ أنت مغ أصحاب اليسيغ،التقجيخ -

3/131 .) 
 مسا تكخه ألنظ مغ أصحاب اليسيغ، قالو ابغ زيج.: سمست أك -
ي )الشكت مغ أصحاب اليسيغ، قالو ابغ جشّ : ميسا يكغ مغ شيء فدبلـ لظ إف كاف أك -

 (.2/621لمسجاشعي 
عمى بابو ال التفات ؼيو، : ىػ تفت مغ الغائب إلى السخاشب. كقيل(. اللع يقل: )فدبلـ لو -

: التحية، أك الدبلمة مغ الخػؼ السبلئكة. الدبلـ : فدبلـ لظ يا دمحم، كىػ قػؿكالسعشى
في كالتبذيخ بو. كالسعشى أف الشبي ُيَدخُّ بسا يشالو أىل اإلسبلـ مغ الكخامة عشج هللا. ك 

: عشج ؾبس الخكح، عشج السداءلة في القبخ، عشج البعث. مػضع ىحا الدبلـ أقػاؿ مختمفة
حاب اليسيغ في اآلية الدابقة، كقج كأصحاب اليسيغ في ىحه اآلية قج يقرج بيع نفذ أص

 يقرج غيخىع.
 

بيَغ الزاّليَغ " " وأما إْف كافَ  92سػرة الػاقعة 56  ِمَغ الُسَكحِّ
. كىسا في 41(، كسا في اآلية قاؿ: "مغ السكحبيغ الزاليغ"، كلع يقل: )أصحاب الذساؿ 

 السعشى كاحج. 
 

 " َفُشُدٌؿ ِمغ َحسيٍع " 93اقعة سػرة الػ 56
 : ماء حار جًجا. : أكؿ شيء يقجـ لمزيف. حسيع)َفُشُدٌؿ لو مغ حسيع(. الشدؿ التقجيخ: 
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 " وَترميُة َجحيٍع " 94الػاقعة  سػرة56
 ىا الذجيج.: إدخالو في الجحيع كتعخيزو لحخّ ترمية جحيع 

 
 " إفَّ ىحا َلُيَػ حقُّ اليقيِغ " 95سػرة الػاقعة 56

 
ذلظ فيع يشكخكنو. كرد في القخآف: حق  كمع: الحق اليقيغ، يغ: الجداء. حق اليقىحا 
(، كعيغ اليقيغ 5مغ سػرة الحاقة(، كعمع اليقيغ )التكاثخ  51ية، كفي اآلية في ىحه اآلاليقيغ )

: السػت حق، كالبعث حق، كالجشة ج يأتي بسعشى السػت. كيقاؿ أيًزا: ق(. كاليقيغ7)التكاثخ 
بات ىػ حق ثابت، كيقيغ ال شظ مغ مغيّ  حق، كالشار حق. كلعل السقرػد أف كل ما يشكخكنو

 ؼيو.
 

 َفَدبِّْح باسِع ربِّظ العطيِع ""  96سػرة الػاقعة 56
"فدبح باسع ربظ" أك "فدبح بحسج ربظ" )الحجخ  :. كفي القخآف قج يخد74ي اآلية مخت ف 

 : سبحاف ربي األعمى. في الدجػد: سبحاف ربي العطيع، ك (. كفي الخكػع يقػؿ السدمسػف 98
*** 

  
   / سػرة الحجيج57
 " َسبََّح هلِل ما في الدسػاِت واألرِض وىػ العديُد الحكيُع " 1سػرة الحجيج 57

فتدبيح العقبلء  و هللا عغ كل نقز. ما في الدسػات: مغ مبلئكة كغيخىع.: تشديالتدبيح 
بالسفخد، كلع تخد : كالجساد فاهلل أعمع بو. الدسػات: بالجسع. األرض معخكؼ، أما تدبيح الحيػاف

 العديد: القػؼ. مجسػعة في القخآف.
 

 شيٍء قجيٌخ "  " لُو ُممُظ الدسػاِت واألرِض ُيحيي وُيسيت وىػ عمى كلِّ  2سػرة الحجيج 57
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: كىػ قجيخ عمى إحيائكع مغ ججيج كأف السعشىالدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
 (.لع يقل: )كىػ قجيخ عمى كل شيءأنو قجيخ عمى كل شيء آخخ. لمحداب كالجداء، كسا 

 
  " ىػ األوُؿ واآلخُخ والطاىُخ والباشُغ وىػ بكلِّ شيٍء عميٌع " 3سػرة الحجيج 57

: الطاىخ لمعقػؿ الدجيجة لبقائو نياية. الطاىخ : ليذاألكؿ: ليذ لػجػده بجاية. اآلخخ 
كلمفصخ الدميسة بآياتو الجالة عميو، أك الطاىخ فػؽ كل شيء لعمػِّه، أك الطاىخ عمى قمػب 

: ال تجركو األبرار، كال ترل العقػؿ إلى معخفة كشو ذاتو، أك أكليائو حيغ يعخفػنو. الباشغ
ى قمػب أعجائو حيغ عم الباشغ السحيط بكل شيء لقخبو، أك العميع ببػاشغ األمػر، أك الباشغ

 (.تأخخ، كبسا ضيخ كبسا بصغ. لع يقل: )كىػ عميع بكل شيء: بسا تقجـ كبسا يشكخكنو. عميع
 

ـٍ ثع استػى عمى الَعْخِش  4سػرة الحجيج 57 " ىػ الحي خمَق الدسػاِت واألرَض في ستَِّة أيا
وما َيْعُخُج فييا وىػ معكع أيشسا َيعمع ما َيِمُج في األرِض وما يخخُج مشيا وما َيشِدُؿ ِمَغ الدساِء 

 شُتع وهللُا بسا تعسمػَف بريٌخ "ك
ج. يخخج كيعخج بيشيسا جشاس. : بيشيسا شباؽ. ككحلظ يشدؿ كيعخُ يمج: يجخل. يمج كيخخج 

: مغ مصار كأمػات كغيخ ذلظ. يخخج مشيا: مغ أيعخج: يرعج. كمشو: السعخاج. يمج في األرض
ذلظ. يشدؿ مغ الدساء كيعخج فييا: مغ مبلئكة كغيخىع. السعشى: يعمع كل  معادف كنبات كغيخ

 (.(. لع يقل: )كيعمع ما يمج18شيء. في مػضع آخخ: "وهللا بريخ بسا تعسمػف" )الحجخات 
 

 وإلى هللِا ُتْخَجُع األمػُر "  " لُو ُممُظ الدسػاِت واألرضِ  5سػرة الحجيج 57
، مع 2: كخر ما في اآلية و ممظ الدسػات كاألرضل الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد. 

 (. بلؼ ما بشى عميو مغ كبلـ. لع يقل: )كإليو ُتخجع األمػراخت
 

 ميِل وىػ عميٌع بحاِت الرجوِر " " ُيػلُج الميَل في الشياِر وُيػلُج الشياَر في ال 6سػرة الحجيج 57
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: الشيار. يػلج الشيار في الميلرخ : يصيل الميل كيقيػلج: يجخل. يػلج الميل في الشيار 
كربسا  تكخرت كثيًخا في القخآف،أسخار الرجكر، : ر كيقرخ الميل. عميع بحات الرجكريصيل الشيا

" في اآلية يكػف ىحا أبمغ مسا لػ قاؿ: عميع بسا في الرجكر. قارف: "يػلج" في ىحه اآلية ك"يمج
4. 
 

مشكع ُقػا مسا َجعمكع ُمْدَتْخَمِفيَغ ؼيِو فالحيَغ آَمُشػا " آِمُشػا باهلِل ورسػِلِو وأنفِ  7سػرة الحجيج 57
 وأنَفُقػا ليع أجٌخ كبيٌخ "

: مغ األمػاؿ بػراثتكع ليا عسغ قبمكع، أك مدتخمفيغ عمى الؿياـ بأداء مدتخمفيغ ؼيو 
حقػقو. جعمكع هللا خمفاء في األمػاؿ لمترخؼ فييا حدب تعميساتو. فأنتع بسشدلة الػكبلء في ىحه 

اإلنفاؽ ىػ الدكاة األمػاؿ، فأنفقػىا ؼيسا أمخكع هللا أف تشفقػىا ؼيو مغ مرارؼ. كىحا 
 : عمى إيسانكع كإنفاقكع.  ىا مغ كجػه اإلنفاؽ. أجخ كبيخسػا : ك السفخكضة، قيل

 
" وما لكع ال تؤمشػَف باهلِل والخسػُؿ يجعػكع لتؤمُشػا بخبِّكع وقج َأَخَح ميثاَقكع  8سػرة الحجيج 57
    كشُتع مؤمشيَغ " إفْ 

"إف كشتع : ُأِخَح ميثاُقكع. بجأ اآلية بقػلو: "كما لكع ال تؤمشػف"، كختسيا بقػلو: كفي قخاءة
(، بل يجب أف ال تؤمشػف باهلل إف كشتع مؤمشيغ ما لكع) :مؤمشيغ". ال يعقل أف يكػف السعشى

، اؿ السعشى غامسيكػف ختاـ اآلية مختبصػًا بكبلـ آخخ فييا، كىػ أخح السيثاؽ. عمى كل ح
ال لعل السعشى: إف كشتع تخيجكف اإليساف فآمشػا، كلكشكع . ككبلـ السفدخيغ متكمف غيخ مقشع

حيغ أخخجكع ربكع، ميثاقكع عمى ىحا اإليساف ): أؼ أخح هللا، أك أخح كقج أخح ميثاقكعتخيجكف. 
لعقػؿ كنرب لكع األدلة كالبخاىيغ(. لع يقل: )لتؤمشػا مغ ضيخ أبيكع آدـ، أك حيغ ركب ؼيكع ا

 (. باهلل( أك )لتؤمشػا بو
 

ُؿ عمى عبِجِه آياٍت  9سػرة الحجيج 57 بيِّشاٍت لُيخخَجكع ِمَغ الطمساِت إلى الشػِر " ىػ الحي ُيَشدِّ
 وإفَّ هللَا بكع لخؤوٌؼ رحيٌع "
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: نػر صمى هللا عميو كسمع. آيات بيشات: آيات القخآف، كقيل: السعجدات. الشػر : دمحمعبجه 
: كمتاىسا يدعى نػرىع بيغ أيجييع كبأيسانيع". رؤكؼ رحيع" :12نيا كنػر اآلخخة. ففي اآلية الج

 (.خحسة. لع يقل: )لخؤكؼ بكع رحيعغة مغ الخأفة كالصيغة مبال
 

" وما لكع أال ُتشفقػا في سبيل هللِا وهلِل ميخاُث الدسػاِت واألرِض ال يدتػي  10سػرة الحجيج 57
مشكع َمغ أنفَق ِمغ قبِل الفتح وقاتَل أولئَظ أعطُع درجًة ِمَغ الحيغ أنفقػا ِمغ بعُج وقاتمػا وكبًل 

 وهللُا بسا تعسمػَف خبيٌخ "حدشى وعَج هللُا ال
تح مكة، أك : فأقخباؤكع، ثع يخثيا هللا. الفتح : أمػالكع إذا لع تشفقػا مشيا في سبيل هللا فديخثياأؼ

: الجشة، كىي درجات. التقجيخ: ال يدتػؼ مشكع مغ أنفق مغ قبل الفتح صمح الحجيبية. الحدشى
صمب اثشيغ، كقج ححؼ السعصػؼ لجاللة كقاتل كمغ أنفق مغ بعجه كقاتل، ألف لفع االستػاء يت

تػاء يتصمب اثشيغ، كأفعل الكبلـ عميو، كلػ لع يححؼ لتكخر ذكخه في اآلية مختيغ. فاالس
خ، ألف في كل مشيسا " يتصمب اثشيغ، فاكتفى لكل مشيسا بػاحج، كححؼ اآلخالتفزيل: "أعطع

 (.498ػذج ص ، كأنس3/121البخىاف داللة عميو )
تػؼ مغ أنفق مشكع مغ قبل الفتح كقاتل مع مغ أنفق مغ بعج الفتح كقاتل. مغ : ال يدأؼ التقجيخ

أنفق مشكع مغ قبل الفتح كقاتل أعطع درجة مغ الحؼ أنفق مغ بعج الفتح كقاتل. انطخ كيف 
صاغ القخآف ىاتيغ الجسمتيغ فححؼ الثانية مغ األكلى، كححؼ األكلى مغ الثانية، لجاللة كل 

 حا الححؼ كقع االخترار أيًرا. مشيسا عمى األخخػ. كبي
غ أنفقػا ِمغ مَ : )أيًزا أنو في الجسمة األكلى قاؿ: "َمغ أنفق ِمغ قبل الفتِح كقاتَل"، كلع يقل الحع

)ِمغ  :غ الحيغ أنفقػا مغ بعُج كقاتمػا"، كلع يقلمِ قبل الفتِح كقاتمػا(. كفي الجسمة الثانية قاؿ: "
 الجسمة األكلى أفخد، كفي الثانية َجَسَع.(. ففي الحؼ أنفق ِمغ بعُج كقاتل

". ففي الحع كحلظ أنو في الجسمة األكلى : " مغ أنفق "، كفي الجسمة الثانية : " الحيغ أنفقػا 
 ".األكلى كاف اسع السػصػؿ "مغ"، كفي الثانية "الحؼ

التكخار،  "، يجفعيغ اإلفخاد كالجسع، كبيغ "مغ" ك "الحؼكىحا التشػيع بيغ اإلثبات كالححؼ، كب
 كيبعج الدامع أك القارغ عغ السمل. كال يكاد يذعخ بيحا التفشغ كالتشػيع إال صاحب ذكؽ رؼيع.
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  (. 153آؿ عسخاف في مػضع آخخ: "وهللا خبيخ بسا تعسمػف" )
  

 زاِعَفو لُو ولُو أجٌخ كخيٌع " " َمغ ذا الحي ُيقخُض هللَا قخًضا حدًشا ؼيُ  11سػرة الحجيج 57
(. لع يقل: 2/625: َمغ ىحا الحؼ، أك َمِغ الحؼ )الشكت لمسجاشعي َمغ ذا الحؼ 

ع مغ الرجقة ألنو ببل ربا. : يذسل الرجقة كالقخض. فالقخض نفدو نػ )إقخاًضا(. القخض الحدغ
ه لو. ؼيالقخض : ؼيزاعُفو، أؼ زاعَفو: كفي قخاءة: أخح ماؿ بإذف مالكو عمى أف يزسغ ردَّ

بعج مجة محجدة فإنو يتشازؿ عغ ؾيسة الدمغ، فػ  100خد كيدت 100فيػ يزاعفو. فسغ يقخض 
اليـػ فإنو ُيخبي  100في يـػ الحق، ألف لمدمغ ؾيسة. فسغ يؿبس  100اليـػ ال تداكؼ  100

عمع مغ يؿبزيا في يـػ الحق. كقج جاز ىحا في القخض ألف الخبا ؼيو لرالح السقتخض 
البيع اآلجل ؼيجػز أف تبيع ما ثسشو اليػـ السحتاج، فيػ مغ باب اإلحداف أك اإلرفاؽ. أما في 

بعج سشة مثبًل. فيحه زيادة مذخكشة في البيع في مقابل الدمغ، ألف لمدمغ حرة  110بػ  100
 مغ الثسغ.

كصمة اآلية بسا قبميا أف الكبلـ يجخؼ عغ اإلنفاؽ في سبيل هللا، كالرجقة ذات صمة  
لو الثػاب، ألنو تشازؿ عغ ؾيسة الدمغ،  فإف هللا يزاعف 100كيدتخّد  100بحلظ. كمغ يقخض 

فيػ مترجؽ، كالرجقة ليا ثػاب، كيزاعف هللا ثػابيا أضعاًفا. كمزاعفة الثػاب ىشا تحكخ 
بسزاعفة الخبا في القخض الخبػؼ. فالقخض الخبػؼ يتزاعف بالخبا أضعاًفا مزاعفة، كلػ قلَّ 

ع الفقيخ السحتاج، أما السزاعفة معجؿ الخبا ؼيو. لكغ ىحه السزاعفة حخاـ، ألنيا مزاعفة م
مع هللا في الثػاب فيحا جائد، بل مدتحب أك كاجب. كبيحا يشتقل رب الساؿ في القخض مغ 

 مزاعفة الخبا إلى مزاعفة الثػاب.
: أجخ كخيع، رزؽ كخيع، مَمظ كخيع، لقخآف كصًفا لمعجيج مغ السػصػفاتكردت في ا كخيع: 

 رسػؿ كخيع.زكج كخيع، مقاـ كخيع، كتاب كخيع، 
 

 ممحق باآلية:
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 َمغ ذا الحؼ ُيقخُض هللَا قخًضا حدًشا ؼُيزاِعَفو لُو كلُو أجٌخ كخيٌع 
 .11سػرة الحجيج 

كفي مػضع الحق مغ الدػرة نفديا: )إف السّرّجقيغ كالسّرّجقات كأقخضػا هللا قخًضا حدًشا 
 . 18يزاعُف ليع كليع أجخ كخيع( الحجيج 

 كقػلو: )كلو أجخ كخيع(: ىل ىسا كاحج أـ ىسا مختمفاف؟قػلو: )ؼيزاعفو لو( 

 العػاـ ال يقفػف عشج مثل ىحه األشياء، بل ىشاؾ مفدخكف ال يقفػف!

 الػقػؼ أكلى لكي نتعمع مغ القخآف بعس دقائقو عمى األقل.

*** 

 سكت عغ ذلظ أكثخ السفدخيغ.

 كلع يدكت بعزيع.

أبػ حياف :قاؿ 

ىػ زيادة عمى التزعيف الستختب عمى القخض، أؼ كلو مع  (كخيعكلو أجخ )الطاىخ أف قػلو: "
 ".التزعيف أجخ كخيع

 التقجيخ عشج أبي حياف: كلو أجٌخ آخُخ كخيع.

 كلع يبيغ أبػ حياف ىحا األجخ.

ابغ عاشػر :كقاؿ 
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فو عشجما يجج سعة، كاألجخ ما زاد عمى قزاء القخض مغ عصية يدجييا السدتدمف إلى مغ سمّ "
  .خيخكع أحدشكع قزاء ع:ؼيو رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسم كىػ الحؼ قاؿ

 . 40لشداء ( ااا عطيسً كإف تظ حدشة يزاعفيا كيؤت مغ لجنو أجخً : )كقاؿ تعالى
و ا يزاعفْ ا حدشً إف تقخضػا هللا قخًض ) :كالطاىخ أف ىحا األجخ ىػ السغفخة كسا في قػلو تعالى

 " اىػ كبلـ ابغ عاشػر.17التغابغ في سػرة  (لكع وهللا شكػر حميع لكع كيغفْخ 
 

 أقػؿ: 
ما قالو ابغ عاشػر ىػ أفزل مسا قالو أبػ حياف، كىػ معدز باآليات القخآنية عمى  -

 شخيقة قّز األثخ في التفديخ.
لكغ قػؿ ابغ عاشػر: "كاألجخ ما زاد عمى قزاء القخض مغ عصية" صحيح في ذاتو،  -

 كغيخ صحيح في ىحا السػضع.
*** 

 ىل نزيف؟
 التقجيخ: كلو بحلظ أجخ كخيع.أف 

 أؼ: سخي نتيجة السزاعفة الكبيخة.
 ما قالو ابغ عاشػر يفدج ىحه اإلضافة.

 وهللا أعمع.
*** 

 اإلثشيغ:
 ىػ1441شعباف  20
 ـ2020نيداف  13
 

" يػـَ تخى السؤمشيَغ والسؤمشاِت َيدَعى نػُرىع بيَغ أيجيِيع وبأيساِنيع  12سػرة الحجيج 57
 فييا ذلَظ ىػ الفػُز العطيُع "  جشاٌت َتجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ ُبذخاكُع اليػـَ 
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: كيؤتػف صحف إلى الجشة. بيغ أيجييع كبأيسانيع: عمى الرخاط في الصخيق رىعنػ  
أما الكفار فيؤتػنيا مغ خمفيع )كراء ضيػرىع( كبذسائميع. لع  أعساليع مغ ىاتيغ الجيتيغ أيًزا،

نػرىع يدعى لسخاشب تكخيًسا ليع. في مػضع آخخ: "التفت مغ الغائب إلى ا(، أؼ يقل: )بذخاىع
 (. 8أيجييع كبأيسانيع" )التحخيع بيغ 

 
" يػـَ يقػُؿ السشافقػَف والسشافقاُت لمحيَغ آمُشػا اْنُطخونا نقتبْذ ِمغ نػِركع  13سػرة الحجيج 57

لو باٌب باشُشو ؼيو الخحسُة وضاىُخه ِمغ  قيل ارِجعػا وراَءكع فالتِسُدػا نػًرا فُزِخَب بيشيع ِبُدػرٍ 
 ِقَبمِو العحاُب "

يشبئ عشو، بل ىػ اسع فعل بسعشى " انطخكنا: انتطخكنا. كراءكع: ليدت ضخفػًا، ألف لفع "ارجعػا
، كاإلتقاف 3/33، مغ باب تأكيج المفع  بسخادفو )البخىاف : ارجعػا ارجعػا"ارجعػا"، فكأنو قاؿ

كالفعل  : أؼ قيل ليع،عػا إلى الػراء، كىػ األضيخ. قيل: ارجالسعشى(. أقػؿ: كقج يكػف 3/222
ا يعشي أنيع أصيبػا : أؼ فمسا رجعػا ُضخب، أؼ أغمق في كجييع. كىحمبشي لمسجيػؿ. فُزخب

: حيث يػجج السشافقػف. كالدػر صار الدػر حيث يػجج السؤمشػف. ضاىخه : باشغبخيبة. باششو
 ، كبيغ الجشة كالشار. فقيغحاجًدا بيغ السؤمشيغ كالسشا

لع يقل: )كضاىخه مغ ِقَبميع  (.يقل: )فزخب بيشيع كبيشيع بدػر (. لعلع يقل: )فاقتبدػا نػًرا
 العحاب(.

 
" ُيشادوَنيع ألع نكْغ معكع قالػا بمى ولكشكع َفتشتع أنفَدكع وتخبَّرتع وارَتبتع  14سػرة الحجيج 57

تكع األمانيُّ حتى جاَء أمُخ هللاِ  كع باهلِل الَغخوُر " وغخَّ   وغخَّ
كنرػـ. فتشتع أنفدكع:  : نرميف يشادكف السؤمشيغ. ألع نكغ معكع: السشافقػ يشادكنيع 

تكع خ هللا، في عحابو. غخّ : شككتع في أمأىمكتسػىا بالشفاؽ. تخبرتع: بالسؤمشيغ الجكائخ. ارتبتع
أك أئسة  يا، الذيصاف،لغيغ ال بزسّ : اقخأ بفتح ااألماني: خجعتكع. أمخ هللا: بالعحاب. الَغخكر

ع بتسػيو كسفدصة. غخَّكع باهلل: بعفػ هللا. : إضيار الزاّر في صػرة الشافالكفخ كالشفاؽ. التغخيخ
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ع باهلل الغخكر حتى جاء كغخكغخكع باهلل: جسمة معصػفة عمى جسمة: "غختكع األماني". لع يقل: )
 (.5/60 أمخ هللا(. كفي قخاءة: الُغخكر )معجع القخاءات

 
" فاليػـَ ال ُيؤخُح مشكع ِفْجيٌة وال ِمَغ الحيغ كفخوا مأواكُع الشاُر ىي مػالكع  15سػرة الحجيج 57

 وبئَذ السريُخ "
: يـػ الجداء.  تع كالحيغ كفخكا. : أنفجية: بجؿ عحاب. مأكاكع لع يقل: )ال تؤخح(. اليـػ

: بئذ مغ باب التيكع. بئذ السريخالحيغ كفخكا. ىحا : أنتع ك مأكاكع كمػالكع: جشاس. مػالكع
: ال تؤخح الفجية مغ الحيغ نافقػا كال مغ كالحيغ كفخكا، كىػ الشار. السعشىالسريخ مريخكع أنتع 

بئذ السريخ: بئذ: فعل ماض إلنذاء الحـ. السريخ: فاعل. السخرػص بالحـ  الحيغ كفخكا.
 مححكؼ، تقجيخه: مريخكع.

 
َغ آمشػا أْف تخذَع قمػُبيع لحكِخ هللِا وما ندَؿ ِمَغ الحقِّ وال " ألع يأِف لمحي 16سػرة الحجيج 57

 قمػُبيع وكثيٌخ مشيع فاسقػَف "  يكػُنػا كالحيَغ أوُتػا الكتاَب ِمغ قبُل فصاَؿ عمييُع األمُج فقَدْت 
ما الفخؽ بيغ )ذكخ هللا( ك)ما أؼ القخآف.  :أما آف األكاف. كما ندؿ مغ الحق ألع يأِف: 

 الحكخ: قج يأتي بسعشى القخآف. ، كالثاني: القخآف.اسع هللا ذكخاألكؿ:  (؟ندؿ مغ الحق
بانيع أرباًبا مغ كالحيغ أكتػا الكتاب لػا الكتاب كنبحكه كراء ضيػرىع كاتخحكا أحبارىع كـر : الحيغ بجَّ

 دكف هللا. ىحه اآلية تتجرج بالسؤمشيغ نحػ السديج مغ اإليساف الفاعل.
 

لكُع اآلياِت لعمَّكع  اعمسػا أفَّ هللَا ُيحيي األرَض بعَج مػِتيا قج بيشا"  17سػرة الحجيج 57
 تعقمػَف "
يحكِّخ هللا السؤمشيغ الحيغ قدت قمػبيع كماتت بأف هللا يسكغ أف يحيي ىحه القمػب بالقخآف  
كقج يكػف السعشى أنو يحييكع بعج مػتكع كسا يحيي األرض حيي األرض السػات بالسصخ. كسا ي

 : تعقمػنيا. اآليات: آيات القخآف. تعقمػف تيا. ككانػا يشكخكف البعث. بعج مػ 
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قات وأقخضػا هللا قخًضا حدشػً  18سػرة الحجيج 57 جِّ قيغ والُسرَّ جِّ ا يزاعُف ليع وليع " إفَّ الُسرَّ
 أجٌخ كخيٌع "

كالحيغ  إف السرجقيغ كالسرجقاتالسرجقيغ: السترجقيغ. السرجقات: السترجقات. لع يقل: )
: أؼ لمسقخضيغ كالسترجقيغ. فالسزاعفة تختز بالقخض أقخضػا هللا قخًضا حدًشا(. ليع

 كالرجقة مًعا.
 : إف السرجقيغ كالسرجقات كالسقخضيغ هللَا قخًضا حدشػًا كالسقخضات.التقجيخ

أك: إف الحيغ ترجقػا مغ الخجاؿ كالشداء كأقخضػا كأقخضغ. كلعمو عجؿ عغ االسع إلى الفعل، 
عميو لخبسا أنكخه أىل المغة. قاؿ: "كأقخضػا"، كلع يقل: ألجل التفشغ كبياف الجػاز. فمػال الشز 

قات(، كيسكغ تقج)كأقخضغ جِّ ف : إي قخاءةف". ك يخ ىحا الححؼ باالستشاد إلى قػلو: "كالُسرَّ
قات، مغ الرجؽ. قيغ كالُسَرجِّ  الُسَرجِّ

 
اآلية  ". راجع فيدًشا ؼيزاعَفو لو كلو أجٌخ كخيعٌ مغ ذا الحؼ ُيقخض هللا قخًضا ح: "11في اآلية 

 ألجخ الكخيع ىل ىػ أجخ آخخ؟ما ذكخناه حػؿ ا 11
 

يقػَف  19سػرة الحجيج 57 جِّ والذيجاُء ِعشَج ربيع ليع " والحيَغ آمُشػا باهلل وُرُسِمِو أولئَظ ىُع الرَّ
 آياتشا أولئَظ أصحاُب الجحيِع " أجُخىع ونػُرىع والحيَغ كفخوا وكحَّبػا ب

يقػف الحيغ آمشلعل التقجيخ: )  قػا( دؿَّ عمييا: "الرجِّ قػا بآياتشا(، )صجَّ " ػا باهلل كرسمو كصجَّ
الحيغ يذيجكف ال : بسعشى يث السادة، كدؿَّ عمييا: "ككحبػا" مغ حيث الريغة. الذيجاءمغ ح

ألف : ؼيو داللة عمى أف الكفار خالجكف في الشار، شى الحيغ يدتذيجكف. أصحاب الجحيعبسع
 ". : "يدعى نػرىع بيغ أيجييع كبأيسانيع12الرحبة دليل السبلزمة. نػرىع: في اآلية 

 
وتكاثٌخ في " اعمسػا أنسا الحياُة الجنيا لِعٌب وليٌػ وزيشٌة وتفاخٌخ بيَشكع  20سػرة الحجيج 57

األمػاِؿ واألوالِد  كسَثِل َغيٍث أعجَب الكفاَر نباتػُُو ثع َيييُج فتخاُه ُمْرَفخِّا ثع يكػُف ُحصاًما وفي 
  متاُع الُغخوِر "اآلخخِة عحاٌب شجيٌج ومغفخٌة ِمَغ هللِا ورضػاٌف وما الحياُة الجنيا إال
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كالسخاكب كالقرػر كحتى بالقبػر. ىحا : تديغ باأللبدة لعب: يتزسغ المعب بالقسار. زيشة
الػصف لمجنيا كصف كضعي ال كصف معيارؼ. كىػ كصف لحاؿ الكفار كالسشافقيغ فييا، 
كليذ كصًفا لحاؿ السؤمشيغ. كمغ اشمع عمى حاؿ الستخفيغ فإنو يجج أف ىحه ىي حاليع: 

كأنت أشج ثخاًء مشي،  يتقمبػف بيغ المعب كالميػ كالتديغ كالتفاخخ كالتكاثخ. أنا أشج ثخاًء مشظ
كيعجُّكف قػائع ألثخػ أثخياء العالع، كيتفاخخكف، كيتشافدػف عمى السقاـ األكؿ. ىكحا أراد ليع 

اآلخخة، كىحا شتغمػا بجنيا، فمػ لع يذتغمػا بالجنيا الالشطاـ الخأسسالي السادؼ، أراد أف يذغميع بال
شى اآلية فميزع أمامو قائسة مغ أراد معخفة مع ما يخاؼ مشو. تفاخخ: بالشدب كالحدب.

: يغصػنو بالتخاب. كلكغ اع، ُيمقػف البحر كيكُفخكنو، أؼ: ىشا الدرَّ ""الكفار األلعاب في العالع.
استخجاـ ىحا المفع كإيثاره عمى غيخه مغ األلفاظ السخادفة لو غخض، كىػ التحكيخ بالكفار بالجيغ. 

" مشيسظ بالجنيا. قػلو: "كمغفخة مغ هللا كرضػافدارع كبلىسا فحاؿ الكافخ بالجيغ كحاؿ الكافخ الس
إشعار بػجػب اغتشاـ الجنيا لآلخخة، كليذ اغتشاميا لمذيػات، كقج ذكخت ىحه العبارة مع أف 

ابجيغ ليا. كفي اآلخخة عحاب شجيج: لمكفار. كمغفخة الدياؽ يتعمق بالكفار كالسػلعيغ بالجنيا كالع
: ال يعشي ىحا إىساؿ الجنيا، بل يعشي أف تتخح الجنيا رؤمشيغ. متاع الغخك : لمسمغ هللا كرضػاف

متاع الجنيا بالشدبة لشعيع اآلخخة  مصية لآلخخة، كأف الجنيا إذا تعارضت مع اآلخخة ُغمِّبت اآلخخة.
 ليذ بذيء! صفخ.

 اآلخخة جج، فسغ أىسميا، كلع يعسل ليا، ُعّج في الجنيا مغ البلعبيغ.
 

ى مغفخٍة ِمغ ربكع وجشٍة عخُضيا كعخِض الدساِء واألرِض " ساِبقػا إل 21سػرة الحجيج 57
ْت لمحيَغ آمُشػا باهلِل وُرُسِمِو ذلظ فزُل هللِا ُيؤتيِو َمغ ي  ذاُء وهللُا ذو الفزِل العطيِع "ُأعجَّ

بشيت عمى قػلو في اآلية الدابقة: "كمغفخة مغ هللا كرضػاف".  الحع أف ىحه اآلية 
: إذا كاف عخضيا بيحا السقجار فكيف بالصػؿ؟! عخضيا كعخض الدساء: قاؿ بعس السفدخيغ

اية التي ال يحيط بيا إال هللا إذا كاف العخض كعخض الدساء كاألرض كاف الصػؿ في الشي
ة تكػف في الخيخات ال في السعاصي كسا في : فالسدابق(. سابقػا2/625)الشكت لمسجاشعي 

 الكثيخ مغ أحػاؿ الشاس.
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" ما أصاَب ِمغ مريبٍة في األرِض وال في أنفِدكع إال في كتاٍب ِمغ قبِل  22سػرة الحجيج 57

 مى هللِا يديٌخ "أف َنبخأىا إفَّ ذلَظ ع
كالعػاصف  ،غبلءالك  ، كالػباء،: مثل القحط كجػائح الدركع كالثسارالسريبة في األرض 

زيق كالجػع كمػت القخيب. في : السخض كالفقخ كالزؿ كالبخاكيغ. السريبة في الشفذكالدال
: أؼ عمسو باألشياء قبل : مقجر في المػح السحفػظ. نبخأىا: نخمقيا. إف ذلظ عمى هللا يديخكتاب

أصابكع(. لع يكػف. لع يقل: )ما سيعمع ما كاف كما كجػدىا، ككتابتو ليا، أمخ يديخ عميو، ألنو 
 (.يقل: )إف ذلظ يديخ عمى هللا

 
 ال يحبُّ كلَّ " لكي ال تأَسػا عمى ما فاَتكع وال تفخحػا بسا آتاكع وهللاُ  23سػرة الحجيج 57

 مختاٍؿ فخػٍر "
نػا حدف : تأسفػا، تحد ( لكي ال تأسػا. تأسػاذلظ )ما جاء في اآلية الدابقة: نقػؿ لكع أؼ 

: قجاًرا مشو ال بج مشو. ال تفخحػاأؼ كثيًخا، كإال فإف أصل األسى كم: اليائذ القانط. ال تأسػا
كثيًخا فخح األشخ كالبصخ. فالفخح الدائج يؤدؼ إلى االختياؿ كالفخخ. ككحلظ الحدف الدائج يزيع 

كخرب  : مغ رزؽ كعاؼيةاألمػاؿ كال فائجة مشو. ما فاتكعاألكقات كيتمف األعراب كييجر 
: مغ الجنيا. السؤمغ إذا أصابتو سخَّاُء شكخ، كإذا أصابتو ضخَّاُء اكعكفخص أخخػ ضاعت. بسا آت

قاؿ: ال يحب، كلع يقل: يبغس، لػ قاؿ: يبغس، ربسا تدبب ذلظ في عقجة نفدية تجعل صبخ. 
 صاحبيا يشفخ مغ التػبة!

 كل مختاؿ: أؼ مختاؿ. فخػر: صيغة مبالغة، ىل يعشي أف هللا يحب مغ لع يكغ كثيخ الفخخ؟
لع يصخح السفدخكف ىحا، بل ىخبػا مشو، كشغمػنا بأمػر أخخػ! كاف عمييع شخح السدألة، كلػ 

 قالػا في جػابيا: ال نعمع. يبجك أنيع يكخىػف قػليع: ال نعمع!
 

هللَا ىػ الغشيُّ " الحيَغ َيبخمػَف وَيأمخوَف الشاَس بالبخِل وَمغ َيَتػؿَّ فإفَّ  24سػرة الحجيج 57
 الحسيُج "
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: . الخبخ مححكؼ تقجيخهغ يبخمػف: صفة لكل مختاؿ فخػر، أك ىػ مدتأنف: مبتجأالحي 
 الغشي: عغ الكافخيغ. الحسيج: الكثيخ الحسج لمسؤمشيغ الذاكخيغ.فإف هللا غشي عشيع. 

البخيل يحب أف يكػف الشاس معو بخبلء، لكي ال يفتزح أمخه. كالمز يحب أف يكػف الشاس 
ككحلظ الخاشي كالفاسج ككل صاحب  السريجة أمكشو التخمز مشيا.ع في لرػًصا حتى إذا كق

ىؤالء البخبلء : كمغ يتػؿَّ عخض عغ اإلنفاؽ في سبيل هللا. أك: يخرمة محمػمة. كمغ يتػؿَّ 
: أصميا يتػلى. مغ :كيأتسخ بأمخىع، أؼ اسع شخط جاـز يجـد  :كمغ يتػليع فيبخل مثميع. يتػؿَّ

   (.شي الحسيج" في محل جـد جػاب الذخط. لع يقل: )كمغ يتػلػافعميغ. كجسمة: "إف هللا ىػ الغ
 

" لقج أرسمشا ُرُسَمشا بالبيِّشاِت وأندلشا معيُع الكتاَب والسيداَف ليقػـَ الشاُس  25سػرة الحجيج 57
فَّ بالغيِب إبالِقْدِط وأندلشا الحجيَج ؼيو بأٌس شجيٌج ومشافُع لمشاِس ولَيعمَع هللُا َمغ يشرُخه وُرُسَمو 

 هللَا قػٌي عديٌد "
. السيداف: العجؿ. أندلشا: فييا قػالف : الكتب الدساكيةالبيشات: السعجدات. الكتاب 

: أندلشا مغ أعمى إلى لمسفدخيغ القجامى: األكؿ: خمقشا، أنذأنا، جعمشا. الثاني: عمى ضاىخ المفع
إلى األرض، كلع أسفل. كقج بيغ بعس عمساء الغخب السعاصخيغ أف الحجيج عشرخ غخيب كفج 

ع األخيخ مغ القخف العذخيغ )قزية اإلعجاز يتكػف فييا. كلع تعخؼ ىحه الحؿيقة إال في الخب
 (.186العمسي ص 

استخجامات  : أؼ لوج جشدو مغ السعادف. ؼيو بأس شجيج: أراد بالحجي"الحجيج": قاؿ الجسيػر
 : أؼ لو استخجامات مجنية.عدكخية. كمشافع لمشاس

: الدبلح الحؼ يباشخ بو القتاؿ. كالحجيج مرجر مغ مرادر قػة األمع، كبو "بأس شجيج": أؼ
 سسيت الدػرة.
ا مغ صشاعة إال كالحجيج آلة فييا )أبػ : في مرالحيع كمعايذيع كصشائعيع، فس"مشافع لمشاس"

: كأندلشا الحجيج ليقاتل بو السؤمشػف (. ليعمع هللا مغ يشرخه: ىشا مححكؼ تقجيخه10/114حياف 
، كالسشافع اآلالت. يشرخه : البأس الدبلحمساءءىع مغ أجل إعبلء كمسة هللا. قاؿ بعس العأعجا

 : يشرخه كال يبرخه. بالغيب
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: صشاعة عدكخية، كصشاعة مجنية. الحجيج مػرد اقترادؼ )نادر( تتشازعو صشاعتاف 

( إنسا يكػف عمى إف استخجامو في أؼ مغ السجاليغ )العدكخؼ أك السجنيكبسا أنو مػرد نادر ف
ت بالسقجار نفدو استخجامو في اآلخخ. االستخجاـ حداب  اآلخخ، أؼ استخجامو في أحجىسا يفػِّ

: كمشحشى إمكانات اإلنتاج لدمعتيغ كتتسة ىحا البحث في مبحث خرائز السػارد االقترادية،
 سجفع.إحجاىسا مجنية، عبخ عشيا االقتراديػف بالدبجة، كاألخخػ عدكخية عبخكا عشيا بال

: الحجيج لعمسية ؼيقػؿ أىل التفديخ العمسيىحا مغ الشاحية االقترادية، أما مغ الشاحية ا 
: الحىب كالفزة كالدئبق كالشحاس كالخصاص كالحجيج حج سبعة عشاصخ عخفيا القجامى كىيأ

كالقرجيخ، كىػ أكثخ الفمدات انتذاًرا في الصبيعة. كيستاز الحجيج بخػاص متعجدة كمتفاكتة في 
الجرجة في مقاكمة الحخارة كالرجأ كالبمى. كىػ أندب الفمدات لرشاعة األسمحة كلدائخ 
الرشاعات الثقيمة كالخؽيفة. كتجخل مخكبات الحجيج في عسمية تكػيغ الكمػركفيل الحؼ ىػ السادة 

شذأ عشيا تشفذ الشبات كتكػيغ البخكتػببلزما يفي عسميات التسثيل الزػئي التي  األساسية
كعغ شخيقيا يجخل الحجيج في جدع اإلنداف كالحيػاف. كيحتاج جدع اإلنداف إلى كسية الحية، 

مغ الحجيج يجب أف يتدكد بيا مغ مرادر مختمفة، إذا نقرت تعخض اإلنداف لعجة أمخاض، 
 (.808السشتخب ص أىسيا فقخ الجـ )

 
يَِّتيسا الشبػَة والكتاَب فسش" ولقج أرسمشا نػًحا وإبخاـيَع وجعمشا في  26سػرة الحجيج 57 يع ُذرِّ

 ُميتٍج وكثيٌخ مشيع فاسقػَف "
يع  سة كزيادة الحخكؼ عمى ثبلثة. نػح: غيخ مسشػع مغ : مسشػع مغ الرخؼ لمَعَمسية كالعجإبخـا

الدبػر، اإلنجيل، القخآف. فسشيع:  : التػراة،ثي الحخكؼ. الكتاب: الكتب الدساكيةبلالرخؼ ألنو ث
: قمة ميتجية كأكثخية فاسقة. كمغ مشيع كحلظ. ىحه ىي الحاؿ دائًسا : قمةشيع ميتجفسغ الحرية. فس

 ثع فبل يسكغ بشاء نطاـ سياسي عمى األكثخية، كالجيسقخاشية. السيتجكف قمة كالفاسقػف كثخة.
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يشا بعيدى بِغ مخيَع وآتيشاُه اإلنجيلَ  27سػرة الحجيج 57 يشا عمى آثاِرىع بُخُسِمشا وقفَّ  " ثع قفَّ
بانيًة ابتجعػىا ما كتبشاىا عمييع إال ابتغاَء  وجعمشا في قمػِب الحيَغ اتَّبعػه رأفًة ورحسًة وـر

 يع أجَخىع وكثيٌخ مشيع فاسقػَف "ِرضػاِف هللِا فسا َرَعْػىا حقَّ رعايتيا فآتيشا الحيَغ آمُشػا مش
  شا عمى آثارىع بخسمشا مشيع عيدى بغ مخيع(.لع يقل: )ثع قفي

 
" مع الػاك. لساذا خز عيدى مغ الخسل بالحكخ كلع يحكخ غيخه؟ ربسا أتبعشاىع. كخر "قفيشا: قفيشا

: يبجك أف قمػب صمى هللا عميو كسمع. رأفة كرحسة ألنو آتاه اإلنجيل الحؼ ؼيو بذارة بسحسج
بانية: معصػفة عمى "رأفةالشر  "، أك مفعػؿ بو لفعل مححكؼ يفدخهارػ أرؽ مغ قمػب الييػد. ـر
بانية. قػلو الفعل  :"إال ابتغاء رضػاف هللا" كقػلو :"ابتجعػىا" كقػلو :السحكػر، أؼ: ابتجعػا ـر

بانية في أصميا ال مانع مشيا كلكشيع ان"فسا رعػىا حق رعايتيا حخفػا بيا في " يفيج مًعا أف الـخ
بانية بالجباؿ : رفس الشداء كالدكاج كشيػات الجنيا كاالنقصاع عغ الشاس كالمحػؽ التصبيق. الـخ

 أك البخارؼ كاتخاذ الرػامع. 
بانية ابتجعػىا.  بانية، كىحه الـخ أرػ أف التقجيخ: كجعمشا في قمػب الحيغ اتبعػه رأفة كرحسة كـر

 قارف كتب التفديخ.
ابتجعػىا ما كتبشاىا عمييع إال ابتغاء رضػاف هللا: ضاىخ األمخ ؼيو تشاقس، كيف ابتجعػىا؟ 

ضػاف هللا؟ لعل السقرػد أنيع انحخفػا بيا كسا قمت آنًفا. ابتجعػىا: ككيف كتبشاىا عمييع ابتغاء ر 
. كلعل األكلى تخؾ ىحه الشقصة كعجـ ، كؼيو اضصخابكما قالو السفدخكف غيخ مقشع غيخكا فييا.

 الخػض فييا.
 

: كخر نياية اآلية الدابقة، أؼ جعل الفاصمة، بل الجسمة، كاحجة. فالسؤمشػف ككثيخ مشيع فاسقػف 
مسيغ يكفخكنيع دسدمسيغ عمى السدمسيغ اليـػ أف الكاألكثخكف فاسقػف. يأخح غيخ السقمة، 

كيطيخكف ضيًقا كتبخًما، كىحا مغ باب الذغب الدياسي، أك التزميل الجيشي، فشحغ السدمسيغ 
نؤمغ بسػسى كعيدى ودمحم، كىع ال يؤمشػف بسحسج فيع الحيغ يكفخكنشا. كلػ فخضشا أف ىشاؾ 

ى ديغ كاآلخخ عمى ديغ مدتقل آخخ، فكل مشيسا يكفخ اآلخخ. كال أعتقج أف اثشيغ أحجىسا عم
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فاخًخا جيغ كافًخا بآخخ، بل إنو سيكػف مأحجىسا سيكػف متزايًقا أك مشدعًجا مغ أف يكػف مؤمًشا ب
يشع عغ  يػف اليـػ بحق اإلسبلـ كالسدمسيغبجيشو كمباـًيا بكفخه بالجيغ اآلخخ. كما يخدده الغخب

ب كحساقة كجيل كخبث. كال يخاد مشو أبًجا الػصػؿ إلى الحق. كىحه السداعع تحامل كتعر
بالسدمسيغ، ألنشا كاثقػف مغ ديششا تساًما كغيخ كاثقيغ أبًجا  تيع كال تزخّ عبيع كبدس الكاذبة تزخّ 

 قيع. مغ مقػالت أىل الغخب. كال يعقل أف نكحب هللا كنرجّ 
 

ُشػا اتَّقػا هللَا وآِمُشػا بخسػِلِو ُيؤِتكع ِكْفميِغ ِمغ رحستِو " يا أيُّيا الحيَغ آمَ  28سػرة الحجيج 57
 رحيٌع "ويجعْل لكع نػًرا تسذػَف بِو وَيغفْخ لكع وهللُا غفػٌر 

حقة، كبجاللة : لعل السقرػد بيع أىل الكتاب، بجاللة اآلية الدابقة كالبليا أييا الحيغ آمشػا 
نريبيغ. لعل الدبب أنيع آمشػا أكاًل بعيدى، ثع آمشػا : قػلو في ىحه اآلية: "آِمشػا". كفميغ

بسحسج. نػًرا: في الجنيا كىػ القخآف، كنػًرا في اآلخخة عمى الرخاط. فالجيغ نػر كليذ ضبلًما كسا 
 يقػؿ بعس الجياؿ.

 
" لئبل َيعمَع أىُل الكتاِب أال َيقِجروَف عمى شيٍء ِمغ فزِل هللِا وأفَّ الفزَل  29سػرة الحجيج 57

 بيِج هللِا يؤتيِو َمغ يذاُء وهللُا ذو الفزِل العطيِع "
، كإال لػ كانت "أْف" ناصبة لكاف (أؼ أْف مخففة مغ الثقيمة )أفّ  : أنيع ال يقِجركف،أال يقِجركف 

. 21(، بححؼ الشػف. الجدء األخيخ مغ اآلية تكخار لمجدء األخيخ مغ اآلية الفعل: )أال يقِجركا
في السدمسيغ، كاآلية  21في الذكل، كإال فإف الدياؽ مختمف، فاآلية لكغ ىحا التكخار تكخار 

أنيا  عشجؼ الحؿيقةك  .(يعمعسقرػد: )لالزائجة، ك  "ىل الكتاب. قاؿ بعس السفدخيغ: "الفي أ  29
: لئبل يعمع أىل الكتاب أنيع ال يقجركف عمى شيء مغ فزل هللا. أؼ ىع كالتقجيخ ،غيخ زائجة

 : ديغ اإلسبلـ.  كالسدمسيغ سػاء بدػاء. فزل هللاقادركف عمى ذلظ إف آمشػا. كىع في ذلظ 
*** 

  الجدء الثامغ كالعذخكف 
 / سػرة السجاَدلة 58
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زوِجيا وتذتكي إلى هللِا وهللُا يدسُع " قج َسِسَع هللُا قػَؿ التي تجادلَظ في  1سػرة السجادلة 58
 وَركسا إفَّ هللَا سسيٌع بريٌخ "تحا

: ما لجاىمية كإف زكجي ضاىخ مشي. فقاؿ: قج ندخ هللا سشغ اتجادلظ: قالت لخسػؿ هللا 
يظ في كل شيء كشػؼ عشظ ىحا؟ فقاؿ: : يا رسػؿ هللا أكحي إلىحا شيء. فقالتأكحي إليَّ في 

: . فشدلت. ىحه ىي السجادلة. تذتكيلى هللا أشكػ ال إلى رسػلو: إىػ ما قمت لظ. فقالت
سيسا قػلو: "قج سسع"، "وهللا يدسع  التالية. ىحه اآلية كالالطيار، كسا سيتزح مغ اآلية 

" تذعخ السؤمغ بأف هللا قخيب كعالع كيدسع كيخػ كال يغيب عشو شيء. مغ ىحه اآلية تحاكركسا
 حيمة عمى الصبلؽ. ودقيق جًجا، فقج يبجك أنكالطيار أمخه  استسج اسع الدػرة.

*** 
 باآلية: ممحق

 الطيار كيف نعخضو في الكتابات اإلسبلمية؟
 السخأة التي حاكرت الخسػؿ

 قاؿ تعالى:
َوهللُا َيْدَسُع َتَحاُكَرُكَسا ِإفَّ هللَا َسِسيٌع  ﴿َقْج َسِسَع َّللاَُّ َقْػَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْكِجَيا َكَتْذَتِكي ِإَلى هللا

 .َبِريخٌ 
ِئي َكَلْجَنُيْع كَ  *  َياُتُيْع ِإالَّ البلَّ َياِتِيْع ِإْف ُأمَّ ِإنَُّيْع َلَيُقػُلػَف الَِّحيَغ ُيَطاِىُخكَف ِمْشُكْع ِمْغ ِنَداِئِيْع َما ُىغَّ ُأمَّ

 .َّللاََّ َلَعُفػّّ َغُفػرٌ ُمْشَكًخا ِمَغ اْلَقْػِؿ َكُزكًرا َكِإفَّ 
ا ذَ  *  ِلُكْع َكالَِّحيَغ ُيَطاِىُخكَف ِمْغ ِنَداِئِيْع ُثعَّ َيُعػُدكَف ِلَسا َقاُلػا َفَتْحِخيُخ َرَؾَبٍة ِمْغ َقْبِل َأْف َيَتَساسَّ

 .ُتػَعُطػَف ِبِو َوَّللاَُّ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيخٌ 
ـُ َشْيَخْيغِ  *  ـُ ِستِّيَغ ِمْدِكيًشا  َفَسْغ َلْع َيِجْج َفِرَيا ا َفَسْغ َلْع َيْدَتِصْع َفِإْشَعا ُمَتَتاِبَعْيِغ ِمْغ َقْبِل َأْف َيَتَساسَّ

ِ َكِلْمَكاِفِخيَغ َعَحاٌب َأِليٌع﴾  ِ َكَرُسػِلِو َكِتْمَظ ُحُجكُد َّللاَّ  .4-1السجادلة سػرة َذِلَظ ِلُتْؤِمُشػا ِباهللَّ
*** 

 السحاِكرة:
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مثقفة عمى درجة عالية، ألنيا مجاِدلة كمحاِكرة، كلسغ؟ لخسػؿ هللا صمى هللا يبجك أف ىحه السخأة 
عميو كسمع. سّسيت بيا الدػرة كافتتحت بيا. كمغ يقخأ أكؿ الدػرة يتسشى أف يصمع عمى الشز 

 الكامل لحػار ىحه السخأة مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع.
في اإلسبلـ، فالشبي صمى هللا عميو كسمع كاف ىحه السخأة ىي التي كضعت مذخكع قانػف الطيار 

يقػؿ ليا: شمقت، كىي تقػؿ: ما شمقُت، كال شمقشي! ىي أكؿ مغ فّخؽ بيغ الصبلؽ كالطيار، 
بثقة كإصخار، حتى اشتكت إلى هللا بعج أف اشتكت إلى الخسػؿ. لقج أمزى هللا ليا مذخكعيا، 

 ككافق عميو، أؼ ندؿ القخآف بتأييجىا.
آف بسػافقة عسخ فحدب، كلع يشدؿ بسػافقة الخجاؿ فحدب، بل ندؿ بسػافقة الشداء لع يشدؿ القخ 

 أيًزا.
ستػقفتو شػيبًل ككعطتو اف ،كالشاس معو ،مّخ بيا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو في خبلفتو

تق هللا اف ،أميخ السؤمشيغ :عسخ، ثع قيل لظ :ا، ثع قيل لظكقالت: يا عسخ قج كشت تجعى ُعَسْيخً 
كىػ كاقف  !كمغ أيقغ بالحداب خاؼ العحاب !فإنو مغ أيقغ بالسػت خاؼ الفػت ،عسخيا 

فقيل لو: يا أميخ السؤمشيغ أتقف ليحه العجػز ىحا الػقػؼ؟ فقاؿ: وهللا لػ  ،يدسع كبلميا
زلت إال لمربلة السكتػبة، أتجركف مغ ىحه العجػز؟ ىي  شي مغ أّكؿ الشيار إلى آخخه الحبدتْ 

سسع هللا قػليا مغ فػؽ سبع سسػات، أيدسع رّب العالسيغ قػليا كال يدسعو  ،مبةَخْػَلة بشت ثع
 ؟!عسخ

 
 ما نقل لشا مغ الشز:

امت أخػ ُعَبادة بغ الرامت، ككانت حدشة ثعمبةىي َخْػلة بشت  ، كانت تحت َأكس بغ الرَّ
فغزب  ،فأبْت نرخفت أرادىا اا فأعجبو أمخىا، فمس إلييا،فشطخ  ،فخآىا زكجيا ساججة ،الِجدع
  !عمييا

ككاف  !فقاؿ ليا: أنت عمّي كطيخ أمي ،فأصابو بعس َلَسِسو ،بو َلَسع ًءاقاؿ ُعْخكة: ككاف ٱمخ 
  !«عميو حخمتِ »في الجاىمية، فدألت الشبّي صمى هللا عميو كسمع فقاؿ ليا:  اشبلقً يعّج الطيار 



2124 

 

بغ احجتي ككحذتي كفخاؽ زكجي ك اقتي كك ثع قالت: أشكػ إلى هللا ف !افقالت: وهللا ما ذكخ شبلقً 
  !لو بصشي كقج نفزتُ  ،عسي

  !«عميو حخمِت »فقاؿ: 
 فسا زالت تخاجعو كيخاجعيا حتى ندلت اآلية. 

فقاؿ  ،كإف زكجي ضاىخ مشي ،كركػ الحدغ: أنيا قالت: يا رسػؿ هللاَٰ قج ندخ هللا سشغ الجاىمية
  !«ءما أكحي إلّي في ىحا شي»رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: 

 كُشِػؼ عشظ ىحا؟!  ،فقالت: يا رسػؿ هللا، أكحي إليظ في كل شيء
  !«ىػ ما قمت لظِ »فقاؿ: 

َقْج َسِسَع ٱهلُل َقْػَؿ ٱلَِّتي ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْكِجَيا )فقالت: إلى هللا أشكػ ال إلى رسػلو. فأندؿ هللا: 
 .اآلية (َكَتْذَتِكۤي ِإَلى ٱهللِ 
 كمسا قالت لو:
كإف ضسستيع إليَّ  !ضسستيع إليو ضاعػا لي مشو صبية، إفْ  و، كإفّ كطيخ أمّ جعمشي عميو 

 !جاعػا
*** 

ِئي َكَلْجَنُيْع َكِإنَُّيْع َلَيُقػُلػَف ُمْشَكًخا ِمَغ اْلَقْػِؿ  َياِتِيْع ِإْف ُأمََّياُتُيْع ِإالَّ البلَّ  :َكُزكًراَما ُىغَّ ُأمَّ
ا قالػه: أنت عمي كطيخ أّمي، فيحه كاُؼ التذبيو، قج يقاؿ بأنيع ال يقػلػف بأنيّغ أمياتيع. م

 كالتذبيو محجد في نقصة معيشة. فكيف يقػؿ: ما ىّغ أمياتيع؟ 
لعل الجػاب ىػ الخغبة في الكّف عغ ىحه العبارة التي ُتدرؼ باألـ كالدكجة مًعا! ال سيسا كأف 

خادفات أؾبح مشيا، ذكخىا الطيخ يعشي الجابة التي يخكب الشاس ضيخىا! كليحه العبارة القبيحة م
 السذايخ في كتاباتيع، كعدفت عغ ذكخىا.

*** 
 ثع يعػدكف لسا قالػا:

 ىل السقرػد: عّسا قالػا؟ أـ يعػدكف لسا قالػا إنيع لغ يعػدكا إليو؟
*** 
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 الطيار عشج الفقياء:
 ضاىخ األمخ أف الطيار ليذ شبلًقا كسا كانػا يخكنو في الجاىمية. كىػ مختمف عغ الصبلؽ،

مغ حيث الريغة، كقج يشتيي إلى الصبلؽ كقج ال يشتيي. كقج يقع نتيجة غزب، أك يخاد بو 
اإلضخار بالسخأة، بحيث تربح ال ىي مدكجة كال ىي مصمقة، كقج تفزل الصبلؽ لكي تتدكج مغ 
رجل آخخ إذا كاف كضعيا يدسح ليا بحلظ، كإال بقيْت عشج زكجيا كلػ لع يعاشخىا. فإذا أراد 

بْت عميو الكّفارة )كّفارة يسيغ(، لكي ال يتدخع في مثل ىحه الترخفات. في الصبلؽ قج الخجػع كج
 يحتاج الخجل إلى عقج ججيج كميخ ججيج في بعس الحاالت.

بة الدحيمي في الػجيد في الفقو، فخأيت أنو لع يبيغ القرج مغ الطيار،  اشمعت عمى ما كتبو ـك
التفخيق بدبب الطيار، كلعل الرػاب أف ككضع الطيار في مباحث الصبلؽ تحت عشػاف: 

يكػف قديًسا لو ببحث مدتقل. كمع ىحا عشجما تكمع عغ انتياء الطيار تكمع عغ السػت، كلع 
يتكمع عغ التفخيق! كتكمع عغ الطيار السؤقت الحؼ يشتيي بانتياء كقتو السحجد، كىشا يذعخ 

غ الطيار السباح الحؼ ال يدتػجب القارغ أف ىحا إما أنو ال يجخل في الطيار أصبًل، أك أنو م
الكفارة. كذكخ حجيًثا نبػًيا كاحًجا في الطيار قج يخػ قارئو أف ىحا الطيار ليذ مغ الطيار الحؼ 
حّخمو القخآف، فمحلظ رأت بعس السحاىب أف الكفارة ؼيو غيخ مصمػبة. ىحا ىػ الحجيث: قاؿ 

كأخبخ الشبي صمى هللا عميو سمسة بغ صخخ: تطاىخُت مغ امخأتي حتى يشدمخ شيخ رمزاف، 
 كسمع أنو أصابيا في الذيخ، فأمخه بالكفارة )حدشو التخمحؼ(.

كتابة الفقو عمى ىحه الرػرة كتابة متعبة لمقارغ. كقج يشصبق ىحا عمى الدحيمي كغيخه أيًزا. 
 أرجػ أف يقػـ الجيل القادـ مغ السؤلفيغ في اإلسبلميات بخّد الخكح إلى عالع التأليف.

 
يع إْف أمياُتيع إال " الحيغ ُيطاِىخوَف مشكع ِمغ ندائيع ما ىغَّ أمياتِ  2ة السجادلة سػر 58

  ٌر "ْجَنيع وإنيع ليقػلػَف ُمشكًخا ِمَغ القػؿ وزوًرا وإفَّ هللَا لعفػّّ غفػ البلئي َولَ 
: أنت عمي كطيخ أمي. كىػ مغ عادات الجاىمية. مغ الطيار، كىػ أف يقػؿ المخأتو :يطاىخكف 

: زكجاتيع َلْدَغ أمياتيع. زكجاتيع ىغ عاشخة زكجتو عميو. ما ىغ أمياتيعبحلظ تحخيع ميقرج 
: ما ناؼية تعسل عسل: )ليذ(. أمياتيع ،جشيعالبلئي تدك  : كأمياتيع ىغ البلئي كلجنيع. ما ىغَّ
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: حخؼ نفي بسعشى مشرػب بالكدخة بجاًل مغ الفتحة ألنو جسع مؤنث سالع. إفْ  ،خبخ ليذ
: يعشي أف الطيار حخاـ. كيبجك أف الطيار ليذ لمحرخ. أمياتيع: اسع ما. مشكًخاما(. إال: )

: لسغ تاب ا معاشخة الدكج لدكجتو. عفػ غفػرشبلًقا، بل ىػ احتفاظ بالدكجة مع عجـ معاشختي
 كأناب مغ الطيار. 

 
رَؾبٍة ِمغ  " والحيَغ ُيطاِىخوَف ِمغ نداِئيع ثع يعػدوَف لسا قاُلػا فتحخيخُ  3سػرة السجادلة 58

ا ذلكع ُتػَعطػفَ   بِو وهللُا بسا تعسمػَف خبيٌخ " قبِل أْف يتساسَّ
جيخ: يعػدكف : يعػدكف عسا قالػا. ىحا قػؿ السفدخيغ، لكغ قج يكػف التقيعػدكف لسا قالػا 

ا: كشاية عغ كفارة الطيار. مغ قبل أف يتساسّ  : ىحهلسا قالػا ليغ مغ قبل: تدكجتظ. تحخيخ رؾبة
ك زجخ مقتخف : تخػيف، أتػعطػف: مغ الػععتساّسا: يسّذ كل مشيسا اآلخخ. يالجساع. 

: ىل يعشي أنو ليذ لو القمب. تػعطػف بو يخ ؼيسا يخؽّ : ىػ تحكيخ بالخبتخػيف، كقاؿ الخميل
يعػدكا إلى الطيار. في مػضع  أمًخا ممدًما؟ لعل السقرػد أف هللا فخض الكفارة ليتعع الشاس فبل

 (.153بسا تعسمػف" )آؿ عسخاف  آخخ: "وهللا خبيخ
 

ا فَسغ لع  4سػرة السجادلة 58 ـُ شيخيِغ متتابعيِغ ِمغ قبِل أْف يتساسَّ " فَسغ لع يجْج فريا
ـُ ستيَغ مدكيًشا ذلَظ لتؤمشػا باهلِل ورسػلِو وتمَظ حجوُد هللاِ    ولمكافخيَغ عحاٌب أليٌع " يدتِصْع فإشعا

أما  : الخؾبة كفارة مالية،رؾبة. صياـ شيخيغ متتابعيغتق بو : رؾبة، أك ما يعفسغ لع يجج 
حتى ال يكػف ىشاؾ لبذ )انطخ اآلية الدابقة( " "مغ قبل أف يتساسا :الرياـ فكفارة بجنية. كخر

"، أؼ فسغ لع في الكفارة التالية. أكؿ مخة قاؿ: "فسغ لع يجج"، كثاني مخة قاؿ: "فسغ لع يدتصع
كيغ بعجد أياـ الذيخيغ. : كأف عجد السداتيغ مدكيًشااـ لسخض أك شيخػخة. سيدتصع الري

: ا. الكفارة ىشا مختبةبل أف يتساسّ : أؼ بيا. فإشعاـ ستيغ مدكيًشا: التقجيخ أيًزا: مغ قلمكافخيغ
يجج،  الخؾبة، الرياـ، اإلشعاـ. كمعشى التختيب أف ال يجػز االنتقاؿ مغ نػع إلى آخخ إال إذا لع

لعل التقجيخ: فعمشا ذلظ لتؤمشػا، كتتخمػا عسا كشتع تفعمػنو في ؤمشػا: ذلظ لتكإال إذا لع يدتصع. 
 جاىميتكع.
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 لع يقل: )كلمكافخيغ بيا(.(. لع يقل: )قبَل أف يتساسا
 

وَف هللَا ورسػَلو ُكِبُتػا كسا ُكِبَت الحيغ ِمغ قبِميع وقج  5سػرة السجادلة 58 " إفَّ الحيغ ُيحادُّ
 عحاٌب ُمييٌغ " يشاٍت ولمكافخيغَ أندلشا آياٍت ب

ة أف تكف يحادُّ   كػف أنت في حج كاآلخخ في حج : يذاقُّػف، يخالفػف، يعاُدكف. أصل السحادَّ
  ، لتؤمشػا بيا.ىمكػا. آيات بيشات: آيات القخآفحبػا، أُ يشػا، عُ ىحلػا، أُ : خُ بتػاآخخ. كُ 

"كلمكافخيغ عحاب  لمكافخيغ: بيا. في اآلية الدابقة: "كلمكافخيغ عحاب أليع"، كفي ىحه اآلية:
 (.: )الحيغ قبَميع". لع يقلمييغ

 
وهللُا عمى  " يػـَ يبعثيُع هللُا جسيًعا فيشبُئيع بسا عسمػا أحراُه هللُا وَنُدػهُ  6سػرة السجادلة 58

 كلِّ شيٍء شييٌج " 
ا العسل أـ ندػا : ندػ أحرى عسميع، أحرى ما عسمػا. ندػه: ىل السعشى: أحراه هللا 

كالحيغ ندػا هللا فأنداىع أنفديع" كال تكػنػا (. "67ى: "ندػا هللا فشدييع" )التػبة هللا؟ قاؿ تعال
 جسمة: أحراه هللا كندػه: جسمة اعتخاضية. (.(. لع يقل: )وهللا شييج عمى كل شيء19)الحذخ 

 
" ألع تَخ أفَّ هللَا َيعمُع ما في الدسػاِت وما في األرِض ما يكػُف ِمغ  7سػرة السجادلة 58

َنْجَػى ثبلثٍة إال ىػ رابُعيع وال خسدٍة إال ىػ سادُسيع وال أدنى ِمغ ذلَظ وال أكثَخ إال ىػ معيع 
 إفَّ هللَا بكلِّ شيٍء عميٌع "  أيشسا كاُنػا ثع يشبُِّئيع بسا عِسُمػا يػـَ الؿيامة

: حجيث سّخ بيغ شخريغ أك أكثخ. يسكغ نجػػ الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد.  
سيسا  ىشا لساذا لع يكتف القخآف بجسمة نجػػ ثبلثة، بل أضاؼ إلييا نجػػ خسدة، ال التداؤؿ
د ثبلثة كالعجد خسدة؟ كلساذا قاؿ: "؟ كلساذا العجؿ بعج ذلظ: "كال أدنى مغ ذلظ كال أكثخكأنو قا

(؟ يبجك لي أنو ذكخ مثاليغ عجدييغ ألمخ يتعمق بسعتقجات السذخكيغ "رابعيع" كلع يقل: )أكليع
سدة. أما ندكؿ القخآف، فخبسا كانػا يعتقجكف خرػصية معيشة بالشدبة لمعجد ثبلثة كالعجد خ كقت
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( لفيع مشو أنو أحج الثبلثة، كىحا غيخ الئق بو لساذا قاؿ: "رابعيع" فحلظ ألنو لػ قاؿ: )أكليع
 سبحانو كال مصمػب.

ع كيخػ كال يغيب يدس". فاآليتاف تفيجاف عمع هللا الحؼ راجع اآلية األكلى: "قج سسع هللا 
لع يقل:  لع يقل: )ككاف هللا بكل شيء عميًسا(. (.عشو شيء. لع يقل: )إف هللا عميع بكل شيء

 )إف هللا كاف بكل شيء عميًسا(.
 

" ألع تَخ إلى الحيَغ ُنُيػا عِغ الشَّْجَػى ثع َيعػدوَف لسا ُنُيػا عشُو ويتشاَجػَف  8سػرة السجادلة 58
ومعريِة الخسػِؿ وإذا جاؤوَؾ َحيَّْػَؾ بسا لع ُيَحيَِّظ بِو هللُا ويقػلػَف في أنفِديع باإلثِع والُعْجواِف 

ُبشا هللُا بسا َنقػُؿ حدُبيع جيشَُّع َيْرمَ   ػَنيا فبئَذ السريُخ "لػال يعحِّ
لت في الييػد كالسشافقيغ. لع يقل: )ثع يعػدكَف لسا ُنُيػا عشو( أك: )ثع يعػدكف إلييا(. ند  

عمى تكخر الفعل (، ألف صيغة السزارع تجؿ ُيْشَيػف عغ الشجػػ(. لع يقل: )ثع عادكالع يقل: )
ميكع، كالداـ يعشي السػت. : الداـ عا يقػلػف لمشبي: كانػ كاستحزار السذيج. بسا لع ُيَحيِّظ بو هللا

 : كعميكع، ال يديج عمييا.ككاف رسػؿ هللا يقػؿ ليع !ء عميو: دعا: تحية لو، كالحؿيقةالرػرة
: ـ كالمعشة. فمسا انرخفػا قاؿ ليا: بل عميكع الداعائذة رضي هللا عشيا يػًما فقالتفدسعتيع 

:  أما سسعَت ما قالػا؟ فقاؿ ليا: يارسػؿ هللاالُفحر كالتفحر. فقالتميبًل يا عائذة، إف هللا يكخه 
. : كعميكع، ؼيدتجيب هللا لي فييع، كال سسعِت ما قمِت ليع؟ إني قمت ليع أما يدتجيب ليع فيَّ

: بسا نتشاجى غ في أقػاليع كأفعاليع. بسا نقػؿيفيج ىحا ضبط الشفذ كعجـ االنجفاع كراء الكافخي
 بو. كىحا يعشي أنيع يشكخكف عحاب هللا. 

 ؟فيبّل يعحبشا هللا ،لػ كاف دمحم نبيِّا لعّحبشا هللا بسا نقػؿ كيقػلػف في أنفديع لػال يعحبشا هللا:
"يرمػنيا"،  :( كسا كرد في سائخ آيات القخآف؟ أضيف قبميا فعل)كبئذ السريخ :لساذا لع يقل

تختيب السريخ بعج : يرمػنيا ؼيريخكف إلييا فبئذ السريخ. فالفاء لمتختيب، لفرار السعشى
 الجخػؿ. 

 (.لع يقل: )ثع يعػدكف ليا(. لع يقل: )كبئذ السريخ
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إذا تشاجيتع فبل تتشاَجػا باإلثِع والُعجواِف ومعريِة " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا  9سػرة السجادلة 58
 هللَا الحي إليِو ُتْحَذُخوَف " الخسػِؿ وَتشاَجػا بالِبخِّ والتقػى واتقػا

إذا كاف البج مغ الشجػػ فمتكغ ىحه الشجػػ في الخيخ ال في الذخ، فيحا مغ باب  
الدابقة الشيي عغ الشجػػ، : كمغ ثع تحاسبػف كتجازكف. يفيع مغ اآلية تحذخكف  االستبجاؿ.

كيفيع مغ ىحه اآلية أف الشيي متعمق بالشجػػ باإلثع كالعجكاف، أما الشجػػ بالبخ كالتقػػ فبل بأس 
 لع يقل: )كاتقػا هللا الحؼ تحذخكف إليو(. بيا.

 
ا " إنسا الشَّْجػى ِمَغ الذيصاِف ِلَيْحُدَف الحيَغ آمُشػا وليَذ بزارِّىع شيئً  10سػرة السجادلة 58

 عمى هللِا فميتػكِل السؤمشػَف " إال بإذِف هللِا و 
ليدت نجػػ اإلثع إال مغ الذيصاف لُيجخَل الحدَف عمى السؤمشيغ، كليذ ىحا الذيصاف  

: ُيْحِدف. َحِدَنو كأْحَدَنو ػا عمى هللا كال يخافػا. َيْحُدف بزاٍر ليع إال بإرادة هللا. كعمييع أف يتػكم
ُيْحِدَف، لغة أخخػ. الحيغ آمشػا: مفعػؿ بو. كفي قخاءة: ِلُيْحِدَف، : لِ اءةحج. كفي قخ لغتاف بسعشى كا

 كعمى هللا فميتػكل السؤمشػف: بعج اتخاذ األسباب إذا كججت.  (.5/79ِلَيْحَدَف )معجع القخاءات 
 

ُحػا في السجالِذ فافَدُحػا  11سػرة السجادلة 58 يفدِح " يا أييا الحيَغ آمشػا إذا قيَل لكع َتفدَّ
جاٍت وهللُا بسا هللُا لكع وإذا قيل انُذدوا فانُذدوا يخفِع هللُا الحيغ آمشػا مشكع والحيغ أوتػا العمَع در 

 تعسمػَف خبيٌخ "
حػا. يفدح هللا لكع: اتخكػ تفدحػا  ي الجنيا : فا فدحة، مجااًل، لغيخكع. افَدحػا: بسعشى تفدَّ

فانذدكا: ليجمذ : ارتفعػا عغ أمكشتكع. ة(. انذدكا)السكاف، الخزؽ، الرجر( كاآلخخة )القبخ، الجش
ألف الحيغ أكتػا العمع قج يكػف األمخ ألحج بالؿياـ قاؿ ابغ عاشػر: " مكانكع. الحيغ أكتػا العمع

نيى الشبي صمى هللا عميو كسمع عغ أف يؿيع "". كقاؿ: مغ السجمذ ألجميع، أؼ ألجل إجبلسيع
 ىشا نيي لخجل يخيج أف يجمذ مكانو. ."الخجل مغ مجمدو ثع يجمذ ؼيو

(. عجؿ في الفعل األخيخ عغ الفعل : )تفدحػا، فافدحػا، يفدح( ك)انذدكا، فانذدكا، يخفعالحع
: يخفعكع هللا، كيخفع يخفعكع هللا(. كأف التقجيخ: )نذد إلى الفعل رفع. كىسا بسعشى كاحج. لع يقل
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كغ أف يكػف الحيغ أمخكا بالؿياـ كانػا مغ أىل الحيغ آمشػا مشكع كالحيغ أكتػا العمع درجات. كيس
فأؾيسػا ألجل رجحاف فزيمة البجرييغ عمييع، فإذا تسكشػا مغ السجمذ كاف ذلظ أجسع  ،العمع

 لمفيع كأنفى لمسمل كأدعى إلشالة الجمػس كالتمقي. فالسقرػد ىػ تختيب السؤمشيغ كالعمساء
خبيخ بسا وهللا : "13خخة. في اآلية في الجنيا كاآل :بحدب فزائميع في السجالذ. درجات

 ". تعسمػف 
 

مػا بيَغ يَجي نجػاكع  12سػرة السجادلة 58 " يا أييا الحيغ آمشػا إذا ناجيتع الخسػَؿ فقجِّ
 صجقًة ذلظ خيٌخ لكع وأشيُخ فإف لع تججوا فإفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "

األقل. لع يصمب هللا دفع الرجقة إما أف يمغي مشاجاة الخسػؿ أك أف يخفف مشيا عمى  
تعالى دفع ماؿ إلى الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، بل شمب دفع الساؿ إلى الفقخاء. كبعبارة أخخػ 
فإف الساؿ السجفػع ليذ ثسًشا لمسشاجاة كال أجًخا، بل ىػ صجقة. كلع يصمب مشيع أف يجفعػا 

إلى الفقخاء مباشخة. كىحا  الرجقة إلى الخسػؿ ليجفعيا بعج ذلظ إلى الفقخاء، بل شمب مشيع دفعيا
درس لمعمساء السعاصخيغ الحيغ يأخحكف أجًخا أك صجقة. كسا أف ىحا درس مغ دركس االقتراد، 
ففي كتب االقتراد يحكخ السؤلفػف أف الجخػؿ إلى الشادؼ لسذاىجة مباراة رياضية، إذا كاف 

ؿ أك ثسغ، بحيث يستمئ مجاًنا فإف الشادؼ لغ يتدع لمسذاىجيغ جسيًعا. ليحا قج يحجد رسع دخػ 
سا الشادؼ دكف زيادة كال نقراف. كبيحا فإف الثسغ يخفف مغ الصمب عمى الدمعة أك الخجمة، ككم

 رفع الثسغ  نقز عجد الصالبيغ.
جاء في كتب التفديخ أف السشافقيغ كانػا يشاجػف الشبي بسا ال حاجة ليع بو، فأمخىع  

دمسيغ أكثخكا السدائل عمى الخسػؿ حتى شقُّػا بالرجقة ليقصعيع عغ الشجػػ. كسا أف بعس الس
: لع كثيخ مغ الشاس عغ السدألة. كقيل عميو، فأراد هللا أف يخفف عغ نبيو. فمسا أمخ بحلظ كفَّ 

ُيشاِجِو إال عمي رضي هللا عشو، بعج أف ترجؽ بجيشار باعو بعذخة دراىع في عذخ كمسات، كل 
 كمسة بجرىع.

 
  ممحق باآلية:
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 ؼ نجػاكع صجقةفقّجمػا بيغ يج

 الػضيفة االقترادية لمثسغ.

 لكع خيخٌ  ذلظَ  َصَجقًة، َنجػاُكع يَجؼ بيغ فقّجمػا الخسػؿَ  ناجيُتعُ  إذا آمُشػا الحيغَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 لع فإذْ  َصَجقاٍت؟ َنجػاُكع يَجؼ بيغَ  تقّجُمػا أف ءأشفقُتع رحيٌع. غفػرٌ  هللاَ  فإفّ  تججكا لع فإف كأشيُخ،
  .13-12 السجادلة (... الدكاةَ  كآُتػا الربلَة، فأؾيُسػا عميُكع، هللاُ  كتابَ  تفعمػا،

  
 الشجػػ:

 استساع عغ بعيًجا بو، كاالنفخاد آخخ، شخز مع )الُسدارَّة( سًخا الكبلـ السشاجاة: أك التشاجي، أك
 (.29/264 الخازؼ  )تفديخ الغيخ

  
 ناجيتع: إذا
 السشاجاة. أردتع إذا أؼ
  

 ػاكع:نج يجؼ بيغ
 بقميل. نجػاكع قبل أؼ

  
 مدتحبة؟ أـ كاجبة

 قػالف: اآلية في
 .كاجبة كانت الرجقة ىحه بأف قػؿ  -
 عاشػر كابغ ،29/271 الخازؼ  تفديخ انطخ )مدتحبة(، مشجكبة كانت بأنيا آخخ كقػؿ  -

28/44. 
  

 اقترادية(: )آية الشدكؿ أسباب
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 بالسدألة، أحفػه حتى كسمع، عميو هللا صمى هللا، رسػؿ سألػا الشاس أف السفّدخكف  ركػ 
 أف هللا فأراد عميو. شقّ  حتى أكقاتو، كشغمػا ،الجمػس عشجه كأشالػا ،السدائل عميو أكثخكا أؼ

 الذيء في كجج إذا اإلنداف ألف ذلظ الشجػػ. قبل صجقة، بإخخاج فأمخىع نبيو، عغ يخّفف
 الشاس، مغ كثيخ شحّ  اآلية ىحه ندلت فمسا عميو. ىاف سيػلة ؼيو كجج كإذا استعطسو، مذقة
 ،29/271 الخازؼ  )تفديخ  أصبلً  ليع شاقة فبل الفقخاء كأما األغشياء، ؼبخل السدألة. عغ فكّفػا

 (.17/301 كالقخشبي
  

     الشجػػ: دكافع
 هللا صمى ككاف ،مشدلتيع لتطيخ إال لذيء ال يشاجػنو، كانػا قػًما أف 10/128 حياف أبػ ذكخ
 السذايخ، حتى الشاس، مغ كثيًخا ىحا عرخنا في نذاىج نداؿ كال أحًجا. يخدّ  ال ا،سسحً  كسمع عميو

 ذلظ بيع أدػ كربسا جاىيع! مغ جاًىا ليدتسّجكا الجاه، كذكؼ  العطساء مجالذ عمى يحخصػف 
 مبالغ مقابل في الدمصاف، عشج ليع يقزػنيا أنيع يدعسػف  حػائج، ليع الحيغ الشاس استغبلؿ إلى

 مالية!
  

 مشدػخة:
 لع اآلية ىحه قاؿ: أنو عشو، هللا رضي ،عمي عغ ركؼ  فقج الدكاة. ندختيا الرجقة ىحه أف ذكخ
 دراىع، بعذخة صخفتو ديشار، عشجؼ كاف فقج .بعجؼ أحج بيا يعسل كلغ ،قبمي أحج بيا يعسل
 بخؼ الص )تفديخ نػُِدخْت  ثع بجرىع، ترجقتُ  كسمع، عميو هللا صمى الشبي، إلى جئتُ  إذا فكشتُ 
 نطخ. الشدخ في يكػف  كقج (.28/19

  
 ثسغ: ال صجقة
 إلى صجقة يحىب بل كسمع، عميو هللا صمى الشبي، إلى يحىب ال السجفػع الساؿ أف ىشا يبلحع
 فقج قبمو، مغ األنبياء كسائخ نبيشا لداف عمى الكخيع، القخآف في تخّدد ما كىحا كالسداكيغ. الفقخاء
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 مغ كقخيب ،47 كسبأ ،29 كىػد ،72 يػنذ سػرة (هللا عمى إال أجخؼ  إف) مشيع: كل يقػؿ كاف
 .180ك 164ك 145ك 127ك 109 كالذعخاء ،51 ىػد في: ذلظ

  
 كالتبميغ: الجعػة عمى األجخ

 أيًزا يجػز ال كربسا الجعػة. عمى أجًخا يأخح أف لو يجػز ال هللا إلى الجاعية فإف ىحا عمى بشاءً 
 حزػر أجل مغ الخيخية، كالجسعيات الفقخاء إلى ليحىب ماالً  يجفعػا بأف الشاس يصالب أف

 فإف مثبًل، رياالً  50 مبمغ فخض إذا كألنو ُندخت، قج اآلية ىحه بأف القػؿ عمى سيسا ال مجالدو،
 الحزػر. يدتصيعػف  ال كالفقخاء يحزخكف، األغشياء
  
 السساشمة: غخامات

 ال الفقخاء لرالح مالية، غخامة السساشل السجيغ عمى يفخض لسغ حجة اآلية ىحه ترمح ربسا
 مدائل في الكبلـ تحخيخ )انطخ التأخيخ فػائج قبيل مغ الغخامة ىحه تكػف  ال كي الجائغ، لرالح
 اآلية. ندخ بعجـ القػؿ عمى يعتسج الخأؼ كىحا (.176 ص لمحصاب، االلتداـ
 االقتراد: عمع في الثسغ كضيفة
 أك مدخح، ىشاؾ كاف فإذا االقتراد. عمع في جخ،األ أك الثسغ يدسى بسا قخيبة صمة اآلية ليحه

 فخض إلى المجػء أمكغ استيعابو، مغ أكثخ لمحزػر الستػقع العجد ككاف محفل، أك ممعب،
 معيغ، مدتػػ  عشج مشاسًبا تحجيًجا السبمغ ىحا كبتحجيج الحزػر. عجد مغ لمحجّ  الساؿ مغ مبمغ
 نقراف. كال زيادة بجكف  كمو، السكاف ىحا ملء يسكغ
***  

  ـ6/4/2013 الدبت
 

مػا بيغ يَجي َنجػاكع صجقاٍت فإذ لع تفعمػا وتاَب هللُا  13سػرة السجادلة 58 " أأشفقتع أف تقجِّ
 َلُو وهللُا خبيٌخ بسا تعسمػَف "عميكع فأؾيسػا الربلَة وآُتػا الدكاَة وأشيعػا هللَا ورسػ 
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يبجك أف ىحه اآلية  لع يقل: فإف لع تفعمػا. : قبل نجػاكع.أشفق: خاؼ. بيغ يجؼ نجػاكع 
 وهللا بسا تعسمػف خبيخ".: "11. في اآلية 12الشجػػ في اآلية ندخت صجقة 

 
" ألع تَخ إلى الحيغ تػلَّػا قػًما غزب هللُا عمييع ما ىع مشكع وال مشيع  14سػرة السجادلة 58
 فػَف عمى الكحِب وىع َيعمسػَف "وَيحمِ 

دػا : كليالييػد كصادقػىع. ما ىع مشكع: ليدػا مغ السدمسيغ. كال مشيعلػا السشافقػف تػ  
 لعل التقجيخ: عمى نية الكحب.: يحمفػف كاذبيغ أنيع مدمسػف. مغ الييػد. يحمفػف عمى الكحب

 (. . لع يقل: )ما ىع مشكع كال ىع مشيعأنيع كاذبػف يعمسػف : 
 

 إنَّيع ساَء ما كانػا يعسمػَف " شجيًجا" أعجَّ هللُا ليع عحاًبا  15سػرة السجادلة 58
 (.لع يقل: )ساء ما كانػا يعمسػف  

 قارْف مع اآلية الدابقة: )يعسمػف( )يعمسػف(.
 

وا عغ سبيِل هللِا فميع عحاٌب ُمييٌغ "   16سػرة السجادلة 58  " اتخحوا أيساَنيع ُجشًَّة فَرجُّ
 فميع: إذْف عحاب مييغ. غيخىع.بحلظ : كارجّ فلجيع، كقاية، تؿية، ستاًرا. : بزع اجشة 

 
صحاُب الشاِر " لغ ُتغشَي عشيع أمػاُليع وال أوالُدىع ِمَغ هللِا شيًئا أولئَظ أ 17سػرة السجادلة 58

 ىع فييا خالجوَف " 
 ىؤالء السشافقػف مغ أصحاب األمػاؿ، لكغ أمػاليع لغ تشفعيع، كال أكالدىع. 

 
جسيًعا ؼَيحِمُفػَف لو كسا َيحِمُفػَف لكع وَيْحَدُبػَف أنيع  " يػـَ يبعُثيع هللاُ  18سػرة السجادلة 58
 مى شيء أال إنيع ىُع الكاذبػَف "ع
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يطشػف أف هللا يخفى عميو أنيع مشافقػف، كأف الحمف يسكغ أف يشفعيع في اآلخخة كسا  
ة. كاآلخخ نفعيع في الجنيا. يبجك أنيع تعػدكا الكحب كالحمف مًعا، كفقجكا التسييد بيغ الجنيا 

 : أداة استفتاح كتشبيو.أال مغ الذصارة كالسيارة.: يحدبػف أنيع عمى شيء
 

" استحػَذ عمييُع الذيصاُف فأنداىع ذكَخ هللِا أولئَظ حدُب الذيصاف أال  19سػرة السجادلة 58
 حدَب الذيصاِف ىُع الخاسخوَف "  إفَّ 

االقترادية كاإلدارية : سيصخ، استػلى. كىحا المفع صار اليػـ مغ السرصمحات  استحػذ 
ى عمى (، بل بشعشى سيصخة شخكة عمى أخخػ. لع يقل: )ىػ الخاسخفي مجاؿ الذخكات، بس

 (.السعشى، كىػ الجسع. لع يقل: )ىػ الخاسخ
 (، كحدب الذيصاف. ال تػجج أحداب.22حدباف في اإلسبلـ: حدب هللا )اآلية 

 
وَف هللَا  20سػرة السجادلة 58  َغ "ورسػَلو أولئظ في األذلِّي" إفَّ الحيغ يحادُّ

(. قارف اآليات يحادُّكف: يخالفػف. لع يقل: )أكلئظ ىع األذلػف( أك )أال إنيع ىع األذلػف  
 الثبلثة الدابقة.

 
 وُرسمي إفَّ هللَا قػٌي عديٌد " " كتَب هللُا ألغمبغَّ أنا 21سػرة السجادلة 58

: نخجػ أف يطيخنا هللا قاؿ السؤمشػف مكة كالصائف كخيبخ  : قزى، حكع. لسا فتح هللاكتب 
. فقاؿ رأس : أتطشػف أف الخـك كفارس الشفاؽ عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ عمى فارس كالخـك

كبعس القخػ التي تغمبتع عمييا؟ وهللا إنيع ألكثخ عجًدا كأشج بصًذا مغ أف تطشػا فييع ذلظ، 
 فشدلت اآلية. 

 
وَف َمغ حادَّ هللَا ورسػَلو  " ال تجُج قػًما يؤمشػفَ  22سػرة السجادلة 58 باهلِل واليػـِ اآلخِخ ُيػادُّ

ولػ كانػا آباَءىع أو أبشاَءىع أو إخػاَنيع أو عذيخَتيع أولئَظ كتَب في قمػِبيع اإليساَف وأيََّجىع 
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بُخوٍح مشو وُيجخُميع جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ فييا رضَي هللُا عشيع وَرُضػا عشُو 
 إفَّ حدَب هللِا ىع الغالبػَف " حدُب هللِا أال أولئَظ 
( عكذ  : ىحا خارج مخخج الشيي، أكال تجج قػًما  خارج مخخج الػصف كالسجح. كادد )كادَّ

(. السؤمشػف ال يػادُّكف مغ يحادُّكف هللَا كرسػَلو. كتجؿ اآلية عمى أف رابصة اإليساف حادد )حادَّ 
شى عمى (، بل بض. لع يقل: )ىػ الغالبج التعار أقػػ مغ رابصة الشدب، كتخجح عمييا عش

أال إف حدب  أكلئظ حدب الذيصاف: "19السعشى كىػ الجسع. لع يقل: )ىع الخابحػف(. في اآلية 
كسػؼ يجخميع جشات(. لع يقل: الذيصاف ىع الخاسخكف". لع يقل: )كسيجخميع جشات( أك )

 (.)تجخؼ تحتيا األنيار
*** 

  
 / سػرة الحذخ  59
 في األرِض وىػ العديُد الحكيُع "" سبََّح هلِل ما في الدسػاِت وما  1سػرة الحذخ 59

 العديد: القػؼ. : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.الدسػات: بالجسع. األرض 
 

" ىػ الحي أخخَج الحيغ كفخوا ِمغ أىِل الكتاِب ِمغ دياِرىع ألوِؿ الحذِخ ما  2سػرة الحذخ 59
خجػا وضشُّػا أنَّيع مانعُتيع حرػُنيع ِمَغ هللِا فأتاىُع هللُا ِمغ حيُث لع َيحتدبػا وقحَؼ ضششتع أف َيخ

 يَغ فاعتبخوا يا أولي األبراِر" في قمػِبيُع الخعَب ُيْخخبػَف بيػَتيع بأيجييع وأيجي السؤمش
: ىحا ىػ: أؼ هللا. أىل الكتاب: ييػد بشي الشزيخ. ألكؿ الحذخ: أكؿ مخة حذخكا فييا، كقيل

يع مغ هللا(. مغ حيث كضشػا أف حرػنيع مانعتكؿ، كالثاني يػـ الؿيامة. لع يقل: )ىػ الحذخ األ
: مغ الجاخل، يقمعػف العُسج، كيشقزػف يتػقعػا. يخخبػف بيػتيع بأيجييع : مغ حيث لعلع يحتدبػا

ذ كاف : مغ الخارج، إيدكشيا السؤمشػف. كأيجؼ السؤمشيغالدقػؼ، كيشقبػف الججراف، لئبل 
السؤمشػف يخخبػف ضػاىخىا ليرمػا بحلظ إلييع. كركؼ أنيع صػلحػا عمى حسل ما أقمتو إبميع، 

 : ُيَخخِّبػف.يع ليحسمػه عمى اإلبل. كفي قخاءةفجعمػا يشقزػف ما أعجبيع مغ بيػت
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حاُب ع" ولػال أْف كتَب هللُا عمييُع الَجبلَء لعحَّبيع في الجنيا وليع في اآلخخِة  3سػرة الحذخ 59
 الشاِر "

بالقتل. لع يقل: )كلػال أف هللا كتب : خكج مغ ديارىع. لعحبيع في الجنيا: الخالجبلء 
 عمييع(.

 
 "ذلظ بأنيع شاقُّػا هللَا ورسػَلو ومغ يذاؽِّ هللَا فإفَّ هللَا شجيُج العقاِب " 4سػرة الحذخ  59

كا، خالفػا. كفي مػضع آخخ  (. أدغست في 13)األنفاؿ : "كمغ يذاقق هللا" شاقُّػا: حادُّ
(. لع يقل: )كمغ يذاؽِّ هللا 353/ 1إدغاميا في األنفاؿ تخؽيفػًا )ِمبلؾ التأكيل  ظّ الحذخ، كف

 شجيج العقاب: لو. (.كرسػلو
 

ذِف هللِا ولُيخدَي " ما قصعتع ِمغ ِلْيَشٍة أو تخكتسػىا قائسًة عمى أصػِليا ؼبإ 5سػرة الحذخ 59
 الفاسقيَغ " 

يت كحلظ سّ (، أك أؼ شجخة، سمة كخيسة، أك نخمة مغ نػع معيغ )عجػةأك نخ : نخمة،ليشة 
: اء التي يدسى بيا اإلناث. أصػليا: ِلياف. كاليـػ اتخح اسًسا مغ األسسلميشيا بالحياة، كالجسع

تو التي يختفع بارتفاعيا. كاألصل: األساس. يقاؿ األصػؿ جسع أصل، كأصل الذيء قاعج
( في عمع السحاسبة، أصل لو كال فرل. كمشو: األصػؿ )السػجػدات. كفبلف ال : أصللؤلب

: األمػاؿ التي يشتفع بيا مع بقاء الفقو كاالقتراد كالسحاسبة مًعا كاألصػؿ الثابتة كىي عشج رجاؿ
لع يقل: )ما قصعتع مغ  : الكافخيغ.دكات. ُيخدؼ: يييغ. الفاسقيغعيشيا، كاألبشية كاآلالت كاأل

 .أك لع تقصعػا(ليشة 
 

" وما أفاء هللُا عمى رسػِلِو مشيع فسا َأْوَجْفُتع عميِو ِمغ خيٍل وال ركاٍب  6سػرة الحذخ 59
 ِه وهللُا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "ولكغَّ هللَا ُيدمِّط رُسَمو عمى َمغ يذاُء ِمغ عبادِ 
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تاؿ، بخبلؼ الغشيسة. أكجفتع : كىػ ما يؤخح مغ العجك بجكف قأفاء: أعاد، مغ الفيء 
: ما ُيخكب مغ اإلبل. لع زاع في الديخ، كىػ اإلسخاع. ركاب: اإليو: سيختع إليو. اإليجاؼعمي

 (.يقل: )وهللا قجيخ عمى كل شيء
 

" ما أفاَء هللُا عمى رسػلِو ِمغ أىِل الُقخى هللِف ولمخسػِؿ ولحي الُقْخَبى  7سػرة الحذخ 59
بيَغ األغشياِء مشكع وما آتاكع الخسػُؿ واليتامى والسداكيِغ وابِغ الدبيل كي ال يكػَف ُدولًة 

 فخحوُه وما نياكع عشُو فانتيػا واتقػا هللَا إفَّ هللَا شجيُج العقاِب "
 

كاليتامى  : قخيطة، بشي الشزيخ، فجؾ، خيبخ.  كلمخسػؿ كلحؼ القخبىأىل القخػ  
:  كلمخسػؿىحه مرارؼ الفيء. ابغ الدبيل: السشقصع في الدفخ.  :كالسداكيغ كابغ الدبيل
(. ما آتاكع الخسػؿ: قيل: خاصة بأمػاؿ العامة. لع يقل: )أبشاء الدبيليرخؼ في السرالح 

: عامة في كل ما أمخ بو كنيى عشو، ألنو ال يأمخ إال بربلح كال يشيى إال عغ الفيء، كقيل
ِط مشيا إال فداد. إف رسػؿ هللا قدع أمػاؿ بشي الشزيخ بيغ السياجخيغ الحيغ كانػا فقخاء، كلع ُيع

 ثبلثة مغ األنرار الحيغ كانػا أغشياء. فاعتخض بعس األنرار، فشدلت اآلية.
 

: ىحا دليل قخآني عمى كجػب األخح بالدشَّة سػؿ فخحكه كما نياكع عشو فانتيػاما آتاكع الخ  
  لعل التقجيخ: ما لع تفعمػا ذلظ فإف هللا شجيج العقاب لكع.إضافة إلى القخآف. 

 
: ىحا مبجأ اقترادؼ كاجتساعي ميع في باب تػزيع الثخكة دكلة بيغ األغشياء مشكعػف كي ال يك

كالجخل. كىػ أىع ما يسيد االقتراد اإلسبلمي عغ االقتراد الخأسسالي، حيث يكػف التػزيع 
. كيفيع مغ ىحا أيًزا أف اإلسبلـ حقياء، أؼ بحدب القػة ال بحدب اللرالح األثخياء كاألقػ 

ي بيغ األغشياء كالفقخاء، كبيغ األقػياء كالزعفاء، بخبلؼ الخأسسالية الت يعسل عمى التقخيب
 : َدكلة.تػسع الفجػة بيشيسا. كفي قخاءة
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" لمفقخاِء السياجخيَغ الحيَغ ُأخخجػا ِمغ دياِرىع وأمػاِليع يبتغػَف فزبًل ِمَغ  8سػرة الحذخ 59
 الرادقػَف "ىُع هللِا وِرضػاًنا ويشُرخوَف هللَا ورسػَلُو أولئَظ 

: ما أفاء هللا عمى رسػلو خ مع االستفادة مغ اآلية الدابقةىحه اآلية في السياجخيغ. التقجي 
( ىع: ضسيخ فرل )ضسيخ مشفرلفزبًل: ثػاًبا، عػًضا. ىل القخػ فممفقخاء السياجخيغ. مغ أ 

 إلفادة الحرخ.
  

ُيحبُّػف َمغ ىاجَخ إلييع وال  " والحيَغ تبػءوا الجاَر واإليساَف ِمغ َقبِميع 9سػرة الحذخ 59
يججوَف في صجوِرىع حاجًة مسا أوُتػا ويؤثخوَف عمى أنفِديع ولػ كاف بيع خراصٌة وَمغ ُيػَؽ 

 نفِدِو فأولئَظ ىُع السفمحػَف " ُشحَّ 
(، أك أؼ تقجيخ ألنرار. تبػءكا الجاَر كاإليساَف: أؼ: )كاختاركا اإليسافىحه اآلية في ا 

الذاعخ: كزججغ الحػاجب كالعيػنا، أؼ: ككحمغ العيػنا باب قػؿ آخخ مشاسب. فيحا مغ 
: مسا أكتي السياجخكف غ غيخة أك غيع أك حدج. مسا أكتػا: شيًئا م(. حاجة2/250)أضػاء 

( عل أنفديع.  الفقخاء، أؼ مسا أعصػا. يؤثخكف عمى أنفديع : يؤثخكف غيخىع ) السياجخيغ
لبخل مشع الساؿ عغ أخح الساؿ بغيخ حق، كا: الذح خراصة : فقخ. الذح: البخل. كقيل

لع يقل: )كمغ يػؽ شح نفدو فيػ : الذح بسا في يج غيخه، كالبخل بسا في يجيو. السدتحق. كقيل
 السفمح(. لع يقل: )فيع السفمحػف(.

 
ىحه اآلية تحتسل أف يكػف معشاىا مجًحا لؤلنرار، ألجل حدغ معاممتيع لمسياجخيغ، إذ  

كأشخكػىع في أمػاليع، كآثخكىع عمى أنفديع في ماؿ الفيء. كتحتسل أيًزا  أندلػىع في مشازليع،
 أف يكػف معشاىا أف ماؿ الفيء ىػ أيًزا لؤلنرار بعج السياجخيغ. 

 
" والحيَغ جاؤوا ِمغ بعِجىع يقػلػَف ربَّشا اغِفْخ لشا وإلخػانشا الحيَغ سبقػنا  10سػرة الحذخ 59

 ػا ربَّشا إنََّظ رؤوٌؼ رحيٌع "بًل لمحيَغ آمشُ باإليساِف وال تجعْل في قمػِبشا غِ 
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: ىع التابعػف بعج السياجخيغ، األجياؿ القادمة. جاؤكا مغ بعجىعىحه اآلية في  
لع يقل: )غبًل عمى الحيغ  .: حقًجا، حدًجاليع بإحداف إلى يـػ الجيغ. غبلً  كاألنرار، التابعػف 

  آمشػا(. لعل السعشى: )بغًزا لمحيغ آمشػا(.
: األكؿ أنيا مجح لمتابعيغ مغ السؤمشيغ الحيغ يترفػف بيحه اآلية أيًزا تحتسل معشييغكىحه 

الرفات، فكسا أف لؤلنرار صفات بيشيا فكحلظ لمتابعيغ صفات بيشيا أيًزا. كالسعشى اآلخخ أف 
. كىحا معشاه أف السرالح ماؿ الفيء لمتابعيغ كحلظ، كال يقترخ عمى السياجخيغ كاألنرار

األجياؿ القادمة، كال يقترخ فييا عمى حق الجيل الحاضخ. فميذ  ػؽ عى فييا حقخا تالعامة 
 : أنا كمغ بعجؼ الصػفاف!في اإلسبلـ كسا في الشطع الساديةاألمخ 

 
" ألع تَخ إلى الحيَغ نافقػا يقػلػَف إلخػاِنيع الحيَغ كفخوا ِمغ أىِل الكتاِب  11سػرة الحذخ 59

لئغ ُأخخجتع لَشخُخَجغَّ معكع وال نصيُع ؼيكع أحًجا أبًجا وإْف قػتمتع لششرخنَّكع وهللُا يذيُج إنَّيع 
 لكاذبػَف " 

. ىحه اآلية كاآليات الثبلثة نكعفي قتالكع، في خحال: إلخػانيع: في الكفخ. ال نصيع ؼيكع 
 التالية ىي في كصف السشافقيغ.

 
" لئغ ُأخخجػا ال َيخخجػَف معيع ولئغ قػتمػا ال َيشرخوَنيع ولئغ َنرخوىع  12سػرة الحذخ 59
 غَّ األدباَر ثع ال ُيشَرخوَف "َلُيَػلُّ 

السشافقػف. كلئغ قػتل ىحه اآلية في بياف كحب السشافقيغ. لئغ أخخج الييػد ال يخخج معيع  
كف. ثع ال يشرخكف الييػد ال يقاتل معيع السشافقػف. كلئغ جاؤكا لشر : أؼ ال ختيع فدػؼ يفخُّ

لع يقل: )ال يخخجػا معيع(. لع يقل: )ال يشرخكىع(. قاؿ أبػ حياف معتخًضا عمى يشرخ الييػد. 
ع عمى الذخط كاف الجػاب ىحا جاء عمى القاعجة الستفق عمييا مغ أنو إذا تقجـ القدابغ عصية: "

إْف: شخشية ". مؤذنة بقدع مححكؼ قبمو (لئغ)كالبلـ في )...(.  طحؼ جػاب الذخ كحُ  ،لمقدع
تجـد فعميغ. ال يخخجػف: جػاب القدع، كليذ جػاب الذخط. لػ كاف جػاب الذخط لقاؿ: )ال 

 يخخجػا(.
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 ممحق باآلية:

 شرخكنيع خخجػف معيع كلئغ قػتمػا ال يَ خخجػا ال يَ لئغ أُ 
 12سػرة الحذخ 

 لع يقل: ال َيخخجػا معيع.
لئغ: البلـ الـ القدع. التقجيخ: ُأقدع إْف أخخجػا. إْف: شخشية تجـد فعميغ، كقػلظ: إف 

 تجتيج تشجح.
 ال يخخجػف: ىل ىي جػاب القدع أـ جػاب الذخط؟

 لػ كانت جػاب الذخط لقاؿ: )ال يخخجػا(.
*** 

 
 قاؿ ابغ عصية:

ألنيا راجعة  (ػال يشرخكف )ك (ال يخخجػف )جاءت األفعاؿ غيخ مجدكمة في قػلو: 
 خ!عمى حكع القدع، ال عمى حكع الذخط، كفي ىحا نط

*** 
 قاؿ أبػ حياف:

ع عمى نطخ في ىحا؟ كىحا جاء عمى القاعجة الستفق عمييا مغ أنو إذا تقجـ القدَ  كأؼّ 
 .حؼ جػاب الذخطع كحُ الذخط كاف الجػاب لمقدَ 

*** 
 تعميق:

 قػؿ ابغ عصية: "كفي ىحا نطخ" ؼيو جخأة عجيبة.
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 لػ كقع في ىحا الدمخذخؼ أك الخازؼ لجاء كبلـ أبي حياف قاسًيا!
*** 

 األربعاء:
 ىػ1441شعباف  22
 ـ2020نيداف  15
 
 

بًة في صجوِرىع ِمَغ هللاِ  13سػرة الحذخ 59  ذلَظ بأنَّيع قػـٌ ال يفقيػَف " " ألنتع أشجُّ ـر
: صجكر السشافقيغ. تفيج اآلية أف السشافق يخاؼ الشاس ألنتع: أؼ السدمسيغ. صجكرىع 

 الفقو أف تخاؼ هللا.أكثخ مسا يخاؼ هللا، بخبلؼ السؤمغ. 
 

شٍة أو ِمغ وراِء ُجُجٍر بأُسيع بيشيع  14سػرة الحذخ 59 " ال ُيقاتمػنكع جسيًعا إال في ُقًخى ُمَحرَّ
 ذلَظ بأنَّيع قػـٌ ال يعقمػَف " يع شتَّىشجيٌج تحَدُبيع جسيًعا وقمػبُ 

: عجاكتيع. : باألسػار كالخشادؽ. بأسيعأنتع ال ىع(. محرشة: األكلى مجتسعيغ )جسيًعا 
: الثانية مجتسعيغ )ىع(، متآلفيغ، متحجيغ. قمػبيع شتى: بأسيع بيشيع شجيج: متعادكف. جسيًعا

ىحه اآلية  . جسيًعا كشتى: بيشيسا شباؽ.بيع جسيًعا كىع شتى: تحدمختمفة، متفخقة. كأف التقجيخ
 تتسة كصف السشافقيغ.

 
 " كسَثِل الحيَغ ِمغ َقبميع قخيًبا ذاقػا وباَؿ أمِخىع وليع عحاٌب أليٌع "  15سػرة الحذخ 59

: عاؾبة أمخىع. ع التي أىمكت قخيًبا. كباؿ أمخىع( كسثل السذخكيغ أك األمىع )السشافقػف  
 ناليع الخدؼ في الجنيا، كليع في اآلخخة عحاب أليع.: سػء العاؾبة. الػباؿ

 



2143 

 

" كَسثِل الذيصاِف إذ قاَؿ لئلنداِف اكُفْخ فمسا كفَخ قاَؿ إنِّي بخيٌء مشَظ إنِّي  16سػرة الحذخ 59
 أخاُؼ هللَا ربَّ العالسيَغ "

 
مثل السشافقيغ في إغخاء الييػد بالقتاؿ كسثل الذيصاف الحؼ أغخػ اإلنداف بالكفخ، ثع تبخأ      
 مشو. 

 : إني أخاؼ هللا؟ لػ خافو ما خالفو. قاؿ ىحا كحًبا مشو كتبلعًبا. كيف قاؿ الذيصاف 
 

 " " فكاف عاقبَتيسا أنَّيسا في الشاِر خالَجيِغ فييا وذلَظ جداُء الطالسيغَ  17سػرة الحذخ 59
عاقبتيسا: عاؾبة الذيصاف لع يقل: فكانت. عاؾبة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتانيث.    

لجاؿ، فيػ مثشى ال جسع. في الشار: خبخ. خالجيغ: حاؿ : اقخأ بفتح اكاإلنداف )الكافخ(. "خالَجيِغ"
 الطالسيغ: الكافخيغ. (.2/498)معاني القخآف لؤلخفر 

 
مْت ِلغػٍَج واتقػا هللاَ " يا  18سػرة الحذخ  59 إفَّ  أيُّيا الحيَغ آمُشػا اتقػا هللَا ولتشُطْخ نفٌذ ما قجَّ

 هللَا خبيٌخ بسا تعسمػَف "
رت في اآلية لمتػكيج. كأف : تكخ عساؿ، مغ خيخ أك شخ. اتقػا هللا: مغ األما قجمت 
ا السحكػر ثانيً  بغ عاشػر:كقاؿ ا : اتقػا هللا في إيسانكع، كالثانية: اتقػا هللا في أعسالكع.األكلى

 .كدكمػا عمى التقػػ  :بو الجكاـ عمى التقػػ األكلى، أؼ مخاد
: يـػ بيششا كبيشو ليمة كاحجة. كقج يخاد بو مصمق الدماف لغج: اآلخخة. األمذ: الجنيا. الغجا

السدتقبل. كحلظ األمذ قج يخاد بو مصمق الدماف الساضي. كإنسا أشمق عمى يـػ الؿيامة اسع 
 (.  505يذ بيششا كبيشو إال ليمة كاحجة )أنسػذج ص تقخيًبا لو، فيػ لقخبو يذبو ما ل الغج

 
(. لع يقل: )كلتشطخكا ما قجمتع 23الكيف " )انطخ أيًزا قػلو تعالى: "إني فاعل ذلظ غًجا 

 (.إف هللا بسا تعسمػف خبيخلغج(. لع يقل: )كليشطخ كل مشكع ما قجـ لغج(. لع يقل: )
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 الفاسقػَف "  " وال تكػُنػا كالحيَغ نُدػا هللَا فأنداىع أنفَديع أولئَظ ىُع  19سػرة الحذخ 59
دػا هللا في : ندػا كتاب هللا فأنداىع تيحيب أنفديع بو. أك نندػا هللا فأنداىع أنفديع 

نو إذا ندي نفدو ( أنفديع في اآلخخة. كبسا أف اإلنداف يحب نفدو، فإالجنيا فأنداىع )حع
 لع يقل: )ىؤالء ىع الفاسقػف(. : الكافخكف.تشاقس. الفاسقػف 

 
 أصحاُب الجشِة ىُع الفائدوَف " " ال يدتػي أصحاُب الشاِر وأصحاُب الجشةِ  20سػرة الحذخ 59

قج يقاؿ إف ىحه اآلية بجـية. فأؼ مقارنة ىحه بيغ ىؤالء كىؤالء؟! كأؼ فائجة في بياف أف  
السقرػد أف أصحاب الشار ال يدتػكف ؼيسا بيشيع، ككحلظ  أصحاب الجشة ىع الفائدكف؟! لعل

أصحاب الجشة، لكغ خاتسة اآلية تذعخ بأف السقارنة بيغ أصحاب الجشة كأصحاب الشار، 
كليدت مقارنة خاصة بأعزاء كل فخيق. لعل الغخض مغ اآلية ىػ التعخيس بالستحجث عشو. 

 الشار، كعًجا لمستقيغ، ككعيًجا لمفاسقيغ.  فالسؤمشػف ىع أصحاب الجشة، كالحيغ ندػا هللا ىع أىل
ثع إف ىشاؾ فائجة أخخػ، كىي أف أصحاب الشار يتحسمػف تكاليف الشار كيخدخكف مشافع الجشة، 

 : التكاليف الػاقعة كالسشافع الفائتة.إدارؼ ىػ مبجأ التكاليف كالسشافعىحا بمغة مبجأ اقترادؼ ك 
، فكيف يخضػف أف يكػنػا مغ أصحاب الشاحية العسميةا مغ كتبجك أىسية ىحه السقارنة أيًز 

 الشار؟!
 

ًعا ِمغ خذيِة هللِا  21سػرة الحذخ 59 " لػ أندلشا ىحا القخآَف عمى جبٍل لخأيَتو خاشًعا مترجِّ
 "  وتمَظ األمثاُؿ نزِخُبيا لمشاِس لعمَّيع يتفكَّخوفَ 

خكف يتفكخكف في ىحه األمثاؿ كفي (. يتفك5قاؿ تعالى: "إنا سشمقي عميظ قػاًل ثقيًل ") السدمل 
. كتقجيخ القخآف يحتاج إلى ىحا القخآف، كىشاؾ عمع مغ العمـػ القخآنية، ىػ عمع األمثاؿ القخآنية

: ز كآخخ. كالثاني: األكؿ خاص بالذخز كمجػ أىميتو، فاألىمية متفاكتة جًجا بيغ شخأمخيغ
اف أدرؾ اإلنداف مجػ تأثيخ القخآف خاص بسجػ التفكخ كالتعسق كالتشقيب. فإذا اجتسعت الخرمت

كمجػ عسقو، بل إف التعسق ؼيو مفتػح ال حجكد لو. عمع ىحا مغ عمع كجيمو مغ جيل. كأحياًنا 
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 تعبيخكقج يأتي بعس الحّذ كال يعّبخ، يدتصيع اإلنداف التعبيخ عغ نفدو، كلػ بسقجار، كأحياًنا يُ 
تحتسل معاني عجة، مشيا: يبقى في القمب، كيتحخؾ كمسا استثيخ. كىحه اآلية جكق   

 كيف يخذع الجبل لو كال يخذع اإلنداف؟ -
حسمتو الجباؿ النرجعت. قاؿ ليشطخ رسػؿ هللا كيف أمكشو هللا مغ تحّسل القخآف، كلػ  -

 (.58، الجخاف 97تعالى: "فإنسا يدخناه بمدانظ" )مخيع 
ال نرجعت. كبلـ هللا ليشطخ اإلنداف كيف أمكشو هللا مغ تحّسل القخآف، كلػ حسمتو الجباؿ  -

القخآَف لمحكِخ فيل  كلقج يدخنا؟ إف ىحه لسعجدة أخخػ! قاؿ تعالى: "كيف يتحسمو اإلنداف
كٍخ" )القسخ   (. 40ك 32ك 22ك  17ِمغ مجَّ

 
 " ىػ هللُا الحي ال إلَو إال ىػ عالُع الغيِب والذيادِة ىػ الخحسُغ الخحيُع "  22سػرة الحذخ 59

 : ىػ هللا.24كفي اآلية   أيًزا: ىػ هللا. 23في اآلية 
: اسسع ىحه العبارة مغ القخَّاء، ككيف يتفششػف فييا، كىي ججيخة بكل فغ مغ فشػف التجػيج ىػ هللا

تزسشت  : ال إلو إال ىػ. كساية جسااًل أنيا تزسشت أيًزا كمسةكالدساع. كمسا يديج ىحه اآل
ذيادة، الخحسغ الخحيع. كأف تأتي ىحه اآلية عقب : عالع الغيب كالمديًجا مغ األسساء الحدشى

اآلية الدابقة ىحا أمخ يديج مغ تأثيخ االثشتيغ مًعا. كأف تأتي ىحه اآلية في ختاـ الدػرة ضسغ 
آيات أخخػ تحسل السديج مغ األسساء الحدشى يديج األمخ ركعة كتأثيًخا. ىل عمست اآلف لساذا 

رج ي صمى هللا عميو كسمع حيغ يشدؿ عميو الػحي يتفتشرجع الجباؿ بالقخآف، كلساذا كاف الشب
مػني، دثِّخكني دثِّخكني. ككيف حجث ذات مخة أف ركبة عخًقا في اليػـ البارد، كيقػؿ مػني زمِّ : زمِّ

أحج الرحابة كانت تحت ركبتو فذعخ الرحابي أف ركبتو كادت تكدخ مغ شجة الػحي الشازؿ 
لع يقل:  كإف اإلنداف ال يدتصيع التأمل ؼيو إال نجػًما!عمى رسػؿ هللا! إف القخآف ندؿ نجػًما، 
 )عالع الغيب كالذيادة الخحسغ الخحيع(.

 
وُس الدبلـُ السؤمُغ السييسُغ  23سػرة الحذخ 59 " ىػ هللُا الحي ال إلَو إال ىػ السِمُظ الُقجُّ

 بحاَف هللِا عسَّا ُيذِخكػَف "  العديُد الجبَّاُر الستكبُِّخ س
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 ىػ هللا: تكخرت. ال إلو إال ىػ: تكخرت.  
ضمسو، : سمع الشاس مغ السمظ: السالظ السترخؼ. القجكس: السشده عغ صفات الشقز. الدبلـ

: : عمى كل شيء. العديدالسرجؽ لخسمو بالسعجدات. السييسغ: كسمع ىػ مغ كل نقز. السؤمغ
 ر الخػاشخ(. افاقة عباده )جبّ ار، أك الحؼ يجبخ : القيّ ارال ُيغمب. الجبّ 

 
 باآلية:  1ممحق 

 ( كالدّشة )صحيح مدمع(.23الستكبخ اسع مغ أسساء هللا الحدشى، ثابت بالقخآف )سػرة الحذخ 

 يقػؿ بعس العمساء بأف ىحه الرفة صفة مجح بالشدبة ، كصفة ذـّ بالشدبة لمبذخ!

كمتا الحالتيغ  كىحا في نطخؼ خصأ عمسي مشيجي في السقارنة بيغ الرفتيغ، ألف السعشى في
 ليذ كاحًجا؟

*** 

 الستكبخ مغ أسساء هللا لو في نطخؼ معشياف:

 ىػ الحؼ يبقى دائًسا أكبخ مغ كل كبيخ. -
ىػ الحؼ يتكبخ عمى الستكبخيغ! فيي صفة عمى سبيل السذاكمة أك الجداء، بسعشى أنو  -

 يعاقب الستكبخيغ.  
*** 

قػلو ىػ األقخب لمرػاب، كقج نقمو ابغ فسغ قاؿ مغ العمساء بأنو متكبخ عمى عتاة خمقو فإف 
 األثيخ.
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أما سائخ السعاني فإنيا متكمفة، كلكغ فييا مدية، كىي محاكلة صخؼ معشى الستكبخ في حق هللا 
عغ معشاه في حق البذخ. كإذا اختمف السعشى لع يجد القػؿ بأف الرفة نفديا مجح في حق 

 هللا، كذـ في حق البذخ، ألف معشى الرفة مختمف. 
 هللا أعمع بالرػاب.و

 باآلية: 2ممحق 

 هللا متكّبخ، هللا ضالع، لكغ بأؼ معشى؟

 مغ صفات هللا الحدشى عمى سبيل السذاكمة

*** 

 هللا ضالع بسعشى أنو يطمع َمغ ضمع، كيعاؾبو عمى ضمسو.

 قاؿ تعالى: 

 .10، كالحج 51، كاألنفاؿ 182)كأّف هللا ليذ بطبّلـ لمعبيج( آؿ عسخاف 

 .46بطبّلـ لمعبيج( ُفّرمْت )كما ربظ 

 .29)كما أنا بطبّلـ لمعبيج( ؽ 

 ىل يعشي أنو ضالع؟

 نعع، كلكغ عمى سبيل السذاكمة.

 ليذ بطبّلـ: أؼ يطمع الطالع عمى قجر ضمسو مغ دكف زيادة.

 فاهلل تعالى يديج في الثػاب، كال يديج في العقاب.
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*** 

 اؾبو عمى تكّبخه.هللا متكّبخ بسعشى أنو يتكّبخ عمى الستكّبخ، كيع

 قاؿ تعالى:

 .23)الستكّبخ( سػرة الحذخ 

*** 

 فياتاف صفتاف عمى سبيل السذاكمة أك الجداء.

 ىسا مغ صفات هللا الحدشى بيحا السعشى.

 وهللا أعمع.

ُر لُو األسساُء الُحْدَشى ُيدبِّح لُو ما في  24سػرة الحذخ 59 " ىػ هللُا الخالُق البارُئ السرػِّ
 واألرِض وىػ العديُد الحكيُع "الدسػاِت 

 : تكخرت في مصمع اآليات الثبلثة الستتالية. ىػ هللا      
: السبجع لمرػر : لكل شيء مغ العجـ. البارغ: السشذئ بصخيق االختخاع. السرػرالخالق

ي الدسػات األشكاؿ، خمق كل جشذ عمى صػرتو )صػرة الجشذ نفدو(. يدبح لو ما فك 
، التغابغ 1جسعة ال ما في الدسػات كما في األرض" ) يدبح: "ػ أخخ كاألرض: كفي مػاضع 

 الدسػات: بالجسع. األرض: بالسفخد، كىكحا في كل القخآف.(. 1
: ختست اآلية كسا ختست الدػرة باسسيغ آخخيغ مغ أسساء هللا الحدشى التي تخد العديد الحكيع

يخة، ككثيخ مشيا يأتي في الفػاصل كثيًخا في فػاصل اآليات القخآنية.  األسساء الحدشى كث
 القخآنية، كقج أفخدىا بعس العمساء بالتأليف.
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. كقج بيغ القاضي عبج الجبار األسساء 8، كشو 110، كاإلسخاء 180: األعخاؼ انطخ أيًزا
ألسساء، مع بياف السعشى بإيجاز )تشديو القخآف الحدشى في كل سػرة مغ القخآف كردت فييا ىحه ا

 (.494-490ص 
*** 
 سػرة السستحشة 60
كع أولياَء ُتمقػَف إلييع  1سػرة السستحشة 60 " يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا ال تتخحوا عجوي وعجوَّ

ِة وقج كفخوا بسا جاَءكع ِمَغ الحقِّ ُيخخجػَف الخسػَؿ وإياكع أف ُتؤمشػا باهلِل ربِّكع إْف كشتع  بالسػدَّ
ِة وأنا أعمُع بسا أخفيتع وما خخجتع جياًدا في سبيمي وابتغاَء َمخضاتي ُتِد  وَف إلييع بالسػدَّ خُّ

 أعمشتع وَمغ يفعْمُو مشكع فقج ضلَّ سػاَء الدبيِل " 
ة(، كال: )ال تتخحكا عجكؼ كعجككع ك لع يقل: )  ال تتخحكا عجكؼ ليَّْيِغ تمقػف إلييسا بالسػدَّ
ة كعجكؾ ة(. ُتمقػف إلييع بالسػدَّ نيع أعجاء. يخخجػف الخسػؿ نيع مع أ: ُتػادُّك كلًيا تمقػف إليو بالسػدَّ

كع باهلل. إياكع : أؼ ألجل إيسانا باهلل(. أف تؤمشػ كإياكع: يخخجػف الخسػؿ كيخخجػنكع )مغ مكة
: ححار أف تؤمشػا باهلل، ككأنيا كمسة صادرة مغ السذخكيغ إلى أف تؤمشػا باهلل: قج تفيع بسعشى

 غيخ الئق بالدياؽ. لفيع صحيح في ذاتو، كلكشو السؤمشيغ تححيًخا ليع مغ اإليساف كتيجيًجا. ىحا ا
 

أك مححكؼ مقجر بيحا السعشى. "، حكا عجكؼ كعجككع أكلياءال تتخإف كشتع خخجتع: جػابو تقجـ: "
جككع أكلياء ع: ال تتخحكا عجكؼ ك ردت بعج جسمة اعتخاضية، كالتقجيخ" ك جسمة: "إف كشتع خخجتع

 يمي. في سب تمقػف إلييع بالسػدة إف كشتع خخجتع جياًدا
ة كَف إلييع بالسػدَّ عمسػنيع سًخا أف بيشكع كبيشيع مػدة، : تدّخكف مغ اإلسخار عكذ العبلنية. تُ ُتِدخُّ

ةعمسػنيع سًخا بأحػاأك تُ  ". كأف العبارة ؿ الشبي كأخباره. كتقجـ في اآلية: "ُتمقػَف إلييع بالسػدَّ
، ": "تمقػف إلييع بالسػدةعاد في جسمة : أنوف، كاألخخػ في اإلسخار. كالتقجيخاألكلى في اإلعبل

" بجؿ "تمقػف". كلحلظ قاؿ: "كأنا أعمع بسا أخفيتع كما تدّخكف : "كلكغ مع اختبلؼ في الفعل، فقاؿ
 (. أعمشتع". لع يقل: )أخخجػا الخسػؿ كإياكع
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يع بالدػِء " إف َيْثَقُفػكع يكػنػا لكع أعجاًء وَيْبُدصػا إليكع أيجَييع وألدشتَ  2سػرة السستحشة 60
وا لػ تكفخوَف "  وودُّ

أيجييع  ا: يبدصػ ػا إليكع أيجييع كألدشتيع بالدػء: يطفخكا بكع، يتسكشػا مشكع. يبدصيثقفػكع 
أعجائشا (، كسا ىػ الحاؿ مع ألدشتيع بالدػء )الذتع، الصعغ ا( كيبدصػ بالدػء )الزخب، القتل
كا لػ تكفخكف  . كدُّ أف يكػف الشاس كميع كفاًرا مثمو، ال  يحبّ أف يشذخ كفخه، ك  : الكافخ يحبّ اليـػ

سبة كالسداءلة في الجنيا. لع الخيخ لغيخه، بل لكي يتدتخ بغيخه كيحسي نفدو مغ السحا ألنو يحبّ 
 (.يقل: )كيػدُّكف لػ تكفخكف 

 
" لغ تشفَعكع أرحاُمكع وال أوالُدكع يػـَ الؿيامة َيفِرُل بيشكع وهللِا بسا  3سػرة السستحشة 60

 بريٌخ "تعسمػَف 
أف يتبع : يرمح أف يتبع الجسمة الدابقة، كسا يرمح أرحامكع: قخاباتكع. يـػ الؿيامة 

. ىل : لغ تشفعكع أرحامكع كال أكالدكع يػـ الؿيامة. يػـ يفرل هللا بيشكعالجسمة البلحقة. التقجيخ
 . (يفرل بيشكع ػـَ لغ تشفعكع أرحامكع كال أكالدكع يػـَ الؿيامة، ي): يرمح لمجسمتيغ مًعا؟ لع يقل

 قاؿ ابغ عاشػر: 
إذ ال يمـد تقجـ  (،يفرل بيشكع) :، كفعل (لغ تشفعكع) :ضخؼ يتشازعو كٌل مغ فعل (يـػ الؿيامة")

كأف أبيت  .ألف الطخكؼ تتقجـ عمى عػامميا ،اسعسػؿ الستشازع ؼيو إذا كاف ضخفً العامميغ عمى ال
دّؿ عميو  اا مححكفً ضخفً  (يفرل بيشكع) :كاجعل لػ (،تشفعكع) :ىػ ضخؼ :ىحا التشازع فقل

 ".السحكػر
كف الكفار مغ أجميع. كربسا يكػف السعشى أف أرحامكع : قخاباتكع. لغ يشفعكع ىحا إذا كشتع تػادُّ

: يقزي، أك يفخؽ بيغ كنيع. يفرلالحيغ يػالػنيع كيػادّ  ىؤالء األرحاـ كاألكالد ىع الكفار
راة، أك بيشكع كبيغ أرحامكع كأكالدكع. فسا فرل هللا السؤمشيغ كالكفار، أك بيغ السصيعيغ كالع

ه في الجنيا بإرادتكع. كفي قخاءة: ُيفَرل. في في اآلخخة رغًسا عشكع يجب عميكع أف تفرمػ 
 (.18مػضع آخخ: "وهللا بريخ بسا تعسمػف" )الحجخات 
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قالػا لقػِميع إنَّا " قج كاَف لكع أسػٌة حدشٌة في إبخاـيَع والحيَغ معُو إذ  4سػرة السستحشة 60
ُبَخَءاُء مشكع ومسا تعبجوَف ِمغ دوِف هللِا كفخنا بكع وبجا بيشَشا وبيَشكُع العجاوُة والبغزاُء أبًجا حتى 
تؤمشػا باهلِل وحَجه إال قػَؿ إبخاـيَع ألبيِو ألستغفخفَّ لَظ وما أممُظ لَظ ِمَغ هللا ِمغ شيٍء ربَّشا 

 السريُخ " عميَظ تػكمشا وإليَظ أَنْبشا وإليظَ 
: ىحا كدخ اليسدة، لغة أخخػ. الحيغ معو: مغ السؤمشيغ. كفخنا بكع: إسػة، بكفي قخاءة 

قػؿ السؤمشيغ لمكافخيغ. السعشى أف السؤمشيغ كفخكا بالكفخ. كىحا يفيج أف السؤمغ ليذ عشجه مانع 
خكف غيخىع مغ أف يرفو الكافخ بالكفخ. كمغ ثع فسا يطيخه الكفار اليػـ مغ أف السدمسيغ يكف

ال : ربسا السقرػد ألدعػفَّ لظ باإليساف، إذ ا مغ الذغب كالخجاع. ألستغفخف لظليذ ىحا إال نػعً 
يع إال في استغفاره ألبيو.: تأسػا يعقل شمب السغفخة لكافخ. كقيل: السعشى ما أممظ لظ مغ  بإبخـا

بيششا كبيشكع العجاكة  ْت كبجعحاب إذا بقيت عمى الكفخ. لع يقل: ): أدفع بو عشظ الهللا مغ شيء
 أنبشا: رجعشا بالتػبة. إليظ السريخ: السخجع لمحداب كالجداء.(. كالبغزاء

 
شا إنظ أنَت العديُد الحكيُع " ربَّشا ال تجعْمشا فتشًة لمحيغ كفخوا واغِفْخ لشا ربَّ  5سػرة السستحشة 60

" 
 ال تدمصيع عميشا ؼيفتشػنا. -
: لػ كانػا عمى حق ما عشجؾ، فشريخ فتشة ليع، ؼيقػلػاغ ال تعحبشا بأيجييع، كال بعحاب م -

  حبػا.عُ 
 

(، كال تجعمشا فتشة ليع. ال فاآلية تحسل السعشييغ: ال تجعميع فتشة لشا )ال تجعمشا مػضع فتشة ليع
 العديد: القػؼ الحؼ ال ُيغمب. يفتشػنا عغ ديششا، كال نفتشيع عغ الجخػؿ في ديششا.

 
اف لكع فييع أسػٌة حدشٌة لسغ كاف يخجػ هللَا واليػـَ اآلخَخ وَمغ " لقج ك 6سػرة السستحشة 60

 إفَّ هللَا ىػ الغشيُّ الحسيُج "يتػؿَّ ف
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: كمَ دخ اليسدة، لغة أخخػ. كمَ : إسػة، بككفي قخاءة  عخض )عغ اتخاذىع غ يُ غ يتػؿَّ
. الحسيج: كفخكاعغ الشاس إذا الغشي: القتجاء. ، لمتأكيج عمى ا4(. كخر ما قالو في اآلية أسػة

 الكثيخ الحسج ليع إف آمشػا.
 :في مػضع آخخ

يع " ف -  (.8إف هللا لغشي حسيج" )إبخـا
 (.12فإف هللا غشي حسيج" )لقساف  " -
 

ًة وهللاُ  7سػرة السستحشة 60  قجيٌخ " عدى هللُا أف يجعَل بيَشكع وبيَغ الحيَغ عاَديتع مشيع َمػدَّ
 وهللُا غفػٌر رحيٌع "

ة  في اآلية األكلى مختيغ، كنياىع عشيا. كجاء ذكخىا في ىحه اآلية  جاء ذكخ السػدَّ
كأباحيا. فعمع أف السػدة الثانية غيخ األكلى. فالثانية تأتي مغ هللا كاألكلى بتكمف مشكع. كالثانية 
تعشي أف السػدة مشيع لكع، بخبلؼ األكلى فيي مشكع ليع. الثانية تعشي أنيع يدمسػف، كاألكلى 

ئيع، كجسع هللا ليع شسميع. فقػلو: "عدى كف. ففي فتح مكة أسمع كثيخ مغ أقخباتعشي أنكع تكفخ 
وهللا قجيخ ، ككعجه متحقق، كقج تحقق. لع يقل: )وهللا قجيٌخ غفػٌر رحيٌع( كال: ): كعج مشو تعالى"

حه اآلية انتيت بجسمتيغ ختاميتيغ: األكلى: "وهللا قجيخ" (. يبلحع أف ىكىػ غفػر رحيع
 حيع".وهللا غفػر ر كاألخخػ: "

 
يِغ ولع ُيخخجػكع ِمغ  8سػرة السستحشة 60 " ال يشياكع هللُا عِغ الحيَغ لع يقاتمػكع في الجِّ

وىع وُتقدصػا إلييع  إفَّ هللَا ُيحبُّ الُسقدصيَغ " دياِركع أف َتَبخُّ
: ال يشياكع عغ أف تبخكىع. قرخىا بعس السفدخيغ عمى نداء السذخكيغ التقجيخ 

ألنيع ليدػا أىل قتاؿ، كال أعتقج أنيا كحلظ. ىحه األخبلؽ مع األعجاء كالخرـػ ال كأشفاليع، 
لسدمسػف في معاممة نعخفيا في األعجاء في الساضي كال في الحاضخ، إنيا أخبلؽ تفخد بيا ا

: العجؿ. تفيج اآلية أف ىحا البخ خاص بسغ لع يعتجكا عميكع خرػميع. البّخ: اإلحداف. القدط
 في الجار.في الجيغ أك 
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يِغ وأخخجػكع ِمغ دياِركع  9سػرة السستحشة 60 " إنَّسا يشياكُع هللُا عِغ الحيَغ قاتمػكع في الجِّ

 ػلَّيع فأولئَظ ىُع الطالسػَف " وضاىخوا عمى إخخاِجكع أف َتَػلُّػىع وَمغ َيت
لَّػىع، َتَتػ : مشكع فأكلئظ ىع الطالسػف. ضاىخكا: أعانػا. َتَػلَّْػىع: كمغ يتػليع التقجيخ 

: قدع يقاتمػنشا في الجيغ، كقدع ك أحباًبا. كأعجاؤنا اليـػ قدساف: سادة لكع، أتجعمػىع أكلياء
الطمع كالعار أف نتػالىع. لع يقل: )فإف تػليتسػىع فأنتع أخخجػنا مغ ديارنا كاحتمػا أرضشا. فسغ 

 لع يقل: )كمغ يتػّليع مشكع(. (.ضالسػف( أك )فأنتع الطالسػف 
 

" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا إذا جاءكع السؤمشاُت مياجخاٍت فامتحشػىغَّ هللُا  10ة السستحشة سػر 60
اِر ال ىغَّ ِحلّّ ليع وال ىع َيِحمُّػف  أعمُع بإيسانيغَّ فإْف عمستسػىغَّ مؤمشاٍت فبل تَػخجعػىغَّ إلى الكفَّ

ىغَّ أجػَرىغَّ وال ُتسِدكػا بِعَرِع ليغَّ وآتػىع ما أنفقػا وال ُجشاَح عميكع أف تشكحػىغَّ إذا آتيستسػ 
 كُع بيَشكع وهللُا عميٌع حكيٌع "الَكػافِخ وأسألػا ما أنفقتع وليدألػا ما أنفقػا ذلكع حكُع هللِا َيح

 التحكيخ كالتأنيث يحتاج في القخآف إلى دراسة رصيشة.  لع يقل: )إذا جاءتكع السؤمشات(.
خخجت  كمغ االمتحاف مثبًل أف تحمف باهلل ما: فخبسا كغَّ جاسػسات أك مغخضات. امتحشػىغ

ألجل بغس زكجيا، أك لخغبة في االنتقاؿ مغ أرض إلى أرض، أك اللتساس دنيا، أك عذًقا 
: هللا أعمع برجؽ  كرسػلو. هللا أعمع بإيسانيغ لخجل مغ السدمسيغ، كأنيا ما خخجت إال حًبا

. فإف عمستسػىغَّ مؤمشات: فإف أيقشتع )تحإ : بفتح التاء، يسانيغَّ ققتع( أنيغَّ مؤمشات. تَػخجعػىغَّ
(.  الع. لع يقل: ): أرجمغ: َرجع، بسعشى كجاء قػلو: } كال ىع ىغَّ ِحٌل ليع كال ىع حٌل ليغَّ

يحمػف ليغ { عمى سبيل التأكيج كتذجيج الحخمة، ألنو إذا لع تحل السؤمشة لمكافخ، عمع أنو ال 
كال ىع يحمػف ليغ { استسخار الحكع بيشيع ؼيسا يدتقبل، كسا  حل بيشيسا البتة. كقيل: أفاد قػلو: }

كال ىع )و: جاء قػل"قاؿ أبػ حياف:  ىػ في الحاؿ ما دامػا عمى اإلشخاؾ كىغ عمى اإليساف.
عمى سبيل التأكيج كتذجيج الحخمة، ألنو إذا لع تحل السؤمشة لمكافخ، عمع أنو ال حل  (يحمػف ليغ

دتقبل، كسا ىػ استسخار الحكع بيشيع ؼيسا يُ  (كال ىع يحمػف ليغ)بيشيسا البتة. كقيل: أفاد قػلو: 
 ."عمى اإليساف كىغّ  ،في الحاؿ ما دامػا عمى اإلشخاؾ
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ر ما أنفقػا عمييغ مغ ميػر، إذا أسمسغ، فبل يجسع عمى : أعصػا أزكاجيغ الكفاآتػىع ما أنفقػا
: ال إثع. كيف يتدكجػىغَّ السيخ. ال جشاح عميكع أف تشكحػىغالكافخ خدخاف الدكجة كخدخاف 

؟ اإلسبلـ فخَّؽ بييشيغ كبي : أؼ غ أزكاجيغ. إذا آتيستسػىغ أجػرىغكليغَّ أزكاج لع يصمقػىغَّ
اؿ السدمسيغ أف يشكحػىغ بجكف ميػر، أك أال ميػرىغ، كانقزت عجتيغ. فقج يخصخ في ب

كلع تدمع زكجتو  : جسع كافخة. فإذا أسمع مذخؾأبًجا. كال تسدكػا بعرع الكػافخ: الكػافخ يشكحػىغ
نة عمى : فبللشكاح، أك العبلقة الدكجية. يقاؿ: اسة: جسع عرسة. كالعرشمقت مشو. العرع

ي شمقغ مشكع. كليدألػا ما السذخكات البلئ : مغ ميػر عمى زكجاتكععرستو. كاسألػا ما أنفقتع
: مغ ميػر عمى زكجاتيع البلئي أسمسغ كشمقغ مشيع. ربسا كاف ذلظ عمى أساس السعاممة أنفقػا

  بالسثل بيغ الجكلة اإلسبلمية كغيخىا.
 لع يقل: )ذلكع حكع هللا يحكع بو بيشكع(. لع يقل: )ذلكع هللا يحكع بيشكع(، كال: )ذلكع حكع هللا هللا

 (. ذلكع حكع هللا يحكع هللا بيشكع(. كلع يقل: )كىػ عميع حكيعيحكع بيشكع(، كال: )
 

اِر فعاقبتع فآُتػا الحيَغ ذىبْت  11سػرة السستحشة 60 " وإْف فاتكع شيٌء ِمغ أزواِجكع إلى الكفَّ
 ا هللَا الحي أنتع بِو مؤمشػَف "أزواُجيع ِمثَل ما أنفقػا واتقػ 

يخ زكجاتكع الياربات إلى : إف فاتكع شيء مغ مكع إلى الكفارفاتكع شيء مغ أزكاجإف  
سيخ : أؼ أعصػىع الالكفار. ذىبت أزكاجيع: ذىبت زكجاتيع )إلى الكفار(. آتػىع مثل ما أنفقػا

 (.مغ الغشيسة. لع يقل: )فآتػىع مثل ما أنفقػا
 

 : عاقبتع 
 : غشستع. كالغشيسة تكػف عقب غدك.   بسعشى -
 ( َمغ ُقتل أك ُسبي.)ذريةأصبتع ِمغ عاؾبة  -
 عاقبتع السختجة بالقتل فمدكجيا ميخىا مغ غشائع السدمسيغ. -

 (. لع يقل: )الحؼ أنتع مؤمشػف بو
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" يا أيُّيا الشبيُّ إذا جاءَؾ السؤمشاُت ُيباِيْعشَظ عمى أف ال ُيذِخكَغ باهلِل  12سػرة السستحشة 60
َيْقُتمَغ أوالَدىغَّ وال يأِتيَغ بُبيتاٍف َيفتخيَشُو بيغ أيجييغَّ وأرجِميغَّ وال شيًئا وال َيْدِخْقَغ وال َيْدِنيَغ وال 

  غفػٌر رحيٌع " َيعريَشظ في معخوٍؼ ؼبايْعيغَّ واستغفْخ ليغَّ هللَا إفَّ هللاَ 
اءكع : "يا أييا الحيغ آمشػا إذا جقاؿ 10لع يقل: )إذا جاءتظ السؤمشات(. في اآلية  

ت يبايعشظ يا أييا الشبي إذا جاءؾ السؤمشامتحشػىغ". كفي ىحه اآلية: "السؤمشات مياجخات فا
". يقػؿ السفدخكف بأف ىحه ىي بيعة الشداء. كلكغ القخآف لع يتكمع عغ عمى أف ال يذخكغ باهلل

؟ يقتمَغ 10رات في اآلية بيعة الخجاؿ. فيل ىحه البيعة خاصة بالشداء السياجخات السحكػ 
أما أكالد الدنا : ال يشدبغ إلى أزكاجيغ أكالًدا لقصاء. ال يأتيغ ببيتافأكالدىغ: يئجَف البشات. 

". كانت السخأة إذا خافت مفارقة زكجيا ليا لعجـ الحسل تمتقط كلًجا فجاخمػف في قػلو: "كال يدنيغ
: الػلج إذا كضعتو األـ سقط بيغ يجييا كرجمييا، يبقييا عشجه. بيغ أيجييغ كأرجميغكتشدبو إليو ل

: يأتيغ بمؿيط يزعشو بيغ يتاف يفتخيشو بيغ أيجييغ كأرجميغجاءت العبارة. يأتيغ بب مغ ىشا
  !رجميغ لئليحاء بأف ىحا كلج الدكجأيجييغ كأ
الحع ىحه البيعة عمى االبتعاد عغ الذخؾ كالدخقة كالدنا كقتل األكالد كندبة المقصاء إلى  

"، فبل شاعة لسخمػؽ، كلػ معخكؼزكاج كمعرية الخسػؿ. كالحع قػلو: "كال يعريشظ في األ
 ف نبًيا، في معرية الخالق. كا

 لع يقل: )ككاف هللا غفػًرا رحيًسا(. لع يقل: )إف هللا كاف غفػًرا رحيًسا(.
 

" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال تتػلَّػا قػًما غزَب هللُا عمييع قج يئدػا ِمَغ  13سػرة السستحشة 60
 اِب القبػِر " الكفاُر ِمغ أصح اآلخخِة كسا يئَذ 

كأف اآلية تتحجث عغ أناس محجديغ مغ السذخكيغ، كليذ عغ السذخكيغ عسػًما أك  
: الحيغ لشرارػ ال يشكخكف اآلخخة. الكفارالييػد أك الشرارػ كسا ذكخ السفدخكف، ألف الييػد كا

مشيع  : يئدػاالسػتى، أؼ يجفشػنيع. كقيل: الكفار باهلل. يئذ الكفار مغ أصحاب القبػريكفخكف 
بو كلغ ُيبعث  : ىحا آخخ العيج. فكانػا يقػلػف إذا مات ليع أحجأف يعػدكا إلى الحياة بعج السػت
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( أف ييا كسا يئدػا مغ أصحاب القبػر )السػتى: يئدػا مغ اآلخخة أف َيخجعػا إلأبًجا. ىل التقجيخ
 لثانية.يخجعػا إلييع؟ فالحيغ يئدػا في الجسمة األكلى ىع كفار أيًزا مثل الجسمة ا

 تتػلَّػا قػًما غزب هللا عمييع"، كفي اآلية يا أييا الحيغ آمشػا الفي ىحه اآلية األخيخة: " 
". فختست الدػرة بسا بجئت بو. كىػ ا ال تتخحكا عجكؼ كعجككع أكلياءَ يا أييا الحيغ آمشػ األكلى: "

 يادة تأثيخ.ما يدسى بخد العُجد عمى الرجر. كخػاتيع الدػر ليا كقع خاص في الشفػس كز 
*** 

 ممحق باآلية:
 كيف نفدخ اآلية األخيخة مغ سػرة السستحشة؟

يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال تتػلَّػا قػًما غزَب هللُا عمييع قج يئدػا ِمَغ اآلخخِة كسا يئَذ الكفاُر ِمغ )
 (.أصحاِب القبػرِ 

 .13سػرة السستحشة اآلية األخيخة 
 السفدخكف أنيا صعبة التفديخ.كيف نفدخ ىحه اآلية؟ كلع يرّخح 

 قػًما غزب هللا عمييع: 
 ىل ىع الييػد أـ السشافقػف؟ )قارْف سػرة الفاتحة(.

 إذا قمشا: الييػد، قج يقاؿ: إنيع أىل كتاب! ال يشكخكف اآلخخة. 
*** 

 كسا يئذ الكفار مغ أصحاب القبػر:
 ىل السعشى:

 عج مػتيع.كسا يئذ الكفار مغ أصحاب القبػر أف يخجعػا إلييع ب
 أـ السعشى:

 كسا يئذ الكفار مغ أصحاب القبػر أف يخجعػا إلى اآلخخة.
 أنا أرجح السعشى الثاني.

 
 فالجامع السذتخؾ بيغ السشافقيغ كالكافخيغ ىػ اليأس مغ الخجػع لآلخخة.
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*** 
 ىل )الكفار( مغ باب كضع الطاىخ مػضع الزسيخ؟

 )انطخ األلػسي(.
 دػا مغ اآلخخة كسا يئدػا مغ أصحاب القبػر أف يخجعػا إلييا.بعبارة أخخػ، ىل التقجيخ: يئ

ال أعتقج، فيسا فخيقاف مختمفاف، ال يذتخط أف يكػف االختبلؼ بيشيسا كاالختبلؼ بيغ السؤمشيغ 
 كالكافخيغ، بل قج يكػف اختبلًفا كاالختبلؼ بيغ السشافقيغ كالكافخيغ.

 وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 الجسعة:
 ػى1441شعباف  24
 ـ2020نيداف  17
 

*** 
 سػرة الرف  /61
 " سبََّح هلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض وىػ العديُد الحكيُع " 1سػرة الرف 61

العديد: القػؼ الحؼ ال  : بالسفخد، كلع تخد مجسػعة في القخآف.الدسػات: بالجسع. األرض 
 ُيغمب.

 
 تقػلػَف ما ال تفعمػَف "" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ِلَع  2سػرة الرف 61

: ف لمتخؽيف. كاالستفياـ لمتػبيخ. ما ال تفعمػف حفت مشيا األل(، حُ أصميا: لسا )لساذا :لعَ  
ما ال تفعمػنو. ىحا إنكار عمى مغ ُيخمف كعجه، أك ال يفي بقػلو. كما أكثخ الشاس الحيغ يفعمػف 

االتراؿ، أك مغ باب التخغيب في ذلظ، كقج أغشاىع هللا عشو. ربسا يحدبػف ذلظ مغ السيارة في 
كسيدقصػف مغ أعيشيع. الحع الخصاب مػجًيا  ،الفعل، كلكشيع ال يجركف أف الشاس سيسقتػنيع
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لمحيغ آمشػا. ككأف السقرػد السشافقػف الحيغ آمشػا بألدشتيع كلع يؤمشػا بقمػبيع. كتكخار العبارة في 
 يخاد مشو تقبيح الفعل. 3ك  2اآليتيغ 

 
 هللِا أف تقػلػا ما ال تفعمػَف "" َكُبَخ َمقًتا عشَج  3سػرة الرف 61

أؼ أف تقػلػا شيًئا ال تفعمػنو. كىحا كسغ يأمخ بالسعخكؼ كال يفعمو، كيشيى عغ السشكخ  
: تثاقل عشو. أك كأف يقػؿ لمسؤمشيغكيأتيو، يتغشى بالجياد بمدانو فإذا كتب عميو ىخب مشو أك 

تمت كلع يقاتل، اق :خخجػا تقاعذ كتخمف. أك كأف يقػؿ إذا خخجتع لمجياد خخجت معكع، فمسا
 كصبخت كلع يربخ، كما شابو ذلظ. 

 
ا كأنَّيع بش 4سػرة الرف 61  ياٌف مخصػٌص "" إفَّ هللَا يحبُّ الحيَغ يقاتمػَف في سبيِمِو صفِّ

: ىػ الجياد بالجرجة األكلى. مخصػصىحه اآلية تجؿ عمى أف السخاد باآليتيغ الدابقتيغ  
  !: مبشي بالخصاصبعزو ببعس ال تخػ ؼيو فجػة. كقيلممترق 

 
" وإذ قاَؿ مػسى لقػِمِو يا قػـِ ِلَع ُتؤذونشي وقج تعمسػَف أنِّي رسػُؿ هللِا  5سػرة الرف 61

  ال َييجي القػـَ الفاسقيَغ "إليكع فمسا زاغػا أزاَغ هللُا قمػَبيع وهللاُ 
. فمسا زاغػا كال تدالػف تعمسػف  تع: قج عمستعمسػف لع تفعمػف ما يؤذيشي؟ قج  :لع تؤذكنشي 

ماؿ عغ الحق تبعو قمبو. : فسغ استقاـ أعانو هللا عمى االستقامة كزاده، كمغ أزاغ هللا قمػبيع
  : الكافخيغ الخارجيغ عغ الصاعة.الفاسقيغ

ىحا ليذ مغ  لع يقل: )فمسا زغتع أزاغ هللا قمػبكع(.لع يقل: )كأنتع تعمسػف أني رسػؿ هللا(. 
 االلتفات، الختبلؼ الستكمع. الستكمع ىشا ىػ هللا، كالستكمع مغ قبل ىػ مػسى.

 
ًقا لسا  6سػرة الرف 61 " وإذ قاؿ عيدى بُغ مخيَع يا َبشي إسخائيَل إنِّي رسػُؿ هللِا إليكع ُمرجِّ

ًخا بخسػٍؿ يأتي ِمغ بعِجي اسُسو أحسُج فمسَّ  شاِت قالػا ا جاءىع بالبيَغ يَجيَّ ِمَغ التػراِة وُمبذِّ بيِّ
 ىحا سحٌخ مبيٌغ "
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خ بالخسػؿ الحؼ بعجه )دمحم( الحؼ قبموعيدى صجَّؽ الكتاب )التػراة   (. كىحا التبذيخ ، كبذَّ
( أـ عمى الزسيخ السدتتخ يعػد عمى أحسج )دمحم : ىلمعجدات عيدى عميو الدبلـ. جاءىع مغ

 ات؟ ؼيو قػالف، كأرجح القػؿ األكؿ. عيدى؟ جاءىع أحسج بالبيشات أـ جاءىع عيدى بالبيش
 

 ممحق باآلية:
 كمبذًخا بخسػؿ مغ بعجؼ اسسو أحسج: لع يقل دمحم

ًقا لسا بيَغ يَجؼَّ ِمَغ التػراِة  )كإذ قاؿ عيدى بُغ مخيَع يا َبشي إسخائيَل إنِّي رسػُؿ هللِا إليكع ُمرجِّ
ًخا بخسػٍؿ يأتي ِمغ بعِجؼ اسُسو أحسُج(.   كُمبذِّ

 .6 سػرة الرف

 لع يقل: دمحم.

 أال يسكغ أف يحتجػا بأف )أحسج( غيخ )دمحم(!

 ذكخ القخشبي:

  ... )متفق عميو(. كأحسج ،دمحممشيا:  :لي خسدة أسساءحجيث الشبي صمى هللا عميو كسمع: 

*** 

  كقاؿ ابغ عاشػر:

عميو كسمع ا صمى هللا فمع يكغ أحج يجعػ الشبي محسجً  ،الخسػؿ السػعػد بو لع يجعو الشاُس أحسج
 كال يْعخؼ ذلظ.  ،ال قبل نبػتو كال بعجىا ،باسع أحسج

*** 

 أقػؿ:



2161 

 

 )أحسج( جاء ىحا االسع في القخآف. 

 القخآف ندؿ بالمغة العخبية.

 بخبلؼ التػراة كاإلنجيل.

 معشى ذلظ أف متخِجع االسع ىػ هللا.

 قج يقاؿ: أسساء األعبلـ ال تختمف في التخجسة.

 قج ال تختمف.

 كقج تختمف.

يع، إلياس، يعقػب، يػسف، عيدى، قابيل، ميكاؿ، ميكائيل، ابغ سيشا... إلخ.  مثل: إبخـا

*** 

 لػ جاء االسع )دمحم( الختمفػا معشا ؼيو، فكيف كقج جاء )أحسج(؟ 

 ال أعمع لساذا قاؿ: )أحسج(، كلع يقل: )دمحم(؟

 كلع أجج لو جػاًبا عشج أحج مغ السفدخيغ!

*** 

 األحج:

 ىػ1441رمزاف  03

 ـ2020نيداف  26



2161 

 

 
ـِ وهللاُ  7سػرة الرف 61  ال " وَمغ أضمُع مسِغ افتخى عمى هللِا الكِحَب وىػ ُيجَعى إلى اإلسبل

 َييِجي القػـَ الطالسيَغ "
مثل ىحه اآلية بجكف سبب ندكؿ ال يتزح معشاىا بالخغع مغ كضػح ألفاضيا. ركؼ أف  

: لي البلت كالعدػ! الطالسيغ شفعْت  ؿيامة: إذا كاف يـػ الج السذخكيغ دعي إلى اإلسبلـ فقاؿأح
: )وهللا ال ييجؼ القػـ 5في اآلية  سبق (. ل: )وهللا ال ييجيو( أك )ال ييجييعالكافخيغ. لع يق

 الفاسقيغ(.
 

 نػرِِه ولػ َكخَِه الكافخوَف "  " يخيجوَف ِليصفئػا نػَر هللِا بأفػاِىيع وهللُا ُمِتعُّ  8سػرة الرف 61
د إشفاء نػر ر هللا ىػ كسغ أراػ راجيفيع كحججيع. مغ أراد إشفاء نبأقػاليع كأ: بأفػاىيع 

: اإلخساد، ككبلىسا يدتعسل في الشار، كالفخؽ بيشيسا أف اإلشفاء يدتعسل الذسذ بؽيو. اإلشفاء
: تعسل في الكثيخ دكف القميل. يقاؿ: أشفأت الدخاج، كال يقاؿفي القميل كالكثيخ، كاإلخساد يد

: أبذخكا فقج أشفأ هللا ي أربعيغ يػًما، فقاؿ أحج الييػدبجك أف الشبي أبصأ عميو الػحأخسجتو. كي
 نػر دمحم. فحدف الشبي، كندلت اآلية، كاترل الػحي. 

و تذبيو : إشفاء األسيع. كؼيفاء الدشجات، كىي ديػف، كال يقاؿكيدتخجـ ىحا المفع اليػـ في إش
يغ بالشار. ليصفئػا أف السزسخة بعج البلـ. كفي قخاءة: وهللا متٌع نػَره : مزارع مشرػب بالجَّ

 (.5/115)معجع القخاءات 
 

 ".: "يخيجكف أف يصفئػا نػر هللا32كفي سػرة التػبة 
 

 "."ليصفئػا": البلـ ىشا بسعشى "أف
 :كمثمو قػلو تعالى

 (.26" يخيج هللا ليبيغ لكع" )الشداء  -
 (. 4/343بخىاف ( )ال71" )األنعاـ " كأمخنا لشدمع لخب العالسيغ -
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ِغ كمِّو ولػ " ىػ الحي أرسَل رسػَلُو بالُيَجى وديِغ الحقِّ لُيطيَخُه عمى الجي 9سػرة الرف 61

 َكخَِه السذخكػَف "
 .بأنو خاتع األدياف كميا: أؼ عمى األدياف ليطيخه عمى الجيغ كمو 

 
 ارٍة ُتشجيكع ِمغ عحاٍب أليٍع " " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ىل أُدلُّكع عمى تج 10سػرة الرف 61

: األكؿ االستفياـ، كالثاني التجارة، إذ خاشبيع بمغة التجارة في اآلية نػعاف مغ التذػيق 
: شمب الخبح في شخاء المغة التي يفيسيا الشاس. تجارة: أؼ رابحة. التجارة كىي ،كالخبح كالخدارة

 الدمعة، استعيخ ىشا لصمب الثػاب في عسل الصاعة.
 

لكع " تؤمشػَف باهلِل ورسػِلِو وُتجاىجوَف في سبيِل هللِا بأمػاِلكع وأنفِدكع ذ 11سػرة الرف 61
 خيٌخ لكع إْف كشتع تعمسػَف "

بج مغ الجياد، فقج يكػف اإليساف مجخد كمسة مجانية ال  فاإليساف كحجه ال يكفي بل ال 
مى كلحلظ يخكِّد أعجاء اإلسبلـ عقج الشرخ. قج الجياد فُ تكمف صاحبيا شيًئا. كالسعشى أنو إذا فُ 

 : أؼ فإف قمتع غيخ ذلظ فأنتع ال تعمسػف.إبصاؿ الجياد. إف كشتع تعمسػف 
 

" َيغِفْخ لكع ذنػَبكع وُيجِخْمكع جشَّاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر ومداكَغ  12سػرة الرف 61
 ِت َعْجٍف ذلَظ الفػُز العطيُع "شيبًة في جشَّا

" تقجيخ فعل مححكؼ: آِمشػا كجاِىجكا يغِفْخ، ألف: "تؤمشػف" ك"تجاىجكف  يغفْخ: مجدكـ، عمى     
 (.135ك   2/82السقتزب بخ في معشى األمخ )خ
 

 تجاىجكا يغفْخ. : إف تؤمشػا ك أقػؿ: قج يكػف مجدكًما عمى تقجيخ: إف تفعمػا يغفْخ، أك
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جيخ: )كمداكغ ألنيار، كجشات عجف. فرار التق: جشات تجخؼ مغ تحتيا اذكخ الجشات مختيغ
مفة عغ األكلى أك أخز مشيا. عجف: (، كقج تكػف الجشات الثانية مختشيبة في ىحه الجشات

 (.72تجخؼ تحتيا(. في مػضع آخخ: "ذلظ ىػ الفػز العطيع" )التػبة إقامة. لع يقل: )
 

ِخ السؤمشيَغ "  " وأخخى ُتحبػنيا نرٌخ ِمَغ هللِا وف 13سػرة الرف 61  تٌح قخيٌب وبذِّ
أؼ : خخػ أالشرخ كالفتح. ك : كالسداكغ كأضاؼ إلييا مثػبة أخخػ : ذكخ الجشات كأخخػ  

" دليل عمى أف الشاس يحبػف األشياء السادية . كقػلو: "تحبػنيا(10كتجارة أخخػ )راجع اآلية 
 السحدػسة الحاضخة. كبذخ السؤمشيغ: أؼ بحلظ. 

 
هللا كسا قاؿ عيدى بُغ مخيَع " يا أييا الحيغ آمشػا كػنػا أنراَر  14سػرة الرف 61

لمحػاريِّيَغ َمغ أنراري إلى هللِا قاَؿ الحػاريُّػَف نحُغ أنراُر هللِا فآمشْت شائفٌة ِمغ بشي إسخائيَل 
 شػا عمى عجوىع فأصبحػا ضاىخيَغ "مآفٌة فأيْجنا الحيَغ وكفخْت شائ

هللا. فمسا أضاؼ  : أنرارؼ إلىأنرار هللا: ذكخت ثبلث مخات: مختيغ: أنرار هللا، كمخة 
بل ىي شخيق إلى هللا.  و، األنرار إلى نفدو بيَّغ أف الشرخة ليدت شيًئا شخرًيا يخّر 

مذتق مغ الحػر كىػ البياض. يقاؿ: كانػا اثشي عذخ رجبًل.  : أصؽياء عيدى، كالمفعالحػاريػف 
أؼ فأيجنا الصائفة عجكىع: فأيجنا الحيغ آمشػا عمى ا بالحجة كالبخىاف. : عدكخًيا أك ثقاؼيً ضاىخيغ

 ضاىخيغ: مشترخيغ، غالبيغ. الصائفة التي كفخت. عمى التي آمشت
ى فأيجنا الصائفة األكلى عمعمى الجيغ كمو كلػ كخه السذخكػَف". لع يقل: )لُيطيَخه : "9الحع اآلية 

 (. اختتست الدػرة بطيػر الصائفة السؤمشة.األخخػ فأصبحت ضاىخة
*** 
 سػرة الجسعة   /61
وِس العديِد الحكيِع " ُيدبُِّح هلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض السم 1الجسعة  سػرة62 ِظ الُقجُّ

" 
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يعقل، كالتدبيح إنسا ىػ لسغ يعقل؟ ؼيو تقع عمى ما ال  :ما .الدسػات بالجسع، كاألرض بالسفخد
 :جػاباف عشج السفدخيغ

 : َمغ.ما: ىشا بسعشى -
(. لكغ يؤخح عمى ىحا أنو إذا اجتسع العاقل 2/639ما: أعع ِمغ "َمغ" )الشكت لمسجاشعي  -

 كغيخ العاقل غمب العاقل.
: ظ: السالظ السترخؼ. القجكسمثميا الرفات التالية ليا. السمِ : صفة ، مجخكرة. ك ظالسمِ 

: في في ممكو. الحكيعالقػؼ شقز. العديد: ه عغ صفات الالسترف برفات الكساؿ، السشدّ 
 تجبيخه. 

 
ييغ رسػاًل مشيع يتمػ عمييع آياِتِو ويدكِّييع  " 2سػرة الجسعة 62 ىػ الحي بعَث في األمِّ

 انػا ِمغ قبُل لفي ضبلٍؿ مبيٍغ "ويعمُِّسيع الكتاَب والحكسَة وإْف ك
: مغ األمييغ ال يكتبػف كال يقخؤكف كال يحدبػف. فالعخب كانػا أمييغ، رسػاًل مشيع 

ي األمع محسػدة، بل كاف الغخض إضيار كرسػليع كاف أمًيا. كليذ معشى ذلظ أف األمية ف
السعجدة اإلليية في نقل ىؤالء األمييغ مغ حالة الجيل إلى حالة العمع، كمغ حالة الزبلؿ إلى 

صاحبو، حالة الخشج. كالتعميع الدابق قج يكػف تعميًسا غيخ رشيج، كعميظ أف تسدحو أكاًل ثع تعّمع 
و لع يشدؿ عمييع كتاب سابق. كقيل: السقرػد أن : كانػا أمييغ بسعشىكقج يبقى مشو لػثات. كقيل

: باإليساف آيات هللا، آيات القخآف. يدكييع :باألمييغ قخير، كقيل: جسيع العخب. يتمػ عمييع آياتو
ة، أك الفقو في : الدشّ أك الكتابة. الحكسة: القخآف، غ الذخؾ كالكفخ كالسعاصي. الكتابكيصيخىع م

أف األمية ضبلؿ. الحع قػلو أيًزا: : دليل عمى ضبلؿ مبيغ، أك الفيع عسػًما. في الجيغ
كإف كانػا: إْف: مخففة مغ الثقيمة السذجدة: إّف.  "، أؼ يقزي عمى أميتيع."كيعّمسيع الكتاب

 التقجيخ: كإنيع كانػا.
 

 حقػا بيع وىػ العديُد الحكيُع " " وآخخيَغ مشيع لسَّا َيم 3سػرة الجسعة 62
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سيع. كىع جسيع السدمسيغ مغ عخب كعجع إلى يػـ كيعمّ  : أؼ كيدكي آخخيغآخخيغ 
لع  الؿيامة. كىحا يعشي أف رسالة الخسػؿ لع تقترخ عمى مغ كانػا في زمانو، بل ىي مستجة.

قاؿ  لّسا يمحقػا: لع يمحقػا بعج، كسيمحقػف. يقل: )لع يمحقػا بيع(. لع يقل: )لغ يمحقػا بيع(.
اػ )الشفي بػكقاؿ ابغ عاشػر:  .لع يجيئػا بعج كسيجيئػف  الصبخؼ: يقتزي أف السشفي بيا  (لسَّ

كلسَّا يجخل اإليساف : )ؼيذعخ بأنو متخقَّب الثبػت كقػلو تعالى ،مدتسخ االنتفاء إلى زمغ التكمع
كالسعشى أف آخخيغ ىع في كقت  .«الكذاؼ»كسيجخل كسا في  :، أؼ14 الحجخات (في قمػبكع

كسيجخمػف في أزماف  ،كلع يمتحقػا بسغ أسمع مغ العخب ،سبلـندكؿ ىحه اآلية لع يجخمػا في اإلِ 
  .أخخػ 

 العديد: القػؼ الحؼ ال ُيغمب.
 

 ذاُء وهللُا ذو الفزِل العطيِع "" ذلَظ فزُل هللِا يؤتيِو َمغ ي 4سػرة الجسعة 62
: عمى دمحم السبعػث إلى الشاس كافة، كعمى العخب الحيغ ُبعث الخسػؿ مشيع فزل هللا 

 كندؿ القخآف بمغتيع، كعمى الشاس الحيغ ىجاىع إلى اإلسبلـ. 
 

مػا التػراَة ثع لع َيحسمػىا كَسَثِل الحساِر َيحسُل أسفاًرا بئَذ  5سػرة الجسعة 62 " َمثُل الحيَغ ُحسِّ
 الطالسيَغ " آياِت هللِا وهللُا ال َييجي القػـَ َمثُل القػـِ الحيَغ كحَّبػا ب

مػا كلع َيحِسمػا؟ السقرػد أنيع أُعصػا التػراة، كلع يعسمػا بيا. فرار مثميع كسثل   كيف ُحسِّ
ر؟ الحسار الحؼ يحسل أسفار العمع كالكتب الشافعة عمى ضيخه، كلكغ ىل يدتفيج مشيا ىحا الحسا

خكػف. كىحا يجؿ عمى أف السقرػد مغ السثل السزخكب ليذ : السذالقـػ الحيغ كحبػا بآيات هللا
الييػد فقط، بل كل مغ جاءه كتاب سساكؼ كلع يعسل بو. كىػ تعخيس بسذخكي العخب 

فعػا بآيات هللا. القـػ الطالسيغ: القـػ كتعخيس بالسدمسيغ في كل زماف كمكاف إذا لع يشت
( أك لكاذبيغوهللا ال ييجؼ القـػ ال: )الكافخيغ. لع يقل: )وهللا ال ييجؼ الطالسيغ(. لع يق

 (.)السكحبيغ(. لع يقل: )وهللا ال ييجييع
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شَّػا " قل يا أيُّيا الحيَغ ىاُدوا إْف زعستع أنكع أولياُء هلِل مغ دوِف الشاِس فتس 6سػرة الجسعة 62
 السػَت إْف كشتع صادقيَغ "

كل مغ زعع أنو كلي ، كلع يكغ صادًقا، فإنو ال يسكغ أف يتسشى السػت ألنو مشافق  
 : الييػد.في اآلخخة عغ نفاقو. الحيغ ىادكاسيحاسب 

 
وَف إلى عاِلِع الغيِب  8سػرة الجسعة 62 وَف مشُو فإنَّو ُمبلؾيكع ثع ُتَخدُّ " ُقْل إفَّ السػَت الحي َتػِفخُّ

   شتع تعسمػَف "دِة فيشبُئكع بسا كوالذيا
، سخ صشاعة 45كؼ ص معاني الحخ ػت الحؼ تفخكف مشو إنو مبلؾيكع )السعشى: إف الس 

" لصػؿ الكبلـ. ال أك: )إف السػت الحؼ تفخكف مشو مبلؾيكع(، ككخر: "إفَّ  (.1/267اإلعخاب 
خبلؼ : ببكدخ البلـ. عالع الغيب كالذيادة: اقخأ مغ السػت الحؼ تفّخكف مشو. عاِلعمفخَّ لكع 

 اإلنداف، فإنو ال يعمع الغيب، كما يعمسو مغ الذيادة قميل كغيخ مػثػؽ.
 

" يا أيُّيا الحيَغ آَمشػا إذا ُنػِدَي لمربلِة ِمغ يػـِ الُجُسَعِة فاْسَعػا إلى ذكِخ  9سػرة الجسعة 62
 هللِا وَذروا البيَع ذلكع خيٌخ لكع إْف كشتع تعمسػَف "

: ىيشا معشى اقترادؼ، إذ ال يسكغ لتاجخ ذركا البيع. الجسعةصبلة ىشا ذكخ هللا: يعشي  
كال لعالع في االقتراد أف ال يتخؾ البيع بجعػػ تعطيع إيخاداتو أك أرباحو. ال بأس بتعطيسيا إذا 

( كالبيع، فإذا جاء كقت ذخعية. ىيشا مقارنة بيغ الربلة )صبلة الجسعةركعيت الثػابت ال
ميب لمبيع عمى الربلة كقت الربلة. كليذ السقرػد تغميب الربلة كجب تخؾ البيع. فبل تغ

الربلة عمى البيع في كل األكقات، فديأتي في اآلية التالية كجػب االىتساـ بالبيع بعج انتياء 
: حداب أمػر أخخػ كالبيع. خيخ لكع الربلة، كليذ االستسخار في الربلة أك في السدجج عمى

يقة الذخعية ىػ األنفع لؤلمة، كليذ األنفع أف يتسحزػا إف الجسع بيغ البيع كالحكخ عمى الصخ 
: إف كشتع تعمسػف عمع االقتراد أك اإلدارة أك التجارة أك ع كيتخكػا الحكخ. إف كشتع تعمسػف لمبي

اضبصػا عمػمكع بعمع هللا. لع يقل: غيخ ذلظ مغ العمـػ فبل تجعمػا عمسكع فػؽ عمع هللا، بل 
 (. )فاسَعػا إلييا
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" فإذا ُقزيِت الربلُة فانتِذخوا في األرِض وابَتُغػا ِمغ فزِل هللِا واذكخوا  10الجسعة سػرة 62

 ثيًخا لعمَّكع ُتفِمُحػَف "هللَا ك
ىحا يعشي أنكع إذا أديتع الربلة فبل تجمدػا في السداجج بعج ذلظ لمتصػيل في الحكخ أك  

كانتذخكا كتفخقػا كل في حػائجو لمشـػ أك لميخكب مغ العسل كما شاكل ذلظ، بل اخخجػا 
كتجارتو، كابتغػا الفزل كالخبح في التجارة، كلكغ ال تقرخكا ذكخ هللا عمى السداجج فقط، ثع 
تشدػا ذلظ أثشاء مسارسة أعسالكع التجارية. ىحا الجمج بيغ العسل كالحكخ ؼيو كدب لمػقت في 

تجارة. كىشاؾ أناس يكػف ترخفيع كبل السصمبيغ. فبل التجارة تزيع الحكخ، كال الحكخ يزيع ال
في األسػاؽ مختمًفا تساًما عغ ترخفيع في السداجج، كيحدبػف أف الجيغ مجخد تستسات كحخكات 
صػرية مجانية! فإذا صمػا كصامػا أمكشيع بعج ذلظ أف يغذػا كيخجعػا كيتخمػا عغ اإلسبلـ 

ي الدائج، كيترخفػا كسا كيتخكػه في السدجج كيأخحكا بالشطاـ اإلقصاعي أكالشطاـ الخأسسال
ح. كلعل يترخؼ غيخىع مغ أتباع الشطع األخخػ! يفيع مغ اآلية أف ذكخ هللا يؤدؼ إلى الفبل

لعمكع  : تفمحػف في الجنيا كاآلخخة. في الجنيا بالبيع، كاآلخخة بالربلة كالحكخ كالعبادة.السقرػد
 أجل الفبلح. تفمحػف: أؼ ستفمحػف ما لع يكغ ىشاؾ أشياء أخخػ لع تعسمػىا مغ

 
ػا إلييا وتخكػَؾ قائًسا قْل ما عشَج هللِا خيٌخ  11سػرة الجسعة 62 " وإذا رَأوا تجارًة أو ليًػا انفزُّ

 تجارِة وهللُا خيُخ الخازقيَغ " ِمَغ الميِػ وِمَغ ال
جاء في أسباب الشدكؿ أف ِدْحية الكمبي قجـ مغ تجارة لو مغ الذاـ، كفييا كل ما يحتاج إليو     

لشاس، فزخب الصبل ليؤذف الشاس بقجكمو، فخخج جسيع الشاس إال ثسانية نفخ. ىؤالء الحيغ ا
ػف إلى التجارة كيتخكػف العبادة السصمػبة قج يحدبػف أف الربلة أك العبادة مجخد شيء  يشفزُّ
يفعمػنو في أكقات الفخاغ. فسشيع مغ يتخؾ الربلة ألجل الميػ كمشيع مغ يفعل ذلظ ألجل 

فقج يخيجكف تعطيع مبيعاتيع كإيخاداتيع كأرباحيع بجكف االلتداـ بالثػابت الذخعية، كيطشػف التجارة. 
أف ىحا أفزل ليع كلبلقتراد، كالحؿيقة أنيع جاىمػف بعمع االقتراد كبقػاعج الخزؽ كبأسباب 

سيسا كأنو ذك مرجر غخبي، ليذ ىػ  الشيزة الحؿيؿية لؤلمع. إف عمع االقتراد كحجه، ال
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ازقيغ، بل ىشاؾ عمع أفزل مشو كىػ عمع االقتراد السشزبط بزػابط الذخع الحشيف. أفزل الخ 
بج مغ مديج  فالشيزة الرحيحة ال تقـػ عمى االقتراد فقط، بل ىشاؾ عمـػ أخخػ تداحسو، كال

دقيق مشيا كعادؿ إلحجاث نيزة متػازنة كقػية كمدتجامة كعادلة كأخبلؾية. كذكخ الميػ في 
آخخ مغ الشاس غيخ صشف التجار، كالذباب كالشداء، كسا أف التجار اآلية يتعمق برشف 

أنفديع يتقمبػف في الجنيا بيغ التجارة كالميػ، كقج يتخحكف مغ الميػ تجارة، كسا شاع في عرخنا، 
كال بأس عشجىع أف يكػف ىحا الميػ محسػًدا أك محمػًما، السيع الخبح كاالبتياج. أغمبيع ال يديج 

 عمى ذلظ.
حؼ أحجىسا لجاللة : كإذا رأكا تجارة انفزػا إلييا، أك ليًػا انفزػا إليو، فحمخذخؼ: تقجيخهقاؿ الد 

ىع، " ألف التجارة أ (. قاؿ الفخاء: قاؿ "إلييا2/255، كأضػاء 3/126السحكػر عميو )البخىاف 
المغة (. كيجػز في 2/640، الشكت لمسجاشعي 3/157اء معاني القخآف لمفخّ تابع لمتجارة ) ميػكال

لثػاب. : مغ ا(. ما عشج هللا5/124معجع القخاءات : إلييا، إليو، إلييسا. كقخغ بالثبلث )أف يقاؿ
: ما عشج هللا خيخ مغ خ؟ لعل التقجيخيخ مغ الميػ كمغ التجارة: لَع قجـ الميػ ىشا عمى التجارة

 الميػ، بل كمغ التجارة.
، فتح الخحسغ ص 510لييسا" )أنسػذج ص لع يقل: )انفزػا إليو(. كقخأ ابغ مدعػد: "انفزػا إ

خيخ مغ التجارة كالميػ( أك )خيخ مغ الميػ (. لع يقل: )خيخ مغ التجارة كمغ الميػ( أك )565
 (.كالتجارة

 
 (.34كشدكف الحىب كالفزة كال يشفقػنيا" )التػبة كالحيغ يعالى: "كمثمو في قػلو ت

*** 
 سػرة السشافقػف   /63
" إذا جاءَؾ السشافقػَف قالػا نذيُج إنَظ َلخسػُؿ هللِا وهللُا َيعمُع إنظ  1سػرة السشافقػف 63

 َلخسػُلو وهللُا يذيُج إفَّ السشافقيَغ لكاذبػَف " 
: نذيج إنظ، يعمع إنظ، يذيج إف. كىي تأتي بعج مخات بالكدخ " في اآلية ثبلثكردت "إفَّ  -

، كىػ الحؼ أكجب "ـ في الخبخ: "لخسػؿ"، "لكاذبػف لعمع، شخيصة دخػؿ البلأفعاؿ الذظ كا
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ة. ككاف حقيا أف ( لتػكيج الجسمسا دخمت لتػكيج الخبخ كسا دخمت )إفَّ (. كإنكدخ ىسدة )إفَّ 
ػكيج، فدحمقػا البلـ إلى الخبخ )معاني (، إال أنيع كخىػا الجسع بيغ حخفي تتكػف قبل )إفَّ 
في الخبخ لفتحت دحمقة. كلػال البلـ : الـ السيت(، كليحا سسّ 109ك  51الحخكؼ ص 

دخػؿ  : لػال(. أؼ172اليسدة، كسا تقػؿ: أشيج أف محسًجا رسػؿ هللا )معاني الحخكؼً  
(، ككحلظ في الجسمتيغ األخخييغ  يعمع أنظ رسػلووهللاالبلـ في الخبخ لكاف القػؿ: )

 (.2/345)السقتزب 
 لسشافقيغ كاذب." لفيع أف قػؿ الػال جسمة: "وهللا يعمع إنظ لخسػلو -
كلكغ اعتقادىع كاذب، فيع يقػلػف: "إنظ  بجخػؿ ىحه الجسمة فيع أف قػؿ السشافقيغ صحيح، -

 (.511عمى خبلؼ ذلظ )أنسػذج ص  " بألدشتيع فقط، أما قمػبيع فييلخسػؿ هللا
كبلـ العخب : إني أجج في الفيمدػؼ ركب إلى السبخِّد، كقاؿركػ ابغ األنبارؼ أف الكشجؼ  -

: فقاؿ السبخِّد: في أؼ مػضع؟ فقاؿ: أجج العخب يقػلػف: عبُج هللِا قائٌع، ثع يقػلػف حذًػا. 
: خرة كالسعشى كاحج! فقاؿ السبخِّد: إفَّ عبَج هللِا َلقائٌع! فاأللفاظ متكفَّ عبَج هللِا قائٌع، ثع يقػلػف إ

غ ؾيامو، مختمفة الختبلؼ األلفاظ. فقػليع: )عبج هللا قائع( إخبار ع كيحظ! بل السعاني
( جػاب عغ كقػليع: )إف عبج هللا قائع( جػاب عغ سؤاؿ سائل، كقػليع: )إف عبج هللا لقائع

، كنياية 350ك  242دالئل اإلعجاز ص الفيمدػُؼ جػاًبا ) إنكار مشكخ لؿيامو، فسا أحارَ 
 (. 357اإليجاز ص 

 (.السشافقيغ لكاذبػف  نظ لخسػلو كإفوهللا يذيج إلع يقل: )وهللا يذيج إنظ لخسػلو(. لع يقل: )
 

وا عغ سبيِل هللا 2سػرة السشافقػف 63  إنيع ساَء ما كانػا يعسمػَف " اتخُحوا أيساَنيع ُجشًَّة فَرجُّ
" 

 : الجياد. أيساف: جسع يسيغ: قَدع. ُجشة: كقايًة. صجكا: مشعػا )الشاس(. سبيل هللا 
 

 فُصبَع عمى قمػِبيع فيع ال يفقيػَف "" ذلَظ بأنَّيع آمشػا ثعَّ كفخوا  3سػرة السشافقػف 63
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: بدبب أنيع. آمشػا: بألدشتيع. ثع (. بأنيععغ سبيل هللاذلظ: الحمف )الكاذب( كالرج ) 
 : ختع عمييا فبل يرل إلييا ىجػ كال نػر. . شبع عمى قمػبيع: بقمػبيعكفخكا

 
لقػِليع كأنَّيع ُخُذٌب " وإذا رأيَتيع ُتعجُبظ أجداُميع وإف يقػلػا تدسْع  4سػرة السشافقػف 63

 ُمَدشََّجٌة َيحَدبػَف كلَّ صيحٍة عمييع ىُع العجوُّ فاححْرىع قاتَميُع هللُا أنَّى ُيؤَفُكػَف "  
( تخؽيًفا. يبجك أف السشافقيغ الذيغ )خُذب( كقخغ بدكػنيا )خْذب: قخغ بزع خذب 

الخارجية. كسا ييتسػف باعتبارىع أىل مطيخ ال أىل مخبخ فإنيع يعتشػف بأجداميع كمطاىخىع 
أركاح، كأجداـ ببل أحبلـ  : أشباح ببليع ال يبالػف بقمػبيع. خذب مدشجةبألدشتيع كلغتيع، كلكش

هللا السشافقيغ كححرنا مشيع : مغ الجبغ كالخػر. كصف صيحة عمييع(. يحدبػف كل )عقػؿ
الجعاء مغ شأف : حكع مغ هللا عمييع، كليذ دعاًء مغ هللا عمييع، ألف كحكع عمييع. قاتميع

: ييخبػف، يفمتػف. ل شكل الجعاء كليذ بجعاء. يؤفكػف: يرخفػف. لعل السعشىالبذخ. الذك
كيف أمكغ ليع أف يرخفػا أنفديع عغ اليجػ، أك كيف أمكغ لسزممييع أف يرخفػىع عغ 

 اليجػ مع كضػح دالئمو! 
 

 ممحق باآلية:
 : خسدة أسئمة ِليعكإذا رأيَتيع ُتعجُبظ أجداُميع كإف يقػلػا تدسْع لقػ 

 جاء في ىحه اآلية )إذا( ك)إْف(.

 إذا: دخمت عمى الساضي. كالجػاب مزارع.

 إْف: دخمت عمى السزارع.

؟ ؟ ك)إْف( تجـد  لساذا )إذا( ال تجـد

 لع يقل: تعجْبظ.
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 لع يقل: تدسُع.

 كلساذا استعسل )إذا( مخة، ك)إْف( مخة؟

 كلساذا قاؿ: تدسع لقػليع؟ كلع يقل: تدسع قػليع؟

*** 

 لع يقل:

 كإذا رأيتيع أعجبتظ أجداميع.

 لع يقل:

 كإف يقػلػا سسعت لقػليع.

 لع يقل:

 كإذا رأيتيع تعجبظ أجداميع كإذا قالػا سسعت لقػليع.

 لع يقل:

 كإف تخاىع تعجبظ أجداميع كإف يقػلػا تدسع لقػليع.

*** 

 خسدة أسئمة:  

؟ - ، ك)إذا( ال تجـد  لساذا )إْف( تجـد
 )إذا( مخة، ك)إْف( مخة؟لساذا استعسل  -
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 لساذا لع يقل: )كإذا رأيتيع أعجبتظ أجداميع(؟ -
 لساذا لع يقل: )كإف قالػا سسعت قػليع(؟ -
 لساذا قاؿ: "تدسع لقػليع"؟ كلع يقل: )تدسع قػليع(؟ -

 
 قاؿ ابغ عاشػر في جػاب الدؤاؿ األخيخ:

أييا الدامع، إذ ليذ في اإِلخبار  (ُتْرغ) :معشى (دسعتَ ) :لتزسيغ (لقػليع) :البلـ في قػلو"
 ."غ معشى اإِلصغاء لػعي كبلميعسّ لػال أنو ُض  ،بالدساع لمقػؿ فائجة

*** 

 لساذا استعسل )إذا( مخة ك)إف( مخة؟

 إذا: تدتعسل لسا يكثخ كقػعو.

 إْف: لسا يقل كقػعو.

*** 

 لػ قاؿ: )كإذا رأيتيع أعجبتظ أجداميع(.

 (.كإف يقػلػا سسعت لقػليعأك قاؿ: )

 لػ قاؿ ىحا أك ذاؾ ما خصخ ببالظ مغ ىحا أّؼ سؤاؿ مغ األسئمة الثبلثة األخخػ!

*** 

 الرياغة القخآنية قج نشتبو إلييا فشتعمع مشيا شخؽ التعميع، كقج ال نشتبو فتفػتشا.
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*** 

 الدبت:

 ىػ1441شعباف  25

 ـ2020نيداف  18

 
وا رؤوَسيع ورأػا َيدتغفْخ " وإذا قيَل ليع تعالَ  5سشافقػف سػرة ال63 يَتيع لكع رسػُؿ هللِا لػَّ

وَف وىع مدتكبخوَف "  يُرجُّ
 : ليذ السقرػد أف يدتغفخ ليع ألجل نفاقيع، بل ىحه دعػةيدتغفخ لكع رسػؿ هللا 

ػا إلى رسػؿ هللا يدتغفْخ لكع )قارف الشكت لمسجاشعي : تعالَ شبيعية ليع كجعػة غيخىع. لع يقل
كااستخفاًفا. َيرجُّكف: ُيعخضػف. لع يقل: )(. لػكا رؤكسيع: 1/218 كا رؤكسيع كصجُّ  لػَّ

 (. كاستكبخكا
  

" َسػاٌء عمييع َأستغفخَت ليع أـ لع َتدتغِفْخ ليع لغ َيغفَخ هللُا ليع إفَّ هللَا  6سػرة السشافقػف 63
 ال َييجي القػـَ الفاسقيَغ "

تدػية )معجع القػاعج العخبية ص كصل، دخمت عمييا ىسدة ال : استغفخت بيسدةأستغفخت: أصميا
(. قج تدتغفخ 1/84ألف االستفياـ فدقصت ألف الػصل )السقتزب (. أك دخمت عمييا 263

لذخز أك تجعػ لو ضًشا مشظ أنو يدتحق ذلظ، لكغ هللا ال يدتجيب لظ ألنو يعمع أف ىحا 
هللا الذخز غيخ مدتحق. كعمى العكذ، قج تجعػ عمى شخز ال يدتحق أف تجعػ عميو فإف 

الخارجيغ عغ الصاعة. في : الكافخيغ يو ألنو يعمع كال تعمع. الفاسقيغال يدتجيب دعاءؾ عم
 (.(. لع يقل: )إف هللا ال ييجؼ الفاسقيغ80التػبة " )مػضع آخخ: "فمغ يغفخ هللا ليع
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ػا وهلِل " ىُع الحيَغ يقػلػَف ال ُتشفقػا عمى َمغ ِعْشَج رسػِؿ هللِا حتى  7سػرة السشافقػف 63 يشفزُّ
 كغَّ السشافقيَغ ال يفقيػَف "   خدائُغ الدسػاِت واألرِض ول

يتفخقػا عشو  إنيع يسشعػف الشاس عغ تقجيع أؼ إعانة مالية لرحابة رسػؿ هللا. يشفزػا: 
: أؼ إف هللا يسمظ الخدائغ جسيًعا، كال تعمع مغ أيغ ييدخ ليع السػارد السالية، كيتخكػه.  خدائغ

: أف  خدائغ الدسػات كاألرض يخزؽ مشيا مغ فعيا إذا أرادىا هللا. ال يفقيػف يدتصيع أحج دكال 
 ت بالجسع، كاألرض بالسفخد.االدسػ يذاء. 

 
" َيقػلػَف لئغ َرجعشا إلى السجيشِة لُيخِخجغَّ األعدُّ مشيا األذؿَّ وهلِل الِعدَُّة  8سػرة السشافقػف 63

 لسشافقيَغ ال يعمسػَف "ولكغَّ ا ولخسػِلِو ولمسؤمشيغَ 
: ىحا لسرصمق. ليخخجغ األعد مشيا األذؿ: مغ غدكة بشي ارجعشا إلى السجيشة )السشػرة( 

في كصف السشافقيغ: "كإف يقػلػا  4كبلـ رأس الشفاؽ، كيذعخ القارغ ىشا بسا كرد في اآلية 
شظ  األذؿ. كال ". فالعبارة ىشا ال يعخؼ سامعيا أك قارئيا مغ ىػ األعد كمغ ىػتدسع لقػليع

 :األذؿ. ليخخجغ األعد مشيا األذؿ: فييا قخاءات أنو يخيج أنو ىػ األعد كرسػؿ هللا ىػ
- .  لُيْخِخَجغَّ األعدُّ مشيا األذؿَّ
- .  لُيخَخَجغَّ األعدُّ مشيا األذؿَّ
- .  لَيْخُخَجغَّ األعدُّ مشيا األذؿَّ
- .  لَشْخُخَجغَّ األعدَّ مشيا األذؿَّ
.لُشْخِخَجغَّ األعدَّ  -  مشيا األذؿَّ

ياء كالشػف، : بالمشرػبة في جسيع القخاءات. األعّد: مخفػعة كمشرػبة. فعل الخخكج: األذؿَّ 
 : مفتػحة في الجسيع.بالزع كالفتح، الخاء: مثمثة. الجيع

مغ يذاء كيحؿُّ مغ يذاء. كقػلو: "كلكغ السشافقيغ  يفيج ختاـ اآلية أف مرجر العدة ىػ هللا، يعدُّ  
" يفيج أنو إذا كثخ السشافقػف في كفي اآلية الدابقة: "كلكغ السشافقيغ ال يفقيػف  ال يعمسػف"،

 !كالتقجـ مجتسع مغ السجتسعات، كما أكثخىع، كع يخدخ ىحا السجتسع مغ الفقو كالعمع
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" يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ال ُتمِيكع أمػاُلكع وال أوالُدكع عغ ِذكِخ هللِا وَمغ  9سػرة السشافقػف 63
 ذلَظ فأولئَظ ىُع الخاسخوَف " لْ يفع

تتزسغ اآلية كصًفا كاقعًيا كمصمًبا معيارًيا، فالػاقع أف الشاس مذغػلػف باألمػاؿ كاألكالد،  
كيطشػف أنيع بحلظ رابحػف، ألنيع يشسُّػف أمػاليع كيتمحذكف بجسعيا كيتدابقػف عمى قػائع 

أـ ماذا ستكػف مختبتو؟ كال يفيع مغ  ء العالعايسيكػف كل مشيع في رأس قائسة أثخ  األثخياء، ىل
اآلية أنو يجب عمى السدمع أف يمتفت إلى الحكخ كيتخؾ تشسية الساؿ، بل يفيع أف تشسية الساؿ 

: ذكخ يخرز لسادية الخأسسالية. كالحكخ نػعافمذخكشة بالحكخ، كليدت مشفمتة كسا في الشطع ا
ية بأف مغ يفعمػف ذلظ )االنذغاؿ هللا اآل : ختع، كذكخ مدتسخ مع العسل. الخاسخكف لو كقت

( يطشػف أنيع رابحػف كالحاؿ أنيع خاسخكف، وهللا يعمع كىع ال يعمسػف. عمع هللا باألمػاؿ كاألكالد
 كامل كعمسيع قاصخ، فبل بج مغ دعع عمسيع بعمع هللا، كي ال يبقى عمسيع ببل ىاد.

 ع الخاسخكف(.لع يقل: )فيع خاسخكف(، أك )في(. لع يقل: )كمغ يفعل ذلظ مشكع 
 

" وأنِفقػا مسا رزقشاكع ِمغ قْبِل أْف يأتَي أحَجكع السػُت ؼيقػَؿ ربِّ لػال  10سػرة السشافقػف 63
َؽ َوأُكْغ ِمَغ الرالحيَغ "أخختشي إلى أجٍل قخيٍب فأصَّ     جَّ

َؽ كأكػفَ قخأ األكثخكف   جَّ َؽ كأُكْغ"، كقخأ أبػ عسخك: "فأصَّ جَّ  إشكاؿ". كبيحا يدكؿ : "فأصَّ
(. القخاءة 2/256، كقارف أضػاء 56القخآف ص  تأكيل مذكلعصف السجدـك عمى السشرػب )

" مجدكمة في األصل، كحخكت بالفتح لمفتحة التي األكلى: فأّصّجَؽ كأكْغ. يبجك لي أف "أّصّجؽ
سيسا كأف القاؼ حخؼ قمقمة.  بعجىا، كبعبارة أخخػ فإف فتح القاؼ ُيدسع كلػ لع يكغ مػجػًدا، ال

، كجـد "أكْغ" دؿَّ عمى جـد "أّصّجؽ". كفي حا ال إشكاؿ، ألكبي نو عصف مجدكـ عمى مجدـك
َؽ. يأتي أحَجكع السػُت: أحج: مفعػؿ بو مقجـ، كالسػت: فاعل مؤخخ. األصل  :قخاءة: فأترجَّ

لع يقل:  (.قبَل أف يأتيفأّصّجؽ يأتي السػُت أحَجكع. أجل قخيب: أجل آخخ قخيب. لع يقل: )
 .(اكأكغ صالحً )
 

 ُميا وهللُا خبيٌخ بسا تعسمػَف "" ولغ ُيؤخَخ هللُا نفًدا إذا جاَء أج 11سػرة السشافقػف 63
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السخاد اعسمػا في السجة السخررة لكع مغ العسخ، كاعمسػا أنو إذا جاء األجل فبل تأخيخ  
: سػرة نقلج األجل. كاعمع أخيًخا أنشا قمشا: سػرة السشافقػف، كلع لمعسل، كال ُيقبل العسل بع

: ـ مثل ىحا في عمع السحاسبة فتقػؿالسشافقيغ. اسع الدػرة مخفػع عمى الحكاية. كيسكغ استخجا
( كبيحا يكػف اسع الحداب ثابًتا )مبشًيا حداب السجيشػف، حداب الجائشػف، حداب السػردكف.

: جاء تقػؿ. كمثل ذلظ دمحم أبػ زىخة، ف: تارة مجيشػف، كتارة مجيشيغاضع لحخكات اإلعخابغيخ خ
، : جاء أبػ زىخةاؾ عمساء في المغة كالفقو يقػلػف أبػ زىخة، رأيت أبػ زىخة، مخرت بأبػ زىخة. كىش

لخيل، : زىخة! كمثل ذلظ أبا اككأف ىحا الخجل لو كلج اسسو !رأيت أبا زىخة، مخرت بأبي زىخة
ا مبشي، كليذ ىح : جاء أبا الخيل، رأيت أبا الخيل، مخرت بأبا الخيل، ألف اسع العائمةفتقػؿ

 : الخيل.عشج الخجل كلج اسسو
خبيخ بسا (. 234لع يقل: )لغ يؤخخ(. في مػضع آخخ: "وهللا بسا تعسمػف خبيخ" )البقخة  

 تعسمػف: في ىحه اآلجاؿ الستاحة لكع.
بيحا العمع اإلليي بأعساؿ البذخ تشتيي ىحه الدػرة. كىحه الخاتسة مشاسبة لعشػاف الدػرة 

 كمػضػعيا.
*** 

 
 / سػرة التغابغ 64
الحسُج وىػ عمى " يدبُِّح هلِل ما في الدسػاِت وما في األرِض لُو الُسمُظ ولُو  1سػرة التغابغ 64

 كل شيٍء قجيٌخ " 
كىػ قجيخ لع تخد مجسػعة في القخآف. لع يقل: ): بالسفخد، ك الدسػات: بالجسع. األرض 
 (.شيء عمى كل

 
 مٌغ وهللُا بسا تعسمػَف بريٌخ " كع كافٌخ ومشكع مؤ " ىػ الحي خمقكع فسش 2سػرة التغابغ 64

كع مغ ىػ كافخ، كمشكع مغ ىػ مؤمغ(. في مػضع آخخ: "وهللا بريخ بسا فسشلع يقل: ) 
 (.18تعسمػف" )الحجخات 
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رك 3سػرة التغابغ 64  ع فأحدَغ صػَركع وإليو السريُخ "" خمَق الدسػاِت واألرَض بالحقِّ وصػَّ

 : ال عبًثا.كلع تخد في القخآف مجسػعة. بالحق: بالسفخد، األرضالدسػات: بالجسع.  
 .4خمقكع. )في أحدغ تقػيع( التيغ  صػركع: 

 
وَف وما ُتعمشػ 4سػرة التغابغ 64 َف وهللُا عميٌع " يعمُع ما في الدسػاِت واألرِض ويعمُع ما ُتدخُّ

 بحاِت الرجوِر "
كلعل السعشى أنو إذا كاف عميًسا بحات ، )أسخار الرجكر( : بسا في الرجكربحات الرجكر 
كف وهللا عميع بحات كيعمع ما ُتعمشػف كما تُ فيػ أعمع بسا في الرجكر. لع يقل: ) الرجكر ِدخُّ
 عمُسو بسا تدّخكف كعمسو بسا تعمشػف. (.الرجكر

 
 ٌب أليٌع " باَؿ أمِخىع وليع عحا" ألْع يأِتكع نبُأ الحيَغ كفخوا ِمغ َقْبُل فحاقػا و  5سػرة التغابغ 64

الساضية التي كفخت كعحبت. لع يقل: )ذاقػا كباؿ : نبأ األمع غ قبلنبأ الحيغ كفخكا م 
كباؿ  : العاؾبة الديئة، سػء العاؾبة.أمخىع(. التقجيخ: كفخكا فحاقػا. كباؿ: عاؾبة، عقػبة. الػباؿ
 أمخىع: في الجنيا. كليع عحاب أليع: عحاب آخخ في اآلخخة.

 
" ذلَظ بأنَُّو كانت تأتييع ُرُسُميع بالبيشاِت فقالػا َأَبَذٌخ َييجونشا فكفُخوا وتػلَّػا  6سػرة التغابغ 64
 ستغشى هللُا وهللُا غشٌي حسيٌج "وا

أنكخكا أف يكػف رسػليع بذًخا كلع يشكخكا أف يكػف معبػدىع حجًخا. كلعل إنكارىع سيبقى  
حا قػليع، كالحق أف الخسل تيجؼ : ىرسػؿ مغ السبلئكة. أبذخ ييجكنشا حتى لػ أرسل إلييع

: فاعل لفعل مححكؼ دّؿ عميو ما خالبذخ بػحي مغ هللا، فاليادؼ ىػ هللا كليذ البذخ. بذ
(. استغشى 2/645شا بذخ. أك مبتجأ خبخه: "ييجكنشا" )الشكت لمسجاشعي يبعجه، كأف قاؿ: أييج

. حسيج: لشاس إذا كفخكاعغ اغشي:  : ال تشفعو شاعة شائع، كال معرية عاص.هللا: عشيع. غشي
 كثيخ الحسج ليع إف آمشػا.
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 لع يقل: )رسمشا(.
 

 " زعَع الحيَغ كفخوا أف لغ ُيبعثػا ُقْل بَمى وربِّي لُتبعُثغَّ ثعَّ لُتشبؤفَّ بسا 7سػرة التغابغ 64
 عسمتع وذلَظ عمى هللِا يديٌخ " 

: الدعع حكاية الثاني. كقيلباشبًل، كاألكثخ ىػ : قاؿ قػاًل قج يكػف حًقا كقج يكػف زعع 
َـّ القائمػف بو )عسجة الحفاظ  قػؿ يكػف مطشة الكحب. كليحا جاء في القخآف في كل مػضع ُذ

 (.كذلظ يديخ عمى هللالع يقل: ) يديخ: لمتقخيب، فيػ ال شيء. (.2/158
 

 خبيٌخ "" فآِمشػا باهلِل ورسػِلو والشػِر الحي أندلشا وهللُا بسا تعسمػَف  8سػرة التغابغ 64
بجد الشػر الطمسات.  : أندلشاه، كىػ القخآف، ألف القخآف يبجد الذبيات كسا يالشػر الحؼ أندلشا 

في  (.153آؿ عسخاف " )بسا تعسسمػف: بسا تعسمػنو. في مػضع آخخ: "وهللا خبيخ بسا تعسمػف 
 : "وهللا بسا تعسمػف بريخ".2اآلية 

 
الجسِع ذلَظ يػـُ التغابِغ وَمغ ُيؤمْغ باهلِل ويعسْل صالًحا " يػـَ َيجسُعكع ليػـِ  9سػرة التغابغ 64

 ييا أبًجا ذلظ الفػُز العطيُع " ُيَكفِّْخ عشُو سيئاِتِو وُيجخْمو جشاٍت تجخي ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ ف
ليـػ الجسع: أؼ في يـػ الجسع. كقج يكػف التقجيخ: جسًعا مؤجبًل  : يـػ الحذخ.يـػ الجسع 

: لعل ىحا مغ قبيل السذاكمة، فقج كاف الشاس يتغابشػف في الجنيا، فيحا غيػـ التغاب ع.ليـػ الجس
يغبغ ىحا ألجل أف األكؿ أقػػ مشو، فإذا جاءت اآلخخة أعيجت القدسة بالحق. فالتغابغ في الجنيا 

: ثشى ء بأكثخ مغ ؾيستو. غبغ فبلف ثػبو: بيع الذيكالتغابغ في اآلخخة جداء. الغبغ معرية
خ ششخف ىكحا كتارة ىكحا. مغ : ذلظ ىػ الفػز العطيع. كفي القخآف تارة تخد ػلو. لع يقلو، قرَّ

 لع يقل: )خالًجا فييا(. (.ىحا المفع "التغابغ" كاف اسع الدػرة. لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار
   

قمَبُو وهللُا بكلِّ  " ما أصاَب ِمغ مريبٍة إال بإذِف هللِا وَمغ ُيؤمْغ باهلِل َييجِ  11سػرة التغابغ 64
 شيٍء عميٌع "
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 :أؼ
ييج قمبو لميقيغ عشج ندكؿ السرائب، ؼيعمع أف ما أصابو لع يكغ ليخصئو، كما أخصأه لع  -

 يكغ ليريبو.
 (.خضا كالتدميع عشج ندكؿ السرائب )الخضا بالقزاء كالقجرأك ييج قمبو لم -
 : إنا  كإنا إليو راجعػف.أك ييج قمبو لبلستخجاع -
 مسغ إذا ابتمي صبخ، كإذا أنعع عميو شكخ.أك يجعمو  -
 

ائب كالسحغ، فبل يحدف كال يقمق )أنسػذج : يصسئغ عشج ندكؿ السرقمُبو، أؼ كفي قخاءة: ييجأْ 
عميع: نيا كردت في اآلية نفديا. " في تفديخ اآلية، أل(. كقج تكخرت عبارة "السرائب514ص 

 مغ ذلظ شخؽ اليجاية.
 (. وهللا عميع بكل شيء: )بة إال بإذنو(. لع يقللع يقل: )ما أصاب هللا مغ مري

 
ا عمى رسػِلشا الببلُغ " وأشيعػا هللَا وأشيعػا الخسػَؿ فإْف تػلَّيتع فإنَّس 12سػرة التغابغ 64

 السبيُغ "
لخسػؿ إال : عغ الصاعة فحدابكع عمى هللا كليذ عمى الخسػؿ، فسا عمى افإف تػليتع 

: فإف ، كالحجيث الشبػؼ كحلظ. التقجيخعمى أف القخآف مبيغ : ؼيو دليلالببلغ. الببلغ السبيغ
 الببلغ السبيغ: فقط. تػليتع فميذ عمى رسػلشا إال الببلغ السبيغ.

 
 عمى هللِا فميتػكِل السؤمشػَف " " هللُا ال إلَو إال ىػ و  13سػرة التغابغ 64

 : كعميو فميتػكل السؤمشػف. لع يقل 
 

الحيَغ آمُشػا إفَّ ِمغ أزواِجكع وأوالِدكع عجًوا لكع فاححروىع وإْف  " يا أيُّيا 14سػرة التغابغ 64
 غفخوا فإفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "َتعفػا وَترفحػا وتَ 
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قج يشقمب الدكجات كاألكالد إلى أعجاء ضاىخيغ، أك إلى أعجاء غيخ ضاىخيغ، كأف يتعمق  
كاآلية تجعػ إلى الححر مغ  الدكج بدكجتو أك كلجه ؼيرجه ىحا التعمق عغ الػاجبات الذخعية.

ىحا، كإلى تغميب الذخع عمى محبة الدكجات كاألكالد عشج التعارض، مع العفػ عشيع. ال تدسْع 
: عُف عشيع. كىحا أمخ دقيق. لع يقل: )كإف تعفػا فإف هللا غفػر رحيع(. فإف هللا غفػر رحيعليع كا 

 أؼ تخمقػا بأخبلؽ هللا في ىحا الباب.
 

 شٌة وهللُا ِعشَجه أجٌخ عطيٌع "" إنَّسا أمػاُلكع وأوالُدكع فت 15سػرة التغابغ 64
: أضاؼ األمػاؿ كتخؾ األزكاج. فتشة: إنسا أمػالكع كأزكاجكع كأكالدكع فتشة. كأف التقجيخ 

اختبار. فاهلل يختبخكع ىل تقجمػف األمػاؿ كاألزكاج كاألكالد عمى الذخع عشج التعارض أـ تفعمػف 
 العكذ؟ 

 
" فاتقػا هللَا ما استصعُتع واسسعػا وأشيعػا وأنِفقػا خيًخا ألنفِدكع وَمغ  16التغابغ سػرة 64

 ُيػَؽ شحَّ نفِدِو فأولئَظ ىُع الُسفمحػَف "
: يحتسل أف يكػف مغ باب التدييل كالتخؽيف، كيحتسل أف يكػف مغ باب اتقػا هللا ما استصعتع

البخىاف : ال يبقى مغ االستصاعة شيء )ؼنو ما كججت االستصاعة فاتقػا، أالتذجيج، بسعشى أ
2/205.) 
 

: عميكع أف تتقػا هللا في حجكد استصاعتكع الحاضخة، كلكغ ىحا أقػؿ: كيحتسل أف يكػف السعشى
تددادكا تقػػ، وهللا أعمع. خيًخا: أؼ يكغ خيًخا. كقج ال يسشع مغ أف تديجكا استصاعتكع كمسا أمكغ ل

الدسع، الصاعة، اإلنفاؽ( خيًخا.  التقػػ،أك يكغ كل ىحا )اإلنفاؽ خيًخا،  : يكغيكػف السعشى
لسانع مغ اإلنفاؽ، أك : الذح ا. كمغ يػؽ شح نفدو: قج يكػف السقرػدخبخ كاف السححكفة: خيًخا

ع كالصاعة كاإلنفاؽ مًعا. لع يقل: )خيًخا لكع(. لع : الذح السانع مغ التقػػ كالدسأعع مغ ذلظ
 (.ىػ السفمحيقل: )كمغ يػؽ شح نفدو فحلظ 
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 َيغفْخ لكع وهللُا شكػٌر حميٌع "" إْف ُتقخضػا هللا قخًضا حدًشا يزاعْفُو لكع و  17سػرة التغابغ 64
: إف تقخضػا هللا إقخاًضا حدًشا. القخض الحدغ يذسل الرجقة كالقخض الخالي مغ الخبا. لع يقل

 كفيل ليع بالثػاب عبَّخ عغ إقخاض الفقخاء بأنو إقخاض ، لتصسيغ السقخضيغ بأف هللا
: القخض الحدغ يزاعفو هللا فإنو قج يشتيي باإلفبلس. يزاعفو كالسزاعفة. أما إقخاض الشاس

صمػبة، بخبلؼ بالثػاب، كالقخض الخبػؼ يزاعفو السقخض بالخبا. السزاعفة األكلى جائدة بل م
اجل السقرخيغ : ال يعذكخ كاإلحداف إلى السحدشيغ. حميع: كثيخ الاألخخػ فإنيا حخاـ. شكػر

 بالعقػبة.
*** 

 
 / سػرة الصبلؽ 65
َة واتقػا  1سػرة الصبلؽ 65 ِتيغَّ وأحُرػا الِعجَّ " يا أيُّيا الشبيُّ إذا شمَّقتُع الشِّداَء فصمِّقػىغَّ لِعجَّ

شٍة وتمَظ حجوُد هللِا وَمغ  هللَا ربَّكع ال ُتخخجػىغَّ ِمغ ُبيػتيغَّ وال َيخُخْجَغ إال أف يأِتيَغ بفاحذٍة مبيِّ
 هللَا ُيحِجُث بعَج ذلَظ أمًخا "تجري لعلَّ  يتعجَّ حجوَد هللِا فقج ضمَع نفَدُو ال

: سيسا كأنو قاؿ: إذا شمقتع، بالجسع. شمقػىغ لعجتيغ : الخصاب لمشبي كأمتو مًعا، اليا أييا الشبي
 تصمقػىغ في الحيس. أحرػا العجة: احدبػىا بالعجد )انطخ اآلية أؼ مدتؿببلت عجتيغ، ال

: تخخج إلقامة الحج عمييا، كيبجك لي أف خيغة مبيشة: زنا كاضح. قاؿ بعس السفد(. فاحذ4
كال البيت كيدقط حقيا في الدكغ. قاؿ: "التخخجػىغ"، كلع يقل: ) السعشى أنيا تخخج مغ

ىا (. كتمظتخخجػىغ أييا الدامع ال تجرؼ:  (.حجكد هللا كمغ يتعجَّ حجكد هللا: لع يقل: )كمغ يتعجَّ
  ".لغيخ معيغ (ال تجرؼ ) :في قػلو الخصابقاؿ ابغ عاشػر: " )ابػ حياف( أك القارغ.

  : يخجع الدكج عغ رأيو كيعيجىا إليو، إف شمق دكف الثبلث.    أمًخا لعل هللا يحجث بعج ذلظ
 

" فإذا بمغَغ أجميغَّ فأمدكػىغَّ بسعخوٍؼ أو فارقػىغَّ بسعخوٍؼ وأشيِجوا  2سػرة الصبلؽ 65
ع بِو َمغ كاَف يؤمُغ باهلِل واليػـِ اآلِخِخ وَمغ يتَِّق َذَوْي عجٍؿ مشكع وأؾيسػا الذيادَة هلِل  ذلكع ُيػعَ 

  يجعْل لُو َمخخًجا "       هللاَ 
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: مغ حيث العذخة ة(. أمدكػىغ بسعخكؼفإذا بمغغ أجميغ: إذا قاربغ األجل )أجل العجّ  
: مغ يا كإشالة عجتيا. فارقػىغ بسعخكؼكالشفقة. كاف بعزيع يخاجع زكجتو بقرج اإلضخار ب

: اثشيغ مغ ذكؼ العجالة كاألمانة السيخ السؤجل، كإعصاؤىا حقػقيا. أشيجكا ذكؼ عجؿ حيث سجاد
كال تػأخحكا أجًخا عمييا. : أؼ بالحق، ة أك الصبلؽ. أؾيسػا الذيادة كاالستقامة، عمى الخجع

الصبلؽ كغيخ  : مغ كل ىع كغع كفقخ. ليذ السقرػد ىشا الساؿ فقط، بل الدكاج بعجمخخًجا
 :انطخ أيًزا قػلو تعالى :ع يػعع بوذلظ.  ذلك

 (.37" )يػسف ا مسا عمسشي ربي" ذلكس -
 (.32" )يػسف شي ؼيولكغ الحؼ لستشّ " فح -
 (.232" )البقخة " ذلظ يػعع بو -
 

" ويخزْقُو ِمغ حيُث ال َيحتِدُب وَمغ يتػكْل عمى هللِا فيػ َحْدُبُو إفَّ هللَا  3سػرة الصبلؽ 65
 هللُا لكلِّ شيٍء َقْجًرا "جعَل بالُغ أمخِِه قج 

: فخقت اآلية بيغ الجسمة كتتستيا، فجدء مغ جػاب الذخط و مغ حيث ال يحتدبكيخزق 
في اآلية الدابقة كالجدء اآلخخ في آية الحقة. كثيخ مغ الشاس اليػـ يجعمػف رزقيع مغ حيث 

السشكخات ألجل  يحتدبػف، كيطشػف أف العباد يخزقػنيع، كلحلظ يتسمقػنيع كيخافػنيع كيختكبػف 
ذلظ، كال يجركػف أف عمييع أف يتخحكا مغ القخارات ما ىػ مصمػب مشيع شخًعا، كيتكمػا عمى هللا، 

كىػ الحؼ يجعل لظ مغ كل ضيق مخخًجا. كمغ يتكل عمى هللا بعج أخح األسباب  ،فيػ الخازؽ 
جعل هللا  لع تتػكل. بالغ ما يذاء تػكمت عميو أـ :أمخهفيػ كاؼيو، كال يشقرو أحج. إف هللا بالغ 

 : أجبًل، نياية، مقجاًرا. لكل شيء قجًرا
كعميو فإف بعس السػارد في الجنيا محجكدة، كجعميا هللا كحلظ ابتبلًء لمشاس، ىل يشرف بعزيع 

 بعًزا في قدستيا أـ يتطالسػف؟  
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ُتيغَّ ثبلثُة أشيٍخ " والبلئي َيِئْدَغ ِمَغ الَسحيِس ِمغ ندائكع إِف اْرَتْبُتع  4سػرة الصبلؽ 65 فِعجَّ
يجعْل لُو ِمغ أمخِه  والبلئي لع يِحْزَغ وأوالُت األحساِؿ أجُميغَّ أف َيَزْعَغ َحْسَميغَّ وَمغ يتَِّق هللاَ 

 ُيْدًخا "
ة عمييا، إال في البجء عشج : السعشى أف مغ بمغت سغ اليأس مغ السحيس ال عجّ إف ارتبتع

: أؼ إف لع تجركا لمكَبخ، أك إف لع تجركا لجـ إف ارتبتعلخيبة. قاؿ الدىخؼ كعكخمة كقتادة: ا
 االستحاضة، فالعجة ثبلثة أشيخ.

 (.ئي لع يحزغ فعجتيغ ثبلثة أشيخ )أيًزا: كالبلقاؿ الفارسي: التقجيخ
 : كالبلئي لع يحزغ كحلظ.قاؿ بعزيع: األكلى أف يقجر: كحلظ، أؼ

ححكفات إال أشجىا مػافقة لمغخض : ال يقجر مغ الساؿ الذيخ عد الجيغ بغ عبج الدبلـق 
كأفرحيا، ألف العخب ال يقجركف إال ما لػ لفطػا بو لكاف أحدغ كأندب لحلظ الكبلـ. كميسا 
 تخدد السححكؼ بيغ الحدغ كاألحدغ كجب تقجيخ األحدغ، ألف هللا كصف كتابو بأنو أحدغ

 (.3/200الحجيث )اإلتقاف 
ة، ألف غخض الفارسي كغيخه تفديخ القخآف ال أستحدغ التعميق عمى الفارسي بيحه الرػر  

 لمشاس، ال مزارعتو! كعمى ىحا فالتقجيخاف مقبػالف، كالتعميق ليذ ىحا مػضعو.
فالبلئي ال يحزغ لكبخ سشيغ كالبلئي لع يحزغ لرغخ سشيغ عجتيغ ثبلثة أشيخ. قج  

كاحج؟ لمتػسعة يقاؿ: لساذا جعمت العجة ثبلثة أشيخ مع أف التأكج مغ بخاءة الخحع يحرل بذيخ 
 في زمغ السخاجعة، ألف الصبلؽ أبغس الحبلؿ إلى هللا. 

زاؿ عدًخا  : أؼ مغ عدخه يدًخا. كإذا شعخ أف األمخ اليتق هللا يجعل لو مغ أمخه يدًخا كمغ
فميعمع أنو لػال تقػػ هللا لكاف أعدخ. فالعدخ كاليدخ أمخ ندبي. ثع إف العدخ في الصاعة أفزل 

ة. فإذا كاف ىشاؾ عدخ في الصاعة كالسعرية فميختخ عدخ الصاعة، مغ العدخ في السعري
 ع أك ضاّر. ألنو عدخ مشتج كمفيج، كالعدخ اآلخخ عدخ عؿي

". أؼ يجعل و مخخًجا كيخزقو مغ حيث ال يحتدبكمغ يتق هللا يجعل لفي اآليتيغ الدابقتيغ: "
 لو مخخًجا مغ كل عدخ. 
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 ممحق باآلية:
 أف يزعغ حسميغّ  أجميغّ 

 .البلئي كالبلتي كالمػاتي: بسعشى كاحج

 .: الحيسالسحيس

 .: أؼ ِعّجتيغ كحلظ، أك ِمْثُل ذلظكالبلئي لع يحزغ

 .يقاؿ: أكلػ الِعمع. أكالُت الِعمع : محّكخىا: أكلػ.أكالت

 .: الشداء الحػاملأكالُت األحساؿ

 اآلية

بي إذا شّمقتع الشداَء فصّمقػىّغ يا أّييا الشفي السصمقات، فالدػرة سػرة الصبلؽ، كمصمع الدػرة: )
 .1( الصبلؽ لِعّجتيّغ كأحرػا الِعّجة كاتقػا هللَا ربكع

 :ذكخت اآلية 

 .البلئي يئدغ مغ السحيس       -

 .البلئي لع يحزغ       -

 .أكالت األحساؿ       -

 :يجسعيغّ  

 .عجـ الحيس: لِكَبخ، أك ِصَغخ، أك َحْسل
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 ججيج(حكع أكالت األحساؿ )تفديخ  

أشيخ.  3: أكالُت األحساِؿ أجُميّغ أف يزعَغ حسميّغ، إذا لع يتع ذلظ خبلؿ ىحه السّجة: التقجيخ
ذلظ أف أكالت األحساؿ يذتخكَغ، في عجـ الحيس، مع البلئي يئدَغ كالبلئي لع يحزَغ، فعمييغ 

ّغ بانتياء أشيخ ِعّجة في حالة الصبلؽ، فإذا كضعَغ حسميّغ خبلؿ ىحه السّجة انتيت ِعّجتي 3
األشيخ الثبلثة، كإذا مّخت األشيخ الثبلثة كلع يزعَغ حسميّغ، فعمييّغ االنتطار في الِعّجة حتى 
كضع الحسل. فالحسل يقف مانًعا مغ انتياء ِعّجة األشيخ الثبلثة إذا مّخت ىحه السّجة كلع تزع 

 .وهللا أعمع ،الحامل حسميا. ىحا ىػ التأكيل الججيج لآلية

 :رأؼ العمساء

أكالُت األحساؿ أَجُميّغ أف يزعَغ حسميّغ، كلػ كضعَغ بعج ساعة مغ شبلقيّغ! كالداعة قج 
 !تعشي لحطة

 السأخح عمى ىحا الخأؼ: 

ال مجاؿ لخجعة الدكج في الصبلؽ الخجعي، إذا تع كضع الحسل سخيًعا بعج ساعة مثبًل )أك بعج 
 .أشيخ( 3مجة غيخ كاؼية تقل عغ 

 الخأؼ؟متى يسكغ تصبيق ىحا  

يسكغ تصبيق ىحا الخأؼ في حالة الصبلؽ غيخ الخجعي، ألف رجعة الدكج غيخ مسكشة في ىحه 
الحالة. كربسا يسكغ تصبيق ىحا الخأؼ أيًزا في حالة الصبلؽ غيخ الخجعي، ال بالشطخ إلى الدكج 

 .أشيخ 3الدابق، بل بالشطخ إلى الدكج الججيج، فبل يكػف ىشاؾ زكاج ججيج إال بعج مخكر 

 الخبلصة
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أشيخ كاجبة التصبيق في الصبلؽ الخجعي كغيخ الخجعي. في الخجعي  3قج تكػف ىحه العجة 
 .بالشطخ إلى الدكجيغ: الدابق كالبلحق، كفي غيخ الخجعي بالشطخ إلى الدكج البلحق

أشيخ، فبل تشتيي عجتيا إال بانتياء األشيخ  3كإذا كضعت السصمقة الحامل حسميا قبل مخكر  
 .كإذا مّخت األشيخ الثبلثة كلع تزع حسميا كاف عمييا االنتطار إلى كضع الحسلالثبلثة. 

 حكع السصمقة الحامل باخترار: 

 وهللا أعمع.  ،أشيخ أك كضع الحسل. ىحا ما أراه  3أبعج األجميغ: 

أشيخ  4كلعمي أرػ اآلف الحكع نفدو في حالة الحامل الستػفى عشيا زكجيا، مع اختبلؼ السجة: 
 ضع الحسل. أك ك  10ك

في مقالة: )عجة الحامل الستػفى عشيا زكجيا(، فالخأؼ الدابق كإف تشؿيح لخأيي الدابق ففي ىحا 
كاف لو كجو بيغ اآلراء، إال أف رأؼ مغ قاؿ بأبعج األجميغ ىػ األقػػ، كقج استفجُت في ىحا 

الدابقة مقالة الخأؼ مغ مقالتي الحالية، إذ استعشُت بيحا عمى ذاؾ. كسػؼ أستبجؿ بالسقالة 
 .أخخػ مشقحة إف شاء هللا تعالى

 مقاصج الِعّجة

 :السقاصج السأثػرة ثبلثة، سأضيف إلييا مقرًجا رابًعا

بخاءة الخحع في الصبلؽ كفي الػفاة، كذلظ لسقرجيغ: األكؿ: حفع األنداب أؼ  -1
معخفة ىحا الػلج ىل ىػ مغ الدكج الدابق أـ مغ الدكج البلحق؟ كالسقرج الثاني: 

اختبلط الساءيغ، كىحا يحجث إذا جامعيا الدكج الججيج كىي حامل مغ الدكج  مشع
الدابق. ككضع الحسل يحقق ىحيغ السقرجيغ مًعا. كبخاءة الخحع يسكغ أف تحرل 



2187 

 

ِبُقخء كاحج، أك شيخ كاحج، ما يعشي أف القخكء الثبلثة أك األشيخ الثبلثة ليدت 
ءة، بل الحتساؿ رجعة الدكج أيًزا، مخررة لبخاءة الخحع فقط، أك لمتأكج مغ البخا

 .كإال لكانت الِعّجة حيزة كاحجة كسا في الُخْمع
احتساؿ رجعة الدكج في حاؿ الصبلؽ الخجعي. كيشتفي ىحا االحتساؿ في حالة كفاة   -2

 .الدكج، كفي حالة الُخْمع
زكاج السصمقة الحامل مغ زكج ججيج، فبل يجػز ليا ذلظ إال بعج كضع الحسل، سػاء  -3

ذلظ في شبلؽ رجعي أك غيخ رجعي، فالصبلؽ الخجعي ُيشطخ ؼيو إلى الدكج كاف 
الحالي لعّمو يخجع، كالصبلؽ غيخ الخجعي ُيشطخ ؼيو إلى الدكج الججيج، فبل يجػز لو 

 .الدكاج إال بعج كضع الحسل أك مخكر السجة أييسا أبعج، كي ال يختمط الساءاف
 .الِحجاد عمى الدكج في حاؿ الػفاة -4

  مبلحطة: 

بعس العمساء كصفػا مدألة الِعّجة بأنيا تعبجية ألنيع لع يفيسػىا، كلػ قالػا: لع نفيسيا، لكاف 
 .أفزل، إذ ربسا يفيع بعزشا ما لع يفيسو البعس اآلخخ، وهللا أعمع

*** 

 ـ31/1/2012الثبلثاء  

 
 سيئاِتِو وُيعِطْع لُو أجًخا "  عشوُ " ذلَظ أمُخ هللِا أندلُو إليكع وَمغ يتَِّق هللَا ُيكفِّْخ  5سػرة الصبلؽ 65

: يحط عشو خدائخه كيعطع لو أرباحو. تكفيخ الديئات: محػىا كأف لع تكغ. كأف التقجيخ 
إعطاـ أك تعطيع األجخ أك الخبح أك السشفعة اصصبلح اقترادؼ، كقج ضغ البعس أف التعطيع ال 

ل مغ صصبلح شائع، كلو دليسيسا كاال ع في غيخ محمو، اليجػز لمخبح أك األجخ، كىحا تػرّ 
 أجخا: لعل األصل: أجخه. ُححفت الياء، كُأشمقت الفتحة ألًفا.القخآف. 
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 :الحع في ىحه الدػرة
 (.3-2 مخخًجا كيخزقو مغ حيث ال يحتدب" )اآليتاف " كمغ يتق هللا يجعل هللا -
 (.4و مغ أمخه يدًخا" )اآلية " كمغ يتق هللا يجعل ل -
 (.5عطع لو أجًخا" )اآلية يكفخ عشو سيئاتو كيُ  " كمغ يتق هللا -
 

وىغَّ لتزيِّقػا عمييغَّ  6سػرة الصبلؽ 65 " أسكشػىغَّ ِمغ حيُث سكشتع ِمغ ُوْجِجكع وال ُتزارُّ
وإْف كغَّ ُأوالِت َحْسٍل فأنفقػا عمييغَّ حتى َيزْعَغ َحْسميغَّ فإْف أرضعَغ لكع فآتػىغَّ أجػرىغَّ 

 َتعاَسْختع فدتخضُع لُو أخخى "  خوٍؼ وإفوْأَتِسُخوا بيَشكع بسع
: أؼ مغ السدتػػ الحؼ سكشتع ؼيو، أك في البيػت التي أسكشػىغ مغ حيث سكشتع 

ا الدكشى  في بيتو. مغ حيث تدكشػنيا، فبل يكمف السصمق بسكاف لمسصمقة غيخ بيتو، كال يسشعي
الح لمتبعيس بحدب : مغ لمتبعيس، أؼ في بعس ما سكشتع. كيؤخح مشو أف السدكغ صسكشتع

ب في السبيت إف كانت غيخ رجعية )تفديخ ابغ عاشػر عخؼ الدكشى مع تجشب التقار 
الػاك : الػسع كالصاقة، مثمث الػاك )(. مغ ُكْجِجكع: مسا تججكف )حدب شاقتكع(. الػجج28/327

 : بكدخىا. سكغ الدكجةخأ الجسيػر بزع الػاك، كفي قخاءة(. قرةمزسػمة أك مفتػحة أك مكدػ 
جة زكاجيا كعجة شبلقيا. مغ كججكع: بجؿ مصابق، كىػ بياف لقػلو: "مغ حيث عمى زكجيا في م

كىغ نفدو. ال تزارّ  "، فإف مدكغ السخء ىػ كججه الحؼ كججه غالًبا لسغ لع يكغ مقتًخا عمىسكشتع
ة في السدكغ، لمشكاية كالتذفي أك لئللجاء إلى افتجائيا مقػا عمييغلتزيّ  مخاجعة غ : في مجة العجَّ

بقرج : الحخج كاألذػ. كاإلضخار بالسصمقات مشيي عشو، كإف لع يكغ بخمع. كالسخاد بالتزييق
كىغ. ُأكالت: اقخأ بإىساؿ الػاك. أرضعغ  تزيقػا عمييغ لتزارّ : الالتزييق عمييغ. كأف التقجيخ

: غيخ ستخضعو. أرضعغ لكع: أرضعغ الصفل لحدابكع. شكع. ستخضع لو: غيخ أرضعلكع
: ىحا لمسصمقة إذا  ابو، أؼ عمى نفقتو. آتػىغ أجػرىغ: ستخضع الصفل لحدلوستخضع 

: اتفقػا، كالسعخكؼ مغ قبميا أف جخ الخضاع. كأتسخكا بيشكع بسعخكؼأرضعت، كليذ لمدكجة أ
مو أف يػفخ أجخة الخضاع. تعاسختع: لع تتفقػا. لع يقل: تخضع الػلج ببل أجخة، كالسعخكؼ مغ قب

 (. )فمتخضع لو أخخػ 
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" ِلُيْشِفْق ذو َسَعٍة ِمغ َسعِتو وَمغ ُقِجَر عميِو رزُقُو فميشفْق مسا آتاُه هللُا ال  7سػرة الصبلؽ 65

 هللُا بعَج ُعْدٍخ ُيْدًخا "   ُيكمُِّف هللُا نفًدا إال ما آتاىا سيجعلُ 
ًدا ال يكمف هللا نف: ُضيق. مدكجة كاألكالد حدب الصاقة. ُقجرالشفقة الػاجبة عمى الدكج ل 

ما آتاىا مغ ماؿ. كىحا السبجأ )التكميف بقجر  : ال يكمف هللا نفًدا باإلنفاؽ إال بقجرإال ما آتاىا
( محكػر في مػاضع أخخػ مغ القخآف، كمصبق في الشفقة كفي التكاليف السالية التي الصاقة

ؿ. سيجعل كعج تفخضيا الجكلة كالدكاة كالخخاج كغيخ ذلظ مغ األكامخ الذخعية مغ إيساف كعبادة
تق هللا كمغ ي(، كقػلو: "2هللا بعج عدخ يدًخا: قارف قػلو: "كمغ يتِق هللا يجعْل لو مخخًجا" )اآلية 

 (.بعِج عدخ يدًخاسيجعل هللا ِمغ (. لع يقل: )4اآلية يجعْل لو مغ أمخه  يدًخا" )
 

ًجا وعحَّبشاىا حداًبا شجي" وكأيِّْغ ِمغ قخيٍة َعَتْت عغ أمِخ ربِّيا فحاَسبشاىا  8سػرة الصبلؽ 65
 عحاًبا ُنْكًخا "

: مشكًخا أؼ شجيًجا يفػؽ : شغت، تسخدت. ُنكًخا: أمة. عتتكأيِّْغ: كع، كتفيج التكثيخ. قخية 
 الترػر.

 
 ا وكاَف عاؾبُة أمِخىا ُخْدًخا "" فحاقت وباَؿ أمِخى 9سػرة الصبلؽ 65

الػباؿ، بل (، كلع يكخر لفع خىاأمة، سػء العاؾبة. كخر لفع األمخ ): عاؾبة، عقػبكباؿ 
عاؾبة: مؤنث معشػؼ (. الخبح، الخدخاف، اليبلؾ. لع يقل: )ككانت : ضجاستعسل مخادفو. الخدخ

 يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.
 التحكيخ كالتأنيث في القخآف مدألة تحتاج إلى دراسة رصيشة.

 
هللَا يا أولي األلباِب الحيَغ آمشػا قج " أعجَّ هللُا ليع عحاًبا شجيًجا فاتَّقػا  10سػرة الصبلؽ 65

 أندَؿ هللُا إليكع ِذْكًخا "
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. ذكًخا: ىػ القخآف صفة: لع يقل: )أعجَّ هللا ليا(. فاتقػا هللا: أف تكػنػا مثميع. الحيغ آمشػا 
 (. أك الخسػؿ )انطخ اآلية التالية

 
خخَج الحيَغ آمشػا وعسمػا " رسػاًل يتمػ عميكع آياِت هللِا ُمبيِّشاٍت ليُ  11سػرة الصبلؽ 65

الرالحاِت ِمَغ الطمساِت إلى الشػِر وَمغ ُيؤمْغ باهلِل وَيعسْل صالًحا ُيجخْمُو جشاٍت تجخي ِمغ 
 بًجا قج أحدَغ هللُا لُو رزًقا "تحِتيا األنياُر خالجيَغ فييا أ

كبعث  ، أك مفعػؿ بو لفعل مححكؼ تقجيخه:( في آخخ اآلية الدابقةرسػاًل: بجؿ مغ )ذكًخا 
 فتح الياء، كالسعشى كاحج. : ُمبيَّشات بإليكع رسػاًل، أك تقجيخه: أعشي. ُمبيِّشات: كفي قخاءة

 رزقا: لعل األصل: رزقو. ُححفت الياء، كُأشمقت الفتحة ألًفا.
لعل التقجيخ: أحدغ هللا ليع قج أحدغ هللا ليع رزًقا(، عاد إلى السفخد. لع يقل: )خالًجا(. لع يقل: )

 ًقا.فييا رز 
 (.لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. لع يقل: )قج أحدغ هللا لو رزقو

الحع في اآلية أف اإلسبلـ يخخج الشاس مغ الطمسات إلى الشػر. فالعرػر التي شبق  
 فييا اإلسبلـ ىي عرػر نػر ال عرػر ضبلـ، كسا يدعع أعجاء اإلسبلـ.

 
ُؿ األمُخ بيشيغَّ " هللُا الحي خمَق سبَع سسػاٍت ومِ  12سػرة الصبلؽ 65 َغ األرِض ِمثَميغَّ يتشدَّ

 لتعمسػا أفَّ هللَا عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ وأفَّ هللَا قج أحاَط بكلِّ شيٍء عمًسا "
هللا: خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ هللا. كمغ األرض مثميغ: عجًدا، أؼ سبع أرضيغ.  

كمجسػعة، أما األرض فمع تخد إال (، الدساء جاءت في القخآف مفخدة لع يقل: )كسبع أرضيغ
الػحي، أك : ا السػضع يتجشب جسع األرض. األمخمفخدة. كمغ الػاضح أف القخآف في ىح

القزاء كالقجر. لع يقل: )كأنو قج أحاط(. لع يقل: )أحاط عمًسا بكل شيء(. لع يقل: )قجيخ عمى 
 (. كل شيء(. لع يقل: )كأنو بكل شيء عميع

متيغ: األكلى: أف هللا عمى كل شيء قجيخ. كالثانية: كأف هللا قج أحاط احتػت ىحه اآلية عمى فاص
 بكل شيء عمًسا.
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 كمع عمسو الحؼ ال نياية لو. ،كفي ختاـ الدػرة يتخكشا هللا مع قجرتو التي ال تحجّ 
 

***  
 / سػرة التحخيع66
ـُ ما أحلَّ هللُا لَظ تبتغي مخضاَة أزواِجَظ وهللُا غفػٌر  1سػرة التحخيع 66 " يا أيُّيا الشبيُّ ِلَع ُتحخِّ

 رحيٌع "  
مخضاة هللا  التحميل كالتحخيع يشطخ ؼيو إلى رضا هللا، كال يشطخ ؼيو إلى رضا أحج آخخ. 
جل رضا حفرة. في اآلية (. حّخـ عمى نفدو الجارية مارية ألخضاة األزكاج )الدكجاتقبل م

عتاب لمشبي صمى هللا عميو كسمع، كالشبي معرـػ بعرسة هللا لو. ىل يشطخ السفدخ في تفديخه 
( مغ الخسػؿ؟ األرجح األكؿ  كالخسػؿ، أـ يشطخ إلى مكانتو )مكانة السفدخإلى العتاب بيغ هللا

الشبي، كغيخىع غيخ مؤدب. كال يميق ببعس السفدخيغ أف يدايجكا كيتطاىخكا بأنيع ىع مؤدبػف مع 
كإذا كشا نختمف مع السفدخ في السحىب ال يعشي ىحا أف نخالفو في كل شيء كنتداىل في 

كاف ما نخالفو ؼيو صحيًحا. كبعس السفدخيغ يمجؤكف إلى مثل ىحا لتخكيج  مخالفتو حتى لػ
 تفديخىع عشج أىل الجيل كالتعرب.

 
 مََّة أيساِنكع وهللُا مػالكع وىػ العميُع الحكيُع "" قج فخَض هللُا لكع َتحِ  2سػرة التحخيع 66

( لفعل ما ىػ فارة. فبل يجػز التحرع باليسيغ )القَدع: ما تتحممػف بو مشيا بالكتحمة أيسانكع 
معخكؼ. في ىحه اآلية قاؿ: مشكخ، بل يجب التحمل مغ اليسيغ بالكفارة، كمغ ثع فعل ما ىػ 

آلية الدابقة: "وهللا غفػر رحيع"، بالتشكيخ )بجكف أؿ "كىػ العميع الحكيع" بالتعخيف، كفي ا
 (.التعخيف

 
" وإذ أسخَّ الشبيُّ إلى بعِس أزواِجِو حجيًثا فمسَّا نبَّأْت بِو وأضيخُه هللُا عميِو  3سػرة التحخيع 66

َؼ بعَزُو وأعخَض عغ بعٍس فمسا نبَّأىا بِو قالْت َمْغ أنبأَؾ ىحا   بيُخ "قاَؿ نبَّأنَي العميُع الخعخَّ
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عائذة، أؼ أفذتو  إلى بعس أزكاجو: إلى زكجتو حفرة. فمسا نبأت بو: نبأت حفرة 
: جائد في المغة. أضيخه هللا عميو ليا، كباحت بو. يفيع مشو أف إشبلؽ لفع البعس عمى الػاحج

: ذكخ بعس ما دار بيشيسا كاكتفى بحلظ عخَّؼ بعزو كأعخض عغ بعسعمى إفذاء الدّخ. 
أنبأ أربع مخات. األكلى كالثانية: : نبَّأ ك مع الصخؼ اآلخخ. الحع أنو استعسلحياًء مشو كتمصًفا 

: أنبأؾ ىحا. ارة نبَّأ كأخخػ أنبأ. كتارة قاؿ: نبأىا بو، كتارة: نبَّأ. أؼ تنبَّأ، كالثالثة: أنبأ، كالخابعة
(. كلع يقل: )نبأنيو العميع الثانية. لع يقل: )مغ أنبأؾ بيحا كف حخؼ جخ بخبلؼاألكلى بج

الخبيخ(، كال: )نبأني بو العميع الخبيخ(. لعل التقجيخ: )نبأني بو العميع الخبيخ بو(، ححؼ "بو" 
 : نبأني العميع الخبيخ. مغ السػضعيغ. لع يقل: نبأتشي بو عائذة، بل قاؿ

 
 فقج َصغْت قمػُبكسا وإْف َتطاىخا عميِو فإفَّ هللَا ىػ مػالُه " إْف تتػبا إلى هللاِ  4سػرة التحخيع  66

 وجبخيُل وصالُح السؤمشيَغ والسبلئكُة بعَج ذلَظ ضييٌخ "
: تػبا إلى هللا ألجل ىحا السيل في إف تتػبا: السقرػد: حفرة كعائذة. فقج صغت قمػبكسا -

يًخا لكسا. أؼ صغت قمػبكسا: كاف خ :ا. كجػاب "إْف" مححكؼ تقجيخه عمى سبيل السثاؿقمػبكس
 ".ليدت جػاب "إفْ 

 : عمى الشبي.: زاغت، مالت عغ الرػاب. تطاىخا: تتطاىخا، تتعاكنا. عميوصغت -
: قمباكسا. كبلىسا صحيح، لكغ الجسع في مثل ىحا أكثخ استعسااًل مغ قاؿ: "قمػبكسا"، كلع يقل -

سع، ألف التثشية جسع في السعشى )ألنيا جسع السثشى. لعميع كخىػا اجتساع تثشيتيغ، فعجلػا إلى الج
، كانطخ 10/210أبػ حياف يجػز عشج أصحابشا إال في الذعخ )(، كاإلفخاد ال شيء إلى آخخ

كقمباكسا، كال يجػز: قمبكسا. كالجسع  (. أؼ: يجػز أف تقػؿ: قمػبكسا،2/650الشكت لمسجاشعي 
ؿ ؼيو عغ لفع االثشيغ إلى لفع الجسع : عجكالسفخد ال يجػز. قاؿ ابغ تيسية أفرح مغ السثشى،

لمخفة كعجـ المبذ، فإنو قج عمع أف لكل كاحجة قمًبا، فرار استعساؿ لفع الجسع في االثشيغ مع 
. كمشو قػلو تعالى: "البيا (، كلع 38ػا أيجَييسا" )السائجة كالدارُؽ كالدارقُة فاقصعف ىػ لغة القـػ

 (.2/556يقل: يَجْييسا )تفديخ آيات أشكمت 
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(، أؼ: 11لسثشى في السيخاث جسع. قاؿ تعالى: "فإف كغ نداًء فػؽ اثشتيغ" )الشداء كا 
فمكل كاحج مشيسا الدُجس، فإف كانػا أكثخ مغ ذلظ فيع شخكاُء في اثشتيغ فسا فػؽ. كقاؿ أيًزا: "

: السثشى ال حكع لو، بل حكسو حكع الجسع. كتفريل ذلظ في عمع (، أؼ12مث" )الشداء الث
 السيخاث.

جبخيُل: ؼيو كجياف إعخابياف: األكؿ ىػ مبتجأ خبخه "ضييخ". كالثاني معصػؼ عمى محل   -
"، ككحلظ صالح ػالهم: )كجبخيَل(. أقػؿ: ربسا يكػف "جبخيُل" معصػًفا عمى "( كاسسيا. لع يقل)إفَّ 

 كالسبلئكة.
في ف بغيخ كاك عمى المفع. ك (، ُكتب في السرحصالح: يجػز أف يكػف جسًعا )كصالحػ -

حيث قاؿ:  3/167ني القخآف لمفّخاء ، كقارف معا518أنسػذج ص قخاءة: "كصالحػ السؤمشيغ" )
: كالرالح مغ السؤمشيغ. كسػاء كاف المفع بالػاك مػحج في محىب الجسيع(. كقج يكػف السعشى

 أك ببل كاك فإف القخاءة ال تختمف، ألف الػاك تححؼ نصًقا اللتقاء الداكشيغ.
(. الحع المفطيغ: تطاىخا، ضييخ. 518مػضع الجسع )أنسػذج ص  ضييخ: مفخد كضع -

بلئكُة كجبخيُل كصالُح السؤمشيغ كالسيغ. لع يقل: )ضييخة(. ربسا يكػف السقرػد: )عِ ضييخ: مُ 
: ضييخ ال تعػد عمى السبلئكة فقط، بل (. أؼضييخ( أك )كصالُح السؤمشيغ كالسبلئكُة ضييخ

السؤمشيغ، كفييع إناث كذكػر، كبيحا يكػف التحكيخ مغ  تعػد عمى جبخيل كالسؤمشيغ، أك عمى
 باب التغميب.

اسع إفَّ مشرػب. مػاله:  :إفَّ هللا ىػ مػاله: ىػ: ضسيخ فرل )ِعساد عشج الكػفييغ(. هللا -
.خبخ مخفػع. أك: ىػ مػاله  : مبتجأ كخبخ، كالجسمة خبخ إفَّ

 
جَلُو أزواًجا خيًخا مشكغَّ مدمساٍت مؤمشاٍت قكغَّ أف ُيب" عدى ربُُّو إْف شمّ  5سػرة التحخيع  66

 باٍت سائحاٍت ثيباٍت وأبكاًرا " قانتاٍت تائ
. سائحات  ، أك مياجخات )إلى هللا(. ثيبات: جسع ثّيب: سبق : صائساتيبجلو: يبجلو بكغَّ

: عحراء. لعمو ذكخ الثيبات كاألبكار ألف في زكجاتو الحاليات مغ أف تدكجت. أبكاًرا: جسع: بكخ
 غَّ كحلظ. ى
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، كما ليا مغ أثخ نفدي عمى زكجات الشبي مغ ىحه الرفات لمشداء البجيبلتالحع االستكثار 
   .مع الشبي صمى هللا عميو كسمع ، يجفعيغ إلى االستسخارصمى هللا عميو كسمع

(. الحع أيًزا أف السدمسات يسكغ أف يكغَّ مؤمشات، كالسؤمشات لع يقل: )ثيبات أبكاًرا 
كالقانتات تائبات، كالتائبات عابجات، كالعابجات سائحات، لكغ الثيبات ال يسكغ أف يكغَّ قانتات، 

( بػاك تجؿ عمى التشػيع جكف كاك، كختع األخيخة )الثامشةأبكاًرا. كليحا ذكخ الجسيع إال األخيخة ب
البخىاف في متذابو القخآف ص  قارف بكخ )في األزكاج بيغ ىحيغ الشػعيغ، كالثيب خبلؼ ال

ط بيغ الثيبات سّ ككُ  ،خميت الرفات كميا عغ العاشففإف قمت لع أُ قاؿ الدمخذخؼ: " (.348
ألنيسا صفتاف متشافيتاف ال يجتسعغ فييسا اجتساعيغ في سائخ الرفات، فمع  :كاألبكار؟ قمت

 أؼ: ىحه الػاك ليدت كاك الثسانية، كسا زعع بعزيع. ".يكغ بّج مغ الػاك
بالمغة اإلنكميدية أك الفخندية جػاز العصف في المغة العخبية بجكف أرجػ أال يفيع العارفػف  

إدخاؿ الػاك، إال عمى االسع أك الػصف األخيخ، فاآلية ليدت مغ ىحا الباب، كمغ ثع فإنيا 
 ليدت حجة ليؤالء. لكغ ربسا يجػز ذلظ بشاًء عمى آيات أخخػ.

ف الخاكعػف الداججكف اآلمخكف التائبػف العابجكف الحامجكف الدائحػ كانطخ قػلو تعالى: " 
(، حيث ذكخت جسيع 112عغ السشكخ كالحافطػف لحجكد هللا" )التػبة  بالسعخكؼ كالشاىػف 

 الرفات ببل كاك إال الرفتيغ األخيختيغ.
ع الدجػد" )البقخة لمصائفيغ كالعاكفيغ كقػلو تعالى: "  " (، حيث جاءت "الدجػد125كالخكَّ

 ببل كاك. 
 

يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ُقػا أنفَدكع وأىِميكع ناًرا َوقػُدىا الشاُس والحجارُة  " 6سػرة التحخيع 66
 عمييا مبلئكٌة ِغبلٌظ ِشجاٌد ال َيْعُرػَف هللَا ما أمَخىع وَيفعمػَف ما ُيؤمخوَف "

أ بفتح الػاك: ما تػقج بو. قػا: فعل أمخ مغ الػقاية: الحفع، الرػف. الحجارة: : اقخ َكقػدىا 
: السبلئكة لتي كانػا يعبجكنيا. مبلئكة غبلظ: ىي األصشاـ ارة مغ كبخيت. كقيلقيل ىي حجا

ػاع كليع كضائف مختمفة. ما أمخىع: ما أمخىع بو. ما يؤمخكف: ما يؤمخكف بو. لع يقل: )ال أن
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يعرػف هللا ما يأمخىع( أك )ما يأمخىع بو(. لع يقل: )كيفعمػف ما ُأمخكا( أك )ما أمخكا بو( أك )ما 
 : مزارع. مخكف(. أمخىع، يؤمخكف: الفعل األكؿ: ماض، كاآلخخبو يؤ 

 
 ع تعسمػَف "" يا أيُّيا الحيَغ كفخوا ال تعتحروا اليػـَ إنسا ُتجَدوَف ما كشتُ  7سػرة التحخيع 66

: يـػ الؿيامة. ال تعتحركا  : تعسمػنو. الجداء مغ لع يعج يشفعكع االعتحار. تعسمػف  :اليـػ
(، كإذا كاف العسل العسل سيًئا كاف الجداء سيًئا )عقاًبا العسل. فإذا كافجشذ العسل، كعمى قجر 

تزاعف. لع يقل: )إنسا تجدكف (. ككمسا زاد العسل زاد الثػاب ك الًحا كاف الجداء حدًشا )ثػاًباص
 (.ما عسمتع

 
أف ُيكفَِّخ  " يا أيُّيا الحيَغ آمشػا ُتػبػا إلى هللِا تػبًة َنُرػًحا عدى ربُّكع 8سػرة التحخيع  66

عشكع سيئاِتكع وُيجخَمكع جشاٍت َتجخي ِمغ تحِتيا األنياُر يػـَ ال ُيخدي هللُا الشبيَّ والحيَغ آمُشػا 
شا إنََّظ عمى كلِّ معُو نػُرىع يدعى بيَغ أيجييع وبأيسانيع يقػلػَف ربَّشا َأْتِسْع لشا نػَرنا واغِفْخ ل

 شيٍء قجيٌخ "
كإنسا لع تمحق كصف نرػح ىاء التأنيث السشاسبة لتأنيث  عاشػر:. قاؿ ابغ (لع يقل: )نرػحة

  .السػصػؼ بو ألف فعػاًل بسعشى فاعل يبلـز اإِلفخاد كالتحكيخ
: اإلقبلع عغ الحنب، كالشجـ عميو، كعجـ العػدة إليو، : أؼ خالرة. التػبة الشرػحتػبة نرػًحا

: ىي أف يتػب ثع ال يعػد  عشوخ رضي هللات إلى صاحبيا. قاؿ عسكإذا كانت ىشاؾ مطمسة ردّ 
  يعػد المبغ إلى الزخع. إلى الحنب كسا ال

 عدى: 
أحجىسا أف يكػف عمى ما  :إشساع مغ هللا لعباده، كؼيو كجياف (َعَدىَٰ َربُُّكعْ  "(قاؿ الدمخذخؼ:

البت. كالثاني أف ككقػع ذلظ مشيع مػقع القصع ك  ،ة الجبابخة مغ اإلجابة بعدى كلعلجخت بو عاد
كأنو  ،لمعباد كجػب التخجح بيغ الخػؼ كالخجاء، كالحؼ يجؿ عمى السعشى األكؿ ايجيء بو تعميسً 

كأنو  ،أف يكفخ (عدى)ا عمى محل ، عصفً «كيجخمكع بالجـد»في معشى البت قخاءة ابغ أبي عبمة 
 .كابغ عاشػر كانطخ األلػسي ".تػبػا يػجب لكع تكفيخ سيآتكع كيجخمكع :قيل
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 .عدى مغ هللا كاجبةلقخشبي: كقاؿ ابغ عصية كا
يـػ تخػ السؤمشيغ ى الرخاط يـػ الؿيامة. قاؿ تعالى: ": عمال يخدؼ: ال يفزح. نػرىع

 (. 12يع كبأيسانيع بذخاكع اليـػ جشاٌت" )الحجيج كالسؤمشات يدعى نػرىع بيغ أيجي
 لعل السقرػد: كاجعل لشا أيًزا نػًرا عغ خمفشا كعغ شسائمشا. :أتسع لشا نػرنا

: "فاسأؿ بو خبيًخا" بأيسانيع: "الباء": بسعشى: عغ. بأيسانيع: عغ أيسانيع. كمثمو قػلو تعالى
(، كقػلو: "كيػـ تذقق الدساء 1(، كقػلو: "سأؿ سائل بعحاب كاقع" )السعارج 59)الفخقاف 

 (. 25بالغساـ" )الفخقاف 
 (.)إنظ قجيخ عمى كل شيء: لع يقل: )تجخؼ تحتيا األنيار(. لع يقل

 
ع ومأواىع جيشُع " يا أيُّيا الشبيُّ جاىِج الكفاَر والسشافقيَغ واغُمْع عميي 9سػرة التحخيع 66

 وبئَذ السريُخ "
بئذ: (. )مأكاىع :جاىج الكفار: بالديف كالدشاف. كالسشافقيغ: بالحجة كالبخىاف. لع يقل 

 ىع.فعل ماض إلنذاء الحـ. السريخ: فاعل. السخرػص بالحـ مححكؼ تقجيخه: مريخ 
 

" ضخَب هللُا َمثبًل لمحيَغ كفخوا امخأَة نػٍح وامخأَة لػٍط كانتا تحَت عبجيِغ  10سػرة التحخيع 66
 َل ادخبل الشاَر مَع الجاخميَغ "ِمغ عباِدنا صالَحيِغ فخانتاىسا فمع ُيغشيا عشيسا ِمَغ هللا شيًئا وقي

مشيسا  ىل كاف كل !الدكج نبيًزا أف في ىحه اآلية الدكج مؤمغ كالدكجة كافخة. الحع أي 
اف الكفخ كتبصشاف : كانتا تطيخ خانتاىسا: بالكفخ، بالشفاؽ. قيلال أضغ. يعمع أف زكجتو كافخة؟ 

 ليسا.  :شيًئا: مغ العحاب. كقيل الشفاؽ.
 

" وضخَب هللُا َمثبًل لمحيَغ آمُشػا امخأَة فخعػَف إذ قالْت ربِّ ابِغ لي ِعشَجَؾ  11سػرة التحخيع 66
شي ِمَغ القػـِ الطالسيَغ "  شي ِمغ فخعػَف وعسِمِو ونجِّ  بيًتا في الجشِة ونجِّ
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الدكج كافخ كالدكجة : ؤمغ كالدكجة كافخة. في ىحه اآلية: الدكج مفي اآلية الدابقة 
شي". فمع يقل: )مؤمشة شي مغ ف. كخر "نجِّ  كالقػـِ ( أك )خعػَف كعسِمو كمغ القػـ الطالسيغكنجِّ

 (.الطالسيغ(. مثبًل: مفعػؿ بو ثاف مقجـ. امخأة: مفعػؿ بو أكؿ مؤخخ. لع يقل: )مغ الطالسيغ
 

قْت " ومخيَع ابشَة ِعسخاَف التي َأحرشْت فخَجيا فشفخشا ؼيِو ِمغ ُروحشا  12سػرة التحخيع 66 وصجَّ
 ُتِبِو وكانْت ِمَغ القانتيَغ "بكمساِت ربِّيا وكُ 

: كضخب هللا : معصػؼ عمى "امخأة فخعػف"، أؼ مثبًل مخيَع. مخيع: أؼ كضخب هللاكمخيع 
: جعل يا عغ الخجاؿ، لع تتدكج. اإلحراف: مشعت فخجلمحيغ آمشػا مخيَع. أحرشت فخجيا مثبلً 

: قج يخاد بو ا ؼيو مغ ركحشا: نفخشا ؼيو الخكح. الخكحُيدمظ إليو. نفخش الذيء حريًشا، أؼ ال
: أؼ نفخة مغ جبخيل. نفخ الخكح بالخكح. كربسا نفخ. نفخشا ؼيو مغ ركحشاجبخيل، كىػ الحؼ 

قت ليحا الدبب ذىب الشرارػ إلى أف السديح ابغ هللا. لكغ نفخ الخكح ال  يعشي األبػة. صجَّ
ػُؿ ربِظ ألىَب لِظ غبلًما زكًيا" )مخيع إنسا أنا رس: "قػلو: كغ ؼيكػف، أك بكمسات ربيا: لعل السخاد

(. كالسعشى كاحج، إال أف 5/157تخؽيًفا(، ككتابو )معجع القخاءات (. ككُتبو: قخئت: ككْتبو )19
مغ قخأ باإلفخاد جعل الػاحج في مػضع الجسع، كمغ جسع قخأ عمى األصل، ألف هللا تعالى قج 

يقل: (. لع 2/653الشكت لمسجاشعي الدبلـ كقج آمشت بجسيعيا )أندؿ عجة كتب قبل مخيع عمييا 
(، فأىل القشػت ذكػر كإناث، فإذا اجتسعػا ُغمِّب في )كقشتت(. لع يقل: )ككانت مغ القانتات

لبيت السقجس مقاـ رجل أك رجاؿ )الشكت  المغة الحكػر عمى اإلناث، كقامت في قشػتيا كخجمتيا
 (. غ )القانتيغ( ك)القانصيغ(. الحع الفخؽ بي2/654لمسجاشعي 

 
 :12-10ممحق باآليات 

 أربع نداء:
 نػح، كلػط!اثشتاف مشيغ كافختاف، كزكج كل مشيسا نبي: 

 ، كزكج إحجاىسا فخعػف! )امخأة فخعػف، كمخيع( كاثشتاف مؤمشتاف
*** 
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 الجدء التاسع كالعذخكف 

 / سػرة الُسمظ67
 وىػ عمى كلِّ شيٍء قجيٌخ "ْمُظ سػرة السمظ " تبارَؾ الحي بيجِه السُ 67

كثخة الخيخ، كتكاثخ الخيخ. : يج خيخه، تدايجت بخكاتو. البَخكة: تعالى، تعاضع، تداتبارؾ 
 (.سسيت الدػرة بيحا المفع. لع يقل: )كىػ قجيخ عمى كل شيء :السمظ

 
 يُد الغفػُر "دُغ عسبًل وىػ العد " الحي خمَق السػَت والحياَة لَيْبُمَػُكع أيُّكع أح 2سػرة السمظ 67

  الحؼ: بجؿ مغ )الحؼ( في اآلية الدابقة، أك خبخ مبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ الحؼ.
ما خمقت الجغ كاإلنذ إال ليعبجكف" )الحاريات ك الغاية مغ الحياة: االبتبلء، العبادة. قاؿ تعالى: "

 :كمثمو(. 2/656شعي الشكت لمسجا: أيَّكع. أيكع أحدغ عسبًل: مبتجأ كخبخ )(. لع يقل56
 (.12" لشعمع أؼُّ الحدبيغ أحرى" )الكيف  -
 (.19خ أييا أزكى شعاًما" )الكيف " فميشط -
 (.69أيُّيع أشجُّ عمى الخحسغ ِعتيِّا" )مخيع " لششدعغ مغ كل شيعة  -
 

 العديد: القػؼ الحؼ ال يغمب، كؼيو تيجيج لسغ كفخ أك عرى. الغفػر: الكثيخ السغفخة لسغ تاب.
 

جِع لحي خمَق سبَع سسػاٍت ِشباًقا ما َتخى في خمِق الخحسِغ ِمغ تفاوٍت فار " ا 3سػرة السمظ 67
 البرَخ ىل َتخى ِمغ ُفصػٍر "
  الحؼ: راجع اآلية الدابقة.

: كمو عمى مدتػػ كاحج مغ بعس، أك متصابقة متذابية. تفاكت : شبقات بعزيا فػؽ شباًقا
كقج ال يجركػف. أما عسل البذخ في العمـػ الجقة كاإلتقاف كاإلحكاـ. كلكغ الشاس قج يجركػف ذلظ 

صجكع. كربسا يكػف السقرػد : شقػؽ، خخكؽ، البحػث العمسية فؽيو تفاكت. فصػركالرشائع ك 
ه بمفع آخخ لعجـ التكخار. لع يقل: )ىل تخػ مغ تفاكت(. لع : التفاكت الحؼ ذكخ آنًفا، ذكخ بالمفع
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ػ فييغ : ما تخ ا تخػ في خمقيغ(. السخاديقل: )ما تخػ في خمق الخحسغ مغ فصػر(. لع يقل: )م
ر د )كخِّ  ( الشطخ مخة بعج مخة، كخر الخؤية.كال في غيخىغ. ارجع البرخ: ردِّ

 
تيِغ يشقمْب إليَظ البرُخ خاسًئا وىػ َحديٌخ " 4سػرة السمظ 67  " ثع ارجِع البرَخ كخَّ

تيغ       لسثشى عمى الجسع إشبلؽ ا: أؼ كخَّات، ألف البرخ ال ُيحدخ إال بيا. كىػ مغ باب كخَّ
: متحدخ، نادـ، ًئا: ذليبًل. حديخ: يخجع. خاس(. كختيغ: كختيغ كأكثخ. يشقمب3/130)اإلتقاف 

يراب باإلعياء كالخيبة إنو  فمحدكف، كميل. فسغ بحث عغ عيب أك خمل في خمق هللا
 كالخدخاف.

مغ رجعتيغ. : أؼ ارجع البرخ كثيًخا، ألف البرخ ال يشقمب حديًخا قاؿ ابغ عاشػر 
 (. 30/416ابغ عاشػر غ التكخيخ، السخاد مشو التكثيخ )فالتثشية قج يكشى بيا ع

سثشى، كسا في السيخاث. قاؿ تعالى: "فإف فالسثشى قج يخاد بو الجسع، كسا أف الجسع قج يخاد بو ال
ث (، بحي: أخػاف، أك أختاف، أك أخ كأخت )فأكثخ(، أؼ11كاف لو إخػة فؤلمو الدجس" )الشداء 

: ال مثشى ة كاإلنكميدية. كىػ كحلظ في المغشيغ الفخندي3ال مغ العجد  2يبجأ الجسع مغ العجد 
 فييسا.

 كمغ ىحا الباب ما يقاؿ بأف ىحا الذخز يكيل بسكياليغ، فالسخاد مكياالف أك أكثخ. 
 

عتجنا ليع يِغ وأ" ولقج زيشَّا الدساَء الجنيا بسرابيَح وجعمشاىا ُرجػًما لمذياش 5سػرة السمظ 67
 عحاَب الدعيِخ "

الخجع. الدساء الجنيا: القخيبة مشكع. مرابيح: : اإلضاءة ك نجػـ الدساء: ليا كضيفتاف 
: راجسات. الخجع: الخمي بالحجارة. ليع: لمذياشيغ. كػاكب مزيئة. كجعمشاىا: أيًزا. رجػًما

 لع يقل: )كأعتجنا ليا(. : أعجدنا، ـيأنا.أعتجنا
: ىي خزع ما عبلنا فأضّمشا. قاؿ ابغ سيجه : الدساء كلالعمسييقػؿ أىل التفديخ  

الفزاء بسا ؼيو مغ أجخاـ كشيب. كالرػرة التي يخاىا سكاف األرض في الميالي الراؼية ىي 
ؾبة زرقاء تديشيا نجـػ ككػاكب كأنيا مرابيح، كسا يخكف الذيب تيػؼ محتخقة في أعالي جػ 
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تبلقي ضػء الذسذ كالشجـػ مع دقائق الػبار العالقة في األرض. كما الؿبة الدرقاء إال نتيجة 
اليػاء كجديئات اليػاء نفدو كتذتتو بيا. ىحا فزبًل عغ الطػاىخ الزػئية الخاصة التي تديغ 
الدساء الجنيا، مثل الذفق كالفجخ كاألضػاء البخكجية كأضػاء الذساؿ، ككميا ضػاىخ متبايشة 

 (.841الجػؼ كمجاليا السغشاشيدي )السشتخب ص ألرض تخجع إلى تفاعل الزػء مع غبلؼ ا
  

 َسسعػا ليا شييًقا وىي َتُفػُر "" إذا ُألقػا فييا  7سػرة السمظ 67
: صػت في اآلية الدابقة(. الذييق: صػت الحسار. كالشييق دعيخ: في جيشع )الفييا 

الشَفذ. الدفيخ: فيخ لئلنداف كسا لمحيػاف. الذييق: استخداد الحسار. كقج يدتخجـ الذييق كالد 
 : تغمي كالسخجل. جو. تفػراإخخ 
 

 َخَدنُتيا ألْع يأِتكع نحيٌخ "  " تكاد َتسيَّد ِمَغ الػيِع كمسا ُألقي فييا فػٌج سأليع  8سػرة السمظ 67
ب. : رسػؿ يشحركع بيحا العحارل، تشدمخ، تشقصع مغ غيطيا. نحيخ: تتسيد، تشفتسيد 

 ؟لساذا لع تؤمشػا بسا جاءكع بو
 

ؿ هللُا ِمغ شيءٍ  9ػرة السمظ س67 إْف أنتع إال في  " قالػا َبَمى قج جاءنا نحيٌخ فكحَّبشا وقمشا ما ندَّ
 ضبلٍؿ كبيٍخ "

: يرمح أف يكػف تتسة تأمل. إف أنتع إال في ضبلؿ كبيخ : كحبشاه عمى الفػر ببلفكحبشا 
 (.، كيرمح أف يكػف كبلـ هللا ليع )لمكفاركبلـ الكفار لمخسل

 
 " وقالػا لػ كشَّا ندسُع أو نعقُل ما كشَّا في أصحاِب الدعيِخ "  10سػرة السمظ 67

ما كاف مريخىع مشيع مغ سسع كلع يفيع، كمشيع مغ لع يدسع أصبًل، كلػ سسعػا كفيسػا  
: الشار تتدعخ بيع كتمتيب. فالسؤمشػف ىع العقبلء كغيخىع ليدػا عقبلء. كإذا إلى الشار. الدعيخ

الدسع  ء ففي أمػر محجكدة في الجنيا فقط. أـ الكميات األساسية فيي غائبة عشيع.كانػا عقبل
 )الشقل( كالعقل مرجراف لمسعخفة.
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 " فاعتخفػا بحنِبيع فُدحًقا ألصحاِب الدعيِخ " 11سػرة السمظ 67

يع ، كعجـ الدساع كعجـ الف9: التكحيب بالخسل السحكػر في اآلية اعتخفػا بحنبيع 
صمة نفديا التي (. ككخر الفا. سحًقا: بعًجا، ىبلًكا. لع يقل: )فدحًقا ليع10اآلية السحكػريغ في 

أصحاب الدعيخ: كأنيع  : أصحاب الدعيخ. كخر كمستيغ ال كمسة كاحجة.في اآلية الدابقة
 مفعػؿ مصمق.ا: سحقً  لكػىا كمبلزمػىا.ام
 

 مغفخٌة وأجٌخ كبيٌخ "الغيِب ليع " إفَّ الحيَغ َيخَذػَف ربَّيع ب 12سػرة السمظ 67
ة كبيخة كأجخ كبيخ. : ليع مغفخ كف أف يخكه. ليع مغفخة كأجخ كبيخ: لعل التقجيخ: دبالغيب 

 ( لكاف التقجيخ كحلظ أيًزا. كلػ قيل لغًة: )ليع مغفخة كبيخة كأجخ
 

وا قػَلكع أو اجَيخوا ب 13سػرة السمظ 67  ِو إنَُّو عميٌع بحاِت الرجوِر "" وَأِسخُّ
: أسخرتع قػلكع أك جيختع بو فإنو عميع بو، أؼ باإلسخار كاإلجيار، بل ىػ عميع التقجيخ 

( عميع بولػ قاؿ: ) ذات الرجكر: أسخار الرجكر. ، أؼ بسا ىػ أعطع مغ ذلظ.بحات الرجكر
اجيخكا بقػلكع أك لع يقل:  (.: "اجيخكا بو"، كمخة عشج قػلو: )عميع بوعشج قػلو": مخة لتكخر "بو

 الدّخ بالشدبة  كالجيخ سػاء بدػاء. ميع بحات الرجكر.أسّخكه إنو ع
 

 َمغ خمَق وىػ المصيُف الخبيُخ " " أال َيعمعُ  14سػرة السمظ 67
: ما لكع أال يعمسكع مغ خمقكع؟ الخالق أعخؼ بخمقو. ال أحج يعخؼ الخمق كأف التقجيخ 

ى ال "، ألف السعش"يعمع :لػ" مفعػلة كسا يعخفيع خالقيع. قاؿ السجاشعي: ال يجػز أف تكػف "َمغ
" مفعػلة لرار يعقل دكف ما ال يعقل. فمػ جعمت "َمغ" لسغ يرح عمى ذلظ، كذلظ أف "َمغ

كىحا ال يرح في حق هللا تعالى )الشكت  السعشى أنو يعمع العقبلء خاصة، كال يعمع سػاىع،
كف رػد: كقج يرح أف تكػف في محل مفعػؿ بو، ألف العقبلء ىع السق(. أقػؿ2/656

غيخ  " قج تذسل العاقل كغيخ العاقل مع تغميب العاقل، كإف كافبالخصاب ىشا. كسا أف "َمغ
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: بيع خبخة ال خبخة فػقيا. فكيف كلصف. الخبيخ العاقل ىشا ال يقرج. المصيف: يعمع ما دؽّ 
 تأخحكف الذخع مغ غيخه سبحانو؟!

 
ا ِمغ رزِقِو في مشاكِبيا وكمػ  " ىػ الحي جعَل لكع األرَض َذلػاًل فامُذػا 15سػرة السمظ 67

 وإليِو الشُّذػُر "
شمًبا لمسكاسب : في شخقيا أك جباليا ا لكع كسيميا. فامذػا في مشاكبيا: ذلميذلػالً  

: ما بيغ العزج كالكتف، فيػ مختفع في الجدع. كالسشكب في األرض أيًزا كالتجارات. السشكب
: أؼ مسا أحمو لكع ألرض. كمػا مغ رزقوأصعب ما في ا مكاف مختفع. كالسقرػد أنو ذلل لكع

لرشاعية كالتجارية. كإليو مغ نبات كحيػاف، أك مسا رزقكع مغ السحاصيل الدراعية كاألرباح ا
 : البعث.ى خالقكع لمحداب كالجداء. الشذػر: أؼ تحكخكا أثشاء سعيكع أف مخجعكع إلالشذػر

 
 كُع األرَض فإذا ىي َتُسػُر " " أأمشتع َمغ في الدساِء أف َيخِدَف ب 16سػرة السمظ 67

سغ : هللا، كآثخ ىحه العبارة لئلشعار بالعمّػ، فسغ كاف في األعمى ليذ كمغ في الدساء 
: تيتد كتزصخب. كالدالزؿ ىػ في األسفل. يخدف بكع األرض: يجعمكع في باششيا. تسػر

 (. 7تفػر )اآلية ج هللا. األرض تسػر كجيشع ب لكع ىحا السعشى. كىحا تيجيج لسغ ال يعبتقخّ 
 

 حاِصًبا فدتعمسػَف كيَف نحيِخ " " أـ أِمشُتْع َمغ في الدساِء أْف ُيخِسل عميكع 17سػرة السمظ 67
 : نحيخؼ، إنحارؼ،عمى قـػ لػط كأصحاب الفيل. نحيخ : حجارة، كسا أرسمياحاصًبا 

: فإذا أرسل عميكع انتطخكا الشحيخ )العقاب(. التقجيخ( فعقابي. إذا لع تحتخمػا الشحيخ )الخسػؿ
 حاصًبا فدتعمسػف كيف نحيخ.

 
 ِمغ َقبِميع فكيَف كاَف نكيِخ " " ولقج كحََّب الحيَغ  18سػرة السمظ 67

: ؼ، إنكارؼ، عحابي. فكيف كاف نكيخ: نكيخ الحيغ مغ قبميع: مغ األمع الساضية. نكيخ 
 لع يقل: )الحيغ قبميع(. (.عطػا. لع يقل: )مغ قبمكعفانطخكا كيف كاف نكيخؼ كات
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خحسُغ " أولع َيخوا إلى الصيِخ فػَقيع صافػَّاٍت وَيْؿِبْزَغ ما ُيسدكيغَّ إال ال 19سػرة السمظ 67

 إنَُّو بكلِّ شيٍء بريٌخ "
جاء بالفعل لمجاللة عمى الحخكة (. لع يقل: )يرففغ كيؿبزغ(. لع يقل: )صافات كقابزات

(. كىػ اسع فاعل يجؿ عمى الكثخة كالجكاـ. شحتيغات: باسصات )أج(. صاف2/265)أضػاء 
: فعل قميل يتججد. الغالب عمى الصائخ في الدساء بدط جشاحيو، كىحا كالدابح في الساء يؿبزغ

يخاد بو الجسع، دؿ عمى ذلظ قػلو:  :كالؿبس لبلستخاحة القميمة. الصيخاألصل ؼيو بدط يجيو. 
أ ليغ اليػاء، كلػال ذلظ : ألنو كشّ ك"ما يسدكيغ". ما يسدكيغ إال الخحسغ ""صافات" ك"يؿبزغ

 (. 2/657لدقصغ )الشكت لمسجاشعي 
: خفة الػزف كمتانة يقػؿ أىل التفديخ العمسي: تتحمى الصيػر عامة بخرائز مشيا 

ؾ شيػر كدقة اتدانيا كاندياب أجداميا. كىشا ة القمب كدكرة الجـ كجياز التشفذالبشاء كعمػ كفاء
صاّفات كشيػر قابزات، كتتسيد األكلى برغخ حجع عزبلت صجكرىا مع قػة أكتارىا 
كأربصتيا السترمة بأجشحتيا، لكي تدتصيع بدصيا لفتخة شػيمة مغ غيخ جيج كبيخ. كىكحا 
يتزافخ البشاء التذخيحي كالتكػيغ اليشجسي لمصيػر عمى شيخانيا كحفع تػازنيا كتػجيو أجداميا 

 (. 842اف )السشتخب ص شاء الصيخ أث
: لكغ ضاىخ اآلية يفيج أف مغ شأف الصيػر كميا أف تكػف صاّفات كقابزات، كليذ أقػؿ

السقرػد أف ىشاؾ نػعيغ. كقج يكػف السقرػد في كبلـ أىل التفديخ العمسي بالصيػر الراّفة 
 الصيػر حاؿ كػنيا صاّفة، كبالقابزة حاؿ كػنيا قابزة.

 (. عى غيخىا. لع يقل: )إنو بريخ بكل شيءلصيػر كسا يخ : يخعى ابريخ
 

ـْ َمغ ىحا الحي ىػ ُجْشٌج لكع َيشرُخكع ِمغ دوِف الخحسغِ  20سػرة السمظ 67 إِف الكافخوَف إال  " أ
 في ُغخور " 

(. إف الكافخكف: ما الكافخكف إال في الء الحيغ ىع ُجشٌج لكع يشرخكنكعأـ َمغ ىؤ لع يقل: )      
مغ دكف (. ال أحج يشرخكع 1/377، سخ صشاعة اإلعخاب 164ؼ ص معاني الحخك غخكر )
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كرد ذكخه في اآلية الدابقة. (، ربسا ألف الخحسغ الخحسغ، مغ عحابو. لع يقل: )مغ دكف هللا
 (.غخكر: َكْىع. لع يقل: )إف أنتع إال في غخكر

 
ـْ َمغ ىحا الحي َيخزُقكع إْف أمدَظ رزَقو 21سػرة السمظ 67 ػا في ُعُتٍػ وُنفػٍر " " أ  بل َلجُّ

إف مشع هللا رزقو عشكع.  : إف أمدظ الخحسغ رزقو عشكع. ال أحج يخزقكعإف أمدظ رزقو 
ا لجػا، لع يؤمشػا بل لجػا. لجػا: تسادكا، أصخكا. : فبجؿ أف يؤمشػ بل لجػا: ىشاؾ مححكؼ تقجيخه

كلعل السخاد بو ىشا:  كػب السعاصي.: ىػ السبالغة في ر عتػ: العتػ أشج الفداد. كقيل
 : إعخاض شجيج، ىخب.  االستكبار. نفػر

 
ـْ َمغ يَ  22سػرة السمظ 67 سذي َسػيِّا عمى صخاٍط " أفَسغ َيسذي ُمِكبِّا عمى وجيِو أىَجى أ

 مدتؿيٍع "
: مشترب القامة. األكؿ ىػ مثاؿ كًدا رأسو ال يخػ الصخيق. سػيِّا: مشمكبِّا عمى كجيو 

؟ قاؿ : ممثاؿ السؤمغ. رب سائل يدأؿخخ ىػ الكافخ، كاآل ا فائجة ىحا الدؤاؿ كجػابو معمـػ
: ىػ إنكار كتبكيت، كليذ باستفياـ في الحؿيقة، ألف االستفياـ إنسا يكػف عغ جيل السجاشعي
تتعجب مغ الدؤاؿ، ل: إنظ (. أقػؿ2/658)الشكت  ا يدأؿ عشو، كالدائل ىشا ىػ هللاالدائل بس

؟ كليذ السقرػد مغ الدؤاؿ إذا كاف جر نفدو مشيع، كيف ال يؤمشػف بالقكلكغ عميظ أف تتعجب 
الدائل ىػ هللا أف هللا يخيج أف يعمع اإلجابة، بل السقرػد أف يجيبػا ىع عغ الدؤاؿ ليكتذفػا 

 خصأىع. فيػ سؤاؿ تقخيخ، كليذ سؤاؿ استفياـ.  
 

اَر واألفئجَة قميبًل ما " ُقْل ىػ الحي أنذأكع وَجعَل لكُع الدسَع واألبر 23سػرة السمظ 67
  تذكخوَف "

ع يخد مجسػًعا في القخآف. : لسع كجسع األبرار كاألفئجة. الدسع: خمقكع. أفخد الدأنذأكع 
: شكخ الذاكخيغ قميل، كعجد الذاكخيغ لع يقل: )األسساع كاألبرار كاألفئجة(. قميبًل ما تذكخكف 
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يسقخاشي. لع األكثخية كسا يدعع الشطاـ الجقميل. كالسعػؿ عمى ىحا القميل، كليذ عمى الكثيخ أك 
 (. قمسا تذكخكف : )يقل
 

 أكع في األرِض وإليِو ُتحذخوَف "" ُقْل ىػ الحي َذر  24سػرة السمظ 67
: خمقكع، كثخكع، فخقكع، نذخكع. ىػ يشذخكع كىػ يحذخكع. مشو كإليو. نذخكع ذرأكع 

 ( بيشيسا.كاحجة ربسا لقرخ السجة )الجنيا كحذخكع. مشو الشذخ كإليو الحذخ. جسعيسا في آية
 

 ى ىحا الػعُج إْف كشتع صادقيَغ "" ويقػلػَف مت 25سػرة السمظ 67
 !اب كالجداء. سؤاؿ تكحيب كاستيداء: الػعج بالحذخ كالحديقػلػف: أؼ السذخكػف. الػعج 

 
  وإنسا أنا نحيٌخ مبيٌغ "" ُقْل إنسا العمُع عشَج هللاِ  26سػرة السمظ 67

 : أؼ ال أعمع الغيب.قل: يادمحم. العمع: عمع ىحا الػعج. نحيخ 
 

ُعػَف  " فمسَّا رأوُه ُزْلَفًة ِسيئْت وجػُه الحيَغ كفخوا وقيلَ  27سػرة السمظ 67 ىحا الحي كشتع بِو َتجَّ
" 

لع يبخىغ ليع عمى العحاب ببخاىيغ عقمية، بل استحزخه ليع كجعمو كاقًعا. فسرادر       
ة لعالع الذيػد أك الذيادة. رأكه: أؼ بالشدبة لعالع الغيب غيخ مرادر السعخفة بالشدبالسعخفة 

: ساءه، ساء كجَيو، أساء إليو: أدخل عميو الدػء. لع الػعج، أك العحاب. زلفة: قخيًبا مشيع. يقاؿ
(، بل بشى الفعل مدشًجا إلى الػجػه لمتشبيو عمى أف ذلظ ساءىع حتى يقل: )سيء الحيغ كفخكا

(. كقيل: كقيل ليع. 7ثخه في كجػىيع. كانطخ قػلو تعالى: "ليدػؤكا كجػَىكع" )اإلسخاء بيغ أت
، 2/645ءات القخاتجَّعػنو، تصمبػنو، تدتعجمػنو )في الجنيا(. كفي قخاءة: تْجعػف ) :تجَّعػف 

 (. 5/167كمعجع القخاءات 
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يُخ الكافخيَغ ِمغ أو رحسشا فَسغ ُيجِ  " ُقْل أرأيُتع إْف َأىمكشَي هللُا وَمغ َمِعيَ  28سػرة السمظ 67
 عحاٍب أليٍع "

انػا يتسشػف ىبلؾ السؤمشيغ. (. كرحسشا: بتأخيخ آجالشا. قل: يا دمحم. لع يقل: )فسغ يجيخكع 
: يحسي. تفيج اآلية أف السؤمشيغ يػاجيػف احتساليغ، أما الكافخكف فاالحتساؿ فييع كاحج، يجيخ

يػاجييسا السؤمشػف ىسا مغ قبيل محاججة الكافخيغ، كالتكمع كىػ العحاب. كاالحتساالف المحاف 
 بمغتيع.

 
مشا فدتعمسػَف َمغ ىػ في ضبلٍؿ  29سػرة السمظ 67  " ُقْل ىػ الخحسُغ آمشَّا بِو وعميِو تػكَّ

 ُمبيٍغ "
 

: نحغ ا كعميو تػكمشا(. مغ ىػ في ضبلؿ مبيغبو آمشلع يقل: )كتػكمشا عميو(. كلع يقل: )      
 . أـ أنتع

 
 ػًرا فَسغ يأتيكع بساٍء َمعيٍغ "" ُقْل أرأيتع إْف أصبَح ماؤكع غَ  30سػرة السمظ 67

ًبا في أعساؽ غائخً بعج أف كاف ضاىًخا. : ذكخ: "ُقْل" في مصمع ست آيات. غػًرا  ا، ذـا
. السعاني األخخػ غيخ مشاسبة )شاىخ، جار، عحب( : ضاىخ لمعيغ، تخاه العيػف األرض. معيغ

التقجيخ: لعل  لع يتعخض لو السفدخكف!(. )بالساءغيخه( أك  ء)بسالع يقل: )فسغ يأتيكع بساء( أك 
 فسغ يأتيكع بالطاىخ بجؿ الغائخ؟ ، فسغ يأتيكع بساء َمعيغ غيخه؟غػًرا ماؤكع الَسعيغ إف أصبح

يأتيكع : مغ يع، كتخكيع يجيبػف عغ ىحا الدؤاؿفي ختاـ الدػرة تيجيج لمكافخيغ بقصع الساء عش
 بساء معيغ؟ 

*** 
 

 / سػرة القمع 68
             " ف والقمِع وما َيْدُصُخوَف " 1سػرة القمع 68
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: حخؼ مغ حخكؼ اليجاء، ربسا يخمد إلى الفاصمة القخآنية الدائجة  في ىحه الدػرة. ف 
باإلضيار.  خأ الباقػف : ف كالقمع، باإلخفاء، كققخأ الكدائي كعاصعكربسا تعشي الجكاة )السحبخة(. 

ل، ( إلي، ألنيا ىجاء، كاليجاء كالسػقػؼ عميو كإف اترقاؿ الفخاء: كإضيارىا أعجب )أحب
(. 2/661، الشكت لمسجاشعي 3/172اء معاني القخآف لمفخّ كمغ أخفاىا بشى عمى االتراؿ )

بو، ي كتابة العمـػ كالسعارؼ. يدصخكف: يدصخكف : قَدع بالقمع، لمتشبيو عمى نعسة القمع فكالقمع
 : نػف، يدصخكف. يكتبػف بو. الحع

 
 " ما أنَت بشعسِة ربَظ بسجشػٍف " 2سػرة القمع 68

: كسا يدعسو السذخكػف. ما أنت : بفزل ربظ. بسجشػف ما أنت: يا دمحم. بشعسة ربظ 
 بسجشػف، كالفزل .

 
 " وإفَّ لظ ألجًخا غيَخ مسشػٍف " 3سػرة القمع 68

 . ع، مدتسخ إلى ما ال نياية: غيخ مقصػ غيخ مسشػف لظ: يا دمحم. أجًخا: ثػاًبا.  
 

 "وإنظ لعمى خمق عطيع " 4سػرة القمع 68
 كاضحة.

 
 " فدُتبرُخ وُيبرخوَف " 5القمع  سػرة68

 : إذا حلَّ بيع العحاب.أؼ لع يكخر الديغ. ستبرخ كيبرخكف (، لع يقل: )كسيبرخكف 
 

 " بأيِّكُع الَسْفتػُف " 6القمع سػرة 68
، (. السفتػف: الذيصاف180الراحبي ص باب إقامة السفعػؿ مقاـ السرجر ): الفتشة، مغ أؼ

بفتشة الذيصاف لو. بأيكع السفتػف: بأيكع الجشػف، أؼ: في أيكع أك الجشػف الحؼ يريب اإلنداف 
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: أيكع السفتػف. (. كقيل: الباء زائجة، كالتقجيخ5/172السفتػف، كىي قخاءة )معجع القخاءات 
 (.1/155ذلظ ابغ تيسية )تفديخ آيات أشكمت عارض ك 
 

 سبيِمِو وىػ أعمُع بالسيتجيَغ " "  إفَّ ربَظ ىػ أعمُع بَسغ ضلَّ عغ 7سػرة القمع 68
مع بالزاليغ عغ سبيمو ىػ أعكىػ أعمع بسغ اىتجػ إلى سبيمو(. كلع يقل: )لع يقل: ) 

 (.كبالسيتجيغ
 

بيَغ " 8سػرة القمع 68   " فبل ُتصِع السكحِّ
 : لظ كلمقخآف. ككانػا دعػه إلى ديغ آبائو. ال تصع: يا دمحم. السكحبيغ 

 
وا لػ ُتْجِىُغ فُيْجِىشػَف "" و  9سػرة القمع 68  دُّ

: السرانعة، السبليشة، ا لػ أنظ تجىغ فيجىشػف. السجاىشة: كدك لع يقل: )فُيْجِىشػا(. كأف التقجيخ
شة كنعبج إليظ سشة. إذا أدىشت شجعتيع عمى : تعبج آليتشا سقالػا لوالسجاراة ؼيسا ال يشبغي. 

السديج مغ اإلدىاف. كإذا امتشعت عغ اإلدىاف لع يججكا سبيبًل إليو معظ. إذا أدىشػا فبل تجىغ 
 معيع، بل ابَق عمى ما أنت عميو كالدْمُو.

 قاؿ الدمخذخؼ:
كىػ جػاب التسشي؟ قمت قج عجؿ بو  (أف)كلع يشرب بإضسار  (َفُيْجِىُشػَف  )فإف قمت لع رفع "

َفَسغ ُيْؤِمغ  }كىػ أف جعل خبخ مبتجأ مححكؼ، أؼ فيع يجىشػف، كقػلو تعالى ،إلى شخيق آخخ
عمى معشى كدكا لػ تجىغ فيع يجىشػف حيشئٍح. أك كدكا إدىانظ فيع  13الجغ  { ِبَخّبِو َفبَل َيَخاؼُ 

كدكا لػ  :ىخكف أنيا في بعس السراحفكزعع  :اآلف يجىشػف لصسعيع في إدىانظ. قاؿ سيبػيو
 )كنقمو الخازؼ ببل إحالة(. تجىغ فيجىشػا

  
  ُتِصْع كلَّ َحبلٍَّؼ َمييٍغ "" وال 10سػرة القمع 68
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لع يقل: أّؼ حبّلؼ  : حقيخ.: كثيخ الحمف. مييغؼال تدسع، ال ترجؽ. حبلّ : ال تصع 
كىيشا إشكاالف: اإلشكاؿ األكؿ: )كّل( بجؿ  مييغ. لعل التقجيخ: كّل حبلٍؼ َمييغ ال ُتصعو.

)أّؼ(. كاإلشكاؿ الثاني: صيغة السبالغة: حبّلؼ. ىل يصيع الحالف؟! السفدخكف تجاىمػا ذلظ 
 عجا محاكلة ابغ عاشػر.

 
اٍء ِبَشِسيٍع " 11سػرة القمع 68  " ىسَّاٍز َمذَّ

اء يسذي بيغ الشاس : ىسَّاز: كثيخ اليسد: الغيبة. مذاء بشسيع  بالشسيسة. لع يقل: )مذَّ
 ىشا إشكاؿ سبق الكبلـ عشو مغ حيث صيغة السبالعة. (.بشسيسة( أك )بالشسيسة

 
 أثيٍع "" َمشَّاٍع لمخيِخ ُمْعَتٍج  12سػرة القمع 68

 أيًزا إشكاؿ صيغة السبالغة. : كثيخ اآلثاـ.مشاع لمخيخ: كثيخ البخل. معتٍج: ضالع. أثيع 
 

  ُعُتلٍّ بعَج ذلَظ َزنيٌع ""  13سػرة القمع 68
: الػليج بغ السغيخة. بعج 16-10نا. السقرػد في ىحه اآليات : ابغ ز ُعُتّل: غميع. زنيع 

 (.ذلظ: فػؽ ذلظ كمو. لع يقل: )مغ بعج ذلظ
 

 " أْف كاَف ذا ماٍؿ وبشيَغ " 14 سػرة القمع68
 (.أف: ألنو. لع يقل: )كبشيغ كبشات( أك )كبشات كبشيغ 

 .46الساؿ عمى البشيغ؟ انطخ الكيف لساذا قجـ 
 

 آياُتشا قاَؿ أساشيُخ األوليَغ "" إذا ُتتَمى عميِو  15سػرة القمع 68
 : أؼ ىي أساشيخ األكليغ، أؼ خخافات األمع الساضية.أساشيخ األكليغ 

 
 عمى الُخْخُشػـِ " " َسَشِدُسوُ  16سػرة القمع 68
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: األنف، أك ما دسة: العبلمة. الخخشػـ: مغ السشدسو: الديغ األكلى لبلستؿباؿ. ندسو 
: كاف ذلظ يـػ بجر. كمغ ألف الخخشـػ لمفيل كالخشديخ. قيلنتأ مغ األنف. كعبخ بو تحقيًخا لو، 

 : سشكدخ كبخياءه.مػضع األنفة. سشدسو عمى الخخشـػ األنف اشتقت األنفة. فكأف األنف
 

  الجشَِّة إذ أْقَدسػا َلَيْرِخُمشَّيا ُمْرِبِحيَغ "" إنَّا بَمػناىع كسا بَمػنا أصحاَب  17سػرة القمع 68
: أصحاب البدتاف السذتسل . كالسقرػد أىل مكة. أصحاب الجشة: اختبخناىعبمػناىع 

: كقت ربحيغؼ الثسار كالدركع. أقدسػا: حمفػا. ليرخمشيا: ليقصعغَّ ثسخىا. مُ عمى صشػ 
 صباًحا: ضخؼ زماف.قاؿ:  ربحيغ: حاؿ. لػمُ  الرباح، كي ال يخاىع الفقخاء.

 
 " وال َيْدَتْثُشػَف " 18القمع  سػرة68

: كال يدتثشػف إف شاء هللا. كيبجك لي أف السعشى: كال يدتثشػف: قاؿ السفدخكف: كال يقػلػف  
 حرة الفقخاء. الحع أف ىحا الفعل لع يزع إلى اآلية الدابقة، بل كاف آية مدتقمة. 

 
 شائٌف ِمغ ربَِّظ وىع نائسػَف " " فصاَؼ عمييا 19سػرة القمع 68

: مغ شاؼ يصػؼ حػؿ الذيء، إذا دار مغ جسيع جػانبو أصابتيا نار فاحتخقت. شائف 
كأحاط بو. ثع استعيخ لمصائف مغ الجغ أك غيخ ذلظ، يجكر حػؿ شيء يخيج اقتشاصو كأخحه. 

 كىػ إشارة إلى ما أرسمو هللا عمى جشتيع مغ ريح أك نار.
 

خيِع " 20القمع سػرة 68  " فأصبحْت كالرَّ
 : الدرع السحرػد إذا أصبح ىذيًسا. أؼ جشتيع. الرخيع 

 
 " فتشاَدوا ُمربحيَغ " 21سػرة القمع 68

 .17: في الرباح، كسا اتفقػا عميو حدب اآلية نادػ بعزيع بعًزا. مربحيغ 
 ا: ضخؼ زماف.ربحيغ: حاؿ. لػ قاؿ: صباحً مُ 
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 َحْخِثكع إْف كشُتع صارميَغ "مى " أِف اغُجوا ع 22سػرة القمع 68

: "كغجكا عمى 25اغجكا: اذىبػا مبكخيغ. حخثكع: زرعكع. صارميغ: حاصجيغ. في اآلية  
 : حخث، حخد.حخد قادريغ". الحع الفعميغ: اغجكا، غجكا. كالحع المفطيغ

 
 وىع يتخافتػَف "" فانصمقػا  23سػرة القمع 68

 : يتكمسػف برػت خافت كي ال يدسعيع أحج. انصمقػا: مزػا. يتخافتػف  
 

 خَمشَّيا اليػـَ عميكع ِمدكيٌغ "" أْف ال َيج 24سػرة القمع 68
عل ذلظ كاف في عيج : فقيخ. كيبجك أف السداكيغ قبل ىحا اليـػ كانػا يجخمػنيا، كلمدكيغ 

تأكيج قاؿ ابغ عاشػر: " لع يقل: )أال يجخميا(. : ال ُتجخمػا اليػـَ عميكع مدكيًشا.أبييع. السعشى
 ".عميو) ما أقدسػا( فعل الشيي بشػف التػكيج لديادة تحقيق ما تقاسسػا 

 
  " وغَجوا عمى َحْخٍد قادريَغ " 25سػرة القمع  68

ع. كىحا في اعتقادىع. لع يقل: مش. حخد: 22أكشكػا، بخبلؼ اآلية  غجكا: ىشا بسعشى: 
 (.)كغجكا قادريغ عمى حخد( أك )عمى الحخد

 
 رَأوىا قالػا إنَّا لزالُّػَف " " فمسَّا 26سػرة القمع  68

ضشػا أف ىحه ليدت حجيقتيع. كأنيع أخصؤكا الصخيق إلييا. كقج يكػف السعشى أنيع اعتخفػا  
 بزبلليع.  

 
 " بل نحُغ َمحخومػَف " 27القمع  سػرة 68
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: بل السعشى الثانيشيا. كالتقجيخ عمى : بل ىحه حجيقتشا، كلكغ حخمشا ماستجركػا فقالػا 
لعل التقجيخ: ليذ السداكيغ ىع  نحغ معاقبػف. كقج يكػف ىحا القػؿ لذخز آخخ مشيع.

 السحخكميغ، بل نحغ السحخكمػف!
 

  " قاؿ أوسُصيع ألْع أقْل لكع لػال تدبِّحػَف " 28سػرة القمع  68
لكع ال  : ألع أقلالتقجيخف مخالًفا ليع في الخأؼ. : يبجك أنو كاأكسصيع: سًشا. ألع أقل لكع 

" ليذ مقػؿ القػؿ، بل تفعمػا ذلظ. لػال تدبحػف: لػال تدتغفخكف كتتػبػف. كقػلو: "لػال تدبحػف 
 .: ىبلّ مة استئشاؼية )انطخ اآلية التالية(. لػالىي جس

 
  " قالػا ُسبحاَف ربِّشا إنَّا كشَّا ضالسيَغ " 29سػرة القمع 68

 : لمسداكيغ.كتحكخكا هللا كسبحػه. ضالسيغيع، اعتخفػا بحنبيع كضمس 
 

 بَل بعُزيع عمى بعٍس يتبلومػَف "" فأق 30سػرة القمع 68
 : يمـػ بعزيع بعًزا. نجمػا. يتبلكمػف  

 
  " قالػا يا ويَمشا إنَّا كشَّا شاغيَغ " 31سػرة القمع 68

: مغ الصػياف، كىػ التجاكز في الخصأ. كخركا تقخيًبا ما قالػه يا كيمشا: يا ىبلكشا. شاغيغ 
 . 26في اآلية 

 
 مشيا إنَّا إلى ربِّشا راغبػَف "" عدى ربُّشا أف ُيبِجَلشا خيًخا  32سػرة القمع 68

: في شاعة ربشا، أك راغبػف أدركػا خصأىع كتابػا. لع يقل: )إنا راغبػف إلى ربشا(. راغبػف  
 .)بدتاف آخخ( ة أخخػ في جشّ 

 
 خخِة أكبُخ لػ كانػا َيعمسػَف "" كحلَظ العحاُب ولعحاُب اآل 33سػرة القمع 68
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: عحاب في الجنيا، كعحاب في اآلخخة أكبخ مشو. كحلظ العحاب: في الجنيا. ىشاؾ عحاباف 
ة مغ لع يعمع أف في اآلخخة عحاًبا لمكافخيغ أك الطالسيغ فيػ جاىل، كمغ لع يعمع أف عحاب اآلخخ 

 لػ كانػا يعمسػف: كانػا يجيمػف اآلخخة كيشكخكنيا! أشج مغ عحاب الجنيا فيػ جاىل.
 

 " أـ لكع كتاٌب ؼيِو َتجرسػَف " 37سػرة القمع 68
: تجرسػف ؼيو كتعتسجكف عميو في أحكامكع كآدابكع كمعاممة الخصاب لمسذخكيغ. تجرسػف  

 السداكيغ.
 

 يَُّخوَف "لكع ؼيِو لَسا َتخَ  " إفَّ  38سػرة القمع 68
ؼيو ما تذتيػف مغ أحكاـ. لع يقل:  : تتخيخكنو، تصمبػنو، تذتيػنو. أؼ لكعتخيخكف  

مفعػؿ بو لػ: ا تخيخكف: ا تخيَّخكف(. إف لكع ؼيو لسَ ا تخيَّخكف( أك )كإف لكع ؼيو لسَ )كلكع ؼيو لسَ 
 ا تخيخكف.: تجرسػف بأف لكع ؼيو لسَ . لعل التقجيختجرسػف 

 
  لكع أيساٌف عميشا بالغٌة إلى يػـِ الؿيامِة إفَّ لكع لَسا َتحُكسػَف " " أـ 39سػرة القمع 68

تحكسػنو، تخيجكنو. في ىحه اآلية: "إف  :أيساف: عيػد، مػاثيق. بالغة: مؤكجة. تحكسػف  
"، كالسعشى كاحج، لكغ ما في خكف إف لكع ؼيو لسا تخيلكع لسا تحكسػف"، كفي اآلية الدابقة: "

حه اآلية يتعمق باأليساف. لع يقل: )أيساف عميشا إلى يػـ بالكتاب، كما في ىاآلية الدابقة يتعمق 
 . جػاب القَدع: سػف إف لكع لسا تحك بالغة: صالحة، نافحة. (.الؿيامة

 
 " َسْمُيع أيُّيع بحلَظ زعيٌع " 40سػرة القمع 68

اآلية  ي: أييع يدعع ذلظ كيتدعسو؟ فع: اسأليع يا دمحم. زعيع: كفيل. كلعل السعشىسمي 
 (.4/385دليل عمى جػاز الكفالة )نكت القخآف 

 
 " أـ ليع شخكاُء فميأتػا بذخكائيع إْف كانػا صادقيَغ " 41سػرة القمع 68



2214 

 

: بأف ليع كتاًبا أك : أصشاـ. فميأتػا بذخكائيع: ليخمرػىع مغ العحاب. صادقيغشخكاء 
 أيساًنا أك أصشاًما تدتحق العبادة. 

 
 ػَف إلى الدجػِد فبل يدتصيعػَف "ُيكَذُف عغ ساٍؽ وُيْجعَ  " يػـَ  42سػرة القمع 68

. ال يدتصيعػف: ال يدتصيعػنو. في الجنيا: : كشاية ُيكذف عغ ساؽ  عغ أىػاؿ ذلظ اليـػ
ض : ال يدتصيعػف. كيفيع مغ اآلية التالية أف هللا مشعيع مغ الدجػد لسخ ال يخغبػف. كفي اآلخخة

ؽ يجعػف إلى الدجػد فبل يدتصيعػف(، ـػ يكذف عغ سايأصابيع في ضيخىع. كلعل التقجيخ: )
 : يػـ يكذففبل يدتصيعػف. كقج يكػف التقجيخ : يػـ الؿيامة يجعػف إلى الدجػدأؼ ببل كاك، أؼ

 ( فبل يدتصيعػف.حا اليػـفي ىعغ ساؽ كيجعػف إلى الدجػد ؼيو )
 

َعػَف إلى الدجػِد وىع سالسػَف جْ " خاشعًة أبراُرىع َتْخَىُقيع ِذلٌَّة وقج كانػا يُ  43سػرة القمع 68
" 

: في الجنيا تعبًجا ف رفعيا. كانػا يجعػف إلى الدجػد: ال يدتصيعػ خاشعة أبرارىع 
الدجػد لػ رغبػا  : مغ األمخاض، أصحاء، يدتصيعػف ا، ال تػبيًخا كتعشيًفا. سالسػف كتكميفً 

لع يدتصيعػا الدجػد. كانػا  . في الجنيا لع يخغبػا في الدجػد، كفي اآلخخةحاؿكأرادكا. خاشعة: 
 قادريغ كلكغ لع يخغبػا، ثع صاركا راغبيغ كلكغ لع يقجركا.

 
ُب بيحا الحجيِث َسَشْدَتْجِرُجيع ِمغ حي 44سػرة القمع 68  ُث ال َيعمسػَف "" فَحْرني وَمغ ُيكحِّ

إلى ىبلكيع : بالشعع دمحم، كىحا تيجيج ككعيج. الحجيث: القخآف. سشدتجرجيع : يافحرني 
 : ال يذعخكف. درجة درجة. ال يعمسػف 

 
  " وُأْمِمي ليع إفَّ كيِجي َمتيٌغ " 45سػرة القمع 68

شيل أعسارىع. فبل يغتّخ ىؤالء بسا أمتعيع بو ميميع في ذنػبيع كأُ ميل، أشيل. أُ : أُ مميأُ  
 : أممي ليعضخب مغ االستجراج كالكيج. السعشىمغ الشعع الكثيخة كاألعسار الصػيمة، فإف ىحا 
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كالكيج مغ هللا يعشي  .ىحا اإلمبلء مغ باب الكيج الستيغعمى سبيل الكيج الستيغ، أك أممي ليع ك 
 العقػبة، فيػ كيج عمى سبيل السذاكمة أك الجداء.

 
  " أـ تدأليع أجًخا فيع ِمغ َمغخـٍ ُمثقمػَف " 46سػرة القمع 68

عمى تبميغ الخسالة. فيع مغ  :ع شخكاء". أـ تدأليع: يا دمحم. أجًخاأـ لي: "41في اآلية  
: خبلؼ السغشع. السغشع: اإليخ  : فيع مغ ىحا األجخ. السغـخ : الكمفة. امغـخ د، الخبح. السغـخ

: مثقمػف بو، يعانػف مشو. األنبياء كسا في العجيج مغ اآليات القخآنية ال يصمبػف أجًخا عمى مثقمػف 
! لع يقل: )تبميغ الخسالة. كالعمساء كرثة األنبياء، كلكغ بعزيع ال أـ  يحب أف يخث ىحا السغـخ

دأليع مغخًما فيع مغ مغـخ مثقمػف( أك )فيع مشو مثقمػف(. لع يقل: )فيع مغ ىحا األجخ ت
 .40(. نفذ اآلية كردت في سػرة الصػر مثقمػف 

 
 بػَف "" أـ ِعشَجىع الغيُب فيع يكت 47سػرة القمع 68

: يكتبػف: يكتبػف مشو. كلعل السعشىظ. ىل ىػ عشجنا أـ عشجىع؟ : المػح السحفػ الغيب 
 يحكسػف، يقّجركف.

 
 حِب الحػِت إذ نادى وىػ مكطػـٌ "" فاصِبْخ لُحْكِع ربَظ وال تكْغ كرا 48سػرة القمع 68

ت: يػنذ عميو : لقزاء ربظ، كتحسَّْل أذاىع. صاحب الحػ : يا دمحم. لحكع ربظفاصبخ 
: مسمػء غًسا، بسعشى: ك ت عيشاه مغ الحدف ك طيع. قاؿ تعالى: "الدبلـ. نادػ: ربو. مكطـػ ابيزَّ

خ أحُجىع باألنث(. "84فيػ كطيع" )يػسف  ، 58ى ضلَّ كجُيو ُمْدَػًدا كىػ كطيع" )الشحل كإذا ُبذِّ
 (.17الدخخؼ 

 
 لُشِبَح بالَعخاِء وىػ َمحمػـٌ "" لػال أف َتَجاركُو نعسٌة ِمغ ربِّو  49سػرة القمع 68
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التحكيخ كالتأنيث في  مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث.نعسة:  (.لع يقل: )تجاركتو 
غ : األرض الػاسعة الخالية منبح: ألقي، شخح، بقي. العخاء القخآف يحتاج إلى دراسة رصيشة.
 : ممـػ عمى ذنبو. الشاس كاألشجار كالجباؿ. محمػـ

 
 ربُُّو فجعمُو ِمَغ الرالحيَغ " " فاجتباه 50سػرة القمع 68

 : اصصفاه، اختاره. اجتباه 
 

" وإْف يكاُد الحيَغ كفخوا لُيْدِلقػنَظ بأبراِرىع لسَّا سسعػا الحكَخ ويقػلػَف إنَُّو  51سػرة القمع  68
 لسجشػٌف "

(، كالتقجيخ: كإنو. يدلقػنظ بأبرارىع"إفْ   : يريبػنظ بعيػنيع فيدلقػنظ " : مخففة مغ )إفَّ
ابة بالعيغ حق. اإلزالؽ: التشحية، ى أف اإلصعغ مكانظ كيديمػنظ عشو. كفي اآلية دليل عم
(، كلعمو مغ باب تكخيع الخسػؿ صمى هللا عميو اإلزالة. الحكخ: القخآف. لع يقل: )إنظ لسجشػف 

 كسمع.  
 

 وما ىػ إال ِذْكٌخ لمعاَلسيَغ " " 52سػرة القمع 68
 : كرد ذكخىا في اآلية الدابقة. . ذكخالحؼ ندؿ عميو ىػ: أؼ القخآف 

*** 
 / سػرة الحاقة69
  " الحاقَُّة " 1سػرة الحاقة 69

أك ألف الجداء  يت بحلظ ألف كقػعيا محقق،: الؿيامة، سسّ آية في كمسة كاحجة. الحاقَّة 
 : ىحه الحاقة.  يحق فييا. الحاقة: خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه

 
 " ما الحاقَُّة " 2سػرة الحاقة 69

 (.ىي الحاقة ماإلييا. لع يقل: )مخىا كلفت األنطار كخرىا لتعطيع أ 
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 " وما أدراَؾ ما الحاقَُّة " 3ة سػرة الحاق69

دمحم. ذكخ الحاقة ثبلث مخات في ثبلث آيات متػاليات، ىي  : ما أعمسظ ياما أدراؾ 
 لحاقة ال يجركيا إال مغ يعايشيا.مصمع الدػرة. كأف ا

كما أدراؾ ما يػـُ الفرل، كما  : كما أدراؾ ما َسقخ،حه العبارة تكخر ذكخىا في القخآفكى 
يغ، كما أدراؾ ما ِعمِّيُّػف، كما أدراؾ ما الصارؽ، كما  يغ، كما أدراؾ ما ِسجِّ أدراؾ ما يػـُ الجِّ
َيو، كما أدراؾ  ـِ أدراؾ ما العؿبة، كما أدراؾ ما ليمُة القجر، كما أدراؾ ما القارعة، كما أدراؾ ما 

 ما الُحَصسة.  
 

 بالقارعِة " كحبت ثسػُد وعادٌ "  4سػرة الحاقة 69
القمػب بأىػاليا  : مغ أسساء الؿيامة ألنيا تقخع: قـػ صالح. عاد: قـػ ىػد. القارعةثسػد 

: غيخ سة كالديادة عمى ثبلثة حخكؼ. عادٌ : مسشػع مغ الرخؼ لمعمسية كالعجكشجائجىا. ثسػدُ 
 مسشػع مغ الرخؼ، ألنو مؤلف مغ ثبلثة حخكؼ.

 
 فأما ثسػُد فُأىِمكػا بالصاغيِة ""  5سػرة الحاقة 69

 : أىمكػا بصػيانيع. . كالصاغية: الصػياف، أؼريحة التي جاكزت كل حجّ : الالصاغية 
 

 ُأىمكػا بخيٍح َصْخَصٍخ عاتيٍة "" وأما عاٌد ف 6سػرة الحاقة 69
بالخيح، ال يػصف بيا غيخىا، مثل:  : مؤنث. قج تكػف صفة خاصة": محكخ، ك"عاتية""صخصخ

(. كقج يكػف ىحا المفع مغ األلفاظ التي يجؿ 525" لمسخأة، ك"حامل" )أنسػذج ص حائس"
 جخسيا عمى معشاىا.

(، 379صخصخ" : شجيجة البخد، شجيجة الرػت. "عاتية": شجيجة العرف )كمسات القخآف ص "
 في البخكدة كالرػت.  أك تجاكزت الحجّ 
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خىا عمييع سبَع لياٍؿ وثسانيةَ  7سػرة الحاقة 69 ـٍ ُحُدػًما فتخى القػـَ فييا َصْخَعى  " سخَّ أيا
  كأنَّيع أعجاُز نخٍل خاويٍة "

بة بأثخىع قاشعة لعسخىع،   ك أسخَّخىا عمييع: سمَّصيا عمييع. حدػًما: متتابعة. كقيل: ذـا
 بق مشيع أحًجا. دستيع كلع تُ ح

 مغ التحجيج. لع يقل فقط: )سبع لياؿ(. لع يقل فقط: )ثسانية أياـ(. في الجسع بيشيسا مديج
: أصػؿ نخل جاز نخل خاكية: ىمكى. أعالحدع: إزالة األثخ. كقيل: شؤًما كنحًدا. صخعى

ف عمييع كقج يكػف ليع. قاؿ تعالى: فارغة متآكمة األجػاؼ. تفيج اآلية أف التدخيخ قج يكػ 
 (. 36ص سػرة خاًء" )دخخنا لو الخيح تجخؼ بأمخه رُ ف"
 

 ِمغ باؾيٍة "" فيل َتخى ليع  8ة سػرة الحاق69
 ًعا. ىل بقي مشيع أحج. يسباؾية: نفذ باؾية. ىمكػا ج 

 
 َمُو والُسؤتِفكاُت بالخاشئِة "" وجاَء فخعػُف وَمغ َقبْ  9سػرة الحاقة 69

ع كجعميا : قخػ قـػ لػط التي انقمبت بيع ديارىكمغ قبمو: مغ األمع الصاغية. السؤتفكات 
: مححكؼ تقجيخه: األعساؿ الخاشئة )اآلثسة(. الخصيئةعالييا سافميا. الخاشئة: صفة لسػصػؼ 

 اإلثع.
 

 َؿ ربِّيع فأخحىع أخحًة رابيًة "" فعَرػا رسػ 10سػرة الحاقة 69
: زائجة في الذجة ؿ الحؼ أرسمو هللا إلييع. فأخحىع: أؼ ربيع. رابيةفعرى كل مشيع الخسػ  

 العقػبة.عمى مغ سبقيع مغ األمع. زادكا في اإلجخاـ فدادىع في 
 

  " إنَّا لسَّا شغى الساُء حسمشاكع في الجاريِة " 11سػرة الحاقة 69
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ه. أصل الصػياف  : الحج. كغمب في العرياف. الجارية : مجاكزةشغى الساء: تجاكز حجَّ
(. يقاؿ: عيغ جارية. ا حجث الصػفاف أنقحىع بالدفيشة )سفيشة نػحالدفيشة تجخؼ في الساء. لس

 (. 32)الذػرػ  "آياتو الجػارؼ في البحخ كاألعبلـكمغ ؼ. قاؿ تعالى: "جسع الجارية: الجػار 
 

 ِكخًة وَتِعَييا أُذٌف واعيٌة "" ِلشجعَميا لكع َتحْ  12سػرة الحاقة 69
تدسع : أؼ ىحه القرة، أك ىحه الجارية )الدفيشة(. تحكخة: عبخة. أذف كاعية :لشجعميا 

 : نفذ كاعية، ألف األذف لمدسع فقط. كتعي. لعل السقرػد بالػاعية: نفذ صاحبيا
 

 ُنِفَخ في الرػِر نفخٌة واحجٌة "" فإذا  13سػرة الحاقة 69
لع يقل:  في قخاءة: نفخًة كاحجًة )بالشرب(. إذا نفخ إسخافيل في الَقْخف الشفخة األكلى.  

آف يحتاج نفخة: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث. كالتحكيخ كالتأنيث في القخ  )ُنفخْت(.
لعميا تسييد، ال مفعػؿ إلى دراسة رصيشة. نفخة )بالخفع(: نائب فاعل مخفػع. نفخة )بالشرب(: 

، كلعميا مفعػؿ مصمققالػا: لع يقل: )نفخ في الرػر نفًخا(. نفًخا: مفعػؿ مصمق. نفخة:  .مصمق
 نفخة كاحجة: أؼ مخة كاحجة. .تسييد

 
 جباُؿ فُجكَّتا َدكًَّة واحجًة ": وُحِسمِت األرُض وال 14سػرة الحاقة 69

: ال أكسة فييا كال جبل. دكة كاحجة: جعمت مدتػية لع يقل: )فُجكَّت(. الجؾ: الجؽ. دكت 
لع . مفعػؿ مصمق دكة: مًعا في دكة كاحجة. الفاصمة في ىحه اآلية ىي نفديا في اآلية الدابقة.

 .، كلعميا تسييدمصمقمفعػؿ قالػا: يقل: )فجكتا دًكا(. دًكا: مفعػؿ مصمق. دكة: 
 

  " فيػَمئٍح وقعِت الػاقعُة " 15سػرة الحاقة 69
 : الحاقة، القارعة.سساء الؿيامة. مغ أسسائيا األخخػ : مغ أالػاقعة 

 
 ِت الدساُء فيي َيػمئٍح واـيٌة "" وانذقَّ  16سػرة الحاقة 69
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ية: انرجعت. فيانذقت  لعل التقجيخ: كانذقت  : كاىشة، ضعيفة.ي: أؼ الدساء. كـا
ية. ية(. الدساء في ىحا اليـػ )يـػ الؿيامة( فيي يػمئح كـا  لع يقل: )فإذا ىي يػمئٍح كـا

 
 " والسَمُظ عمى أرجاِئيا وَيحِسُل عخَش ربَِّظ فػَقيع يػَمئٍح ثسانيٌة " 17سػرة الحاقة 69

كقت كاحج : السبلئكة، إذ ال يرح أف يكػف ممظ كاحج عمى أرجائيا في : السقرػدالسمظ 
: ا. جسع: رجا. السثشى: رَجػاف. ثسانية: أشخافيا، جػانبي(. أرجائيا2/668)الشكت لمسجاشعي 

 لعميع ثسانية صفػؼ مغ السبلئكة ال يعمع عجدىع إال هللا. 
 

 ع خاؼيٌة "َخُضػف ال َتْخَفى مشك" يػَمئٍح ُتعْ  18سػرة الحاقة 69
أحج، كال يخفى مغ أحج : عمى الحداب. ال يخفى مشكع يػمئح: يـػ الحداب. تعخضػف  

: ترمح كصًفا لمشفذ كترمح كصًفا لمذيء. كفي كل زماف كمكاف كثيًخا ما يذتكي شيء. خاؼية
الشاس مغ الكتساف كعجـ الذفاؼية كعجـ العجالة. ككثيًخا ما يػضف ىحا في سبيل السرالح 

 لخؽية، كلػ أضخ ذلظ بالسرالح العامة.الخاصة ا
 .18ك 17ك 16ك  15يػمئح: كردت في اآليات 

 
 " فأمَّا َمغ ُأوتي كتاَبُو بيسيِشِو ؼيقػُؿ ىاؤـُ اقخؤوا كتابَيْو " 19سػرة الحاقة 69

: اسع فعل أمخ بسعشى: خحكا، ىاكع ) (. 2/300، اإلتقاف 1/319عة اإلعخاب سخ صشاىاـؤ
: كتابي، (. كتابيو: األصل3/306بسعشى: تعالػا، ىمسُّػا )معتخؾ األقخاف كقاؿ ابغ عصية: ىػ 

: . ىاـؤ اقخءكا كتابيو(ا، كيجب أف يكػف قبميا مفتػًحا )فتحةكالياء ىاء الدكت لمػقػؼ عميي
 لع يقل: )كتابي(.يقػؿ ىحا لفخحو كابتياجو كسخكره. 

 
    " " إنِّي ضششُت أنِّي ُمبلٍؽ حدابَيوْ  20سػرة الحاقة 69

جب : أيقشت بيػـ الحداب كالجداء. كالياء ىاء الدكت، كيضششت: أيقشت. مبلٍؽ حدابيو       
: كل ضغ في القخآف مغ السؤمغ فيػ أف يكػف قبميا مفتػًحا. األصل: حدابي. قاؿ الزحاؾ
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: إف يقيغ، كضغ الجنيا شظ. قاؿ الحدغ : ضغ اآلخخة، كمغ الكافخ فيػ شظ. كقاؿ مجاىجيقيغ
: ساء بخبو الطغ فأساء العسل. أقػؿالسؤمغ أحدغ بخبو الطغ فأحدغ العسل، كإف السشافق أ

لع يقل: ىشاؾ فخؽ بيغ الطغ كالذظ، فالطغ رجحاف أحج الصخفيغ، كالذظ استػاء الصخفيغ. 
 )حدابي(.

 
 " فيػ في عيذٍة راضيٍة " 21حاقة سػرة ال69

: مخضية. فاعل بسعشى . راضية: ىشا بسعشى(19فيػ: أؼ مغ أكتي كتابو بيسيشو )اآلية      
 أنيا لسخاعاة الفاصمة القخآنية. مفعػؿ. كذكخ بعس العمساء

ليمظ قائع (، كتجارة رابحة، كنيارؾ صائع، ك 3/344كمثمو: "ماء دافق": بسعشى: مجفػؽ )اإلتقاف 
ال  (. لكغ ربسا يحسل الػصف في التعبيخيغ األخيخيغ عمى الذخز،227)دالئل اإلعجاز ص 

 : ؼيو صائع، كقائع.رؾ أنت صائع، كليمظ أنت قائع، أؼ: نياعمى الشيار كالميل، كأنو قاؿ
 

 " في جشٍَّة عاليٍة " 22الحاقة  سػرة69
 " في اآلية التالية بيشيسا شباؽ.نيةدا"عالية" في ىحه اآلية، ك" 

 
 " ُقصػُفيا دانيٌة " 23ة الحاقة سػر 69

(، في دانية: قخيبة، مغ الجنػ: القخب )بالشدبة ألىل الجشةقصػفيا: ثسارىا القابمة لمقصف.  
 الستشاكؿ، ليدت عالية.

 
ـِ الخاليِة " 24سػرة الحاقة 69  " كُمػا واشخُبػا بسا أسمفُتع في األيا

ح كأنو قخض  : قجمتع، أقخضتع، ألف العسل الرالأسمفتعكمػا كاشخبػا: في الجشة.  
َمع(245البقخة " )ذا الحؼ ُيقخض هللا قخًضا حدًشا مغتعالى. قاؿ تعالى: " َمف )الدَّ : (. كمشو: الدَّ

 : أياـ الجنيا. يؤجل ؼيو السبيع. األياـ الخاليةكىػ البيع الحؼ يعجل ؼيو الثسغ ك 
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 " وأما َمغ ُأوتَي كتاَبو بِذساِلِو ؼيقػُؿ يا ليتشي لع ُأوَت كتاِبَيو " 25سػرة الحاقة 69
كتابي، كالياء لمدكت. يقػؿ ىحا القػؿ لسا في كتابو مغ فزائح مخدية.  :كتابيو: أصميا 

يا ليتشي: يا: لمتشبيو. ليت: مغ أخػات إف. كالشػف لمػقاية. كالياء: اسع  يا ليتشي لع أَر كتابيو.
 لع يقل: )كتابي(. ليت. جسمة لع أكت: خبخ ليت.

 
 " ولع َأْدِر ما حداِبَيْو " 26 سػرة الحاقة69

: . ما: استفيامية. األصل(لعػ: ): أدرؼ. ححفت الياء مغ الفعل ألنو مجدـك بأصمياأدر:  
 لع يقل: )ما حدابي(. حدابي، كالياء لمدكت.

 
 " يا ليَتيا كانِت القاِضية " 27سػرة الحاقة 69

: بحيث ال بعث كال حداب. كاف في الجنيا أؼ السػتة األكلى. كانت القاضية :يا ليتيا 
ككاف في الجنيا يكخه السػت، فرار في  !في اآلخخة يتسشى لػ لع يكغ البعثيشكخ البعث، كصار 

 اآلخخة يتسشاه. 
 

  " " ما أغَشى عشِّي َماِلَيو " 28سػرة الحاقة 69
لع يقل:  (.3/345قاف أصميا: مالَي، كأضيفت "ىاء الدكت" لسخاعاة الفاصمة القخآنية )اإلت     

 )مالي(.
 

 " َىمَظ عشي ُسمصاِنَيو " 29اقة سػرة الح69
 لع يقل: )سمصاني(.: سمصاني، كالياء لمدكت. أصميا 
( كالدمصة. كيتقاتل عمييسا الشاس في الجنيا قتااًل ة كاآلية التي قبميا في الثخكة )الساؿىحه اآلي

 قتاؿ. كيا ليتو كاف شخيًفا، إنو قتاؿ شخس كمشافدة غيخ شخيفة. كأؼّ 
ذكخت ىاء الدكت في ىحه الدػرة ست مخات، فيي درس في ىاء الدكت. كلع تحكخ في سػرة  

 أخخػ إال مخة كاحجة.
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 :انطخ قػلو تعالى 
 (.19" )الحاقة اـؤ اقخؤكا كتابيو" ى    -
 (.20)الحاقة " أني مبلؽٍ  حدابيو" إني ضششت      -
 (.25" )الحاقة تشي لع أكت كتابيو" يا لي    -
 (.26الحاقة كلع أدر ما حدابيو" )"     -
 (. 28" ما أغشى عشي ماليو" )الحاقة     -
 (.29ظ عشي سمصانيو" )الحاقة " ىم -
 (.10كما أدراؾ ما ـيو" )القارعة "  -

 
 " ُخحوُه َفُغمُّػُه " 30الحاقة سػرة 69

كه باألغبلؿ. كما بعجىا. ُغمُّػه 33في اآلية  ذكخه: سيأتي خحكه   : ُشجُّ
 

 " ثعَّ الجحيَع َصمُّػُه " 31قة سػرة الحا69
 (.ػه الجحيعلع يقل: )ثع صمّ  أؼ أدخمػه الجحيع كليحْؽ حخَّىا. 

 
 عيا سبعػَف ِذراًعا فاْسُمكػُه "" ثعَّ في سمدمٍة َذر  32سػرة الحاقة 69

 (.حراع. اسمكػه: أدخمػه فييا. لع يقل: )ثع اسمكػهذرعيا: ؾياسيا )شػليا( بال 
 

 كاَف ال يؤمُغ باهلِل العطيِع " " إنَّوُ  33سػرة الحاقة 69
 : إنو كافخ.30لحجيث عشو في اآلية ىحا الحؼ بجأ ا 

 
ـِ السدكيِغ "" و  34سػرة الحاقة 69  ال َيُحسُّ عمى شعا

كمع ذلظ ال  ،آتاه هللا مااًل كسمصة: إشعاـ السدكيغ. ال يحس: ال يحث. شعاـ السدكيغ 
كال يحس غيخه عمى ذلظ. فالبخيل يحّب أف يكػف الشاس مثمو بخبلء، كي ال  ،يصعع السدكيغ
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. 3: نفدو كال غيخه. ىحه اآلية كردت أيًزا في سػرة الساعػف الفزيحة كحجه. ال يحسيشفخد ب
ػف عمى شعاـ السد :18كقخيب مشيا في سػرة الفجخ   ". كيغ"كال َتحاضُّ

 
 " فميَذ لُو اليػـَ ىيشا َحسيٌع " 35سػرة الحاقة 69

فإذا (، "101حسيع: صجيق. قاؿ تعالى: "فسا لشا مغ شافعيغ كال صجيق حسيع" )الذعخاء  
كقج يمتبذ األمخ ؼيطغ أف الحسيع: الساء  (.34بيشظ كبيشو عجاكة كأنو كلي حسيع" )فرمت  الحؼ

 (.70الحار. قاؿ تعالى: "ليع شخاب مغ حسيع" )األنعاـ 
 

ـٌ إال ِمغ ِغْدِميٍغ " 36سػرة الحاقة 69  " وال شعا
كفي مػضع آخخ: إال مغ ضخيع  : صجيج أىل الشار الحؼ يديل مغ جخاحاتيع.غدميغ 

 (.6)الغاشية 
 

   ال الخاشئػَف "" ال يأكُمو إ 37سػرة الحاقة 69
: خصيئة كتجسع عمى خصايا. السخصئػف : اآلثسػف، مغ المخرز لمخاشئيغ. الخاشئػف  

 الحيغ يفعمػف الذيء خصأ دكف قرج، مغ الخصأ، كجسعو أخصاء. 
 

 " فبل أقِدُع بسا ُتْبِرخوَف " 38سػرة الحاقة 69
 (.دع. تبرخكف: تبرخكنو )مغ عالع الذيادة: أقال أقدع 

 
 " وما ال ُتْبِرخوَف " 39الحاقة سػرة 69

 قدع بسا فبل أما ال تبرخكف: ما ال تبرخكنو )مغ عالع الغيب(. لع يقل في آية كاحجة: " 
 ".تبرخكف كما ال تبرخكف 

 
  " إنَُّو َلَقْػُؿ رسػٍؿ كخيٍع " 40سػرة الحاقة 69
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ؿ. مرجاؽ ػ ليذ السقرػد أنو قػؿ الخسػؿ، بل السقرػد أنو قػؿ هللا عمى لداف  الخس 
 : لقػؿ رسػؿ كخيع عغ هللا.. التقجيخ43ذلظ اآلية 

 
 بقػِؿ شاعٍخ قميبًل ما تؤمشػَف "" وما ىػ  41سػرة الحاقة 69

: ما ألفو بػزف كجعمو مقفى كلو معشى. لَع ُمشع الخسػؿ عميو الدبلـ مغ قػؿ الذاعخ 
ال يدّمع لو، كلع أفيع كقج ( ؼيو جػابيغ، فيست األكؿ، 2/669الذعخ؟ ذكخ السجاشعي )الشكت 

 :اآلخخ
: أف الغالب مغ حاؿ الذعخ أنو يبعث عمى الذيػة، كيجعػ إلى اليػػ، كالخسػؿ عميو األكؿ

 الدبلـ إنسا يأتي بالحكسة التي يجعػ إليو العقل لمحاجة إلى العسل عمييا كاالىتجاء بيا. 
 : هللا أعمع.عًخا، لكغ لساذالع يكغ الخسػؿ شاكال أذكخ الثاني ألنو غامس، راجعو إف شئت. نعع 

 :قميبًل ما تؤمشػف  
 : تؤمشػف إيساًنا قميبًل.قميبًل: نعت لسرجر مححكؼ، كالتقجيخ -
 : تؤمشػف كقًتا قميبًل.قميبًل: نعت لطخؼ مححكؼ، كالتقجيخ -
 : قميبًل إيساُنكع. يغ: صمة )زائجة(. كقج تكػف مرجرية، كالتقجيخ: في اإلعخابيغ الدابقما -
قميبًل ما تؤمشػف" جسمة : "( أصبًل. جسمةعشى "قمسا تؤمشػف": ال تؤمشػف بو )بالقخآفكقج يكػف م 

 (.اعتخاضية. لع يقل: )قمسا تؤمشػف 
 

ُخوفَ  42سػرة الحاقة 69  " " وال بقػِؿ كاىٍغ قميبًل ما َتحكَّ
ى : الدجع، كىػ كبلـ متكمف يزع إلحؼ يجعي معخفة الغيب. قػؿ الكاىغ: الالكاىغ 
خكف" خكف أصبًل. جسمة: "قميبًل ما تحكّ خكف، ال تتحكّ تتحكّ : قمسا خكف يذاكمو. قميبًل ما تحكّ معشى 

 : قميبًل ما تؤمشػف.جسمة اعتخاضية. لع يقل: )قمسا تحكَّخكف(. راجع في اآلية الدابقة
 

 " تشديٌل ِمغ ربِّ العالسيَغ " 43سػرة الحاقة 69
 ، كال ىػ قػؿ كاىغ.: ال ىػ قػؿ شاعخالتقجيخ: إنو تشديٌل. أؼ 
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ؿ عميشا بعَس ا 44سػرة الحاقة 69  ألقاويِل ألخحنا مشُو باليسيِغ "" ولػ تقػَّ

نة مع ما ؼيو مغ : رسػؿ هللا دمحم. كىحا خصاب بيشو كبيغ هللا، نقمو الخسػؿ بأماالسقرػد     
ألخحنا: البلـ كاقعة  لحاالت أال أتجخل بيغ هللا كرسػلو.اكأنا قخرت في مثل ىحه  .أك قدػة شجة

: لػ ندب إليشا ما ؿ عميشا(. لػ تقػّ 55في جػاب )لػ(. كيجػز ححفيا لغًة )معاني الحخكؼ ص 
 لع يقل: )ألخحنا يسيشو(.: لقصعشا يجه اليسشى. عع السذخكػف. ألخحنا مشو باليسيغلع نقمو، كسا ز 

 
 " ثعَّ لقصعشا مشُو الػتيَغ "        45سػرة الحاقة 69

       تيغ: عخؽ يتعمق بو القمب )نياط القمب(. الحع: "لقصعشا مشو" في ىحه اآلية، الػ  
 لع يقل: )لقصعشا كتيشو(. لع يقل: )ألخحنا يسيشو كقصعشا كتيشو(. " في اآلية الدابقة.ك"ألخحنا مشو

 
 ا ِمشكع ِمغ أحٍج عشُو حاجديَغ "" فس 47سػرة الحاقة 69

بل حسل عمى السعشى، كىػ الجسع  "،باعتبار لفع "أحج أك )حاجًدا( (لع يقل: )حاجد      
حاجديغ: صفة لػ )أحج( عمى معشى الجسع. كقج يكػف: خبخ ما. ما: (. 526)أنسػذج ص 

سعشى: ليذ. ِمغ أحج: ِمغ لتأكيج الشفي. أحج: اسع ما، مجخكر لفًطا مخفػع محبًل.  لع يقل: ب
 )فسا أحٌج مشكع عشو حاجديغ(.

 
 " وإنَُّو لتحِكخٌة لمستقيَغ " 48سػرة الحاقة 69

 : أؼ القخآف، كقج يعػد الزسيخ عمى الخسػؿ. إنو 
 

بيَغ "" وإنَّ  49سػرة الحاقة 69  ا لشعمُع أفَّ مشكع ُمكحِّ
 : بالقخآف، أك بالخسػؿ.مكحبيغ 

 
 نَُّو لَحْدَخٌة عمى الكافخيَغ "" وإ 50سػرة الحاقة 69
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: في اآلخخة عشجما يخكف ثػاب السؤمشيغ كعقاب خسػؿ. لحدخةف أك ال: أؼ القخآكإنو 
 الكافخيغ.

 
 " وإنَُّو لحقُّ اليقيِغ " 51قة سػرة الحا69

" في مصمع العجيج مغ اآليات في ىحه الدػرة. إنو القخآف اليقيغ حًقا مغ الحع تكخار "إنو 
رسػؿ أنو تشديل رب العالسيغ. كقج يعػد الزسيخ عمى الخسػؿ، كعشجئح فيػ الحق الستيقغ أنو 

  لع يقل: )كإنو َلميقيُغ حًقا(. رب العالسيغ.
 :في مػاضع أخخػ 

 (.95" إف ىحا ليػ حقُّ اليقيغ" )الػاقعة  -
 (.5لػ تعمسػف عمَع اليقيغ" )التكاثخ  " كبل -
 (.7نَّيا عيَغ اليقيغ" )التكاثخ " ثع لتخك  -

*** 
 / سػرة السعارج  70
  " سأَؿ سائٌل بعحاٍب واقٍع " 1سػرة السعارج  70

قاؿ الدمخذخؼ: سأؿ بسعشى: دعا. كلعل الباء: بسعشى: عغ. بعحاب: عغ عحاب.  
 الحيغ يشكخكف اآلخخة كعحابيا. يكػف الكافخيغكربسا  السقرػد ىػ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع.

 
 " لمكافخيَغ ليَذ لُو دافٌع " 2 سػرة السعارج70

: فخيغ، أك بالكافخيغ. ليذ لو دافع: سأؿ سائل بعحاب كاقع لمكافخيغ، أك عمى الكاالتقجيخ 
 ال رادَّ لو. 

 
 " ِمَغ هللِا ذي السعارِج " 3رج سػرة السعا70

: السراعج. خيغ مغ هللا ذؼ السعارج. السعارجسائل بعحاب كاقع لمكاف: سأؿ التقجيخ 
 كسيأتي تفديخىا في اآلية التالية. 
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 " َتْعُخُج السبلئكُة والخوُح إليِو في يػـٍ كاَف مقجاُرُه خسديَغ ألَف سشٍة " 4سػرة السعارج 70

: ئكة(. كقيلذكخ الخاص بعج العاـ )السبل : جبخيل. كىحا مغ بابتعخج: ترعج. الخكح 
شٍة مسا ثع َيْعُخُج إليو في يػـٍ كاف مقجاُره ألَف سكح السيت حيغ يؿبس. كفي مػضع آخخ: "ر 

كَف" )الدججة  (. قاؿ السفدخكف: ال تشاقس ألف يـػ الؿيامة مػاقف مختمفة. الحع الفاصمة 5َتُعجُّ
 القخآنية في ىحه اآلية تججىا مختمفة كفخيجة. 

  تعالى.كاآلية تذيخ إلى عمّػ هللا
 

 " فاصِبْخ َصبًخا جسيبًل " 5ارج سػرة السع70
كػػ لغيخ هللا. كفي القخآف : يا دمحم. الربخ الجسيل ىػ الحؼ ال جدع ؼيو كال شفاصبخ 

 : الدخاح الجسيل، اليجخ الجسيل، الرفح الجسيل.أيًزا
 

 " إنَّيع يَخونُو بعيًجا " 6ارج سػرة السع70
قادًما بعج مجة : ليذ السعشى أنيع يخكنو الؿيامة. يخكنو بعيًجاليػـ، يػـ : يخكف ىحا اويخكن 

 يخكنو مدتبعًجا. : يدتبعجكنو نيائًيا.بعيجة، بل السعشى
 

 " وَنخاُه قخيًبا " 7سػرة السعارج 70
 نحغ ال ندتبعجه أبًجا، بل نخاه قخيًبا، ككل ما ىػ آٍت قخيٌب.  

 
 كالُسْيِل "ساُء " يػـَ تكػُف الد 8سػرة السعارج 70

: يػـ الؿيامة. السيل   : الخصاص السحاب، أك عكخ الديت. يـػ
 

 " وتكػُف الجباُؿ كالِعْيِغ " 9 سػرة السعارج70
 : الرػؼ السشفػش. أؼ: تتشاثخ كتتصايخ كالرػؼ إذا شيختو الخيح.العيغ 
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 " وال َيدأُؿ حسيٌع حسيًسا " 10 سػرة السعارج70

ال يدأؿ قخيب قخيبو، ا. شمقت الفتحة ألفً كأُ  ياءحفت الحسيًسا: لعل أصميا: حسيسو. حُ  
دو مغ اليػؿ كالفدع. في مػضع آخخ: "كأقبل بعزيع عمى بعس النذغاؿ كل كاحج بشف
(. ال 66ئح فيع ال يتداءلػف" )القرز األنباء يػم يت عمييعُ سِ (. " فعَ 27يتداءلػف" )الرافات 

كؼيو مػاقف مختمفة، بعزيا يتداءلػف  ،شػيلتشاقس بيغ اآليات السحكػرة ألف يـػ الؿيامة 
 فييا، كبعزيا ال يتداءلػف. 

 
ُخوَنيع َيَػدُّ الُسجخـُ لػ يفتجي ِمغ عحاِب يػِمئٍح ببشيِو " 11سػرة السعارج 70  " ُيَبرَّ

خكنيع خ السطمػمػف ضالسييع، ُيَسكَّغ السطمـػُيَبرَّ : مغ رؤية ضالسو. كقج يكػف السعشى : ُيَبرَّ
 : اقخأىا بكدخ السيع، مزاؼ إليو مجخكر.يػِمئحٍ  مشػف الكافخيغ )السجخميغ(.خ السؤ ريب
 

 " وصاحبِتِو وأخيِو " 12السعارج سػرة 70
 : زكجتو.صاحبتو 

 
 " وفريمِتِو التي ُتؤويِو "  13 سػرة السعارج70

: في مييا في الشػائب كالسرائب. تؤكيو: تزسو إلييا كيعتسج عفريمتو: عذيختو. تؤكيو 
 ندبو كخػفو. 

 
 في األرِض جسيًعا ثع ُيْشِجيِو "" وَمغ  14سػرة السعارج 70

إلى مغ الخاص بالعذيخة ثع بأىل األرض جيسًعا )بجأ باإلبغ ثع بالدكجة ثع باألخ ثع  
(، فمع يتخؾ رابصة قخابة كال رابصة عذيخة كال رابصة إندانية. كل العاـ، مغ األقخب إلى األبعج

: لساذا لع ىييات. قج يقاؿ ىشاف يفتجؼ نفدو مغ العحاب كيشجػ مشو. كلكغ ذلظ مغ أجل أ
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: أنو يفتجؼ جؼ مثبًل بأخيو بل ببشيو. الجػابيعكذ، فيبجأ باألبعج ثع األقخب؟ بسعشى أنو يفت
 نتيػا يفتجؼ بأخيو، كىكحا. ببشيو، فإذا ا

: يتسشى السجـخ لػ يفتجؼ بيحا ثع يشجيو ىحا الحؼ افتجػ بو، ثع يشجبو ىحا يشجيو: التقجيخ
 االفتجاء مغ جيشع. 

 
 " كبل إنَّيا َلَطى "  15لسعارج سػرة ا70

، أؼ : اسع مغ أسساء جيشع، ألنيا تتمطى نيخانياكبل ال يشجيو أحج كال شيء. لطى 
 : الميب الخالز.تذتعل بميب خالز. أصل المطى

 
َػى "   16لسعارج سػرة ا70  " َندَّاعًة لمذَّ

دع المحع كالجمج : تشلشار تذػيو. نداعة لمذػػ : المحع كالجمج الحؼ عمى العطع، ألف االذػػ  
" )في اآلية الدابقة :: حاؿ عمى قخاءة حفز بالشرب، كخبخ ثاف لػعغ العطع. نداعة ( "إفَّ

 بالخفع عمى قخاءة الجسيػر. 
 

 ْجُعػ َمغ َأْدَبَخ وَتػلَّى " " تَ  17سػرة السعارج 70
. في اآلية بيحا السعشى الكثيخ مغ لقخآف كتػلى عغ الخسػؿ في الجنياتجعػ مغ أدبخ عغ ا 

 التيكع كاإلغاضة ليؤالء السجخميغ.
 

 " وجسَع فَأْوَعى "   18سػرة السعارج 70
الساؿ : جعمو في أكعية أك صشاديق أك خدائغ. كالسقرػد اكتشاز جسع: الساؿ. أكعى 

 كعجـ إخخاج الحقػؽ السالية مشو.
  

 " إفَّ اإلنداَف ُخِمَق َىُمػًعا " 19سػرة السعارج 70
 



2231 

 

إنيا ترف كاقع : عسـػ اإلنداف. فيحه مقػلة كصؽية، كليدت مقػلة معيارية. اإلنداف      
كال  قج فدخه هللا،قاؿ لي دمحم بغ عبج هللا بغ شاىخ: ما اليمع؟ فقمت: ): اإلنداف. ركػ ثعمب

(، كسا 1/296ف تفديٌخ أبيَغ مغ تفديخه(، كىػ قمة الربخ كشجة الحخص )تفديخ الشرػص يكػ 
سيأتي في اآليتيغ التاليتيغ. الحع أف عبارة اليمع جاءت بعج عبارة جسع الساؿ. كمشو يقاؿ إف 
الساؿ جباف، أؼ أصحابو جبشاء. كعشج حجكث أؼ أزمة يراب أرباب الساؿ كالسػدعػف في 

ؼ باليمع، كيتداحسػف عمى سحب أمػاليع. كقج تتفشغ السرارؼ في عخقمة ىحا الدحب، السرار 
، لكي تديج عمى 1000أك  500بجؿ  100بأف ترخؼ لمشاس نقػًدا مغ فئات متجنية، مثل فئة 

الشاس في تكاليف حفع الشقػد كحسميا كنقميا. كىحا ما شاىجناه في األزمة السالية العالسية 
 ـ.2008

 
ُو الذخُّ َجدوًعا " 20لسعارج سػرة ا70  " إذا مدَّ

الَجَدع: عجـ الربخ. الَجُدكع: عجيع الربخ، كىي صيغة مبالغة. جدكًعا: حاؿ، أك بجؿ  
 "، أك خبخ كاف أك صار السححكفة.مغ "ىمػًعا

 
ُو الخيُخ َمشػًعا " 21سػرة السعارج 70  " وإذا مدَّ

نداف إذا أصابو الذخ لع يربخ )اآلية إل: السغالي في السشع أك البخل. أؼ إف االسشػع 
 (، كإذا أصابو الخيخ لع يذكخ. كبيحه اآليات نعمع أف اإلنداف خمق ىمػًعا جدكًعا مشػًعا.الدابقة

  
 " إال الُسَرمِّيَغ "  22لسعارج سػرة ا70

قػَف لعل السقرػد  : إال السؤمشيغ، كسيأتي في اآليات التالية أنيع الحيغ ُيَرمُّػَف كيترجَّ
قػَف باآلخخة أؼ يؤمشػف بيا.  كُيَرجِّ

 
 الحيَغ ىع عمى صبلِتيع دائسػَف ""  23سػرة السعارج 70
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مصمع اآليات التالية كثيًخا. أؼ: مػاضبػف، مثابخكف. لع يقل: )دائسػف  : ستتكخر فيالحيغ 
 (. عمى صبلتيع

 
 لحيَغ في أمػاِليع حقّّ معمػـٌ "" وا 24سػرة السعارج 70

يخررػف مغ أمػاليع حًقا محجًدا لمفقخاء الحيغ سيأتي كصفيع في اآلية : الحيغ أؼ 
بيحا الفخض كنفحكه. في  التالية. السخاد باآلية أف هللا فخض عمى أمػاليع حًقا معمػًما كالتدمػا ىع

" )الحاريات   (.19مػضع آخخ: "كفي أمػاليع حق لمدائل كالسحخـك
 

 "دائِل والسحخوـِ " لم 25سػرة السعارج 70
حـخ غشي ؼيُ  : الستعفف عغ الدؤاؿ، ؼُيطغ أنوالفقيخ الحؼ يدأؿ الشاس. السحخكـ: الدائل 

 (. 273مغ العصاء. قاؿ تعالى: "يحدبيع الجاىل أغشياَء مغ التعفف" )البقخة 
 

يِغ "   " والحيغَ  26سػرة السعارج 70 قػَف بيػـِ الجِّ  ُيَرجِّ
ُقػف   يغ: يُ ُيَرجِّ  الجداء.: يػـ ؤمشػف. يـػ الجِّ

 
 ىع ِمغ عحاِب ربِّيع ُمذفقػَف " " والحيغَ  27سػرة السعارج 70

ػف العقاب كيخجػف الثػاب. لع يقل: )كالحيغ ىع مذفقػف مغ : خائفػف. يخافمذفقػف  
 (.عحاب ربيع

 
 فَّ عحاَب ربِّيع غيُخ مأمػٍف " " إ 28سػرة السعارج 70

 انحخؼ. قاؿ فسغ أمغ عحاب هللا: ال أحج مغ السؤمشيغ يأمغ عحاب هللا. غيخ مأمػف  
: يجخل الجشة كل الشاس إال كاحًجا، لخذيت أف أكػف ىحا الػاحج! عسخ رضي هللا عشو: لػ قيل

 لع يقل: )إنو غيخ مأمػف(. !العحاب، كالكافخكف ال يبالػف بو السؤمشػف يخافػف 
 



2233 

 

 والحيَغ ىع لُفخوِجيع حافطػَف " " 29سػرة السعارج 70
سيأتي في اآلية التالية. لع يقل: )كالحيغ ىع حافطػف  الحبلؿ، كسا حافطػف ليا إال عغ 
 (.لفخكجيع

 
 اُنيع فإنَّيع غيُخ َمُمػِميَغ "" إال عمى أزواِجيع أو ما ممكْت أيس 30سػرة السعارج 70

ممظ اليسيغ يحتاج  السعشى أنيع ممػمػف في الدنا، غيخ ممػميغ في الدكاج كممظ اليسيغ. 
 إلى دراسة عسيقة كدؾيقة مغ جسيع جػانبو.

 
 َء ذلَظ فأولئَظ ىُع العاُدوَف "" فَسِغ ابتَغى ورا 31سػرة السعارج 70

 : الستجاكزكف حجكَد هللا بالدنا. فسغ ابتغى: مشيع. العادكف  
 

 ىع ألماناِتيع وعيِجىع راعػَف " " والحيغَ  32سػرة السعارج 70
: خ ما يعيج إلييع مغ أعساؿ. العيج: الػدائع كسائلؤلمانات كالعيػد. األماناتاعػف ر  

قاؿ األلػسي: لكثخة لساذا جسع األمانات كأفخد العيج؟ قرػد: العيػد: العقػد كالسػاثيق. الس
 في قخاءة: ألمانتيع.األمانات. كلعل الرػاب: تفشغ، ألف السخاد بالعيج ىػ الجسع أيًزا. ك 

 لع يقل: )مخاعػف(.(. الحيغ ىع راعػف ألماناتيع كعيجىعك الػفاء. لع يقل: )الخعاية: 
 .8كرد مثميا في السؤمشػف 

 
 لحيَغ ىع بذياداِتيع قائسػَف "  " وا 33سػرة السعارج 70

يتحسمػف الذيادة بالحق، كيؤدكنيا بالحق، كال يكتسػنيا، كال يتبلعبػف بيا، ألجل محاباة  
(، كلكشو صخح بيا في ىحه مة في األمانات )السحكػرة في اآلية الدابقةات داخأك رشػة. كالذياد

الذيادة  : بالحق عشج تحسل الذيادة كعشج أدائيا. ؼيجب عمى الذاىج أداءاآلية ألىسيتيا. قائسػف 
خاءة: : كفي ق(. بذياداتيع282إذا شػلب بو. قاؿ تعالى: "كال يأَب الذيجاُء إذا ما ُدعػا" )البقخة 

 (.بالسفخد. لع يقل: )كالحيغ ىع قائسػف بذياداتيعبذيادتيع 
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 حيَغ ىع عمى صبلِتيع ُيحافطػَف "" وال 34سػرة السعارج 70

 سيسا الربلة التي . كالغخض ىػ التأكيج عمى أىسية الربلة، ال23كخر معشى اآلية  
 23ية كبيحا أغمقت حمقة أكصاؼ السؤمشيغ التي بجأت باآل .تشيى صاحبيا عغ الفحذاء كالسشكخ

. بجأت بالربلة كانتيت بالربلة، ليشتقل بعج ذلظ إلى ثػاب ىؤالء 34كانتيت بيحه اآلية 
السؤمشيغ. ككثيخ مغ الشاس اليـػ يحافطػف عمى الربلة كلكشيع يفعمػف بعج ذلظ كل ما يفعمو 

لحؼ يخاد مشو صيج غيخ السرميغ. فتريخ الربلة نػًعا مغ الشفاؽ الخخيز، بل السجاني، بل ا
 (.لجنيا. لع يقل: )كالحيغ ىع يحافطػف عمى صبلتيع( أك )عمى صمػاتيعا

*** 
 ممحق باآلية:

ىل ىاتاف اآليتاف في سػرة السعارج ىسا بسعشى كاحج؟    

 .23( السعارج الحيغ ىع عمى صبلتيع دائسػف )

 .34( السعارج كالحيغ ىع عمى صبلتيع يحافطػف ) 

 بسعشى كاحج.أنا أرػ أف الثانية تػكيج لؤلكلى، كىسا 

 كمّيد بيشيسا الدمخذخؼ بتكّمف، كتبعو عجد مغ السفدخيغ.

 سأذكخ قػؿ الدمخذخؼ كأعّمق عميو.

*** 

 ما قالو الدمخذخؼ:

 ؟ (عمى صبلتيع يحافطػف )ثع  (،عمى صبلتيع دائسػف ) :فإف قمت كيف قاؿ
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  :قمت

ء مغ يكال يذتغمػف عشيا بذ ،ػف بياخمّ ال يُ  ،معشى دكاميع عمييا أف يػاضبػا عمى أدائيا
 )...(.الذػاغل 

يا شكيكسمػىا بدش ،كيؿيسػا أركانيا ،كمػاقيتيا ،كمحافطتيع عمييا أف يخاعػا إسباغ الػضػء ليا
  .كآدابيا، كيحفطػىا مغ اإلحباط باقتخاؼ السآثع

 . اىػ.كالسحافطة إلى أحػاليا ،فالجكاـ يخجع إلى أنفذ الرمػات

*** 

 الدمخذخؼ:تعميق عمى 

 التقجيخ في اآلية األكلى: دائسػف عمييا بأركانيا كسششيا كآدابيا.

 التقجيخ في اآلية الثانية: يحافطػف عمييا بأركانيا كسششيا كآدابيا.

قبل الربلة بجكنو، ال في اآلية كما تكمفو الدمخذخؼ مغ التسييد ىػ في ذاتو صحيح، كال تُ 
 مـػ مغ مطاّنو، كليذ مغ ىحه اآلية، وهللا أعمع.األكلى كال في اآلية الثانية، كىػ مع

 قاؿ أبػ حياف:

  .لجيسػمة عمى الذيء كالسحافطة عميو شيء كاحج"ا

  .لكغ لسا كانت الربلة ىي عسػد اإلسبلـ بػلغ في التػكيج فييا

شي فحكخت أكؿ خراؿ اإلسبلـ السحكػرة في ىحه الدػرة كآخخىا، ليعمع مختبتيا في األركاف التي بُ 
 ".سبلـ عمييااإل
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!  أنا مع أبي حياف، كأعمع أف بعس السفدخيغ، مثل ابغ عاشػر، معجبػف بو أكثخ مغ البلـز

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1441رمزاف  05

 ـ2020نيداف  28

 
 لئَظ في جشَّاٍت َمْكَخُمػَف "  " أو  35سػرة السعارج 70

الفػاحر كراعػا األمانات ىؤالء الحيغ أمشػا كخافػا العحاب كصمَّػا كأنفقػا كامتشعػا عغ  
 (. مػف في جشاتجشات يكخمػف أعمى تكخيع. لع يقل: )أكلئظ مكخَ كالعيػد كالذيادات ىع في ال

 
 َغ كفخوا ِقَبَمَظ ُمْيِصِعيَغ "" فسا لمحي 36سػرة السعارج 70

كبلـ الشبي : نحػؾ. كانػا يدسعػف ميصعيغ: مدخعيغ ال يصخفػف )شاخريغ(. قبمظ 
 لع يقل: ميصعيغ قبمظ. : إْف دخَل ىؤالء الجشة فدشجخميا قبميع!قػلػف كيدتيدئػف بو كي

 
 اليسيِغ وعِغ الذساِؿ ِعديَغ " " عغِ  37سػرة السعارج 70

أصميا : جساعات جساعات، جسع ِعَدة، جسعت جسع محكخ سالع مثل سشة سشيغ. ك عديغ 
فييا إلى بعس : ندبتو فانتدب. فيي جساعة يشتدب بعزيع مغ عدا يعدك. عدكتو فاعتدػ 

 بالػالدة أك بالسراىخة أك غيخ ذلظ.
 

 مشيع أف َيْجُخَل جشََّة نعيٍع "" أيصسُع كلُّ امخٍئ  38سػرة السعارج 70
 استفياـ إنكارؼ. ىل يصسع كل كاحج مغ ىؤالء الكفار أف يجخل جشة مغ جشات الشعيع؟! 
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 كبل إنَّا خمقشاىع مسا يعمسػَف ""  39سػرة السعارج 70

(، فسا ليع يعمسػنو، مغ نصفة، مغ شيء حقيخ )ححفو كلع يحكخه: مسا مسػف مسا يع 
 يتكبخكف؟!

 
 ارِؽ والسغارِب إنَّا لقادروَف "" فبل أقدُع بخبِّ السذ 40سػرة السعارج 70

: مذارؽ الذسذ كالقسخ كالكػاكب، كتختمف السذارؽ فبل أقدع: أقدع. السذارؽ كالسغارب 
 : عمى ما سيتزح في اآلية التالية.قادركف كالسغارب مغ بمج إلى آخخ. 

اسعة في : قج يكػف السخاد بالسذارؽ كالسغارب ببلد هللا الػ يخ العمسييقػؿ أىل التفد 
ا يدتزعفػف مذارؽ األرض كمغاربيا" كأكرثشا القـػ الحيغ كانػ الذخؽ كالغخب. قاؿ تعالى: "

الذسذ كالقسخ ككافة الشجـػ كالكػاكب.  (. كقج يكػف السخاد مذارؽ كمغارب137)األعخاؼ 
كتخجع ضاىخة شخكؽ األجخاـ الدساكية كغخكبيا إلى دكراف األرض حػؿ محػرىا مغ الغخب إلى 

 (.854غاربة في نقصة كمذخقة في أخخػ )السشتخب ص  الذخؽ. كالذسذ في كل لحطة
 

ؿ خيخً  41سػرة السعارج 70  َغ "ا مشيع وما نحُغ بَسْدُبػِقي" عمى أف نبجِّ
ؿ بيع أناًسا خيًخا مشيع. قج يكػف السقرػد استبجاؿالتقجيخ  العجع بالعخب.  : عمى أف نبجِّ

 :غ بعاجديغ عشو. كانطخ قػلو تعالى: كما نحكما نحغ بسدبػقيغ
ؿ أمثالكع" )الػاقعة  " كما نحغ -  (.61-60بسدبػقيغ عمى أف نبجِّ
 (.38كع" )دمحم ػًما غيخكع ثع ال يكػنػا أمثال" كإف تتػلػا يدتبجؿ ق -
 

 " َفَحْرُىع َيخػضػا وَيمعبػا حتى ُيبلقػا يػَميُع الحي ُيػَعُجوَف " 42سػرة السعارج 70
يػعجكف:  لع يقل: فحرىع يخػضػف كيمعبػف. ىحا جائد لغة كال قخاءة ؼيو.  فحرىع: يا دمحم. 

بالشدبة لغيخ السؤمشيغ : يػـ عحابيع. في اآلية دليل عمى أف الحياة الجنيا يػعجكف بو. يػميع
ليدت إال خػًضا في الباشل كلعًبا كليًػا. أؼ ليدت عشجىع رسالة ديشية أك إندانية أك أخبلؾية. 
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كاآلية ليذ السقرػد مشيا الحخية ليع بل التيجيج كالػعيج. كيفيع مغ اآلية أيًزا أف الجنيا بالشدبة 
 : بو شيء بالمعب كالميػ. قاؿ تعالىلآلخخة أش

 (.32حياة الجنيا إال لعب كليػ" )األنعاـ كما ال " -
 (.64يا إال ليػ كلعب" )العشكبػت " كما ىحه الحياة الجن -
 (.36لحياة الجنيا لعب كليػ" )دمحم " إنسا ا -
األمػاؿ كاألكالد "  " اعمسػا أنسا الحياة الجنيا لعب كليػ كزيشة كتفاخخ بيشكع كتكاثخ في -

  .سشتذخة في العالعلأمامظ قائسة لؤللعاب اكإذا أردت فيع اآلية ضع  (.20)الحجيج 
كلعل السعشى أف اآلخخة جّج، فسغ لع يعسل ليا في الجنيا فيػ كسغ ُخمق ليمعب، كلع ُيخمق 

 لعبادة هللا.
 

 " يػـَ َيخخجػَف ِمَغ األججاِث ِسخاًعا كأنَّيع إلى ُنُرٍب ُيػِفزػَف " 43سػرة السعارج 70
: يػـ الحذخ. األججاث  بػر، جسع: َجَجث. نرب: صشع. يػفزػف: يدعػف، : القيـػ

يدتبقػف. َكَفَس َيِفُس، كأكفس يػِفس: عجا عجًكا سخيًعا. لع يقل: )كأنيع يػفزػف إلى 
 (.نرب

 
 " خاشعًة أبراُرىع َتخىُقيع ِذلَّة ذلَظ اليػـُ الحي كانػا ُيػَعجوَف " 44سػرة السعارج 70

حتى يبلقػا يػميع الحؼ : "42. في اآلية ييعع، تغصّ : تغذاىخاشعة: مشكدخة. تخىقيع 
 ". يػعجكف"، كفي ىحه اآلية األخيخة: "ذلظ اليـػ الحؼ كانػا يػعجكف 

 ىا ىػ ذا اليـػ صار حاضًخا، كىا ىي أكصافيع ؼيو! 
 !لصػيل الحؼ كعجىع هللا بو ككحبػهىحه اآلية الختامية تتخؾ الكفار مع ذلظ اليـػ ا

*** 
 

 / سػرة نػح 71
 " إنَّا أرسمشا نػًحا إلى قػِمِو أْف أنِحْر قػَمَظ ِمغ قْبِل أف يأتَييع عحاٌب أليٌع "  1سػرة نػح 71
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نػح شيخ األنبياء كالسخسميغ، أكؿ نبي أرسل، شاع الكفخ في زمانو، كفذا الطمع  
: نػح، قميل. كىػ مغ الخسدة أكلي العـد كالصػياف، دعا قػمو مجة شػيمة فمع يؤمغ معو إال

 .نيا، كعحاب جيشع في اآلخخة: عحاب الصػفاف في الجيع، مػسى، عيدى، دمحم. عحاب أليعإبخـا
 (.لع يقل: )قبَل أف يأتييع .(أف أنحرىع)لع يقل: 

 
 عبُجوا هللَا واتقػُه وأشيعػِف "" أِف ا 3سػرة نػح 71

 أؼ: أنحرىع أف اعبجكا. 
 ا كيف تعبجكف هللا كتتقػنو. تعمسػ : أشيعػني لكي أصميا :لع يقل: )كأشيعػه(. أشيعػفِ 

 
ُخ " َيغِفْخ لكع ِمغ ُذنػبكع وُيؤِخْخكع إلى أجٍل مدسِّى إفَّ أَجَل هللِا إذا جا 4سػرة نػح 71 ء ال ُيؤخَّ

 لػ كشتع تعمسػَف "
مغ ذنػبكع: يغفخ مشيا ما كاف مشيا قبل اإليساف، ألف اإليساف يجّب ما قبمو مغ ذنػب.  

 " (. الحع: "يؤخخكع2/675بغفخاف الحنػب التي يدتأنفػنيا )الشكت لمسجاشعي فبل يجػز الػعج 
أؼ  : ىػ عسخ كل مشكع. فإذا جاء األجل ال يؤخخ،ك"ال يؤخخ". يؤخخكع: يسيمكع. أجل مدسى

أضاؼ األجل إليو سبحانو ألنو قاؿ القخشبي: " أجل هللا: عبارة مػىسة.ال يسيمكع مخة ثانية. 
، كقػلو تعالى:   .ألنو مزخكب ليع (َفِإَذا َجآَء َأَجُمُيعْ )الحؼ أثبتو. كقج يزاؼ إلى القـػ

 األجل السحجد مغ هللا. (.يؤخخإلى أجل مدسى إذا جاء ال لع يقل: )
 

  ي دعػُت قػِمي ليبًل ونياًرا "" قاَؿ ربِّ إنِّ  5سػرة نػح  71
ا، فيي مغ سػرة نػح أكصي القارغ بقخاءتيا كتبلكتيا كتحكقي 28-26ك 14-5اآليات  

 ( مغ سػرة ىػد، كاآليتيغ األكلييغ مغ سػرة الحج. 44-42في التأثيخ تذبو اآليات )
 

 عائي إال ِفخاًرا "" فمع َيِدْدُىع د 6سػرة نػح 71
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)فمع  :ع يقلانطخ إلى شكػػ شيخ الخسل كيأسو مغ الشاس الحيغ يسيمػف إلى الفانية. ل 
 (.تددىع دعػتي ليع

 
 " وإنِّي كمَّسا دعػُتيع لتغفَخ ليع َجعمػا أصابَعيع في آذاِنيع واستغَذػا ثياَبيع 7سػرة نػح 71

وا واستكبخوا استكباًرا "  وأصخُّ
كمسا دعػتيع ليؤمشػا فتغفخ ليع(. أؼ ىشاؾ ححؼ مقجر. ليذ الكبلـ: )كمسا : )التقجيخ 

: ىحا كشاية عغ عجـ الدسع، كقج يكػف حؿيقة ال جعمػا أصابعيع في آذانيع(. دعػتظ لتغفخ ليع
مجخد ترػيخ كتذخيز، كقج يكػف بعزيع فعل ىحا كبعزيع فعل ىحا. أؼ بعزيع أعخض 

: كشاية كف أف يدج أذنيو. استغذػا ثيابيععغ الدسع كسج أذنيو، كبعزيع أعخض عغ الدسع د
ال يخيجكف رؤيتو. كقج يكػف بعزيع فعل ذلظ غصى عغ عجـ الخؤية، فيع ال يخيجكف سساعو ك 

كجيو لكي ال يخػ الخسػؿ، أك لكي ال يخاه الخسػؿ. كفي ىحه الرفات ما يجؿ عمى عشادىع  
 ا: مفعػؿ مصمق. لعل التقجيخ: استكباًرا كبيًخا.استكبارً  كغمػِّىع في الزبلؿ.

 
 إنِّي دعػُتيع ِجياًرا "  " ثعَّ  8سػرة نػح 71

 : عمًشا.جياًراثع: لعميا تعشي ىشا: فػؽ ذلظ.  
 

 عمشُت ليع وأسخرُت ليع إسخاًرا "" ثع إني أ 9سػرة نػح 71
(. تفيج اآلية أف نػًحا تفشغ في التقجيخ: )أعمشت ليع إعبلًناثع: راجع اآلية الدابقة.  

كاإلسخار، أك دعا أساليب الجعػة، فتارة باإلعبلف، كأخخػ باإلسخار، كثالثة بالجسع بيغ اإلعبلف 
: . أعمشت ليع25-21ك 13بعزيع عمًشا كبعزيع سًخا، كلكغ عبًثا، كسا سيأتي في اآليات 

ع َمغ أسخَّ القػَؿ كَمغ َجيخ بو" )الخعج سػاٌء مشكادفة لآلية الدابقة. في مػضع آخخ: "كأنيا مخ 
كا قػَلكع أك اجيخكا بو" )السمظ 10 تقجيخ: أعمشت ليع أعشت ليع: قج يكػف ال(. 13(. "كأِسخُّ

 ا: مفعػؿ مصمق. قج يكػف السعشى: إسخاًرا كثيًخا.إعبلًنا. إسخارً 
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اًرا " استغِفخوا فقمُت "  10سػرة نػح 71  ربَّكع إنَُّو كاَف َغفَّ
سيأتي في اآليتيغ التاليتيغ ما يشبشي عمى ىحا االستغفار مغ نعع. كلعل االستغفار ىشا  

 الستغفار مغ لػاـز اإليساف. بسعشى اإليساف، ألف ا
 

 خسِل الدساَء عميكع ِمْجراًرا " " يُ  11سػرة نػح 71
: غديًخا ساَء عميكع مجراًرا. يخسل الدساء: بالسصخ. مجراًرا: استغِفخكا ربكع يخسِل الدتقجيخال 

متتابًعا. ككانت أرضيع أصيبت بالججب، كأمػاليع بالتآكل، كنداؤىع بالعقع. لعمشا اليـػ صخنا 
)مثل  كالػباءمثل قـػ نػح، نحتاج إلى مخاجعة اإليساف كاالستغفار حتى يخفع هللا عشا الببلء 

اد إلى ضخكرة كالغبلء كشح الساء. كما لع يمتفت أثخياء العالع كزعساؤه مغ دكؿ كأفخ  كػركنا(
  !إف األمخ ال ريب أنو يشحر بالدػءالتشازؿ عغ بعس الدمػكيات الزارة ف

 
 " وُيسِجْدُكع بأمػاٍؿ وبشيَغ وَيجعْل لكع جشَّاٍت ويجعْل لكع أنياًرا " 12سػرة نػح 71

  .46لساذا قجـ األمػاؿ عمى البشيغ؟ انطخ الكيف          
االستغفار مغ شأنو أف يداعجكع هللا عمى زيادة األمػاؿ كاألكالد ىحا اإليساف أك ىحا          

. كقج ذكخنا كع ببخكات الدساء كاألرضكيشذخ لكع في أرضكع الخيخ كالبخكة كاالزدىار، كيستع
في تفديخ اآلية الدابقة كيف أججبت أرضيع كعقست نداؤىع كضاعت أمػاليع. كىحه اآلثار 

قػـ نػح إذا آمشػا، أك خاصة بيع عمى ىحه الرػرة العطيسة، اإليجابية لئليساف قج تكػف خاصة ب
كقج تكػف عامة. كيبجك أف قـػ نػح كانػا شجيجؼ الحخص عمى الجنيا كالتعمق بيا، كسا الحاؿ في 

 (.لع يقل: )كيجعل لكع جشات كأنياًرا !كشو أشبو ما يكػف بالمغػأيامشا، فقج تجج ديًشا بالمداف، كل
 كأكالد(.لع يقل: )بأمػاؿ 

فميذ ىحا إذف مغ باب تفزيل البشيغ عمى كاف عشجىع كثيخ مغ البشات، كقميل مغ البشيغ. 
 البشات في الذخع.



2242 

 

تفديخ ثساني آيات قج ُيفيع مشيا تفزيل الخجاؿ عمى الشداء أك البشيغ : 282انطخ سػرة البقخة 
 .عمى البشات

 
 " ما لكع ال َتْخُجػف هلِل وقاًرا " 13سػرة نػح 71

ما لكع ال تػقخكف هللا؟! ما لكع ال تعطسػنو؟! ما لكع ال تشتطخكف كقار ما لكع: لساذا.  
كقاًرا: قج يكػف أصميا: كقاره. ُححفت الياء هللا كعطستو؟! ال تخذػف مشو عقاًبا كال تخجػف ثػاًبا. 

  )البغػؼ(.؟! ما لكع ال تعطسػف هللا حق عطستو قاؿ سعيج بغ جبيخ: شمقت الفتحة ألًفا.كأُ 
 

 " وقج خمقكع أشػاًرا "  14ة نػح سػر 71
إلخ، كسا  : نصفة، عمقة، مزغة، عطًسا، لحًسا...يخ: كىػ خالقكع الحؼ خمقكع أشػاًراالتقج 

لع يقل: )كقج خمقكع(. لساذا أضاؼ: أشػاًرا؟ أييسا أقػػ: خمقكع مخة كاحجة، أـ  بيشتو آيات أخخػ.
مختمفيغ ال يذبو بعزكع خمقكع أشػاًرا؟ ربسا ليحا الدبب فدخ بعزيع األشػار تفديًخا آخخ: 

 بعًزا في األشكاؿ كاألحػاؿ كاأللػاف كاألخبلؽ كالسمل ... إلخ.
 

 :14-13ممحق باآليتيغ 
 كقج خمقكع أشػاًرا ػف ِ كقاًرا ما لكع ال َتْخجُ 

 
 لع يقل: 

 )كقج خمقكع(. -
 )كىػ الحؼ خمقكع(. -
 )كىػ خالقكع(. -

 
 لساذا أضاؼ: أشػاًرا.
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فدخ السفدخكف األشػار بسا كرد في اآليات التالية، كسا فدخكىا باالختبلؼ بيغ الشاس: ال يذبو 

 كالسمل ... إلخ.بعزيع بعًزا في األشكاؿ كاألحػاؿ كاأللػاف كاألخبلؽ 
كلعميع ذكخكا التفديخ الثاني ليبخركا كمسة: )أشػاًرا(. لكغ التأمل في اآليات التالية يغشي عغ ىحا 

 التفديخ اإلضافي الحؼ يبجك أنو غيخ متعمق باألشػار.
 كاف عمى السفدخيغ استحزار ىحه اآليات، كلكشيع لع يفعمػا! يشقمػف كىع مدتعجمػف!

 
 : )ثع جعمشاه نصفة في قخار مكيغ(.13سؤمشػف انطخ قػلو في آية ال

 : )ثع كاف عمقة فخمق فدّػػ(.38كانطخ قػلو في آية الؿيامة 
 

 آيات األشػار:
 .5)فإنا خمقشاكع مغ تخاب ثع مغ نصفة ثع مغ عمقة ثع مغ مزغة مخّمقة كغيخ مخّمقة( الحج 

 
مكيغ. ثع خمقشا الشصفة عمقة  )كلقج خمقشا اإلنداف مغ سبللة مغ شيغ. ثع جعمشاه نصفة في قخار

فخمقشا العمقة مزغة فخمقشا السزغة عطاًما فكدػنا العطاـ لحًسا ثع أنذأناه خمًقا آخخ فتبارؾ هللا 
 .14-12أحدغ الخالقيغ( السؤمشػف 

 
)ىػ الحؼ خمقكع مغ تخاب ثع مغ نصفة ثع مغ عمقة ثع ُيخخجكع شفبًل ثع لتبمغػا أشّجكع ثع 

 .67 لتكػنػا شيػًخا( غافخ
 

)ألع يُظ نصفة مغ مشّي ُيسشى. ثع كاف عمقة فخمق فدّػػ. فجعل مشو الدكجيغ الحكخ كاألنثى( 
 .39-37الؿيامة 

*** 
 الخسيذ:
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 َق هللُا سْبَع سسػاٍت ِشباًقا "" ألع َتخوا كيَف خم 15سػرة نػح 71
خمقكع أشػاًرا، كىػ أيًزا خالق الدسػات الحؼ  ما لكع ال تعطسػف هللا، كىػ خالقكع الحؼ 

 : متصابقة بعزيا فػؽ بعس. ا شباًقا؟! شباًقاخمقيا سبعً 
 

 نػًرا وجعَل الذسَذ ِسخاًجا " " وجعَل القسَخ فييغَّ  16سػرة نػح 71
: مرباًحا مزيًئا يدتزيء بو الشاس في الشيار كسا لع يقل: )كجعل القسخ فييا(. سخاًجا 

ًء كالقسخ نػًرا" )يػنذ جعل الذسذ ضيابالدخاج في الميل. في مػضع آخخ: " سيدتزيء الشا
 (. كالذسذ سخاًجا(. الزياء نػر قػؼ. لع يقل: )5
 

  أنبتكع ِمَغ األرِض نباًتا " " وهللاُ  17سػرة نػح 71
التقجيخ: أنبتكع فشبتع نباتػًا  ألصل، كلكشو ححؼ الديادة. كقيل:ا : ىحا ىػلع يقل: )إنباتػًا(. قيل

أنذأكع باغتحاء ما : (، أؼ: خمقكع مغ تخاب. أك4/421القخآف ، كنكت 4/81الكتاب لديبػيو )
قاؿ : أنبت لكع مغ األرض نباتػًا. (. أقػؿ: لعل السعشىتشبتو األرض )أنبتكع مغ نبات األرض

 .كقيل: أؼ أنبت لكع مغ األرض الشباتالقخشبي: 
 

 ة استسخار لبياف نعع هللا عمييع لعميع يؤمشػف.  كفي ىحه اآلي
 

 عيُجكع فييا وُيخخُجكع إخخاًجا "" ثع يُ  18سػرة نػح 71
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خخجكع مشيا إخخاًجا. يعيجكع فييا: بعج السػت ( كيالتقجيخ: ثع يعيجكع فييا )في األرض 
إخخاًجا: مفعػؿ  (.إلى القبخ. يخخجكع: مغ القبخ إلى الحذخ. لع يقل: )كيخخجكع مشيا إخخاًجا

 مصمق لمتأكيج. لعل السخاد: إخخاًجا مؤكًجا ال شظ ؼيو.
 

  جعَل لكُع األرَض ِبداًشا "" وهللاُ  19سػرة نػح 71
: مبدػشة فديحة مستجة مسيجة تتقمبػف عمييا كسا يتقمب الخجل عمى بداشو. فالكخة أؼ 

 األرضية يخػ كل إنداف عمييا أنيا لعطسيا كأنيا غيخ كخكية. 
 

 لتدُمكػا مشيا ُسُببًل ِفجاًجا ""  20سػرة نػح 71
 (. فجاًجا: كاسعة. لع يقل: )لتدمكػا فييا 

 
 " قاَؿ نػٌح ربِّ إنَّيع عَرػني واتََّبُعػا َمغ لع َيِدْدُه ماُلُو وولُجُه إال َخداًرا "   21سػرة نػح 71

". "أف اعبجكا هللا كاتقػه كأشيعػِف". في ىحه اآلية يقػؿ: "إنيع عَرػني :3راجع اآلية  
عرػه كانطخ إلى مغ تػجيػا؟ إلى أرباب الساؿ. ككثيخ مغ الستجيشيغ اليـػ يتطاىخكف بالجيغ 
كيعبجكف الساؿ كأربابو، كمغ العديخ أف تخجعيع إلى الجادة. فالساؿ كالػلج فتشة، كغالًبا ما يكػف 

خدخاف في الجنيا كاآلخخة. لع يقل: )كأشاعػا مغ ي السديج مغ االنحخاؼ كالصػياف كالذلظ سبًبا ف
 خداًرا: لعل األصل: خدارة. ُححفت التاء السخبػشة، كأشمقت الفتحة ألًفا. (.لع يدده مالو

 
 " وَمكخوا َمكًخا ُكبَّاًرا " 22سػرة نػح 71
ج بو الديادة شجدكا فقالػا: "ُفعَّاؿ" )البخىاف ا أري"، كإذإذا أريج بو السبالغة نقل إلى "ُفَعاؿ :َفِعيل

اب.(: كبيخ، ُكَبار، ُكبَّار. كمثمو2/513 مكًخا: مفعػؿ مصمق، تع تأكيجه  : عجيب، ُعَجاب، ُعجَّ
 مكخكا: بأتباعيع. برفة خبيثة.

 
ا وال ُسػاًعا وال  23سػرة نػح 71  وَيُعػَؽ وَنْدًخا " َيُغػثَ " وقالػا ال َتَحُرفَّ آليَتكع وال َتَحُرفَّ َودِّ



2246 

 

ا: كقالػا . َكدِّ : ال تتخكغَّ : اقخأىا بفتح الػاك، مغ أسساء آليتيع، قاؿ زعساؤىع لعامتيع. ال تحرفَّ
ىع لو .. أما الػد بالزع فيػ مرجر الفعلسسي كحلظ لػدِّ : َكّد، ُسػاع، َيغػث، َيعػؽ، ندخ : َكدَّ

" ، ألنيا أكبخ أصشاميع. فإف لفع "آليتكعأسساء خسدة أصشاـ ليع. خرت بالحكخ بعج عسـػ
 يتزسغ جسيع أصشاميع. 

خرػا بالحكخ أعطسيا كىي ىحه الخسدة، ؼيكػف ذكخىا مغ عصف الخاص "قاؿ ابغ عاشػر: 
البقخة  (كرسمو كجبخيَل كميكاؿ َمغ كاف عجكًا  كمبلئكتو): عمى العاـ لبلىتساـ بو كقػلو تعالى

98 . 
ؼيكػف ذكخىا مفرمة بعج اإِلجساؿ لبلىتساـ  ،غيخ تمظ األصشاـ الخسدةكيحتسل أف ال يكػف ليع 

 كيكػف العصف مغ قبيل عصف السخادؼ.  ،بيا
كالتػكيُج المفطي قج يقخف  .كلع يدمظ شخيق اإِلبجاؿ (،كال تحُرف )كلقرج التػكيج أعيج فعل الشيي 

 "18 -17االنفصار  (ـ الجيغكما أدراؾ ما يـػ الجيغ ثع ما أدراؾ ما يػ ): بالعاشف كقػلو تعالى
 اىػ كبلـ ابغ عاشػر.

 
 :أسساء األصشاـ. كلع تخد قبل "، كمختيغ عشج عصفالحع "ال" جاءت مختيغ قبل الفعل: "تحرفَّ 

 "يعػؽ" ك"ندًخا". 
 قاؿ ابغ عاشػر:

ألف االستعساؿ جاٍر عمى أف ال يداد في التأكيج عمى  (اكيعػؽ كندخً  ) :مع قػلو (ال)عجـ إعادة "
  . اىػ كبلـ ابغ عاشػر.ثبلث مخات
ا كال سػاًعا(. لع يقل: )اللع يقل: ) ا(. لع يقل التحرفَّ تحرفَّ آليتكع كدِّ : )كال يعػَؽ آليتكع التحرفَّ كدِّ
 (.كال ندًخا

 
 إال ضبلاًل "ال َتدِد الطالسيَغ " وقج أضمُّػا كثيًخا و  24سػرة نػح 71

: أرباب الساؿ كالدمصاف مشيع أضمػا كثيًخا مغ الشاس، بتدييغ شخؽ الغػاية كالزبلؿ، أؼ 
يغ. كال تدد الطالسيغ إال ضبلاًل: أؼ يارب ال تدد. : الكافخ لَّ األكابُخ األصاغَخ. الطالسيغأؼ أض
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: كقج أضمػا كثيًخا قجيخهتدد الزاليغ إال ضبلاًل. لع يقل: )فبل تدد(. ىشاؾ مححكؼ ت : فبلالتقجيخ
 ْدىع إال ضبلاًل كعقػبة. فعاِقْبيع كال تدِ 

فخيغ إال كفًخا(. لع يقل: )كال تدد كال تدد الكالع يقل: )كال تدد الطالسيغ إال ضمًسا(. لع يقل: )
 (.الزاليغ إال ضبلالً 

 
 دوِف هللِا أنراًرا "وا ليع ِمغ " مسا خصيئاِتيع ُأغِخقػا فُأدِخمػا ناًرا فمع َيجج 25سػرة نػح 71

، سخ 1/255الكامل مسا خصيئاتيع: مغ خصيئاتيع. مسا: )ِمْغ َما(، )ما(: لمتػكيج ) 
: أغخقػا في ، خصاياىع. أغخقػا فأدخمػا ناًرا: بدبب خصيئاتيع(. أؼ133/ 1صشاعة اإلعخاب 

 فأدخمػا في الشار، كليذ العكذ.  الساء
بيغ الساء كالشار. قاؿ ابغ مشقح: ىحه أخفى مصابقة في  : مغ صفات الساء، فكأنو جسعالغخؽ 

 قارضة، ِقخاض. : ملسصابقة كالصباؽ بسعشى كاحج، مثل(. ا3/326القخآف )اإلتقاف 
 (. ع يججكا ليع أنراًرا مغ دكف هللافملع يقل: )

ية في ىحه اآلية اجتسعت فاصمتاف: ناًرا، أنراًرا. قػلو: )فمع يججكا ... إلخ( لع يجعمو في آ
 أخخػ مدتقمة.

 
 رِض ِمَغ الكافخيَغ ديَّاًرا " " وقاَؿ نػٌح ربِّ ال َتَحْر عمى األ  26سػرة نػح 71

: ساكغ الجيار. ىكحا يئذ نػح مغ ىؤالء الكافخيغ كما أكثخىع دياًرا: أحًجا. كلعل أصميا 
"لغ يؤمغ  ل ذلظ بعجما ندؿ عميو قػلو تعالى:: فعاالنقخاض. كقيلفجعا عمييع جسيًعا بالسػت ك 

كاستجاب هللا  نػح مجخكح! (.(. لع يقل: )ديَّاًرا مغ الكافخيغ36مغ قػمظ إال مغ قج آمغ" )ىػد 
 دعاءه في كقتو.

 
اًرا " " إنََّظ إْف َتَحْرىع ُيِزمُّػا عباَدَؾ وال 27سػرة نػح 71  َيِمُجوا إال فاجًخا كفَّ
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فييع ألف سشة إال خسديغ  لقج تأكج نػح مغ ذلظ مغ خبلؿ خبخة شػيمة جًجا، إذ لبث 
 فاجًخا، كال الكافخ إال عاًما. فيع ضالُّػف ُمزمُّػف. ال يمج الزاؿُّ مشيع إال ضااًل، كال الفاجخ إال

 !كافًخا
 :إليو ربو ىعاءه ىحا الجعاء، كاف بعج أف أكحكد ،ؿ نػح ىحا القػؿػ ُذكخ أف قكقاؿ الصبخؼ: 

  (.َمْغ َقْج آَمغَ  َلْغ ُيْؤِمَغ ِمْغ َقْػِمَظ إالَّ  أنَّوُ )
 

" ربِّ اغِفْخ لي ولػالجيَّ ولَسغ دخَل بيتَي مؤمًشا ولمسؤمشيَغ والسؤمشاِت وال  28سػرة نػح 71
 إال َتباًرا " تدِد الطالسيغَ 

فدو ثع ألبػيو ثع لسغ دخل بيتو : ىبلًكا، خداًرا. دعا لشالطالسيغ: الكافخيغ. تباًرا 
لمسؤمشيغ جسيًعا، فانتقل مغ الخاص إلى العاـ، كمغ األقخب (، ثع )مدججه، أك ديشو، أك مشدلو

: 24. في اآلية جسيع السؤمشيغ. كدعا عمى الكافخيغ بالخدخاف كاليبلؾ إلى األبعج، حتى ععّ 
 ".  "كال تدد الطالسيغ إال ضبلالً 

حتى ابشو كافخ! ابغ الشبي كافخ! كتجخبة نػح في الشبػة  نػح غاضب مغ قػمو غزًبا شجيًجا!
 جخبة مبكخة!ت

*** 
 

 / سػرة الجغ72
 " قْل ُأوحَي إليَّ أنَُّو استسَع َنَفٌخ ِمَغ الِجغِّ فقالػا إنَّا سسعشا قخآًنا َعَجًبا " 1سػرة الجغ 72

 : استسع لمقخآفنفخ مغ الجغ لتبلكتي القخآف. أك : قل يا دمحم أكحي إلي أنو استسعالتقجيخ 
الجغ استسعػا إلى القخآف.  هللا لخسػلو ما عخؼ الشبي أف: جساعة. لػال كحي نفخ مغ الجغ. نفخ

إلى القخآف. أك استسع نفخ مغ الجغ: : تعبيخ عغ إعجاب ىحا الشفخ مغ الجغ بالقخآف. عجًبا
 لع يقل: )قل أكحي إلي أف الجغ قالػا إنا سسعشا قخآًنا عجًبا(. استسع إلّي نفخ مغ الجغ.

 
 : "إف"" كيبلحع في سػرة الجغ تكخار "أف
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 (.1" أنو استسع" )اآلية  -
 (.1" )اآلية " إنا سسعشا -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (.                                                                                                                           3" )اآلية " كأنو تعالى -
 (.4" كأنو كاف يقػؿ" )اآلية  -
 (... إلخ.5" كأنا ضششا" )اآلية  -
 

شِج فآمشَّا بِو ولغ ُنذخَؾ بخبِّشا أحًجا " 2سػرة الجغ 72  " َييِجي إلى الخُّ
: غ نفعل كسا يفعل السذخكػف. الخشج: الخشاد. كقج كرد في القخآف: أؼ لكلغ نذخؾ بخبشا أحًجا 

الخشيج. ككميا ألفاظ مدتخجمة اليػـ في عمع االقتراد. كالخشج عشج الخشج، كالخشاد، كالخجل 
عمساء الفقو كاألصػؿ ىػ صبلح الساؿ، كعشج اإلماـ الذافعي ىػ صبلح الساؿ كالجيغ مًعا. 

 : الترخؼ في الساؿ، كعكدو الدَفو. انطخ قػلو تعالى فالخشج ىػ حدغ
 (.256" )البقخة " قج تبيغ الخشج مغ الغيّ  -
 (. 146" )األعخاؼ ا سبيل الخشج ال يتخحكه سبيبلً خك " كإف ي -
 (.6شيع رشًجا فادفعػا إلييع أمػاليع" )الشداء " فإف آندتع م -
 (. 66عظ عمى أف تعمسشي مسا عمست رشًجا" )الكيف " ىل أتب -
 (. 38ا قـػ اتبعػني أىجكع سبيل الخشاد" )غافخ " كقاؿ الحؼ آمغ ي -
  (.78" أليذ مشكع رجل رشيج" )ىػد  -
 

 ا ما اتخَح صاحبًة وال ولًجا "" وأنَُّو تعالى َججُّ ربِّش 3سػرة الجغ 72
: العطسة كأنو تعالى ما اتخح صاحبة )زكجة( كال كلًجا، تعالى جّجه. الججّ : لعل التقجيخ 

، النقصاعو : الجّج، أبػ األبع كل عطسة أخخػ عشيا. أصل الَجّج: القصع. كمشوكالجبلؿ، النقصا
ء، النقصاعو : االنيساؾ في الذيف. كالِججّ : ضج اليدؿ، النقصاعو عغ الدخكالِججّ لعمّػ أبػتو. 

ّجة، ألنيا آخخ األرض كمشقصعيا )الشكت لمسجاشعي : جُ عغ التػاني. كالُجّج: ساحل البحخ، كمشو
ة : ذكخ فييا عذخ ربشا ججّ  ربشا: جسمة معتخضة. لع يقل: )تعالى جّجه(. (. تعالى ججّ 2/677
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: كأنو تعالى ربُّشا، تعالت عطستو. كقاؿ بعزيع إف ىحا مغ أقخبيا إلى الرػاب تأكيبلت لعل
 قػؿ الجغ عغ جيالة. يؤيج ىحا التفديخ األخيخ ما يأتي في اآلية التالية.

 
  سفيُيشا عمى هللِا َشَصًصا "  " وأنَُّو كاَف يقػؿُ  4سػرة الجغ 72

لعراة مشا، أؼ مغ : سفياؤنا اكاف سفييشا يقػؿ عمى هللا شصًصا(. سفييشا كأنولع يقل: ) 
يدتحق أكثخ مغ ذلظ  : ىػ إبميذ، كتدسيتو بالدؽيو ىي مغ قبل الجغ، كإال فيػالجغ. كقيل

، كىػ ىشا البعج عغ الحق. لع يقل: )كاف سفييشا : البعجبكثيخ. شصًصا: كحًبا. كأصل الذصط
( سػرة آؿ أبشاءنا كأبشاءكع ػا نجعُ فقل تعالَ )اؿ السداعجة. راجع: كاف: ىشا مغ األفع (.يقػؿ

    .61عسخاف 

 
 " وأنَّا ضششَّا أف لغ تقػَؿ اإلنُذ والجغُّ عمى هللِا َكِحًبا " 5سػرة الجغ 72

 كشا نطغ أف أحًجا لغ يكحب عمى هللا، ال مغ اإلنذ كال مشا نحغ الجغ.  
 

 " وأنَُّو كاف رجاٌؿ ِمَغ اإلنِذ َيُعػُذوَف بخجاٍؿ ِمَغ الِجغِّ فداُدوىع رَىًقا "  6سػرة الجغ 72
: يمػذكف، يدتجيخكف. مغ الحؼ زاد اآلخخ رىًقا؟ يبجك لي أف الجغ زادكا اإلنذ يعػذكف  

 اإلنذ أف: تعًبا، إثًسا، ذاًل. كاف عمى سا ذىب إليو بعس السفدخيغ. رىًقارىًقا، كليذ العكذ ك
 . 4(. قارف اآلية عػذ رجاؿ مغ اإلنذ بخجاؿ مغ الجغكاف ييعػذكا باهلل، ال بالجغ. لع يقل: )

 
 شُتع أف لغ يبعَث هللُا أحًجا " " وأنَّيع ضشُّػا كسا ضش 7سػرة الجغ 72

: كأف كفار الجغ ضشػا كسا ضغ كفار اإلنذ أف البعث ال كجػد لو. أؼ أنكخكا البعث أؼ 
 ه. ىل ىحا مغ كبلـ الجغ لقػميع، أـ مغ كبلـ هللا لخسػلو؟ ؼيو قػالف.كسا أنكختسػ 

 
 مئْت َحَخًسا شجيًجا وُشُيًبا "" وأنَّا لسدشا الدساَء فػججناىا مُ  8سػرة الجغ 72
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: قصًعا نارية سدشا الدساء: اقتخبشا مشيا. حخًسا: مغ السبلئكة. شيًبا: أؼ الجغ. لكأنا 
 لعل التقجيخ: كشيًبا شجيجة. (.الستخاؽ الدسع. لع يقل: )حخًسا أشجاءَ قتخب مشيا يقحؼ بيا مغ ي

 
 اآلف يجْج لُو شياًبا رَصًجا " " وأنَّا كشَّا نقعُج مشيا مقاعَج لمدسِع فَسغ يدتسعِ  9سػرة الجغ 72

يع ألف الذيب لو بالسخصاد. رصًجا: كشا ندتسع إلى الدساء، أما اآلف فبل ندتص 
 (.قخيًبا مشيا مقاعج لمدسع. لع يقل: )أما اآلف فَسغ يدتِسْع يِجْج لو: كشا نتخح مخصػًدا. التقجيخ

 
 " وأنَّا ال نجري أشخّّ أريَج بَسغ في األرِض أـ أراَد بيع ربُّيع رَشًجا " 10سػرة الجغ 72

الخيخ. ىحا مغ باب األدب مع ( في ( في الذخ، كأراد )مبشي لمسعمـػمبشي لمسجيػؿأريج ) 
: ال لسقرػد الجغ كاإلنذ. كمعشى اآلية: لعل الخيخ إليو دكف الذخ. مغ في األرضندبة ا: هللا

 نجرؼ اآلف ماذا أريج بأىل األرض مغ شخ أك خيخ بعج أف مشعشا مغ الدسع.
 

 وَف ذلظ كشَّا شخائَق ِقَجًدا " " وأنَّا مشَّا الرالحػَف ومشَّا د 11سػرة الجغ 72
( بجؿ )أنَّالع يقل: )كأفَّ مشا   دكف  اف الشرب بجؿ الخفع.( لكالرالحيغ(. أؼ لػ كانت )أفَّ

شخائق قجًدا: فخًقا مختمفة.  ذلظ: أؼ في الربلح، أك غيخ ذلظ، أؼ غيخ صالحيغ )أبػ حياف(.
 : أؼ كشا شخائق قجًدا. لعل التقجيخ

 
 ِجَدُه َىَخًبا "األرِض ولغ ُنعْ " وأنَّا ضششَّا أف لغ ُنْعِجَد هللَا في  12سػرة الجغ 72

ا يدتػجب العقاب. : لغ نفمت مشو، أؼ مغ عقابو إذا ارتكبشا مضششا: أيقشَّا. لغ نعجد هللا 
غ نعجد هللا في األرض ىخًبا. كخر: "لغ : للغ نعجده ىخًبا: لغ نفمت مشو بيخب. لعل التقجيخ

 ػ ىخبشا.أك يكػف التقجيخ: كلغ نعجده في الدساء ىخًبا، أؼ: ل" بإضافة الػاك. نعجد
 

فبل يخاُؼ َبْخًدا وال رَىًقا " وأنَّا لسَّا سسعشا الُيَجى آمشَّا بِو فَسغ يؤمْغ بخبِِّو  13سػرة الجغ 72
 " 
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 فالحؼ يؤمغلع يقل: )فبل يخْف(. لعل "مغ" ىشا مػصػلة بسعشى )الحؼ(. كالتقجيخ: )        
كقالػا أيًزا في التقجيخ: فإنو ال (. 282/ 2بخبو فبل يخاؼ بخًدا كال رىقػًا( )قارف أضػاء 

يخاؼ. جسمة اسسية، كالجسمة االسسية أدؿ كآكج مغ الفعمية عمى تحقق مزسػف الجسمة )أبػ 
 حياف(.

ي محل جـد جػاب الذخط. كفي " فا: تعًبا. جسمة: "فبل يخاؼ(. رىقً مغ ثػابوبخًدا: نقًرا )
 (.5/219قخاءة: فبل يخْف )معجع القخاءات 

 
وا رَشًجا " 14سػرة الجغ 72  " وأنَّا مشَّا السدمسػَف ومشَّا القاسصػَف فَسغ أسمَع فأولئَظ تحخَّ

لع غ أسمع فقج تحخَّػ رَشًجا(.فسلع يقل: )مشا السدمسيغ كمشا القاسصيغ(.  أفَّ ك لع يقل: ) 
لسدمسػف كمشا الكافخكف. القاسصػف: الجائخكف : مشا اكأف التقجيخ يقل: )فسغ أسمع مشيع(.

ا كأمػر، فاليسدة ىسدة سمب. قاؿ تعالى: ": أزاؿ الج(. السقدصػف: العادلػف. أقدط)الكافخكف 
(. 9لسقدصيَغ" )الحجخات كأقِدصػا إف هللا يحب االقاسصػَف فكانػا لجيشَع حصًبا" )اآلية التالية(. "

 كبيحا فإف قدط عكذ أقدط، كالقاسصيغ عكذ السقدصيغ. كتجؿ اآلية عمى أف اإلسبلـ ديغ
بعث إلى اإلنذ كالجغ مًعا. قػلو: "فسغ أسمع  الخشج، كعمى أف محسًجا صمى هللا عميو كسمع

جغ. لع يقل: )فأكلئظ ىع " قج يكػف مغ كبلـ هللا اك مغ كبلـ السؤمشيغ مغ الفأكلئظ تحخكا رشًجا
 (. الخاشجكف 

 
 صػَف فكانػا لجيشََّع َحَصًبا " " وأما القاس 15سػرة الجغ 72

ج كالكافخكف ىع أىل جيشع. لع الكافخكف، أىل الجػر. فالسدمسػف ىع أىل الخش: القاسصػف  
 (.يقل: )فكانػا حصًبا لجيشع

 
 ألسقيشاىع ماًء َغجًقا "       " وأف لِػ استقامػا عمى الصخيقةِ  16سػرة الجغ 72

كثيًخا )في يج هللا ألسقيشاىع ماًء ( عمى مشلػ استقاـ ىؤالء القاسصػف )الكفار كأف: كأنيع.      
شا كلػ أف أىل القخػ آمشػا كاتقػا لفتحية عغ البدط في الخزؽ. قاؿ تعالى: "(. كىػ كشاالجنيا
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قج احتبذ عشيع سبع  السصخقيل: كاف (. 96عمييع بخكات مغ الدساء كاألرض" )األعخاؼ 
 ككاف الساء عديًدا )نادًرا( عشج العخب )األلػسي(. القخشبي(.البغػؼ ك سشيغ )
: 21، كفي سػرة اإلنداف 16رة الجغ : ىحا في سػ يقل: )لدقيشاىع(. ألسقيشاكعع ل      

 ".: "كأسقيشاكع27"كسقاىع"، كفي سػرة السخسبلت 
سا ؼيو كمفة. : ل: لسا ال كمفة معو في الدؿيا. )أسقى(فيشاؾ فخؽ بيغ )سقى( ك)أسقى(. )سقى(

لجنيا ال تخمػ "، ألف الدؿيا في اعكفي شخاب الجنيا: "كأسقيشاك "،ففي شخاب الجشة قاؿ: "كسقاىع
 (.3/301مغ الكمفة أبًجا )اإلتقاف 

سيسا في أيامشا ىحه  فالساء في الجنيا مػرد اقترادؼ لو ثسغ، إذا ما تست تحميتو كنقمو، كال
(، كىػ في الجشة مػرد حخ ال ثسغ لو. لكغ يجب إبعاد الساء عغ )حخكب مياه بيغ الجكؿ

سيسا كأنو مغ الحػائج األصمية، بل  اليـػ في بعس السجف، الالسزاربة الدعخية كسا يحجث 
بج مغ تػفيخه ضسغ الحاجات األساسية لمشاس، كإذا كاف ثسة شح كسا في أيامشا  الحيػية. فبل

بج مغ إعادة تػزيع الساء بيغ األغشياء السدخفيغ كالفقخاء السحتاجيغ. فالتفاكت بيغ  ىحه فبل
األغشياء كالفقخاء مقبػؿ بعج تأميغ الحاجات األساسية، كإال كاف ىشاؾ خمل اقترادؼ كاجتساعي 

غ كسياسي كبيخ ال يعمع مجاه إال هللا. كلػ اتبع الشاس مشيج هللا فحسػا األكشاف كمشعػا األعجاء م
 نيب السياه لرار ماؤىع غجًقا كعيذيع رغًجا. 

 
 ِو َيْدُمْكُو عحاًبا َصَعًجا "" َلشفتَشيع ؼيِو وَمغ ُيعِخْض عغ ِذْكِخ ربِّ  17سػرة الجغ 72

(. 29/240لشفتشيع ؼيو: أيذكخكف أـ يكفخكف. َيدمكو: ُيجخمو. َصعًجا: شاقػًا )ابغ عاشػر        
: يدمكو في عحاب صعج. يفيع مغ اآلية أف اعًجا. التقجيخكقج يكػف السعشى: متدايًجا، متر

 : ندمكو، بشػف العطسة. متدايج. كفي قخاءةالكافخيغ في عحاب مدتسخ ك 
 

 فبل َتْجعػا مَع هللِا أحًجا "  " وأفَّ السداجَج هللِ  18سػرة الجغ 72
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كالخكبتاف  كاليجاف: الجبية السداجج: قاؿ الفخاء كالدجاج: ىي مػاضع الدجػد مغ اإلنداف 
فبل تذخكػا معو أحًجا. فبل : أؼ  كحجه، كالخجبلف. كقاؿ الحدغ: ىي السداجج السعخكفة. 

 : فييا. تجعػا
ككثيًخا ما نذاىج اليػـ أف السداجج تػضف اليـػ لسجح الحكاـ، سػاء في خصب الجسعة أك 

أك غيخ ذلظ. فتجج أف مجح  العيجيغ أك في الجركس اليػمية أك في احتفاالت السػلج الشبػؼ 
 الحاكع أكثخ مغ مغ مجح الشبي. فيؤالء مسغ يجعمػف السداجج لغيخ هللا. 

 
ـَ عبُج هللِا يجعػهُ  19سػرة الجغ 72  كاُدوا يكػنػَف عميِو ِلَبًجا " " وأنَُّو لسا قا

 لػارد ذكخه مباشخة قبل ىحاادمحم صمى هللا عميو كسمع. يجعػه: يجعػ هللا ) :عبج هللا 
: المُّْبج الجتساع الرػؼ بعزو عمى بعس. الفعل(. لبًجا: جساعات بعزيا فػؽ بعس. كمشو

كادكا: (. 6كشاية عغ شجة الدحاـ. كفي قخاءة: ُلَبًجا. قاؿ تعالى: "أىمكُت مااًل ُلَبًجا" )البمج  كالعبارة
 (. 61مغ األفعاؿ السداعجة )انطخ: تعالػا نجع أبشاءنا، في سػرة آؿ عسخاف 

 
 دعػ ربِّي وال أشخُؾ بِو أحًجا "" ُقْل إنَّسا أ 20سػرة الجغ 72

: إنظ جئت بأمخ عطيع، قاؿ لو كفار قخيرأدعػ: أعبج. قل: يا دمحم. أدعػ ربي: كحجه.  
جيخؾ. فالحق ىػ الحق كلػ عاداه الشاس جسيًعا، كعاديت الشاس كميع، فارجع عشو كنحغ نُ 
يًعا. فاإلسبلـ ليذ كالجيسقخاشية، كال يريخ الباشل كالباشل ىػ الباشل كلػ نرخه الشاس جس

 حًقا، كال الحق باشبًل، بالترػيت كالسغالبة العجدية. 
 

 وال رَشًجا "" ُقْل إنِّي ال أممُظ لكع َضًخا  21سػرة الجغ 72
قاؿ أبػ : ال أممظ لكع ضًخا كال نفًعا، كال سفًيا كال رشًجا. هللا ىػ الحؼ يسمظ. لعل التقجيخ 
، فححؼ مغ كل ما يجؿ عميو اا كال رشجً ا كال غيً ا كال نفعً يسكغ أف يكػف السعشى: ضخً حياف: 
  )احتباؾ(. )أبػ حياف( مقابمو

 بغ كعب: كال غًيا كال رشًجا. كفي قخاءة أبيّ 
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 غ أجَج ِمغ دوِنِو ُمْمتَحًجا " " ُقْل إنِّي لغ ُيجيَخني ِمَغ هللا أحٌج ول  22سػرة الجغ 72

 لغ يجيخني مغ هللا أحج: إف عريتو.لغ يجيخني: لغ يحسيشي )إذا أشخكت بو أحًجا(.       
إلى مكاف آخخ غيخ الحؼ ىػ ؼيو )ابغ عاشػر  : ممجأ، مغ المحج، كىػ العجكؿممتحًجا

(. لع يدتجب الشبي لصمب الكفار، العتقاده بأف هللا لغ يحسيو مغ العحاب إف استجاب 29/244
ف الشبي يخاؼ هللا كال يخاؼ الشاس. ككثيخ مغ الشاس يخاؼ بعزيع بعًزا أكثخ ليع. كال ريب أ

  !يػد، وهللا يطشػنو غائًبا عشيعمسا يخافػف هللا، ألف الشاس ش
 

َر جيشََّع " إال ببلًغا ِمَغ هللِا ورساالِتِو وَمغ َيْعِز هللَا ورسػَلُو فإفَّ لُو نا 23سػرة الجغ 72
 خالجيَغ فييا أبًجا "

: أؼ لغ يجيخني مغ هللا أحج إال إذا بمغت رسالة هللا، أك ال إال ببلًغا مغ هللا كرساالتو       
، كجػاب  : إذا بمغت رسالة هللا. كمغ يعِز: مغأممظ لكع ضًخا كال رشًجا إال اسع شخط جاـز

غات بل: إال بإال ببلغات مغ هللا كرساالت. أك :الذخط جسمة: "فإف لو نار جيشع". لعل التقجيخ
فإف ليع نار جيشع : )فإف لو نار جيشع خالًجا فييا(، كلع يقل: )مغ هللا كرساالت مشو. لع يقل

 (. ىحا محسػؿ عمى السعشى، ال عمى المفع. لجيغ فيياخا
 كيبجك أف السقرػد بالسعرية ىشا ىػ الكفخ، ألف الكافخ ال يخخج مغ جيشع أبًجا.

 
 ممحق باآلية:

 كَمغ َيْعِز هللَا كرسػَلُو فإفَّ لُو ناَر جيشََّع خالجيَغ فييا 
 لع يقل:

 )كمغ َيعز هللا كرسػلو فإف لو نار جيشع خالًجا فييا(.
 باإلفخاد عمى لفع )َمغ( في السػضعيغ مغ اآلية.

 
 لع يقل:
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 )كمغ َيعرػا هللا كرسػلو فإف ليع نار جيشع خالجيغ فييا(.
 ي السػضعيغ مغ اآلية.بالجسع عمى معشى )َمغ( ف

*** 
ىحا اإلفخاد كالجسع في آية كاحجة، تارة عمى لفع )َمغ( كتارة عمى معشاىا، قج يبجك غخيًبا في 

 المغة العخبية! 
كلع يحكخ السفدخكف، حدب عمسي، شػاىج عميو مغ لغة العخب! كسا لع ُيرّخحػا بأنو خاص 

 بالقخآف!
 كال في نثخ! أنا ال أذكخ أنو مّخ معي مثمو، ال في شعخ

 لػ أف أحج الصمبة استعسل مثل ىحا، قج يخفزو أستاذه، كسا يخفزو القارئػف  كالدامعػف!
 كىحا سائغ إذا كاف األمخ خاًصا بالقخآف.

 وهللا أعمع.
*** 

 آيات أخخػ:
 .13( سػرة الشداء كَمغ ُيِصِع هللَا كرسػَلُو يجِخْمُو جشاٍت تجخؼ ِمغ تحِتيا األنياُر خالجيَغ فييا)

 لع يقل: خالًجا.
  .14( سػرة الشداء كَمغ َيْعِز هللَا كرسػَلُو كيتعجَّ حجكَدُه ُيْجِخْمُو ناًرا خالًجا فييا)
 
 .14( سػرة دمحم أفَسغ كاف عمى بّيشة مغ رّبو كسغ ُزّيغ لو سػُء عسمو واتبعػا أىػاءىع)

 لع يقل: واتبع ىػاه.
 
 .15( سػرة دمحم حسيًسا فقّصع أمعاءىعكَسغ ىػ خالٌج في الشار وُسقػا ماًء )

 لع يقل: وُسقي ماًء حسيًسا فقّصع أمعاءه.
 
 .12( سػرة الُحجخات أيحّب أحجكع أف يأكل لحع أخيو ميًتا فكخىتسػه)
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 لع يقل: فكخىو.
*** 

 الخسيذ:
 ىػ1441شعباف  30
 ـ2020نيداف  23

 
 غ أضعُف ناصًخا وأقلُّ َعجًدا "" حتى إذا رَأوا ما ُيػَعجوَف فديعمسػَف مَ  24سػرة الجغ 72

ا يػعجكف: بو مغ يبجك أنيع كانػا يتفاخخكف عمى الخسػؿ بقػة الشريخ ككثخة العجد. م 
( أك )مغ ىع أضعف ناصًخا(. كأف التقجيخ: )مغ مغ ىػ أضعف ناصًخا: )العحاب. لع يقل

ًة كأقلُّ َعجًدا ضاىخية مبشية عمى عاَلع (. السعشى أف حداباتيع في الجنيا حدابات أضعُف ُعجَّ
السادة كالذيػد فحدب. فإذا ما شيجكا اآلخخة أدركػا أف عاَلًسا آخخ قج فاتيع، كلع يجخل في 

 حداباتيع، كىػ العاَلع الحؼ يجب أف يحدب لو كل حداب.
 

 جوَف أـ َيجعُل لُو ربي أَمًجا "" ُقْل إْف أدري أقخيٌب ما تػعَ  25سػرة الجغ 72
: كف بو، أك ما تػعجكنو. األمج قج يكػف قخيًبا كقج يكػف بعيًجا. قاؿ تعالى: ما تػعجما تػعجكف 

(. فيػ ىشا بسعشى األجل، كمغ ثع يكػف الػعج 30" )آؿ عسخاف لػ أف بيشيا كبيشو أمًجا بعيًجا تػدُّ "
(، كالحاّؿ : الحاّؿ بتذجيج البلـ530كالقخيب قج يكػف بسعشى الحاّؿ )قارف أنسػذج ص  مؤجبًل.

: ىػ الحؼ الحاؿّ  : َديغ حاّؿ، كَديغ مؤجل. الجيغصصبلح الفقيي عكذ السؤجل، كمشوالفي ا
يجب كفاؤه في كل لحطة، ألنو مدتحق، مثل القخض الحاّؿ، عمى السقتخض كفاؤه فػر قجرتو 
عمى الػفاء بجكف أؼ انتطار. أما الجيغ السؤجل، كسا في البيع بالتقديط، فبل يجب عمى السجيغ 

 األجل السحجد، ألنو دفع ثسغ التأجيل، أما القخض فالسقتخض ال يجفع ؼيو ثسغ كفاؤه إال في
 .(التأخيخ، ألنو ربا حخاـ. لع يقل: )أقخيب ما تػعجكف أـ بعيج

 
 فبل ُيطِيُخ عمى َغيبِو أحًجا " " عاِلُع الغيِب  26سػرة الجغ 72
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 : ربي عالع الغيب، أك ىػ عالع الغيب. ىشاؾ استثشاء يخد ذكخه في اآلية التالية. التقجيخ 
 

 بيِغ يجيِو وِمغ َخمفِو رَصًجا "" إال َمِغ ارتَزى ِمغ رسػٍؿ فإنَُّو َيدُمُظ ِمغ  27سػرة الجغ 72
لبذخ كقج : ال يصمع عمى غيبو إال مغ ارتزى مغ رسػؿ. كالخسػؿ قج يكػف مغ اأؼ 

 : مجسػعة مغ السبلئكة يصمعػنو عمى الغيب.  سبلئكة. يدمظ: يخسل. رصًجايكػف مغ ال
 

لجييع وأحرى كلَّ شيٍء  " َلَيْعمَع أْف قج أبمُغػا رساالِت ربِّيع وأحاَط بسا 28سػرة الجغ 72
 َعجًدا "
 ليعمع: أؼ هللا عمع ضيػر. كفي قخاءة: ِلُيْعَمَع، أؼ: لَيعمع الشاُس. أبمغػا: أؼ الخسل. لعل 

لع يقل:  لجػ الخسل.لجييع:  (. أحاط: عمًسا.عمسػا أف هللا قج أحاط بسا لجييعكليالتقجيخ: )
كأحرى كل )أحراه عجًدا ىػ )ىحا الذيء( كغيخه. لعل التقجيخ: : قرػد(. الس)كأحراه عجًدا

َيعمُسيا كما َتدقُط ِمغ كرقٍة إال دؾيًقا في غاية الجقة. قاؿ تعالى: ": إحراًء شيء إحراًء(، أؼ
: عمع و(. كمش59كال يابٍذ إال في كتاٍب ُمبيٍغ" )األنعاـ  كال حبٍَّة في ُضُمساِت األرِض كال َرْشٍب 

اإلحراء، كىػ العمع الحؼ ييتع بجسع البيانات العجدية كعخضيا كتحميميا كتفديخىا بقرج اتخاذ 
(، كىسا لفطاف كارداف لعجدبلـز بذأنيا. في اآلية جاء لفع )اإلحراء( كلفع )االقخار اإلدارؼ ال

 عجًدا: تسييد.في تعخيف عمع اإلحراء. 
*** 
 / سػرة السدمل   73
ُل " 1سػرة السدمل 73  " يا أيُّيا الُسدَّمِّ

(. كالسقرػد دمحم صمى هللا عميو كسمع، 3/67السدمل: الستدمل: السمتف بثيابو )الكامل       
مػني. كىػ يختجف جاء الػحي يقػؿ لخجيجةرجع مغ غار حخاء في ابت مػني زمِّ  : زمِّ

 
" ُقِع الميَل إال قميبًل نرَفُو أو انُقْز مشُو قميبًل أو ِزْد عميِو ورتِِّل القخآَف  4-2سػرة السدمل 73

 تختيبًل "
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(: ىحا يفيج 2(. قع الميل إال قميبًل )اآلية 10/312ييا كبلـ شػيل )أبػ حياف لمسفدخيغ ف      

ندخ حكع ال  2ندخت اآلية  3: ال يفيج ذلظ، كلعل اآلية (3نرفو )اآلية أكثخ الميل. بأف يقـػ 
: األكؿ ؾياـ أكثخ ؿياـ الميل. قع الميل إال قميبًل: ؼيو معشيافندخ تبلكة. دع التدمل كانيس ل

عميو  : أك ِزدْ ح حتى يشدجع مع ما بعجه. التقجيخالميل، كالثاني ؾياـ أكثخ الميالي، كىػ األرج
تصابق في  : زد عميو ببل تحجيج بالقميل، فإف ىحه الديادة عمى الشرفكاف التقجيخ قميبًل. كإذا

و أك انقز مشو قميبًل أك زد عميو: قع نرفو أك ". نرفقع الميل إال قميبلً السعشى قػلو أكؿ اآلية: "
 : قع ثمثو عمى األقل كال تدد عمى الثمثيغ. إذا زاد السقجار عمى الشرف حتىأقل أك أكثخ بقميل

"، لكشو إذا نقز إلى ا يشدجع مع أحج السعشييغ في قػلو: "قع الميل إال قميبلً بمغ الثمثيغ مثبًل فيح
ق مع السعشى السذار إليو في الشرف أك انخفس عغ الشرف إلى الثمث مثبًل فيحا ال يتصاب

يخ ما " تكميف آخخ غ"نرفو أك انقز مشو: 3". فكأف قػلو في اآلية قػلو: "قع الميل إال قميبلً 
 ". ، حدب السعشى األكؿ لقػلو: "قع الميل إال قميبلً 2اآلية في 

ميل إال قميبًل. كىػ : ُقْع نرَف البجؿ بعس مغ كّل، كأنو في التقجيخ: بجؿ مغ الميل، كىػ نرَفو
 (.2/680مسجاشعي الشكت ليَجه، أكمُت الخغيَف ُثمثيو ) : قصعُت المزَّ بسشدلة قػلظ

غ أك : أك درىسيأعصِو درىًسا درىسيغ ثبلثة. تخيج: السعشى: أك نرَفو. تقػؿقاؿ األخفر: إنسا 
   (.2/512ثبلثة )معاني القخآف 

 اقخأه بتسيل، حتى يكػف القمب حاضًخا عشج القخاءة. رتل ؼيو القخآف تختيبًل. :رتل القخآف تختيبلً 
 

 ".لميل كنرَفو كثُمَثومغ ثُمثي ا إفَّ ربََّظ َيعمُع أنَّظ تقـػ أدنى" :20كانطخ اآلية  
 

 " إنَّا سُشمقي عميَظ قػاًل ثؿيبًل " 5سػرة السدمل 73
: كاف إذا أكحي إليو ال يدتصيع الحخكة حتى كىػ القخآف. ثؿيبًل: فييا أقػاؿ كثيخة مشيا 

 يشجمي عشو، كمشيا أف ؼيو تكاليف يجب حسل الشفػس عمييا كتخكيزيا. 
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 ممحق باآلية:
 إنَّا سُشمقي عميَظ قػاًل ثؿيبًل 

 : صفة جامعة:ثؿيبلً 
 

 ثقيل العسل بو. -
 ثقيل األكامخ كالشػاىي )عمى السكمفيغ(. -
 ثقيل الفخائس كالحجكد. -
 ثقيل الػعج كالػعيج. -
 ثقيل مغ حيث السحّخمات. -
 ثقيل لسا ؼيو مغ متذابيات. -
 ثقيل الػحي )عمى الشبي(. -
 ثقيل عمى العقل الػاحج. -
 الكافخيغ.ثقيل عمى  -
 ثقيل عمى السشافقيغ. -
 ثقيل عمى السخالفيغ. -
 ثقيل الػزف رزيغ ليذ بالدفداؼ. -
 ثقيل السبشى كالسعشى. -
 ثقيل عمى الستأمميغ ؼيو. -
 ثقيل مغ حيث اإلحاشة بسعانيو كأسخاره. -
 ثقيل الثػاب. -
 ثقيل في السيداف يػـ الؿيامة. -
 ثابت إعجازه ال يدكؿ أبًجا. -
 باؽ أبج الجىخ. -
 السعاني كميا مجتسعة.ثقيل بيحه  -
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*** 
 الجسعة:

 ىػ1441رمزاف  01
 ـ2020نيداف  24
 

 ىي أشجُّ َوْشًأ وأقػـُ ِؾيبًل "" إفَّ ناشئَة الميِل  6سػرة السدمل 73
الميل، أك صبلة الميل. أشج  : عبادةت الميل، أكؿ الميل. لعل السقرػد: ساعاناشئة الميل 

 : أكضح قػاًل كأثبت في الشفذ. أثقل مغ صبلة الشيار. أقـػ ؾيبلً : كشأً 
 

 ا شػيبًل "" إفَّ لَظ في الشياِر َسْبحً  7سػرة السدمل 73
 زِ : مجااًل كاسًعا لمترخؼ كالتقمب في األعساؿ كاألشغاؿ كالسكاسب. فخّر سبًحا شػيبلً  

 الميل لمعبادة.
 

 َظ وَتَبتَّْل إليِو تبتيبًل "" واذكِخ اسَع ربِّ  8سػرة السدمل 73
(. في كقتيا السخرز لياخ هللا في الميل كالشيار. التبتل: االنقصاع لمعبادة )كال تشذ ذ 

قصاع، يقتزي التبتيل، (، ربسا لئلشارة إلى أف حرػؿ التبتل، أؼ االنلع يقل: )كتبتَّْل إليو تبتُّبلً 
بانية، كىي 29/266أؼ القصع )تفديخ ابغ عاشػر  (. كليذ السخاد بالتبتل ما يفزي إلى الـخ

   تبتيبًل: مفعػؿ مصمق لتأكيج الفعل.اض عغ الشداء كعغ تجبيخ أمػر الحياة. اإلعخ 
 

 إلَو إال ىػ فاتِخْحُه وكيبًل " " ربُّ السذخِؽ والسغخِب ال 9سػرة السدمل 73
حكؼ، : خبخ مبتجأ محرب الببلد كميا، فتػكل عميو. رب: ؼيو قخاءتاف: قخاءة بالخفع 

 فاتخحه ككيبًل: تػّكْل عميو.(. اآلية الدابقةكقخاءة بالجخ، بجؿ مغ "ربظ" )في 
 

 لػَف واىُجْخىع َىْجًخا جسيبًل "" واصِبْخ عمى ما يقػ  10سػرة السدمل 73



2262 

 

: الربخ شتع كال عتاب. كفي القخآف أيًزا اليجخ الجسيل ىػ الحؼ ال أذػ معو كال 
: كاىجخىع ىجًخا: مفعػؿ مصمق. يقػؿ الشاس  الجسيل، الرفح الجسيل، الدخاح الجسيل. اليـػ

 بذكل جسيل!
 

بيَغ أولي 11سػرة السدمل 73 ْميع قميبًل " " وَذْرني والسكحِّ  الشَّْعسِة وَميِّ
ذرني كالسكحبيغ: تيجيج. : الكافخيغ مغ ذكؼ الثخاء. الكافخيغ. السكحبيغ أكلي الشعسة :السكحبيغ

لسكحبيغ. الشعسة: بفتح : مع اكالسكحبيغ: الػاك كاك السعية، السكحبيغ: مفعػؿ معو مشرػب، أؼ
(. كىي بسعشى الشعسة بكدخ الشػف، كالتسييد بيشيسا 29/270الشػف باتفاؽ القخاء )ابغ عاشػر 

ميبجك لي أنو غامس كمتكمف. الشعسة : أميميع زمًشا يديًخا. كىحا تقخيع يع: التشعع، الغشى. َميِّ
 شجيج كتيجيج كبيخ ألىل التخؼ كالبصخ.

 
 " إفَّ لجيشا أنكااًل وجحيًسا " 12سػرة السدمل 73

ا مغ التشكيل كالتعحيب. كىي جسع: َنَكل: قيج. الشَّكاؿ: العقػبة. : أغبلاًل، أك أنػاعً أنكاالً  
 : عاؾبو عقػبة تسشع غيخه مغ الػقػع في ذنبو. نكََّل بو

 
ٍة وعحاًبا أليًسا "" وشعا 13سػرة السدمل 73  ًما ذا ُغرَّ

 كعحاًبا: آخخ. اإلنداف، كالدقـػ كالزخيع كما شابو. شعاًما كخيًيا يَغزُّ بو 
 

 وكانِت الجباُؿ كثيًبا مييبًل " " يػـَ تخُجُف األرُض والجباؿُ  14سػرة السدمل 73
: يػـ الؿيامة. تخجف  يػـ كتكػف الجباؿ(. لعل التقجيخ: )يقل: ) : تيتد، تتدلدؿ. لعيـػ

كثيًبا: تبًل  كانت: بالساضي لتحقيق الػقػع. .جباؿ كتكػف الجباؿ كثيًبا مييبًل(تخجف األرض كال
: السييل الحؼ إذا كشئو القجـ زؿَّ مغ تحتيا، كإذا مغ رمل. مييبًل: سائبًل ال يتساسظ. كقيل

 أخحت أسفمو انياؿ أعبله.
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 كسا أرسمشا إلى فخعػَف رسػاًل " " إنَّا أرسمشا إليكع رسػاًل شاىًجا عميكع  15سػرة السدمل 73
كتذبيو دمحم بسػسى. لعل التقجيخ:  أىل مكة. في اآلية تذبيو أىل مكة بفخعػف، : ياإليكع 

(. إنا أرسمشا إليكع شا إلى فخعػف رسػاًل شاىًجا عميوإنا أرسمشا إليكع رسػاًل شاىًجا عميكع كسا أرسم)
ا إلييع : )إنا أرسمشإلى فخعػف رسػاًل. شاىًجا عميكع: بأعسالكع القبيحة. لع يقل رسػاًل كسا أرسمشا

 (، بل التفت مغ صيغة الغائب إلى صيغة الخصاب. رسػالً 
 

 الخسػَؿ فأخحناُه أخًحا وبيبًل "" فعرى فخعػُف  16سػرة السدمل 73
أخًحا: مفعػؿ  : العقػبة، سػء العاؾبة.فاححركا أف نأخحكع مثمو. كبيبًل: شجيًجا. الػباؿ 
 مصمق.

 
 يػًما يجعُل الِػلجاَف ِشيًبا " " فكيف تتقػَف إْف كفخُتع  17سػرة السدمل 73

مغ شجة  :تتقػف يػًما. يجعل الػلجاف شيًبا: كيف اعتخاضية. التقجيخ ة: جسمإف كفختع 
كالفعل:  "تتقػف مط سػاد شعخه ببياضو. الحع الفعل: ": اختىػلو كفطاعة أمخه. شيًبا: جسع أشيب

 يتقي عحابو في اآلخخة؟! "، أؼ التقػػ كالكفخ. فسغ لع يتق هللا في الجنيا فكيف "كفختع
    
 شفصٌخ بِو كاَف وعُجُه مفعػاًل "" الدساُء م 18سػرة السدمل 73

: أف ىشاؾ : باليـػ )السحكػر في اآلية الدابقة(. لع يقل: )مشفصخة(، كؼيو أقػاؿ مشيابو       
، كقارف 531أنسػذج ص ، ك 362/ 3البخىاف تقجيخه: الدساء شيء أك أمخ مشفصخ )مححكًفا 
أنيث إلى التحكيخ ألجل التخؽيف )تفديخ ابغ عاشػر (. كلعل العجكؿ عغ الت2/283أضػاء 

(. مشفصخ: متذقق، مترجع )مغ 1(. قاؿ تعالى: "إذا الدساء انفصخت" )االنفصار 29/276
الدساء: مؤنث مجازؼ يجػز ؼيو التحكيخ كالتأنيث. كىحه السدألة تحتاج إلى (. ىػؿ ىحا اليػـ

 أئسة كبار، كليذ مغ شبلب ماجدتيخ كدكتػراه. دراسة رصيشة مغ
. مفعػاًل: محقًقا، كاقًعا. لع يقل: ) : الػعج بو، بػقػعو،كعجه دساء كالالػعج بسجيء ىحا اليـػ

 (.مشفصخ بو ككاف كعجه مفعػالً 



2264 

 

 
َح إلى ربِِّو سبيبًل "" إفَّ ىحِه تحكخٌة فَسغ ش 19سػرة السدمل 73  اَء اتخَّ

اف. لع يقل: )اتخح سبيبًل إلى : باإليسعبخة. اتخح إلى ربو سبيبلً  ىحه: اآليات. تحكخة: 
 ل: سبيمو، ُححفت الياء كأشمقت الفتحة ألًفا. سبيل هللا.لعل األص :سبيبلً (. ربو
 

" إفَّ ربَّظ َيعمُع أنَّظ تقػـُ أدنى ِمغ ثُمَثي الميِل ونرَفُو وثُمَثُو وشائفٌة ِمَغ  20سػرة السدمل 73
خ ِمَغ الحيَغ مَعَظ  ر الميَل والشياَر عمع أف لغ ُتحرػُه فتاَب عميكع فاقخؤوا ما تيدَّ وهللُا يقجِّ

القخآف عمَع أف سيكػُف مشكع مخضى وآخخوف يزِخبػَف في األرِض يبتغػَف ِمغ فزِل هللِا 
َخ مشُو وأؾيسػا الربلَة وآُتػا الدكاَة وأْقخِ  ُضػا هللَا وآخخوف يقاتمػَف في سبيِل هللِا فاقخؤوا ما تيدَّ

مػا ألنفِدكع ِمغ خيٍخ تججوُه ِعْشَج هللِا ىػ خيًخا وأعطَع أجًخا واستغِفخوا هللَا  قخًضا حدًشا وما تقجِّ
 إفَّ هللَا غفػٌر رحيٌع "

: يا دمحم. يعمع أنظ تقـػ الميل كشائفة يا قريخة. إف ربظآياتُ  سا في سػرةٍ سي آية شػيمة، ال 
: (. كفي قخاءة3شرف، كتارة الثمث )راجع اآلية كتارة ال مغ أصحابظ تارة أقل مغ الثمثيغ،

: (. قاؿ األخفر5/231كػف البلـ )معجع القخاءات : كثْمَثو، بدرِفو كثُمِثو، بالجّخ. كفي قخاءةكن
ألف ذلظ يكػف عمى أدنى مغ نرفو كأدنى مغ ثمثو،  ،قخئت بالجّخ كليذ السعشى عميو ؼيسا بمغشا

ميبًل نرَفو أك انقْز ُقِع الميَل إال قك أكثخ مغ الثمث، ألنو قاؿ: "لثمث أاىػ ككاف الحؼ افتخض 
لكع : وهللا يقجر أعسا(. وهللا يقجر الميل كالشيار2/513ني القخآف معا( )3-2مشو قميبًل" )اآلية 

السستجة. سيسا إذا كاف عمى ىحه الرػرة  كال ،: لغ تصيقػا ؾياـ الميلفي الميل كالشيار. لغ تحرػه
: ب عميكع كخفف عشكع. عمع أف سيكػف: عمع أنو سيكػف. أفْ : أؼ عجدتع فتاكعفتاب عمي

: أؼ في صبلة الميل كل مشكع بحدب شاقتو. قخؤكا ما تيدخ مغ القخآفمخففة مغ الثقيمة. فا
تخؽيف عشكع. فيشاؾ السخضى كالسدافخكف لمتجارة كالخبح كالسقاتمػف، ككل ىحا يدتجعي ال

ما قالو في اآلية قبل قميل: "فاقخؤكا ما تيدخ مغ القخآف". كأؾيسػا فاقخؤكا ما تيدخ مشو: كخر 
: أؼ ترجقػا فخكضة. كأقخضػا هللا قخًضا حدًشا: أؼ الس. كأتػا الدكاة: أؼ السفخكضةالربلة

بتغاء األجخ مغ هللا. كما تقجمػا: أؼ في الجنيا. خيًخا: مفعػؿ بو ثاف لفعل: بالرجقات الصػعية ا
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(. الحع  لفع 2/682رل، كيدسيو الكػفيػف: ِعساًدا )الشكت لمسجاشعي فضسيخ تججكه. ىػ: 
ا". الخيخ: البخ، السعخكؼ، اإلحداف. خيًخا: أفعل التفزيل بجاللة ما بعجه: "أعطع خيخً "خيخ" ك"

عػض الخيخ ". فإذا قجمتع خيًخا لمشاس في الجنيا كججتع خيًخا مشو عشج هللا في اآلخخة، فاهلل يأجًخا
 يجه خيًخا. بالخيخ كيد 

*** 
 ثخ  / سػرة السجّ 74
ثُِّخ " 1ثخ سػرة السجّ 74  " يا أيُّيا الُسجَّ

: الثػب الحؼ الستجثخ، الستغصي بثيابو. الجثار: الثػب الحؼ فػؽ الذعار. الذعار: ثخالسجّ  
فجاء إلى  ،ه فأصابو فدعثع جاء ،يمي الجدج. فتخ الػحي عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع فتخة

 كقػلو: زّممػني زّممػني، في الدػرة الدابقة. !كني دثخكني: دثخ أىمو كقاؿ
 

 " ُقْع فأنِحْر " 2سػرة السجثخ 74
ِر الشاَس مغ عحاب هللا. قع: انيس )مغ نػمظ(. أنحر  قج يذعخ القارغ بأف في ىحا : ححِّ

 الكبلـ شجة مع الخسػؿ. أنا قخرت أال أتجخل بيغ هللا كرسمو.
 

 " وربََّظ فكبِّْخ " 3رة السجثخ سػ 74
: كربََّظ فكبِّْخُه. أؼ كمسا رأيت كبيًخا (. التقجيخ1/260أؼ: كربظ كبِّْخ )سخ صشاعة اإلعخاب 

ْخ" ك"كالخجَد فاىُجْخ"، "كِلَخبِّظ فاْصِبْخ  اجعِل هللَا أكبخ.  ".كمثميا اآليات التالية ليا: "كثياَبظ فصيِّ
 

ا كسا تقخأ مغ أكليا إلى العصف، تقخأ مغ آخخىا إلى أكليا تسامً : أؼ بعج ححؼ كاك ""ربظ فكبخ
 آخخىا.

، 3/318تقاف (، كال ثالث ليسا في القخآف )اإل33في فمظ" )األنبياء  كمثميا قػلو تعالى: "كلّ 
 (.2/516كأبجج العمـػ 

 (.لع يقل: )ككبِّْخ ربَّظ
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ْخ " 4السجثخ سػرة 74  " وثياَبَظ َفَصيِّ

خْ أؼ  ْخ ثياَبظىا. : فصيِّ ْخ. لع يقل: )كشيِّ  (.كقاؿ بعس العمساء بأف السعشى: كقمبظ فصيِّ
 

ْجَد فاْىُجْخ " 5لسجثخ سػرة ا74  " والخُّ
، داِكـْ : اىجخهاـ، أك كل قبيح مغ األخبلؽ. اىجخ: األصشالخجد: الخجذ، كالسقرػد 

 (.يقل: )كاىُجِخ الخِّْجدَ (. لع 30عمى ِىجخانو. قاؿ تعالى: "فاجتشبػا الخجذ مغ األكثاف" )الحج 
 

 " وال َتْسُشْغ َتْدَتْكِثُخ " 6سػرة السجثخ 74
كال تسشغ مدتكثًخا(. ى أكثخ مشو. لع يقل: )عصَ عط عصاًء لتُ ال ُتعِط بقرج االستكثار، ال ت 

، جػاب الشيي )معاني القخآف لؤلخفر  تدتكثخ: في مػضع الحاؿ. كفي قخاءة: تدتكثْخ، بالجـد
 : أؼ ألف تدتكثخ.(5/236بغ مدعػد: أف تدكثَخ )معجع القخاءات (. كقخأ ا2/515
 

 ْخ " " وِلخبَِّظ فاْصبِ  7سػرة السجثخ 74
 (.: لػجو ربظ. اصبخ: عمى األذػ. لع يقل: )كاصِبْخ لخبِّظلخبظ 

 
 " فإذا ُنِقَخ في الشاقػِر " 8خ سػرة السجث74

 إذا نفخ في الرػر لمبعث كالشذػر. عبخ بالشاقػر لئلشعار بذجة الرػت.  
 

 " فحلَظ يػَمئٍح يػـٌ عديٌخ " 9 سػرة السجثخ74
 لع يقل: )فحلظ يػـٌ عديخ(. أؼ عمى الكفار، كسا سيأتي في اآلية التالية. 

 
 " عمى الكافخيَغ غيُخ يديٍخ " 10سػرة السجثخ 74
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أك لئلشعار بأف ىحا اليـػ يديخ عمى السؤمشيغ عديخ عمى غيخ يديخ: أضافيا لمتأكيج،  
 الكافخكف يتحسمػف تكمفة العدخ، كيخدخكف مشافع اليدخ. الكافخيغ.

 
 " َذْرني وَمغ خمقُت وحيًجا " 11سػرة السجثخ 74

خمقتو. كىػ الػليج بغ السغيخة، كالج خالج بغ الػليج. كحيًجا: يعػد  :خمقت ذرني: يا دمحم. 
عمى هللا، أك عمى الػليج. فإذا عاد عمى هللا كاف السعشى أف هللا تفخد بخمقو كغيخه مغ 

ماؿ لو كال  السخمػقات. كإذا عاد عمى الػليج كاف السعشى أف هللا خمقو كحيًجا في بصغ أمو ال
 ل الثخاء، كسا سيأتي في اآلية التالية.كلج. ككاف الػليج مغ أى

 
 " وجعمُت لُو مااًل مسجوًدا " 12سػرة السجثخ 74

أؼ مااًل كثيًخا كاسًعا مستًجا بيغ مكة كالصائف، كمتشػًعا بيغ الدراعة كاألنعاـ كالتجارة، يسّج  
 بعزيا بعًزا بالسكاسب، ألف لكل مشيا كدًبا يختمف كقتو عغ السكاسب األخخػ.

 
 ُشيػًدا " " وَبشيغَ  13السجثخ  سػرة74

: يحزخكف معو كيخافقػنو في حمِّو كتخحالو، يحزخكف لع يقل: )كأكالًدا شيػًدا(. شيػًدا 
، كإذا ُذكخ ُذكخكا معو.  لساذا قجـ الساؿ )انطخ اآلية الدابقة( عمى ما يحزخ، كيقػمػف بسا يقـػ

 .46البشيغ؟ راجع الكيف 
 

ْجُت لُو تسييًجا " 14 سػرة السجثخ74   " وَميَّ
 كالجاه.  الدعامة: الساؿ كالدمصاف ك ل العير الػاسع، كبدصت لو الجنياميجت لو سب 

 
 " ثعَّ َيصسُع أف أزيَج " 15جثخ سػرة الس74

 أزيج: أصميا: أزيجه.: أزيجه، ال يذبع. ثع: لئلنكار كالتعجب. أزيج 
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 آلياِتشا عشيًجا " إنَُّو كاَف " كبل 16سػرة السجثخ 74
حا، فإف األمخ ليذ عمى ما تػىع : ليختجع كليشدجخ عغ ىكبل: زجخ كردع. السعشى 

آيات القخآف كآيات الكػف. عشيًجا: معانًجا. لع يقل: )كاف : (. آياتشا2/684الشكت لمسجاشعي )
 (.عشيًجا آلياتشا

 
 " سأرىقُو َصُعػًدا " 17السجثخ  سػرة74

: شجيًجا. َصعػًدا: اقخأ بفتح الراد. الرعػد: العحاب الذاؽ، كقيلقو: أتعبو تعًبا أرى 
: ىا زلق مشيا كىػػ في جيشع. كقيلصخخة ممداء يكمف بالرعػد عمييا، فإذا صار في أعبل

 ىي جبل مغ نار. 
 

َر " 18 سػرة السجثخ74  " إنَُّو َفكََّخ وَقجَّ
 . 25ك 24ة : حكع. كسيأتي حكسو في اآلي: في الشبي كالقخآف. قجرفكخ 

 
َر " 19ثخ سػرة السج74  " َفُقِتَل كيَف َقجَّ

: قاتمو هللا، لعشو هللا. ىحا حكع مغ هللا، كليذ دعاًء، ألف هللا ال يحتاج إلى الجعاء قتل 
 كالبذخ.

 
َر " 20سػرة السجثخ 74  " ُثعَّ ُقِتَل كيَف َقجَّ

 ثع: ىشا مخة ثانية.كخر الحكع عميو زيادة في تقبيحو.  
 

 " ُثعَّ نطَخ "  21سػرة السجثخ 74
: نطخ مخة أخخػ متفكًخا ؼيسا يقػؿ. أك نطخ إلى قػمو ليعمع ما عشجىع كما رّد فعميع. أؼ 

 أك نطخ إلى نفدو ؼيسا أعصي مغ الساؿ كالجاه كالػلج فأخحه الكبخ.
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 " ُثعَّ َعَبَذ وَبَدَخ " 22جثخ سػرة الس74
 البدػر: أشج مغ العبػس.: زاد في العبػس. عبذ: قصب كجيو. بدخ 

 
 " ُثعَّ أدبَخ واستكبَخ " 23جثخ سػرة الس74

 ثع: قج تكػف بسعشى: فػؽ ذلظ. ية.: تكخرت في الدػرة خسذ مخات في مصمع اآلثع 
 : عشو. أدبخ: أعخض )عغ اإليساف(. استكبخ

انطخ إلى ىحا الػصف لمػليج كأحػالو العائمية كمكانتو االقترادية كالدياسية كحخكاتو الجاخمية 
 . 23 -12كالخارجية كسا ىػ في اآليات 

 
 إْف ىحا إال ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ "  " فقاؿَ  24سػرة السجثخ 74

سًجا مجشػف، : يشقمو عغ الدَحخة قبمو. يعشي أف الػليج لع يَخ أف محىحا: أؼ القخآف. ُيؤثخ 
أمل! الحع كال كاىغ، كال شاعخ، كال كحاب، بل رآه ساحًخا. ىحا ىػ الحكع الحؼ حكع بو بعج ت

. الفاء تعشي ىشا أنو كصل 23-20" أربع مخات في اآليات أنو لع يقل: )ثع قاؿ(. كقج ذكخ "ثع
  .ا بعج الفخاغ مغ التفكخإلى رأيو كحكسو فػرً 

 
مجمذ قػمو مغ عميو كسمع كىػ يرمي كيقخأ القخآف، فأتى مخَّ الػليج بالشبي صمى هللا  

كال مغ كبلـ  ،: وهللا لقج سسعت مغ دمحم كبلًما ما ىػ مغ كبلـ اإلنذبشي مخدـك كقاؿ ليع
الجغ. وهللا إف لو لحبلكة، كإف عميو لصبلكة، كإف أعبله لسثسخ، كإف أسفمو لسغجؽ، كإف ليعمػ كما 

( وهللا الػليج، كلتربأف فقالت قخير: لقج صبأ )تخؾ ديشو ثع انرخؼ إلى مشدلو، ُيعمى عميو.
جانب الػليج حديًشا. فقاؿ : أنا أكؽيكسػه. فانصمق حتى جمذ إلى قخير كميا! فقاؿ أبػ جيل

: كيف ال أحدف كىحه قخير تجسع لظ مااًل لُيعيشػؾ اؾ حديًشا يا ابغ أخي؟ فقاؿ: ما لي أر الػليج
كتشاؿ بو عمى كبخ سشظ، كيدعسػف أنظ زيَّشت كبلـ دمحم كصبأت، لتريب مغ فزل شعامو، 

: ألع تعمع قخير أني مغ أكثخىع مااًل ككلًجا؟! كىل شبع دمحم مغ مالو! فغزب الػليج كقاؿ
جيل حتى أتى مجمذ قػمو  مع أبيكأصحابو مغ الصعاـ حتى يكػف ليع فزل شعاـ؟ ثع قاـ 
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محسًجا مجشػف فيل رأيتسػه يخشق )يفعل فعل السجانيغ(؟ قالػا: الميع ال. : تدعسػف أف فقاؿ ليع
: تدعسػف أنو شاعخ ىغ فيل رأيتسػه تكيَّغ قط؟ قالػا: الميع ال. قاؿ: تدعسػف أف محسًجا كاقاؿ

فيل جخبتع عميو كحًبا قط؟  ػف أنو كحَّاب: تدعسبذعخ قط؟ قالػا: الميع ال. قاؿفيل رأيتسػه نصق 
: ما ىػ إال ساحخ! أما رأيتسػه قالػا: الميع ال. فقالت قخير: فسا ىػ؟ ففكخ في نفدو ثع قاؿ

يفخؽ بيغ الخجل كأىمو ككلجه؟ صجؽ الػليج في كل ما قاؿ ككحب في األخيخة. كلعمو فعل ذلظ 
 عغ غيخ اقتشاع مشو، بعج ما استفده أبػ جيل. 

في في القخآف أف نخدد قػؿ الػليج بغ السغيخة: إف لو لحبلكة، كإف عميو لصبلكة! ال بج مغ ال يك
 أف نجرس القخآف حتى نقف بأنفدشا عمى جسالو ككسالو كإعجازه.

 
 " إْف ىحا إال قػُؿ البَذِخ " 25سػرة السجثخ 74

 دمحم.: أؼ القخآف. أؼ يشكخ الػليج أف القخآف كحي مغ هللا عمى رسػلو ىحا 
 

 " سُأْصِميِو َسَقَخ " 26سػرة السجثخ 74
 : مغ أسساء جيشع. ىا. سقخسأصميو سقخ: سأدخمو ليقاسي حخّ  

 
 " وما أدراَؾ ما َسَقُخ " 27جثخ سػرة الس74

: آلست دماغو. ػيل التيػيل الرحيح. سقختو الذسذاستفياـ لمتيػيل، كالسقرػد بالتي 
 يت سقخ لذجة إيبلميا. سسّ 
 

 " ال ُتبقي وال َتَحُر " 28سجثخ سػرة ال74
فييا حًيا كال تحره ميًتا. ال  َمغال تبقي شيًئا إال أىمكتو، كال تجع أحًجا إال أحخقتو. ال تبقي  

: ال تبقي عمى شيء كال تجع ا. كقج يكػف الفعبلف بسعشى كاحجتبؿيو صحيًحا كال تجعو مدتخيحً 
 . ، وهللا أعمعي الشفذشيًئا. كيكػف تكخار السخادؼ لمتأكيج كالتقخيخ ف
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 " لػَّاحٌة لمبَذِخ " 29السجثخ  سػرة74
: الشاس، ز ليع. البذخنفديا كتبخُ مغيِّخة أللػانيع، تجعميع أشج سػاًدا مغ الميل. أك تطيخ  

 أك جسع بذخة : كىي جمجة اإلنداف الطاىخة.  
 

 " عمييا تدعَة عَذَخ " 30السجثخ سػرة 74
 (.يتيانتدعة عذخ ممًكا، ىع خدنة جيشع )زبا :أؼ 

 
َتيع إال فتشًة لمحيَغ  31سػرة السجثخ 74 " وما جعمشا أصحاَب الشاِر إال مبلئكًة وما جعمشا ِعجَّ

كفخوا ليدتيقَغ الحيَغ أوُتػا الكتاَب ويدداَد الحيَغ آمُشػا إيساًنا وال يختاَب الحيَغ أوُتػا الكتاَب 
الحيَغ في قمػبيع مخٌض والكافخوَف ماذا أراَد هللُا بيحا َمثبًل كحلَظ ُيِزلُّ هللُا والسؤمشػَف وليقػَؿ 

 َمغ يذاُء وَييجي َمغ يذاُء وما َيعمُع جشػَد ربَِّظ إال ىػ وما ىي إال ذكخى لمبذِخ "
 

في اآلية خسذ مخات. أصحاب الشار: خدنتيا، زبانيتيا. إال مبلئكة: أؼ  : تكخرتالحيغ 
: عجدىع. فسشيع مغ رأػ أف عجدىع قميل، كمشيع مغ قاؿ لساذا غ البذخ. عجتيعلع نجعميع م

تدعة عذخ؟ كضغ الكفار أنيع يدتصيعػف أف يبصذػا بيؤالء الخدنة كيخخجػا مغ الشار، كسا 
: أىل الكتاب عجد نيا! ليدتيقغ الحيغ أكتػا الكتابيفعل السداجيغ مع حخاس الدجغ في الج

دتيقشػا مغ نبػة دمحم. تارة يقػؿ: "الحيغ آمشػا" حكػر في كتبيع، أك ليالخدنة، ألف ىحا العجد م
. لع يقل: )كال يختابػا(. قاؿ: "ليدتيقغ" ثع "كتارة "السؤمشػف"، كتارة: "الحيغ كفخكا" كتارة "الكافخكف 

 :كيج كالتقخيخ. قارف بيغ الجسمتيغ" لمتأقاؿ: "كال يختاب
 ".لحيغ آمشػا إيساًناكتاب كيدداد ا" ليدتيقغ الحيغ أكتػا ال -
 ". اب الحيغ أكتػا الكتاب كالسؤمشػف " كال يخت -
 

ثل : يذغميع بستيع؟ يزل هللا مغ يذاء: ما القرج مغ ىؤالء الخدنة كعجّ ماذا أراد هللا بيحا مثبلً 
تيع. : يدمع السؤمشػف بسا قالو هللا في كصف ىؤالء الخدنة كعجّ ىحه التداؤالت. كييجؼ مغ يذاء
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( إال خ كغيخىع. كما ىي إال ذكخػ لمبذخ: كما ىحه الشار )نار جيشعىؤالء التدعة عذ: جشػد ربظ
: كما ىحه الدػرة إال الجنيا تحكخة لشار اآلخخة. كقيل : نار. كقيلتحكخة ليع ليخافػا هللا كيصيعػه

 تحكخة لمشاس. 
 

 " كبل والقَسِخ " 32سػرة السجثخ 74
( حق، كسا سيأتي في بالقسخ عمى أف سقخ )جيشع: كمسة ردع كزجخ. كالقسخ: أقدع كبل 
 .35اآلية 

 
بْ  34-33سػرة السجثخ 74  ِح إذا أْسَفَخ "" والميِل إْذ أْدَبَخ والرُّ
 ."إذا دبخ": ، كفي قخاءة"" إذا أدبخ :في قخاءة -

 : كلَّى.أدبخ، دبخ: بسعشى كاحج
 
 (.10/335في قخاءة: إذا سفخ، أؼ: شخح الطمسة عغ كجيو )أبػ حياف  -
 

 :فرار لجيشا ثبلث قخاءات         
 كالميل إْذ أدبخ         كالربح إذا أسفخ                    
 كالميل إذا أدبخ         كالربح إذا أسفخ                    
 كالميل إذا دبخ          كالربح إذا سفخ                       

 
 ِخ "" إنَّيا إلحجى الُكبَ  35سػرة السجثخ 74

 : إحجػ الجكاىي الكبيخة. فكيف يدخخكف مشيا؟إنيا: أؼ سقخ )جيشع(. إحجػ الكبخ 
 

 " نحيًخا لمبذِخ " 36 سػرة السجثخ74
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: إنحاًرا، أك كعمى القخآف، كعمى جيشع. نحيًخا : تصمق عمى الذخز،أؼ: جيشع. نحيخ 
 :جاشعي في إعخابيا عجة أكجو، مشيامشحًرا. نحيًخا: ذكخ الس

 : جيشع."إحجػ الكبخ"، كىػ قػؿ الفّخاء. كالشحيخحاؿ مغ  -
 : أعشي، أك جعميا.مفعػؿ بو لفعل مححكؼ تقجيخه -
 : أنحرىع بيا نحيًخا أك إنحاًرا.مفعػؿ مصمق، أؼ -
، كىػ قػؿ الكدائي : ُقْع نحيًخا أك مشحًرا: قع فأنحر(، أؼ2حاؿ مغ السزسخ في "ُقْع" )اآلية  -

ـ قج حجث بيشيسا ذلظ بذيء وهللا أعمع، ألف الكبل : كليذ(. قاؿ الفّخاء2/686)الشكت 
 (.3/205معاني القخآف شيء مشو كثيخ )

 
ـَ أو يتأخَخ " 37سػرة السجثخ 74  " لَسغ شاَء مشكع أف يتقج

: بمجاف متقجمة كبمجاف متأخخة. كيقرج بو يتقجـ: إلى الشار. يتأخخ: عشيا. يقاؿ اليػـ 
 التقجـ أك التأخخ السادؼ.

 
 " كلُّ نفٍذ بسا كَدبْت رىيشٌة " 38سػرة السجثخ 74

كل نفذ رىيشة بسا ميا لتحاسب عميو. لع يقل: )كل نفذ مختيشة، أؼ محتبدة، بعس 
 (.كدبت

 
 " إال أصحاَب اليسيِغ " 39لسجثخ سػرة ا74

 . 91ك 90ك 38ك 27: السؤمشيغ. جاء ذكخ أصحاب اليسيغ في سػرة الػاقعة أؼ 
 

 " في جشَّاٍت يتداءلػَف " 40سػرة السجثخ 74
 ؟ الجػاب في اآليتيغ التاليتيغ.يدأؿ بعزيع بعًزا. عغ أؼ شيء 

 
  " عِغ السجخميَغ " 41ػرة السجثخ س74
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 " آية.السجخميغ: الكافخيغ. الحع: "يتداءلػف" آية، "عغ السجخميغ 
 

 " ما سَمككع في َسَقَخ "  42جثخ سػرة الس74
 : مغ أسساء جيشع. سمككع: أدخمكع. سقخ 

 
 " قالػا لع نُظ ِمَغ الُسَرمِّيَغ " 43سػرة السجثخ 74

 : لع نكغ. : أصميالع نظُ  
 

 " ولع نُظ ُنصعُع السدكيَغ " 44 سػرة السجثخ74
 لع نُظ : لع نكغ.  

 
 " وكشَّا نخػُض مَع الخائزيَغ " 45سػرة السجثخ 74

 : كثخة الكبلـ ؼيسا ال يشبغي.الخػض 
 

ُب بيػـِ الجيِغ " 46سػرة السجثخ 74  " وكشَّا نكحِّ
 : يـػ الجداء. نشكخ البعث كالحداب كالجداء.يـػ الجيغ 

  
 " حتى أتانا اليقيُغ " 47لسجثخ سػرة ا74

بذظ ال يقيغ ؼيو مغ  : ما رأيت يقيًشا ال شظ ؼيو أشبواليقيغ: السػت. قاؿ الحدغ        
 لػقػع يقيغ، لكشو مغ حيث زمغ الػقػع شظ.: السػت مغ حيث أصل االسػت. أقػؿ

 
 فسا تشفُعيع شفاعُة الذافعيَغ " " 48سػرة السجثخ 74

 (. انتقل الكبلـ إلى هللا تعالى. الذفاعة ال تشفع الكفار. لع يقل: )فسا تشفعشا 
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 سا ليع عِغ التحكخِة ُمْعخضيَغ "" ف 49سػرة السجثخ 74
 : القخآف. نتقل الكبلـ إلى الجنيا. التحكخةا 

 
 " كأنَّيع ُحُسٌخ ُمْدتشِفَخٌة " 50سػرة السجثخ 74

 سخ كحذية نافخة شاردة.حُ  
 

 ِمغ َقْدَػرٍة " " فخَّت 51سػرة السجثخ 74
 : اسع مغ أسساء األسج.قدػرة 

 
َخًة "" بل يخيُج كلُّ امخٍئ مشيع  52سػرة السجثخ 74  أف ُيؤَتى ُصُحًفا ُمَشذَّ

كل كاحج مشيع يخيج أف يكػف غ هللا مشذػر. لعل السقرػد أف أؼ أف يشدؿ عميو كتاب م 
 !نبًيا
 

 "" كبل بل ال يخافػَف اآلخخَة  53سػرة السجثخ 74
 يشكخكنيا. بل ػا كيشدجخكا عغ ىحا، فالحؿيقة أنيع ال يخافػف اآلخخة،: ليكفّ كبل 

 
 " كبل إنَُّو تحِكخٌة " 54لسجثخ سػرة ا74

 القخآف.: أؼ لع يقل: إنيا. إنو 
 

 " فَسغ شاَء ذَكخُه "  55السجثخ سػرة 74
 ذكخ القخآف كانتفع بو. 

 
 " وما يْحُكخوَف إال أف يذاَء هللُا ىػ أىُل التقػى وأىُل السغفخِة "  56سػرة السجثخ 74
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كما عميظ إال الببلغ. أىل التقػػ: أؼ ال تذغل بالظ يا دمحم بيع، فأمخ ىجايتيع إلى هللا،  
: أىل ألف يتقي. فسعخفة َيغِفخ. ال يسكغ أف يكػف السعشى : أىل ألفُيتََّقى. أىل السغفخةأىل ألف 

: ىػ أىل التقػػ التفديخ ببل شظ. لػ قيل عغ فبلف السدمع بأسساء هللا كصفاتو تسشعو مغ ىحا
 .كأىل السغفخة لفيع أنو ىػ أىل ألف َيتقي كأىل ألف ُيغفخ لو. أؼ ىػ تقي يدتحق السغفخة مغ هللا

*** 
 

 / سػرة الؿيامة  75
 " ال أقدُع بيػـِ الؿيامِة "  1ةسػرة الؿيام75

 : ألقدع. ال أقدع: أقدع. كفي قخاءة 
 

 وال أقدُع بالشفِذ المػَّامِة " " 2سػرة الؿيامة 75
: ال لتأكيج القدع، كأف األمخ : أؼ أقدع، ال: صمة )زائجة(. قاؿ بعس السفدخيغ ال أقدع 

. كقاؿ : لُتبعَ ى قدع. كجػاب القدع مححكؼ تقجيخهال يحتاج إلمغ الػضػح بحيث  ُثغَّ كُتحاسُبغَّ
ف القخآف كمو كالدػرة الػاحجة : جػاب لسا تكخر في القخآف مغ إنكارىع البعث، ألالفّخاء: ال

: السؤمغ يمـػ نفدو دائًسا كيحاسبيا كيعاتبيا بخبلؼ (. الشفذ المػامة2/688)الشكت لمسجاشعي 
 الكافخ.

: ىي التي تمـػ صاحبيا عمى تخؾ الصاعة، فيي س السفدخيغ إلى أف الشفذ المػامةذىب بعك 
 : زائجة.لحلظ أقدع بيا، أؼ "ال" ىشاعمى ىحا مسجكحة، ك 

يسة، أك ىي التي تمػـ صاحبيا عمى ما فاتو مغ سعي الجنيا كأغخاضيا، فيي عمى ىحا ذم
ىشا داخمة عمى " بعس العمساء إلى أف "الاؼية. كذىب : نكيحدغ نفي القَدع بيا، أؼ "ال" ىشا

 (.247مذكل القخآف ص  تأكيلمححكؼ مقجر، كقػلظ: ال وهللا ما ذاؾ كسا تقػؿ )
: كل نفذ متػسصة ليدت بسصسئشة كال أمارة بالدػء فإنيا كجسع ابغ عصية بيغ السعشييغ فقاؿ

تذتيي، فإذا اشسأنت  لػامة بيغ الصخفيغ، مخة تمـػ عمى تخؾ الصاعة، كمخة تمـػ عمى فػت ما
 (.10/343أبػ حياف خمرت كصفت )
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(، كالشفذ المػامة، كالشفذ السصسئشة. كجعميا بعس بالدػء: الشفذ األمارة )كقج كرد في القخآف
صسئشة إال العمساء مخاتب لشفذ اإلنداف، كربسا تكػف أشػاًرا، ال مخاتب. كربسا ال تريخ الشفذ م

  !نفذ السؤمغ، بعج السػت
 

    " أَيحَدُب اإلنداُف أف لغ َنجسَع ِعطاَمُو " 3الؿيامة  سػرة75
  

 البشاف: األصابع أك أشخافيا أك عطاميا الرغيخة.

 أيحدب اإلنداف أّلغ نجسع عطامو:

 التقجيخ: أيحدب اإلنداف أف لغ نقجر عمى جسع عطامو؟

 *** 

أف يجسع عطاـ اإلنداف كاف السذخكػف كالكفار يشكخكف البعث كال يرجقػف أف هللا تعالى يسكغ 
 : أيحدب اإلنداف أف لغ نبعثو. ت في األرض كصارت رفاًتا. السعشىبعج أف تفخق

 
  َغ عمى أف ُنَدػَِّي َبشاَنُو "" بمى قادري 4سػرة الؿيامة 75

  
 التقجيخ: قادريغ عمى أف نجسع عطامو، بل عمى أكثخ مغ ذلظ، عمى أف ندّػؼ بشانو!

أك مفعػؿ ثاف لفعل مقجر.  حاؿ قجرتشا عمى أف ندػؼ بشانو، : حاؿ، أؼ نجسعيا فيقادريغ
مغتيغ الفخندية كاإلنكميدية (. كىحا المفع بال2/517بشاف: جسع بشانة )معاني القخآف لؤلخفر 

: أشخاؼ : تقػيع الذيء كإتقانو. البشافربسا ألنو متذابو مع أصابع اليج. التدػية: السػز، يعشي
: بمى قادريغ عمى أف نجسع عطامو الرغيخة. كاليػـ السعشى صابع، رؤكس األصابع. لعلاأل



2278 

 

تدتخجـ برسات البشاف في إثبات شخرية اإلنداف، فمكل إنداف برسات مختمفة عغ غيخه مشح 
 !كلػ كانا تػأميغ !كانا شؿيقيغ خمق آدـ إلى يػـ الؿيامة! فبل يتذابو بشاناف لذخريغ، كلػ

 
 ِلَيْفُجَخ أماَمُو " اإلندافُ  " بل يخيجُ  5سػرة الؿيامة 75

: أماـ "بل"، كاآلية الدابقة: "بمى". الفجػر: ارتكاب اآلثاـ. أمامو :ىحه اآلية بجأت بػ 
مغ الفجػر، فيشكخ اإلنداف في مدتقبمو، أؼ مغ عسخه، يسزي قجًما راكًبا رأسو ال يقمع عسا ؼيو 

 يكفخ بيـػ الؿيامة. : ال يشكخ اإلنداف أف نجسع عطامو فحدب، بل يخيج أفالبعث. التقجيخ
 

 " يدأُؿ أيَّاَف يػـُ الؿيامِة " 6سػرة الؿيامة 75
 : أؼ آف. كىحا عمى سبيل اإلنكار.أياف: متى. كأنيا مخكبة مغ 

 
 " فإذا َبِخَؽ الَبَرُخ " 7يامة سػرة الؿ75

 : فإذا جاء. لعل التقجيخ: أصابو بخؽ فأعساهَخؽ بفتح الخاء. كؼيو أقػاؿ مشيا: بكفي قخاءة 
 يـػ بخؽ ؼيو البرخ.

 
 " وَخَدَف القسُخ " 8رة الؿيامة سػ 75

 ذىب ضػؤه كأضمع. 
 

 " وُجسَع الذسُذ والقسُخ " 9امة سػرة الؿي75
 : انتيت كضيفتيسا في الجنيا. ُشػؼ الذسذ كالقسخ.كأف السعشى 

 
 فخُّ "" يقػُؿ اإلنداُف يػَمئٍح أيَغ السَ  10سػرة الؿيامة 75

.اإلنداف: أيغ السفخّ في ىحا اليـػ يقػؿ    : ال مفخَّ
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 ال َوَزَر "  " كبلّ  11ة الؿيامة سػر 75
: ردع كزجخ، أؼ فميختجع كليشدجخ ال مفّخ. ال كزر: ال مفخَّ كال ممجأ. كبلّ  : كبلّ لع يقل 

 عغ ىحا.
 

 إلى ربَِّظ يػَمئٍح الُسدتقخُّ ""  12سػرة الؿيامة 75
: استقخار أىل الخمػد )في الجشة أك في الشار(السشتيى،  لسريخ، السخجع،: االسدتقخ 

 الجشة في الجشة، كأىل الشار في الشار.
 

َخ "  13سػرة الؿيامة 75 ـَ وأخَّ  " ُيَشبَُّأ اإلنداُف يػَمئٍح بسا قجَّ
 

: الستقجمة قبل مػتو، كالستأخخة بعج أعسالو الستقجمة كالستأخخة، كقيل: بكذف حداب أؼ 
 شفعو بعج مػتو، مثل العمع كالرجقة الجارية كالػلج الرالح.مػتو، ألف ىشاؾ أعسااًل ت

 
 بِل اإلنداُف عمى نفدِو بريخٌة ""  14سػرة الؿيامة  75

 : بريخة
 : عيغ بريخة.أؼ -
 : بّيشة.أؼ: حجة بريخة، أؼ -
: اإلنداف مغ نفدو عمى نفدو بريخة. شاىجة عميو يـػ الؿيامة. التقجيخ: جػارحو بريخة، أؼ أؼ

عبلمة، : رخه كيجاه كرجبله كجػارحو. الياء: لمتأكيج كالسبالغة، كسا قالػاسسعو كبيذيج عميو 
ابظ كفى بشفدظ اليػـ عميظ حديًبا" )اإلسخاء اقخأ كت(. قاؿ تعالى: "4/451ابة )نكت القخآف ندّ 
 (.65كتذيج أرجُميع بسا كانػا يكِدبػف" )يذ اليـػ نخِتع عمى أفػاىيع كتكمسشا أيجييع (. "14
 
ابة، شاغية )الشكت لمسجاشعي مة، ندّ أك التاء السخبػشة لمسبالغة، مثل: عبلّ اء الي -

2/689.) 
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 (. لع يقل: )بريخ(. لع يقل: )بريخة عمى نفدو
 

 " ولػ ألَقى َمعاذيَخُه " 15امة سػرة الؿي75
كلػ بيَّغ أعحاره، فيحا ال يشفعو. فكأف ىشا مححكًفا. كقج ال نحتاج إلى تقجيخ مححكؼ،  

 بسعشى أف اإلنداف شاىج عمى نفدو كلػ اعتحر. يؤخح بالذيادة كيصخح االعتحار. 
 

 " ال ُتَحخِّْؾ بِو لداَنظ لتعجَل بِو " 16سػرة الؿيامة 75
الػحي مغ جبخيل. الحع الفاصمة  : بحفطو. كىحا عشج تمقيبو: بالقخآف. لتعجل بو 

القخآنية ىشا غيخ متػافقة مع الفػاصل الدابقة كالبلحقة. فالحخؼ قبل األخيخ مكدػر فييا 
نقمة مغ اآلية الدابقة إلى ىحه اآلية يذعخ  . كمع اختبلؼ الفاصمة ىشاؾ أيًزاكمفتػح في غيخىا

 رل.القارغ فييا بعجـ التخابط. كأنو تع االنتقاؿ مغ فرل إلى ف
 

 إفَّ عميشا جسَعُو وقخآَنُو ""  17سػرة الؿيامة 75
ي صجرؾ. أؼ نتكفل بتحؽيطظ. قخآنو: قخاءتو. ربسا كاف  السقرػد: إقخاَءه : فجسعو 

: جسع، )لظ(. كقج يكػف السعشى: جسع في قمبظ )صجرؾ( كقخاءتو بمدانظ. القخآف: مذتق مغ قخأ
: ألنو كمسات مغ حخكؼ. كقيلمغ كمسات، كال ألنو مجسػع مغ سػر، كالدػر مغ آيات، كاآليات
 جسع أنػاع الخصاب، كجسع ثسخة العمـػ جسيًعا. 

 
 ذا قخأناُه فاتِِّبْع قخآَنُو " " فإ 18سػرة الؿيامة 75

". إذا قخأه عميظ جبخيل فاتبع قخاءتو آلية تفدخ اآلية الدابقة في قػلو: "كقخآنولعل ىحه ا 
 : قخأه جبخيل عشا. اف أك الذفتيغ. قخأناهتحخيظ المد ، كال تفعل شيًئا آخخ مثلْت كأنِر 

 
 " ثع إفَّ عميشا بياَنُو " 19مة سػرة الؿيا75

 بياف ما أشكل مشو عميظ يا دمحم، أك قػة بيانو.   
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 " كبل بْل ُتِحبُّػَف العاجمَة " 20سػرة الؿيامة 75

الجنيا، أك كل عاجل. : . العاجمة15دة إلى متابعة اآلية عػ كبّل: أؼ ليذ كسا تقػلػف.  
فالشاس يفزمػف العاجل عمى اآلجل، كالحاضخ عمى السدتقبل، فإذا تع تخجيح اآلجل أك 

  ػف.: يحبّ . كفي قخاءة، لع يحكخ ىحا السفدخكف مكغ أف يشقمب التفزيلالسدتقبل أ
 

 " وتَحُروَف اآلخخَة "  21سػرة الؿيامة 75
تفزيميع مغ الجنيا إلى اآلخخة، ألف اآلخخة تع يشكخكف اآلخخة، لكغ لػ آمشػا بيا النقمب  

الحياة الجنيا كاآلخخة خيخ كأبقى" بل تؤثخكف بالكع كالشػع كالدمغ. قاؿ تعالى: " تخجيحيا كتثقيميا
اجمة كيحركف كراءىع يػًما ثؿيبًل" )اإلنداف إف ىؤالء يحيػف الع(. كقاؿ أيًزا: "17-16)األعمى 

 : كيحركف.(. كفي قخاءة27
 

 " وجػٌه يػَمئٍح ناضخٌة " 22امة ة الؿيسػر 75
 : الحدغ، البيجة، الخكنق. ي الجشة ناضخة: مدخكرة، مدتبذخة. الشزارةكجػه ف 

 
 " إلى ربِّيا ناضخٌة " 23لؿيامة سػرة ا75

ليا أف تشزخ كىي  قّ : حُ نعيع في الجشة. قاؿ الحدغ البرخؼ كالشطخ إلى هللا أعطع  
 تشطخ. 

 
 ووجػٌه يػَمئٍح باِسخٌة ""  24ة سػرة الؿيام75

 (. 22السجثخ بة. قاؿ تعالى: "ثع عبذ كبدخ" )حة عابدة مقصّ ككجػه في الشار كال 
 

 " َتطغُّ أف ُيفعَل بيا فاقخٌة " 25سػرة الؿيامة 75
ية عطسى تقرع فقار الطيخ. فاقخةتطغ: تػقغ.    : دـا
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 إذا بمغِت التخاقَي " " كبلّ  26ة سػرة الؿيام75

جر، كشارؼ : إذا بمغت الخكح عطاـ أعالي الرلمخدع كالدجخ. إذا بمغت التخاقي :كبلّ  
 : مقجـ الحمق في أعمى الرجر.  صاحبيا عمى السػت. رقي: صعج. التخاقي: جسع تخقػة

 
 " وقيَل َمغ راٍؽ " 27ة الؿيامة سػر 75

ْؾية. مغ راؽ   : مغ يخؾيو، مغ يذؽيو؟ مغ يسشع عشو السػت؟راؽ: مغ الخُّ
 

 " وَضغَّ أنَُّو الِفخاُؽ " 28ة سػرة الؿيام75
 أيقغ السحتزخ أنو سيفارؽ الحياة. ضغ: فخاؽ الحياة. :لفخاؽا 

 
 " والتفَِّت الداُؽ بالداِؽ " 29سػرة الؿيامة 75

 :ؼيو أقػاؿ مشيا 
 التفت ساقاه عشج السػت بالكفغ. -
 اجتسع عميو شجة كخب السػت بذجة ىػؿ الؿيامة.  -
ا : الذّجة، كأصمو أف اإلنداف إذا عانى أمخً جنيا بذجة أكؿ يـػ لآلخخة. الداؽآخخ الالتقت شجة  -

اء معاني القخآف لمفخّ ( )42القمع " )شجيًجا كذف عغ ساقو. قاؿ تعالى: "يػـ يكذف عغ ساؽ
 (.2/691، الشكت لمسجاشعي 3/212
 

 " إلى ربَِّظ يػَمئٍح السداُؽ " 30سػرة الؿيامة 75
خسذ مخات. يداؽ العباد إلى ربيع لمحداب كالجداء. مشيع مغ يداؽ إلى : تكخرت يػمئح 

 الجشة، كمشيع مغ يداؽ إلى الشار.
 

 " فبل صجَّؽ وال صمَّى " 31يامة سػرة الؿ75
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: لع يجفع سغ. كىحا أكلى مغ أف يكػف السعشى: ال صجؽال صجؽ بالقخآف، كال صمى لمخح 
 ".ذ: "صجؽ"، فيحا عكلية حيث قاؿ: "كلكغ كّحبيل ذلظ في اآلية التاصجقة، ألنو كافخ. دل

 
 " ولكْغ كحََّب وتػلَّى " 32امة سػرة الؿي75

 : كحَّب بو كتػلَّى عشو.كحب: بالقخآف. تػلى: أعخض عشو. التقجيخ 
 

 " ثع ذىَب إلى أىِمِو يتسصَّى " 33سػرة الؿيامة 75
ية : يتسصط، أبجلت إحجػ يتسصى: يتسجد، يتبختخ مختااًل. أصميا  الصاءيغ ياًء كخـا

لًفا لتحخكيا كانفتاح ما قبميا )قبميا فتحة( )الشكت لمسجاشعي التزعيف، ثع أبجلت الياء أ
2/692   .) 
 

  " َأْوَلى لَظ َفأْوَلى " 34امة سػرة الؿي 75
: خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه: العقاب، (. أك2/1255"لظ": الخبخ )التبياف : مبتجأ، كأكلى 

الذخ  : كيل، أك كِلَيظَ كلعل اإلعخاب األخيخ أفزل. أكلى (،29/178الججكؿ أك اليبلؾ )
ف تتخؾ الكفخ كأف تأخح : أكلى لظ أكأكشظ أف يريبظ. كلي الذيء: قاربو. كقج يكػف السعشى
(، بل التفت مغ صيغة الغائب إلى باإليساف. فالعبارة تيجيج ككعيج. لع يقل: )أكلى لو فأكلى

 مغ التخػيف.صيغة السخاشب، لسديج 
 

 " ثع َأْوَلى لَظ َفَأْوَلى " 35سػرة الؿيامة 75
 تكخار لسديج مغ التيجيج كالػعيج.  

 
 ُب اإلنداُف أف ُيتخَؾ ُسَجًى "" أيحدَ  36سػرة الؿيامة 75

 ". : "أيحدب اإلنداف أف لغ نجسع عطامو3ال يكمف كال يحاسب. في اآلية  : َىَسبلً ُسَجػ 
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 ُنْصفًة ِمغ َمِشيٍّ ُيْسَشى " ألع يظُ "  37سػرة الؿيامة 75
 : يكغ. مغ ماء مييغ يخاؽ في األرحاـ. يظ: أصميا: شيًئا قميبًل نصفةً  

 
 ثع كاَف عَمقًة فخمَق َفَدػَّى ""  38سػرة الؿيامة 75

 : قصعة دـ. أؼ: فخمقو فدػَّاه. عمقة 
 

 " فَجعَل مشُو الدوجيِغ الحكَخ واألنثى " 39سػرة الؿيامة 75
 : الرشفيغ، الشػعيغ، الجشديغ. الدكجيغ 

 
 بقادٍر عمى أف ُيحيَي الَسػَتى "" أليَذ ذلَظ  40سػرة الؿيامة  75

: إشارة إلى هللا. أليذ بقادر عمى أف (. "ذلظ"10/354أؼ: ذلظ هللا الخالق )أبػ حياف       
لميع بمى. الحع ايبعث الشاس بعج مػتيع؟! كاف الشبي يقػؿ إذا فخغ مغ ىحه اآلية: سبحانظ 

 " لسػافقة فػاصل آيات الدػرة. "بمى صمى هللا عميو كسمع كيف أخخ الشبي
*** 

 
 / سػرة اإلنداف  76
 الجىِخ لع يكْغ شيًئا محكػًرا " " ىل أتى عمى اإلنداِف حيٌغ ِمَغ  1سػرة اإلنداف 76

 ىػ عشجؼ: ليذ السذيػر عغ العمساء. كقاؿ الكخجي: السعشى قج أتى. ىحا ىػ ىل أتى 
: كاف شيًئا كلع يكغ (. اإلنداف: آدـ. قاؿ الفخاء4/456كحلظ، بل ىػ عمى ضاىخه )نكت القخآف 

، 3/213اء معاني القخآف لمفخّ  مغ شيغ إلى أف نفخ ؼيو الخكح )محكػًرا، كذلظ مغ حيغ خمقو هللا
 كسيأتي بياف ىحه اآلية في اآلية التالية. لع يكغ: ؼيو. (.2/693الشكت لمسجاشعي 

 
 بتميِو فجعمشاُه سسيًعا بريًخا "" إنَّا خمقشا اإلنداَف ِمغ نصفٍة أمذاٍج ن 2سػرة اإلنداف  76
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قجيخ الكبلـ أف الشصفة : كصف السفخد بالجسع. كت"نصفة": مفخد، ك"أمذاج": جسع، أؼ 
معاني القخآف . األمذاج: جسع ِمْذج )أمذاج، أؼ: أخبلط، أك التقجيخ: مغ نصفة ىي أمذاج

خأة في الخحع صارت أمذاًجا. كقيل: : ماء الخجل. فإذا اختمط بساء الس(. الشصفة2/519ر لؤلخف
، أك ألػاف، أك عخكؽ، أك : أخبلطخأة إذا اختمصا فيسا نصفة. أمذاج: ماء الخجل كماء السالشصفة

يع : في اآلية تقج. قاؿ بعس العمساءأشػار )نصفة، عمقة، مزغة... إلخ(. نبتميو: نختبخه
تقجيع  : فجعمشاه سسيًعا بريًخا نبتميو بالدسع كالبرخ. كقج ال يكػف ىشاؾكتأخيخ، كالتقجيخ

 نبتميو: جسمة حالية. : بياًنا لػجو االبتبلء.كتأخيخ، كعشجئح يكػف قػلو: "فجعمشاه سسيًعا بريًخا
 

 شاكًخا وإما كفػًرا " " إنَّا ىجيشاُه الدبيَل إما 3سػرة اإلنداف 76
 : مغ اليجاية بسعشى بياف شخيق اإليساف كشخيق الكفخ. ىجيشاه

 : ليذ مغ صيغ السبالغة.شاكًخا 
 : مغ صيغ السبالغة.كفػًرا 

 لساذا غايخ بيغ الرفتيغ، كجعل السبالغة في جانب الكفخاف؟ 
نعع هللا عمى  ىحا ما سألو الراحب بغ عباد لمقاضي عبج الجبار السعتدلي، فأجاب بأف 

خ يأتي في مقابمتيا عطيع. فجاء "شاكخ" عباده كثيخة، ككل شكخ يأتي في مقابمتيا قميل، ككل كف
، ككذف 2/514خىاف البجو السبالغة، فتيمل كجو الراحب )" عمى ك بمفع فاعل، كجاء "كفػر

  (.369السعاني ص 
كػف شاكًخا، لكغ ال يبمغ كبعبارة أخخػ فإف اإلنداف إذا شكخ اقترج، كإذا كفخ فجخ. قج ي 

 شاكًخا: حاؿ. أف يكػف شكػًرا.
إما شاكًخا كإما كافًخا(، كال قاؿ: )إما شكػًرا كإما كفػًرا(، كال قاؿ: )إما شكػًرا كإما لع يقل: ) 

: إما شاكًخا كإما كفػًرا، فخاعى السعشى األدؽ مع مخاعاة الفاصمة القخآنية، أؼ إف كافًخا(، بل قاؿ
الذكخ كالذكػر مغ صفات هللا  الفاصمة لع تكغ تكمفػًا، بل اجتسع فييا الحدشياف.مخاعاة 
 الحدشى.
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 فخيَغ سبلسَل وأغبلاًل وسعيًخا "" إنَّا أعتجنا لمكا 4سػرة اإلنداف 76
سبلسل: مسشػع مغ  : أعجدنا، ـيأنا. الدبلسل لؤلرجل، كاألغبلؿ لمؤليجؼ.أعتجنا 

 لع يقل: )سبلسبًل(. الرخؼ.
 

 ِمغ كأٍس كاَف مداُجيا كافػًرا "" إفَّ األبخاَر َيذخبػَف  5سػرة اإلنداف 76
: : السؤمشيغ )قارف اآلية الدابقة(. كأس: في اآلخخة. األبخارَ األبخار: في الجنيا. يذخبػف  

لقخآف عشي بيا الخسخ. كاف مداجيا: مسدكجة. الكافػر: كأس خسخ. قاؿ الزحاؾ كل كأس في ا
التالية. كأس كاف : عيغ ماء في الجشة، كسا سيأتي أكؿ اآلية قيل: الكافػرنػع مغ الصيب. ك 

: كأس خسخ مسدكج بالكافػر. الخسخ حخاـ في الجنيا حبلؿ في اآلخخة، كخسخ مداجيا كافػًرا
اآلخخة غيخ خسخ الجنيا. كليذ ليا مغ شبو بيا إال االسع. ككانت الخسخة محببة إلى عخب 

 لع يقل: )مغ كأٍس مداُجيا كافػر(. ػف(.لع يقل: )سيذخب الجاىمية.
 

خوَنيا تفجيًخا " " عيًشا َيذخُب بيا عبا 6سػرة اإلنداف 76  ُد هللِا يفجِّ
: "، كلع يقل: "يذخب بيا". لساذا قاؿالحع: "يذخبػف مغ كأس"  ك: "عيًشا يذخب بيا 

 يذخب مشيا؟
 : مشيا.قيل: بيا بسعشى -
(. أك يقاؿ: يذخب ىشا بسعشى 3/338البخىاف قيل: ضسَّغ "يذخب" معشى "يخكػ" )قارف  -

يغ في السعشى. فيشاؾ عبلقة بيغ "يذخب" "، بجاللة حخؼ الجخ، كتقارب الفعم"يخكػ 
 ".ك"يخكػ 

غ فعبًل معشى فعل آخخ، كيكػف ؼيو معشى الفعميغ   كالتزسيغ في األفعاؿ ىػ أف تزسِّ
بحخؼ آخخ ليذ مغ عادتو التعجؼ جسيًعا. كذلظ بأف يكػف الفعل يتعجَّػ بحخؼ، ؼيأتي متعجًيا 

يو بو )البخىاف بو، ؼيحتاج إما إلى تأكيمو أك إل ، كاإلتقاف 3/338ى تأكيل الفعل ليرح تعجِّ
3/136 .) 
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: قرج بو التكثيخ. كقج يكػف السعشى: مرجر فجيًخا: أيشسا شاؤكا. تفجيًخايفجخكنيا ت      
إشعاًرا ليع بالقجرة كاالستستاع بسشطخ التفجيخ، لعل في ىحه العبارة كنيا عيػًنا أيشسا شاؤكا. يفجخ 

 فزبًل عغ الذخب.
 تفجيًخا: مفعػؿ مصمق لتأكيج الفعل.(. لع يقل: )يذخبػف بيا يفجخكنيا تفجيًخا

 
 يػًما كاَف شخُُّه ُمدتصيًخا " " ُيػفػَف بالشَّْحِر ويخافػفَ  7سػرة اإلنداف 76

. يػفػف بالشحر إذا نحركا، كذلظ أف 5ذكخىع في اآلية ( الػارد يػفػف: أؼ األبخار )السؤمشػف      
ا الكخيع فإنو الشحر ليذ مدتحًبا، كلكغ إذا نحر اإلنداف كجب الػفاء. فالشحر مغ شأف البخيل، أم

: يػـ عمييع أف يشحركا. كيخافػف يػًما : يػفػف بالشحر إذا نحركا، كلكغ ليذيترجؽ ببل نحر، أؼ
(، مع تقخيخ الػقػع، كأف 2/257كاف: ىشا تفيج االستؿباؿ )اإلتقاف خره. الؿيامة. يتصايخ شخه كش

: سيكػف شخُّه(. لع يقل: )يكػف شخُّه(. لع يقل: )دتقبل صار في حكع الساضي. لع يقلالس
(. كفي اآلية ) ذخبػف مغ كأس كاف مداجيا يمغ الدػرة نفديا: " 5كيخافػف يػًما مدتصيخ الذخِّ

 ".كافػًرا
 

ـَ عمى ح 8سػرة اإلنداف 76  بِِّو مدكيًشا ويتيًسا وأسيًخا "" وُيصعسػَف الصعا
: مغ لو، عمى شيػتو، عمى قمتو. اليتيع: مع حبيع و: أؼ األبخار. عمى حبكيصعسػف  

 مات أبػه كىػ صغيخ، كال يداؿ صغيًخا. 
 

 نخيُج مشكع َجداًء وال ُشكػًرا "" إنَّسا ُنصعسكع لػجِو هللِا ال  9سػرة اإلنداف 76
: ػا ذلظ لكغ هللا عمسو مشيع. جداءً : لع يقػلػف ليع، لسغ يصعسػنيع. قاؿ مجاىجكيقػل :أؼ 

 : شكًخا. نخيج الجداء مغ هللا ال مشكع. كافأة. شكػًرام
 

 ربِّشا يػًما َعبػًسا قسصخيًخا "" إنَّا نخاُؼ ِمغ  10سػرة اإلنداف  76
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إنو مغ  غميًطا. قاؿ بعزيع: مشؿبًزا، شجيًجا، إف لع نفعل ذلظ نخاؼ. عبػًسا أؼ 
: كصف كىحا يفيج الترخؼ في المغة. عبػس(. 2/223القسط، زيجت ؼيو الخاء )عسجة الحفاظ 

بية : العبػس بالذفتيغ، كالقسصخيخ بالجكصف كجػه الشاس. قاؿ بعس العمساءلميـػ يخاد بو 
(. كراجع 71)القرز إف جعل هللا عميكع الميل سخمًجا"  أرأيتعكالحاجبيغ. كانطخ قػلو تعالى: "

 ".: "كيخافػف يػًما كاف شخه مدتصيًخا7اآلية 
 

اىع َنْزخًة وُسخوًرا "" فػقاىُع هللُا شخَّ ذلَظ الي 11سػرة اإلنداف 76  ػـِ ولقَّ
 ىكحا بريغة الساضي.حا اليـػ آمشو هللا مشو. لقَّاىع: أعصاىع. مغ خاؼ ى 

 لع يقل: )ؼيقييع(. )كيمّقييع(.: أثخ الشعسة. نزخة: في الػجو. سخكًرا: في القمب. الشزخة
 

 وجداىع بسا صبخوا جشًة وحخيًخا ""  12سػرة اإلنداف 76
: جشة حػليع، كحخيًخا عمييع، أك جشة يدكشػنيا : بدبب صبخىع. جشة كحخيًخابسا صبخكا 

صعاـ ة الكحخيًخا يمبدػنو. الجشة فييا أنػاع السصاعع كالسذارب، كالحخيخ لباسيع. فجسع في اآلي
 لع يقل: )كيجدييع(.(. 33، فاشخ 23كالذخاب كالمباس. قاؿ تعالى: "كلباسيع فييا حخيخ" )الحج 

 
 ييا شسًدا وال زميخيًخا "" متكئيَغ فييا عمى األرائِظ ال َيَخْوَف ف 13سػرة اإلنداف 76

 ا يتكأ عميو.: جسع أريكة: سخيخ، أك كل مفي السػضعيغ، في الجشة. األرائظ :فييا 
 لع يقل: )ال يخكف شسًدا(.: ال حًخا كال بخًدا. شسًدا كال زميخيًخا

 
 ا وُذلَِّمْت ُقصػُفيا تحليبًل "" ودانيًة عمييع ضبلُلي 14سػرة اإلنداف  76

خت. دّ لمت: يُ لجشة، أك ضبلؿ أشجار الجشة. ذُ : ضبلؿ ادانية عمييع: قخيبة مشيع. ضبلليا 
ج أف يتشاكؿ مشيا ما أشجارىا، ثسارىا. يديل عمى كل كاح: قصػؼ الجشة، أك قصػؼ قصػفيا
 تحليبًل: مفعػؿ مصمق لتأكيج الفعل.يخيج. 
 : دانية
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(. معصػفة عمى "متكئيغ" )اآلية 1/284مشرػبة عمى الحاؿ )سخ صشاعة اإلعخاب  -
 (.الدابقة

الشكت لمسجاشعي ال يخكف فييا شسًدا" )اآلية الدابقة( ): "معصػفة عمى مػضع )محل( -
 (.كذكخ كجػًىا أخخػ ضعيفة كمتكمفة ،2/694

 
ىحه اآلية مغ باب ما كجج في القخآف ككافق شعًخا مػزكنػًا، كىػ مغ بحخ الخَمل في ىحه اآلية،  

 : . كحكي أف أبا نػاس ضسَّشيا فقاؿبعج إشباع حخكة السيع
 دانيًة عمييسػ ضبلُليا       كُذلمت ُقصػُفيا تحليبل                   

 
 (. 2/114نطخ أمثمة أخخػ في البخىاف كا)
 

يَخ ِمغ " وُيصاؼ عمييع بآنيٍة ِمغ فزٍة وأكػاٍب كانْت قػاريَخ قػار  16-15سػرة اإلنداف  76
روىا تقجيًخا "  فزٍة قجَّ

 : أؼ مغ فزة. جسع كػب، كىػ بيحا المفعكيصاؼ عمييع: فييا )في الجشة(. كأكػاب 
صفاء القػاريخ ال يسشع  لو عخكة كاحجة، ىػ مغ فزة، لكشو في: في الفخندية كاإلنكميدية. الكػب

خيقة اإلبياـ ثع التػضيح. لع "، عمى ش(. كخر "قػاريخالخؤية )الحع في اآلية: فزة، قػاريخ
ء الدجاج كجساؿ الفزة. قاؿ تعالى: "يصاؼ (. قػاريخ فييا صفايقل: )كانت قػاريَخ مغ فزة

(. ال تشاقس بيغ اآليتيغ فتارة يدقػف بآنية 71 عمييع برحاؼ مغ ذىب كأكػاب" )الدخخؼ
عمى قجر الحاجة ال يبقى مشيا شيء، كال مشاسًبا : ة بآنية الفزة. قجَّركىا تقجيًخاالحىب كتار 

يذتيػف بعجىا شيًئا، فيحا ألح كأشيى. أك عمى مقجار ال تديج فتؽيس كال تشقز فتػيس. أك 
تقجيًخا: مفعػؿ مصمق لتأكيج  ركىا تقجيًخا عالًيا.قجركىا في أنفديع فجاءت حدب تقجيخىع، أك قج

 الفعل.
 

 كأًسا كاَف مداُجيا زنجبيبًل "  " وُيدَقػَف فييا 17سػرة اإلنداف 76
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: نبات : أؼ في الجشة. كأًسا: مغ خسخ الجشة. كاف مداجيا: مسدكجة. الدنجبيلفييا 
مصمع اآلية التالية. في  فيشيب الصعع كالخائحة، أك عيغ في الجشة بيحا االسع، كسا سيأتي 

: تارة ىحه كتارة ذخبػف مغ كأس كاف مداجيا كافػًرا". ال تشاقس، بل تشػعإف األبخار ي: "5اآلية 
 ىحه.

 
 " عيًشا فييا تدسَّى سمدبيبًل " 18سػرة اإلنداف 76

فييا: في  مخ في اآلية الدابقة أف الدنجبيل عيغ في الجشة. عيًشا: بجؿ مغ )زنجبيبًل(. 
مفة ليحه العيغ. قاؿ : الساء العحب. لعل الدمدبيل كالدنجبيل مغ األسساء السختشة. الدمدبيلالج

  : أصميا َسْل َسبيبًل إلييا.بعس العمساء: سمدبيبلً 
 

 أيَتيع حدبَتيع لؤلًؤا مشثػًرا "" ويصػُؼ عمييعِ ولجاٌف ُمخمَُّجوَف إذا ر  19سػرة اإلنداف 76
: لرفاء ألػانيع كف، كيبقػف عمى سغ كاحجة. حدبتيع: ال ييخمػف كال يتغيخ مخمجكف  

كجساؿ مشطخىع. كالمؤلؤ السشثػر أجسل في السشطخ لػقػع شعاع بعزو عمى بعس ؼيكػف أركع 
(، ببل كاك. كفي مػضع 17"يصػؼ عمييع كلجاف مخمجكف" )الػاقعة  :جع. كفي مػضع آخخكأب

(. كالسكشػف بخبلؼ السشثػر. 24الصػر يع غمساف ليع كأنيع لؤلٌؤ مكشػٌف" )كيصػؼ عميثالث: "
 كأنو مكشػف مغ حيث عجـ لسدو، كمشثػر مغ حيث زيادة جسالو. 

 
 رأيَت نعيًسا وُممًكا كبيًخا " " وإذا رأيَت َثعَّ  20سػرة اإلنداف 76

: األكلى لعميا بسعشى: نطخت َثع: اقخأ بفتح الثاء، بسعشى: ىشاؾ، أؼ في الجشة. رأيت 
( كممًكا كبيًخا. ربسا يكػف : نعيًسا كبيًخا )كثيًخاأيًزا لعل التقجيخ رأيت نعيًسا. أؼ: إذا نطخت ىشاؾ

 السقرػد بالسمظ ىشا ممظ هللا، ال ممظ أىل الجشة.
 

وسقاىع  " عاِلَيُيْع ثياُب ُسْشُجٍس ُخْزٌخ وإستبخٌؽ وُحمُّػا أساوَر ِمغ فزةٍ  21سػرة اإلنداف 76
 ربُّيع شخاًبا َشيػًرا "
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مغ قخأ بالشرب جعمو ضخًفا، كقػلظ: : عَمْييع، يعمػ ثياَبيع. عالَييع أؼ األبخار،: عالييع 
، مبتجأ كخبخ. سشجس: حخيخ رقيق. استبخؽ: حخيخ سسيظ، ثخيغ. : عاِلْيِيعفػَقيع. كفي قخاءة

: " مخفػع. كفي قخاءة"ثياب" مخفػع. استبخؽ: معصػؼ عمى: "ثياب :( لػُخْزخ: نعت )صفة
ُجْحُخ َضبٍّ َخِخٍب. كفي  ف : ُجْحُخ َضبٍّ خخٌب،ػ ل"سشجس" عمى اإلتباع. يقػ  :صفة لػ خزٍخ،

عمى سشجس. كىحه أجػد  " بالعصفبخفع "ُخزخ" صفة لثياب، كجّخ "إستبخؽ : كإستبخٍؽ، أؼ قخاءة
، كخسخ : خسخ الجشة شاىخة(. شخاًبا: خسخ الجشة. شيػًرا2/697القخاءات )الشكت لمسجاشعي 

يحمػف فييا (. "31مػضع آخخ: "يحمػف فييا مغ أساكر مغ ذىب" )الكيف الجنيا نجدة. في 
(. ال تشاقس، فتارة يجسعػف الحىب كالفزة 33، فاشخ 23كلؤلًؤا" )الحج مغ أساكر مغ ذىب 

 لع يقل: )كيدقييع ربيع(. (.ؤلؤ، تارة ىحا كتارة ىحا. لع يقل: )كحبلىع ربُّيع أساكر مغ فزةكالم
 

 ع َجداًء وكاَف سعُيكع مذكػًرا "إفَّ ىحا كاَف لك"  22سػرة اإلنداف 76
في الجنيا(. مذكػًرا: مثاًبا. لع يقل: )جداًء ) : عسمكعىحا: ىحا الشعيع. جداًء: ثػاًبا. سعيكع 

 (. لكع
 

 دَّلشا عميَظ القخآَف تشديبًل " " إنا نحُغ ن 23سػرة اإلنداف 76
 تشديبًل: مفعػؿ مصمق لتأكيج الفعل. ًسا ال دفعة كاحجة.أؼ مشجّ  

 
  ُتِصْع مشيع آثًسا أو كفػًرا " " فاصِبْخ ِلُحكِع ربَِّظ وال 24سػرة اإلنداف 76

بالساؿ كالشداء كغيخ : قزاء. كاف السذخكػف يغخكف محسًجا صمى هللا عميو كسمع حكع 
 بعيشو.لعل السخاد شخز  ىل يجػز أف يصيع كافًخا؟ذلظ. كفػًرا: صيغة مبالغة. 

مبالغة أيًزا بالسجاكرة.  : ليدت صيغة مبالغة، لكغ لعل السقرػد بيا أف تكػف صيغةآثًسا
 (.(. لع يقل: )كفػًرا أك آثًسا4السعشى: كال تصع الكافخيغ مشيع )اآلية 

 
 ِخ اسَع ربَِّظ ُبكخًة وأصيبًل "" واذك 25سػرة اإلنداف 76
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: صبلة الربح أك الشيار، كصبلة الطيخ السقرػدبكخة كأصيبًل: أؼ الشيار كآخخه، كلعل  
 : كاذكخ ربظ.كصبلة العرخ آخخ الشيار. التقجيخ

 
 ْج لُو وسبِّْحُو ليبًل شػيبًل "" وِمَغ الميِل فاسج 26سػرة اإلنداف 76

: حو ليبًل شػيبلً صبلة العذاء. كسبّ : صبلة السغخب ك مغ الميل فاسجج لوِمغ: لمتبعيس.  
 لع يقل: )كسّبحو تدبيًحا شػيبًل(.يجج. صبلة التصػع أك الت

 
 " إفَّ ىؤالِء يحبُّػَف العاجمَة ويحروَف وراَءىع يػًما ثؿيبًل "   27سػرة اإلنداف  76

يفزل الحاضخ سـػ الشاس. اإلنداف يحب العاجل )تشصبق عمى عىؤالء: أؼ الكفار، ك      
(، كلكغ يسكغ أف يتحػؿ الدمشيي عمع االقتراد: التفزيل عمى السدتقبل، كىػ ما يدسى ف

)الجنيا نقج  و، مغ العاجل إلى اآلجل، إذا تع تثقيل اآلجل. فالجنيا عاجمة، كاآلخخة آجمةحبّ 
(. كالسؤمغ يحب الجنيا، كلكغ ت بالشػع كُثقمت بالدمغ )الخمػد، كلكغ اآلخخة ُثقمكاآلخخة نديئة(

 إيسانو بيا، كلسا ذكخناه مغ تثقيميا.    الجنيا إذا تعارضت مع اآلخخة آثخ اآلخخة عمييا، ألجل 
بعج يػـ؟ فبل ريب أنو  ليخة 100اآلف أـ  ليخة 100: ىل تخيج كيتفخع عغ ىحا أنو لػ قاؿ لو

 100: ىل أعصيظ غًجا. كلػ قاؿ لو 100الؿيسة مغ  اآلف أكبخ في 100سيختار تعجيميا، ألف 
يختار  بعج سشة، قج يختار التأجيل. أرجػ أف ال يفيع القارغ ىشا أف اإلنداف 110اليـػ أـ  ليخة

( مدألة أخخػ. الكبلـ ىشا عغ أنو يختار العاجل العاجل ألنو أضسغ، فيحه )مدألة الزساف
ل ألنو عاجل، كالعاجل أكبخ ؾيسة مغ اآلجل، إلمكاف االنتفاع بو استيبلًكا كادخاًرا كاستثساًرا قب

 اآلجل.
 قاؿ اإلماـ الذافعي ما معشاه:

 ".مةصاع مؤجّ  100مة أعمى مغ الؿيسة الحالية لػ صاع معجّ  100الؿيسة الحالية لػ "

، فيحا جائد في جسيع السحاىب، كعشج 110، كبعج سشة 100: ثسغ الدمعة اآلف ػ قاؿ لوكل
 جسيػر العمساء، ألف لمدمغ حرة مغ الثسغ. 
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: (. أؼ17 -16لحياة الجنيا، كاآلخخة خيخ كأبقى" )األعمى تؤثخكف ابل كانطخ قػلو تعالى: "
 ليذ مغ الخشج إيثار الجنيا، مع أف اآلخخة خيخ في الكع كالشػع، كأبقى كأدـك في الدمغ. 

 .17-16، كسػرة األعمى 21-20ا سػرة الؿيامة راجع أيًز 
 

لشا أمثاَليع تبجيبًل " " نحُغ خمقشاىع وشَجْدنا أْسَخىع وإذا شئشا 28سػرة اإلنداف 76  بجَّ
تبجيبل:  صميع، خمقيع، قػتيع. كلعل السعشى: بشيتيع. بجلشا أمثاليع: تيجيج.: مفاأسخىع 

 مفعػؿ مصمق لتأكيج الفعل.
 :خ قػلو تعالىكانط

 (.39كيدتبجْؿ قػًما غيَخكع" )التػبة " -
 (.38ال يكػنػا أمثاَلكع" )دمحم  كإف تتػلَّػا يدتبجْؿ قػًما غيَخكع ثع" -
َؿ أمثاَلكع" )الػاقعة " -  (.61عمى أف نبجِّ
َؿ خيًخا مشيع" )السعارج "عمى أف نب -  (. 41جِّ
 

 اَء اتَّخَح إلى ربِِّو سبيبًل "" إفَّ ىحِه تحِكخٌة فَسغ ش 29سػرة اإلنداف 76
كبل إنو تحكخة مػضع آخخ: ". كفي 19في سػرة السدمل : عبخة. اآلية نفديا كردت تحكخة      

(. 56-54هللا ىػ أىل التقػػ كأىل السغفخة" )السجثخ فسغ شاء ذَكخه كما يْحُكخكَف إال أف يذاء 
(. في 13-11فسغ شاء ذكخه في صحف مكخمة" )عبذ : " كبل إنيا تحكخة كفي مػضع ثالث

قج يكػف  (.سبيبًل إلى ربوه الدبيل إما شاكًخا كإما كفػًرا". لع يقل: )اتخح إنا ىجيشا: "3اآلية 
 سبيل هللا. ُححفت الياء، كأشمقت الفتحة ألًفا.التقجيخ: اتخح إلى ربو سبيمو. 

 
 إفَّ هللَا كاَف عميًسا حكيًسا "" وما تذاؤوف إال أْف يذاَء هللُا  30سػرة اإلنداف 76

ذلظ. في مػضع آخخ: "كما يحُكخكف إال أف يذاء : كما تذاؤكف حتى يكتب هللا لكع أؼ 
 العبلقة بيغ مذيئة هللا كمذيئة اإلنداف مدألة دؾيقة جًجا.(. 56هللا" )السجثخ 
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لع يقل:  ".إف هللا عميع حكيع(، كال: )ككاف هللا عميًسا حكيًسا(، بل أدخل "كاف" عمى "إفلع يقل: )
 )إنو كاف عميًسا حكيًسا(.

 
 لسيَغ أعجَّ ليع عحاًبا أليًسا "ُيْجِخُل َمغ يذاُء في رحسِتِو والطا " 31سػرة اإلنداف 76

 :مغ يذاء في رحستو: السقرػد: السؤمشػف. الطالسيغ: الكافخيغ. الطالسيغ يجخل 
: أكعج الطالسيغ، أك عاقب  لفعل مححكؼ يفدخه ما بعجه، أؼقخغ بالشرب مفعػالً  -

 الطالسيغ. 
 (.224تعالى: "كالذعخاُء يّتبعيُع الغاككف" )الذعخاء كقخغ بالخفع: كالطالسػف، كقػلو  -
ف في صجر الكبلـ فعبًل، كىػ قػلو: "يجخل مغ يذاء : كالػجو الشرب، ألقاؿ السجاشعي -

، كسا قاؿ الخبيع بغ "، فُأضسخ ؼيو فعل ليعتجؿ الكبلـ بعصف فعل عمى فعلفي رحستو
 :ضبع الفدارؼ 

 
 أصبحُت ال أحسُل الدبلَح كال     أممػُظ رأَس البعيػِخ إْف َنَفػخا                 
 كحجؼ كأخذى الخياَح كالسصخا   كالحئَب أخذاُه إْف مخرُت بػو                     
ال عمى " ألنو ال يتعجػ إال بحخؼ جّخ، إأعجَّ : كال يجػز نربو بإضسار "قاؿ السجاشعي  -  

 (.5/269، معجع القخاءات 2/698لشكت اكلمطالسيغ أعجَّ ليع )ابغ مدعػد، ألنو قخأ:  ةقخاء
***  
 / سػرة السخسبلت 77
" والسخسبلِت ُعخًفا فالعاصفاِت عرًفا والشاشخاِت نذًخا فالفارقاِت  5 -1سػرة السخسبلت  77

 فخًقا فالسمؿياِت ذكًخا "
كىشاؾ أقػاؿ أخخػ: السبلئكة، ي تيب متتابعة. : الخياح التالػاك: كاك القدع. السخسبلت        

ألجمو(. كقيل: متتابعيغ، مغ لسعخكؼ، كعميو تكػف مفعػاًل لو ): أؼ باالدحب... إلخ. عخًفا
(. 2/699لمسجاشعي  الشكتا، كعميو تكػف نرًبا عمى الحاؿ ): جاءكا إليظ عخًفا كاحجً قػليع

 .عرًفا: مفعػؿ مصمق لتأكيج اسع الفاعلالعاصفات: الخياح العاصفة. 
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نذًخا:  كالشاشخات: الػاك: عاشفة. الشاشخات: السبلئكة تشذخ الكتب. كقيل: الخياح تشذخ الدحب.
 .مفعػؿ مصمق لتأكيج اسع الفاعل

فخقا: مفعػؿ  تفخؽ بيغ الحق كالباشل.: الخياح، أك السبلئكة أك الخسل أك الكتب التي الفارقات 
 .مصمق لتأكيج اسع الفاعل

 : كحًيا. سل تمقي الػحي إلى البذخ. ذكًخاالػحي إلى الخسل، أك الخ  : السبلئكة تمقيالسمؿيات
 

 : الفاء، الػاك.الحع حخؼ العصف
 : معصػفة بالػاك، بخبلؼ اآلية قبميا، كاآليتيغ بعجىا، حيث العصف بالفاء.""كالشاشخات نذًخا

 مثبًل، ال (. فإذا كانت السخسبلت ىي الخياح10/374أبػ حياف العصف بالػاك يذعخ بالتغايخ )
 سيسا كأف العرف مغ صفاتيا، فإف الشاشخات ىي السبلئكة، كالفارقات كالسمؿيات مغ صفاتيع.

: إف الرفات التي عصفت بالفاء تابعة لجشذ ما عصفت عميو، كالتي كبسثمو قاؿ ابغ عاشػر
عصفت بالػاك يتخجح أنيا صفات مغ جشذ آخخ. فاألرجح أف السخسبلت كالعاصفات صفتاف 

الػاك أف يكػف السعصػؼ بيا لمخياح، كأف ما بعجىا صفات لمسبلئكة، ألف األصل في العصف ب
 (. كانطخ أكؿ الحاريات. 29/420ذاتػًا ىي غيخ ذات السعصػؼ عميو )ابغ عاشػر 

 
 " ُعْحًرا أو ُنْحًرا " 6سخسبلت سػرة ال77

لمعباد  : مغ هللانحًرا: إنحاًرا لمعباد لئبل يبقى ليع حجة.( مغ هللا عحًرا: تمقي الحكخ )الػحي 
  عحًرا: مفعػؿ ألجمو.: إعحارًا أك إنحاًرا. بالعحاب. عحًرا أك نحًرا

 
 " إنَّسا تػعجوَف لػاقٌع " 7سػرة السخسبلت 77

 (. كىحه اآلية جػاب القَدع.تػعجكف: تػعجكنو )مغ البعث كالحداب كالجداءإنسا: إّف ما.  
 

 " فإذا الشجػـُ ُشِسَدْت "  8ت سػرة السخسبل77
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لع يقل: فإذا  ذىبت، ذىب نػرىا. كىحا كما بعجه في اآليتيغ التاليتيغ في يػـ الؿيامة. 
.  شسدت الشجـػ

 
 " وإذا الدساُء ُفِخَجْت " 9بلت سػرة السخس77

 لع يقل: كإذا فخجت الدساء. شقت، ترجعت. 
 

 " وإذا الجباُؿ ُنِدَفْت " 10ت سػرة السخسبل77
يت باألرض.    لع يقل: كإذا ندفت الجباؿ. شيِّخت حتى صارت ـباًء مشثػًرا. ُسػِّ
 

َمْت "" وإذا الخسُل ُأقَِّتْت أليِّ يػـٍ  12-11سػرة السخسبلت 77  ُأجِّ
فكيف إذا جئشا مغ (. "109" )السائجة الخسل: األنبياء. قاؿ تعالى: "يػـ يجسع هللا الخسل 
: باالجتساع لػقتيا يػـ الؿيامة، (. أقتت41ىؤالء شييًجا" )الشداء بذييج كجئشا بظ عمى كل أمة 

: ُكقِّتت، ة أبي عسخكاألمة. كفي قخاء يع كبيغأك لػقت ثػابيا، أك جعل ليا كقت يفرل ؼيو بيش
الػاك، كىػ مصخد في كبلـ : أقتت، بإبجاؿ اليسدة مغ صل، ألنو مغ الػقت. كقخأ الباقػف كىػ األ

أقتت: لعل التقجيخ: جساعة  (.5/274، معجع القخاءات 2/700عي اشالشكت لمسجالعخب )
 الخسل.

َمْت  -  (.لع يقل: )ألؼِّ يػـٍ ُأقَِّتْت "، ك الحع أنو قاؿ: "ألؼِّ يػـٍ ُأجِّ
مػا. كذلظ لسخاعاة الفاصمة القخآنت، كلع يقل: أقتت، أجمكقاؿ - ية، كعمى تقجيخ : أقِّتػا، ُأجِّ

لعل  لع يقل: كإذا أقتت الخسل. ... إلخ. أك آجاليع: أقتت مػاعيجىع، مححكؼ مشاسب، مثل
؟ لمتعطيع كالتيػيل.  التقجيخ: أقتت ليػـ. ثع قاؿ: ألؼ يـػ

 
 ممحق باآليتيغ:

 كإذا الخسل ُأقتْت ألّؼ يػـ ُأّجمْت: لع يقل: ُأّقتػا، ُأّجمػا
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 لؤلسف الذجيج لع أجج شخًحا ليحا عشج أحج مغ السفدخيغ!
 أشياء أخخػ أكثخ إلحاًحا.يذغمػنشا بأشيائيع عغ 

 لػ شخحػىا كقالػا: ال نعمع، لكاف أفزل مغ ىحا التجاىل السخيب!
 أقػؿ:

 لعل التقجيخ: جساعة الخسل.
 وهللا أعمع.

*** 
 مبلحطة:

 في مشتجػ الفريح محاكلة في ىحا الباب، كلكشيا غيخ كاؼية، كغيخ كاضحة.
*** 

 الدبت:
 ىػ1441رمزاف  02
 ـ2020نيداف  25
 

 " ليػـِ الفرِل " 13رة السخسبلت سػ 77
 الفرل بيغ الخسل كأقػاميع. يـػ الحداب كالفرل بيغ الخبلئق. 

 
 " وما أدراَؾ ما يػـُ الفرِل " 14سػرة السخسبلت 77

 استفياـ لمفت االنتباه إليو كالتيػيل مغ شأنو. 
 

بيَغ " 15سػرة السخسبلت  77  " ويٌل يػَمئٍح لمسكحِّ
، 24، 19، 15: ( في اآليات1125/ 2مخات )ِمبلؾ التأكيل  10 جاء ذكخىا في الدػرة 

. كذىب بعس السفدخيغ إلى أنو أراد في كل مػضع غيخ 49، 47، 45، 40، 37، 34، 28
ع في كل مخة : كيل لسغ يكحب بيحا. فيع السكحبػف كلكشيخخ. فكمسا ذكخ شيًئا قاؿما أراده في اآل
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: ىبلؾ، أك يغ الحؼ كحبػا الخسل كالػحي. كيلالسذخك: الكفار، يكحبػف بذيء مختمف. السكحبيغ
 كاٍد في جيشع. 

 
ليَغ " 16ت سػرة السخسبل77  " ألْع ُنيمِظ األوَّ

 السقرػد: اليبلؾ في الجنيا. (، الستقجميغ مشيع.األمع الساضية )السكحبة 
 

 " ثع ُنْتِبُعيُع اآلِخخيَغ " 17سػرة السخسبلت 77
: الستأخخيغ مشيع، مغ لحق بيع. لع نفخؽ بيغ متقجـ أؼاآلِخخيغ: اقخأ بكدخ الخاء،  

 كمتأخخ في العحاب ما دامػا جسيًعا مكحبيغ.
 

 " كحلَظ نفعُل بالسجخميَغ " 18ت سػرة السخسبل77
 : الكافخيغ، مذخكي مكة. ال فخؽ بيشيع كبيغ مغ تقجـ مغ األمع أك تأخخ.السجخميغ 

 
ب 19 سػرة السخسبلت77  يَغ "" ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ

 تكخرت. 
 

 " ألع َنْخُمْقكع ِمغ ماٍء َمييٍغ " 20سػرة السخسبلت 77
 : نصفة صغيخة. فمساذا تتكبخكف؟ماء مييغ 

 
 " فجعمشاُه في قخاٍر َمكيٍغ " 21سػرة السخسبلت 77

لػال القخار  : يتسكغ ؼيو ىحا الساء السييغ كيحتسي.ىػ رحع السخأة. قخار: مدتقخ. مكيغ 
 السكيغ ما صسج الساء السييغ!

 
 " إلى قَجٍر معمػـٍ " 22لسخسبلت سػرة ا77



2299 

 

: إلى أجل معمـػ قجَّره هللا، القجر: القزاء، أك السقجار )األجل(. كيسكغ الجسع بيشيسا 
 كىػ كقت الػالدة.

 
 َع القادروَف "" فقَجْرنا فِشعْ  23سػرة السخسبلت 77

: قجرنا ء(، أك مغ السقجار )األجل(. فدخىا بعس السعاصخيغقجرنا: مغ القجر )القزا 
فشعع القادركف:  عمى خمقو، كليذ برحيح، ال مغ حيث صيغة الفعل كال مغ حيث الدياؽ.

عمى تختيب األقجار. القادركف: قج تكػف مغ القجرة، أك مغ القجر، أك مغ كمييسا مًعا. نعع: فعل 
، تقجيخه: ماض إلنذاء السجح. القادركف: فاعل مخف ػع. السخرػص بالسجح مححكؼ ألنو معمـػ

 نحغ.
 

بيَغ " 24 سػرة السخسبلت77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ
 تكخرت. 

 
 ِكَفاًتا " " ألْع نجعِل األرَض  25سػرة السخسبلت 77

يبيغ هللا نعسو  27-25: الزع، الجسع. في ىحه اآليات : كعاًء جامًعا لكع. الَكْفتكفاًتا 
 عمييع.

 
 " أحياًء وأمػاًتا " 26السخسبلت سػرة 77

أحياًء:  األرض تجسع األحياء عمى ضيخىا في الجكر، كاألمػات في بصشيا في القبػر. 
 مفعػؿ بو لػ: )كفاًتا(.

 
 " وجعمشا فييا رواسَي شامخاٍت وأسقيشاكع ماًء ُفخاًتا " 27سػرة السخسبلت 77
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عاليات، مختفعات. فخاًتا: عحًبا. فييا: في األرض. الخكاسي: الجباؿ الثػابت. شامخات:  
ركاسي: مفعػؿ بو مسشػع مغ الرخؼ. . 25( قارف اآلية لع يقل: )كنجعل فييا ركاسي

 شامخات: صفة مجخكرة بالكدخة بجؿ الفتحة ألنيا ممحقة بالجسع السؤنث الدالع.
 

بيَغ "  28سػرة السخسبلت 77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ
 تكخرت. 

 
بػَف " انصِمقػا " 29سػرة السخسبلت 77  إلى ما كشتع بِو ُتكحِّ

 أؼ إلى جيشع التي كشتع تكحبػف بيا في الجنيا. كىػ قػؿ خدنة جيشع ليع. 
 

 " انصمقػا إلى ضٍل ذي ثبلِث ُشَعٍب " 30سػرة السخسبلت 77
 

: اآلية فييا عشػاف عمع اليشجسة، فإف الذكل السثمث ىػ أكؿ األشكاؿ. كإذا قاؿ الديػشي       
في الذسذ عمى أؼ ضمع مغ أضبلعو ال يكػف لو ضل، لتحجيج رؤكس زكاياه. فأمخ هللا نرب 

(. كأتخؾ إلى عمساء 3/318ؽ إلى ضل ىحا الذكل تيكًسا بيع )اإلتقاف تعالى أىل جيشع باالنصبل
 صحة ىحا الكبلـ.  اليشجسة التحقق مغ

ة قخكف، كال حتى في كمغ العجيب أف أحًجا حتى اآلف لع يذخح ما قالو الديػشي مشح خسد
 التفديخ العمسي، كال اإلعجاز العمسي! وهللا أعمع.

 
: الميب كثيف متفخع إلى ثبلثة فخكع. كقيل: السقرػد بالذعب: دخاف ضل ذؼ ثبلث شعب

 كالذخر كالجخاف. 
 

 ضميٍل وال ُيغشي ِمَغ المَيِب " " ال 31سػرة السخسبلت 77
 ىا كال يحسييع مغ ليبيا.مغ حخّ  ليذ لو ضل، كال يحسي مغ الشار. ال يطميع 



2311 

 

 
 إنيا َتخمي ِبَذَخٍر كالَقْرِخ ""  32سػرة السخسبلت 77

كالقرخ: مغ : البشاء العالي. رخ: ما يتصايخ مغ قصع الشار. القإنيا: أؼ جيشع. الذخر 
  حيث االرتفاع.

 
 " كأنُو ِجساَلٌت ُصْفٌخ "  33سػرة السخسبلت  77

ة، جسع جسل، مثل حجخ حجارة. : ُجسالالة، كفي قخاءة: ِجساالت جسع جسقخأ الجسيػر 
ا كسخعة حخكتيا : أؼ الذخر. فالذخر كالقرػر في حجسيا، ككالجساؿ في لػنيا ككثختيكأنو

فقو ؿ، أؼ: جسع الجسع، مثل: شخؽ شخقات، أعصية أعصيات ): جسع جساكتتابعيا. جساالت
فخكقات، فحػص فحػصات )شبية(، (، كمثل ذلظ في عرخنا: فخكؽ 373المغة لمثعالبي ص 

: عسػلة عسػالت، أشخكحة أشخكحات. أذكف أذكنات )أذكنات الخدانة(. كليذ مغ ىحا الباب
كلعل األصل أف يكػف العجد في جسع الجسع أكبخ مغ العجد في الجسع، كلكغ قج يتداىل الشاس 

 في ذلظ.
 

بيَغ " 34 سػرة السخسبلت77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ
 تكخرت. 

 
 " ىحا يػـُ ال يشصقػَف "  35بلت سػرة السخس77

لكفار. يـػ عجـ الشصق. كفي قخاءة: : أؼ الع يقل: )ىحا يػـٌ ال َيشصقػف ؼيو(. ال يشصقػف  
لخبخ يػـَ ال يشصقػف. قاؿ األخفر: كإف شئت نّػنت (، أؼ ىحا ا5/280لقخاءات معجع ايػـَ )

(. 2/524يشصقػف ؼيو )معاني القخآف لؤلخفر )يػـٌ( إذا أضسخت "ؼيو"، كأنظ قمت: ىحا يػـٌ ال 
 لعمو أراد المغة ال القخاءة.

 
 " وال ُيؤذُف ليع ؼَيعتحروَف "   36سػرة السخسبلت 77
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: الفاء عاشفة، كليدت سببية، ألف الشفي متػجو لئلذف كاالعتحار مًعا. كالفعل كف ؼيعتحر         

ال ذلظ لححفت (. كلػ )كمغ ثع فبل يعتحركف  : فبل يعتحركف مخفػع ألنو مشفي كالحؼ قبمو، أؼ
(. كىشاؾ مغ 36(، كقػلو في مػضع آخخ: "ال ُيقزى عمييع ؼيسػتػا" )فاشخ الشػف: )ؼيعتحركا

مخاعاة لخؤكس اآلؼ. ال  قاؿ بجػاز الػجييغ في السػضعيغ، كاختيخ إثبات الشػف في السخسبلت
حرىع. قاؿ تعالى: "يـػ ال يشفع الطالسيغ يؤذف ليع: ال يدسح ليع. ربسا يكػف السعشى: ال يقبل ع

" )التحخيع يا أي(. "52معحرتيع" )غافخ  (. قج يكػف ىشاؾ مػاقف 7يا الحيغ كفخكا ال تعتحركا اليـػ
ا باالعتحار أصبًل. قج يدسح ليع باالعتحار كال يقبل عحرىع، كمػاقف أخخػ ال يدسح ليع فيي

ػضع آخخ: "يـػ تأتي كل نفذ تجادؿ عغ يدأؿ سائل: في ىحه اآلية: "ال يشصقػف" كفي م
خة ال يؤذف ليع. : ىحه مػاقف يؤذف ليع مخة في الكبلـ، كم(. قاؿ ابغ عباس111نفديا" )الشحل 

كقػؿ القائل عسغ يتكمع بغيخ حجة: ىحا ليذ بكبلـ )الشكت   : أؼ ال يشصقػف بحجة،كقاؿ الدجاج
 (. 2/700لمسجاشعي 

 
بيَغ " 37 سػرة السخسبلت77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ

 تكخرت.  
 

 يػـُ الفرِل جسعشاكع واألوليَغ "" ىحا  38سػرة السخسبلت 77
ل جسعشاكع ؼيو كاألكليغ. : ىحا يـػ الفرـ القزاء بيغ الخبلئق. التقجيخ: يػ يـػ الفرل 
 غ.جسعشاكع كأمثالكع مغ األكلي : مغ كانػا قبميع مغ األمع الساضية السكحبة.األكليغ

 
 " فإْف كاَف لكع كيٌج فكيجوِف " 39سػرة السخسبلت 77

: متػا مغ العحاب فأفمتػا. فكيجكفِ إف كاف لكع حيمة فاحتالػا ألنفدكع. إف استصعتع أف تف 
 فكيجكني.
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بيَغ " 40 سػرة السخسبلت77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ
 تكخرت. 

 
 إفَّ الستقيَغ في ضبلٍؿ وعيػٍف ""  41سػرة السخسبلت 77

ف انتيى مغ الكبلـ عغ الكافخيغ )السكحبيغ(. ضبلؿ: ضبلؿ : السؤمشيغ. بعج أالستقيغ 
عجة مػاضع أخخػ مغ القخآف: "إف  : عيػف السياه الجارية في الجشة. كفيأشجار الجشة. عيػف 

 (.15، الحاريات 45الستقيغ في جشات كعيػف" )الحجخ 
 

 " وفػاكَو مسا يذتيػَف " 42سبلت سػرة السخ 77
: إف الستقيغ في فػاكو مسا يذتيػف. كىحا ؼيو غخابة، كربسا ذتيػف: يذتيػنو. الكبلـ ىشاي 

: إف الستقيغ في تغخاب باعتباره معصػًفا عمى غيخه: ضبلؿ كعيػف كفػاكو. كالتقجيخيدكؿ االس
فػاكو مسا يذتيػف.  : إف الستقيغ في ضبلؿ كعيػف، كيأكمػف جشات فييا ضبلؿ كعيػف كفػاكو. أك

: لمطخؼية، كىي (. كقاؿ بعس العمساء: في20خكف" )الػاقعة مسا يتخيّ مػضع آخخ: "كفي 
ضخؼية حؿيؿية بالشدبة لمطبلؿ، كمجازية بالشدبة لمعيػف كالفػاكو، لكثخة ما يحيط بيع مغ عيػف 

 كفػاكو تذبو إحاشة الطخكؼ.
 

 ُبػا ىشيًئا بسا كشُتع تعسمػَف "" كُمػا واشخ  43سػرة السخسبلت 77
ؼ شخًبا ىشيًئا. بسا كشتع تعسمػف: بدبب : أكيقاؿ ليع: كمػا. تعسمػف: تعسمػنو. ىشيًئا أؼ: 
كال بج مغ  ( ما كشتع تعسمػف. الجداء مغ جشذ العسل، كيتزاعف كمسا ازداد العسل.)بفزل

العسل لمجخػؿ إلى الجشة، كالعسل يزاعفو هللا أضعاًفا كثيخة حتى يسكغ لراحبو دخػؿ الجشة. 
ا يجخميا بثػاب هللا، كليذ العسل محجكًدا كالثػاب غيخ محجكد فإف مغ يجخل الجشة إنسكلسا كاف 

 كليحا قاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع: ال يجخل الجشة أحج بعسمو )متفق عميو(. بعسمو!
 

 " إنَّا كحلَظ َنجدي السحدشيَغ " 44سػرة السخسبلت 77



2314 

 

 مغ أحدغ العسل.: السؤمشيغ. كحلظ الجداء العطيع نجدؼ السحدشيغ 
 

بيَغ " 45سػرة السخسبلت 77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ
 تكخرت. 

 
 يبًل إنَّكع مجخمػَف " " كُمػا وتستَّعػا قم 46سػرة السخسبلت 77

كيل يػمئح آلية البلزمة الستكخرة في الدػرة: "( باعاد الكبلـ إلى الكافخيغ )السكحبيغ 
ستعػف في الجنيا، كميسا كاف ىحا الستاع كبيًخا كمتشػًعا ت". معشى اآلية أف الكافخيغ يلمسكحبيغ

كشػيبًل فإنو بالشدبة لآلخخة ال يكاد يداكؼ شيًئا، فستاع الجشة أكبخ كأحدغ بسا ال يقاس، 
: قج يكػف السعشى أنكع ما تستعػا بو في الجنيا. مجخمػف  كالعحاب في الشار سػؼ يشدييع كل

ا تجج أف الكفار كإف نجحػا في الػسائل، إال أنيع مجخمػف بحق أنفدكع كبحق غيخكع. كليح
طائع كاالحتبلؿ أخفقػا في األىجاؼ كالؿيع. كىحا باعتخاؼ الغخبييغ أنفديع. كما يختكبػنو مغ الع

 !يرل إلى حج اإلجخاـ كنذخ األكبئة )كػركنا( كالشيب كاالبتداز
 : كمػا كاشخبػا ىشيًئا بسا كشتع تعسمػف.43قارف اآلية: 

 
بيَغ " 47 السخسبلت سػرة77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ

 تكخرت. 
 

 َل ليع اركُعػا ال َيخكعػَف "   " وإذا قي 48سػرة السخسبلت 77
: ال يدتصيعػف الخكػع، لسا يريبيع مغ أكجاع كآالـ في يـػ الحداب لعل السقرػد 
 كالجداء.

 
بيَغ " 49 سػرة السخسبلت77  " ويٌل يػمئٍح لمسكحِّ

 تكخرت. 
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 " ؼبأيِّ حجيٍث بعَجُه يؤمشػَف " 50السخسبلت  سػرة77

 إف لع يؤمشػا بالقخآف ؼبأؼ شيء يؤمشػف؟!  بعجه: غيخه. : بعج القخآف.بعجه 
 ( في السؤمشيغ.آيات 4( في الكافخيغ، كقميل مشيا )46آية، معطسيا ) 50دػرة تقع في ال

*** 
 الجدء الثبلثػف 

 / سػرة الشبأ  78
 " َععَّ يتداءلػَف "  1سػرة الشبأ 78

 : يدأؿ بعزيع بعًزا، أؼ السذخكػف.َععَّ: عغ أؼ شيء؟ يتداءلػف  
 

 " عِغ الشبأ العطيع " 2سػرة الشبأ 78
 : القخآف، أك الشبػة.نبأ البعث. كقيل 

 
 " الحي ىع ؼيِو مختمفػَف " 3سػرة الشبأ 78

 بيغ مشكخ لو كشاّؾ ؼيو. 
 

 سَيعمسػَف " كبلّ "  4أ شبسػرة ال78
: سيعمسػنو أمًخا ىؤالء عغ إنكار البعث. سيعمسػف  : كمسة ردع كزجخ، أؼ فميكفّ كبلّ  

 كاقًعا، أك سيعمسػف ما يشاليع مغ العحاب في جيشع. 
 

 سَيعمسػَف " " ثعَّ كبلّ  5الشبأ  سػرة78
 كخره لتأكيج الػعيج مع التيػيل. 

 
 ِمياًدا "" ألْع نجعِل األرَض  6سػرة الشبأ 78
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 أؼ مسيجة لكع كالبداط أك الفخاش.  
 

 " والجباَؿ أوتاًدا " 7رة الشبأ سػ 78
الخيسة. يقػؿ أىل التفديخ باألكتاد كسا تثبت  األرَض  الجباؿُ  لئبل تسيج بكع. تثبت 
مختفع أرضي لو امتجاد في داخل األرض، يتخاكح شػلو بيغ  : العمع يكتذف اليـػ أف كلّ العمسي

 (.196ارتفاعو فػؽ مدتػػ سصح األرض )قزية اإلعجاز العمسي ص ف ضع 15ك 10
 

 " وخمقشاكع أزواًجا " 8رة الشبأ سػ 78
 : ذكػًرا كإناًثا، لمشكاح كالشدل كاستسخار الحياة. أصشاًفا 

 
 " وجعمشا نػَمكع ُسباًتا " 9شبأ سػرة ال78

 الييػد.: يـػ الخاحة كاالنقصاع عغ العسل عشج كع. كمشو: الدبتراحة ل 
 

 " وجعمشا الميَل لباًسا " 10شبأ سػرة ال78
 التقجيخ: كجعمشا لكع.أبجانكع.  يدتخكع بطمستو كسا يدتخ المباُس  

 
 " وجعمشا الشياَر َمعاًشا " 11أ سػرة الشب78

 بكع في كجػه السكاسب كالتجارات.أؼ لتحريل معاشكع، كقزاء حػائجكع، كتقمّ  
 

 فػَقكع سبًعا ِشجاًدا "" وبشيشا  12سػرة الشبأ 78
 سبع سسػات متيشة في إحكاميا كإتقانيا. 

 
 " وجعمشا سخاًجا وىَّاًجا " 13أ سػرة الشب78
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(. 16يتػىج ضػؤىا كيتػقج. في مػضع آخخ: "كجعمشا الذسذ سخاًجا" )نػح شسًدا  
 التقجيخ: كجعمشا لكع. (. 46" ) األحداب ا إلى هللا بإذنو كسخاًجا مشيًخاكداعيً "

: الذسذ، كتبمف درجة حخارة سصحيا يقػؿ أىل التفديخ العمسي: السخاد بالدخاج الػىاج 
ذع الذسذ مميػف درجة. كت 30درجة، أما السخكد فتديج ؼيو درجة الحخارة عمى  6000السذع 

% أشعة  45% أشعة ضػئية،  46% أشعة فػؽ البشفدجية،  9: الشدب اآلتية مغ الصاقة
الحؼ يفيج الزػء كالحخارة مًعا )السشتخب ص كىحا ىػ معشى الدخاج  حخارية أك تحت الحسخاء.

878 .) 
 

اًجا "" وأندلشا مِ  14سػرة الشبأ 78  َغ الُسْعِرخاِت ماًء ثجَّ
: دافًقا مشيسًخا ػشظ أف يشيسخ مشيا السصخ. ثجاًجاي: الدحب السميئة بالساء السعرخات 
 بذجة.

ىػ السصخ، كىػ السرجر الػحيج لمساء العحب  : الساء الثّجاجخ العمسييقػؿ أىل التفدي 
عمى األرض. كيشذأ السصخ مغ تكاثف أبخخة السياه الستراعجة مغ البحار كالسحيصات كنحػىا 

أك بمػرات مغ الثمج أك البَخد )السشتخب ص  ،عمى شكل سحب، تتحػؿ إلى نقط مغ الساء
878.) 

 
 بِو حبِّا ونباًتا "  " لُشخخجَ  15سػرة الشبأ 78

 أنػاع الحبػب كالدركع كالثسار. 
 

 " وجشَّاٍت ألفاًفا " 16ة الشبأ سػر 78
 حجائق كبداتيغ متقاربة األشجار ممتفة األغراف. 

 
 " إف يػـَ الفرِل كاَف ميقاًتا " 17سػرة الشبأ 78
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حع كيف أدخل : محجد الػقت عشجنا. اليػـ القزاء بيغ الخبلئق. ميقاًتا: يػـ الفرل 
"  (.. لع يقل: )إف يـػ الفرل ميقات(. لع يقل: )كاف يـػ الفرل ميقاًتا"كاف" عمى "إفَّ

 
 فُخ في الرػِر فتأتػَف أفػاًجا "" يػـَ ُيش 18سػرة الشبأ 78

 : فػًجا فػًجا، جساعة جساعة، زمخة زمخة.نفخة البعث مغ القبػر. أفػاًجا 
 

 تحِت الدساُء فكانْت أبػاًبا " " وفُ  19سػرة الشبأ 78
: أبػاًبا تمجػف تذققت كترجعت. كربسا يكػف السعشىصار ليا كاألبػاب في الججراف،  

 لع يقل: كُتفتح الدساء فتكػف أبػاًبا. مشيا لمحذخ كالحداب.
 

 يَّخِت الجباُؿ فكانْت َسخاًبا "" وسُ  20سػرة الشبأ 78
 ندفت الجباؿ فرارت كالدخاب، يطشو الخائي شيًئا كليذ بذيء. 

 
 " إفَّ جيشَع كانْت ِمخصاًدا " 21أ سػرة الشب78

 لمكفار، تتخصجىع كتشتطخىع. فيي ليع بالسخصاد. 
 

 " لمصاغيَغ مآًبا " 22ػرة الشبأ س78
 لمكافخيغ مخجًعا كمأكػ. 

 
 " البثيَغ فييا أحقاًبا " 23شبأ سػرة ال78

"ال  :قػلولدائل أف يدأؿ أف هللا تعالى ذكخ أنيع خالجكف فييا أبًجا، كحجد الخمػد ىشا ب 
 :"  لمعمساء فييا أقػاؿ، مشياابً بثيغ فييا أحقا

أحقاًبا ال انقصاع ليا، كمسا مزى ِحْقب جاء بعجه حقب، كالحقب ثسانػف سشة مغ سشي  -
 اآلخخة، كىحا قػؿ قتادة.
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 أحقاًبا ال يعمع عجدىا إال هللا، كىػ قػؿ الخبيع. -
(، كال 6نجعل األرض مياًدا" )اآلية لع ألى األرض، ال إلى جيشع، ألنو قاؿ: "ىحا يعػد إ -

ف العخب تفعل مثل ذلظ. قاؿ تعالى: "كتعّدركه كتػّقخكه كتدّبحػه" )الفتح أل ،يستشع مثل ىحا
 : التدبيح ، كالتعديخ كالتػقيخ لمشبي صمى هللا عميو كسمع.(. أحج التفاسيخ9

فمبث "، ا أحقاًبا"البثيغ فيي :أك غيخه مغ العمساء سئل عغ قػلو يخكػ أف ابغ كيداف -
: إذا انقزت ىحه األحقاب التي عحبػا فييا بسشع البخد عذخيغ سشة ثع قاؿ في الجػاب

، فييا صشػؼ مغ العحاب، فيي أحقاب بعج أحقاب ال خػ ُأخ اأحقابً يا ّجلػا بكالذخاب، بُ 
(. كىحا ىػ القػؿ األكؿ، 2/701زاء ليا، كىحا أحدغ ما قيل ؼيو )الشكت لمسجاشعي انق

 قتادة.قػؿ 
 

 يحوقػَف فييا بخًدا وال شخاًبا "" ال  24سػرة الشبأ 78
: ال شخاًبا يخفف عشيع العصر. كقيل: البخد: الشػـ. يقػؿ العخببخًدا يخفف عشيع الحّخ، ك  

 :ع البخُد البخَد. قاؿ امخؤ الؿيذمش
 ني     عشيا كعغ ُؾُببلتيا البخدُ َبخدْت َمخاشُفيا عميَّ فرجّ          

 
اًقا "  25أ الشب سػرة78  " إال َحسيًسا وغدَّ

: )ىحا فميحكقػه 57في سػرة ص اًقا: صجيًجا يديل مغ أىل الشار. : ماًء حاًرا. غدّ حسيًسا 
 حسيٌع كغّداٌؽ(.

 
 " َجداًء ِوفاًقا " 26ػرة الشبأ س78

مػافًقا أك مشاسًبا ألعساليع الديئة. الجداء مغ جشذ العسل كعمى قجر العسل في  
 جداًء:  الديئات.

 
 ع كاُنػا ال َيخجػَف حداًبا "" إنَّي 27سػرة الشبأ 78
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 . ال يخجػف ثػاًبا كال يخافػف عقاًبا.كال جداءً  حداًبا ال يتػقعػف  
 

 " وكحَّبػا بآياِتشا ِكحَّاًبا " 28سػرة الشبأ 78
)ككحَّبػا بآياتشا  لقخآف الجاّلة عمى البعث. لع يقل:: في اتكحيًبا، كحًبا كثيًخا. بآياتشا :ِكحَّاًبا 
 (.تكحيًبا

 
 " وكلَّ شيٍء أحريشاُه كتاًبا " 29سػرة الشبأ  78

بشدع الخافس )حخؼ الجخ(،أؼ: في كتاب )لشحاسبيع كنجازييع(. قاؿ  كتاًبا: مشرػب 
ككل شيء (، إماـ: كتاب. لع يقل: )12تعالى: "ككل شيء أحريشاه في إماـ مبيغ" )يذ 

 غ أعسالكع الديئة، بجاللة اآلية التالية.: مأحريشاه في كتاب(. كل شيء
 

 حوقػا فمغ َنديَجكع إال عحاًبا "" ف 30سػرة الشبأ 78
( إلى صيغة 28ي اآلية التفات مغ صيغة الغائب )انطخ اآلية عحاًبا فػؽ عحاب. ف 

 عحاًبا: مفعػؿ بو ثاف. السخاشبة.
 

 " إفَّ لمستقيَغ َمفاًزا " 31بأسػرة الش78
الكبلـ عغ الستقيغ )السؤمشيغ(. ( الكافخيغ، شخع في 22الصاغيغ )اآلية بعج الكبلـ عغ  

لعل أصميا: َمفازة، ُححفت  : مكاًنا يفػزكف بو كيشجػف مغ الشار، سيحكخه في اآلية التالية.مفاًزا
كيشّجي هللا الحيغ اتقػا بَسفازتيع ال يسّديع الدػء كال ىع )التاء السخبػشة، كأشمقت الفتحة ألًفا. 

.61يحدنػف( سػرة الدمخ   

 
 " حجائَق وأعشاًبا " 32رة الشبأ سػ 78
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: لثسار كالدركع كاألزىار. أعشاًبا: كخكًما مغ العشب. لع يقل: فييا األشجار كاحجائق 
 حجائَق: بجؿ مغ )مفاًزا(.  (.)جشاٍت كأعشاًبا

 
 " وكػاعَب أتخاًبا " 33سػرة الشبأ 78

: في سغ تي خخج ثجييا أك استجار. أتخاًباال : نػاىج، جسع كاعب كىي الفتاةكػاعب 
 كاحجة.

 
 " وكأًسا ِدىاًقا " 34ػرة الشبأ س78

 خسخ اآلخخة غيخ خسخ الجنيا. : مسمػءة صاؼية متتابعة.كأًسا: مغ الخسخ. دىاًقا 
 

 عػَف فييا لغًػا وال ِكحَّاًبا "" ال يدس 35سػرة الشبأ 78
: 28ًما فارًغا. ِكحَّاًبا: كحًبا، تكحيًبا. في اآلية يا: في الجشة، أك في الخسخ. لغًػا: كبلفي 

 ". "ككحبػا بآياتشا ِكحَّاًبا
 

 اًء ِمغ ربَِّظ َعصاًء ِحداًبا "" جد  36سػرة الشبأ 78
 : عمى حدب أعساليع الحدشة.عصاًء: تفزبًل. حداًبا 

 
 مشُو ِخصاًبا "خحسِغ ال يسمكػَف " ربِّ الدسػاِت واألرِض وما بيَشيسا ال 37سػرة الشبأ 78

لع تخد في : بالسفخد، ك رب: بجؿ مغ "ربظ" في اآلية الدابقة. الدسػات: بالجسع. األرض 
ال يسمكػف مشو إذًنا بالخصاب، : ". ال يسمكػف مشو خصاًبا"ربّ  :: صفة لػالقخآف مجسػعة. الخحسغ

ثشاء في اآلية ال يأذف ألحج مشيع بالكبلـ في ىحا اليػـ لجفع ببلء أك رفع عحاب. كسيأتي است
.  التالية، كسا سيأتي ذكخ ىحا اليـػ
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َف لُو الخحسُغ وقاَؿ " يػـَ يقػـُ الخوُح والسبلئكُة َصفِّا ال يتكمسػَف إال َمغ أذِ  38سػرة الشبأ  78
 صػاًبا " 
أك صفة  : مفعػؿ بو،الخكح: جبخيل. ال يتكمسػف: عمى ضاىخىا، أك ال يذفعػف. صػاًبا 

قػاًل صػاًبا. يفيع مغ اآلية أنيع في الجنيا لع يكػنػا يقػلػف الرػاب في : قاؿ لسححكؼ تقجيخه
 الكثيخ مغ األحياف.

 
 شاَء اتَّخَح إلى ربِِّو مآًبا "" ذلَظ اليػـُ الحقُّ فَسغ  39سػرة الشبأ 78

: يو بالحق. مآًبايحكع هللا ؼالحؼ ػاقع ال محالة، أك ال: اليـػ الحق: يػـ الؿيامة. الحق 
. في مػضع آخخ: "فسغ شاء اتخح إلى ربو سبيبًل" )السدمل مخجًعا،  ، 19كاستعّج ليحا اليـػ
 (.(. لع يقل: )مآًبا إلى ربو29اإلنداف 

 
مْت يجاُه ويقػُؿ الكافُخ يا  40سػرة الشبأ  78 " إنَّا أنحرناكع عحاًبا قخيًبا يػـَ يشطُخ السخُء ما قجَّ

 شُت تخاًبا "ليتشي ك
: عحاًبا قخيًباعػؿ بو ثاف، أك مشرػب بشدع الخافس، التقجيخ: أنحرناكع بعحاب. عحاًبا: مف 

: : في صحيفة أعسالو. ما قجمت يجاه ، ألف كل ما ىػ آٍت قخيٌب. َيشطخفي الجنيا أك في اآلخخة
الخكائع في حتى ال أحاسب كال أعاقب. مغ لع أخمق، : خيخ أك شخ. يا ليتشي كشت تخاًبا مغ

"! ىكحا يتخؾ هللا الكافخيغ مع ىحا الختاـ الحؼ يبقى أثخه يا ليتشي كشت تخاًبا: "الدػرةبخاعة ختاـ 
يا ليتشي: يا: لمتشبيو. ليت: مغ أخػات إّف. كالشػف لمػقاية. كالياء: اسع ليت.  !في الشفػس شػيبلً 

 جسمة كشت تخاًبا: خبخ ليت.
 

*** 
 / سػرة الشازعات  79

 والشازعاِت َغْخقػًا ""  1سػرة الشازعات  79 
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اح الكفار، أك الشفػس حيغ تشدع : السبلئكة تشدع أرك الػاك: كاك القَدع. الشازعات  
 غخًقا: مفعػؿ مصمق.: ندًعا بالًغا أقرى شجتو. )تحتزخ(. كمشو: الشَدع: االحتزار. غخًقا

السخسبلت الخسذ األكلى مغ سػرة قارف اآليات الخسذ األكلى مغ سػرة الشازعات مع اآليات 
 : (77)رقع الدػرة 

 
 سػرة السخسبلت                            سػرة الشازعات         
 ا                                كالسخسػبلت عػخفػًا                                           كالشازعات غخقػػً     
 فالعاصفات عرًفػػػا                               كالشاشصات نذصػًا    
 كالشػاشػخات نذػػًخا                               كالدابحات سبحػًا    
 فالفارقػػات فػخقػػًا                                فالدػابقات سبقػًا    
 قيػػات ذكػًخافالسجبػخات أمػًخا                                 فالسػمػ    

 
كل آية فييسا مؤلفة مغ كمستيغ، األكلى مكدػرة، كاألخخػ مشرػبة، كاآلية األكلى مغ كل 

(، ككحلظ غيخ جشذ األكلى، كبيشيسا جشاس )غخقػًا، عخفػًا مشيسا جاءت فييا الكمسة الثانية مغ
سا فقج جاءت الكمسة اآلية الخامدة مغ كل مشيسا. أما اآليات الثانية كالثالثة كالخابعة مغ كل مشي

الثانية مغ جشذ األكلى. كعجد الحخكؼ في كل آية متداك مع اآليات األخخػ مغ الدػرة 
نفديا، كمتداك كحلظ مع الدػرة األخخػ، ككحلظ عجد حخكؼ كل كمسة، ككحلظ الػزف كالجخس. 

 3ك 2ات كالكمسة األكلى في كل آية مغ الدػرتيغ ىي جسع مؤنث سالع، كالكمسة الثانية في اآلي
: حاؿ. كالكمسة نية في اآلية األكلى مغ الدػرتيغ: مفعػؿ مصمق. كالكمسة الثامغ الدػرتيغ 4ك

: مفعػؿ بو. ككل آية جاءت مدبػقة بالػاك أك الفاء عمى ية في اآلية الخامدة مغ الدػرتيغالثان
حا البياف ال تججه : إما الخياح كإما السبلئكة. ىالسقرػد بيحه اآليات في الدػرتيغصيغة القَدع. ك 

في أؼ مغ كتب التفديخ األخخػ. كؼيسا يتعمق بالعصف بالػاك أك بالفاء انطخ مصمع سػرة 
 الحاريات.
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 " والشاشصاِت َنذًصا " 2لشازعات سػرة ا79
: السبلئكة المفع معصػؼ عمى القدع. الشاشصات: حخؼ عصف، ال كاك قدع، كلكغ الػاك 

لكغ لع يبيغ السفدخكف كضيفة  فعػؿ مصمق يخاد مشو التأكيج.: متشدع أركاح السؤمشيغ بخفق. نذًصا
 ىحا التأكيج: نذصا قػًيا، لصيًفا ... إلخ.

 
 " والدابحاِت َسْبًحا "  3ازعات سػرة الش79

: السبلئكة تدبح في الفزاء كسا يدبح الشاس في الساء. كذلظ لكي تشدؿ بأمخ الدابحات 
التأكيج عمى أؼ شيء؟ غيخ فعػؿ مصمق يخاد مشو التأكيج. : مأكامخ هللا. سبًحا الػحي كغيخه مغ

 كاضح.
 

 " فالدابقاِت َسْبًقا " 4شازعات سػرة ال79
صفة أخخػ لحؿيقة الحع الفاء بجؿ الػاك في اآلية الدابقة. كىحا يجؿ عمى أف الدابقات  

يخاد مشو  : مفعػؿ مصمقأركاح السؤمشيغ إلى الجشة. سبًقا: السبلئكة تدبق بكاحجة. الدابقات
 التأكيج. 

 
 " فالسجبِّخاِت أمًخا " 5شازعات سػرة ال79

رزاؽ. كجػاب القدع مححكؼ : الخياح، األمصار، األعسار، األالسبلئكة تجبخ أمػر الكػف  
. أمًخا  : مفعػؿ بو.تقجيخه: لتبعثغَّ ثع لتحاسبغَّ

 
 " يػـَ تخُجُف الخاجفُة " 6زعات سػرة الشا79

 : الشفخة األكلى، يختجف ليا كل شيء. كىي نفخة اإلماتة. الخاجفة 
 

 " َتْتبُعيا الخادفُة " 7شازعات سػرة ال79
 (.لتالية لؤلكلى. كىي نفخة البعث )اإلحياء: الشفخة الثانية االخادفة 
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 " قمػٌب يػَمئٍح واجفٌة " 8زعات سػرة الشا79

 ة عغ أماكشيا.مائز : مختجفة، مزصخبة، خائفة، كجمة، . كاجفةألكلى: يػـ الشفخة ايػمئح 
 

 " أبراُرىا خاشعٌة "  9الشازعات سػرة 79
 ذليمة، مشكدخة.  

 
 أئشا َلسخدودوَف في الحافخِة " " يقػلػفَ  10سػرة الشازعات 79

عػثػف بعج السػت : لسبجع حيث كاف. لسخدكدكف في الحافخة: ر رجع فبلف في حافختو 
القبخ حفخة تحتػؼ  : األرض التي جعمت قبًخا. كفيعج السػت. الحافخةالحياة ب :أحياًء. الحافخة
مثل لسغ يخدُّ مغ  : أئشا لسخدكدكف كنحغ في القبػر؟ أئشا لسخدكدكف أحياًء؟ كىػالسيت. السعشى

: أؼ إلى الصخيق التي جاء مشيا. ثع ع فبلف في حافختو، أك إلى حافختو: رجحيث جاء. يقاؿ
 ػع إلى الحالة األكلى. عبخ بو عغ الخج

 
 " أئحا كشَّا ِعطاًما َنِخخًة "  11سػرة الشازعات 79

ت. كيف ن  بعث كقج صخنا رفاًتا؟! كفي بالية متفتتة مجػفة تشخخ الخيح فييا، أؼ ترػِّ
 : ناخخة.قخاءة

 
 الػا تمَظ إًذا َكخٌَّة خاسخٌة "" ق 12سػرة الشازعات 79

 مغ أىل الشار. يععػدة خاسخة، ألن 
 

 " فإنَّسا ىي زجخٌة واحجٌة فإذا ىع بالداىخِة " 13سػرة الشازعات  79
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بعج أف كانػا  : فإذا ىع عمى كجو األرضيحة، نفخة صػر. فإذا ىع بالداىخة: صزجخة 
يبًل كسا تقـػ بو : األرض ال تشاـ عغ إنساء نباتاتيا كزركعيا، بل تقـػ بحلظ لفي بصشيا. الداىخة

 نياًرا.       
: الدركع كالثسار، فاهلل يخ الساؿ عيٌغ ساىخة لعيٍغ نائسة"، كالسقرػدخخبخ: "ال كفي 

ة مائة حبة كسثل حبة أنبتت سبع سشابل في كل سشبمعفيا لمدارع كىػ نائع. قاؿ تعالى: "يزا
 (.209( )أدب الجنيا كالجيغ ص 261وهللا يزاعف لسغ يذاء" )البقخة 

 
أخبار القزاة ، فإف الِعخؽ يدخؼ كالعيُغ نائسة" )شخلاشتخكا ألكلياء اليتامى القاؿ ككيع: " 
 (.   147، بيت الساؿ لخػلة الججيمي ص 2/63لػكيع 

 
 " ىل أتاَؾ حجيُث مػسى " 15زعات سػرة الشا79

 : يا دمحم. استفياـ بغخض لفت الشطخ.ىل أتاؾ 
 

 ِس ُشَػًى "" إذ ناداه ربُُّو بالػاِد السقجَّ  16سػرة الشازعات 79
 : اسع الػادؼ أسفل جبل شػر سيشاء.الػادؼ. السقجس: السصيخ، السبارؾ. شػػ  الػاد: 

 
 اذىْب إلى فخعػَف إنَُّو شَغى " " 17سػرة الشازعات 79

 : تجاكز الحج في الطمع كالتجبخ.شغى 
 

 " فُقْل ىْل لَظ إلى أف تدكَّى " 18سػرة الشازعات 79
ؾ إلى أف تدكَّى : بل أدعػ قيل: السعشىخ مغ الحنػب كاآلثاـ، ُتدمع. : تتدكى، تتصيتدكى 

ى. إنشا ال نجج مثل ىحا : ىل لظ مغ شخيق إلى أف تدكّ (. أقػؿ: لعل السعشى4/234)البخىاف 
 لع يقل: ىل لظ أف تدّكى. التخكيب في الكتابات القجيسة كالحجيثة.
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 وَأْىِجَيَظ إلى ربَِّظ فَتخذى ""  19سػرة الشازعات 79
 : فتخذاه.فتخذى 

 
 " فأراُه اآليَة الكبخى "  20ات سػرة الشازع79

ة. فجعاه فامتشع فأراه اآلية الكبخػ: السعجدة الكبخػ: العرا تشقمب حيّ : فحىب إليو أؼ 
 : فأرػ مػسى فخعػَف.فأراه 

 
 " فكحَّب وعرى " 21ػرة الشازعات س79

 : أؼ فخعػف.حتى بعج السعجدة الكبخػ. فكحَّب : فكحبو كعراه،أؼ 
 

 " ثعَّ أدبَخ َيدعى " 22لشازعات اسػرة 79
كربسا يكػف السعشى: يدعى  : يسذي بدخعة مغ ىػؿ ما رأػ.أدبخ: أدار ضيخه. يدعى 

 في فعل شيء.
 

 " فَحذَخ فشاَدى " 23ة الشازعات سػر 79
: يا كالجشػد لمسحاربة، كالشاس لمحزػر(. نادػ: قاؿالدحخة لمسعارضة، فحذخ: جسع ) 

 أك: فشاداىع فخصب فييع. ع.أييا الشاس. أؼ خصب فيي
 

 " فقاَؿ أنا ربُّكُع األعمى " 24سػرة الشازعات 79
يبجك أنو قاليا بكل صخاحة. كمغ الصغاة مغ يقػلػنيا ضسًشا كيعتقجكنيا! ككمسا سكتت  

  !اد الصاغية تجبًخا كاستعبلءً ز  ،ة كخافتالخعيّ 
 

 واألولى "هللُا َنَكاَؿ اآلخخِة " فأخحُه  25سػرة الشازعات 79
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ة اآلخخة: "أنا ربكع األعمى". األكلى: السقالة األكلى: "ما : السقالنكاؿ: عقػبة. اآلخخة 
جاىج كالذعبي. كقاؿ الحدغ (، كىػ قػؿ ابغ عباس كم38عمست لكع مغ إلٍو غيخؼ" )القرز 

 : عقػبة الجنيا. كقتادة: نكاؿ اآلخخة: عقػبة اآلخخة. نكاؿ األكلى
 

 غ َيخذى "" إفَّ في ذلَظ لعبخًة لسَ  26سػرة الشازعات 79
 : هللا، أك يخذى عقابو.في ذلظ: في قرة فخعػف. عبخة: درًسا. لسغ يخذى 

 
ـِ الدساُء بشاىا " " أأنتع أش 27سػرة الشازعات 79  جُّ َخمًقا أ

: جسمة  بعثكع كقج خمق الدساء؟! "بشاىا": أييا السذخكػف. كيف يرعب عمى هللاأأنتع 
 استئشاؼية. 

 
 " رفَع َسْسَكيا فدػَّاىا " 28ت سػرة الشازعا79

 (. سسكيا: سقفيا. سػاىا: عمى ما ىي عميو. لع يقل: )كرفع 
 

 " وأغصَر ليَميا وأخخَج ُضحاىا " 29سػرة الشازعات 79
: أنار نيارىا، أخخجو مغ الطمسة. بيغ : أضمع. أخخج ضحاىاليميا: ليل الدساء. أغصر 

 ة بيغ جسمتيغ كالصباؽ بيغ كمستيغ.كالسقابم الجسمتيغ مقابمة.
 

 " واألرَض بعَج ذلَظ دحاىا "  30سػرة الشازعات 79
يا عمى الخغع : ميجىا، بدصيا، سيل عير الخمق عميبعج ذلظ: بعج خمق الدساء. دحاىا 

 األرض: مفعػؿ بو لفعل مححكؼ يفدخه ما بعجه. (.مغ كخكيتيا. لع يقل: )ِمغ بعِج ذلظ
 

 " أخخَج مشيا ماَءىا وَمخعاىا "  31سػرة الشازعات 79
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لع يقل: كأخخج. راجع اآلية  : كؤلىا.عاىا: عيػنيا كأنيارىا. مخ مشيا: مغ األرض. ماءىا 
28. 
 

 " والجباَؿ أرساىا " 32الشازعات سػرة 79
 الجباؿ: مفعػؿ بو لفعل مححكؼ يفدخه ما بعجه. أثبتيا في األرض. 

 
 " متاًعا لكع وألنعامكع "  33ات سػرة الشازع79

: متاًعا ". متاًعا لكع كألنعامكع: "أخخج مشيا ماءىا كمخعاىا31ىحه اآلية تتبع اآلية  
 متاًعا: مفعػؿ ألجمو.لؤلناـ كاألنعاـ. 

 
 " فإذا جاءِت الصامَُّة الكبخى " 34سػرة الشازعات 79

ية العطسى   : الؿيامة. تعّع كتصّع. الجـا
 

 يػـَ يتحكُخ اإلنداُف ما َسعى " " 35عات سػرة الشاز 79
 : ما عسل.نو يخاه في صحيفة أعسالو. ما سعىأل 

 
زِت الجحيُع ِلَسغ َيخى " " 36سػرة الشازعات 79  وُبخِّ

 كأضيخت الجحيع لكل ذؼ عيشيغ. 
 

 " فأمَّا َمغ شَغى "  37ات سػرة الشازع79
 : جاكز الحج، كفخ.شغى 

 
 " وآثَخ الحياَة الجنيا "  38ات سػرة الشازع79
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ل الجنيا. كما أكثخ مغ يفعل   عشج التعارض مع اآلخخة. إذا تعارضت الجنيا مع اآلخخة فزَّ
 ذلظ، مغ حيث يجرؼ أك ال يجرؼ.

 
 "" فإفَّ الجحيَع ىي السأوى  39سػرة الشازعات 79

كثيٌخ كأما الخمُق : زيٌج أما الساُؿ في مأكاه، أك ىي السأكػ لو. كمثمو: ىىي السأكػ  
اُؿ عشَجه، كأما الخمُق عشجه. أك: أما ماُلو كأما خمُقو )الشكت لمسجاشعي : أما السفحدٌغ. تقجيخه

2/705.) 
 

ـَ ربِِّو ونيى الشفَذ عِغ  40سػرة الشازعات 79  اليػى "" وأما َمغ خاَؼ َمقا
تيسو في  الستخرز في عمع الشفذ يجج في القخآف الكخيع الكثيخ مغ اآليات التي 

بحكع تخررو.  تخررو، كلكغ عميو أف يبحث عشيا. كىػ أكثخ قجرة عمى التقاشيا مغ غيخه،
 : أؼ عغ ىػاىا. نيى الشفذ عغ اليػػ 

 
 " فإفَّ الجشَة ىي السأوى " 41ت سػرة الشازعا79

 : ىي مأكاه.ىي السأكػ  
 

 عِغ الداعِة أيَّاَف ُمخساىا " " يدألػنظَ  42سػرة الشازعات 79
 : كقػعيا، كصػليا، زمانيا.خساىاف: أصميا: أؼ آف، متى. مُ أيا 

 
 " ؼيَع أنت ِمغ ِذكخاىا " 43عات سػرة الشاز 79

 فكيف تحكخىا ليع؟ ،أنت بعيج عغ عمسيا 
 

 ا "" إلى ربَِّظ ُمشتياى 44سػرة الشازعات 79
ىا إلى هللا، ال يعمسيا إال ىػ.   مخدُّ
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 َمغ َيخذاىا " إنَّسا أنَت مشحرُ "  45سػرة الشازعات 79

 ما أنت إال نحيخ لسغ يؤمغ بيا كيخافيا. 
 

 َبثػا إال َعِذيًَّة أو ُضحاىا "" كأنَّيع يػـَ يَخوَنيا لع َيم 46سػرة الشازعات 79
: ضحى الجنيا. عذية: ليمة، ما بعج الدكاؿ. ضحاىا : في: ىؤالء الكفار. لع يمبثػاكأنيع 

عذية أك  الجنيا أماـ أىػاؿ الؿيامة. دار اآلخخة دار خمػد.ليمة، ما قبل الدكاؿ. يدتقرخكف مجة 
ضحاىا: يخاد بيا التقخيب. فالجنيا محجكدة كاآلخخة غيخ محجكدة، كندبة السحجكد إلى غيخ 

 السحجكد ىي الرفخ، كالرفخ لع يخد في القخآف. عذية أك ضحاىا: يعشي الرفخ! 
*** 

 
 / سػرة عبذ  80
 " " عبَذ وتػلَّى 1سػرة عبذ 80

: أعخض. خاشب هللا نبيو ، قصَّب كجيو. تػلىصمى هللا عميو كسمع : أؼ الشبيعبذ 
 (. ف عشو. لع يقل: )عبدَت كتػليتَ بريغة الغائب لمتخؽي

 
 " أْف جاَءُه األعسى " 2ػرة عبذ س80

. ككاف الش  ًبا بسغ : مخحبي بعج ندكؿ آيات العتاب يقػؿ لوكىػ عبج هللا بغ أـ مكتـػ
 : ألف جاءه، أك ألجل أف جاءه.بي. التقجيخعاتبشي ؼيو ر 

 
    وما ُيجريَظ لعمَُّو يدَّكَّى " " 3سػرة عبذ  80

 ى، يتصيخ، يتعمع، يتفقو. : أصميا يتدكّ ىكّ يدّ  
 مشو قػلو تعالى: عتاب لمشبي صمى هللا عميو كسمع، كأشجّ  
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وهللا يخيج  ثخغ في األرض، تخيجكف عخض الجنياما كاف لشبي أف يكػف لو أسخػ حتى يُ " -
كع ؼيسا أخحتع عحابٌ مغ هللا س اآلخخة، وهللا عديد حكيع. لػال كتابٌ  األنفاؿ )" عطيعٌ  بق لسدَّ

68.) 
إلييع شيئػًا قميبًل، إذف ألذقشاؾ ضعف الحياة كضعف  غُ كلػال أف ثبتشاؾ لقج كجت تخكَ " -

 (.75-74سسات، ثع ال تجج لظ عميشا نريًخا" )اإلسخاء ال
 (. 37" )األحداب وهللا أحق أف تخذاهكتخذى الشاس " -
 (.1اجظ" )التحخيع هللا لظ، تبتغي مخضاة أزك  ـ ما أحلّ يا أييا الشبي لع تحخّ " -
ؿ عميشا بعس األقاكيل ألخحنا مشو باليسيغ، ثع لقصعشا مشو الػتيغ،" - فسا مشكع مغ  كلػ تقػَّ

 (.31( )مباحث في عمـػ القخآف ص 47-44الحاقة عشو حاجديغ" ) أحجٍ 
 ال أتجخل بيغ هللا كرسمو.

 
 أو يحَّكَُّخ فتشفَعُو الحكخى " " 4سػرة عبذ 80

خُ   خُ : أصميايحكَّ  . : يتحكَّ
 

 " أمَّا َمِغ استغشى " 5عبذ سػرة 80
 : زعساء الكفار. بالساؿ كالجاه كالدمصة. كالسقرػدأؼ عغ هللا،  

 
ى "  6ة عبذ سػر 80  " فأنَت لُو َتَرجَّ

ىحه شبيعة بذخية عشج عسـػ  رغي إليو.كتُ  كتيتع بو تترجػ، تدسع لو: ترجَّػ: أصميا 
ليذ ىحا بسعشى  (.)فأنت ترجَّػ لو :ر كقمة السباالة بالرغار. لع يقل: االىتساـ بالكباالبذخ

 الترجؼ لمسعاداة. 
 

 " وما عميَظ أال يدَّكَّى " 7بذ سػرة ع80
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ال لظ ىجاية الشاس. كأنو يقػؿ يظ ك : يتدكى. إنسا عميظ الببلغ، كليذ عمى: أصمياكّ يدّ  
 : دعو، فمغ يتدكى.لو
 

 " وأمَّا َمغ جاءَؾ َيدعى " 8بذ سػرة ع80
 ُيدخع شمًبا لمعمع. 

 
 " وىػ َيخذى " 9سػرة عبذ 80

 يخذى هللا.  
 

ى "  10عبذ سػرة 80  " فأنَت عشُو َتَميَّ
 (.تميَّى: أصميا: تتميى، تشذغل. لع يقل: )فأنت تميَّى عشو 

 
 " كبل إنَّيا تحِكخٌة " 11ة عبذ سػر 80

. تحكخة: كمسة ردع كزجخ، كبل  ، أك : تحكيخ بخب العالسيغأؼ تػقف عغ ذلظ بعج اليـػ
. لعل اآلية تفيج أف ال حاجة لئلشالة في الجعػة، كأف االقتراد فييا بكتاب رب العالسيغ

 مصمػب، فيشاؾ مغ ال تفيج معيع الجعػة كال اإلشالة معيع.
 

 " فَسغ شاَء َذكخُه " 12ػرة عبذ س80
 استجاب لمتحكخة. أؼ ذكخ هللا. 

 
مٍة " 13ة عبذ سػر 80  " في ُصُحٍف مكخَّ

 أؼ عشج هللا. كىي صحف القخآف. 
 

خٍة " 14سػرة عبذ 80  " مخفػعٍة ُمصيَّ
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 ىة.: مشدّ خة: عالية القجر. مصيّ مخفػعة 
 

 " بأيجي َسَفَخٍة " 15سػرة عبذ 80
الخسل مغ البذخ. كقج يكػف السعشى: سفخاء أك مدافخكف بيغ هللا ك : مبلئكة ىع أؼ 

ْفخ: الكتاب. أسفخ الربح: كضح ضياؤه. سفخت السخأة  كمشو : كذفت نقابيا. الكَتبة. كمشو: الدِّ
 الدفػر. 

 
ـٍ بَ  16سػرة عبذ 80  َخَرٍة "" ِكخا

 كخاـ عشج هللا، مصيعيغ. 
 

 " ُقِتَل اإلنداُف ما أكفَخُه " 17سػرة عبذ 80
كفخه(، أك استفياًما )ما الحؼ جعمو  تكػف أفعل التفزيل عمى التعجب )ما أشجّ  يسكغ أف 

: ُلعغ. كفخ مغ اإلنداف مع كثخة إحداف هللا إليو. (. قتل2/528كافًخا( )معاني القخآف لؤلخفر 
ػزكنة  ال يحتاج إليو. ىحه اآلية مكىحا حكع كليذ دعاًء، ألف الجعاء يحتاج إليو العباد، وهللا

 :بسػازيغ الذعخ. قاؿ الذاعخ
 يتسشى السخُء في الريف الذتا      فإذا جاء الذػتا أنكػخه  

 تػل اإلندػاف ما أكفخهقُ    فيػ ال يخضى بحاؿ كاحػج                    
 

 " ِمغ أيِّ شيٍء َخَمقُو " 18بذ سػرة ع80
 فميصخح عمى نفدو ىحا الدؤاؿ.مغ أؼ شيء خمقو هللا؟  

 
رُه " 19سػرة عبذ 80  " ِمغ نصفٍة خَمقُو فقجَّ

: إلخ. كقج يكػف السعشى: قجَّره ... : نصفة، عمقة، مزغةنصفة: ماء مييغ. قجره: أشػاًرا 
ره. أك جعمو ذا قْجر. جعمو قادًرا. أك قجّ   ر لو رزقو كأجمو كعسمو. أك صػَّ
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خُه " " ثعَّ الدبيلَ  20عبذ سػرة 80  يدَّ

: لى اليجػ أك إلى الزبللة. الدبيلأؼ سيل لو الخخكج مغ بصغ أمو، أك يدخه إما إ 
بيل. مشرػب خ لو الدخه الدبيل، أك يدّ : يدّ بعجه، أؼ مفعػؿ بو لفعل مححكؼ يفدخه السحكػر
 (.خه الدبيلخه. لع يقل: )ثع يدّ بشدع الخافس، التقجيخ: إلى الدبيل يدّ 

 
 " ثعَّ أماتُو فأقبخُه " 21عبذ  سػرة80

 كتب لو السػت كالجفغ في القبخ. 
 

  " ثع إذا شاَء أنَذخُه " 22عبذ سػرة 80
 : بعثو، أحياه مغ ججيج.إذا شاء: متى شاء. أنذخه 

 
 لسَّا َيقِس ما أمخُه " " كبلّ  23سػرة عبذ 80

. ما ا يقس: لسّ لسّ  كافخ عغ التكبخ كالتجبخ.ىحا ال : كمسة ردع كزجخ، أؼ فميكفّ كبلّ   ا يؤدِّ
ما الفخؽ بيغ )لع(  أبًجا ما افتخض هللا عميو. : ال يقزي أحجٌ أمخه: ما أمخه هللا بو. قاؿ مجاىج

 مػتو.مغ أكؿ مجة تكميفو إلى حيغ  يفِ لع  ، حتى اآلف.لسا يقس: لع يقس بعجُ ك)لّسا(؟ 
 

 داُف إلى شعاِمِو "" فميشطِخ اإلن 24سػرة عبذ 80
 ٍل.نطَخ تأمّ  

 
 " أنَّا صَبْبشا الساَء صبِّا " 25سػرة عبذ 80

كالكدائي كعاصع،  : بفتح اليسدة، قخاءة حسدة: السصخ. أنَّامغ الدساء عمى األرض. الساء 
: فميشطخ اإلنداف إلى أنا صببشا الساء. أك "، كىػ بجؿ اشتساؿ. التقجيخشعاموعمى البجؿ مغ "

معاني القخآف أ الباقػف بالكدخ: إنَّا عمى االستئشاؼ )خ مبتجأ مححكؼ تقجيخه: ىػ أنَّا. كقخ خب
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صًبا: مفعػؿ مصمق. لعل التأكيج بالسفعػؿ السصمق  (.2/707، الشكت لمسجاشعي 3/238اء لمفخّ 
 فيج ىشا: صًبا كثيخا.

 
ا " 26 سػرة عبذ80  " ثعَّ شققشا األرَض شقِّ

 شًقا: مفعػؿ مصمق. شققشا األرض لجخػؿ الساء، أك لخخكج الشبات. 
 

 " فأنبتشا فييا حبِّا " 27ة عبذ سػر 80
 : أنػاع الحبػب.فييا: في األرض. حًبا 

 
 " وِعَشًبا وَقْزًبا " 28رة عبذ سػ 80

لعمو ( بعج ضيػره، مخة بعج مخة. ما يؤكل رشًبا. سسي بحلظ لقزبو )لقصعو: كل قزًبا 
 القثاء كالخيار.

 
 " " وزيتػًنا ونخبلً  29سػرة عبذ 80

 لعل الجسع بيشيسا لسا بيشيسا مغ تذابو في شكل الثسخ. 
 

 " وحجائَق ُغْمًبا " 30سػرة عبذ 80
: غميع الخؾبة. يػصف بو مًبا: جسع غمباء، مؤنث أغمبثيخة الذجخ ممتفة األغراف. غُ ك 

اإلنداف كالبعيخ، كىػ ىشا مدتعار لغمع أصػؿ الذجخ، ككصفت بو الحجائق عمى تذبيو 
الحجيقة في تكاثف أكراؽ شجخىا كالتفافيا بذخز غميع األكداج كاألعراب، أك عمى تقجيخ 

 (.30/132شجُخىا، ؼيكػف نعًتا )تفديخ ابغ عاشػر  امححكؼ، أؼ: ُغْمبً 
 

 ا "" وفاكيًة وأبَّ  31 سػرة عبذ 80
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ذا : أؼ سساء تطمػُّشي، كأؼ أرض تقمػُّشي، إ( فقاؿاألبّ سئل أبػ بكخ رضي هللا عشو عغ ) 
 قمت في كبلـ هللا ما ال أعمع.

ة قج عخفشاىا، فسا : الفاكيا بمغ )األّب( قاؿكقخأ عسخ رضي هللا عشو سػرة عبذ، فمس 
ليػ التكمف. كركؼ عشو أنو قاؿ: "آمشا بو كلّّ ِمغ حا : لعسخؾ يا ابغ الخصاب إف ىاألّب؟ ثع قاؿ

: ما كمفشا بو، أك ما أمخنا بيحا. كما (. كقي ركاية قاؿ: فسا األّب؟ ثع قاؿ7ِعْشِج ربِّشا" )آؿ عسخاف 
مغ ىحا الكتاب، كما ال فَجعػه  : اتبعػا ما تبيغ لكع تجرؼ ما األّب! ثع قاؿعميظ يا عسخ أال

يع اإلنداف أف يفيع كل ما في القخآف، فيشاؾ أشياء استأثخ هللا ال يدتص (.547)أنسػذج ص 
بعمسيا، كشت أتسشى مغ كل مفدخ أف يقػؿ: ال أدرؼ. كالسفدخكف قج يتجاىمػف الدؤاؿ خذية 

 البحث عغ جػابو.
 أك ما سػػ الفاكية، أك ا تخعاه البيائع، أك التبغ خاصة،: مي األّب عشج السفدخيغ أقػاؿ مشياكف

 (.1/295نعاـ كالفاكية لمشاس )البخىاف ما ىػ لؤل
 

 لكع وألنعاِمكع "" متاًعا  32سػرة عبذ 80
قج تختز ىحه اآلية باآلية التي قبميا، أك تعع جسيع ما تقجـ مغ الستاع لئلنداف  

مّخ مثل ىحه اآلية في الدػرة الدابقة:  متاًعا: مفعػؿ ألجمو.كالحيػاف. متاًعا ألنامكع كأنعامكع. 
 .33الشازعات 

 
ُة "  33بذ سػرة ع80  " فإذا جاءِت الراخَّ

 سُّيا.صيحة الؿيامة التي ترخ اآلذاف حتى تكاد ُتِر  
 

 خُء ِمغ أخيِو "" يػـَ َيِفخُّ الس 34سػرة عبذ  80
: لسا يخاه مغ أىػاؿ. ربسا قجـ األخ عمى األـ كاألب، ألف األخ يخافق أؼ يـػ الؿيامة. يفخّ  

 أخاه.
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ِو وأبيِو "" و  35سػرة عبذ 80  أمِّ
 لساذا قجـ األخ عمى األـ كاألب؟ سيأتي الجػاب في اآلية التالية. 

 
 " وصاحبتِو وبشيِو " 36سػرة عبذ 80

 : األخ، األـ كاألب، الدكجة، األكالد. رتبيع عمى مخاتبيع في االقتخاف.بكاف التختي 
 كليذ معشاىا كسا نفيسيا اليػـ: صاحبتو: زكجتو.

 
: 14 -11الشفذ. قارف سػرة السعارج ( شجيجة الػقع كالتأثيخ في 36-34ىحه اآليات )  

يػدُّ السجخـُ لػ يفتجؼ مغ عحاب يػِمئٍح ببشيو، كصاحبتو كأخيو، كفريمتو التي تؤكيو، كمغ في "
 ". ىشا العجد أكسع كالتختيب معكػس. يشجيواألرض جسيًعا ثع 

 
 ُيغشيِو "خٍئ مشيع يػَمئٍح شأٌف " لكلِّ ام 37سػرة عبذ 80

ىكحا األمخ في األمخ العريب: كل كاحج مذغػؿ بشفدو. يػمئح: يـػ الراخة )اآلية  
هللا تعالى ال يغشيو شأف عغ شأف، بخبلؼ البذخ. كىػ ما يعخؼ في عمع  (، يػـ الؿيامة.33

فػتظ شيء آخخ، فأحدغ ا ؼيتختار شيئً ال تدتصيع أف تفعل كل شيء، االقتراد بتكمفة الخيار. 
فإذا اختخت شيًئا صالًحا ربسا ضيعت ما ىػ أصمح مشو،  األكلػيات. االختيار، كأحدْغ تختيب

كخدخت الفخؽ. كإذا اختخت شيًئا سيًئا تحّسمت تكمفتيغ: تكمفة كقػع الديئ، كتكمفة فػات الحدغ. 
 .124انطخ مبحث تكمفة الخيار في كتابي: أصػؿ االقتراد اإلسبلمي، ص 

 
 ػٌه يػَمئٍح ُمْدِفخٌة "" وج 38 سػرة عبذ80

 مزيئة مغ البيجة كالدخكر. 
 

 " ضاحكٌة ُمْدتبِذخٌة " 39ة عبذ سػر 80
 : بسا أعج هللا ليا مغ نعيع.مدتبذخة 
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 ووجػٌه يػَمئٍح عمييا َغَبَخٌة ""  40سػرة عبذ 80

 كالحة. 
 

 " تخىُقيا َقَتَخٌة " 41ػرة عبذ س80
 سػاد.: ضمسة، تخىقيا: تغذاىا، تعمػىا. قتخة 

 
 َفخُة الفَجخُة "" أولئَظ ىُع الك 42سػرة عبذ 80

 . )الغَبخة، كالقَتخة، كالكَفخة، كالفَجخة( : السػصػفػف بيحه الرفاتأكلئظ 
ل ىحه كيدتسخ القارغ أك الدامع في تخيّ  ،بيحا السذيج مغ الػجػه الستقابمة تشتيي الدػرة       

 ميا.الػجػه كتأمّ 
*** 

 
 / سػرة التكػيخ 81
َرْت "  1ػيخ سػرة التك81  " إذا الذسُذ ُكػِّ

إذا كػرت : و ما بعجه، تقجيخه: ارتفعت بفعل مزسخ دّؿ عميُمحي ضػؤىا. الذسُذ  
لع يقل: )إذا  (.14الذسذ. أك: مبتجأ خبخه: كػرت. أيغ جػاب "إذا" ؟ جػابيا: "َعِمسْت" )اآلية 

 رت الذسذ(.ػّ كُ 
 

 انكجَرْت "" وإذا الشجػـُ  2ػيخ سػرة التك 81
 (.: )كإذا انكجرت الشجػـانصفأت. لع يقل 

 
 " وإذا الجباُؿ ُسيِّخْت " 3ػيخ سػرة التك81

 (.ع يقل: )كإذا ُسيِّخت الجباؿُندفت. ل 
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مْت "" وإذا العِ  4خ سػرة التكػي81  ذاُر ُعصِّ

 : أىسمت، لع تعج تحمب. متصّ ا مزى عمى حسميا عذخة أشيخ. عُ : الشػؽ إذالعذار 
بعس السعاصخيغ إلى أف في ىحا إشارة إلى كسائل الشقل الحجيثة مغ سيارات كقصارات ذىب 

و في تعجاد أحجاث يػـ الؿيامة! )كيف كشائخات، كاستخجاميا بجاًل مغ اإلبل، مع أف الدياؽ كم
 (.مت العذارصّ (. لع يقل: )كإذا عُ 376نتعامل مع القخآف ص 

 
 ُحِذَخْت "" وإذا الػحػُش  5ػيخ سػرة التك81

 (.ُجسعت. لع يقل: )كإذا ُحذخت الػحػش 
 

َخْت " 6يخ سػرة التكػ 81  " وإذا البحاُر ُسجِّ
خت البحارُأجج   (.ت، فانقمبت ناًرا. لع يقل: )كإذا ُسجِّ

 
 " وإذا الشفػُس ُزوَِّجْت " 7يخ سػرة التكػ 81
 : الرالح مع الرالح، كالصالح مع الصالح.قخنت بأشباىيا -
أك ُزكِّج كل رجل بشطيخه مغ الشداء، فإف كاف مغ أىل الجشة زكج امخأة مغ أىل الجشة،   -

 كإف كاف مغ أىل الشار زكج امخأة مغ أىل الشار. 
 أك زكجت األركاح بأجدادىا، أؼ ُردَّت األركاح إلى أجدادىا.  -

 (.لع يقل: )كإذا ُزكجت الشفػس
  

  مْت بأيِّ ذنٍب ُقتمْت "" وإذا السػءودُة ُسئ 9-8سػرة التكػيخ  81
، كجامع 5/322عجع القخءات م: َسألْت )(. كفي قخاءةا ُسئمت السػءكدةكإذلع يقل: ) 

: القخاءة بزع الديغ بغيخ ألف فييا غسػض. (. قاؿ الكخجي2/607البياف في متذابو القخآف 
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ُسئمت: لعل  (.4/480األلف فسعشاىا بّيغ غيخ مْذِكل )نكت القخآف أما القخاءة بفتح الديغ ك 
 وهللا أعمع.  أك ُسئمت يـػ الؿيامة، التقجيخ: ُسئل عشيا،

 
ت ي: البشت تجفغ حية خذية االستخقاؽ أك اإلمبلؽ، كىػ مغ فعل الجاىمية. سسّ السػءكدة 

خ أحجىع باألنثى مػؤكدة ألنيا أثقمت بالتخاب. "ال يؤكده حفطيسا": ال يثقمو. قاؿ تعالى: " كإذا ُبذِّ
خ بو، أُيسدكو عمى ُىػف أـ يجسّ ضلَّ كجيو م ا كىػ كطيع. يتػارػ ِمَغ القـػ ِمغ ُسػء ما ُبذِّ و دػدِّ

 (.59 -58الشحل في التخاِب، أال ساء ما يحكسػف" )
 

فقاؿ  : يا رسػؿ هللا ىل لي مغ تػبة؟ػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع فقاؿجاء رجل إلى رس 
فقاؿ  : يا رسػؿ هللا إف ذنبي لعطيع!ب الخحيع. قاؿالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع: إف هللا ىػ التػا

 : كيمظ إف عفػ هللا أعطع! ما ذنبظ؟الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع
: اعمع يا رسػؿ هللا أني ذىبت في سفخ بعيج، كتخكت أىمي حامبًل، كرجعت بعج أربع قاؿ 

ألىمي: ابشة َمغ ت كإذا في البيت بشت! فقمت سشػات، فجخمت إلى بيتي، فاستقبمشي أىمي، فشطخ 
: بعج ساعة تحىب إلى بيت أىميا. فربخت ىحه؟ فقالت: ىي ابشة جيخانشا. فقمت في نفدي

: خػفػًا مشي أف أقتميا. فقمت ليا يا تخفي عميَّ أنيا ابشتي،ساعة، فمع تحىب، ككانت أمّ 
 اصجقيشي الحجيث، ابشة َمغ ىحه؟

 
كىي ابشتظ! فتشاكمُت تمظ الميمة قِمقػًا : أما تخكتشي يػـ سفخؾ حامبًل؟ لقج كلجتيا، فقالت 

مغ  كمشدعًجا، ِلسا بمغشي مغ أنيا ابشتي، حتى إذا قارب الفجُخ أف يدفخ عغ كجيو، نيزتُ 
جىا، كأنيزتيا مغ فخاشيا، ثع قمت: مغ البشت، كىي نائسة، فاجتحبتيا مغ ي فخاشي، ثع دنػتُ 

ة، كأخحت أسيخ، كىي ( كالقفّ ة، السجخفةاتبعيشي إلى الحائط )البدتاف(. كتشاكلت الخفر )السخفذ
أحفخ، كىي تخفع معي التخاب، حتى إذا  إلى الحائط أخحتُ  غ خمفي، حتى إذا كصمتُ تديخ مِ 
كىشا اغخكرقت عيشا رسػؿ هللا بالجمػع،  !تحت إبصييا، كأركدتيا في الحفيخةيا الحفخ أخحتُ  أكسمتُ 
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تخفع ِرجبًل كتزع اليسشى عمييا، كىي أىيل التخاب ب دخاؼ عمى كتفيا، كأخحتُ ثع كضعُت يُ 
  !نع بي؟ كأنا ال أعيخىا التفاتػًا: أبتاه، ما أنت صاالثانية، كتقػؿ

 
في ىحه األثشاء، كقع بعس التخاب عمى لحيتي، فسجْت يجىا، كأخحْت تشفس التخاب مغ لحيتي.  

اؿ فق !تحت التخاب يا تحتو! كتخكتيا تئغّ أىيل عمييا التخاب، حتى غيبتُ  كمع ذلظ كمو، ما زلتُ 
ل لكع االنتقاـ! كأخح غزبو لعجّ  : لػال أف رحسة هللا سبقْت رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع

 (. 2/303مع يكفكف دمػعو )أضػاء الخسػؿ صمى هللا عميو كس
ما ىحه العقػؿ؟! ما ىحه  ال تحتاج إلى تخخيج.عغ جخيسة كأد البشات في الجاىمية، قرة معّبخة 

 القمػب؟! الحسج  الحؼ عافانا.
 

 " وإذا الرحُف ُنِذَخْت " 10سػرة التكػيخ 81
مع عمييا أصحابيا. لع يقل: )كإذا ُنذخت لكي يصّ  :ذخْت الرحف: صحف األعساؿ. نُ  

 (.الرحف
 

 " وإذا الدساُء ُكِذَصْت " 11سػرة التكػيخ 81
 (.كإذا كذصت الدساءعغ الذاة. لع يقل: )كسا يشدع الجمج دعت أزيمت، نُ  

 
َخْت " 12خ سػرة التكػي81  " وإذا الجحيُع ُسعِّ

خت الجحيع ، أضخمْت أكقجْت    (.)ألىميا(. لع يقل: )كإذا ُسعِّ
 

 ُة ُأْزِلَفْت "" وإذا الجشّ  13خ سػرة التكػي81
 (.)ألىميا(. لع يقل: )كإذا أزلفت الجشة ، ُقخِّبْت ُأدنيْت  

 
 " عمسْت نفٌذ ما َأحزخْت " 14يخ التكػ سػرة 81
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 مغ خيخ أك شخ. عمست كل نفذ حيئشح ما قجمْت  
 

 " فبل أقِدُع بالُخشَِّذ " 15يخ سػرة التكػ 81
 : الشجـػ تطيخ بالميل كتختفي بالشيار.أقدع. الخشذ :أؼ 

 
 " الَجػاِر الُكشَِّذ " 16تكػيخ سػرة ال81

يا كسا : التي تدتتخ عشج غخكبمدارىا. الُكشَّذؼ التي تجخؼ في : الجػارؼ، أالجػارِ  
 (.تدتتخ الطباء في كشاسيا )مغارتيا

 
 " والميِل إذا َعْدَعَذ " 17ػيخ سػرة التك81

 لع يقل: )كإذا عدعذ الميل(.أضمع.  
 

 " والربِح إذا تشفََّذ " 18كػيخ سػرة الت81
 لع يقل: )كإذا تشفذ الربح(. أضاء. 

 
 إنَُّو لقػُؿ رسػٍؿ كخيٍع ""  19سػرة التكػيخ 81

 : ىػ جبخيل.إنو: أؼ القخآف. رسػؿ كخيع 
 

 ي قػٍة ِعشَج ذي العخِش َمكيٍغ "" ذ 20سػرة التكػيخ 81
 ذؼ مكانة عشج هللا. لو قػة كمكانة. 

 
 أميٍغ " " ُمصاٍع َثعَّ  21سػرة التكػيخ  81

 : مؤتسغ عمى الػحي. السؤل األعمى مغ السبلئكة. أميغ : فيمصاع 
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التختيب ": حخؼ عصف يفيج ": بالفتح، ىشاؾ. "ُثعَّ اقخأىا: "َثعَّ" بفتح الثاء، ال بزسيا. "َثعَّ  
 خل زيجٌ . د: ىشاؾ زيجٌ ج التختيب مع التعقيب. َثعَّ زيجٌ : حخؼ عصف يفيمع التخاخي، بخبلؼ الفاء

 (.فعسخك )ال يػجج فتخة بيشيسا ُثعَّ عسخك )ىشاؾ فتخة بيشيسا(، دخل زيجٌ 
 

 (.20نطخ قػلو تعالى: "كإذا رأيت ثَّعَّ رأيت نعيًسا" )اإلنداف كا 
 

 " وما صاحُبكع بسجشػٍف " 22كػيخ سػرة الت81
 كما دمحم الحؼ صاحبتسػه يا معذخ قخير. 

 
 رآُه باألُفِق الُسبيِغ " " ولقج 23سػرة التكػيخ 81

 الذسذ، أك أقصار الدساء.: مصمع . األفق السبيغ: األفق األعمى البيِّغجبخيلَ  رأػ محسجٌ  
 

 " وما ىػ عمى الغيِب بزشيٍغ "  24سػرة التكػيخ 81
 خ في تبميغو. : بخيل. أؼ ال يقّر دمحم صمى هللا عميو كسمع. الغيب: الػحي. ضشيغ :ىػ 

 
 " وما ىػ بقػِؿ شيصاٍف رجيٍع " 25سػرة التكػيخ 81

 بل ىػ قػؿ رحسغ رحيع. : حدب زعع السذخكيغ.ىػ: القخآف. قػؿ شيصاف 
 قارف: )رحيع( ك)رجيع(. رجيع: مصخكد مغ رحسة هللا.

 
 " فأيَغ تحىبػَف " 26رة التكػيخ سػ 81

يخ أمخه إال إلى عخضػف. أيغ تحىبػف عغ الحق الحؼ قج ض: فأيغ تحىبػف عشو كتُ أؼ 
 : فإلى أيغ تحىبػف.التقجيخ ؟الزبلؿ

 
 لمعاَلسيَغ "" إْف ىػ إال ذكٌخ  27سػرة التكػيخ 81



2335 

 

 : عطة، عبخة، تحكيخ.ىػ: القخآف. ذكخٌ إْف ىػ: ما ىػ. إْف: ناؼية.  
 

 " ِلَسغ شاَء مشكع أف يدتؿيَع " 28سػرة التكػيخ 81
يدتؿيع:  . ؼيو التفات مغ صيغة الغائب إلى صيغة السخاشب.(لسغ شاء مشيع): لع يقل 

 ببل اعػجاج كال حيل.
 

 أف يذاَء هللُا ربُّ العالسيَغ "" وما تذاءوف إال  29سػرة التكػيخ 81
العبلقة بيغ مذيئة هللا كمذيئة  فاالستقامة أك اليجاية بيج هللا، ال بيج الشبي كال غيخه. 

 اإلنداف عبلقة دؾيقة ليذ مغ الديل فيسيا في عمع العقيجة.
*** 

 
 / سػرة االنفصار 82
 الدساُء انفصَخْت "" إذا  1فصار سػرة االن82

 (.انذقت. لع يقل: )إذا انفصخت الدساء 
 

 " وإذا الكػاكُب انتثَخْت " 2ار سػرة االنفص82
 (.تشاثخت، تداقصت. لع يقل: )كإذا انتثخت الكػاكب 

 
َخْت " 3ار سػرة االنفص82  " وإذا البحاُر ُفجِّ

َخْت" )التكػيخ   السعشى كاحج. لع يقل: )كإذا (. كلعل 6في مػضع آخخ: "كإذا البحاُر ُسجِّ
خت البحار  (.ُفجِّ

 
 " وإذا القبػُر ُبعِثَخْت " 4ار سػرة االنفص82

 (.. لع يقل: )كإذا ُبعثخت القبػرندفت 
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َخْت " 5سػرة االنفصار 82 َمْت وأخَّ  " َعِمسْت نفٌذ ما قجَّ

 عمست عشجئح كل نفذ ما قجمت كأخخت مغ خيخ كشخ. أك ما قجمت قبل السػت كأخخت 
لح أك سيئ يبقى أثخه بعج السػت )سشة حدشة أك سيئة(. في مػضع آخخ: بعجه مغ عسل صا

 (.14"عمست نفٌذ ما أحزخت" )التكػيخ 
 

ؾ بخبَِّظ الكخيِع "" يا أيُّيا اإلن 6سػرة االنفصار 82  داُف ما غخَّ
 غّخؾ بخحسة ربظ. : جخأؾ عمى ربظ.غخَّؾ بخبظ 

 
 َفدػَّاَؾ َفَعَجَلَظ "حي خمقَظ " ال 7سػرة االنفصار 82

: جعمظ معتجؿ القامة. أك سػػ أعزاءؾ بحدب الحاجة، سػاؾ: جعمظ سػًيا. عجلظ 
لظ، بتذجيج الجاؿ.ةكعجليا فبل تفزل يج عمى يج، كال ِرجل عمى ِرجل. في قخاء  : فعجَّ

 
بَظ " 8سػرة االنفصار 82  " في أي صػرٍة ما شاَء ركَّ

ؿ أكقرخ، أك ذكخ أك أنثى. حدغ أك ؾبح، أك شػ  ركبظ عمى الرػرة التي يخيجىا: مغ 
 (ءَ اما شَ )في  (ما") قاؿ ابغ عصية كالدمخذخؼ كغيخىسا:ما شاء:  (.لع يقل: )في أية صػرة

 ".مديجة
 

يِغ " " كبلّ  9سػرة االنفصار 82 بػَف بالجِّ  بل ُتكحِّ
: الجيغ ىػ كقيلخكا يا أييا السذخكػف. الجيغ: الحداب كالجداء. : كمسة ردع، أؼ اندجكبل 

 الحؼ جاء بو الخسػؿ. 
 

 " وإفَّ عميكع لحافطيَغ " 10صار سػرة االنف82
 مبلئكة حفطة يخاقبػف أعسالكع.  
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 " كخاًما كاتبيَغ " 11االنفصار  سػرة82

 كخاًما عمى هللا، يكتبػف صحائف أعسالكع. 
 

 " َيعمسػَف ما تفعمػَف " 12 سػرة االنفصار82
 (.تفعمػنو. لع يقل: )يعمسػف ما تعسمػف ما تفعمػف: ما  

 
 " إفَّ األبخاَر لفي نعيٍع " 13 سػرة االنفصار82

 : في الجنيا. نعيع القشاعة كالخضا كالصاعة.األبخاَر: السؤمشيغ. لفي نعيع: في الجشة. كقيل 
 

 ار لفي جحيٍع "" وإفَّ الفجَّ  14سػرة االنفصار 82
: في الجنيا. جحيع الصسع كالحخص كالدخط كقيل الفجاَر: الكافخيغ. قيل: في اآلخخة. 

 كالسعرية.
 

يِغ " 15سػرة االنفصار 82  " َيْرَمْػَنيا يػـَ الجِّ
 يجخمػنيا كيقاسػف حخَّىا يـػ الجداء. 

 
 " وما ىع عشيا بغائبيَغ " 16صار سػرة االنف82

لع يقل: )كما ىع  ار، أك األبخار كالفجار مًعا. أؼ: ىع خالجكف فييا.: الفجقرػدأبًجا. كالس 
 لع يقل: )كما ىع بغائبيغ عشيا(. (.عشو بغائبيغ

 
 " وما أدراَؾ ما يػـُ الجيِغ " 17سػرة االنفصار 82

 .  استفياـ لمتيػيل مغ شاف ىحا اليـػ
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 " ثع ما أدراَؾ ما يػـُ الجيِغ " 18سػرة االنفصار 82
. كقيلاستفياـ مكخر لديادة التي  األكلى في األبخار، كالثانية  :ػيل كالتخػيف مغ ىحا اليـػ

 في الفجار.
 

 فٍذ شيًئا واألمُخ يػمئٍح هلِل "" يػـَ ال تسمُظ نفٌذ لش 19سػرة االنفصار  82
: عشج الفخيقيغ: السؤمشيغ كغيخ  ًئا مغ الشفع أك الزخ، كاألمخال تسمظ نفذ لشفذ شي 

، بالخفع عمكفي قخاءة ابغ كثيخ كأبي عسخكالسؤمشيغ.  البجؿ مغ قػلو: "كما أدراؾ ما يػـ ى : يػـُ
، بالشرب عمى البجؿ  :ؾ ما يػـُ ال تسمظ. كقخأ الباقػف : كما أدرا(. التقجيخ17الجيغ" )اآلية  يػـَ

 (. 2/710( )الشكت لمسجاشعي 15مغ قػلو: "يرمػنيا يـػ الجيغ" )اآلية 
*** 
 / سػرة السصففيغ83
 فِِّفيَغ "" ويٌل لمُسصَ  1سػرة السصففيغ 83

 
: الذيء الكيل أك الػزف. كأصمو مغ الصؽيف: الشقراف في كيل: ىبلؾ. التصؽيف 

ف بسغ فعل الذيء الكثيخ؟! لع يقل: )كيبًل اليديخ. فإذا كاف الػيل لسغ شفف الذيء اليديخ فكي
السصففػف يفعمػف  (.2/711الشرب جائد كلكغ ال قخاءة ؼيو )الشكت لمسجاشعي  (.لمسصففيغ

 ما افتزح أمخىع. كذفػا، فمػ زاد عغ حجٍ شديخ كي ال يفعمتيع في الذيء الي
 

ا كالػىع أو وزنػىع " الحيَغ إذا اكتالػا عمى الشاِس َيدتػفػَف وإذ 2سػرة السصففيغ  83
 ُيْخِدخوَف "

ذكخ الكيل في الجسمة األكلى كلع يحكخ الػزف، كذكخىسا مًعا في الجسمة الثانية. يسكغ  
(. إذا كالػا أك كزنػا 552األكلى بجاللة الجسمة الثانية )قارف أنسػذج ص  تقجيخ الػزف في الجسمة

كزنػا لغيخىع يشقرػف. عمى الشاس: مغ الشاس. كالػىع: كالػا  ألنفديع يديجكف، كإذا كالػا أك
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، الشكت 2/532، معاني القخآف لؤلخفر 3/245معاني القخآف لمفّخاء ليع. كزنػىع: كزنػا ليع )
 لع يقل: )استػفػا(، )أخدخكا(. .(2/711لمسجاشعي 

 
 يطغُّ أولئَظ أنَّيع مبعػثػَف " " أال 4سػرة السصففيغ 83

 : بعج السػت.غ: يعتقج. مبعػثػف يط 
 

 " ليػـٍ عطيٍع "  5ػرة السصففيغ س83
بيغ ىحه اآلية كاآلية الدابقة  يـػ الحداب كالجداء. يـػ شجيج اليػؿ. الحع التقديع 

 (.)تقديع اآليات
 

 يقػـُ الشاُس لخبِّ العالسيَغ " " يػـَ  6سػرة السصففيغ 83
جيو. كفي قخاءة: يػـِ، بالكدخ )معجع القخاءات يقػمػف مغ قبػرىع، أك يقػمػف بيغ ي 

( عمى السحل. (.5/335 : بجؿ مغ )ليـػ  يػـَ
 

يٍغ " إفَّ  " كبلّ  7سػرة السصففيغ 83 اِر لفي ِسجِّ  كتاَب الفجَّ
متيع عغ يـػ الحداب. كتاب ىؤالء السصففػف عغ غف ليكفّ : ردع كزجخ. أؼ كبلّ  

يغ : 18غ. قارف اآلية : مكاف ضيق، سجغ. كمػضعو في أسفل سافميالفجار: كتاب الكفار. ِسجِّ
 ". "إف كتاب األبخار لفي عمييغ

 
يٌغ " 8يغ سػرة السصفف83  " وما أدراَؾ ما ِسجِّ

 استفياـ تيػيل. 
 

 َمخقػـٌ "" كتاٌب  9رة السصففيغ سػ 83
 شقز.داد ؼيو كال يُ شدى، ال يُ سحى كال يُ مكتػب كالخقع في الثػب ال يُ  
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 بيَغ "" ويٌل يػَمئٍح لمسكحِّ  10سػرة السصففيغ 83

 : الكفار.بيغكيل: ىبلؾ. السكحّ  
 

بػَف بيػـِ الجيِغ " 11سػرة السصففيغ 83  " الحيَغ يكحِّ
 يـػ الحداب كالجداء. 

 
 ُب بِو إال كلُّ ُمعتٍج أثيٍع "وما يكحِّ "  12سػرة السصففيغ 83

 : كثيخ اآلثاـ.معتج: متجاكز لمحج في الكفخ. أثيع 
 

ليَغ "" إذا ُتتَمى عميِو آي 13سػرة السصففيغ 83  اُتشا قاَؿ أساشيُخ األوَّ
 : ىي أساشيخ األكليغ.قاؿ: قاؿ عشيا. أساشيخ األكليغ: خخافات األمع الساضية. أؼ 

 
 عمى قمػبيع ما كانػا َيكِدبػَف "بل راَف  " كبلّ  14سػرة السصففيغ 83

: ىػ ذنب آلثاـ(. الخافمغ ابػنو )بػف: يكدِ كبل: ردع. راف: َغصَّى، ُشبع، َغمب. يكدِ  
 فػؽ ذنب حتى يعسى القمب كتشصسذ البريخة.

 
 ع عغ ربِّيع يػَمئٍح لسحجػبػَف "إنَّي " كبلّ  15سػرة السصففيغ 83

إنيع يػمئح لسحجػبػف  حًقا. محجػبػف عغ رؤيتو. لع يقل: )كبلّ  :كبل: ردع كزجخ. كقيل 
 (.عغ ربيع

 
 اُلػ الجحيِع "" ثع إنَّيع لَر  16سػرة السصففيغ 83

 داخمػ الجحيع. 
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بػَف " " ثع يقاؿُ  17سػرة السصففيغ 83  ىحا الحي كشتع بِو تكحِّ
كشتع تشكخكنو في الجنيا. لع يقل: )ىحا الحؼ كشتع  الحؼأك اليػـ : ىحا ىػ الجداء يقاؿ ليع 

 (.تكحبػف بو
 

 إفَّ كتاَب األبخاِر لفي ِعمػِّيِّيَغ وما أدراَؾ ما ِعمػِّيُّػَف " " كبلّ  19-18سػرة السصففيغ  83
(. 2/625كأنو جسع: )ِعمػِّّي(. يقاؿ لمغخفة العمػية: )ِعمػِّيَّة( )سخ صشاعة اإلعخاب  
( 7بخار في عمييغ فإف كتاب الفجار )اآلية أعالي الجشة. كبسا أف كتاب األ : الجشة، أكعمييغ

يغلفي أسفل سافميغ. كىحا ما سيل ميسة السفدخيغ في تفد  ".  يخ كمسة "سجِّ
 

 " كتاٌب مخقػـٌ " 20رة السصففيغ سػ 83
)اآلية رة نفديا بالشدبة لكتاب الكفار : مدصخ، مكتػب ؼيو أعساؿ السؤمشيغ. العبامخقـػ 

9 .) 
 

بػَف " 21ففيغ سػرة السص83  " يذيجُه الُسقخَّ
 بػف إلى هللا.السقخّ  مغ السبلئكة. 

 
  " إفَّ األبخاَر لفي نعيٍع " 22سػرة السصففيغ 83

 .13اآلية نفديا كردت في الدػرة الدابقة، سػرة االنفصار  
 

 " عمى األرائِظ َيشطخوَف " 23يغ سػرة السصفف83
 ه هللا ليع.: إلى الشعيع الحؼ أعجّ أريكة: سخيخ. يشطخكف األرائظ : جسع  

 
 ُؼ في وجػِىيع َنْزخَة الشعيِع "" َتعخ  24سػرة السصففيغ 83

 البيجة كالدخكر. 
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 " ُيْدَقػَف ِمغ رحيٍق َمختػـٍ " 25سػرة السصففيغ 83

خسخ اآلخخة غيخ  و األيجؼ، ال يفظ ختسو إال السؤمشػف.: لع تسدّ رحيق: خسخ. مختـػ 
 خسخ الجنيا.

 
 " ختاُمُو ِمْدٌظ وفي ذلَظ فميتشافِذ الستشافدػَف "  26سػرة السصففيغ 83

ؽيذ : السغالبة في الذيء الشختامو: ختاـ الخحيق. مدظ: شعسو كريحو مدظ. التشافذ      
ألصل في ىحه السادة ىػ الشفْػذ )ابغ عاشػر : إف ا(. كقيل10/725)الجر السرػف 

كتداحسيا عمى  : السغالبة بيغ الشفػس، أك تعجد الشفػس(، كما تسيل إليو. كالتشافذ30/207
 لع يقل: كفي ىحا فميتشافذ. : في ذلظ الشعيع.شيء معيغ. كفي ذلظ

 
كالسشافدة مغ مرصمحات عمع االقتراد، ألف االقتراد يقػـ عمييا، كىي عكذ  

 ا االتحاد أك التػاشؤ انقمبت احتكاًرا.االحتكار. كقج يجخميا التعاكف، كلكغ إذا دخمي
 

 " وِمداُجُو ِمغ َتْدِشيٍع " 27 سػرة السصففيغ83
: سشاـ : عيغ عالية رؼيعة السدتػػ. كمشواج الخحيق، تخكيبو السدجي. تدشيع: مد مداجو 

 : عيغ ماء في أعمى الجشة.دشيع: العمّػ. تدشيعالبعيخ، الرتفاعو عغ ضيخه. الت
 

بػَف " " 28سػرة السصففيغ 83  عيًشا يذخُب بيا الُسقخَّ
بػف أعمى درجة السقخّ : عيًشا: مفعػؿ بو لفعل مححكؼ تقجيخه: أعشي. قاؿ بعس العمساء 

(. كالحؼ أراه أف السقخبيغ تعبيخ آخخ عغ األبخار، مثمسا أف األبخار تعبيخ 22مغ األبخار )اآلية 
في  المفطيغ في السقرػد. فيي مغايخةعغ السؤمشيغ. فالدياؽ ال يداعج عمى السغايخة بيغ 

 (.الرفات لحات كاحجة. يذخب بيا: يذخب مشيا. لع يقل: )يذخب السقخبػف بيا
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 ػا يزحكػَف "" إفَّ الحيَغ أجخمػا كانػا ِمَغ الحيَغ آمش 29سػرة السصففيغ 83
: الحيغ كفخكا. يزحكػف مشيع: يزحكػف عمييع )حدب المغة الجارجة(، الحيغ أجخمػا 

 (.مػا كانػا يزحكػف مغ الحيغ آمشػاإف الحيغ أجخ خخكف مشيع. لع يقل: )كيد
 

وا بيع يتغامدوَف " 30سػرة السصففيغ 83  " وإذا َمخُّ
 يغسد بعزيع بعًزا بالعيػف عمى سبيل االستيداء كاالستفداز. 

 
 ا إلى أىِميع انقمبػا َفِكييَغ "" وإذا انقمبػ  31سػرة السصففيغ 83

 : يجعمػف مغ السؤمشيغ فكاىة ليع كسخخية.فكييغانقمبػا: رجعػا.  
 

 قالػا إفَّ ىؤالِء لزالُّػَف "  " وإذا رأوىع 32سػرة السصففيغ 83
ّؿ، : أؼ السؤمشيغ. كىكحا السؤمغ يقػؿ عغ الكافخ ضاالسؤمشيغ. ىؤالء إذا رأػ الكفارُ  

بسدصختو  السؤمغ يؿيذ بسدصخة الذخع، كالكافخ يؿيذ !كالكافخ يقػؿ عغ السؤمغ ضاؿّ 
إّف ىؤالء لزاّلػف: إّف تفيج التأكيج. البلـ األكلى في )لزاّلػف( تفيج التأكيج  الخاصة، بيػاه.

 أيًزا. 
 

 " وما ُأرسمػا عمييع حافطيَغ "  33سػرة السصففيغ 83
أؼ حاكسيغ. فكسا أف السؤمشيغ ليدػا حافطيغ عمى الكفار، فكحلظ الكفار ليدػا حافطيغ  

فخ ليذ بسبمِّغ كال حافع. لع غ عغ هللا. كالكاحافع ىػ هللا. كالسؤمغ مجخد مبمّ عمى السؤمشيغ. فال
 (.يقل: )حافطيغ عمييع

 
 آمشػا ِمَغ الُكفَّار َيزحكػَف "" فاليػـَ الحيَغ  34سػرة السصففيغ 83

: يـػ الجداء. قارف اآلية   يغ آمشػا يزحكػف". إف الحيغ أجخمػا كانػا مغ الح: "29اليـػ
يغ آمشػا مغ الحيغ أجخمػا فاليػـَ الح: "الحيغ أجخمػا"، كفي اآلية: "الكفار". لع يقل: )29في اآلية 
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ـػ الحيغ آمشػا يزحكػف فالييزحكػف مغ الحيغ أجخمػا. لع يقل: ) : الحيغ آمشػايزحكػف(. أؼ
 (.مغ الكفار

 
 َيشطخوَف "  " عمى األرائظِ  35سػرة السصففيغ 83

: أؼ إلى الشعيع نطخة استستاع. ىحه اآلية مساثمة يشطخكف األرائظ: جسع أريكة: سخيخ.  
 .23لآلية 

 
 َب الكفاُر ما كانػا يفعمػَف "" ىل ُثػِّ  36سػرة السصففيغ  83

" عمى سبيل التيكع، ألنيع كانػا يتيكسػف لع يقل: )ُجػِزَؼ(، كال: "عػقب". قاؿ: "ثػب 
خىع (. كىحا كقػلو تعالى: "ؼبذّ 31 -29شيغ، كسا كرد في الدػرة نفديا )اآليات عمى السؤم

: (. يفعمػف 4/423رىع، كلكغ عمى سبيل التيكع )قارف تفديخ الساكردؼ فأنحِ : بعحاب أليع"، أؼ
 يفعمػنو. 

*** 
 / سػرة االنذقاؽ 84
ْت " 1ذقاؽ سػرة االن84  " إذا الدساُء انذقَّ

 (.عة. لع يقل: )إذا انذقت الدساءترجعت. كىحا مغ أشخاط الدا 
 

ْت " 2سػرة االنذقاؽ 84  " وَأِذَنْت لخبِّيا وُحقَّ
 : ُحقَّ ليا أف تدسع.أذنت: سسعت. ُحقَّت 

 
ْت " 3نذقاؽ سػرة اال 84  " وإذا األرُض ُمجَّ

 (.يت، صارت مدتػية. لع يقل: )كإذا مجَّت األرضػّ دصت، سُ بُ  
 

 " وَألقْت ما فييا وتخمَّْت " 4 سػرة االنذقاؽ84
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 ت عغ األحياء مشيع. : أؼ عشيع. أك تخمّ تسػتى كغيخىع. كتخمّ ما فييا مغ الألقت  
 

ْت " 5 سػرة االنذقاؽ84  " وأِذنْت لخبِّيا وُحقَّ
 1)راجع اآلية  "(. كجػاب "إذا2/534سسعت كُحقَّ ليا أف تدسع )معاني القخآف لؤلخفر  

 .2نفذ اآلية  )الصبخؼ(. رأػ اإلنداف ما قجـ مغ خيخ أك شخمححكؼ تقجيخه : ( 3ك
 

 " يا أيُّيا اإلنداُف إنََّظ كادٌح إلى ربَِّظ َكْجًحا فسبلؾيِو " 6سػرة االنذقاؽ 84
: فسبلقي ربِّظ، أك فسبلقي الذجيج، الجاّد، الستعب. فسبلؾيو: الدعي كادح: ساع. الكجح 
 كجِحظ.

 
 فأما َمغ أوتي كتاَبُو بيسيشِو ""  7سػرة االنذقاؽ 84

 أعسالو. الجػاب في اآلية التالية.: كتاب كتابو 
 

 " فدػؼ ُيحاَسُب حداًبا يديًخا " 8سػرة االنذقاؽ 84
ب.   فسغ نػقر الحداب ُعحِّ

 
 " ويشقمُب إلى أىمِو مدخوًرا " 9سػرة االنذقاؽ 84

 أىمو: في اآلخخة. : يخجع.يشقمب 
 

 َمغ أوتي كتاَبُو وراَء ضيخِه " " وأمَّا 10سػرة االنذقاؽ 84
 (.25مغ كراء ضيخه. قاؿ تعالى: "كأما مغ أكتي كتابو بذسالو" )الحاقة  بذسالو 

 
 بػًرا "" فدػَؼ يجعػ ثُ  11سػرة االنذقاؽ 84

 يجعػ عمى نفدو باليبلؾ. 
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 " وَيْرَمى سعيًخا " 12االنذقاؽ سػرة 84

 أؼ يجخل جيشع كيقاسي حخَّىا. 
 

 " إنَُّو كاف في أىمِو مدخوًرا " 13سػرة االنذقاؽ 84
 (.كاف: في الجنيا. لع يقل: )إنو كاف مدخكًرا في أىمو 

 
 ػَر " " إنَّو ضغَّ أْف لْغ َيحُ  14سػرة االنذقاؽ 84

 (.ويحػر: يخجع )إلى ربّ  
 

 مى إفَّ ربَّو كاَف بِو بريًخا "" ب 15سػرة االنذقاؽ 84
لع يقل:  و، خبيًخا بسا يريخ إليو.: مصمًعا عميو يخاقب أعسالبمى إنو سيحػر. بريًخا بو 
 (.و كاف بريًخا بوربّ  )بمى إفّ 

 
 " فبل ُأْقِدع بالذَفِق " 16قاؽ سػرة االنذ84

 : حسخة األفق عشج غخكب الذسذ، بؿية ضػء الذسذ.أقدع: أقدع. الذفق فبل 
 

 " والميِل إذا َوَسَق " 17نذقاؽ سػرة اال 84
 ذىب كل شيء إلى مأكاه. حسل، جسع. 

 
 إذا اتََّدَق " " والقسخِ  18قاؽ سػرة االنذ84

 اكتسل. 
 

 " لتخكُبغَّ َشبًقا عغ َشَبٍق " 19سػرة االنذقاؽ 84
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: حياة ثع مػت ثع بعث ثع جداء، كفي كل أشج مغ بعس لتبلُقغَّ شبقات في الذجة بعزيا -
 مشيا شجة.

: مشدلة بعج مشدلة، قػـ كانػا في الجنيا متزعيغ يخفعيع هللا في اآلخخة، كقـػ كقيل: السعشى  -
 مختفعيغ في الجنيا يتزعػف في اآلخخة. كانػا 

 : حااًل بعج حاؿ، فصيًسا بعج رضيع، كشيًخا بعج شاّب.كقيل -
: رخاًء بعج شجة، كشجة بعج رخاء، كغشًى بعج فقخ، كفقًخا بعج غشى، كصحة بعج كقيل -

 مخض، كمخًضا بعج صحة. 
دعاه  ح قػمو، كمغ كاف عمى فداد( إلى صبلصبلحو: مغ كاف عمى صبلح دعاه )كقيل -

 (.2/714ػمو، ألف كل شكل يريخ إلى شكمو )الشكت لمسجاشعي ( إلى فداد ق)فداده
، أؼ: يا دمحم. كقخأ بق. قخأ ابغ كثيخ كحسدة كالكدائي: لتخكَبغّ : شبًقا بعج ششبًقا عغ شبق

 : أييا الشاس.الباقػف: لتخكُبغ، أؼ
 

 " فسا ليع ال يؤمشػَف " 20نذقاؽ سػرة اال 84
 كتعجب.استفياـ إنكار  

 
 خئ عمييُع القخآُف ال َيدججوَف "" وإذا قُ  21سػرة االنذقاؽ 84

 ة، كعشج أبي حشيفة كاجب. ىشا يدغُّ الدجػد. كسجػد التبلكة عشج الذافعي سشّ  
 

بػَف " 22سػرة االنذقاؽ 84  " بِل الحيَغ كفخوا ُيكحِّ
 ال يدججكف ، بل إنيع يكحبػف بو. 

 
 أعمُع بسا ُيػُعػَف " " وهللاُ  23سػرة االنذقاؽ 84

 خفػنو.: يُ ػعػنويُ  
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ْخىع بعحاٍب أليٍع " 24سػرة االنذقاؽ 84   " ؼبذِّ
 أنِحرىع. " عمى سبيل التيكع بيع."ؼبذخىع :فأنحرىع. كإنسا قاؿ 

 
 رالحاِت ليع أجٌخ غيُخ َمسشػٍف "" إال الحيَغ آمشػا وعسمػا ال 25سػرة االنذقاؽ  84

 : ثػاب.مسشػف: مشقصع. أجخ 
 (.6مػا الرالحات فميع أجخ غيخ مسشػف" )التيغ إال الحيغ آمشػا كعسكفي مػضع آخخ: " 

 
 " بالفاء. ككبلىسا كارد." بجكف فاء، كفي التيغ: "فميعالنذقاؽ: "ليعففي ا 

*** 
 / سػرة البخوج  85
 " والدساِء ذاِت البخوِج " 1خوج سػرة الب85

: البخكج القرػر. يقػؿ أىل التفديخ العمسي: السشازؿ السختفعة، الػاك: كاك القَدع. البخكج 
ىي ىحه السجسػعات مغ مػاقع الشجػـ التي تطيخ عمى أشكاؿ مختمفة في الدساء، مقدسة إلى 

 (.896لكػاكب أثشاء دكرتيا حػؿ الذسذ )السشتخب ص قدًسا، تسّخ خبلليا األرض كا 12
 

 " واليػـِ السػعػِد " 2ة البخوج سػر 85
 يـػ الؿيامة. 

 
 " وشاىٍج ومذيػٍد " 3ػرة البخوج س85
 : الشفذ. الذاىج: الجػارح. كالسذيػد -
 : أمتو.الذاىج: الشبي. كالسذيػد -
 : يـػ الؿيامة.الذاىج: الشبي. كالسذيػد -
 : صمى هللا عميو كسمع. كالسذيػد: سائخ األمع. انطخ قػلو تعالى: أمة دمحمالذاىج -

 (.41بذييج كجئشا بظ عمى ىؤالء شييًجا" )الشداء * " فكيف إذا جئشا مغ كل أمة 
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 (.143ػُؿ عميكع شييًجا" )البقخة * " لتكػنػا شيجاَء عمى الشاس كيكػَف الخس
 

 " ُقِتَل أصحاُب األخجوِد " 4وج سػرة البخ 85
إلى دعاء. هللا ال يحتاج : لعغ، عمى معشى الفعل، ال عمى معشى الجعاء، ألف قتل 
 : الخشجؽ الحؼ شقو الكفار ليحخقػا ؼيو السؤمشيغ.األخجكد

 
 ذاِت الَػقػِد "" الشاِر  5سػرة البخوج  85

ناِره. أك: الشاِر مشو. اقخأىا:  :الشار: بجؿ مجخكر مغ "األخجكد" )اآلية الدابقة(. التقجيخ 
: ما : )الَػضػء(كالشفط. كمثموا يػقج بو، كالحصب : ميا. الَػقػد"الَػقػد" بفتح الػاك، ال بزسّ 

: ذات الػقػد "، ككل نار كحلظ؟ كأف السعشىذات الػقػدتػضأ بو، الساء. ما معشى أف يقاؿ: "ي
 السدتسخ، أك اليائل.

 
 " إذ ىع عمييا ُقُعػٌد " 6لبخوج سػرة ا85

 (.ػف بإحخاؽ السؤمشيغ فييا. لع يقل: )إذ ىع قعػٌد عمييا: يتذفعػدعمييا: حػليا. قُ  
 

 ما يفعمػَف بالسؤمشيَغ ُشيػٌد " " وىع عمى 7سػرة البخوج 85
 (.ىع شيػد عمى ما يفعمػف بالسؤمشيغك اىجكف بأعيشيع. لع يقل: )حزػر يذ 

 
 ؤمشػا باهلِل العديِد الحسيِج "" وما َنقسػا مشيع إال أف يُ  8سػرة البخوج  85

كلكغ جاء ىحا مغ باب السجح اإليساف ال يدتحق الشقسة عشج السؤمشيغ، بخبلؼ الكفار.  
العديد: القػؼ.  (.يقتو السجح. لع يقل: )إال أف آمشػااإليساف كحؿ ، أؼ صػرتو ذـّ بسا يذبو الحـّ 

  .الكثيخ الحسج لسغ آمشػاالحسيج: 
 

 ِض وهللُا عمى كلِّ شيٍء شييٌج "" الحي لُو ُممُظ الدسػاِت واألر  9سػرة البخوج 85
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(. لع يقل: )وهللا شييج 7شييج عمى شيػدىع )اآلية لسفخد. الدسػات بالجسع، كاألرض با 
 (. عمى كل شيء

 
حاُب جيشَع " إفَّ الحيَغ َفتشػا السؤمشيَغ والسؤمشاِت ثع لع يتػبػا فميع ع 10سػرة البخوج 85

 وليع عحاُب الحخيِق "
كىحا  : أحخقػىع، عحبػىع، أخخجػىع مغ ديشيع. الحخيق لسغ أحخؽ السؤمشيغ.فتشػىع 

 (.ػف مغ يجخمػف في اإلسبلـ. لع يقل: )فميع عحاب الحخيقتعخيس بالسذخكيغ الحيغ كانػا يعحب
فميع عحاب جيشع: أال تغشي عغ قػلو: )كليع عحاب الحخيق(؟ لعل السقرػد إضيار كمسة 

 الحخيق.
 

 األنيارُ  " إفَّ الحيغ آمشػا وعسمػا الرالحاِت ليع جشاٌت تجخي ِمغ تحتيا 11سػرة البخوج 85
 ذلَظ الفػُز الكبيُخ "

(. 72لع يقل: )ذلظ ىػ الفػز الكبيخ(. في مػضع آخخ: "ذلظ ىػ الفػز العطيع" )التػبة  
 (.(. لع يقل: )تحتيا89"ذلظ الفػز العطيع" )التػبة 

 
 " إفَّ بصَر ربَِّظ لذجيٌج "  12سػرة البخوج 85

 : العحاب الذجيج، فكيف إذا كاف شجيًجا؟!بصرال 
 

 " إنَُّو ىػ ُيْبِجُئ وُيِعيُج " 13سػرة البخوج 85
يي. قادر عمى : يبجأ الخمق كيعيجه، يحيي كيسيت، ثع يسيت كيحيبجغ: يبجأ. يبجغ كيعيج 

 : يبجغ العحاب كيعيجه.الخمق كالبعث. كقيل
 

 وُد "" وىػ الَغفػُر الَػدُ  14سػرة البخوج 85
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"، لكي يكػف اإلنداف بيغ الخػؼ لذجيج: "إف بصر ربظ 12ىحه اآلية في مقابل اآلية  
 الػدكد: الحبيب، الخحيع. كالخجاء.

 
 " ذو العخِش السجيُج " 15البخوج سػرة 85

السغفخة فيػ قادر عمى ذلظ. السجج: : إذا أكعج بالبصر أنجد كعجه، كإذا كعج بيعشي 
 :ّخ فعمى الشعت لػ: السجيِج، بالجّخ، كرفع الباقػف. فسغ جالعمّػ. السجيج: قخأ حسدة كالكدائي

، الشكت 3/254اء معاني القخآف لمفخّ غ رفع فقج جعمو مخدكًدا إلى قػلو: "ذك" )"، كم"العخش
 (.2/720لمسجاشعي 

 
 " فعَّاٌؿ ِلَسا ُيخيُج " 16خوج سػرة الب85

 ال أحج يعقب عمى حكسو، كال أحج يخّد قزاءه. فبل تقارنػا بيغ هللا كبيغ البذخ. 
 

 " ىل أتاَؾ حجيُث الجشػِد "  17 سػرة البخوج85
 : الحيغ جشجكا أنفديع لسحاربة السؤمشيغ. استفياـ تذػيق كلفت نطخ. أتاؾ: يا دمحم. الجشػد 

 
 " فخعػَف وثسػَد " 18ػرة البخوج س85

 نطخكا ماذا حلَّ بيعاج بأًسا مغ قػمظ مغ السذخكيغ. فجشػد فخعػف كثسػد، كقج كانػا أش 
( في محل جّخ. كأجاز مغ العحاب كاليبلؾ. فخعػف كثسػد: بجؿ مغ "الجشػد" )اآلية الدابقة

(. 2/721ػف في محل نرب بإضسار فعل تقجيخه: أعشي )الشكت لمسجاشعي بعزيع أف يك
 (، ألنيسا مسشػعاف مغ الرخؼ.كبل التقجيخيغ ال يختمف الذكل )كىػ الفتح كعمى

 
 َغ كفخوا في تكحيٍب "" بِل الحي 19سػرة البخوج 85

: في تكحيب بػف الشبي كالقخآف. في تكحيبيكحّ  لع يتعطػا كلع يعتبخكا، بل ىع ال يدالػف  
 مدتسخ.
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 " وهللُا ِمغ ورائيع ُمِحيٌط " 20سػرة البخوج 85

 (.كرائيع وهللا محيط مغكلغ يفمتػا مغ عقابو. لع يقل: )محيط بيع كبأعساليع،  
 

 ىػ قخآٌف َمِجيٌج "" بل  21بخوج سػرة ال85
يع شاؤكا أـ أبػا. قارف اآلية ليذ األمخ كسا يقػلػف في القخآف، بل ىػ قخآف مجيج عط 

 ". فالقخآف مجيج مشدؿ مغ ذؼ عخش مجيج. : "ذك العخش السجيجُ 15
 

 " في لػٍح محفػٍظ " 22رة البخوج سػ 85
كغيخه مغ الكتب.  . ليذمحفػظ في الدساء مغ الديادة كالشقز، كمغ التحخيف كالتبجيل 

خأ ( فالسحفػظ نعت لمَّػح. كمغ قكفي قخاءة: "في لػٍح محفػٌظ" بالخفع. فسغ قخأ بالخفس )الجخّ 
كاعتخض الكخجي عمى قخاءة الخفع (. بالخفع فالسحفػظ نعت لمقخآف )الػارد ذكخه في اآلية الدابقة

 (.4/504نكت القخآف راجع الدبب في )
*** 
 / سػرة الصارؽ  86
 " والدساِء والصارِؽ " 1الصارؽ  سػرة86

: كل طيخ ليبًل كيختفي نياًرا. الصارؽ ( ي3الػاك: كاك القَدع. الصارؽ: الشجع )انطخ اآلية  
كىسا قَدساف كل مشيسا بكمسة  بالميل، اآلتي ليبًل. أصل الصخؽ: الجّؽ. كمشو: السصخقة. ما يجيء

 في آية كاحجة. 
 

 لصارُؽ "" وما أدراَؾ ما ا 2ارؽ سػرة الص86
 29الجدء مخة، مختيغ في  13: تكخر في القخآف استفياـ تفخيع كتعطيع. كما أدراؾ 

 مخات. 3: تكخر ". "كما يجريظ30كالباقي في الجدء 
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 " الشجُع الثاقُب " 3ػرة الصارؽ س86
: ميا. كمشو: عػد الثقابيائو. أثِقْب ناَرؾ: أشعِ الشجع السزيء، يثقب الطمسة بز 

 الكبخيت.
 

 كلُّ نفذٍ  لسَّا عمييا حافعٌ  "" إْف   4سػرة الصارؽ  86
نداف. قخأ عاصع كحسدة كابغ عامخ: لسَّا بالتذجيج. : مغ السبلئكة، يحفطػف عسل اإلحافع      

 كّل نفذ عمييا حافع. ما مغ نفذ إال عمييا حافع. : لَسا بالتخؽيف.كقخأ الباقػف 
 : ما."إْف" بسعشى -
بسعشى: إال. نذجتظ هللا لسَّا فعمت: أؼ إال فعمت. كالتقجيخ: )ما كلُّ نفذٍ  إال  " بالتذجيج:سَّال"  

 (.عمييا حافع ٌ 
 
."إْف: مخففة مغ الثقيمة -  : إفَّ

 (.كلَّ نفذٍ  َلَعَمْييا حافعٌ  إفَّ (. كالتقجيخ: )"لَسا" بالتخؽيف. "ما" فييا: صمة )زائجة     
 

 فميشطِخ اإلنداُف معَّ ُخِمَق " " 5سػرة الصارؽ 86
 شيء. : مغ أؼّ معّ  

 
 " ُخِمَق ِمغ ماٍء دافٍق "  6رؽ سػرة الصا86

 مغ مشّي يشجفق في الخحع. 
 

ْمِب والتخائِب " " يخخجُ  7سػرة الصارؽ 86  ِمغ بيِغ الرُّ
 : َتخيبة.أة. جسع: عطاـ الرجر، مػضع القبلدة مغ السخ : فقار الطيخ. التخائبالرمب 
: إف األعزاء التشاسمية كما يغحييا مغ أعراب كأكعية دمػية يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

 (.898غ العسػد الفقخؼ كالقفز الرجرؼ )السشتخب ص تشذأ مغ مػضع في الجدع بي
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 " إنَُّو عمى رجعِو لقادٌر "  8 سػرة الصارؽ 86

الساء الجافق، بل رجع جع : ر خيغ: ليذ السقرػد كسا قاؿ بعس السفدرجعوإنو: أؼ هللا.  
 (.تو إلى الحياة بعج السػت. لع يقل: )إنو لقادر عمى رجعو: إعاداإلنداف

 
 " يػـَ ُتْبَمى الدخائُخ "   9ؽ سػرة الصار86

 : يـػ الؿيامة.يـػ تستحغ الزسائخ. اليـػ 
 

 " فسا لُو ِمغ قػٍة وال ناصٍخ "  10سػرة الصارؽ 86
 رجو.ال قػة مغ داخمو، كال ناصخ مغ خا 

 
ْجِع " 11 سػرة الصارؽ 86  " والدساِء ذاِت الخَّ

يًشا بعج حيغ. يقػؿ زغمػؿ ذات السصخ. يخجع عمى العباد حكالدساء: الػاك كاك القَدع.  
مغ صفات سساء األرض أنيا ذات رجع، أؼ عػد السفيج الشافع مغ صػر السادة الشجار: "

السيمظ مغ صػر السادة كالصاقة الستجية مغ  كالصاقة السختفعة مغ األرض إلييا، كارتجاد الزارّ 
غ السعاني فػؽ ما ة ذاتيا مكمسػ القادمػف مغ بعجنا في ىحه الالدساء إلى األرض عشيا. كقج يخ 

" )قزية اإلعجاز العمسي ص  الحع )الخجع( في ىحه اآلية ك)رجعو( في  (.175نخاه نحغ اليـػ
 .8اآلية 

 
ْجِع "" واألرِض ذاِت  12ؽ سػرة الصار86  الرَّ

 ذات الرجكع كالذقػؽ، يجخل مشيا الساء، كيخخج مشيا الشبات. 
 

 " إنَُّو لقػٌؿ َفْرٌل " 13صارؽ سػرة ال86
 و هللا.أؼ القخآف. يفرل بيغ الحق كالباشل. كمغ ابتغى اليجػ في غيخه أضمّ  
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 " " وما ىػ باليدِؿ "  14الصارؽ سػرة 86

 الذغمة مػ لعبة! كليذ ىداًل كال لعًبا. فخحكه عمى محسل الجّج. ،جّج بكل ما ؼيوىػ  
 

 َيكيجوَف كيًجا " " إنَّيع 15سػرة الصارؽ 86
 كإذ َيسكخ بَظ الحيغ كفخكاإنيع: إف السذخكيغ. يكيجكف: لمشبي كلمقخآف. قاؿ تعالى: " 

 (.30لُيثبتػؾ أك َيقتمػؾ أك ُيخخجػؾ" )األنفاؿ 
 

 يُج كيًجا "" وَأك 16سػرة الصارؽ 86
ىحا مغ باب السذاكمة )الجداء(، كيج؟! كيج هللا جداء لكيجىع، كإبصاؿ لو.  مغكأيغ كيج  

 فاهلل يكيج لمكائجيغ.
 (. كاآلخخة. لع يقل: )كنكيج كيًجاكىحا في الجنيا 

 
ِل  17سػرة الصارؽ  86  الكافخيَغ أْمِيْميع ُرَوْيًجا "" فَسيِّ

ْل" ك"أْميػِْل"  ج، كخػلف بيغ المفطيغ تخؽيفػًا كاحج. كالتكخار ألجل التأكي: بسعشى "َميِّ
يج، كىػ الختاـ لمدػرة. لع يقل: : قميبًل. كفي اآلية تيجيج ككع(، كتشػيًعا. ركيًجا555)أنسػذج ص 

فأميل الكافخيغ أميميع )فسيل الكافخيغ ركيًجا(. لع يقل: )فأميل الكافخيغ ركيًجا(. لع يقل: )
ميع ركيًجا )معجع القخاءات : فاسركيًجا(. كقخأ ابغ عب ل الكافخيغ ميِّ  (.5/354سيِّ

*** 
 

 / سػرة األعمى  87
 " َسبِِّح اسَع ربَِّظ األعمى " 1سػرة األعمى 87

شقز. كالسدمسػف يقػلػف في سجػدىع: سبحاف : تشدييو عغ جسيع صفات التدبيح هللا 
 "فدبِّْح باسِع ربِّظ العطيعِ "ربي األعمى. لع يقل: )سّبْح باسِع ربِّظ األعمى(. في مػضع آخخ: 
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 (.4/510(. اسَع: قج يكػف مشرػًبا بشدع الخافس )الباء( )نكت القخآف 52، الحاقة 96)الػاقعة 
 سّبح اسَع ربظ: سّبح ربَّظ.

 
 " الحي خمَق فَدػَّى " 2األعمى  سػرة87

 لع يقل: )خمقظ فدّػاؾ(.: السخمػقات جسيًعا فأكسل كأحدغ كأتقغ. ػ: ما خمق. خمقفدػّ  
 

َر فيجى " 3األعمى  سػرة87  " والحي قجَّ
: قجر لكل مخمػؽ ما يرمحو، فيجػ الشاس إلى كجػه االنتفاع ياتحتسل معاني كثيخة، مش 

 يجػ إليو.قّجر الشافع ف مغ مخمػقاتو.
 

 " والحي أخخَج الَسخَعى " 4سػرة األعمى 87
 . ما تخعاه الجكابّ  

 
 " فجعمُو ُغثاًء أحَػى " 5ألعمى سػرة ا87

: ما يبذ مغ الشبات حتى صار ىذيًسا تحركه الخياح، أك ما احتسل الديل مغ غثاءً  
 بعج نزارتيا. خ. كلعل ىحا مثل ضخبو هللا تعالى لمجنيا كيف تريخ: الستغيّ األحػػ  نبات.

 
 " سُشقخئَظ فبل َتشدى " 6األعمى سػرة 87

 : ما قخأت.سشقخئظ: ىحا القخآف. فبل تشدى 
 

 ُو َيعمع الَجْيَخ وما َيخَفى "" إال ما شاَء هللُا إنَّ  7سػرة األعمى 87
يعمع الجيخ كالدّخ. في مػضع آخخ: "يعمع الدخَّ  : ندخو فإنظ تشداه.إال ما شاء هللا 

يعمع ما يخفى، فأؼ فائجة مغ قػلو: يعمع الجيخ؟ التقجيخ: عمسو بيسا سػاء.  (.7 كأخفى" )شو
 يعمع الجيخ كما يخفى: أؼ سػاء بدػاء.
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*** 
 ممحق باآليات:

 سشقخئظ فبل تشدى ... إنو يعمع الجيخ كما يخفى

 ىشاؾ صعػبتاف:

 األكلى: 

 ناـية؟تخكيب: )سشقخئظ فبل تشدى( الفاء ما ىي؟ ال: ىل ىي ناؼية أـ 

 الثانية:

 قػلو: )إنو يعمع الجيخ كما يخفى( ىل يختز باآلية األخيخة أـ باآلية األكلى؟

*** 

 اآليات الدبعة األكلى مغ الدػرة:

  .َسبِِّح اسَع ربَِّظ األعمى -1
   .الحؼ خمَق فَدػَّػ  -2
َر فيجػ -3    .كالحؼ قجَّ
  .كالحؼ أخخَج الَسخَعى -4
   .فجعمُو ُغثاًء أحَػػ  -5
   .شدىسُشقخئَظ فبل تَ  -6
 .إال ما شاَء هللُا إنَُّو َيعمع الَجْيَخ كما َيخَفى -7

 .7-1سػرة األعمى 
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*** 

 سشقخئظ فبل تشدى:

 التقجيخ: سشقخئظ القخآف فبل تشدى مشو.

 الفاء: رابصة لمجػاب. التقجيخ: إذا قخأتو فبل تشدى.

 ال: ناؼية.

*** 

 إنو يعمع الجيخ كما يخفى:

 ؟ أـ ىي خاصة باآلية األكلى؟7-6ىل ىحه الجسمة خاصة باآليتيغ 

 أنا أرػ أنيا خاصة باآلية األكلى: التدبيح الجيخؼ، كالتدبيح الدخؼ. 

أشبو ما تكػف بالجسل االعتخاضية: كميا صفات لقػلو: )ربظ(. صفات لمخب،  4-2فاآليات 
 مثل صفة: )األعمى( في اآلية األكلى.  

 .4تابعة لآلية  5كاآلية 

*** 

 :األلػسيقاؿ 

 ػ!كىحا ليذ بذيء كسا تخ  ،)َسبِِّح ٱْسَع َرّبَظ ٱأَلْعَمىَٰ ) :إنو متعمق بقػلو تعالى :قيلك "

 ليتو ححؼ قػلو: ليذ بذيء!
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 قارْف كتب التفديخ.

*** 

 الخسيذ:

 ىػ1441شػاؿ  05

 ـ2020أيار  28

 
ُخَؾ لمُيْدَخى " 8مى سػرة األع87  " وُنَيدِّ

 : الجشة.لمذخيعة السيدخة. كقيل: اليدخػ  
 

ْخ إف نفعِت الحكخى " 9سػرة األعمى  87  " فحكِّ
 (.21الغاشية " )كفي مػضع آخخ: "فحكِّْخ إنسا أنت محكِّخ 

 
ميو لعل آية األعمى ندلت في قـػ مخرػصيغ بأعيانيع، لئبل يتعب الشبي صمى هللا ع 

ما خ كّ : فح(. كلعل السعشى2/621ع البياف في متذابو القخآف جامكسمع نفدو ؼيسا ال نفع ؼيو )
ْخ   : باهلل، أك القخآف. رأيت لمتحكيخ نفًعا. فَحكِّ

 
 " َسيحَّكَّخ َمغ َيخذى " 10سػرة األعمى 87

سيحَّكخ: سيتحكخ. يخذى: يخاؼ )هللا(. قاؿ تعالى: "فحكخ بالقخآف مغ يخاؼ كعيِج" )ؽ  
 (. التحكخ يتعمق بالخذية كالخجاء، لكغ تحكخ الخاشي أبمغ مغ تحكخ الخاجي.45
 

 " ويتجشَُّبيا األشقى " 11ألعمى سػرة ا87
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 : الكافخ الحؼ ال يخاؼ هللا، كسيذقى في الجنيا كاآلخخة.كيتجشبيا: أؼ الحكخػ. األشقى 
 

 " الحي َيرَمى الشاَر الكبخى " 12سػرة األعمى 87
: نار اآلخخة. كالشار الرغخػ: نار الجنيا. أك الكبخػ: نار الكفار. كالرغخػ: الشار الكبخػ  

 : يجخل الشار كيقاسي حخَّىا.نار العراة. يرمى الشار
 

 عَّ ال يسػُت فييا وال َيْحَيى "" ث 13سػرة األعمى  87
 : ال يسػت ؼيدتخيح، كال يحيى حياة ببل عحاب.أؼ 

 
 " قج أفمح َمغ تدكَّى " 14ألعمى سػرة ا87

 خ باإليساف، أك ازداد مغ الخيخ.تصيّ  
 

 اسَع ربِِّو فرمَّى "" وذكَخ  15سػرة األعمى 87
 ذكخ اسَع رّبو: ذكخ ربَّو. : لو.ىفرمّ  

 
  الجنيا واآلخخُة خيٌخ وأبَقى " " بل ُتؤِثخوف الحياةَ  17 -16سػرة األعمى 87

: تفزمػف. أؼ عشج التعارض بيغ الجنيا كاآلخخة تفزمػف الجنيا. كىحا سمػؾ غيخ تؤثخكف  
لجة، بخبلؼ الجنيا فإنيا ال تكاد تداكؼ شيًئا أماـ رشيج، ألف اآلخخة خيخ مشيا، كألنيا باؾية خا

تيا. لكغ الشاس يفزمػف العاجل عمى اآلجل، اآلخخة، ال مغ حيث خيخاتيا، كال مغ حيث مجّ 
كىحا ما يدسى بالتفزيل الدمشي في عمع االقتراد. أما السؤمغ فإنو يفزل اآلخخة عمى الجنيا، 

. كبيحا فسغ الدفو كعجـ الخشج ألنو يعتقج أنيا حق ال ريب ؼيو، كأنيا أفز ل، كأنيا أبقى كأدـك
إيثار الجنيا عمى اآلخخة. كاآلية تشصبق عمى الكفار، كعمى السدمسيغ الحيغ يعسمػف لمجنيا، كال 

ع، أك مدمسػف بالسجاف. كفي قخاءة: يؤثخكف. لع يقل: يكتخثػف باآلخخة. فيع مدمسػف باالس
 كاآلخخة: الػاك حالية. (.الجنيا كاآلخخة خيخ كأبقىتؤثخكف بل )كالحياة اآلخخة(. لع يقل: )
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 .27سػرة اإلنداف اآلية ك ، 21-20سػرة الؿيامة راجع أيًزا 
 

ُحِف األولى ""  18سػرة األعمى 87  إفَّ ىحا لفي الرُّ
: كاآلخخة، أك ما ىػ أعع مغ ذلظ )الدػرة كميا(. الرحف األكلى الجنيا : ما خّز ىحا 

 ندلت عمى األنبياء الدابقيغ.الرحف الدابقة التي 
 

 " ُصُحِف إبخاـيَع ومػسى " 19مى سػرة األع87
يع كمػسى كغيخىسالعل السقرػد   . مغ األنبياء كالخسل : صحف إبخـا

*** 
  / سػرة الغاشية  88
 " ىل أتاَؾ حجيُث الغاشيِة " 1ة سػرة الغاشي88

: قج أتاؾ. الغاشية: الؿيامة، ككصفت تفياـ لمتذػيق كالتفخيع. ىل أتاؾ: يا دمحم. االسأتاؾ 
 بحلظ ألنيا تغذى الشاس أك الكفار بذجائجىا كأىػاليا. 

 
 ػٌه يػَمئٍح خاشعةٌ  "" وج 2سػرة الغاشية  88
" )شو الػجو قج يصمق كيخاد بو - : البجف، كسا في قػلو تعالى: "كعشِت الػجػُه لمحيِّ الَقيُّـػ

111.)  
عياف كالخؤساء. يقاؿ: ىؤالء كجػه القـػ )أنسػذج ص الػجياء كاأل: كقج يخاد بالػجػه -

557 .) 
 (.كجػه خاشعة يػمئح: )يػمئح: يػـ الؿيامة. خاشعة: ذليمة. لع يقل

 
 " عاممٌة ناصبٌة " 3سػرة الغاشية 88
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عحاب إلى عحاب في اآلخخة.  : بالسعاصي في الجنيا، أك مشيسكة باالنتقاؿ مغعاممة 
 : التعب.ناصبة: مغ الشرب

 
 " َتْرَمى ناًرا حاميًة " 4اشية سػرة الغ88

 : تجخل الشار كتقاسي حخَّىا.ترمى الشار 
 

 " ُتدَقى ِمغ عيٍغ آنيٍة " 5شية سػرة الغا88
 : متشاـية الحخارة، بمغت إناىا في الحخارة.آنية 

 
ـٌ إال ِمغ َضخيٍع " " 6سػرة الغاشية 88  ليذ ليع شعا

يع بسعشى مزخكع، خ : ضت كخيو كثيخ الذػؾ. كقيلالتقجيخ: ليذ ليع فييا. ضخيع: نبا 
ـػ (، كالدقّ 36دميغ )الحاقة خخ الغِ يزخعػف عشجه شمًبا لمخبلص مشو. كرد في مػضع آ

 (. كال تعارض ألف شعاـ الكفار ألػاف!52، الػاقعة 43، الجخاف 62رافات ال)
 

 ُيْدِسُغ وال ُيغشي ِمغ جػٍع "  " ال 7سػرة الغاشية 88
 البجف، كال يجفع الجػع.ال يقػِّؼ  

 
 " وجػٌه يػَمئٍح ناعسٌة " 8اشية سػرة الغ88

 يػمئح(. ناعسةٌ  كجػهٌ ): مخفية. لع يقل 
 

 " ِلَدْعِييا راضيٌة " 9الغاشية سػرة 88
الجنيا راضية في اآلخخة. لع  ألجل سعييا في الجنيا صارت راضية في اآلخخة. لدعييا في 

 (.لدعييا يقل: )راضيةٌ 
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 ٍة عاليٍة "" في جشّ  10لغاشية ة اسػر 88
: خبخ. (8ل. ناعسة )في اآلية ة عالية. الجشة في األعمى كالشار في األسفىي في جشّ  

عالية: ليدت كصًفا لمجشة. : خبخ ثالث. (10في اآلية (: خبخ ثاف. عالية )9راضية )في اآلية 
 (: أك خبخ عشيا.8ىي كصف لمػجػه )اآلية 

 
 َتدسُع فييا الغيًة "" ال  11ية سػرة الغاش88

لفاظ حدب فػاصل اآلؼ. كفي : لغًػا. الحع الترخؼ في األفييا: في الجشة. الغية 
 : ال ُتدسع فييا الغيٌة.قخاءة

 
 " فييا عيٌغ جاريٌة " 12الغاشية سػرة 88

 : عيػف جارية. جارية: ال تشقصع. كالسخاد 
 

 " فييا ُسُخٌر مخفػعٌة " 13اشية سػرة الغ88
: قيل إنيا تشدؿ لسغ (، بل كخر "فييا". مخفػعة)فييا عيغ جارية، كسخر مخفػعةلع يقل:  

 : جسع سخيخ، مذتق مغ الدخكر.ييا مغ أىل الجشة، ثع تختفع. سخريخيج الجمػس عم
 

 " وأكػاٌب مػضػعٌة " 14الغاشية  سػرة88
 . خسخ اآلخخة غيخ خسخ الجنيا أكػاب: مغ خسخ الجشة. جسع: كػب قجح ال عخكة لو. 

لع يعج يكخر "فييا". لع يقل: )فييا  16حتى اآلية : مييأة، مسمػءة. في ىحه اآلية ك مػضػعة
 كاردة في المغتيغ الفخندية كاإلنكميدية.كمسة كػب  (.أكػاب مػضػعة

 
 " وَنسارُؽ َمرفػفٌة " 15سػرة الغاشية 88

نسارُؽ: مسشػعة مغ الرخؼ، ىي بزّسة كاحجة، كليدت  : كسادة.نسارؽ: جسع نسخقة 
 بزّستيغ )ليذ فييا تشػيغ مخفػع(. 
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 " وَزَرابيُّ مبثػثٌة " 16غاشية سػرة ال88

 : مشتذخة. ىحه األكصاؼ التي تخد بحقّ دط فاخخة. مبثػثةفذ مخسمية، أك بُ : ششازرابيّ  
 !توجنيا، كمشيع مغ يجعل الجنيا جشّ الجشة كما فييا يقتبذ مشيا األثخياء في قرػرىع في ال

 
 خوَف إلى اإلبِل كيَف ُخِمَقْت "" أفبل يشط 17سػرة الغاشية  88

 إلبل بالحكخ دكف سائخ الحيػانات؟ا لساذا خّز  
اإلبل كانت مغ أنفذ أمػاؿ العخب كأكثخىا لجييع، ال تفارقيع كال يفارقػنيا. خػُمقْت  

الببلد البعيجة، كُجعمت تبخؾ حتى تحسَّل كتخكب عغ قخب كيدخ، لمشيػض باألثقاؿ كَحْسِميا إلى 
ثع تشيس بسا حسمت. ليذ في الجكابِّ ما ُيحسل عميو كىػ بارؾ كيصيق الشيػض إال اإلبل. 
، كأعصيت احتساَؿ  كُسخخْت لكل مغ يقػدىا حتى الربي الرغيخ. كإنسا جعمت سفائَغ البخِّ

ل نبات في البخارؼ كالسفاكز مسا ال يخعاه سائخ العصر عذخة أياـ كأكثخ، كُجعمت تخعى ك
ػجج ىحه الخراؿ مجتسعة إال البيائع. كىي ُتقتشى لمديشة كالخكػب كالحسل كالمبغ كالمحع، كال ت

ا مغ كإنسا لع يحكخ الفيل كالكخكجف كغيخىسا مسا ىػ أعطع مشيا، ألف العخب لع يخكا شيئػً  فييا.
 (. 628/ 2البياف في متذابو القخآف  ، كجامع557 أنسػذج صىحه الحيػانات كلع يعخفػه )

سػلة. حَ  كػبة، أكػلة،مػبة، رَ : اإلبل أجسع لمسشافع مغ سائخ الحيػاف، ألنيا حَ العمساء قاؿ بعس
فالشعسة بيا أعع، كضيػر القجرة فييا أتع. ىشاؾ مغ يقػؿ بأف هللا ذكخ اإلبل لسعخفة العخب بيا، 

فديخ العمسي يزيفػف أف في اإلبل خرائز تجعميا خميقة كالسفدخكف السعاصخكف مغ أىل الت
اسبتيا لسخاشبة البجك كاألعخاب )كيف نتعامل مع القخآف ص بالحكخ، كلع يأت ذكخىا لسجخد مش

365.) 
: اإلبل ىي سفغ الرحخاء. فالعيشاف تقييسا مغ الخمل كالقحػ يقػؿ أىل التفديخ العمسي 

ف يكتشفيسا الذعخ لمغخض نفدو. فإذا ما ىبت العػاصف شبقتاف مغ األىجاب، كالسشخخاف كاألذنا
الخممية انقفل السشخخاف، كانثشت األذناف. أما القػائع فيي شػيمة تداعج عمى سخعة الحخكة. أما 
األقجاـ فسشبدصة في صػرة خفاؼ تسكغ اإلبل مغ الديخ فػؽ الخماؿ الشاعسة. كتحت صجر 
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تسكشو مغ الخقػد فػؽ األرض الخذشة الداخشة.  الجسل كمكل، كعمى مفاصل أرجمو كسائج قخنية
كىػ في الذتاء ال يصمب الساء، بل قج يعخض عشو شيخيغ متتالييغ، إذا كاف الغحاء غًزا رشًبا، 

يغ، يفقج فييسا أك أسبػعيغ إذا كاف جاًفا. كيتحسل العصر في ؾيع الريف أسبػًعا أك أسبػع
كسية ىائمة يدتعيج بيا كزنو السعتاد في دقائق  فإذا ما كجج الساء أخح مشو .أكثخ مغ ثمث كزنو

مخدف لمصاقة يكؽيو غػائل معجكدة. كال يرجر مغ جمجه إال القميل مغ العخؽ. كفي دىغ سشامو 
 (. 903الجػع )السشتخب ص 

: إف في الشقل عغ أىل اإلعجاز العمسي؟ أقػؿ : ما لظ تػسعت ىشاقج يقػؿ لي قائل 
، كىحه الحالة يتكامل فييا إعجاز هللا في قخآنو مع ل كيف خمقْت اآلية ىشا تجعػ لمشطخ في اإلب

إعجاز هللا في خمقو، كاآلية تحتسل ىحا التػسع كاالنتقاؿ مغ الشػع األكؿ مغ اإلعجاز إلى الشػع 
 اآلخخ. فكمسا تػسع اإلنداف في فيع اإلبل أمكشو أف يفيع اآلية فيًسا أعسق كأدؽ كأكسع.

أف اإلبل ربسا كرد ذكخىا لسجخد أنيا مخمػؽ مغ مخمػقات  لكغ عمي أف أشيخ ىشا إلى 
هللا عسػًما، أك مغ الحيػانات خرػًصا، ربسا ألنيع يعخفػنيا كىي قخيبة مشيع، كإال فإف  
إعجاًزا في كل مخمػؽ مغ مخمػقاتو، كمشافع كخرائز في كل مشيا. فإذا كاف مخاد أىل 

ى غيخىا فيحا مدتحيل، ألنو يتصمب إحاشة تامة اإلعجاز العمسي أف يثبتػا أفزمية اإلبل عم
بسشافع كل حيػاف كخرائرو، ثع السفاضمة بيغ الحيػانات، كىحا ال يقجر عميو البذخ. كبيحا فإف 
التفديخ العمسي ىشا مقبػؿ، دكف اإلعجاز العمسي، كال بأس مغ ذكخ بعس خرائز اإلبل 

 ة ما أمكغ.كمشافعيا كلػ عمى كجو التقخيب ألجل محاكلة فيع اآلي
 

 ُرِفَعْت " " وإلى الدساِء كيفَ  18سػرة الغاشية 88
 ببل دعائع كال ُعُسج. 

 
 " وإلى الجباِؿ كيَف ُنِرَبْت " 19سػرة الغاشية 88

 ارتفعت، شسخت. 
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 " وإلى األرِض كيَف ُسِصَحْت " 20سػرة الغاشية 88
األرض كإف كانت كخكية : إف كخكية. يقػؿ أىل التفديخ العمسي بدصت، ميجت، مع أنيا 

 (.903غ كأنيا مدصحة مبدػشة )السشتخب ص الذكل إال أنيا تبجك لمشاضخي
 

 ْخ إنَّسا أنَت ُمَحكٌِّخ " كِّ " فحَ  21سػرة الغاشية 88
 : باهلل، كالقخآف، كاآلخخة.خكالتبميغ كليذ عميظ اليجاية. ذكّ أؼ عميظ التحكيخ  

 
 " لدَت عمييع ِبُسَدْيِصٍخ "   22سػرة الغاشية 88

 جبخىع عمى اإليساف. بسدمَّط عمييع حتى يؤمشػا. ال تُ  
 

 " إال َمغ تػلَّى وكَفَخ " 23ية سػرة الغاش88
: أعخض عغ تحكيخؾ ككفخ بو. أك تػلى عغ لكغ، أؼ ىػ استثشاء مشقصع. تػلى :إال 

 الخسػؿ ككفخ باهلل. 
 

ُبو " ؼي 24سػرة الغاشية 88  هللُا العحاَب األكبَخ "عحِّ
 : في اآلخخة. العحاب األصغخ: في الجنيا.العحاب األكبخ 

 
 " إفَّ إليشا إياَبيع "  25اشية سػرة الغ88

 (.: )إف إيابيع إليشاعج السػت لمحداب كالجداء. لع يقلرجػعيع ب 
 

 " ثع إفَّ عميشا حداَبيع " 26ية سػرة الغاش88
عميظ. ختاـ الدػرة يتخؾ دائًسا مجااًل لمتفكخ كالتأمل إف حدابيع كجداءىع عميشا كليذ  
 (.حدابيع عميشا ندبًيا. لع يقل: )إفّ  األشػؿ
*** 
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 / سػرة الفجخ 89
 " والفجِخ " 1سػرة الفجخ  89

 : صبلة الربح.: الربح. كقيل: كاك القَدع. الفجخالػاك 
 

  " ولياٍؿ َعْذٍخ " 2سػرة الفجخ 89
: العذخ األكاخخ مغ رمزاف. الفجخ الحجة )أياـ الحج(. كقيلاألكائل مغ ذؼ العذخ  
ة الدابقة جاء بأؿ التعخيف. لياؿ: بالتشكيخ. لع يقل: كالميالي العذخ. لع يقل: )كالميالي في اآلي
 (.العذخ

 
ْفِع والَػْتِخ " 3لفجخ سػرة ا89  " والذَّ

(، كالػتخ: الفخد  )العجد الفخدؼالعجد الدكجي(، فييسا أقػاؿ كثيخة مشيا أف الذفع: الدكج ) 
العجد، ألف هللا أقدع بو. الذفع: السخمػؽ )ذكخ  كىػ قػؿ الحدغ. كفي ىحا داللة عمى أىسية

قػؿ ابغ عباس كأكثخ أىل العمع )الشكت لمسجاشعي  : هللا الػاحج األحج، كىػكأنثى(. الػتخ
2/730.) 
 

 " والميِل إذا َيْدِخ "  4الفجخ سػرة  89
، ألجل الفاصمة القخآنية )أصل الفعل اإلتقاف : يدخؼ، ححفت الياء، كالفعل غيخ مجدـك

 : يسزي في حخكتو.، كذلظ دكف إخبلؿ بالقػاعج. يدخؼ (3/340
" جاءت كميا جاءت بأؿ التعخيف، بخبلؼ "لياؿ عذخ الفجخ، كالذفع، كالػتخ، كالميل، 

 بالتشكيخ.
 

  "" ىل في ذلَظ قَدٌع لحي ِحْجٍخ  5سػرة الفجخ 89



2368 

 

ع كرد ىشا قشع ذكؼ األلباب؟ القدَ ع ما يُ : قَدع ُمقشع. أليذ في ذلظ القدَ خ: عقل. قَدعجْ حِ 
 : ال أقدع. الستفياـ، كفي مػاضع أخخػ بالشفيبا

 
 " ألع تَخ كيف فعَل ربُّظ بعاٍد " 6سػرة الفجخ 89

   : قػـ ىػد.ألع تخ: يا دمحم. عاد
 

 " إرـَ ذاِت العساِد " 7ة الفجخ سػر 89
: ىمظ، بمي. العساد: أمة قجيسة، مغ رَـّ إـر    : الصػؿ، القػة، البشاء العالي.أك أـر

 
 ي لع ُيخمق ِمثُميا في الببلِد "" الت 8سػرة الفجخ 89

  !في القػة       
 

 " وثسػَد الحيَغ جابػا الرخَخ بالػاِد " 9سػرة الفجخ 89
 

 : الػادؼ.)كجعمػه بيػًتا(. الػادِ ثسػد: قـػ صالح. جابػا الرخخ: قصعػه، نحتػه       
 

 " وفخعػَف ذي األوتاِد " 10لفجخ سػرة ا89
: كشاية عغ قػة جيذو، أك عغ كثخة بشيانو، أك عغ كسائل داألكتاالتقجيخ: ككيف فعل بفخعػف؟ 
 التعحيب التي كاف يمجأ إلييا. 

 
 " الحيَغ شَغػا في الببلِد " 11 سػرة الفجخ89

 كثسػد كفخعػف.: تعػد عمى عاد الحيغ 
 

 " " فأكثخوا فييا الفدادَ  12سػرة الفجخ 89
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( مكدػرة. مع كقتل ككبائخ أخخػ. الجاؿ في "الفداد" مفتػحة، كفي "الببلد" )اآلية الدابقةمغ ض
 ىحا في الػصل، أما في الػقف فبل فخؽ في الفاصمة القخآنية.

 
 فربَّ عمييع ربَُّظ سػَط عحاٍب ""  13سػرة الفجخ 89

 : نػع. فسشيع مغ عحب بالريحة، كمشيع بالخدف، كمشيع بالغخؽ أندؿ بقػة كسخعة. سػطصب: 
: الدياط، كاستخجـ المفع ىشا لئلعبلـ بسديج مغ اإليبلـ، كاستخجـ الرب إلخ. أصل الدػط ...

 كحلظ لمغخض نفدو.
 

 خصاب مغ هللا تعالى لمجكؿ العطسى

لجػؿ البـػ كإدكار مػنتيو! تخجسة: دمحم فؤاد عبج لع يخْد في كتاب: تفريل آيات القخآف الحكيع 
 الباقي

*** 

 .69)كانػا أشّج مشكع قػة كأكثَخ أمػااًل( التػبة 

 .76)كآتيشاه ِمغ الكشػز ما إّف مفاتحو َلتشػء بالُعربة أكلي القػة( القرز 

 .78ًعا( القرز )أكلع يعمع أّف هللا قج أىمظ ِمغ قبمو ِمغ القخكف َمغ ىػ أشجُّ مشو قػة كأكثُخ جس

)أكلع يديخكا في األرض فيشطخكا كيف كاف عاؾبُة الحيغ مغ قبميع كانػا أشجَّ مشيع قػة كأثاركا 
 .9األرض كعسخكىا أكثَخ مسا عسخكىا( الخـك 

)أكلع يديخكا في األرض فيشطخكا كيف كاف عاؾبُة الحيغ ِمغ قبميع ككانػا أشجَّ مشيع قػة( فاشخ 
44. 
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رض فيشطخكا كيف كاف عاؾبُة الحيغ كانػا ِمغ قبميع كانػا ىع أشجَّ مشيع قػة )أكلع يديخكا في األ
 .21كآثاًرا في األرض فأخحىُع هللُا بحنػبيع( غافخ 

)أفمع يديخكا في األرض فيشطخكا كيف كاف عاؾبُة الحيغ ِمغ قبميع كانػا أكثَخ مشيع كأشجَّ قػة 
 .82ػف( غافخ كآثاًرا في األرض فسا أغشى عشيع ما كانػا يكِدب

)فأما عاٌد فاستكبخكا في األرض بغيخ الحّق كقالػا َمغ أشجُّ مّشا قػة أكلع يخكا أّف هللا الحؼ خمقيع 
 .15ىػ أشجُّ مشيع قػة( ُفّرمْت 

)اذىْب إلى فخعػَف إنو شغى ... فكّحب كعرى. ثع أدبخ يدعى. فحذخ فشادػ. فقاؿ أنا ربكُع 
 .26-17كاألكلى. إّف في ذلظ َلعبخة( الشازعات األعمى. فأخحه هللا َنكاؿ اآلخخة 

)ألع تَخ كيف فعل ربظ ِبعاٍد. إرـَ ذاِت العساد. التي لع ُيخمق ِمثُميا في الببلد. كثسػَد الحيغ جابػا 
الرخخ بالػاد. كفخعػَف ذؼ األكتاد. الحيغ شَغػا في الببلد. فأكثخكا فييا الفداد. فرّب عمييع 

 . 14-6بالسخصاد( الفجخ ربظ سػَط عحاب. إّف ربظ لَ 

 
 " إفَّ ربََّظ لبالسخصاِد " 14خ سػرة الفج89

 يخقب ليحاسب كيجازؼ.
   

 " فأما اإلنداُف إذا ما ابتبلُه ربُّو فأكخَمُو ونعَّسُو ؼيقػُؿ ربي أكَخَمِغ " 15سػرة الفجخ  89
 : أكخمشي.بالغشى كالجاه كالدمصة. أكَخَمِغ: أؼ: أكخمو كنعسو       
" ال عمى سبيل الذكخ كالتحجث بشعع هللا، بل عمى سبيل االفتخار كالتصاكؿ "أكخمغ يقػؿ: 

" )القرز عمى ِعمػْعٍ  ِعشجؼإنسا أكتيتػُُو ذلظ عمى ربو، كسا في قػلو تعالى: " معتقًجا استحقاقو
 " في اآلية التالية.دتجؿ عمى ىحا السعشى بجاللة قػلو: "ربي أىانغ(. كي559( )أنسػذج ص 78
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 " وأما إذا ما ابتبلُه فقَجَر عميِو رزَقُو ؼيقػُؿ ربِّي أىانِغ " 16سػرة الفجخ 89

 : ضيَّق.قجر 
(. ذلظ ألف بدط الخزؽ آلية الثانية لع يقل: )فأىانو"، كفي افي اآلية الدابقة قاؿ: "فأكخمو 

 ي، إذا: زيج أكخمشغ باب اإلىانة. أال تخػ أنظ تقػؿإكخاـ، كلكغ ؾبزو ليذ ىػ بالزخكرة م
 (.560أىجػ لظ ىجية، كال يحدغ أف تقػؿ: أىانشي، إذا لع ُييِجَؾ )أنسػذج ص 

 
 بل ال ُتكخمػَف اليتيَع " " كبلّ  17سػرة الفجخ 89

بل  ،اإلكخاـ بالغشى كاإلىانة بالفقخ ػا عغ االعتقاد بأفكفّ  :: كمسة ردع كزجخ. أؼكبلّ  
بل ال يكخمػف  كبلّ هللا لكع بكثخة الساؿ. لع يقل: )اـ اإلكخاـ بصاعة هللا في إكخاـ اليتيع مع إكخ 

 (، التفت مغ صيغة الغائب إلى صيغة السخاشب.اليتيع
 

ـِ السدكيِغ " " وال َتحاضُّ  18سػرة الفجخ 89  ػَف عمى شعا
ػف    : إشعاـ. كع بعًزا. شعاـبعُز  ػف، كال يحّس : كال تتحاضُّ كال َتحاضُّ

 
 اَث أكبًل لسِّا "تأكمػَف التُّخ " و  19سػرة الفجخ  89

 : ال يتفكخ في حبلؿ أك حخاـ.أكبًل لًسا: أكبًل كامبًل. كقيل : السيخاث.التخاث       
الرغار،  : تأكمػف حرتكع كحرة غيخكع مغ السيخاث، ككانػا ال يػرثػف الشداء كالأؼ 

اث إال مغ يقاتل، كيحسي الحػزة )أبػ حياف : ال يأخح السيخ كيأكمػف حرتيع، كيقػلػف 
10/475.) 

كفي عرخنا ىحا، نجج مغ يأكمػف الثخكات كالجخػؿ أكبًل لًسا، ؼيحتكخكف كيدتأثخكف  
بقػف ليع إال الجػع بقػف لغيخىع شيئػًا، ال يُ يُ  كف كيتدمصػف عمى السػارد كاألنذصة، فبل يكاد

كالفقخ كالقيخ. ىحا ىػ أيًزا شأف الجكؿ القػية مع الجكؿ الزعيفة. فاألكلى تشيب خيخات 
 !ا غيخ ججيخة بالعيرف الذعػب فييالثانية، كتعتبخ أ
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: األكل مدتعار لبلنتفاع بالذيء انتفاًعا ال ُيبقي مشو شيئػًا. كأحدب أف قاؿ ابغ عاشػر 
ع أقف عمى مثميا في كبلـ العخب )ابغ عاشػر ىحه االستعارة مغ مبتكخات القخآف، إذ ل

30/334.) 
 ـ العخب؟أفبل يجب أف تجخل ىي كأمثاليا في كبل 

 
 بُّػَف الساَؿ حبِّا جسِّا "حِ وتُ  " 20سػرة الفجخ  89

  ! ىحه مقػلة كصؽية، كليدت معيارية. قاؿ الحدغ بغ عمي رضي أؼ: أكثخ مغ البلـز
: أكثخ الشاس، مغ باب إشبلؽ كالجيغ عمى ألدشتيع لغػ. كالسخاد: الشاس عبيج الساؿ، شيساهللا ع

كلكغ ال عمى حداب الجيغ، كالشفذ، كالعقل، كالِعخض، فيحه الكل عمى األكثخ. كالساؿ ميع، 
بة عشجنا في أصػؿ الفقو، كمقاصج الذخيعة. فاألنبياء تساسكػا أماـ ختّ األمػر أك السرالح مُ 

 ، كلكشو ليذ أىعّ الساؿ، كلع يأخحكا أجًخا عمى التبميغ كالجعػة، كسا جاء في القخآف. فالساؿ ميعّ 
ػف ، كليدت ىي خادمة لو. معشى اآلية: تحبّ العخض. فالساؿ خادـ ليامغ الجيغ كالشفذ كالعقل ك 

 حخصػف عميو كال تشفقػف مشو في الخيخات.الساؿ حًبا شجيًجا كت
 

 ُدكَِّت األرُض َدكِّا َدكِّا " إذا " كبلّ  21سػرة الفجخ 89
الساؿ كالحخص عميو كعجـ اإلنفاؽ مشو، كإال فإنكع ستػاجيػف  عػا عغ حبّ : ارتجِ كبلّ  

 اا: ليدت الثانية تػكيجً ا دكً دكً  األرض مخة بعج مخة. أىػااًل كبيخة في يـػ الؿيامة، حيث ستجؾّ 
كسا أف ىشاؾ إعخاب مفخدات، كىشاؾ إعخاب  السعشى: دًكا بعج دّؾ. ا حاؿ.لؤلكلى، ىسا معً 

 مفخدتيغ )كمستيغ( فأكثخ. جسل، فإف ىشاؾ إعخاب 
  دًكا دًكا: لعل األصل: دّكة دّكة. ُححفت التاء السخبػشة، كُأشمقت الفتحة ألًفا. 

 (.26انطخ: سبلًما سبلًما )الػاقعة 
 

ا " " وجاء ر  22سػرة الفجخ 89 ا َصفِّ  بَُّظ والسَمُظ َصفِّ
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ا إعخاب صفً  إثخ صّف.: صفػًفا صًفا ل بيغ الخبلئق. كالسمظ صًفا صًفا: لمفرجاء ربظ 
 كبلىسا حاؿ، وهللا أعمع.  ا.ا دكً ا مثل إعخاب دكً صفً 
 

 إعخاب عقائجؼ 
 اإلعخاب: أىل 

 أىل مغ - معيشة حاالت في - يكػنػا أف يجب بل كالشحػ، المغة أىل مغ يكػنػا أف يكفي ال
 أعمع. وهللا صحيًحا، إعخابيع يأتي حتى أيًزا، العقائج

  

 كالسبلئكة:

 عاشفة. كليدت حالية الػاك

 ربظ. أمخ جاء أؼ: ربظ: جاء الدبب:

 العقيجة. إلى االلتفات فاتو عاشفة أعخبيا مغ

 السبلئكة. مع جاء تعالى بأنو يقاؿ أف يجػز ال

 ىشا. العصف يجػز فبل السبلئكة، مجيء غيخ الخب مجيء

 أعمع. وهللا شخؾ، ؼيو لكاف عصف، كاك قيل: كلػ

 الرفات. آيات مغ اآلية كأف العقيجة، مدألة إلى تبويش لع عصف، كاك أعخبيا مغ

 مبتجأ. السبلئكة:

 صًفا. صًفا مرفػفػف  تقجيخه: مححكؼ الخبخ:

 

 أعمع. وهللا

  

 ىػ1435 عخفات كقفة الجسعة

         ـ3/10/2014
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 ُخ اإلنداُف وأنَّى لُو الحكخى "" وِجيء يػَمئٍح بجيشََّع يػَمئٍح يتحكَّ  23سػرة الفجخ 89
نيا كلع تعج تشفع : ىييات فقج فات أكا: ربو، يتػب. كأنى لو الحكخػ يتحكخ اإلنداف 

 (.صاحبيا. لع يقل: )كجيء بجيشع يػمئح يتحكخ
 

متُ  24سػرة الفجخ 89  لحياتي " " يقػُؿ يا ليتشي قجَّ
 ( فيمت في الحياة الجنيا )الحياة الفانية( ما يشفعشي )مغ األعساؿ الرالحةا ليتشي قجّ ي 

(. يا ليتشي قجمت في حياتي لحياتي! يا ليتشي قجمت مغ حياتي الحياة اآلخخة )الحياة الباؾية
يا ليتشي: يا: حخؼ تشبيو )كليذ حخؼ  الفانية لحياتي الباؾية. يا ليتشي قجمت لحياتي اآلخخة.

ليت: مغ  !التشبيو كالشجاء متقارباف، كلكغ اختار أىل اإلعخاب التشبيو ألف ليت: ال ُتشادػ نجاء(.
( ىي الخبخ. قاؿ ابغ . كالشػف لمػقاية. كالياء: اسع ليت مشرػب. جسمة )قجمتُ أخػات إفّ 
راجع: يا  و.بيحا التسشي في يػـ كقػع المتشبيو اىتسامً  (يا ليتشي) :حخؼ الشجاء في قػلوعاشػر: "

 (.30حدخة )سػرة يذ 
 

ُب عحاَبُو أحٌج "" فيػمَ  25سػرة الفجخ  89  ئٍح ال ُيعحِّ
ب"   : ال يعحَّب. الحاؿ السذجدة، كفي قخاءة بفتحيا: بكدخ "يعحِّ

ب عحاَب هللا أحج. - ب هللُا عحابو أحج. ال يعحِّ  فيػمئح ال يعحِّ
 فيػمئح ال يعحَّب الكافُخ عحابو أحج. ال يعحَّب عحاَب الكافخ أحج. -
 

 ِثُق َوثاَقُو أحٌج "" وال ُيػ  26سػرة الفجخ 89
 : بفتحيا، لتتشاسب مع اآلية الدابقة.قخاءةيػثق: بكدخ الثاء. كفي  

 كال يػِثق هللا كثاَقو أحج.  -
 كال يػَثق الكافُخ كثاَقو أحج. -
 

 " يا أيتيا الشفُذ السصسئشُة " 27سػرة الفجخ 89
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سئشة، الشفذ المػامة : الشفذ السصالسؤمشة، اآلمشة. كرد في القخآف : إلى كعج هللا،السصسئشة 
: العمساء أنيا مخاتب لمشفػس. أقػؿ(. يخػ بعس 53ارة بالدػء )يػسف (، الشفذ األمّ 2)الؿيامة 

كقج تكػف أشػاًرا تصخأ عمى الشفػس. فالشفذ السصسئشة ال تكػف إال بعج السػت. أما في الجنيا 
 ارة بإشبلؽ فيحه نفذ الكافخ.امة. أما إذا كانت أمّ ارة كلػّ فالشفذ بيغ أمّ 

 
 ربِِّظ راضيًة َمخضيًة "عي إلى " ارجِ  28سػرة الفجخ 89

: عشج هللا. أك راضية عغ هللا، إنا  كإنا إليو راجعػف. راضية: بسا أنعع هللا. مخضية 
 عغ هللا، كرضي هللا عشيا. مخضية مغ هللا. رضيْت 

 
 " فادخمي في عبادي " 29رة الفجخ سػ 89

 : مع عبادؼ، ضسغ عبادؼ الحيغ عبجكني كلع يعبجكا غيخؼ.في عبادؼ 
 

 " وادخمي جشتي " 30ػرة الفجخ س89
 كادخمي معيع إلى جشتي التي أعجدتيا ليع.  

الحع خاتسة الدػرة كغيخىا مغ الدػر تجج أف ليا أسمػًبا خاًصا تتسيد بو مغ حيث تتخؾ أثًخا 
 في الشفذ شػيبًل يستج بعج الفخاغ مغ الدػرة. 

*** 
 

 / سػرة البمج 90
 البمِج "" ال أقدُع بيحا  1سػرة البمج 90

 : مكة السكخمة.البمج 
قدع بو، ثع أنو ال يُ  ؿ رجل بعس العمساء عغ قػلو تعالى: "ال أقدع بيحا البمج"، كيف أخبخسأ

إليظ؟ أجيبظ ثع أقصعظ )لعل  سا أحبّ أيُّ : (. فقاؿ3األميغ" )التيغ  في قػلو: "كىحا البمجِ أقدع بو 
: اعمع أف ىحا صعشي ثع أجبشي. فقاؿ لو(، أك أقصعظ ثع أجيبظ؟ فقاؿ: اقالسعشى: أقصع حجتظ
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القخآف ندؿ عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بحزخة رجاؿ، كبيغ ضيخاني قـػ كانػا أحخص 
الخمق عمى أف يججكا ؼيو مغسًدا، كعميو مصعشػًا. فمػ كاف ىحا عشجىع مشاقزة لتعمقػا بو، كأسخعػا 

" ، ثع قاؿ لو: إف العخب قج تجخل "الكا ما أنكختَ كلع يشكخ  ،عميو، كلكغ القـػ عمسػا كجيمتَ  بالخدّ 
 (.3/99كتمغي معشاىا، كأنذج أبياتػًا )اإلتقاف  في أثشاء كبلميا،

  (.279شى: "ال": زائجة )صمة( )دفع إيياـ االضصخاب ص السع 
 ما نحغ فبل نقدع إال بو سبحانو.وهللا سبحانو يقدع بسخمػقاتو كبسا شاء، أ 
 كانطخ قػلو تعالى :  

" )الػاقعة  -  (.75" فبل أقدع بسػاقع الشجـػ
 (.2-1لؿيامة، كال أقدع بالشفذ المػامة" )الؿيامة " ال أقدع بيـػ ا -
 

 " وأنَت ِحٌل بيحا البمِج " 2مج سػرة الب90
 ؿيع، نازؿ.: ساكغ، مُ كأنت: يا دمحم. ِحلٌ  

 
 " ووالٍج وما َولػََج " 3البمج  سػرة 90

الػاك األكلى في )ككالج( كاك  تو.يّ : ذرّ الػالج: آدـ عميو الدبلـ. الػلج(. كَمغ كلج: )لع يقل 
 القَدع.

 
 " لقج خمقشا اإلنداَف في كَبٍج " 4سػرة البمج  90

 : تعب، مذقة : حسل، كالدة، رضاعة، فصاـ، معاش، مخض، مػت.كبج 
أكؿ قصع سخَّتو إلى و ال تكاد تشحرخ مغ (، كمذاقّ الجنيا كاآلخخة )الحداب ج اإلنداف مذاؽّ يكاب

في نار فتتزاعف مذقاتو كشجائجه )أبػ ة فتدكؿ عشو السذقات، كإما أف يدتقخ قخاره، إما في جشّ 
 (.10/481حياف 
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: التعب الحؼ يبلـز أصحاب لدياؽ، كيشاسب القَدع، أف الكَبج: الحؼ يمتئع مع اكقاؿ ابغ عاشػر
 (.30/351د اآللية )ابغ عاشػر الذخؾ، مغ اعتقادىع تعج

 
فالسقرػد باإلنداف ىػ اإلنداف عسػًما حدب أبي حياف، كالسذخؾ خرػًصا حدب ابغ 

 عاشػر.
 ( تارة بالتشػيغ السخفػع، كتارة بالتشػيغ السكدػر، كتارة بالفتح، كتارةالحع الفاصمة )الجاؿ

 (.بالكدخ، كلكشيا في الػقف كاحج )داؿ ساكشة
 

 عميِو أحٌج "حَدُب أف لغ يقِجَر " أي 5سػرة البمج 90
 : يبعثو بعج السػت. أيحدب: أيطغ. يقجر عميو 

 
 " يقػُؿ أىمكُت مااًل ُلَبًجا " 6سػرة البمج 90

( في عمع السحاسبة. . كمشو: اإلىبلؾ، أك االستيبلؾ )لؤلصػؿ الثابتة: أنفقتُ أىمكتُ  
كثيًخا. ؼيع أنفق : بًجا. لُ ، ككشت أكؿ مغ اقتخحوبةكلعل االىتبلؾ أفزل مغ اإلىبلؾ في السحاس

 !ي الدخؼ كالتخؼ كمعاداة السؤمشيغىحا الساؿ؟ ف
 

 " أيحَدُب أف لع َيَخُه أحٌج "  7سػرة البمج 90
 ؟أنفق أنفق كؼيعَ  أيطغ أف هللا لع يخه، كلغ يحاسبو ععّ  

 
 " ألع نجعْل لُو عيشيِغ "  8سػرة البمج 90

مشو كيف ىػ يخػ وهللا ال يخػ يحكخه هللا بشعسو عميو. كقج يكػف السعشى أنو يتعجب  
 بشطخه؟!

 
 " ولداًنا وَشَفتيِغ " 9ة البمج سػر 90
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 يحكخه بباقي نعسو عميو، أك ببعزيا، لكي يؤمغ باهلل كيذكخه عمى نعسو. 
 

 " وىجيشاُه الشَّْجَجْيِغ " 10ج سػرة البم90
صخيقيغ : الصخيق السختفع في الجبل. كبل الالشججيغ: شخيق الخيخ كشخيق الذخ. الشجج 

 !كشخيق الذخ شاؽ كمػصل إلى الجحيعشاؽ، لكغ شخيق الخيخ شاؽ كمػصل إلى الجشة، 
 

 " فبل اقتحَع العؿبَة "  11لبمج سػرة ا90
: الجخػؿ عمى الصخيق الػعخ في الجبل. االقتحاـ: الصخيق الذاؽ، . العؿبةفبل: فيبلّ  
 مذقة.

 
 ا العؿبُة " " وما أدراَؾ م 12سػرة البمج 90

 استفياـ تيػيل كتعطيع. 
 

 " فظُّ رَؾبٍة " 13سػرة البمج 90
 : أسيخ، كأنو مخبػط مغ رقبتو. ( أسيخ. رؾبةفظ )عتق 

 
ـٌ في يػـٍ ذي َمْدَػَبة يتيًسا ذا َمْقَخَبة " 14سػرة البمج  90  " أو إشعا

بيشو "إشعاـ". ذا مقخبة: : : مجاعة لقحط أك غبلء.  يتيًسا: مفعػؿ بو مشرػب لػ مدػبة 
 (.كبيشو قخابة أك جػار )قخب ندب أك جػار

 
 " أو مدكيًشا ذا َمتخبٍة " 16مج سػرة الب90

: تخبت ممقى عمى الصخيق ال بيت لو. يقاؿ: قخ شجيج ألرقو بالتخاب. ذك متخبة: فمتخبة 
 يجاه.
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 ربِخ وتػاَصػا بالَسخحسِة "" ثع كاَف ِمَغ الحيَغ آمشػا وتػاَصػا بال 17سػرة البمج 90
 حدب الػزف كالفاصمة القخآنية. كمسة: الخحسة. الحع الترخؼ بالالسخحسة 

 
 " أولئَظ أصحاُب الَسْيَسشِة " 18سػرة البمج 90

، 91ك 90ك 38ك 27سػرة الػاقعة يسيغ، كسا كصفيع في مػاضع أخخػ )أصحاب ال 
ًزا مغ باب كىحا أي (، مغ الُيْسغ، أك مغ اليسيغ ألنيع يؤتػف كتبيع بأيسانيع.39السجثخ 

 لسخاعاة الػزف كالفاصمة. كمسةالترخؼ بال
 

 ا بآياتشا ىع أصحاُب السذأمِة " " والحيَغ كفخو  19سػرة البمج 90
، أك مغ 41ذساؿ، كسا كصفيع في مػاضع أخخػ )سػرة الػاقعة أصحاب ال  (، مغ الذـؤ

 ػف كتبيع بذسائميع.ؤتَ الذساؿ ألنيع يُ 
 

 ُمْؤَصجٌة "" عمييع ناٌر  20بمج سػرة ال90
 : أغمق.فييا ال يخخجػف مشيا أبًجا. أكصج: مػصجة، مغمقة، خالجيغ مؤصجة 

*** 
 

 / سػرة الذسذ 91
 " والذسِذ وُضحاىا " 1ػرة الذسذ س 91

: كاك القَدع. كىسا قَدساف في آية كاحجة، كل قدع بكمسة كاحجة. "في قػلو: "كالذسذ الػاك 
ىل الػاكات البلحقة ىي مغ قبيل كاك القَدع، أـ مغ قبيل كاك العصف، أـ انجمجتا مًعا؟  تأمْل. 

 : كقت ارتفاع الذسذ أك الشيار.أف الػاكات البلحقة عاشفة. الزحىأىل المغة عمى 
 

 ىا " " والقسِخ إذا تبل 2الذسذ  سػرة91
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ابقة كانت : تبل الذسذ. فالذسذ في الشيار كالقسخ في الميل. الحع في اآلية الدتبلىا 
 (.اآلية عجؿ عغ االسع إلى الفعل )تبلىا (، كفي ىحهالفاصمة اسًسا )ضحاىا

 
 ىا " " والشياِر إذا َجبلّ  3لذسذ سػرة ا91

 (.)األرضى البديصة ى الطمسة، أك جمّ ى الذسذ، أك جمّ : جمّ ىاجبلّ  
 

 " والميِل إذا َيغذاىا " 4الذسذ سػرة 91
(. في ىحه األرض، كيمفُّيا بطبلمو. لع يقل: )غذاىا : يغذى الذسذ، أك يغذىيغذاىا 

 اآلية الفعل مزارع، كفي اآليتيغ الدابقتيغ ماٍض.
 

 ونفٍذ وما سػَّاىا " .واألرِض وما شحاىا ." والدساِء وما بشاىا 7-5سػرة الذسذ  91
أكسميا. كما بشاىا: اختمف : ىا، عمى الخغع مغ كخكيتيا. سػاىا: بدصيا، ميجشحاىا 

 : العمساء في "ما" ىاىشا
 (.قيل: ىي بسعشى: َمغ. مغ بشاىا )هللا -
 (. ساء كبشائيا، أك كما في بشائيا )مغ السبلئكة كالشجػـ: كالدكقيل: ىي مرجرية، كالتقجيخ -

الراحبي ص )َمغ( لمعاقل، تعػد عمى هللا؟ )ما: تكخرت ثبلث مخات، كىي بسعشى:  
 (. 2/320، أضػاء 401مغة لمثعالبي ص ، فقو ال125

" إنسا تكػف لحكات لػجو الحؼ عميو الشحػيػف إنسا ىػ: )كالدساء كبشائيا(. ذلظ ألف: "ماكا 
اآلدمييغ، كلرفات اآلدمييغ. تقػؿ: مغ عشجؾ؟ ؼيقػؿ: زيج. فتقػؿ: ما زيج؟ ؼيقػؿ: جػاد غيخ 

 (.  296ك  2/52ك  1/42قتزب السأك بخيل أك نحػ ذلظ )
أقدع تعالى في ىحه الدػرة بالذسذ كالقسخ كالشيار كالميل كالدساء كاألرض، كعخَّؼ بأؿ  

ذا نكَّخ الشفذ كعخَّؼ ما ". فمساكلَّ ما أقدع بو، سػػ الشفذ فقاؿ: "كنفذٍ  كما سػاىاالتعخيف 
 سػاىا؟
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خمة في القَدع، بجليل قػلو تعالى: نفػس الحيػانات غيخ داال سبيل إلى الـ الجشذ، ألف  -
 (.8"فأليسيا فجػرىا كتقػاىا" )الذسذ 

 (.561السخاد ليذ نفًدا كاحجة معيػدة )أنسػذج ص ال سبيل إلى الـ العيج، ألف  -
 

 " فأليسيا فجػَرىا وتقػاىا " 8ذ سػرة الذس91
 بيغ ليا شخيق الفجػر كشخيق التقػػ.  

 
اىا "" قج أف 9 سػرة الذسذ91  مح َمغ زكَّ

خىا مغ دنذ شيّ زّكى الشفذ، : اىاالبقاء كالخمػد، أك الفػز. زكّ : أفمح: مغ الفبلح 
القَدع، عمى ححؼ البلـ. التقجيخ: لقج. قاؿ  : جػابي. كعمى ىحا كقع القَدع. قج أفمحالسعاص

 !: فييا أحَج عذَخ قَدًساابغ عباس
 

اىا "" وقج خاَب َمغ  10سػرة الذسذ 91  دسَّ
 : عكذ أفمح.خاب 
اىا: عكذ زكّ    يا، أغػاىا.اىا، أضمّ دسَّ

ىحا كصف لمشفذ البذخية بأف لجييا االستعجاد لمفجػر أك لمتقػػ، فسغ اختار الصخيق  
 األكؿ فقج أفمح، كمغ اختار الثاني فقج خاب كفذل في الجنيا كاآلخخة.

 
 " كحَّبت ثسػُد بصغػاىا " 11ذسذ سػرة ال91

الحع الترخؼ بالكمسة ألجل  : بصػيانيا.ثسػد نبييا. ثسػد: قـػ صالح. بصغػاىاكحبت  
 الفاصمة مغ دكف تكمف.

 
 " إِذ انبعَث أشقاىا " 12الذسذ  سػرة91

 : انصمق بدخعة كنذاط.أشقى شخز في ثسػد. انبعث 
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 هللِا ناقَة هللِا وُسؿياىا "  " فقاَؿ ليع رسػؿُ  13سػرة الذسذ 91

يف ليا ضافتيا إلى هللا نػع مغ التذخ إلح. ناقة هللا: اتخكػا ناقة هللا. كبرسػؿ هللا: صا 
ناقة: مفعػؿ بو. كسؿياىا: معصػؼ،  : شخبيا، نريبيا مغ الساء.ألنيا معجدة صالح. سؿياىا

 أؼ: كاتخكػا سؿياىا.
 

ـَ " فكحّ  14سػرة الذسذ 91  عمييع ربُّيع بحنِبيع فدػَّاىا "بػُه فَعَقخوىا فَجْمَج
: قزى عمييع، بػا نبييع صالًحا. عقخكىا: قتمػىا )قتمػا الشاقة(. دمجـ عمييع: فكحّ بػهفكحّ  

، سػّ : سػّ اىاىع، استأصميع. سػّ خىع عغ آخخ أىمكيع، دمّ  ػ بيشيع ػ العقػبة بيغ جسيع أفخاد القـػ
 : سّػػ أرضيع عمييع. في اليبلؾ. كقيل

 
 خاُؼ ُعْؿباىا " " وال يَ  15لذسذ سػرة ا91

: العاؾبة. فاهلل تعالى ال يخاؼ عػاقب مثل ىحه ى التدػية، عقبى العقػبة. العقبىعقب 
قخىا عؿباىا. لكغ لػ : ال يخاؼ الحؼ ع. كقيلكغيخىع العقػبات كسا يخاؼ السمػؾ كالخؤساء

 (. صح ىحا لقيل: كال يخافػف عؿباىا )راجع اآلية الدابقة إذ قاؿ: فعقخكىا، كلع يقل: فعقخىا
*** 
 الميل  /سػرة92
 " والميِل إذا َيْغَذى " 1الميل سػرة 92

 لع يقل: إذا غذي. قارف اآلية التالية.: الكػف كالخبلئق بطمستو. الػاك: كاك القَدع. يغذى 
 

 " والشياِر إذا تجمَّى " 2ميل سػرة ال92
 تجمى: ماض. يغذى )في اآلية الدابقة(: مزارع.: بزيائو. الػاك: عاشفة. تجمى 

 
 " وما خمَق الحكَخ واألنثى " 3ل الميسػرة  92
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ع قدَ ع. كلػ كانت لمع، كما بعجىا مغ الػاكات لمعصف، ال لمقدَ : كاك قدَ الػاك األكلى 
 (. 2/336النقصع الكبلـ بعزو مغ بعس )السقتزب 

. فيحا قَدع مغ هللا بشفدو. كقيل: ما (، كالحؼ. كىػ هللا125حبي ص الرا"كما": كَمغ ) 
: حؼ خمق الحكخ كاألنثى. كفي قخاءة: كالخمِقو الحكَخ كاألنثى. كفي قخاءة: ك كالتقجيخمرجرية، 

 (. 5/408اِر إذا تجمى، كالحكِخ كاألنثى )معجع القخاءات كالشي
يع قاؿ كع يقخأ عمى : أيأبي الجرداء فصمبيع فػججىع فقاؿ : قجـ أصحاب عبج هللا عمىعغ إبخـا

كالميل كع يحفع؟ كأشاركا إلى عمقسة. قاؿ: كيف سسعتو يقخأ: "فأي: قخاءة عبج هللا؟ قاؿ: كمشا. قاؿ
: أشيج أني سسعت الشبي صمى هللا عميو كسمع ؟ قاؿ عمقسة: "كالحكخ كاألنثى". قاؿ"إذا يغذى

 صحيحال أتابعيع! ) شي عمى أف أقخأ: "كما خمق الحكخ كاألنثى"، وهللاِ يقخأ ىكحا، كىؤالء يخيجكن
 (. 6/108، صحيح مدمع 6/211البخارؼ 

 
 " إفَّ سعَيكع لذتَّى " 4الميل  سػرة92

: لسختمف. مشو الرالح كمشو الفاسج، مختمف الفعل مختمف ىكىػ جػاب القَدع. لذتّ  
 الجداء. 

 
 عصى واتَّقى "" فأما َمغ أ 5سػرة الميل 92

 : هللا. أك اتقى البخل.أعصى: أنفق. اتقى 
 

ؽ بالُحْدَشى " 6ة الميل سػر 92  " وصجَّ
 ة. كفييا أقػاؿ أخخػ كثيخة.بالجشّ  

 
خُه لمُيْدَخى " 7لميل سػرة ا92  " فدشيدِّ

 لمجشة، أك لمخيخ. 
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 " وأما مغ َبِخَل واستغشى " 8يل سػرة الم92
 : استغشى بسالو، أؼ بخل بسا بخل ليديج مالو كثخكتو. عغ ربو. أك 

 
 "" وكحَّب بالُحْدَشى  9ة الميل سػر 92

 ة. كفييا أقػاؿ أخخػ كثيخة.بالجشّ  
 

خُه لمُعْدَخى " 10ميل سػرة ال92  " فدشيدِّ
 لمشار، أك لمذّخ. 

  
ى "" وما  11سػرة الميل 92  ُيغشي عشُو ماُلو إذا َتَخدَّ

 إذا ىػػ في جيشع. 
 

 " إفَّ عميشا َلمُيَجى " 12لميل سػرة ا92
 عميشا بياف شخيق اليجػ.عميشا اليجاية كليدت عمى نبي أك غيخه. أك  

إّف: تفيج التػكيج. البلـ في )لميجػ( الـ  ميجػ.عميشا اليجػ. إف عميشا لَ  عميشا اليجػ. إفّ 
السدحمقة تفيج التػكيج. لكغ لع يبيغ عمساء المغة كالتفديخ معشى ىحا التػكيج! تأكيج أف اليجػ 

 .، ال عمى غيخهعمى هللا
 

 َة واألولى "" وإفَّ لشا لآلخخ  13سػرة الميل 92
لآلخخة: البلـ مدحمقة، كسا في  ما في اآلخخة كما في الجنيا، ممظ اآلخخة كممظ الجنيا. 

 اآلية الدابقة.
 

 " فأنحرُتكع ناًرا َتَمطَّى " 14سػرة الميل  92
 : تمتيب. : أصميا: تتمطى، أؼ""تمطى 
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 " ال يربلىا إال األشقى " 15ميل سػرة ال 92

اج"، كيف: "األشقى  باألشقى الحؼ ىػ : ىحه نار مخرػصة كالذقي يربلىا؟ قاؿ الدجَّ
" فيػ أبػ بكخ رضي هللا عشو. كبيحا تست السقابمة بيغ أتقى السؤمشيغ أبػ جيل. كأما "األتقى

 .17األتقى: سيخد ذكخه في اآلية  (.562غ )أنسػذج ص كأشقى السذخكي
 

 " الحي كحَّب وتػلَّى " 16الميل سػرة 92
 الخسػؿ كأعخض عغ شاعتو.ب كحّ  

 
 " وسُيَجشَُّبيا األتقى " 17ميل سػرة ال92

 ( جشاس كشباؽ في آف مًعا.( كاألتقى )في ىحه اآلية15بيغ األشقى )في اآلية  
األشقى: لعمو بسعشى الذقي. األتقى: بسعشى التقي. كليذ ؼيو معشى السفاضمة في الذقاء، أك 

أشقى مغ أبي بكخ، ألف ىحا يعشي أف أبا بكخ شقي،  في التقى. فبل يسكغ أف يقاؿ: أبػ جيل
كلكغ أبا جيل أشقى مشو! كسا ال يسكغ القػؿ بأف أبا بكخ أتقى مغ أبي جيل، ألف ىحا يعشي 

 أف أبا جيل تقي!
 

 " الحي يؤتي ماَلُو يتدكَّى " 18سػرة الميل 92
 : يؤتي مالو متدكًيا." جسمة حالية. أؼيتصيخ مغ البخل. جسمة "يتدكى 

 
 ٍج ِعشَجُه ِمغ ِنعسٍة ُتْجَدى "" وما ألح 19سػرة الميل 92

كليذ عمى سبيل السكافأة. ما لببلؿ عشج أبي بكخ حيغ اشتخاه فأعتقو مغ نعسة سمفت  
 أعتقو لػجو هللا، كليذ لخّد الجسيل. فجازاه عمييا.

 
 ِو األعمى "" إال ابتغاَء وجِو ربِّ  20سػرة الميل 92
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، الشكت 3/273اء معاني القخآف لمفخّ شفق إال ابتغاء كجو ربو األعمى ): ما يقيل: السعشى 
: ندلت اآلية في حق  خالرة دكف ِعَػض. قاؿ السفدخكف (. بل لػجو هللا2/739لمسجاشعي 

نسا فعل ذلظ : إتقو في سبيل هللا، فقاؿ السذخكػف أبي بكخ رضي هللا عشو حيغ اشتخػ ببلاًل كأع
! رضي هللا عغ : سيُجنا أعتق سيَجناكاف عسخ رضي هللا عشو يقػؿ عشجه.( كانت لو )لببلؿ ليجٍ 

 عسخ!
 

 " ولدػَؼ َيْخَضى " 21ػرة الميل س92
(. كيسكغ أف يكػف ىحا في (، أك لقشاعتو )قشاعة أبي بكخعصيو لكثختو )كثخة العصاءبسا أُ  

 سيسا عمى السعشى األكؿ. كال ،الجنيا، أك في اآلخخة
*** 
 / سػرة الزحى  93
َحى "  1سػرة الزحى 93  " والزُّ

 : أكؿ الشيار أك صجر الشيار عشج ارتفاع الذسذ.الػاك: كاك القَدع. الزحى 
 

 " والميِل إذا َسَجى " 2ة الزحى سػر 93
 أضمع. 

 
عظ ربُّظ وما قَمى " 3 سػرة الزحى93  " ما ودَّ

 !خه ربوليمة(، فقاؿ السذخكػف: ىج 12ج أف أبصأ الػحي عمى رسػؿ هللا )ندلت بع 
فعػؿ لسخاعاة (، ححؼ السما قبلؾ )لع يبغزظك ما قمى: ك قمى: أبغس، مغ الِقمى: البغس. 

 ( 6)اآلية خبلؿ بالقػاعج. كمثل ذلظ في قػلو: "فآكػ":(، دكف إ3/342الفاصمة القخآنية )اإلتقاف 
فأغشاؾ، كسا : أؼ (8)اآلية  غشى"فأ: أؼ فيجاؾ، كقػلو: "(7)اآلية  فآكاؾ، كقػلو: "فيجػ" :أؼ

 سيأتي في اآليات التالية.
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 آلِخخُة خيٌخ لَظ ِمَغ األولى "" ولَ  4سػرة الزحى 93
لآلخخة: البلـ لبلبتجاء تفيج التػكيج. اآلخخة  : الجنيا.اآلخخة خيخ لظ مغ الجنيا. األكلى 

 بالتأكيج خيخ لظ مغ الجنيا.
 

 ولدػَؼ ُيعصيَظ ربَُّظ فَتخضى " "  5سػرة الزحى 93
أعصاه في الجنيا الشرخ كالطفخ عمى األعجاء ككثخة ػؼ: البلـ لبلبتجاء تفيج التػكيج. كلد 

الجيغ. كسيعصيو في اآلخخة الذفاعة كالسقاـ السحسػد كغيخ ذلظ مغ خيخؼ  األتباع كالفتػح كعمػّ 
 الجنيا كاآلخخة. 

 
 " ألع يجْجَؾ يتيًسا فآوى "  6ى سػرة الزح93

(. ككاف الشبي فقج أبػيو كىػ ظ أبي شالبالسصمب، ثع إلى عسّ عبج ؾ إلى ججّ فآكاؾ ) 
 صغيخ.   

 
 جى "" ووججَؾ ضااًل في 7سػرة الزحى  93

ذخيعة، ىحا قػؿ جسيػر السفدخيغ )أنسػذج : ضااًل عغ معالع الشبػة كأحكاـ الفيجاؾ. أؼ 
 (. 52كشت تجرؼ ما الكتاب كال اإليساف" )الذػرػ  ما(. قاؿ تعالى: "564ص 

 
 " ووججَؾ عائبًل فأغشى " 8الزحى سػرة  93

 : فأغشاؾ. عائبًل: فقيًخا ذا عياؿ. فأغشى 
 

ئبًل بعج أف حسج هللا كأثشى عميو: يا خصب رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إثخ غدكة حشيغ قا
( كججتسػىا عميَّ معذخ األنرار ما قالة )قػؿ غيخ مبلئع( بمغتشي عشكع، كِججة )مػججة، حدف 

ػبكع؟ ف بيغ قمهللا؟ كأعجاًء فألّ  ( فأغشاكعُ )فقخاء هللا؟ كعالةً  اًل فيجاكعُ كع ُضبلّ أنفدكع؟ ألع آتفي 
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: بساذا تجيبػنشي يا معذخ األنرار؟ قالػا: أال و أمغُّ كأفزل. ثع قاؿكرسػلُ  هللاُ و !: بمىقالػا
 يا رسػؿ هللا؟ هللِ كرسػِلو السغُّ كالفزُل. نجيبظَ 

 
قتع : أما وهللا لػقاؿ ًبا فرجّ شئتع لقمتع، فمَرجقتع كلُرجِّ قشاؾ، كمخحكاًل فشرخناؾ، : أتيتشا مكح َّ

 (. يشاؾ، كعائبًل فآسيشاؾ )كاسيشاؾ بالسعػنةكشخيًجا فآك 
دمسػا، بيا قػًما ليُ  فتُ ( مغ الجنيا، تألّ لعاعة )شيًئا يديًخاأكججتع يا معذخ األنرار في أنفدكع 

أف يحىب الشاس بالذاء كالبعيخ )كىػ ما  ف يا معذخ األنرار! أال تخضػ ؟كككمتكع إلى إسبلمكع
 بيجه، لػال اليجخة لكشتُ  (، كتخجعػا بخسػؿ هللا إلى رحالكع؟ فػالحؼ نفذ محسجٍ ف بو قمػبيعتألّ 

األنرار ِشعًبا، لدمكُت  (، كسمكتِ األنرار، كلػ سمظ الشاس ِشعًبا )شخيًقا في الجبلامخًءا مغ 
 ! ، كأبشاَء أبشاِء األنرارِ ارحع األنراَر، كأبشاَء األنرارِ ِشعب األنرار! الميع 

 )متفق عميو(.! رضيشا بخسػؿ هللا َقْدًسا كحطػًا: حاىع، كقالػا( لِ ؼبكى القـػ حتى أخزمػا )بممػا
 

 " فأمَّا اليتيَع فبل َتْقَيْخ " 9سػرة الزحى 93
كخىا كيذكخىا، ذكخه بشعسو عميو ليتحو عمى مالو. كأف هللا و، فبل تغمبْ ه، فبل تطمسْ فبل تقيخْ  

( كسا أنعع هللا عميو. فقج كاف يتيًسا فآكاه، كفقيًخا فأغشاه، فبل كيشعع عمى الشاس )اليتيع، الدائل
أّما: حخؼ شخط كتفريل. اليتيع: مفعػؿ بو مقجـ. فبل: الفاء رابصة  يشَذ اليتيع كال يشَذ الفقيخ.

  لجػاب )أّما(.
 ، أؼ: قػلػا لميتامى.8ك 5ليع قػاًل معخكًفا( الشداء في مػضع آخخ: )كقػلػا 

 
 " وأمَّا الدائَل فبل َتْشَيْخ " 10سػرة الزحى 93

ه بخفق. كفي الدائل قػالفو ه. أعصِ ه، فبل تدجخْ فبل تشيخْ   : الدائل عغ الساؿ، أك أك ردَّ
أّما: حخؼ شخط كتفريل. الدائَل: مفعػؿ بو مقّجـ. فبل: الفاء رابصة  الدائل عغ الجيغ أك العمع.

 لجػاب )أّما(.
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 ْث "" وأمَّا بشعسِة ربَِّظ فحجِّ  11سػرة الزحى 93
ث الشاس بشعع هللا عميظ، فالتحجث بالشعسة شكخ ليا. كلعل السقرػد بالتحجث ليذ فحجّ  

ْث بشبػة : حجِّ أحدغ هللا إليظ. كقيل: السعشى الشاس كسا إلى مجخد الكبلـ، بل الفعل أيًزا. أحدغْ 
ْث ربظ، أؼ ادُع قػَمظ. أك ْث : حجِّ ْث  : الثقاتبالقخآف، أؼ بمغو أمتظ. فَحجِّ مغ أصحابظ، أك حجِّ

 أّما: حخؼ شخط كتفريل. فحّجْث: الفاء رابصة لجػاب )أّما(.نفَدظ.  
*** 

 
 / سػرة الذخح                         94
 " ألع نذخْح لَظ صجَرَؾ " 1لذخح سػرة ا94

مو مغ ى إليو، فقج انذخح صجره لسا حسػحَ : تشػيخه كتػسيعو لتمقي ما يُ شخح صجر الشبي      
مخ بو. كانذخاح و مغ صجره حتى يخمػ أك يتفخغ لسا أُ : أزاؿ ىسّ الشبػة كالخسالة. شخح صجره

اإلؾباؿ عمى العسل، كالدخعة في سيسا مغ حيث  الرجر ميع ألؼ عسل يقػـ بو اإلنداف، ال
 .إنجازه، كالشجاح ؼيو. الميع اشخح صجكرنا لمخيخ، كال تذخحيا لمذخّ 

لع يقل: )ألع نذخح لظ صجًرا(. لع يقل: )ألع نذخح صجرؾ(. لع يقل: )أما شخحشا لظ صجرؾ(. لع 
 يقل: )لقج شخحشا لظ صجرؾ(.

 
 " ووضعشا عشَظ ِوْزَرَؾ " 2لذخح سػرة ا94

لْ كضعشا: ح  (، الحصيصة. كىسا اصصبلحاف معخكفاف صصشا. كمشو: الػضيعة )ضْع كتعجَّ
في الفقو كاالقتراد كالخياضيات السالية كالتجارية. فإذا كاف الخبا زيادة مبمغ في الجيغ مقابل 

مغ الجيغ في مقابل تعجيمو. كزرؾ: حسمظ  الدمغ، فإف الػضيعة أك الحصيصة ىي تخؽيس مبمغ
(. 2غ ذنبظ كما تأخخ" )الفتح ليغفخ لظ هللا ما تقجـ مذنبظ. قاؿ تعالى: "الثقيل )الخسالة(، 

 : أسقصشا عشظ تكميف ما ال يصاؽ. كقيل: كضعشا عشظ كزرؾ
 لع يقل: )ككضعشا كزرؾ(. لع يقل: )ألع نزع عشظ كزرؾ(.
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 " الحي أنقَس ضيَخَؾ " 3ة الذخح سػر 94
 :ثقل، أكىغ. كفي معشى اآلية أقػاؿ: أأنقس 

 ضيخؾ بالحنػب حتى غفخىا هللا.أثقل  -
 غتيا.أثقل ضيخؾ بالخسالة حتى بمّ  -
 أثقل ضيخؾ بالشعع حتى شكختيا. -
 

 " ورفعشا لَظ ِذْكَخَؾ " 4الذخح سػرة 94
كخت معي، في كمسة ذكخ أنا إال ذُ شأنظ، مقامظ، فرار اسسظ مقخكًنا باسسي، ال أُ  

صب، كاإلقامة، كالتذيج في الربلة، كفي الخ(، كاألذاف، الذيادة )ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا
 : إذا ُذِكْخُت ُذِكْخَت.عشى( مغ القخآف. السكفي غيخ مػضع )أكثخ مغ مػضع

 لع يقل: )كرفعشا ذكخؾ(. لع يقل: )ألع نخفع لظ ذكخؾ(.
 

 " فإفَّ مع الُعْدِخ ُيْدًخا " 5سػرة الذخح 94
 :اآلية أقػاؿ مشياج، السخخج. كفي : الفخ العدخ: الزيق، الذجة. اليدخ

 فإف مع اجتياد الجنيا خيخ اآلخخة. -
 مع الذجة رخاء، كمع الربخ سعة، كمع الذقاء سعادة، كمع الحدكنة سيػلة. -
 

 " إفَّ مع الُعْدِخ ُيْدًخا " 6 سػرة الذخح94
تكخار لديادة التقخيخ في الشفػس كالتسكيغ في القمػب. فبل تحدف يا دمحم كال تزجخ، سيشرخؾ هللا 

 عمييع. 
جاء " تيغ اآلتيغ األخيختيغ، كرد لفع "العدخ" مختيغ، ككحلظ لفع "يدخ"، لكغ لفع "العدخفي ىا

دخاف. جاء في دخ يُ يُ حج، كال" جاء مشكًخا غيخ معخَّؼ، فالعدخ كامعخفػًا بأؿ التعخيف، كلفع "يدخ
 (.            2/528، كالسدتجرؾ 2/446دخيغ" )السػشأ يُ  الحجيث: "لغ يغمب عدخٌ 

 شذاط، كالبعج عغ اليأس كالقشػط. ة كالكىحا أدعى لمتفاؤؿ كبعث اليسّ  



2391 

 

كالتشكيخ )تعخيف العدخ، كتشكيخ : إف اليدخيغ ليدا ناشئيغ مغ التعخيف قاؿ ابغ عاشػر 
ناشئاف مغ تكخار الجسمة، مسا أفاد التأكيج. كالتثشية قج يكشى بيا عغ التكخيخ، (، بل ىسا اليدخ

قمب إليظ البرخ خاسئػًا ثع ارجع البرخ كختيغ يشمشو التكثيخ، كسا في قػلو تعالى: " الحؼ يخاد
ا مغ رجعتيغ. كمغ ارجع البرخ كثيًخا، ألف البرخ ال يشقمب حديخً  :(، أؼ4كىػ حديخ" )السمظ 

(. كفي كبلـ ابغ 416-30/415العخب: لبيظ، كسعجيظ، كدكاليظ )ابغ عاشػر ذلظ قػؿ 
 ، وهللا أعمع.عاشػر نطخ

 
  " فإذا فَخْغَت فانَرْب " 7لذخح سػرة ا94

 :فييا أقػاؿ مشيا 
 في الشػافل. ْب مغ الفخائس فانَر  فإذا فخغتَ  -
 في عبادة ربظ. ؾ فانرْب مغ جياد عجكّ  فإذا فخغتَ  -
 في آخختظ. مغ دنياؾ فانرْب  فإذا فخغتَ  -
 السؤمغ كمسا حلَّ ارتحل. كمسا فخغ مغ شْي ارتحل في آخخ. -

 كأنو يقػؿ: فإذا استخحَت فاتعْب! ال راحة لسؤمغ إال بمقاء ربو!
 

 " وإلى ربَِّظ فارغْب " 8الذخح  سػرة94
 إال إليو. إلى غيخه. ال تخغْب  إليو كال تخغْب  ارغْب  -
 إليو دائًسا كأبًجا.  عشو. ارغْب  إليو كال تخغْب  ارغْب  -

*** 
 / سػرة التيغ95
 " والتيِغ والديتػِف " 1سػرة التيغ 95

: الحؼ يؤكل أقدع بيا لعطيع مشفعتيا. الديتػف : الفاكية السعخكفة الػاك: كاك القَدع. التيغ 
كىي  (.بيت السقجسكيعرخ مشو الديت، فالتيغ شعاـ كالديتػف إداـ. أك ببلد التيغ كالديتػف )

سيسا  بقعة مباركة بعث هللا مشيا عيدى عميو الدبلـ. كاآليتاف التاليتاف تعدزاف السعشى الثاني، ال
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: كربِّ التيِغ كثيخة، ككميا مغ خمق هللا. كقيل: التقجيخ كأف الفػاكو كالشباتات األخخػ فييا مشافع
 التيغ! فيػ إما قَدع بالتيغ، أك قَدع بببلد التيغ، أك قَدع بخبّ  كالديتػِف.
قدع بسا شاء مغ مخمػقاتو، كقج ال يكػف لسا أقدع بو فزل يسكغ أف يقاؿ ىشا بأف هللا يُ  

 خد. عمى ما لع يقدع بو، أك بعبارة أخخػ قج ال يكػف ىشاؾ فزل لسا كرد في القخآف عمى ما لع يَ 
غيخه. مى كيسكغ أف يقاؿ بأف هللا عشجما اختار أف يقدع بالتيغ فسا ذلظ إال لفزل ؼيو ع 

؟ قج التيغ كغيخه مغ الفػاكو كالثسار ؟ ىل السقرػد السفاضمة بيغلكغ ما ىي ىحه السفاضمة
يتػصل العمع إلى السشافع السػجػدة في التيغ كغيخه مغ الثسار. كلكشو قج ال يتػصل إال إلى 

: كيف يسكغ السفاضمة بيغ اشة بجسيعيا. كما ىػ أصعب مغ ذلظبعزيا، كال يسكشو اإلح
؟ كىل يسكغ لئلنداف االقترار عمى تشاكؿ ما كرد ذكخه مغ ىحه الثسخة كمشافع تمظ الثسخةفع مشا

 قارفْ عميو أف يكثخ مشيا أكثخ مغ غيخىا؟ )؟ أـ ط دكف غيخىا مغ الثسارالثسار في القخآف فق
 (.214قزية اإلعجاز العمسي ص 

؟ اختار أفزميتوخ في الديتػف. ىل لمديتػف أفزمية؟ كعمى أؼ شيء تكػف كحلظ األم 
أىل اإلعجاز العمسي أفزمية زيت الديتػف عمى غيخه مغ الديػت، ككتبػا في ذلظ كتًبا كمقاالت 

؟ ال شظ أف ميسة رجاؿ قدع بالديتأقدع بالديتػف، كلع يُ  إف هللا :كثيخة. كلكغ يسكغ أف يقاؿ
)قارف قزية اإلعجاز  عجعج عغ البُ ا تػخي الجقة، كالبُ اإلعجاز العمسي ميسة عديخة إذا ما أرادك 

 اف.في الشخل كالخمّ  68(. كانطخ ما قمشاه في سػرة الخحسغ 213العمسي ص 
 

 " وشػِر سيشيَغ " 2غ سػرة التي95
كمسة لسخاعاة الفاصمة القخآنية ". كتع تغييخ بشية الشيغ: األصل "سيشايشػر سيشاء، س      

 (، مع أمغ المبذ.3/345اإلتقاف )
ة، أمػر يستشع في تػجيو الخخكج عغ األصل، في اآليات السحكػر : ال قاؿ ابغ الرائغ 

جاء في (، فإف القخآف العطيع، كسا أخخػ، مع كجو السشاسبة )أؼ مع رعاية الفاصمة القخآنية
 (.3/345األثخ، ال تشقزي عجائبو )اإلتقاف 
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: ال تحدغ السحافطة عمى الفػاصل لسجخدىا، مع بقاء كقاؿ الدمخذخؼ في كذافو القجيع 
السعاني عمى سخدىا، عمى السشيج الحؼ يقتزيو حدغ الشطع كالتئامو. فأما أف تيسل السعاني، 

اه، فميذ مغ قبيل الببلغة )اإلتقاف كييتع بتحديغ المفع كحجه، غيخ مشطػر ؼيو إلى  مؤدَّ
 سيسا القخآنية. (، ال3/359
 

لدمخذخية ميسة في كل مشاسبة كرد فييا كبلـ لمسفدخيغ بأف السقرػد ىحه السبلحطة ا 
فػف رعاية أكزاف الذعخ كمػسيقاه كقػاؼيو، مخاعاة الفاصمة القخآنية. أما األدباء كالذعخاء فقج يتكمّ 

 كأكاخخ الكبلـ في الخصابة كالشثخ، عمى الخغع مسا قج يقع مغ خمل في السزسػف.
 

 لبقعة السباركة التي كمع هللا عميو مػسى عميو الدبلـ.كشػر سيشاء ىػ الجبل أك ا 
 

 " وىحا البمِج األميِغ " 3التيغ سػرة 95
 ا صمى هللا عميو كسمع. مكة السكخمة. كىي البقعة السباركة التي بعث هللا فييا محسجً  

 األميغ: اآلمغ، البمج الحخاـ.
 (.67الشاس مغ حػليع" )العشكبػت تخصف ًما آمًشا كيُ أكلع يخكا أنا جعمشا حخ قاؿ تعالى: "

 كالتيغ كالديتػف: قَدع. كشػر سيشيغ: قَدع. كىحا البمج األميغ: قَدع.
 

 حدِغ تقػيٍع "" لقج خمقشا اإلنداَف في أ 4سػرة التيغ 95
(، متشاسب األعزاء، مديغ بالعمع كالفيع، أحدغ صػرة. مشترب القامة )بخبلؼ الحيػاف 

 : عسـػ الشاس، أك إنداف بعيشو. ىحه اآلية ىي جػاب القَدع. باإلندافلعقل كالتسييد. كالسخاد كا
: أنت شالق ثبلًثا إف لع جتو حًبا شجيًجا، فقاؿ ليا يػًماركؼ أف عيدى الياشسي كاف يحب زك 

شمقشي! فحدف حدًنا شجيًجا، كذىب إلى " :تكػني أحدغ مغ القسخ! فاحتجبت عشو كقالت لو
: قج لفقياء كاستفتاىع، فقالػا جسيًعازخ السشرػر احبخ، فاستالخميفة السشرػر، كأخبخه الخ

أميخ  : يالخجل: ما لظ ال تتكمع؟ فقاؿ اقج بقي ساكًتا، فقاؿ لو السشرػر شمقت، إال رجبًل كاحًجا
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فميذ شيء أحدغ مغ  "،السؤمشيغ، يقػؿ هللا تعالى: "لقج خمقشا اإلنداف في أحدغ تقػيع
ىا اإلنداف. فقاؿ  إلى زكجيا.: صجقت، كردَّ

 
 " ثع رددناُه أسفَل سافميَغ " 5 سػرة التيغ95
 ثع رددنا الكفخ إلى جيشع. -
: إلى اليـخ بعج الذباب، إلى السخض بعج الرحة، إلى ثع رددنا اإلنداف إلى أرذؿ العسخ -

 الزعف بعج القػة. 
 

 رالحاِت فميع أجٌخ غيُخ مسشػٍف "" إال الحيَغ آمشػا وعسمػا ال 6سػرة التيغ 95
: مقصػع. ف مغ الخّد إلى أسفل سافميغ. أجخ: ثػاب. مسشػف فالسؤمشػف الرالحػف مدتثشػ  

 : مغ َبمغ اليـخ ُكتب لو أجُخ ما عجد عشو مغ العسل الرالح.  قاؿ بعس العمساء
 

بَظ بعجُ  7سػرة التيغ 95  " بالجيغ " فسا يكحِّ
 فسا يكحبظ: أييا اإلنداف. بعج: بعج ىحه الحجج. الجيغ: الذخع، أك الجداء.  

 (.لع يقل: )فسا يكحبظ بالجيغ بعجُ 
 

 أليَذ هللُا بأحكِع الحاكسيَغ " " 8سػرة التيغ 95
في اآلية تيجيج لمكافخيغ بالعقاب، كتبذيخ لمسؤمشيغ حكًسا كقزاًء كفربًل بيغ العباد.  
 بالثػاب.

: األلف كأنا عمى ذلظ مغ الذاىجيغ. أليذ : بمىمى هللا عميو كسمع إذا قخأىا قاؿكاف الشبي ص
 :كحيقتيا التقخيخ، فيي كقػؿ جخيخ ضاىخىا االستفياـ

 ألدتع خيَخ َمغ ركَب السصايا     كأنجػ العالسيَغ بصػَف راحِ          
*** 
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 / سػرة العمق  96
 خمَق "باسع ربَِّظ الحي " اقخأ  1سػرة العمق 96

 اقخأ يا دمحم مفتتًحا باسع هللا. كربسا كاف السذخكػف يقخؤكف باسع األصشاـ السخمػقة. 
 

 " خمَق اإلنداَف ِمغ َعَمٍق " 2 سػرة العمق96
اآلية اخترار : قصعة مغ دـ رشب تعمق لخشػبتيا لسا تسّخ عميو. كفي عمق: جسع عمقة 

كىػ مغ باب التفشغ كالترخؼ باأللفاظ  ... إلخ. : نصفة، عمقة، مزغةلسخاحل خمق اإلنداف
 سخاحل مع مخاعاة الفاصمة. لمتحكيخ بيحه ال

 (.اسع ربظ الحؼ خمق اإلنداف مغ عمقاقخأ بلع يقل: )
: خمق" الثانية": عامة في كل مخمػؽ، ك)اآلية الدابقة( قاؿ بعس العمساء: "خمق" األكلى 

 (.377السعاني ص  ، كذف570أنسػذج ص خاصة باإلنداف )
خ، لمتذػيق ): الثاني تفديخ لؤلكؿ، كالشكتة ىكقاؿ آخخكف   البياف  جامعشا أنو أبيع ثع فدَّ

 (.647/ 2في متذابو القخآف 
 

 " اقخأ وربَُّظ األكخـُ " 4سػرة العمق 96
 "  : جسمة حالية. كخر: اقخأ. جسمة: "كربظ األكـخ

 
 لقمِع " " الحي عمَّع با 4سػرة العمق 96

 : تقميع األضافخ.قصع. كمشوقمع: يُ مع. كسسي قمًسا ألنو يُ بة بالقعمع الكتا 
 

 عمَّع اإلنداَف ما لع َيْعَمْع ""  5سػرة العمق 96
 (. َع اإلنداَف بالقمع ما لع يعمععمَّ َع بالقمع اإلنداَف ما لع َيعمْع( أك )الحؼ عمَّ لع يقل: ) 

ككاف يقخأ ما يقخأ إف الحؼ يقخأ ال شظ أنو يدتفيج مغ قخاءتو، السيسا إذا كاف الحؼ يقخؤه نافًعا، 
  بعشاية كتفكخ.
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كإذا استعاف القارغ بالقمع فإف فيسو يتحدغ، كإذا كتب لغيخه، فإف فيسو يدداد أيًزا،  
 ، كىحا ما يجعمو أكثخ استستاًعا.كيتعسق كيجؽّ 

عمى  ؼ القخاءة كتداعجع يديج عمع اإلنداف، بسعشى أف الكتابة تقػّ فيل معشى اآلية أف القم 
 : الحؼ عمع اإلنداف بالقمع ما لع يكغ يعمسو. اكتذاؼ معاف ججيجة؟ التقجيخ

 عميع أكثخ مسا يتعمسو مغ التعمع.فالسعمػِّع يعمػِّع كلكشو أيًزا يتعمع. كقج يتعمع مغ الت
تفكيخ. جخِّب أف تفكخ في مدألة معقجة، فإنظ ال ( يداعج عمى تعسيق الثع القمع )الكتابة 

تدتصيع أف تدتخسل في التفكيخ باالعتساد عمى الحىغ كحجه، ألنظ تكّل كتشدى. أما الكتابة فإنيا 
ة تعيغ عمى مديج مغ التخاكع، إضافة إلى أنيا ال تسػت بسػت أصحابيا، بل تبقى خالجة، ك  معجَّ

 لمشساء كالتخاكع السدتسخ.
ع، ككمشا عالع ع كعمّ الشاس زاد عمًسا، فالعمع يدكػ باإلنفاؽ. كخيخ الشاس مغ تعمّ ع كمغ عمّ  

 ككمشا بحاجة إلى عمع هللا. ع.كمتعمّ 
 فاهلل أعمع.

 
 إفَّ اإلنداَف لَيصغى "  " كبلّ  6سػرة العمق 96

 التأكيج.ليصغى: البلـ تفيج : يتجاكز الحج. : كمسة ردع كزجخ، أك بسعشى: حًقا. يصغىكبلّ        
 

 " أف رآُه استغشى " 7سػرة العمق 96
: بالساؿ استغشى. "استغشى": ألف رآه استغشى، ألجل أف رآه رآه: رأػ نفدو. التقجيخ      

صػًيا، كسا يبلحع في األفخاد كالبمجاف، كيحرل ىحا كالدمصاف كاألعػاف. فقج يكػف الغشى مُ 
كع، أك استخجـ الثخاء كسيمة لمتحكع الصػياف برػرة خاصة إذا كاف مرجر الكدب غيخ مذخ 

 !كمغ غمَػب سمَػب !: مغ عدَّ بدَّ كالطمع كاالستغبلؿ. كقجيسا قالػاكاالستبجاد 
 

ْجَعى "  8سػرة العمق 96  " إفَّ إلى ربِّظ الخُّ
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. لع يقل: الخجػع. في اآلية تيجيج، بسعشى أف الصاغية سيخجع إلى هللا لمحداب كالجداء 
 .12سػرة الميل إّف إلى ربظ لمخجعى. راجع 

 
 " أرأيَت الحي َيْشَيى " 9العمق سػرة 96

 عغ أؼ شيء؟ سيأتي الجػاب في اآلية التالية. 
 

 " عبًجا إذا َصمَّى " 10ة العمق سػر 96
: دمحم صمى هللا عباد هللا عغ الربلة. الحؼ يشيى: أبػ جيل. الحؼ يرمي يشيى عبًجا مغ 

 كسمع. عميو
 

 " أرأيَت إف كاَف عمى الُيَجى " 11سػرة العمق 96
  العبج )اآلية الدابقة( عمى اليجػ. ، أك يا أييا اإلنداف. إف كافأرأيت يا دمحم 

 
 " أو أمَخ بالتقػى " 12رة العمق سػ 96

 خيًخا لو؟ يذ: ألىشاؾ مححكؼ بعج ىحه اآلية تقجيخه 
 

 " أرأيَت إف كحََّب وتػلَّى "  13سػرة العمق 96
 : عشو.ىب: باهلل، أك بالقخآف. كتػلّ كحّ أرأيت: يا دمحم، أك يا أييا اإلنداف. إْف  

 
 ألع َيعمْع بأفَّ هللَا يَخى "  " 14سػرة العمق 96

 يخػ كحبو كإعخاضو.يخاه.  
 

 ع يشتِو لَشْدَفَعْغ بالشاصيِة "لئغ ل " كبلّ  15سػرة العمق 96
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: مقجـ شعخ : عغ الكحب كاألذػ. الشاصيةىحا الكافخ. لع يشتو ردع كزجخ. فميكفّ : كبلّ  
و : لشأخحف بشاصيتبو اإلنداف كمو. لشدفعغ بالشاصيةالخأس، أك شعخ مقجـ الخأس، كقج يقرج 

لػجو، : األخح بذجة كعشف، أك تدػيج ادفعكجيو. ال : لشذػىغّ و جًخا عشيًفا. أكبذجة، كلشجخنّ 
: الشػف األخيخة نػف التػكيج غيخت كجيو كجعمتو مذػًىا. لشدفعغّ : سفعتو الشارتذػيو الخمقة. 

 لعل السعشى: لشدفعّشو مغ ناصيتو. الخؽيفة.
 لع يقل: )لشدفعّشو(.

 
 " ناصيٍة كاذبٍة خاشئٍة "  16مق سػرة الع96

: آثسة. كالفخؽ بيغ السقرػد: صاحب الشاصية )انطخ تفديخ اآلية الدابقة(. خاشئة 
لع يقل: الشاصية  الخاشئ كالسخصئ أف األكؿ يفعل الحنب متعسًجا، كاآلخخ يفعمو بجكف قرج.

 الكاذبة الخاشئة.
 

 " فميجُع نادَيُو "  17رة العمق سػ 96
. الشجكة: اسع لمسكأنراره. الشادؼ   : الجساعة.اف الحؼ يجتسع ؼيو القـػ

 
 " سَشْجُع الدبانيَة "  18العمق سػرة 96

يا ليدت محل كقف كال فاصمة. كتب بجكف كاك مخاعاة لحالة الػصل، ألنسشجعػ. : سشجعُ  
: يو دعػنا ليع الدبانية. الدبانية: فإف دعا نادػ مجدكـ في جػاب األمخ عمى تقجيخ: ىكقيل

الحيغ يجفعػف الشاس بذجة، كىع خدنة جيشع، مبلئكة العحاب، كىع غبلظ شجاد. كتصمق بذكل 
زبػف: تخكل مغ يحمبيا. حخب  : الجفع بذجة. ناقةمذتق مغ الدبغ عمى مغ اشتج بصذو.عاـ 
ع البائع في ( ربسا ألنو يجفبعزيا بعًزا بتكخر القتاؿ. كمشو: الدبػف )السذتخؼ  : يجفعزبػف 

 ىل ىحا في اآلخخة أـ في الجنيا أـ في كمييسا؟ السداكمة عمى الثسغ.
 

 واقتِخْب "ُتِصْعُو واسُجْج  ال " كبلّ  19سػرة العمق 96
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. كاسجج: (10)اآلية  دعاؾ إليو مغ تخؾ الربلة : ؼيسافخ. ال تصعوىحا الكا : ليكفّ كبلّ  
. كاقتخب اسجْج  : أؼ مغ هللا. كال تمتفت إليو. كأقخب ما يكػف العبج مغ ربو كىػ ساجج. كصلِّ

 كاقتخْب مشو.
*** 
 / سػرة القجر 97
 الَقْجِر " ا أندلشاُه في ليمةِ " إنَّ  1سػرة القجر 97

: الذخؼ. خ في األذىاف. القجر: أؼ القخآف، كإف لع يدبق ذكخه، ألف ذكخه حاضأندلشاه 
أندؿ القخآف جسمة كاحجة مغ المػح السحفػظ إلى الدساء الجنيا في ليمة القجر مغ رمزاف، ثع ندؿ 

اعات بو جبخيل إلى األرض في ثبلث كعذخيغ سشة. كسسيت ليمة القجر لعطع قجرىا، كألف لمص
 فييا قجًرا عطيًسا. 

 
 الَقْجِر " " وما أدراَؾ ما ليمةُ  2سػرة القجر 97

" فقج أدراه، كما استفياـ لمتعطيع. قاؿ الفخاء: كل ما في القخآف مغ قػلو تعالى: "كما أدراؾ 
 " فمع ُيجره.كاف مغ قػلو: كما يجريظ

 
 الَقْجِر خيٌخ ِمغ ألِف شيٍخ " " ليمةُ  3سػرة القجر 97

عمى بعس" كع ل بعَز وهللا فّز ل بعس األشخاص عمى بعس: "سبحانو فّز  إف هللا      
 (.71)الشحل 
الشبييغ عمى بعس" )اإلسخاء  مشا بعَس ل بعس األنبياء عمى بعس: "كلقج فّز كفّز  

55.) 
 (.4الخعج ل بعزيا عمى بعس في األكل" )ل بعس األراضي عمى بعس: "كنفّز كفّز  
 مى بعس، كفزل مكة عمى السجيشة، كفزميسا عمى ما سػاىسا.ل بعس األمكشة عكفّز  
ل بعس األزمشة عمى بعس، كفزل رمزاف عمى غيخه مغ الذيػر، كفزل ليمة كفّز  

 القجر عمى ما سػاىا مغ الميالي.



2411 

 

كفصخ هللا الشاس عمى تفزيل الحاضخ عمى السدتقبل، أك العاجل عمى اآلجل، كألجل  
ح أك مثقل، كليحا زاد هللا العميع الخبيخ في اآلخخة مغ حيث بج مغ مخجّ  قمب ىحا التفزيل ال

، كذلظ لكي يجفع الشاس إلى تفزيل اآلخخة عمى الجنيا، ، كمغ حيث الكعّ الخمػد كمغ حيث الشػع
 كال يفزل اآلخخة عمى الجنيا إال مؤمغ باآلخخة.

 
 :انطخ قػلو تعالى

 (.37مغ َعَجل" )األنبياء  مق اإلندافُ " خُ  -
 (.11عجػاًل" )اإلسخاء  إلندافُ ف ا" ككا -
 (.20" )الؿيامة ػف العاجمةبل تحبّ  " كبلّ  -
 (.27ػف العاجمة" )اإلنداف ء يحبّ ىؤال " إفّ  -
 

ُؿ السبلئكُة والخوُح في 4سػرة القجر 97  يا بإذِف ربِّيع ِمغ كلِّ أمٍخ "" تشدَّ
: جبخيل. مغ كل أمخ ستثقااًل الجتساع التاءيغ. الخكح:: تتشدؿ، ححفت التاء الثانية اتشدؿ 

 قجَّره هللا مغ رزؽ كأجل إلى مثميا مغ العاـ القابل.
 

 سبلـٌ ىَي حتى َمْصَمِع الفجِخ ""  5سػرة القجر 97
  ىي: ليمة القجر.
 :سبلـ: ؼيو أقػاؿ

 ال يحجث فييا حجث. ليمة سالسة مغ كل شخّ  -
 ىي سبلـ كخيخ كبخكة. -
 الفجخ.ع عمى السؤمشيغ فييا إلى مصمع السبلئكة تدمّ  -

. ىي: مبتجأ خبخ مقجـ :مصِمع بكدخ البلـ. كفتح الباقػف: مصَمع. سبلـ :: قخأ الكدائيمصمع
 (.5/749مؤخخ. أك سبلـ: مبتجأ. ىي: الخبخ )الشكت لمسجاشعي 

*** 
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 / سػرة البيشة98
كِّيَغ حتى تأتَييُع " لع يكِغ الحيغ كفخوا ِمغ أىِل الكتاِب والسذخكيَغ مشف 1سػرة البيشة 98

 البيِّشُة "
 
ا، كقج تخبط ا كتفديخً قاؿ الػاحجؼ في كتاب البديط: ىحه اآلية مغ أصعب ما في القخآف نطسً "

 " )الخازؼ(.فييا الكبار مغ العمساء

 في اآلية ثبلثة إشكاالت كسا يبجك لي:

 اإلشكاؿ األكؿ: مشفكيغ: عغ أؼ شيء؟ أك بأؼ معشى؟

 اإلشكاؿ الثاني: لع يكغ.

 حتى تأتييع )لع يقل: حتى أتتيع(.اإلشكاؿ الثالث: 

*** 

 لع يقل: )لغ يكػف الحيغ كفخكا(

 لع يقل: )لغ يشفظ الحيغ كفخكا(.

 لع يقل: )ليشفّكػا(.

 لع يقل: )حتى أتتيع(.

*** 

 مشفكيغ:
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 عغ كفخىع. قالو مجاىج. -
 عغ مؤاخحة هللا ليع. -
 عغ معخفة صحة نبػة دمحم. قالو الفخاء. -
 قبل بعثتو. قالو ابغ كيداف.عغ الذيادة لمخسػؿ بالرجؽ  -
 عغ حياتيع ؼيسػتػا. -
 مشفكيغ: ىالكيغ. -
 متفخقيغ )أبػ حياف(. -
 ما كانػا ليتخكػا سجػ )ابغ عصية(. -

 انطخ أيًزا ابغ عاشػر.

 
َخًة "" رسػٌؿ ِمَغ هللاِ  2سػرة البيشة 98   يتمػ ُصُحًفا ُمَصيَّ

قخأ عغ ضيخ : يالبيشة. يتمػػ دمحم صمى هللا عميو كسمع. رسػؿ: بجؿ مغ : ىرسػؿ مغ هللا 
الباشل. صحًفا  : عغخةكتب فييا القخآف. مصيّ لتي كاف يُ : القخاشيذ اي. الرحفقمب، ألنو أمّ 

 : أؼ القخآف. خةمصيّ 
 

 " فييا ُكُتٌب ؾيِّسٌة "  3بيشة سػرة ال98
ع الكتب الدساكية الستقجمة. مكتػبة في الرحف، كالقخآف ثسخة جسيحكاـ كتابات. أ: كتب 

 : مدتؿيسة، نافعة.سةؾيّ 
 

ؽ الحيَغ أوتػا الكتاَب إال ِمغ بعِج ما جاءتيُع ا 4سػرة البيشة 98  لبيِّشُة "" وما تفخَّ
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 :(. كما تفخؽ أىل الكتاب4/533البيشة: القخآف، أك الخسػؿ. البيشة: البياف )نكت القخآف  
ب ألنيع كانػا يعمسػف (. لع يحكخ السذخكيغ، بل خز أىل الكتاكما اختمفػا )في شأف نبػة دمحم

 لو تعالى: قيع بعج كضػح الحق! كىحا كقػ تو، بسا يججكنو في كتبيع. ككاف تفخّ صحة نبػّ 
 (.213ج ما جاءتيع البيشات بػًيا بيشيع" )البقخة كما اختمف ؼيو إال الحيغ أكتػه مغ بع" -
 (.19عسخاف  " )آؿبعج ما جاءىع العمع بػًيا بيشيع كما اختمف الحيغ أكتػا الكتاب إال مغ" -

 
" وما ُأمخوا إال لَيعبجوا هللَا مخمريَغ لُو الجيَغ ُحشفاَء ويؿيسػا الربلَة  5سػرة البيشة  98

 الدكاَة وذلظ ِديُغ الؿيِّسِة " وُيؤتػا
سة، أك الكتب : ِديغ األمة الؿيّ مخمريغ لو الجيغ: ال يذخكػف معو أحًجا. ديغ الؿيِّسة 

" صفة (، بسعشى أف "الؿيسة30/481ابغ عاشػر سة )الذخيعة الؿيّ  سة، أكة الؿيّ سة، أك السمّ الؿيّ 
: مدجج الجامع، السدجج غ الؿيع، أؼ الجيغ الؿيع، مغ بابلسححكؼ مؤنث. كقج تكػف بسعشى دي

إلى  : مائميغ عغ األدياف كمياحدب الفاصمة. حشفاء كمساترخؼ بالالجامع. كىػ نػع مغ الت
 ىا عمى الػجو األكسل بذخكشيا كآدابيا في أكقاتيا.: يؤدك ديغ اإلسبلـ. يؿيسػا الربلة

 
يا " إفَّ الحيغ كفخوا ِمغ أىِل الكتاِب والسذخكيَغ في ناِر جيشَع خالجيَغ في 6سػرة البيشة 98

 أولئَظ ىع شخُّ الَبِخيَِّة "
ذكخ أىل الكتاب فقط، كفي اآلية  4ذكخ أىل الكتاب كالسذخكيغ، كفي اآلية  1في اآلية  
 مق.: الخَ كخ أىل الكتاب كالسذخكيغ. البخية: البخيئةعاد إلى ذالحالية 

*** 
 

 / سػرة الدلدلة99
 إذا ُزلدلِت األرُض ِزلداَليا " " 1سػرة الدلدلة 99
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سيسا كأف  : الحؼ يميق بيا بسعشى أنو سيكػف قػًيا ال: الحخكة الذجيجة. زلدالياالدلدلة 
يريب جسيع األرض، بخبلؼ الدلداؿ الحؼ يريب األرض كبيخة كاسعة كمميئة. فيػ زلداؿ عاـ 

 مغ أشخاط الداعة، أك في يػـ الؿيامة.  في الجنيا بعس األرض. كىحا الدلداؿ العاـ إما ىػ
 لع يقل: إذا زلدلت األرض زلدلة.

 
 " وأخخجِت األرُض أثقاَليا " 2ة سػرة الدلدل99

(، بل أضيخ )كأخخجت أثقالياالسػتى كالسعادف كالكشػز. لع يقل: لفطت ما في بصشيا مغ  
: إذا كاف الثقل في بصغ األرض فيػ ثقل ليا، كإذا كاف ي مقاـ اإلضسار. قاؿ بعس العمساءف

: ما في بصشيا كما ل عمييا. كبيحا السعشى يكػف معشى: أخخجت: أضيخت. أثقاليافػقيا فيػ ثق
 عمى ضيخىا. 

 
 " وقاَؿ اإلنداُف ما َليا " 3لة سػرة الدلد 99

سيسا كأف  شأنيا تغيَّخت عسا كانت عميو، ماذا حجث ليا؟ استفياـ دىذة كتعجب، الما  
 الكثيخيغ ال يعخفػف أنيا مغ أشخاط الداعة. 

 
ُث أخباَرىا " 4 سػرة الدلدلة99  " َيػمئٍح تحجِّ
 بأعساؿ العباد عمى ضيخىا، تذيج عمى كل عسل تع فػقيا كتخبخ عشو في أؼ تاريخ كقع. -
 مغ أثقاليا. تحجث بسا أخخجتو -
 تحجث بؿياـ الداعة، فتخبخ أف أمخ الجنيا قج انقزى، كأف أمخ اآلخخة قج أتى. -
 

 " بأفَّ ربََّظ أوحى َليا " 5 سػرة الدلدلة99
 أكحى ليا بأف تحجث أخبارىا. -
 أكحى ليا بأف تخخج أثقاليا. -
 أكحى ليا بأف تدلدؿ زلداليا.  -
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 أشتاًتا لُيَخوا أعساَليع "شاُس " يػَمئٍح َيرُجُر ال 6سػرة الدلدلة 99

: مختمفيغ، ؼبعزيع مؤمغ كبعزيع كافخ كبعزيع . أشتاًتا، يأتييرجر: يشرخؼ 
: جداَء أعساليع، كسا سيتزح مغ اآليتيغ التاليتيغ. خكا أعساليعُيخكا: اقخأ بزع الياء. ليُ عاص. ل

 (.5/451معجع القخاءات قخاءة : ِلَيَخكا، بفتح الياء ) كفي
 

 ْل مثقاَؿ ذرٍَّة خيًخا َيَخُه "" فَسغ َيعس 7الدلدلة سػرة 99
 مثقاؿ: مفعػؿ بو مشرػب.

  خيخا: تسييد مشرػب.
 

 : يخ كال صغيخ، كثيخ كال قميل. يخهالسعشى أف ميداف الثػاب دقيق جًجا، كأف هللا ال يخفى عميو كب
 َيَخُه في صفحة أعسالو. -
 َيَخ خيَخ عسمو. -
 يعخْفُو. -
 

 سْل مثقاَؿ ذرٍَّة شًخا َيَخُه "وَمغ يع " 8سػرة الدلدلة 99
: السعشى كسا في اآلية الدابقة. كلؤلسف فإف الشاس حلظ ميداف العقاب دقيق جًجا. يخهك 

يفعمػف الذخ الكبيخ كالكثيخ كال يبالػف، كأنيع ال يؤمشػف بيحا الحداب الجقيق! عمى السدمع أف 
مغ الشاس يفعمػف قـػ  ىشاؾلجؾيقة. لسحاسبة ايكػف حداًسا كحداسية ىحا السيداف الجقيق، كىحه ا

 : إنسا تػعج هللا عمى الكبائخ!الرغائخ كيقػلػف 
 

 / سػرة العاديات100
 ْبًحا " " والعادياِت َض  1سػرة العاديات  100
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: سخعة أك إبل الحجاج. مذتق مغ الَعْجك : خيل السجاىجيغ،العاديات : كاك القَدع.الػاك 
: حسحسة الخيل عشج العجك، بالعاديات. كقيل: التقجيخ: كربِّ العاديات. الزبحسذي. كىحا قَدٌع ال

أك شجة نَفذ اإلبل عشج سخعة سيخىا، أك اضصخاب الشَفذ الستخدد في الحشجخة دكف أف يخخج 
: أح أح. (. كقاؿ ابغ عباس: ضبحيا: قػؿ سائقيا30/498غ الفع )تفديخ ابغ عاشػر م

: أساس الخيل. ضبًحا: حاؿ، أك مفعػؿ مصمق عمى تقجيخيخ الدػرة عمى كسشسذي في تفد
 تزبح ضبًحا. 

 
 " فالُسػرياِت َقْجًحا " 2اديات سػرة الع100

أك مفعػؿ مصمق لفعل : حاؿ، ىا إذا جخت مغ شجة الػقع. قجًحاالخيل تػرؼ الشار بحػافخ  
 : تقجح قجًحا.مححكؼ تقجيخه

 
 " فالُسغيخاِت ُصْبًحا " 3اديات سػرة الع100

 : ضخؼ زماف. ، كىػ السعتاد في الغارات. صبًحاالخيل تغيخ عمى العجّك في الرباح 
(. كىحا يعشي أف : )كالسػرياتَعَصَف الرفات ىشا كميا بالفاء، ال بالػاك، فمع يقل 

 السػصػؼ كاحج، كىػ الخيل. كانطخ أكؿ سػرة الحاريات.
 

 " فأَثْخَف بِو َنْقًعا " 4ديات سػرة العا100
 تثيخ الػبار لذجة َعْجكىا.الخيل  

 
 " فَػَسْصَغ بِو َجْسًعا " 5يات سػرة العاد100

 الخيل تجخل بيغ جسػع األعجاء كسط السعخكة. 
 

 َكُشػٌد "اإلنداَف ِلخبِِّو لَ  " إفَّ  6سػرة العاديات 100
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: شػداليديخ كال يذكخ الكثيخ. الكَ  ( الشعع. يكفخجاحج، يحكخ السرائب كيشكخ )يشدىلَ  
 إّف: تفيج التػكيج. َلكشػد: البلـ تفيج التػكيج.(. كشػٌد لخّبوػر. لع يقل: )لَ فالكَ 
 

 " وإنَُّو عمى ذلَظ لذييٌج " 7ت سػرة العاديا100
لع يقل: )لذييٌج عمى شػد. لذاىج، ال يدتصيع أف يخفي أثخ الشعع عميو. : أؼ الكَ إنو 
 ذلظ(. 

 
 وإنَُّو ِلحبِّ الخيِخ لذجيٌج " " 8سػرة العاديات  100

 ِلحّب: ألجل حّب.
 الخيخ: الساؿ. 
  شجيج: حخيز.

 (.الخيخ لع يقل: )كإنو لذجيج لحبّ 
 

 ُبْعِثَخ ما في القبػِر " " أفبل يعمُع إذا  9سػرة العاديات 100
 خخج ما فييا مغ السػتى.أُ  

 
جوِر " 10سػرة العاديات 100 َل ما في الرُّ  " وُحرِّ

 ( ما فييا مغ األسخار.)اسُتخخج، ُكذفُجسع  
 

 فَّ ربَّيع بيع يػَمئٍح لخبيٌخ "" إ 11سػرة العاديات  100
 (.  3/311كة )اإلتقاف : جشاس، مع زيادة حخؼ، كاختبلؼ حخ "، "بيع""ربيع 

ف الجشاس قػة أ يديج: زيادة حخؼ فقط. كمسا ق، أما حدب الكتابة فالجشاس أقػػ ىحا حدب الشص
: خبيخ متجاكريغ. فقج قاؿ: "ربيع بيع يػمئح"، كلع يقل: "ربيع يػمئح بيع". خبيخ بيع يخد المفطاف

 (.خ بيع يػمئح: )إف ربيع لخبيبأعساليع كمجازييع عمييا. لع يقل
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*** 
 

 / سػرة القارعة 101
 " القارعُة " 1سػرة القارعة 101

 الؿيامة، اسع مغ أسسائيا، ألنيا تقخع قمػب الشاس بأىػاليا.  
 

 " ما القارعُة " 2سػرة القارعة 101
 (، كضع الطاىخ مػضع الزسيخ. استفياـ تيػيل. لع يقل: )ما ىي 

 
 ما القارعُة "" وما أدراَؾ  3سػرة القارعة 101

ة ما الحاقة كما أدراؾ ما الحاقة" الحاقعطيع كتيػيل. كىحا عمى غخار قػلو: "استفياـ ت 
 (.3-1)الحاقة 

 
 ُف الشاُس كالَفخاِش الَسبثػِث "ػـَ يكػ" ي 4سػرة القارعة 101

 ة. : الكثخة كاالنتذار، كالزعف كالحلّ ذخ، يسػج بعزو في بعس. كجو الذبوالسشت 
 

 ُف الجباُؿ كالِعْيِغ السشفػِش "" وتكػ 5سػرة القارعة 101
 : كالرػؼ. العيغ: الرػؼ. السشفػش: الستصايخ عشج الشجؼ. كفي قخاءة 

 
 فأمَّا َمغ َثُقَمْت مػازيُشُو ""  6سػرة القارعة 101

 : جسع ميداف، أك جسع مػزكف. رجحت مػازيغ حدشاتو. السػازيغ 
 

 يذٍة راضيٍة "ػ في عِ " في 7سػرة القارعة 101
 (.9ة )قارف اآلية الجشة. راٍض بيا صاحُبيا. لع يقل: فأمُّو الجشّ : مخضية، في راضية 
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 ازيُشُو "وأمَّا َمغ َخفَّْت مػ  " 8سػرة القارعة 101

 نقرت مػازيغ حدشاتو. 
 

 " فأمُُّو ىاويٌة " 9رة القارعة سػ 101
: مغ أسساء نار جيشع، سسيت كحلظ ألنيا . ىاكيةاه : مأك وأمّ أمُّو جيّشع. مأكاه جيشع.  

(. يذة ساخصةػكف فييا مجة شػيمة جًجا. لع يقل: )فيػ في عِ يعسيقة القعخ كمشخفزة جًجا يَ 
في عمع البجيع، كىػ أف يححؼ مغ أحج الشطيخيغ ما يثبتو في اآلخخ. كىحا ما يدسى االحتباؾ 

 يذة. يذة كححؼ الجشة، كفي اآلخخ أثبت الشار كححؼ العِ ففي األكؿ أثبت العِ 
 

َيْو " 10رعة سػرة القا 101 ـِ  " وما أدراَؾ ما 
: ما ىَي، كالياء ىاء الدكت، لسخاعاة فػاصل اآلؼ. كاالستفياـ "ما ـيو": أصميا   

 لمتيػيل.
 :كانطخ قػلو تعالى 

 (.25و" )الحاقة شي لع أكَت كتابيَ " يا ليت -
 (.26)الحاقة  "و" كلع أدر ما حدابيَ  -
 (.28و" )الحاقة ما أغشى عشي ماليَ "  -
 (.29" )الحاقة ويَ " ىمظ عشي سمصان -
 

 " ناٌر حاميٌة " 11سػرة القارعة 101
 شجيجة الحخارة، ال تجانييا ناٌر في حخِّىا. 

*** 
 / سػرة التكاثخ102
 " ألياكُع التكاثُخ " 1التكاثخ  سػرة102
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ػد كالخجـ كالحذع كغيخ ذلظ. باألكالد كاألمػاؿ، كالتجارات كالقرػر كالصائخات كالجش 
(. كىحا خبخ أك كصف يخاد مشو التػبيخ كالتقخيع. أؼ ىحه السقػلة شاعة هللا عغع: شغمكع )كأليا

  مقػلة كصؽية معيارية في آف مًعا.
 

 " حتى ُزرتُع السقابَخ "  2كاثخ سػرة الت102
ػر. كشاية عغ السػت. فميذ السعشى: زرتع مقابخ األمػات، أدرككع السػت كدفشتع في القب 

شغمكع التكاثخ كإذا بكع قج صختع في  : صختع أنتع في عجاد السػتى كمغ أىل السقابخ.بل السعشى
 السقابخ. فػجئتع!

 
 سػَؼ َتعمسػَف " " كبلّ  3سػرة التكاثخ 102

: عاؾبة كع كال يفيجكع. تعمسػف ػا عغ االشتغاؿ بسا يزخّ كفّ  :: كمسة ردع كزجخ. أؼكبلّ  
 تكاثخكع كتفاخخكع. 

 
 سػَؼ َتعمسػَف " " ثع كبلّ  4كاثخ سػرة الت102

: اآلية األكلى في البعث، أؼ تعمسػف أف البعث زيادة في الدجخ كالػعيج. كقيل ىاخر ك 
: تفيج أف الثاني أبمغ مغ األكؿ، أك أف حاب، أؼ تعمسػف أف العحاب حق. ثعالع حق. كالثانية في

 ما يأتي أعطع مسا مزى.
 

 لػ َتعمسػَف عمَع اليقيِغ " كبلّ  " 5سػرة التكاثخ 102
: عمع الخبخ لتقجيخ في اإلعخاب: السػت. كاعمع الكامل الحؼ ال شظ ؼيو. كقيل: اليقيغال 

كتحخيظ الحىغ كالخياؿ، كالتقجيخ:  لػ مححكؼ بقرج التيػيل اليقيغ، فححؼ السزاؼ. كجػاب
و الخؤكس كتشخمع لو الشفػس. : لخأيتع مغ الذجائج كاألىػاؿ ما تذيب للسا ألياكع التكاثخ، أك

 : السعشى لػ تعمسػف قبل السػت مغ البعث كالجداء ما تعمسػنو مشيسا بعج السػت. كقيل
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 الجحيَع "" لَتَخُوفَّ  6لتكاثخ سػرة ا102
، بالزع عمى ما لع ُيدَ الجحيع. قخأ ابغ عامخ كالكدائي : وهللِا لتخكفَّ أؼ  عَّ فاعمو. : َلُتَخُكفَّ

.عياًنا كيقيًشا. كىحا تأكيج لمػعيج، كزيادة في التيجيج. كالخصاب في كقخأ الباقػف بالفتح : لَتَخُكفَّ
 السؤمشػف عشج مخكرىع عمى الرخاط.اآلية لمكفار، أك لمجسيع ألف الجحيع دار لمكفار، كيخاىا 

 
 عَّ لَتَخُونَّيا عيَغ اليقيِغ "" ثُ  7سػرة التكاثخ 102

رأؼ العيغ، بكل يقيغ. ثع: تفيج زيادة التيػيل. كفي قخاءة: لُتَخُكنَّيا )معجع القخاءات  
 مفعػؿ مصمق.عيغ: (. 5/466
 

 "" ُثعَّ لُتْدألغَّ يػَمئٍح عِغ الشعيِع  8سػرة التكاثخ  102
 

 يـػ الحداب عغ نعيع الجنيا. دألغّ لتُ  
 السدؤكلية بقجر الدمصة، كالشعيع سمصة.  
خاب كاألمغ كالرحة كالفخاغ. كقيل: : المحائح مغ الصعاـ كالذكفي ىحا "الشعيع" أقػاؿ مشيا 

نػف قاع ُصمػَْبو، كلباس يػارؼ عػرتو ): بيت يؤكيو، كشعاـ يؿيثبلث ال ُيدأؿ اإلنداف عشيغ
(. ليذ معشى ذلظ أف عمى اإلنداف أال يسمظ إال حػائجو 575، أنسػذج ص 635ص  التأكيل

: مغ أيغ جسعو، ما زاد عمى ذلظ، كلكغ سيحاسب عشواألساسية، بل السعشى أنو يسكغ أف يسمظ 
كؼيع أنفقو. ككثيخ مغ األثخياء يتشافدػف عمى الثخاء كيشدػف يـػ الحداب، فبل يسيدكف بيغ 

كيشيسكػف في الشيب كالدمب كاالبتداز كاستغبلؿ الشفػذ، كيتيخبػف مغ دفع الحقػؽ حبلؿ كحخاـ، 
 الستختبة عمييع.

 يػمئح عغ نعيع الجشة. لكغ ليذ فييا قخاءة. كربسا يكػف السقرػد: كلَتدألغّ 
*** 
 / سػرة العرخ103
 " والعرِخ " 1سػرة العرخ  103
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 صبلة العرخ.: الدمغ، الجىخ، أك الػاك: كاك القَدع. العرخ 
 

 في ُخْدٍخ "" إفَّ اإلنداَف لَ  2 سػرة العرخ103
(، كلحلظ جاز االستثشاء مشو )في اآلية 3اإلنداف: في مػضع الشاس )قارف اآلية  

: ىبلؾ رأس الساؿ. فالسؤمشػف الرالحػف ىع في العجد دخاف، ىبلؾ. كأصمو: خُ دخالتالية(. خُ 
 إّف: تفيج التػكيج. لفي: البلـ تفيج التػكيج. استثشاء، كالقاعجة أف الشاس ىع غيخ ذلظ.

 
 َصػا بالحقِّ وتػاَصػا بالربِخ "" إال الحيَغ آمشػا وعسمػا الرالحاِت وتػا 3سػرة العرخ 103

   ة.الشاس كميع في خدخ إال الحيغ آمشػا. الحيغ آمشػا: استثشاء، قمّ 
أيًزا أف تجعػ إليو. ال ال يكفي أف تكػف عمى حق، يحب  تػاَصػا: أكصى بعزيع بعًزا.

يكفي أف تكػف صابًخا، يجب أف تجعػ الشاس إلى الربخ. )الحق( ك)الربخ(: أمخاف عطيساف 
  في الحياة، كفي البحث العمسي.

 (.اإلعجاز االقترادؼإني جعمت الربخ مغ أسذ التشسية كالتقجـ )راجع كتابي: 
سل االستثشاء عمى معشى (. حالشاس )إفّ : في اآلية الدابقة لع يقل: )إال الحؼ آمغ(، كلع يقل 

(. 577أنسػذج ص دخ، بل ىع رابحػف )"، ال عمى لفطو. فالحيغ آمشػا ليدػا في خُ "اإلنداف
( إلبخاز كساؿ العشاية بو. كأكثخ الشاس اليػـ يتػاصػف بالباشل، فسغ أراد كخر الفعل )كتػاصػا

 !د، كقمجىع كصار كاحًجا مشيعالفداالحق فعميو أف يتحمى بالربخ، كإال انخخط في أىل 
اإلماـ  قاؿ. ليكغ ىحا شعار العمساء كاإلعبلمييغ كالباحثيغ كالقزاة كسائخ الشاس 
 (.78اآلية لػسعتيع )عجة الرابخيغ ص يع في ىحه : لػ فكخ الشاس كمّ الذافعي

*** 
 / سػرة الُيَسدة  104
 ويٌل لكلِّ ُىَسَدٍة ُلَسَدٍة " " 1سػرة اليسدة  104

 :ة كالمسدة في معشاىسا أقػاؿ مشيادمار، ىبلؾ. اليسد  :كيل 
 ىسا بسعشى كاحج، ككخر الثاني تأكيًجا لؤلكؿ.  -
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 : العيَّاب.سدة: السغتاب. المسدةاليُ  -
(. ة: العيَّاب في الػجو )الحؼ يذتع عبلنية(. المسدة: العيَّاب في القفا )الحؼ يذتع سخِّاسد اليُ  -

 الدابق.كلػ عكذ لكاف  متبلئًسا مع القػؿ 
 سدة بالعيغ، كالمسدة بالمداف.اليُ  -
 (.577: عكدو )أنسػذج ص كقيل -
 

(. 393كة )فقو المغة لمثعالبي ص : ُنَكحة، شػُمػَقة، ُضحَ لياء تفيج الكثخة كاالعتياد، مثلكىحه ا
 : ازدراء الشاس بحخكات العيغ كالحاجب.يعشي: كثيخ اليسد كالمسد. المسد

 
دُه " " الحي َجسَ  2سػرة اليسدة 104  َع مااًل وعجَّ

 : الحؼ 
 " نكخة.جػز أف يكػف نعًتا، ألنو معخفة ك"ُىَسدة". كال يفي محل جّخ عمى البجؿ مغ "ُىَسدة -
 "."أعشي :أف يكػف في محل نرب عمى إضسار كيجػز -
 "."ىػ :كيجػز أف يكػف في مػضع رفع، عمى إضسار -
ىحا الػجو يكػف "الحؼ" : كيٌل لمُيَسدة المَُّسدة. فعمى كفي حخؼ )قخاءة( عبج هللا بغ مدعػد -

 (.5/473، معجع القخاءات 2/761، الشكت لمسجاشعي 3/289معاني القخآف لمفّخاء نعًتا )
ه، أحراه، أحرى عجده، حافع عمى عجده. مااًل: أؼ كثيًخا. عجده شغمو الذاغل: الجسع : عجَّ

 كالعّج!
 

 َيْحَدُب أفَّ ماَلُو أخمَجُه " "  3سػرة اليسدة 104
 : جعمو خالًجا. العسل الرالح ىػ الحؼ يجعمو خالًجا في الجشة.يحدب: يطغ. أخمجه 

 
 " كبل لُيشبحفَّ في الُحَصَسِة " 4سػرة اليسدة 104
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، ىػ كمالو )معاني القخآف لؤلخفر شبحفلي  : مغ أسساء (. الحصسة2/544: ليصخحغَّ
دة" ك"لسدة". يقاؿ: رجٌل سَ "ىُ  :كلعميا اختيخت ألنيا عمى كزف  كتجمخه.جيشع، تحصع ما يمقى فييا 

 : الكدخ.عصكأصل الح ُحَصسة: أؼ أكػؿ.
 

 " وما أدراَؾ ما الُحَصسُة " 5ة سػرة اليسد 104
 استفياـ تيػيل. 

 
 " ناُر هللِا السػقجُة " 6ليسدة سػرة ا104

 : ىي نار هللا.السػقجة، السدعَّخة، دائًسا. نار: خبخ مبتجأ تقجيخه 
 

 " التي َتصَّمُع عمى األفئجِة " 7سػرة اليسدة 104
مع عمى أفئجة الشاس كضسائخىع، عالع . كلعل العبارة تفيج أف هللا مصّ يا القمػبَ تبمغ آالمُ  

 الشار تشفح إلى أفئجتيع الفاجخة. بالخفايا كاألسخار، كمغ ثع فإفّ 
 

 "" إنَّيا عمييع ُمْؤَصجٌة  8دة سػرة اليس104
 (.: )إنيا مؤصجة عمييعبًجا، بل ىع فييا خالجكف. لع يقلمغمقة ال يغادركنيا أ 

 
َدٍة " 9سدة سػرة الي104  " في َعَسٍج ُمَسجَّ

ج. كقج سَ : صفة لمشار، كليدت صفة لمعَ ج. مسجدةسَ الشار في عَ  : أعسجة. السقرػد أفجسَ عَ  
 ج. سَ تكػف صفة لمعَ 

*** 
 

 / سػرة الفيل105
 يف فعَل ربَُّظ بأصحاِب الفيِل "" ألع تَخ ك 1 سػرة الفيل105
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: ألع تعمع يا دمحم. فالخؤية ىشا بسعشى العمع، كليذ مغ رؤية العيغ، ألف الشبي ألع تخَ  
(. 2/763أصحاب الفيل )الشكت لمسجاشعي  عاـ الفيل، كلع يخَ صمى هللا عميو كسمع كلج في 

 !: الحيغ أرادكا ىجـ الكعبةأصحاب الفيل
 

 " ألع يجعْل كيَجىع في تزميٍل "  2سػرة الفيل 105
 في ضياع.  

 
 " وأرَسل عمييع شيًخا أبابيَل " 3سػرة الفيل  105
 : جسع ال مفخد لو. كىػ مسشػع مغ الرخؼ.أبابيل -
، 2/609اعة اإلعخاب سخ صش... إلخ ) : إبَّاؿ، إبَّالة، إبِّيلمفخد، كاختمفػا ؼيو لوكقيل:  -

 (. 578أنسػذج ص 
 : كثيخة، متتابعة، متفخقة مغ ىشا كىشاؾ، مختمفة األلػاف. كفي أبابيل أقػاؿ مشيا

 
يٍل " " 4سػرة الفيل 105  َتخمييع بحجارٍة ِمغ ِسجِّ

 : شيغ متحجخ، شيغ مصبػخ كاآلجّخ.سّجيل 
 

 " فجعميع كَعْرٍف مأكػٍؿ " 5فيل سػرة ال105
لع يقل: فتجعميع. فجعميع: أؼ ربظ  كػرؽ الذجخ عرفت بو الخيح فأكمتو الجكاب كالجكد. 
 (.1)اآلية 
*** 

 
 / سػرة قخير106
 " إليبلِؼ قخيٍر " 1سػرة قخير  106
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" في دة مألػفة. كالبلـ متعمقة بفعل "جعميع: جعمو يألف، يعتاد عامرجر "آلف" :اإليبلؼ 
" "فميعبجكا ة كاحجة ببل فرل، أك متعمقة بفعل:سػرة الفيل قبميا، كالدػرتاف في مرحف ُأَبي سػر 

 (.صيغة فعل أمخيا، أك متعمقة بفعل مححكؼ تقجيخه: فعمشا ذلظ، أك اعجبػا )في الدػرة نفد
 

 قخير : 
 : التجسيع.لتجسُِّعيا بعج تفخؽ، مغ التقخيرسسيت كحلظ  -
: مكاسب التجارة، مغ التقخش: التكدب. قخش يقخش قخًشاأك ألنيع كانػا تجاًرا يأكمػف مغ   -

 إذا كدب كجسع.
: مغ الحاج ليدجكا خمتو، مغ القخش (نيع كانػا يفتذػف عمى ذؼ الخمة )الحاجةأك أل  -

 التفتير.
 : أقػػ دكابِّ البحخ.ل، تعمػ كال تعمى، مغ سسكة القخشأك ألنيا قػية تأكل كال تؤك  -
 

 ِفيع رحمَة الذتاِء والريِف "" إيبل 2سػرة قخير 106
 : رحمتي الذتاء كالريف، رحمة الذتاء إلى اليسغ، كرحمة الريف إلى الذاـ. أؼ -
 : رحمة ىشا اسع جشذ يرمح لمػاحج كألكثخ، فيي رحبلت ال رحمتاف فقط. كقيل  -
 : مكة، الصائف، الحبذة، فارس.ببلد أخخػ غيخ اليسغ كالذاـ، مثل: كقيل -

(، 580كؿ، أك أنو لمتأكيج )أنسػذج ص بجؿ مغ األ " فسعشاه أف الثانيخار "إيبلؼأما تك 
ىغ أك أنو عصف بياف، كىػ مغ أسمػب اإلجساؿ فالتفريل، لمعشاية بالخبخ ليتسكغ في ذ

  (.36الدسػات" )غافخ  أسبابَ  عمي أبمغ األسبابَ لالدامع. كمشو قػلو تعالى: "
 

فقط، ىي  كاحجة ىحا ما قالو السفدخكف، كأنا أرػ قػلو: )إيبلفيع( ىػ تكخار قخيب، بعج كمسة
ؼيو معشى مجخكر كمسة قخير، كإيبلفيع إما مفعػؿ مصمق مشرػب، كسا قاؿ الفخاء، كإما بجؿ 

 ، وهللا أعمع.السفعػؿ السصمق
 



2417 

 

 " فمَيعبجوا ربَّ ىحا البيِت " 3سػرة قخير 106
 : البيت الحخاـ.البيت 

 
 سيع ِمغ جػٍع وآمشيع ِمغ َخػٍؼ "" الحي أشع 4سػرة قخير  106

تجابة لجعػة : بسا أعصاىع مغ األمػاؿ كساؽ إلييع مغ األرزاؽ، اسأشعسيع مغ جػع 
يع عميو الدبلـ: "  (.126أىمو مغ الثسخات" )البقخة  ًجا آمًشا كارزؽْ ىحا بم رب اجعلْ إبخـا

مكافحة الجػع، كالقزاء عمى الخػؼ( مغ أىع عشاصخ البشية األساسية الغحاء كاألمغ ) 
كالخػؼ مغ أشج العػامل الجالػَّة عمى التخمف في  بمجاف العالع الثالث. كقج في كل دكلة. كالجػع 

غخؼ البمجاف القػية حدشػف االستفادة مشيا، كىحا ما يُ يكػف البمج ثخًيا بالسػارد، كلكغ أىمو ال يُ 
 بشيب ىحه السػارد كاستغبلليا.

*** 
 / سػرة الساعػف 107
بُ " أ 1سػرة الساعػف 107 يِغ " رأيَت الحي ُيكحِّ  بالجِّ

 خني. : ىل عخفت مغ ىػ، أخبِ استفياـ تعجيب كتذػيق. الجيغ: الذخع، أك الجداء. أرأيت 
 

 " فحلَظ الحي َيُجعُّ اليتيَع " 2سػرة الساعػف  107
  اليتيع. : إذا أردت أف تعخفو فحلظ الحؼ يجعّ أؼ 

 (.13الصػر " )ـػ ُيَجعُّػف إلى نار جيشع دعِّا: "يكفي مػضع آخخ
ؤدؼ إلى إخخاج صػت : يجفع دفًعا شجيًجا، مغ الجَّع، كىػ الجفع في الطيػر، بسا ي"يجعُّ" 

ع الحؼ يجؿ (، كىػ المف27/3395، كالطبلؿ 95ػيخ الفشي ص الترقخيب مغ المفع: )أْع( )
(، كسػسة. كمثل ىحه األلفاظ معخكفة اه(، حؽيف )الذجخالسيبجخسو عمى معشاه، مثل: خخيخ )

 يًزا في المغات األجشبية. خبية، كمعخكفة أفي المغة الع
 لع يقل: )فيحا الحؼ يجعُّ اليتيع(. (.إنو الحؼ يجّع اليتيعلع يقل: )
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ـِ السدكيِغ "" و  3سػرة الساعػف 107  ال َيُحسُّ عمى شعا
في سػرة : إشعاـ. ىحه اآلية كردت أيًزا ال يحس: ال يحث )نفدو كال غيخه(. شعاـ 
 (. 47يقػلػف: "أنصعع مغ لػ يذاء هللا أشعسو" )سػرة يذ . كانػا 34الحاقة 

 
 " فػيٌل لمُسَرمِّيَغ " 4لساعػف سػرة ا107

: ىبلؾ. سيأتي في اآليات الثبلث التالية ما يفيج أف الربلة كحجىا ال تكفي، بل ال كيل 
 خخ يزاؼ إلييا. بج ليا مغ شخكط، كال بج أيًزا مغ شيء آ

 عشجىا.: مسشػع الػقػؼ لمسرميغ
 

 الحيَغ ىع عغ صبلِتيع ساُىػَف " " 5سػرة الساعػف  107
: لػ قاؿ: )في صبلتيع( لكانت في السؤمشيغ. كقاؿ عصاء: الحسج  الحؼ قاؿ ابغ عباس -

 (.10/553قاؿ: "عغ صبلتيع"، كلع يقل: )في صبلتيع( )أبػ حياف 
"يخاؤكف"، كقبمو: "أرأيت  يغ: السشافقػف، بجاللة قػلو بعجه:بالسرمّ ىشا السقرػد  يبجك أف -

عسمو، كىع  (. كالسخائي ُيخؼ الشاس" )اآلية األكلى مغ الدػرة نفدياب بالجيغالحؼ يكحّ 
 (.11/123ُيخكنو الثشاء عميو )الجر السرػف 

نيع كانػا ػف ضاىًخا. كعمى ىحا فبل أرػ صحة القػؿ بأيغ، يعشي أنيع مرمّ كصفيع بالسرمّ  -
 : غافمػف عشيا ميسمػف ليا."عغ صبلتيع ساىػف" :ػف، كبأف معشىال يرمّ 

ػا، ألنيع ساىػف ػف ضاىًخا، كحؿيقتيع كأنيع لع يرمّ فرار السعشى، وهللا أعمع، أنيع يرمّ  -
 عغ الربلة جسيعيا، فبل يفيسػف شيئػًا كال يبالػف.

( أف السعشى األكؿ اىػف" ك)في صبلتيع ساىػف عغ صبلتيع سفمعل الفخؽ إذف بيغ: " -
 جسيع الربلة، كالثاني ساىػف في بعزيا. ساىػف عغ

: ىسا آيتاف، كلكغ ال يجػز الػقػؼ في سرميغ، الحيغ ىع عغ صبلتيع ساىػف"فػيل لم" -
 نياية اآلية األكلى، كالدبب كاضح ال يخفى.
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 " الحيَغ ىع ُيَخاؤوَف " 6ساعػف سػرة ال107
كيتخكػنيا إذا غابػا. كربسا ال في صبلتيع. يرمُّػف رياًء. يرمُّػف مع الشاس إذا حزخكا،  

 !ؤكف القخآف فييا كال يحكخكف هللايقخ 
 

 " وَيسشعػَف الساعػَف " 7لساعػف سػرة ا107
 :كؼيو أقػاؿ مشيا 

 الدكاة. -
 ة، مثل اإلبخة كالجلػ كالقجر كالفأس كالساء كالسمح.العاريّ  -
 لسخاعاة الفاصمة.  كمسةالقميل. كيبلحع ىشا الترخؼ بالالسعػنة كلػ ب -

 (.2/766كأصمو: القمة )الشكت لمسجاشعي 
*** 
 / سػرة الكػثخ108
 " إنَّا أعصيشاَؾ الكػثَخ " 1ثخ سػرة الكػ  108

: الخيخ الكثيخ، . الكػثخ(إنا سشعصيظ الكػثخ). كلع يقل: (إني أعصيتظ الكػثخ)لع يقل:  
 ة متشاـية. كقج يقاؿ لمخجل الدخي: كػثخ. : كثخ كثخ ػثخ الذيءُ السفخط الكثخة. تك

أك أف الكػثخ نيخ في : رجل نػَْػفَػل، ػ الخيخ العطيع أك الكثيخ، كقػلظكالكػثخ في اآلية ى      
 ة، كغيخ ذلظ.  ة، أك كثخة األمّ : ىػ القخآف، أك التػحيج، أك الشبػّ الجشة. كقيل

 
أبػ حياف ) فقط مشيا أف الكػثخ مشحرخ في كاحجٍ  كيشبغي حسل ىحه األقػاؿ عمى التسثيل، ال

 (.703، كالخاغب األصفياني ص 4/531 ، كالساكردؼ10/556
 

 " فَرلِّ لخبَِّظ وانَحْخ " 2ثخ سػرة الكػ 108
      فرّل لخبظ، كانحْخ لخبظ.
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: صبلة صشاـ. كلعل السقرػد بالربلة ىشاكال تشحخ لؤل ،لخبظ كحجه، كانحخ لو كحجه : فرلّ أؼ
 العيج، عيج األضحى. 

 
 " إفَّ شانَئظ ىػ األبتُخ " 3ثخ سػرة الكػ 108

: الخجل السشقصع عغ الخيخ، أك الخجل الحؼ ال ندل لو، فإذا شانَئظ: ُمبغَزظ. األبتخ 
يع بالسجيشة، قاؿ بعس السذخكيغكخه. لسا مات القاسع ابغ رسػؿ هللا بسكة، كإبخ مات انقصع ذِ  : ـا

   !أبتخدعػه فإنو رجل 
 األبتخ ىػ، ال أنت.

*** 
 ممحق بالدػرة:

 لساذا لع تكغ سػر القخآف متداكية في الحجع؟

 قاؿ:

سػرة لساذا جاء بعزيا شػيبًل كالبقخة، كبعزيا قريًخا كدػرة الكػثخ؟ لساذا لع  114القخآف ؼيو 
فرػؿ متداكية؟ يجعميا هللا متداكية؟ أال تخػ أف السؤلفيغ يدعػف في كتبيع إلى تقديسيا إلى 

 كيخكف ىحا مغ محاسغ التأليف!

 قمت:

تقديع الكتب إلى فرػؿ متداكية قج ال يكػف مػضع اتفاؽ، ألف السؤلف عميو أال يتكمف، 
فيشاؾ فرػؿ تدتجعي البدط، كأخخػ تدتجعي االخترار. فإذا حاكؿ تصػيل السخترخ كقع 

 في التسصيط!
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فاكتػف، فقج يخيج أحجىع أف يقخأ في صبلتو ثبلث لع يجعل هللا سػر القخآف متداكية، فالشاس مت
آيات مغ سػرة شػيمة، أك ثبلث آيات في سػرة كاممة. كحلظ يتفاكت الشاس في أعسارىع، فيشاؾ 

 مغ يخغب في سػر قريخة، كاألشفاؿ. 

كقج جاءت الدػر القريخة في آخخ القخآف، عجا الفاتحة التي ربسا تعّمسشا اخترار مقجمة الكتب 
 تبيا.التي نك

 كالفاتحة تقخأ في كل ركعة، فمػ جاءت شػيمة لذّق ىحا عمى الشاس!

ككسا أف الدػر مشيا الصػيل كالستػسط كالقريخ فكحلظ اآليات. أشػؿ آية ىي آية السجايشة في 
 أكاخخ سػرة البقخة، كأقرخ آية: حخفاف: شو!

 وهللا أعمع.

*** 

 الجسعة:

 ىػ1441شعباف  17

 ـ2020نيداف  10

 
 سػرة الكافخوف / 109
 " ُقْل يا أيُّيا الكافخوَف " 1 سػرة الكافخوف 109

 : يا دمحم. قل 
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" ال أعُبُج ما َتعبجوَف وال أنتع عابجوَف ما أعُبُج وال أنا عابٌج ما  5-2سػرة الكافخوف  109
 عبجتع وال أنتع عابجوَف ما أعُبُج "

أف يعبج آليتيع سشة، كيعبجكا : مغ األصشاـ. ككانػا دعػه إلى أؼ: ال أعبج ما تعبجكنو 
 إليو سشة!

( كال أنتع عابجكف ما أعبج 2( ال أعبج ما تعبجكف )1قل يا أييا الكافخكف )قاؿ تعالى: " 
( " 6ديشكع كلي ديغ ) ( لكع5( كال أنتع عابجكف ما أعبج )4( كال أنا عابج ما عبجتع )3)

 (.)الكافخكف 
 

، كلكي ال تتكخر 2(، لسقابمة اآلية جف ما أعبكال تعبجك : )3كاف الستػقع أف تكػف اآلية  
آيات، كل اثشتيغ مشيا متشاضختاف. فمساذا عجؿ عشو؟ ال أدرؼ،  4، كعشجئح تكػف لجيشا 5في اآلية 

 كلع أجج لمسفدخيغ كبلًما ؼيو.
 

 : الجسمتاف فييا فعميتاف.2اآلية  
 : الجسمة األكلى فييا اسسية كالثانية فعمية.3اآلية  
 الجسمة األكلى فييا اسسية كالثانية فعمية.: 4اآلية  
 : الجسمة األكلى فييا اسسية كالثانية فعمية.5اآلية  

 
كعمى ىحا فالجسمة الثانية في كل آية مغ اآليات األربع جسمة فعمية. كالجسمة األكلى ىي فعمية 

 في آية كاحجة فقط، كاسسية في سائخ اآليات.
 

 (.كف ما أنا عابججكال أنتع عابلع يقل: ) 3ففي اآلية 
 (.لع يقل: )كال أنا عابج ما أنتع عابجكف  4كفي اآلية 

 
 :بل قاؿ
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 كال أنتع عابجكف ما أعبج      ال أعبػج ما تعبجكف                           
 كال أنتع عابجكف ما أعبج    كال أنا عابج ما عبجتع                     

 
تكخار ألجل التػكيج، كبعزيع رأػ أف فييا آية لمحاضخ، بعس السفدخيغ رأػ أف ىحه اآليات 

(. قاؿ 3/228، كاإلتقاف 10/559، فاخترت كل مشيسا بدماف مغايخ )أبػ حياف كآية لمسدتقبل
"، "كال أنا عابج ما عبجتع": في الدجاج: "ال أعبج ما تعبجكف": في الحاؿ. "كال أنتع عابجكف ما أعبج

إيسانيع  : في السدتقبل، ألنو قج أيذ مغأنتع عابجكف ما أعبج" السدتقبل، إذا لع يؤمشػا. "كال
 (.2/769)الشكت لمسجاشعي 

 : : "كال أنتع عابجكف ما أعبج"، فمع يقل: )مغ أعبج(، كفي ذلظ كجيافكقاؿ 
"ما"، كال يرمح فييا  : "ما" رعاية لمسقابمة في قػلو: "ال أعبج ما تعبجكف". كاألصشاـإنسا قاؿ -

 ".غيرمح فييا "مَ 
(. 4/293 أعبج الباشل كال تعبجكف الحق )الكذاؼ : ال: ألف السخاد بو الرفة، كأنو قاؿأك -

غ أنت؟ يكػف الجػاب: أنا ة كالفخندية، فعشجما يكػف الدؤاؿ: مَ كىحا قخيب مغ المغتيغ اإلنكميدي
 : أنا صفتي كحا كأعسل كحا.فبلف. كعشجما يكػف الدؤاؿ: ما أنت؟ يكػف الجػاب

 : ال أعبج عبادتكع، كال تعبجكف عبادتي."ما" مرجرية، أؼ :كقيل -
ال أعبج (. كالتقجيخ: )584: "ما" في الكل بسعشى: الحؼ، كالعائج مححكؼ )أنسػذج ص كقيل -

 (.عبجه، كال أنا عابج الحؼ عبجتسػهالحؼ تعبجكنو، كال أنتع عابجكف الحؼ أ 
العاقل إذا كاف المبذ مأمػًنا  " عمىتز بالعاقل، كال مانع مغ إشبلؽ "ما" تخغ: "مَ يلكق -

 (.30/582)تفديخ ابغ عاشػر 
سيسا كأف  (، ال: "كال أنتع عابجكف ما أعبج"، كلع يقل: )كال أنتع عابجكف ما عبجتُ كقاؿ 

 ".ة بعجىا: "كال أنا عابج ما عبجتعاآلي
 

يع العبادَة : إنسا جاء الكبلـ مكخًرا في الدػرة ألنو كرد جػاًبا لدؤالمساءكقاؿ بعس الع 
: يا دمحم نعبج آليتشا كحا مجة كنعبج إليظ كحا مجة، ثع تعبج كبًة، ككاف سؤاليع مكخًرا. قالػامشا



2424 

 

بقة الدؤاؿ، كىحا كجو حدغ كنعبج إليظ كحا مجة. فػرد الجػاب مكخًرا لسصا ،آليتشا كحا مجة
 (.586لصيف )أنسػذج ص 

 
 " لكع ديُشكع ولَي ِديِغ " 6خوف سػرة الكاف 109

: لكع جداء عسمكع، الكفخ، كلي ديشي كىػ اإلسبلـ. أك(. لكع ديشكع كىػ أؼ: )كلي ِديشي 
 كلي جداء عسمي. 

***  
 / سػرة الشرخ  110
 جاَء نرُخ هللِا والفتُح "" إذا  1سػرة الشرخ  110

  أؼ: إذا جاء نرخ هللا كفتحو.
: فتح مكة. كىػ إخبار بو قبل كقػعو. كالشرخ يذسل جسيع الفتػحات، كلكشو خز فتػح الفتح

 مكة بالحكخ ألىسيتو.    
 تقجيخ الكبلـ: إذا جاء نرخ هللا كفتح هللا، أك نرخ هللا كفتحو. -
هللا عميو كسمع. قاؿ ابغ ىحه الدػرة آخخ سػرة ندلت، كفييا اإلشعار بػفاة رسػؿ هللا صمى  -

صمى  ضػُخب لسحسج، ُنِعيْت لو نفُدو. فيي فخحة بالشرخ كحدف لػداع الشبي: أجٌل عباس
 . هللا عميو كسمع

 
 !(، أؼ: ختاـ الشبػة كالخسالة3/367كىحا مغ بخاعة الختاـ )اإلتقاف 

 
 جُخمػَف في ديِغ هللِا أفػاًجا "" ورأيَت الشاَس ي 2سػرة الشرخ 110

فالشاس في حاؿ الزعف يدخخكف مغ الجيغ  ػاًجا: جساعات كثيفة.أؼ بعج فتح مكة. أف 
 !خمػف في الجيغ كلػ نفاًقا كخػًفاكيجتخئػف عميو، كفي حاؿ القػة يج

 
 ْغِفْخُه إنَُّو كاَف تػَّاًبا "" فَدبِّْح بحسِج ربَِّظ واْستَ  3سػرة الشرخ 110
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 سّبح بحسج ربظ: سّبح تدبيًحا مقتخًنا بحسج ربظ.
 قل: سبحاف هللا كبحسجه.

 : يقبل التػبة )كثيًخا( كيغفخ الحنػب.تّػاًبا
 يػجو هللا رسػلو إلى التػاضع بعج الشرخ كالفتح، كإلى ندبة ذلظ إلى هللا تعالى.  ىكحا

أما الشاس في الشطع األخخػ فإنيع عشجما يشترخكف كيفتحػف البمجاف يذعخكف بالشذػة كالعطسة 
 !ىع كنيب خيخاتيعخيغ كاحتبلؿ ببلدكالتكبخ كالتصاكؿ كالخغبة في ضمع اآلخ

*** 
 

 / سػرة الَسَدج111
 " تبَّْت يجا أبي ليٍب وتبَّ " 1سػرة السدج  111

 تبت: تيجيج، كليذ بجعاء، ألف هللا ال يحتاج إلى الجعاء، نحغ السحتاجػف.
(. كلعل هللا سبحانو سػؼ 3/161ه، فيػ جيشسي، مريخه إلى الميب )اإلتقاف و عمى مريخ نبّ 

 بميب خاص، وهللا أعمع.  ويخّر 
أليحا  !ككاف أبػ ليب قج قاؿ لمشبي: تًبا لظىػ، ألف اليج كشاية ىشا عغ صاحبيا.  : تبّ ت يجاه تبّ 

 !حه الكشية لُحدشو كتميُّب كجشتوإنو كشي بي :كقيل ؟!جسعتشا
"ك " يجا أبي  خار الفعل تكخار الجعاء نفدو، أؼ: تبت: كىمظ. تبَّت يجاه كتبَّ ىػ. كقج يقرج بتكتبَّ

كسا قج  كشو كخر الفعل بجكف تاء التأنيث.كل : خدخت كاستسخت في الخدخاف.ليب كتبت، أؼ
قخاءة: تبت  : أىمكو هللا، كقج ىمظ فعبًل. كفي، كالثاني إخبارتيجيجالفعل األكؿ يقرج بالتكخار أف 

  يجا أبي ليب كقج تّب.
عخؼ، كألنو اسسو، فمػ ذكخه باسسو لع يُ  اه كفي التكشية تذخيف؟ كاف مذيػًرا بكشيتو دكف كشّ  عَ لِ 

 (. 3ليب، فػافق حالو كشيتو )انطخ اآلية  ذاتُ  شارُ كاف مغ أىل الشار، كال
 

 ما أغشى عشُو ماُلُو وما كَدَب ""  2سػرة السدج 111
 : ناؼية، أك استفيامية. ما 
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 الساؿ يعشي الثخكة، كالكدب يعشي الجخل. 
 تجفق خبلؿ فتخة محجدة. ييار، الساؿ رصيج، كالجخل ت

ل الرالح فػؽ : أؼ مغ األكالد كالجاه كالدمصاف. فػلج الخجل مغ كدبو. فالعسكقيل: كما كدب
 الساؿ كالجاه. 

: ما أغشاه مالو ككدبو في عجاكتو لمشبي، أك : كما كدب: أؼ مغ األعساؿ الديئة. كالسخادكقيل
 في دفع الشار عشو يـػ الؿيامة.   

 
 " سَيْرَمى ناًرا ذاَت لَيٍب "   3سػرة السدج 111

أبػ ليب مريخه إلى (. تصابق ليب الشار مع ليب الكشية )أبي ليبذكخ ليب الشار لي 
ا العحاب قخيب. لساذا قاؿ: " لئلفادة بأف ىحالميب. لع يقل: )سػؼ يرمى(، بل قاؿ: "سيرمى

 (.5"الشاِر ذاِت الَػقػد" )البخكج : "ذات ليب"، كمعخكؼ أف الشار كحلظ؟ في مػضع آخخ
 

 " وامخأُتُو حسَّالَة الحصِب " 4سػرة السدج 111
( كتزعو في شخيق رسػؿ هللا. أك كانت تسذي بالشسيسة كانت تحسل الحصب )كؼيو شػؾ 

بيغ الشاس لتفدج بيشيع، فالساشي بالشسيسة يذعل العجاكة بيغ الشاس كسا تذعل الشار الحصب. 
 صفتيا في جيشع.  كقاؿ بعزيع: ىحه

الُة، : حسّ الة الحصب. قخأىا الجسيػرحسّ  الحـّ : أخز بالة: حاؿ. أك مشرػب عمى الحـّ حسّ 
 بالخفع، صفة.  

 
 " في ِجيِجىا حبٌل ِمغ َمَدٍج " 5سػرة السدج 111

: مغ حجيج. لعميا كانت تحسل حـد الحصب كل شقيا. مغ مدج: مغ ليف، كقيل: عجيجىا 
 جعل الميب ألبي ليب زكجيا.  فجعل هللا الحبل في عشقيا، كساعة بحبل، حدمة مجسّ 

: كاف ليا قبلدة مغ جػىخ فاخخ، أنفقتيا في عجاكة دمحم. فجعل هللا الحبل الغميع في عشقيا كقيل
 بجؿ القبلدة الجسيمة. 
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هللا لػ كججتو لزخبتو : بمغشي أف صاحبظ ىجاني، ؼوأنيا قالت ألبي بكخ رضي هللا عشوكركؼ 
  !الحجخبيحا 

 ( بجؿ دمحم!جػف محسًجا كيقػلػف لو: محمَّع )محمػـيلسذخكػف يككاف ا
*** 

 
 / سػرة اإلخبلص112
 " ُقْل ىػ هللُا أحٌج " 1إلخبلص سػرة ا112

: ضسيخ الذأف لمتعطيع كالتفخيع، إلفادة االىتساـ قل: يا دمحم. كأنو جػاب لدؤاؿ. ىػ 
يظ لو كال شبيو كال : ال شخ تصمعػا إلى ما بعجه. أحجغ سألػا بالجسمة التي بعجه، إذا سسعو الحي

( أف األحج ال في اآلية التالية. كالفخؽ بيغ )األحج( ك)الػاحج (، كسانطيخ. لع يقل: )هللا األحج
فبلف ال  :كال تجعل لؤلحج ثانًيا. كلػ قمت يجخل العجد، كالػاحج يجخل، فإنظ تجعل لمػاحج ثانًيا،

فبلف ال يقاكمو كاحج، كاف : يقاكمو اثشاف كال أكثخ. كلػ قمت ال: يقاكمو أحج، كاف السعشى
 سكغ أف يقاكمو اثشاف أك أكثخ. : يالسعشى

خبخ السبتجأ  )هللا أحج( : خبخ السبتجأ الثاني. كالجسمةمبتجأ ثاف. أحجاسع الجبللة : ىػ: مبتجأ. هللا
 األكؿ.

 
 " هللُا الرَسُج " 2ػرة اإلخبلص س 112
ده أىل الذخؾ، في الجاىمية، مغ دعائيع الحػائج، كذلظ إلبصاؿ ما تعػّ : السقرػد في أؼ -

(. 30/618ييا في نػائبيع، حتى ندػا هللا )ابغ عاشػر أصشاَميع في حػائجيع، كالفدع إل
: الديج الحؼ انتيى سؤدده، أك الكامل الحؼ ال عيب ؼيو، أك كىشاؾ تفديخات أخخػ مشيا

ز أف يػصف بو البذخ. فالعخب تقػؿ: سعشى الديج جاالحؼ ال كفؤ لو. كإذا كاف الرسج ب
 : قرجتُ صسجه، أؼ رجل مرسج، أؼ: مقرػد. ككحلظ: بيت مرسج. كيقػلػف: صسجتُ 

لشكت لمسجاشعي اا لرسج الشاس إليو في ميساتيع )ي صسجً قرجه، ككأف الديج سسّ 
2/774 .) 
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ىػ الرسج(. كمثمو قػلو: "، كلع يقل: )قل ىػ هللا أحج، قاؿ: "قل ىػ هللا أحج، هللا الرسج -
 (.105"كبالحق أندلشاه، كبالحق ندؿ" )اإلسخاء 

 :إعخاب اآلية ؼيو كجػه
 : خبخ.هللا: مبتجأ. الرسج -
 : نعت.الرسج: ىػ هللا. هللا: خبخ مبتجأ مححكؼ، التقجيخ -
 (.2/773الشكت لمسجاشعي ىػ هللا أحج، قل ىػ هللا الرسج ): قل التقجيخ -
 

 َيِمْج ولع ُيػلْج " " لع 3خبلص سػرة اإل112
 ال أكالد لو، كال آباء، كال أزكاج. ال ىػ كالج كال ىػ كلج.   

 
 " ولع يكْغ لُو ُكفًػا أحٌج " 4سػرة اإلخبلص 112

.أؼ  كفًؤا لو(،  فييا تقجيع خبخ كاف عمى اسسيا )األصل: كلع يكغ أحجٌ  : النجَّ لو كال ضجَّ
دكف أؼ إخبلؿ بالسعشى لحداب الذكل عمى  (،3/339لسخاعاة الفاصمة القخآنية )اإلتقاف 

فًؤا )معجع القخاءات رج مشيا التأكيج. كفي قخاءة: كُ لى، قُ السػضػع. كىحه اآلية شبيية باآلية األك 
5/512 .) 

 :إعخاب "كفًؤا" كجيافكفي 
 ـ." مقجّ يكغْ خ "بخ -
 (.2/776حاؿ مغ "أحج". لو: الخبخ )الشكت لمسجاشعي  -

*** 
 

 / سػرة الَفَمق113
 الَفَمِق "" ُقْل أعػُذ بخبِّ  1سػرة الفمق 113
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(. 96: "فالق اإلصباح" )األنعاـ ُقْل: يا دمحم. أعػذ: ألتجئ. الفمق: الربح. قاؿ تعالى 
نفمق عغ جسيع ما خمق، مغ صبح ا: الجباؿ كالرخػر تشفمق بالسياه. أك كل ما ل: الفمقكقي
 (.95كالشػػ" )األنعاـ  بّ فالق الحه. قاؿ تعالى: "إف هللا كنػػ كغيخ  حيػاف كحبّ ك 
 

 " ِمغ شخِّ ما خمَق "  2ة الفمق سػر 113
ـّ كغيخ ذلظ. كقيلمغ إنذ كج   اـّ ع. كىحا عماخمق إبميذ، أك جيشّ  : شخّ ّغ كدكاّب كىػا

 كأتى بالخاص بعج العاـ لمتشبيو عميو كزيادة االىتساـ بو. .( خاّص كما بعجه )في اآليات التالية
 

 " " وِمغ شخِّ غاسٍق إذا َوَقبَ  3 سػرة الفمق113
اؽ  الشار،  : صجيج أىلالغاسق: الميل. كأصل الغدق: الجخياف بالزخر. كمشو: الغدَّ

 : دخل في كل شيء. لجخيانو بالعحاب. َكَقبَ 
 

اثاِت في الُعَقِج " " وِمغ 4سػرة الفمق 113  شخِّ الشفَّ
جف : يعققج. العُ : الشفخ بخيقريق. التفلالشفاثات: الدػاحخ، جسع ساحخة. الشفث: الشفخ ببل  

 ( فييا بغخض الدحخ.كيشفثغ )يشفخغ ،ًجا في خيػطقَ عُ 
 

 " وِمغ شخِّ حاسٍج إذا َحَدَج " 5سػرة الفمق 113
نعسة الغيخ دكف زكاليا  (: تسشي مثلسشي زكاؿ نعسة الغيخ. السشافدة )الػبصة: تالحدج 

 عشو. قيل: السؤمغ يػبط كالسشافق يحدج.
" أربع مخات، في شخكر مختمفة )التحبيخ لقريخة عبارة "مغ شخّ ت في ىحه الدػرة اكرد 

 نعػذ باهلل مشيا جسيًعا.  (،273ص 
ات في العقج، كشخِّ حاسج إذا مغ شخِّ ما خمق، كشخِّ غاسق إذا كقب، كشخِّ الشفاثلع يقل: )

 .: ِمغ(. أعاد حخؼ الجخّ حدج
*** 
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 / سػرة الشاس114
 شاِس "  ُقْل أعػُذ بخبِّ ال " 1سػرة الشاس 114

الشاس  خ شؤكنيع. كخّز : خالقيع كمخبييع كمجبّ الشاس : يا دمحم. أعػذ: ألتجئ. ربّ قلْ  
 بالحكخ مغ دكف سائخ السخمػقات، تذخيًفا ليع كتكخيًسا.

 
 " َمِمِظ الشاِس " 2سػرة الشاس 114

و ممػًكا فحكخ أن ( كمحكػميغ. إف في الشاسممظ: مالظ. ممظ الشاس: حاكسيغ )ممػًكا 
 (.ممكيع. لع يقل: )َمِمِكيع

 
 " إلِو الشاِس " 3سػرة الشاس 114

فحكخ أنو إلييع  ،ىػ اإللو السدتحق لمعبادة، كليذ األصشاـ. إف في الشاس مغ يعبج غيخه 
 إلِييع(.كمعبػدىع. لع يقل: )

 
 غ شخِّ الَػْسَػاِس الَخشَّاِس "" مِ  4سػرة الشاس 114

بلـ الخفي، أك : الكيع بالعرياف. الػسػسةلمشاس ليغخيَ : الذيصاف السػسػس الػسػاس 
( إذا ذكخ اس: الحؼ يخشذ )يختفي، يتخاجعالرػت الخفي. كمشو: الػسػسة: حجيث الشفذ. الخشّ 

ي كحلظ ألنو كثيخ االختفاء ككثيخ : يتخاجع ثع يخجع. سسّ اسالخشّ  !و، فإذا غفل عادربَّ  ندافُ اإل
 !كإذا ذكخ هللا خشذ ،اف جاثع عمى قمب ابغ آدـ، فإذا غفل عغ هللا كسػسالخجػع. فالذيص

 
 " الحي يػسػُس في صجوِر الشاِس " 5سػرة الشاس 114

 يمقي الػساكس كاألكىاـ في قمػب الشاس. 
 

 " ِمَغ الِجشَِّة والشاِس " 6اس سػرة الش114
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ىػ مغ الجشة كالشاس. (، 5(، أك ىحا الحؼ يػسػس )اآلية 4أؼ: ىحا الػسػاس )اآلية  
: الشاس مغ الشاس، شا بالجشة كالشاس بياًنا لمشاس )اآلية الدابقة(. فكيف يقاؿكليذ السقرػد ى

(. قاؿ 2/778، كالشكت لمسجاشعي 3/302اء قارف معاني القخآف لمفخّ أك الشاس ِجشَّة كناس؟! )
 (.2/550خآف قمعاني اللػسػاس ِمَغ الِجشَّة كالشَّاس ): ِمغ شخِّ ااألخفر: يخيج

 
 " مخة كاحجة. مغ شخّ كردت في الدػرة عبارة " 

ذت  . اف مغ الذخّ كعمى ىحا فالدػرتاف األخيختاف مغ القخآف الكخيع ىسا الُسَعػِّ
 " خسذ مخات، أؼ في كل آية مغ آياتيا إال آية كاحجة، كمع ذلظ ففي ىحهككردت عبارة "الشاس

" بديادة حخؼ "، كؼيو جشاس مع "الشاس"الشاس"، الحؼ تزسغ اآلية الػاحجة كرد لفع "الخشاس
يرمي بجانبظ صبلة  كاحج ىػ الخاء. ككرد حخؼ الديغ عذخ مخات، حتى إنظ لػ كاف أحجٌ 

غيخ جيخية، يقخأ فييا سػرة الشاس، فإنظ ال تكاد تدسع مغ الدػرة إال صػت الديغ الحؼ يبجك 
  !ة مدتسخة مغ جانب الػسػاس الخشاسكأنو كسػس

 
ككل آية مغ آيات الشاس انتيت بحخؼ الديغ الداكغ إذا كقفت عمى رؤكس اآلؼ، كإذا  

 اآليات. لع تقف عمييا فإف حخؼ الديغ جاء بالكدخ في جسيع 
انتيت بو اآليات مغ ( فقج جاء كل حخؼ مغ الحخكؼ التي أما الدػرة التي قبميا )سػرة الفمق

يصة الػقػؼ عمى رأس كل آية، كالفػاصل القخآنية مبشاىا : القاؼ، الباء، الجاؿ، شخ حخكؼ القمقمة
 عمى الػقف. 

( فقج كاف آخخ حخؼ مغ كل آية ىػ حخؼ الجاؿ فقط، لدػرة التي قبميا )سػرة اإلخبلصأما ا
 ذخط الػقف. كىػ أيًزا مغ حخكؼ القمقمة ب
ء في اآليات األربع : البايت فييا كل آية أيًزا بحخؼ قمقمة( انتكالدػرة التي قبميا )سػرة السدج

( ىػ الحخؼ الحؼ انتيت خيخة. كبعج ذلظ جاء الحخؼ نفدو )الجاؿاألكلى، كالجاؿ في اآلية األ
 (.ل آية  مغ آيات الدػرة التالية )سػرة اإلخبلصبو ك
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*** 
كاعمع أخيًخا، أخي القارغ الكخيع، أف الكتاب انتيى، كلكغ الكبلـ في ُنَكِت القخآف ال  

بج أنو كاصل إلى ما كصمت إليو مغ عجد  جخَّب ما جخبت في ىحه السحاكلة اليشتيي، كمغ 
عغ االستقراء. فبل أنا بقادر عمى استكذاؼ جسيع الشكت، كال أنا بقادر عمى بياف كجو كل 
مشيا. كىحا ببل شظ كجو مغ كجػه ال حرخ ليا في إعجاز القخآف. كلعل ىحا اإلعجاز ليذ ىػ 

إعجاز لشا عمى قجر عقػلشا. إنو كتاب ال يسلُّ مشو القارغ، كال يذبع مشو كل إعجاز هللا، إنسا ىػ 
 الباحث. كالحسج  رب العالسيغ.

 
 ممحق بالدػرة:

 لساذا جاء القخآف في حػالي خسدسئة صفحة كلع يأت في عذخ صفحات؟

 قاؿ:

 صفحات؟ 10صفحة، كلع يأت في  500القخآف أشبو بجستػر األمة، لساذا جاء في حػالي 

 قمت:

القخآف أكثخ مغ دستػر، فؽيو أحكاـ كمية كأحكاـ تفريمية، فالسيخاث مثبًل كردت أحكامو كميا في 
القخآف! كؼيو سخد لقرز األنبياء مع األمع الساضية، كقج يتكخر ذكخىا، تارة مبدػشة، كتارة 

 مخترخة. 

شا، فبل نذعخ أنشا نكخر كحلظ فإف القخآف يتمى لمتعبج. فاهلل الحكيع الخبيخ جعل حجسو مشاسًبا ل
آيات معيشة، بل قج يذعخ القارغ في بعس األحياف أف ىحه اآلية أك ىحه الكمسة كأنو يدسعيا أك 

 يقخؤىا ألكؿ مخة!

 وهللا أعمع.
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 ىػ1441شعباف  17

 ـ2020نيداف  10
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 1ممحق 

 عجد آيات الدػر

 

 عجد اآليات اسع الدػرة رقع الدػرة
 7 الفاتحة  1
 286 البقخة  2
  200 آؿ عسخاف  3
 176 الشداء  4
 120 السائجة  5
 165 األنعاـ  6
 206 األعخاؼ  7
 75 األنفاؿ  8
 129 التػبة  9

 109 يػنذ  10
 123 ىػد  11
 111 يػسف  12
 43 الخعج  13
يع  14  52 إبخـا
 99 الحجخ  15
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 128 الشحل  16
 111 اإلسخاء  17
 110 الكيف  18
 98 مخيع  19
 135 شو  20
 112 األنبياء  21
 78 الحج  22
 118 السؤمشػف   23
 64 الشػر  24
 77 الفخقاف  25
 227 الذعخاء  26
 93 الشسل  27
 88 القرز  28
 69 العشكبػت  29
 60 الخـك  30
 34 لقساف  31
 30 الدججة  32
 73 األحداب  33
 54 سبأ  34
 45 فاشخ  35
 83 يذ  36
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 182 الرافات  37
 88 ص  38
 75 الدمخ  39
 85 غافخ  40
 54 فرمت  41
 53 الذػرػ   42
 89 الدخخؼ  43
 59 الجخاف  44
 37 الجاثية  45
 35 األحقاؼ  46
 38 دمحم  47
 29 الفتح  48
 18 الحجخات  49
 45 ؽ  50
 60 الحاريات  51
 49 الصػر  52
 62 الشجع  53
 55 القسخ  54
 78 الخحسغ  55
 96 الػاقعة  56
 29 الحجيج  57
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 22 السجادلة  58
 24 الحذخ  59
 13 السستحشة  60
 14 الرف  61
 11 الجسعة  62
 11 السشافقػف   63
 18 التغابغ  64
 12 الصبلؽ  65
 12 التحخيع  66
 30 السمظ  67
 52 القمع  68
 52 الحاقة  69
 44 السعارج  70
 28 نػح  71
 28 الجغ  72
 20 السدمل  73
 56 السجثخ  74
 40 الؿيامة  75
 31 اإلنداف  76
 50 السخسبلت  77
 40 الشبأ  78
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 46 الشازعات  79
 42 عبذ  80
 29 التكػيخ  81
 19 االنفصار  82
 36 السصففيغ  83
 25 االنذقاؽ  84
 22 البخكج  85
 17 الصارؽ   86
 19 األعمى  87
 26 الغاشية  88
 30 الفجخ  89
 20 البمج  90
 15 الذسذ  91
 21 الميل  92
 11 الزحى  93
 8 الذخح  94
 8 التيغ  95
 19 العمق  96
 5 القجر  97
 8 البيشة  98
 8 الدلدلة  99
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 11 العاديات  100
 11 القارعة  101
 8 التكاثخ  102
 3 العرخ  103
 9 اليسدة  104
 5 الفيل  105
 4 قخير  106
 7 الساعػف   107
 3 الكػثخ  108
 6 الكافخكف   109
 3 الشرخ  110
 5 السدج  111
 4 اإلخبلص  112
 5 الفمق  113
 6 الشاس  114

 6236 مجسػع آيات القخآف         
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 2ممحق 

  بياف الدػر التي فييا حخكؼ مقصعة

 

 مبلحطات الحخوؼ السقصعة الدػرةاسع  رقع الدػرة
 آية مدتقمة ألع البقخة 2    
 آية مدتقمة ألع آؿ عسخاف 3    
 آية مدتقمة ألسز األعخاؼ 7    
 غيخ مدتقمة ألخ يػنذ 10    
 غيخ مدتقمة ألخ ىػد 11    
 غيخ مدتقمة ألخ يػسف 12    
 غيخ مدتقمة ألسخ الخعج 13    
يع 14      غيخ مدتقمة ألخ إبخـا
 غيخ مدتقمة ألخ الِحْجخ 15    
 آية مدتقمة كييعز مخيع 19    
 آية مدتقمة شو شو 20    
 آية مدتقمة شدع الذعخاء 26    
 غيخ مدتقمة شذ الشسل 27    
 آية مدتقمة شدع القرز 28    
 آية مدتقمة ألع العشكبػت 29    
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 آية مدتقمة ألع الخـك 30    
 آية مدتقمة ألع لقساف 31    
 آية مدتقمة ألع الدججة 32    
 آية مدتقمة يذ يذ 36    
 غيخ مدتقمة ص ص 38    
 آية مدتقمة حع غافخ 40    
 آية مدتقمة حع فرمت 41    
 آيتاف مدتقمتاف حع عدق الذػرػ  42    
 آية مدتقمة حع الدخخؼ 43    
 آية مدتقمة حع الجخاف 44    
 آية مدتقمة حع الجاثية 45    
 آية مدتقمة حع األحقاؼ 46    
 غيخ مدتقمة ؽ ؽ 50    
 غيخ مدتقمة ف القمع 68    

 

 

 سػرة 29 عجد الدػر التي فييا حخكؼ مقصعة 
 سػرة 19 عجد الدػر التي حخكفيا السقصعة في آية مدتقمة 

 سػر 10 عجد الدػرة التي حخكفيا السقصعة في آية غيخ مدتقمة 
 سػر 5 " الدػر التي حخكفيا السقصعة " ألععجد 
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 سػر 5 " الدػر التي حخكفيا السقصعة " ألخعجد 
 سػر 7 الحػاميع( ػر التي حخكفيا السقصعة "حع" )عجد الد

 سػرتاف 2 " الدػر التي حخكفيا السقصعة "شدععجد 
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 مبلحق أخخػ 
 

 :""سبِّحْ  :لدػر التي تبجأ بقػلوبياف ا
 سػرة األعمى 87
 

 :""َسبَّحَ  :دػر التي تبجأ بقػلوبياف ال
 سػرة الحجيج 57
 سػرة الحذخ 59
 سػرة الرف 61
 

 :""ُيَدبِّحُ  :ر التي تبجأ بقػلوبياف الدػ 
 سػرة الجسعة 62
 سػرة التغابغ 64
 

 :""ُسبحافَ  :بياف الدػر التي تبجأ بقػلو
 سػرة اإلسخاء 17
 

 :""الحسج هلل :تبجأ بقػلور التي بياف الدػ 
 الفاتحة 1
 األنعاـ 6

 الكيف 18
 سبأ 34
 فاشخ 35
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 :""يا أييا الشبي :تي تبجأ بقػلوبياف الدػر ال
 األحداب 33
 الصبلؽ 65
 التحخيع 66
 

 :""يا أييا الحيغ آمشػا :أ بقػلوبياف الدػر التي تبج
 السائجة 5

 الحجخات 49
 السستحشة 60
 

 :""يا أييا الشاس :بقػلوتي تبجأ بياف الدػر ال
 الشداء 4

 الحج 22
 

 :""يا أييا :دػر التي تبجأ بقػلوبياف ال
 السدمل 73
 التحخيع 74
 

 :""تبارؾ :الدػر التي تبجأ بقػلوبياف 
 الفخقاف 25
 السمظ 67
 

 :""ال أقدع :دػر التي تبجأ بقػلوبياف ال
 الؿيامة 75
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 البمج 90
 

 :""والدساء :دػر التي تبجأ بقػلوبياف ال
 البخكج 85
 الصارؽ  86
 

 :""ُقلْ  :الدػر التي تبجأ بقػلو بياف
 اإلخبلص 112
 الفمق 113
 الشاس 114

 
 :"َوْيٌل" :بياف الدػر التي تبجأ بقػلو

 السصففيغ 83
 اليسدة 104

 
 :""إذا :ف الدػر التي تبجأ بقػلوبيا
 الػاقعة 56
 السشافقػف  63
 التكػيخ 81
 االنفصار 82
 االنذقاؽ 84
 الدلدلة 99

 الشرخ 110
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 :ف الدػر التي أسساؤىا حخوؼ مقصعةبيا
 شو 20
 يذ 36
 ص 38
 ؽ 50
 

 :ػر التي أسساؤىا بأسساء األنبياءبياف الد
 يػنذ 10
 ىػد 11
 يػسف 12
يع 14  إبخـا
 األنبياء 21
 دمحم 47
 نػح 71
 

 :لتي أسساؤىا تشتيي بالػاو والشػف بياف الدػر ا
 السؤمشػف  23
 السشافقػف  63
 (.السصففػف )السصففيغ 83

 الساعػف  107
 الكافخكف  109

 
 :لتي أسساؤىا تشتيي باأللف والتاءبياف الدػر ا

 الرافات 37
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 الحجخات 49
 الحاريات  51
 السخسبلت 77
 الشازعات 79

 العاديات 100
 

 :أسساء الحيػافبياف الدػر التي أسساؤىا ب
 البقخة 2
 األنعاـ 6

 الشحل  16
 الشسل 27
 العشكبػت 29

 الفيل 105
 

 :دػر التي أسساؤىا بأسساء األزمشةبياف ال
 الجسعة 62
 الؿيامة 75
 الفجخ 89
 الميل 92
 الزحى 93

 العرخ 103
 

 :دػر التي أسساؤىا بأسساء الكػاكببياف ال
 الشجع 53
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 القسخ 54
 الصارؽ  86
   

 :ػر التي أسساؤىا بريغ األفعاؿبياف الد
 مْت ّر فُ  41
 ذعبَ  80
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 السخاجع 

 
، لمقشػجي )  -      (، تحقيق عبج الجبار زكار، كزارة الثقافة، دمذق،   ىػ1307-أبجج العمـػ

 ـ.1978
يع، الييئة ىػ911-تقاف في عمػـ القخآف، لمديػشي )اإل - (، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا

 ـ.1974السرخية العامة لمكتاب، القاىخة 
 (، تحقيق دمحم عمي البجاكؼ، دار الفكخ، بيخكت، د.ىػ543-العخبي )أحكاـ القخآف، البغ  -

 ت.
ىػ = 1352لعثسانية السرخية، القاىخة، (، السصبعة اىػ505-إحياء عمـػ الجيغ، لمغدالي ) -

 ـ.1933
ف،  (، تعميق عبج العديد السخاغي، د.اليجخؼ  4أخبار القزاة، لػكيع )أكائل القخف  -

 ـ.1947القاىخة، 
ىػ = 1399(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ىػ450-كالجيغ، لمساكردؼ )أدب الجنيا  -

 ـ.1979
(، تحقيق عبج القادر عصا، دار ىػ500بعج  -ر التكخار في القخآف، لمكخماني )أسخا -

كتاب "البخىاف في ىحا الكتاب ىػ نفذ ـ )1978ىػ = 1398راـ، القاىخة، االعت
 (.كشو نذخ بعشػاف آخخ!القائسة، ل" السحكػر أدناه في ىحه متذابو القخآف

 ـ.1980أضػاء عمى متذابيات القخآف، لخميل ياسيغ، دار كمكتبة اليبلؿ، بيخكت،  -
اإلعجاز العمسي في القخآف كالدشة، لعبج هللا السرمح كعبج الجػاد الراكؼ، الييئة  -

 ـ.2008ىػ = 1429العالسية لئلعجاز العمسي في القخآف كالدشة، مكة السكخمة، 
(، تحقيق سيج أحسج صقخ، دار السعارؼ، القاىخة، ىػ403-، لمباقبلني )از القخآفإعج -

 ـ.  1972
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العخبي، بيخكت، (، دار الكتاب ىػ1356-ز القخآف، لسرصفى صادؽ الخافعي )إعجا -
ـ )كىػ نفذ الجدء الثاني مغ كتاب "تاريخ آداب العخب"، شبع 1973ىػ = 1393

 (.  مدتقبًل عشو
ىػ 1405(، تحقيق زىيخ زاىج، عالع الكتب، الخياض، ىػ338-اس )شحإعخاب القخآف، لم -

 ـ.1985= 
إعبلـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ، البغ الؿيع، تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، دار  -

 ـ.1977ىػ = 1397الفكخ، بيخكت، 
ىػ 1405ـ،  إفحاـ الستشابو في إفياـ الستذابو، لعبج هللا عسخ الباركدؼ، دار الجشاف، د. -

 ـ.1985= 
(، شبعة الدعػدية، ىػ728-كالتأكيل، ضسغ فتاكػ ابغ تيسية )اإلكميل في الستذابو  -

 ىػ.   1398الخياض، 
 -خاءات في جسيع القخآف، لمعكبخؼ )إمبلء ما مغَّ بو الخحسغ مغ كجػه اإلعخاب كالق -

إعخاب كىػ نفذ كتاب التبياف في ت. ) ار كمكتبة اليبلؿ، بيخكت، د.(، دىػ616
 (. كشبعة التبياف أفزل ، القخآف

(، تحقيق دمحم ىػ577-البرخييغ كالكػفييغ، لؤلنبارؼ ) اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ -
 ـ.1982محيي الجيغ عبج الحسيج، دار الجيل، بيخكت، 

ىحا العشػاف مدبػؽ بعشػاف آخخ ة كأجػبة مغ غخائب آؼ التشػديل )أنسػذج جميل في أسئم -
لسحقق بقرج التخكيج، ازؼ، كىػ ترخؼ مغ الشاشخ أك مغ ا: تفديخ الخ بخبحخؼ أك

(، تحقيق دمحم رضػاف الجاية، دار الفكخ، دمذق، ىػ691بعج  -كبجكف تشبيو(، لمخازؼ )
ـ. كىشاؾ شبعة أخخػ بعشػاف: "مدائل الخازؼ"، كشبعة ثالثة بعشػاف: 1990= ىػ 1411

 ـ.2005ىػ = 1426خكت، أسئمة القخآف السجيج كأجػبتيا"، السكتبة العرخية، بي"
يع، دار (، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـاىػ794-بخىاف في عمـػ القخآف، لمدركذي )ال -

 (.تكخار في القخآف، كسا بيشا أعبله: أسخار الالسعخفة، بيخكت، د. ت. )نذخ بعشػاف آخخ
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، دار (، تحقيق أحسج خمف هللاػى500بعج  -اف في متذابو القخآف، لمكخماني )البخى -
 ـ. 1991ىػ = 1411(، الػفاء، السشرػرة )مرخ

(، السكتبة ىػ817-ف الكتاب العديد، لمفيخكزأبادؼ )برائخ ذكؼ التسييد في لصائ -
 العمسية، بيخكت، د. ت.

"، دار (، ضسغ "ثبلث رسائل في إعجاز القخآفىػ388-بياف إعجاز القخآف، لمخصابي ) -
 ـ.1968ىػ = 1387السعارؼ، القاىخة، 

ىػ 1396مصبعة كزارة األكقاؼ، بغجاد،  ،ذأتو كتصػره، لخػلة شاكخ الججيميبيت الساؿ ن -
 ـ.1976= 

كبخػ، السكتبة التجارية ال (،ىػ1356-اب العخب، لسرصفى صادؽ الخافعي )تاريخ آد -
 (.ـ )الجدء الثاني مشو ىػ نفذ كتابو "إعجاز القخآف"1953ىػ = 1373القاىخة، 

 ـ.1973ىػ = 1393(، دار التخاث، القاىخة، ىػ276-تأكيل مذكل القخآف، البغ قتيبة ) -
ىػ(، تحقيق عمي دمحم البجاكؼ، نذخ عيدى 616-بياف في إعخاب القخآف، لمعكبخؼ )الت -

 ت. البابي الحمبي، القاىخة، د.
، ىػ911-تحبيخ في عمع التفديخ، لمديػشي )ال - (، تحقيق فتحي فخيج، دار العمـػ

 ـ.1982ىػ = 1402
ىػ = 1403دار الذخكؽ، القاىخة،  ىػ(،1387-القخآف، لديج قصب )ػيخ الفشي في التر -

 ـ.  1983
خ، السكتب اإلسبلمي، بيخكت، (، زاد السديخ في عمع التفديىػ597-تفديخ ابغ الجػزؼ ) -

 ـ.   1964ىػ = 1384
التحخيخ كالتشػيخ، الجار التػندية لمشذخ، تػنذ،  (،ىػ1379-تفديخ ابغ عاشػر ) -

 ـ. 1984
(، السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد، مكتبة ابغ ىػ546-صية )تفديخ ابغ ع -

 ـ.1992ىػ = 1413تيسية، القاىخة، 
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ىػ = 1402لعطيع، دار السعخفة، بيخكت، (، تفديخ القخآف اىػ774-تفديخ ابغ كثيخ ) -
 ـ.1982

(، البحخ السحيط، بعشاية صجقي دمحم جسيل، السكتبة التجارية، ىػ754-تفديخ أبي حياف ) -
 مكة السكخمة، د. ت. 

ميفة، مكتبة الخشج، (، تحقيق عبج العديد الخىػ728-تفديخ آيات أشكمت، البغ تيسية ) -
 ـ. 1997ىػ = 1417الخياض، 

مكة  تبة التجارية،(، نطع الجرر في تشاسب اآليات كالدػر، السكىػ885-تفديخ البقاعي ) -
 ـ.1992ىػ = 1413السكخمة، 

ق التجبخ، دار القمع، (، معارج التفكخ كدقائـ2004-تفديخ عبج الخحسغ حبشكة السيجاني ) -
 ـ.2000ىػ = 1420دمذق، 

 (، التفديخ الكبيخ، دار الكتب العمسية، شيخاف، د. ت.ىػ606-تفديخ الخازؼ ) -
 ـ.1991ىػ = 1411دمذق، ، التفديخ السشيخ، دار الفكخ، ـ(2015-) تفديخ الدحيمي -
   .(، الكذاؼ، دار السعخفة، بيخكت، د. تىػ538-تفديخ الدمخذخؼ ) -
ج الخخاط، دار القمع، (، الجر السرػف، تحقيق أحسىػ756-تفديخ الدسيغ الحمبي ) -

 ـ.1986ىػ = 1406دمذق، 
(، جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف، مكتبة البابي الحمبي، ىػ310-تفديخ الصبخؼ ) -

 ـ.1968ىػ = 1388قاىخة، ال
(، محاسغ التأكيل، تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي، دار الفكخ، ىػ1332-تفديخ القاسسي ) -

 ـ. 1978ىػ = 1398بيخكت، 
 ـ.  1985ىػ = 1405(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ىػ671-تفديخ القخشبي ) -
زخ، كزارة األكقاؼ، (، الشكت كالعيػف، تحقيق خزخ دمحم خىػ450-تفديخ الساكردؼ ) -

 ـ. 1982ىػ = 1402الكػيت، 
 (،  دار السعخفة، بيخكت، د. ت. ىػ1354-تفديخ السشار، لسحسج رشيج رضا ) -
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ىػ 1404بيخكت، ، السكتب اإلسبلمي، ـ(2017-)تفديخ الشرػص، لسحسج أديب صالح -
 ـ.1984= 

الحجيثة، (، دار الشيزة ىػ415-عغ السصاعغ، لمقاضي عبج الجبار )تشػديو القخآف  -
 ت. بيخكت، د.

ثبلث رسائل في إعجاز القخآف، لمخماني كالخصابي كالجخجاني، تحقيق دمحم خمف هللا ودمحم  -
 ـ.1968ىػ = 1387زغمػؿ سبلـ، دار السعارؼ، القاىخة، 

ىػ = 1428دار الحزارة، الخياض،  جامع البياف في متذابو القخآف، لؤلخػيغ أبػ سخيع، -
 ـ.2007

ىػ = 1411، دار الخشيج، دمذق، (ـ1985-) القخآف، لسحسػد صافيالججكؿ في إعخاب  -
 ـ.1991

كزمبلئو، دار الفكخ، بيخكت، (، تحقيق محسػد مصخجي ىػ450-الحاكؼ، لمساكردؼ ) -
 ـ.1994ىػ = 1414

(، تحقيق ىذاـ الدقا، مخاجعة محسػد الحجاد، عالع ىػ600-حجيث اإلفظ، لمسقجسي ) -
 ـ. 1985ىػ = 1405الكتب، الخياض، 

(، تحقيق دمحم عمي الشجار، دار الكتاب العخبي، ىػ392-الخرائز، البغ جشي ) -
 بيخكت، د. ت.  

هللا العديد، لمخصيب  درة التشديل كغخة التأكيل في بياف اآليات الستذابيات في كتاب -
 ـ.1977(، دار اآلفاؽ الججيجة، بيخكت، ىػ420-اإلسكافي )

(، مصابع ىػ1393-) لكتاب، لسحسج األميغ الذشؿيصيدفع إيياـ االضصخاب عغ آيات ا -
 ىػ.    1375الخياض، الخياض، 

ىػ = 1398(، دار السعخفة، بيخكت، ىػ471-اإلعجاز، لعبج القاىخ الجخجاني )دالئل  -
 ـ. 1978

 ـ.2004ىػ = 1425ف، ججة،  خاج صالح مبلئكة، د.دليل اآليات متذابية األلفاظ، لد -
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الرغّيخ، دار شيبة، دليل الستذابيات المفطية في القخآف الكخيع، لسحسج بغ عبج هللا  -
 ـ. 1997ىػ = 1418الخياض، 

(، ضسغ "ثبلث رسائل في إعجاز ىػ471-الذاؼية، لعبج القاىخ الجخجاني )الخسالة  -
 ـ.1968ىػ = 1387"، دار السعارؼ، القاىخة، القخآف

(، تحقيق رضػاف دمحم رضػاف، دار الكتاب العخبي، ىػ671-رياض الرالحيغ، لمشػكؼ ) -
 ـ.1983ىػ = 1403بيخكت، 

غ ىشجاكؼ، دار القمع، دمذق، (، تحقيق حدىػ392-سخ صشاعة اإلعخاب، البغ جشي ) -
 ـ.1985ىػ= 1405

البابي الحمبي، القاىخة، ، تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي، مكتبة ىػ(273-) سشغ ابغ ماجو -
 ت. د.

(، تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، السكتبة التجارية ىػ275-سشغ أبي داكد ) -
 ـ.1950ىػ = 1369الكبخػ، القاىخة، 

يع عصػة عػض، ن297-سشغ التخمحؼ ) - ذخ البابي الحمبي، القاىخة، ىػ(، تحقيق إبخـا
 ـ.1975ىػ = 1395

يع األبيارؼ كعبج ىػ218-الشبػية، البغ ىذاـ )الديخة  - (، تحقيق مرصفى الدقا كإبخـا
 ت. الحؽيع شمبي، دار السعخفة، بيخكت، د.

(، تحقيق أحسج حدغ بدبح، ىػ تقخيًبا395-فقو المغة العخبية، البغ فارس ) الراحبي في -
 ـ.1997ىػ = 1418دار الكتب العمسية، بيخكت، 

 (، دار الحجيث، القاىخة، د. ت. ىػ256-صحيح البخارؼ ) -
 (، دار الفكخ، بيخكت، د. ت.ىػ676-ىػ( بذخح الشػكؼ )261-صحيح مدمع ) -
(، تحقيق نعيع زرزكر، دار الكتب العمسية، بيخكت، ىػ751-عجة الرابخيغ، البغ الؿيع ) -

 ت. د.
عمع الفخائس كالسػاريث، لخفيق يػنذ السرخؼ، دار القمع، دمذق، الجار الذامية،  -

 ـ.1994ىػ = 1415ذيخ، ججة، يخكت، دار البب
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(، تحقيق دمحم ىػ756-خ أشخؼ األلفاظ، لمدسيغ الحمبي )عسجة الحفاظ في تفدي -
 ـ.1993ىػ = 1414ألتػنجي، عالع الكتب، بيخكت، 

الغدالي اقترادًيا، لخفيق يػنذ السرخؼ، دار القمع، دمذق، الجار الذامية، بيخكت، دار  -
 ـ.2007ىػ = 1428البذيخ، ججة، 

(، تحقيق دمحم عمي ىػ926-ما يمتبذ في القخآف، لؤلنرارؼ ) فتح الخحسغ بكذف -
 ـ.1983ىػ = 1403دار القخآف الكخيع، بيخكت،  الرابػني،

(، تحقيق دمحم نطاـ الجيغ الفتيح، مكتبة دار التخاث، ىػ751-الفخكسية، البغ الؿيع ) -
 ـ.1990ىػ = 1410السجيشة السشػرة، 

(، تعميق دمحم باسل عيػف الدػد، ىػ تقخيًبا400-ألبي ىبلؿ العدكخؼ ) كؽ المغػية،الفخ  -
 ـ.2005ىػ = 1426دار الكتب العمسية، بيخكت، 

(، تحقيق ياسيغ األيػبي، السكتبة العرخية، ىػ430-لمغة كأسخار العخبية، لمثعالبي )فقو ا -
 ـ.1999ىػ = 1419بيخكت، 

(، تحقيق سيج رضػاف عمي ىػ660-)كل القخآف، لمعد بغ عبج الدبلـ الفػائج في مذ -
 ـ. 1982ىػ = 1402الشجكؼ، دار الذخكؽ، ججة، 

 ـ. 1980ىػ = 1400(، دار الذخكؽ، القاىخة، ىػ1387-في ضبلؿ القخآف، لديج قصب ) -
(، تحقيق دمحم الدميساني، دار القبمة، ججة، مؤسدة ىػ543-التأكيل، البغ العخبي )قانػف  -

 ـ.1986ىػ = 1406عمـػ القخآف، دمذق، 
القخاءات كأثخىا في التفديخ كاألحكاـ، لسحسج بغ عسخ بازمػؿ، دار اليجخة، الخياض،  -

 ـ.1996ىػ = 1417
قزية اإلعجاز العمسي لمقخآف الكخيع كضػابط التعامل معيا، لدغمػؿ الشجار، نيزة  -

 ـ.2008مرخ، القاىخة، 
 -ة السيجاني )عبج الخحسغ حدغ حبشكقػاعج التجبخ األمثل لكتاب هللا عد كجل، ل -

 ـ. 1989ىػ = 1409ـ(، دار القمع، دمذق، 2004
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، مكتبة الخشج، ـ(1956-) داف لتفديخ القخآف، عبج الخحسغ الدعجؼالقػاعج الحِ  -
 ـ.1999ىػ = 1420الخياض، 

(، ىػ660-)قػاعج األحكاـ في مرالح األناـ(، لمعد بغ عبج الدبلـ )القػاعج الكبخػ  -
 ـ.2000ىػ = 1421ضسيخية، دار القمع، دمذق، تحقيق نديو حساد كعثساف 

يع، السكتبة ىػ285-المغة كاألدب، لمسبخد )الكامل في  - (، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا
 ـ.2006ىػ = 1427العرخية، بيخكت، 

(، تحقيق عبج الدبلـ ىاركف، الييئة السرخية العامة لمكتاب، ىػ180-الكتاب، لديبػيو ) -
 ـ.1977القاىخة، 

(، دار كمكتبة اليبلؿ، ىػ751-ؽ إلى عمـػ القخآف، البغ الؿيع )ػائج السذػِّ كتاب الف -
 بيخكت، د. ت. 

(، تحقيق عبج الجػاد ىػ733-ستذابو مغ السثاني، البغ جساعة )كذف السعاني في ال -
ىػ 1410(، كخاتذي، كدار الػفاء، السشرػرة )مرخخمف، جامعة الجراسات اإلسبلمية، 

 ـ.1990= 
 ـ.1990ىػ = 1410ألنرارؼ، لدامي مكي العاني، دار القمع، دمذق، كعب بغ مالظ ا -
 ـ.1985ىػ = 1405ف،  كعب بغ مالظ األنرارؼ، لسحسج عمي الياشسي، د. -
 ت. (، دار القبمة، ججة، د.ـ1990-سات القخآف، لسحسج حدشيغ مخمػؼ )كم -
اإلسبلمي، سي لمفكخ ، السعيج العالـ(1996-) كيف نتعامل مع القخآف، لسحسج الغدالي -

 ـ.1991ىػ = 1411كاششصغ، 
ليػسف القخضاكؼ، مخكد بحػث الدشة كالديخة، جامعة  ،كيف نتعامل مع القخآف العطيع -

 ـ. 1997قصخ، الجكحة، 
 (، دار صادر، بيخكت، د. ت.ىػ711-لداف العخب، البغ مشطػر ) -
عة ، تخجسة أحسج عػض، مخاجFlorian Coulmasالمغة كاالقتراد، فمػرياف كػلساس  -

 ـ.2000ىػ = 1421عبج الدبلـ رضػاف، سمدمة عالع السعخفة، الكػيت، 
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دار العمع لمسبلييغ، بيخكت،  ىػ(،1407-في عمـػ القخآف، لربحي الرالح ) مباحث -
 ـ.1977

 ـ.1969ىػ = 1389كر، مكتبة دار الفتح، دمذق، متذابو القخآف، لعجناف دمحم زرز  -
(، تحقيق عجناف دمحم زرزكر، دار التخاث، ىػ415-ابو القخآف، لمقاضي عبج الجبار )متذ -

 ت. القاىخة، د.
 ـ.1989(، مكتبة لبشاف، بيخكت، ىػ 691بعج  -مختار الرحاح، ألبي بكخ الخازؼ ) -
 (،ىػ405-السدتجرؾ، لمحاكع ) -
 ت. (، دار الفكخ، بيخكت، د.ىػ241-مدشج أحسج ) -
الزامغ، مؤسدة  (، تحقيق حاتعىػ437-عخاب القخآف، ألبي شالب الؿيدي )مذكل إ  -

 ـ.1984ىػ = 1405الخسالة، بيخكت، 
، ججة، (، تحقيق عبج الفتاح شمبي، دار الذخكؽ ىػ384-معاني الحخكؼ، لمخماني ) -

 ـ.1984ىػ = 1404
، ر البذيخ، دار األمل، د.ـ(، تحقيق فائد فارس، داىػ215-معاني القخآف، لؤلخفر ) -

  ـ.1981ىػ = 1401
نجاتي، عالع  (، تحقيق دمحم عمي الشجار كأحسج يػسفػى207-معاني القخآف، لمفّخاء ) -

 ـ.1983ىػ = 1403الكتب، بيخكت، 
ىػ 1425(، تحقيق يحيى مخاد، دار الحجيث، القاىخة، ىػ338-معاني القخآف، لمشحاس ) -

 ـ.2004= 
(، تحقيق عمي دمحم البجاكؼ، دار ىػ911-قخاف في إعجاز القخآف، لمديػشي )معتخؾ األ -

 القاىخة، د. ت.الفكخ العخبي، 
ىػ = 1413معجدة االستذفاء بالعدل، لحداف شسدي باشا، مكتبة الدػادؼ، ججة،  -

 ـ.1992
، عالع الكتب، ط - ، 3معجع القخاءات القخآنية، ألحسج مختار عسخ كعبج العاؿ سالع مكـخ

 ـ.1997
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ىػ = 1406، دار القمع، دمذق، ـ(2002-) معجع القػاعج العخبية، لعبج الغشي الجقخ -
 ـ. 1986

ىػ 1392(، دار الكتاب العخبي، بيخكت، ىػ620-ي مع الذخح الكبيخ، البغ قجامة )السغش -
 ـ.1972= 

ف داككدؼ، دار القمع، (، تحقيق صفػاىػ425-خدات القخآف، لمخاغب األصفياني )مف -
 ـ. 1992ىػ = 1412دمذق، 

 خكت، د.ىػ(، تحقيق دمحم عبج الخالق عزيسة، عالع الكتب، بي285-السقتزب، لمسبخد ) -
 ت.

(، تحقيق عجناف زرزكر، دار القخآف ىػ728-ة في أصػؿ التفديخ، البغ تيسية )مقجم -
 ـ. 1971ىػ = 1391الكخيع، الكػيت، 

(، تحقيق سعيج ىػ708-بو مغ آؼ التشديل، البغ الدبيخ )ِمبلؾ التأكيل في تػجيو الستذا -
 ـ.1983ىػ = 1403دار الغخب اإلسبلمي، بيخكت، الفبلح، 

في تفديخ القخآف الكخيع، تأليف لجشة القخآف كالدشة بالسجمذ األعمى لمذؤكف  السشتخب -
 ت. ، د.8اإلسبلمية، القاىخة، نذخ دار الثقافة، الجكحة، ط 

(، تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، مكتبة دمحم عمي ىػ790-السػافقات، لمذاشبي ) -
 ت. صبيح، القاىخة، د.

تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحياء الكتب العخبية،  (،ىػ179-السػشأ، لئلماـ مالظ ) -
 القاىخة، د. ت.

ىػ = 1400دار القمع، الكػيت،  ـ(،1958-أ العطيع، لسحسج عبج هللا دراز )الشب -
 ـ. 1980

(، تحقيق أيسغ الذػا، ىػ660-اب العديد، لمعد بغ عبج الدبلـ )نبح مغ مقاصج الكت -
 ـ.1995ىػ = 1416مكتبة الغدالي، دمذق، 
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(، دار الذخكؽ، ىػ1416-القخآف الكخيع، لسحسج الغدالي ) نحػ تفديخ مػضػعي لدػر -
 ـ.2002ىػ = 1423القاىخة، 

(، تحقيق عمي التػيجخؼ  كزمبلئو،  دار ابغ الؿيع، ىػ280بعج  -نكت القخآف، لمكخجي ) -
 ـ.2003ىػ = 1424اـ، دار ابغ عفاف، القاىخة، الجم

"، ىػ(، ضسغ "ثبلث رسائل في إعجاز القخآف386-ماني )لشكت في إعجاز القخآف، لمخ ا -
 ـ.1968ىػ = 1387دار السعارؼ، القاىخة، 

يع الحاج عمي، مكتبة الخشج، ىػ479-الشكت في القخآف، لمسجاشعي ) - (، تحقيق إبخـا
 ـ.2006ىػ = 1427الخياض، 

ىػ(، تحقيق بكخؼ شيخ أميغ، دار العمع 606-ز في دراية اإلعجاز، لمخازؼ )نياية اإليجا -
 ـ. 1985لمسبلييغ، بيخكت، 

(، تحقيق صفػاف داككدؼ، دار ىػ468-تفديخ الكتاب العديد، لمػاحجؼ ) الػجيد في -
 ـ. 1995ىػ = 1415القمع، دمذق، 

ف (، تحقيق صفػاتقخيًبا ىػ555-في مذكبلت القخآف، لمشيدابػرؼ ) كَضح البخىاف -
 ـ.1990ىػ =1410دمذق، داككدؼ، دار القمع، 
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 47كالعذخكف أكؿ اآلية : الجدء الخامذ سػرة فرمت -41
 سػرة الذػرػ  -42
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 سػرة الدخخؼ -43
 سػرة الجخاف -44
 سػرة الجاثية -45
 : الجدء الدادس كالعذخكف أكؿ الدػرةسػرة األحقاؼ -46
 سػرة دمحم -47
 سػرة الفتح -48
 سػرة الحجخات -49
 سػرة ؽ -50
 32: الجدء الدابع كالعذخكف أكؿ اآلية سػرة الحاريات -51
 سػرة الصػر  -52
 سػرة الشجع -53
 سػرة القسخ -54
 سػرة الخحسغ -55
 سػرة الػاقعة -56
 سػرة الحجيج -57
 : الجدء الثامغ كالعذخكف أكؿ الدػرةسػرة السجادلة -58
 سػرة الحذخ -59
 سػرة السستحشة -60
 سػرة الرف -61
 سػرة الجسعة -62
 سػرة السشافقػف  -63
 سػرة التغابغ -64
 سػرة الصبلؽ -65
 سػرة التحخيع -66
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 : الجدء التاسع كالعذخكف أكؿ الدػرةسػرة السمظ -67
 سػرة القمع -68
 سػرة الحاقة -69
 سػرة السعارج -70
 سػرة نػح -71
 سػرة الجغ -72
 سػرة السدمل -73
 سػرة السجثخ -74
 سػرة الؿيامة -75
 سػرة اإلنداف -76
 سػرة السخسبلت -77
 : الجدء الثبلثػف أكؿ الدػرةسػرة الشبأ -78
 سػرة الشازعات -79
 سػرة عبذ -80
 سػرة التكػيخ -81
 سػرة االنفصار -82
 سػرة السصففيغ -83
 سػرة االنذقاؽ -84
 سػرة البخكج -85
 سػرة الصارؽ  -86
 سػرة األعمى -87
 سػرة الغاشية -88
 الفجخسػرة  -89
 سػرة البمج -90
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 سػرة الذسذ -91
 سػرة الميل -92
 سػرة الزحى -93
 سػرة الذخح -94
 سػرة التيغ -95
 سػرة العمق -96
 سػرة القجر -97
 سػرة البيشة -98
 سػرة الدلدلة -99

 سػرة العاديات -100
 سػرة القارعة -101
 سػرة التكاثخ -102
 سػرة العرخ -103
 سػرة الُيَسدة -104
 سػرة الفيل -105
 سػرة قخير -106
 سػرة الساعػف  -107
 سػرة الكػثخ -108
 سػرة الكافخكف  -109
 سػرة الشرخ -110
 سػرة السدج -111
 سػرة اإلخبلص -112
 سػرة الفمق -113
 سػرة الشاس -114
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 فيخس األجداء

 الجدء األكؿ -1
 الجدء الثاني -2
 الجدء الثالث -3
 الجدء الخابع -4
 الجدء الخامذ -5
 الجدء الدادس -6
 الجدء الدابع -7
 الجدء الثامغ -8
 الجدء التاسع -9

 الجدء العاشخ -10
 الجدء الحادؼ عذخ -11
 الجدء الثاني عذخ -12
 الجدء الثالث عذخ -13
 الجدء الخابع عذخ -14
 الجدء الخامذ عذخ -15
 الجدء الدادس عذخ -16
 الجدء الدابع عذخ -17
 الجدء الثامغ عذخ -18
 الجدء التاسع عذخ -19
 الجدء العذخكف  -20
 الجدء الحادؼ كالعذخكف  -21
 الجدء الثاني كالعذخكف  -22
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 الجدء الثالث كالعذخكف  -23
 الجدء الخابع كالعذخكف  -24
 الجدء الخامذ كالعذخكف  -25
 الجدء الدادس كالعذخكف  -26
 الجدء الدابع كالعذخكف  -27
 جدء الثامغ كالعذخكف ال -28
 الجدء التاسع كالعذخكف  -29
 الجدء الثبلثػف  -30

 
 : عجد آيات الدػر 1ممحق 
 : بياف الدػر التي فييا حخوؼ مقصعة 2ممحق 

 مبلحق أخخى 
 السخاجع

 الفيارس
 فيخس األلفاظ القخآنية السفدخة -
 فيخس السدائل المغػية -
 فيخس الدػر -
 فيخس األجداء -

                 
 
 

 


