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إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه 
ــن  ــا م ــيئات أعاملن ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ونع
هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد 
ــده  ــه وأشــهد أن حممــدًا عب ــه إال اهلل وحــده ال رشيــك ل أال إل
ــليام  ــه وســلم تس ــه وصحب ــه وعــى آل ــى اهلل علي ورســوله ص

ــرا . كث

أما بعد ..

ــام  ــل ب ــه والعم ــِر آيات ــد لتدّب ــه املجي ــزل اهلل كتاب ــد أن فق
فيــه، نــورًا وهــدًى للنــاس، وهــذه ثمــرة تاوتــه، وأكثــر مــا 
يســتجلب بــه التدبــُر معرفــة معــاين اآليــات واســتجاء غريب 
املفــردات، وقــد دأب كثــر مــن النــاس - بتوفيــق اهلل - عــى 
ــره  ــرآن وتدب ــم الق ــم فْه ــق هل ــر ليتحق ــب التفاس ــة كت مطالع
بالبحــث عــن تفســر الكلــامت الغامضــة واملفــردات امُلشــِكلة، 
إال أهنــم يغفلــون عــن كلــامٍت يظنــون أهنــم يدركــون معناهــا 

ويعرفــون تأويلهــا وهــم بعيــدون عــن املعنــى الصحيــح .

ــد  ــه املجي ــن كتاب ــامت م ــض الكل ــع بع ــر اهلل يل مج ــد ي وق

مقدمة
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ــد  ــًا، وق ــاًم خاطئ ــا فه ــاس يفهمه ــض الن ــت أن بع ــي رأي الت
أقعدهــم ظنُّهــم صــواَب أنفســهم عــن الســؤال والبحــث عــن 
معناهــا، فــأردت توضيحهــا للقــارئ الكريــم , ولتكــون منهجــًا 
لــه حيتــذي بــه يف مراجعــة معلوماتــه الواثق منهــا الظــانِّ صواهبا 
اســتنادًا إىل الظــن، وقــد يلحــظ القــارئ الكريــم ســهولة بعــض 
ــا - عــى  الكلــامت وبدهيتهــا إال أين حقيقــة مل أضــع كلمــة هن
ــن  ــري ع ــاس للتح ــض الن ــى بع ــا ع ــب - إال وعرضته األغل
ــأس  ــة ال ب ــل يل جمموع ــد حتّص ــا، وق ــة إلدراجه ــدى احلاج م
هبــا مــن الكلــامت وصلــت املائــة والعــر كلــامت، وحرصــت 
ــر  ــالة غ ــذه الرس ــّي هب ــرض إذ املعن ــع يف الع ــى أال أتوس ع
ــد إذ  ــاك املزي ــزال هن ــص، و ال ي ــه أخ ــى وج ــن ع املتخصص
ــى  ــص ع ــارئ احلري ــى الق ــبّي، وع ــر نس ــئ أم ــم اخلاط الفه
تدبــر آي القــرآن أن يمعــن النظــر يف الكلــامت التــي ال حيتملهــا 
الســياق فليســأل العلــامء ولراجــع كتــب التفســر ليتجــى لــه 
املعنــى الصحيــح، أســأل اهلل ســبحانه أن يبــارك يف هــذا اجلهــد 

ــم  .    ــه وجيعلــه خالصــًا لوجهــه الكري وأن ينفــع ب

عبد املجيد بن إبراهيم السنيد

1433/10/13
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1        زب ڈ ژ ژ ڑڑ رب   البقرة:20

ــن وليــس معناهــا  ــوا ))) مكاهنــم متحري زب ڑڑ رب أي ثبت
أهنــم كانــوا قعــودًا فوقفــوا، ومثلــه قولــه تعــاىل: زب  ٱ ٻ 
وقولــه:  تثبــت.  أي  تقــوم  رب   پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

زبپ پ پ ڀ رب أي لتثبــت.

٢        زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ رب   البقرة: 46

 زب ۈ رب أي يتيقنــون)2)، وهــذه مــن االســتعامالت 
ــا  ــس معناه ــر، ولي ــذا الع ــا يف ه ــل تداوهل ــي ق ــة الت العربي

ــّكون.   ــا: يش هن

٣        زب ڀ ڀڀ رب   البقرة: 49

زب ڀرب أي يرتكوهنــن عــى قيــد احليــاة))) وال 
ــاء«. ــن »احلي ــان، ال م ــم بالصبي ــن كفعله يقتلوهن

))( املحرر الوجيز 4/4))
)2( الطربي )/9)
))( الطربي 46/2
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٤        زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڄ ڄ ڄڄرب   البقرة: )7)

يظــن بعــض النــاس أن اهلل شــبه الكفــار بالراعــي )الناعــق 
ــوق  ــم املنع ــار بالبهائ ــبه الكف ــواب: أن اهلل ش ــم(، والص بالغن
ــًا ال  ــمع أصوات ــي تس ــم الت ــار كالبهائ ــى أن الكف ــا، واملعن هب

ــا )4). ــا معناه ــدري م ت

5        زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب   البقرة: )9)

الفتنــة أي الكفــر))) وليــس النــزاع واخلصومــة أو العــداوة، 
ومثلــه قولــه تعــاىل:زب پ ڀ ڀ ڀڀ رب)6).

6        زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 ہ ہہرب   البقرة: 207
أي يبيعهــا)7)، فكلمــة »يــري« يف اللغة العربية تعنــي »يبيع«، 

)4( ابن كثر )/49)
))( زاد املسر 2/))2
)6( زاد املسر )/)))

)7( املحرر الوجيز )/)28
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ــى يشــرتي بخــاف  ــاع تعن بخــاف كلمــة يشــرتي، كــام أن يبت
كلمــة يبيــع، وهــذا عــى األغلب.ومثلــه قوله تعــاىل زبڱ 
ڱ ڱ ڱ ںںرب وقولــه:زب ى ى ائ ائ ەئ 

ــون.  ەئ وئ وئ ۇئۇئ رب أي يبيع

7        زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ رب   البقرة: 9)2

العفــو هنــا هــو الفضــل والزيــادة)8)، أي أنفقــوا ممــا فضــل 
ــو أي  ــس العف ــم، ولي ــن أموالك ــة م ــدر احلاج ــن ق وزاد ع

ــرة. ــاوز واملغف التج

8        زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی رب   

البقرة: ))2       

ــام  ــس ك ــة)9)، ولي ــن الرضاع ــي ع ــام الصب ــاالً أي فط فص
توهــم بعضهــم أن الفصــال هــو الطــاق وأنــه يــرع التشــاور 

والــرتايض عــى الطــاق وهــذا خطــأ، والصــواب مــا ُذكــر.

)8( الطربي 7/4))
)9( القرطبي )/278
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9        زب چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍڍ رب   آل عمران: 2))

ــت  ــه)0))، و ليس ــًا بإذن ــًا ذريع ــم قت ــوهنم أي تقتلوهن حتس
ــد ــزوة أح ــك يف غ ــادر، وذل ــام يتب ــاس ك ــن اإلحس م

10        زب ھ ھ رب   آل عمران: )))

ــاد  ــو اإلبع ــاد وه ــن اإلصع ــم ؛ م ــى وجوهك ــون ع أي متض
ــر  ــاد: الس ــي: »فاإلصع ــال القرطب ــد«، ق ــى األرض »الصعي ع
يف مســتٍو مــن األرض وبطــون األوديــة والشــعاب. والصعــود: 
االرتفــاع عــى اجلبــال والســطوح والســاليم والــدرج«)))) 
وليــس ترقــون مــن الصعــود، ويف قــراءة أخــرى  َتصعــدون بفتح 

ــى الصعــود، وكان ذلــك يف غــزوة أحــد. ــاء وتكــون بمعن الت

11        زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ رب   النساء: 40

الــذرة هــي النملــة الصغــرة)2))، وقيــل ذرة الــرتاب، 
)0)( البغوي 8/2))

)))( القرطبي  9/4)2
)2)( ابن كثر )/406
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ــي  ــي والكيميائ ــور الفيزيائ ــام يف التص ــذرة ك ــي ال ــت ه وليس
ــود  ــن مقص ــذرة مل يك ــادث لل ــاح ح ــذا اصط ــث، فه احلدي

ــى. ــح املعن ــرآن، وإن ص الق

1٢        زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب   النساء: )4

الغائــط هنــا هــو مــكان قضــاء احلاجــة)))) وليــس احلاجــة 
ــا، وإال  ــة بمكاهن ــن احلاج ــى اهلل ع ــد كن ــها، وق ــة نفس املعروف
فمجــرد إتيــان مــكان احلاجــة ليــس موجبــًا للوضــوء كــام أن 
احلكــم ليــس خمتصــًا بالغائــط وحــده بــل وبالبــول والريــح.

1٣        زب ىئ ىئ ىئرب   النساء: 90

ــراد:  ــس امل ــلمن)4))، ولي ــن مستس ــادوا لكــم طائع أي انق
ــه:زبې  ــك  قول ــه كذل ــام، ومن ــة الس ــم حتي ــوا إليك ألق
ــن  ــة ذاّل ــوم القيام ــلموا هلل ي ى ى ائ ائرب أي استس

)))( زاد املسر )/))4
)4)( ابن كثر 29/2)
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ــه تعــاىل: زبھ ے ے  ــن  حلكمــه))))، بخــاف قول منقادي
إلقــاء  تعنــي  فهــي  ڭرب:  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ــم()6)).  ــام عليك ــول )الس ــة  أي ق التحي

1٤        زب مب ىب يب جت حت ختمت رب   النساء: )0)

أي إن خفتــم أن يعتــدوا عليكــم فيجــوز لكــم قــر 
الصــاة)7))، وليــس يفتنكــم أي يضلوكــم عــن دينكــم.  

15        زب چ چ ڇ ڇرب   املائدة: 9)

ــن  ــك أن ب ــدة، وذل ــس امل ــور ولي ــى الفت ــا بمعن ــرتة هن الف
حممــد وعيســى عليهــام الصــاة والســام قرابــة الســتامئة ســنة 
ــي:  ــور وانقطــاع مــن الوحــي)8))، فالفــرتة تعن وهــي مــدة فت

ســكون بعــد حركــة.

)))( زاد املسر 78/2)
)6)( ابن كثر 8/2))
)7)( الطربي 9/)2)

)8)( الطربي 0)/6))
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16        زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃرب   املائدة: )0)
ــروف  ــر باملع ــرتك األم ــًا ب ــام خاطئ ــم فه ــا بعضه يفهمه
والنهــي عــن املنكــر، والصــواب: أي ال ترضكــم ذنــوب 
غركــم إن اهتديتــم بالقيــام بأمــر اهلل باألمــر باملعــروف، ومــن 
تركــه وهــو مســتطيع فهــو ضــاٌل وليــس مهتــٍد. وروي حــول 
هــذا املعنــى عــن عــدد مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم: أيب 

ــم. ــني)9)) وغره ــة اخلش ــر، وأيب ثعلب ــن عم ــر، واب بك

17        زب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئرب   األنعام: 8

أي ال يؤخــرون أو ُيمهلــون)20)، وليــس مــن النظــر أي 
ــة.   الرؤي

18        زب ۉ ۉ ې ېې رب   األنعام: 42)

وفرشــًا هــي صغــار اإلبــل وقيــل الغنــم))2) وليــس املعنــى 
مــن الِفــراش، وهــذا قــول أكثــر املفريــن.

)9)( الطربي ))/)4) وما بعدها
)20( الطربي ))/267

))2( املحرر الوجيز 4/2))
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19        زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب   األعراف: 4

ــار،  ــف النه ــة منتص ــت القائل ــة)22) أي يف وق ــن القيلول م

ــول.   ــن الق ــت م وليس

٢0        زب ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب   األعراف: )2

ــن  ــت م ــيطان))2)، وليس ــام الش ــف هل ــم أي حل ــن القَس م

ــمة.  الِقس

٢1        زب ڀ ڀ ٺ ٺٺ رب   األعراف: ))

إليــه  يــؤول  ومــا  القــرآن  يف  ُوعــدوا  مــا  أي  تأويلــه 

ــه زب ڀ ڀ ٺ ٺٺ رب   ــار وقول ــة أو ن ــن جن ــم)24) م أمره

أي يــوم القيامــة، وليــس معناهــا »تفســره«.

)22( زاد املسر 02/2)
))2( الطربي 2)/)))

)24( ابن كثر )/82)
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٢٢        زب ے ۓ ۓ ڭڭ رب   األعراف: 92

أي كأهنــم مل يقيمــوا فيهــا ومل يعيشــوا فيهــا قــط))2) - أي يف 
ديارهــم - وليــس معناهــا يغتنــوا  وتكثــر أمواهلــم.

٢٣        زب ىئ ی ی ی ی جئ حئ رب   األعراف: )9

أي  تكاثــروا وكثــرت أمواهلــم وأوالدهــم)26)، ومنــه قــول 
النبــي  يف الصحيحــن »حفــوا الشــوارب واعفــوا اللحــى« 
أي كثروهــا)27) وقيــل بمعنــى اتركوهــا ؛ وليــس »عفــوا« مــن 

العفــو والتجــاوز واملغفــرة.

٢٤        زبۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئرب  

       األعراف: 0))

املــراد  وليــس  واجلــدوب)28)  بالقحــط  أي  بالســنن 
ــد ابتاهــم اهلل هبــا  ــة، وق ــدة املعروف بالســنن: األعــوام أي امل

))2( الطربي 2)/69)
)26( املحرر الوجيز 2/))4

)27( فتح الباري البن حجر 0)/)))
)28( القرطبي 7/)26
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ألن الشــدائد ترقــق القلــوب وتدفــع بالرجــوع إىل اهلل واإلنابــة 
ــه.   إلي

٢5        زب ۇ ۆ ۆ ۈ رب   األعراف: 76)

أي تطــرده وتزجــره)29) وليــس مــن وضــع األمحــال عليــه ؛ 
إذ الــكاب ال حُيمــل عليهــا هبــذا املعنــى.

٢6        زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ رب   األنفال: 2

ليــس املــراد ذكــر اللســان فقــط بــل املــراد تذكــر اهلل 
ــا،  ــوب منه ــة أو يت ــب املعصي ــد وجيتن ــل العب ــه فيوج ومراقبت
قــال الُســدي: »هــو الرجــل هيــمُّ باملعصيــة، فيذكــر اهلل فينــِزع 

)0))عنهــا«. ومنــه قولــه: زب  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 . رب   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

)29( زاد املسر 2/)7)
)0)( زاد املسر  88/2)
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٢7        زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ رب   األنفال: 48
جــاٌر لكــم أي أنــا جمركــم وأنتــم يف ذمتــي ومحــاي وليــس 

املــراد أنــه مقيــم بجوارهــم)))).  

٢8        زب ڤ ڤ ڤ رب   التوبة: 6)

أي خيافون)2)) ؛ من الَفَرق وليس من الُفرقة. 

٢9        زب ک ک ک گ گگ رب   التوبة: 02)

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 
ــد اإلطــامع،  ــه لفــظ يفي أن كلمــة عســى مــن اهلل واجــب: ألن

)))( الطربي 8/2))
)2)( الطربي 4)/298
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ومــن أطمــع إنســانًا يف يشء ثــم حرمــه كان عــارًا ؛ واهلل تعــاىل 
أكــرم مــن أن ُيطِمــع واحــدًا يف يشء ثــم ال يعطيــه«)))). 

٣0        زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ رب   

التوبة: 06)

ــد،  ــام يري ــم ب ــم فيه ــر اهلل حيك ــرون ألم ــون أي مؤخ ُمرَج
قــال القرطبــي: »ِمــن أرجأتــه أي أخرتــه. ومنــه قيــل: مرجئــة، 

ألهنــم أخــروا العمــل«)4))، وليــس ُمرجــون مــن الرجــاء. 

٣1        زب ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ رب   هود: 7)

يتلــوه أي يتبعــه، وليــس مــن التــاوة - عــى الصحيــح- 
ــن  ــت وأربع ــطر يف س ــذا الس ــام ه ــيخ اإلس ــر ش ــد ف وق
ــل  ــاوى)))) وجمم ــن الفت ــر م ــس ع ــد اخلام ــة يف املجل صفح
ــة  ــد  والبين ــو حمم ــه ه ــن رب ــة م ــى بين ــذي ع ــول أن ال الق

)))( اللباب يف علوم الكتاب 2)/)6)
)4)( القرطبي  2/8)2
)))( الفتاوى ))/62
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مــن ربــه هــو اإليــامن ويتبعــه شــاهد منــه أي شــاهد مــن ربــه 
ــرآن.  ــو الق وه

٣٢        زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب   يوسف: 9

أي ألقوه يف أرض بعيدة)6)) وليس إيقاعه عى األرض.  

٣٣        زب گ گ رب   يوسف: 9)

ــة  ــت اآلل ــافرين)7))، وليس ــارة املس ــن امل ــٌر م ــيارة نف الس
ــة. املعروف

٣٤        زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹرب   يوسف: ))

أي جرحــن أيدهيــن بالســكاكن حينــام ُذهلــن بجــامل 
ــض  ــال بع ــا، وق ــا وأبنّه ــا أي برتهن ــس قطعنه ــف ولي يوس
ــن  ــا. ولك ــن أرض ــن أيدهي ــى ألق ــا حت ــل قطعنه ــن ب املفري
ُرد ذلــك، قــال ابــن عطيــة: »فظاهــر هــذا أنــه بانــت األيــدي، 

)6)( ابن كثر  9/4))
)7)( مفاتيح الغيب  8)/)42
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وذلــك ضعيــف مــن معنــاه، وذلــك أن قطــع العظــم ال يكــون 

ــا«)8)). ــد عنه ــهو أح ــال أن يس ــدة، وحم إال بش

٣5        زب يئ جب رب   يوسف: )6

ــن أن  ــض م ــم البع ــام توه ــس ك ــاالً، ولي ــزداد مكي أي ن

ــف.  ــي يوس ــم ألخ ــل« اس »نكت

٣6        زب ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب   يوسف: )6

أي يشء نطلــب بعــد هــذا اإلكــرام اجلميــل، حيــث وفَّ لنــا 

ــن  ــن، املتضم ــه احلس ــى الوج ــا ع ــا بضاعتن ــل، ورد علين الكي

لإلخــاص ومــكارم األخــاق؟)9)) وليــس مــن البغــي 

ــف)40). ــول ضعي ــه ق ــه إال أن ــل ب ــد قي ــدوان وق والع

)8)( املحرر الوجيز )/9)2
)9)( ابن سعدي )/)40

)40( املحرر الوجيز )/260
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٣7        زب ھ ھ ھ ھ ے ےۓ رب   إبراهيم: 22

أي لســت بمغيثكــم ومنقذكــم))4)، وليــس معناهــا مناديكم 
مــن الــراخ والنداء.

٣8        زب ٱ ٻ ٻ رب   إبراهيم: )4

ــوع  ــهم يف ذل وخش ــي  رؤوس ــهم أي رافع ــي رؤوس مقنع
مــن َهــْول مــا يــرون واملعتــاد فيمــن يشــاهد البــاء أنــه يطــرق 
رأســه عنــه لكــي ال يــراه، فبــّن تعــاىل أن حاهلــم بخــاف هــذا 
ــن  ــس »مقنعي«م ــهم)42)، ولي ــون رؤوس ــم يرفع ــاد وأهن املعت

لبــس القنــاع.

٣9        زب ڦ ڦ ڦ ڦ رب   احلجر: 4

أي هلــا أجــل مقــدر ومــدة معروفــة ال هنلكهــم حتــى 
ــرأ. ــًا ُيق ــا كتاب ــا أن هل ــراد هن ــس امل ــا))4).  ولي يبلغوه

))4( الطربي 6)/)6)
)42( مفاتيح الغيب 9)/08)

))4( الطربي 7)/)6
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٤0        زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب   احلجر: 6)

بمعنــى أّخــرين وأمهلنــي إىل يــوم القيامــة)44)، وليــس املــراد 
انُظــر إيّل.  ومثلــه قولــه تعــاىل:زبگ گ گ ڳ ڳ 
ــه: زبائ ەئ  ــن))4)، وقول ري ڳ ڳ ڱ ڱرب أي مؤخَّ

ەئوئرب أي تأخــر وإمهــال)46).

٤1        زب ۉ ې ې ې ې رب   النحل: 6

ــو  ــرواح وه ــت ال ــا وق ــا إىل منازهل ــودون هب ــن تع أي ح
ــة.   ــن الراح ــس م ــاء)47)، ولي املس

٤٢        زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ رب   النحل: 9)

أي يبقــي البنــت حيــة عــى هــوان وذل  لوالدهــا)48)، 
ــا وال  ــي هب ــة ال يعتن ــا مهان ــا والده ــت فيبقيه ــوان للبن أو ه
ــل. ــؤدة ومه ــى ت ــون« أي ع ــى ه ــس »ع ــا)49)، ولي يورثه

)44( الطربي 468/2
))4( الكشاف 278/4

)46( زاد املسر )/249
)47( الطربي 7)/69)

)48( مفاتيح الغيب 20/)22
)49( ابن كثر 496/4
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٤٣        زب ۇ ۇ ۆ ۆرب   اإلرساء: 7

أي وعــد اإلفســاد الثــاين لبنــي إرسائيــل)0))، وليــس 
املقصــود بــه وعــد يــوم القيامــة.

٤٤        زب ڀ ڀ ٺ ٺ رب   اإلرساء: 9)

أي أعطينــا قــوم صالــح الناقــة آيــة واضحــة بينــة ال لبــس 
ــا  ــه، وإن كان هل ــر ب ــر تب ــة ب ــراد أن للناق ــس امل ــا، ولي فيه
ــن  ــة يظ ــر العربي ــر إىل ظاه ــي: »فالناظ ــال القرطب ــك، ق ذل
أن املــراد بــه أن الناقــة كانــت مبــرة، وال يــدري بــامذا 
ظلمــوا، وأهنــم ظلمــوا غرهــم وأنفســهم، فهــذا مــن احلــذف 

ــر«)))) ــرآن كث ــذا يف الق ــال ه ــامر، وأمث واإلض

٤5        زب ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب   اإلرساء: )7

بكــر الضــاد أي مثــَي عــذاب احليــاة الدنيــا ومثــي عذاب 

)0)( الطربي 7)/)7)
)))( القرطبي )/4)
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اآلخــرة إن ركنــت إىل املركــن أي عذابــا مضاعفــا)2))، 
ــذي هــو ضــد القــوة.   وليــس مــن الَضعــف ال

٤6        زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ رب   اإلرساء: 79

أي زيــادة يف العلــو والرفعــة لــك، وليــس املــراد أهنــا نافلــة 
ــب  ــد واج ــه  ؛ إذ إن التهج ــة علي ــر واجب ــة وغ أي مندوب
ــول  ــى الق ــامء، وع ــن العل ــع م ــال مج ــام ق ــي  ك ــى النب ع
ــادة  ــد زي ــة أن التهج ــى اآلي ــه  فمعن ــه علي ــدم وجوب بع
ــد  ــإن التهج ــره ف ــاف غ ــه، بخ ــيئات علي ــه إذ ال س ــة ل رفع

ــيئاته)))). ــه س ــر ب يكف

٤7        زب ڦ ڄ ڄ رب   الكهف: 7)

أي إن الشــمس تعــدل ومتيــل عــن أصحــاب الكهــف 
وترتكهــم وتتجاوزهــم لئــا تصيبهــم بحرهــا واملعنــى: أهنــم 

)2)( الطربي 7)/09)
)))( ابن سعدي )/464
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كانــوا ال تصيبهــم شــمس ألبتــة كرامــة هلــم)4))، وليــس 
ــم. ــم بعضه ــام فه ــا ك ــم بحرارهت ــم أي تقرصه تقرضه

٤8        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀڀ رب   الكهف: 28
ــوع  ــر إىل طل ــوع الفج ــن طل ــار ماب ــداة أي أول النه الغ
الشــمس))))، وليــس املــراد وقــت الظهــر، ومثلــه قولــه تعــاىل: 
فرعــون  قــوم  أن  أي  ڻڻرب  ڻ  ڻ  ں  زبں 
ــن  ــره، ويف الصحيح ــار وآخ ــار أول النه ــى الن ــون ع يعرض
ــه  ــرض علي ــات ع ــم إذا م : » إن أحدك ــول اهلل  ــال رس ق
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«)6)).

)4)( القرطبي  0)/69)
)))( القرطبي  7)/209

)6)( أخرجه البخاري 79)) ومسلم 2866
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٤9        زب ۉ ې ې ې ې رب   مريم: )2

أي أجلأهــا واضطرهــا املخــاض إىل اجلــذع)7))، وليــس 
أجاءها بمعنى أتاها.

50        زب ڍ ڌ ڌ ڎ رب   طه: 8)

أي أرضب بعصــاي الشــجر فتتســاقط األوراق لتــأكل منــه 
الغنــم)8))، وليــس املــراد باهلــش: التلويــح بالعصــا للزجــر.

51        زب ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رب   طه: 96

الرســول هنــا جربيــل وهــذا قــول عامــة املفريــن)9))، إذ 
أخــذ الســامري مــن تــراب حافــر فــرس جربيــل وألقــاه عــى 
ُحــّي قــوم فرعــون، واختلفــوا متــى رآه، وليــس الرســول هنــا 

موســى عليــه الســام. 

)7)( القرطبي ))/92
)8)( الطربي  8)/)29

)9)( مفاتيح الغيب 22/)9



27

5٢        زب گ گ گ ڳ ڳ رب   األنبياء: 87

ــس  ــر، ولي ــن التقدي ــه  م ــق« علي ــن »نضي ــن أن ل أي فظ
املــراد أن لــن »نســتطيع« عليــه مــن القــدرة ؛ قــال القرطبــي: 

ــر«)60). ــه كف ــه ؛ ألن ــوب عن ــردود مرغ ــول م ــذا ق »وه

5٣        زب ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ رب   األنبياء: 04)

للكتــب أي للمكتــوب يف الســجل والســجل هــو الصحيفة 
فيكــون املعنــى: يــوم نطــوي الســامء كطــي الســجل عــى مــا 

كتــب فيــه))6)، وليــس الكتــب هنــا مجــع كتــاب.  

5٤        زب ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کرب   

احلج: 27       

مشــاة  يأتــوك  واملعنــى  أقدامهــم،  عــى  أي:  رجــاالً 
الذكــور.   هنــا:  املــراد  وليــس  وركبانــا)62) 

)60( القرطبي ))/)))
))6( ابن كثر )/6))
)62( الطربي )/244
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55        زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ رب   احلج: ))
ــس  ــا))6)، ولي ــل نحره ــث حِي ــاء أي حي ــر احل ــا بك حِمله

ــاء.  ــح احل ــا بفت ــى مكاهن املعن

56        زب ڭ ۇ ۇ رب   احلج: 6)

أي ســقطت جنوهبــا بعــد نحرهــا )64) »أي اإلبــل« وليــس 
الوجــوب الــذي بمعنــى اإللــزام.

57        زب ک ک گ گ گ گ ڳ رب   احلج: 2)

يف  الوســاوس  الشــيطان  ألقــى  القــرآن  قــرأ  إذا  أي 
ــول  ــب حص ــو طل ــذي ه ــا ال ــي هن ــس التمن ــه))6)، ولي قراءت

الوقــوع. بعيــد  يشء 

))6( مفاتيح الغيب  )224/2
)64( املحرر الوجيز 4/)2)

))6( القرطبي  2)/)8
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58        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب   املؤمنون: 60

ــس  ــم ولي ــل منه ــة أال تقب ــل الطاع ــن فع ــا م ــم هن وجله
 : ــا عائشــة  للمصطفــى  مــن فعــل املعصيــة، قالــت أّمن
ــت  ــا بن ــال: »ال ي ــون؟ ق ــر ويرق ــون اخلم ــن يرب ــم الذي أه
ــون  ــون ويتصدق ــون ويصل ــن يصوم ــم الذي ــق ولكنه الصدي
وهــم خيافــون أال يقبــل منهــم أولئــك الذيــن يســارعون 
ــند  ــذي بس ــه الرتم ــابقون« أخرج ــا س ــم هل ــرات وه يف اخل
صحيــح)66)، وقــال احلســن: »لقــد أدركنــا أقوامــا كانــوا مــن 
ــيئاتكم أن  ــى س ــم ع ــفق منك ــم أش ــرد عليه ــناهتم أن ت حس

ــا«)67) ــوا عليه تعذب

59        زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 ڄ ڄ ڄڃرب   النور: 29

ــراد  ــس امل ــة)68) ولي ــع واملصلح ــاع والتمت ــاع أي االنتف املت

)66( الرتمذي )7))
)67( القرطبي  2)/2))

)68( املحرر الوجيز 77/4)
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هبــا األغــراض أو »العفــش«، وذلــك كــدور الضيافــة وغــرف 
الطرقــات.

60        زب ں ڻ ڻ ڻڻ رب   النور: ))

ــه  ــن الوج ــامر م ــدل اخل ــن)69)، فينس ــن أي صدوره جيوهب
ــوب  ــة الث ــى خبن ــب بمعن ــس اجلي ــدر، ولي ــي الص إىل أن يغط

ــأ فيــه املــال ومــا شــابه كــام هــو شــائع. التــي خيّب

61        زب ے ے ۓ ۓ ڭڭ رب   النور: ))

املشــكاة كــّوة، أي شــباك صغــر مســدود غــر نافــذ، 
ــرتاث توضــع  ــوت القديمــة وغــرف ال ــذي يوجــد يف البي كال
عليــه الــُرج وغــره، وهــي أمجــع للضــوء وقيــل هــي موضــع 
ــا  ــل أن أضــع هــذه الكلمــة هن ــة مــن القنديــل)70)، وقب الفتيل
ســألت ثامنيــة مــن األخــوة عــن املشــكاة فظنــوا أهنــا رساج أو 

ــابه.  ــا ش ــة أو م زجاج

)69( القرطبي 2)/0)2
)70( القرطبي 2)/7)2
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6٢        زب چ چ ڇ ڇ ڇرب   النور: )6

ــا  ــا: ي ــم بعض ــاداة بعضك ــه كمن ــم ل ــوا نداءك أي ال جتعل
ــا رســول اهلل، وكذلــك  ــوا ي ــل قول ــا القاســم ؛ب ــا أب حممــد وي
ــراد  ــس امل ــًا))7)، ولي ــوه وجوب ــم أجيب ــم إذا ناداك ــه لك منادات

ــداء. ــل الن ــب ب ــا الطل ــاء هن بالدع

6٣        زب ېئ ېئ ىئ ىئ رب   الشعراء: 6)

ــي  ــة والت ــع مدين ــر، مج ــن م ــا مدائ ــود هب ــن املقص املدائ
كانــت حتــت ســطوة فرعــون وملكــه)72)، وليــس املــراد منطقــة 

املدائــن املعروفــة.

6٤        زب ۀ ہ ہ ہ ہ رب   الشعراء: 49

ــم  ــد منك ــى للواح ــد اليمن ــن الي ــاف: أي ألقطع ــن خ م
ورجلــه اليــرى أو العكــس))7)، وليــس املقصــود قطــع يديــه 

ورجليــه مــن ورائــه 

))7( ابن سعدي )/76)
)72( زاد املسر 2/)4)

))7( ابن كثر )/2)4
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65        زب ائ ائ ەئ ەئ وئ رب   الشعراء: 29)

املصانــع أي مــا ُصنــع وُأتقــن يف بنائــه)74) كالقصــور 
واحلصــون، وليســت املصانــع التــي تنتــج األجهــزة واآلالت 

واملنافــع وغرهــا املعروفــة اآلن.

66        زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ رب   النمل: 0)

ــّن  ــن اجل ــس م ــة))7)، ولي ــع احلرك ــات رسي ــن احلي ــوع م ن
ــس. ــيم اإلن قس

67        زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب   القصص: ))

وصلنــا أي أن القــرآن نــزل متواصــًا متتابعــًا وليــس دفعــة 
ــراد  ــس امل ــا، ولي ــل أي مفص ــل)76)، وقي ــن الوص ــدة م واح

هبــده اآليــة أنــه أوصلــه إليهــم مــن اإليصــال.

)74( املحرر الوجيز 8/4)2
))7( ابن كثر )/247

)76( مفاتيح الغيب  607/24
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68        زب ىئ ی ی ی یجئ رب   لقامن: 8)

ــل هــو املــي يف غــر  ــاالً متكــربا ً)77)، وقي أي ال متــش خمت
شــغل ولغــر حاجــة)78)، وليــس املــرح أي الــرور والفــرح 

عــى قــول أكثــر املفريــن.

69        زب ىب يب جت رب   لقامن: 9)

القصــد أي التوســط، أي ليكــن مشــيك وســط بــن البــطء 
الشــديد واإلرساع الشــديد)79)، وليــس املــراد القصــد بمعنــى: 

النيــه أو التمهــل أو حتديــد الوجهــة.

70        زب ائ ەئ ەئ وئ وئ رب   السجدة: 0)

أي متنــا ورصنــا ترابــا واختلطنــا يف األرض)80) - يف ســياق 
إنكارهــم للبعــث - وليــس املــراد إذا هتنــا يف األرض وأضعنــا 

الطريــق.

)77( ابن كثر  6/)0)
)78( املحرر الوجيز 4/)))

)79( القرطبي 4)/)7
)80( الطربي 20/)7)
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71        زب گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب   األحزاب: ))
غــر ناظريــن أي غــر منتظريــن، و إنــاه أي نضجــه، واملعنى 
ال تتحينــوا نضــج طعــام النبــي  فتتطفلــون عليــه))8)، 
أو معناهــا ال متكثــوا عنــد النبــي  منتظريــن نضــج الطعــام 
واســتواءه فتحرجــوا رســول اهلل  بمكثكــم عنــده)82)، وليس 

املعنــى غــر مبريــن الوعــاء الــذي يــؤكل فيــه.

7٢        زب ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ رب   سبأ: 7

أي خيربكــم مــاذا ســيكون مصركــم إذا متزقــت أعضاؤكــم 
وحتللــت أجســادكم وتفرقــت يف األرض بعــد املــوت ورصتــم 
ــم  ــم أنك ــدا  - ينبئك ــل - أي حمم ــذا الرج ــإن ه ــًا ف تراب
ســتعودون أحيــاء ترزقــون))8). وليــس معناهــا أنــه ينبئكــم إذا 

تفرقتــم وتشــتتم يف األرض أو حــال متزقكــم.

))8( ابن كثر 402/6
)82( ابن سعدي  )/670

))8( الطربي 20/)))
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7٣        زب ڑ ک کک رب   سبأ: 8)

ــزل إىل  ــن من ــافة م ــدرًا بمس ــا مق ــر فيه ــا الس أي جعلن
ــة)84)، وال  ــون إاّل يف قري ــة، ال ينزل ــة إىل قري ــن قري ــزل، وم من
يغــدون إاّل يف قريــة، وليــس املــراد بقدرنــا أي كتبنــا وقضينــا.  

7٤        زب ڻ ڻ ڻڻ رب   سبأ: 9)

ــة،  ــم متقارب ــت باده ــد أن كان ــاد بع ــم يف الب أي فرقناه
ــه  ــراد أن ــس امل ــم))8)، ولي ــرق اهلل باده ــد أن أغ ــوا بع فتفرق

ــادهم.   ــع أجس ــم وقط أهلكه

75        زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ رب   سبأ: 2)

ــم يف  ــامن وه ــاول اإلي ــم تن ــف هل ــى: كي ــاول واملعن أي التن
ــتباك  ــة أي االش ــن املناوش ــاوش م ــس التن ــرة)86)، ولي اآلخ

ــال.   واالقتت

)84( القرطبي 4)/289
))8( الطربي 90/20)

)86( القرطبي 4)/6))
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76        زب ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ رب   فاطر: 27

ــّدة)87)،  ــل مجــع جــاّدة و ُج ــُرٌق تكــون يف اجلب ــَدٌد أي ُط ُج

ــة.  ــدة أي حديث وليــس جــَدد مجــع جدي

77        زب ھ ھ ھ ے رب   الصافات: 94

ــوا  ــي، أي أرسع ــو اإلرساع يف امل ــزف وه ــن ال ــون م يزف

ــم،  ــام بأصنامه ــه الس ــم علي ــع إبراهي ــام صن ــوا ب ــام علم حين

ــى  ــروس ع ــاف الع ــل كزف ــون بتمه ــون أي يمش ــس يزف ولي

ــى  ــال: »وزف بمعن ــم ق ــة ث ــن عطي ــك اب ــر ذل ــح، ذك الصحي

ــروف«)88)  ــو املع أرسع ه

78        زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب   الصافات: )0)

ــامعيل،  ــح اس ــر اهلل بذب ــا ألم ــلام وخضع ــلام أي استس أس

)87( الطربي 20/)46
)88( املحرر الوجيز 479/4
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وتلــه: أي طرحــه ورصعــه أرضــًا عــى جنبه هتيئــة للذبــح)89)، 
وليــس تلــه أي جذبــه مــع أثوابــه كــام هــو شــائع. 

79        زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب   الصافات: )4)

ــه  ــس علي ــه)90) - أي يون ــة علي ــت القرع ــرتع فوقع أي اق
ــاركة.   ــامهة أي املش ــن املس ــت م ــام-، وليس الس

80        زب ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ رب   الزمر: 9)

ــس  ــد))9)، ولي ــي للتهدي ــم وه ــم وطريقتك ــى حالك أي ع
ــدر. ــة الق ــراد باملكان امل

81        زب گ گ گ گ ڳ رب   غافر: ))

ــروب  ــزوال والغ ــن ال ــا ب ــل م ــر، وقي ــو الع ــي ه الع

)89( زاد املسر )/48)
)90( الطربي )06/2)

))9( املحرر الوجيز 48/2)
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أي الظهــر والعــر)92)، وليــس املــراد وقــت العشــاء، ومثلــه 
قولــه تعــاىل زبېئ ېئ ېئ ىئ ىئرب.

8٢        زب ائ ائ ەئ ەئوئ رب   الشورى: 0)

ــور«))9)،  ــًا وذك ــن »إناث ــاء أوالدًا خملَّط ــن يش ــب م أي هي
ــم.  ــاه ُينكحه ــس معن ولي

8٣        زبې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئوئرب   الزخرف: 2)
ُســخريا - بضــم الســن -  مــن التســخر أي ليكــون 
بعضهــم مســخرًا لبعــض يف املعــاش، بــه تقــوم حياته وتســتقيم 
شــؤونه)94)، وليــس بكــر الســن مــن الســخرية واهُلــزء كام يف 

ــاىل:زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌرب.  ــه تع قول

)92( املحرر الوجيز )/2)4
))9( ابن سعدي )/762

)94( الطربي )96/2)
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8٤        زب ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋۋرب   الزخرف: 7)
ظنــوه  ملِــا  ويضجــون  يضحكــون  أي  الصــاد  بكــر 
تناقضــا))9)، وليــس بضمهــا مــن الصــدود كــام يف قــراءة 

أخــرى.

85        زب ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ رب   الزخرف: 66
ــظ  ــذا اللف ــرون، وه ــل ي ــس ه ــرون)96) ولي ــل ينتظ أي ه

كثــر يف القــرآن العظيــم، ومنــه زبەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
. رب  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  زب  و  ۈئرب  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

86        زب ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے رب   الزخرف: 84 

ــن يف األرض  ــه م ــامء وإل ــن يف الس ــه م ــبحانه إل ــه س أي أن
ــبحانه  ــو س ــه)97)، وإال فه ــون ل ــم خاضع ــا وكله ــده أهله يعب

))9( مفاتيح الغيب 9/27)6
)96( زاد املسر )/74)

)97( ابن كثر 7/)22
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ــل يف  ــه ج ــن خلق ــن م ــه بائ ــى عرش ــتٍو ع ــمواته مس ــوق س ف
ــاه.   ع

87        زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ رب   الدخان: 8)

ــي  ــل ك ــي ارسائي ــن بن ــاد اهلل م ــون عب ــّلم إيّل يافرع أي س
ــاد اهلل. ــوين ياعب ــا اعط ــس معناه ــي)98)، ولي ــوا مع يذهب

88        زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ رب   األحقاف: 4

أي أم هلــم نصيــب يف خلــق الســموات، فالــرك هنــا 
ــر  ــادة غ ــى عب ــس بمعن ــب)99)، ولي ــة والنصي ــى احلص بمعن
اهلل معــه، وأخــربين بعــض األخــوة مــن أهــل اليمــن أهنــم ال 
ــل بقوهلــم: »يل رِشك يف  ــوا يســتعملون هــذه الكلمــة، ومّث زال

ــب.  ــة« أي يل نصي ــذه الرتك ه

89        زب يئ جب حب خب مب ىب رب   الذاريات: 29

ــت  ــا صاح ــل أهن ــة)00))، قي ــوت وضج يف رَصة أي يف ص

)98( ابن كثر 7/))2
)99( القرطبي 6)/79)
)00)( ابن كثر 7/)9)
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ــت: زب ٱ ٻ  ــوز فقال ــي عج ــد وه ــرت بالول ــام ُب حين

ــس  ــا، ولي ــت وجهه ٻ ٻ ٻ پ پ پپرب ولطم

ــود.   ــاع أو النق ــس املت ــي كي ــاد وه ــم الص ــراد رُصة بض امل

90        زب ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب   الذاريات: 47

ــتد  ــدًا أي اش ــد أي ــل آد يئي ــدر الفع ــوة، مص ــد أي بق بأي

ــع  ــس مج ــن)02))، ولي ــة املفري ــول عام ــو ق ــوي))0))،  وه وق

ــد.  ي

91        زب ے ۓ ۓ ڭ رب   الرمحن: 4)

أي الطــن اليابــس الــذي يســمع لــه صلصلــة))0))، وليــس 

الصلصــال املعــروف. 

))0)( القاموس املحيط )/266
)02)( زاد املسر 72/4)

))0)( الطربي 7)/96
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9٢        زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب   الرمحن: 24

البحــر  يف  الســفن  تســر  أي  اجلبــال،  هــي  األعــام 
كالرايــات. وليــس  كاجلبــال)04))، 

9٣        زب ڳ ڳ ڳ رب   احلديد: 4)

ــرور  ــن))0))، فالغ ــاق املفري ــيطان باتف ــو الش ــرور ه الَغ
ــه  ــل، ومثل ــو الباط ــه ه ــيطان وبضم ــو الش ــن ه ــح الغ بفت
ــكر  ــن الش ــم الش ــاكر وبض ــو الش ــن ه ــح الش ــكور بفت الش

ــد.  واحلم

9٤        زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب   املمتحنة: 4

وبــدا أي ظهــر)06)) مــن الُبــُدّو وليــس مــن االبتــداء، 
وهــذه مــن اآليــات التــي خيطــئ يف معناهــا وقراءهتــا كثــر مــن 

ــاس بقراءهتــا مهموزة. الن

)04)( الكشاف226/4
))0)( املحرر الوجيز )/)26

)06)( الطربي )7/2))
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95        زب گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب   القلم: 28

ــس  ــم ولي ــم وخره ــم)07)) وأفضله ــطهم أي أعدهل أوس
ــاىل: زب ڤ  ــه تع ــه قول ــّن، ومثل ــطهم  يف الس ــراد أوس امل

ڤرب  ڤ  ڤ 

96        زب پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب   املعارج: )4

ــا أحــٌد  ــا ولــن يفوتن ومــا نحــن بمســبوقن أي لــن يعجزن
ــبقنا  ــن يس ــه ل ــا أن ــس معناه ــار)08))، ولي ــؤالء الكف ــن ه م

أحــد يف تبديلهــم. ومثلــه قولــه تعــاىل:زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉۉرب أي يفوتونــا ويعجزونــا)09))

97        زب ڤ ڤ ڤ ڤ رب   اجلن: )

أي تعالــت عظمــة ربنــا وجالــه وغنــاه)0)))، وليــس معنــى 
اجلــد هنــا ضــد اهلــزل بكــر اجليــم.

)07)( الطربي  )0/2))
)08)( الطربي  )622/2
)09)( القرطبي ))/26)

)0))( ابن كثر8/))2
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98        زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀۀرب   اجلن: 8
ملســنا أي حتققنــا وطلبنــا خربهــا))))) وليــس معناهــا: 

ملســناها حقيقــة. 

99        زب ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب   القيامة: )

أي يريــد أن يبقــى فاجــرًا فيــام بقــي من العمــر وما يســتقبل 
مــن الزمــان، قــال ابــن جبــر: » يقــدم الذنــب ويؤخــر التوبــة. 
ــوت  ــه امل ــى يأتي ــوب: حت ــوف أت ــوب، س ــوف أت ــول: س يق
عــى رّش أحوالــه وأســوأ أعاملــه«)2))) وليــس املــراد أنــه هيلــك 

مــن أمامــه. 

100        زب ھ ھ ے ے رب   القيامة: 7

أي شــُخص البــر وشــق وحتــر ومل يطــرف مــن هــول مــا 

))))( القرطبي 9)/))
)2))( الكشاف 660/4
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يــرى)))))، وليــس معنــاه ملــع، وهــذا يــوم القيامــة وقيــل عنــد 
. ت ملو ا

101        زب ٻ پ پ رب   اإلنسان: 26

أي صــّل لــه)4)))، وليــس معناهــا ذكــر اللســان، هــذا قــول 
أكثــر املفريــن. 

10٢        زب گ گ گ گ رب   النازعات: 28

ــس  ــا)))))، ولي ــقفها وارتفاعه ــع س ــن أي رف ــح الس بفت
ــة.  ــرض والكثاف ــم أي الَع ــمك بالض ــا الُس ــراد هن امل

10٣        زب ۀ ہ ہ ہ رب   التكوير: )2

 خيطــئ البعــض يف معنــى َثــم ويف نطقهــا: فـــ » َثــم » بفتــح 
ــل  ــى جربي ــف. واملعن ــم: للعط ــا ُث ــاك وبضمه ــاء أي: هن الث

))))( املحرر الوجيز )/)40
)4))( زاد املسر 4/)8)
))))( زاد املسر 97/4)
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مطــاٌع هنــاك يف الســاموات أمــن، ومثلــه قولــه تعــاىل: زب ې 
ې ې ى ى ائ ائ رب أي وإذا رأيــت هنــاك يف اجلنــة)6))). 

10٤        زب ٺ ٺ ٿ ٿ رب   االنشقاق: 2

أي ســمعت وانقــادت وخضعــت)7))) وُحــق هلــا أن تســمع 
وتطيــع، وليــس أذنــت بمعنــى ســَمَحت وأباحــت، ومنــه قول 
: »مــا أذن اهلل لــيء مــا أذن لنبــي حســن الصــوت  النبــي 
ــلم)8)))  ــاري ومس ــه البخ ــه« أخرج ــر ب ــرآن، جيه ــى بالق يتغن
ــى  ــي يتغن ــتامعه لنب ــيء كاس ــتمع اهلل ل ــا اس ــك: م ــي بذل يعن

بالقــرآن)9)))، اســتامعًا يليــق بجالــه ســبحانه.

105        زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ رب   االنشقاق: )2

ــاء  ــن الوع ــم، م ــون يف قلوهب ــا جيمع ــرون وم ــام يضم أي ب
ــي واإلدراك. ــن الوع ــس م ــه)20)) ولي ــع في ــذي جيم ال

)6))( القرطبي 9)/44)
)7))( املحرر الوجيز )/6)4

)8))( البخاري 44)7 مسلم 792
)9))( الطربي 09/24)

)20)( القرطبي 9)/282
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106        زب ڃ ڃ ڃ چ رب   الفجر: 9

أي قطعــوا الصخــر ونحتــوه وخرقــوه))2))، وليــس جابــوه 

بمعنــى أحــرضوه كــام يف اللهجــة العاميــة. 

107        زب ڻ ۀ ۀ رب   الفجر: 6)

ــن  ــس م ــه)22)) ولي ــه وقّلل ــه رزق ــق علي ــي ضي ــدر يعن ق

القــدرة واالســتطاعة.

108        زب ڤ ڤ ڦ ڦ رب   التن: 6

ــة  ــر منّ ــا: بغ ــس معناه ــم))2))، ولي ــوع عنه ــر مقط أي غ

عليهــم، فللــه املنـّـة عــى أهــل اجلنــة دائــاًم وأبــدًا إذ مل يدخلوهــا 

إال برمحتــه.

))2)( ابن كثر 86/8)
)22)( الطربي 24/))4

))2)( ابن سعدي )/7)9
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109        زب ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رب   العاديات: 8

اخلــر أي املــال، فهــو حمــب للــامل حّبــًا شــديدا)24))، وليس 
املــراد بــه أعــامل الرب.

110        زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ رب   

القارعة: 8 - 9

ــة  ــها اهلاوي ــي نفس ــه ه ــل أم ــار وقي ــة بالن ــه هاوي أي رأس
وهــي درك مــن أدراك النــار ســميت أمــه ألهنــا تؤويــه ال مأوى 
ــام  ــى األم  ك ــس معن ــا، ولي ــة منه ــأل اهلل العافي ــا نس ــه غره ل

ــادر. يتب

)24)( زاد املسر 482/4
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وأخــرًا.. فالغايــة مــن هــذه الرســالة حتقيــق التدبــر الــذي 
هــو مقصــود تــاوة القــرآن وهــو مطلــوب كل مؤمــن ؛ 
ــن  ــفاء م ــل الش ــروح ويتحص ــو ال ــب وتصف ــى القل ــه حيي فب
ــإدراك املعــاين وفهــم املــراد يتحقــق ذلــك،  أدواء الصــدر، وب
والعجــب ممــن يشــكو مــن أســقام قلبــه والشــفاء متهيــئ لــه 
ــق اهلل إال  ــد توفي ــه بع ــه وبين ــل بين ــه ال يفص ــن يدي ــر ب متواف
ــده  ــن داٍء يكاب ــا م ــه م ــارضة، وإن ــرة ح ــة وفك ــة صادق عزيم
العبــد مــن شــبهة أو شــهوة أو حقــد أو حســد أو خــوف وقلــق 
أو حــرص وطمــع إال وشــفاؤه بــن يديــه حينــام يتدبــر اآليات 
ويتأمــل العظــات ويتلوهــا تــاوة األســيف املحــزون فيســتدّر 
ــقامه  ــن أس ــاف م ــه ويتع ــرق قلب ــا ي ــه حينه ــع عين ــه دم برتتيل
وكلــام زاد مــن ذلــك زاد أثــرًا وبــرءًا، وإين أســأل اهلل ســبحانه 
ــه  ــك ب ــذا وأن ينفع ــى ه ــن ع ــا يع ــل مم ــذا العم ــون ه أن يك
أخــي القــارئ وجيعلــه بابــًا تلــج منــه إىل تدبــر اآليــات والتأمل 
يف ُمشــِكل املفــردات لتســعد يف احليــاة واملــامت، وهنــا أتوجــه 
ــص  ــدد، وأخ ــح وس ــه ونص ــن وج ــكل م ــل ل ــكر اجلزي بالش
بالشــكر الشــيخ ابراهيــم األزرق والشــيخ إبراهيــم الســكران 
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ــد الرمحــن اجلفــن الذيــن  والشــيخ ســعد املوينــع والشــيخ عب
انتفعــت بتوجيههــم واقرتاحاهتــم ال حرمهــم اهلل األجــر و كل 

مــن حمــض يل النصــح والتســديد والتأييــد.

ــًا  ــد خالص ــذا اجله ــل ه ــبحانه  أن جيع ــأل اهلل س ــام أس ك
لوجهــه الكريــم، ومــا كان فيــه مــن صــواب فمنــه وحــده ومــا 
ــو  ــيطان، وه ــرة والش ــي املق ــن نف ــأ فم ــن خط ــه م كان في
عمــل بــري عرضــة للنقــص والزلــل فأرّحــب بتصحيحكــم 
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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�ملر�جع
صحيح البخاري ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي 	 

صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث	 

سنن الرتمذي حتقيق أمحد شاكر	 

تفسر الطربي، حتقيق أمحد شاكر، الرسالة	 

ــة، 	  ــن عطي ــز الب ــاب العزي ــر الكت ــز يف تفس ــرر الوجي املح
ــة ــب العلمي دار الكت

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

ــربدوين، دار 	  ــق ال ــي حتقي اجلامــع ألحــكام القــرآن  للقرطب
ــة الكتــب املري

ــب 	  ــر، دار الكت ــن كث ــام اب ــم لإلم ــرآن العظي ــر الق تفس
ــة العلمي

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

معامل التنزيل يف تفسر القرآن لإلمام البغوي، دار طيبة	 

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل للزخمــري، دار 	 
الكتــاب العــريب

مفاتيــح الغيــب لفخــر الديــن الــرازي، دار إحيــاء الــرتاث 	 
العــريب

فتح الباري البن حجر العسقاين، دار املعرفة	 

جمموع الفتاوى لشيخ اإلسام ابن تيمية 	 


