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احلمد هلل أما بعد ..
فقــد كتــب أخــي الشــيخ املفضــال عبداملجيــد الســنيد هــذه 
ــد  ــة ق ــة قرآني ــن ٢٠٠  كلم ــر م ــة  : )أكث ــدة املاتع ــالة املفي الرس
تفهــم خطــأ( حّبهــا عــن آيــات فهمهــا بعــض النــاس عــى غري 
وجههــا ؛ فبــنَّ معناهــا الصحيــح ، وهــو لــون جديــد مــن ألوان 

علــوم التفســري مل أقــف عــى مــن نســج عــى منوالــه مفــردا.
ــاين  ــع املع ــن دف ــه م ــا يتضمن ــري ؛ مل ــع التفس ــن أنف ــذا م وه

ــدا . ــة ج ــة أو الضعيف الباطل
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 التفســري .
وقــد نفــــع اهلل بالطبعــة األوىل نفعــا عظيــا ؛ حيــث ُقرئــت 

وُلصــت وُأقيمــت عليهــا املســابقات يف املســاجد.
ــطرته  ــا س ــد م ــيخ عبداملجي ــة الش ــا فضيل ــكر اهلل ألخين ش
أناملــه وبــارك يف علمــه وعملــه ونفــع برســالته وجعلهــا 

ــم. ــه الكري ــة لوجه خالص
كتبه فضيلة الشيخ 

سليامن بن عبداهلل املاجد
 القايض عضو جملس الشورى

تقدمي
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إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه 
ــن  ــا م ــيئات أعالن 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
ــليًا  ــه وســلم تس ــه وصحب ــه وعــى آل ــى اهلل علي ورســوله ص

ــريًا . كث
أما بعد ..

ــا  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 كثــري مــن النــاس - بتوفيــق اهلل - عــى 
ــره  ــرآن وتدب ــم الق ــم فْه ــق هل ــري ليتحق ــب التفاس ــة كت مطالع
بالبحــث عــن تفســري الكلــات الغامضــة واملفــردات امُلشــِكلة، 
إال أهنــم يغفلــون عــن كلــاٍت يظنــون أهنــم يدركــون معناهــا 

ويعرفــون تأويلهــا وهــم بعيــدون عــن املعنــى الصحيــح .
ــه الكريــم  وقــد يــر اهلل يل مجــع بعــض الكلــات مــن كتاب
ــد  ــًا، وق ــًا 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 

مقدمة املوؤلف
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ــانِّ  ــا الظ ــق منه ــه الواث ــة معلومات ــه يف مراجع ــذي ب ــه حيت ل
صواهبــا اســتنادًا إىل الظــن، وقــد يلحظ القــارئ الكريم ســهولة 
بعــض الكلــات وبدهيتهــا إال أين حقيقــة مل أضــع كلمــة هنــا - 
ــري  ــاس للتح ــض الن ــى بع ــا ع ــب - إال وعرضته ــى األغل ع
عــن مــدى احلاجــة إلدراجهــا، وحرصــت عــى أال أتوســع يف 
العــرض إذ املعنــّي هبــذه الرســالة غــري املتخصصــن عــى وجــه 
ــات  ــن الكل ــا م ــأس هب ــة ال ب ــل يل جمموع ــد حتّص ــص، وق أخ
بلغــت املائــة والعــر كلــات كــا يف الكتــاب األول، ثــم بــان 
ــرة  ــف جدي ــن الِضْع ــًا م ــل قريب ــرى تص ــرية أخ ــات كث يل كل
ــًا يف  ــا مجيع ــت أن أجعله ــابقة فرأي ــات الس ــة إىل الكل باإلضاف
كتــاب واحــد ســميته »أكثــر مــن ٢٠٠ كلمــة قرآنيــة قــد تفهــم 
خطــأ«، وال يــزال هنــاك املزيــد إذ الفهــم الاطــئ أمــر نســبّي، 
ــم أن  ــرآن العظي ــر آي الق ــى تدب ــص ع ــارئ احلري ــى الق وع
ــأل  ــياق فليس ــا الس ــي ال حيتمله ــات الت ــر يف الكل ــن النظ يمع
العلــاء ولرياجــع كتــب التفســري ليتجــى لــه املعنــى الصحيــح، 
ــه  ــع ب ــد وأن ينف ــذا اجله ــارك يف ه ــبحانه أن يب ــأل اهلل س أس

ــم  .    ــه خالصــًا لوجهــه الكري وجيعل
عبد املجيد بن إبراهيم السنيد

١٤٣٦/٥/٣هـ
ibrlik@hotmail.com

twitter: @majeed_sunaid
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١        زب ڈ ژ ژ ڑڑ رب   البقرة:٢٠

ــن وليــس معناهــا  ــوا ))( مكاهنــم متحريي 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)٢(، وهــذه مــن االســتعاالت 
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 ــس م ــان، ولي ــم بالصبي ــن كفعله يقتلوهن

))( املحرر الوجيز 4/4))
)٢( الطبي )/9)
))( الطبي ٢/46
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٤        زب ڀ ڀ ڀ رب   البقرة:٥٨

ــن  ــن اب ــك ع ــوع، روي ذل ــم رك ــاب وأنت ــوا الب أي ادخل
عبــاس، واســتبعد الــرازي وغــريه محلــه عــى حقيقــة الســجود 

ــه))(.  عــى األرض لتعــذر محلــه عــى حقيقت

٥        زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے رب   البقرة:)6
زبھرب مــا ينبــت الربيــع مما يــأكل النــاس والبهائــم)٢(، 
وقيــل مــا ليــس لــه ســاق مــن النبــات))(، وليــس هــو األقــط 

الــذي اعتــاد بعــض النــاس تســميته بقــًا. 

٦        زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے رب   البقرة:)6
زب ے رب أي ثومها وقيل القمح)4( وليس معناه: الفول.

))(  ابن كثري )/74)
)٢(  زاد املسري )/٨٨

))(  القرطبي )/4٢4
)4(  زاد املسري )/)7
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٧        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ رب   البقرة:6٢

فهــَم بعــض النــاس هــذه اآليــة فهــا خاطئــًا وتأثــر بعضهم 

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 

ــم  ــام وه ــه الس ــى علي ــوا موس ــن اتبع ــادوا الذي ــن ه والذي

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 ٢/)7
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٨        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ رب   البقرة:٨4

ــوم  ــل: أَو كان الق ــال قائ ــإن ق ــن جرير: ف ــام اب ــال اإلم ق
يقتلــون أنفســهم وخيرجوهنــا مــن ديارهــا، فنهــوا عــن ذلــك؟ 
ــوا  ــم هن ــت، ولكنه ــا ظنن ــى م ــك ع ــر يف ذل ــس األم ــل: لي قي
ــل الرجــل منهــم  ــكان يف قت ــل بعضهــم بعضــا. ف عــن أن يقت

ــه:زبٻ  ــى قول ــون معن ــوز أن يك ــه، وقد جي ــل نفس ــل قت الرج
الرجــل  الرجــل منكــم  يقتــل  رب، أي: ال  ٻ پ 
منكــم، فيقــاد بــه قصاصــا، فيكــون بذلــك قاتــا نفســه، ألنــه 
ــه القتــل، فأضيــف  كان الــذي ســبب لنفســه مــا اســتحقت ب

ــه))(. ــك إلي بذل

٩        زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب   البقرة:9٠

زب ڃ رب أي حسدا)٢( وليس طلبًا.

))(  تفسري الطبي ٠٠/٢)
)٢(   البغوي )/)٢)
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١٠        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 ))(. ــا معناه ــدري م ت

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

الفتنــة أي الكفــر)٢( وليــس النــزاع والصومــة أو العــداوة، 
ومثلــه قولــه تعــاىل:زب پ ڀ ڀ ڀڀ رب))(.

١٢        زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 ہ ہہرب   البقرة: ٢٠7
أي يبيعهــا)4(، فكلمــة »يــري« يف اللغة العربية تعنــي »يبيع«، 

))( ابن كثري )/49)
)٢( زاد املسري ٢/))٢
))( زاد املسري )/٥٥)

)4( املحرر الوجيز )/)٢٨
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ــى يشــرتي بخــاف  ــاع تعن بخــاف كلمــة يشــرتي، كــا 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

١٣        زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ رب   البقرة: 9)٢

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

ــرة. ــاوز واملغف التج

١٤        زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئیربالبقرة: ))٢
ــا  ــس ك ــة)٢(، 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.

))( الطبي 7/4))
)٢( القرطبي )/٢7٨
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١٥        زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب   البقرة:٢49

ــا  ــل هن ــى الفص ــس معن ــال))(، ولي ــم للقت ــرج هب أي خ
احلكــم. 

١٦        زبۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی رب   البقرة:٢64
زب ی رب أي أملســا نقيــا)٢(، وليــس معنــاه صلبــا جامــدا 
كــا توهــم البعــض، واملعنــى: أن هــذا مثــل رضبــه اهلل للمرائي 
الــذي ينفــق مالــه و املؤمــن الــذي يمــّن بنفقتــه فمثلهــا كمثــل 
احلجــر األملــس الــذي عليــه يشء مــن الــرتاب فأصابــه املطــر 
ــذا  ــرتاب وك ــن ال ــه يش م ــس علي ــا لي ــه أملس ــديد فرتك الش

أجــر املنــان يذهــب وال يبقــى منــه يشء.

١٧        زب ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈرب   البقرة:٢79

زب ۇ رب ليســت اســتئذانا للمرابــن ملحاربتهــم إنــا 

))(  معامل التنزيل )/)٠)
)٢(  زاد اليسري )/9)٢
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ــًا  ــأذن أذن ــيء ي ــال: أذن بال ــمعوا، يق ــوا واس ــى: فاعلم املعن
كقولــه:  رب  ۇ  زب  فقولــه:  وعلمــه،  ســمعه  إذا  وأذانــة 

ــى))(.  ــًا ومعن ــوا وزن فاعلم

١٨        زبہ ہ ہ ہ ھ ھھرب   البقرة:٢٨٥

أي: ال يفرقــون بــن الرســل يف اإليــان ببعضهــم دون 
ــم؛ إذ  ــل بينه ــق بالتفضي ــدم التفري ــراد ع ــس امل ــض)٢(، ولي بع

التفضيــل بينهــم ثابــت بالكتــاب والســنة: زبٻ ٻ ٻ 
پپرب. پ  ٻ 

١٩        زب ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئمئ رب   آل عمران:7)
ــذي  ــروف ال ــراب املع ــو املح ــس ه ــا لي زب یرب هن
ــو  ــل ه ــا وقي ــت هل ــة ُبني ــو غرف ــا ه ــام  وإن ــه اإلم ــي في يص
مــكان مرتفــع رشيــف موضــوع هلــا للعبــادة))(، قــال يف لســان 

))(  تفسري املنار )/٨6
)٢(  ابن سعدي )/٢))
))(  الكشاف )/٥٨)   
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ــاس  ــه الن ــذي يقيم ــة: ال ــد العام ــرب: »زب یرب عن الع
اليــوم مقــام اإلمــام يف املســجد، قــال الزجــاج: زب یرب 

ــجد«))( ــكان يف املس ــع م ــدار، وأرف ــت يف ال ــع بي أرف

٢٠        زب ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ رب   آل عمران:٥٥

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

اهلل، والوفــاة هنــا كــا قــال أكثــر املفريــن)٢(: النــوم، فالنــوم 

ــه  ــاىل زبٱ ٻ ٻ ٻرب فرفع ــال تع ــا ق ــاة ك وف

اهلل إىل الســاء حــال نومــه، وقيــل زب ٹ رب أي: إين 

ــوت))(. ــري م ــن غ ــا إيّل م ــك يف الدني ــك ورافع قابض

٢١        زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب   آل عمران:٠))

ليــس املعنــى أنكــم كنتــم خــري أمــة واآلن لســتم كذلــك، 
ولكــن املعنــى أنكــم ُوجدتــم خــري أمــة، وقيــل: كنتــم يف علــم 

))(  لسان العرب )/٠٥)
)٢(  ابن كثري ٢/9)

))(  معامل التنزيل 4٥/٢
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اهلل خــري أمــة. وقيــل: كنتــم يف األمــم قبلكــم مذكوريــن بأنكم 
خــري أمــة))(، فالرييــة مازالــت مازمــة لكــم.  

٢٢        زب ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئۇئرب   آل عمران:٠))

ــواء كان أضعافــا مضاعفــة أو يســريًا،  ــرم س )الربــا( حم
ــا  ــي مل ــد النه ــس لتقيي ــة لي ــًا مضاعف ــوكاين: »أضعاف ــال الش ق
ــيء  ــه ج ــال، ولكن ــى كل ح ــا ع ــم الرب ــن حتري ــوم م ــو معل ه
ــا يف  ــي يعتادوهن ــادة الت ــن الع ــه م ــوا علي ــا كان ــار م ــه باعتب ب
ــذا  ــدون يف ه ــًا يري ــإن قوم ــال »ف ــال يف الظ ــا«)٢(، وق الرب
الزمــان أن يتــواروا خلــف هــذا النــص، ويتــداروا بــه، 
ليقولــوا: إن املحــرم هــو األضعــاف املضاعفــة. أمــا األربعــة يف 
املائــة والمســة يف املائــة والســبعة والتســعة فليســت أضعافــًا 
مضاعفــة وليســت داخلــة يف نطــاق التحريــم! ونبــدأ فنحســم 
ــت  ــع، وليس ــف لواق ــة وص ــاف املضاعف ــأن األضع ــول ب الق
ــرة  ــورة البق ــذي يف س ــص ال ــم. والن ــه احلك ــق ب ــًا يتعل رشط

))(  الكشاف )/4٠٠
)٢(  فتح القدير )/6)4
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قاطــع يف حرمــة أصــل الربــا- بــا حتديــد وال تقييــد: زب ھ 
كان«))( ےربأيــًا  ھ  ھ  ھ 

٢٣        زب چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍڍ رب   آل عمران: ٥٢)

حتســوهنم أي تقتلوهنــم قتــًا ذريعــًا بإذنــه)٢(، و ليســت مــن 
اإلحســاس كــا يتبــادر، وذلــك يف غــزوة أحــد

٢٤        زب ھ ھ رب   آل عمران: )٥)

ــاد  ــو اإلبع ــاد وه ــن اإلصع ــم ؛ م ــى وجوهك ــون ع أي متض
ــري  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«))( وليس 
ترقــون مــن الصعــود، ويف قــراءة أخــرى  َتصعــدون بفتــح التــاء 

وتكــون بمعنــى الصعــود، وكان ذلــك يف غــزوة أحــد.

))(  يف ظال القرآن )/)47
)٢( البغوي ٨/٢))

))( القرطبي  9/4)٢
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٢٥        زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ رب   آل عمران:67)

زب ٹ ٹٹ رب أي: إن مل تقاتلــوا يف ســبيل اهلل فلتقاتلــوا 
ــى  ــس معن ــم))(، ولي ــم وحمارمك ــن بلدك ــًا ع ــة أو دفاع محي

ــاالً. ــوا م ــا أي ادفع ــوا  هن ادفع

٢٦        زب چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ رب   النساء:7)

ــل، ال  ــق بالعاق ــا ال يلي ــكاب م ــفه بارت ــل الس ــراد باجله امل
عــدم العلــم، فــإن مــن ال يعلــم ال حيتــاج إىل التوبــة: واجلهــل 
ــاعر:  ــول الش ــرب، كق ــة واردة يف كام الع ــى حقيق ــذا املعن هب

ــا)٢(. فنجهــل فــوق جهــل اجلاهلين

٢٧        زب ڍ ڍ ڌ ڌرب   النساء:7)

مــا كان قبــل أن حيرضهــم املــوت فهــو مــن قريــب))(، حتى 

))(  السعدي )/٥6)
)٢(  القاسمي )/٥٠

))(  فتح القدير )/٥٠٥
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لــو كان بعــد الذنــب بســنن، وليــس رشطــا لقبــول التوبــة أن 
تكــون بعــد الذنــب مبــارشة.

٢٨        زب ڳ ڳ ڳ ڳ رب   النساء:)٢

زب ڳ ڳ رب 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        زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ رب   النساء: 4٠

الــذرة هــي النملــة الصغــرية)٢(، وقيــل ذرة الــرتاب، 
ــي  ــي والكيميائ ــور الفيزيائ ــا 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

))(  السعدي )/)7)
)٢( ابن كثري )/4٠6
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٣٠        زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب   النساء: )4

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

٣١        زب ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ رب   النساء:64
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 

ــو رشك)٢(. ــل ه ب

٣٢        زب ڱ ڱ رب   النساء:)7

ليــس معناهــا ثابتــن بــل معناهــا انفــروا مجاعــات متفرقــة، 
مجاعــة بعــد مجاعــة، مجــع ُثَبــة))(.

))( زاد املسري )/))4
)٢(  السعدي )/٨4)

))(  زاد املسري )/))4
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٣٣        زب ىئ ىئ ىئرب   النساء: 9٠

ــراد:  ــس امل ــلمن))(، ولي ــن مستس ــم طائع ــادوا لك 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

ــاىل: زبھ ے ے  ــه تع ــاف قول ــه)٢(، بخ ــن  حلكم منقادي
إلقــاء  تعنــي  فهــي  ڭرب:  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

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

٣٤        زب مب ىب يب جت حت ختمت رب   النساء: )٠)

أي إن خفتــم أن يعتــدوا عليكــم فيجــوز لكــم قــر 
الصــاة)4(، وليــس يفتنكــم أي يضلوكــم عــن دينكــم.  

٣٥        زب ژ ژ ڑ ڑ کک رب   املائدة:)

يفهــم بعــض النــاس أن هــذا أمــر باإليفــاء بالعقــود 

))( ابن كثري ٢/٢9)
)٢( زاد املسري ٥7٨/٢

))( ابن كثري ٨/٢))
)4( الطبي 9/)٢)
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ــن  ــة فقــط، والصــواب أهنــا أعــم مــن ذلــك، قــال اب التجاري
ســعدي: »وهــذا شــامل للعقــود التــي بــن العبــد وبــن ربــه، 
مــن التــزام عبوديتــه، والقيــام هبــا أتــم قيــام، وعــدم االنتقاص 
ــه  ــول بطاعت ــن الرس ــه وب ــي بين ــيئا، والت ــا ش ــن حقوقه م
ــم  ــارب، ببه ــن واألق ــن الوالدي ــه وب ــي بين ــه، والت واتباع
وصلتهــم، وعــدم قطيعتهــم، والتــي بينــه وبــن أصحابــه مــن 
القيــام بحقــوق الصحبــة يف الغنــى والفقــر، واليــر والعــر، 
ــع  ــات، كالبي ــود املعام ــن عق ــق م ــن الل ــه وب ــي بين والت
ــا،  ــة ونحوه ــات كاهلب ــود التبع ــا، وعق ــارة، ونحومه واإلج
ــم يف  ــا اهلل بينه ــي عقده ــلمن الت ــوق املس ــام بحق ــل والقي ب
قولــه: زب ۈ ٴۇ ۋ رب بالتنــارص عــى احلــق، والتعــاون 
ــه والتآلــف بــن املســلمن وعــدم التقاطــع، فهــذا األمــر  علي
ــود  ــة يف العق ــا داخل ــه، فكله ــن وفروع ــول الدي ــامل ألص ش

ــه«.))( ــام ب ــر اهلل بالقي ــي أم الت

))(  ابن سعدي )/٨)٢
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٣٦        زب ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چرب   املائدة:٥)

ــا  ــل معناه ــاوز ب ــح ويتج ــا يصف ــو هن ــى يعف ــس معن لي
ُيعــرض عــن كثــري ممــا خُيفــي أهــل الكتــاب فــا يتعــرض لــه 

ــه))(. وال يؤاخذهــم ب

٣٧        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 عليهــا الصــاة والســام قرابــة الســتائة ســنة 
ــي:  ــرتة تعن ــي)٢(، فالف ــن الوح ــاع م ــور وانقط ــدة فت ــي م وه

ســكون بعــد حركــة.

٣٨        زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃرب   املائدة: ٠٥)
ــروف  ــر باملع ــرتك األم ــًا ب ــا خاطئ ــم فه ــا بعضه يفهمه

))(  البغوي )/))
)٢( الطبي ٠)/٥6)



26

والنهــي عــن املنكــر، والصــواب: أي ال ترضكــم ذنــوب 
غريكــم 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 

ــة الشــني))( وغريهــم. ــن عمــر، وأيب ثعلب بكــر، واب

٣٩        زب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئرب   األنعام: ٨

أي ال يؤخــرون أو ُيمهلــون)٢(، وليــس مــن النظــر أي 
ــة.   الرؤي

٤٠        زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ رب   األنعام:9
ــل لباســهم،  ــزل ســيلبس مث ــو أن ــى أن امللــك ل ليــس املعن
ــا عليهــم مــا خيلطــون وشــبهنا عليهــم  ــل املعنــى: أي خلطن ب
ــدرون أملــك هــو أم آدمــي))(، فيلتبــس عليهــم أمــره. فــا ي

))( الطبي ))/)4) وما بعدها
)٢( الطبي ))/٢67

))(  البغوي )/٢9)
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٤١        زب ۉ ۉ ې ېې رب   األنعام: 4٢)

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

٤٢        زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب   األعراف: 4

ــار،  ــف النه ــة منتص ــت القائل ــة)٢( أي يف وق ــن القيلول م
ــول.   ــن الق ــت م وليس

٤٣        زب ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب   األعراف: )٢

ــن  ــت م ــيطان))(، وليس ــا الش ــف هل ــم أي حل ــن القَس م
ــمة.  الِقس

))( املحرر الوجيز ٢/٥4)
)٢( زاد املسري ٠٢/٢)
))( الطبي ٢)/)٥)
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٤٤        زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چرب   األعراف:٢6

الريــش بمعنــى املــال وقيــل ثيــاب الزينــة))(، وليــس 
معناهــا عنــد أغلــب املفريــن ريــش الطيــور.

٤٥        زب ڀ ڀ ٺ ٺٺ رب   األعراف: )٥

تأويلــه أي مــا ُوعــدوا يف القــرآن ومــا يــؤول إليــه أمرهم)٢( 
ــوم  ــه زب ڀ ڀ ٺ ٺٺ رب  أي ي ــار وقول ــة أو ن ــن جن م

القيامــة، وليــس معناهــا »تفســريه«.

٤٦        زب ے ۓ ۓ ڭڭ رب   األعراف: 9٢

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

٤٧        زب ىئ ی ی ی ی جئ حئ رب   األعراف: 9٥

ــول  ــه ق ــم وأوالدهــم)4(، ومن ــرت أمواهل ــروا وكث أي  تكاث

))(  فتح القدير ٢/٢٢4
)٢( ابن كثري )/٨٢)

))( الطبي ٢)/٥69
)4( املحرر الوجيز ٢/))4
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النبــي  يف الصحيحــن »حفــوا الشــوارب واعفــوا اللحــى« 
أي كثروهــا))( وقيــل بمعنــى اتركوهــا ؛ وليــس »عفــوا« مــن 

العفــو والتجــاوز واملغفــرة.

٤٨        زبۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئرب  

       األعراف: ٠))

بالســنن أي بالقحــط واجلــدوب)٢( وليــس املــراد بالســنن: 
األعــوام أي املــدة املعروفــة، وقــد ابتاهــم اهلل هبا ألن الشــدائد 

ترقــق القلــوب وتدفــع بالرجــوع إىل اهلل واإلنابــة إليــه.  

٤٩        زب ڃ ڃ ڃ چ چ رب   األعراف:)))

ــث  ــو الباغي ــل ه ــام وقي ــوس الطع ــو: س زب چ رب ه
وقيــل اجلــراد الصغــري، و ليــس هــو الَقْمــل الــذي  يــدب يف 

ــل. ــل وهــذا ُقّم ــرأس))(، فــذاك َقْم ال

))( فتح الباري البن حجر ٠)/)٥)
)٢( القرطبي 7/)٢6

))(  املحرر الوجيز ٢/444
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٥٠        زب ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ رب   األعراف:)))
وإن  مبينــات  موضحــات  بمعنــى  ليــس  رب   ڇ  زب 
ــلها اهلل  ــي أرس ــات الت ــى أن اآلي ــن املعن ــك، ولك ــت كذل كان
ــدة ؛  ــة واح ــت دفع ــات وليس ــل متفرق ــي ارسائي ــا لبن عذاب
قــال املفــرون: كانــت اآليــة متكــث مــن الســبت إىل الســبت، 
ــة  ــأيت اآلي ــم ت ــة، ث ــهرًا يف عافي ــا ش ــب رفعه ــون عقي ــم يبق ث
ــون  ــن أربع ــن كل آيت ــه: ب ــن منب ــب ب ــال وه ــرى. وق األخ
يومــا. وروى عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: مكــث موســى 
ــم  ــنة يرهي ــن س ــحرة عري ــب الس ــا غل ــد م ــون بع يف آل فرع

ــدم))(. ــادع وال ــل والضف ــراد والقم ــات، اجل اآلي

٥١        زب ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ 

ۈرباألعراف:76)
أي تطــرده وتزجــره)٢( وليــس مــن وضــع األمحــال عليــه ؛ 

إذ الــكاب ال حُيمــل عليهــا هبــذا املعنــى.

))(  البغوي )/4))
)٢( زاد املسري ٢/)7)
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٥٢        زبڇ ڇ ڇ ڍ ڍرب األعراف:٨9)

زب ڍرب مــن االســتمراء والفــة وقيــل مــن االســتمرار 
أي اســتمرت به))(وليــس مــن املــرور.

٥٣        زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چچرباألعراف:99)

زب ڃ رب هنــا ليــس الصفــح واملســاحمة، بــل معنــى أشــمل 
ــا  ــهم، وم ــه أنفس ــمحت ب ــا س ــو م ــرون، فه ــال املف ــا ق ك
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)٢(.

٥٤        زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ رب   األنفال: ٢

ليــس املــراد ذكــر اللســان فقــط بــل املــراد تذكــر اهلل 

))(  املحرر الوجيز ٢/4٨6
)٢(   ابن سعدي )/)))
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ــا،  ــوب منه ــة أو يت ــب املعصي ــد وجيتن ــل العب ــه فيوج ومراقبت
قــال الُســدي: »هــو الرجــل هيــمُّ باملعصيــة، فيذكــر اهلل 

ــه: زب  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ــه قول ــا«. ومن ــِزع))( عنه فين
  . رب  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

٥٥        زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ رب   األنفال: 4٨
جــاٌر لكــم أي أنــا جمريكــم وأنتــم يف ذمتــي ومحــاي وليــس 

املــراد أنــه مقيــم بجوارهــم)٢(.  

٥٦        زب ڤ ڤ ڤ رب   التوبة: ٥6

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

))( زاد املسري  ٨٨/٢)
)٢( الطبي ٨/٢)٥

))( الطبي 4)/٢9٨
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٥٧        زب ڭ ڭ ڭڭ رب   التوبة:67

ــه))(  ــه وتوفيق ــن رمحت ــم اهلل م ــر اهلل فرتكه ــوا أم أي  ترك
ــه  ــول ألن ــهو والذه ــى الس ــو بمعن ــذي ه ــيان ال ــس النس ولي

ڀرب. ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  زب  رب  جخ  مح  جح  زبمج 

٥٨        زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب   التوبة:٨٥

أي ختــرج أرواحهــم ويموتــون)٢(، وليــس معنــاه يكتئبــون 
وتضيــق صدورهــم.

٥٩        زب ک ک ک گ گگ رب   التوبة: ٠٢)

عســى يف اللغــة العربيــة للطمــع يف قــرب الــيء وحصولــه 
ــد،  ــأيت حمم ــى أن ي ــك: عس ــة كقول ــال املقارب ــن أفع ــي م فه
ــذه  ــوع كه ــق الوق ــاب وحتق ــي لإلجي ــن اهلل فه ــى م ــا عس أم
ــق  ــاب: »اتف ــادل يف اللب ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــال عم ــة، ق اآلي
ــه لفــظ  املفــرون عــى أن كلمــة عســى مــن اهلل واجــب: ألن

))(  زاد املسري ٢/٢76
)٢(  زاد املسري ٢6٨/٢
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ــه كان  ــم حرم ــانًا يف يشء ث ــع إنس ــن أطم ــاع، وم ــد اإلط يفي
عــارًا ؛ واهلل تعــاىل أكــرم مــن أن ُيطِمــع واحــدًا يف يشء ثــم ال 

ــه«))(.  يعطي

٦٠        زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئىئربالتوبة: ٠6)
ــد،  ــا 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«)٢(، وليــس ُمرجــون مــن الرجــاء. 

٦١        زب ٻ رب   التوبة:٢))

املجاهــدون  وقيــل  الصائمــون  قيــل  رب  ٻ  زب 
وقيــل طلبــة العلــم وقيــل املهاجــرون))(، وليــس معنــى 

الســياحة هنــا املعنــى الــدارج: الســفر والرتحــال.

))( اللباب يف علوم الكتاب ٢)/)6)
)٢( القرطبي  ٢٥٢/٨

))(  زاد املسري ٢/)٠)
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٦٢        زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب   التوبة:٨))

خلفــوا عــن التوبــة عليهــم وليــس عــن الــروج 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        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)٢( وجمم ــن الفت ــر م ــس ع ــد الام ــة يف املجل صفح
ــة  ــد  والبين ــو حمم ــه ه ــن رب ــة م ــى بين ــذي ع ــول أن ال الق
مــن ربــه هــو اإليــان ويتبعــه شــاهد منــه أي شــاهد مــن ربــه 

ــرآن.  ــو الق وه

))(  البخاري ٨)44 مسلم ٢769
)٢( الفتاوى ٥)/6٢
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٦٤        زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب   يوسف: 9

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

٦٥        زب گ گ رب   يوسف: 9)

ــة  ــت اآلل ــافرين)٢(، وليس ــارة املس ــن امل ــٌر م ــيارة نف الس
املعروفــة.

٦٦        زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹرب   يوسف: ))

أي جرحــن أيدهيــن بالســكاكن حينــا ُذهلــن بجــال 
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، 
وذلــك ضعيــف مــن معنــاه، وذلــك أن قطــع العظــم ال يكــون 

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

))( ابن كثري  9/4))
)٢( مفاتيح الغيب  ٨)/4٢٥

))( املحرر الوجيز )/9)٢
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٦٧        زب يئ جب رب   يوسف: )6

ــن أن  ــض م ــم البع ــا توه ــس ك ــاالً، ولي ــزداد مكي أي ن
ــف.  ــي يوس ــم ألخ ــل« اس »نكت

٦٨        زب ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب   يوسف: 6٥

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
البغــي  مــن  وليــس  األخــاق؟))(  ومــكارم  لإلخــاص 

ــف)٢(. ــول ضعي ــه ق ــه إال أن ــل ب ــد قي ــدوان وق والع

٦٩        زب ٱ ٻ ٻ رب   يوسف:7٠

اجلهــاز ليــس املــراد بــه اآلالت التقنيــة املعروفــة كــا توهــم 
بعضهــم، وإنــا اجلهــاز هنــا - بفتــح اجليــم وكرهــا - الطعام 

الــذي أخــذوه مــن عنــد يوســف عليــه الســام))(.

))( ابن سعدي )/)4٠
)٢( املحرر الوجيز )/٢6٠

))(  تفسري القرطبي 9/)٢٢
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٧٠        زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ رب   يوسف:7٢

ــا  زب ڄ رب أي كفيــل وضامــن))(، وليســت الزعامــة هن
بمعنــى الرياســة والســيادة.

٧١        زب ھ ھ ھ ھ ے ےۓ رب   إبراهيم: ٢٢

أي لســت بمغيثكــم ومنقذكــم)٢(، وليــس معناهــا مناديكــم 
مــن الــراخ والنــداء.

٧٢        زب ٱ ٻ ٻ رب   إبراهيم: )4

ــوع  ــهم يف ذل وخش ــي  رؤوس ــهم أي رافع ــي رؤوس مقنع
ــه  ــاء أن ــاهد الب ــن يش ــاد فيم ــرون، واملعت ــا ي ــْول م ــن َه م
ــم  ــاىل أن حاهل ــّن تع ــراه، فب ــي ال ي ــه لك ــه عن ــرق رأس يط
ــس  ــهم))(، ولي ــون رؤوس ــم يرفع ــاد وأهن ــذا املعت ــاف ه بخ

ــاع. ــس القن ــن لب »مقنعي«م

))(  البغوي 4/٢6٠
)٢( الطبي 6)/)٥6

))( مفاتيح الغيب 9)/٠٨)
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٧٣        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))(.  ولي يبلغوه

٧٤        زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب   احلجر: 6)

بمعنــى أّخــرين وأمهلنــي إىل يــوم القيامــة)٢(، وليــس املــراد 

انُظــر إيّل.  ومثلــه قولــه تعــاىل:زبگ گ گ ڳ ڳ 

ريــن))(، وقولــه: زبائ ەئ  ڳ ڳ ڱ ڱرب أي مؤخَّ

ەئوئرب أي تأخــري وإمهــال)4(.

٧٥        زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄڄرباحلجر:76-7٥
ظــن بعضهــم أن معنــى زب ڄ ڄرب أي أن اآليــات 

))( الطبي 7)/6٥
)٢( الطبي 46٨/٢

))( الكشاف 4/٢7٨
)4( زاد املسري )/٢49
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عــى طريــق واضــح مســتقيم، والصحيــح أن قــرى قــوم لــوط 
التــي أصاهبــا العــذاب مقيمــٌة يف طريــق قريــش إىل الشــام))(.

٧٦        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)٢(، ولي املس

٧٧        زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ رب   النحل: ٥9

أي يبقــي البنــت حيــة عــى هــوان وذل  لوالدهــا))(، 
ــا وال  ــي هب ــة ال يعتن ــا مهان ــا والده ــت فيبقيه ــوان للبن أو ه

يورثهــا)4(، وليــس »عــى هــون« أي عــى تــؤدة ومهــل.

٧٨        زب ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ رب   النحل:6٢

مــن الَفــَرط وهــو اإلرساع والعجلــة أي أهنــم مســارع 

))(  تفسري القرطبي ٠)/4٥
)٢( الطبي 7)/69)

))( مفاتيح الغيب ٢٢٥/٢٠
)4( ابن كثري 496/4
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هبــم إىل النــار))( ومنــه قــول تعــاىل:زبۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ــا،  ــون وال يمهلن ــا فرع ــل علين ۇ ۆ ۆ ۈ ۈرب أي يعج
ــوض«)٢(  ــم إىل احل ــا فرطك : »أن ــي  ــول النب ــا ق ــه أيض ومن
أي ســابقكم إليــه كاملهيــئ لــه، وقيــل معنــاه أهنــم منســيون يف 
ــط  ــن املعنيــن، وليــس معناهــا مــن التفري ــايف ب ــار، وال تن الن
بالغفلــة والتقصــري وهــي قــراءة أخــرى »مفّرطون« بالتشــديد.

٧٩        زب ۇ ۇ ۆ ۆرب   اإلرساء: 7

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

٨٠        زب حئ مئ ىئ يئ جبحب رب   اإلرساء:7)

أي متبخــرتًا متكــبًا، وهــو النشــاط واملــي فرحــًا يف غــري 
شــغل ويف غــري حاجــة، وأهــل هــذا اللــق مازمــون للفخــر 

))(  ابن كثري 497/4
)٢(  البخاري ٢)6٢ مسلم ٢٢9٠

))( الطبي 7)/)7)
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ــرح  ــى امل ــس معن ــيته))(، ولي ــال يف مش ــرح خمت ــاء، فامل والي
جمــرد الــرور. 

٨١        زب ڀ ڀ ٺ ٺ رب   اإلرساء: ٥9

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 بــاذا 
ظلمــوا، وأهنــم ظلمــوا غريهــم وأنفســهم، فهــذا مــن احلــذف 

ــري«)٢( ــرآن كث ــذا يف الق ــال ه ــار، وأمث واإلض

٨٢        زب ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب   اإلرساء: 7٥

بكــر الضــاد أي مثــَي عــذاب احليــاة الدنيــا ومثــي عذاب 
اآلخــرة إن ركنــت إىل املركــن أي عذابــا مضاعفــا))(، وليــس 

من الَضعف الذي هو ضد القوة.  

))(  القرطبي 4)/7٠
)٢( القرطبي )/4)

))( الطبي 7)/٥٠9



43

٨٣        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 ــري واجب ــة وغ أي مندوب
ــول  ــى الق ــاء، وع ــن العل ــع م ــال مج ــا ق ــي  ك ــى النب ع
ــادة  ــد زي ــة أن التهج ــى اآلي ــه  فمعن ــه علي ــدم وجوب بع
ــد  ــإن التهج ــريه ف ــاف غ ــه، بخ ــيئات علي ــه إذ ال س ــة ل رفع

ــيئاته))(. ــه س ــر ب يكف

٨٤        زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ رب   اإلرساء:)9

الزخــرف هنــا أي: الذهــب)٢(، وليــس املــراد بــه زخــارف 
الزينــة والنقــوش.

٨٥        زب ڦ ڄ ڄ رب   الكهف: 7)

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

))( ابن سعدي )/464
)٢(  ابن كثري ٥/)))



44

كانــوا ال تصيبهــم شــمس ألبتــة كرامة هلــم))(، وليــس تقرضهم 
أي تقرصهــم بحرارهتــا كــا فهــم بعضهــم.

٨٦        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀڀ رب   الكهف: ٢٨
ــوع  ــر إىل طل ــوع الفج ــن طل ــار ماب ــداة أي أول النه الغ
الشــمس)٢(، 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 
ــة«))(. ــوم القيام ــه ي ــل إلي ــز وج ــك اهلل ع ــى يبعث ــدك حت مقع

))( القرطبي  ٠)/69)
)٢( القرطبي  7)/٢٠9

))( أخرجه البخاري 79)) ومسلم ٢٨66
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٨٧        زب ۀ ۀ ہ ہ رب   الكهف:))

ــل  ــارشة، ب ــم مب ــت أرجله ــري حت ــا جت ــى بأهن ــس املعن لي
املــراد أهنــم يكونــون جالســن عــى رسر مرفوعــة يف البســاتن 
ــاىل يف  ــه تع ــريه قول ــم، ونظ ــن أيدهي ــن ب ــري م ــار جت واألهن
مريــم: زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ رب الــري النهــر الصغــري 
ومريــم مــا كانــت جالســة عليــه، ولكــن املعنــى بــن يديــك، 
رب  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زب  فرعــون:  قــول  وكــذا 

ــا))(. ــذا هاهن ــدي فك ــن ي ــى ب املعن

٨٨        زب مخ جس حس خس مس حص مص 

جضحضربالكهف:97
يقــال: ظهــر فــان فــوق  يعلــوه  حس خسرب أي:  زب 
ــه  ــوه الرتفاع ــدروا أن يعل ــا ق ــى: م ــاه، واملعن ــت: إذا ع البي
وإماســه ومــا اســتطاعوا لــه نقبــًا مــن أســفله، لشــدته 

وصابتــه)٢(. وليــس معناهــا: يبينــوه ويكشــفوه.

))(  مفاتيح الغيب 7)/4)٢
)٢(  زاد املسري )/٠))
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٨٩        زب ۉ ې ې ې ې رب   مريم: )٢

أي أجلأهــا واضطرهــا املخــاض إىل اجلــذع))(، وليــس 

ــا. ــى أتاه ــا بمعن أجاءه

٩٠        زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ رب   مريم:٢4

زب ىئ رب  أي جعــل حتتــك أو حتــت أمــرك هنــرًا صغــريًا، 

وقيــل الــري الرجــل الرفيــع الشــأن،وقال احلســن: الــري 

ــو  ــرب وه ــة الع ــو يف لغ ــا ه ــام ك ــع املق ــل الرفي ــو الرج ه

املناســب للســياق يف رفــع احلــزن عــن مريــم بتبشــريها برفعــة 

مقــام ابنهــا وهــو مــا هيفــو إليــه الوالــدان)٢(، وظــن بعضهــم 

ــر  ــا، وذك ــي بينه ــارب اللفظ ــرًا« للتق ــًا أي »رسي ــى رسي معن

يل أحــد كبــار الســن أهنــم يظنونــه نخــل الــري وهــو نخــٌل 

ــاض. ــة الري ــوب منطق ــر يف جن يكث

))( القرطبي ))/9٢
)٢(  البغوي ٥/٢٢6
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٩١        زب ڍ ڌ ڌ ڎ رب   طه: ٨)

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

٩٢        زب ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رب   طه: 96

ــن)٢(، إذ  ــة املفري ــول عام ــذا ق ــل وه ــا جبي ــول هن الرس
أخــذ الســامري مــن تــراب حافــر فــرس جبيــل وألقــاه عــى 
ُحــّي قــوم فرعــون، واختلفــوا متــى رآه، وليــس الرســول هنــا 

ــه الســام.  موســى علي

٩٣        زب ھ ھ ھ ے ےۓ رب   طه:)٢)

زب ھرب ليــس معناهــا خييطــان، ولكــن معناهــا: 
ــض))(. ــى بع ــه ع ــورق، بعض ــن ال ــا م ــان عليه يلصق

))( الطبي  ٨)/)٢9
)٢( مفاتيح الغيب 9٥/٢٢

))(  القرطبي 7/)٨)
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٩٤        زب گ گ گ ڳ ڳ رب   األنبياء: ٨7

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

٩٥        زب ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ رب   األنبياء:96
يتكاثــرون  وليــس  يرعــون)٢(،  أي  رب  ڑ  زب 

ويتوالــدون.

٩٦        زب ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ رب   األنبياء: ٠4)

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 ))/)))
)٢(  زاد املسري )/٥٢7

))( ابن كثري ٥/6))
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٩٧        زب چ چ چ چ ڇ ڇڇ رب   احلج:9

ــي  ــه يثن ــى أن ــا زب چ رب بمعن ــدد وإن ــس الع زب چ رب لي
ــذا  ــرأس وه ــب أو ال ــف اجلن ــه، والِعط ــل عطف ــوي ويمي ويل
وصــف يوصــف بــه املتكــب عــن قبــول احلــق))(، ومثلــه قولــه 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعــاىل: 
رب.  ٺڇ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

٩٨        زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤڤ رب   احلج:٢٥
ــل زب ٹرب  ــرم، ب ــف باحل ــس املعتك زب ٹرب لي

ــم بمكــة)٢(. أي املقي

٩٩        زب ٹ ٹ ڤڤ رب   احلج:٢٥

زب ڤڤ رب ال يقصــد بــه أهــل الباديــة وإنــا املــراد مــن يــأيت 
مكــة مــن غــري أهلهــا))( ســواء باديــة أو حارضة.

))(  زاد املسري )/٢٢4
)٢(  زاد املسري )/٠)٢
))(  زاد املسري )/٠)٢
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١٠٠        زب ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

کرباحلج: ٢7
مشــاة  يأتــوك  واملعنــى  أقدامهــم،  عــى  أي:  رجــاالً 

الذكــور.   هنــا:  املــراد  وليــس  وركبانــا))(، 

١٠١        زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ رب   احلج: ))
ــس  ــا)٢(، ولي ــل نحره ــث حِي ــاء أي حي ــر احل ــا بك حِمله

ــاء.  ــح احل ــا بفت ــى مكاهن املعن

١٠٢        زب ڭ ۇ ۇ رب   احلج: 6)

ــس  ــل« ولي ــا ))( »أي اإلب ــد نحره ــا بع ــقطت جنوهب أي س
ــزام. ــى اإلل ــذي بمعن ــوب ال الوج

))( الطبي ٥/٢44
)٢( مفاتيح الغيب  )٢/٢٢4

))( املحرر الوجيز 4/)٢)
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١٠٣        زب ک ک گ گ گ گ ڳ رب   احلج: ٥٢

أي إذا قــرأ القــرآن ألقــى الشــيطان الوســاوس يف قراءته))(، 
ــد  ــول يشء بعي ــب حص ــو طل ــذي ه ــا ال ــي هن ــس التمن ولي

الوقــوع.

١٠٤        زب گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب   املؤمنون:٢)

مــن  الطــن،  مــن  وُأخــذ  اســُتّل  ألنــه  رب  ڳ  ڳ  زب 
ــب  ــم الطي ــدر األرض منه ــى ق ــوه ع ــاء بن ــع األرض وج مجي
والبيــث)٢(، وليســت الســالة أي النــوع أو الفصيــل كــا هــو 

دارج.

١٠٥        زب ڄ ڄ ڄ ڃ رب   املؤمنون:٢٠

الصبــغ لــآكل أي االئتــدام، أي جعلــه إدامــا  يلــون البــز 
إذا غمــس فيــه وينصبــغ))(، وليــس املــراد بالصبــغ هنــا الطــاء.

))( القرطبي  ٢)/)٨
)٢(  ابن سعدي )/٥4٨

))(  معامل التنزيل ٥/4)4
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١٠٦        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب   املؤمنون: 6٠

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 الم 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 ــريات وه يف ال
ــوا مــن  ــا كان ــا أقوام ــال احلســن: »لقــد أدركن ــح))(، وق صحي
ــيئاتكم أن  ــى س ــم ع ــفق منك ــم أش ــرد عليه ــناهتم أن ت حس

ــا«)٢(. ــوا عليه تعذب

١٠٧        زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 ڄ ڄ ڄڃرب   النور: ٢9
ــراد  ــس امل ــة))( ولي ــع واملصلح ــاع والتمت ــاع أي االنتف املت
هبــا األغــراض أو »العفــش«، وذلــك كــدور الضيافــة وغــرف 

الطرقــات.

))( الرتمذي 7٥))
)٢( القرطبي  ٢)/٢))

))( املحرر الوجيز 77/4)
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١٠٨        زب ں ڻ ڻ ڻڻ رب   النور: ))

جيوهبــن أي صدورهــن))(، فينســدل الــار مــن الوجــه إىل 
أن يغطــي الصــدر، وليــس اجليــب بمعنــى خبنــة الثــوب التــي 
خيّبــأ فيــه املــال ومــا شــابه كــا هــو شــائع، وهــذا مــن أقــوى 
ــدل  ــا أن تس ــرأة إذ أمره ــه للم ــة الوج ــوب تغطي ــة  وج أدل

الــار عــى وجههــا حتــى يــرضب صدرهــا.

١٠٩        زب ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

ڃ ڃ چ رب   النور:))
ليــس املــراد بالكتــاب هنــا القــرآن أو غــريه ممــا ُيكتــب، بــل 
املــراد بالكتــاب هنــا أن يشــرتي العبــد نفســه مــن ســيده بــال 

يؤديــه إليــه دفعــة أو مقســطا)٢(.

١١٠        زب ہ ھ ھ ھھ  ے ے ۓ ۓ 

ڭڭرب   النور: ٥)
املشــكاة كــّوة، أي شــباك صغــري مســدود غــري نافــذ، 

))( القرطبي ٢)/٠)٢
)٢(  السعدي )/٥67
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ــرتاث توضــع  ــوت القديمــة وغــرف ال ــذي يوجــد يف البي كال
عليــه الــُرج وغــريه، وهــي أمجــع للضــوء وقيــل هــي موضــع 
ــا  ــة هن ــذه الكلم ــع ه ــل أن أض ــل))(، وقب ــن القندي ــة م الفتيل
ســألت ثانيــة مــن األخــوة عــن املشــكاة فظنــوا أهنــا رساج أو 

ــابه.  ــا ش ــة أو م زجاج

١١١        زب چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍربالنور: )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)٢(، ولي ــوه وجوب ــم أجيب ــم إذا ناداك ــه لك منادات

ــداء. ــل الن ــب ب ــا الطل ــاء هن بالدع

١١٢        زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب   النور:64

أي هــو عــامل بــا أنتــم عليه مشــاهد لــه ال يعــزب عنــه مثقال 
ڱ ڱ ں  زب  كقولــه:  للتحقيــق،  هنــا  رب  ڻ  وزب  ذرة، 

))( القرطبي ٢)/٢٥7
)٢( ابن سعدي )/٥76
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇرب  زب  وقولــه  ں ڻ ڻرب 

ــؤذن  ــول امل ــد، كق ــل بق ــق الفع ــا حتقي ــات فيه ــذه اآلي ــكل ه ف
حتقيقــا وثبوتــا: قــد قامــت الصــاة قــد قامــت الصــاة))(.

١١٣        زبوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب   الفرقان:٢)

أي ُدفعة واحدة، وليس عبارة واحدة.

١١٤        زب ژ ڑ رب   الفرقان:٨)

زب ڑ رب أي البئــر وهــم قــوم ُنســبوا إىل البئــر، قيــل أهنــم 
ــم)٢(،  ــل غريه ــود وقي ــوم ثم ــل ق ــدود وقي ــاب األخ أصح
وليــس الــرس البلــدة املعروفــة والتــي هــي أحــد مــدن 

ــد. ــم يف نج القصي

١١٥        زب ېئ ېئ ىئ ىئ رب   الشعراء: 6)

ــي  ــة والت ــع مدين ــر، مج ــن م ــا مدائ ــود هب ــن املقص املدائ

))(  ابن كثري 6/)٨
)٢(  فتح القدير ٨9/4
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كانــت حتــت ســطوة فرعــون وملكــه))(، وليــس املــراد منطقــة 

ــة. ــن املعروف املدائ

١١٦        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)٢(، وليــس املقصــود قطــع يديــه 

ــه . ــن ورائ ــه م ورجلي

١١٧        زب ائ ائ ەئ ەئ وئ رب   الشعراء: ٢9)

كالقصــور  بنائــه))(  وُأتقــن يف  ُصنــع  مــا  أي  املصانــع 

واحلصــون، وليســت املصانــع التــي تنتــج األجهــزة واآلالت 

واملنافــع وغريهــا املعروفــة اآلن.

))( زاد املسري ٢/)4)
)٢( ابن كثري )/٢)4

))( املحرر الوجيز 4/٨)٢
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١١٨        زبۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉرب   الشعراء:٢٢4-٢٢٥
ــاس: يف  ــن عب ــال اب ــون، ق ــو خيوض زب ۅ رب  أي يف كل لغ
ــا  كل فــن مــن الــكام، قــال احلســن البــري: قــد واهلل رأين
ــرة يف  ــان وم ــتمة ف ــرة يف ش ــا م ــون فيه ــي هييم ــم الت أوديته

ــة. ــة املعروف ــا األودي ــراد هب ــس امل ــان))(، ولي ــة ف مدح

١١٩        زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ رب   النمل: ٠)

ــّن  ــن اجل ــس م ــة)٢(، ولي ــع احلرك ــات رسي ــن احلي ــوع م ن
ــس. ــيم اإلن قس

١٢٠        زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ رب   النمل:٢)

ــي  ــا ي ــى مم ــن األع ــوب م ــة الث ــو فتح ــا ه ــب هن اجلي
املخبــاة. وليــس  العنــق))(، 

))(  ابن كثري ٥6/6)
)٢( ابن كثري ٥/٢47

))(  أوضح التفاسري )/4٥٨
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١٢١        زب ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حبخبربالنمل:٥)
ــل  ــام، ب ــاة والس ــم الص ــل اهلل عليه ــود رس ــس املقص لي
رســل بلقيــس الذيــن أرســلتهم إىل ســليان عليــه الســام))(.

١٢٢        زب ىث يث حج مججح رب   النمل:44

ــة أو  ــارورة أي القنّين ــع ق ــا مج ــر هن ــى القواري ــس معن لي
ــن  ــى: م ــل معن ــوائل ب ــه الس ــع في ــي توض ــاج الت ــة الزج آني
قواريــر:  أي مــن زجــاج، وذلــك أن ســليان عليــه الســام أمر 
الشــياطن فبنــوا هلــا قــرًا عظيــًا مــن قواريــر أي مــن زجــاج 
ــه مــاء  ــه املــاء فالــذي ال يعــرف أمــره حيســب أن وأجــرى حتت

ــه)٢(. ــايش وبين ــن امل ــول ب ــاج حي ــن الزج ولك

١٢٣        زب ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب   النمل:6٠

بالعــدل  يأتــون  أهنــم  أي  ڱرب  زب  معنــى  ليــس 

))(  تفسري القاسمي 7/)49
)٢(  ابن كثري 6/7٥)
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ــن  ــون ع ــون ويميل ــا: يعدل ــل معناه ــاف ب ــط واإلنص والقس
احلــق الــذي هــو التوحيــد ويعكفــون عــى الباطــل الــذي هــو 
ــه  ــون ل ــا ويثبت ــون هلل عدي ــون جيعل ــم يعدل اإلرشاك، أو أهن

ــبيها))(. ــريا وش نظ

١٢٤        زب ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ رب   القصص:))

ــه   ــدُن من ــم ت ــد فل ــن بعي ــا م زب ڭ ڭ رب أي رأت أخاه
لئــا يشــعروا هبــا)٢(، وليــس اجُلنـُـب أي اجلانــب، ومثلــه قولــه 

تعــاىل: زب ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہرب اجلــار اجلنــب: أي اجلــار 
البعيــد الــذي ليــس بيننــا وبينــه قرابــة))(، وكذلــك مــن يصدق 

عليــه مســمى اجلــوار مــع كــون داره بعيــدة)4(.

١٢٥        زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب   القصص: )٥

وصلنــا أي أن القــرآن نــزل متواصــًا متتابعــًا وليــس دفعــة 

))( روح البيان 6/)6)
)٢(  املحرر الوجيز 4/٢7٨

))(  معامل التنزيل البغوي ٢/))٢
)4(  فتح القدير )/6)٥
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ــراد  ــس امل ــًا، ولي ــل أي مفص ــل))(، وقي ــن الوص ــدة م واح

هبــذه اآليــة أنــه أوصلــه إليهــم مــن اإليصــال.

١٢٦        زب ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې رب   القصص:76

ــث  ــو املنبع ــرح الزه ــرح  ف ــرآن: »ال تف ــال الق ــال يف ظ ق

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، ويطــري لــه لبــه، ويتطــاول بــه عــى العبــاد«)٢(، ويتعلــق 

ــرح املذمــوم جمــرد  ــا وينســى معــه اآلخــرة، وليــس الف بالدني

الــرور املقــرون بشــكر املنعــم والقيــام بحــق النعــم.

))( مفاتيح الغيب  ٢4/6٠7
)٢(  يف ظال القرآن ٥/))٢7
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١٢٧        زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌڌربالقصص:79
ــر  ــب واف ــذو نصي ــه ل ــب أي إن ــى النصي ــا بمعن ــظ هن احل

ــت. ــى البخ ــظ بمعن ــس احل ــا))(، ولي ــن الدني م

١٢٨        زب ىئ ی ی ی یجئ رب   لقان: ٨)

ــري  ــي يف غ ــو امل ــل ه ــبا ً)٢(، وقي ــاالً متك ــش خمت أي ال مت
ــرح  ــرور والف ــرح أي ال ــس امل ــة))(، ولي ــري حاج ــغل ولغ ش

ــن. ــر املفري ــول أكث ــى ق ع

١٢٩        زب ىب يب جت رب   لقان: 9)

القصــد أي التوســط، أي ليكــن مشــيك وســطًا بــن البــطء 
ــة  ــى: الني الشــديد واإلرساع الشــديد)4(، وليــس القصــد بمعن

أو التمهــل أو حتديــد الوجهــة.

))(  ابن كثري 6/٠)٢ 
)٢( ابن كثري  6/)٠)

))( املحرر الوجيز 4/)٥)
)4( القرطبي 4)/)7
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١٣٠        زب ائ ەئ ەئ وئ وئ رب   السجدة: ٠)

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

الطريــق.

١٣١        زب ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ېې رب   األحزاب:٢٠
أي يتمنــون أهنــم يف باديــة األعــراب)٢(، زب ۅ ې رب مــن 

البــداوة وليــس مــن البدايــة.

١٣٢        زب گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب   األحزاب: )٥
غــري ناظريــن أي غــري منتظريــن، و إنــاه أي نضجــه، واملعنى 
ال تتحينــوا نضج طعــام النبــي  فتتطفلون عليــه))(، أو معناها 
ــد النبــي  منتظريــن نضــج الطعــام واســتواءه  ــوا عن ال متكث

))( الطبي ٢٠/)7)
)٢(   القرطبي 4/)))

))( ابن كثري 6/4٠٢
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ــى  ــس املعن ــده))(، ولي ــم عن ــول اهلل  بمكثك ــوا رس فتحرج
غــري مبريــن الوعــاء الــذي يــؤكل فيــه.

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

أي خيبكــم مــاذا ســيكون مصريكــم 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)٢(. وليــس معناهــا أنــه ينبئكــم إذا 

ــم وتشــتتم يف األرض أو حــال متزقكــم. تفرقت

١٣٤        زب ڑ ک کک رب   سبأ: ٨)

ــزل إىل  ــن من ــافة م ــدرًا بمس ــا مق ــري فيه ــا الس أي جعلن
ــة))(، 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.  

))( ابن سعدي  )/67٠
)٢( الطبي ٢٠/)٥)

))( القرطبي 4)/٢٨9
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١٣٥        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))(، ولي ــرق اهلل باده ــد أن أغ ــوا بع فتفرق

ــادهم.   ــع أجس ــم وقط أهلكه

١٣٦        زب ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ رب   سبأ:)٢

ــس،  ــل بالعك ــوف، ب ــزع وال ــوا بالف ــا أصيب ــس معناه لي
ــة الفــزع  ُكشــف الفــزع وُأخــرج عــن قلوهبــم، فالتفزيــغ إزال

ــرض)٢(. ــة امل ــض إزال كالتمري

١٣٧        زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ رب   سبأ: ٥٢

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

ــال.   واالقتت

))( الطبي 9٠/٢٠)
)٢(  البغوي 6/9٨)

))( القرطبي 4)/6))
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١٣٨        زب ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ رب   فاطر: ٢7

ــّدة))(،  ــاّدة و ُج ــع ج ــل مج ــون يف اجلب ــُرٌق تك ــَدٌد أي ُط ُج
ــة.  ــدة أي حديث ــع جدي ــَدد مج ــس ج ولي

١٣٩        زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب   يس:)4

أكثــر املفريــن أن زب ٻ رب ليــس معناهــا أبناءهــم بــل 
ــاز  ــا ج ــاء، وإن ــة لألبن ــاء ذري ــل اآلب ــم، فجع ــا آباءه معناه
ذلــك ألن الذريــة مأخــوذة مــن قولــه: ذرأ اهلل اللــق، فســمي 
الولــد للوالــد ذريــة، ألنــه ذرئ منــه، وكذلــك جيــوز أن يقــال 
لــألب: ذريــة لابــن، 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)٢(.

١٤٠        زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب   الصافات:٢٢

ليــس املــراد بأزواجهــم نســاءهم، بــل املــراد أمثاهلــم 
))( الطبي ٢٠/)46

)٢(  زاد املسري )/٢7٥
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وأشــباههم  جيــيء أصحــاب الزنــا مــع أصحــاب الزنــا 
وأصحــاب الربــا مــع أصحــاب الربــا، وأصحــاب المــر مــع 

ــياطن)٢(. ــن الش ــم م ــل قرناءه ــر ))(، وقي ــاب الم أصح

١٤١        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 ــا صن ــوا ب ــا 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«))(  ــو املع أرسع ه

١٤٢        زب ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ رب   الصافات:٠٢)
ــه  ــع أبي ــب م ــار يذه ــرع وص ــب وترع زبی رب أي ك

ــروة. ــا وامل ــن الصف ــعي ب ــس الس ــه)4(، ولي ــي مع ويم

))(   ابن كثري 7/7
)٢(  القرطبي ٥)/)7 

))( املحرر الوجيز 479/4
)4(  ابن كثري 7/)٢
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١٤٣        زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب   الصافات: )٠)

ــاعيل،  ــح اس ــر اهلل بذب ــا ألم ــلا وخضع ــلا أي استس أس
وتلــه: أي طرحــه ورصعــه أرضــًا عــى جنبــه هتيئــة للذبــح))(، 

وليــس تلــه أي جذبــه مــع أثوابــه كــا هــو شــائع. 

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

ــه  ــس علي ــه)٢( - أي يون ــة علي ــت القرع ــرتع فوقع أي اق
ــاركة.   ــامهة أي املش ــن املس ــت م ــام-، وليس الس

١٤٥        زب ڱ ڱ ں ں ڻ رب   ص:))

ــوق  ــه الس ــراد ب ــس امل ــل ولي ــيقان الي زب ں رب أي س
ــراء))(. ــع وال ــع البي موض

))( زاد املسري )/٥4٨
)٢( الطبي )٢/٠6)

))(  فتح القدير 4/49٥
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١٤٦        زب جت حتخت مت ىت يت جث مث رب   ص:4٢

ليــس معنــى الركــض هنــا اجلــري وإنــا معنــاه أن يــرضب 
األرض برجلــه، ففعــل فنبعــت األرض مــن حتــت رجلــه))(. 

١٤٧        زب ى ائ ائ ەئ ەئ وئ رب   الزمر:٢٠

الغــرف هــي املنــازل والقصــور الشــاهقة)٢(، وفوقهــا 
قصــور مثلهــا، وليــس معناهــا الغــرف املعروفــة ذات احليطــان 
وارتفاعهــا))(  لعلوهــا  غرفــا  املنــازل  وســميت  األربــع، 

ــن األرض)4(. ــا ع ــاكن مرتفع ــن املس ــا كان م ــرف: م فالغ

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

ــس  ــد)٥(، ولي ــي للتهدي ــم وه ــم وطريقتك ــى حالك أي ع
ــدر. ــة الق ــراد باملكان امل

))(  معامل التنزيل البغوي 96/7
)٢(  ابن كثري 7/٨٠

))(  روح البيان 9٢/٨
)4(  املحرر الوجيز ٥٢6/4
)٥( املحرر الوجيز 4٨/٢)
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١٤٩        زب گ گ گ گ ڳ رب   غافر: ٥٥

العــي هــو العــر، وقيــل مــا بــن الــزوال والغــروب أي 
الظهــر والعــر))(، وليــس املــراد وقــت العشــاء، ومثلــه قولــه 

تعــاىل زبېئ ېئ ېئ ىئ ىئرب.

١٥٠        زب ائ ائ ەئ ەئوئ رب   الشورى: ٥٠

ــور«)٢(،  ــًا وذك ــن »إناث ــاء أوالدًا خملَّط ــن يش ــب م أي هي
ــم.  ــاه ُينكحه ــس معن ولي

١٥١        زبې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئوئرب   الزخرف: ٢)
ُســخريا - بضــم الســن -  مــن التســخري أي ليكــون 
بعضهــم مســخرًا لبعــض يف املعــاش، بــه تقــوم حياته وتســتقيم 
شــؤونه))(، وليــس بكــر الســن مــن الســخرية واهُلــزء كــا يف 

قولــه تعــاىل:زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌرب. 

))( املحرر الوجيز )/٢)4
)٢( ابن سعدي )/76٢

))( الطبي )٢/٥96
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١٥٢        زب ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋۋرب   الزخرف: ٥7
ظنــوه  ملِــا  ويضجــون  يضحكــون  أي  الصــاد  بكــر 
تناقضــًا))(، وليــس بضمهــا مــن الصــدود كــا يف قــراءة أخرى.

١٥٣        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)٢( ولي ــل ينتظ أي ه

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

١٥٤        زب ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے رب   الزخرف: ٨4 

ــن يف األرض  ــه م ــاء وإل ــن يف الس ــه م ــبحانه إل ــه س أي أن
يعبــده أهلهــا وكلهــم خاضعــون لــه))(، وإال فهــو ســبحانه فوق 
ســمواته مســتٍو عــى عرشــه بائــن مــن خلقــه جــل يف عــاه.  

))( مفاتيح الغيب ٢7/9)6
)٢( زاد املسري )/74)

))( ابن كثري 7/)٢٢
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١٥٥        زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ رب   الدخان: ٨)

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))(، ولي ــوا مع يذهب

١٥٦        زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ رب   األحقاف: 4

أي أم هلــم نصيــب يف خلــق الســموات، فالــرك هنــا 
ــري  ــادة غ ــى عب ــس بمعن ــب)٢(، ولي ــة والنصي ــى احلص بمعن
اهلل معــه، وأخــبين 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

١٥٧        زب ھ ھ ھ ے رب   حممد:٥

ــزاج  ــال أي امل ــس الب ــم))( ولي ــأهنم وحاهل ــح ش أي يصل
ــمله. ــو يش ــا، وه ــائع لدين ــو ش ــا ه ــن ك والذه

))( ابن كثري 7/))٢
)٢( القرطبي 6)/79)

))(  املحرر الوجيز ٥/٠9)
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١٥٨        زب ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب   الذاريات:6

زب ۈئ رب أي يــوم اجلــزاء واحلســاب لكائــن حقيقــة وواقــع 
ــع أي  ــه واق ــام وأن ــا اإلس ــس زب ۈئ رب هن ــة))(، ولي ال حمال

منتــر كــا فهــم بعضهــم. 

١٥٩        زب يئ جب حب خب مب ىب رب   الذاريات: ٢9

يف رَصة أي يف صــوت وضجــة)٢(، قيــل أهنــا صاحــت حينا 
ُبــرت بالولــد وهــي عجــوز فقالــت: زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پپرب ولطمــت وجههــا، وليــس املــراد 

رُصة بضــم الصــاد وهــي كيــس املتــاع أو النقــود.  

١٦٠        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
ــد.  وقــوي))(،  وهــو قــول عامــة املفريــن)4(، وليــس مجــع ي

))(  تفسري السعدي )/٨٠٨
)٢( ابن كثري 7/)9)

))( القاموس املحيط )/٢66
)4( زاد املسري 4/7٢)
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١٦١        زب ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گگربالذاريات:٥9

ــذاب))(،  ــن الع ــا م ــذال - أي نصيب ــح ال زب ک رب - بفت
ــم. ــا بعضه ــا فهمه ــًا ك ــًا وآثام ــا ُذنوب ــس معناه ولي

١٦٢        زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رب   الطور:))

ــم  ــار جهن ــادون إىل ن ــم  ين ــا: أهن ــم أن معناه ــن بعضه ظ
ــن  ــا م ــواب أهن ــأ والص ــذا خط ــوة وه ــن الدع ــا م ــا أهن ظان

ــف)٢(. ــا بعن ــار دفع ــون يف الن ــدّع، أي: يدفع ال

١٦٣        زب ڻ  ڻ ڻ رب   الطور:)٢

ليــس معنــى زب ڻ رب أي خيتلفــون ويتخاصمــون وإنــا 
معناهــا يتعاطــون ويتداولــون كأس الــراب))(.

))(  تفسري البغوي 7/)٨)
)٢(  تفسري البغوي ٨7/7)

))(  زاد املسري 4/7٨)
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١٦٤        زب ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رب   الطور:٢6

زب ۋ رب أي خائفــن مــن العــذاب))(، وليــس مــن 
ــة. ــة والرق ــى الرمح ــفقة بمعن الش

١٦٥        زب ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ رب   النجم:4٨

ــن -  ــر املفري ــد أكث ــر - عن ــا أفق ــس معناه زب ٿ رب لي
كــا فهــم بعضهــم ملقابلتهــا كلمــة أغنــى، بــل معناهــا أعطــى 

ــوال)٢(. ــن أرشف األم ــه م ــه ويدخرون ــا يقتنون ــاده م عب

١٦٦        زب ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ رب   النجم:49

ــن بعــض النــاس أن معنــى زب ٹ رب   ــا ظ ــت ك ليس
الِشــْعر أو الَشــْعر أو املشــاعر،  إنــا زب ٹ رب: نجــم يف 

ــرب))(  ــض الع ــده بع ــاء كان يعب الس

))(  زاد املسري 4/7٨)
)٢(  تفسري القاسمي 9/)٨

))(  زاد املسري 94/4)
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١٦٧        زب ے ۓ ۓ ڭ رب   الرمحن: 4)

ــس  ــة))(، ولي ــه صلصل ــمع ل ــذي يس ــس ال ــن الياب أي الط
الصلصال املعروف. 

١٦٨        زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب   الرمحن: ٢4

البحــر  يف  الســفن  تســري  أي  اجلبــال،  هــي  األعــام 
كالرايــات. وليــس  كاجلبــال)٢(، 

١٦٩        زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب   الرمحن:7)

أي أن الســاء يكــون لوهنــا أمحــر كلــون الــورد))(، وليــس 
معناهــا أن يصبــح شــكلها  كالــورد.

١٧٠        زب ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب   الواقعة:9)

ــل  ــاب العق ــاه ذه ــل معن ــدم ب ــان ال ــس جري ــزف لي الن

))( الطبي 7)/96
)٢( الكشاف٢٢6/4

))(  أضواء البيان 7/)٥٠



76

ــكر، أي أن أهــل اجلنــة ال يســكرون وال تذهــب عقوهلــم  بالسُّ
ــر))(. ــن رشب الم م

١٧١        زب ڄ ڄ ڃ ڃ رب   الواقعة:٥٨

زب ڃ رب أي مــا خيــرج منكــم مــن املنــي وهــو النطفــة)٢(، 
وليــس معناهــا: مــا تتمنـّـون.

١٧٢        زب ڳ ڳ ڳ رب   احلديد: 4)

الَغــرور هــو الشــيطان باتفــاق املفريــن))(، فالغــرور بفتــح 
ــكور  ــه الش ــل، ومثل ــو الباط ــه ه ــيطان وبضم ــو الش ــن ه الغ

بفتــح الشــن هــو الشــاكر وبضــم الشــن الشــكر واحلمــد. 

١٧٣        زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ 

ڻڻ رب   احلر:٢
ــاس:  ــن عب ــال اب ــام ق ــي أرض الش ــر وه أي أرض املح

))(  فتح القدير ٨٠/٥)
)٢(  زاد املسري 4/٢٢٥

))( املحرر الوجيز ٥/)٢6
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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 اللــق يــوم القيامة 

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

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

وبــدا أي ظهــر)٢( مــن الُبــُدّو وليــس مــن االبتــداء، وهــذه 
ــن  ــري م ــا كث ــا وقراءهت ــئ يف معناه ــي خيط ــات الت ــن اآلي م

ــوزة. ــا مهم ــاس بقراءهت الن

١٧٥        زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ رب   اجلمعة:)

ــا  ــم وإن ــوا هب ــا يلحق ــا حين ــس معناه ــم لي ــوا هب ــا يلحق مل
الذيــن بعــث اهلل  النفــي أي مل يلحقــوا هبــم، واملعنــى إن 
ــن  ــم م ــل هل ــه حص ــارشوا  دعوت ــاهدوه وب ــوله وش ــم رس فيه
الصائــص والفضائــل مــا ال يمكــن أحــًدا أن يلحقهم فيهــا))(. 

))(  البغوي ٨/69
)٢( الطبي )٢/7))

))(  ابن سعدي )/٨6٢
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١٧٦        زب ک  گ گ گگ رب   اجلمعة:٥

األســفار هنــا مجــع ِســْفر وهــو الكتــاب))(، وليــس معناهــا 
التنقل والرتحال.

١٧٧        زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ رب   امللك:٠)

ــن  ــراه الع ــه ت ــول علي ــهل احلص ــاء يس زب ڎ ڎ رب أي م
ــد)٢(، وليــس املعــن العــذب والصــايف. ــه الي وتنال

١٧٨        زب گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب   القلم: ٢٨

أوســطهم أي أعدهلــم))( وأفضلهــم وخريهــم وليــس املــراد 
ــه تعــاىل: زب ڤ ڤ  ــه قول أوســطهم  يف الســّن، ومثل

ڤ ڤرب .

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

ــا أحــٌد  ــا ولــن يفوتن ومــا نحــن بمســبوقن أي لــن يعجزن
))(  ابن سعدي 4/)٢٨

)٢(   البغوي ٨/)٨)
))( الطبي  )٥٥٠/٢
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مــن هــؤالء الكفــار))(، وليــس معناهــا أنــه لــن يســبقنا أحــد يف 
تبديلهــم. ومثلــه قولــه تعــاىل:زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉۉرب أي يفوتونــا ويعجزونــا)٢(.

١٨٠        زب ڤ ڤ ڤ ڤ رب   اجلن: )

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

١٨١        زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀۀرب   اجلن: ٨
ملســنا أي حتققنــا وطلبنــا خبهــا)4( وليــس معناهــا: ملســناها 

 . حقيقة

))( الطبي  )6٢٢/٢
)٢( القرطبي ))/٢6)

))( ابن كثري٨/)٢٥
)4( القرطبي 9)/))
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١٨٢        زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب   املزمل:7

زب ڃ رب ليــس مــن التســبيح والصــاة بــل معنــاه: فراغــًا 
وســعة لنومــك وترفــك وتــرددًا يف حوائجــك، فصــلِّ مــن 

الليــل))(.

١٨٣        زب ۉ ې ې ې ې رب   املدثر:٨

املعــروف أن النقــر هــو القــرع الفيــف، ولكــن النقــر هنــا 
بمعنــى النفــخ يف الناقــور وهــو الصــور النفخــة الثانيــة، فالنقر 

يف كام العــرب: الصــوت)٢(. 

١٨٤        زب ژ ژرب   القيامة:)

اتفــق العلــاء أن معنــى زب ژ ژرب أي ُأقســم))(، وزب ژ رب 
هنــا قيــل أهنا زائــدة وقيــل للتوكيــد كقولــك »الواهلل ســأفعل«

))(   البغوي ٨/٢٥4
)٢(  تفسري القرطبي 9)/7٠

))(  زاد املسري 4/6٨)
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١٨٥        زب ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب   القيامة: ٥

أي يريــد أن يبقــى فاجــرًا فيــا بقــي من العمــر وما يســتقبل 
مــن الزمــان، قــال ابــن جبــري: » يقــدم الذنــب ويؤخــر التوبــة. 
ــوت  ــه امل ــى يأتي ــوب: حت ــوف أت ــوب، س ــوف أت ــول: س يق
ــه هيلــك  ــه«))( وليــس املــراد أن ــه وأســوأ أعال عــى رّش أحوال

مــن أمامــه. 

١٨٦        زب ھ ھ ے ے رب   القيامة: 7

أي شــُخص البــر وشــق وحتــري ومل يطــرف مــن هــول مــا 
ــد  ــوم القيامــة وقيــل عن ــاه ملــع، وهــذا ي يــرى)٢(، وليــس معن

املــوت.

١٨٧        زب ٻ پ پ رب   اإلنسان: ٢6

ــه))(، وليــس معناهــا ذكــر اللســان، هــذا قــول  أي صــّل ل
ــن.  ــر املفري أكث

))( الكشاف 4/66٠
)٢( املحرر الوجيز ٥/)4٠

))( زاد املسري 4/)٨)
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١٨٨        زب ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳرباملرسات:٢)-))
زب ڳ رب ليســت عــى ظاهرهــا فقــد قــال أكثــر املفريــن 
ــرة  ــن الصف ــوبه يشء م ــواٌد يش ــود س ــى ُس أن زب ڳ رب بمعن
ــار مظلمــة، هلبهــا ومجرهــا ورشرهــا،  وهــذا يــدل عــى أن الن
ــأل اهلل  ــرارة، نس ــديدة احل ــرأى، ش ــة امل ــوداء، كرهي ــا س وأهن

ــة منهــا))(. ــة منهــا ومــن األعــال املقرب العافي

١٨٩        زب گ گ گ گ رب   النازعات: ٢٨

بفتــح الســن أي رفــع ســقفها وارتفاعهــا)٢(، وليــس املــراد 
هنــا الُســمك بالضــم أي الَعــرض والكثافــة. 

١٩٠        زب ۀ ہ ہ ہ رب   التكوير: )٢

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

))(  ابن سعدي )/9٠4
)٢( زاد املسري 97/4)
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مطــاٌع هنــاك يف الســاوات أمــن، ومثلــه قولــه تعــاىل: زب ې 
ــة))(.  ــاك يف اجلن ــت هن ې ې ى ى ائ ائ رب أي وإذا رأي

١٩١        زب ې ى ى ائ رب   املطففن:٢7

املــزاج عنــد العامــة هــو احلالــة الذهنيــة أو النفســية 
للشــخص، ولكن هنــا معنــاه املــزج واللــط)٢(، أي أن رشاهبم 
خيلــط بتســنيم وهي عــن خالصــة للمقربــن يربوهنــا خالصة 

بــا مــزج.

١٩٢        زب ٺ ٺ ٿ ٿ رب   االنشقاق: ٢

أي ســمعت وانقــادت وخضعــت))( وُحــق هلــا أن تســمع 
وتطيــع، وليــس أذنــت بمعنــى ســَمَحت وأباحــت، ومنــه قول 
: »مــا أذن اهلل لــيء مــا أذن لنبــي حســن الصــوت  النبــي 
ــلم)4(  ــاري ومس ــه البخ ــه« أخرج ــر ب ــرآن، جيه ــى بالق يتغن

))( القرطبي 9)/44)
)٢(  ابن سعدي )/٨)

))( املحرر الوجيز ٥/4٥6
)4( البخاري 7٥44 مسلم 79٢
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ــى  ــي يتغن ــتاعه لنب ــيء كاس ــتمع اهلل ل ــا اس ــك: م ــي بذل يعن
ــبحانه. ــه س ــق بجال ــتاعًا يلي ــرآن))(، اس بالق

١٩٣        زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ رب   االنشقاق: )٢

ــاء  ــن الوع ــم، م ــون يف قلوهب ــا جيمع ــرون وم ــا يضم أي ب
ــي واإلدراك. ــن الوع ــس م ــه)٢(، ولي ــع في ــذي جيم ال

١٩٤        زب ڃ ڃ ڃ چ رب   الفجر: 9

ــوه  ــس جاب ــوه))(، ولي ــوه وخرق ــر ونحت ــوا الصخ أي قطع
ــة.  ــة العامي ــا يف اللهج ــرضوه ك ــى أح بمعن

١٩٥        زب ڻ ۀ ۀ رب   الفجر: 6)

قــدر يعنــي ضيــق عليــه رزقــه وقّللــه)4( وليــس مــن القــدرة 
واالستطاعة.

))( الطبي ٢4/٠9)
)٢( القرطبي 9)/٢٨٢

))( ابن كثري ٨/٨6)
)4( الطبي ٢4/))4
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١٩٦        زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک رب   الشمس:4)
ــاك،  ــة واإله ــم يف الدمدم ــوى بينه زب ک رب أي فس
صغريهــم  عــى  فأتــت  أهلكتهــم،  الصيحــة  أن  وذلــك 
ــم  ــوى بيوهت ــواها أي س ــل س ــواء، وقي ــى الس ــم))( ع وكبريه
عليهــم فصــارت قبورهــم)٢(، وليــس معنــى ســواها أي فعلهــا 

ــة. ــة الدارج ــا يف اللهج ك

١٩٧        زب ڤ ڤ ڦ ڦ رب   التن: 6

أي غــري مقطــوع عنهــم))(، وليــس معناهــا: بغري منـّـة عليهم، 
فللــه املنـّـة عــى أهــل اجلنــة دائــًا وأبــدًا إذ مل يدخلوهــا إال برمحته.

١٩٨        زب ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رب   العاديات: ٨

الــري أي املــال، فهــو حمــب للــال حّبــًا شــديدا)4(، وليــس 
املــراد بــه أعــال الــب.

))(  تفسري القرطبي ٢٠/79
)٢(  زاد املسري 4/4٥٢

))( ابن سعدي )/7)9
)4( زاد املسري 4/4٨٢
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١٩٩        زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇڍربالقارعة: ٨ - 9
أي رأســه هاويــة بالنــار وقيــل أمــه هــي نفســها اهلاويــة وهي 
ــه  ــه ال مــأوى ل ــار ســميت أمــه ألهنــا تؤوي درك مــن أدراك الن
غريهــا نســأل اهلل العافيــة منهــا، وليــس معنــى األم  كــا يتبــادر.

٢٠٠        زب ڤ ڦ رب   املاعون:٢

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

٢٠١        زب ڍ ڌ ڌ رب   املاعون:7

ــي  ــدارج تعن ــى ال ــن يف املعن ــا مواع زب ڌ رب ومجعه
ــان  ــا يع ــو م ــة: ه ــى زب ڌ رب يف اآلي ــن معن األواين، ولك
بــه اللــق ويــرف يف معونتهــم مــن األمــوال واألمتعــة وكل 
مــا ينتفــع بــه )٢(، فهــو الــذي ال يــرض إعطاؤه عــى العاريــة، أو 
اهلبــة، كاإلنــاء، والدلــو، والفــأس، ونحــو ذلــك، ممــا جــرت 

العــادة  ببذلــه والســاحة بــه))(.

))(  تفسري البغوي ٨/٥49
)٢(  تفسري القاسمي 9/)٥٥

))(  تفسري ابن سعدي )/٥)9
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وأخــريًا.. 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 حينــا 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
وكلــا 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 واملــات، وهنــا أتوجــه 
بالشــكر اجلزيــل لــكل مــن وجــه ونصــح وســدد، ال حرمهــم 

ــد. اهلل األجــر و كل مــن حمــض يل النصــح والتســديد والتأيي
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ــًا  ــد خالص ــذا اجله ــل ه ــبحانه  أن جيع ــأل اهلل س ــا 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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