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  اجمللةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل

 

                                                                       :Contact Us املراسلةعنوان 
International Arabic Journal of Creative Research 

Afghanistan، Kabul، Third District، Street#1، Shams Ghaznin 

@gmail.comiajcr.infoEmil:  

Journal.Iajcr@gmail.comeditor 

   

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com


 

 رئيس التحرير                                                      م2021 دد السادس، العثاينكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 د     :0132ISSN-1133        2222 -6(2)2حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 
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 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم محزاوي

 

 (مناهجهاو  أهدايها عن حتليلية )دراسة األيغانية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع

 املساعد شریف هللا غفورياألستاذ 
 األستاذ املساعد حممد هللا حقجو

 251-231                                                         عبد احلفيظ تانشاألستاذ املساعد 
 

 نأيغانستا يف ةالدمیوقراطي ءجمي بعد اإلسّلمي األدب
 هبروز هللا جاراألستاذ املساعد 
 421-261                                                           دانش یونس حممداألستاذ املساعد 

 

 الفاعل إعراب حول النحو علماء آراء
 211-215                                                     األفغاين نور حممد شهریار عيداألستاذ امل 

 (بدخشان مدينة دروس أئمة املساجد )دراسة ميدانية يفيف رغبة الشباب 
 123-111                                                         ساعد صنعت هللا جویااألستاذ امل 

 

  القرآنية يف تفسري بعض األلفاظضاءات اللغوية اإل
  عنایت الرمحن مهت ستاذاأل

 111-124                                                            األستاذ عبد العزیز عابد        
 ية املعاصرةقواعد الفقهضوء  ام البورصة يفكحأ

  ذبيح اهلل زاهد األستاذ
 141-131                                                      سيد هاشم أمني                   األستاذ
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 لمة التحرير ك
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

ذي أنزل القرآن ات، واحلمد هلل الكالنعم والرب ره تزداد كتتّم الصاحلات وبشبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
قرّائه الكرام  أیدياألردن. أن یضع بني  -یسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف عمان

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

ات ب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراسالدراسات األدبية واللغویة، متمثلة يف اللغة واألد
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 

جانب  والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا منالليسانيات النصية وعلوم الليسانيات، 
 العلوم اإلنسانية.

وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 
 ةیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األدبية والنحویة وكذا  االحصائيات يف رغب

الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 
 اللغویة.

والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 
لة. وعلى إميااا ح الذهين ألسرة اجملخمتلفة البالد يف أفغانستان الغايل، ألدلة واضحة املعامل على االنفتا 

بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إاا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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يا ية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقالختاذ خطوات أخرى تؤكد املكانة العلم
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعربية.
يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن كما إاا مؤشرات علي أن غایتنا 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

ر، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من وجع الدماغ، قبل أن یرى عدد منها النو 
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 
من فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل كل الباحثني، أما 

 جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن. حتية التحيات فهي
كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
تصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدراسات العربية كثريًا فيما 

قاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن سبق فجاءت م
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
ترب عملهم أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعهؤالء املقاالت النافعة إىل قراء العربية، ال یسعنا إال 

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال أظن أن الُعجمة وصلْت بنا معشر قراء 
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحرير
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  اإلضاءات اللغوية في تفسير بعض األلفاظ القرآنية
 

 2عبد العزيز عابد، 1 تعنايت الرمحن مها 
  جامعة ختار/شریعة والقانون لية الكدراسات اإلسالمية بقسم ال يف األستاذ املساعد.2
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 َلَخصم املم 
ودرك  اختالف الصيغ، بمعانيه املراداختالف و  للمعنی داللة  األلفاظ  علیاملطلوبة  عايناملبيان شرح غریب القرآن و إن 

الداللية  ينا. یناقش هذا البحث املعمعانيه األصلية، مهم جدا على وضع معناه األصلي واملراد الذي أراد هبا الكاتب
ن التفاسري املعتربة وأیضاً  مهذه املعاين ناعاين الصحيحة یآیات القرآن الكرمي. وقد مجعامليف القرآن الكرمي اليت تتمثل يف 

ة لسياق ایآیة واجلمل القرآنية. ألن الداللة عنصر فّعال فيما یّتصل بإماتة األلفاظ، وإليها كزنا علی املعاين الصحيحر 
یعود موت كثري من األلفاظ املشهورة يف العربّية]أحياناً[ وقد قضى اإلسالم على كثري من الكلمات الّداّلة على نظم 

َوافج واحلُْلَوان وا رورة والن َّ ْكُس وغريها. وهكذا تتخّلص الّلغة من األلفاظ اّليت ملاجلاهلّية، كاملِْربَاع والصَّ
َ

 تعد كافية للّتعبري مل
عن املعىن اّلذي یناط هبا؛ ألّاا ضعفت أو بليت. ومن املميزات اجلادة هلذا املقال، استعمال كلمة الداللة على معىن 

إلی املعاين  لكذكاملعىن و أشرنا   معني، وتفسري معني من الكالم واستعماهلا يف نفس الوقت للداللة على عكس هذا
 املتبادرة لتلك األلفاظ اليت ليست صحيحة ونقلناها من التفاسري املعتربة.

 غري ِعلم.رمي، حتذير تفسري القرآن بك: اإلضاءات اللغوية، الكلمات القرآنية، شرح غريب القرآن الفتاحيةالكلمات امل
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 املقدمة
و اجلّن  خلق هللا االنس ما بعد:أفی و الصالة والسالم علی عباده الذین اصطفی! كو احلمد هلل 

تبارها آخر لرسالة احملمدیة اخلالدة باعلنقياد اإللعبادته وتوحيده. هذا التوحيد اخلالص ال یكون إاّل ب
للغة عليم ات الرساالت وبنزوهلا نسخت كل الرساالت السابقة ومن خصائصها أاا بلغة العرب وحبّ 

العربية جزء من هذا الدین، واالشتغال هبا لفهم كتاب هللا والسنة النبویة من العبادات الشرعية اليت یؤجر 
اللغة ومنها دراسة يف األدب ومفردات اللغة اليت یبحث عنه  دراسات هي دراسة عليها العبد، وأوسع ال

 مٌّ.كل الدارسني واحلاجة إليه لفهم القرآن والسنة املطهرة أمٌر ها
ر فقد أنزل اهلل كتابه اجمليد لتدبّرِ آیاته والعمل مبا فيه، نوراً وهدًي للناس، وهذه مثرة تالوته، وأكث

 -ما یستجلب به التدبُر معرفة معاين ایآیات واستجالء غریب املفردات، وقد دأب كثري من الناس 
ث عن تفسري الكلمات ره بالبحعلی مطالعة كتب التفاسري ليتحقق هلم فهم القرآن وتدب -بتوفيق اهلل

الغامضة واملفردات ال  ُمشكلة، إال أام یغفلون عن كلماٍت یظنون أام یدركون معناها ویعرفون تأویلها 
 وهم بعيدون عن املعنی الصحيح.

كتاب اهلل وهذا ال یكون إال بدراسة اللغة ليح فهم الصحالأن نشري إلی ضرورة  ألجل هذا البد
لغة الوحي والعبادة، والیستطيع الدارس والباحث أن ینكر مالألدب من أثر يف الفكر  العربية باعتبارها

 اإلنساين الفردي واجلمعي، وعلم الداللة حتتل مكانة مرموقة بني مجيع علوم العربية واللغویة واألدبية.
اً خاطئاً، موقد یسراهلل لنا مجع بعض الكلمات من كتابه اجمليد اليت رأینا أن بعض الناس یفهمها فه

وقد أقعدهم ظنُّهم صواب أنفسهم عن السؤال والبحث عن معناها، فأردنا توضيحها للقارئ الكرمي 
ولتكون منهجاً له حيتذي به يف مراجعة معلوماته الواثق منها الظانِّ صواهبا استناداً إىل الظن، وقد یلحظ 

إال -غلبعلى األ- نضع كلمة هنا القارئ الكرمي سهولة بعض الكلمات وبدهيتها إال أننا حقيقة مل
عن مدی احلاجة إلدراجها، وقد حتّصل لنا جمموعة البأس هبا  يوعرضناها علی بعض األساتذة للتحر 

من الكلمات اليت وصلت قریبا إلی مخسني كلمة، وحرصنا علی أن ال نتوسع يف العرض إذا القصد 
، وعلی ك املزید إذ الفهم اخلاطئ أمر نسيبّ هبذه املقالة غري املتخصصني علی وجه أخص، وال یزال هنا

القارئ احلریص علي تدبر آیات القرآن أن ميعن النظر يف الكلمات اليت ال حيتملها السياق فليسأل 
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العلماء ولرياجع كتب التفسري ليتجلي له املعنی الصحيح، نسأل اهلل سبحانه أن یبارك لنا يف هذا اجلهد 
 و هو عليه جدیر. ذلكهه الكرمي إنه ولی وأن ینفع به وجيعله خالصاً لوج

 

 اإلضاءات اللغوية يف تفسري بعض من الكلمات القرآنية
ن سورة طه إىل على ترتيب السور القرآنية، بدایًتا م القرآن الكرمي ألفاظيف اختيار  انالباحث انبعیت

اليت ترد  ایآیات معجي، مث سورة الناس وهذا املنهج یتتبع على هذا األسلوب يف تفسري الكلمات القرآنية
ل استنباط دالالت بتفسريها حياو  لغویة. وبعد مجع ایآیات واإلحاطةفيها اللفظة أو مشتقاهتا من مادهتا ال

لحات مصطالكلمات القرآنية أصبح كثري من  القرآن الكرمي هلا. وقد سياق آیات الكلمة من خالل
ه  ، وهذا اللون كما ترى قد اهتمت بمرض، واخلالفة..(قلوهبم  )األمة، واجلهاد، والذین يف    ية كقرآن

یربطوا  نولكن حياول مؤلفوها أوالنظائر إال أاا بقيت يف دائرة الكلمة يف موضوعها،  كتب األشباه
ملعاصرون فقد تتبعوا أما ا.كلمة يف دائرة الداللة اللفظية..بينها يف خمتلف السور، مما أبقى تفسريهم لل

از القرآين، جاملواطن، وأظهروا بذلك لوناً من البالغة واإلع ربط بني دالالهتا يف خمتلفلوا الالكلمة وحاو 
لوال انتهاجهم  العثور عليها استنباط دالالت قرآنية بالغة الدقة، مل یكن مبقدورهم وقد كان من نتائجها

ة مساها )حبث سلسل اصرین الدكتور أمحد حسن فرحات يفالسبيل، وممن اعتىن هبذا اللون من املع هذا
رة هللا اليت فطر فط﴿ )الذین يف قلوهبم مرض(، لتفسري املوضوعي( أصدر منها كتابقرآين وضرب من ا

 وغريها.. ﴾دالالهتا العربية والقرآنية األمة يف﴿و  ﴾عليها الناس
متنوعة  أساليب رميكالقرآن ال يف تفسري آیات انالباحثیتبعان  ان: حتدید موضوع ما، یلحظثانًيا

من وجهة نظر قرآنية  فرياد حبثها ليق، أو تطرأ مشكلة أو تطرح قضيةيف العرض والتحليل واملناقشة والتع
ومنهج  ،املعجزة، تدلنا على أن القرآن دستور حياة القرآن الكرمي وهنا نشري إىل عجيبة من عجائب

 والكمال والبيان. عمل، فيه الشمول والعموم
 سورة بدایة من سورة طه إىل ،وفق منهج ذكرنا له يف السابقالقرآنية  األلفاظ كما ترى اخرتنا

  الناس.
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ُأ َعَلْيَها َوأَُهشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي قَاَل ِهَي َعَصايَ ﴿ قوله تعالی: يف« َأهمش  » لمة ك (2)  ﴾أَتَ وَكَّ
 .(21)طه: 

َجِر لَِيْسُقَط َوَرقُ َها، فَ َيْسُهُل  م:  2164ْأُكَلُه )القرطبی،َعَلى َغَنِمي تَ َناُولُُه فَ تَ َأْي َأْضِرُب أَْغَصاَن الشَّ
 ( وليس املراد باهلش الضرب بالعصاء للزجر.22/211

 

ْن أَثَِر الرَُّسولِ  قوله تعالی: يف«  الرَّسمولِ » لمة ك (1)  (16فَ َنَبْذتُ َها﴾ )طه:  ﴿فَ َقَبْضُت قَ ْبَضًة مِّ
رِیَن قَاُلوا: اْلُمرَاُد بِا ُة اْلُمَفسِّ اَلُم َوأَرَاَد بِأَثَرِِه الت ُّ َعامَّ رَاَب الَِّذي َأَخَذُه ِمْن َمْوِضِع لرَُّسوِل ِجرْبِیُل َعَلْيِه السَّ

(  أخذ الّسامرّی من تراب حافر فرس جربیل وألقاه علی 15/ 11:  ه  2411َحاِفِر َدابَِّتِه )الرازی،
 السالم. حلّی قوم فرعون و اختلفوا متی رآه، وليس الرسول هنا موسی عليه

 

لَّن ن َّْقِدَر  َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن﴿ قوله تعالی: يف«  َأن لَّن ن َّْقِدرَ » لمة ك (3)
 .(11)االنبياء: ﴾َعَلْيهِ 

ْقِدیِر لَْيَس ِمَن اْلُقْدرَِة، ای ليس املراد أن لن نستطيع علي ه من َفَظنَّ َأْن َلْن ُنَضيَِّق َعَلْيِه، ُهَو ِمَن الت َّ
 (.22/332م:  2164فر)القرطبی،كالقدرة قال القرطبی: وهذا قول مردود مرغوب عنه ألنه  

 

ِجلِّ لِْلكُ یَ ْوَم َنْطِوي ﴿قوله تعالی:  يف« ْلكمتمبِ لِ »لمة ك (4) َماء َكَطيِّ السِّ  ﴾ُتبِ السَّ
 (214)االنبياء:

( يف السجل هو الصحيفة 313/ 5م:  2111ثري، كَأْي: َعَلى اْلِكَتاِب، مبَْعىَن اْلَمْكُتوِب ) إبن  
 تاب. كتب هنا مجع  كتب فيه. وليس الكطي السجل علی ما  كون املعنی: یوم نطوي السماء  كفي

 ﴾النَّاِس بِاحلَْجِّ یَْأُتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمرٍ  َوأَذِّن يف ﴿فی قوله تعالی: « رَِجاالا » لمة ك (5)
 .(11)احلج: 

علی اقدامهم  ك( یأتو 111/ 13:  ه  2411الّرَِجاُل اْلُمَشاُة َواِحُدُهْم رَاِجٌل َكِنَياٍم َونَائٍِم )الرازی،
 ور.كالذ  بانا و ليس املراد هناكمشاة و ر  كواملعنی یأتو 

 

لَُّها ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ﴿قوله تعالی:  يف«  حمَِل َها» لمة ك (6)  (33)احلج:  ﴾ مُثَّ حمَِ
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لُّ ََنُْرَها)الرازی، لُّها یَ ْعيِن َحْيُث حيَِ  ااا بفتح احلاء.ك( وليس املعنی م114/ 13:  ه  2411حمَِ
  

  (36)احلج:  ﴾ُجُنوبُ َهافَِإَذا َوَجَبْت ﴿فی قوله تعالی: «  َوَجَبتْ » لمة ك (1)
( ای اإلبل وليس الوجوب 213/ 4ه :  2411إبن عطية، َوَجَبْت، معناه سقطت بعد َنرها ) 

 الذی مبعنی أإلزام.
 

ْيطَاُن يف أُْمِنيَِّتهِ  ِإَذا ََتىنَّ أَْلَقى﴿فی قوله تعالی: «  ِإَذا ََتّنَّ » لمة ك (1)   .(51)احلج:  ﴾الشَّ
ْيطاُن الوسواس فی ِقرَاَءتِِه َوِتاَلَوتِِه)القرطبی، َأْي إذا قَ َرأَ َوَتاَل   .(21/11م:  2164القرآن. َو أَْلَقى الشَّ

 ء بعيد الوقوع.يهو طلب حصول ش يوليس التمنی هنا الذ
 

  .(61ون: ) املؤمن ﴾یُ ْؤُتوَن َما آَتوا وَّقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلةٌ  َوالَِّذینَ  ﴿قوله تعالی:  يف« َوِجَلٌة » لمة ك (1)
وجلهم هنا من فعل الطاعة أال تقبل منهم وليس من فعل املعصی، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسِعيِد ْبِن 

، َأنَّ َعاِئَشَة، َزْوَج النَّيبِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل هللِا صَ  لَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوْهٍب اهلَْمَداينِّ
اِئَشُة: أَُهُم الَِّذیَن َیْشَربُوَن اخلَْمَر قَاَلْت عَ  ﴾َوالَِّذیَن یُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلةٌ ﴿َعْن َهِذِه ایآیَِة:  َوَسلَّمَ 

ُقوَن، وَ  ُهُم الَِّذیَن َیُصوُموَن َوُیَصلُّوَن َویَ َتَصدَّ دِّیِق، َوَلِكن َّ ْم خَيَاُفوَن َأْن الَ هُ َوَیْسرُِقوَن؟ قَاَل: اَل یَا بِْنَت الصِّ
ُهْم  رَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقونَ ﴿تُ ْقَبَل ِمن ْ رتمذی بسند صحيح ) الرتمذی، . أخرجه ال﴾أُولَِئَك ُیَسارُِعوَن يِف اخْلَي ْ

 (. 211/ 5م: 2111
بُوا ِهْم َأْشفَ َوقَاَل احلََْسُن: َلَقْد أَْدرَْكَناأَقْ َواًما َكانُوا ِمْن َحَسَناهِتِْم أَْن تُ َردَّ َعَليْ  َق ِمْنُكْم َعَلى َسيَِّئاِتُكْم أَْن تُ َعذَّ

َها)القرطبی،  (.21/231م:  2164َعَلي ْ
َر َمْسُكونٍَة ِفيهَ  لَّْيَس َعَلْيُكمْ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َمَتاعٌ » لمة ك (21) ا ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا بُ ُيوتًا َغي ْ

 .(11)النور:  ﴾َمَتاٌع لَُّكمْ 
( وليس املراد من املتاع 211/ 4ه :  2411إبن عطية، املتاع أی أألنتفاع و التمتع و املصلحة) 

 أساس البيت و الظروف.
 

 (32)النور:  ﴾َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ  ﴿قوله تعالی:  يف« جميموهِبِنَّ » لمة ك (22)
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،)القرطبی،  ، یَ ْعيِن َعَلى َمَواِضِع ُجُيوهِبِنَّ " َأْي َعَلى ُصُدورِِهنَّ م: 2164َوقَاَل ُمَقاِتٌل:" َعلى ُجُيوهِبِنَّ
 (. فتسدل اخلمار من الوجه إلی أن یغطی الصدر، وليس اجليب مبعنی جيب املقيص اليت21/231

 یضع فيه املال.
 

 (35)النور:  ﴾َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ ﴿قوله تعالی:  يف«  َكِمْشَكاة  » لمة ك (21)
صغري مسدود غري  ك( ای شبا21/151م:  2164املشكاة: الكوة يف احلائط غري النافذة)القرطبی،

الذی یوجد فی البيوت القدمية و هی أمجع للضوء و قيل هی موضع الفتيلة من القندیل. و قبل كنافذ  
 اة فظنوا أاا سراج أو زجاجة أو ما شابه.كت مثانية من أإلخوة عن املشلمة هنا سألكأن أضع هذه ال

 

َنُكْم َكُدَعاِء بَ ْعِضُكم  اَل ََتَْعُلوا﴿قوله تعالی:  يف«  دمَعاَء الرَّسمولِ » لمة ك (23) ُدَعاَء الرَُّسوِل بَ ي ْ
  .(63)النور:  ﴾بَ ْعًضا

ول هللا تفخيماً قولوا: یا نيبَّ هللا ویا رس أي ال تنادوا الرسول بامسه كما ینادي بعضكم بعضاً بامسه بل
 ( وليس املراد باالدعاء هنا الطلب بل النداء.312/ 1م:  2111، ملقامه وتعظيماً لشأنه ) الصابوين

 

 ﴾ قَاُلوا أَْرِجْه َوَأَخاُه َوابْ َعْث يِف اْلَمَداِئِن َحاِشرِینَ ﴿فی قوله تعالی: «  اْلَمَداِئنِ » لمة ك (24)
  .(36)الشعراء: 

ار َعِليٍم) إبن   ره َوَأَخاُه َحّتَّ ََتََمَع لَُه ِمْن َمَداِئِن مَمَْلَكِتَك َوأَقَالِيِم َدْولَِتَك ُكلَّ سحَّ ثري، كَأْي: أخِّ
و  انت حتت سطوة فرعونك(  املدائن املقصود هبا مدائن مصر، مجع مدینة والتی  231/ 6م: 2111

 .ه و ليس املراد منطقة املدائن املعروفةكمل
ْن ِخاَلفٍ ﴿قوله تعالی:  يف«  مِاْن ِخَّلف  » لمة ك (25) َعنَّ أَْیِدَیُكْم َوأَْرُجَلُكم مِّ )الشعراء:  ﴾أَلَُقطِّ
/ 14:  ه  2411َوَقْطُع اْلَيِد َوالّرِْجِل ِمْن ِخاَلٍف ُهَو َقْطُع اْلَيِد اْلُيْمىَن َوالّرِْجِل اْلُيْسَرى)الرازی، .( 41

 یدیه و رجليه من ورائه.( وليس املقصود قطع 514
 

 ( 211)الشعراء:  ﴾َوتَ تَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدونَ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َمَصاِنعَ » لمة ك (26)
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وليست املصانع ( 666/ 3م: 1113وتتخذون مصانع: أي حصوناً منيعة وقصوراً رفيعة) اجلزائری، 
 ن.ایآالت و غريها املعروفة تنتج األجهزة و ایآ اليت

 

ا َرآَها تَ ْهتَ زُّ َكأَن ََّها َجانٌّ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َجان  » لمة ك (21)    .(21عراء: )الش ﴾فَ َلمَّ
( 311/ 1م:  2111، أي فلما رآها تتحرك حركة سریعة كأاا ثعبان خفيف سریع اجلري) الصابوين

 ة و ليس من اجلن قسيم لإلنس.كجانٌّ نوع من احليوان سریع احلر 
 

) القصص:  ﴾ُرونَ َوَلَقْد َوصَّْلَنا هَلُُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم یَ َتذَكَّ  ﴿قوله تعالی:  يف« َوصَّْلَنا » لمة ك (21)
بَ ْعَض بِاْلبَ ْعِض، َوَلَقْد َوصَّْلنا هَلُُم اْلَقْوَل َوتَ ْوِصيُل اْلَقْوِل ُهَو ِإتْ َياُن بَ َياٍن بَ ْعَد بَ َياٍن، َوُهَو ِمْن َوَصَل الْ . (52

ًما ُمَفرَّقًا یَ تَِّصُل بَ ْعُضهُ وهذا الق  بِبَ ْعٍض ول املوصل یتحمل َأْن َیُكوَن اْلُمَراُد ِمْنُه ِإنَّا أَنْ َزْلَنا اْلُقْرآَن ُمَنجَّ
ْنِبيِه)الراز  (. ای ان القرآن نزل متواصال 611/ 14:  ه  2411،يلَِيُكوَن َذِلَك أَقْ َرَب ِإىَل التَّْذِكرِي َوالت َّ

واحدة من الوصل و قيل مفصال، و ليس املراد هبذه االیة أنه أوصله اليهم من متابعا وليس دفعة 
 اإلیصال.

 

 .(21)لقمان:  ﴾َواَل ََتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا﴿قوله تعالی:  يف«  َمَرحاا» لمة ك (21)
ًا َجبَّارًا َعِنيًدا) إبن   (. واملشي مرحا هو يف غري شغل 331/ 6م:  2111ثري، كَأْي: َجْذاًل ُمَتَكربِّ

(. وليس 352/ 4ه :  2411إبن عطية، ولغري حاجة، وأهل هذا اخللق مالزمون للفخر واخليالء) 
 املراد من املرح نفس الفرح.
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  .(21)لقمان:  ﴾َواْقِصْد يف َمْشِيكَ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َواْقِصدْ » لمة ك (11)
ْط ِفيِه. ْسرَاِع َواْلُبْطِء، َأْي اَل َتِدبَّ َدبِيَب اْلُمَتَماِوِتنيَ  َأْي تَ َوسَّ َواَل تَِثْب َوْثَب  َواْلَقْصُد: َما بَ نْيَ اإْلِ

طَّاِر)القرطيب  (. وليس املراد القصد مبعنی النية أو َتهل أو حتدید الوجهة.24/12م:  2164،الشُّ
 

 .(21) السجدة:  ﴾َوقَاُلوا أَئَِذا َضَلْلَنا يف اأْلَْرضِ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َضَلْلَنا» لمة ك (12)
اْلَعَرُب تَ ُقوُل َأْي َهَلْكَنا َوَبطَْلَنا َوِصْرنَا تُ رَابًا. َوَأْصُلُه ِمْن قَ ْوِل اْلَعَرِب: َضلَّ اْلَماُء يف اللَََّبِ ِإَذا َذَهَب. وَ 

سياق  (. و هذا يف24/12م:  2164َضلَّ)القرطبی، للشيء غلب عليه غريه َحّتَّ َخِفَي ِفيِه أَثَ رُُه: َقدْ 
 ارهم للبعث و ليس املراد إذا أضللنا الطریق و صرنا ضالني.كنإ

 

نَّيبِّ ِإالَّ َأن یَا أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت ال ﴿قوله تعالی:  يف«  نَاِظرِينَ » لمة ك (11)
َر   .(53زاب: ح) األ ﴾نَاِظرِیَن ِإنَاهُ یُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَل َطَعاٍم َغي ْ

( 551/ 2 ُنْضجه َمْصَدر َأينَ یَْأين) احمللی و السيوطی، ب، ت: ﴾إنَاهُ ﴿ُمْنَتِظرِیَن  ﴾َغرْي نَاِظرِینِ ﴿
و معنی االیة أي أیها الذین آمنوا باهلل ورسوله ال تدخلوا بيوت نبيه إال أن تدعوا إىل طعام تطعمونه 

 سبب لإلیذاء و التحرج للنيب كلن ذ(. أل11/ 11م:  2146غري منتظرین إدراكه ونضجه) املراغی، 
 ل فيه.ك. وليس املعنی غري مبصرین الوعاء الذی یؤ عليه وسلمصلى هللا 

 

﴾ ُتْم ُكلَّ مُمَزَّقٍ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل یُ َنبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِق ْ ﴿قوله تعالی:  يف«  ممزاِقْ تممْ » لمة ك (13)
 .(1سباء: )

یاهم البعث بعد متعجبني من وعده إوقال الذین كفروا باهلل وبرسوله حممد َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّم 
م علی رجل خيربكم أنكم بعد تقطعكم يف األرض بالء كاملمات بعضهم لبعض أیها الناس هل ندل

/ 11م:  1111وبعد مصريكم يف الرتاب رفاتًا، عائدون كهيئتكم قبل املمات خلًقا جدیًدا) الطربی، 
 م.كالرض أو حال َتزقم إذا تفرقتم و تشتتم فی ك(. وليس معناها أنه ینبئ353
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ْرنَا» لمة ك (14) رْيَ ﴿ قوله تعالی: يف« َقدَّ ْرنَا ِفيَها السَّ  .(21) سباء:  ﴾َوَقدَّ
رًا ِمْن َمْنزٍِل ِإىَل  رًا ُمَقدَّ َر بَ نْيَ قُ رَاُهْم َوبَ نْيَ اْلُقَرى الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها َسي ْ ي ْ ِإىَل ْنزٍِل، َوِمْن قَ ْریٍَة مَ َأْي َجَعْلَنا السَّ

 قَ ْریٍَة قَ ْریٍَة، َأْي َجَعْلَنا بَ نْيَ ُكلِّ قَ ْریَ تَ نْيِ ِنْصَف یَ ْوٍم َحّتَّ َیُكوَن اْلَمِقيُل يف قَ ْریٍَة َواْلَمِبيُت يِف 
 تبنا و قضينا.ك أي(. وليس املراد بقدرنا 24/111م:  2164،ُأْخَرى)القرطيب

 

 ( 21) سباء:  ﴾َناُهْم ُكلَّ مُمَزٍَّق َوَمزَّق ْ  ﴿فی قوله تعالی: « َمزَّقْ َناُهمْ » لمة ك (15)
( یعنی فرقناهم فی البالد بعد أن  311/ 11م:  1111) الطربی،  وقطعناهم يف البالد كل مقطع

 ع أجسادهم.هم و قطكانت بالدهم متقاربة، فتفرقوا بعد أن أغرق هللا بالدهم و ليس املراد أنه اهلك
 

َناُوُش ِمن َمَكاٍن بَِعيدٍ  ﴿قوله تعالی:  يف«  الت ََّناومشم » لمة ك (16)   .(51) سباء:  ﴾َوَأَّنَّ هَلُُم الت َّ
َهاَت ِمْن َذِلكَ  نْ َيا لِيُ ْؤِمُنوا، َوَهي ْ َناُوُش الرَّْجَعُة، َأْي َیْطُلُبوَن الرَّْجَعَة ِإىَل الدُّ م: 2164،القرطيب) الت َّ

 و االقتتال. كاالشتبا ي( وليس من املناوشة أ24/326
 

ا َأْسَلَما ﴿قوله تعالی:  يف« َوتَ لَّهم » لمة ك (11)   .(213) الصافات:  ﴾َوتَ لَُّه لِْلَجِبنِي  فَ َلمَّ
/ 3ه :  2411قال ابن قتيبة: أي: َصَرعه على جبينه فصار أحد جبينيه على األرض ) اجلوزی، 

 ثوابه.أجذبه مع  أيوليس املراد تله  (. 541
 

) فاطر:  ﴾انُ َهااجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر خمَُّْتِلٌف أَْلوَ َوِمَن ﴿قوله تعالی:  يف«  جمَددٌ » لمة ك (11)
11). 

ومن اجلبال طرائق، وهي اجلدد، وهي اخلطط تكون يف اجلبال بيض ومحر وسود، كالطرق واحدهتا  أي
 حدیثة. ي( وليس ُجدد مجع جدیدة أ462/ 11م:  1111، ي) الطرب  جدة،

 

یَزِفُّوَن من الزف  .(14ت: ا﴾ ) الصافّ  یَزِفُّونَ  فَأَقْ بَ ُلوا ِإلَْيهِ  ﴿قوله تعالی:  يف« يزِي ونَ َ»لمة ك (11)
 أسرعوا حينما علموا مبا صنع ابراهيم عليه السالم بأصنامهم، وليس یَزِفُّونَ  ياملشی، أ هو اإلسراع يفو 
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هو  إبن عطية مث قال: و زفَّ مبعنی أسرع ذلكر كزفاف العروس علی الصحيح، ذ كأی ميشون یتمهل  
 (.411/ 4ه :  2411إبن عطية، املعروف) 

 

ا َأْسَلَما ﴿قوله تعالی:  يف« َأْسَلَما » لمة ك (31)   .(213ات: ) الصافّ  ﴾َوتَ لَُّه لِْلَجِبنيِ  فَ َلمَّ
ا َأْسَلما أي: استسلَما ألمر هللا عّز وجّل فأطاعا ورضيا) اجلوزی،  ذبح (، ب541/ 3ه :  2411فَ َلمَّ

 سالم.اإل َأْسَلما دخوهلما يفإمساعيل عليه السالم و اليس املراد من 
 

  .(242) الصافات:  ﴾ِمْن اْلُمْدَحِضنيَ  َفَساَهَم َفَكانَ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َيَساَهمَ » لمة ك (32)
 (،211/ 11م:  1111)الطربی،  یونس عليه السالم يَفَساَهَم ای أقرع فوقعت القرعة عليه أ

 ة.كاملشار  ية أوليست من املسامه
 

 .(31الزمر: ( ﴾اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم  ُقْل یَا قَ ْومِ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َمَكانَِتكممْ » لمة ك (31)
( 565:  م 2164على حالتكم اليت أنتم عليها، والعداوة اليت َتكنتم فيها ) حممد، فربایر  يأ

 القدر و املنزلة.انة كوهی للتهدید وليس املراد بامل
 

 .(51) الشوری:  ﴾ أَْو یُ َزوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َوِإنَاثًا﴿قوله تعالی:  يف«  ي مَزوِاجمهممْ » لمة ك (33) 
«: یُ َزوُِّجُهمْ »( ومعىن 511:  م 2164أو یهب ملن یشاء الصنفني: ذكرانًا وإناثاً) حممد، فربایر 

 فهما زوجان، ویقال لكل واحد منهما: زوج، تقول: عنديیَ ْقُرُام، وكل شيئني یقرتن أحدمها بایآخر، 
 حهم.ك(. وليس معنی ین61/ 4ه :  2411، يزوجان من اخلِفاف، یعين اثنني) اجلوز 

 

ِخَذ بَ ْعُضُهم بَ ْعًضا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَّ  ﴿قوله تعالی:  يف«  سمْخرِيًّا» لمة ك (34)
 .(31الزخرف: ) ﴾ُسْخرِیًّا

ر السني، بكس« ِسخریا»بضم السني. وقرأ أبو رجاء وابن حميصن: « ُسخریا»وقرأ مجهور الناس 
(. 53/ 5 ه : 2411إبن عطية، ومها لغتان يف معىن التسخري، وال مدخل ملعىن اهلزء يف هذه ایآیة) 

 ةس املراد السخریليم و كم و تستقيم شؤن معاشكم مسخرا لبعض لتقوم حياتكاملعنی جعل هللا بعضعو 
 .(221) املؤمنون:  ﴾ِسْخرِیًّا َحّتَّ أَنَسوُْكْم ذِْكرِي فَاختََّْذَُتُوُهمْ  ﴿قوله تعالی  ما يفك ةو هلز 
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ا ُضِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثاًل ِإَذا قَ ْوُمَك ِمْنُه یَ  ﴿قوله تعالی:  يف« َيِصد وَن » لمة ك (35) ونَ َوَلمَّ   ﴾ِصدُّ
  .(51) الزخرف: 

ونَ  ونَ  -بكسر الصاد -أن َیِصدُّ بضم  -مبعىن: یضجون ویصيحون ویضحكون... وأن َیِصدُّ
( و املعنی 12/ 23، ت: .دمبعىن یعرضون. من الصد مبعىن اإلعراض عن احلق ) طنطاوی،  -الصاد

 قراءة أخری. ما يفكون ملا ظنوه تناقضا وليس بضمها من الصدود  كام یضجون و یضحأ
 

اَعَة أَن تَْأتَِيُهم بَ غْ ﴿ قوله تعالی: يف«  َهْل يَنظمرمونَ » لمة ك( 36) َتًة َوُهْم اَل َهْل یَنظُُروَن ِإالَّ السَّ
  .(66) الزخرف:  ﴾َیْشُعُرونَ 

( و ليس املراد هل 53/ 1 أبو السعود العمادي، ب، ت: أْي ما ینتظُر النَّاُس) ﴾َهْل یَنُظُرونَ ﴿
َن  یَنظُُروَن ِإالَّ َأن یَْأتِيَ ُهُم اهلّلُ يِف  َهلْ ﴿القرآن العظيم و منه قوله تعالی  ثري يفكیرون، وهذا اللفظ   ظَُلٍل مِّ

 .(53عراف: ) األ ﴾تَْأِویُلهُ  َهْل یَنظُُروَن ِإالَّ تَْأِویَلُه یَ ْوَم یَْأِت ﴿( و 121)البقرة:  ﴾اْلَغَمامِ 
 

 .(21) الدخان: ﴾ ِإيَلَّ ِعَباَد اهللَِّ  أَدُّواَأْن ﴿قوله تعالی:  يف«  َأْن َأد وا» لمة ك (31)
 أرِسلوا معي بين ِإسرائيل، قاله جماهد، وقتادة، واملعىن: أطِلقوهم من تسخريكم، وسلِّموهم ِإيلَّ  يأ

 (. وليس معناها أعطونی یا عبادهللا.11/ 4ه :  2411اجلوزی، )
َماَواِت هَلُْم ِشرْ  أَمْ  ﴿قوله تعالی:  يف«  ِشْركٌ » لمة ك (31)  .(4حقاف: ) األ ﴾ٌك يف السَّ

." )القرطبی،" ماواِت" َأْي يف خلق السموات َمَع اهللَِّ م:  2164أَْم هَلُْم ِشْرٌك" َأْي َنِصيٌب" يف السَّ
بعض األخوة  هنا مبعنی احلصة و النصيب، وليس مبعنی عبادة غريهللا، و أخربين ك(  فالشر 26/211

نصيب  يل ية أكهذه الشر  يف كِشر  مثل قوهلم: يل لمة يفكمن أهل اليمن أام الزالوا یستعملون هذه ال
 فيها.

 

ْت َوْجَهَها  فَأَقْ بَ َلتِ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َصرَّة  » لمة ك (31) ریات: ) الذا ﴾اْمَرأَتُُه يف َصرٍَّة َفَصكَّ
11). 
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ٍة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَغرْيِِه. َوِمْنُه ُأِخَذ َصرِی ُر اْلَباِب َوُهَو )فَأَقْ بَ َلِت اْمَرأَتُُه يِف َصرٍَّة( َأْي يِف َصْيَحٍة َوَضجَّ
 يس املتاع أو النقود.ك ي(. وليس املراد ُصرَّة مضم الصاد وه46/ 21م:  2111ثري، كبن  اَصْوتُُه) 

َماءَ  ﴿قوله تعالی:  يف« بِأَْيد   »لمة ك (41) َناَها بِأَْیٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن  َوالسَّ   .(41 )الذاریات: ﴾بَ نَ ي ْ
ماَء بَ نَ ْيناها املعىن: وبنينا السماء بنيناها بِأَْیٍد أي بْقوَّة، وكذلك قال ابن عباس، وجماهد،  َوالسَّ

(. مصدرالفعل آَد 211/ 4ه :  2411ي: بُقوَّة) اجلوزی، أ« بأید»وقتادة، وسائر املفسرین واللغویني: 
، وَقِويَ   (. وليس مجع ید.166/ 2م: 1115) الفريوزآبادی،  یَِئيُد أْیداً: اْشَتدَّ

نَسانَ  ﴿قوله تعالی:  يف«  ِمن َصْلَصال   » لمة ك (42) اِر  َخَلَق اإْلِ ) الرمحن:  ﴾ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ
24). 

نُي اْلَياِبُس الَّ  وليس  (21/261م:  2164َصَلٌة )القرطبی،ِذي ُیْسَمُع لَُه َصلْ الصَّْلَصاُل الطِّ
 الصلصال املعروف.

ن: )الرمح ﴾اْلُمنَشآُت يف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم  َوَلُه اجلََْوارِ  ﴿قوله تعالی:  يف«  َكاأْلَْعَّلمِ » لمة ك (41)
14).  

تسري  ي. أ(446/ 4ه :  2411األعالم: مجع علم، وهو اجلبل الطویل ) الزخمشری جارهللا، 
 الرایات.كاجلبال الطوال وليس مبعنی  كالبحر   السفن يف

 

 .(24)احلدید:  ﴾ َوَغرَُّكم بِاهللَِّ اْلَغُرورُ  ﴿قوله تعالی:  يف«  اْلَغرمورم » لمة ك (43)
(.  فالَغرور بفتح الغني 163/ 5ه :  2411بن عطية، ا)  اْلَغُروُر الشيطان بإمجاع من املتأولني

ر كر و بضمه الشكور بفتح الشني هو الشا كلمة الشَ كما ان  كهو الشيطان و بضمه هو الباطل،  
 احلمد.و 

 .(4)املمتحنة:  ﴾َوبََدا بَ ْيَنَنا َوبَ ْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء ﴿ قوله تعالی: يف«  َوَبَدا» لمة ك( 44(
اوی، ب، ت: ) طنطظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأیيد واالستمرارَوبَدا أى 

ثري كتها  قرائمعناها و  يف يءخيط ، من البدوُّ وليس من أالبتداء، و هذه من األیات اليت(311/ 24.
 من الناس بقرائتها مهموزة.
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لم: )الق ﴾َأملَْ أَُقل لَُّكْم َلْواَل ُتَسبُِّحوَن  قَاَل أَْوَسُطُهمْ  ﴿ قوله تعالی: يف« َأْوَسطمهممْ » لمة ك( 45)

11). 
عن ابن عباس، قوله: )قَاَل أَْوَسطُُهْم( قال: أعدهلم، ویقال: قال خريهم، وقال يف البقرة: )وََكَذِلَك 

ًة َوَسطًا( قال: الوسط: العدل . وليس املراد أوسطهم (551/ 13م:  1111، ي) الطرب َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ن.فی ال  سِّ

ْنُهْم َوَما َنَْ  ﴿ قوله تعالی: يف«  مبَْسبموِقنيَ  »لمة ك( 46) ﴾ ُن مبَْسُبوِقنَي َعَلى َأن ن َُّبدَِّل َخرْيًا مِّ
  .(42املعارج: )

. (21/115م:  2164،)القرطيب )َوما ََنُْن مبَْسُبوِقنَي( َأْي اَل یَ ُفوتُ َنا شي وال یعجزنا أمر نریده
ِذیَن یَ ْعَمُلوَن أَْم َحِسَب الَّ  "أحد الی إبداهلم غريهم. و مثله قوله تعالی: وليس معناها آنه لن یسبقنا 

يَِّئاِت َأن َیْسِبُقونَا ( أم َحِسَب الذین یشركون باهلل فيعبدون معه غريه، وهم املعنيون 4بوب: ك) العن"السَّ
يَِّئاِت أَ  م، فال نقدر عليهم ْن َیْسِبُقونَا( یقول: أن یعجزونا فيفوتونا بأنفسهبقوله: )الَِّذیَن یَ ْعَمُلوَن السَّ

 .(21/ 21م:  1111، ي) الطرب فننتقم منهم لشركهم باهلل
 .(3) اجلن:  ﴾َوأَنَُّه تَ َعاىَل َجدُّ رَبَِّنا  ﴿ قوله تعالی: يف«  َجد  » لمة ك( 41)

. وليس معنی اجَلدِّ هنا (131/ 5م:  2111ثري، كبن  ا) َوأَْمرُهُ َوقَاَل قَ َتاَدُة: تَ َعاىَل َجاَللُُه َوَعَظَمُتُه 
 سر اجليم.كضد اهلزل ب
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 البحث نتائج
 توصلنا إليها: هم النتائج اليتألر موجزاً كن نذ أختام هذه املقالة نرید  يف

عمق لغوي نظم آیات القرآنية، دون تمع اتيان معاين الكلمات والتعابري الداللية اليت تتناسب  -2
 وَنوي وبالغي إذا مل یكن هناك ضرورة ماسة.

قد تبني لنا تباین معىن الكلمة وحبسب ما یفهم من موقعها يف ایآیات، ونرى كلمة لن نقدر  -1
ننا نستطيع ألالكرمي مجعنا كل هذه املعاين ویستطيع القارئ أن یرى إعجاز استخدام الكلمة يف القرآن 

ر اليت وردت يف ایآیات القرآنية مبا أخرجنا من معانيه عن أن نرى عدم إمكانية استبدال كلمة لن نقد
 تفاسري باملأثور. 

منوذج من ایآیة اليت وردت فيها الكلمة وبيان مدلول اجلملة شرحًا إمجاليا حسب املقتضى  -3
واملتبادر بأداء بياين واضح وبسيط، واالكتفاء من ذلك بعرض اهلدف واملدلول إذا كانت العبارة واضحة 

 ني نظماً ولغة.للمتوسط
إشارة موجزة إىل ما روي يف مناسبة ایآیات أو يف صددها وما قيل يف مدلوهلا وأحكامها وقصصها  -4

 إذا كان املوضوع یقتضي ذلك.
وصل اجلمل القرآنية بعضها ببعض سياقا أو موضوعا كلما كان ذلك مفهوم الداللة، والتنبيه   -5

 وعي أو السياقي أو اهلديف أو الوسيلي. على هذا لتجلية النظم القرآين والرتابط املوض
االستعانة باأللفاظ والرتاكيب واجلمل القرآنية قبل كل شيء يف صدد التفسري والشرح والسياق  -6

 والدالالت واهلدف والتدعيم والصور واملشاهد ما دام ذلك ممكنا وضروریا.
وأما تفسري  سلفي قدمي.جيب احلذر والتوقي من القول يف معاين القرآن بغري ِعلم، وهذا منهج  -1

 القرآن بالرأي؛ فمنه حممود، ومنه مذموم، ليس جمال البحث هنا.
لقد اعتىن احملدثون بتفسري كالم هللا تعاىل عنایة فائقة، ذلك أنه یتعلق بكالم هللا عز وجل، وهو  -1

ا املاثور املتعلق ذباحملل الذي ال خيفى، وألن التفسري املأثور ینقل باألسانيد كسائر املرویات، فاعتنوا هب
 من جهة الروایة والتدوین.  -مرفوعا كان أم موقوفا أم مقطوعا-بتفسري كالم هللا تعاىل 
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طلوب  قرآن وهو موكان اهلدف النهائي من هذه املقالة حتقيق التدبر الذي هو مقصود تالوة ال
القلب وتصفح الروح ویتحصل الشفاء من أدواء الصدر، وبإدراك املعاين وفهم  كل مؤمن؛ فبه حيىي

املراد یتحقق ذلك، والعجب ممن یشكو من أسقام قلبه والشفاء متهيئ له متوافر بني یدیه ال یفصل 
بينه بعد توفيق اهلل إال عزمية صادقة وفكرة حاضرة، وإنه ما من داٍء یكابده العبد من شهبة أو شهوة أو 
حقد أو حسد أو خوف وقلق أو حرص وطمع إال وشفاؤه بني یدیه حينما یتدبر ایآیات ویتأمل 
العظات ویتلوها تالوة األسيف احملزون فيستدّر برتتيله دمع عينه حينها یرق قلبه ویتعايف من أسقامه 

هذا وأن  ىعني عله أن یكون هذا العمل مما یوكلما زاد من ذلك زاد أثراً وبرءاً، وإنّا نسأل اهلل سبحان
تسعد يف تدبر ایآیات والتأمل يف ُمشكل املفردات ل وجيعله بابًا تلج منه إىل يءالقار  خيأینفعك به 
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