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تقدمي

فقــد كتــب أخــي الشــيخ املفضــال عبداملجيــد الســنيد هــذه
الرســالة املفيــدة املاتعــة ( :أكثــر مــن  ٢٠٠كلمــة قرآنيــة قــد
حبهــا عــن آيــات فهمهــا بعــض النــاس عــى غري
تفهــم خطــأ) ّ
وجههــا ؛ فبـ َّـن معناهــا الصحيــح  ،وهــو لــون جديــد مــن ألوان
علــوم التفســر مل أقــف عــى مــن نســج عــى منوالــه مفــردا.
وهــذا مــن أنفــع التفســر ؛ ملــا يتضمنــه مــن دفــع املعــاين
الباطلــة أو الضعيفــة جــدا .

ووجــه أوليتــه يف النفــع  :أن املعنــى الباطــل إذا كان ســائدا مل
يســع النــاس إىل تصحيحــه ؛ ألهنــم حيســبونه علــا صحيحــا ؛
بينــا تــرى النــاس يســعون يف املعــاين املجهولــة إىل معرفتهــا مــن
العلــاء  ،أو مــن قــراءة كتــب التفســر .
وقــد نفــــع اهلل بالطبعــة األوىل نفعــا عظيــا ؛ حيــث ُقرئــت
ُ
ولصــت و ُأقيمــت عليهــا املســابقات يف املســاجد.

شــكر اهلل ألخينــا فضيلــة الشــيخ عبداملجيــد مــا ســطرته
أناملــه وبــارك يف علمــه وعملــه ونفــع برســالته وجعلهــا
خالصــة لوجهــه الكريــم.

كتبه فضيلة الشيخ
سليامن بن عبداهلل املاجد
القايض عضو جملس الشورى
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مقدمة امل�ؤلف

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 تســلي ًام
كثــر ًا .
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 ُملشــكلة،
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 الكريــم
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
7

ِّ
الظــان
لــه حيتــذي بــه يف مراجعــة معلوماتــه الواثــق منهــا
صواهبــا اســتناد ًا إىل الظــن ،وقــد يلحظ القــارئ الكريم ســهولة
بعــض الكلــات وبدهيتهــا إال أين حقيقــة مل أضــع كلمــة هنــا -
عــى األغلــب  -إال وعرضتهــا عــى بعــض النــاس للتحــري
عــن مــدى احلاجــة إلدراجهــا ،وحرصــت عــى أال أتوســع يف
ـي هبــذه الرســالة غــر املتخصصــن عــى وجــه
العــرض إذ املعنـ ّ
حتصــل يل جمموعــة ال بــأس هبــا مــن الكلــات
أخــص ،وقــد ّ
بلغــت املائــة والعــر كلــات كــا يف الكتــاب األول ،ثــم بــان
يل كلــات كثــرة أخــرى تصــل قريبــ ًا مــن ِ
الض ْعــف جديــرة
باإلضافــة إىل الكلــات الســابقة فرأيــت أن أجعلهــا مجيعــ ًا يف
كتــاب واحــد ســميته «أكثــر مــن  ٢٠٠كلمــة قرآنيــة قــد تفهــم
ـبي،
خطــأ» ،وال يــزال هنــاك املزيــد إذ الفهــم اخلاطــئ أمــر نسـ ّ
وعــى القــارئ احلريــص عــى تدبــر آي القــرآن العظيــم 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
١٤٣٦/٥/٣هـ
ibrlik@hotmail.com
twitter: @majeed_sunaid
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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 ،وليــس مــن «احليــاء».
((( املحرر الوجيز 334/4
((( الطربي 19/1
((( الطربي 46/2
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٤

ﱫﭛﭜﭝﱪ

البقرة٥٨:

أي ادخلــوا البــاب وأنتــم ركــوع ،روي ذلــك عــن ابــن

عبــاس ،واســتبعد الــرازي وغــره محلــه عــى حقيقــة الســجود

عــى األرض لتعــذر محلــه عــى حقيقتــه(((.
٥

ﱫﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﱪ

البقرة٦١:

ﱫﮬﱪ مــا ينبــت الربيــع مما يــأكل النــاس والبهائــم(((،

وقيــل مــا ليــس لــه ســاق مــن النبــات((( ،وليــس هــو األقــط
الــذي اعتــاد بعــض النــاس تســميته بقـاً.
٦

ﱫﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﱪ

البقرة٦١:

ﱫﮮﱪ أي ثومها وقيل القمح((( وليس معناه :الفول.
((( ابن كثري 174/1
((( زاد املسري ٨٨/١
((( القرطبي 424/1
((( زاد املسري 71/1
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٧

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﱪ

البقرة٦٢:

ـم بعــض النــاس هــذه اآليــة فهــا خاطئـ ًا وتأثــر بعضهم
فهـ َ

باألصــوات التــي تدعــوا إىل وحــدة األديــان والتســوية بينهــا!
وظنــوا أن اآليــة تســوي بــن أهــل األديــان يف املآل بــكل حال!
وإنــا معنــى اآليــة أن املؤمنــن بمحمــد صــى اهلل عليــه و ســلم
والذيــن هــادوا الذيــن اتبعــوا موســى عليــه الســام وهــم

الذيــن كانــوا عــى رشعــه قبــل النســخ والتبديــل والنصــارى
الذيــن اتبعــوا املســيح عليــه الســام وهــم الذيــن كانــوا عــى

رشيعتــه قبــل النســخ والتبديــل هــم الذيــن مدحهــم اهلل تعاىل،
فأهــل الكتــاب بعــد النســخ والتبديــل ليســوا ممــن آمــن بــاهلل

وال باليــوم اآلخــر وعمــل صاحلــا(((.

((( دقائق التفسري 71/2
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٨

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﱪ

البقرة٨٤:

قــال اإلمــام ابــن جرير :فــإن قــال قائــلَ :أو كان القــوم

يقتلــون أنفســهم وخيرجوهنــا مــن ديارهــا ،فنهــوا عــن ذلــك؟

قيــل :ليــس األمــر يف ذلــك عــى مــا ظننــت ،ولكنهــم هنــوا

عــن أن يقتــل بعضهــم بعضــا .فــكان يف قتــل الرجــل منهــم
الرجــل قتــل نفســه ،وقد جيــوز أن يكــون معنــى قولــه:ﱫﭔ

ﭕ ﭖ ﱪ ،أي :ال يقتــل الرجــل منكــم الرجــل
منكــم ،فيقــاد بــه قصاصــا ،فيكــون بذلــك قاتــا نفســه ،ألنــه

كان الــذي ســبب لنفســه مــا اســتحقت بــه القتــل ،فأضيــف

بذلــك إليــه(((.
٩

ﱫﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﱪ

ﱫ ﭶ ﱪ أي حسدا((( وليس طلب ًا.
((( تفسري الطربي 300/2
((( البغوي 121/1
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البقرة٩٠:

١٠

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 (((.
١١

ﱫﭶﭷﭸﭹﭺﱪ

البقرة193 :

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

ومثلــه قولــه تعــاىل:ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﱪ(((.
١٢

ﱫﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﮨﱪ

البقرة207 :

أي يبيعهــا((( ،فكلمــة «يــري» يف اللغة العربية تعنــي «يبيع»،
((( ابن كثري 349/1
((( زاد املسري 211/2
((( زاد املسري 155/1
((( املحرر 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.
١٣

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.
١٤

ﱫﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﱪ

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.

((( الطربي 337/4
((( القرطبي 278/1
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١٥

ﱫﭑﭒﭓﭔﱪ

البقرة٢٤٩:

أي خــرج هبــم للقتــال((( ،وليــس معنــى الفصــل هنــا

احلكــم.
١٦

ﱫﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﱪ

البقرة٢٦٤:

ﱫ ﯼ ﱪ أي أملســا نقيــا((( ،وليــس معنــاه صلبــا جامــدا

كــا توهــم البعــض ،واملعنــى :أن هــذا مثــل رضبــه اهلل للمرائي
الــذي ينفــق مالــه و املؤمــن الــذي يمـ ّن بنفقتــه فمثلهــا كمثــل
احلجــر األملــس الــذي عليــه يشء مــن الــراب فأصابــه املطــر

الشــديد فرتكــه أملســا ليــس عليــه يش مــن الــراب وكــذا
أجــر املنــان يذهــب وال يبقــى منــه يشء.
١٧

ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ

البقرة٢٧٩:

ﱫ ﯗ ﱪ ليســت اســتئذانا للمرابــن ملحاربتهــم إنــا
((( معامل التنزيل 301/1
((( زاد اليسري 239/1
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املعنــى :فاعلمــوا واســمعوا ،يقــال :أذن بالــيء يــأذن أذنــ ًا

وأذانــة إذا ســمعه وعلمــه ،فقولــه :ﱫ ﯗ ﱪ كقولــه:

فاعلمــوا وزنــ ًا ومعنــى(((.
١٨

ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﱪ

البقرة٢٨٥:

أي :ال يفرقــون بــن الرســل يف اإليــان ببعضهــم دون

بعــض((( ،وليــس املــراد عــدم التفريــق بالتفضيــل بينهــم؛ إذ
التفضيــل بينهــم ثابــت بالكتــاب والســنة :ﱫﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘﱪ.
١٩

ﱫ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﱪ

آل عمران٣٧:

ﱫ ﯾﱪ هنــا ليــس هــو املحــراب املعــروف الــذي

يصــي فيــه اإلمــام وإنــا هــو غرفــة ُبنيــت هلــا وقيــل هــو

مــكان مرتفــع رشيــف موضــوع هلــا للعبــادة((( ،قــال يف لســان
((( تفسري املنار 86/3
((( ابن سعدي 312/1
((( الكشاف 358/1
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العــرب« :ﱫ ﯾﱪ عنــد العامــة :الــذي يقيمــه النــاس
اليــوم مقــام اإلمــام يف املســجد ،قــال الزجــاج :ﱫ ﯾﱪ
أرفــع بيــت يف الــدار ،وأرفــع مــكان يف املســجد»

(((

٢٠

ﱫﭣﭤﭥﭦﭧﭨﱪ

آل عمران٥٥:

ليــس املعنــى هنــا أن اهلل أمــات عيســى ،بــل هــو حــي عنــد

اهلل ،والوفــاة هنــا كــا قــال أكثــر املفرسيــن((( :النــوم ،فالنــوم
وفــاة كــا قــال تعــاىل ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ فرفعــه

اهلل إىل الســاء حــال نومــه ،وقيــل ﱫ ﭨ ﱪ أي :إين

قابضــك ورافعــك يف الدنيــا إ ّيل مــن غــر مــوت(((.
٢١

ﱫﭞﭟﭠﭡﭢﱪ

آل عمران١١٠:

ليــس املعنــى أنكــم كنتــم خــر أمــة واآلن لســتم كذلــك،

ولكــن املعنــى أنكــم ُوجدتــم خــر أمــة ،وقيــل :كنتــم يف علــم
((( لسان العرب 305/1
((( ابن كثري 39/2
((( معامل التنزيل 45/2
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اهلل خــر أمــة .وقيــل :كنتــم يف األمــم قبلكــم مذكوريــن بأنكم

خــر أمــة((( ،فاخلرييــة مازالــت مالزمــة لكــم.
٢٢

ﱫﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﱪ

آل عمران١٣٠:

(الربــا) حمــرم ســواء كان أضعافــا مضاعفــة أو يســر ًا،

قــال الشــوكاين« :أضعاف ـ ًا مضاعفــة ليــس لتقييــد النهــي ملــا

هــو معلــوم مــن حتريــم الربــا عــى كل حــال ،ولكنــه جــيء

بــه باعتبــار مــا كانــوا عليــه مــن العــادة التــي يعتادوهنــا يف

الربــا»((( ،وقــال يف الظــال «فــإن قومــ ًا يريــدون يف هــذا

الزمــان أن يتــواروا خلــف هــذا النــص ،ويتــداروا بــه،

ليقولــوا :إن املحــرم هــو األضعــاف املضاعفــة .أمــا األربعــة يف
املائــة واخلمســة يف املائــة والســبعة والتســعة فليســت أضعاف ـ ًا

مضاعفــة وليســت داخلــة يف نطــاق التحريــم! ونبــدأ فنحســم

القــول بــأن األضعــاف املضاعفــة وصــف لواقــع ،وليســت

رشطــ ًا يتعلــق بــه احلكــم .والنــص الــذي يف ســورة البقــرة
((( الكشاف 400/1
((( فتح القدير 436/1
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قاطــع يف حرمــة أصــل الربــا -بــا حتديــد وال تقييــد :ﱫ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱪأيــ ًا كان»

(((

٢٣

ﱫﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﱪ

آل عمران152 :

حتســوهنم أي تقتلوهنــم قتـ ً
ا ذريعـ ًا بإذنــه((( ،و ليســت مــن

اإلحســاس كــا يتبــادر ،وذلــك يف غــزوة أحــد
٢٤

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»((( وليس

ترقــون مــن الصعــود ،ويف قــراءة أخــرى تَصعــدون بفتــح التــاء

وتكــون بمعنــى الصعــود ،وكان ذلــك يف غــزوة أحــد.
((( يف ظالل القرآن 473/1
((( البغوي 118/2
((( القرطبي 239/4
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٢٥

ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﱪ

آل عمران١٦٧:

ﱫ ﭦ ﭧﭨ ﱪ أي :إن مل تقاتلــوا يف ســبيل اهلل فلتقاتلــوا

محيــة أو دفاعــ ًا عــن بلدكــم وحمارمكــم((( ،وليــس معنــى

ادفعــوا هنــا أي ادفعــوا مــاالً.
٢٦

ﱫﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﱪ

النساء١٧:

املــراد باجلهــل الســفه بارتــكاب مــا ال يليــق بالعاقــل ،ال

عــدم العلــم ،فــإن مــن ال يعلــم ال حيتــاج إىل التوبــة :واجلهــل

هبــذا املعنــى حقيقــة واردة يف كالم العــرب ،كقــول الشــاعر:

فنجهــل فــوق جهــل اجلاهلينــا(((.
٢٧

ﱫ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ

النساء١٧:

مــا كان قبــل أن حيرضهــم املــوت فهــو مــن قريــب((( ،حتى
((( السعدي 156/1
((( القاسمي 50/3
((( فتح القدير 505/1
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لــو كان بعــد الذنــب بســنني ،وليــس رشطــا لقبــول التوبــة أن
تكــون بعــد الذنــب مبــارشة.
٢٨

ﱫﮖﮗﮘﮙﱪ

النساء٢٣:

ﱫ ﮘ ﮙ ﱪ قيــد ال معنــى لــه ،خــرج خمــرج

الغالــب((( ،وال ُيفهــم منــه أن الربيبــة  -التــي هــي ابنــة الزوجة

مــن رجــل آخــر  -ال حتــرم عــى الرجــل إال إذا تربــت عنــده،
وهــو قــول مجهــور العلــاء.
٢٩

ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﱪ

النساء40 :

الــذرة هــي النملــة الصغــرة((( ،وقيــل ذرة الــراب،

وليســت هــي الــذرة كــا يف التصــور الفيزيائــي والكيميائــي
احلديــث ،فهــذا اصطــاح حــادث للــذرة مل يكــن مقصــود
القــرآن ،وإن صــح املعنــى.

((( السعدي 173/1
((( ابن كثري 406/1
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٣٠

ﱫﯞﯟﯠﯡﯢﯣﱪ

النساء43 :

الغائــط هنــا هــو مــكان قضــاء احلاجــة((( وليــس 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.
٣١

ﱫﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﱪ

النساء٦٤:

وهــذا املجــيء إىل الرســول
خمتــص بحياتــه؛ ألن
الســياق يــدل عــى ذلــك لكــون االســتغفار مــن الرســول ال
يكــون إال يف حياتــه ،وأمــا بعــد موتــه فإنــه ال يطلــب منــه يشء
بــل هــو رشك(((.
٣٢

ﱫﮛﮜﱪ

النساء٧١:

ليــس معناهــا ثابتــن بــل معناهــا انفــروا مجاعــات متفرقــة،
مجاعــة بعــد مجاعــة ،مجــع ُث َبــة(((.
((( زاد املسري 411/1
((( السعدي 184/1
((( زاد املسري 431/1
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٣٣

ﱫ ﯹ ﯺ ﯻﱪ

النساء90 :

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

ألقــوا إليكــم حتيــة الســام ،ومنــه كذلــك قولــه:ﱫﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱪ أي استســلموا هلل يــوم القيامــة ذا ّلــن

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

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ :فهــي تعنــي إلقــاء
التحيــة أي قــول (الســام عليكــم)(((.
٣٤

ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﱪ

النساء101 :

أي إن خفتــم أن يعتــدوا عليكــم فيجــوز لكــم قــر

الصــاة((( ،وليــس يفتنكــم أي يضلوكــم عــن دينكــم.
٣٥

ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﱪ

املائدة١:

يفهــم بعــض النــاس أن هــذا أمــر باإليفــاء بالعقــود
((( ابن كثري 329/2
((( زاد املسري 578/2
((( ابن كثري 338/2
((( الطربي 123/9
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التجاريــة فقــط ،والصــواب أهنــا أعــم مــن ذلــك ،قــال ابــن

ســعدي« :وهــذا شــامل للعقــود التــي بــن العبــد وبــن ربــه،
مــن التــزام عبوديتــه ،والقيــام هبــا أتــم قيــام ،وعــدم االنتقاص
مــن حقوقهــا شــيئا ،والتــي بينــه وبــن الرســول بطاعتــه
واتباعــه ،والتــي بينــه وبــن الوالديــن واألقــارب ،بربهــم
وصلتهــم ،وعــدم قطيعتهــم ،والتــي بينــه وبــن أصحابــه مــن

القيــام بحقــوق الصحبــة يف الغنــى والفقــر ،واليــر والعــر،
والتــي بينــه وبــن اخللــق مــن عقــود املعامــات ،كالبيــع
واإلجــارة ،ونحومهــا ،وعقــود التربعــات كاهلبــة ونحوهــا،

بــل والقيــام بحقــوق املســلمني التــي عقدهــا اهلل بينهــم يف

قولــه :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ بالتنــارص عــى احلــق ،والتعــاون

عليــه والتآلــف بــن املســلمني وعــدم التقاطــع ،فهــذا األمــر

شــامل ألصــول الديــن وفروعــه ،فكلهــا داخلــة يف العقــود
التــي أمــر اهلل بالقيــام بــه».

(((

((( ابن سعدي 218/1
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٣٦

ﱫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻﱪ

املائدة١٥:

ليــس معنــى يعفــو هنــا يصفــح ويتجــاوز بــل معناهــا

ُيعــرض عــن كثــر ممــا ُيفــي أهــل الكتــاب فــا يتعــرض لــه
وال يؤاخذهــم بــه(((.
٣٧

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((( ،فالفــرة تعنــي:

ســكون بعــد حركــة.
٣٨

ﱫ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﱪ

املائدة105 :

يفهمهــا بعضهــم فهــا خاطئــ ًا بــرك األمــر باملعــروف

((( البغوي 33/3
((( الطربي 156/10
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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((( وغريهــم.
39

ﱫ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱪ

األنعام8 :

أي ال يؤخــرون أو ُيمهلــون((( ،وليــس مــن النظــر أي

الرؤيــة.
40

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﱪ

األنعام9:

ليــس املعنــى أن امللــك لــو أنــزل ســيلبس مثــل لباســهم،

بــل املعنــى :أي خلطنــا عليهــم مــا خيلطــون وشــبهنا عليهــم
فــا يــدرون أملــك هــو أم آدمــي((( ،فيلتبــس عليهــم أمــره.

((( الطربي  141/11وما بعدها
((( الطربي 267/11
((( البغوي 129/3
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٤١

ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱪ

األنعام142 :

وفرش ـ ًا هــي صغــار اإلبــل وقيــل الغنــم((( وليــس املعنــى
مــن ِ
الفــراش ،وهــذا قــول أكثــر املفرسيــن.

٤٢

ﱫﭵﭶﭷﭸﭹﭺﱪ

األعراف4 :

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

وليســت مــن القــول.

٤٣

ﱫﯰﯱﯲﯳﯴﯵﱪ

األعراف21 :

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

ِ
القســمة.

((( املحرر الوجيز 354/2
((( زاد املسري 102/2
((( الطربي 351/12
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٤٤

ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ

األعراف٢٦:

الريــش بمعنــى املــال وقيــل ثيــاب الزينــة((( ،وليــس

معناهــا عنــد أغلــب املفرسيــن ريــش الطيــور.
٤٥

ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﱪ

األعراف53 :

تأويلــه أي مــا ُوعــدوا يف القــرآن ومــا يــؤول إليــه أمرهم

(((

مــن جنــة أو نــار وقولــه ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﱪ أي يــوم

القيامــة ،وليــس معناهــا «تفســره».
٤٦

ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﱪ

األعراف92 :

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

ديارهــم  -وليــس معناهــا يغتنــوا وتكثــر أمواهلــم.
٤٧

ﱫﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﱪ

األعراف95 :

أي تكاثــروا وكثــرت أمواهلــم وأوالدهــم((( ،ومنــه قــول
((( فتح القدير 224/2
((( ابن كثري 382/3
((( الطربي 569/12
((( املحرر الوجيز 431/2
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النبــي

يف الصحيحــن «حفــوا الشــوارب واعفــوا اللحــى»

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

العفــو والتجــاوز واملغفــرة.
٤٨

ﱫﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱪ

						

األعراف130 :

بالســنني أي بالقحــط واجلــدوب((( وليــس املــراد بالســنني:

األعــوام أي املــدة املعروفــة ،وقــد ابتالهــم اهلل هبا ألن الشــدائد

ترقــق القلــوب وتدفــع بالرجــوع إىل اهلل واإلنابــة إليــه.
٤٩

ﱫﭷﭸﭹﭺﭻﱪ

األعراف١٣٣:

ﱫ ﭻ ﱪ هــو :ســوس الطعــام وقيــل هــو الرباغيــث

وقيــل اجلــراد الصغــر ،و ليــس هــو ال َق ْمــل الــذي يــدب يف
الــرأس((( ،فــذاك َق ْمــل وهــذا ُق ّمــل.

((( فتح الباري البن حجر 351/10
((( القرطبي 263/7
((( املحرر الوجيز 444/2
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٥٠

ﱫﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﱪ

األعراف١٣٣:

ﱫ ﭿ ﱪ ليــس بمعنــى موضحــات مبينــات وإن

كانــت كذلــك ،ولكــن املعنــى أن اآليــات التــي أرســلها اهلل
عذابــا لبنــي ارسائيــل متفرقــات وليســت دفعــة واحــدة ؛

قــال املفــرون :كانــت اآليــة متكــث مــن الســبت إىل الســبت،
ثــم يبقــون عقيــب رفعهــا شــهر ًا يف عافيــة ،ثــم تــأيت اآليــة
األخــرى .وقــال وهــب بــن منبــه :بــن كل آيتــن أربعــون

يومــا .وروى عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال :مكــث موســى
يف آل فرعــون بعــد مــا غلــب الســحرة عرشيــن ســنة يرهيــم
اآليــات ،اجلــراد والقمــل والضفــادع والــدم(((.
٥١

ﱫﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛﱪ

األعراف176:

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

إذ الــكالب ال ُيمــل عليهــا هبــذا املعنــى.
((( البغوي 134/3
((( زاد املسري 171/2
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٥٢

ﱫﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱪ

األعراف١٨٩:

ﱫ ﮂﱪ مــن االســتمراء واخلفــة وقيــل مــن االســتمرار

أي اســتمرت به(((وليــس مــن املــرور.

ﱫﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

٥٣

ﭻﭼﱪ

األعراف١٩٩:

ﱫ ﭶ ﱪ هنــا ليــس الصفــح واملســاحمة ،بــل معنــى أشــمل

كــا قــال املفــرون ،فهــو مــا ســمحت بــه أنفســهم ،ومــا

ســهل عليهــم مــن األعــال واألخــاق ،فــا يكلفهــم مــا ال
تســمح بــه طبائعهــم ،بــل يشــكر مــن كل أحــد مــا قابلــه بــه،
مــن قــول وفعــل مجيــل أو مــا هــو دون ذلــك ،ويتجــاوز عــن

تقصريهــم ويغــض طرفــه عــن نقصهــم(((.
٥٤

ﱫﭪﭫﭬﭭﭮﱪ

األنفال2 :

ليــس املــراد ذكــر اللســان فقــط بــل املــراد تذكــر اهلل
((( املحرر الوجيز 486/2
((( ابن سعدي 313/1
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ومراقبتــه فيوجــل العبــد وجيتنــب املعصيــة أو يتــوب منهــا،

هيــم باملعصيــة ،فيذكــر اهلل
الســدي« :هــو الرجــل
ُّ
قــال ُ
ِ
فينــزع((( عنهــا» .ومنــه قولــه :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﱪ.

٥٥

ﱫﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﱪ

األنفال48 :

ـار لكــم أي أنــا جمريكــم وأنتــم يف ذمتــي ومحــاي وليــس
جـ ٌ

املــراد أنــه مقيــم بجوارهــم(((.

٥٦

ﱫﭫﭬﭭﱪ

التوبة56 :

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

((( زاد املسري 188/2
((( الطربي 538/2
((( الطربي 298/14

32

٥٧

ﱫ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﱪ

التوبة٦٧:

أي تركــوا أمــر اهلل فرتكهــم اهلل مــن رمحتــه وتوفيقــه

(((

وليــس النســيان الــذي هــو بمعنــى الســهو والذهــول ألنــه
ﱫﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﱪ ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ.
٥٨

ﱫﯱﯲﯳﯴﯵﱪ

التوبة٨٥:

أي ختــرج أرواحهــم ويموتــون((( ،وليــس معنــاه يكتئبــون

وتضيــق صدورهــم.
٥٩

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 فهــي لإلجيــاب وحتقــق الوقــوع كهــذه
اآليــة ،قــال عمــر بــن عــي بــن عــادل يف اللبــاب« :اتفــق
املفــرون عــى أن كلمــة عســى مــن اهلل واجــب :ألنــه لفــظ

((( زاد املسري 276/2
((( زاد املسري 268/2
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يفيــد اإلطــاع ،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»(((.
٦٠

ﱫﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﱪ

التوبة106 :

رجــون أي مؤخــرون ألمــر اهلل حيكــم فيهــم بــا يريــد،
ُم َ
قــال القرطبــيِ :
«مــن أرجأتــه أي أخرتــه .ومنــه قيــل :مرجئــة،
ألهنــم أخــروا العمــل»((( ،وليــس ُمرجــون مــن الرجــاء.
٦١

ﱫﭔﱪ

التوبة١١٢:

ﱫ ﭔ ﱪ قيــل الصائمــون وقيــل املجاهــدون

وقيــل طلبــة العلــم وقيــل املهاجــرون((( ،وليــس معنــى

الســياحة هنــا املعنــى الــدارج :الســفر والرتحــال.
((( اللباب يف علوم الكتاب 363/12
((( القرطبي 252/8
((( زاد املسري 303/2
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٦٢

ﱫﭑﭒﭓﭔﱪ

التوبة١١٨:

خلفــوا عــن التوبــة عليهــم وليــس عــن اخلــروج مــع النبــي
 ،أخــرج البخــاري ومســلم عــن كعــب بــن مالــك قولــه:

«وليــس الــذي ذكــر اهلل ممــا خلفنــا ختلفنــا عــن الغــزو ،وإنــا
هــو ختليفــه إيانــا ،وإرجــاؤه أمرنــا ،عمــن حلــف لــه واعتــذر

إليــه فقبــل منــه»(((.
٦٣

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((( وجممــل
القــول أن الــذي عــى بينــة مــن ربــه هــو حممــد

والبينــة

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

((( البخاري  4418مسلم 2769
((( الفتاوى 62/15
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٦٤

ﱫﮖﮗﮘﮙﮚﱪ

يوسف9 :

أي ألقوه يف أرض بعيدة((( وليس إيقاعه عىل األرض.
٦٥

ﱫﮓﮔﱪ

يوسف19 :

نفــر مــن املــارة املســافرين((( ،وليســت اآللــة
الســيارة ٌ

املعروفــة.

٦٦

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،

وذلــك ضعيــف مــن معنــاه ،وذلــك أن قطــع العظــم ال يكــون
إال بشــدة ،وحمــال أن يســهو أحــد عنهــا»(((.

((( ابن كثري 319/4
((( مفاتيح الغيب 425/18
((( املحرر الوجيز 239/3
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٦٧

ﱫﰄﰅﱪ

يوسف63 :

أي نــزداد مكيــاالً ،وليــس كــا توهــم البعــض مــن أن

«نكتــل» اســم ألخــي يوســف.

ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﱪ

٦٨

يوسف65 :

أي يشء نطلــب بعــد هــذا اإلكــرام اجلميــل ،حيــث َّ
وف لنــا

الكيــل ،ورد علينــا بضاعتنــا عــى الوجــه احلســن ،املتضمــن

لإلخــاص ومــكارم األخــاق؟((( وليــس مــن البغــي

والعــدوان وقــد قيــل بــه إال أنــه قــول ضعيــف(((.
٦٩

ﱫﭑﭒﭓﱪ

يوسف٧٠:

اجلهــاز ليــس املــراد بــه اآلالت التقنيــة املعروفــة كــا توهــم

بعضهــم ،وإنــا اجلهــاز هنــا  -بفتــح اجليــم وكرسهــا  -الطعام
الــذي أخــذوه مــن عنــد يوســف عليــه الســام(((.

((( ابن سعدي 401/1
((( املحرر الوجيز 260/3
((( تفسري القرطبي 221/9
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٧٠

ﱫﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﱪ

يوسف٧٢:

ﱫ ﭲ ﱪ أي كفيــل وضامــن((( ،وليســت الزعامــة هنــا

بمعنــى الرياســة والســيادة.
٧١

ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﱪ

إبراهيم22 :

أي لســت بمغيثكــم ومنقذكــم((( ،وليــس معناهــا مناديكــم

مــن الــراخ والنــداء.
٧٢

ﱫﭑﭒﭓﱪ

إبراهيم43 :

مقنعــي رؤوســهم أي رافعــي رؤوســهم يف ذل وخشــوع

ــول مــا يــرون ،واملعتــاد فيمــن يشــاهد البــاء أنــه
مــن َه ْ

فبــن تعــاىل أن حاهلــم
يطــرق رأســه عنــه لكــي ال يــراهّ ،
بخــاف هــذا املعتــاد وأهنــم يرفعــون رؤوســهم((( ،وليــس

«مقنعي»مــن لبــس القنــاع.
((( البغوي 260/4
((( الطربي 561/16
((( مفاتيح الغيب 108/19
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٧٣

ﱫﭮﭯﭰﭱﱪ

احلجر4 :

أي هلــا أجــل مقــدر ومــدة معروفــة ال هنلكهــم حتــى

يبلغوهــا((( .وليــس املــراد هنــا أن هلــا كتابــ ًا ُيقــرأ.

٧٤

ﱫﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﱪ

احلجر36 :

بمعنــى ّ
أخــرين وأمهلنــي إىل يــوم القيامــة((( ،وليــس املــراد

ان ُظــر إ ّيل .ومثلــه قولــه تعــاىل:ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ أي َّ
مؤخريــن((( ،وقولــه :ﱫﯫ ﯬ

ﯭﯮﱪ أي تأخــر وإمهــال(((.
٧٥

ﱫﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﱪ

احلجر٧٦-٧٥:

ظــن بعضهــم أن معنــى ﱫ ﭲ ﭳﱪ أي أن اآليــات
((( الطربي 65/17
((( الطربي 468/2
((( الكشاف 278/4
((( زاد املسري 249/1
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عــى طريــق واضــح مســتقيم ،والصحيــح أن قــرى قــوم لــوط

التــي أصاهبــا العــذاب مقيم ـ ٌة يف طريــق قريــش إىل الشــام(((.
٧٦

ﱫﯣﯤﯥﯦﯧﱪ

النحل٦ :

أي حــن تعــودون هبــا إىل منازهلــا وقــت الــرواح وهــو

املســاء((( ،وليــس مــن الراحــة.
٧٧

ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﱪ

النحل59 :

أي يبقــي البنــت حيــة عــى هــوان وذل لوالدهــا(((،

أو هــوان للبنــت فيبقيهــا والدهــا مهانــة ال يعتنــي هبــا وال

يورثهــا((( ،وليــس «عــى هــون» أي عــى تــؤدة ومهــل.
٧٨

ﱫﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﱪ

النحل٦٢:

ــرط وهــو اإلرساع والعجلــة أي أهنــم مســارع
مــن ال َف َ
((( تفسري القرطبي 45/10
((( الطربي 169/17
((( مفاتيح الغيب 225/20
((( ابن كثري 496/4
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هبــم إىل النــار((( ومنــه قــول تعــاىل:ﱫﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ أي يعجــل علينــا فرعــون وال يمهلنــا،
ومنــه أيضــا قــول النبــي

« :أنــا فرطكــم إىل احلــوض»

(((

أي ســابقكم إليــه كاملهيــئ لــه ،وقيــل معنــاه أهنــم منســيون يف
النــار ،وال تنــايف بــن املعنيــن ،وليــس معناهــا مــن التفريــط

«مفرطون» بالتشــديد.
بالغفلــة والتقصــر وهــي قــراءة أخــرى ّ
٧٩

ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ

اإلرساء7 :

أي وعــد اإلفســاد الثــاين لبنــي إرسائيــل((( ،وليــس

املقصــود بــه وعــد يــوم القيامــة.
٨٠

ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﱪ

اإلرساء٣٧:

أي متبخــر ًا متكــر ًا ،وهــو النشــاط واملــي فرح ـ ًا يف غــر

شــغل ويف غــر حاجــة ،وأهــل هــذا اخللــق مالزمــون للفخــر
((( ابن كثري 497/4
((( البخاري  6212مسلم 2290
((( الطربي 371/17
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واخليــاء ،فاملــرح خمتــال يف مشــيته((( ،وليــس معنــى املــرح

جمــرد الــرور.
٨١

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»

(((

٨٢

ﱫﯸﯹﯺﯻﯼﯽﱪ

اإلرساء75 :

بكــر الضــاد أي مثـ َ
ـي عــذاب احليــاة الدنيــا ومثــي عذاب

اآلخــرة إن ركنــت إىل املرشكــن أي عذابــا مضاعفــا((( ،وليــس
الضعف الذي هو ضد القوة.
من َ

((( القرطبي 70/14
((( القرطبي 34/1
((( الطربي 509/17
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ﱫﭽﭾﭿﮀﮁﮂﱪ

٨٣

اإلرساء79 :

أي زيــادة يف العلــو والرفعــة لــك ،وليــس املــراد أهنــا نافلــة

أي مندوبــة وغــر واجبــة عليــه

عــى النبــي

؛ إذ إن التهجــد واجــب

كــا قــال مجــع مــن العلــاء ،وعــى القــول

بعــدم وجوبــه عليــه

فمعنــى اآليــة أن التهجــد زيــادة

رفعــة لــه إذ ال ســيئات عليــه ،بخــاف غــره فــإن التهجــد

يكفــر بــه ســيئاته(((.
٨٤

ﱫﮣﮤﮥﮦﮧﮨﱪ

اإلرساء٩٣:

الزخــرف هنــا أي :الذهــب((( ،وليــس املــراد بــه زخــارف

الزينــة والنقــوش.
٨٥

ﱫﭱﭲﭳﱪ

الكهف17 :

أي إن الشــمس تعــدل ومتيــل عــن أصحــاب الكهــف

وترتكهــم وتتجاوزهــم لئــا تصيبهــم بحرهــا واملعنــى :أهنــم
((( ابن سعدي 464/1
((( ابن كثري 111/5
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كانــوا ال تصيبهــم شــمس ألبتــة كرامة هلــم((( ،وليــس تقرضهم

أي تقرصهــم بحرارهتــا كــا فهــم بعضهــم.

٨٦

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﱪ

الكهف28 :

الغــداة أي أول النهــار مابــن طلــوع الفجــر إىل طلــوع

الشــمس((( ،وليــس 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»(((.

((( القرطبي 369/10
((( القرطبي 209/17
((( أخرجه البخاري  1379ومسلم 2866
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٨٧

ﱫﮤﮥﮦﮧﱪ

الكهف٣١:

ليــس املعنــى بأهنــا جتــري حتــت أرجلهــم مبــارشة ،بــل

املــراد أهنــم يكونــون جالســن عــى رسر مرفوعــة يف البســاتني
واألهنــار جتــري مــن بــن أيدهيــم ،ونظــره قولــه تعــاىل يف

مريــم :ﱫ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ الــري النهــر الصغــر
ومريــم مــا كانــت جالســة عليــه ،ولكــن املعنــى بــن يديــك،

وكــذا قــول فرعــون :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﱪ
املعنــى بــن يــدي فكــذا هاهنــا(((.
٨٨

ﱫﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡ
ﰢﰣﱪ

الكهف٩٧:

ﱫ ﰝ ﰞﱪ أي :يعلــوه يقــال :ظهــر فــان فــوق

البيــت :إذا عــاه ،واملعنــى :مــا قــدروا أن يعلــوه الرتفاعــه
وإمالســه ومــا اســتطاعوا لــه نقبــ ًا مــن أســفله ،لشــدته

وصالبتــه((( .وليــس معناهــا :يبينــوه ويكشــفوه.
((( مفاتيح الغيب 214/17
((( زاد املسري 110/3
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٨٩

ﱫﯣﯤﯥﯦﯧﱪ

مريم23 :

أي أجلأهــا واضطرهــا املخــاض إىل اجلــذع((( ،وليــس

أجاءهــا بمعنــى أتاهــا.

٩٠

ﱫﯶﯷﯸﯹﯺﯻﱪ

مريم٢٤:

ﱫ ﯺ ﱪ أي جعــل حتتــك أو حتــت أمــرك هنــر ًا صغــر ًا،

وقيــل الــري الرجــل الرفيــع الشــأن،وقال احلســن :الــري

هــو الرجــل الرفيــع املقــام كــا هــو يف لغــة العــرب وهــو
املناســب للســياق يف رفــع احلــزن عــن مريــم بتبشــرها برفعــة

مقــام ابنهــا وهــو مــا هيفــو إليــه الوالــدان((( ،وظــن بعضهــم

معنــى رسيــ ًا أي «رسيــر ًا» للتقــارب اللفظــي بينهــا ،وذكــر
يل أحــد كبــار الســن أهنــم يظنونــه نخــل الــري وهــو نخـ ٌـل
يكثــر يف جنــوب منطقــة الريــاض.

((( القرطبي 92/11
((( البغوي 226/5
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٩١

ﱫﮃﮄﮅﮆﱪ

طه18 :

أي أرضب بعصــاي الشــجر فتتســاقط األوراق لتــأكل منــه

الغنــم((( ،وليــس املــراد باهلــش :التلويــح بالعصــا للزجــر.
٩٢

ﱫﯕﯖﯗﯘﯙﯚﱪ

طه96 :

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

أخــذ الســامري مــن تــراب حافــر فــرس جربيــل وألقــاه عــى

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

موســى عليــه الســام.
٩٣

ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﱪ

طه١٢١:

ﱫ ﮫﱪ ليــس معناهــا خييطــان ،ولكــن معناهــا:

يلصقــان عليهــا مــن الــورق ،بعضــه عــى بعــض(((.

((( الطربي 293/18
((( مفاتيح الغيب 95/22
((( القرطبي 181/7
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٩٤

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»(((.
٩٥

ﱫﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍﱪ

األنبياء٩٦:

ﱫ ﮌ ﱪ أي يرسعــون((( ،وليــس يتكاثــرون

ويتوالــدون.
٩٦

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((( ،وليــس الكتــب هنــا مجــع كتــاب.
((( القرطبي 331/11
((( زاد املسري 527/3
((( ابن كثري 336/5
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٩٧

ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﱪ

احلج٩:

ﱫ ﭺ ﱪ ليــس العــدد وإنــا ﱫ ﭺ ﱪ بمعنــى أنــه يثنــي
ويلــوي ويميــل عطفــهِ ،
والعطــف اجلنــب أو الــرأس وهــذا

وصــف يوصــف بــه املتكــر عــن قبــول احلــق((( ،ومثلــه قولــه

تعــاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮀ ﱪ.
٩٨

ﱫﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﱪ

احلج٢٥:

ﱫ ﭨﱪ ليــس املعتكــف باحلــرم ،بــل ﱫ ﭨﱪ

أي املقيــم بمكــة(((.
٩٩

ﱫ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﱪ

احلج٢٥:

ﱫ ﭪﭫ ﱪ ال يقصــد بــه أهــل الباديــة وإنــا املــراد مــن يــأيت

مكــة مــن غــر أهلهــا((( ســواء باديــة أو حارضة.
((( زاد املسري 224/3
((( زاد املسري 230/3
((( زاد املسري 230/3
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١٠٠

ﱫﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﱪ

احلج27 :

رجــاالً أي :عــى أقدامهــم ،واملعنــى يأتــوك مشــاة

وركبانــا((( ،وليــس املــراد هنــا :الذكــور.
١٠١

ﱫﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﱪ

احلج33 :

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

املعنــى مكاهنــا بفتــح احلــاء.
١٠٢

ﱫﯖﯗﯘﱪ

احلج36 :

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

الوجــوب الــذي بمعنــى اإللــزام.

((( الطربي 244/5
((( مفاتيح الغيب 224/23
((( املحرر الوجيز 123/4
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١٠٣

ﱫﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﱪ

احلج52 :

أي إذا قــرأ القــرآن ألقــى الشــيطان الوســاوس يف قراءته(((،

وليــس التمنــي هنــا الــذي هــو طلــب حصــول يشء بعيــد

الوقــوع.
١٠٤

ﱫﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﱪ

املؤمنون١٢:

ﱫ ﮘ ﮙ ﱪ ألنــه اســت ُّل و ُأخــذ مــن الطــن ،مــن

مجيــع األرض وجــاء بنــوه عــى قــدر األرض منهــم الطيــب

واخلبيــث((( ،وليســت الســالة أي النــوع أو الفصيــل كــا هــو

دارج.

١٠٥

ﱫﭳﭴﭵﭶﱪ

املؤمنون٢٠:

الصبــغ لــآكل أي االئتــدام ،أي جعلــه إدامــا يلــون اخلبــز

إذا غمــس فيــه وينصبــغ((( ،وليــس املــراد بالصبــغ هنــا الطــاء.
((( القرطبي 83/12
((( ابن سعدي 548/1
((( معامل التنزيل 414/5
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١٠٦

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((( ،وقــال احلســن« :لقــد أدركنــا أقوامــا كانــوا مــن
حســناهتم أن تــرد عليهــم أشــفق منكــم عــى ســيئاتكم أن
تعذبــوا عليهــا»(((.
١٠٧

ﱫﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶﱪ

النور29 :

املتــاع أي االنتفــاع والتمتــع واملصلحــة((( وليــس املــراد
هبــا األغــراض أو «العفــش» ،وذلــك كــدور الضيافــة وغــرف
الطرقــات.
((( الرتمذي 3175
((( القرطبي 132/12
((( املحرر الوجيز 177/4
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١٠٨

ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱪ

النور31 :

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

أن يغطــي الصــدر ،وليــس اجليــب بمعنــى خبنــة الثــوب التــي
خي ّبــأ فيــه املــال ومــا شــابه كــا هــو شــائع ،وهــذا مــن أقــوى

أدلــة وجــوب تغطيــة الوجــه للمــرأة إذ أمرهــا أن تســدل
اخلــار عــى وجههــا حتــى يــرب صدرهــا.
١٠٩

ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﱪ

النور٣٣:

ليــس املــراد بالكتــاب هنــا القــرآن أو غــره ممــا ُيكتــب ،بــل

املــراد بالكتــاب هنــا أن يشــري العبــد نفســه مــن ســيده بــال

يؤديــه إليــه دفعــة أو مقســطا(((.
١١٠

ﱫ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﱪ

النور35 :

كــوة ،أي شــباك صغــر مســدود غــر نافــذ،
املشــكاة ّ
((( القرطبي 230/12
((( السعدي 567/1
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كالــذي يوجــد يف البيــوت القديمــة وغــرف الــراث توضــع
ـرج وغــره ،وهــي أمجــع للضــوء وقيــل هــي موضــع
عليــه الـ ُ
الفتيلــة مــن القنديــل((( ،وقبــل أن أضــع هــذه الكلمــة هنــا

ســألت ثامنيــة مــن األخــوة عــن املشــكاة فظنــوا أهنــا رساج أو
زجاجــة أو مــا شــابه.
١١١

ﱫﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﱪ

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((( ،وليــس املــراد

بالدعــاء هنــا الطلــب بــل النــداء.
١١٢

ﱫﮢﮣﮤﮥﮦﱪ

النور٦٤:

أي هــو عــامل بــا أنتــم عليه مشــاهد لــه ال يعــزب عنــه مثقال

ذرة ،وﱫ ﮢ ﱪ هنــا للتحقيــق ،كقولــه :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ

((( القرطبي 257/12
((( ابن سعدي 576/1
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ﮟ ﮠ ﮡﱪ وقولــه ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﱪ
فــكل هــذه اآليــات فيهــا حتقيــق الفعــل بقــد ،كقــول املــؤذن
حتقيقــا وثبوتــا :قــد قامــت الصــاة قــد قامــت الصــاة(((.
١١٣

ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ

الفرقان٣٢:

أي ُدفعة واحدة ،وليس عبارة واحدة.
١١٤

ﱫﮋﮌﱪ

الفرقان٣٨:

ﱫ ﮌ ﱪ أي البئــر وهــم قــوم نُســبوا إىل البئــر ،قيــل أهنــم

أصحــاب األخــدود وقيــل قــوم ثمــود وقيــل غريهــم(((،
وليــس الــرس البلــدة املعروفــة والتــي هــي أحــد مــدن
القصيــم يف نجــد.
١١٥

ﱫﯷﯸﯹﯺﱪ

الشعراء36 :

املدائــن املقصــود هبــا مدائــن مــر ،مجــع مدينــة والتــي
((( ابن كثري 83/6
((( فتح القدير 89/4
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كانــت حتــت ســطوة فرعــون وملكــه((( ،وليــس املــراد منطقــة
املدائــن املعروفــة.

١١٦

ﱫﮥﮦﮧﮨﮩﱪ

الشعراء49 :

مــن خــاف :أي ألقطعــن اليــد اليمنــى للواحــد منكــم

ورجلــه اليــرى أو العكــس((( ،وليــس املقصــود قطــع يديــه

ورجليــه مــن ورائــه .

١١٧

ﱫﯪﯫﯬﯭﯮﱪ

الشعراء129 :

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

واحلصــون ،وليســت املصانــع التــي تنتــج األجهــزة واآلالت

واملنافــع وغريهــا املعروفــة اآلن.

((( زاد املسري 143/2
((( ابن كثري 412/3
((( املحرر الوجيز 238/4
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١١٨

ﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﱪ

الشعراء٢٢٥-٢٢٤:

ﱫ ﯡ ﱪ أي يف كل لغــو خيوضــون ،قــال ابــن عبــاس :يف

كل فــن مــن الــكالم ،قــال احلســن البــري :قــد واهلل رأينــا
أوديتهــم التــي هييمــون فيهــا مــرة يف شــتمة فــان ومــرة يف

مدحــة فــان((( ،وليــس املــراد هبــا األوديــة املعروفــة.
١١٩

ﱫﮯﮰﮱﯓﯔﱪ

النمل10 :

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

قســيم اإلنــس.

١٢٠

ﱫﯯﯰﯱﯲﱪ

النمل١٢:

اجليــب هنــا هــو فتحــة الثــوب مــن األعــى ممــا يــي

العنــق((( ،وليــس املخبــاة.
((( ابن كثري 156/6
((( ابن كثري 247/5
((( أوضح التفاسري 458/1
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١٢١

ﱫﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﱪ

النمل٣٥:

ليــس املقصــود رســل اهلل عليهــم الصــاة والســام ،بــل

رســل بلقيــس الذيــن أرســلتهم إىل ســليامن عليــه الســام(((.
١٢٢

ﱫ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﱪ

النمل٤٤:

ليــس معنــى القواريــر هنــا مجــع قــارورة أي القنّينــة أو

آنيــة الزجــاج التــي توضــع فيــه الســوائل بــل معنــى :مــن

قواريــر :أي مــن زجــاج ،وذلــك أن ســليامن عليــه الســام أمر
الشــياطني فبنــوا هلــا قــر ًا عظيـ ًا مــن قواريــر أي مــن زجــاج

وأجــرى حتتــه املــاء فالــذي ال يعــرف أمــره حيســب أنــه مــاء

ولكــن الزجــاج حيــول بــن املــايش وبينــه(((.
١٢٣

ﱫ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ

النمل٦٠:

ليــس معنــى ﱫ ﮝﱪ أي أهنــم يأتــون بالعــدل
((( تفسري القاسمي 491/7
((( ابن كثري 175/6
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والقســط واإلنصــاف بــل معناهــا :يعدلــون ويميلــون عــن

احلــق الــذي هــو التوحيــد ويعكفــون عــى الباطــل الــذي هــو

اإلرشاك ،أو أهنــم يعدلــون جيعلــون هلل عديــا ويثبتــون لــه

نظــرا وشــبيها(((.
١٢٤

ﱫﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﱪ

القصص١١:

ُ
تــدن منــه
ﱫ ﯔ ﯕ ﱪ أي رأت أخاهــا مــن بعيــد فلــم

لئــا يشــعروا هبــا((( ،وليــس ُ
اجلنُــب أي اجلانــب ،ومثلــه قولــه
تعــاىل :ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱪ اجلــار اجلنــب :أي اجلــار
البعيــد الــذي ليــس بيننــا وبينــه قرابــة((( ،وكذلــك مــن يصدق
عليــه مســمى اجلــوار مــع كــون داره بعيــدة(((.
١٢٥

ﱫﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﱪ

القصص51 :

وصلنــا أي أن القــرآن نــزل متواصـ ً
ا متتابعـ ًا وليــس دفعــة
((( روح البيان 361/6
((( املحرر الوجيز 278/4
((( معامل التنزيل البغوي 211/2
((( فتح القدير 536/1
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ً
مفصــا ،وليــس املــراد
واحــدة مــن الوصــل((( ،وقيــل أي

هبــذه اآليــة أنــه أوصلــه إليهــم مــن اإليصــال.
١٢٦

ﱫ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱪ

القصص٧٦:

قــال يف ظــال القــرآن« :ال تفــرح فــرح الزهــو املنبعــث

مــن االعتــزاز باملــال ،واالحتفــال بالثــراء ،والتعلــق بالكنــوز،
واالبتهــاج بامللــك واالســتحواذ ،ال تفــرح فــرح البطــر الــذي

ينــي املنعــم باملــال وينــي نعمتــه ،ومــا جيــب هلــا مــن احلمــد

والشــكران ،ال تفــرح فــرح الــذي يســتخفه املــال ،فيشــغل بــه

قلبــه ،ويطــر لــه لبــه ،ويتطــاول بــه عــى العبــاد»((( ،ويتعلــق

بالدنيــا وينســى معــه اآلخــرة ،وليــس الفــرح املذمــوم جمــرد
الــرور املقــرون بشــكر املنعــم والقيــام بحــق النعــم.

((( مفاتيح الغيب 607/24
((( يف ظالل القرآن 2711/5
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١٢٧

ﱫﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﱪ

القصص٧٩:

احلــظ هنــا بمعنــى النصيــب أي إنــه لــذو نصيــب وافــر

مــن الدنيــا((( ،وليــس احلــظ بمعنــى البخــت.
١٢٨

ﱫ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﱪ

لقامن18 :

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

شــغل ولغــر حاجــة((( ،وليــس املــرح أي الــرور والفــرح
عــى قــول أكثــر املفرسيــن.
١٢٩

ﱫﰉﰊﰋﱪ

لقامن19 :

القصــد أي التوســط ،أي ليكــن مشــيك وســط ًا بــن البــطء

الشــديد واإلرساع الشــديد((( ،وليــس القصــد بمعنــى :النيــة
أو التمهــل أو حتديــد الوجهــة.

((( ابن كثري 230/6
((( ابن كثري 303/6
((( املحرر الوجيز 351/4
((( القرطبي 71/14
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١٣٠

ﱫﯫﯬﯭﯮﯯﱪ

السجدة10 :

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

إنكارهــم للبعــث  -وليــس املــراد إذا هتنــا يف األرض وأضعنــا

الطريــق.
١٣١

ﱫﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﱪ

األحزاب٢٠:

أي يتمنــون أهنــم يف باديــة األعــراب((( ،ﱫ ﯠ ﯦ ﱪ مــن

البــداوة وليــس مــن البدايــة.
١٣٢

ﱫﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﱪ

األحزاب53 :

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

ال تتحينــوا نضج طعــام النبــي

ال متكثــوا عنــد النبــي
((( الطربي 173/20
((( القرطبي 311/4
((( ابن كثري 402/6
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فتتطفلون عليــه((( ،أو معناها

منتظريــن نضــج الطعــام واســتواءه

فتحرجــوا رســول اهلل

بمكثكــم عنــده((( ،وليــس املعنــى

غــر مبرصيــن الوعــاء الــذي يــؤكل فيــه.
١٣٣

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((( .وليــس معناهــا أنــه ينبئكــم إذا
تفرقتــم وتشــتتم يف األرض أو حــال متزقكــم.
١٣٤

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((( ،وال

يغــدون ّإل يف قريــة ،وليــس املــراد بقدرنــا أي كتبنــا وقضينــا.
((( ابن سعدي 670/1
((( الطربي 353/20
((( القرطبي 289/14
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١٣٥

ﱫ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱪ

سبأ19 :

أي فرقناهــم يف البــاد بعــد أن كانــت بالدهــم متقاربــة،

فتفرقــوا بعــد أن أغــرق اهلل بالدهــم((( ،وليــس املــراد أنــه
أهلكهــم وقطــع أجســادهم.
١٣٦

ﱫ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﱪ

سبأ٢٣:

ليــس معناهــا أصيبــوا بالفــزع واخلــوف ،بــل بالعكــس،
كُشــف الفــزع و ُأخــرج عــن قلوهبــم ،فالتفزيــغ إزالــة الفــزع

كالتمريــض إزالــة املــرض(((.
١٣٧

ﱫﭻﭼﭽﭾﭿﮀﱪ

سبأ52 :

أي التنــاول واملعنــى :كيــف هلــم تنــاول اإليــان وهــم

يف اآلخــرة((( ،وليــس التنــاوش مــن املناوشــة أي االشــتباك
واالقتتــال.

((( الطربي 390/20
((( البغوي 398/6
((( القرطبي 316/14
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١٣٨

ﱫﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﱪ

فاطر27 :

ــر ٌق تكــون يف اجلبــل مجــع جــا ّدة و ُجــدّ ة(((،
ُجــدَ ٌد أي ُط ُ

وليــس جــدَ د مجــع جديــدة أي حديثــة.
١٣٩

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﱪ

يس٤١:

أكثــر املفرسيــن أن ﱫ ﭕ ﱪ ليــس معناهــا أبناءهــم بــل

معناهــا آباءهــم ،فجعــل اآلبــاء ذريــة لألبنــاء ،وإنــا جــاز

ذلــك ألن الذريــة مأخــوذة مــن قولــه :ذرأ اهلل اخللــق ،فســمي

الولــد للوالــد ذريــة ،ألنــه ذرئ منــه ،وكذلــك جيــوز أن يقــال
لــأب :ذريــة لالبــن ،ألن ابنــه ذرئ منــه ،فالفعــل يتصــل بــه
مــن الوجهــن ،ومثلــه :حيبوهنــم كحــب اهلل ،فأضــاف احلــب
إىل اهلل ،واملعنــى :كحــب املؤمــن هلل ،ومثلــه ويطعمــون الطعــام

عــى حبــه ،فأضــاف احلــب إىل الطعــام(((.
١٤٠

ﱫﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﱪ

الصافات٢٢:

ليــس املــراد بأزواجهــم نســاءهم ،بــل املــراد أمثاهلــم

((( الطربي 461/20
((( زاد املسري 275/1
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وأشــباههم جيــيء أصحــاب الزنــا مــع أصحــاب الزنــا
وأصحــاب الربــا مــع أصحــاب الربــا ،وأصحــاب اخلمــر مــع
أصحــاب اخلمــر ((( ،وقيــل قرناءهــم مــن الشــياطني(((.
١٤١

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»
١٤٢

ﱫﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄ ﱪ الصافات١٠٢:

ﱫﯼ ﱪ أي كــر وترعــرع وصــار يذهــب مــع أبيــه
ويمــي معــه((( ،وليــس الســعي بــن الصفــا واملــروة.
((( ابن كثري 7/7
((( القرطبي 73/15
((( املحرر الوجيز 479/4
((( ابن كثري 23/7
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١٤٣

ﱫﭑﭒﭓﭔﱪ

الصافات103 :

أســلام أي استســلام وخضعــا ألمــر اهلل بذبــح اســاعيل،

وتلــه :أي طرحــه ورصعــه أرضـ ًا عــى جنبــه هتيئــة للذبــح(((،
وليــس تلــه أي جذبــه مــع أثوابــه كــا هــو شــائع.
١٤٤

ﱫﮖﮗﮘﮙﮚﱪ

الصافات141 :

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

الســام ،-وليســت مــن املســامهة أي املشــاركة.
١٤٥

ﱫﮜﮝﮞﮟﮠﱪ

ص٣٣:

ﱫ ﮞ ﱪ أي ســيقان اخليــل وليــس املــراد بــه الســوق

موضــع البيــع والــراء(((.

((( زاد املسري 548/3
((( الطربي 106/21
((( فتح القدير 495/4
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١٤٦

ﱫ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﱪ

ص٤٢:

ليــس معنــى الركــض هنــا اجلــري وإنــا معنــاه أن يــرب

األرض برجلــه ،ففعــل فنبعــت األرض مــن حتــت رجلــه(((.
١٤٧

ﱫﯩﯪﯫﯬﯭﯮﱪ

الزمر٢٠:

الغــرف هــي املنــازل والقصــور الشــاهقة((( ،وفوقهــا

قصــور مثلهــا ،وليــس معناهــا الغــرف املعروفــة ذات احليطــان
األربــع ،وســميت املنــازل غرفــا لعلوهــا وارتفاعهــا

(((

فالغــرف :مــا كان مــن املســاكن مرتفعــا عــن األرض(((.
١٤٨

ﱫﯭﯮﯯﯰﯱﱪ

الزمر39 :

أي عــى حالكــم وطريقتكــم وهــي للتهديــد((( ،وليــس

املــراد باملكانــة القــدر.
((( معامل التنزيل البغوي 96/7
((( ابن كثري 80/7
((( روح البيان 92/8
((( املحرر الوجيز 526/4
((( املحرر الوجيز 348/2
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١٤٩

ﱫﮒﮓﮔﮕﮖﱪ

غافر55 :

العــي هــو العــر ،وقيــل مــا بــن الــزوال والغــروب أي

الظهــر والعــر((( ،وليــس املــراد وقــت العشــاء ،ومثلــه قولــه

تعــاىل ﱫﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ.
١٥٠

ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﱪ

الشورى50 :

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

وليــس معنــاه ُينكحهــم.
١٥١

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((( ،وليــس بكــر الســن مــن الســخرية ُ
واهلــزء كــا يف

قولــه تعــاىل:ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ.
((( املحرر الوجيز 432/1
((( ابن سعدي 762/1
((( الطربي 596/21
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١٥٢

ﱫﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﱪ

الزخرف57 :

بكــر الصــاد أي يضحكــون ويضجــون لِــا ظنــوه
تناقضـ ًا((( ،وليــس بضمهــا مــن الصــدود كــا يف قــراءة أخرى.
١٥٣

ﱫﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﱪ

الزخرف66 :

أي هــل ينتظــرون((( وليــس 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.
١٥٤

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((( ،وإال فهــو ســبحانه فوق
ســمواته مسـ ٍ
ـتو عــى عرشــه بائــن مــن خلقــه جــل يف عــاه.
((( مفاتيح الغيب 639/27
((( زاد املسري 174/1
((( ابن كثري 223/7
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١٥٥

ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﱪ

الدخان18 :

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

يذهبــوا معــي((( ،وليــس معناهــا اعطــوين ياعبــاد اهلل.
١٥٦

ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱪ

األحقاف4 :

أي أم هلــم نصيــب يف خلــق الســموات ،فالــرك هنــا

بمعنــى احلصــة والنصيــب((( ،وليــس 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.
١٥٧

ﱫﮫﮬﮭﮮﱪ

حممد٥:

أي يصلــح شــأهنم وحاهلــم((( وليــس البــال أي املــزاج

والذهــن كــا هــو شــائع لدينــا ،وهــو يشــمله.

((( ابن كثري 231/7
((( القرطبي 179/16
((( املحرر الوجيز 109/5
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١٥٨

ﱫﯴﯵﯶﯷﱪ

الذاريات٦:

ﱫ ﯵ ﱪ أي يــوم اجلــزاء واحلســاب لكائــن حقيقــة وواقــع

ال حمالــة((( ،وليــس ﱫ ﯵ ﱪ هنــا اإلســام وأنــه واقــع أي
منتــر كــا فهــم بعضهــم.
١٥٩

ﱫﰄﰅﰆﰇﰈﰉﱪ

الذاريات29 :

يف َصة أي يف صــوت وضجــة((( ،قيــل أهنــا صاحــت حينام

ُ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.
١٦٠

ﱫﯰﯱﯲﯳﯴﯵﱪ

الذاريات47 :

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

وقــوي((( ،وهــو قــول عامــة املفرسيــن((( ،وليــس مجــع يــد.
((( تفسري السعدي 808/1
((( ابن كثري 393/7
((( القاموس املحيط 266/1
((( زاد املسري 172/4
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١٦١

ﱫﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﱪ

الذاريات٥٩:

ﱫ ﮏ ﱪ  -بفتــح الــذال  -أي نصيبــا مــن العــذاب(((،

وليــس معناهــا ُذنوبــ ًا وآثامــ ًا كــا فهمهــا بعضهــم.
١٦٢

ﱫﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﱪ

الطور١٣:

ظــن بعضهــم أن معناهــا :أهنــم ينــادون إىل نــار جهنــم

ظانــا أهنــا مــن الدعــوة وهــذا خطــأ والصــواب أهنــا مــن
الــدع ،أي :يدفعــون يف النــار دفعــا بعنــف(((.
ّ
١٦٣

ﱫﮠ ﮡﮢﱪ

الطور٢٣:

ليــس معنــى ﱫ ﮠ ﱪ أي خيتلفــون ويتخاصمــون وإنــا

معناهــا يتعاطــون ويتداولــون كأس الــراب(((.

((( تفسري البغوي 381/7
((( تفسري البغوي 387/7
((( زاد املسري 178/4
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١٦٤

ﱫﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﱪ

الطور٢٦:

ﱫ ﯟ ﱪ أي خائفــن مــن العــذاب((( ،وليــس مــن

الشــفقة بمعنــى الرمحــة والرقــة.
١٦٥

ﱫﭡﭢ ﭣﭤﭥﱪ

النجم٤٨:

ﱫ ﭤ ﱪ ليــس معناهــا أفقــر  -عنــد أكثــر املفرسيــن -

كــا فهــم بعضهــم ملقابلتهــا كلمــة أغنــى ،بــل معناهــا أعطــى
عبــاده مــا يقتنونــه ويدخرونــه مــن أرشف األمــوال(((.
١٦٦

ﱫﭦﭧ ﭨﭩﭪﱪ

النجم٤٩:

ليســت كــا ظــن بعــض النــاس أن معنــى ﱫ ﭩ ﱪ

ِ
الشــ ْعر أو َ
الشــ ْعر أو املشــاعر ،إنــا ﱫ ﭩ ﱪ :نجــم يف
الســاء كان يعبــده بعــض العــرب

(((

((( زاد املسري 178/4
((( تفسري القاسمي 83/9
((( زاد املسري 194/4
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١٦٧

ﱫﮯﮰﮱﯓﱪ

الرمحن14 :

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

الصلصال املعروف.
١٦٨

ﱫﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﱪ

الرمحن24 :

األعــام هــي اجلبــال ،أي تســر الســفن يف البحــر

كاجلبــال((( ،وليــس كالرايــات.
١٦٩

ﱫﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﱪ

الرمحن٣٧:

أي أن الســاء يكــون لوهنــا أمحــر كلــون الــورد((( ،وليــس

معناهــا أن يصبــح شــكلها كالــورد.
١٧٠

ﱫﭜﭝﭞﭟﭠﭡﱪ

الواقعة١٩:

النــزف ليــس جريــان الــدم بــل معنــاه ذهــاب العقــل
((( الطربي 96/17
((( الكشاف226/4
((( أضواء البيان 501/7
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بالســكر ،أي أن أهــل اجلنــة ال يســكرون وال تذهــب عقوهلــم
ُّ
مــن رشب اخلمــر(((.
١٧١

ﱫﭴﭵﭶﭷﱪ

الواقعة٥٨:

ﱫ ﭶ ﱪ أي مــا خيــرج منكــم مــن املنــي وهــو النطفــة(((،

وليــس معناهــا :مــا تتمنّــون.
١٧٢

ﱫﮗﮘﮙﱪ

احلديد14 :

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

الغــن هــو الشــيطان وبضمــه هــو الباطــل ،ومثلــه الشــكور
بفتــح الشــن هــو الشــاكر وبضــم الشــن الشــكر واحلمــد.
١٧٣

ﱫﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﱪ

احلرش٢:

أي أرض املحــر وهــي أرض الشــام قــال ابــن عبــاس:
((( فتح القدير 180/5
((( زاد املسري 225/4
((( املحرر الوجيز 263/5
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مــن شــك أن املحــر بالشــام فليقــرأ هــذه اآليــة فــكان هــذا
أول حــر إىل الشــام قــال النبــي

لليهــود :اخرجــوا قالــوا

إىل أيــن قــال :إىل أرض املحــر ،ثــم حيــر اخللــق يــوم القيامة

إىل الشــام((( ،وليــس املــراد باحلــر هنــا القيامــة.
١٧٤

ﱫﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﱪ

املمتحنة4 :

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

مــن اآليــات التــي خيطــئ يف معناهــا وقراءهتــا كثــر مــن
النــاس بقراءهتــا مهمــوزة.
١٧٥

ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﱪ

اجلمعة٣:

ملــا يلحقــوا هبــم ليــس معناهــا حينــا يلحقــوا هبــم وإنــا

النفــي أي مل يلحقــوا هبــم ،واملعنــى إن الذيــن بعــث اهلل

فيهــم رســوله وشــاهدوه وبــارشوا دعوتــه حصــل هلــم مــن

اخلصائــص والفضائــل مــا ال يمكــن أحــدً ا أن يلحقهم فيهــا(((.
((( البغوي 69/8
((( الطربي 317/23
((( ابن سعدي 862/1

77

 ١٧٦ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﱪ
األســفار هنــا مجــع ِسـ ْفر وهــو الكتــاب((( ،وليــس معناهــا
اجلمعة٥:

التنقل والرتحال.
١٧٧

ﱫﮄﮅﮆﮇﮈﱪ

امللك٣٠:

ﱫ ﮆ ﮇ ﱪ أي مــاء يســهل احلصــول عليــه تــراه العــن

وتنالــه اليــد((( ،وليــس املعــن العــذب والصــايف.
١٧٨

ﱫﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﱪ

القلم28 :

أوســطهم أي أعدهلــم((( وأفضلهــم وخريهــم وليــس املــراد

أوســطهم يف الس ـ ّن ،ومثلــه قولــه تعــاىل :ﱫ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﱪ .
١٧٩

ﱫﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﱪ

املعارج41 :

ومــا نحــن بمســبوقني أي لــن يعجزنــا ولــن يفوتنــا أحــدٌ

((( ابن سعدي 281/4
((( البغوي 181/8
((( الطربي 550/23
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مــن هــؤالء الكفــار((( ،وليــس معناهــا أنــه لــن يســبقنا أحــد يف

تبديلهــم .ومثلــه قولــه تعــاىل:ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣﱪ أي يفوتونــا ويعجزونــا(((.

١٨٠

ﱫﭪﭫﭬﭭﱪ

اجلن3 :

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

اجلــد هنــا ضــد اهلــزل بكــر اجليــم.

١٨١

ﱫﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﱪ

اجلن8 :

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

حقيقة .

((( الطربي 622/23
((( القرطبي 326/13
((( ابن كثري251/8
((( القرطبي 11/19
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١٨٢

ﱫﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﱪ

املزمل٧:

ﱫ ﭹ ﱪ ليــس مــن التســبيح والصــاة بــل معنــاه :فراغـ ًا

وســعة لنومــك وترصفــك وتــردد ًا يف حوائجــك ،فصـ ِّـل مــن

الليــل(((.

١٨٣

ﱫﯣﯤﯥﯦﯧﱪ

املدثر٨:

املعــروف أن النقــر هــو القــرع اخلفيــف ،ولكــن النقــر هنــا

بمعنــى النفــخ يف الناقــور وهــو الصــور النفخــة الثانيــة ،فالنقر
يف كالم العــرب :الصــوت(((.
١٨٤

ﱫ ﮊ ﮋﱪ

القيامة١:

اتفــق العلــاء أن معنــى ﱫ ﮊ ﮋﱪ أي ُأقســم((( ،وﱫ ﮊ ﱪ

هنــا قيــل أهنا زائــدة وقيــل للتوكيــد كقولــك «الواهلل ســأفعل»

((( البغوي 254/8
((( تفسري القرطبي 70/19
((( زاد املسري 368/4
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١٨٥

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»((( وليــس املــراد أنــه هيلــك
عــى ّ
مــن أمامــه.

١٨٦

ﱫﮬﮭﮮﮯﱪ

القيامة7 :

أي شـ ُ
ـخص البــر وشــق وحتــر ومل يطــرف مــن هــول مــا

يــرى((( ،وليــس معنــاه ملــع ،وهــذا يــوم القيامــة وقيــل عنــد
املــوت.

١٨٧

ﱫﭕﭖﭗﱪ

اإلنسان26 :

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

أكثــر املفرسيــن.
((( الكشاف 660/4
((( املحرر الوجيز 403/5
((( زاد املسري 381/4
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١٨٨

ﱫﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﱪ

املرسالت٣٣-٣٢:

ﱫ ﮘ ﱪ ليســت عــى ظاهرهــا فقــد قــال أكثــر املفرسيــن

أن ﱫ ﮘ ﱪ بمعنــى ُســود ســوا ٌد يشــوبه يشء مــن الصفــرة
وهــذا يــدل عــى أن النــار مظلمــة ،هلبهــا ومجرهــا ورشرهــا،

وأهنــا ســوداء ،كرهيــة املــرأى ،شــديدة احلــرارة ،نســأل اهلل
العافيــة منهــا ومــن األعــال املقربــة منهــا(((.
١٨٩

ﱫﮒﮓﮔﮕﱪ

النازعات28 :

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

الســمك بالضــم أي ال َعــرض والكثافــة.
هنــا ُ
١٩٠

ﱫﮥﮦﮧﮨﱪ

التكوير21 :

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

الثــاء أي :هنــاك وبضمهــا ُثــم :للعطــف .واملعنــى جربيــل
((( ابن سعدي 904/1
((( زاد املسري 397/4
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ـاع هنــاك يف الســاوات أمــن ،ومثلــه قولــه تعــاىل :ﱫ ﯥ
مطـ ٌ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ أي وإذا رأيــت هنــاك يف اجلنــة(((.
١٩١

ﱫﯧﯨﯩﯪﱪ

املطففني٢٧:

املــزاج عنــد العامــة هــو احلالــة الذهنيــة أو النفســية

للشــخص ،ولكن هنــا معنــاه املــزج واخللــط((( ،أي أن رشاهبم

خيلــط بتســنيم وهي عــن خالصــة للمقربــن يرشبوهنــا خالصة

بــا مــزج.

١٩٢

ﱫﭠﭡﭢﭣﱪ

االنشقاق2 :

وحــق هلــا أن تســمع
أي ســمعت وانقــادت وخضعــت((( ُ

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

(((

((( القرطبي 144/19
((( ابن سعدي 18/1
((( املحرر الوجيز 456/5
((( البخاري  7544مسلم 792
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يعنــي بذلــك :مــا اســتمع اهلل لــيء كاســتامعه لنبــي يتغنــى
بالقــرآن((( ،اســتامع ًا يليــق بجاللــه ســبحانه.
ﱫﯯﯰﯱﯲﯳﱪ

١٩٣

االنشقاق23 :

أي بــا يضمــرون ومــا جيمعــون يف قلوهبــم ،مــن الوعــاء

الــذي جيمــع فيــه((( ،وليــس مــن الوعــي واإلدراك.
١٩٤

ﱫﭷﭸﭹﭺﱪ

الفجر9 :

أي قطعــوا الصخــر ونحتــوه وخرقــوه((( ،وليــس جابــوه

بمعنــى أحــروه كــا يف اللهجــة العاميــة.
١٩٥

ﱫﮣﮤﮥﱪ

الفجر16 :

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

واالستطاعة.

((( الطربي 309/24
((( القرطبي 282/19
((( ابن كثري 386/8
((( الطربي 413/24
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١٩٦

ﱫﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﱪ

الشمس١٤:

ﱫ ﮐ ﱪ أي فســوى بينهــم يف الدمدمــة واإلهــاك،

وذلــك أن الصيحــة أهلكتهــم ،فأتــت عــى صغريهــم

وكبريهــم((( عــى الســواء ،وقيــل ســواها أي ســوى بيوهتــم

عليهــم فصــارت قبورهــم((( ،وليــس معنــى ســواها أي فعلهــا

كــا يف اللهجــة الدارجــة.
١٩٧

ﱫﭬﭭﭮﭯﱪ

التني6 :

أي غــر مقطــوع عنهــم((( ،وليــس معناهــا :بغري منّــة عليهم،
فللــه املنّــة عــى أهــل اجلنــة دائـ ًا وأبــد ًا إذ مل يدخلوهــا إال برمحته.
١٩٨

ﱫﮰﮱﯓﯔﯕﱪ

العاديات8 :

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

املــراد بــه أعــال الــر.
((( تفسري القرطبي 79/20
((( زاد املسري 452/4
((( ابن سعدي 917/1
((( زاد املسري 482/4
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١٩٩

ﱫﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﱪالقارعة9 - 8 :

أي رأســه هاويــة بالنــار وقيــل أمــه هــي نفســها اهلاويــة وهي
درك مــن أدراك النــار ســميت أمــه ألهنــا تؤويــه ال مــأوى لــه
غريهــا نســأل اهلل العافيــة منهــا ،وليــس معنــى األم كــا يتبــادر.
٢٠٠

ﱫﭭﭮﱪ

املاعون٢:

الدع هــو الدفــع بعنف وجفــوة ،أي يقهــر اليتيــم ويدفعه
مــن ّ
عــن حقــه((( ،وليــس يدعه -بتخفيــف العــن -أي يرتكه.
٢٠١

ﱫﮃﮄﮅﱪ

املاعون٧:

ﱫ ﮄ ﱪ ومجعهــا مواعــن يف املعنــى الــدارج تعنــي
األواين ،ولكــن معنــى ﱫ ﮄ ﱪ يف اآليــة :هــو مــا يعــان
بــه اخللــق ويــرف يف معونتهــم مــن األمــوال واألمتعــة وكل
مــا ينتفــع بــه ((( ،فهــو الــذي ال يــر إعطاؤه عــى العاريــة ،أو
اهلبــة ،كاإلنــاء ،والدلــو ،والفــأس ،ونحــو ذلــك ،ممــا جــرت
العــادة ببذلــه والســاحة بــه(((.
((( تفسري البغوي 549/8
((( تفسري القاسمي 553/9
((( تفسري ابن سعدي ٩٣٥/١
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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 ،ال حرمهــم
اهلل األجــر و كل مــن حمــض يل النصــح والتســديد والتأييــد.
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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
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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
*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
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*مفاتيــح الغيــب لفخــر الديــن الــرازي ،دار إحيــاء الــراث
العــريب
*دقائــق التفســر ،شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،موســوعة
علــوم القــرآن.
*تفســر املنــار ،ملحمــد رشــيد بــن عــي رضــا ،اهليئــة املرصية
العامــة للكتاب.
*فتح القدير ملحمد بن عيل الشوكاين ،دار ابن كثري.
*تفســر القاســمي ،ملحمــد مجــال الديــن القاســمي ،دار
الكتــب العلميــة.
*مروج البيان ،إسامعيل حقي الربوسوي ،دار الفكر.
*أوضح التفاسري ال بن اخلطيب.
*أضواء البيان ،حلمد األمني الشنقيطي ،دار الفكر.
*فتح الباري البن حجر العسقالين ،دار املعرفة.
*جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .
*لسان العرب ،البن منظور ،دار الفكر.
*القاموس املحيط للفريوز أبادي ،موسوعة الرسالة.
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