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مقدمة
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه

ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا مــن

هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد
أال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه وأشــهد أن حممــد ًا عبــده
ورســوله صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليام

كثــرا .

أما بعد ..

فقــد أنــزل اهلل كتابــه املجيــد لتد ّب ِ
ــر آياتــه والعمــل بــا
ـدى للنــاس ،وهــذه ثمــرة تالوتــه ،وأكثــر مــا
فيــه ،نــور ًا وهـ ً

يســتجلب بــه التدبـ ُـر معرفــة معــاين اآليــات واســتجالء غريب
املفــردات ،وقــد دأب كثــر مــن النــاس  -بتوفيــق اهلل  -عــى

فهــم القــرآن وتدبــره
مطالعــة كتــب التفاســر ليتحقــق هلــم ْ
بالبحــث عــن تفســر الكلــات الغامضــة واملفــردات ا ُملشـ ِ
ـكلة،
إال أهنــم يغفلــون عــن كلـ ٍ
ـات يظنــون أهنــم يدركــون معناهــا
ويعرفــون تأويلهــا وهــم بعيــدون عــن املعنــى الصحيــح .

وقــد يــر اهلل يل مجــع بعــض الكلــات مــن كتابــه املجيــد
5

التــي رأيــت أن بعــض النــاس يفهمهــا فهــ ًا خاطئــ ًا ،وقــد

ـواب أنفســهم عــن الســؤال والبحــث عــن
أقعدهــم ظنُّهــم صـ َ
معناهــا ،فــأردت توضيحهــا للقــارئ الكريــم  ,ولتكــون منهجـ ًا

لــه حيتــذي بــه يف مراجعــة معلوماتــه الواثق منهــا الظـ ِّ
ـان صواهبا
اســتناد ًا إىل الظــن ،وقــد يلحــظ القــارئ الكريــم ســهولة بعــض
الكلــات وبدهيتهــا إال أين حقيقــة مل أضــع كلمــة هنــا  -عــى
األغلــب  -إال وعرضتهــا عــى بعــض النــاس للتحــري عــن

حتصــل يل جمموعــة ال بــأس
مــدى احلاجــة إلدراجهــا ،وقــد ّ

هبــا مــن الكلــات وصلــت املائــة والعــر كلــات ،وحرصــت

املعنــي هبــذه الرســالة غــر
عــى أال أتوســع يف العــرض إذ
ّ

املتخصصــن عــى وجــه أخــص ،و ال يــزال هنــاك املزيــد إذ

نســبي ،وعــى القــارئ احلريــص عــى
الفهــم اخلاطــئ أمــر
ّ

تدبــر آي القــرآن أن يمعــن النظــر يف الكلــات التــي ال حيتملهــا

الســياق فليســأل العلــاء ولرياجــع كتــب التفســر ليتجــى لــه
املعنــى الصحيــح ،أســأل اهلل ســبحانه أن يبــارك يف هــذا اجلهــد
وأن ينفــع بــه وجيعلــه خالص ـ ًا لوجهــه الكريــم .

عبد املجيد بن إبراهيم السنيد
1433/10/13
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١

ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﱪ

البقرة20:

ﱫ ﮌﮍ ﱪ أي ثبتــوا ((( مكاهنــم متحرييــن وليــس معناهــا

أهنــم كانــوا قعــود ًا فوقفــوا ،ومثلــه قولــه تعــاىل :ﱫ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﱪ تقــوم أي تثبــت .وقولــه:
ﱫﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱪ أي لتثبــت.
٢

ﱫﯛﯜﯝﯞﯟﱪ

البقرة46 :

ﱫ ﯜ ﱪ أي يتيقنــون((( ،وهــذه مــن االســتعامالت

العربيــة التــي قــل تداوهلــا يف هــذا العــر ،وليــس معناهــا
هنــا :يشــكّون.
٣

ﱫ ﭛ ﭜﭝ ﱪ

البقرة49 :

ﱫ ﭛﱪ أي يرتكوهنــن عــى قيــد احليــاة((( وال

يقتلوهنــن كفعلهــم بالصبيــان ،ال مــن «احليــاء».
( )1املحرر الوجيز 334/4
( )2الطربي 19/1
( )3الطربي 46/2
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٤

ﱫﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵﱪ

البقرة171 :

يظــن بعــض النــاس أن اهلل شــبه الكفــار بالراعــي (الناعــق

بالغنــم) ،والصــواب :أن اهلل شــبه الكفــار بالبهائــم املنعــوق
هبــا ،واملعنــى أن الكفــار كالبهائــم التــي تســمع أصواتــ ًا ال

تــدري مــا معناهــا (((.
5

ﱫﭶﭷﭸﭹﭺﱪ

البقرة193 :

الفتنــة أي الكفــر((( وليــس النــزاع واخلصومــة أو العــداوة،

ومثلــه قولــه تعــاىل:ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﱪ(((.
6

ﱫﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﮨﱪ

البقرة207 :

أي يبيعهــا((( ،فكلمــة «يــري» يف اللغة العربية تعنــي «يبيع»،
( )4ابن كثري 349/1
( )5زاد املسري 211/2
( )6زاد املسري 155/1
( )7املحرر الوجيز 281/1
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بخــاف كلمــة يشــري ،كــا أن يبتــاع تعنــى يشــري بخــاف
كلمــة يبيــع ،وهــذا عــى األغلب.ومثلــه قوله تعــاىل ﱫﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﱪوقولــه:ﱫﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﱪأي يبيعــون.
7

ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﱪ

البقرة219 :

العفــو هنــا هــو الفضــل والزيــادة((( ،أي أنفقــوا ممــا فضــل

وزاد عــن قــدر احلاجــة مــن أموالكــم ،وليــس العفــو أي

التجــاوز واملغفــرة.
8

ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﱪ

						

البقرة233 :

فصــاالً أي فطــام الصبــي عــن الرضاعــة((( ،وليــس كــا

توهــم بعضهــم أن الفصــال هــو الطــاق وأنــه يــرع التشــاور
والــرايض عــى الطــاق وهــذا خطــأ ،والصــواب مــا ُذكــر.

( )8الطربي 337/4
( )9القرطبي 278/1
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9

ﱫﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﱪ

آل عمران152 :

حتســوهنم أي تقتلوهنــم قتــ ً
ا ذريعــ ًا بإذنــه( ،((1و ليســت

مــن اإلحســاس كــا يتبــادر ،وذلــك يف غــزوة أحــد
10

ﱫﮫﮬﱪ

آل عمران153 :

أي متضــون عــى وجوهكــم ؛ مــن اإلصعــاد وهــو اإلبعــاد

عــى األرض «الصعيــد» ،قــال القرطبــي« :فاإلصعــاد :الســر
يف مسـ ٍ
ـتو مــن األرض وبطــون األوديــة والشــعاب .والصعــود:
االرتفــاع عــى اجلبــال والســطوح والســاليم والــدرج»

(((1

وليــس ترقــون مــن الصعــود ،ويف قــراءة أخــرى تَصعــدون بفتح
التــاء وتكــون بمعنــى الصعــود ،وكان ذلــك يف غــزوة أحــد.
11

ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﱪ

النساء40 :

الــذرة هــي النملــة الصغــرة( ،((1وقيــل ذرة الــراب،
( )10البغوي 118/2
( )11القرطبي 239/4
( )12ابن كثري 406/1
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وليســت هــي الــذرة كــا يف التصــور الفيزيائــي والكيميائــي
احلديــث ،فهــذا اصطــاح حــادث للــذرة مل يكــن مقصــود

القــرآن ،وإن صــح املعنــى.
12

ﱫﯞﯟﯠﯡﯢﯣﱪ

النساء43 :

الغائــط هنــا هــو مــكان قضــاء احلاجــة( ((1وليــس احلاجــة

املعروفــة نفســها ،وقــد كنــى اهلل عــن احلاجــة بمكاهنــا ،وإال

فمجــرد إتيــان مــكان احلاجــة ليــس موجب ـ ًا للوضــوء كــا أن
احلكــم ليــس خمتص ـ ًا بالغائــط وحــده بــل وبالبــول والريــح.
13

ﱫ ﯹ ﯺ ﯻﱪ

النساء90 :

أي انقــادوا لكــم طائعــن مستســلمني( ،((1وليــس املــراد:

ألقــوا إليكــم حتيــة الســام ،ومنــه كذلــك قولــه:ﱫﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱪ أي استســلموا هلل يــوم القيامــة ذا ّلــن
( )13زاد املسري 411/1
( )14ابن كثري 329/2

11

منقاديــن حلكمــه( ،((1بخــاف قولــه تعــاىل :ﱫﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ :فهــي تعنــي إلقــاء
التحيــة أي قــول (الســام عليكــم)(.((1

ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﱪ

14

النساء101 :

أي إن خفتــم أن يعتــدوا عليكــم فيجــوز لكــم قــر

الصــاة( ،((1وليــس يفتنكــم أي يضلوكــم عــن دينكــم.
15

ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱪ

املائدة19 :

الفــرة هنــا بمعنــى الفتــور وليــس املــدة ،وذلــك أن بــن

حممــد وعيســى عليهــا الصــاة والســام قرابــة الســتامئة ســنة
وهــي مــدة فتــور وانقطــاع مــن الوحــي( ،((1فالفــرة تعنــي:

ســكون بعــد حركــة.
( )15زاد املسري 578/2
( )16ابن كثري 338/2
( )17الطربي 123/9
( )18الطربي 156/10

12

16

ﱫ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﱪ املائدة105 :

يفهمهــا بعضهــم فهــا خاطئــ ًا بــرك األمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر ،والصــواب :أي ال ترضكــم ذنــوب
غريكــم إن اهتديتــم بالقيــام بأمــر اهلل باألمــر باملعــروف ،ومــن
ـال وليــس مهتـ ٍ
تركــه وهــو مســتطيع فهــو ضـ ٌ
ـد .وروي حــول
هــذا املعنــى عــن عــدد مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم :أيب
بكــر ،وابــن عمــر ،وأيب ثعلبــة اخلشــني( ((1وغريهــم.
17

ﱫ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱪ

األنعام8 :

أي ال يؤخــرون أو ُيمهلــون( ،((2وليــس مــن النظــر أي
الرؤيــة.
18

ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱪ

األنعام142 :

وفرشـ ًا هــي صغــار اإلبــل وقيــل الغنــم( ((2وليــس املعنــى
مــن ِ
الفــراش ،وهــذا قــول أكثــر املفرسيــن.
( )19الطربي  141/11وما بعدها
( )20الطربي 267/11
( )21املحرر الوجيز 354/2
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19

ﱫﭵﭶﭷﭸﭹﭺﱪ

األعراف4 :

مــن القيلولــة( ((2أي يف وقــت القائلــة منتصــف النهــار،

وليســت مــن القــول.

20

ﱫﯰﯱﯲﯳﯴﯵﱪ

األعراف21 :

القســم أي حلــف هلــا الشــيطان( ،((2وليســت مــن
مــن َ

ِ
القســمة.

21

ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﱪ

األعراف53 :

تأويلــه أي مــا ُوعــدوا يف القــرآن ومــا يــؤول إليــه

أمرهــم( ((2مــن جنــة أو نــار وقولــه ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﱪ

أي يــوم القيامــة ،وليــس معناهــا «تفســره».

( )22زاد املسري 102/2
( )23الطربي 351/12
( )24ابن كثري 382/3
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22

ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﱪ

األعراف92 :

أي كأهنــم مل يقيمــوا فيهــا ومل يعيشــوا فيهــا قــط( - ((2أي يف

ديارهــم  -وليــس معناهــا يغتنــوا وتكثــر أمواهلــم.

ﱫﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﱪ

23

األعراف95 :

أي تكاثــروا وكثــرت أمواهلــم وأوالدهــم( ،((2ومنــه قــول

النبــي

يف الصحيحــن «حفــوا الشــوارب واعفــوا اللحــى»

أي كثروهــا( ((2وقيــل بمعنــى اتركوهــا ؛ وليــس «عفــوا» مــن

العفــو والتجــاوز واملغفــرة.
24

ﱫﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱪ

						
بالســنني أي بالقحــط واجلــدوب

(((2

األعراف130 :

وليــس املــراد

بالســنني :األعــوام أي املــدة املعروفــة ،وقــد ابتالهــم اهلل هبــا
( )25الطربي 569/12
( )26املحرر الوجيز 431/2
( )27فتح الباري البن حجر 351/10
( )28القرطبي 263/7

15

ألن الشــدائد ترقــق القلــوب وتدفــع بالرجــوع إىل اهلل واإلنابــة

إليــه.

25

ﱫﯘﯙﯚﯛﱪ

األعراف176 :

أي تطــرده وتزجــره( ((2وليــس مــن وضــع األمحــال عليــه ؛

إذ الــكالب ال ُيمــل عليهــا هبــذا املعنــى.

26

ﱫﭪﭫﭬﭭﭮﱪ

األنفال2 :

ليــس املــراد ذكــر اللســان فقــط بــل املــراد تذكــر اهلل

ومراقبتــه فيوجــل العبــد وجيتنــب املعصيــة أو يتــوب منهــا،
ـم باملعصيــة ،فيذكــر اهلل فينـ ِ
ـزع
الســدي« :هــو الرجــل هيـ ُّ
قــال ُ

(((3عنهــا» .ومنــه قولــه :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﱪ .

( )29زاد املسري 171/2
( )30زاد املسري 188/2
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27

ﱫﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﱪ

األنفال48 :

ـار لكــم أي أنــا جمريكــم وأنتــم يف ذمتــي ومحــاي وليــس
جـ ٌ

املــراد أنــه مقيــم بجوارهــم(.((3

28

ﱫﭫﭬﭭﱪ

التوبة56 :

أي خيافون( ((3؛ من ال َف َرق وليس من ال ُفرقة.
29

ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﱪ

التوبة102 :

عســى يف اللغــة العربيــة للطمــع يف قــرب الــيء وحصولــه

فهــي مــن أفعــال املقاربــة كقولــك :عســى أن يــأيت حممــد ،أمــا
عســى مــن اهلل يف لإلجيــاب وحتقــق الوقــوع كهــذه اآليــة ،قــال

عمــر بــن عــي بــن عــادل يف اللبــاب« :اتفــق املفــرون عــى

أن كلمــة عســى مــن اهلل واجــب :ألنــه لفــظ يفيــد اإلطــاع،
( )31الطربي 538/2
( )32الطربي 298/14

17

ومــن أطمــع إنســان ًا يف يشء ثــم حرمــه كان عــار ًا ؛ واهلل تعــاىل
أكــرم مــن أن ي ِ
طمــع واحــد ًا يف يشء ثــم ال يعطيــه»(.((3
ُ
30

ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﱪ
التوبة106 :

رجــون أي مؤخــرون ألمــر اهلل حيكــم فيهــم بــا يريــد،
ُم َ
قــال القرطبــيِ :
«مــن أرجأتــه أي أخرتــه .ومنــه قيــل :مرجئــة،
ألهنــم أخــروا العمــل»( ،((3وليــس ُمرجــون مــن الرجــاء.
31

ﱫﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﱪ

هود17 :

يتلــوه أي يتبعــه ،وليــس مــن التــاوة  -عــى الصحيــح-

وقــد فــر شــيخ اإلســام هــذا الســطر يف ســت وأربعــن

صفحــة يف املجلــد اخلامــس عــر مــن الفتــاوى( ((3وجممــل
القــول أن الــذي عــى بينــة مــن ربــه هــو حممــد

( )33اللباب يف علوم الكتاب 363/12
( )34القرطبي 252/8
( )35الفتاوى 62/15

18

والبينــة

مــن ربــه هــو اإليــان ويتبعــه شــاهد منــه أي شــاهد مــن ربــه
وهــو القــرآن.
32

ﱫﮖﮗﮘﮙﮚﱪ

يوسف9 :

أي ألقوه يف أرض بعيدة( ((3وليس إيقاعه عىل األرض.
33

ﱫﮓﮔﱪ

يوسف19 :

نفــر مــن املــارة املســافرين( ،((3وليســت اآللــة
الســيارة ٌ

املعروفــة.

34

ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ

يوسف31 :

أي جرحــن أيدهيــن بالســكاكني حينــا ُذهلــن بجــال

يوســف وليــس قطعنهــا أي برتهنــا وأبنّهــا ،وقــال بعــض
املفرسيــن بــل قطعنهــا حتــى ألقــن أيدهيــن أرضــا .ولكــن

ُرد ذلــك ،قــال ابــن عطيــة« :فظاهــر هــذا أنــه بانــت األيــدي،
( )36ابن كثري 319/4
( )37مفاتيح الغيب 425/18

19

وذلــك ضعيــف مــن معنــاه ،وذلــك أن قطــع العظــم ال يكــون

إال بشــدة ،وحمــال أن يســهو أحــد عنهــا»(.((3

35

ﱫﰄﰅﱪ

يوسف63 :

أي نــزداد مكيــاالً ،وليــس كــا توهــم البعــض مــن أن

«نكتــل» اســم ألخــي يوســف.

36

ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﱪ

يوسف65 :

أي يشء نطلــب بعــد هــذا اإلكــرام اجلميــل ،حيــث َّ
وف لنــا

الكيــل ،ورد علينــا بضاعتنــا عــى الوجــه احلســن ،املتضمــن

لإلخــاص ومــكارم األخــاق؟( ((3وليــس مــن البغــي
والعــدوان وقــد قيــل بــه إال أنــه قــول ضعيــف(.((4

( )38املحرر الوجيز 239/3
( )39ابن سعدي 401/1
( )40املحرر الوجيز 260/3

20

37

ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﱪ

إبراهيم22 :

أي لســت بمغيثكــم ومنقذكــم( ،((4وليــس معناهــا مناديكم

مــن الــراخ والنداء.

ﱫﭑﭒﭓﱪ

38

إبراهيم43 :

مقنعــي رؤوســهم أي رافعــي رؤوســهم يف ذل وخشــوع

ـول مــا يــرون واملعتــاد فيمــن يشــاهد البــاء أنــه يطــرق
مــن َهـ ْ

رأســه عنــه لكــي ال يــراه ،فبـ ّـن تعــاىل أن حاهلــم بخــاف هــذا
املعتــاد وأهنــم يرفعــون رؤوســهم( ،((4وليــس «مقنعي»مــن

لبــس القنــاع.

39

ﱫﭮﭯﭰﭱﱪ

احلجر4 :

أي هلــا أجــل مقــدر ومــدة معروفــة ال هنلكهــم حتــى

يبلغوهــا( .((4وليــس املــراد هنــا أن هلــا كتابــ ًا ُيقــرأ.
( )41الطربي 561/16
( )42مفاتيح الغيب 108/19
( )43الطربي 65/17
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40

ﱫﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﱪ

احلجر36 :

بمعنــى ّ
أخــرين وأمهلنــي إىل يــوم القيامــة( ،((4وليــس املــراد
ان ُظــر إ ّيل .ومثلــه قولــه تعــاىل:ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ أي َّ
مؤخريــن( ،((4وقولــه :ﱫﯫ ﯬ
ﯭﯮﱪ أي تأخــر وإمهــال(.((4
41

ﱫﯣﯤﯥﯦﯧﱪ

النحل6 :

أي حــن تعــودون هبــا إىل منازهلــا وقــت الــرواح وهــو
املســاء( ،((4وليــس مــن الراحــة.
42

ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﱪ

النحل59 :

أي يبقــي البنــت حيــة عــى هــوان وذل لوالدهــا(،((4
أو هــوان للبنــت فيبقيهــا والدهــا مهانــة ال يعتنــي هبــا وال
يورثهــا( ،((4وليــس «عــى هــون» أي عــى تــؤدة ومهــل.
( )44الطربي 468/2
( )45الكشاف 278/4
( )46زاد املسري 249/1
( )47الطربي 169/17
( )48مفاتيح الغيب 225/20
( )49ابن كثري 496/4

22

43

ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ

اإلرساء7 :

أي وعــد اإلفســاد الثــاين لبنــي إرسائيــل( ،((5وليــس

املقصــود بــه وعــد يــوم القيامــة.

44

ﱫﭜﭝﭞﭟﱪ

اإلرساء59 :

أي أعطينــا قــوم صالــح الناقــة آيــة واضحــة بينــة ال لبــس

فيهــا ،وليــس املــراد أن للناقــة بــر تبــر بــه ،وإن كان هلــا

ذلــك ،قــال القرطبــي« :فالناظــر إىل ظاهــر العربيــة يظــن
أن املــراد بــه أن الناقــة كانــت مبــرة ،وال يــدري بــاذا
ظلمــوا ،وأهنــم ظلمــوا غريهــم وأنفســهم ،فهــذا مــن احلــذف
واإلضــار ،وأمثــال هــذا يف القــرآن كثــر»

(((5

45

ﱫﯸﯹﯺﯻﯼﯽﱪ

اإلرساء75 :

بكــر الضــاد أي مثـ َ
ـي عــذاب احليــاة الدنيــا ومثــي عذاب
( )50الطربي 371/17
( )51القرطبي 34/1

23

اآلخــرة إن ركنــت إىل املرشكــن أي عذابــا مضاعفــا(،((5

الضعــف الــذي هــو ضــد القــوة.
وليــس مــن َ

46

ﱫﭽﭾﭿﮀﮁﮂﱪ

اإلرساء79 :

أي زيــادة يف العلــو والرفعــة لــك ،وليــس املــراد أهنــا نافلــة

أي مندوبــة وغــر واجبــة عليــه

؛ إذ إن التهجــد واجــب

كــا قــال مجــع مــن العلــاء ،وعــى القــول

عــى النبــي

بعــدم وجوبــه عليــه

فمعنــى اآليــة أن التهجــد زيــادة

رفعــة لــه إذ ال ســيئات عليــه ،بخــاف غــره فــإن التهجــد
يكفــر بــه ســيئاته(.((5

47

ﱫﭱﭲﭳﱪ

الكهف17 :

أي إن الشــمس تعــدل ومتيــل عــن أصحــاب الكهــف

وترتكهــم وتتجاوزهــم لئــا تصيبهــم بحرهــا واملعنــى :أهنــم
( )52الطربي 509/17
( )53ابن سعدي 464/1

24

كانــوا ال تصيبهــم شــمس ألبتــة كرامــة هلــم( ،((5وليــس
تقرضهــم أي تقرصهــم بحرارهتــا كــا فهــم بعضهــم.

48

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﱪ

الكهف28 :

الغــداة أي أول النهــار مابــن طلــوع الفجــر إىل طلــوع

الشــمس( ،((5وليــس املــراد وقــت الظهــر ،ومثلــه قولــه تعــاىل:

ﱫﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﱪ أي أن قــوم فرعــون
يعرضــون عــى النــار أول النهــار وآخــره ،ويف الصحيحــن

قــال رســول اهلل

 « :إن أحدكــم إذا مــات عــرض عليــه

مقعــده بالغــداة والعــي إن كان مــن أهــل اجلنــة فمــن أهــل
اجلنــة ،وإن كان مــن أهــل النــار فمــن أهــل النــار فيقــال هــذا

مقعــدك حتــى يبعثــك اهلل عــز وجــل إليــه يــوم القيامــة»(.((5

( )54القرطبي 369/10
( )55القرطبي 209/17
( )56أخرجه البخاري  1379ومسلم 2866
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49

ﱫﯣﯤﯥﯦﯧﱪ

مريم23 :

أي أجلأهــا واضطرهــا املخــاض إىل اجلــذع( ،((5وليــس

أجاءها بمعنى أتاها.
50

ﱫﮃﮄﮅﮆﱪ

طه18 :

أي أرضب بعصــاي الشــجر فتتســاقط األوراق لتــأكل منــه

الغنــم( ،((5وليــس املــراد باهلــش :التلويــح بالعصــا للزجــر.
51

ﱫﯕﯖﯗﯘﯙﯚﱪ

طه96 :

الرســول هنــا جربيــل وهــذا قــول عامــة املفرسيــن( ،((5إذ

أخــذ الســامري مــن تــراب حافــر فــرس جربيــل وألقــاه عــى

ـي قــوم فرعــون ،واختلفــوا متــى رآه ،وليــس الرســول هنــا
ُحـ ّ

موســى عليــه الســام.

( )57القرطبي 92/11
( )58الطربي 293/18
( )59مفاتيح الغيب 95/22
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ﱫﮓﮔﮕﮖﮗﱪ

األنبياء87 :

أي فظــن أن لــن «نضيــق» عليــه مــن التقديــر ،وليــس

املــراد أن لــن «نســتطيع» عليــه مــن القــدرة ؛ قــال القرطبــي:

«وهــذا قــول مــردود مرغــوب عنــه ؛ ألنــه كفــر»(.((6
53

ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﱪ

األنبياء104 :

للكتــب أي للمكتــوب يف الســجل والســجل هــو الصحيفة

فيكــون املعنــى :يــوم نطــوي الســاء كطــي الســجل عــى مــا

كتــب فيــه( ،((6وليــس الكتــب هنــا مجــع كتــاب.
54

ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱪ

						

احلج27 :

رجــاالً أي :عــى أقدامهــم ،واملعنــى يأتــوك مشــاة

وركبانــا

(((6

وليــس املــراد هنــا :الذكــور.

( )60القرطبي 331/11
( )61ابن كثري 336/5
( )62الطربي 244/5
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ﱫﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﱪ

احلج33 :

ِحملهــا بكــر احلــاء أي حيــث ِ
حيــل نحرهــا( ،((6وليــس

املعنــى مكاهنــا بفتــح احلــاء.
56

ﱫﯖﯗﯘﱪ

احلج36 :

أي ســقطت جنوهبــا بعــد نحرهــا (« ((6أي اإلبــل» وليــس

الوجــوب الــذي بمعنــى اإللــزام.
57

ﱫﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﱪ

احلج52 :

أي إذا قــرأ القــرآن ألقــى الشــيطان الوســاوس يف

قراءتــه( ،((6وليــس التمنــي هنــا الــذي هــو طلــب حصــول
يشء بعيــد الوقــوع.

( )63مفاتيح الغيب 224/23
( )64املحرر الوجيز 123/4
( )65القرطبي 83/12
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ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﱪ

املؤمنون60 :

وجلهــم هنــا مــن فعــل الطاعــة أال تقبــل منهــم وليــس

مــن فعــل املعصيــة ،قالــت أ ّمنــا عائشــة

للمصطفــى

:

أهــم الذيــن يرشبــون اخلمــر ويرسقــون؟ قــال« :ال يــا بنــت
الصديــق ولكنهــم الذيــن يصومــون ويصلــون ويتصدقــون

وهــم خيافــون أال يقبــل منهــم أولئــك الذيــن يســارعون
يف اخلــرات وهــم هلــا ســابقون» أخرجــه الرتمــذي بســند

صحيــح( ،((6وقــال احلســن« :لقــد أدركنــا أقوامــا كانــوا مــن

حســناهتم أن تــرد عليهــم أشــفق منكــم عــى ســيئاتكم أن

تعذبــوا عليهــا»

(((6

59

ﱫﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶﱪ

النور29 :

املتــاع أي االنتفــاع والتمتــع واملصلحــة( ((6وليــس املــراد
( )66الرتمذي 3175
( )67القرطبي 132/12
( )68املحرر الوجيز 177/4

29

هبــا األغــراض أو «العفــش» ،وذلــك كــدور الضيافــة وغــرف

الطرقــات.

60

ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱪ

النور31 :

جيوهبــن أي صدورهــن( ،((6فينســدل اخلــار مــن الوجــه

إىل أن يغطــي الصــدر ،وليــس اجليــب بمعنــى خبنــة الثــوب

التــي خي ّبــأ فيــه املــال ومــا شــابه كــا هــو شــائع.
61

ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﱪ

النور35 :

كــوة ،أي شــباك صغــر مســدود غــر نافــذ،
املشــكاة ّ

كالــذي يوجــد يف البيــوت القديمــة وغــرف الــراث توضــع
ـرج وغــره ،وهــي أمجــع للضــوء وقيــل هــي موضــع
عليــه الـ ُ
الفتيلــة مــن القنديــل( ،((7وقبــل أن أضــع هــذه الكلمــة هنــا

ســألت ثامنيــة مــن األخــوة عــن املشــكاة فظنــوا أهنــا رساج أو
زجاجــة أو مــا شــابه.
( )69القرطبي 230/12
( )70القرطبي 257/12
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ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱪ

النور63 :

أي ال جتعلــوا نداءكــم لــه كمنــاداة بعضكــم بعضــا :يــا

حممــد ويــا أبــا القاســم ؛بــل قولــوا يــا رســول اهلل ،وكذلــك
مناداتــه لكــم إذا ناداكــم أجيبــوه وجوبــ ًا( ،((7وليــس املــراد
بالدعــاء هنــا الطلــب بــل النــداء.
63

ﱫﯷﯸﯹﯺﱪ

الشعراء36 :

املدائــن املقصــود هبــا مدائــن مــر ،مجــع مدينــة والتــي

كانــت حتــت ســطوة فرعــون وملكــه( ،((7وليــس املــراد منطقــة
املدائــن املعروفــة.
64

ﱫﮥﮦﮧﮨﮩﱪ

الشعراء49 :

مــن خــاف :أي ألقطعــن اليــد اليمنــى للواحــد منكــم

ورجلــه اليــرى أو العكــس( ،((7وليــس املقصــود قطــع يديــه
ورجليــه مــن ورائــه

( )71ابن سعدي 576/1
( )72زاد املسري 143/2
( )73ابن كثري 412/3
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ﱫﯪﯫﯬﯭﯮﱪ

الشعراء129 :

املصانــع أي مــا ُصنــع و ُأتقــن يف بنائــه( ((7كالقصــور

واحلصــون ،وليســت املصانــع التــي تنتــج األجهــزة واآلالت

واملنافــع وغريهــا املعروفــة اآلن.
66

ﱫﮯﮰﮱﯓﯔﱪ

النمل10 :

نــوع مــن احليــات رسيــع احلركــة( ،((7وليــس مــن اجلــ ّن

قســيم اإلنــس.

67

ﱫﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﱪ

القصص51 :

وصلنــا أي أن القــرآن نــزل متواصـ ً
ا متتابعـ ًا وليــس دفعــة

واحــدة مــن الوصــل( ،((7وقيــل أي مفصــا ،وليــس املــراد

هبــده اآليــة أنــه أوصلــه إليهــم مــن اإليصــال.
( )74املحرر الوجيز 238/4
( )75ابن كثري 247/5
( )76مفاتيح الغيب 607/24

32
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68

لقامن18 :

أي ال متــش خمتــاالً متكــرا ً( ،((7وقيــل هــو املــي يف غــر

شــغل ولغــر حاجــة( ،((7وليــس املــرح أي الــرور والفــرح
عــى قــول أكثــر املفرسيــن.
69

ﱫﰉﰊﰋﱪ

لقامن19 :

القصــد أي التوســط ،أي ليكــن مشــيك وســط بــن البــطء

الشــديد واإلرساع الشــديد( ،((7وليــس املــراد القصــد بمعنــى:
النيــه أو التمهــل أو حتديــد الوجهــة.
70

ﱫﯫﯬﯭﯮﯯﱪ

السجدة10 :

أي متنــا ورصنــا ترابــا واختلطنــا يف األرض( - ((8يف ســياق

إنكارهــم للبعــث  -وليــس املــراد إذا هتنــا يف األرض وأضعنــا
الطريــق.

( )77ابن كثري 303/6
( )78املحرر الوجيز 351/4
( )79القرطبي 71/14
( )80الطربي 173/20
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ﱫﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﱪ

األحزاب53 :

غــر ناظريــن أي غــر منتظريــن ،و إنــاه أي نضجــه ،واملعنى

ال تتحينــوا نضــج طعــام النبــي

أو معناهــا ال متكثــوا عنــد النبــي
واســتواءه فتحرجــوا رســول اهلل

فتتطفلــون عليــه(،((8

منتظريــن نضــج الطعــام

بمكثكــم عنــده( ،((8وليس

املعنــى غــر مبرصيــن الوعــاء الــذي يــؤكل فيــه.
72

ﱫﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﱪ

سبأ7 :

أي خيربكــم مــاذا ســيكون مصريكــم إذا متزقــت أعضاؤكــم

وحتللــت أجســادكم وتفرقــت يف األرض بعــد املــوت ورصتــم

ترابــ ًا فــإن هــذا الرجــل  -أي حممــدا

 -ينبئكــم أنكــم

ســتعودون أحيــاء ترزقــون( .((8وليــس معناهــا أنــه ينبئكــم إذا

تفرقتــم وتشــتتم يف األرض أو حــال متزقكــم.
( )81ابن كثري 402/6
( )82ابن سعدي 670/1
( )83الطربي 353/20
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ﱫ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﱪ

سبأ18 :

أي جعلنــا الســر فيهــا مقــدر ًا بمســافة مــن منــزل إىل

منــزل ،ومــن قريــة إىل قريــة ،ال ينزلــون ّإل يف قريــة( ،((8وال
يغــدون ّإل يف قريــة ،وليــس املــراد بقدرنــا أي كتبنــا وقضينــا.
74

ﱫ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱪ

سبأ19 :

أي فرقناهــم يف البــاد بعــد أن كانــت بالدهــم متقاربــة،

فتفرقــوا بعــد أن أغــرق اهلل بالدهــم( ،((8وليــس املــراد أنــه
أهلكهــم وقطــع أجســادهم.
75

ﱫﭻﭼﭽﭾﭿﮀﱪ

سبأ52 :

أي التنــاول واملعنــى :كيــف هلــم تنــاول اإليــان وهــم يف

اآلخــرة( ،((8وليــس التنــاوش مــن املناوشــة أي االشــتباك

واالقتتــال.

( )84القرطبي 289/14
( )85الطربي 390/20
( )86القرطبي 316/14
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فاطر27 :

ُجــدَ ٌد أي ُطـ ُـر ٌق تكــون يف اجلبــل مجــع جــا ّدة و ُجــدّ ة(،((8

وليــس جــدَ د مجــع جديــدة أي حديثــة.

77

ﱫﮫﮬﮭﮮﱪ

الصافات94 :

يزفــون مــن الــزف وهــو اإلرساع يف املــي ،أي أرسعــوا

حينــا علمــوا بــا صنــع إبراهيــم عليــه الســام بأصنامهــم،

وليــس يزفــون أي يمشــون بتمهــل كزفــاف العــروس عــى
الصحيــح ،ذكــر ذلــك ابــن عطيــة ثــم قــال« :وزف بمعنــى

أرسع هــو املعــروف»

(((8

78

ﱫﭑﭒﭓﭔﱪ

الصافات103 :

أســلام أي استســلام وخضعــا ألمــر اهلل بذبــح اســاعيل،
( )87الطربي 461/20
( )88املحرر الوجيز 479/4

36

وتلــه :أي طرحــه ورصعــه أرضـ ًا عــى جنبه هتيئــة للذبــح(،((8

وليــس تلــه أي جذبــه مــع أثوابــه كــا هــو شــائع.

79

ﱫﮖﮗﮘﮙﮚﱪ

الصافات141 :

أي اقــرع فوقعــت القرعــة عليــه( - ((9أي يونــس عليــه

الســام ،-وليســت مــن املســامهة أي املشــاركة.

80

ﱫﯭﯮﯯﯰﯱﱪ

الزمر39 :

أي عــى حالكــم وطريقتكــم وهــي للتهديــد( ،((9وليــس

املــراد باملكانــة القــدر.

81

ﱫﮒﮓﮔﮕﮖﱪ

غافر55 :

العــي هــو العــر ،وقيــل مــا بــن الــزوال والغــروب
( )89زاد املسري 548/3
( )90الطربي 106/21
( )91املحرر الوجيز 348/2

37

أي الظهــر والعــر( ،((9وليــس املــراد وقــت العشــاء ،ومثلــه

قولــه تعــاىل ﱫﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ.
82

ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﱪ

الشورى50 :

أي هيــب مــن يشــاء أوالد ًا خم َّلطــن «إناثــ ًا وذكــور»(،((9

وليــس معنــاه ُينكحهــم.
83

ﱫﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﱪ

الزخرف32 :

ُســخريا  -بضــم الســن  -مــن التســخري أي ليكــون

بعضهــم مســخر ًا لبعــض يف املعــاش ،بــه تقــوم حياته وتســتقيم

شــؤونه( ،((9وليــس بكــر الســن مــن الســخرية ُ
واهلــزء كام يف

قولــه تعــاىل:ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ.

( )92املحرر الوجيز 432/1
( )93ابن سعدي 762/1
( )94الطربي 596/21
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ﱫﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﱪ

الزخرف57 :

بكــر الصــاد أي يضحكــون ويضجــون لِــا ظنــوه

تناقضــا( ،((9وليــس بضمهــا مــن الصــدود كــا يف قــراءة
أخــرى.
85

ﱫﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﱪ

الزخرف66 :

أي هــل ينتظــرون( ((9وليــس هــل يــرون ،وهــذا اللفــظ

كثــر يف القــرآن العظيــم ،ومنــه ﱫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ و ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﱪ .
86

ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﱪ

الزخرف84 :

أي أنــه ســبحانه إلــه مــن يف الســاء وإلــه مــن يف األرض

يعبــده أهلهــا وكلهــم خاضعــون لــه( ،((9وإال فهــو ســبحانه

( )95مفاتيح الغيب 639/27
( )96زاد املسري 174/1
( )97ابن كثري 223/7

39

فــوق ســمواته مسـ ٍ
ـتو عــى عرشــه بائــن مــن خلقــه جــل يف

عــاه.

87

ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﱪ

الدخان18 :

أي ســ ّلم إ ّيل يافرعــون عبــاد اهلل مــن بنــي ارسائيــل كــي

يذهبــوا معــي( ،((9وليــس معناهــا اعطــوين ياعبــاد اهلل.
88

ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱪ

األحقاف4 :

أي أم هلــم نصيــب يف خلــق الســموات ،فالــرك هنــا

بمعنــى احلصــة والنصيــب( ،((9وليــس بمعنــى عبــادة غــر

اهلل معــه ،وأخــرين بعــض األخــوة مــن أهــل اليمــن أهنــم ال
زالــوا يســتعملون هــذه الكلمــة ،وم ّثــل بقوهلــم« :يل ِشك يف
هــذه الرتكــة» أي يل نصيــب.
89

ﱫﰄﰅﰆﰇﰈﰉﱪ

الذاريات29 :

يف َصة أي يف صــوت وضجــة( ،((10قيــل أهنــا صاحــت
( )98ابن كثري 231/7
( )99القرطبي 179/16
( )100ابن كثري 393/7

40

حينــا ُبــرت بالولــد وهــي عجــوز فقالــت :ﱫ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﱪ ولطمــت وجههــا ،وليــس
املــراد ُصة بضــم الصــاد وهــي كيــس املتــاع أو النقــود.
90

ﱫﯰﯱﯲﯳﯴﯵﱪ

الذاريات47 :

بأيــد أي بقــوة ،مصــدر الفعــل آد يئيــد أيــد ًا أي اشــتد

وقــوي( ،((10وهــو قــول عامــة املفرسيــن( ،((10وليــس مجــع
يــد.

91

ﱫﮯﮰﮱﯓﱪ

الرمحن14 :

أي الطــن اليابــس الــذي يســمع لــه صلصلــة( ،((10وليــس

الصلصــال املعــروف.

( )101القاموس املحيط 266/1
( )102زاد املسري 172/4
( )103الطربي 96/17

41

ﱫﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﱪ

92

الرمحن24 :

األعــام هــي اجلبــال ،أي تســر الســفن يف البحــر

كاجلبــال( ،((10وليــس كالرايــات.
93

ﱫﮗﮘﮙﱪ

احلديد14 :

ال َغــرور هــو الشــيطان باتفــاق املفرسيــن( ،((10فالغــرور

بفتــح الغــن هــو الشــيطان وبضمــه هــو الباطــل ،ومثلــه
الشــكور بفتــح الشــن هــو الشــاكر وبضــم الشــن الشــكر
واحلمــد.
94

ﱫﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﱪ

املمتحنة4 :

وبــدا أي ظهــر( ((10مــن ال ُبــدُ ّو وليــس مــن االبتــداء،

وهــذه مــن اآليــات التــي خيطــئ يف معناهــا وقراءهتــا كثــر مــن

النــاس بقراءهتــا مهموزة.
( )104الكشاف226/4
( )105املحرر الوجيز 263/5
( )106الطربي 317/23

42

95

ﱫﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﱪ

القلم28 :

أوســطهم أي أعدهلــم( ((10وأفضلهــم وخريهــم وليــس

املــراد أوســطهم يف الســ ّن ،ومثلــه قولــه تعــاىل :ﱫ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﱪ
96

ﱫﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﱪ

املعارج41 :

ومــا نحــن بمســبوقني أي لــن يعجزنــا ولــن يفوتنــا أحــدٌ

مــن هــؤالء الكفــار( ،((10وليــس معناهــا أنــه لــن يســبقنا
أحــد يف تبديلهــم .ومثلــه قولــه تعــاىل:ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﯣﱪ أي يفوتونــا ويعجزونــا

(((10

97

ﱫﭪﭫﭬﭭﱪ

اجلن3 :

أي تعالــت عظمــة ربنــا وجاللــه وغنــاه( ،((11وليــس معنــى

اجلــد هنــا ضــد اهلــزل بكــر اجليــم.
( )107الطربي 550/23
( )108الطربي 622/23
( )109القرطبي 326/13
( )110ابن كثري251/8

43

98

ﱫﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﱪ

اجلن8 :

ملســنا أي حتققنــا وطلبنــا خربهــا( ((11وليــس معناهــا:

ملســناها حقيقــة.

99

ﱫﮡﮢﮣﮤﮥﮦﱪ

القيامة5 :

أي يريــد أن يبقــى فاجــر ًا فيــا بقــي من العمــر وما يســتقبل

مــن الزمــان ،قــال ابــن جبــر « :يقــدم الذنــب ويؤخــر التوبــة.
يقــول :ســوف أتــوب ،ســوف أتــوب :حتــى يأتيــه املــوت

رش أحوالــه وأســوأ أعاملــه»( ((11وليــس املــراد أنــه هيلــك
عــى ّ
مــن أمامــه.

100

ﱫﮬﮭﮮﮯﱪ

القيامة7 :

أي شـ ُ
ـخص البــر وشــق وحتــر ومل يطــرف مــن هــول مــا
( )111القرطبي 11/19
( )112الكشاف 660/4

44

يــرى( ،((11وليــس معنــاه ملــع ،وهــذا يــوم القيامــة وقيــل عنــد

املوت.

101

ﱫﭕﭖﭗﱪ

اإلنسان26 :

أي صـ ّـل لــه( ،((11وليــس معناهــا ذكــر اللســان ،هــذا قــول

أكثــر املفرسيــن.
102

ﱫﮒﮓﮔﮕﱪ

النازعات28 :

بفتــح الســن أي رفــع ســقفها وارتفاعهــا( ،((11وليــس

الســمك بالضــم أي ال َعــرض والكثافــة.
املــراد هنــا ُ
103

ﱫﮥﮦﮧﮨﱪ

التكوير21 :

خيطــئ البعــض يف معنــى َثــم ويف نطقهــا :فـــ « َثــم « بفتــح

الثــاء أي :هنــاك وبضمهــا ُثــم :للعطــف .واملعنــى جربيــل
( )113املحرر الوجيز 403/5
( )114زاد املسري 381/4
( )115زاد املسري 397/4

45

ـاع هنــاك يف الســاوات أمــن ،ومثلــه قولــه تعــاىل :ﱫ ﯥ
مطـ ٌ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ أي وإذا رأيــت هنــاك يف اجلنــة(.((11
104

ﱫﭠﭡﭢﭣﱪ

االنشقاق2 :

وحــق هلــا أن تســمع
أي ســمعت وانقــادت وخضعــت(ُ ((11

ـم َحت وأباحــت ،ومنــه قول
وتطيــع ،وليــس أذنــت بمعنــى سـ َ
النبــي

« :مــا أذن اهلل لــيء مــا أذن لنبــي حســن الصــوت

يتغنــى بالقــرآن ،جيهــر بــه» أخرجــه البخــاري ومســلم

(((11

يعنــي بذلــك :مــا اســتمع اهلل لــيء كاســتامعه لنبــي يتغنــى
بالقــرآن( ،((11اســتامع ًا يليــق بجاللــه ســبحانه.
105

ﱫﯯﯰﯱﯲﯳﱪ

االنشقاق23 :

أي بــا يضمــرون ومــا جيمعــون يف قلوهبــم ،مــن الوعــاء

الــذي جيمــع فيــه( ((12وليــس مــن الوعــي واإلدراك.
( )116القرطبي 144/19
( )117املحرر الوجيز 456/5
( )118البخاري  7544مسلم 792
( )119الطربي 309/24
( )120القرطبي 282/19

46

106

ﱫﭷﭸﭹﭺﱪ

الفجر9 :

أي قطعــوا الصخــر ونحتــوه وخرقــوه( ،((12وليــس جابــوه

بمعنــى أحــروه كــا يف اللهجــة العاميــة.

107

ﱫﮣﮤﮥﱪ

الفجر16 :

قــدر يعنــي ضيــق عليــه رزقــه وق ّللــه( ((12وليــس مــن

القــدرة واالســتطاعة.

108

ﱫﭬﭭﭮﭯﱪ

التني6 :

أي غــر مقطــوع عنهــم( ،((12وليــس معناهــا :بغــر منّــة

عليهــم ،فللــه املنّــة عــى أهــل اجلنــة دائـ ًا وأبــد ًا إذ مل يدخلوهــا
إال برمحتــه.

( )121ابن كثري 386/8
( )122الطربي 413/24
( )123ابن سعدي 917/1

47

109

ﱫﮰﮱﯓﯔﯕﱪ

العاديات8 :

اخلــر أي املــال ،فهــو حمــب للــال ح ّبـ ًا شــديدا( ،((12وليس

املــراد بــه أعــال الرب.
110

ﱫﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﱪ
القارعة9 - 8 :

أي رأســه هاويــة بالنــار وقيــل أمــه هــي نفســها اهلاويــة

وهــي درك مــن أدراك النــار ســميت أمــه ألهنــا تؤويــه ال مأوى

لــه غريهــا نســأل اهلل العافيــة منهــا ،وليــس معنــى األم كــا
يتبــادر.

( )124زاد املسري 482/4

48

وأخــر ًا ..فالغايــة مــن هــذه الرســالة حتقيــق التدبــر الــذي

هــو مقصــود تــاوة القــرآن وهــو مطلــوب كل مؤمــن ؛
فبــه حييــى القلــب وتصفــو الــروح ويتحصــل الشــفاء مــن

أدواء الصــدر ،وبــإدراك املعــاين وفهــم املــراد يتحقــق ذلــك،

والعجــب ممــن يشــكو مــن أســقام قلبــه والشــفاء متهيــئ لــه

متوافــر بــن يديــه ال يفصــل بينــه وبينــه بعــد توفيــق اهلل إال
عزيمــة صادقــة وفكــرة حــارضة ،وإنــه مــا مــن ٍ
داء يكابــده
العبــد مــن شــبهة أو شــهوة أو حقــد أو حســد أو خــوف وقلــق
أو حــرص وطمــع إال وشــفاؤه بــن يديــه حينــا يتدبــر اآليات
ـتدر
ويتأمــل العظــات ويتلوهــا تــاوة األســيف املحــزون فيسـ ّ
برتتيلــه دمــع عينــه حينهــا يــرق قلبــه ويتعــاىف مــن أســقامه
وكلــا زاد مــن ذلــك زاد أثــر ًا وبــرء ًا ،وإين أســأل اهلل ســبحانه

أن يكــون هــذا العمــل ممــا يعــن عــى هــذا وأن ينفعــك بــه

أخــي القــارئ وجيعلــه بابـ ًا تلــج منــه إىل تدبــر اآليــات والتأمل
يف مشـ ِ
ـكل املفــردات لتســعد يف احليــاة واملــات ،وهنــا أتوجــه
ُ
بالشــكر اجلزيــل لــكل مــن وجــه ونصــح وســدد ،وأخــص
بالشــكر الشــيخ ابراهيــم األزرق والشــيخ إبراهيــم الســكران
49

والشــيخ ســعد املوينــع والشــيخ عبــد الرمحــن اجلفــن الذيــن

انتفعــت بتوجيههــم واقرتاحاهتــم ال حرمهــم اهلل األجــر و كل
مــن حمــض يل النصــح والتســديد والتأييــد.

كــا أســأل اهلل ســبحانه أن جيعــل هــذا اجلهــد خالصــ ًا

لوجهــه الكريــم ،ومــا كان فيــه مــن صــواب فمنــه وحــده ومــا
كان فيــه مــن خطــأ فمــن نفــي املقــرة والشــيطان ،وهــو
فأرحــب بتصحيحكــم
عمــل بــري عرضــة للنقــص والزلــل ّ

وملحوظاتكــم وإضافاتكــم ليتــم تداركهــا الحقــا ،واهلل تعــاىل
أعلــم وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه

أمجعــن.

أخوكم  /عبداملجيد بن إبراهيم السنيد
ibrlik@hotmail.com

twitter: @majeed_sunaid
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املراجع
*صحيح البخاري ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي
*صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث
*سنن الرتمذي حتقيق أمحد شاكر
*تفسري الطربي ،حتقيق أمحد شاكر ،الرسالة
*املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز البــن عطيــة،
دار الكتــب العلميــة

*زاد املســر يف علــم التفســر أليب الفــرج بــن اجلــوزي ،دار
الكتــاب العــريب

*اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي حتقيــق الــردوين ،دار
الكتــب املرصيــة

*تفســر القــرآن العظيــم لإلمــام ابــن كثــر ،دار الكتــب
العلميــة

*اللبــاب مــن علــوم الكتــاب لعمــر بــن عــادل احلنبــي ،دار
الكتــب العلميــة
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*تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان البن ســعدي
حتقيــق اللوحيق ،دار الرســالة

*معامل التنزيل يف تفسري القرآن لإلمام البغوي ،دار طيبة
*الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل للزخمــري ،دار
الكتــاب العــريب

*مفاتيــح الغيــب لفخــر الديــن الــرازي ،دار إحيــاء الــراث
العــريب

*فتح الباري البن حجر العسقالين ،دار املعرفة
*جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية
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