
1 

 

 
 

 تفسير جزء عم  
 
 
 

 رفيق يونس المصري 
 
 

 هـ1441شعبان  03
 م2020آذار  27

 

 



2 

 

 
 الجزء الثالثون 

 / سورة النبأ  78
 " َعمَّ يتساءلوَن "  1سورة النبأ 78

 َعمَّ: عن أي شيء؟ يتساءلون: يسأل بعضهم بعًضا، أي المشركون. 
 

 " عِن النبأ العظيم " 2سورة النبأ 78
 وقيل: القرآن، أو النبوة.نبأ البعث.  

 
 " الذي هم فيِه مختلفوَن " 3سورة النبأ 78

 بين منكر له وشاك  فيه. 
 

 سَيعلموَن " " كلا  4أ نبسورة ال78
هؤالء عن إنكار البعث. سيعلمون: سيعلمونه أمًرا  : كلمة ردع وزجر، أي فليكف  كال   

 واقًعا، أو سيعلمون ما ينالهم من العذاب في جهنم. 
 

 سَيعلموَن " " ثمَّ كلا  5سورة النبأ 78
 كرره لتأكيد الوعيد مع التهويل. 

 
 " ألْم نجعِل األرَض ِمهاًدا " 6سورة النبأ 78

 أي ممهدة لكم كالبساط أو الفراش.  
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 " والجباَل أوتاًدا " 7النبأ سورة 78
باألوتاد كما تثبت الخيمة. يقول أهل التفسير  األرَض  الجبال   لئال تميد بكم. تثبت 

مرتفع أرضي له امتداد في داخل األرض، يتراوح طوله  العلمي: العلم يكتشف اليوم أن كل  
ضعف ارتفاعه فوق مستوى سطح األرض )قضية اإلعجاز العلمي ص  15و  10بين 
196.) 

 
 " وخلقناكم أزواًجا " 8سورة النبأ 78

 أصناًفا: ذكوًرا وإناًثا، للنكاح والنسل واستمرار الحياة.  
 

 " وجعلنا نوَمكم ُسباًتا " 9سورة النبأ 78
 راحة لكم. ومنه: السبت: يوم الراحة واالنقطاع عن العمل عند اليهود. 

 
 " وجعلنا الليَل لباًسا " 10سورة النبأ 78

 التقدير: وجعلنا لكم.أبدانكم.  يستركم بظلمته كما يستر اللباس   
 

 " وجعلنا النهاَر َمعاًشا " 11سورة النبأ 78
 بكم في وجوه المكاسب والتجارات.أي لتحصيل معاشكم، وقضاء حوائجكم، وتقل   

 
 " وبنينا فوَقكم سبًعا ِشداًدا " 12سورة النبأ 78

 انها.سبع سموات متينة في إحكامها وإتق 
 

 " وجعلنا سراًجا وهَّاًجا " 13سورة النبأ 78
(. 16شمًسا يتوهج ضوؤها ويتوقد. في موضع آخر: "وجعلنا الشمس سراًجا" )نوح  

 التقدير: وجعلنا لكم. (. 46"وداعًيا إلى هللا بإذنه وسراًجا منيًرا" ) األحزاب 
يقول أهل التفسير العلمي: المراد بالسراج الوهاج: الشمس، وتبلف درجة حرارة  

مليون درجة.  30درجة، أما المركز فتزيد فيه درجة الحرارة على  6000سطحها المشع 
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% أشعة ضوئية،  46% أشعة فوق البنفسجية،  9وتشع الشمس النسب اآلتية من الطاقة: 
وهذا هو معنى السراج الذي يفيد الضوء والحرارة مًعا  % أشعة حرارية أو تحت الحمراء. 45

 (. 878)المنتخب ص 
 

اًجا " 14سورة النبأ 78  " وأنزلنا ِمَن الُمْعِصراِت ماًء ثجَّ
وشك أن ينهمر منها المطر. ثجاًجا: دافًقا منهمًرا يالمعصرات: السحب المليئة بالماء  

 بشدة.
اج  هو المطر، وهو المصدر الوحيد للماء  يقول أهل التفسير العلمي: الماء الثج 

العذب على األرض. وينشأ المطر من تكاثف أبخرة المياه المتصاعدة من البحار 
أو بلورات من الثلج أو   ،والمحيطات ونحوها على شكل سحب، تتحول إلى نقط من الماء

 (.878البَرد )المنتخب ص 
 

 " لُنخرَج بِه حبًّا ونباًتا "  15سورة النبأ 78
 نواع الحبوب والزروع والثمار.أ 

 
 " وجنَّاٍت ألفاًفا " 16سورة النبأ 78

 حدائق وبساتين متقاربة األشجار ملتفة األغصان.  
 

 " إن يوَم الفصِل كاَن ميقاًتا " 17سورة النبأ 78
يوم الفصل: يوم القضاء بين الخالئق. ميقاًتا: محدد الوقت عندنا. الحظ كيف أدخل  

."  لم يقل: )إن يوم الفصل ميقات(. لم يقل: )كان يوم الفصل ميقاًتا(. "كان" على "إنَّ
 

 " يوَم ُينفُخ في الصوِر فتأتوَن أفواًجا " 18سورة النبأ 78
 نفخة البعث من القبور. أفواًجا: فوًجا فوًجا، جماعة جماعة، زمرة زمرة. 

 
 " وُفتحِت السماُء فكانْت أبواًبا "  19سورة النبأ 78
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صار لها كاألبواب في الجدران، تشققت وتصدعت. وربما يكون المعنى: أبواًبا   
 لم يقل: وت فتح السماء فتكون أبواًبا. تلجون منها للحشر والحساب.

 
 " وُسيَّرِت الجباُل فكانْت َسراًبا " 20سورة النبأ 78

 رت كالسراب، يظنه الرائي شيًئا وليس بشيء.نسفت الجبال فصا 
 

 " إنَّ جهنَم كانْت ِمرصاًدا " 21سورة النبأ 78
 للكفار، تترصدهم وتنتظرهم. فهي لهم بالمرصاد.  

 
 " للطاغيَن مآًبا " 22سورة النبأ 78

 للكافرين مرجًعا ومأوى. 
 

 " البثيَن فيها أحقاًبا " 23سورة النبأ 78
"ال  :هللا تعالى ذكر أنهم خالدون فيها أبًدا، وحدد الخلود هنا بقولهلسائل أن يسأل أن  

 ا"  للعلماء فيها أقوال، منها:بً بثين فيها أحقا
أحقاًبا ال انقطاع لها، كلما مضى ِحْقب جاء بعده حقب، والحقب ثمانون سنة من سني   -

 اآلخرة، وهذا قول قتادة.
 بيع.أحقاًبا ال يعلم عددها إال هللا، وهو قول الر  -
(، 6هذا يعود إلى األرض، ال إلى جهنم، ألنه قال: "ألم نجعل األرض مهاًدا" )اآلية  -

روه وتوق روه وتسب حوه"  ،وال يمتنع مثل هذا ألن العرب تفعل مثل ذلك. قال تعالى: "وتعز 
 (. أحد التفاسير: التسبيح هلل، والتعزير والتوقير للنبي صلى هللا عليه وسلم.9)الفتح 

ابن كيسان أو غيره من العلماء سئل عن قوله: "البثين فيها أحقاًبا"، فلبث يروى أن  -
عشرين سنة ثم قال في الجواب: إذا انقضت هذه األحقاب التي عذبوا فيها بمنع البرد  

لوا بوالشراب، ب   ، فيها صنوف من العذاب، فهي أحقاب بعد أحقاب ال  رى أ خ اأحقابً ها د 
(. وهذا هو القول 2/701فيه )النكت للمجاشعي انقضاء لها، وهذا أحسن ما قيل 

 األول، قول قتادة.
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 " ال يذوقوَن فيها برًدا وال شراًبا " 24سورة النبأ 78

، وال شراًبا يخفف عنهم العطش. وقيل: البرد: النوم. يقول   برًدا يخفف عنهم الحر 
 العرب: منع البرد  البرَد. قال امرؤ القيس:

ني     عنها وعن ق ب التها البرد             َبردْت َمراشف ها عليَّ فصد 
 

اًقا "  25سورة النبأ 78  " إال َحميًما وغسَّ
: )هذا 57في سورة ص اًقا: صديًدا يسيل من أهل النار. حميًما: ماًء حاًرا. غس   

اٌق(.  فليذوقوه حميٌم وغس 
 

 " َجزاًء ِوفاًقا " 26سورة النبأ 78
اسًبا ألعمالهم السيئة. الجزاء من جنس العمل وعلى قدر العمل في موافًقا أو من 

 جزاًء:  السيئات.
 

 " إنَّهم كاُنوا ال َيرجوَن حساًبا " 27سورة النبأ 78
 . ال يرجون ثواًبا وال يخافون عقاًبا. وال جزاءً  ال يتوقعون حساًبا 

 
 " وكذَّبوا بآياِتنا ِكذَّاًبا " 28سورة النبأ 78

ِكذَّاًبا: تكذيًبا، كذًبا كثيًرا. بآياتنا: في القرآن الدال ة على البعث. لم يقل: )وكذَّبوا بآياتنا  
 تكذيًبا(.

 
 " وكلَّ شيٍء أحصيناُه كتاًبا " 29سورة النبأ  78

بنزع الخافض )حرف الجر(،أي: في كتاب )لنحاسبهم ونجازيهم(.  كتاًبا: منصوب 
(، إمام: كتاب. لم يقل: )وكل 12في إمام مبين" )يس قال تعالى: "وكل شيء أحصيناه 

 شيء أحصيناه في كتاب(. كل شيء: من أعمالكم السيئة، بداللة اآلية التالية.
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 " فذوقوا فلن َنزيَدكم إال عذاًبا " 30سورة النبأ 78
( إلى صيغة 28عذاًبا فوق عذاب. في اآلية التفات من صيغة الغائب )انظر اآلية  

 ذاًبا: مفعول به ثان.ع المخاطبة.
 

 " إنَّ للمتقيَن َمفاًزا " 31سورة النبأ 78
( الكافرين، شرع في الكالم عن المتقين  22بعد الكالم عن الطاغين )اآلية  

 )المؤمنين(. مفاًزا: مكاًنا يفوزون به وينجون من النار، سيذكره في اآلية التالية.
 

 " حدائَق وأعناًبا " 32سورة النبأ 78
فيها األشجار والثمار والزروع واألزهار. أعناًبا: كروًما من العنب. لم يقل:  حدائق: 

 حدائَق: بدل من )مفاًزا(.  )جناٍت وأعناًبا(.
 

 " وكواعَب أتراًبا " 33سورة النبأ 78
كواعب: نواهد، جمع كاعب وهي الفتاة التي خرج ثديها أو استدار. أتراًبا: في سن  
 واحدة.

 
 " وكأًسا ِدهاًقا " 34سورة النبأ 78

 خمر اآلخرة غير خمر الدنيا. كأًسا: من الخمر. دهاًقا: مملوءة صافية متتابعة. 
 

 " ال يسمعوَن فيها لغًوا وال ِكذَّاًبا " 35سورة النبأ 78
فيها: في الجنة، أو في الخمر. لغًوا: كالًما فارًغا. ِكذَّاًبا: كذًبا، تكذيًبا. في اآلية  

 نا ِكذَّاًبا". : "وكذبوا بآيات28
 

 " جزاًء ِمن ربِاَك َعطاًء ِحساًبا " 36سورة النبأ 78
 عطاًء: تفضاًل. حساًبا: على حسب أعمالهم الحسنة. 
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 " ربِا السمواِت واألرِض وما بيَنهما الرحمِن ال يملكوَن منُه ِخطاًبا " 37سورة النبأ 78
بالجمع. األرض: بالمفرد، ولم ترد رب: بدل من "ربك" في اآلية السابقة. السموات:  

ال يملكون منه إذًنا ". ال يملكون منه خطاًبا: "رب   :في القرآن مجموعة. الرحمن: صفة لـ
ال يأذن ألحد منهم بالكالم في هذا اليوم لدفع بالء أو رفع عذاب. وسيأتي  بالخطاب، 

 استثناء في اآلية التالية، كما سيأتي ذكر هذا اليوم.
 

" يوَم يقوُم الروُح والملئكُة َصفًّا ال يتكلموَن إال َمن أِذَن لُه الرحمُن   38بأ سورة الن 78
 وقاَل صواًبا " 

الروح: جبريل. ال يتكلمون: على ظاهرها، أو ال يشفعون. صواًبا: مفعول به، أو  
صفة لمحذوف تقديره: قال قواًل صواًبا. يفهم من اآلية أنهم في الدنيا لم يكونوا يقولون  

 لصواب في الكثير من األحيان.ا
 

 " ذلَك اليوُم الحقُّ فَمن شاَء اتَّخَذ إلى ربِاِه مآًبا " 39سورة النبأ 78
يحكم هللا فيه بالحق. مآًبا: الذي واقع ال محالة، أو الاليوم الحق: يوم القيامة. الحق:  

، 19" )المزمل مرجًعا، واستعد  لهذا اليوم. في موضع آخر: "فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيالً 
 (. لم يقل: )مآًبا إلى ربه(.29اإلنسان 

 
مْت يداُه ويقوُل الكافُر  40سورة النبأ  78 " إنَّا أنذرناكم عذاًبا قريًبا يوَم ينظُر المرُء ما قدَّ

 يا ليتني كنُت تراًبا "
عذاًبا  عذاًبا: مفعول به ثان، أو منصوب بنزع الخافض، التقدير: أنذرناكم بعذاب.  

ا: في الدنيا أو في اآلخرة، ألن كل ما هو آٍت قريٌب. َينظر: في صحيفة أعماله. ما قريبً 
حتى ال أحاسب وال أعاقب. من  لم أخلق، قدمت يداه: من خير أو شر. يا ليتني كنت تراًبا: 

الروائع في براعة ختام السورة: "يا ليتني كنت تراًبا"! هكذا يترك هللا الكافرين مع هذا الختام 
. والنون للوقاية. يبقى أثره في النفوس طويالً  الذي ! يا ليتني: يا: للتنبيه. ليت: من أخوات إن 

 والياء: اسم ليت. جملة كنت تراًبا: خبر ليت.
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 *** 
 / سورة النازعات  79

 " والنازعاِت َغْرقـًا " 1سورة النازعات  79 
الواو: واو القَسم. النازعات: المالئكة تنزع أرواح الكفار، أو النفوس حين تنزع    

 غرًقا: مفعول مطلق.)تحتضر(. ومنه: النَزع: االحتضار. غرًقا: نزًعا بالًغا أقصى شدته. 
قارن اآليات الخمس األولى من سورة النازعات مع اآليات الخمس األولى من سورة 

 : (77المرسالت )رقم السورة 
 

 سورة المرسلت    سورة النازعات                                  
 والنازعات غرقــًا                                والمرسـالت عـرفـًا                                               
 والناشطات نشطـًا                               فالعاصفات عصًفـــا     
 والسابحات سبحـًا                               والنـاشـرات نشــًرا     

 فالسـابقات سبقـًا                                فالفارقــات فـرقــًا     
 فالمدبـرات أمـًرا                                 فالمـلـقيــات ذكـًرا     

 
كسورة، واألخرى منصوبة، واآلية األولى من كل كل آية فيهما مؤلفة من كلمتين، األولى م

منهما جاءت فيها الكلمة الثانية من غير جنس األولى، وبينهما جناس )غرقـًا، عرفـًا(، 
وكذلك اآلية الخامسة من كل منهما. أما اآليات الثانية والثالثة والرابعة من كل منهما فقد 

في كل آية متساو مع اآليات األخرى   جاءت الكلمة الثانية من جنس األولى. وعدد الحروف 
من السورة نفسها، ومتساو كذلك مع السورة األخرى، وكذلك عدد حروف كل كلمة، وكذلك 
الوزن والجرس. والكلمة األولى في كل آية من السورتين هي جمع مؤنث سالم، والكلمة 

ي اآلية األولى من السورتين: مفعول مطلق. والكلمة الثانية ف 4و 3و 2الثانية في اآليات 
من السورتين: حال. والكلمة الثانية في اآلية الخامسة من السورتين: مفعول به. وكل آية 
جاءت مسبوقة بالواو أو الفاء على صيغة القَسم. والمقصود بهذه اآليات في السورتين: إما 

يتعلق الرياح وإما المالئكة. هذا البيان ال تجده في أي من كتب التفسير األخرى. وفيما 
 بالعطف بالواو أو بالفاء انظر مطلع سورة الذاريات. 
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 " والناشطاِت َنشًطا " 2سورة النازعات 79

الواو: حرف عطف، ال واو قسم، ولكن اللفظ معطوف على القسم. الناشطات:  
لكن لم يبين  المالئكة تنزع أرواح المؤمنين برفق. نشًطا: مفعول مطلق يراد منه التأكيد.

 المفسرون وظيفة هذا التأكيد: نشطا قوًيا، لطيًفا ... إلخ.
 

 " والسابحاِت َسْبًحا "  3سورة النازعات 79
السابحات: المالئكة تسبح في الفضاء كما يسبح الناس في الماء. وذلك لكي تنزل  

تأكيد على أي البأمر الوحي وغيره من أوامر هللا. سبًحا: مفعول مطلق يراد منه التأكيد. 
 شيء؟ غير واضح.

 
 " فالسابقاِت َسْبًقا " 4سورة النازعات 79

الحظ الفاء بدل الواو في اآلية السابقة. وهذا يدل على أن السابقات صفة أخرى  
لحقيقة واحدة. السابقات: المالئكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. سبًقا: مفعول مطلق 

 يراد منه التأكيد. 
 

 " فالمدبِاراِت أمًرا " 5سورة النازعات 79
طار، األعمار، األرزاق. وجواب القسم المالئكة تدبر أمور الكون: الرياح، األم 

. أمًرا: مفعول به.  محذوف تقديره: لتبعثنَّ ثم لتحاسبنَّ
 

 " يوَم ترُجُف الراجفُة " 6سورة النازعات 79
 الراجفة: النفخة األولى، يرتجف لها كل شيء. وهي نفخة اإلماتة.  

 
 " َتْتبُعها الرادفُة " 7سورة النازعات 79

 ثانية التالية لألولى. وهي نفخة البعث )اإلحياء(.الرادفة: النفخة ال 
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 " قلوٌب يوَمئٍذ واجفٌة " 8سورة النازعات 79
ة عن لائز . واجفة: مرتجفة، مضطربة، خائفة، وجلة، ألولىيومئذ: يوم النفخة ا 
 أماكنها.

 
 " أبصاُرها خاشعٌة "  9سورة النازعات 79

 ذليلة، منكسرة.  
 

 وَن أئنا َلمردودوَن في الحافرِة "" يقول 10سورة النازعات 79
رجع فالن في حافرته: رجع حيث كان. لمردودون في الحافرة: لمبعوثون بعد الموت  

أحياًء. الحافرة: الحياة بعد الموت. الحافرة: األرض التي جعلت قبًرا. وفي القبر حفرة تحتوي 
حياًء؟ وهو مثل لمن يردُّ  الميت. المعنى: أئنا لمردودون ونحن في القبور؟ أئنا لمردودون أ

من حيث جاء. يقال: رجع فالن في حافرته، أو إلى حافرته: أي إلى الطريق التي جاء 
 منها. ثم عبر به عن الرجوع إلى الحالة األولى. 

 
 " أئذا كنَّا ِعظاًما َنِخرًة "  11سورة النازعات 79

ت. كيف   نبعث وقد صرنا رفاًتا؟! وفي بالية متفتتة مجوفة تنخر الريح فيها، أي تصوِ 
 قراءة: ناخرة.

 
 " قالوا تلَك إًذا َكرٌَّة خاسرٌة " 12سورة النازعات 79

 من أهل النار. همعودة خاسرة، ألن 
 

 " فإنَّما هي زجرٌة واحدٌة فإذا هم بالساهرِة " 13سورة النازعات  79
رض بعد أن زجرة: صيحة، نفخة صور. فإذا هم بالساهرة: فإذا هم على وجه األ 

كانوا في بطنها. الساهرة: األرض ال تنام عن إنماء نباتاتها وزروعها، بل تقوم بذلك لياًل كما 
 تقوم به نهاًرا.       
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وفي الخبر: "خير المال عيٌن ساهرة لعيٍن نائمة"، والمقصود: الزروع والثمار، فاهلل  
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة يضاعفها للزارع وهو نائم. قال تعالى: "كمثل حبة 

 (.209( )أدب الدنيا والدين ص 261وهللا يضاعف لمن يشاء" )البقرة 
 

قال وكيع: "اشتروا ألولياء اليتامى النخل، فإن الِعرق يسري والعين  نائمة" )أخبار  
 (.   147، بيت المال لخولة الدجيلي ص 2/63القضاة لوكيع 

 
 هل أتاَك حديُث موسى ""  15سورة النازعات 79

 هل أتاك: يا محمد. استفهام بغرض لفت النظر. 
 

 " إذ ناداه ربُُّه بالواِد المقدَِّس ُطَوًى " 16سورة النازعات 79
 الواد: الوادي. المقدس: المطهر، المبارك. طوى: اسم الوادي أسفل جبل طور سيناء. 

 
 ى "" اذهْب إلى فرعوَن إنَُّه طغَ  17سورة النازعات 79

 طغى: تجاوز الحد في الظلم والتجبر. 
 

 " فُقْل هْل لَك إلى أن تزكَّى " 18سورة النازعات 79
تزكى: تتزكى، تتطهر من الذنوب واآلثام، ت سلم. قيل: المعنى: بل أدعوك إلى أن  

ى. إننا ال نجد (. أقول: لعل المعنى: هل لك من طريق إلى أن تزك  4/234تزكَّى )البرهان 
 لم يقل: هل لك أن تزك ى. التركيب في الكتابات القديمة والحديثة.مثل هذا 

 
 " وَأْهِدَيَك إلى ربِاَك فَتخشى " 19سورة النازعات 79

 فتخشى: فتخشاه. 
 

 " فأراُه اآليَة الكبرى "  20سورة النازعات 79
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ة. تنقلب حي  أي: فذهب إليه فدعاه فامتنع فأراه اآلية الكبرى: المعجزة الكبرى: العصا  
 فأراه: فأرى موسى فرعوَن.

 
 " فكذَّب وعصى " 21سورة النازعات 79

 أي: فكذبه وعصاه، حتى بعد المعجزة الكبرى. فكذَّب: أي فرعون. 
 

 " ثمَّ أدبَر َيسعى " 22سورة النازعات 79
وربما يكون المعنى:  أدبر: أدار ظهره. يسعى: يمشي بسرعة من هول ما رأى. 

 يء.يسعى في فعل ش
 

 " فَحشَر فناَدى " 23سورة النازعات 79
فحشر: جمع )السحرة للمعارضة، والجنود للمحاربة، والناس للحضور(. نادى: قال:  

 أو: فناداهم فخطب فيهم. يا أيها الناس. أي خطب فيهم.
 

 " فقاَل أنا ربُّكُم األعلى " 24سورة النازعات 79
الطغاة من يقولونها ضمًنا ويعتقدونها! وكلما سكتت يبدو أنه قالها بكل صراحة. ومن  

  !زاد الطاغية تجبًرا واستعالءً  ،ة وخافتالرعي  
 

 " فأخذُه هللُا َنَكاَل اآلخرِة واألولى " 25سورة النازعات 79
نكال: عقوبة. اآلخرة: المقالة اآلخرة: "أنا ربكم األعلى". األولى: المقالة األولى: "ما  

(، وهو قول ابن عباس ومجاهد والشعبي. وقال 38غيري" )القصص  علمت لكم من إلهٍ 
 الحسن وقتادة: نكال اآلخرة: عقوبة اآلخرة. نكال األولى: عقوبة الدنيا. 

 
 " إنَّ في ذلَك لعبرًة لَمن َيخشى " 26سورة النازعات 79

 في ذلك: في قصة فرعون. عبرة: درًسا. لمن يخشى: هللا، أو يخشى عقابه. 
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 " أأنتم أشدُّ َخلًقا أِم السماُء بناها "  27النازعات سورة 79
أأنتم: أيها المشركون. كيف يصعب على هللا بعثكم وقد خلق السماء؟! "بناها": جملة  

 استئنافية.  
 

 " رفَع َسْمَكها فسوَّاها "  28سورة النازعات 79
 سمكها: سقفها. سواها: على ما هي عليه. لم يقل: )ورفع(.  

 
 " وأغطَش ليَلها وأخرَج ُضحاها " 29سورة النازعات 79

ليلها: ليل السماء. أغطش: أظلم. أخرج ضحاها: أنار نهارها، أخرجه من الظلمة.  
 والمقابلة بين جملتين كالطباق بين كلمتين.  بين الجملتين مقابلة.

 
 " واألرَض بعَد ذلَك دحاها "  30سورة النازعات 79

سماء. دحاها: مهدها، بسطها، سهل عيش الخلق عليها على بعد ذلك: بعد خلق ال 
األرض: مفعول به لفعل محذوف يفسره ما  الرغم من كرويتها. لم يقل: )ِمن بعِد ذلك(.

 بعده.
 

 " أخرَج منها ماَءها وَمرعاها "  31سورة النازعات 79
. راجع لم يقل: وأخرج منها: من األرض. ماءها: عيونها وأنهارها. مرعاها: كألها. 

 .28اآلية 
 

 " والجباَل أرساها " 32سورة النازعات 79
 الجبال: مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده. أثبتها في األرض. 

 
 " متاًعا لكم وألنعامكم "  33سورة النازعات 79

: "أخرج منها ماءها ومرعاها". متاًعا لكم وألنعامكم: متاًعا 31هذه اآلية تتبع اآلية  
 متاًعا: مفعول ألجله.نعام. لألنام واأل
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 " فإذا جاءِت الطامَُّة الكبرى " 34سورة النازعات 79

 الداهية العظمى: القيامة. تعم  وتطم .  
 

 " يوَم يتذكُر اإلنساُن ما َسعى " 35سورة النازعات 79
 ألنه يراه في صحيفة أعماله. ما سعى: ما عمل. 

 
زِت  36سورة النازعات 79  الجحيُم ِلَمن َيرى "" وُبرِا

 وأظهرت الجحيم لكل ذي عينين.  
 

 " فأمَّا َمن طَغى "   37سورة النازعات 79
 طغى: جاوز الحد، كفر. 

 
 " وآثَر الحياَة الدنيا "  38سورة النازعات 79

ل الدنيا. وما أكثر من   عند التعارض مع اآلخرة. إذا تعارضت الدنيا مع اآلخرة فضَّ
 يدري أو ال يدري.يفعل ذلك، من حيث 

 
 " فإنَّ الجحيَم هي المأوى "  39سورة النازعات 79

هي المأوى: هي مأواه، أو هي المأوى له. ومثله: زيٌد أما المال  فكثيٌر وأما الخلق   
فحسٌن. تقديره: أما المال  عنَده، وأما الخلق  عنده. أو: أما مال ه وأما خلق ه )النكت للمجاشعي 

2/705.) 
 

 " وأما َمن خاَف َمقاَم ربِاِه ونهى النفَس عِن الهوى " 40نازعات سورة ال79
المتخصص في علم النفس يجد في القرآن الكريم الكثير من اآليات التي تهمه في  

تخصصه، ولكن عليه أن يبحث عنها. وهو أكثر قدرة على التقاطها من غيره، بحكم  
 تخصصه. نهى النفس عن الهوى: أي عن هواها. 
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 " فإنَّ الجنَة هي المأوى "  41ة النازعات سور 79

 هي المأوى: هي مأواه. 
 

 " يسألونَك عِن الساعِة أيَّاَن ُمرساها " 42سورة النازعات 79
 رساها: وقوعها، وصولها، زمانها.أيان: أصلها: أي آن، متى. م   

 
 " فيَم أنت ِمن ِذكراها " 43سورة النازعات 79

 رها لهم؟ فكيف تذك ،أنت بعيد عن علمها 
 

 " إلى ربِاَك ُمنتهاها " 44سورة النازعات 79
 مردُّها إلى هللا، ال يعلمها إال هو. 

 
 " إنَّما أنَت منذُر َمن َيخشاها " 45سورة النازعات 79

 ما أنت إال نذير لمن يؤمن بها ويخافها. 
 

 َعِشيًَّة أو ُضحاها "" كأنَّهم يوَم يَروَنها لم َيلَبثوا إال  46سورة النازعات 79
كأنهم: هؤالء الكفار. لم يلبثوا: في الدنيا. عشية: ليلة، ما بعد الزوال. ضحاها:  

 ضحى ليلة، ما قبل الزوال. يستقصرون مدة الدنيا أمام أهوال القيامة. دار اآلخرة دار خلود.
سبة المحدود عشية أو ضحاها: يراد بها التقريب. فالدنيا محدودة واآلخرة غير محدودة، ون

 إلى غير المحدود هي الصفر، والصفر لم يرد في القرآن. عشية أو ضحاها: يعني الصفر! 
 *** 

 
 / سورة عبس  80
 " عبَس وتولَّى " 1سورة عبس 80
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، قطَّب وجهه. تولى: أعرض. خاطب هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم عبس: أي النبي 
 بصيغة الغائب للتخفيف عنه. لم يقل: )عبسَت وتوليَت(. 

 
 " أْن جاَءُه األعمى " 2سورة عبس 80

وهو عبد هللا بن أم مكتوم. وكان النبي بعد نزول آيات العتاب يقول له: مرحًبا بمن  
 ءه.عاتبني فيه ربي. التقدير: ألن جاءه، أو ألجل أن جا

 
 " وما ُيدريَك لعلَُّه يزَّكَّى "    3سورة عبس  80

 ى، يتطهر، يتعلم، يتفقه. ى: أصلها يتزك  ك  يز   
 منه قوله تعالى: عتاب للنبي صلى هللا عليه وسلم، وأشد   

ثخن في األرض، تريدون عرض الدنيا وهللا  "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ي   -
كم فيما أخذتم عذابٌ  لوال كتابٌ  يريد اآلخرة، وهللا عزيز حكيم. " عظيمٌ  من هللا سبق لمسَّ

 (.68األنفال )
إليهم شيئـًا قلياًل، إذن ألذقناك ضعف الحياة وضعف  ن  "ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركَ  -

 (.75-74الممات، ثم ال تجد لك علينا نصيًرا" )اإلسراء 
 (. 37"وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه" )األحزاب  -
 (.1هللا لك، تبتغي مرضاة أزواجك" )التحريم  م ما أحل  "يا أيها النبي لم تحر   -
ل علينا بعض األقاويل أل - خذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم "ولو تقوَّ

 (.31( )مباحث في علوم القرآن ص 47-44عنه حاجزين" )الحاقة  من أحدٍ 
 ال أتدخل بين هللا ورسله. 

 
 " أو يذَّكَُّر فتنفَعُه الذكرى " 4سورة عبس 80

 . : أصلها: يتذكَّر  يذكَّر   
 

 " أمَّا َمِن استغنى " 5سورة عبس 80
 هللا، بالمال والجاه والسلطة. والمقصود: زعماء الكفار.  أي عن 
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ى "  6سورة عبس 80  " فأنَت لُه َتَصدَّ

صغي إليه. هذه طبيعة بشرية عند وت   وتهتم به تصدَّى: أصلها: تتصدى، تسمع له 
ليس هذا  عموم البشر: االهتمام بالكبار وقلة المباالة بالصغار. لم يقل: )فأنت تصدَّى له(.

 بمعنى التصدي للمعاداة. 
 

 " وما عليَك أال يزَّكَّى " 7سورة عبس 80
ى: أصلها: يتزكى. إنما عليك البالغ، وليس عليك وال لك هداية الناس. كأنه ك  يز   

 يقول له: دعه، فلن يتزكى.
 

 " وأمَّا َمن جاءَك َيسعى " 8سورة عبس 80
 ي سرع طلًبا للعلم. 

 
 َيخشى "" وهو  9سورة عبس 80

 يخشى هللا.  
 

ى "  10سورة عبس 80  " فأنَت عنُه َتَلهَّ
 تلهَّى: أصلها: تتلهى، تنشغل. لم يقل: )فأنت تلهَّى عنه(. 

 
 " كل إنَّها تذِكرٌة " 11سورة عبس 80

، أو  كال: كلمة ردع وزجر، أي توقف عن ذلك بعد اليوم. تذكرة: تذكير برب العالمين 
اآلية تفيد أن ال حاجة لإلطالة في الدعوة، وأن االقتصاد فيها . لعل بكتاب رب العالمين

 مطلوب، فهناك من ال تفيد معهم الدعوة وال اإلطالة معهم.
 

 " فَمن شاَء َذكرُه " 12سورة عبس 80
 استجاب للتذكرة. أي ذكر هللا. 
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مٍة "  13سورة عبس 80  " في ُصُحٍف مكرَّ

 أي عند هللا. وهي صحف القرآن. 
 

رٍة " 14بس سورة ع80  " مرفوعٍة ُمطهَّ
 هة.رة: منز  مرفوعة: عالية القدر. مطه   

 
 " بأيدي َسَفَرٍة " 15سورة عبس 80

أي: مالئكة هم سفراء أو مسافرون بين هللا والرسل من البشر. وقد يكون المعنى:  
ْفر: الكتاب. أسفر الصبح: وضح ضياؤه. سفرت المرأة: كشفت نقابها.  الكَتبة. ومنه: السِ 

 ومنه السفور. 
 

 " ِكراٍم َبَرَرٍة " 16سورة عبس 80
 كرام عند هللا، مطيعين. 

 
 ُقِتَل اإلنساُن ما أكفَرُه ""  17سورة عبس 80

كفره(، أو استفهاًما )ما الذي  يمكن أن تكون أفعل التفضيل على التعجب )ما أشد   
(. قتل: ل عن. كفر من اإلنسان مع كثرة إحسان 2/528جعله كافًرا( )معاني القرآن لألخفش 

 يحتاج إليه. هذه  هللا إليه. وهذا حكم وليس دعاًء، ألن الدعاء يحتاج إليه العباد، وهللا ال
 اآلية موزونة بموازين الشعر. قال الشاعر:

 يتمنى المرء  في الصيف الشتا      فإذا جاء الشـتا أنكـره   
 تـل اإلنسـان ما أكفرهق     فهو ال يرضى بحال واحـد                    

 
 " ِمن أيِا شيٍء َخَلقُه " 18سورة عبس 80

 لى نفسه هذا السؤال.من أي شيء خلقه هللا؟ فليطرح ع 
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رُه "  19سورة عبس 80  " ِمن نطفٍة خَلقُه فقدَّ
إلخ. وقد يكون المعنى:  ... نطفة: ماء مهين. قدره: أطواًرا: نطفة، علقة، مضغة 

 ر له رزقه وأجله وعمله. أو صوَّره. أو جعله ذا قْدر. قدَّره: جعله قادًرا. أو قد  
 

رهُ  20سورة عبس 80  " " ثمَّ السبيَل يسَّ
أي سهل له الخروج من بطن أمه، أو يسره إما إلى الهدى أو إلى الضاللة. السبيل:  

ر له السبيل. ره السبيل، أو يس  مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، أي: يس  
 ره السبيل(.ره. لم يقل: )ثم يس  منصوب بنزع الخافض، التقدير: إلى السبيل يس  

 
  فأقبرُه "" ثمَّ أماتهُ  21سورة عبس 80

 كتب له الموت والدفن في القبر. 
 

  " ثم إذا شاَء أنَشرُه " 22سورة عبس 80
 إذا شاء: متى شاء. أنشره: بعثه، أحياه من جديد.  

 
 لمَّا َيقِض ما أمرُه " " كلا  23سورة عبس 80

ا ا يقض: لم  هذا الكافر عن التكبر والتجبر. لم   : كلمة ردع وزجر، أي فليكف  كال   
. ما أمره: ما أمره هللا به. قال مجاهد: ال يقضي أحدٌ  ما الفرق  أبًدا ما افترض هللا عليه. يؤدِ 

من أول مدة تكليفه إلى حين  يفِ لم  بين )لم( و)لم ا(؟ لما يقض: لم يقض بعد ، حتى اآلن.
 موته.

 
 فلينظِر اإلنساُن إلى طعاِمِه ""  24سورة عبس 80

 ٍل.نظَر تأم   
 

 " أنَّا صَبْبنا الماَء صبًّا " 25سورة عبس 80
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من السماء على األرض. الماء: المطر. أنَّا: بفتح الهمزة، قراءة حمزة والكسائي  
وعاصم، على البدل من "طعامه"، وهو بدل اشتمال. التقدير: فلينظر اإلنسان إلى أنا صببنا  

أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أنَّا. وقرأ الباقون بالكسر: إنَّا على االستئناف  الماء.
صًبا: مفعول مطلق. لعل التأكيد  (.2/707، النكت للمجاشعي 3/238)معاني القرآن للفر اء 

 بالمفعول المطلق فيد هنا: صًبا كثيرا. 
 

ا " 26سورة عبس 80  " ثمَّ شققنا األرَض شقًّ
 شًقا: مفعول مطلق. خول الماء، أو لخروج النبات.شققنا األرض لد 

 
 " فأنبتنا فيها حبًّا " 27سورة عبس 80

 فيها: في األرض. حًبا: أنواع الحبوب. 
 

 " وِعَنًبا وَقْضًبا " 28سورة عبس 80
لعله قضًبا: كل ما يؤكل رطًبا. سمي بذلك لقضبه )لقطعه( بعد ظهوره، مرة بعد مرة.  

 القثاء والخيار.
 

 " وزيتوًنا ونخًل " 29سورة عبس 80
 لعل الجمع بينهما لما بينهما من تشابه في شكل الثمر. 

 
 " وحدائَق ُغْلًبا " 30سورة عبس 80

لباء، مؤنث أغلب: غليظ الرقبة. يوصف لًبا: جمع غكثيرة الشجر ملتفة األغصان. غ   
به اإلنسان والبعير، وهو هنا مستعار لغلظ أصول الشجر، ووصفت به الحدائق على تشبيه 
الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ األوداج واألعصاب، أو على تقدير 

ْلبً   (.30/132شجر ها، فيكون نعًتا )تفسير ابن عاشور  امحذوف، أي: غ 
 

 " وفاكهًة وأبَّا " 31سورة عبس  80



22 

 

( فقال: أي سماء تظلُـّني، وأي أرض تقلُـّني،   سئل أبو بكر رضي هللا عنه عن )األب 
 إذا قلت في كالم هللا ما ال أعلم.

( قال: الفاكهة قد عرفناها، فما   وقرأ عمر رضي هللا عنه سورة عبس، فلما بلغ )األب 
؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وروي عنه أنه قال: "آمنا به كلٌّ  األب 

؟ ثم قال: ما كلفنا به، أو ما أمرنا 7ِمن ِعْنِد ربِ نا" )آل عمران  (. وقي رواية قال: فما األب 
! ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب، وما  بهذا. وما عليك يا عمر أال تدري ما األب 

ال يستطيع اإلنسان أن يفهم كل ما في القرآن، فهناك أشياء   (.547ص ال فَدعوه )أنموذج 
استأثر هللا بعلمها، كنت أتمنى من كل مفسر أن يقول: ال أدري. والمفسرون قد يتجاهلون 

 السؤال خشية البحث عن جوابه.
ة، وفي األب  عند المفسرين أقوال منها: ما ترعاه البهائم، أو التبن خاصة، أو ما سوى الفاكه

 (.1/295أو ما هو لألنعام كالفاكهة للناس )البرهان 
 

 " متاًعا لكم وألنعاِمكم " 32سورة عبس 80
قد تختص هذه اآلية باآلية التي قبلها، أو تعم جميع ما تقدم من المتاع لإلنسان   

مر  مثل هذه اآلية في السورة  متاًعا: مفعول ألجله.والحيوان. متاًعا ألنامكم وأنعامكم. 
 .33السابقة: النازعات 

 
ُة "  33سورة عبس 80  " فإذا جاءِت الصاخَّ

 مُّها.صيحة القيامة التي تصخ اآلذان حتى تكاد ت ِص  
 

 " يوَم َيِفرُّ المرُء ِمن أخيِه " 34سورة عبس  80
: لما يراه من أهوال. ربما قدم األخ على األم واألب، ألن األخ   أي يوم القيامة. يفر 

 يرافق أخاه.
 

  وأبيِه "" وأمِاهِ  35سورة عبس 80
 لماذا قدم األخ على األم واألب؟ سيأتي الجواب في اآلية التالية. 
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 " وصاحبتِه وبنيِه " 36سورة عبس 80

  كان الترتيب: األخ، األم واألب، الزوجة، األوالد. رتبهم على مراتبهم في االقتران.  
 صاحبته: زوجته. وليس معناها كما نفهمها اليوم:

 
  -11شديدة الوقع والتأثير في النفس. قارن سورة المعارج ( 36-34هذه اآليات )  

يودُّ المجرم  لو يفتدي من عذاب يوِمئٍذ ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه،  ": 14
 ومن في األرض جميًعا ثم ينجيه". هنا العدد أوسع والترتيب معكوس. 

 
 " " لكلِا امرٍئ منهم يوَمئٍذ شأٌن ُيغنيهِ  37سورة عبس 80

هكذا األمر في األمر العصيب: كل واحد مشغول بنفسه. يومئذ: يوم الصاخة )اآلية  
هللا تعالى ال يغنيه شأن عن شأن، بخالف البشر. وهو ما يعرف في علم  (، يوم القيامة.33

االقتصاد بتكلفة الخيار. ال تستطيع أن تفعل كل شيء، تختار شيًئا فيفوتك شيء آخر، 
حسْن ترتيب األولويات. فإذا اخترت شيًئا صالًحا ربما ضيعت ما هو  فأحسن االختيار، وأ

أصلح منه، وخسرت الفرق. وإذا اخترت شيًئا سيًئا تحم لت تكلفتين: تكلفة وقوع السيئ، 
وتكلفة فوات الحسن. انظر مبحث تكلفة الخيار في كتابي: أصول االقتصاد اإلسالمي، ص 

124 . 
 

 ُمْسِفرٌة "" وجوٌه يوَمئٍذ  38سورة عبس 80
 مضيئة من البهجة والسرور. 

 
 " ضاحكٌة ُمْستبِشرٌة " 39سورة عبس 80

 مستبشرة: بما أعد هللا لها من نعيم.  
 

 " ووجوٌه يوَمئٍذ عليها َغَبَرٌة " 40سورة عبس 80
 كالحة. 
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 " ترهُقها َقَتَرٌة " 41سورة عبس 80

 ترهقها: تغشاها، تعلوها. قترة: ظلمة، سواد. 
 

 " أولئَك هُم الكَفرُة الفَجرُة " 42سورة عبس 80
 . )الغَبرة، والقَترة، والكَفرة، والفَجرة( أولئك: الموصوفون بهذه الصفات 
ل ويستمر القارئ أو السامع في تخي   ،بهذا المشهد من الوجوه المتقابلة تنتهي السورة       

 لها.هذه الوجوه وتأم  
 *** 

 
 / سورة التكوير 81
َرْت "  1سورة التكوير 81  " إذا الشمُس ُكوِا

: ارتفعت بفعل مضمر دل  عليه ما بعده، تقديره: إذا كورت م حي ضوؤها. الشمس   
لم يقل:  (.14الشمس. أو: مبتدأ خبره: كورت. أين جواب "إذا" ؟ جوابها: "َعِلمْت" )اآلية 

 )إذا ك و رت الشمس(.
 

 " وإذا النجوُم انكدَرْت " 2سورة التكوير  81
 انطفأت. لم يقل: )وإذا انكدرت النجوم(. 

 
 " وإذا الجباُل ُسيِارْت " 3سورة التكوير 81

يِ رت الجبال(.   ن سفت. لم يقل: )وإذا س 
 

 " وإذا الِعشاُر ُعطِالْت " 4سورة التكوير 81
 تعد تحلب. لت: أهملت، لم ط  العشار: النوق إذا مضى على حملها عشرة أشهر. ع   



25 

 

ذهب بعض المعاصرين إلى أن في هذا إشارة إلى وسائل النقل الحديثة من سيارات 
وقطارات وطائرات، واستخدامها بداًل من اإلبل، مع أن السياق كله في تعداد أحداث يوم 

 لت العشار(.ط  (. لم يقل: )وإذا ع  376القيامة! )كيف نتعامل مع القرآن ص 
 

 وإذا الوحوُش ُحِشَرْت " "  5سورة التكوير 81
 ج معت. لم يقل: )وإذا ح شرت الوحوش(. 

 
َرْت " 6سورة التكوير 81  " وإذا البحاُر ُسجِا

جِ رت البحار(.   أ ججت، فانقلبت ناًرا. لم يقل: )وإذا س 
 

َجْت " 7سورة التكوير 81  " وإذا النفوُس ُزوِا
 الطالح.قرنت بأشباهها: الصالح مع الصالح، والطالح مع  -
وِ ج كل رجل بنظيره من النساء، فإن كان من أهل الجنة زوج امرأة من أهل الجنة،   - أو ز 

 وإن كان من أهل النار زوج امرأة من أهل النار. 
 أو زوجت األرواح بأجسادها، أي ر دَّت األرواح إلى أجسادها.  -

وجت النفوس(.  لم يقل: )وإذا ز 
  

 ودُة ُسئلْت بأيِا ذنٍب ُقتلْت "" وإذا الموء 9-8سورة التكوير  81
ئلت الموءودة(. وفي قراءة: َسألْت )معجم القرءات   ، وجامع 5/322لم يقل: )وإذا س 

(. قال الكرجي: القراءة بضم السين بغير ألف فيها 2/607البيان في متشابه القرآن 
 (.4/480 غموض. أما القراءة بفتح السين واأللف فمعناها بي ن غير مْشِكل )نكت القرآن

ئل عنها، وهللا أعلم.  ئلت: لعل التقدير: س   س 
 

الموءودة: البنت تدفن حية خشية االسترقاق أو اإلمالق، وهو من فعل الجاهلية.  
ر سم   يت موؤودة ألنها أثقلت بالتراب. "ال يؤوده حفظهما": ال يثقله. قال تعالى: "وإذا ب شِ 
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ر به، أي مسكه  أحدهم باألنثى ظلَّ وجهه مسودًّا وهو كظيم. وء ما ب شِ  يتوارى ِمَن القوم ِمن س 
ه في التراِب، أال ساء ما يحكمون" )النحل   (.59 -58على ه ون أم يدس 

 
جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا هل لي من توبة؟  

ا رسول هللا إن ذنبي فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: إن هللا هو التواب الرحيم. قال: ي
 لعظيم! فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ويلك إن عفو هللا أعظم! ما ذنبك؟ 

قال: اعلم يا رسول هللا أني ذهبت في سفر بعيد، وتركت أهلي حاماًل، ورجعت بعد  
أربع سنوات، فدخلت إلى بيتي، فاستقبلني أهلي، فنظرت وإذا في البيت بنت! فقلت ألهلي: 

هذه؟ فقالت: هي ابنة جيراننا. فقلت في نفسي: بعد ساعة تذهب إلى بيت أهلها. ابنة َمن 
ها تخفي عليَّ أنها ابنتي، خوفـًا مني أن أقتلها. فقلت فصبرت ساعة، فلم تذهب، وكانت أم  
 لها: اصدقيني الحديث، ابنة َمن هذه؟

 
مت  تلك الليلة قِلقـًا فقالت: أما تركتني يوم سفرك حاماًل؟ لقد ولدتها، وهي ابنتك! فتناو  

من  ومنزعًجا، ِلما بلغني من أنها ابنتي، حتى إذا قارب الفجر  أن يسفر عن وجهه، نهضت  
من البنت، وهي نائمة، فاجتذبتها من يدها، وأنهضتها من فراشها، ثم قلت:   فراشي، ثم دنوت  

ة، وأخذت أسير، ف  اتبعيني إلى الحائط )البستان(. وتناولت الرفش )المرفشة، المجرفة( والق
أحفر، وهي ترفع معي التراب،  إلى الحائط أخذت   ن خلفي، حتى إذا وصلت  وهي تسير مِ 

وهنا اغرورقت عينا رسول  !ها تحت إبطيها، وأركستها في الحفيرةالحفر أخذت   حتى إذا أكملت  
أهيل التراب باليمنى عليها، وهي ترفع  سراي على كتفها، وأخذت  هللا بالدموع، ثم وضعت  ي  

  !ِرجاًل وتضع الثانية، وتقول: أبتاه، ما أنت صانع بي؟ وأنا ال أعيرها التفاتـًا
 
في هذه األثناء، وقع بعض التراب على لحيتي، فمدْت يدها، وأخذْت تنفض التراب من   

تحت   ! وتركتها تئن  ها تحتهأهيل عليها التراب، حتى غيبت   لحيتي. ومع ذلك كله، ما زلت  
ل لكم غضبه لعج   فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لوال أن رحمة هللا سبقْت  !التراب

 (. 2/303االنتقام! وأخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم يكفكف دموعه )أضواء 
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قصة معب رة عن جريمة وأد البنات في الجاهلية، ال تحتاج إلى تخريج. ما هذه العقول؟! ما 
 القلوب؟! الحمد هلل الذي عافانا. هذه

 
 " وإذا الصحُف ُنِشَرْت " 10سورة التكوير 81

لع عليها أصحابها. لم يقل: )وإذا ن شرت : لكي يط  شرْت الصحف: صحف األعمال. ن   
 الصحف(.

 
 " وإذا السماُء ُكِشَطْت " 11سورة التكوير 81

 )وإذا كشطت السماء(.زعت كما ينزع الجلد عن الشاة. لم يقل: أزيلت، ن   
 

 " وإذا الجحيُم ُسعِاَرْت " 12سورة التكوير 81
عِ رت الجحيم(. ، أضرمْت أوقدْت    )ألهلها(. لم يقل: )وإذا س 

 
 ُة ُأْزِلَفْت "" وإذا الجنا  13سورة التكوير 81

بْت أ دنيْت    )ألهلها(. لم يقل: )وإذا أزلفت الجنة(. ، ق رِ 
 

 " علمْت نفٌس ما َأحضرْت " 14سورة التكوير 81
 من خير أو شر. علمت كل نفس حيئنذ ما قدمْت  

 
 " فل أقِسُم بالُخنَِّس " 15سورة التكوير 81

 أقسم. الخنس: النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار. :أي 
 

 ُكنَِّس "" الَجواِر ال 16سورة التكوير 81
الجواِر: الجواري، أي التي تجري في مسارها. الك نَّس: التي تستتر عند غروبها كما  

 تستتر الظباء في كناسها )مغارتها(.
 



28 

 

 " والليِل إذا َعْسَعَس " 17سورة التكوير 81
 لم يقل: )وإذا عسعس الليل(.أظلم.  

 
 " والصبِح إذا تنفََّس " 18سورة التكوير 81

 ل: )وإذا تنفس الصبح(.لم يق أضاء. 
 

 " إنَُّه لقوُل رسوٍل كريٍم " 19سورة التكوير 81
 إنه: أي القرآن. رسول كريم: هو جبريل. 

 
 " ذي قوٍة ِعنَد ذي العرِش َمكيٍن " 20سورة التكوير 81

 ذي مكانة عند هللا. له قوة ومكانة. 
 

 " ُمطاٍع َثمَّ أميٍن " 21سورة التكوير  81
 مطاع: في المأل األعلى من المالئكة. أمين: مؤتمن على الوحي.  
اقرأها: "َثمَّ" بفتح الثاء، ال بضمها. "َثمَّ": بالفتح، هناك. "ث مَّ": حرف عطف يفيد  

: هناك  الترتيب مع التراخي، بخالف الفاء: حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب. َثمَّ زيدٌ 
 فعمرو )ال يوجد فترة بينهما(. ك فترة بينهما(، دخل زيدٌ ث مَّ عمرو )هنا . دخل زيدٌ زيدٌ 
 

 (.20وانظر قوله تعالى: "وإذا رأيت ثَّمَّ رأيت نعيًما" )اإلنسان  
 

 " وما صاحُبكم بمجنوٍن " 22سورة التكوير 81
 وما محمد الذي صاحبتموه يا معشر قريش. 

 
 " ولقد رآُه باألُفِق الُمبيِن " 23سورة التكوير 81

. األفق المبين: األفق األعلى البيِ ن: مطلع الشمس، أو أقطار جبريلَ  محمدٌ رأى  
 السماء.
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 " وما هو على الغيِب بضنيٍن "  24سورة التكوير 81

ر في هو: محمد صلى هللا عليه وسلم. الغيب: الوحي. ضنين: بخيل. أي ال يقص   
 تبليغه. 

 
 " وما هو بقوِل شيطاٍن رجيٍم " 25سورة التكوير 81

 بل هو قول رحمن رحيم. هو: القرآن. قول شيطان: حسب زعم المشركين. 
 قارن: )رحيم( و)رجيم(. رجيم: مطرود من رحمة هللا.

 
 " فأيَن تذهبوَن " 26سورة التكوير 81

عرضون. أين تذهبون عن الحق الذي قد ظهر أمره إال إلى أي: فأين تذهبون عنه وت   
 التقدير: فإلى أين تذهبون. ؟الضالل

 
 " إْن هو إال ذكٌر للعاَلميَن " 27سورة التكوير 81

 : عظة، عبرة، تذكير.هو: القرآن. ذكرٌ إْن هو: ما هو. إْن: نافية.  
 

 " ِلَمن شاَء منكم أن يستقيَم " 28سورة التكوير 81
 المخاطب.. فيه التفات من صيغة الغائب إلى صيغة (لمن شاء منهم)لم يقل:  

 يستقيم: بال اعوجاج وال حيل.
 

 " وما تشاءون إال أن يشاَء هللُا ربُّ العالميَن " 29سورة التكوير 81
العالقة بين مشيئة هللا ومشيئة  فاالستقامة أو الهداية بيد هللا، ال بيد النبي وال غيره. 

 اإلنسان عالقة دقيقة ليس من السهل فهمها في علم العقيدة.
 *** 

 
 ورة االنفطار / س82
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 " إذا السماُء انفطَرْت " 1سورة االنفطار 82
 انشقت. لم يقل: )إذا انفطرت السماء(. 

 
 " وإذا الكواكُب انتثَرْت " 2سورة االنفطار 82

 تناثرت، تساقطت. لم يقل: )وإذا انتثرت الكواكب(. 
 

َرْت " 3سورة االنفطار 82  " وإذا البحاُر ُفجِا
َرْت" )التكوير في موضع آخر:   جِ  (. ولعل المعنى واحد. لم يقل: 6"وإذا البحار  س 

 )وإذا ف جِ رت البحار(.
 

 " وإذا القبوُر ُبعِثَرْت " 4سورة االنفطار 82
 نسفت. لم يقل: )وإذا ب عثرت القبور(. 

 
َرْت " 5سورة االنفطار 82 َمْت وأخَّ  " َعِلمْت نفٌس ما قدَّ

أخرت من خير وشر. أو ما قدمت قبل الموت علمت عندئذ كل نفس ما قدمت و  
وأخرت بعده من عمل صالح أو سيئ يبقى أثره بعد الموت )سنة حسنة أو سيئة(. في 

 (.14موضع آخر: "علمت نفٌس ما أحضرت" )التكوير 
 

ك بربِاَك الكريِم " 6سورة االنفطار 82  " يا أيُّها اإلنساُن ما غرَّ
 رحمة ربك.غر ك ب غرَّك بربك: جرأك على ربك. 

 
 " الذي خلقَك َفسوَّاَك َفَعَدَلَك "  7سورة االنفطار 82

سواك: جعلك سوًيا. عدلك: جعلك معتدل القامة. أو سوى أعضاءك بحسب الحاجة،  
 وعدلها فال تفضل يد على يد، وال ِرجل على ِرجل. في قراءة: فعدَّلك، بتشديد الدال.

 
 شاَء ركَّبَك "" في أي صورٍة ما  8سورة االنفطار 82
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ركبك على الصورة التي يريدها: من حسن أو قبح، أو طول أوقصر، أو ذكر أو  
ما )في  (ما") ما شاء: قال ابن عطية والزمخشري وغيرهما: أنثى. لم يقل: )في أية صورة(.

 ".مزيدة (ءَ اشَ 
 

يِن " " كلا  9سورة االنفطار 82  بل ُتكذِابوَن بالدِا
كال: كلمة ردع، أي انزجروا يا أيها المشركون. الدين: الحساب والجزاء. وقيل: الدين  

 هو الذي جاء به الرسول. 
 

 " وإنَّ عليكم لحافظيَن " 10سورة االنفطار 82
 مالئكة حفظة يراقبون أعمالكم.  

 
 " كراًما كاتبيَن " 11سورة االنفطار 82

 .كراًما على هللا، يكتبون صحائف أعمالكم 
 

 " َيعلموَن ما تفعلوَن " 12سورة االنفطار 82
 ما تفعلون: ما تفعلونه. لم يقل: )يعلمون ما تعملون(. 

 
 " إنَّ األبراَر لفي نعيٍم " 13سورة االنفطار 82

األبراَر: المؤمنين. لفي نعيم: في الجنة. وقيل: في الدنيا. نعيم القناعة والرضا  
 والطاعة.

 
ار لفي جحيٍم "" و  14سورة االنفطار 82  إنَّ الفجَّ

الفجاَر: الكافرين. قيل: في اآلخرة. وقيل: في الدنيا. جحيم الطمع والحرص والسخط  
 والمعصية.

 
يِن " 15سورة االنفطار 82  " َيْصَلْوَنها يوَم الدِا
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 يدخلونها ويقاسون حرَّها يوم الجزاء. 
 

 " وما هم عنها بغائبيَن " 16سورة االنفطار 82
أبًدا. والمقصود: الفجار، أو األبرار والفجار مًعا. أي: هم خالدون فيها. لم يقل: )وما  

 لم يقل: )وما هم بغائبين عنها(. هم عنه بغائبين(.
 

 " وما أدراَك ما يوُم الديِن " 17سورة االنفطار 82
 استفهام للتهويل من شان هذا اليوم. 

 
 ُم الديِن "" ثم ما أدراَك ما يو  18سورة االنفطار 82

استفهام مكرر لزيادة التهويل والتخويف من هذا اليوم. وقيل: األولى في األبرار،  
 والثانية في الفجار.

 
 " يوَم ال تملُك نفٌس لنفٍس شيًئا واألمُر يومئٍذ هلِل " 19سورة االنفطار  82

: عند الفريقين: المؤمنين  ال تملك نفس لنفس شيًئا من النفع أو الضر، واألمر هلل 
وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو: يوم ، بالرفع على البدل من قوله: "وما وغير المؤمنين. 

(. التقدير: وما أدراك ما يوم  ال تملك. وقرأ الباقون: يوَم، 17أدراك ما يوم الدين" )اآلية 
كت للمجاشعي ( )الن15بالنصب على البدل من قوله: "يصلونها يوم الدين" )اآلية 

2/710 .) 
 *** 
 / سورة المطففين 83
ِفيَن " 1سورة المطففين 83  " ويٌل للُمَطفِا

 
ويل: هالك. التطفيف: النقصان في الكيل أو الوزن. وأصله من الطفيف: الشيء  

اليسير. فإذا كان الويل لمن طفف الشيء اليسير فكيف بمن فعل الشيء الكثير؟! لم يقل: 



33 

 

المطففون  (.2/711لنصب جائز ولكن ال قراءة فيه )النكت للمجاشعي )وياًل للمطففين(. ا
 يفعلون فعلتهم في الشيء اليسير كي ال ينكشفوا، فلو زاد عن حٍد ما افتضح أمرهم.

 
" الذيَن إذا اكتالوا على الناِس َيستوفوَن وإذا كالوهم أو وزنوهم  2سورة المطففين  83

 ُيْخِسروَن "
ألولى ولم يذكر الوزن، وذكرهما مًعا في الجملة الثانية. يمكن ذكر الكيل في الجملة ا 

(. إذا كالوا أو 552تقدير الوزن في الجملة األولى بداللة الجملة الثانية )قارن أنموذج ص 
وزنوا ألنفسهم يزيدون، وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم ينقصون. على الناس: من الناس. كالوهم: 

، 2/532، معاني القرآن لألخفش 3/245هم )معاني القرآن للفر اء كالوا لهم. وزنوهم: وزنوا ل
 لم يقل: )استوفوا(، )أخسروا(. (.2/711النكت للمجاشعي 

 
 " أال يظنُّ أولئَك أنَّهم مبعوثوَن " 4سورة المطففين 83

 يظن: يعتقد. مبعوثون: بعد الموت. 
 

 " ليوٍم عظيٍم "  5سورة المطففين 83
يوم شديد الهول. الحظ التقسيم بين هذه اآلية واآلية السابقة  يوم الحساب والجزاء. 

 )تقسيم اآليات(.
 

 " يوَم يقوُم الناُس لربِا العالميَن " 6سورة المطففين 83
يقومون من قبورهم، أو يقومون بين يديه. وفي قراءة: يوِم، بالكسر )معجم القراءات  

 يوَم: بدل من )ليوم( على المحل. (.5/335
 

يٍن " " كلا  7سورة المطففين 83 اِر لفي ِسجِا  إنَّ كتاَب الفجَّ
هؤالء المطففون عن غفلتهم عن يوم الحساب. كتاب  : ردع وزجر. أي ليكف  كال   

ين: مكان ضيق، سجن. وموضعه في أسفل سافلين. قارن اآلية  الفجار: كتاب الكفار. ِسجِ 
 : "إن كتاب األبرار لفي عليين". 18
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يٌن " 8سورة المطففين 83  " وما أدراَك ما ِسجِا

 استفهام تهويل. 
 

 "" كتاٌب َمرقوٌم  9سورة المطففين 83
 نقص.زاد فيه وال ي  نسى، ال ي  محى وال ي  مكتوب كالرقم في الثوب ال ي   

 
 " ويٌل يوَمئٍذ للمكذِابيَن " 10سورة المطففين 83

 بين: الكفار.ويل: هالك. المكذ   
 

 " الذيَن يكذِابوَن بيوِم الديِن " 11سورة المطففين 83
 يوم الحساب والجزاء. 

 
  بِه إال كلُّ ُمعتٍد أثيٍم "" وما يكذِابُ  12سورة المطففين 83

 معتد: متجاوز للحد في الكفر. أثيم: كثير اآلثام. 
 

ليَن " 13سورة المطففين 83  " إذا ُتتَلى عليِه آياُتنا قاَل أساطيُر األوَّ
 قال: قال عنها. أساطير األولين: خرافات األمم الماضية. أي: هي أساطير األولين. 

 
 بل راَن على قلوبهم ما كانوا َيكِسبوَن " " كلا  14سورة المطففين 83

بونه )من اآلثام(. الران: هو ذنب بون: يكسِ كال: ردع. ران: َغطَّى، ط بع، َغلب. يكسِ  
 فوق ذنب حتى يعمى القلب وتنطمس البصيرة.

 
 إنَّهم عن ربِاهم يوَمئٍذ لمحجوبوَن " " كلا  15سورة المطففين 83

إنهم يومئذ  حًقا. محجوبون عن رؤيته. لم يقل: )كال  كال: ردع وزجر. وقيل:  
 لمحجوبون عن ربهم(.
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 " ثم إنَّهم لَصاُلو الجحيِم " 16سورة المطففين 83

 داخلو الجحيم. 
 

 " ثم يقاُل هذا الذي كنتم بِه تكذِابوَن " 17سورة المطففين 83
لم يقل: )هذا الذي  الذي كنتم تنكرونه في الدنيا.أو اليوم يقال لهم: هذا هو الجزاء  

 كنتم تكذبون به(.
 

 إنَّ كتاَب األبراِر لفي ِعلـاِيِايَن وما أدراَك ما ِعلـاِيُّوَن " " كلا  19-18سورة المطففين  83
(. يقال للغرفة العلوية: )ِعلـ ِيَّة( )سر صناعة اإلعراب   (. 2/625كأنه جمع: )ِعلِـ ي 

( 7اب األبرار في عليين فإن كتاب الفجار )اآلية عليين: الجنة، أو أعالي الجنة. وبما أن كت
ين".    لفي أسفل سافلين. وهذا ما سهل مهمة المفسرين في تفسير كلمة "سجِ 

 
 " كتاٌب مرقوٌم " 20سورة المطففين 83

مرقوم: مسطر، مكتوب فيه أعمال المؤمنين. العبارة نفسها بالنسبة لكتاب الكفار  
 (. 9)اآلية 

 
 " يشهدُه الُمقرَّبوَن " 21سورة المطففين 83

 المقر بون إلى هللا. من المالئكة. 
 

 " إنَّ األبراَر لفي نعيٍم "  22سورة المطففين 83
 .13اآلية نفسها وردت في السورة السابقة، سورة االنفطار  

 
 " على األرائِك َينظروَن " 23سورة المطففين 83

 ه هللا لهم.النعيم الذي أعد  األرائك : جمع أريكة: سرير. ينظرون: إلى  
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 " َتعرُف في وجوِههم َنْضرَة النعيِم " 24سورة المطففين 83
 البهجة والسرور. 

 
 " ُيْسَقوَن ِمن رحيٍق َمختوٍم " 25سورة المطففين 83

خمر اآلخرة غير  ه األيدي، ال يفك ختمه إال المؤمنون.رحيق: خمر. مختوم: لم تمس   
 خمر الدنيا.

 
 " ختاُمُه ِمْسٌك وفي ذلَك فليتنافِس المتنافسوَن "  26سورة المطففين 83

ختامه: ختام الرحيق. مسك: طعمه وريحه مسك. التنافس: المغالبة في الشيء النفيس       
(. وقيل: إن األصل في هذه المادة هو النفـْس )ابن عاشور 10/725)الدر المصون 

(، وما تميل إليه. والتنافس: المغالبة بين النفوس، أو تعدد النفوس وتزاحمها على 30/207
 لم يقل: وفي هذا فليتنافس.  شيء معين. وفي ذلك: في ذلك النعيم.

 
والمنافسة من مصطلحات علم االقتصاد، ألن االقتصاد يقوم عليها، وهي عكس  

 التحاد أو التواطؤ انقلبت احتكاًرا.االحتكار. وقد يدخلها التعاون، ولكن إذا دخلها ا
 

 " وِمزاُجُه ِمن َتْسِنيٍم " 27سورة المطففين 83
مزاجه: مزاج الرحيق، تركيبه المزجي. تسنيم: عين عالية رفيعة المستوى. ومنه: سنام  

. تسنيم: عين ماء في أعلى الجنة.  البعير، الرتفاعه عن ظهره. التسنيم: العلو 
 

 عيًنا يشرُب بها الُمقرَّبوَن " " 28سورة المطففين 83
بون أعلى عيًنا: مفعول به لفعل محذوف تقديره: أعني. قال بعض العلماء: المقر   

(. والذي أراه أن المقربين تعبير آخر عن األبرار، مثلما أن 22درجة من األبرار )اآلية 
في المقصود. فهي  األبرار تعبير عن المؤمنين. فالسياق ال يساعد على المغايرة بين اللفظين

 مغايرة في الصفات لذات واحدة. يشرب بها: يشرب منها. لم يقل: )يشرب المقربون بها(.
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 " إنَّ الذيَن أجرموا كانوا ِمَن الذيَن آمنوا يضحكوَن " 29سورة المطففين 83
الذين أجرموا: الذين كفروا. يضحكون منهم: يضحكون عليهم )حسب اللغة الدارجة(،  

 هم. لم يقل: )إن الذين أجرموا كانوا يضحكون من الذين آمنوا(.ويسخرون من
 

وا بهم يتغامزوَن " 30سورة المطففين 83  " وإذا َمرُّ
 يغمز بعضهم بعًضا بالعيون على سبيل االستهزاء واالستفزاز. 

 
 " وإذا انقلبوا إلى أهِلهم انقلبوا َفِكهيَن " 31سورة المطففين 83

 فكهين: يجعلون من المؤمنين فكاهة لهم وسخرية.انقلبوا: رجعوا.  
 

 " وإذا رأوهم قالوا إنَّ هؤالِء لضالُّوَن "  32سورة المطففين 83
،  إذا رأى الكفار    المؤمنين. هؤالء: أي المؤمنين. وهكذا المؤمن يقول عن الكافر ضال 

بمسطرته   المؤمن يقيس بمسطرة الشرع، والكافر يقيس !والكافر يقول عن المؤمن ضال  
إن  هؤالء لضال ون: إن  تفيد التأكيد. الالم األولى في )لضال ون( تفيد التأكيد   الخاصة، بهواه.

 أيًضا. 
 

 " وما ُأرسلوا عليهم حافظيَن "  33سورة المطففين 83
أي حاكمين. فكما أن المؤمنين ليسوا حافظين على الكفار، فكذلك الكفار ليسوا  

غ عن هللا. والكافر ليس بمبلِ غ حافظ هو هللا. والمؤمن مجرد مبل  حافظين على المؤمنين. فال
 وال حافظ. لم يقل: )حافظين عليهم(.

 
 " فاليوَم الذيَن آمنوا ِمَن الُكفَّار َيضحكوَن " 34سورة المطففين 83

: "إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 29اليوم: يوم الجزاء. قارن اآلية  
: "الذين أجرموا"، وفي اآلية: "الكفار". لم يقل: )فاليوَم الذين آمنوا 29اآلية يضحكون". في 

من الذين أجرموا يضحكون(. أي: الذين آمنوا يضحكون من الذين أجرموا. لم يقل: )فاليوم 
 الذين آمنوا يضحكون من الكفار(.
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 " على األرائِك َينظروَن "  35سورة المطففين 83

سرير. ينظرون: أي إلى النعيم نظرة استمتاع. هذه اآلية مماثلة األرائك: جمع أريكة:  
 .23لآلية 

 
َب الكفاُر ما كانوا يفعلوَن " 36سورة المطففين  83  " هل ُثوِا

لم يقل: )ج وِزَي(، وال: "عوقب". قال: "ثوب" على سبيل التهكم، ألنهم كانوا يتهكمون  
رهم (. وهذا كقوله تعالى: "فبش  31 -29 على المؤمنين، كما ورد في السورة نفسها )اآليات

(. 4/423رهم، ولكن على سبيل التهكم )قارن تفسير الماوردي بعذاب أليم"، أي: فأنذِ 
 يفعلون: يفعلونه. 

 *** 
 / سورة االنشقاق 84
ْت " 1سورة االنشقاق 84  " إذا السماُء انشقَّ

 تصدعت. وهذا من أشراط الساعة. لم يقل: )إذا انشقت السماء(. 
 

ْت " 2سورة االنشقاق 84  " وَأِذَنْت لربِاها وُحقَّ
قَّت: ح قَّ لها أن تسمع.   أذنت: سمعت. ح 

 
ْت " 3سورة االنشقاق 84  " وإذا األرُض ُمدَّ

 يت، صارت مستوية. لم يقل: )وإذا مدَّت األرض(.و  سطت، س  ب   
 

 " وَألقْت ما فيها وتخلَّْت " 4سورة االنشقاق 84
 ت عن األحياء منهم. ت: أي عنهم. أو تخل  الموتى وغيرهم. وتخل  ألقت ما فيها من  

 
ْت " 5سورة االنشقاق 84  " وأِذنْت لربِاها وُحقَّ
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)راجع  (. وجواب "إذا"2/534سمعت وح قَّ لها أن تسمع )معاني القرآن لألخفش  
ة رأى اإلنسان ما قدم من خير أو شر )الطبري(. نفس اآليمحذوف تقديره : ( 3و 1اآلية 

2. 
 

 " يا أيُّها اإلنساُن إنََّك كادٌح إلى ربِاَك َكْدًحا فملقيِه " 6سورة االنشقاق 84
كادح: ساع. الكدح: السعي الشديد، الجاد ، المتعب. فمالقيه: فمالقي ربِ ك، أو  

 فمالقي كدِحك.
 

 " فأما َمن أوتي كتاَبُه بيمينِه " 7سورة االنشقاق 84
 أعماله. الجواب في اآلية التالية.كتابه: كتاب  

 
 " فسوف ُيحاَسُب حساًبا يسيًرا " 8سورة االنشقاق 84

 فمن نوقش الحساب ع ذِ ب.  
 

 " وينقلُب إلى أهلِه مسروًرا " 9سورة االنشقاق 84
 أهله: في اآلخرة. ينقلب: يرجع. 

 
 " وأمَّا َمن أوتي كتاَبُه وراَء ظهرِه " 10سورة االنشقاق 84

 (.25من وراء ظهره. قال تعالى: "وأما من أوتي كتابه بشماله" )الحاقة  بشماله 
 

 " فسوَف يدعو ُثبوًرا " 11سورة االنشقاق 84
 يدعو على نفسه بالهالك. 

 
 " وَيْصَلى سعيًرا " 12سورة االنشقاق 84

 أي يدخل جهنم ويقاسي حرَّها.  
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 مسروًرا "" إنَُّه كان في أهلِه  13سورة االنشقاق 84
 كان: في الدنيا. لم يقل: )إنه كان مسروًرا في أهله(. 

 
 " إنَّه ظنَّ أْن لْن َيُحوَر "  14سورة االنشقاق 84

 ه(.يحور: يرجع )إلى رب   
 

 " بلى إنَّ ربَّه كاَن بِه بصيًرا " 15سورة االنشقاق 84
خبيًرا بما يصير إليه. لم يقل: بلى إنه سيحور. بصيًرا به: مطلًعا عليه يراقب أعماله،  
 ه كان بصيًرا به(.رب   )بلى إن  

 
 " فل ُأْقِسم بالشَفِق " 16سورة االنشقاق 84

 فال أقسم: أقسم. الشفق: حمرة األفق عند غروب الشمس، بقية ضوء الشمس. 
 

 " والليِل إذا َوَسَق " 17سورة االنشقاق 84
 ذهب كل شيء إلى مأواه. حمل، جمع. 

 
 " والقمِر إذا اتََّسَق " 18االنشقاق سورة 84

 اكتمل. 
 

 " لتركُبنَّ َطبًقا عن َطَبٍق " 19سورة االنشقاق 84
لتالق نَّ طبقات في الشدة بعضها أشد من بعض: حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء، وفي  -

 كل منها شدة.
ي اآلخرة، وقيل: المعنى: منزلة بعد منزلة، قوم كانوا في الدنيا متضعين يرفعهم هللا ف  -

 وقوم كانوا مرتفعين في الدنيا يتضعون في اآلخرة. 
- .  وقيل: حااًل بعد حال، فطيًما بعد رضيع، وشيًخا بعد شاب 
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وقيل: رخاًء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنًى بعد فقر، وفقًرا بعد غنى، وصحة بعد  -
 مرض، ومرًضا بعد صحة. 

وقيل: من كان على صالح دعاه )صالحه( إلى صالح قومه، ومن كان على فساد  -
دعاه )فساده( إلى فساد قومه، ألن كل شكل يصير إلى شكله )النكت للمجاشعي 

2/714.) 
، أي: يا محمد. وقرأ طبًقا بعد طبق. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: لتركَبن  طبًقا عن طبق: 

 الباقون: لتركب ن، أي: أيها الناس.
 

 " فما لهم ال يؤمنوَن " 20سورة االنشقاق 84
 استفهام إنكار وتعجب. 

 
 " وإذا ُقرئ عليهُم القرآُن ال َيسجدوَن " 21سورة االنشقاق 84

 ة، وعند أبي حنيفة واجب. التالوة عند الشافعي سن   هنا يسنُّ السجود. وسجود 
 

 " بِل الذيَن كفروا ُيكذِابوَن " 22سورة االنشقاق 84
 ال يسجدون هلل، بل إنهم يكذبون به. 

 
 " وهللُا أعلُم بما ُيوُعوَن " 23سورة االنشقاق 84

 خفونه.وعونه: ي  ي   
 

ْرهم بعذاٍب أليٍم "  24سورة االنشقاق 84  " فبشِا
 أنِذرهم.  "فبشرهم" على سبيل التهكم بهم. :فأنذرهم. وإنما قال 

 
 " إال الذيَن آمنوا وعملوا الصالحاِت لهم أجٌر غيُر َممنوٍن " 25سورة االنشقاق  84

 ممنون: منقطع. أجر: ثواب. 
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الحات فلهم أجر غير ممنون" )التين وفي موضع آخر: "إال الذين آمنوا وعملوا الص 
6.) 
 

 ففي االنشقاق: "لهم" بدون فاء، وفي التين: "فلهم" بالفاء. وكالهما وارد. 
 *** 
 / سورة البروج  85
 " والسماِء ذاِت البروِج " 1سورة البروج 85

العلمي: الواو: واو القَسم. البروج: المنازل المرتفعة، القصور. يقول أهل التفسير  
البروج هي هذه المجموعات من مواقع النجوم التي تظهر على أشكال مختلفة في السماء، 

قسًما، تمر  خاللها األرض والكواكب أثناء دورتها حول الشمس )المنتخب  12مقسمة إلى 
 (.896ص 

 
 " واليوِم الموعوِد " 2سورة البروج 85

 يوم القيامة. 
 

 ٍد "" وشاهٍد ومشهو  3سورة البروج 85
 الشاهد: الجوارح. والمشهود: النفس.  -
 الشاهد: النبي. والمشهود: أمته. -
 الشاهد: النبي. والمشهود: يوم القيامة. -
 الشاهد: أمة محمد صلى هللا عليه وسلم. والمشهود: سائر األمم. انظر قوله تعالى: -

 (.41شهيًدا" )النساء * " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء 
 (.143* " لتكونوا شهداَء على الناس ويكوَن الرسول  عليكم شهيًدا" )البقرة 

 
 " ُقِتَل أصحاُب األخدوِد " 4سورة البروج 85

قتل: لعن، على معنى الفعل، ال على معنى الدعاء، ألن هللا ال يحتاج إلى دعاء.  
 المؤمنين. األخدود: الخندق الذي شقه الكفار ليحرقوا فيه 
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 " الناِر ذاِت الَوقوِد " 5سورة البروج  85

النار: بدل مجرور من "األخدود" )اآلية السابقة(. التقدير: ناِره. أو: الناِر منه. اقرأها:  
ها. الَوقود: ما يوقد به، كالحطب والنفط. ومثله: )الَوضوء(: ما "الَوقود" بفتح الواو، ال بضم  

أن يقال: "ذات الوقود"، وكل نار كذلك؟ كأن المعنى: ذات يتوضأ به، الماء. ما معنى 
 الوقود المستمر، أو الهائل.

 
 " إذ هم عليها ُقُعوٌد " 6سورة البروج 85

 عود: يتشفون بإحراق المؤمنين فيها. لم يقل: )إذ هم قعوٌد عليها(.عليها: حولها. ق   
 

 بالمؤمنيَن ُشهوٌد "" وهم على ما يفعلوَن  7سورة البروج 85
 حضور يشاهدون بأعينهم. لم يقل: )وهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين(. 

 
 " وما َنقموا منهم إال أن ُيؤمنوا باهلِل العزيِز الحميِد " 8سورة البروج  85

اإليمان ال يستحق النقمة عند المؤمنين، بخالف الكفار. ولكن جاء هذا من باب   
العزيز:  اإليمان وحقيقته المدح. لم يقل: )إال أن آمنوا(. ، أي صورته ذم  المدح بما يشبه الذم  

 القوي. الحميد: المحمود على كل حال.
 

 " الذي لُه ُملُك السمواِت واألرِض وهللُا على كلِا شيٍء شهيٌد " 9سورة البروج 85
 (. لم يقل: )وهللا7شهيد على شهودهم )اآلية السموات بالجمع، واألرض بالمفرد.  

 شهيد على كل شيء(. 
 

" إنَّ الذيَن َفتنوا المؤمنيَن والمؤمناِت ثم لم يتوبوا فلهم عذاُب جهنَم  10سورة البروج 85
 ولهم عذاُب الحريِق "

وهذا  فتنوهم: أحرقوهم، عذبوهم، أخرجوهم من دينهم. الحريق لمن أحرق المؤمنين. 
اإلسالم. لم يقل: )فلهم عذاب  تعريض بالمشركين الذين كانوا يعذبون من يدخلون في
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فلهم عذاب جهنم: أال تغني عن قوله: )ولهم عذاب الحريق(؟ لعل المقصود  الحريق(.
 إظهار كلمة الحريق.

 
" إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاِت لهم جناٌت تجري ِمن تحتها   11سورة البروج 85

 األنهاُر ذلَك الفوُز الكبيُر "
الكبير(. في موضع آخر: "ذلك هو الفوز العظيم" )التوبة لم يقل: )ذلك هو الفوز  

 (. لم يقل: )تحتها(.89(. "ذلك الفوز العظيم" )التوبة 72
 

 " إنَّ بطَش ربِاَك لشديٌد "  12سورة البروج 85
 البطش: العذاب الشديد، فكيف إذا كان شديًدا؟!  

 
 " إنَُّه هو ُيْبِدُئ وُيِعيُد " 13سورة البروج 85

يبدئ: يبدأ. يبدئ ويعيد: يبدأ الخلق ويعيده، يحيي ويميت، ثم يميت ويحيي. قادر  
 على الخلق والبعث. وقيل: يبدئ العذاب ويعيده.

 
 " وهو الَغفوُر الَوُدوُد " 14سورة البروج 85

: "إن بطش ربك لشديد"، لكي يكون اإلنسان بين  12هذه اآلية في مقابل اآلية  
 : الحبيب، الرحيم.الودود الخوف والرجاء.

 
 " ذو العرِش المجيُد " 15سورة البروج 85

يعني: إذا أوعد بالبطش أنجز وعده، وإذا وعد بالمغفرة فهو قادر على ذلك. المجد:  
، ورفع الباقون. فمن جر  فعلى النعت لـ . المجيد: قرأ حمزة والكسائي: المجيِد، بالجر   :العلو 

، النكت 3/254ا إلى قوله: "ذو" )معاني القرآن للفر اء "العرش"، ومن رفع فقد جعله مردودً 
 (.2/720للمجاشعي 

 
 " فعَّاٌل ِلَما ُيريُد " 16سورة البروج 85
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 ال أحد يعقب على حكمه، وال أحد يرد  قضاءه. فال تقارنوا بين هللا وبين البشر. 
 

 " هل أتاَك حديُث الجنوِد "  17سورة البروج 85
استفهام تشويق ولفت نظر. أتاك: يا محمد. الجنود: الذين جندوا أنفسهم لمحاربة   

 المؤمنين. 
 

 " فرعوَن وثموَد " 18سورة البروج 85
نظروا ماذا حلَّ اجنود فرعون وثمود، وقد كانوا أشد بأًسا من قومك من المشركين. ف 

. بهم من العذ اب والهالك. فرعون وثمود: بدل من "الجنود" )اآلية السابقة( في محل جر 
وأجاز بعضهم أن يكون في محل نصب بإضمار فعل تقديره: أعني )النكت للمجاشعي 

 (. وعلى كال التقديرين ال يختلف الشكل )وهو الفتح(، ألنهما ممنوعان من الصرف.2/721
 

 في تكذيٍب " " بِل الذيَن كفروا 19سورة البروج 85
بون النبي والقرآن. في تكذيب: في تكذيب لم يتعظوا ولم يعتبروا، بل هم ال يزالون يكذ   
 مستمر.

 
 " وهللُا ِمن ورائهم ُمِحيٌط " 20سورة البروج 85

 محيط بهم وبأعمالهم، ولن يفلتوا من عقابه. لم يقل: )وهللا محيط من ورائهم(. 
 

 قرآٌن َمِجيٌد "" بل هو  21سورة البروج 85
ليس األمر كما يقولون في القرآن، بل هو قرآن مجيد عظيم شاؤوا أم أبوا. قارن اآلية  

". فالقرآن مجيد منزل من ذي عرش مجيد. 15  : "ذو العرش المجيد 
 

 " في لوٍح محفوٍظ " 22سورة البروج 85
يره من محفوظ في السماء من الزيادة والنقص، ومن التحريف والتبديل. ليس كغ 

( فالمحفوظ نعت للَّوح.  الكتب. وفي قراءة: "في لوٍح محفوٌظ" بالرفع. فمن قرأ بالخفض )الجر 
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ومن قرأ بالرفع فالمحفوظ نعت للقرآن )الوارد ذكره في اآلية السابقة(. واعترض الكرجي على 
 (.4/504قراءة الرفع )راجع السبب في نكت القرآن 

 *** 
 / سورة الطارق  86
 " والسماِء والطارِق " 1طارق سورة ال86

( يظهر لياًل ويختفي نهاًرا. الطارق: 3الواو: واو القَسم. الطارق: النجم )انظر اآلية  
. ومنه: المطرقة. وهما قَسمان كل  كل ما يجيء بالليل، اآلتي لياًل. أصل الطرق: الدق 

 منهما بكلمة في آية واحدة. 
 

 رُق "" وما أدراَك ما الطا 2سورة الطارق 86
 29مرة، مرتين في الجزء  13استفهام تفخيم وتعظيم. وما أدراك: تكرر في القرآن  

 مرات. 3. "وما يدريك": تكرر 30والباقي في الجزء 
 

 " النجُم الثاقُب " 3سورة الطارق 86
لها. ومنه: عود الثقاب: النجم المضيء، يثقب الظلمة بضيائه. أثِقْب ناَرك: أشعِ  

 الكبريت.
 

 " إْن كلُّ نفسٍ  لمَّا عليها حافظٌ  "  4سورة الطارق  86
حافظ: من المالئكة، يحفظون عمل اإلنسان. قرأ عاصم وحمزة وابن عامر: لمَّا       

 كل  نفس عليها حافظ. ما من نفس إال عليها حافظ. بالتشديد. وقرأ الباقون: لَما بالتخفيف.
 "إْن" بمعنى: ما. -
عنى: إال. نشدتك هللا لمَّا فعلت: أي إال فعلت. والتقدير: )ما كلُّ نفسٍ  "لمَّا" بالتشديد: بم  

 إال عليها حافظٌ (.
 
- .  "إْن: مخففة من الثقيلة: إنَّ

 (."لَما" بالتخفيف. "ما" فيها: صلة )زائدة(. والتقدير: )إنَّ كلَّ نفسٍ  َلَعَلْيها حافظٌ      
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 ِلَق "" فلينظِر اإلنساُن ممَّ خُ  5سورة الطارق 86

 شيء. : من أي  مم   
 

 " ُخِلَق ِمن ماٍء دافٍق "  6سورة الطارق 86
 من مني  يندفق في الرحم. 

 
ْلِب والترائِب " 7سورة الطارق 86  " يخرُج ِمن بيِن الصُّ

الصلب: فقار الظهر. الترائب: عظام الصدر، موضع القالدة من المرأة. جمع:  
 َتريبة.

العلمي: إن األعضاء التناسلية وما يغذيها من أعصاب وأوعية يقول أهل التفسير  
دموية تنشأ من موضع في الجسم بين العمود الفقري والقفص الصدري )المنتخب ص 

898.) 
 

 " إنَُّه على رجعِه لقادٌر "  8سورة الطارق 86
رجعه: ليس المقصود كما قال بعض المفسرين: رجع الماء الدافق، بل إنه: أي هللا.  

 جع اإلنسان: إعادته إلى الحياة بعد الموت. لم يقل: )إنه لقادر على رجعه(.ر 
 

 " يوَم ُتْبَلى السرائُر "   9سورة الطارق 86
 يوم تمتحن الضمائر. اليوم: يوم القيامة. 

 
 " فما لُه ِمن قوٍة وال ناصٍر "  10سورة الطارق 86

 ال قوة من داخله، وال ناصر من خارجه. 
 

ْجِع " 11ق سورة الطار86  " والسماِء ذاِت الرَّ
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ذات المطر. يرجع على العباد حيًنا بعد حين. يقول زغلول والسماء: الواو واو القَسم.  
النجار: "من صفات سماء األرض أنها ذات رجع، أي عود المفيد النافع من صور المادة 

المادة والطاقة المتجهة والطاقة المرتفعة من األرض إليها، وارتداد الضار  المهلك من صور 
ة ذاتها من المعاني كلممن السماء إلى األرض عنها. وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه ال

الحظ )الرجع( في هذه اآلية  (.175فوق ما نراه نحن اليوم" )قضية اإلعجاز العلمي ص 
 .8و)رجعه( في اآلية 

 
ْدِع " 12سورة الطارق 86  " واألرِض ذاِت الصَّ

 صدوع والشقوق، يدخل منها الماء، ويخرج منها النبات.ذات ال 
 

 " إنَُّه لقوٌل َفْصٌل " 13سورة الطارق 86
 ه هللا.أي القرآن. يفصل بين الحق والباطل. ومن ابتغى الهدى في غيره أضل   

 
 " " وما هو بالهزِل "  14سورة الطارق 86

 الشغلة مو لعبة! وليس هزاًل وال لعًبا. فخذوه على محمل الجد . ،جد  بكل ما فيههو  
 

 " إنَّهم َيكيدوَن كيًدا " 15سورة الطارق 86
إنهم: إن المشركين. يكيدون: للنبي وللقرآن. قال تعالى: "وإذ َيمكر بَك الذين كفروا  

 (.30لي ثبتوك أو َيقتلوك أو ي خرجوك" )األنفال 
 

 يُد كيًدا "" وَأك 16سورة الطارق 86
هذا من باب المشاكلة كيد؟! كيد هللا جزاء لكيدهم، وإبطال له.  منوأين كيد  

 )الجزاء(، فاهلل يكيد للكائدين. 
 وهذا في الدنيا واآلخرة. لم يقل: )ونكيد كيًدا(. 

 
ِل الكافريَن أْمِهْلهم ُرَوْيًدا " 17سورة الطارق  86  " فَمهِا
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ْل" و"أْمهـِْل": بمعنى و   احد. والتكرار ألجل التأكيد، وخولف بين اللفظين تخفيفـًا "َمهِ 
(، وتنويًعا. رويًدا: قلياًل. وفي اآلية تهديد ووعيد، وهو الختام للسورة. لم 555)أنموذج ص 

يقل: )فمهل الكافرين رويًدا(. لم يقل: )فأمهل الكافرين رويًدا(. لم يقل: )فأمهل الكافرين 
 (.5/354س: فمهِ ل الكافرين مهِ لهم رويًدا )معجم القراءات أمهلهم رويًدا(. وقرأ ابن عبا

 *** 
 

 / سورة األعلى  87
 " َسبِاِح اسَم ربِاَك األعلى " 1سورة األعلى 87

تسبيح هللا: تنزيهه عن جميع صفات النقص. والمسلمون يقولون في سجودهم:  
فسبِ ْح باسِم ربِ ك "سبحان ربي األعلى. لم يقل: )سب ْح باسِم ربِ ك األعلى(. في موضع آخر: 

(. اسَم: قد يكون منصوًبا بنزع الخافض )الباء( )نكت 52، الحاقة 96العظيِم" )الواقعة 
 اسَم ربك: سب ح ربَّك.سب ح  (.4/510القرآن 

 
 " الذي خلَق فَسوَّى " 2سورة األعلى 87

لم يقل: )خلقك ى: ما خلق. خلق: المخلوقات جميًعا فأكمل وأحسن وأتقن. فسو   
 فسو اك(.

 
َر فهدى " 3سورة األعلى 87  " والذي قدَّ

تحتمل معاني كثيرة، منها: قدر لكل مخلوق ما يصلحه، فهدى الناس إلى وجوه  
 قد ر النافع فهدى إليه. اع من مخلوقاته.االنتف

 
 " والذي أخرَج الَمرَعى " 4سورة األعلى 87

 . ما ترعاه الدواب   
 

 " فجعلُه ُغثاًء أحَوى " 5سورة األعلى 87
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غثاًء: ما يبس من النبات حتى صار هشيًما تذروه الرياح، أو ما احتمل السيل من  
 ضربه هللا تعالى للدنيا كيف تصير بعد نضارتها.ر. ولعل هذا مثل نبات. األحوى: المتغي  

 
 " سُنقرئَك فل َتنسى " 6سورة األعلى 87

 سنقرئك: هذا القرآن. فال تنسى: ما قرأت. 
 

 " إال ما شاَء هللُا إنَُّه َيعلم الَجْهَر وما َيخَفى " 7سورة األعلى 87
. في مو   ضع آخر: "يعلم السرَّ إال ما شاء هللا: نسخه فإنك تنساه. يعلم الجهر والسر 

يعلم ما يخفى، فأي فائدة من قوله: يعلم الجهر؟ التقدير: علمه بهما سواء.  (.7وأخفى" )طه 
 يعلم الجهر وما يخفى: أي سواء بسواء.

 
ُرَك للُيْسَرى " 8سورة األعلى 87  " وُنَيسِا

 للشريعة الميسرة. وقيل: اليسرى: الجنة. 
 

ْر إن نفعِت الذكرى ""  9سورة األعلى  87  فذكِا
ر" )الغاشية   ْر إنما أنت مذكِ   (.21وفي موضع آخر: "فذكِ 

 
لعل آية األعلى نزلت في قوم مخصوصين بأعيانهم، لئال يتعب النبي صلى هللا عليه  

ر (. ولعل المعنى: فذك  2/621وسلم نفسه فيما ال نفع فيه )جامع البيان في متشابه القرآن 
 نفًعا. فَذكِ ْر: باهلل، أو القرآن.  ما رأيت للتذكير

 
 " َسيذَّكَّر َمن َيخشى " 10سورة األعلى 87

سيذَّكر: سيتذكر. يخشى: يخاف )هللا(. قال تعالى: "فذكر بالقرآن من يخاف وعيِد"  
 (. التذكر يتعلق بالخشية والرجاء، لكن تذكر الخاشي أبلغ من تذكر الراجي.45)ق 

 
 نَُّبها األشقى "" ويتج 11سورة األعلى 87
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ويتجنبها: أي الذكرى. األشقى: الكافر الذي ال يخاف هللا، وسيشقى في الدنيا   
 واآلخرة.

 
 " الذي َيصَلى الناَر الكبرى " 12سورة األعلى 87

النار الكبرى: نار اآلخرة. والنار الصغرى: نار الدنيا. أو الكبرى: نار الكفار.  
 يدخل النار ويقاسي حرَّها. والصغرى: نار العصاة. يصلى النار:

 
 " ثمَّ ال يموُت فيها وال َيْحَيى " 13سورة األعلى  87

 أي: ال يموت فيستريح، وال يحيى حياة بال عذاب.  
 

 " قد أفلح َمن تزكَّى " 14سورة األعلى 87
 ر باإليمان، أو ازداد من الخير.تطه   

 
 " وذكَر اسَم ربِاِه فصلَّى " 15سورة األعلى 87

 ذكر اسَم رب ه: ذكر ربَّه. ى: له.فصل   
 

  " بل ُتؤِثرون الحياَة الدنيا واآلخرُة خيٌر وأبَقى "  17 -16سورة األعلى 87
تؤثرون: تفضلون. أي عند التعارض بين الدنيا واآلخرة تفضلون الدنيا. وهذا سلوك  

ا ال تكاد تساوي غير رشيد، ألن اآلخرة خير منها، وألنها باقية خالدة، بخالف الدنيا فإنه
تها. لكن الناس يفضلون العاجل شيًئا أمام اآلخرة، ال من حيث خيراتها، وال من حيث مد  

على اآلجل، وهذا ما يسمى بالتفضيل الزمني في علم االقتصاد. أما المؤمن فإنه يفضل 
بهذا اآلخرة على الدنيا، ألنه يعتقد أنها حق ال ريب فيه، وأنها أفضل، وأنها أبقى وأدوم. و 

فمن السفه وعدم الرشد إيثار الدنيا على اآلخرة. واآلية تنطبق على الكفار، وعلى المسلمين 
الذين يعملون للدنيا، وال يكترثون باآلخرة. فهم مسلمون باالسم، أو مسلمون بالمجان. وفي 

 قى(.قراءة: يؤثرون. لم يقل: )والحياة اآلخرة(. لم يقل: )بل تؤثرون الدنيا واآلخرة خير وأب
 واآلخرة: الواو حالية.
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 . 27سورة اإلنسان اآلية ، و 21-20سورة القيامة راجع أيًضا 
 

ُحِف األولى " 18سورة األعلى 87  " إنَّ هذا لفي الصُّ
الدنيا واآلخرة، أو ما هو أعم من ذلك )السورة كلها(. الصحف األولى:  هذا: ما خص   

 الصحف السابقة التي نزلت على األنبياء السابقين. 
 

 " ُصُحِف إبراهيَم وموسى " 19سورة األعلى 87
 . من األنبياء والرسل لعل المقصود: صحف إبراهيم وموسى وغيرهما 

 *** 
 / سورة الغاشية   88
 " هل أتاَك حديُث الغاشيِة " 1 سورة الغاشية88

أتاك: يا محمد. االستفهام للتشويق والتفخيم. هل أتاك: قد أتاك. الغاشية: القيامة،  
 ووصفت بذلك ألنها تغشى الناس أو الكفار بشدائدها وأهوالها. 

 
 " وجوٌه يوَمئٍذ خاشعةٌ  " 2سورة الغاشية  88
تعالى: "وعنِت الوجوه  للحيِ  الَقيُّوم" )طه  الوجه قد يطلق ويراد به: البدن، كما في قوله -

111.)  
وقد يراد بالوجوه: الوجهاء واألعيان والرؤساء. يقال: هؤالء وجوه القوم )أنموذج ص  -

557 .) 
 يومئذ: يوم القيامة. خاشعة: ذليلة. لم يقل: )وجوه خاشعة يومئذ(.

 
 " عاملٌة ناصبٌة " 3سورة الغاشية 88

 
بالمعاصي في الدنيا، أو منهمكة باالنتقال من عذاب إلى عذاب في اآلخرة. عاملة:  

 ناصبة: من النصب: التعب.
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 " َتْصَلى ناًرا حاميًة " 4سورة الغاشية 88
 تصلى النار: تدخل النار وتقاسي حرَّها. 

 
 " ُتسَقى ِمن عيٍن آنيٍة " 5سورة الغاشية 88

 إناها في الحرارة.آنية: متناهية الحرارة، بلغت  
 

 " ليس لهم طعاٌم إال ِمن َضريٍع " 6سورة الغاشية 88
يع بمعنى  ر التقدير: ليس لهم فيها. ضريع: نبات كريه كثير الشوك. وقيل: ض 

(، 36سلين )الحاقة مضروع، يضرعون عنده طلًبا للخالص منه. ورد في موضع آخر الغِ 
 (. وال تعارض ألن طعام الكفار ألوان!52، الواقعة 43، الدخان 62وم )الصافات والزق  

 
 " ال ُيْسِمُن وال ُيغني ِمن جوٍع "  7سورة الغاشية 88

 ال يقوِ ي البدن، وال يدفع الجوع. 
 

 " وجوٌه يوَمئٍذ ناعمٌة " 8سورة الغاشية 88
 يومئذ(. ناعمةٌ  مرفهة. لم يقل: )وجوهٌ  

 
 " ِلَسْعِيها راضيٌة " 9سورة الغاشية 88

في الدنيا صارت راضية في اآلخرة. لسعيها في الدنيا راضية في  ألجل سعيها 
 لسعيها(. اآلخرة. لم يقل: )راضيةٌ 

 
 ٍة عاليٍة "" في جنا  10سورة الغاشية 88

(: خبر. 8ة عالية. الجنة في األعلى والنار في األسفل. ناعمة )في اآلية هي في جن   
عالية: ليست وصًفا  (: خبر ثالث. 10(: خبر ثان. عالية )في اآلية 9راضية )في اآلية 

 (: أو خبر عنها.8للجنة. هي وصف للوجوه )اآلية 
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 " ال َتسمُع فيها الغيًة " 11سورة الغاشية 88
فيها: في الجنة. الغية: لغًوا. الحظ التصرف في األلفاظ حسب فواصل اآلي. وفي  

 قراءة: ال ت سمع فيها الغيٌة.
 

 عيٌن جاريٌة "" فيها  12سورة الغاشية 88
 جارية: ال تنقطع. والمراد: عيون جارية.   

 
 " فيها ُسُرٌر مرفوعٌة " 13سورة الغاشية 88

لم يقل: )فيها عين جارية، وسرر مرفوعة(، بل كرر "فيها". مرفوعة: قيل إنها تنزل  
 لمن يريد الجلوس عليها من أهل الجنة، ثم ترتفع. سرر: جمع سرير، مشتق من السرور.

 
 " وأكواٌب موضوعٌة "  14رة الغاشية سو 88

 خمر اآلخرة غير خمر الدنيا.  أكواب: من خمر الجنة. جمع: كوب قدح ال عروة له. 
لم يعد يكرر "فيها". لم يقل: )فيها  16موضوعة: مهيأة، مملوءة. في هذه اآلية وحتى اآلية 

 كلمة كوب واردة في اللغتين الفرنسية واإلنكليزية. أكواب موضوعة(.
 

 " وَنمارُق َمصفوفٌة " 15سورة الغاشية 88
: ممنوعة من الصرف، هي بضم ة واحدة، وليست  نمارق: جمع نمرقة: وسادة.  نمارق 

 بضم تين )ليس فيها تنوين مرفوع(. 
 

 " وَزَرابيُّ مبثوثٌة " 16سورة الغاشية 88
لتي ترد  سط فاخرة. مبثوثة: منتشرة. هذه األوصاف ا: طنافس مخملية، أو ب  زرابي   

الجنة وما فيها يقتبس منها األثرياء في قصورهم في الدنيا، ومنهم من يجعل الدنيا  بحق  
 !تهجن  
 

 " أفل ينظروَن إلى اإلبِل كيَف ُخِلَقْت "  17سورة الغاشية  88
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 اإلبل بالذكر دون سائر الحيوانات؟ لماذا خص   
رقهم وال يفارقونها. خـ لقْت  اإلبل كانت من أنفس أموال العرب وأكثرها لديهم، ال تفا 

علت تبرك حتى تحمَّل وتركب عن قرب  للنهوض باألثقال وَحْمِلها إلى البالد البعيدة، وج 
ويسر، ثم تنهض بما حملت. ليس في الدوابِ  ما ي حمل عليه وهو بارك ويطيق النهوض إال 

خرْت لكل من يقودها حتى الصبي الصغير. وإنما جعلت سفائَن ا ، وأعطيت اإلبل. وس  لبرِ 
احتماَل العطش عشرة أيام وأكثر، وج علت ترعى كل نبات في البراري والمفاوز مما ال يرعاه 
سائر البهائم. وهي ت قتنى للزينة والركوب والحمل واللبن واللحم، وال توجد هذه الخصال 

العرب لم مجتمعة إال فيها. وإنما لم يذكر الفيل والكركدن وغيرهما مما هو أعظم منها، ألن 
، وجامع البيان في متشابه القرآن  557يروا شيئـًا من هذه الحيوانات ولم يعرفوه )أنموذج ص 

2 /628 .) 
 كوبة، أكولة،لوبة، رَ قال بعض العلماء: اإلبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان، ألنها حَ 

هللا ذكر اإلبل لمعرفة مولة. فالنعمة بها أعم، وظهور القدرة فيها أتم. هناك من يقول بأن حَ 
العرب بها، والمفسرون المعاصرون من أهل التفسير العلمي يضيفون أن في اإلبل 
خصائص تجعلها خليقة بالذكر، ولم يأت ذكرها لمجرد مناسبتها لمخاطبة البدو واألعراب  

 (.365)كيف نتعامل مع القرآن ص 
نان تقيهما من الرمل يقول أهل التفسير العلمي: اإلبل هي سفن الصحراء. فالعي 

والقذى طبقتان من األهداب، والمنخران واألذنان يكتنفهما الشعر للغرض نفسه. فإذا ما هبت 
العواصف الرملية انقفل المنخران، وانثنت األذنان. أما القوائم فهي طويلة تساعد على سرعة  

رمال الناعمة. الحركة. أما األقدام فمنبسطة في صورة خفاف تمكن اإلبل من السير فوق ال
وتحت صدر الجمل كلكل، وعلى مفاصل أرجله وسائد قرنية تمكنه من الرقود فوق األرض 
الخشنة الساخنة. وهو في الشتاء ال يطلب الماء، بل قد يعرض عنه شهرين متتاليين، إذا 
كان الغذاء غًضا رطًبا، أو أسبوعين إذا كان جاًفا. ويتحمل العطش في قيظ الصيف أسبوًعا 

فإذا ما وجد الماء أخذ منه كمية هائلة يستعيد  .أسبوعين، يفقد فيهما أكثر من ثلث وزنهأو 
بها وزنه المعتاد في دقائق معدودة. وال يصدر من جلده إال القليل من العرق. وفي دهن 

 (. 903سنامه مخزن للطاقة يكفيه غوائل الجوع )المنتخب ص 
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قل عن أهل اإلعجاز العلمي؟ أقول: إن قد يقول لي قائل: ما لك توسعت هنا في الن 
، وهذه الحالة يتكامل فيها إعجاز هللا في قرآنه  اآلية هنا تدعو للنظر في اإلبل كيف خلقْت 

مع إعجاز هللا في خلقه، واآلية تحتمل هذا التوسع واالنتقال من النوع األول من اإلعجاز 
ه أن يفهم اآلية فهًما أعمق وأدق إلى النوع اآلخر. فكلما توسع اإلنسان في فهم اإلبل أمكن

 وأوسع.
لكن علي أن أشير هنا إلى أن اإلبل ربما ورد ذكرها لمجرد أنها مخلوق من  

مخلوقات هللا عموًما، أو من الحيوانات خصوًصا، ربما ألنهم يعرفونها وهي قريبة منهم، وإال 
نها. فإذا كان مراد فإن هلل إعجاًزا في كل مخلوق من مخلوقاته، ومنافع وخصائص في كل م

أهل اإلعجاز العلمي أن يثبتوا أفضلية اإلبل على غيرها فهذا مستحيل، ألنه يتطلب إحاطة  
تامة بمنافع كل حيوان وخصائصه، ثم المفاضلة بين الحيوانات، وهذا ال يقدر عليه البشر. 

ض وبهذا فإن التفسير العلمي هنا مقبول، دون اإلعجاز العلمي، وال بأس من ذكر بع
 خصائص اإلبل ومنافعها ولو على وجه التقريب ألجل محاولة فهم اآلية ما أمكن.

 
 " وإلى السماِء كيَف ُرِفَعْت " 18سورة الغاشية 88

 بال دعائم وال ع م د.  
 

 " وإلى الجباِل كيَف ُنِصَبْت " 19سورة الغاشية 88
 ارتفعت، شمخت. 

 
 ُسِطَحْت "" وإلى األرِض كيَف  20سورة الغاشية 88

بسطت، مهدت، مع أنها كروية. يقول أهل التفسير العلمي: إن األرض وإن كانت  
 (.903كروية الشكل إال أنها تبدو للناظرين كأنها مسطحة مبسوطة )المنتخب ص 

 
 ْر إنَّما أنَت ُمَذكِاٌر " " فَذكاِ  21سورة الغاشية 88

 ر: باهلل، والقرآن، واآلخرة.أي عليك التذكير والتبليغ وليس عليك الهداية. ذك   
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 " لسَت عليهم ِبُمَسْيِطٍر "   22سورة الغاشية 88
 جبرهم على اإليمان. بمسلَّط عليهم حتى يؤمنوا. ال ت   

 
 " إال َمن تولَّى وكَفَر " 23سورة الغاشية 88

إال: لكن، أي هو استثناء منقطع. تولى: أعرض عن تذكيرك وكفر به. أو تولى عن  
 فر باهلل. الرسول وك

 
 " فيعذِاُبه هللُا العذاَب األكبَر " 24سورة الغاشية 88

 العذاب األكبر: في اآلخرة. العذاب األصغر: في الدنيا.  
 

 " إنَّ إلينا إياَبهم "  25سورة الغاشية 88
 رجوعهم بعد الموت للحساب والجزاء. لم يقل: )إن إيابهم إلينا(. 

 
 علينا حساَبهم "" ثم إنَّ  26سورة الغاشية 88

إن حسابهم وجزاءهم علينا وليس عليك. ختام السورة يترك دائًما مجااًل للتفكر والتأمل  
 حسابهم علينا(. األطول نسبًيا. لم يقل: )إن  

 *** 
 

 / سورة الفجر 89
 " والفجِر "  1سورة الفجر  89

 الواو: واو القَسم. الفجر: الصبح. وقيل: صالة الصبح. 
 

  " ولياٍل َعْشٍر " 2الفجر سورة 89
العشر األوائل من ذي الحجة )أيام الحج(. وقيل: العشر األواخر من رمضان. الفجر  

في اآلية السابقة جاء بأل التعريف. ليال: بالتنكير. لم يقل: والليالي العشر. لم يقل: 
 )والليالي العشر(.
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ْفِع والَوْتِر " 3سورة الفجر 89  " والشَّ

أقوال كثيرة منها أن الشفع: الزوج )العدد الزوجي(، والوتر: الفرد  )العدد فيهما  
الفردي(، وهو قول الحسن. وفي هذا داللة على أهمية العدد، ألن هللا أقسم به. الشفع: 
المخلوق )ذكر وأنثى(. الوتر: هللا الواحد األحد، وهو قول ابن عباس وأكثر أهل العلم 

 (.2/730)النكت للمجاشعي 
 

 " والليِل إذا َيْسِر "  4سورة الفجر  89
أصل الفعل: يسري، حذفت الياء، والفعل غير مجزوم، ألجل الفاصلة القرآنية )اإلتقان 

 (، وذلك دون إخالل بالقواعد. يسري: يمضي في حركته.3/340
الفجر، والشفع، والوتر، والليل، كلها جاءت بأل التعريف، بخالف "ليال عشر" جاءت  

 ر. بالتنكي
 

  " هل في ذلَك قَسٌم لذي ِحْجٍر "  5سورة الفجر 89
م ورد هنا  قنع ذوي األلباب؟ القسَ م ما ي  ر: عقل. قَسم: قَسم م قنع. أليس في ذلك القسَ جْ حِ 

 باالستفهام، وفي مواضع أخرى بالنفي: ال أقسم. 
 

 " ألم تَر كيف فعَل ربُّك بعاٍد " 6سورة الفجر 89
   م هود.ألم تر: يا محمد. عاد: قو 

 
 " إرَم ذاِت العماِد " 7سورة الفجر 89

 إرم: أمة قديمة، من رمَّ أو أرم: هلك، بلي. العماد: الطول، القوة، البناء العالي.  
 

 " التي لم ُيخلق ِمثُلها في البلِد " 8سورة الفجر 89
  !في القوة       
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 بالواِد "" وثموَد الذيَن جابوا الصخَر  9سورة الفجر 89
 

 ثمود: قوم صالح. جابوا الصخر: قطعوه، نحتوه )وجعلوه بيوًتا(. الواِد: الوادي.      
 

 " وفرعوَن ذي األوتاِد " 10سورة الفجر 89
األوتاد: كناية عن قوة جيشه، أو عن كثرة بنيانه، أو عن التقدير: وكيف فعل بفرعون؟ 

 وسائل التعذيب التي كان يلجأ إليها. 
 

 " الذيَن طَغوا في البلِد "  11الفجر سورة 89
 الذين: تعود على عاد وثمود وفرعون.  

 
 " فأكثروا فيها الفساَد " 12سورة الفجر 89

من ظلم وقتل وكبائر أخرى. الدال في "الفساد" مفتوحة، وفي "البالد" )اآلية السابقة( 
 .مكسورة. هذا في الوصل، أما في الوقف فال فرق في الفاصلة القرآنية

 
 " فصبَّ عليهم ربَُّك سوَط عذاٍب " 13سورة الفجر 89

صب: أنزل بقوة وسرعة. سوط: نوع. فمنهم من عذب بالصيحة، ومنهم بالخسف، ومنهم 
إلخ. أصل السوط: السياط، واستخدم اللفظ هنا لإلعالم بمزيد من اإليالم،  ... بالغرق 

 واستخدم الصب كذلك للغرض نفسه.
 

 تعالى للدول العظمىخطاب من هللا 

لم يرْد في كتاب: تفصيل آيات القرآن الحكيم لجول البوم وإدوار مونتيه! ترجمة: محمد فؤاد 
 عبد الباقي 

 *** 
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 .69)كانوا أشد  منكم قوة وأكثَر أموااًل( التوبة 

 .76)وآتيناه ِمن الكنوز ما إن  مفاتحه َلتنوء بالع صبة أولي القوة( القصص 

هللا قد أهلك ِمن قبله ِمن القرون َمن هو أشدُّ منه قوة وأكثر  جمًعا( القصص )أولم يعلم أن  
78. 

)أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة  الذين من قبلهم كانوا أشدَّ منهم قوة وأثاروا 
 .9األرض وعمروها أكثَر مما عمروها( الروم 

عاقبة  الذين ِمن قبلهم وكانوا أشدَّ منهم قوة( )أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان 
 .44فاطر 

)أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة  الذين كانوا ِمن قبلهم كانوا هم أشدَّ منهم 
 .21قوة وآثاًرا في األرض فأخذهم  هللا  بذنوبهم( غافر 

كانوا أكثَر منهم وأشدَّ قوة )أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة  الذين ِمن قبلهم 
 .82وآثاًرا في األرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكِسبون( غافر 

)فأما عاٌد فاستكبروا في األرض بغير الحق  وقالوا َمن أشدُّ من ا قوة أولم يروا أن  هللا الذي 
لْت   .15خلقهم هو أشدُّ منهم قوة( ف ص 

ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. فقال أنا )اذهْب إلى فرعوَن إنه طغى ... فكذ ب وعصى. 
 . 26-17ربكم  األعلى. فأخذه هللا َنكال اآلخرة واألولى. إن  في ذلك َلعبرة( النازعات 

)ألم تَر كيف فعل ربك ِبعاٍد. إرَم ذاِت العماد. التي لم ي خلق ِمثل ها في البالد. وثموَد الذين 
طَغوا في البالد. فأكثروا فيها الفساد. فصب  جابوا الصخر بالواد. وفرعوَن ذي األوتاد. الذين 

 .  14-6عليهم ربك سوَط عذاب. إن  ربك َلبالمرصاد( الفجر 
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 " إنَّ ربََّك لبالمرصاِد " 14سورة الفجر 89

 يرقب ليحاسب ويجازي. 
   

 "" فأما اإلنساُن إذا ما ابتلُه ربُّه فأكرَمُه ونعَّمُه فيقوُل ربي أكَرَمِن  15سورة الفجر  89
 أكرمه ونعمه: بالغنى والجاه والسلطة. أكَرَمِن: أي: أكرمني.       
يقول: "أكرمن" ال على سبيل الشكر والتحدث بنعم هللا، بل على سبيل االفتخار  

والتطاول معتقًدا استحقاقه ذلك على ربه، كما في قوله تعالى: "إنما أوتيتـ ه  على ِعلـْمٍ  ِعندي" 
(. ويستدل على هذا المعنى بداللة قوله: "ربي أهانن" في 559)أنموذج ص ( 78)القصص 

 اآلية التالية.
 

 " وأما إذا ما ابتلُه فقَدَر عليِه رزَقُه فيقوُل ربِاي أهانِن " 16سورة الفجر 89
 قدر: ضيَّق. 

الرزق في اآلية السابقة قال: "فأكرمه"، وفي اآلية الثانية لم يقل: )فأهانه(. ذلك ألن بسط  
إكرام، ولكن قبضه ليس هو بالضرورة من باب اإلهانة. أال ترى أنك تقول: زيد أكرمني، إذا 

 (.560أهدى لك هدية، وال يحسن أن تقول: أهانني، إذا لم ي هِدَك )أنموذج ص 
 

 بل ال ُتكرموَن اليتيَم " " كلا  17سورة الفجر 89
بل  ،اإلكرام بالغنى واإلهانة بالفقر وا عن االعتقاد بأنكف   :: كلمة ردع وزجر. أيكال   

بل ال يكرمون  اإلكرام بطاعة هللا في إكرام اليتيم مع إكرام هللا لكم بكثرة المال. لم يقل: )كال  
 اليتيم(، التفت من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب.

 
وَن على طعاِم المسكيِن "  18سورة الفجر 89  " وال َتحاضُّ

ون: وال تتح  ون، وال يحض  وال َتحاضُّ  كم بعًضا. طعام: إطعام. بعض   اضُّ
 

 " وتأكلوَن التُّراَث أكًل لمًّا " 19سورة الفجر  89
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 التراث: الميراث. أكاًل لًما: أكاًل كاماًل. وقيل: ال يتفكر في حالل أو حرام.       
أي: تأكلون حصتكم وحصة غيركم من الميراث، وكانوا ال يورثون النساء وال  

الصغار، ويأكلون حصتهم، ويقولون: ال يأخذ الميراث إال من يقاتل، ويحمي الحوزة )أبو 
 (.10/475حيان 

وفي عصرنا هذا، نجد من يأكلون الثروات والدخول أكاًل لًما، فيحتكرون ويستأثرون   
الجوع بقون لهم إال بقون لغيرهم شيئـًا، ال ي  ويتسلطون على الموارد واألنشطة، فال يكادون ي  

والفقر والقهر. هذا هو أيًضا شأن الدول القوية مع الدول الضعيفة. فاألولى تنهب خيرات  
 ! الثانية، وتعتبر أن الشعوب فيها غير جديرة بالعيش

قال ابن عاشور: األكل مستعار لالنتفاع بالشيء انتفاًعا ال ي بقي منه شيئـًا. وأحسب  
لم أقف على مثلها في كالم العرب )ابن عاشور  أن هذه االستعارة من مبتكرات القرآن، إذ

30/334.) 
 أفال يجب أن تدخل هي وأمثالها في كالم العرب؟ 

 
 بُّوَن الماَل حبًّا جمًّا "حِ " وتُ  20سورة الفجر  89

هذه مقولة وصفية، وليست معيارية. قال الحسن بن علي  أي: أكثر من الالزم!  
لدين على ألسنتهم لغو. والمراد: أكثر الناس، من رضي هللا عنهما: الناس عبيد المال، وا

باب إطالق الكل على األكثر. والمال مهم، ولكن ال على حساب الدين، والنفس، والعقل، 
بة عندنا في أصول الفقه، ومقاصد الشريعة. فاألنبياء  رت  والِعرض، فهذه األمور أو المصالح م  

، بليغ والدعوة، كما جاء في القرآن. فالمال مهم  تماسكوا أمام المال، ولم يأخذوا أجًرا على الت
من الدين والنفس والعقل والعرض. فالمال خادم لها، وليست هي خادمة له.  ولكنه ليس أهم  

 ون المال حًبا شديًدا وتحرصون عليه وال تنفقون منه في الخيرات.معنى اآلية: تحب  
 

 كًّا "إذا ُدكَِّت األرُض َدكًّا دَ  " كلا  21سورة الفجر 89
المال والحرص عليه وعدم اإلنفاق منه، وإال فإنكم ستواجهون  عوا عن حب  : ارتدِ كال   

دًكا دًكا: ليست الثانية توكيد  األرض مرة بعد مرة. أهوااًل كبيرة في يوم القيامة، حيث ستدك  
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ب  لألولى، هما مًعا حال. المعنى: دًكا بعد دك . كما أن هناك إعراب مفردات، وهناك إعرا
 جمل، فإن هناك إعراب مفردتين )كلمتين( فأكثر. 

 
 " وجاء ربَُّك والمَلُك َصفًّا َصفًّا "  22سورة الفجر 89

 . إعراب  جاء ربك: للفصل بين الخالئق. والملك صًفا صًفا: صفوًفا صًفا إثر صف 
 صًفا صًفا مثل إعراب دًكا دًكا. كالهما حال، وهللا أعلم. 

 
ُر اإلنساُن وأنَّى لُه الذكرى " 23سورة الفجر 89  " وِجيء يوَمئٍذ بجهنََّم يوَمئٍذ يتذكَّ

يتذكر اإلنسان: ربه، يتوب. وأنى له الذكرى: هيهات فقد فات أوانها ولم تعد تنفع   
 يومئذ يتذكر(.صاحبها. لم يقل: )وجيء بجهنم 

 
مُت لحياتي " 24سورة الفجر 89  " يقوُل يا ليتني قدَّ

مت في الحياة الدنيا )الحياة الفانية( ما ينفعني )من األعمال الصالحة( يا ليتني قد   
في الحياة اآلخرة )الحياة الباقية(. يا ليتني قدمت في حياتي لحياتي! يا ليتني قدمت من 

يا ليتني: يا: حرف تنبيه )وليس  ة. يا ليتني قدمت لحياتي اآلخرة.حياتي الفانية لحياتي الباقي
حرف نداء(. التنبيه والنداء متقاربان، ولكن اختار أهل اإلعراب التنبيه ألن ليت: ال ت نادى! 
( هي الخبر.  . والنون للوقاية. والياء: اسم ليت منصوب. جملة )قدمت  ليت: من أخوات إن 

ا بهذا التمني في يوم  للتنبيه اهتمامً  (يا ليتني) :ء في قولهحرف النداقال ابن عاشور: "
 (.30ه. راجع: يا حسرة )سورة يس وقوع

 
 " فيوَمئٍذ ال ُيعذِاُب عذاَبُه أحٌد " 25سورة الفجر  89

 "يعذِ ب": بكسر الذال المشددة، وفي قراءة بفتحها: ال يعذَّب.  
 اَب هللا أحد.فيومئذ ال يعذِ ب هللا  عذابه أحد. ال يعذِ ب عذ -
 فيومئذ ال يعذَّب الكافر  عذابه أحد. ال يعذَّب عذاَب الكافر أحد. -
 

 " وال ُيوِثُق َوثاَقُه أحٌد " 26سورة الفجر 89
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 يوثق: بكسر الثاء. وفي قراءة: بفتحها، لتتناسب مع اآلية السابقة. 
 وال يوِثق هللا وثاَقه أحد.  -
 وال يوَثق الكافر  وثاَقه أحد. -
 

 " يا أيتها النفُس المطمئنُة " 27سورة الفجر 89
المطمئنة: إلى وعد هللا، المؤمنة، اآلمنة. ورد في القرآن: النفس المطمئنة، النفس  

(. يرى بعض العلماء أنها مراتب 53ارة بالسوء )يوسف (، النفس األم  2اللوامة )القيامة 
النفوس. فالنفس المطمئنة ال تكون إال بعد للنفوس. أقول: وقد تكون أطواًرا تطرأ على 

 ارة بإطالق فهذه نفس الكافر.امة. أما إذا كانت أم  ارة ولو  الموت. أما في الدنيا فالنفس بين أم  
 

 " ارِجعي إلى ربِاِك راضيًة َمرضيًة " 28سورة الفجر 89
اضية عن هللا، إنا هلل وإنا إليه راجعون. راضية: بما أنعم هللا. مرضية: عند هللا. أو ر  

 عن هللا، ورضي هللا عنها. مرضية من هللا. رضيْت 
 

 " فادخلي في عبادي " 29سورة الفجر 89
 في عبادي: مع عبادي، ضمن عبادي الذين عبدوني ولم يعبدوا غيري. 

 
 " وادخلي جنتي " 30سورة الفجر 89

 وادخلي معهم إلى جنتي التي أعددتها لهم.  
من السور تجد أن لها أسلوًبا خاًصا تتميز به من حيث تترك  الحظ خاتمة السورة وغيرها

 أثًرا في النفس طوياًل يمتد بعد الفراغ من السورة. 
 *** 

 
 / سورة البلد 90
 " ال أقسُم بهذا البلِد " 1سورة البلد 90

 البلد: مكة المكرمة. 
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قسم به، ه ال ي  سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالى: "ال أقسم بهذا البلد"، كيف أخبر أن
إليك؟ أجيبك ثم أقطعك  ما أحب  (. فقال: أيُّ 3األمين" )التين  ثم أقسم به في قوله: "وهذا البلدِ 

)لعل المعنى: أقطع حجتك(، أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: اقطعني ثم أجبني. فقال له: اعلم 
هراني قوم أن هذا القرآن نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحضرة رجال، وبين ظ

كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمًزا، وعليه مطعنـًا. فلو كان هذا عندهم مناقضة  
، ثم قال له: ، ولم ينكروا ما أنكرتَ عليه، ولكن القوم علموا وجهلتَ  لتعلقوا به، وأسرعوا بالرد  

 (.3/99أبياتـًا )اإلتقان إن العرب قد تدخل "ال" في أثناء كالمها، وتلغي معناها، وأنشد 
  (.279المعنى: "ال": زائدة )صلة( )دفع إيهام االضطراب ص  
 وهللا سبحانه يقسم بمخلوقاته وبما شاء، أما نحن فال نقسم إال به سبحانه.  
 وانظر قوله تعالى :  

 (.75" فال أقسم بمواقع النجوم" )الواقعة  -
 (.2-1بالنفس اللوامة" )القيامة " ال أقسم بيوم القيامة، وال أقسم  -
 

 " وأنَت ِحٌل بهذا البلِد " 2سورة البلد 90
 قيم، نازل.وأنت: يا محمد. ِحٌل: ساكن، م   

 
 " ووالٍد وما َولـََد " 3سورة البلد  90

الواو األولى في )ووالد(  ته.ي  لم يقل: )وَمن ولد(. الوالد: آدم عليه السالم. الولد: ذر   
 واو القَسم.

 
 " لقد خلقنا اإلنساَن في كَبٍد " 4سورة البلد  90

 كبد: تعب، مشقة : حمل، والدة، رضاعة، فطام، معاش، مرض، موت. 
ه ال تكاد تنحصر من أول قطع سرَّته الدنيا واآلخرة )الحساب(، ومشاق   يكابد اإلنسان مشاق  

ضاعف مشقاته ة فتزول عنه المشقات، وإما في نار فتتإلى أن يستقر قراره، إما في جن  
 (. 10/481وشدائده )أبو حيان 
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وقال ابن عاشور: الذي يلتئم مع السياق، ويناسب القَسم، أن الكَبد: التعب الذي يالزم 
 (.30/351أصحاب الشرك، من اعتقادهم تعدد اآللهة )ابن عاشور 

 
فالمقصود باإلنسان هو اإلنسان عموًما حسب أبي حيان، والمشرك خصوًصا حسب ابن 

 ر.عاشو 
الحظ الفاصلة )الدال( تارة بالتنوين المرفوع، وتارة بالتنوين المكسور، وتارة بالفتح، وتارة  

 بالكسر، ولكنها في الوقف واحد )دال ساكنة(.
 

 " أيحَسُب أن لن يقِدَر عليِه أحٌد " 5سورة البلد 90
 أيحسب: أيظن. يقدر عليه: يبعثه بعد الموت.  

 
 " يقوُل أهلكُت مااًل ُلَبًدا " 6سورة البلد 90

. ومنه: اإلهالك، أو االستهالك )لألصول الثابتة( في علم المحاسبة. : أنفقت  أهلكت   
بًدا: كثيًرا. فيم . ل  ، وكنت أول من اقترحهولعل االهتالك أفضل من اإلهالك في المحاسبة

 !أنفق هذا المال؟ في السرف والترف ومعاداة المؤمنين
 

 " أيحَسُب أن لم َيَرُه أحٌد "  7سورة البلد 90
 ؟أنفق أنفق وفيمَ  أيظن أن هللا لم يره، ولن يحاسبه عم   

 
 " ألم نجعْل لُه عينيِن "  8سورة البلد 90

ى وهللا ال يرى يذكره هللا بنعمه عليه. وقد يكون المعنى أنه يتعجب منه كيف هو ير  
 بنظره؟! 

 
 " ولساًنا وَشَفتيِن " 9سورة البلد 90

 يذكره بباقي نعمه عليه، أو ببعضها، لكي يؤمن باهلل ويشكره على نعمه. 
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 " وهديناُه النَّْجَدْيِن " 10سورة البلد 90
النجدين: طريق الخير وطريق الشر. النجد: الطريق المرتفع في الجبل. كال الطريقين  
 !كن طريق الخير شاق وموصل إلى الجنة، وطريق الشر شاق وموصل إلى الجحيمشاق، ل

 
 " فل اقتحَم العقبَة "  11سورة البلد 90

. العقبة: الطريق الشاق، الطريق الوعر في الجبل. االقتحام: الدخول على فال: فهال   
 مشقة.

 
 " وما أدراَك ما العقبُة "  12سورة البلد 90

 ظيم.استفهام تهويل وتع 
 

 " فكُّ رَقبٍة " 13سورة البلد 90
 فك )عتق( أسير. رقبة: أسير، كأنه مربوط من رقبته.  

 
 " أو إطعاٌم في يوٍم ذي َمْسَغَبة يتيًما ذا َمْقَرَبة " 14سورة البلد  90

"إطعام". ذا مقربة: : مسغبة: مجاعة لقحط أو غالء.  يتيًما: مفعول به منصوب لـ  
 بينه وبينه قرابة أو جوار )قرب نسب أو جوار(.

 
 " أو مسكيًنا ذا َمتربٍة " 16سورة البلد 90

متربة: فقر شديد ألصقه بالتراب. ذو متربة: ملقى على الطريق ال بيت له. يقال:  
 تربت يداه. 

 
 " ثم كاَن ِمَن الذيَن آمنوا وتواَصوا بالصبِر وتواَصوا بالَمرحمِة " 17سورة البلد 90

 حسب الوزن والفاصلة القرآنية. كلمةالمرحمة: الرحمة. الحظ التصرف بال 
 

 " أولئَك أصحاُب الَمْيَمنِة " 18سورة البلد 90
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، 91و 90و 38و 27أصحاب اليمين، كما وصفهم في مواضع أخرى )سورة الواقعة  
(، من الي ْمن، أو من اليمين ألنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. وهذا أيًضا من باب 39المدثر 

 لمراعاة الوزن والفاصلة. كلمةالتصرف بال
 

 " والذيَن كفروا بآياتنا هم أصحاُب المشأمِة "  19سورة البلد 90
الشؤم، أو (، من 41أصحاب الشمال، كما وصفهم في مواضع أخرى )سورة الواقعة  

 ون كتبهم بشمائلهم.ؤتَ من الشمال ألنهم ي  
 

 " عليهم ناٌر ُمْؤَصدٌة " 20سورة البلد 90
 مؤصدة: موصدة، مغلقة، خالدين فيها ال يخرجون منها أبًدا. أوصد: أغلق. 

 *** 
 

 / سورة الشمس 91
 " والشمِس وُضحاها " 1سورة الشمس  91

القَسم. وهما قَسمان في آية واحدة، كل قسم بكلمة الواو في قوله: "والشمس": واو  
واحدة. هل الواوات الالحقة هي من قبيل واو القَسم، أم من قبيل واو العطف، أم اندمجتا 
مًعا؟  تأمْل. أهل اللغة على أن الواوات الالحقة عاطفة. الضحى: وقت ارتفاع الشمس أو 

 النهار.
 

 " والقمِر إذا تلها "  2سورة الشمس 91
تالها: تال الشمس. فالشمس في النهار والقمر في الليل. الحظ في اآلية السابقة  

 كانت الفاصلة اسًما )ضحاها(، وفي هذه اآلية عدل عن االسم إلى الفعل )تالها(.
 

 ها " " والنهاِر إذا َجلا  3سورة الشمس 91
 ى البسيطة )األرض(.ى الظلمة، أو جل  ى الشمس، أو جل  ها: جل  جال   
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 " والليِل إذا َيغشاها " 4سورة الشمس 91
يغشاها: يغشى الشمس، أو يغشى األرض، ويلفُّها بظالمه. لم يقل: )غشاها(. في  

 هذه اآلية الفعل مضارع، وفي اآليتين السابقتين ماٍض.
 

 ونفٍس وما سوَّاها " .واألرِض وما طحاها ." والسماِء وما بناها 7-5سورة الشمس  91
طحاها: بسطها، مهدها، على الرغم من كرويتها. سواها: أكملها. وما بناها: اختلف  

 العلماء في "ما" هاهنا: 
 قيل: هي بمعنى: َمن. من بناها )هللا(. -
وقيل: هي مصدرية، والتقدير: والسماء وبنائها، أو وما في بنائها )من المالئكة  -

 والنجوم(. 
ث مرات، وهي بمعنى: )َمن( للعاقل، تعود على هللا؟ )الصاحبي ص ما: تكررت ثال 

 (. 2/320، أضواء 401، فقه اللغة للثعالبي ص 125
والوجه الذي عليه النحويون إنما هو: )والسماء وبنائها(. ذلك ألن: "ما" إنما تكون  

ما زيد؟  لذوات غير اآلدميين، ولصفات اآلدميين. تقول: من عندك؟ فيقول: زيد. فتقول: 
 (.  296و  2/52و  1/42فيقول: جواد أو بخيل أو نحو ذلك )المقتضب 

أقسم تعالى في هذه السورة بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء واألرض، وعرَّف  
بأل التعريف كلَّ ما أقسم به، سوى النفس فقال: "ونفسٍ  وما سواها". فلماذا نكَّر النفس  

 وعرَّف ما سواها؟
سبيل إلى الم الجنس، ألن نفوس الحيوانات غير داخلة في القَسم، بدليل قوله ال  -

 (.8تعالى: "فألهمها فجورها وتقواها" )الشمس 
 (.561ال سبيل إلى الم العهد، ألن المراد ليس نفًسا واحدة معهودة )أنموذج ص  -
 

 " فألهمها فجوَرها وتقواها " 8سورة الشمس 91
 ق التقوى. بين لها طريق الفجور وطري 

 
اها " 9سورة الشمس 91  " قد أفلح َمن زكَّ
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رها من دنس طه  زك ى النفس، اها: أفلح: من الفالح: البقاء والخلود، أو الفوز. زك   
المعاصي. وعلى هذا وقع القَسم. قد أفلح: جواب القَسم، على حذف الالم. التقدير: لقد. قال 

 !ابن عباس: فيها أحَد عشَر قَسًما
 

اها "  10لشمس سورة ا91  " وقد خاَب َمن دسَّ
 خاب: عكس أفلح. 
اها: عكس زك     ها، أغواها.اها، أضل  دسَّ

هذا وصف للنفس البشرية بأن لديها االستعداد للفجور أو للتقوى، فمن اختار الطريق  
 األول فقد أفلح، ومن اختار الثاني فقد خاب وفشل في الدنيا واآلخرة.

 
 ثموُد بطغواها "" كذَّبت  11سورة الشمس 91

الحظ التصرف بالكلمة  كذبت ثمود نبيها. ثمود: قوم صالح. بطغواها: بطغيانها. 
 ألجل الفاصلة من دون تكلف.

 
 " إِذ انبعَث أشقاها " 12سورة الشمس 91

 أشقى شخص في ثمود. انبعث: انطلق بسرعة ونشاط. 
 

 " فقاَل لهم رسوُل هللِا ناقَة هللِا وُسقياها "  13سورة الشمس 91
ضافتها إلى هللا نوع من التشريف لها  إرسول هللا: صالح. ناقة هللا: اتركوا ناقة هللا. وب 

ناقة: مفعول به. وسقياها: معطوف،  ألنها معجزة صالح. سقياها: شربها، نصيبها من الماء.
 أي: واتركوا سقياها.

 
 بوُه فَعَقروها فَدْمَدَم عليهم ربُّهم بذنِبهم فسوَّاها "" فكذا  14رة الشمس سو 91

بوا نبيهم صالًحا. عقروها: قتلوها )قتلوا الناقة(. دمدم عليهم: قضى بوه: فكذ  فكذ   
ى العقوبة بين جميع أفراد القوم، اها: سو  رهم عن آخرهم، استأصلهم. سو  عليهم، أهلكهم، دم  

 الك. وقيل: سو ى أرضهم عليهم. ى بينهم في الهسو  
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 خاُف ُعْقباها " " وال يَ  15سورة الشمس 91

عقبى التسوية، عقبى العقوبة. العقبى: العاقبة. فاهلل تعالى ال يخاف عواقب مثل هذه  
. وقيل: ال يخاف الذي عقرها عقباها. لكن لو وغيرهم العقوبات كما يخاف الملوك والرؤساء

 ن عقباها )راجع اآلية السابقة إذ قال: فعقروها، ولم يقل: فعقرها(. صح هذا لقيل: وال يخافو 
 *** 
 /سورة الليل 92
 " والليِل إذا َيْغَشى " 1سورة الليل 92

لم يقل: إذا غشي. قارن اآلية  الواو: واو القَسم. يغشى: الكون والخالئق بظلمته.  
 التالية.

 
 " والنهاِر إذا تجلَّى " 2سورة الليل 92

 تجلى: ماض. يغشى )في اآلية السابقة(: مضارع.الواو: عاطفة. تجلى: بضيائه.  
 

 " وما خلَق الذكَر واألنثى " 3سورة الليل  92
م م. ولو كانت للقسَ م، وما بعدها من الواوات للعطف، ال للقسَ الواو األولى: واو قسَ  

 (. 2/336النقطع الكالم بعضه من بعض )المقتضب 
(، والذي. وهو هللا. فهذا قَسم من هللا بنفسه. وقيل: 125صاحبي ص "وما": وَمن )ال 

ما مصدرية، والتقدير: وخلِقه الذكَر واألنثى. وفي قراءة: والذي خلق الذكر واألنثى. وفي 
 (. 5/408قراءة: والنهاِر إذا تجلى، والذكِر واألنثى )معجم القراءات 

لدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على  عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد هللا على أبي ا
قراءة عبد هللا؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ: 

؟ قال علقمة: "والذكر واألنثى". قال: أشهد أني سمعت النبي صلى هللا ""والليل إذا يغشى
ال  "وما خلق الذكر واألنثى"، وهللاِ  عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤالء يريدونني على أن أقرأ:

 (. 6/108، صحيح مسلم 6/211أتابعهم! )صحيح البخاري 
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 " إنَّ سعَيكم لشتَّى " 4سورة الليل 92
ى: لمختلف. منه الصالح ومنه الفاسد، مختلف الفعل مختلف وهو جواب القَسم. لشت   
 الجزاء. 

 
 " فأما َمن أعطى واتَّقى " 5سورة الليل 92

 أعطى: أنفق. اتقى: هللا. أو اتقى البخل. 
 

 " وصدَّق بالُحْسَنى " 6سورة الليل 92
 ة. وفيها أقوال أخرى كثيرة.بالجن   

 
رُه للُيْسَرى " 7سورة الليل 92  " فسنيسِا

 للجنة، أو للخير. 
 

 " وأما من َبِخَل واستغنى " 8سورة الليل 92
 عن ربه. أو: استغنى بماله، أي بخل بما بخل ليزيد ماله وثروته.  

 
 " وكذَّب بالُحْسَنى " 9سورة الليل 92

 ة. وفيها أقوال أخرى كثيرة.بالجن   
 

رُه للُعْسَرى " 10سورة الليل 92  " فسنيسِا
 .  للنار، أو للشر 

  
 " وما ُيغني عنُه ماُله إذا َتَردَّى " 11سورة الليل 92

 ى في جهنم.إذا هو  
 

 " إنَّ علينا َللُهَدى " 12سورة الليل 92
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 علينا الهداية وليست على نبي أو غيره. أو علينا بيان طريق الهدى. 
: تفيد التوكيد. الالم في )للهدى( الم  علينا الهدى. إن  علينا الهدى. إن علينا َللهدى. إن 

ير معنى هذا التوكيد! تأكيد أن الهدى المزحلقة تفيد التوكيد. لكن لم يبين علماء اللغة والتفس
 على هللا، ال على غيره.

 
 " وإنَّ لنا لآلخرَة واألولى " 13سورة الليل 92

لآلخرة: الالم مزحلقة، كما في  ما في اآلخرة وما في الدنيا، ملك اآلخرة وملك الدنيا. 
 اآلية السابقة.

 
 " فأنذرُتكم ناًرا َتَلظَّى " 14سورة الليل  92

 "تلظى": أصلها: تتلظى، أي: تلتهب.  
 

 " ال يصلها إال األشقى " 15سورة الليل  92
كيف: "األشقى"، والشقي يصالها؟ قال الزجَّاج: هذه نار مخصوصة باألشقى الذي  

هو أبو جهل. وأما "األتقى" فهو أبو بكر رضي هللا عنه. وبهذا تمت المقابلة بين أتقى 
 .17األتقى: سيرد ذكره في اآلية  (.562نموذج ص المؤمنين وأشقى المشركين )أ

 
 " الذي كذَّب وتولَّى " 16سورة الليل 92

 ب الرسول وأعرض عن طاعته.كذ   
 

 " وسُيَجنَُّبها األتقى " 17سورة الليل 92
 ( واألتقى )في هذه اآلية( جناس وطباق في آن مًعا.15بين األشقى )في اآلية  

الشقي. األتقى: بمعنى التقي. وليس فيه معنى المفاضلة في الشقاء، أو األشقى: لعله بمعنى 
في التقى. فال يمكن أن يقال: أبو جهل أشقى من أبي بكر، ألن هذا يعني أن أبا بكر شقي، 
ولكن أبا جهل أشقى منه! كما ال يمكن القول بأن أبا بكر أتقى من أبي جهل، ألن هذا 

 يعني أن أبا جهل تقي!
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 " الذي يؤتي ماَلُه يتزكَّى " 18ليل سورة ال92

 يتطهر من البخل. جملة "يتزكى" جملة حالية. أي: يؤتي ماله متزكًيا.  
 

 " وما ألحٍد ِعنَدُه ِمن ِنعمٍة ُتْجَزى " 19سورة الليل 92
وليس على سبيل المكافأة. ما لبالل عند أبي بكر حين اشتراه فأعتقه من نعمة سلفت   

 لوجه هللا، وليس لرد  الجميل.أعتقه  فجازاه عليها.
 

 " إال ابتغاَء وجِه ربِاِه األعلى " 20سورة الليل 92
، 3/273قيل: المعنى: ما ينفق إال ابتغاء وجه ربه األعلى )معاني القرآن للفر اء  

(. بل لوجه هللا خالصة دون ِعَوض. قال المفسرون: نزلت اآلية 2/739النكت للمجاشعي 
 عنه حين اشترى بالاًل وأعتقه في سبيل هللا، فقال المشركون: في حق أبي بكر رضي هللا

نا أعتق   إنما فعل ذلك ليدٍ  كانت له )لبالل( عنده. كان عمر رضي هللا عنه يقول: سيد 
 ! رضي هللا عن عمر!سيَدنا

 
 " ولسوَف َيْرَضى " 21سورة الليل 92

بكر(. ويمكن أن يكون هذا عطيه لكثرته )كثرة العطاء(، أو لقناعته )قناعة أبي بما أ   
 سيما على المعنى األول. وال ،في الدنيا، أو في اآلخرة

 *** 
 / سورة الضحى  93
َحى "  1سورة الضحى 93  " والضُّ

 الواو: واو القَسم. الضحى: أول النهار أو صدر النهار عند ارتفاع الشمس. 
 

 " والليِل إذا َسَجى " 2سورة الضحى 93
 أظلم. 
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 " ما ودَّعك ربُّك وما قَلى " 3الضحى سورة 93
 !ليلة(، فقال المشركون: هجره ربه 12نزلت بعد أن أبطأ الوحي على رسول هللا ) 

ما قالك )لم يبغضك(، حذف المفعول لمراعاة و ما قلى: و قلى: أبغض، من الِقلى: البغض. 
 في قوله: "فآوى":(، دون إخالل بالقواعد. ومثل ذلك 3/342الفاصلة القرآنية )اإلتقان 

: أي (8)اآلية  : أي فهداك، وقوله: "فأغنى"(7)اآلية  فآواك، وقوله: "فهدى" :أي ( 6)اآلية
 فأغناك، كما سيأتي في اآليات التالية.

 
 " وَلآلِخرُة خيٌر لَك ِمَن األولى " 4سورة الضحى 93

تفيد التوكيد. اآلخرة لآلخرة: الالم لالبتداء  اآلخرة خير لك من الدنيا. األولى: الدنيا. 
 بالتأكيد خير لك من الدنيا.

 
 " ولسوَف ُيعطيَك ربَُّك فَترضى "  5سورة الضحى 93

أعطاه في الدنيا النصر والظفر على األعداء ولسوف: الالم لالبتداء تفيد التوكيد.  
ر ذلك الدين. وسيعطيه في اآلخرة الشفاعة والمقام المحمود وغي وكثرة األتباع والفتوح وعلو  
 من خيري الدنيا واآلخرة. 

 
 " ألم يجْدَك يتيًما فآوى "  6سورة الضحى 93

ك أبي طالب(. وكان النبي فقد أبويه وهو ك عبد المطلب، ثم إلى عم  فآواك )إلى جد   
 صغير.   

 
 " ووجدَك ضااًل فهدى " 7سورة الضحى  93

ل جمهور المفسرين فهداك. أي: ضااًل عن معالم النبوة وأحكام الشريعة، هذا قو  
 (. 52(. قال تعالى: "ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان" )الشورى 564)أنموذج ص 

 
 " ووجدَك عائًل فأغنى " 8سورة الضحى  93

 عائاًل: فقيًرا ذا عيال. فأغنى: فأغناك.  
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ه: يا خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إثر غزوة حنين قائاًل بعد أن حمد هللا وأثنى علي

معشر األنصار ما قالة )قول غير مالئم( بلغتني عنكم، وِجدة )موجدة، حزن( وجدتموها 
ال   ف بين هللا؟ وأعداًء فأل   )فقراء( فأغناكم   هللا؟ وعالةً  اًل فهداكم  عليَّ في أنفسكم؟ ألم آتكم ض 

تجيبونني يا معشر األنصار؟ ه أمنُّ وأفضل. ثم قال: أال ورسول   وهللا   !قلوبكم؟ قالوا: بلى
. قالوا: بماذا نجيبكَ   يا رسول هللا؟ لِلِ ورسوِله المنُّ والفضل 

 
ًبا فصد   قتم: أتيتنا مكذ َّ دِ  قناك، ومخذواًل فنصرناك، قال: أما وهللا لو شئتم لقلتم، فلَصدقتم ولص 

 وطريًدا فآويناك، وعائاًل فآسيناك )واسيناك بالمعونة(. 
سلموا، بها قوًما لي   فت  أوجدتم يا معشر األنصار في أنفسكم لعاعة )شيًئا يسيًرا( من الدنيا، تأل  

! أال ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير )وهو ؟ووكلتكم إلى إسالمكم
بيده، لوال الهجرة  ف به قلوبهم(، وترجعوا برسول هللا إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمدٍ تأل  ما 

األنصار ِشعًبا،  امرًءا من األنصار، ولو سلك الناس ِشعًبا )طريًقا في الجبل(، وسلكتِ  لكنت  
  !، وأبناَء أبناِء األنصارِ لسلكت  ِشعب األنصار! اللهم ارحم األنصاَر، وأبناَء األنصارِ 

! )متفق فبكى القوم حتى أخضلوا )بللوا( ِلحاهم، وقالوا: رضينا برسول هللا َقْسًما وحظـًا
 عليه(.

 
 " فأمَّا اليتيَم فل َتْقَهْر " 9سورة الضحى 93

ه على ماله. كأن هللا ذكره بنعمه عليه ليتذكرها  ه، فال تغلبْ ه، فال تظلمْ فال تقهرْ  
السائل( كما أنعم هللا عليه. فقد كان يتيًما فآواه، وفقيًرا ويشكرها، وينعم على الناس )اليتيم، 

أم ا: حرف شرط وتفصيل. اليتيم: مفعول به مقدم.  فأغناه، فال ينَس اليتيم وال ينَس الفقير.
 فال: الفاء رابطة لجواب )أم ا(.

 
 " وأمَّا السائَل فل َتْنَهْر " 10سورة الضحى 93
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ه برفق. وفي السائل قوالن: السائل عن المال، أو ه ه. أعطِ ه، فال تزجرْ فال تنهرْ   أو ردَّ
م. فال: الفاء  السائل عن الدين أو العلم. أم ا: حرف شرط وتفصيل. السائَل: مفعول به مقد 

 رابطة لجواب )أم ا(.
 

ْث " 11سورة الضحى 93  " وأمَّا بنعمِة ربِاَك فحدِا
لها. ولعل المقصود بالتحدث  ث الناس بنعم هللا عليك، فالتحدث بالنعمة شكر فحد   

إلى الناس كما أحسن هللا إليك. وقيل: المعنى:  ليس مجرد الكالم، بل الفعل أيًضا. أحسنْ 
ْث: الثقات من  ْث بالقرآن، أي بلغه أمتك. فَحدِ  ْث بنبوة ربك، أي ادع  قوَمك. أو: حدِ  حدِ 

ْث نفَسك.   ْث: الفاأصحابك، أو حدِ   ء رابطة لجواب )أم ا(.أم ا: حرف شرط وتفصيل. فحد 
 *** 

 
 / سورة الشرح                         94
 " ألم نشرْح لَك صدَرَك " 1سورة الشرح 94

ى إليه، فقد انشرح صدره لما حمله من وحَ شرح صدر النبي: تنويره وتوسيعه لتلقي ما ي        
مر به. وانشراح ما أ  ه من صدره حتى يخلو أو يتفرغ لالنبوة والرسالة. شرح صدره: أزال هم  

سيما من حيث اإلقبال على العمل، والسرعة في  الصدر مهم ألي عمل يقوم به اإلنسان، ال
 .إنجازه، والنجاح فيه. اللهم اشرح صدورنا للخير، وال تشرحها للشر  

لم يقل: )ألم نشرح لك صدًرا(. لم يقل: )ألم نشرح صدرك(. لم يقل: )أما شرحنا لك 
 لقد شرحنا لك صدرك(.صدرك(. لم يقل: )

 
 " ووضعنا عنَك ِوْزَرَك " 2سورة الشرح 94

ْل(، الحطيطة. وهما اصطالحان   وضعنا: حططنا. ومنه: الوضيعة )ضْع وتعجَّ
معروفان في الفقه واالقتصاد والرياضيات المالية والتجارية. فإذا كان الربا زيادة مبلغ في 
الدين مقابل الزمن، فإن الوضيعة أو الحطيطة هي تخفيض مبلغ من الدين في مقابل 

رسالة(، ذنبك. قال تعالى: "ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك تعجيله. وزرك: حملك الثقيل )ال
 (. وقيل: وضعنا عنك وزرك: أسقطنا عنك تكليف ما ال يطاق. 2وما تأخر" )الفتح 
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 لم يقل: )ووضعنا وزرك(. لم يقل: )ألم نضع عنك وزرك(.
 

 " الذي أنقَض ظهَرَك " 3سورة الشرح 94
 ل:أنقض: أثقل، أوهن. وفي معنى اآلية أقوا 

 أثقل ظهرك بالذنوب حتى غفرها هللا. -
 غتها.أثقل ظهرك بالرسالة حتى بل   -
 أثقل ظهرك بالنعم حتى شكرتها. -
 

 " ورفعنا لَك ِذْكَرَك " 4سورة الشرح 94
كرت معي، في كلمة ذكر أنا إال ذ  شأنك، مقامك، فصار اسمك مقروًنا باسمي، ال أ   

هللا(، واألذان، واإلقامة، والتشهد في الصالة، وفي الشهادة )ال إله إال هللا محمد رسول 
 الخطب، وفي غير موضع )أكثر من موضع( من القرآن. المعنى: إذا ذ ِكْرت  ذ ِكْرَت.

 لم يقل: )ورفعنا ذكرك(. لم يقل: )ألم نرفع لك ذكرك(.
 

 " فإنَّ مع الُعْسِر ُيْسًرا " 5سورة الشرح 94
 ، المخرج. وفي اآلية أقوال منها:العسر: الضيق، الشدة. اليسر: الفرج

 فإن مع اجتهاد الدنيا خير اآلخرة.  -
 مع الشدة رخاء، ومع الصبر سعة، ومع الشقاء سعادة، ومع الحزونة سهولة. -
 

 " إنَّ مع الُعْسِر ُيْسًرا " 6سورة الشرح 94
تكرار لزيادة التقرير في النفوس والتمكين في القلوب. فال تحزن يا محمد وال تضجر، 

 ينصرك هللا عليهم. س
في هاتين اآلتين األخيرتين، ورد لفظ "العسر" مرتين، وكذلك لفظ "يسر"، لكن لفظ "العسر" 

سران. سر ي  جاء معرفـًا بأل التعريف، ولفظ "يسر" جاء منكًرا غير معرَّف، فالعسر واحد، والي  
 (.            2/528، والمستدرك 2/446سرين" )الموطأ ي   جاء في الحديث: "لن يغلب عسرٌ 

 ة والنشاط، والبعد عن اليأس والقنوط. وهذا أدعى للتفاؤل وبعث الهم   
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قال ابن عاشور: إن اليسرين ليسا ناشئين من التعريف والتنكير )تعريف العسر،  
لتثنية قد يكنى بها عن وتنكير اليسر(، بل هما ناشئان من تكرار الجملة، مما أفاد التأكيد. وا

التكرير، الذي يراد منه التكثير، كما في قوله تعالى: "ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
ارجع البصر كثيًرا، ألن البصر ال ينقلب حسيًرا  (، أي:4البصر خاسئـًا وهو حسير" )الملك 

-30/415من رجعتين. ومن ذلك قول العرب: لبيك، وسعديك، ودواليك )ابن عاشور 
 ، وهللا أعلم.(. وفي كالم ابن عاشور نظر416

 
 " فإذا فَرْغَت فانَصْب "  7سورة الشرح 94

 فيها أقوال منها: 
 في النوافل. ْب من الفرائض فانَص  فإذا فرغتَ  -
 في عبادة ربك. ك فانصْب من جهاد عدو   فإذا فرغتَ  -
 في آخرتك. من دنياك فانصْب  فإذا فرغتَ  -
 ا فرغ من شْي ارتحل في آخر.المؤمن كلما حلَّ ارتحل. كلم -

 كأنه يقول: فإذا استرحَت فاتعْب! ال راحة لمؤمن إال بلقاء ربه!
 

 " وإلى ربِاَك فارغْب " 8سورة الشرح 94
 إال إليه. إلى غيره. ال ترغْب  إليه وال ترغْب  ارغْب  -
 إليه دائًما وأبًدا.  عنه. ارغْب  إليه وال ترغْب  ارغْب  -

 *** 
 / سورة التين95
 " والتيِن والزيتوِن " 1سورة التين 95

الواو: واو القَسم. التين: الفاكهة المعروفة أقسم بها لعظيم منفعتها. الزيتون: الذي  
يؤكل ويعصر منه الزيت، فالتين طعام والزيتون إدام. أو بالد التين والزيتون )بيت المقدس(. 

يتان التاليتان تعززان المعنى وهي بقعة مباركة بعث هللا منها عيسى عليه السالم. واآل
سيما وأن الفواكه والنباتات األخرى فيها منافع كثيرة، وكلها من خلق هللا. وقيل:  الثاني، ال

 فهو إما قَسم بالتين، أو قَسم ببالد التين، أو قَسم برب  التين! التقدير: وربِ  التيِن والزيتوِن.
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مخلوقاته، وقد ال يكون لما أقسم به  قسم بما شاء منيمكن أن يقال هنا بأن هللا ي   
فضل على ما لم يقسم به، أو بعبارة أخرى قد ال يكون هناك فضل لما ورد في القرآن على 

 رد. ما لم يَ 
ويمكن أن يقال بأن هللا عندما اختار أن يقسم بالتين فما ذلك إال لفضل فيه على  

ن التين وغيره من الفواكه غيره. لكن ما هي هذه المفاضلة؟ هل المقصود المفاضلة بي
والثمار؟ قد يتوصل العلم إلى المنافع الموجودة في التين وغيره من الثمار. ولكنه قد ال 
يتوصل إال إلى بعضها، وال يمكنه اإلحاطة بجميعها. وما هو أصعب من ذلك: كيف يمكن 

صار على تناول المفاضلة بين منافع هذه الثمرة ومنافع تلك الثمرة؟ وهل يمكن لإلنسان االقت
ما ورد ذكره من الثمار في القرآن فقط دون غيرها من الثمار؟ أم عليه أن يكثر منها أكثر 

 (.214قضية اإلعجاز العلمي ص  من غيرها؟ )قارنْ 
كذلك األمر في الزيتون. هل للزيتون أفضلية؟ وعلى أي شيء تكون أفضليته؟ اختار  

لى غيره من الزيوت، وكتبوا في ذلك كتًبا  أهل اإلعجاز العلمي أفضلية زيت الزيتون ع
قسم بالزيت؟ ال شك أن إن هللا أقسم بالزيتون، ولم ي   :ومقاالت كثيرة. ولكن يمكن أن يقال

عد )قارن عد عن الب  مهمة رجال اإلعجاز العلمي مهمة عسيرة إذا ما أرادوا توخي الدقة، والب  
 ان.في النخل والرم   68ورة الرحمن (. وانظر ما قلناه في س213قضية اإلعجاز العلمي ص 

 
 " وطوِر سينيَن " 2سورة التين 95

نين: األصل "سينا". وتم تغيير بنية الكلمة لمراعاة الفاصلة القرآنية يطور سيناء، س      
 (، مع أمن اللبس.3/345)اإلتقان 
المذكورة، أمور قال ابن الصائغ: ال يمتنع في توجيه الخروج عن األصل، في اآليات  

أخرى، مع وجه المناسبة )أي مع رعاية الفاصلة القرآنية(، فإن القرآن العظيم، كما جاء في 
 (.3/345األثر، ال تنقضي عجائبه )اإلتقان 

وقال الزمخشري في كشافه القديم: ال تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها، مع  
يه حسن النظم والتئامه. فأما أن تهمل بقاء المعاني على سردها، على المنهج الذي يقتض

اه، فليس من قبيل البالغة  المعاني، ويهتم بتحسين اللفظ وحده، غير منظور فيه إلى مؤدَّ
 سيما القرآنية.  (، ال3/359)اإلتقان 
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هذه المالحظة الزمخشرية مهمة في كل مناسبة ورد فيها كالم للمفسرين بأن  

فون رعاية أوزان الشعر أما األدباء والشعراء فقد يتكل  المقصود مراعاة الفاصلة القرآنية. 
وموسيقاه وقوافيه، وأواخر الكالم في الخطابة والنثر، على الرغم مما قد يقع من خلل في 

 المضمون.
 

 وطور سيناء هو الجبل أو البقعة المباركة التي كلم هللا عليه موسى عليه السالم. 
 

 ِن "" وهذا البلِد األمي 3سورة التين 95
 مكة المكرمة. وهي البقعة المباركة التي بعث هللا فيها محمًدا صلى هللا عليه وسلم.  

 األمين: اآلمن، البلد الحرام.
 (.67تخطف الناس من حولهم" )العنكبوت قال تعالى: "أولم يروا أنا جعلنا حرًما آمًنا وي  

 األمين: قَسم.والتين والزيتون: قَسم. وطور سينين: قَسم. وهذا البلد 
 

 " لقد خلقنا اإلنساَن في أحسِن تقويٍم " 4سورة التين 95
أحسن صورة. منتصب القامة )بخالف الحيوان(، متناسب األعضاء، مزين بالعلم  

والفهم، والعقل والتمييز. والمراد باإلنسان: عموم الناس، أو إنسان بعينه. هذه اآلية هي  
 جواب القَسم. 

كان يحب زوجته حًبا شديًدا، فقال لها يوًما: أنت طالق ثالًثا إن لم  روي أن عيسى الهاشمي
"طلقني! فحزن حزًنا شديًدا، وذهب إلى  :تكوني أحسن من القمر! فاحتجبت عنه وقالت له

ضر المنصور الفقهاء واستفتاهم، فقالوا جميًعا: قد حالخليفة المنصور، وأخبره الخبر، فاست
قي ساكًتا، فقال له المنصور: ما لك ال تتكلم؟ فقال الرجل: يا طلقت، إال رجاًل واحًدا قد ب

أمير المؤمنين، يقول هللا تعالى: "لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم"، فليس شيء أحسن من 
 اإلنسان. فقال: صدقت، وردَّها إلى زوجها.

 
 " ثم رددناُه أسفَل سافليَن " 5سورة التين 95
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 ثم رددنا الكفر إلى جهنم. -
رددنا اإلنسان إلى أرذل العمر: إلى الهرم بعد الشباب، إلى المرض بعد الصحة، ثم  -

 إلى الضعف بعد القوة. 
 

 " إال الذيَن آمنوا وعملوا الصالحاِت فلهم أجٌر غيُر ممنوٍن " 6سورة التين 95
فالمؤمنون الصالحون مستثنون من الرد  إلى أسفل سافلين. أجر: ثواب. ممنون:  

 مقطوع. قال بعض العلماء: من َبلغ الهرم ك تب له أجر  ما عجز عنه من العمل الصالح.  
 

 " بالدين " فما يكذِابَك بعدُ  7سورة التين 95
 أو الجزاء.  فما يكذبك: أيها اإلنسان. بعد: بعد هذه الحجج. الدين: الشرع، 

 (. لم يقل: )فما يكذبك بالدين بعد  
 

 " أليَس هللُا بأحكِم الحاكميَن " 8سورة التين 95
في اآلية تهديد للكافرين بالعقاب، وتبشير للمؤمنين حكًما وقضاًء وفصاًل بين العباد.  
 بالثواب.

ين. أليس: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهد
 األلف ظاهرها االستفهام وحيقتها التقرير، فهي كقول جرير:

 ألستم خيَر َمن ركَب المطايا     وأندى العالميَن بطوَن راحِ          
 *** 

 
 / سورة العلق  96
 " اقرأ باسم ربِاَك الذي خلَق " 1سورة العلق 96

 المشركون يقرؤون باسم األصنام المخلوقة.اقرأ يا محمد مفتتًحا باسم هللا. وربما كان  
 

 " خلَق اإلنساَن ِمن َعَلٍق " 2سورة العلق 96
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علق: جمع علقة: قطعة من دم رطب تعلق لرطوبتها لما تمر  عليه. وفي اآلية  
... إلخ. وهو من باب التفنن  اختصار لمراحل خلق اإلنسان: نطفة، علقة، مضغة

 لمراحل مع مراعاة الفاصلة. والتصرف باأللفاظ للتذكير بهذه ا
 لم يقل: )اقرأ باسم ربك الذي خلق اإلنسان من علق(.

: عامة في كل مخلوق، و"خلق" )اآلية السابقة( قال بعض العلماء: "خلق" األولى 
 (.377، كشف المعاني ص 570الثانية: خاصة باإلنسان )أنموذج ص 

ر، للتشويق )جامع وقال آخرون: الثاني تفسير لألول، والنكتة هنا أنه   أبهم ثم فسَّ
 (.647/ 2البيان في متشابه القرآن 

 
 " اقرأ وربَُّك األكرُم " 4سورة العلق 96

 كرر: اقرأ. جملة: "وربك األكرم": جملة حالية.  
 

 " الذي علَّم بالقلِم "  4سورة العلق 96
 افر.قطع. ومنه: تقليم األظقلم: ي  علم الكتابة بالقلم. وسمي قلًما ألنه ي   

 
 " علَّم اإلنساَن ما لم َيْعَلْم " 5سورة العلق 96

 لم يقل: )الذي علََّم بالقلم اإلنساَن ما لم َيعلْم( أو )علََّم اإلنساَن بالقلم ما لم يعلم(.  
إن الذي يقرأ ال شك أنه يستفيد من قراءته، السيما إذا كان الذي يقرؤه نافًعا، وكان يقرأ ما 

  يقرأ بعناية وتفكر.
وإذا استعان القارئ بالقلم فإن فهمه يتحسن، وإذا كتب لغيره، فإن فهمه يزداد أيًضا،  

 ويتعمق، وهذا ما يجعله أكثر استمتاًعا. ويدق  
ي القراءة وتساعد  فهل معنى اآلية أن القلم يزيد علم اإلنسان، بمعنى أن الكتابة تقو   

 القلم ما لم يكن يعلمه. على اكتشاف معان جديدة؟ التقدير: الذي علم اإلنسان ب
 فالمعلـ ِم يعلـ ِم ولكنه أيًضا يتعلم. وقد يتعلم من التعليم أكثر مما يتعلمه من التعلم.

ثم القلم )الكتابة( يساعد على تعميق التفكير. جرِ ب أن تفكر في مسألة معقدة، فإنك  
وتنسى. أما  ال تستطيع أن تسترسل في التفكير باالعتماد على الذهن وحده، ألنك تكل  



84 

 

الكتابة فإنها تعين على مزيد من التراكم، إضافة إلى أنها ال تموت بموت أصحابها، بل تبقى 
ة للنماء والتراكم المستمر.  خالدة، ومعدَّ

م، وكلنا  م وعل  م الناس زاد علًما، فالعلم يزكو باإلنفاق. وخير الناس من تعل  ومن عل   
 وكلنا بحاجة إلى علم هللا. م.عالم ومتعل  
 فاهلل أعلم.

 
 إنَّ اإلنساَن لَيطغى "  " كلا  6سورة العلق 96

ليطغى: الالم تفيد : كلمة ردع وزجر، أو بمعنى: حًقا. يطغى: يتجاوز الحد. كال         
 التأكيد.

 
 " أن رآُه استغنى " 7سورة العلق 96

استغنى، ألجل أن رآه استغنى. "استغنى": بالمال رآه: رأى نفسه. التقدير: ألن رآه       
طغًيا، كما يالحظ في األفراد والبلدان، ويحصل هذا والسلطان واألعوان. فقد يكون الغنى م  

الطغيان بصورة خاصة إذا كان مصدر الكسب غير مشروع، أو استخدم الثراء وسيلة للتحكم 
 !ومن غلـَب سلـَب !زَّ بزَّ واالستبداد والظلم واالستغالل. وقديما قالوا: من ع

 
ْجَعى "  8سورة العلق 96  " إنَّ إلى ربِاك الرُّ

. لم الرجوع. في اآلية تهديد، بمعنى أن الطاغية سيرجع إلى هللا للحساب والجزاء 
 .12يقل: إن  إلى ربك للرجعى. راجع سورة الليل 

 
 " أرأيَت الذي َيْنَهى " 9سورة العلق 96

 سيأتي الجواب في اآلية التالية.عن أي شيء؟  
 

 " عبًدا إذا َصلَّى " 10سورة العلق 96
ينهى عبًدا من عباد هللا عن الصالة. الذي ينهى: أبو جهل. الذي يصلي: محمد  

 صلى هللا عليه وسلم.
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 " أرأيَت إن كاَن على الُهَدى " 11سورة العلق 96

  د )اآلية السابقة( على الهدى.العب أرأيت يا محمد، أو يا أيها اإلنسان. إن كان 
 

 " أو أمَر بالتقوى " 12سورة العلق 96
 خيًرا له؟ يسهناك محذوف بعد هذه اآلية تقديره: أل 

 
 " أرأيَت إن كذََّب وتولَّى "  13سورة العلق 96

 ى: عنه.ب: باهلل، أو بالقرآن. وتول  كذ  أرأيت: يا محمد، أو يا أيها اإلنسان. إْن  
 

 " ألم َيعلْم بأنَّ هللَا يَرى "  14سورة العلق 96
 يرى كذبه وإعراضه.يراه.  

 
 لئن لم ينتِه لَنْسَفَعْن بالناصيِة " " كلا  15سورة العلق 96

هذا الكافر. لم ينته: عن الكذب واألذى. الناصية: مقدم   : ردع وزجر. فليكف  كال   
شعر الرأس، أو شعر مقدم الرأس، وقد يقصد به اإلنسان كله. لنسفعن بالناصية: لنأخذن  

وجهه. السفع: األخذ بشدة وعنف، أو تسويد  ه جًرا عنيًفا. أو: لنشوهن  بناصيته بشدة، ولنجرن  
: النون األخيرة نون ت وجهه وجعلته مشوًها. لنسفعن  الوجه، تشويه الخلقة. سفعته النار: غير 

 لعل المعنى: لنسفعن ه من ناصيته. التوكيد الخفيفة.
 لم يقل: )لنسفعن ه(.

 
 " ناصيٍة كاذبٍة خاطئٍة "  16سورة العلق 96

المقصود: صاحب الناصية )انظر تفسير اآلية السابقة(. خاطئة: آثمة. والفرق بين  
لم يقل: الناصية  والمخطئ أن األول يفعل الذنب متعمًدا، واآلخر يفعله بدون قصد.الخاطئ 

 الكاذبة الخاطئة.
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 " فليدُع نادَيُه "  17سورة العلق 96
 أنصاره. النادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم. الندوة: الجماعة. 

 
 " سَنْدُع الزبانيَة "  18سورة العلق 96

بدون واو مراعاة لحالة الوصل، ألنها ليست محل وقف وال كتب سندعو. سندع :  
فاصلة. وقيل: هو مجزوم في جواب األمر على تقدير: فإن دعا ناديه دعونا لهم الزبانية. 
الزبانية: الذين يدفعون الناس بشدة، وهم خزنة جهنم، مالئكة العذاب، وهم غالظ شداد. 

زبن: الدفع بشدة. ناقة زبون: تركل من وتطلق بشكل عام على من اشتد بطشه. مشتق من ال
يحلبها. حرب زبون: يدفع بعضها بعًضا بتكرر القتال. ومنه: الزبون )المشتري( ربما ألنه 

 يدفع البائع في المساومة على الثمن. هل هذا في اآلخرة أم في الدنيا أم في كليهما؟
 

 ُتِطْعُه واسُجْد واقتِرْب " ال " كلا  19سورة العلق 96
. (10)اآلية  هذا الكافر. ال تطعه: فيما دعاك إليه من ترك الصالة : ليكف  كال   

. واقترب: أي من هللا. وال تلتفت إليه. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو  واسجد: وصلِ 
 اسجْد هلل واقترْب منه.ساجد. 

 *** 
 / سورة القدر 97
 الَقْدِر "" إنَّا أنزلناُه في ليلِة  1سورة القدر 97

أنزلناه: أي القرآن، وإن لم يسبق ذكره، ألن ذكره حاضر في األذهان. القدر: الشرف.  
أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم 
نزل به جبريل إلى األرض في ثالث وعشرين سنة. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، وألن 

 عات فيها قدًرا عظيًما. للطا
 

 " وما أدراَك ما ليلُة الَقْدِر " 2سورة القدر 97
استفهام للتعظيم. قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى: "وما أدراك" فقد أدراه،  

 وما كان من قوله: وما يدريك" فلم ي دره.
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 " ليلُة الَقْدِر خيٌر ِمن ألِف شهٍر " 3سورة القدر 97

كم على بعض" ل بعَض ل بعض األشخاص على بعض: "وهللا فض  إن هللا سبحانه فض        
 (.71)النحل 
النبيين على بعض" )اإلسراء  لنا بعَض ل بعض األنبياء على بعض: "ولقد فض  وفض   

55.) 
ل بعضها على بعض في األكل" )الرعد ل بعض األراضي على بعض: "ونفض  وفض   

4.) 
، كفضل مكة على المدينة، وفضلهما على ما ل بعض األمكنة على بعضوفض   
 سواهما.
ل بعض األزمنة على بعض، كفضل رمضان على غيره من الشهور، وفضل وفض   

 ليلة القدر على ما سواها من الليالي.
وفطر هللا الناس على تفضيل الحاضر على المستقبل، أو العاجل على اآلجل،  

أو مثقل، ولهذا زاد هللا العليم الخبير في اآلخرة من ح بد من مرج   وألجل قلب هذا التفضيل ال
، وذلك لكي يدفع الناس إلى تفضيل اآلخرة ، ومن حيث الكم  حيث الخلود ومن حيث النوع

 على الدنيا، وال يفضل اآلخرة على الدنيا إال مؤمن باآلخرة.
 

 انظر قوله تعالى:
 (.37من َعَجل" )األنبياء  لق اإلنسان  " خ   -
 (.11عجواًل" )اإلسراء  اإلنسان  " وكان  -
 (.20ون العاجلة" )القيامة بل تحب   " كال   -
 (.27ون العاجلة" )اإلنسان هؤالء يحب   " إن   -
 

ُل الملئكُة والروُح فيها بإذِن ربِاهم ِمن كلِا أمٍر " 4سورة القدر 97  " تنزَّ
: جبريل. من كل تنزل: تتنزل، حذفت التاء الثانية استثقااًل الجتماع التاءين. الروح 

 أمر: قدَّره هللا من رزق وأجل إلى مثلها من العام القابل.
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 " سلٌم هَي حتى َمْطَلِع الفجِر "  5سورة القدر 97

  هي: ليلة القدر.
 سالم: فيه أقوال:

 ال يحدث فيها حدث.  ليلة سالمة من كل شر   -
 هي سالم وخير وبركة. -
 الفجر.م على المؤمنين فيها إلى مطلع المالئكة تسل   -

خبر مقدم. هي: مبتدأ  :مطلع: قرأ الكسائي: مطِلع بكسر الالم. وفتح الباقون: مطَلع. سالم
 (.5/749مؤخر. أو سالم: مبتدأ. هي: الخبر )النكت للمجاشعي 

 *** 
 / سورة البينة98
تأتَيهُم " لم يكِن الذين كفروا ِمن أهِل الكتاِب والمشركيَن منفكِايَن حتى  1سورة البينة 98

 البيِانُة "
 
ا، وقد ا وتفسيرً قال الواحدي في كتاب البسيط: هذه اآلية من أصعب ما في القرآن نظمً "

 " )الرازي(.تخبط فيها الكبار من العلماء

 في اآلية ثالثة إشكاالت كما يبدو لي:

 اإلشكال األول: منفكين: عن أي شيء؟ أو بأي معنى؟ 

 اإلشكال الثاني: لم يكن.

 اإلشكال الثالث: حتى تأتيهم )لم يقل: حتى أتتهم(.

 *** 

 لم يقل: )لن يكون الذين كفروا(
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 لم يقل: )لن ينفك الذين كفروا(.

 لم يقل: )لينفك وا(.

 لم يقل: )حتى أتتهم(.

 *** 

 منفكين:

 عن كفرهم. قاله مجاهد.  -
 عن مؤاخذة هللا لهم. -
 عن معرفة صحة نبوة محمد. قاله الفراء. -
 الشهادة للرسول بالصدق قبل بعثته. قاله ابن كيسان.عن  -
 عن حياتهم فيموتوا. -
 منفكين: هالكين. -
 متفرقين )أبو حيان(. -
 ما كانوا ليتركوا سدى )ابن عطية(. -

 انظر أيًضا ابن عاشور.

 
َرًة " 2سورة البينة 98  " رسوٌل ِمَن هللِا يتلو ُصُحًفا ُمَطهَّ

يه وسلم. رسول: بدل من البينة. يتلو: يقرأ عن رسول من هللا: هو محمد صلى هللا عل 
رة: عن الباطل. كتب فيها القرآن. مطه  ي. الصحف: القراطيس التي كان ي  ظهر قلب، ألنه أم  

 رة: أي القرآن. صحًفا مطه  
 

 " فيها ُكُتٌب قيِامٌة "  3سورة البينة 98
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الكتب السماوية حكام مكتوبة في الصحف، والقرآن ثمرة جميع كتابات. أكتب:  
 مة: مستقيمة، نافعة.المتقدمة. قي  

 
ق الذيَن أوتوا الكتاَب إال ِمن بعِد ما جاءتهُم البيِانُة " 4سورة البينة 98  " وما تفرَّ

(. وما تفرق أهل 4/533البينة: القرآن، أو الرسول. البينة: البيان )نكت القرآن  
كر المشركين، بل خص أهل الكتاب ألنهم  الكتاب: وما اختلفوا )في شأن نبوة محمد(. لم يذ

قهم بعد وضوح الحق! وهذا ته، بما يجدونه في كتبهم. وكان تفر  كانوا يعلمون صحة نبو  
 كقوله تعالى: 

 (. 213"وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغًيا بينهم" )البقرة  -
جاءهم العلم بغًيا بينهم" )آل عمران وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما " -

19.) 
 

" وما ُأمروا إال لَيعبدوا هللَا مخلصيَن لُه الديَن ُحنفاَء ويقيموا الصلَة  5سورة البينة  98
 وُيؤتوا الزكاَة وذلك ِديُن القيِامِة "

مة، أو الكتب مخلصين له الدين: ال يشركون معه أحًدا. دين القيِ مة: ِدين األمة القي   
(، بمعنى أن "القيمة" صفة 30/481مة )ابن عاشور مة، أو الشريعة القي  ة القي  مة، أو المل  قي  ال

لمحذوف مؤنث. وقد تكون بمعنى دين القيم، أي الدين القيم، من باب: مسجد الجامع، 
حسب الفاصلة. حنفاء: مائلين عن األديان   كلماتالمسجد الجامع. وهو نوع من التصرف بال

اإلسالم. يقيموا الصالة: يؤدوها على الوجه األكمل بشروطها وآدابها في كلها إلى دين 
 أوقاتها.

 
" إنَّ الذين كفروا ِمن أهِل الكتاِب والمشركيَن في ناِر جهنَم خالديَن فيها   6سورة البينة 98

 أولئَك هم شرُّ الَبِريَِّة "
كتاب فقط، وفي ذكر أهل ال 4ذكر أهل الكتاب والمشركين، وفي اآلية  1في اآلية  

 لق.اآلية الحالية عاد إلى ذكر أهل الكتاب والمشركين. البرية: البريئة: الخَ 
 *** 
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 / سورة الزلزلة99
 " إذا ُزلزلِت األرُض ِزلزاَلها " 1سورة الزلزلة 99

سيما وأن  الزلزلة: الحركة الشديدة. زلزالها: الذي يليق بها بمعنى أنه سيكون قوًيا ال 
األرض كبيرة واسعة ومليئة. فهو زلزال عام يصيب جميع األرض، بخالف الزلزال الذي 
يصيب بعض األرض. وهذا الزلزال العام إما هو في الدنيا من أشراط الساعة، أو في يوم  

 القيامة. 
 لم يقل: إذا زلزلت األرض زلزلة.

 
 " وأخرجِت األرُض أثقاَلها "  2سورة الزلزلة 99

ما في بطنها من الموتى والمعادن والكنوز. لم يقل: )وأخرجت أثقالها(، بل  لفظت 
أظهر في مقام اإلضمار. قال بعض العلماء: إذا كان الثقل في بطن األرض فهو ثقل لها، 
وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. وبهذا المعنى يكون معنى: أخرجت: أظهرت. أثقالها: ما في 

 بطنها وما على ظهرها. 
 

 " وقاَل اإلنساُن ما َلها " 3سورة الزلزلة 99
سيما   ما شأنها تغيَّرت عما كانت عليه، ماذا حدث لها؟ استفهام دهشة وتعجب، ال 

 وأن الكثيرين ال يعرفون أنها من أشراط الساعة. 
 

ُث أخباَرها " 4سورة الزلزلة 99  " َيومئٍذ تحدِا
فوقها وتخبر عنه في أي تاريخ  بأعمال العباد على ظهرها، تشهد على كل عمل تم  -

 وقع.
 تحدث بما أخرجته من أثقالها. -
 تحدث بقيام الساعة، فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى، وأن أمر اآلخرة قد أتى. -
 

 " بأنَّ ربََّك أوحى َلها " 5سورة الزلزلة 99
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 أوحى لها بأن تحدث أخبارها. -
 أوحى لها بأن تخرج أثقالها.  -
 أوحى لها بأن تزلزل زلزالها.  -
 

 " يوَمئٍذ َيصُدُر الناُس أشتاًتا لُيَروا أعماَلهم " 6سورة الزلزلة 99
. أشتاًتا: مختلفين، فبعضهم مؤمن وبعضهم كافر وبعضهم ، يأتييصدر: ينصرف  

روا أعمالهم: جزاَء أعمالهم، كما سيتضح من اآليتين  عاص. لي روا: اقرأ بضم الياء. لي  
 (.5/451ين. وفي قراءة : ِلَيَروا، بفتح الياء )معجم القراءات التاليت

 
 " فَمن َيعمْل مثقاَل ذرٍَّة خيًرا َيَرُه " 7سورة الزلزلة 99

 مثقال: مفعول به منصوب.
  خيرا: تمييز منصوب.

 
المعنى أن ميزان الثواب دقيق جًدا، وأن هللا ال يخفى عليه كبير وال صغير، كثير وال قليل. 

 يره: 
 َيَره  في صفحة أعماله. -
 َيَر خيَر عمله. -
 يعرْفه . -
 

 " وَمن يعمْل مثقاَل ذرٍَّة شًرا َيَرُه " 8سورة الزلزلة 99
كذلك ميزان العقاب دقيق جًدا. يره: المعنى كما في اآلية السابقة. ولألسف فإن  

الناس يفعلون الشر الكبير والكثير وال يبالون، كأنهم ال يؤمنون بهذا الحساب الدقيق! على 
قوم من  هناك المسلم أن يكون حساًسا كحساسية هذا الميزان الدقيق، وهذه المحاسبة الدقيقة. 

 الصغائر ويقولون: إنما توعد هللا على الكبائر! الناس يفعلون 
 

 / سورة العاديات100
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 " والعادياِت َضْبًحا "  1سورة العاديات  100
العاديات: خيل المجاهدين، أو إبل الحجاج. مشتق من الَعْدو:  الواو: واو القَسم. 

سرعة المشي. وهذا قَسٌم بالعاديات. وقيل: التقدير: وربِ  العاديات. الضبح: حمحمة الخيل 
عند العدو، أو شدة نَفس اإلبل عند سرعة سيرها، أو اضطراب النَفس المتردد في الحنجرة  

(. وقال ابن عباس: ضبحها: قول 30/498ور دون أن يخرج من الفم )تفسير ابن عاش
سائقها: أح أح. وسنمشي في تفسير السورة على أساس الخيل. ضبًحا: حال، أو مفعول 

 مطلق على تقدير: تضبح ضبًحا. 
 

 " فالُمورياِت َقْدًحا " 2سورة العاديات 100
مطلق الخيل توري النار بحوافرها إذا جرت من شدة الوقع. قدًحا: حال، أو مفعول  

 لفعل محذوف تقديره: تقدح قدًحا.
 

 " فالُمغيراِت ُصْبًحا " 3سورة العاديات 100
 الخيل تغير على العدو  في الصباح، وهو المعتاد في الغارات. صبًحا: ظرف زمان.  
َعَطَف الصفات هنا كلها بالفاء، ال بالواو، فلم يقل: )والموريات(. وهذا يعني أن  

 ل. وانظر أول سورة الذاريات. الموصوف واحد، وهو الخي
 

 " فأَثْرَن بِه َنْقًعا " 4سورة العاديات 100
 الخيل تثير الغبار لشدة َعْدوها. 

 
 " فَوَسْطَن بِه َجْمًعا " 5سورة العاديات 100

 الخيل تدخل بين جموع األعداء وسط المعركة. 
 

 َكُنوٌد "" إنَّ اإلنساَن ِلربِاِه لَ  6سورة العاديات 100
نود: حد، يذكر المصائب وينكر )ينسى( النعم. يكفر اليسير وال يشكر الكثير. الكَ جالَ  

: تفيد التوكيد. َلكنود: الالم تفيد التوكيد.كنوٌد لرب ه(. فور. لم يقل: )لَ الكَ   إن 
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 " وإنَُّه على ذلَك لشهيٌد " 7سورة العاديات 100

نود. لشاهد، ال يستطيع أن يخفي أثر النعم عليه. لم يقل: )لشهيٌد على إنه: أي الكَ  
 ذلك(. 

 
 " وإنَُّه ِلحبِا الخيِر لشديٌد " 8سورة العاديات  100

. : ألجل حب   ِلحب 
 الخير: المال. 
  شديد: حريص. 

 الخير(. لم يقل: )وإنه لشديد لحب  
 

 " أفل يعلُم إذا ُبْعِثَر ما في القبوِر "  9سورة العاديات 100
 خرج ما فيها من الموتى.أ   

 
دوِر " 10سورة العاديات 100 َل ما في الصُّ  " وُحصِا

 ج مع )است خرج، ك شف( ما فيها من األسرار. 
 

 " إنَّ ربَّهم بهم يوَمئٍذ لخبيٌر " 11سورة العاديات  100
 (.  3/311س، مع زيادة حرف، واختالف حركة )اإلتقان "ربهم"، "بهم": جنا 

الجناس قوة  يزيدهذا حسب النطق، أما حسب الكتابة فالجناس أقوى: زيادة حرف فقط. ومما 
أن يرد اللفظان متجاورين. فقد قال: "ربهم بهم يومئذ"، ولم يقل: "ربهم يومئذ بهم". خبير 

 )إن ربهم لخبير بهم يومئذ(. بهم: خبير بأعمالهم ومجازيهم عليها. لم يقل:
 *** 

 
 / سورة القارعة 101
 " القارعُة " 1سورة القارعة 101
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 القيامة، اسم من أسمائها، ألنها تقرع قلوب الناس بأهوالها.  
 

 " ما القارعُة " 2سورة القارعة 101
 استفهام تهويل. لم يقل: )ما هي(، وضع الظاهر موضع الضمير.  

 
 " وما أدراَك ما القارعُة " 3سورة القارعة 101

استفهام تعظيم وتهويل. وهذا على غرار قوله: "الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة"  
 (.3-1)الحاقة 

 
  "" يوَم يكوُن الناُس كالَفراِش الَمبثوثِ  4سورة القارعة 101

 ة. المنتشر، يموج بعضه في بعض. وجه الشبه: الكثرة واالنتشار، والضعف والذل   
 

 " وتكوُن الجباُل كالِعْهِن المنفوِش " 5سورة القارعة 101
 العهن: الصوف. المنفوش: المتطاير عند الندف. وفي قراءة: كالصوف.  

 
 " فأمَّا َمن َثُقَلْت موازيُنُه "  6سورة القارعة 101

 رجحت موازين حسناته. الموازين: جمع ميزان، أو جمع موزون.  
 

 يشٍة راضيٍة "" فهو في عِ  7سورة القارعة 101
 (.9ة )قارن اآلية ها. لم يقل: فأمُّه الجن  راضية: مرضية، في الجنة. راٍض بها صاحب   

 
 " وأمَّا َمن َخفَّْت موازيُنُه "  8سورة القارعة 101

 نقصت موازين حسناته. 
 

 " فأمُُّه هاويٌة " 9سورة القارعة 101
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ه: مأواه. هاوية: من أسماء نار جهنم، سميت كذلك ألنها أم  أمُّه جهن م. مأواه جهنم.  
يشة ساخطة(. هوون فيها مدة طويلة جًدا. لم يقل: )فهو في عِ ا يَ عميقة القعر ومنخفضة جدً 

وهذا ما يسمى االحتباك في علم البديع، وهو أن يحذف من أحد النظيرين ما يثبته في  
 يشة. يشة وحذف الجنة، وفي اآلخر أثبت النار وحذف العِ اآلخر. ففي األول أثبت العِ 

 
 ِهَيْه "" وما أدراَك ما  10سورة القارعة  101

"ما هيه": أصلها: ما هَي، والهاء هاء السكت، لمراعاة فواصل اآلي. واالستفهام    
 للتهويل.
 وانظر قوله تعالى: 

 (.25ه" )الحاقة " يا ليتني لم أوَت كتابيَ  -
 (.26ه" )الحاقة " ولم أدر ما حسابيَ  -
 (.28ه" )الحاقة " ما أغنى عني ماليَ  -
 .(29ه" )الحاقة " هلك عني سلطانيَ  -
 

 " ناٌر حاميٌة " 11سورة القارعة 101
 شديدة الحرارة، ال تدانيها ناٌر في حرِ ها.  

 *** 
 / سورة التكاثر102
 " ألهاكُم التكاثُر " 1سورة التكاثر 102

باألوالد واألموال، والتجارات والقصور والطائرات والجنود والخدم والحشم وغير ذلك.  
م: شغلكم )عن طاعة هللا(. وهذا خبر أو وصف يراد منه التوبيخ والتقريع. أي هذه كألها

 المقولة مقولة وصفية معيارية في آن مًعا. 
 

 " حتى ُزرتُم المقابَر "  2سورة التكاثر 102
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أدرككم الموت ودفنتم في القبور. كناية عن الموت. فليس المعنى: زرتم مقابر  
شغلكم التكاثر وإذا بكم  أنتم في عداد الموتى ومن أهل المقابر. األموات، بل المعنى: صرتم

 قد صرتم في المقابر. فوجئتم! 
 

 سوَف َتعلموَن " " كلا  3سورة التكاثر 102
كم وال يفيدكم. تعلمون: وا عن االشتغال بما يضر  كف   :: كلمة ردع وزجر. أيكال   

 عاقبة تكاثركم وتفاخركم.  
 

 سوَف َتعلموَن " لا " ثم ك 4سورة التكاثر 102
زيادة في الزجر والوعيد. وقيل: اآلية األولى في البعث، أي تعلمون أن البعث  هاكرر  

حق. والثانية في العذاب، أي تعلمون أن العذاب حق. ثم: تفيد أن الثاني أبلغ من األول، أو 
 أن ما يأتي أعظم مما مضى.

 
 لو َتعلموَن علَم اليقيِن " " كلا  5سورة التكاثر 102

العلم الكامل الذي ال شك فيه. وقيل: اليقين: الموت. والتقدير في اإلعراب: علم  
الخبر اليقين، فحذف المضاف. وجواب لو محذوف بقصد التهويل وتحريك الذهن والخيال، 

ؤوس وتنخلع له والتقدير: لما ألهاكم التكاثر، أو: لرأيتم من الشدائد واألهوال ما تشيب له الر 
النفوس. وقيل: المعنى لو تعلمون قبل الموت من البعث والجزاء ما تعلمونه منهما بعد 

 الموت. 
 

 " لَتَرُونَّ الجحيَم " 6سورة التكاثر 102
، بالضم على ما لم ي َسمَّ   نَّ أي: وهللِا لترونَّ الجحيم. قرأ ابن عامر والكسائي: َلت َرو 

.عياًنا ويقيًنا. وهذا تأكيد للوعيد، وزيادة في التهديد.  فاعله. وقرأ الباقون بالفت نَّ ح: لَتَرو 
والخطاب في اآلية للكفار، أو للجميع ألن الجحيم دار للكفار، ويراها المؤمنون عند مرورهم 

 على الصراط.
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 " ُثمَّ لَتَرُونَّها عيَن اليقيِن " 7سورة التكاثر 102
نَّها )معجم القراءات  رأي العين، بكل يقين. ثم: تفيد زيادة  التهويل. وفي قراءة: لت َرو 

 عين: مفعول مطلق.(. 5/466
 

 " ُثمَّ لُتْسألنَّ يوَمئٍذ عِن النعيِم " 8سورة التكاثر  102
 

 يوم الحساب عن نعيم الدنيا.  سألن  لت   
 المسؤولية بقدر السلطة، والنعيم سلطة.  
الطعام والشراب واألمن والصحة والفراغ. وفي هذا "النعيم" أقوال منها: اللذائذ من  

لـَْبه، ولباس يواري عورته  وقيل: ثالث ال ي سأل اإلنسان عنهن: بيت يؤويه، وطعام يقيم ص 
(. ليس معنى ذلك أن على اإلنسان أال يملك 575، أنموذج ص 635)قانون التأويل ص 

لك، ولكن سيحاسب عنه: إال حوائجه األساسية، بل المعنى أنه يمكن أن يملك ما زاد على ذ
من أين جمعه، وفيم أنفقه. وكثير من األثرياء يتنافسون على الثراء وينسون يوم الحساب، 
فال يميزون بين حالل وحرام، وينهمكون في النهب والسلب واالبتزاز واستغالل النفوذ، 

 ويتهربون من دفع الحقوق المترتبة عليهم. 
 عن نعيم الجنة. لكن ليس فيها قراءة. وربما يكون المقصود: ولَتسألن  يومئذ

 *** 
 / سورة العصر103
 " والعصِر " 1سورة العصر  103

 الواو: واو القَسم. العصر: الزمن، الدهر، أو صالة العصر. 
 

 في ُخْسٍر "" إنَّ اإلنساَن لَ  2سورة العصر 103
)في اآلية (، ولذلك جاز االستثناء منه 3اإلنسان: في موضع الناس )قارن اآلية  

سران، هالك. وأصله: هالك رأس المال. فالمؤمنون الصالحون هم في سر: خ  التالية(. خ  
: تفيد التوكيد. لفي: الالم تفيد التوكيد. العدد استثناء، والقاعدة أن الناس هم غير ذلك.  إن 
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بالصبِر " إال الذيَن آمنوا وعملوا الصالحاِت وتواَصوا بالحقِا وتواَصوا  3سورة العصر 103
" 

 الناس كلهم في خسر إال الذين آمنوا. الذين آمنوا: استثناء، قل ة.  
تواَصوا: أوصى بعضهم بعًضا. ال يكفي أن تكون على حق، يحب أيًضا أن تدعو إليه. ال 
يكفي أن تكون صابًرا، يجب أن تدعو الناس إلى الصبر. )الحق( و)الصبر(: أمران 

 علمي. عظيمان في الحياة، وفي البحث ال
 إني جعلت الصبر من أسس التنمية والتقدم )راجع كتابي: اإلعجاز االقتصادي(.

الناس(. حمل االستثناء على معنى  : )إن  في اآلية السابقة لم يقل: )إال الذي آمن(، ولم يقل 
(. 577سر، بل هم رابحون )أنموذج ص "اإلنسان"، ال على لفظه. فالذين آمنوا ليسوا في خ  

)وتواصوا( إلبراز كمال العناية به. وأكثر الناس اليوم يتواصون بالباطل، فمن كرر الفعل 
 !أراد الحق فعليه أن يتحلى بالصبر، وإال انخرط في أهل الفساد، وقلدهم وصار واحًدا منهم

اإلمام   قال. ليكن هذا شعار العلماء واإلعالميين والباحثين والقضاة وسائر الناس 
 (.78هم في هذه اآلية لوسعتهم )عدة الصابرين ص كل  الشافعي: لو فكر الناس 

 *** 
 / سورة الُهَمزة  104
 " ويٌل لكلِا ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة " 1سورة الهمزة  104

 ويل: دمار، هالك. الهمزة واللمزة في معناهما أقوال منها: 
 هما بمعنى واحد، وكرر الثاني تأكيًدا لألول.  -
 مزة: المغتاب. اللمزة: العيَّاب.اله   -
مزة: العيَّاب في الوجه )الذي يشتم عالنية(. اللمزة: العيَّاب في القفا )الذي يشتم اله   -

 سرًّا(. ولو عكس لكان  متالئًما مع القول السابق.
 مزة بالعين، واللمزة باللسان.اله   -
 (.577عكسه )أنموذج ص وقيل:  -
 

َحكة )فقه اللغة للثعالبي ص  (. 393وهذه الهاء تفيد الكثرة واالعتياد، مثل: ن َكحة، طـ لـَقة، ض 
 يعني: كثير الهمز واللمز. اللمز: ازدراء الناس بحركات العين والحاجب.
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دُه "  2سورة الهمزة 104  " الذي َجَمَع مااًل وعدَّ

 الذي:  
البدل من "ه َمزة". وال يجوز أن يكون نعًتا، ألنه معرفة و"ه َمزة" في محل جر  على  -

 نكرة.
 "أعني". :ويجوز أن يكون في محل نصب على إضمار -
 "هو". :ويجوز أن يكون في موضع رفع، على إضمار -
وفي حرف )قراءة( عبد هللا بن مسعود: ويٌل لله َمزة اللَُّمزة. فعلى هذا الوجه يكون "الذي"  -

، معجم القراءات 2/761، النكت للمجاشعي 3/289ي القرآن للفر اء نعًتا )معان
5/473.) 

شغله الشاغل: مااًل: أي كثيًرا. عدده: عدَّه، أحصاه، أحصى عدده، حافظ على عدده. 
 الجمع والعد !

 
 " َيْحَسُب أنَّ ماَلُه أخلَدُه "  3سورة الهمزة 104

 هو الذي يجعله خالًدا في الجنة.يحسب: يظن. أخلده: جعله خالًدا. العمل الصالح  
 

 " كل لُينبذنَّ في الُحَطَمِة " 4سورة الهمزة 104
، هو وماله )معاني القرآن لألخفش   (. الحطمة: من أسماء 2/544لينبذن: ليطرحنَّ

زة" و"لمزة". يقال: مَ "ه   :جهنم، تحطم ما يلقى فيها وتدمره. ولعلها اختيرت ألنها على وزن 
 م: الكسر.طأكول. وأصل الحرجٌل ح َطمة: أي 

 
 " وما أدراَك ما الُحَطمُة " 5سورة الهمزة 104

 استفهام تهويل. 
 

 " ناُر هللِا الموقدُة " 6سورة الهمزة 104
 الموقدة، المسعَّرة، دائًما. نار: خبر مبتدأ تقديره: هي نار هللا. 
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 " التي َتطَّلُع على األفئدِة " 7سورة الهمزة 104

لع على أفئدة الناس وضمائرهم، . ولعل العبارة تفيد أن هللا مط  ها القلوبَ آالم  تبلغ  
 النار تنفذ إلى أفئدتهم الفاجرة.  عالم بالخفايا واألسرار، ومن ثم فإن  

 
 " إنَّها عليهم ُمْؤَصدٌة " 8سورة الهمزة 104

 مؤصدة عليهم(.مغلقة ال يغادرونها أبًدا، بل هم فيها خالدون. لم يقل: )إنها  
 

َدٍة " 9سورة الهمزة 104  " في َعَمٍد ُمَمدَّ
د. مَ د. ممددة: صفة للنار، وليست صفة للعَ مَ د: أعمدة. المقصود أن النار في عَ مَ عَ  

 د. مَ وقد تكون صفة للعَ 
 *** 

 
 / سورة الفيل105
 " ألم تَر كيف فعَل ربَُّك بأصحاِب الفيِل " 1سورة الفيل 105

لم يا محمد. فالرؤية هنا بمعنى العلم، وليس من رؤية العين، ألن النبي : ألم تعألم ترَ  
(. 2/763أصحاب الفيل )النكت للمجاشعي  صلى هللا عليه وسلم ولد في عام الفيل، ولم يرَ 

 !أصحاب الفيل: الذين أرادوا هدم الكعبة
 

 " ألم يجعْل كيَدهم في تضليٍل "  2سورة الفيل 105
 في ضياع.  

 
 " وأرَسل عليهم طيًرا أبابيَل " 3سورة الفيل  105
 أبابيل: جمع ال مفرد له. وهو ممنوع من الصرف. -
، 2/609... إلخ )سر صناعة اإلعراب  له مفرد، واختلفوا فيه: إبَّال، إبَّالة، إبِ يلوقيل:  -

 (. 578أنموذج ص 
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 األلوان.  وفي أبابيل أقوال منها: كثيرة، متتابعة، متفرقة من هنا وهناك، مختلفة
 

يٍل " 4سورة الفيل 105  " َترميهم بحجارٍة ِمن ِسجِا
 . يل: طين متحجر، طين مطبوخ كاآلجر   سج 

 
 " فجعلهم كَعْصٍف مأكوٍل " 5سورة الفيل 105

لم يقل: فتجعلهم. فجعلهم: أي  كورق الشجر عصفت به الريح فأكلته الدواب والدود. 
 (.1ربك )اآلية 

 *** 
 

 / سورة قريش106
 " إليلِف قريٍش " 1سورة قريش  106

مصدر "آلف": جعله يألف، يعتاد عادة مألوفة. والالم متعلقة بفعل "جعلهم"  اإليلف: 
: في سورة الفيل قبلها، والسورتان في مصحف أ َبي سورة واحدة بال فصل، أو متعلقة بفعل

"فليعبدوا" في السورة نفسها، أو متعلقة بفعل محذوف تقديره: فعلنا ذلك، أو اعجبوا )صيغة 
 فعل أمر(.

 
 قريش : 

 سميت كذلك لتجمُِّعها بعد تفرق، من التقريش: التجميع. -
أو ألنهم كانوا تجاًرا يأكلون من مكاسب التجارة، من التقرش: التكسب. قرش يقرش    -

 قرًشا: إذا كسب وجمع.
أو ألنهم كانوا يفتشون على ذي الخلة )الحاجة( من الحاج ليسدوا خلته، من القرش:   -

 التفتيش. 
 لبحر.أو ألنها قوية تأكل وال تؤكل، تعلو وال تعلى، من سمكة القرش: أقوى دوابِ  ا  -
 

 " إيلِفهم رحلَة الشتاِء والصيِف " 2سورة قريش 106
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 أي: رحلتي الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام.  -
 وقيل: رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد وألكثر، فهي رحالت ال رحلتان فقط.   -
 الحبشة، فارس. وقيل: بالد أخرى غير اليمن والشام، مثل: مكة، الطائف، -

أما تكرار "إيالف" فمعناه أن الثاني بدل من األول، أو أنه للتأكيد )أنموذج ص  
(، أو أنه عطف بيان، وهو من أسلوب اإلجمال فالتفصيل، للعناية بالخبر ليتمكن في 580

 (. 36السموات" )غافر  أسبابَ  علي أبلغ األسبابَ لذهن السامع. ومنه قوله تعالى: "
 

له المفسرون، وأنا أرى قوله: )إيالفهم( هو تكرار قريب، بعد كلمة واحدة فقط، هي هذا ما قا
كلمة قريش، وإيالفهم إما مفعول مطلق منصوب، كما قال الفراء، وإما بدل مجرور فيه 

 معنى المفعول المطلق، وهللا أعلم.
 

 " فلَيعبدوا ربَّ هذا البيِت " 3سورة قريش 106
 البيت: البيت الحرام. 

 
 " الذي أطعمهم ِمن جوٍع وآمنهم ِمن َخوٍف " 4سورة قريش  106

أطعمهم من جوع: بما أعطاهم من األموال وساق إليهم من األرزاق، استجابة لدعوة  
 (.126أهله من الثمرات" )البقرة  هذا بلًدا آمًنا وارزقْ  إبراهيم عليه السالم: "رب اجعلْ 

والقضاء على الخوف( من أهم عناصر البنية  الغذاء واألمن )مكافحة الجوع،  
األساسية في كل دولة. والجوع والخوف من أشد العوامل الدالَـّة على التخلف في  بلدان 

حسنون االستفادة منها، وهذا ما العالم الثالث. وقد يكون البلد ثرًيا بالموارد، ولكن أهله ال ي  
 واستغاللها.غري البلدان القوية بنهب هذه الموارد ي  

 *** 
 / سورة الماعون 107
يِن " 1سورة الماعون 107  " أرأيَت الذي ُيكذِاُب بالدِا

استفهام تعجيب وتشويق. الدين: الشرع، أو الجزاء. أرأيت: هل عرفت من هو،  
 رني.  أخبِ 
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 " فذلَك الذي َيُدعُّ اليتيَم " 2سورة الماعون  107

  اليتيم. أي: إذا أردت أن تعرفه فذلك الذي يدع   
 (.13وفي موضع آخر: "يوم ي َدعُّون إلى نار جهنم دعًّا" )الطور 

"يدعُّ": يدفع دفًعا شديًدا، من الدَّع، وهو الدفع في الظهور، بما يؤدي إلى إخراج  
(، وهو اللفظ 27/3395، والظالل 95صوت قريب من اللفظ: )أْع( )التصوير الفني ص 

رير )المياه(، حفيف )الشجر(، وسوسة. ومثل هذه الذي يدل بجرسه على معناه، مثل: خ
 األلفاظ معروفة في اللغة العربية، ومعروفة أيًضا في اللغات األجنبية. 

 لم يقل: )فهذا الذي يدعُّ اليتيم(. لم يقل: )إنه الذي يدع  اليتيم(.
 

 " وال َيُحضُّ على طعاِم المسكيِن " 3سورة الماعون 107
 غيره(. طعام: إطعام. هذه اآلية وردت أيًضا في سورة ال يحض: ال يحث )نفسه وال 
 (. 47. كانوا يقولون: "أنطعم من لو يشاء هللا أطعمه" )سورة يس 34الحاقة 

 
 " فويٌل للُمَصلِايَن " 4سورة الماعون 107

ويل: هالك. سيأتي في اآليات الثالث التالية ما يفيد أن الصالة وحدها ال تكفي، بل  
 روط، وال بد أيًضا من شيء آخر يضاف إليها. ال بد لها من ش

 للمصلين: ممنوع الوقوف عندها. 
 

 " الذيَن هم عن صلِتهم ساُهوَن " 5سورة الماعون  107
قال ابن عباس: لو قال: )في صالتهم( لكانت في المؤمنين. وقال عطاء: الحمد هلل  -

 (.10/553الذي قال: "عن صالتهم"، ولم يقل: )في صالتهم( )أبو حيان 
ين: المنافقون، بداللة قوله بعده: "يراؤون"، وقبله: "أرأيت بالمصل  هنا يبدو أن المقصود  -

ب بالدين" )اآلية األولى من السورة نفسها(. والمرائي ي ري الناس عمله، وهم الذي يكذ  
 (.11/123ي رونه الثناء عليه )الدر المصون 
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ظاهًرا. وعلى هذا فال أرى صحة القول بأنهم ون ين، يعني أنهم مصل  وصفهم بالمصل   -
 "عن صالتهم ساهون": غافلون عنها مهملون لها. :ون، وبأن معنىكانوا ال يصل  

وا، ألنهم ون ظاهًرا، وحقيقتهم كأنهم لم يصل  فصار المعنى، وهللا أعلم، أنهم يصل   -
 ساهون عن الصالة جميعها، فال يفهمون شيئـًا وال يبالون.

الفرق إذن بين: "عن صالتهم ساهون" و)في صالتهم ساهون( أن المعنى األول فلعل  -
 ساهون عن جميع الصالة، والثاني ساهون في بعضها.

"فويل للمصلين، الذين هم عن صالتهم ساهون": هما آيتان، ولكن ال يجوز الوقوف  -
 في نهاية اآلية األولى، والسبب واضح ال يخفى.

 
 َن هم ُيَراؤوَن "" الذي 6سورة الماعون 107

في صالتهم. يصلُّون رياًء. يصلُّون مع الناس إذا حضروا، ويتركونها إذا غابوا.  
 !وربما ال يقرؤون القرآن فيها وال يذكرون هللا

 
 " وَيمنعوَن الماعوَن " 7سورة الماعون 107

 وفيه أقوال منها: 
 الزكاة. -
 والملح.ة، مثل اإلبرة والدلو والقدر والفأس والماء العاري   -
 لمراعاة الفاصلة.  كلمةالمعونة ولو بالقليل. ويالحظ هنا التصرف بال -

 (.2/766وأصله: القلة )النكت للمجاشعي 
 *** 
 / سورة الكوثر108
 " إنَّا أعطيناَك الكوثَر " 1سورة الكوثر  108

. الكوثر: الخير (إنا سنعطيك الكوثر). ولم يقل: (إني أعطيتك الكوثر)لم يقل:  
 : كثر كثرة متناهية. وقد يقال للرجل السخي: كوثر. الكثير، المفرط الكثرة. تكوثر الشيء  

والكوثر في اآلية هو الخير العظيم أو الكثير، كقولك: رجل نـَْوفـَل، أو أن الكوثر نهر       
 ة، وغير ذلك.  ة، أو كثرة األم  في الجنة. وقيل: هو القرآن، أو التوحيد، أو النبو  
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)أبو حيان   فقط منها بغي حمل هذه األقوال على التمثيل، ال أن الكوثر منحصر في واحدٍ وين
 (.703، والراغب األصفهاني ص 4/531، والماوردي 10/556

 
 " فَصلِا لربِاَك وانَحْر " 2سورة الكوثر 108

 فصل  لربك، وانحْر لربك.     
. ولعل المقصود بالصالة هنا: وال تنحر لألصنام ،لربك وحده، وانحر له وحده أي: فصل  

 صالة العيد، عيد األضحى. 
 

 " إنَّ شانَئك هو األبتُر " 3سورة الكوثر 108
شانَئك: م بغَضك. األبتر: الرجل المنقطع عن الخير، أو الرجل الذي ال نسل له، فإذا  

بالمدينة، قال بعض كره. لما مات القاسم ابن رسول هللا بمكة، وإبراهيم مات انقطع ذِ 
   !المشركين: دعوه فإنه رجل أبتر

 األبتر هو، ال أنت.
 *** 
 / سورة الكافرون 109
 " ُقْل يا أيُّها الكافروَن " 1سورة الكافرون 109

 قل: يا محمد.  
 

" ال أعُبُد ما َتعبدوَن وال أنتم عابدوَن ما أعُبُد وال أنا عابٌد ما  5-2سورة الكافرون  109
 وال أنتم عابدوَن ما أعُبُد "عبدتم 
أي: ال أعبد ما تعبدونه: من األصنام. وكانوا دعوه إلى أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا  

 إلهه سنة!
( وال أنتم عابدون ما أعبد  2( ال أعبد ما تعبدون )1قال تعالى: "قل يا أيها الكافرون ) 

( " 6( لكم دينكم ولي دين )5) ( وال أنتم عابدون ما أعبد4( وال أنا عابد ما عبدتم )3)
 )الكافرون(.
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، ولكي ال  2: )وال تعبدون ما أعبد(، لمقابلة اآلية 3كان المتوقع أن تكون اآلية  

آيات، كل اثنتين منها متناظرتان. فلماذا عدل  4، وعندئذ تكون لدينا 5تتكرر في اآلية 
 عنه؟ ال أدري، ولم أجد للمفسرين كالًما فيه.

 
 جملتان فيها فعليتان.: ال2اآلية  
 : الجملة األولى فيها اسمية والثانية فعلية.3اآلية  
 : الجملة األولى فيها اسمية والثانية فعلية.4اآلية  
 : الجملة األولى فيها اسمية والثانية فعلية.5اآلية  

 
 وعلى هذا فالجملة الثانية في كل آية من اآليات األربع جملة فعلية. والجملة األولى هي

 فعلية في آية واحدة فقط، واسمية في سائر اآليات.
 

 لم يقل: )وال أنتم عابدون ما أنا عابد(. 3ففي اآلية 
 لم يقل: )وال أنا عابد ما أنتم عابدون(. 4وفي اآلية 

 
 بل قال:

 وال أنتم عابدون ما أعبد       ال أعبـد ما تعبدون                           
 وال أنتم عابدون ما أعبد     ابد ما عبدتم         وال أنا ع            

 
بعض المفسرين رأى أن هذه اآليات تكرار ألجل التوكيد، وبعضهم رأى أن فيها آية 

، واإلتقان  10/559للحاضر، وآية للمستقبل، فاختصت كل منهما بزمان مغاير )أبو حيان 
الحال. "وال أنتم عابدون ما أعبد"، "وال أنا (. قال الزجاج: "ال أعبد ما تعبدون": في 3/228

عابد ما عبدتم": في المستقبل، إذا لم يؤمنوا. "وال أنتم عابدون ما أعبد": في المستقبل، ألنه  
 (.2/769قد أيس من إيمانهم )النكت للمجاشعي 

 وقال: "وال أنتم عابدون ما أعبد"، فلم يقل: )من أعبد(، وفي ذلك وجهان:  
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"ما" رعاية للمقابلة في قوله: "ال أعبد ما تعبدون". واألصنام يصلح فيها "ما"، إنما قال:  -
 ن".وال يصلح فيها "مَ 

(. 4/293أو: ألن المراد به الصفة، كأنه قال: ال أعبد الباطل وال تعبدون الحق )الكشاف  -
يكون الجواب: ن أنت؟ وهذا قريب من اللغتين اإلنكليزية والفرنسية، فعندما يكون السؤال: مَ 

 أنا فالن. وعندما يكون السؤال: ما أنت؟ يكون الجواب: أنا صفتي كذا وأعمل كذا.
 وقيل: "ما" مصدرية، أي: ال أعبد عبادتكم، وال تعبدون عبادتي. -
(. والتقدير: )ال 584وقيل: "ما" في الكل بمعنى: الذي، والعائد محذوف )أنموذج ص  -

 ابدون الذي أعبده، وال أنا عابد الذي عبدتموه(.أعبد الذي تعبدونه، وال أنتم ع
ن" تختص بالعاقل، وال مانع من إطالق "ما" على العاقل إذا كان اللبس مأموًنا وقيل: "مَ  -

 (.30/582)تفسير ابن عاشور 
(، ال  سيما وأن  وقال: "وال أنتم عابدون ما أعبد"، ولم يقل: )وال أنتم عابدون ما عبدت 

 أنا عابد ما عبدتم". اآلية بعدها: "وال
 

وقال بعض العلماء: إنما جاء الكالم مكرًرا في السورة ألنه ورد جواًبا لسؤالهم العبادَة   
مناوبًة، وكان سؤالهم مكرًرا. قالوا: يا محمد نعبد آلهتنا كذا مدة ونعبد إلهك كذا مدة، ثم تعبد 

طابقة السؤال، وهذا وجه حسن ونعبد إلهك كذا مدة. فورد الجواب مكرًرا لم ،آلهتنا كذا مدة
 (.586لطيف )أنموذج ص 

 
 " لكم ديُنكم ولَي ِديِن " 6سورة الكافرون  109

أي: )ولي ِديني(. لكم دينكم وهو الكفر، ولي ديني وهو اإلسالم. أو: لكم جزاء  
 عملكم، ولي جزاء عملي. 

 ***  
 / سورة النصر  110
 لفتُح "" إذا جاَء نصُر هللِا وا 1سورة النصر  110

  أي: إذا جاء نصر هللا وفتحه.
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الفتح: فتح مكة. وهو إخبار به قبل وقوعه. والنصر يشمل جميع الفتوحات، ولكنه خص 
 فتوح مكة بالذكر ألهميته.    

 تقدير الكالم: إذا جاء نصر هللا وفتح هللا، أو نصر هللا وفتحه. -
 صلى هللا عليه وسلم. قال هذه السورة آخر سورة نزلت، وفيها اإلشعار بوفاة رسول هللا -

ه. فهي فرحة بالنصر وحزن لوداع النبي    ابن عباس: أجٌل ضـ رب لمحمد، ن ِعيْت له نفس 
 . صلى هللا عليه وسلم

 
 !(، أي: ختام النبوة والرسالة3/367وهذا من براعة الختام )اإلتقان 

 
 أفواًجا "" ورأيَت الناَس يدُخلوَن في ديِن هللِا  2سورة النصر 110

أي بعد فتح مكة. أفواًجا: جماعات كثيفة. فالناس في حال الضعف يسخرون من  
 !الدين ويجترئون عليه، وفي حال القوة يدخلون في الدين ولو نفاًقا وخوًفا

 
 " فَسبِاْح بحمِد ربِاَك واْسَتْغِفْرُه إنَُّه كاَن توَّاًبا " 3سورة النصر 110

 تسبيًحا مقترًنا بحمد ربك.سب ح بحمد ربك: سب ح 
 قل: سبحان هللا وبحمده.

 تو اًبا: يقبل التوبة )كثيًرا( ويغفر الذنوب.
 هكذا يوجه هللا رسوله إلى التواضع بعد النصر والفتح، وإلى نسبة ذلك إلى هللا تعالى. 

أما الناس في النظم األخرى فإنهم عندما ينتصرون ويفتحون البلدان يشعرون بالنشوة  
 !ظمة والتكبر والتطاول والرغبة في ظلم اآلخرين واحتالل بالدهم ونهب خيراتهموالع

 *** 
 

 / سورة الَمَسد111
 " تبَّْت يدا أبي لهٍب وتبَّ " 1سورة المسد  111

 تبت: تهديد، وليس بدعاء، ألن هللا ال يحتاج إلى الدعاء، نحن المحتاجون.
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(. ولعل هللا سبحانه 3/161اإلتقان ه على مصيره، فهو جهنمي، مصيره إلى اللهب )نب  
 ه بلهب خاص، وهللا أعلم. سوف يخص  

 !هو، ألن اليد كناية هنا عن صاحبها. وكان أبو لهب قد قال للنبي: تًبا لك  ت يداه: تب  تب  
 !إنه كني بهذه الكنية لح سنه وتلهُّب وجنته :وقيل ؟!ألهذا جمعتنا

": وهلك. تبَّت يداه وتبَّ هو. وقد  يقصد بتكرار الفعل تكرار الدعاء نفسه، أي: تبت يدا "وتبَّ
ولكنه كرر الفعل بدون تاء التأنيث.  أبي لهب وتبت، أي: خسرت واستمرت في الخسران.

، والثاني إخبار: أهلكه هللا، وقد هلك فعاًل. وفي تهديدكما قد يقصد بالتكرار أن الفعل األول 
 .  قراءة: تبت يدا أبي لهب وقد تب 

عرف، وألنه اه وفي التكنية تشريف؟ كان مشهوًرا بكنيته دون اسمه، فلو ذكره باسمه لم ي  كن   مَ لِ 
 (. 3لهب، فوافق حاله كنيته )انظر اآلية  ذات   كان من أهل النار، والنار  

 
 " ما أغنى عنُه ماُلُه وما كَسَب " 2سورة المسد 111

 ما: نافية، أو استفهامية.  
 يعني الدخل. المال يعني الثروة، والكسب 
 تدفق خالل فترة محددة. يالمال رصيد، والدخل تيار، 

وقيل: وما كسب: أي من األوالد والجاه والسلطان. فولد الرجل من كسبه. فالعمل الصالح 
 فوق المال والجاه. 

وقيل: وما كسب: أي من األعمال السيئة. والمراد: ما أغناه ماله وكسبه في عداوته للنبي، 
 نار عنه يوم القيامة.   أو في دفع ال

 
 " سَيْصَلى ناًرا ذاَت لَهٍب "   3سورة المسد 111

ذكر لهب النار ليتطابق لهب النار مع لهب الكنية )أبي لهب(. أبو لهب مصيره إلى  
اللهب. لم يقل: )سوف يصلى(، بل قال: "سيصلى" لإلفادة بأن هذا العذاب قريب. لماذا 

ار كذلك؟ في موضع آخر: "الناِر ذاِت الَوقود" )البروج قال: "ذات لهب"، ومعروف أن الن
5.) 
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 " وامرأُتُه حمَّالَة الحطِب " 4سورة المسد 111
كانت تحمل الحطب )وفيه شوك( وتضعه في طريق رسول هللا. أو كانت تمشي  

بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم، فالماشي بالنميمة يشعل العداوة بين الناس كما تشعل النار 
 الحطب. وقال بعضهم: هذه صفتها في جهنم. 

الة ، قرأها الجمهور: حم  الة الحطب. حم   : أخص بالذم  الة: حال. أو منصوب على الذم  حم  
 بالرفع، صفة.  

 
 " في ِجيِدها حبٌل ِمن َمَسٍد " 5سورة المسد 111

جيدها: عنقها. من مسد: من ليف، وقيل: من حديد. لعلها كانت تحمل حزم الحطب  
 عة بحبل، فجعل هللا الحبل في عنقها، كما جعل اللهب ألبي لهب زوجها. كل حزمة مجم  

من جوهر فاخر، أنفقتها في عداوة محمد. فجعل هللا الحبل الغليظ في  وقيل: كان لها قالدة
 عنقها بدل القالدة الجميلة. 

وروي أنها قالت ألبي بكر رضي هللا عنه: بلغني أن صاحبك هجاني، فوهللا لو وجدته  
  !لضربته بهذا الحجر

 جون محمًدا ويقولون له: مذمَّم )مذموم( بدل محمد!هوكان المشركون ي
 *** 

 
 / سورة اإلخلص112
 " ُقْل هو هللُا أحٌد " 1سورة اإلخلص 112

قل: يا محمد. كأنه جواب لسؤال. هو: ضمير الشأن للتعظيم والتفخيم، إلفادة   
االهتمام بالجملة التي بعده، إذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده. أحد: ال شريك له وال 

كما في اآلية التالية. والفرق بين )األحد( و)الواحد( أن  شبيه وال نظير. لم يقل: )هللا األحد(،
األحد ال يدخل العدد، والواحد يدخل، فإنك تجعل للواحد ثانًيا، وال تجعل لألحد ثانًيا. ولو 
قلت: فالن ال يقاومه أحد، كان المعنى: ال يقاومه اثنان وال أكثر. ولو قلت: فالن ال يقاومه 

 قاومه اثنان أو أكثر. واحد، كان المعنى: يمكن أن ي
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خبر  )هللا أحد( مبتدأ ثان. أحد: خبر المبتدأ الثاني. والجملةاسم الجاللة هو: مبتدأ. هللا: 
 المبتدأ األول.

 
 " هللُا الصَمُد " 2سورة اإلخلص  112
ده أهل الشرك، في الجاهلية، من أي: المقصود في الحوائج، وذلك إلبطال ما تعو   -

وائجهم، والفزع إليها في نوائبهم، حتى نسوا هللا )ابن عاشور دعائهم أصناَمهم في ح
(. وهناك تفسيرات أخرى منها: السيد الذي انتهى سؤدده، أو الكامل الذي ال 30/618

عيب فيه، أو الذي ال كفؤ له. وإذا كان الصمد بمعنى السيد جاز أن يوصف به 
مصمد. ويقولون: البشر. فالعرب تقول: رجل مصمد، أي: مقصود. وكذلك: بيت 

ي صمًدا لصمد الناس إليه في قصده، وكأن السيد سم   صمده، أي: قصدت   صمدت  
 (. 2/774مهماتهم )النكت للمجاشعي 

قال: "قل هو هللا أحد، هللا الصمد"، ولم يقل: )قل هو هللا أحد، هو الصمد(. ومثله  -
 (.105قوله: "وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل" )اإلسراء 

 اآلية فيه وجوه:إعراب 
 هللا: مبتدأ. الصمد: خبر. -
 هللا: خبر مبتدأ محذوف، التقدير: هو هللا. الصمد: نعت. -
 (.2/773التقدير: قل هو هللا أحد، قل هو هللا الصمد )النكت للمجاشعي  -
 

 " لم َيِلْد ولم ُيولْد " 3سورة اإلخلص 112
 ال أوالد له، وال آباء، وال أزواج. ال هو والد وال هو ولد.   

 
 " ولم يكْن لُه ُكفًوا أحٌد " 4سورة اإلخلص 112

. فيها تقديم خبر كان على اسمها )األصل: ولم يكن أحدٌ   كفًؤا  أي: الندَّ له وال ضدَّ
لحساب الشكل (، دون أي إخالل بالمعنى 3/339له(، لمراعاة الفاصلة القرآنية )اإلتقان 

فًؤا )معجم صد منها التأكيد. وفي قراءة: ك  على الموضوع. وهذه اآلية شبيهة باآلية األولى، ق  
 (. 5/512القراءات 
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 وفي إعراب "كفًؤا" وجهان:
 م." مقد  ر "يكنْ بخ -
 (.2/776حال من "أحد". له: الخبر )النكت للمجاشعي  -

 *** 
 

 / سورة الَفَلق113
 ُقْل أعوُذ بربِا الَفَلِق ""  1سورة الفلق 113

ق ْل: يا محمد. أعوذ: ألتجئ. الفلق: الصبح. قال تعالى: "فالق اإلصباح" )األنعام  
نفلق عن جميع ما خلق، من ا(. وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه. أو كل ما 96

 (.95األنعام والنوى" ) ونوى وغيره. قال تعالى: "إن هللا فالق الحب   صبح وحيوان وحب  
 

 " ِمن شرِا ما خلَق "  2سورة الفلق 113
م. وهذا ماخلق إبليس، أو جهن   من إنس وجن  ودواب  وهوام  وغير ذلك. وقيل: شر   

وأتى بالخاص بعد العام للتنبيه عليه وزيادة   .وما بعده )في اآليات التالية( خاص   عام  
 االهتمام به. 

 
 إذا َوَقَب " " وِمن شرِا غاسقٍ  3سورة الفلق 113

اق: صديد أهل النار،   الغاسق: الليل. وأصل الغسق: الجريان بالضرر. ومنه: الغسَّ
 لجريانه بالعذاب. َوَقَب: دخل في كل شيء. 

 
 " وِمن شرِا النفَّاثاِت في الُعَقِد " 4سورة الفلق 113

قد: . الع  النفاثات: السواحر، جمع ساحرة. النفث: النفخ بال ريق. التفل: النفخ بريق 
 وينفثن )ينفخن( فيها بغرض السحر. ،ًدا في خيوطقَ يعقدن ع  

 
 " وِمن شرِا حاسٍد إذا َحَسَد " 5سورة الفلق 113
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الحسد: تمني زوال نعمة الغير. المنافسة )الغبطة(: تمني مثل نعمة الغير دون  
 زوالها عنه. قيل: المؤمن يغبط والمنافق يحسد.

" أربع مرات، في شرور مختلفة القصيرة عبارة "من شر  وردت في هذه السورة  
 (، نعوذ باهلل منها جميًعا. 273)التحبير ص 

لم يقل: )من شرِ  ما خلق، وشرِ  غاسق إذا وقب، وشرِ  النفاثات في العقد، وشرِ  حاسد إذا 
 .: ِمنحسد(. أعاد حرف الجر  

 *** 
 / سورة الناس114
 " ُقْل أعوُذ بربِا الناِس "   1سورة الناس 114

 ر شؤونهم. وخص  الناس: خالقهم ومربيهم ومدب   : يا محمد. أعوذ: ألتجئ. رب  قلْ  
 الناس بالذكر من دون سائر المخلوقات، تشريًفا لهم وتكريًما.

 
 " َمِلِك الناِس " 2سورة الناس 114

ومين. إن في الناس ملوًكا فذكر أنه ملك: مالك. ملك الناس: حاكمين )ملوًكا( ومحك 
 ملكهم. لم يقل: )َمِلِكهم(.

 
 " إلِه الناِس " 3سورة الناس 114

فذكر أنه  ،هو اإلله المستحق للعبادة، وليس األصنام. إن في الناس من يعبد غيره 
 إلههم ومعبودهم. لم يقل: )إلِههم(.

 
 " ِمن شرِا الَوْسَواِس الَخنَّاِس " 4سورة الناس 114

هم بالعصيان. الوسوسة: الكالم الخفي، أو الوسواس: الشيطان الموسوس للناس ليغريَ  
اس: الذي يخنس )يختفي، يتراجع( إذا الصوت الخفي. ومنه: الوسوسة: حديث النفس. الخن  

ي كذلك ألنه كثير االختفاء اس: يتراجع ثم يرجع. سم  الخن   !ه، فإذا غفل عادربَّ  ذكر اإلنسان  
وإذا ذكر هللا  ،الرجوع. فالشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل عن هللا وسوسوكثير 

 !خنس
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 " الذي يوسوُس في صدوِر الناِس " 5سورة الناس 114

 يلقي الوساوس واألوهام في قلوب الناس. 
 

 " ِمَن الِجنَِّة والناِس " 6سورة الناس 114
(، هو من الجنة 5س )اآلية (، أو هذا الذي يوسو 4أي: هذا الوسواس )اآلية  

والناس. وليس المقصود هنا بالجنة والناس بياًنا للناس )اآلية السابقة(. فكيف يقال: الناس 
، والنكت للمجاشعي 3/302من الناس، أو الناس ِجنَّة وناس؟! )قارن معاني القرآن للفر اء 

 (.2/550اس )معاني القرآن (. قال األخفش: يريد: ِمن شرِ  الوسواس ِمَن الِجنَّة والنَّ 2/778
 

 " مرة واحدة. وردت في السورة عبارة "من شر   
ذتان من الشر    . وعلى هذا فالسورتان األخيرتان من القرآن الكريم هما الم َعوِ 

ووردت عبارة "الناس" خمس مرات، أي في كل آية من آياتها إال آية واحدة، ومع ذلك ففي 
اس"، الذي تضمن "الناس"، وفيه جناس مع "الناس" بزيادة  هذه اآلية الواحدة ورد لفظ "الخن

يصلي بجانبك  حرف واحد هو الخاء. وورد حرف السين عشر مرات، حتى إنك لو كان أحدٌ 
صالة غير جهرية، يقرأ فيها سورة الناس، فإنك ال تكاد تسمع من السورة إال صوت السين 

  !اسالذي يبدو كأنه وسوسة مستمرة من جانب الوسواس الخن
 

وكل آية من آيات الناس انتهت بحرف السين الساكن إذا وقفت على رؤوس اآلي،  
 وإذا لم تقف عليها فإن حرف السين جاء بالكسر في جميع اآليات. 

أما السورة التي قبلها )سورة الفلق( فقد جاء كل حرف من الحروف التي انتهت به اآليات  
شريطة الوقوف على رأس كل آية، والفواصل من حروف القلقلة: القاف، الباء، الدال، 

 القرآنية مبناها على الوقف. 
أما السورة التي قبلها )سورة اإلخالص( فقد كان آخر حرف من كل آية هو حرف الدال 

 فقط، وهو أيًضا من حروف القلقلة بشرط الوقف. 
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والسورة التي قبلها )سورة المسد( انتهت فيها كل آية أيًضا بحرف قلقلة: الباء في اآليات 
الحرف نفسه )الدال( هو الحرف  األربع األولى، والدال في اآلية األخيرة. وبعد ذلك جاء

 الذي انتهت به كل آية  من آيات السورة التالية )سورة اإلخالص(.
 *** 

 تم تفسير جزء عم  
 والحمد هلل رب العالمين

  
 


