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  تنبيه لقراء القرآن

أبو بكر بن عبد هللا الهذلي عن الحسن البصري أن رجًال حدثني 
قال لعمر بن الخطاب: اتق هللا يا عمر، وأكثر عليه، فقال له 
قائل: اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر: دعه، 

  .1ال خير فيهم إن لم يقولوها لنا، وال خير فينا إن لم نقبل
  

مخالفة  اتباعها، نظمً إنة النبي محمد التي يفرض على المسلمين القرآن بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من خالل سُ كغيره من الكتب المقدسة، يتضمن 
ه إطارندعو القراء إلى قراءته بروح ناقدة ووضعه في ِلذا لحقوق اإلنسان المتعارف عليها في المواثيق الدولية، خاصة في الجزء المدني منه. و

سابع الميالدي. ومن هذه النظم المخالفة لحقوق اإلنسان التي ما زالت القوانين العربية واإلسالمية تنص على بعضها وتطالب التاريخي، أي القرن ال
  ، نذكر على سبيل المثال:جزئيًاأو  كليًاالحركات اإلسالمية بتطبيقها، 

، وزواج بات والعمل، والتحريض على العنف ضد النساءعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطالق والميراث والشهادة والعقو  - 
  .، وممارسة ختان الذكور واإلناث على األطفالالقاصرات

  عدم المساواة بين المسلم وغير المسلم في الزواج والطالق والميراث والشهادة والعقوبات والعمل.  - 

  عدم االعتراف بالحرية الدينية وخاصة حرية تغيير الدين.  - 

  مقاتلة غير المسلمين واحتالل اراضيهم واخضاع غير المسلمين لنظام الجزية وقتل من ال يتبع الديانات السماوية. الحث على  - 

  والبراء منه وطلب قتاله فيما يعرف بجهاد الطلب.» البغض في هللا«وصم غير المؤمن بالكُفر، وتعليم المسلمين كراهيته فيما يُعرف بمفهوم   - 

، ورفض مراجعة آيات الرقيق ومؤسسات دينية وجامعية اخرى سبي وملك اليمين من خالل كتب شرعية تدرس في األزهرتثبيت نظام الرق وال -
  وملك اليمين.

  النص على عقوبات وحشية مثل قتل المرتد ورجم الزاني وقطع يد السارق والصلب والجلد والقصاص (العين بالعين والسن بالسن).  - 

  آلالت الموسيقية ومنع الفنون الجميلة.تحطيم التماثيل والصور وا  - 

  وانات وقتل الكالب المنزلية.حيالتعذيب   - 

                                                           
  https://goo.gl/QqKAXlأبو يوسف: كتاب الخراج:   1
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  المقدمة

: 47\95و هـ 82: 4\92(هـ)، ويكرر مرتين عبارة "افال يتدبرون القران" 24: 34\58يقول القرآن: "وانا او اياكم لعلى هدى او في ضالل مبين" (م
الفكر بالفكر والرأي بالرأي.  ومواجهةللرجوع للعقل والحوار يدعو إذن القرآن  ) واربع مرات "هاتوا برهانكم"، وثالثة عشر مرة "افال تعقلون".24

عندما قرر اإلنسان اللجوء للكالم بدال من الحجارة. وقد أسس سقراط فلسفته على مبدأ الحوار، واتبع تلميذه  بدأتالحضارة التي  توهذه هي اهم سما
  .مواطنيه في كتبه التي حاكها من خالل حوارات تهدف إلى توعية افالطون نهًجا مماثًال 

حت تصرف القراء ليس فقط لكي يستفيدوا منه، ولكن لكي يبينوا  لنفسي ضمن محاولتي الشخصية لفهم القرآن، وأضعه مجانًا تأوًال كتبت هذا الكتاب 
رأُي َغيري   ، ورأيي َصواٌب يَحتَِمُل الَخطألي مواقع الخطأ فيه حتى أستفيد من آرائهم في الطبعات القادمة، وديدني في هذا مقولة اإلمام الشافعي: "

لذا أدعو القارئ إلبداء ". َسَن ِمنْهُ قَبِلْنَاهُ ِمْنهُ ، َوَمْن َجاَءنَا بِأَحْ أَْحَسُن َما قَدَْرنَا َعلَْيهِ نَا َهذَا َرأٌْي َوهَُو "، ومقولة اإلمام أبو حنيفة: "ِعْلمُ َخطأ يَحتَِمُل الصَّوابَ 
  الحديث النبوي الذي يقول: "استفت قلبك َوإِْن أَْفتَاك النَّاُس َوأَْفتَْوك". رأيه دون ان افرض رأيي عليه وهو مطالب بإتباع

  بدأ بالصراحة.أو

ف الوحي بأنه  . واعتبر كل الكتب المقدسة كتبًا بشرية، وهذا ينطبق على التوراة واإلنجيل "كالم هللا للبشر"وليس  "كالم البشر عن هللا"أنا أُعّرِ
  وكل ما هو بشري يصيب ويخطئ. والقرآن، كما على كل كتاب آخر، مهما وصلت قدسيته في أعين اتباعه.

ة لنفسي، كما ال اقرها لغيري. فالرأي بالرأي والحجة بالحجة والبرهان بالرهان. وفي كتابي هذا اعرض أخطاء القرآن الكريم ادعي العصم وال
رواية حفص المتبعة في السعودية ومصر، والتي تختلف عن الروايات ل وفقًا اللغوية. وأعتمد فيه على طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي

الذي يقارن  https://goo.gl/V7vJRYول أخرى. ويمكن للقارئ التأكد من اختالف تلك الروايات من خالل الموقع اإلسالمي التالي المتبعة في د
  رواية للقرآن. 21اآليات في 

، ولكن ذلك غير ممكن بسبب رفض السلطات الدينية في الدول العربية واإلسالمية أي دراسة نقدية للقرآن. هذا الكتاب أن ينجز مسلمون أودكنت 
َوَما «)؛ 27: 81\7» (إِْن هَُو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمينَ : «ًرا على المسلمين وليس ملًكا ألحد، فهو يقولالقرآن ليس حك ولكن مهما كانت ديانتي أو ديانة القراء،

). فيحق لغير المسلم، ال بل من واجبه أن يقرأه ويحاول فهمه، ليس بالضرورة كما يفهمه مشايخ 107: 21\73» (َسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ أَرْ 
ِ اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم «المسلمين، بل كما يمليه عليه عقله، خاصة أن القرآن ذاته يرفض كل سلطة دينية:  ). كما 31: 9\113» (أَْربَابًا ِمْن دُوِن �َّ

لكل عربي يحق لغير المسلم، ال بل من واجبه، أن يوصل هذا الكتاب إلى غيره بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة. فالقرآن جزء من الثقافة العربية 
  مهما كانت ديانته، وجزء من الثقافة اإلنسانية لكل أمرئ مهما كانت قوميته.

صريح نص ا أرى أن على المسيحيين واليهود أن يهتموا بالقرآن كما يهتم به المسلمون، ال بل أكثر منهم، ألنه جزء من تراثهم ويعتمد على كتبهم بوأن
خيهم مع ). ويمكنهم القول مثلما قال إخوة يوسف عندما عادوا من عند أ30: 46\66القرآن، فهو يقول إنه مصدق لما بين يديه (انظر مثًال اآلية 

). وعليه، أرى أن على المسلمين أن ال يغتاظوا من اهتمام المسيحيين واليهود بالقرآن، فهو كتابهم 65: 12\53» (َهِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت إِلَْينَا«بضاعتهم: 
ن، واكتفت بترتيب السور بالتسلسل . هذا وأشدد على أن هذه الطبعة لم تمس نص القرآمين، حتى وإن اختلفت نظرتهم إليهبقدر ما هو كتاب المسل

  التاريخي وفقًا لألزهر، مضيفة عالمات الترقيم الحديثة، وهوامش للمساعدة في فهمه.

  يتضمنو أخطاء القرآن اللغويةهذا هو أول كتاب شامل في التاريخ حول 

 .مات التعجب وعالمات التنصيص الخوعال الستفهاماالنقط والفواصل وعالمات  :النص القرآني باإلمالء العثماني مع عالمات الترقيم الحديثة - 

  .وفي عامود آخر يقابله ذكرت األخطاء اللغوية في كل آية بأنواعها المختلفة. وال يتطرق هذا الكتاب إلى األخطاء العلمية - 

  :وقد عرضت فيه األخطاء التالية

تفسير  20إلى تضارب المفسرين. وبعض اآليات جاء عليها قرابة من آيات القرآن مبهم أدى  %20: أكثر من استعمال كلمات أو عبارات مبهمة )1
على قدر اإلمكان تقديم معنًا للكلمات والعبارات المستعصية إما من خالل المعاجم المتخصصة أو من  تمتناقض لدى نفس المفسر. وقد حاول

. واإلبهام خطأ يعارض ادعاء من يقول ان القرآن كتابًا بليغًا، خالل ربط تلك الكلمات بأصلها مثل اللغة العبرية أو السريانية أو اإلغريقية الخ
 .علًما بأن الهدف األول للبالغة هو توصيل المعنى للمخاطب دون التباس أو ابهام

عثماني عن : هناك عدد كبير من األخطاء اإلمالئية في القرآن. ونحن ال نتعرض إلى اختالفات اإلمالء الونظرية السر اإللهي األخطاء اإلمالئية )2
بتجميع قدر  تاإلمالء المتبع منذ أكثر من الف سنة. وما يهمنا هو كتابة نفس الكلمة في القرآن بصور مختلفة من آية إلى اخرى. ولكثرتها قم

 .القسم األول من هذا الكتابكبير منها في 

. مما جعل المفسرين يلجؤون إلى نظرية نزول القرآن : اكثر من نصف آيات القرآن دخل عليه قراءات مختلفةواخطاء النساخ اختالف القراءات )3
في سبعة احرف ونظرية القراءات المختلفة، معتبرين ان كل تلك القراءات موحاة. ولكن النص القرآني المتوفر والموزع من وزارات األوقاف 

التي يعتقد المفسرون انها موحاة. فبأي حق تم حذفها من  تاالختالفااإلسالمية ال يتضمن إال نًصا موحدا وفقا للقراءة المتبعة، وليس فيه ذكر لتلك 
القرآن؟ واهم أسباب اختالف القراءات هو وجود مخطوطات دون النقط على الحروف وعدم وجود حركات على األحرف. وبطبيعة الحال من 

اءته هي الصحيحة، وأن القراءات األخرى ذكر قراءة مختلفة عن تلك المتداولة في مصاحف اخرى أو في كتب التراث فهو يعتبر ضمنا ان قر
 .هي خطأ. ومن هنا اعتبرنا اختالف القراءات اخطاء في القرآن
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وفقًا لهذه النظرية، يمكن لفعل أن يأخذ معنى فعل آخر وحكمه في التعدي واللزوم. وينتج عن ذلك  :نظرية التضمينو استعمال كلمات بغير معناها )4
 . من االعتراف بوجود خطأتحريف المعنى وتغيير الداللة بدًال 

نظرية «حاول اللغويون والمفسرون المسلمون تبرير عدد من األخطاء بما يسمونه  ونظرية التقديم والتأخير: ترتيب معيب لعناصر الخطاب )5
الذي قد يؤدي أدوًرا بالغية في بعض األحيان ولكنه قد يكون معيبًا بالغيًا إذا لم يخدم الغاية المرجوة منه وهي توصيل الفكرة » التقديم والتأخير

 .بصورة مفهومة ودون تكلف والقارئللمستمع 

: الكالم في لغة العرب، إما أن يصدر من جهة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. كما يصدر أيًضا بصيغة المفرد أو االلتفاتء النحوية ونظرية األخطا )6
ة آن عدالمثنى أو الجمع. ويصاغ الكالم في زمن المضارع أو الماضي أو األمر. واستعمال حال بدًال من اآلخر يعتبر خطأً نحويًا. وقد تضمن القر

 .مئات من هذا الخطأ

ا في سرد تلك السور. فالمتكلم، وهو عامة هللا تناقض النص القرآني: هناك نصوص كثيرة تتكرر في القرآن تتعلق خاصة بالقصص. ونجد تناقضً  )7
أو نفس المضمون. ويطلق  وفقًا للقرآن، استعمل عبارات مختلفة، مما يعطي انطباًعا بأن هللا نسي ما كان قد قاله في سورة اخرى في نفس الحادثة

 .الزهايمرعلى هذه الظاهرة مرض 

قاموس لسان العرب:  من سمات القرآن التكرار في قصصه والتشتيت في احكامه والحشو أو اللغو الذي يعرفهالحشو أو اللغو: التكرار والتشتت و )8
واكثر حاالت الحشو واللغو نجده في ظاهرة التذييل التي ». فعالسَّقَط وما ال يُعتدّ به من كالم وغيره وال يُحَصل منه على فائدة وال على ن«

لها عالمة ~. وتبين هذه العالمة ان اكثر من نصف آيات القرآن تم ادخال كلمات في نهايتها ال عالقة مباشرة لها بمضمون اآلية، وهدفها ت وضع
 .ة بين تلك الكلمات ومضمون اآليةالحفاظ على القافية في اآليات. وقد اجهد المفسرون انفسهم كثرا إليجاد صل

: قرابة ُعشر آيات القرآن تتضمن ثقوب، أي كلمات ناقصة اضطرت المفسرين إلى ايجاد نظرية نقصان مبهم في الجملة ونظرية الحذف والتقدير )9
القرآني وقد اتممناها في العامود ا. وقد وضعنا لتلك النواقص عالمة [...] في النص "الحذف والتقدير" لمأل هذه الثقوب وجعل النص مفهومً 

 .الجانبي

] ضمن النص القرآني. وتبين هذه العالمة أن عددا كبيرا جدًا من آيات القرآن ال عالقة لها بما --- لها عالمة [ تتقطع أوصال آيات القرآن: وضع )10
 .ن القرآنضموسبقها وما لحقها من اآليات. ال بل ان كثير من اآليات جاء فيها فقرات ال عالقة له بم

تم تقطيع آيات القرآن وترقيمها للمساعدة في فهمها. ويختلف ترقيم تلك اآليات وتعدادها وفقًا  وعالمات الترقيم الحديثة: تقطيع معيب لآليات )11
اول في السودان آية، بينما عدد آيات القرآن المتد 6236للقراءة المتداولة. فعلى سبيل المثال عدد آيات القرآن المتداول في مصر والسعودية 

ا إلى نهاية الجملة المفيدة. مما يربك في فهمها. وسبب ذلك ان تلك اآليات تم تقطيعها بصورة عبثية في آية. ورقم اآليات ال يشير دائمً  6204
 الفاصلة إن وجدت، أو استغنينا عن النقطة في نهاية اآلية. بعض األحيان. ولإلشارة إلى عدم نهاية الجملة وضعنا عالمة

 خطأ لغوي في القرآن الكريم. 2500، يبين هذا الكتاب أن هناك ما ال يقل عن والكلمات والعبارات المبهمة وإذا استثنينا القراءات المختلفة الكثيرة جدا

  :نجزئييوينقسم هذا الكتاب إلى 

 .القرآن الكريم اللغوية في خطاءاألأنواع  استعراضالجزء األول:  )1

 .القرآني بالتسلسل التاريخي مع األخطاء اللغويةالنص الجزء الثاني:  )2

لسور القرآن  تضمن الكتاب في نهايته قائمة المراجع التي اعتمدنا عليها في طبعتنا العربية للقرآن مع روابطها وفهرًسا لألعالم والمفاهيم، وفهرسًايو
  .االعتياديبالتسلسل التاريخي، وفهرًسا لسور القرآن بالتسلسل 

 ا من امازونوورقيً  http://goo.gl/OOyQRD ا من موقعيالكتاب أساًسا على طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي المتوفرة مجانً هذا يعتمد و
https://goo.gl/nKsJT4 .  

  القادمة. آمل ان يالقي هذا الكتاب رضاكم وأن ال تبخلوا علي بمالحظاتكم إلدخال ما ترونه مفيدًا من تصليحات واضافات في الطبعات

  

  الدكتور سامي عوض الذيب ابو ساحلية

  مدير مركز القانون العربي واإلسالمي

  sami.aldeeb@yahoo.frالعنوان اإللكتروني 
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 لواأل جزءال
  القرآن الكريم اللغوية في خطاءاأل انواع استعراض

ُهْم قُْرآَنًا َعَربِي�ا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَعَلَّ «). وفي آية أخرى: 42: 41\61» (بَْيِن يَدَْيِه َوَال ِمْن َخْلفِِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ َال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن «يقول القرآن: 
َّقُونَ    ).28: 39\59» (يَت

ي على أخطاء لغوية. فهذه مسلمة المسلمات ال يمكن ألي من الصعب على المسلم المؤمن، عالًما كان أو جاهًال، تقبل مجرد احتمال أن القرآن قد يحتو
سه للخطر مسلم التفريط فيها ألن ذلك إلغاء لمصدره اإللهي وتقويض لإلسالم بأكمله وللمجتمعات المبنية على أسس دينية. ومن ينكرها منهم يعرض نف

وليس للقرآن. فالمسلم يتهم نفسه وال يتهم قرآنه. وهذا  هه لقصور في عقولإذ يعتبر مرتدًا في نظر الشرع اإلسالمي. ومن يرى منهم عيبًا في القرآن نسب
يعني انتقاًال  أو ادخال عالمات الترقيم الحديثة، ألن ذلكما جعل المسلمين يتشبثون بعدم تغيير إمالء القرآن لكي يتناسب مع اإلمالء المتعارف عليه، 

  .إلى نص أفضل من النص الحالي وانتقاًصا من كمال هللا

أ. فلماذا وعامة ينظر المؤمن إلى لفظ القرآن وليس إلى معناه. فهو واثق بأن النص من عند هللا وال يمكن بأي حال من األحوال وجود نقص فيه أو خط
ا يَْفعَُل َوُهْم يُْسأَلُونَ «إذن يتعب نفسه؟ والقرآن يقول عن هللا:  الصادر عن األزهر التفسير  1منتخب). وقد جاء في كتاب ال23: 21\73» (ال يُْسأَُل َعمَّ

في فعل أي شيء، وهم  يخطئوال يُسأل عما يفعل، ألنه الواحد المتفرد بالعزة والسلطان، الحكيم العليم، فال  -سبحانه  -ال يُحاسب «اآلتي لهذه اآلية: 
(الذي يعتبر من  2وجاء في تفسير الكشاف للزمخشري». يُحاسبون ويُسألون عما يفعلون؛ ألنهم يخطئون لضعفهم وجهلهم وغلبة الشهوة عليهم

ويصدرون من تدبير  إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن ال يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يوردون«المعتزلة الذين يحكمون العقل!): 
كان ملك الملوك ورّب األرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن ال يُسأل عن أفعاله، مع  -ملكهم، تهيبًا وإجالًال، مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم 

 ».بائحما علم واستقّر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة، وال يجوز عليه الخطأ وال فعل الق

هو نص بشري يقبل الخطأ والصواب إما في مجال المضمون  ،مهما كانت قدسيته عند أتباعه ،وعلى النقيض من المؤمن، يرى الباحث أن كل نص
لمضمون، ، يتعامل الباحث مع القرآن كما يتعامل مع كتاب رياضيات أو فيزياء. فهو ال ينظر إلى ايما يخص األخطاء اللغويةوإما في مجال اللغة. وف

ت الطين بلة بل إلى سالمة اللغة التي كتب بها هذا الكتاب. وقد تم أحيانًا تصحيح تلك األخطاء من خالل اختالفات القراءات. ولكن تلك القراءات زاد
جزء من الوحي  في بعض األحيان، خاصة وأن بعض كلمات القرآن جاء فيها أكثر من عشر قراءات مختلفة ومتناقضة. وهناك من يرى ان القراءات

بين أيدي  اعتمادًا على المقولة بأن القرآن نزل على سبعة أحرف. وهذه مجرد حيلة لكي ال يتم االعتراف صراحة بأن في القرآن أخطاء. والقرآن الذي
راءات لما سمحت بنشره الدول المسلمين وفي الجوامع ال يتضمن هذه القراءات، بل قراءة واحدة. ولو قام أحدهم بتصحيح القرآن معتمدًا على تلك الق

  العربية واإلسالمية وألعتبر تحريفًا للقرآن، وهو ما يعاقب عليه فاعله.

تعابير واذ لم يخف على المفسرين المسلمين وجود هذه األخطاء في القرآن، حاولوا المستحيل لتبريرها بدًال من االعتراف بها، مستعملين في ذلك 
إن حركة «أسمائها الحقيقية. وهناك من يعصف بقواعد اللغة عصفًا إلرضاء النص القرآني. فهذا زكريا أوزون يقول: منمقة بدًال من تسمية األمور ب

. وهناك من قد يحتج بأن قواعد النحو مأخوذة 3»أواخر الكلمات ال تغير المعنى ولم يهتم بها الرسول. وقد قرأ الصحابة في حياته بقراءات عدة ومختلفة
ن. فكيف نحكم على القرآن من خالل تلك القواعد؟ والجواب على هذا االحتجاج بسيط إذ انه يتم عامة استعراض أخطاء القرآن من أصًال من القرآ

لقاعدة التي خالل القياس الداخلي للقرآن. فما دام انه عامة يرفع الفاعل، استنتج النحويون أنه يجب رفع الفاعل. والخطأ يكمن في عدم احترام هذه ا
  ر.ا النحويون من القرآن. وهنا يمكن االستشهاد بآيات القرآن ذاتها للداللة على أن القاعدة التي اعتمدها القرآن لم يتم احترامها بتواتاخذه

ل إلى عدة أنواع: نحوية، وإمالئية، واستعمال كلمات أو عبارات مبهمة، واستعماها يمكن تصنيفال تتوقف على النحو، و 4أخطاء القرآن اللغويةو
كلمات بغير معناها، وترتيب معيب لعناصر الخطاب، ونقصان مبهم في الجملة، وتكرار وانتقال من موضوع آلخر دون رابط بينهما، وتناقض. 

خطأ أذكرها بصورة مبسطة ومختصرة في هوامش هذا الكتاب، مع روابطها على  2500 أكثر منويصل عدد أخطاء القرآن بأنواعها المختلفة إلى 
. فمن يهمه المزيد من الشروحات يمكنه الرجوع لهذه التفاسير. وحسب علمي ليس هناك كتاب شامل 5مكان، معتمدًا خاصة على كتب التفسيرقدر اإل

. وال ندعي الشمول وال 6متخصص في أخطاء القرآن من طرف المنتقدين، بينما نجد كتبًا حول إعراب القرآن تعبر عن وجهة نظر الطرف اآلخر
ا قمنا به، وكل أملنا أن تكون مالحظاتنا إشارات على الطريق وبداية لعمل أوسع من قِبَل الباحثين، فهذا موضوع يستحق الدراسة العصمة فيم

  والتعمق، بكل حيادية، بإعطاء الرأي والرأي اآلخر.

                                                           
1  http://goo.gl/Dnv62m  
2  http://goo.gl/OjjAow  
  .133أوزون: جناية سيبويه، ص   3
ها وما تبعها من جمل، ندخل في مضمون األخطاء اللغوية األخطاء اإلنشائية التي تتعلق بتسلسل الكلمات واألفكار في الجملة الواحدة، وعالقة الجملة مع ما سبق  4

واستعمال كلمات مناسبة للمعنى  وترابط الفقرات بين بعضها البعض، وعدم وجود ثغرات في الجمل والفقرات تخل بالمعنى، وتفادي اللغو والتكرار والتناقض،
كون سليًما. أنظر مثًال هذا وغير مبهمة. وتعريفي هذا لألخطاء اإلنشائية يعتمد على القواعد التي تُعلم في المناهج المدرسية والتي يجب إتباعها في اإلنشاء لكي ي

 .http://goo.gl/kKL3ZTوهذا المقال  http://goo.gl/zdJkWAالمقال 
  http://goo.gl/X91QeDهذا الموقع الممتاز  تجدونها في  5
وموقع مؤسسة  http://goo.gl/zHGZPfيمكن لمن يهمه األمر متابعة إعراب القرآن آية بعد آية من خالل موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف   6

  .http://goo.gl/GvD9QFآل البيت الملكية للفكر اإلسالمي 
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ليس أمًرا سهًال إّما بسبب قدسية النص، أو التعود عليه، أو طريقة عرضه في الطبعات العربية دون تنقيط ودون  هنا إلى ان اكتشاف األخطاءنشير و
ا شديدًا فصل للفقرات. وأفضل أسلوب الكتشاف األخطاء مقارنة كتب التفسير والترجمات التي تمت للقرآن. فإذا اختلف المفسرون والمترجمون اختالفً 

وهذا هو منهجي للكشف عن أخطاء القرآن ». إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق«مشكلة في النص. وكما تقول الحكمة الشعبية: فهذا دليل على وجود 
ى عدد كبير إذ قمت بمقارنة عدد كبير من ترجمات القرآن بالفرنسية واإليطالية واإلنكليزية خالل ترجمتي للقرآن في هذه اللغات، كما أنى اعتمدت عل

 واألن نستعرض أنواع أخطاء القرآن اللغوية.  المعتبرة. وقد اشرت في الهوامش إلى هذه التفاسير. من التفاسير

 استعمال كلمات أو عبارات مبهمة) 1

لبعد عن كل اأسس البالغة إبالغ المخاطب المعنى دون إبهام والتباس. وإن كان في القرآن عبارات بليغة فعًال، فإننا نجد مقابلها آيات كثيرة بعيدة  من
  البالغة بسبب إبهامها، مما أدى إلى اختالفات شاسعة في فهمها حتى عند كبار المفسرين المعتبرين. 

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِينٌ «يقول القرآن:  : 26\47» (ّيٍ ُمبِينٍ بِِلَساٍن َعَربِ «)؛ 1: 27\48» (تِْلَك آَيَاُت اْلقُْرآَِن َوِكتَاٍب ُمبِينٍ «)؛ 15: 5\112» (قَدْ َجاَءُكْم ِمَن �َّ
فهذه الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى »: «اإلتقان في علوم القرآن«). ولكن هذا مخالف للحقيقة بشهادة السيوطي في كتابه 195

بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا  ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئًا [...] فعن أنس أن عمر
) فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو الكلف يا عمر [...]. وعن عكرمة عن ابن عباس قال كل 31: 80\24(

وتذكر المصادر اإلسالمية أن . 1)»9: 18\69() والرقيم 75: 11\52) وأواه (13: 19\44) وحنانًا (36: 69\78القرآن أعلمه إال أربعًا غسلين (
أبي  صبيغًا التميمي جاء إلى عمر فسأله عن الذاريات فأمر به عمر فضرب مائة سوط فلما برئ دعاه فضربه مائة أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى

ً . 2موسى حرم على الناس مجالسته . وكل ما يساعد على إزالة اإلبهام هو ألسس البالغةمخالفًا  لغويًاواستعمال كلمات أو عبارات مبهمة يعتبر خطأ
والقول بأن القرآن تصحيح لخطأ، كما فعل المفسرون في تقدير المحذوفات، أي ايجاد حل لنواقص القرآن المختلفة، رغم انهم اختلفوا في تقديراتهم. 

  هراء ألنه يتضمن تعميًما بعيدًا عن الصواب. هو مجرد» 3يتميز بالدقة في اختيار الكلمة، والدقة في اختيار موضعها«

ق) ( 50\34ون) ( 68\2سورة وهي:  29هذه األحرف موجودة في بداية و وأهم المبهمات في القرآن ما يسمى باألحرف المقطعة أو فواتح السور.
 10\51) وطسم( 28\49و) طس( 27\48) وطسم( 26\47) وطه( 20\45) وكهيعص( 19\44) ويس( 36\41) والمص( 7\39) وص( 38\38و
) حم، عسق(في آيتين متالحقتين:  42\62) وحم( 41\61) وحم( 40\60) والم( 31\57) والر( 15\54) والر( 12\53) والر( 11\52) والر(
) الم( 3\89) والم( 2\87) والم( 29\85) والم( 30\84) والم( 32\75) والر( 14\72) وحم( 46\66) وحم( 45\65) وحم( 44\64) وحم( 43\63و
 حرفًا، أربعة منها تتكرر في بعض السور، وهي: 14). وعدد هذه األحرف المر( 13\96و

 المص سورة األعراف
 المر سورة الرعد
 كهيعص سورة مريم
 طه سورة طه

 طس سورة النمل
 يس سورة يس
 ص سورة ص

 عسق سورة الشورى
 ق سورة ق

 ن سورة القلم
 طسم سورة الشعراء، سورة القصص

 الر سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة الحجر
 الم سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة لقمان، سورة السجدة

 حم سورة غافر، سورة فصلت، سورة الزخرف، سورة الدخان، سورة الجاثية، سورة األحقاف، سورة الشورى

 (حم): الحواميم. المفتتحة بـ(طسم) و(طس): الطواسيم أو الطواسين، وتسمى السور المفتتحة بـوتسمى السور 

فية: (ألْف وال تُقرأ هذه الحروف كاألسماء مثل باقي الكلمات، بل تقرأ بصورة متقطعة، ومن أجل ذلك سميت بالحروف المقطعة. فننطق (الم) بهذه الكي
  ية: (طاْء سيْن ميْم)، وهكذا بالنسبة للبقية، مع مالحظة تسكين األواخر باستمرار.الْم ميْم)، وننطق (طسم) بهذه الكيف

األخر  ويعتبر البعض األحرف المقطعة من المتشابهات التي هي مما استأثر هللا بعلمه، مما يضعها في خانة اللهو والعبث. بينما يرى فيها البعض
ان هذه األحرف مجرد لهو وعبث من قِبَل هللا، فقد أجهد المفسرون أنفسهم إليجاد معنًى لها  ضربًا من إعجاز القرآن. وبما انه يصعب قبول فكرة

ٍ ُمبِينٍ «فتضاربت آراؤهم ضمن التفسير الواحد، فتحولت هذه األحرف إلى معميات وألغاز وطالسم ال تليق بنص يقول مؤلفه بأنه  » بِِلَساٍن عََربِّي
واستعراض تفسير اآلية األولى من سورة البقرة: الم، التي يكرس لها على سبيل المثال الرازي اثنتي  4لتفسير). ويكفي الرجوع لموقع ا195: 26\47(

  عشر صفحات، والزمخشري ثماني صفحات. ابن عاشورعشرة صفحة، وكل من الطبري و

                                                           
  .304- 303، ص 1السيوطي: اإلتقان، جزء   1
  .https://goo.gl/V5HO1Yانظر هذا الحدث مثًال في   2
3  https://goo.gl/wb9yhB.  
4  http://goo.gl/CnhEou  
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تعني معلم في العبرية. أي ان » موري«، وكلمة »أمر لي موري«تعني » الم«، وأن »أمر لي ربي«تعني » الر«ان  1ويرى مؤلف يهودي حديث
. 3\89، 2\87، 29\85، 30\84، 32\75، 31\57وهي: في بداية ست سور » الم«محمد نقل عن معلمه اليهودي. وقد جاءت األحرف المقطعة 

». اصمتوا«بمعني אלם ): باللغة العبرية التوراتية (مخطوطة حلب 2: 58بين هذه األحرف وكلمة مطابقة جاءت في سفر المزامير  Sawmaويربط 
». َكالَّ! بَِل الّسوَء في قُلوبِكم تَفعَلون وُعنَف أَيِديكم في األَرِض تَِزنون«وهذه هي اآلية: ». كال«ولكن هذه الكلمة ترجمت بالعربية واللغات األخرى بـ 

נאלמה تَْح فاهُ كَحَمٍل سيَق إِلى الذَّْبحِ كنَعَجٍة صاِمتٍَة ُعوِمَل بِقَسَوةٍ فتَواَضع ولم يَف: «7: 53ويرى صلة بين هذه األحرف وصفة جاءت في سفر أشعيا 
ونَها ولم يَفتَْح فاهُ    .2»أَماَم الَّذيَن يَُجزُّ

هـ. هناك قول بأن النبي محمد كان يصلي ويقرأ القران ويطول في القراءة ويشقي نفسه فيها.  –وبخصوص كلمة طه، فهي مكونة من الحرفين ط 
ورم قدماه وكان يرفعها من على األرض قليًال وهو يصلي فنزلت اآلية (طه) بمعنى (طأها) أي طأ بقدمك األرض يا محمد. ومن وكان من شدة األلم تت

  .3هنا تكملة النص: ما أنزلنا عليك القران لتشقى. انظر مثًال تفسير ابن كثير

ما هو في العبرية والسريانية والالتينية. وحساب الجمل يعني إعطاء ومن المحتمل أن تكون األحرف المقطعة مجرد أرقام للسور وفقًا لحساب الجمل ك
 36\41وسورة يس  20\45كل حرف من حروف اللغة رقًما خاًصا. وما زالت بعض السور تحمل في عنوانها مثل هذه األحرف وهي سورة طه 

» الم«واألحرف » المص«ن أصل األحرف وقد يكو. 68\2وسورة نون المسماة أيًضا سورة القلم  50\34وسورة ق  38\38وسورة ص 
  ، وقد ضاع جزء منها.»المصحف«

الذي يرى أن بحيرا الراهب علّم النبي  4وهناك من يحاول تفسير األحرف المقطعة لغايات تبشيرية، كما يفعل على سبيل المثال القمص زكريا بطرس
ن العقيدة المسيحية السليمة ف ي هذه الحروف المقطعة لتبقى سًرا يتحققه الفاهمون. وهو يعتمد في ذلك على محمد القرآن ثم تاب من بعد ذلك وضمَّ

  حديث رواه وضعفه ابن كثير ننقله هنا:

َب فِيِه فأتى أخاه مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: اۤلۤم ذَِلَك ٱْلِكتَاُب الَ َريْ 
 فِيِه فقال أنت ن أخطب في رجال من اليهود، فقال: تعلمون وهللا لقد سمعت محمدًا يتلو فيما أنزل هللا تعالى عليه اۤلۤم ذَلَِك ٱْلِكتَاُب الَ َريْبَ حيي ب

كر أنك تتلو فيما سمعته قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذ
م قالوا: لقد بعث هللا قبلك أنزل هللا عليك: اۤلۤم ذَِلَك ٱْلِكتَاُب؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند هللا؟ فقال: نع

على من كان معه، فقال لهم: األلف واحدة، والالم أنبياء، ما نعلمه بيّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب، وأقبل 
 ثالثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول هللا

قال: هذا أثقل وأطول، األلف واحد، والالم ثالثون،  صلى هللا عليه وسلم فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم، قال: ما ذاك؟ قال: المص
ثقل والميم أربعون، والصاد سبعون، فهذه إحدى وثالثون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم، قال: ما ذاك؟ قال: الر. قال: هذا أ

. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: وأطول، األلف واحدة، والالم ثالثون، والراء مائتان، فهذه إحدى وثالثون ومائتا سنة
بس علينا زالمر. قال: هذه أثقل وأطول، األلف واحدة، والالم ثالثون، والميم أربعون، والراء مائتان، فهذه إحدى وسبعون ومائتان. ثم قال: لقد ل

ثم قال أبو ياسر ألخيه حيي بن أخطب ولمن معه من األحبار: ما أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليًال أعطيت أم كثيًرا؟ ثم قال: قوموا عنه، 
يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون، وإحدى وثالثون ومائة، وإحدى وثالثون ومائتان، وإحدى وسبعون ومائتان، فذلك سبعمائة 

هَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَيَْك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آَيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب «هم: وأربع سنين؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره. فيزعمون أن هؤالء اآليات نزلت في
). فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن ال يحتج بما انفرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن 7: 3\89» (َوأَُخُر ُمتََشابَِهاتٌ 

لكل حرف من الحروف األربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم،  كان صحيًحا أن يحسب ما
  .6وقد جاء ذكر لهذا الحديث في تفسير الطبري .5وهللا أعلم

. ويقول أحدهم في مقدمة 7ن من عند هللاوالمسلمون مغرمون باإلعجاز العددي للقرآن إلى حد الهوس، ِلذا لجأ بعضهم لألحرف المقطعة إلثبات ان القرآ
  كتابه:

إن النظام الرقمي المذهل للحروف المقطعة هو برهان مادي ورياضي على أن القرآن كتاب معجزات وليس كتاب أساطير كما يدعي بعض 
يعلم أنه سيأتي عصر تتطور فيه علوم  تعالى بعلمه المسبق هللا ا ال معنى لها. ويمكن القول بأنالملحدين عندما يقولون إن القرآن يحوي حروفً 

الرياضيات، ويكثر فيه الملحدون، لذلك فقد أودع في كتابه حروفًا مقطَّعة في أوائل السور، وأخفى إعجازها حتى جاء عصر الرقميات الذي 
ككون، لتعجزهم في اختصاصهم، نعيشه اليوم، ليكون التحدي بهذه الحروف أبلغ وأقوى. وهذا شأن المعجزة تأتي بالشكل الذي برع فيه المش

  .8الحق هللاوتبين لهم أن القرآن هو كالم 

لم يسمعوا بها  ومن المستبعد أن تكون هذه األحرف من أصل القرآن. فلو كانت في القرآن بداية، لماذا لم يستفسر أحدٌ النبَي محمد عن معناها؟ هل ألنهم
ر جامع البيان للطبري، إال بعد وفاة النبي محمد؟ أم أنها أضيفت إلى القرآن بعد وفاته؟ أم ال عالقة للنبي محمد بالقرآن؟ انظر في هذا المجال تفسي

وفي غياب تفسير مقنع لهذه األحرف يجب ادراجها ضمن ما . 9النبيسورة البقرة، حيث يستعرض مختلف التفسيرات دون ذكر ألي استفسار من 
                                                           

1  Zeev-Bar  48، هامش 15ص  
2  Sawma, p. 119  
3  http://goo.gl/nzbR6h  
، وانظر نقدًا لهذه النظرية في http://goo.gl/J56RkWوهذا النص  http://goo.gl/p9dIjjوهذا الشريط  http://goo.gl/uu8qNsانظر هذا الشريط   4

 ).https://goo.gl/k2zYQ5مقال لمسلم (
5  http://goo.gl/bR2KkT  
6  http://goo.gl/BWCuJW  
 .https://goo.gl/lCo0dCوهذا الشريط  http://goo.gl/OoJniFوهذا المقال  http://goo.gl/Sso9M3انظر هذا المقال   7
 ).http://goo.gl/NpXKa8( 17- 16عبد الدائم الكحيل: إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم، ص  انظر  8
9  http://goo.gl/M2hpeI  
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. ويالحظ في هذا 1»على نفعالسَّقَط وما ال يُعتدّ به من كالم وغيره وال يُحَصل منه على فائدة وال «الذي يعرفه قاموس لسان العرب: » اللغو«يسمى 
مرة في سفر  71تكررت » سال«كلمة المجال أن القرآن ليس الكتاب المقدس الوحيد الذي يتضمن كلمات غير مفهومة المعنى. فعلى سبيل المثال 

لنصوص اليونانية القديمة ويذكر يوسف صديق ان كثيًرا من ا). وال أحد يعرف معناها الحقيقي. 9و 3: 3المزامير ومرتان في سفر حبقوق (الفصل 
 .2العرافين، وتعني ان تلك األحرف تتضمن كلمة بأكملهاكانت تتضمن مثل هذه األحرف، وهذا من مخلفات عادة 

يها عامةً طلقوا علهناك كلمات استعصى فهمها وبذل اللغويون والفقهاء والمفسرون المسلمون قديًما وحديثًا جهدًا كبيًرا لمناقشتها وألُّفوا فيها كتبًا أو
. وبعض هذه الكلمات غريبة على اللغة العربية وال يمكن فهمها إال بالرجوع إلى اللغات التي أخذت منها. ويقدر البعض أن 3تعبير غريب القرآن

  من كلماته من اللغات السامية األخرى، وخاصة اللغة السريانية. وقد أشرنا إلى ذلك في الهوامش. %10و %6القرآن اخذ ما بين 

شة، حاول اإلبهام في القرآن قد يكون ناتًجا عن أخطاء النساخ في كتابة بعض كلمات القرآن، ولكن بدًال من االعتراف باألخطاء كما كانت تفعل عائو
يات المسلمون اختالق معنًى لتلك الكلمات رغم انه تم تصحيح بعضها في اختالف القراءات: انظر في هذا الخصوص على سبيل المثال هوامش اآل

: 58\105(َخَرقُوا = خلقوا) و 100: 6\55(ُمِقيتًا = مثيبا) و 85: 4\92(اْصَطنَْعتَُك = اصطفيتك) و 41: 20\45(يَْطِمثُْهنَّ = يطئهن) و 56: 55\97
 246: 2\87ا) و(اْجتََرُحوا = اقترفو 21: 45\65(َحَصُب = حطب) و 98: 21\73(قَاِصفًا = عاصفا) و 69: 17\50(اْنشُُزوا = انتشروا) و 11

ي مخطوطات (َعَسْيتُْم = حسبتم). ونشير هنا إلى أن ما يهمنا فقط أخطاء النساخ كما جاءت في المصحف المتداول والذي ننقله في كتابنا هذا وليس ف
قال سألت عائشة عن  قال أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه«وبخصوص عائشة، يذكر السيوطي:  .4القرآن

ون فقالت يا قوله تعالى إن هذان لساحران وعن قوله تعالى والمقيمين الصالة والمؤتون الزكاة وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئ
  .5»بن أخي هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب

ومة ولكن ضمن عبارة غامضة، إما ألن بعض عناصرها تنقصها أو ألنها حشرت في وال يكفي فهم الكلمات بمفردها لفهم اآلية. فقد تأتي كلمة مفه
التفسير.  اآلية حشًرا دون عالقة بمضمونها، فتفنن المفسرون في شرحها خاصة باللجوء إلى األساطير اليهودية. وقد أدى غموض العبارة إلى تباين في

سُوِل «فعلى سبيل المثال، يقول القرآن في سرده لقصة العجل:  . قَاَل بَُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصُروا بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ قَاَل فََما َخْطبَُك يَا َساِمِريُّ
لَْت لِي نَْفِسي السامرة في  ). وال يعرف ما عالقة السامري بهذه القصة علًما أن السامريين ينسبون إلى جبل96-95: 20\45» (فَنَبَذْتَُها َوَكذَلَِك َسوَّ

سُولِ «فلسطين ولم يكونوا موجودين في زمن موسى، ومن غير الواضح ماذا تعني هنا عبارة  ما هي هذه القبضة وعن »: فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ
ا قََضْينَا َعلَْيِه «) وفي مكان آخر 34: 38\38» (َجَسدًا ثُمَّ أَنَابَ َولَقَدْ فَتَنَّا سُلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى كُْرِسيِِّه «ويقول القرآن عن سليمان:  6أي رسول تتحدث؟ فَلَمَّ

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت اْلِجنُّ أَ  ). 14: 34\58» (اْلعَذَاِب اْلُمِهينِ  ْن لَْو كَانُوا يَْعلَُموَن اْلغَيَْب َما لَبِثُوا فِياْلَمْوَت َما دَلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إِالَّ دَابَّةُ اْألَْرِض تَأْكُُل ِمْنَسأَتَهُ فَلَمَّ
واآليات الغامضة في القرآن كثيرة جدًا وقد حاولنا على قدر المستطاع إلقاء الضوء عليها في . 7ومن غير الواضح ماذا يقصد القرآن بهاتين اآليتين

  الهوامش، خاصة من خالل الرجوع للمصادر اليهودية التي بين أيدينا.

اِجَراِت َزْجًرا. فَالتَّالِيَاِت ِذْكًرا. إِنَّ إِلََهُكْم لََواِحدٌ «الغامضة آيات ال معنى لها تذكرنا بسجع الكهان مثل وتضاف إلى هذه اآليات  افَّاِت َصف�ا. فَالزَّ » َوالصَّ
لمعلوم؟ ونفس األمر يمكن قوله ). فما معنى اآليات الثالث األولى وما عالقتها بوحدانية هللا؟ وكيف يمكن ان يقسم هللا بمجهول على ا4- 1: 37\56(

: 77\33» (. ُعذًْرا أَْو نُذًْرا. إِنََّما تُوَعدُوَن لََواقِعٌ َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا. فَاْلعَاِصفَاِت َعْصفًا. َوالنَّاِشَراِت نَْشًرا. فَاْلفَاِرقَاِت فَْرقًا. فَاْلُمْلِقيَاِت ِذْكًرا«عن اآليات 
) وغيرها من اآليات التي ال معنًى 6- 1: 79\81» (ا. َوالنَّاِشَطاِت نَْشًطا. َوالسَّابَِحاِت َسْبًحا. فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا. فَاْلُمدَبَِّراِت أَْمًراَوالنَّاِزَعاِت َغْرقً «)، 1-7

  لها وال فائدة، والتي يمكن تصنيفها في خانة اللغو.

لقرآن معنًى مجازيًا، يختلف عن معناها اللغوي المتعارف عليه. فعلى سبيل المثال، تجدر اإلشارة هنا إلى أن الفرق الباطنية أعطت لبعض كلمات او
) وكلمة الصراط (أنظر 78: 43\63) وكلمة حق (أنظر مثًال هامش اآلية 69: 39\59يرى المفسرون الشيعة أن كلمة نور (انظر مثًال هامش اآلية 

) تشير إلى األئمة. وعند الموحدين 35: 45\65لي، وكلمة اآليات (أنظر مثًال هامش اآلية ) تعني اإلمام علي أو والية ع6: 1\5مثًال هامش اآلية 
عليها تحت  الدروز كلمة حدود تشير إلى الدعاة الخمسة الذين أظهروا دين التوحيد بينما تفهم هذه الكلمة عامة بمعنى األوامر التي ال يجوز التعدي

 8. وعلى النقيض من هذه الفرق، تستبعد األحمدية13: 4\92و 229: 2\87و 187: 2\87دة آيات منها طائلة العقاب، وقد جاءت هذه الكلمة في ع
) والنمل 20: 27\48المعنى األسطوري محاولة إعطاء الكلمات معنًى أقرب إلى العقل، فترى ان الهدهد يشير إلى اسم شخص (أنظر هامش اآلية 

  ) ألنها تعتقد أن الهدهد والنمل ال يتكلمان كما جاء في األسطورتين القرآنيتين ذات األصل اليهودي.18 :27\48يشير إلى اسم قبيلة (أنظر هامش اآلية 

، ويرى ضرورة إعادة قراءة القرآن بصورة جذرية 9يرى ليكسنبيرج بأن أكثر من ربع القرآن ما زال مبهما رغم جهود الكثيرين في توضيح معانيهو
العادي يمر عليها مرور الكرام، معتبًرا أن  القارئ. وإبهام نصوص القرآن ال يعيه إال المترجم، ألن 10ل في كتابهعلى ضوء اللغة السريانية كما فع

                                                           
1  http://goo.gl/78O7eN  
2  Seddik: Le Coran  69ص. 
  .http://goo.gl/1W8A67يمكن لمن يهمه األمر متابعة غريب القرآن آية بعد آية من خالل موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف   3
) ونسخة الجامع http://goo.gl/Y2JmCzيمكن مقارنة النص الحالي بالمخطوطات القديمة من خالل نسختي القرآن نسخة متحف طوب قابى سرايى (  4

(الحلقة األولى » سؤال جريء«). وردًا على سؤال بخصوص أخطاء النساخ كما جاءت في حلقتين من برنامج http://goo.gl/wF8Uk1القاهرة ( الحسيني
http://goo.gl/E1O0Mg  والحلقة الثانيةhttp://goo.gl/pscQi4 :القول الفصل هنا هو في اإلعجاز الرقمي«)، كتب أحمد صبحي منصور زعيم القرآنيين 

» اس لهاالعددي، والذي يثبت أن القرآن محفوظ برسمه وطريقة كتابته الفريدة، وأن كل هذه الشبهات واألخطاء المزعومة والقراءات المصنوعة ال أس
)http://goo.gl/dkwWXz.وسوف نعود لإلعجاز العددي في فقرة الحقة .( 

  .46-41أيًضا: ابن الخطيب: الفرقان، ص . وفي أخطاء الكتَّاب أنظر 536، ص 1السيوطي: اإلتقان، جزء   5
  http://goo.gl/af7tsTانظر تفسير الطبري لهاتين اآليتين هنا   6
  http://goo.gl/FH6Ez5وهنا  http://goo.gl/t70Ln2أنظر تفسير الطبري لهاتين اآليتين هنا   7
  .http://goo.gl/HV4xovأنظر مجموعة التفسير الكبير لألحمدية هنا:   8
9  Luxenberg  108ص.  

10  Luxenberg  333ص.  
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التي أقصى ما يمكن  1بخصوص هذه اآليات الغامضة والتي ال معنًى لها إلى كتب التفاسير القارئعدم فهمها قصور منه وليس عيبًا في القرآن. ونحيل 
  ر بأننا أمام أحاجٍ وألغاز تعصف بدعوى بالغة القرآن عصفًا.ان تفيده هو الشعو

المتوسط، أو حتى الجامعي، أضفنا في هوامش كتابنا معانيها مستعينين بالقواميس  القارئولتسهيل فهم بعض الكلمات الشائكة التي قد تخفى على 
ربية، وموسوعة معاني ألفاظ القرآن تأليف هادي حسن حمودي، وتفسير المتخصصة بألفاظ القرآن نذكر منها معجم ألفاظ القرآن وضع مجمع اللغة الع

، كما أشرنا إلى اختالف 2مفردات الفاظ القرآن تأليف سميح عاطف الزين (انظر المصادر في آخر الكتاب) ومعجم كلمات القرآن في موقع المعاني
نادًرا. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن قواميس اللغة العربية ال تساعد دائًما على فهم إال  القارئالمفسرين في فهمها. وقد تفادينا ذكر المصدر توفيًرا على 

لتبرئة كلمات القرآن ألنها وضعت بعده وليس قبله وكان القصد من وضعها إعطاء معنًى للكلمات المستعصية. وقد تالعبت القواميس أحيانًا باللغة 
إضافة معاٍن للكلمات وفقًا لما تمخضت عنه دراسة ليكسنبيرج باللغة األلمانية والتي لم تترجم بعد  . وقد حاولنا على قدر اإلمكان اللجوء إلى3القرآن

باللغة اإلنكليزية أيًضا، وكالهما حاوال  Gabriel Sawmaللعربية، معتمدين على الترجمة اإلنكليزية للطبعة الثانية من كتابه، كما اعتمدنا على كتاب 
آن على أساس اللغة السريانية. كما اعتمدنا على كتب عمر سنخاري ويوسف الصديق فيما يخص تأثير اللغة اليونانية على تفسير كلمات وعبارات القر

، وعدم اللجوء القرآن. وهذا ال يعني اننا نتفق معهم في كل ما جاء في كتبهم، ولكن من المفيد اخذ رأيهم في االعتبار في الدراسات المستقبلية للقرآن
اليهودية والنصرانية تب التفاسير القديمة والحديثة مهما كانت قيمتها، والتي يجهل مؤلفوها اللغات األخرى ويتجاهلون مصادر القرآن فقط إلى ك
 واليونانية.

 ونظرية السر اإللهي ) األخطاء اإلمالئية2

. غير أن ابن خلدون المتبع منذ أكثر من الف سنة اإلمالئياعتبر مؤلفون مسلمون قدامى أن ثمة سًرا إلهيًا وراء الرسم العثماني المخالف للرسم 
فس األغالط تبركًا يرفض هذا االدعاء ويعتبر اإلمالء القرآني عيبًا ناتًجا عن َكتَبتِه الذين كانوا يجهلون الكتابة الصحيحة، وتداول الكتبة الالحقون ن

 بالماضي. فهو يقول:

سمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في اإلجادة فخالف الكثير من رسومهم ما وانظر ما وقع [...] في رسمهم المصحف حيث ر
يه من اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبرًكا بما رسمه أصحاب النبي من بعده المتلقون لوح

الم تبركًا ويتبع رسمه خطاً أو صوابًا. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك كتاب هللا وكالمه. كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو ع
ما وأثبت رسًما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. وال تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط وأن 

]: إنه تنبيه 21: 27\48تخيل بل لكل منها وجه. يقولون في مثل زيادة األلف في ال أذبحنه [يتخيل من مخالفة خطوطهم ألصول الرسم ليس كما ي
] إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية وأمثال ذلك مما ال أصل له إال التحكم المحض. 47: 51\67» [بأييد«على الذبح لم يقع وفي زيادة الياء في 

لك تنزيًها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه وما حملهم على ذلك إال اعتقادهم أن في ذ
ملة ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف اإلجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح. واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم إذ الخط من ج

مر. والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق إذ ال يعود نقصه على الذات في الدين وال في  الصنائع المدنية المعاشية كما رأيته فيما
  .4الخالل وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه ألجل داللته على ما في النفوس

مناهل « الشهير ) يقول في كتابه1948الزرقاني (توفى عام ) عند مؤلفين معاصرين. فهذا 1406ونجد الهوس الذي ينتقده ابن خلدون (توفى عام 
  »:العرفان في علوم القرآن

وبأبيكم وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيًضا معجز. وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة األلف في مائة دون فئة. وإلى سر زيادة الياء في بأييد 
ونقصانها من سعو بسبأ وإلى سر زيادتها في عتًوا حيث كان ونقصانها من عتو في الفرقان  أم كيف تتوصل إلى سر زيادة األلف في سعوا بالحج

م كيف وإلى سر زيادتها في آمنوا وإسقاطها من باؤ جاؤ تبوؤ فاؤ بالبقرة وإلى سر زيادتها في يعفوا الذي ونقصانها من يعفو عنهم في النساء أ
تشابهة دون بعض كحذف األلف من قرءانا بيوسف والزخرف وإثباتها في سائر المواضع تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات م

لف وإثبات األلف بعد واو سموات في فصلت وحذفها من غيرها. وإثبات األلف في الميعاد مطلقًا وحذفها من الموضع الذي في األنفال وإثبات األ
إلى فتح بعض التاءات وربطها في بعض فكل ذلك ألسرار إلهية وأغراض نبوية.  في سراًجا حيثما وقع وحذفه من موضع الفرقان وكيف تتوصل

  .5وإنما خفيت على الناس ألنها أسرار باطنية ال تدرك إال بالفتح الرباني

م القرآن بطريقة واحدة في كتابنا هذا هو عدم التزاما يهمنا فجدًا.  لن ندخل في استعراض الكلمات التي اختلف إمالؤها عن اإلمالء العادي، فهي كثيرة
في الهوامش نعطي هنا قائمة ألهم تلك الكلمات معتمدين حصريًا على النص القرآني برواية حفص  القارئوحتى ال نثقل على  في كتابة نفس الكلمة.

ا لن نتعرض لألخطاء التي وهي المتداولة في مصر وكثير من الدول اإلسالمية األخرى. فلن نتعرض لما جاء من أخطاء في الروايات األخرى، كم
  :6وقعت في المخطوطات المتوفرة للقرآن والتي قد يكون سببها سهو النساخ

 مرة (بدون حرف ا) 11مرة (مع حرف ا) وكتبت امهت  64أمهات ومشتقاتهما: كتبت آباء  –آباء  - 

 )مرة ابراهم (بدون حرف ي 15مرة (مع حرف ي) إال في سورة البقرة  54إبراهيم: كتبت هكذا  - 

                                                           
  http://goo.gl/yJOKGaفي هذا الموقع   1
2  http://goo.gl/UufzDp  
  فيما يخص كلمة يقطين. 146: 37\56انظر هامش اآلية   3
  .419انظر كتاب تاريخ ابن خلدون، الجزء األول، ص   4
. انظر شملول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، وأربعة مقاالت لنافذ الشاعر: إعجاز 314الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، الجزء األول، ص   5

، http://goo.gl/3vfmL2 ،http://goo.gl/edtZBO ،http://goo.gl/Xv5Jyp ،http://goo.gl/EMlGV5كتابة حروف القرآن في الحوار المتمدن 
 ).http://goo.gl/wkRTjgومقال طه عابدين طه: مزايا الرسم العثماني وفوائده (

 شملول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة. اعتمدنا في هذه القائمة خاصة على كتاب  6
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 (ابن أم) 150: 7\39(يبنؤم) ومقطوعة في اآلية  94: 20\45ابن أم: كتبت موصولة في اآلية  - 

 ابنت (بدًال من ابنة): كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ت مفتوحة)، ولم تكتب ابنة (مع حرف ت مربوطة) - 

 مرة أحسن (بدون حرف ا) 11احسان: كتبت هكذا ومرة واحدة (مع حرف ا) و - 

 مرات (بدون حرف ا) 6مرات (مع حرف ا) وكتبت اموت  5أموات: كتبت هكذا  –أحياء  - 

 اريكم: كتبت هكذا مرة واحدة (بدون حرف و) ومرتين اوريكم (مع حرف و) - 

  مرة (مع حرف ا) ومرة واحدة أسمئ (بدون حرف ا) 11أسماء: كتبت هكذا  - 

  (بدون حرف ا)مرة افوه  11أفواه ومشتقاتها: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

  مرة كتبت مقطوعة (أن ال) 11أال: كتبت هكذا (موصولة) إال  - 

 مرات امرأت (مع حرف ت مفتوحة) 7مرات (مع حرف ت مربوطة) و 4امرأة: كتبت هكذا  - 

 (مع حرف ئ) 130: 20\45آناء: كتبت هكذا مرتين (بدون حرف ئ) ومرة واحدة آنائ في اآلية  - 

 ف و)، ومرتين انبؤا (مع حرف و)مرات (بدون حر 8أنباء: كتبت هكذا  - 

 إِنما: كتبت هكذا (موصولة) إال مرة واحدة مقطوعة (إِن ما) - 

  أَنما: كتبت هكذا (موصولة) إال مرتين مقطوعة (أَن ما) - 

 126: 9\113مرات (مقطوعة) مرة واحدة أوال (موصولة) في اآلية  6أو ال: كتبت هكذا  - 

  (بدون حرف ا)مرة  50آيات: كتبت هكذا مرتين (مع حرف ا) و - 

 مرات ايي (بدون حرف ا) 4إياي: كتبت إياك وإياه دائًما كذلك (مع حرف ا) بينما إياي فكتبت  –إياه  –إياك  - 

  (مع حرف ي) 47: 51\67ايد (جمع يد): وكتبت هكذا مرتين (بدون حرف ي) ومرة واحدة اييد في اآلية  - 

 وفي الخط الكوفي بدون الهمزة) –ن حرفي ا األيكة: كتبت هكذا مرتين (مع حرفي ا) ومرتين لئيكة (بدو - 

 ايالف: كتبت مرة مع ياء وبدون ألف، ومرة بدون ياء وبدون ألف: اليلف قريش الفهم - 

  مرات مقطوعة (اين ما) 8مرات (موصولة) و 4أينما: كتبت هكذا  - 

 مرات ايه (بدون حرف ا) 3مرة (مع حرف ا) و 150أيها: كتبت هكذا  - 

 30: 27\48كلما تبعتها كلمة هللا في البسملة وفي اآليتين  (مع حرف ا) كلما تبعتها كلمة رب وبسم (بدون حرف ا)مرات  4باسم: كتبت هكذا  - 
 41: 11\52و

 بقية: كتبت هكذا مرتين (مع حرف ت مربوطة) مرة بقيت (مع حرف ت مفتوحة) - 

 مرات (بدون حرف و)، ومرتين بلؤا (مع حرف و) 3بالء: كتبت هكذا  - 

  مرات مقطوعة (بئس ما) 6مرات (موصولة) و 3ذا بئسما: كتبت هك - 

  مرات ترب (بدون حرف ا) 3مرة (مع حرف ا) و 14تراب: كتبت هكذا  - 

 مرات جزؤا (مع حرف و) 4مرة (بدون حرف و)، و 28جزاء: كتبت هكذا  - 

  مرة جنت (مع دون حرف ا) 68جنات: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

 (مع حرف ت مفتوحة) 89: 56\46ت مربوطة) ومرة واحدة جنت في اآلية  مرة (مع حرف 65جنة: كتبت هكذا  - 

  مرات حسنت (بدون حرف ا) 3مرة (مع حرف ا) و 36حسنات: كتبت هكذا  - 

 مرة حيوة (مع حرف و) 71مرات (بدون حرف و)، و 5حياة: كتبت هكذا  - 

 خاف ومشتقاتها: كتبت هكذا (مع حرف ا) إال مرة واحدة خف (بدون حرف ا) - 

 ن: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) ومرة واحدة دخرين (بدون حرف ا)داخري - 

 مرات ربوا (مع حرف و) 7(بدون حرف و) و 39: 30\84ربا: كتبت هكذا مرة واحدة في اآلية  - 

 مرات رحمت (مع حرف ت مفتوحة) 7مرة (مع حرف ت مربوطة) و 72رحمة: كتبت هكذا  - 

 (مع حرف ا) 66: 33\90ال مرة واحدة رسوال في اآلية رسول: كتبت هكذا (بدون حرف ا في اخرها) إ - 

  مرات ريح (بدون حرف ا) 9رياح: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

  مرة سحر (بدون حرف ا) 11مرات (مع حرف ا) و 3ساحر: كتبت هكذا  - 

  سامري: كتبت هكذا مرتين (مع حرف ا) ومرة واحدة سمري (بدون حرف ا) - 

 (مع حرف ا) 67: 33\90حرف ا) إال مرة واحدة سبيال في اآلية سبيل: كتبت هكذا (بدون  - 

  مرات (مع حرف ا) ومرة واحدة سرج (بدون حرف ا) 3سراج: كتبت هكذا  - 
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 سعوا: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) ومرة واحدة سعو (بدون حرف ا) - 

  مرة سموات (بدون حرف ا) 189سماوات: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

 مرات سنت (مع حرف ت مفتوحة) 5مرات (مع حرف ت مربوطة) و 8كتبت هكذا  ُسنة: - 

 مرات سيمهم (بدون حرف ا) 5سيماهم: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

  مرات شهد (بدون حرف ا) 3مرات (مع حرف ا) و 4شاهد: كتبت هكذا  - 

 ت مفتوحة)مرة (مع حرف ت مربوطة) ومرة واحدة شجرت (مع حرف  17شجرة: كتبت هكذا  - 

 مرة (بدون حرف و)، ومرتين شركؤا (مع حرف و) 11شركاء: كتبت هكذا  - 

  مرات شعئر (بدون حرف ا) 3شعائر: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

 (مع حرف ا) 23: 18\69مرة كذلك (بدون حرف ا) ومرة واحدة شايء في اآلية  201شيء: كتبت  - 

 مرة صلوة (مع حرف و) 67مرات (بدون حرف و) و 9صالة: كتبت هكذا  - 

 ضعفاء: كتبت هكذا مرتين (بدون حرف و)، ومرتين ضعفؤا (مع حرف و) - 

  طائف: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) ومرة واحدة طئف (بدون حرف ا) - 

 مرات طغى (مع حرف ى) 6طغا: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) و - 

 مرات (مع حرف ا) 4حرف ا) وكتبت باطن هكذا  مرة ظهر (بدون 12باطن: كتبت ظاهر ومشتقاتها  –ظاهر  - 

  عما: كتبت هكذا (موصولة) إال مرة واحدة مقطوعة (عن ما) - 

  غمام: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ا) ومرة واحدة غمم (بدون حرف ا) - 

 (مربوطة) 14: 11\52فإن لم: هكذا كتبت (مقطوعة) إال مرة واحدة فإلم في اآلية  - 

  (مع حرف ي)، 144: 3\89و 34: 21\73رف ي) إال مرة واحدة فإين في اآليتين فإن: كتبت هكذا (بدون ح - 

 فطرت (بدًال من فطرة): كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ت مفتوحة)، ولم تكتب فطرة (مع حرف ت مربوطة) - 

 مرة موصولة (فيما) 24مرة (مقطوعة) و 11في ما: كتبت هكذا  - 

 رف ا) ومرتين قرءن (بدون حرف ا)مرة قرءان (مع ح 68قرآن ومشتقاتها: كتبت  - 

 قرة: كتبت هكذا مرتين (مع حرف ت مربوطة) ومرة واحدة قرت (مع حرف ت مفتوحة) - 

 قواعد: كتبت هكذا مرتين (مع حرف ا) ومرة قوعد (بدون حرف ا) - 

  مرة كتب (بدون حرف ا) 251مرات (مع حرف ا) و 4كتاب ومشتقاتها: كتبت هكذا  - 

 واحدة (مع حرف ا) ومرة كذبًا (بدون حرف ا)كذابًا: كتبت هكذا مرة  - 

  مرات مقطوعة (كل ما) 3كلما: كتبت هكذا (موصولة) إال في  - 

 مرات كلمت (مع حرف ت مفتوحة) 5مرة (مع حرف ت مربوطة) و 21كلمة: كتبت هكذا  - 

  مرات مقطوعة (كي ال) 3مرات (موصولة) و 4كيال: كتبت هكذا  - 

 اجل مرة إلى 16مرات، و 4ألجل: كتب هكذا  - 

 لدى: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ى)، ومرة لدا (مع حرف ا) - 

 مرة (مع حرف ت مربوطة) ومرتين لعنت (مع حرف ت مفتوحة) 11لعنة: كتبت هكذا  - 

  مرة اولم (مع حرف و) 34مرة (بدون حرف و) و 84الم: كتبت هكذا  - 

 مرات موصولة، ولم تكتب مقطوعة 4مال (بدًال من ما لـ): كتبت  - 

 (بدًال من معصية): كتبت هكذا مرتين (مع حرف ت مفتوحة)، ولم تكتب معصية (مع حرف ت مربوطة)معصيت  - 

 مرة (بدون حرف و)، وأربع مرات ملؤا (مع حرف و) 18مأل: كتبت هكذا  - 

  مهتدي: كتبت هكذا مرة واحدة (مع حرف ي) ومرتين مهتد (بدون حرف ي) - 

 ة ميعد (بدون حرف ا)مرات (مع حرف ا) ومرة واحد 5ميعاد: كتبت هكذا  - 

 87: 11\52مرة، ومرة واحدة نشؤا في اآلية  8نشاء: كتبت هكذا  - 

 مرة نعمت (مع حرف ت مفتوحة) 11مرة (مع حرف ت مربوطة) و 25نعمة: كتبت هكذا  - 

 مرات (بدون حرف ا) 3مرات (مع حرف ا) وكتبت ولدة  3والدة ومشتقاتهما: كتبت والد  –والد  - 

  (مع حرف ئ) 90: 16\70مرتين (بدون حرف ئ) ومرة واحدة وايتائ في اآلية وإيتاء: كتبت هكذا  - 
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 (مع حرف ئ) 51: 42\62وراء: كتبت هكذا (بدون حرف ئ) إال مرة واحدة ورائ في اآلية  - 

 مرات يعفوا (مع حرف ا) 4يعفو (المفرد الغائب): كتبت هكذا مرة واحدة (بدون حرف ا) و - 

  مرات موصولة (يومهم) 5) ويوم هم: كتبت هكذا مرتين (مقطوعة - 

 واخطاء النساخ ) اختالف القراءات3

 يذكر إال مرت كتابة اللغة العربية بعدة مراحل. وقد واكبت الكتابة القرآنية مراحل تطور اللغة العربية. فالخط القرآني في المخطوطات القديمة ال
. فبدون 1من المواضع. وقد أضيفت إليه النقط والحركات الحقًا لتسهيل قراءتهالحروف دون نقاط ودون حركات (تشكيل)، وأيًضا دون األلف في كثير 

ثنين هذه النقط والحركات ليس باإلمكان قراءة القرآن بصورة دقيقة إال لمن تعلمه عن ظهر قلب. فثمانية أحرف تصبح غامضة ومبهمة حيث أن كل ا
/غ، ف/ق، ي/ى. وهناك حرف يشير إلى ثالث فونيمات مختلفة: ج/ح/خ. وآخر منها يمثالن فونيمين مختلفين: د/ذ، ر/ز، س/ش، ص/ض، ط/ظ، ع

حرفًا غامًضا من األبجدية العربية البالغ  23يمكن أن يؤخذ بحدود خمسة فونيمات مختلفة: ب/ت/ث/ن/ي. ومن دون النقاط المميزة تلك، سيكون هناك 
تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين حرفًا، يضاف إليها إحدى عشر عالمة تشكيل على األحرف (الضمة والفتحة والكسرة والسكون و 28عدد حروفها 

جردوا القرآن وال تخلطوه «). ونشير هنا إلى أن ابن سيرين كره إضافة النقط، ونُِقل عن ابن مسعود قوله: الكسر والشد والمد والوصل والقطع
نقط المصحف وشكله مستحب «بينما النووي يقول: ». ال بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء أما األمهات فال«مالك: ويقول ». بشيء

. ويجيز ابن تيمية كتابة المصحف بدون تنقيط وبدون 2»ينبغي أال يشكل إال ما يشكل«، ويقول ابن مجاهد: »ألنه صيانة له من اللحن والتحريف
  يقول:تشكيل. فهو 

القوم وإذا كتب المسلمون مصحفًا فإن أحبوا أن ال ينقطوه وال يشكلوه جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط وال تشكيل ألن 
  .3كانوا عربًا ال يلحنون، وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي هللا عنه إلى األمصار في زمن التابعين

. وحسب علمنا ال توجد طبعة كاملة للقرآن مجردة من النقط والتشكيل إال في طبعة مصورة تحاكي الخط القديم نشرت 4جيز ذلكوهناك عدة فتاوى ت
العربية في طبعتنا  قدمناوبانتظار ذلك، ». وورد«، ويا حبذا لو أن الهيئات اإلسالمية المتخصصة وفرت للقراء طبعة مجردة للقرآن بنظام 5في دمشق

هيل ص القرآني أوًال بالرسم العثماني المجرد (بدون تنقيط وبدون تشكيل وبدون همزة)، ثم بالرسم العثماني العادي، ثم بالرسم اإلمالئي لتسالنللقرآن 
القديمة ن عملية البحث. وقد استعملنا الخط الكوفي، مستأنسين في ذلك بالطبعة التي نشرت في دمشق، ألنه الخط األكثر استعماًال في مخطوطات القرآ

». وورد«التمرن عليه لقراءة تلك المخطوطات. وحسب علمنا فإن هذه هي الطبعة العربية المجردة الوحيدة بنظام  للقارئالتي وصلت لنا، ويتيح 
وأود هنا  تهم لتحسينها.ورغم اننا أعرنا اهتماًما كبيًرا بهذه الطبعة، فإن كل عمل بشري معرض للخطأ. ِلذا نرجو من القراء أن ال يبخلوا علينا بمالحظا

أن أشكر األخ صالح حّماية واألخ الياس خضراوي الجزائري (إسمان مستعاران) لمساعدتهما الفنية في إخراج الخط الكوفي بدون نقاط وبدون 
  تشكيل.

المتداول واإلمالء العربي ورغم كل اإلضافات التي أدخلت على القرآن كما نراه في المخطوطات القديمة، هناك اختالف بين رسم مصحف عثمان 
. ورغم أن كثيًرا من المسلمين يعتقدون أن النبي كان أميًا، فإنهم يصرون على أنه كان يشير إلى َكتَبتِه بكيفية كما هو متبع منذ أكثر من ألف عامالعادي 

  إمالء الكلمات دون أن يروا في ذلك تناقًضا.

  يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفًا: ونقرأ في كتاب المصاحف للسجستاني بأن الحجاج بن

  جعلها (لم يتسنه) 259: 2\87(لم يتسن) سورة البقرة   - 

  جعلها (شرعة ومنهاًجا) 48: 5\112(شريعة ومنهاًجا) سورة المائدة   - 

  جعلها (يسيركم) 22: 10\51(ينشركم) سورة يونس   - 

  ئكم بتأويله)جعلها (أنا أنب 45: 12\53(أنا آتيكم بتأويله) سورة يوسف   - 

  جعلها (سيقولون هللا) 23:85\74(سيقولون �) سورة المؤمنون   - 

  جعلها (المرجومين) 116: 26\47(المخرجين) سورة الشعراء   - 

  جعلها (المخرجين)167: 26\47(المرجومين) سورة الشعراء   - 

  جعلها (معيشتهم) 32: 43\63(معايشهم) سورة الزخرف   - 

  جعلها (غير آسن) 15: 47\95(غير ياسن) سورة محمد   - 

  جعلها (وانفقوا) 7: 57\94(واتقوا) سورة الحديد   - 

                                                           
) ونسخة الجامع الحسيني القاهرة http://goo.gl/Y2JmCzيمكن مقارنة النص الحالي بالمخطوطات القديمة من خالل نسخة متحف طوب قابى سرايى (  1

)http://goo.gl/wF8Uk1نشير هنا إلى أن علي عبد الجواد قد أنكر أن يكون القرآن قد كتب بدون نقط في مقال له في موقع أهل القرآن ). و
)http://goo.gl/DBX8TX للقرآن األجرد الذي مثل الصيغة األولى، التي سادت في صدر اإلسالم، المجردة من اإلعجام «)، بينما يرى مقال آخر العودة

 ).http://goo.gl/p4LsOm» (والشكل
  .456- 455، ص 2السيوطي: اإلتقان، جزء   2
  ).http://goo.gl/XmLseY( 402مجموع فتاوى ابن تيمية، الجزء الثالث، ص   3
  .164- 159حول مكة أنظر الغريب بن ماء السماء: خلف النبي محمد، ص   4
  http://goo.gl/HL3Hnpأنظر هنا:   5
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  1جعلها (بضنين)  24: 81\7(بظنين) سورة التكوير   - 

، ظرهم ملزمومع أن بعض الكُتَّاب يؤكدون أن إمالء القرآن لم يحدده هللا ولم يفرضه النبي فإنهم يرون أن الصحابة قد أجمعوا عليه، واإلجماع في ن
. وقد اختارت لجنة الفتوى باألزهر بقاء المصحف على الرسم العثماني وعدم كتابته على الرسم اإلمالئي 2ووحدة النص تعبير عن وحدة المسلمين

طبعات القرآن في عاصمة الخالفة إستنبول كانت قد أضافت أحرفًا ناقصةً على القرآن مثل حرف ألف في كلمة العالمين وكلمة  الحديث. ولكن
قامت دار الشروق في القاهرة وبيروت بطبع مصحف أسمته المصحف الميسر، يشير في الهوامش إلى اإلمالء الحالي  1988مسلمات. وفي عام 

تمييزه العادي، ل للكلمات المختلفة وفقًا للرسم العثماني، لتسهيل قراءته. وقد تم نشر القرآن في عدة مواقع إلكترونية تحت اسم القرآن بالرسم اإلمالئي
. وعامة يتم االستشهاد 3عن القرآن بالرسم العثماني. وهناك فتاوى تسمح بذلك للحاجة فقط ولكن تؤكد على أن القرآن يجب أن يبقى بالرسم العثماني

م اإلمالئي ) بوضع القرآن بالرسMandelبآيات القرآن بالرسم اإلمالئي في الصحف والمجالت وبعض الكتب الموجهة للعامة. وقد قام مانديل (
نسية العادي مقابل ترجمته اإليطالية وهو حسب علمنا النص القرآني الوحيد الذي تم نشره بهذه الصورة. وخالفًا لما فعلناه مع الترجمات الفر

سهيل القراءة والبحث ضمن لت 4إضافة نص القرآن بالرسم اإلمالئي العادي إلى الرسم العثماني طبعتنا العربية للقرآنواإلنكليزية واإليطالية قررنا في 
رات من النص بالكمبيوتر لعدم وجود رسم عثماني يسمح بالبحث بصورة كاملة. وقد استعملنا في المقدمة وفي الهوامش اإلمالء العادي عند ذكرنا فق

 ل قراءة القرآن بالرسم العثماني:ونعطي هنا قائمة ببعض الكلمات التي تختلف في إمالئها العثماني عن اإلمالء العادي للمقارنة وتسهيالقرآن. 

  الرسم العثماني  الرسم اإلمالئي الرسم العثماني الرسم اإلمالئي الرسم العثماني الرسم اإلمالئي
هِ  إِْبَراِهيم التَّۡوَرٰىة التَّْوَراة   اۡلِكتَٰب  اْلِكتَاب مَ إِۡبَرٰ

ُكمۡ  َخَطايَاُكمْ  َءادَمَ  آَدَم يَٰ تِي َخَطٰ تِي  الالَّ   ٱلَّٰ
ب أَْصَحاب اۡشتََرٰىهُ  اْشتََراهُ  ٓئَِكةِ   ِلْلَمَالئَِكةِ  أَۡصَحٰ   ِلۡلَملَٰ

  ُمۡستَۡهِزُءون  ُمْستَْهِزئُون َءاَمنَّا آََمنَّا َءال آَل
ل اْألَْمَوال قِهِ   ِميثَاقِهِ  ٱۡألٓنَ  اْآلَن اۡألَۡمَوٰ   ِميثَٰ

ِعيلَ   َوإِْسَماِعيل َكِمۡشَكٰوةٖ  َكِمْشَكاةٍ  أْولُواْ  أُولُو   َوإِۡسَمٰ
فِِرين بِاْلَكافِِرين تُ   َوالَْواِلدَات ايَٰتبِ  بِآَيَات بِٱۡلَكٰ ِلدَٰ   َوٱۡلَوٰ

َرتُُهمۡ  تَِجاَرتُُهمْ  اۡلبَيِّنَٰت اْلبَيِّنَات   َوقُۡرَءان  َوقُْرآَن تَِّجٰ
َهُرونَ  تََظاَهُرون ثَة ثََالثَة تََظٰ ٓـ¢ادَمُ   يَا آَدَمُ  ثَلَٰ   يَٰ

ت َجنَّات ٓأَيَُّها  يَا أَيَُّها ٱۡلَحيَٰوة اْلَحيَاة َجنَّٰ   يَٰ
تِك َخاَالتِك لَٰ َكاة َخٰ كَٰوة الزَّ ُموَسىٰ   يَا ُموَسى ٱلزَّ   يَٰ
نِيِّ  َربَّانِيِّين ُهمۡ  َرَزْقنَاُهمْ  نَ َربَّٰ نِتُون  قَانِتُون َرَزۡقنَٰ   قَٰ
ن ُسلَْيَمان تٖ  َسَمَوات ُسلَۡيَمٰ َوٰ ت  َكِلَمات َسَمٰ   َكِلَمٰ

ِطينِِهمۡ  َشيَاِطينِِهمْ  ِعنُون يَۡبنَُؤمَّ  يَا اْبَن أُمَّ  َشيَٰ ِعنُون  الالَّ   ٱللَّٰ
لَٰوة الصََّالةَ  عَفَاءُ  ٱلصَّ ُٓؤاْ  الضُّ عَفَٰ ِلك  َمالِك ٱلضُّ   َمٰ

نِِهمۡ  ُطْغيَانِِهمْ  ق الطََّالق ُطۡغيَٰ ُ  الطَّلَٰ   ٱۡلَملَُؤاْ   اْلَمَأل
ُؤاْ  ُعلََماءُ  ٓ َوة ِغَشاَوة ُعلََمٰ َرىٰ   النََّصاَرى ِغَشٰ   ٱلنََّصٰ
ٓأَۡهلَ  يَا أَْهل ُهم يَٰ ت  َواْلُحُرَمات َولَّٰىُهمۡ  َوالَّ   َوٱۡلُحُرَمٰ
بَنِيٓ  يَا بَنِيَّ  ٓأَۡهلَ  يَا أَْهل يَٰ يَ   َوإِيَّايَ  يَٰ   َوإِيَّٰ

موضوع التحريف والقراءات المختلفة من جهة أخرى، وإن كانا ويجب هنا التفريق بين موضوع اإلمالء القرآني واإلمالء الحديث من جهة، وبين 
 متداخلين.

بطريقة مختلفة عما كان يعرفه. فأخذه إلى النبي الذي دعا كل واحٍد  25\42) سمع أحدًا يتلو السورة 644تفيد المصادر اإلسالمية أن عمر (توفي 
. 5مضيفًا أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف. وهناك روايات مماثلة عن سور أخرىمنهما ليتلو ما يحفظ، وعندها قال إن كلتا القراءتين صحيحتان، 

) توضح بأن االختالف بين الطوائف هو من إرادة هللا ولذلك يجب 8: 42\62و 93: 16\70و 118: 11\52و 48: 5\112وهذا يذكرنا بآيات أخر (
قد نزل في سبع صور لتتماشى مع اللهجات العربية لدى القبائل المختلفة التي كانت القبول به. ولكن ما معنى سبعة أحرف؟ هناك من يقول بأن القرآن 

َكذَبُوا «تتكلم غير لهجة قريش، قبيلة النبي. ويرفض الشيعة حديث نزول القرآن في سبعة أحرف. فقد سئل جعفر الصادق عن هذا الحديث، فأجاب: 
ِ َولَِكنَّهُ نََزَل َعلَى َحْرٍف  إن هللا أنزل القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف، وهي أمر «. وفي حديث عن علي: 6»َواِحٍد ِمْن ِعْنِد اْلَواِحدِ أَْعدَاُء �َّ

. ومهما يكن، فإن قرآن عثمان لم يبق لنا إال قراءة واحدة 7فاستعمل كلمة أقسام وترك كلمة أحرف». وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص
خرى إال في بعض روايات القرآن دون غيرها أو في المصادر اإلسالمية األخرى نقًال عن الرواة، وهذه القراءات لها اعتبارها واختفت القراءات األ

  وتأثيرها على األحكام الشرعية كما سنرى الحقًا.

  وباإلضافة إلى األحرف السبعة تذكر المصادر اإلسالمية أن هناك قراءات مختلفة للقرآن سببها

                                                           
  ).http://goo.gl/Q4OYZO( 157، نقًال عن السجستانى: كتاب المصاحف، ص 362- 361األول، ص األبياري: الموسوعة القرآنية، الجزء   1
  .53- 47انظر سري: الرسم العثماني، ص   2
  http://goo.gl/006Ns6وأنظر أيًضا هنا:  http://goo.gl/Ga18lkأنظر هذه الفتوى هنا:   3
الذي نشر قرآن المدينة وفقًا لقراءة حفص كما اقره مجمع الملك فهد لطباعة  http://goo.gl/hAKd2uأخذنا الرسم العثماني للنشر الحاسوبي من هذا الموقع   4

 .http://goo.gl/ZIDWxdالمصحف، والرسم اإلمالئي العادي من هذا الموقع 
  .111- 110الموسوعة القرآنية المتخصصة، ص   5
 .7-6؛ أنظر أيًضا السياري، ص 630، ص 2الكليني: الكافي، جزء   6
 .)http://goo.gl/sV4g5sأنظر المقال: هل للشيعة قراءات خاصة بهم للقرآن الكريم (  7
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 ة النص القرآني غير المنقوط وغير المشكول. وهي كثيرة جدًا وال داعي لذكرها هنا.صعوبة قراء - 

ا اْلغَُالُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن : «80: 18\69في اآلية » َفَخِشينَا«بدًال من عبارة » فعلم ربك«تنزيه هللا واألنبياء: مثًال استعملت عبارة  -  َوأَمَّ
ُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو َواْلَمَالئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط َال إِلَهَ إِالَّ هُوَ : «18: 3\89وفي اآلية ». َما ُطْغيَانًا َوكُْفًرايُْرِهقَهُ  » اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  َشِهدَ �َّ

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن «ذلك بسياق اآلية السابقة  رابطين» شهد هللا«بدًال من عبارة » شهداء هللا«استعملت عبارة  الصَّابِِريَن َوالصَّ
ُ يَْشَهدُ بَِما أَْنَزَل إِلَيَْك أَنَْزلَهُ بِعِ : «166: 4\92ولكن من أحدثوا التعديل المذكور لم يجروا مثله في اآلية ». َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْألَْسَحارِ  ْلِمِه لَِكِن �َّ

أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْركُوا أَْن يَقُولُوا آََمنَّا َوُهْم َال يُْفتَنُوَن. : «3- 2: 29\85فتركوها دون تغيير لصعوبة التعديل بها. وفي اآليتين » َواْلَمَالئَِكةُ يَْشَهدُونَ 
ُ الَّذِ  ُ «، تم تغيير عبارة »يَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ َولَقَدْ فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ �َّ حتى ال يفهم ان هللا » فَلَيُْعِلَمنَّ هللا«بعبارة » فَلَيَْعلََمنَّ �َّ

َل َعلَْينَا َمائِدَةً إِذْ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى ابَْن َمْريََم هَ : «112: 5\112سيعلم بعد امتحان كأنما لم يعلمه قبل ذلك. وفي اآلية  ْل يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَّزِ
َ إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َهْل يَْستَِطيُع «بدًال من عبارة  –أي هل تستطيع أن تدعو ربك  - » َهْل تَْستَِطيُع َربَّكَ «استعملت عبارة » ِمَن السََّماِء قَاَل اتَّقُوا �َّ

ْحَماُن اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ قَاَل َرّبِ اْحُكْم : «112: 21\73وفي اآلية ». َربُّكَ  بدًال من » َرّبِ أَْحَكمُ «تم استعمال عبارة » بِاْلَحّقِ َوَربُّنَا الرَّ
بالحق من كل حاكم. وفي التي قد تفهم كأنما في اإلمكان ان يحكم هللا بغير الحق. والعبارة المختارة تعني ان ربي أعظم حكًما » َرّبِ اْحُكمْ «عبارة 
َوَما «استعملت عبارة » بَْت َوهُْم َال يُْظلَُمونَ َوَما َكاَن لِنَبِّيٍ أَْن يَغُلَّ َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍس َما َكسَ : «161: 3\89اآلية 

ُسُل َوَظنُّوا : «110: 12\53حتى ال يظن ان النبي يغل. وفي اآلية » َوَما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن يَغُلَّ «بارة بدًال من ع» َكاَن لِنَبِّيٍ أَْن يَغُلَّ  َحتَّى إِذَا اْستَْيئََس الرُّ
َي َمْن نََشاُء َوَال يَُردُّ بَأْسُنَا عَِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ  ألنها توحي بأن األنبياء يكذبون. وقد » َكذَبُوا«تم استبعاد قراءة  »أَنَُّهْم قَدْ كُِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُرنَا فَنُّجِ

أي فتراخى نصرهم حتى إِذَا ٱْستَْيئََس يئس » وما أرسلنا من قبلك إال رجاًال «تم تفسير اآلية بالمعنيين. يقول الجاللين: َحتَّٰى غاية لما دل عليه 
ُسُل َوَظنُّواْ أيقن الرسل أَنَُّهْم قَدْ كُذِ  بُواْ بالتشديد تكذيبًا ال إيمان بعده، والتخفيف: أي ظّن األمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر َجآَءهُْم ٱلرُّ

استعملت كلمة » كُنَّا ِلْلغَْيِب َحافِِظينَ  اْرِجعُوا إِلَى أَبِيُكْم فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ اْبنََك َسَرَق َوَما َشِهدْنَا إِالَّ بَِما َعِلْمنَا َوَما: «81: 12\53. وفي اآلية 1نَْصُرنَا
قَ «  بمعنى نسب إلى السرقة تنزيها ألوالد األنبياء عن الكذب.» َسَرقَ «بدًال من » ُسّرِ

ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم  َوإِذْ قَالَ : «54: 2\87في اآلية » َفاقْتُلُوا أَْنفَُسُكمْ «بدًال من عبارة » أَْنفَُسُكمْ فَأقِيلُوا «تخفيف للنص: مثل استعمال عبارة  - 
ِحيمُ  َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاقْتُلُوا أَْنفَُسُكْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَُكمْ  اُب الرَّ : 9\113وفي اآلية ». ِعْندَ بَاِرئُِكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ

اِدقِينَ : «119 َ َوُكونُوا َمَع الصَّ ألن الرجل قد يكون مع » مع الصادقين«بدًال من » من الصادقين«استعملت عبارة » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ
 الصادقين وال يكون منهم.

ابِئُونَ وَ «بدًال من كلمة » َوالصَّابِئينَ «تصحيح إهمال النساخ: مثًال استعملت كلمة  -  إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا : «69: 5\112في اآلية » الصَّ
ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال هُمْ  ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آََمَن بِا£َّ اِسُخوَن فِي لَِكِن الرَّ : «162: 4\92وفي اآلية ».  يَْحَزنُونَ َوالصَّ

ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر أُولَئَِك َسنُْؤتِيِهْم اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِْزَل ِمْن قَْبلَِك َواْلُمِقيِميَن الصََّال  َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن بِا£َّ ةَ َواْلُمْؤتُوَن الزَّ
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَدُْخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتِكُْم : «27: 24\102وفي اآلية ». َواْلُمِقيِمينَ «بدًال من كلمة » والمقيمون«استعملت كلمة » اأَْجًرا َعِظيمً 

 ».تَْستَأْنُِسوا«بدًال من كلمة » تَْستَأِْذنُوا«استعملت كلمة » نَ َحتَّى تَْستَأْنِسُوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرو

، واستعمال كلمة 93: 17\50في اآلية » زخرف«بدًال من كلمة » ذهب«استبدال كلمة بمرادف لها أو أكثر وضوًحا منها: مثل استعمال كلمة  - 
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َوالسَّارِ : «38: 5\112في اآلية » أَْيِديَُهَما«بدًال من » أيمانهما« ِ َو�َّ  ».ُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاًال ِمَن �َّ

وا اْلَحجَّ : «196: 2\87في اآلية » فَِصيَاُم ثََالثَِة أَيَّامٍ «بدًال من عبارة » فَِصيَاُم ثََالثَِة أَيَّاٍم متتابعات«زيادة تفسيرية: مثل استعمال عبارة  -  َوأَتِمُّ
ِ فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيسََر ِمَن اْلَهدْيِ َوَال تَْحِلقُوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلهَ  دُْي َمِحلَّهُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفدْيَةٌ ِمْن َواْلعُْمَرةَ ِ£َّ

واستعمال عبارة ». يَِجدْ فَِصيَاُم ثََالثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ ٍة أَْو نُسٍُك فَإِذَا أَِمْنتُْم فََمْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحّجِ فََما اْستَيَْسَر ِمَن اْلَهدْيِ فََمْن لَْم ِصيَاٍم أَْو َصدَقَ 
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ : «226: 2\في اآلية » فَإِْن فَاُؤوا«بدًال من عبارة » فَإِْن فَاُؤوا فيها« ». لَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نِسَائِِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَإِْن فَاُؤوا فَإِنَّ �َّ

 2وهذا يعني ان على الزوج مراجعة زوجته خالل األربعة أشهر. وإن مضت هذه المدة، فال يمكنه مراجعتها ويصبح الطالق بائن.

. فطبعة األزهر، األكثر انتشاًرا، تتبع قراءة حفص كما نقلها عاصم، بينما الطبعة 3اءة مع إسناد يتصل كل منها بصحابة النبيقر 14وهكذا تم قبول 
وننقل . القراءات ختالفاتاهتم المفسرون والفقهاء با وقد .4التونسية تتبع قراءة نافع كما نقلها قالون، والطبعة المغربية تتبع قراءة نافع كما نقلها ورش

  عن الذهبي رأيه في تلك القراءات:

ر لفظ الزخرف في القراءة » أو يكون لك بيت من ذهب«بعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى، فقراءة ابن مسعود:  تفّسِ
في اللفظ والمعنى، وإحدى القراءتين تُعيِّن المراد ). وبعض القراءات تختلف مع غيرها 93: 17\50» (أَْو يَُكوَن لََك بَيٌْت ِمْن ُزْخُرفٍ «المشهورة: 

ِ «من القراءة األخرى، فمثًال قوله تعالى:  َالةِ ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر �َّ ). وفسَّرتها 9: 62\110» (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ
، ألَن السعي عبارة عن المشي السريع، وهو وإن كان ظاهر اللفظ إال أن المراد منه مجرد الذهاب. »ر هللافامضوا إلى ذك«القراءة األخرى: 

رة للمجمل في القراءة التي ال زيادة فيها. فمن ذلك  القراءة وتختلف بعض القراءات بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في إحدى القراءتين مفّسِ
) فسَّرت القراءة األخرى التي ال زيادة فيها، 198: 2\87» (َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضًال من ربكم في مواسم الحج لَْيسَ «المنسوبة البن عباس: 

جون من الصفق في أسواق الحج. والقراءة المنسوبة لسعد بن أبى وقاص:  وإن كان رجل «وأزالت الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا يتحرَّ
) فسَّرت القراءة األخرى التي ال تعرض فيها لنوع األخوة. 12: 4\92» (ة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدسيورث كالل

بيل وهنا تختلف أنظار العلماء في مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين: إنها من أوجه القرآن، وقال غيرهم: إنها ليست قرآنا، بل هي من ق
لتطاول الزمن  –وهذا هو الصواب ألن الصحابة كانوا يفّسِرون القرآن ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآن فظنها بعض الناس التفسير، 

                                                           
1  http://goo.gl/dmxXGr  
  .47-3انظر في هذا المجال جولدتسهر ص   2
  http://goo.gl/hDhWfxوللمقارنة بين القراءات آية بآية أنظر هذا الموقع:  http://goo.gl/07uNtXانظر هذه القراءات في هذا الموقع:   3
 http://goo.gl/6XrDp4يحاول المغرب منع دخول أراضيه قراءات القرآن غير قراءة ورش للحفاظ على تراثه الديني. انظر هذا المقال:   4
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من أوجه القراءات التي صحَّت عن النبي ورواها عنه أصحابه. ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن، ما  –عليها 
  .1»لو كنُت قرأُت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجُت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه«اهد أنه قال: روى عن مج

ن حركات وتعطينا تلك القراءات معلومات هامة حول طريقة لفظ العربية عند القبائل المختلفة وتساعدنا على فهم النص القرآني الذي كان بدايةً دو
شروط الفقيه والمفسر معرفة القراءات المختلفة إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض. ويذكر هنا أن  ودون نقاط. ومن

 عشر مجلدًا، ذكرالمفسر والفقيه ابن جرير الطبري كان من علماء القراءات المشهورين، حتى إنهم ليقولون عنه إنه ألَّف فيها مؤلَّفًا خاًصا في ثمانية 
رور فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلَّل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بم

 مثلة السابقة.. ونشير هنا إلى أن لبعض تلك االختالفات تداعيات فيما يخص الفقه، كما رأينا في األ2الزمن ولم يصل إلى أيدينا، شأن الكثير من مؤلفاته

عتمدنا على والقراءات المختلفة التي سنذكرها في الهوامش مأخوذة من قراءات القرآن وما جاء في كتب التفسير وغيرها. وحتى نتفادى الجدل العقيم، ا
  ثالثة مراجع موثوق فيها ومعترف بها من طرف السلطات الدينية اإلسالمية وهي:

  ية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء.عمر ومكرم: معجم القراءات القرآن  - 

 الخطاب: معجم القراءات.  - 

  .3القراءات في موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي في عمان  - 

السهل على  تشير هذه المصادر الثالثة إلى االختالفات كلمة بعد كلمة وفقًا لترتيب القرآن االعتيادي، وتذكر مصادرها من الكتب القديمة. ولذلك من
رنة بين القراءات والمقا 4الرجوع إلى القراءات في هذا الموقع للقارئالتحقق منها. وال نرى ضرورة في كتابنا هذا لذكر تلك المصادر. ويمكن  القارئ

والتي تستلهم كتاب  5»فروقات المصاحف«، كما يمكنه مطالعة مقاالت نبيل فياض المعنونة http://goo.gl/YbHBahآية بآية في هذا الموقع 
Arthur Jeffery6.  

ختالفات، وبعضها فيه أكثر من عشر واختالفات القراءات كثيرة جدًا. فالمصدر األول يذكر ما يزيد على عشرة آالف كلمة في القرآن جاءت فيها ا
حذف آية أو اختالفات. وبما أنه من غير الممكن نقل جميع تلك االختالفات، فقد اخترنا أهمها والتي تغير المعنى أو تتضمن تعديًال في اإلعراب أو ت

دمج فقط كلمتين في كلمة واحدة (وهو ما يطلق عليه تحذف كلمة أو تزيد أخرى أو تستبدل كلمة بأخرى أو فقرة بفقرة. وقد تفادينا االختالفات التي ت
س أكثر من نصف اإلدغام). ومن يريد المزيد يمكنه الرجوع إلى المراجع الثالثة السابقة الذكر. ورغم أن اختيارنا كان محدودًا، فإن هذه االختالفات تم

 كرها هنا:أهملنا اختالفات كلمات تتكرر كثيًرا نذ القارئآيات القرآن. وتخفيفًا على 

 إبراهيم إبراهام، إبراُهم، إبراِهم، إبراَهم، إبَرُهم
 إسرائيل إِْسَرايَِل، إِْسَرايِيَل، إِْسَريَِل، إِْسَرائَِل، إِْسَراَل، إِْسَرائَِن، أَْسَرالَ 

 اِإلنجيل األَنجيل
 بئس بيس
 بَأْس باس

 بُيُوت بِيُوت
يَة، ذَِريَّة يَة، ذَّرِ يَة، ِذّرِ  ذرية ذُّرِ

 َرُؤوف َرُؤف، َرُووف، َرْوٌف، َرئِف
 َربِّ  َربِّي، َربُّ 

 ُرُسلُ  ُرْسلُ 
 ِرْضوان ُرْضوان، ُرُضوان

 الّسِْجن السَّْجن
 ِصَراط سراط، زراط

 عليِهم َعلَْيُهْم، َعلَْيُهُم، َعلَْيُهُمو، َعلَْيِهُمو، َعلَْيِهُم، َعلَْيِهِم، َعلَْيِهِمي، َعلَْيُهِمي
 فيِهم فيُهم

 اْلقُْرآَن اْلقَُران
 مؤمن مومن
 نبيّ  نبيء
 َوهُوَ  َوْهوَ 

 يَا قَْومِ  يَا قَْومُ 
 يُوسُف يُوَسف، يُوِسف

 يُونُس يُونِس، يُونَس، يُؤنِس

وهو أمر ». قراءات النبي«ومن المفيد اإلشارة هنا إلى ان بعض القراءات المختلفة والتي لم يتضمنها القرآن الحالي منسوبة للنبي محمد، ولذلك تسمى 
كتاب  2011غريب إذا ما اعتبرنا ان النبي في نظر المسلمين معصوم عن الخطأ، والمتلقي األول للقرآن. وقد صدر عن جامعة الملك سعود عام 

                                                           
  .17-16الذهبي: التفسير، ص   1
  .95الذهبي: التفسير، ص   2
3  http://goo.gl/yulAcz  
4  http://goo.gl/osQ47Q  
  http://goo.gl/kSYcXKوهنا  http://goo.gl/dlplQGهنا   5
6  Jeffery: Materials for the history of the text of the Qur'an.  
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، لألستاذ الدكتور عطية أبو زيد محجوب الكشكي، جمع فيه هذه القراءات من كتب »قراءات النبي صلى هللا عليه وسلم: دراسة حديثية«يحمل عنوان 
المتواترة  الحديث والتفسير والقراءات ومعاني القرآن وإعرابه وكتب اللغة، ودرسها مرتبةً على ترتيب المصحف. ويتضمن هذا الكتاب القراءات
ينا تجميع والشاذة والضعيفة. وهذه القراءات موجودة في هوامش طبعتنا من دون تحديد إن كانت قراءات النبي محمد أم ال. وألهمية هذه القراءات، رأ

  منها اعتمادًا على المصدر المذكور وفقًا للتسلسل التاريخي: 100

يِن. قراءة محمد: َملِ 4: 1\5 يِن.: َمالِِك يَْوِم الدِّ   ِك يَْوِم الدِّ

الِّيَن. : 7: 1\5   َغيَْر اْلَمْغُضوِب.قراءة محمد: ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَال الضَّ

  بَِظنِيٍن.َوَما هَُو َعلَى اْلغَيِْب : قراءة محمد. َوَما هَُو َعلَى اْلغَْيِب بَِضنِينٍ : 24: 81\7

  .)َوَما َخلَقَ والذَّكَِر َواْألُْنثَى (بإسقاط : قراءة محمد. َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى: 3: 92\9

  .َوثَاقَهُ أََحدٌ يُوثَُق  َوَال . َعذَابَهُ أََحدٌ  يُعَذَّبُ فَيَْوَمئٍِذ َال : قراءة محمد. َوَال يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحدٌ . فَيَْوَمئٍِذ َال يُعَذُِّب َعذَابَهُ أََحدٌ : 25-26: 89\10

  َواْلَوتٍَر.َوالشَّْفعِ : قراءة محمد. َوالشَّفْعِ َواْلَوتْرِ : 3: 89\10

  .َربَُّك َوَما قَلَىَودََعَك َما : قراءة محمد. َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى: 3: 93\11

  .اْلَكْوثَرَ أَْنَطْينَاَك إِنَّا : قراءة محمد. إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ : 1: 108\15

  .التََّكاثُرُ : أَأَْلَهاُكُم قراءة محمد. أَْلَهاُكُم التَّكَاثُرُ : 1: 102\16

ُ أََحدٌ : 1: 112\22 ُ أََحدٌ (بدون قل هو).قراءة محمد. قُْل هَُو �َّ َّ� : 

  َوفَى.َوإِْبَراِهيَم الَِّذي : قراءة محمد. َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى: 37: 53\23

  .ُعقْبَاهَا: َولَم يََخُف قراءة محمد. َوَال يََخاُف عُْقبَاَها: 15: 91\26

يَالِف قَُرْيٍش : 1: 106\29   : ويل أّمكم قريش.قراءة محمد. ِإلِ

تَاِء َوالصَّيْفِ : 2: 106\29 ْيفِ ِرْحلَةَ  : إِْلفَُهمْ قراءة محمد. إِيَالفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ تَاِء َوالصَّ   .الّشِ

  .اْآلَِخَرةَ  َويَذَُرونَ  .اْلعَاِجلَةَ يُِحبُّوَن كَالَّ بَْل : قراءة محمد. َوتَذَُروَن اْآلَِخَرةَ  .َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ : 20-21: 75\31

  .أَْو نُذًْرا : ُعذًُراقراءة محمد. ُعذًْرا أَْو نُذًْرا: 6: 77\33

  .لََها َطْلٌع نَِضيدٌ بَاِصقَاٍت َوالنَّْخَل : قراءة محمد. َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََها َطْلٌع نَِضيدٌ : 10: 50\34

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَك�ا: 143: 7\39 ً : قراءة محمد. فَلَمَّ ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَك�ا   .فَلَمَّ

  َوِرياًشا.يَا بَنِي آَدََم قَدْ أَْنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآَتُِكْم : قراءة محمد. دََم قَدْ أَنَْزلْنَا َعلَْيكُْم لِبَاًسا يَُواِري سَْوآَتُِكْم َوِريشًايَا بَنِي آَ : 26: 7\39

  .لَُهْم أَْبَواُب السََّماِء َوَال يَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ  تُْفتَحَال : راءة محمدق. َال تُفَتَُّح لَُهْم أَْبَواُب السََّماِء َوَال يَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ : 40: 7\39

  .لََها ال ُمْستَقَرَّ َوالشَّْمُس تَْجِري : قراءة محمد. َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَّرٍ لََها: 38: 36\41

  .فَُهْم َال يُْبِصُرونَ : فَأَْعَشْينَاهُْم قراءة محمد. فَأَْغَشْينَاُهْم فَُهْم َال يُْبِصُرونَ : 9: 36\41

ةَ أَْعيٍُن. 74: 25\42 يَّاتِنَا قُرَّ اِت أَْعيٍُن.قراءة محمد: َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ يَّاتِنَا قُرَّ   : َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

ةٍ َوآَتَْينَا12: 19\44 ةٍ َوآَتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِي�ا.قراءة محمدهُ اْلُحْكَم َصبِي�ا. : يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ   : يَا يَْحَي ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

  : تََكادُ السََّمَواُت يَْنفَِطْرَن ِمْنهُ.قراءة محمد: تََكادُ السََّمَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ. 90: 19\44

َالةَ 14: 20\45 ْكَرى.قراءة محمدِلِذْكِري.  : فَاْعبُدْنِي َوأَقِِم الصَّ َالةَ ِللذِّ   : فَاْعبُدْنِي َوأَقِِم الصَّ

  : قَاَل ِهَي َعَصيَّ أَتََوكَّأُ َعلَْيَها.قراءة محمد: قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعلَْيَها. 18: 20\45

ا يَْجَمعُوَن. 58: 10\46 ا تَْجَمعُوَن.دقراءة محم: فَبِذَلَِك فَلْيَْفَرُحوا هَُو َخْيٌر ِممَّ   : فَبِذَِلَك فَلْتَفَْرُحوا هَُو َخْيٌر ِممَّ

  : فََشاِربُوَن َشْرَب اْلِهيِم.قراءة محمد: فََشاِربُوَن شُْرَب اْلِهيِم. 55: 56\46

بُوَن. 82: 56\46 بُوَن.: َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَْكذِ قراءة محمد: َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ   بُوَن، أو: َوتَْجعَلُوَن ُشْكَركُْم أَنَُّكْم تَُكذِّ

  َوَرْيَحاٌن َوَجنَّةُ نَِعيٍم. : فَُرْوحٌ قراءة محمد: فََرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَّةُ نَِعيٍم. 89: 56\46

  : َوقُْل َرّبِ أَدِْخْلنِي َمدَْخَل ِصدٍْق َوأَْخِرْجنِي َمْخَرَج ِصدٍْق.دقراءة محم: َوقُْل َرّبِ أَدِْخْلنِي ُمدَْخَل ِصدٍْق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصدٍْق. 80: 17\50

  : قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِنَّهُ َعِمَل َغْيَر َصاِلحٍ.قراءة محمد: قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ. 46: 11\52

  : قَالُوا َسَالًما قَاَل ِسْلٌم.قراءة محمد: قَالُوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم. 69 :11\52

  : قَاَل يَا بُْشَريَّ َهذَا غَُالٌم.قراءة محمد: قَاَل يَا بُْشَرى َهذَا غَُالٌم. 19: 12\53

.: إِنَّهُ َربِّي أَْحَسَن قراءة محمد: إِنَّهُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي. 23: 12\53   َمثَْويَّ

  : يَا أَيَُّها اْلَمَألُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيََّي.قراءة محمد: يَا أَيَُّها اْلَمَألُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي. 43: 12\53

  : قَالُوا يَا أَبَانَا َما تَْبِغي.قراءة محمد: قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي. 65: 12\53
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 َن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِميَن. قراءة محمد: ُربََّما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِميَن.: ُربََما يََودُّ الَِّذي2: 15\54

َق بُِكْم َعْن سَبِيِلِه. 153: 6\55 َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُ َوَال تتبع : َوأَنَّ قراءة محمد: َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُ َوَال تَت
َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه.   السُّبَُل فَتَفَرَّ

قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا. 159: 6\55   : إِنَّ الَِّذيَن فَاَرقُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا.قراءة محمد: إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

صْ 96: 6\55 ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّيَْل َسكَنًا َوالشَّْمِس َواْلقََمِر ُحْسبَانًا (مع قراءة محمدبَاحِ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا. : فَاِلُق اْإلِ : فَاِلُق اْإلِ
  حذف تقديره: جاعل الشَّْمِس َواْلقََمِر).

  : لَقَدْ َكاَن ِلَسبَإٍ فِي َمَساِكنِِهْم آَيَةٌ.قراءة محمدْم آَيَةٌ. : لَقَدْ َكاَن ِلَسبَإٍ فِي َمْسكَنِهِ 15: 34\58

َ يَْغفُِر الذُّنُوَب َجِميعًا. 53: 39\59 َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا وال يبالي.قراءة محمد: إِنَّ �َّ   : إِنَّ �َّ

  : بَلَى قَدْ َجاَءتِْك آَيَاتِي فََكذَّْبِت بَِها.ة محمدقراء: بَلَى قَدْ َجاَءتَْك آَيَاتِي فََكذَّْبَت بَِها. 59: 39\59

  : َونَادَْوا يَا َماِل ِليَْقِض َعلَْينَا َربَُّك.قراءة محمد: َونَادَْوا يَا َماِلُك ِليَقِْض َعلَْينَا َربَُّك. 77: 43\63

نَْس إِالَّ ِليَْعبُدُوِن. 56: 51\67 نَْس حمدقراءة م: َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ نَْس إِالَّ ِليَْعبُدُوِن، أو: َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ من المؤمنين : َما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
  إِالَّ لِيَْعبُدُونِي.

ةِ اْلَمتِيُن. 58: 51\67 اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ ةِ إِنِّي أَنا : قراءة محمد: إِنَّ �َّ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ   اْلَمتِيُن.الرَّ

  : فََال تَْصِحْبنِي.قراءة محمد: فََال تَُصاِحْبنِي. 76: 18\69

  : قَدْ بَلَْغَت ِمْن لَدُنِّي ُعذِْري.قراءة محمد: قَدْ بَلَْغَت ِمْن لَدُنِّي ُعذًْرا. 76: 18\69

  فََوَجدَا فِيَها ِجدَاًرا يُِريدُ أَْن يُنْقََض فَأَقَاَمهُ.: قراءة محمد: فََوَجدَا فِيَها ِجدَاًرا يُِريدُ أَْن يَْنقَضَّ فَأَقَاَمهُ. 77: 18\69

  : قَاَل لَْو ِشئَْت لَتَِخذَْت َعلَْيِه أَْجًرا.قراءة محمد: قَاَل لَْو ِشئَْت َالتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجًرا. 77: 18\69

  : َوَكاَن أمامهم َملٌِك يَأُْخذُ كُلَّ َسفِينٍَة َغْصبًا.ة محمدقراء: َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا. 79: 18\69

  : َوَجدَهَا تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحاِميٍَة.قراءة محمد: َوَجدَهَا تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحِمئٍَة. 86: 18\69

  دُ َربِّي َجعَلَهُ دَك�ا.: فَإِذَا َجاَء َوعْ قراءة محمد: فَإِذَا َجاَء َوْعدُ َربِّي َجعَلَهُ دَكَّاَء. 98: 18\69

  : ِليَْكفُُروا بَِما آَتَْينَاهُْم فَيُْمتَعُوا فَسَْوَف تَْعلَُموَن.قراءة محمد: ِليَْكفُُروا بَِما آَتَْينَاُهْم فَتََمتَّعُوا فََسْوَف تَْعلَُموَن. 55: 16\70

  ْن كُّلِ َجدٍَث يَْنِسلُوَن.: َوُهْم مِ قراءة محمد: َوُهْم ِمْن ُكّلِ َحدٍَب يَْنِسلُوَن. 96: 21\73

  : َوالَِّذيَن يأْتون َما أَتَْوا.قراءة محمد: َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آَتَْوا. 60: 23\74

ُروَن.قراءة محمد: ُمْستَْكبِِريَن بِِه َساِمًرا تَْهُجُروَن. 67: 23\74   : ُمْستَْكبِِريَن بِِه َساِمًرا تَُهّجِ

ةِ أَْعيٍُن. : فََال تَْعلَُم 17: 32\75 اِت أَْعيٍُن.قراءة محمدنَفٌْس َما أُْخفَِي لَُهْم ِمْن قُرَّ   : فََال تَْعلَُم نَفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَّ

اَك فَعَدَلََك. 7: 82\82 اَك فَعَدَّلََك.قراءة محمد: الَِّذي َخلَقََك فَسَوَّ   : الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

و2: 30\84 وُم.قراءة محمدُم. : غُلِبَِت الرُّ   : َغلَبَِت الرُّ

قُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيَعًا. 32: 30\84   : ِمَن الَِّذيَن فَاَرقُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا.قراءة محمد: ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

ةٍ َضْعفًا. 54: 30\84 ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن ُضْعٍف ثُمَّ َجعََل قراءة محمد: �َّ َّ� :
ةٍ  ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد قُوَّ   ُضْعفًا.ِمْن بَْعِد ُضْعٍف قُوَّ

  َما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍَة أَْو نُنِْسأْهَا، أو: تُنَْسأهَا.قراءة محمد: : َما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍَة أَْو نُْنِسَها. 106: 2\87

ْلِم َكافَّةً. 208: 2\87   ادُْخلُوا فِي السَّلَم َكافَّةً.قراءة محمد: : ادُْخلُوا فِي الّسِ

  : يَْحِسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف.قراءة محمدأَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف.  : يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهلُ 273: 2\87

دَقَاِت. 276: 2\87 بَا َويُْربِي الصَّ ُ الّرِ دَقَاِت.قراءة محمد: يَْمَحُق �َّ بَا َويَُربِّي الصَّ ُ الّرِ ُق �َّ   : يَُمّحِ

  : َوإِْن كُْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجدُوا كَاتِبًا فَُرهٌُن َمْقبُوَضةٌ.قراءة محمدَسفٍَر َولَْم تَِجدُوا َكاتِبًا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ.  : َوإِْن كُْنتُْم َعلَى283: 2\87

  .ُهدَيَّ فََمْن تَبَِع قراءة محمد: فََمْن تَبَِع ُهدَاَي فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن. : 38: 2\87

  .َوَال تُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ قراءة محمد: َوَال يُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ. : 48: 2\87

دًا َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِيَن. : 58: 2\87   .لَُكْم َخَطايَاُكم تُْغفَرْ قراءة محمد: َوادُْخلُوا اْلبَاَب سُجَّ

َ َعدُوٌّ ِلْلَكافِِريَن. 98: 2\87 ِ َوَمَالئَِكتِِه َوُرسُلِِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِنَّ �َّ ا ِ£َّ   .َوِجْبِريَل َوِميَكائِيلَ قراءة محمد: : َمْن َكاَن َعدُو�

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفًا. 66: 8\88 ُ َعْنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم ُضْعفًا.: اْآلَ قراءة محمد: اْآلََن َخفََّف �َّ   َن َخفََّف �َّ

  : َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن تَُكوَن لَهُ أَْسَرى.قراءة محمد: َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى. 67: 8\88

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِذْ بَعََث فِيِهْم َرُسوًال  164: 3\89 ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِذْ بَعََث فِيِهْم َرُسوًال ِمْن أَْنفَِسِهْم (أي قراءة محمد ِمْن أَْنفُِسِهْم. لَقَدْ َمنَّ �َّ : لَقَدْ َمنَّ �َّ
  من أشرفهم).
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  : َال تَْحِسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن.قراءة محمد: َال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن. 188: 3\89

ُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم. 2: 3\89 ُ َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو الَْحيُّ اْلقَيَّاُم.قراءة محمد: �َّ َّ� :  

ْجنَاَكَها. 37: 33\90 ا قََضى َزْيدٌ ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ ْجتَُكهَ قراءة محمد: فَلَمَّ ا قََضى َزْيدٌ ِمْنَها َوطًَرا َزوَّ   ا.: فَلَمَّ

  : إِْن يَدُْعوَن ِمْن دُونِِه إِالَّ أُنثًا، أو: إِْن يَدُْعوَن ِمْن دُونِِه إِالَّ أُثُنًا (جمع وثن).قراءة محمد: إِْن يَدُْعوَن ِمْن دُونِِه إِالَّ إِنَاثًا. 117: 4\92

َرِر. 95: 4\92 ِريِر.راءة محمدق: َال يَْستَِوي اْلقَاِعدُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُوِلي الضَّ   : َال يَْستَِوي اْلقَاِعدُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُوِلي الضَّ

  : يَْوَمئٍِذ يَْصدُُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِليََرْوا أَْعَمالَُهْم.قراءة محمد: يَْوَمئٍِذ يَْصدُُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِليَُرْوا أَْعَمالَُهْم. 6: 99\93

  : فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تُُولِّْيتُْم، أو: فََهْل َعَسْيتُْم إِْن ُولِّْيتُْم.قراءة محمدَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم. : فََهْل عَ 22: 47\95

ْلِم َوأَ قراءة محمد: فََال تَِهنُوا َوتَدْعُوا إِلَى السَّْلِم َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن. 35: 47\95   ْنتُُم اْألَْعلَْوَن.: فََال تَِهنُوا َوتَدُْعوا إِلَى الّسِ

: َوفِي اْألَْرِض قراءة محمداٍء َواِحٍد. : َوفِي اْألَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرعٌ َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغْيُر ِصنَْواٍن يُْسقَى بِمَ 4: 13\96
  نَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصنَْواٍن تُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد.قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرعٌ وَ 

ِ َشِهيدًا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَمْن ِعْندَهُ ِعْلُم اْلِكتَابِ. 43: 13\96 ِ َشِهيدًا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوِمْن ِعْنِدِه ِعْلُم اْلِكتَابِ قراءة محمد: قُْل َكفَى بِا£َّ   .: قُْل َكفَى بِا£َّ

: ُمتَِّكئِيَن َعلَى رفاِرَف ُخْضٍر َوَعبَاقِِريَّ ِحَساٍن، أو: ُمتَِّكئِيَن َعلَى رفاِرَف قراءة محمد: ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوعَْبقَِرّيٍ ِحَساٍن. 76: 55\97
  ُخْضٍر َوَعْبقَِرّيٍ ِحَساٍن.

ٍة قَدَُّروهَا تَْقِدي16: 76\98 ُروهَا تَْقِديًرا.قراءة محمدًرا. : قََواِريَر ِمْن فِضَّ ٍة قُدِّ   : قََواِريَر ِمْن فِضَّ

99\65 :1 .   : يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عدتهن.قراءة محمد: يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوهُنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ

  : َوْلتَْعفُوا َوْلتَْصفَُحوا.قراءة محمد: َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا. 22: 24\102

102\24 :25 . ُ ِدينَُهُم اْلَحقَّ ُ الَحقُّ ِدينَُهُم.قراءة محمد: يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهُم �َّ   : يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهُم �َّ

102\24 :35 . يٌّ   : كَأَنََّها َكْوَكٌب دَْرٌي.قراءة محمد: َكأَنََّها َكْوَكٌب دُّرِ

  : َوتََرى النَّاَس َسْكَرى َوَما ُهْم بَِسْكَرى.قراءة محمد: َوتََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى. 2: 22\103

ْهتُُموهُ.قراءة محمد: أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ. 12: 49\106   : أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فَكُّرِ

  : َوَال تََحسَّسُوا َوَال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا.قراءة محمد: َوَال تََجسَّسُوا َوَال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا. 12: 49\106

قَّ َعلَْيِهُم اْألَْولَيَاِن.قراءة محمداْألَْولَيَاِن.  : ِمَن الَِّذيَن اْستََحقَّ َعلَْيِهمُ 107: 5\112   : ِمَن الَِّذيَن اِْستُّحِ

َل َعلَْينَا َمائِدَةً ِمَن السَّ 112: 5\112 اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى : إِذْ قَاَل قراءة محمدَماِء. : إِذْ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم هَْل يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَّزِ
َل َعلَْينَا َمائِدَةً ِمَن السََّماِء.   اْبَن َمْريََم هَْل تَْستَِطيُع َربََّك أَْن يُنَّزِ

112\5 :45 ُ ّنِ َواْلُجُروَح قَِصاٌص. : َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّفِْس َواْلعَْيَن بِاْلعَيِْن َواْألَْنَف بِاْألَْنِف َواْألُذَُن بِاْأل نَّ بِالّسِ : قراءة محمدذُِن َوالّسِ
ّنِ َواْلُجُروُح قَِصاٌص.َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَِن النَّفُْس بِالنَّفِْس َواْلعَْيُن بِاْلعَْيِن َواْألَْنُف بِاْألَْنِف َواْألُذُُن بِاْألُذُ  نُّ بِالّسِ   ِن َوالّسِ

دًا فََجَزاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمَن النَّعَِم يَْحُكُم بِهِ : َال تَْقتُلُ 95: 5\112 ْيدَ َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَّمِ ذََوا َعدٍْل ِمْنُكْم َهدْيًا بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم  وا الصَّ
دًا فََجَزاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمَن النَّعَِم يَْحُكُم بِهِ : َال تَْقتُلُ قراءة محمدَمَساِكيَن أَْو َعدُْل ذَِلَك.  ْيدَ َوأَنْتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَّمِ ذََوا َعدٍْل ِمْنُكْم َهدْيًا بَالَِغ  وا الصَّ

  اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكيَن أَْو ِعدُْل ذَلَِك.

  : لَقَدْ َجاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفَِسُكْم (بمعنى أشرفكم).قراءة محمدْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم. : لَقَدْ َجاَءكُ 128: 9\113

. ولكن هناك عدد من اآليات يقرأها الشيعة على طريقتهم. وقد 1والمصادر التي اعتمدنا عليها سنية، ولم نجد كتبًا شيعية تتكلم عن القراءات المختلفة
  فات بين السنة والشيعة معتمدين على أربعة كتب عند الشيعة اإلمامية هي بالتسلسل التاريخي:أضفنا تلك االختال

 ميالدي): كتاب القراءات أو التنزيل والتحريف. 899السياري (توفى حوالي عام  - 

 ميالدي): تفسير القمي. والقمي من أشهر رواة الشيعة وأبرزهم. 919القمي (توفى عام  - 

وهذا الكتاب يعتبر عند الشيعة اإلمامية أحد الكتب األربعة وأصح ». ثقة اإلسالم«ميالدي): الكافي. والكليني يلقب بـ  941الكليني (توفي عام  - 
 الكتب وأكثرها اعتباًرا في الحديث، وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. وقد أخذ الكليني الكثير من تفسير القمي.

 فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، معتمدين على كتاب احسان إلهي ظهير: الشيعة والقرآن.): 1902الطبرسي (توفي عام  - 

. وهذه أهم وقد أعطينا أهمية خاصة للكتابين الثاني والثالث ألنهما من الكتب المعتبرة عند الشيعة اإلمامية، مشيرين إلى المصدر الذي نعتمد عليه
بين الشيعة والسنة، مع التنبيه إلى ان المراجع الشيعية الحديثة ترى في هذه االختالفات تفسيًرا وليس قراءة لتفادي اتهام  اآليات التي جاء فيها اختالف

  الشيعة بالتحريف:

ْلُهْم قَِليًال 11: 73\3 بِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمّهِ   : َوذَْرنِي َواْلُمَكذِّ

دُ وَ  ْلُهْم قَِليًال القراءة الشيعية: َوذَْرنِي يَا ُمَحمَّ بِيَن بَِوِصيَِّك أُوِلي النَّْعَمِة َوَمّهِ  اْلُمَكذِّ
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  : لَْيلَةُ اْلقَدِْر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ 3: 97\25

  القراءة الشيعية: لَْيلَةُ اْلقَدِْر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر لَْيَس فِيَها لَيْلَةُ اْلقَدْرِ 

  : َوَواِلٍد َوَما َولَدَ 3: 90\35

  القراءة الشيعية: َوواِلٍد َوما َولَدَ ِمَن األئمة

يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّكُ 172: 7\39 نَّا َعْن ْم قَالُوا بَلَى َشِهدْنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا كُ : َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ
  َهذَا َغافِِلينَ 

يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَ  دًا َرُسولِي َوأَنَّ َعِلي�ا أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن القراءة الشيعية: َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ لَْسُت بَِربُِّكْم َوأَنَّ ُمَحمَّ
  دْنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا َغافِِلينَ قَالُوا بَلَى َشهِ 

ِ َوِرسَ 22-23: 72\40 ِ أََحدٌ َولَْن أَِجدَ ِمْن دُونِِه ُملْتََحدًا. إِالَّ بََالًغا ِمَن �َّ َ َوَرسُولَهُ : قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمَن �َّ فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم  اَالتِِه َوَمْن يَْعِص �َّ
  َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًا

ِ إِْن َعَصْيتُهُ أََحدٌ َولَْن أَِجدَ ِمْن دُونِِه ُملْتََحدًا إِالَّ  َ القراءة الشيعية: قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمَن �َّ ِ َوِرَساَالتِِه فِي عَِلّيٍ. َوَمْن يَْعِص �َّ َوَرُسولَهُ  بََالًغا ِمَن �َّ
  فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ فَإِنَّ لَهُ ناَر َجَهنََّم خاِلِديَن فِيها أَبَدًا

  : َوأَِن اْعبُدُونِي َهذَا ِصَراطٌ ُمْستَِقيمٌ 61: 36\41

  القراءة الشيعية: َهذَا ِصَراطُ َعِلّيٍ ُمْستَِقيمٌ 

42\25 :50 َ فْنَاهُ بَْينَُهْم ِليَذَّكَُّروا فَأ   بَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ كُفُوًرا: َولَقَدْ َصرَّ

ْفنَاهُ بَْينَُهْم لِيَذَّكَُّروا فَأَبى أَْكثَُر النَّاِس بَِوَاليَِة َعِلّيٍ إِالَّ كُفُوًرا   القراءة الشيعية: َولَقَدْ َصرَّ

يَّاتِنَا قُرَّ 74: 25\42   ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماًما: َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

ةَ أَْعيٍُن واجعل لنا من  يَّاتِنَا قُرَّ   المتقين إماماالقراءة الشيعية: َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

  لَْم نَِجدْ لَهُ َعْزًما: َولَقَدْ َعِهدْنَا إِلَى آَدََم ِمْن قَبُْل فَنَِسَي وَ 115: 20\45

ٍد َوَعلِّيٍ َوفَاِطَمةَ َواْلَحَسِن َواْلُحسَ  يَّتِِهْم فَنَِسَي َولَْم نَِجدْ لَهُ َعْزًماالقراءة الشيعية: َولَقَدْ َعِهدْنا إِلى آدََم ِمْن قَْبُل َكِلَماٍت فِي ُمَحمَّ   يِْن َواألئمة ِمْن ذُّرِ

  اْألَْقَربِينَ : َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك 214: 26\47

  القراءة الشيعية: َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اْألَْقَربِيَن ورهطك منهم المخلصين

  : َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَِلبُونَ 227: 26\47

  نص شيعي: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون

لْنَا لَ 51: 28\49   ُهُم اْلقَْوَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ : َولَقَدْ َوصَّ

ْلنَا لَُهُم اْلقَْوَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن إَِماٌم إِلَى إَِمامٍ    القراءة الشيعية: َولَقَدْ َوصَّ

  : َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوتِ 93: 6\55

  حقهم فِي َغَمَراِت اْلَمْوتِ القراءة الشيعية: ولو ترى إذ الظالمون آل محمد 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصدْقًا َوَعدًْال َال ُمبَدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوهَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ 115: 6\55   : َوتَمَّ

َل ِلَكِلَماتِِه َوهَُو السَّمِ  ْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْسنَى ِصدْقًا َوَعدًْال َال ُمبَدِّ   يُع اْلعَِليمُ القراءة الشيعية: َوتَمَّ

ِ اْلعَِلّيِ 12: 40\60 ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم ِ£َّ   اْلَكبِيرِ : ذَِلُكْم بِأَنَّهُ إِذَا دُِعَي �َّ

ُ َوْحدَهُ َوأَْهُل اْلَوَاليَِة  ِ اْلعَلِّيِ اْلَكبِيرِ القراءة الشيعية: ذِلُكْم بِأَنَّهُ إِذا دُِعَي �َّ   َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم ِ£َّ

  : فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َعذَابًا َشِديدًا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَانُوا يَْعَملُونَ 27: 41\61

  بِتَْرِكِهْم َوَاليَةَ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َعذابًا َشِديدًا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يَْعَملُونَ القراءة الشيعية: فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا 

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ 13: 42\62   : َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَدْعُوُهْم إِلَْيِه �َّ

 ٍ دُ ِمْن َوَاليَِة َعِلّي ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ  القراءة الشيعية: َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن بَِوَاليَِة َعِلّيٍ ما تَدْعُوهُْم إِلَْيِه يَا ُمَحمَّ َّ�  

  إِنَّا كُنَّا نَْستَْنِسُخ َما كُْنتُْم تَْعَملُونَ  : َهذَا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحقِّ 29: 45\65

  القراءة الشيعية: َهذَا ِكتَابُنَا يُْنَطُق َعلَيُْكْم بِاْلَحّقِ إِنَّا كُنَّا نَْستَْنِسُخ َما كُْنتُْم تَْعَملُونَ 

  ْكفُْر إِنَّا أَْعتَدْنَا ِللظَّاِلِميَن نَاًرا: َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَ 29: 18\69

ٍد ناًراالقراءة الشيعية: َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ فََمْن شاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن شاَء فَْليَْكفُْر إِنَّ    ا أَْعتَدْنا ِللظَّاِلِميَن آَل ُمَحمَّ

ةٌ ِهَي أَ : َوَال تَكُونُوا َكالَّتِ 92: 16\70 َِّخذُوَن أَْيَمانَُكْم دََخًال بَْينَُكْم أَْن تَُكوَن أُمَّ ةٍ أَْنَكاثًا تَت ةٍ ي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُوَّ   ْربَى ِمْن أُمَّ

ةٍ أَْنكاثًا تَتَِّخذُوَن أَْيمانَ تُِكمْ القراءة الشيعية: َوال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت غَْزلَها ِمْن بَْعِد قُوَّ ةٌ ِهَي أَْزَكى ِمْن أَئِمَّ   ُكْم دََخًال بَْينَُكْم أَْن تَُكوَن أَئِمَّ
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ْحَماُن آََمنَّا بِِه َوَعلَْيِه تََوكَّلْنَا فََستَْعلَُموَن َمْن هَُو فِي َضَالٍل ُمبِينٍ 29: 67\77   : قُْل هَُو الرَّ

ْحَماُن آََمنَّا بِِه َوعَ  بِيَن َحيُْث أَْنبَأْتُُكْم ِرَسالَةَ القراءة الشيعية: قُْل هَُو الرَّ َربِّي فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ  لَْيِه تََوكَّْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن هَُو فِي َضالٍل ُمبِيٍن يَا َمْعَشَر اْلُمَكذِّ
  َواألئمة ِمْن بَْعِدِه َمْن هَُو فِي َضَالٍل ُمبِينٍ 

بِيَن. َوإِنَّهُ لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكافِِريَن. َوإِنَّهُ لََحقُّ اْليَِقيِن.: َوإِنَّهُ لَتَذِْكَرةٌ ِلْلُمتَّقِ 48-52: 69\78   فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيمِ  يَن. َوإِنَّا لَنَْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ

بِيَن. َوإِنَّ َعلِي�ا لََحْسَرةٌ َعلَى الْكافِِريَن. َوإِنَّ َوَاليَتَهُ لََحقُّ اْليَِقينِ القراءة الشيعية: إِنَّ َوَاليَةَ َعلِّيٍ لَتَذِْكَرةٌ ِلْلُمتَِّقيَن ِلْلعَالَِميَن َوإِنَّا  . فََسبِّْح لَنَْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ
دُ بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيمِ    يَا ُمَحمَّ

  : ِلْلكَافِريَن لَْيَس لَهُ دَافِعٌ 2: 70\79

  َاليَِة َعِلّيٍ لَْيَس لَهُ دافِعٌ القراءة الشيعية: ِلْلكافِريَن بِوَ 

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا23: 2\87 ا نَزَّ   : َوإِْن ُكْنتُْم فِي َريٍْب ِممَّ

 ٍ ْلنا َعلى َعْبِدنا فِي َعِلّي ا نَزَّ   القراءة الشيعية: َوإِْن ُكْنتُْم فِي َريٍْب ِممَّ

  قِيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ : فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوًال َغْيَر الَِّذي 59: 2\87

ٍد َحقَُّهْم قَْوًال َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَْزْلنا َعلَى  ٍد َحقَُّهْم ِرْجًزا ِمَن السَّماِء بِما كانُوا الَِّذيَن َظلَُموا آَل ُمَحمَّ القراءة الشيعية: فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا آَل ُمَحمَّ
  يَْفسُقُونَ 

ُ بَغْيًا90: 2\87   : بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل �َّ

ُ فِي عَ    ِلّيٍ بَْغيًاالقراءة الشيعية: بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا بِما أَْنَزَل �َّ

  : َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَى ُمْلِك سُلَْيَمانَ 102: 2\87

  القراءة الشيعية: َواتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياِطيُن بَِوَاليَِة الشَّيَاِطيِن َعلى ُملِْك سُلَْيمانَ 

ُ َال يُِحبُّ اْلفََسادَ : َوإِذَا تََولَّى َسعَى فِي اْألَْرِض ِليُْفِسدَ فِي205: 2\87   َها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َو�َّ

ُ ال يُِحبُّ اْلفَسادَ القراءة الشيعية: َوإِذا تََولَّى َسعى فِي اْألَْرِض ِليُْفِسدَ فِيها َويُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل بِظُْلِمِه َوسُوِء ِسيرَ    تِِه َو�َّ

َ : َسْل بَنِي 211: 2\87 ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْهُ فَإِنَّ �َّ ْل نِْعَمةَ �َّ    َشِديدُ اْلِعقَابِ إِْسَرائِيَل َكْم آَتَْينَاُهْم ِمْن آَيٍَة بَيِّنٍَة َوَمْن يُبَدِّ

ِ ِمْن بَْعِد القراءة الشيعية: َسْل بَنِي إِْسرائِيَل َكْم آتَْيناُهْم ِمْن آيٍَة بَيِّنٍَة فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنهُ  ْل نِْعَمةَ �َّ ْم َمْن َجَحدَ َوِمْنُهْم َمْن أَقَرَّ َوِمْنُهْم َمْن بَدََّل َوَمْن يُبَدِّ
َ َشِديدُ اْلِعقابِ    ما جاَءتْهُ فَإِنَّ �َّ

ِ قَانِتِينَ 238: 2\87 لََواِت َوالصََّالةِ اْلُوْسَطى َوقُوُموا ِ£َّ   : َحافُِظوا َعلَى الصَّ

ِ قانِتِينَ  القراءة لَواِت َوالصَّالةِ اْلُوْسطى َصَالةِ اْلعَْصِر َوقُوُموا ِ£َّ   الشيعية: حافُِظوا َعلَى الصَّ

ُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي255: 2\87   ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ اْألَْرِض َمْن  : �َّ

ُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم لَهُ َما فِي السََّما َواِت َوما فِي اْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى َعاِلُم اْلغَيِْب القراءة الشيعية: �َّ
ِحيُم َمْن ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ  ْحَمُن الرَّ   َوالشََّهادَةِ الرَّ

سُوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َوالْيَتَاَمى َواْلمَ 41: 8\88 ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ   َساِكيِن َواْبِن السَّبِيلِ : َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِ£َّ

سُوِل َوِلِذي اْلقُْربَى واألئمة وَ القر ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ   اْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيلِ اءة الشيعية: َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِ£َّ

َ اْصَطفَى آَدََم َونُوًحا َوآََل إِْبَراِهيَم َوآََل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَا33: 3\89   لَِمينَ : إِنَّ �َّ

َ اْصَطفَى آَدََم َونُوًحا َوآََل إِْبَراِهيَم َوآََل ِعْمَراَن وآل محمد على العالمين   القراءة الشيعية: إِنَّ �َّ

  : َوكُْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَها103: 3\89

دٍ القراءة الشيعية: َوكُْنتُْم َعلى َشفا ُحْفَرةٍ ِمَن ا   لنَّاِر فَأَْنقَذَكُْم ِمْنها بُِمَحمَّ

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس 110: 3\89   : ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

  القراءة الشيعية: كنتم خير ائمة أخرجت للناس

ا قَالُ 69: 33\90 ُ ِممَّ أَهُ �َّ   وا: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَُكونُوا َكالَِّذيَن آَذَْوا ُموَسى فَبَرَّ

 ُ أَهُ �َّ ِ فِي َعِلّيٍ َواألئمة َكالَِّذيَن آذَْوا ُموسى فَبَرَّ ا قالُواالقراءة الشيعية: َوما كاَن لَُكْم أَْن تُْؤذُوا َرسُوَل �َّ    ِممَّ

َ َوَرسُولَهُ فَقَدْ فَاَز فَْوًزا َعِظيًما71: 33\90   : َوَمْن يُِطعِ �َّ

  وله في والية علي واألمة من بعده فاز فوًزا عظيًماالقراءة الشيعية: ومن يطع هللا ورس

قًا ِلَما َمعَُكمْ 47: 4\92 ْلنَا ُمَصدِّ   : يَا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آَِمنُوا بَِما نَزَّ

ْلنا فِي َعِلّيٍ نُوًرا ُمبِ  قًا ِلَما َمعَُكمْ القراءة الشيعية: يا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب آِمنُوا بِما نَزَّ   ينًا ُمَصدِّ

سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِ 59: 4\92 َ َوأَِطيعُوا الرَّ سُولِ : يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيعُوا �َّ ِ َوالرَّ   ي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى �َّ

َ َوأَِطيعُ  سُ القراءة الشيعية: أَِطيعُوا �َّ ِ َوإِلَى الرَّ سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن ِخْفتُْم تَنَاُزًعا فِي اْألَْمِر فَأَْرِجعُوهُ إِلَى �َّ   وِل َوإِلَى أُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ وا الرَّ
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َ َواسْ 64: 4\92 ابًا َرِحيًما: َولَْو أَنَُّهْم إِذْ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُؤوَك فَاْستَْغفَُروا �َّ َ تَوَّ سُوُل لََوَجدُوا �َّ   تَْغفََر لَُهُم الرَّ

  القراءة الشيعية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك يا علي فاستغفروا هللا واستغفر لهم الرسول لوجدوا هللا توابًا رحيًما

ُموَك فِيَما َشَجَر 65: 4\92 ا قََضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسِليًما: فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ   بَْينَُهْم ثُمَّ َال يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجدُوا فِي أَْنفُِسهِ  ا قََضيَْت ِمْن أَ القراءة الشيعية: فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ ِ الطَّاعَةَ ْم َحَرًجا ِممَّ ْمِر الَْوالِي َويَُسلُِّموا ِ£َّ
  تَْسِليًما

َّ ْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن خَ َولَْو أَنَّا كَتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اقْتُلُوا أَْنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِركُْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليٌل مِ  66: 4\92 ْيًرا لَُهْم َوأَشَد
  تَثْبِيتًا

إِالَّ قَِليٌل ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا ما يُوَعُظوَن بِِه فِي َعِلّيٍ لََكاَن  القراءة الشيعية: َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اقْتُلُوا أَنْفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِرُكْم َما فَعَلُوهُ 
َماِم تَْسِليًما أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديا –َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًا  ِرُكْم ِرًضا لَهُ ما فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليٌل ِمْنُهْم َولَْو أَنَّ أو: َولَْو أَنَّا َكتَْبنا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم َوَسلُِّموا لِْإلِ

  ا ما يُوَعُظوَن بِِه لَكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًاأَْهَل اْلِخَالِف فَعَلُو

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا135: 4\92   : َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ �َّ

َ كاَن بِ  ا أُِمْرتُْم بِِه فَإِنَّ �َّ   ما تَْعَملُوَن َخبِيًراالقراءة الشيعية: إِْن تَْلُووا اْألَْمَر َوتُعِْرُضوا َعمَّ

ُ يَْشَهدُ بَِما أَْنَزَل إِلَيْكَ 166: 4\92   : لَِكِن �َّ

  القراءة الشيعية: لكن هللا يشهد بما أنزل إليك في علي

ُ ِليَْغفَِر لَُهْم َوَال ِليَْهِديَُهْم طَِريقًا 168: 4\92   إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَكُِن �َّ

ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َوَال ِليَْهِديَُهْم َطِريقًا القراءة   الشيعية: ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لَْم يَُكِن �َّ

سُوُل بِاْلَحّقِ ِمْن َربُِّكْم فَآَِمنُوا َخْيًرا لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ 170: 4\92 ِ : يَا أَيَُّها النَّاُس قَدْ َجاَءُكُم الرَّ   َما فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض   ِ£َّ

سُوُل بِاْلَحّقِ ِمْن َربِّكُْم فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ فَآِمنُوا َخيْ  ِ ما فِي السَّماواِت القراءة الشيعية: يا أَيَُّها النَّاُس قَدْ جاَءُكُم الرَّ ًرا لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا بَِوَاليَِة َعِلّيٍ فَإِنَّ ِ£َّ
  ْألَْرِض َوَما فِي ا

ُ سَنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض اْألَْمرِ 26: 47\95 َل �َّ   : ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما نَزَّ

ُ فِي َعِلّيٍ َسنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض اْألَ  َل �َّ   ْمرِ القراءة الشيعية: ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرهُوا ما نَزَّ

96\13 :11 ِ   : لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلفِِه يَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر �َّ

  القراءة الشيعية: له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر هللا

لْنَا َعلَيَْك اْلقُْرآََن تَْنِزيًال 23: 76\98   : إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن بَِوَاليَِة َعِلّيٍ تَنِْزيًال القراءة الشيعية: إِنَّ    ا نَْحُن نَزَّ

َ َشِديدُ اْلِعقَابِ 7: 59\101 َ إِنَّ �َّ   : َوَما نََهاُكْم َعنْهُ فَاْنتَُهوا َواتَّقُوا �َّ

َ فِي ُظْلِم آِل مُ  َ َشِديدُ اْلِعقَابِ القراءة الشيعية: َوما نَهاُكْم َعنْهُ فَاْنتَُهوا َواتَّقُوا �َّ ٍد إِنَّ �َّ   َحمَّ

عَْت لَُهْم ثِيَاٌب ِمْن نَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق رُ 19: 22\103   ُؤوِسِهُم اْلَحِميمُ : َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم فَالَِّذيَن َكفَُروا قُّطِ

عَْت لَُهْم ثِياٌب ِمْن ناٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِميمُ القراءة الشيعية: َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِّهِ    ْم فَالَِّذيَن َكفَُروا بَِوَاليَِة َعِلّيٍ قُّطِ

  : َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرسُوٍل َوَال نَبِّيٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِهِ 52: 22\103

  َطاُن فِي أُْمنِيَّتِهِ القراءة الشيعية: َوما أَْرَسلْنا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرسُوٍل َوال نَبِّيٍ َوَال ُمَحدٍَّث إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّيْ 

  : فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِقِ 6: 5\112

  ْم َوأَْيِديَُكْم ِمَن اْلَمَرافِقِ القراءة الشيعية: فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُ 

ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ 67: 5\112   : يَا أَيَُّها الرَّ

سُوُل بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي   القراءة الشيعية: يَا أَيَُّها الرَّ

  : َال تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء إِْن تُْبدَ لَُكْم تَسُْؤُكمْ 101: 5\112

  القراءة الشيعية: ال تَْسئَلُوا َعْن أَْشياَء لَْم تُْبدَ لَُكْم إِْن تُْبدَ لَُكْم تَسُْؤُكمْ 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ 105: 9\113   : َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى �َّ

ُ َعَملَُكْم    َوَرُسولُهُ َواْلَمأُْمونُونَ القراءة الشيعية: َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى �َّ

ُ َعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِرينَ 117: 9\113   : لَقَدْ تَاَب �َّ

  القراءة الشيعية: لقد تاب هللا بالنبي على المهاجرين

  اْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيمٌ : لَقَدْ َجاَءُكْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِ 128: 9\113

  ُءوٌف َرِحيمٌ القراءة الشيعية: لَقَدْ َجاَءنَا َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسنَا َعِزيٌز َعلَْيِه َما عَنِتْنَا َحِريٌص َعلَْينَا بِاْلُمْؤِمنِيَن رَ 



24 

  ويالحظ أن لدى الشيعة قاعدة مضطردة مفادها:

 ».في علي«ا شابههما فهم يعتقدون بأنه ُحذفت منها جملة أو م» أنزل هللا«أو » أُنزل إليك«أينما وجدت  - 

 ».آل محمد حقهم«فقد ُحذفت جملة » ظلموا«أينما وجدت كلمة  - 

 ».في والية علي«فقد ُحذفت جملة » أشركوا«أينما وجدت كلمة  - 

فت وأصلها » أمة«أينما وجدت كلمة  -   ».أئمة«فقد حّرِ

ا الشيعة على القرآن تكاد تتعلق حصًرا بقضية اإلمامة التي هي أحد أركان اإلسالم عندهم. وهذا هو وبالمختصر يمكن القول إن التغييرات التي يدخله
عدم ذكر السبب الرئيسي وراء اتهام الشيعة لعثمان بتحريف القرآن، كما أن السبب الرئيسي وراء اتهام القرآن لليهود والنصارى بتحريف كتبهم هو 

فة عناصر الوالية في آيات القرآن، ال بل تفسر بعض آيات القرآن لصالح تلك الوالية بصورة مفعمة بالخيال (أنظر اسم محمد. والشيعة ال تكتفي بإضا
  ).76: 15\54و 3: 85\27مثًال هامش اآليتين 

لعثماني على مضض ، إال انهم يقبلون المصحف ا1وإحقاقًا للحق يجب أن نشير إلى أن الشيعة ال يقولون بصحة كل ما جاء عن التحريف في كتبهم
ِ [جعفر «سوف يأتي به المهدي. ويذكر الكليني في هذا الخصوص:  –وهو مصحف علي  –ويعتبرون أن القرآن الحقيقي  قََرأَ َرُجٌل َعلَى أَبِي عَْبِد �َّ

ِ كُفَّ َعْن َهِذِه اْلِقَراَءةِ اقَْرأْ َكَما يَْقَرأُ النَّاُس َحتَّى يَقُوَم الْقَائُِم فَإِذَا قَاَم الصادق] َوأَنَا أَْستَِمُع ُحُروفًا ِمَن اْلقُْرآِن لَْيَس َعلَى َما يَْقَرأَُها النَّاُس فَقَاَل أَ  بُو َعْبِد �َّ
ِه َوأَْخَرَج اْلُمْصَحَف الَِّذي َكتَبَهُ َعِليٌّ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َحدِّ ) في كتابه األنوار 1701ائري (المتوفي عام . ويقول نعمة هللا الجز2»اْلقَائُِم قََرأَ ِكتَاَب �َّ

 فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير؟ قلت: قد روي في األخبار أنهم عليهم السالم أمروا شيعتهم بقراءة هذا«النعمانية: 
فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج  الموجود من القرآن في الصالة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر موالنا صاحب الزمان

إن الحث منهم [أي األئمة] على قراءته ال «. ويقول العالمة عدنان البحراني: 3»القرآن، الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السالم فيقرى ويعمل بأحكامه
أهل السنة] الفسقة الكفرة وتشييع جنائزهم وانقاذ غريقهم ومؤاكلتهم  ينافي وقوع االختالل فيه. اال ترى أنهم حثوا على االقتداء بأئمتهم [أئمة

  . وال داع للمزيد من االقتباسات.4»ومساورتهم مع ما هم عليه من الكفر الثابت بالكتاب والسنة

ون القراءة خاصة بالشيعة سبقناها وللتذكير، تمت اإلشارة في النص القرآني والهوامش إلى القراءات المختلفة بأرقام غير مسبوقة بأحرف. وعندما تك
وإذا لم ». تفسير شيعي«وإذا كان التفسير خاًصا بالشيعة ذكرناه تحت حرف ت، وقد سبقناه في الهوامش بعبارة ». قراءة شيعية«في الهوامش بعبارة 

الفات التي يشترك فيها أهل السنة والشيعة والتي تم هذا وال نذكر االخت». قراءة أو تفسير شيعي«يكن واضًحا إن كان قراءة أو تفسيًرا، سبقناه بعبارة 
 إثباتها في الهوامش.

ات القرآن التي وال بد من اإلشارة إلى أن االختالفات المذكورة في هوامش كتابنا ليست شاملة. فمثًال لم نأخذ بالقراءات المختلفة المتواجدة في مخطوط
لة بعد وفاته. فال وجود للمصاحف التي تقول المصادر اإلسالمية أن عثمان إستكتبها وأرسلها إلى تنسب خطأً إلى الخليفة عثمان والتي كتبت سنين طوي

، ناهيك عن مخطوطات القرآن التي وجدت في صنعاء والتي ما 5األمصار. والمخطوطات التي تنسب خطأً لعثمان غير كاملة وتتضمن اختالفات بينها
تأخذ سنين طويلة قبل االستفادة منها. كما أننا تفادينا ذكر االختالفات بين المدارس الفلسفية مثل المعتزلة  زالت أكثريتها محجورة ألسباب مجهولة، وقد

). ولم نرد الدخول في التفاصيل فيما يعتبره 164: 4\92والباطنة واألشعرية وهي كثيرة وإن أشرنا إلى بعضها في الهوامش (أنظر مثًال هامش اآلية 
إلى أهمها، ومنها قد  القارئراءات متواترة وقراءات شاذة. فليس المقصود هنا عمل كتاب في القراءات المختلفة بل لفت انتباه الفقهاء والمفسرون ق

ية يتوسع في دراستها ان همه األمر. وقد اعتمدنا في كتابنا هذا على نص القرآن برواية حفص وهي المتداولة في مصر وكثير من الدول اإلسالم
ر هنا إلى ان أهل الحديث يردُّون حديث حفص ويعتبرونه ليس بثقة وأن أحاديثه كلها مناكير وأنه ضعيف الحديث، متروك ال يصدق، األخرى. ويشا

فقد  وكان كذابًا يضع األحاديث. فكيف إذن تؤخذ روايته؟ يرد البعض على هذا األمر بأنه ال تعارض بين ضعفه في الحديث، وإمامته في القراءة.
  .6ل كل طاقته وجهده واهتمامه في جانب، ويُشارك في جانٍب آخر، فيكون َعلًَما في الجانب األول، وكأّيِ رجٍل آخر في الجانب الثانييصرف الرج

 نصف آياتوعملي هذا ال يقصد زرع التفرقة بين السنة والشيعة. ففقهاء السنة أنفسهم يعترفون بوجود عدد كبير من القراءات المختلفة تمس أكثر من 
ما هو عليه القرآن، كما يعترفون أن عددًا كبيًرا من آيات القرآن قد ضاع (ألسباب غيبية ال يقبل بها الباحث)، وما ضاع منه قد يصل إلى ثلثي حجم 

عشوائية مما يجعل  قرآن عثمان الحالي. وعلى الشيعة وأهل السنة أن يقبلوا بحقيقة أن القرآن الذي بين أيدينا هو تراكم لمعلومات تم تجميعها بصورة
ظرة القرآن أقرب إلى الكشكول منه إلى الكتاب. وبدًال من أن يتخاصم الشيعة وأهل السنة فيما يخص تحريف القرآن، عليهم ان ينظروا للقرآن ن

  نزاعات.ات مختلفة دون أن تثير التاريخية ال نظرة عقائدية، تماًما كما ننظر اليوم لكتاب ألف ليلة وليلة الذي نملك منه طبع

 استعمال كلمات بغير معناها ونظرية التضمين) 4

ووفقًا لهذه النظرية، يمكن لفعل أن يأخذ معنى فعل آخر ». نظرية التضمين«حاول اللغويون والمفسرون المسلمون تبرير هذه األخطاء بما يسمونه 
 170وجود خطأ. ويبلغ عدد حاالت التضمين قرابة ن االعتراف بوحكمه في التعدي واللزوم. وينتج عن ذلك تحريف المعنى وتغيير الداللة بدًال م

                                                           
  https://goo.gl/9Eswwdأنظر في هذا المجال شريط عن موقف العالمة الحيدري من كتاب الكافي للكليني هنا:   1
 .633، ص 2الكليني: الكافي، جزء   2
الدين الشيعة . المؤلف أحد كبار رجال )http://goo.gl/p7LTrt( 248، ص 2، جزء 2008نعمة هللا الجزائري: األنوار النعمانية، دار القاريء، بيروت،   3

 االثني عشرية في العراق وإيران في زمان الدولة الصفوية.
). المؤلف أحد كبار 63- 62(نقال عن السيف: الشيعة وتحريف القرآن، ص  135عدنان البحراني: الشموس الدرية، منشورات المكتبة العدنانية، البحرين، ص   4

 هـ.1347عام رجال الدين الشيعة االثني عشرية في البحرين وتوفى 
لة على يذكر طيار آلتي قوالج في دراسته التي تضمنتها طبعة المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان (نسخة متحف طوب قابى سرايى) بعض األمث  5

 98- 96تلك االختالفات بين مصحف المدينة ومصحف مكة ومصحف الكوفة ومصحف البصرة ومصحف الشام ومصحف طوبقابي ومصحف طشقند، ص 
)http://goo.gl/Y2JmCz.(  

  .http://goo.gl/lJfThiوهذا المقال  http://goo.gl/gWNds0أنظر هذا الجدل في هذا المقال   6
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. 1خرىوبينما يرى البعض في التضمين بالغة وإعجاًزا، يعتبره اخرون قوًال مختلقًا يهدم اإلعجاز اللغوي في القرآن، محاولين ايجاد تخريجات أ حالة.
ن ان مؤلف ولكننا لن نعير اهتماًما ال لهذه الحيل وال للتخريجات، وسوف ندرج هذه األمثلة وغيرها في الهوامش ضمن أخطاء القرآن اللغوية، معتبري

معتمدين على وسع مخيلة المؤلفين المسلمين، ذكرنا التبرير بالتضمين  القارئالقرآن قد جانب الصواب في اختيار األفعال أو الحروف. وحتى يرى 
 كتاب فاضل: التضمين النحوي في القرآن الكريم، وهو أشمل كتاب في هذا المجال.

رجم ولكن ما هي أسباب هذه األخطاء؟ هل هو المرض النفسي المعروف باضطراب اللغة؟ أم ان لغة مؤلف القرآن لم تكن العربية؟ أم ان القرآن مت
و حروف الجر في اللغة األصلية؟ أم ان يد النساخ لعبت فيه سهًوا؟ نرى ضرورة تحليل هذه األخطاء من لغة أخرى فتم المحافظة فيه على الكلمات أ

  بعيدًا عن االعتقاد الديني الذي يرى في كل خطأ لغوي بالغة وإعجاًزا لغويًا.

  ونعطي هنا بعض األمثلة:

خطأ: أدخلي مع عبادي. ). 30- 27: 89\10ي َجنَّتِي (يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ * اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً * فَادُْخِلي فِي ِعبَاِدي * َوادُْخلِ   - 
 تبرير الخطأ: فَادُْخِلي يتضمن معنى فاسلكي في عبادي.

). خطأ: َوَما يَْنِطُق باْلَهَوى. تبرير الخطأ: يَْنِطُق 4-2: 53\23َغَوى * َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى * إِْن هَُو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى ( َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما   - 
 تضمن معنى أفصح.

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِميد (  -   .. وتبرير الخطأ: تضمن نقم معنى كره أو أنكروا عليهمنَقَمُ خطأ: ). 8: 85\27َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إِالَّ أَْن يُْؤِمنُوا بِا£َّ

خطأ: أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر على ِذْكِر َربِّي. تبرير الخطأ: أَْحبَبُْت ). 32: 38\38فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب (  - 
 .بعن يتضمن معنى آثرت المتعدي

خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير ). 10: 7\39َولَقَدْ َمكَّنَّاُكْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش قَِليًال َما تَْشكُُروَن (  - 
 أَ.الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع حرف الالم معنى هيَّ 

ُ قَالُو  -  ا َرَزقَُكُم �َّ َمُهَما َعلَى اْلَكافِِريَن (َونَادَى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَماِء أَْو ِممَّ َ َحرَّ خطأ: أَفِيُضوا ). 50: 7\39ا إِنَّ �َّ
 .والنا. تبرير الخطأ: أَفِيُضوا تضمن معنى اجروا أو صب

تُْهُم اْلَحيَاةُ الدُّنْيَا فَاْليَْوَم نَْنسَاُهْم َكَما نَُسوا ِلقَ   -  خطأ: آياتنا ). 51: 7\39اَء يَْوِمِهْم َهذَا َوَما كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُوَن (الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَغرَّ
 .كفر يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى

ِ َمْن آََمَن بِِه َوتَْبغُونََها ِعَوًجا َواذْكُ   -  ُروا إِذْ كُْنتُْم قَِليًال فََكثََّرُكْم َواْنظُُروا َكيَْف َكاَن َعاقِبَةُ َوَال تَْقعُدُوا بِكُّلِ ِصَراٍط تُوِعدُوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل �َّ
 .كل ِصَراٍط. تبرير الخطأ: تضمن تَْقعُدُوا معنى تربصوا خطأ: تَْقعُدُوا على). 86: 7\39اْلُمْفِسِديَن (

: خطأ). 88: 7\39ا أَْو لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا قَاَل أََولَْو كُنَّا َكاِرِهيَن (قَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آََمنُوا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَ   - 
 .لَتَعُودُنَّ إلى ِملَّتِنَا. تبرير الخطأ: لَتَعُودُنَّ تضمن معنى لتدخلن

ا َجاَءتْنَا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّ   -  . وتبرير الخطأ: تضمن نقم علينا تَْنِقمُ . خطأ: ). 126: 7\39نَا ُمْسِلِميَن (َوَما تَْنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن آََمنَّا بِآَيَاِت َربِّنَا لَمَّ
 .معنى كره

. وتبرير اْصَطفَْيتَُك من النَّاِس خطأ: ). 144: 7\39َن (قَاَل يَا ُموَسى إِنِّي اْصَطفَْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساَالتِي َوبَِكَالِمي فَُخذْ َما آَتَْيتَُك َوكُْن ِمَن الشَّاِكِري  - 
 .الخطأ: تضمن اصطفى معنى فضَّل

ْجفَةُ قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْهلَْكتَ وَ   -  ا أََخذَتُْهُم الرَّ ُهْم ِمْن قَْبُل َوإِيَّاَي أَتُْهِلكُنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء ِمنَّا إِْن ِهَي إِالَّ فِتْنَتَُك اْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجًال ِلِميقَاتِنَا فَلَمَّ
نص ناقص وتكميله: َواْختَاَر ُموَسى [من] ). 155: 7\39َوتَْهِدي َمْن تََشاُء أَْنَت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر الْغَافِِريَن (تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء 

 ). وهناك من يرى ان فعل اختار تضمن معنى نخل وماز أو اخذ.168، ص 2قَْومه (السيوطي: اإلتقان، جزء 

ةٌ يَْهدُوَن بِاْلَحّقِ َوبِِه يَْعِدلُوَن (َوِمْن   -  خطأ: يَْهدُوَن للحق أو إلى الحق. تبرير الخطأ: يَْهدُوَن تضمن معنى يبصرون أو ). 159: 7\39قَْوِم ُموَسى أُمَّ
 يعرفون أو يأمرون.

َصاَك اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا قَدْ َعِلَم ُكلُّ َوقَطَّْعنَاُهُم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى إِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَِن اْضِرْب بِعَ   - 
: 7\39وا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن (َماَم َوأَْنَزْلنَا َعلَْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى كُلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن كَانُ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهُم اْلغَ 

  َوقَطَّْعنَاُهُم إلى اثْنَتَْي.. وتبرير الخطأ: قَطَّْعنَاهُُم يتضمن معنى صيرناهم.خطأ: ). 160

َ َال يَْظِلُم النَّاَس َشْيئًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن (م  -  َ َال يَْظِلُم النَّاَس في شيء. تبرير الخطأ: يَْظِلُم تضمن معنى . )44: 10\51إِنَّ �َّ خطأ: إِنَّ �َّ
 ينقص أو يبخس

خطأ: . )108: 10\51ِكيٍل (مبُِّكْم فََمِن اْهتَدَى فَإِنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها َوَما أَنَا َعلَْيكُْم بِوَ قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس قَدْ َجاَءكُُم اْلَحقُّ ِمْن رَ   - 
 يَِضلُّ لها. تبرير الخطأ: يَِضلُّ تضمن معنى يجني المتعدي بعلى

خبت: خشع. خطأ: تقول اآلية . )23: 11\52اِلَحاِت َوأَْخبَتُوا إِلَى َربِِّهْم أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن (مإِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ   - 
ُ ». فَتُْخبَِت لَهُ قُلُوبُُهمْ « 54: 22\103، بينما تقول اآلية »َوأَْخبَتُوا إِلَى َربِِّهمْ « 23: 11\52  .وا يتضمن معنى أنابوا فعدي بإلىتبرير الخطأ: َوأَْخبَت

ْنَساِن َعدُوٌّ مُ   -  : 21\73خطأ: فَيَِكيدُوك، اسوة باآلية ). 5: 12\53بِيٌن (مقَاَل يَا بُنَيَّ َال تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعلَى إِْخَوتَِك فَيَِكيدُوا لََك َكْيدًا إِنَّ الشَّْيَطاَن ِلْإلِ
 خطأ: فَيَِكيدُوا لََك تضمن معنى فيحتالوا لَكَ : َألَِكيدَنَّ أَْصنَاَمُكْم. تبرير ال57
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). 25: 12\53بِأَْهلَِك سُوًءا إِالَّ أَْن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم (مَواْستَبَقَا الْبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن دُبٍُر َوأَْلفَيَا َسيِّدََها لَدَى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََرادَ   - 
 تَبَقَا إلى اْلبَاَب، وتبرير الخطأ: تضمن استبق معنى ابتدر أو قصدخطأ: َواسْ 

خطأ: َواْستَْغِفِري من ذنبك. وتبرير الخطأ: تضمن استغفر ). 29: 12\53يُوسُُف أَْعِرْض َعْن َهذَا َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن اْلَخاِطئِيَن (م  - 
 معنى تأسف

ْؤيَا  نِّي أََرى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنبَُالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابِسَاٍت يَا أَيَُّهاَوقَاَل اْلَمِلُك إِ   -  اْلَمَألُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِْن كُْنتُْم ِللرُّ
). تَْعبُُرون: تفسرون وتؤولون. تبرير 155تعبرون (مكي، جزء ثاني، ص خطأ: الالم زائدة وصحيحه: ان كنتم الرؤيا ). 43: 12\53تَْعبُُروَن (م

 الخطأ: تَْعبُُروَن تضمن معنى تنتدبون

ا اْستَْيئَُسوا ِمْنهُ َخلَُصوا نَِجي�ا قَاَل َكبِيُرُهْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أَبَاُكْم قَدْ أََخذَ عَلَْيُكْم مَ   -  ِ َوِمنْ فَلَمَّ ْطتُْم فِي يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح اْألَْرَض َحتَّى  ْوثِقًا ِمَن �َّ قَْبُل َما فَرَّ
ُ لِي َوهَُو َخْيُر اْلَحاِكِمينَ   خطأ: أَْبَرَح من اْألَْرض. تبرير الخطأ برح تضمن معنى غادر). 80: 12\53(م يَأْذََن ِلي أَبِي أَْو يَْحُكَم �َّ

دًا َوقَاَل يَا أَبَِت َهذَا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَبُْل قَدْ َجعَلََها َربِّي َحق�ا َوقَدْ أَْحَسَن بِيَوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى اْلعَْرِش َوخَ   -  وا لَهُ ُسجَّ ْجِن َوَجاَء  رُّ إِذْ أَْخَرَجنِي ِمَن الّسِ
خطأ: َوقَدْ أحسن إلي. ). 100: 12\53َربِّي لَِطيٌف ِلَما يََشاُء إِنَّهُ هَُو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم (م بُِكْم ِمَن اْلبَدِْو ِمْن بَْعِد أَْن نََزغَ الشَّْيَطاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي إِنَّ 

ُ إِلَيْكَ 77: 28\49تبرير الخطأ: أحسن يتضمن معنى لطف المتعدي بالباء. وقد جاء في اآلية   : َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن �َّ

َل أَْحَسَن اْلَحدِ   -  ُ نَزَّ ِ يَْهِدي بِِه َمْن يِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمنْهُ ُجلُودُ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُ �َّ ِ ذَلَِك ُهدَى �َّ وبُُهْم إِلَى ِذْكِر �َّ
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد (م ِ. تبرير الخطأ: تَِليُن تضمن معنى تطمئن). 23: 39\59يَشَاُء َوَمْن يُْضِلِل �َّ  خطأ: من ِذْكِر �َّ

 خطأ: يَْقبَُل التَّْوبَةَ من ِعبَاِدِه. التوبة تتضمن معنى العفو). 25: 42\62َوهَُو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعِن السَّيِّئَاِت َويَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن (هـ  - 

يَّتِي (هـَرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ وَ   -  خطأ: َوأَْصِلْح ِلي ). 15: 46\66أَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ
يتي. تضمن أَْصِلْح معنى بارك لي في  .ذُّرِ

خطأ: بَِسْعيَِها َراِضيَةٌ. تبرير الخطأ: َراِضيَةٌ تضمن معنى مطمئنة أو مرتاحة. وقد جاء في ). 9-8: 88\68* ِلَسْعيَِها َراِضيَةٌ (م اِعَمةٌ ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَ   - 
 : إِنَُّكْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُودِ 83: 9\113: أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاةِ الدُّْنيَا، وجاء في اآلية 38: 9\113اآلية 

 تُِريدُ ِزينَةَ اْلَحيَاةِ الدُّنْيَا َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا بِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَدُْعوَن َربَُّهْم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشّيِ يُِريدُوَن َوْجَههُ َوَال تَْعدُ َعْينَاَك َعْنُهمْ َواصْ   - 
خطأ: َوَال تَْعدُهم َعْينَاَك (فعل عدو متعدي)، وتبرير الخطأ: تضمن تعدو معنى تسهو أو تغفل أو ). 28: 18\69ُرًطا (هـَواتَّبََع هََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُ 

 تنبو عنهم

خطأ: جاءت عبارة ). 13: 14\72ُهْم لَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِميَن (م َربُّ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرسُِلِهْم لَنُْخِرَجنَّكُْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهمْ   - 
 لَتَعُودُنَّ تضمن معنى لتدخلن. . وهنا خطأ: لَتَعُودُنَّ إلى ِملَّتِنَا. تبرير الخطأ:13: 14\72واآلية  88: 7\39لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا في اآلية 

ً ِمَن َربَّنَا إِنِّي أَْسَكْنُت ِمْن   -  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا الصََّالةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة يَّتِي بَِواٍد غَْيِر ِذي َزْرعٍ ِعْندَ بَْيتَِك اْلُمَحرَّ النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت ذُّرِ
  ضمن هوى معنى مالخطأ: تَْهِوي لهم. وتبرير الخطأ: ت). 37: 14\72لَعَلَُّهْم يَْشكُُروَن (م

 خطأ: عليها َعاِكفُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن عكف معنى قدّس). 52: 21\73إِذْ قَاَل ِألَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّتِي أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن (م  - 

َونََصْرنَاهُ على اْلقَْوِم، كما في القراءة المختلفة. وقد ). 77: 21\73انُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن (مَونََصْرنَاهُ ِمَن اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَُّهْم كَ   - 
 ) وغيرها. وتبرير الخطأ: تضمن نصر معنى عصم30: 29\8» (قَاَل َرّبِ اْنُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدينَ «جاءت صحيحة في اآلية 

 -   َ  -خطأ: َسأََل َسائٌِل عن عذاب. تبرير الخطأ: َسأََل تضمن معنى استعجل. وقد فسرها المنتخب: دعا داع ). 1: 70\79َل سَائٌِل بِعَذَاٍب َواقِعٍ (مَسأ
  بعذاب واقع -استعجاًال على سبيل االستهزاء 

بُوَن (م  -  خطأ وتصحيحه: عين يشرب منها. تبرير الخطأ: يشرب تضمن معنى يروى ). 28- 27: 83\86َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم * َعْينًا يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ
  أعاله 25في اآلية » يسقون«بـ » عين«المتعدي بالباء. ولكن هناك من نصب 

ُ َجِميعً   -  َ َعلَى كُّلِ شَْيٍء قَِديٌر (هـَوِلكُّلٍ ِوْجَهةٌ هَُو ُمَولِّيَها فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت أَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم �َّ نص ناقص وتكميله: ). 148: 2\87ا إِنَّ �َّ
  فَاْستَبِقُوا [إلى] الَْخْيَراِت، وتبرير الخطأ: تضمن استبق معنى ابتدر 

ُ بُِكُم الْيُْسَر َوَال   -  َ َعلَى َما َهدَاُكْم َولَعَلَّكُْم َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريدُ �َّ  يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّروا �َّ
َ لَما َهدَاُكْم. وتبرير الخطأ: تضمن كبَّر معنى حمد ). 185: 2\87تَْشُكُروَن (هـ   خطأ: َوِلتَُكبُِّروا �َّ

ِ وَ   -  َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن (هـَوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل �َّ خطأ: َوَال تُْلقُوا أَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة، والمعنى ال ). 195: 2\87َال تُْلقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ �َّ
اء حشًوا. واآلية ناقصة وتكميلها: َوَال تُْلقُوا [انفسكم] تلقوا انفسكم، وتبرير الخطأ: تضمن تُْلقُوا معنى تفضوا. ولكن هناك من اعتبر حرف الب

  بِأَْيِديُكْم 

َ َسِميٌع َعِليٌم (هـ  -    خطأ: َوإِْن َعَزُموا على الطََّالق. وتبرير الخطأ: تضمن عزم معنى نوى ). 227: 2\87َوإِْن َعَزُموا الطََّالَق فَإِنَّ �َّ

َ اْصَطفَاهُ َعلَيْ   -  ُ َواِسٌع َعِليمٌ قَاَل إِنَّ �َّ ُ يُْؤتِي ُمْلكَهُ َمْن يََشاُء َو�َّ خطأ: اْصَطفَاهُ منكم. وتبرير ). 247: 2\87(هـ ُكْم َوَزادَهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َو�َّ
   الخطأ: تضمن اصطفى معنى فضَّل
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َ اْصَطفَى آَدََم َونُوًحا َوآََل إِْبَراِهيَم   -  خطأ: اْصَطفَى ... من اْلعَالَِميَن. وتبرير الخطأ: تضمن اصطفى ). 33: 3\89َوآََل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن (هـإِنَّ �َّ
  معنى فضَّل.

ِه إِلَيَْك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر َال يُ   -  ِه إِلَيَْك إِالَّ َما دُْمَت َعلَْيِه قَائًِما ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي َؤدِّ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمنْهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤدِّ
ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَعْلَُموَن (هـ يِّيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى �َّ يتضمن معنى  خطأ: إِْن تَأَْمْنهُ على قِْنَطاٍر ... على دينار. تبرير الخطأ: امن). 75: 3\89اْألُّمِ

قَالُوا يَا : «11: 12\53، وفي اآلية »قَاَل هَْل آََمنُُكْم َعلَْيِه إِالَّ َكَما أَِمْنتُُكْم َعلَى أَِخيهِ « 64: 12\53بلى واختبر وهذا يتعدى بالباء. وقد جاء في اآلية 
  »أَبَانَا َما لََك َال تَأَْمنَّا َعلَى يُوسُفَ 

تَأْكُلُوا أَْمَوالَُهْم مع خطأ: ). 2: 4\92يًرا (هـُهْم َوَال تَتَبَدَّلُوا اْلَخبِيَث بِالطَّيِِّب َوَال تَأْكُلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلُكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا كَبِ َوآَتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَ   - 
   وا أَْمَوالَُهْم [مضمومة] إِلَى أَْمَواِلُكمْ أَْمَواِلُكْم. تبرير الخطأ اكل تضمن معنى ضم. أو هناك نقص وتكميله: َوَال تَأْكُلُ 

سُوِل َوإِلَى أُوِلي اْألَمْ   -  ِ َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ  َعلَْيُكْم ِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنُهْم َولَْوَال فَْضُل �َّ
ْيَطاَن إِالَّ قَِليًال    خطأ: أَذَاعُوه، وتبرير الخطأ: تضمن أَذَاعُوا معنى افشوا به أو تحدثوا به ). 83: 4\92(هـ َوَرْحَمتُهُ َالتَّبَْعتُُم الشَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن دََرَجةً َوكُ   -  ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما (هـفَضََّل �َّ ُ اْلُحْسنَى َوفَضََّل �َّ : 4\92ال� َوَعدَ �َّ
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن بأجر عظيم. تبرير الخطأ: فَضََّل تضمن معنى زاد). 95    خطأ: َوفَضََّل �َّ

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولَئَِك َمَالئِكَةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم كُْنتُْم قَالُوا كُنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي اْألَْرِض قَالُوا أَلَْم تَكُْن أَ إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم الْ   -  ْرُض �َّ
   برير الخطأ: فَتَُهاِجُروا تضمن معنى تضربوا أو تسوحواخطأ: فَتَُهاِجُروا إليها. ت). 97: 4\92َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت (هـ

ُ َعِليًما َحِكيًما (هـ  -     تضمن معنى يجنيهيَْكِسبُهُ تبرير الخطأ: خطأ: يَْكِسبُهُ لنَْفِسِه. ). 111: 4\92َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَإِنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه َوَكاَن �َّ

: 53\23خطأ: أَْوَحى إليها. يستعمل القرآن إلى مع فعل أوحى: فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه (). 4: 99\93أَْخبَاَرَها * بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها (هـ يَْوَمئٍِذ تَُحدِّثُ   - 
  ). تبرير الخطأ: أَْوَحى تضمن معنى أذن أو سمح. 11: 19\44)، فَأَْوَحى إِلَْيِهْم (10

اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ذَِلَك هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم  َوالُْمْؤِمنَاِت يَْسعَى نُوُرُهْم بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم بُْشَراُكُم اْليَْوَم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها يَْوَم تََرى اْلُمْؤِمنِينَ   - 
   معنى يضيء خطأ: َوعن أَْيَمانِِهْم. تبرير الخطأ: يَْسعَى تضمن). 12: 57\94(هـ

ويرى البعض ان التضمين يشمل ليس فقط األفعال، بل حروف الجر أيًضا، بمعنى ان حرف جر جاء يتضمن معنى حرف جر آخر، وهو ما يطلق 
  ونعطي هنا بعض األمثلة: 2آية جاء فيها هذا التضمين 200. وقد ذكر فاضل قرابة 1عليه التناوب أو التعاور

) والصحيح: فَاِكِهيَن فيما آَتَاُهْم َربُُّهْم. وتأتي بمعنى الم في 18: 52\76» (فَاِكِهيَن بَِما آَتَاُهْم َربُُّهمْ «كما في اآلية » في«حرف الباء: تأتي بمعنى  - 
» فَاْسأَْل بِِه َخبِيًرا«ا في اآلية ) والصحيح: نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمعُوَن له. وتأتي بمعنى عن كم47: 17\50» (نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمعُوَن بِهِ «اآلية 

 ) والصحيح: فَاْسأَْل عنه َخبِيًرا59: 25\42(

َالةِ ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَةِ «كما في اآلية » في«حرف من: تأتي بمعنى  -  َالةِ في يَْوِم اْلُجُمعَِة. 9: 62\110» (إِذَا نُوِدَي ِللصَّ ) والصحيح: إِذَا نُوِدَي ِللصَّ
ِ «ء كما في اآلية وتأتي بمعنى البا ِ. وتأتي 11: 13\96» (لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر �َّ ) والصحيح: يَْحفَظُونَهُ بأَْمِر �َّ

 ) والصحيح: َونََصْرنَاهُ على اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَيَاتِنَا.77: 21\73» (َونََصْرنَاهُ ِمَن اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَيَاتِنَا«بمعنى على كما في اآلية 

) والصحيح: يَذَْرُؤكُْم 11: 42\62» (َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اْألَْنعَاِم أَْزَواًجا يَذَْرُؤُكْم فِيهِ «كما في اآلية » الباء«حرف في: تأتي بمعنى  - 
بَنَُّكْم فِي ُجذُوعِ النَّْخلِ «بمعنى على كما في اآلية  به. وتأتي  ) والصحيح: َوَألَُصلِّبَنَُّكْم على ُجذُوعِ النَّْخِل.71: 20\45» (َوَألَُصلِّ

ِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن بعد أَْمِرِه. ) والصحيح: فَْليَْحذَ 63: 24\102» (فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرهِ «كما في اآلية » بعد«حرف عن: تأتي بمعنى  - 
يَْقبَُل التَّْوبَةَ «) والصحيح: َوَما يَْنِطُق باْلَهَوى. وتأتي بمعنى من كما في اآلية 3: 53\23» (َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى«وتأتي بمعنى باء كما في اآلية 

 ِعبَاِدهِ  ) والصحيح: يَقْبَُل التَّْوبَةَ من25: 42\62» (َعْن ِعبَاِدهِ 

  ) والصحيح: يَْوَم ُهْم في النَّاِر يُْفتَنُوَن.13: 51\6» (يَْوَم ُهْم َعلَى النَّاِر يُْفتَنُونَ «كما في اآلية » في«حرف على: تأتي بمعنى  - 

 ترتيب معيب لعناصر الخطاب ونظرية التقديم والتأخير) 5

وقد أشار علماء البالغة العرب إلى دواعيه التي لن ». نظرية التقديم والتأخير«يسمونه حاول اللغويون والمفسرون المسلمون تبرير هذه األخطاء بما 
بالغيًا إذا لم يخدم الغاية المرجوة منه وهي توصيل  . ويؤدي التقديم والتأخير أدوًرا بالغية في بعض األحيان ولكنه قد يكون معيبًا3ندخل في تفاصيلها

 ة ودون تكلف. ويمكن ان نقسم التقديم والتأخير في القرآن إلى عدة أنواع نذكر أربعة منها:بصورة مفهوم والقارئالفكرة للمستمع 

، ويتعلق بآيات أشكل معناها فأقترح المفسرون مخرًجا »خربطة النص«النوع األول من التقديم والتأخير، وهو األخطر. ويعني بالعربي الفصيح  - 
ع حذف أو زيادة في بعض األوقات، بحيث يتم الوصول إلى معنى مقبول. فعلى سبيل المثال لهذا اإلشكال من خالل إعادة ترتيب عناصرها، م

ْحَماِن فَتَُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِلي�ا: «45: 19\44تقول اآلية  ولفهم هذه اآلية، يرى المفسرون أن فيها تقديًما ». يَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّ
: 43: 25\42كما تقول اآلية ». يا أبت إني اخاف أن تكون وليا للشيطان فيمسك عذاب من الرحمن«ًرا، ويقترحون ترتيبها كما يلي: وتأخي

: 20\45 . وتقول اآلية23: 45\65ونجد نفس الخطأ في اآلية ». أرأيت من اتخذ هواه إلهه«وترتيبها الصحيح هو: ». أََرأَيَْت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ «
ى: «129 ». ولوال كلمة سبقت من بك وأجل مسمى لكان لزاما«وترتيبها الصحيح هو: ». َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لََكاَن لَِزاًما َوأََجٌل ُمَسم�

َ بَ : «3: 9\113وتقول اآلية ». لكان العذاب لزاًما«ويالحظ أن في هذه اآلية حذف، وتقديره:  ، وترتيبها »ِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ أَنَّ �َّ
عدة أمثلة لهذا النوع من التقديم والتأخير في كتاب اإلتقان في علوم القرآن  القارئويجد ». إن هللا ورسوله بريئان من المشركين«الصحيح هو: 

                                                           
 ).http://goo.gl/cFsYj1في القرآن (انظر مقال صباح محمد حسين: بالغة تعاور حروف الجر   1
 . وهذا المؤلف يرفض التضمين في الحروف، خالفًا للتضمين في األفعال.158- 132، ص 1فاضل: التضمين، جزء   2
 .395- 350، ص 1الدمشقي: البالغة العربية، خاصة جزء   3
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 فهم اآليات التي جاء فيها "نص مخربط"،ن بهدف . وسوف نشير في هوامش اآليات الغامضة إلى الترتيب الذي يقترحه المفسرو1للسيوطي
 .ها قرابة المئةيبلغ عددالتي و

ول اآلية النوع الثاني من التقديم والتأخير يتعلق بآيات تتكرر كليًا أو جزئيًا مع اختالف في تقديم وتأخير بعض كلماتها. فعلى سبيل المثال تق - 
دًاَوقُولُوا ِحطَّةٌ َوادُْخلُوا اْلبَا: «161: 7\39 دًا َوقُولُوا ِحطَّةٌ : «58: 2\87بينما تقول اآلية » َب سُجَّ : 135: 4\92وتقول اآلية ». َوادُْخلُوا الْبَاَب ُسجَّ

» ِ اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء ِ£َّ ِ شُ : «8: 5\112بينما تقول اآلية » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا كُونُوا قَوَّ اِميَن ِ£َّ وواضح أن هذه اآلية ». َهدَاَء بِاْلقِْسطِ ُكونُوا قَوَّ
 األخيرة مغلوطة ألن القرآن يستعمل فعل قام مع القسط ولم يستعمل أبدًا فعل شهد مع القسط.

ائه. من ورالنوع الثالث من التقديم والتأخير يتعلق بترتيب الفئات داخل اآلية. فيحاول المفسرون كشف خفايا هذا التقديم والتأخير لمعرفة القصد  - 
يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي : «13: 42\62وهذا الموضوع يشغل حيًزا كبيًرا من كتب التفسير. فعلى سبيل المثال تقول اآلية  َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّ

يَن َوَال  ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ قُوا فِيهِ  أَْوَحْينَا إِلَيَْك َوَما َوصَّ عقب «ويفسر المسيري الترتيب داخل هذه اآلية كما يلي: ». تَتَفَرَّ
دهما ذكر دين نوح جاء ذكر محمد لإلشارة إلى أن دين اإلسالم هو الخاتم لألديان، فعطف على أول األديان جمعًا بين طرفي األديان، ثم ذكر بع

َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر : «15 :47\95. وتقول اآلية 2»بلهااألديان الثالثة ألنها متوسطة بين الدينين المذكورين ق
وبُديء «ويفسر ابو حيان ترتيب األنهار كما يلي: ». ٍل ُمَصف�ىآَِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّةٍ ِللشَّاِربِيَن َوأَْنَهاٌر ِمْن َعسَ 

ثم  من هذه األنهار بالماء، وهو الذي ال يستغنى عنه في المشروبات، ثم باللبن، إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب وغيرهم،
الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم،  بالخمر، ألنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به، ثم بالعسل، ألن فيه

قَاِب وَ : «60: 9\113. وتقول اآلية 3»فهو متأخر في الهيئة دَقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الّرِ اْلغَاِرِميَن إِنََّما الصَّ
 ِ ُ عَِليٌم َحِكيمٌ  َوفِي سَبِيِل �َّ ِ َو�َّ  .4والترتيب هنا على حسب األهمية ولبيان األحق بأخذ الصدقة من المذكور بعده». َواِْبِن السَّبِيِل فَِريَضةً ِمَن �َّ

إشكاًال في  القارئال يجد النوع الرابع من التقديم والتأخير يتعلق بآيات تم ترتيب كلماتها بصورة مخالفة للترتيب الدارج في اللغة العربية ولكن  - 
َخلَْقنَاكُْم ِمْنَها َونُِعيدُكُْم «، وترتيبها: »ِمْنَها َخلَقْنَاُكْم َوفِيَها نُِعيدُُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى: «55: 20\45فهمها. فعلى سبيل المثال تقول اآلية 

ِ النَّاُر لَُهْم فِيَها دَاُر اْلُخْلِد َجَزاًء بَِما كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُونَ : «28 :41\61اآلية  وتقول». فِيَها َونُْخِرُجُكْم ِمْنَها تَاَرةً أُْخَرى ، »ذَلَِك َجَزاُء أَْعدَاِء �َّ
ِ النَّاُر لَُهْم فِيَها دَاُر اْلُخْلِد َجَزاًء بَِما كَانُوا يَْجَحدُونَ «وترتيبها:  َكذَِلَك يُوِحي إِلَيَْك َوإِلَى الَِّذيَن : «3: 42\62وتقول اآلية ». بِآَيَاتِنَا ذَِلَك َجَزاُء أَْعدَاِء �َّ

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم إِلَيَْك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكَ «، وترتيبها: »ِمْن قَْبِلَك �َّ ا َحَضَر اْلِقْسَمةَ َوإِذَ : «8: 4\92وتقول اآلية ». َكذَِلَك يُوِحي �َّ
 ».َوإِذَا َحَضَر أُولُو اْلقُْربَى َوالْيَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن اْلِقْسَمةَ فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ «، وترتيبها: »أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمسَاِكيُن فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ 

تأخير المختلفة دون أي نقد يوجه للنص القرآني الذي يعتبر قمة البالغة ألنه صادر عن هللا وقد تفنن المفسرون في ايجاد تبريرات ألنواع التقديم وال
: 23\74» (أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا«حسب اعتقادهم. ففي نظرهم التقديم والتأخير ليس عبثيًا إذ أن القرآن ينفي عن هللا صفة العبث واللعب واللهو: 

ُ  َوَما«)؛ 115 ). وإن كانت بعض 17-16: 21\73» (نَّا إِْن كُنَّا فَاِعِلينَ َخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما َالِعبِيَن. لَْو أََردْنَا أَْن نَتَِّخذَ لَْهًوا َالتََّخذْنَاهُ ِمْن لَد
بالنوع الرابع من التقديم والتأخير الذي يهدف عامة إلى احترام السجع  تلك التبريرات مقبولة منطقيًا، إال ان كثيًرا منها مصطنع، خاصة فيما يتعلق

  .5»الفواصل«الغالب على لغة القرآن، وهو ما يسمى 

يلجأ إليها ا التبريرات التي وفي كتابنا هذا لم نهتم إال بالنوعين األولين من التقديم والتأخير، بينما أهملنا النوعين الثالث والرابع لكثرتهما. كما أننا أهملن
دالالت التقديم والتأخير في «وأكتفينا بإحالته إلى المصادر التي اعتمدنا عليها، نذكر منها على سبيل المثال المسيري  القارئالمفسرون اختصاًرا على 

  ».كتاب مشكل إعراب القرآن«ومكي بن أبي طالب القيسي » القرآن الكريم

المذكورة أعاله بما هو ضمن آية أو آيتين. ولكن هناك نوع خامس من التقديم والتأخير يتغاضى عنه وتتعلق األنواع األربعة للتقديم والتأخير 
المفسرون عامة، وهو الذي يقع بين أجزاء في السورة الواحدة ويبين تفكك أوصال النص القرآني، مما يثبت أن القرآن مجرد قصاصات جمعت 

ثم  5- 1: 33\90المثال بدأت قصة طالق زيد من زوجته زينب وزواجها من محمد في اآليات  بصورة عبثية، وهو خطأ إنشائي خطير. فعلى سبيل
َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ : «3: 4\92. وليس هناك أي تبرير للفصل بين هذين القسمين. ونفس األمر فيما يتعلق باآلية 40- 36: 33\90استكملت في اآليات 

ً أَْو َما َملََكْت تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكُحوا  واآلية » أَْيَمانُُكْم ذَلَِك أَدْنَى أَالَّ تَعُولُواَما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثَُالَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَة
ُ يُفْتِي: «127: 4\92المكملة لها  تِي َال تُْؤتُونَُهنَّ َما كُتَِب لَُهنَّ َويَْستَْفتُونََك فِي النَِّساِء قُِل �َّ  ُكْم فِيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى النَِّساِء الالَّ

َ َكاَن بِِه َعِليًماعَلُوَوتَْرَغبُوَن أَْن تَْنِكُحوُهنَّ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الِْوْلدَاِن َوأَْن تَقُوُموا ِللْيَتَاَمى بِاْلِقْسِط َوَما تَفْ  فمن غير الواضح لماذا تم ». ا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ �َّ
  الفصل بين اآليتين. ونفس األمر فيما يتعلق باآليات التي تتكلم عن القبلة وهي التالية:

ِ إِنَّ  115: 2\87 ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ �َّ َ َواِسٌع َعِليمٌ َوِ£َّ َّ�  

ِ اْلَمْشِرُق وَ 142: 2\87 هُْم َعْن قِْبلَتِِهُم الَّتِي كَانُوا َعلَْيَها قُْل ِ£َّ   اْلَمغِْرُب يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ : سَيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ

ْن يَْنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه [...]: [...] َوَما َجعَْلنَا اْلقِبْ 143: 2\87 ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ   لَةَ الَّتِي كُْنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن يَت

ِم َوَحيُْث َما كُْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشْطَرهُ َوإِنَّ َحَرا: قَدْ نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء فَلَنَُولِّيَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاَها فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد الْ 144: 2\87
ا يَْعَملُونَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ   الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما �َّ

َواَءهُْم ِمْن بَْعِد ا تَبِعُوا قِْبلَتََك َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ قِبْلَتَُهْم َوَما بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَْعٍض َولَئِِن اتَّبَْعَت أَهْ : َولَئِْن أَتَيَْت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكّلِ آَيٍَة مَ 145: 2\87
  َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمينَ 
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َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  : َوِلكُّلٍ ِوْجَهةٌ هَُو ُمَولِّيَها148: 2\87 ُ َجِميعًا إِنَّ �َّ   فَاْستَبِقُوا الَْخْيَراِت أَيَْن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم �َّ

ُ بِغَافِ 149: 2\87 ا تَْعَملُونَ : َوِمْن َحيُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد الَْحَراِم َوإِنَّهُ لَْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما �َّ   ٍل َعمَّ

ةٌ [...]: َوِمْن َحيُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما كُْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 150: 2\87   ِلئَالَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالئِكَِة َوالْ : لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجو177: 2\\87 ِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآَتَى اْلَماَل َهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آََمَن بِا£َّ
َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا عَاَهدُوا َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمسَاِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّائِ  َالةَ َوآَتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ لِيَن َوفِي الّرِ

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذيَن َصدَقُوا َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمتَّقُوَن. ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّرَّ   َوالصَّ

ويالحظ أيًضا  177و 150، 149، 148، 145، 144، 143، 142، 115فكك أوصال هذه اآليات من خالل أرقامها إلى مالحظة ت القارئادعو 
  غير مخصصتين بالكامل لموضوع القبلة. هناك إذن عيب انشائي في هذه اآليات. 150و 143التكرار المعيب في اآليتين األخيرتين، وان اآليتين 
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الم في زمن الكالم في لغة العرب، إما أن يصدر من جهة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. كما يصدر أيًضا بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع. ويصاغ الك
  المضارع أو الماضي أو األمر. واستعمال حال بدًال من اآلخر يعتبر خطأً نحويًا.

وااللتفات هو انتقال من حال ». نظرية االلتفات«بما يسمونه  خطأ، 900، والتي تبلغ قرابة ألخطاءحاول اللغويون والمفسرون المسلمون تبرير هذه ا
قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا «من القرآن: » التفات«إلى آخر في نفس الجملة أو نفس الفقرة. وهذه الظاهرة متواجدة بكثرة في القرآن، وقد اشتق اللغويون كلمة 

ا َوَجدْ  ). ومن هنا جاء اهتمام المفسرين وغيرهم بهذه الظاهرة 65: 15\54و 81: 11\52؛ انظر أيًضا اآليتين 78: 10\51» (نَا َعلَْيِه آَبَاَءنَاَعمَّ
قول ، كما انهم اختلفوا في المقصود منها فتفننوا في تبريرها. في1معتبرينها نوًعا من البالغة واإلعجاز اللغوي ولكن دون االتفاق على تصنيفها

تطرية الكالم وصيانة السمع عن الضجر والمالل لما جبلت عليه النفوس من حب التنقالت والسآمة من «السيوطي بأن في االلتفات فوائد منها 
 الغرض الموجب«. وهو رأي كان قد سبقه إليه الزمخشري وانتقده ابن األثير باعتباره قدًحا للكالم. وفي نظره 2»االستمرار على منوال واحد

رة ال الستعمال هذا النوع من الكالم ال يجري على وتيرة واحدة، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعبًا كثي
عدم  . ونحن ال نأخذ على محمل الجد هذه التبريرات التي تصب جميعها في اتجاه واحد،3»تنحصر، وإنما يؤتي بها على حسب الموضع الذي ترد فيه

إلى أي لغة كانت، فسيرى  التفاتنقد النص القرآني، ولذلك ال نذكرها في هوامش كتابنا، بل نكتفي باإلشارة إلى وجود االلتفات. ولو ترجمت آية فيها 
ً إنشائيًا. ونجد ظاهرة االلتفات في لغات أخرى (تدعى باللغة الفرنسية  د جدًا. وفي اللغة ) ولكن بشكل محدوénallageفيها كل ذي عقل سليم خطأ

  :ثالثة أسباب رئيسيةالعربية يمكن اعتبار القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يتضمن مثل هذه الظاهرة بهذا العدد الهائل. ونحن نرى وراء هذه الظاهرة 

أحجية الصور «مع ما يسمى  تعثر في مرحلة تجميع القرآن: فوفقًا للمصادر اإلسالمية تم تجميع القرآن من صدور الرجال تماًما كما نفعل  )1
فقد تم لصق قصاصات متفرقة من القرآن مع محاولة خلق تجانس بينها على قدر اإلمكان. ولكن هذه العملية لم تكن موفقة. ويضاف ». المقطوعة

  النص. إلى ذلك ضياع قرابة ثلثي النص األصلي للقرآن وفقًا للمصادر السنية والشيعية مما أدى إلى وجود ثغرات متعددة في

  ولكن لم يتم حتى اآلن فحص القرآن على ضوئه. 4مرض نفسي عند مؤلفه يسمى باضطراب اللغة، وهو مرض معروف في علم النفس  )2

. فهذه الظاهرة تتواجد بكثرة فيمن يتعلم لغة غير لغته األم، كما هو الحال مع مكن مؤلف القرآن من اللغة العربية أو حداثة عهده بهاعدم ت  )3
 Petit nègreالذين أتوا إلى فرنسا حديثًا. ويطلق على كالمهم عبارة الزنجي الصغير  األفريقيين

  مع أمثلة: 5ويأتي االلتفات على أنواع مختلفة نذكر أهمها

  االلتفات في الضمائر (متكلم ومخاطب وغائب):

  )، وأصل الكالم: وإليه أرجع.22: 36\41ْيِه تُْرَجعُوَن (من المتكلم إلى المخاطب: َوَما ِلَي َال أَْعبُدُ الَِّذي فََطَرنِي َوإِلَ 

ِ َوَرسُو ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا ... فَآَِمنُوا بِا£َّ )، وأصل الكالم: قل يا أيها الناس إني 158: 7\39ِلِه (من المتكلم إلى الغائب: قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرسُوُل �َّ
  ... فآمنوا با� وبي.رسول هللا إليكم جميعًا 

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَسُْقنَاهُ إِلَى بَلٍَد َميٍِّت فَأَْحيَْينَ  ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ )، وأصل 9: 35\43ا بِِه اْألَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها َكذَلَِك النُّشُوُر (من الغائب إلى المتكلم: َو�َّ
ُ الَِّذي أَْرَسَل الرِّ    يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فساقه إِلَى بَلٍَد َميٍِّت فأحيى بِِه اْألَْرَض.الكالم: َو�َّ

)، وأصل الكالم: َوَسقَاُهْم َربُُّهْم 22: 76\98( من الغائب إلى المخاطب: َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا إِنَّ َهذَا َكاَن لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعيُكُْم َمْشكُوًرا
  ا َطُهوًرا إِنَّ َهذَا َكاَن لهم َجَزاًء َوَكاَن سعيهم َمْشُكوًرا.شََرابً 

)، وأصل الكالم: َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ 90: 11\52من المخاطب إلى المتكلم: َواْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرِحيٌم َودُودٌ (
  َرِحيٌم َودُودٌ.ربكم 

                                                           
وأخرى إلى علم المعاني وثالثة إلى علم البديع، وهو لون من حين نتصفح كتب التراث البالغي نجد أن االلتفات ينسب تارة إلى علم البيان «يقول حسن طبل:   1

 ).27(طبل: أسلوب االلتفات، ص » التأرجح
 .228، ص 2السيوطي: اإلتقان، الجزء   2
 .27- 26طبل: أسلوب االلتفات، ص   3
 .http://goo.gl/s4Vro4أنظر هذا الموقع   4
 ).167- 55الضمائر، األدوات، البناء النحوي والمعجم (التفاصيل في طبل: أسلوب االلتفات، ص يذكر حسن طبل ستة مجاالت لاللتفات: الصيغ، العدد،   5
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ْكَواٍب َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْألَْنفُُس َوتَلَذُّ اْألَْعيُُن من المخاطب إلى الغائب: ادُْخلُوا اْلَجنَّةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن يَُطاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهٍب َوأَ 
فِيَها  الكالم: يَُطاُف عليكم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهٍب َوأَْكَواٍب َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْألَْنفُُس َوتَلَذُّ اْألَْعيُُن َوأَْنتُمْ  )، وأصل70: 43\63َوأَْنتُْم فِيَها َخاِلدُوَن (

  َخاِلدُوَن.

  االلتفات في صيغة الفعل (مضارع وماضي وأمر)

)، وأصل الكالم: قُْل أََمَر َربِّي بِاْلِقْسِط وإقامة وجوهكم 29: 7\39وَهُكْم ِعْندَ كُّلِ َمْسِجٍد (من الماضي إلى األمر: قُْل أََمَر َربِّي بِاْلِقْسِط َوأَقِيُموا ُوجُ 
  ِعْندَ كُّلِ َمْسِجٍد.

بُِمْؤِمنِيَن إِْن نَقُوُل إِالَّ اْعتََراَك بَْعُض آَِلَهتِنَا بِسُوٍء  ُن لَكَ من المضارع إلى األمر: قَالُوا يَا ُهودُ َما ِجئْتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آَِلَهتِنَا َعْن قَْولَِك َوَما نَحْ 
ا تُْشِرُكوَن ( َ َواْشَهدُوا أَنِّي بَِريٌء ِممَّ ا تُْشِركُوَن.55- 54: 11\52قَاَل إِنِّي أُْشِهدُ �َّ َ واشهدكم أَنِّي بَِريٌء ِممَّ   ): وأصل الكالم: إِنِّي أُْشِهدُ �َّ

سُِل َوآَتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَ من الماضي إ يِّنَاِت َوأَيَّدْنَاهُ بُِروحِ اْلقُدُِس أَفَكُلََّما َجاَءُكْم َرسُوٌل لى المضارع: لَقَدْ آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ
  )، وأصل الكالم: فَفَِريقًا َكذَّْبتُْم َوفَِريقًا قتلتم.87: 2\87َكذَّْبتُْم َوفَِريقًا تَقْتُلُوَن (بَِما َال تَْهَوى أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقًا 

وِر فَفَِزعَ َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي اْألَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء  ُ َوُكلٌّ أَتَْوهُ دَاخِ من المضارع إلى الماضي: َويَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ )، 87: 27\48ِريَن (�َّ
وِر فيفزع َمْن فِي السََّماَواِت.   وأصل الكالم: َويَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

 االلتفات في العدد (مفرد ومثنى وجمع)

ا َوَجدْنَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا َوتَكُوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاءُ  )، وأصل 78: 10\51ي اْألَْرِض َوَما نَْحُن لَُكَما بُِمْؤِمنِيَن (فِ  من المفرد إلى المثنى: قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ
ا َوَجدْنَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا َوتَكُوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاُء.   الكالم: قَالُوا أجئتمانا لتلفتانا َعمَّ

ا أََضاَءتْ  ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ظُلَُماٍت َال يُْبِصُروَن ( من المفرد إلى الجمع: َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاًرا فَلَمَّ )، وأصل 17: 2\87َما َحْولَهُ ذََهَب �َّ
ُ بنوره وتركه فِي ُظلَُما ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ ذََهَب �َّ   ٍت َال يبصر.الكالم: َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاًرا فَلَمَّ

)، وأصل الكالم: فال يخرجنكما من 117: 20\45مفرد: فَقُلْنَا يَا آَدَُم إِنَّ َهذَا َعدُوٌّ لََك َوِلَزْوِجَك فََال يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى (من المثنى إلى ال
  الجنة فتشقيان.

َءا لِقَْوِمكُ  ِر اْلُمْؤِمنِيَن (من المثنى إلى الجمع: َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموسَى َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ َالةَ َوبَّشِ : 10\51َما بِِمْصَر بُيُوتًا َواْجعَلُوا بُيُوتَكُْم قِْبلَةً َوأَقِيُموا الصَّ
َءا ِلقَْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوتًا واجعال بيوتكما قِبْلَةً و87   بشرا اْلُمْؤِمنِيَن.أقيما الصََّالةَ و) وأصل الكالم: َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى ( ا يَأْتِيَنَُّكْم منَّا ُهدًى.38: 2\87من الجمع إلى المفرد: قُلْنَا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميعًا فَإِمَّ   )، وأصل الكالم: قُلْنَا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميعًا فَإِمَّ

بَانِ من الجمع إلى المثنى: يَا َمْعَشَر اْلِجّنِ  نِْس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ... فَبِأَّيِ آََالِء َربُِّكَما تَُكذِّ )، وأصل الكالم: يَا َمْعَشَر اْلِجّنِ 34-33: 55\97( َواْإلِ
بون. نِْس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ... فَبِأَّيِ آََالِء َربِّكُم تَُكذِّ   َواْإلِ

فيها لمعرفة ان كان هناك التفات وفرز السور وفقًا لوجود أو عدم وجود  ،التفاتكامل وشامل لجميع اآليات التي جاء فيها  وقد يكون مهًما وضع كشف
تدالل أسلوب واحد أم عدة أساليب في تأليف القرآن، واكتشاف ان كان القرآن من تأليف شخص واحد أم عدة اشخاص. وقد استعنا في كتابنا هذا لالس

  بكتب التفسير وغيرها نذكر منها: على االلتفات

 1: التحرير والتنويرابن عاشور - 

 2الزحيلي: التفسير المنير - 

 3تفسير الجاللين - 

 4اآللوسي: روح المعاني - 

 5الطباطبائى: الميزان في تفسير القرآن - 

 458إلى آخر سورة الكهف، من صفحة التفات البناني: االلتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف (يتضمن فهارس اآليات التي ورد فيها  - 
 6)477إلى صفحة 

إلى صفحة  171طبل: أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية (يتضمن ثبتًا تفصيليًا بمواضع االلتفات في القرآن بأنواعها المختلفة، من صفحة   - 
228(7.  

  نذكر منها:في القرآن ، أخطاء لغوية أخرى االلتفاتويضاف إلى ظاهرة 

  القرآن حرفا بدًال من آخر في عبارات متشابهة. مثًال:يستعمل 

ِ َوَما أُنِْزَل إِلَيْنَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوبَ 136: 2\87   َواْألَْسبَاِط.: قُولُوا آََمنَّا بِا£َّ

                                                           
1  http://goo.gl/36ztqp  
2  http://goo.gl/2tB9th  
3  http://goo.gl/ICNRdp  
4  http://goo.gl/6MxqzG  
5  http://goo.gl/5VC0Fg  
6  http://goo.gl/SwzVA3  
7  http://goo.gl/Mh0PIB  
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ِ َوَما أُْنِزَل َعلَ 84: 3\89   ْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْألَْسبَاِط.: قُْل آََمنَّا بِا£َّ

  كما انه يستعمل حرف جر في جملة، ثم يترك هذا الحرف في جملة مماثلة. مثًال:

: 9\113ولكنه استعمل عبارة: جنات تجري تحتها االنهار في آية واحدة في اآلية َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر. آية عبارة:  34استعمل القرآن في 
  وقد صححتها القراءة المختلفة إلى من تحتها.َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اْألَْنَهاُر. : 100

  كما انه يستعمل ضمير المؤنث مع اسم مؤنث، وضمير المذكر مع نفس االسم. مثًال:

ا فِي بُطُونِهِ 66: 16\70   : َوإِنَّ لَُكْم فِي اْألَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِقيُكْم ِممَّ

ا فِي بُطُونَِها21: 23\74   : َوإِنَّ لَُكْم فِي اْألَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِقيُكْم ِممَّ

  كما انه يستعمل الجمع مع المفرد، بينما يستعمل المفرد مع المفرد في جملة مماثلة. مثًال:

َ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًا: 23: 72\40   َوَمْن يَْعِص �َّ

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحدُودَهُ يُدِْخْلهُ نَاًرا َخاِلدًا فِيَها14: 4\92   : َوَمْن يَْعِص �َّ

ة المؤنث مع نفس االسم. ولتبرير الخطأ، اعتبر انه إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيًا، جاز كما انه يستعمل فعًال في صيغة المذكر مع اسم مؤنث، وفي صيغ
  في فعله وجهان: التذكير والتأنيث. وواضح هنا ان قواعد اللغة العربية تم التالعب بها لتبرير أخطاء القرآن. مثًال:

ْيَحةُ فَأَْصبَُحوا 67: 11\52   فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ : َوأََخذَ الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ

ْيَحةُ فَأَْصبَُحوا فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ  94: 11\52   َوأََخذَِت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ

كما انه استعمل مرة الكسرة ومرة أخرى الفتحة مع كلمة ضراء. ولتبرير الخطأ هناك من اعتبرها ممنوعة من الصرف، ترفع بالضمة وتنصب 
  لفتحة وال تنون إذا لم تدخل عليها أل التعريف. وواضح هنا أيًضا ان قواعد اللغة العربية تم التالعب بها لتبرير أخطاء القرآن، مثل:بالفتحة وتجر با

51\10 :21 ُ اَء َمسَّتُْهْم إِذَا لَُهْم َمْكٌر فِي آَيَاتِنَا قُِل �َّ  أَْسَرعُ َمْكًرا إِنَّ ُرسُلَنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُرونَ : َوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرَّ

اءِ 94: 7\39   : أََخذْنَا أَْهلََها بِاْلبَأَْساِء َوالضَّرَّ

جاءت عبارة (بغير حق) خمس مرات في القرآن، بينما جاءت فقد  كما انه استعمل الـ التعريف في عبارات وألغاها في عبارات مشابهة دون سبب.
 ير الحق) تسع مرات، وقد ذكرت العبارتان دون سبب في جمل متشابهة، مثل:عبارة (بغ

 : ويقتلون النبيين بغير الحق61: 2\87

 : ويقتلون النبيين بغير حق21: 3\89

 : ويقتلون األنبياء بغير حق112: 3\89

 : وقتلهم األنبياء بغير حق181: 3\89

  : وقتلهم األنبياء بغير حق155: 4\92

األمثلة استعمال القرآن كلمة األنبياء ثالث مرات، بينما استعمل كلمة النبيين مرتين، دون سبب. وقد جاءت كلمة أنبياء خمس مرات،  ويالحظ من هذه
  فهل نسي مؤلف القرآن نفسه، أم ان لكل آية مؤلفًا مختلفًا؟وكلمة نبيين ثالث عشرة مرة، وكلمة نبيون ثالث مرات. 

  للحفاظ على السجع، مضحيًا بالمعنى ألجل الشكل، كما في األمثلة التالية: أو (ان ... كان) أو (ان)كما انه استعمل (كان) 

 : وكان هللا غفوًرا رحيًما14: 48\111

  : ان هللا كان غفوًرا رحيًما24: 33\90

 : ان هللا غفور رحيم39: 5\112

  : وكان هللا عزيًزا حكيًما7: 48\111

 ا: ان هللا كان عزيزا حكيمً 56: 4\92

  : ان هللا عزيز حكيم71: 9\113

  : وكان هللا سميعا بصيًرا134: 4\92

 : ان هللا كان سميعا بصيًرا58: 4\92

  : ان هللا سميع بصير75: 22\103

 \(وكان هللا سميعًا عليًما ان هللا كان غفوًرا رحيًما) يعني بأن هللا لم يعد غفوًرا رحيًما؟ وهل المثال الثاني  \فهل المثال األول (وكان هللا غفوًرا رحيًما 
ان هللا كان سميعًا بصيًرا) يعني بأن هللا لم  \ان هللا كان عزيًزا حكيًما) يعني بأن هللا لم يعد سميعًا عليًما؟ وهل المثال الثالث (وكان هللا سميعًا بصيًرا 

  يعد سميعًا بصيًرا؟

  مرة عبارة: ما في السماوات وما في األرض، كما في المثالين التاليين: 28استعمل مرة عبارة: ما في السماوات واألرض، بينما  11كما انه استعمل 

ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم َال يَْعلَُمو55: 10\51 ِ َما فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض أََال إِنَّ َوْعدَ �َّ   نَ : أََال إِنَّ ِ£َّ

ِ َما فِي السََّماَواِت 31: 53\23   َوَما فِي اْألَْرِض لِيَْجِزَي الَِّذيَن أََساُؤوا بَِما َعِملُوا َويَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى: َوِ£َّ
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 النص القرآني تناقض) 7

ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختَِالفًا «يقول القرآن:  إذ «الفقرة األخيرة كما يلي:  1). وقد فسر المنتخب82: 4\92» (َكثِيًراأَفََال يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآََن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر �َّ
  ولكن حقيقة األمر أن القرآن مليء بالتناقضات.». لو كان من عند غيره لتناقضت معانيه، واختلفت أحكامه اختالفًا كثيًرا

  :منها في كل خطاب على عدة مستويات تناقًضايمكن ان نجد 

 األخطاء اإلمالئيةتحت بند  تعرضنا له، وقد ن يتم كتابة كلمة بطريقتين مختلفتين، كأعلى المستوى اإلمالئي - 

 االنتقالالمثنى أو الجمع والعكس، أول  إلىمن المفرد  لباالنتقامن المتكلم أو المخاطب إلى الغائب أو العكس، أو  باالنتقالوعلى مستوى الجملة  - 
 .األخطاء النحوية ونظرية االلتفاتأو العكس، وقد ذكرناه تحت بند  األمرمن الماضي إلى الحاضر أو 

 البدايةدخل استثناء لم يكن موجودًا في وعلى مستوى األحكام كأن تأمر بشيء ثم تعود وتأمر بشيء آخر في نفس المجال أو تُ  - 

  .الحيثيةغيرا الكالم أو في موضوع ما، ولكنك تكرر الموضوع م حيثيةوعلى المستوى الروائي: بأن تذكر كالًما أو  - 

ا من األحكام من خالل نظرية الناسخ والمنسوخ والتي سنتكلم عنها هنا على سبيل التعريف ألنها ما زالت تثير كثيرً  تناقضوقد حل الفقهاء والمفسرون 
األمر يمكنه الرجوع لطبعتنا العربية للقرآن . ومن يهمه في كتابنا هذا لعدم صلته باألخطاء اللغوية واإلنشائية لم نتعرض لهذا الموضوع وإن الجدل

 تناقض األحكامعلى المستوى الروائي بسبب عالقته باألخطاء اإلنشائية. ولنبدأ ب التناقضما يهمنا هنا هو فاآليات الناسخة والمسنوخة.  هاالتي ذكرنا في
  الناسخ والمنسوخ.و

  والناسخ والمنسوخ أ) تناقض األحكام

عاًما وقد صاحب مجتمعًا متغيًرا. وكأي نظام قانوني طرأت عليه تغيرات تحكمها ضوابط اختلفت  23مية استمر الوحي لمدة فوفقًا للمصادر اإلسال
صين حسب الزمان. وهنا يتدخل موضوع النسخ الذي يعرفه الفقهاء بأنه رفع الشارع حكًما شرعيًا بدليل شرعي متأخر. وهذا يحدث عندما يتعارض ن

  . وهنا تكمن أهمية معرفة تسلسل القرآن.2هما فالمتأخر ينسخ المتقدموعُرف تاريخ كل من

بَّ كاَن يُسَرَّ إِذا أََحَسَن إِلَيك م وكثََّركم، أَنَّه يَُسرَّ أَيًضا إِذا أَهلََككم جاءت كلمة نسخ في العهد القديم باللغة العبرية بمعنى اإلزالة في أربع آيات: كما أَنَّ الرَّ
ا األَْشراُر فيُستَأَصلوَن ِمَن األَْرض والغاِدروَن يُقتَلعوَن 63: 28) ِمن على األَرِض الَّتي أَنَت داِخل إِليها ِلتَِرثَها (تثنية ְוִנַּסְחֶּתם֙ لَعوَن (وأَبادَكم، فتُقتَ  )؛ أَمَّ

ّب يُدَّمر (22: 2) ِمنها (األمثال ִיְּס֥חּו( ח׀)؛ الرَّ )؛ ِلذا فاّ£ُ لألبِِد يُدَّمرَك يَْقبُِض علَيَك وِمَن 25: 15َمعاِلَم األَرَملَة (األمثال ) بَيَت الُمتََكبِّرين ويَنِصُب ִיַּס֥
واآلية  106: 2|87). وجاءت كلمة نسخ في القرآن في آيتين هجريتين: اآلية 7: 52) وِمن أَرِض األْحياَء يَستأِصلَُك (مزامير ְוִיָּסֲח§֣ الَخيمِة يَقتَِلعَُك (

  نى أزال وأبطل، ورفع شيئًا وأثبت شيئًا آخر مكانه، وإزال شيئًا بشيء يتعقبه.بمع 52: 22\103

ويذكر  .وقد كتب العديد من الفقهاء القدامى والمعاصرين حول هذا الموضوع الذي ال غنى عنه لفهم القرآن، ومعرفته شرط لممارسة القضاء واإلفتاء
ن يفسر كتاب هللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي لقاٍض أتعرف الناسخ من قال األئمة ال يجوز ألحد أ«السيوطي في هذا المجال: 

. وقد أثار موضوع النسخ خالفات في زمن النبي. واتهمه البعض بتغيير آيات القرآن لتماشى مع هواه ونزعاته 3»المنسوخ قال ال، قال هلكت وأهلكت
ولكن ». ما أرى ربك إال يسارع في هواك«كن من الزواج من زينب امرأة زيد. ونذكر هنا قوًال شهيًرا لعائشة: كما حدث مع إلغاء نظام التبني حتى يتم

  آيات قرآنية صرحت بأن هذا التغيير كان بإرادة هللا:

ُل قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتَ  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَّزِ   )101: 16\70ٍر بَْل أَْكثَُرُهْم َال يَْعلَُموَن (َوإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً َمَكاَن آَيٍَة َو�َّ

َ َعلَى كُّلِ َشيْ    )106: 2\87ٍء قَِديٌر (َما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ �َّ

ُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْندَهُ أُمُّ ا   )39 :13\96ْلِكتَاِب (يَْمُحوا �َّ

  ويميز الفقهاء المسلمون بين أشكال مختلفة من النسخ نذكر منها:

بواسطة  115: 2\87قد تنسخ آية آية أخرى مع بقائهما في القرآن. فيقال هنا: نسخ الحكم وبقاء التالوة. ونذكر في هذا المجال نسخ حكم اآلية   - 
  إلى الكعبة. التي حددت القبلة في الصالة 144: 2\87اآلية 

الزواج قد تنسخ آية حكًما في آيٍة أخرى ولكن كلتاهما رفعت من القرآن مع بقاء حكم اآلية األخيرة. فوفقًا لشهادة عائشة كانت هناك آية تمنع   - 
ان من القرآن. بسبب الرضاعة إن كانت عشر رضعات، فنزلت آية خفضت هذا العدد إلى خمس رضعات وبقي هذا الحكم نافذًا ولكن اختفت اآليت

وتروي عائشة أن آية الرضاعة كانت تقرأ في القرآن حتى وفاة النبي وكانت مكتوبة عندها على ورقة  فيقال هنا: نسخ التالوة مع بقاء الحكم.
قد نزلت آية وموضوعة تحت سريرها، ولكنها انشغلت بوفاة النبي وبعدها فدخلت سخلة وأكلت الورقة. وفي رواية أخرى عن عائشة أنها قالت: ل

الرجم ورضاعة الكبير. ولقد كانت في صحيفة تحت سريرها، فلما مات النبي وتشاغلت بموته دخل داجن فأكلها. والداجن هنا الحيوان الذي 
  يربى في المنزل وكان السائد منه في المدينة الماعز. وإن صحت هذه الرواية، فلماذا لم تضف إلى القرآن الحقًا؟

تسن على  2: 24\102ا في آيٍة أخرى ولكن اآلية المنسوخة تبقى في القرآن بينما اآلية الناسخة اختفت منه. فهكذا ما زالت اآلية قد تنسخ آية حكمً   - 
 .4جلدة في حالة الزنا ولكن هذا الحكم تم نسخه من آية اختفت من القرآن تسن على الرجم وفقًا للخليفة عمر 100

 7-6: 87\8نسيها من حفظها ومحيت مما كتبه كتبة النبي بأعجوبة. ونجد صدى لهذه الظاهرة في اآليتين هناك آيات أوحيت إلى النبي ولكن   - 
 .106: 2\87و

                                                           
1  oo.gl/BpQQTvhttp://g  
 حول معنى كلمة نسخ. 106: 2\87. أنظر هامش اآلية 185- 184أبو زهرة: أصول الفقه، ص   2
  .55، ص 2السيوطي: اإلتقان، جزء   3
  .2: 24\102انظر هامش اآلية   4
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. وهذا ما حدث لما يدعى باآليات الشيطانية والتي نجد لها 52: 22\103هناك آيات أوحى بها الشيطان للنبي ونسخها هللا الحقًا كما تذكر اآلية   - 
  .23-19: 53\23صدى في اآليات 

  ».ال وصية لوارث«ولكن هذه اآلية نسخها الحديث  180: 2\87هناك آيات قرآنية نسختها السنة. فمثًال سن القرآن على الوصية في اآلية   - 

ولكن تم هناك أحاديث نبوية نسختها آيات قرآنية. فمثًال هناك حديث عن معاهدة تفرض إعادة كل من أسلم إلى المشركين وذلك قبل فتح مكة.   - 
  .10: 60\91نسخ هذا الحديث باآلية 

التي نسختها  43: 4\92التي نسختها اآلية  219: 2\87نسخ متعدد: ففي موضوع الخمر تم منعه تدريجيًا في ثالث آيات متوالية وهي اآلية   - 
 مر فيكون قد نسخ اآليات السابقة.ولكن دون ذكر عقاب عليه. وقد جاء حديث يقول بأن النبي قد جلد شارب الخ 91-90: 5\ 112اآليتان 

  ويفرق الفقهاء بين أنواع من النسخ نجملها في ما يلي:

عدة  240: 2\87النسخ الكلي والنسخ الجزئي: والنسخ الكلي هو إبطال حكم سابق بالنسبة إلى كل فرد من اإلفراد المكلفين. فمثًال جعلت اآلية  - 
فجعلت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وهكذا تغير الحكم من الحول إلى  234: 2\87اءت اآلية المرأة المتوفى عنها زوجها حوًال كامًال ثم ج

في  أربعة أشهر وعشرة أيام بالنسبة لجميع النساء الالتي تنطبق عليهن هذه الحالة. ويالحظ هنا أن اآلية الناسخة جاءت قبل اآلية المنسوخة
وًال؟ فإن كان النزول وفقًا للترتيب الحالي، فهذا مخالف للقاعدة التي تقول بأن الناسخ يجب أن يتبع ترتيبها في سورة البقرة. فأي اآليتين نزلت أ

تسن على ثمانين  4: 24\102المنسوخ وليس العكس. والنسخ الجزئي هو إبطال حكم سابق بالنسبة لبعض األفراد دون البعض اآلخر. فاآلية 
ترفع هذا العقاب عن الزوج الذي يقذف زوجته ثم يالعنها ولم يقم  6: 24\102بينة، بينما اآلية  جلدة كعقاب لكل قاذف المرأة محصنة من غير

 عليها البينة.

النسخ الصريح والنسخ الضمني: والنسح الصريح هو الذي يصرح فيه بإنهاء الحكم المنسوخ. ومثال على ذلك تحويل القبلة األولى من بيت  - 
. أما النسخ الضمني فهو الذي يفهم من حكم متأخر يعارض حكًما متقدًما وال 144و 142: 2\87ينه اآليتان المقدس إلى المسجد الحرام كما تب

) للوصية 6: 33\90و 75: 8\88و 176و 12-11و 7: 4\92يمكن التوفيق بينها إال بإلغاء المتقدم منهما. ومثال على ذلك نسخ آيات المواريث (
 ).180: 2\87ة (للوارث التي اشتملت عليها آية الوصي

: 58\105نُسخ دون بديل باآلية  12: 58\105النسخ دون بديل أو ببدل مساٍو أو أخف أو أثقل: فمثًال تقديم الصدقة عند مناجاة النبي في اآلية  - 
آة المتوفى عنها . ومثال النسخ ببديل مساو تحويل القبلة األولى من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. والنسخ ببديل أخف كنسخ عدة المر13

  زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. والنسخ ببديل أثقل كنسخ إباحة الخمر بتحريمها.

النص، ونشير هنا إلى أن القاعدة األساسية والمنطقية في موضوع الناسخ والمنسوخ تقول: إذا تعارض نصان عمل بالمتأخر. فالعبرة إذن في تاريخ 
مل كل منهما تاريًخا ثابتًا حتى نعرف من منهما ينسخ اآلخر. والمشكلة في القرآن أنه يصعب تحديد تاريخ اآليات، خاصة مما يفترض أن النصين يح

َال « 52: 33\90اآلية انها غير مرتبة ترتيبًا تاريخيًا، وهناك آيات في القرآن اعتبرها الفقهاء منسوخة بما قبلها. فعلى سبيل المثال يعتبر هؤالء الفقهاء 
ُ عَلَى ُكّلِ َشْيٍء َرقِيبًايَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعدُ َوَال أَْن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إِالَّ َما َملَ  منسوخة باآلية السابقة » َكْت يَِمينَُك َوَكاَن �َّ

ُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعمِّ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلْ « 50: 33\90 ا أَفَاَء �َّ تِي آَتَيَْت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِممَّ اتَِك َوبَنَاِت َخاِلَك نَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ َك َوبَنَاِت َعمَّ
ً ُمْؤِمنَةً إِْن َوهَبَْت نَفْ  تِي َهاَجْرَن َمعََك َواْمَرأَة َرْضنَا َسَها ِللنَّبِّيِ إِْن أََرادَ النَّبِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن قَدْ َعِلْمنَا َما فَ َوبَنَاِت َخاَالتَِك الالَّ

ُ َغفُوًرا َرِحي سورة مكية تتضمن آيات مدنية نزلت  35وقد سبق وذكرنا أن ». ًماَعلَْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت أَْيَمانُُهْم ِلَكيَْال يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوَكاَن �َّ
  بحرف هـ.بعد الهجرة، وفقًا للطبعة المتداولة للقرآن وكما هو بائن في قائمة السور المذكورة أعاله، وقد أشرنا إلى اآليات المدنية (الهجرية) 

يتضمنان أيًضا مفهوًما موازيًا. وخالفًا لما يحدث مع المشرع الوضعي  2د الجديدوالعه 1ومن يدعمون فكرة النسخ في اإلسالم يقولون بأن العهد القديم
هللا حين ينسخ  الذي يغير قانونًا بعد صدوره ألنه يكتشف الحقًا أنه أخطأ في تقديره، فإن الفقهاء الذين يدعمون إمكانية النسخ في القرآن يقولون بأن

عن شيء من علمه السابق، منزهين هللا عما يسمونه البداء الذي يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم. فا� في حكًما من شريعته إنما يكشف لنا بهذا النسخ 
س فيه تغيير نظرهم متصف أزًال وابدًا بالعلم الواسع والمحيط بكل شيء: ما كان، وما هو كائن، وما سيكون. فيفرقون بين النسخ والبداء ألن األول لي

ي يفترض وقوع هذا التغيير. والذين يرفضون إمكانية النسخ إنما يخلطون بينه وبين البداء، فيتخذوا من استحالة البداء على هللا لعلم هللا، بينما الثان
بعلم هللا. ذريعة للحكم باستحالة النسخ عليه، ويحاولون المستحيل لتأويل اآليات وإقصاء شبهة التعارض بينها وبين اآليات الناسخة حتى ال يطعنوا 

  يضيفون بأن أحكام القرآن ال تبطل ابدًا، والنسخ إبطال، فال يرد على هذه األحكام، وهذا ما توحيه اآليات التالية:و

 -  ) ِ   ).34: 6\55، مكررة في 64: 10\51َال تَْبِديَل ِلَكِلَماِت �َّ

َل ِلَكِلَماتِِه َوهُوَ   -  ْت َكلَِمةُ َربَِّك ِصدْقًا َوَعدًْال َال ُمبَدِّ   ).115: 6\55السَِّميُع اْلعَِليُم ( َوتَمَّ

                                                           
واألخوات مسموًحا قبل موسى كما يبينه زواج إبراهيم من نقرأ في العهد القديم أن الزواج مع األقارب كان مسموًحا به ثم ُمنع. فمثًال كان الزواج بين اإلخوة   1

). وقد تزوج يعقوب شقيقتين هما ليا وراحيل (تكوين 7: 20) وأصبح معاقبًا عليه باإلعدام (الويين 9: 18) ولكنه ُمنع الحقًا (الويين 12- 10: 20سارة (تكوين 
). وقد 12: 18) ثم ُمنع مثل هذا الزواج (الويين 20: 6الد موسى تزوج من عمته (خروج ). وعمران و18: 18) ثم ُمنع مثل هذا الزواج (الويين 21-30: 29

 ).11). ثم قيد هللا األكل ببعض الحيوانات دون غيرها (مثًال الويين الفصل 3: 9(تكوين » وُكلُّ َحّيٍ يَِدبُّ يَكوُن لكم َمأَكًال «أخبر هللا نوًحا وأوالده: 
). إال أن المسيح وتالميذه غيروا شرع 17: 5(متى » ال تَُظنُّوا أَنِّي ِجئُْت ألُْبِطَل الشَّريعَةَ أَِو األَنْبِياء ما ِجئُْت ألُْبِطل، بَل ألُْكِمل: «جاء في اإلنجيل قول للمسيح  2

يُمنع فيها العمل (الويين فصل  ). وكان السبت وأعياد يهودية أخرى أيام راحة14: 14، ورومية 16- 12: 10موسى. فقد تم حذف بعض موانع الطعام (أعمال 
). وقد ألغى المسيح وتالميذه راحة يوم 163: 7\39؛ بخصوص السبت انظر أيًضا هامش اآلية 16- 12: 31) ويعاقب باإلعدام من يعمل يوم السبت (خروج 23

) ولكن 14-9: 17ختان على إبراهيم ونسله (تكوين ). وقد فرضت التوراة ال16: 2؛ كولوسي 16: 9، 16: 5؛ يوحنا 12-1: 12السبت واألعياد األخرى (متى 
) ولكن 23-22: 22؛ تثنية 10: 20). وقد سنت التوراة على عقوبة الرجم (الويين 15: 6و 6-1: 5؛ غالطية 15ألغى الرسل هذه الفريضة (أعمال فصل 
) ولكن المسيح قرر عكس ذلك: 24: 21عين والسن بالسن (خروج ). وسنَّت التوراة على عقوبة العين بال11- 4: 8المسيح رفض تطبيق هذه العقوبة (يوحنا 

ّن « نُّ بِالّسِ َك األَْيَمن فاعِرْض لهُ اآلَخر39َسِمعتُم أَنَّه قيل: العَيُن بِالعَين والّسِ ير، بَل َمن لََطَمَك على َخدِّ ّرِ ا أَنا فأَقوُل لكم: ال تُقاِوموا الّشِ  ).39- 38: 5(متى » أَمَّ
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  ).42 :41\61َال يَأْتِيِه الْبَاِطُل ِمْن بَيِْن يَدَْيِه َوَال ِمْن َخلْفِِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد (  - 

َل ِلَكِلَماتِِه َولَْن تَِجدَ ِمْن دُونِِه   -    ).27: 18\69ُملْتََحدًا (َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك َال ُمبَدِّ

)، أحد علماء المفسرين، وما زال مستمًرا. فال 934ولن ندخل هنا في تفاصيل هذا الجدل الذي بدأه أبو مسلم األصفهاني المعتزلي (توفى حوالي عام 
  مكان لهذا الجدل إال عند من يعتبر الشريعة من عند هللا وليست من صنع البشر.

صرح الرئيس الصومالي زياد بري في خطاب علني أن القرآن نصفه منسوخ  1975وخيمة في بعض األحيان. ففي عام  يؤدي هذا الجدل إلى عواقب
. وقد أودى هذا الجدل بحياة المفكر السوداني محمود محمد طه الذي شنقه 1أو متناقض ولذلك ال يمكن تطبيقه. وقد أدى ذلك إلى إدانته من األزهر

نا سابقًا) ألنه انتقد تطبيق الشريعة اإلسالمية معتبًرا أن القرآن المكي قد نسخ القرآن المدني الذي يتضمن األحكام (كما أشر 1985النميري عام 
  . وبسبب عالقة طبعتي هذه مع نظرية هذا المفكر، علينا ان نعير بعض االنتباه لما يقوله.2الشرعية

د طه أن القرآن المكي هو أصل اإلسالم، أما القرآن المدني فهو قرآن سياسي يأخذ ، يعتبر محمود محم3»الرسالة الثانية من اإلسالم«في كتابه 
النص بالمعطيات المكانية والزمانية. وعليه فإنه يرى أن القرآن المكي ينسخ القرآن المدني وليس العكس. وهذا الموقف يحل معضلة التعامل مع 

لتسلسل التاريخي. وحسب علمي لم يناِد محمود محمد طه بنشر القرآن بالترتيب التاريخي، ولكن القرآني، وهو أحد الدوافع التي جعلتني أنشر القرآن با
يرى فيه بصورة واضحة مضمون القرآن المكي ومضمون القرآن المدني، ويستطيع أن يحكم بذاته كيف  فالقارئهذا الترتيب يساعد على فهم نظريته. 

آن ُمَسيَّس، قتالي، يميز بين أتباع النبي محمد واآلخرين، وبين الرجل والمرأة. فمن المالحظ أن اآليات تم التحول من موقف متسامح دون تمييز إلى قر
ففرقت بين الناس على أساس اإليمان. ». يا أيها الذين آمنوا«، بينما اآليات المدنية فقد استبدلتها بعبارة »يا أيها الناس«المكية تستعمل عامةً عبارة 

ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا«مثال بين اآلية: قارن على سبيل ال يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْلكَافِِريَن أَْولِيَاَء «) واآلية: 158: 7\39» (قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرسُوُل �َّ
المرأة، على العكس من القرآن المدني. قارن على سبيل المثال بين اآلية: ). ولم يفرق القرآن المكي بين الرجل و144: 4\92» (ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِينَ 

اُموَن ا«) واآلية: 97: 16\70» (ْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذَكٍَر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرهُ « َجاُل قَوَّ لّرِ
اِلَحاُت قَانِتَا ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ تِي تََخافُوَن نُشُوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل �َّ ُ َوالالَّ ٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيبِ بَِما َحِفَظ �َّ

َ َكاَن َعلِي�ا َكبِيرً  َواْهُجُروُهنَّ  ). ويالحظ في هذا المجال أن آيات 34: 4\92» (افِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَإِْن أََطْعنَُكْم فََال تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيًال إِنَّ �َّ
) واآلية التي تجعل شهادة المرأة تساوي نصف 176و 11: 4\92الميراث التي تعطي للمرأة عامةُ نصف ما تعطي للرجل في الميراث (انظر مثًال 

 33: و5\112و 2: 24\102و 179و 178: 2\87، وآيات القصاص والعقوبات قد جاءت في القرآن المدني (انظر مثًال 4)282: 2\87شهادة الرجل (
برها الفقهاء المسلمون ناسخة لكل اآليات ) التي سنتكلم عنها والتي اعت5: 9\113). وكذلك آيات القتال، ومن ضمنها آية السيف الشهيرة (38و

  المتسامحة، بينما يرى محمود محمد طه عكس ذلك.

إلضافة إلى ويسمي محمود محمد طه القرآن المدني بالرسالة األولى التي يجب تجاوزها للوصول إلى الرسالة الثانية المتمثلة بالقرآن المكي. ولكن با
ة اإلسالمية العواقب القانونية الخطيرة التي توصل لها نظرية محمود محمد طه، فإنها تخالف المنطق القانوني المتعارف عليه ليس فقط في الشريع

ن ولكن أيًضا في كل الشرائع الوضعية التي تعتبر انه في حالة تعارض نصان يعمل بالمتأخر. فمحمود محمد طه يرى عكس هذه القاعدة ويعتبر أ
ر صاحبنا ذلك المكي (وهو النص المتقدم) ينسخ القرآن المدني (وهو النص المتأخر). فكيف يبرر محمود محمد طه الخروج عن القاعدة العامة؟ يبر

  لفهم نظريته: صفحات مطولة نقتبس منها ما يفيدفي 

إن السالك في مراقي اإلسالم يسير على معراج لولبي، ينضم نحو مركزه، كلما ارتفع نحو قمته، ويدور على نفسه دورة، كلما رقى في سبع 
ن، ثم حق اليقين، ثم، في نهاية الدورة، اإلسالم. لقد جاء القرآن مقسًما درجات، أولها اإلسالم، ثم اإليمان، ثم اإلحسان، ثم علم اليقين، ثم عين اليقي

 بين اإليمان واإلسالم، في معنى ما جاء إنزاله مقسًما بين مدني ومكي. ولكل من المدني والمكي مميزات يرجع السبب فيها إلى كون المدني
مدني ليس اختالف مكان النزول، وال اختالف زمن النزول، وإنما هو مرحلة إيمان، والمكي مرحلة إسالم [...] واالختالف بين المكي وال

ا النَّاُس [التي أتت في بداية اختالف مستوى المخاطبين. فيَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا [التي أتت في بداية بعض اآليات المدنية] خاصة بأمة معينة. ويَا أَيُّهَ 
...] لقد جاء القرآن مقسًما بين اإليمان واإلسالم، كما جاء إنزاله مقسًما بين مدني ومكي، وكان بعض اآليات المكية] فيها شمول لكل الناس [

نه إلى المكي سابقًا على المدني، وبعبارة أخرى، بُديء بدعوة الناس إلى اإلسالم فلما لم يطيقوه، وظهر ظهوًرا عمليًا قصورهم عن شأوه، نزل ع
َ َحقَّ تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ «المعاني إذا قرأ قوله تعالى ما يطيقون [...] إن كل من له بصر ب : 3\9» (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطيعُوا َوأَْنِفقُوا َخْيًرا ِألَْنفُ «) ثم قوله تعالى 102 ) 16: 64\108» (ِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ فَاتَّقُوا �َّ
العمل إلى علم أن هناك معنيين: معنًى أصليًا ومعنًى فرعيًا، وإنما المراد، في المكان األول، المعنى األصلي، وإذ أملت الضرورة تأجيله، انتقل 

رع إلى األصل، بتهيؤ الظرف المناسب لذلك. والظرف المناسب هو الزمن الذي ينضج فيه االستعداد المعنى الفرعي، ريثما يتم التحول، من الف
دم البشري، الفردي والجماعي، وتتسع الطاقة. وإلى نقص االستعداد هذا يرجع السبب في تأجيل أصول الدين والعمل بالفروع [...] نخلص مما تق

صور التشريع الذي بين أيدينا اآلن ليست مراد اإلسالم باألصالة. وإنما هي تنزل لمالبسة الوقت  إلى تقرير أمر هام جدًا، وهو أن كثيًرا من
  والطاقة البشرية.

  ويذكرنا هذا الكالم بقول المسيح:

ا أَتمَّ يسوعُ هذا الَكالم، تََرَك الَجليَل َوجاَء بِالدَ اليَهوديَِّة ِعندَ ِعْبِر األُردُّن. فَتبِعَتهُ ُجموعٌ  يسيِّين وقالوا  ولَمَّ َكثيرة، فشفاهم هُناك. فَدنا إِليِه بعُض الِفّرِ
ُجُل أَباله ِليُحِرجوه: أَيَِحلُّ ألََحٍد أَن يَُطلَِّق امَرأَتَه ألَيَِّة ِعلٍَّة كانت؟ فأَجاب: أَما قَرأتُم أَنَّ الخاِلَق ُمنذُ البَ  هُ دِء َجعلَهما ذََكًرا َوأُنثى وقال: ِلذَِلَك يَتُرُك الرَّ

ه ويَلَزُم امَرأَتَه ويصيُر االثْناِن جَسدًا واحدًا. فال يكوناِن اثنَيِن بعدَ ذلَك، بل َجَسدٌ واحد. فما جَمعَه هللا فال قنَّه اِإلنسان. فقالوا له: فِلماذا أََمَر  وأُمَّ يُفّرِ
ح؟ قاَل لهم: ِمن أَْجِل قساَوةِ قُلوبِكم  ا أَنا موسى أَن تُْعطى ِكتاَب َطالٍق وتُسَرَّ َرخََّص لَكم موسى في َطالِق نِسائكم، ولَم يَُكِن األَمُر ُمنذُ البَدِء هكذا. أَمَّ

                                                           
 ).http://goo.gl/Y2JmCz( 98-96ص  6- 5، ص السقا: ال نسخ  1
 . انظر خاصة كتابه الرسالة الثانية من اإلسالم.http://goo.gl/bA5hwbتجد كتب وأعمال هذا المفكر السوداني في هذا الموقع   2
 انظر الرسالة الثانية من اإلسالم.  3
 .19: 89\10انظر في هذا المجال هامش اآلية   4
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َج غيَرها فقَد َزنى. فقاَل له التَّالميذ: إِذا كانَت حالَةُ الرَّ  واج. ُجِل َمَع الَمرأَةِ هكذا، فال َخيَر في الفأَقوُل لكم: َمن َطلََّق امَرأَتَه، إِالَّ ِلفَْحشاء، وتَزوَّ زَّ
  ).11-1: 19فقاَل لهم: هذا الكالُم ال يَفَهُمه النَّاُس ُكلُّهم، بِل الَّذيَن أُنِعَم علَيِهم بذلك (متى 

يات القرآنية ورغم األهمية التي يعطيها الفقهاء القدامى لمعرفة الناسخ والمنسوخ، فإن الكتاب المسلمين القدامى والمعاصرين غير متفقين على عدد اآل
: 73\3آية منسوخة هي  22) ال يعترف إال بـ 1505بينما السيوطي (توفى عام  1آية منسوخة 247) يذكر 1200خة. فابن الجوزي (توفى عام المنسو

: 4\92و 11: 60\91و 52: 33\90* و102: 3\89* و65: 8\88و 284: 2\87و 240: 2\87و 184: 2\87و 183: 2\87و 180: 2\87* و1-3
 106: 5\112و 42: 5\112و 2: 5\112* و12: 58\105و 58: 24\102و 2: 24\ 102* و33: 4\92* و16: 4\92* و15: 4\92و 8
أن فقط اآليات السابقة مع إشارة *  2003. وبعد فحص كل هذه اآليات اعتبرت موسوعة قرآنية نشرتها وزارة األوقاف المصرية عام 41: 9\113و

آية ولم يقر إال بنسخ  293يات التي اعتبرت منسوخة في تسعة مصادر قديمة فوجد عددها . وقد جمع مصطفى زيد كل اآل2يمكن اعتبارها منسوخة
. وأما مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 123: 58\105و 43: 4\92و 16: 4\92و 15: 4\92و 65: 8\88و 3-1: 73\3ستة نصوص هي 

ُموا بَْيَن يَدَْي «آلتيين فقط، هما: الشريف، فإنه يقول إن المتفق عليه مما قيل بنسخه ال يزيد عن النصين ا سُوَل فَقَدِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا نَاَجْيتُُم الرَّ
ُل. قُِم اللَّيَْل إِالَّ قَِليًال. نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ قَِليًال «) و12: 58\105» (نَْجَواكُْم َصدَقَةً  ّمِ ا عدا ذلك فهو موضع اختالف ). وم3-1: 73\3» (يَا أَيَُّها اْلُمزَّ

اتسع باب النسخ عندهم وتوسعوا في موضوعه، وكان للعقل فيه مجال فسيح، «. ويقول ولي هللا الدهلوي عن سعة النسخ عند المتقدمين: 4بينهم
ال يتعين «وهو يرى انه ». بعددولالختالف فيه مكان واسع. ولذلك بلغت اآليات المنسوخة إلى خمسمائة آية، بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة 

  .5»النسخ إال في خمس آيات

الذي يرى ان النسخ جاء  6ونضيف هنا إلى أن بعض المسلمين يرفضون فكرة النسخ جملةً وتفصيًال. ونكتفي هنا بمقال القرآني أحمد صبحي منصور
  أربع مرات في القرآن بمعني الكتابة واإلثبات، وهي بالترتيب التاريخي:

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب أََخذَ اْألَلَْواَح َوفِي نُْسَختَِها ُهدًى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِِّهْم يَرْ  )1   ). وهنا ال مشكلة.154: 7\39َهبُوَن (َولَمَّ

يعنى نكتب ونسجل وندون ونثبت. «). يقول أحمد صبحي منصور: 29: 45\65وَن (َهذَا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحّقِ إِنَّا كُنَّا نَْستَْنِسُخ َما ُكْنتُْم تَْعَملُ  )2
  ».وليس بالطبع معناها أنا كنا نحذف أو نلغي ما كنتم تعملون

َ َعلَى كُّلِ َشيْ  )3 ). وفقًا ألحمد صبحي منصور، تعني كلمة آية 106: 2\87ِديٌر (ٍء قَ َما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ �َّ
ُ أَْعلَُم بَِما يُنَزِّ  ُل قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرُهْم َال يَْعلَُموَن هنا ليس النص القرآني بل المعجزة، ونفس األمر مع اآلية َوإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً َمَكاَن آَيٍَة َو�َّ

والمهم أن «). فهاتان اآليتان تشيران إلى استبدال بالمعجزة الحسية المعجزة العقلية التي هي القرآن. ولكنه يضيف في فقرة الحقة: 101: 16\70(
ونجد تأييد لهذا الفهم في ». لحذفكلمة ننسخ في آية َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ّمْنَها أَْو ِمثِْلَها هو بمعنى اإلثبات والكتابة وليس ا

أن تأتيهم بالمعجزات التي جاءهم بها موسى وأنبياء بنى إسرائيل، وحسبنا  -يا محمد  -ولقد طلبوا منك : «106: 2\87في تفسيره لآلية  7المنتخب
أثر هذه المعجزة فإننا نأتي على يديه بخير منها أو أننا أيدناك بالقرآن، وأننا إذا تركنا تأييد نبي متأخر بمعجزة كانت لنبي سابق، أو أنسينا الناس 

نزلت لما قال المشركون أو اليهود: أال ترون إلى محمد يأمر «يقول:  8بينما البيضاوي». مثلها في الداللة على صدقه، فا� على كل شيء قدير
ء وإثباتها في غيره، كنسخ الظل للشمس والنقل، ومنه أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخالفه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشي

ستفاد منها، التناسخ. ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح األثر، ونسخت الكتاب. ونسخ اآلية بيان انتهاء التعبد بقراءتها، أو الحكم الم
 ».أو بهما جميعًا. وإنساؤها إذهابها عن القلوب

ُ َما يُْلِقيَوَما أَْرَسلْنَا ِمْن قَ  )4 ٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَْنَسُخ �َّ ُ َعِليٌم َحِكيٌم  بِْلَك ِمْن َرسُوٍل َوَال نَبِّي ُ آَيَاتِِه َو�َّ الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكُم �َّ
الشيطان يحاول دائًما التدخل ليفسد الوحي الذي ينزل على كل رسول أو  أن«). ويفسر أحمد صبحي منصور هذه اآلية كما يلي: 52: 22\103(

لوحي نبي، ويتجلى ذلك التدخل الشيطاني باألحاديث الكاذبة المنسوبة � أو للرسول والتي تعارض الوحي الحقيقي، وهللا تعالى ال يحذف هذا ا
الختبار، فالمشرك ينخدع بالوحى الضال ويتمسك به ويصغى إليه وفى الشيطاني ولكن يسمح بوجوده إلى جانب الوحي الصادق لتتم عملية ا

فًا عن سبيله يضحى بما يعارضه من كتاب هللا. أما المؤمن الصادق فيتمسك بالقرآن ويزداد إيمانًا به، ويعلم أن القرآن حق اليقين حين أخبر سل
وهذا التفسير يختلف عن تفسير ». مدونة ومتداولة في آالف المجلداتكيد الشيطان ونشره لألحاديث الضالة التي أصبحت منسوخة أي مكتوبة و

سُوٍل هو نبّي أُِمر بالتبليغ َوالَ نَبِّى أي لم يؤمر بالتبليغ إِالَّ إِذَا تَ  9الجاللين ُن في أُْمنِيَّتِِه حيث نقرأ: َوَما أَْرَسلْنَا ِمن قَْبِلَك ِمن رَّ َمنَّٰى قرأ أَْلقَى ٱلشَّْيَطٰ
تَ  قراءته ما  ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم، وقد قرأ النبي صلى هللا عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أَفََرءْيتُُم ٱللَّٰ

ٰى َوَمنَٰوةَ ٱلثَّاِلثَةَ ٱألَْخَرٰى [ غرانيق العال وإن تلك ال«] بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى هللا عليه وسلم به: 20 -  19: 53َوٱْلعُزَّ
ُ يبطل َما  » شفاعتهّن لترتجى ففرحوا بذلك، ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلِّي بهذه اآليات ليطمئن فَيَنَسُخ ٱ£َّ

ُ َعِليٌم بإلقاء الشيطان ما ذكر تِِه يثبتها َوٱ£َّ ُ ءايَٰ ُن ثُمَّ يُْحِكُم ٱ£َّ  ».َحِكيٌم في تمكينه منه يفعل ما يشاء يُْلِقى ٱلشَّْيَطٰ

ِ الَِّذي «ويرى أحمد صبحي منصور أن  النسخ بمعنى الحذف اتهام للقرآن ... بأن ألفاظه متناقضة متضاربة معوجة. ورب العزة يرد عليهم اْلَحْمدُ ِ£َّ
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحسَنً أَْنَزَل عَلَى َعْبِدهِ اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا قَيًِّما لِيُنْ  َر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ ) 2-1: 18\69ا (ِذَر بَأًْسا َشِديدًا ِمْن لَدُنْهُ َويُبَّشِ

                                                           
  لقرآن.ابن الجوزي: نواسخ ا  1
 .650- 632الموسوعة القرآنية المتخصصة، ص   2
 .336والجزء الثاني ص  398- 388زيد: النسخ في القرآن، الجزء األول ص   3
 http://goo.gl/4QhfrTانظر ما يقوله موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:   4
 .93و 84، ص 1986الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير،  5
وفي الحوار المتمدن  http://goo.gl/JAeT8iمثًال مقال أحمد صبحي منصور: ال ناسخ وال منسوخ في القرآن الكريم، منشور في موقع آهل القرآن  انظر  6

http://goo.gl/JQyNXm.  
7  http://goo.gl/6Ig1Mt  
8  http://goo.gl/AkhP21  
9  http://goo.gl/IznlTO  
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َّقُوَن ( يقول عن القرآن الكريم: الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت ويكفي أن رب العزة «ويضيف: )». 28: 39\59ويقول تعالى قُْرآَنًا َعَربِي�ا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَعَلَُّهْم يَت
لَْت ِمْن لَدُْن َحِكيٍم َخبِيٍر ( ). فكيف يكون القرآن محكًما في آياته ثم يأتي من يقول إن آياته فيها المحذوف حكمه والباطل تشريعه 1: 11\52آَيَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

ورغم ذلك، يعترف أحمد صبحي منصور بمبدأ التدرج في التشريع فيما » غير مؤمن به!ويسمى ذلك نسًخا؟ ال يقول ذلك اال من كان عدًوا للقرآن 
إن العالقة بين المسلمين وأعدائهم تتذبذب بين الضعف والقوة، والقرآن يضع التشريع «يخص العالقات بين المسلمين وغير المسلمين. فهو يقول: 

ضطهدة فليس مطلوبًا منهم أن يقاتلوا وإال كان ذلك انتحاًرا. وإذا كان المسلمون قوة فال يجوز المناسب لكل حالة. فإذا كان المسلمون أقلية مستضعفة م
. وعلى في حقهم تحمل االضطهاد واألذى، بل عليهم أن يردوا العدوان بمثله، وإذا كان المشركون يقاتلونهم كافة فعليهم أن يردوا العدوان بمثله

يع المالئم لهم، وذلك ال يعنى بالطبع إلغاء التشريع الذي ال يتفق مع حالهم، فذلك التشريع في محله تطبقه جماعة المسلمين في كل حالة أن ينفذوا التشر
  وفيما يخص الخمر، يقول أحمد صبحي منصور:». مسلمة أخرى إذا كانت في الوضع المناسب لذلك التشريع

على مذهبهم بأن تشريع الخمر جاء متدرًجا يلغى الالحق منه السابق فإننا نرى  وإذا كان دعاة النسخ بمعنى الحذف واإللغاء في التشريع يستدلون
َم َربَِّي في تشريع تحريم الخمر حجة لنا عليهم، فتحريم الخمر جاء على سبيل اإليجاز واإلجمال في الوحي المكي في قوله تعالى  قُْل إِنََّما َحرَّ

ثَْم َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحقِّ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن  ). فالخمر من ضمن اإلثم المحرم. وجاء تحريمه على سبيل اإلجمال في 33: 7\39( َواْإلِ
نََك مكة ضمن عموميات التشريع المكي، ثم جاءت التفصيالت في المدينة حين سئل النبي عليه السالم عن حكم الخمر فنزل قوله تعالى: يَْسأَلُو

  ).219: 2\87ِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما (َعِن اْلَخمْ 

تحريم وطالما كان في الخمر إثم كبير فهي محرمة في مكة قبل المدينة، ألن اإلثم القليل حرام فكيف باإلثم الكبير؟! ثم يأتي تفصيل آخر يؤكد 
ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن  ر وذلك باألمر باجتنابها يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجسٌ الخم

بالسماح بالخمر ثم نزل تشريع آخر يلغى ذلك السماح. وإنما نزل إذن لم تكن الخمر حالًال ثم نزل تحريمها، ولم ينزل وحي  ).90: 5\112(
َالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا تحريمها اجماًال ضمن تحريم اإلثم، ثم نزل التفصيل يؤكد ما سبق. أما قوله تعالى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَقَْربُوا ال صَّ

فال شأن لها بالخمر وسكرة الخمر، بل إن كلمة (سكر) و(سكارى) لم تأت في القرآن عن الخمر، إذ جاءت بمعنى الغفلة  )43: 4\92َما تَقُولُوَن (
َرى َوَما ). وجاءت بمعنى المفاجأة عند قيام الساعة َوتََرى النَّاَس ُسَكا72: 15\54عند المشرك في قوله تعالى لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن (

). وجاءت بمعنى الغفلة وعدم 19: 50\34(َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحّقِ ). وجاءت بمعنى الغيبوبة عند الموت في 2: 22\103ُهْم بُِسَكاَرى (
َالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى وإذا قام اإلنسان الخشوع وغلبة الكسل واالنشغال عن الصالة عند أداء الصالة في قوله تعالى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَ  ْقَربُوا الصَّ

ِذيَن آََمنُوا َال تَْقَربُوا للصالة وعقله غائب وقلبه مشغول بأمور الدنيا فهو في حالة غفلة ولن يفقه شيئًا مما يقول في صالته، ِلذا تقول اآلية يَا أَيَُّها الَّ 
  لَُموا َما تَقُولُوَن.الصََّالةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَعْ 

عنه أعاله في والناسخ والمنسوخ الذي نتكلم عنه في كتابنا هذا يتعلق باآليات التي في القرآن الذي بين أيدينا وليس في ما اختفى منه وسبق وتكلمنا 
  الفقرة المخصصة لجمع القرآن وفقًا للتقليد اإلسالمي.

ن في هذا المجال دليل على عدم وضوح نص القرآن حتى للمتبحرين في علومه، وهذا يناقض ما يقوله واالختالف الشاسع بين مواقف المؤلفين المسلمي
ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِينٌ «القرآن عن نفسه:  ٍ ُمبِي«)؛ 1: 27\48» (تِْلَك آَيَاُت اْلقُْرآَِن َوِكتَاٍب ُمبِينٍ «)؛ 15: 5\112» (قَدْ َجاَءُكْم ِمَن �َّ » نٍ بِِلَساٍن عََربِّي

). وهذا االختالف في تحديد الناسخ والمنسوخ يدعو إلى الحذر قبل أن نحكم على آية بأنها منسوخة أم ال. وسوف نشير في النص فقط 195: 26\47(
آخر  إلى اآليات التي ادعي عليها النسخ حسب المصادر المختلفة بحرف ن، وذكر رقم اآلية التي تنسخها في الهامش، ولكن دون ترجيح رأي على

. ومن 1ودون الجزم بما هو منسوخ وما هو غير منسوخ. ولن نأخذ باالعتبار ما يسمى بالتخصيص والتقييد واالستثناء عندما يكون ضمن نفس اآلية
 يهمه التوسع في األمر يمكنه الرجوع للمصادر الحديثة التالية:

  .568-537، الجزء الثاني، ص 1984األبياري: الموسوعة القرآنية  - 

 .650- 632لموسوعة القرآنية المتخصصة، ص ا  - 

 .1535- 1475، ص 2الحفني: موسوعة القرآن العظيم، جزء   - 

  زيد: النسخ في القرآن.  - 

-887ص  والكتاب األخير جامع يناقش اآليات التي ادعي عليها النسخ مرتبة وفقًا لترتيبها في القرآن (أنظر قائمة هذه اآليات في فهرست الكتاب،
 ولذلك اعتمدنا عليه بشكل رئيسي في هوامش كتابنا.). 903

. وقد اعتمدنا 2ولم نجد كتابًا شيعيًا يستعرض اآليات الناسخة والمنسوخة في القرآن بصورة شاملة وإن كرس فقهاؤهم صفحات حول هذا الموضوع
. ويمكن أيًضا الرجوع إلى تفسير 3أبو القاسم الخوئيعلى الفصل الخاص بمناقشة اآليات المدعى نسخها في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد 

  .4والذي يعتبر واحدًا من أشهر وأهّم كتب التفسير عند الشيعة» الميزان في تفسير القرآن«) المعنون 1981الطبطبائي (المتوفى عام 

 لرأي الغالب:وقد تكون أكثر النقاط حساسية في مجال النسخ اآلية التي تسمى آية السيف وهي اآلتية وفقًا ل

                                                           
ُ أَْعلَُم بِإِيَمانُِكْم َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم َطْوًال أَْن يَْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملََكْت أَيَْمانُُكْم ِمْن فَ : «25: 4\92فعلى سبيل المثال في اآلية   1 تَيَاتُِكُم اْلُمْؤِمنَاِت َو�َّ

 ُ يَْن بِفَاِحَشٍة فَعَلَْيِهنَّ نِْصُف وهُنَّ أُُجوَرهُنَّ بِاْلَمعُْروِف ُمْحَصنَاٍت َغْيَر ُمَسافَِحاٍت َوَال ُمتَِّخذَاِت أَْخدَاٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِْن أَتَ بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَاْنِكُحوهُنَّ بِإِْذِن أَْهِلِهنَّ َوآَت
ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنََت ِمْنُكْم َوأَْن تَصْ  القسم األول من هذه اآلية منسوخ جزئيًا بالقسم األخير من » بُِروا َخيٌْر لَكُْم َو�َّ

الجزء الثاني ». ِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ فََمْن َشِهدَ ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَ : «185: 2\87وفي اآلية ». ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنَتَ «نفس اآلية 
 ينسخ جزئيًا الجزء األول.

 ).http://goo.gl/OFje1jأنظر في هذا المجال خطبة كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، تحت عنوان النسخ في القرآن (  2
 http://goo.gl/uU4TUPفصل هنا:   3
 .http://goo.gl/cnq37Rوفي هذا الموقع  p://goo.gl/NsBBFdhttأنظر هذا التفسير في هذا الموقع   4
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 ُ كَاةَ فَإِذَا انَْسلََخ اْألَْشُهُر الُْحُرُم فَاقْتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحيُْث َوَجدْتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُد َالةَ َوآَتَُوا الزَّ وا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ
 َ   ).5: 9\113 َغفُوٌر َرِحيٌم (فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ �َّ

  ويرى السيد الخوئي أن آية السيف هي اآلية التالية التي يطلق عليها آية الجزية:

ُ َوَرُسولُهُ  َم �َّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوَال بِاْليَْوِم اْآلَِخِر َوَال يَُحّرِ ْلَحّقِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َوَال يَِدينُوَن ِديَن اقَاتِلُوا الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن بِا£َّ
  .1)29: 9\113َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن (

ينِ «آية متسامحة من القرآن ومن بينها اآلية الشهيرة  1403أو  1242فقد اعتبر فقهاء قدامى أن آية السيف نسخت  ). 256: 2\87» (َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
فض كُتَّاب مسلمون معاصرون مواقف الفقهاء القدامى مفضلين إعطاء صورة سمحة عن القرآن. وسوف نذكر في الهوامش اآليات التي نسختها وير

ير من بالشيء خ آية السيف ولكن دون أخذ موقف منها مع البقاء في حالة الحذر حتى ال يتم اللجوء إليها حاليًا كما لجأ إليها الفقهاء القدامى. فالعلم
ال أوجه، ذو وجوه، تقول «الجهل به. وقديًما قال اإلمام علي لعبد هللا بن عباس لما بعثه لالحتجاج على الخوارج:  ال تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمَّ

حة في هذا المجال إذ يقول فالقرآن واحد وقد أوله أصحابه حتى جعلوه يقول شيئًا وعكسه في آن واحد. والسنَّة واض». ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة
وما زال المسلمون إلى يومنا هذا غير قادرين على إلغاء حد الردة وعلى االعتراف بالحرية الدينية رغم ما تقوله ». من بدَّل دينه فاقتلوه«النبي محمد: 

ينِ «اآلية المذكورة أعاله  ذي اعتمده باإلجماع مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة حتى إن القانون الجزائي العربي الموحد ال». َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
من وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد  150. ونجد نفس العقوبة في المادة 1634يعاقب المرتد باإلعدام في المادة  1996العربية عام 

خصية، يُمنع المرتد من الزواج ويفصل من زوجته إن كان متزوًجا ويسحب . وفي مجال األحوال الش1998لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 
لعرب التابع أطفاله منه ويفتح ميراثه كما لو كان ميتًا. وقد هذا جاء في القانون العربي الموحد لألحوال الشخصية الذي اعتمده مجلس وزراء العدل ا

  .19885للجامعة العربية عام 

ع وهي قضية نسخ اإلسالم للديانات السابقة. فاآليات المتسامحة في القرآن التي تعتبر الغية بآية السيف أتاحت لغير وترتبط بهذه القضية قضية أوس
حتى وإن لم يكن  –المسلمين إمكانية التعايش داخل الدول التي يسيطر عليها المسلمون مع غيرهم من المسلمين إن كانوا من أتباع الديانات السماوية 

يرقى إلى درجة المساواة والمواطنة كما تقرها وثائق حقوق اإلنسان. فتلك الوثائق تمنع التمييز بين الناس على أساس الدين، إن كان هذا التعايش 
وكأن  –الذي تنص مادته الثانية على أن اإلسالم دين الدولة  2014سماويًا أو غير سماوي. ونحن نرى أثر عدم المساواة مثًال في دستور مصر لعام 

». حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لألديان السماوية«بأن الدولة تكفل  64ير المسلمين ليسوا جزًءا من هذه الدولة. وتنص مادته غ
يز بينهم بسبب المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمي«التي تقول:  53وتتناقض هاتان المادتان مع المادة 

  ...».الدين، أو العقيدة 

خ ما سبقه وهذا التخبط في الدستور المصري وغيره من الدساتير العربية واإلسالمية سببه الشريعة اإلسالمية ومرتبط بفكرة النسخ. فهل اإلسالم ينس
ْسَالِم ِدينًا« 85: 3\89من األديان؟ هذا ما توحيه اآلية  ْسَالمُ « 19: 3\89واآلية » فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ  َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اْإلِ ِ اْإلِ يَن ِعْندَ �َّ : 33\90واآلية » إِنَّ الدِّ

ِ َوَخاتََم النَّبِيِّينَ « 40 دٌ أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالِكُْم َولَِكْن َرسُوَل �َّ الَِّذيَن آََمنُوا َوالَِّذيَن  إِنَّ « 62: 2\87فهذه اآليات تنسخ في حقيقة األمر اآلية ». َما َكاَن ُمَحمَّ
ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ  ابِئِيَن َمْن آََمَن بِا£َّ واآليات المشابهة »  َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال هُْم يَْحَزنُونَ َهادُوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

). ونسخ اإلسالم للديانات السابقة ينطوي على نسخ القرآن للكتب السماوية السابقة والتي ال يسمح للمسلم 69: 5\112و 17: 22\103األخرى (
مثلهما مثل  قراءتها إال إذا كان الهدف من ذلك الرد على أتباعها كما ذكرنا سابقًا. وهذا النسخ نسخ ديني وثقافي على حد سواء، فالتوراة واإلنجيل

ن الثقافة اإلنسانية، مما يعني انغالق المسلم على الثقافات األخرى حتى في البرامج التعليمية حيث يتم تدريس الجميع بما فيهم القرآن جزء م
يتم توزيع المسيحيون نصوًصا إسالمية ضمن مواد اللغة العربية وغيرها، بينما تلك المناهج خالية تماًما من أي نصوص توراتية أو إنجيلية. وبينما 

  قرآن مجانًا حتى في شوارع الدول الغربية، تمنع بعض الدول اإلسالمية دخول التوراة أو اإلنجيل حتى معارض الكتب.ال

 ويؤكد الفقهاء المسلمون أن النسخ ال يصح إال في عصر الوحي ومن صاحب التشريع أي هللا. ولكن يجب التفريق بين نسخ الحكم وعدم تطبيقه.
رون اإلسالميون ي رون أن تطبيق الشريعة اإلسالمية بصورة صارمة مناط بعامل التمكن. ففي وقت االستضعاف كان النبي يُخاطب باآلية: فالمنّظِ

ِد اْلكُفَّاَر َوالُْمنَافِِقيَن يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاهِ «). فلما حصلت المنعة والقوة خوطب باآلية: 48: 33\90(األحزاب » َوَال تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن َودَْع أَذَاُهمْ «
). فإذا عاد الضعف للمسلمين عملوا بآية األحزاب وإذا رجعت إليهم القوة والمنعة 73: 9\113(التوبة » َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

  هذا الرأي على ابن تيمية الذي يقول: ويستند .6عملوا بآية التوبة وفي كال الحالين هم مطبقون للشريعة اإلسالمية

) كما أنه حيث عجزنا عن جهاد 48: 33\90فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: دَْع أَذَاُهْم (
ُ بِأَْمِرِه (89: 43\63الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح [فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسَالٌم ( )]. وحيث ما 109: 2\87)؛ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي �َّ

  .7)73: 9\113حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: َجاِهِد اْلكُفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن (

                                                           
  ). حول تحديد آية السيف انظر القرضاوي: الجدل حول آية السيف.http://goo.gl/aHw0Noالسيد الخوئي: مناقشة اآليات المدعى نسخها (  1
 .540، ص 2األبياري: الموسوعة القرآنية، الجزء   2
 .9الثاني، ص زيد: النسخ في القرآن، الجزء   3
  هذا القانون ينص على حد الردة في المواد التالية:  4

حرف القرآن  المرتد هو المسلم الراجع عن دين اإلسالم ذكرا كان أم أنثى بقول صريح أو فعل قاطع الداللة أو سب هللا أو رسله أو الدين اإلسالمي أو -  162المادة 
  عن قصد.

  إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثالثة أيام.يعاقب المرتد باإلعدام  -  163المادة 
  تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به وال تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين. -  164المادة 
  http://goo.gl/RuCTEbنة الدولة تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطالنا مطلقا وتؤول األموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزي -  165المادة 

  .http://goo.gl/tttUp6هذا القانون هنا   5
  .8ومعارضته لمن يريد تطبيق الشريعة فوًرا، ص  أنظر آل فراج: محّمد عبد المقصود  6
  .359ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص   7
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وفي يومنا هناك عدد كبير من األحكام  .1ويعتمد من يريد هدم األهرامات وأبو الهول في مصر على عامل التمكن لتبرير عدم هدمها في السابق
كن المسلمون القرآنية المعطلة مثل ملك اليمين والجزية والسبي والرق والعقوبات الجنائية. وعدم تطبيقها ال يعني نسخها بل تجميدها إلى حين أن يتم

ل األزهر وافراد، وحتى الجامعة العربية. وهذه المشاريع من تطبيقها. فهناك مشاريع قوانين تنتظر التطبيق اعدتها جماعات إسالمية وهيئات دينية مث
والشام،  مطابقة في رأيهم للشريعة اإلسالمية، ولكنها مخالفة لحقوق اإلنسان. وقد سارعت داعش بتفعيل هذه النظم حال تمكنها في مناطق من العراق

ماوي دي وصلبت وخيرت بين اإلسالم والقتل من ال يدين بدين سففرضت الجزية على غير المسلمين وسبت النساء وأعادت نظام الرق وقطعت األي
  زيديين في العراق الذين تعرضوا للمذابح، تطبيقًا لتعالم اإلسالم.وفقًا لرأيها كما هو حال األ

  ) تناقض على مستوى الروايةب

 مؤلف القرآنمما يعطي انطباعًا بأن القصص المكررة  تلك تحيثياهناك نصوص كثيرة تتكرر في القرآن تتعلق خاصة بالقصص. ونجد تناقًضا في 
هذه األخطاء يجب وضع تلك القصص  والكتشاف. الزهايمرنسي ما كان قد قاله في سورة اخرى في نفس الحادثة. ويطلق على هذه الظاهرة مرض 

على سبيل المثال قصة تكليم هللا ونعطي هنا . لها كتابًا منفصًال  القيام بهذه المهمة التي قد نكرس. وال يمكننا في كتابنا هذا لمقارنتها ولافي جدررة كالم
  :في بعض السور، دون ذكرها جميعًا لموسى من وسط النار

   

                                                           
  http://goo.gl/JnDEpLانظر المقال واألشرطة في هذا الرابط:   1
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 سورة مريم سورة النمل سورة الشعراء سورة القصص  سورة طه

إِذْ َرأَى نَاًرا فَقَاَل ِألَْهِلِه 
اْمُكثُوا إِنِّي آَنَْسُت نَاًرا لَعَلِّي 

آَتِيُكْم ِمْنَها بِقَبٍَس أَْو أَِجدُ 
 َعلَى النَّاِر ُهدًى

ا قََضى ُموَسى اْألََجَل  فَلَمَّ
َوَساَر بِأَْهلِِه آَنََس ِمْن َجانِِب 

الطُّوِر نَاًرا قَاَل ِألَْهلِِه 
اْمُكثُوا إِنِّي آَنَْسُت نَاًرا لَعَلِّي 

آَتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو َجذَْوةٍ 
 اِر لَعَلَُّكْم تَْصَطلُونَ ِمَن النَّ 

إِذْ قَاَل ُموَسى ِألَْهلِِه إِنِّي  
آَنَْسُت نَاًرا َسآَتِيُكْم ِمْنَها 

بَِخبٍَر أَْو آَتِيُكْم بِِشَهاٍب قَبٍَس 
 لَعَلَُّكْم تَْصَطلُونَ 

 

ا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسى ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ  فَلَمَّ فَلَمَّ
ْيَمِن فِي اْلبُْقعَِة اْلَواِد اْألَ 

 اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ 

ا َجاَءهَا نُوِديَ  َوإِذْ نَادَى َربَُّك ُموَسى * أَْن  فَلَمَّ
بُوِرَك َمْن فِي النَّاِر َوَمْن 
ِ َرّبِ  َحْولََها َوسُْبَحاَن �َّ

 اْلعَالَِمينَ 

َونَادَْينَاهُ ِمْن َجانِِب الطُّوِر 
ْبنَاهُ نَِجي�ااْألَْيَمِن َوقَ   رَّ

إِنِّي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَيَْك 
 إِنََّك بِالَْواِد اْلُمقَدَِّس طًُوى 

ُ َربُّ  أَْن يَا ُموَسى إِنِّي أَنَا �َّ
 اْلعَالَِمينَ 

ُ اْلعَِزيُز   يَا ُموَسى إِنَّهُ أَنَا �َّ
 اْلَحِكيمُ 

 

  َوأَْلِق َعَصاكَ   أَْلِق َعَصاكَ َوأَْن  قَاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى

ا َرآََها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ  فَأَْلقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ تَْسعَى ا َرآَهَا تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ   فَلَمَّ   فَلَمَّ

قَاَل ُخذْهَا َوَال تََخْف 
 َسنُِعيدُهَا ِسيَرتََها اْألُولَى

عَقِّْب يَا َولَّى ُمدْبًِرا َولَْم يُ 
ُموَسى أَْقبِْل َوَال تََخْف إِنََّك 

 ِمَن اْآلَِمنِينَ 

َولَّى ُمدْبًِرا َولَْم يُعَقِّْب يَا  
ُموَسى َال تََخْف إِنِّي َال 

يََخاُف لَدَيَّ اْلُمْرَسلُوَن * إِالَّ 
َمْن َظلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًا بَْعدَ 

 ُسوٍء فَإِنِّي َغفُوٌر َرِحيمٌ 

 

ْم يَدََك إِلَى َجنَاِحَك َواْضمُ 
 تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر سُوٍء 

اْسلُْك يَدََك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج 
بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء 

َواْضُمْم إِلَيَْك َجنَاَحَك ِمَن 
ْهبِ   الرَّ

َوأَدِْخْل يَدََك فِي َجْيبَِك  
 تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر سُوءٍ 

 

أُْخَرى ِلنُِريََك ِمْن آَيَاتِنَا آَيَةً 
 اْلكُْبَرى

  فِي تِْسعِ آَيَاٍت   فَذَانَِك بُْرَهانَاِن ِمْن َربِّكَ 

إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه إِنَُّهْم  اذَْهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى
 َكانُوا قَْوًما فَاِسِقينَ 

أَِن ائِْت اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن * 
َّقُونَ قَْوَم   فِْرَعْوَن أََال يَت

إِلَى فِْرَعْوَن َوقَْوِمِه إِنَُّهْم 
 َكانُوا قَْوًما فَاِسِقينَ 

 

فَأْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُوَال إِنَّا   فَأْتِيَاهُ فَقُوَال إِنَّا َرُسوَال َربَِّك 
 َرُسوُل َرّبِ اْلعَالَِمينَ 

  

 

  اية:روونعطي هنا امثلة أخرى للتناقض في ال

فهل ». فَنَبَذْنَاهُ بِاْلعََراِء َوهَُو َسِقيمٌ « 145: 37\56بينما تقول اآلية » لَْوَال أَْن تَدَاَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوهَُو َمذُْمومٌ « 49: 68\2تقول اآلية   - 
  نبذ أم ال؟ وهل مذموم أم سقيم؟

فََال « 40: 70\79واآلية » َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ « 17: 55\97، واآلية »اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ َربُّ « 28: 26\47و 9: 73\3تقول اآليتان   - 
  ».أُقِْسُم بَِرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِربِ 

في سبع  7-6: 69\78وفي اآليتين في أيام نحسات،  16 :41\61بريح صرصر في يوم نحس مستمر، وفي اآلية  19: 54\37هلك عاد في اآلية   - 
  ليال وثمانية أيام.

  ».من مارج من نار« 15: 55\97بينما تقول اآلية » من نار«أن الجن خلق  12: 7\39و 76: 38\38تقول اآلية   - 

)؛ حجارة من سجيل 40 :25\42)؛ مطر السوء (84: 7\39)؛ مطًرا (34: 54\37وفي رواية قوم لوط يقول القرآن ان هللا أنزل عليهم َحاِصبًا (  - 
  ).34: 29\85)؛ رجًزا من السماء (74: 15\54)؛ حجارة من سجيل (82: 11\52منضود (
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 الحشو أو اللغوالتكرار والتشتت و) 8

نجدها تعطينا قراءة سور القرآن انطباعًا بأننا أمام كشكول مقطع األوصال يجمع من كل ما هب ودب، مما ينفي عنه صفة الكتاب. ومعايب القرآن 
على مستوى النص ككل، وعلى مستوى السور، وعلى مستوى اآلية الواحدة. وقد تكون الخربطة التي يتسم بها القرآن أحد أسباب خربطة العقل 

  العربي واإلسالمي. فمن كان دليله مشوًشا، ال بد ان يكون مشوشًا مثله.

رآنية، باستثناء قصة يوسف التي جاءت في سورة يوسف. ولم يذكر القرآن اسم فعلى مستوى النص ككل، نجد تكراًرا وتشتتًا ممًال في القصص الق
. وهذا التكرار والتشتت يجعل من الصعب معرفة عناصر كل قصة بصورة شاملة. 34: 40\60و 84: 6\55يوسف خارج هذه السورة إال في اآليتين 

ه األمر، يمكنه الرجوع إلى فهرس الكتاب والبحث عن اآليات المتعلقة فكل قصة قرآنية تتطلب تجميع ما جاء حولها من آيات لفهمها. ومن يهم
باألشخاص الذين يذكرهم القرآن مثل إبراهيم ويعقوب وموسى وعيسى وغيرهم، ليقف على مدى تشتت النص القرآني. وإن أردنا حذف التكرار في 

القرآن، فسوف يستحيل فهمه بسبب قفزه من قصة إلى أخرى دون ان يقدم أية القرآن فقد نتخلص من ثلث القرآن دون خسارة. ولو انه لم يكن لدينا إال 
هما خلفية أو رواية أو توضيح. ومن هنا جاءت كتب أسباب النزول والتفاسير المتناقضة وكتب الحديث لكي توضح حيثيات اآليات دون ان تتفق بين

  بنفس اآلية. على فهم موحد. فنرى نفس المفسر يعطيك عدة روايات متناقضة تتعلق

كررة بصور مختلفة في بعض التفاصيل، مثل رواية نوح كيف نرتب الروايات الموهذا التكرار يطرح مشكلة ترتيب سور القرآن بالتسلسل التاريخي. ف
ة؟ وهل كررة أم أنها نزلت مرة واحدوغيرهم؟ فهل هذه الروايات نزلت موإبراهيم ولوط وموسى ويونس ويحيى وعيسى ومريم وصالح وشعيب 

ا عند تكرارها جاء بسبب وجود نسخ متفرقة للقرآن تم تجميعها بين دفتي المصحف (والذي يعني ملفًا يجمع الصحف) خوفًا من إهمال بعضها لقداسته
  غير ويعيد ويكرر؟أتباعها؟ أم أن التكرار نجم عن طول فترة كتابة اآليات خالل ثالث وعشرين سنة كان محمد ينسى خاللها ما أتى به قبًال ويبدل وي

المثال، ولكن األمر األكثر خطورة في تشتت القرآن هو ما يتعلق بآيات األحكام. فمن يريد معرفة كيفية تنظيم القرآن للميراث والوصية على سبيل 
؛ 6: 33\90؛ 75: 8\88؛ 240و 182- 180: 2\87؛ 19: 89\10عليه أن يتنقل بين عدة سور، إذ ان هذا الموضوع تم تقنينه في اآليات التالية: 

: 2\87. ومن يريد معرفة حكم عدة النساء، عليه أن يرجع إلى اآلية 108-106: 5\112؛ 176و 33و 19و 12-11و 9- 7: 4\92؛ 9- 8: 60\91
ِهنَّ  َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء َوَال يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َخلَقَ « 228 ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِردِّ ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِا£َّ َّ�

َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ وَ  ُ عَ فِي ذَلَِك إِْن أََرادُوا إِْصَالًحا َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمعُْروِف َوِللّرِ ئِي يَئِْسَن ِمَن « 4: 65\99وتكملتها باآلية » ِزيٌز َحِكيمٌ �َّ َوالالَّ
ئِي لَْم يَِحْضَن َوأُوَالُت اْألَْحمَ  َ اْلَمِحيِض ِمْن نِسَائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثََالثَةُ أَْشُهٍر َوالالَّ   ».يَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسًرا اِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق �َّ

  ولنأخذ موضوع اكل الميتة في أربع آيات متفرقة:

ًما َعلَى َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إِالَّ أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو دًَما َمْسفُو145: 6\55 ْجٌس أَْو فِْسقًا أُِهلَّ ِلغَْيِر ًحا أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَإِنَّهُ رِ : قُْل َال أَِجدُ فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ
ِ بِِه فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َوَال َعاٍد    فَإِنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيمٌ [...] �َّ

ِ بِِه فََمِن اْضطُرَّ 115: 16\70 َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر �َّ َ َغفُوٌر َرِحيمٌ [...] َغْيَر بَاغٍ َوَال عَاٍد  : إِنََّما َحرَّ  فَإِنَّ �َّ

َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ 173: 2\87 ِ فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َوَال َعاٍد فََال إِثَْم َعلَْيِه إِ : إِنََّما َحرَّ َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر �َّ  نَّ �َّ

112\5 :3 ِ َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر �َّ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْيتُْم : ُحّرِ  بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََردِّ
فََال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت  ينُِكمْ َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَْستَْقِسُموا بِاْألَْزَالِم ذَِلُكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن دِ 

ثٍْم  ْسَالَم ِدينًا فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِإلِ َ َغفُوٌر َرِحيمٌ [...] َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْإلِ   فَإِنَّ �َّ

  ؟»فََال إِثَْم َعلَْيهِ «بعبارة  173: 2\87ا التكرار، وما معنى النقص في اآليتين األوليين واآلية الرابعة والذي كملته اآلية كيف يمكن تفسير هذ

فائدة  السَّقَط وما ال يُعتدّ به من كالم وغيره وال يُحَصل منه على«باإلضافة إلى التكرار، نجد ظاهرة الحشو أو اللغو الذي يعرفه قاموس لسان العرب: 
واكثر حاالت الحشو واللغو نجده في ظاهرة التذييل التي وضعنا لها عالمة ~. وتبين هذه العالمة ان اكثر من نصف آيات القرآن تم ». وال على نفع

رون انفسهم كثيرا إليجاد ادخال كلمات في نهايتها ال عالقة مباشرة لها بمضمون اآلية، وهدفها الحفاظ على القافية (السجع) في اآليات. وقد اجهد المفس
رير والتنوير صلة بين تلك الكلمات ومضمون اآلية باعتبار ان هللا منزه عن العبث. وقد ورد التذييل وتطبيقه في القرآن ومحاولة تبريره في كتاب التح

 . وأعطي هنا أربع آيات لتذييل سجعي ال معنى له في سورة النساء:1مرات 809 بن عاشورال

  َمْن آََمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ ~ َوَكفَى بَِجَهنََّم َسِعيًرا. فَِمْنُهمْ : 55

َ َكانَ : إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَيَاتِنَا سَْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا كُلََّما نَِضَجْت ُجلُودُُهْم بَدَّْلنَاُهْم ُجلُودًا َغْيرَ 56   َعِزيًزا َحِكيًما. هَا ِليَذُوقُوا اْلعَذَاَب ~ إِنَّ �َّ

اِلَحاِت َسنُدِْخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها57 َرةٌ ~ َونُدِْخلُُهْم ِظال� َظِليًال. : َوالَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ   أَبَدًا لَُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

َ يَأُْمُرُكمْ 58 َ نِعِ  : إِنَّ �َّ َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا.أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل إِنَّ �َّ ا يَِعُظُكْم بِِه ~ إِنَّ �َّ   مَّ

اإلقحام وهو زيادة في الكالم يمكن االستغناء عنه يقف في مجرى النسق  اللغويون. فهناك ما يطلق عليه وقف الحش واللغو على مستوى التذييل،توال ي
  التركيبي للجملة ويحول دون أن تتصل أجزاؤه بعضها ببعض اتصاًال تتحقق به مطالب التضام النحوي فيما بينها. وقد يتضمن اإلقحام

) معناه: آتينا موسى وهارون الفرقان ضياًء. ال موضع للواو 48: 21\73ِضيَاًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّقيَن (نحو: َولَقَدْ آَتَْينَا ُموسَى َوَهاُروَن اْلفُْرقَاَن وَ ، حرفًا - 
 ههنا)

 ) فحرف كان اقحام)5: 76\98نحو: إِنَّ اْألَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا (، أو فعًال  - 

ْكَراِم ( نحو: تَبَاَرَك اْسُم َربِّكَ ، أو اسًما -   ) فكلمة اسم اقحام.78: 55\97ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ
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معتمدين خاصة على كتاب بسندي: ظاهرة اإلقحام في » حشو«وقد أشرنا في هوامش كتابنا إلى هذه األنواع من اإلقحام على قدر اإلمكان تحت مسمى 
  ته ألنه كثير جدًا في القرآن. ونعطي هنا بعض األمثلة:ومشتقا» كان«ولكنا تفادينا اإلشارة إلى اقحام فعل  التراكيب اللغوية.

  )5: 76\98إِنَّ اْألَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا (  - 

نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوسَاَء َسبِيًال (  -    )32: 17\50َوَال تَقَْربُوا الّزِ

ُ يَْستَْكبُِروَن (إِنَُّهْم َكانُوا إِذَا قِيَل لَُهْم َال   -    )35: 37\56 إِلَهَ إِالَّ �َّ

  )29: 19\44فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكيَْف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِي�ا (  - 

  )37: 50\34إِنَّ فِي ذَلَِك لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهيدٌ (  - 

  ).15: 11\52َكاَن يُِريدُ اْلَحيَاةَ الدُّنْيَا َوِزينَتََها نَُوّفِ إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوُهْم فِيَها َال يُْبَخُسوَن ( َمنْ   - 

  ونشير هنا إلى أن كل فعل وقع بين متالزمين مع إمكانية االستغناء عنه، دون أن يحدث خلًال في التركيب، يعد مقحًما.

نا، والتشتت والحشو الذي يتسم به القرآن يبين أنه في حقيقته ليس إال تراكم معلومات تم تثبيتها تدريجيًا حتى وصلت إلى ما نعرفه في أياموالتكرار 
قرب إلى أ تماًما كما حدث مع كتاب ألف ليلة وليلة مع اختالف هام وهو أن نسخة القرآن التي بين أيدينا ال يمكن بأي حال اعتبارها كتابًا، بل هي

منها إلى الكتاب. وهذا التناقض الصريح بين ما يعتقد المسلمون وحقيقة القرآن يبين ان عالقة المسلمين بالقرآن هي عالقة غزلية وليست  1الكشكول
  عقلية.

 نقصان مبهم في الجملة ونظرية الحذف والتقدير) 9

 بعض المصادر ة، أو ثلثيه حسبيالسن بعض المصادر نصف القرآن حسبتضمن عددًا كبيرا من آياته يصل إلى يتعرض القرآن لضياع جزء منه 
أو يضيف إليه سوًرا ال يعترف بها الجميع. ومن جهة أخرى، هناك كلمات أو عبارات  الحاليةأو آياته ة. كما ان هناك من يرفض بعض سوره يالشيع

  رية الحذف والتقدير. وسوف نتكلم هنا عن هاتين الظاهرتين.ناقصة في القرآن لسبب أو آلخر حاول المفسرون تكمليها، موجدين لذلك نظ

  ما ضاع من القرآن وما ليس منهأ) 

قد تحول خاللها وفقًا للتقليد اإلسالمي، استمر نزول الوحي على محمد منجًما (ويعني أنه نزل مفرقًا كل بضع آيات معًا) قرابة ثالثةً وعشرين عاًما. و
لة. ووفقًا لهذا التقليد، كان كلما نزل عليه الوحي يسجله كتبة النبي على وسائل بدائية مثل الرقاع واألكتاف محمد من تاجر بسيط إلى رئيس دو

). ولكن بدأت تظهر مجموعات خاصة متباينة تحتوي 634والعسب. وبعد وفاته، بدأ تجميع القرآن للمرة األولى في عهد الخليفة أبي بكر (توفي عام 
) تثبيت القرآن في نسخة واحدة وهي التي تحمل حتى اآلن اسم مصحف عثمان، ثم أمر 656ها الخليفة عثمان (توفي عام نصوًصا مختلفة قرر بسبب

سورة. وكل سورة تحمل اسًما أو أكثر  114مصحفًا وفقًا للساجستاني. ويتألف مصحف عثمان من  22بحرق المجموعات األخرى، والتي يبلغ عددها 
)، أو 55\97وسورة الرحمن  53\23). وهذه األسماء مشتقة من الكلمات األولى من السورة (النجم سورة 1\5مثل السورة أشرنا إليها في الهوامش (

)، أو 29\85وسورة العنكبوت  16\70)، أو من كلمة ذكرت في السورة (سورة النحل 19\44وسورة مريم  14\72من رواية مميزة (سورة إبراهيم 
). وهذه األسماء ليست من ضمن الوحي فهي غير واردة في المخطوطات القديمة للقرآن 20\45وسورة طه  50\34من حرف أو حرفين (سورة ق 

ة الصافات وقد أضيفت الحقًا للتمييز بين السور. وأسماء السور مكتوبة كتابة عادية مختلفة عن الكتابة القرآنية الواردة في نفس السورة، مثل سور
  ون والطالق والقيامة واإلنسان والمرسالت وغيرها جاءت مع األلف الصريحة على خالف ما جاء في نص القرآن.والحجرات والذاريات والمنافق

  والرواية اإلسالمية حول تدوين القرآن المكي في زمن النبي محمد محل شك. وننقل هنا اعتراض محمد صبيح عليها:

حجار والعظام وغيرها مما يروى أن القرآن كان يكتب عليه في حياة النبي، وأن زيد أكاد اشك في أن العرب لم يعرفوا وسيلة للتدوين إال قطع األ
الرأي بن ثابت جالس بجواره يكتب. فكم من األحجار أو أجزاء النخيل يستطيع أن يدون هذه اآليات؟ إنه يحتاج إلى قدر غير قليل. فإذا سرنا مع 

ن كله  وتصورنا كتابته على هذه األدوات الخشنة في حجمها وملمسها فعلينا  –نحو ثلثي المصحف  وهو –القائل بأن القرآن الذي نزل في مكة دّوِ
ر فرت، ان نتصور أن ثلثي القرآن الذي كتب في مكة كان مصحفًا يحتاج إلى عشرين بعيًرا ليحمله. ولم نعلم من أنباء الهجرة أن قافلة من األحجا

يب. وإذن فنحن نفرض فرًضا آخًرا، وهو أن العرب كانوا يعرفون الصحف ولنعرفها بأنها أداة قبل النبي أو مع النبي، ومعها هذا الحمل الغر
مبسوطة خفيفة الحمل يكتبون عليها. وليس غريبًا أن يعرفوا هذه الصحف فقد كان اليهود يقيمون غير بعيد من مكة وكانت لهم كتب كثيرة 

رة تدون حساباتها ووثائقها. وأكثر من هذا نعلم أن صحيفة كتبت في مكة، كتبتها قريش طريق تجا –كما ذكر األزرقي  –يتدارسونها وكانت مكة 
  .2إلعالن الحصار االقتصادي واالجتماعي على بني هاشم. وأن كاتب الصحيفة كان منصور بن عكرمة، وقد علقت الصحيفة في الكعبة

وقرطاس (مرة بصيغة المفرد ومرة بصيغة ») صحف«بصيغة الجمع  ويشير صبيح أن القرآن ذاته يذكر كلمة صحيفة (فقد جاءت ثماني مرات
. كما يذكر القرآن مرة واحدة كلمة الرق، وهو جلد رقيق يكتب عليه. ويشك أيًضا صبيح في أن يكون القرآن المكي قد تم تدوينه 3»)قراطيس«الجميع 

َل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموسَى نُوًرا َوُهدًى لِلنَّاِس تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبدُونََها َوتُْخفُوَن بالكامل قبل الهجرة ألنها كانت فترة اضطرابات. فاآلية قُْل َمْن أَْنزَ 
ُ ثُمَّ ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُونَ  ْلنَا َعلَْيَك ِكتَابًا فِي قِْرطَاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم 91: 6\55» (َكثِيًرا َوعُلِّْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا أَْنتُْم َوَال آَبَاُؤُكْم قُِل �َّ ) واآلية َولَْو نَزَّ

) تدالن على أن القرآن المكي، خالفًا للتوراة، لم يكن يكتب على سبيل الحصر في صحف وقراطيس 7: 6\55لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن (
                                                           

يحمل كتاب  كلمة كشكول فارسية تطلق على جراب المتسولين، يعلقونه في رقبتهم، ويضعون فيه ما يحصلون عليه من طعام الناس. وهناك في التراث العربي  1
الحمد � الواحد المعين ... وبعد فإني لما فرغت من تأليف كتابي المسمى بالمخالة، الذي حوى من كل «لبهاء الدين العاملي ذكر في المقدمة: » الكشكول«عنوان 

ا األسماع، وطرائف تسر المحزون...، شيء أحسنه وأحاله، وهو كتاب كُتب في عنفوان الشباب...، ثم عثرت بعد ذلك على نوادر تتحرك لها الطباع، وتهش له
لتبويبه، جعلته كسفط مختلط فاستخرت هللا تعالى، ولفقت كتابًا ثانيًا يحذو حذو ذلك الكتاب الفاخر .... ولما لم يتسع المجال لترتيبه، وال وجدت من األيام فرصة 

  ).http://goo.gl/ucImsW(انظر هذا الكتاب » اسمه اسم أخيهرخيصه بغاليه، أو عقد انفصم سلكه فتناثرت لئاليه، وسميته بالكشكول ليطابق 
  .72-71صبيح: بحث جديد عن القرآن الكريم، ص   2
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). أي ان الحفظ كان أساس العلم بالقرآن المكي وليس التالوة من صحف مسطورة، 49: 29\85آَيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصدُوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم (بَْل هَُو 
سًرا ليتدارسونها في . ففي العصر المكي لم تكن هنا إال صحف معينة تكتب من القرآن ويتداولها المسلمون 1والتدوين الفعلي للقرآن بدأ بعد الهجرة

. ويرى البعض أن القول بأن الكتابة كانت مقتصرة على العهد المدني يهدف إلى إثارة الشبهات حول سالمة 2بيوتهم بعيدًا عن أعين قريش وعن أذاها
فيها يمثل حوالي ثلثَْي القرآن  النص القرآني الشريف وحفظه في تلك الحقبة المبكرة من نزول الوحي، وهي في الواقع حقبة مهمة جدًا، ألن ما نزل

، وأن كتابته كانت على أدوات رقيقة سهلة للحمل وقابلة للطي والتمزيق، سواء كانت من جلد 4. فهم يرون أن القرآن المكي قد كتب كله في مكة3الكريم
قرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال، إنما رقيق فاخر أو قرطاس ـ الورق البردي ـ وما نحوه. وأن ما جاء من قول زيد بن ثابت في أنه جمع ال

  .5هو من باب االحتياط وليس في مجال الكتابة والتأليف

يوم  وفيما يخص جمع القرآن بعد وفاة محمد، يشير التقليد اإلسالمي أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب هللا، فقيل له كانت مع فالن، قتل
أبي بكر بجمع القرآن خوفا من ضياع كثير من القرآن بمقتل من حفظوه. وقد تم توكيل أبو بكر بهذه المهمة إلى زيد اليمامة. فقال: لنا هللا واشار على 

فراح يجمعها من ». فوهللا لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن«بن ثابت الذي استصعب المهمة بقوله: 
لرجال. وهذه الرواية تطرح موضوع وسائل التدوين البدائية التي تكلمنا عنها، وموضوع ما إذا كان القرآن مدونًا أم ال قبل العسب واللخاف وصدور ا

من وفاة محمد، فلو كان مدونًا لما استصعب زيد بن ثابت مهمته ولما احتاج البحث عنه في صدور الرجال. وتطرح أيًضا موضوع صحة حفظ القرآن 
كله أم بعض آياته؟ وإن ضاعت آية بموت أحد الصحابة، فهل هذا يعني ان القرآن الحالي ناقص؟ وكم من آية ضاعت بمقتل  الصحابة: هل هو

  .6حامليها؟ هذه التساؤالت تبين انه يجب أخذ التقليد اإلسالمي بشيء غير قليل من االحتياط

أبي بكر، ثم عند عمر مدة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر وزوجة محمد.  ويضيف التقليد اإلسالمي ان زيد بن ثابت أودع الصحف التي دونها عند
عفان، وليس هناك أخبار تفيد بأن ابا بكر أو عمر فرض قرآن أبي بكر على الجميع، فبقي الوضع كما كان عليه قبل جمعه. ولما كان عهد عثمان بن 

ا األمر وهو أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وأخبره باختالف الناس في رأى إعادة النظر في أمر هذه الصحف. وينقل البخاري عن أنس سبب هذ
الرحمن  قراءة القرآن. فأرسل عثمان إلى حفصة طالبًا الصحف لنسخها. وأوكل هذه المهمة إلى زيد بن ثابت وعبد هللا بن عمر وسعيد بن العاص وعبد

يكتبوه بلسان قريش في حال اختالفهم في شيء من القرآن. ويذكر البخاري أن اللجنة بن الحارث بن هشام (وغيرهم وفقًا لبعض الروايات) على أن 
للهجرة، وفقًا للتقليد اإلسالمي. وبعد ذلك،  30أو عام  25راجعت الصحف التي عند حفصة ورتبت سورها وما غاب منها أكملته. وكان ذلك في عام 

أمر بما سواها أن تحرق، مما يعني ان قرآنه كان مختلفًا عما سواه، وإال لما احتاج لحرقه. رد عثمان النسخة إلى حفصة وأرسل النسخ إلى األمصار و
  فبعض الروايات تشير إلى أن ابن كعب يضيف إلى قرآنه سورتي القنوت، وهما سورة الخلع وسورة الحفد. وهذا نصهما وفقًا لمصادر مختلفة:

  تَْغِفُرَك ونُثْنِْي َعلَْيَك اَْلَخْيَر وال نَْكفُُرك ونَْخلَُع ونتُرُك َمْن يَْفُجُرك.سورة الخلع: اَللُّهّم إِنّا نَْستَِعْينُك َونَسْ 

  ُمْلِحٌق. د إِن َعذَاْبََك بِالكُفّاْرِ اَللُّهّم إيّاَك نَْعبُدُ ولََك نَُصلِّي ونَْسُجدُ َوإِلَيَْك نَْسعَى ونَْحِفدُ نَْرُجْو َرْحَمتَْك ونَْخَشى َعذَابََك اَْلجَ  سورة الحفد:

ثوري وكان الكثيرون يعتبرون هاتين السورتين جزًءا من القرآن، ومنهم ابن عباس وابو موسى األشعري وأنس بن مالك وإبراهيم النخعي وسفيان ال
بعد » المنثورالدر «والحسن البصري. وكان عمر بن الخطاب يقرأ هاتين السورتين في الصالة. وقد وضعهما جالل الدين السيوطي في آخر تفسيره 

 إيمانًا منه بأنهما سورتان من القرآن. وعلى النقيض من ذلك، أنكر عبد هللا بن مسعود على لجنة عثمان إضافة المعوذتين إلى القرآن (أي» المعوذتين«
). فيكون 1\5السورة )، وكذلك األمر في الفاتحة (أي 114\21و 113\20سورتي الفلق والناس، وهما آخر سورتين وفقًا لترتيب مصحف عثمان: 

أن ابن مسعود كان «. وننقل ما يقوله السيوطي حول هذا الموضوع: 7سورة يتضمنها قرآن عثمان 114سورة بدل  111عدد سور قرآن ابن مسعود 
الصحابة بكون ذلك من  ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن، وهو في غاية الصعوبة، ألنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصًال في عصر

. ويشار هنا إلى ان قرآن ابن مسعود 8»القرآن فإنكاره يوجب الكفر. وإن قلنا لم يكن حاصًال في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في األصل
ن يجب اختياره لجمع القرآن بدًال من كان واسع االنتشار في الكوفة وقد رفض تسليم قرآنه لحرقه معتبًرا ان نصه أفضل من نص زيد بن ثابت وأنه كا

جمع عثمان القرآن وألفه، وصير الطوال مع الطوال، والقصار مع القصار من «زيد، فقد أصبح مسلًما في مكة قبل مولد زيد. ويخبرنا اليعقوبي: 
يبق مصحف إال فعل به ذلك خال مصحف  السور، وكتب في جمع المصاحف من اآلفاق حتى جمعت، ثم سلقها بالماء الحار والخل، وقيل أحرقها، فلم

خباًال وهذه  ابن مسعود. وكان ابن مسعود بالكوفة، فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد هللا بن عامر، وكتب إليه عثمان: أن أشخصه، إنه لم يكن هذا الدين
ابن مسعود بكالم غليظ فأمر به عثمان، فجّز برجله حتى  األمة فسادًا. فدخل المسجد وعثمان يخطب، فقال عثمان: إنه قد قدمت عليكم دابة سوء، فكلمه

هجرية حيث تم حرقه بعد فتنة بين الشيعة والسنة ببغداد. ويقول  389ويظهر أن مصحف ابن مسعود استمر موجودًا حتى عام ». ُكسر له ضلعان
زمن أبي حنيفة رحمه هللا تعالى حتى كان سليمان األعمش  ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود فإنها كانت مشهورة إلى«السرخسي في المبسوط: 

. ولم يكن مصحف ابن مسعود هو الوحيد 9»يقرأ ختًما على حرف ابن مسعود وختًما من مصحف عثمان والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور
يعلى حمزة الحسني رحمه هللا مصحفًا قد سقط منه أوراق رأيت أنا في زماننا عند أبي «) في الفهرست: 995فيذكر ابن النديم (توفى عام  المتداول.

  .10»بخط علي بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان
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وضيح ويالحظ هنا وجود آيات طويلة ضمن سور آياتها قصيرة، يمكن اعتبارها دخيلة على القرآن، فهي بمثابة تفاسير ربما أضيفت للنص القرآني لت
: 103\13، سورة العصر 7: 1\5، سورة الفاتحة 31: 74\4، سورة المدثر 20: 73\3ذكر منها اآليات التالية: سورة المزمل اآليات السابقة لها. ون

، سورة الصافات 227: 26\47، سورة الشعراء 6: 95\28، سورة التين 11و 10: 85\27، سورة البروج 32و 23: 53\23، سورة النجم 3
  .25: 84\83، سورة االنشقاق 37: 44\64، وسورة الدخان 158و 102: 37\56

)، منافسه السياسي. ويقولون إن سوًرا 661) بحذف أو تعديل نصوص قرآنية تشير إلى علي (توفي 656ويتهم بعض الشيعة الخليفة عثمان (توفي 
. ولكن هناك كتاب شيعي ينفي مثل 1يعةأمثلة للتحريف الذي يزعمه الش 208كاملة وعددًا من اآليات اختفت أو اجتثت من القرآن. ويذكر كاتب سني 

. ومن بين تلك السور التي يعتقد بعض الشيعة انه تم 2هذه االتهامات عن الشيعة ويضيف أن ادعاءات تحريف مماثل أكثر عددًا توجد في كتب سنية
فاة محمد. ونحن ننقلهما هنا لمجرد العلم. حذفها من مصحف عثمان سورة الوالية وسورة النورين كي ال يحصل علي بن أبي طالب على الخالفة بعد و

  فالعلم بالشيء خير من الجهل به:

  سورة الوالية

إن الذين • نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير • يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم 
إن لهم في جهنم مقاًما عظيًما إذا نودي لهم يوم القيامة أين • والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين • يوفون بعهد هللا لهم جنات النعيم 

  .3ما خلفهم المرسلين إال بالحق وما كان هللا ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلّي من الشاهدين• الظالمون المكذبون للمرسلين 

  سورة النورين

إن • نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم • الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم يا أيها 
 •والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم • الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم 

إن هللا الذي نور السموات واألرض بما شاء واصطفى من المالئكة وجعل من • ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم 
إن • قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم • المؤمنين أولئك في خلقه يفعل هللا ما يشاء ال إله إال هو الرحمن الرحيم 

• وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين • هللا قد أهلك عادًا وثمودًا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فال تتقون 
• حكيم إن الجحيم مأواهم وأن هللا عليم • إن هللا يجمعهم في يوم الحشر فال يستطيعون الجواب حين يسألون • ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون 

مثل الذين يوفون بعهدك أنّي جزيتهم جنات النعيم • قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون • يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون 
• أهلك أجمعين وكرمناه على • ما نحن عن ظلمه بغافلين • وإنا لنوفيه حقه يوم الدين • وإن عليّا من المتقين • إن هللا لذو مغفرة وأجر عظيم • 

قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم هللا • وإن عدوهم أمام المجرمين • فإنه وذريته لصابرون 
بينات فيها من يتوفاه مؤمنًا  يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات• ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم األمثال لعلكم تهتدون 

إن لهم جهنم • في يوم ال يغني عنهم شيء وال هم يُرحمون • إنا لهم محضرون • فأعرض عنهم إنهم معرضون • ومن يتوليه من بعدك يظهرون 
فصبر جميل فجعلنا منهم • ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون • فسبح باسم ربك وكن من الساجدين • مقاًما عنه ال يعدلون 

وجعلنا لك منهم وصيًا • ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين • فاصبر فسوف يبصرون • القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون 
سول قد جعلنا لك في أعناق الذين يا أيها الر• ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليًال فال تسأل عن الناكثين • لعلهم يرجعون 

إن عليّا قانتًا بالليل ساجدًا يحذر اآلخرة ويرجوا ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون • آمنوا عهدًا فخذه وكن من الشاكرين 
فعليهم مني صلوات ورحمة • رنا ال يخلفون وإنهم ألم• إنا بشرناك بذريته الصالحين • سنجعل األغالل في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون • 

وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في • أحياًء وأمواتًا يوم يبعثون وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين 
  .4والحمد � رب العالمين• الغرفات آمنون 

وددت أنني «) ليست من القرآن. فقد كان عمرو بن عبيد إمام المعتزلة يتمنى ويقول: 111\6والجدير بالذكر أن المعتزلة يدَّعون بأن سورة المسد (
، ألن المعتزلة كانوا قدرية، وهذه السورة نزلت َعلَى أبي لهب وهو ما يزال حيًا ومخاطبًا بالدعوة، وفيها إخبار »أحك سورة تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ 

) أيًضا ليست من القرآن، وهذا القول ينسب إلى طائفتين منهم هما العجاردة 12\53أن الخوارج يدَّعون أن سورة يوسف (. كما 5بأنه من أهل النار
. ويرى رشاد خليفة من القرآنيين ومبتدع فكرة 6والميمونية، وحجتهم في هذا أن القرآن جاء بالجد، وسورة يوسف اشتملت على قصص الحب والعشق

ِحيمٌ «أن اآليتين  19ن اعتمادًا على رقم اإلعجاز العددي للقرآ ْن أَنفُِسُكْم عَِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ فَإِن  لَقَدْ َجاَءُكْم َرُسوٌل ّمِ
ُ ال إِلَهَ إِالَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ  ) ليستا من القرآن ألنهما لم يوافقا نظريته الحسابية، فقام 129-128: 9\113( »اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي �َّ

وقد تبنى نفس الفكرة تلميذه التركي اديب يوكسل في ترجمته اإلنكليزية، مضيفًا اآليتين دون ترقيم ووضع  .7بحذفهما من ترجمته اإلنكليزية للقرآن
 .8ستا من القرآنمالحظة مشيًرا إلى انهما لي

                                                           
ْكَر َوإِنَّا لَهُ إِنَّا نَْحُن «حول كيفية تبرير الشيعة وجود مثل هذا التحريف رغم اآلية  9: 15\54مال هللا: الشيعة وتحريف القرآن. أنظر هامش اآلية   1 ْلنَا الذِّ نَزَّ

 ).http://goo.gl/tWN9eo). وأنظر أيًضا ظهير: الشيعة والقرآن (9: 15\54» (لََحافُِظونَ 
 ،295، 279- 278، 221- 219رسول جعفريان: أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنّة. وحول تحريف القرآن عند الشيعة، انظر أيًضا الذهبي: التفسير، ص   2

301 ،310. 
  . وقد توقفت إيران عن طباعة هذه المصاحف.http://goo.gl/CwtClXصورة لهذه السورة في قرآن الشيعة   3
من كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب من تأليف  للطبعة الحجرية http://goo.gl/hSZisJوهنا  http://goo.gl/O469XLصورة هنا   4

  .). وكتابه مرفوض من أئمة الشيعة ومن بينهم الخميني1902 النوري الطبرسي (متوفي عام
  ).http://goo.gl/QHmMjOسفر الحوالي: شبهة المعتزلة والكالبية وغيرهم في كالم هللا (  5
  ).http://goo.gl/XpN8S9موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم (  6
 ).p://goo.gl/quxUQ1httمن سورة التوبة في ترجمته اإلنكليزية ( 127انظر هامش اآلية   7
 ).http://goo.gl/kcqlepمن سورة التوبة في ترجمته اإلنكليزية ( 127انظر هامش اآلية   8
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يحذف وتذكر كتب التراث اإلسالمي أن المالك جبريل كان يراجع القرآن كل سنة مع النبي، وفي آخر سنة كانت المراجعة قبل وفاته. وكان المالك 
عدد آيات سورة األحزاب ) يذكر لنا أن 1505عددًا من اآليات في كل مراجعة. ورغم ما يتضمنه هذا الكالم من خرافة إال أن السيوطي (توفى عام 

آية. ويعطي السيوطي أمثلة أخرى لسور  73آية، ولكن لم يبَق منها حاليًا إال  286التي تتضمن  2\87آية أو أطول من سورة البقرة  200كان  33\90
يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله  حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ال«وآيات اختفت من القرآن، وينقل عن أبي عبيد: 

. وجدير بالذكر أن سورة التوبة هي السورة الوحيدة في القرآن التي ال 1»وما يدريه ما كله. قد ذهب منه قرآن كثير. ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر
ِحيمِ «تبدأ بالبسملة:  ْحَماِن الرَّ ِ الرَّ الكثير عندما سقطت البسملة. وهناك من يرى أنه لم يبق منها في القرآن ويرى مالك بن أنس أنه سقط منها ». بِاْسِم �َّ

. وهناك من يرى أنه لو اعتمدنا على الروايات الصحيحة والموثقة عند 2الحالي إال ربعها، مما يعني انه سقط منها ثالثة ارباع آياتها بما فيه البسملة
إِنَّ اْلقُْرآَن الَِّذي َجاَء ) «941(توفي عام » ثقة اإلسالم«. ويذكر الكليني الملقب 3زل على محمدأهل السنة فإن القرآن الحالي ال يبلغ نصف القرآن المن

ٍد َسْبعَةَ َعَشَر أَلَْف آيَةٍ   شيعة.آية، مما يعني أن قرابة ثلثي القرآن قد ضاعا وفقًا لل 6236، علًما بأن القرآن الذي بين أيدينا يتضمن 4»بِِه َجْبَرئِيُل إِلَى ُمَحمَّ
ِ َما فِيِه ِمْن قُْرآنُِكْم َحْرٌف َواِحدٌ «وفي كالمه عن مصحف فاطمة، يقول الكليني:  اٍت َو�َّ . وقد ذكر الفيض 5»ُمْصَحٌف فِيِه ِمثُْل قُْرآنُِكْم َهذَا ثََالَث َمرَّ

ظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد منه ما هو إن القرآن الذي بين أ»: «الصافي«) في المقدمة السادسة لتفسيره 1680الكاشاني (متوفي عام 
ًضا على خالف ما أنزل هللا ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أي

ذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا الترتيب المرضي عند هللا وعند رسوله [...]. ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على ه
ر بإتباعه يحتمل كل آية منه أن يكون محرفًا ومغيًرا ويكون على خالف ما أنزل هللا فلم يبق لنا في القرآن حجة أصًال فتنتفي فائدته وفائدة األم

  .6»والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك

اإلخبارية عند الشيعة تقصي القرآن عن المعرفة الدينية، فأحاديث األئمة عند هذه المدرسة أوًال وآخًرا. ويقول مؤسس وتجدر اإلشارة إلى أن المدرسة 
وأن القرآن في األكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان «) في هذا الخصوص: 1623هذه المدرسة محمد أمين اإلسترآبادي (المتوفي عام 

. 7»من السنن النبوية. وأنه ال سبيل لنا فيما ال نعلمه من األحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إال السماع من الصادقينالرعية، وكذلك كثير 
لمية راسته العوقد يفسر هذا سبب عدم اهتمام الحوزات العلمية بعلوم القرآن. فهو ال يدخل ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة د

ي مراتب العلم، وال يختبر في أي مرحلة من مراحل سيره العلمي بالقليل منها وال بالكثير. فيمكن بهذا لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي ف
ى التالوة وحسن ويصل إلى أقصى غاياته وهو االجتهاد من دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن الكريم وأسراره أو اهتم به ولو على مستو

صولية الخاصة. األداء إال ما يتعلق باستنباط األحكام الشرعية منه من خالل التعرض آليات األحكام ودراستها من زوايا فقهية وفي الحدود العقلية واأل
هاد من دون أن نراجع القرآن ولو لمرة مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استالم إجازة االجت«ويقول آية هللا الخامنئي: 

. وإن كان إلهمال القرآن عند الشيعة أسس عقائدية، فقد ال يخلو هذا اإلهمال من أسباب 8»واحدة [...] لماذا؟ ألن دروسنا ال تعتمد على القرآن
  حضارتهم العريقة. تاريخية، علًما بأن األغلبية الشيعية من أصول فارسية شاءت األقدار أن يقضي إسالم القرآن على

  وقد اختصر الشيخ مصطفى راشد الحالة التي عليها القرآن اآلن في مقال نأخذ منه خالصته:

 أن القرآن الكريم المسمى بمصحف عثمان، الموجود بين أيدينا اآلن، هو ما تمكن عثمان بن عفان من جمعه أو أراد ذلك، وتمسك به دون باقي
مثل مصحف عبد هللا بن مسعود، ومصحف ابن عباس، ومصحف عائشة، وغيرهم مما جعل الصحابة  المصاحف، ثم أحرق باقي المصاحف،

ابر والمسلمين، وعلى رأسهم السيدة عائشة، يكفرون عثمان ويطالبون بقتله، ثم يرفضون دفنه بعد قتله في مقابر المسلمين. وبالفعل دفن في مق
أن ننكر أن هناك الكثير من اآليات المفقودة. وعلينا أن نكون صادقين مع هللا ونقر ونفتي  اليهود بمنطقة حش كوكب بالمدينة. ونحن ال نستطيع

  .9بأن القرآن غير مكتمل وان من يقول بغير ذلك فإما جاهل أو يكذب على هللا وهو الكفر بعينه والعياذ با�

  وإذا رجعنا للقرآن، نجده يقول:

َ َعِزيٌز َحِكيَولَْو أَنََّما فِي اْألَْرِض ِمْن َشَجرَ  ِ إِنَّ �َّ   )27: 31\57ٌم (ةٍ أَْقَالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفدَْت َكِلَماُت �َّ

  )109: 18\69ْو ِجئْنَا بِِمثْلِِه َمدَدًا (قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمدَادًا ِلَكِلَماِت َربِّي لَنَِفدَ اْلبَْحُر قَبَْل أَْن تَْنفَدَ َكِلَماُت َربِّي َولَ 

وهُناَك أُموٌر أُخرى كثيرةٌ أتى بِها يسوع، لو كُتِبَت واِحدًا واِحدًا، لََحِسبُت أَنَّ الدُّنْيا نَْفَسها ال تََسُع «وهذا يذكرنا بما جاء في آخر آية من إنجيل يوحنا: 
ُن فيها   )25: 21(يوحنا » األَسفاَر الَّتي تُدَوَّ

لعثمان قبل تجمع مصادر التاريخ اإلسالمية بأن أحد أسباب قتل عثمان أشنع قتلة هو اتهامه بتغيير القرآن، وهو ما قاله محمد ابن الخليفة أبي بكر و
على اآلية  قتله. ورغم ذلك يستمر المسلمون في االعتقاد بأن مصحف عثمان هو القرآن الذي أنزله هللا على محمد دون أي تحريف، معتمدين في ذلك

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ « 9: 15\54 ْلنَا الذِّ وهذا االعتقاد يفنده اعتراض أشخاص أثنى عليهم محمد ذاته مثل ابن كعب وابن مسعود على ». إِنَّا نَْحُن نَزَّ

                                                           
 .68- 66، ص 2السيوطي: اإلتقان، الجزء   1
 ).http://goo.gl/Yg7LKHاألديان بشرية الهوى والهوية ( - سامي لبيب: تحريف القرآن بين المنطق والتراث   2
 ).http://goo.gl/8CGkdUالعاملي: آيات حذفت من القرآن برأي الخليفة عمر (علي الكوراني   3
 .9؛ أنظر أيًضا السياري، ص 634، ص 2الكليني: الكافي، جزء   4
 .239، ص 1الكليني: الكافي، جزء   5
ماء الشيعة اإلمامية في القرن الحادي عشر . ويعتبر الكاشاني من أكبر علhttp://goo.gl/toXhbkو http://goo.gl/XJoQkCالكاشاني: تفسير الصافي   6

 الهجري في إيران.
). أنظر في هذا المجال شريًطا عن موقف العالمة الحيدري من كتاب http://goo.gl/ryRAe0( 103اإلسترآبادي: الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص   7

  .https://goo.gl/MwocH8الكافي للكليني 
  .56-55القرآن، ص السيف: الشيعة وتحريف   8
). بخصوص دفن عثمان في مقابر اليهود انظر عدة مصادر إسالمية هنا: http://goo.gl/mp49hvمصطفى راشد: اآليات المفقودة (  9

http://goo.gl/ngMpNH  
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تتال المسلمين بسبب االختالف في قراءة القرآن، أي قرآن عثمان. فقرآن عثمان لم يكن إال النسخة المعتمدة من السلطة اإلسالمية، خشية من الفتنة واق
ويشار  انه سبب سياسي بحت. وإن تم اعتماد مصحف عثمان رغم تكفيره واتهامه بتغيير القرآن، فهذا يرجع إلى وصول أقربائه األمويين إلى السلطة.

ذاتها أحرقها مروان بن الحكم بعد وفاتها َمخافة أن يكون فيها هنا إلى أنه ليس بين أيدينا مخطوط واحد من النسخ التي تنسب لعثمان، ونسخة حفصة 
العاشر الميالدي، اختالف لما نسخ عثمان. وال نعرف التاريخ الذي تم فيه بلورة نص القرآن النهائي الذي بين أيدينا والذي قد يعود إلى القرن التاسع أو 

يقته ليس إال تراكم معلومات تم تثبيتها تدريجيًا حتى وصلت إلى ما نعرفه في أيامنا، تماًما وليس إلى القرن السابع كما يعتقد المسلمون. فالقرآن في حق
 1لى الكشكولكما حدث مع كتاب ألف ليلة وليلة مع اختالف هام وهو أن نسخة القرآن التي بين أيدينا ال يمكن بأي حال اعتبارها كتابًا، بل هي أقرب إ

وهذا التناقض الصريح بين ما يعتقد المسلمون وحقيقة القرآن يبين ان عالقة المسلمين بالقرآن هي عالقة غزلية  منها إلى الكتاب كما سنرى الحقًا.
  وليست عقلية.

ينما هو والقول بأن القران كما هو عليه اآلن هو تراكم معلومات أصابها الحذف واإلضافة يعني باختصار شديد في نظر المسلمين أن القرآن محرف، ب
  الباحث أمر طبيعي ال غرابة فيه البتة. وأنقل هنا فقرة من كتاب عنوانه الشيعة وتحريف القرآن:في نظر 

 يا أبناء الشيعة االثني عشرة: إن اإليمان بصحة القرآن الكريم أصل من أصول الدين وأركانه، والكافر به ولو بحرف من حروفه فقد كفر به
القرآن وصيانته يجر إلى إنكار القرآن وتعطيل الشريعة التي جاء بها رسول هللا ألنه حينذاك  وبأصل من أصول الدين، وإن عدم اإليمان بحفظ

ال يكون يحتمل في كل آية من آيات القرآن الحكيم أنه وقع فيها تبديل وتحريف، وحين تقع االحتماالت تبطل االعتقادات واإليمانات، ألن اإليمان 
  .2االت فال يكونإال باليقينيات وأما بالظنيات واالحتم

ويستشهد في هذا الخصوص ». صرح كبار علماء السنة أن من اعتقد أن القرآن فيه زيادة أو نقص فقد خرج من دين اإلسالم«ويضيف هذا الكتاب: 
ائي العربي الموحد الذي . ومن المعروف أن الكافر يستحل دمه. ويقول القانون الجز3بعدد من فقهاء المسلمين الذين يعتبرون أن من يعتقد ذلك هو كافر

المرتد هو المسلم الراجع عن دين اإلسالم ذكرا كان أم انثى بقول صريح أو فعل : «162وافق عليه باإلجماع مجلس وزراء العدل العرب في مادته 
د باإلعدام إذا ثبت تعمده وأصر يعاقب المرت«تضيف:  163والمادة ». قاطع الداللة أو سب هللا أو رسله أو الدين اإلسالمي أو حرف القرآن عن قصد

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من ارتكب عمًال من شأنه المس بحرية العبادة أو : «246وتقول المادة ». بعد استتابته وإمهاله ثالثة أيام
  ».القرآن الكريم عن قصد يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة غير المسلم إذا حرف« 247وتضيف المادة ». ممارسة شعائرها

  نواقص القرآن ونظرية الحذف والتقدير) ب

صر يفهمون معانِيَها األصل في الكالم ذكر ما يدُلُّ على العنصر المراد بيانُه من عناصر الجملة. إالَّ أّن أهل اللّسان اعتادوا أن يحذفوا من الجملة عنا
على طريقة األمثال، أو لوجود قرينة تدُلُّ عليها من قرائن الحال أو قرائن المقال. فما اعتاد أهل  دون ذكر ألفاظها، لكثرة االستعمال، أو لورود الجملة

اه البلغاء. ويرى علماء اللّسان أو اعتاد البلغاء منهم على حذفه، أو هو مّما يمكن إدراكُه بسهولة إذا ُحِذف، فإّن ذكره يُْعتَبر إسرافًا في التعبير يتحاش
  .4أن الحذف خمسة أنواع: االقتطاع واالكتفاء والتضمين واالحتباك واالختزال. ولن ندخل هنا في التفاصيلالبالغة العرب 

ونذكر ». خير الكالم ما قل ودل«وال شك في أن اإليجاز قد يخفي في بعض األحيان بالغة في التعبير، بخالف اإلطناب والتكرار الممل، وِلذا يقال: 
والجملة ». َعْينًا َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى إِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ : «160: 7\39ة هنا مثاًال ما جاء في اآلي

وعامة ». [فََضَرب ُموسَى بِعََصاه اْلَحَجر] فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْينًاَوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى إِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر «كاملة هي: 
يجاز قد ينظر المؤلفون العرب للمحذوفات في القرآن من منظور إعجازي، دون أي نقد، وإال عرضوا أنفسهم للقتل أو اإلقصاء. ولكن ال شك في أن اإل

  جيًزا.يقود إلى إخالل في الفهم، فيصبح تع

يجعل وقد ظهر لنا من خالل ترجمتنا للقرآن، كما ظهر لعدد من المترجمين اآلخرين، حتى المسلمين منهم، أن بعض اآليات مقتضبة أو ناقصة، مما 
مات إضافة كلمات فهمها صعبًا دون إضافة كلمات للنص وفقًا لتقدير المفسرين، اعتمادًا على قرائن، مع احتمال الخطأ والصواب. ولذلك يتم في الترج

ن المشاكل بين قوسين بهذا الشكل [ ] لتوضيح معنى اآلية أو يتم اإلشارة إلى ذلك بقوسين مع ثالث نقاط بهذا الشكل [...] دون أي إضافة. وهذا يبي
ناقشة أو حتى دون شعور المسلم الذي يقرأ القرآن بالعربية يمر على اآليات مرور الكرام دون م فالقارئالتي تعترض مترجمي النص القرآني. 

 للقارئيقدم بنقص، فهو إن لم يفهم آية يعتبر ذلك عيبًا في مقدرته العقلية وليس في نص القرآن. أما المترجم فإنه في حاجة لفهم النص القرآني حتى 
تعمال القوسين كما ذكرنا. وبما أن القرآن ذاته الذي ال يفهم العربية نًصا مفهوًما في لغته، وإن وجد اقتضابًا أو نقًصا في النص أشار إليه من خالل اس

)، رأينا لألمانة العلمية أن نضع مثل تلك األقواس في نص القرآن حيث 82: 4\92» (أَفََال يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَنَ «يطالب بإعمال العقل والتدبر في معانيه: 
إضافة حتى ال نقحم على النص القرآني كالًما ليس فيه. وقد كملنا النص في نظنها ضرورية وفقًا لفهمنا أو لفهم مترجمين آخرين، ولكن دون أية 

يل المثال: تقول الهوامش اعتمادًا على التفاسير المختلفة. وبطبيعة الحال تكملة اآليات الناقصة تختلف عند أهل السنة عن تكملتها عند الشيعة. فعلى سب
واعتبرها الجاللين ناقصة وكملها كما يلي: فَإِذَا فََرْغَت [من الصالة] فَاْنَصْب [في الدعاء]. وقد ». َصبْ فَإِذَا فََرْغَت فَانْ : «7: 94\12اآلية المبهمة 

مادًا على فسرها المنتخب كما يلي: فإذا فرغت من أمر الدعوة ومقتضيات الجهاد، فاجتهد في العبادة وأتعب نفسك فيها. أّما الشيعة فقد كملوها اعت
  يلي: فَإِذَا فََرْغَت [من نبوتك] فَاْنَصْب [خليفتك] (انظر هامش هذه اآلية).قراءة مختلفة كما 

  ، على سبيل المثال:»وإذ«أو » إذ«وهناك ظاهرة غريبة في القرآن. فكثير من آياته تبدأ بكلمة 

                                                           
وهناك في التراث العربي كتاب يحمل  كلمة كشكول فارسية تطلق على جراب المتسولين، يعلقونه في رقبتهم، ويضعون فيه ما يحصلون عليه من طعام الناس.  1

الحمد � الواحد المعين ... وبعد فإني لما فرغت من تأليف كتابي المسمى بالمخالة، الذي حوى من كل «لبهاء الدين العاملي ذكر في المقدمة: » الكشكول«عنوان 
ادر تتحرك لها الطباع، وتهش لها األسماع، وطرائف تسر المحزون...، شيء أحسنه وأحاله، وهو كتاب كُتب في عنفوان الشباب...، ثم عثرت بعد ذلك على نو

لتبويبه، جعلته كسفط مختلط فاستخرت هللا تعالى، ولفقت كتابًا ثانيًا يحذو حذو ذلك الكتاب الفاخر .... ولما لم يتسع المجال لترتيبه، وال وجدت من األيام فرصة 
  ).http://goo.gl/ucImsW(انظر هذا الكتاب » اليه، وسميته بالكشكول ليطابق اسمه اسم أخيهرخيصه بغاليه، أو عقد انفصم سلكه فتناثرت لئ

  .6السيف: الشيعة وتحريف القرآن، ص   2
  .11- 9السيف: الشيعة وتحريف القرآن، ص   3
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 )71: 38\38إِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخاِلٌق بََشًرا ِمْن ِطيٍن ( - 

ِّلُوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم وَ َوإِذْ  -   )141: 7\39فِي ذَِلُكْم بََالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم (أَْنَجْينَاُكْم ِمْن آَِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم سُوَء اْلعَذَاِب يُقَت

دًا نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاتِكُْم َسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِيَن (َوإِذْ قِيَل لَُهُم اْسُكنُوا َهِذهِ اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث شِ  -   )161: 7\39ئْتُْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َوادُْخلُوا الْبَاَب سُجَّ

بُُهْم َعذَابًا شَِديدًا قَالُوا َمعْ  -  ِّ ُ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذ ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوًما �َّ َّقُوَن (ِذَرةً َوإِذْ قَالَْت أُمَّ  )164: 7\39إِلَى َربُِّكْم َولَعَلَُّهْم يَت

ْزنَا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسلُوَن ( -   )14: 36\41إِذْ أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اثْنَْيِن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ

  )7: 27\48َخبٍَر أَْو آَتِيُكْم بِِشَهاٍب قَبٍَس لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن (إِذْ قَاَل ُموَسى ِألَْهلِِه إِنِّي آَنَْسُت نَاًرا َسآَتِيُكْم ِمْنَها بِ  - 

  فعل أذكر ومشتقاته أو غيره من األفعال، على سبيل المثال:» إذ«وهناك آيات سبق كلمة 

َِّخذُوَن ِمْن  -  أَُكْم فِي اْألَْرِض تَت ِ َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض َواذْكُُروا إِذْ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ ُسُهوِلَها قُُصوًرا َوتَْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بُيُوتًا فَاذُْكُروا آََالَء �َّ
 )74: 7\39ُمْفِسِدين (

 )16: 19\44َواذْكُْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ اْنتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرقِي�ا ( - 

يقًا نَبِي�ا  َواذْكُْر فِي اْلِكتَابِ  -   )42- 41: 19\44إِذْ قَاَل ِألَبِيِه يَا أَبَِت ِلَم تَْعبُدُ َما َال يَْسَمُع َوَال يُْبِصُر َوَال يُْغنِي َعْنَك َشْيئًا ( - إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ

 )10-9: 20\45آَنَْسُت نَاًرا لَعَلِّي آَتِيُكْم ِمْنَها بِقَبٍَس أَْو أَِجدُ َعلَى النَّاِر ُهدًى ( إِذْ َرأَى نَاًرا فَقَاَل ِألَْهلِِه اْمُكثُوا إِنِّي - َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى  - 

ْزنَا بِثَاِلٍث فَقَ  -َواْضِرْب لَُهْم مثًال أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِذْ َجاَءهَا اْلُمْرَسلُوَن  -    )14- 13: 36\41الُوا إِنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسلُوَن (إِذْ أَْرَسلْنَا إِلَْيِهُم اثْنَْيِن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ

  وظاهرة أخرى هو فقدان جواب الشرط في كثير من اآليات، على سبيل المثال:

اِلِميَن ذُوقُوا َما كُْنتُْم تَْكِسبُو -  ). نص ناقص وتكميله: أَفََمْن يَتَّقِي بَِوْجِهِه 24: 39\59َن (أَفََمْن يَتَّقِي بَِوْجِهِه سُوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة [...] َوقِيَل ِللظَّ
 ُسوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة [كمن أمن منه بدخول الجنة]

َن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َال يَْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو يَْستَِوي الَِّذيأَْم َمْن هَُو قَانٌِت آَنَاَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائًِما يَْحذَُر اْآلَِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه [...] قُْل َهْل  - 
 ِه [أفضل أم من هو كافر]). نص ناقص وتكميله: أَْم َمْن هَُو قَانٌِت آَنَاَء اللَّْيِل سَاِجدًا َوقَائًِما يَْحذَُر اْآلَِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِّ 9: 39\59اْألَلْبَاِب (

ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَلْنَاهُ ِللنَّاِس سََواًء اْلعَاِكُف فِيهِ إِنَّ الَِّذي -  َواْلبَاِد [...] َوَمْن يُِردْ فِيِه بِإِْلَحاٍد بِظُْلٍم نُِذقْهُ ِمْن َعذَاٍب  َن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعْن سَبِيِل �َّ
ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَلْنَاهُ لِلنَّاِس سََواًء اْلعَاِكُف فِيهِ ). نص ناقص وتكميله: إِنَّ الَّذِ 25: 22\103أَِليٍم (  َواْلبَاِد يَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل �َّ

 [نذقهم من عذاب أليم]، إال إذا اعتبرت الواو في كلمة ويصدون زائدة، فتكون اآلية: إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يَُصدُّوَن.

وُهْم أَْم تُنَبِّئُونَهُ بَِما أَ  -  ِ ُشَرَكاَء قُْل َسمُّ َال يَْعلَُم فِي اْألَْرِض أَْم بَِظاِهٍر ِمَن اْلقَْوِل بَْل ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكفَُروا فََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى كُّلِ نَفٍْس بَِما َكسَبَْت َوَجعَلُوا ِ£َّ
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد (َمْكُرُهْم َوُصدُّوا َعِن السَّبِيِل َومَ  ). نص ناقص وتكميله: أَفََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى كُّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت [كمن ليس 33: 13\96ْن يُْضِلِل �َّ

ِ شَُرَكاَء [سواء في استحقاق الع  بادة].كذلك] أو: أَفََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى ُكّلِ نَفٍْس بَِما َكَسبَْت [ومن] َجعَلُوا ِ£َّ

إبراهيم) في ونشير هنا إلى أننا لم نأخذ بكل اإلضافات التي تتضمنها الترجمات عامةً بهدف التوضيح. فعلى سبيل المثال تضيف تلك الترجمات القائل (
 القارئكثيرة. ولكننا رأينا عدم فعل ذلك حتى ال نثقل على  ) وفي آيات مماثلة47: 19\44» (قَاَل َسَالٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغفُِر لََك َربِّي إِنَّهُ َكاَن بِي َحفِي�ا«اآلية 

لى كتب الذي يفهم من هو القائل بعد التمعن في مضمون اآليات السابقة لها. ونشير هنا إلى ان فهم عدد من اآليات الناقصة مستحيل دون اللجوء إ
 34: 38\38األساطير اليهودية التي تعج بها تلك الكتب (أنظر مثًال اآليات التفسير التي هي ذاتها متضاربة ومختلفة لم تُجمع على راي واحد، أو إلى 

  ). وهنا تأتي أهمية معرفة مصادر القرآن.124: 2\87و 44: 38\38و

  وننقل هنا ما يقوله معروف الرصافي في هذا الخصوص:

ثرة الحذوف والمقدرات في التراكيب. اقرأ كتب التفسير مما يختص به القرآن في تراكيبه ومبانيه دون غيره من الكتب المنزلة وغير المنزلة ك
ا يقدر المطولة ال سيما التي عني مؤلفوها ببالغة القرآن وفصاحته كالكشاف للزمخشري مثًال، فإنك ال تكاد تجد آية خالية من حذف وتقدير. وإنم

كتاب «ًما أكثر ... فبالنظر إلى هذا يجوز أن نسمي القرآن المفسرون هذه المحاذيف لتوجيه الكالم وتخريجه على وجه يكون به معقوًال ومفهو
ونحن نعلم أن الحذف جائز في الكالم، بل قد يكون واجبًا مما تقتضيه البالغة وتستلزمه الفصاحة، ولكن األصل في ». المحاذيف والمقدرات

المرجح للحذف، واآلخر وجود قرينة في الكالم تدل على  الكالم هو عدم الحذف. فإذا كان في الكالم حذف فال بد من أمرين أحدهما المجوز أو
 المحذوف، وإال كان الكالم من المعميات واألحاجي، وكان المتكلم به كمن يقول: أيها الناس افهموا ما في ضميري. نحن ال نقول إن محاذيف

  .1رائن، وفيه ما ليس كذلكالقرآن كلها من قبيل المعميات، بل فيه من المحذوف ما تقتضيه البالغة وتدل عليه الق

ابن وتفسير  2»اإلتقان في علوم القرآن«وقد اعتمدنا في كتابنا هذا على مصادر مختلفة لتحديد المحاذيف والمقدرات في القرآن، أهمها كتاب السيوطي: 
داللة «عبد الفتاح محيي الشمري:  وكتاب علي 4»ظاهرة الحذف البالغي في القرآن الكريم«ومقال محمد لعجال:  3»التحرير والتنوير: «عاشور

، وهو »اكتفاء«الذي ال يليق بالقرآن، ويفضل عليه مصطلح » حذف«وهذا المصدر األخير يرفض استعمال مصطلح ». االكتفاء في الجملة القرآنية
  اعتبر محذوفًا في القرآن ويبرره. فهو يقول:في الواقع استبدال كلمة سلبية بكلمة إيجابية توصل إلى نفس النتيجة، إال أن هذا المؤلف يشكك في كل ما 

                                                           
 .554- 553الرصافي: كتاب الشخصية المحمدية، ص   1
2  http://goo.gl/OaEX9X  
3  http://goo.gl/WLx3lt  
  http://goo.gl/qjwjmRوالفصل الثاني  http://goo.gl/QIWePoالفصل األول   4
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َال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوَال «أنَّ مصطلَح الحذِف كما عُِرف عند النحويين، ال يتناسُب مطلقًا مع القرآِن الكريم، فالقرآُن كالُم هللا تعالى الذي 
تحت أّيِ  –. ال يُمكن 1)، فهذا المصطلُح يُشِعُر بالطَّْرح23: 39\59» (أحسن الحديث«)، وسيغيُر 42 :41\61(» ِمْن َخْلفِِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

أو تدخٌل في الحكم على كالمه تعالى من جهِة القوِل بحذِف شيٍء منه، أو أنَّ فيه زيادةً يمكن  –ونحن مخلوقون  –أْن يكوَن لنا شأٌن  –عنوان كان 
) ال يعتَِوُرها نقٌص. فالنصُّ القرآنيُّ 6: 27\48» (ِمْن لَدُْن َحِكيٍم َعِليمٍ «. إنَّ المعاني القرآنيةَ ساميةٌ متكاملةٌ ألنها 2لمعنى سليًماطرُحها مع بقاِء ا

  .3بألفاِظه المذكورةِ دالٌّ على الُمراِد بِما يُغني عن تقديِر َمحذوٍف مزعومٍ 

محذوف يتطلب تبحًرا في مضمون النص القرآني ومقارنة اآليات بعضها ببعض. ونفس األمر فيما يخص وتجدر اإلشارة هنا إلى ان تحديد ما هو 
لنص التقدير، أي تحديد العنصر الناقص في النص، وهو أمر ظني في أكثر األحيان قد ال يتفق عليه اثنان. ويطرح هذا األمر مشكلة الحكم على ا

» وهللا أعلم«سفًا لقدسية القرآن وتجنيًا عليه. ونجد بعض الباحثين المسلمين في هذا المجال يضيفون عبارة وإدخال تحسين عليه، مما يعتبر ن» اإللهي«
  عند اقتراحهم تقديًرا لمحذوف.

 أوصال آيات القرآن تفكك) 10

بعض األمثلة على ذلك.  اوصال القرآن على مستوى النص ككل من خالل التكرار والتشتيت في قصصه واحكامه واعطينا تفككذكرنا فيما سبق 
مستوى السورة، فنادًرا ما نجد في السورة الواحدة تسلسًال في السرد، فننتقل من موضوع إلى آخر مع تناثر في األفكار. اوصال القرآن نجده  وتفكك

وتزوج  –ال يذكرها القرآن باالسم التي  –ويضاف إلى هذه المشكلة عدم التواصل في الرواية الواحدة. فمثًال تبدأ قصة طالق زيد من زوجته زينب 
  .40-36: 33\90وتكملتها في اآليات  5-1: 33\90النبي محمد منها في اآليات 

لرابط وتفكك األوصال في السورة الواحدة نجده أيًضا ضمن بعض اآليات. فهناك آيات مركبة من عدة عناصر دون رابط بينها باإلضافة إلى انتفاء ا
  يسبقها وما يتبعها. وقد يكون السبب فقد اجزاء من القرآن بصورة متعمدة أو غير متعمدة. وعلى سبيل المثال:بين تلك اآلية وما 

ْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَْو َما إِْن ِخْفتُ َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثَُالَث َوُربَاعَ فَ : «3: 4\92تقول اآلية  - 
فهناك جزء مفقود من هذه اآلية التي تحيّر المفسرون المسلمون في تفسيرها. فمن غير الواضح ما هي ». َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَلَِك أَدْنَى أَالَّ تَعُولُوا

 .4عالقة القسط في اليتامى والزواج من النساء مثنى وثالث ورباع

ُهوِرهَا َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقَى َوأْتُوا يَْسأَلُونََك َعِن اْألَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت لِلنَّاِس َواْلَحّجِ َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ظُ : «189: 2\87اآلية تقول  - 
َ لَعَلَُّكْم تُ   وواضح أن ال عالقة بين األهلة واتيان البيوت من ظهورها (أنظر هامش هذه اآلية).». ْفِلُحونَ اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُوا �َّ

يْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ اْألَْنعَاِم إِالَّ َما يُتْلَى َعلَْيُكْم غَ « 1: 5\112تقول اآلية  -  َ يَْحُكُم َما ْيَر ُمِحلِّي الصَّ ِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم إِنَّ �َّ
 وليس هناك عالقة بين الوفاء بالعقود والمحرمات في مجال الطعام.». يُِريدُ 

ْنُكْم َولَقَدْ َعِلْمنَا اْلُمْستَأِْخِريَن. َوإِنَّ َربََّك هَُو َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن. َولَقَدْ َعِلْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن مِ «إذا نظرنا إلى اآليات الثالث التالية:  - 
) لرأينا أن اآلية الثانية ال عالقة لها باألولى والثالثة، خاصة إذا ما حاولنا فهمها على ضوء أسباب 25-23: 15\54» (يَْحشُُرُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعِليمٌ 

 ).24: 15\54اآليات (أنظر هامش اآلية 

الَّ بِِعْلِمِه َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَْيَن شَُرَكائِي إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَها َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َوَال تََضُع إِ « 47 :41\61اآلية تقول  - 
 ية ال عالقة له بأولها.وآخر هذه اآل». قَالُوا آَذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيدٍ 

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا«بجملة  2: 65\99تنتهي اآلية  -  وهذه الجملة ». َويَْرُزقْهُ ِمْن َحيُْث َال يَْحتَِسبُ « 3: 65\99وتكملتها في اآلية التالية » َوَمْن يَتَِّق �َّ
 لة عرضية خارجة عن السياق.ال عالقة لها بالموضوع الذي تتعرض له اآليات السابقة والالحقة، فهي جم

َّقُ « 183: 2\87تكملة اآلية  -  يَاُم َكَما كُتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت أَيَّاًما « 184: 2\87في اآلية » ونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا كُتَِب َعلَْيُكُم الّصِ
 ».َمْعدُودَاتٍ 

ُ لَُكُم اْآلَيَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ  َكذَِلكَ : «219: 2\87تكملة اآلية  -  َكذَِلَك «ولكن يالحظ أن عبارة ». فِي الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةِ : «220: 2\87في اآلية » يُبَيُِّن �َّ
ُ لَُكُم اْآلَيَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ   : فيها ثغرة وسقط جزء منها.220: 2\87. مما يعني أن اآلية 266: 2\87كاملة في اآلية » يُبَيُِّن �َّ

 لط التذييوقد سبق ان تكلمنا عن التذييل الذي هو بمثابة إضافة إلى نص اآلية ال عالقة لها بتلك اآلية في أكثر األحوال رغم جهد المفسرين في رب
  باآلية المعنية.

  وعالمات الترقيم الحديثة تقطيع معيب لآليات) 11

عالمات وقف وضبط معقدة جدًا في طبعات القرآن توخيًا للقراءة السليمة، وصدرت كتب حول ما يطلق عليه العلماء  أدخل المسلمون عبر العصور
ورغم كثرة هذه العالمات، ليس فيها ما يشير إلى عالمة  . ولكل من المشارقة والمغاربة عالماتهم الخاصة.5»الوقف والبداء والضبط«المسلمون 

  وعالمة التعجب. االستفهام

م آيات القرآن وقد أضيف رقم اآلية الحقًا في نهايتها، خالفًا لما هو عليه األمر في التوراة واإلنجيل حيث رقم اآلية موضوع في بدايتها. ويتسم ترقي
من اآليات نجد  هذا وقد تم تقسيم اآليات عامة بحيث يحافظ على السجع. ولكن في كثيربالعبث في بعض الحاالت ألنه ال يشير إلى نهاية الجملة. 

                                                           
 ).http://goo.gl/alyPH3( 13الشمري: داللة االكتفاء في الجملة القرآنية، ص   1
 ).http://goo.gl/alyPH3( 15-14الشمري: داللة االكتفاء في الجملة القرآنية، ص   2
 ).http://goo.gl/alyPH3( 125الشمري: داللة االكتفاء في الجملة القرآنية، ص   3
 .http://goo.gl/vhlk3Gانظر التفاسير المتناقضة لهذه اآلية في هذا الموقع:   4
، وهذا المقال: الوقف القرآني في المصاحف http://goo.gl/pYbDIXأنظر هذا المقال: عالمات الوقف ومصطلحات الضبط بالمصحف الشريف   5

http://goo.gl/KowJMh وهذا الكتاب: الوقف واالبتداء في القرآن الكريم، دراسة وتطبيق ،http://goo.gl/a3azbA. 
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ونعطي  الجملة ناقصة ويجب تكميلها في اآلية الالحقة. وهو ما ال يساعد في فهم النص، خاصة ان النص القرآني ال يتضمن نقاطًا تفصل بين الجمل.
  هنا مثاًال من سورة الروم واضعين نجمة في نهاية الجملة

ومُ  -2   غُِلبَِت الرُّ

  ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُونَ فِي أَدْنَى اْألَْرِض * َوُهْم  -3

ِ اْألَْمُر ِمْن قَْبُل [...] َوِمْن بَْعدُ [...] * َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ  -4   فِي بِْضعِ ِسنِيَن * ِ£َّ

ِحيمُ  -5 ِ * يَْنُصُر َمْن يََشاُء * َوهَُو اْلعَِزيُز الرَّ   بِنَْصِر �َّ

ِ اْألَْمُر ِمْن قَبْل عبارة م 4ويالحظ في اآلية  ِ اْألَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعدُ). وقد اعتبرها المفسرون ناقصة فكملوها كما يلي: ِ£َّ [الغلب] َوِمْن بهمة (ِ£َّ
ِ اْألَْمُر ِمْن قَْبل [كل شيء] َوِمْن بعد [كل شيء] 1[بَْعده]   .2أو ِ£َّ

، رغم أنه من 3بوحي من هللا، خاصة عند من يعتمد على اإلعجاز العددي إلثبات مصدره اإللهيوهناك من يعتقد بأن ترقيم آيات القرآن قد تم 
أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آالف آية، ثم اختلفوا فيما «السيوطي: فون في أرقام وتعداد آيات القرآن. يقول المعروف أن علماء المسلمين مختل

م من قال ومائتا آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة، وقيل وتسع عشرة، وقيل وخمس وعشرون، وقيل وست زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، ومنه
ر . وقد جاء االختالف في العدد نتيجة دمج آيتين في آية أو فصل آية إلى آيتين. فالمسلمون غير متفقين أين تبدأ واين تنتهي اآلية. ويشي4»وثالثون

  لية:البعض إلى وجود التراقيم التا

 أية) 6000الترقيم المدني األول ( - 

 أية) 6214الترقيم المدني األخير المتداول في المغرب ( - 

 أية) 6219الترقيم المكي ( - 

 أية) 6226الترقيم الشامي ( - 

مصحف ومصحف المدينة الذي يوزعه مجمع الملك فهد لطباعة ال 1923أية) ويتبعه كل من مصحف الملك فؤاد في عام  6236الترقيم الكوفي ( - 
 الشريف

 أية) 6204الترقيم البصري المتداول في السودان ( - 

 5آية) 6238( 1834لعام  Flügelترقيم المستشرق األلماني جوستاف فلوجل  - 

 6آية) 6344( 1880ترقيم الدولة العثمانية حوالي عام  - 

) وترجمة كازيميرسكي Montetترجمة مونتي ( وما زال بعض المستشرقين يستعملون ترقيم فلوجل في كتاباتهم وترجماتهم، كما هو الحال في
)Kasimirski) باللغة الفرنسية. وهناك ترجمات تستعمل تعدادًا مزدوًجا مثل ترجمة بالشير (Blachère( ) وترجمة حميد هللاHamidullah(  باللغة

ك فؤاد والعدد وفقًا لمصحف فليجل. وقد اكتفينا نحن بذكر ) باللغة اإليطالية، أي أنها تذكر العدد وفقًا لمصحف الملMandelالفرنسية وترجمة مانديل (
  . والفرق بين التعدادين داخل السورة الواحدة يصل أحيانًا إلى ستة أرقام.القارئأعداد مصحف الملك فؤاد لكي ال نثقل على 

النشر مضيفة عالمات الترقيم الحديثة، بدًال من ان تقدم لنا نًصا  مبادئولكن األهم من كل ذلك في نظرنا هو إعداد طبعة علمية للقرآن تتبع فيها 
أين تبدأ الجملة فيه وال أين تنتهي، إال إذا كان عالًما بإشارات الوقف المعقدة التي تثقل النص القرآني. وقد  القارئمزخرفًا مرصوًصا رًصا ال يعرف 

يومنا عدم وجود اتفاق بين المسلمين حول بداية ونهاية الجملة. فإتباع المألوف في طباعة يكون السبب في عدم إدخال عالمات الترقيم في القرآن حتى 
تابًا للتفكير القرآن يعفي من ضرورة التفكير واخذ قرار في كيفية تقسيم وتنظيم النص القرآني. وهكذا تحول القرآن إلى تحفة فنية بدًال من ان يكون ك

  والتمعن.

مات الترقيم للكتابة العربية دخلت متأخًرا جدًا. ويعود الفضل في إدخالها إلى أحمد زكي باشا حيث أدرك بعد أن اطلع على وللفائدة، نشير إلى أن عال
فهم ما يرمي إليه الكاتب من وقفات، وتعجب، وتساؤل، إلى آخر  القارئاللغات األوربية أن النصوص العربية المكتوبة تنقصها عالماُت تسهل على 

الترقيم وعالمته في «تية والوقوفية. وقد أخذ أحمد زكي باشا هذه العالمات من تلك اللغات ونقحها وأدخلها للكتابة العربية في كتابه الحركات الصو
عالم . ورغم مرور أكثر من قرن على هذا الكتاب، ما زالت السلطات الدينية في ال19127الذي طبعه بالمطبعة األميرية في القاهرة عام » اللغة العربية

ون أحمد العربي واإلسالمي تصدر الفتوى بعد االخرى لرفض نشر القرآن مع عالمات الترقيم الحديثة المتبعة في الكتابات العربية الحديثة. وقد يك
يم، ألن علماء وعندي انه ال موجب الستعمال هذه العالمات في كتابة القرآن الكر«زكي باشا مسؤوًال عن هذا الوضع، فقد جاء في كتابه المذكور: 

الحديث الشريف،  القراءات رحمهم هللا قد تكلفوا باإلشارة إلى ما فيه الغناء والكفاية فيما يختص به. وربما كان األوفق عدم استعمالها أيًضا في كتابة
  .8»ألن تعليمه حاصل بطريق التلقين، وأما روايته فال بد فيها من الدراية أيًضا

                                                           
  http://goo.gl/ycwUdq، والجاللين هنا 153، ص 2السيوطي: اإلتقان، جزء   1
  http://goo.gl/zXRc6Oالمنتخب هنا   2
  )https://goo.gl/zieqq9هذا المقال: ترقيم اآليات . . . هل هو وحٌي من ّ� (أنظر   3
  .79، ص 1السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن، جزء   4
  http://goo.gl/I6nivcوهنا  http://goo.gl/40nuhLأنظر النص هنا   5
  .Ghttp://goo.gl/5ovgMوهذا المقال  http://goo.gl/4TGQWeأنظر هذا المقال   6
 .http://goo.gl/ABLIYsتحميل هذا الكتاب هنا:   7
 ).http://goo.gl/0sl78o( 13أحمد زكي باشا: الترقيم وعالمته في اللغة العربية، ص   8
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ال بد من االنتباه أثناء «ت القديمة خالية من عالمات الترقيم الحديثة. ونجد هذا في مخطوطات القرآن. يقول عسالن: ومن المعروف ان كل المخطوطا
و [نسخ المخطوطة] من وضع عالمات الترقيم المعروفة من فاصلة، أو نقطة، أو قوسين، أو عالمة تنصيص، أو استفهام، أو تعجب، أو معقوفين، أ

  . فإن كان هذا مطلبًا لتحقيق المخطوطات بصورة عامة، فكم باألخرى يجب إتباعه في تحقيق نص القرآن ذاته.1»ونحو ذلكعالمة الجمل المعترضة 

 اقتبس هنا بعض اآلراء المعارضة إلدخال عالمات الترقيم الحديثة في القرآن مع روابطها:

كالتعجب، واالستنكار، واالستفهام  - الصوت المعبرة عن بعض المعاني عالمات الترقيم تؤول إلى التفسير، وتنوب في بعض األحيان عن نبرات   - 
 .2وهذا وإن كان مقربًا للفهم، إال إنه يحصر اآليات في معان أضيق من حقيقتها بكثير، والقرآن حمال أوجه وواسع الداللة - 

نقطة. أما االستفهام والتعجب وما إلى ذلك فهو مرفوض ال يجوز استخدام أي عالمات ترقيم في كتابة اآليات، ويمكن الفصل فقط بين اآليات ب  - 
 .3حفاًظا على الرسم العثماني الذي أجمع عليه العلماء

التعجب أو التساؤل أو التوقف عند هذه الكلمة أو تلك، وكل هذا مما يضيف  القارئعالمة الترقيم هي نوع من أنواع التفسير، حيث تطلب من   - 
ية، والتفسير هو وجهة نظر المفسر، وال يمكن أن نفرض التفسير داخل كالم هللا عز وجل، لذلك فإنه ال يجوز إدخال تفسيًرا أو يغير في معنى اآل

نقوم  عالمات الترقيم وال بأي حال من األحوال عند استخدام اآليات القرآنية، ولكن يمكن عند الشرح القول إن فهم (المفسر) هو كذا وكذا، كأن
 .4بعد الكلمة كذا بوضع عالمة ترقيم كذا

عالمات الوقف المعتمدة منذ القديم أشمل من تلك التي وضعها الغرباء فلماذا نسعى لمشابهتهم فيما نحن مستغنون عن ذلك، ثم وضع عالمات   - 
 .5التعجب واالستفهام مثًال في كتاب هللا سيجعله مماثًال ألي نص. أما عالمات الترقيم العربية فال نجدها إال في كتاب هللا

وضع عالمات الترقيم في المصحف كأن نضع الفواصل بين آيات القرآن وعالمات االستفهام عند موطن األسئلة وعالمات التعجب في مواطن   - 
االستغراب ينبغي أال نخوض فيها، وذلك لعدة أسباب منها أن الناس قد عرفوا وتعودوا على هذا المصحف الشريف بشكله الحالي وهيئته 

فوضع عالمات الترقيم حتًما وبال شك ستسبب إشكاًال عند الناس ومن األولى أن نجعل هذا القرآن ميسًرا وهذه العالمات ستسبب له  المعروفة،
مات غموًضا. وأما السبب الثاني لضرورة منع هذه العالمات أننا في البداية سندخل العالمات الترقيمية العربية ثم نضطر بعد زمن إدخال العال

آن ختلفة كالباكستانية وغيرها من اللغات وهذه العالمات المختلفة حتًما ستسبب إشكاًال على الناس. أما السبب األخير واألهم فهو أن القربلغات م
 شتتسيكون ألعوبة بيد البشر، فكل شخص يريد أن يضع فيه ما يراه سببًا لتحقيق المصلحة واألنسب، بحجة تطوير هذا الكتاب العظيم رغم أنها ت

  .6فهم الناس

 على موقعه ردًا على سؤال حول إضافة عالمات الترقيم آليات القرآن: 7وقد كتب يوسف القرضاوي

تين ما سألتم من استخدام عالمات الترقيم، مثل: الفاصلة، والفاصلة المنقوطة، وعالمة االستفهام، وعالمة التعجب، وعالمة االعتراض، والنقط
أستشهد به ا المتعادلتين، وغيرها، فإني ال أرى بها بأًسا، بل أستحسنها وأستحبها؛ ألنها تعين على فهم النص القرآني. وأنا شخصيًا ألتزم بهذا فيم

من نصوص القرآن الكريم في كتبي ومحاضراتي، وكل ما أكتبه. بل أنا في الحقيقة ملتزم باستخدام هذه العالمات حتى في الرسائل الخاصة، 
وأي شيء أكتبه، هكذا اعتدت من قديم، وأنصح كل الكاتبين أن يحذوا حذوي. كل ما أتحفظ عليه من عالمات الترقيم: عالمة االعتراض 

أنها شيء خارج النص، وال أحب أن تحدث هذه العالمات أي التباس. وأحب أن أذكر هنا: أن علماء  القارئشرطتان األفقيتان) خشية أن يظن (ال
، و نحوهاالعصر من قديم، أجازوا كتابة آيات القرآن بالرسم المعتاد، وإن خالف الرسم العثماني، وذلك إذا استشهد المرء بها في كتاب أو مقالة أ

 ولم يلزموا بإتباع الرسم إال في كتابة المصحف أو أجزاء كاملة منه. ولهذا ال أرى حرًجا من استخدام هذه العالمات، زيادة في اإليضاح،
  ومساعدة على مزيد من الفهم، ورحم هللا امرًؤا أعان أخاه على الخير.

يئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع وهذا الرأي يتعلق باالستشهاديات فقط. وقد أجابت عن سؤال مماثل اله
  :8توسع بخصوص نشر القرآن بالكامل

تابة ال يجوز وضع عالمات الترقيم في القرآن الكريم كالنقطتين بعد القول: مثل قال: أو عالمات االستفهام؟ بعد االستفهام، وسبب المنع من ك
م هو المحافظة على الرسم الذي أجمع عليه الصحابة؛ ألن كتابة المصحف منها ما هو توقيفي وهو ما يسمى بالرسم المصحف بعالمات الترقي

زونها عن العثماني فهذا ال تجوز مخالفته، ومنها ما هو محل اجتهاد وهو ما وضعه التابعون لخدمة كتاب هللا وتسهيل قراءته، فقد كان العلماء يمي
خضر وهذا ليس توقيفيًا ولذلك وقع الخالف في بعضه. أما وضع عالمات الترقيم خارج المصحف ككتابة اآلية على لوح الرسم بلون أحمر أو أ

آن أو أوراق للتعليم فجائز، فقد رخص اإلمام مالك رحمه هللا في كتابتها على ما أُحدث من اإلمالء رعيًا لمقاصد الشرع في تيسير حفظ القر
قال العالمة أبو عمرو الداني رحمه هللا في كتابه المحكم في نقط المصحف: (قال مالك وال يزال اإلنسان يسألني عن  وسالمته من تحريف الطلبة.

يها نقط القرآن فأقول له أما اإلمام من المصاحف فال أرى أن ينقط وال يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها وأما المصاحف الصغار التي يتعلم ف
  أرى بذلك بأسا)، وهللا تعالى أعلم. الصبيان وألواحهم فال

هل القرآن الكريم «مقاًال تحت عنوان:  1وقد طالب بعض المسلمين بإتباع الترقيم الحديث في نشر القرآن. فعلى سبيل المثال، كتب الدكتور محمد عبيد
  يقول فيه:» بحاجة إلى عالمات الترقيم؟

                                                           
 .304- 297، انظر أيًضا صفحة 144عسالن: تحقيق المخطوطات، صفحة   1
2  http://goo.gl/Fiq7MTb  
3  http://goo.gl/Q1bbhS  
4  http://goo.gl/Q1bbhS  
5  http://goo.gl/Q1bbhS  
6  http://goo.gl/o44MWw  
7  http://goo.gl/vfOjDZ  
8  http://goo.gl/75RKlt  
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قد تصدت لمعالجة هذا األمر الذي أراه  -على حد علمي  -ك، لكن ليس هناك جهة علمية هذه السؤال الذي يحمل عنوان المقالة قد طرح قبل ذل
مهًما ويجب بحث هذا األمر على محمل الجد، وتكمن المشكلة في أهمية عالمات الترقيم ألنها تساعد كثيًرا على فهم النص، وربما حلّت 

ثر، وفي رأي الكثيرين أن عالمات الترقيم قد تساعدهم على فهم المقصود من إشكاالته، خاصة أن القرآن يقرأه العرب وغير العرب وهم األك
المشرع لهم، فكيف يفهم غير العربي مقاصد األساليب من استفهام ونفي وتحضيض وتعجب وأمر ونهي وغير ذلك من األساليب التي يتعدد 

ة العربية، والجهات التي لها صلة بالقرآن الكريم دراسة وتفسيًرا أتمنى من الجهات األكاديمية كأقسام اللغ[...].  معناها على حسب المتلقي
وموضوعية بما يحقق الخدمة الكاملة لكتاب هللا عّز وجّل وال سيما  -تأييدًا أو معارضة  - وطباعة أن تتبنى هذا المشروع وتقوم بدراسته بتأٍن 

  للناطقين بغير العربية، وهللا أعلم.

قوم بتوزيع ماليين من نسخ ترجمات القرآن التي تتضمن عالمات الترقيم الحديثة. بينما النص العربي الذي توزعه فهو ويشار هنا إلى أن السعودية ت
العربي. وال يمكن اليوم نشر كتاب أو  القارئالغربي خدمة أفضل من الخدمة التي يالقيها  القارئبدون عالمات ترقيم. وليس من العدل أن يالقي 

 فوائد الترقيم في النقاط التالية: 2االلتزام بقواعد الترقيم الحديثة. ويجمل موقع الكتروني عربيدراسة أو مقال دون 

  ، وتجود إدراكه للمعاني، وتفسر المقاصد، وتوضح التراكيب أثناء القراءة.القارئأنها تسهل الفهم على   )1

  اضع التي يجب السكوت عندها ... فتحسن اإللقاء وتجوده.أنها تعرفنا بمواقع فصل الجمل، وتقسيم العبارات، والوقوف على المو  )2

هدر الوقت بين تردد النظر، وبين اشتغال الذهن في تفهم عبارات كان من أيسر األمور إدراك معانيها، لو  القارئأنها تسهل القراءة، فتجنب   )3
لفهم النص المرقوم  القارئها. فالزمن الذي يحتاجه كانت تقاسيمها وأجزاؤها مفصولة أو موصولة بعالمات تبين أغراضها، وتوضح مرامي

  أقصر بكثير من الزمن الذي تتطلبه قراءة النص غير المرقوم.

دقة  أنها في تصور الكاتب، مثل الحركات اليدوية، واالنفعاالت النفسية، والنبرات الصوتية التي يستخدمها المتحدث أثناء كالمه؛ ليضيف إليه  )4
ة. فهي تشبه الحركات الجسمية والنبرات الصوتية التي توجه داللة الخطاب الشفوي. كما أنها تشبه إشارات المرور في التعبير وصدق الدالل

  تنظيم حركة السير، وللوحات اإلرشادية المكتوبة على الطرقات، التي لوالها لضل كثير من سالكي تلك الطرق.

  ر في جمالية خاصة تريح القراء، وتدفعهم إلى القراءة واالستمتاع بها.أنها تنظم الموضوع، وتجمل لغته، وتحسن عرضه؛ فيظه  )5

على  وإن كان الوضوح في التعبير لتسهيل إبالغ المعنى للمخاطب مطلوبًا في نص عادي، فكم باألحرى عندما يتعلق األمر بالقرآن ذاته الذي يحث
  عدم معرفة نهاية جملة فيها. وهذه اآلية تقول: بسبب 7: 3\89ويكفي هنا اإلشارة إلى جدل اثارته اآلية هـ تدبره.

ا  اْلفِتْنَِة َواْبتِغَاَء الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء هَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آَيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ
اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آََمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْندِ  ُ َوالرَّ    َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْألَْلبَاِب.تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ �َّ

هللا والراسخين في العلم يعلمون تأويل اآليات المتشابهات. يقول المكي: والراسخون في العلم  فهناك من يقسم هذه اآلية بوضع نقطة بعد العلم، أي ان
ي، هللا، فهم يعلمون المتشابه، فلذلك وصفهم هللا بالرسوخ بالعلم، ولو كانوا جهاًال بمعرفة المتشابه ما وصفهم هللا بالرسوخ بالعلم (مك اسممعطوف على 

) والتفسير الميسر http://goo.gl/Kl1Pn1)، والمنتخب (http://goo.gl/GLrRN0الجاللين ( ). وقد خالفة126جزء أول، ص 
)http://goo.gl/77atC4.(  

م على وإلى هذه الفوائد، فيما يخص القرآن، يجب إضافة حاجة المترجمين لنص عربي واضح المعالم. فبدون عالمات الترقيم الحديثة، يُجبر المترج
، الخ. ومن هنا نتجت اختالفات شاسعة بين الترجمات، خاصة في اآليات الطويلة التي تتضمن تعجبيةما إذا كانت استفهامية أم تحديد نهاية الجمل و

 18من سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن، تتضمن  282ونذكر هنا أن اآلية  أكثر من جملة وفي اآليات التي ال يشير رقم اآلية إلى نهاية الجملة.
  جملة.

إدخال  العربية للقرآن والنص العربي المصاحب لترجماتنا وأمام تقاعس المؤسسات الدينية والجامعية في الدول العربية واإلسالمية، قررنا في طبعتنا 
وال ندعي العصمة . 3عالمات الترقيم الحديثة، معتمدين على عدة أبحاث عربية، دون المساس بعالمات الوقف التقليدية المتبعة في المصاحف الحالية

ِعْلُمنَا َهذَا َرأٌْي َوهَُو أَْحَسُن َما قَدَْرنَا َعلَْيِه، َوَمْن «في عملنا هذا، ال بل تأمل ان يقوم غيرنا بتصحيح ما قمنا به. وسابقًا قال اإلمام ابو حنيفة النعمان: 
 الترقيم الحديثة المتعارف عليها، ونكتفي بذكر العالمات التالية:وال حاجة هنا لعرض عالمات ». َجاَءنَا بِأَْحَسَن ِمنْهُ قَبِْلنَاهُ ِمْنهُ 

 النقطة . . وإذا كانت نهاية اآلية ال تفيد نهاية الجملة، تُركت الجملة دون نقطة، أو اضيفت لها الفاصلة إن وجدت.تشير إلى نهاية الجملة

 القوسان [...] يشيران إلى أن اآلية ينقصها بعض عناصرها

 ]--- القوسان [ انتقال من موضوع إلى موضوع آخر وبدأ فكرة جديدة يشيران إلى

 الشرطة ~ تشير إلى الفقرات التذييلية في نهاية اآليات للحفاظ على السجع. وتكون مسبوقة بنقطة ان كانت مستقلة عن معنى اآلية

                                                                                                                                                                                                          
). وانظر أيًضا مقال منصف الوهايبي: في ترقيم النص القرآني http://goo.gl/84IvMFمحمد عبيد: هل القرآن بحاجة إلى عالمات ترقيم؟ (  1

)http://goo.gl/7tCIvq) ومقال محمود الكبيسي: القرآن الكريم وعالمات الترقيم .(http://goo.gl/338pgP.( 
 ).http://goo.gl/UFX5RRديوان العرب: عالمات الترقيم في الكتابة العربية ومواضع استعمالها (  2
)، ومقال عالمات الترقيم في الكتابة العربية: أصولها http://goo.gl/ynKvm2( انظر مثًال مقال عالمات الترقيم في الكتابة العربية ومواضع استعمالها  3

)، ومقال عالمات http://goo.gl/Bns3qI)، ومقال عالمات الترقيم واستعماالتها في بحوث الماجستير والدكتوراه (https://goo.gl/i33A9Bوقواعدها (
، ومقال عالمات الترقيم في اللغة العربية وطريقة استعمالها لجميع طالب اللغة العربية )http://goo.gl/mTMGRRالترقيم في الكتابة العربية (

)http://goo.gl/ijo7N5.( 
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، على عالمات الوقف التي جاءت في طبعة القرآن الصادرة 1»ف التامالوق«أو » البدأ التام«وقد استأنسنا في تحديد نهاية الجملة، وهو ما يطلق عليه 
ع عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، واعتمدنا في تحديد العالمات األخرى على الترجمة الفرنسية لمحمد حميد هللا التي نشرها مجم

، وعلى المنتخب في تفسير القرآن الكريم الصادر 3من جامعة األزهر، والترجمة الفرنسية لزينب عبد العزيز 2الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
. واعتمدنا في تحديد 5، وعلى التفسير الميسر الذي نشره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف4عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في مصر

  نذكر منها: الجمل المعترضة (أو االعتراضية) واالستطرادية على كتب التفسير وغيرها

 تفسير البيضاوي. - 

 تفسير الجاللين. - 

 تفسير الزمخشري. - 

 بسندي: ظاهرة اإلقحام في التراكيب اللغوية. - 

 مباركي: االعتراض في القرآن الكريم مواقعه ودالالته في التفسير. - 

ينتهي خطاب اآلخرين، استأنسنا بالترجمتين  وبما ان المفسرين لم يعيروا اهتماًما لموضوع التنصيص، فلم يقرروا متى ينتهي هللا من خطابه، ومتى
ع عالمة الفرنسيتين المذكورتين. وإن كانت الترجمتان متفقتين عامة في تحديد موضع عالمة التنصيص االبتدائية، إال انهما اختلفتا فيما يخص موض

  :53: 39\59البتدائية كما في اآلية التنصيص النهائية في كثير من اآليات. ولكن هناك أيًضا اختالف في موضع عالمة التنصيص ا

َ يَْغفُِر الذُّنُوَب «قُْل:  ِ إِنَّ �َّ ِحيمُ يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َال تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة �َّ   ».َجِميعًا إِنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ

بحيث تقرأ  6، صححها المفسرون»يَا ِعبَاِديَ «مد. ولكن بما انه من غير المتصور ان يقول محمد وواضح هنا ان المتكلم هو هللا، والمخاطب هو مح
  كما يلي مع عالمات التنصيص:

َ يَْغفُِر الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّ «قُْل لِعبَاِدي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم:  ِ إِنَّ �َّ ِحيمُ َال تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة �َّ   ».هُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ

اآلية كما صححتها القراءة المختلفة. وقد فضلنا ما  نما قامت زينب عند العزيز بترجمةوقد قام محمد حميد هللا بترجمة اآلية وفقًا للنص القرآني، بي
  يل.قررته زينب عبد العزيز مع اإلشارة في الهامش إلى اننا اتبعنا القراءة المختلفة. أنظر في هذا الخصوص هامش هذه اآلية لمزيد من التفص

  في القرآنلغوية اعتراضات على القول بوجود أخطاء 

ونكتفي هنا بذكر خطبة القاها عدنان ابراهيم  لغوية في القرآن.المؤمنين من المسلمين على القول بوجود أخطاء  ال يسع المجال هنا لنقل اعتراضات
)، وأظنه 28انتقد في جزء قصير منها من يقول بأن في القرآن اخطاء لغوية (بداية من الدقيقة  http://goo.gl/DztHVu عنونها "القرآن يتحدى"
معنون: الرد مقاًال إلسالم بحيري انقل كما موضوع اإلعجاز العددي في القرآن. ل) 36ا من خطبته (بداية من الدقيقة يرً ا كباعناني، وقد كرس جزءً 

  محسوبان على تيار اإلسالم المعتدل. واالثنان. https://goo.gl/7PjIlr خطاء النحوية واللغوية في القرآناألامي الذيب وبيان جهل القائلين بعلى س

  عدنان إبراهيم حول أخطاء القرآنخطبة أ) 

سف المقطعات، حروف اوائل السور، هذه اسرار محشوة في هذا الكتاب، هللا عمل عمدا. ... الذين ذهبوا يشككون ابناءنا وبناتنا في قرآنهم لأل [...] 
.. يقولون مثال القرآن فيه اخطاء لغوية. ما شاء غلبوا على عقولهم فأسقطوا البديهيات. يفكرون بطريقة يبرآ منها العقل فضال عن اإلنصاف والعدل.

في ذرى هللا، كأن الذي كتب القرآن لويس او جون في القرن التاسع عشر. حتى ولو فرضنا ان الذي ائتفكه محمد واصحابه ألم يكونوا عربا اقحاحا، 
لط؟ انت تعرف العربية وهم ال يعرفونها، ما شاء هللا. اصال العربية العرب، الصميمين أيها اإلخوة، األصيلين. من أين تأتيهم الهجنة؟ من أين يأتيهم الغ

يم. ايها اإلخوة كيف عرفنا دستورها في نحوها وصرفها وبيانها أيضا وبالغتها. أول مستند واعظم مستند واقوى مستند لمعرفة ذلك القرآن العظ
ج ويتمثل بشعرهم وقولهم. القرآن الكريم رقم واحد، الحديث فيه خالف ألنه وبعدين فيه الشعر الجاهلي وشعر اإلسالميين في الصدر األول مما يحت

لقرآن. هذا نقل بالمعنى. اما القرآن محفوظ بألفاظه. ولم يحصل مرة ان انبرى مثل ابي لهب وابي جهل للقول أيها اإلخوة: لقد وقعنا على اخطاء في ا
وا في العربية. بين قوسين هذا عبط. انتبهوا. قبل ان نناقش الذي يقول لك قل له انت عبيط. ليس من شأن محمد وال عمر وال ابو بكر وال علي ان يخطئ

انت رجل عبيط، انت رجل مغرض. تريد فقط ان توجه سهما للقرآن. ال ال ال. القرآن محوط بمجال  دكتوراهواضح انك عبيط. ولو حملت اكبر 
قبل ان تبلغه اصال حصيرة كسيرة.  ،لقنابل النووية النقدية، كالم فارغ. تتساقط دون ان تبلغهمغنطيسي أيها األخوة يصد عنه ليس األسهم، بل حتى ا

لك العرب عيب التفكير بهذه الطريقة الصبيانية، طريقة المغالطة، مغالطة البديهيات. ال يمكن وال يجوز بأي حال من األحوال اخواني واخواتي. ولذ
لعكس هالهم هذا واستوقفهم ووقفوا: ما هذا؟ األقحاح حينما سمعوا الم، المر، المص، ص، ق، م، ن، يس، طه، الخ، لم يقولوا ما هذا كالم. ال با

، أن من ورائه امرا. ما هو؟ كفوا، لم يطعنوا في القرآن ألجل هذه األلغاز كما تبدوا. علموا لها شأنا. لماذا؟ ألنها لم تأتي وادركوا أن من ورائه وراءً 

                                                           
هو االبتداء بكالم تام في نفسه، وليس له بما قبله تعلق لفظي، وال معنوي. وعلى ذلك فكل أول سورة من سور القرآن «تعريف البدأ التام فيما يخص القرآن:   1

 ).http://goo.gl/cRUOp9هنا (انظر هذا التعريف » العظيم بدء تام وأول القصص القرآني. وكذلك أول كل مقطع ال تعلق بينه وبين ما سبقه لفًظا وال معنىً 
2  http://goo.gl/mvyEyd  
3  http://goo.gl/rFN9e0  
4  http://goo.gl/nc0ISi  
5  http://goo.gl/h33SLL  
  http://goo.gl/XFT3rsانظر مثًال التفسير الميسر   6
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يشهد بعضه لبعض، ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا ا، في كالم مختل متخاذل. ابداً. اتت في كالم موزون، متصادق، يقوي بعضه بعضً 
  كثيرا. علموا ان امره عجب ودانوا بهذا، وإن كابروا عليه وجحدوا. دانوا بأنه عجب.

  األخطاء النحوية واللغوية في القرآنامي الذيب وبيان جهل القائلين بإسالم بحيري: الرد على سب) 

  :هؤالء "الفاضح" بضعة أسئلة بسيطة غاية في البساطةأول ما نبديه من جهل  -1-

  ؟ومن هو واضعه. ) ماذا يعرفون عن علم النحو، وكيف نشأ أصالً، أقبل القرآن أم بعده1

الدؤلي رضي وأمر أحد شيعته (وهو أبو األسود . علم النحو نشأ في اإلسالم، بعد نزول القرآن ال قبله، على يد اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه
  ..هللا عنه) بأن يعمل على تنمية هذا المشروع، بعد أن وضع له أصوله وأساساته

قيل ألبي األسود من اين لك هذا العلم يعنون النحو قال أخذت حدوده عن علي بن أبي طالب كرم  :روى السيوطي في كتابه "سبب وضع علم العربية"
سود الدؤلي رضي هللا عنه قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فرأيته هللا وجهه. ثم روى السيوطي بسنده عن أبي اال

فقلت إن فعلت هذا أحييتنا  .مطرقا متفكرا فقلت فيم تفكر يا أمير المؤمنين قال إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية
  "ثالث فألقى إلي صحيفة فيهاوبقيت فينا هذه اللغة ثم أتيته بعد 

   بسم هللا الرحمن الرحيم الكالم كله اسم وفعل وحرف

   فاالسم ما أنبأ عن المسمى

   والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى

   والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم وال فعل

وشيء ليس بظاهر وال مضمر وإنما تتفاضل العلماء في ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لك واعلم يا أبا األسود أن األسماء ثالثة ظاهر ومضمر 
  معرفة ما ليس بظاهر وال مضمر

   قال أبو األسود فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك حروف النصب فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن ولم أذكر لكن

  اهـفقال لي لم تركتها فقلت لم أحسبها منها فقال بل هي منها فزدها فيها. 

يأتوا  ) نحاول تنشيط قرائح (البهوات) بهذا السؤال: كيف يكون في القرآن أخطاء نحوية وقد نزل بين بلغاء العرب وشعرائهم فأعجزهم وتحداهم أن2
ات بني أمية، وقد تم بمثله من حيث اإلعجاز اللغوي، فأعجزهم وقال (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) ولو استطاعوا وفعلوا لتم ذكر هذا، على األقل في أدبي

  "وأنه ال جنة وال نار!". نقل كفريات كثيرة عنهم، كما قال أبو سفيان بن حرب في خالفة عثمان:

ضة نعم تم نقل بعضاً من قرآن مسيلمة الكذاب وهو عبارة عن مضحكات مبكيات ال تفترق عن تلك التي يصوغها بعض سفهاء اليوم يريدون بها معار
  .القرآن العربي العظيم

 - حينما رجع-وأما رد فعل العرب فقد كان اإلعجاب التام بهذا النظم القرآني المعجز حتى إن رسول قريش إلى المدينة "عروة بن مسعود الثقفي" قال 
ما بينهم بحسهم في - عن القرآن: (وهللا إن له لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعاله لمثمر، وما هو بقول بشر"..! ألنهم يعلمون 

وكان أسلوب . طبيعة كالمهم وموضوعاته، وما هو النثر وما هو الشعر، وما هي مضامين أدبياتهم، فوجدوا القرآن يخرج عن حدود هذا كله - اللغوي 
  فمن أين جاء بهذا؟. كالم النبي ص، ال يختلف عن أسلوبهم

  . ! ما شاء هللا على العقول!ب الجاهلية ما فاتهم من أخطاء القرآن النحويةالمضحك أن يأتي أعاجم آخر الزمان يريدون أن يستدركوا على عر

أم أنهم يظنون أن النحو كله  ؟أو مدرسة الكوفيين ؟هل عرفوا مدرسة البصريين ؟ووجوه ومذاهب ؟) هل يعلم (البَهوات) أن في علم النحو مدارس3
  ؟هو ما درسوه في المدارس

   ؟ابن هشام (غير ابن هشام المؤرخ) في النحوكيف لو عرفوا حجم المجلد من كتب 

  ؟وكيف لو قرأوا تاريخ المناظرات التي وقعت بين النحاة في الحضارة اإلسالمية

   هـ)616فكيف لو نظر هؤالء المساكين في كتاب "مسائل خالفية في النحو" ألبي البقاء العكبري البغدادي (المتوفى: 

  !؟هـ)577حويين: البصريين والكوفيين" تأليف كمال الدين األنباري (المتوفى: أو "اإلنصاف في مسائل الخالف بين الن

  ..ال أخالهم إال وأعينهم تدور من الحيرة، ويبللهم العرق، وتعلوهم كآبة الجهل، في مشهد مضحك كوميدي

ء، فإني سوف أعرض رد السيد محمد عالء الدين وألني أضّن بوقتي أن أنفقه في الرد على تفاصيل جهاالت هؤالء وتمسُحهم بالعلم وهم منه برا -2-
ل اللغوية الدقيقة أبو العزائم في كتابه الممتع "اإلختيار الصعب"، على تلك التفاهات. وبحكم قراءاته الواسعة تبين له أن هؤالء لم يالحظوا هذه التفاصي

فهمونه، حيث فقال: (إنهم يرجعون إلى كتب المفسرين ويأخذون من وإنما هم ينقلون من كتب التفسير ما ال ي - فهم أقل من ذلك برأيي  - بأنفسهم 
صورة اعتراض، وينسبونه إلى انفسهم، مع أنهم يعلمون أن المعترض قد أجاب عن اعتراضه بعدة أجوبة، ومن أجل ذلك  فيأبحاثهم ما يسرقونه 

من خالل كالم السيد عالء الدين  -وسوف يتبين لنا . ة مضحكة)صورة مكبر فيترى كثيراً من أعداء اإلسالم ال يحسن نقل االعتراض فيظهر جهله 
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معنى البالغة العربية، وكيف أنها تقوم على إيجاز الكالم، وإضمار بعض الكلمات والمفردات اعتماداً على فهم السامع، وهنا يقع  ءشي -أبو العزائم 
لمة المضمرة، وما يترتب عليها من إعراب، ويظنون أن الكلمة العربية البد وأن أعداء اإلسالم الجهلة بالبالغة في لجة جهلهم، ألنهم ال يلمحون الك

  . تكون ظاهرة على الدوام، وهذا من بعض جهلهم الذي يفرقونه ويوزعونه يمنة ويسرة، في جرأة كوميدية مدهشة، بال حياء أو خجل

  :أترككم مع هذه المناقشة المتعة

  :يقول سيادته

غيره من الكتب لعدها علماء النحو  فيالقرآن أغالطا نحوية وبيانية، فقد صرحوا أن القرآن اشتمل على تراكيب لو وردت  فيقال أعداء اإلسالم: 
  :كاآلتيوهى . والبيان غلطات ال محالة

  .قوله: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ والصواب تلك عشر كاملة 196سورة البقرة اآلية  فيقالوا  -1

  .الثاني فياألول واإلفراد  فيعشرة أسباطاً﴾ فأنث العدد وجمع المعدود، والصواب التذكير  اثنتي: ﴿وقطعناهم 160سورة األعراف اآلية  فيقالوا  -2

 العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصالة والمؤتون في: ﴿لكن الراسخون 162سورة النساء آية  فيقالوا  -3
  .الزكاة والمؤمنون با� واليوم اآلخر﴾ والصواب والمقيمون الصالة

: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن با� واليوم اآلخر وعمل صالحاً فال خوف عليهم وال 69سورة المائدة آية  فيقالوا  -4
  .هم يحزنون﴾ والصواب والصابئين

إلى أجل قريب فأصدق وأكن  أخرتنيأحدكم الموت فيقول رب لوال  يأتي:﴿ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن 10سورة المنافقون آية  فيقالوا  -5
  .من الصالحين﴾ والصواب وأكون بالنصب

   .: ﴿إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ والصواب فكان59سورة آل عمران آية  فيقالوا   -6

  .)، والوجه سيناء4) والوجه الياس. وقوله: ﴿وطور سينين﴾ (التين: 130أخطأ فيه مراعاة للروى قوله: ﴿سالم على الياسين﴾ الصافات: قالوا أنه  -7

  .ربهما فيربهم﴾ والوجه اختصما  في:﴿ خصمان اختصموا 19سورة الحج آية  فيالضمائر قوله  فيمن أخطائه  -8

  .نجوى الذين ظلموا﴾ والصواب وأسر النجوى: ﴿وأسروا ال3سورة األنبياء آية  فيقالوا  -9

  .: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ والوجه اقتتلتا أو بينهم9سورة الحجرات آية  فيقالوا  -10

أعبر عنه بأية عبارة، وذلك  أن يمكننيهذا المقام ال  فيعليهم  إشفاقيالقرآن، ولكن  فيهذا ما وقف عليه أعداء اإلسالم من األغالط النحوية والبيانية 
الذى تواتر عن سيدنا محمد ﴿ص وآله﴾  العربيموضوعة على أساس القرآن، ألنه هو األصل  هييقول عنها هؤالء إنما  التيألن قواعد النحو والبيان 

  .بدون نزاع عربيت يكون غير ، وتحدى به أفصح العرب نطقاً وأبلغهم قوال، فعجزوا عن اإلتيان بمثله، فكل ما يخالفه من العباراالعربي

م الجهل فهل يظن هؤالء أن قواعد سيبويه والخليل أصل يطبق عليها القرآن فيقال لما خالف هذه القواعد إنه لحن؟ إن كانوا يظنون ذلك فقد بلغ به
 شيء فيفقت القرآن الكريم، أما إذا خالفته العلوم العربية إنما تكون صحيحة إذا وا واضعيغايته، ألن الواقع أن قواعد الخليل وسيبويه وغيرهما من 

   .ال يمكن تأويله فإنه يكون غلطاً بال نزاع

   القرآن لحنا يخالف تلك القواعد؟ فيفهل يصح لعاقل يعرف الخطأ من الصواب أن يقول بعد ذلك: إن 

ته بالتواتر إلى سيدنا محمد، كما ثبت أن أفصح العرب كال إنما يصح أن يقال: إن قواعد العربية كلها يجب أن يكون مرجعها القرآن الذى ثبتت نسب
  .أعلى مراتب البالغة والفصاحة فياعترفوا بأنه 

   القرآن تخالف قاعدة من قواعد العربية؟ فيفهل ظفر أعداء اإلسالم حقا بآية . وبعد

القرآن الكريم لعلهم أن يظفروا بكلمة تخالف  فيأال فليعلم القراء أن هؤالء لو استعانوا بكل المفكرين وظلوا يبحثون ألف سنة كاملة أو أكثر من ذلك 
  .القواعد العربية البليغة لما وجدوا إلى ذلك سبيال

عتراض، وينسبونه إلى انفسهم، مع أنهم يعلمون أن المعترض قد صورة ا فيإنهم يرجعون إلى كتب المفسرين ويأخذون من أبحاثهم ما يسرقونه 
صورة مكبرة مضحكة، وال  فيأجاب عن اعتراضه بعدة أجوبة، ومن أجل ذلك ترى كثيراً من أعداء اإلسالم ال يحسن نقل االعتراض فيظهر جهله 

  :وإليك البيان. دة على ما نقولاعترضتم بها شاهدة أكبر شها التينريد أن نذهب بعيدا بل نقول لهم: إن األمثلة 

  الرد على شبهاتهم

  :الشبهة األولى

  .قوله: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ والصواب تلك عشر كاملة 196سورة البقرة اآلية  فييقولون 

يث العدد، فاآلية ذلك تأن فيرابعة النهار، ألن المعدود هو األيام وهى جمع يوم واليوم مذكر، والقاعدة  فيوأنا أقول: إن الرد أوضح من الشمس 
  .!ظاهرها وباطنها، فماذا تخيله هؤالء حتى حكموا على الصواب بأنه ليس بصواب؟ فيمنطبقة على القواعد النحوية 
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  :الشبهة الثانية

 فيإلفراد األول وا فيعشرة أسباطاً﴾ فأنث العدد وجمع المعدود ( والصواب التذكير  اثنتيمن سورة األعراف: ﴿وقطعناهم  160اآلية  فيوقالوا 
  .)الثاني

هذا المقام جرأة هؤالء المدهشة، فإنهم مع جهلهم الشائن بأساليب اللغة العربية وأغراضها، ال يبالون أن يحكموا حكم العلماء  فيوالذى يلفت النظر 
  .والواثقين فيقولون: إن عبارة القرآن الكريم ليست بصواب

عشرة  اثنتيعشرة ليس هو (أسباطاً) بل هو مفهوم من قوله تعالى: ﴿وقطعناهم﴾ ومعناه وقطعناهم  ياثنتونحن نقول: ليس األمر كما تفهمون ألن تمييز 
ال خالف فيها جواز حذف  التيعشرة فرقة، فاسم العدد مؤنث والمعدود مؤنث طبقاً للقاعدة النحوية، ومن القواعد القياسية  اثنتي: فرقناهم أيقطعة، 

  .ما يدل عليه الكالم

   .عشرأن التمييز قوله تعالى: (أسباطاً) فقالوا: إن الصواب أن يكون التمييز مفرداً فيقول سبطاً، وأن يكون اسم العدد مذكراً فيقول: اثنا  ولكنهم ظنوا

لجهالء، ثم ذكر الذروة العليا من البالغة، ألنه حذف التمييز لداللة قوله: ﴿وقطعناهم﴾ عليه داللة بديهية ال تخفى إال على ا فيعلى أن هذا التركيب 
عشرة فرقة، وجعل كل فرقة جماعة  اثنتيالوصف المالزم لفرق بنى إسرائيل وهم األسباط بدال من التمييز. فمعنى اآلية أن هللا فرق أسباط يعقوب 

  .كثيرة

  :الشبهة الثالثة

ليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصالة والمؤتون العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إ في: ﴿لكن الراسخون 162سورة النساء آية  فيوقالوا 
  .الزكاة والمؤمنون با� واليوم اآلخر﴾ والصواب المقيمون

، وهو هنا يعلمنا أنه "إذا العربيالبيان  فياللغة وحجتنا  فيونحن نقول لهم: إن الصواب هو ذكر اآلية الكريمة، وذلك ألن القرآن الكريم هو عمدتنا 
له أن يغير أسلوب العطف" ليدل على غرضه بنصه على المدح، فمعنى قوله  فينبغيراد المتكلم أن يعنى بأحدها مزيد عناية، وجدت متعاطفات وأ

ركوع  تعالى: ﴿والمقيمين الصالة﴾ وأمدح المقيمين الصالة، ذلك ألن الصالة قد اشتملت على عمل القلب وهو الخشوع � تعالى، وعمل الجوارح من
وقتها على وجهها فإنها تنهى  فيمن أمارات الخضوع، وعمل اللسان من نطق بالشهادتين وتالوة كالم هللا تعالى، وهى إذا أقيمت وسجود ونحوهما 

  .تجعل للمقيمين الصالة ميزة يمتازون بها، فلهذا جاء القرآن الكريم بنصب المقيمين التيفاعلها عن الفحشاء والمنكر، فكل ذلك من األسباب 

  :بعةالشبهة الرا

: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن با� واليوم اآلخر وعمل صالحاً فال خوف 69سورة المائدة آية  فيوقالوا: إنه ورد 
  .عليهم وال هم يحزنون﴾ والصواب الصابئين

اللغة العربية أنفسهم يستدلون بهذه اآلية  واضعيفهل يعلم أن جماعة ال غرض لهم إال تضليل العقول بالجهل المبين، وإال  فيونحن نقول: ما الحيلة 
  !على أوجه مختلفة تزيد عن تسع؟

   وهل يظن أن الذين نقلوا هذا االعتراض لم يطلعوا على ذلك؟

عيب ال يليق أن يصدر عن ال أظن ذلك، بل أقول: إنهم إما أن يكون قد اطلعوا ولم يفهموا شيئاً، أو فهموا ولكنهم يريدون التضليل، وكالهما م إنني
   .فلسفة األديان فيالذين يكتبون 

  :اآلية جميعاً، ولكنى اكتفى منها بوجهين فيولوال أن المقام ليس مقام نحو وإعراب لذكرت أوجه اإلعراب 

ذلك  أحدهما: أن لفظ (إن) وإن كان ينصب المبتدأ لفظا ولكنه ال يزال مرفوعا محال، فيصح لغة أن يعطف (الصابئون) على محل اسم إن، سواء كان
  .جارية على القواعد العربية لفظا ومعنى فهيالخبر أو بعده. واآلية الكريمة شاهدة على ذلك  مجيءقبل 

الظاهر. ومن اليهود الصابئون فذكر  فيأصناف اليهود والنصارى، فمن اليهود والنصارى المنافقون وهم الذين آمنوا  ثانيهما: أن المراد من اآلية ذكر
نصارى وقال لهم ذلك هللا تعالى المنافقين واليهود وقال لهم إن آمنتم با� حقا وعملتم صالحاً فلكم أجركم عند هللا وال خوف عليكم، ثم ذكر الصابئين وال

  .شبه جزيرة العرب من أهل الكتاب فيوبذلك يكون قد ذكر األصناف الموجودة  القول،

الظاهر لإلشارة إلى أنهم كغيرهم من اليهود والنصارى، وعلى هذا يكون خبر إن محذوفاً وهو من آمن  فيفإفراد الصابئين بالذكر كإفراد المؤمنين 
ل: إن الذين آمنوا إيماناً ظاهراً وهم المنافقون والذين هادوا وهم اليهود. من آمن منهم إيماناً حقيقياً إلخ، لداللة من آمن الموجود عليه، فكأنه قا. منهم با�

إلخ، خبر المبتدأ، . إلخ، فالصابئون مبتدأ والنصارى معطوف عليه، ومن آمن. إلخ، والصابئون والنصارى من آمن منهم با� فلهم أجرهم. فلهم أجرهم
  .محذوف كما قلناهوهو يدل على خبر إن ال

  :الشبهة الخامسة

  .ومن أقوال أعداء اإلسالم: إنه مما أخطأ فيه القرآن مراعاة للروى قوله: ﴿سالم على الياسين﴾ والوجه الياس

ى إلى أن يقول البالغة والبيان، فلم تضطره الرو فيالقرآن ألنه ليس بقول شاعر، وإنما هو نثر بلغ النهاية القصوى  فيونحن نقول لهم: إنه ال روى 
و القرآن الياسين، فلو قال سالم على الياس لم يخل بحسنه، ولكنى قد ذكرت غير مرة أن كنز اللغة العربية الذى ال ينفد، وحارسها الذى ال يغفل ه
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) فنقله أزليعناه بالعبرانية (قادر الكريم، وقد علمنا القرآن هنا أن الياس اسم لفينحاس بن العازر بن هارون عليهما السالم، ويقال له أيضاً إلياهو وم
أن يعترض على أرباب اللغة الذين  المخزيالعرب إلى لغتهم وتصرفوا ذلك التصرف، فمرة نطقوا به إلياس، ومرة نطقوا به الياسين، فمن التطفل 

   .ذلك فياصطلحوا على أن ينطقوا باسم من األسماء على وجهين فأكثر ألنهم أصحاب الحق 

صاحبتها، فكما يقال لفينحاس هذا  هينقلتها ألنها أصبحت  التيالعبارات المنقولة من لغة إلى أخرى إنما يعول فيها على اللغة  أن بعض وبديهي
ونص  المقريزيخطط  فياللغة العربية أنه الياسين بن ياسين بن عيزار بن هارون. وقد ذكر كل هذا  في(إلياس بن العازر بن هارون) كذلك يقال له 

، أزليه (إلياس هو فينحاس بن العازر بن هارون) ويقال الياسين بن ياسين بن عيزار بن هـارون، ويقال إلياهو. وهـى عبرانية معناها قادر عبـارت
  .إلخ. وعرب فقيل الياس

  :الشبهة السادسة

لعلهم يظنون أن اللغة العربية يجب . ومثل ذلك من جميع الوجوه ما ذكروه هؤالء من أن قوله تعالى:﴿ وطور سينين﴾ خطأ وصوابه سيناء بكسر السين 
فها، وإال أن تكون تحت سلطانهم فال يصح لها أن تخرج عما يرسموه، فكل ما ال يوافق أهواءهم يكون خطأ. الواقع أن جرأة هؤالء الناس ال يمكن وص

لغتهم فغيروها بحسب ما يالئم ذوقهم، فمنهم من نطق به سيناء، ومنهم من نطق به سيناء بفتح  فيفأهل اللغة العربية نقلوا أسماء أعجمية وأدخلوها 
كريم عبر عنه مرة السين، ومنهم من نطق به سينين بفتح السين وهم بكر وتميم من العرب الخلص، ومنهم من نطق سينين بكسر السين. والقرآن ال

  .سورة التين، وكل ذلك ليجيز للناس قراءة القرآن باللهجات العربية المختلفة فيسورة (المؤمنون)، ومرة عبر عنه بسينين كما  فيبسيناء 

ال  التيوه المعترضين لغتكم. ولنفرض أن وج فيأدخلتموها  التيوجه من الوجوه يُعترض على أهل هذه اللغة ويقال لهم إنكم غيرتم العبارة  أيفعلى 
الذى عربتموه. فكيف يصح  األعجميتغيير االسم  في أخطأتمتخجل تساعدهم على التدخل فيما ليس من شؤونهم ويقولون ألهل اللغة العربية إنكم 

  !!مبين؟ عربياالعتراض على القرآن الذى جاء بما يوافق لغة العرب. وهو قرآن 

  :الشبهة السابعة

  .ربهما فيربهم﴾ لحن، والصواب أن يقول اختصما  فيمن سورة الحج: ﴿خصمان اختصموا  19أن اآلية  ومن مطاعنهم قولهم

إنه لو قال اختصما لكان خطأ عند البلغاء الذين يدركون معـانى الكلم وأساليبها البليغة، وذلك ألن الفريقين اللذين اختصما هما . ونحن نقول لهم: كال
   .العرب الذين آمنوا قبلهم مشركونا محمد ﴿ص وآله﴾ وأهل الكتاب الذين آمنوا بسيد

م انتقلوا من الوثنية، فأهل الكتاب يقولون: إنهم أفضل ألنهم آمنوا بكتابهم ثم آمنوا بمحمد، فانتقلوا من كتاب إلى كتاب، أما الذين آمنوا من الوثنيين فإنه
زيادة األجر عند هللا تعالى، وهو  فيالطمع  فيسبحانه وتعالى اعتبر خصومتهم هذه واآلخرون يقولون: إنهم أفضل ألنهم سبقوهم إلى اإليمان، وهللا 

  .قادر على أن يرضيهم جميعا

العبارة بما يفيد أنهم جماعة، فقال:﴿اختصموا﴾ ولو أنه قال اختصما لم يقم  في يأتيللبليغ أن  فينبغيأن كل فريق منهم جماعة كثيرون،  فيوال ريب 
ال جدال فيها  التياللغة العربية  فيدليل على أنهم جماعة، فينصرف الذهن إلى التثنية الحقيقية، وذلك يتنزه عنه كالم هللا تعالى. ومن القواعد المقررة 

  .أن يالحظ فيه معناه أن مرجع الضمير يصح أن يالحظ فيه لفظه، ويصح

  :الشبهة الثامنة

  .)9ومثل هذه اآلية من جميع الوجوه قوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما﴾ (الحجرات: 

  :الشبهة التاسعة

سورة المنافقون آية  فيومما نقله هؤالء عن المفسرين مع اإلغضاء عن الجواب الذى ذكره المفسرون، ما ذكروه بالنسبة آلية المنافقون، فإنهم قالوا 
دَّق وأكن من الصالحين﴾ والص أخرتنيأحدكم الموت فيقول رب لوال  يأتي: ﴿وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن 10 واب أكون إلى أجل قريب فأصَّ

  .بالنصب

﴿ص وآله﴾ بلَّغ هذه اآلية بالنصب والجزم، فقد تواتر أنه قرأها وأكون من الصالحين بالنصب، وبذلك قرأ  النبيبيان ذلك أن  فيوقد ذكر المفسرون 
 ً هناك  هي التيجواب لوال  يفكثير من رواة القراءات السبع. وإعراب اآلية على هذه الرواية ظاهر ألنها معطوفة على (أَّصدّق) المنصوب لفظا

  .بمعنى هال للتمني

اإلعراب أن (أّصدّق) وإن كان منصوبا لفظا، ولكنه مجزوم محال بشرط مفهوم من قوله: ﴿لوال  فيكما أنه تواتر عنه أنه قرأ وأكن بالجزم، ووجهها 
وضعها علماء اللغة العربية، فإنهم قالوا: إن  التيد أصدق وأكن، وهذه قاعدة من القواع أخرتني﴾ ألن قوله فأصدق، مترتب على قوله إن أخرتني

الذى يرجع العطف على المحل المجزوم بالشرط المفهوم مما قبله جائز عند العرب، وقد ذكر ذلك سيبويه عن الخليل. فالقرآن الكريم هو مرجعية اللغة 
  .إليه واضعوها ويبنون عليه قواعدهم كما قلت لك آنفا

  :الشبهة العاشرة

فكان، فظن  أيقوله تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ فالمفسرون قالوا:  فيعن المفسرين  هما نقلووكذلك 
  !القرآن، فقالوا: إن الصواب كان فيهؤالء أن المفسرين يصلحون بذلك الخطأ الواقع 
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من ذلك بُعد األطفال الذين ال يحسنون  شيءذلك، تجدهم بعيدين عن معرفة  فيوجه الخطأ  وإذا سألت المعترضين ما هو وجه الصواب وما هو
  .النطق. ولكن ما الحيلة والمفسرون قد مهدوا لهم طريق النقل عنهم، كما تنقل الببغاء الكالم الذى ال تفقه له معنى

  :: إنما عبر بالمضارع لنكتة بديعة تقتضيها بالغة القول وهىولكن المفسرين قد ذكروا السبب الذى عبر عنه هللا بهذه العبارة. فقالوا

كل زمان ومكان  فيالحال واالستقبال، وواقعة  فيمستمرة  هيأن هللا تعالى يريد أن ينبه الناس إلى أن قدرته على إيجاد ممكن وإعدامه لم تنقض بل 
، قادر على أن يخلق غيره الماضي فيخلق آدم من تراب ثم قال له كن فكان  ذىفألبطريق الحس والمشاهدة، بحيث ال ينكرها إال المبطلون المعاندون، 

   .المستقبل بأن يقول له كن فيكون، فكيف تستبعدون إيجاد عيسى من غير أب؟ هذا هو الغرض من التعبير بالمستقبل في

يخجل من تدوينها صغار الطلبة؟ كال، ولكنهم يستطيعون  التيفهل يستطيع هؤالء أن يفهموا هذا المعنى الذى ذكره المفسرون وهم أصحاب النظريات 
المضارع وبالعكس ألغراض  في الماضي(فكان) ويقولون: إن التعبير بـ(يكون) خطأ. ولم يعلموا أن اللغة العربية تستعمل  أيأن ينقلوا قول المفسرين 

  .بالغة الكالم كما بينا تفتضيهامعنوية سامية 

  :الشبهة الحادية عشر

   .سورة األنبياء: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ والوجه وأسر النجوى فيالضمائر أنه قال  فيومن خطأ القرآن  قالوا:

مثل هذا التركيب، فالجمهور يقولون:  فيالفاعل الذى أسند إليه الفعل  فيإن هذا التركيب مطابق لقواعد اللغة العربية باتفاق، ولكن علماء الفقه اختلفوا 
أن تعرب جاء فعل ماض، وواو الضمير فاعل، والصالحون  ينبغيإنه مسند لنفس الضمير، واالسم الظاهر بدل منه، فإذا قلت: جاؤوا الصالحون، فإنه 

قليل، ويعبر  الرأياعل، ولكن العمل بهذا بدل، وبعضهم يقول: إن ذلك ليس بالزم إذ يصح أن يعرب جاء فعل، والواو عالمة الجمع، والصالحون ف
فكلهم  أهلييل اشتراء النخ في يلوموننيالقليل بشواهد كثيرة من كالم العرب منها:  للرأيالبراغيث. وقد استدل  أكلونيعنه علماء اللغة العربية بلغة 

   يعزل

  :الشبهة الثانية عشر

مواضع كثيرة:  في). وقال 7يه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ (آل عمران:يقولون: إن القرآن يناقض بعضه بعضا، وذلك ألنه قال: ﴿ف
   .مبين، فكيف يكون عربيا مبينا مع أن فيه المتشابهات؟ عربيإنه قرآن 

  :وهذا االعتراض نقلوه من كتب التفاسير، وكتب علماء الكالم وقد أجابوا عنه بأجوبة كثيرة أحسنها وأقربها

 التيال يمكن للعقول البشرية جميعها أن تدركها، كمعرفة حقيقة ذات اإلله الروح، أو حقيقة األمور المادية البسيطة  التيمتشابهات الحقائق أن المراد بال
 فيوقف أحد القرآن الكريم بعبارة عربية فصيحة ال يت فيال يمكن تحليلها، ومثل ذلك األمور الغيبية كأحوال اآلخرة ونحو ذلك، فهذه األمور قد وردت 

وقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ . )85إدراك الغرض المطلوب منها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى﴾ (اإلسراء: 
لحقائق، فالعلماء إلخ. ولكن ال يمكن للعقول إدراك هذه ا. ) 34). وقوله تعالى: ﴿إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث﴾ (لقمان: 11(الشورى: 

حدا يقف عنده، وأما الجهلة والمعاندون فإنهم  اإلنسانيالمفكرون ال يحاولون معرفة هذه الحقائق، وال يطالبون الرسول ببيانها ألنهم يدركون أن للعقل 
  .ر ذلكيقولون بين لنا معنى الروح، أو اطلب من اإلله يأتينا جهرة، أو بين لنا متى تكون الساعة بالتحديد، أو غي

ى القرآن الكريم كلمة واحدة أو مشكلة ال يمكن إدراكها ذلك هو الصحيح، وأما الذين يقولون: إن المتشابه هو نحو قوله تعالى: ﴿الرحمن عل فيفليس 
ية، ولكنهم ). ال ينكرون أن هذه العبارات لها مدلوالت ظاهرة تنطبق على اللغة العرب10). وقوله: ﴿يد هللا فوق أيديهم﴾ (الفتح: 5العرش استوى﴾ (طه: 

ن مدلوالت يقولون: إن ظاهرها غير مراد، وال نعرف مراد هللا منها على التحقيق، فنقف عندها احتياطا وتأدبا مع هللا تعالى، فالفريقان يقولون: إ
   .غاية الظهور والوضوح فياآليات 

يتضح صدق ما ذكرناه غير مرة من جرأة هؤالء على الحقائق القرآن الكريم، ومنه  فيهذا كل ما زعمه أعداء اإلسالم وما تخيلوه من أخطاء نحوية 
منهم أن العلمية، ونزولهم إلى ميادين الحجة والمنطق السليم، وهم عزل من كل سالح، مجردين من كل دليل، ال هم لهم إال التشويش والتضليل، ظنا 

، وهللا الدينيألحداث، ليبرروا ما يبتزونه من أموال باسم اإلصالح يصطادون بها الجهلة وا التيحبائلهم  فيذلك يؤثر على نفوس الضعاف، فيقعون 
  يعلم أنهم ال هم لهم إال إشباع بطونهم، وقضاء مالذهم الفاسدة، وشهواتهم القاتلة. اهـ

ً أسأل نفسي: ما هو سبب محاربة هؤالء للنور والوحي والدين بهذا الشكل الحقيقة  :هم هنا هوولكن الم. ووجدت أن الجواب عن هذا يطول ؟أحيانا
  العلمية، من معه الصواب ومن معه الخطأ والختل والمخادعة والكذب والتحريف! ومن معه الحقيقة.

  يإسالم بحيرج) ردي على عدنان إبراهيم و

  :باإلشارة إلى ما يليوإسالم بحيري الرد على الدكتور عدنان ابراهيم  نكتفي هنا في

ينسف بالغة القرآن نسفا ألنها تدخل ضمن اللغو الذي عرفه لسان العرب: "السَّقَط وما ال يُعتدّ به من كالم وجود األحرف المقطعة في القرآن   - 
باس ودون وغيره وال يُحَصل منه على فائدة وال على نفع". واللغو مخالف لمبدأ البالغة التي تعني ابالغ المعنى من المتكلم إلى المخاطب دون الت

ولو انها وجدت في  .ليل على أن األحرف المقطعة كانت اصال في القرآن، فهناك مخطوطات قديمة للقرآن خالية منهاليس هناك أي دو .ابهام
  معانيها. نصحابته ع تاستفسارازمن محمد لكان المحدثون والمفسرون نقوال لنا 
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وة، وإن عليه لطالوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعاله بخصوص مقولة "عروة بن مسعود الثقفي" التي ذكرها اسالم البحيري: (وهللا إن له لحال   - 
: جزء من سورة قيلت إلى "الوليد بن المغيرة". والمفسرون غير متفقين في أي مناسبة أيًضالمثمر، وما هو بقول بشر)، هذه المقولة منسوبة 

) بالتسلسل التاريخي. وعتاب القرآن للوليد جاء في 60)، أو جزء من سورة غافر (رقم 61)، أو جزء من سورة فصلت (رقم 70النحل (رقم 
ي . والسور الثالث األخرى لم تكن موجودة أصال في ذاك الوقت. فكيف سمع ومدح قرآنًا غير موجود. فالفرق الزمن4سورة المدثر وهي رقم 

سنوات. وبعض العلماء المسلمين، ومن بينهم البخاري، يعتبرون المدثر أول سورة نزلت. فإن  قد يكون عدةبين المدثر والسور الثالث األخرى 
ة كانت أول سورة، كيف سمع المغيرة القرآن الذي لم يكن قد نزل. أحيل القارئ إلى هذا الشريط الذي يرد على هذا االدعاء بداية من الدقيق

  https://goo.gl/exb02wالعاشرة: 

محال للدراسة كما تدرس النصوص في عصرنا.  ،لم يتم جمع القرآن إال بعد موت محمد، ولم يكتمل إال بوفاته، ولم يكن كتابًا متداوًال في زمنه  - 
فعلى سبيل المثال، لم تحفظ لنا كل كتب ابن كما انه من غير المعروف هل كل ما قاله األولون في القرآن قد تم حفظه لنعرف ان تم انتقاده ام ال. 

  .الراوندي أو الفيلسوف أبو بكر الرازي التي طعنوا فيها في القرآن

ا كَ ما قاله السابقون او ربما قاله السابقون ال يلزمنا نحن:   -  ةٌ قَدْ َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوَال تُْسأَلُوَن َعمَّ  134: 2\87انُوا يَْعَملُوَن (هـتِْلَك أُمَّ
. فانا اعرض األخطاء اللغوية، وعلى من ال يوافقني الرأي تفنيدها بالحجة والبرهان وليس بإرجاعنا إلى األوائل وما نسب لهم حقا او )141و 

  زورا.

وانتقاده  ا للنبي محمدسب حسب رأيه زورً نة التي تدفاع اسالم بحيري عن القرآن لم يسعفه أمام السلطات المصرية التي سجنته لمجرد انتقاده السن   - 
  . واترك لكم تصور ما سيحصل لسالم بحيري أو غيره لو انه انتقد القرآن واعترف بوجود خطأ واحد فيه.للفقهاء

  اإلعجاز البالغي والغيبي والعلمي والعددي

بأن في القرآن اعجازا بالغيًا. ولكن بما ان هذا الموضوع مثار  من يدعيعلى  للردما سبق وذكرنها بخصوص أنواع أخطاء القرآن اللغوية يكفي 
  أيضا اإلعجاز الغيبي والعلمي والعددي. هبصورة واسعة وفي جميع األوساط، المثقفة واألمية،، ال بد من التعرض له، ولو جزئيًا، وقد دمجنا في

تقاته في بعض آياته. واإلعجاز عند المسلمين القدامى والمحدثين يشير ، وإن استعمل فعل عجز ومش»معجزة«أو » إعجاز«لم يأت في القرآن تعبير 
ستدر به صحة رسالة إال عدم إمكانية اإلتيان بمثل القرآن، وهو الدليل عندهم أن القرآن من عند هللا. والمعجزة تعني أمًرا خارقًا للعادة مقرون التحدي ي

) وعيسى (أنظر 97- 96: 11\52و 108- 104: 7\39ويذكر القرآن أن موسى (أنظر مثًال ». آية«أحد المرسلين واألنبياء، يشير لها القرآن بتعبير 
آية للنبي  \اآليات. بينما ال يذكر القرآن أية معجزة  \) على سبيل المثال قد أثبتا رسالتيهما بواسطة المعجزات 110: 5\112و 50-49: 3\89مثًال 

 \ بل برر القرآن عدم قيامه بمعجزات (أنظر تحدي معارضي محمد بأن يقوم بمثل تلك المعجزات محمد مشابهة لتلك التي صنعها موسى وعيسى، ال
  ).58: 30\84و 59: 17\50و 46: 36\41ورد القرآن عليهم:  20: 10\51و 126: 6\55و 109: 6\55اآليات: 

ي هو التحدي. وقد جاء التحدي في خمس آيات هي بالتسلسل وخط الدفاع الذي تبناه القرآن ويتبناه المسلمون إلى يومنا هذا إلثبات مصدره اإلله
  التاريخي:

نُْس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآَِن َال يَأْتُوَن بِِمثْلِِه َولَْو كَ  -   )88: 17\50اَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرا (قُْل لَئِِن اْجتََمعَِت اْإلِ

ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن (أَْم يَقُولُوَن  -   )38: 10\51اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِسُوَرةٍ ِمثْلِِه َوادُْعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن �َّ

 -  ِ  )13: 11\52إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن ( أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر سَُوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َوادُْعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن �َّ

 )34: 52\76فَلْيَأْتُوا بَِحِديٍث ِمثْلِِه إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن ( - 

لْنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بِسُوَرةٍ ِمْن ِمثْلِِه َوادْعُوا شَُهدَاَءُكْم ِمْن دُ  -  ا نَزَّ ِ إِْن ُكْنتُمْ َوإِْن كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ   ).23: 2\87َصاِدقِيَن ( وِن �َّ

وهذه اآليات ». سورة من مثله«إلى » حديث مثله«إلى » عشر سور مثله«إلى » سورة مثله«إلى » مثل هذا القرآن«يالحظ هنا انتقال التحدي من 
لى التحدي بآية الحديد التي تقول: (سورة البقرة) التي نزلت بعد الهجرة بقليل. وبعد الهجرة ترك القرآن التحدي بإعجازه إ 24-23: 2\87مكية ما عدا 

ُ َمْن يَنْ لَقَدْ أَْرَسلْنَا ُرسُلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ « ُصُرهُ َوُرسُلَهُ أَنَْزْلنَا اْلَحِديدَ فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوِليَْعلََم �َّ
َ قَِويٌّ َعِزيزٌ    مفسًرا لهذه اآلية: 1). ويقول ابن كثير25: 57\94» (بِاْلغَيِْب إِنَّ �َّ

بمكة بعد أي: وجعلنا الحديد رادًعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام رسول هللا » َوأَنْزْلنَا ٱْلَحِديدَ فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ «وقوله تعالى: 
ى من النبوة ثالث عشرة سنة توحى إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح للتوحيد، وبينات ودالالت، فلما قامت الحجة عل

وأبو داود  خالف، شرع هللا الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن، وكذب به وعانده. وقد روى اإلمام أحمد
بعثت «من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول هللا: 

بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد هللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه 
  ».هو منهمبقوم ف

 َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَقُلْنَا ِمثَْل َهذَا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيرُ «ورغم توقف القرآن عن اللجوء إلى التحدي، استمر العرب بمعارضتهم: 
ِليَن َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا  ُ اْألَوَّ ُ هَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَِو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَِليٍم َوَما َكاَن �َّ بَُهْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن �َّ  ِليُعَذِّ

بَُهْم َوُهْم يَْستَْغفُِرونَ    ).33-31: 8\88» (ُمعَذِّ

                                                           
1  http://goo.gl/rHbSid  
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له. فكل نص أو عمل أدبي وفني فريد من نوعه وال يمكن عمل مثله إال بنسخه. فال يمكن عمل سيمفونية مثل سيمفونيات  والتحدي القرآني ال معنى
 ن:بيتهوفن إال بنسخها. كما ال يمكن ان تأتي بكتاب مثل كليلة ودمنة إال بنسخه. وقديما قال الفيلسوف الرازي لمحاوره بخصوص إعجاز القرآ

قائمة موجودة، وهي القران، وتقولون من أنكر ذلك فليأت بمثله ... إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكالم  إنكم تدعون أن المعجزة
بارة وأشكل فعلينا أن نأتيكم بألف مثله من كالم البلغاء والفصحاء والشعراء، وما هو أطلق منه ألفاًظا وأشد اختصاًرا في المعاني، وأبلغ أداة وع

 .1»ن لم ترضوا بذلك فإنا نطالبكم بالمثل الذي تطالبوننا بهسجعًا، فإ

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بِسُوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه َوادُْعوا «ويالحظ هنا أن القرآن رغم تحديه، ينكر مسبقًا إمكانية الرد عليه. فهو يقول:  ا نَزَّ َوإِْن كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُودُهَا النَّاسُ ُشَهدَاَءُكْم ِمْن دُ  ). وهو ما 24- 23: 2\87» (َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرينَ  وِن �َّ

سلب عقولهم، وكان مقدوًرا لهم، لكن عاقهم أمر خارجي، فصار أي أن هللا صرف العرب عن معارضته و«، »الصرفة«أطلق عليه المعتزلة اسم 
منع العرب عن االهتمام به جبًرا وتعجيًزا، حتى لو خالهم «. ونقل عنهم الشهرستاني في الملل والنحل بخصوص اإلعجاز أن هللا 2»كسائر المعجزات

ن اإلعجاز هنا ليس في النص ولكن في إعجاز هللا للبشر بإتيان نص مثل . ويكو3»لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بالغة وفصاحة ونظًما
هة إذ القرآن رغم إمكانية ذلك. ويرى عمر سنخاري أن فكرة التحدي التي جاءت في القرآن تذكر بتحدي اإلله زيوس في إلياذة هوميروس لباقي اآلل

  .4ي زيوس التحدي بقوله إن كل قوتهم ال يمكنها أن تعادل قوتهعرض عليهم أن يجتمعوا لجر سلسلة من الذهب يمسك هو بطرفها، وينه

. ولن ندخل هنا في العلميوقد تدرج المسلمون في مفهوم اإلعجاز ومضمونه، بداية باإلعجاز البالغي وانتهاًء باإلعجاز العددي، مروًرا باإلعجاز 
  ة فهم المسلمين للقرآن.التفاصيل ونكتفي ببعض فقرات تلقي الضوء على الذهنية اإلسالمية وكيفي

آن غير فيما يخص اإلعجاز البالغي، ذكرنا عند تكلمنا عن غريب القرآن المشاكل التي يتضمنها والتي تنفي عنه صفة البالغة. فعدد من كلمات القر
ب التفسير لترى حيرة المفسرين واضحة المعنى وعدد من آياته غريبة التركيب، مقطعة األوصال وناقصة. ويكفي لالستدالل على ذلك الرجوع إلى كت

  في:في فهم القرآن، مما جعلهم يقترحون تفاسير كثيرة متناقضة. وقد يكون أفضل ما كُتب مشكًكا في اإلعجاز البالغي للقرآن قول معروف الرصا

حيال ونزال، ولكن كيف واألفكار  إن مسألة إعجاز القرآن إن اعتبرت مسألة فنية أدبية محضة لكان للمنطق فيها مجال، وللحجج والبراهين فيها
، ولم تطلق إذ غير حرة، وأين والعقائد التقليدية دائبة مستمرة. وأيًضا إن الذين كتبوا في تفسير القرآن وفي إعجازه لم ينشأوا إال في القرن الثاني

ا لدين أبويه، والذي هو أقوى وأرسخ في قلوب ذاك للفكر وال للقول حريته. وفي هذا القرن نشأ اإليمان التقليدي الذي يكون المرء فيه تابعً 
  من أسباب غير التقليد... الناشئأصحابه من اإليمان 

اضي وكيف تطلق للناس حرية أفكارهم وأقوالهم في عصر كل ما فيه قائم باسم الدين، فالدولة والحكومة والخليفة والملك واألمير والوزير والق
اإلسالم ومخضوب بخضاب ديني ال نصول له منه. فليس من مصلحة أحد من هؤالء أن تكون األفكار والقائد والجيش، كل ذلك مصبوغ بصبغة 

 حرة خصوًصا في الدين وصبغته، بل رجال الحكم كلهم وال سيما كبيرهم يعملون في جانب هذه الصبغة على بقاء ما كان على ما كان، ويراقبون
  حول وطول.النصول منها في السواد األعظم بكل ما عندهم من 

النبوية في  وإن هذه الحالة دائمة مستمرة إلى يومنا هذا، ال بل هي في زماننا أشد وأنكى. فال يستطيع أحد منا اليوم أن يكتب ما كتبه كتاب السيرة
م أن يكون حًرا في عصر التدوين، فضًال عن نقاشهم فيما رووه وذكروه. هذه مصر، وفيها من أهل العلم واألدب ما فيها، فال يستطيع أحد منه

ولون، ألنه افكاره إذا خطب أو كتب إال فيما ال يمس الدين. وقد كتب الدكتور حسين هيكل كتابًا في السيرة النبوية لم يأت فيه بأكثر مما قاله األ
قبه بعين الغضب إذا حاد عن غير حر فيما يكتب ويقول. وكيف يكون حًرا وهو يرى الجامع األزهر مطًال عليه بعمائمه المكورة على اللجاجة تر

ان طريقها لكي تثور عليه وتمور ومن ورائها السواد األعظم. وال ريب أن هذه الحالة أينما وجدت وجد الرياء فهو معها ال يفارقها في كل زم
  ومكان. و� در أبي العالء إذ قال:

  فديني ودين العالمين رياء \أرائيك فليغفر لي هللا زلتي 

هللا، من أكبر الرذائل االجتماعية ألن فيه التمويه والتضليل وكالهما من سموم السعادة في الحياة االجتماعية... فإن قلت: في والرياء، قبحه 
الء ما قالوه الزمان الذي نشأ فيه من الفوا كتبًا في إعجاز القرآن قد نشأ أناس من الزنادقة أيًضا وهم أحرار في أفكارهم، فلماذا لم يردوا على هؤ

القتل إذا في إعجاز القرآن؟ قلت: نعم قد نشأ معهم أناس من الزنادقة أيًضا، ولكنهم ليسوا بأحرار في أفكارهم كما تقول، بل كانت عقوبة الزنديق 
ين ما كتبه أولئك تكلم بما يخالف الدين. وقد قتل العباسيون كثيًرا من الزنادقة، ولم يكتفوا بقتلهم بل محوا كل ما كتبوه وطمسوا كل أثر تركوه، فأ

  .5الزنادقة وأين الدامغ البن الرواندي

  ويضيف معروف الرصافي:

عًا ال شك أن البالغة من التبليغ ... فالمقصود من جميع طرق البالغة ومناحيها هو الوصول إلى إفهام المعنى للمخاطب على وجه يكون أحسن وق
مخاطبه المعنى الذي حاك في صدره وجال في خاطره بأسلوب من أساليب البالغة فهو في سمعه وأشد تأثيًرا في نفسه. فكل من استطاع أن يفهم 

ها قدر بليغ وفي كالمه بالغة. فاإلفهام هو المحور الذي يدور عليه فلك البالغة. والكالم يبعد عن البالغة قدر بعده عن فهم المخاطب ويقرب من
آن متفاوتة في بالغتها، بل فيها ما ال يتمشى مع البالغة، بل فيها ما ال يتمشى بظاهره مع قربه منه، وال يماري في هذا إال معاند. إن آيات القر

ف به. ففي المعقول. فمنها ما هو غير مفهوم، ومنها ما ال يبلغه الفهم إال بتأويل وتقدير. وليس هذا القول ببدعة. فالقرآن نفسه قائل بذلك ومعتر
  .6)7: 3\89» (َعلَيَْك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آَيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَابِ َوأَُخُر ُمتَشَابَِهاتٌ  ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ «سورة آل عمران: 

                                                           
 .177بدوي: من تاريخ اإللحاد في اإلسالم، ص   1
 .314، ص 2الجزء السيوطي: اإلتقان،   2
 ).http://goo.gl/tXuel2( 52الملل والنحل الشهرستاني: الملل والنحل، الجزء األول، ص   3
  .77ص  Sankharéأنظر   4
 .601- 600الرصافي: كتاب الشخصية المحمدية، ص   5
 ).642- 617. وقد أعطى عدة أمثلة آليات ال تتفق والبالغة (ص 617- 616الرصافي: كتاب الشخصية المحمدية، ص   6
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ويشار هنا إلى أن من يجرؤ على مواجهة تحدي اإلعجاز البالغي يتعرض للمخاطر ويُمنع كتابه، كما حدث مع كتاب أنيس شوروس المعنون 
ناقًضا في موقف المسلمين. فمن يتحدى عليه أن يقبل الرد على التحدي وفقًا لمعاييره دون تهديد بالقتل، وإال لم يعد تحديًا . مما يشكل ت1»الفرقان الحق«

  بل تهديدًا.

آن معلومات لقروهناك أيًضا كثير من الكتب والمقاالت حول اإلعجاز الغيبي والعلمي للقرآن هدفها إثبات أنه منزل من عند هللا. فيقول مؤلفوها إن في ا
البعض عن  كانت مجهولة في زمن النبي، مما يبين أن مصدر القرآن هو هللا العليم. ونجد مثل هذه االدعاءات أيًضا عند اليهود والمسيحيين. وقد بحث

  وص:. ويقول خالد منتصر في هذه الخص2اإلعجاز العلمي في الشعر الجاهلي بقصد االستهزاء بأدعياء اإلعجاز العلمي في القرآن

إن اإلعجاز العلمي في القرآن واألحاديث النبوية وهم وأكذوبة كبرى يسترزق منها البعض ويجعلون منها بيزنس... من يروجون لإلعجاز 
ملفوف العلمي ال يحترمون العقل بل يتعاملون معنا كبلهاء ومتخلفين ما علينا إال ان نفتح أفواهنا مندهشين ومسبحين بمعجزاتهم بعد كالمهم ال

ب فلم الغامض الذي يعجب معظم المسلمين بسبب الدونية التي يحسون بها وعقدة النقص التي تتملكهم والفجوة التي ما زالت تتسع بيننا وبين الغر
آننا نعد نملك من متاع الحياة إال أن نغيظهم بأننا األجدع واألفضل وأن كل ما ينعمون به وما يعيشون فيه من علوم وتكنولوجيا تحدث عنها قر

  .3قبلهم بألف وأربعمائة سنة

  ويضيف ساخًرا:

  يصف شاعرنا العظيم المتنبي الحمى في البيت الشهير الذي يقول:

  فليس تزور إال في الظالم \وزائرتي كأن بها حياء 

عن أن أغلب أنواع الحمى وبعد قراءة هذا البيت من الممكن تدبيج واختراع عدة أبحاث في جامعات بوركينافاسو وجزر القمر واألسكيمو تتحدث 
ي يتبعه تتصاعد حدتها في الليل وبهذا نثبت أن المتنبي لم يكن كاذبًا حين ادعى النبوة... إلخ! صدقوني ليست هذه سخرية ولكنه نفس األسلوب الذ

  .4زغلول النجار في صفحته المؤجرة بجريدة األهرام الموقرة

ْوَجيِْن الذََّكَر َواْألُْنثَى ِمْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَى (وننقل عنه واحدًا من عدة أمثلة يبين فيها كيف ي : 53\23تم التالعب باآليات. فسورة النجم تقول: َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ
). وقد استخدمها دعاة اإلعجاز العلمي إلثبات أن القرآن قد سبق الغرب في إثبات أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود. ويذكر 45-46

  شعر زوجة أبي حمزة العيني والذي هجرها بعد أن ولدت بنتًا فقالت:

  ظل في البيت الذي يلينا \ما ألبي حمزة ال يأتينا 

  تا� ما ذلك في أيدينا \غضبان أال نلد البنينا 

  ننبت ما قد زرعوه فينا \ونحن كأرض لزارعها 

  5البسيطة يتساقط من فمها إعجاز علمي ويجب أن نقيم لها مقاًما وكعبة؟فهل نصرخ كما صرخ اإلعجازيون ونقول إن هذه المرأة البدوية 

ا بل كتاب وكما يشير خالد منتصر، فإن إقحام القرآن في اإلعجاز العلمي يؤدي في النهاية إلى ضياع كل من الدين والعلم، فالقرآن ليس كتابًا علميً 
هم ومعلوماتهم. والقول بأن في القرآن إعجاًزا علميًا يجبر اآلخرين بإثبات العكس وهو ما هداية، كلم الناس في القرن السابع الميالدي على قدر عقول

جين وتجار سيضع المسلمين أنفسهم في حيرة. وليس عجبًا إن رأينا اليوم موجة من اإللحاد لم يسبق لها مثيل في التاريخ اإلسالمي، سببها لغط المهر
ت الربط بين العلم والدين. وال داع هنا للتذكير بمحاكمة جاليليو ألنه قال بدوران األرض حول الشمس، والتي الدين. وللعلم، فقد ذاق الغرب ذاته ويال

  .6توازيها فتوى ابن باز الذي يكفر من يقول بدوران األرض وعدم جريان الشمس ويطالب بقتله كمرتد

بعمليات حسابية يبغي من ورائها المصابون بهذا الداء إثبات اعتقادهم. وقد كان أول وقد أدى االعتقاد بأن التوراة واإلنجيل والقرآن كالم هللا إلى ولع 
). وقد استقبل 30: 74\4في القرآن (وهو الرقم الذي جاء في اآلية  19من سلك هذا المسلك عند المسلمين الدكتور رشاد خليفة. فقد نّبَّه إلى تميز الرقم 

لَقَدْ َجاَءكُْم : 129و 128: 9\113والتهليل. إال أن حساباته اصطدمت بآيتين أفسدت عليه نظريته وهما اآليتان  المسلمون نظريته هذه بالتزمير والتطبيل
ُ َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم فَإِْن تََولَّوْ  َال إِلَهَ إِالَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش ا فَقُْل َحْسبَِي �َّ

. إال أن المسلمين لم يتنبهوا منه إال بعدما 7فحكم عليهما بأنهما شيطانيتان وطالب بحذفهما. وفعًال قام بحذفهما من ترجمته اإلنكليزية للقرآن اْلعَِظيِم.
ُ ِميثَاَق 81: 3\89، وأنه رسول مرسل من عند هللا معتمدًا في ذلك على اآلية 8الشيطانأعلن عن رأيه في أن الحديث النبوي هو من صنع  : َوإِذْ أََخذَ �َّ

ٌق ِلَما َمعَكُْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه  َ النَّبِيِّيَن لََما آَتَْيتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ قَْرْرتُْم َوأََخذْتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري قَالُوا أَْقَرْرنَا قَاَل َولَتَْنُصُرنَّهُ قَاَل أَأ
. فصدرت ضده فتوى اعتبرته مرتدًا عن 38: 40\60و 29: 40\60فَاْشَهدُوا َوأَنَا َمعَُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن. كما ادعى ان اسمه رشاد جاء ذكره في اآليتين 

. وقد حذا حذو رشاد خليفة تلميذه التركي أديب يوكسل الذي هاجر إلى الواليات المتحدة 1990باغتياله عام ، قام على أثرها أحد المسلمين 9اإلسالم

                                                           
. وقد تم منع قراءته من قبل األزهر http://goo.gl/PsHQ5Lيمكن قراءة هذا الكتاب بالعربية وترجمته باإلنكليزية في هذا الموقع   1
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  الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر وسكون األرض.أنظر بن باز: األدلة النقلية والحسية على إمكانية   6
  ).http://goo.gl/igYkFqأنظر هذه الترجمة (  7
  .http://goo.gl/3l9Ewsفي هذا الموقع  Quran, Hadith and Islamانظر كتابه باإلنكليزية   8
  .http://goo.gl/pgcTMeانظر فتوى المجمع الفقهي اإلسالمي في هذا الموقع   9
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. وهناك من يرى في الترتيب الحالي للقرآن إعجاًزا، تماًما كما رأى البعض سابقًا في األخطاء اللغوية أيًضا إعجاًزا. يقول جلغوم في 1بفضل وساطته
  لقرآني:كتابه معجزة الترتيب ا

إن غياب حقيقة ترتيب القرآن الكريم جعل البعض يتصور أن ال ترتيب له بل هو فوضوي ال يخضع ألي نظام عقلي أو منطقي كما وصفه محمد 
 اأركون. ولهذا فإن مسؤولية تقديم صورة صحيحة لترتيب القرآن الكريم لآلخرين تقع على عاتقنا وعلينا أن نبحث عن كل ما يمكن أن يحقق هذ

ا عن الهدف. ولعل في لغة األرقام ما يصلح لذلك. فلماذا ال تكون إحدى وسائلنا في تقديم القرآن الكريم لهم؟ أليس في لغة األرقام ما يعوضن
ذا الرأي القصور في فهم بالغته؟ ولمن يزعم الجهل بالعربية أال يمكن أن يجد في لغة األرقام ما يعوضه عن الجهل بها؟ [...] فإذا انتهينا إلى ه

رتبًا بأن ترتيب سور القرآن وآياته من عند هللا، فما العجب أن يكون وجًها من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وأن يكون كتابًا محكًما منظًما م
ل يرتب هللا كل بقوانين رياضية؟ [...] إن سمة النظام والترتيب ظاهرة في كل ما في الكون وال ينكر ذلك أحد. فلماذا ال يكون القرآن كذلك؟ ه

  2شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة ويستثني من ذلك كتابه الكريم؟

ترتيب القرآن الكريم هو ترتيب توقيفي تم بالوحي ومن عند هللا، وهو ترتيب رياضي «كتب جلغوم: » ملتقى أهل التفسير«وفي نقاش في منتدى يدعى 
على غير ترتيب نزوله) إقامة الحجة على المنكرين والمفترين أللوهية القرآن في عصرنا هذا، بلغة محكم، والحكمة من هذا الترتيب (ترتيب القرآن 
القرآن محاط بسياج منيع من األنظمة الرياضية (أنظمة الحماية) دليًال على أنه كتاب «ويضيف: ». األرقام اللغة العالمية المشتركة بين الناس جميعًا

. وهذا المؤلف يريد أن يثبت إعجاز ترتيب القرآن من خالل اإلعجاز العددي، ابتداًء 3»غيره كما يزعم خصوم القرآن إلهي وليس من تأليف النبي، أو
منين، إذ أن كل من مقدمة ال إثبات لها. فمن أين جاء هذا المؤلف وغيره بمقولة أن القرآن كتاب هللا؟ فليس هناك ما يسمى كتاب هللا إال في مخيلة المؤ

  ة بطبيعتها.الكتب بشري

فمن وحقيقة األمر، ال ينظر الباحث إلى الجدل حول إعجاز القرآن بأشكاله المختلفة إال كمن يبحث في األساطير والخرافات كظاهرة اجتماعية. 
ك ضرب من الجنون، البديهيات أن كل كتاب أو نص هو من تأليف البشر حتى ولو لم يُعرف مؤلفه، كما هو األمر مع ألف ليلة وليلة. والقول بغير ذل

معات التي وما أكثر المصابين بهذا الجنون بين أتباع الديانات السماوية، حتى بين حاملي الشهادات الجامعية، مما يشكك في سالمة التعليم في الجا
ل النصوص ما ال تحتمل. واألساطير بحد ذاتها ال ضرر من ورائها إال إذا  تخرجوا منها. ولذلك لن نتعرض إال نادًرا لمثل هذه الخزعبالت التي تُحّمِ

حقوق اإلنسان المتعارف عليها في أيامنا. وهو ما سنتكلم عنه الحقًا في الفقرة الخاصة بالدور االجتماعي  مبادئكانت لها عواقب اجتماعية تتصادم مع 
  لهذه الطبعة.

                                                           
  .http://19.orgكبرهان على المصدر اإللهي للقرآن  19انظر موقعه المخصص لنظرية الرقم   1
  .15-14جلغوم: معجزة الترتيب القرآني، ص   2
  . وهذا هو المضمون الرئيسي لكتاب جلغوم: معجزة الترتيب القرآني.http://goo.gl/q2Zcp3انظر هذا النقاش هنا   3
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 الثاني الجزء
  النص القرآني بالتسلسل التاريخي مع األخطاء اللغوية

 القسم األول: القرآن المكي

610-622 

للرأي الراجح  اوفقً . وقد نزل عليه الوحي ألول مرة 570الحقيقي هو قثم بن عبد الالت) في مكة عام  واسمهللتقليد اإلسالمي، ولد النبي محمد ( اوفقً 
 5-1: 97\25ا القرآن في اآليات إليهالمعروفة بليلة القدر ويشير  1ميالدية) 610اغسطس  27قبل الهجرة (الموافقة  13رمضان لسنة  27في ليلة 

يثرب) التي  اسابقً  واسمهامتوجها نحو المدينة ( 622. وقد هاجر النبي محمد من مكة في التاسع من سبتمبر 3: 44\64وتسمى الليلة المباركة في اآلية 
يوليو  16سبتمبر، ثم أقام فيها بداية من الرابع من أكتوبر. وتعتبر هذه السنة نقطة انطالق التقويم اإلسالمي الهجري الذي بدأ في  24في  أوًال زارها 

  .632يونيو  8(الموافق ألول محرم). وتوفي النبي في المدينة في  622

سورة، وتكون ما ندعوه بالقرآن المكي وهي مجمعة في القسم األول.  86ت على النبي قبل الهجرة يبلغ أنزلسور التي وعلى رأي األزهر، فإن عدد ال
سورة مكية تتضمن آيات نزلت بعد الهجرة.  35أن هذا القسم المكي ال يتضمن فقط اآليات التي نزلت قبل الهجرة. فهناك  إلىولكن يجب أن نشير هنا 

  .بحرف هـي تلك السور مع تمييزها عن اآليات المكية وقد أبقينا عليها ف

، وفترتها (المكية أو الهجرية) ورقمها بالتسلسل التاريخي وبالترتيب االعتيادي ثم عدد آياتها واآليات المستثناة منها لكونها اسمهاوكل سورة تتضمن 
 والهوامش:هجرية (أو مدنية). وقد وضعنا الرموز التالية في النص 

 الرقم دون حرف إلى القراءات المختلفةيشير 

 الحرف ت يشير إلى التعليق على اآلية متضمنًا األخطاء اللغوية

 القوسان [...] يشيران إلى أن اآلية ينقصها بعض عناصرها

 ]--- القوسان [ يشيران إلى انتقال من موضوع إلى موضوع آخر وبدأ فكرة جديدة

 النقطة . تشير إلى نهاية الجملة

 الشرطة ~ تشير إلى الفقرات التذييلية في نهاية اآليات للحفاظ على السجع. وتكون مسبوقة بنقطة ان كانت مستقلة عن معنى اآلية

  اعمدة: ثالثة القارئ ويجد

  ♦. وقد فصلنا بين القراءات المختلفة واألخطاء أو المالحظات اللغوية بإشارة ت المختلفة واألخطاء اللغويةاراءالقفي العمود األيسر   - 

  في العمود الذي يليه نص القرآن بالرسم العثماني.  - 

أي مدني)، ثم رقم السورة بالتسلسل التاريخي، يليه رقم السورة  –زمن اآلية (مكي أو هجري  إلىفي العمود األيمن حرف م أو هـ لإلشارة   - 
  ل العادي، ثم رقم اآلية.بالتسلس

                                                           
 .http://goo.gl/vZKx4Uأخذنا هذا التاريخ من موقع جمعية الفلك بالقطيف   1
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 سورة العلق 96\1

  مكية – 19عدد اآليات 

  2عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

بدون ألف (أي بثالثة » باسم«) جاءت في اإلمالء العثماني للقرآن كلمة 1ت
: 27\48هللا وذلك في البسملة وفي اآليتين أحرف هكذا: بسم) كلما تبعتها كلمة 

ِحيمِ « 30 ْحَماِن الرَّ ِ الرَّ َوقَاَل اْرَكبُوا « 41: 11\52و» إِنَّهُ ِمْن سُلَْيَماَن َوإِنَّهُ بِاْسِم �َّ
ِ َمْجَراهَا َوُمْرَساَها ، ومع ألف كلما تبعتها كلمة رب وذلك في أربع »فِيَها بِاْسِم �َّ

فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك « 74: 56\46و» ْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ ا« 1: 96\1آيات: 
فََسبِّْح بِاْسِم « 52: 69\78و» فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيمِ « 96: 56\46و» اْلعَِظيمِ 

ويشار هنا إلى ان كل السور تبدأ بالبسملة ما عدا سورة التوبة ». َربَِّك اْلعَِظيمِ 
. وتعتبر البسملة آية في سورة الفاتحة وفقًا لرواية حفص، بينما ليست )9\113(

  آية في رواية قالون ورواية ورش عن نافع.

 ِ ِحيِم.1ت بِۡسِم ٱ£َّ ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ     ، ٱلرَّ

 1: 96\1م  ،بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذي َخلَقَ  1ٱۡقَرأۡ   اقَْرا، اْقرَ ) 1

جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ (الجاللين ) علق: 1ث
http://goo.gl/XT9cip .إِنَّا  11: 37\56تناقض: تقول اآلية ♦ ). وهو ما لسق

  َخلَْقنَاهُْم ِمْن ِطيٍن َالِزٍب.

َن ِمۡن عَلَقٍ  نَسٰ  2: 96\1م  .1تَخلََق ٱۡإلِ

 3: 96\1م  ٱۡقَرۡأ! َوَربَُّك ٱۡألَۡكَرُم!  

 4: 96\1 جاءت كلمة قلم في صيغة المفرد في اآليتين) 1ت ♦بِاْلقَلَِم  الَخطَّ ) 1
. ونجد نفس 44: 3\89و 27: 31\57وفي صيغة الجمع في اآليتين  1: 68\2و

. والقلم هو اداة الكتابة المعرف. بينما في اآلية kalamosالكلمة باللغة اليونانية 
تعني السهام يتقارعون بها. وقد سمي السهم قلًما ألنه كالقلم يبرى  44: 3\89

). ولكن الحلبي يقول بأن هناك خالف حول http://goo.gl/GjpBgw(النحاس 
هذه الكلمة: هل هي التي يُْكتَُب بها أو قِداٌح يُْستََهُم بها كاألزالم 

)http://goo.gl/kbywpD.(  

 4: 96\1م  .1ت1ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَمِ 

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم. َعلَّمَ    نَسٰ  5: 96\1م  ٱۡإلِ

) يرى ليكسنبيرج أن هذه الكلمة مرتبطة باآلية السابقة بمعنى كليًا، فتكون 1ت
ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم كًال، بمعنى  من السريانية  –كليًا اآلية كاملة: َعلََّم اْإلِ

)Luxenberg  يقترح ليكسنبيرج قراءة (لَيَْطعى) بمعنى نسي 2ت) ♦ 307ص (
  ).307ص  Luxenbergبالسريانية، بدًال من (لَيَْطغَى) (

] --- ٓ َن لَيَۡطغَىٰٓ 1ت ] َكالَّ نَسٰ  6: 96\1م  ،2ت! إِنَّ ٱۡإلِ

) نص ناقص وتكميله: أَْن رأى [نفسه] اْستَْغنَى (المنتخب 1ت♦  َرأَهُ ) 1
http://goo.gl/GVtfSo(  

َءاهُ  . 1ت[...] 1أَن رَّ  7: 96\1م  ٱۡستَۡغنَٰىٓ

ْنَساَن ... «من الغائب  7و 6في اآليتين التفات ) خطأ: 1ت إلى » َرآَهُ إِنَّ اْإلِ
  ».إِلَى َربِّكَ «المخاطب 

ۡجعَىٰٓ إِنَّ إِلَٰى َربَِّك   8: 96\1م  .1تٱلرُّ

 9: 96\1م  ] أََرَءۡيَت ٱلَِّذي يَۡنَهىٰ --- [  

؟    10: 96\1م  َعۡبدًا إِذَا َصلَّٰىٓ

 11: 96\1م  ،أََرَءۡيَت إِن َكاَن َعلَى ٱۡلُهدَىٰٓ   

؟    12: 96\1م  أَۡو أََمَر بِٱلتَّۡقَوٰىٓ

) نص ناقص وتكميله: أََرأَْيَت إِْن َكذََّب َوتََولَّى [عن اإليمان] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/dopVsD.(  

 13: 96\1م  ؟1تأََرَءۡيَت إِن َكذََّب َوتََولَّٰىٓ [...]

َ يََرىٰ     14: 96\1م  ؟أَلَۡم يَۡعلَم بِأَنَّ ٱ£َّ

، َألْسفَعًا) 1 نَّ بناصيته ) لَنَْسفَعَنْ 1ت♦  لَنَْسفَعَنَّ : لنأخذ. وقد فسرها الجاللين لَنَُجرَّ
). ولكن لسان العرب فسر الكلمة بمعنى http://goo.gl/1Kl4tcإلى النار (

حديث  Luxenbergضرب. ناصية، جمعها نواصي: شعر مقدمة الرأس. ويذكر 
لعائشة: لم تكن واحدة من نساء النبي تناصيني غير زينب، بمعنى تنازعني 

وهذا هو المعنى السرياني لكلمة ناصية أي مخاصم. فيكون معنى اآلية وتباريني. 
في التفات خطأ: ). ♦ 317-316ص  Luxenberg: سوف نعاقب المخاصم (15

َ «اآلية السابقة من الغائب  نص ناقص وتكميله: ». لَنَْسفَعَنْ «إلى المتكلم » بِأَنَّ �َّ
  ).http://goo.gl/japlPS(المنتخب لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفَعَْن [بناصيته] 

! لَئِن لَّۡم يَنتَهِ  ا ،َكالَّ  15: 96\1م  ،1تبِٱلنَّاِصيَِة [...] 1لَنَۡسفَعَۢ
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نَاِصيٍَة ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦نَاِصيَةً كَاِذبَةً َخاِطئَةً، نَاِصيَةٌ كَاِذبَةٌ َخاِطئَةُ ) 1
 287، ص 27، جزء ابن عاشور( [نفس] َكاِذبٍَة َخاِطئَةٍ 

http://goo.gl/Zv8axt وعلى أساس فهمه لكلمة ناصية بالسريانية، يرى .(
Luxenberg  318هو: مخاصم كاذب، خاطئ (ص  16أن معنى اآلية.(  

ِذبَةٍ  1تنَاِصيَٖة [...]  16: 96\1م  .1َخاِطئَةٖ  ،َكٰ

، فَْليَدْعُ إلَى ) 1 أن كلمة  Luxenberg) نادي: مجلس. يرى 1ت♦ فَْليَدْعُ إلَيَّ
وغيرها. وفي السريانية  33: 34\58نادي مفرد لكلمة انداد التي جاءت في اآلية 

تعني البغيض أو النجس، إشارة لألصنام. فيكون معنى اآلية: فليدع صنمه 
  )319-318ص  Luxenberg(حرفيًا: فليدع نجسه) (

 17: 96\1م  .1تنَاِديَهُۥ 1فَۡليَۡدعُ 

بَانِيَةُ 2َسنَدُْعو، فَسأدْعُو، َستُدَْعى ) 1 ) زبانية: المالئكة 1ت♦ ) َسيُدَْعى الزَّ
بَانِيَةَ  يزبنون اهل النار، أي يدفعونهم. نص ناقص وتكميله: َسنَدْعُ [المالئكة] الزَّ

). ولكن يرى ليكسنبيرج في هذه http://goo.gl/yokme0[إلهالكه] (الجاللين 
تعني المؤقت. ويكون معنى هذه اآلية واآلية السابقة: ليدعو الكلمة كلمة سريانية و

  ).319ص  Luxenbergآلهته، وما يدعو إلى ما هو مؤقت (

بَانِيَةَ  1َسنَۡدعُ   18: 96\1م  .1ت[...] 2[...] ٱلزَّ

ْعهُ ) 1 ) نص ناقص وتكميله: َكالَّ َال تُِطعْهُ َواْسُجدْ [�] َواْقتَِرْب 1ت ♦تُِّطْعهُ، تُّطِ
). وكلمة اقترب هنا وفقًا لليكسنبيرج http://goo.gl/5AAzSS[منه] (الجاللين 

تعني اقترب من هللا، بمعنى تناول القربان في المسيحية كما يبينه كتاب األغاني 
)Luxenberg  325-320ص.(  

! َال  َوٱۡقتَِرب ، 1تَوٱۡسُجۡدۤ [...] ،1تُِطۡعهُ َكالَّ
  .1ت[...]

 19: 96\1م

  

 سورة القلم 68\2

  50- 48و 33- 17عدا مكية  -  52 عدد اآليات

  . عنوان آخر: نون1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت ♦يَْصطُُروَن ) 1
بخصوص معنى كلمة قلم انظر هامش ) 2ت استعمال كلمات أو عبارات مبهمة.

  .4: 96\1اآلية 

 1: 68\2م !1َوَما يَۡسطُُرونَ  2ت. َوٱۡلقَلَمِ 1تنٓ 

هذه اآلية جواب لسؤال متأخر جاء في اآلية ) نص مخربط: 1ت ♦بِنَْعَمِة ) 1
  ).661َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُوٌن (للتبريرات أنظر المسيري، ص : 51: 68\2

 2: 68\2م  ،1تَربَِّك بَِمۡجنُونٖ  1َمآ أَنَت بِنِۡعَمةِ 

 3: 68\2م  ،1تَوإِنَّ لََك َألَۡجًرا َغۡيَر َمۡمنُونٖ   : منقوص، محسوب.) ممنون1ت

 4: 68\2م  َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖم.  

 5: 68\2م  ،َويُۡبِصُرونَ  ،فََستُۡبِصرُ   

) خطأ: 1ت) ♦ 164قراءة شيعية: بأيكم تُفتنون (السياري، ص ) 2في أَيِّيُكُم ) 1
. وللخروج من المأزق رأي البعض أَيِّيكُُم اْلَمْفتُونُ حرف الباء هنا زائد والصحيح: 

ان النص ناقص وتكميله: بأيكم [فَتُْن] الَمْفتوِن. ولكن قد يكون هناك غلط في 
كما في القراءة » في«مفتون وصحيحه هو الفتون، أي الجنون. والباء بمعنى 

(مكي، جزء ثاني، ص  أَيِّيُكُم الفتونالمختلفة، وعندها تكون اآلية مستقيمة: في 
د فسرها الجاللين: بِأَييُِّكُم ٱْلَمْفتُوُن مصدر كالمعقول، أي الفتون بمعنى ). وق397

 5). وفسر المنتخب اآليتين http://goo.gl/ctj02xالجنون، أي أبك أم بهم؟ (
ويبصر الكافرون بأيكم الجنون  -يا محمد  - كما يلي: فعن قريب تبصر  6و
)http://goo.gl/HGzpI0 .(  

 6: 68\2م  .2ٱۡلَمۡفتُونُ  1ت[...] 1بِأَييُِّكمُ 

) عند الشيعة: عن سبيله: عن علي. وعن أبي جعفر: قال النبي: ما من مؤمن 1ت
اال وقد خلص ودي إلى قلبه وما خلص ودي إلى قلب أحد اال وقد خلص ود علي 

إلى قلبه، كذب ـ يا علي ـ من زعم أنه يحبني ويبغضك. فقال رجالن من 
من التفات ) خطأ: 2ت .10 - 5بهذا الغالم؛ فنزلت اآليات المنافقين: لقد فتن النبي 

  »بِاْلُمْهتَِدينَ «إلى االسم » َضلَّ «الفعل 

َوهَُو  ،1تإِنَّ َربََّك هَُو أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلهِۦ
  .2تأَۡعلَُم بِٱۡلُمۡهتَِدينَ 

 7: 68\2م

بِيَن.    8: 68\2م  فََال تُِطعِ ٱۡلُمَكذِّ

 9: 68\2م  .1ت1َودُّواْ لَۡو تُۡدِهُن فَيُۡدِهنُونَ   ) دهن: الن، دارى1ت♦ فَيُدِْهنُوا ) 1

ف: كثير الحلف؛ َمِهين1ت ِهينٍ   : قليل حقير.) َحالَّ ٖف مَّ  10: 68\2م  ،1تَوَال تُِطۡع ُكلَّ َحالَّ

از: مغتاب، َمشَّاء: يسعى بنقل األخبار، نَِميم: نميمة، وشاية.1ت اٖز   ) َهمَّ شَّآِءۢ بِنَِميٖم  ،َهمَّ  11: 68\2م  ،1تمَّ
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نَّاٖع لِّۡلَخۡيرِ     12: 68\2م  ،ُمۡعتٍَد أَثِيمٍ  ،مَّ

: جاف غليظ؛ ) 1ت♦ عُتُلٌّ ) 1 زنيم: الدعيُّ الملصق بالقوم وليس منهم. أو عُتُّلٍ
هو ولد الزنا. أو الشرير. ويقترح ليكسنبيرج قراءة (عال) بدًال من (عتل) اسوة 

 Luxenberg( 75: 38\38و 46: 23\74و 31: 44\64و 83 :10\51باآليات 
). ويقترح ليكسنبيرج قراءة (رتيم) بمعنى ثرثار أو يتكلم بدون 78- 76ص 

  ).79-78ص  Luxenbergوضوح بدًال من (زنيم) (

ِلَك َزنِيمٍ  ،1ُعتُلِّۢ   13: 68\2م  .1تبَۡعدَ ذَٰ

(المنتخب  كَاَن ذَا َماٍل َوبَنِينَ [ألنه] نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ أَأَْن، إِن، ألَن ) 1
http://goo.gl/AgBVU4(  

 14: 68\2م  ،َكاَن ذَا َماٖل َوبَنِينَ  1أَن 1ت[...] 

) أساطير، جمع أسطورة، من أصل يوناني ومعناها القصص أو 1ت♦ أَإِذَا ) 1
الحكايات، وقد فسرها معجم المعاني: ما سطره األقدمون 

)http://goo.gl/SXO1EV جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن تسع مرات.). وقد  

تُنَا 1إِذَا ِطيرُ «قَاَل: ~  ،تُۡتلَٰى َعلَۡيِه َءايَٰ  1تأََسٰ
ِلينَ    ؟»ٱۡألَوَّ

 15: 68\2م

 16: 68\2م  .1تَسنَِسُمهُۥ َعلَى ٱۡلُخۡرطُومِ   ) سنسمه: سنجعل له سمة وعالمة؛ اْلُخْرُطوِم: األنف.1ت

َب ٱۡلَجنَّةِ ] --- [  ) صرم: قطع الثمار.1ت ُهۡم َكَما بَلَۡونَآ أَۡصَحٰ إِۡذ  ،إِنَّا بَلَۡونَٰ
  ،ُمۡصبِِحينَ  1تأَۡقَسُمواْ لَيَۡصِرُمنََّها

 17: 68\2هـ

] (الجاللين في يمينهم بمشيئة هللا) نص ناقص وتكميله: َوَال يَْستَثْنُوَن [1ت
http://goo.gl/brNlRV أو: َوَال يَْستَثْنُوَن [حق المساكين] (البيضاوي (

http://goo.gl/BshvDN.(  

 18: 68\2هـ  . 1تَوَال يَۡستَۡثنُوَن [...]

بِّكَ  ،1ت1فََطاَف َعلَۡيَها طَآئِٞف   : ما احاط.) طائف1ت♦ َطيٌْف ) 1 ن رَّ َوُهۡم  ،ّمِ
 ،نَآئُِمونَ 

 19: 68\2هـ

 20: 68\2هـ  .1تفَأَۡصبََحۡت َكٱلصَِّريمِ   ) صريم: مقطوع الثمار.1ت

 21: 68\2هـ  فَتَنَادَۡواْ ُمۡصبِِحيَن:  

) 2) خطأ: اْغدُوا إلى َحْرثُِكْم. تبرير الخطأ: اْغدُوا تضمن معنى أعدوا ت1ت
  صارمين: قاطعين الثمار.

إِن كُنتُۡم  ،1تأَِن ٱۡغدُواْ َعلَٰى َحۡرثُِكمۡ «
ِرِمينَ    ».2تَصٰ

 22: 68\2هـ

فَتُونَ  ،فَٱنَطلَقُواْ   يَتََخافَتُوَن: يتحادثون بصوت منخفض. )1ت  23: 68\2هـ  :1تَوُهۡم يَتََخٰ

ۡسِكينٞ  2الَّ يَۡدُخلَنََّها 1أَن«  ) يَدُْخلَْنَها.2حذفت ) 1  24: 68\2هـ  ».ٱۡليَۡوَم َعلَۡيكُم ّمِ

والجملة : حرمان المساكين من حقهم في الثمار، أو القصد. َحْرد) 1ت♦ َحَرٍد ) 1
مبهمة، وقد فسرها المنتخب: وساروا أول النهار إلى جنتهم على قصدهم السيئ 

  ).http://goo.gl/IMwVAVالذين توهموا أنهم قادرين على تنفيذه (

ِدِريَن. ،1ت1َعلَٰى َحۡردٖ  ،َوَغدَۡواْ   25: 68\2هـ  قَٰ

ا َرأَۡوَها    26: 68\2هـ ،إِنَّا لََضآلُّونَ «قَالُٓواْ:  ،فَلَمَّ

 27: 68\2هـ  ».بَۡل نَۡحُن َمۡحُروُمونَ   

أَلَۡم أَقُل لَُّكۡم: "لَۡوَال «قَاَل أَۡوَسُطُهۡم:   
  »تَُسبُِّحوَن"؟

 28: 68\2هـ

ِلِمينَ «قَالُواْ:    َن َربِّنَآ! إِنَّا كُنَّا َظٰ  29: 68\2هـ  ».ُسۡبَحٰ

َوُموَن. ،فَأَۡقبََل بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض     30 :68\2هـ  يَتَلَٰ

ِغيَن.«قَالُواْ:    َوۡيلَنَآ! إِنَّا كُنَّا َطٰ  31: 68\2هـ  يَٰ

لَنَا) 1 ِّ إِنَّا ) نص ناقص وتكميله: َعَسى َربُّنَا أَْن يُبِْدلَنَا [جنتنا] َخْيًرا ِمْنَها 1ت ♦ يُبَد
، المنتخب http://goo.gl/0KZrpE(الجاللين  إِلَى [عفو] َربِّنَا َراِغبُونَ 

http://goo.gl/qpsAl7.(  

ۡنَهآ. ~ إِنَّآ  1ت[...] 1َعَسٰى َربُّنَآ أَن يُۡبِدلَنَا َخۡيٗرا ّمِ
ِغبُونَ  1تإِلَٰى [...]   ».َربِّنَا َرٰ

 32: 68\2هـ

لَِك ٱۡلعَذَاُب. َولَعَذَاُب ٱۡألِٓخَرةِ أَۡكبَُر. ~ لَۡو    َكذَٰ
  َكانُواْ يَۡعلَُموَن!

 33: 68\2هـ

ِت ٱلنَِّعيِم. ،ِعندَ َربِِّهمۡ  ،لِۡلُمتَِّقينَ ] إِنَّ --- [    34: 68\2م  َجنَّٰ

إلى المتكلم » ِعْندَ َربِِّهمْ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
  ».أَفَنَْجعَلُ «

 35: 68\2م  ٱۡلُمۡسِلِميَن َكٱۡلُمۡجِرِميَن؟ 1تأَفَنَۡجعَلُ 

إلى » اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ « في اآلية السابقة من الغائبالتفات ) خطأ: 1ت
  ».َما لَكُْم َكيَْف تَْحُكُمونَ «المخاطب 

 36: 68\2م  ؟1تَما لَُكۡم؟ َكۡيَف تَۡحُكُمونَ 

ٞب فِيِه تَۡدُرسُونَ     37: 68\2م  أَۡم لَُكۡم ِكتَٰ
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، أَْيَن ) 1 ، أَنَّ  38: 68\2م  ؟2لَُكۡم فِيِه لََما تََخيَُّرونَ  1إِنَّ   ) تَُخيَُّروَن.2أَإِنَّ

، أَْيَن 2بَاِلغَةً ) 1 ٌن َعلَۡينَا  ) لَُكْم َعلَيَّ.3) أَإِنَّ ِلغَةٌ  ،أَۡم لَُكۡم أَۡيَمٰ َمةِ  1بَٰ  2إِنَّ  ،إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ
  لََما تَۡحُكُموَن؟ 3لَُكمۡ 

 39: 68\2م

لَِك َزِعيمٌ «َسۡلُهۡم:   ) زعيم: ضامن وكفيل.1ت َٰ  40: 68\2م  »؟1ت أَيُُّهم بِذ

 39- 36من المخاطب في اآليات التفات ) خطأ: 1ت ♦) بِِشْرِكِهْم 2ِشْرٌك ) 1
ِ «إلى الغائب » تَْحُكُمونَ  ... تََخيَُّرونَ تَْحُكُموَن ... تَدُْرُسوَن ... « إِْن تَتُوبَا إِلَى �َّ

َسْلُهْم « 41-40ثم إلى الغائب في اآليتين  »فَقَدْ َصغَْت قُلُوبُكَُما َوإِْن تََظاَهَرا َعلَْيهِ 
  ».لَُهْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا أَمْ أَيُُّهْم 

. ~ إِن 2؟ فَۡليَۡأتُواْ بُِشَركَآئِِهمۡ 1أَۡم لَُهۡم شَُرَكآءُ 
ِدقِينَ    .1تَكانُواْ َصٰ

 41: 68\2م

نص ناقص ) 1ت♦ ) َسأٍق 2يَْكِشُف، نَْكِشُف، يُْكِشُف، تُْكَشُف، تَْكِشُف، تُْكِشُف ) 1
وتكميله: [أذكر] يوم. وقد تكون متصلة باآلية السابقة (مكي، جزء ثاني، ص 

). وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: يوم يشتد األمر ويصعب، 398-399
). ووفقًا http://goo.gl/A0Frs5ويُدَْعى الكفار إلى السجود (المنتخب 

هو عبارة عن شدّة األمر يوم القيامة للحساب » يَْوَم يُْكَشُف َعن َساقٍ «للجاللين: 
  ).http://goo.gl/EDOr9Mوالجزاء (الجاللين 

َويُۡدَعۡوَن إِلَى  2َعن َساقٖ  1يَۡوَم يُۡكشَفُ  1ت[...]
  ،فََال يَۡستَِطيعُونَ  ،ٱلسُُّجودِ 

 42: 68\2م

ِشعَةً   َخاِشعًا.) 1 ُرُهمۡ  1َخٰ تَۡرَهقُُهۡم ِذلَّٞة. َوقَۡد كَانُواْ  ،أَۡبَصٰ
ِلُموَن!   يُۡدَعۡوَن إِلَى ٱلسُُّجوِد َوُهۡم َسٰ

 43: 68\2م

) نص ناقص وتكميله: َسنَْستَدِْرُجُهْم [إلى العذاب] ِمْن َحيُْث َال يَْعلَُموَن 1ت
  ).http://goo.gl/j48sNj(المنتخب 

ذَا ٱۡلَحِديِث. ] --- [ ُب بَِهٰ فَذَۡرنِي َوَمن يَُكذِّ
ۡن َحۡيُث َال يَۡعلَُموَن. 1تَسنَۡستَۡدِرُجُهم [...]   ّمِ

 44: 68\2م

إلى » فَذَْرنِي«في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
، ومن »ِلي لَُهْم إِنَّ َكْيِديَوأُمْ «ثم إلى المفرد المتكلم » َسنَْستَدِْرُجُهمْ «الجمع المتكلم 
بُ «المفرد الغائب  َسنَْستَدِْرُجُهْم ِمْن َحيُْث َال يَْعلَُموَن «إلى الجمع الغائب » َوَمْن يَُكذِّ
  ».... َوأُْمِلي لَُهمْ 

 45: 68\2م  !1ت َوأُۡمِلي لَُهۡم. إِنَّ َكۡيِدي َمتِين

ۡغَرٖم  ،لُُهۡم أَۡجٗراأَۡم تَسۡ    ن مَّ ۡثقَلُوَن؟ فَُهم ّمِ  46: 68\2م  مُّ

) نص ناقص وتكميله: أَْم ِعْندَُهُم [علم] اْلغَيْب فَُهْم يَْكتُبُوَن [عنه ما يحكمون 1ت
أَْم ِعندَُهُم «). وفسر الجاللين هذه اآلية: http://goo.gl/r420r6به] (المنتخب 

ما يقولون؟ منه » فَُهْم يَْكتُبُونَ «أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب » ٱْلغَْيبُ 
)http://goo.gl/V5y5RG .( يحكمون«فسر كلمة يكتبون بمعنى وهناك من«. 

يقول معرفة: ما نسبة الكتاب من ِعلم الغيب؟ ثُّم إّن قريش كانوا أُّميّين فكيف 
فََرَضهم يكتبون؟ الجواب: إّن معنى الكتابة هنا الُحكم، يُريد: أَعندهم ِعلم الغيب 

الجعدي: وماَل الوالُء بِالبَالء فِملتُم وما ذاك حكُم ّ� إذ فهم يَحكمون، وِمثله قول 
أَْم «األعرابي: الكاتب عندهم، العالم، قال تعالى:  ابنأي يحكم. وقال  –هو يكتب 

أي يعلمون (معرفة: شُبَُهات وردود حول القرآن » ِعْندَُهُم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُونَ 
  ).304الكريم، ص 

 47: 68\2م  ؟ 1ت[...] فَُهۡم يَۡكتُبُونَ  ،ٱۡلغَۡيبُ  1ت...]أَۡم ِعندَُهُم [

َوَال تَُكن َكَصاِحبِ  ،] فَٱۡصبِۡر ِلُحۡكِم َربِّكَ --- [  ) َمْكُظوٌم: مملوء غيظا وغما1ت
  .1تإِۡذ نَادَٰى َوهَُو َمۡكُظومٞ  ،ٱۡلُحوتِ 

 48: 68\2هـ

خطأ وتصحيحه: ) 1ت♦ ) َرْحَمةٌ 2تَدَّاَرَكهُ، تَدَاَرَكتْهُ، تَتَدَاَركَهُ، تُدَاركهُ ) 1
لَْوَال أَْن « 49: 68\2تقول اآلية تناقضان:  )2، كما في القراءة المختلفة تتَدَاَرَكتهُ 

 145: 37\56آلية بينما تقول ا» تَدَاَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوهَُو َمذُْمومٌ 
  فهل نبذ أم ال؟ وهل مذموم أم سقيم؟». فَنَبَذْنَاهُ بِاْلعََراِء َوهَُو َسِقيمٌ «

َركَهُۥ بِّهِۦ 2نِۡعَمةٞ  1ت1لَّۡوَالٓ أَن تَدَٰ ن رَّ لَنُبِذَ  ،ّمِ
  َوهَُو َمۡذُموٞم. 2تبِٱۡلعََرآءِ 

 49: 68\2هـ

هُ   ) جبى: جمع وانتقى.1ت ِلِحيَن. 1تفَٱۡجتَبَٰ  50: 68\2هـ  َربُّهُۥ فََجعَلَهُۥ ِمَن ٱلصَّٰ

، ولكن قد : ليصرعونكلَيُْزِلقُونَكَ ) 1ت♦ لَيَْزِلقُونََك، لَيُْزِهقُونََك، لَينفذونََك ) 1
لَينفذونََك كما في القراءة المختلفة. ولكن تكون الكلمة خطأ نساخ، وصحيحه 

للسريانية وتعني يقتلونك بالتوهج ليكسنبيرج يرى ان الكلمة صحيحة وفقًا 
)Luxenberg  من الماضي َسِمعُوا إلى التفات ) خطأ: 2ت ).165-162ص

  المضارع َويَقُولُونَ 

 1ت1] َوإِن يََكادُ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَيُۡزِلقُونَكَ --- [
ِرِهمۡ  ۡكَر َويَقُولُونَ  ،بِأَۡبَصٰ ا َسِمعُواْ ٱلذِّ إِنَّهُۥ : «2تلَمَّ
  »لََمۡجنُوٞن!

 51: 68\2م

لَِميَن!    52: 68\2م َوَما هَُو إِالَّ ِذۡكٞر لِّۡلعَٰ
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 سورة المزمل 73\3

  20و 11- 10عدا مكية  20 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ُل ) 1 ُل، اْلُمَزمَّ ُل، اْلُمَزّمِ ل) 1ت♦ اْلُمتََزّمِ ّمِ : من تزمل، تلفف في ثيابه، ويراد اْلُمزَّ
  1: 74\4به المستريح الساكن. وهي مرادفة لكلمة المدثر التي جاءت في اآلية 

لُ  ّمِ ٓأَيَُّها ٱۡلُمزَّ  1: 73\3م  !1تيَٰ

 2: 73\3م  ،إِالَّ قَِليٗال  ،ٱلَّۡيلَ  1قُمِ   قُُم، قُمَ ) 1

 3: 73\3م  ،أَِو ٱنقُۡص ِمۡنهُ قَِليًال  ،1نِّۡصفَهُٓۥ   نِْصفَهُ.) 1

ليس ثمة شك في ذهني «هذه أول مرة يتم ذكر القرآن فيها. يقول مينغانا: ) 1ت
بأن كلمة قرآن تبدو مثل الكلمة السريانية قريا، إذ سمى السريان جميع الفصول 

وقد أطلق النبي ». قريان«من الكتاب المقدس التي كان يجب ان تقرأ في الكنائس 
ى استعمالها لتسمية صحف الوحي ببساطة على كتابه الكلمة التي كان معتادًا عل

في الكنائس المسيحية في أيامه. وعلينا ان نتذكر بأن في أقدم مخطوطات القرآن 
أو  - وصارت كذلك  -فإن الكلمة كانت تكتب قرن والتي كان يمكن ان تقرأ قرآن 

قرن بدون همزة. واني اظن بأن هذه القراءة للكلمة بدون همزة هي رسابة من 
ريان أو قِريان. وأن لفظ الهمزة هي قراءة متأخرة قد تبنيت الحقًا اللفظ األقدم قُ 

، الهامش 10-9(مينغانا، ص » لتعريب المفردة ولجعلها تتطابق مع جذر فعل قرأ
) إن صح ترتيبها، ال يمكن في أي 4: 73\3َوَرتِِّل القرآن تَْرتِيًال (). وعبارة 2

ل منه حتى اآلن إال اليسير. وإذا حال أن تعني القرآن الذي بين أيدينا، فلم ينز
باآليات السابقة، نفهم أن مؤلف القرآن كان راهبًا يقوم الليل  4: 73\3ربطنا اآلية 

لكي يرتل الصلوات كما يفعل الرهبان حتى يومنا هذا. والمرة الثانية التي يذكر 
ولكنها اعتبرت هجرية مع انها تتضمن  20فيها القرآن في نفس السورة، اآلية 

ناصر مفسرة لآلية الرابعة، تعفي من القيام للصالة المرضى وغيرهم. ولم ع
. 45: 50\34ثم في اآلية  1: 50\34تذكر كلمة القرآن بعد ذلك إال في اآلية 

وهناك من يرى أن كلمة قرآن تعني المجموع من قول العرب قرأت الماء في 
 55و 42الحوض بمعنى جمعته (بشير: مقدمة في التاريخ اآلخر، ص 

  وهامشهما).

 4: 73\3م  تَۡرتِيًال. 1تَوَرتِِّل ٱۡلقُۡرَءانَ  ،أَۡو ِزۡد َعلَۡيهِ 

 5: 73\3م  إِنَّا سَنُۡلقِي َعلَۡيَك قَۡوٗال ثَِقيًال.  

: قيام نَاِشئَةَ اللَّيْل) 1ت♦ ) َوأَْصَوُب، َوأَْهيَأَ 3) ِوَطاًء، َوَطاًء، ِوْطئًا 2نَاِشيَةَ ) 1
قيل: قول. وقد َوْطئًا: أكثر كلفة وجهدا؛  اول ساعة من الليل؛ أََشدُّ الليل للتعبد، أو 

فسرها المنتخب كما يلي: إن العبادة التي تكون بالليل، هي أشد رسوًخا في القلب، 
). http://goo.gl/cRRcigوأْبيَن قوًال، لما يكون بالليل من هدوء وصفاء (

أََشدُّ َوْطئًا موافقة  هييِْل القيام بعد النوم وفسرها الجاللين كما يلي: إِنَّ نَاِشئَةَ ٱلَّ 
السمع للقلب على تفهم القرآن َوأَْقَوُم قِيًال أبين قوًال 

)http://goo.gl/gnmMzw(  

 6: 73\3م  .1تقِيًال  3َوأَۡقَومُ  2اٱلَّۡيِل ِهَي أََشدُّ َوطۡ  1إِنَّ نَاِشئَةَ 

 7: 73\3م  طَِويٗال. 1ت1َسۡبٗحا ،فِي ٱلنََّهارِ  ،لَكَ إِنَّ   ) سبحا: جريا وانطالقا.1ت♦ َسْبًخا  )1

َّْل إِلَْيِه تَْبتِيًال 1ت من المتكلم التفات تبتل إلى هللا: انقطع إليه بالعبادة. خطأ: : ) تَبَت
  ».اْسَم َربِّكَ «إلى الغائب » َسنُْلِقي« 5في اآلية 

َّۡل إِلَۡيِه تَۡبتِيٗال   8: 73\3م  .1تَوٱۡذكُِر ٱۡسَم َربَِّك َوتَبَت

، َرّبِ ) 1  9: 73\3تقول اآليتان تناقض: ) 1ت ♦) اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب 2َربَّ
َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن « 17: 55\97، واآلية »َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ « 28: 26\47و

  »َواْلَمغَاِربِ  فََال أُْقِسُم بَِرّبِ اْلَمَشاِرقِ « 40: 70\79واآلية » َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ 

بُّ  هَ إِالَّ هَُو. 1ت2ٱۡلَمۡشِرِق َوٱۡلَمۡغِربِ  1رَّ . َالٓ إِلَٰ
  فَٱتَِّخۡذهُ َوِكيٗال.

 9: 73\3م

َوٱۡهُجۡرُهۡم َهۡجٗرا  ،َوٱۡصبِۡر َعلَٰى َما يَقُولُونَ   
  َجِميٗال.

 10: 73\3هـ

بِيَن ) قراءة شيعية: 1 دُ َواْلُمَكذِّ ْلُهْم قَِليًال َوذَْرنِي يَا ُمَحمَّ بَِوِصيَِّك أُوِلي النَّْعَمِة َوَمّهِ
َربُّ «من الغائب  9في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦ )434، ص 1(الكليني مجلد 

  »َوذَْرنِي«إلى المتكلم » اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 

بِيَن أُْوِلي ٱلنَّۡعَمةِ  1تَوذَۡرنِي ۡلُهۡم  ،َوٱۡلُمَكذِّ َوَمّهِ
  .1قَِليًال 

 11: 73\3هـ

إلى المتكلم المفرد في اآلية » اْسَم َربِّكَ « 9من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
  ) أَْنَكاًال: قيود الحديد الثقيلة2ت» لَدَْينَا«ثم إلى جمع الجاللة » َوذَْرنِي« 11

 12: 73\3م  ،َوَجِحيٗما ،2تأَنَكاٗال  1تإِنَّ لَدَۡينَآ 

ةٖ   من طعام أو شراب.) غُصَّة: اعتراض في الحلق 1ت  13: 73\3م  ،َوَعذَابًا أَِليٗما ،1تَوَطعَاٗما ذَا ُغصَّ
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» َوَكانَتِ «إلى الماضي » تَْرُجفُ «من المضارع التفات ) خطأ: 1ت♦ تُْرَجُف ) 1
  : رمل متراكم؛ مهيل: مدفوع ساقط بعضه في اثر بعض.َكثِيب) 2ت

 1تَوَكانَتِ  ،ٱۡألَۡرُض َوٱۡلِجبَالُ  1يَۡوَم تَۡرُجفُ 
ِهيًال    .2تٱۡلِجبَاُل َكثِيٗبا مَّ

 14: 73\3م

بِينَ « 11من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 1ت أَْرَسْلنَا «إلى المخاطب » َواْلُمَكذِّ
  ).http://goo.gl/JGdK3Cواألصل أن يقال: إنا أرسلنا إليهم (الزحيلي  »إِلَْيُكمْ 

ِهدًا َعلَۡيُكمۡ  ،َرسُوٗال  1ت] إِنَّآ أَۡرَسۡلنَآ إِلَۡيُكمۡ --- [  ،َشٰ
  َكَمآ أَۡرَسۡلنَآ إِلَٰى فِۡرَعۡوَن َرسُوٗال.

 15: 73\3م

هُ أَۡخٗذا َوبِيٗال   ) َوبِيًال: شديدًا غليظًا.1ت سُوَل. فَأََخۡذنَٰ  16: 73\3م  .1تفَعََصٰى فِۡرَعۡوُن ٱلرَّ

َّقُوَن يَْوًما يَْجعَُل اْلِوْلدَاَن ِشيبًا إِْن َكفَْرتُْم، 4) نَْجعَُل 3) يَْوَم 2تَتَّقُوِن ) 1 ) فََكيَْف تَت
قُوا به  ♦ فََكيَْف تخافون أيها الناس يَْوًما يَْجعَُل الِْوْلدَاَن ِشيبًا إِْن َكفَْرتُْم با� ولم تَُصدِّ

َّقُوَن يَْوًما يَْجعَُل اْلِوْلدَاَن ِشيبًا فَإِْن َكفَْرتُمْ نص مخربط وترتيبه: ) 1ت  َكيَْف تَت
  )420(مكي، جزء ثاني، ص 

َّقُونَ  َن  3يَۡجعَلُ  2يَۡوٗما ،إِن َكفَۡرتُمۡ  ،1فََكۡيَف تَت ٱۡلِوۡلدَٰ
  ؟1ت4ِشيبًا

 17: 73\3م

ٌر ) 1 السََّماُء ُمْنفَِطٌر  18: 73\3تناقض: تقول اآلية ُمْنفَِطر: منشق. ) 1ت ♦ُمتَفَّطِ
إِذَا السََّماُء اْنفََطَرْت (مؤنث). خطأ: منفطر  1: 82\82(مذكر) وتقول اآلية بِِه 

السماء في قوتها «سببية. وجاء في المنتخب: » به«فيه، إال إذا كانت الباء في 
» وعظمتها، شيء منشق في ذلك اليوم لشدته وهوله

)http://goo.gl/mKxpqK :ٌر فيه أو: عنه.ُمْنفَطِ ). خطأ  

 18: 73\3م  . ~ َكاَن َوۡعدُهُۥ َمۡفعُوًال.1تبِهِۦ 1ٱلسََّمآُء ُمنفَِطُرۢ 

ِذهِۦ تَۡذِكَرٞة. فََمن َشآءَ    ~ ٱتََّخذَ إِلَٰى َربِّهِۦ ، إِنَّ َهٰ
  َسبِيًال.

 19: 73\3م

) الزكاة: نفس 1ت ♦) َخْيٌر َوأَْعَظُم 3) َونِْصفِهُ َوثُلُثِهُ، َونِْصفَهُ َوثُْلثَهُ 2ثُْلثَيِ ) 1
الكلمة في اآلرامية والعبرية بمعنى التطهير، ثم أصبح معناها إعطاء المال 

ويرى عمر سنخاري أن كلمة زكاة يونانية ). 153ص  Jefferyلتطهير النفس (
dekatos كانت تقدمة لآللهة لكسب رضاها (أنظر وتعني العُشر، وSankharé 

) خطأ: يالحظ ان هذه اآلية الطويلة مدنية جاءت ضمن سورة 2). ت49ص 
مكية وال عالقة لها باآليات السابقة. والجزء األخير من اآلية ال عالقة له بالجزء 

  األول.

يِ ] إِنَّ َربََّك يَۡعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَۡدنَٰى ِمن ثُلُثَ --- [
1 

َن ٱلَِّذيَن َمعََك.  ،2َوثُلُثَهُۥ ،َونِۡصفَهُۥ ،ٱلَّۡيلِ  َوطَآئِفَٞة ّمِ
ُر ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر. َعِلَم أَن لَّن تُۡحُصوهُ  ُ يُقَدِّ  ،َوٱ£َّ
فَتَاَب َعلَۡيكُۡم. فَٱۡقَرُءواْ َما تَيَسََّر ِمَن ٱۡلقُۡرَءاِن. 

ۡرَضىٰ  َوَءاَخُروَن  ،َعِلَم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّ
ِ  ،يَۡضِربُوَن فِي ٱۡألَۡرِض   ،يَۡبتَغُوَن ِمن فَۡضِل ٱ£َّ

ِ. فَٱۡقَرُءواْ َما  تِلُوَن فِي َسبِيِل ٱ£َّ َوَءاَخُروَن يُقَٰ
لَٰوةَ  َكٰوةَ  ،تَيَسََّر ِمۡنهُ. َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ  ،1تَوَءاتُواْ ٱلزَّ

َ قَۡرًضا َحَسٗنا. َوَما تُقَ  ُمواْ َوأَۡقِرُضواْ ٱ£َّ دِّ
ۡن َخۡيٖر  ِ  ،ِألَنفُِسُكم ّمِ هَُو َخۡيٗرا  ،تَِجدُوهُ ِعندَ ٱ£َّ

َ  4َوأَۡعَظمَ  َ. ~ إِنَّ ٱ£َّ أَۡجٗرا. َوٱۡستَۡغِفُرواْ ٱ£َّ
ِحيمُۢ   .1تَغفُوٞر، رَّ

 20: 73\3هـ

  

 سورة المدثر 74\4

  مكية 56 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1بسملة السورة انظر هامش  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

: البس الدثار، أي مالبس النوم، أو اْلُمدَّثِّر) 1ت♦ اْلُمتَدَثُِّر، اْلُمدَثُِّر، اْلُمدَثَُّر ) 1
الذي عليه األغطية المضاعفة. وهي كلمة مرادفة لكلمة المزمل التي جاءت في 

  1: 73\3اآلية 

ٓأَيَُّها ٱۡلُمدَّثِّرُ   1: 74\4م  !1ت1يَٰ

 2: 74\4م  قُۡم فَأَنِذۡر.  

 3: 74\4م  َوَربََّك فََكبِّۡر.  

ۡر.    4: 74\4م  َوثِيَابََك فََطّهِ

ْجَز ) 1 ). 2: 3) جاءت كلمة الرجز بالعبرية بمعنى الغضب (حبقوق 1ت ♦َوالّرِ
  بمعنى الذنب.. وهنا بضم الراء تُفسر 7: 3ونفس المعنى في متى 

ۡجزَ   5: 74\4م  فَٱۡهُجۡر. 1ت1َوٱلرُّ

قراءة شيعية: وال ) تَْستَْكثِْر، فتَْستَْكثِْر، أن تَْستَْكثَِر، تَْستَْكثِْر من الخير، 2تَُمنَّ ) 1
ال تعط ) 1ت♦ ) 162تمنن تستكثره من الخير (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

  ).423عطية لتأخذ أكثر منها (مكي، جزء ثاني، ص 

 6: 74\4م  .1ت2تَۡستَۡكثِرُ  1َوَال تَۡمنُن

 7: 74\4م  َولَِربَِّك، فَٱۡصبِۡر.  

 8: 74\4م  ،1تفِي ٱلنَّاقُورِ  1] فَإِذَا نُِقرَ --- [  : نُفخ في البوق.نُِقَر فِي النَّاقُور) 1ت♦ نَقََر ) 1

ِلَك، يَۡوَمئِٖذ، يَۡوٌم َعِسيرٌ   َعِسٌر.) 1  9: 74\4م  ،1فَذَٰ
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فِِريَن َغۡيُر يَِسيٖر.َعلَى     10: 74\4م  ٱۡلَكٰ

 11: 74\4م  ،َوِحيٗدا 1تذَۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقتُ   )424نص ناقص وتكميله: خلقته (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت

ۡمدُوٗدا    12: 74\4م  ،َوَجعَۡلُت لَهُۥ َماٗال مَّ

 13: 74\4م  ،َوبَنِيَن ُشُهوٗدا  

 14 :74\4م  ،َوَمهَّدتُّ لَهُۥ تَۡمِهيٗدا  

 15: 74\4م   1ت[...]. ثُمَّ يَۡطَمُع أَۡن أَِزيدَ   ) نص ناقص وتكميله: ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيدَه [نعًما].1ت

يَْطَمُع أَْن «في هذه اآلية واآلية السابقة من المتكلم المفرد التفات ) خطأ: 1ت
  ».ِآلَيَاتِنَا«إلى المتكلم الجمع » أَِزيدَ 

ٓ! إِنَّهُۥ َكانَ  تِنَا عَنِيٗدا َكالَّ  16: 74\4م  .1تِألٓيَٰ

 17: 74\4م  َسأُۡرِهقُهُۥ َصعُودًا.  

 18: 74\4م  إِنَّهُۥ فَكََّر َوقَدََّر.  

 19: 74\4م  فَقُتَِل َكۡيَف قَدََّر!  

 20: 74\4م  ثُمَّ قُتَِل كَۡيَف قَدََّر!  

 21: 74\4م  ثُمَّ نََظَر.  

 22: 74\4م  .1تثُمَّ َعبََس َوبََسرَ   سببت االنزعاج. جمدت مالمحه نتيجة مفاجأة: ) بَاِسَرةٌ 1ت

 23: 74\4م  َوٱۡستَۡكبََر. 1تثُمَّ أَۡدبَرَ   ) أدبر: ولى وأعطى قفاه لمن كان يواجه.1ت

َّبَع.ِسْحٌر : ِسْحٌر يُْؤثَرُ ) 1ت♦ يُْوثَُر. ) 1 ذَآ إِالَّ ِسۡحٞر يُۡؤثَرُ «فَقَاَل:   يُت  24: 74\4م  .1ت 1إِۡن َهٰ

ذَآ إِالَّ قَۡوُل ٱۡلبََشرِ إِۡن     25: 74\4م  ».َهٰ

) سقر: لوح أو اذاب، أو اشتد حره وأذاه، أو انقض على شيء. وفي القرآن 1ت
  لجهنم. اسمسقر 

 26: 74\4م  .1تَسأُۡصِليِه َسقَرَ 

 27: 74\4م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما َسقَُر؟  

 28: 74\4م  ،َال تُۡبِقي َوَال تَذَرُ   

اَحةً ) 1 اَحةٞ   لَوَّ  29: 74\4م  لِّۡلبَشَِر. 1لَوَّ

) نص ناقص 1ت ♦عدة قراءات منها: تِْسعَةُ َعَشَر، تِْسعَةُ وَعْشُر، تِْسعَةَ أَْعشَُر ) 1
  كما تشير اآلية الالحقة. –وتكميله: َعلَْيَها تِْسعَةَ َعَشَر [ملكًا] 

 30: 74\4م  .1ت[...] 1َعلَۡيَها تِۡسعَةَ َعَشرَ 

وتكميله: َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َمَالئِكَةً َوَما َجعَْلنَا [ذكر] ) نص ناقص 1ت
 314، ص 29، جزء ابن عاشورعدتهم إِالَّ [لغرض فتنة الذين] َكفَُروا (

http://goo.gl/ht5XRnخارجة عن نظام اآليات  31يالحظ ان اآلية ) 2) ت
أصل النص أم تعليق أضيف الحقًا  فهل هي حقًا من .القصيرة السابقة والالحقة
في آخرها تذييل أضيف  -َوَما ِهَي إِالَّ ِذْكَرى ِلْلبََشِر  -للقرآن؟ ويالحظ ان جملة 

  إلى اآلية للحفاظ على السجع، فهي ال تضيف شيئًا للمعنى

ٓئَِكٗة. َوَما --- [ َب ٱلنَّاِر إِالَّ َملَٰ ] َوَما َجعَۡلنَآ أَۡصَحٰ
فِۡتنَٗة لِّلَِّذيَن  1تِعدَّتَُهۡم إِالَّ [...] 1تَجعَۡلنَا [...]

بَ  ،َكفَُرواْ  َويَۡزدَادَ  ،ِليَۡستَۡيِقَن ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ
ٗنا َوَال يَۡرتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُواْ  ،ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِيَمٰ
َب َوٱۡلُمۡؤِمنُونَ  َوِليَقُوَل ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم  ،ٱۡلِكتَٰ

ِفُروَن:  َرٞض َوٱۡلَكٰ ذَا َمثَٗال؟«مَّ ُ بَِهٰ » َماذَآ أََرادَ ٱ£َّ
ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء. َوَما  لَِك يُِضلُّ ٱ£َّ َكذَٰ

يَۡعلَُم ُجنُودَ َربَِّك إِالَّ هَُو. ~ َوَما ِهَي إِالَّ ِذۡكَرٰى 
  .2تِلۡلبََشرِ 

 31: 74\4م

! َوٱۡلقََمِر!--- [    32: 74\4م  ] َكالَّ

 33: 74\4م  !1ت1َوٱلَّۡيِل إِۡذ أَۡدبَرَ   ) أدبر: ولى.1ت♦ إِذَا دَبََر، إِذَا أَدْبََر ) 1

ۡبحِ إِذَآ أَۡسفَرَ   : اضاء وأشرق.أَْسفَرَ ) 1ت♦ َسفََر ) 1  34: 74\4م  !1ت1َوٱلصُّ

ْحدَى  المصائب: :اْلُكبَر) 1ت♦ لَْحدَى، إِْحدَى ) 1 نص ناقص وتكميله: إِنََّها َإلِ
، الجاللين http://goo.gl/28JcsM[الدواهي، أو الباليا] اْلُكبَِر (المنتخب 

http://goo.gl/MgrtvI.(  

ۡحدَى  35: 74\4م  ،1ت[...] ٱۡلُكبَرِ  1إِنََّها َإلِ

 36: 74\4م  ،لِّۡلبََشرِ  1نَِذيٗرا  نَِذيٌر.) 1

إلى المخاطب » نَِذيًرا ِلْلبََشرِ «الغائب في اآلية السابقة من التفات خطأ: ) 1ت
  ».ِلَمْن َشاَء ِمْنُكمْ «

َر. 1تِلَمن َشآَء ِمنُكمۡ   37: 74\4م  أَن يَتَقَدََّم أَۡو يَتَأَخَّ

 38: 74\4م  ،] كُلُّ نَۡفِسۢ بَِما َكَسبَۡت َرِهينَةٌ --- [  

َب ٱۡليَِمينِ    ٓ أَۡصَحٰ  39: 74\4م  ،إِالَّ
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ٖت يَتََسآَءلُونَ فِي     40: 74\4م  َجنَّٰ

 41: 74\4م  َعِن ٱۡلُمۡجِرِميَن:  

) سقر: لوح أو اذاب، 1ت ♦) َصقََر 3) َسلَكََك 2يا فالن َما، يا أيها المرء َما ) 1
  .لجهنم اسمأو اشتد حره وأذاه، أو انقض على شيء. وفي القرآن سقر 

 42: 74\4م  »؟1ت3فِي َسقَرَ  2َسلََكُكمۡ  1َما«

(الكليني » لَْم نَُك ِمْن أَتْبَاعِ األئمة»: «لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ «) تفسير شيعي: 1ت
  ).419، ص 1مجلد 

 43: 74\4م  ،1تلَۡم نَُك ِمَن ٱۡلُمَصلِّينَ «قَالُواْ: 

 44: 74\4م  ،َولَۡم نَُك نُۡطِعُم ٱۡلِمۡسِكينَ   

 45: 74\4م  ،َوكُنَّا نَُخوُض َمَع ٱۡلَخآئِِضينَ   

ينِ    ُب بِيَۡوِم ٱلدِّ  46: 74\4م  ،َوكُنَّا نَُكذِّ

 47: 74\4م  ».1تَحتَّٰىٓ أَتَٰىنَا ٱۡليَِقينُ   ).http://goo.gl/8cHZXh) الْيَِقيُن: الموت (الجاللين 1ت

ِفِعيَن.   عَةُ ٱلشَّٰ  48: 74\4م  فََما تَنفَعُُهۡم َشفَٰ

 49: 74\4م  ،فََما لَُهۡم َعِن ٱلتَّۡذِكَرةِ ُمۡعِرِضينَ   

ۡستَنِفَرةٞ  1ت1َكأَنَُّهۡم ُحُمٞر   : فزعة مشردة.ُمْستَْنِفَرةٌ : جمع حمار؛ ُحُمر) 1ت♦ ) ُمْستَْنفََرةٌ 2ُحْمٌر ) 1  50: 74\4م  ،2مُّ

) قَْسَوَرة: أسد. فسر ليكسنبيرج هذه الكلمة اعتمادًا على السريانية بمعنى 1ت
)، فيكون المعنى حمير تهرب 63- 60ص  Luxenbergحمار مقصر، ضعيف (

  من حمار ضعيف ال يمثل تهديدًا لها.

ۡت ِمن قَۡسَوَرةِۢ   51: 74\4م  ؟1تفَرَّ

ۡنُهۡم أَن يُۡؤتَٰى ُصُحٗفا  ) ُمْنَشَرةً.2ُصْحفًا ) 1  1بَۡل يُِريدُ ُكلُّ ٱۡمِريٕٖ ّمِ
نَشََّرةٗ    .2مُّ

 52: 74\4م

! بَل الَّ   تََخافُوَن.) 1  53: 74\4م  ٱۡألِٓخَرةَ. 1يََخافُونَ َكالَّ

ٓ! إِنَّهُۥ تَۡذِكَرٞة.    54: 74\4م  َكالَّ

 55: 74\4م  ذََكَرهُۥ. ،فََمن َشآءَ   

 ]شيئًا[َوَما يَذْكُُروَن نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ تَذْكُُروَن، يَذَّكَُّروَن، تَذَّكَُّروَن ) 1
 ُ : أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل الَْمْغِفَرةِ ) 2) ت428(مكي، جزء ثاني، ص  إِالَّ أَْن يََشاَء �َّ

  أهل أن يتقيه عباده وصاحب المغفرة.

ُ. ~ هَُو 1ت[...] 1َوَما يَۡذُكُرونَ  ٓ أَن يََشآَء ٱ£َّ ، إِالَّ
 .2تَوأَۡهُل ٱۡلَمۡغِفَرةِ  ،أَۡهُل ٱلتَّۡقَوىٰ 

 56: 74\4م

  

  سورة الفاتحة 1\5

  مكية 7 - عدد اآليات

القرآن العظيم   - أم القرآن  -أم الكتاب  - فاتحة القرآن عناوين أخرى: عنوان هذه السورة مأخوذ من موقعها في بداية القرآن وفقًا للترتيب العادي. 
 -الصالة  -الشافية  - الشفاء  - الراقية  -  الحمد القصرى -الحمد األولى  -الشكر  - الحمد  -النور  - األساس  - الكافية  -الكنز  - الوافية  -السبع المثاني 

  التفويض -المناجاة  - تعليم المسئلة  -السؤال  -الدعاء 

هناك جدل حول ما إذا كانت هذه السورة من  .96\1انظر هامش بسملة السورة 
القرآن أم ال. فإذا اعتبرنا أن القرآن كالم هللا، حسب اعتقاد المسلمين، ال يمكن أن 

تكون كلمات هذه السورة كلمات هللا، ذلك أنها تتألف من حمٍد �، وثناء عليه، 
رقم الجزء األول، وتضّرع لعونه. وابن مسعود لم يدرجها في مصحفه (انظر 

9.(  

ِحيِم. ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ  1: 1\5م بِۡسِم ٱ£َّ

وترجمتها » مليخ عولميم«المقابل العبري لهذه العبارة هو  ت♦ ) الحمِد، الحمدَ 1
وتيموثاوس األولى  13و 10و 6: 13(ونجدها في طوبيا » ملك الدهور«بالعربية 

  ). وقد عرف معجم الفاظ القرآن كلمة العالمين بأجناس الخلق.17: 1

لَِمينَ  1ٱۡلَحۡمدُ  ِ، َرّبِ ٱۡلعَٰ   2: 1\5م  ،1تِ£َّ

ْحَماَن، 1 ْحَماُن.) الرَّ نِ   الرَّ ۡحَمٰ ِحيمِ  ،1ٱلرَّ  3: 1\5م  ،ٱلرَّ

ك، ِمْلِك، َمِلِكي، مليِك. 1 ) 2) َمِلَك، َمِلُك، َملِِك، َمِلًكا، َملِْك، َماِلَك، َملََك، َمالٌِك، َمالَّ
) نص ناقص وتكميله: مالك [األمور] يوم الدين (البيضاوي 1ت♦ يَْوَم 

http://goo.gl/3bjqMg.(  

لِكِ  يِن. 2يَۡومِ  1ت][... 1َمٰ   4: 1\5م  ٱلدِّ
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) 4) َوإِيَاَك، َويَّاَك، وإِيَّاَك 3) يَْعبُدْ، يِْعبُدُ، يُْعبدُ 2) أَيَّاَك، ِهيَّاَك، َهيَّاَك، إِيَاَك 1
من السريانية وتعني » اياك«ان كلمة  Sawma) يرى 1ت♦ نِْستَِعيُن، نَْستَِعينُو 

بُّ اِإللهُ اِإلنساَن وقاَل «ففي سفر التكوين بالسريانية نقرأ: » أين انت؟« فنادى الرَّ
). فيكون معنى اآلية إن قرأت بالسريانية: أين انت 9: 3(تكوين » له: أَيَن أَْنَت؟

  ).Sawma, p. 119لنعبدك وأين انت لنستعين بك (

 5: 1\5م  .4نَۡستَِعين 1ت3َوإِيَّاكَ  ،2نَۡعبُدُ  1ت1إِيَّاكَ 

رنا، أَْرشدنا 1 نص ناقص وتكميله: اهدنا [إلى] ) 1ت♦ ) صراطًا مستقيًما 2) بّصِ
» فَاْهدُوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ « 23: 37\56الصراط المستقيم، كما مثًال في اآلية 

ِ الَِّذي َهدَانَا ِلَهذَا« 43: 7\39واآلية  َويَْهِدي َمْن « 25: 10\51واآلية » الَْحْمدُ ِ£َّ
: الصراط المستقيم هو أمير ) تفسير شيعي2ت» يَشَاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

). وكلمة الصراط مأخوذة http://goo.gl/ZtSJNuالمؤمنين ومعرفته (القمي 
لى الطريق المبلط الذي اشتهر الرومان في التي تشير إ strataمن اللغة الالتينية 

اقامته. وفي االعتقاد اإلسالمي الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور 
المسلمين عليه إلى الجنة وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف (انظر فتح الباري 

http://goo.gl/OxBcFh وهنا قد تكون الكلمة مأخوذة من الفارسية جينود .(
ع المعتقد الزرادشتي (انظر تأثيرات زرادشتية في القرآن والحديث وتتفق م

http://goo.gl/nYrXBd.(  

َط ٱۡلُمۡستَِقيمَ  1ت[...] 1ٱۡهِدنَا َرٰ  6: 1\5م  ،2ت1ٱلّصِ

الِّين 3) وغير، غيَر 2) َمْن 1 ) وفقًا للغالبية العظمى من المصادر 1ت♦ ) الضَّ
إلى المسلمين، وعبارة » أنعمت عليهمالذين «السنية والشيعية، تشير عبارة 

هذه أنظر إلى النصارى (» الضالين«إلى اليهود، وعبارة » المغضوب عليهم«
). وفي هذه الحالة تكون http://goo.gl/XlKVYMالتفاسير في هذا الموقع 

اْلَمْغُضوِب طريق] اآلية ناقصة وتكميلها كما يلي: ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت عَلَْيِهْم [ال 
الِّينَ  من الغائب في التفات خطأ في سورة الفاتحة: . َعلَْيِهْم َوَال [طريق] الضَّ

من الفعل التفات اآليات األربعة األولى إلى المخاطب في اآليات الثالثة األخيرة. 
الِّينَ «إلى اإلسم » أَْنعَْمَت َعلَْيِهمْ «   .»اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَال الضَّ

طَ   1تَغۡيِر [...] ،أَۡنعَۡمَت َعلَۡيِهمۡ  1ٱلَِّذينَ  ِصَرٰ

آلِّينَ  1ت[...] 2َوَال  ،ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهمۡ   .1ت3ٱلضَّ
 7: 1\5م

  

 سورة المسد 111\6

  مكية 5 - عدد اآليات

 تبتعنوان آخر: . 5عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِ،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ   ٱلرَّ

(السياري، ص  تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب َوقد تَبَّ قراءة شيعية: ) 3) لَْهٍب 2أَبو ) 1
). عن علي: محي من القرآن سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، وما 196

ترك أبو لهب إال لإلزراء على رسول هللا ألنه عمه (الطبرسي: فصل الخطاب، 
  : خسر وهلك.) تب1ت♦ ) 70ص 

  1: 111\6م  !1ت3َوتَبَّ  2لََهبٖ  1تَبَّۡت يَدَآ أَبِي

(مكي،  َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ وكسبه شيئًانص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ إِْكتََسَب ) 1
  ).507جزء ثاني، ص 

 2: 111\6م  .1ت[...] 1َمآ أَۡغنَٰى َعۡنهُ َمالُهُۥ َوَما َكَسبَ 

لغو وتكرار إذ ال » نَاًرا ذَاَت لََهبٍ «) خطأ: 1ت♦ ) لَْهٍب 2َسيَُصلَّى، َسيُْصلَى ) 1
  توجد نار دون لهب.

 3: 111\6م  .1ت2نَاٗرا ذَاَت لََهبٖ  1َسيَۡصلَىٰ 

الَةٌ، َحاِملَةَ 2وُمَرْيئَتُهُ، وُمَريَّتُهُ ) 1 الَةً، َحمَّ الَةُ، َحمَّ الَةَ  ،1َوٱۡمَرأَتُهُۥ  ) لْلَحَطبِ 3) َحمَّ  4: 111\6م  ،3ٱۡلَحَطبِ  2َحمَّ

الرقبة؛  بمعنى ِعرق 4: 48جيدها: عنقها. ونجد الكلمة بالعبرية في أشعيا ) 1ت
  مسد: حبل من ليف.

َسدِۢ  ن مَّ  5: 111\6م .1تفِي ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِ

  

 سورة التكوير 81\7

  مكية 29 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

َرْت: لُفَّت في استدارة.1ت َرۡت   ) كُّوِ  1: 81\7م  ،1تإِذَا ٱلشَّۡمُس كُّوِ

 2: 81\7م  ،1تَوإِذَا ٱلنُُّجوُم ٱنَكدََرۡت   ) اْنَكدََرْت: تساقطت أو انطفأت1ت
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 3: 81\7م  ،َوإِذَا ٱۡلِجبَاُل ُسيَِّرۡت   

: جمع العُشراء من النوق التي مضى على اْلِعَشار) 1ت♦ عُِطلَْت، َعَطلَْت ) 1
  خليت بال راع.حملها عشرة أشهر. عطلت: 

لَۡت   4: 81\7م  ،1ت1َوإِذَا ٱۡلِعَشاُر عُّطِ

َرْت.) 1  5: 81\7م  ،1َوإِذَا ٱۡلُوُحوُش ُحِشَرۡت   ُحّشِ

َرۡت   : تَهيَّج بالنار.سجر) 1ت♦ ُسِجَرْت ) 1  6: 81\7م  ،1ت1َوإِذَا ٱۡلبَِحاُر سُّجِ

َجتْ ) 1ت♦ ُزوِوَجْت ) 1 (الجاللين  بأجسادها : قرنتَوإِذَا النُّفُوُس ُزّوِ
http://goo.gl/BFhtOv.(  

َجۡت   7: 81\7م  ،1ت1َوإِذَا ٱلنُّفُوُس ُزّوِ

) 1ت ♦) ُسيِّلَْت، ِسيلَْت، َسأَلَْت 2اْلَمُؤودَةُ، اْلَمْودَةُ، اْلَمُوودَةُ، اْلَمَودَّةُ، اْلَماُوودَةُ ) 1
 ُ وأد البنات عند : البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة. إشارة إلى عادة اْلَمْوُؤودَة

تفسير شيعي: يقرأ الشيعة  العرب قبل اإلسالم كما تذكرها مصادر إسالمية؛
  ).173- 172(السياري، ص  وهو من قتل في مودة أهل البيت» اْلَمَودَّةُ «

 ُ  8: 81\7م  2سُئِلَۡت  1ت1َوإِذَا ٱۡلَمۡوءُۥدَة

 9: 81\7م  ،1بِأَّيِ ذَۢنٖب قُتِلَۡت   قُتِْلُت، قُتِّلَْت.) 1

َرْت.2الصُّْحُف ) 1  10: 81\7م  ،2نُِشَرۡت  1َوإِذَا ٱلصُُّحفُ   ) نُّشِ

 11: 81\7م  ،1ت1َوإِذَا ٱلسََّمآُء ُكِشَطۡت   : ازيلت.كُِشَطتْ ) 1ت♦ قُِشَطْت ) 1

َرۡت   ُسِعَرْت.) 1  12: 81\7م  ،1َوإِذَا ٱۡلَجِحيُم ُسعِّ

 13: 81\7م  ،1تَوإِذَا ٱۡلَجنَّةُ أُۡزِلفَۡت   ) ازلف: قرب وأدنى.1ت

آ أَۡحَضَرۡت.    14: 81\7م  َعِلَمۡت نَۡفٞس مَّ

) 2ت فََألُْقِسُم كما في القراءة المختلفة) خطأ وتصحيحه: 1ت♦ فََألُْقِسُم ) 1
  اْلُخنَّس: الكواكب التي تختفي.

 15: 81\7م  بِٱۡلُخنَِّس، 1ت1] فََالٓ! أُۡقِسمُ --- [

 16: 81\7م  !1تٱۡلكُنَِّس  1ٱۡلَجَوارِ   : التي تختفي أحيانًا في مدارها.اْلكُنَِّس ) الجواري: النجوم. 1ت♦ اْلَجَواِري ) 1

 17: 81\7م  !1تَوٱلَّۡيِل إِذَا َعۡسعَسَ   : اقبل بظالمه.) عسعس1ت

ۡبحِ إِذَا تَنَفََّس!    18: 81\7م  َوٱلصُّ

 19: 81\7م  إِنَّهُۥ لَقَۡوُل َرسُوٖل َكِريٖم،  

ةٍ ِعْندَ ِذي «إلى المتكلم » أُْقِسمُ «من المتكلم  15في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ِذي قُوَّ
  »اْلعَْرِش َمِكينٍ 

ةٍ ِعندَ ِذي ٱۡلعَۡرِش َمِكينٖ   20: 81\7م  ،1تِذي قُوَّ

هْ.) 1 َطاٖع ثَمَّ   ثُمَّ، ثَمَّ  21: 81\7م  أَِميٖن. 1مُّ

 22: 81\7م َوَما َصاِحبُُكم بَِمۡجنُوٖن!  

 23: 81\7م  بِٱۡألُفُِق ٱۡلُمبِيِن،َولَقَۡد َرَءاهُ   

) ضنين: بخيل. 1ت♦ ) 173(السياري، ص  أي ُمتهم - بَِظنِيٍن ) قراءة شيعية: 1
  خطأ: باْلغَْيِب.

 24: 81\7م  ،1ت1َوَما هَُو َعلَى ٱۡلغَۡيِب بَِضنِينٖ 

) نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد تكون من اللغة 1ت
-Bonnetأنظر ». شيطان لعين«الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة 

Eymard  و 47، ص 2مجلدJeffery  140ص.  

ِجيٖم  ٖن رَّ  25: 81\7م  .1تَوَما هَُو بِقَۡوِل َشۡيَطٰ

دخيلة  26). واآلية 460(مكي، جزء ثاني، ص ) خطأ وتصحيحه: إلى أين 1ت
  ال عالقة لها بما سبقها وما تبعها.

 26: 81\7م  ]؟تَۡذَهبُونَ  1ت[فَأَۡينَ 

لَِميَن،    27: 81\7م  إِۡن هَُو إِالَّ ِذۡكٞر لِّۡلعَٰ

َشاَء «إلى المخاطب » ِلْلعَالَِمينَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
  »ِمْنُكمْ 

 28: 81\7م  .1تِلَمن َشآَء ِمنُكۡم أَن يَۡستَِقيمَ 

» ِلَمْن َشاءَ «من الغائب المفرد في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦يََشاُؤوَن ) 1
  »تََشاُؤونَ «إلى المخاطب الجمع 

ُ، َربُّ 1ت1َوَما تََشآُءونَ  ٓ أَن يََشآَء ٱ£َّ ، إِالَّ
لَِميَن.  ٱۡلعَٰ

 29: 81\7م
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 سورة األعلى 87\8

  مكية 19 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) خطأ: جاء مرة واحدة 1ت ♦سُْبَحاَن َربَِّي اْألَْعلَى، َسبِّحِ اْسَم َربَِّك الذي خلقك ) 1
؛ 74: 56\46» (َسبِّْح بِاْسِم َربِّكَ «) وثالث مرات 1: 87\8» (َسبِّحِ اْسَم َربِّكَ «

  ).52: 69\78؛ 96: 56\46

 1: 87\8م  ،1ت1َسبِّحِ ٱۡسَم َربَِّك ٱۡألَۡعلَى

ٰى،    2: 87\8م  ٱلَِّذي َخلََق فََسوَّ

 3: 87\8م  فََهدَٰى، 1َوٱلَِّذي قَدَّرَ   قَدَرَ ) 1

 4: 87\8م  أَۡخَرَج ٱۡلَمۡرَعٰى،َوٱلَِّذٓي   َوالَِّذي أَخَرَج الَمرَعى

َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى أَْحَوى : 5- 4: 87\8لآليتين  ) نص مخربط وترتيبه1ت
)؛ والسيوطي: http://goo.gl/e6aGtmفََجعَلَهُ غُثَاًء (تفسير الزمخشري 

  ). أحوى: أخضر يضرب إلى السواد. الغثاء: الهشيم.34، ص 2اإلتقان، جزء 

 5: 87\8م  .1تغُثَآًء أَۡحَوىٰ  فََجعَلَهُۥ

فال تنسى بمعنى فليس ) 1ت♦ ) 178قراءة شيعية: فلن (السياري، ص ) 1
تنسى، إذ ال يجوز أن ينهى اإلنسان عن النسيان ألنه ليس بإرادته (مكي، جزء 

  )470ثاني، ص 

، 1ت1َسنُۡقِرئَُك، فََال   6: 87\8م  تَنَسٰىٓ

 6إلى المتكلم في اآلية » فََجعَلَهُ « 5في اآلية من الغائب المفرد التفات ) خطأ: 1ت
ُ « 7ثم إلى الغائب في اآلية » َسنُْقِرئُكَ « وفي اآلية نص ناقص وتكميله: ». َشاَء �َّ

ُ [ان تنساه] (  280، ص 30، جزء ابن عاشورإِالَّ َما شَاَء �َّ
http://goo.gl/3Huddt(  

 ُ إِنَّهُۥ يَۡعلَُم ٱۡلَجۡهَر ] --- . [1ت[...] إِالَّ َما َشآَء ٱ£َّ
  َوَما يَۡخفَٰى.

 7: 87\8م

إِنَّهُ «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) اْليُْسَرى: الطريق السهل. خطأ: 1ت
ُركَ «إلى المتكلم الجمع » يَْعلَمُ  ُرَك [للطريقة] ». َونُيَّسِ نص ناقص وتكميله: َونُيَّسِ

ونعدك ). وقد فسرها البيضاوي: http://goo.gl/CQceh3اْليُْسَرى (البيضاوي 
. بينما فسرها المنتخب: لطريقة اليسرى في حفظ الوحي، أو التدين ونوفقك لها

). http://goo.gl/mfzts9ونوفقك للطريقة البالغة اليسر في كل أحوالك (
  وهناك خطأ: َونُيَّسِر لَك اْليُْسَرى.

ُرَك [...]--- [  8: 87\8م  .1ت ِلۡليُۡسَرىٰ  1ت] َونُيَّسِ

ۡكَرٰى.   ۡر. إِن نَّفَعَِت ٱلذِّ  9: 87\8م  فَذَّكِ

) نص ناقص وتكميله: َسيَذَّكَُّر [بها] َمْن يَْخَشى [هللا] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/YVMySv.(  

 10: 87\8م  ،1تَمن يَۡخشَٰى [...] 1تَسيَذَّكَُّر [...]

 11: 87\8م  َويَتََجنَّبَُها ٱۡألَۡشقَى،  

 12: 87\8م  ٱلَِّذي يَۡصلَى ٱلنَّاَر ٱۡلكُۡبَرٰى،  

 13: 87\8م  ثُمَّ َال يَُموُت فِيَها َوَال يَۡحيَٰى.  

 14: 87\8م  ،] قَۡد أَۡفلََح َمن تََزكَّىٰ --- [  

 15: 87\8م  َوذََكَر ٱۡسَم َربِِّهۦ، فََصلَّٰى.  

بل تختارون وتفضلون. : بَْل تُْؤثُِرونَ ) 1ت♦ أنتم تُْؤثُِروَن، تُْوثُِروَن، يُْؤثُِروَن ) 1
، »تُْؤثُِرونَ «إلى المخاطب » فََصلَّى«من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: 

  ».يُْؤثُِرونَ «وقد صححتها القراءة المختلفة: 

 16: 87\8م  ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا، 1ت1] بَۡل تُۡؤثُِرونَ --- [

.َوٱۡألِٓخَرةُ َخۡيٞر     17: 87\8م  َوأَۡبقَٰىٓ

ذَا لَِفي ٱلصُُّحفِ --- [  الصُّْحِف.) 1  18: 87\8م  ٱۡألُولَٰى، 1] إِنَّ َهٰ

ِهيَم َوُموَسٰى. 1ُصُحفِ   ُصْحِف.) 1  19: 87\8م إِۡبَرٰ
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 سورة الليل 92\9

  مكية 21 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 92\9م  َوٱلَّۡيِل إِذَا يَۡغَشٰى!  

 2: 92\9م  !12َوٱلنََّهاِر إِذَا تََجلَّىٰ   ) حذفت اآلية.2تَتََجلَّى، تُْجِلي ) 1

قراءة والذََّكِر َواْألُْنثَى، والذي َخلََق الذَّكََر َواْألُْنثَى، ومن َخلََق الذَّكََر َواْألُْنثَى، ) 1
: 3- 1)، قراءة شيعية لآليات 181شيعية: هللا خالق الذكر واألنثى (السياري، ص 

ألنثى ولعلي اآلخرة َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى هللا خالق الزوجين الذكر واَواللَّيِْل إِذَا يَْغَشى 
)، أو: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق 181(السياري، ص واألولى 

الذكر واألنثى، أو: أن عليًا للهدى وأن له لآلخرة واألولى (الطبرسي: فصل 
كما في  - ) خطأ وتصحيحه: َوَمن َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى 1ت) ♦ 167الخطاب، ص 

وقد فسرها المنتخب: وبا� الذي خلق الصنفين الذكر واألنثى القراءة المختلفة. 
)http://goo.gl/AFuvTy.(  

 3: 92\9م  !1ت1َوَما َخلََق، ٱلذََّكَر َوٱۡألُنثَىٰٓ 

 4: 92\9م  إِنَّ َسۡعيَُكۡم لََشتَّٰى.  

ا َمۡن أَۡعَطٰى، َوٱتَّقَىٰ     5: 92\9م  ،فَأَمَّ

 6: 92\9م  َوَصدََّق بِٱۡلُحۡسنَٰى،  

) اْليُْسَرى: الطريق السهل وقد فسرها البيضاوي: فسنهيئه 1ت♦ ِلْليُُسَرى ) 1
للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة، من يسر الفرس إذا هيأه للركوب 

ُرهُ ). واآلية ناقصة وتكميلها: http://goo.gl/0dnj5Iبالسرج واللجام ( فََسنُيَّسِ
  8: 87\8باآلية [للطريقة] اْليُْسَرى، أسوة 

ُرهُۥ [...]  7: 92\9م  .1ت1ِلۡليُۡسَرىٰ  1تفََسنُيَّسِ

ا َمۢن بَِخَل، َوٱۡستَۡغنَٰى،    8: 92\9م  َوأَمَّ

 9: 92\9م  َوَكذََّب بِٱۡلُحۡسنَٰى،  

ُرهُ ) اآلية ناقصة وتكميلها: 1تِلْلعُسَُرى. ) 1 ، أسوة اْلعُْسَرى[للطريقة] فََسنُيَّسِ
  8: 87\8باآلية 

ُرهُۥ [...]  10: 92\9م  ،1ت1ِلۡلعُۡسَرىٰ  فََسنُيَّسِ

نص ناقص وتكميله: َوَما يُْغنِي َعنْهُ َمالُهُ [شيئًا] إِذَا تََردَّى (مكي، جزء ) 1ت
) نص ناقص وتكميله: َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى [فيها] 2) ت479ثاني، ص 

  ).http://goo.gl/9SxzH3 387، ص 30، جزء ابن عاشور(

 11: 92\9م  .2ت، إِذَا تََردَّٰىٓ [...]1تَوَما يُۡغنِي َعۡنهُ َمالُهُۥٓ [...]

 12: 92\9م  ] إِنَّ َعلَۡينَا لَۡلُهدَٰى،--- [  

: إِنَّ عليًا لَْلُهدَى َوإِنَّ له لَْآلَِخَرةَ َواْألُولَى 13و 12قراءة شيعية لآليتين ) 1
  ).181(السياري، ص 

 13: 92\9م  .1َوإِنَّ لَنَا لَۡألِٓخَرةَ َوٱۡألُولَىٰ 

في هذه اآلية التفات : يشتد لهيبها. خطأ: نَاًرا تَلَظَّى) 1ت♦ تَّلَظَّى، تَتَلَظَّى ) 1
  ».فَأَْنذَْرتُُكمْ «إلى المتكلم المفرد » َوإِنَّ لَنَا«واآلية السابقة من المتكلم المفرد 

 14: 92\9م  ،1ت1تَلَظَّىٰ فَأَنذَۡرتُُكۡم نَاٗرا 

 15: 92\9م  َال يَۡصلَٰىَهآ إِالَّ ٱۡألَۡشقَى،  

) نص ناقص وتكميله: الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى [عن اإليمان] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/R1YJJo.(  

 16: 92\9م  ،1تٱلَِّذي َكذََّب َوتََولَّٰى [...]

 17: 92\9م  ٱۡألَۡتقَى. 1َوَسيَُجنَّبَُها  .َوَسنَُجنَّبَُها) 1

كَّى ) 1 [ليتزكى] (الجاللين الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦يَزَّ
http://goo.gl/SgChSv.(  

 18: 92\9م  ،1يَتََزكَّىٰ  1تٱلَِّذي يُۡؤتِي َمالَهُۥ [...]

) آية مبهمة فسرها النحاس: أي ليس يَتَصدّق ليكافئ انسانًا على نعمة أنعم بها 1ت
  ).http://goo.gl/1wbrV8عليه (النحاس 

 19: 92\9م  ،1تَوَما ِألََحٍد ِعندَهُۥ ِمن نِّۡعَمٖة تُۡجَزىٰٓ 

 20: 92\9م  َوۡجِه َربِِّه ٱۡألَۡعلَٰى، 1إِالَّ ٱۡبتِغَآءَ   اْبتِغَاُء، اْبتِغَا) 1

 21: 92\9م .1َولََسۡوَف يَۡرَضىٰ   يُْرَضى.) 1
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 سورة الفجر 89\10

  مكية 30 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) 1ت) ♦ 166قراءة شيعية: الفجر (الطبرسي: فصل الخطاب، ص َواْلفَْجٍر، ) 1
خطأ: تتضمن هذه اآلية واآليات الثالث الالحقة قسًما بال جواب للقسم. وقد حاول 

تدل عليه اآلية » ليعذبن«المفسرون ايجاد مخرج باعتبار أن هناك نقص وتكميله 
مما يعني أن النص مخربط (الزمخشري ». أَلَْم تََر َكيَْف فَعََل َربَُّك بِعَادٍ « 6

http://goo.gl/zT8BoQ.(  

 1: 89\10م  !1ت1َوٱۡلفَۡجرِ 

، عشر »َولَيَاٍل َعْشرٍ «) اختلف المفسرون في فهم القسم 1ت ♦َولَيَاِل، َولَيَاِلي ) 1
ذي الحجة، أو العشر األواخر من رمضان، أو العشر األول من رمضان، أو 

). يرى http://goo.gl/5TRXgYالعشر األول من المحرم (انظر هذا المقال 
عمر سنخاري أن هذا القسم يحيل إلى القسم الذي كان يلجأ له أتباع فيثاغورس 

ويطلق عليه  10=4+3+2+1والمكون من حاصل األعداد األربع األولى 
Tetractys  ويتضمن أسرار باطنية في فلسفتهم (أنظرSankharé  103ص.(  

 2: 89\10م  !1ت1َولَيَاٍل َعۡشٖر 

الشفع: ما جعل غيره  )1ت♦ ) َواْلِوتِْر، َواْلَوتِِر، َوالَْوتٍْر، َواْلَوتٍَر 2َوالشَّْفعٍ ) 1
  زوًجا، والوتر: الفردي من األشياء.

 3: 89\10م  !1ت2َوٱۡلَوۡترِ  1َوٱلشَّۡفعِ 

) خطأ وتصحيحه: يسري، كما في القراءة المختلفة. تعني 1ت♦ يَْسِري، يَْسٍر ) 1
  مضى وذهب.

 4: 89\10م  !1ت1َوٱلَّۡيِل إِذَا يَۡسرِ 

ِلَك قََسٞم لِِّذي ِحۡجرٍ   ) ِلِذي ِحْجٍر: ِلِذي عقل.1ت  5: 89\10م  ؟1تَهۡل فِي ذَٰ

 6: 89\10م  ،1] أَلَۡم تََر كَۡيَف فَعََل َربَُّك بِعَادٍ --- [  بِعَادَ، بِعَاِد.) 1

 7: 89\10م  ٱۡلِعَماِد، 2ذَاتِ  1إَِرمَ   ) ذَاتَ 2أَِرَم، أَْرَم، إَِرِم، إَِرمَّ، أََرَم ) 1

ِد؟ 1ٱلَّتِي لَۡم يُۡخلَۡق ِمۡثلَُها  يَْخلُْق ِمثْلََها، نَْخلُْق ِمثْلََها، يُْخلَْق ِمثْلُُهم.) 1  8: 89\10م  فِي ٱۡلبِلَٰ

ۡخَر بِٱۡلَوادِ  1تٱلَِّذيَن َجابُواْ  1َوثَُمودَ   ) خطأ: في الواد2: حفروا أو قطعوا تَجابُوا) 1ت♦ ) بِالَْواِدي 2َوثَُمودًا ) 1  9: 89\10م  ؟2ت2ٱلصَّ

 10: 89\10م  َوفِۡرَعۡوَن ِذي ٱۡألَۡوتَاِد،  

ِد،    11: 89\10م  ٱلَِّذيَن َطغَۡواْ فِي ٱۡلبِلَٰ

 12: 89\10م  فَأَۡكثَُرواْ فِيَها ٱۡلفََسادَ؟  

 11: 12) كلمة سوط تأتي في التوراة بمعنى وسيلة الضرب (ملوك األول 1ت
). وهذا 18و 15: 28؛ 22: 10) وبمعنى السيل (أشعيا 26: 10؛ أشعيا 14و

  اآلية.هذه المعنى األخير هو الذي يناسب كلمة صب في 

 13: 89\10م  .1ت فََصبَّ َعلَۡيِهۡم َربَُّك َسۡوَط َعذَابٍ 

 14: 89\10م  لَبِٱۡلِمۡرَصاِد.إِنَّ َربََّك   

ُن، إِذَا َما ٱۡبتَلَٰىهُ َربُّهُۥ فَأَۡكَرَمهُۥ --- [  أَْكَرَمنِي.) 1 نَسٰ ا ٱۡإلِ ] فَأَمَّ
  ».1َربِّٓي أَۡكَرَمنِ «َونَعََّمهُۥ، فَيَقُوُل: 

 15: 89\10م

آ إِذَا َما ٱۡبتَلَٰىهُ فَقَدَرَ   ) أََهانَنِي.2فَقَدََّر ) 1 َعلَۡيِه ِرۡزقَهۥُ، فَيَقُوُل:  1َوأَمَّ
نَنِ «   ».2َربِّٓي أََهٰ

 16: 89\10م

ا إِذَا َما «من الغائب المفرد في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦يُْكِرُموَن ) 1 َوأَمَّ
  ».تُْكِرُمونَ «إلى المخاطب الجمع » اْبتََالهُ فَقَدََر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي أََهانَنِ 

! بَل الَّ تُۡكِرُمونَ --- [  17: 89\10م  ٱۡليَتِيَم، 1ت1] َكالَّ

وَن ) 1 وَن، تَُحاضُّوَن، يَُحاضُّ وَن، تَتََحاضُّ تََحاضُّوَن: ) 1ت♦ يَُحضُّوَن، تَُحضُّ
َوَال تََحاضُّوَن [الناس] َعلَى [إعطاء] نص ناقص وتكميله: يحض كل منكم غيره. 

 333، ص 30، جزء ابن عاشور، 474(مكي، جزء ثاني، ص  َطعَاِم اْلِمْسِكينِ 
http://goo.gl/0RcYxM.(  

ضُّونَ  ٓ َطعَاِم  1تَعلَٰى [...] 1ت[...] 1َوَال تََحٰ
  ٱۡلِمۡسِكيِن،

 18: 89\10م

ا، 1َوتَۡأكُلُونَ   َويَأْكُلُونَ ) 1  19: 89\10م  ٱلتَُّراَث أَۡكٗال لَّّمٗ

ا) 1ت♦ َويُِحبُّوَن ) 1 ا 1َوتُِحبُّونَ   كثيًرا.: َجم� ا َجّمٗ  20: 89\10م  .1ت ٱۡلَماَل ُحبّٗ

ا،--- [   ا دَّكٗ ٓ! إِذَا دُكَِّت ٱۡألَۡرُض دَّكٗ  21: 89\10م  ] َكالَّ

) نص ناقص وتكميله: وجاء [أمر] ربك (الرازي 1ت
http://goo.gl/yNfjra.(  

ا، 1تَوَجآَء [...] ا َصفّٗ  22: 89\10م  َربَُّك َوٱۡلَملَُك َصفّٗ
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ْكَرى (1ت ، ص 30، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوأَنَّى لَهُ [نفع] الذِّ
339 http://goo.gl/62QXKS.(  

ُن.  نَسٰ َوِجآْيَء يَۡوَمئِِذۢ بَِجَهنََّم. يَۡوَمئِٖذ، يَتَذَكَُّر ٱۡإلِ
ۡكَرٰى؟ 1تَوأَنَّٰى لَهُ [...]   ٱلذِّ

 23: 89\10م

) نص ناقص وتكميله: يَقُوُل يَا لَْيتَنِي قَدَّْمُت [الخير واإليمان] ِلَحيَاتِي 1ت
  ).http://goo.gl/quCki4(الجاللين 

لَۡيتَنِي قَدَّۡمُت [...]«يَقُوُل:   24: 89\10م  »ِلَحيَاتِي! 1تيَٰ

بُ   يُعَذَُّب.) 1  25: 89\10م  َعذَابَهُۥٓ أََحٞد، 1فَيَۡوَمئِٖذ، الَّ يُعَذِّ

 26: 89\10م  .2أََحدٞ  1تَوثَاقَهُٓۥ  1َوَال يُوثِقُ   : الربط، أو الحبل ونحوه يُشد به.َوثَاق) 1ت♦ ) ِوثَاقَهُ 2يُوثَُق ) 1

ٓأَيَّتَُها--- [  ) اآلمنة اْلُمْطَمئِنَّةُ 2أَيَُّها، أَيَّتُهُ ) 1  27: 89\10م  !2ٱلنَّۡفُس ٱۡلُمۡطَمئِنَّةُ  1] يَٰ

ةً.) 2أيتي َربَِّك ) 1 ۡرِضيَّةٗ  ،َراِضيَةٗ  ،1ٱۡرِجِعٓي إِلَٰى َربِّكِ   َمْرُضوَّ  28: 89\10م  .2مَّ

» َربِّكِ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت ♦) َعبِِدي، في َجَسِد َعْبِدي 2ادُْخِلي ) 1
خطأ: أدخلي مع عبادي. تبرير الخطأ: فَادُْخلِي يتضمن ». ِعبَاِدي«إلى المتكلم 

  معنى فاسلكي في عبادي.

ِدي 1فَٱۡدُخِلي  29: 89\10م ،1ت2فِي ِعبَٰ

يَا أَيَّتَُها النَّْفُس : 30- 27قراءة شيعية لآليات َوادُْخِلي في َجنَّتِي، َوِلِجي َجنَّتِي، ) 1
اْلُمْطَمئِنَّةُ إلى محمد وأهل بيته اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً فَادُْخِلي فِي 

)، أو: يا أيتها النفس 179(السياري، ص  َجنَّتِي غير ممنوعةِعبَاِدي َوادُْخِلي 
المطمئنة إلى محمد ووصيه واألئمة من بعده إرجعي إلى ربك راضية بوالية 

علي مرضية بالثواب فأدخلي في عبادي مع محمد وأهل بيته وأدخلي جنتي غير 
  ).166مشوبة (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

 30: 89\10م .1َوٱۡدُخِلي َجنَّتِي

  

 سورة الضحى 93\11

  مكية – 11عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

َحٰى!    1: 93\11م  َوٱلضُّ

 2: 93\11م  !1ت1َوٱلَّۡيِل إِذَا َسَجىٰ   : هدأ وسكن.َسَجى) 1ت♦ َسجَّى ) 1

 3: 93\11م  .2تَربَُّك، َوَما قَلَٰى [...] 1ت1َما َودََّعكَ   َودَعَكَ ) 1

 4: 93\11م  َولَۡألِٓخَرةُ َخۡيٞر لََّك ِمَن ٱۡألُولَٰى.  

َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ َولََسيُْعِطيَك، َوَسيُْعِطيَك ) 1
  ).http://goo.gl/Wt5NVj[من خيري الدنيا واآلخرة] فَتَْرَضى (المنتخب 

. ،1تَربَُّك [...] 1َولََسۡوَف يُۡعِطيكَ   5: 93\11م  فَتَۡرَضٰىٓ

 6: 93\11م  اَوٰى؟أَلَۡم يَِجۡدَك يَتِيٗما فَ   

وفي هذا تنزيه للنبي محمد فيكون معنى اآلية ووجدك ضال فصار  –َضالٌّ ) 1
  بك مهديًا.

 7: 93\11م  فََهدَٰى؟ 1َوَوَجدََك َضآّالٗ 

َوَوَجدََك : أَلَْم يَِجدَْك يَتِيٌم فَأَوى 8-6قراءة شيعية لآليات  َعيًِّال، عديًما، غريًما،) 1
  .) عائًال: فقيًرا1ت) ♦ 183(السياري، ص  َضاٌل فَُهِدَي َوَوَجدََك عَائٌِل فأُغنَِي بك

 8: 93\11م  ؟1ت2فَأَۡغنَىٰ  1َوَوَجدََك عَآئِٗال 

ا ٱۡليَتِيَم، فََال تَۡقَهۡر    تَْكَهْر.) 1  9: 93\11م  .1فَأَمَّ

ا ٱلسَّآئَِل، فََال تَۡنَهۡر.    10: 93\11م  َوأَمَّ

ۡث   فَخبِّر) 1 ا بِنِۡعَمِة َربَِّك، فََحدِّ  11: 93\11م .1َوأَمَّ

  

 سورة الشرح 94\12

  مكية 8 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1السورة انظر هامش بسملة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 94\12م  لََك َصۡدَرَك؟ 1أَلَۡم نَۡشَرحۡ   ) نَْشَرَح.1

 2: 94\12م  2َعنَك ِوۡزَركَ  1َوَوَضۡعنَا  ) ِوقَْرَك.2) َوَحلَْلنَا، َوَحَطْطنَا 1

 3: 94\12م  ٱلَِّذٓي أَنقََض َظۡهَرَك؟  
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لك ذكرك بعلي صهرك (الطبرسي: فصل الخطاب، ص قراءة شيعية: ورفعنا ) 1
169.(  

 4: 94\12م  .1َوَرفَۡعنَا لََك ِذۡكَركَ 

 5: 94\12م  .1فَإِنَّ َمَع ٱۡلعُۡسِر يُۡسًرا  ) اْلعُسُِر يُسًُرا.1

قراءة شيعية: إن مع العسر يسرين  ) اْلعُُسِر يُسًُرا،2) حذفت اآلية ألنها مكررة 1
  ).185(السياري، ص 

 6: 94\12م  .2 1َمَع ٱۡلعُۡسِر يُۡسٗراإِنَّ 

، فَاْنِصْب،2) فَِرْغَت 1 فَإِذَا فََرْغَت من نبوتك قراءة أو تفسير شيعي:  ) فَاْنَصبَّ
 184(السياري، ص  فَاْنَصْب خليفتك، أو: فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصْب عليًا للوالية

) فَاْنَصْب: جد واتعب. نص ناقص وتكميله: فَإِذَا فََرْغَت [من 1ت♦ ) 185و
). وقد فسره http://goo.gl/dU6uo4الصالة] فَاْنَصْب [في الدعاء] (الجاللين 

المنتخب كما يلي: فإذا فرغت من أمر الدعوة ومقتضيات الجهاد، فاجتهد في 
). وتكميله عند http://goo.gl/i9fCBzالعبادة وأتعب نفسك فيها (المنتخب 

الشيعة: فَإِذَا فََرْغَت [من نبوتك] فَانَْصْب [خليفتك]. وقيد فسرها القمي: إذا فرغت 
من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم 

)http://goo.gl/4fnYp9(  

 7: 94\12م  ،1ت[...] 2فَٱنَصۡب  ،1ت[...] 1] فَإِذَا فََرۡغتَ --- [

ْب 1 إلى الغائب » َوَرفَْعنَا«من المتكلم  4في اآلية التفات ) خطأ: 1ت♦ ) فََرّغِ
  ».َوإِلَى َربِّكَ «

 8: 94\12م .1ت1َوإِلَٰى َربَِّك فَٱۡرَغب

  

 سورة العصر 103\13

  مكية 3 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِ،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ   ٱلرَّ

نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) َواْلعَِصْر، َواْلِعْصر، والعصر ونوائب الدهر 1
وكذلك التقدير في كل قسم بغير هللا (مكي، جزء ثاني، ص  - العصر  ]ورب[

498.(  

 1: 103\13م  !1َوٱۡلعَۡصرِ  1ت[...]

َن لَِفي ُخۡسرٍ   : ضياع.ُخْسر) 1ت♦ ) إضافة: وإنه فيه إلى آخر الدهر 2) ُخسٍُر 1 نَسٰ  2: 103\13م  ،1ت2 1إِنَّ ٱۡإلِ

بِِر،1 اِلَحاِت وأتمروا بالتقوى قراءة شيعية:  ) بِالصَّ إِالَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ْبرِ    ).191(السياري، ص  وأتمروا بِالصَّ

تِ  ،إِالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ِلَحٰ َوتََواَصۡواْ  ،َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ۡبرِ  ،بِٱۡلَحقِّ    .1َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

 3: 103\13م

  

 سورة العاديات 100\14

  مكية – 11عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َضۡبٗحا  تعدو.) الضبح: صوت انفاس الخيل في جوفها حين 1ت ِديَٰ  1: 100\14م  ،1تَوٱۡلعَٰ

ِت قَۡدٗحا  ) فَاْلُموِريَاِت قَدًْحا: الخيل تقدح النار بضرب حوافرها بالصخر.1ت  2: 100\14م  ،1تفَٱۡلُموِريَٰ

ِت ُصۡبٗحا،    3: 100\14م  فَٱۡلُمِغيَرٰ

 4: 100\14م  ،1تبِهِۦ نَۡقٗعا 1فَأَثَۡرنَ   : غبارا.نَْقعًا) 1ت♦ ) فَأَثَّْرَن 1

 5: 100\14م  بِهِۦ َجۡمعًا: 1ت1فََوَسۡطنَ   : صرن في الوسط.َوَسْطنَ ) 1ت♦ ) فََوسَّْطَن، فََوَصْطَن 1

َن ِلَربِّهِۦ لََكنُودٞ   ) كنود: شديد الجحود لنعم هللا.1ت نَسٰ  6: 100\14م  .1تإِنَّ ٱۡإلِ

ِلَك لََشِهيٞد.    7: 100\14م  َوإِنَّهُۥ َعلَٰى ذَٰ

 8: 100\14م  َوإِنَّهُۥ ِلُحّبِ ٱۡلَخۡيِر لََشِديدٌ.  

 9: 100\14م  َما فِي ٱۡلقُبُوِر، 1ت1أَفََال يَۡعلَُم، إِذَا بُۡعثِرَ   اثير واستخرج: بُْعثِرَ ) 1ت♦ ) بُْحثَِر، بُِحَث، بَْحثََر، بَْعثََر 1

َل، َوَحَصَل، َوُحِصَل 1 لَ ) 1ت♦ ) َوَحصَّ لَ   للحساب.: ُجمع بقوة وقصر ُحّصِ دُوِر، 1ت1َوُحّصِ  10: 100\14م  َما فِي ٱلصُّ

وهذه  9في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) بأَنَّه يَْوَمئٍِذ بِِهْم َخبِيٌر 3) َخبِيٌر 2) أَنَّ 1
  ».إِنَّ َربَُّهْم بِِهمْ «إلى الجمع الغائب » يَْعلَمُ «اآلية من المفرد الغائب 

 11: 100\14م  ؟2 1يَۡوَمئِٖذ، لََّخبِيُرۢ ، 1تَربَُّهم بِِهمۡ  1إِنَّ 
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 سورة الكوثر 108\15

  مكية – 3عدد اآليات 

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

سريانية بمعنى ) الكثير، وقيل نهر في الجنة. وقد تكون الكلمة 1ت♦ ) أَْنَطْينَاَك 1
). وقد قرأ لوكسينبيرغ 423ص  Sawmaمهلة. فيكون معنى اآلية: لقد امهلناك (

هذه اآلية واآليتين الالحقتين كما يلي على أساس اللغة السريانية: إنا أعطيناك 
مزية االصرار. فصل لربك وثابر [في الصالة]. إن شائنك [الشيطان] هو األبتر 

: كونوا 8: 5ه السورة ورسالة بطرس األولى [المهزوم]. وهو يربط بين هذ
ائِِر يَرودُ في َطلَِب فَريسٍة لَه  قَنوعيَن ساِهرين. إِنَّ إِبليَس ًخْصَمكم كاألَسِد الزَّ

)Luxenberg  ويرى يوسف صديق وسنكاري ان كلمة الكوثر 301-292ص .(
، 62ص  Seddik: Le Coranوتعني الطهارة ( κάθαρσιςاغريقية 

Sankharé 120 ص.(  

كَ   1: 108\15م  .1تٱۡلكَۡوثَرَ  1إِنَّآ أَۡعَطۡينَٰ

فََصّلِ «إلى الغائب  »إِنَّا أَْعَطْينَاكَ «من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت
  ».ِلَربِّكَ 

 2: 108\15م  .1تفََصّلِ ِلَربَِّك َوٱۡنَحۡر 

إِنَّا أَْعَطْينَاَك يا محمد : 3- 1قراءة أو تفسير شيعي لآليات  ) َشانِيََك، َشنِيََك،1
(السياري، ص  إِنَّ َشانِئََك عمرو بن العاص هَُو اْألَْبتَرُ فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر اْلَكْوثََر 

المنقطع من الخير، أو المنقطع عنه : اْألَْبتَرُ ) 2) شانئك: مبغضك. ت1ت) ♦ 193
بنوه وتبقى البنات: الخير، أو من ال عقب له وال نسل. وكانوا يسمون من يموت 

ويشير  πτερον-αان أصل الكلمة اغريقي  )121ص  Sankharé(أبتر. ويرى 
إلى تماثيل النصر دون اجنحة حتى تبقى عندهم. وقد دخلت هذه الكلمة إلى للغة 

وهذه هي الكلمة التي استعملها يوسف صديق لترجمته لكلمة  aptèreالفرنسية 
  ).62ص  Seddik: Le Coranابتر (

 3: 108\15م  .2ت2هَُو ٱۡألَۡبتَرُ  1ت1إِنَّ َشانِئَكَ 

  

 سورة التكاثر 102\16

  مكية 8 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 102\16م  ٱلتََّكاثُُر، 1أَۡلَهٰىُكمُ   ) آْلَهاُكُم، أَأَْلَهاُكمُ 1

 2: 102\16م  َحتَّٰى ُزۡرتُُم ٱۡلَمقَابَِر.  

! َسۡوَف تَۡعلَُمونَ   ) يَْعلَُموَن.1  3: 102\16م  !1َكالَّ

) نص ناقص وتكميله: سوف تعلمون [عاقبة أمركم] 1ت♦ ) يَْعلَُموَن 1
  ).167، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

! سَۡوَف تَۡعلَُمونَ   4: 102\16م  !1ت[...] 1ثُمَّ َكالَّ

) نص ناقص وتكميله: َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم الْيَِقيِن [ما اشتغلتم به] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/dIas3r.(  

! لَۡو تَۡعلَُموَن ِعۡلَم ٱۡليَِقيِن، [...]  5: 102\16م !1تَكالَّ

1. ، لَتََرُؤنَّ  6: 102\16م  ٱۡلَجِحيَم. 1لَتََرُونَّ   ) لَتَُرُونَّ

 ] َعيَْن اْليَِقينِ رؤيةَ ثُمَّ لَتََرُونََّها [) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) لَتَُرُونَّها، لَتََرُؤنَّها 1
َعْيَن ) 2) تhttp://goo.gl/u7UY7z 523، ص 30، جزء ابن عاشور(

  : اليقين عينه.اْليَِقينِ 

 7: 102\16م  .2تَعۡيَن ٱۡليَِقينِ  1ت[...] 1ثُمَّ لَتََرُونََّها

1 (.  8: 102\16م  َعِن ٱلنَِّعيِم. ،يَۡوَمئِذٍ  ،1لُنَّ ثُمَّ لَتُسۡ   لَتَُساءلُنَّ
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 سورة الماعون 107\17

   7-4عدا مكية  -  7عدد اآليات

  الدين –. عناوين أخرى: أرأيت 7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِن،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ   ٱلرَّ

يَن 2) أََرأَْيتَك، أََرْيتَك 1 ُب 1ت ♦) الدِّ ) نص ناقص وتكميله: أََرأَيَْت الَِّذي يَُكذِّ
يِن ( ُب بِيَْوِم الدِّ يِن، أسوة باآليات َوكُنَّا نَُكذِّ بُوَن 46: 74\4[بيوم] الدِّ )، الَِّذيَن يَُكذِّ

يِن ( يِن ()، َوالَِّذيَن 11: 83\86بِيَْوِم الدِّ قُوَن بِيَْوِم الدِّ   ).26: 70\79يَُصدِّ

ينِ  1ت[...] ٱلَِّذي يَُكذِّبُ  1أََرَءۡيتَ   1: 107\17م  ؟2بِٱلدِّ

ِلَك ٱلَِّذي يَدُعُّ   ) دَعَّا: دفع بعنف وغلظة.1ت♦ ) يَدَعُ 1  2: 107\17م  ٱۡليَتِيَم، 1ت1فَذَٰ

َعلَى [إعطاء] َطعَاِم  َوَال يَُحضُّ [الناس]) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يََحاضُّ 1
 333، ص 30، جزء ابن عاشور، 474(مكي، جزء ثاني، ص  اْلِمْسِكينِ 

http://goo.gl/hkt9Qi.(  

َطعَاِم  1تَعلَٰى [...] 1ت[...] 1َوَال يَُحضُّ 
  ٱۡلِمۡسِكيِن.

 3: 107\17م

فكلمة المصلين ال معنى لها هنا ». للمضلين«) قد يكون أصل الكلمة 1ت
ينفي صالتهم بقوله (الذين هم عن صالتهم ساهون) والحديث عن خصوصا وانه 

الرياء بعدها يجعل كلمة المضلين هي االقرب للصحة في السياق. ونقرأ عند 
). وقد http://goo.gl/GXH0Igيعنى: المنافقين (» فََوْيٌل لِّْلُمَصلِّينَ «الفراء: 

أَْشَهدْتُُهْم َخْلَق السََّماَواِت َما : «51: 18\69في اآلية » المضلين«جاءت كلمة 
وفسر المنتخب كلمة ». َواْألَْرِض َوَال َخْلَق أَْنفُِسِهْم َوَما كُْنُت ُمتَِّخذَ اْلُمِضلِّيَن َعُضدًا

  ).http://goo.gl/Ho6ASyبمعنى المفسدين (» المضلين«

 4: 107\17هـ  !1تفََوۡيٞل لِّۡلُمَصلِّينَ 

 5: 107\17هـ  ،1َعن َصَالتِِهۡم َساُهونَ ٱلَِّذيَن ُهۡم   ) الُهوَن.1

وَن.1  6: 107\17هـ  ،1ٱلَِّذيَن ُهۡم يَُرآُءونَ   ) يَُرُؤوَن، يَُرؤُّ

ُكْن لي « 3: 71) جاءت كلمة ماعون بالعبرية بمعنى حصن وملجأ (مزامير 1ت
ِألَنََّك ) أَلتَِجئ إِلَيها في كُّلِ حين فقَد أََمرَت بِتَْخليصي ָמֹעוןَصخَرةَ ِحْصٍن (

صالة لموسى َرُجل هللا. أَيُّها السَّيِّد، كُنَت لَنا َمْلَجأً « 1: 90و» َصخَرتي وِحْصني
ولم يتفق المفسرون المسلمون في معنى هذه الكلمة. فقد »). ) جيًال فجيًال ָמֹעון(

فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: ويمنعون معروفهم ومعونتهم عن الناس 
)h3Jhttp://goo.gl/Eoe :القصعة، والقدر، والفأس، ). وجاء عند الفراء

  ).http://goo.gl/Eoeh3Jوالزكاة والماء (

 7: 107\17هـ  .1تَويَۡمنَعُوَن ٱۡلَماُعونَ 

  

 سورة الكافرون 109\18

  مكية 6 - عدد اآليات

  العبادة –المقشقشة عناوين أخرى: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1السورة انظر هامش بسملة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِفُروَن!«قُۡل:    ٓأَيَُّها ٱۡلَكٰ  1: 109\18م  يَٰ

 2: 109\18م  َالٓ أَۡعبُدُ َما تَۡعبُدُوَن.  

بِدُوَن َمآ أَۡعبُدُ.    3: 109\18م  َوَالٓ أَنتُۡم َعٰ

ا َعبَدتُّۡم.    4: 109\18م  َوَالٓ أَنَ۠ا عَابِٞد مَّ

). 723السابقة (للتبريرات أنظر المسيري، ص  3) خطأ: لغو وتكرار لآلية 1ت
» َعبَدْتُمْ «إلى الماضي » أَْعبُدُ ... تَْعبُدُوَن ... أَْعبُدُ «من المضارع التفات ويالحظ 

  ».أَْعبُدُ «ثم إلى المضارع 

بِدُوَن َمآ أَۡعبُدُ   5: 109\18م  .1تَوَالٓ أَنتُۡم َعٰ

: قُْل للذين كفروا َال أَْعبُدُ َما تَْعبُدُوَن أعبد هللا 6- 1قراءة شيعية لآليات  ) ِدينِي،1
وال اشرك به شيئًا َوَال أَْنتُْم َعابِدُوَن َما أَْعبُدُ َوَال أَنَا َعابِدٌ َما َعبَدْتُْم َوَال أَْنتُْم َعابِدُوَن 

و: قُْل يَا أَيَُّها اْلكَافُِروَن َال أَْعبُدُ َما ديني اإلسالم، أ لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدينِ َما أَْعبُدُ 
 تَْعبُدُوَن أعبد هللا َوَال أَْنتُْم عَابِدُوَن َما أَْعبُدُ َوَال أَنَا َعابِدٌ َما َعبَدْتُْم َوَال أَْنتُْم َعابِدُوَن َما

  )194ديني اإلسالم (السياري، ص  لَكُْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدينِ أَْعبُدُ 

 6: 109\18م  ».1ينُُكۡم، َوِلَي ِدينِ لَُكۡم دِ 
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 سورة الفيل 105\19

  مكية – 5عدد اآليات 

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِب ٱۡلِفيلِ  1تَرَ أَلَۡم   ).172قراءة شيعية: ألم يأتك (الطبرسي: فصل الخطاب، ص  ) تَْرأَ،1  1: 105\19م  ؟1تَكۡيَف فَعََل َربَُّك بِأَۡصَحٰ

 2: 105\19م  أَلَۡم يَۡجعَۡل َكۡيدَُهۡم فِي تَۡضِليٖل؟  

) حيرت كلمة ابابيل المفسرين وقد عرفها معجم الفاظ القرآن بأنها جماعات 1ت
ا كثيرة. ولكن هذا المعنى غير مقنع، وال يعرف أصل هذه الكلمة وال معناه

). ويرى يوسف صديق انها مأخوذة من الكلمة 44- 43ص  Jefferyالحقيقي (
 Seddik: Le Coranوتعني الراجمة (انظر  apobolé άποβοληاليونانية 

  ).120ص  Sankharéو 153ص 

 3: 105\19م  ،1تَوأَۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطۡيًرا أَبَابِيلَ 

 82: 11\52و 4: 105\19جاءت عبارة حجارة من سجيل في ثالث آيات ) 1ت
. وقد عرفها معجم الفاظ القرآن بأنها طين متحجر. ولكن هذا 74: 15\54و

ص  Jefferyالمعنى غير مقنع، وال يعرف أصل هذه الكلمة وال معناها الحقيقي (
. sigaloei σιγαλόεις). ويرى يوسف صديق ان الكلمة اغريقية 163-165

وتعني الختم. وقد ترجمها بالفرنسية كما  sigillumونجد نفس الكلمة في الالتينية 
فتكون كلمة ختم إشارة إلى هللا (انظر  Pierres issues du Sceauيلي: 

Seddik: Le Coran  و 153صSankharé  وهناك جدارية 124ص .(
أشورية من نمرود تظهر فيها طيور تلقي حجارة على اعداء األشوريين في 

). وقد تكون من وحي نص https://goo.gl/eIi1UCالمعركة (الصورة 
من القرن السابع الميالدي حول معارك يتهدد فيه القائد  المؤرخ األرمني سيبيوس

ميوشيل عدوه بأن هللا قادر على أن يبعث محاربين من السماء يرمون الفيلة 
بأسهم وصواعق تحرق األخضر واليابس ورياح عاصفة تحمل قوات عدوه مثل 

 Sébéosتطير في السماء (انظر هذا النص بالفرنسية  الغبار
http://goo.gl/7j4Nsk.(  

يلٖ  ن ِسّجِ  4: 105\19م  ؟1تتَۡرِميِهم بِِحَجاَرٖة ّمِ

: َمأْكُول) عصف: حطام التبن ودقائقه. 1ت♦ ) َمأَكُوٍل، َماكُوٍل 2) فَتََرَكُهْم 1
  متساقطة اوراقه، أو أكل حبه وبقي تبنه.

ۡأكُولِۢ  1فََجعَلَُهمۡ   5: 105\19م  .1ت2َكعَۡصٖف مَّ

  

 سورة الفلق 113\20

  مكية 5 - عدد اآليات

  في بدايتهما» اعوذ«. سورة الفلق وسورة الناس تدعيان المعوذتين بسبب كلمة 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

من سورة الفلق وسورة الناس، أي المعوذتان،  هناك جدل حول ما إذا كانت) 1ت
الفلق: فسرها الجاللين القرآن أم ال. فإبن مسعود كان يحكهما من مصحفه. 

)، وفسرها المنتخب: قل أعتصم برب http://goo.gl/XjgxKQبالصباح (
  ).http://goo.gl/oIJDUXالصبح الذي ينجلي الليل عنه (

 1: 113\20م  ،1تأَُعوذُ بَِرّبِ ٱۡلفَلَقِ «قُۡل: 

 2: 113\20م  ،2َما َخلَقَ  1ِمن َشرِّ   ُخِلقَ ) 2 ) َشرٍّ 1

 3: 113\20م  ،1تإِذَا َوقَبَ  1َوِمن َشّرِ َغاِسقٍ   : ليل شديد الظلمة، وقب: دخل واظلم.َغاِسق) 1ت♦ ) َغاِسٍف 1

) النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَد: النساء 1ت♦ ) النَّافِثَاِت، النُّفَاثَاِت، النَِّفثَاِت، النُّفَّاثَاِت 1
  السَّواِحر ينفخن في عُقد الخْيط حين يَْسَحْرَن.

تِ  ثَٰ  4: 113\20م  ،1تفِي ٱۡلعُقَدِ  1َوِمن َشّرِ ٱلنَّفَّٰ

 5: 113\20م  ».َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ   
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 سورة الناس 114\21

  مكية -  6عدد اآليات

  في بدايتهما» اعوذ«. سورة الفلق وسورة الناس تدعيان المعوذتين بسبب كلمة 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 114\21م  ،1ٱلنَّاِس أَُعوذُ بَِرّبِ «قُۡل:   ) النَّاتِ 1

 2: 114\21م  ،2ٱلنَّاِس  1َملِكِ   ) النَّاتِ 2 َمالِكِ ) 1

ِه ٱلنَّاِس   ) النَّاِت.1  3: 114\21م  ،1إِلَٰ

 4: 114\21م  ،1تٱۡلَخنَّاِس  1ِمن َشّرِ ٱۡلَوۡسَواِس   : الذي يختفي.؛ اْلَخنَّاس: الذي يوسوساْلَوْسَواس) 1ت♦ ) اْلِوْسَواِس 1

 5: 114\21م  ،1فِي ُصدُوِر ٱلنَّاِس  1تٱلَِّذي يَُوۡسِوسُ   : يزين ويوحي.يَُوْسِوسُ ) 1ت♦ ) النَّاِت 1

 6: 114\21م  ».1ِمَن ٱۡلِجنَِّة َوٱلنَّاِس  ) النَّاِت.1

  

 سورة اإلخالص 112\22

  مكية 4 - عدد اآليات

  األساس –التوحيد ناوين أخرى: عنوان هذه السورة مأخوذ من محتواها. ع

ِحيِم.  .96\1بسملة السورة  انظر هامش ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ُ أََحدٌ 1 ُ أََحدٌ، �َّ ُ الواحد، ُهَو �َّ فَمن إلهٌ : «) جاء في التوراة1ت♦ ) قُْل هَُو �َّ
اِسَمْع يا إِْسرائيل: إِنَّ «)؛ 32: 18(مزامير » َغيٌر َربِّنا وَمن َصخَرةٌ ِسوى إلِهنا؟

بَّ إِلَهنا هو َربٌّ احد )، 4: 6(تثنية שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד » الرَّ
، وهي אחדوهنا يبان بوضوح أن كلمة "أحد" اخذت مباشرة من الكلمة العبرية 

دة في القرآن التي تذكر هذه الكلمة، بينما جاءت في آيات أخرى المرة الوحي
)، قالوا نعبد الهك واله 19: 6\55بصيغة "واحد"، مثل: قل انما هو اله واحد (

)، والهكم اله واحد 133: 2\87ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الها واحدًا (
سنخاري أن هذه عمر ). ويرى 172: 4\92)، انما هللا اله واحد (163: 2\87(

السورة مستوحاة من مقطوعة للشاعر اليوناني بارمنيدس من القرن السادس 
والخامس قبل الميالد يقول فيها: الكائن لم يولد، وهو خالد، عالمي، وحيد، غير 

. 105ص  Sankharéمتغير وأزلي وهو الحي الكامل الواحد والمطلق (أنظر 
  ).87ص  Seddik: Le Coranوهذا أيًضا رأي يوسف صديق. انظر 

ُ «قُۡل:   1: 112\22م  .1ت1أََحدٌ  ،هَُو ٱ£َّ

) إسم من أسماء هللا. وقد اختلف المفسرون في فهم هذه الكلمة. أنقل هنا 1ت
بإيجاز اآلراء التي جاء بها الطبري: الذي ليس بأجوف، وال يأكل وال يشرب؛ 

السيد الذي قد كمل في  الذي ال يخرج منه شيء؛ هو السيد الذي قد انتهى ُسؤدَدُه؛
ُسؤدَِده، والشريف الذي قد كُمل في شرفه، والعظيم الذي قد عُظم في عظمته، 

والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغنّي الذي قد كمل في غناه، والجبَّار الذي قد 
كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في 

مل في أنواع الشرف والسُّؤدَد، وهو هللا سبحانه هذه حكمته، وهو الذي قد ك
صفته، ال تنبغي إالَّ له؛ هو الباقي الذي ال يفنَى؛ الدائم؛ السيد الذي يُْصَمدُ إليه، 

  )http://goo.gl/Iq6TWGالذي ال أحد فوقه (

 ُ َمدُ  ،ٱ£َّ  2: 112\22م  .1تٱلصَّ

 3: 112\22م  .1َولَۡم يُولَدۡ  ،لَۡم يَِلدۡ   ) لَْم يُولَدْ ولَْم يَِلدْ.1

قراءة ، ) َولَْم يَُكْن أََحدٌ كُفًُؤا2) كُفًُؤا، كُْفئًا، ِكْفئًا كُفًْوا، ِكفًْوا، ِكفاًء، كُفًا، كُفًُوا، ِكْفأً 1
ُ أََحدٌ ال إله إال هللا الواحد األحد : 4- 1شيعية لآليات  َمدُ قُْل هَُو �َّ لَْم يَِلدْ َولَْم الصَّ

كذلك هللا ربنا كذلك هللا ربنا ورب آبائنا األولين  َولَْم يَُكْن لَهُ كُفًُوا أََحدٌ يُولَدْ 
َولَْم يَُكْن أََحدٌ : مساويًا. نص مخربط وترتيبه: كُفًُوا) 1ت♦ ) 198(السياري، ص 

  ).727- 726(المسيري، ص  ُكفًُوا لَهُ 

 4: 112\22م  ».1ت2ُكفًُوا أََحدُۢ  1َولَۡم يَكُن لَّهُۥ
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 سورة النجم 53\23

  32عدا مكية  62 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 53\23م  !إِذَا َهَوىٰ  1َوٱلنَّۡجمِ   ) َوالنُّْجِم.1

َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى ما فتنتم إال ببغض آل محمد إذا : 2و 1قراءة شيعية لآليتين ) 1
) ♦ 147َما َضلَّ َصاِحبُُكْم بتفضيله أهل بيته َوَما غََوى (السياري، ص مضى 

ما ضل صاحبكم وما «لهذه اآلية والتي تتبعها:  : ضل. تفسير شيعيَغَوى) 1ت
ان ما يقول ما ضل في علي وما غوى وما ينطق فيه عن الهوى، وما ك» غوى

  ).http://goo.gl/j81n7Pقال فيه إال بالوحي الذي أوحى إلي (القمي 

 2: 53\23م  ،1ت1َما َضلَّ َصاِحبُُكۡم َوَما َغَوىٰ 

 3: 53\23م  .1تَوَما يَنِطُق َعِن ٱۡلَهَوىٰٓ   ) خطأ: َوَما يَْنِطُق باْلَهَوى. تبرير الخطأ: يَْنِطُق تضمن معنى أفصح.1ت

 4: 53\23م  َوۡحٞي يُوَحٰى.إِۡن هَُو إِالَّ   

: َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى فال تضللوه َوَما 5- 2) اْلِقَوى، قراءة شيعية لآليات 1
يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن هَُو إِالَّ َوْحٌي من هللا والرب يوحي َعلََّمهُۥ َشِديدُ ٱۡلقَُوٰى 

  المالك جبريل.: يعني َشِديدُ اْلقَُوى) 1ت♦ ) 148(السياري، ص 

 5: 53\23م  ،1ت1َعلََّمهُۥ َشِديدُ ٱۡلقَُوىٰ 

ة: ذو قوة، وتعني هنا جبريل.1ت ةٖ   ) ذُو ِمرَّ  6: 53\23م  فَٱۡستََوٰى، 1ت ذُو ِمرَّ

 7: 53\23م  ٱۡألَۡعلَٰى. 1َوهَُو بِٱۡألُفُقِ   ) بِاْألُْفِق.1

 8: 53\23م  ،1دَنَا، فَتَدَلَّىٰ  ثُمَّ   ).147قراءة شيعية: ثُمَّ دَنَا فتدانى (السياري، ص  )1

) نص ناقص وتكميله: فكان [مقدار مسافة قربه مثل] 1ت♦ ) قَادَ، قَيدَ، قَدَْر 1
). وكان يجب ان يقول: فََكاَن 171، ص 2قاب قوسين (السيوطي: اإلتقان، جزء 

) حيرت هذه اآلية المفسرين. وقد فسر 2مقدار مسافة قَابين لقوس أَْو أَدْنَى ت
لين هذه اآلية: فََكاَن منه قَاَب قدر قَْوَسْيِن أَْو أَدْنَٰى من ذلك حتى أفاق وسكن الجال

)، وفسرها المنتخب: ثم قرب جبريل منه، http://goo.gl/aMSNKYروعه (
ه قدر قوسين، بل أدنى من ذلك  فزاد في القرب، فكان دُنُوُّ

)http://goo.gl/aLZm7x) الطبري ). وفسرت أيًضا بمعنى قدر ذراعين
http://goo.gl/NYLPO8 كأداة للقياس مثله مثل الرمح  القوس). وقد فهم

). وفهم قاب http://goo.gl/PygGlPوالذراع والشبر والفتر واإلصبع (الحلبي 
القوس ما بين المقبض والسية (أي الطرف المعطوف من القوس) فلكل قوس 

). فتكون اآلية http://goo.gl/CIQfQXقابان (مقاييس اللغة ولسان العرب 
خطأ وتصحيحها: فكان قابي قوس أو أدني، أي على مسافة بقدر المسافة التي 

  تفصل بين طرفي القوس.

 9: 53\23م  قَۡوَسۡيِن، أَۡو أَۡدنَٰى. 2ت1قَابَ  1تفََكاَن [...]

 .10: 53\23م  فَأَۡوَحٰىٓ إِلَٰى َعۡبِدهِۦ َمآ أَۡوَحٰى.  

. 2ٱۡلفَُؤادُ  1َما َكذَبَ   ) اْلفَُوادُ.2) َكذََّب 1  11: 53\23م  َما َرأَٰىٓ

ُرونَهُۥ  تجادلون.أَفَتَُماُرونَهُ: تشكون و) 1ت♦ ) أَفَتَْمُرونَهُ، أَفَتُْمُرونَهُ 1  12: 53\23م  َعلَٰى َما يََرٰى؟ 1ت1أَفَتَُمٰ

، 27، جزء عاشورابن ) نص ناقص وتكميله: َولَقَدْ َرآَهُ [وقت] نَْزلَة أُْخَرى (1ت
  ).http://goo.gl/ctc3Uh 100ص 

 13: 53\23م  نَۡزلَةً أُۡخَرٰى، 1تَولَقَۡد َرَءاهُ، [...]

 14: 53\23م  ٱۡلُمنتََهٰى، 1تِعندَ ِسۡدَرةِ   ) السدر: جمع سدرة، شجر النبق، وهو شجر شائك وفي ثمره حالوة.1ت

 15: 53\23م  ،2ٱۡلَمۡأَوىٰٓ  1ِعندََها َجنَّةُ   ) اْلَماَوى.2) َجنَّهُ 1

ۡدَرةَ َما يَۡغشَٰى.    16: 53\23م  إِۡذ يَۡغَشى ٱلّسِ

 17: 53\23م  َما َزاغَ ٱۡلبََصُر، َوَما َطغَٰى.  

  . ِت َربِِّه ٱۡلُكۡبَرٰىٓ  18: 53\23م  لَقَۡد َرأَٰى ِمۡن َءايَٰ

ِت.1 ه، الالَّ ، الالَّ تَّ تَ --- [  ) الالَّ ٰى، 1] أَفََرَءۡيتُُم ٱللَّٰ  19: 53\23م  َوٱۡلعُزَّ
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) الالت ومناة والعزى ثالث آلهات عبدها العرب. كتب 1ت♦ ) َوَمنَاَءةَ، َوَمنَاه 1
: جلس النبي في ناد من أندية قريش كثير 52: 22\103الطبري معلقًا على اآلية 

إِذَا  َوالنَّْجمِ «أهله، فتمنى يومئذ أن ال يأتيه من هللا شيء فينفروا عنه، فنزلت عليه: 
). فقرأها النبي، حتى إذا بلغ: 2-1: 53\23» (َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى َهَوى.

ى.« َت َواْلعُزَّ ) ألقى عليه 20-19: 53\23» (َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اْألُْخَرى أَفََرأَْيتُُم الالَّ
أمسى أتاه فلما ». تلك الغرانقة العُلَى، وإن شفاعتهّن لتُْرَجى«الشيطان كلمتين: 

جبرائيل فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما 
ِ ما لَْم يَقُلْ «جئتك بهاتين فقال النبي:  ِ وقُْلُت َعلى �َّ فما زال ». اْفتََريُْت َعلى �َّ

ٍل َوَال نَبِّيٍ إِالَّ إِذَا َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرسُو«مغموًما مهموًما حتى نزلت عليه: 
ُ آَيَاتِِه  ُ َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكُم �َّ ْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَْنَسُخ �َّ ُ تََمنَّى أَْلقَى الشَّ َو�َّ

  ).52: 22\103» (َعِليٌم َحِكيمٌ 

 20: 53\23م  ؟1تٱلثَّاِلثَةَ ٱۡألُۡخَرىٰٓ  1َوَمنَٰوةَ 

 21: 53\23م  أَلَُكُم ٱلذََّكُر َولَهُ ٱۡألُنثَٰى؟  

: جائرة. واستعمال كلمة ضيزى بدًال من ِضيَزى) 1ت♦ ) ِضئَْزى، َضْيَزى 1
  كلمة جائرة هو ايثار اغرب اللفظين، مما يعتبر عيبًا.

 22: 53\23م  .1ت1تِۡلَك إِٗذا قِۡسَمٞة ِضيَزىٰٓ 

ُ بَِها ِمن «سلطان في عبارة  كلمة) 1ت♦ ) تَتَّبِعُوَن 2) سُلَُطاٍن 1 آ أَنَزَل ٱ£َّ مَّ
نٍ  ْيتُُموَها«من المخاطب التفات ) خطأ: 2وما شابهها: حجة وبرهان ت» ُسۡلَطٰ » َسمَّ

  وقد صححت القراءة المختلفة: تَتَّبِعُوَن.» ... َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهمُ يَتَّبِعُوَن «إلى الغائب 

ٓ أَۡسَماٞٓء  آ إِۡن ِهَي إِالَّ ۡيتُُموهَآ، أَنتُۡم َوَءابَآُؤُكم، مَّ َسمَّ
نٍ  ُ بَِها ِمن سُۡلَطٰ َّبِعُونَ 1ت1أَنَزَل ٱ£َّ إِالَّ  2. إِن يَت

بِِّهُم  ن رَّ ٱلظَّنَّ َوَما تَۡهَوى ٱۡألَنفُُس. َولَقَۡد َجآَءُهم ّمِ
  .2تٱۡلُهدَىٰٓ 

 23: 53\23م

ِن َما تََمنَّٰى؟--- [   نَسٰ  24 :53\23م  ] أَۡم لِۡإلِ

 70: 28\49) نص مخربط وترتيبه: فَِللَِّه اْألُولَى واْآلَِخَرةُ، على غرار اآلية 1ت
  ».لَهُ اْلَحْمدُ فِي اْألُولَى َواْآلَِخَرةِ «

 25: 53\23م  .1تفَِللَِّه ٱۡألِٓخَرةُ َوٱۡألُولَىٰ 

إلى الجمع » ِمْن َملَكٍ  َوَكمْ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) َشفَاَعاتُُهْم، َشفَاَعتُهُ 1
  ».َشفَاَعتُُهمْ «

ِت َال تُۡغنِي --- [ َوٰ لَٖك فِي ٱلسََّمٰ ن مَّ ] َوَكم ّمِ
عَتُُهمۡ  ُ، ِلَمن َشيۡ  1ت1َشفَٰ ا! إِالَّ ِمۢن بَۡعِد أَن يَۡأذََن ٱ£َّ

.   يََشآُء َويَۡرَضٰىٓ

 26: 53\23م

ٓئَِكةَ   ».تَْسِميَةَ اْألُْنثَى« إلى المفرد» اْلَمَالئَِكةَ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت وَن ٱۡلَملَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ لَيَُسمُّ
  ،1تتَۡسِميَةَ ٱۡألُنثَىٰ 

 27: 53\23م

َّبِعُوَن 2) بِها 1 .3) تَت َّبِعُونَ  1َوَما لَُهم بِهِۦ  ) ِعْلٍم إِالَّ إِتِّباعَ الظَّنَّ .  2ِمۡن ِعۡلٍم. إِن يَت إِالَّ ٱلظَّنَّ
  ا.َال يُۡغنِي ِمَن ٱۡلَحّقِ َشيۡ  3َوإِنَّ ٱلظَّنَّ 

 28: 53\23م

(الجاللين  أي القرآن) فَأَْعِرْض َعْن َمْن تََولَّى َعْن ِذْكِرنَا: 1ت
http://goo.gl/TmDRkxوهذه اآلية دخيلة .(  

ن تََولَّٰى َعن ِذۡكِرنَا َولَۡم يُِرۡد  1ت[فَأَۡعِرۡض َعن مَّ
  الَّ ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا.]إِ 

  29: 53\23م

إلى » ِذْكِرنَا«في هذه اآلية واآلية السابقة من المتكلم الجمع التفات ) خطأ: 1ت
إلى » َعْن َمْن تََولَّى ... َولَْم يُِردْ «ومن الغائب المفرد » َربَّكَ «الغائب المفرد 
  ».بَِمْن َضلَّ «ثم إلى الغائب المفرد » َمْبلَغُُهمْ «الغائب الجمع 

َن ٱۡلِعۡلِم. إِنَّ َربََّك هَُو أَۡعلَُم بَِمن  لَِك َمۡبلَغُُهم ّمِ ذَٰ
  .1تَوهَُو أَۡعلَُم بَِمِن ٱۡهتَدَىٰ ، َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ

 30: 53\23م

) إحتار المفسرون في حرف الالم في كلمة 1ت♦ ) ِلنَْجِزَي ... َونَْجِزَي 1
خطأ وتصحيحه: يجزي (الحلبي ولكن األقرب أن هناك » ليجزي«

http://goo.gl/4W1mLYِليَْجِزَي الَِّذيَن أََساُؤوا ) نص ناقص وتكميله: 2) ت
  ).http://goo.gl/6bfx9f 120، ص 27، جزء ابن عاشور([بمثل] َما َعِملُوا 

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض].  َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ [َوِ£َّ
ـ¹واْ [...] 1تِليَۡجِزيَ  ٓ بَِما َعِملُواْ،  2تٱلَِّذيَن أََسٰ
  ٱلَِّذيَن أَۡحَسنُواْ بِٱۡلُحۡسنَى، 1َويَۡجِزيَ 

 31: 53\23م

َهاتُِكمْ 2) َكبِيَر 1 َهاتُِكْم، إِّمِ ٓئِرَ   ) إِمَّ ِحَش، إِالَّ  1ٱلَِّذيَن يَۡجتَنِبُوَن َكبَٰ ۡثِم َوٱۡلفََوٰ ٱۡإلِ
ِسُع ٱۡلَمۡغِفَرةِ. هَُو أَۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ  ٱللََّمَم. إِنَّ َربََّك َوٰ
َن ٱۡألَۡرِض، َوإِۡذ أَنتُۡم أَِجنَّٞة فِي بُُطوِن  أَنَشأَُكم ّمِ

تُِكمۡ  َهٰ . فََال تَُزكُّٓواْ أَنفَُسُكۡم. ~ هَُو أَۡعلَُم بَِمِن 2أُمَّ
.   ٱتَّقَٰىٓ

 32: 53\23ـه

) نص ناقص وتكميله: أَفََرأَْيَت الَِّذي تََولَّى عن اإليمان (الجاللين 1ت
http://goo.gl/bu02pt(  

 33: 53\23م  ،1ت] أَفََرَءۡيَت ٱلَِّذي تََولَّٰى [...]--- [

 34: 53\23م  ؟1تَوأَۡعَطٰى قَِليٗال َوأَۡكدَىٰٓ   ) أَْكدَى: بخل.1ت

، ابن عاشور([الغيب]  أَِعْندَهُ ِعْلُم اْلغَْيِب فَُهَو يََرى) نص ناقص وتكميله: 1ت
  ).http://goo.gl/moh3yH 128، ص 27جزء 

 35: 53\23م  ؟ 1تأَِعندَهُۥ ِعۡلُم ٱۡلغَۡيِب فَُهَو يََرٰىٓ [...]

 36: 53\23م  ُموَسٰى، 1أَۡم لَۡم يُنَبَّۡأ بَِما فِي ُصُحفِ   ) ُصْحِف.1
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[بما عاهد هللا عليه]  َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َوفَى 1
  ).http://goo.gl/LLm9Wx(المنتخب 

ِهيَم ٱلَِّذي َوفَّىٰٓ   37: 53\23م  ؟1ت[...] 1َوإِۡبَرٰ

 38: 53\23م  أَالَّ تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرٰى،  

ْنَساِن إِالَّ [جزاء] َما َسعَى (المنتخب 1ت ) نص ناقص وتكميله: َوأَْن لَْيَس ِلْإلِ
http://goo.gl/OMqwtQ.(  

ِن إِالَّ [...] نَسٰ   39: 53\23م  ،َما َسعَىٰ  1تَوأَن لَّۡيَس ِلۡإلِ

 40: 53\23م  ،1َوأَنَّ َسۡعيَهُۥ َسۡوَف يَُرىٰ   ) يََرى1

 41: 53\23م  ٱۡألَۡوفَٰى، ثُمَّ يُۡجَزٰىهُ ٱۡلَجَزآءَ   

1.  42: 53\23م  إِلَٰى َربَِّك ٱۡلُمنتََهٰى. 1َوأَنَّ   ) َوإِنَّ

 43: 53\23م  هَُو أَۡضَحَك َوأَۡبَكٰى. 1َوأَنَّهُۥ  ) وإِنَّهُ 1

 44: 53\23م  هَُو أََماَت َوأَۡحيَا. 1َوأَنَّهُۥ  ) وإِنَّهُ.1

ۡوَجۡيِن ٱلذَّكََر َوٱۡألُنثَٰى، 1َوأَنَّهُۥ  ) وإِنَّهُ.1  45: 53\23م  َخلََق ٱلزَّ

) نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة 1ت
5 :4 )Sawma  311ص(  

 46: 53\23م  إِذَا تُۡمنَٰى، 1تِمن نُّۡطفَةٍ 

الحياة بعد الموت، وقد : األخرى) النشأة 1ت♦ ) النَّْشاءةَ، النََّشاةَ، النََّشةَ 2) َوإِنَّ 1
  : النَّْشأَةَ اْآلَِخَرةَ.20: 29\85جاءت في اآلية 

 47: 53\23م  .1تٱۡألُۡخَرىٰ  2َعلَۡيِه ٱلنَّۡشأَةَ  1َوأَنَّ 

 48: 53\23م  هَُو أَۡغنَٰى َوأَۡقنَٰى. 1َوأَنَّهُۥ  ) وإِنَّهُ 1

عَْرى) 1ت♦ ) وإِنَّهُ 1 ۡعَرىٰ  1َوأَنَّهُۥ  قبيلة من العربنجم شديد اللمعان عبدته : الّشِ  49: 53\23م  .1تهَُو َربُّ ٱلّشِ

 50: 53\23م  ٱۡألُولَٰى، 2أَۡهلََك َعادًا 1َوأَنَّهُٓۥ   ) َعادَ 2) وإِنَّهُ 1

 51: 53\23م  فََمآ أَۡبقَٰى، 1َوثَُمودَاْ   ) َوثَُمودًا.1

ن قَۡبُل، إِنَُّهۡم َكانُواْ ُهۡم    أَۡظلََم َوقَۡوَم نُوٖح ّمِ
  َوأَۡطغَٰى،

 52: 53\23م

[والقرى] اْلُمْؤتَِفَكةَ ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) َواْلُمْوتَِفَكةَ، َواْلُمْؤتَِفَكاِت 1
: ). أفكhttp://goo.gl/XQKNJh 154، ص 27، جزء ابن عاشور( أَْهَوى

: المقلوبة، ْلُمْؤتَِفَكةَ اأمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 
  : أسقط.أَْهَوى وتعني قرى قوم لوط.

 53: 53\23م  ،أَۡهَوىٰ  1َوٱۡلُمۡؤتَِفَكةَ  1ت[...]

ٰىَها َما َغشَّٰى.    54: 53\23م  فَغَشَّ

ففي أي آََالِء َربَِّك : تشك وتجادل. خطأ: تَتََماَرىآََالء: نعم، ) 1ت♦  ) تََّماَرى1
ترتاب، أو تكذب، تَتََماَرى. تبرير الخطأ: تبرير الخطأ: تَتََماَرى تضمن معنى 

بَاِن.13: 55\97اسوة باآلية    : فَبِأَّيِ آََالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 55: 53\23م  ؟1ت1فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربَِّك تَتََماَرىٰ 

َن ٱلنُّذُِر    ذَا نَِذيٞر ّمِ .َهٰ  56: 53\23م  ٱۡألُولَٰىٓ

 57: 53\23م  ،1ت] أَِزفَِت ٱۡألِٓزفَةُ --- [  وسميت آزفة ألنها واقعة ال محالة. -قرب وحان وقت القيام : ) أَِزفَِت اْآلَِزفَةُ 1ت

ِ َكاِشفَةٌ وهي على الظالمين ساءت الغاشية.1 ِ  ،لَۡيَس لََها  ) لَْيَس لََها ِمّما يدعون دُوِن �َّ  58: 53\23م  .1َكاِشفَةٌ  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ

ِ كَاِشفَةٌ والذين : 59-58قراءة شيعية لآليتين  ) تُْعِجبُوَن،1 لَْيَس لََها ِمْن دُوِن �َّ
  ).147(السياري، ص  كفروا ستأتيهم الغاشية أَفَِمْن َهذَا اْلَحِديِث تَْعَجبُونَ 

ذَا ٱۡلَحِديِث تَۡعَجبُونَ   59: 53\23م  ،1أَفَِمۡن َهٰ

 60: 53\23م  َوَال تَۡبُكوَن، 1َوتَۡضَحُكونَ   ) وتَْضَحُكوَن، تُْضِحُكوَن.1

) َساِمدُون: فسرها معجم الفاظ القرآن: غافلون. ولكن وفقًا ألسباب النزول 1ت
  تعني رافعو الرأس

ِمدُونَ   61: 53\23م  ؟1ت َوأَنتُۡم َسٰ

ِۤ َوٱۡعبُدُواْ.    62: 53\23م فَٱۡسُجدُواْۤ ِ£َّ

  

 سورة عبس 80\24

  مكية 42 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 80\24م  ،1تَوتََولَّىٰٓ  1َعبَسَ   )http://goo.gl/QJriJO(الجاللين  أعرض ألجل) َوتََولَّى: 1ت ♦) َعبََّس 1
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 2: 80\24م  َجآَءهُ ٱۡألَۡعَمٰى. 1أَن  ) آْن، أَأَْن، آأَْن.1

أَْن َجاَءهُ  َعبََس َوتََولَّى«من الغائب في اآليتين السابقتين التفات ) خطأ: 1ت
  ».َوَما يُدِْريكَ «إلى المخاطب » اْألَْعَمى

كَّىٰٓ   3: 80\24م  ،1تَوَما يُۡدِريَك؟ لَعَلَّهُۥ يَزَّ

. 2، فَتَنفَعَهُ 1أَۡو يَذَّكَّرُ   ) فَتَْنفَعُهُ.2يَذْكُُر ) 1 ۡكَرٰىٓ  4: 80\24م  ٱلذِّ

ا َمِن ٱۡستَۡغنَٰى،    5: 80\24م  أَمَّ

دَّى، تَُصدَّى 1  6: 80\24م  .1ت1فَأَنَت لَهُۥ تََصدَّىٰ   تََصدَّى: تتعرض باإلقبال عليه.) 1ت ♦) تَصَّ

كَّٰى؟    7: 80\24م  َوَما َعلَۡيَك أَالَّ يَزَّ

ا َمن َجآَءَك يَۡسعَٰى،    8: 80\24م  َوأَمَّ

[هللا] (الجاللين  ) نص ناقص وتكميله: َوهَُو يَْخَشى1ت
http://goo.gl/YlL3Qh.(  

 9: 80\24م  ،1تَوهَُو يَۡخَشٰى [...]

 10: 80\24م  .1فَأَنَت َعۡنهُ تَلَهَّىٰ   ) تُلَهَّى، تَتَلَهَّى، تَْلَهى.1

  ] --- !ٓ  11: 80\24م  إِنََّها تَۡذِكَرٞة.] َكالَّ

إلى المذكر » إِنََّها تَذِْكَرةٌ «في اآلية السابقة من المؤنث التفات ) خطأ: 1ت
  »ذََكَرهُ «

 12: 80\24م .1تذََكَرهُۥ ،َمن َشآءَ 

َمٍة (المنتخب 1ت ) نص ناقص وتكميله: [هو] فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ
http://goo.gl/SK8S4G الجاللين ،http://goo.gl/zJ276Y.(  

َمٖة، 1ت[...] َكرَّ  13: 80\24م  فِي ُصُحٖف مُّ

  ، َرةِۢ َطهَّ ۡرفُوَعٖة، مُّ  14: 80\24م  مَّ

) يقول معجم الفاظ القرآن أن كلمة سفرة جمع سفير، من سفر بين الناس، إذا 1ت
أصلح وأزال الوحشة. والمالئكة سفرة ألنهم ينزلون بالوحي الذي فيه صالح 

ونجد في اللغة النبطية كلمة سفر بمعنى قّراء وفي اآلرامية: الكتّاب  الناس.
)Jeffery  ونجد هذه الكلمة في العهد القديم بهذا المعنى (مثًال عزرا 171ص .(
). ولكن قد تكون هذه اآلية إشارة إلى كتبة التوراة الذين كان 21و 12: 7؛ 8: 4

 Berakhot 22-23نص التوراة (عليهم ان يكونوا في حالة طهارة عند كتابتهم ل
http://goo.gl/LzSX1q وhttp://goo.gl/P61Xpc فتكون هذه إشارة إلى (

  ).38ص  Bar-Zeevنص التوراة. انظر 

 15: 80\24م  ،1تبِأَۡيِدي َسفََرةٖ 

، بََرَرٖة.    16: 80\24م  ِكَراِمۢ

ُن! َمآ أَۡكفََرهُ!--- [   نَسٰ  17: 80\24م  ] قُتَِل ٱۡإلِ

 18: 80\24م  أَّيِ َشۡيٍء َخلَقَهُۥ؟ِمۡن   

 19: 80\24م  .1، َخلَقَهُۥ فَقَدََّرهُۥ1تِمن نُّۡطفَةٍ   :53\23) انظر هامش اآلية 1ت♦ ) فَقَدََرهُ 1

 20: 80\24م  يَسََّرهُۥ. 1تثُمَّ ٱلسَّبِيلَ   ).458خطأ وتصحيحه: للسبيل (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت

 21: 80\24م  ثُمَّ أََماتَهُۥ فَأَۡقبََرهُۥ.  

 22: 80\24م  .1إِذَا َشآَء، أَنَشَرهُۥ، ثُمَّ   ) نََشَرهُ.1

ا يَۡقِض َمآ أََمَرهُۥ.   ! لَمَّ  23: 80\24م  َكالَّ

ُن إِلَٰى َطعَاِمِهۦٓ.   نَسٰ  24: 80\24م  فَۡليَنظُِر ٱۡإلِ

ا. 1أَنَّا  ) إِنَّا.1  25: 80\24م  َصبَۡبنَا ٱۡلَمآَء َصبّٗ

ا،ثُمَّ َشقَۡقنَا     26: 80\24م  ٱۡألَۡرَض َشقّٗ

ا،    27: 80\24م  فَأَۢنبَۡتنَا فِيَها َحبّٗ

) قَْضبًا: نوع من المزروعات اختلف في تحديده واللفظ دال على كل نوع 1ت
  يقطع.

 28: 80\24م  ،1تَوِعنَٗبا َوقَۡضٗبا

 29: 80\24م  َوَزۡيتُوٗنا َونَۡخٗال،  

 30: 80\24م  ،1تَوَحدَآئَِق غُۡلٗبا  ) غُْلبًا: كثيفة وملتفة األشجار.1ت

المفسرين. يقول معجم الفاظ القرآن أن هذه الكلمة تعني » أبا«) حيرت كلمة 1ت
عشبًا وكألً. ونجد هذه الكلمة باللغة العبرية في العهد القديم بمعنى الخضرة أو 

  ).11: 6؛ نشيد 12: 8البراعم (أيوب 

ا ِكَهٗة َوأَبّٗ  31: 80\24م  ،1تَوفَٰ
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ِمُكۡم.   ٗعا لَُّكۡم َوِألَۡنعَٰ تَٰ  32: 80\24م  مَّ

ة1ت : الصيحة الشديدة يوم القيامة، ولكن قد تكون خطأ وصحيحها ) الصَّاخَّ
  الصيحة كما في آيات أخرى.

ةُ --- [ آخَّ  33: 80\24م  ،1ت] فَإِذَا َجآَءِت ٱلصَّ

 34: 80\24م  ِمۡن أَِخيِه، 1يَۡوَم يَِفرُّ ٱۡلَمۡرءُ   ) اْلُمْرُء، اْلَمْر.1

ِهۦ، َوأَبِيِه،    35: 80\24م  َوأُّمِ

ِحبَتِهِۦ، َوبَنِيِه،    36: 80\24م  َوَصٰ

ۡنُهۡم، يَۡوَمئِٖذ، َشۡأنٞ   ) يَْعنِيهِ 2) َشاٌن 1  37: 80\24م  .2يُۡغنِيهِ  1ِلكُّلِ ٱۡمِريٕٖ ّمِ

ۡسِفَرةٞ   ) ُمْسِفَرة: مشرقة ومضيئة.1ت  38 :80\24م  ،1ت ُوُجوٞه، يَۡوَمئِٖذ، مُّ

ۡستَۡبِشَرةٞ   منتظرة الخير: ) ُمْستَْبِشَرةٌ 1ت  39: 80\24م  .1تَضاِحَكٞة، مُّ

 40: 80\24م  َوُوُجوٞه، يَۡوَمئٍِذ، َعلَۡيَها َغبََرٞة،  

 41: 80\24م  .1ت2قَتََرةٌ  1تَۡرَهقَُها  : كدر.قَتََرةٌ ) 1ت♦ ) قَتَْرة 2) يَْرَهقَُها 1

ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكفََرةُ،     42: 80\24م ٱۡلفََجَرةُ.أُْولَٰ

  

 سورة القدر 97\25

  مكية 5 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

باللغة العبرية » نزل«) كما في القرآن، يستعمل العهد القديم نفس كلمة 1ت
وكان من المفضل » قطر«كالم هللا. ولكن تُرِجمت بكلمة للتعبير عن نزول 

يَْهِطُل َكالَمَطِر تَعِْليِمي َويَْقطُُر كَالنَّدَى «االحتفاظ بنفس الكلمة القرآنية. قارن: 
) في ليلة 2). ت2: 32(تثنية » َكالِمي. َكالطَّّلِ َعلى الَكِإل َوَكالَوابِِل َعلى العُْشبِ 

)، ويرى http://goo.gl/jR2Liqالشرف والعظم ( القدر: فسرها الجاللين: أي
الطبري: ليلة القَدْر، وهي ليلة الُحْكم التي يقضي هللا فيها قضاء السنة وهو مصدر 

). http://goo.gl/PwKv0tمن قولهم: قَدَر هللا علّي هذا األْمَر، فهو يَْقدُر قَدًْرا (
اآلية: انا أنزلناه في  ان الكلمة آرامية وتعني الظلمة. فيكون معنى Sawmaيرى 

  ).415ص  Sawmaليلة مظلمة (

هُ   1: 97\25م  .2تفِي لَۡيلَِة ٱۡلقَۡدرِ  1تإِنَّآ أَنَزۡلنَٰ

 2: 97\25م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدِر؟  

(الكليني مجلد  لَْيلَةُ اْلقَدِْر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر لَْيَس فِيَها لَيْلَةُ اْلقَدْرِ ) قراءة شيعية: 1
) كلمة شهر بالسريانية: قمر. فيكون معنى اآلية: ليلة الظلمة 1ت♦  )248، ص 1

  ).417-416ص  Sawmaأفضل من ألف ليلة مقمرة (

ۡن أَۡلِف َشۡهٖر   3: 97\25م  .1ت1لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدِر َخۡيٞر ّمِ

ُل 1 ُل، تَّنَزَّ وُح فِيَها قراءة أو تفسير شيعي:  ) أَْمِرٍئ،2) تُنَزَّ ُل اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ تَنَزَّ
)، 187(السياري، ص بِإِذِْن َربِِّهْم من عند ربهم على محمد وآل محمد بكل أمر 

أو: تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من عند ربهم على أوصياء محمد بكل 
من  1في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ) ♦170أمر (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

) فسرها المنتخب: تنزل 2ت» ذِْن َربِِّهمْ بِإِ «إلى الغائب » إِنَّا أَْنَزلْنَاهُ «المتكلم 
المالئكة وجبريل فيها إلى األرض بإذن ربهم من أجل كل أمر (المنتخب 

http://goo.gl/g75MdW :ُل اْلَمَالئَِكةُ )، فتكون اآلية ناقصة وتكميلها تَنَزَّ
وُح فِيَها بِإِذِْن رَ    .بِِّهْم ِمْن [اجل] كُّلِ أَْمرٍ َوالرُّ

لُ  وُح فِيَها، بِإِۡذِن َربِِّهم 1تَنَزَّ ٓئِكَةُ َوٱلرُّ ن 1تٱۡلَملَٰ ، ّمِ
  .2ُكّلِ أَۡمٖر  2ت[...]

 4: 97\25م

ٌم ِهَي َحتَّىٰ   ) َمْطِلعِ.2) إِلى 1  5: 97\25م  .1تٱۡلفَۡجرِ  2َمۡطلَعِ  1َسلَٰ

  

 سورة الشمس 91\26

  مكية 15 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 91\26م  َوٱلشَّۡمِس َوُضَحٰىَها!  
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 2: 91\26م  َوٱۡلقََمِر إِذَا تَلَٰىَها!  

َها: أظهرها.1ت  3: 91\26م  !1تَوٱلنََّهاِر إِذَا َجلَّٰىَها  ) َجالَّ

 4: 91\26م  َوٱلَّۡيِل إِذَا يَۡغَشٰىَها!  

في هذه اآلية واآليتين » من«عوضا عن » ما«) خطأ، يالحظ استعمال 1ت
الالحقتين. ففي المعتقد اإلسالمي، المعني هنا هللا، ولذلك كان يجب ان يقول 

، إال إذا كان هللا جمادًا. وقد فسرها المنتخب: وبالسماء »ما«، بدًال من »من«
در العظيم الذي رفعها وأحكم بناءها. وباألرض وبالقادر العظيم الذي وبالقا

بسطها من كل جانب، وهيَّأها لالستقرار، وجعلها مهادا لإلنسان. وبالنفس وَمن 
)، وذكر http://goo.gl/5vaPNWأنشأها وعدَّلها بما أودع فيها من القوى (

ها يقول جّل ثناؤه: والسماء وَمْن الطبري تفسيًرا لآلية الخامسة: َوالسَّماِء َوما بَنا
بناها، يعني: وَمْن خلَقها، ثم نقل كيف حاول المفسرون الخروج من هذه المشكلة 

)http://goo.gl/enyFGv.(  

 5: 91\26م  بَنَٰىَها! 1تَوٱلسََّمآِء َوَما

 6: 91\26م  َوٱۡألَۡرِض َوَما َطَحٰىَها!  

ٰىَها،    7: 91\26م  َونَۡفٖس َوَما َسوَّ

 8: 91\26م  فَأَۡلَهَمَها فُُجوَرهَا َوتَۡقَوٰىَها!  

ٰىَها،    7: 91\26م  قَۡد أَۡفلََح َمن َزكَّ

) دَسَّاَها: اخفاها. وقد فسرها المنتخب: وقد خسر من أخفى فضائلها، وأمات 1ت
  )http://goo.gl/6HHaE7استعدادها للخير (

 10: 91\26م  .1تَوقَۡد َخاَب َمن دَسَّٰىَها

 11: 91\26م  ،1] َكذَّبَۡت ثَُمودُ بَِطۡغَوٰىَهآ --- [  بُِطْغَواَها.) 1

) نص ناقص وتكميله: إِِذ اْنبَعََث أَْشقَاَها [إلى عقر الناقة] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/KkSTfk.(  

 12: 91\26م  .1تإِِذ ٱۢنبَعََث أَۡشقَٰىَها [...]

ناقة هللا [والزموا] سقياها ) نص ناقص وتكميله: [ذروا] 1ت♦ ) نَاقَةُ 1
  ).153، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

 :ِ ِ [...] 1نَاقَةَ  1ت«[...]فَقَاَل لَُهۡم َرسُوُل ٱ£َّ  1تٱ£َّ

َها   ».َوسُۡقيَٰ
 13: 91\26م

فَدَْمدََم ) نص ناقص وتكميله: 2ت ) دَْمدََم: غضب بشدة1ت♦ ) فَدُْمِدَم، فَدَْهدََم 1
[ديارهم باألرض] (المنتخب  َربُُّهْم بِذَْنبِِهْم فسوىَعلَْيِهْم 

http://goo.gl/bgcZ1p.(  

َعلَۡيِهۡم َربُُّهم  1ت1فََكذَّبُوهُ، فَعَقَُروَها. فَدَۡمدَمَ 
ٰىَها [...] ،بِذَۢنبِِهمۡ     2تفََسوَّ

 14: 91\26م

(الطبرسي: فصل قراءة شيعية: فال يخاف عقبيها ) 2) فََال يََخاُف، َولَم يََخُف 1
  ).167الخطاب، ص 

َها 1َوَال يََخافُ   15: 91\26م  .2عُۡقبَٰ

  

 سورة البروج 85\27

  مكية 22 - عدد اآليات

  .1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 85\27م  َوٱلسََّمآِء ذَاِت ٱۡلبُُروجِ!  

 2: 85\27م  َوٱۡليَۡوِم ٱۡلَمۡوُعوِد!  

(الكليني مجلد » النَّبِيُّ َوأَِميُر اْلُمْؤِمنِينَ »: «َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ «) تفسير شيعي: 1ت
  ).425، ص 1

 3: 85\27م  !1تَوَشاِهٖد َوَمۡشُهودٖ 

) االخدود: 1ت♦ ) اْلُخدُوِد 2) 176قراءة شيعية: بما قتل (السياري، ص  ) قُتَِّل،1
  الحفرة المستطيلة. موقع في جنوب مدينة نجران في الجزيرة العربية.

ُب ٱۡألُۡخدُودِ  1قُتِلَ   4: 85\27م  ،1تأَۡصَحٰ

 النَّاِر ذَاِت اْلَوقُودِ ) نص ناقص وتكميله: [أصحاب] 1ت ♦) اْلُوقُوِد 2) النَّاُر 1
  ).http://goo.gl/8sdo3P(المنتخب 

 5: 85\27م  ،2ذَاِت ٱۡلَوقُودِ  1ٱلنَّارِ  1ت[...]

 6: 85\27م  ،1تإِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها قُعُودٞ   ) خطأ: إِذْ ُهْم عندها قُعُودٌ.1ت

 7: 85\27م  َوُهۡم َعلَٰى َما يَۡفعَلُوَن بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن ُشُهوٞد.  
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)، أو: وما نقموا 176قراءة شيعية: إال أنهم آمنوا (السياري، ص ) 2) نَِقُموا 1
) نَقَُموا: 1ت ♦) 166منهم إال أن آمنوا با� (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

. وتبرير الخطأ: تضمن نقم معنى نَقَُموا عليهمكرهوا، وعابوا، أو أنكروا. خطأ: 
  ».يُْؤِمنُوا«المضارع  إلى» نَقَُموا«من الماضي التفات ) خطأ: 2ت كره أو أنكر

ٓ أَن يُۡؤِمنُواْ  1تِمۡنُهمۡ  1َوَما نَقَُمواْ  ِ،  2ت2إِالَّ بِٱ£َّ
  ٱۡلعَِزيِز، ٱۡلَحِميِد،

 8: 85\27م

ُ َعلَٰى    ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوٱ£َّ َوٰ َمٰ ٱلَِّذي لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ
  ُكّلِ َشۡيٖء َشِهيدٌ.

 9: 85\27م

ِت، ثُمَّ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن --- [   فَتَنُواْ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
لَۡم يَتُوبُواْ، فَلَُهۡم َعذَاُب َجَهنََّم، ~ َولَُهۡم َعذَاُب 

  ٱۡلَحِريِق.

 10: 85\27م

ٞت    ِت، لَُهۡم َجنَّٰ ِلَحٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ِلَك ٱلۡ  ُر. ~ ذَٰ   فَۡوُز ٱۡلَكبِيُر.تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

 11: 85\27م

 12: 85\27م  إِنَّ بَۡطَش َربَِّك لََشِديدٌ.  

(الجاللين  َويُِعيدُ [الخلق] إِنَّهُ هَُو يُْبِدُئ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يَْبدَأُ 1
http://goo.gl/uEupCJ.(  

 13: 85\27م َويُِعيدُ. 1ت[...] 1إِنَّهُۥ هَُو يُۡبِدئُ 

 14: 85\27م  ٱۡلغَفُوُر، ٱۡلَودُودُ،َوهَُو   

 15: 85\27م  .2ٱۡلَمِجيدُ  ،ٱۡلعَۡرِش  1ذُو  ) اْلَمِجيِد.2) ذي 1

 16: 85\27م  فَعَّاٞل لَِّما يُِريدُ.  

) كان يجب ان يقول في هذه اآلية واآلية الالحقة: َهْل أَتَاَك َحِديُث ُجنُوِد 1ت
فِْرَعْون َوثَُمود. وقد برر الجاللين هذا الخطأ: واستغنى بذكر فرعون عن أتباعه 

  ).http://goo.gl/znchb8(الجاللين 

 17: 85\27م 1ت] َهۡل أَتَٰىَك َحِديُث ٱۡلُجنُودِ --- [

 18: 85\27م  َوثَُمودَ؟فِۡرَعۡوَن   

 19: 85\27م  ] بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فِي تَۡكِذيٖب،--- [  

  . ِحيطُۢ ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ  20: 85\27م  َوٱ£َّ

ِجيدٞ   ) قُْرآَُن َمِجيٍد.1  21: 85\27م  ،1بَۡل هَُو قُۡرَءاٞن مَّ

ۡحفُوظِۢ  1فِي لَۡوحٖ   ) َمْحفُوظٌ.2) لُْوحٍ 1  22: 85\27م  .2مَّ

  

 سورة التين 95\28

  مكية 8 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ۡيتُوِن!    1: 95\28م  َوٱلتِّيِن َوٱلزَّ

القرآن  خطأ: استعمل: الجبل. ) الطور1ت♦ ) َسينِيَن، ِسينَاء، َسينَاء، ِسنِيَن 1
  صيغة الجمع إلسم العلم سيناء للمحافظة على السجع. ومن الخطأ تغيير إسم العلم.

 2: 95\28م  !1ت 1َوُطوِر ِسينِينَ 

ْيتُوِن: الحسن والحسين، 3- 1تفسير شيعي لآليات  1ت َوطُوِر ِسينِيَن: : َوالتِّيِن َوالزَّ
 :ويذكر القمي). 186َوَهذَا الْبَلَِد اْألَِميِن: فاطمة (السياري، ص أمير المؤمنين، 

التين رسول هللا صلى هللا عليه وآله والزيتون أمير المؤمنين عليه السالم وطور 
سينين الحسن والحسين عليهما السالم والبلد األمين األئمة عليهم السالم 

)http://goo.gl/qGJA5a.(  

ذَا ٱۡلبَلَِد   3: 95\28م  !1تٱۡألَِمينِ َوَهٰ

َن فِٓي أَۡحَسِن تَۡقِويٖم.   نَسٰ  4: 95\28م  لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡإلِ

ِفِلينَ   ) السَّافِِليَن.1 هُ أَۡسفََل َسٰ  5: 95\28م  .1ثُمَّ َردَۡدنَٰ

: منقوص، محسوب. فسرها المنتخب: فلهم أجر غير مقطوع عنهم ) ممنون1ت
  ).http://goo.gl/1n1PdCوال ممنون به عليهم (المنتخب 

ِت، فَلَُهۡم أَۡجٌر  ِلَحٰ إِالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
  .1تَغۡيُر َمۡمنُونٖ 

 6: 95\28م
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من  4في اآلية التفات خطأ: ) 1ت ) ♦186قراءة شيعية: فمن (السياري، ص ) 1
ْنَسانَ «الغائب  بُكَ «إلى المخاطب » اْإلِ بَُك ) نص ناقص 2ت». يَُكذِّ وتكميله: فََما يَُكذِّ

يِن (  431، ص 30، جزء ابن عاشوربَْعدُ [تبيُّن الحق] بِالدِّ
http://goo.gl/8yN0rZ ِين بَُك بَْعدُ [بيوم] الدِّ ، أسوة باآليات َوكُنَّا )، أو: فََما يَُكذِّ

يِن ( ُب بِيَْوِم الدِّ ينِ 46: 74\4نَُكذِّ بُوَن بِيَْوِم الدِّ )، َوالَِّذيَن 11: 83\86( )، الَِّذيَن يَُكذِّ
يِن ( قُوَن بِيَْوِم الدِّ   ).26: 70\79يَُصدِّ

بُكَ  1فََما يِن؟ 2تبَۡعدُ [...] 1تيَُكذِّ  7: 95\28م  بِٱلدِّ

ُ «إلى الغائب » َخلَْقنَا«من المتكلم  4في اآلية التفات خطأ: ) 1ت ِكِمينَ   »أَلَْيَس �َّ ُ بِأَۡحَكِم ٱۡلَحٰ  8: 95\28م  ؟1تأَلَۡيَس ٱ£َّ

  

 سورة قريش 106\29

  مكية 4 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

يئَالِف 1 ْلِف، ِإلِ  - ) لَيَأْلَْف، لَتَأْلَْف، ِلتَأْلَْف 2) ِإلَالِف، ِإلئَالِف، إالُف، ِليَالِف، ِإلِ
) نص ناقص وتكميله: [فعلنا ذلك، أو: اْعَجبوا، 1ت♦ ) ويل أّمكم قريش 3قَُرْيُش 

يَالِف قَُرْيٍش (الحلبي  ِف ايَال ) 2) تhttp://goo.gl/Q9VMy7أو: فَْليَْعبدوه] ِإلِ
هذه هي المرة الوحيدة التي يذكر فيها القرآن كلمة : حبهم واعتيادهم. قَُرْيش

رأس. وكان  \قريش. وقد يكون أصل الكلمة سرياني من كلمة قَرش بمعنى سقف 
يدعى به راعي المواشي أو رئيس القبيلة. وتذكر سيرة إبن هشام معنيين لكلمة 

التقرش والتقرش: التجارة سميت قريش قريشا من «قَريش: المعنى األول: 
سميت قريش قريشا لتجمعها بعد تفرقها، ويقال «والمعنى الثاني: » واالكتساب

). ووفقًا لهذا المعنى األخير تكون http://goo.gl/62BX0c» (للتجمع التقرش
قَريش تجمع لشتات قبائل مبعثرة في شعاب مكة وبطاحها، وليس إسًما لقبيلة 

). ومن المعاني التي يعطيها قاموس لسان 13، ص واحدة (الحريري: قس ونبي
» قَُريٌش دابةٌ في البحر ال تدَع دابةً إِال أَكلتها فجميع الدواب تخافُها«العرب: 

)http://goo.gl/SjiTz7.(  

فِ  1ت[...] يلَٰ  1: 106\29م  ،2ت3 2قَُرۡيٍش  1ِإلِ

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) ُرْحلَةَ 2إِإِيَالفِِهْم ) إَِالفِِهْم، إِْلِفِهْم، إِْلفَُهْم، إِئَالفِِهْم، 1
يِْف. تَاِء َوالصَّ   إِيَالفِِهْم [ألجل] ِرْحلَةَ الّشِ

ِفِهمۡ   ۡيِف، 2ِرۡحلَةَ  1ت[...] 1إِۦلَٰ تَآِء َوٱلصَّ  2: 106\29م  ٱلّشِ

ذَا ٱۡلبَۡيِت،    3: 106\29م  فَۡليَۡعبُدُواْ َربَّ َهٰ

ن    .ٱلَِّذٓي أَۡطعََمُهم ّمِ ۡن َخۡوِفۢ  4: 106\29م  ُجوٖع َوَءاَمنَُهم ّمِ

  

  

 سورة القارعة 101\30

  مكية 11 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

تقرع قلوب الخالئق ) اْلقَاِرَعة: القارعة: يوم القيامة. ألنها 1ت♦ ) القارعةَ 1
  بأهوالها. والقارعة: الداهية والنكبة المهلكة.

 1: 101\30م  .1ت1ٱۡلقَاِرَعةُ 

 2: 101\30م  ؟1َما ٱۡلقَاِرَعةُ   ) القارعةَ.1

 3: 101\30م  ؟1َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱۡلقَاِرَعةُ   ) القارعةَ.1

» النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ يَْوَم يَُكوُن « 4: 101\30) تقول اآلية 1ت♦ ) يَْوُم 1
ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث كَأَنَُّهْم «تقول:  7: 54\37بينما تقول اآلية 

وقد فسرها الجاللين: يَْوَم ناصبة دل عليه القارعة، أي تقرع يَُكوُن ». َجَرادٌ ُمْنتَِشرٌ 
كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة ٱلنَّاُس َكٱْلفََراِش ٱْلَمْبثُوِث 
). وفسرها التفسير الميسر: http://goo.gl/xhJrMLإلى أن يُدَْعْوا للحساب (

في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر، وهو 
  ).http://goo.gl/vun0x7الذي يتساقط في النار (

 4: 101\30م  ،1تُس َكٱۡلفََراِش ٱۡلَمۡبثُوثِ يَُكوُن ٱلنَّا 1يَۡومَ 

 5: 101\30م  .1تٱۡلَمنفُوِش  2ٱۡلِجبَاُل َكٱۡلِعۡهنِ  1َوتَُكونُ   ) كالصوف المنتشر.1ت♦ ) كالصوف 2) َويَُكوُن 1
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ا َمن ثَقُلَت َمَوِزينُهُ  ِزينُهُۥ  فَأَمَّ ا َمن ثَقُلَۡت َمَوٰ  6: 101\30م  ،مفَأَمَّ

خطأ: كان يجب استعمال إسم المفعول بدل إسم الفاعل فيقول: ) 1ت♦ ) َراِضيِهْ 1
  ).http://goo.gl/SHK1KFعيشة مرضية (الحلبي في تبرير هذا الخطأ

اِضيَةٖ   7: 101\30م  .1ت1فَُهَو فِي ِعيَشٖة رَّ

ا َمن َخفَّت َمَوِزينُهُ  ِزينُهُۥ،  َوأَمَّ ا َمۡن َخفَّۡت َمَوٰ  8: 101\30م  َوأَمَّ

هُ 1 هُ: المراد مأواه ومقره. هَاِويَةٌ ) 1ت♦ ) فَإِمُّ : ساقطة نازلة. ونجد كلمة هاويه أُمُّ
: 47» (تَنِزُل علَيِك كاِرثَةٌ ال تَستَطيعيَن تََجنُّبَها»: «كارثة«في سفر أشعيا بمعنى 

11.(  

هُۥ  9: 101\30م  .1تَهاِويَةٞ  1فَأُمُّ

 10: 101\30م  ؟1َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ِهيَهۡ   ) ِهيَ 1

 11: 101\30م  .1تنَاٌر َحاِميَةُۢ   لغو وتكرار إذ ال توجد نار باردة.» نَاٌر َحاِميَةٌ «) خطأ: 1ت

  

 سورة القيامة 75\31

  مكية 40 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

َمِة! 1ت1َالٓ! أُۡقِسمُ   كما في القراءة المختلفة.َألُْقِسُم ) خطأ وتصحيحه: 1ت♦ ) َألُْقِسُم 1  1: 75\31م  بِيَۡوِم ٱۡلقِيَٰ

اَمة) 2تكما في القراءة المختلفة َألُْقِسُم ) خطأ وتصحيحه: و1ت♦ ) َألُْقِسُم 1 : اللَّوَّ
  تلوم نفسها، أو الكثيرة اللوم.

اَمةِ  1ت1َوَالٓ! أُۡقِسمُ   2: 75\31م  !2تبِٱلنَّۡفِس ٱللَّوَّ

من  3و 2و 1في هذه اآليات التفات ) خطأ: 1ت ♦) تُْجَمَع ِعَظاُمهُ 2) أَيَْحِسُب 1
  »نَْجَمعَ «إلى المتكلم الجمع » ... أُْقِسمُ أُْقِسُم «المتكلم المفرد 

ُن أَلَّن نَّۡجَمعَ  نَسٰ  3: 75\31م  ؟1ِعَظاَمهُۥ 1تأَيَۡحَسُب ٱۡإلِ

ِدِرينَ   ) قَاِدُروَن.1 َي بَنَانَهُۥ. 1بَلَٰى! قَٰ  4: 75\31م  َعلَٰىٓ أَن نَُّسّوِ

ُن ِليَۡفُجَر أََماَمهُۥ  ).170) قراءة شيعية: إمامه بكيده (السياري، ص 1 نَسٰ  5: 75\31م  .1بَۡل يُِريدُ ٱۡإلِ

َمِة؟ 1ت1ُل أَيَّانَ يَسۡ   : متى.أَيَّانَ  )1ت♦ ) إِيَّاَن 1  6: 75\31م  يَۡوُم ٱۡلِقيَٰ

) فإذا تحيَّر البصر ودُهش فزًعا مما رأى من أهوال يوم 1ت♦ ) بََرَق، بَلََق 1
  ).http://goo.gl/d9zWx6القيامة (الميسر 

 7: 75\31م  ،1تٱۡلبََصرُ  1فَإِذَا بَِرقَ 

 8: 75\31م  ٱۡلقََمُر، 1َوَخَسفَ   ) َوُخِسَف.1

 9: 75\31م  ،1َوُجِمَع ٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمرُ   الشَّْمِس َواْلقََمِر.) َوُجِمَع بين 1

1. ، اْلِمفَرُّ نُ   ) اْلَمِفرُّ نَسٰ  10: 75\31م  ».؟1أَۡيَن ٱۡلَمفَرُّ «يَۡوَمئٍِذ:  ،يَقُوُل ٱۡإلِ

! َال َوَزرَ   ت) ملجأ يعتصم به.  11: 75\31م  .1َكالَّ

.إِلَٰى َربَِّك، يَۡوَمئٍِذ،     12: 75\31م  ٱۡلُمۡستَقَرُّ

َره 1ت ْنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما [قدمه من عمل وما] أَخَّ ) نص ناقص وتكميله: يُنَبَّأُ اْإلِ
  ).http://goo.gl/zPR9ll(المنتخب 

ُن يَۡوَمئِِذۢ بَِما قَدََّم [...] نَسٰ َر. 1تيُنَبَُّؤاْ ٱۡإلِ  13: 75\31م  َوأَخَّ

) خطأ وتصحيحه: بصير. ويفسرها معجم الفاظ القرآن: شاهد ورقيب. نص 1ت
ْنَساُن عَلَى نَْفِسِه [حجة] بَِصيَرةٌ (المنتخب  ناقص وتكميله: بَِل اْإلِ

http://goo.gl/P19pyI.(  

ُن َعلَٰى نَۡفِسهِۦ [...] نَسٰ  14: 75\31م  ،1تبَِصيَرةٞ  1تبَِل ٱۡإلِ

 15: 75\31م  .1تأَۡلقَٰى َمعَاِذيَرهُۥ َولَۡو   : جمع معذرة.) معاذير1ت

) ال عالقة لآليات الالحقة بما سبقها من آيات. وقد رأى البعض أنه سقط من 1ت
، 2السورة شيء، وحاول آخرون تفسير هذا االستطراد (السيوطي: اإلتقان، جزء 

ْك [بالقرآن] لَِسانََك [حين 295- 293ص  ). وفي اآلية نقص وتكميله: َال تَُحّرِ
  )http://goo.gl/OVqJQwلوحي] ِلتَْعَجَل [بقراءته وحفظه] (المنتخب ا

ۡك بِهِۦ [...]--- [  1تِلسَانََك [...] 1ت] َال تَُحّرِ

  .1ت[...] ِلتَۡعَجَل بِهۦِٓ 
 16: 75\31م

 17: 75\31م  .1إِنَّ َعلَۡينَا َجۡمعَهُۥ َوقُۡرَءانَهُۥ  ) َوقََرتَهُ، َوقَُرانَهُ.1

هُ، فَٱتَّبِۡع قُۡرَءانَهُۥ  َوقَُرانَهُ.) َوقََرتَهُ، 1  18: 75\31م  .1فَإِذَا قََرۡأنَٰ

 19: 75\31م  ثُمَّ إِنَّ َعلَۡينَا بَيَانَهُۥ.  

! بَۡل تُِحبُّونَ --- [  : الدنيا.) العاجلة1ت♦ ) يُِحبُّوَن 1  20: 75\31م  ،1تٱۡلعَاِجلَةَ  1] َكالَّ

 21: 75\31م  ٱۡألِٓخَرةَ. 1َوتَذَُرونَ   ) َويَذَُروَن.1
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 22: 75\31م  ،1ُوُجوٞه، يَۡوَمئِٖذ، نَّاِضَرةٌ   ) نَِضَرةٌ.1

 23: 75\31م  إِلَٰى َربَِّها نَاِظَرٞة.  

، بَاِسَرةٞ   جمدت مالمحها نتيجة مفاجأة سببت االنزعاج.: ) بَاِسَرةٌ 1ت  24: 75\31م  ،1تَوُوُجوٞه، يَۡوَمئِِذۢ

 25: 75\31م  .1تتَُظنُّ أَن يُۡفعََل بَِها فَاقَِرةٞ   فقار الظهر. ) فَاقَِرة: المصيبة الشديدة التي تكسر1ت

نص ناقص : جمع تروقة أعالي الصدر، العظام المحيطة بالنحر. ) التََّراقِي1ت
، ص 29، جزء ابن عاشوروتكميله: كَالَّ إِذَا بَلَغَِت [النفس، أو الروح] التََّراقَِي (

357 http://goo.gl/oj5Xfj.(  

 !ٓ  26: 75\31م  ٱلتََّراقَِي، 1تإِذَا بَلَغَِت [...]َكالَّ

 27: 75\31م  ،»؟1ت1َمۡنۜ َراقٖ «َوقِيَل:   ) راقي: الذي يصنع الرقية، أي التعويذة.1ت♦ ) َراقِي 1

 28: 75\31م  أَنَّهُ ٱۡلفَِراُق، 1َوَظنَّ   ) وأيقن.1

 29: 75\31م  َوٱۡلتَفَِّت ٱلسَّاُق بِٱلسَّاِق،  

 30: 75\31م  ، يَۡوَمئٍِذ، ٱۡلَمسَاُق.1ت إِلَٰى َربِّكَ   ».َربِّكَ «إلى المخاطب » َوَظنَّ « 28من الغائب في اآلية التفات خطأ: ) 1ت

) فََال َصدََّق: ما يجب تصديقه، أو فال صدق ماله أي فال زكاة (البيضاوي 1ت
http://goo.gl/PQndSp.(  

 31: 75\31م  َوَال َصلَّٰى. 1تفََال َصدَّقَ 

) نص ناقص وتكميله: َولَِكْن َكذََّب َوتََولَّى [عن اإليمان] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/gO5ZDu.(  

ِكن َكذََّب َوتََولَّٰى [...]  32: 75\31م  .1تَولَٰ

 33: 75\31م  .1تثُمَّ ذََهَب إِلَٰىٓ أَۡهلِهِۦ يَتََمطَّىٰٓ   : يتبختر في مشيته.) يَتََمطَّى1ت

إلى » ذََهَب إِلَى أَْهِلِه يَتََمطَّى«اآلية السابقة من الغائب في التفات ) خطأ: 1ت
  »أَْولَى لَكَ «المخاطب 

 34: 75\31م  !1تأَۡولَٰى لََك، فَأَۡولَىٰ 

  !  35: 75\31م  ثُمَّ أَۡولَٰى لََك، فَأَۡولَٰىٓ

ُن أَن يُۡتَرَك ُسدًى 1أَيَۡحَسبُ   : مهمال فال يجازى.ُسدًى) 1ت♦ ) أَيَْحِسُب 1 نَسٰ  36: 75\31م  ؟1تٱۡإلِ

نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا جاءت ) 1ت♦ ) تُْمنَى 2) تَُك 1
  )311ص  Sawma( 4: 5مثًال في سفر القضاة 

نِّيٖ يُۡمنَىٰ  1ت نُۡطفَةٗ  1أَلَۡم يَكُ  ن مَّ  37: 75\31م  ؟2ّمِ

ى 1ت ) نص ناقص وتكميله: ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخلََق [هللا منها اإلنسان] فََسوَّ
  ).http://goo.gl/Zqqq1R[اعضاءه] (الجاللين 

ٰى [...] 1تثُمَّ َكاَن َعلَقَٗة. فََخلََق [...]  38: 75\31م  .1تفََسوَّ

ْوَجاِن.2) يخلق 1 ۡوَجۡينِ  1فََجعَلَ   ) الزَّ .: ٱلذَّكَ 2ِمۡنهُ ٱلزَّ  39: 75\31م  َر َوٱۡألُنثَٰىٓ

ِدرٍ   ) خطأ: حرف الباء في بِقَاِدٍر حشو.1ت ♦) يُْحيِيَّ 2) يَْقِدُر 1 لَِك بِقَٰ ِيَ  1ت1أَلَۡيَس ذَٰ ـۧ  40: 75\31م ٱۡلَمۡوتَٰى؟ 2َعلَٰىٓ أَن يُۡح

  

 سورة الهمزة 104\32

  مكية 9 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1بسملة السورة  انظر هامش ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

: هَُمَزة) 1ت♦ ) ويل للُهَمَزةٍ اللَُمَزةٍ، ويل للُهَمَزةٍ واللَُمَزةٍ 3) لُْمَزةٍ 2) ُهْمَزةٍ 1
  لَُمَزة: العيَّاب، الكثير االغتياب.َطعّان َغيّاب َعيّاب للناس؛ 

 1: 104\32م  ،1ت3 2لَُّمَزةٍ  1َوۡيٞل لُِّكّلِ ُهَمَزةٖ 

َع 1  2: 104\32م  !2َماٗال َوَعدَّدَهُۥ 1ٱلَِّذي َجَمعَ   ) َوَعدَدَهُ.2) َجمَّ

 3: 104\32م  أَنَّ َمالَهُۥٓ أَۡخلَدَهُۥ. 1يَۡحَسبُ   ) يَْحِسُب.1

، لَيُْنبَذَنَّهُ، لَنَْنبِذَنَّهُ، لَيُْنبَذَأَنَّ ) 1 ، لَيُْنبَذُنَّ الكثيرة : اْلُحَطَمة) 1ت♦ ) اْلَحاِطَمِة 2لَيُْنبَذَانَّ
  التحطيم، إسم لجهنم.

! لَيُۢنبَذَنَّ   4: 104\32م  .1ت2فِي ٱۡلُحَطَمةِ  1َكالَّ

 5: 104\32م  ؟1َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱۡلُحَطَمةُ   ) اْلَحاِطَمةُ.1

ِ ٱۡلُموقَدَةُ،    6: 104\32م  نَاُر ٱ£َّ

 7: 104\32م  دَةِ.ٱلَّتِي تَطَِّلُع َعلَى ٱۡألَفۡ   

ٌ 1ت♦ ) ُمْوَصدَةٌ، ُمْطبَقَة 1 ۡؤَصدَةٞ   : مطبقة مغلقة.) ُمْؤَصدَة  8: 104\32م  ،1ت1إِنََّها َعلَۡيِهم مُّ

) خطأ: بعََمٍد ُمَمدَّدَةٍ، كما 1ت ♦ُمَمدَّدَةٌ  )2) في ُعُمٍد، في ُعْمٍد، في َعْمٍد، بِعََمٍد 1
  في القراءة

َمدَّدَةِۢ  1فِي َعَمدٖ   9: 104\32م  .1ت2مُّ
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 سورة المرسالت 77\33

  48عدا مكية  50 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِت عُۡرٗفا  .عرفا: بعضهم وراء بعض، المراد التتابع) 1ت♦ ) ُعُرفًا 1  1: 77\33م  !1ت1َوٱۡلُمۡرَسلَٰ

تِ   : الرياح الشديدة الهبوب.) اْلعَاِصفَات1ت ِصفَٰ  2: 77\33م  َعۡصٗفا! 1تفَٱۡلعَٰ

ِت نَۡشٗرا!   ِشَرٰ  3: 77\33م  َوٱلنَّٰ

ِت فَۡرٗقا!   ِرقَٰ  4: 77\33م  فَٱۡلفَٰ

تِ   فَاْلُملَقِّيَاِت.) 1  5: 77\33م  ِذۡكًرا، 1فَٱۡلُمۡلِقيَٰ

 6: 77\33م  !3نُۡذًرا 2أَۡو  1ُعۡذًرا  ) نُذًُرا.3) َو 2) ُعذًُرا، َعذًْرا 1

قِٞع.    7: 77\33م  إِنََّما تُوَعدُوَن لََوٰ

َسْت.1  8: 77\33م  ،1فَإِذَا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت   ) ُطّمِ

َجْت 1  9: 77\33م  ،1ت1َوإِذَا ٱلسََّمآُء فُِرَجۡت   : شُقَّت.فُِرَجتْ ) 1ت♦ ) فُّرِ

فَْت.1  10: 77\33م  ،1َوإِذَا ٱۡلِجبَاُل نُِسفَۡت   ) نُّسِ

: حدد وقتها للشهادة على اممهم يوم أُقِّتَتْ ) 1ت♦ ) ُوقِّتَْت، وقِتَْت، أُقِتَْت، ووقِتَْت 1
  القيامة.

سُُل أُقِّتَۡت   11: 77\33م  ،1ت1َوإِذَا ٱلرُّ

لَۡت؟    12: 77\33م  ِألَّيِ يَۡوٍم أُّجِ

 13: 77\33م  .1تِليَۡوِم ٱۡلفَۡصلِ   ) خطأ: في يوم اْلفَْصِل.1ت

 14: 77\33م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما يَۡوُم ٱۡلفَۡصِل؟  

) تتكرر هذه اآلية عشر مرات في هذه السورة، مما يدل على أنها كانت ترتل 1ت
  في صلواتهم.في جوقات دينية كما بفعل الرهبان 

بِينَ   15: 77\33م  !1تَوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

ِليَن؟ 1أَلَۡم نُۡهِلكِ   نَْهِلِك.  16: 77\33م  ٱۡألَوَّ

 17: 77\33م  ٱۡألِٓخِريَن؟ 1ثُمَّ نُۡتبِعُُهمُ   ) ثُمَّ نُتْبِْعُهُم، ثُمَّ سنُتْبِعُُهُم، وسنُتْبِعُُهُم.1

لَِك نَۡفعَُل     18: 77\33م  بِٱۡلُمۡجِرِميَن.َكذَٰ

بِيَن!    19: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

ِهينٖ   : قليل حقير.) َمِهين1ت آٖء مَّ ن مَّ  20: 77\33م  ؟1تأَلَۡم نَۡخلُقكُّم ّمِ

ِكينٍ   : الرحم.) قََراٍر َمِكينٍ 1ت هُ فِي قََراٖر مَّ  21: 77\33م  ،1تفََجعَۡلنَٰ

ۡعلُوٖم.إِلَٰى قَدَٖر     22: 77\33م  مَّ

[نحن]  فَقَدَْرنَا [على ذلك] فَنِْعَم اْلقَاِدُرونَ ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) فَقَدَّْرنَا 1
  ).153، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

ِدُروَن [...]1تفَقَدَۡرنَا [...]  23: 77\33م  !1ت. فَنِۡعَم ٱۡلقَٰ

بِيَن!    24: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

 25: 77\33م  ،1تأَلَۡم نَۡجعَِل ٱۡألَۡرَض ِكفَاتًا  ) ِكفَاتًا: جامعة ضامة.1ت

ٗتا؟ 1ت[...]  واألموات.) نص ناقص وتكميله: لألحياء 1ت  26: 77\33م  أَۡحيَاٗٓء َوأَۡمَوٰ

كُم   ) فَُرات: شديد العذوبة1ت ٖت، َوأَۡسقَۡينَٰ ِمَخٰ ِسَي َشٰ اٗٓء َوَجعَۡلنَا فِيَها َرَوٰ مَّ
  .1تفَُراٗتا

 27: 77\33م

بِيَن!    28: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

بُوَن.    29: 77\33م  ٱنَطِلقُٓواْ إِلَٰى َما كُنتُم بِهِۦ تَُكذِّ

ِث ُشعَٖب، 1ٱنَطِلقُٓواْ   ) اْنَطلَقُوا.1  30: 77\33م  إِلَٰى ِظّلٖ ِذي ثَلَٰ

 31: 77\33م  ٱللََّهِب.الَّ َظِليٖل َوَال يُۡغنِي ِمَن   

 32: 77\33م  ،2َكٱۡلقَۡصرِ  1ت1إِنََّها تَۡرِمي بَِشَرٖر   ما تطاير من النار.) شرر: 1ت♦ ) َكاْلقََصِر، َكاْلِقَصِر 2) بَِشَراٍر، بِِشَراٍر 1

لَٞت   : جمع جمل.ِجَمالَة) 1ت♦ ) ُصفٌُر 2) ُجَمالَةٌ، ِجَماَالٌت، ُجَماَالٌت 1  33: 77\33م  .2ُصۡفٞر  1ت1َكأَنَّهُۥ ِجَمٰ

بِيَن!    34: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ
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ذَا يَۡومُ   ) يَْوَم.1  35: 77\33م  َال يَنِطقُوَن، 1َهٰ

(المنتخب  َوَال يُْؤذَُن لَُهْم [النطق] فَيَْعتَِذُرونَ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يَأْذَُن 1
http://goo.gl/3zslov.(  

 36: 77\33م  فَيَۡعتَِذُروَن. 1تلَُهۡم [...] 1َوَال يُۡؤذَنُ 

بِيَن!    37: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

ِليَن.   ُكۡم َوٱۡألَوَّ ذَا يَۡوُم ٱۡلفَۡصِل. َجَمۡعنَٰ  38: 77\33م  َهٰ

 39: 77\33م  .1فَإِن َكاَن لَُكۡم َكۡيٞد، فَِكيدُونِ   ) فَِكيدُونِي.1

بِيَن!َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ،     40: 77\33م  لِّۡلُمَكذِّ

إِنَّ اْلُمتَِّقيَن [من عذاب هللا] فِي ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َوِعيُوٍن 2) ُظلٍَل 1
  ).http://goo.gl/4HvX5z(المنتخب  ِظَالٍل َوُعيُونٍ 

ٖل َوعُيُونٖ  1فِي 1تإِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن [...]  41: 77\33م  ،2ِظلَٰ

ا    ِكهَ ِممَّ  42: 77\33م  يَۡشتَُهوَن.َوفََوٰ

 43: 77\33م  ، بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُوَن.1اكُلُواْ َوٱۡشَربُواْ هَنِيٓ   ) هَنِي�ا.1

لَِك نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.    44: 77\33م  إِنَّا َكذَٰ

بِيَن!    45: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

) نص ناقص وتكميله: كُلُوا َوتََمتَّعُوا [زمنا] قَِليًال (الجاللين 1ت
http://goo.gl/SywMR9.(  

ۡجِرُموَن. 1تكُلُواْ َوتََمتَّعُواْ [...]  46: 77\33م  قَِليًال. إِنَُّكم مُّ

بِيَن!    47: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

، ابن عاشورقِيَل لَُهُم اْرَكعُوا َال يَْرَكعُوَن () نص ناقص وتكميله: [الذين إذا] 1ت
  )http://goo.gl/F8TJf8 446، ص 29جزء 

 48: 77\33هـ  ، َال يَۡرَكعُوَن.»ٱۡرَكعُواْ «َوإِذَا قِيَل لَُهُم:  1ت[...]

بِيَن!    49: 77\33م  َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمَكذِّ

فَبِأَّيِ َحِديٍث ) نص ناقص وتكميله: [إن لم يؤمنوا بهذا القرآن] 1ت ♦) تُْؤِمنُوَن 1
  ).http://goo.gl/u7AD48 447، ص 29، جزء ابن عاشور( بَْعدَهُ يُْؤِمنُونَ 

، بَۡعدَهُۥ، يُۡؤِمنُونَ  1ت[...]  50: 77\33م ؟1فَبِأَّيِ َحِديِثۢ

  

 سورة ق 50\34

  38عدا مكية  45 - عدد اآليات

  الباسقاتعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) نص ناقص وتكميله: َوالقرآن اْلَمِجيِد 2ت 1: 68\2) أنظر هامش اآلية 1ت
يس. َوالقرآن اْلَحِكيِم. إِنََّك لَِمَن : 3- 1: 36\41[إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسِليَن] اسوة باآليات 

  ).http://goo.gl/8rJqFh 277، ص 26، جزء ابن عاشوراْلُمْرَسِليَن (

 1: 50\34م  .2ت[...] . َوٱۡلقُۡرَءاِن ٱۡلَمِجيدِ 1تقٓ 

) نص ناقص وتكميله: [فلم يؤمن أهل مكة] بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم 1ت
  ).http://goo.gl/SQAeCg(المنتخب 

ۡنُهۡم. فَقَاَل  1ت[...] نِذٞر ّمِ بَۡل َعِجبُٓواْ أَن َجآَءُهم مُّ
ِفُروَن:  ذَا َشۡيٌء َعِجيٌب.«ٱۡلَكٰ   َهٰ

 2: 50\34م

(مكي،  أنبعث] إذا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُرابًانص ناقص وتكميله: [) 1ت♦ ) ُمتْنَا 2) إِذَا 1
  ).318جزء ثاني، ص 

ِلَك َرۡجُعۢ  2ِمۡتنَا 1أَِءذَا 1ت[...] َوكُنَّا تَُراٗبا؟ ذَٰ
  ».بَِعيدٞ 

 3: 50\34م

ٌب   مسجل فيه كل شيء.) ِكتَاٌب َحِفيظٌ: 1ت قَۡد َعِلۡمنَا َما تَنقُُص ٱۡألَۡرُض ِمۡنُهۡم. َوِعندَنَا ِكتَٰ
  .1تَحِفيظُۢ 

 4: 50\34م

ابَۡل َكذَّبُواْ   : مختلط مضطرب.َمِريج) 1ت♦ ) ِلَما 1 َجآَءهُۡم، فَُهۡم فِٓي أَۡمٖر  1بِٱۡلَحّقِ لَمَّ
ِريجٍ    .1تمَّ

 5: 50\34م

] أَفَلَۡم يَنظُُرٓواْ إِلَى ٱلسََّمآِء فَۡوقَُهۡم، َكۡيَف --- [  ) فُُروج: شقوق.1ت
َها، َوَما لََها ِمن فُُروجٖ  َها َوَزيَّنَّٰ   ؟1تبَنَۡينَٰ

 6: 50\34م

فِيَها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ [من نبات] بَِهيجٍ. بهيج: يسر  ) نص ناقص وتكميله: َوأَنْبَتْنَا1ت
: َوأَْنَزَل 53: 20\45). تقول اآلية http://goo.gl/YsF4jzالناظرين (المنتخب 

  ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّى

ِسيَ  َها، َوأَۡلقَۡينَا فِيَها َرَوٰ ، َوأَۢنبَۡتنَا َوٱۡألَۡرَض َمدَۡدنَٰ
  بَِهيٖج، 1تفِيَها ِمن ُكّلِ َزۡوجِۢ [...]

 7: 50\34م

نِيبٖ  1ت1تَۡبِصَرةٗ   ) منيب: راجع إلى هللا وتائب.2تتعريف وتعليم : تَْبِصَرةً ) 1ت♦ ) تَْبِصَرةٌ 1  8: 50\34م  .2تَوِذۡكَرٰى ِلُكّلِ َعۡبٖد مُّ
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ٖت   ).319جزء ثاني، ص نص ناقص وتكميله: وحب [النبت] الحصيد (مكي، ) 1ت َرٗكا، فَأَۢنبَۡتنَا بِهِۦ َجنَّٰ بَٰ ۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء مُّ َونَزَّ
  ٱۡلَحِصيِد، 1تَوَحبَّ [...]

 9: 50\34م

طلع: غالف يشبه الكوز. ) 2تطالت وارتفعت : ) بسقت1ت♦ ) بَاِصقَاٍت 1
  نضيد: متراكم منسق.

تٖ   10: 50\34م  ،1تلََّها َطۡلٞع نَِّضيدٞ  ،1ت1َوٱلنَّۡخَل بَاِسقَٰ

َكذَِلَك ) نص ناقص وتكميله: 2) خطأ: بلدة ميتة أو بلدًا ميتًا. ت1ت♦ ) َميِّتًا 1
  ).http://goo.gl/3XfVeq[من القبور] (الجاللين  اْلُخُروجُ 

ۡيٗتا ۡلِعبَاِد. َوأَۡحيَۡينَا بِهِۦ بَۡلدَٗة مَّ ۡزٗقا لِّ لَِك 1ت1ّرِ . َكذَٰ
  .2تٱۡلُخُروُج [...]

 11: 50\34م

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل 1ت
. وقد تم 80: 15\54و 176: 26\47كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 
http://goo.gl/fR8UFsّس: الرس قد يعني األخدود أو ) أَْصَحاُب الرَّ 2) ت

البئر. وأصحاب الرس قد يكونوا اهل قرية كذبوا نبيهم ودفنوه في بئر أو اخدود 
  حي فأهلكهم هللا (وفقًا لمعجم الفاظ القرآن)

ُب  ،قَۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوحٖ  1ت] َكذَّبَۡت --- [ َوأَۡصَحٰ
ّسِ    ،َوثَُمودُ  ،2تٱلرَّ

 12: 50\34م

ُن لُوطٖ  ،َوفِۡرَعۡونُ  ،َوَعادٞ     13: 50\34م  ،َوإِۡخَوٰ

األيكة هي الشجر الكثير . : لقب ملوك اليمنتُبَّع) 1ت♦ ) َوِعيِدي 2) لَْيكَِة 1
الملتف. وأصحاب األيكة هم قوم شعيب كانت مساكنهم كثيفة األشجار. ولكن قد 

أنواط  يكون هذا اشارة إلى عبادة الشجر كما كان يفعل العرب، مثل شجرة ذات
المذكورة في كتب الحديث وغيرها. فتكون عبارة أصحاب األيكة بمعنى عبدة 

قال  -خرجوا عن مكة مع النبي إلى حنين «الشجر. نقرأ في مسند أحمد بن حنبل: 
 -وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط  - 

فقلنا يا محمد اجعل لنا ذات أنواط.  -قال  - فمررنا بسدرة خضراء عظيمة  -قال 
فقال النبي قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 

  ).22537(حديث » قال إنكم قوم تجهلون

ُب ٱۡألَۡيَكةِ  . كُّلٞ َكذََّب 1تَوقَۡوُم تُبَّعٖ  ،1َوأَۡصَحٰ
سَُل، فََحقَّ َوِعيدِ    .2ٱلرُّ

 14: 50\34م

فََحقَّ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات ) خطأ: 1ت♦ ) أَفَعَيِّنَا 1
  : شك وارتياب.لَْبس) 2ت» أَفَعَيِينَا«إلى الجمع » َوِعيدِ 

ِل؟ بَۡل هُۡم فِي  1ت1] أَفَعَيِينَا--- [ بِٱۡلَخۡلِق ٱۡألَوَّ
ۡن َخۡلٖق َجِديٖد. 2تلَۡبٖس    ّمِ

 15: 50\34م

). ويستعمل القرآن 319خطأ وتصحيحه: إليه (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت
) 120: 20\45» (فوسوس إليه الشيطان«حرف لـ بعد وسوس. انظر 

) 2ت♦ ) 20: 7\39» (فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن لِيُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما«و
  َحبِْل اْلَوِريِد: شريان في العنق.

َن، َونَۡعلَُم َما تَُوۡسِوُس بِهِۦَولَقَۡد َخلَقۡ  نَسٰ  1تنَا ٱۡإلِ
  .2تنَۡفسُهُۥ. َونَۡحُن أَۡقَرُب إِلَۡيِه ِمۡن َحۡبِل ٱۡلَوِريدِ 

 16: 50\34م

) اْلُمتَلَقِّيَان: المالكان الموكالن بتسجيل أعمال العباد. نص ناقص وتكميله: إِذْ 1ت
يَتَلَقَّى الملكان اْلُمتَلَقِّيَاِن [ما يتلفظ به أحدهما] َعِن اْليَِميِن [قعيد واآلخر] َعِن 

َماِل قَِعيدٌ. وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي:   إذ يتلقى الملكان الحافظانالّشِ
أحدهما عن اليمين قعيد واآلخر عن الشمال قعيد، لتسجيل أعماله. والقعيد يعني 

  )http://goo.gl/Rzngw3مصاحب (

َعِن ٱۡليَِميِن  1تٱۡلُمتَلَقِّيَاِن، [...] 1تإِۡذ يَتَلَقَّى [...]
َماِل، قَِعيٞد، 1ت[...]   َوَعِن ٱلّشِ

 17: 50\34م

ا يَۡلِفظُ   مالزم. : مهيأ) عتيد1ت♦ ) نَْلِفظُ، يُْلفَظُ 1  18: 50\34م  .1تِمن قَۡوٍل إِالَّ لَدَۡيِه َرقِيٌب َعتِيدٞ  1مَّ

في التفات : تميل عنه وتنفر منه. خطأ: تَِحيد) 1ت♦ ) اْلَحّقِ باْلَمْوِت 2) َسْكَراُت 1
ذَِلَك َما كُْنَت ِمنْهُ «إلى المخاطب » َما يَْلِفُظ ِمْن قَْولٍ «اآلية السابقة من الغائب 

  ».تَِحيدُ 

ِلَك َما ُكنَت : «2ٱۡلَمۡوِت بِٱۡلَحقِّ  1َوَجآَءۡت َسۡكَرةُ  ذَٰ
  ».1تِمۡنهُ تَِحيدُ 

 19: 50\34م

َوِر.1 َوِر، الّصِ لَِك يَۡوُم ٱۡلَوِعيِد.1َونُِفَخ فِي ٱلصُّورِ   ) الصُّ  20: 50\34م  . ذَٰ

ا1 عََها ،َوَجآَءۡت ُكلُّ نَۡفٖس   ) َمحَّ  21: 50\34م  َسآئِٞق َوَشِهيٞد. 1مَّ

) 2) خطأ: فِي َغْفلٍَة عن ت1ت♦ ) ُكْنِت ... عَنِْك ِغَطاَءِك فَبََصُرِك 2) ِغْفلٍَة 1
  حديد: حاد، نافذ.

نۡ  1لَّقَۡد كُنَت فِي َغۡفلَةٖ  ذَا، فََكَشۡفنَا َعنَك  1تّمِ َهٰ
  .2تٱۡليَۡوَم َحِديدٞ  1ِغَطآَءَك، فَبََصُركَ 

 22: 50\34م

ذَا َما لَدَيَّ َعتِيدٌ «َوقَاَل قَِرينُهُۥ:   : مهيأ مالزم.قرين: مصاحب. عتيد) 1ت♦ ) َعتِيدًا 1  23: 50\34م  .1ت1َهٰ

) أَْلِقيَْن، أَْلِقيَاًء، قراءة شيعية: يا محمد يا علي أَْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر عَنِيٍد 1
رير خطأ وتصحيحه: إلقي (للتب) 1ت♦ ) 154(الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

  ).321- 320مكي، جزء ثاني، ص 

 24: 50\34م  فِي َجَهنََّم كُلَّ َكفَّاٍر َعنِيٖد، 1ت1أَۡلِقيَا

ِريٍب،   نَّاٖع لِّۡلَخۡيِر، ُمۡعتَٖد مُّ  25: 50\34م  مَّ

ًها َءاَخَر. فَأَۡلِقيَاهُ فِي    ِ إِلَٰ ٱلَِّذي َجعََل َمَع ٱ£َّ
  ».ٱۡلعَذَاِب ٱلشَِّديدِ 

 26: 50\34م
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ِكن َكاَن  .1ت1َربَّنَا! َمآ أَۡطغَۡيتُهُۥ«قَاَل قَِرينُهُۥ:   : جعلته طاغيًا.أَْطغَْيتُهُ ) قرين: مصاحب، 1ت♦ ) أَْطغَْيتَهُ 1 ~ َولَٰ
ِلۢ بَِعيدٖ    ».فِي َضلَٰ

 27: 50\34م

ينُهُ َربَّنَا َما قَاَل قَرِ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المثنى التفات ) خطأ: 1ت
  ».تَْختَِصُموا لَدَيَّ َوقَدْ قَدَّْمُت إِلَْيُكمْ «إلى الجمع » أَْطغَْيتُهُ 

 1تَوقَۡد قَدَّۡمُت إِلَۡيُكم ،َال تَۡختَِصُمواْ لَدَيَّ «قَاَل: 
  بِٱۡلَوِعيِد.

 28: 50\34م

ٍم حشو.1ت ٖم  ،َما يُبَدَُّل ٱۡلقَۡوُل لَدَيَّ   ) خطأ: حرف الباء في بَِظالَّ  29: 50\34م  ».لِّۡلعَبِيدِ  1ت~ َوَمآ أَنَ۠ا بَِظلَّٰ

في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَقُوُل، أَقُوُل، يُقَاُل 1
مٍ «   »نَقُولُ «إلى الجمع » اْلقَْوُل لَدَيَّ َوَما أَنَا بَِظالَّ

ِت؟«ِلَجَهنََّم:  1ت1يَۡوَم نَقُولُ  َوتَقُوُل: » َهِل ٱۡمتََألۡ
ِزيدٖ «   »؟َهۡل ِمن مَّ

 30: 50\34م

) ازلف: قرب وأدنى. نص ناقص وتكميله: [ويوم] أُْزِلفَِت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر 1ت
) 2) تhttp://goo.gl/HFGIYe 318، ص 26، جزء ابن عاشور( بَِعيدٍ 

ليكسنبيرج قراءة سريانية (َوأُْزِلقِت) بمعنى وهجت، ازلف: قرب وأدنى. ويقترح 
  ).160ص  Luxenbergبدًال من (َوأُْزِلفَِت) (

 31: 50\34م  َغۡيَر بَِعيٍد. ،ٱۡلَجنَّةُ ِلۡلُمتَّقِينَ  2تَوأُۡزِلفَتِ  1ت[...]

اب) 1ت♦ ) يُوَعدُوَن 1 ذَا َما تُوَعدُونَ   كثير الرجوع إلى هللا.: أَوَّ ابٍ  ،1َهٰ  32: 50\34م  َحِفيٖظ، ،1تِلكُّلِ أَوَّ

) نص ناقص وتكميله: َوَجاَء [في اآلخرة] بِقَْلٍب ُمنِيٍب (المنتخب 1ت
http://goo.gl/YW5wfe (منيب: راجع إلى هللا وتائب.) 2ت  

َن بِٱۡلغَۡيبِ  ۡحَمٰ ۡن َخِشَي ٱلرَّ بِقَۡلٖب  1تَوَجآَء [...] ،مَّ
نِيبٍ    .2تمُّ

 33: 50\34م

ٖم : «1ت[...]   ).321نص ناقص وتكميله: [فيقال لهم] أدخلوها (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت ِلَك يَۡوُم ٱۡلُخلُوِد.». ٱۡدُخلُوَها بَِسلَٰ  34: 50\34م  ذَٰ

لَُهْم َما «إلى الغائب » ادُْخلُوَها«في اآلية السابقة من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت
  ».يَشَاُؤونَ 

ا يََشآُءونَ   35: 50\34م  َولَدَۡينَا َمِزيٞد. ،فِيَها 1تلَُهم مَّ

ن قَۡرنٍ --- [  : مهرب ومفر.محيص) 1ت♦ ) فَنَقِّبُوا، فَنَِقبُوا 1 هُۡم أَشَدُّ  ،] َوَكۡم أَۡهلَۡكنَا، قَۡبلَُهم، ّمِ
ِد. َهۡل ِمن  1ِمۡنُهم بَۡطٗشا! فَنَقَّبُواْ  فِي ٱۡلبِلَٰ

ِحيٍص    ؟1تمَّ

 36: 50\34م

لَِك لَِذۡكَرٰى ِلَمن َكاَن لَهُۥ قَۡلبٌ   السَّْمُع.) أُْلِقَي 1 أَۡو أَۡلقَى  ،إِنَّ فِي ذَٰ
  َوهَُو َشِهيٞد. 1ٱلسَّۡمعَ 

 37: 50\34م

واآليات التي  9: 41\61) مجموع أيام الخلق في هذه اآلية 1ت♦ ) لَغُوب 1
تتبعها ثمانية أيام بينما في آيات أخر عدد أيام الخلق ستة أيام (هامش اآلية 

  تعب وإعياءلُغُوب: ) 2) ت9: 41\61

ِت َوٱۡألَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما --- [ َوٰ ] َولَقَۡد َخلَۡقنَا ٱلسََّمٰ
  .2ت1. َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوبٖ 1تأَيَّاٖم فِي ِستَِّة 

 38: 50\34هـ

 1تَوَسبِّۡح بَِحۡمدِ  ،] فَٱۡصبِۡر َعلَٰى َما يَقُولُونَ --- [  ) خطأ: مع حمد.1ت
  َربَِّك قَۡبَل طُلُوعِ ٱلشَّۡمِس َوقَۡبَل ٱۡلغُُروِب.

 39: 50\34م

) نص ناقص وتكميله: [وتخير جزًءا] من الليل فسبِّحه [فيه 1ت♦ ) َوإِدْبَاَر 1
) اسوة باآلية http://goo.gl/SJvFU2وسبِّحه وقت] إدبار السجود (المنتخب 

صالة المغرب أَدْبَاَر السُُّجوِد: أعقاب الصالة. تفسير شيعي: ) 2ت 49: 52\76
فََسبِّْحهُ َوأَدْبَاَر السُُّجوِد  : َوِمَن اللَّيْلِ 40: 50\34). تقول اآلية 145(السياري، ص 

 –(وفسرها التفسير الميسر: وصّلِ من الليل، وسبِّْح بحمد ربك عقب الصلوات 
http://goo.gl/RdKX39 َوِمَن اللَّيِْل فََسبِّْحهُ 49: 52\76)، بينما تقول اآلية :

مه، َوإِدْبَاَر النُُّجوِم (وقد فسرها التفسير الميسر: ومن الليل فسبِّح بح مد ربك وعّظِ
 - وصّلِ له، وأفعل ذلك عند صالة الصبح وقت إدبار النجوم 

http://goo.gl/ShA3zX واألكثر احتماًال أن تكون كلمة السجود في اآلية .(
  من خطأ النساخ، وصحيحها النجوم  49: 52\76

رَ  1ت[...] ،َوِمَن ٱلَّۡيِل فَسَبِّۡحهُ  1ت[...]  1َوأَۡدبَٰ
  .2تٱلسُُّجودِ 

 40: 50\34م

َكاٖن  2ٱۡلُمنَادِ  1] َوٱۡستَِمۡع يَۡوَم يُنَادِ --- [  ) اْلُمنَاِدي.2) يُنَاِدي 1 ِمن مَّ
  قَِريٖب.

 41: 50\34م

) نص ناقص وتكميله: ذَلَِك يَْوُم اْلُخُروجِ [من القبور] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/yDQuEk.(  

 ، ۡيَحةَ بِٱۡلَحّقِ لَِك يَۡوُم يَۡوَم يَۡسَمعُوَن ٱلصَّ ذَٰ
   1تٱۡلُخُروجِ [...]

 42: 50\34م

 43: 50\34م  ~ َوإِلَۡينَا ٱۡلَمِصيُر.، إِنَّا نَۡحُن نُۡحيِۦ َونُِميتُ   

يَْوَم تََشقَُّق اْألَْرُض نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) تَشَّقَُّق، تَُشقَُّق، تَْنَشقَُّق، تَتََشقَُّق 1
). وقد جاءت هذه الكلمة 321(مكي، جزء ثاني، ص  َعْنُهْم [فيخرجون] ِسَراًعا

: في تفسير شيعي». يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث ِسَراًعا« 43: 70\79في اآلية 
  ).http://goo.gl/kaiFAjالرجعة (القمي 

ِسَراٗعا.  1ت[...] ،ٱۡألَۡرُض َعۡنُهمۡ  1يَۡوَم تََشقَّقُ 
لَِك َحۡشٌر َعلَۡينَا يَِسيٞر.   ذَٰ

 44: 50\34م



96 

إلى المفرد » نَْحُن أَْعلَمُ «من الجمع المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوِعيِدي 1
َمْن «إلى المفرد الغائب » ... َعلَْيِهمْ يَقُولُوَن «، ومن الجمع الغائب »َوِعيدِ «المتكلم 
  »يََخافُ 

نَّۡحُن أَۡعلَُم بَِما يَقُولُوَن. َوَمآ أَنَت عَلَۡيِهم بَِجبَّاٖر. 
ۡر بِٱۡلقُۡرَءاِن َمن يََخاُف َوِعيدِ   .1تفَذَّكِ

 45: 50\34م

  

 سورة البلد 90\35

  مكية 20 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

كما في القراءة المختلفة. فتكون ال َألُْقِسُم ) خطأ وتصحيحه: 1ت♦ ) َألُْقِسُم 1
  ).http://goo.gl/QlSsXGزائدة (الجاللين 

ذَا ٱۡلبَلَِد! 1ت1َالٓ! أُۡقِسمُ   1: 90\35م  بَِهٰ

ذَا ٱلْبَلَِد بأن يحل لك فتقاتل فيه، 1ت ) فسرها الجاللين: َوأَنَت يا محمد ِحلٌّ حالل بَِهٰ
اعتراض بين المقسم به وما عطف  وقد أنجز هللا له هذا الوعد يوم الفتح. فالجملة

). بينما فسرها المنتخب: وأنت مقيم بهذا البلد http://goo.gl/fBZeDfعليه (
). وربط البعض اآلية األولى http://goo.gl/XqWbkrتزيده شرفًا وقدًرا (

بالثانية وفسرهما: ال أُْقِسُم بهذا البلِد وأنت حالٌّ بها لِعَظِم قَدِْرك، أي: ال يُْقِسُم 
). وأما http://goo.gl/YZbjhfبشيٍء وأنت أَحقُّ باِإلقسام بك منه (الحلبي 

الرازي فقد ذكر تفسيًرا مفاده: ان الكفار يستحلون إخراجك وقتلك 
)http://goo.gl/31WF7y.(  

ذَا ٱۡلبَلَدِ   2: 90\35م  .1تَوأَنَت ِحلُّۢ بَِهٰ

 3: 90\35م  !1َوَواِلٖد َوَما َولَدَ   ).412، ص 1(الكليني مجلد  : َوواِلٍد َوما َولَدَ ِمَن األئمةقراءة شيعية )1

من  4و 1في هذه اآليات التفات : في مشقة وعناء. خطأ: فِي َكبَد) 1ت♦ ) َكْبٍد 1
  ».َخلَْقنَا«إلى المتكلم الجمع » أُْقِسمُ «المتكلم المفرد 

َن فِي َكبَدٍ  نَسٰ  4: 90\35م  .1ت1لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡإلِ

 5: 90\35م  أَن لَّن يَۡقِدَر َعلَۡيِه أََحٞد؟ 1أَيَۡحَسبُ   ) أَيَْحِسُب، أَيَْحسُُب.1

 6: 90\35م  ».1ت1أَۡهلَۡكُت َماٗال لُّبَدًا«يَقُوُل:   كثيًرا متجمعًا.: لُبَدًا) 1ت♦ ) لُبَّدًا، لُبُدًا، لُْبدًا، ِلبَدًا 1

 7: 90\35م  أََحدٌ؟ 2أَن لَّۡم يََرهُٓۥ  1أَيَۡحَسبُ   ) يََرهْ.2) أَيَْحِسُب، أَيَْحسُُب 1

 8: 90\35م  أَلَۡم نَۡجعَل لَّهُۥ عَۡينَۡيِن،  

 9: 90\35م  ،1َوِلَساٗنا َوشَفَتَۡينِ   ) َوِشفَتَيِْن.1

هُ ٱلنَّۡجدَۡين  ) النَّْجدَْين: جمع نجد، وهو المرتفع من األرض، والمراد طريقا الخير والشر1ت  10: 90\35م  ؟1تَوَهدَۡينَٰ

 11: 90\35م  ٱۡلعَقَبَةَ. 1فََال ٱۡقتََحمَ   ) اقتَحاَم.1

 12: 90\35م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱۡلعَقَبَةُ؟  

 13: 90\35م  ،1فَكُّ َرقَبَةٍ   ) فَكَّ َرقَبَةً 1

مٞ   : مجاعة.مسغبة) 2ت♦ ) ذا َمْسغَبَةً 2) أَو أَْطعََم، وأَْطعََم 1  14: 90\35م  ،1ت2فِي يَۡوٖم ِذي َمۡسغَبَةٖ  ،1أَۡو إِۡطعَٰ

 15: 90\35م  يَتِيٗما ذَا َمۡقَربٍَة،  

 16: 90\35م  .1تأَۡو ِمۡسِكيٗنا ذَا َمۡتَربَةٖ   : فقر شديد.) َمتَْربَة1ت

ۡبِر،   اْلَمْرَحَمة: الرحمة.) 1ت ثُمَّ َكاَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ
  .1ت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَمۡرَحَمةِ 

 17: 90\35م

ُب ٱۡلَمۡيَمنَِة.   ٓئَِك أَۡصَحٰ  18: 90\35م  أُْولَٰ

ِة، اْلَمْشأََمةِ 1 ة، اْلَمَشمَّ تِنَابِ َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ   ) اْلَمْشأَمَّ ُب ٱۡلَمشۡ  ،ايَٰ  19: 90\35م  .1َمةِ ُهۡم أَۡصَحٰ

ٌ 1ت♦ ) ُمْوَصدَةٌ، ُمْوَصِدهْ 1 ُۢ   : مطبقة مغلقة.) ُمْؤَصدَة ۡؤَصدَة  20: 90\35م  .1ت1َعلَۡيِهۡم نَاٞر مُّ
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 سورة الطارق 86\36

  مكية 17 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1السورة انظر هامش بسملة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

فََوَرّبِ السََّماِء «) نص ناقص وتكميله: [ورب] السماء والطارق، على غرار 1ت
) 2ت». ال تحلفوا إال با�«). يقول حديث نبوي: 23: 51\67» (َواْألَْرِض 
  : جاء تفسيرها في اآليتين الالحقتين: النجم الثاقب.الطارق

 1: 86\36م  !2تَوٱلسََّمآِء َوٱلطَّاِرقِ  1ت[...]

 2: 86\36م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱلطَّاِرُق؟  

 3: 86\36م  ٱلنَّۡجُم ٱلثَّاقُِب.  

كُلُّ كان يجب أن تكون منصوبة كما خطأ: كلمة ) 1ت♦ ) لََما 3) كُلَّ 2) أَْن 1
معقدة التركيب وقد فسرها جاء في القراءة المختلفة ألنها إسم إن. وهذه اآلية 

المنتخب كما يلي: ما كل نفس إال عليها حافظ يرقبها ويحصى عليها أعمالها 
)http://goo.gl/VGJTm1.(  

ا 2ُكلُّ  1إِن  4: 86\36م  َعلَۡيَها َحافِٞظ. 3نَۡفٖس لَّمَّ

هْ 1 ُن ِممَّ --- [  ) ِممَّ نَسٰ  5: 86\36م  ُخِلَق. 1] فَۡليَنظُِر ٱۡإلِ

آٖء دَافِقٖ   ) َمدْفُوٍق.1  6: 86\36م  ،1ُخِلَق ِمن مَّ

لَِب 2) يُْخَرُج 1 لُِب، الصَّ ْلب: ) 1ت♦ ) الصُّ التََّرائِب: عظام . فقار الظهرالصُّ
يَْخُرُج ِمْن . ُخِلَق ِمْن َماٍء دَافِقٍ « 7-6: 86\36خطأ علمي: تقول اآلية الصدر. 

ْلبِ َوالتََّرائِبِ  َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدََم ِمْن « 172: 7\39وتقول اآلية » بَيِْن الصُّ
. خطأ علمي: هناك من يرى إعجاًزا علميًا في هاتين اآليتين. ولكن »ُظُهوِرِهمْ 

الحيوانات المنوية تتكون في الخصية، والسائل المنوي تصنعه فيهما خطأ. ف
الحويصالت المنوية في منطقة الحوض (انظر هذا المقال 

http://goo.gl/oQgu4g.(  

ۡلبِ  1يَۡخُرجُ   7: 86\36م  .1تَوٱلتََّرآئِبِ  1ِمۢن بَۡيِن ٱلصُّ

) نص ناقص وتكميله: إن [هللا] َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر (الجاللين 1ت
http://goo.gl/D8G6uD.(  

 8: 86\36م  َعلَٰى َرۡجِعهِۦ لَقَاِدٞر، 1تإِنَّهُۥ [...]

 9: 86\36م  .1تيَۡوَم تُۡبلَى ٱلسََّرآئِرُ   النوايا أو األعمال.) السََّرائِر: جمع سريرة، ما خفي من 1ت

ٖة َوَال نَاِصٖر.    10: 86\36م  فََما لَهُۥ ِمن قُوَّ

ْجع) 1ت♦ ) َوالسََّماُء 1 ۡجعِ  1] َوٱلسََّمآءِ --- [  : المطر.الرَّ  11: 86\36م  !1تذَاِت ٱلرَّ

ۡدعِ  1َوٱۡألَۡرِض   النبات. ) الصدع: الشق. أي األرض تنشق عن1ت♦ ) َواْألَْرُض 1  12: 86\36م  !1تذَاِت ٱلصَّ

 13: 86\36م  إِنَّهُۥ لَقَۡوٞل فَۡصٞل،  

 14: 86\36م  َوَما هَُو بِٱۡلَهۡزِل.  

 15: 86\36م  إِنَُّهۡم يَِكيدُوَن َكۡيٗدا،  

 16: 86\36م  َوأَِكيدُ َكۡيٗدا.  

ْلُهْم 1 لِ «من صيغة التفات ) خطأ: 1ت ♦) َمّهِ ، وقد »أَْمِهْلُهمْ «إلى صيغة  »فََمّهِ
ْلُهمْ    صححتها القراءة المختلفة: َمّهِ

ِفِريَن، أَۡمِهۡلُهمۡ  ِل ٱۡلَكٰ ا. 1ت1فََمّهِ  17: 86\36م  ُرَوۡيدَۢ

  

 سورة القمر 54\37

  46- 44عدا  مكية 55 - عدد اآليات

  المبيضة -  اقتربتعناوين أخرى: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1بسملة السورة  انظر هامش ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 54\37م  ٱۡلقََمُر. 1ٱۡقتََربَِت ٱلسَّاَعةُ َوٱنَشقَّ   ) َوقد اْنَشقَّ 1

ِسۡحٞر «يُۡعِرُضواْ َويَقُولُواْ:  ،َءايَةٗ  1َوإِن يََرۡواْ   ) يَُرْوا.1
ۡستَِمّرٞ    ».مُّ

 2: 54\37م
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1 ، ) خطأ: هذه الفقرة دخيلة جاءت للمحافظة على السجع. 1ت ♦ُمْستَِقّرٍ ) ُمْستَقَرٌّ
َوَكذََّب بِِه قَْوُمَك َوهَُو اْلَحقُّ قُْل « 67: 6\55وقد جاءت عبارة نبأ مستقر في اآلية 

وجاءت عبارة عذاب مستقر ». لَْسُت َعلَْيُكْم بَِوِكيٍل. ِلُكّلِ نَبَإٍ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُمونَ 
يرى هنا  ابن عاشورو». َولَقَدْ َصبََّحُهْم بُْكَرةً َعذَاٌب ُمْستَِقرٌّ « 38: 54\37في اآلية 

، ص 27، جزء ابن عاشور(كُلُّ أَْمٍر ُمْستَِقرٌّ نًصا ناقًصا وتكميله: [واقترب] 
172 http://goo.gl/Wi6GOk.(  

َوَكذَّبُواْ َوٱتَّبَعُٓواْ أَۡهَوآَءُهۡم. ~ َوُكلُّ أَۡمٖر 
ۡستَِقّرٞ    .1ت1مُّ

 3: 54\37م

َجٌر، ُمْزِجٌر.1 َن ٱۡألَۢنبَآِء َما فِيِه ُمۡزدََجرٌ   ) ُمزَّ  4: 54\37م  .1َولَقَۡد َجآَءُهم ّمِ

فََما  [غايتها] ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) تُْغنِي 2) ِحْكَمةً بَاِلغَةً 1
  ).http://goo.gl/3ZG34x(المنتخب  تُْغِن النُّذُرُ 

ِلغَةٞ  1ِحۡكَمةُۢ   5: 54\37م  فََما تُۡغِن ٱلنُّذُُر. ،1ت[...] 2بَٰ

 6: 54\37م  ،3إِلَٰى َشۡيٖء نُُّكرٍ  2ٱلدَّاعِ  1فَتََولَّ َعۡنُهۡم. يَۡوَم يَۡدعُ   ) نُْكٍر، نُِكرَ 3) الدَّاِعي 2) يَدْعُو 1

) اْألَْجدَاث، جمع جدث: 1ت♦ ) اْألَْجدَاِث من القبوِر 2) َخاِشعًا، َخاِشعةً، ُخشٌَّع 1
بينما » يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ « 4: 101\30) تقول اآلية 2القبور ت

كَأَنَُّهْم َجَرادٌ ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث : «7: 54\37تقول اآلية 
  ».ُمْنتَِشرٌ 

ُرُهمۡ  1ُخشَّعًا  1ت2يَۡخُرُجوَن ِمَن ٱۡألَۡجدَاثِ  ،أَۡبَصٰ
نتَِشٞر    ،2تَكأَنَُّهۡم َجَراٞد مُّ

 7: 54\37م

ۡهِطِعينَ   ) ُمْهِطِعين: مسرعين في خوف.1ت♦ ) الدَّاِعي 1 ِفُروَن: 1إِلَى ٱلدَّاعِ  1تمُّ ذَا «. يَقُوُل ٱۡلَكٰ َهٰ
  ».َعِسٞر يَۡوٌم 

 8: 54\37م

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل 1ت
. وقد تم 80: 15\54و 176: 26\47كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 
http://goo.gl/3220ANكذَّبت ) هذه اآلية معقدة. وقد فسرها المنتخب: 2) ت

ورموه بالجنون، وحالوا  - عبدنا ورسولنا  -قبل كفار مكة قوم نوح، فكذَّبوا نوًحا 
). http://goo.gl/glI5yo( بينه وبين تبليغ الرسالة -بأنواع األذى والتخويف  - 

ِمْن قَْبِلِهْم َوَما بَلَغُوا  : َوَكذََّب الَِّذينَ 45: 34\58ونجد صياغة مماثلة في اآلية 
  تَْينَاُهْم فََكذَّبُوا ُرسُِليِمْعَشاَر َما آَ 

قَۡوُم نُوٖح. فََكذَّبُواْ َعۡبدَنَا  ،قَۡبلَُهمۡ  ،1ت] َكذَّبَۡت --- [
  .2تَوٱۡزدُِجرَ  ،»َمۡجنُونٞ «َوقَالُواْ: 

 9: 54\37م

إلى الغائب » َعْبدَنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) إِنِّي 1
، 27، جزء ابن عاشور(فَاْنتَِصْر [لي] ) نص ناقص وتكميله: 2ت» فَدََعا َربَّهُ «

  ).http://goo.gl/lGxzq9 182ص 

َمۡغلُوٞب، فَٱنتَِصۡر  1أَنِّي: «1تفَدََعا َربَّهُٓۥ 
  ».2ت[...]

 10: 54\37م

إلى » فَدََعا َربَّهُ «الغائب في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت ♦) فَفَتَّْحنَا 1
  ».فَفَتَْحنَا«المتكلم 

 ٓ ۡنَهِمٖر. 1ت1فَفَتَۡحنَا َب ٱلسََّمآِء بَِمآٖء مُّ  11: 54\37م  أَۡبَوٰ

َر.4) اْلَماءات، اْلَماوان، اْلَمايان 3) َوِعيُونًا 2) َوفََجْرنَا 1 ۡرنَا  ) قُدِّ َعلَٰىٓ  3، فَٱۡلتَقَى ٱۡلَمآءُ 2ٱۡألَۡرَض عُيُوٗنا 1َوفَجَّ
  .4أَۡمٖر قَۡد قُِدرَ 

 12: 54\37م

ٖح َودُسُٖر   : مسامير أو ذات حبال من ليفدُسُر) 1ت♦ ) َودُْسٍر 1 هُ َعلَٰى ذَاِت أَۡلَوٰ  13: 54\37م  ،1ت1َوَحَمۡلنَٰ

 14: 54\37م  .3لَِّمن َكاَن كُِفرَ  2. َجَزآءٗ 1تَۡجِري بِأَۡعيُنِنَا  ) َكفََر، كُفَْر.3) ِجَزاًء 2) بِأَْعيُنَّا 1

ٍر.1 دَِّكٖر   ) ُمذَِّكٍر، ُمذتَِكٍر، ُمذَّكِ َهآ َءايَٗة. فََهۡل ِمن مُّ  15: 54\37م  ؟1َولَقَد تََّرۡكنَٰ

في هذه اآلية واآلية السابقة من المتكلم الجمع التفات ) خطأ: 1ت♦  ) َونُذُِري 1
  ».َعذَابِي َونُذُرِ «إلى المتكلم المفرد » تََرْكنَاَها«

 16: 54\37م  !1ت1فََكۡيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُرِ 

رٍ 1 دَِّكٖر   ) ُمذَِّكٍر، ُمذتَِكٍر، ُمذَّكِ ۡكِر. فََهۡل ِمن مُّ  17: 54\37م  ؟]1[َولَقَۡد يَسَّۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن ِللذِّ

 18: 54\37م  !1َكذَّبَۡت َعاٞد. فََكۡيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُرِ   ) َونُذُِري.1

في هذه اآلية واآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت♦ ) نَِحٍس 2) يَْوٍم 1
) صرصر: شديد 2ت» ْرَسْلنَاإِنَّا أَ «إلى المتكلم الجمع » َعذَابِي َونُذُرِ «المفرد 

بريح صرصر في يوم نحس  19: 54\37) تناقض: هلك عاد في اآلية 3البرد ت
في  7- 6: 69\78أيام نحسات، وفي اآليتين في  16: 41\61مستمر، وفي اآلية 

  سبع ليال وثمانية أيام.

فِي  ،2تَعلَۡيِهۡم ِريٗحا َصۡرَصٗرا 1تإِنَّآ أَۡرَسۡلنَا
، 3ت2نَۡحٖس  1يَۡومِ  ۡستَِمّرٖ   مُّ

 19: 54\37م

[من اماكنهم]  تَْنِزعُ النَّاسَ ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) ُمْنقَِعٌر 2) أَْعُجُز 1
أَْعَجاز النخل: اصولها. منقعر: ) 2ت) http://goo.gl/uzVqL9(المنتخب 

منقلع من القعر، أي األسفل. نص ناقص وتكميله: فتركهم كأعجاز نخل منقعر 
). ويالحظ أن القرآن استعمل المؤنث في اآلية 338(مكي، جزء ثاني، ص 

  ».َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ « 7: 69\78

نَۡخٖل  1َكأَنَُّهۡم أَۡعَجازُ  1ت[...] تَنِزعُ ٱلنَّاسَ 
نقَِعٖر    .2ت2مُّ

 20: 54\37م
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 21: 54\37م  !1فََكۡيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُرِ   ) َونُذُِري.1

ٍر 1 في هذه اآلية واآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت ♦) ُمذَِّكٍر، ُمذتَِكٍر، ُمذَّكِ
  ».يَسَّْرنَا«المتكلم الجمع إلى » َعذَابِي َونُذُرِ «المتكلم المفرد 

ۡكِر. فََهۡل ِمن  1ت[َولَقَۡد يَسَّۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن ِللذِّ
دَِّكٖر    ؟]1مُّ

 22: 54\37م

 23: 54\37م  َكذَّبَۡت ثَُمودُ بِٱلنُّذُِر.  

: شدة العذاب والنار أو الجنون، سُعُر) 1ت♦ ) أَبََشٌر ِمنَّا َواِحدٌ، أَبََشٌر ِمنَّا َواِحدًا 1
  والسُّعُر والسُّعر: الجنون.

ِحٗدا«فَقَالُٓواْ:  نَّا َوٰ نَّتَّبِعُهُۥٓ؟ ~ إِنَّآ إِٗذا لَِّفي  1أَبََشٗرا ّمِ
ٖل َوُسعُرٍ    .1تَضلَٰ

 24: 54\37م

، الَكذَّاُب أَألَشرُّ 1 أَِشٌر: بطر مستكبر. يدّل الفعل ) 1ت♦ ) َكذَّاٌب أَشٌُر، َكذَّاٌب أََشرُّ
  عناد واإلمعان في الباطل والتعصب له.على الحدة وال» أشر«

ۡكُر عَلَۡيِه ِمۢن بَۡينِنَا؟ بَۡل هَُو َكذَّاٌب  أَُءۡلِقَي ٱلذِّ
  ».1ت1أَِشٞر 

 25: 54\37م

، اْألََشُر، اْألَشُُر، اْألُشُُر 2) َستَْعلَُموَن 1 ) أنظر الهامش السابق 1ت♦ ) اْألََشرُّ
  بخصوص معنى اشر.

ِن ٱۡلَكذَّاُب ٱۡألَِشرُ  1َسيَۡعلَُمونَ   26: 54\37م  .1ت2َغٗدا مَّ

فِۡتنَٗة لَُّهۡم، فَٱۡرتَِقۡبُهۡم  1إِنَّا ُمۡرِسلُواْ ٱلنَّاقَةِ   : زد في صبركَواْصَطبِر) 1ت♦ ) النَّاقَةَ 1
  .1تَوٱۡصَطبِۡر 

 27: 54\37م

بَۡينَُهۡم. كُلُّ ِشۡرٖب  1َونَبِّۡئُهۡم أَنَّ ٱۡلَمآَء قِۡسَمةُۢ   يحضره صاحبه في نوبته.: ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضرٌ ) 1ت♦ ) قَْسَمةٌ 1
ۡحتََضٞر    .1تمُّ

 28: 54\37م

نص ناقص وتكميله: فَنَادَْوا َصاِحبَُهْم فَتَعَاَطى [السيف] فَعَقََر : تناول. ) تَعَاَطى1ت
  ).http://goo.gl/muWCo0[به الناقة] (المنتخب 

فَعَقََر  1،تفَتَعَاَطٰى [...]فَنَادَۡواْ َصاِحبَُهۡم، 
   1ت[...]

 29: 54\37م

 30: 54\37م  !1فََكۡيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُرِ   ) َونُذُِري.1

في هذه اآلية واآلية السابقة من المتكلم المفرد التفات ) خطأ: 1ت♦ ) اْلُمْحتَظَِر 1
الشجر اليابس؛ : الَهِشيم) 2ت» أَْرَسْلنَا«إلى المتكلم الجمع » َعذَابِي َونُذُرِ «

  : صانع الحظيرة.اْلُمْحتَِظر

ِحدَةٗ  1تإِنَّآ أَۡرَسۡلنَا فَكَانُواْ  ،عَلَۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوٰ
  .2ت1َكَهِشيِم ٱۡلُمۡحتَِظرِ 

 31: 54\37م

ٍر.1 ۡكِر. فََهۡل ِمن   ) ُمذَِّكٍر، ُمذتَِكٍر، ُمذَّكِ دَِّكٖر [َولَقَۡد يَسَّۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن ِللذِّ  32: 54\37م  ؟]1مُّ

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل 1ت
. وقد تم 80: 15\54و 176: 26\47كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 
http://goo.gl/OSZ2Xb(  

 33: 54\37م  بِٱلنُّذُِر. قَۡوُم لُوطِۢ  1تَكذَّبَۡت 

) سحر: آخر 1ت♦  ) حاصب: ريح مهلكة بما تحمله من حصى أو غيره1ت
  الليل قبيل الفجر

ٓ َءاَل لُوٖط.  ،1تإِنَّآ أَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهۡم َحاِصبًا إِالَّ
ُهم بَِسَحٖر  ۡينَٰ   .2تنَّجَّ

 34: 54\37م

ِلَك نَۡجِزي َمن َشكََر. 1ت[...]  ).340 نص ناقص وتكميله: [تلك] نعمة (مكي، جزء ثاني، ص) 1ت ۡن ِعنِدنَا. َكذَٰ  35: 54\37م  نِّۡعَمٗة ّمِ

) تََماَرْوا: شكوا وجادلوا، النُّذُر: اإلنذار. خطأ: فَتََماَرْوا في النُّذُِر، اسوة باآلية 1ت
  : فََال تَُماِر فِيِهْم. تبرير الخطأ: فَتََماَرْوا تضمن معنى فكذبوا.22: 18\69

 36: 54\37م  .1تفَتََماَرۡواْ بِٱلنُّذُرِ  ،َولَقَۡد أَنذََرهُم بَۡطَشتَنَا

ْسنَا 1 ) 2ت ) راود: محاولة فرض ارادة على الغير.1ت♦ ) َونُذُِري 2) فََطمَّ
في اآليات » ضيوف«بدًال من صيغة الجمع » ضيف«خطأ: استعمل القرآن كلمة 

 24: 51\67و 68: 15\54و 51: 15\54و 78: 11\52و 37: 54\37التالية: 
في » ضيوف«أو » اضياف«. ويالحظ أن المنتخب استعمل صيغة 77: 18\69و

وقد أوجد المفسرون مخرًجا لهذا ». ضيف«تفسير اآليات التي استعملت كلمة 
والضيف «الغلط معتبرين كلمة ضيف مفرد بمعنى الجمع. يقول الزمخشري: 

). وهذا http://goo.gl/fEAhCF» (للواحد والجماعة كالزور والصوم
إلى » فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهمْ «من الماضي الغائب التفات ) خطأ: 3المخرج غريب ت

إلى المتكلم » فََطَمْسنَا«والتفات من المتكلم الجمع » فَذُوقُوا«األمر المخاطب 
  »َعذَابِي َونُذُرِ «المفرد 

َودُوهُ  ٓ  ،2تَعن َضۡيفِهِۦ 1تَولَقَۡد َرٰ أَۡعيُنَُهۡم.  1فََطَمۡسنَا
  .3ت2فَذُوقُواْ َعذَابِي َونُذُرِ 

 37: 54\37م

.2) بُْكَرةَ 1 ۡستَِقّرٞ  1َولَقَۡد َصبََّحُهم بُۡكَرةً   ) ُمْستَقَرٌّ  38: 54\37م  .2َعذَاٞب مُّ

 39: 54\37م  .1فَذُوقُواْ َعذَابِي َونُذُرِ   ) َونُذُِري.1

ٍر ) ُمذَِّكٍر، ُمذتَِكٍر، 1 في هذه اآلية واآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت ♦ُمذَّكِ
  ».يَسَّْرنَا«إلى المتكلم الجمع » َعذَابِي َونُذُرِ «المتكلم المفرد 

ۡكِر. فََهۡل ِمن  1ت[َولَقَۡد يَسَّۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن ِللذِّ
دَِّكٖر    ؟]1مُّ

 40: 54\37م

 41: 54\37م  َولَقَۡد َجآَء َءاَل فِۡرَعۡوَن ٱلنُّذُُر.  

تِنَا كُلَِّهاَكذَّبُواْ بِ    ُهمۡ  ،ايَٰ ۡقتَِدٍر. ،أَۡخذَ َعِزيٖز  ،فَأََخۡذنَٰ  42: 54\37م  مُّ
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ت) براءة: خالص، أي خالص من تبعات ما تعملون من الكفر. ♦ ) بََرَواٌت 1
) جاءت 2أي العهد. ت» بيريت«ولكن يمكن فهمها أيًضا بالمعنى العبري لكلمة 

وفهمت  163: 4\92و 105: 21\73و 55: 17\50ي ثالث آيات: كلمة زبور ف
وجاءت كلمة زبر في سبع اآليات: بمعنى كتاب داود (معجم الفاظ القرآن). 

و  44: 16\70و 196: 26\47و 25: 35\43و 52: 54\37و 43: 54\37
وفهمت بمعنى الكتب اإللهية (معجم الفاظ القرآن)،  184: 3\89و 53: 23\7

. وكلمة زبور كتبت غلًطا بدًال من كلمة زمور في جمع كلمة زبورولكن قد تكون 
  ).227ص  Sawmaالسريانية والتي تشير إلى سفر المزاميرالمنسوب لداود (

ٓئُِكۡم؟ أَۡم لَكُم بََرآَءةٞ  ۡن أُْولَٰ فِي  1ت1أَكُفَّاُرُكۡم َخۡيٞر ّمِ
بُرِ    ؟2تٱلزُّ

 43: 54\37م

نتَِصٞر «: 1أَۡم يَقُولُونَ   ) تَقُولُوَن.1  44: 54\37هـ  ؟»نَۡحُن َجِميٞع مُّ

) 3) َوتَُولُّوَن 2) َستَْهِزُم اْلَجْمَع، َسنَْهِزُم اْلَجْمَع، سَيَْهِزُم اْلَجْمَع، َسيُْهَزُم بِاْلَجْمعِ 1
  ) األدبار، مفردها دابر: األعقاب1ت♦ األَدْبَاَر 

 45: 54\37هـ  .1ت3ٱلدُّبُرَ  2َويَُولُّونَ  1َسيُۡهَزُم ٱۡلَجۡمعُ 

 1ت] بَِل ٱلسَّاَعةُ َمۡوِعدُُهۡم. َوٱلسَّاعَةُ أَۡدَهىٰ --- [  ) أَدَْهى: اشد إصابة باألذى.1ت
.   َوأََمرُّ

 46: 54\37هـ

ٖل َوُسعُٖر   : شدة العذاب والنار أو الجنون، والسُّعُر والسُّعر: الجنونُسعُر) 1ت  47: 54\37م  .1تإِنَّ ٱۡلُمۡجِرِميَن فِي َضلَٰ

) سقر: لوح أو اذاب، أو اشتد حره وأذاه، أو انقض على شيء. 1ت♦ إِلَى ) 1
  وفي القرآن سقر إسم لجهنم

ذُوقُواْ «ٱلنَّاِر عَلَٰى ُوُجوِهِهۡم:  1يَۡوَم يُۡسَحبُوَن فِي
  ».1تَمسَّ َسقَرَ 

 48: 54\37م

هُ بِقَدَٖر  1] إِنَّا كُلَّ --- [  ) بِقَدْرٍ 2) ُكلُّ 1  49: 54\37م  .2َشۡيٍء َخلَۡقنَٰ

، ابن عاشور(َوَما أَْمُرنَا إِالَّ [كلمة] َواِحدَةٌ ) نص ناقص وتكميله: 1) َواِحدَةً ت1
: 16\70) تقول اآلية: 2). تhttp://goo.gl/8Nn7t5 220، ص 27جزء 

ِ َغيُْب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِالَّ َكلَْمحِ اْلبََصِر 77 أَْو هَُو أَْقَرُب : َوِ£َّ
َ َعلَى كُّلِ َشْيٍء قَِديرٌ    إِنَّ �َّ

ِحدَةٞ  1تَوَمآ أَۡمُرنَآ إِالَّ [...]  50: 54\37م  .2تَكلَۡمحِۢ بِٱۡلبََصرِ  ،1َوٰ

ٍر.1 دَِّكٖر --- [  ) ُمذَِّكٍر، ُمذتَِكٍر، ُمذَّكِ  51: 54\37م  ؟1] َولَقَۡد أَۡهلَۡكنَآ أَۡشيَاَعُكۡم. فََهۡل ِمن مُّ

بُرِ   .43: 54\37) حول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 1ت  52: 54\37م  ،1تَوُكلُّ شَۡيٖء فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّ

: مسطور، ُمْستََطرٌ ) 2. ت29: 9\113) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُمْستَطَرٌّ 1
  مكتوب.

ۡستََطرٌ  1تَوُكلُّ َصِغيٖر   53: 54\37م  . 2ت1َوكَبِيٖر مُّ

إلى المفرد » َجنَّاتٍ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َونُُهٍر، َونَْهٍر، َونُْهٍر 1
  للسجع، وصحيحه: وأنهار.» َونََهرٍ «

ٖت َونََهٖر   54: 54\37م  ،1ت1إِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِي َجنَّٰ

. ،1تِصۡدقٍ  1فِي َمۡقعَدِ   : مكان رفيع طيب.َمْقعَِد ِصدْق) 1ت♦ ) َمقَاِعِد 1 ۡقتَِدِرۢ  55: 54\37م ِعندَ َمِليٖك مُّ

  

 سورة ص 38\38

  مكية 88 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) نص ناقص وتكميله: ص َوالقرآن ِذي 2ت 1: 68\2) أنظر هامش اآلية 1ت
ْكِر [إنه لحق ال ريب فيه] (المنتخب  ). ولكن http://goo.gl/UYM3mjالذِّ

. فتكون الجملة كاملة: ص َوالقرآن ِذي 14منهم من رأى جواب القسم في اآلية 
ْكِر  سَُل فََحقَّ ِعقَاِب (النحاس الذِّ   ).http://goo.gl/Ohkmclإِْن كُلٌّ إِالَّ َكذََّب الرُّ

ۡكِر [...]1تصٓ   1: 38\38م  !2ت. َوٱۡلقُۡرَءاِن ِذي ٱلذِّ

ةٍ.1 ةٖ   ) ِغرَّ  2: 38\38م  َوِشقَاٖق. 1بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فِي ِعزَّ

فَنَادَْوا َوَالَت ِحيَن ال قراءة أو تفسير شيعي: ) 3) ِحيُن، ِحيِن 2) َوَالُت، َوَالِت 1
) حرف نفي بمعنى ليس، مختص بالوقت. 1ت) ♦ 121(السياري، ص  فرار

اختلف فيها أهل اللغة والنحو والتفسير. «وتقول موسوعة معاني الفاظ القرآن: 
واألظهر انها اداة نفي مطلق كالذي جاء في والت حين مناص، أي ال نجاة لهم 

ويرى مينغانا ان الكلمة سريانية وتعني ليس ثم (مينغانا، ص ». ، وال مهربابدًا
. وقد فسرها َوَالَت ِحيَن َمنَاٍص لم تستعمل إال في هذه اآلية). وعبارة 14

). وفسرها http://goo.gl/r0fM3pالمنتخب: وليس الوقت وقت خالص منه (
) http://goo.gl/KyNT3Nالجاللين: ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة (

  : نجاة، ملجأ، فرار.َمنَاص) 2ت

َالتَ  ن قَۡرٖن! فَنَادَواْ، وَّ  1ت1َكۡم أَۡهلَۡكنَا ِمن قَۡبِلِهم ّمِ
  .2ت3َمنَاٖص  2ِحينَ 

 3: 38\38م
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ِفُروَن:    ۡنُهۡم. َوقَاَل ٱۡلَكٰ نِذٞر ّمِ َوَعِجبُٓواْ أَن َجآَءُهم مُّ
ِحٞر َكذَّاٌب.« ذَا َسٰ   َهٰ

 4: 38\38م

اٌب، ِعَجاٌب 1 ذَا لََشۡيٌء   ) ُعجَّ ِحدًا؟ إِنَّ َهٰ ٗها َوٰ أََجعََل ٱۡألِٓلَهةَ إِلَٰ
  ».1ُعَجاٞب 

 5: 38\38م

) نص ناقص وتكميله: َواْنَطلََق 1ت ♦) أن اْصبُِروا 3) يْمشُون 2) اْلَمَال، اْلَملَو 1
اْلَمَألُ ِمْنُهْم [يوصي بعضهم بعًضا] أَِن اْمُشوا [على طريقتكم] َواْصبُِروا َعلَى 

  ).http://goo.gl/WnysWBآَِلَهتُِكْم (المنتخب 

 ُ  2أَِن ٱۡمُشواْ : «1تِمۡنُهۡم [...] 1َوٱنَطلََق ٱۡلَمَأل

ذَا  3َوٱۡصبُِرواْ  1ت[...] َعلَٰىٓ َءاِلَهتُِكۡم. إِنَّ َهٰ
  لََشۡيٞء يَُرادُ.

 6: 38\38م

ذَا فِي ٱۡلِملَِّة ٱۡألِٓخَرةِ   دين قريش الذي هم عليه.: ) اْلِملَِّة اْآلَِخَرةِ 1ت ذَآ إِالَّ 1تَما َسِمۡعنَا بَِهٰ . إِۡن َهٰ
ٌق.   ٱۡختِلَٰ

 7: 38\38م

ۡكُر ِمۢن بَۡينِنَا؟ 1أَُءنِزلَ   َعذَابِي.) 2) أُنِْزَل، آْنِزَل، أَم أُْنِزَل 1 بَۡل هُۡم فِي شَّكٖ ». َعلَۡيِه ٱلذِّ
ا يَذُوقُواْ َعذَاِب. ن ِذۡكِري. ~ بَل لَّمَّ   ّمِ

 8: 38\38م

َرْحَمِة «إلى الغائب » ِمْن ِذْكِري«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
  »َربِّكَ 

 ،ٱۡلعَِزيزِ  ،1تَرۡحَمِة َربِّكَ أَۡم ِعندَُهۡم َخَزآئِن 
  ٱۡلَوهَّاِب؟

 9: 38\38م

) األسباب: جمع سبب أي الحبل، وتعني الوسائل لبلوغ هدف. وقد فسرها 1ت
الجاللين: فَْليَْرتَقُواْ في ٱألَْسبَابِ الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به 

  َمن شاؤوا.

 َ ِت َوٱۡأل َوٰ ۡلُك ٱلسََّمٰ ۡرِض َوَما بَۡينَُهَما؟ أَۡم لَُهم مُّ
بِ    .1تفَۡليَۡرتَقُواْ فِي ٱۡألَۡسبَٰ

 10: 38\38م

ما هم إال جيش من الكفار ) آية مبهمة. وقد فسرها الزمخشري هكذا: 1ت
المتحزبين على رسل هللا، مهزوم مكسور عما قريب 

)http://goo.gl/rkXbkA بون ). وفسرها التفسير الميسر: هؤالء الجند المكذِّ
مهزومون، كما ُهزم غيرهم من األحزاب قبلهم جند 

)http://goo.gl/Z8lz84.(  

َن ٱۡألَۡحَزابِ --- [ ا هُنَاِلَك َمۡهُزوٞم ّمِ  11: 38\38م  .1ت] ُجنٞد مَّ

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل 1ت
. وقد تم 80: 15\54و 176: 26\47كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 
http://goo.gl/DH5bHO(  

 ،َوَعادٞ  ،قَۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوحٖ  1ت] َكذَّبَۡت --- [
  ،َوفِۡرَعۡوُن ذُو ٱۡألَۡوتَادِ 

 12: 38\38م

ُب لۡ  ،َوقَۡوُم لُوطٖ  ،َوثَُمودُ   .14: 50\34) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) لَْيكَِة 1 ٓئَِك 1ت1ۡيَكةِ َوأَۡصَحٰ . أُْولَٰ
  ٱۡألَۡحَزاُب.

 13: 38\38م

ا 1 ُسَل. فََحقَّ ِعقَابِ  1إِن كُلٌّ إِالَّ   ) ِعقَابِي.2) إِْن كُلٌّهم لمَّ  14: 38\38م  .2َكذََّب ٱلرُّ

: افاقة وصحوة. وقد فسرها المنتخب: ال تحتاج إلى تكرار فََواق) 1ت♦ ) فَُواٍق 1
)http://goo.gl/eP7hd2.(  

ِحدَةٗ  ُٓؤَالِٓء إِالَّ َصۡيَحٗة َوٰ ا لََها ِمن  ،َوَما يَنظُُر َهٰ مَّ
  .1ت1فََواقٖ 

 15: 38\38م

) يعرف معجم 1ت) ♦ 121قراءة أو تفسير شيعي: كتابنا (السياري، ص  )1
) 241(ص  Jefferyالفاظ القرآن هذه الكلمة: نصيبنا أو كتاب أعمالنا. ويرى 

إال أن تكون خطأ في النسخ وأصلها كتابنا  - أنها من اآلرامية وتعني قرار الحكم 
لصاد باأللف وتم تنقيطها كما في القراءة الشيعية، أو قد تكون فصلنا (بإلصاق ا

فيما بعد). وقد جاءت كلمة القط مرة واحدة في كل القرآن (في هذه اآلية) لكن 
مرات. والفصل يعني القضاء بين  6مرات ويوم الفصل  7جاءت كلمة الفصل 

  الحق والباطل، ويوم الفصل يعني يوم القيامة.

ل لَّنَا قِطَّنَا«َوقَالُواْ:  َل يَۡوِم قَبۡ  1ت1َربَّنَا! َعّجِ
  ».ٱۡلِحَسابِ 

 16: 38\38م

اب) 1ت ] َوٱۡذكُۡر َعۡبدَنَا --- ٱۡصبِۡر َعلَٰى َما يَقُولُوَن. [  كثير الرجوع إلى هللا.: أَوَّ
ابٌ  ،دَاوُۥدَ    .1تذَا ٱۡألَۡيِد. إِنَّهُۥٓ أَوَّ

 17: 38\38م

ۡرنَا ٱۡلِجبَاَل َمعَهُۥ يَُسبِّۡحنَ    بِٱۡلعَِشّيِ  ،إِنَّا َسخَّ
ۡشَراِق.   َوٱۡإلِ

 18: 38\38م

في اآلية السابقة » يَُسبِّْحنَ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َوالطَّيُْر َمْحشُوَرةٌ 1
اب) 2ت »َمْحُشوَرةً «إلى اإلسم    كثير الرجوع إلى هللا.: أَوَّ

اٞب 1ت1َوٱلطَّۡيَر َمۡحُشوَرةٗ   19: 38\38م  .2ت. كُّلٞ لَّهُۥٓ أَوَّ

هُ ٱۡلِحۡكَمةَ َوفَۡصَل  1َوَشدَۡدنَا  ) فصل الخطاب: الخطاب الفصل.1ت♦ ) َوَشدَّدْنَا 1 ُمۡلكَهُۥ َوَءاتَۡينَٰ
  .1تٱۡلِخَطابِ 

 20: 38\38م

، وقد يكون هنا ) محراب: مكان للعبادة2ت) تسور: تسلق السور، أي الحائط 1ت
  القصر

ُرواْ َوَهۡل أَتَٰىَك نَبَُؤاْ ٱۡلَخۡصِم إِۡذ   1تتََسوَّ
  ؟2تٱۡلِمۡحَرابَ 

 21: 38\38م
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ْط 3) بَْعُضهم 2) ِخْصَماِن 1 نص ناقص ) 1ت♦ ) تَُشاِطْط، تَْشُطْط، تُِشْط، تَُشّطِ
في هذه التفات ). خطأ: 249وتكميله: [نحن] خصمان (مكي، جزء ثاني، ص 

ُروا ... «اآلية واآلية السابقة من الجمع  إلى » ... ِمْنُهْم قَالُوادََخلُوا اْلَخْصِم إِذْ تََسوَّ
وقد يكون أصل كلمة خصم خصوم بالجمع. وصحيح اآليتين ». َخْصَمانِ «المثنى 

را اْلِمْحَراَب  دخال َعلَى دَاُوودَ فَفَِزعَ إِذْ كما يلي: َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ الخصمين إِذْ تََسوَّ
  شطط: تجاوز. )2ت َخْصَمانِ نحن  َال تََخْف ِمْنُهما قَاال

َال «إِۡذ دََخلُواْ َعلَٰى دَاوُۥدَ فَفَِزعَ ِمۡنُهۡم. قَالُواْ:  
َعلَٰى  2بَغَٰى بَۡعُضنَا ،1َخۡصَمانِ  1تتََخۡف. [...]

 ،2ت3َوَال تُۡشِططۡ  ،بَۡعٖض. فَٱۡحكُم بَۡينَنَا بِٱۡلَحقِّ 
ِط. َرٰ   َوٱۡهِدنَآ إِلَٰى سََوآِء ٱلّصِ

 22: 38\38م

نِي 5) نعجة انثى 4) نِْعَجة 3) تَْسٌع َوتَْسعُوَن 2) كان له 1 ♦ ) َوَعَزنِي، َوَعازَّ
ني.1ت   ) عزني: فسرت بمعنى غلبني، ولكن قد يكون خطأ نساخ وصحيحه غرَّ

ذَآ أَِخي. لَهُۥ َوِلَي  ،4 3نَۡعَجةٗ  2تِۡسٞع َوتِۡسعُونَ  1إِنَّ َهٰ
ِحدَةٞ  3نَۡعَجةٞ  نِي ،نِيَها"فَقَاَل: "أَۡكِفلۡ  .4َوٰ  1ت5َوَعزَّ

  ».فِي ٱۡلِخَطابِ 

 23: 38\38م

َّنَّاهُ، أَْفتَنَّاهُ 2) لَيَْبِغَي، لَيَبْغِ 1 نِعَاِجِه، أو  معبِسَُؤاِل نَْعَجتَِك ) خطأ: 1ت♦ ) فَتَنَاهُ، فَت
المنتخب النص ناقص وتكميله: بِسَُؤاِل نَْعَجتَِك [ليضمها] إِلَى نِعَاِجِه (

http://goo.gl/VdtuOy( أَنَاب: رجع إلى هللا 3ت : الشركاءاْلُخلََطاء) 2ت (
  ».فَاْستَْغفََر َربَّهُ «إلى الغائب » فَتَنَّاهُ «من المتكلم التفات وتاب. خطأ: 

إِلَٰى  1تلَقَۡد َظلََمَك بِسَُؤاِل نَۡعَجتَِك [...]«قَاَل: 
َن ٱۡلُخلََطآءِ   1لَيَۡبِغي 2تنِعَاِجهِۦ. َوإِنَّ َكثِيٗرا ّمِ

إِالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ  ،بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٍض 
تِ  ِلَحٰ ا هُمۡ  ،ٱلصَّٰ َوَظنَّ دَاوُۥدُ أَنََّما ». َوقَِليٞل مَّ

هُ    .3تأَنَابَ فَٱۡستَۡغفََر َربَّهُۥ َوَخرَّۤ َراِكٗعۤا وَ  ،2فَتَنَّٰ

 24: 38\38م

لَِك. ~ َوإِنَّ لَهُۥ ِعندَنَا لَُزۡلفَىٰ   ) ُزْلفَى: قربًا ودنًوا.1ت  1تفَغَفَۡرنَا لَهُۥ ذَٰ
  اٖب.َوُحۡسَن مَ 

 25: 38\38م

ِ «إلى الغائب » َجعَْلنَاكَ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) يُِضلُّوَن 1 » َسبِيِل �َّ
ِ لَُهْم يَْوَم اْلِحَساِب ) نص مخربط وترتيبه: 2ت إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل �َّ

؛ والسيوطي: http://goo.gl/4Hhjyy(تفسير الطبري َعذَاٌب َشِديدٌ بَِما نَسُوا 
  ).34، ص 2اإلتقان، جزء 

َك َخِليفَٗة فِي ٱۡألَۡرِض. فَٱۡحُكم « دَاوُۥدُ! إِنَّا َجعَۡلنَٰ يَٰ
َّبِعِ ٱۡلَهَوٰى، فَيُِضلََّك َعن بَۡيَن ٱلنَّاِس بِ  ٱۡلَحّقِ َوَال تَت

 ِ َعن َسبِيِل  1إِنَّ ٱلَِّذيَن يَِضلُّونَ ». 1تَسبِيِل ٱ£َّ
، بَِما نَُسواْ يَۡوَم  ِ، لَُهۡم َعذَاٞب َشِديدُۢ ٱ£َّ

  .2تٱۡلِحَسابِ 

 26: 38\38م

ِطٗال. [َوَما َخلَۡقنَا ٱلسََّمآَء َوٱۡألَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما    بَٰ
لَِك َظنُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. ~ فََوۡيٞل لِّلَِّذيَن َكفَُرواْ  ذَٰ

  ِمَن ٱلنَّاِر!

 27: 38\38م

اِلَحاتِ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت إلى اإلسم » آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  ».َكاْلُمْفِسِدينَ «

تِ  ِلَحٰ  أَۡم نَۡجعَُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
فِي ٱۡألَۡرِض؟ أَۡم نَۡجعَُل ٱۡلُمتَِّقيَن  1تَكٱۡلُمۡفِسِدينَ 
اِر؟   َكٱۡلفُجَّ

 28: 38\38م

، ابن عاشور( ِكتَابٌ ) نص ناقص وتكميله: [هذا] 1ت ♦) ِلتَدَبَُّروا 2) ُمبَاَركًا 1
 29-27) خطأ: اآليات 2) تhttp://goo.gl/7MIvm9 251، ص 23جزء 

ان هذا النص  ابن عاشوردخيلة ال عالقة لها بقصة داؤود وسليمان. ويرى 
، ص 23، جزء ابن عاشورمخربط وترتيبه: ليدَبَّر أولو األلباب آياته ويتذكروا (

252 http://goo.gl/KwdYL5.(  

َرٞك  1ت[...] هُ إِلَۡيَك ُمبَٰ ٌب أَنَزۡلنَٰ  2لِّيَدَّبَُّرٓواْ  ،1ِكتَٰ
بِ  تِهِۦ، ~ َوِليَتَذَكََّر أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ   .]2تَءايَٰ

 29: 38\38م

اب) 1ت♦ ) نَِعَم، نِِعَم 1 َن. ~ نِۡعمَ   كثير الرجوع إلى هللا: أَوَّ ٱۡلعَۡبدُ! إِنَّهُۥٓ  1َوَوهَۡبنَا ِلدَاوُۥدَ سُلَۡيَمٰ
ابٌ    .1تأَوَّ

 30: 38\38م

ُت ٱۡلِجيَادُ،    ِفنَٰ  31: 38\38م  إِۡذ عُِرَض َعلَۡيِه بِٱۡلعَِشّيِ ٱلصَّٰ

) نص ناقص وتكميله: حتى توارت [الشمس] بالحجاب، يدل عليه استعمال 1ت
). http://goo.gl/p29NFyفي اآلية السابقة (الزمخشري » بِاْلعَِشّيِ «كلمة 

َربِّي. تبرير الخطأ: أَْحبَْبُت يتضمن معنى خطأ: أَْحبَبُْت ُحبَّ اْلَخْيِر على ِذْكِر 
  آثرت المتعدي بعن.

إِنِّٓي أَۡحبَۡبُت ُحبَّ ٱۡلَخۡيِر َعن ِذۡكِر َربِّي، «فَقَاَل: 
  بِٱۡلِحَجاِب. 1تَحتَّٰى تََواَرۡت [...]

 32: 38\38م

ناقص  ) يرى الجاللين ان النص1ت♦ ) بِالسُّْؤِق، بِالسُُّؤوِق، بِالسَّاِق 2) َمَساًحا 1
وتكميله: فََطِفَق َمْسًحا [بالسيف] بِالسُّوِق َواْألَْعنَاِق 

)http://goo.gl/5WXqdh بينما فسرها المنتخب كما يلي: فأخذ يمسح ،(
). ان كان هذا هو http://goo.gl/Q4Q6tgسوقها وأعناقها ترفقًا بها وحبًا لها (

  ْعنَاِق.المعنى فصحيح اآلية: فََطِفَق َمْسًحا للسُّوِق َواْألَ 

ا». ُردُّوهَا َعلَيَّ   2بِٱلسُّوقِ  1ت[...] 1فََطِفَق َمۡسَحۢ
  َوٱۡألَۡعنَاِق.

 33: 38\38م

) أَنَاب: رجع إلى هللا 2ت ) جسد: جسم جامد ال يأكل وال يشرب وال يتحرك1ت
  وتاب

َن، َوأَۡلقَۡينَا َعلَٰى كُۡرِسيِّهِۦ َجَسٗدا  ،1تَولَقَۡد فَتَنَّا سُلَۡيَمٰ
   2تثُمَّ أَنَابَ 

 34: 38\38م

الَّ  1ِلي َوَهۡب ِلي ُمۡلٗكا ،َرّبِ! ٱۡغِفۡر «قَاَل:   ).122) قراءة شيعية: أعطني ملكا (السياري، ص 1
ۢن بَۡعِدٓي. ~ إِنََّك أَنَت ٱۡلَوهَّابُ    ».يَۢنبَِغي ِألََحٖد ّمِ

 35: 38\38م
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يَاَح 1 ليكسنبيرج يرى في هذه  ) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن1ت♦ ) الّرِ
: تحمل ُرَخاءً ) 2) ت225ص  Luxenbergالكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (

)، http://goo.gl/6Yt9mZ: اراد (الجاللين أََصابَ ) 2الرخاء، أي الخير ت
  )http://goo.gl/YfpX8pقصد واراد (المنتخب 

ۡرنَا يحَ  1تفََسخَّ  ،2تُرَخآءً  ،تَۡجِري بِأَۡمِرهِۦ 1لَهُ ٱلّرِ
  .3تَحۡيُث أََصابَ 

 36: 38\38م

ِطينَ    اٖص. ،َوٱلشَّيَٰ  37: 38\38م  كُلَّ بَنَّآٖء َوَغوَّ

نِيَن فِي ٱۡألَۡصفَادِ  ،َوَءاَخِرينَ   ) اصفاد، جمع صفد: األغالل، ما يقيد به.1ت  38: 38\38م  .1تُمقَرَّ

أو  - شيعية: َهذَا َعَطاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أعطه ) َهذَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك َعَطاُؤنَا، قراءة 1
)، أو: هذا عطاؤنا فأمسك أو 121و 120بِغَْيِر ِحسَاٍب (السياري، ص  - اعط 

أعط بغير حساب، أو: هذا عطاؤنا فأمسك أو أعطه بغير حساب (الطبرسي: 
جاء في هذه اآلية  بن عاشور) خطأ: وفقًا ال1ت ) ♦147فصل الخطاب، ص 

تقديم وتأخير وترتيبها الصحيح هو: َهذَا َعَطاُؤنَا بِغَْيِر ِحَساٍب فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك 
)http://goo.gl/usdC9A.(  

ذَا َعَطآُؤنَا  39: 38\38م  .1ت1فَٱۡمنُۡن أَۡو أَۡمِسۡك بِغَۡيِر ِحَسابٖ  ،َهٰ

 40: 38\38م  اٖب.مَ  1~ َوُحۡسنَ  1تَوإِنَّ لَهُۥ ِعندَنَا لَُزۡلفَىٰ   ) ُزْلفَى: قربًا ودنًوا.1ت♦ ) َوُحْسُن 1

إلى الغائب » َعْبدَنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) بِنُُصبٍ، بِنََصٍب، بِنَْصٍب 1
  »نَادَى َربَّهُ «

 :1ت] َوٱۡذكُۡر َعۡبدَنَآ أَيُّوَب إِۡذ نَادَٰى َربَّهُٓۥ --- [
ُن بِنُۡصبٖ «   ».َوَعذَابٍ  1أَنِّي َمسَّنَِي ٱلشَّۡيَطٰ

 41: 38\38م

بمعنى اضرب برجل األرض » اْرُكْض بِِرْجِلكَ «) فهم تفسير الجاللين عبارة 1ت
)، فيكون هنا نص ناقص وتكميله: اْركُْض http://goo.gl/YkDn8x(الجاللين 

  بِِرْجلَِك [األرض]

ذَا ُمۡغتََسُلۢ بَاِرٞد . 1تٱۡرُكۡض بِِرۡجِلَك [...]« َهٰ
  ». َوَشَراٞب 

 42: 38\38م

، ص 23، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوَوَهْبنَا لَهُ [عوض] أَْهله (1ت
271 http://goo.gl/5Esbwk(  

عَُهمۡ  1تَوَوهَۡبنَا لَهُۥٓ [...] َرۡحَمٗة  ،أَۡهلَهُۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
ِب. نَّا ~ َوِذۡكَرٰى ِألُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ   ّمِ

 43: 38\38م

) نص ناقص وتكميله: [وقلنا له] َُخذْ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه [زوجتك] 1ت
) http://goo.gl/eMlho2(الجاللين  )،http://goo.gl/vS3qVM(المنتخب 

القبضة من الحشيش  ) ضغث: كل ما جمع وقبض عليه بجمع الكف أو نحوه؛2ت
ابٍ ) 4) حنث: لم يوفي بقسمه ت3أو عثكول التمر أو العيدان ت كثير الرجوع : أَوَّ

  إلى هللا

فَٱۡضِرب بِّهِۦ  ،2تَوُخۡذ بِيَِدَك ِضۡغٗثا 1ت[...] 
هُ َصابِٗرا. نِّۡعَم 3تَوَال تَۡحنَۡث  ،1ت[...] . إِنَّا َوَجۡدنَٰ

اٞب  ٱۡلعَۡبدُ!   .4تإِنَّهُۥٓ أَوَّ

 44: 38\38م

ٓ --- [  ) اْألَْيِد، اْألَيَاِدي.2) َعْبدَنَا 1 دَنَا َق َويَۡعقُوَب  1] َوٱۡذكُۡر ِعبَٰ ِهيَم َوإِۡسَحٰ إِۡبَرٰ
ِر. 2أُْوِلي ٱۡألَۡيِدي   َوٱۡألَۡبَصٰ

 45: 38\38م

) نص ناقص 2: خصصناهم تأَْخلَْصنَاُهمْ ) 1ت♦ ) بَِخاِلَصِة، بَِخاِلَصتهم 1
(المنتخب  [اآلخرة] أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّارِ إِنَّا وتكميله: 

http://goo.gl/WFTgul.(  

ُهم  46: 38\38م  . 2تِذۡكَرى ٱلدَّاِر [...] 1بَِخاِلَصةٖ  1تإِنَّآ أَۡخلَۡصنَٰ

 47: 38\38م  َوإِنَُّهۡم ِعندَنَا لَِمَن ٱۡلُمۡصَطفَۡيَن ٱۡألَۡخيَاِر.  

ِعيَل َوٱۡليََسعَ --- [  ) َواْللَّْيَسعَ 1 َوذَا ٱۡلِكۡفِل. َوكُّلٞ  1] َوٱۡذكُۡر إِۡسَمٰ
َن ٱۡألَۡخيَاِر.   ّمِ

 48: 38\38م

ذَا ِذۡكٞر. َوإِنَّ ِلۡلُمتَِّقيَن لَُحۡسَن مَ --- [    49: 38\38م  اٖب.] َهٰ

ِت َعۡدنٖ   ) َجنَّاُت َعدٍْن ُمفَتََّحةٌ 1 فَتََّحةٗ  ،َجنَّٰ بُ  1مُّ  50: 38\38م  .لَُّهُم ٱۡألَۡبَوٰ

ِكَهٖة َكثِيَرٖة  ،فِيَها 1ينَ ُمتَّكِ   ) ُمتَِّكيَن.1 يَۡدُعوَن فِيَها بِفَٰ
  َوَشَراٖب.

 51: 38\38م

: اتراب) الطرف: العين. قاصرات الطرف: ال ينظرن لغير ازواجهن. 1ت
  متماثالت في السن.

ُت ٱلطَّۡرفِ  ِصَرٰ  52: 38\38م  .1تأَۡتَرابٌ  ،َوِعندَُهۡم قَٰ

إلى » َوِعْندَُهمْ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت ♦يُوَعدُوَن  )1
  يُوَعدُوَن.، وقد صححتها القراءة المختلفة: »تُوَعدُونَ «المتكلم 

ذَا َما تُوَعدُونَ   53: 38\38م  ِليَۡوِم ٱۡلِحَساِب. 1ت1َهٰ

ذَا لَِرۡزقُنَا  ) نَفَاد: انتهاء.1ت  54: 38\38م  .1تَما لَهُۥ ِمن نَّفَادٍ  ،إِنَّ َهٰ

ذَا   ِغيَن لََشرَّ مَ . َهٰ  55: 38\38م  اٖب،َوإِنَّ ِللطَّٰ

 56: 38\38م  َجَهنََّم يَۡصلَۡونََها. فَبِۡئَس ٱۡلِمَهادُ!  

) حميم: الجمر يتبخر به، َغسَّاق: ما يَسيُل من جلود أَهل النار. 1ت♦ ) َوَغَساٌق 1
  ).252(مكي، جزء ثاني، ص  فَْليَذُوقُوهُ هذا َحِميٌم َوَغسَّاقٌ نص مخربط وترتيبه: 

ذَا. فَۡليَذُوقُوهُ، َحِميٞم َوَغسَّاقٞ   57: 38\38م  .1ت1َهٰ
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نص ناقص وتكميله: [ولهم عذاب] آخر (مكي، جزء ) 1ت ♦) ِشْكِلِه 2) َوأَُخُر 1
  ).253ثاني، ص 

ٌج. 2ِمن َشۡكلِهۦِٓ  1ت1َوَءاَخرُ   58: 38\38م  أَۡزَوٰ

عَُكم َال َمرَحبَا بِِهم إِنَُّهم َصالُواْ النَّارِ  قتَِحم مَّ ا بِِهۡم. إِنَُّهۡم   َهذَا فَوج مُّ عَُكۡم. َال َمۡرَحبَۢ ۡقتَِحٞم مَّ ذَا فَۡوٞج مُّ َهٰ
  َصالُواْ ٱلنَّاِر.

 59: 38\38م

ا بُِكۡم. أَنتُۡم قَدَّۡمتُُموهُ «قَالُواْ:    لَنَا. بَۡل أَنتُۡم َال َمۡرَحبَۢ
  »فَبِۡئَس ٱۡلقََراُر!

 60: 38\38م

ذَا«قَالُواْ:    فَِزۡدهُ َعذَاٗبا  ،َربَّنَا! َمن قَدََّم لَنَا َهٰ
  ».ِضۡعٗفا فِي ٱلنَّارِ 

 61: 38\38م

َن «َوقَالُواْ:    َما لَنَا َال نََرٰى ِرَجاٗال كُنَّا نَعُدُُّهم ّمِ
  ٱۡألَۡشَراِر؟

 62: 38\38م

ُهۡم ِسۡخِري�ا  ) ُسْخِري�ا.1 ُر؟1أَتََّخۡذنَٰ  63: 38\38م  ». أَۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم ٱۡألَۡبَصٰ

ِلكَ   ) تََخاُصَم أْهِل، تََخاَصَم أْهُل.1  64: 38\38م  ٱلنَّاِر. 1تََخاُصُم أَۡهلِ  ،لََحقّٞ  ،إِنَّ ذَٰ

ُ «] قُۡل: --- [   ٍه إِالَّ ٱ£َّ ، إِنََّمآ أَنَ۠ا ُمنِذٞر. َوَما ِمۡن إِلَٰ
ِحدُ ٱ   ٱۡلقَهَّاُر، ،ۡلَوٰ

 65: 38\38م

ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما بَۡينَُهَما   َوٰ  ،ٱۡلعَِزيزُ  ،َربُّ ٱلسََّمٰ
رُ    ».ٱۡلغَفَّٰ

 66: 38\38م

 67: 38\38م  هَُو نَبٌَؤاْ َعِظيٌم،«قُۡل:   

) قراءة أو تفسير شيعي لهذه اآلية والتي تسبقها: قُْل هَُو نَبَأٌ َعِظيٌم في صدور 1
  ).120أوتوا العلم أَْنتُْم َعنْهُ ُمْعِرُضوَن (السياري، ص الذين 

 68: 38\38م  .1أَنتُۡم َعۡنهُ ُمۡعِرُضونَ 

إِۡذ  ،ٱۡألَۡعلَىٰٓ  1َما َكاَن ِلَي ِمۡن ِعۡلِمۢ بِٱۡلَمَإلِ   ) اْلَمَال، اْلَملَو.1
  يَۡختَِصُموَن.

 69: 38\38م

ٓ   ) إِنََّما1 بِينٌ  1أَنََّمآ إِن يُوَحٰىٓ إِلَيَّ إِالَّ  70: 38\38م  ».أَنَ۠ا نَِذيٞر مُّ

ٓئَِكِة:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [أذكر] إذ قَاَل َربُّكَ 1ت ِلُقۢ «إِۡذ قَاَل َربَُّك ِلۡلَملَٰ إِنِّي َخٰ
ن ِطيٖن.   بََشٗرا ّمِ

 71: 38\38م

وِحي   ۡيتُهُۥ َونَفَۡخُت فِيِه ِمن رُّ فَقَعُواْ لَهُۥ  ،فَإِذَا َسوَّ
ِجِدينَ    ».َسٰ

 72: 38\38م

ٓئَِكةُ كُلُُّهۡم أَۡجَمعُونَ   لغو وتكرار.» ُكلُُّهْم أَْجَمعُونَ «) خطأ: 1ت  73: 38\38م  ،1تفََسَجدَ ٱۡلَملَٰ

ٓ إِۡبلِيسَ    فِِريَن. ،ٱۡستَۡكبَرَ  ،إِالَّ  74: 38\38م  َوَكاَن ِمَن ٱۡلَكٰ

ا 1 ٓإِۡبِليُس! َما َمنَعََك أَن تَۡسُجدَ ِلَما«قَاَل:   ) بِيَدَّيِ، بِيَِدي2) لَمَّ َخلَۡقُت  1يَٰ
  »؟ أَۡستَۡكبَۡرَت؟ أَۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلعَاِليَن؟1بِيَدَيَّ 

 75: 38\38م

بينما تقول » من نار«أن الجن خلق  12: 7\39و 76: 38\38) تقول اآليتان 1ت
  »من مارج من نار« 15: 55\97اآلية 

ۡنهُ. َخلَۡقتَنِي ِمن نَّاٖر أَنَ۠ا «قَاَل:  َوَخلَۡقتَهُ  1تَخۡيٞر ّمِ
  ».ِمن ِطيٖن 

 76: 38\38م

نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد تكون من اللغة ) 1ت
-Bonnetأنظر ». شيطان لعين«الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة 

Eymard  و 47، ص 2مجلدJeffery  140ص.  

 77: 38\38م  .1تفَإِنََّك َرِجيمٞ  ،فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها«اَل: قَ 

ينِ     78: 38\38م  ».َوإِنَّ َعلَۡيَك لَۡعنَتِٓي إِلَٰى يَۡوِم ٱلدِّ

 79: 38\38م  ».َرّبِ! فَأَنِظۡرنِٓي إِلَٰى يَۡوِم يُۡبعَثُونَ «قَاَل:   

 80: 38\38م  ،فَإِنََّك ِمَن ٱۡلُمنَظِرينَ «قَاَل:   

 81: 38\38م  ».يَۡوِم ٱۡلَوۡقِت ٱۡلَمۡعلُومِ إِلَٰى   

تَِك! َألُۡغِويَنَُّهۡم أَۡجَمِعينَ «قَاَل:     82: 38\38م  ،فَبِِعزَّ

 83: 38\38م  ».1ت1إِالَّ ِعبَادََك ِمۡنُهُم ٱۡلُمۡخلَِصينَ   : المصطفين الخالصين من الدنس.اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1
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، فَاْلَحقُّ ِمنِّي 1 ، فَاْلَحّقِ َواْلَحّقِ، فَاْلَحّقِ َواْلَحقَّ ، فَاْلَحقَّ َواْلَحقَّ ) فَاْلَحقُّ َواْلَحقُّ
) تحير المفسرون في هذه اآلية كما تحيروا في قراءة كلمة 1ت♦ َواْلَحقَّ 

ي للقسم، والحق هو هللا. أ» فالحق«والمتكلم هنا هللا. والفاء في كلمة ». والحق«
ان هللا يقسم بذاته. وعليه، قد يكون معنى اآلية: قال هللا: أقِسم بنفسي بأني ال أقول 

في اآلية التالية هو جواب القسم. وقد فسرها المنتخب » ألمألن«إال الحق. وكلمة 
قال هللا تعالى: الحق يميني وقسمي، وال أقول إال الحق كما يلي: 

)http://goo.gl/nmJLeh.(  

! َوٱۡلَحقَّ فَٱلۡ «قَاَل:   84: 38\38م  .1تأَقُولُ  1َحقُّ

ن تَبِعََك ِمۡنُهۡم أَۡجَمِعينَ     85: 38\38م  ».َألَۡمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّ

لُكُۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٖر. َوَمآ أَنَ۠ا َمآ أَسۡ «] قُۡل: --- [  ) اْلُمتََكلِِّفيَن: المتكرهين ألعمالهم غير الراغبين فيها.1ت
  .1تِمَن ٱۡلُمتََكلِّفِينَ 

 86: 38\38م

لَِميَن.    87: 38\38م  إِۡن هَُو إِالَّ ِذۡكٞر لِّۡلعَٰ

!  َولَتَعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَعدَ ِحينِ   88: 38\38م »َولَتَۡعلَُمنَّ نَبَأَهُۥ بَۡعدَ ِحيِنۢ

 

 سورة االعراف 7\39

  170-163عدا  مكية 206 - عدد اآليات

  طولى الطوليينعنوان آخر: . 48و 46عنوان هذه السورة مأخوذ من اآليتين 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

  1: 7\39م  .1تآلٓمصٓ 

) نص ناقص وتكميله: فََال يَُكْن فِي َصدِْرَك َحَرٌج ِمْن [ان تبلغه] لِتُْنِذَر بِِه 1ت
) 2) تhttp://goo.gl/wq4hSt[الكافرين وليكن] ِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن (الجاللين 

ِلْلُمْؤِمنِيَن فََال نص مخربط وترتيبه: ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَْيَك ِلتُْنِذَر بِِه [الكافرين] َوِذْكَرى 
  ).365-364يَُكْن فِي َصدِْرَك َحَرٌج ِمْنهُ (المسيري، ص 

ٌب أُنِزَل إِلَۡيَك. فََال يَُكن فِي َصۡدِرَك َحَرٞج  ِكتَٰ
ۡنهُ [...] . َوِذۡكَرٰى 1ت، ِلتُنِذَر بِهِۦ [...]1تّمِ
  .2تِلۡلُمۡؤِمنِينَ 

 2: 7\39م

بُِّكمۡ --- [  ُروَن، يَذَّكَُّروَن.) تَذَّكَُّروَن، يتَذَكَّ 2) تَْبتَغُوا 1 ن رَّ َوَال  ،] ٱتَّبِعُواْ َمآ أُنِزَل إِلَۡيُكم ّمِ
َّبِعُواْ  ا 1تَت ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ أَۡوِليَآَء. ~ قَِليٗال مَّ

  .2تَذَكَُّرونَ 

 3: 7\39م

َها! فََجآَءَها بَۡأسُنَا   : ليًال.) بَيَاتًا1ت ن قَۡريٍَة أَۡهلَۡكنَٰ تًاَوَكم ّمِ أَۡو  1تبَيَٰ
  ُهۡم قَآئِلُوَن.

 4: 7\39م

ٓ أَن قَالُٓواْ:    فََما َكاَن دَۡعَوٰىُهۡم إِۡذ َجآَءهُم بَۡأسُنَآ إِالَّ
ِلِمينَ «   ».إِنَّا كُنَّا َظٰ

 5: 7\39م

) نص ناقص وتكميله وفقًا 1ت♦ ) َلَيَْسأَلَنَّ 3) إِلَْيِهْم قبلك رسلَنا 2) فَلَيَْسأَلَنَّ 1
  فَلَنَْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم [قبلك رسلنا].المختلفة: للقراءة 

 3لَنَّ َولَنَسۡ  1ت[...] 2ٱلَِّذيَن أُۡرِسَل إِلَۡيِهمۡ  1لَنَّ فَلَنَسۡ 
  ٱۡلُمۡرَسِليَن.

 6: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: فَلَنَقُصَّنَّ َعلَْيِهْم بِِعْلٍم [ما فعلوه] 1ت ♦) فَلَيَقُصَّنَّ 1
  ).http://goo.gl/4nF9Gx(الجاللين 

. ~ َوَما كُنَّا 1تَعلَۡيِهم، بِِعۡلٖم [...] 1فَلَنَقُصَّنَّ 
  َغآئِبِيَن.

 7: 7\39م

(فَأُولَئَِك هُُم من المفرد (فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ) إلى الجمع التفات ) خطأ: 1ت
  اْلُمْفِلُحوَن).

ِزينُهُ، ~  . فََمن ثَقُلَۡت َمَوٰ َوٱۡلَوۡزُن، يَۡوَمئٍِذ، ٱۡلَحقُّ
ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ    .1تفَأُْولَٰ

 8: 7\39م

أو يظلمون أنفسهم  ) خطأ: فهمت عبارة بِآَيَاتِنَا يَْظِلُموَن بمعنى بِآَيَاتِنَا يكفرون1ت
من المفرد (َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ) إلى الجمع (فَأُولَئَِك لتفات ابالكفر فيها. خطأ: 

  الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم)

ٓئَِك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ  ِزينُهُۥ، فَأُْولَٰ َوَمۡن َخفَّۡت َمَوٰ
تِنَا يَۡظِلُمونَ أَنفَُسُهم، بَِما َكانُواْ بِ    .1تايَٰ

 9: 7\39م

خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. ) 1ت ♦) َمعَائَِش 1
وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع 

  حرف الالم معنى هيَّأَ.

ُكمۡ  فِي ٱۡألَۡرِض َوَجعَۡلنَا لَُكۡم فِيَها  1تَولَقَۡد َمكَّنَّٰ
يِشَ  ا تَۡشُكُروَن.1َمعَٰ   . ~ قَِليٗال مَّ

 10: 7\39م

ُكۡم، ثُمَّ قُۡلنَا --- [  ) ِلْلَمَالئَِكةُ 1 ۡرنَٰ ُكۡم، ثُمَّ َصوَّ ] َولَقَۡد َخلَۡقنَٰ
ٓئَِكةِ  ٓ إِۡبِليَس ». ٱۡسُجدُواْ ِألٓدَمَ : «1ِلۡلَملَٰ فََسَجدُٓواْ، إِالَّ

ِجِديَن. َن ٱلسَّٰ   لَۡم يَكُن ّمِ

 11: 7\39م
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ْرنَاُكْم ثُمَّ قُْلنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت إلى » َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ
، على غرار »ما منعك أن تسجد«) خطأ: كان يجب ان يقول 2ت». قَالَ «الغائب 

وقد إحتار المفسرون في ». قَاَل يَا إِْبِليُس َما َمنَعََك أَْن تَْسُجدَ : «75: 38\38اآلية 
) تقول 3) تhttp://goo.gl/keKJJfالخطأ (تفسير الطبري  ايجاد مخرج لهذا

بينما تقول اآلية » من نار«أن الجن خلق  12: 7\39و 76: 38\38اآلية 
  ».من مارج من نار« 15: 55\97

» تَۡسُجدَ إِۡذ أََمۡرتَُك؟ 2تَما َمنَعََك أَالَّ : «1تقَالَ 
ۡنهُ. َخلَۡقتَنِي ِمن نَّاٖر «قَاَل:  َوَخلَۡقتَهُۥ  3تأَنَ۠ا َخۡيٞر ّمِ

  ». ِمن ِطينٖ 

 12: 7\39م

فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر  ،فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها«قَاَل:   .29: 9\113) أنظر هامش اآلية 1ت
ِغِرينَ    ».1تفِيَها. فَٱۡخُرۡج، إِنََّك ِمَن ٱلصَّٰ

 13: 7\39م

 14: 7\39م  ».أَنِظۡرنِٓي إِلَٰى يَۡوِم يُۡبعَثُونَ «قَاَل:   

 15: 7\39م  ».إِنََّك ِمَن ٱۡلُمنَظِرينَ «قَاَل:   

قَاَل فَبَِما « 16: 7\39) أغوى: أضل خطأ: جاء في اآلية 1ت♦ ) َألَْجلَُسنَّ 1
قَاَل َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ « 39: 15\54وفي اآلية » َوْيتَنِي َألَْقعُدَنَّ لَُهمْ أَغْ 
َألَْقعُدَنَّ نص ناقص وتكميله: ) 2تْيتَنِي (باء السببية) والصحيح: بَِما أَْغوَ ». لَُهمْ 

). وتبرير الخطأ: تضمن قعد 307(مكي، جزء أول، ص  لَُهْم [على] ِصَراَطكَ 
معنى لزم، أو رصد. وقد فسرها تفسير الجاللين: َألَْقعُدَنَّ لَُهْم على الطريق 

  ).http://goo.gl/tq28gBالموصل إليك (

 2تلَُهۡم [...] 1َألَۡقعُدَنَّ  ،1تأَۡغَوۡيتَنِيفَبَِمآ «قَاَل: 
َطَك ٱۡلُمۡستَِقيَم.   ِصَرٰ

 16: 7\39م

ۢن بَۡيِن أَۡيِديِهۡم َوِمۡن َخۡلِفِهۡم َوَعۡن  1ثُمَّ َألٓتِيَنَُّهم  َشَمائِِلِهْم. وعلىأَْيَمانِِهْم  وعلى) خطأ: 1ت ♦) َألَتِيَنَُّهْم 1 ّمِ
نِِهۡم َوَعن َشَمآئِِلِهمۡ  . َوَال تَِجدُ أَۡكثََرُهۡم 1تأَۡيَمٰ

ِكِرينَ    ».َشٰ

 17: 7\39م

) نص ناقص 2: مطرودًا ومبعدًا تَمدُْحوًرا) 1ت♦ ) َألَْمَالنَّ 3) ِلَمْن 2) َمذوًما 1
وتكميله: قَاَل اْخُرْج ِمْنَها َمذُْؤوًما َمدُْحوًرا [وأقسم أن] َمْن تَبِعََك ِمْنُهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم 

  ).http://goo.gl/tGWwqB[منك] وِمْنُهْم أَْجَمِعيَن (المنتخب 

ۡدُحوٗرا ،1َمۡذُءوٗما ،ٱۡخُرۡج ِمۡنَها«قَاَل:  . 1تمَّ
َجَهنََّم  3َألَۡمَألَنَّ  ،تَبِعََك ِمۡنُهمۡ  2لََّمن 2ت[...]
  ِمنُكۡم أَۡجَمِعيَن. 2ت[...]

 18: 7\39م

ٓـ¢ادَُم! ٱۡسكُۡن أَنَت َوَزۡوُجَك ٱۡلَجنَّةَ   ) ِشْيتَُما1 فَكَُال ِمۡن  ،َويَٰ
ِذِه ٱلشََّجَرةَ 1َحۡيُث ِشۡئتَُما فَتَكُونَا  ،. َوَال تَۡقَربَا َهٰ
ِلِمينَ    ».ِمَن ٱلظَّٰ

 19: 7\39م

اتِِهَما، َسَواتِِهَما 2) أُوِرَي، ُوِرَي 1 تِِهَما، سَوَّ ♦ ) َمِلَكْيِن 4) َهِذي 3) َسْوأَتِِهَما، َسوَّ
َما نص ناقص وتكميله: ) 3ت : عوراتَسْوآَت) 2ت : زين وأوحىَوْسَوسَ ) 1ت

(مكي، جزء أول، ص نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرةِ إِالَّ [كراهة] أَْن تَكُونَا َملََكيِْن 
308.(  

ُن ِليُۡبِدَي لَُهَما َما وُۥِريَ  1تفََوۡسَوسَ   1لَُهَما ٱلشَّۡيَطٰ
تِِهَما َما نََهٰىُكَما «. َوقَاَل: 2ت2َعۡنُهَما ِمن َسۡوَءٰ

ٓ [...] 3ِذهِ َربُُّكَما َعۡن هَٰ  أَن تَكُونَا  3تٱلشََّجَرةِ إِالَّ
ِلِدينَ  4َملََكۡينِ    ».أَۡو تَُكونَا ِمَن ٱۡلَخٰ

 20: 7\39م

ِصِحينَ «َوقَاَسَمُهَمآ:   ) َوقَاَسَمُهَما با�ِ.1  21: 7\39م  ».إِنِّي لَُكَما لَِمَن ٱلنَّٰ

اتِِهَما، َسَواتِِهَما 1 تِِهَما، َسوَّ فَاِن، يُْخِصفَاِن، 3) َوَطفَقَا 2) سَْوأَتِِهَما، َسوَّ ) يَُخّصِ
فَاِن  فَاِن، يِِخّصِ فَاِن، يََخّصِ فَاِن، يَِخّصِ ) نص 1ت ♦) أَلَْم تُْنهيا ... َوقيَل 4يُُخّصِ

وهي  -) خصف على: وضع خصفة 2ناقص وتكميله: فلما ذاقا [ثمر] الشجرة ت
  على - الورقة 

ا ذَاقَا [...] بَدَۡت  ،ٱلشََّجَرةَ  1تفَدَلَّٰىُهَما بِغُُروٖر. فَلَمَّ
تُُهَما َعلَۡيِهَما  2ت3يَۡخِصفَانِ  2. َوَطِفقَا1لَُهَما َسۡوَءٰ

أَلَۡم أَۡنَهُكَما «ِمن َوَرِق ٱۡلَجنَِّة. َونَادَٰىُهَما َربُُّهَمآ: 
َن  4َوأَقُل ،َعن تِۡلُكَما ٱلشََّجَرةِ  لَُّكَمآ ~ إِنَّ ٱلشَّۡيَطٰ
بِيٞن؟   »لَُكَما َعدُّوٞ مُّ

 22: 7\39م

لَنَا  1َربَّنَا! َظلَۡمنَآ أَنفُسَنَا. َوإِن لَّۡم تَۡغِفۡر «قَاَال:   ) قَالوا َربَّنَا إالَّ تَْغفِْر.1
ِسِرينَ  ،َوتَۡرَحۡمنَا   ».لَنَُكونَنَّ ِمَن ٱۡلَخٰ

 23: 7\39م

آلدم وحواء وانتقل من المثنى للجمع. وقد يكون  ) خطأ: الخطاب موجه1ت
بُّ اِإللهُ : «15- 13: 3الخطاب موجه للحية وآلدم وحواء كما في تكوين  فقاَل الرَّ

بُّ اِإللهُ ». الَحيَّةُ أَغَوتْني فأََكلتُ «فقالَِت الَمرأَة: » ماذا فَعَلِت؟«ِللَمرأَة:  فقاَل الرَّ
َ «ِللحيَّة:  نِت َمْلعونةٌ ِمن بَيِن َجميعِ البَهائِم وَجميعِ وُحوِش ألَنَِّك َصنَعِت هذا فأ

الَحْقل. على بَطنِِك تَسلُكين وتُرابًا تَأكُلين َطواَل األُِم َحياتِِك. وأَجعَُل َعداوةً بَينَِك 
  ».وبَيَن الَمرأَة وبَيَن نَْسلِِك ونَْسِلها فُهَو يَسَحق رأسَِك وأَنِت تُصيبيَن َعقِبَه

. َولَُكۡم فِي  ،واْ ٱۡهبِطُ «قَاَل:  بَۡعُضُكۡم ِلبَۡعٍض َعدُّوٞ
ٌع إِلَٰى ِحينٖ    ».1تٱۡألَۡرِض ُمۡستَقَّرٞ َوَمتَٰ

 24: 7\39م

َوِمۡنَها  ،َوفِيَها تَُموتُونَ  ،فِيَها تَۡحيَۡونَ «قَاَل:   ) تَْخُرُجون.1
  ».1تُۡخَرُجونَ 

 25: 7\39م
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اتِِهَما، َسَواتِِهَما 1 تِِهَما، َسوَّ ) َوِرياًشا (جمع ريش بمعنى اللباس، 2) سَْوأَتِِهَما، َسوَّ
: زينة. وقد فسر ِريش) 1ت♦ ) سقطت 4) َولِبَاَس، ولَبوُس 3أو المتاع واألموال) 

المنتخب هذه الفقرة: يا بنى آدم: قد أنعمنا عليكم، فخلقنا لكم مالبس تستر 
التفات خطأ: ) 2) تhttp://goo.gl/odtnOqد تتزينون بها (عوراتكم، وموا

ِ «إلى الغائب » أَْنَزْلنَا«من المتكلم   ...َعلَْيكُْم «، ومن المخاطب »ِمْن آَيَاِت �َّ
  ».لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ «إلى الغائب » َسْوآَتُِكمْ 

بَنِٓي َءادََم! قَۡد أَنَزۡلنَا َعلَۡيُكۡم ِلبَاٗسا --- [ ِري ] يَٰ يَُوٰ
تُِكمۡ  ِلكَ  3. َوِلبَاسُ 1ت2َوِريٗشا 1َسۡوَءٰ  4ٱلتَّۡقَوٰى ذَٰ

ِ. ~ لَعَلَُّهۡم يَذَّكَُّرونَ  ِت ٱ£َّ ِلَك ِمۡن َءايَٰ   !2تَخۡيٞر. ذَٰ

 26: 7\39م

) في هذه اآلية 2ت : أتباعهقَبِيلُه) 1ت♦ ) يََرْونَهُ، تََرْونَهُ 3) َوقَبِيلَهُ 2) يُْفتِنَنَُّكُم 1
من نفس  30هو الذي جعل الشياطين اولياء للذين ال يؤمنون، بينما في اآلية هللا 

  السورة، الذين ضلوا هم من أتخذوا الشياطين اولياء.

بَنِٓي َءادََم! َال يَۡفتِنَنَُّكمُ  نُ  1يَٰ ۡيَطٰ َكَمآ أَۡخَرَج  ،ٱلشَّ
َن ٱۡلَجنَّةِ  يَُهَما يَنِزعُ َعۡنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُرِ  ،أَبََوۡيُكم ّمِ

تِِهَمآ. إِنَّهُۥ يََرٰىُكۡم هَُو َوقَبِيلُهُۥ ِمۡن َحۡيُث َال  1ت2َسۡوَءٰ
ِطيَن أَۡوِليَآءَ 3تََرۡونَُهمۡ  ِللَِّذيَن َال  2ت. إِنَّا َجعَۡلنَا ٱلشَّيَٰ

  يُۡؤِمنُوَن.

 27: 7\39م

آَدََم َال يَا بَنِي «من المخاطب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَتَقُولُوَن 1
  ».َوإِذَا فَعَلُوا«إلى الغائب » يَْفتِنَنَُّكمُ 

ِحَشةٗ --- [ َوَجۡدنَا : «1تقَالُواْ  ،] َوإِذَا فَعَلُواْ فَٰ
ُ أََمَرنَا بَِها ،َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا َ َال «قُۡل: ». َوٱ£َّ إِنَّ ٱ£َّ

ِ َما َال  1يَۡأُمُر بِٱۡلفَۡحَشآِء. ~ أَتَقُولُونَ  َعلَى ٱ£َّ
  »تَۡعلَُموَن؟

 28: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم [�] ِعْندَ كُّلِ َمْسِجٍد (الجاللين 1ت
http://goo.gl/oGWNqBمن التفات ) ُمْخِلِصيَن: ممحصين. خطأ: 2) ت

  ».َوأَقِيُموا«إلى األمر » أََمرَ «الماضي 

بِٱۡلِقۡسِط. َوأَقِيُمواْ ُوُجوَهُكۡم أََمَر َربِّي «قُۡل: 
 2تَوٱۡدعُوهُ ُمۡخِلِصينَ  ،ِعندَ ُكّلِ َمۡسِجدٖ  1ت[...]

يَن. َكَما بَدَأَُكۡم تَعُودُونَ    ».لَهُ ٱلدِّ

 29: 7\39م

) خطأ: وصحيحه حقت عليهم الضاللة، 1ت♦ ) َويَْحِسبُوَن 3) أنَُّهُم 2) فريقين 1
لَةُ « 36: 16\70كما في اآلية  لَٰ ۡن َحقَّۡت َعلَۡيِه ٱلضَّ ) انظر هامش 2ت» َوِمۡنُهم مَّ

  .27: 7\39اآلية 

َعلَۡيِهُم  1تَوفَِريقًا َحقَّ  ،َهدَىٰ  1] فَِريقًا--- [
لَةُ. إِنَُّهمُ  لَٰ ِطيَن أَۡوِليَآءَ  2ٱلضَّ ِمن  ،2تٱتََّخذُواْ ٱلشَّيَٰ

 ِ ۡهتَدُوَن. 3َويَۡحَسبُونَ  ،دُوِن ٱ£َّ   أَنَُّهم مُّ

 30: 7\39م

بَنِٓي َءادََم! ُخذُواْ ِزينَتَُكۡم ِعندَ كُّلِ َمۡسِجٖد. َوكُلُواْ    يَٰ
َوَال تُۡسِرفُٓواْ. ~ إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ  ،َوٱۡشَربُواْ 

  ٱۡلُمۡسِرفِيَن.

 31: 7\39م

ِ الَّتِي قراءة شيعية: ) 3) َخاِلَصةٌ 2) لمن آََمَن 1 َم ِزينَةَ �َّ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه قُْل َمْن َحرَّ
ْزِق الحالل قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آََمنُوا، أو: قُْل َمْن  من القطن والكتان َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِ

ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آََمنُوا يشركهم  ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِ َم ِزينَةَ �َّ َحرَّ
) 1ت♦ ) 53(السياري، ص  الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة فيها الكفار في

ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالطَّيِّبَاِت ِمَن : نص مخربط وترتيبه َم ِزينَةَ �َّ قُْل َمْن َحرَّ
ْزِق فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آََمنُوا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  َم الّرِ ، أو: قُْل َمْن َحرَّ

ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن  ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ِزينَةَ �َّ
). وقد فسر المنتخب هذه 313(مكي، جزء أول، ص  آََمنُوا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

م زينة هللا التي خلقها لعباده؟ ومن الذي حرم الحالل اآلية كما يلي: َمْن الذي حرَّ 
الطيب من الرزق؟ قل لهم: هذه الطيبات نعمة من هللا ما كان ينبغي أن يتمتع بها 

إال الذين آمنوا في الدنيا، ألنهم يؤدون حقها بالشكر والطاعة، ولكن رحمة هللا 
ه النعم خالصة يوم الواسعة شملت الكافرين والمخالفين في الدنيا، وستكون هذ

). خطأ: ال يمكن ان يكون السؤال http://goo.gl/lAjldIالقيامة للمؤمنين (
َم ... قُْل ِهَي ِللَِّذيَن.والجواب من نفس الشخص:    قُْل َمْن َحرَّ

ِ «قُۡل:  َم ِزينَةَ ٱ£َّ  ،ٱلَّتِٓي أَۡخَرَج ِلِعبَاِدهِۦ ،َمۡن َحرَّ
ۡزِق؟ ِت ِمَن ٱلّرِ ِهَي ِللَِّذيَن «ۡل: قُ » َوٱلطَّيِّبَٰ

يَۡوَم  ،2َخاِلَصةٗ  ،فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا ،1َءاَمنُواْ 
َمةِ  ِت ِلقَۡوٖم ». ~ 1ت3ٱۡلِقيَٰ ُل ٱۡألٓيَٰ لَِك نُفَّصِ َكذَٰ

  يَۡعلَُموَن.

 32: 7\39م

ِحشَ «قُۡل:   ) يُنِْزْل.1 َم َربَِّي ٱۡلفََوٰ َما َظَهَر ِمۡنَها  ،إِنََّما َحرَّ
ۡثَم َوٱۡلبَۡغَي بِغَۡيِر ٱۡلَحقِّ  ،َوَما بََطنَ  َوأَن  ،َوٱۡإلِ

لۡ  ِ َما لَۡم يُنَّزِ ٗنا 1تُۡشِرُكواْ بِٱ£َّ ~ َوأَن  ،بِهِۦ سُۡلَطٰ
ِ َما َال تَۡعلَُمونَ    ».تَقُولُواْ َعلَى ٱ£َّ

 33: 7\39م

 ) نص ناقص وتكميله: فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم َال 1ت ♦) يَْستَاِخُروَن 2) آجالهم 1
يَْستَأِْخُروَن [عنه] َساَعةً َوَال يَْستَْقِدُموَن [عليه] (البيضاوي 

http://goo.gl/bO6usK الجاللين ،http://goo.gl/CcQw8o.(  

ٍة أََجٞل. فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمۡ  َال  ،1[َوِلكُّلِ أُمَّ
َساعَٗة َوَال يَۡستَۡقِدُموَن  1ت[...] 2يَۡستَۡأِخُرونَ 

  .]1ت[...]

 34: 7\39م

إلى المفرد » يَأْتِيَنَُّكمْ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َخْوُف، َخْوَف 2) تَأْتِيَنَُّكْم 1
ا«». َعلَْيِهمْ «ثم إلى الجمع » اتَّقَى« » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ

مرة في  12َال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن تأكيدًا، بمعنى إذا. وقد جاءت عبارة 
القرآن، ومرة واحدة: ال يمسهم السوء وال هم يحزنون، ومرة: ال خوف عليكم 

  ال خوف عليكم اليوم وال أنتم تحزنوناليوم وال أنتم تحزنون، ومرة: 

ا يَۡأتِيَنَُّكمۡ  بَنِٓي َءادََم! إِمَّ نُكۡم يَقُصُّونَ  1يَٰ  ُرُسٞل ّمِ
تِي، ~ فََال َخۡوٌف ، فََمِن ٱتَّقَٰى َوأَۡصلَحَ  َعلَۡيُكۡم َءايَٰ

  .1تَعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُونَ 

 35: 7\39م
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، ص 8، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن َكذَّبُوا [منكم] بِآَيَاتِنَا (1ت
111 http://goo.gl/UKuuhp.(  

تِنَا َوٱۡستَۡكبَُرواْ َعۡنَهآ بِ  1تَوٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ [...]  ،ايَٰ
ِلدُوَن. ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ   أُْولَٰ

 36: 7\39م

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 3ت ، والتفات من »ُرُسلُنَا«إلى المتكلم » َعلَى �َّ
ِن اْفتََرى ... أَْو َكذَّبَ «المفرد    ».يَنَالُُهْم نَِصيبُُهمْ  أُولَئِكَ «إلى الجمع » ِممَّ

ِ َكِذبًا أَۡو َكذََّب  ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ فََمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
ِب. َحتَّٰىٓ بِ  َن ٱۡلِكتَٰ ٓئَِك يَنَالُُهۡم نَِصيبُُهم ّمِ تِِهۦٓ؟ أُْولَٰ ايَٰ

أَۡيَن َما «قَالُٓواْ:  ،يَتََوفَّۡونَُهمۡ  1تإِذَا َجآَءۡتُهۡم ُرسُلُنَا
ِ؟ ،ُكنتُۡم تَۡدُعونَ  َضلُّواْ «قَالُواْ: » ِمن دُوِن ٱ£َّ

ِفِريَن.». َعنَّا   َوَشِهدُواْ َعلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم أَنَُّهۡم َكانُواْ َكٰ

 37: 7\39م

 ♦لَُموَن ) يَعْ 4) فَأتِِهْم 3) إدَّاَرُكوا، أَدَْركُوا، أُدَْرُكوا، ادََّركُوا، تدَاَركُوا 2) إِِذ 1

) نص ناقص وتكميله: قَاَل ادُْخلُوا فِي أَُمٍم قَدْ َخلَْت 2ت ادُْخلُوا فِي أَُممٍ ) خطأ: 1ت
ةٌ لَعَنَْت أُْختََها [السّابقة إياها في  ْنِس فِي النَّاِر ُكلََّما دََخلَْت أُمَّ ِمْن قَْبِلُكْم ِمَن اْلِجّنِ َواْإلِ

) http://goo.gl/vvVr4Z 120، ص 8، جزء ابن عاشور( الدّخول في النّار]
) خطأ: رجوع من مخاطبتهم 4ت أُوَالُهمْ قَالَْت أُْخَراُهْم عن ) خطأ: 3ت

زائدة على » ِألُوَالُهمْ «بالمخاصمة إلى مخاطبة هللا بالدعاء عليهم، وقد تكون كلمة 
مت اآلية الالحقة: . وقد استقاقَالَْت أُْخَراُهْم مشيرة ِألُوَالُهمْ اآلية، إال إذا صححت: 

) نص ناقص وتكميله: 5َوقَالَْت أُوَالُهْم ِألُْخَراُهْم فََما َكاَن لَُكْم َعلَيْنَا ِمْن فَْضٍل ت
 120، ص 8، جزء ابن عاشورقَاَل [لكل امة] ِضْعٌف (

http://goo.gl/MKzQTC.(  

َن  1تٱۡدُخلُواْ فِٓي أَُمٖم «قَاَل:  قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبِلكُم ّمِ
نِس فِي ٱلنَّارِ  ٞة لَّعَنَۡت ». ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ كُلََّما دََخلَۡت أُمَّ

فِيَها َجِميٗعا،  2ٱدَّاَرُكواْ  1. َحتَّٰىٓ إِذَا2تأُۡختََها [...]
ُٓؤَالِٓء 4تَربَّنَا: «3تقَالَۡت أُۡخَرٰىُهۡم ِألُولَٰىُهمۡ  ! َهٰ

َن ٱلنَّارِ  3مۡ اتِهِ أََضلُّونَا، فَ  قَاَل: ». َعذَاٗبا ِضۡعٗفا ّمِ
ِكن الَّ تَۡعلَُمونَ  5تِلُكّلٖ [...]«   ».4ِضۡعٞف. ~ َولَٰ

 38: 7\39م

فََما َكاَن لَكُۡم َعلَۡينَا «َوقَالَۡت أُولَٰىُهۡم ِألُۡخَرٰىُهۡم:   
  ».ِمن فَۡضٖل. فَذُوقُواْ ٱۡلعَذَاَب، بَِما كُنتُۡم تَۡكِسبُونَ 

 39: 7\39م

ُل، 3على قراءتي  - ) تَْفتَح، يَْفتَح أَْبَواَب 2) تُْفتَح، يُْفتَح، تَفَتَّح، تَْفتَح، يَفْتَح 1 ) اْلُجمَّ
، ِسِم، ُسّمِ 5) الجمل األصفر في 4اْلُجَمُل، اْلَجْمُل، اْلُجْمُل، اْلُجُمُل  ) 6) ِسّمِ

  الِمْخيَط، الَمِخيط

تِنَا إِنَّ ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  َوٱۡستَۡكبَُرواْ َعۡنَها، َال ايَٰ
بُ  1تُفَتَّحُ  ٱلسََّمآِء، َوَال يَۡدُخلُوَن ٱۡلَجنَّةَ  2لَُهۡم أَۡبَوٰ

ِلَك 6ٱۡلِخيَاطِ  5َسمِّ  4فِي 3َحتَّٰى يَِلَج ٱۡلَجَملُ  . ~ َوَكذَٰ
  نَۡجِزي ٱۡلُمۡجِرِميَن.

 40: 7\39م

) يعرف معجم الفاظ القرآن هذه الكلمة بأغطية. ونجد نفس 1ت♦ ) غََواٌش 1
في السَّنَِة الَّتي ماَت فيها الَملُِك «الكلمة بالعبرية في سفر أشعيا بمعنى دخان: 

يَّا، رأيُت السَّيِّدَ جالًسا على َعرٍش عاٍل َرفيع، وأَذْيالُه تَمألُ الَهيكَل. ِمن فَوقِه  ُعّزِ
أَجنَِحٍة ِلكُّلِ واِحد، بِآثنَيِن يَستُُر َوجَهه وبآثنَيِن يَستُُر ِرجلَيه  َسرافوَن قائمون، ِستَّةُ 

ات، «وبآثنَيِن يَطير. وكاَن هذا يُنادي ذاَك ويَقول:  قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوس، َربُّ القُوَّ
ي، فتََزعَزَعت أُسُُس األَْعتاِب ِمن َصوِت الُمناد». األَرُض كُلُّها َمْملوَءةٌ ِمن َمجِده

  ).4-1: 6(أشعيا » ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ָעָׁשןوآمتَألَ البَيُت دُخانًا 

ن َجَهنََّم ِمَهاٞد، َوِمن فَۡوقِِهۡم، َغَواٖش  . 1ت 1لَُهم ّمِ
ِلِميَن. لَِك نَۡجِزي ٱلظَّٰ   ~ َوَكذَٰ

 41: 7\39م

ِت،   ) هذه الفقرة دخيلة.1ت ِلَحٰ [َال نَُكلُِّف َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُب ٱۡلَجنَِّة. ~ 1تنَۡفسًا إِالَّ ُوۡسعََهآ  ٓئَِك أَۡصَحٰ ]، أُْولَٰ
ِلدُوَن.   ُهۡم فِيَها َخٰ

 42: 7\39م

ۡن ِغلّٖ   ) ِغل: عداوة وحقد كامن. وهذه الفقرة دخيلة.1ت♦ ) أُوِرتُُّموهَا 2) اْلَحْمِد 1 . تَۡجِري 1تَونََزۡعنَا َما فِي ُصدُوِرِهم ّمِ
ُر. َوقَالُواْ: ِمن  ِ ٱلَِّذي  1ٱۡلَحۡمدُ «تَۡحتِِهُم ٱۡألَۡنَهٰ َّ£ِ

ذَا ُ.  .َهدَٰىنَا ِلَهٰ َوَما كُنَّا ِلنَۡهتَِدَي لَۡوَالٓ أَۡن هَدَٰىنَا ٱ£َّ
َونُودُٓواْ أَن: ». لَقَۡد َجآَءۡت ُرسُُل َربِّنَا بِٱۡلَحقِّ 

  ».بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُونَ  2تِۡلُكُم ٱۡلَجنَّةُ، أُوِرۡثتُُموَها«

 43: 7\39م

ٌن 2) نَِعْم، نََحم 1 ) نص ناقص وتكميله: فََهْل َوَجدْتُْم َما َوَعدَ 1ت♦ ) لَْعنَةَ 3) ُمَوذِّ
: المؤذن أمير المؤمنين يؤذن أذانًا ) تفسير شيعي2ت َربُُّكْم [من العذاب] َحق�ا

وأذان من هللا «في سورة براءة يسمع الخالئق كلها، والدليل على ذلك قول هللا 
) فقال أمير المؤمنين كنت أنا األذان في الناس (القمي 3: 9\113» (ورسوله

http://goo.gl/V0bpv5.(  

َب ٱلنَّاِر أَن:  ُب ٱۡلَجنَِّة أَۡصَحٰ قَۡد «َونَادَٰىٓ أَۡصَحٰ
ا َوَعدَ  ا. فََهۡل َوَجدتُّم مَّ َوَجۡدنَا َما َوَعدَنَا َربُّنَا َحقّٗ

ا؟ 1تَربُُّكۡم [...] فَأَذََّن ». 1نَعَمۡ «قَالُواْ: » َحقّٗ
نُۢ  ِلِمينَ  3لَّۡعنَةُ «بَۡينَُهۡم أَن:  2ت2ُمَؤذِّ ِ َعلَى ٱلظَّٰ   ،ٱ£َّ

 44: 7\39م

ِ ويبغون [لها] 1ت ) نص ناقص وتكميله: الَِّذيَن يَُصدُّوَن [الناس] َعْن َسبِيِل �َّ
) 107: 20\45أو [فيها] عوًجا (كما في اآلية ) 1: 18\69ِعَوًجا (كما في اآلية 

الذين يصدون عن : «) تفسير شيعي2ت) 168، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 
ويبغونها «يعني: يصدون عن طريق هللا وهي اِإلمامة » سبيل هللا ويبغونها عوًجا

) 3) تhttp://goo.gl/lQMNuDيعني: حرفوها إلى غيرها (القمي » عوًجا
ِ َعلَى الظَّاِلِميَن.نص ناقص وتكم ٌن بَْينَُهْم [قائًال] أَْن لَْعنَةُ �َّ   يله: فَأَذََّن ُمَؤذِّ

ِ، َويَۡبغُونََها  1تٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن [...] َعن َسبِيِل ٱ£َّ
ِفُرونَ 2تِعَوٗجا 1ت[...]   ».، َوهُم بِٱۡألِٓخَرةِ َكٰ

 45: 7\39م
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اْألَْعَراف: جمع عُرف، ) 1ت♦ ) طامعون، ساخطون 2) بِِسيَمائهم، بِِسيميَاهم 1
جاءت كلمة سيماهم ) 2تما ارتفع من الجبل، ويراد به حاجز بين الجنة والنار 

ست مرات في القرآن بمعنى عالمتهم. وهي من أصل اغريقي بهذا المعنى 
)Seddik: Le Coran  و 129صSankharé  121ص(  

ِرَجاٞل  1تَوبَۡينَُهَما ِحَجاٞب. َوَعلَى ٱۡألَۡعَرافِ 
َب 2ت1يَۡعِرفُوَن كُالَّۢ بِِسيَمٰىُهمۡ  . َونَادَۡواْ أَۡصَحٰ

ٌم َعلَۡيُكمۡ «ٱۡلَجنَِّة أَن:  لَۡم يَۡدُخلُوَها، َوهُۡم ». َسلَٰ
  .2يَۡطَمعُونَ 

 46: 7\39م

أَْبَصاُرُهْم تِْلقَاَء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُوا عائذا بك َوإِذَا قُِلبَت قراءة شيعية: ) 2) قُِلبَت 1
  ).53(السياري، ص  ان تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

ِب ٱلنَّاِر،  1َوإِذَا ُصِرفَۡت  ُرُهۡم تِۡلقَآَء أَۡصَحٰ أَۡبَصٰ
ِلِمينَ «قَالُواْ:    ».2َربَّنَا! َال تَۡجعَۡلنَا َمَع ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

 47: 7\39م

اْألَْعَراف: جمع عُرف، ما ارتفع ) 1ت♦ ) تَْستَْكثُِروَن 2) بِِسيَمائهم، بِِسيميَاهم 1
) حول األصل اليوناني لهذه 2تمن الجبل، ويراد به حاجز بين الجنة والنار 

َوَما كُْنتُْم [به] ) نص ناقص وتكميله: 3ت 46: 7\39الكلمة انظر هامش اآلية 
  تَْستَْكبُِروَن.

ُب ٱۡألَۡعَرافِ  ِرَجاٗال يَۡعِرفُونَُهم  1تَونَادَٰىٓ أَۡصَحٰ
َمآ أَۡغنَٰى َعنُكۡم َجۡمعُُكۡم «. قَالُواْ: 2ت1بِِسيَمٰىُهمۡ 

  ؟2تَۡستَۡكبُِرونَ  3تَوَما كُنتُۡم [...]

 48: 7\39م

 ♦َزنُوَن ) تُْحَزنُوَن، تِحْ 3) َخْوَف، َخْوُف 2) أدِْخلُوا، دََخلُوا، أدِْخلُوا، وادُْخلُوا 1

) نص ناقص وتكميله: [قد قيل لهم] ادُْخلُوا اْلَجنَّةَ (تفسير الجاللين 1ت
http://goo.gl/yb5zQP.(  

ُ بَِرۡحَمٍة؟ ُٓؤَالِٓء ٱلَِّذيَن أَۡقَسۡمتُۡم َال يَنَالُُهُم ٱ£َّ » أََهٰ
َعلَۡيُكۡم،  2~ َال َخۡوفٌ  ،ٱۡلَجنَّةَ  1ٱۡدُخلُواْ : «1ت[...]

  ».3َوَالٓ أَنتُۡم تَۡحَزنُونَ 

 49: 7\39م

) أَفِيُضوا: جودوا. خطأ: أَفِيُضوا لنا. تبرير الخطأ: أَفِيُضوا تضمن معنى 1ت
ُ [من 2اجروا أو صبوا ت ا َرَزقَُكُم �َّ ) نص ناقص وتكميله: أَْو [أعطونا] ِممَّ

، الجاللين http://goo.gl/ZG0igg 148، ص 8، جزء ابن عاشورالطعام] (
http://goo.gl/t6jehJ(  

َب ٱۡلَجنَِّة أَۡن:  ُب ٱلنَّاِر أَۡصَحٰ َونَادَٰىٓ أَۡصَحٰ
ا  2تَعلَۡينَا ِمَن ٱۡلَمآِء، أَۡو [...] 1تأَفِيُضواْ « ِممَّ

 ُ َمُهَما «قَالُٓواْ: ». 2ت[...] َرَزقَُكُم ٱ£َّ َ َحرَّ إِنَّ ٱ£َّ
فِِرينَ    ،َعلَى ٱۡلَكٰ

 50: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: يَْوِمِهْم َهذَا 2. ت32: 6\55) أنظر هامش اآلية 1ت
) خطأ: آياتنا يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن 3[وكما] كَانُوا آياتنا يَْجَحدُوَن ت

  جحد معنى كفر.

ۡتُهُم  ،1تٱلَِّذيَن ٱتََّخذُواْ ِدينَُهۡم لَۡهٗوا َولَِعٗبا َوَغرَّ
فَٱۡليَۡوَم نَنَسٰىُهۡم َكَما نَسُواْ ِلقَآَء ». ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا

ذَا، َوَما [...] تِنَا َكانُواْ بِ  2تيَۡوِمِهۡم َهٰ ايَٰ
  .3تيَۡجَحدُونَ 

 51: 7\39م

ْلنَاهُ 1 هُ   ) ورحمةٌ، ورحمٍة.2) فَضَّ ۡلنَٰ ٖب فَصَّ ُهم بِِكتَٰ ُهٗدى  ،َعلَٰى ِعۡلمٍ  ،1َولَقَۡد ِجۡئنَٰ
  لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن. 2َوَرۡحَمةٗ 

 52: 7\39م

) نص ناقص 1ت ♦) نَُردَّ فَنَْعَمُل، نَُردُّ فَنَْعَمُل، نَُردَّ فَنَْعَمَل 3) تَاِويلُهُ 2) تَاِويلَهُ 1
(الجاللين  فَنَْعَمَل َغْيَر الَِّذي كُنَّا نَْعَملُ [إلى الدنيا] أَْو نَُردُّ وتكميله: 

http://goo.gl/zFexoL.(  

 ،2؟ يَۡوَم يَۡأتِي تَۡأِويلُهُۥ1َهۡل يَنظُُروَن إِالَّ تَۡأِويلَهُۥ
قَۡد َجآَءۡت ُرسُُل «يَقُوُل ٱلَِّذيَن نَسُوهُ ِمن قَۡبُل: 

. فََهل لَّنَا ِمن شُفَعَآَء فَيَۡشفَعُواْ لَنَآ؟ أَۡو  َربِّنَا بِٱۡلَحّقِ
قَۡد » َغۡيَر ٱلَِّذي ُكنَّا نَۡعَمُل؟ 3نَۡعَملَ فَ  1تنَُردُّ [...]

ا كَانُواْ  َخِسُرٓواْ أَنفَُسُهۡم. ~ َوَضلَّ َعۡنُهم مَّ
  يَۡفتَُروَن.

 53: 7\39م

1 َ ) 4) يُغَّشِي، يَْغَشى 3) 48) قراءة شيعية: ست ارادات (السياري، ص 2) �َّ
َراٌت، َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ) 5اللَّْيُل النََّهاَر، اللَّيَْل النََّهاُر  َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

َراتٌ  واآليات التي  9: 41\61) مجموع أيام الخلق في اآلية 1ت♦  َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ
تتبعها ثمانية أيام بينما في آيات أخر عدد أيام الخلق ستة أيام (هامش اآلية 

ه: [وخلق] الشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ) نص ناقص وتكميل2) ت9: 41\61
َراٍت بِأَْمِرِه (المنتخب  ) تفهم هذه الكلمة 3) تhttp://goo.gl/tv90rDُمَسخَّ

بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى ابقى 
)Luxenberg  225ص(  

] --- ُ ِت ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ  ،1] إِنَّ َربَُّكُم ٱ£َّ َوٰ َمٰ
ثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى  .1ت2َوٱۡألَۡرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٖم 

يَۡطلُبُهُۥ َحثِيٗثا.  4ٱلَّۡيَل ٱلنََّهارَ  3ٱۡلعَۡرِش. يُۡغِشي
 ،َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر َوٱلنُُّجومَ  2ت[...]

ِتۢ  َرٰ بِأَۡمِرِهۦٓ. أََال لَهُ ٱۡلَخۡلُق َوٱۡألَۡمُر. ~  3ت5ُمَسخَّ
ُ تَبَاَرَك  لَِميَن. ،ٱ£َّ   َربُّ ٱۡلعَٰ

 54: 7\39م

ٗعا َوُخۡفيَةً   ) إن هللا2) َوِخْفيَةً، وِخيفَةً 1 َال يُِحبُّ  2. ~ إِنَّهُۥ1[ٱۡدعُواْ َربَُّكۡم تََضرُّ
  ٱۡلُمۡعتَِديَن.

 55: 7\39م

: أصلحها برسول هللا وأمير المؤمنين فأفسدوها ) تفسير شيعي1ت♦ ) َرْحِمْه 1
) نص 2) تhttp://goo.gl/7f99cbحين تركوا أمير المؤمنين وذريته (القمي 

ِ قَِريٌب ِمَن  ناقص وتكميله: َوادُْعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا [وأحسنوا] إِنَّ َرْحَمةَ �َّ
التأنيث فيقول قريبة. ) خطأ: كان يجب أن يتبع خبر إن إسمها في 3اْلُمْحِسنِيَن ت

وقد برروا هذا الخطأ بعدة أوجه (النحاس في تبرير هذا الخطأ 
http://goo.gl/8bHHMf57، واآلية دخيلتان 56و 55اآليتان ) خطأ: 4) ت 

  .54هي تكملة لآلية 

ِحَها  ،1تَوَال تُۡفِسدُواْ فِي ٱۡألَۡرِض بَۡعدَ إِۡصلَٰ
ِ  1إِنَّ َرۡحَمتَ . 2تَوٱۡدعُوهُ َخۡوٗفا َوَطَمعًا [...] ٱ£َّ

َن ٱۡلُمۡحِسنِينَ  3تقَِريٞب    .]4تّمِ

 56: 7\39م
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) 4) َمْيٍت 3) نُشًُرا، نُْشًرا، نَْشًرا، نََشًرا، بُشًُرا، بَْشًرا، بُْشَرى 2) الرياح 1
تستعمل عبارة  46: 30\84. ويالحظ أن اآلية جمع بشير: بُْشًرا) 1ت♦ تَذَّكَُّروَن 

َراتٍ َوِمْن آَيَاتِِه « يَاَح ُمبَّشِ » يُْرِسلُ «من الغائب التفات خطأ: ) 2ت »أَْن يُْرِسَل الّرِ
بينما تقول اآلية » ُسْقنَاهُ ِلبَلٍَد َميِّتٍ « 57: 7\39تقول اآلية ». ُسْقناهُ «إلى المتكلم 

  ) خطأ: فَأَْنَزلْنَا فيه اْلَماَء.3ت». فَُسقْنَاهُ إِلَى بَلٍَد َميِّتٍ « 9: 35\43

حَ َوهَُو ٱ يَٰ ا 1لَِّذي يُۡرِسُل ٱلّرِ بَۡيَن يَدَۡي  1ت2بُۡشَرۢ
هُ  ،َرۡحَمتِهِۦ. َحتَّٰىٓ إِذَآ أَقَلَّۡت َسَحاٗبا ثِقَاٗال   2تُسۡقنَٰ

يِّتٖ  فَأَۡخَرۡجنَا بِهِۦ ِمن  ،3تفَأَنَزۡلنَا بِِه ٱۡلَمآءَ  ،3لِبَلَٖد مَّ
ِلَك نُۡخِرُج ٱۡلَمۡوتَٰى. ~ لَعَلَُّكۡم  ِت. َكذَٰ ُكّلِ ٱلثََّمَرٰ

  !1تَذَكَُّرونَ 

 57: 7\39م

ُف 4) نََكدًا، تَْكدًا 3) يُْخِرُج 2) يُْخِرُج نَبَاتَهُ، يُْخَرُج نَبَاتُهُ 1 ) نص 1ت♦ ) يَُصّرِ
ُج نَبَاتُهُ [حسنًا] بِإِذِْن َربِِّه َوالَِّذي َخبَُث َال يَْخُرُج َواْلبَلَدُ الطَّيُِّب يَْخرُ ناقص وتكميله: 

: عسًرا أو قليًال نَِكدًا) 2). تhttp://goo.gl/6C2FiZ(الجاللين إِالَّ نَِكدًا [نباته] 
ف: نبيِّن بأساليب مختلفة. خطأ: 3ت ال خير فيه بِإِذِْن «من الغائب التفات ) نَُصّرِ

فُ «إلى المتكلم » َربِّهِ    ».نَُصّرِ

بِإِۡذِن َربِّهِۦ.  1ت[...] 1يَۡخُرُج نَبَاتُهُۥ ،َوٱۡلبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ 
. 2ت3إِالَّ نَِكٗدا 1ت[...] 2َال يَۡخُرجُ  ،َوٱلَِّذي َخبُثَ 

فُ  لَِك نَُصّرِ تِ  4َكذَٰ   ِلقَۡوٖم يَۡشُكُروَن. 3تٱۡألٓيَٰ

 58: 7\39م

قَۡوِم! «نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمهِۦ. فَقَاَل:  ] لَقَۡد أَۡرَسۡلنَا--- [  ) َغْيِرِه، َغْيَرهُ 1 يَٰ
 َ ٍه َغۡيُرهُٓۥ  ،ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ ۡن إِلَٰ . ~ إِنِّٓي 1َما لَُكم ّمِ

  ».أََخاُف َعلَۡيُكۡم َعذَاَب يَۡوٍم َعِظيٖم 

 59: 7\39م

ُ  1قَالَ   ) اْلَمَال، اْلَملَو.2) وقَاَل 1 ٖل «~ ِمن قَۡوِمِهۦٓ:  2ٱۡلَمَأل إِنَّا لَنََرٰىَك فِي َضلَٰ
بِيٖن    ».مُّ

 60: 7\39م

لَةٞ «قَاَل:   ».ضاللة«إلى صيغة » ضالل«في اآلية السابقة من صيغة التفات ) خطأ: 1ت قَۡوِم! لَۡيَس بِي َضلَٰ ِكنِّي َرسُوٞل  .1تيَٰ َولَٰ
لَِميَن. ّبِ ٱۡلعَٰ ن رَّ   ّمِ

 61: 7\39م

ِت َربِّي َوأَنَصحُ  1أُبَلِّغُُكمۡ   ) َوإِْنَصُح.2) أُْبِلغُُكْم 1 لَٰ لَُكۡم. َوأَۡعلَُم ِمَن  2ِرَسٰ
ِ َما َال تَۡعلَُموَن.   ٱ£َّ

 62: 7\39م

بُِّكمۡ   ».َربُِّكمْ «إلى المخاطب » َربِّي«من المتكلم في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت ن رَّ َعلَٰى  1تأََوَعِجۡبتُۡم أَن َجآَءُكۡم ِذۡكٞر ّمِ
نُكمۡ  َّقُواْ؟ ~ َولَعَلَُّكۡم  ،َرُجٖل ّمِ ِليُنِذَرُكۡم َوِلتَت
  »تُۡرَحُموَن!

 63: 7\39م

هُ َوٱلَِّذيَن َمعَهُۥ فِي ٱۡلفُۡلكِ   ) عامين.1  ،فََكذَّبُوهُ. فَأَنَجۡينَٰ
تِنَآ. َوأَۡغَرۡقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  إِنَُّهۡم كَانُواْ قَۡوًما  ~ايَٰ

  .1َعِمينَ 

 64: 7\39م

َوإِلَٰى َعاٍد أََخاُهۡم ُهوٗدا. قَاَل:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [وارسلنا] إِلَى َعادٍ 1ت
» َ قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ ٍه َغۡيُرهُۥٓ. ~  ،يَٰ ۡن إِلَٰ َما لَُكم ّمِ

َّقُوَن؟   »أَفََال تَت

 65: 7\39م

إِنَّا لَنََرٰىَك «ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن قَۡوِمِهۦٓ:  1ٱۡلَمَألُ قَاَل   ) اْلَمَال، اْلَملَو.1
ِذبِينَ  ،فِي َسفَاَهةٖ    ».َوإِنَّا لَنَُظنَُّك ِمَن ٱۡلَكٰ

 66: 7\39م

قَۡوِم! لَۡيَس بِي َسفَاهَةٞ «قَاَل:    ِكنِّي َرسُوٞل  .يَٰ َولَٰ
لَِميَن. ّبِ ٱۡلعَٰ ن رَّ   ّمِ

 67: 7\39م

ِت َربِّي، َوأَنَ۠ا لَكُۡم نَاِصٌح أَِميٌن. 1أُبَلِّغُُكمۡ   ) أُْبِلغُُكْم.1 لَٰ  68: 7\39م  ِرَسٰ

 247: 2\87تستعمل اآلية . توسعة: بَْسَطةً ) 1ت♦ ) بَْصطَةً 2) َواذَّكَُّروا 1
ِ ... «) تفسير شيعي: 2ت بصطة 69: 7\39بسطة، بينما تستعمل اآلية  آَالُء �َّ

 ِ   ).217، ص 1(الكليني مجلد » َعلَى َخْلِقِه َوِهَي َوَاليَتُنَا ِهَي أَْعَظُم نِعَِم �َّ

بُِّكۡم َعلَٰى َرُجٖل  ن رَّ أََوَعِجۡبتُۡم أَن َجآَءُكۡم ِذۡكٞر ّمِ
نُكمۡ  إِۡذ َجعَلَُكۡم ُخلَفَآَء ِمۢن  1َوٱۡذُكُرٓواْ  ؟لِيُنِذَرُكمۡ  ،ّمِ

َطةٗ  . 1ت2بَۡعِد قَۡوِم نُوٖح، َوَزادَُكۡم فِي ٱۡلَخۡلِق بَۜصۡ
 ِ   ». ~ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!2تفَٱۡذُكُرٓواْ َءاَالَٓء ٱ£َّ

 69: 7\39م

َ َوۡحدَهُۥ، َونَذََر َما َكاَن  1أَِجۡئتَنَا«قَالُٓواْ:   ) فَاتِنَا.2) أَِجْيتَنَا 1 ِلنَۡعبُدَ ٱ£َّ
بَِما تَِعدُنَآ. ~ إِن كُنَت ِمَن  2يَۡعبُدُ َءابَآُؤنَا؟ فَۡأتِنَا

ِدقِينَ    ».ٱلصَّٰ

 70: 7\39م

بُِّكۡم ِرۡجٞس َوَغَضٌب. «قَاَل:    ن رَّ قَۡد َوقََع َعلَۡيُكم ّمِ
ۡيتُُموهَآ، أَنتُۡم  ِدلُونَنِي فِٓي أَۡسَمآٖء َسمَّ أَتَُجٰ

ٖن؟  ُ بَِها ِمن سُۡلَطٰ َل ٱ£َّ ا نَزَّ َوَءابَآُؤُكم، مَّ
َن ٱۡلُمنتَِظِرينَ فَٱنتَِظُروٓ    ».اْ، إِنِّي َمعَُكم ّمِ

 71: 7\39م

نَّا، َوقََطۡعنَا دَابَِر    هُ َوٱلَِّذيَن َمعَهُۥ، بَِرۡحَمٖة ّمِ فَأَنَجۡينَٰ
تِنَا. ~ َوَما َكانُواْ ُمۡؤِمنِيَن.ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ    ايَٰ

 72: 7\39م
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) نص ناقص وتكميله: [وارسلنا] 1ت♦ كُْم ) فَيَأُْخذُ 4) بِسٍُو 3) تَأْكُُل 2) ثَُموٍد 1
  ثَُمودَ إِلَى 

ِلٗحا. قَاَل:  1َوإِلَٰى ثَُمودَ  1ت][...]--- [ أََخاُهۡم َصٰ
ٍه َغۡيُرهُۥ. قَۡد « ۡن إِلَٰ َ، َما لَُكم ّمِ قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ يَٰ

ِ لَُكۡم َءايَٗة.  ِذهِۦ نَاقَةُ ٱ£َّ بُِّكۡم. َهٰ ن رَّ َجآَءۡتكُم بَيِّنَٞة ّمِ
ِ. َوَال تََمسُّوَها  2فَذَُروَها تَۡأكُلۡ  فِٓي أَۡرِض ٱ£َّ

  َعذَاٌب أَِليٞم. 4ُخذَُكمۡ فَيَأۡ  ،3بِسُٓوءٖ 

 73: 7\39م

أَُكمْ ) 1ت♦ ) تِْعثَْوا 2) َوتَنْحاتُوَن، َوتَْنَحتُوَن، ويَْنِحتُوَن، َويَْنَحتُوَن 1 أنزلكم : بَوَّ
) انظر هامش 3ت َوتَْنِحتُوَن من اْلِجبَاَل أو في الجبال) خطأ: 2ت♦  ومكَّن لكم

  في معنى هذه العبارة عند الشيعة. 69: 7\39اآلية 

 ،َوٱۡذكُُرٓواْ إِۡذ َجعَلَُكۡم ُخلَفَآَء ِمۢن بَۡعِد عَادٖ 
أَُكمۡ  تَتَِّخذُوَن ِمن ُسُهوِلَها  ،فِي ٱۡألَۡرِض  1تَوبَوَّ

. فَٱۡذُكُرٓواْ 2تٱۡلِجبَاَل بُيُوٗتا 1قُُصوٗرا َوتَۡنِحتُونَ 
ِ َءاَالَٓء  فِي ٱۡألَۡرِض  1. ~ َوَال تَۡعثَۡواْ 3تٱ£َّ

  ».ُمۡفِسِدينَ 

 74: 7\39م

ُ  1قَالَ   ) اْلَمَال، اْلَملَو.2) وقال 1 ٱلَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ ِللَِّذيَن  2ٱۡلَمَأل
أَتَۡعلَُموَن أَنَّ «ِلَمۡن َءاَمَن ِمۡنُهۡم:  ،ٱۡستُۡضِعفُواْ 

بِّهِۦ؟ ن رَّ ۡرَسٞل ّمِ ِلٗحا مُّ إِنَّا بَِمآ أُۡرِسَل «قَالُٓواْ: » َصٰ
  ».بِهِۦ ُمۡؤِمنُونَ 

 75: 7\39م

إِنَّا بِٱلَِّذٓي َءاَمنتُم بِهِۦ «قَاَل ٱلَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ:   
ِفُرونَ    ».َكٰ

 76: 7\39م

َعۡن أَۡمِر َربِِّهۡم َوقَالُواْ:  1تفَعَقَُرواْ ٱلنَّاقَةَ، َوَعتَۡواْ   : اعرضوا وتجبروا.) َعتَْوا1ت♦ ْوتِنَا، إْيتِنَا ) اْوتِنَا، أُ 1
ِلُح! ٱۡئتِنَا« َصٰ . ~ إِن ُكنَت ِمَن  1يَٰ ۡٓ بَِما تَِعدُنَا

  ».ٱۡلُمۡرَسِلين

 77: 7\39م

ۡجفَةُ، ~ فَأَۡصبَُحواْ فِي    دَاِرِهۡم فَأََخذَۡتُهُم ٱلرَّ
ثِِميَن.   َجٰ

 78: 7\39م

قَۡوِم! لَقَۡد أَۡبلَۡغتُُكۡم ِرَسالَةَ «َعۡنُهۡم َوقَاَل:  1تفَتََولَّىٰ   ).http://goo.gl/PvKBla(الجاللين أعرض ) فَتََولَّى: 1ت يَٰ
ِكن الَّ تُِحبُّوَن  َربِّي َونََصۡحُت لَُكۡم. ~ َولَٰ

ِصِحينَ    ».ٱلنَّٰ

 79: 7\39م

لُوًطا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه (الجاللين [واذكر] ) نص ناقص وتكميله: 1ت
http://goo.gl/Ok2CQbأتفعلونهاأَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ  )2) ت :  

أَتَۡأتُوَن «َولُوًطا إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِهۦٓ:  1ت][...]--- [
ِحَشةَ  لَِميَن؟ 2تٱۡلفَٰ َن ٱۡلعَٰ   َما َسبَقَكُم بَِها ِمۡن أََحٖد ّمِ

 80: 7\39م

َجالَ ) 1ت♦ ) أإنكم 1 َجالَ  1إِنَُّكمۡ   : تفعلون بهم المنكر.إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ ن دُوِن  1تلَتَۡأتُوَن ٱلّرِ َشۡهَوٗة، ّمِ
ۡسِرفُونَ    ».ٱلنَِّسآِء. ~ بَۡل أَنتُۡم قَۡوٞم مُّ

 81: 7\39م

ٓ أَن قَالُٓواْ:  1َوَما َكاَن َجَوابَ   َجَواُب.) 1 قَۡوِمِهۦٓ إِالَّ
ن قَۡريَتُِكۡم. إِنَُّهۡم أُنَاٞس « أَۡخِرُجوُهم ّمِ

  ».يَتََطهَُّرونَ 

 82: 7\39م

ان مكان هذه اآلية بعد  ابن عاشورالهالكين. ويرى : اْلغَابِِرينَ ) 1ت♦ ) الغُبُر 1
  )http://goo.gl/0N0iNI 236، ص 8، جزء ابن عاشور( 84اآلية 

ُۥ َكانَۡت ِمَن  هُ َوأَۡهلَهُۥٓ، إِالَّ ٱۡمَرأَتَه فَأَنَجۡينَٰ
بِِرينَ    .1ت1ٱۡلغَٰ

 83: 7\39م

كان «ومرة عبارة » كان عاقبة«مرة عبارة  23استعمل القرآن خطأ: ) 1ت
، بينما جاء في اآلية »كانت عاقبتهما«و» كانت عاقبة«بدًال من » عاقبتهما

َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهدَى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاِر،  :37: 28\49
: فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاِر. وقد صلحت 135: 6\55وفي اآلية 

. وربما رأى القراءة المختلفة هاتين اآليتين كما يلي: َمْن يكون لَهُ َعاقِبَةُ الدَّارِ 
  آية. 24القراء أن تصحيح هاتين اآليتين وسيلة أسهل من تصحيح 

َطٗرا. ~ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن  َوأَۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ
ِقبَةُ    ٱۡلُمۡجِرِميَن! 1تَعٰ

 84: 7\39م

) 2تَمدْيََن ) نص ناقص وتكميله: [وارسلنا] إِلَى 1ت♦ ) تِْبَخُسوا 2) آية 1
  تنقصوا: تَْبَخُسوا

َوإِلَٰى َمۡديََن أََخاُهۡم شُعَۡيٗبا. قَاَل:  1ت][...]--- [
ٍه َغۡيُرهُۥ. قَۡد « ۡن إِلَٰ َ، َما لَُكم ّمِ قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ يَٰ

بُِّكۡم. فَأَۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل  1َجآَءۡتكُم بَيِّنَةٞ  ن رَّ ّمِ
ۡم، َوَال ٱلنَّاَس أَۡشيَآَءهُ  2ت2َوٱۡلِميَزاَن، َوَال تَۡبَخسُواْ 

ِلكُۡم َخۡيٞر  ِحَها. ذَٰ تُۡفِسدُواْ فِي ٱۡألَۡرِض بَۡعدَ إِۡصلَٰ
ۡؤِمنِيَن.   لَُّكۡم. ~ إِن كُنتُم مُّ

 85: 7\39م
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) خطأ: تَْقعُدُوا على كل ِصَراٍط. تبرير الخطأ: تضمن تَْقعُدُوا معنى تربصوا 1ت
) أو 1: 18\69) نص ناقص وتكميله: وتبغون [لها] ِعَوًجا (كما في اآلية 2ت

، ص 2) (السيوطي: اإلتقان، جزء 107: 20\45[فيها] عوًجا (كما في اآلية 
ومرة عبارة » ان عاقبةك«مرة عبارة  23استعمل القرآن خطأ: ) 2) ت168

، بينما جاء في اآلية »كانت عاقبتهما«و» كانت عاقبة«بدًال من » كان عاقبتهما«
: َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهدَى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاِر، 37: 28\49

هُ عَاقِبَةُ الدَّاِر. وقد صلحت : فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَ 135: 6\55وفي اآلية 
القراءة المختلفة هاتين اآليتين كما يلي: َمْن يكون لَهُ َعاقِبَةُ الدَّاِر. وربما رأى 

  آية. 24القراء أن تصحيح هاتين اآليتين وسيلة أسهل من تصحيح 

طٖ  َوتَُصدُّوَن  ،تُوِعدُونَ  ،1تَوَال تَۡقعُدُواْ بِكُّلِ ِصَرٰ
 ِ  2تَوتَۡبغُونََها [...] ،َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َعن َسبِيِل ٱ£َّ

ِعَوٗجا. َوٱۡذكُُرٓواْ إِۡذ كُنتُۡم قَِليٗال فََكثََّرُكۡم. ~ 
ِقبَةُ    ٱۡلُمۡفِسِديَن! 2تَوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعٰ

 86: 7\39م

نُكۡم َءاَمنُواْ بِٱلَِّذٓي أُۡرِسۡلُت بِهِۦ،    َوإِن َكاَن َطآئِفَٞة ّمِ
ُ  ،لَّۡم يُۡؤِمنُواْ  َوَطآئِفَةٞ  فَٱۡصبُِرواْ َحتَّٰى يَۡحُكَم ٱ£َّ

ِكِمينَ    ».بَۡينَنَا. ~ َوهَُو َخۡيُر ٱۡلَحٰ

 87: 7\39م

 88: 7\39في اآليتين  لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا) جاءت عبارة 1ت♦ ) اْلَمَال، اْلَملَو 1
الخطأ: لَتَعُودُنَّ تضمن معنى لَتَعُودُنَّ إلى ِملَّتِنَا. تبرير : . وهنا خطأ13: 14\72و

: لنطردنكم من بالدنا حتى 13: 14\72واآلية . فقد فسر التفسير الميسر لتدخلن
: لنخرجنك يا 88: 7\39) واآلية http://goo.gl/2kwkwkتعودوا إلى ديننا (

شعيب وَمن معك من المؤمنين من ديارنا، إال إذا صرتم إلى ديننا 
)http://goo.gl/tXYsMU .(آلية تطرح مشكلة عقائدية: فالعود هو إلى وا

حالة قد كانت والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر. وللخروج من المأزق فسرت 
بمعنى: أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كما كنتم قبل الرسالة، أو بمعنى: لتدخلن في 

 238- 166، ص 1(انظر النقاش في إبن تيمية: تفسير آيات، مجلد  ملتنا
http://goo.gl/wY3A5Eَولَْو [انعود فيها] قَاَل ) نص ناقص وتكميله: 2) ت

  ).http://goo.gl/X26QPR[لها] (الجاللين  ُكنَّا كَاِرِهينَ 

ٱلَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ:  1قَاَل ٱۡلَمَألُ 
ُشعَۡيُب! َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعََك، ِمن « لَنُۡخِرَجنََّك، يَٰ

 ٓ  2ت«[...]قَاَل: ». 1تأَۡو لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا ،قَۡريَتِنَا

ِرِهيَن [...]   ؟2تأََولَۡو ُكنَّا َكٰ

 88: 7\39م

ِ َكِذبًا، إِۡن ُعۡدنَا فِي ِملَّتُِكم  ) اْفتَْح بَْينَنَا: اقض وافصل بيننا2تملتكم: شريعتكم ) 1ت ، 1تقَِد ٱۡفتََرۡينَا َعلَى ٱ£َّ
 ُ ٰىنَا ٱ£َّ  ِمۡنَها. َوَما يَُكوُن لَنَآ أَن نَّعُودَ بَۡعدَ إِۡذ نَجَّ

ُ َربُّنَا. َوِسَع َربُّنَا كُلَّ َشۡيٍء  ٓ أَن يََشآَء ٱ£َّ فِيَهآ، إِالَّ
ِ تََوكَّۡلنَا. َربَّنَا! ٱۡفتَۡح بَۡينَنَا َوبَۡيَن  2تِعۡلًما. َعلَى ٱ£َّ

تِِحينَ  . ~ َوأَنَت َخۡيُر ٱۡلفَٰ   ».قَۡوِمنَا بِٱۡلَحّقِ

 89: 7\39م

ُ   ) اْلَمَال، اْلَملَو.1 لَئِِن «ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ:  1َوقَاَل ٱۡلَمَأل
ِسُرونَ    ».ٱتَّبَۡعتُۡم ُشعَۡيبًا، إِنَُّكۡم إِٗذا لََّخٰ

 90: 7\39م

ۡجفَةُ، ~ فَأَۡصبَُحواْ فِي دَاِرِهۡم    فَأََخذَۡتُهُم ٱلرَّ
ثِِميَن.   َجٰ

 91: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشعَْيبًا [هلكوا كأنهم] لَْم يَْغنَْوا فِيَها 1ت
  ).http://goo.gl/tUpMrl(المنتخب 

َكأَن لَّۡم يَۡغنَۡواْ فِيَها.  1تٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ ُشعَۡيٗبا [...]
ِسِريَن.   ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ ُشعَۡيٗبا كَانُواْ ُهُم ٱۡلَخٰ

 92: 7\39م

) http://goo.gl/TLLC8d(الجاللين أعرض ) فَتََولَّى: 1ت ♦) إيسي، أسَا 1
إلى » أَْبلَْغتُُكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 3ت: كيف أحزن َكيَْف آََسى) 2ت

  ».قَْوٍم كَافِِرينَ «الغائب 

قَۡوِم! لَقَۡد أَۡبلَۡغتُُكۡم «َعۡنُهۡم، َوقَاَل:  1تفَتََولَّىٰ  يَٰ
ِت َربِّي َونََصۡحُت لَُكۡم. فََكۡيَف َءاَسىٰ  لَٰ  2ت1ِرَسٰ

فِِرينَ    »؟3تَعلَٰى قَۡوٖم َكٰ

 93: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريٍَة ِمْن نَبِّيٍ [فكذبوه] إِالَّ أََخذْنَا أَْهلََها 1ت
  ).http://goo.gl/qZ7jzNبَأَْساِء (الجاللين بِالْ 

ن نَّبِّيٍ [...]--- [ ٓ  ،1ت] َوَمآ أَۡرَسۡلنَا فِي قَۡريَٖة ّمِ إِالَّ
آِء. ~ لَعَلَُّهۡم  أََخۡذنَآ أَۡهلََها بِٱۡلبَۡأَسآِء َوٱلضَّرَّ

ُعوَن!   يَضَّرَّ

 94: 7\39م

َّةً 1 رخاًء وسعة «: اصبحوا في ) فسر المنتخب كلمة عفوا1ت ♦) بَغَتَةً، بَغَت
ا في أموالهم وأنفسهم  »وصحة وعافية ... كثروا ونموَّ

)http://goo.gl/CzOM5E وفسرها: كثروا .(
)http://goo.gl/32ObHA.(  

 1تثُمَّ بَدَّۡلنَا َمَكاَن ٱلسَّيِّئَِة ٱۡلَحَسنَةَ َحتَّٰى َعفَواْ 

قَالُواْ:  آُء «وَّ آءُ قَۡد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّرَّ ». َوٱلسَّرَّ
ُهم بَۡغتَةٗ    ، ~ َوُهۡم َال يَۡشعُُروَن.1فَأََخۡذنَٰ

 95: 7\39م

َّْحنَا.1  1َولَۡو أَنَّ أَۡهَل ٱۡلقَُرٰىٓ َءاَمنُواْ َوٱتَّقَۡواْ، لَفَتَۡحنَا  ) لَفَت
ِكن  َن ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض. َولَٰ ٖت ّمِ َعلَۡيِهم بََرَكٰ

ُهم بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُوَن.   َكذَّبُواْ، ~ فَأََخۡذنَٰ

 96: 7\39م

ٗتا ،أَۡهُل ٱۡلقَُرٰىٓ أَن يَۡأتِيَُهم بَۡأسُنَا 1أَفَأَِمنَ   : ليًال.) بَيَاتًا1ت♦ ) أَْوأَِمَن، أََوِمَن 1 ، 1تبَيَٰ
  نَآئُِموَن؟َوُهۡم 

 97: 7\39م
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أََو أَِمَن أَۡهُل ٱۡلقَُرٰىٓ أَن يَۡأتِيَُهم بَۡأسُنَا، ُضٗحى،   
  َوُهۡم يَۡلعَبُوَن؟

 98: 7\39م

ِ إِالَّ ٱۡلقَۡوُم    ِ؟ فََال يَۡأَمُن َمۡكَر ٱ£َّ أَفَأَِمنُواْ َمۡكَر ٱ£َّ
ِسُروَن.   ٱۡلَخٰ

 99: 7\39م

ِللَِّذيَن يَِرثُوَن ٱۡألَۡرَض ِمۢن بَۡعِد أَۡهِلَهآ  1أََو لَۡم يَۡهدِ   ) نَْهدِ 1
ُهم بِذُنُوبِِهۡم؟ َونَۡطبَُع َعلَٰى  أَن، لَّۡو نََشآُء، أََصۡبنَٰ

  قُلُوبِِهۡم. ~ فَُهۡم َال يَۡسَمعُوَن.

 100: 7\39م

تِۡلَك ٱۡلقَُرٰى، نَقُصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أَۢنبَآئَِها. َولَقَۡد   
تِ َجآَءۡتُهۡم ُرسُلُ  فََما كَانُواْ ِليُۡؤِمنُواْ بَِما  ،ُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ

ُ َعلَٰى قُلُوِب  لَِك يَۡطبَُع ٱ£َّ َكذَّبُواْ ِمن قَۡبُل. َكذَٰ
ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ

 101: 7\39م

ُ «إلى الغائب » نَقُصُّ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت » يَْطبَُع �َّ
 74: 10\51وقد جاءت اآلية السابقة صحيحة في اآلية ». َوَجدْنَا«ثم إلى المتكلم 

) نص ناقص وتكميله: َوَما َوَجدْنَا 2ت» َكذَِلَك نَْطبَُع َعلَى قُلُوِب اْلُمْعتَِدينَ «
 33، ص 9، جزء ابن عاشورِألَْكثَِرِهْم ِمْن [وفاء] َعْهٍد (

http://goo.gl/cVUCCs.(  

ۡن [...]ِألَۡكثَرِ  1تَوَما َوَجۡدنَا َعۡهٖد. ~  2تِهم ّمِ
ِسِقيَن.   َوإِن َوَجۡدنَآ أَۡكثََرُهۡم لَفَٰ

 102: 7\39م

وقد  59: 17\50و 103: 7\39) خطأ: جاءت عبارة فََظلَُموا بَِها في اآليتين 1ت
في هذه  بن عاشورأو ظلموا أنفسهم بالكفر بها. ووفقًا ال فكفروا بهافهمت بمعنى 

اآلية نص ناقص وتكميله: ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه 
حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش ) 2تفََظلَُموا [إذ كفروا] بَِها 

  .84: 7\39اآلية 

وَسٰى بِ  تِنَ ثُمَّ بَعَۡثنَا ِمۢن بَۡعِدِهم مُّ آ إِلَٰى فِۡرَعۡوَن ايَٰ
ْيهِۦ، فََظلَُمواْ [...] بَِها. ~ فَٱنظُۡر َكۡيَف  1تَوَمَإلِ

قِبَةُ    ٱۡلُمۡفِسِديَن! 2تَكاَن َعٰ

 103: 7\39م

ّبِ «َوقَاَل ُموَسٰى:    ن رَّ ِفۡرَعۡوُن! إِنِّي َرسُوٞل ّمِ يَٰ
لَِميَن.   ٱۡلعَٰ

 104: 7\39م

: واجب علي. خطأ: َحِقيٌق َعلَى) 1ت♦ ) حقيق علي أن، حقيق أن، حقيق بأن 1
» ) اسرائيل هو اإلسم الذي لُقِّب به يعقوب بعد صراعه مع هللا2ت َحِقيٌق بي
يرى ان كلمة اسرائيل تعني: اثر هللا  Sawma). ولكن 33-23: 32(تكوين 

)Sawma, p. 117.(  

.  1َعلَٰىٓ أَن 1تَحِقيقٌ  ِ إِالَّ ٱۡلَحقَّ ٓ أَقُوَل َعلَى ٱ£َّ الَّ
بُِّكۡم. فَأَۡرِسۡل َمِعَي بَنِٓي  ن رَّ قَۡد ِجۡئتُكُم بِبَيِّنَٖة ّمِ

ِءيلَ  ٓ   ».2تإِۡسَرٰ

 105: 7\39م

ايَٖة، فَۡأِت بَِهآ. ~ إِن بِ  1إِن ُكنَت ِجۡئتَ «قَاَل:   ) ِجْيَت.1
ِدقِينَ    ».ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ

 106: 7\39م

 31: 28\49و 10: 27\48) تناقض: أصبحت عصا موسى في اآليتين 1ت
  ».ثعبان مبين« 32: 26\47و 107: 7\39، وفي اآليتين »كأنها جان«

بِينٞ   107: 7\39م  .1تفَأَۡلقَٰى َعَصاهُ. فَإِذَا ِهَي ثُۡعبَاٞن مُّ

ِظِريَن.    108: 7\39م  َونََزعَ يَدَهُۥ. فَإِذَا ِهَي بَۡيَضآُء لِلنَّٰ

ِحٌر «ِمن قَۡوِم فِۡرَعۡوَن:  1قَاَل ٱۡلَمَألُ   اْلَمَال، اْلَملَو )1 ذَا لََسٰ إِنَّ َهٰ
  َعِليٞم.

 109: 7\39م

[فقال يُِريدُ أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) تَأُْمُروِن 1
  ).http://goo.gl/Pj3oju(الفراء  َماذَا تَأُْمُرونَ فرعون] 

ۡن أَۡرِضُكمۡ يُِريدُ  : 1ت». [...]أَن يُۡخِرَجُكم ّمِ
  »؟1فََماذَا تَۡأُمُرونَ «

 110: 7\39م

َوأََخاهُ، َوأَۡرِسۡل فِي ٱۡلَمدَآئِِن  1أَۡرِجهۡ «قَالُٓواْ:   ) أْرِجئْهُ، أْرِجئِْه، أْرِجئْهو، أْرِجِه، أْرِجهي، أْرِجئْهي.1
ِشِريَن.   َحٰ

 111: 7\39م

ِحرٍ يَۡأتُوَك   ) َسّحار.1  112: 7\39م  ».َعِليٖم  1بِكُّلِ َسٰ

1.  ،لَنَا َألَۡجًرا 1إِنَّ «َوَجآَء ٱلسََّحَرةُ فِۡرَعۡوَن. قَالُٓواْ:   ) أإنَّ
لِبِيَن؟   »إِن كُنَّا نَۡحُن ٱۡلغَٰ

 113: 7\39م

بِينَ 1نَعَمۡ «قَاَل:   ) نَِعم.1  114: 7\39م  ».! ~ َوإِنَُّكۡم لَِمَن ٱۡلُمقَرَّ

آ أَن نَّكُوَن «قَالُواْ:    آ أَن تُۡلِقَي، َوإِمَّ ! إِمَّ ُموَسٰىٓ يَٰ
  ».نَۡحُن ٱۡلُمۡلِقينَ 

 115: 7\39م

آ أَۡلقَۡواْ، َسَحُرٓواْ أَۡعيَُن ٱلنَّاِس، ». أَۡلقُواْ «قَاَل:    فَلَمَّ
  َوٱۡستَۡرَهبُوُهۡم، َوَجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيٖم.

 116: 7\39م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه ) أفك1ت ♦يَافِكُوَن ) 2) تَلَقَُّف، تَلَقَّم 1
  : يكذبون ويفترون.يَأْفُِكونَ وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

فَإِذَا ». أَۡلِق َعَصاكَ «َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰى ُموَسٰىٓ أَۡن: 
  .1ت2ِهَي تَۡلقَُف َما يَۡأفُِكونَ 

 117: 7\39م
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 118: 7\39م  َما كَانُواْ يَۡعَملُوَن. 1َوبََطلَ فََوقََع ٱۡلَحقُّ   ) َوأَْبَطَل.1

ِغِرينَ   .29: 9\113) أنظر هامش اآلية 1ت  119: 7\39م  .1تفَغُِلبُواْ هُنَاِلَك َوٱنقَلَبُواْ َصٰ

ِجِديَن. 1تَوأُۡلِقَي ٱلسََّحَرةُ [...]  ) نص ناقص وتكميله: َوأُْلِقَي السََّحَرةُ [أرًضا] َساِجِديَن.1ت  120: 7\39م  َسٰ

لَِمينَ «قَالُٓواْ:     121: 7\39م  ،َءاَمنَّا بَِرّبِ ٱۡلعَٰ

ُرونَ     122: 7\39م  ».َرّبِ ُموَسٰى َوَهٰ

بِهِۦ قَۡبَل أَۡن َءاذََن لَُكۡم؟  1َءاَمنتُم«قَاَل فِۡرَعۡوُن:   ) وآمنتم، أآمنتم.1
َكۡرتُُموهُ فِي ٱۡلَمِدينَِة، لِتُۡخِرُجواْ  ذَا لََمۡكٞر مَّ إِنَّ َهٰ

  ِمۡنَهآ أَۡهلََها. ~ فَسَۡوَف تَۡعلَُموَن.

 123: 7\39م

) تناقض: من غير المعقول ان يتم 1ت♦ ) َألُْصلُبَنَُّكْم، َألُْصِلبَنَُّكْم 2) ألْقَطعَنَّ 1
 33: 5\112بعد قطع األيدي واألرجل من خالف. ويالحظ أن اآلية الصلب 

ُؤاْ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن «كما في هذه اآلية: » ثم«وليس » أو«تستعمل حرف  ٓ إِنََّما َجَزٰ
َّلُٓواْ أَۡو يَُصلَّبُٓواْ أَۡو تُقَطََّع أَ  َ َوَرسُولَهُۥ َويَۡسعَۡوَن فِي ٱۡألَۡرِض فََسادًا أَن يُقَت ۡيِديِهۡم ٱ£َّ

فٍ  ۡن ِخلَٰ   ».َوأَۡرُجلُُهم ّمِ

عَنَّ  ٖف، ثُمَّ  1َألُقَّطِ ۡن ِخلَٰ أَۡيِديَُكۡم َوأَۡرُجلَُكم ّمِ
  ».أَۡجَمِعينَ  1ت1َألَُصلِّبَنَُّكمۡ 

 124: 7\39م

 125: 7\39م  إِنَّآ إِلَٰى َربِّنَا ُمنقَِلبُوَن.«قَالُٓواْ:   

. وتبرير الخطأ: تَْنِقُم علينا: تكره، وتعيب، أو تنكر. خطأ: تَْنِقمُ ) 1ت♦ ) تَْنقَُم 1
  تضمن نقم معنى كره.

ٓ أَۡن َءاَمنَّا بِ  1تِمنَّآ  1َوَما تَنِقمُ  ا إِالَّ ِت َربِّنَا، لَمَّ ايَٰ
َجآَءۡتنَا. َربَّنَآ! أَۡفِرۡغ َعلَۡينَا َصۡبٗرا َوتََوفَّنَا 

  ».ُمۡسِلِمينَ 

 126: 7\39م

) َويَذََرَك َوآَِلَهتََك 2) َويَذَْرَك، َويَذَُرَك، َونَذَُرَك، َونَذََرَك، َويَذَُركم 2، اْلَملَو ) اْلَمَال 1
) استحيى: أبقى 1ت♦ ) سَنَْقتُُل 4) وإالهتك 3= وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك 

  على قيد الحياة

 ُ أَتَذَُر ُموَسٰى «ِمن قَۡوِم فِۡرَعۡوَن:  1َوقَاَل ٱۡلَمَأل
 2هُۥ ِليُۡفِسدُواْ فِي ٱۡألَۡرِض َويَذََركَ َوقَۡومَ 

 1تأَۡبنَآَءُهۡم َونَۡستَۡحيِۦ 4َسنُقَتِّلُ «قَاَل: » ؟3َوَءاِلَهتَكَ 
ِهُرونَ    ».نَِسآَءُهۡم، َوإِنَّا فَۡوقَُهۡم قَٰ

 127: 7\39م

ثَُها 1 [الحسنى] َواْلعَاقِبَةُ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َواْلعَاقِبَةَ 2) يُوَرثَُها، يَُوّرِ
  ).http://goo.gl/IKbA0K(المنتخب ِلْلُمتَِّقيَن 

ِ َوٱۡصبُِرٓواْ. «قَاَل ُموَسٰى ِلقَۡوِمِه:  ٱۡستَِعينُواْ بِٱ£َّ
ِ يُوِرثَُها َمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ.  1إِنَّ ٱۡألَۡرَض ِ£َّ

ِقبَةُ    ».ِلۡلُمتَِّقينَ  1ت[...] 2َوٱۡلعَٰ

 128: 7\39م

، َوِمۢن بَۡعِد َما 1أُوِذينَا ِمن قَۡبِل أَن تَۡأتِيَنَا«قَالُٓواْ:   ) ِجْيتَنَا.2) تَاتِيَنَا 1
ُكۡم «قَاَل: ». 2ِجۡئتَنَا َعَسٰى َربُُّكۡم أَن يُۡهلَِك َعدُوَّ

  ».َويَۡستَۡخِلفَُكۡم فِي ٱۡألَۡرِض فَيَنظَُر كَۡيَف تَۡعَملُونَ 

 129: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: َولَقَدْ أََخذْنَا آََل فِْرَعْوَن [بسني جدب، أو بسبع سنين 1ت
  )http://goo.gl/jHRi83] (الحلبي 48: 12\53كما في اآلية  –شداد 

نِيَن [...]  1تَولَقَۡد أََخۡذنَآ َءاَل فِۡرَعۡوَن بِٱلّسِ
ِت. ~ لَعَلَُّهۡم يَذَّكَُّروَن! َن ٱلثََّمَرٰ   َونَۡقٖص ّمِ

 130: 7\39م

التفات : يتشاءموا. خطأ: يَطَّيَُّروا) 1ت♦ ) َطيُرُهْم، َطيُرُكْم 2) تََطيَُّروا، تطيروا 1
: ما يتطيرون به، طَائُِرُهمْ ) 2ت» تُِصْبُهمْ «إلى المضارع » َجاَءتُْهمُ «من الماضي 

إلى » أََخذْنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 3توالمراد التشاؤم 
ِ «الغائب    ».َطائُِرُهْم ِعْندَ �َّ

ِذهِۦ«فَإِذَا َجآَءۡتُهُم ٱۡلَحَسنَةُ، قَالُواْ:  َوإِن ». لَنَا َهٰ
عَهُۥٓ.  1ت1تُِصۡبُهۡم َسيِّئَٞة، يَطَّيَُّرواْ  بُِموَسٰى َوَمن مَّ

ٓئُِرُهمۡ  ِ  2ت2أََالٓ إِنََّما َطٰ ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم 3تِعندَ ٱ£َّ . ~ َولَٰ
  ۡعلَُموَن.َال يَ 

 131: 7\39م

ِمۡن َءايَٖة لِّتَۡسَحَرنَا  1تبِهِۦ 1َمۡهَما تَۡأتِنَا«َوقَالُواْ:   حشو. بُِمْؤِمنِينَ وحرف الباء في » به«) خطأ: كلمة 1ت ♦) تَاتِنَا 1
  ».1تبَِها، ~ فََما نَۡحُن لََك بُِمۡؤِمنِينَ 

 132: 7\39م

لَ فَأَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهُم   ) َواْلقَْملَ 1  1ٱلطُّوفَاَن َوٱۡلَجَرادَ َوٱۡلقُمَّ
ٖت، فَٱۡستَۡكبَُرواْ.  لَٰ فَصَّ ٖت مُّ فَاِدعَ َوٱلدََّم، َءايَٰ َوٱلضَّ

ۡجِرِميَن.   ~ َوَكانُواْ قَۡوٗما مُّ

 133: 7\39م

ْجز1 ۡجزُ   ) الرُّ ا َوقََع َعلَۡيِهُم ٱلّرِ ُموَسى! ٱۡدعُ «قَالُواْ:  ،1َولَمَّ يَٰ
لَنَا َربََّك بَِما َعِهدَ ِعندََك. لَئِن َكَشۡفَت َعنَّا 

ۡجزَ  لَنُۡؤِمنَنَّ لََك َولَنُۡرِسلَنَّ َمعََك بَنِٓي  ،1ٱلّرِ
ِءيلَ  ٓ   ».إِۡسَرٰ

 134: 7\39م

ْجز 1 [العهد]  إِذَا ُهْم يَْنكُثُونَ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يَْنِكثُوَن 2) الرُّ
  ).http://goo.gl/8K4EnL(الجاللين 

ۡجزَ  ا َكَشۡفنَا َعۡنُهُم ٱلّرِ ِلغُوهُ،  1فَلَمَّ إِلَٰىٓ أََجٍل هُم بَٰ
   1ت[...] 2إِذَا ُهۡم يَنكُثُونَ 

 135: 7\39م

ُهۡم فِي ٱۡليَمِّ    بِأَنَُّهۡم َكذَّبُواْ  ،فَٱنتَقَۡمنَا ِمۡنُهۡم فَأَۡغَرۡقنَٰ
تِنَا َوَكانُ بِ  ِفِليَن.ايَٰ   واْ َعۡنَها َغٰ

 136: 7\39م
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شُوَن، يَْغِرُسوَن 2) كلمات، َكِلَمهْ 1 من التفات خطأ: ) 1ت♦ ) يَْعُرشُوَن، يُعَّرِ
ْرنَا«ثم إلى المتكلم » َربِّكَ «إلى الغائب » َوأَْوَرثْنَا«المتكلم  : يَعِْرُشونَ ) 2ت »َودَمَّ

كما في » يَْغِرُسونَ «يقيمون ويدعمون. ولكن قد يكون خطأ نساخ وصحيحه 
  القراءة المختلفة.

ِرَق  َوأَۡوَرۡثنَا ٱۡلقَۡوَم ٱلَِّذيَن َكانُواْ يُۡستَۡضعَفُوَن َمَشٰ
ۡت  َرۡكنَا فِيَها. َوتَمَّ ِربََها ٱلَّتِي بَٰ ٱۡألَۡرِض َوَمغَٰ

ِءيَل بَِما  1َكِلَمتُ  ٓ َربَِّك ٱۡلُحۡسنَٰى َعلَٰى بَنِٓي إِۡسَرٰ
ۡرنَا َما َكاَن يَۡصنَُع فِۡرَعۡوُن  1تَصبَُرواْ. َودَمَّ

  .2ت2َوَما َكانُواْ يَۡعِرشُونَ  ،َوقَۡوُمهُۥ

 137: 7\39م

ْزنَا 1 َوۡزنَا  ) يَْعِكفُوَن.2) َوَجوَّ ِءيَل ٱۡلبَۡحَر. فَأَتَۡواْ َعلَٰى قَۡوٖم  1َوَجٰ ٓ بِبَنِٓي إِۡسَرٰ
ُموَسى! «َعلَٰىٓ أَۡصنَاٖم لَُّهۡم. قَالُواْ:  2يَۡعُكفُونَ  يَٰ

ٗها َكَما لَُهۡم َءاِلَهةٞ  إِنَُّكۡم قَۡوٞم «قَاَل: ». ٱۡجعَل لَّنَآ إِلَٰ
  تَۡجَهلُوَن.

 138: 7\39م

ُٓؤَالِٓء مُ   : هلك.) تبر1ت ا َكانُواْ  1تتَبَّٞر إِنَّ َهٰ ِطٞل مَّ ا ُهۡم فِيِه، ~ َوبَٰ مَّ
  ».يَۡعَملُونَ 

 139: 7\39م

لَُكۡم َعلَى «قَاَل:    ٗها، َوهَُو فَضَّ ِ أَۡبِغيكُۡم إِلَٰ أََغۡيَر ٱ£َّ
لَِميَن؟   »ٱۡلعَٰ

 140: 7\39م

ْينَاُكْم، أَْنَجاُكْم 1 ) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ 1ت♦ ) يَقْتُلُوَن 2) نَجَّ
من المتكلم التفات ) خطأ: 3) استحيى: أبقى على قيد الحياة ت2تأَْنَجْينَاُكْم 

  »ذَِلُكْم بََالٌء ِمْن َربُِّكمْ «إلى الغائب » أَْنَجْينَاُكمْ «

ُكم 1ت[...] ۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن  1َوإِۡذ أَنَجۡينَٰ ّمِ
أَۡبنَآَءُكۡم  2يَُسوُمونَكُۡم ُسٓوَء ٱۡلعَذَابِ يُقَتِّلُونَ 

ن  2تَويَۡستَۡحيُونَ  ِلُكم بََالٓٞء ّمِ نَِسآَءُكۡم. ~ َوفِي ذَٰ
بُِّكمۡ    َعِظيٞم. 3ترَّ

 141: 7\39م

ْمنَاَها 2) َوَوَعدْنَا 1 َوَواَعدْنَا ) اآلية ناقصة وتكميلها 1ت♦ ) َهاُروُن 3) َوتَمَّ
) 2ت 51: 2\87ُموَسى[تمام] ثََالثِيَن لَْيلَةً، بمعنى رأس الثالثين، كما في اآلية 

والتوراة ». َوإِذْ َواَعدْنَا ُموَسى أَْربَِعيَن لَْيلَةً «تقول:  51: 2\87يالحظ أن اآلية 
تتكلم عن أربعين يوم وأربعين ليلة، بينما القرآن يذكر فقط أربعين ليلة. خطأ: 

فَتَمَّ خطأ: ». ِميقَاُت َربِّهِ «إلى الغائب » َوَواَعدْنَا ... َوأَتَْمْمنَاَها«من المتكلم لتفات ا
  وتبرير الخطأ: تضمن تم معنى بلغِميقَاُت َربِِّه إلى أَْربَِعيَن لَْيلَةً. 

َعۡدنَا َها 1تُموَسٰى [...] 1َوَوٰ ثِيَن لَۡيلَٗة، َوأَۡتَمۡمنَٰ  2ثَلَٰ
ُت َربِِّهۦٓ أَۡربَِعيَن لَۡيلَةٗ  . َوقَاَل 2تبِعَۡشٖر. فَتَمَّ ِميقَٰ

ُروَن:  ٱۡخلُۡفنِي فِي قَۡوِمي «ُموَسٰى ِألَِخيِه َهٰ
َّبِۡع َسبِيَل ٱۡلُمۡفِسِدينَ    ».َوأَۡصِلۡح. ~ َوَال تَت

 142: 7\39م

ا أَفَاَق قَاَل قراءة شيعية: ) 5 ) َصاِعقًا4 دَك�ا) دَك�اَء، دُك�ا، 3) َولَِكُن 2) أَْرنِي 1 فَلَمَّ
ُل اْلُمْؤِمنِينَ  بأنك ال ترى (السياري،  ُسْبَحانََك تُبُْت إِلَيَْك أن أسألك الرؤية وأنا أَوَّ

 »َوَكلََّمهُ َربُّهُ «إلى الغائب » ِلِميقَاتِنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ) ♦54ص 
للجبل، إال إذا فهمت بالسريانية  ال معنى حرف الالم في) 3: ظهر تتََجلَّى) 2ت

  )175ص  Luxenberg( بمعنى على الجبل

تِنَا َوَكلََّمهُۥ َربُّهُۥ ا َجآَء ُموَسٰى ِلِميقَٰ قَاَل:  ،1تَولَمَّ
 .لَن تََرٰىنِي«قَاَل: ». أَنظُۡر إِلَۡيكَ  1َرّبِ! أَِرنِيٓ «

ِكنِ  ٱنظُۡر إِلَى ٱۡلَجبَِل. فَإِِن ٱۡستَقَرَّ َمَكانَهُۥ  2َولَٰ
ا تََجلَّىٰ ». فََسۡوَف تََرٰىنِي  ،3تَربُّهُۥ ِلۡلَجبَلِ  2تفَلَمَّ

ا آ أَفَاقَ 4َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعٗقا ،3َجعَلَهُۥ دَّكٗ  ،. فَلَمَّ
ُل «قَاَل:  نََك! تُۡبُت إِلَۡيَك، ~ َوأَنَ۠ا أَوَّ ُسۡبَحٰ

  .»5ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 143: 7\39م

. وتبرير اْصَطفَْيتَُك من النَّاِس ) خطأ: 1ت ♦) َوتََكلُِّمي، َوبَِكِلِمي 2) بِِرَسالَتِي 1
  الخطأ: تضمن اصطفى معنى فضَّل.

! إِنِّي ٱۡصَطفَۡيتَُك َعلَى ٱلنَّاِس «قَاَل:  ُموَسٰىٓ  1تيَٰ
تِي لَٰ ِمي 1بِِرَسٰ ~ َوُكن  ،. فَُخۡذ َمآ َءاتَۡيتُكَ 2َوبَِكلَٰ

ِكِرينَ  َن ٱلشَّٰ   ».ّمِ

 144: 7\39م

إلى » َوَكتَْبنَا«من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 1ت♦ ) سَأُوِريُكْم، سَأُوِرثُكْم 1
ةٍ َوأُْمرْ «إلى المخاطب » لَهُ «ومن الغائب ، »َسأُِريكُمْ «المفرد  من ، و»فَُخذَْها بِقُوَّ
وقد يكون أصل هذه الكلمة كما في ». َسأُِريكُمْ «إلى المخاطب  »يَأُْخذُوا«الغائب 

القراءة المختلفة َسأُوِرثُكْم، فهذا المعنى أكثر مالءمةً لوعد يهوه إلبراهيم من أنه 
سوف يعطيه أرض كنعان له وألحفاده وفي اآلية نص ناقص وتكميله: فقلنا له 

  خذها بقوة

ۡوِعَظةٗ   ،َوَكتَۡبنَا لَهُۥ فِي ٱۡألَۡلَواحِ ِمن كُّلِ شَۡيٖء مَّ
ٖة َوۡأُمۡر قَۡوَمَك «َوتَۡفِصيٗال لِّكُّلِ َشۡيٖء:  فَُخۡذهَا بِقُوَّ

دَاَر  1ت1يَۡأُخذُواْ بِأَۡحَسنَِها. ~ َسأُْوِريُكمۡ 
ِسِقينَ    ».ٱۡلفَٰ

 145: 7\39م

َشادُ 2) يَُرْوا 1 َشدُ، الرَّ ُشدُ، الرَّ من جمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَتَِّخذُوها 3) الرُّ
ثم إلى » َسأَْصِرُف َعْن آَيَاتِيَ «إلى المفرد » َوَكتَْبنَا لَهُ «السابقة  الجاللة في اآلية

َ «جمع الجاللة    ».نَُّهْم َكذَّبُوا بِآَيَاتِنَاذَِلَك بِأ

تَِي ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِي  [َسأَۡصِرُف َعۡن َءايَٰ
. َوإِن يََرۡواْ  كُلَّ َءايَٖة، الَّ  1ٱۡألَۡرِض بِغَۡيِر ٱۡلَحّقِ

ۡشدِ  1يُۡؤِمنُواْ بَِها. َوإِن يََرۡواْ  ، َال 2سَبِيَل ٱلرُّ
َِّخذُوهُ  َِّخذُوهُ  3يَت  3َسبِيٗال. َوإِن يََرۡواْ َسبِيَل ٱۡلغَّيِ، يَت

لَِك بِأَنَُّهۡم َكذَّبُواْ بِ  تِنَا، َوكَانُواْ َعۡنَها َسبِيٗال. ذَٰ ايَٰ
ِفِلينَ    .1تَغٰ

 146: 7\39م

تِنَا َوِلقَآِء ٱۡألِٓخَرةِ، َحبَِطۡت َوٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ   َحبََطْت.) 1  1ايَٰ
لُُهۡم. ~ َهۡل يُۡجَزۡوَن إِالَّ َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن؟]   أَۡعَمٰ

 147: 7\39م

) جسد: جسم جامد ال يأكل وال يشرب 1ت♦ ) ُجَؤاٌر 2) ُحِليُِّهْم، ِحِليِِّهْم، َحِليِِّهْم 1
(الجاللين  َوكَانُوا َظاِلِمينَ [الها] اتََّخذُوهُ ) نص ناقص وتكميله: 2ت يتحركوال 

http://goo.gl/x7Td8h(  

 ،ِعۡجٗال  1َوٱتََّخذَ قَۡوُم ُموَسٰى ِمۢن بَۡعِدهِۦ ِمۡن ُحِليِِّهمۡ 
أَلَۡم يََرۡواْ أَنَّهُۥ َال يَُكلُِّمُهۡم َوَال  .1لَّهُۥ ُخَوارٌ  1تَجَسٗدا

ِلِميَن. ،2تَسبِيًال؟ ٱتََّخذُوهُ [...]يَۡهِديِهۡم    َوكَانُواْ َظٰ

 148: 7\39م
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) ربَّنا لئن لم تَْرَحْمنَا َوتَْغفِْر لَنَا 3) لَئِْن لَْم تَْرَحْمنَا َربُّنَا َوتَْغفِْر لَنَا 2) أُْسِقَط، َسقََط 1
ها ) خطأ: قد يكون أصل الكلمة كما في القراءة المختلفة أُْسِقطَ. وقد فسر1ت♦ 

  ).http://goo.gl/azxOO4المنتخب: ولما شعروا بزلتهم وخطئهم (

ا سُِقطَ   ،فِٓي أَۡيِديِهۡم َوَرأَۡواْ أَنَُّهۡم قَۡد َضلُّواْ  1ت1َولَمَّ
 ،3 2لَئِن لَّۡم يَۡرَحۡمنَا َربُّنَا َويَۡغفِۡر لَنَا«قَالُواْ: 

ِسِرينَ    ».لَنَكُونَنَّ ِمَن ٱۡلَخٰ

 149: 7\39م

، أُّمي 2) بَِراِس 1 ، إِّمِ ) تَْشَمْت بَِي اْألَْعدَاُء، تَْشِمْت بَِي اْألَْعدَاُء، يَْشَمْت بَِي 3) أُّمِ
كلمة مدغمة  94: 20\45) الحظ في اآلية 2ت: حزينًا أَِسفًا) 1ت♦ اْألَْعدَاُء 

  كلمتين منفصلتين» ٱۡبَن أُمَّ « 150: 7\39بينما في اآلية » يَۡبنَُؤمَّ «

َن أَِسٗفاَولَمَّ   ،1تا َرَجَع ُموَسٰىٓ إِلَٰى قَۡوِمهِۦ َغۡضبَٰ
بِۡئَسَما َخلَۡفتُُمونِي ِمۢن بَۡعِدٓي! أََعِجۡلتُۡم أَۡمَر «قَاَل: 

أَِخيِه  1َوأَۡلقَى ٱۡألَۡلَواَح َوأََخذَ بَِرۡأِس » َربُِّكۡم؟
هُۥٓ إِلَۡيِه. قَاَل:  ! إِنَّ ٱۡلقَۡوَم 2ت2ٱۡبَن أُمَّ «يَُجرُّ

عَفُونِي َوَكادُواْ يَۡقتُلُونَنِي. فََال تُۡشِمۡت بَِي ٱۡستَضۡ 
ِلِمينَ  .3ٱۡألَۡعدَآءَ    ».~ َوَال تَۡجعَۡلنِي َمَع ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

 150: 7\39م

َرّبِ! ٱۡغِفۡر ِلي َوِألَِخي، َوأَۡدِخۡلنَا فِي «قَاَل:   
ِحِمينَ    ».َرۡحَمتَِك. ~ َوأَنَت أَۡرَحُم ٱلرَّٰ

 151: 7\39م

من الغائب التفات ) خطأ: 2) نص ناقص وتكميله: اتخذوا العجل [الًها] ت1ت
  ».نَْجِزي«إلى المتكلم » ِمْن َربِِّهمْ «

سَيَنَالُُهۡم  ،1تإِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُواْ ٱۡلِعۡجَل [...]
بِِّهۡم َوِذلَّٞة فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. ~  ن رَّ َغَضٞب ّمِ

لَِك نَۡجِزي ٱۡلمُ    .2تۡفتَِرينَ َوَكذَٰ

 152: 7\39م

) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِدهَا َوآََمنُوا إِنَّ 1ت
  َربََّك ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر [لهم] َرِحيٌم [بهم].

 ،اِت، ثُمَّ تَابُواْ ِمۢن بَۡعِدَهاَوٱلَِّذيَن َعِملُواْ ٱلسَّيِّ 
 ،1تإِنَّ َربََّك ِمۢن بَۡعِدَها لَغَفُوٞر [...] ،َوَءاَمنُٓواْ 

ِحيٞم [...]   .1ترَّ

 153: 7\39م

َت، َسَكَن 1 ) خطأ: كفَّ موسى عن الغضب. تبرير الخطأ: 1ت♦ ) أُْسِكَت، ُسّكِ
سكت تضمن معنى انصرف. وقد تحير المفسرون في فهم عبارة (لَِربِِّهْم 

) الالَم 2) أن الالَم مقويةٌ للفعل، 1يَْرَهبُوَن). وقد اعطى الحلبي أربعة حلول لها: 
محذوٌف تقديره: يرهبون عقابَه ألجله » نيرهبو«الُم العلة، وعلى هذا فمفعوُل 

) الالم متعلقةٌ بمصدٍر محذوف تقديره: الذين هم رهبتهم 3(فتكون اآلية ناقصة)، 
) الالم متعلقةٌ بفعٍل مقدر أيًضا تقديره: يخشعون 4لربهم (فتكون اآلية ناقصة)، 

الحلبي لربهم (فتكون اآلية ناقصة). ولكن قد تكون الالم لغًوا أضيف خطأ (انظر 
http://goo.gl/J3xffb.(  

ا َسَكتَ  وَسى ٱۡلغََضبُ  1َولَمَّ أََخذَ  ،1تَعن مُّ
ُهٗدى َوَرۡحَمٞة لِّلَِّذيَن ُهۡم  ،ٱۡألَۡلَواَح. َوفِي نُۡسَختَِها

  يَۡرَهبُوَن. 2ت لَِربِِّهمۡ 

 154: 7\39م

(السيوطي: ) نص ناقص وتكميله: َواْختَاَر ُموَسى [من] قَْومه 1ت♦ ) ِشيَت 1
). وهناك من يرى ان فعل اختار تضمن معنى نخل 168، ص 2اإلتقان، جزء 
  وماز أو اخذ.

قَۡوَمهُۥ َسۡبِعيَن َرُجٗال  1تَوٱۡختَاَر ُموَسٰى [...]
ۡجفَةُ  آ أََخذَۡتُهُم ٱلرَّ تِنَا. فَلَمَّ َرّبِ! لَۡو «قَاَل:  ،لِِّميقَٰ

ن قَۡبلُ  ،1ِشۡئتَ  َي. أَتُۡهِلُكنَا بَِما  ،أَۡهلَۡكتَُهم ّمِ َوإِيَّٰ
تُِضلُّ بَِها  ،فَعََل ٱلسُّفََهآُء ِمنَّآ؟ إِۡن ِهَي إِالَّ فِۡتنَتُكَ 

فَٱۡغِفۡر  ،َوتَۡهِدي َمن تََشآُء. أَنَت َوِليُّنَا ،َمن تََشآءُ 
ِفِريَن.   لَنَا َوٱۡرَحۡمنَا. ~ َوأَنَت َخۡيُر ٱۡلغَٰ

 155: 7\39م

َواْكتُْب لَنَا فِي َهِذِه الدُّْنيَا َحسَنَةً ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ َء ) أََسا2) أُوِصيُب 1
: 2\87) اسوة باآلية http://goo.gl/JdqJ8q(الجاللين َوفِي اْآلَِخَرةِ [حسنة] 

: تبنا ُهدْنَا) 2ت : َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آَتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْآلَِخَرةِ َحَسنَةً 201
َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي «من المفرد التفات ) خطأ: 3ورجعنا إليك ت

  ».بِآَيَاتِنَا«إلى جمع الجاللة » ... فََسأَْكتُبَُها

ِذِه ٱلدُّۡنيَا َحَسنَٗة َوفِي ٱۡألِٓخَرةِ  َوٱۡكتُۡب لَنَا فِي َهٰ
ٓ 1ت[...] َعذَابِٓي « قَاَل:». إِلَۡيكَ  2ت. إِنَّا ُهۡدنَا

. َوَرۡحَمتِي َوِسعَۡت كُلَّ 2بِهِۦ َمۡن أََشآءُ  1أُِصيبُ 
َكٰوةَ  َّقُوَن َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ  ،َشۡيٖء. فََسأَۡكتُبَُها ِللَِّذيَن يَت

تِنَاَوٱلَِّذيَن هُم بِ    ».يُۡؤِمنُونَ  3تايَٰ

 156: 7\39م
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يَّ 1 ) َوَعَزُروهُ، 5آَصاَرُهْم، أَْصَرُهْم، أُْصَرُهْم ) 4) ويُذِْهب 3) يَأُْمْرُهْم 2) اْألَّمِ
ُزوهُ  ) يفهم عامة المسلمون عبارة النبي األمي بمعنى النبي الذي ال 1ت♦ َوَعزَّ

يقرأ وال يكتب، برهانا على ان القرآن لم ينقله عن غيره وأنه نزل عليه من عند 
. والعبارة تعني هللا. ولكن هناك بعض المسلمين الذين يرفضون مثل هذا القول

فعًال النبي الذي أرسل إلى األمم أو الوثنيين وهم غير اليهود، الذين ليس لهم 
كتاب مقدس يؤمنون به (انظر هذا النقاش في اسبينداري: كتابة القرآن الكريم في 

. والرصافي: كتاب الشخصية المحمدية، 38- 30العهد المكي، مقدمة الكتاب، ص 
لقديس بولس لقب رسول األمم أو رسول الوثنيين ). ويطلق على ا172- 164ص 

). والكلمة العربية قد تكون تعريب 8: 2وغالطية  13: 11بهذا المعنى (رومية 
). 76- 75، ص Katsh) (אומות העולם» (اوموت هعوالم«للكلمة العبرية 

ويرى عمر سنخاري أن المعنى الصحيح لعبارة النبي األمي هو النبي الذي جاء 
: لَقَدْ َجاَءُكْم َرسُوٌل ِمْن أَنْفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه 128: 9\113كما تبينه اآلية من األمة، 

َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم. ويعتقد ان فهم العبارة بمعنى 
هنات النبي الذي ال يقرأ وال يكتب نابع من الفكر اليوناني إذ كان يتم البحث عن كا

 Sankharéمن الطبقة البسيطة لكي تكون ناطقة بإسم اآللهة دون إضافة (أنظر 
  ) عزر، من العبرية، بمعنى آزر3ت : التكاليف الشاقة) األصر2) ت51- 50ص 

يَّ  سُوَل ٱلنَّبِيَّ ٱۡألُّمِ ٱلَِّذي  ،1ت1ٱلَِّذيَن يَتَّبِعُوَن ٱلرَّ
نِجيِل.  يَِجدُونَهُۥ َمۡكتُوبًا ِعندَهُۡم فِي ٱلتَّۡوَرٰىِة َوٱۡإلِ

 ،َويَۡنَهٰىُهۡم َعِن ٱۡلُمنَكرِ  ،بِٱۡلَمۡعُروفِ  2يَۡأُمُرُهم
تِ  ٓئِثَ  ،َويُِحلُّ لَُهُم ٱلطَّيِّبَٰ ُم َعلَۡيِهُم ٱۡلَخبَٰ  ،َويَُحّرِ

َل ٱ 2ت4َعۡنُهۡم إِۡصَرُهمۡ  3َويََضعُ  لَّتِي َكانَۡت َوٱۡألَۡغلَٰ
ُروهُ  َونََصُروهُ  3ت5َعلَۡيِهۡم. فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِهِۦ َوَعزَّ

ٓئَِك هُُم ، َوٱتَّبَعُواْ ٱلنُّوَر ٱلَِّذٓي أُنِزَل َمعَهُٓۥ  ~ أُْولَٰ
  ٱۡلُمۡفِلُحوَن.

 157: 7\39م

 منالتفات خطأ: . 157: 7\39) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) َوَكِلَمتِِه، َوآياتِِه 1
إِنِّي «من المتكلم التفات خطأ: » َوَرُسوِلهِ «إلى الغائب » إِنِّي َرسُولُ «المتكلم 
ِ َوَرُسوِلهِ «إلى الغائب » َرُسولُ    »فَآَِمنُوا بِا£َّ

ِ إِلَۡيُكۡم «[قُۡل:  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِنِّي َرسُوُل ٱ£َّ يَٰ
هَ  ،َجِميعًا ِت َوٱۡألَۡرِض. َالٓ إِلَٰ َوٰ َمٰ ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ٱلَِّذي لَه

ِ َوَرُسولِهِ إِالَّ هَُو. يُۡحيِۦ َويُِميُت. فَ   ،اِمنُواْ بِٱ£َّ
ّيِ  تِهِۦ 1تٱلنَّبِّيِ ٱۡألُّمِ ِ َوَكِلَمٰ  ،1ٱلَِّذي يُۡؤِمُن بِٱ£َّ

  »]َوٱتَّبِعُوهُ. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡهتَدُوَن!

 158: 7\39م

) خطأ: يَْهدُوَن للحق أو إلى الحق. تبرير الخطأ: يَْهدُوَن تضمن معنى 1ت
يبصرون أو يعرفون أو يأمرون. وجاء في المنتخب: يدعون غيرهم للحق 

)http://goo.gl/BRlSmT 35: 10\51). وجاء في اآلية . ُ يَْهِدي ِلْلَحّقِ َّ� :
 60: 27\48و 181: 7\39و 159: 7\39جاءت كلمة يَْعِدلُوَن في خمس آيات: 

. وقد فسرها المنتخب بمعنى يعدلون عن الحق واإليمان 150: 6\55و 1: 6\55و
)، بينما فسرها http://goo.gl/294QcGويميلون للباطل والشرك (المنتخب 

). http://goo.gl/yeXGo1تفسير الجاللين: يشركون با� غيره (الجاللين 
ص  Sawmaتعني يلومون أنفسهم (ان كلمة يعدلون سريانية و Sawmaويرى 

256.(  

ٞة يَۡهدُوَن بِٱۡلَحّقِ، َوبِهِۦ  ،َوِمن قَۡوِم ُموَسىٰٓ  أُمَّ
  .1تيَۡعِدلُونَ 

 159: 7\39م

) خطأ: كان يجب أن يذكر 1ت♦ ) َرَزْقتُُكْم 3) ِعْشَرةَ، َعَشَرةَ 2) َوقََطْعنَاُهُم 1
َوقَطَّْعنَاُهُم إلى اثْنَتَْي... العدد ويأتي بمفرد المعدود فيقول اثني عشر سبًطا. خطأ: 

) نص ناقص وتكميله: 2ت وتبرير الخطأ: قَطَّْعنَاُهُم يتضمن معنى صيرناهم
: اْنبََجَستْ  )3) ت167، ص 2السيوطي: اإلتقان، جزء [فضرب] فانبجست (

» َوقَطَّْعنَاُهمُ «من الغائب التفات خطأ: ) 5ت مكان شربهم) مشربهم: 4ت انفجرت
ويالحظ هنا ان القرآن ». َوَما َظلَُمونَا«ثم إلى الغائب » ُكلُوا«إلى المخاطب 

استعمل ما ظلمناهم مرتين، وما ظلمهم هللا مرتين. واستعمل مرتين وما ظلمونا 
  . وهذا مخالف لمضمون النص160: 7\39و 57: 2\87في اآليتين 

ُهمُ  أَُمٗما.  ،أَۡسبَاطًا 1ت2ٱۡثنَتَۡي َعۡشَرةَ  1َوقَطَّۡعنَٰ
، إِِذ ٱۡستَۡسقَىٰ  هُ قَۡوُمهُۥٓ، أَِن: َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰى ُموَسٰىٓ

 2ت». [...]ٱۡضِرب بِّعََصاَك ٱۡلَحَجرَ «
ِمۡنهُ ٱۡثنَتَا َعۡشَرةَ َعۡيٗنا، قَۡد َعِلَم كُلُّ  3تفَٱۢنبََجَسۡت 

ۡشَربَُهمۡ  مَ 4تأُنَاٖس مَّ َوأَنَزۡلنَا  ،. َوَظلَّۡلنَا َعلَۡيِهُم ٱۡلغََمٰ
ِت َما «َعلَۡيِهُم ٱۡلَمنَّ َوٱلسَّۡلَوٰى:  ُكلُواْ ِمن َطيِّبَٰ

ُكمۡ  ِكن َكانُٓواْ أَنفَُسُهۡم ». ~ َرَزۡقنَٰ َوَما َظلَُمونَا، َولَٰ
  .5تيَۡظِلُمونَ 

 160: 7\39م

) نص 1ت♦ َخِطيَّاتكم ) َخِطيئَاتُُكْم، َخِطيئَتُُكْم، خطاياكم، 2) تُْغفَْر، يُْغفَْر، تَْغِفْر 1
) نص ناقص وتكميله: وقولوا [حط عنا 2ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قِيَل لَُهُم ت

) نص ناقص وتكميله: ادُْخلُوا [من] اْلبَاب، اسوة 3ت ذنوبنا]، أو [مسألتنا] حطة
قَةٍ « 67: 12\53باآلية   :2\87) انظر هامش اآلية 4ت» َوادُْخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

: 7\39[ثواب] اْلُمْحِسنِيَن. تقول اآلية َسنَِزيدُ ) نص ناقص وتكميله: 5ت 58
نَْغفِْر : 58: 2\87، بينما تقول اآلية نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاتِكُْم َسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِينَ : 161

  .لَُكْم َخطَايَاُكْم َوَسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِينَ 

ِذِه ٱۡلقَۡريَةَ، «َوإِۡذ قِيَل لَُهُم:  1ت[...] ٱۡسُكنُواْ َهٰ
 َوُكلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئتُۡم، َوقُولُواْ: "ِحطَّةٞ 

ٗدا 3ت"، َوٱۡدُخلُواْ [...]2ت[...] . 4تٱۡلبَاَب سُجَّ
تُِكمۡ  1نَّۡغِفۡر   5ت. ~ َسنَِزيدُ [...]2لَُكۡم َخِطٓيـ¢ٰ

  ».ٱۡلُمۡحِسنِينَ 

 161: 7\39م

. ناقص وتكميله: فَبَدََّل الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْوًال [بغَْيَر] الَِّذي قِيَل لَُهمْ ) نص 1ت
). ونفس المعنى 2: 3جاءت كلمة الرجز بالعبرية بمعنى الغضب (حبقوق ) 2ت

  . وتفسر هنا بمعنى العذاب الشديد7: 3في متى 

َغۡيَر ٱلَِّذي  1تفَبَدََّل ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم قَۡوًال [...]
َن ٱلسََّمآِء،  2ت قِيَل لَُهۡم. فَأَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهۡم ِرۡجٗزا ّمِ

  بَِما َكانُواْ يَۡظِلُموَن.

 162: 7\39م
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) يَْسبُتُوَن، يُْسبِتُوَن، 5) اسباتهم 4) األسبات 3) يُِعدُّوَن، يَعَدُّوَن 2) َواَسْلُهْم 1
قريبة منه. ولكن قد يكون : َحاِضَرةَ اْلبَْحرِ ) 1ت♦ ) يَأْتِيِهْم 6يُْسبَتُوَن، يََسبِّتُوَن 

  هناك نص ناقص وتكميله: حاضرة قرب البحر

ِة ٱلَّتِي َكانَۡت َعِن ٱۡلقَۡريَ  1ۡلُهمۡ ] َوسۡ --- [
. إِۡذ 3فِي ٱلسَّۡبتِ  2ٱۡلبَۡحِر إِۡذ يَۡعدُونَ  1تَحاِضَرةَ 

ٗعا، َويَۡوَم َال  4تَۡأتِيِهۡم ِحيتَانُُهۡم يَۡوَم سَۡبتِِهمۡ  ُشرَّ
لَِك نَۡبلُوُهم، ~ بَِما كَانُواْ 6َال تَۡأتِيِهمۡ  5يَۡسبِتُونَ  . َكذَٰ

  يَۡفسُقُوَن.

 163: 7\39هـ

ةٌ.) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ 1ت ♦َمْعِذَرةٌ ) 2) ِلَمهْ 1 ۡنُهۡم:  1ت][...]--- [  قَالَْت أُمَّ ٞة ّمِ تَِعظُوَن  1ِلمَ «َوإِۡذ قَالَۡت أُمَّ
بُُهۡم َعذَاٗبا َشِديٗدا؟ ِّ ُ ُمۡهِلُكُهۡم أَۡو ُمعَذ » قَۡوًما ٱ£َّ

َّ  2َمۡعِذَرةً «قَالُواْ:    »قُوَن!إِلَٰى َربُِّكۡم. ~ َولَعَلَُّهۡم يَت

 164: 7\39هـ

ُرواْ بِِه، أَنَجۡينَا ٱلَِّذيَن يَۡنَهۡوَن   ) يَْفِسقُوَن.2) عدة إختالفات منها: بائس، بيأٍس 1 ا نَسُواْ َما ذُّكِ فَلَمَّ
، 1يِسۢ َعِن ٱلسُّٓوِء، َوأََخۡذنَا ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ بِعَذَاِبۢ بَ 

  .2~ بَِما َكانُواْ يَۡفسُقُونَ 

 165: 7\39هـ

ا َعتَۡواْ   ) َخاِسئ: ذليًال مهانًا2ت: اعرضوا وتجبروا ) َعتَْوا1ت♦ ) َخاِسيَن 1 ا نُُهواْ َعۡنهُ  1تفَلَمَّ قُۡلنَا لَُهۡم:  ،َعن مَّ
سِ «   ».2ت1ينَ ُكونُواْ قَِردَةً َخٰ

 166: 7\39هـ

 ) أنظر3ت أقسم أو أعلم: ) تَأَذَّنَ 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ تَأَذََّن ت1ت
  .47: 2\87هامش اآلية 

َربَُّك لَيَۡبعَثَنَّ َعلَۡيِهۡم  2تَوإِۡذ تَأَذَّنَ  1ت][...]--- [
َمِة َمن يَسُوُمُهۡم ُسٓوَء ٱۡلعَذَابِ  . إِنَّ 3تإِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ

ِحيٞم.   َربََّك لََسِريُع ٱۡلِعقَابِ، ~ َوإِنَّهُۥ لَغَفُوٞر، رَّ

 167: 7\39هـ

في اآلية التفات . خطأ: 47: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت ♦) َوقََطْعنَاُهْم 1
  ».َوقَطَّْعنَاُهمْ «إلى المتكلم » تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبعَثَنَّ «السابقة من الغائب 

ُهمۡ  ۡنُهُم  1ت1َوقَطَّۡعنَٰ فِي ٱۡألَۡرِض أَُمٗما. ّمِ
ِلُحونَ  ُهم  ،ٱلصَّٰ ِلَك. َوبَلَۡونَٰ َوِمۡنُهۡم دُوَن ذَٰ

ِت َوٱلسَّيِّ    اِت. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُوَن!بِٱۡلَحسَنَٰ

 168: 7\39هـ

ثُوا 2) َخلٌَف 1 عََرَض ) 1ت♦ ) يَْعِقلُوَن 5) َوادّاََرسُوا، َوادََّكروا 4) تَقُولُوا 3) ُوّرِ
[ما فعلناه] (تفسير َسيُْغفَُر لَنَا يله: ) نص ناقص وتكم2ت: متاع الدنيا. َهذَا اْألَدْنَى
 دََرُسوا) نص ناقص وتكميله: [وقد] 3) تhttp://goo.gl/bJkjqgالجاللين 
َّقُونَ «من الغائب التفات ) خطأ: 4) تhttp://goo.gl/RQOOn8(الحلبي  » يَت

هذه اآلية ». يَْعِقلُونَ «، وقد صححتها القراءة المختلفة »أَفَال تَْعِقلُونَ «إلى المتكلم 
فمنهم من عطفها ». َودََرُسوا َما فِيهِ «مبهمة فال يعرف على ماذا تعطف عبارة 

فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف  -169فيكون ترتيب اآلية كما يلي: » َوِرثُوا اْلِكتَابَ «على 
ولُوَن َسيُْغفَُر لَنَا [ما َوِرثُوا اْلِكتَاَب َودََرسُوا َما فِيِه يَأُْخذُوَن َعَرَض َهذَا اْألَدْنَى َويَقُ 

فعلناه] َوإِْن يَأْتِِهْم َعَرٌض ِمثْلُهُ يَأُْخذُوهُ أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب أَْن َال يَقُولُوا 
ِ إِالَّ اْلَحقَّ َودََرُسوا َما فِيِه َوالدَّاُر اْآلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَ  َال تَْعِقلُوَن: َعلَى �َّ

(الحلبي دََرسُوا [وقد] ومنهم يبقيها في مكانها مع إضافة فتكون اآلية كما يلي: 
http://goo.gl/b4uBFB.(  

َب،  2َوِرثُواْ  1فََخلََف ِمۢن بَۡعِدِهۡم َخۡلٞف  ٱۡلِكتَٰ
ذَا ٱۡألَۡدنَىٰ  َويَقُولُوَن:  1تيَۡأُخذُوَن عََرَض َهٰ

ۡثلُهُۥ، وَ ». 2تَسيُۡغفَُر لَنَا [...]« إِن يَۡأتِِهۡم عََرٞض ّمِ
ِب أَن الَّ  ُق ٱۡلِكتَٰ يثَٰ يَۡأُخذُوهُ. أَلَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم ّمِ

؟ [...] 3يَقُولُواْ  ِ إِالَّ ٱۡلَحقَّ  4َودََرُسواْ  3تَعلَى ٱ£َّ
َما فِيِه. َوٱلدَّاُر ٱۡألِٓخَرةُ َخۡيٞر لِّلَِّذيَن يَتَّقُوَن. ~ 

  ؟4ت5أَفََال تَۡعِقلُونَ 

 169: 7\39هـ

[وليعلم]  ) نص ناقص وتكميله:1ت ♦) يُْمِسُكوَن، إستمسكوا، تمسكوا، َمَسُكوا 1
َالةَ إِنَّا َال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن  كُوَن بِاْلِكتَابِ َوأَقَاُموا الصَّ ) خطأ: 2تالَِّذيَن يَُمّسِ

ُكونَ «من المضارع التفات   ».َوأَقَاُمواْ «إلى الماضي » يَُمّسِ

ُكونَ  1ت[...] ِب َوأَقَاُمواْ  1َوٱلَِّذيَن يَُمّسِ  2تبِٱۡلِكتَٰ
لَٰوةَ، ~   إِنَّا َال نُِضيُع أَۡجَر ٱۡلُمۡصِلِحيَن. ٱلصَّ

  170: 7\39هـ

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] 1ت♦ ) َويَذُْكُروا، َوتَذْكُُروا، َوتَذَكَُّروا 2) ُطلَّةٌ 1
اْلَجبََل فَْوقَُهْم َكأَنَّهُ ظُلَّةٌ َوَظنُّوا أَنَّهُ َواقٌِع بِِهْم [قائلين لهم] ُخذُوا َما آَتَْينَاُكْم إِذْ نَتَقْنَا 

َّقُوَن ( ةٍ َواذُْكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَت  542، ص 1، جزء ابن عاشوربِقُوَّ
http://goo.gl/PtviLzوله ) نتق بمعنى رفعنا واقتلعنا ذلك الجبل من اص2) ت

: 4\92وصار يظلهم من فوق رؤوسهم. وال معنى لهذه اآلية. بينما تقول اآلية 
ُظلَّة: ) 3ت نَتَْقنَا تضمن معنى رفعنا: َوَرفَعْنَا فَْوقَُهُم الطُّوَر. تبرير الخطأ: 154
  مظلة

ٱۡلَجبََل فَۡوقَُهۡم َكأَنَّهُۥ  2تَوإِۡذ نَتَۡقنَا 1ت][...]--- [
ُخذُواْ : «1تَوَظنُّٓواْ أَنَّهُۥ َواقُِعۢ بِِهۡم [...] 3ت1ُظلَّةٞ 

ٖة َوٱۡذُكُرواْ  كُم بِقُوَّ َما فِيِه. ~ لَعَلَُّكۡم  2َمآ َءاتَۡينَٰ
َّقُوَن!   »تَت

 171: 7\39م
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دًا َرُسولِي َوأَنَّ َعلِي�ا 3) يَقُولُوا 2) ذرياتهم 1 ) قراءة شيعية: أَلَْسُت بَِربُِّكْم َوأَنَّ ُمَحمَّ
)؛ الست بربكم وعلي وصيهُ قالوا بلى 412، ص 1ِميُر اْلُمْؤِمنِيَن (الكليني مجلد أَ 

) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِذْ أََخذَ ت1ت ) ♦53- 52(السياري، ص 
ْلبِ َوالتََّرائِبِ . ُخِلَق ِمْن َماٍء دَافِقٍ « 7- 6: 86\36تقول اآلية  » يَْخُرُج ِمْن بَيِْن الصُّ

) بين األضالع والعمود الفقري كما تؤكده التفاسير ومعاجم اللغةوهي المنطقة (
. خطأ علمي: »َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدََم ِمْن ُظُهوِرِهمْ « 172: 7\39وتقول اآلية 

الحيوانات هناك من يرى إعجاًزا علميًا في هاتين اآليتين. ولكن فيهما خطأ. ف
المنوي تصنعه الحويصالت المنوية في  المنوية تتكون في الخصية، والسائل

) خطأ: 3). تhttp://goo.gl/MBXsT3هذا المقال منطقة الحوض (انظر 
تَقُولُوا ) نص ناقص وتكميله: [فعلنا ذلك لئال] 4حشو تبَِربُِّكْم حرف الباء في 

من المتكلم في اآلية التفات خطأ:  )5) تhttp://goo.gl/FmzAHR(المنتخب 
َوأَْشَهدَُهْم َعلَى «ثم من الغائب » أََخذَ َربُّكَ «إلى المخاطب » آَتَْينَاُكمْ «السابقة 
  »تَقُولُوا«إلى المخاطب » أَْنفُِسِهمْ 

َوإِۡذ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَنِٓي َءادََم ِمن  1ت][...]--- [
يَّتَُهمۡ  : م1َوأَۡشَهدَُهۡم َعلَٰىٓ أَنفُِسِهمۡ  2ت1ُظُهوِرِهۡم ذُّرِ

ٓ : «2قَالُواْ » ؟3تَربُِّكمۡ أَلَۡسُت بِ « ». 3بَلَٰى! َشِهۡدنَا
َمِة:  5تأَن تَقُولُواْ  4ت[...] إِنَّا ُكنَّا َعۡن «يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

ِفِلينَ  ذَا َغٰ   ».َهٰ

 172: 7\39م

: المؤمنون بالباطل يتصورونه شيئًا حقيقيًا، وهو اْلُمْبِطلُونَ ) 1ت♦ ) يَقُولُوا 1
  مجرد وهٍم.

إِنََّمآ أَۡشَرَك َءابَآُؤنَا ِمن قَۡبُل، َوكُنَّا «: 1أَۡو تَقُولُٓواْ 
ۢن بَۡعِدِهۡم. أَفَتُۡهِلُكنَا بَِما فَعََل  يَّٗة ّمِ ذُّرِ

  »؟1تٱۡلُمۡبِطلُونَ 

 173: 7\39م

ُل.1 لُ   ) يُفَّصِ لَِك نُفَّصِ ِت. ~ َولَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُوَن!] 1[َوَكذَٰ  174: 7\39م  ٱۡألٓيَٰ

تِنَا فَٱنَسلََخ --- [  الغاوين: الضالين )1ت♦ ) فَاتَّبَعَهُ 1 هُ َءايَٰ ] َوٱۡتُل َعلَۡيِهۡم نَبَأَ ٱلَِّذٓي َءاتَۡينَٰ
ُن فََكاَن ِمَن ٱۡلغَاِوينَ  1ِمۡنَها. فَأَۡتبَعَهُ    .1تٱلشَّۡيَطٰ

 175: 7\39م

ِكنَّهُۥٓ أَۡخلَدَ إِلَى  ،1َولَۡو ِشۡئنَا  ) ِشْينَا1 هُ بَِها. َولَٰ لََرفَۡعنَٰ
ٱۡألَۡرِض َوٱتَّبََع َهَوٰىهُ. فََمثَلُهُۥ َكَمثَِل ٱۡلَكۡلِب. إِن 
لَِك َمثَُل  تَۡحِمۡل َعلَۡيِه يَۡلَهۡث، أَۡو تَۡتُرۡكهُ يَۡلَهث. ذَّٰ

تِنَا. فَٱۡقُصِص ٱۡلقََصَص. ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  ~ ايَٰ
  لَعَلَُّهۡم يَتَفَكَُّروَن!

 176: 7\39م

تِنَا، َوأَنفَُسُهۡم ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  1َسآَء َمثًَال ٱۡلقَۡومُ   ) َمثَُل اْلقَْوِم، ِمثُْل اْلقَْوِم.1 ايَٰ
  َكانُواْ يَۡظِلُموَن!

 177: 7\39م

ُ «الغائب إلى » بِآَيَاتِنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ُ   ».يَْهِد �َّ ، فَُهَو ٱۡلُمۡهتَِدي. َوَمن يُۡضِلۡل، ~ 1تَمن يَۡهِد ٱ£َّ
ِسُروَن. ٓئَِك هُُم ٱۡلَخٰ   فَأُْولَٰ

 178: 7\39م

َمْن يَْهِد «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) ذرأ: أظهر. خطأ: 1ت ♦) ذََرانَا 1
 ُ : 9\113و 3: 63\104خطأ علمي: تقول اآليتان ) 2ت» ذََرأْنَا«إلى المتكلم » �َّ
ُ قُلُوبَُهْم « 127: 9\113واآلية » ُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم َال يَْفقَُهونَ « 87 َصَرَف �َّ

ولكن ». لَُهْم قُلُوٌب َال يَْفقَُهوَن بَِها« 179: 7\39واآلية » بِأَنَُّهْم قَْوٌم َال يَْفقَُهونَ 
  دماغ وليس القلب.مركز التفكير هو ال

َن ٱۡلِجّنِ  1ت1] َولَقَۡد ذََرۡأنَا--- [ ِلَجَهنََّم َكثِيٗرا ّمِ
نِس. لَُهۡم قُلُوٞب الَّ يَۡفقَُهوَن بَِها ، َولَُهۡم 2تَوٱۡإلِ

أَۡعيُٞن الَّ يُۡبِصُروَن بَِها، َولَُهۡم َءاذَاٞن الَّ يَۡسَمعُوَن 
ِم، بَۡل ُهمۡ  ٓئَِك َكٱۡألَۡنعَٰ ٓئَِك ُهُم  بَِهآ. أُْولَٰ . ~ أُْولَٰ أََضلُّ

ِفلُوَن.   ٱۡلغَٰ

 179: 7\39م

ِ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىٰ --- [  : يميلون وينحرفونيُْلِحدُونَ ) 1ت♦ ) يَْلَحدُوَن 1 فَٱۡدعُوهُ بَِها.  ،] َوِ£َّ
ئِهِۦ. ~  1ت1َوذَُرواْ ٱلَِّذيَن يُۡلِحدُونَ  ٓ فِٓي أَۡسَمٰ

  يَۡعَملُوَن.َسيُۡجَزۡوَن َما َكانُواْ 

 180: 7\39م

: هذه اآلية آلل محمد وأتباعهم (القمي ) تفسير شيعي1ت
http://goo.gl/DAxOmi :وَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ). خطأ ِ َّ£ِ

خطأ: يَْهدُوَن للحق أو إلى الحق. تبرير ». َخلَْقنَا«إلى المتكلم » اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى
تضمن معنى يبصرون أو يعرفون أو يأمرون. وجاء في المنتخب: الخطأ: يَْهدُوَن 

: 10\51). وجاء في اآلية http://goo.gl/OE0Mcpيدعون غيرهم للحق (
ُ يَْهِدي ِلْلَحّقِ. جاءت كلمة يَْعِدلُوَن في خمس آيات: 35 : 7\39و 159: 7\39: �َّ

عنى . وقد فسرها المنتخب بم150: 6\55و 1: 6\55و 60: 27\48و 181
يعدلون عن الحق واإليمان ويميلون للباطل والشرك (المنتخب 

http://goo.gl/lCPxOZ بينما فسرها تفسير الجاللين: يشركون با� غيره ،(
ان كلمة يعدلون سريانية  Sawma). ويرى http://goo.gl/3ZsCbt(الجاللين 

  ).256ص  Sawmaوتعني يلومون أنفسهم (

] --- ٓ ۡن َخلَۡقنَا ، َوبِهِۦ ] َوِممَّ ٞة يَۡهدُوَن بِٱۡلَحّقِ ، أُمَّ
  .1تيَۡعِدلُونَ 

 181: 7\39م

تِنَا، َسنَۡستَۡدِرُجُهم] َوٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ --- [  ) َحيِْث.2) َسيَْستَدِْرُجُهْم 1 ۡن  1ايَٰ ّمِ
  َال يَۡعلَُموَن. 2َحۡيثُ 

 182: 7\39م
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في اآلية السابقة إلى » َسنَْستَدِْرُجُهمْ  بِآَيَاتِنَا«من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) أَنَّ 1
ويكون صحيح اآلية: ونملي لَُهْم إِنَّ َكْيدنا َمتِيٌن. وقد ». ... َكْيِديَوأُْمِلي «المفرد 

: َوَال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما 178: 3\89في اآلية » نملي لهم«جاءت عبارة 
  إِنََّما نُْمِلي لَُهْم ِليَْزدَادُوا إِثًْما َولَُهْم َعذَاٌب ُمِهينٌ  نُْمِلي لَُهْم َخْيٌر ِألَْنفُِسِهمْ 

 183: 7\39م  .1تَكۡيِدي َمتِينٌ  1َوأُۡمِلي لَُهۡم. إِنَّ 

ن ِجنٍَّة. إِۡن --- [   ] أََولَۡم يَتَفَكَُّرواْ؟ َما بَِصاِحبِِهم ّمِ
بِيٌن.   هَُو إِالَّ نَِذيٞر مُّ

 184: 7\39م

ِت َوٱۡألَۡرِض  1أََولَۡم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوتِ   ) كلمة ملكوت من العبرية واآلرامية.1ت♦ ) آَجالُُهْم 1 َوٰ َمٰ ٱلسَّ
ُ ِمن َشۡيٖء، َوأَۡن َعَسٰىٓ أَن يَكُوَن قَِد  َوَما َخلََق ٱ£َّ

  . فَبِأَّيِ َحِديِثۢ بَۡعدَهُۥ يُۡؤِمنُوَن؟1ٱۡقتََرَب أََجلُُهمۡ 

 185: 7\39م

ُ، فََال َهاِدَي لَهُۥ. َويَذَُرهُمۡ   : يتحيرون ويتخبطون.يَْعَمُهون) 1ت♦ َويَذَْرُهْم، َونَذَْرُهْم  ) َونَذَُرُهْم،1 فِي  1َمن يُۡضِلِل ٱ£َّ
نِِهۡم يَۡعَمُهونَ    .1تُطۡغيَٰ

 186: 7\39م

يَُجلِّيَها في َوْقتَِها. : يظهرها. خطأ: يَُجلِّيَها) 1ت♦ ) بها 3) بَغَتَةً، بَغَتَّةً 2) إِيَّاَن 1
ثَقُلَْت على ) خطأ: 2تتبرير الخطأ: جلى يتضمن معنى ابدى والمتعدي بالالم 

َحِفيٌّ َعْنَها: ) 3تضمن معنى عظمت تثَقُلَْت . تبرير الخطأ: السََّماَواِت َواْألَْرِض 
ِفيٌّ يَْسأَلُونََك َعْنَها َكأَنََّك حَ نص مخربط وترتيبه:  مبالغ في السؤال عنها.

  َكأَنََّك َحِفيٌّ بها). خطأ: 50، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

» ُمۡرَسٰىَها؟ 1أَيَّانَ «لُونََك َعِن ٱلسَّاعَِة: ] يَسۡ --- [
 1تإِنََّما ِعۡلُمَها ِعندَ َربِّي. َال يَُجلِّيَها ِلَوۡقتَِهآ «قُۡل: 

ِت َوٱۡألَۡرِض  َوٰ َمٰ َال . 2تإِالَّ هَُو. ثَقُلَۡت فِي ٱلسَّ
لُونََك َكأَنََّك َحِفيٌّ يَسۡ ». 2تَۡأتِيُكۡم إِالَّ بَۡغتَةٗ 

ِ «. قُۡل: 3ت3َعۡنَها ِكنَّ ». ~ إِنََّما ِعۡلُمَها ِعندَ ٱ£َّ َولَٰ
  أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.

 187: 7\39م

لِنَْفِسي قُْل َال أَْمِلُك «عبارة  188: 7\39) نص مخربط: تستعمل هذه اآلية 1ت
 ُ ا إِالَّ َما َشاَء �َّ قُْل َال «عبارة  49: 10\51، بينما تستعمل اآلية »نَْفعًا َوَال َضر�

 ُ ا َوَال نَْفعًا إِالَّ َما شَاَء �َّ (للتبريرات أنظر المسيري، ص » أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضر�
فع بتقدم ). ويالحظ المفسرون أن أكثر اآليات التي تذكر الضر والن362-363

فيها الضر على النفع، معتبرين أن العبد يعبد معبوده خوفًا من عقابه أوًال، ثم 
طمعًا في ثوابه. وعندما يتقدم النفع تجد انه تقدم لمناسبة ما قبله. وقد جاءت في 

) 16: 13\96و 42: 34\58و 188: 7\39ثمانية مواضع ثالثة منها بلفظ اإلسم (
 71: 6\55و 106: 10\51و 73: 26\47و 55: 25\42وخمسة بلفظ الفعل (

  ).381-378) (المسيري، ص 66: 21\73و

ا، إِالَّ َما «قُل:  ٓ أَۡملُِك ِلنَۡفِسي نَۡفٗعا َوَال َضر� الَّ
 ُ . َولَۡو ُكنُت أَۡعلَُم ٱۡلغَۡيَب، ¼َۡستَۡكثَۡرُت 1تَشآَء ٱ£َّ

الَّ نَِذيٞر َوَما َمسَّنَِي ٱلسُّٓوُء. إِۡن أَنَ۠ا إِ  ،ِمَن ٱۡلَخۡيرِ 
  ».َوبَِشيٞر لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُونَ 

 188: 7\39م

) 1ت ♦) أُثِْقلَْت 4) بحملها 3) فََماَرْت، فإستمرت، فمَرت، فاستمارت 2) ِحْمًال 1
(الجاللين  َصاِلًحا[ولدا] لَئِْن آَتَْيتَنَا نص ناقص وتكميله: 

http://goo.gl/le2igV(  

ِحدَةٖ ] هَُو ٱلَِّذي َخلَقَُكم --- [ ن نَّۡفٖس َوٰ َوَجعََل  ،ّمِ
ا تَغَشَّٰىَها َحَملَۡت  ،ِمۡنَها َزۡوَجَها ِليَۡسُكَن إِلَۡيَها. فَلَمَّ

ۡت  1َحۡمًال  آ أَۡثقَلَت3بِهِۦ 2َخِفيٗفا فََمرَّ دََّعَوا  ،4. فَلَمَّ
َ، َربَُّهَما:  ِلٗحا 1تلَئِۡن َءاتَۡيتَنَا [...]«ٱ£َّ ، َصٰ

  ».ِكِرينَ لَّنَكُونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ 

 189: 7\39م

ا آَتَاُهَما ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) تُْشِرُكوَن 3) أشركا فيه 2) ِشْرًكا 1 فَلَمَّ
) خطأ وتصحيحه: 2) تhttp://goo.gl/4QstgV(الجاللين  َصاِلًحا[ولدًا] 

  يشركان.

آ َءاتَٰىُهَما [...] لِٗحا 1تفَلَمَّ  2 1َجعََال لَهُۥ شَُرَكآءَ  ،َصٰ
ا يُۡشِركُونَ  ُ َعمَّ لَى ٱ£َّ   .2ت3فِيَمآ َءاتَٰىُهَما. ~ فَتَعَٰ

 190: 7\39م

إلى الجمع » َما َال يَْخلُُق َشْيئًا«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت♦ ) أَتُْشِرُكوَن 1
  ».َوُهْم يُْخلَقُونَ «

 191: 7\39م  ،1تا َوهُۡم يُۡخلَقُونَ َما َال يَۡخلُُق َشيۡ  1أَيُۡشِرُكونَ 

َوَال يَۡستَِطيعُوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َوَالٓ أَنفَُسُهۡم   
  يَنُصُروَن؟

 192: 7\39م

إلى » أَيُْشِركُونَ «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت♦ ) يَتْبَعُوُكْم 1
  ».َوإِْن تَدْعُوُهمْ «المخاطب 

َّبِعُوُكمۡ  ٌء . َسَوآ 1َوإِن تَۡدعُوُهۡم إِلَى ٱۡلُهدَٰى، َال يَت
ِمتُونَ    .1تَعلَۡيُكۡم أَدََعۡوتُُموُهۡم أَۡم أَنتُۡم َصٰ

 193: 7\39م

ِ  ،1إِنَّ ٱلَِّذيَن تَۡدُعونَ   ) ِعبَادًا أَْمثَالَُكْم.2) يُدَْعْوَن، يَدَُّعوَن 1 . 2ِعبَادٌ أَۡمثَالُُكمۡ  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِدقِيَن.فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡستَِجيبُواْ لَُكۡم. ~ إِن كُنتُۡم    َصٰ

 194: 7\39م

: 7\39) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) تُْنِظُرونِي 4) ِكيدُونِي 3) قُُل 2) يَْبُطُشوَن 1
179.  

 1أَلَُهۡم أَۡرُجٞل يَۡمشُوَن بَِهآ؟ أَۡم لَُهۡم أَۡيٖد يَۡبِطُشونَ 
بَِهآ؟ أَۡم لَُهۡم أَۡعيُٞن يُۡبِصُروَن بَِهآ؟ أَۡم لَُهۡم َءاذَاٞن 

ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم، ثُمَّ : «2قُلِ  1ت َن بَِها؟يَۡسَمعُو
  .4، فََال تُنِظُرونِ 3ِكيدُونِ 

 195: 7\39م

1 ِ ُ، َوِليَّ �َّ ُ، َوِلّيِ �َّ (المنتخب  ينصر: يَتََولَّى) 1ت ♦) اْلِكتَاَب بالحق 2) َوِليَّ �َّ
http://goo.gl/FOP8Qw.(  

 ُ َِّي ٱ£َّ ـۧ بَ  1إِنَّ َوِل َل ٱۡلِكتَٰ  1ت. َوهَُو يَتََولَّى2ٱلَِّذي نَزَّ
ِلِحيَن.   ٱلصَّٰ

 196: 7\39م



121 

َوٱلَِّذيَن تَۡدُعوَن، ِمن دُونِهِۦ، َال يَۡستَِطيعُوَن   
  ».نَۡصَرُكۡم َوَالٓ أَنفَُسُهۡم يَنُصُرونَ 

 197: 7\39م

َوإِن تَۡدعُوُهۡم إِلَى ٱۡلُهدَٰى َال يَۡسَمعُواْ. َوتََرٰىُهۡم   
  يَنظُُروَن إِلَۡيَك، َوُهۡم َال يُۡبِصُروَن.

 198: 7\39م

: تحير المفسرون في هذه الكلمة فمنهم من فسرها ) خذ العفو1ت♦ ) بِاْلعُُرِف 1
: َويَْسأَلُونََك 219: 2\87خذ الفضل ولم يكن بتكلف (فتكون قريبة من معنى اآلية 

قهم في غير تجسس (النحاس ، أو خذ من أخال)َماذَا يُْنِفقُوَن قُِل اْلعَْفوَ 
http://goo.gl/fuzC56 :وخذ الناس بما يسهل ). وقد فسرها المنتخب

)http://goo.gl/jerC4T( الجاهلين: جاهلي الوالية: ) تفسير شيعي2ت 
  )54(السياري، ص 

َوأَۡعِرۡض ، 1َوۡأُمۡر بِٱۡلعُۡرفِ  ،1ت] ُخِذ ٱۡلعَۡفوَ --- [
ِهِلينَ    .2تَعِن ٱۡلَجٰ

 199: 7\39م

ا«) 1ت♦ ) يَْنَزَغنَْك 1 تأكيدًا، بمعنى » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ
  ) نزغ: اغرى لعمل السوء.2تإذا 

ا--- [ ِن نَۡزغٞ  2ت1يَنَزَغنَّكَ  1ت] َوإِمَّ  ،ِمَن ٱلشَّۡيَطٰ
ِ. ~ إِنَّهُۥ َسِميعٌ    َعِليٌم. ،فَٱۡستَِعۡذ بِٱ£َّ

 200: 7\39م

لُوا 2) َطيْف، َطيِّف 1 ) 1ت♦ ) تَذَّكَُّروا 3) إذا طاف طائف من الشيطان تَأَمَّ
) نص ناقص وتكميله: إِذَا َمسَُّهْم 2ت: ما احاط، وفهمت بمعنى وسوسة طائف

َطائٌِف ِمَن الشَّْيَطاِن تَذَكَُّروا [عقاب هللا وثوابه] (الجاللين 
http://goo.gl/F4JB87.(  

ٓئِٞف إِنَّ ٱلَِّذيَن  َن  1ت1ٱتَّقَۡواْ، إِذَا َمسَُّهۡم َطٰ ّمِ
نِ  . فَإِذَا ُهم 2ت[...] 3 2تَذَكَُّرواْ  ،ٱلشَّۡيَطٰ

ۡبِصُروَن.   مُّ

 201: 7\39م

ُروَن 2) يُِمدُّونَُهْم، يُمادُّونَُهْم 1 : َال يُْقِصُرون) 1ت ♦) يَْقُصُروَن، يَْقِصُروَن، يُقَّصِ
  ال يَكُفّون.

نُُهۡم  فِي ٱۡلغَّيِ، ثُمَّ َال  1يَُمدُّونَُهمۡ َوإِۡخَوٰ
  .1ت2يُۡقِصُرونَ 

 202: 7\39م

: جمع بََصائِر) 2ت ) جبى: جمع وانتقى وهنا بمعنى اختلق وزور1ت♦ ) يَأْتِِهْم 1
َهذَا [القرآن] بََصائُِر (الجاللين بصيرة: حجة واضحة. نص ناقص وتكميله: 

http://goo.gl/RQ6Ons(  

!» 1تلَۡوَال ٱۡجتَبَۡيتََها«قَالُواْ:  ،ايَةٖ بِ  1تَۡأتِِهمَوإِذَا لَۡم 
ذَا «قُۡل:  بِّي. َهٰ َّبُِع َما يُوَحٰىٓ إِلَيَّ ِمن رَّ إِنََّمآ أَت
بُِّكۡم َوُهٗدى َوَرۡحَمٞة لِّقَۡوٖم  2ت[...] بََصآئُِر ِمن رَّ

  ».يُۡؤِمنُونَ 

 203: 7\39م

فَٱۡستَِمعُواْ لَهُۥ  ،ٱۡلقُۡرَءانُ  1] َوإِذَا قُِرئَ --- [  ) قُِريَ 1
  َوأَنِصتُواْ. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن!

 204: 7\39م

في اْلغُدُّوِ : آخر النهار. خطأ: ) آصال جمع أصيل1ت♦ ) واإليصال 2) َوُخْفيَةً 1
  َواْآلَصاِل.

ٗعا َوِخيفَةٗ  بََّك فِي نَۡفِسَك، تََضرُّ  ،1َوٱۡذكُر رَّ
. 1ت2بِٱۡلغُدُّوِ َوٱۡألَٓصالِ  ،ٱۡلقَۡولِ  َودُوَن ٱۡلَجۡهِر ِمنَ 

ِفِليَن. َن ٱۡلغَٰ   ~ َوَال تَُكن ّمِ

 205: 7\39م

إِنَّ ٱلَِّذيَن ِعندَ َربَِّك َال يَۡستَۡكبُِروَن َعۡن ِعبَادَتِهِۦ.   
.  َويَُسبُِّحونَهُۥ َولَهُۥ يَۡسُجدُوَنۤ

 206: 7\39م

  

 سورة الجن 72\40

  مكية 28 - عدد اآليات

  1هذه السورة مأخوذ من اآلية عنوان 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

،  1تإِلَيَّ أَنَّهُ ٱۡستََمَع نَفَٞر  1أُوِحيَ «قُۡل:   : من ثالثة إلى عشرةنَفَر) 1ت♦ ) ُوِحَي، أُِحَي 1 َن ٱۡلِجّنِ ّمِ
  فَقَالُٓواْ: "إِنَّا َسِمۡعنَا قُۡرَءانًا َعَجٗبا،

 1: 72\40م

َشادُ.1 َشدُ، الرَّ ُشدُ، الرَّ ۡشدِ   ) الرُّ اَمنَّا بِهِۦ، َولَن نُّۡشِرَك بَِربِّنَآ . فَ 1يَۡهِدٓي إِلَى ٱلرُّ
  أََحٗدا.

 2: 72\40م

) 1ت♦ ) تََخذَ 3َربُّنَا  -َربِّنَا؛ َجدُّ َربِّنَا، َجد�، َجدَّ  -) َجدٌّ، َجدَى، ِجدُّ، ُجدُّ 2) َوإِنَّهُ 1
جد: حيرت هذه الكلمة المفسرين، وهذه الحيرة انعكست على القراءة المختلفة. 

  وقد فهمها معجم الفاظ القرآن بمعنى تسامى

لَٰى َجدُّ  ،1َوأَنَّهُۥ ِحبَٗة َوَال  3َما ٱتََّخذَ  2َربِّنَا ،1تتَعَٰ َصٰ
  َولَٗدا.

 3: 72\40م

ِ َشَطٗطا 1َوأَنَّهُۥ  شطط: تجاوز. )1ت♦ ) َوإِنَّهُ 1  4: 72\40م  .1تَكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى ٱ£َّ

َل.2) َوإِنَّا 1 ِ  2َظنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ  1َوأَنَّا  ) تَقَوَّ نُس َوٱۡلِجنُّ َعلَى ٱ£َّ ٱۡإلِ
  َكِذٗبا.

 5: 72\40م

نِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٖل  1َوأَنَّهُۥ  ) َوإِنَّهُ 1 َن ٱۡإلِ َكاَن ِرَجاٞل ّمِ
، فََزادُوُهۡم َرَهٗقا. َن ٱۡلِجّنِ   ّمِ

 6: 72\40م
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ُ  1َوأَنَُّهمۡ   ) َوإِنَُّهم.1  َظنُّواْ، َكَما َظنَنتُۡم، أَن لَّن يَۡبعََث ٱ£َّ
  أََحٗدا.

 7: 72\40م

َها ُمِلئَۡت  1َوأَنَّا  ) ُمِليَْت.2) َوإِنَّا 1 َحَرٗسا  2لََمۡسنَا ٱلسََّمآَء، فََوَجۡدنَٰ
  َشِديٗدا َوُشُهٗبا.

 8: 72\40م

ِعدَ ِللسَّۡمعِ. فََمن يَۡستَِمعِ  1َوأَنَّا  حرسا) رصدا: 2ت عود وخشبة فيها نار) شهاب: 1ت♦ ) اْالََن 2) َوإِنَّا 1 كُنَّا نَۡقعُدُ ِمۡنَها َمقَٰ
َصٗدا 1تيَِجۡد لَهُۥ ِشَهاٗبا 2ٱۡألٓنَ    .2ترَّ

 9: 72\40م

َال نَۡدِرٓي أََشرٌّ أُِريدَ بَِمن فِي ٱۡألَۡرِض، أَۡم  1َوأَنَّا  ) َوإِنَّا.1
  أََرادَ بِِهۡم َربُُّهۡم َرَشٗدا.

 10: 72\40م

لُِحونَ  1َوأَنَّا  : مذاهب متفرقة.َطَرائَِق قِدَدًا) 1ت♦ ) َوإِنَّا 1 لَِك. ُكنَّا  ،ِمنَّا ٱلصَّٰ َوِمنَّا دُوَن ذَٰ
  .1تَطَرآئَِق قِدَٗدا

 11: 72\40م

َ فِي ٱۡألَۡرِض، َولَن  1َوأَنَّا  ) َوإِنَّا.1 َظنَنَّآ أَن لَّن نُّۡعِجَز ٱ£َّ
  نُّۡعِجَزهُۥ َهَرٗبا.

 12: 72\40م

ا َسِمۡعنَا ٱۡلُهدَىٰٓ  1َوأَنَّا  نقًصا.: بَْخًسا) 1ت♦ ) بََخسًا 3) يََخْف 2) َوإِنَّا 1 َءاَمنَّا بِهِۦ. فََمن يُۡؤِمۢن  ،لَمَّ
  َوَال َرَهٗقا. 1ت3بَۡخٗسا 2بَِربِّهِۦ، فََال يََخافُ 

 13: 72\40م

ْوا َرَشدًا) 2ت : الجائروناْلقَاِسُطون) 1ت♦ ) ُرْشدًا 2) َوإِنَّا 1 : اجتهدوا في تََحرَّ
إلى الجمع » فََمْن أَْسلَمَ «من المفرد التفات تعرف ما هو أولى وأحق. خطأ: 

» ُ ْوافَأ   »ولَئَِك تََحرَّ

ِسُطونَ  ،ِمنَّا ٱۡلُمۡسِلُمونَ  1َوأَنَّا . فََمۡن 1تَوِمنَّا ٱۡلقَٰ
ۡواْ َرَشٗدا ،أَۡسلَمَ  ٓئَِك تََحرَّ   .2ت2فَأُْولَٰ

 14: 72\40م

ِسُطونَ   السابقة.أنظر هامش اآلية ) 1ت ا ٱۡلقَٰ  15: 72\40م  ».فََكانُواْ ِلَجَهنََّم َحَطٗبا"، 1تَوأَمَّ

) خطأ: هذه هي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن حرف 1ت♦ ) َغِدقًا 1
مرة. فقد  111» ولو«حرف أَْن حشو، ويستعمل القرآن . وَوأَن لَّوِ َوأَلَِّو، بدًال من 

َوَاليَةُ َعِلّيِ بِْن أَبِي َطاِلٍب »: «الطَِّريقَةُ «) تفسير شيعي: 2ت يكون األلف خطأ
  : غامًرا كثيًراَغدَقًا) 2ت) 419، ص 1(الكليني مجلد » َواْألَْوِصيَاءِ 

ُمواْ َعلَى ٱلطَِّريقَةِ  1تَوأَلَّوِ  آًء ، 2تٱۡستَقَٰ ُهم مَّ َألَۡسقَۡينَٰ
  ،3ت1َغدَٗقا

 16: 72\40م

) ُصعُدًا، 3) نَْسلُْكهُ، نُْسِلْكهُ 2) 167قراءة شيعية: ال نفتنهم فيه (السياري، ص ) 1
، وقد »َربِِّه يَْسلُْكهُ «إلى الغائب » ِلنَْفتِنَُهمْ «من المتكلم التفات خطأ: ) 1ت ♦ُصعَدًا 

يَْسلُْكهُ في عذاب، ألن فعل سلك ) خطأ: 2ت» نسلكه«صححت القراءة المختلفة: 
  في.يتعدى بحرف 

، . َوَمن يُۡعِرۡض َعن ِذۡكِر َربِّهِۦ1لِّنَۡفتِنَُهۡم فِيهِ 
  .3َصعَٗدا 2تَعذَاٗبا 1ت2يَۡسلُۡكهُ 

 17: 72\40م

ِ ) نص ناقص وتكميله: [وأوحي إلي] 1ت ♦) َوإِنَّ 1 فََال تَدُْعوا أَنَّ اْلَمسَاِجدَ ِ£َّ
ِ أََحدًا   http://goo.gl/06svFp 240، ص 29، جزء ابن عاشور( [فيها] َمَع �َّ

ِ، فََال تَۡدُعواْ  1َوأَنَّ  1ت][...]--- [ ِجدَ ِ£َّ ٱۡلَمَسٰ
ِ أََحٗدا . 1ت[...]   َمَع ٱ£َّ

 18: 72\40م

أَنَّهُ ) نص ناقص وتكميله: [وأوحي إلي] 1ت♦ ) لُبَدًا، لُْبدًا، لُبَّدًا، لُبُدًا 2) َوإِنَّهُ 1
ِ يَدُْعوهُ [فيها]  ا قَاَم َعْبدُ �َّ  241، ص 29، جزء ابن عاشور(لَمَّ
http://goo.gl/l97GMuجمع ِلبدة، وهي الشعر المتجمع، ِلبَدًا) 2) ت :

  والمراد جماعات.

ِ يَۡدُعوهُ [...] 1َوأَنَّهُۥ 1ت[...] ا قَاَم َعۡبدُ ٱ£َّ  ،1تلَمَّ
  .2ت1َكادُواْ يَكُونُوَن َعلَۡيِه ِلبَٗدا

 19: 72\40م

 20: 72\40م  ».إِنََّمآ أَۡدُعواْ َربِّي، َوَالٓ أُۡشِرُك بِِهۦٓ أََحٗدا: «1قُلۡ   ) قَاَل.1

ا 1ت ♦) ُرُشدًا، ُرْشدًا 2) قَاَل َال 1 ) نص ناقص وتكميله: قُْل إِنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم َضر�
ألن الضر يقابله النفع، والرشد يقابله الضالل  -ضالًال] َوَال َرَشدًا [وال نفعًا وال 

  ).http://goo.gl/xxOWpv 243، ص 29، جزء ابن عاشور(

ا [...] 1إِنِّي َالٓ «قُۡل:  َوَال  1تأَۡملُِك لَُكۡم َضّرٗ
  ».2َرَشٗدا

 21: 72\40م

تتمة لآلية السابقة.  ) ُمْلتََحد: ملجأ ومالذ. وهذه اآلية دخيلة، واآلية الالحقة1ت
نص ناقص وتكميله: َولَْن أَِجدَ ِمْن دُونِِه ُملْتََحدًا [ان لم أبلغ رساالت َربِّي بالغا] 

  )416(مكي، جزء ثاني، ص 

ِ أََحٞد َولَۡن أَِجدَ، «قُۡل:  إِنِّي لَن يُِجيَرنِي ِمَن ٱ£َّ
  .1ت[...] ِمن دُونِهِۦ، ُمۡلتََحدًا

 22: 72\40م

ِ  23و 22نزلت اآليتان ) قراءة شيعية: 2) فَأَنَّ 1 هكذا: قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمَن �َّ
ِ َوِرَساَالتِِه فِي َعِلّيٍ.  إِْن َعَصْيتُهُ أََحدٌ َولَْن أَِجدَ ِمْن دُونِِه ُمْلتََحدًا إِالَّ بََالغًا ِمَن �َّ

َ َوَرسُولَهُ فِي َوَال  يَِة َعِلّيٍ فَإِنَّ لَهُ ناَر َجَهنََّم خاِلِديَن فِيها أَبَدًا (الكليني َوَمْن يَْعِص �َّ
) نص ناقص وتكميله: [ال املك] إال بالغا (الجاللين 1ت♦ ) 434، ص 1مجلد 

http://goo.gl/vj8Kpmمن المفرد التفات ) خطأ: 2) ت» َ  َوَرُسولَهُ يَْعِص �َّ
َمْن « 63: 9\113والصحيح: َخاِلدًا اسوة اآلية ، »َخاِلِدينَ «إلى الجمع » فَإِنَّ لَهُ 

َ َوَرُسولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلدًا فِيَها   ».يَُحاِدِد �َّ

تِهِۦ 1ت[...] لَٰ ِ َوِرَسٰ َن ٱ£َّ ٗغا ّمِ َوَمن يَۡعِص ». إِالَّ بَلَٰ
َ َوَرسُولَهُۥ ِلِدينَ  1فَإِنَّ  ،ٱ£َّ فِيَهآ  2تلَهُۥ نَاَر َجَهنََّم، َخٰ

  ،2أَبَدًا

 23: 72\40م

فََسيَۡعلَُموَن َمۡن  ،َحتَّٰىٓ إِذَا َرأَۡواْ َما يُوَعدُونَ   
  أَۡضعَُف نَاِصٗرا َوأَقَلُّ َعدَٗدا.

 24: 72\40م
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ا تُوَعدُونَ  1تإِنۡ «قُۡل:   ).417إِْن: ما (مكي، جزء ثاني، ص  )1ت أَۡم  ،أَۡدِرٓي أَقَِريٞب مَّ
  ».يَۡجعَُل لَهُۥ َربِّٓي أََمدًا

 25: 72\40م

ِلُم ٱۡلغَۡيبِ   ) يَْظَهُر.2) َعاِلَم اْلغَْيِب، َعِلَم اْلغَْيَب 1  26: 72\40م  ،َعلَٰى غَۡيبِِهۦٓ أََحدًا 2فََال يُۡظِهرُ  ،1َعٰ

سُولٖ   ) رصدا: حرسا.1ت فَإِنَّهُۥ يَۡسلُُك ِمۢن بَۡيِن  ،إِالَّ َمِن ٱۡرتََضٰى ِمن رَّ
  ،1تيَدَۡيِه َوِمۡن َخۡلِفهِۦ َرَصٗدا

 27: 72\40م

تِ  2أَن قَۡد أَۡبلَغُواْ  1لِّيَۡعلَمَ   ) َوأُْحِصَي.5) َوأُِحيَط 4) ِرَسالَةَ 3) أُْبِلغُوا 2) ِليُْعلََم، لِيُْعِلَم 1 لَٰ بَِما  4َربِِّهۡم. َوأََحاطَ  3ِرَسٰ
ا. 5َوأَۡحَصىٰ  ،لَدَۡيِهمۡ    ُكلَّ َشۡيٍء َعدَدَۢ

 28: 72\40م

 

 سورة يس 36\41

  45عدا مكية  83 - عدد اآليات

  القاضية –المدافعة  -المعمة  - قلب القرآن عناوين أخرى: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 36\41م  .1تيسٓ 

 2: 36\41م  َوٱۡلقُۡرَءاِن ٱۡلَحِكيِم!  

 3: 36\41م  إِنََّك لَِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن،  

ۡستَِقيٖم.   ٖط مُّ  4: 36\41م  َعلَٰى ِصَرٰ

ِحيمِ نص ناقص وتكميله: [هو] ) 1ت♦ ) تَْنِزيُل، تَْنِزيِل 1 (مكي،  تَنِْزيل اْلعَِزيِز الرَّ
ان هذا النص ناقص  ابن عاشور). وتبريًرا للنصب، رأى 221جزء ثاني، ص 

ِحيِم وتكميله: [أعني]   347، ص 17، جزء ابن عاشور(تَْنِزيَل اْلعَِزيِز الرَّ
http://goo.gl/7MM8RC.(  

 5: 36\41م  ِحيِم،ٱۡلعَِزيِز، ٱلرَّ  1تَنِزيلَ  1ت[...]

معنيان: ما حرف نفي، ألن اباءهم لم ينذروا برسول قبل محمد، أو لتنذر ) 1ت
  ).222قوًما انذاًرا مثل انذارنا آباءهم (مكي، جزء ثاني، ص 

آ أُنِذَر َءابَآُؤُهمۡ  ِفلُوَن.1تِلتُنِذَر قَۡوٗما مَّ  6: 36\41م  . ~ فَُهۡم َغٰ

 7: 36\41م  َعلَٰىٓ أَۡكثَِرِهۡم. ~ فَُهۡم َال يُۡؤِمنُوَن.لَقَۡد َحقَّ ٱۡلقَۡوُل   

: رافعون رؤوسهم لضيق األغالل في ُمْقَمُحون) 1ت♦ ) أيمانِهم، أيديهم 1
  اعناقهم

ِقِهمۡ  ٗال  1إِنَّا َجعَۡلنَا فِٓي أَۡعنَٰ فَِهَي إِلَى ٱۡألَۡذقَاِن.  ،أَۡغلَٰ
ۡقَمُحونَ    .1ت~ فَُهم مُّ

 8: 36\41م

ا  ) فَأَْعَشيْنَاُهمْ 2) سُد�ا 1 ا ،1َوَجعَۡلنَا ِمۢن بَۡيِن أَۡيِديِهۡم َسدّٗ  ،1َوِمۡن َخۡلِفِهۡم َسدّٗ
ُهمۡ    . ~ فَُهۡم َال يُۡبِصُروَن.2فَأَۡغَشۡينَٰ

 9: 36\41م

َال  ،أَۡم لَۡم تُنِذۡرُهمۡ  1َوَسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأَنذَۡرتَُهمۡ   ) أَْنذَْرتَُهْم.1
  يُۡؤِمنُوَن.

 10: 36\41م

ۡكرَ    َن  ،إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبََع ٱلذِّ ۡحَمٰ َوَخِشَي ٱلرَّ
ۡرهُ بَِمۡغِفَرٖة َوأَۡجٖر كَِريٍم.   بِٱۡلغَۡيبِ. فَبَّشِ

 11: 36\41م

♦ ) َوُكلُّ 3) َويُْكتَُب ... َوآَثَاُرُهْم 2) 117قراءة شيعية: سنكتب (السياري، ص ) 1
  القرآن : اللوح المحفوظ،إَِماٍم ُمبِينٍ ) 1ت

َما قَدَُّمواْ  1إِنَّا نَۡحُن نُۡحيِ ٱۡلَمۡوتَٰى َونَۡكتُبُ 
َرُهمۡ  هُ فِٓي إَِماٖم  3. َوُكلَّ 2َوَءاثَٰ  1تَشۡيٍء أَۡحَصۡينَٰ

بِيٖن.   مُّ

 12: 36\41م

َب ٱۡلقَۡريَةِ --- [   ثًَال أَۡصَحٰ إِۡذ  ،] َوٱۡضِرۡب لَُهم مَّ
  َجآَءَها ٱۡلُمۡرَسلُوَن.

 13: 36\41م

ۡزنَا ،إِۡذ أَۡرَسۡلنَآ إِلَۡيِهُم ٱۡثنَۡينِ    ) بِالثَاِلِث.2فَعََزْزنَا ) 1  1فََكذَّبُوهَُما. فَعَزَّ
ۡرَسلُونَ «فَقَالُٓواْ:  2بِثَاِلثٖ    ».إِنَّآ إِلَۡيُكم مُّ

 14: 36\41م

ۡثلُنَا، َوَمآ أَنَزَل «قَالُواْ:    َمآ أَنتُۡم إِالَّ بََشٞر ّمِ
ُن ِمن  ۡحَمٰ   ».َشۡيٍء. إِۡن أَنتُۡم إِالَّ تَۡكِذبُونَ ٱلرَّ

 15: 36\41م

 16: 36\41م  َربُّنَا يَۡعلَُم إِنَّآ إِلَۡيُكۡم لَُمۡرَسلُوَن،«قَالُواْ:   

ُغ ٱۡلُمبِينُ     17: 36\41م  ».َوَما َعلَۡينَآ إِالَّ ٱۡلبَلَٰ

 ،بُِكۡم. لَئِن لَّۡم تَنتَُهواْ  1تإِنَّا تََطيَّۡرنَا«قَالُٓواْ:   : تشاءمنا.) تََطيَّْرنَا1ت
نَّا َعذَاٌب أَِليمٞ    ».لَنَۡرُجَمنَُّكۡم َولَيََمسَّنَُّكم ّمِ

 18: 36\41م
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يُُّرُكْم 1 ) 1ت♦ ) ذُِكْرتُْم 3) آأْن، إِْن، آْن، أأْن، أَيَْن، أَْن، أَِهْن 2) َطْيُرُكْم، اطَّ
  : ما تتطيرون به، والمراد التشاؤم.َطائُِرُكمْ 

ٓئُِرُكم«قَالُواْ:  عَُكۡم أَئِن 1ت1َطٰ ۡرتُم 2مَّ . ~ بَۡل 3ذُّكِ
ۡسِرفُونَ    ».أَنتُۡم قَۡوٞم مُّ

 19: 36\41م

» َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجٌل يَْسعَى: «20: 36\41) تقول اآلية 1ت♦ ) قَْوُم 1
» َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى: «20: 28\49بينما تقول اآلية 

َوَجاَء َرُجٌل ). نص مخربط وترتيبه: 578-576(للتبريرات أنظر المسيري، ص 
  .يَْسعَى ِمْن أَقَْصى اْلَمِدينَةِ 

. قَاَل: 1تَوَجآَء ِمۡن أَۡقَصا ٱۡلَمِدينَِة َرُجٞل يَۡسعَىٰ 
قَۡوِم!«   ٱتَّبِعُواْ ٱۡلُمۡرَسِليَن. 1يَٰ

 20: 36\41م

ۡهتَدُونَ ٱتَّبِعُواْ َمن الَّ يَسۡ   ».َوُهْم ُمْهتَدُونَ «إلى الجمع » َمْن َال يَْسأَلُُكمْ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت  21: 36\41م  .1تلُُكۡم أَۡجٗرا، َوهُم مُّ

إلى المخاطب » فََطَرنِي«من المتكلم المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) تَْرِجعُوَن 1
َوَما لكم «، وكان يجب استعمال المخاطب كما في اآلية السابقة »تُْرَجعُونَ «الجمع 

  ».َال تعبدون الَِّذي فطركم َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 

َوَما ِلَي َالٓ أَۡعبُدُ ٱلَِّذي فََطَرنِي، ~ َوإِلَۡيِه 
  ؟1ت1تُۡرَجعُونَ 

 22: 36\41م

ُن  1َءأَتَِّخذُ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ َءاِلَهةً؟ إِن يُِرۡدنِ   ) يُْنِقذُوْن، يُْنِقذُونِي.2يُِردْنِي، يَِردْنِي ) يُِردْنَِي، 1 ۡحَمٰ ٱلرَّ
عَتُُهۡم َشيۡ  ، الَّ تُۡغِن َعنِّي َشفَٰ   .2ا، َوَال يُنِقذُونِ بُِضّرٖ

 23: 36\41م

بِيٍن.   ٖل مُّ  24: 36\41م  إِنِّٓي إِٗذا لَِّفي َضلَٰ

 25: 36\41م  ».1إِنِّٓي َءاَمنُت بَِربُِّكۡم، فَٱۡسَمعُونِ   فَاْسَمعُونِي، فَاْسَمعُوَن.) 1

لَۡيَت قَۡوِمي «قَاَل: ». ٱۡدُخِل ٱۡلَجنَّةَ «قِيَل:    يَٰ
  يَۡعلَُمونَ 

 26: 36\41م

ِميَن.1  27: 36\41م  !»1بَِما َغفََر لِي َربِّي َوَجعَلَنِي ِمَن ٱۡلُمۡكَرِمينَ   ) اْلُمَكرَّ

َن    َوَمآ أَنَزۡلنَا َعلَٰى قَۡوِمهِۦ ِمۢن بَۡعِدهِۦ ِمن ُجنٖد ّمِ
  ٱلسََّمآِء. ~ َوَما كُنَّا ُمنِزِليَن.

 28: 36\41م

ِحدَةٗ   ) َصْيَحةٌ َواِحدَةٌ، َزقْيَةً َواِحدَةً.1 ِمدُوَن.1إِن َكانَۡت إِالَّ َصۡيَحٗة َوٰ  29: 36\41م  . فَإِذَا ُهۡم َخٰ

َحۡسَرةً   ) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن.3) َحْسَرةَ اْلِعبَاِد على أنفسها 2َحْسَرةَ، َحْسَرتا ) َحْسَرهْ، 1 سُوٍل إِالَّ 2َعلَى ٱۡلِعبَادِ  1يَٰ ن رَّ ! َما يَۡأتِيِهم ّمِ
  .3َكانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ 

 30: 36\41م

) 3) 116(السياري، ص قراءة شيعية: من القرون واألمم السالفة  )2) َمْن 1
أَنَُّهْم إِلَْيِهْم َال يَْرِجعُوَن. أفال يعقلون وال قراءة شيعية:  ) يُْرَجعُوَن،4إِنَُّهْم، فإنَُّهْم 

  ).116(السياري، ص  يعتبرون

َن ٱۡلقُُرونِ  1أَلَۡم يََرۡواْ َكمۡ  ؟ ~ 2أَۡهلَۡكنَا، قَۡبلَُهم، ّمِ
  ،4إِلَۡيِهۡم َال يَۡرِجعُونَ  3أَنَُّهمۡ 

 31: 36\41م

، َوَما كُلٌّ إّال 1 ) رأى البعض معنى هذه اآلية 1ت♦ ) َوإِْن ُكلٌّ لََما، َوإِْن منهم إالَّ
الغريبة كما يلي: وما كل إال جميع لدينا محضرون (أوزون: جناية سيبويه، ص 

). وقد فسرها المنتخب كما يلي: وما كل من األمم السابقة والالحقة إال 132-133
  ).http://goo.gl/CSdYL1دينا يوم الحساب والجزاء (مجموعون ل

ا  32: 36\41م  .1تَجِميٞع لَّدَۡينَا ُمۡحَضُرونَ  1َوإِن كُّلٞ لَّمَّ

َها   1] َوَءايَٞة لَُّهُم ٱۡألَۡرُض ٱۡلَمۡيتَةُ --- [  ) اْلَميِّتَةُ.1 . أَۡحيَۡينَٰ
ا فَِمۡنهُ يَۡأكُلُوَن.   َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَها َحبّٗ

 33: 36\41م

ۡرنَا  ) الِعيُوِن.2) َوفََجْرنَا 1 ٖب، َوفَجَّ ن نَِّخيٖل َوأَۡعنَٰ ٖت ّمِ  1َوَجعَۡلنَا فِيَها َجنَّٰ
  ،2فِيَها ِمَن ٱۡلعُيُونِ 

 34: 36\41م

ا َعِملَتْهُ، َوَما َعِملَْت 2) ثُْمِرِه، ثُُمِرهِ 1 في هذه اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) وِممَّ
  ».ثََمِرهِ «إلى المفرد » َجنَّاٍت ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَابٍ «واآلية السابقة من المفرد 

أَۡيِديِهۡم. ~ أَفََال  2َوَما َعِملَۡتهُ  1ت1لِيَۡأُكلُواْ ِمن ثََمِرهِۦ
  يَۡشُكُروَن؟

 35: 36\41م

ا يأكلون (السياري، ص ) 1 َن ٱلَِّذي َخلََق   )116قراءة شيعية: َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِممَّ ا تُۢنبُِت ُسۡبَحٰ َج كُلََّها ِممَّ ٱۡألَۡزَوٰ
ا َال يَۡعلَُمونَ    !1ٱۡألَۡرُض، َوِمۡن أَنفُِسِهۡم، َوِممَّ

 36: 36\41م

َوَءايَٞة لَُّهُم ٱلَّۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنهُ ٱلنََّهاَر. فَإِذَا ُهم   
ۡظِلُموَن.   مُّ

 37: 36\41م

1 ، ، ال ُمْستَقَرٌّ ، ال ُمْستَقَرَّ ، ِلُمْستَِقّرٍ ) إلى ُمْستَقَّرٍ ) نص ناقص 1ت ♦ذلك ُمْستَقَرٌّ
 335، ص 23، جزء ابن عاشور( تَْجِري ِلُمْستَقَرٍّ  آية لهم]َوالشَّْمُس [وتكميله: 

http://goo.gl/s75Q9h.(  

ِلَك  1. تَۡجِري ِلُمۡستَقَّرٖ 1تَوٱلشَّۡمُس [...] لََّها. ~ ذَٰ
  ٱۡلعَِليِم. ،تَۡقِديُر ٱۡلعَِزيزِ 

 38: 36\41م

) نص ناقص وتكميله: قدرنا [له] منازل 1ت♦ ) َكاْلِعْرُجوِن 2) َواْلقََمُر 1
) أو والقمر قدرناه [ذا] منازل (مكي، 168، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

  اْلعُْرُجون: الغصن اليابس.) 2) ت226جزء ثاني، ص 

هُ [...] 1َوٱۡلقََمرَ  َمنَاِزَل َحتَّٰى َعادَ  1تقَدَّۡرنَٰ
  ٱۡلقَِديِم. 2ت2ونِ َكٱۡلعُۡرجُ 

 39: 36\41م
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ابن (َوُكّل [الكواكب] فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) النََّهار 1
من التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/ytjjAz 25، ص 23، جزء عاشور
وصحيحه:  »يَْسبَُحونَ «إلى الجمع » الشَّْمُس ... اْلقََمَر ... اللَّيُْل ... النََّهارِ «المثنى 

وكل من «مفرد. يقول المنتخب مستعمًال صيغة المفرد: » كل«يسبح. فكلمة 
» الشمس والقمر وغيرهما يسبح في فلك ال يخرج عنه

)http://goo.gl/xdsqOn(  

َوَال ٱلَّۡيُل  ،َال ٱلشَّۡمُس يَۢنبَِغي لََهآ أَن تُۡدِرَك ٱۡلقََمرَ 
فِي فَلَٖك  1ت[...]. َوُكّلٞ 1َسابُِق ٱلنََّهارِ 

  .2تيَۡسبَُحونَ 

  40: 36\41م

يَّاتُِهْم 1 يَّتَُهمۡ   .المملوء أو المكتظ) اْلَمْشُحون: 1ت♦ ) ذُّرِ فِي ٱۡلفُۡلِك  1َوَءايَٞة لَُّهۡم أَنَّا َحَمۡلنَا ذُّرِ
  .1تٱۡلَمۡشُحونِ 

 41: 36\41م

ۡثِلهِۦ َما يَۡرَكبُوَن.   ن ّمِ  42 :36\41م  َوَخلَۡقنَا لَُهم ّمِ

ْقُهْم 1 لَُهۡم َوَال ُهۡم  2فََال َصِريخَ  ،1نُۡغِرۡقُهمۡ  ،َوإِن نَّشَأۡ   ) َصِريٌخ.2) نُغَّرِ
  يُنقَذُوَن،

 43: 36\41م

عًا إِلَٰى ِحيٖن.   نَّا، َوَمتَٰ  44: 36\41م  إِالَّ َرۡحَمٗة ّمِ

َوَما َخْلفَُكْم من والية الطواغيت قراءة شيعية: َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّقُوا َما بَيَْن أَْيِديُكْم ) 1
) نص مبهم وناقص 1ت ) ♦116فال تتبعوهم لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن (السياري، ص 

وتكميله: َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّقُوا َما بَْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكْم لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن [اعرضوا] 
  ).http://goo.gl/sLC92j(الجاللين 

 ٱتَّقُواْ َما بَۡيَن أَۡيِديُكۡم َوَما َخۡلفَُكۡم،«ذَا قِيَل لَُهُم: َوإِ 

 .1ت[...] »1لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُمونَ 
 45: 36\41هـ

ِت َربِِّهۡم، ~ إِالَّ    ۡن َءايَٰ ۡن َءايَٖة ّمِ َوَما تَۡأتِيِهم ّمِ
  َكانُواْ َعۡنَها ُمۡعِرِضيَن.

 46: 36\41م

ُ «َوإِذَا قِيَل لَُهۡم:    ا َرَزقَُكُم ٱ£َّ قَاَل  ،»أَنِفقُواْ ِممَّ
أَنُۡطِعُم َمن، لَّۡو «ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُٓواْ: 

ُ، أَۡطعََمهُۥٓ؟ ٖل » ~ يََشآُء ٱ£َّ إِۡن أَنتُۡم إِالَّ فِي َضلَٰ
بِيٖن.   مُّ

 47: 36\41م

محمد إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن (السياري، قراءة شيعية: َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعدُ يا ) 1
  ).116ص 

ذَا ٱۡلَوۡعدُ؟ ~ إِن كُنتُۡم «َويَقُولُوَن:  َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    ».1َصٰ

 48: 36\41م

ُموَن، يَِخِصُموَن، يَختَِصُموَن.1 ُموَن، يِِخّصِ ُموَن، يَْخّصِ ِحدَٗة تَۡأُخذُُهۡم   ) يََخّصِ َوُهۡم َما يَنُظُروَن إِالَّ َصۡيَحٗة َوٰ
ُمونَ    .1يَِخّصِ

 49: 36\41م

فََال يَۡستَِطيعُوَن تَۡوِصيَٗة ~ َوَالٓ إِلَٰىٓ أَۡهِلِهۡم   ) يُْرَجعُوَن.1
  .1يَۡرِجعُونَ 

 50: 36\41م

َوِر 1 َوِر، الّصِ ) اْألَْجدَاث، جمع جدث: 1ت♦ ) يَنْسُلُوَن 3) اْألَْجدَاِف 2) الصُّ
  يَْنِسلُون: يسرعون.القبور؛ 

َن ٱۡألَۡجدَاثِ 1فِي ٱلصُّورِ َونُِفَخ  إِلَٰى  2. فَإِذَا ُهم ّمِ
  .1ت3َربِِّهۡم يَنِسلُونَ 

 51: 36\41م

نص ناقص ) 1ت♦ ) ِمْن بَْعثِنَا، ِمْن هَبِّنَا، َمْن َهبَّنَا، َمْن أَهبَّنَا 2) َوْيلَتي، َويْلَتَنَا 1
(مكي، جزء أو المالئكة] هذا ما وعد الرحمان  - وتكميله: [وقال لهم المؤمنون 

  ).230ثاني، ص 

َوۡيلَنَا«قَالُواْ:  ۡرقَِدنَۜا؟ [...] 2! َمۢن بَعَثَنَا1يَٰ  1تِمن مَّ
ُن، َوَصدََق ٱۡلُمۡرسَلُونَ  ۡحَمٰ ذَا َما َوَعدَ ٱلرَّ   ».َهٰ

 52: 36\41م

ِحدَةٗ   ) َصْيَحةٌ َواِحدَةٌ، َزقْيَةً َواِحدَةً.1 ۡم َجِميٞع لَّدَۡينَا . فَإِذَا هُ 1إِن َكانَۡت إِالَّ َصۡيَحٗة َوٰ
  ُمۡحَضُروَن.

 53: 36\41م

إلى » ُهْم َجِميٌع لَدَْينَا ُمْحَضُرونَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
  ».تُْجَزْوَن إِالَّ َما كُْنتُْم تَْعَملُونَ «المخاطب 

ا. ~ َوَال تُۡجَزۡوَن إِالَّ َما َال تُۡظلَُم نَۡفٞس َشيۡ  ،فَٱۡليَۡومَ 
  .1تُكنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 54: 36\41م

) فسرها التفسير الميسر: 1ت♦ ) فَِكُهوَن، فَاِكهيَن، فَِكهيَن 2) ُشغٍْل، َشغٍَل، َشغٍْل 1
لهم في الجنة أنواع الفواكه اللذيذة، ولهم كل ما يطلبون من أنواع النعيم 

)http://goo.gl/72aEOU َب ٱْلَجنَِّة ٱليَْوَم فِى ). بينما فسرها الجاللين: إِنَّ أَْصَحٰ
ُشغٍُل بسكون الغين وضمها. عما فيه أهل النار مما يتلذذون به كافتضاض 

ِكُهوَن ناعمون خبر ثان  األبكار، ال شغل يتعبون فيه، ألن الجنة ال نصب فيها فَٰ
). وفسرها المنتخب: إن http://goo.gl/8il49Hإلن، واألول في شغل (

أصحاب الجنة في هذا اليوم مشغولون بما هم فيه من نعيم، معجبون به فرحون 
)http://goo.gl/baFlwM.(  

َب ٱۡلَجنَِّة، ٱۡليَۡوَم، فِي ُشغُلٖ   1إِنَّ أَۡصَحٰ
ِكُهونَ    ،1ت2فَٰ

 55: 36\41م

لٍ   السرير.: ) اْألََرائِك، جمع اريكة1ت♦ ) ُمتَّكوَن، ُمتَِّكئيَن، ُمتَِّكيَن 2) ُظلٍَل 1 ُجُهۡم فِي ِظلَٰ  1تَعلَى ٱۡألََرآئِكِ  ،1ُهۡم َوأَۡزَوٰ
  .2ونَ ُمتَّكِ 

 56: 36\41م

ا يَدَُّعوَن.   ِكَهٞة َولَُهم مَّ  57: 36\41م  لَُهۡم فِيَها فَٰ
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مٞ «  ) َسالًما، ِسْلٌم.1 ِحيٖم.»1َسلَٰ ّبٖ رَّ ن رَّ  58: 36\41م  ، قَۡوٗال ّمِ

ُزواْ   ) اْمتَاُزوا: تميزوا وانفردوا عن المؤمنين.1ت♦ ) َواْنَماُزوا 1  59: 36\41م  أَيَُّها ٱۡلُمۡجِرُموَن! ،ٱۡليَۡومَ  1ت1َوٱۡمتَٰ

دْ، أَْحَهدْ، أَْعِهدْ.1 بَنِٓي َءادََم! أَن الَّ تَۡعبُدُواْ  ،إِلَۡيُكمۡ  1أَلَۡم أَۡعَهدۡ   ) إِْعَهدْ، أَحَّ يَٰ
بِينٞ  َن ~ إِنَّهُۥ لَكُۡم َعدُّوٞ مُّ   ،ٱلشَّۡيَطٰ

 60: 36\41م

ۡستَِقيمٞ   ).424، ص 1) قراءة شيعية: َهذَا ِصَراطُ َعِلّيٍ ُمْستَِقيٌم (الكليني مجلد 1 ٞط مُّ ذَا ِصَرٰ  61: 36\41م  .1َوأَِن ٱۡعبُدُونِي؟ َهٰ

، ُجبًْال، ِجبًْال، ِجيًْال، ِجبًِال، ِجبًَال 1 ) ِجبِلّة، 1ت♦ ) يَكُونُوا يَْعِقلُوَن 2) ُجبًُال، ُجبُال�
  وجمعها ِجبِّال: جماعات من الناس.

َكثِيًرا. ~ أَفَلَۡم تَكُونُواْ  1ت1َولَقَۡد أََضلَّ ِمنُكۡم ِجبِّالٗ 
  ؟2تَۡعِقلُونَ 

 62: 36\41م

ِذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَّ     63: 36\41م  تِي كُنتُۡم تُوَعدُوَن.َهٰ

) قراءة شيعية: اْصلَْوَها اْليَْوَم بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن في الحياة الدنيا (السياري، ص 1
117(  

 64: 36\41م  .1~ بَِما كُنتُۡم تَۡكفُُرونَ ، ٱۡليَۡومَ  ،ٱۡصلَۡوَها

) خطأ: 1ت ♦) َوِلتَْشَهدَ، َوْلتَْشَهدْ، َوتَْشَهدَ 3َوْلتَُكلِّْمنَا ) َوتَتََكلَُّم، َوِلتَُكلَِّمنَا، 2) يُْختَُم 1
  ».أَْفَواِهِهمْ «إلى الغائب » تَْكفُُرونَ «من المخاطب في اآلية السابقة التفات 

ٓ  1ت1نَۡختِمُ  ،ٱۡليَۡومَ  ِهِهۡم، َوتَُكلُِّمنَا أَۡيِديِهۡم  2َعلَٰىٓ أَۡفَوٰ
  أَۡرُجلُُهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُوَن. 3َوتَۡشَهدُ 

 65: 36\41م

َراَط، 1ت ♦) تُْبِصُروَن 2) فَاْستَبِقُوا 1 ) نص ناقص وتكميله: فَاْستَبَقُوا [إلى] الّصِ
  وتبرير الخطأ: تضمن استبق معنى ابتدر.

 1َولَۡو نََشآُء، لََطَمۡسنَا َعلَٰىٓ أَۡعيُنِِهۡم. فَٱۡستَبَقُواْ 
َط. ~ فَأَنَّٰى يُۡبِصُرونَ  1ت[...] َرٰ   ؟2ٱلّصِ

 66: 36\41م

: حولنا صورهم إلى صور ) َمَسْخنَاُهمْ 1ت♦ ) ِمِضي�ا، َمِضي�ا 2) َمَكانَاتِِهْم 1
  قبيحة، مكانتهم: في مكان معاصيهْم.

ُهمۡ  . فََما 1َعلَٰى َمَكانَتِِهمۡ  1تَولَۡو نََشآُء، لََمَسۡخنَٰ
ا عُواْ ُمِضيّٗ   ~ َوَال يَۡرِجعُوَن. 2ٱۡستََطٰ

 67: 36\41م

ْسهُ: نرده إلى الضعف بعد القوة.1ت♦ ) تَْعِقلُوَن 2) نَْنِكْسهُ، نُْنِكْسهُ، نَْنُكْسهُ 1 ۡرهُ   ) نُنَّكِ ۡسهُ  ،َوَمن نُّعَّمِ فِي ٱۡلَخۡلِق. ~ أَفََال  1ت1نُنَّكِ
  ؟1يَۡعِقلُونَ 

 68: 36\41م

هُ [...]--- [  [صناعة] الشعر.) نص ناقص وتكميله: وما علمناه 1ت ۡعَر. َوَما يَۢنبَِغي  1ت] َوَما َعلَّۡمنَٰ ٱلّشِ
بِيٞن،   لَهُۥٓ. إِۡن هَُو إِالَّ ِذۡكٞر َوقُۡرَءاٞن مُّ

 69: 36\41م

ا، َويَِحقَّ ٱۡلقَۡوُل َعلَى  1لِّيُنِذرَ   ) ِلتُْنِذَر، ِليُْنذََر، لِيَْنذََر.1 َمن َكاَن َحيّٗ
ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ

 70: 36\41م

ا َعِملَۡت  ،] أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّا َخلَۡقنَا لَُهم--- [   مَّ ّمِ
 ٓ ِلكُوَن؟ ،أَۡيِدينَا ٗما فَُهۡم لََها َمٰ   أَۡنعَٰ

 71: 36\41م

َها لَُهمۡ   ) ُركُوبُُهْم، َركُوبَتُُهْم.1  72: 36\41م  .َوِمۡنَها يَۡأُكلُونَ  ،1فَِمۡنَها َركُوبُُهمۡ  .َوذَلَّۡلنَٰ

فُِع َوَمشَاِرُب. ~ أَفََال يَۡشُكُروَن؟    73: 36\41م  َولَُهۡم فِيَها َمنَٰ

ِ  ،َوٱتََّخذُواْ    َءاِلَهٗة. ~ لَّعَلَُّهۡم  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
  يُنَصُروَن!

 74: 36\41م

ۡحَضُروَن مبهمة. فسرها التفسير الميسر: والمشركون 1ت ) عبارة َوهُۡم لَُهۡم ُجنٞد مُّ
محضرون في العذاب، متبرئ بعضهم من بعض وآلهتهم جميعًا 

)http://goo.gl/oxSa2D وفسرها المنتخب: وهم آللهتهم العاجزة جند .(
). وفسرها http://goo.gl/fnprFBمعدون لخدمتهم ودفع السوء عنهم (

الجاللين: آلهتهم من األصنام لَُهْم ُجندٌ بزعمهم نصرهم ُمْحَضُروَن في النار معهم 
)http://goo.gl/UXXYMW وفسرها البيضاوي: الَ يَْستَِطيعُوَن نَْصَرُهْم .(

ْحَضُروَن معدون لحفظهم والذب عنهم، أو ُمْحَضُروَن  َوُهْم لَُهْم آللهتهم ُجندٌ مٌّ
). ونقل الطبري عن قتادة رأيا http://goo.gl/iQkMFQأثرهم في النار (

لهة َوُهْم لَُهْم ُجْندٌ ُمْحَضُروَن والمشركون فضَّله: ال يَْستَِطيعُوَن نَْصَرُهْم اآل
يغَضبون لآللهة في الدنيا، وهي ال تسوق إليهم خيًرا، وال تدفع عنهم سوًءا، إنما 

  ).http://goo.gl/NeLCcKهي أصنام (

َال يَۡستَِطيعُوَن نَۡصَرهُۡم، َوُهۡم لَُهۡم ُجنٞد 
ۡحَضُرونَ    .1تمُّ

 75: 36\41م

وَن َوَما  1فََال يَۡحُزنكَ    قَۡولُُهۡم. إِنَّا نَۡعلَُم َما يُِسرُّ
  يُۡعِلنُوَن.

 76: 36\41م

نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة ) 1ت
5 :4 )Sawma  311ص(  

هُ ِمن نُّۡطفَةٖ  ُن أَنَّا َخلَۡقنَٰ نَسٰ ؟ فَإِذَا هَُو 1تأََو لَۡم يََر ٱۡإلِ
بِيٞن.َخِصيٞم    مُّ

 77: 36\41م

َمن يُۡحيِ «. قَاَل: 1َوَضَرَب لَنَا َمثَٗال َونَِسَي َخۡلقَهُۥ  ) رميم: باٍل متقطع1ت♦ ) َخاِلقَهُ 1
َم َوِهَي َرِميمٞ    »؟1تٱۡلِعَظٰ

 78: 36\41م

ٖة. ~«قُۡل:    َل َمرَّ َوهَُو  يُۡحيِيَها ٱلَِّذٓي أَنَشأََهآ أَوَّ
  بُِكّلِ َخۡلٍق َعِليٌم.

 79: 36\41م
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َن ٱلشََّجِر ٱۡألَۡخَضرِ   ) اْلُخْضِر، اْلَخْضَراء.1 نَاٗرا. فَإِذَآ  1ٱلَِّذي َجعََل لَُكم ّمِ
ۡنهُ تُوقِدُونَ    ».أَنتُم ّمِ

 80: 36\41م

ِت َوٱۡألَ   ) خطأ: حرف الباء في بِقَاِدٍر حشو.1ت ♦) اْلَخاِلُق 2) يَْقِدُر 1 َوٰ َمٰ ِدرٍ أََو لَۡيَس ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ  1ت1ۡرَض بِقَٰ
قُ   2َعلَٰىٓ أَن يَۡخلَُق ِمۡثلَُهم؟ بَلَٰى! ~ َوهَُو ٱۡلَخلَّٰ

  ٱۡلعَِليُم.

 81: 36\41م

، »ُكن!«أَن يَقُوَل لَهُۥ:  ،اإِذَآ أََرادَ َشيۡ  ،إِنََّمآ أَۡمُرهُٓۥ   ) فَيَُكونَ 1
  .1فَيَُكونُ 

 82: 36\41م

َن ٱلَِّذي بِيَِدهِۦ َملَكُوتُ   تَْرِجعُوَن.) 2) َملََكةُ، َمْملََكةُ، ِملُْك 1 ُكّلِ َشۡيٖء! ~ َوإِلَۡيِه  1فَسُۡبَحٰ
 .2تُۡرَجعُونَ 

 83: 36\41م

  

 سورة الفرقان 25\42

  70- 68عدا مكية  77 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِن،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ   ٱلرَّ

جاء ذكر كلمة الفرقان في سبع آيات غير عنوان هذه السورة  )1ت♦ ) ِعبَاِدِه 1
(الفهرس تحت هذه الكلمة). وقد اختلف المفسرون والمترجمون في فهم معناها. 

جاء في معجم الفاظ القرآن المعاني التالية: أ) الفارق بين الحق والباطل، ب) 
لحرام، ج) القرآن أو الكتاب المنزل، د) النصر، الشرع الفاصل بين الحالل وا

ويوم الفرقان يوم موقعة بدر. وقد جاء في الترجمة اآلرامية لسفر صاموئيل 
بمعنى يوم النصر أو يوم الخالص وهي » يوم الفرقان«عبارة 13: 11األول 

يَْوَم اْلفُْرقَاِن َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا  41: 8\88نفس العبارة التي استعملتها اآلية 
يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن. وحيث تشير إلى الكتاب المنزل. قد تكون الكلمة مشتقة من 

أي تعاليم اآلباء. انظر النقاش حول هذه الكلمة في » فرقي ابوت«عبارة 
Jeffery  و 227- 225صKatsh  و 51صSawma  144ص.  

َل ٱۡلفُۡرقَانَ  لِيَُكوَن  1َعلَٰى َعۡبِدهِۦ 1تتَبَاَرَك ٱلَِّذي نَزَّ
لَِميَن نَِذيًرا.   ِلۡلعَٰ

 1: 25\42م

َِّخۡذ    ِت َوٱۡألَۡرِض، َولَۡم يَت َوٰ َمٰ ٱلَِّذي لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ
َولَٗدا، َولَۡم يَُكن لَّهُۥ َشِريٞك فِي ٱۡلُمۡلِك. َوَخلََق كُلَّ 

  َشۡيٖء فَقَدََّرهُۥ تَۡقِديٗرا.

 2: 25\42م

ا َوَال نَْفعًا: «3: 25\42) تقول اآلية 1ت بينما تقول » َوَال يَْمِلُكوَن ِألَْنفُِسِهْم َضر�
ا: «16: 13\96اآلية  (للتبريرات أنظر » َال يَْمِلُكوَن ِألَْنفُِسِهْم نَْفعًا َوَال َضر�

  ).522-521المسيري، ص 

 ا َوُهمۡ َوٱتََّخذُواْ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ َءاِلَهٗة الَّ يَۡخلُقُوَن َشيۡ 
ا َوَال  يُۡخلَقُوَن، َوَال يَۡمِلُكوَن ِألَنفُِسِهۡم َضّرٗ

  َوَال يَۡمِلكُوَن َمۡوٗتا َوَال َحيَٰوٗة َوَال نُشُوٗرا. ،1تنَۡفٗعا

 3: 25\42م

إِْفك: : أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  كذب وافتراء.

ٓ إِۡفكٌ «َكفَُرٓواْ: ] َوقَاَل ٱلَِّذيَن --- [ ذَآ إِالَّ . 1تإِۡن َهٰ
فَقَۡد َجآُءو ». ٱۡفتََرٰىهُ َوأََعانَهُۥ َعلَۡيِه قَۡوٌم َءاَخُرونَ 

  ُظۡلٗما َوُزوٗرا.

 4: 25\42م

نص ناقص وتكميله: وقالوا [الذي أتى به] أساطير ) 1ت♦ ) تُتْلَى 2) اْكتُتِبََها 1
النصف الثاني لهذه  خر النهار.: آ) األصيل2) ت129(مكي، جزء ثاني، ص 

َوَما كُْنَت تَتْلُو ِمْن قَْبلِِه ِمْن ِكتَاٍب َوَال تَُخطُّهُ بِيَِمينَِك : «48: 29\85اآلية في اآلية 
  ».إِذًا َالْرتَاَب اْلُمْبِطلُونَ 

ِليَن ٱۡكتَتَبََها 1ت«[...]َوقَالُٓواْ:  ِطيُر ٱۡألَوَّ . فَِهَي 1أََسٰ
  ».2تۡكَرٗة َوأَِصيٗال َعلَۡيِه بُ  2تُۡملَىٰ 

 5: 25\42م

ِت «قُۡل:    َوٰ رَّ فِي ٱلسََّمٰ أَنَزلَهُ ٱلَِّذي يَۡعلَُم ٱلّسِ
ِحيٗما   ».َوٱۡألَۡرِض. ~ إِنَّهُۥ َكاَن َغفُوٗرا، رَّ

 6: 25\42م

(مكي، » ما بال هذا«خطأ وصحيحه: ما لهذا، وقرأها الفراء ) 1ت♦ ) فَيَُكوُن 1
فََماِل الَِّذيَن « 36: 70\79نفس الخطأ في اآلية ). ونجد 130جزء ثاني، ص 

َماِل َهذَا « 49: 18\69واآلية » فََماِل َهُؤَالِء اْلقَْومِ « 78: 4\92واآلية » َكفَُروا
  ».اْلِكتَابِ 

ذَا«َوقَالُواْ:  سُوِل يَۡأُكُل ٱلطَّعَاَم  1تَماِل َهٰ ٱلرَّ
َويَۡمِشي فِي ٱۡألَۡسَواِق؟ لَۡوَالٓ أُنِزَل إِلَۡيِه َملَٞك 

  َمعَهُۥ نَِذيًرا! 1فَيَُكونَ 

 7: 25\42م

َّبِعُوَن 3) نَأُْكُل 2) يَكُوُن 1 قراءة شيعية: َوقَاَل الظَّاِلُموَن آل محمد حقهم إِْن ) 4) يَت
َّبِعُوَن إِالَّ َرُجًال  من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ) ♦80َمْسُحوًرا (السياري، ص تَت

  ».يُْلقَى ... تَُكونُ «في اآلية السابقة إلى المضارع » أُْنِزلَ «

 2لَهُۥ َجنَّٞة يَۡأكُلُ  1أَۡو تَُكونُ  ،إِلَۡيِه َكنزٌ  1تأَۡو يُۡلقَىٰٓ 
ِلُموَن: ». ِمۡنَها إِالَّ َرُجٗال  3إِن تَتَّبِعُونَ «َوقَاَل ٱلظَّٰ

ۡسُحوًرا   ».4مَّ

 8: 25\42م
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 ) ♦80) قراءة شيعية: فََال يَْستَِطيعُوَن إلى والية علي َسبِيًال (السياري، ص 1

فََضلُّوا [عن الهدى] فََال يَْستَِطيعُوَن [ايجاد] َسبِيًال  ) نص ناقص وتكميله:1ت
، المنتخب http://goo.gl/PL3ly4(الجاللين  [إليه]

http://goo.gl/dIoe93.(  

َل، فََضلُّواْ  ٱنظُۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱۡألَۡمثَٰ
  .1َسبِيٗال  1تفََال يَۡستَِطيعُوَن [...] ،1ت[...]

 9: 25\42م

ن  1تَبَاَرَك ٱلَِّذٓي، إِن َشآَء، َجعَلَ   ) َويَْجعَُل، َويَْجعَلَ 2) يَْجعَل 1 لََك َخۡيٗرا ّمِ
لِكَ  ُر، َويَۡجعَل :ذَٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ  2َجنَّٰ

ا.   لََّك قُُصوَرۢ

 10: 25\42م

] بَۡل َكذَّبُواْ بِٱلسَّاَعِة. ~ َوأَۡعتَۡدنَا ِلَمن َكذََّب --- [  
  بِٱلسَّاَعِة َسِعيًرا.

 11: 25\42م

َكاِنۢ بَ   صوت ناشيء من إخراج النفس.) زفير: 1ت ن مَّ ِعيٖد، َسِمعُواْ لََها تَغَيُّٗظا إِذَا َرأَۡتُهم ّمِ
  .1تَوَزفِيٗرا

 12: 25\42م

نُوَن 2) َضْيقًا 1 نِيَن: مشدودًا بعضهم إلى بعض بقرن 1ت♦ ) ثَبُوًرا 3) ُمقَرَّ ) ُمقَرَّ
  تمنوا الهالك: ) دََعْوا ُهنَالَِك ثُبُوًرا2ت بحبل

نِينَ ، 1َوإِذَآ أُۡلقُواْ ِمۡنَها َمَكاٗنا َضيِّٗقا قَرَّ ، دََعۡواْ 1ت2مُّ
  .2ت3ُهنَاِلَك ثُبُوٗرا

 13: 25\42م

ِحٗدا، َوٱۡدُعواْ ثُبُوٗرا 1الَّ تَۡدُعواْ ٱۡليَۡوَم ثُبُوٗرا  ) ثَبُوًرا.1  1َوٰ
  َكثِيٗرا.

 14: 25\42م

لَِك َخۡيٌر؟ أَۡم َجنَّةُ ٱۡلُخۡلِد ٱلَّتِي ُوِعدَ «قُۡل:    أَذَٰ
  لَُهۡم َجَزاٗٓء َوَمِصيٗرا.َكانَۡت » ٱۡلُمتَّقُوَن؟

 15: 25\42م

ِلِديَن. َكاَن َعلَٰى َربَِّك    لَُّهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخٰ
سۡ    وٗال.َوۡعٗدا مَّ

 16: 25\42م

ِ،  ،َوَما يَۡعبُدُونَ  1َويَۡوَم يَۡحشُُرُهمۡ   ) فَنَقُوُل.2) نَْحشُُرُهْم، يَْحِشُرُهْم 1 ِمن دُوِن ٱ£َّ
ُٓؤَالِٓء؟ أَۡم ُهۡم «: 2فَيَقُولُ  َءأَنتُۡم أَۡضلَۡلتُۡم ِعبَاِدي َهٰ

  »َضلُّواْ ٱلسَّبِيَل؟

 17: 25\42م

ََّخذَ من  حذف من، -) أَْولِيَاَء 4) نُتََّخذَ 3) يُْنبَِغي 2) َما يَْنبَِغي 1 قراءة شيعية: ان نُت
) جاء في معجم الفاظ القرآن: قوما 1ت) ♦ 96دونك من إله (السياري، ص 

بورا: هالكين. وقد تكون مشتقة من فعل بور أي كسد أو خسر. وقد جاءت في 
. والكلمة موجودة باآلرامية بمعنى الجاهل 12: 48\111و 18: 25\42اآليتين 

)Jeffery  11) وبذلك تكون قريبة مما جاء في كورنثوس الثانية 86- 83ص :
  ».ِهًال في الَمعِرفَةوإِنِّي، وإِن كُنُت جاِهًال في البَالغة، فلَسُت جا: «6

نََك! َما َكاَن يَۢنبَِغي«قَالُواْ:   3لَنَآ أَن نَّتَِّخذَ  2 1ُسۡبَحٰ
تَّۡعتَُهۡم َوَءابَآَءُهۡم 4ِمن دُونَِك ِمۡن أَۡوِليَآءَ  ِكن مَّ . َولَٰ

ا بُوٗرا ۡكَر. ~ َوَكانُواْ قَۡوَمۢ   ».1تَحتَّٰى نَسُواْ ٱلذِّ

 18: 25\42م

) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يُِذقْهُ 4) يَْستَِطيعُوَن 3قُولُوَن ) يَ 2) َكذَبُوُكْم 1
يَْحشُُرُهْم « 17من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 2قَدْ َكذَّبُوُكْم تفيقال للعابدين] [

  ».َكذَّبُوُكمْ «إلى المخاطب » ...ِعبَاِدي

، فََما 2بَِما تَقُولُونَ  2ت1فَقَۡد َكذَّبُوُكم: «1ت[...]
َصۡرٗفا َوَال نَۡصٗرا. َوَمن يَۡظِلم  3تَۡستَِطيعُونَ 
نُكۡم، نُِذۡقهُ    ».َعذَاٗبا كَبِيٗرا 4ّمِ

 19: 25\42م

إلى » َوَجعَْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) َويَُمشَّْوَن، َويَُمشُّوَن 2) أَنَُّهْم 1
  »َوَكاَن َربُّكَ «الغائب 

ٓ إِنَُّهمۡ ] َوَمآ أَۡرَسۡلنَا قَۡبلََك --- [  1ِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن إِالَّ
فِي ٱۡألَۡسَواِق. َوَجعَۡلنَا  2لَيَۡأُكلُوَن ٱلطَّعَاَم َويَۡمُشونَ 

بَۡعَضُكۡم ِلبَۡعٖض فِۡتنَةً. أَتَۡصبُِروَن؟ َوَكاَن َربَُّك 
  .1تبَِصيٗرا

 20: 25\42م

) 2ت» أُْنِزلَ «إلى الغائب » ِلقَاَءنَا«من المتكلم التفات خطأ: ) 1ت♦ ) ِعتْيًا 1
  : اعرضوا وتجبروا.َعتَْوا

 1تلَۡوَالٓ أُنِزلَ «َوقَاَل ٱلَِّذيَن َال يَۡرُجوَن ِلقَآَءنَا: 
ٓئَِكةُ! أَۡو نََرٰى َربَّنَا! لَقَِد ٱۡستَۡكبَُرواْ » َعلَۡينَا ٱۡلَملَٰ

ا 2تَوَعتَۡو  ،فِٓي أَنفُِسِهمۡ    َكبِيٗرا. 1عُتُّوٗ

 21: 25\42م

نص ناقص وتكميله: [واذكر] يوم (مكي، جزء ) 1ت♦ ) ُحُجًرا، ُحْجًرا، َحْجًرا 1
  ) ِحْجًرا َمْحُجوًرا: حاجًزا مانعًا وممنوعًا أن يُجتاز.2) ت132ثاني، ص 

ٓئِكَةَ  1ت][...]--- [ َال بُۡشَرٰى،  ،يَۡوَم يََرۡوَن ٱۡلَملَٰ
ِحۡجٗرا «يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلُمۡجِرِميَن. َويَقُولُوَن: 

ۡحُجوٗرا   ».1تمَّ

 22: 25\42م

♦ ) َمْنثُوًرا ثم إن مقيلهم إللى الجحيم 4) هُبَاًء، َهبًا 3) َعَمٍل صالحٍ 2) َوقَدَْمنَا 1
  ) هَبَاء: ذرات التراب، والمراد شيء ال قيمة له.1ت

 ٓ هُ  2إِلَٰى َما َعِملُواْ ِمۡن َعَملٖ  1َوقَِدۡمنَا فََجعَۡلنَٰ
نثُوًرا 1ت3َهبَآءٗ    .4مَّ

 23: 25\42م

ا 1 ُب ٱۡلَجنَّةِ   ) َمِقيًال: مكان الراحة وقت القيلولة.1ت♦ ) ُمْستَقِر� ا ،يَۡوَمئِذٍ  ،أَۡصَحٰ ۡستَقَّرٗ َوأَۡحَسُن  1َخۡيٞر مُّ
  .1تَمِقيٗال 

 24: 25\42م
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لَت، َونُِزَل 3) تَشَّقَُّق 2) َويَْوُم، َويَْوٌم 1 لَت، َونُّزِ ُل، َوتَنَزَّ  -) َوأُْنِزَل، َونََزَل، َوتَنَزَّ
ُل 4اْلَمَالئَِكةُ  ُل، َونُنَّزِ َل، َوأَْنَزَل، َونُّزِ ) تفسير 1ت♦ اْلَمَالئِكَةَ  -) َونُْنِزُل، َونَزَّ

). خطأ: َويَْوَم http://goo.gl/yx5ZXJ: الغمام أمير المؤمنين (القمي شيعي
» تََشقَّقُ «من المضارع التفات ) خطأ: 2تََشقَُّق السََّماُء مع اْلغََماِم أو: عن الغمام ت

لَ «إلى الماضي    ».َونُّزِ

مِ  2تََشقَّقُ  1َويَۡومَ  لَ  1تٱلسََّمآُء بِٱۡلغََمٰ  2تَونُّزِ
ٓئَِكةُ    تَنِزيًال، 4 3ٱۡلَملَٰ

 25: 25\42م

ِن. َوَكاَن يَۡوًما َعلَى  ٱۡلُمۡلُك،   ۡحَمٰ يَۡوَمئٍِذ، ٱۡلَحقُّ ِللرَّ
ِفِريَن َعِسيٗرا.   ٱۡلَكٰ

 26: 25\42م

قراءة شيعية: يا ليتني اتخذت مع الرسول عليًا وليًا (الطبرسي: فصل ) 1
  )138الخطاب، ص 

لَۡيتَنِي «يَقُوُل:  ،َويَۡوَم يَعَضُّ ٱلظَّاِلُم َعلَٰى يَدَۡيهِ  يَٰ
سُوِل سَبِيٗال ٱتََّخۡذُت    !1َمَع ٱلرَّ

 27: 25\42م

قراءة شيعية: يَا َويْلَتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخذْ ُزفََر َخِليًال (السياري، ) 2) َوْيلَتِي، َويْلَتَاه 1
  ).98ص 

َوۡيلَتَىٰ  َِّخۡذ فَُالنًا َخِليٗال 1يَٰ  28: 25\42م  !2! لَۡيتَنِي لَۡم أَت

 ) تفسير شيعي1ت♦ ) 98قراءة شيعية: َوَكاَن الشَّْيَطاُن األدلم (السياري، ص ) 1
، »يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيًال «لهذه اآلية واآليتين السابقتين: األول يقول: 

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ «والثاني يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول عليًا وليًا 
  ).http://goo.gl/6JdXoD يعني الوالية (القمي» جاءني

ۡكرِ  ». 1تبَۡعدَ إِۡذ َجآَءنِي ،لَّقَۡد أََضلَّنِي َعِن ٱلذِّ
نُ  ِن َخذُوٗال. 1َوَكاَن ٱلشَّۡيَطٰ نَسٰ   ِلۡإلِ

 29: 25\42م

سُوُل: --- [   َرّبِ! إِنَّ قَۡوِمي ٱتََّخذُواْ «] َوقَاَل ٱلرَّ يَٰ
ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن َمۡهُجوٗرا   ».َهٰ

 30: 25\42م

َن ٱۡلُمۡجِرِميَن.   ».َوَكفَى بَِربِّكَ «إلى الغائب » َجعَْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ا ّمِ لَِك َجعَۡلنَا ِلكُّلِ نَبِّيٍ َعدُّوٗ َوَكذَٰ
  َهاِدٗيا َونَِصيٗرا. 1تَوَكفَٰى بَِربِّكَ 

 31: 25\42م

) نص ناقص 2) ُجْملَةً َواِحدَةً: مجتمعا دفعة واحدة ت1ت♦ ) فَُوادََك 2) ِليُثَبَِّت 1
َل َعلَْيِه القرآن ُجْملَةً َواِحدَةً [لقد أنزلناه] َكذَِلَك وتكميله:  َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوَال نُّزِ

 )http://goo.gl/VNmucM(المنتخب  [مفرقًا] ِلنُثَبَِّت بِِه فَُؤادََك َوَرتَّلْنَاهُ تَْرتِيًال 
َل َعلَْيهِ «من الغائب التفات ) خطأ: 3ت ، ومن »فَُؤادَكَ «إلى المخاطب » نُّزِ

لَ «المجهول    »ِلنُثَبَِّت ... َوَرتَّْلنَاهُ «إلى المتكلم » نُّزِ

َل َعلَۡيِه ٱۡلقُۡرَءاُن «َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ:  لَۡوَال نُّزِ
ِحدَٗة! 1تُجۡملَةٗ  لَِك [...] 2ت» [...]َوٰ  1نُثَبِّتَ لِ  2تَكذَٰ

هُ تَۡرتِيٗال.3ت2بِهِۦ فَُؤادَكَ    . َوَرتَّۡلنَٰ

 32: 25\42م

َك بِٱۡلَحّقِ، َوأَۡحَسَن  ،َوَال يَۡأتُونََك بَِمثَلٍ    إِالَّ ِجۡئنَٰ
  تَۡفِسيًرا.

 33: 25\42م

) خطأ: يُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوِهِهْم في َجَهنََّم. تبرير الخطأ: يتضمن يحشرون 1ت
  معنى يساقون

] ٱلَِّذيَن يُۡحَشُروَن َعلَٰى ُوُجوِهِهۡم إِلَٰى --- [
َكاٗنا َوأََضلُّ َسبِيٗال. ،1تَجَهنَّمَ  ٓئَِك َشّرٞ مَّ   أُْولَٰ

 34: 25\42م

، وال »َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبِي�ا: «53: 19\44) تقول اآلية 1ت
بُّ  2- 1: 7لخروج معنى لهذه الكلمة هنا. ويستعمل سفر ا كلمة نبي: فقاَل الرَّ

ِلموسى: أُنُظْر! قد َجعَلتَُك إِلًها ِلِفرَعون، وهاروُن أَخوَك يَكوُن نَبيََّك، أَنَت تتَكلَُّم 
  بُِكّلِ ما آُمُرَك بِه، وهاروُن أَخوَك يُخاِطُب فِرَعوَن ِليُطِلَق بَني إِْسرائيَل ِمن أَرِضه.

َب َوَجعَۡلنَا َمعَهُۥٓ ] َولَقَۡد َءاتَۡينَا مُ --- [ وَسى ٱۡلِكتَٰ
ُروَن َوِزيٗرا   .1تأََخاهُ َهٰ

 35: 25\42م

ْرتُُهْم.1 َرانِِهْم، فَدَِمْرنَاُهْم، فَدَمَّ َرانِّهْم، فَدَّمِ َراهُْم، فَدَّمِ تِنَاٱۡذَهبَآ إِلَى ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ «فَقُۡلنَا:   ) فَدَمَّ ». ايَٰ
ُهمۡ  ۡرنَٰ   تَۡدِميٗرا. 1فَدَمَّ

 36: 25\42م

[واذكر] قَْوَم نُوحٍ (الجاللين  ) نص ناقص وتكميله:1ت ♦) آياٍت 1
http://goo.gl/5BCE6K(  

سَُل.  1ت][...]--- [ ا َكذَّبُواْ ٱلرُّ َوقَۡوَم نُوٖح لَّمَّ
ُهۡم ِللنَّاِس َءايَةٗ  ُهۡم َوَجعَۡلنَٰ َوأَۡعتَۡدنَا  . ~1أَۡغَرۡقنَٰ

ِلِميَن َعذَابًا أَِليٗما.   ِللظَّٰ

 37: 25\42م

) http://goo.gl/IIMt8A[واذكر] عادا (الجاللين  ) نص ناقص وتكميله:1ت
ّس: الرس قد يعني األخدود أو البئر. وأصحاب الرس قد 2ت ) أَْصَحاُب الرَّ

يكونوا اهل قرية كذبوا نبيهم ودفنوه في بئر أو اخدود حي فأهلكهم هللا (وفقًا 
  معجم الفاظ القرآن).ل

ّسِ  1ت][...]--- [ َب ٱلرَّ  2تَوَعاٗدا َوثَُمودَاْ َوأَۡصَحٰ
لَِك َكثِيٗرا. ا بَۡيَن ذَٰ   َوقُُرونَۢ

 38: 25\42م

َل. َوكُّالٗ تَبَّۡرنَا --- [   : اهلك.) تبر1ت ] َوكُّالٗ َضَرۡبنَا لَهُ ٱۡألَۡمثَٰ
  .1ت تَۡتبِيٗرا

 39: 25\42م

َمَطَر  1َولَقَۡد أَتَۡواْ َعلَى ٱۡلقَۡريَِة ٱلَّتِٓي أُۡمِطَرۡت   ) تَكُونُوا تََرْونََها3السُّْوِء ) 2) ُمِطَرْت 1
؟ بَۡل َكانُواْ َال 3. أَفَلَۡم يَكُونُواْ يََرۡونََها2ٱلسَّۡوءِ 

  يَۡرُجوَن نُشُوٗرا.

 40: 25\42م

ُ من بيننا 2) هُْزًءا، هُُزًؤا 1 ) نص ناقص وتكميله: أََهذَا 1ت♦ ) الَِّذي اختاره �َّ
  ).http://goo.gl/fNMr80الَِّذي [بعثه] هللا رسوال (المنتخب 

َِّخذُونََك إِالَّ هُُزًوا--- [ : 1] َوإِذَا َرأَۡوَك، إِن يَت
ذَا ٱلَِّذي بَعََث [...]« ُ َرُسوًال  1تأََهٰ   ؟2ٱ£َّ

 41: 25\42م
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َعۡن َءاِلَهتِنَا، لَۡوَالٓ أَن َصبَۡرنَا  1تإِن َكادَ لَيُِضلُّنَا  ) خطأ: حرف الالم في لَيُِضلُّنَا حشو.1ت
َوَسۡوَف يَۡعلَُموَن، ِحيَن يََرۡوَن ٱۡلعَذَاَب، ». َعلَۡيَها

  َمۡن أََضلُّ سَبِيًال.

 42: 25\42م

) نص مخربط وترتيبه: أََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ 1ت♦ أُلََهةً ) آلَِهةً، إَِالهَةً، 2) أََرْيَت 1
). نجد نفس الخطأ في اآلية 523- 522َهَواهُ إِلََههُ (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

  ».أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ «مع إختالف طفيف:  23: 45\65

َههُۥ 1أََرَءۡيتَ  ؟ أَفَأَنَت تَكُوُن 1تَهَوٰىهُ  2َمِن ٱتََّخذَ إِلَٰ
  َعلَۡيِه َوِكيًال؟

 43: 25\42م

؟ 2أَنَّ أَۡكثََرُهۡم يَۡسَمعُوَن أَۡو يَۡعِقلُونَ  1أَۡم تَۡحَسبُ   ) يَبِصروَن.2) تَْحِسُب 1
ِم. بَۡل ُهۡم أََضلُّ سَبِيًال.   إِۡن ُهۡم إِالَّ َكٱۡألَۡنعَٰ

 44: 25\42م

زائدة. » إلى«البعض ان حرف  ) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر1ت
  بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه

؟ َولَۡو  1ت] أَلَۡم تََر إِلَىٰ --- [ لَّ َربَِّك كَۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
لََجعَلَهُۥ َساِكٗنا. ثُمَّ َجعَۡلنَا ٱلشَّۡمَس َعلَۡيِه  ،َشآءَ 

  دَِليٗال.

 45: 25\42م

هُ     46: 25\42م  إِلَۡينَا قَۡبٗضا يَِسيٗرا.ثُمَّ قَبَۡضنَٰ

من الغائب في التفات ) خطأ: 2) السبات: الراحة والسكون ت1ت♦ ) ِسبَاتًا 1
لَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ « 45اآلية  ثُمَّ «إلى المتكلم في نفس اآلية » َربَِّك َكيَْف َمدَّ الّظِ

ثم إلى الغائب في اآلية » قَبَْضنَاهُ إِلَْينَا« 46وفي اآلية » َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَْيِه دَِليًال 
  ».َوُهَو الَِّذي َجعََل ... َوَجعَلَ « 47

َوهَُو ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱلَّۡيَل ِلبَاٗسا َوٱلنَّۡوَم 
  .2تَوَجعََل ٱلنََّهاَر نُشُوٗرا ،1ت1ُسبَاٗتا

 47: 25\42م

يَح 1 جمع : بُْشًرا) 1ت♦ ) نُشًُرا، نُْشًرا، نَْشًرا، نََشًرا، بُشًُرا، بَْشًرا، بُْشَرى 2) الّرِ
يَاَح «تستعمل عبارة  46: 30\84. ويالحظ أن اآلية بشير َوِمْن آَيَاتِِه أَْن يُْرِسَل الّرِ

َراتٍ    »َوأَْنَزْلنَا«إلى المتكلم » أَْرَسلَ «من الغائب التفات خطأ: ) 2ت». ُمبَّشِ

حَ  يَٰ ا 1َوهَُو ٱلَِّذٓي أَۡرَسَل ٱلّرِ بَۡيَن يَدَۡي  1ت2بُۡشَرۢ
  ،2تَرۡحَمتِهِۦ. َوأَنَزۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء َطُهوٗرا

 48: 25\42م

 2ت ) خطأ: بلدة ميتة أو بلدًا ميتًا.1ت♦ ) َوأَنَاًسا، َوأَنَاِسَي 3) َونَْسِقيَهُ 2) َميِّتًا 1
  جمع انسي، الواحد من البشر.: َوأَنَاِسيَّ 

ۡيٗتا َِي بِهِۦ بَۡلدَٗة مَّ ـۧ ا َخلَۡقنَآ  2، َونُۡسِقيَهُۥ1ت1لِّنُۡح ِممَّ
ٗما َوأَنَاِسيَّ    َكثِيٗرا. 2ت3أَۡنعَٰ

 49: 25\42م

) قراءة شيعية: فَأَبى أَْكثَُر النَّاِس بَِوَاليَِة َعِلّيٍ إِالَّ كُفُوًرا 3 ) ِليَذُْكُروا2) َصَرْفنَاهُ 1
ْفنَا: وجهناه في انحاء مختلفة. وقد فسر 1ت♦ ) 425، ص 1(الكليني مجلد  ) َصرَّ

فناها، ليتذكر الناس  المنتخب هذه اآلية كما يلي: وهذا القرآن قد بيَّنا آياته وصرَّ
وجبه، ولكن أكثر الناس أبوا إال الكفر والعناد ربهم وليتعظوا ويعملوا بم

)http://goo.gl/oVVmwz فتكون هذه اآلية خاصة بالقرآن وليس بالماء .(
  والريح المذكورين في اآليتين السابقتين.

هُ  ۡفنَٰ . ~ فَأَبَٰىٓ أَۡكثَُر 2بَۡينَُهۡم ِليَذَّكَُّرواْ  1ت1[َولَقَۡد َصرَّ
  .3ٱلنَّاِس إِالَّ ُكفُوٗرا

 50: 25\42م

َولَْو ِشئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُّلِ قَْريٍَة « 51: 25\42) تناقض: تقول اآلية 1ت♦ ) ِشْينَا 1
ٍة إِالَّ َخَال فِيَها نَِذيرٌ « 24: 35\43بينما تقول اآلية » نَِذيًرا   ».َوإِْن ِمْن أُمَّ

 51: 25\42م  .1تلَبَعَۡثنَا فِي كُّلِ قَۡريَٖة نَِّذيٗرا ،1َولَۡو ِشۡئنَا

دخيلة ال عالقة لها باآليات األخرى.  52و 51و 50) خطأ: اآليات 1) َكثِيًرا ت1
أعاله: َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوَال  32ان لهذه اآليات عالقة باآلية  ابن عاشورويرى 

َل عَلَْيِه القرآن ُجْملَةً َواِحدَةً َكذَِلَك لِنُثَبَِّت بِِه فَُؤادََك َوَرتَّ  لْنَاهُ تَْرتِيًال نُّزِ
)http://goo.gl/DdZ0dH.(  

ِهۡدهُم بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبِيٗرا ِفِريَن َوَجٰ  52: 25\42م  .]1ت1فََال تُِطعِ ٱۡلَكٰ

َج 1 ) َمَرَج: خلط 1ت♦ ) ُحُجًرا، ُحْجًرا، َحْجًرا 4) َمْلٌح، َمِلٌح 3) َعِذٌب 2) َمرَّ
جاءت في ثالث : ) بَْرَزًخا3ت شديد الملوحة: ) فَُرات: شديد العذوبة أَجاج2ت

بمعنى الحاجز الفاصل بين  20: 55\97و 100: 23\74و 53: 25\42آيات: 
وتعني الفرسخ وهو مقياس  παρασάγγηςشيئين. والكلمة من أصل اغريقي 

قديم من مقاييس الطول يقدر بثالثة أميال، ودخلت اللغة السريانية (انظر 
Jeffery  و77ص ،Sankharé  ِحْجًرا َمْحُجوًرا: حاجًزا مانعًا ؛ )123ص

  وممنوعًا أن يُجتاز.

ذَا َعۡذٞب  1ت1َوهَُو ٱلَِّذي َمَرجَ   2ٱۡلبَۡحَرۡيِن: َهٰ
ذَا ِمۡلحٌ  . َوَجعََل بَۡينَُهَما 2تأَُجاجٞ  3فَُراٞت، َوَهٰ

ۡحُجوٗرا 4بَۡرَزٗخا َوِحۡجٗرا   .3تمَّ

 53: 25\42م

 1فََجعَلَهُۥ نََسٗبا ،َوهَُو ٱلَِّذي َخلََق ِمَن ٱۡلَمآِء بََشٗرا  ) صهر: أهل بيت المرأة، قرابة بالزواج. 1ت♦ ) َسبَبًا 1
  . َوَكاَن َربَُّك قَِديٗرا.1تَوِصۡهٗرا

 54: 25\42م

ُهمۡ «) تقول هذه اآلية: 1ت ِ َما َال يَنفَعُُهۡم َوَال يَُضرُّ  بينما» َويَۡعبُدُوَن ِمن دُوِن ٱ£َّ
ُهۡم َوَال يَنفَعُُهمۡ : «18: 10\51تقول اآلية  ِ َما َال يَُضرُّ » َويَۡعبُدُوَن ِمن دُوِن ٱ£َّ

  : نصير ومعين.) ظهير2). ت413-411(للتبريرات أنظر المسيري، ص 

ِ  ،َويَۡعبُدُونَ  َما َال يَنفَعُُهۡم َوَال  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
ُهمۡ    .2تَربِّهِۦ َظِهيٗرا. َوَكاَن ٱۡلكَافُِر عَلَٰى 1تيَُضرُّ

 55: 25\42م

ٗرا َونَِذيٗرا.--- [   َك إِالَّ ُمبَّشِ  56: 25\42م  ] َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ

لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر، إِالَّ َمن َشآَء، ~ َمآ أَسۡ «قُۡل:   
َِّخذَ إِلَٰى َربِّهِۦ َسبِيٗال    ».أَن يَت

 57: 25\42م
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َعلَى ٱۡلَحّيِ ٱلَِّذي َال يَُموُت َوَسبِّۡح َوتََوكَّۡل   ) خطأ: مع حمده.1ت
  . َوَكفَٰى بِهِۦ بِذُنُوِب ِعبَاِدهِۦ َخبِيًرا.1تبَِحۡمِدهِۦ

 58: 25\42م

ْحَماِن 1 ْحَماَن، الرَّ : 41\61) مجموع أيام الخلق في هذه اآلية 1ت♦ ) فََسْل 2) الرَّ
أيام الخلق ستة أيام  واآليات التي تتبعها ثمانية أيام بينما في آيات أخر عدد 9

نص ناقص وتكميله: ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ) 2ت) 9: 41\61(هامش اآلية 
ْحَماُن فَاْسأَْل [عنه، أو عنه من كان به، أو عنه انسانا] َخبِيًرا (مكي،  [هو] الرَّ

  )135جزء ثاني، ص 

ِت َوٱۡألَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما فِي َوٰ  ٱلَِّذي َخلََق ٱلسََّمٰ
 2تثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى ٱۡلعَۡرِش. [...] ،1تِستَِّة أَيَّاٖم 

نُ  ۡحَمٰ   بِهِۦ َخبِيٗرا. 2ت[...] 1لۡ . فَسۡ 1ٱلرَّ

 59: 25\42م

نِ «َوإِذَا قِيَل لَُهُم:   ) يَأُْمُرنَا.2) أَتَْسُجدُ 1 ۡحَمٰ ، قَالُواْ: »ٱۡسُجدُواْۤ ِللرَّ
ُن؟ أَنَۡسُجدُ « ۡحَمٰ » ~ ؟2ِلَما تَۡأُمُرنَا 1َوَما ٱلرَّ

  َوَزادَُهۡم نُفُوٗرا.

 60: 25\42م

َوَجعََل  ،1تَبَاَرَك ٱلَِّذي َجعََل فِي ٱلسََّمآِء بُُروٗجا  ) َوقَْمًرا، َوقُْمًرا.3) سُُرًجا، سُْرًجا 2) بُْرًجا، قصوًرا 1
ٗجا نِيٗرا. 3َوقََمٗرا 2فِيَها ِسَرٰ   مُّ

 61: 25\42م

) ِخْلفَةً: يخلف كل منهما اآلخر (الجاللين 1ت ♦يَذْكَُر، يَتَذَكََّر ) 2) َخْلفَهُ 1
http://goo.gl/YZVPZv وقيل: ِخْلفَةً أي مختلفين كما في اآلية واْختِالَِف .(

  ).http://goo.gl/ijUbUWاللَّْيِل َوالنََّهاِر (النحاس 

َمۡن لِّ  ،1ت1َوهَُو ٱلَِّذي َجعََل ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر ِخۡلفَةٗ 
  أَۡو أََرادَ ُشكُوٗرا. 2أََرادَ أَن يَذَّكَّرَ 

 62: 25\42م

) َهْونًا: بسكينة 1ت♦ ) ِسْلًما 4) هُْونًا 3) َويَُمشَّْوَن، َويَُمشُّوَن 2) َوعُبَّادُ، َوُعبُدُ 1
ووقار، ال جبرية وال استكبار. والنص ناقص وفقًا للمنتخب وتكميله: َوِعبَادُ 

ْحَماِن [هم]   )http://goo.gl/zvvS81الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َهْونًا (الرَّ
أُولَئَِك « 75: 25\42نص مخربط: يرى مكي أن تتمة هذه اآلية في اآلية ) 2ت

(مكي، جزء ثاني، ص » يُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقَّْوَن فِيَها تَِحيَّةً َوَسَالًما
136(  

ِن [...] 1] َوِعبَادُ --- [ ۡحَمٰ  2ٱلَِّذيَن يَۡمُشونَ  1تٱلرَّ
ِهلُوَن، 1ت3َعلَى ٱۡألَۡرِض هَۡوٗنا ، َوإِذَا َخاَطبَُهُم ٱۡلَجٰ

ٗما«قَالُواْ:    ».2ت1َسلَٰ

 63: 25\42م

دًا1ت♦ ) ُسُجودًا 1 ٗداَوٱلَِّذيَن يَبِيتُوَن   يقضون الليل أو أغلبه في السجود.: ) يَبِيتُوَن ِلَربِِّهْم سُجَّ ٗما. 1ت1ِلَربِِّهۡم ُسجَّ  64: 25\42م  َوقِيَٰ

َربَّنَا! ٱۡصِرۡف عَنَّا َعذَاَب «َوٱلَِّذيَن يَقُولُوَن:   ) َغَراًما: مالزما، ال يفارق.1ت
  .1تإِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما». َجَهنَّمَ 

 65: 25\42م

ا َوُمقَاٗما  ) َوَمقَاًما.1  66: 25\42م  !1إِنََّها َسآَءۡت ُمۡستَقَّرٗ

اًما 2) يُْقتُِروا، يَْقتُِروا، يُقَتُِّروا، يُْقتَُروا 1 ) يَْقتُُروا: يُضيِّقوا في 1ت♦ ) قَِواًما، قَوَّ
نص ناقص وتكميله: وكان [اإلنفاق] بين ذاك قواما (مكي، جزء ) 2ت انفاقهم

  ) قََواًما: عدًال، وسطا بين طرفين.3) ت137ثاني، ص 

. 1ت1أَنفَقُواْ، لَۡم يُۡسِرفُواْ َولَۡم يَۡقتُُرواْ َوٱلَِّذيَن، إِذَآ 
ِلَك قََواٗما 2تَوَكاَن [...]   .3ت2بَۡيَن ذَٰ

 67: 25\42م

) خطأ: 1ت ♦) إِثَاًما، أَيَّاًما، ِعقابًا 4) يَْلقَى، يُلَقَّ 3) يُقَتِّلُوَن، يُقَاتِلُوَن 2) يَدَّعُوَن 1
يالحظ أن القرآن قدم في هذه اآلية القتل على الزنى، . عقابا: ) أَثَاًما2إِالَّ لْلَحّقِ ت

(للتبريرات أنظر  33-32: 17\50بينما قدم الزنا على القتل في اآليتين 
  ).466-465المسيري، ص 

ًها َءاَخرَ  1َوٱلَِّذيَن َال يَۡدُعونَ  ِ إِلَٰ َوَال  ،َمَع ٱ£َّ
ُ، إِالَّ  2يَۡقتُلُونَ  َم ٱ£َّ  ،1تبِٱۡلَحقِّ ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِي َحرَّ

لَِك يَۡلقَ    .2ت4أَثَاٗما 3َوَال يَۡزنُوَن. َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ

 68: 25\42هـ

ْف لَهُ اْلعَذَاَب، يَُضاِعْف لَهُ اْلعَذَاب 2) يَُضاَعُف، يَُضعَّْف، يَُضعَُّف 1 ) 3) نَُضعِّ
من التفات ) 1ت ♦َويُْخلَدْ، َويُْخلَدُ َويَْخلُدْ، َويَْخلُدْ، َويَْخلُدُ، َوتَْخلُدُ، َويَُخلَّدْ، َويَُخلَّدُ، 

  الجمع في اآلية السابقة إلى المفرد.

عَۡف  َمِة، َويَۡخلُدۡ  2لَهُ ٱۡلعَذَابُ  1ت1يَُضٰ  3يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  ُمَهانًا، ،فِيهِۦ

 69: 25\42هـ

ٓئَِك إِالَّ َمن   من الجمع في اآلية السابقة إلى المفرد ثم إلى الجمع.التفات ) 1ت♦  ) يُْبِدلُ 1 ِلٗحا. فَأُْولَٰ تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَمٗال َصٰ
لُ  ُ سَيِّ  1يُبَدِّ تٖ ٱ£َّ ُ 1تاتِِهۡم َحسَنَٰ . ~ َوَكاَن ٱ£َّ

ِحيٗما.   َغفُوٗرا، رَّ

 70: 25\42هـ

ِلٗحا   ِ  ،َوَمن تَاَب َوَعِمَل َصٰ فَإِنَّهُۥ يَتُوُب إِلَى ٱ£َّ
  َمتَاٗبا.

 71: 25\42م

وَن 1 ورَ   ) اللَّْغو: ما ال يَْجُمُل من القول والفعل.1ت♦ ) الزُّ واْ 1َوٱلَِّذيَن َال يَۡشَهدُوَن ٱلزُّ ، َوإِذَا َمرُّ
واْ ِكَراٗما.1تبِٱللَّۡغوِ    ، َمرُّ

 72: 25\42م

ُرواْ   ) بآية.2) ذََكُروا 1 تِ بِ  1َوٱلَِّذيَن، إِذَا ذُّكِ واْ  2ايَٰ َربِِّهۡم، لَۡم يَِخرُّ
ا َوُعۡميَاٗنا.   َعلَۡيَها ُصّمٗ

 73: 25\42م
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اِت 1 ) قراءة شيعية: َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا 4) واجعل لنا من المتقين 3) َعيٍْن 2) قُرَّ
ةَ أَْعيٍُن واجعل لنا من المتقين إماما.  يَّاتِنَا قُرَّ ويذكر القمي َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

قول جعفر الصادق: لقد سألوا هللا عظيًما ان يجعلهم للمتقين إماًما (القمي 
http://goo.gl/ksq8wZ ♦ (إلى » َواْجعَلْنَا«من الجمع التفات ) خطأ: 1ت

» إماًما«، إال إذا اخذنا بالقراءة الشيعية. وقد يرى البعض أن كلمة »إَِماًما«المفرد 
ن القرآن يستعمل كلمة أئمة كجمع لكلمة إمام، كما في تصلح للمفرد والجمع، ولك

)، وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا 12: 9\113اآليات التالية: فقاتلوا ائمة الكفر (
)، ونجعلهم ائمة 24: 32\75)، وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا (73: 21\73(

  ).41: 28\49)، وجعلناهم ائمة يدعون إلى النار (5: 28\49ونجعلهم الوارثين (

ِجنَا «َوٱلَِّذيَن يَقُولُوَن:  َربَّنَا! َهۡب لَنَا، ِمۡن أَۡزَوٰ
ةَ  تِنَا قُرَّ يَّٰ  3َوٱۡجعَۡلنَا ِلۡلُمتَِّقينَ  ،2أَۡعيُنٖ  1َوذُّرِ

  ».1ت4إَِماًما

 74: 25\42م

ٓئَِك يُۡجَزۡونَ   وِسْلًما) 5) تحيات 4) َويَْلقَْوَن 3) في اْلغُْرفَِة، الغُُرفاِت، الجنّةَ 2) يَُجاَزْوَن 1  3َويُلَقَّۡونَ  ،بَِما َصبَُرواْ  2ٱۡلغُۡرفَةَ  1أُْولَٰ
ًما 4فِيَها تَِحيَّةٗ    ،5َوَسلَٰ

 75: 25\42م

ا َوُمقَاٗما!   ِلِديَن فِيَها. َحُسنَۡت ُمۡستَقَّرٗ  76: 25\42م  َخٰ

) نص 1ت♦ ) لََزاًما، لََزاِم 3) تَُكوُن، يَُكوُن العذاُب 2) َكذَْبتُْم، َكذََب الكافرون 1
ناقص وتكميله: فَسَْوَف يَُكوُن [العذاب] لَِزاًما (الجاللين 

http://goo.gl/qAM3dx الجزء األول مبهم، فقد يعني: لوال دعاُؤكم ما .(
َعنَى بكم وال اكتَرَث، أو لوال دعاُؤه إيَّاكم إلى الهدى (الحلبي 

http://goo.gl/WCM1e0 ُأو ما يفعُل بكم ربي، لوال دعاؤه إيَّاكم، ِلتَعبدوه ،(
ته!؟ أو وتُطيعوهُ؟! أو أيُّ وزٍن لكم عند ربكم، لوال أنه أراد أن يدعوكم إلى طاع

ما يَْعبأُ بعذابكم ربي، لوال دعاؤكم غيره، أي لوال ِشْرككُم (النحاس 
http://goo.gl/cVm2g7 أو إن هللا ال يعنيه منكم إال أن تعبدوه وتدعوه في ،(

  ).http://goo.gl/OxF3eVشئونكم وال تدعوا غيره، ولذلك خلقكم (المنتخب 

 دُعَآُؤُكۡم. فَقَۡد َما يَۡعبَُؤاْ بُِكۡم َربِّي، لَۡوَال «قُۡل: 
ا 1ت[...] 2فََسۡوَف يَكُونُ  ،1َكذَّۡبتُمۡ   ».3ِلَزاَمۢ

 77: 25\42م

 

 سورة فاطر 35\43

  مكية 45 - عدد اآليات

  المالئكةعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 - ) َجاِعُل، َجاِعٌل، َجعََل، وَجعََل 2السََّماَواِت َواْألَْرَض  -) فَطََر، الذي قََطَر 1
  اْلَمَالئَِكةَ 

 ِ ِت َوٱۡألَۡرِض  !ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ َوٰ َمٰ َجاِعِل  ،1فَاِطِر ٱلسَّ
ٓئَِكةِ  َع.  2ٱۡلَملَٰ َث َوُربَٰ ۡثنَٰى َوثُلَٰ ُرسًُال أُْوِلٓي أَۡجنَِحٖة مَّ

َ َعلَٰى كُّلِ  يَِزيدُ فِي ٱۡلَخۡلِق َما يََشآُء. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َشۡيٖء قَِديٞر.

 1: 35\43م

تفسير شيعي: رحمة تتضمن المتعة أو المحامل فتحها هللا على ) 1ت♦ ) لََها 1
» ُمْمِسَك لََها«من المؤنث التفات طأ: ) خ2) ت117يدي الحجاج (السياري، ص 

  وقد صححت القراءة المختلفة: لََها.» ُمْرِسَل لَهُ «إلى المذكر 

ۡحَمٖةۦ  ُ ِللنَّاِس ِمن رَّ ا يَۡفتَحِ ٱ£َّ فََال ُمۡمِسَك  ،1تمَّ
ِمۢن بَۡعِدهِۦ. ~  2ت1فََال ُمۡرِسَل لَهُۥ ،لََها. َوَما يُۡمِسۡك 

  َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 2: 35\43م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه ) أفك1ت♦ ) َغْيَر، َغْيِر 1
  تُْؤفَُكوَن: تصرفون.بالخداع. وهنا 

ِ َعلَۡيُكۡم. َهۡل ِمۡن  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! ٱۡذكُُرواْ نِۡعَمَت ٱ£َّ يَٰ
ِلٍق  َن ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض؟  1َغۡيرُ َخٰ ِ يَۡرُزقُُكم ّمِ ٱ£َّ

هَ إِالَّ هَُو. ~ فَأَنَّٰى تُۡؤفَُكونَ    ؟1تَالٓ إِلَٰ

 3: 35\43م

بُوَك [فال عجب في تكذيبهم] فَقَدْ 1ت♦ ) تَْرِجُع 1 ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن يَُكذِّ
بَْت (   ).http://goo.gl/FBV5hU 282، ص 17، جزء ابن عاشوركُذِّ

بُوَك [...]--- [ بَۡت ُرسُٞل  ،1ت] َوإِن يَُكذِّ فَقَۡد ُكذِّ
ِ تُۡرَجعُ  ن قَۡبِلَك. ~ َوإِلَى ٱ£َّ   ٱۡألُُموُر. 1ّمِ

 4: 35\43م

نَُّكُم   ) اْلغُُروُر.1 . فََال تَغُرَّ ِ َحّقٞ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ يَٰ
ِ ٱۡلغَُرورُ ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا. ~ َوَال  نَّكُم بِٱ£َّ   .1يَغُرَّ

 5: 35\43م

ا. إِنََّما    َن لَُكۡم َعدُّو،ٞ فَٱتَِّخذُوهُ َعدُو� إِنَّ ٱلشَّۡيَطٰ
ِب ٱلسَِّعيِر.   يَۡدُعواْ ِحۡزبَهُۥ ِليَكُونُواْ ِمۡن أَۡصَحٰ

 6: 35\43م

ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَُهۡم َعذَاٞب َشِديٞد. َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ   
ۡغِفَرٞة َوأَۡجٞر َكبِيٌر. ِت لَُهم مَّ ِلَحٰ   َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ

 7: 35\43م

) نص ناقص 1ت ♦) تُذِْهْب نَْفَسَك 3) َزيََّن لَهُ سُوَء، َزيََّن لَهُ سُوأَ 2) أََمْن 1
وتكميله: أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَملِِه فََرآَهُ َحَسنًا [كمن هداه هللا] (الجاللين 

http://goo.gl/6E7QNK(  

َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗنا  2ُزيَِّن لَهُۥ ُسٓوءُ  1أَفََمن
َ يُِضلُّ َمن يََشآءُ 1ت[...] َويَۡهِدي َمن  ،؟ فَإِنَّ ٱ£َّ

َ  3يََشآُء. فََال تَۡذَهۡب نَۡفُسكَ  ٍت. إِنَّ ٱ£َّ َعلَۡيِهۡم َحَسَرٰ
  َعِليُمۢ بَِما يَۡصنَعُوَن.

 8: 35\43م
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يَح ) 1 فَُسْقنَاهُ «إلى المتكلم » أَْرَسلَ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) َمْيٍت 2الّرِ
ثم إلى » فَتُثِيرُ «إلى المضارع » أَْرَسلَ «، والتفات من الماضي »... فَأَْحيَْينَا
بينما » ُسْقنَاهُ لِبَلٍَد َميِّتٍ « 57: 7\39تقول اآلية ». فَُسْقنَاهُ ... فَأَْحيَْينَا«الماضي 

  ».فَُسقْنَاهُ إِلَى بَلٍَد َميِّتٍ « 9: 35\43تقول اآلية 

حَ --- [ يَٰ ُ ٱلَِّذٓي أَۡرسََل ٱلّرِ فَتُثِيُر َسَحاٗبا  1] َوٱ£َّ
يِّتٖ  هُ إِلَٰى بَلَٖد مَّ بِِه ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ  1تفَأَۡحيَۡينَا ،2فَسُۡقنَٰ

ِلَك ٱلنُُّشوُر.   َمۡوتَِها. َكذَٰ

 9: 35\43م

1 ُ اِلَح 4) اْلَكِلَم، اْلَكالم الطَّيَِّب 3) اْلَكالُم 2 ) يُْصعَد نص ) 1ت♦ ) َواْلعََمَل الصَّ
). خطأ: 215ناقص وتكميله: [المكرات] السيئات (مكي، جزء ثاني، ص 

) َوَمْكُر 2ت يَْمُكُروَن بالسَّيِّئَاِت، وتبرير الخطأ: تضمن مكر معنى حاك ودبر
  ويذهب هباء.يبطل : أُولَئَِك هَُو يَبُورُ 

ةَ  ةُ َجِميعًا. إِلَۡيِه  ،َمن َكاَن يُِريدُ ٱۡلِعزَّ فَِللَِّه ٱۡلِعزَّ
ِلحُ  ،3ٱلطَّيِّبُ  2ٱۡلَكِلمُ  1يَۡصعَدُ   4َوٱۡلعََمُل ٱلصَّٰ

اِت لَُهۡم ٱلسَّيِّ  1تيَۡرفَعُهُۥ. َوٱلَِّذيَن يَۡمكُُروَن [...]
ٓئَِك هَُو يَبُورُ    .2تَعذَاٞب َشِديٞد. َوَمۡكُر أُْولَٰ

 10: 35\43م

نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا ) 1ت♦ ) ُعْمِرِه 2) يَْنقُُص 1
أَْزَواًجا: ذكوًرا ) 2ت )311ص  Sawma( 4: 5جاءت مثًال في سفر القضاة 

  ).http://goo.gl/Pth6zTوإناثًا (الجاللين 

ن تَُرابٖ  ُ َخلَقَُكم ّمِ ثُمَّ  ،1تثُمَّ ِمن نُّۡطفَةٖ  ،َوٱ£َّ
ٗجا . َوَما تَۡحِمُل ِمۡن أُنثَٰى َوَال 2ت َجعَلَُكۡم أَۡزَوٰ

ٖر َوَال  عَمَّ ُر ِمن مُّ تََضُع إِالَّ بِِعۡلِمهِۦ. َوَما يُعَمَّ
ِلَك  2ِمۡن ُعُمِرهۦِٓ  1يُنقَصُ  ٍب. ~ إِنَّ ذَٰ إِالَّ فِي ِكتَٰ

ِ يَِسيٞر.   َعلَى ٱ£َّ

 11: 35\43م

) فَُرات: شديد العذوبة. َسائِغ: طيب وسهل مدخله 1ت♦ ) َمِلٌح 2) َسيٌِّغ، َسيٌْغ 1
) َمَواِخر: جمع ماخرة، سفينة تشق الماء فيسمع 3ت شديد الملوحة: ) أَجاج2ت

بينما تقول اآلية » َوتََرى اْلفُلَْك فِيِه َمَواِخر: «12: 35\43لها صوت. تقول اآلية 
- 455(للتبريرات أنظر المسيري، ص » َوتََرى اْلفُْلَك َمَواِخَر فِيهِ : «14: 16\70

 للسريانية بمعنى باقيات ). ولكن ليكسنبيرج يفهم هذه الكلمة وفقًا568و 456
)Luxenberg  225-223ص.(  

ذَا َعۡذٞب فَُراٞت  :] َوَما يَۡستَِوي ٱۡلبَۡحَرانِ --- [ َهٰ
ذَا ِمۡلحٌ  1ت1َسآئِغٞ  . َوِمن كُّلٖ 2تأَُجاجٞ  2َشَرابُهُۥ، َوَهٰ

ا، َوتَۡستَۡخِرُجوَن ِحۡليَٗة  تَۡأُكلُوَن لَۡحٗما َطِريّٗ
ِلتَۡبتَغُواْ  ،3تَك فِيِه َمَواِخرَ تَۡلبَسُونََها. َوتََرى ٱۡلفُلۡ 

  ِمن فَۡضِلهِۦ. ~ َولَعَلَُّكۡم تَۡشكُُروَن!

 12: 35\43م

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه 1ت♦ ) يَدْعُوَن 1
) خطأ: إلى اجل 2) ت225ص  Luxenbergالكلمة كلمة سريانية بمعنى ابقى (

) قِْطِمير: قشرة النواة 3آية) ت 16وإلى أجل في آيات،  4(جاءت ألجل في 
  الرقيقة، وتعني شيء يسير

] يُوِلُج ٱلَّۡيَل فِي ٱلنََّهاِر، َويُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي --- [
رَ  ،ٱلَّۡيلِ  ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر. كُّلٞ يَۡجِري  1تَوَسخَّ

ُ  2تِألََجلٖ  ِلُكُم ٱ£َّ ى. ذَٰ َسّمٗ لَهُ ٱۡلُمۡلُك.  ،َربُّكُمۡ  ،مُّ
، ِمن دُونِهِۦ، َما يَۡمِلكُوَن ِمن 1َوٱلَِّذيَن تَۡدُعونَ 

  .3تقِۡطِميرٍ 

 13: 35\43م

إِن تَۡدُعوهُۡم، َال يَۡسَمعُواْ دَُعآَءُكۡم. َولَۡو َسِمعُواْ،   
َمةِ  يَۡكفُُروَن  ،َما ٱۡستََجابُواْ لَُكۡم. َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  َك ِمۡثُل َخبِيٖر.بِِشۡرِكُكۡم. َوَال يُنَبِّئُ 

 14: 35\43م

  ] --- ~ .ِ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! أَنتُُم ٱۡلفُقََرآُء إِلَى ٱ£َّ ] يَٰ
ُ هَُو ٱۡلغَنِيُّ    ٱۡلَحِميدُ. ،َوٱ£َّ

 15: 35\43م

 16: 35\43م  إِن يَشَۡأ، يُۡذِهۡبُكۡم َويَۡأِت بَِخۡلٖق َجِديٖد.  

ِ بِعَِزيٖز.   لَِك َعلَى ٱ£َّ  17: 35\43م  َوَما ذَٰ

كَّى 3) ذَو 2) تَْحِمُل ِمْنهُ َشْيئًا 1 كَّى، ازَّ كَّى 4) يَزَّ ) نص ناقص 1ت ♦) يَزَّ
وتكميله: َوإِْن تَدْعُ ُمثْقَلَةٌ [احدًا] إِلَى ِحْمِلَها َال يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن [المدعو] 

) 1) تhttp://goo.gl/ytSi2W 289، ص 22، جزء ابن عاشورذَا قُْربَى (
  »َوأَقَاُموا«إلى الماضي » يَْخَشْونَ «من المضارع التفات خطأ: 

] َوَال تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرٰى. َوإِن تَۡدعُ --- [
 ،1إِلَٰى ِحۡمِلَها، َال يُۡحَمۡل ِمۡنهُ َشۡيءٞ  1تُمۡثقَلَةٌ [...]

. إِنَّمَ  2ذَا 1تَولَۡو َكاَن [...] ا تُنِذُر ٱلَِّذيَن قُۡربَٰىٓ
لَٰوةَ. َوَمن  2تيَۡخَشۡوَن َربَُّهم بِٱۡلغَۡيبِ َوأَقَاُمواْ  ٱلصَّ

ِ  4فَإِنََّما يَتََزكَّىٰ  ،3تََزكَّىٰ  ِلنَۡفِسهِۦ. ~ َوإِلَى ٱ£َّ
  ٱۡلَمِصيُر.

 18: 35\43م

 19: 35\43م  ٱۡألَۡعَمٰى َوٱۡلبَِصيُر، 1َوَما يَۡستَِوي  ) تَْستَِوي.1

ُت َوَال ٱلنُّوُر،َوَال     20: 35\43م  ٱلظُّلَُمٰ

لُّ َوَال ٱۡلَحُرورُ   ) اْلَحُرور: حر الشمس.1ت  21: 35\43م  .1تَوَال ٱلّظِ

) خطأ: يالحظ هنا استعمال حرف َوَال في هذه اآلية، 1ت ♦) بُِمْسِمعِ 2) تَْستَِوي 1
  َواْلبَِصيُر.: َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمى 19بينما لم تستعملها اآلية 

تُ  1َوَما يَۡستَِوي َ 1تٱۡألَۡحيَآُء َوَال ٱۡألَۡمَوٰ . إِنَّ ٱ£َّ
ن فِي  2يُۡسِمُع َمن يََشآُء. َوَمآ أَنَت بُِمۡسِمعٖ  مَّ

  ٱۡلقُبُوِر.

 22: 35\43م

 23: 35\43م  إِۡن أَنَت إِالَّ نَِذيٌر.  

بينما » لَبَعَثْنَا فِي كُّلِ قَْريٍَة نَِذيًراَولَْو ِشئْنَا « 51: 25\42) تناقض: تقول اآلية 1ت
ٍة إِالَّ َخَال فِيَها نَِذيرٌ « 24: 35\43تقول اآلية  ) تناقض: تقول 1ت». َوإِْن ِمْن أُمَّ

: 35\43بينما تقول اآلية » َولَْو ِشئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُّلِ قَْريٍَة نَِذيًرا« 51: 25\42اآلية 
ٍة « 24   ».إِالَّ َخَال فِيَها نَِذيرٌ َوإِْن ِمْن أُمَّ

ٍة  ۡن أُمَّ ، بَِشيٗرا َونَِذيٗرا. َوإِن ّمِ َك بِٱۡلَحّقِ إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ
  .1ت1إِالَّ َخَال فِيَها نَِذيٞر 

 24: 35\43م
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بُوَك [فال عجب في تكذيبهم] فَقَدْ َكذَّبَْت قَْبلَُهْم 1ت ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن يَُكذِّ
) حول كلمة 2) تhttp://goo.gl/ipFkE6 282، ص 17، جزء ابن عاشور(

  .43: 54\37زبور وزبر انظر هامش اآلية 

بُوَك [...] فَقَۡد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن  ،1تَوإِن يَُكذِّ
بُرِ  ِت َوبِٱلزُّ  2تقَۡبِلِهۡم. َجآَءۡتُهۡم ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ

ِب ٱۡلُمنِيِر.   َوبِٱۡلِكتَٰ

 25: 35\43م

 26: 35\43م  !1ت1ثُمَّ أََخۡذُت ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. ~ فََكۡيَف كَاَن نَِكيرِ   ) نَِكير: عذاب شديد.1ت♦ ) نَِكيِري، نَِكيْر 1

َ أَْنَزلَ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت♦ ) ُجدُدٌ، َجدَدٌ 2) ُمْختَِلفةً 1 إلى » أَنَّ �َّ
مختلفة، مفردها ُجدَّة (معجم الفاظ القرآن) ) ُجدَدٌ: طرائق 2ت» فَأَْخَرْجنَا«المتكلم 

) نص مخربط وترتيبه: َوسُودٌ َغَرابِيُب، ألن الغربيب الشديد السواد 3ت
  ).34، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

َ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َمآءٗ --- [  ،] أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
ۡختَِلفًا 1تفَأَۡخَرۡجنَا ٖت مُّ نَُها؟ َوِمَن أَ  1بِهِۦ ثََمَرٰ ۡلَوٰ

نَُها ،بِيٞض َوُحۡمٞر  2ت2ُجدَدُۢ  ،ٱۡلِجبَالِ  ۡختَِلٌف أَۡلَوٰ  ،مُّ
  .3تَوَغَرابِيُب ُسودٞ 

 27: 35\43م

ُ ... اْلعُلََماَء. ت2) أَْلَوانُها 1 ُ ِمْن عباِده ) 1) �َّ ُم �َّ القراءة المختلفة تعني إنما يُعَّظِ
  )http://goo.gl/tfghm0العلماَء (الحلبي 

ُۥ نُه ِم ُمۡختَِلٌف أَۡلَوٰ  1َوِمَن ٱلنَّاِس َوٱلدََّوآّبِ َوٱۡألَۡنعَٰ
ُؤاْ  ٓ َ ِمۡن ِعبَاِدِه ٱۡلعُلََمٰ لَِك. إِنََّما يَۡخشَى ٱ£َّ . ~ 1ت2َكذَٰ

َ َعِزيٌز، َغفُوٌر.   إِنَّ ٱ£َّ

 28: 35\43م

ِ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن --- [  تكسد وتخسر: ) تَِجاَرةً لَْن تَبُورَ 1ت َب ٱ£َّ َوأَقَاُمواْ  ،يَۡتلُوَن ِكتَٰ
لَٰوةَ  ُهمۡ  ،ٱلصَّ ا َرَزۡقنَٰ ا َوَعَالنِيَةٗ  ،َوأَنفَقُواْ ِممَّ  ،ِسّرٗ

َرٗة لَّن تَبُورَ    ،1تيَۡرُجوَن تَِجٰ

 29: 35\43م

ن فَۡضلِِهۦٓ. ~ إِنَّهُۥ    ِليَُوفِّيَُهۡم أُُجوَرُهۡم َويَِزيدَُهم ّمِ
  َغفُوٞر، َشكُوٞر.

 30: 35\43م

ِ «من الغائب  29في اآلية التفات ) خطأ: 1ت » َرَزْقنَاُهمْ «إلى المتكلم » ِكتَاَب �َّ
إلى  31ثم في اآلية » ِليَُوفِّيَُهْم ... َويَِزيدَُهْم ... انه«إلى الغائب  30ثم في اآلية 

َ «ثم إلى الغائب » أَْوَحْينَا«المتكلم  ع من المضارالتفات وهناك أيًضا ». إِنَّ �َّ
إلى المضارع » َوأَقَاُموا ... َوأَْنفَقُوا ... َرَزْقنَاُهمْ «إلى الماضي » يَتْلُونَ «
يكرر القرآن في عدة آيات بأنه جاء مصدقًا ». أَْوَحْينَا«إلى الماضي » يَْرُجونَ «

لما سبقه من التوراة واإلنجيل. إال انه يالحظ هنا أن القرآن لم يأخذ من العهد 
ديد بقدر ما أخذ من التلمود والمدرشيم والكتب اليهودية األخرى القديم والعهد الج

  ومن الكتب المسيحية المنتحلة.

 ، ِب هَُو ٱۡلَحقُّ َوٱلَِّذٓي أَۡوَحۡينَآ إِلَۡيَك ِمَن ٱۡلِكتَٰ
 ، َ بِِعبَاِدهِۦ لََخبِيُرۢ ٗقا لَِّما بَۡيَن يَدَۡيِه. ~ إِنَّ ٱ£َّ ُمَصدِّ

  .1تبَِصيٞر 

 31: 35\43م

: ذكر آل محمد ) تفسير شيعي2ت ) مقتصد: معتدل، غير مسرف1ت♦ ) سَبَّاٌق 1
فمنهم ظالم «وهم األئمة. » ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا«فقال: 
وهو المقر » ومنهم مقتصد«من آل محمد غير األئمة وهو الجاحد لألمام » لنفسه

وهو اِإلمام (القمي » ومنهم سابق بالخيرات بإذن هللا«باِإلمام 
http://goo.gl/bsoMpY :إلى الغائب » أَْوَرثْنَا«المتكلم من التفات ). خطأ

» ِ   ».بِإِذِْن �َّ

َب ٱلَِّذيَن ٱۡصَطفَۡينَا ِمۡن ِعبَاِدنَا.  ثُمَّ أَۡوَرۡثنَا ٱۡلِكتَٰ
ۡقتَِصدٞ  ،فَِمۡنُهۡم َظاِلٞم لِّنَۡفِسهِۦ َوِمۡنُهۡم  ،1تَوِمۡنُهم مُّ

تِ  1َسابِقُۢ  ِ  ،بِٱۡلَخۡيَرٰ لَِك هَُو 2تبِإِۡذِن ٱ£َّ . ~ ذَٰ
  ۡضُل ٱۡلَكبِيُر.ٱۡلفَ 

 32: 35\43م

) َولُْؤلٍُؤ، 5) أَسَاِويَر، أَْسَوَر 4) يُْحلَْوَن، يَْحلَْوَن 3) يُدَْخلُونَُها 2) َجنَّاِت، َجنَّةُ 1
نص ناقص ) 1ت♦ َولُْولٍُؤ، َولُْولًُؤا، َولُْؤلًُوا، َولُْولُيًا، َوِليِْليًا، َولُْوٍل، َولُْولًُوا، َولُْولُو 

  ).217[هي] جنات عدن (مكي، جزء ثاني، ص وتكميله: 

تُ  1ت[...]  فِيَها  3. يَُحلَّۡونَ 2َعۡدٖن يَۡدُخلُونََها 1َجنَّٰ
. ~ َولِبَاُسُهۡم فِيَها 5ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤا 4ِمۡن أََساِورَ 

  َحِريٞر.

 33: 35\43م

ِ ٱلَِّذٓي أَۡذَهَب َعنَّا «َوقَالُواْ:   ) اْلُحْزنَ 1 ! ~ 1ٱۡلَحَزنَ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ
  إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٞر، َشُكوٌر.

 34: 35\43م

َال يََمسُّنَا  ،ِمن فَۡضلِهِۦ ،1تٱلَِّذٓي أََحلَّنَا دَاَر ٱۡلُمقَاَمةِ   تعب وإعياءلُغُوب: ) نََصٌب: تعب. 2) اْلُمقَاَمة: اإلقامة ت1ت♦ ) لَغُوٌب 1
  ».2ت1فِيَها نََصٞب َوَال يََمسُّنَا فِيَها لُغُوٞب 

 35: 35\43م

.4) يَُجاِزي، نَُجاِزي 3) يَُخفَّْف 2) فَيَُموتُون 1 َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم. َال يُۡقَضٰى َعلَۡيِهۡم   ) يُْجَزى ُكلُّ
ۡن َعذَابَِها. ~  2َوَال يَُخفَّفُ  ،1فَيَُموتُواْ  َعۡنُهم ّمِ

لَِك نَۡجِزي   َكفُوٖر. 4ُكلَّ  3َكذَٰ

 36: 35\43م

) 1ت♦ ) َوَجاَءكُُم النُّذُُر، َوَجاَءتُْكُم النُّذُُر 3) اذَّكََّر، يَتَذَكََّر 2) يَذَكَُّر 1  
) نص ناقص وتكميله: َوُهْم 2يَْصَطِرُخون: يصرخون طلبا لإلغاثة ت

ي كُنَّا يَْصَطِرُخوَن فِيَها [يقولون] َربَّنَا أَْخِرْجنَا [إن تخرجنا] نَْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَّذِ 
ْرُكْم َما يَتَذَكَُّر فِيِه َمْن تَذَكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر فَذُوقُوا  نَْعَمُل [فيقال لهم] أََولَْم نُعَّمِ

  [العذاب] فََما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيٍر (وفقًا لعدة تفاسير).

َربَّنَآ! : «2تفِيَها [...] 1تَوُهۡم يَۡصَطِرُخونَ 
ِلًحا َغۡيَر ٱلَِّذي كُنَّا  2تأَۡخِرۡجنَا. [...] نَۡعَمۡل َصٰ

ا يَتَذَكَّرُ : «2ت». [...]نَۡعَملُ  ۡرُكم مَّ فِيِه  1أََو لَۡم نُعَّمِ
. 2ت؟ فَذُوقُواْ [...]3َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذيرُ  ،2َمن تَذَكَّرَ 

ِلِميَن ِمن نَِّصيرٍ    ».~ فََما ِللظَّٰ

 37: 35\43م

ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ --- [  الصدور: خفايا الصدور) ذات 1ت♦ ) َعاِلٌم َغيَْب 1 َوٰ َمٰ ِلُم َغۡيِب ٱلسَّ َ َعٰ ] إِنَّ ٱ£َّ
دُورِ    .1تإِنَّهُۥ َعِليُمۢ بِذَاِت ٱلصُّ

 38: 35\43م



135 

ٓئَِف فِي ٱۡألَۡرِض. فََمن --- [   ] هَُو ٱلَِّذي َجعَلَُكۡم َخلَٰ
فِِرينَ  ،َكفَرَ   ،كُۡفُرُهمۡ  فَعَلَۡيِه كُۡفُرهُۥ. َوَال يَِزيدُ ٱۡلَكٰ

ِفِريَن كُۡفُرُهۡم  ،ِعندَ َربِِّهمۡ  إِالَّ َمۡقٗتا. َوَال يَِزيدُ ٱۡلَكٰ
  إِالَّ َخَساٗرا.

 39: 35\43م

) نص ناقص وتكميله: أَْم لَُهْم ِشْرٌك [مع هللا] فِي [خلق] 1ت ♦) بَيِّنَاٍت 1
من التفات ) خطأ: 2ت )http://goo.gl/M9aMwW(الجاللين  السََّماَواتِ 

ِ «الغائب    »آَتَْينَاُهمْ «إلى المتكلم » ِمْن دُوِن �َّ

ٱلَِّذيَن تَۡدُعوَن ِمن دُوِن  ،أََرَءۡيتُۡم ُشَرَكآَءُكمُ «قُۡل: 
ِ؟ أَُرونِي َماذَا َخلَقُواْ ِمَن ٱۡألَۡرِض  أَۡم لَُهۡم  .ٱ£َّ

ُهۡم  1تفِي [...] 1تِشۡرٞك [...] ِت؟ أَۡم َءاتَۡينَٰ َوٰ ٱلسََّمٰ
ٗبا ۡنهُ؟ ~ بَۡل إِن يَِعدُ  1فَُهۡم َعلَٰى بَيِّنَتٖ  2تِكتَٰ ّمِ

ِلُموَن بَۡعُضُهم بَۡعًضا إِالَّ غُُروًرا   ».ٱلظَّٰ

 40: 35\43م

ِت َوٱۡألَۡرَض [.--- [  ) نص ناقص وتكميله: يُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض [لئال] تَُزوَال.1ت♦ ) ولو 1 َوٰ َمٰ َ يُۡمِسُك ٱلسَّ  1ت..]] إِنَّ ٱ£َّ
ٓ  1أَن تَُزوَال. َولَئِن إِۡن أَۡمَسَكُهَما ِمۡن أََحٖد  ،َزالَتَا

ۢن بَۡعِدِهۦٓ. ~ إِنَّهُۥ َكاَن َحِليًما، َغفُوٗرا.   ّمِ

 41: 35\43م

ِ َجۡهدَ --- [  ) َجْهدَ أَْيَمانِِهْم: بالغوا في اليمين1ت نِِهۡم، لَئِن َجآَءهُۡم  1ت] َوأَۡقَسُمواْ بِٱ£َّ أَۡيَمٰ
ا نَذِ  يٞر، لَّيَكُونُنَّ أَۡهدَٰى ِمۡن إِۡحدَى ٱۡألَُمِم. فَلَمَّ

ا َزادَُهۡم إِالَّ نُفُوًرا، ،َجآَءُهۡم نَِذيٞر    ~ مَّ

 42: 35\43م

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) سُنَّهْ 3) يُِحيُق اْلَمْكَر السَّيَِّئ 2) َوَمْكًرا َسيِّئًا 1
[المكر] السَّيِِّئ َوَال يَِحيُق [ضر، أو: سوء] اْلَمْكر  اْستِْكبَاًرا فِي اْألَْرِض َوَمْكرَ 

ِليَن ( السَّيُِّئ إِالَّ بِأَْهِلِه فََهْل يَْنظُُروَن إِالَّ  ، ص 22، جزء ابن عاشور[مثل] سُنَّة اْألَوَّ
  ).http://goo.gl/rERJ5V 337و 355

. 1ٱلسَّيِّي½  1تَوَمۡكَر [...] ،ٱۡستِۡكبَاٗرا فِي ٱۡألَۡرِض 
إِالَّ بِأَۡهِلهِۦ. فََهۡل  2ٱۡلَمۡكُر ٱلسَّيِّئُ  1تَوَال يَِحيُق [...]

ِليَن؟ فَلَن تَِجدَ  3سُنَّتَ  1تيَنظُُروَن إِالَّ [...] ٱۡألَوَّ
 ِ ِ تَۡبِديٗال. ~ َولَن تَِجدَ ِلسُنَِّت ٱ£َّ ِلسُنَِّت ٱ£َّ

  تَۡحِويًال.

 43: 35\43م

أََو لَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض فَيَنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن   .84: 7\39عاقبة انظر هامش اآلية حول استعمال كان عاقبة وكانت ) 1ت
ِقبَةُ  ٗة؟  ،ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهمۡ  1تَعٰ َوَكانُٓواْ أََشدَّ ِمۡنُهۡم قُوَّ

ِت َوَال  َوٰ ُ ِليُۡعِجَزهُۥ ِمن شَۡيٖء فِي ٱلسََّمٰ َوَما َكاَن ٱ£َّ
  قَِديٗرا. ،نَّهُۥ َكاَن َعِليٗمافِي ٱۡألَۡرِض. ~ إِ 

 44: 35\43م

ُرُهْم 1 ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَك ) 1ت♦ ) يَُوّخِ نص ناقص وتكميله: َولَْو يَُؤاِخذُ �َّ
ى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم [َال  ُرُهْم إِلَى أََجٍل ُمَسم� َعلَى [ظهر األرض] ِمْن دَابٍَّة َولَِكْن يَُؤّخِ

. وقد كملها المنتخب 61: 16\70تَأِْخُروَن َساَعةً َوَال يَْستَْقِدُموَن]، اسوة باآلية يَسْ 
ُرُهْم إِلَى أََجٍل ُمَسم�ى فَإِذَا َجاَء  [األرض]كما يلي: َعلَى َظْهرِ  ِمْن دَابٍَّة َولَِكْن يَُؤّخِ

  )http://goo.gl/Ie9w9c(المنتخب  [فيجازيهم على أعمالهم] أََجلُُهمْ 

ُ ٱلنَّاَس بَِما َكَسبُواْ  َما تََرَك َعلَٰى  ،َولَۡو يَُؤاِخذُ ٱ£َّ
ُرُهمۡ  1تَظۡهِرَها [...] ِكن يَُؤّخِ إِلَٰىٓ  1ِمن دَآبَّٖة. َولَٰ

ى. فَإِذَا َجآَء أََجلُُهۡم [...] َسّمٗ َ 1تأََجٖل مُّ . فَإِنَّ ٱ£َّ
ا.  َكاَن بِِعبَاِدهِۦ بَِصيَرۢ

 45: 35\43م

  

 مريم سورة 19\44

  71و 58عدا مكية  98 - عدد اآليات

  16عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 19\44م  .1تٓكهيٓعصٓ 

ْر َرْحَمةَ، ذَكَّْر َرْحَمةَ، ِذْكُر َرْحَمهْ 1 نص ناقص ) 1ت♦ ) ذََكَر َرْحَمةَ، ذَّكِ
  )http://goo.gl/ewzNUyوتكميله: [هذا] ذكر (المنتخب 

 2: 19\44م  ِذۡكُر َرۡحَمِت َربَِّك َعۡبدَهُۥ َزَكِريَّآ، 1ت[...]

ا.    3: 19\44م  إِۡذ نَادَٰى َربَّهُۥ نِدَآًء َخِفيّٗ

ٱۡلعَۡظُم ِمنِّي َوٱۡشتَعََل  1ت1َرّبِ! إِنِّي َوَهنَ «قَاَل:   ) َوَهَن: ضعف.1ت♦ ) َوِهَن، َوُهَن 1
ا. ۡأُس َشۡيٗبا. َولَۡم أَُكۢن بِدَُعآئَِك، َرّبِ! َشقِيّٗ   ٱلرَّ

 4: 19\44م

 ) خطأ: عاقرة،2) اْلَمَواِلَي: هنا األقرباء ت1ت♦ ) َوَراَي 2) َخفَِّت اْلَمَواِلْي 1
  ).219ص  Luxenbergولكن ليكسنبيرج يرى في كلمة عاقرا مؤنث سرياني (

ِليَ  َوَكانَِت  ،2ِمن َوَرآِءي 1ت1َوإِنِّي ِخۡفُت ٱۡلَمَوٰ
ا،2تٱۡمَرأَتِي َعاقِٗرا   . فََهۡب لِي ِمن لَّدُنَك َولِيّٗ

 5: 19\44م

ِمۡن َءاِل يَۡعقُوَب. َوٱۡجعَۡلهُ، َرّبِ!  1يَِرثُنِي َويَِرثُ   ) يَِرثْنِي َويَِرْث، يَِرثُنِي َوأَِرُث، يَِرثْنِي َواِرٌث.1
ا   ».َرِضيّٗ

 6: 19\44م
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) هذه أول مرة يُذكر فيها إسم يحيى، الذي جاء خمس مرات في 1ت♦ ) نَْبُشُرَك 1
القرآن، وقد يكون قراءة مغلوطة لـ يَُحنُّى إذ ان النقط والحركات لم تكن تكتب في 

وفي العبرية يسمى يوحنان، وعند المسيحيين يوحنا، وفي نسخ القرآن القديمة، 
العامية حنا. ونجد إسم يحيى بهذا الشكل عند الصابئة الذين يعتبرونه أحد كبار 

) َسِمي�ا: 2). ت17: 22\103و 62: 2\87أنبيائهم، وقد جاء ذكرهم في القرآن (
  شركا أو شبيًها باإلسم أو بالصفات

َزَكِريَّآ! إِنَّا نُ « ُركَ يَٰ ٍم ٱۡسُمهُۥ يَۡحيَىٰ  1بَّشِ لَۡم  ،1تبِغُلَٰ
ا   ».2تنَۡجعَل لَّهُۥ ِمن قَۡبُل َسِميّٗ

 7: 19\44م

) خطأ: عاقرة، ولكن ليكسنبيرج يرى في كلمة عاقرا 1ت♦ ) عُتِي�ا، َعتِي�ا، عُِسي�ا 1
نص ناقص : مبلغًا كبيًرا. ) عتيا2) ت219ص  Luxenbergمؤنث سرياني (

  )51َوقَدْ بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر [سنًا] ِعتِي�ا (مكي، جزء ثاني، ص وتكميله: 

مٞ «قَاَل:  َوكَانَِت  ،َرّبِ! أَنَّٰى يَُكوُن ِلي غُلَٰ
 2تَوقَۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱۡلِكبَِر [...] 1تٱۡمَرأَتِي َعاقِٗرا

ا   »؟1ِعتِيّٗ

 8: 19\44م

بينما تقول » ُهَو َعلَيَّ َهيِّنٞ «تقول هذه اآلية: ) 1ت♦ ) َخلَقْنَاَك 3) َهيٌْن 2) َوهَُو 1
). 550(للتبريرات أنظر المسيري، ص » َوهَُو أَۡهَوُن َعلَۡيهِ : «27: 30\84اآلية 

ُركَ « 7من جمع الجاللة في اآلية التفات ) خطأ: 2ت َعلَيَّ «إلى المفرد » إِنَّا نُبَّشِ
  ».َخلَقْتُكَ «إلى المتكلم » َربُّكَ «، والتفات من الغائب »َهيٌِّن َوقَدْ َخلَْقتُكَ 

ِلَك! قَاَل َربَُّك: "ُهوَ «قَاَل:   1ت2َعلَيَّ َهيِّنٞ  1َكذَٰ
  ».ا"ِمن قَۡبُل َولَۡم تَُك َشيۡ  2ت3َوقَۡد َخلَۡقتُكَ 

 9: 19\44م

َءايَتَُك أَالَّ «قَاَل: ». َرّبِ! ٱۡجعَل لِّٓي َءايَةٗ «قَاَل:   ) تَُكلِّمُ 1
اٱلنَّا 1تَُكلِّمَ  َث لَيَاٖل َسِويّٗ   ».َس ثَلَٰ

 10: 19\44م

) محراب: مكان للعبادة. فََخَرَج إلى قَْوِمِه. تبرير الخطأ: 1ت♦ ) سَبُِّحوه، َسبُِّحنَّ 1
نص ناقص وتكميله: َسبُِّحوا : ) عتيًا2ت فعدي بعلى ظهرخرج يتضمن معنى 

  [هللا] بُْكَرةً.

فَأَۡوَحٰىٓ إِلَۡيِهۡم  1تٱۡلِمۡحَرابِ فََخَرَج َعلَٰى قَۡوِمهِۦ ِمَن 
ا 2ت[...] 1َسبُِّحواْ «أَن:    ».بُۡكَرٗة َوَعِشيّٗ

 11: 19\44م

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [قلنا] يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب (1ت♦ ) يا يَْحَي 1
من المخاطب التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/eY4t7I 75، ص 16جزء 

  ».َوآَتَْينَاهُ «إلى الغائب » اْلِكتَابَ  يَْحيَى ُخذِ «

يَۡحيَىٰ : «1ت[...] ةٖ 1يَٰ َب بِقُوَّ ». ! ُخِذ ٱۡلِكتَٰ
هُ  ا، 2تَوَءاتَۡينَٰ   ٱۡلُحۡكَم َصبِيّٗ

 12: 19\44م

ا،   ن لَّدُنَّا َوَزَكٰوٗة. َوَكاَن تَقِيّٗ  13: 19\44م  َوَحنَاٗنا ّمِ

ا1 ا  ربه) عصيًا: شديد المخالفة ألمر 1ت♦  ) َوبِر� ِلدَۡيهِ  1َوبَرَّۢ ا ،بَِوٰ  14: 19\44م  .1تَولَۡم يَُكن َجبَّاًرا َعِصيّٗ

ٌم عَلَۡيِه يَۡوَم ُوِلدَ   من الغائب إلى المتكلم.التفات مع  33في اآلية  15) تتكرر اآلية 1ت َويَۡوَم يُۡبعَُث  ،َويَۡوَم يَُموتُ  ،َوَسلَٰ
ا   .1تَحيّٗ

 15: 19\44م

تضمن معنى اْنتَبَذَْت تبرير الخطأ: ) خطأ: اْنتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها في مكان شرقي. 1ت
ليكسنبيرج (َمَكانًا سْرقِي�ا) بدًال من (َمَكانًا شَْرقِي�ا) وفقًا اعتزلت أو اتت. يقرأ 

فَاْنتَبَذَْت بِِه : فََحَملَتْهُ 22للسريانية بمعنى مكانًا خاليًا، وهذا المعنى معزز باآلية 
  )139ص  Luxenbergَمَكانًا قَِصي�ا (

ِب َمۡريََم إِِذ ٱنتَبَذَۡت ِمۡن --- [ ] َوٱۡذكُۡر فِي ٱۡلِكتَٰ
ا   .1تأَۡهِلَها َمَكاٗنا َشۡرقِيّٗ

 16: 19\44م

فَٱتََّخذَۡت ِمن دُونِِهۡم ِحَجاٗبا. فَأَۡرَسۡلنَآ إِلَۡيَها   ) َروَحنَا، ُروَحنَّا.1
ا. ،1ُروَحنَا   فَتََمثََّل لََها بََشٗرا َسِويّٗ

 17: 19\44م

) حيرت هذه 1ت) ♦ 131) قراءة شيعية: شقيًا (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 1
كما في القراءة الشيعية. » تقيا«ال » شقيا«الكلمة المفسرين. فاألرجح انها 

»: إن كنت تقيًا«فاإلنسان يستعيذ با� من األشقياء ال من األتقياء. فاقترحوا تفسير 
إن كنت تقيًا «، أو »إليَّ وخلوت بيما كنت تقيًا حيث استحللت النظر «بمعنى 

إن كنت تقيًا فستتَّعُظ «) أو http://goo.gl/tEZILT(الطبرسي » فاتعظ واخرج
ذي با�ِ جلَّ وعزَّ منك (النحاس » ما كنت تقيًا«أو » بتعوُّ

http://goo.gl/kX1a1N إن كان يرجى منك أن تتقي هللا وتخشاه وتحفل «) أو
  ).http://goo.gl/T7m6Cy(الزمخشري » به منك باالستعاذة به، فإني عائذة

ِن ِمنَك، إِن ُكنَت «قَالَۡت:  ۡحَمٰ إِنِّٓي أَُعوذُ بِٱلرَّ
ا   ».11تتَِقيّٗ

 18: 19\44م

عن رسول  19: 19\44) تناقض: تتكلم اآلية 1ت♦ ) ِليََهَب، أََمَرني أَْن أََهَب 1
  مالئكة بصيغة الجمععن  45و 42: 3\89أرسل إلى مريم، بينما تتكلم اآليتان 

ٗما  1َربِِّك ِألََهبَ  1تإِنََّمآ أَنَ۠ا َرسُولُ «قَاَل:  لَِك غُلَٰ
ا   ».َزِكيّٗ

 19: 19\44م

مٞ «قَالَۡت:     ،َولَۡم يَۡمَسۡسنِي بََشٞر  ،أَنَّٰى يَُكوُن ِلي غُلَٰ
ا؟   »َولَۡم أَُك بَِغيّٗ

 20: 19\44م

ِلِك قَاَل َربُِّك: "هَُو «قَاَل:    َعلَيَّ َهيِّٞن. َكذَٰ
نَّا. َوَكاَن أَۡمٗرا  ،َوِلنَۡجعَلَهُۥٓ َءايَٗة لِّلنَّاِس  َوَرۡحَمٗة ّمِ

ا" ۡقِضيّٗ   ».مَّ

 21: 19\44م

ا  ) اْنتَبَذَْت بِِه: اعتزلت وانفردت، قَِصي�ا: بعيدًا1ت  22: 19\44م  .1تفََحَملَۡتهُ فَٱنتَبَذَۡت بِهِۦ َمَكاٗنا قَِصيّٗ
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ا أََجاَءهَا 1 ) نِْسيًا، نِْسأً، نَْسأً، نَس�ا، 4) ُمتُّ 3) اْلِمَخاُض 2) فَأََجاهَا، فَأََجأََها، فَلمَّ
) نَْسيًا: شيء تافه ينتسى. ولكن ليكسنبيرج يرى ان الترتيب 1ت♦ ) ِمْنِسي�ا 5نَِسيئًا 

فعول مطلق. الصحيح لهذه العبارة وفقًا للعربية وكنت منسية نسيًا إذا اعتبرناها م
أّما ترتيبها الحالي فمأخوذ من السريانية وكلمتا نسيًا منسيًا هما في صيغة المؤنث 

  ).217- 214ص  Luxenbergوترجعان لمريم (

إِلَٰى ِجۡذعِ ٱلنَّۡخلَِة. قَالَۡت:  2ٱۡلَمَخاضُ  1فَأََجآَءَها
لَۡيتَنِي ِمتُّ « ذَا َوكُنُت نَۡسٗيا 3يَٰ  1ت4قَۡبَل َهٰ

ا نِسيّٗ   »!5مَّ

 23: 19\44م

) إحتار المفسرون في كلمة سري ففي الطبري 1ت♦ ) فََخاَطبََها، فَنَادَاَها َملٌَك 1
هو الجدول بينما يرى معجم الفظ القرآن ان معناها سيدًا شريفًا، ويرى ليكسنبيرج 

ص  Luxenbergآخذًا باالعتبار اللغة اآلرامية (» شرعيًا«ان معنى هذه الكلمة 
). وإن كان معناها الجدول فهذا يذكرنا برواية هاجر وإسماعيل بعد أن 127-142

بِّي، فنادى َمالُك «صرفهما إبراهيم. فنقرأ في سفر التكوين:  وَسِمَع هللاُ َصوَت الصَّ
ّبِ هاَجَر ِمَن السَّماِء وقاَل لها: ما لَِك يا هاَجر؟ ال تخافي، فإِنَّ هللاَ قد َسِمَع  الرَّ

ةً  َصوتَ  بِيَّ وُشدِّي علَيه يَدَِك، فإِنِّي جاِعلُه أُمَّ بِّيِ َحيُث هو. قومي فُخذي الصَّ الصَّ
عظيمة. وفَتََح هللا عَينَيها فَرأَت بِئَر ماٍء، فَمَضت وَمألَِت القِْربَةَ ماًء وَسقَِت 

بِيّ    ).19-17: 21(تكوين » الصَّ

أَالَّ تَۡحَزنِي قَۡد َجعََل َربُِّك «ِمن تَۡحتَِهآ:  1فَنَادَٰىَها
ا   .1تتَۡحتَِك َسِريّٗ

 24: 19\44م

) تََساقِْط، يََساقَْط، تَسَّاقَْط تَُساقِْط، تُْسِقْط، يَُساقِْط، تَْسقُْط، يَْسقُْط، يُْسِقْط، تَتََساقَْط 1
) َجنِي�ا: جني من 1ت♦ ْرنِي�ا ) ِجنِي�ا، َجنِي�ا بَ 3على قراءة يسقط  -) ُرَطٌب َجنِيٌّ 2

  ساعته. خطأ: الباء في بِِجذْعِ حشو

ِقطۡ  ٓي إِلَۡيِك بِِجۡذعِ ٱلنَّۡخلَِة تَُسٰ َعلَۡيِك ُرَطٗبا  1َوهُّزِ
ا   .1ت3 2َجنِيّٗ

 25: 19\44م

ي 1 ، تََريَْن 2) َوقِّرِ ، لتََرُؤنَّ ) َصْمتًا، ِصياًما، صوًما صمتًا، صوًما 3) تََرئِنَّ
ا«) 1ت♦ وصمتًا    تأكيدًا، بمعنى إذا.» ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ

ي ا 1فَُكِلي َوٱۡشَربِي َوقَّرِ ِمَن  2تََريِنَّ  1تَعۡيٗنا. فَإِمَّ
ِن  ،ٱۡلبََشِر أََحٗدا ۡحَمٰ فَقُوِلٓي: "إِنِّي نَذَۡرُت ِللرَّ

ا" 3َصۡوٗما   ».فَلَۡن أُكَلَِّم ٱۡليَۡوَم إِنِسيّٗ

 26: 19\44م

َمۡريَُم! لَقَۡد ِجۡئِت «فَأَتَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها تَۡحِملُهُۥ. قَالُواْ:   ) فَِري�ا: عجيبًا1ت♦ ) فَِريًا، فَِريئًا 1 يَٰ
اَشيۡ    .1ت1ا فَِريّٗ

 27: 19\44م

ُروَن! َما َكاَن أَبُوِك ٱۡمَرأَ   ) أَبَاِك اْمُرؤُ 1 ٓأُۡخَت َهٰ سَۡوٖء َوَما  1يَٰ
ا ِك بَِغيّٗ   ».َكانَۡت أُمُّ

 28: 19\44م

: 5\112واآلية » َويَُكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهًال « 46: 3\89) تقول اآلية 1ت
(وهذا يعني انه كلمهم صغيرا ثم عندما » تَُكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهًال « 110

فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فِي « 29: 19\44كبر)، بينما تقول اآلية 
فيما يخص تكلم عيسى طفال. خطأ:  25: 19\44أنظر هامش اآلية ». اْلَمْهِد َصبِي�ا

كان يجب ان يقول: َكيَْف نَُكلُِّم َمْن هو فِي اْلَمْهِد َصبِي. ولتبرير الخطأ، فسر 
). أما المنتخب فقد فسرها http://goo.gl/HxrjzDالجاللين كان بمعنى وجد (

  ).http://goo.gl/jSS4qKبمعنى ال زال (

فِي  1تَكۡيَف نَُكلُِّم َمن َكانَ «فَأََشاَرۡت إِلَۡيِه. قَالُواْ: 
ا؟   »ٱۡلَمۡهِد َصبِيّٗ

 29: 19\44م

َب َوَجعَلَنِي «قَاَل:    ِ. َءاتَٰىنَِي ٱۡلِكتَٰ إِنِّي َعۡبدُ ٱ£َّ
ا.   نَبِيّٗ

 30: 19\44م

نِي  ،َوَجعَلَنِي ُمبَاَرًكا أَۡيَن َما كُنتُ   ) ِدْمُت.1 َوأَۡوَصٰ
َكٰوةِ َما دُۡمتُ  لَٰوةِ َوٱلزَّ ا. 1بِٱلصَّ   َحيّٗ

 31: 19\44م

، َوبِّرٍ 1 ا، َوبَّرٍ نص ناقص وتكميله: وجعلني بًرا، أو معطوفة على ) 1ت♦ ) َوبِر�
  )57مبارًكا (مكي، جزء ثاني، ص 

ا 1ت[...] ا. 1َوبَرَّۢ ِلدَتِي. َولَۡم يَۡجعَۡلنِي َجبَّاٗرا َشقِيّٗ  32: 19\44م  بَِوٰ

ُم َعلَيَّ يَۡوَم ُوِلدتُّ   من المتكلم إلى الغائب.التفات مع  15في اآلية  33) تتكرر اآلية 1ت♦ ) َولَدَْت 1 َويَۡوَم  ،َويَۡوَم أَُموتُ  ،1َوٱلسَّلَٰ
ا   ».1تأُۡبعَُث َحيّٗ

 33: 19\44م

، قَاُل هللاِ اْلَحقُّ 1 ، قُْوُل اْلَحّقِ، قَاَل اْلَحقُّ ، قَاُل اْلَحّقِ ) كان الناُس فِيِه 2) قَْوُل اْلَحّقِ
نص ناقص وتكميله: [ذلك هو] قول الحق، أو [هو] قول ) 1ت♦ ) تَْمتَُروَن 3

يمترون: ) 2) ت57الحق، أو [هذا الكالم] قول الحق (مكي، جزء ثاني، ص 
  ويجادلونيشكون 

لَِك ِعيَسى، ٱۡبُن َمۡريََم. [...]  1قَۡوَل ٱۡلَحقِّ  1ت[ذَٰ
  .2ت3يَۡمتَُرونَ  2ٱلَِّذي فِيهِ 

 34: 19\44م

نَهُۥٓ! إِذَا قََضٰىٓ   ) فَيَُكونَ 1 ِ أَن يَتَِّخذَ ِمن َولَٖد. سُۡبَحٰ َما َكاَن ِ£َّ
  .]1، فَيَُكونُ »ُكن!«أَۡمٗرا، فَإِنََّما يَقُوُل لَهُۥ: 

 35: 19\44م

، وبأَنَّ 1 ، إِنَّ ، 1) قراءة شيعية: َهذَا ِصَراُط َعِلّيٍ ُمْستَِقيٌم (الكليني مجلد 2) َوأَنَّ
َ َربِّي َوَربُُّكْم (الجاللين 1ت ♦) 424ص  ) نص ناقص وتكميله: [قال] إِنَّ �َّ

http://goo.gl/zhZkeM30) خطأ: المكان المنطقي لهذه اآلية بعد اآلية 2) ت 
  .تتمة لها ألنها

َ َربِّي َوَربُُّكمۡ  1َوإِنَّ : «1ت[...] ذَا  ،ٱ£َّ فَٱۡعبُدُوهُ. َهٰ
ۡستَِقيمٞ  ٞط مُّ   ».2ت2ِصَرٰ

 36: 19\44م
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] فَٱۡختَلََف ٱۡألَۡحَزاُب ِمۢن بَۡينِِهۡم. فََوۡيٞل لِّلَِّذيَن --- [  
ۡشَهِد يَۡوٍم َعِظيٍم!   َكفَُرواْ ِمن مَّ

 37: 19\44م

الباء في أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر حشو، والصحيح: اسمعهم ) خطأ: حرف 1ت
  َوأَْبِصرهم.

ِكِن  1تأَۡسِمۡع بِِهۡم َوأَۡبِصۡر  يَۡوَم يَۡأتُونَنَا. ~ لَٰ
ِلُمونَ  بِيٖن. ،ٱۡليَۡومَ  ،ٱلظَّٰ ٖل مُّ   فِي َضلَٰ

 38: 19\44م

َوُهۡم  ،إِۡذ قُِضَي ٱۡألَۡمرُ  ،َوأَنِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱۡلَحۡسَرةِ   
  َوُهۡم َال يُۡؤِمنُوَن. ،فِي َغۡفلَةٖ 

 39: 19\44م

إِنَّا نَۡحُن نَِرُث ٱۡألَۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها. ~ َوإِلَۡينَا   ) تُْرَجعُوَن، تَْرِجعُوَن، يَْرِجعُوَن.1
  .1يُۡرَجعُونَ 

 40: 19\44م

ِهيمَ --- [  ) َصاِدقًا.1 ِب إِۡبَرٰ إِنَّهُۥ َكاَن  ،] َوٱۡذكُۡر فِي ٱۡلِكتَٰ
يٗقا   ،نَّبِي�ا 1ِصدِّ

 41: 19\44م

ٓأَبَتِ «إِۡذ قَاَل ِألَبِيِه:   ) يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَهْ 1 ! ِلَم تَۡعبُدُ َما َال يَۡسَمُع َوَال 1يَٰ
  »ا؟َوَال يُۡغنِي َعنَك َشيۡ  ،يُۡبِصرُ 

 42: 19\44م

نص ناقص وتكميله: اهدك [إلى] صراط ) 1ت♦ ) يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَهْ 1
واآلية » فَاْهدُوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ « 23: 37\56مستقيم، كما مثًال في اآلية 

ِ الَِّذي َهدَانَا ِلَهذَا« 43: 7\39 َويَْهِدي َمْن يََشاُء « 25: 10\51واآلية » الَْحْمدُ ِ£َّ
  »إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

ٓأَبَتِ  إِنِّي قَۡد َجآَءنِي ِمَن ٱۡلِعۡلِم َما لَۡم يَۡأتَِك. ! 1يَٰ
ا. 1تفَٱتَّبِۡعنِٓي أَۡهِدَك [...] ٗطا سَِويّٗ   ِصَرٰ

 43: 19\44م

ٓأَبَتِ   ) عصيًا: شديد المخالفة ألمر ربه.1ت♦ ) يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَهْ 1 َن 1يَٰ ۡيَطٰ َن. إِنَّ ٱلشَّ َكاَن ! َال تَۡعبُِد ٱلشَّۡيَطٰ
ا ِن َعِصيّٗ ۡحَمٰ   .1تِللرَّ

 44: 19\44م

) نص مخربط وترتيبه: يَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن 1ت♦ ) يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَهْ 1
ْحَماِن (للتبريرات أنظر المسيري، ص  تَُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِلي�ا فيََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّ

480.(  

ٓأَبَِت! َن  1يَٰ إِنِّٓي أََخاُف أَن يََمسََّك َعذَاٞب ّمِ
نِ  ۡحَمٰ ا ،ٱلرَّ ِن َولِيّٗ ۡيَطٰ   ».1تفَتَُكوَن ِللشَّ

 45: 19\44م

ِهيُم؟ لَئِن «قَاَل:    ٓإِۡبَرٰ أََراِغٌب أَنَت َعۡن َءاِلَهتِي يَٰ
ا ،لَّۡم تَنتَهِ    ».َألَۡرُجَمنََّك. َوٱۡهُجۡرنِي َملِيّٗ

 46: 19\44م

مٌ «قَاَل:   ) َكاَن بِي َحفِي�ا: مبالغًا في اكرامي.1ت♦ ) َسَالًما 1 َعلَۡيَك. َسأَۡستَۡغفُِر لََك َربِّٓي. إِنَّهُۥ َكاَن  1َسلَٰ
ا   .1تبِي َحِفيّٗ

 47: 19\44م

أن إبراهيم اعتزل الوثنيين  49-48: 19\44) تناقض: تقول اآليتان 1ت
  حطم األصنام.وما بعدها أنه  57: 21\73وأصنامهم، بينما تقول اآلية 

ِ  1تَوَما تَۡدعُونَ  ،َوأَۡعتَِزلُُكمۡ   ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
ٓ أَكُوَن بِدَُعآِء َربِّي  َوأَۡدعُواْ َربِّي. َعَسٰىٓ أَالَّ

ا   ».َشِقيّٗ

 48: 19\44م

ا ٱۡعتََزلَُهمۡ    ِ  ،فَلَمَّ َوَهۡبنَا  ،َوَما يَۡعبُدُوَن ِمن دُوِن ٱ£َّ
ا. َق َويَۡعقُوَب. َوكُّالٗ َجعَۡلنَا نَبِيّٗ   لَهُۥٓ إِۡسَحٰ

 49: 19\44م

) نص ناقص وتكميله: َوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا [المال والولد] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/BDz0hf (وجعلنا «: من رحمتنا، رسول هللا ) تفسير شيعي2ت

  ).http://goo.gl/CkkF8Sيعني أمير المؤمنين (القمي » لهم لسان صدق عليًا

ۡحَمتِنَا ،َوَوهَۡبنَا لَُهم ن رَّ . َوَجعَۡلنَا لَُهۡم 1ت[...] ،ّمِ
ا   .2تِلَساَن ِصۡدٍق َعلِيّٗ

 50: 19\44م

. إِنَّهُۥ َكاَن --- [  ) ُمْخلًَصا: مصطفى خالص من الدنس.1ت♦ ) ُمْخِلًصا 1 ِب ُموَسٰىٓ ] َوٱۡذكُۡر فِي ٱۡلِكتَٰ
ا. ،َوَكاَن َرُسوٗال  ،1ت1ُمۡخلَٗصا   نَّبِيّٗ

 51: 19\44م

هُ ِمن َجانِِب ٱلطُّورِ   ) نَِجي�ا: يتكلم بالسر.2ت: الجبل ) الطور1ت دَۡينَٰ هُ  ،ٱۡألَۡيَمنِ  1تَونَٰ ۡبنَٰ َوقَرَّ
ا   .2تنَِجيّٗ

 52: 19\44م

َولَقَدْ آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَا َمعَهُ أََخاهُ َهاُروَن : «35: 24\42اآلية ) تقول 1ت
أنظر هامش هذه اآلية. ولكن كلمة نبي في هذه اآلية هي التي يستعملها ». َوِزيًرا

بُّ ِلموسى: أُنظُْر! قد َجعَلتَُك إِلًها ِلِفرَعون، 2- 1: 7سفر الخروج  : فقاَل الرَّ
أَخوَك يَكوُن نَبيََّك، أَنَت تتَكلَُّم بُِكّلِ ما آُمُرَك بِه، وهاروُن أَخوَك يُخاِطُب  وهارونُ 

  فِرَعوَن ِليُطِلَق بَني إِْسرائيَل ِمن أَرِضه.

ا ُروَن نَبِيّٗ ۡحَمتِنَآ أََخاهُ َهٰ  53: 19\44م  .1ت َوَوهَۡبنَا لَهُۥ ِمن رَّ

ِب --- [   ِعيَل. إِنَّهُۥ َكاَن ] َوٱۡذكُۡر فِي ٱۡلِكتَٰ إِۡسَمٰ
ا. ،َوَكاَن َرُسوٗال  ،َصاِدَق ٱۡلَوۡعدِ    نَّبِيّٗ

 54: 19\44م

ا.2) قومه، أَْهلَهُ جرهم وولده 1 لَٰوةِ  1َوَكاَن يَۡأُمُر أَۡهلَهُۥ  ) َمْرُضو� َكٰوةِ. َوَكاَن ِعندَ  بِٱلصَّ َوٱلزَّ
ا   .2َربِّهِۦ َمۡرِضيّٗ

 55: 19\44م

ِب إِۡدِريَس. إِنَّهُۥ َكاَن ] َوٱۡذكُۡر --- [   فِي ٱۡلِكتَٰ
يٗقا ا. ،ِصدِّ   نَّبِيّٗ

 56: 19\44م
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هُ َمَكانًا َعلِي�ا.    57: 19\44م  َوَرفَۡعنَٰ

من الغائب التفات خطأ: ) 2ت) جبى: جمع وانتقى. 1ت♦ ) َوبِِكي�ا 2) يُتْلَى 1
ُ َعلَْيِهمْ « آَيَاُت «ثم إلى الغائب » َهدَْينَا َواْجتَبَْينَاَحَمْلنَا .. «إلى المتكلم » أَْنعََم �َّ

ْحَمانِ    »الرَّ

َن ٱلنَّبِيِّ --- [ ُ َعلَۡيِهم ّمِ ٓئَِك ٱلَِّذيَن أَۡنعََم ٱ£َّ  ،نَ ] أُْولَٰ
يَِّة َءادَمَ  ۡن َحَمۡلنَا َمَع نُوحٖ  ،ِمن ذُّرِ َوِمن  ،َوِممَّ

ِءيلَ  ٓ ِهيَم َوإِۡسَرٰ يَِّة إِۡبَرٰ ۡن هَ  ،ذُّرِ دَۡينَا َوِممَّ
 ٓ ِن،  1. إِذَا تُۡتلَىٰ 1تَوٱۡجتَبَۡينَا ۡحَمٰ ُت ٱلرَّ َعلَۡيِهۡم َءايَٰ

ا ٗدۤا َوبُِكيّٗ واْۤ سُجَّ   .2ت2َخرُّ

 58: 19\44هـ

) يقول الطبري أن الغي إسم واد من أودية جهنم، أو إسم بئر من 1ت♦ ) يُلَقَّْوَن 1
غيًا: جزاء غيهم  آبارها، وأما معجم الفاظ القرآن فيفسرها بالضالل. يلقون

  وضاللهم، مما يعني ان هناك نص ناقص وتكميله: يلقون جزاء غيهم

لَٰوةَ  فََخلََف ِمۢن بَۡعِدِهۡم َخۡلٌف أََضاعُواْ ٱلصَّ
ِت. فَسَۡوَف يَۡلقَۡونَ    ،1تَغي�ا 1َوٱتَّبَعُواْ ٱلشََّهَوٰ

 59: 19\44م

ٓئَِك إِالَّ َمن تَاَب   ) يُدَْخلُوَن، َسيَدُْخلُوَن.1 ِلٗحا. فَأُْولَٰ َوَءاَمَن َوَعِمَل َصٰ
  ا.ٱۡلَجنَّةَ. ~ َوَال يُۡظلَُموَن َشيۡ  1يَۡدُخلُونَ 

 60: 19\44م

) خطأ: كان يجب استعمال إسم الفاعل بدل إسم 1ت♦ ) َجنَّةُ، َجنَّةَ، َجنَّاُت 1
كما يلي » َمأْتِي�ا إِنَّهُ َكاَن َوْعدُهُ «المفعول فيقول: ان وعده آتيًا. وقد شرح المنتخب 

). ويالحظ http://goo.gl/oO1al5(هذا التفسير » فإن وعد هللا ال يتخلف«
خطأ آخر في هذه الجملة بإضافة الضمير إلى أنه (الحلبي 

http://goo.gl/L2EQPc َّوالنص مخربط، وصحيحه مع التصحيح: إِن .(
  وعده َكاَن آتيًا

تِ  حۡ  1َجنَّٰ ُن ِعبَادَهُۥَعۡدٍن ٱلَّتِي َوَعدَ ٱلرَّ بِٱۡلغَۡيِب.  ،َمٰ
ا   .1تإِنَّهُۥ َكاَن َوۡعدُهُۥ َمۡأتِيّٗ

 61: 19\44م

ٗما«إِالَّ  ،الَّ يَۡسَمعُوَن فِيَها لَۡغًوا   َولَُهۡم ». َسلَٰ
ا.   ِرۡزقُُهۡم فِيَها بُۡكَرٗة َوَعِشيّٗ

 62: 19\44م

ُث، نُوِرثُها 1 اْلَجنَّةُ الَّتِي نُوِرُث َمْن َكاَن نص مخربط وترتيبه: تِْلَك ) 1ت♦ ) نَُوّرِ
  ).59تَِقي�ا ِمْن ِعبَاِدنَا (مكي، جزء ثاني، ص 

ِمۡن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن  1تِۡلَك ٱۡلَجنَّةُ ٱلَّتِي نُوِرثُ 
ا   .1تتَِقيّٗ

 63: 19\44م

ُل 1 ) نص ناقص وتكميله: [قل] َوَما 1ت♦ ) َوَما نَِسيََك َربَُّك 3) بقوِل 2) يَتَنَزَّ
ُل إِالَّ بِأَْمِر َربَِّك  ، جزء ابن عاشورخطاب لجبريل ليبلغه إلى النبي قرآنًا ( -نَتَنَزَّ

  ) نَِسي�ا: شديد النسيان2) تhttp://goo.gl/cZohtY 139، ص 16

لُ « 1ت][...]--- [ َربَِّك. لَهُۥ  2إِالَّ بِأَۡمرِ  1َوَما نَتَنَزَّ
لَِك. َوَما َكاَن َومَ  ،َما بَۡيَن أَۡيِدينَا َوَما َخۡلفَنَا ا بَۡيَن ذَٰ

ا   .2ت3َربَُّك نَِسيّٗ

 64: 19\44م

: 132: 20\45) خطأ: َواْصَطبِْر على ِعبَادَتِِه. وقد جاءت صحيحه في اآلية 1ت
َالةِ َواْصَطبِْر َعلَْيَها. وتبرير الخطأ: تضمن اْصَطبِْر معنى ثبت  َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّ

  شبيًها باإلسم أو بالصفات.) َسِمي�ا: شركًا أو 2ت

ِت َوٱۡألَۡرِض  َوٰ بُّ ٱلسََّمٰ  ،َوَما بَۡينَُهَما. فَٱۡعبُۡدهُ  ،رَّ
دَتِهِۦ ا1تَوٱۡصَطبِۡر ِلِعبَٰ   »؟2ت. َهۡل تَۡعلَُم لَهُۥ َسِميّٗ

 65: 19\44م

) نص ناقص وتكميله: َويَقُوُل 1ت ♦) أَْخُرُج، سَأُْخَرُج، لََسأُْخَرُج 3) ُمتُّ 2) إذا 1
ْنَساُن أَئِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج [من القبر] َحي�ا (الجاللين  اْإلِ

http://goo.gl/Zq2CMp(  

ُن: --- [ نَسٰ لَسَۡوَف  2َما ِمتُّ  1أَِءذَا«] َويَقُوُل ٱۡإلِ
  »َحي�ا؟ 1ت[...] 3أُۡخَرجُ 

 66: 19\44م

هُ ِمن قَۡبلُ  1أََو َال يَۡذكُرُ   ) يَذَّكَُّر، يَتَذَكَُّر.1 ُن أَنَّا َخلَۡقنَٰ نَسٰ َولَۡم يَُك  ،ٱۡإلِ
  ا؟َشيۡ 

 67: 19\44م

ِطينَ   ) ُجثِي�ا.1 ثُمَّ لَنُۡحِضَرنَُّهۡم  ،فََوَربَِّك! لَنَۡحُشَرنَُّهۡم َوٱلشَّيَٰ
ا   .1َحۡوَل َجَهنََّم ِجثِيّٗ

 68: 19\44م

خطأ: : اشد اعراًضا وتجبًرا. ) أََشدُّ ... ِعتِي�ا1ت♦ ) عُتِي�ا، َعتِي�ا، ُعِسي�ا 2) أكبر 1
ْحَمانِ «إلى الغائب » لَنَْنِزَعنَّ «من المتكلم التفات    ».َعلَى الرَّ

َعلَى  1أَيُُّهۡم أََشدُّ  ،ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن ُكّلِ ِشيعَةٍ 
ا ِن ِعتِيّٗ ۡحَمٰ   .1ت2ٱلرَّ

 69: 19\44م

ا  ) ُصِلي�ا، َصِلي�ا.1  70: 19\44م  .1ثُمَّ لَنَۡحُن أَۡعلَُم بِٱلَِّذيَن هُۡم أَۡولَٰى بَِها ِصلِيّٗ

لَنَْحشَُرنَُّهْم َوالشَّيَاِطيَن ثُمَّ « 68من الغائب في اآلية التفات خطأ: ) 1ت♦ ) ِمْنُهْم 1
ثُمَّ «التفات من المتكلم في اآلية السابقة و» َوإِْن ِمْنُكمْ «إلى المخاطب » لَنُْحِضَرنَُّهمْ 
  َكاَن من َربَِّك َحتًْما َمْقِضي�ا.. خطأ: »َكاَن َعلَى َربِّكَ «إلى الغائب » لَنَْحُن أَْعلَمُ 

نُكمۡ  َحۡتٗما  1تإِالَّ َواِردُهَا. َكاَن َعلَٰى َربِّكَ  1َوإِن ّمِ
ا. ۡقِضيّٗ   مَّ

 71: 19\44هـ

هْ 1 ي ) 2) ثَمَّ، ثَمَّ ي، يُنَجَّى، نُنَّحِ َي، يُنَّجِ ي 1ثُمَّ   ) ُجثِي�ا.3نُْنِجي، نُّجِ ِلِميَن فِيَها  ،ٱلَِّذيَن ٱتَّقَواْ  2نُنَّجِ نَذَُر ٱلظَّٰ وَّ
ا   .3ِجثِيّٗ

 72: 19\44م

إلى » َربِّكَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت♦ ) ُمقَاًما 2) يُتْلَى 1
ي«المتكلم    نديا: مجلسا. )2ت» نُنَّجِ

تُنَا 1] َوإِذَا تُۡتلَىٰ --- [ ٖت، قَاَل  1تَعلَۡيِهۡم َءايَٰ بَيِّنَٰ
أَيُّ ٱۡلفَِريقَۡيِن َخۡيٞر «ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُٓواْ: 

قَاٗما ا 2مَّ   »؟2تَوأَۡحَسُن نَِديّٗ

 73: 19\44م

ن قَۡرنٍ --- [  ) ِرئْيًا: منظرا.1ت♦ ي�ا ) َوِريًا، َوِرْييًا، َوِريًا، َوِريئًا، َوِرياًء، َوزِ 1 هُۡم أَۡحَسُن  ،] َوَكۡم أَۡهلَۡكنَا، قَۡبلَُهم، ّمِ
ٗثا َوِرۡءٗيا َٰ   !1ت1أَث

 74: 19\44م
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ْحَماُن َمد�ا [في الدنيا] (الجاللين  ) نص ناقص وتكميله:1ت فَْليَْمدُدْ لَهُ الرَّ
http://goo.gl/nfVcHyيشاهدوا ما يوعدون: ) فسرها المنتخب: إلى أن 2) ت

إما تعذيب المسلمين إياهم في الدنيا بالقتل واألسر، وإما خزى القيامة لهم 
)http://goo.gl/h3Bo3s ا اْلعَذَاَب [في ). فتكون اآلية ناقصة وتكميلها: إِمَّ

ا [خزي] السَّاَعة.   الدينا] َوإِمَّ

لَِة، فَۡليَۡمدُۡد لَهُ «] قُۡل: --- [ لَٰ  َمن َكاَن فِي ٱلضَّ
ُن َمد�ا ۡحَمٰ . َحتَّٰىٓ إِذَا َرأَۡواْ َما 1ت[...] ٱلرَّ

ا ٱۡلعَذَابَ  ا [...]2ت[...] يُوَعدُوَن: إِمَّ  2ت، َوإِمَّ
َكاٗنا َوأَۡضعَُف  ٱلسَّاعَةَ، فََسيَۡعلَُموَن َمۡن هَُو َشّرٞ مَّ

  ».ُجنٗدا

 75: 19\44م

ُ ٱلَِّذيَن ٱۡهتَدَۡواْ ُهٗدى.    ُت َويَِزيدُ ٱ£َّ قِيَٰ َوٱۡلبَٰ
ُت َخۡيرٌ  لَِحٰ َرد�ا. ،ِعندَ َربِّكَ  ،ٱلصَّٰ   ثََواٗبا َوَخۡيٞر مَّ

 76: 19\44م

تِنَا َوقَاَل: ٱلَِّذي َكفََر بِ  1أَفََرَءۡيتَ   ) َوُوْلدًا، َوِوْلدًا2) أَفََريَْت 1 َألُوتَيَنَّ َماٗال «ايَٰ
  ؟»2َوَولَدًا

 77: 19\44م

(الجاللين ) نص ناقص وتكميله: أَطَّلََع [على علم] اْلغَيَْب 1ت
http://goo.gl/opyyrt( في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت

ْحَمانِ «إلى الغائب » بِآَيَاتِنَا«   ».ِعْندَ الرَّ

نِ  1تأَطَّلََع [...] ۡحَمٰ  2تٱۡلغَۡيَب؟ أَِم ٱتََّخذَ ِعندَ ٱلرَّ
  َعۡهٗدا؟

 78 :19\44م

، كُالَّ 1 لَهُۥ ِمَن ٱۡلعَذَاِب  2َما يَقُوُل َونَُمدُّ  2! َسنَۡكتُبُ 1َكالَّ   ) َونُِمدُّ.3) َسيُْكتَُب 2) َكال�
ا.   َمدّٗ

 79: 19\44م

 80: 19\44م  .3َويَۡأتِينَا فَۡرٗدا 2َما يَقُولُ  1َونَِرثُهُۥ  ) ونرثه ما عنده ويأتينا فردًا ال مال له وال ولد.3) عنده 2) َويَِرثُهُ 1

ِ  ،َوٱتََّخذُواْ    ا. ،ِمن دُوِن ٱ£َّ  81: 19\44م  َءاِلَهٗة لِّيَكُونُواْ لَُهۡم ِعّزٗ

، كُلٌّ 1 ، كُالَّ إلى المفرد » َويَُكونُونَ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) َكال�
  ».ِضد�ا«

! َسيَۡكفُُروَن بِِعبَادَتِِهۡم َويَكُونُوَن َعلَۡيِهۡم 1َكالَّ 
  .1تِضد�ا

 82: 19\44م

ا1ت ُهْم أَز� هُۡم   تغريهم اغراء.: ) أ تَُؤزُّ ِفِريَن تَُؤزُّ ِطيَن َعلَى ٱۡلَكٰ أَلَۡم تََر أَنَّآ أَۡرَسۡلنَا ٱلشَّيَٰ
ا   ؟1تأَّزٗ

 83: 19\44م

) نص ناقص وتكميله: فََال تَْعَجْل َعلَْيِهْم إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم [األيام والليالي أو 1ت
  )http://goo.gl/k988oOاألنفاس] َعد�ا (الجاللين 

ا. 1تفََال تَۡعَجۡل َعلَۡيِهۡم. إِنََّما نَعُدُّ لَُهۡم [...]  84: 19\44م  َعدّٗ

ِن َوۡفٗدا 1يَۡوَم نَۡحشُُر ٱۡلُمتَِّقينَ   قادمون. ) َوْفدًا:1ت♦ ) يُْحَشُر اْلُمتَّقون 1 ۡحَمٰ  85: 19\44م  ،1تإِلَى ٱلرَّ

) وردًا: كالجماعة الواردين. فسرها المنتخب: وندفع 1ت♦ ) َويَُساُق اْلُمْجِرمون 1
فيه المجرمين إلى جهنم عطاًشا، كاندفاع الدواب العطاش إلى الماء 

)http://goo.gl/acA5Kkورد: نزل، وكلمة نسوق تعني نود  ). باآلرامية
)Sawma  فيكون معنى اآلية كما يلي: ونود ان ينزل المجرمون إلى 335ص .(

  جهنم.

 86: 19\44م  ،1تإِلَٰى َجَهنََّم ِوۡرٗدا 1َونَسُوُق ٱۡلُمۡجِرِمينَ 

عَةَ    ِن  ،الَّ يَۡمِلُكوَن ٱلشَّفَٰ ۡحَمٰ إِالَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعندَ ٱلرَّ
  َعۡهٗدا.

 87: 19\44م

ُن َولَٗدا«] َوقَالُواْ: --- [  ) ُوْلدًا، ِوْلدًا.1 ۡحَمٰ  88: 19\44م  ».1ٱتََّخذَ ٱلرَّ

من الغائب في اآلية التفات خطأ: فظيعا. : ) َشْيئًا إِد�ا1ت♦ ) أَد�ا، آد�ا 2) ِجْيتُْم 1
  ».لَقَدْ ِجئْتُمْ «إلى المخاطب » َوقَالُوا«السابقة 

اشَيۡ  1لَّقَۡد ِجۡئتُمۡ   89: 19\44م  .1ت2ا إِدّٗ

ُت يَتَفَطَّۡرنَ  1تََكادُ   ) يَْنفَِطْرَن، تَتَفَطَّْرَن، يَتََصدَّْعَن.2) يََكادُ 1 َوٰ َمٰ  ،َوتَنَشقُّ ٱۡألَۡرضُ  ،ِمۡنهُ  2ٱلسَّ
  َوتَِخرُّ ٱۡلِجبَاُل َهد�ا،

 90: 19\44م

ِن َولَٗدا  ) ُوْلدًا، ِوْلدًا.1 ۡحَمٰ  91: 19\44م  .1أَن دَعَۡواْ ِللرَّ

ِن أَن يَتَِّخذَ َولَدًا  ) ُوْلدًا، ِوْلدًا.1 ۡحَمٰ  92: 19\44م  .1َوَما يَۢنبَِغي ِللرَّ

ٓ َءاتِي  ) آٍت.1 ِت َوٱۡألَۡرِض إِالَّ َوٰ َمٰ  1إِن كُلُّ َمن فِي ٱلسَّ
ِن َعۡبٗدا. ۡحَمٰ   ٱلرَّ

 93: 19\44م

ا. 1أَۡحَصٰىُهۡم َوَعدَُّهمۡ لَّقَۡد   ) كتبهم َوَعدَُّهْم، أَْحَصاُهْم فأْجَملهم.1  94: 19\44م  َعدّٗ

َمةِ  ،َوُكلُُّهۡم َءاتِيهِ   َوُكلُُّهم اتِيِه يَوَم القِيََمِة فَردًا  95: 19\44م  فَۡردًا. ،يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

تِ   ) ِود�ا، َود�ا1 ِلَحٰ َسيَۡجعَُل  ،إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ا ُن ُودّٗ ۡحَمٰ   .1لَُهُم ٱلرَّ

 96: 19\44م

رَ   ) قَْوًما لُد�ا: جع ألد، شديدًا.1ت♦ ) ِلتَْبشَُر 1 هُ بِِلَسانَِك ِلتُبَّشِ َوتُنِذَر  ،بِِه ٱۡلُمتَِّقينَ  1فَإِنََّما يَسَّۡرنَٰ
ا   .1تبِهِۦ قَۡوٗما لُّدّٗ

 97: 19\44م

، تَِحسُّ 1 ) ِرْكًزا: صوتًا خفيًا. ويقترح ليكسنبيرج 1ت♦ ) تُْسِمُع، تُْسَمُع 2) تَُحسُّ
  ).82- 81ص  Luxenbergقراءة (ذكرا) بدًال من (ِرْكًزا) (

ن قَۡرنٍ  ِمۡنُهم  1َهۡل تُِحسُّ  !َوَكۡم أَۡهلَۡكنَا، قَۡبلَُهم، ّمِ
ۡن أََحٍد؟ أَۡو تَۡسَمعُ  ا 2ّمِ  ؟1تلَُهۡم ِرۡكَزۢ

 98: 19\44م



141 

 سورة طه 20\45

  131-130عدا مكية  135 - عدد اآليات

  الكليمعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  عبارات مبهمة.أو 

 1: 20\45م  طه.

َل ... القرآن1 ، 1َمآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءانَ   ) نُّزِ  2: 20\45م  ِلتَۡشقَٰىٓ

 3: 20\45م  إِالَّ تَۡذِكَرٗة لَِّمن يَۡخَشٰى.  

إلى الغائب » أَْنَزْلنَا« 2من المتكلم في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) تَْنِزيٌل 1
ْن َخلَقَ تَْنِزيًال «   ».ِممَّ

ِت ٱۡلعُلَى 1تَنِزيٗال  َوٰ ۡن َخلََق ٱۡألَۡرَض َوٱلسََّمٰ مَّ  4: 20\45م  .1تّمِ

ْحَمانِ 1 نُ --- [  ) الرَّ ۡحَمٰ  5: 20\45م  . َعلَى ٱۡلعَۡرِش ٱۡستََوىٰ  1] ٱلرَّ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض    َوٰ َمٰ َوَما  ،لَهُۥ َما فِي ٱلسَّ
  َوَما تَۡحَت ٱلثََّرٰى. ،بَۡينَُهَما

 6: 20\45م

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوإِْن تَْجَهْر بِاْلقَْوِل [فال تشّق على نفسك] (1ت
) أو [فاعلم أنه غني عن http://goo.gl/45ZTUD 191، ص 16جزء 

) يقول الحلبي: َوأَْخفَى: 2) تhttp://goo.gl/jDrAZGجهرك] البيضاوي 
زوا فيه وجهي ر. والثاني: أنه َجوَّ ن، أحدهما: أنه أفعُل تفضيل، أي: وأْخفَى من الّسِ

  ).http://goo.gl/1TQqJxفعٌل ماٍض أي: وأَْخفى هللاُ عن عبادِه غيبَه (

فَإِنَّهُۥ يَۡعلَُم  1ت] َوإِن تَۡجَهۡر بِٱۡلقَۡوِل [...]--- [
رَّ    .2تَوأَۡخفَى ،ٱلّسِ

 7: 20\45م

هَ --- [   ُ، َالٓ إِلَٰ  8: 20\45م  إِالَّ هَُو. لَهُ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَٰى.] ٱ£َّ

؟--- [    9: 20\45م  ] َوَهۡل أَتَٰىَك َحِديُث ُموَسٰىٓ

ٱۡمُكثُٓواْ. إِنِّٓي «فَقَاَل ِألَۡهِلِه:  ،إِۡذ َرَءا نَاٗرا  أبصرت.: ) آَنَْسُت نَاًرا1ت
ۡنَها بِقَبٍَس  1تَءانَۡستُ  أَۡو  ،نَاٗرا. لَّعَلِّٓي َءاتِيُكم ّمِ

  »أَِجدُ َعلَى ٱلنَّاِر ُهٗدى!

 10: 20\45م

آ أَتَٰىَها   !«نُوِدَي:  ،فَلَمَّ ُموَسٰىٓ  11: 20\45م  يَٰ

) كلمة 2) خطأ: في الواد. ت1ت ♦) ِطًوى، طَُوى، ِطَوى، طاوي 2) بِالَْواِدي 1
طوى بالسريانية تعني المبارك. فيكون معنى اآلية: إِنِّي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَيَْك إِنََّك 

ا أَتَاهَا نُوِدَي ِمْن 30: 28\49بِاْلَواِد اْلُمقَدَِّس المبارك. وقد جاء في اآلية  : فَلَمَّ
عَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ. ولكن قد يكون هناك خطأ في َشاِطِئ الَْواِد اْألَْيَمِن فِي اْلبُقْ 

של־נעליך מעל التي تقول بالعبرية:  5: 3ترجمة أو نسخ آية سفر الخروج 
وترجمتها الحرفية רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת־קדש הוא 

هو. هي: شيل نعليك من رجليك ألن المكان الذي انت واقف عليه مكان مقدس 
وكلمة (هو) تكتب في العبرية (هوا). فوضعت بالعربية طوا. والفرق بين (هوا 

) بالعبرية قليل. وقد يكون الخطأ ناتج من ان قرب مكة واد מוא) و(طوا הוא
يسمى ذي طوى جاء ذكره في أحاديث نبوية. وخالفًا لما يعتقده المسلمون ليس 

لقن في كتابه البدر المنير حديثًا هناك واد في سيناء بهذا اإلسم. ويروي إبن الم
يقول: لقد حج هذا البيت سبعون نبيا لهم، خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيًما 

للحرم. وربما ظنوا ان موسى هو أحد هؤالء األنبياء (انظر مقال علي سعداوي: 
  ).http://goo.gl/c9tYuCالوادي المقدس طوى، خطأ في الترجمة 

 1ت1إِنََّك بِٱۡلَوادِ  ،ٱۡخلَۡع نَۡعلَۡيكَ فَ  .إِنِّٓي أَنَ۠ا َربُّكَ 
  .2ت2ٱۡلُمقَدَِّس طُٗوى

 12: 20\45م

َّا اْختَْرناَك، َوأَنِّي اْختَْرتَُك.1 َّا اْختَْرناَك، َوإِت . ،1َوأَنَا ٱۡختَۡرتُكَ   ) َوأَت  13: 20\45م  فَٱۡستَِمۡع ِلَما يُوَحٰىٓ

ْكرِ 1 ْكَرى، ِلِذْكَرى، ِللذِّ ُ  إِنَّنِيٓ   ) ِللذِّ ٓ أَنَا۠  ،أَنَا ٱ£َّ هَ إِالَّ فَٱۡعبُۡدنِي َوأَقِِم  ،َالٓ إِلَٰ
لَٰوةَ ِلِذۡكِريٓ    .1ٱلصَّ

 14: 20\45م

) أُْخِفيَها من نفسي، أُْخِفيَها من نفسي فكيف أظهركم عليها، أُْخِفيَها من 2) أَْخِفيَها 1
  نفسي فكيف يعلمها مخلوق، أُْخِفيَها من نفسي وكيف أظهرها لكم.

ِلتُۡجَزٰى ُكلُّ  ،2 1أََكادُ أُۡخِفيَها ،ٱلسَّاَعةَ َءاتِيَةٌ  إِنَّ 
  نَۡفِسۢ بَِما تَۡسعَٰى.

 15: 20\45م

َعۡنَها َمن الَّ يُۡؤِمُن بَِها َوٱتَّبََع  1فََال يَُصدَّنَّكَ   ) فَتِْردَى.2) يَُصدَنَْك 1
  .2فَتَۡردَىٰ  ،َهَوٰىهُ 

 16: 20\45م

ُموَسٰى؟َوَما تِۡلَك بِيَِمينَِك     17: 20\45م  »يَٰ
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، َوأُِهسُّ 2) َعَصاْي، َعَصيَّ 1 ، َوأَهُسُّ ، َوأُِهشُّ ، َوأَهُشُّ ) َغْنِمي 4) َعلَيَّ 3) َوأَِهشُّ
) َوأَهُشُّ بَِها َعلَى َغنَِمي: اضرب بها ورق الشجر فيسقط على 1ت♦ ) َماِرُب 5

  غنمي.

 1ت2َوأَهُشُّ  ،أَتََوكَُّؤاْ َعلَۡيَها ،1ِهَي َعَصايَ «قَاَل: 
  ».أُۡخَرٰى  5اِربُ َولَِي فِيَها مَ  ،4َغنَِمي 3بَِها َعلَىٰ 

 18: 20\45م

ُموَسٰى! ،أَۡلِقَها«قَاَل:     19: 20\45م  »يَٰ

 20: 20\45م  فَأَۡلقَٰىَها. فَإِذَا ِهَي َحيَّٞة تَۡسعَٰى.  

 1تُخۡذَها َوَال تََخۡف. َسنُِعيدَُها ِسيَرتََها«قَاَل:   سيرتها اْألُولَى.) ِسيَرتََها اْألُولَى: حالتها الطبيعية. خطأ: َسنُِعيدَُها إلى 1ت
  ٱۡألُولَٰى.

 21: 20\45م

تَۡخُرۡج بَۡيَضآَء ِمۡن  ،َوٱۡضُمۡم يَدََك إِلَٰى َجنَاِحكَ   )66نص ناقص وتكميله: [أتيناك] آية أخرى (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت
  َءايَةً أُۡخَرٰى. 1تَغۡيِر سُٓوء. [...]

 22: 20\45م

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [فعلنا ذلك] ِلنُِريََك ِمْن آَيَاتِنَا اْلكُْبَرى (1ت
  ).http://goo.gl/yBJm5s 209، ص 16جزء 

تِنَا ٱۡلكُۡبَرى. 1ت[...]  23: 20\45م  ِلنُِريََك ِمۡن َءايَٰ

 24: 20\45م  ».إِنَّهُۥ َطغَىٰ  ،ٱۡذَهۡب إِلَٰى فِۡرَعۡونَ   

 25: 20\45م  َرّبِ! ٱۡشَرۡح ِلي َصۡدِري،«قَاَل:   

ۡر ِلٓي أَۡمِري.    26: 20\45م  َويَّسِ

ن لَِّسانِي،    27: 20\45م  َوٱۡحلُۡل عُۡقدَٗة ّمِ

 28: 20\45م  يَۡفقَُهواْ قَۡوِلي.  

ۡن أَۡهِلي،    29: 20\45م  َوٱۡجعَل لِّي َوِزيٗرا ّمِ

: َواْجعَْل َهاُروَن أَِخي ِلي 30و 29الصحيح لآليتين ) نص مخربط: الترتيب 1ت
  ).66َوِزيًرا ِمْن أَْهلِي (مكي، جزء ثاني، ص 

ُروَن، أَِخي  30: 20\45م  ،1تَهٰ

دْ، واْشدُدْ 1  31: 20\45م  .1ت2بِِهۦٓ أَۡزِري 1ٱۡشدُدۡ   قوتي: ) أَْزِري1ت♦ ) َأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري 2) أَُشدِّ

 32: 20\45م  ،2فِٓي أَۡمِري 1َوأَۡشِرۡكهُ   واْشدُدْ بِِه أَْزِري. )2) َوأُْشِرْكهُ 1

 33: 20\45م  َكۡي نَُسبَِّحَك َكثِيٗرا،  َكي نَُسبَِّحَك َكثِيرا

 34: 20\45م  َونَۡذكَُرَك َكثِيًرا.  َونَذُكَرَك َكثِيًرا

 35: 20\45م  ».إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصيٗرا  

ُموَسٰى! ،1أُوتِيَت سُۡؤلَكَ قَۡد «قَاَل:   ) ُسولََك.1  36: 20\45م  يَٰ

،  ».َمنَنَّا«في اآلية السابقة إلى الجمع » أُوتِيتَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ةً أُۡخَرٰىٓ  37: 20\45م  َولَقَۡد َمنَنَّا َعلَۡيَك َمرَّ

 . َك َما يُوَحٰىٓ  38: 20\45م  إِۡذ أَۡوَحۡينَآ إِلَٰىٓ أُّمِ

) الضمير األول راجع 1ت♦ ) َوْلتُْصنَْع، َولِتَْصنََع، َوِلتُْصنَْع 2) التَّابُوه، التَّبُوت 1
لموسى، والضمير الثاني راجع للتابوت. ولكن هذا التفسير عابه الزمخشري حيث 

والضمائر كلها راجعة إلى موسى. ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى «قال: 
) http://goo.gl/FcjGLh» (إليه من تنافر النظمالتابوت: فيه هجنة، لما يؤدي 

(المنتخب  ولتربى تربية كريمة ملحوظًا برعايتي) َوِلتُْصنََع َعلَى َعْينِي: 2ت
http://goo.gl/1OXEyc :إلى المخاطب » يَأُْخذْهُ «من الغائب التفات ). خطأ

  »َوأَْلقَيُْت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي َوِلتُْصنَعَ «

 ،1تفَٱۡقِذفِيِه فِي ٱۡليَمِّ  ،1"ٱۡقِذفِيِه فِي ٱلتَّابُوتِ أَِن: 
فَۡليُۡلقِِه ٱۡليَمُّ بِٱلسَّاِحِل. يَۡأُخۡذهُ َعدُّوٞ لِّي َوَعدُّوٞ لَّهُۥ". 

نِّي َعلَٰى  2َولِتُۡصنَعَ  ،َوأَۡلقَۡيُت َعلَۡيَك َمَحبَّٗة ّمِ
  .2تَعۡينِيٓ 

 39: 20\45م

، تُقَرَّ 2) فََردَدْنَاَك 1 ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) ِجْيَت 4) َوفَتَنَاَك 3) تَِقرَّ
  [واذكر] إذ

إِۡذ تَۡمِشٓي أُۡختَُك فَتَقُوُل: "َهۡل أَدُلُُّكۡم  1ت[...]
كَ  كَ  1َعلَٰى َمن يَۡكفُلُهُۥ؟" فََرَجۡعنَٰ َكۡي  ،إِلَٰىٓ أُّمِ

َك  ،َعۡينَُها َوَال تَۡحَزَن. َوقَتَۡلَت نَۡفٗسا 2تَقَرَّ  ۡينَٰ فَنَجَّ
كَ  فُتُوٗنا. فَلَبِۡثَت ِسنِيَن فِٓي أَۡهِل  3ِمَن ٱۡلغَّمِ َوفَتَنَّٰ

ُموَسٰى! ،َعلَٰى قَدَٖر  4ثُمَّ ِجۡئتَ  ،َمۡديَنَ    يَٰ

  40: 20\45م

جاء في على غرار ما » واصطفيتك» «َواْصَطنَْعتُكَ «) قد يكون أصل كلمة 1ت
تِي« 144: 7\39اآلية  لَٰ ُموَسٰىٓ إِنِّي ٱۡصَطفَۡيتَُك َعلَى ٱلنَّاِس بِِرَسٰ واآلية » قَاَل يَٰ

َ ٱۡصَطفَٰىٓ َءادََم َونُوٗحا« 33: 3\89 وغيرها من اآليات. وفعل اصطنع لم » إِنَّ ٱ£َّ
يستعمل في أي مكان آخر في القرآن ومن غير المعقول ان يصطنع هللا موسى 

  ه.لنفس

 41: 20\45م  ِلنَۡفِسي. 1تَوٱۡصَطنَۡعتُكَ 
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 41و 40في اآليات التفات ) خطأ: 2) تَنِيَا: تضعفا وتفترا ت1ت♦ ) تِنِيَا، تَِهنَا 1
ْينَاَك .... َوفَتَنَّاكَ «من الجمع  42و َواْصَطنَْعتَُك لِنَْفِسي ... بِآَيَاتِي «إلى المفرد » فَنَجَّ

  »....ِذْكِري

تِيبِ  ،أَنَت َوأَُخوكَ  ،ٱۡذَهۡب  فِي  1ت1َوَال تَنِيَا ،ايَٰ
  .2تِذۡكِري

 42: 20\45م

 43: 20\45م  ٱۡذَهبَآ إِلَٰى فِۡرَعۡوَن. إِنَّهُۥ َطغَٰى.  

 44: 20\45م  »أَۡو يَۡخشَٰى! ،. لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ 2لَهُۥ قَۡوٗال لَّيِّٗنا 1فَقُوَال   ) لَْينًا.2) فَقَُال 1

َعلَۡينَآ أَۡو  1ت2َربَّنَآ! إِنَّنَا نََخاُف أَن يَۡفُرطَ : «1قَاَال   ) يَْفُرط: يُسرف.1ت♦ ) يُْفَرَط، يُْفِرَط، يَْفَرَط 2) قَاَل 1
  ».أَن يَۡطغَىٰ 

 45: 20\45م

ٓ «قَاَل:     46: 20\45م  أَۡسَمُع َوأََرٰى. ،َال تََخافَآ. إِنَّنِي َمعَُكَما

فَقُوَالٓ: "إِنَّا َرُسوَال َربَِّك. فَأَۡرِسۡل َمعَنَا  ،فَۡأتِيَاهُ   خطأ: َوالسََّالُم لَمِن اتَّبََع اْلُهدَى.) 1ت ♦) ِجْينَاَك 1
كَ  ۡبُهۡم. قَۡد ِجۡئنَٰ ِءيَل َوَال تُعَذِّ ٓ ن بِ  1بَنِٓي إِۡسَرٰ ايَٖة ّمِ
ُم َعلَٰى َمِن ٱتَّبََع ٱۡلُهدَىٰٓ  لَٰ بَِّك. َوٱلسَّ   .1ترَّ

 47: 20\45م

(المنتخب  عن دعوتنا) نص ناقص وتكميله: َوتََولَّى 1ت
http://goo.gl/uOWWXJ.(  

إِنَّا قَۡد أُوِحَي إِلَۡينَآ أَنَّ ٱۡلعَذَاَب َعلَٰى َمن َكذََّب 
  "».1تَوتََولَّٰى [...]

 48: 20\45م

ُموَسٰى؟«قَاَل:    بُُّكَما، يَٰ  49: 20\45م  »فََمن رَّ

ثُمَّ  ،1َربُّنَا ٱلَِّذٓي أَۡعَطٰى ُكلَّ َشۡيٍء َخۡلقَهُۥ«قَاَل:   ) َخلَقَهُ.1
  ». َهدَىٰ 

 50: 20\45م

 51: 20\45م  »فََما بَاُل ٱۡلقُُروِن ٱۡألُولَٰى؟«قَاَل:   

، يُِضلُّ 1 ٖب. الَّ يَِضلُّ  ،ِعۡلُمَها ِعندَ َربِّي«قَاَل:   ) يُْنَسى2) يَُضلُّ  1فِي ِكتَٰ
  ».2َربِّي َوَال يَنَسى

 52: 20\45م

إلى » َجعََل ... َوَسلََك ... َوأَْنَزلَ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت♦ ) ِمَهادًا 1
  ».فَأَْخَرْجنَا«المخاطب 

َوَسلََك لَُكۡم  ،1[ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض َمۡهٗدا
فَأَۡخَرۡجنَا بِِهۦٓ  ،َوأَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َمآءٗ  ،فِيَها سُبُٗال 

ن نَّبَاٖت َشتَّىٰ  ٗجا ّمِ   .1تأَۡزَوٰ

 53: 20\45م

ٖت   ) النَُّهى: العقول.1ت لَِك َألٓيَٰ َمُكۡم. ~ إِنَّ فِي ذَٰ كُلُواْ َوٱۡرَعۡواْ أَۡنعَٰ
ُْوِلي ٱلنَُّهىٰ    .1تّألِ

 54: 20\45م

ُكمۡ   دخيلة ال عالقة لها بحوار موسى مع فرعون. 55- 53خطأ: اآليات ) 1ت َوِمۡنَها نُۡخِرُجُكۡم  ،َوفِيَها نُِعيدُُكمۡ  ،ِمۡنَها َخلَۡقنَٰ
  .]1تتَاَرةً أُۡخَرىٰ 

 55: 20\45م

) نص ناقص وتكميله: فََكذََّب [بها] َوأَبَى [اإليمان] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/IwYbJN.(  

تِنَا كُلََّها هُ َءايَٰ فََكذََّب [...] َوأَبَٰى  ،َولَقَۡد أََرۡينَٰ
  . 1ت[...]

 56: 20\45م

 ،ِلتُۡخِرَجنَا ِمۡن أَۡرِضنَا بِِسۡحِركَ  1أَِجۡئتَنَا«قَاَل:   ) أَِجْيتَنَا.1
ُموَسٰى؟   يَٰ

 57: 20\45م

ۡثلِهِۦ. فَٱۡجعَۡل بَۡينَنَا َوبَۡينََك َمۡوِعٗدا  فَلَنَۡأتِيَنََّك بِِسۡحٖر   ) سًُوى: مكانا يلتقي الطرفان في منتصفه1ت♦ ) سَُوى، ِسًوى، ِسَوى 2) نُْخِلْفهُ 1 ّمِ
  ».1ت2نَۡحُن َوَالٓ أَنَت، َمكَاٗنا سُٗوى 1الَّ نُۡخِلفُهُۥ

 58: 20\45م

نص ناقص ) 1ت♦ ) تَْحشَُر النَّاَس، يَْحشَُر النَّاَس، نَْحشَُر النَّاَس 2) يَْوَم 1
  )http://goo.gl/isrJxEوتكميله: [يوم] يحشر الناس (الفراء 

ينَِة [...] 1َمۡوِعدُُكۡم يَۡومُ «قَاَل:  َوأَن  1تٱلّزِ
  ».ُضٗحى ،2يُۡحَشَر ٱلنَّاسُ 

 59: 20\45م

 60: 20\45م  ثُمَّ أَتَٰى. ،فََجَمَع َكۡيدَهُۥ ،فِۡرَعۡونُ  1تفَتََولَّىٰ   ).http://goo.gl/H1jFKf(الجاللين  أدبر) فَتََولَّى: 1ت

وَسٰى:   استأصل.: سحت) 1ت♦ ) فَيَْسَحتُكْم 1 ِ «قَاَل لَُهم مُّ َوۡيلَُكۡم! َال تَۡفتَُرواْ َعلَى ٱ£َّ
بِعَذَاٖب. َوقَۡد َخاَب َمِن  1ت1فَيُۡسِحتَُكم ،َكِذٗبا

  ».ٱۡفتََرىٰ 

 61: 20\45م

واْ ٱلنَّۡجَوىٰ   ) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في القلب.1ت َزعُٓواْ أَۡمَرهُم بَۡينَُهۡم َوأََسرُّ  62: 20\45م  .1تفَتَنَٰ

 ♦) َويُذِْهبَا 4) ساحران، إالَّ ساحران 3) َهذَيِن، ذان، هذا 2) قَالُوا إِْن = أَْن 1
) خطأ: كان يجب أن ينصب كإسم ان فيقول إن هذين، كما في القراءة 1ت

مبتدأٌ، » َهذَانِ «بمعنى نَعَْم، و» إِنْ «المختلفة. وقد برروا هذا الخطأ كما يلي: 
خبُره. وذهب جماعةٌ ـ منهم ـ إلى أن هذا مّما لََحَن فيه الكاتُب » لََساِحَرانِ «و

ك من رأى فيها نص ناقص وتكميله: ). وهناhttp://goo.gl/HZ3NSP(الحلبي 
  ).71ما هذان إال ساحران (مكي، جزء ثاني، ص 

نِ  1إِنۡ «قَالُٓواْ:  ذَٰ نِ  1ت2َهٰ ِحَرٰ ، يُِريدَاِن أَن 3لََسٰ
ۡن أَۡرِضكُم بِِسۡحِرِهَما  4َويَۡذَهبَا ،يُۡخِرَجاُكم ّمِ

  بَِطِريقَتُِكُم ٱۡلُمۡثلَٰى.

 63: 20\45م

ا. َوقَۡد أَۡفلَحَ  2ثُمَّ ٱۡئتُواْ  ،َكۡيدَُكمۡ  1فَأَۡجِمعُواْ   اْيتُوا.) 2) فَأَْجَمعُوا 1  ،َصفّٗ
  ».َمِن ٱۡستَۡعلَىٰ  ،ٱۡليَۡومَ 

 64: 20\45م
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آ أَن تُۡلِقيَ «قَالُواْ:    ! إِمَّ ُموَسٰىٓ آ أَن نَّكُوَن  ،يَٰ َوإِمَّ
َل َمۡن أَۡلقَىٰ    ».أَوَّ

 65: 20\45م

 1فَإِذَا ِحبَالُُهۡم َوِعِصيُُّهمۡ ». بَۡل أَۡلقُواْ «قَاَل:   ) تَُخيَُّل، تََخيَُّل، تَُخيُِّل، نَُخيُِّل.2) َوُعِصيُُّهْم، َوُعْصيُُهْم 1
  إِلَۡيِه، ِمن ِسۡحِرِهۡم، أَنََّها تَۡسعَٰى. 2يَُخيَّلُ 

 66: 20\45م

وَسىٰ  ،فَأَۡوَجَس فِي نَۡفِسهِۦ ِخيفَةٗ   نص مخربط وترتيبه: فَأَْوَجَس ُموَسى ِخيفَةً فِي نَْفِسِه.. ) أَْوَجَس: شعر وأحس1ت  67: 20\45م  .1تمُّ

 68: 20\45م  َال تََخۡف، إِنََّك أَنَت ٱۡألَۡعلَٰى.«قُۡلنَا:   

نص ناقص وتكميله: إن الذي ) 1ت♦ ) أين 4) ِسْحٍر 3) َكْيدَ 2) تَلَقَُّف، تَلَقَّْف 1
- 72جزء ثاني، ص (مكي، » ألن ما صنعوا«صنعوه كيد ساحر، أو تقرأ بمعنى 

73(  

َما َصنَعُٓواْ. إِنََّما  1تَۡلقَۡف  ،َوأَۡلِق َما فِي يَِمينِكَ 
ِحٖر  2َصنَعُواْ َكۡيدُ   ،. َوَال يُۡفِلُح ٱلسَّاِحرُ 1ت3َسٰ

  ».أَتَىٰ  4َحۡيثُ 

 69: 20\45م

دًا.1ت ٗدا. قَالُٓواْ:  1ت[...]فَأُۡلِقَي ٱلسََّحَرةُ   ) نص ناقص وتكميله: فَأُْلِقَي السََّحَرةُ [أرًضا] ُسجَّ َءاَمنَّا «ُسجَّ
ُروَن َوُموَسىٰ    ».بَِرّبِ َهٰ

 70: 20\45م

) تناقض: من غير المعقول ان يتم 1ت♦  ) َوَألَْصِلبَنَّكُمْ 3) فََألَْقَطعَنَّ 2) أَآََمْنتُْم 1
 33: 5\112الصلب بعد قطع األيدي واألرجل من خالف. ويالحظ أن اآلية 

إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن «كما في هذه اآلية: » ثم«وليس » أو«تستعمل حرف 
َّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم  َ َوَرسُولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْألَْرِض فََسادًا أَْن يُقَت َّ�

  خطأ: َوَألَُصلِّبَنَُّكْم على ُجذُوعِ.». َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخَالفٍ 

لَهُۥ قَۡبَل أَۡن َءاذََن لَُكۡم؟ إِنَّهُۥ  1َءاَمنتُمۡ «اَل: قَ 
عَنَّ  ۡحَر. فََألُقَّطِ أَۡيِديَُكۡم  2لََكبِيُرُكُم ٱلَِّذي َعلََّمُكُم ٱلّسِ

فٖ  ۡن ِخلَٰ  1تفِي ُجذُوعِ  3َوَألَُصلِّبَنَُّكمۡ  ،َوأَۡرُجلَُكم ّمِ
  ».َوأَۡبقَىٰ  ٱلنَّۡخِل. َولَتَۡعلَُمنَّ أَيُّنَآ أََشدُّ َعذَاٗبا

 71: 20\45م

قد تكون ) 2ت لن نختارك ونفضلك: ) لَْن نُْؤثَِركَ 1ت♦ ) تُْقَضى َهِذِه اْلَحيَاةُ 1
عطف على ما سبقها أو قسم (الجاللين » َوالَِّذي فََطَرنَا«جملة 

http://goo.gl/QJ8aIn( نص ناقص وتكميله: إِنََّما تَْقِضي [في] َهِذهِ ) 3ت
  ).73جزء ثاني، ص  اْلَحيَاةَ (مكي،

َعلَٰى َما َجآَءنَا ِمَن  1تلَن نُّۡؤثَِركَ «قَالُواْ: 
تِ  ! فَٱۡقِض َمآ أَنَت قَاٍض. 2تَوٱلَِّذي فََطَرنَا ،ٱۡلبَيِّنَٰ

ِذِه ٱۡلَحيَٰوةَ    ٱلدُّۡنيَآ. 3ت1إِنََّما تَۡقِضي [...] َهٰ

 72: 20\45م

نَا َوَمآ أَۡكَرۡهتَنَا  ،إِنَّآ َءاَمنَّا بَِربِّنَا   يَٰ ِليَۡغِفَر لَنَا َخَطٰ
ُ َخۡيٞر َوأَۡبقَىٰٓ  ۡحِر. َوٱ£َّ   ».َعلَۡيِه ِمَن ٱلّسِ

 73: 20\45م

فَإِنَّ لَهُۥ َجَهنََّم َال  ،[إِنَّهُۥ َمن يَۡأِت َربَّهُۥ ُمۡجِرٗما  
  يَُموُت فِيَها َوَال يَۡحيَٰى.

 74: 20\45م

َمْن يَأِْت َربَّهُ ُمْجِرًما «آلية واآلية السابقة من المفرد في هذه االتفات ) خطأ: 1ت
  ».فَأُولَئَِك لَُهمُ «إلى الجمع » فَإِنَّ لَهُ ... يَأْتِِه ُمْؤِمنًا قَدْ َعِملَ 

تِ  ،َوَمن يَۡأتِهِۦ ُمۡؤِمٗنا ِلَحٰ ٓئَِك  ،قَۡد َعِمَل ٱلصَّٰ فَأُْولَٰ
ُت ٱۡلعُلَىٰ    .1تلَُهُم ٱلدََّرَجٰ

 75: 20\45م

ِلِديَن   دخيلة. 76- 74) خطأ: اآليات 1ت ُر، َخٰ ُت َعۡدٖن تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َجنَّٰ
لَِك َجَزآُء َمن تََزكَّىٰ    .]1تفِيَها. َوذَٰ

 76: 20\45م

نص ناقص . ) دََرًكا: لحاقًا وادراكًا1ت♦ ) دَْرًكا 3) تََخُف 2) يَْبسًا، يَبًِسا، يَابًِسا 1
  )74تَْخشَى [غرقًا] (مكي، جزء ثاني، ص وتكميله: َوَال 

 ،أَۡسِر بِِعبَاِدي«َولَقَۡد أَۡوَحۡينَآ إِلَٰى ُموَسٰىٓ أَۡن: 
فُ  ،1لَُهۡم َطِريٗقا فِي ٱۡلبَۡحِر يَبَٗسا فَٱۡضِرۡب   2الَّ تََخٰ

  ».1تَوَال تَۡخَشٰى [...] ،3دََرٗكا

 77: 20\45م

َّبَعَُهْم 1 ) خطأ: فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن مع 1ت ♦فَغَشَّاُهْم ... َغشَّاُهْم ) 3) وُجنُودُه 2) فَأَت
  ُجنُوِدِه، أو فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن ُجنُوده. تبرير الخطأ: تبع يتضمن معنى الحق.

َن ٱۡليَّمِ  ،1ت2فِۡرَعۡوُن بُِجنُوِدهِۦ 1فَأَۡتبَعَُهمۡ  فَغَِشيَُهم ّمِ
  .3َما َغِشيَُهمۡ 

 78: 20\45م

 79: 20\45م  َوأََضلَّ فِۡرَعۡوُن قَۡوَمهُۥ َوَما َهدَٰى.  

ْينَاُكْم 1 ) نص ناقص 1ت ♦) اْألَْيَمِن 3) َوَواَعدْتُُكْم، َوَوَعدْنَاُكْم 2) أَْنَجْيتُُكْم، نَجَّ
وتكميله: َوَواَعدْنَاُكْم [بالنجاة، أو: بالمناجاة] َجانَِب الطُّوِر (المنتخب 

http://goo.gl/3LCqs7 البيضاوي ،http://goo.gl/BifppE (2ت (
  : الجبلالطور

ُكم ِءيَل! قَۡد أَنَجۡينَٰ ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ كُمۡ  1يَٰ ۡن َعدُّوِ  ،ّمِ
ُكمۡ  َعۡدنَٰ  ،3ٱۡألَۡيَمنَ  2تَجانَِب ٱلطُّورِ  1ت[...] 2َوَوٰ

ۡلنَا َعلَۡيُكُم ٱۡلَمنَّ َوٱلسَّۡلَوٰى.   َونَزَّ

 80: 20\45م

، اليَِحلَّنَّ 3) تَْطغُْوا 2) َرَزْقتُُكْم 1 ، فَيُِحلَّ من التفات ) خطأ: 1ت♦ ) يَْحلُْل 4) فَيَُحلَّ
وهذه هي اآلية الوحيدة التي يستعمل فيها ». يَْحِللْ «إلى صيغة » فَيَِحلَّ «صيغة 

  في هذا المعنى.» يحلل«القرآن كلمة 

ُكمۡ  ِت َما َرَزۡقنَٰ  ،فِيهِ  2 تَۡطغَۡواْ َوَال  1كُلُواْ ِمن َطيِّبَٰ
َعلَۡيِه  1ت4َعلَۡيُكۡم َغَضبِي. َوَمن يَۡحِللۡ  3فَيَِحلَّ 

  فَقَۡد َهَوٰى. ،َغَضبِي

 81: 20\45م

إلى المفرد » َرَزْقنَاُكمْ «في هذه اآلية واآلية السابقة من الجمع التفات ) خطأ: 1ت
  ».َغَضبِي ... َغَضبِي ... َوإِنِّي لَغَفَّارٌ «

َوَعِمَل  ،َوَءاَمنَ  ،لَِّمن تَابَ  1تلَغَفَّاٞر َوإِنِّي 
ِلٗحا، ثُمَّ ٱۡهتَدَٰى.   َصٰ

 82: 20\45م

ُموَسٰى؟ ،َوَمآ أَۡعَجلََك َعن قَۡوِمكَ «    83: 20\45م  »يَٰ

َوَعِجۡلُت  ،1ت2َعلَٰىٓ أَثَِري 1ُهۡم أُْوَالٓءِ «قَاَل:   في عقبي.: ) َعلَى أَثَِري1ت♦ ) إِثِْري، أُثِْري 2) أُوَال، أُوَالَي 1
  ».إِلَۡيَك، َرّبِ! ِلتَۡرَضىٰ 

 84: 20\45م

 1َوأََضلَُّهمُ  ،فَإِنَّا قَۡد فَتَنَّا قَۡوَمَك ِمۢن بَۡعِدكَ «قَاَل:   .148: 7\39) انظر هامش اآلية 1ت♦ ) َوأََضلُُّهُم 1
  ».1تٱلسَّاِمِريُّ 

 85: 20\45م
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َربُُّكْم تمام وعد حسن (مكي، جزء ثاني، خطأ: أَلَْم يَِعدُْكْم ) 2ت: حزينا ) أَِسفًا1ت
  ).74ص 

نَ ،فََرَجَع ُموَسٰىٓ إِلَٰى قَۡوِمهِ  . 1تأَِسٗفا ،ۦ َغۡضبَٰ
قَۡوِم! أَلَۡم يَِعۡدُكۡم َربُُّكۡم َوۡعدًا«قَاَل:  َحَسنًا؟  2تيَٰ

أَفََطاَل َعلَۡيُكُم ٱۡلعَۡهدُ؟ أَۡم أََردتُّۡم أَن يَِحلَّ َعلَۡيُكۡم 
بُِّكمۡ  ن رَّ ۡوِعِدي؟ ،َغَضٞب ّمِ   »فَأَۡخلَۡفتُم مَّ

 86: 20\45م

) 2بملكنا: بقدرتنا الخاصة ت) 1ت♦ ) َحَملْنَا، ُحِمْلنَا 2) بِِمْلِكنَا، بُِمْلِكنَا، بَِملَِكنَا 1
) http://goo.gl/Baliywه: فَقَذَفْنَاَها [في النار] (الجاللين نص ناقص وتكميل

  148: 7\39) انظر هامش اآلية 3ت

ِكنَّا  .1ت1َمآ أَۡخلَۡفنَا َمۡوِعدََك بَِمۡلِكنَا«قَالُواْ:  َولَٰ
 ٓ ۡلنَا ن ِزينَِة ٱۡلقَۡومِ  2ُحّمِ َها  ،أَۡوَزاٗرا ّمِ فَقَذَۡفنَٰ
ِلَك أَۡلقَى ». 1ت[...]   ،3تٱلسَّاِمِريُّ فََكذَٰ

 87: 20\45م

) نص ناقص وتكميله: 2ت ) جسد: جسم جامد ال يأكل وال يشرب وال يتحرك1ت
)، http://goo.gl/ztRs2Zفنسى [السامري أن العجل ال يكون إلًها] (المنتخب 

  )http://goo.gl/jiDdkh(الجاللين  أو: فنسى [موسى ربه وذهب يطلبه]

فَقَالُواْ:  ،لَّهُۥ ُخَواٞر  1تَجَسٗدا ،فَأَۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجٗال 
هُ ُموَسىٰ « ُهُكۡم َوإِلَٰ ذَآ إِلَٰ   .2تفَنَِسَي [...] .  »َهٰ

 88: 20\45م

 2َوَال يَۡمِلكُ  ،إِلَۡيِهۡم قَۡوٗال  1أَفََال يََرۡوَن أَالَّ يَۡرِجعُ   ) يَْمِلَك.2) أن ال يَْرِجَع، أن ال يُْرِجَع 1
ا َوَال نَۡفٗعا؟   لَُهۡم َضّرٗ

 89: 20\45م

.2) أَنََّما 1 ُروُن ِمن قَۡبُل:   ) َوأَنَّ قَۡوِم! إِنََّما«َولَقَۡد قَاَل لَُهۡم َهٰ  1يَٰ
نُ  2فُتِنتُم بِهِۦ. َوإِنَّ  ۡحَمٰ فَٱتَّبِعُونِي  ،َربَُّكُم ٱلرَّ

  ».َوأَِطيعُٓواْ أَۡمِري

 90: 20\45م

ِكِفيَن َحتَّٰى يَۡرِجَع  1تلَن نَّۡبَرحَ «قَالُواْ:   لن نفارق.: ) لَْن نَْبَرحَ 1ت َعلَۡيِه َعٰ
  ».إِلَۡينَا ُموَسىٰ 

 91: 20\45م

ُروُن! َما َمنَعَكَ «قَاَل:    َهٰ  92: 20\45م  إِۡذ َرأَۡيتَُهۡم َضلُّٓواْ، ،يَٰ

َّبِعَنِي 1 َّبِعَِن. 1ت♦ ) تَت تضمن َمنَعََك في اآلية السابقة تبرير الخطأ: ) خطأ: أن تَت
  اغراك.معنى 

َّبِعَنِ أَالَّ   93: 20\45م  »؟ أَفَعََصۡيَت أَۡمِري؟1ت1تَت

ي 1 ، أُّمِ  94: 20\45) الحظ في اآلية 1ت♦ ) تُْرقِْب، تَُرقِّْب 3) بِلَْحيَتِي 2) أُّمِ
  كلمتين منفصلتين.» ٱۡبَن أُمَّ « 150: 7\39بينما في اآلية » يَۡبنَُؤمَّ «كلمة مدغمة 

َوَال بَِرۡأِسٓي.  2بِِلۡحيَتِي! َال تَۡأُخۡذ 1ت1يَۡبنَُؤمَّ «قَاَل: 
ۡقَت بَۡيَن بَنِٓي  إِنِّي َخِشيُت أَن تَقُوَل: "فَرَّ

ِءيَل َولَۡم تَۡرقُۡب  ٓ   ».قَۡوِلي" 3إِۡسَرٰ

 94: 20\45م

؟ ،1تفََما َخۡطبُكَ «قَاَل:   ) خطب: شأن.1ت ِمِريُّ َسٰ  95: 20\45م  »يَٰ

ْبُصُروا، يَْبَصُروا، تَْبَصُروا، ) تَْبُصُروا، تُْبَصُروا، يَ 2) بَِصْرُت، بُِصْرُت 1
) 2ت َعِلْمت: ) بَُصْرتُ 1ت♦ ) أَثَِر فََرِس 4) قُْبَضةً، قُْبَصةً، قَْبَصةً 3يُْبَصُروا 

، 2نص ناقص وتكميله: من أثر [حافر فرس] الرسول (السيوطي: اإلتقان، جزء 
والصحيح بَُصْرُت ما ). خطأ: الباء في بَُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصُروا بِِه حشو، 153ص 

  لَْم يَْبُصُروه.

بِهِۦ.  2بَِما لَۡم يَۡبُصُرواْ  1ت1بَُصۡرتُ «قَاَل: 
ۡن أَثَرِ  3فَقَبَۡضُت قَۡبَضةٗ  ُسولِ  2ت[...] 4ّمِ  ،ٱلرَّ

لَۡت لِي نَۡفِسي لَِك َسوَّ   ».فَنَبَۡذتَُها. َوَكذَٰ

 96: 20\45م

) ِظْلَت، ظُْلَت، َظِلْلَت 4نَْخِلفَهُ، تَْخلُفَهُ، يَْخلُفَهُ ) تُْخِلفَهُ، نُْخِلفَهُ، 3) َمسَاِس 2) يَقُوَل 1
فَنَّهُ 6) لَنُْحِرقَنَّهُ، لَنَْحُرقَْنهُ، لَنَْحُرقَنَّهُ، لَنَذبحنَّه ولَنُْحِرقَنَّهُ، لَنَذبحنَّه 5   ) لَنَْنسُفَنَّهُ، لَنُنَّسِ

: 1أَن تَقُولَ  ،فِي ٱۡلَحيَٰوةِ  ،فَإِنَّ لَكَ  !فَٱۡذَهۡب «قَاَل: 
. 3!". َوإِنَّ لََك َمۡوِعٗدا لَّن تُۡخلَفَهُۥ2"َال ِمَساسَ 

ِهَك ٱلَِّذي َظۡلتَ  َعلَۡيِه َعاِكٗفا.  4َوٱنظُۡر إِلَٰىٓ إِلَٰ
قَنَّهُۥ   .»فِي ٱۡليَّمِ نَۡسفًا 6، ثُمَّ لَنَنِسفَنَّهُۥ5لَّنَُحّرِ

 97: 20\45م

ُ ] إِنََّمآ --- [  ) َوسََّع.2) هَُو الرحمان رب العرش 1 ُهُكُم ٱ£َّ هَ إِالَّ ُهوَ  ،إِلَٰ . ~ 1ٱلَِّذي َالٓ إِلَٰ
  كُلَّ َشۡيٍء ِعۡلٗما. 2َوِسعَ 

 98: 20\45م

لَِك نَقُصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أَۢنبَآِء َما قَۡد َسبََق. َوقَۡد    َكذَٰ
كَ    ِذۡكٗرا. ،ِمن لَّدُنَّا ،َءاتَۡينَٰ

 99: 20\45م

ُل.1 ۡن أَۡعَرَض َعۡنهُ،   ) يَُحمَّ َمِة  1فَإِنَّهُۥ يَۡحِملُ مَّ يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  ِوۡزًرا،

 100: 20\45م

أَْعَرَض َعْنهُ فَإِنَّهُ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
  ».َخاِلِديَن ... لَُهمْ «إلى الجمع » يَْحِملُ 

ِلِديَن فِيِه. َوَسآَء لَُهمۡ  َمِة ِحۡمٗال! 1تَخٰ  101: 20\45م  يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
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َوِر 2) نَْنفُُخ، يَْنفُُخ، تَْنفُُخ 1 َوِر، الّصِ ) َويَْحشُُر اْلُمْجِرِميَن، َويُْحَشُر 3) الصُّ
) زرقا: جمع ازرق وهو اللون المعروف، ويتصف بالزرقة كل 1ت♦ اْلُمْجِرمون 

من يكابد المشقات. ويرى الحلبي ان المراد زرقى العيون 
)http://goo.gl/94c9ZV .( وفسرها التفسير الميسر: ونسوق الكافرين ذلكم

اليوم وهم زرق، تغيَّرت ألوانهم وعيونهم، من شدة األحداث واألهوال 
)http://goo.gl/BYdtUy ويرى .(Sawma  ان الكلمة آرامية مشتقة من فعل

ص  Sawmaزرق، أي جمع، فيكون معنى اآلية: ونحشر المجرمين يوم الجمع (
ها أيًضا: ونحشر المجرمين يومئذ جماعات، مع خطأ ). وقد يكون معنا346

  نساخ: زرفا، بدًال من زرقا.

، 3َونَۡحشُُر ٱۡلُمۡجِرِمينَ  2فِي ٱلصُّورِ  1يَۡوَم يُنفَخُ 
  ،1تيَۡوَمئِٖذ، ُزۡرٗقا

 102: 20\45م

فَتُونَ   ) يَتََخافَتُوَن: يتحادثون بصوت منخفض.1ت  103: 20\45م  ».لَّبِۡثتُۡم إِالَّ َعۡشٗرا«بَۡينَُهۡم إِن:  1تيَتََخٰ

إِۡذ يَقُوُل أَۡمثَلُُهۡم َطِريقَةً:  ،نَّۡحُن أَۡعلَُم بَِما يَقُولُونَ   
  ».إِن لَّبِۡثتُۡم إِالَّ يَۡوٗما«

 104: 20\45م

َينِسفَُها «فَقُۡل:  ،لُونََك َعِن ٱۡلِجبَالِ ] َويَسۡ --- [  
  َربِّي نَۡسٗفا،

 105: 20\45م

 106: 20\45م  ،1تفَيَذَُرهَا قَاٗعا َصۡفَصٗفا  ) قَاع: أرض مستوية منخفضة. صفصف، أرض ملساء مستوية ال نبات فيها.1ت

 107: 20\45م  ».1تَوَالٓ أَۡمٗتا ،الَّ تََرٰى فِيَها ِعَوٗجا  ارتفاعا وانخفاضا.: ) أَْمتًا1ت

يَتَّبِعُوَن ٱلدَّاِعَي َال ِعَوَج لَهُۥ. َوَخَشعَِت  ،يَۡوَمئِذٖ   ) ينطقون.1
نِ  ۡحَمٰ   إِالَّ َهۡمٗسا. 1فََال تَۡسَمعُ  ،ٱۡألَۡصَواُت ِللرَّ

 108: 20\45م

عَةُ إِالَّ َمۡن أَِذَن لَهُ   ) خطأ: َوَرِضَي قوله. تبرير الخطأ: َرِضَي تضمن معنى سمع.1ت ُن يَۡوَمئِٖذ، الَّ تَنفَُع ٱلشَّفَٰ ۡحَمٰ ٱلرَّ
  .1تَوَرِضَي لَهُۥ قَۡوٗال 

 109: 20\45م

يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَُهۡم. َوَال يُِحيُطوَن بِهِۦ   
  ِعۡلٗما.

 110: 20\45م

) 131) قراءة شيعية: من حمل ظلًما آلل محمد (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 1
  ) َعنَت: خضعت1ت♦ 

ِ ٱۡلُوُجوهُ لِ  1تَوَعنَتِ  ٱۡلقَيُّوِم. َوقَۡد َخاَب َمۡن  ،ۡلَحّي
  .1َحَمَل ظُۡلٗما

 111: 20\45م

تِ   ) َهْضًما: نقص حق.1ت♦ ) يََخْف 1 ِلَحٰ فََال  ،َوهَُو ُمۡؤِمنٞ  ،َوَمن يَۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّٰ
  .1تُظۡلٗما َوَال َهۡضٗما 1يََخافُ 

 112: 20\45م

ْفنَا: بيَّنا بأساليب مختلفة.1ت♦ ) يُْحِدْث، نُْحِدْث، نُْحِدُث، تُْحِدَث، تُْحِدُث 1 ۡفنَا--- [  ) َصرَّ ا َوَصرَّ هُ قُۡرَءانًا عََربِيّٗ لَِك أَنَزۡلنَٰ  1ت] َوَكذَٰ
َّقُوَن أَۡو يُۡحِدثُ  لَُهۡم  1فِيِه ِمَن ٱۡلَوِعيِد. ~ لَعَلَُّهۡم يَت

  ِذۡكٗرا!

 113: 20\45م

في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) نَْقَضي ... َوْحيَهُ، تَْقَضي ... َوْحيَهُ 2حتَّى ) 1
ْفنَا«السابقة من المتكلم  ُ «إلى الغائب » َوَصرَّ   »فَتَعَالَى �َّ

 ُ لَى ٱ£َّ !] َوَال تَۡعَجۡل  ،1ت[فَتَعَٰ ٱۡلَملُِك، ٱۡلَحقُّ
. 2يُۡقَضٰىٓ إِلَۡيَك َوۡحيُهُۥ 1بِٱۡلقُۡرَءاِن ِمن قَۡبِل أَن

  ».َرّبِ! ِزۡدنِي ِعۡلٗما«َوقُل: 

 114: 20\45م

َي 1 ٍد 2) فَنَِسْي، فَنُّسِ ) قراءة شيعية: َولَقَدْ َعِهدْنا إِلى آدََم ِمْن قَبُْل َكِلَماٍت فِي ُمَحمَّ
يَّتِهِ   َولَْم نَِجدْ لَهُ َعْزًماْم فَنَِسَي َوَعِلّيٍ َوفَاِطَمةَ َواْلَحَسِن َواْلُحَسيِْن َواألئمة ِمْن ذُّرِ

  ).416، ص 1(الكليني مجلد 

. 1] َولَقَۡد َعِهۡدنَآ إِلَٰىٓ َءادََم، ِمن قَۡبُل، فَنَِسيَ --- [
  .2 َولَۡم نَِجۡد لَهُۥ َعۡزٗما

 115: 20\45م

ٓئَِكِة:  1ت[...]  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكةِ 1ت ». ٱۡسُجدُواْ ِألٓدَمَ «َوإِۡذ قُۡلنَا ِلۡلَملَٰ
ٓ إِۡبلِيَس أَبَٰى. ،فََسَجدُٓواْ    إِالَّ

 116: 20\45م

ذَا َعدُّوٞ لََّك َوِلَزۡوِجَك. فََال «فَقُۡلنَا:   ».فَتَْشقَى«إلى المفرد » يُْخِرَجنَُّكَما«من المثنى التفات ) خطأ: 1ت ٓـ¢ادَُم! إِنَّ َهٰ يَٰ
  .1تفَتَۡشقَىٰٓ  ،يُۡخِرَجنَُّكَما ِمَن ٱۡلَجنَّةِ 

 117: 20\45م

 118: 20\45م  إِنَّ لََك أَالَّ تَُجوعَ فِيَها َوَال تَۡعَرٰى.  

 119: 20\45م  ».1تَوأَنََّك َال تَۡظَمُؤاْ فِيَها َوَال تَۡضَحىٰ   ) َال تَْضَحى: ال يصيبك حر الشمس.1ت♦ : زين وأوحى َوْسَوسَ ) 1ت

ُن. قَاَل:  1تفََوۡسَوسَ    ٓـ¢ادَُم! َهۡل «إِلَۡيِه ٱلشَّۡيَطٰ يَٰ
  »أَدُلَُّك َعلَٰى َشَجَرةِ ٱۡلُخۡلِد َوُمۡلٖك الَّ يَۡبلَٰى؟

 120: 20\45م

فَاِن 1 ) خصف على: وضع خصفة 2: عورات تَسْوآَت) 1ت♦ ) فَغَِوَي 2) يَِخّصِ
  ) َغَوى: ضل3على ت - وهي الورقة  - 

تُُهَما ،ِمۡنَهافَأَكََال  َوَطِفقَا  ،1تفَبَدَۡت لَُهَما َسۡوَءٰ
َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَجنَِّة. َوَعَصٰىٓ  2ت1يَۡخِصفَانِ 
  .3ت2فَغََوىٰ  ،َءادَُم َربَّهُۥ

 121: 20\45م
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) جبى: جمع وانتقى. خطأ: هذه اآلية دخيلة ألن االختباء والتوبة على آدم كانا 1ت
- 36: 2\87بالخروج من الجنة كما في سورة البقرة بعد أن عوقب آدم وزوجه 

37.  

هُ   122: 20\45م  َوَهدَٰى. ،فَتَاَب َعلَۡيهِ  ،َربُّهُۥ 1تثُمَّ ٱۡجتَبَٰ

خطأ: الخطاب موجه آلدم وحوى وانتقل من المثنى ) 1ت♦ ) هُدَاْي، ُهدَيَّ 1
ا«للجمع.    ى إذا.تأكيدًا، بمعن» ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ

ا«قَاَل:  بَۡعُضُكۡم ِلبَۡعٍض  ،ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجِميعَۢ
نِّي ُهٗدى ا يَۡأتِيَنَُّكم ّمِ . فَإِمَّ فََمِن ٱتَّبََع  ،َعدُّوٞ

  .1تفََال يَِضلُّ َوَال يَۡشقَىٰ  ،1ُهدَايَ 

 123: 20\45م

السابقة في اآلية التفات ) خطأ: 2) َضْنًكا: ضيقة ت1ت ♦) َويَْحشُُرهُ 2) َضْنَكى 1
إلى جمع الجاللة » ِمنِّي ... ُهدَاَي ... ِذْكِري«وفي هذه اآلية من المفرد 

  َويَْحشُُرهُ وقد صححت القراءة المختلفة هذه الكلمة: ». َونَْحُشُرهُ «

فَإِنَّ لَهُۥ َمِعيَشٗة  ،َوَمۡن أَۡعَرَض َعن ِذۡكِري
َمةِ  ،2َونَۡحُشُرهُۥ 1ت1َضنٗكا   ».2تأَۡعَمىٰ  ،يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

 124: 20\45م

َرّبِ! ِلَم َحَشۡرتَنِٓي أَۡعَمٰى َوقَۡد كُنُت «قَاَل:   
  »؟بَِصيٗرا

 125: 20\45م

لَِك ٱۡليَۡوَم «قَاَل:    تُنَا فَنَِسيتََها. َوَكذَٰ ِلَك! أَتَۡتَك َءايَٰ َكذَٰ
  ».تُنَسىٰ 

 126: 20\45م

ِلَك نَۡجِزي َمۡن أَۡسَرَف َولَۡم يُۡؤِمۢن --- [  ».َربِّهِ  بِآَيَاتِ «إلى الغائب » نَْجِزي«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ] َوَكذَٰ
ِت َربِّهِۦبِ  .1تايَٰ   . َولَعَذَاُب ٱۡألِٓخَرةِ أََشدُّ َوأَۡبقَٰىٓ

 127: 20\45م

َن ٱۡلقُُروِن  ،قَۡبلَُهم ،لَُهۡم َكۡم أَۡهلَۡكنَا 1أَفَلَۡم يَۡهدِ   ) النَُّهى: العقول.1ت♦ ) نَْهِد 1 ّمِ
ٖت  ِلَك َألٓيَٰ ِكنِِهۡم؟ ~ إِنَّ فِي ذَٰ يَۡمُشوَن فِي َمَسٰ

ُْوِلي ٱلنَُّهىٰ    .2تّألِ

 128: 20\45م

) نص مخربط وترتيبه: َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك َوأََجٌل ُمَسم�ى لََكاَن ِلَزاًما 1ت
لََكاَن [العذاب] «يله: ). وفي هذه اآلية نص ناقص وتكم490(المسيري، ص 

َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى أََجٍل «تقول  14: 42\62ويالحظ ان اآلية ». ِلَزاًما
ى لَقُِضَي بَْينَُهمْ  قُْل َما يَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوَال دَُعاُؤُكْم «تقول  77: 25\42واآلية » ُمَسم�
يكون «وهذه اآلية تتضمن نص ناقص وتكميله: ». وُن ِلَزاًمافَقَدْ َكذَّْبتُْم فََسْوَف يَكُ 

  ».العذاب لزاًما

بِّكَ   1تلََكاَن [...] ،َولَۡوَال َكِلَمٞة َسبَقَۡت ِمن رَّ
ى. َسّمٗ   ِلَزاٗما َوأََجٞل مُّ

 129: 20\45م

أو  ساعات الليل: ) آَنَاِء اللَّْيلِ 2ت ) خطأ: مع حمد1ت ♦) تُْرَضى 2) َوأَْطَراِف 1
  أواخر الليل

 1تَوَسبِّۡح بَِحۡمدِ  ،] فَٱۡصبِۡر َعلَٰى َما يَقُولُونَ --- [
َوِمۡن  ،َوقَۡبَل غُُروبَِها ،قَۡبَل طُلُوعِ ٱلشَّۡمِس  ،َربِّكَ 

لَعَلََّك . ٱلنََّهارِ  1ٱلَّۡيِل. فََسبِّۡح َوأَۡطَرافَ  2تَءانَآي½ 
  !2تَۡرَضىٰ 

 130: 20\45هـ

» َمتَّْعنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2) زهرة: زينة ت1ت ♦ِلنُْفتِنَُهْم ) 2) َزَهَرةَ 1
  »َوِرْزُق َربِّكَ «إلى الغائب 

ٗجا  ،[َوَال تَُمدَّنَّ َعۡينَۡيَك إِلَٰى َما َمتَّۡعنَا بِهۦِٓ  أَۡزَوٰ
ۡنُهمۡ  فِيِه.  2لِنَۡفتِنَُهمۡ  ،ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا 1تَزۡهَرةَ  ،ّمِ

  َخۡيٞر َوأَۡبقَٰى.] 2تَوِرۡزُق َربِّكَ 

 131: 20\45هـ

ِلْلُمتَِّقيَن [الحسنى] َواْلعَاقِبَةُ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) وإِنَّ َواْلعَاقِبَةَ 2) َواُمْر 1
  )http://goo.gl/Pou9u2(المنتخب 

لَٰوةِ  1َوۡأُمۡر  َوٱۡصَطبِۡر َعلَۡيَها. [َال  ،أَۡهلََك بِٱلصَّ
ِقبَةُ [...]نَسۡ   1تلَُك ِرۡزٗقا. نَّۡحُن نَۡرُزقَُك.] َوٱۡلعَٰ

  لِلتَّۡقَوٰى.

 132: 20\45م

ْحِف.3) بَيِّنَةٌ، بَيِّنَةً 2) يَأْتِِهْم 1 بِِّهۦٓ!لَۡوَال يَۡأتِينَا بِ «] َوقَالُواْ: --- [  ) الصُّ ن رَّ أََو » ايَٖة ّمِ
  ٱۡألُولَٰى؟ 3َما فِي ٱلصُُّحفِ  2بَيِّنَةُ  1تَۡأتِِهملَۡم 

 133: 20\45م

ن قَۡبلِهِۦ  ) َونُْخَزى.2) نُذَلَّ 1 ُهم بِعَذَاٖب ّمِ َربَّنَا! «لَقَالُواْ:  ،َولَۡو أَنَّآ أَۡهلَۡكنَٰ
تَِك ِمن قَۡبِل  !لَۡوَالٓ أَۡرَسۡلَت إِلَۡينَا َرُسوٗال  فَنَتَّبَِع َءايَٰ

  ».2َونَۡخَزىٰ  1أَن نَِّذلَّ 

 134: 20\45م

ي، السُّوَءى، السَِّوْي، 2) فَتََمتَّعُوا فََسوَف تَْعلَُموَن 1 ) السَّواء، السَّوء، السُّوَّ
  السَِّويء، السَُّويّ 

تََربِّٞص، فَتََربَُّصواْ. فََستَۡعلَُمونَ «قُۡل:  َمۡن  1ُكّلٞ مُّ
ِط ٱلسَِّوّيِ  َرٰ ُب ٱلّصِ  ».َوَمِن ٱۡهتَدَٰى  ،2أَۡصَحٰ

 135: 20\45م
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 سورة الواقعة 56\46

  82- 81عدا مكية  96 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 56\46م  إِذَا َوقَعَِت ٱۡلَواقِعَةُ،  

، 27، جزء ابن عاشور( َكاِذبَةٌ [نفس] ) نص ناقص وتكميله: لَْيَس ِلَوْقعَتَِها 1ت
  ).http://goo.gl/r0cSSq 287ص 

 2: 56\46م  َكاِذبَةٌ. 1تلَۡيَس ِلَوۡقعَتَِها [...]

افِعَةٌ  ،َخافَِضةٞ   ) َخافَِضةً َرافِعَةً.1  3: 56\46م  .1رَّ

ِت.1 تِ   ) َرجَّ ا، 1إِذَا ُرجَّ  4: 56\46م  ٱۡألَۡرُض َرّجٗ

ا 1َوبُسَّتِ   البس: فت الشيء وخلطُ بعضه ببعض.) 1ت♦ ) َوبَسَِّت 1  5: 56\46م  ،1تٱۡلِجبَاُل بَّسٗ

ا 1تفََكانَۡت هَبَآءٗ   ) َهبَاء: ذرات التراب1ت♦ ) ُمْنبَتًا 1 ّٗ ۢنبَث  6: 56\46م  ،1مُّ

ثَةٗ   ) ثََالثًا1 ٗجا ثَلَٰ  7: 56\46م .1َوُكنتُۡم أَۡزَوٰ

ُب ٱۡلَمۡيَمنَِة؟   ُب ٱۡلَمۡيَمنَِة: َمآ أَۡصَحٰ  8: 56\46م  فَأَۡصَحٰ

ُب ٱۡلَمشۡ    ُب ٱۡلَمشۡ َوأَۡصَحٰ  9: 56\46م  َمِة؟َمِة: َمآ أَۡصَحٰ

هم] السَّابِقُوَن (الجاللين  ) نص ناقص وتكميله: َوالسَّابِقُوَن [إلى الخير1ت
http://goo.gl/Ffw76y.(  

بِقُوَن [...] بِقُوَن. 1تَوٱلسَّٰ  10: 56\46م  ٱلسَّٰ

بُوَن [عند هللا] (المنتخب 1ت ) نص ناقص وتكميله: أُولَئَِك اْلُمقَرَّ
http://goo.gl/126RWA.(  

بُوَن [...] ٓئَِك ٱۡلُمقَرَّ  11: 56\46م  ،1تأُْولَٰ

تِ   ) َجنَِّة.1  12: 56\46م  ٱلنَِّعيِم، 1فِي َجنَّٰ

ِلينَ   الجماعة الكثيرة) ثلة: 1ت َن ٱۡألَوَّ  13: 56\46م  ،1تثُلَّٞة ّمِ

َن ٱۡألِٓخِريَن،    14: 56\46م  َوقَِليٞل ّمِ

ۡوُضونَةٖ  1َعلَٰى سُُرٖر   ) َمْوُضونَة: منسوجة بإحكام.1ت♦ ) ُسَرر 1  15: 56\46م  ،1تمَّ

تَّكِ   ) ناعميَن.2) ُمتَِّكيَن 1 بِِلينَ  1ينَ مُّ  16: 56\46م  .2َعلَۡيَها، ُمتَقَٰ

َخلَّدُوَن،   ٞن مُّ  17: 56\46م  يَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِوۡلدَٰ

بِأَْكَوابٍ َوأَبَاِريَق  نص ناقص وتكميله:: ماء جاري. ) معين1ت♦ ) َوكَاٍس 1
  )http://goo.gl/0jCKUaَوَكأٍْس [مليئة] ِمْن َمِعيٍن (المنتخب 

ن  1ت[...] 1بِأَۡكَواٖب َوأَبَاِريَق َوَكۡأٖس  ِعينٖ ّمِ  18: 56\46م  ،1تمَّ

دَُّعوَن، يََصدَّعُوَن 1 ) يَُصدَُّعوَن: يتفرقون، أو 1ت♦ ) يُْنَزفُوَن، يَْنِزفُوَن 2) يُصَّ
  يصيبهم الصداع. يُْنِزفُون: ينفذ شرابهم وتذهب عقولهم.

 19: 56\46م  ،1ت2َعۡنَها َوَال يُنِزفُونَ  1الَّ يَُصدَُّعونَ 

ِكَهٖة   ) َوفَاِكَهةٌ.1 ا يَتََخيَُّروَن،َوفَٰ مَّ  20: 56\46م  ّمِ

ا يَۡشتَُهوَن، 1َولَۡحمِ   ) َولَْحُم، َولُُحوم.1 مَّ  21: 56\46م  َطۡيٖر ّمِ

) َوُحوٍر عيٍن، َوُحيٍر عيٍن، َوُحوًرا عينًا، َوُحوُر عيٍن، َوُحوَر عيٍن، َوُحوراَء 1
[ولهم] ُحوٌر ِعيٌن (الجاللين  ) نص ناقص وتكميله:1ت ♦عيناَء 

http://goo.gl/6pzvP6 حور عين: نسوة عيونهن بياضها وسوادها كالهما .(
شديد، أو الواسعات العيون. ويعتقد ليكسمبيرغ أن ملهم وصف الجنة في القرآن 

) ولكن قراءة مغلوطة حولت العنب األبيض 373هو افرام السرياني (توفى عام 
، يقرأ روحناهم 54: 44\64إلى حور عين. وبدًال من قراءة زوجناهم في اآلية 

)Luxenberg  وما بعدها. وانظر كذلك  247صSawma  405-404ص .(
. وقد تكون فكرة الحور مأخوذة من 408-405ص  Beckوهذا الرأي بفنده 

الزردشتية القدماء الذين يعتقدون عن وجود أرواح الغادات الغانيات المضيئات 
مع الحور وولدان الحور.  في السماء، وأن مكافأة أبطال الحروب هي الوجود

وكلمة حوري في لغة أوستا: الشمس وضوؤها، وفي اللغة البهلوية هور وفي لغة 
الفرس الحديثة حنور ولفظها العرب حور (هذا 

  ). http://goo.gl/AcXWXzالمقال

 22: 56\46م  ،1ت1[...] َوُحوٌر ِعينٞ 

ِل ٱللُّۡؤلُو½   ) مكنون: مصون محفوظ.1ت♦ ) اللُّْولُِؤ، اللُّْولُِو 1  23: 56\46م  ،1تٱۡلَمۡكنُونِ  1َكأَۡمثَٰ

 24: 56\46م  َجَزآَءۢ بَِما كَانُواْ يَۡعَملُوَن.  
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 25: 56\46م  َال يَۡسَمعُوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَال تَۡأثِيًما،  

ٗما: «1تإِالَّ قِيٗال   ) قيل: قول.1ت♦ ) َسَالٌم َسَالٌم 1 ٗما! َسلَٰ  26: 56\46م  !»1َسلَٰ

ُب ٱۡليَِميِن؟   ُب ٱۡليَِميِن: َمآ أَۡصَحٰ  27: 56\46م  َوأَۡصَحٰ

) السدر: جمع سدرة، شجر النبق، وهو شجر شائك وفي ثمره حالوة. 1ت
َمْخُضوٍد: مقطوع الشوك، أو ملتوي. قال أمية بن أبي الصلت: إن الحدائق في 

فيها الكواعب سدرها مخضود (القرطبي: الجامع ألحكام القرآن  \الجنان ظليلة 
  ).http://goo.gl/UAYpViفي تفسير هذه اآلية 

ۡخُضودٖ فِي ِسۡدٖر   28: 56\46م  ،1ت مَّ

) 148: 26\47» (َونَۡخٖل َطۡلعَُها َهِضيمٞ «على غرار  -) َوَطْلعٍ 1ت♦ ) َوَطْلعٍ 1
). ولكن معجم الفاظ القرآن فسر 10: 50\34» (َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََها َطْلٌع نَِضيدٌ «و

  منتظم. كلمة طلح بمعنى الشجر العظام، وتعني شجرة الموز هنا. منضود: منسق

نُضود 1َوَطۡلحٖ   29: 56\46م  ،1ت مَّ

ۡمدُوٖد،    30: 56\46م  َوِظّلٖ مَّ

ۡسُكوٖب،    31: 56\46م  َوَمآٖء مَّ

ِكَهٖة َكثِيَرةٖ   ) َوفَاِكَهةٌ َكثِيَرةٌ.1  32: 56\46م  ،1َوفَٰ

 33: 56\46م  الَّ َمۡقُطوَعٖة، َوَال َمۡمنُوَعٖة،  

ۡرفُوَعٍة. 1َوفُُرٖش   ) َوفُْرٍش.1  34: 56\46م  مَّ

ُهنَّ إِنَشاٗٓء،    35: 56\46م  إِنَّآ أَنَشۡأنَٰ

ُهنَّ أَۡبَكاًرا،    36: 56\46م  فََجعَۡلنَٰ

: 16) عُُربًا: منحنيات إلى ازواجهن. ونجد الكلمة في حزقيال (1ت♦ ) عُْربًا 1
  : متماثالت في السن.اتراب) بمعنى لذيذ. 14: 2) ونشيد (37

 37: 56\46م  ،1تأَۡتَراٗبا ،1ُعُربًا

ِب ٱۡليَِميِن،   َۡصَحٰ  38: 56\46م  ّألِ

ِلينَ   ) ثلة: الجماعة الكثيرة.1ت َن ٱۡألَوَّ  39: 56\46م  ،1تثُلَّٞة ّمِ

َن ٱۡألِٓخِريَن.    40: 56\46م  َوثُلَّٞة ّمِ

َماِل؟   ُب ٱلّشِ َماِل: َمآ أَۡصَحٰ ُب ٱلّشِ  41: 56\46م  َوأَۡصَحٰ

 42: 56\46م  َوَحِميٖم،فِي َسُموٖم   

ن يَۡحُموٖم   ) يَْحُموٍم: دخان شديد السواد.1ت  43: 56\46م  ،1تَوِظّلٖ ّمِ

 44: 56\46م  .1الَّ بَاِرٖد، َوَال كَِريم  ) َال بَاِردٌ َوَال كَِريٌم.1

لَِك ُمۡتَرفِينَ   : تجاوز الحد في الغنى والثراء.) ترف1ت  45: 56\46م  ،1تإِنَُّهۡم َكانُواْ قَۡبَل ذَٰ

وَن َعلَى ٱۡلِحنثِ   ) اْلِحْنث: عدم الوفاء بالقسم، أو اإلثم.1ت  46: 56\46م  ٱۡلعَِظيِم. 1تَوَكانُواْ يُِصرُّ

َوكُنَّا تَُراٗبا  2ِمۡتنَا 1أَئِذَا«َوَكانُواْ يَقُولُوَن:   ) إِنَّا.3) ُمتْنَا 2) إِذَا 1
ًما، أَِءنَّا   لََمۡبعُوثُوَن؟ 3َوِعَظٰ

 47: 56\46م

لُوَن؟    48: 56\46م  »أََو َءابَآُؤنَا ٱۡألَوَّ

ِليَن َوٱۡألِٓخِريَن،«قُۡل:     49: 56\46م  إِنَّ ٱۡألَوَّ

ۡعلُوٖم  1لََمۡجُموُعونَ   ) لَُمْجَمعُوَن.1 ِت يَۡوٖم مَّ  50: 56\46م  ».إِلَٰى ِميقَٰ

بُوَن،   آلُّوَن، ٱۡلُمَكذِّ  51: 56\46م  ثُمَّ إِنَُّكۡم، أَيَُّها ٱلضَّ

) زقوم: شجرة مرة كريهة في جهنم وهي طعام أهل 1ت♦ ) َشَجَرةٍ 2) أآلِكلُوَن 1
  النار.

ن َزقُّوٖم  1َألِٓكلُونَ   52: 56\46م  ،1تِمن َشَجٖر ّمِ

 53: 56\46م  ِمۡنَها ٱۡلبُُطوَن، 1ونَ فََمالِ   ) فََمالُوَن.1

: إنهم َآلَِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم فََماِلئُوَن ِمْنَها 54-52قراءة شيعية لآليات ) 1
) خطأ: 1). ت153اْلبُُطوَن ثم إنهم لَشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميِم (السياري، ص 

ويقول الفرى ». َعلَْيهِ «إلى المذكر » ِمْنَها«في اآلية السابقة من المؤنث التفات 
» إن شئت كان على الشجر، وإن شئت فعلى األكل»: «عليه«ص كلمة بخصو

)http://goo.gl/MHQTMU.(  

ِربُوَن َعلَۡيِه ِمَن ٱۡلَحِميمِ   54: 56\46م  ،1ت1فََشٰ

ِربُوَن شُۡربَ   ) اْلِهيِم: اإلبل العطاش.1ت♦ ) ِشْرَب، َشْرَب 1  55: 56\46م  .1تٱۡلِهيمِ  1فََشٰ
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 55واآلية » إِنَُّكمْ « 51من المخاطب في اآلية التفات خطأ: ) 1) نُْزلُُهْم ت1
  ».نُُزلُُهمْ «إلى الغائب » فََشاِربُونَ «

ذَا نُُزلُُهمۡ  يِن. 1ت 1َهٰ  56: 56\46م  يَۡوَم ٱلدِّ

إلى المخاطب » َهذَا نُُزلُُهمْ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
قُونَ « قُوَن [بالبعث]  نص ناقص وتكميله: ».َخلَْقنَاكُْم فَلَْوَال تَُصدِّ فَلَْوَال تَُصدِّ

  ).http://goo.gl/kreuLD(الجاللين 

قُونَ --- [ ُكۡم. فَلَۡوَال تَُصدِّ  57: 56\46م  !1ت[...] ] نَۡحُن َخلَۡقنَٰ

ا تُۡمنُونَ   ) تَْمنُوَن.1  58: 56\46م  ؟1أَفََرَءۡيتُم مَّ

ِلقُوَن؟َءأَنتُۡم تَۡخلُقُونَهُۥٓ؟ أَۡم نَۡحُن     59: 56\46م  ٱۡلَخٰ

. خطأ: كلمة بَِمْسبُوقِيَن ال يتعدى 41: 70\79) انظر هامش اآلية 1ت ♦) قَدَْرنَا 1
بالحرف على. وتبرير الخطأ: بَِمْسبُوقِيَن تضمن معنى مغلوبين. وقد فسر 

نحن قضينا بينكم بالموت، وجعلنا المنتخب هذه اآلية واآلية الالحقة كما يلي: 
قتًا معيَّنًا، وما نحن بمغلوبين على أن نبدل صوركم بغيرها، وننشئكم في لموتكم و

  ).http://goo.gl/Ibokg7خلق وصور ال تعهدونها (

بَۡينَُكُم ٱۡلَمۡوَت. َوَما نَۡحُن  1نَۡحُن قَدَّۡرنَا
  ،1تبَِمۡسبُوقِينَ 

 60: 56\46م

َل [بكم] 1ت ، 27، جزء ابن عاشورأَْمثَالَُكْم () نص ناقص وتكميله: َعلَى أَْن نُبَدِّ
  .41: 70\79) أنظر هامش اآلية 2) تhttp://goo.gl/Z4ivRG 317ص 

َل [...] لَُكۡم، َونُنِشئَكُۡم فِي َما  1تَعلَٰىٓ أَن نُّبَدِّ َٰ أَۡمث
  .2تَال تَۡعلَُمونَ 

 61: 56\46م

 62: 56\46م  .2ٱۡألُولَٰى. ~ فَلَۡوَال تَذَكَُّرونَ  1َولَقَۡد َعِلۡمتُُم ٱلنَّۡشأَةَ   تَذْكُُروَن.) تَذَّكَُّروَن، 2) النَّْشاءةَ، النََّشاةَ، النََّشةَ 1

ا تَۡحُرثُوَن؟--- [    63: 56\46م  ] أَفََرَءۡيتُم مَّ

اِرُعونَ «إلى اإلسم » تَْزَرُعونَهُ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت ِرُعونَ َءأَنتُۡم تَۡزَرُعونَهُۥٓ؟ أَۡم نَۡحُن   ».الزَّ  64: 56\46م  ؟1تٱلزَّٰ

) 2ت هشيًما يابًسا: حطاًما) 1ت♦ ) تَّفَكَُّهوَن، تَفَكَّنُوَن 2) فََظلَْلتُْم، فَِظْلتُْم 1
  تَفَكَُّهوَن: تتعاطون الفاكهة، أو تتعجبون.

ٗما هُ ُحَطٰ  65: 56\46م  :2ت2تَفَكَُّهونَ  1، فََظۡلتُمۡ 1تلَۡو نَشَآُء، لََجعَۡلنَٰ

 66: 56\46م  .1تلَُمۡغَرُمونَ  1إِنَّا«  ) ُمْغَرُموَن: مثقلون.1ت♦ ) أئِنَّا، أَإِنَّنَا 1

 67: 56\46م  ».بَۡل نَۡحُن َمۡحُروُمونَ   

 68: 56\46م  أَفََرَءۡيتُُم ٱۡلَمآَء ٱلَِّذي تَۡشَربُوَن؟  

اإلسم إلى » أَْنَزْلتُُموهُ «من الفعل التفات ) خطأ: 2ت: السحاب ) اْلُمْزن1ت
  »اْلُمنِْزلُونَ «

؟ أَۡم نَۡحُن 1تَءأَنتُۡم أَنَزۡلتُُموهُ ِمَن ٱۡلُمۡزنِ 
  ؟2تٱۡلُمنِزلُونَ 

 69: 56\46م

هُ أَُجاٗجا  شديد الملوحة.: ) أَجاج1ت  70: 56\46م  . ~ فَلَۡوَال تَۡشُكُروَن!1تلَۡو نَشَآُء، َجعَۡلنَٰ

تكون خطأ نساخ وصحيحه  ) تُوُروَن: تقدحون الّزناد الستخراجها، ولكن قد1ت
  توقدون.

 71: 56\46م  ؟1تأَفََرَءۡيتُُم ٱلنَّاَر ٱلَّتِي تُوُرونَ 

 72: 56\46م  ؟1ت1ونَ َءأَنتُۡم أَنَشۡأتُۡم َشَجَرتََهآ؟ أَۡم نَۡحُن ٱۡلُمنشِ   ».اْلُمْنِشئُونَ «إلى اإلسم » أَْنَشأْتُمْ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت ♦) اْلُمْنُشوَن 1

ٗعا لِّۡلُمۡقِوينَ   السائرين في القواء: الصحراء، أو المحتاجين.) 1ت َها تَۡذِكَرٗة َوَمتَٰ  73: 56\46م  .1تنَۡحُن َجعَۡلنَٰ

إلى الغائب » نَْحُن َجعَْلنَاَها«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
) وثالث 1: 87\8» (بِّكَ َسبِّحِ اْسَم رَ «خطأ: جاء مرة واحدة ». فََسبِّْح بِاْسِم َربِّكَ «

  ).52: 69\78؛ 96: 56\46؛ 74: 56\46» (َسبِّْح بِاْسِم َربِّكَ «مرات 

 74: 56\46م  !1تفََسبِّۡح بِٱۡسِم َربَِّك، ٱۡلعَِظيمِ 

قِعِ  1ت1] فََالٓ! أُۡقِسمُ --- [  كما في القراءة المختلفةفََألُْقِسُم ) خطأ وتصحيحه: 1ت♦ ) بَِمْوقِعِ 2) فََألُْقِسُم 1  75: 56\46م  ٱلنُُّجوِم! 2بَِمَوٰ

 76: 56\46م  َوإِنَّهُۥ لَقََسٞم، لَّۡو تَۡعلَُموَن، َعِظيٌم.  

) يالحظ في اآلية السابقة وهذه اآلية جملة اعتراضية داخل جملة اعتراضية 1ت
  أخرى.

 77: 56\46م  ،1تإِنَّهُۥ لَقُۡرَءاٞن َكِريمٞ 

ٖب   ) مكنون: مصون محفوظ.1ت ۡكنُونٖ فِي ِكتَٰ  78: 56\46م  ،1تمَّ

ُروَن، اْلُمْطَهُروَن، اْلُمتََطهَُّروَن.2) َما 1  79: 56\46م  ،2يََمسُّهُۥٓ إِالَّ ٱۡلُمَطهَُّرونَ  1الَّ   ) اْلُمطَّهَُّروَن، اْلُمَطّهِ

لَِميَن.  ) تَْنِزيًال.1 ّبِ ٱۡلعَٰ ن رَّ  80: 56\46م  تَنِزيٞل ّمِ

ذَا  ) دهن: الن، دارى.1ت ۡدِهنُونَ  أَفَبَِهٰ  81: 56\46هـ  ؟1تٱۡلَحِديِث أَنتُم مُّ

بُوَن  )2) ُشْكَرُكْم 1 تَْكِذبُوَن، قراءة شيعية: َوتَْجعَلُوَن شكركم إذا ُمِطْرتُم أَنَُّكْم تَُكذِّ
) نص ناقص وتكميله: َوتَْجعَلُوَن [بدل شكر] ِرْزقَُكْم 1ت) ♦ 153(السياري، ص 

بُوَن (السيوطي:  ، والمنتخب 171، ص 2اإلتقان، جزء أَنَُّكْم تَُكذِّ
http://goo.gl/Eob6GT) بُوَن ابن ، أو: َوتَْجعَلُوَن [جزاء] رزقكم أَنَُّكْم تَُكذِّ

  ).http://goo.gl/yRdnco 32، ص 3، جزء عاشور

بُونَ 1ِرۡزقَكُمۡ  1تَوتَۡجعَلُوَن [...]  82: 56\46هـ  ؟2، أَنَُّكۡم تَُكذِّ
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) نص ناقص وتكميله: فَلَْوَال إِذَا بَلَغَِت [النفس] اْلُحْلقُوَم (الجاللين 1ت
http://goo.gl/j2JrxK87-83) اْلُحْلقُوم: الحلق. فسر المنتخب اآليات 2) ت :

فهال إذا بلغت روح أحدكم عند الموت مجرى النفس، وأنتم حين بلوغ الروح 
أقرب إلى المحتََضر وأعلم بحاله الحلقوم حول المحتَِضر تنظرون إليه، ونحن 

إن كنتم غير خاضعين لربوبيتنا  -منكم، ولكن ال تدركون ذلك وال تحسونه. فهال 
تردون روح المحتضر إليه إن كنتم صادقين في أنكم ذوو قوة ال تقهر  - 
)http://goo.gl/s9akca.(  

 83: 56\46م  ،2تٱۡلُحۡلقُومَ  1ت] فَلَۡوَالٓ إِذَا بَلَغَِت [...]--- [

 84: 56\46م  تَنظُُروَن، 1َوأَنتُۡم ِحينَئِذٖ   ِحينِئٍِذ، ِحينٍَذ.) 1

ِكن الَّ تُۡبِصُروَن،    85: 56\46م  َونَۡحُن أَۡقَرُب إِلَۡيِه ِمنُكۡم، َولَٰ

 86: 56\46م  فَلَۡوَالٓ، إِن كُنتُۡم َغۡيَر َمِدينِيَن،  

ِدقِيَن.    87: 56\46م  تَۡرِجعُونََهآ! ~ إِن ُكنتُۡم َصٰ

بِيَن،   آ إِن َكاَن ِمَن ٱۡلُمقَرَّ  88: 56\46م  فَأَمَّ

) نص ناقص وتكميله: [فمآله] َرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَّةُ 1ت♦ َوَجنَّهْ  )2 فَُرْوحٌ ) 1
). وقد فسرها الجاللين: فََرْوٌح أي فله http://goo.gl/8dwyjNنَِعيٍم (المنتخب 

). وفسرها المنتخب: http://goo.gl/o61Scnاستراحة َوَرْيَحاٌن رزق حسن (
). ويقول الطبري: http://goo.gl/Fzb9vGراحة ورحمة ورزق طيب (

فراحة ومستراح؛ واختلف أهل التأويل في تأويلها. ويعطي المعاني التالية: 
يحان: الرزق؛ الذين  ْيحان: الرزق؛ الّرْوح: الفرح، والرَّ وح: الراحة، والرَّ الرَّ
يحان: هو  وح: هي ُروح اإلنسان، والرَّ قرأوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا: الرُّ

الريحان المعروف. وقالوا: معنى ذلك: أن أرواح المقّربين تخرج من أبدانهم عند 
يحان: الريحان المعروف (الطبري الموت بَريحان ت ْوح: الرحمة، والرَّ شمه؛ الرَّ

http://goo.gl/IjOunM 55\97). وقد استعمل القرآن كلمة ريحان في اآلية :
ْيَحان: كل مشموم طيب.12 ْيَحاُن. َوالرَّ   : َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

 89: 56\46م  نَِعيٖم. 2َوَجنَّتُ  1تَوَرۡيَحانٞ  1فََرۡوحٞ 

ِب ٱۡليَِميِن،   آ إِن َكاَن ِمۡن أَۡصَحٰ  90: 56\46م  َوأَمَّ

) نص ناقص وتكميله: [فيقال له] سالم (المنتخب 1ت
http://goo.gl/rgF0qs.(  

ٞم لَّكَ : «1ت[...] ِب ٱۡليَِميِن.» فََسلَٰ  91: 56\46م  ِمۡن أَۡصَحٰ

بِيَن، ٱلضَّآلِّيَن،   آ إِن َكاَن ِمَن ٱۡلُمَكذِّ  92: 56\46م  َوأَمَّ

) نص ناقص وتكميله: [فله] فَنُُزٌل (المنتخب 1ت♦ ) فَنُْزٌل 1
http://goo.gl/A1I5d9.(  

ۡن َحِميٖم، 1ت1فَنُُزلٞ [...]   93: 56\46م  ّمِ

إلى » فََسَالٌم لَكَ « 91من المخاطب في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوتَْصِليَِة 1
  ».َوتَْصِليَةُ «الغائب 

 94: 56\46م  .1تَجِحيمٍ  1َوتَۡصلِيَةُ 

) نص ناقص وتكميله: حق [الخبر] اليقين (النحاس 1ت
http://goo.gl/cr0iCl :ولكن فهمها معجم الفاظ القرآن كما يلي: َحقُّ الْيَِقيِن .(

  اليقين التام.

ذَا لَهَُو َحقُّ [...]--- [  95: 56\46م  ٱۡليَِقيِن. 1ت] إِنَّ َهٰ

َسبِّْح «) وثالث مرات 1: 87\8» (َسبِّحِ اْسَم َربِّكَ «) خطأ: جاء مرة واحدة 1ت
  ).52: 69\78؛ 96: 56\46؛ 74: 56\46» (بِاْسِم َربِّكَ 

 96: 56\46م .1تفََسبِّۡح بِٱۡسِم َربَِّك، ٱۡلعَِظيمِ 

  

 سورة الشعراء 26\47

  227-224و 197عدا مكية  227 - عدد اآليات

  الجامعةعنوان آخر: . 224عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 26\47م  .1تطٓسمٓ 

ِب ٱۡلُمبِيِن.   ُت ٱۡلِكتَٰ  2: 26\47م  تِۡلَك َءايَٰ

ِخعٞ   .قاتلها غيظا أو غما: ) بَاِخٌع نَْفَسكَ 1ت♦ ) بَاِخُع نَْفِسَك 1  3: 26\47م  أَالَّ يَكُونُواْ ُمۡؤِمنِيَن! 1نَّۡفَسكَ  1تلَعَلََّك بَٰ
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، فَيَْظِلْل 3) نُْنِزْل 2) لَْو نَشَأْ ألنزلنا 1 من التفات ) خطأ: 1ت ♦) َخاِضعَةً 4) فَتََظلُّ
لْ «المضارع  ، وقد صححتها القراءة المختلفة: فَتََظلُّ »َفَظلَّتْ «إلى الماضي » نُنَّزِ

، وقد »َخاِضِعينَ «إلى المذكر » أَْعنَاقُُهمْ «من المؤنث التفات ) خطأ: 1ت
ْل َعلَْيِهْم ِمَن صححتها القراءة المختلفة: َخاِضعَةً. وصحيح اآلية:  إِْن نََشأْ نُنَّزِ

  .يَةً فتظل أَْعنَاقُُهْم لََها خاضعةالسََّماِء آَ 

لۡ  َن ٱلسََّمآِء َءايَٗة  2 1إِن نَّشَۡأ، نُنَّزِ َعلَۡيِهم ّمِ
ِضِعينَ  1ت3فََظلَّۡت  قُُهۡم لََها َخٰ   .2ت4أَۡعنَٰ

 4: 26\47م

ِن ُمۡحدٍَث، ~ إِالَّ    ۡحَمٰ َن ٱلرَّ ن ِذۡكٖر ّمِ َوَما يَۡأتِيِهم ّمِ
  َكانُواْ َعۡنهُ ُمۡعِرِضيَن.

 5: 26\47م

ُٓؤاْ َما كَانُواْ بِهِۦ   ) يَْستَْهِزيُوَن، يَْستَْهُزوَن.1 فَقَۡد َكذَّبُواْ. فََسيَۡأتِيِهۡم أَۢنبَٰ
  .1يَۡستَۡهِزُءونَ 

 6: 26\47م

) خطأ: أََولَْم يََرْوا اْألَْرض، وقد فسرها الجاللين: أََولَْم ينظروا إِلَى اْألَْرِض 1ت
)http://goo.gl/tLOmey أَفََال يَْنُظُروَن...  20و 17: 88\68) كما في اآليتين

: أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسوُق اْلَماَء إِلَى 27: 32\75َوإِلَى اْألَْرِض. وقد جاء في اآلية 
) نص ناقص وتكميله: أَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن كُّلِ َزْوجٍ [من نبات] َكِريٍم 2اْألَْرِض ت
: َوأَْنَزَل ِمَن 53: 20\45). تقول اآلية http://goo.gl/trcPDY(المنتخب 

  السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّى.

َكۡم أَۢنبَۡتنَا فِيَها ِمن  ،1تأََو لَۡم يََرۡواْ إِلَى ٱۡألَۡرِض 
  َكِريٍم؟ 2تُكّلِ َزۡوٖج [...]

 7: 26\47م

هذه السورة، مما يدل على أنها كانت  ) تتكرر هذه اآلية ثماني مرات في1ت
  ترتل في جوقات دينية كما بفعل الرهبان في صلواتهم.

ۡؤِمنِينَ  لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن أَۡكثَُرُهم مُّ  إِنَّ فِي ذَٰ

  .1ت
 8: 26\47م

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     9: 26\47م  ٱلرَّ

ٱۡئِت «َوإِۡذ نَادَٰى َربَُّك ُموَسٰىٓ أَِن:  1ت][...]--- [  نَادَى َربَُّك. ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ1ت
ِلِميَن،   ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ

 10: 26\47م

َّقُوِن.1  11: 26\47م  »؟1قَۡوَم فِۡرَعۡوَن. أََال يَتَّقُونَ   ) تَتَّقُوَن، يَت

بُونِي1 بُونِ َرّبِ! إِنِّٓي أََخاُف أَن «قَاَل:   ) يُْكِذبُون، يَُكذِّ  12: 26\47م  ،1يَُكذِّ

حرف  –) خطأ: فَأَْرِسْل َهاُروَن 1ت ♦) َويَِضيَق ... يَْنَطِلَق، َويَِضيَق ... يَْنَطِلُق 1
إلى زائدة، أو فَأَْرِسْل إليهم َهاُروَن. وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: ويحيط 

ا أحب، فأرسل بي الغم إذا كذبوني، وال ينطلق لساني حينئٍذ في محاجتهم كم
  )http://goo.gl/hg9StGجبريل إلي أخي هارون ليؤازرني في أمري (

ِلسَانِي. فَأَۡرِسۡل  1َويَِضيُق َصۡدِري، َوَال يَنَطِلقُ 
ُرونَ    .1تإِلَٰى َهٰ

 13: 26\47م

 14: 26\47م  ».1َولَُهۡم َعلَيَّ ذَۢنٞب، فَأََخاُف أَن يَۡقتُلُونِ   ) يَقْتُلُونِي1

، إال إذا »َمعَُكمْ «إلى الجمع » فَاذَْهبَا«من المثنى التفات ) خطأ: 1ت♦ ) يَقْتُلُونِي 1
دخيلة على اآلية. وقد صحح المنتخب » إِنَّا َمعَُكْم ُمْستَِمعُونَ «اعتبرنا عبارة 

قال هللا له: لن يقتلوك، وقد أجبت سؤالك في هارون، فاذهبا مزودين «الخطأ: 
  )http://goo.gl/Vwx66o» (ابمعجزاتنا، إني معكم

! فَٱۡذهَبَا بِ «قَاَل:  تِنَآ. إِنَّا َمعَُكم َكالَّ ايَٰ
ۡستَِمعُونَ    .1تمُّ

 15: 26\47م

والصحيح: ». َرُسولُ «إلى المفرد » فَأْتِيَا ... فَقُوَال «من المثنى التفات ) خطأ: 1ت
  ).47: 20\45» (َربِّكَ  فَأْتِيَاهُ فَقُوَال إِنَّا َرسُوَال «إنَّا رسوال، على غرار 

َرّبِ  1تفَۡأتِيَا فِۡرَعۡوَن فَقُوَالٓ: "إِنَّا َرسُولُ 
لَِميَن،   ٱۡلعَٰ

 16: 26\47م

ِءيَل"   ٓ  17: 26\47م  ».أَۡن أَۡرِسۡل َمعَنَا بَنِٓي إِۡسَرٰ

أَلَۡم نَُربَِّك فِينَا َوِليٗدا؟ َولَبِۡثَت فِينَا ِمۡن «قَاَل:   ) ُعْمِركَ 1
  ِسنِيَن. 1ُعُمِركَ 

 18: 26\47م

ِفِرينَ  1َوفَعَۡلَت فَۡعلَتَكَ   ) فِْعلَتَكَ 1  19: 26\47م  ».ٱلَّتِي فَعَۡلَت َوأَنَت ِمَن ٱۡلكَٰ

آلِّينَ  1فَعَۡلتَُهآ، إِٗذا َوأَنَا۠ «قَاَل:   ) الَجاِهِليَن.2) إِذًا أَنَا 1  20: 26\47م  .2ِمَن ٱلضَّ

افَفََرۡرُت   ) ُحُكًما.2) ِلَما 1 ِخۡفتُُكۡم. فََوَهَب لِي َربِّي  1ِمنكُۡم، لَمَّ
  َوَجعَلَنِي ِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن. 2ُحۡكٗما

 21: 26\47م

) نص ناقص وتكميله: [أو] تلك نعمة تمنها علي أَْن 1ت♦ ) مالََك أن تَُمنَُّها 1
) 2ت) http://goo.gl/1iIdwq(الجاللين  ولم تستعبدني]َعبَّدَْت بَنِي إِْسَرائِيَل [

. ت   ) َعبَّدْت: حولت إلى عبد.3خطأ: َوتِلَْك نِْعَمةٌ تَُمنُّ بها َعلَيَّ

 3تَعلَيَّ أَۡن َعبَّدتَّ  2ت1َوتِۡلَك نِۡعَمٞة تَُمنَُّها 1ت[...]
ِءيَل [...] ٓ   »؟1تبَنِٓي إِۡسَرٰ

 22: 26\47م

لَِميَن؟ 1تَوَما«قَاَل فِۡرَعۡوُن:   ) خطأ: ومن رب العالمين1ت  23: 26\47م  »َربُّ ٱۡلعَٰ

) إن أبقيتا على ما رب العالمين في اآلية السابقة، فالجواب ال يطابق 1ت♦ ) أَْن 1
  السؤال. فالسؤال كان بما، عن الماهية والجنس، ولكن الجواب أتى غير ذلك.

ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما بَۡينَُهَمآ «قَاَل:  َوٰ َمٰ . 1تَربُّ ٱلسَّ
وقِنِينَ  1~ إِن   ».كُنتُم مُّ

 24: 26\47م

 25: 26\47م  »أََال تَۡستَِمعُوَن؟«قَاَل لَِمۡن َحۡولَهُۥٓ:   
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ِلينَ «قَاَل:     26: 26\47م  ».َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱۡألَوَّ

إِلَۡيُكۡم  1إِنَّ َرسُولَُكُم ٱلَِّذٓي أُۡرِسلَ «قَاَل:   ) أَْرَسَل.1
  ».لََمۡجنُونٞ 

 27: 26\47م

: 26\47و 9: 73\3تقول اآليتان ) تناقض: 1ت♦ ) أَْن 2) اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب 1
بُّ ٱۡلَمۡشِرِق َوٱۡلَمۡغِربِ « 28 َربُّ ٱۡلَمۡشِرقَۡيِن َوَربُّ « 17: 55\97، واآلية »رَّ

  ».رب المشارق والمغارب« 40: 70\79واآلية » ٱۡلَمۡغِربَۡينِ 

َوَما بَۡينَُهَمآ.  1ت1َوٱۡلَمۡغِربِ َربُّ ٱۡلَمۡشِرِق «قَاَل: 
  ».كُنتُۡم تَۡعِقلُونَ  2~ إِن

 28: 26\47م

ًها َغۡيِري«قَاَل:    َألَۡجعَلَنََّك ِمَن  ،لَئِِن ٱتََّخۡذَت إِلَٰ
  ».ٱۡلَمۡسُجونِينَ 

 29: 26\47م

بِيٖن؟ 1أََولَۡو ِجۡئتُكَ «قَاَل:   ) ِجْيتَُك.1  30: 26\47م  »بَِشۡيٖء مُّ

ِدقِينَ «قَاَل:     31: 26\47م  ».فَۡأِت بِِهۦٓ. ~ إِن كُنَت ِمَن ٱلصَّٰ

 31: 28\49و 10: 27\48) تناقض: أصبحت عصا موسى في اآليتين 1ت
  ثعبان مبين. 32: 26\47و 107: 7\39، وفي اآليتين »كأنها جان«

بِينٞ   32: 26\47م  .1تفَأَۡلقَٰى َعَصاهُ. فَإِذَا ِهَي ثُۡعبَاٞن مُّ

ِظِريَن.َونََزعَ يَ     33: 26\47م  دَهُۥ. فَإِذَا ِهَي بَۡيَضآُء لِلنَّٰ

ِحٌر َعِليٞم.«َحۡولَهُۥٓ:  1قَاَل ِلۡلَمَإلِ   ) اْلَمَال، اْلَملَو.1 ذَا لََسٰ  34: 26\47م  إِنَّ َهٰ

ۡن أَۡرِضُكم بِِسۡحِرهِۦ. فََماذَا   ) تَاُمُروَن.1 يُِريدُ أَن يُۡخِرَجُكم ّمِ
  »1تَۡأُمُروَن؟

 35 :26\47م

َوأََخاهُ، َوٱۡبعَۡث فِي ٱۡلَمدَآئِِن  1أَۡرِجهۡ «قَالُٓواْ:   ) أْرِجئْهُ، أْرِجئِْه، أْرِجئْهو، أْرِجِه، أْرِجهي، أْرِجئْهي.1
ِشِريَن.   َحٰ

 36: 26\47م

ارٍ  1يَۡأتُوكَ   ) ساحٍر.2) يَاتُوَك 1  37: 26\47م  ».َعِليٖم  2بُِكّلِ َسحَّ

ۡعلُوٖم.فَُجِمَع ٱلسََّحَرةُ    ِت يَۡوٖم مَّ  38: 26\47م  ِلِميقَٰ

ۡجتَِمعُوَن؟«َوقِيَل ِللنَّاِس:     39: 26\47م  َهۡل أَنتُم مُّ

لِبِيَن!    40: 26\47م  »لَعَلَّنَا نَتَّبُِع ٱلسََّحَرةَ. ~ إِن َكانُواْ هُُم ٱۡلغَٰ

ا َجآَء ٱلسََّحَرةُ   ) إّن.1 لَنَا  1أَئِنَّ «ِلِفۡرَعۡوَن:  قَالُواْ  ،فَلَمَّ
ِلبِيَن؟   »َألَۡجًرا، إِن كُنَّا نَۡحُن ٱۡلغَٰ

 41: 26\47م

بِينَ ! 1نَعَمۡ «قَاَل:   ) نَِعْم، نََحم.1  42: 26\47م  ».~ َوإِنَُّكۡم إِٗذا لَِّمَن ٱۡلُمقَرَّ

   : وَسٰىٓ ۡلقُونَ «قَاَل لَُهم مُّ  43: 26\47م  ».أَۡلقُواْ َمآ أَنتُم مُّ

ةِ «َوِعِصيَُّهۡم، َوقَالُواْ: فَأَۡلقَۡواْ ِحبَالَُهۡم    بِِعزَّ
ِلبُونَ    ».فِۡرَعۡوَن! إِنَّا لَنَۡحُن ٱۡلغَٰ

 44: 26\47م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه ) أفك1ت ♦) يَافِكُوَن 2) تَلَقَُّف، تَلَقَّم 1
  : يكذبون ويفترون.يَأْفُِكونَ وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

َما  1. فَإِذَا ِهَي تَۡلقَفُ فَأَۡلقَٰى ُموَسٰى َعَصاهُ 
  .1ت2يَۡأفُِكونَ 

 45: 26\47م

ِجِديَن. 1تفَأُۡلِقَي ٱلسََّحَرةُ [...]  ) نص ناقص وتكميله: فَأُْلِقَي السََّحَرةُ [أرًضا] َساِجِديَن.1ت  46: 26\47م  َسٰ

لَِميَن،«قَالُٓواْ:     47: 26\47م  َءاَمنَّا بَِرّبِ ٱۡلعَٰ

ُرونَ َرّبِ ُموَسٰى     48: 26\47م  ».َوَهٰ

) تناقض: من غير المعقول ان يتم الصلب بعد قطع األيدي واألرجل من 1ت
كما في » ثم«وليس » أو«تستعمل حرف  33: 5\112خالف. ويالحظ أن اآلية 

َ َوَرسُولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْألَْرِض فَ «هذه اآلية:  َسادًا أَْن إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن �َّ
َّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخَالفٍ    ».يُقَت

َءاَمنتُۡم لَهُۥ قَۡبَل أَۡن َءاذََن لَُكۡم؟ إِنَّهُۥ لََكبِيُرُكُم «قَاَل: 
عَنَّ  ۡحَر. فَلََسۡوَف تَۡعلَُموَن. َألُقَّطِ ٱلَِّذي َعلََّمُكُم ٱلّسِ

ٖف، َوَألَُصلِّبَنَّكُۡم  أَۡيِديَُكمۡ  ۡن ِخلَٰ َوأَۡرُجلَُكم ّمِ
  ».1تأَۡجَمِعينَ 

 49: 26\47م

 50: 26\47م  . إِنَّآ إِلَٰى َربِّنَا ُمنقَلِبُوَن.1تَال َضۡيرَ «قَالُواْ:   ) َال َضْير: ال ضرر.1ت

نَآ، أَن  ) إِْن.1 يَٰ َل  1إِنَّا نَۡطَمُع أَن يَۡغِفَر لَنَا َربُّنَا َخَطٰ كُنَّآ أَوَّ
  ».ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 51: 26\47م

، 1تبِِعبَاِديٓ  1أَۡسرِ «َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰى ُموَسٰىٓ أَۡن:   ».بِِعبَاِدي«إلى المفرد » َوأَْوَحْينَا«من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) اْسِر، ِسْر 1
تَّبَعُونَ    ».إِنَُّكم مُّ

 52: 26\47م

ِشِريَن:فَأَۡرَسَل فِۡرَعۡوُن فِي     53: 26\47م  ٱۡلَمدَآئِِن َحٰ

ُٓؤَالِٓء لَِشۡرِذَمةٞ «  القليل من الناس.) شرذمة: 1ت  54: 26\47م  قَِليلُوَن، 1تإِنَّ َهٰ

 55: 26\47م  َوإِنَُّهۡم لَنَا لَغَآئُِظوَن،  
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ِذُرونَ   ) َحِذُروَن، َحاِدُروَن، َحذُُروَن.1  56: 26\47م  ».1َوإِنَّا لََجِميٌع َحٰ

ُهم  ) الضمير في أَْخَرْجنَاُهْم عائد إلى فرعون وجنده.1ت ♦َوِعيُوٍن ) 1 ٖت َوعُيُونٖ  1تفَأَۡخَرۡجنَٰ ن َجنَّٰ  57: 26\47م  ،1ّمِ

 58: 26\47م  َكِريٖم. 1َوُكنُوٖز َوَمقَاٖم   ) َوُمقَاٍم.1

أن هللا أخرج بني إسرائيل من مصر  68-57: 26\47) تناقض: تقول اآلية 1ت
أنه أورثهم جنات وعيون وكنوز ومقام  59- 57: 26\47بينما تقول اآليات 

». زينة القوم«بأن اإلسرائيليين حملوا معهم  87: 20\45المصريين. وتقول اآلية 
أن هللا أرزأ أعداء  هذه اآلية كما يلي: ابن عاشوروللخروج من المأزق فسر 

موسى ما كان لهم من نعيم إذ أهلكهم وأعطى بني إسرائيل خيرات مثلها لم تكن 
لهم، وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات 
والعيون والكنوز، ألن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حينئذ وما رجعوا إليها 

)http://goo.gl/idnMXr ،( َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوعُيُوٍن. «كما تدل اآليات
» َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم. َونَْعَمٍة كَانُوا فِيَها فَاِكِهيَن. َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَها قَْوًما آََخِرينَ 

)64\44 :25 -28.(  

ِءيلَ  ٓ َها بَنِٓي إِۡسَرٰ لَِك. َوأَۡوَرۡثنَٰ  59: 26\47م  .1تَكذَٰ

َّبِعُوُهْم ) فَأَتَّ 1 قِيَن 2بِعُوُهْم، َوأَت ) مشرقين يجوز أن يكون معناه 1ت ♦) ُمَشّرِ
قاصدين جهة الشرق. ويجوز أن يكون المعنى داخلين في وقت الشروق، أي 

أدركوهم عند شروق بعد أن قضوا ليلة أو ليالي مشيًا فما بصر بعضهم ببعض إال 
). http://goo.gl/uqNVNz ابن عاشورعند شروق الشمس بعد ليالي السفر (

جدَّ فرعون وقومه في السير ليلحقوا ببنى إسرائيل، وقد فسر المنتخب هذه اآلية: 
  )http://goo.gl/mIIEZn( فلحقوا بهم وقت شروق الشمس

ۡشِرقِينَ  1فَأَۡتبَعُوُهم  60: 26\47م  .1ت2مُّ

ا   ) لَُمدَِّرُكوَن.3) تََراَءت الفئتان 2) تََرايَا 1 َءافَلَمَّ ٓ :  ،2ٱۡلَجۡمعَانِ  1تََرٰ ُب ُموَسٰىٓ قَاَل أَۡصَحٰ
  ».1إِنَّا لَُمۡدَرُكونَ «

 61: 26\47م

ٓ! إِنَّ َمِعَي َربِّي. َسيَۡهِدينِ «قَاَل:   ) َسيَْهِدينِي.1  62: 26\47م  ».1َكالَّ

) نص ناقص وتكميله: [فضرب] فانفلق (السيوطي: اإلتقان، جزء 1ت♦ ) فِْلٍق 1
فِْرق: فِلق وقطعة. الطود: الجيل العظيم. ويقترح ليكسنبيرج ) 2) ت167، ص 2

). ويتكلم سفر 83- 82ص  Luxenbergقراءة (الطور) بدًال من (الطود) (
  عن سور. 22: 14الخروج 

ٱۡضِرب بِّعََصاَك «فَأَۡوَحۡينَآ إِلَٰى ُموَسٰىٓ أَِن: 
 1فَٱنفَلََق، فََكاَن ُكلُّ فِۡرقٖ  1ت». [...]ٱۡلبَۡحرَ 

  ٱۡلعَِظيِم. 2تطَّۡودِ َكٱل

 63: 26\47م

هْ 2) َوَزلَْفنَا، َوأَْزلَقْنَا 1  64: 26\47م  ٱۡألَٓخِريَن، 2ثَمَّ  1ت1َوأَۡزلَۡفنَا  ) ازلف: قرب وأدنى.1ت♦ ) ثَمَّ

عَهُۥٓ أَۡجَمِعيَن.    65: 26\47م  َوأَنَجۡينَا ُموَسٰى َوَمن مَّ

 66: 26\47م  ثُمَّ أَۡغَرۡقنَا ٱۡألَٓخِريَن.  

ۡؤِمنِيَن.   لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن أَۡكثَُرُهم مُّ  67: 26\47م  إِنَّ فِي ذَٰ

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     68: 26\47م  ٱلرَّ

ِهيَم،--- [    69: 26\47م  ] َوٱۡتُل َعلَۡيِهۡم نَبَأَ إِۡبَرٰ

 70: 26\47م  »َما تَۡعبُدُوَن؟«إِۡذ قَاَل ِألَبِيِه َوقَۡوِمهِۦ:   

ِكِفينَ «قَالُواْ:     71: 26\47م  ».نَۡعبُدُ أَۡصنَاٗما، فَنََظلُّ لََها َعٰ

) نص ناقص وتكميله: قَاَل َهْل يَْسَمعُوَن [دعاءكم] إِذْ تَدُْعوَن 1ت ♦) يُْسِمعُونَُكْم 1
  ).http://goo.gl/2oYjzr 139، ص 19، جزء ابن عاشور(

 72: 26\47م  إِۡذ تَۡدعُوَن؟ 1ت[...] 1َهۡل يَۡسَمعُونَُكمۡ «قَاَل: 

وَن؟    73: 26\47م  »أَۡو يَنفَعُونَُكۡم؟ أَۡو يَُضرُّ

ِلَك يَۡفعَلُونَ «قَالُواْ:     74: 26\47م  ».بَۡل َوَجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكذَٰ

ا كُنتُۡم تَۡعبُدُوَن،«قَاَل:     75: 26\47م  أَفََرَءۡيتُم مَّ

 74: 26\47م  ٱۡألَۡقدَُموَن؟أَنتُۡم َوَءابَآُؤُكُم   

، ص 19، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [فاعلموا] إِنَُّهْم َعدُوٌّ لِي (1ت
141 http://goo.gl/ievPzM (إلى » فَإِنَُّهمْ «من الجمع التفات خطأ: ) 2ت

، ولكن مكي يرى أن عدو يؤدي عن الجماعة فال يجمع (مكي، »َعدُوٌّ «المفرد 
: 41\61). إال اننا نجد كلمة اعداء في القرآن كما في اآليات 140جزء ثاني، ص 

  وغيرها. 6: 46\66و 28و 19

لَِميَن. 2تفَإِنَُّهۡم َعدُّوٞ  1ت[...]  77: 26\47م  لِّٓي، إِالَّ َربَّ ٱۡلعَٰ

 78: 26\47م  .1ٱلَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَۡهِدينِ   ) يَْهِدينِي.1

 79: 26\47م  .1هَُو يُۡطِعُمنِي َويَۡسِقينِ َوٱلَِّذي   ) َويَْسِقينِي.1
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 80: 26\47م  .1َوإِذَا َمِرۡضُت، فَُهَو يَۡشِفينِ   ) يَْشِفينِي.1

 81: 26\47م  .1َوٱلَِّذي يُِميتُنِي، ثُمَّ يُۡحيِينِ   ) يُْحيِينِ 1

يِن. 1تِيَوٱلَِّذٓي أَۡطَمُع أَن يَۡغِفَر ِلي َخِطيٓ   ) َخِطيَّتِي، َخطاياَي.1  82: 26\47م  يَۡوَم ٱلدِّ

ِلِحيَن.    83: 26\47م  َرّبِ! َهۡب ِلي ُحۡكٗما َوأَۡلِحۡقنِي بِٱلصَّٰ

 84: 26\47م  َوٱۡجعَل لِّي ِلَساَن ِصۡدٖق فِي ٱۡألِٓخِريَن.  

 85: 26\47م  َوٱۡجعَۡلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة ٱلنَِّعيِم.  

آلِّيَن. 1َوٱۡغفِۡر ِألَبِٓي، إِنَّهُۥ َكانَ   ) ِألَبََوّي إِنَُّهما َكانَا.1  86: 26\47م  ِمَن ٱلضَّ

 87: 26\47م  َوَال تُۡخِزنِي يَۡوَم يُۡبعَثُوَن،  َوَال تُخِزنِي يَوَم يُبعَثُونَ 

 88: 26\47م  يَۡوَم َال يَنفَُع َماٞل َوَال بَنُوَن،  

َ «الغائب إلى » تُْخِزنِي«من المخاطب  87في اآلية التفات ) خطأ: 1ت َ بِقَۡلٖب َسِليٖم   ».أَتَى �َّ  89: 26\47م  ».1تإِالَّ َمۡن أَتَى ٱ£َّ

) ازلف: قرب وأدنى. ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية 1ت♦ ) َوأُْزلِقَِت 1
  ).160ص  Luxenberg(َوأُْزِلقِت) بمعنى وهجت، بدًال من (َوأُْزلِفَِت) (

 90: 26\47م  ٱۡلَجنَّةُ ِلۡلُمتَِّقيَن. 1ت1] َوأُۡزِلفَتِ --- [

َزِت، َوبََرَزِت 1 َزتِ 1ت♦ ) فَبُّرِ َزتِ   ) الغاوين: الضالين.2تأُظهرت وبُينت : ) بُّرِ  91: 26\47م  .2تٱۡلَجِحيُم ِلۡلغَاِوينَ  1ت1َوبُّرِ

 92: 26\47م  أَۡيَن َما كُنتُۡم تَۡعبُدُوَن،«َوقِيَل لَُهۡم:   

ِ؟     93: 26\47م  »َهۡل يَنُصُرونَُكۡم؟ أَۡو يَنتَِصُروَن؟ِمن دُوِن ٱ£َّ

 94: 26\47م  ،1تفَُكۡبِكبُواْ فِيَها ُهۡم َوٱۡلغَاوُۥنَ   ) كُْبِكبُوا: قُلبوا وألقوا. الغاوون: الضالون.1ت

 95: 26\47م  َوُجنُودُ إِۡبِليَس أَۡجَمعُوَن.  

 96: 26\47م  قَالُواْ، َوُهۡم فِيَها يَۡختَِصُموَن:  

بِيٍن،«   ٖل مُّ ِ! إِن كُنَّا لَِفي َضلَٰ  97: 26\47م  تَٱ£َّ

لَِميَن.   يكُم بَِرّبِ ٱۡلعَٰ  98: 26\47م  إِۡذ نَُسّوِ

 99: 26\47م  َوَمآ أََضلَّنَآ إِالَّ ٱۡلُمۡجِرُموَن.  

ِفِعينَ فََما لَنَا ِمن   ).100قراءة شيعية: فََما لَنَا في الناس ِمْن شَافِِعيَن (السياري، ص ) 1  100: 26\47م  ،1َشٰ

َصِديٍق «في اآلية السابقة إلى المفرد » َشافِِعينَ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت
  ».َحِميمٍ 

 101: 26\47م  .1تَوَال َصِديٍق َحِميٖم 

ة: عودة.1ت ةٗ   ) َكرَّ  102: 26\47م  ».، فَنَُكوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 1تفَلَۡو أَنَّ لَنَا كَرَّ

ۡؤِمنِيَن.إِنَّ فِي    لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن أَۡكثَُرُهم مُّ  103: 26\47م  ذَٰ

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     104: 26\47م  ٱلرَّ

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل 1ت
. وقد تم 80: 15\54و 176: 26\47كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 
http://goo.gl/mqod9b(  

 105: 26\47م  قَۡوُم نُوحٍ ٱۡلُمۡرَسِليَن، 1ت] َكذَّبَۡت --- [

 106: 26\47م  أََال تَتَّقُوَن؟«إِۡذ قَاَل لَُهۡم أَُخوُهۡم نُوٌح:   

 107: 26\47م  إِنِّي لَُكۡم َرسُوٌل أَِميٞن.  

َ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي1  108: 26\47م  .1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

َعلَٰى لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر. إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َوَمآ أَسۡ   
لَِميَن.   َرّبِ ٱۡلعَٰ

 109: 26\47م

َ َوأَِطيعُونِ   .108) خطأ: هذه اآلية مكررة لآلية 1ت ♦) َوأَِطيعُونِي 1  110: 26\47م  ».1ت1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

) نص ناقص وتكميله: [وقد] اتبعك 1ت♦ ) َواتَّبَِعَك اْألَْرذَِليَن 2) َوأَتْبَاعَُك 1
  ).170ص ، 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

 1َوٱتَّبَعَكَ  1تأَنُۡؤِمُن لََك [...]«قَالُٓواْ: 
  »؟2ٱۡألَۡرذَلُونَ 

 111: 26\47م

 112: 26\47م  َوَما ِعۡلِمي بَِما َكانُواْ يَۡعَملُوَن؟«قَاَل:   

 113: 26\47م  !1إِۡن ِحَسابُُهۡم إِالَّ َعلَٰى َربِّي. ~ لَۡو تَۡشعُُرونَ   ) يَْشعُُروَن.1

 114: 26\47م  بَِطاِرِد ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. َوَمآ أَنَا۠   

بِيٞن     115: 26\47م  ».إِۡن أَنَ۠ا إِالَّ نَِذيٞر مُّ
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نُوُح! لَتَكُونَنَّ ِمَن «قَالُواْ:    لَئِن لَّۡم تَنتَِه، يَٰ
  ».ٱۡلَمۡرُجوِمينَ 

 116: 26\47م

 117: 26\47م  .1َرّبِ! إِنَّ قَۡوِمي َكذَّبُونِ «قَاَل:   ) َكذَّبُونِي.1

ِعَي  1تفَٱۡفتَحۡ   ) اْفتَْح: اقض وافصل.1ت نِي َوَمن مَّ بَۡينِي َوبَۡينَُهۡم فَۡتٗحا، َونَّجِ
  ».ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 118: 26\47م

نِي«من صيغة التفات ) خطأ: 1ت » فَأَْنَجْينَاهُ «في اآلية السابقة إلى صيغة » َونَّجِ
  المملوء أو المكتظ.) اْلَمْشُحون: 2ت

هُ  عَهُۥ فِي ٱۡلفُۡلِك ٱۡلَمۡشُحونِ  1تفَأَنَجۡينَٰ  119: 26\47م  .2تَوَمن مَّ

 120: 26\47م  ثُمَّ أَۡغَرۡقنَا، بَۡعدُ، ٱۡلبَاقِيَن.  

ۡؤِمنِيَن.   لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن أَۡكثَُرُهم مُّ  121: 26\47م  إِنَّ فِي ذَٰ

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     122: 26\47م  ٱلرَّ

 123: 26\47م  ] َكذَّبَۡت َعادٌ ٱۡلُمۡرَسِليَن،--- [  

َّقُوَن؟«إِۡذ قَاَل لَُهۡم أَُخوُهۡم ُهودٌ:     124: 26\47م  أََال تَت

 125: 26\47م  إِنِّي لَُكۡم َرسُوٌل أَِميٞن.  

َ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي.1  126: 26\47م  .1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر. إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َعلَٰى أَسۡ َوَمآ   
لَِميَن.   َرّبِ ٱۡلعَٰ

 127: 26\47م

 128: 26\47م  َءايَٗة تَۡعبَثُوَن، 1ت2بُِكّلِ ِريعٍ  1أَتَۡبنُونَ   ) ِريع: مكان مرتفع، جبل.1ت♦ ) َريعٍ 2) أَتُْبنُوَن 1

) مصانع: مبان 1ت♦ ) تُْخلَدُوَن، تُْخِلدُوَن، تُْخلَّدُوَن 3) كأنكم خالدون 2) كي 1
  من القصور والحصون والقرى وغيرها من األمكنة العظيمة.

 129: 26\47م  ؟3 2تَۡخلُدُونَ  1، لَعَلَُّكمۡ 1تَوتَتَِّخذُوَن َمَصانِعَ 

 130: 26\47م  َجبَّاِريَن.َوإِذَا بََطۡشتُم، بََطۡشتُۡم   ) َوأَِطيعُونِي.1

َ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي1  131: 26\47م  .1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

 132: 26\47م  َوٱتَّقُواْ ٱلَِّذٓي أََمدَُّكم بَِما تَۡعلَُموَن،  

ٖم َوبَنِيَن،    133: 26\47م  أََمدَُّكم بِأَۡنعَٰ

ٖت َوُعيُونٍ   ) َوِعيُوٍن.1  134: 26\47م  .1َوَجنَّٰ

 135: 26\47م  ».إِنِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكۡم َعذَاَب يَۡوٍم َعِظيٖم   

َن  1َسَوآٌء َعلَۡينَآ، أََوَعۡظتَ «قَالُواْ:   ) أََوَعْظتَنا.1 أَۡم لَۡم تَُكن ّمِ
ِعِظيَن.   ٱۡلَوٰ

 136: 26\47م

ذَا الذي خوفتنا به إِ 1ت ♦) َخْلُق، ُخْلُق، إْختِالُق 1 الَّ ) فسرها الجاللين: إن ما َهٰ
ِليَن أي اختالقهم وكذبهم وفي قراءة بضم الخاء والالم أي ما هذا الذي  ُخلُُق ٱألَوَّ

نحن عليه من إنكار للبعث إال خلق األولين أي طبيعتهم وعادتهم 
)http://goo.gl/yFbN2P(  

ذَآ إِالَّ ُخلُقُ  ِليَن، 1ت1إِۡن َهٰ  137: 26\47م  ٱۡألَوَّ

 138: 26\47م  ».بُِمعَذَّبِينَ َوَما نَۡحُن   

لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن    ُهۡم. إِنَّ فِي ذَٰ فََكذَّبُوهُ فَأَۡهلَۡكنَٰ
ۡؤِمنِيَن.   أَۡكثَُرُهم مُّ

 139: 26\47م

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     140: 26\47م  ٱلرَّ

 141: 26\47م  ] َكذَّبَۡت ثَُمودُ ٱۡلُمۡرَسِليَن،--- [  

ِلٌح:    َّقُوَن؟«إِۡذ قَاَل لَُهۡم أَُخوُهۡم َصٰ  142: 26\47م  أََال تَت

 143: 26\47م  إِنِّي لَُكۡم َرسُوٌل أَِميٞن.  

َ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي.1  144: 26\47م  .1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

َعلَٰى لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر. إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َوَمآ أَسۡ   
لَِميَن.   َرّبِ ٱۡلعَٰ

 145: 26\47م

ُهنَآ َءاِمنِيَن؟    146: 26\47م  أَتُۡتَركُوَن فِي َما َهٰ

ٖت َوعُيُونٖ   ) َوِعيُوٍن.1  147: 26\47م  ،1فِي َجنَّٰ
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طلع: غالف يشبه الكوز. هضيم: متداخل بعضه في بعض، أو ) 1ت♦ ) َهِضيٍم 1
  الرطب اللين الناضج.

 148: 26\47م  ؟1ت1َونَۡخٖل َطۡلعَُها َهِضيمٞ َوُزُروٖع 

ِهيَن 2) َوتَنْحاتُوَن، َوتَْنَحتُوَن، ويَْنِحتُوَن، َويَْنَحتُوَن 1 ) 1ت♦ ) فَِرِهيَن، ُمتَفَّرِ
  فارهين: حاذقين.

ِرِهينَ  1َوتَۡنِحتُونَ   149: 26\47م  .1ت2ِمَن ٱۡلِجبَاِل بُيُوٗتا فَٰ

َ َوأَِطيعُونِ فَٱتَّقُواْ   ) َوأَِطيعُونِي1  150: 26\47م  1ٱ£َّ

 151: 26\47م  َوَال تُِطيعُٓواْ أَۡمَر ٱۡلُمۡسِرفِيَن،  

 152: 26\47م  ».ٱلَِّذيَن يُۡفِسدُوَن فِي ٱۡألَۡرِض َوَال يُۡصِلُحونَ   

ِريَن.«قَالُٓواْ:     153: 26\47م  إِنََّمآ أَنَت ِمَن ٱۡلُمَسحَّ

ۡثلُنَا. فَۡأِت بِ َمآ أَنَت إِالَّ بََشٞر    ايٍَة. ~ إِن ُكنَت ِمَن ّمِ
ِدقِينَ    ».ٱلصَّٰ

 154: 26\47م

ِذهِۦ نَاقَٞة، لََّها ِشۡرٞب «قَاَل:   ) شُْرب 1 ، يَۡوٖم 1، َولَُكۡم ِشۡربُ 1َهٰ
ۡعلُوٖم.   مَّ

 155: 26\47م

فَيَۡأُخذَُكۡم َعذَاُب يَۡوٍم  ،َوَال تََمسُّوهَا بُِسٓوءٖ   
  ».َعِظيٖم 

 156: 26\47م

ِدِميَن. ،فَعَقَُروهَا    157: 26\47م  فَأَۡصبَُحواْ نَٰ

لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن    فَأََخذَهُُم ٱۡلعَذَاُب. إِنَّ فِي ذَٰ
ۡؤِمنِيَن.   أَۡكثَُرُهم مُّ

 .158: 26\47م

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     159: 26\47م  ٱلرَّ

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل 1ت
. وقد تم 80: 15\54و 176: 26\47كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 
http://goo.gl/Fn8pJd.(  

 160: 26\47م  قَۡوُم لُوٍط ٱۡلُمۡرَسِليَن، 1ت] َكذَّبَۡت --- [

َّقُوَن؟: «1إِۡذ قَاَل لَُهۡم أَُخوُهۡم لُوطٌ   ) لَُهْم لُوطٌ.1  161: 26\47م  أََال تَت

 162: 26\47م  إِنِّي لَُكۡم َرسُوٌل أَِميٞن.  

َ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي.1  163: 26\47م  .1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َعلَٰى لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر. َوَمآ أَسۡ   
لَِميَن.   َرّبِ ٱۡلعَٰ

 164: 26\47م

لَِميَن، 1تأَتَۡأتُوَن ٱلذُّۡكَرانَ   : تفعلون بهم المنكر.) أَتَأْتُوَن الذُّْكَرانَ 1ت  165: 26\47م  ِمَن ٱۡلعَٰ

ِجُكم؟ بَۡل  1َوتَذَُروَن َما َخلَقَ   ) أصلح.1 ۡن أَۡزَوٰ لَُكۡم َربُُّكم ّمِ
  ».أَنتُۡم قَۡوٌم عَادُونَ 

 166: 26\47م

لُوُط! لَتَُكونَنَّ ِمَن «قَالُواْ:    لَئِن لَّۡم تَنتَِه، يَٰ
  ».ٱۡلُمۡخَرِجينَ 

 167: 26\47م

َن ٱۡلقَاِلينَ «قَاَل:   ) القالين: المبغضين.1ت  168: 26\47م  .1تإِنِّي ِلعََمِلُكم ّمِ

ا يَۡعَملُونَ    نِي َوأَۡهِلي ِممَّ  169: 26\47م  ».َرّبِ! نَّجِ

هُ َوأَۡهلَهُۥٓ أَۡجَمِعيَن،   ۡينَٰ  170: 26\47م  فَنَجَّ

بِِرينَ   الهالكين: اْلغَابِِرينَ ) 1ت  171: 26\47م  .1تإِالَّ َعُجوٗزا فِي ٱۡلغَٰ

ۡرنَا ٱۡألَٓخِريَن.    172: 26\47م  ثُمَّ دَمَّ

َطٗرا. فََسآَء َمطَُر ٱۡلُمنذَِريَن!َوأَۡمَطۡرنَا     173: 26\47م  َعلَۡيِهم مَّ

ۡؤِمنِيَن.   لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن أَۡكثَُرُهم مُّ  174: 26\47م  إِنَّ فِي ذَٰ

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     175: 26\47م  ٱلرَّ

ُب لۡ --- [  .14: 50\34) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) لَْيكَِة، لَْيكَةَ 1  176: 26\47م  ٱۡلُمۡرَسِليَن، 1ت1ۡيَكةِ ] َكذََّب أَۡصَحٰ

َّقُوَن؟«إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشعَۡيٌب:     177: 26\47م  أََال تَت

 178: 26\47م  إِنِّي لَُكۡم َرسُوٌل أَِميٞن.  

َ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي.1  179: 26\47م  .1فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ
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لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر. إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َعلَٰى َوَمآ أَسۡ   
لَِميَن.   َرّبِ ٱۡلعَٰ

 180: 26\47م

 181: 26\47م  أَۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوَال تَكُونُواْ ِمَن ٱۡلُمۡخِسِريَن،  

 182: 26\47م  ٱۡلُمۡستَِقيِم. 1ت1اِس َوِزنُواْ بِٱۡلِقۡسطَ   : الميزان.القسطاس) 1ت♦ ) بِاْلقُْسَطاِس، بِاْلقُْصَطاِس 1

 2ٱلنَّاَس أَۡشيَآَءُهۡم. ~ َوَال تَۡعثَۡواْ  1ت1َوَال تَۡبَخُسواْ   تنقصوا.: ) تَْبَخسُوا1ت♦ ) تِْعثَْوا 2) تِْبَخُسوا 1
  فِي ٱۡألَۡرِض ُمۡفِسِديَن.

 183: 26\47م

ِلينَ  1ت1َوٱتَّقُواْ ٱلَِّذي َخلَقَُكۡم َوٱۡلِجبِلَّةَ   ِجبِلّة، وجمعها ِجبِّال: جماعات من الناس.) 1ت♦ ) َواْلُجبُلَّةَ، َواْلِجْبلَّةَ، َواْلَجْبلَّةَ 1  184: 26\47م  ».ٱۡألَوَّ

ِريَن.«قَالُٓواْ:     185: 26\47م  إِنََّمآ أَنَت ِمَن ٱۡلُمَسحَّ

ۡثلُنَا. َوإِن نَّظُنَُّك لَِمَن    َوَمآ أَنَت إِالَّ بََشٞر ّمِ
ِذبِيَن.   ٱۡلَكٰ

 186: 26\47م

َن ٱلسََّمآِء. ~ إِن ُكنَت  1ت1فَأَۡسِقۡط َعلَۡينَا ِكَسٗفا  ) ِكَسف: جمع كسفة، قطعة.1ت♦ ) ِكْسفًا 1 ّمِ
ِدقِينَ    ».ِمَن ٱلصَّٰ

 187: 26\47م

 188: 26\47م  ».َربِّٓي أَۡعلَُم بَِما تَۡعَملُونَ «قَاَل:   

. إِنَّهُۥ َكاَن 1تفََكذَّبُوهُ. فَأََخذَُهۡم َعذَاُب يَۡوِم ٱلظُّلَّةِ   السحابة اظلتهم.: يوم ) يَْوِم الظُّلَّة1ت
  َعذَاَب يَۡوٍم َعِظيٍم.

 189: 26\47م

ۡؤِمنِيَن.   لَِك َألٓيَٗة. ~ َوَما َكاَن أَۡكثَُرُهم مُّ  190: 26\47م  إِنَّ فِي ذَٰ

ِحيُم. ،َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ٱۡلعَِزيزُ     191: 26\47م  ٱلرَّ

لَِميَن،--- [    192: 26\47م  ] َوإِنَّهُۥ لَتَنِزيُل َرّبِ ٱۡلعَٰ

َل 1 وَح اْألَِميَن.2) نُّزِ َل بِِه الرُّ وُح ٱۡألَِمينُ  1نََزلَ   ) نَزَّ  193: 26\47م  ،2بِِه ٱلرُّ

 194: 26\47م  ِلتَكُوَن ِمَن ٱۡلُمنِذِريَن، ،َعلَٰى قَۡلبِكَ   

بِيٖن.بِِلَساٍن َعَربِّيٖ     195: 26\47م  مُّ

ِليَن. 1ت1َوإِنَّهُۥ لَفِي ُزبُرِ   .43: 54\37) حول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُزْبِر 1  196: 26\47م  ٱۡألَوَّ

ُؤاْ بَنِٓي  3أَن يَۡعلََمهُۥ 2لَُّهۡم َءايَةً  1أََو لَۡم يَُكن  ) تَْعلََمهُ.3) آَيَةٌ 2) تَُكْن 1 ٓ عُلََمٰ
ءِ  ٓ   يَل؟إِۡسَرٰ

 197: 26\47هـ

هُ َعلَٰى بَۡعِض ٱۡألَۡعَجِمينَ   ) اْألَْعَجِمييَن.1 ۡلنَٰ  198: 26\47م  ،1َولَۡو نَزَّ

ا َكانُواْ بِهِۦ ُمۡؤِمنِيَن. ،فَقََرأَهُۥ َعلَۡيِهم    199: 26\47م  مَّ

هُ   ) جعلناه، نجعله.1 لَِك َسلَۡكنَٰ  200: 26\47م  فِي قُلُوِب ٱۡلُمۡجِرِميَن. 1َكذَٰ

 201: 26\47م  َال يُۡؤِمنُوَن بِهِۦ َحتَّٰى يََرُواْ ٱۡلعَذَاَب ٱۡألَِليَم،  

 202: 26\47م  . ~ َوُهۡم َال يَۡشعُُروَن.2بَۡغتَةٗ  1فَيَۡأتِيَُهم  ) بَغَتَةً، بَغَتَّةً.2) فَتَأْتِيَُهْم، أن يَأْتِيَُهْم، ويروه 1

 203: 26\47م  »َهۡل نَۡحُن ُمنَظُروَن؟«فَيَقُولُواْ:   

 204: 26\47م  ؟1تأَفَبِعَذَابِنَا يَۡستَۡعِجلُونَ   ) خطأ: افعذابنا يَْستَْعِجلُوَن.1ت

ُهۡم ِسنِيَن،   تَّۡعنَٰ  205: 26\47م  أَفََرَءۡيَت إِن مَّ

ا كَانُواْ يُوَعدُوَن،    206: 26\47م  ثُمَّ َجآَءُهم مَّ

ا َكانُواْ   ) يُْمتَعُوَن.1  207: 26\47م  ؟1يَُمتَّعُونَ َمآ أَۡغنَٰى َعۡنُهم مَّ

 209: 26\47م  ،1تَوَمآ أَۡهلَۡكنَا ِمن قَۡريٍَة إِالَّ لََها ُمنِذُرونَ   ) خطأ: انذر يتعدى بنفسه. تبرير الخطأ: ُمْنِذُروَن تضمن معنى ناصحون.1ت

ِلِميَن.    209: 26\47م  ِذۡكَرٰى. َوَما كُنَّا َظٰ

ِطينُ  َوَما  ) الشَّيَاطوُن، الشَّيَّاطوُن.1 لَۡت بِِه ٱلشَّيَٰ  210: 26\47م  .1تَنَزَّ

 211: 26\47م  َوَما يَۢنبَِغي لَُهۡم، َوَما يَۡستَِطيعُوَن.  

 212: 26\47م  إِنَُّهۡم َعِن ٱلسَّۡمعِ لََمۡعُزولُوَن.  

ًها َءاَخرَ    ِ إِلَٰ فَتَُكوَن ِمَن  ،فََال تَۡدعُ َمَع ٱ£َّ
  ٱۡلُمعَذَّبِيَن.

 213: 26\47م
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قراءة شيعية: َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اْألَْقَربِيَن ورهطك منهم المخلصين (القمي ) 1
http://goo.gl/HnCT5S ( ♦خطأ: انتقال من المفرد عشيرتك إلى 1ت (

  الجميع األقربين

 214: 26\47م  .1ت1َوأَنِذۡر َعِشيَرتََك ٱۡألَۡقَربِينَ 

 215: 26\47م  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.َوٱۡخِفۡض َجنَاَحَك ِلَمِن ٱتَّبَعََك ِمَن   

يعني من » لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك«) تفسير شيعي: 1ت♦ ) بَِرٌي 1
فقل إني بريء مما «بعدك في والية علي واألئمة عليهم السالم من ذريته. 

ومعصية الرسول وهو ميت كمعصيته وهو حي (القمي » تعملون
http://goo.gl/uUSycP.(  

ا  1إِنِّي بَِرٓيءٞ «فَقُۡل: فَإِۡن َعَصۡوَك،  مَّ ّمِ
  ».1تتَۡعَملُونَ 

 216: 26\47م

ِحيِم، 1َوتََوكَّلۡ   ) فَتََوكَّْل.1  217: 26\47م  َعلَى ٱۡلعَِزيِز، ٱلرَّ

 218: 26\47م  ٱلَِّذي يََرٰىَك ِحيَن تَقُوُم،  

 [ويرى] تقلبك. ) نص ناقص وتكميله:1ت ♦) َويَقَلُّبََك، َونَقَلُّبََك 1

  

ِجِديَن. 1َوتَقَلُّبَكَ  [...]  219: 26\47م  فِي ٱلسَّٰ

 220: 26\47م  ٱۡلعَِليُم. ،إِنَّهُۥ هَُو ٱلسَِّميعُ   

ِطيُن؟   ُل ٱلشَّيَٰ  221: 26\47م  َهۡل أُنَبِّئُُكۡم َعلَٰى َمن تَنَزَّ

أَفَّاك: : أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  الكذب واالفتراء.مبالغ في 

ُل َعلَٰى كُّلِ أَفَّاكٍ   222: 26\47م  أَثِيٖم. 1تتَنَزَّ

ُل 1ت ) نص مبهم غير بليغ: يقول النحاس: قيل: الذين يلقون السمع هم الذين تَتَنزَّ
عليهم أي يستمعون إلى الشياطين ويقبلون منهم. وقيل: هم الشياطين يسترقون 

). وجاء في المنتخب تفسيًرا لهذه http://goo.gl/US3nNqالسمع (النحاس 
اآلية والتي سبقتها: تتنزل (الشياطين) على كل مرتكب ألقبح أنواع الكذب وأشنع 

اآلثام، وهم الكهنة الفجرة الذين بين طباعهم وطباع الشياطين تجانس ووفاق. 
يلقون أسماعهم إلى الشياطين، فيتلقون منهم ظنونًا، وأكثرهم كاذبون، حيث 

  ).http://goo.gl/LzP7tXالقول على ما تلقيه الشياطين (المنتخب يزيدون في 

ِذبُوَن.1ت يُۡلقُوَن ٱلسَّۡمعَ   223: 26\47م  . َوأَۡكثَُرُهۡم َكٰ

َّبِعَُهُم 2) َوالشُّعََراَء 1 َّبِعُُهمُ  ،1َوٱلشُّعََرآءُ   ) الغاوون: الضالون1ت♦ ) يَتْبَعُُهُم، يَتْبَْعُهُم، يَت  224: 26\47هـ  .1تٱۡلغَاوُۥنَ  2يَت

 225: 26\47هـ  يَِهيُموَن؟ 1أَلَۡم تََر أَنَُّهۡم فِي كُّلِ َوادٖ   ) َواِدي.1

 226: 26\47هـ  َوأَنَُّهۡم يَقُولُوَن َما َال يَۡفعَلُوَن؟  

) ُمْنفَلٍَت يَْنفَِلتُوَن، ُمتَقَلٍَّب يَتَقَلَّبُوَن، قراءة شيعية: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد 1
) ُمْنقَلَب: 1ت♦ ) http://goo.gl/KQUfyPحقهم أي منقلب ينقلبون (القمي 

  مصير.

تِ  ،إِالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ِلَحٰ َوذََكُرواْ  ،َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
َ َكثِيٗرا َوٱنتََصُرواْ ِمۢن بَۡعِد َما ظُِلُمواْ.  ،ٱ£َّ

 .1ت1َوَسيَۡعلَُم ٱلَِّذيَن َظلَُمٓواْ أَيَّ ُمنقَلَٖب يَنقَِلبُونَ 

 227: 26\47هـ

  

 سورة النمل 27\48

  مكية 93 - عدد اآليات

  سليمانعنوان آخر: . 18عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.بِۡسِم   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    ٱ£َّ

بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت♦ ) َوِكتَاٌب ُمبِيٌن 1
  ) استعمال كلمات أو عبارات مبهمة.1

ُت ٱۡلقُۡرَءانِ 1تطسٓ  بِينٍ  ،. تِۡلَك َءايَٰ  1: 27\48م  .1َوِكتَاٖب مُّ

 2: 27\48م  ُهٗدى َوبُۡشَرٰى ِلۡلُمۡؤِمنِيَن،  

كَٰوةَ، ~    لَٰوةَ، َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
  َوهُم بِٱۡألِٓخَرةِ هُۡم يُوقِنُوَن.

 3: 27\48م

لَُهمۡ  ،إِنَّ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ   : يتحيرون ويتخبطون.يَْعَمُهون) 1ت  ،َزيَّنَّا لَُهۡم أَۡعَمٰ
  .1تفَُهۡم يَۡعَمُهونَ 

 4: 27\48م

ٓئَِك ٱلَِّذيَن لَُهۡم سُٓوُء ٱۡلعَذَابِ َوُهۡم، فِي    أُْولَٰ
  ٱۡألِٓخَرةِ، هُُم ٱۡألَۡخَسُروَن.

 5: 27\48م

 6: 27\48م  َعِليٍم. ،َحِكيمٍ  1َوإِنََّك لَتُلَقَّى ٱۡلقُۡرَءاَن ِمن لَّدُنۡ   ) لَدِْن.1



160 

: آَنَْسُت نَاًرا) 2) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَاَل ُموَسى ت1ت♦ ) بِِشَهاِب 1
  عود وخشبة فيها نار) شهاب: 3ت أبصرت

إِنِّٓي «إِۡذ قَاَل ُموسَٰى ِألَۡهلِِهۦٓ:  1ت][...]--- [
ۡنَها بَِخبَ نَاٗرا. سَ  2تَءانَۡستُ  ٍر أَۡو َءاتِيُكم ،اتِيكُم ّمِ
  »قَبَٖس. ~ لَّعَلَُّكۡم تَۡصَطلُوَن! 3ت1بِِشَهابٖ 

 7: 27\48م

ا َجآَءَها  ) َحْولََها من المالئكِة.2تَباَرَكت األرُض  ) بُوِرَكت النَّاُر،1  ،1بُوِرَك َمن فِي ٱلنَّارِ «نُوِدَي أَۢن:  ،فَلَمَّ
لَِميَن!2َوَمۡن َحۡولََها ِ، َرّبِ ٱۡلعَٰ َن ٱ£َّ   . ~ َوسُۡبَحٰ

 8: 27\48م

ُ ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.   ! إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱ£َّ ُموَسٰىٓ  9: 27\48م  يَٰ

 10: 27\48) تناقض: أصبحت عصا موسى في اآليتين 1ت♦ ) لَدَيَّهْ 2َجأنٌّ  )1
ثعبان مبين  32: 26\47و 107: 7\39، وفي اآليتين »كأنها جان« 31: 28\49و

) نص ناقص وتكميله: [فنودي] يَا ُموَسى 3) ولى مدبرا: ولى على اعقابه. ت2ت
  ).http://goo.gl/eMQswbأَْقبِْل َوَال تََخْف (الجاللين 

ا َرَءاَها تَۡهتَزُّ َكأَنََّها َجآنّٞ   ،1ت1َوأَۡلِق َعَصاَك. فَلَمَّ
ُموَسٰى! َال : «3تَولَۡم يُعَقِّۡب. [...] 2تَولَّٰى ُمۡدبِٗرا يَٰ

  تََخۡف. إِنِّي َال يََخاُف لَدَيَّ ٱۡلُمۡرَسلُوَن،

 10: 27\48م

) يرى القمي أن هناك 1ت♦ ُحْسنًا، ُحسنى، إحسانًا ) َحسَنًا، ُحسُنًا، 2) أََال 1
استبدال حرف بحرف، فيقرأ وال من ظلم، بدًال من إال من ظلم 

)http://goo.gl/KLN3mb َّوقد فسرها التفسير الميسر: لكن َمن تجاوز الحد .(
  ).http://goo.gl/9pvuSj( بذنب، ثم تاب فبدَّل ُحْسن التوبة بعد قبح الذنب

ا1تَمن َظلَمَ  1إِالَّ  بَۡعدَ سُٓوٖء. ~  2، ثُمَّ بَدََّل ُحۡسنَۢ
ِحيٞم.   فَإِنِّي َغفُوٞر، رَّ

 11: 27\48م

) نص ناقص وتكميله: َوأَدِْخْل يَدََك فِي َجْيِب [ثوبك] تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر 1ت
  ).http://goo.gl/NdfbU0ُسوٍء [هذه آية] فِي تِْسعِ آَيَاٍت (المنتخب 

تَۡخُرۡج بَۡيَضآَء  ،1ت[...] ِخۡل يَدََك فِي َجۡيبِكَ َوأَدۡ 
ٍت إِلَٰى  1تِمۡن َغۡيِر ُسٓوٖء. [...] فِي تِۡسعِ َءايَٰ

ِسِقينَ    ».فِۡرَعۡوَن َوقَۡوِمِهۦٓ. ~ إِنَُّهۡم َكانُواْ قَۡوٗما فَٰ

 12: 27\48م

ا   ُمْبِصَرةً: بينة واضحة )1ت♦ ) ُمْبَصَرةً، َمْبَصَرةً 1 تُنَا ُمۡبِصَرةٗ فَلَمَّ ذَا «قَالُواْ: ~  ،1ت1َجآَءۡتُهۡم َءايَٰ َهٰ
بِينٞ    ».ِسۡحٞر مُّ

 13: 27\48م

ا 2) ُظلًُما 1 ) خطأ: َوَجَحدُوهَا. وتبرير الخطأ: تضمن 1ت ♦) َوِعِلي�ا، َوعُِلي�ا، َوغُلُو�
حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 2جحد معنى كفر ت

39\7 :84.  

 1َوٱۡستَۡيقَنَۡتَهآ أَنفُُسُهۡم، ظُۡلٗما ،1تَوَجَحدُواْ بَِها
ا ِقبَةُ 2َوُعلُّوٗ   ٱۡلُمۡفِسِديَن! 2ت. ~ فَٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َعٰ

 14: 27\48م

لَنَا ) 1 ِ الَِّذي فَضَّ قراءة شيعية: َولَقَدْ آَتَْينَا دَاُوودَ َوُسلَْيَماَن منا فضال فقَاَال اْلَحْمدُ ِ£َّ
  ).103باإليمان بمحمد َعلَى َكثِيٍر ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِيَن (السياري، ص 

َن ِعۡلٗما. َوقَاَال: --- [ ] َولَقَۡد َءاتَۡينَا دَاوُۥدَ َوسُلَۡيَمٰ
ۡن ِعبَاِدِه « لَنَا َعلَٰى َكثِيٖر ّمِ ِ ٱلَِّذي فَضَّ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ

  !»1ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 15: 27\48م

قراءة شيعية: وأوتينا كل شيء (الطبرسي: فصل الخطاب، ) 2ا، َعلَْمنَا ) عَلََّمنَ 1
ُعلِّْمنَا «إلى الجمع » َوَوِرَث سُلَْيَمانُ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ) ♦140ص 

  ... َوأُوتِينَا

ُن دَاوُۥدَ. َوقَاَل:  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! «َوَوِرَث سُلَۡيَمٰ يَٰ
. 2ِمن كُّلِ َشۡيءٍ  1تَمنِطَق ٱلطَّۡيِر َوأُوتِينَا 1ُعلِّۡمنَا

ذَا لَُهَو ٱۡلفَۡضُل ٱۡلُمبِينُ    ».إِنَّ َهٰ

 16: 27\48م

نِس   ) يُوَزُعون: يُجمعون.1ت َن ُجنُودُهُۥ ِمَن ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ َوُحِشَر ِلسُلَۡيَمٰ
  .1تفَُهۡم يُوَزعُونَ ، َوٱلطَّۡيرِ 

 17: 27\48م

، َمْسَكنَُكْم 5) ادُْخْلَن 4) نَُملَةٌ، نُُملَةٌ 3النَُّمل، النُُّمل ) 2) َواِدي 1 ) 6) َمَساِكنَكُنَّ
َمنَُّكْم،  َمنَُّكْم، يَِحّطِ َمنَُّكْم، يَْحّطِ َمنَُّكْم، يََحّطِ ، يَُحّطِ يَْحِطَمنَُّكْم، يَْحِطَمْنُكْم، يَْحِطَمْنُكنَّ

  يَْحِطْمُكمْ 

: 3، قَالَۡت نَۡملَةٞ 2ٱلنَّۡملِ  1َوادِ َحتَّٰىٓ إِذَآ أَتَۡواْ َعلَٰى 
ٓأَيَُّها ٱلنَّۡملُ « ِكنَُكمۡ  4! ٱۡدُخلُواْ 2يَٰ َال  ،5َمَسٰ

ُن َوُجنُودُهُۥ. ~ َوُهۡم َال  6يَۡحِطَمنَُّكمۡ  سُلَۡيَمٰ
  ».يَۡشعُُرونَ 

 18: 27\48م

ِعبَاِدَك ) خطأ: مع 2ت ) أَْوِزْعنِي: ألهمني1ت ♦) َواِلدَيَّهْ 3) َعلَيَّهْ 2) َضِحًكا 1
اِلِحيَن.   الصَّ

ن قَۡوِلَها. َوقَاَل:  1فَتَبَسََّم َضاِحٗكا َرّبِ! «ّمِ
 2أَۡن أَۡشكَُر نِۡعَمتََك ٱلَّتِٓي أَۡنعَۡمَت َعلَيَّ  1تأَۡوِزۡعنِيٓ 

ِلدَيَّ  ِلٗحا تَۡرَضٰىهُ.  ،3َوَعلَٰى َوٰ َوأَۡن أَۡعَمَل َصٰ
  ».ِلِحينَ ٱلصَّٰ  2تَوأَۡدِخۡلنِي، بَِرۡحَمتَِك، فِي ِعبَاِدكَ 

 19: 27\48م

َما ِلَي َالٓ أََرى ٱۡلُهۡدُهدَ؟ أَۡم «َوتَفَقَّدَ ٱلطَّۡيَر فَقَاَل:   
  َكاَن ِمَن ٱۡلغَآئِبِيَن؟

 20: 27\48م

بَنَّهُۥ َعذَاٗبا   ) خطأ وتصحيحه: َألَذْبََحنَّهُ.1ت♦ ) لَيَاتِيَنِّي، لَيَأْتِيَنَّنِي، لَيَأْتِيَنَّ 1 أَۡو ، 1تَشِديدًا، أَۡو َألَاْۡذبََحنَّهُٓۥ َألَُعذِّ
بِيٖن  1لَيَۡأتِيَنِّي ٖن مُّ   ».بِسُۡلَطٰ

 21: 27\48م

) سَبَأَ، سَبَأْ، 5) َوِجْيتَُك 4) أََحطَّ، أََحتُّ 3) ثم قال 2) فََمكَُث، فَيَْمُكَث، فَتََمكََّث 1
وتكميله: فمكث [وقتا] ) نص ناقص 1ت♦ ) بِنَبَا 6َسبَِأ، َسبَأَي، سَْبأ، سَبَا، َسبًى 

  ).146غير بعيد (مكي، جزء ثاني، ص 

 3أََحطتُ : «2فَقَالَ  ،َغۡيَر بَِعيدٖ  1ت[...] 1فََمَكثَ 
ِۢ  4َوِجۡئتُكَ  ،بَِما لَۡم تُِحۡط بِهِۦ   .6بِنَبَٖإ يَِقينٍ  5ِمن َسبَإ

 22: 27\48م

َوأُوتِيَۡت ِمن ُكّلِ  .إِنِّي َوَجدتُّ ٱۡمَرأَٗة تَۡمِلُكُهمۡ   
  َولََها َعۡرٌش َعِظيٞم. ،َشۡيءٖ 

 23: 27\48م
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ِمن دُوِن  ،َوَجدتَُّها َوقَۡوَمَها يَۡسُجدُوَن ِللشَّۡمِس   
لَُهمۡ  ُن أَۡعَمٰ ِ. َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّۡيَطٰ فََصدَّهُۡم َعِن  ،ٱ£َّ

  ٱلسَّبِيِل. ~ فَُهۡم َال يَۡهتَدُوَن.

 24: 27\48م

) 5) من 4) اْلَخْب، اْلَخَب، اْلَخبَا 3) يَْسُجدُون، تَْسُجدُون، تَْسُجدُوا 2َهالَّ  ) أََال،1
) 2) اْلَخْبء: المخبوء المستور ت1ت♦ ) يُْعِلنُوَن 7) َما يُْخفُوَن، سركم 6السََّماِء 

) 3كما في القراءة المختلفة ت –خطأ: يُْخِرُج اْلَخْبَء من السََّماَواِت َواْألَْرِض 
َويَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما «إلى المخاطب » أَالَّ يَْسُجدُوا«من الغائب التفات : خطأ

  ».َويَْعلَُم َما يُْخفُوَن َوَما يُْعِلنُونَ «. وقد صححتها القراءة المختلفة »تُْعِلنُونَ 

 ۤ ِ  2يَۡسُجدُواْۤ  1أَالَّ  4فِي 1ت3ٱلَِّذي يُۡخِرُج ٱۡلَخۡبءَ  ،ِ£َّ
تِ  َوٰ َوَما  6َويَۡعلَُم َما تُۡخفُونَ  ،2تَوٱۡألَۡرِض  5ٱلسََّمٰ
  ؟3ت7تُۡعِلنُونَ 

 25: 27\48م

هي تكملة لآلية  27دخيلتان، واآلية  26و 25اآليتان ) خطأ: 1ت ♦) اْلعَِظيُم 1
24.  

هَ إِالَّ هَُو. َربُّ ٱۡلعَۡرِش ٱۡلعَِظيمِ  ُ، َالٓ إِلَٰ  26: 27\48م  ».1ت1ٱ£َّ

ِذبِيَن. ،أََصدَۡقتَ َسنَنُظُر «قَاَل:     27: 27\48م  أَۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَكٰ

من ) نص ناقص وتكميله: َماذَا يَْرِجعُوَن [1ت♦  ) فَأْلِقِه، فَأْلِقِهي، فَأَْلِقهو، فَأْلقِهُ 1
  ).http://goo.gl/m7P18tجواب] (الجاللين 

ذَا بِي َهٰ إِلَۡيِهۡم، ثُمَّ تََولَّ َعۡنُهۡم  1فَأَۡلِقهۡ  ،ٱۡذَهب بِِّكتَٰ
  ».1ت[...] فَٱنظُۡر َماذَا يَۡرِجعُونَ 

 28: 27\48م

فأخذ الكتاب فألقاه إليهم ) نص ناقص وتكميله: [1ت♦ ) إِلَيَّهْ 2) اْلَمَال، اْلَملَو 1
  قَالَْت يَا أَيَُّها اْلَمَألُ.فقرأته] 

ٓأَيَُّها ٱۡلَملَُؤاْ «قَالَۡت:  1ت[...]   2إِنِّٓي أُۡلِقَي إِلَيَّ ! 1يَٰ
ٞب َكِريٌم.   ِكتَٰ

 29: 27\48م

َن َوإِنَّهُۥ  ) أَنَّه ... َوأَنَّه، وإِنَّه ... َوإِنَّه، أَْن ... َوأَْن، إِنَّه ... وأَْن.1 ِن، 1إِنَّهُۥ ِمن ُسلَۡيَمٰ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ : "بِۡسِم ٱ£َّ
ِحيِم.   ٱلرَّ

 30: 27\48م

 31: 27\48م  ».ُمۡسِلِميَن" 2َوۡأتُونِي ،َعلَيَّ  1أَالَّ تَۡعلُواْ   ) َوايتُونِي.2) تَْغلُوا 1

ٓأَيَُّها ٱۡلَملَُؤاْ «قَالَۡت:   ) قَاِطعَةً أَْمًرا: باتَّة فيه1ت♦ ) تَْشَهدُونِي 3) قَاِضيَةً 2) اْلَمَال، اْلَملَو 1 ! أَۡفتُونِي فِٓي أَۡمِري. َما 1يَٰ
  ».3َحتَّٰى تَۡشَهدُونِ  1تأَۡمًرا 2ُكنُت قَاِطعَةً 

 32: 27\48م

ٖة َوأُْولُواْ بَۡأٖس َشِديٖد. «قَالُواْ:   ) خطأ: َواْألَْمُر لك.1ت نَۡحُن أُْولُواْ قُوَّ
  ».. فَٱنظُِري َماذَا تَۡأُمِرينَ 1تَوٱۡألَۡمُر إِلَۡيكِ 

 33: 27\48م

أَۡفَسدُوهَا إِنَّ ٱۡلُملُوَك، إِذَا دََخلُواْ قَۡريَةً، «قَالَۡت:   
ِلَك يَۡفعَلُوَن. ةَ أَۡهِلَهآ أَِذلَّٗة. َوَكذَٰ   َوَجعَلُٓواْ أَِعزَّ

 34: 27\48م

ُۢ بِمَ  ،َوإِنِّي ُمۡرِسلَةٌ إِلَۡيِهم بَِهِديَّةٖ   ) بَِمهْ.1 يَۡرِجُع  1فَنَاِظَرة
  ».ٱۡلُمۡرَسلُونَ 

 35: 27\48م

) نص 1ت♦ ) آَتَاِن، آَتَان، أَتَانِي 3أَتُِمدُّونِّي ) أَتُِمدُّونَنِي، أَتُِمدُّونِي، 2) َجاءوا 1
ناقص وتكميله: فلما جاء [الرسل]، أو تصحيح الفعل كما في القراءة المختلفة 

  ، والفاعل المرسلون في اآلية السابقة.»فلما جاءوا«

ا َجآءَ  نَ  1ت[...] 1فَلَمَّ  2أَتُِمدُّونَنِ «قَاَل:  ،سُلَۡيَمٰ
آ َءاتَٰىكُم. بَۡل أَنتُم  3ٰىنۦَِ بَِماٖل؟ فََمآ َءاتَ  مَّ ُ َخۡيٞر ّمِ ٱ£َّ

  بَِهِديَّتُِكۡم تَۡفَرُحوَن.

 36: 27\48م

) نص ناقص وتكميله: اْرِجْع إِلَْيِهْم [بما أتيت من 1ت♦ ) بِِهم 2) اْرِجعُوا 1
) 2) تhttp://goo.gl/rSY8lqالهدية] ... َولَنُْخِرَجنَُّهم [من بلدهم] (الجاللين 

من الجمع في التفات . خطأ: 29: 9\113) أنظر هامش اآلية 3قِبََل: ال طاقة تَال 
  ».اْرِجعْ «إلى المفرد » أَتُِمدُّونَنِ «اآلية السابقة 

 2ت. فَلَنَۡأتِيَنَُّهم بُِجنُوٖد الَّ قِبَلَ 1تإِلَۡيِهۡم [...] 1ٱۡرِجعۡ 
ٓ  ،2لَُهم بَِها ۡنَها َوُهۡم  ،أَِذلَّةٗ  1ت[...] َولَنُۡخِرَجنَُّهم ّمِ

ِغُرونَ    ».3تَصٰ

 37: 27\48م

ٓأَيَُّها ٱۡلَملَُؤاْ «قَاَل:   ) اْلَمَال، اْلَملَو1 ! أَيُُّكۡم يَۡأتِينِي بِعَۡرِشَها قَۡبَل 1يَٰ
  ».أَن يَۡأتُونِي ُمۡسِلِمينَ 

 38: 27\48م

:  1قَاَل ِعۡفِريٞت   ) َعْفريٌت، ِعْفريَّةٌ، ِعْفراةٌ، ِعْفٌر.1 َن ٱۡلِجّنِ أَنَ۠ا َءاتِيَك بِهِۦ قَۡبَل أَن «ّمِ
قَاِمَك. َوإِنِّي َعلَۡيِه لَقَِويٌّ أَِميٞن    ».تَقُوَم ِمن مَّ

 39: 27\48م

قراءة شيعية: قال اريد أعجل من هذا قَاَل الَِّذي ِعْندَهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا أنظر ) 1
ه قال انظرني حتى انظر في كتاب ربي فآتيك في كتاب ربي فآَتِيَك بِِه، أو: إال ان

  : عين.طرف) 1ت♦ ) 102به (السياري، ص 

ِب:  َن ٱۡلِكتَٰ  1أَنَ۠ا َءاتِيَك بِهِۦ«قَاَل ٱلَِّذي ِعندَهُۥ ِعۡلٞم ّمِ
ا َرَءاهُ ». 1تقَۡبَل أَن يَۡرتَدَّ إِلَۡيَك َطۡرفُكَ  فَلَمَّ

ا ِعندَهُۥ ذَا ِمن فَۡضِل َربِّي«قَاَل:  ،ُمۡستَقِر�  ،َهٰ
فَإِنََّما  ،أَۡم أَۡكفُُر. َوَمن َشَكرَ  ،ِليَۡبلَُونِٓي َءأَۡشكُرُ 

 ،فَإِنَّ َربِّي َغنِيّٞ  ،يَۡشكُُر لِنَۡفِسهِۦ. َوَمن َكفَرَ 
  ».َكِريمٞ 

 40: 27\48م

ُروا: َغيِّروا، أي اجعلوه بحيث ال يُعرف.1ت♦ ) نَْنظُُر 1 ُرواْ «قَاَل:   ) نَّكِ أَۡم  ،أَتَۡهتَِديٓ  1نَنُظۡر  ،لََها َعۡرَشَها 1تنَّكِ
  ».تَُكوُن ِمَن ٱلَِّذيَن َال يَۡهتَدُونَ 

 41: 27\48م

ا َجآَءۡت   ) نص ناقص وتكميله: [قال سليمان] َوأُوتِينَا.1ت َكذَا َعۡرُشِك؟«قِيَل:  ،فَلَمَّ قَالَۡت: » أََهٰ
 ،ا ٱۡلِعۡلَم ِمن قَۡبِلَهاَوأُوتِينَ : «1ت». [...]َكأَنَّهُۥ هُوَ «

  َوكُنَّا ُمۡسِلِميَن.

 42: 27\48م
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نص ناقص وتكميله: وصدها ألنها كانت (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت♦ ) أَنََّها 1
149.(  

ُ  1تَوَصدَّهَا َما كَانَت ِ. إِنََّها ،تَّۡعبُد  1ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِفِرينَ    ».َكانَۡت ِمن قَۡوٖم َكٰ

 43: 27\48م

ة: ماء كثير ت1ت♦ ) َسأقَْيَها، ِرْجلَْيَها 1 ) ممرد: مطلي مصقول. قوارير: 2) لُجَّ
إلى الغائب » قَالَْت َربِّ «من المخاطب التفات ) خطأ: 3زجاج شفّاف ت

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ «   »َوأَْسلَْمُت ... ِ£َّ

ۡرحَ «قِيَل لََها:  ا َرأَۡتهُ ». ٱۡدُخِلي ٱلصَّ َحِسبَۡتهُ  ،فَلَمَّ
ةٗ  إِنَّهُۥ َصۡرٞح «. قَاَل: 1َوَكَشفَۡت َعن َساقَۡيَها 1تلُجَّ

ن قََواِريرَ  ٞد ّمِ َمرَّ َرّبِ! إِنِّي «قَالَۡت: ». 2تمُّ
ِ، َرّبِ  ،َظلَۡمُت نَۡفِسي َن ِ£َّ َوأَۡسلَۡمُت َمَع سُلَۡيَمٰ

لَِمينَ    ».3تٱۡلعَٰ

 44: 27\48م

) خطأ: ُهْم فَِريقَاِن يَْختَِصمان، وقد اختير الجمع للفاصلة (أي للسجع) (الحلبي 1ت
http://goo.gl/S679vk.(  

ِلًحا أَِن: --- [ ] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَآ إِلَٰى ثَُمودَ أََخاُهۡم َصٰ
» َ   .1تفَإِذَا ُهۡم فَِريقَاِن يَۡختَِصُمونَ ». ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ

 45: 27\48م

قَۡوِم! ِلَم تَۡستَۡعِجلُوَن بِٱلسَّيِّئَةِ «قَاَل:   .ْستَْعِجلُوَن السيئة) خطأ: تَ 1 قَۡبَل  1يَٰ
َ! ~ لَعَلَّكُۡم  ٱۡلَحَسنَِة؟ لَۡوَال تَۡستَۡغِفُروَن ٱ£َّ

  »تُۡرَحُموَن!

 46: 27\48م

تتطيرون به، : ما َطائُِرُكمْ ) 2ت: تشاءمنا ) اطَّيَّْرنَا1ت♦ ) آطَّيَّْرنَا، تَطَيَّْرنَا 1
  والمراد التشاؤم.

يَّۡرنَا«قَالُواْ:  عَكَ  1ت1ٱطَّ قَاَل: ». بَِك َوبَِمن مَّ
ئُِرُكمۡ « ٓ ِ. ~ بَۡل أَنتُۡم قَۡوٞم تُۡفتَنُونَ  2تَطٰ   ».ِعندَ ٱ£َّ

 47: 27\48م

يُۡفِسدُوَن فِي  1تتِۡسعَةُ َرۡهطٖ َوَكاَن فِي ٱۡلَمِدينَِة   ) رهط: عشيرة، ويطلق على ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة.1ت
  َوَال يُۡصلُِحوَن. ،ٱۡألَۡرِض 

 48: 27\48م

، 3) تَقَسَُّموا 2) حذفت 1 ، لَيُبَيِّتَنَّهُ ... لَنَقُولَنَّ ، لَيُبَيِّتَنَّهُ ... لَيَقُولَنَّ ) لَتُبَيِّتَنَّهُ ... لَتَقُولَنَّ
  ليال.: لنباغتنه باإلهالك ) لَنُبَيِّتَنَّهُ 1ت♦ ) َمْهلََك، ُمْهلََك 4لَتُبَيِّتَنَّهُ ... لَتُْقِسُمنَّ 

ِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ 2واْ تَقَاَسمُ : «1قَالُواْ  َوأَۡهلَهُ. ثُمَّ  1تبِٱ£َّ
أَۡهِلهِۦ. ~ َوإِنَّا  4ِلَوِليِّهِۦ َما َشِهۡدنَا َمۡهِلكَ  3لَنَقُولَنَّ 

ِدقُونَ    ».لََصٰ

 49: 27\48م

َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا. ~ َوُهۡم َال  ،َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا  
  يَۡشعُُروَن.

 50: 27\48م

حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت ♦) إِنَّا، أَْن 1
39\7 :84.  

ِقبَةُ  ُهۡم  1َمۡكِرِهۡم! أَنَّا 1تفَٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َعٰ ۡرنَٰ دَمَّ
  َوقَۡوَمُهۡم أَۡجَمِعيَن.

 51: 27\48م

ِلَك  1فَتِۡلَك بُيُوتُُهۡم َخاِويَةَۢ   ) َخاِويَةٌ.1 بَِما َظلَُمٓواْ. ~ إِنَّ فِي ذَٰ
  َألٓيَٗة لِّقَۡوٖم يَۡعلَُموَن.

 52: 27\48م

َّقُوَن.    53: 27\48م  َوأَنَجۡينَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَكانُواْ يَت

 )2) ت153نص ناقص وتكميله: [واذكر] لوطا (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت
  : اتفعلونها.أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ 

أَتَۡأتُوَن «َولُوًطا إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِهۦٓ:  1ت][...]--- [
ِحَشةَ    َوأَنتُۡم تُۡبِصُروَن؟ 2تٱۡلفَٰ

 54: 27\48م

َجالَ ) 1ت♦ ) أإنكم 1 من التفات ) خطأ: 2ت: تفعلون بهم المنكر إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ
  ».تَْجَهلُونَ «إلى المخاطب » قَْومٌ «الغائب 

َجالَ أَئِنَُّكۡم  ن دُوِن  ،َشۡهَوةٗ  ،1تلَتَۡأتُوَن ٱلّرِ ّمِ
  ».2تٱلنَِّسآِء. بَۡل أَنتُۡم قَۡوٞم تَۡجَهلُونَ 

 55: 27\48م

ٓ أَن قَالُٓواْ:  1فََما َكاَن َجَوابَ   ) َجَواُب.1 أَۡخِرُجٓواْ «قَۡوِمِهۦٓ إِالَّ
ن قَۡريَتُِكۡم. إِنَُّهۡم أُنَاٞس يَتََطهَُّرونَ    ».َءاَل لُوٖط ّمِ

 56: 27\48م

َها  الهالكين: اْلغَابِِرينَ ) 1ت♦ ) قَدَْرنَاهَا 1 ُۥ قَدَّۡرنَٰ هُ َوأَۡهلَهُۥٓ، إِالَّ ٱۡمَرأَتَه ِمَن  1فَأَنَجۡينَٰ
بِِرينَ    .1تٱۡلغَٰ

 57: 27\48م

َطٗرا. فََسآَء َمطَُر ٱۡلُمنذَِريَن!    58: 27\48م  َوأَۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ

ِ «قُِل: ] --- [  ) تُْشِرُكوَن.1 ٌم َعلَٰى ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن  !ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ َوَسلَٰ
ا يُۡشِرُكونَ  ُ َخۡيٌر؟ أَمَّ ! َءٓ�َّ   »؟1ٱۡصَطفَٰىٓ

 59: 27\48م

[اسألهم] من  ) نص ناقص وتكميله:1ت ♦) أَئِلًَها 3) ذَاهْ، ذَاْت 2) أََمْن 1
)، أو [ما يشركون خير] (الحلبي http://goo.gl/xiXZS0(المنتخب 

http://goo.gl/N1xL26 أو [هللا] من (البيضاوي ،(
http://goo.gl/hE04Prإلى » َخلََق ... َوأَْنَزلَ «من الغائب التفات خطأ: ) 2) ت

ِ «ثم إلى الغائب » فَأَْنبَتْنَا«المتكلم  إلى » لَُكمْ «من المخاطب التفات ؛ »أَئِلَهٌ َمَع �َّ
 159: 7\39جاءت كلمة يَْعِدلُوَن في خمس آيات: ». ْم قَْوٌم يَْعِدلُونَ هُ «الغائب 

. وقد فسرها المنتخب 150: 6\55و 1: 6\55و 60: 27\48و 181: 7\39و
بمعنى يعدلون عن الحق واإليمان ويميلون للباطل والشرك (المنتخب 

http://goo.gl/8CJSRSيره )، بينما فسرها تفسير الجاللين: يشركون با� غ
ان كلمة يعدلون  Sawma). ويرى http://goo.gl/MgZAm2(الجاللين 

  ).256ص  Sawmaسريانية وتعني يلومون أنفسهم (

نۡ : «1ت[...] ِت َوٱۡألَۡرضَ  1أَمَّ َوٰ َمٰ  ،َخلََق ٱلسَّ
َن ٱلسََّمآِء َماٗٓء فَأَۢنبَۡتنَا بِهِۦ َحدَآئَِق  َوأَنَزَل لَُكم ّمِ

ا َكاَن لَُكۡم أَن تُۢنبِتُواْ َشَجَرَهآ؟  2ذَاتَ  بَۡهَجٖة مَّ
هٞ  ِ؟ 3أَِءلَٰ َع ٱ£َّ   .2تبَۡل هُۡم قَۡوٞم يَۡعِدلُونَ » مَّ

 60: 27\48م
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[اسألهم] من (المنتخب  ) نص ناقص وتكميله:1ت♦ ) أَئِلًَها 2) أََمْن 1
http://goo.gl/ia7Zj2 ْن (الحلبي )، أو [ما يشركون خير] أَمَّ

http://goo.gl/1OJyvA أو [هللا] من (البيضاوي ،(
http://goo.gl/dXB2wk(  

َوَجعََل  ،َجعََل ٱۡألَۡرَض قََراٗرا 1أَمَّن: «1ت[...]
ٗرا لََهآ أَۡنَهٰ ِسيَ  ،ِخلَٰ َوَجعََل بَۡيَن  ،َوَجعََل لََها َرَوٰ

هٞ  ِ؟ 2ٱۡلبَۡحَرۡيِن َحاِجًزا؟ أَِءلَٰ َع ٱ£َّ ۡم بَۡل أَۡكثَُرهُ » ~ مَّ
  َال يَۡعلَُموَن.

 61: 27\48م

) نص 1ت♦ ) يَذَّكَُّروَن، تَذَّكَُّروَن، تَتَذَكَُّروَن 4) أَئِلًَها 3) َونَْجعَلُُكْم 2) أََمْن 1
)، أو [ما http://goo.gl/4FT1Qa[اسألهم] من (المنتخب  ناقص وتكميله:

ْن (الحلبي  )، أو [هللا] من (البيضاوي http://goo.gl/iTdZ2rيشركون خير] أَمَّ
http://goo.gl/hhMvRdمن الغائب الجمع في اآليات التفات ) خطأ: 2) ت

، وقد »تَذَكَُّرونَ « 61إلى المخاطب الجميع في اآلية  63و 61و 60الثالث 
  صححتها القراءة المختلفة: يذكرون.

، إِذَا دََعاهُ،  1أَمَّن: «1ت[...] يُِجيُب ٱۡلُمۡضَطرَّ
ُخلَفَآَء ٱۡألَۡرِض؟  2َويَۡجعَلُُكمۡ  ،ٱلسُّٓوءَ  َويَۡكِشفُ 

هٞ  ِ؟ 3أَِءلَٰ َع ٱ£َّ ا تَذَكَُّرونَ » ~ مَّ   .2ت4قَِليٗال مَّ

 62: 27\48م

يَح 2) أََمْن 1 ) 5) أَئِلًَها 4) نُشًُرا، نُْشًرا، نَْشًرا، نَشًَرا، بُشًُرا، بَْشًرا، بُْشَرى 3) الّرِ
[اسألهم] من (المنتخب  وتكميله:) نص ناقص 1ت♦ تُْشِرُكوَن 

http://goo.gl/kVssjo ْن (الحلبي )، أو [ما يشركون خير] أَمَّ
http://goo.gl/j25VYK أو [هللا] من (البيضاوي ،(
http://goo.gl/zv05dM30\84. ويالحظ أن اآلية جمع بشير: بُْشًرا) 2) ت :

َراتٍ َوِمْن آَيَاتِِه أَْن يُْرِسَل «تستعمل عبارة  46 يَاَح ُمبَّشِ   ».الّرِ

ِت ٱۡلبَّرِ  1أَمَّن: «1ت[...] يَۡهِديُكۡم فِي ظُلَُمٰ
حَ  ،َوٱۡلبَۡحرِ  يَٰ ا 2َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرِ بَۡيَن يَدَۡي  2ت3بُۡشَرۢ

هٞ  ِ؟ 4َرۡحَمتِِهۦٓ؟ أَِءلَٰ َع ٱ£َّ ا » ~ مَّ ُ َعمَّ لَى ٱ£َّ تَعَٰ
  .5يُۡشِرُكونَ 

 63: 27\48م

[اسألهم] من (المنتخب  ) نص ناقص وتكميله:1ت♦ أَئِلًَها ) 2) أََمْن 1
http://goo.gl/RIwBCs ْن (الحلبي )، أو [ما يشركون خير] أَمَّ
http://goo.gl/0WY5xv أو [هللا] من (البيضاوي ،(
http://goo.gl/r4S7BC.(  

يَۡبدَُؤاْ ٱۡلَخۡلَق، ثُمَّ يُِعيدُهُۥ، َوَمن  1أَمَّن: «1ت[...]
هٞ  يَۡرُزقُُكم َن ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض؟ أَِءلَٰ ِ؟ 2ّمِ َع ٱ£َّ » مَّ

ِدقِينَ «قُۡل:  نَُكۡم. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ   ».َهاتُواْ بُۡرَهٰ

 64: 27\48م

ِت َوٱۡألَۡرِض «] قُل: --- [  ) إِيَّانَ 1 َوٰ الَّ يَۡعلَُم َمن فِي ٱلسََّمٰ
ُ  ،ٱۡلغَۡيبَ    يُۡبعَثُوَن. 1َوَما يَۡشعُُروَن أَيَّانَ ». إِالَّ ٱ£َّ

 65: 27\48م

) خطأ: ِعْلُمُهْم باْآلِخَرةِ. 1ت ♦) أَدَْرَك، أدََّرَك، أدَّاَرَك، تَدَاَرَك، آدَْرَك 2) أم، بلى 1
وقد فسر المنتخب هذه اآلية: تالحق علمهم في اآلخرة من جهل بها إلى شك فيها، 

أفسدت وهم في عماية عن إدراك الحق في أي شيء من أمرها ألن الغواية 
  )http://goo.gl/gz1gFQإدراكهم (

َركَ  1بَلِ  . بَۡل ُهۡم فِي 1تِعۡلُمُهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ  2ٱدَّٰ
ۡنَها َعُموَن. ۡنَها. بَۡل ُهم ّمِ   َشّكٖ ّمِ

 66: 27\48م

) نص ناقص وتكميله: أَئِنَّا لَُمْخَرُجوَن [من القبور] (الجاللين 1ت ♦) إِنَّا 2) إِذَا 1
http://goo.gl/tJ7QrA.(  

ٗبا َوَءابَآُؤنَآ،  1أَِءذَا«َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ:  كُنَّا تَُرٰ
  ؟ 1تلَُمۡخَرُجوَن [...] 2أَئِنَّا

 67: 27\48م

: 23\74بينما تقول اآلية » لَقَدْ ُوِعدْنَا َهذَا نَْحُن َوآَبَاُؤنَا«) تقول هذه اآلية: 1ت
  ).540-539(للتبريرات أنظر المسيري، ص » نَْحُن َوآَبَاُؤنَا َهذَالَقَدْ ُوِعدْنَا : «83

ذَا، نَۡحُن َوَءابَآُؤنَا ِمن قَۡبُل. ~  ،1تلَقَۡد ُوِعۡدنَا َهٰ
ِلينَ  ِطيُر ٱۡألَوَّ ٓ أََسٰ ذَآ إِالَّ   ».إِۡن َهٰ

 68: 27\48م

~ فَٱنُظُرواْ َكۡيَف ، ِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض «قُۡل:   .84: 7\39حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت
قِبَةُ    »ٱۡلُمۡجِرِميَن! 1تَكاَن َعٰ

 69: 27\48م

ا  1َوَال تَُكن فِي َضۡيقٖ  ،َوَال تَۡحَزۡن َعلَۡيِهمۡ   ) ِضْيٍق.1 مَّ ّمِ
  يَۡمكُُروَن.

 70: 27\48م

ذَا ٱۡلَوۡعدُ؟ ~ إِن كُنتُۡم «َويَقُولُوَن:    َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    ».َصٰ

 71: 27\48م

الالم زائدة، وصحيحه ردفكم (مكي، ) ردف: تبع. خطأ: 1ت♦ ) َردََف، أَِزَف 1
  ). وتبرير الخطأ: تضمن َرِدَف معنى اقترب.155جزء ثاني، ص 

بَۡعُض  1تلَُكم 1َعَسٰىٓ أَن يَُكوَن َرِدفَ «قُۡل: 
  ».ٱلَِّذي تَۡستَۡعِجلُونَ 

 72: 27\48م

ِكنَّ  َوإِنَّ َربَّكَ    لَذُو فَۡضٍل َعلَى ٱلنَّاِس. ~ َولَٰ
  أَۡكثََرُهۡم َال يَۡشكُُروَن.

 73: 27\48م

ُصدُوُرُهۡم، َوَما  1ت1َوإِنَّ َربََّك لَيَۡعلَُم َما تُِكنُّ   ) تُِكن: تخفي.1ت♦ ) تَُكنُّ 1
  يُۡعِلنُوَن.

 74: 27\48م

إِالَّ فِي َوَما ِمۡن َغآئِبَٖة فِي ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض   
بِيٍن. ٖب مُّ   ِكتَٰ

 75: 27\48م

ِءيَل --- [   ٓ ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن يَقُصُّ َعلَٰى بَنِٓي إِۡسَرٰ ] إِنَّ َهٰ
  أَۡكثََر ٱلَِّذي ُهۡم فِيِه يَۡختَِلفُوَن.

 76: 27\48م

 77: 27\48م  َوإِنَّهُۥ لَُهٗدى َوَرۡحَمٞة لِّۡلُمۡؤِمنِيَن.  

 ،. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيزُ 1إِنَّ َربََّك يَۡقِضي بَۡينَُهم بُِحۡكِمهِۦ  ) بِِحَكِمِه، بِِحْكَمٍة.1
  ٱۡلعَِليُم.

 78: 27\48م
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ِ. إِنََّك َعلَى ٱۡلَحّقِ ٱۡلُمبِيِن.    79: 27\48م  فَتََوكَّۡل َعلَى ٱ£َّ

مُّ 1 مَّ  ،إِنََّك َال تُۡسِمُع ٱۡلَمۡوتَىٰ   ) ولى مدبرا: ولى على اعقابه.1ت♦ ) يَْسَمُع الصُّ  1َوَال تُۡسِمُع ٱلصُّ
  .1تٱلدَُّعآَء، إِذَا َولَّۡواْ ُمۡدبِِرينَ 

 80: 27\48م

ِدي ٱۡلعُۡميِ   ) أَْنَت تَْهِدي اْلعُْمَي، أَْنَت بَِهاٍد اْلعُْمَي، إِْن تَْهِدي اْلعُْمَي، أَْن يَْهتَِدي اْلعُْمُي.1 لَتِِهۡم. إِن تُۡسِمُع  1َوَمآ أَنَت بَِهٰ َعن َضلَٰ
تِنَا َمن يُۡؤِمُن بِ إِالَّ  ۡسِلُموَن. ،ايَٰ   فَُهم مُّ

 81: 27\48م

ُحهم، تَِسُمُهم،1 ثُهم، تَُجّرِ قراءة شيعية: يكلمهم  ) تَْكِلُمُهْم، تَْكلُُمُهْم، تُنَبِّئُهم، تَُحدِّ
، إِنَّ 2) 141(الطبرسي: فصل الخطاب، ص    ) بأَنَّ

َن َوإِذَا َوقََع ٱۡلقَۡوُل َعلَۡيِهۡم،  أَۡخَرۡجنَا لَُهۡم دَآبَّٗة ّمِ
تِنَا َال ٱلنَّاَس َكانُواْ بِ  2أَنَّ : «1ٱۡألَۡرِض تَُكلُِّمُهمۡ  ايَٰ

  ».يُوقِنُونَ 

 82: 27\48م

: قال رجل ) تفسير شيعي2ت) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يَْوَم نَْحشُُر 1ت
ويوم نحشر من كل أمة «ألبي عبد هللا عليه السالم: إن العامة تزعم أن قوله: 

عني يوم القيامة، فقال أبو عبد هللا: أفيحشر هللا من كل أمة فوًجا ويدع » فوًجا
وحشرناهم فلم نغادر منهم «الباقين؟ ال، ولكنه في الرجعة، وأما آية القيامة فهي: 

ال: ليس أحد من المؤمنين قتل إال يرجع حتى يموت وال ). ق47: 18\69» (أحدًا
يرجع إال من محض اِإليمان محًضا ومحض الكفر محًضا (القمي 

http://goo.gl/cSUpZ0يُوَزُعون: يُجمعون.3) ت (  

ةٖ  ،َويَۡوَم نَۡحشُرُ  1ت[...] ن  2تفَۡوٗجا ،ِمن كُّلِ أُمَّ مَّ ّمِ
ُب بِ  تِنَا. فَُهۡم يُوَزُعونَ يَُكذِّ   .3تايَٰ

 83: 27\48م

: اآليات أمير المؤمنين واألئمة (القمي ) تفسير شيعي1ت
http://goo.gl/vsS0Kr .( :نَْحشُُر ... «من المتكلم في اآلية السابقة التفات خطأ

  ».قَالَ «إلى الغائب » بِآَيَاتِنَا

تِيأََكذَّۡبتُم بِ «قَاَل: َحتَّٰىٓ إِذَا َجآُءو،  َولَۡم  1تايَٰ
اذَا كُنتُۡم تَۡعَملُوَن؟   »تُِحيُطواْ بَِها ِعۡلًما؟ أَمَّ

 84: 27\48م

» أََكذَّْبتُْم بِآَيَاتِي َولَْم تُِحيُطوا«في اآلية السابقة من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت
الجاللين: َوَوقََع ٱْلقَْوُل حقَّ العذاب فسرها  ».َوَوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهمْ «إلى الغائب 

)http://goo.gl/tXuQyw.(  

بَِما َظلَُمواْ. ~ فَُهۡم َال  1تَوَوقََع ٱۡلقَۡوُل َعلَۡيِهم
  يَنِطقُوَن.

 85: 27\48م

 ،فِيهِ  1] أَلَۡم يََرۡواْ أَنَّا َجعَۡلنَا ٱلَّۡيَل ِليَۡسُكنُواْ --- [  ) ِلتَْسكُنُوا.1
ٖت لِّقَۡوٖم  لَِك َألٓيَٰ َوٱلنََّهاَر ُمۡبِصًر؟ ~ إِنَّ فِي ذَٰ

  يُۡؤِمنُوَن.

 86: 27\48م

َوِر 1 َوِر، الّصِ نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) دَِخِريَن 3) آتَْوهُ، أَتَاهُ 2) الصُّ
من المضارع التفات ) خطأ: 2) ت155[واذكر] يوم ينفخ (مكي، جزء ثاني، ص 

  ) دَاِخر: منقاد طائع ذليل.3ت» فَفَِزعَ «ي إلى الماض» يُْنفَخُ «

َمن  2تفَفَِزعَ  1َويَۡوَم يُنفَُخ فِي ٱلصُّورِ  1ت[...]
ِت َوَمن فِي ٱۡألَۡرِض، إِالَّ َمن َشآَء  َوٰ َمٰ فِي ٱلسَّ

ُ. َوُكلٌّ أَتَۡوهُ  ِخِرينَ  2ٱ£َّ   .3ت3دَٰ

 87: 27\48م

ُصْنَع كمبتدأ. وقد برر الحلبي كان يجب رفع ) خطأ: 1ت ♦) يَْفعَلُوَن 2) تَْحِسبَُها 1
دٌ لمضموِن الجملِة السابقِة. عاملُه مضمٌر. أي:  هذا الخطأ كما يلي: مصدٌر مؤّكِ

  )http://goo.gl/QDULNzَصنََع هللاُ ذلك ُصْنعًا، ثم أُِضيف بعد َحذِْف عاِمله (

َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ  ،َجاِمدَةٗ  1تَۡحَسبَُها ،َوتََرى ٱۡلِجبَالَ 
ِ ٱلَِّذٓي أَۡتقََن كُلَّ َشۡيٍء. ~  1تٱلسََّحاِب. ُصۡنعَ  ٱ£َّ

  .2إِنَّهُۥ َخبِيُرۢ بَِما تَۡفعَلُونَ 

 88: 27\48م

َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة «من المفرد التفات من التفات ) خطأ: 1) يَْوِمئٍِذ ت2) فََزعِ 1
  »فََزعٍ يَْوَمئٍِذ آَِمنُونَ َوُهْم ِمْن «إلى الجمع » فَلَهُ 

ۡنَها ،َمن َجآَء بِٱۡلَحَسنَةِ  ن  ،فَلَهُۥ َخۡيٞر ّمِ َوهُم ّمِ
  .1تَءاِمنُونَ  ،2يَۡوَمئِذٍ  ،1فََزعٖ 

 89: 27\48م

َوَمْن «من الغائب المفرد التفات من التفات ) خطأ: 2) كُبَّت: قلبت والقيت ت1ت
َهْل «ثم إلى المخاطب الجمع  »فَُكبَّْت ُوُجوُهُهمْ «إلى الغائب الجمع » َجاَء بِالسَّيِّئَةِ 

  »تُْجَزْونَ 

ُوُجوُهُهۡم فِي ٱلنَّاِر.  1تفَكُبَّۡت  ،َوَمن َجآَء بِٱلسَّيِّئَةِ 
  ؟2ت~ َهۡل تُۡجَزۡوَن إِالَّ َما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 90: 27\48م

ِذهِ ] إِنََّمآ أُِمۡرُت أَۡن أَۡعبُدَ --- [  ) الَّتِي.2) َهِذي 1 ٱۡلبَۡلدَةِ  1َربَّ َهٰ
َمَها 2ٱلَِّذي َولَهُۥ ُكلُّ َشۡيٖء. َوأُِمۡرُت أَۡن  ،َحرَّ

  أَُكوَن ِمَن ٱۡلُمۡسِلِميَن،

 91: 27\48م

 –) نص ناقص وتكميله: َوَمْن َضلَّ [فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها] 1ت ♦) أَن اتُْل، واتُْل 1
  41: 39\59و 108: 10\51و 15: 17\50اسوة بآيات أخرى: 

فَإِنََّما يَۡهتَِدي  ،ٱۡلقُۡرَءاَن. فََمِن ٱۡهتَدَىٰ  1َوأَۡن أَۡتلَُواْ 
إِنََّمآ أَنَ۠ا ِمَن «. فَقُۡل: 1تلِنَۡفِسهِۦ. َوَمن َضلَّ [...]

  ».ٱۡلُمنِذِرينَ 

 92: 27\48م

تِهِۦ، «َوقُِل:   ) يَْعَملُوَن.1 ِ! َسيُِريُكۡم َءايَٰ ». فَتَۡعِرفُونََهاٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ
ا تَۡعَملُونَ  ِفٍل َعمَّ  .1~ َوَما َربَُّك بِغَٰ

 93: 27\48م
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 سورة القصص 28\49

  55- 52عدا مكية  88 - عدد اآليات

  .25عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1المقطعة أنظر الجزء األول تحت بخصوص األحرف ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 28\49م  .1تطٓسمٓ 

ِب ٱۡلُمبِيِن.   ُت ٱۡلِكتَٰ  2: 28\49م  تِۡلَك َءايَٰ

   ، نَۡتلُواْ َعلَۡيَك ِمن نَّبَإِ ُموَسٰى َوفِۡرَعۡوَن، بِٱۡلَحّقِ
  ِلقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.

 3: 28\49م

َوَجعََل أَۡهلََها  ،إِنَّ فِۡرَعۡوَن َعَال فِي ٱۡألَۡرِض   استحيى: أبقى على قيد الحياة) 1ت♦ ) يَذْبَُح 1
ۡنُهمۡ  ،ِشيَٗعا  ،أَۡبنَآَءُهمۡ  1يُذَبِّحُ  ،يَۡستَۡضِعُف طَآئِفَٗة ّمِ

  نَِسآَءُهۡم. إِنَّهُۥ َكاَن ِمَن ٱۡلُمۡفِسِديَن. 1تَويَۡستَۡحيِۦ

 4: 28\49م

َعلَى ٱلَِّذيَن ٱۡستُۡضِعفُواْ فِي  َونُِريدُ أَن نَُّمنَّ   
ةٗ  ،ٱۡألَۡرِض  ِرثِيَن، ،َونَۡجعَلَُهۡم أَئِمَّ   َونَۡجعَلَُهُم ٱۡلَوٰ

 5: 28\49م

َن 1 ) خطأ: جاء َمًكن متعديًا 1ت ♦) َويََرَى فِْرَعْوُن َوَهاَماُن َوُجنُودُُهَما 2) َوِلنَُمّكِ
مكَّن من دون حرف الالم بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير الخطأ: تضمن 

 َ   معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع حرف الالم معنى هيَّأ

نَ  َونُِرَي فِۡرَعۡوَن  ،فِي ٱۡألَۡرِض  1تلَُهمۡ  1َونَُمّكِ
َن َوُجنُودَُهَما َمٰ ا َكانُواْ يَۡحذَُروَن. 2َوَهٰ   ِمۡنُهم مَّ

 6: 28\49م

أَۡرِضِعيِه. فَإِذَا «َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰىٓ أُّمِ ُموَسٰىٓ أَۡن:   
َوَال  ،ِخۡفِت عَلَۡيِه، فَأَۡلقِيِه فِي ٱۡليَّمِ َوَال تََخافِي

َوَجاِعلُوهُ ِمَن  ،تَۡحَزنِٓي. إِنَّا َرآدُّوهُ إِلَۡيكِ 
  ».ٱۡلُمۡرَسِلينَ 

 7: 28\49م

ا  ،فَٱۡلتَقََطهُۥٓ َءاُل فِۡرَعۡونَ   ) َخاِطينَ 2) َوُحْزنًا 1 ِليَكُوَن لَُهۡم َعدُّوٗ
َن َوُجنُودَُهَما َكانُواْ 1َوَحَزنًا َمٰ . إِنَّ فِۡرَعۡوَن َوَهٰ

طِ    .2ينَ َخٰ

 8: 28\49م

هْ 2) اْمَرأَهْ 1 ةُ َعْيٍن ِلي َولََك 4) َولَه 3) قُرَّ ) نص ناقص 1ت ♦) َال تَقْتُلُوهُ قُرَّ
ةُ َعْيٍن ِلي َولََك َال تَْقتُلُوهُ َعَسى أَْن يَْنفَعَنَا أَْو  وتكميله: َوقَالَِت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن [هو] قُرَّ

َِّخذَهُ َولَدًا [فأطاعوها] َوُهْم َال يَْشعُُروَن (الجاللين  )، http://goo.gl/kr0lGRنَت
قد يكون خطأ بدًال  ،»َال تَْقتُلُوهُ «إلى الجمع » َولَكَ «من المفرد التفات خطأ: ) 2ت

  أو أن الخطاب موجه للموكلين بقتل اطفال اإلسرائيليين» َال تقتله«من 

تُ  1ت«[...]فِۡرَعۡوَن:  1َوقَالَِت ٱۡمَرأَتُ  َعۡيٖن  2قُرَّ
ٓ  ،2ت4. َال تَۡقتُلُوهُ 3لِّي َولَكَ  أَۡو  ،َعَسٰىٓ أَن يَنفَعَنَا

  َوُهۡم َال يَۡشعُُروَن. 1ت». ~ [...]نَتَِّخذَهُۥ َولَٗدا

 9: 28\49م

) 1ت♦ ) لَتُْشِعر 3) فَِزًعا، فِْرًغا، قَِرًعا، قَْرًعا، فِِزغًا، فُُرًغا، فَِرغًا 2) فَُوادُ 1
ح.   خطأ: لَتُْبِديه. وتبرير الخطأ: تضمن ابدى معنى صرَّ

ِرًغا 1َوأَۡصبََح فَُؤادُ  إِن َكادَۡت  ،2أُّمِ ُموَسٰى فَٰ
بَۡطنَا َعلَٰى قَۡلبَِها، ِلتَكُوَن  ،1تبِهِۦ 3لَتُۡبِدي لَۡوَالٓ أَن رَّ

  ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.

 10: 28\49م

يِه: تتبعيه. َعْن 1ت♦ ) َجانٍِب، َجْنٍب، َجنٍَب، ُجْنٍب 2) فَبََصَرْت، فَبَِصَرْت 1 ) قُّصِ
  ُجنٍُب: عن بُعد.

يهِ «َوقَالَۡت ِألُۡختِهِۦ:  بِهِۦ َعن  1فَبَُصَرۡت ». قُّصِ
  . ~ َوُهۡم َال يَۡشعُُروَن.1ت2ُجنُبٖ 

 11: 28\49م

إذا كان بمعنى  –) نص ناقص وتكميله: وحرمنا عليه [ثدي] المراضع 1ت
  ).http://goo.gl/cRMYUpالمرضعة (الحلبي 

ۡمنَا َعلَۡيِه [...] ٱۡلَمَراِضَع ِمن قَۡبُل.  1تَوَحرَّ
 ،ۡهِل بَۡيٖت يَۡكفُلُونَهُۥ لَُكمۡ َهۡل أَدُلُُّكۡم َعلَٰىٓ أَ «فَقَالَۡت: 

ِصُحوَن؟   »َوُهۡم لَهُۥ نَٰ

 12: 28\49م

ِه 1 .2) إِّمِ هِۦ  ) نُِقرَّ هُ إِلَٰىٓ أُّمِ  ،َعۡينَُها َوَال تَۡحَزنَ  2َكۡي تَقَرَّ  ،1فََردَۡدنَٰ
ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال  . ~ َولَٰ ِ َحّقٞ َوِلتَۡعلََم أَنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ

  يَۡعلَُموَن.

 13: 28\49م

ا بَلََغ أَُشدَّهُۥ َوٱۡستََوىٰٓ    هُ ُحۡكٗما َوِعۡلٗما. ~  ،َولَمَّ َءاتَۡينَٰ
لَِك نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.   َوَكذَٰ

 14: 28\49م

) خطأ: في ِحيِن 1ت ♦) فَلََكَزهُ، فَنََكَزهُ 4) فَاْستَعَانَهُ، فَاْستَعَاثَهُ 3) يَقَتَِّالِن 2) ِحيَن 1
خطأ: فَاْستَغَاَث به. تبرير الخطأ: فَاْستَغَاَث تضمن معنى فاستعان.  )2ت َغْفلٍَة عن

  ) فََوَكَزهُ: ضربه بقبضته3وقد تكون العبارة فاستعانه كما في القراءة المختلفة ت

نۡ  1َودََخَل ٱۡلَمِدينَةَ َعلَٰى ِحينِ  أَۡهِلَها.  1تَغۡفلَٖة ّمِ
ذَا ِمن ِشيعَتِهِۦ ،2فََوَجدَ فِيَها َرُجلَۡيِن يَۡقتَتَِالنِ   ،َهٰ
ثَهُ  هِۦ. فَٱۡستَغَٰ ذَا ِمۡن َعدُّوِ ٱلَِّذي ِمن ِشيعَتِهِۦ  2ت3َوَهٰ

هِۦ. فََوَكَزهُۥ  ،ُموَسىٰ  3ت4َعلَى ٱلَِّذي ِمۡن َعدُّوِ
ِن. إِنَّهُۥ «فَقََضٰى َعلَۡيِه. قَاَل:  ۡيَطٰ ذَا ِمۡن َعَمِل ٱلشَّ َهٰ

بِينٞ  ِضّلٞ مُّ   ».َعدُّوٞ مُّ

 15: 28\49م
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». فَٱۡغِفۡر ِلي ،َرّبِ! إِنِّي َظلَۡمُت نَۡفِسي«قَاَل:   
ِحيُم.   فَغَفََر لَهُۥٓ. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱۡلغَفُوُر، ٱلرَّ

 16: 28\49م

 1فَلَۡن أَكُونَ  ،َرّبِ! بَِمآ أَۡنعَۡمَت َعلَيَّ «قَاَل:   : نصير ومعين.) ظهير1ت♦ ) فال تجعلني 1
  ».لِّۡلُمۡجِرِمينَ  1تَظِهيٗرا

 17: 28\49م

يَتََرقَُّب. فَإِذَا ٱلَِّذي  ،فَأَۡصبََح فِي ٱۡلَمِدينَِة َخآئِٗفا  ) َغِوّي: ممعن في الضالل.2) يَْستَْصِرُخه: يصرخ له طلبا لإلغاثة ت1ت
. قَاَل لَهُۥ 1تيَۡستَۡصِرُخهُۥ ،بِٱۡألَۡمِس  ،ٱۡستَنَصَرهُۥ
 : بِيٞن  2تإِنََّك لَغَِويّٞ «ُموَسٰىٓ   ».مُّ

 18 :28\49م

آ أَۡن أََرادَ أَن يَۡبِطَش بِٱلَِّذي هَُو َعدُّوٞ لَُّهَما    ،فَلَمَّ
ا «قَاَل:  ! أَتُِريدُ أَن تَۡقتُلَنِي َكَما قَتَۡلَت نَۡفَسۢ ُموَسٰىٓ يَٰ

ٓ أَن تَُكوَن َجبَّاٗرا فِي  بِٱۡألَۡمِس؟ إِن تُِريدُ إِالَّ
  »ٱۡألَۡرِض، َوَما تُِريدُ أَن تَُكوَن ِمَن ٱۡلُمۡصِلِحيَن؟

 19: 28\49م

اَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجٌل َوجَ : «20: 36\41) تقول اآلية 1ت♦ ) اْلَمَال، اْلَملَو 1
» َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى: «20: 28\49بينما تقول اآلية » يَْسعَى

َوَجاَء َرُجٌل ). نص مخربط وترتيبه: 578-576(للتبريرات أنظر المسيري، ص 
ضهم بعضا، أو يشاور بعضهم يأمر بع: ) يَأْتَِمُرونَ 2تيَْسعَى ِمْن أَقَْصى اْلَمِدينَِة 

) نص ناقص وتكميله: فَاْخُرْج [من المدينة] إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحيَن 3بعضا ت
  ).http://goo.gl/25c467(الجاللين 

ۡن أَۡقَصا ٱۡلَمِدينَِة يَۡسعَىٰ  قَاَل:  .1تَوَجآَء َرُجٞل ّمِ
! إِنَّ ٱۡلَمَألَ « ُموَسٰىٓ بَِك لِيَۡقتُلُوَك.  2تيَۡأتَِمُرونَ  1يَٰ

ِصِحينَ 3تفَٱۡخُرۡج [...]   ».! إِنِّي لََك ِمَن ٱلنَّٰ

 20: 28\49م

َرّبِ! «فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا، يَتََرقَُّب. قَاَل: ~   
ِلِمينَ  نِي ِمَن ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ   ».نَّجِ

 21: 28\49م

هَ تِۡلقَآَء َمۡديَنَ    ا تََوجَّ َعَسٰى َربِّٓي أَن «قَاَل:  ،َولَمَّ
  ».يَۡهِديَنِي سََوآَء ٱلسَّبِيلِ 

 22: 28\49م

َعاُء، 5) يَْصدَُر، يُْزِدَر 4) نُْسِقي، تُْسقَى 3) ِخْطبُُكَما 2) حابستين تَذُودَاِن 1 ) الرُّ
َعاُء  ا َوَردَ [بئر فيها] َماَء َمدْيََن َوَجدَ َعلَْيِه 1ت♦ الرَّ ) نص ناقص وتكميله: َولَمَّ

ةً ِمَن النَّاِس يَْسقُوَن [اغنامهم] َوَوَجدَ ِمْن دُونِِهُم اْمَرأتَْيِن تَذُودَاِن [اغنامهما] قَاَل  أُمَّ
عَ  اُء َوأَبُونَا َشيٌْخ َكبِيٌر [ال يقدر َما َخْطبُُكَما قَالَتَا َال نَْسِقي [اغنامنا] َحتَّى يُْصِدَر الّرِ

) تَذُودَان: تمنعان وتدفعان 2) تhttp://goo.gl/hm8q67ان يسقي] (الجاللين 
  ) صدر: عاد وغادر4) خطب: شأن ت3ت اغنامهما

ا َوَردَ [...] ٗة  ،َمآَء َمۡديَنَ  1تَولَمَّ َوَجدَ َعلَۡيِه أُمَّ
َن ٱلنَّاِس يَۡسقُوَن [...]  ،ِمن دُونِِهمُ  ،دَ َوَوجَ  ،1تّمِ

َما «. قَاَل: 1ت[...] 2ت1ٱۡمَرأَتَۡيِن تَذُودَانِ 
َحتَّٰى  1ت[...] 3َال نَۡسِقي«قَالَتَا: » ؟3ت2َخۡطبُُكَما
َعآءُ  4ت4يُۡصِدرَ  . َوأَبُونَا َشۡيٞخ َكبِيٞر 5ٱلّرِ
  ». 1ت[...]

 23: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: فََسقَى لَُهَما [اغنامهما من بئر أخرى] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/CQB92m(الجاللين  انصرف) تََولَّى: 2) ت

http://goo.gl/jm98nBخطأ: إلى ما أَنَْزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر. وتبرير 3) ت (
  ب.الخطأ: ُعدِّي فقير بالالم ألنه ضمن معنى سائل وطال

،  2ت، ثُمَّ تََولَّىٰٓ 1تفََسقَٰى لَُهَما [...] ّلِ إِلَى ٱلّظِ
َرّبِ! إِنِّي ِلَمآ أَنَزۡلَت إِلَيَّ ِمۡن َخۡيٖر «فَقَاَل: 

  ».3تفَِقيٞر 

 24: 28\49م

فََجاتهُ إِحدَيُهَما تَمِشي َعلَى استِحيَا قَالَت إِنَّ أَبِي يَدُعوَك ِليَجِزيََك أَجَر َما َسقَيَت لَنَا 
ا َجاهُ َوقَصَّ َعلَيِه القََصَص قَاَل َال تََخف نََجوَت ِمَن القَوِم الظَِّلِمينَ    فَلَمَّ

تَۡمِشي َعلَى ٱۡستِۡحيَآٖء. قَالَۡت:  ،فََجآَءۡتهُ إِۡحدَٰىُهَما
». إِنَّ أَبِي يَۡدعُوَك ِليَۡجِزيََك أَۡجَر َما َسقَۡيَت لَنَا«

ا َجآَءهُۥ َوقَصَّ َعلَۡيِه ٱۡلقََصصَ  َال «قَاَل:  ،فَلَمَّ
ِلِمينَ    ».تََخۡف. نََجۡوَت ِمَن ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

 25: 28\49م

ٓأَبَِت! ٱۡستَ «الَۡت إِۡحدَٰىُهَما: قَ   ) اْستَاَجْرَت.2) اْستَاِجْرهُ 1 . إِنَّ َخۡيَر َمِن 1ِجۡرهُ يَٰ
  ».ٱۡألَِمينُ  ،ٱۡلقَِويُّ  2َجۡرتَ ٱۡستَ 

 26: 28\49م

وتعني عقد الزواج  Enkuhè) كلمة نكح ونكاح من اللغة اليونانية 1ت
)Sankharé  ِحَجج، جمع حجة: سنة.2) ت120ص (  

إِۡحدَى ٱۡبنَتَيَّ  1تأُنِكَحكَ إِنِّٓي أُِريدُ أَۡن «قَاَل: 
تَۡينِ  نَِي ِحَججٖ  ،َهٰ . فَإِۡن 2تَعلَٰىٓ أَن تَۡأُجَرنِي ثََمٰ

فَِمۡن ِعنِدَك. َوَمآ أُِريدُ أَۡن أَُشقَّ  ،أَۡتَمۡمَت َعۡشٗرا
ِلِحينَ  ُ، ِمَن ٱلصَّٰ   ».َعلَۡيَك. َستَِجدُنِٓي، إِن َشآَء ٱ£َّ

 27: 28\49م

ِلَك بَۡينِي َوبَۡينََك. أَيََّما«قَاَل:   ) ِعدَْواَن.3اْألََجلَْيِن َما ) أَيَّ 2) أَْيَما 1  2ٱۡألََجلَۡينِ  1ذَٰ
نَ  ،قََضۡيتُ  ُ َعلَٰى َما نَقُوُل  3فََال ُعۡدَوٰ . َوٱ£َّ َعلَيَّ
  ».َوِكيلٞ 

 28: 28\49م

 أبصر: آَنََس ِمْن َجانِِب الطُّوِر ... آَنَْستُ  : الجبل.) الطور1ت♦ ) ُجذَْوةٍ، ِجذَْوةٍ 1
  ) جذوة: جمرة2ت... ابصرت 

ا قََضٰى ُموَسى ٱۡألََجَل َوَساَر بِأَۡهِلهۦِٓ   1تَءانَسَ  ،فَلَمَّ
ٱۡمُكثُٓواْ. «ِمن َجانِِب ٱلطُّوِر نَاٗرا. قَاَل ِألَۡهِلِه: 

ۡنهَ  ،نَاٗرا 1تإِنِّٓي َءانَۡستُ   ،ا بَِخبَرٍ لَّعَلِّٓي َءاتِيُكم ّمِ
َن ٱلنَّاِر! ~ لَعَلَُّكۡم تَۡصَطلُوَن! 2ت1أَۡو َجۡذَوةٖ    »ّمِ

 29: 28\49م
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: 79\81و 12: 20\45استعملت اآليتان  )2تطرف ) َشاِطئ: 1ت♦ ) اْلبَْقعَِة 1
انظر حول معنى كلمة طوى هامش اآلية  .بارة الوادي المقدس طوىع 16

  12: 20\45م

آ أَتَٰىَها ِطي½  ،فَلَمَّ فِي  ،ٱۡلَواِد ٱۡألَۡيَمنِ  1تنُوِدَي ِمن َشٰ
َرَكةِ  1ٱۡلبُۡقعَةِ  ! «أَن:  ،ِمَن ٱلشََّجَرةِ  2تٱۡلُمبَٰ ُموَسٰىٓ يَٰ

لَِميَن. ُ َربُّ ٱۡلعَٰ   إِنِّٓي أَنَا ٱ£َّ

 30: 28\49م

 10: 27\48) تناقض: أصبحت عصا موسى في اآليتين 1ت♦ ) َجأَنٌّ 1
ثعبان  32: 26\47و 107: 7\39، وفي اآليتين »كأنها جان« 31: 28\49و

) نص ناقص وتكميله: [فنودي] يَا 3) ولى مدبرا: ولى على اعقابه ت2ت مبين.
  ).http://goo.gl/qKmZZqُموَسى أَْقبِْل َوَال تََخْف (الجاللين 

ا َرَءاهَا تَۡهتَزُّ كَأَنََّها ». أَۡلِق َعَصاكَ «َوأَۡن:  فَلَمَّ
: 3تَولَۡم يُعَقِّۡب. [...] 2تَولَّٰى ُمۡدبِٗرا ،1ت1َجآنّٞ 

! أَۡقبِۡل َوَال تََخۡف. إِنََّك ِمَن ٱۡألِٓمنِيَن.« ُموَسٰىٓ   يَٰ

 31: 28\49م

ُهِب 1 َهِب، الرُّ ْهِب، الرَّ ) نص 1ت♦ ) فَذَانَِّك، فَذَانِيَك، فَذَانَيَك، فَذَانَّيَك 2) الرُّ
ناقص وتكميله: َوأَدِْخْل يَدََك فِي َجيِْب [ثوبك] (المنتخب 

http://goo.gl/DxzKsB (َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن «حيرت عبارة ) 2ت
ْهبِ  مرتبطة باآلية السابقة » من الرهب«رأى بأن المفسرين. فمنهم من » الرَّ
، أو أن هناك نص ناقص وتكميله: »ولى مدبًرا من الرهب ولم يعقب«فتكون 

). وقد فسر المنتخب http://goo.gl/2h5ZOF(الحلبي » تسكن من الرهب«
وأدخل يدك في طوق ثوبك تخرج شديدة البياض من غير «هذه اآلية كما يلي: 

يدك إلى جانبك في ثبات من الخوف، وال تفزع من عيب وال مرض، واضمم 
) 3ت) http://goo.gl/LPyN0t» (رؤية العصا حية ومن رؤية اليد بيضاء

). واستعمال هذه 161-160فَذَانَِك: فذان لك، أو هاتان (مكي، جزء ثاني، ص 
الكلمة النشاز الثقيلة على اإلذن بدًال منن كلمة هاتان اخالل بالبالغة التي يقصد 

  نها ايصال فهم دون ارباكم

تَۡخُرۡج بَۡيَضآَء  ،1تٱۡسلُۡك يَدََك فِي َجۡيبَِك [...]
ِمۡن َغۡيِر ُسٓوٖء. َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجنَاَحَك ِمَن 

ۡهبِ  نِكَ 2ت1ٱلرَّ بَِّك إِلَٰى  3ت2. فَذَٰ نَاِن ِمن رَّ بُۡرَهٰ
ْيِهۦٓ. ~ إِنَُّهۡم َكانُواْ قَۡوٗما  ِسِقينَ فِۡرَعۡوَن َوَمَإلِ   ».فَٰ

 32: 28\49م

َرّبِ! إِنِّي قَتَۡلُت ِمۡنُهۡم نَۡفٗسا. فَأََخاُف أَن «قَاَل:   ) يَقْتُلُونِي1
  .1يَۡقتُلُونِ 

 33: 28\49م

قُونِي 1 ْقنِي، يَُصدِّ بُوْن 2) يَُصدِّ بُونِي يَُكذِّ ) ِردًْءا: قوة وعونًا، أو مانعًا 1ت♦ ) يَُكذِّ
  من الهالك

ُروُن  فَأَۡرِسۡلهُ  ،هَُو أَۡفَصُح ِمنِّي ِلسَاٗناَوأَِخي َهٰ
قُنِيٓ  ،1تَمِعَي ِرۡدٗءا . إِنِّٓي أََخاُف أَن 1يَُصدِّ

بُونِ    ».2يَُكذِّ

 34: 28\49م

) َسنَُشدُّ َعُضدََك: العضد 1ت♦ ) َعَضدََك، ُعُضدََك، ُعْضدََك، َعِضدََك، َعْضدََك 1
  سنقويك.ما بين مرفق اليد إلى الكتف، والعبارة تعني 

بِأَِخيَك َونَۡجعَُل لَُكَما  1ت1َسنَُشدُّ َعُضدَكَ «قَاَل: 
ٗنا تِنَآ. أَنتَُما َوَمِن فََال يَِصلُوَن إِلَۡيُكَما بِ  ،ُسۡلَطٰ ايَٰ

ِلبُونَ    ».ٱتَّبَعَُكَما ٱۡلغَٰ

 35: 28\49م

، ابن عاشورِليَن () نص ناقص وتكميله: َوَما َسِمعْنَا بَِهذَا فِي [زمن] آَبَائِنَا اْألَوَّ 1ت
  ).http://goo.gl/UCUkjZ 43، ص 18جزء 

وَسٰى بِ  ا َجآَءُهم مُّ تٖ فَلَمَّ تِنَا بَيِّنَٰ ذَآ «قَالُواْ:  ،ايَٰ َما َهٰ
ذَا فِٓي [...] ۡفتَٗرى. َوَما َسِمۡعنَا بَِهٰ  1تإِالَّ ِسۡحٞر مُّ

ِلينَ    ».َءابَآئِنَا ٱۡألَوَّ

 36: 28\49م

حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت ♦) يَكُوُن 1
39\7 :84.  

َربِّٓي أَۡعلَُم بَِمن َجآَء بِٱۡلُهدَٰى ِمۡن «َوقَاَل ُموَسٰى: 
ِقبَةُ  1َوَمن تَُكونُ  ،ِعنِدهِۦ ٱلدَّاِر. ~ إِنَّهُۥ َال  1تلَهُۥ َعٰ

ِلُمونَ    ».يُۡفِلُح ٱلظَّٰ

 37: 28\49م

ٓأَيَُّها ٱۡلَمَألُ «َوقَاَل فِۡرَعۡوُن:   ) اْلَمَال، اْلَملَو1 ۡن 1يَٰ ! َما َعِلۡمُت لَُكم ّمِ
ٍه َغۡيِري ينِ  ،فَأَۡوقِۡد ِلي .إِلَٰ ُن! عَلَى ٱلّطِ َمٰ َهٰ  ،يَٰ

ِه ُموَسٰى! ، فَٱۡجعَل لِّي َصۡرٗحا لَّعَلِّٓي أَطَِّلُع إِلَٰىٓ إِلَٰ
ِذبِينَ    ».َوإِنِّي َألَظُنُّهُۥ ِمَن ٱۡلَكٰ

 38: 28\49م

بِغَۡيِر  ،فِي ٱۡألَۡرِض  ،هَُو َوُجنُودُهُۥ ،َوٱۡستَۡكبَرَ   ) يَْرِجعُوَن.1
. ~ َوَظنُّٓواْ أَنَُّهۡم إِلَۡينَا َال يُۡرَجعُونَ    .1ٱۡلَحّقِ

 39: 28\49م

يَك بِبَدَنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك « 92: 10\51) تناقض: تقول اآلية 1ت فَاْليَْوَم نُنَّجِ
فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَّمِ فَاْنظُْر َكْيَف « 40: 28\49وتقول اآلية ». آَيَةً 

َ « 103: 17\50وتقول اآلية ». َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِمينَ  ». ْغَرقْنَاهُ َوَمْن َمعَهُ َجِميعًافَأ
فهل ». فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَّمِ َوهَُو ُمِليمٌ « 40: 51\67وتقول اآلية 

حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر ) 2ت♦ أغرق هللا فرعون أم أنجاه؟ 
  .84: 7\39هامش اآلية 

هُ َوُجنُودَهُۥ ُهۡم فِي ٱۡليَمِّ  ،فَأََخۡذنَٰ . ~ فَٱنظُۡر 1تفَنَبَۡذنَٰ
ِقبَةُ  ِلِميَن. 2تَكۡيَف َكاَن َعٰ   ٱلظَّٰ

 40: 28\49م

ٗة يَۡدُعوَن إِلَى ٱلنَّاِر. ~ َويَۡوَم    ُهۡم أَئِمَّ َوَجعَۡلنَٰ
َمةِ    َال يُنَصُروَن. ،ٱۡلِقيَٰ

 41: 28\49م

ُهمۡ   ) اْلَمْقبُوِحيَن: قَبُحت وجوههم.1ت ِذِه ٱلدُّۡنيَا ،َوأَۡتبَۡعنَٰ َمةِ  ،فِي َهٰ ُهم  ،لَۡعنَٗة. َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
َن ٱۡلَمۡقبُوِحينَ    .1تّمِ

 42: 28\49م
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بَ --- [  : جمع بصيرة: حجة واضحة.بََصائِر) 1ت ِمۢن بَۡعِد َمآ  ،] َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
ِللنَّاِس َوُهٗدى  1تبََصآئِرَ  ،أَۡهلَۡكنَا ٱۡلقُُروَن ٱۡألُولَىٰ 

  َوَرۡحَمٗة. ~ لَّعَلَُّهۡم يَتَذَكَُّروَن!

 43: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: 1ت ) ♦105) قراءة شيعية: أَوما كنت (السياري، ص 1
َوَما كُْنَت بَِجانِِب [الجبل أو الوادي أو المكان] اْلغَْربِّيِ (الجاللين 

http://goo.gl/2xrVXX.(  

ٱۡلغَۡربِّيِ إِۡذ قََضۡينَآ  1تبَِجانِِب [...] 1َوَما كُنتَ 
ِهِديَن. ،إِلَٰى ُموَسى ٱۡألَۡمرَ    ~ َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشَّٰ

 44: 28\49م

ِكنَّآ أَنَشۡأنَا قُُروٗنا  ) اْلعُْمرُ 1 . َوَما 1فَتََطاَوَل َعلَۡيِهُم ٱۡلعُُمرُ  ،َولَٰ
تِنَا.  ،ُكنَت ثَاِوٗيا فِٓي أَۡهِل َمۡديَنَ  تَۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءايَٰ

ِكنَّا كُنَّا ُمۡرِسِليَن.   َولَٰ

 45: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: َوَما كُْنَت بَِجانِِب 2ت: الجبل. ) الطور1ت♦ ) َرْحَمةٌ 1
الطُّوِر إِذْ نَادَْينَا [موسى] َولَِكْن [ارسلناك] َرْحَمةً ِمْن َربَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما (الجاللين 

http://goo.gl/Vuss7L( .إلى الغائب » نَادَْينَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 3ت
  ».َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ «

 .2تإِۡذ نَادَۡينَا [...] 1تبَِجانِِب ٱلطُّورِ  َوَما كُنتَ 
ِكن [...] ۡحَمةٗ  2تَولَٰ بِّكَ  1رَّ ن رَّ ِلتُنِذَر قَۡوٗما  ،3تّمِ

ن قَۡبلَِك. ~ لَعَلَُّهۡم يَتَذَكَُّروَن! ن نَِّذيٖر ّمِ آ أَتَٰىُهم ّمِ   مَّ

 46: 28\49م

، بَِما قَدََّمۡت    ِصيبَةُۢ أَۡيِديِهۡم، َولَۡوَالٓ أَن تُِصيبَُهم مُّ
َّبَِع «فَيَقُولُواْ:  َربَّنَا! لَۡوَالٓ أَۡرَسۡلَت إِلَۡينَا َرسُوٗال فَنَت

تَِك َونَكُوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن!   »َءايَٰ

 47: 28\49م

ا َجآَءُهُم ٱۡلَحقُّ ِمۡن   : تعاون.) تََظاَهر1ت♦ ) يَظَّاهََرا، تَظَّاهََرا، أَظَّاهََرا 2) سَاِحَراِن 1 لَۡوَالٓ أُوتَِي «قَالُواْ:  ،ِعنِدنَافَلَمَّ
! أََو لَۡم يَۡكفُُرواْ بَِمآ أُوتَِي » ِمۡثَل َمآ أُوتَِي ُموَسٰىٓ

َهَرا 1ِسۡحَرانِ «ُموَسٰى ِمن قَۡبُل؟ قَالُواْ:   ».1ت2تََظٰ
ِفُرونَ «َوقَالُٓواْ:    ».إِنَّا بِكُّلٖ َكٰ

 48: 28\49م

َّبِعُهُ.1 ِ فَۡأتُواْ «قُۡل:   ) أَت ۡن ِعنِد ٱ£َّ ٖب ّمِ أَۡهدَٰى  ،هُوَ  ،بِِكتَٰ
َّبِۡعهُ  ِدقِينَ 1ِمۡنُهَمآ أَت   ».. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ

 49: 28\49م

فَٱۡعلَۡم أَنََّما يَتَّبِعُوَن  ،فَإِن لَّۡم يَۡستَِجيبُواْ لَكَ   
ِن ٱتَّبََع َهَوٰىهُ  بِغَۡيِر  ،أَۡهَوآَءُهۡم. َوَمۡن أََضلُّ ِممَّ

َن ٱ ِلِميَن.ُهٗدى ّمِ َ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ ِ. ~ إِنَّ ٱ£َّ َّ£  

 50: 28\49م

ْلنَا لَُهُم اْلقَْوَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن إَِماٌم إِلَى إَِماٍم ) قراءة شيعية: 2) َوَصْلنَا 1 َولَقَدْ َوصَّ
  )415، ص 1مجلد  (الكليني

ۡلنَا--- [ لَُهُم ٱۡلقَۡوَل. ~ لَعَلَُّهۡم  1] َولَقَۡد َوصَّ
  !2يَتَذَكَُّرونَ 

 51: 28\49م

َب ِمن قَۡبِلهِۦ   ُهُم ٱۡلِكتَٰ  52: 28\49هـ  هُم بِهِۦ يُۡؤِمنُوَن. ،ٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ

إِنَّهُ ٱۡلَحقُّ  ،َءاَمنَّا بِهۦِٓ «َوإِذَا يُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم، قَالُٓواْ:   
بِّنَآ.   ».ِمن قَۡبلِهِۦ ُمۡسِلِمينَ  إِنَّا ُكنَّا ِمن رَّ

 53: 28\49هـ

ٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أَۡجَرُهم  ) درأ: دفع.2أَْجَرُهْم ت: يُعطون ) يُْؤتَْوَن أَْجَرُهمْ 1ت تَۡيِن بَِما َصبَُرواْ  1تأُْولَٰ رَّ  .مَّ
ُهۡم  ~، بِٱۡلَحَسنَِة ٱلسَّيِّئَةَ  2تَويَۡدَرُءونَ  ا َرَزۡقنَٰ َوِممَّ

  يُنِفقُوَن.

 54 :28\49هـ

) َال نَْبتَِغي اْلَجاِهِليَن: ال نصحبهم 2ال يَْجُمُل من القول والفعل. ت ) اللَّغْو: ما1ت
  ).http://goo.gl/2Vl5eH(الجاللين 

، أَۡعَرُضواْ َعۡنهُ َوقَالُواْ: 1تَوإِذَا َسِمعُواْ ٱللَّۡغوَ 
لُنَا« ٌم َعلَۡيُكۡم. َال  ،لَنَآ أَۡعَمٰ لُُكۡم. َسلَٰ َولَُكۡم أَۡعَمٰ

ِهلِينَ    ».2تنَۡبتَِغي ٱۡلَجٰ

 55: 28\49هـ

َ يَۡهِدي َمن    ِكنَّ ٱ£َّ إِنََّك َال تَۡهِدي َمۡن أَۡحبَۡبَت. َولَٰ
  يََشآُء. َوهَُو أَۡعلَُم بِٱۡلُمۡهتَِديَن.

 56: 28\49م

) خطأ: جاء َمًكن متعديًا 1ت♦ ) ثَْمَراُت، ثُُمَراُت 3) تُْجبَى، يُْجنَى 2) يُتََخطَُّف 1
بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم 

) جبى: جمع وانتقى 2معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع حرف الالم معنى هيَّأَ ت
وقد فسرها الجاللين: من كل اوب ) كل شيء: عبارة غير موفقة 3ت
)http://goo.gl/xlLuUj(هنا) وفسرها المنتخب: من كل جهة ،(  

ِمۡن  1نُتََخطَّۡف  ،إِن نَّتَّبِعِ ٱۡلُهدَٰى َمعَكَ «َوقَالُٓواْ: 
ن لَُّهمۡ ». أَۡرِضنَآ   ،َحَرًما َءاِمٗنا 1تأََو لَۡم نَُمّكِ
تُ  2ت2يُۡجبَىٰٓ  ۡزٗقا 3تكُّلِ َشۡيءٖ  3إِلَۡيِه ثََمَرٰ ن  ،ّرِ ّمِ

ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال يَۡعلَُموَن.   لَّدُنَّا؟ ~ َولَٰ

 57: 28\49م

نص ناقص وتكميله: بَِطَرْت [في] َمِعيَشتََها (مكي، جزء  .: استخفت) بَِطَرتْ 1ت
  ). وتبرير الخطأ: تضمن بطر معنى فسد.163ثاني، ص 

! فَتِۡلَك 1تَمِعيَشتََهاَوَكۡم أَۡهلَۡكنَا ِمن قَۡريَِةۢ بَِطَرۡت 
ِكنُُهۡم. لَۡم تُۡسَكن ۢن بَۡعِدِهمۡ  ،َمَسٰ إِالَّ قَلِيٗال. َوكُنَّا  ،ّمِ

ِرثِيَن.   نَۡحُن ٱۡلَوٰ

 58: 28\49م

َها 1 إلى المتكلم » َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك ... يَْبعَثَ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) إِّمِ
  ».ُمْهِلِكيآَيَاتِنَا َوَما كُنَّا «

فِٓي  ،َوَما َكاَن َربَُّك ُمۡهِلَك ٱۡلقَُرٰى َحتَّٰى يَۡبعَثَ 
َها تِنَا. َوَما كُنَّا  ،1أُّمِ َرُسوٗال يَۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءايَٰ

ِلُمونَ    .1تُمۡهِلِكي ٱۡلقَُرٰىٓ إِالَّ َوأَۡهلَُها َظٰ

 59: 28\49م
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ُع ٱۡلَحيَٰوةِ َوَمآ   ) يَْعِقلُوَن.2) فََمتَاًعا الَْحيَاةَ 1 ن َشۡيٖء فََمتَٰ ٱلدُّۡنيَا  1أُوتِيتُم ّمِ
. ~ أَفََال  ِ َخۡيٞر َوأَۡبقَٰىٓ َوِزينَتَُها. َوَما ِعندَ ٱ£َّ

  ؟2تَۡعِقلُونَ 

 60: 28\49م

ِمَن اْلُمْحَضِريَن [النار]  ) نص ناقص وتكميله:1ت ♦) َمتَاًعا اْلَحيَاةَ 2) أََمْن 1
  )http://goo.gl/jQc2kN(الجاللين 

ِقيِه،  1] أَفََمن--- [ هُ َوۡعدًا َحَسٗنا، فَُهَو لَٰ َوَعۡدنَٰ
َع ٱۡلَحيَٰوةِ  هُ َمتَٰ تَّۡعنَٰ يَۡوَم  ،ثُمَّ هُوَ  ،ٱلدُّۡنيَا 2َكَمن مَّ

َمةِ    ؟1ت[...] ِمَن ٱۡلُمۡحَضِرينَ  ،ٱۡلِقيَٰ

 61: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر]َ يَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَيَْن 1ت♦ ) ُشَرَكايَِي 1
، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء  ]شركائي[شَُرَكائَِي الَِّذيَن ُكْنتُْم تَْزُعُمونَهم 

َويَْوَم «إلى الغائب » َوَعدْنَاهُ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ). خطأ: 171
  ».يُنَاِديِهمْ 

 1أَۡيَن شَُرَكآِءيَ «فَيَقُوُل:  ،َويَۡوَم يُنَاِديِهمۡ  1ت[...]
  »؟1تٱلَِّذيَن كُنتُۡم تَۡزُعُموَن [...]

 62: 28\49م

انَا 2) غَِوْينَا 1 أْنَا إِلَيَْك  ) نص ناقص وتكميله:2) َغَوى: ضل ت1ت♦ ) تَبَرَّ تَبَرَّ
  ).http://goo.gl/bEkmHr[منهم] (الجاللين 

ُٓؤَالِٓء «قَاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعلَۡيِهُم ٱۡلقَۡوُل:  َربَّنَا! َهٰ
ُهۡم َكَما َغَوۡينَا ٓ 1ت1ٱلَِّذيَن أَۡغَوۡينَآ. أَۡغَوۡينَٰ ۡأنَا  2. تَبَرَّ

  ».. َما َكانُٓواْ إِيَّانَا يَۡعبُدُونَ 2تإِلَۡيَك [...]

 63: 28\49م

فَلَۡم  ،ۡوُهمۡ فَدَعَ ». ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكمۡ «َوقِيَل:   
يَۡستَِجيبُواْ لَُهۡم َوَرأَُواْ ٱۡلعَذَاَب. ~ لَۡو أَنَُّهۡم َكانُواْ 

  يَۡهتَدُوَن!

 64: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر]َ يَْوَم يُنَاِديِهْم (المنتخب 1ت
http://goo.gl/6YZ901.(  

َماذَآ أََجۡبتُُم «[...] َويَۡوَم يُنَاِديِهۡم، فَيَقُوُل: 
  »ٱۡلُمۡرَسِليَن؟

 65: 28\49م

يَْت 1 َعلَۡيِهُم ٱۡألَۢنبَآُء، يَۡوَمئِٖذ. ~ فَُهۡم َال  1فَعَِميَۡت   ) يَسَّاَءلُوَن.2) فَعُّمِ
  .2يَتََسآَءلُونَ 

 66: 28\49م

لِٗحا   ا َمن تَاَب، َوَءاَمَن، َوَعِمَل َصٰ فَعََسٰىٓ  ،فَأَمَّ
  أَن يَُكوَن ِمَن ٱۡلُمۡفِلِحيَن.

 67 :28\49م

اْلِخيََرة: االختيار. هذه اآلية مبهمة. وقد فسرها المنتخب كما يلي: وربك ) 1ت
يخلق ما يشاء بقدرته، ويختار بحكمته من يشاء للرسالة والطاعة على مقتضى 

علمه باستعدادهم لذلك، ولم يكن في مقدور الخلق وال من حقهم أن يختاروا على 
ه هللا  هللا ما يشاءون من أديان باطلة وآلهة عن الشركاء  -تعالى شأنه  -زائفة، تنزَّ

)http://goo.gl/vJKoMjا 2) ت ) نص ناقص وتكميله: [وتعالى] َعمَّ
  يشركون، اسوة بآيات أخرى

َوَربَُّك يَۡخلُُق َما يََشآُء َويَۡختَاُر. َما َكاَن لَُهُم 
ا يُۡشِرُكونَ 1تٱۡلِخيََرةُ  لَٰى َعمَّ ِ َوتَعَٰ َن ٱ£َّ   !. ~ سُۡبَحٰ

 68: 28\49م

 69: 28\49م  ُصدُوُرُهۡم َوَما يُۡعِلنُوَن. 1ت1َوَربَُّك يَۡعلَُم َما تُِكنُّ   ) تُِكن: تخفي.1ت♦ ) تَُكنُّ 1

إلى » يُْعِلنُونَ «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) تَْرِجعُوَن 1
  ».تُْرَجعُونَ «المخاطب 

هَ  ُ، َالٓ إِلَٰ إِالَّ هَُو. لَهُ ٱۡلَحۡمدُ فِي ٱۡألُولَٰى َوهَُو ٱ£َّ
  .1ت1َوٱۡألِٓخَرةِ! ~ َولَهُ ٱۡلُحۡكُم، ~ َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ 

 70: 28\49م

ُ َعلَۡيُكُم ٱلَّۡيَل «] قُۡل: --- [  ) َسْرَمدًا: زمنا دائًما طويًال.1ت أََرَءۡيتُۡم إِن َجعََل ٱ£َّ
َمةِ  1تَسۡرَمدًا ِ إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ هٌ َغۡيُر ٱ£َّ ؟ َمۡن إِلَٰ

  »يَۡأتِيكُم بِِضيَآٍء؟ ~ أَفََال تَۡسَمعُوَن؟

 71: 28\49م

ُ َعلَۡيُكُم ٱلنََّهاَر َسۡرَمدًا «قُۡل:    أََرَءۡيتُۡم إِن َجعََل ٱ£َّ
ِ يَۡأتِيكُم بِلَۡيٖل  هٌ َغۡيُر ٱ£َّ َمِة؟ َمۡن إِلَٰ إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ

  »~ أَفََال تُۡبِصُروَن؟ تَۡسكُنُوَن فِيِه؟

 72: 28\49م

، »فيهما«جاءت غلطًا بدل » فيه«) حيرت هذه اآلية المفسرين. فإما أن كلمة 1ت
أو ان النص مخربط وترتيبه: َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكُم اللَّيَْل ِلتَْسكُنُوا فِيِه َوالنهار 

  ).http://goo.gl/vf1tlo(النحاس  ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضلِِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

ۡحَمتِهِۦ لِتَۡسكُنُواْ  ،َجعََل لَُكُم ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهارَ  ،َوِمن رَّ
  َوِلتَۡبتَغُواْ ِمن فَۡضلِهِۦ. ~ َولَعَلَّكُۡم تَۡشكُُروَن! 1تفِيهِ 

 73: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر]َ يَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن شَُرَكائَِي الَِّذيَن كُْنتُْم 1ت
  ).171، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء  ]شركائي[تَْزُعُمونَهم 

أَۡيَن «َويَۡوَم يُنَاِديِهۡم، فَيَقُوُل:  1ت] [...]--- [
  »؟1تشَُرَكآِءَي ٱلَِّذيَن كُنتُۡم تَۡزُعُموَن [...]

 74: 28\49م

ِ «إلى الغائب » َونََزْعنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ٖة َشِهيٗدا  ».اْلَحقَّ ِ£َّ َهاتُواْ «فَقُۡلنَا:  ،َونََزۡعنَا ِمن كُّلِ أُمَّ
نَُكمۡ  ِ ». بُۡرَهٰ . ~ َوَضلَّ 1تفَعَِلُمٓواْ أَنَّ ٱۡلَحقَّ ِ£َّ

ا كَانُواْ يَۡفتَُروَن.   َعۡنُهم مَّ

 75: 28\49م



170 

) تَنُوُء: 1ت♦ ) اْلفَاِرِحيَن 4) لَتَنُوَّ 3) ِمفتاحه لَيَنُوُء، َمفَاتحه لَيَنُوُء 2) َمفَاتِيَحهُ 1
  ) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ 2ت ةتثقل. خطأ: بها العصب

ُروَن َكاَن ِمن قَۡوِم ُموَسٰى، فَبَغَٰى --- [ ] إِنَّ قَٰ
هُ ِمَن ٱۡلكُنُوِز َمآ إِنَّ َمفَاتَِحهُۥ  1َعلَۡيِهۡم. َوَءاتَۡينَٰ

ةِ. [...] 1تبِٱۡلعُۡصبَةِ  3 2لَتَنُٓوأُ  إِۡذ قَاَل  2تأُْوِلي ٱۡلقُوَّ
َ َال يُِحبُّ «ُمهُۥ: لَهُۥ قَۡو  َال تَۡفَرۡح. ~ إِنَّ ٱ£َّ

  .4ٱۡلفَِرِحينَ 

 76: 28\49م

ُ ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَ. َوَال تَنَس  1َوٱۡبتَغِ   ) َواتَّبِْع.1 فِيَمآ َءاتَٰىَك ٱ£َّ
ُ إِلَۡيَك.  نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّۡنيَا. َوأَۡحِسن َكَمآ أَۡحَسَن ٱ£َّ
َ َال يُِحبُّ  َوَال تَۡبغِ ٱۡلفََسادَ فِي ٱۡألَۡرِض. ~ إِنَّ ٱ£َّ

  ».ٱۡلُمۡفِسِدينَ 

 77: 28\49م

أََو لَۡم يَۡعلَۡم ». إِنََّمآ أُوتِيتُهُۥ َعلَٰى ِعۡلٍم ِعنِديٓ «قَاَل:   يَْسأَُل ... اْلُمْجِرِميَن، تَْسأَْل ... اْلُمْجِرِميَن.) 2) يُْسأَُل، تَْسأَِل 1
َ قَۡد أَۡهلَكَ  ِمَن ٱۡلقُُروِن َمۡن هَُو  ،ِمن قَۡبلِهِۦ ،أَنَّ ٱ£َّ

ٗة َوأَۡكثَُر َجۡمٗعا؟ َوَال يُسۡ  َعن  1لُ أََشدُّ ِمۡنهُ قُوَّ
  .2ذُنُوبِِهُم ٱۡلُمۡجِرُمونَ 

 78: 28\49م

 ظهر) خطأ: فََخَرَج إلى قَْوِمِه بِزينَتِِه. تبرير الخطأ: خرج يتضمن معنى 1ت
  فعدي بعلى.

. قَاَل ٱلَِّذيَن 1تفََخَرَج َعلَٰى قَۡوِمهِۦ فِي ِزينَتِهِۦ
لَۡيَت لَنَا ِمۡثَل «يُِريدُوَن ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا:  َمآ أُوتَِي يَٰ

ُروُن! إِنَّهُۥ لَذُو َحّظٍ َعِظيٖم    ».قَٰ

 79: 28\49م

ِ َخۡيٞر «َوقَاَل ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم:    َوۡيلَُكۡم! ثََواُب ٱ£َّ
ِلٗحا. َوَال يُلَقَّٰىَهآ إِالَّ  لَِّمۡن َءاَمَن َوَعِمَل َصٰ

بُِرونَ    ».ٱلصَّٰ

 80: 28\49م

ِ «إلى الغائب » فََخَسفْنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) فِيٍَة 1 فََخَسۡفنَا بِهِۦ َوبِدَاِرِه ٱۡألَۡرَض. فََما َكاَن لَهُۥ ِمن   ».دُوِن �َّ
ِ  ،يَنُصُرونَهُۥ 1فِئَةٖ  . َوَما َكاَن ِمَن 1تِمن دُوِن ٱ£َّ

  ٱۡلُمنتَِصِريَن.

 81: 28\49م

ُر 1 ِ 2) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ اختلف  )1ت♦ ) لَُخِسَف، َالْنُخِسَف، لَتُُخّسَِف 3) َمنُّ �َّ
» ويلك إن«فمنهم من رأى فيها ادغاًما لكلمتي ». ويكأن«المفسرون في فهم كلمة 

َ «). وقد فسر المنتخب http://goo.gl/Yt5ZXO(الحلبي  إن هللا، »: َوْيَكأَنَّ �َّ
) نص 2) تhttp://goo.gl/m07Gy2أنه ال يفلح (»: َكأَنَّهُ َال يُْفِلحُ َويْ «وفسر 

ناقص وتكميله: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر [له]، اسوة باآلية 
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَهُ 39: 34\58   : قُْل إِنَّ َربِّي يَْبسُطُ الّرِ

ۡواْ َمَكانَهُۥ بِٱۡألَۡمِس يَقُولُوَن: َوأَۡصبََح ٱلَِّذيَن تََمنَّ 
ۡزَق ِلَمن يََشآُء ِمۡن  1تَوۡيَكأَنَّ « َ يَۡبُسُط ٱلّرِ ٱ£َّ

ُ 2ت[...] 1ِعبَاِدهِۦ َويَۡقِدرُ  نَّ ٱ£َّ َعلَۡينَا،  2. لَۡوَالٓ أَن مَّ
ِفُرونَ  1تبِنَا. َوۡيَكأَنَّهُۥ 3لََخَسفَ    ».َال يُۡفِلُح ٱۡلَكٰ

 82: 28\49م

(المنتخب ِلْلُمتَِّقيَن [الحسنى] َواْلعَاقِبَةُ ناقص وتكميله: ) نص 1ت
http://goo.gl/uAMdpr.(  

نَۡجعَلَُها ِللَِّذيَن َال  ،] تِۡلَك ٱلدَّاُر ٱۡألِٓخَرةُ --- [
ا فِي ٱۡألَۡرِض  ِقبَةُ  ،يُِريدُوَن عُلُّوٗ َوَال فََساٗدا. َوٱۡلعَٰ

  ِلۡلُمتَِّقيَن. 1ت[...]

 83: 28\49م

) نص ناقص وتكميله: فََال يُْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِالَّ [جزاء] َما َكانُوا 1ت
  ).http://goo.gl/F96yI9يَْعَملُوَن (الجاللين 

ۡنَها. َوَمن َجآَء  ،َمن َجآَء بِٱۡلَحَسنَةِ  فَلَهُۥ َخۡيٞر ّمِ
اِت إِالَّ يِّ فََال يُۡجَزى ٱلَِّذيَن َعِملُواْ ٱلسَّ  ،بِٱلسَّيِّئَةِ 

  َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن. 1ت[...]

 84: 28\49م

] إِنَّ ٱلَِّذي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن لََرآدَُّك --- [  ) َمعَاد: مرجع1ت
بِّٓي أَۡعلَُم َمن َجآَء بِٱۡلُهدَىٰ «. قُل: 1تإِلَٰى َمعَادٖ   ،رَّ

بِيٖن  ٖل مُّ   ».~ َوَمۡن هَُو فِي َضلَٰ

 85: 28\49م

أَْن يُْلقَى إِلَيَْك اْلِكتَاُب [لكن ألقي إليك]  ) نص ناقص وتكميله:1ت♦ ) تجعلن 1
: نصير ) ظهير2) تhttp://goo.gl/u8GTdtَرْحَمةً ِمْن َربَِّك (الجاللين 

  ومعين.

ُب. [...]  1تَوَما كُنَت تَۡرُجٓواْ أَن يُۡلقَٰىٓ إِلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
بَِّك. فََال تَكُونَنَّ  ن رَّ  2تَظِهيٗرا 1إِالَّ َرۡحَمٗة ّمِ

ِفِريَن.   لِّۡلَكٰ

 86: 28\49م

ِ بَۡعدَ إِۡذ أُنِزلَۡت إِلَۡيَك.  1َوَال يَُصدُّنَّكَ   ) يَُصدُّنَّْك، يُِصدُّنََّك.1 ِت ٱ£َّ َعۡن َءايَٰ
  َوٱۡدعُ إِلَٰى َربَِّك. َوَال تَكُونَنَّ ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكيَن.

 87: 28\49م

هَ إِالَّ هَُو. كُلُّ   ) تَْرِجعُوَن.1 ًها َءاَخَر. َالٓ إِلَٰ ِ إِلَٰ َوَال تَۡدعُ َمَع ٱ£َّ
~ َوإِلَۡيِه ، َشۡيٍء َهالٌِك إِالَّ َوۡجَههُۥ. لَهُ ٱۡلُحۡكمُ 

 .1تُۡرَجعُونَ 

 88: 28\49م
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 سورة اإلسراء 17\50

  80- 73و 57و 33-32و 26عدا مكية  111 - عدد اآليات

  بني إسرائيل - سبحان عناوين أخرى: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ووفقًا ) أَْسَرى: جعله يسير في الليل. 1) ليُِريَهُ، ِلنَِريَهُ ت3) من الليِل 2) سََرى 1
. )http://goo.gl/WihLcQمحمدًا في جزء من الليل (للمنتخب: سار بعبده 

) هذه هي اآلية الوحيدة المباشرة التي تتكلم عن 2خطأ: أَْسَرى مع َعْبِدِه ت
اإلسراء والمعراج. ويظن ان تتمة قصة اإلسراء والعراج في اآليات التالية 

. تناقض: لم يكن المسجد 18-13: 53\23و 25- 19: 81\7و 60: 17\50
. فقد بنى عمر بن الخطاب 632وجودًا في حياة النبي الذي توفى عام األقصى م

. 636عد الفتح اإلسالمي للقدس عام المصلى القبلي، كجزء من المسجد األقصى ب
ان كلمة االقصى آرامية وتعني المهدوم، وهو معنى أقرب إلى  Sawmaويرى 

صى أن المسجد األق Gibson). ويرى 314ص  Sawmaالواقع التاريخي (
يشير إلى مسجد في الجعرانة بين مكة والطائف، وقد اعتاد النبي محمد كلما 

خرج إلى الطائف أن يقضى ليلته في قرية الجعرانة، ويصلي في أحد مسجدين 
 بهذه القرية، األول هو المسجد األدنى، والثاني هو المسجد األقصى (هذا المقال

http://goo.gl/JdYsMaوGibson: Qur'anic Geography, p. 368-
). ويالحظ ان الجامع األقصى في القدس ال يتضمن أية كتابات أصلية تتكلم 369

عن اإلسراء والمعراج. وما هو موجود حاليًا أضيف في عصور متأخرة (أنظر 
). ويشار هنا إلى ان مصادر شيعية 99- 98سميث وجركس: القرآن المنحول ص 

لقدس (أنظر في هذا الخصوص تعتبر المسجد األقصى في السماء وليس في ا
ُسْبَحاَن الَِّذي «من الغائب التفات ) خطأ: 3حجازي: الشيعة والمسجد األقصى) ت

إِنَّه هَُو السَِّميُع «ثم إلى الغائب » بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آَيَاتِنَا«إلى المتكلم » أَْسَرى
  اآليةمن غير الواضح من هو المتكلم في هذه ». اْلبَِصيرُ 

َن ٱلَِّذٓي أَۡسَرىٰ  َن  ،2لَۡيٗال  ،بِعَۡبِدهِۦ 1ت1ُسۡبَحٰ ّمِ
ٱلَِّذي  ،2تٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم إِلَى ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡألَۡقَصا

َرۡكنَا َحۡولَهُۥ تِنَآ! ~ إِنَّهُۥ ُهَو  3ِلنُِريَهُۥ ،بَٰ ِمۡن َءايَٰ
  .3تٱۡلبَِصيرُ  ،ٱلسَِّميعُ 

 1: 17\50م

نص ) 2ت يالحظ أن اآلية السابقة ال عالقة لها بهذه اآلية) 1ت♦ ) يَتَِّخذُوا 1
َِّخذُوا ِمْن دُونِي  َوِكيًال (مكي، ناقص وتكميله: َوَجعَْلنَاهُ ُهدًى ِلبَنِي إِْسَرائِيَل [لئال] تَت

بالمفرد في » من دوني«) خطأ: من دوننا. وقد جاءت 3). ت27جزء ثاني، ص 
» من دوننا«بينما جاءت  102: 18\69و 50: 18\69و 2: 17\50اآليات 

  .43: 21\73بالجمع في اآلية 

هُ ُهٗدى  ،َوَءاتَۡينَا ُموسَى ٱۡلِكتَٰبَ  1ت]--- [ َوَجعَۡلنَٰ
ِءيَل:  ٓ  3تِمن دُونِي 2ت1أَالَّ تَتَِّخذُواْ «لِّبَنِٓي إِۡسَرٰ

  َوِكيٗال.

 2: 17\50م

يَّةَ َمْن َحَملْنَا 1ت ) نص 2[في الفلك] َمَع نُوحٍ ت) نص ناقص وتكميله: [يا] ذُّرِ
  ناقص وتكميله: َمْن َحَمْلنَا [في الفلك] َمَع نُوحٍ.

يَّةَ َمۡن َحَمۡلنَا [...] 1ت[...] َمَع نُوحٍ! إِنَّهُۥ  1تذُّرِ
  ».2تَكاَن َعۡبٗدا َشكُوٗرا

 3: 17\50م

، لَنَْفَسدُنَّ 2) اْلكُتُِب 1 ، لَتُْفَسدُنَّ ، لَتَْفُسدُنَّ ، َولَتُْعلُنَّ 3 ) لَيُْفِسدُنَّ  ♦) ِعلِي�ا 4) َولَيَْعلُنَّ

). وقد فسر نفس http://goo.gl/GohIBu) َوقََضْينَا: وأوحينا (الجاللين 1ت
َوقََضْينَا إِلَْيِه ذَلَِك اْألَْمَر أَنَّ دَابَِر َهُؤَالِء َمْقُطوعٌ «الكلمة بنفس المعنى في اآلية 

). انظر هامش http://goo.gl/cGll9f) (الجاللين 66: 15\54» (ُمْصبِِحينَ 
  هذه اآلية.

 ٓ ِءيلَ  1تَوقََضۡينَا ٓ بِ  ،إِلَٰى بَنِٓي إِۡسَرٰ : 1فِي ٱۡلِكتَٰ
تَۡيِن، َولَتَۡعلُنَّ  2لَتُۡفِسدُنَّ « ا 3فِي ٱۡألَۡرِض َمرَّ  4عُلُّوٗ

  ».َكبِيٗرا

 4: 17\50م

قراءة شيعية: بَعَثْنَا عليهم عبدا لَنَا ذا بَأٍْس َشِديٍد، أو: بَعَثْنَا عليهم عبدا ) 2) َعبِْيدًا 1
ُسوا، 3) 79لَنَا ذا بَأٍْس َشِديٍد وهو الحسين (السياري، ص  سُوا، فََجوَّ ) فَتََجوَّ

ُسوا، فداسوا  يَاِر: ترد) 1ت♦ ) َخلََل، َجلََل 4فََحاسُوا، فَتََحوَّ دوا فََجاُسوا ِخَالَل الدِّ
خاللها وطافوا فيها للغارة والقتل. ولكن قد يكون أصلها فحاسوا، كما في القراءة 

  المختلفة.

لَّنَآ،  1فَإِذَا َجآَء َوۡعدُ أُولَٰىُهَما، بَعَۡثنَا َعلَۡيُكۡم ِعبَاٗدا
لَ  1ت3فََجاُسواْ  ،2أُْوِلي بَۡأٖس َشِديدٖ  يَاِر. ~  4ِخلَٰ ٱلدِّ

ۡفعُوٗال.   َوَكاَن َوۡعٗدا مَّ

 5: 17\50م

ة: الغلبة 1ت ةَ   ) النفير: أنصار الرجل وعشيرته.1ت♦ ) الَكرَّ ٖل  ،َعلَۡيِهمۡ  1تثُمَّ َردَۡدنَا لَُكُم ٱۡلَكرَّ كُم بِأَۡمَوٰ َوأَۡمدَۡدنَٰ
ُكۡم أَۡكثََر نَِفيًرا   .2تَوبَنِيَن، َوَجعَۡلنَٰ

 6: 17\50م

، ) ِلنَُسوَء، ِليَسُوَء، لَنَسُوَءْن، ِلنَسُوَءْن، 1 ِليُسيَء، لَيَُسوَءْن، ِلنَسَُو، ِليَسُوَءْن، لَنَُسَونَّ
قد يكون هذا الجزء من ) 2ت ) خطأ: أَْحَسْنتُْم حشو1ت ♦) َوْجَهُكْم 2لَنَسُوَءنَّ 

» َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها« 15: 45\65الالحقة. خطأ: تقول اآلية  8اآلية مرتبط باآلية 
َوإِْن « 7: 17\50بينما تقول اآلية » َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها« 46: 41\61وتقول اآلية 

ِخَرةِ [بعثناهم، أي ِعبَادًا ) نص ناقص وتكميله: فَإِذَا َجاَء َوْعدُ اْآلَ 3ت» أَسَأْتُْم فَلََها
) 4) تhttp://goo.gl/i5uf8P] ِليَسُوُؤوا ُوُجوَهكُْم (الجاللين 5لَنَا كما في اآلية 

  : هلك.تبر

 ،ِألَنفُِسُكۡم. َوإِۡن أَسَۡأتُمۡ  1تأَۡحَسنتُمۡ  ،[إِۡن أَۡحَسنتُمۡ 
 1واْ ِليَسُ  3ت]. فَإِذَا َجآَء َوۡعدُ ٱۡألِٓخَرةِ، [...]2تفَلََها

َل  ،َوِليَۡدُخلُواْ ٱۡلَمۡسِجدَ  2ُوُجوَهُكمۡ  َكَما دََخلُوهُ أَوَّ
ٖة،   .4تَوِليُتَبُِّرواْ َما َعلَۡواْ تَۡتبِيًرا َمرَّ

 7: 17\50م
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َعَسى «من الغائب التفات ) َحِصيًرا: محبسًا وسجنًا، أو مهادًا وبساطًا. خطأ: 1ت
، ثم من المخاطب »َوإِْن ُعدْتُْم ُعدْنَا َوَجعَْلنَا«إلى المتكلم » َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكمْ 

  ».ِلْلَكافِِرينَ «إلى الغائب » ُعدْتُمْ «

َعَسٰى َربُُّكۡم أَن يَۡرَحَمُكۡم. َوإِۡن عُدتُّۡم، ُعۡدنَا. 
فِِريَن َحِصيًرا   .1تَوَجعَۡلنَا َجَهنََّم ِلۡلَكٰ

 8: 17\50م

يَْهِدي »: «هذَا القرآن يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَومُ إِنَّ «) تفسير شيعي: 1ت♦ ) َويَْبشُُر 1
َمامِ    ).216، ص 1(الكليني مجلد » إِلَى اْإلِ

ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن يَۡهِدي ِللَّتِي ِهَي أَۡقَومُ --- [  ،1ت] إِنَّ َهٰ
رُ  تِ  1َويُبَّشِ ِلَحٰ أَنَّ ، ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱلَِّذيَن يَۡعَملُوَن ٱلصَّٰ

  ،َكبِيٗرالَُهۡم أَۡجٗرا 

 9: 17\50م

َوأَنَّ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ، أَۡعتَۡدنَا لَُهۡم   
  َعذَابًا أَِليٗما.

 10: 17\50م

ُن بِٱلشَّّرِ دَُعآَءهُۥ بِٱۡلَخۡيِر.  1] َويَۡدعُ --- [  : مطبوع على التسرع.) َعُجوًال 1ت♦ ) َويَدْعُو 1 نَسٰ ٱۡإلِ
ُن َعجُ  نَسٰ   .1توٗال َوَكاَن ٱۡإلِ

 11: 17\50م

َوَجعَْلنَا «من المتكلم التفات ) خطأ: 2ُمْبِصَرةً: بينة واضحة ت )1ت) َمْبَصَرةً 1
لْنَاهُ «ثم إلى المتكلم » ِمْن َربُِّكمْ «إلى الغائب » ... فََمَحْونَا ... َوَجعَلْنَا   ».فَصَّ

فََمَحۡونَآ ] َوَجعَۡلنَا ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر َءايَتَۡيِن. --- [
، 1ت1َءايَةَ ٱلَّۡيِل، َوَجعَۡلنَآ َءايَةَ ٱلنََّهاِر ُمۡبِصَرةٗ 

نِيَن  بُِّكۡم، َوِلتَۡعلَُمواْ َعدَدَ ٱلّسِ ن رَّ لِّتَۡبتَغُواْ فَۡضٗال ّمِ
هُ تَۡفِصيٗال  ۡلنَٰ   .2تَوٱۡلِحَساَب. َوكُلَّ َشۡيٖء فَصَّ

 12: 17\50م

) َويُْخِرُج ... ِكتَابًا، َويَْخُرُج ... ِكتَابًا، َويُْخَرُج ... 4) عُْنقِِه 3) َطْيَرهُ 2) َوكُلُّ 1
) خطأ: َوُكلَّ كان 1ت♦ ) عُنُِقِه يقرأه يوم القيامة كتابًا منشوًرا 6) يُلَقَّاهُ 5ِكتَاٌب 

َوُكلَّ «يجب أن تكون مرفوعة كما في القراءة المختلفة، وكما في اآلية السابقة: 
ْلنَاهُ  : حظه من ) َطائَِرهُ 2) ت135-134وزون: جناية سيبويه، ص (أ» َشْيٍء فَصَّ

  الخير أو الشر

ئَِرهُۥ 1ت1َوُكلَّ  ٓ هُ َطٰ ٍن أَۡلَزۡمنَٰ . 3فِي عُنُِقهِۦ 2ت2إِنَسٰ
ٗبا َمِة، ِكتَٰ   :6َمنشُوًرا 5يَۡلقَٰىهُ  4َونُۡخِرُج لَهُۥ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

 13: 17\50م

بََك. َكفَٰى بِنَۡفِسَك ٱۡليَۡوَم َعلَۡيَك «  وكفيًال.) َحِسيبًا: محاسبًا أو كافيًا 1ت ٱۡقَرۡأ ِكتَٰ
  ».1تَحِسيٗبا

 14: 17\50م

،   ) خطأ: يَِضلُّ لها. تبرير الخطأ: يَِضلُّ تضمن معنى يجني المتعدي بعلى1ت ِن ٱۡهتَدَٰى، فَإِنََّما يَۡهتَِدي لِنَۡفِسهِۦ. َوَمن َضلَّ مَّ
. َوَال تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر 1تفَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَها

بِيَن َحتَّٰى نَۡبعََث َرُسوٗال.   أُۡخَرٰى. َوَما كُنَّا ُمعَذِّ

 15: 17\50م

ْرنَا، آَمْرنَا، أَِمْرنَا 1 ) قَْريَةً بعثنا أكابر مجرميها فَفََسقُوا، قَْريَةً بعثنا فيها 2) أَمَّ
رانِهم 3أكابر مجرميها فمكروا  : تجاوز الحد في الغنى ) ترف1ت♦ ) فَدَمَّ

والثراء. وفقًا للجاللين هذه اآلية ناقصة وتكميلها: َوإِذَا أََردْنَا أَْن نُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا 
ُمتَْرفِيَها (منعميها، بمعنى رؤسائها) [بالطاعة] فَفََسقُوا فِيَها (أي خرجوا عن 

رْ  نَاَها تَدِْميًرا (الجاللين أمرنا) فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل [بالعذاب] فَدَمَّ
http://goo.gl/4ylvPx إال ان المنتخب فسرها كما يلي: وإذا قدَّرنا في اللوح .(

المحفوظ إهالك أهل قرية حسب اقتضاء حكمتنا سلَّطنا المترفين فيها فأفسدوا 
فيها، وخرجوا عن جادة الحق، وأتبعهم غيرهم من غير أن يتبينوا، وبذلك يحق 

لعقاب، فندمرها تدميًرا شديدًا (المنتخب عليها كلها ا
http://goo.gl/NZDGhL.(  

 1] َوإِذَآ أََرۡدنَآ أَن نُّۡهِلَك قَۡريَةً، أََمۡرنَا--- [
، 1تفِيَها. فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلقَۡولُ  2فَفََسقُواْ  ،1تُمۡتَرفِيَها
َها ۡرنَٰ   تَۡدِميٗرا. 3فَدَمَّ

 16: 17\50م

َوَكۡم أَۡهلَۡكنَا ِمَن ٱۡلقُُروِن ِمۢن بَۡعِد نُوٖح! ~ َوَكفَٰى   ».َوَكفَى بَِربِّكَ «إلى الغائب » أَْهلَْكنَا«المتكلم من التفات ) خطأ: 1ت
ا 1تبَِربِّكَ    بَِصيٗرا. ،بِذُنُوِب ِعبَاِدهِۦ َخبِيَرۢ

 17: 17\50م

ۡلنَا لَهُۥ فِيَها  ،1تيُِريدُ ٱۡلعَاِجلَةَ ] مَّن َكاَن --- [  : مطرودًا ومبعدًاَمدُْحوًرا) 2ت: الدنيا ) العاجلة1ت َعجَّ
، َما نََشآُء ِلَمن نُِّريدُ. ثُمَّ َجعَۡلنَا لَهُۥ َجَهنََّم يَۡصلَٰىَها

ۡدُحوٗرا ،َمۡذُموٗما   .2تمَّ

 18: 17\50م

فَأُولَئَِك َكاَن «إلى الجمع » َوَمْن ... َوَسعَى«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
  ».َسْعيُُهمْ 

َوهَُو  ،أََرادَ ٱۡألِٓخَرةَ َوَسعَٰى لََها َسۡعيََها َوَمنۡ 
ٓئَِك َكاَن َسۡعيُُهم، ُمۡؤِمنٞ  ۡشكُوٗرا. 1ت~ فَأُْولَٰ   مَّ

 19: 17\50م

» َعَطاِء َربِّكَ «إلى الغائب » نُِمدُّ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) َعَطاَء 1
) نص ناقص وتكميله: َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًرا [عن أحد] (الجاللين 2ت

http://goo.gl/3vohzV.(  

ُٓؤَالِٓء، ِمۡن َعطَآِء َربِّكَ  ُؤَالِٓء َوَهٰ ٓ ، نُِّمدُّ، َهٰ . 1تُكّالٗ
  .2تۡحُظوًرا [...]َربَِّك مَ  1َوَما َكاَن َعَطآءُ 

 20: 17\50م

) خطأ: وصحيحه: وفي اآلخرة (المنتخب 1ت♦  ) َوأَْكثَرُ 1
http://goo.gl/GJcI8B.(  

ۡلنَا بَۡعَضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض.  ٱنظُۡر َكۡيَف فَضَّ
ٖت َوأَۡكبَُر تَۡفِضيٗال. 1، أَۡكبَرُ 1تَولَۡألِٓخَرةُ    دََرَجٰ

 21: 17\50م

ًها َءاَخَر، فَتَۡقعُدَ ] الَّ تَۡجعَۡل َمَع --- [   ِ إِلَٰ ٱ£َّ
ۡخذُوٗال.   َمۡذُموٗما، مَّ

 22: 17\50م
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، يَْبلُغَْن 2) َوقََضاُء َربَِّك، ووّصى َربَُّك، وأوصى َربَُّك 1 ، 3) يَْبلُغَاّنِ ، أُّفِ ) أُفَّ
، أُف�ا، أَُف، أٍُف  ، أُفُّ ) خطأ: وصحيحه: ووصى ربك كما في القراءة 1ت♦ أُفٌّ

ْينَا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَابَ «لى غرار المختلفة ع ) 131: 4\92» (َولَقَدْ َوصَّ
ْنَساَن بَِواِلدَْيهِ «و ْينَا اْإلِ من الرب لم » قضى«) فلو كانت 14: 31\57» (َوَوصَّ

يستطع احد رد قضاء الرب، ولكنها وصية أوصى بها عباده (إبن الخطيب: 
واحسنوا] بالوالدين احسانًا ) نص ناقص وتكميله: [2) ت44- 43الفرقان، ص 

ا«) 3ت : ) اف4ت تأكيدًا، بمعنى إذا» ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ
هًا له   كلمة يقولها المرء متأففًا من شيء، أي: متكّرِ

ٓ إِيَّاهُ، [...]: «1ت1َوقََضٰى َربُّكَ   2تأَالَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ

نًا.  ِلدَۡيِن إِۡحَسٰ اَوبِٱۡلَوٰ ِعندََك ٱۡلِكبََر،  2يَۡبلُغَنَّ  3تإِمَّ
!"، 4ت3فََال تَقُل لَُّهَمآ: "أُّفٖ  ،أََحدُُهَمآ أَۡو ِكَالُهَما

  َوقُل لَُّهَما قَۡوٗال َكِريٗما. ،َوَال تَۡنَهۡرُهَما

 23: 17\50م

لِّ 1 ۡحَمِة َوقُل:  1َوٱۡخِفۡض لَُهَما َجنَاَح ٱلذُّلِّ   ) الذِّ ِمَن ٱلرَّ
  »."َرّبِ! ٱۡرَحۡمُهَما، َكَما َربَّيَانِي َصِغيٗرا"

 24: 17\50م

ابِيَن، جمع 1ت اب) لِْألَوَّ دخيلة. ويرى  25كثير الرجوع إلى هللا. خطأ: اآلية : أَوَّ
في هذه اآلية نص ناقص وتكميله: إن تكونوا صالحين أوابين إلى هللا  ابن عاشور

 75، ص 15، جزء ابن عاشور(فإنه كان للصالحين محسنًا ولألوابين غفوًرا 
http://goo.gl/CBfBd3.(  

بُّكُۡم أَۡعلَُم بَِما فِي نُفُوِسُكۡم. إِن تَكُونُواْ  [رَّ
بِينَ  ِلِحيَن، فَإِنَّهُۥ َكاَن لِۡألَوَّٰ   َغفُوٗرا.] 1تَصٰ

 25: 17\50م

َوَءاِت ذَا ٱۡلقُۡربَٰى َحقَّهُۥ، َوٱۡلِمۡسِكيَن، َوٱۡبَن   
ۡر تَۡبِذيًرا.   ٱلسَّبِيِل، َوَال تُبَذِّ

 26: 17\50هـ

إلى المفرد » الشَّيَاِطينِ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) الشيطان 2) اْلُمْبِذِريَن 1
  ».الشَّْيَطانُ «

ِرينَ إِنَّ  ِطينِ  1ٱۡلُمبَذِّ َن ٱلشَّيَٰ . ~ َوَكاَن 2َكانُٓواْ إِۡخَوٰ
نُ    ِلَربِّهِۦ َكفُوٗرا. 1تٱلشَّۡيَطٰ

 27: 17\50م

ا«) 1ت ا  تأكيدًا، بمعنى إذا» ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ بَِّك  1تَوإِمَّ ن رَّ تُۡعِرَضنَّ َعۡنُهُم، ٱۡبتِغَآَء َرۡحَمٖة ّمِ
ۡيسُوٗرا.   تَۡرُجوهَا، فَقُل لَُّهۡم قَۡوٗال مَّ

 28: 17\50م

) َمْحُسوًرا: مجهودًا تعبًا إلنفاقه ماله. خطأ: كان 1ت♦ ) اْلبَْصِط 2) تَْبُصْطَها 1
  آلنها تكملة لها 27بعد اآلية  29يجب ان تأتي اآلية 

تَۡجعَۡل يَدََك َمۡغلُولَةً إِلَٰى عُنُقَِك، َوَال َوَال 
ۡحُسوًرا2كُلَّ ٱۡلبَۡسطِ  1تَۡبُسۡطَها   .1ت، فَتَۡقعُدَ َملُوٗما مَّ

 29: 17\50م

ُر 1 ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر 1ت ♦) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ ) نص ناقص وتكميله: يَْبُسُط الّرِ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه : 39: 34\58[له]، اسوة باآلية  قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسطُ الّرِ

  َويَْقِدُر لَهُ 

ۡزَق ِلَمن يََشآُء َويَۡقِدرُ   1إِنَّ َربََّك يَۡبُسطُ ٱلّرِ

ا1ت[...]   بَِصيٗرا. ،. ~ إِنَّهُۥ َكاَن بِِعبَاِدهِۦ َخبِيَرۢ
 30: 17\50م

) 1ت♦ َطاًء، َخَطأً، َخطَاً، َخْطئًا، َخَطاًء، ِخَطأً ) خِ 3) ِخْشيَةَ، َخْشيَةُ 2) تُقَتِّلُوا 1
َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالدَُكْم «عبارة  31: 17\50نص مخربط: تستعمل اآلية : فقر. امالق

َوَال «عبارة  151: 6\55بينما تستعمل اآلية » َخْشيَةَ إِْمَالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكمْ 
وفي كالم العرب يتم عادة تقديم ». ِمْن إِْمَالٍق نَْحُن نَْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهمْ  تَْقتُلُوا أَْوَالدَُكمْ 

-358ضمير المخاطب على ضمير الغائب (للتبريرات أنظر المسيري، ص 
359.(  

دَُكۡم، َخۡشيَةَ  1] َوَال تَۡقتُلُٓواْ --- [ ٖق. نَّۡحُن  2أَۡولَٰ إِۡملَٰ
  َكبِيٗرا. 3اقَۡتلَُهۡم َكاَن ِخطۡ . إِنَّ 1تنَۡرُزقُُهۡم، َوإِيَّاكُمۡ 

 31: 17\50م

القتل على الزنى، بينما قدم  68: 25\42 اآليةيالحظ أن القرآن قدم في ) 1ت
(للتبريرات أنظر المسيري، ص  33-32: 17\50الزنا على القتل في اآليتين 

465-466.(  

نَىٰٓ  ِحَشٗة 1تَوَال تَۡقَربُواْ ٱلّزِ َوَسآَء . إِنَّهُۥ َكاَن فَٰ
  َسبِيٗال.

 32: 17\50هـ

 ) خطأ: إِالَّ لْلَحقِّ 1ت ♦) إِنَّ ولي المقتول 2) تُْسِرْف، يُْسِرُف، يُْسِرفوا، تُْسِرفوا 1
من الغائب التفات ) لَِوِليِِّه: هنا ذو قرابته الذي له حق المطالبة بدمه. خطأ: 2ت
» ُ َم �َّ   فََال يُْسِرْف باْلقَتْلِ ) خطأ: 3ت »َجعَْلنَا«إلى المتكلم » َحرَّ

ُ، إِالَّ بِٱۡلَحقِّ  َم ٱ£َّ . 1تَوَال تَۡقتُلُواْ ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِي َحرَّ
ٗنا 2تفَقَۡد َجعَۡلنَا ِلَولِيِّهِۦ ،َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما  .ُسۡلَطٰ

  َكاَن َمنُصوٗرا. 2، إِنَّهُۥ3تفِّي ٱۡلقَۡتلِ  1فََال يُۡسِرف

 33: 17\50هـ

اسوة » إِنَّ اْلعَْهدَ َكاَن [عنه] َمْسُؤوًال «) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َمُسوًال 1
حفاًظا على السجع مع » إِنَّ اْلعَْهدَ [كنت عنه] َمْسُؤوًال «، أو باألخرى: 36باآلية 

(تفسير اآللوسي » إِنَّ اْلعَْهدَ [كنتم عنه] َمْسُؤولًين«اآلية الالحقة، أو 
http://goo.gl/HiRqQO(  

تَۡقَربُواْ َماَل ٱۡليَتِيِم إِالَّ بِٱلَّتِي ِهَي  ] َوَال --- [
أَۡحَسُن، َحتَّٰى يَۡبلَُغ أَُشدَّهُۥ. َوأَۡوفُواْ بِٱۡلعَۡهِد، إِنَّ 

  .1ت1وٗال ٱۡلعَۡهدَ َكاَن َمسۡ 

 34: 17\50م

إِذَا ِكۡلتُۡم، َوِزنُواْ ] َوأَۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل، --- [  : الميزان.القسطاس) 1ت♦ ) بِاْلقُْسَطاِس، بِاْلقُْصَطاِس 1
لَِك َخۡيٞر َوأَۡحَسُن  1ت1بِٱۡلِقۡسَطاِس  ٱۡلُمۡستَِقيِم. ذَٰ

  تَۡأِويٗال.

 35: 17\50م

) 2) َوَال تَْقُف: ال تتتبع ت1ت♦ ) َمُسوًال 3) َواْلفََوادَ، َواْلفَآدَ 2) تَْقفُو، تَقُْف 1
َكاَن َعْنهُ «إلى الغائب » َوَال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ «من المخاطب التفات خطأ: 

، وكان األصل: كنت عنه مسئوًال (الطبطبائي »َمْسُؤوًال 
http://goo.gl/dwc2oK.(  

َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌم. إِنَّ  1ت1] َوَال تَۡقفُ --- [
ٓئَِك، َكاَن َعۡنهُ ، كُلُّ أُ 2ٱلسَّۡمَع َوٱۡلبََصَر َوٱۡلفَُؤادَ  ْولَٰ

  .2ت3وٗال َمسۡ 

 36: 17\50م
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. إِنََّك لَن 1َوَال تَۡمِش فِي ٱۡألَۡرِض َمَرًحا  ) تَْخِرَق اْألَْرَض: تثقب األرض، أو تخترق األرض.1ت♦ ) تَْخُرَق 2) َمِرًحا 1
  ٱۡألَۡرَض، َولَن تَۡبلَُغ ٱۡلِجبَاَل ُطوٗال. 1ت2تَۡخِرقَ 

 37: 17\50م

ِلَك، َكاَن َسيِّئُهُۥ  َسيِّئَةً، َسيِّئَاتُه، َسيِّئاٍت، َسيِّئَاتِه، َسيِّيَاتِه، خبيثه، شأنه.) 1  38: 17\50م  ِعندَ َربَِّك، َمۡكُروٗها. 1ُكلُّ ذَٰ

: مطرودًا ومبعدًا. خطأ: الفقرة األولى من هذه اآلية ال عالقة لها َمدُْحوًرا) 1ت
  بباقي اآليات.

آ  لَِك ِممَّ أَۡوَحٰىٓ إِلَۡيَك َربَُّك ِمَن ٱۡلِحۡكَمِة. َوَال ذَٰ
ًها َءاَخَر، فَتُۡلقَٰى فِي َجَهنََّم  ِ إِلَٰ تَۡجعَۡل َمَع ٱ£َّ

ۡدُحوًرا   .1تَملُوٗما، مَّ

 39: 17\50م

: أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمَن اْلَمَالئَِكِة 40: 17\50) تقول هذه اآلية 1ت
ا يَْخلُُق بَنَاٍت َوأَْصفَاُكْم بِاْلبَنِيَن 16: 43\63اثًا، بينما تقول اآلية إِنَ  : أَِم اتََّخذَ ِممَّ

  ).603(للتبريرات أنظر المسيري، ص 

ٓئَِكِة  أَفَأَۡصفَٰىُكۡم َربُّكُم بِٱۡلبَنِيَن، َوٱتََّخذَ ِمَن ٱۡلَملَٰ
ثًا   .؟ إِنَُّكۡم لَتَقُولُوَن قَۡوًال َعِظيٗما1تإِنَٰ

 40: 17\50م

ْفنَا: بيَّنا بأساليب مختلفة ت1ت♦ ) ِليَذْكُُروا 2) َصَرْفنَا 1 التفات خطأ: ) 2) َصرَّ
ْفنَا«إلى المتكلم » أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكمْ «من الغائب في اآلية السابقة  ، ومن »َصرَّ
خطأ: اآلية ». ِليَذَّكَُّروا«إلى الغائب » أَفَأَْصفَاكُْم َربُُّكمْ «المخاطب في اآلية السابقة 

  دخيلة ال عالقة بها بباقي اآليات. 41

ۡفنَا ذَا ٱۡلقُۡرَءاِن ِليَذَّكَُّرواْ  1ت1[َولَقَۡد َصرَّ ، 2ت2فِي َهٰ
  ~ َوَما يَِزيدُُهۡم إِالَّ نُفُوٗرا.]

 41: 17\50م

إِٗذا ، 1لَّۡو َكاَن َمعَهُۥٓ َءاِلَهٞة، َكَما يَقُولُونَ «قُل:   ) تَقُولُونَ 1
  ».¼َّۡبتَغَۡواْ إِلَٰى ِذي ٱۡلعَۡرِش َسبِيٗال 

 42: 17\50م

ا يَقُولُونَ   ) ِعلِي�ا.2) تَقُولُوَن 1 لَٰى َعمَّ نَهُۥ َوتَعَٰ ا1ُسۡبَحٰ  43: 17\50م  َكبِيٗرا! 2، عُلُّوٗ

ُت ٱلسَّۡبُع، َوٱۡألَۡرُض،  1] تُسَبِّحُ --- [  ) خطأ: مع حمده.1ت ♦) يَْفقَُهوَن 2) يَُسبُِّح، َسبََّحت، فَسبََّحت 1 َوٰ َمٰ لَهُ ٱلسَّ
ن شَۡيٍء إِالَّ يَُسبُِّح بَِحۡمِدهِۦ . َوإِن ّمِ  ،1تَوَمن فِيِهنَّ

ِكن الَّ تَۡفقَُهونَ  تَۡسبِيَحُهۡم. ~ إِنَّهُۥ َكاَن َحِليًما،  2َولَٰ
  َغفُوٗرا.

 44: 17\50م

) خطأ: كان يجب استعمال إسم الفاعل بدًال من إسم المفعول فيقول ساتًرا. 1ت
قال األخفش: «واستعمال مستور للحفاظ على السجع. ونقرأ في تفسير هذا الخطأ: 

ْستُوًرا« أي ساتًرا ومفعول يكون بمعنى فاعل كما يقال: مشؤوم وميمون أي » مَّ
غيره الحجاب مستور على الحقيقة  شائم ويامن ألن الحجاب هو الذي يستر، وقال

). وهذا هو تفسير http://goo.gl/AUukw6(النحاس » ألنه شيء ُمغَطَّى عنهم
القرآن الناطق بدالئل الحق جعلنا  -أيها النبي  -وإذا قرأت «اآلية وفقًا للمنتخب: 

بينك وبين الذين ال يؤمنون بالبعث والجزاء حين إرادة الفتك بك حجابًا ساتًرا لك 
  ).http://goo.gl/Jhb7W0» (عنهم، فال يرونك

] َوإِذَا قََرۡأَت ٱۡلقُۡرَءاَن، َجعَۡلنَا، بَۡينََك َوبَۡيَن --- [
ۡستُوٗرا   .1تٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ، ِحَجاٗبا مَّ

 45: 17\50م

ر: ) األدبا2) أَِكنَّةً: جمع ِكن أو ِكنان، اغطية، والمراد انغالق القلوب ت1ت
  ) َوْقر: ثقل في السمع.2األعقاب ت

، أَن يَۡفقَُهوهُ، َوفِٓي 1تَوَجعَۡلنَا َعلَٰى قُلُوبِِهۡم أَِكنَّةً 
. َوإِذَا ذََكۡرَت َربََّك فِي ٱۡلقُۡرَءاِن 2تَءاذَانِِهۡم َوۡقٗرا

ِرِهمۡ    نُفُوٗرا. 2تَوۡحدَهُۥ، ~ َولَّۡواْ َعلَٰىٓ أَۡدبَٰ

 46: 17\50م

ْعلَُم بَِما يَْستَِمعُوَن له. وتبرير الخطأ: تضمن استمع معنى اهتم ) خطأ: نَْحُن أَ 1ت
) خطأ: استعمل كلمة إذ ثالث 3) نَْجَوى: يتكلمون بسر بما في القلب. ت2ت

  مرات في نفس اآلية.

، إِۡذ يَۡستَِمعُوَن 1تنَّۡحُن أَۡعلَُم بَِما يَۡستَِمعُوَن بِهۦِٓ 
ِلُموَن: ، إِ 2تإِلَۡيَك، َوإِۡذ هُۡم نَۡجَوىٰٓ  ۡذ يَقُوُل ٱلظَّٰ

ۡسُحوًرا« َّبِعُوَن إِالَّ َرُجٗال مَّ   ».3تإِن تَت

 47: 17\50م

 ) ♦80) قراءة شيعية: فََال يَْستَِطيعُوَن إلى والية علي َسبِيًال (السياري، ص 1

فََضلُّوا [عن الهدى] فََال يَْستَِطيعُوَن [ايجاد] َسبِيٍل  ) نص ناقص وتكميله:1ت
، المنتخب http://goo.gl/KxIdiS(الجاللين  [إليه]

http://goo.gl/Iia7BR.(  

فََضلُّواْ  ،] ٱنظُۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱۡألَۡمثَالَ --- [
  .1ت[...] 1َسبِيٗال  1تفََال يَۡستَِطيعُوَن [...] ،1ت[...]

 48: 17\50م

تًا 1أَِءذَا«َوقَالُٓواْ: ] --- [  ) ُرفَاتًا: حطاًما وفتاتًا.1ت♦ ) إِنَّا 2) إِذَا 1 ٗما َوُرفَٰ  2، أَِءنَّا1تُكنَّا ِعَظٰ
  »لََمۡبعُوثُوَن َخۡلٗقا َجِديٗدا؟

 49: 17\50م

 50: 17\50م  ُكونُواْ ِحَجاَرةً أَۡو َحِديدًا،«قُۡل:   

ا يَۡكبُُر فِي ُصدُوِرُكمۡ   ) فََسيُْنِغُضوَن: يحركون استهزاء.1ت مَّ فََسيَقُولُوَن: ». أَۡو َخۡلٗقا ّمِ
ةٖ «قُِل: » َمن يُِعيدُنَا؟« َل َمرَّ ». ٱلَِّذي فََطَرُكۡم أَوَّ

َمتَٰى «إِلَۡيَك ُرُءوَسُهۡم َويَقُولُوَن:  1تفََسيُۡنِغُضونَ 
  َعَسٰىٓ أَن يَكُوَن قَِريٗبا.«قُۡل: » ُهَو؟

 51: 17\50م

وي: حامدين هللا ) خطأ: مع حمده. وقد فسرها البيضا1ت ♦) لَبِثْتُْم لَقَِليًال 1
  ).http://goo.gl/kjOHyi(البيضاوي 

، َوتَُظنُّوَن إِن 1تيَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡستَِجيبُوَن بَِحۡمِدهِۦ
  ».1لَّبِۡثتُۡم إِالَّ قَِليٗال 

 52: 17\50م
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إِنَّ  ] َوقُل لِِّعبَاِدي يَقُولُواْ ٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن.--- [  ) نزغ: اغرى لعمل السوء1ت♦ ) يَْنِزغُ 1
َن يَنَزغُ  َن َكاَن  1ت1ٱلشَّۡيَطٰ بَۡينَُهۡم. إِنَّ ٱلشَّۡيَطٰ

بِيٗنا. ا مُّ ِن َعدُّوٗ نَسٰ   لِۡإلِ

 53: 17\50م

ْبُكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ، والتفات من »َعلَْيِهمْ «إلى الغائب » يُعَذِّ
  ».أَْرَسْلنَاكَ «إلى المتكلم » َربُُّكْم أَْعلَمُ «الغائب 

بُُّكۡم أَۡعلَُم بُِكۡم. إِن يََشۡأ، يَۡرَحۡمُكۡم أَۡو، إِن يَشَۡأ،  رَّ
َك َعلَۡيِهۡم َوِكيٗال  ۡبُكۡم. َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ   .1تيُعَذِّ

 54: 17\50م

. خطأ: 43: 54\37) حول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُزبُوًرا 1
ْلنَا«تكلم إلى الم» َوَربَُّك أَْعلَمُ «من الغائب التفات    ».فَضَّ

ِت َوٱۡألَۡرِض. [ َوٰ ] --- َوَربَُّك أَۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسََّمٰ
ۡلنَا بَۡعَض ٱلنَّبِيِّ  َن َعلَٰى بَۡعٖض. َوَءاتَۡينَا َولَقَۡد فَضَّ

  .1ت1دَاوُۥدَ َزبُوٗرا

 55: 17\50م

، ابن عاشوردُونِِه () نص ناقص وتكميله: قُِل ادُْعوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم [اربابًا] ِمْن 1ت
  )http://goo.gl/NqWycy 186، ص 22جزء 

، ِمن 1تٱۡدُعواْ ٱلَِّذيَن َزَعۡمتُم [...]«] قُِل: --- [
ّرِ َعنُكۡم، َوَال  دُونِهِۦ، فََال يَۡمِلكُوَن َكۡشَف ٱلضُّ

  ».تَۡحِويًال 

 56: 17\50م

. نص ناقص تقربوا إلى هللاْلَوِسيلَةَ: القربة: ) 1ت♦ ) َربَِّك 2) تَدْعُون، يُدَْعون 1
فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: وإن هؤالء  أَيُُّهْم أَْقَرُب [إلى ربهم]. وقدوتكميله: 

المخلوقين الذين يدعوهم من يعبدهم يعبدون هللا، ويطلبون الدرجة والمنزلة عنده 
بالطاعة، ويحرص كل منهم أن يكون أقرب إلى هللا 

)http://goo.gl/2xMwuU( َمْحذُوًرا: مخوفًا يتقيه المؤمنون. )2ت  

ٓئَِك ٱلَِّذيَن يَۡدُعونَ   2، يَۡبتَغُوَن إِلَٰى َربِِّهمُ 1أُْولَٰ
، َويَۡرُجوَن 1ت[...] ٱۡلَوِسيلَةَ، أَيُُّهۡم أَۡقَربُ 

َرۡحَمتَهُۥ، َويََخافُوَن َعذَابَهُۥٓ. إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َكاَن 
  .2تَمۡحذُوٗرا

 57: 17\50هـ

ن قَۡريٍَة إِالَّ نَۡحُن ُمۡهِلكُوَها قَۡبَل يَۡوِم ] --- [   َوإِن ّمِ
ِلَك  بُوهَا َعذَاٗبا َشِديٗدا. ~ َكاَن ذَٰ َمِة، أَۡو ُمعَذِّ ٱۡلِقيَٰ

ِب َمۡسُطوٗرا.   فِي ٱۡلِكتَٰ

 58: 17\50م

) نص ناقص وتكميله: نُْرِسَل 1ت♦ ) ُمْبَصَرةً، َمْبَصَرةً، ُمْبِصَرةٌ 2) ثَُمودًا 1
) خطأ: جاءت عبارة فََظلَُموا بَِها 3ُمْبِصَرةً: بينة واضحة ت )2ت ] بِاْآلَيَاتِ [رسلنا

أو ظلموا  فكفروا بهاوقد فهمت بمعنى  59: 17\50و 103: 7\39في اآليتين 
  أنفسهم بالكفر بها

ٓ  1ت] َوَما َمنَعَنَآ أَن نُّۡرِسَل [...]--- [ ِت، إِالَّ بِٱۡألٓيَٰ
لُوَن. َوَءاتَۡينَا ثَُمودَ أَن َكذََّب بَِها  ٱلنَّاقَةَ  1ٱۡألَوَّ

ِت 3ت، فََظلَُمواْ بَِها2ت2ُمۡبِصَرةٗ  . َوَما نُۡرِسُل بِٱۡألٓيَٰ
  إِالَّ تَۡخِويٗفا.

 59: 17\50م

يَّا 1 ْويَا، الرُّ ْؤيَا الَّتِي أََرْينَاَك إِالَّ فِتْنَةً لهم ) 2) الرُّ قراءة شيعية: َوَما َجعَْلنَا الرُّ
ْؤيَا الَّتِي أََرْينَاَك إِالَّ فِتْنَةً للناس ليعمهوا فيها  ليعمهوا فيها، أو: َوَما َجعَْلنَا الرُّ

فُُهْم 4) َوالشََّجَرةُ اْلَمْلعُونَةُ 3) 78(السياري، ص  ناقص ) نص 1ت♦ ) َويَُخّوِ
إلى الغائب » قُْلنَا لَكَ «من المتكلم التفات ) خطأ: 2وتكميله: [واذكر] إذ قُْلنَا لََك ت

الشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ: إشارة إلى ) 3ت» َجَعلْنَا«ثم إلى المتكلم » إِنَّ َربََّك أََحاطَ «
ْؤيَا الَّتِي نص مخربط وترتيبهشجرة الزقوم.  أََرْينَاَك َوالشََّجَرةَ : َوَما َجعَْلنَا الرُّ

  )31اْلَمْلعُونَةَ فِي القرآن إِالَّ فِتْنَةً ِللنَّاِس (مكي، جزء ثاني، ص 

إِنَّ َربََّك أََحاَط «َوإِۡذ قُۡلنَا لََك:  1ت][...]--- [
ۡءيَا 2ت] َوَما َجعَۡلنَا--- ». [بِٱلنَّاِس  ٱلَّتِٓي  1ٱلرُّ

َك، إِالَّ فِۡتنَٗة لِّلنَّاِس   3َوٱلشََّجَرةَ ٱۡلَمۡلعُونَةَ  ،2أََرۡينَٰ
فُُهمۡ  3تفِي ٱۡلقُۡرَءانِ  ، فََما يَِزيدُهُۡم إِالَّ 4.َونَُخّوِ

ٗنا َكبِيٗرا.   ُطۡغيَٰ

 60: 17\50م

ٓئَِكِة:  1ت[...] ]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكةِ 1ت ٱۡسُجدُواْ «َوإِۡذ قُۡلنَا ِلۡلَملَٰ
ٓ إِۡبِليَس. قَاَل:  ،فََسَجدُٓواْ ». ِألٓدَمَ  َءأَۡسُجدُ ِلَمۡن «إِالَّ

  »َخلَۡقَت ِطيٗنا؟

 61: 17\50م

ْرتَنِي 1 ) احتنك: سيطر على (بمعنى وضع اللجام في حنك) أو 1ت♦ ) أَخَّ
  استأصل.

ذَا ٱلَِّذي«قَاَل:  ؟ لَئِۡن  أََرَءۡيتََك َهٰ ۡمَت َعلَيَّ َكرَّ
ۡرتَنِ  َمةِ  1أَخَّ يَّتَهُۥٓ، إِالَّ  1تَألَۡحتَنَِكنَّ ، إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ ذُّرِ

  ».قَِليٗال 

 62: 17\50م

ٱۡذَهۡب! فََمن تَبِعََك ِمۡنُهۡم، فَإِنَّ َجَهنََّم «قَاَل:   ) َمْوفُوًرا: تاًما غير منقوص.1ت
ۡوفُوٗراَجَزآُؤُكۡم، َجَزاٗٓء    .1تمَّ

 63: 17\50م
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ٍل لََك 2) َوأَْجلُْب 1 الَِك، َوُرجَّ اِلَك، َوَرجَّ ) 1ت♦ ) َوَرْجِلَك، َوِرَجاِلَك، َوُرجَّ
َواْستَْفِزْز: فسرها الجاللين: واستخف. ولسان العرب يفسر فعل استفزه: ختله 

ن (َواْستَْفِزْز) حتى القاه في مهلكة. ويقترح ليكسنبيرج قراءة (َواْستَْفرر)، بدًال م
)Luxenberg  جلب: جمع مع صخب. ويقترح 2ت )243-242ص (

ليكسنبيرج قراءة (واخلب)، بمعنى وانصب عليهم، بدًال من (َوأَْجِلْب) 
)Luxenberg  يقترح ليكسنبيرج قراءة (بحيلك، أو بحبالك)، 3) ت243ص (

سنبيرج قراءة ) يقترح ليك4). ت244- 243ص  Luxenbergبدًال من (بَِخْيِلَك) (
) فسر المنتخب 5) ت244ص  Luxenberg(ودجلك)، بدًال من (َوَرِجِلَك) (

عبارة َوَشاِرْكُهْم فِي اْألَْمَواِل َواْألَوَالِد: وشاركهم في كسب األموال من الحرام 
وصرفها في الحرام، وتكفير األوالد وإغرائهم على اإلفساد. ويقترح ليكسنبيرج 

كهم) بمعن ص  Luxenbergى واغرهم، بدًال من (َوَشاِرْكُهْم) (قراءة (وشّرِ
) خطأ: 6). وهناك حديث يقول اعوذ بك من شر الشيطان وشركه ت244-245

  ».يَِعدُُهُم الشَّْيَطانُ «إلى الغائب  »َواْستَْفِززْ «من المخاطب التفات 

َمِن ٱۡستََطۡعَت ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك،  1تَوٱۡستَۡفِزۡز 
، 4ت2َوَرِجِلكَ  3تَعلَۡيِهم بَِخۡيِلكَ  2ت1َوأَۡجِلۡب 

ِد، َوِعۡدُهۡم. ~  5تَوَشاِرۡكُهمۡ  ِل َوٱۡألَۡولَٰ فِي ٱۡألَۡمَوٰ
نُ    إِالَّ غُُروًرا. 6تَوَما يَِعدُُهُم ٱلشَّۡيَطٰ

 64: 17\50م

ٞن. َوَكفَٰى بَِربَِّك إِنَّ ِعبَاِدي، لَۡيَس لََك   ».بَِربِّكَ «إلى الغائب » ِعبَاِدي«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت َعلَۡيِهۡم سُۡلَطٰ
  ».1تَوِكيٗال 

 65: 17\50م

بُُّكُم ٱلَِّذي يُۡزِجي--- [  ) يزجي: يدفع ويسوق برفق لينساق.1ت لَُكُم ٱۡلفُۡلَك فِي  1ت] رَّ
  ٱۡلبَۡحِر، ِلتَۡبتَغُواْ ِمن فَۡضلِِهۦٓ. إِنَّهُۥ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما.

 66: 17\50م

رُّ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ْنَسانُ «إلى الغائب » َمسَُّكُم الضُّ َوإِذَا َمسَُّكُم ٱلضُّرُّ فِي ٱۡلبَۡحِر، َضلَّ َمن تَۡدُعوَن،   ».َوَكاَن اْإلِ
، أَۡعَرۡضتُۡم. ~  ٰىُكۡم إِلَى ٱۡلبَّرِ ا نَجَّ ٓ إِيَّاهُ. فَلَمَّ إِالَّ

نُ  نَسٰ   َكفُوًرا. 1تَوَكاَن ٱۡإلِ

 67: 17\50م

 1أَفَأَِمنتُۡم أَن يَۡخِسَف بُِكۡم َجانَِب ٱۡلبَّرِ أَۡو يُۡرِسلَ   ) حاصب: ريح مهلكة بما تحمله من حصى أو غيره.1ت♦ ْخِسَف ... نُْرِسَل ) نَ 1
  ؟ ثُمَّ َال تَِجدُواْ لَُكۡم َوِكيًال.1تَعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا

 68: 17\50م

ياح 3) فنُْرِسَل 2) نُِعيدَُكْم 1 قَُكْم ) 4) الّرِ قَُكْم، فَنُغَّرِ ♦ ) يَِجدُوا 5فَنُْغِرقَُكْم، فَيُغَّرِ
) قَاِصفًا: شديد الهبوب كاسر ما تمر به. قد يكون أصل الكلمة عاصفا وقد 1ت

 18: 14\72و 22: 10\51جاءت كلمة عاصف كصفة للريح في اآليات 
. ا له، من يظل يتبع ما يتصوره حًق◌ً : ناصًرا ومجبًرا) تَبِيعًا2ت 81: 21\73و

وقد » َعلَْينَا«إلى المتكلم » يُِعيدَُكْم ... فَيُْرِسَل ... فَيُْغِرقَُكمْ «من الغائب التفات خطأ: 
  صححتها القراءة المختلفة: نُِعيدَُكْم ... فَنُْرِسَل ... فَنُْغِرقَُكْم.

 2فِيِه تَاَرةً أُۡخَرٰى، فَيُۡرِسلَ  1أَۡم أَِمنتُۡم أَن يُِعيدَُكمۡ 
يحِ  1تَعلَۡيُكۡم قَاِصٗفا َن ٱلّرِ بَِما  4فَيُۡغِرقَُكم 3ّمِ

  .2تلَُكۡم َعلَۡينَا بِهِۦ تَبِيٗعا 5َكفَۡرتُۡم؟ ثُمَّ َال تَِجدُواْ 

 69: 17\50م

ُهۡم فِي ٱۡلبَّرِ --- [   ۡمنَا بَنِٓي َءادََم، َوَحَمۡلنَٰ ] َولَقَۡد َكرَّ
َن ٱلطَّيِّبَٰ  ُهم ّمِ ُهۡم َعلَٰى َوٱۡلبَۡحِر، َوَرَزۡقنَٰ ۡلنَٰ ِت، َوفَضَّ

ۡن َخلَۡقنَا تَۡفِضيٗال. مَّ   َكثِيٖر ّمِ

 70: 17\50م

، يُدَْعْو ُكلُّ 1 ، يُدَْعى ُكلُّ نص ناقص وتكميله: إن ) 1ت♦ ) بِكتابِِهْم 2) يَدْعُو ُكلَّ
فهناك نص ناقص وتكميله: يَْوَم نَدْعُوا ُكلَّ أُنَاٍس مختلطين » بإمامهم«قرئت 
أي ندعوهم وإمامهم فيهم، أو بإسم إمامهم. وإن قرئت كما في القراءة  -ْم بِإَِماِمهِ 

فهناك نص ناقص وتكميله: يَْوَم نَدُْعوا كُلَّ أُنَاٍس ومعهم كتابهم » بكتابهم«المختلفة 
) فتيل: خيط رقيق في شق النواة. نص ناقص 2) ت32(مكي، جزء ثاني، ص 

تيل. ويالحظ حذف الشق الثاني الخاص بمن وتكميله: َوَال يُْظلَُموَن [ظلًما] كالف
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِِشَمالِِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت  اتي كتابه بشماله كما في اآلية: َوأَمَّ

  )25: 69\78ِكتَابِيَهْ (

ِمِهمۡ  1] يَۡوَم نَۡدعُواْ كُلَّ --- [ ، فََمۡن 1ت2أُنَاِسۢ بِإَِمٰ
بَهُۥ بِ  بَُهۡم، ~ أُوتَِي ِكتَٰ َٰ ٓئَِك يَۡقَرُءوَن ِكت يَِمينِهِۦ، فَأُْولَٰ

  فَتِيٗال. 2تَوَال يُۡظلَُموَن [...]

 71: 17\50م

) نص ناقص وتكميله: َوَمْن َكاَن فِي َهِذِه [الدنيا] أَْعَمى (الجاللين 1ت
http://goo.gl/Nxf48Cمن غير الواضح كيف يكون اعمى في 2) ت (
خطأ: َوَمْن َكاَن فِي َهِذِه [الدنيا] أَْعَمى فَُهَو عن اْآلَِخَرةِ  اآلخرة، إال ان يكون هناك

أَْعَمى. وقد فسرها البيضاوي: ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب ال يبصر رشده 
  )http://goo.gl/lVf8u0كان في اآلخرة أعمى ال يرى طريق النجاة (

ِذِهۦٓ [...] فِي أَۡعَمٰى، فَُهَو  1تَوَمن َكاَن فِي َهٰ
  َوأََضلُّ َسبِيٗال. 2تٱۡألِٓخَرةِ أَۡعَمىٰ 

 72: 17\50م

) قراءة شيعية: 2) 80و 79قراءة شيعية: أَْوَحيْنَا إِلَيَْك في علي (السياري، ص ) 1
  127أوحينا إليك في علي ليفتري علينا غيره (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

أَۡوَحۡينَآ ] َوإِن َكادُواْ لَيَۡفتِنُونََك َعِن ٱلَِّذٓي --- [
. َوإِٗذا ¼َّتََّخذُوَك 2، ِلتَۡفتَِرَي َعلَۡينَا َغۡيَرهُۥ1إِلَۡيكَ 

  َخِليٗال.

 73: 17\50هـ

َك، لَقَۡد ِكدتَّ تَۡرَكُن إِلَۡيِهۡم َشيۡ    ا َولَۡوَالٓ أَن ثَبَّۡتنَٰ
  قَِليًال.

 74: 17\50هـ



177 

) قراءة شيعية: ثم ال تجد لك علينا نصيًرا ثم ال تجد بعدك مثل علي وليًا 1
) نص ناقص وتكميله: إِذًا َألَذَْقنَاَك 1) ت127(الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

ِضْعَف [عذاب] اْلَحيَاةِ َوِضْعَف [عذاب] اْلَمَماِت (الجاللين 
http://goo.gl/h9tral.(  

َك ِضۡعَف [. َذَۡقنَٰ ٱۡلَحيَٰوةِ َوِضۡعَف  1ت..]إِٗذا ألَّ
  .1ٱۡلَمَماِت. ثُمَّ َال تَِجدُ لََك َعلَۡينَا نَِصيٗرا 1ت[...]

 75: 17\50هـ

) نص ناقص وتكميله: َوإِذا 1ت♦  ) َخْلفََك، بَْعدَكَ 2) يُلَبَّثُوَن، يَْلبَثُوا، يُلَبِّثُوَن 1
 179، ص 15، جزء عاشورابن [اخرجوك] َال يَْلبَثُوَن ِخَالفََك إِالَّ قَِليًال (

http://goo.gl/Ec3chUِخَالفََك: خلفك، ولكن قد تكون خطأ نساخ 2) ت (
  وصحيحه كما في القراءة المختلفة خلفك

ونََك ِمَن ٱۡألَۡرِض، لِيُۡخِرُجوَك  َوإِن َكادُواْ لَيَۡستَِفزُّ
فَكَ  1، الَّ يَۡلبَثُونَ 1تِمۡنَها. َوإِٗذا [...] إِالَّ  2ت 2ِخلَٰ

  ٗال.قَِلي

 76: 17\50هـ

) نص ناقص وتكميله: [اتبع] سُنَّةَ َمْن قَدْ أَْرَسْلنَا قَْبلََك (الحلبي 1ت
http://goo.gl/msia67.(  

سُنَّةَ َمن قَۡد أَۡرَسۡلنَا قَۡبلََك ِمن  1ت[...]]--- [
سُِلنَا. َوَال تَِجدُ ِلسُنَّتِنَا تَۡحِويًال.   ]--- [رُّ

 77: 17\50هـ

) 3ت : ظلمةغسق) 2ت♦  الشمس عن األفق وميلها للغروب) دُلُوك: زوال 1ت
) 4) ت33نص ناقص وتكميله: [وأقرأ] قرآن الفجر (مكي، جزء ثاني، ص 

يالحظ من هذه اآلية ترتيب الصلوات مبتدأة بصالة الظهر وتدخل فيه صالة 
العصر، ثم صالة المغرب والعشاء ثم صالة الفجر (للتبريرات أنظر المسيري، 

  ).470- 468ص 

لَٰوةَ، ِلدُلُوكِ --- [ ٱلشَّۡمِس إِلَٰى  1ت] أَقِِم ٱلصَّ
َوقُۡرَءاَن ٱۡلفَۡجِر. إِنَّ  3تٱلَّۡيِل، [...] 2تَغَسقِ 

  .4ت قُۡرَءاَن ٱۡلفَۡجِر َكاَن َمۡشُهوٗدا

 78: 17\50هـ

 49: 52\76اسوة باآلية  –) نص ناقص وتكميله: [وتخير جزًءا] من الليل 1ت
) تهجد: اسهر، والتهجد: الصالة ليًال 2) تhttp://goo.gl/Vl7rac(المنتخب 

دْ فيه. تبرير الخطأ: تهجد تضمن معنى تزود الذي  بعد االستيقاظ؛ خطأ: فَتََهجَّ
خطأ: يَْبعَثََك َربَُّك إلى أو في ) 4ت) نافلة: فريضة خاصة بك. 3يتعدى بالباء ت

  َمقَام َمْحُمود. تبرير الخطأ: بعث يتضمن معنى منح

ۡد بِهِۦ 1ت[...] لََّك.  3تنَافِلَةٗ  2تَوِمَن ٱلَّۡيِل، فَتََهجَّ
ۡحُموٗدا   .4تَعَسٰىٓ أَن يَۡبعَثََك َربَُّك َمقَاٗما مَّ

 79: 17\50هـ

ِصۡدٖق َوأَۡخِرۡجنِي  1َرّبِ! أَۡدِخۡلنِي ُمۡدَخلَ «َوقُل:   ) َمْخَرجَ 2) َمدَْخَل 1
ٗنا  2ُمۡخَرجَ  ِصۡدٖق، َوٱۡجعَل لِّي ِمن لَّدُنَك ُسۡلَطٰ
  ».نَِّصيٗرا

 80: 17\50هـ

ِطلُ «َوقُۡل:   ).287، ص 8) تفسير شيعي: إِذَا قَاَم اْلقَائُِم ذََهبَْت دَْولَةُ اْلبَاِطِل (الكليني مجلد 1ت ، َوَزَهَق ٱۡلبَٰ ِطَل 1تَجآَء ٱۡلَحقُّ . إِنَّ ٱۡلبَٰ
  ».َكاَن َزُهوٗقا

 81: 17\50م

ُل ِمَن القرآن َما هَُو ) 3) ِشفَاًء َوَرْحَمةً 2) َونُنِْزُل، َويُْنِزُل 1 قراءة شيعية: َونُنَّزِ
ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ من ربك ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَال يَِزيدُ الظَّاِلِميَن آل محمد إِالَّ َخَساًرا (السياري، 

  ).78ص 

لُ --- [ ِشفَاٞٓء  ِمَن ٱۡلقُۡرَءاِن َما هُوَ  1] َونُنَّزِ
ِلِميَن إِالَّ  2َوَرۡحَمةٞ  لِّۡلُمۡؤِمنِيَن. َوَال يَِزيدُ ٱلظَّٰ
  .3َخَساٗرا

 82: 17\50م

) يَئُوس: شديد اليأس خطأ: 2) نَأَى بَِجانِبِِه: تنحى عنه بجنبه ت1ت♦ ) َونَاَء 1
  ».يَئُوًسا«إلى اإلسم » أَْعَرَض َونَأَى«من الفعل التفات 

ِن، أَۡعَرَض َونَ ] َوإِذَآ --- [ نَسٰ  1اأَۡنعَۡمنَا َعلَى ٱۡإلِ
، َكاَن يَ 1تبَِجانِبِهِۦ   .2توٗسا. َوإِذَا َمسَّهُ ٱلشَّرُّ

 83: 17\50م

. فََربُُّكۡم 1ُكّلٞ يَۡعَمُل َعلَٰى َشاِكلَتِهِۦ«] قُۡل: --- [  ) َشِكلَتِِه.1
  ».أَۡعلَُم بَِمۡن هَُو أَۡهدَٰى َسبِيٗال 

 84: 17\50م

وحِ. قُِل: ] َويَسۡ --- [  ) الجواب لم يأت مطابقًا للسؤال الذي كان عن ماهية الروح1ت♦ أُوتُوا ) 1 وُح ِمۡن «لُونََك َعِن ٱلرُّ ٱلرُّ
َن ٱۡلِعۡلِم إِالَّ قَِليٗال  1. َوَمآ أُوتِيتُم1تأَۡمِر َربِّي   ».ّمِ

 85: 17\50م

تكون حشو. ورأى  في هذه اآلية حيرت المفسرين وقد» به«) خطأ: كلمة 1ت
ثُمَّ َال تَِجدُ لََك [بعد الذهاب] بِِه َعلَْينَا «الزمخشري ان النص ناقص وتكميله: 

  ).http://goo.gl/nYAHZK» (َوِكيًال 

لَنَۡذَهبَنَّ بِٱلَِّذٓي أَۡوَحۡينَآ إِلَۡيَك.  ،] َولَئِن ِشۡئنَا--- [
  ًال.بِهِۦ، َعلَۡينَا، َوِكي 1تثُمَّ َال تَِجدُ لََك [...]

 86: 17\50م

) نص ناقص وتكميله: إِالَّ [انا ابقيناه] َرْحَمةً ِمْن َربَِّك (الجاللين 1ت
http://goo.gl/GhRBBAفي اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 2) ت

  ».َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ «إلى الغائب » ِشئْنَا لَنَذَْهبَنَّ «

بِّكَ 1تإِالَّ [...] ن رَّ إِنَّ فَۡضلَهُۥ َكاَن  .2تَرۡحَمٗة ّمِ
  َعلَۡيَك كَبِيٗرا.

 87: 17\50م

نُس َوٱۡلِجنُّ َعلَٰىٓ «قُل:  ]--- [  : نصير ومعين) ظهير1ت لَّئِِن ٱۡجتََمعَِت ٱۡإلِ
ذَا ٱۡلقُۡرَءانِ  َال يَۡأتُوَن بِِمۡثلِهِۦ.  ،أَن يَۡأتُواْ بِِمۡثِل َهٰ

  ]--- [ ».1تَولَۡو َكاَن بَۡعُضُهۡم ِلبَۡعٖض َظِهيٗرا

 88: 17\50م

قراءة شيعية: فَأَبَى أَْكثَُر النَّاِس من أمتك بوالية أمير المؤمنين إِالَّ ) 2) َصَرْفنَا 1
فْنَا: بيَّنا بأساليب مختلفة ت1ت♦ ) 79كُفُوًرا (السياري، ص  ) تقول هذه 2) َصرَّ

فْنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا القرآن : «85: 17\50اآلية  بينما تقول » ِمْن كُّلِ َمثَلٍ َولَقَدْ َصرَّ
ْفنَا فِي َهذَا القرآن لِلنَّاِس ِمْن كُّلِ َمثَلٍ : «54: 18\69اآلية  (للتبريرات » َولَقَدْ َصرَّ

). ومن غير الواضح من هو الذي صرف، هل 468- 467أنظر المسيري، ص 
  هو هللا أم محمد؟ وإن كان محمد، فهل هو مؤلفه؟

ۡفنَا ذَا ٱۡلقُۡرَءاِن، ِمن ِلل 1ت1َولَقَۡد َصرَّ نَّاِس، فِي َهٰ
  .2. ~ فَأَبَٰىٓ أَۡكثَُر ٱلنَّاِس، إِالَّ ُكفُوٗرا2تُكّلِ َمثَلٖ 

 89: 17\50م
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َر، تُْفِجرَ 1 لَنَا ِمَن  1لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتَّٰى تَۡفُجرَ «َوقَالُواْ:   ) تُفَّجِ
  ٱۡألَۡرِض يَۢنبُوعًا.

 90: 17\50م

َر  2لََك َجنَّةٞ  1أَۡو تَُكونَ   ) َحبَّةٌ.2) يَكُوَن 1 ن نَِّخيٖل َوِعنَٖب، فَتُفَّجِ ّمِ
لََها تَۡفِجيًرا. َر ِخلَٰ   ٱۡألَۡنَهٰ

 91: 17\50م

) ِكَسف: جمع كسفة، 1ت♦ ) قُبًُال 3) ِكْسفًا 2) يَْسقَُط السََّماُء، تَْسقَُط السََّماُء 1
  ).http://goo.gl/ZwyCmI) قَبِيًال: عيانًا، أو كفيًال (النحاس 2ت قطعة

. 1ت2، َكَما َزَعۡمَت، َعلَۡينَا ِكَسفًا1أَۡو تُۡسِقَط ٱلسََّمآءَ 
ٓئَِكِة قَبِيًال  ِ َوٱۡلَملَٰ   .2ت3أَۡو تَۡأتَِي بِٱ£َّ

 92: 17\50م

بخصوص معنى كلمة زخرف انظر هامش ) 1ت♦ ) قَاَل 3) تُنِْزَل 2) ذََهٍب 1
  صعودك.) ُرقِيَِّك: 2ت 43\63عنوان سورة الزخرف 

ن ُزۡخُرفٍ  . أَۡو تَۡرقَٰى فِي 1ت1أَۡو يَُكوَن لََك بَۡيٞت ّمِ
لَ  2تٱلسََّمآِء. َولَن نُّۡؤِمَن ِلُرقِيِّكَ  َعلَۡينَا  2َحتَّٰى تُنَّزِ

ٗبا نَّۡقَرُؤهُۥ ُسۡبَحاَن َربِّي! هَۡل ُكنُت إِالَّ : «3قُلۡ ». ِكتَٰ
ُسوٗال؟   »بََشٗرا، رَّ

 93: 17\50م

، َوَما َمنََع ٱ   لنَّاَس أَن يُۡؤِمنُٓواْ، إِۡذ َجآَءُهُم ٱۡلُهدَٰىٓ
ٓ أَن قَالُٓواْ:  ُسوٗال؟«إِالَّ ُ بََشٗرا رَّ   »أَبَعََث ٱ£َّ

 94: 17\50م

ٓئَِكٞة يَۡمشُوَن «قُل:    لَّۡو َكاَن فِي ٱۡألَۡرِض َملَٰ
َن ٱلسََّمآِء َملَٗكا  ۡلنَا َعلَۡيِهم ّمِ ُمۡطَمئِنِّيَن، لَنَزَّ

ُسوٗال    ».رَّ

 95: 17\50م

ِ حشو.1ت ِ «قُۡل:   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ ا بَۡينِي َوبَۡينَُكمۡ  1تَكفَٰى بِٱ£َّ إِنَّهُۥ ». ~ َشِهيدَۢ
ا   بَِصيٗرا. ،َكاَن بِِعبَاِدهِۦ َخبِيَرۢ

 96: 17\50م

) َخبَت: خمدت. هذه اآلية التي تنسب الهداية � تتناقض مع 1ت♦ ) اْلُمْهتَِدي 1
) التي يتالوم فيها أهل النار ويقذف كل منهم 167-166: 2\87اآليات األخرى (

ُ «من الغائب التفات بالتبعة على اآلخر. خطأ:  إلى المتكلم » َوَمْن يَْهِد �َّ
إلى » فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن يُْضِللْ «، والتفات من المفرد »ِزدْنَاُهمْ » ... َونَْحُشُرُهمْ «

  ».فَلَن تَِجدَ لَُهۡم ... َونَْحشُُرُهْم ... ِزدْنَاُهمْ «الجمع 

ُ، فَُهَو ٱۡلُمۡهتَدِ --- [ . َوَمن يُۡضِلۡل، 1] َوَمن يَۡهِد ٱ£َّ
يَۡوَم ِمن دُونِهِۦ. َونَۡحشُُرُهۡم،  ،فَلَن تَِجدَ لَُهۡم أَۡولِيَآءَ 

ا. َمِة، َعلَٰى ُوُجوِهِهۡم، ُعۡمٗيا، َوبُۡكٗما، َوُصّمٗ  ٱۡلِقيَٰ

ُهۡم َسِعيٗرا ۡأَوٰىُهۡم َجَهنَُّم. كُلََّما َخبَۡت، ِزۡدنَٰ   .1تمَّ

 97: 17\50م

لَِك َجَزآُؤهُم بِأَنَُّهۡم َكفَُرواْ بِ   ) ُرفَاتًا: حطاًما وفتاتًا.1ت♦ ) إِنَّا 2) إِذَا 1 تِنَاذَٰ  1أَِءذَا«َوقَالُٓواْ:  ايَٰ
تًا ٗما َوُرفَٰ لََمۡبعُوثُوَن َخۡلٗقا  2، أَِءنَّا1تُكنَّا ِعَظٰ

  »َجِديدًا؟

 98: 17\50م

تِ   ).80قراءة شيعية: فَأَبَى الظَّاِلُموَن آل محمد حقهم إِالَّ كُفُوًرا (السياري، ص ) 1 َوٰ َ، ٱلَِّذي َخلََق ٱلسََّمٰ  أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّ ٱ£َّ
َوٱۡألَۡرَض، قَاِدٌر َعلَٰىٓ أَن يَۡخلَُق ِمۡثلَُهۡم؟ َوَجعََل 
ِلُموَن، إِالَّ  لَُهۡم أََجٗال، الَّ َرۡيَب فِيِه. ~ فَأَبَى ٱلظَّٰ

  .1ُكفُوٗرا

 99: 17\50م

) نص ناقص وتكميله: َألَْمَسْكتُموها، وقد فسر المفسرون كلمة َألَْمَسْكتُْم 1ت
  ) قَتُوًرا: شديد البخل.2) تhttp://goo.gl/RjWpP6بمعنى لبخلتم (الجاللين 

لَّۡو أَنتُۡم تَۡمِلُكوَن َخَزآئَِن َرۡحَمِة «] قُل: --- [
َۡمَسۡكتُۡم [...] نفَاقِ  ،1تَربِّٓي، إِٗذا ألَّ ». َخۡشيَةَ ٱۡإلِ

ُن قَتُوٗرا نَسٰ   .2تَوَكاَن ٱۡإلِ

 100: 17\50م

ٖت. ] َولَقَۡد ءَ --- [  ) فََسْل، فََسأََل، فََسالْ 1 ِتۢ بَيِّنَٰ اتَۡينَا ُموَسٰى تِۡسَع َءايَٰ
ِءيَل. إِۡذ َجآَءُهۡم، فَقَاَل لَهُۥ  1لۡ فَسۡ  ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ

ُموَسٰى! َمۡسُحوٗرا«فِۡرَعۡوُن:    ».إِنِّي َألَظُنَُّك، يَٰ

 101: 17\50م

بصيرة: حجة : جمع بََصائِر) 1ت♦ ) وإن إخالك يَا فِْرَعْوُن لَمثْبُوًرا 2) َعِلْمُت 1
  مصروف عن الحق.: ) َمثْبُور2ت واضحة

ُٓؤَالِٓء إِالَّ َربُّ  1لَقَۡد َعِلۡمتَ «قَاَل:  َمآ أَنَزَل َهٰ
ِت َوٱۡألَۡرِض بََصآئِرَ  َوٰ . َوإِنِّي َألَُظنَُّك، 1تٱلسََّمٰ

ِفۡرَعۡوُن! َمۡثبُوٗرا   ».2ت2يَٰ

 102: 17\50م

يَك بِبَدَنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آَيَةً فَاْليَوْ « 92: 10\51ت) تناقض: تقول اآلية  ». َم نُنَّجِ
فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَّمِ فَاْنظُْر َكيَْف َكاَن « 40: 28\49وتقول اآلية 

ول وتق». فَأَْغَرْقنَاهُ َوَمْن َمعَهُ َجِميعًا« 103: 17\50وتقول اآلية ». َعاقِبَةُ الظَّاِلِمينَ 
فهل أغرق هللا ». فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَّمِ َوهَُو ُمِليمٌ « 40: 51\67اآلية 

  فرعون أم أنجاه؟

هُ  َن ٱۡألَۡرِض، فَأَۡغَرۡقنَٰ ُهم ّمِ  1تفَأََرادَ أَن يَۡستَِفزَّ
عَهُۥ َجِميٗعا.   َوَمن مَّ

 103: 17\50م

ِءيَل:   لَفِيفًا: اجناسًا مختلفة. )1ت ٓ ٱۡسُكنُواْ «َوقُۡلنَا، ِمۢن بَۡعِدهِۦ، ِلبَنِٓي إِۡسَرٰ
ٱۡألَۡرَض. فَإِذَا َجآَء َوۡعدُ ٱۡألِٓخَرةِ، ِجۡئنَا بُِكۡم 

  ».1تلَِفيٗفا

 104: 17\50م

هُ، َوبِٱۡلَحّقِ نََزَل. َوَمآ --- [   ] َوبِٱۡلَحّقِ أَنَزۡلنَٰ
ٗرا َونَِذيٗرا. َك إِالَّ ُمبَّشِ   أَۡرَسۡلنَٰ

 105: 17\50م
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ْقنَاهُ عليك 1 ْقنَاهُ، فَرَّ هُ   ) َمْكٍث.2) فَرَّ ِلتَۡقَرأَهُۥ َعلَى ٱلنَّاِس َعلَٰى  1َوقُۡرَءاٗنا، فََرۡقنَٰ
هُ تَنِزيٗال.2ُمۡكثٖ  ۡلنَٰ   ، َونَزَّ

 106: 17\50م

وَن على اْألَذْقَاِن.1ت إِنَّ ٱلَِّذيَن ». تُۡؤِمنُٓواْ َءاِمنُواْ بِِهۦٓ، أَۡو َال «قُۡل:   ) خطأ: يَِخرُّ
وَنۤ  أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم ِمن قَۡبلِِهۦٓ، إِذَا يُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم، يَِخرُّ

ٗدۤا. 1تِلۡألَۡذقَانِۤ    ُسجَّ

 107: 17\50م

َن َربِّنَآ! ~ إِن َكاَن َوۡعدُ َربِّنَا «َويَقُولُوَن:    ُسۡبَحٰ
  ».لََمۡفعُوٗال 

 108: 17\50م

وَن     109: 17\50م  ِلۡألَۡذقَاِن، يَۡبُكوَن، َويَِزيدُُهۡم ُخُشوٗعا.َويَِخرُّ

) 1ت♦ ) َواْبتَِغي 3) 80قراءة شيعية: في صالتك (السياري، ص ) 2) َمْن 1
  تَُخافِت بصالتك: تصلي بصوت منخفض

ا «] قُِل: --- [ َن. أَيّٗ ۡحَمٰ َ، أَِو ٱۡدُعواْ ٱلرَّ ٱۡدُعواْ ٱ£َّ
ا َوَال تَۡجَهۡر ». تَۡدعُواْ، فَلَهُ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىٰ  1مَّ

ِلَك  3بَِها، َوٱۡبتَغِ  1ت، َوَال تَُخافِۡت 2بَِصَالتِكَ  بَۡيَن ذَٰ
  َسبِيٗال.

  110: 17\50م

ِ ٱلَِّذي لَۡم يَتَِّخۡذ َولَٗدا، َولَۡم يَُكن «َوقُِل:   ) اْلِمْلِك.2) َشِريٌك له 1 ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ
َن 2فِي ٱۡلُمۡلكِ  1لَّهُۥ َشِريٞك  ، َولَۡم يَكُن لَّهُۥ َولِّيٞ ّمِ

ا.». ٱلذُّلِّ   َوَكبِّۡرهُ تَۡكبِيَرۢ

 111: 17\50م

  

 سورة يونس 10\51

  96-94و 40عدا مكية  109 - عدد اآليات

  148-139: 37\56في السورة  تهالقسم األكبر من قصو، وهي الوحيدة التي تذكر يونس، 98عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

بِ ٱۡلَحِكيِم.1تآلر ُت ٱۡلِكتَٰ  1: 10\51م  . تِۡلَك َءايَٰ

) قَدََم ِصدْق: 1ت♦ ) لَِسْحٌر، إالَّ َساِحٌر، إالَّ ِسْحٌر 4) ما 3) َرْجٍل 2) َعَجٌب 1
  »ِعْندَ َربِِّهمْ «إلى الغائب » أَْوَحْينَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2سابقة فضل ت

 2أَۡن أَۡوَحۡينَآ إِلَٰى َرُجلٖ  1أََكاَن، لِلنَّاِس، َعَجبًا
ۡنُهۡم أَۡن:  ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَنَّ «ّمِ أَنِذِر ٱلنَّاَس، َوبَّشِ

ِفُروَن: »2تِعندَ َربِِّهمۡ  1تلَُهۡم قَدََم ِصۡدقٍ  ؟ قَاَل ٱۡلَكٰ
ِحٞر  3إِنَّ ~ « ذَا لََسٰ بِينٌ  4َهٰ   ».مُّ

 2: 10\51م

أََكاَن ِللنَّاِس «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت♦ ) تَذَّكَُّروَن 1
إلى » أَْوَحْينَا«، ومن المتكلم في اآلية السابقة »إِنَّ َربَُّكمُ «إلى المخاطب » َعَجبًا

ُ الَِّذي َخلَقَ «الغائب  : 41\61) مجموع أيام الخلق في هذه اآلية 1ت» إِنَّ َربَُّكُم �َّ
لخلق ستة أيام واآليات التي تتبعها ثمانية أيام بينما في آيات أخر عدد أيام ا 9

  )9: 41\61(هامش اآلية 

ُ، ٱلَِّذي َخلَقَ --- [ ِت  1ت] إِنَّ َربَُّكُم ٱ£َّ َوٰ ٱلسََّمٰ
، ثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى 2تَوٱۡألَۡرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٖم 

. َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِمۢن بَۡعِد  ٱۡلعَۡرِش، يُدَبُِّر ٱۡألَۡمرَ 
ُ، رَ  ِلكُُم ٱ£َّ بُُّكۡم. فَٱۡعبُدُوهُ. ~ أَفََال إِۡذنِهِۦ. ذَٰ

  ؟1تَذَكَُّرونَ 

 3: 10\51م

ِ َحقٌّ 1 ُ َحق�ا، َوْعدُ �َّ ِ َحق�ا  ) يَبِْدُئ.2) َوَعدَ �َّ  2. إِنَّهُۥ يَۡبدَُؤاْ 1إِلَۡيِه َمۡرِجعُُكۡم َجِميٗعا. َوۡعدَ ٱ£َّ
ِليَۡجِزَي ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ  ،ٱۡلَخۡلَق، ثُمَّ يُِعيدُهُۥ

ِت بِٱۡلِقۡسِط. َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، لَُهۡم َشَراٞب  ِلَحٰ ٱلصَّٰ
، بَِما َكانُواْ يَۡكفُُروَن. ۡن َحِميٖم َوَعذَاٌب أَِليُمۢ   ّمِ

 4: 10\51م

ُل 3) َواْلَحَساَب 2) ضئَاًء 1 َوٱۡلقََمَر نُوٗرا.  ،1هَُو ٱلَِّذي َجعََل ٱلشَّۡمَس ِضيَآءٗ   للحق.خطأ: إِالَّ ) 1ت♦ ) اْآلَيَاَت 4) نُفَّصِ
نِيَن َوٱۡلِحَسابَ  ،َوقَدََّرهُۥ َمنَاِزلَ  . 2لِتَۡعلَُمواْ َعدَدَ ٱلسِّ

ِلَك إِالَّ بِٱۡلَحقِّ  ُ ذَٰ لُ 1تَما َخلََق ٱ£َّ  3. ~ يُفَّصِ
تِ    ِلقَۡوٖم يَۡعلَُموَن. 4ٱۡألٓيَٰ

 5: 10\51م

ُ فِي إِنَّ فِي    ِف ٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر، َوَما َخلََق ٱ£َّ ٱۡختِلَٰ
َّقُوَن. ٖت لِّقَۡوٖم يَت ِت َوٱۡألَۡرِض، َألٓيَٰ َوٰ   ٱلسََّمٰ

 6: 10\51م

ُ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت♦ ) َواْطَمانُّوا 1 إلى » َخلََق �َّ
: اآليات أمير المؤمنين واألئمة عليهم السالم ) تفسير شيعي2ت» ِلقَاَءنَا«المتكلم 

(القمي » ما � آية أكبر مني«والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السالم: 
http://goo.gl/C5I1Px.(  

، َوَرُضواْ بِٱۡلَحيَٰوةِ 1تإِنَّ ٱلَِّذيَن َال يَۡرُجوَن لِقَآَءنَا
تِنَابَِها، َوٱلَّذِ  1ٱلدُّۡنيَا، َوٱۡطَمأَنُّواْ   2تيَن ُهۡم َعۡن َءايَٰ

ِفلُوَن،   َغٰ

 7: 10\51م

ٓئَِك، َمۡأَوٰىُهمُ   ) َماَواُهُم.1  8: 10\51م  ٱلنَّاُر، ~ بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُوَن. 1أُْولَٰ
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ِت، يَۡهِديِهۡم إِنَّ ٱلَِّذيَن   ».يَْهِديِهْم َربُُّهمْ «إلى الغائب » ِلقَاَءنَا«من المتكلم  7في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ِلَحٰ َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُر فِي  1تَربُُّهم نِِهۡم. تَۡجِري ِمن تَۡحتِِهُم ٱۡألَۡنَهٰ بِإِيَمٰ

ِت ٱلنَِّعيِم.   َجنَّٰ

 9: 10\51م

) اللَُّهمَّ: يا هللا. وقد تكون مأخوذة من العبرية 1ت♦ ) أَِن اْلَحْمدَ، أَنَّ اْلَحْمدَ 1
السََّمواِت  -الوهيم  - في البَدِء خلََق هللاُ «في سفر التكوين:  التي جاءت» الوهيم«

  ). وقد جاء استعمالها في خمس آيات في القرآن.1: 1» (واألَرض

نََك ٱللَُّهمَّ «دَۡعَوٰىُهۡم فِيَها:  ، َوتَِحيَّتُُهۡم !»1تُسۡبَحٰ
مٞ «فِيَها:   1ٱۡلَحۡمدُ «َوَءاِخُر دَۡعَوٰىُهۡم أَِن: ». َسلَٰ

،ِ لَِمينَ  ِ£َّ   ».َرّبِ ٱۡلعَٰ

 10: 10\51م

: يتحيرون يَْعَمُهون) 1ت♦ ) لَقََضَى إِلَْيِهْم أََجلَُهْم، لَقََضينَا إِلَْيِهْم أََجلَُهْم 1
ُ «من الغائب التفات ويتخبطون. خطأ:  ُل �َّ   .»ِلقَاَءنَا«إلى المتكلم » يُعَّجِ

ُ، لِلنَّاِس، --- [ ُل ٱ£َّ ٱلشَّرَّ ٱۡستِۡعَجالَُهم ] َولَۡو يُعَّجِ
. فَنَذَُر ٱلَِّذيَن َال 1لَقُِضَي إِلَۡيِهۡم أََجلُُهمۡ  ،بِٱۡلَخۡيرِ 

نِِهۡم يَۡعَمُهونَ    .1تيَۡرُجوَن ِلقَآَءنَا فِي ُطۡغيَٰ

 11: 10\51م

» َوَعلَٰى ُجنُوبِِهمۡ « 191: 3\89) خطأ: على َجْنبِِه، كما هو واضح من اآليتين 1ت
) الترتيب في هذه اآلية يختلف عن الترتيب 2ت» َوَعلَٰى ُجنُوبُِكمۡ « 103: 4\92و

ٗما َوقُعُوٗدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهۡم.  191: 3\89في اآلية  َ قِيَٰ التي تقول: ٱلَِّذيَن يَۡذكُُروَن ٱ£َّ
ٗما َوقُ 103: 4\92وجاء في اآلية  َ قِيَٰ لَٰوةَ فَٱۡذكُُرواْ ٱ£َّ عُوٗدا َوَعلَٰى : فَإِذَا قََضۡيتُُم ٱلصَّ

  ).411و 282- 281ُجنُوبُِكۡم (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

، دََعانَا ِلَجۢنبِهۦِٓ  َن ٱلضُّرُّ نَسٰ ، أَۡو 1تَوإِذَا َمسَّ ٱۡإلِ
هُۥ، َمرَّ 2تقَاِعدًا، أَۡو قَآئِٗما ا َكَشۡفنَا َعۡنهُ ُضرَّ . فَلَمَّ

سَّهُۥ. ~  لَِك ُزيَِّن َكأَن لَّۡم يَۡدعُنَآ إِلَٰى ُضّرٖ مَّ َكذَٰ
  ِلۡلُمۡسِرفِيَن َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن.

 12: 10\51م

ا َظلَُمواْ،   ) يَْجِزي.1 َولَقَۡد أَۡهلَۡكنَا ٱۡلقُُروَن ِمن قَۡبِلُكۡم، لَمَّ
ِت، َوَما كَانُواْ ِليُۡؤِمنُواْ. ~  َوَجآَءۡتُهۡم ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ

لَِك نَۡجِزي   ُمۡجِرِميَن.ٱۡلقَۡوَم ٱلۡ  1َكذَٰ

 13: 10\51م

ٓئَِف فِي ٱۡألَۡرِض، ِمۢن بَۡعِدِهۡم،   ) ِلنَظَُّر.1 ُكۡم َخلَٰ ثُمَّ َجعَۡلنَٰ
  َكۡيَف تَۡعَملُوَن! 1ِلنَنُظرَ 

 14: 10\51م

) قراءة شيعية: ائِْت بِقُْرآٍَن َغْيِر َهذَا أَْو بَدِّْل صاحبك الذي نصبته بنا (السياري، 1
لَهُ ِمْن تِْلقَاِء 3) تَْلقَاِء 2) 62ص  ِّ ) قراءة شيعية: قُْل يا محمد َما يَُكوُن ِلي أَْن أُبَد

التفات ) خطأ: 1ت♦ ) 62نَْفِسي إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ في علي (السياري، ص 
) تفسير 2ت» َعلَْيِهمْ «إلى الغائب » َجعَلْنَاُكمْ «من المخاطب في اآلية السابقة 

ْلهُ «شيعي:  ِّ ْل َعلِي�ا»: «أَْو بَد ؛ أنظر القمي أيًضا 419، ص 1(الكليني مجلد » أَْو بَدِّ
http://goo.gl/20J1uk(  

ٖت، قَاَل  1ت] َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِهمۡ --- [ َءايَاتُنَا بَيِّنَٰ
ٱۡئِت بِقُۡرَءاٍن َغۡيِر «ٱلَِّذيَن َال يَۡرُجوَن ِلقَآَءنَا: 

ذَآ  ۡلهُ «، أَۡو »َهٰ َما يَكُوُن ِلٓي أَۡن «قُۡل: ». 2ت1بَدِّ
لَهُۥ ِمن تِۡلقَآي½  نَۡفِسٓي. إِۡن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحٰىٓ  2أُبَدِّ

إِۡن َعَصۡيُت َربِّي، َعذَاَب يَۡوٍم . إِنِّٓي أََخاُف، 3إِلَيَّ 
  ».َعِظيٖم 

 15: 10\51م

) 2) َوَال أَدَْراُتُكْم، َوَال أَدَْرأْتُُكْم، َوَال أَدِْريُكْم، َوَألَدَْراُكْم، َوَألَنذَْرتُُكْم، َوَال أَنذَْرتُُكْم 1
  ُعْمًرا.

ُ، َما تَلَۡوتُهُۥ َعلَۡيُكۡم، َوَالٓ «قُل:   1أَۡدَرٰىكُملَّۡو َشآَء ٱ£َّ
ن قَۡبِلِهۦٓ. ~ أَفََال  2بِهِۦ. فَقَۡد لَبِۡثُت فِيُكۡم ُعُمٗرا ّمِ

  »تَۡعِقلُوَن؟

 16: 10\51م

إلى  »أَفََال تَْعِقلُونَ «من المخاطب الجمع في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت
ِن اْفتََرى ... َكذََّب... «الغائب المفرد ثم الجمع    ».اْلُمْجِرُمونَ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ َكِذبًا، أَۡو َكذََّب  ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ فََمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
تِِهۦٓ؟ ~ إِنَّهُۥ َال يُۡفِلُح ٱۡلُمۡجِرُمونَ بِ    .1تايَٰ

 17: 10\51م

ِ ِمن  ،َويَۡعبُدُونَ   .55: 25\42) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) تُْشِركُوَن 2) أَتُنَبُّوَن، أَتُْنبِئُوَن 1 هُۡم، َوَال  ،دُوِن ٱ£َّ َما َال يَُضرُّ
ُٓؤنَا ِعندَ «َويَقُولُوَن:  ،1تيَنفَعُُهمۡ  ُٓؤَالِٓء شُفَعَٰ َهٰ

 ِ َ بَِما َال يَۡعلَُم فِي  1ونَ أَتُنَبِّ «قُۡل: ». ٱ£َّ ٱ£َّ
ِت َوَال فِي ٱۡألَۡرِض؟ َوٰ لَٰى » ~ ٱلسََّمٰ نَهُۥ َوتَعَٰ سُۡبَحٰ

ا يُۡشِرُكونَ    !2َعمَّ

 18: 10\51م

ِحدَٗة، فَٱۡختَلَفُواْ. َولَۡوَال   .18و 17تكملة لآليتين  20) هذه اآلية دخيلة، واآلية 1ت♦ ) لَقََضى 1 ٗة َوٰ ٓ أُمَّ [َوَما َكاَن ٱلنَّاُس إِالَّ
بَِّك، لَقُِضيَ  بَۡينَُهۡم فِيَما فِيِه  1َكِلَمٞة َسبَقَۡت ِمن رَّ

  .]1تيَۡختَِلفُونَ 

 19: 10\51م

بِّهِۦ!«َويَقُولُوَن:    ن رَّ » لَۡوَالٓ أُنِزَل َعلَۡيِه َءايَٞة ّمِ
َن «فَقُۡل:  ِ. فَٱنتَِظُرٓواْ، إِنِّي َمعَُكم ّمِ إِنََّما ٱۡلغَۡيُب ِ£َّ

  ».ٱۡلُمنتَِظِرينَ 

 20: 10\51م
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ُ = يأيها الناس هللاُ 1 من ) هناك 1ت♦ ) يَْمكُُروَن 3) وإِنَّ ُرُسلَه لديكم 2) قُِل �َّ
اءَ «اعتبر  خطأ وصحيحها من بعد ضراِء، إذ أنها جاءت بالكسرة في » بَْعِد َضرَّ
اءِ « 94: 7\39اآلية  وغيرها. ولكن هناك من » أََخذْنَا أَْهلََها بِاْلبَأْسَاِء َوالضَّرَّ

اعتبرها ممنوعة من الصرف، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة وال 
ل التعريف، علًما بأن قواعد النحو والصرف وضعت تنون إذا لم تدخل عليها أ

استنادًا على القرآن، فاخذ النحاة أخطاء القرآن بعين االعتبار وجعلوها مبررة 
» أَذَْقنَا النَّاسَ «من الغائب التفات خطأ: ) 2لغويًا للحفاظ على ماء وجه القرآن. ت

يَْمكُُروَن، والتفات من ، وقد صححتها القراءة المختلفة »تَْمُكُرونَ «إلى المخاطب 
ُ أَْسَرعُ «الغائب  ، ثم إلى الغائب في اآلية الالحقة »إِنَّ ُرسُلَنَا«إلى المتكلم » �َّ

  ».ُهَو الَِّذي يَُسيُِّرُكمْ «

ۢن بَۡعِد --- [ ] َوإِذَآ أَذَۡقنَا ٱلنَّاَس َرۡحَمٗة، ّمِ
آءَ  ۡكٞر فِٓي َءايَاتِ  1تَضرَّ نَا. قُِل: َمسَّۡتُهۡم، إِذَا لَُهم مَّ

» ُ يَۡكتُبُوَن َما  2إِنَّ ُرسُلَنَا». أَۡسَرعُ َمۡكًرا 1ٱ£َّ
  .2ت3تَۡمكُُرونَ 

 21: 10\51م

ُرُكْم 1 ) 1ت♦ ) ِحيَط 5) َجاَءتُْهم 4) بُِكْم 3) اْلفُْلِكّيِ 2) يَْنُشُرُكْم، يُْنِشُرُكْم، يُنَّشِ
(التبريرات في الحلبي » بِِهمْ «إلى الغائب » ُكْنتُمْ «من المخاطب التفات خطأ: 

http://goo.gl/iA6O7Lخطأ: 3). وقد صححتها القراءة المختلفة: بكم ت (
ريح طيبة (مؤنث) وريح عاصف (مذكر) وكان يجب  22: 10\51تقول اآلية 

الريح  81: 21\73مؤنث. وتقول اآلية » جاءتها«تأنيث عاصف ألن الفعل 
  ن) ُمْخِلِصيَن: ممحصي3عاصفة (مؤنث) ت

فِي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر. َحتَّٰىٓ إِذَا  1هَُو ٱلَِّذي يَُسيُِّرُكمۡ 
، بِِريٖح َطيِّبَٖة، 1ت3َوَجَرۡيَن بِِهم 2ُكنتُۡم فِي ٱۡلفُۡلكِ 

، 2تِريٌح َعاِصٞف  4َوفَِرُحواْ بَِها، َجآَءۡتَها
َوَجآَءُهُم ٱۡلَمۡوُج ِمن كُّلِ َمَكاٖن، َوَظنُّٓواْ أَنَُّهۡم 

َ، ُمۡخِلِصينَ  5أُِحيطَ  يَن:  3تبِِهۡم، دََعُواْ ٱ£َّ لَهُ ٱلدِّ
ِكِرينَ « ِذهِۦ، لَنَكُونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ   ».لَئِۡن أَنَجۡيتَنَا ِمۡن َهٰ

 22: 10\51م

» أَْنَجاُهمْ «من الغائب التفات ) 1ت ♦) فَيُنَبِّئُُكْم 3) َمتَاًعا الَْحيَاةَ 2) َمتَاعُ، َمتَاعِ 1
  ».إِلَْينَا َمْرِجعُُكْم فَنُنَبِّئُُكمْ «إلى المتكلم 

آ أَنَجٰىُهۡم، إِذَا ُهۡم يَۡبغُوَن فِي ٱۡألَۡرِض، بِغَۡيِر  فَلَمَّ
ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِنََّما بَۡغيُُكۡم َعلَٰىٓ أَنفُِسكُم.  . يَٰ ٱۡلَحّقِ

عَ  تَٰ ٱلدُّۡنيَا، ثُمَّ إِلَۡينَا َمۡرِجعُُكۡم. ~  2ٱۡلَحيَٰوةِ  1مَّ
  .1تبَِما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ  3بِّئُُكمفَنُنَ

 23: 10\51م

ايَنَْت، َوتَزيَّنَْت 1 يَّنَْت، َوازيأنَّْت، َوازَّ ) بِاْألَْمِس 3) يَْغَن، تَتَغَنَّ 2) َواْزيَنَْت، َوازَّ
وما كنا لنهلكها إالَّ بذنوب أهلها، بِاْألَْمِس وما كان هللا ليهلكها إالَّ بذنوب أهلها، 

بخصوص معنى كلمة ) 1ت♦ ) يَتَذَكَُّروَن 4وما أهلكناها إالَّ بذنوب أهلها  بِاْألَْمِس 
) لم تغنى: لم تكن 2ت 43\63زخرف انظر هامش عنوان سورة الزخرف 

عامرة بزروعها وثمارها. نص ناقص وتكميله: كأن لم يغن [زرعها]، أي لم 
  )http://goo.gl/yM1eTVينبت (الزمخشري 

هُ ِمَن  ] إِنََّما َمثَلُ --- [ ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َكَمآٍء أَنَزۡلنَٰ
ا يَۡأكُُل  ٱلسََّمآِء. فَٱۡختَلََط بِهِۦ نَبَاُت ٱۡألَۡرِض ِممَّ

ُم. َحتَّٰىٓ إِذَآ أََخذَِت ٱۡألَۡرُض  ٱلنَّاُس َوٱۡألَۡنعَٰ
يَّنَۡت  1تُزۡخُرفََها ِدُروَن 1َوٱزَّ ، َوَظنَّ أَۡهلَُهآ أَنَُّهۡم قَٰ

 ٓ َها َعلَۡيَها ، أَتَٰىَهآ أَۡمُرنَا، لَۡيًال أَۡو نََهاٗرا، فََجعَۡلنَٰ
. ~ 3بِٱۡألَۡمِس  2ت[...] 2َحِصيٗدا، َكأَن لَّۡم تَۡغنَ 

ِت ِلقَۡوٖم يَتَفَكَُّرونَ  ُل ٱۡألٓيَٰ لَِك نُفَّصِ   .4َكذَٰ

 24: 10\51م

» أَْمُرنَا ... فََجعَْلنَاَهاأَْنَزْلنَاهُ ... «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
ُ يَدُْعو«إلى الغائب    ».َو�َّ

ُ يَۡدعُٓواْ --- [ ِم، ~ َويَۡهِدي  1ت] َوٱ£َّ إِلَٰى دَاِر ٱلسَّلَٰ
ۡستَِقيٖم. ٖط مُّ   َمن يََشآُء إِلَٰى ِصَرٰ

 25: 10\51م

ٱۡلُحۡسنَٰى َوِزيَادَٞة. َوَال ] لِّلَِّذيَن أَۡحَسنُواْ --- [  ) قَتَر: كدر.1ت♦ ) قَتٌْر 2) تَْرَهُق 1
ٓئَِك 1ت2ُوُجوَهُهۡم قَتَٞر  1يَۡرَهقُ  ، َوَال ِذلَّةٌ. أُْولَٰ

ِلدُوَن. ُب ٱۡلَجنَِّة. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ   أَۡصَحٰ

 26: 10\51م

َسيِّئَِةۢ بِِمۡثِلَها، اِت، َجَزآُء َوٱلَِّذيَن َكَسبُواْ ٱلسَّيِّ   ) ُمْظِلٌم.4) قَِطٌع 3) تغشى، يغشى 2) َويَْرَهقُُهْم 1
ِ ِمۡن َعاِصٖم.  1َوتَۡرَهقُُهمۡ  َن ٱ£َّ ا لَُهم ّمِ ِذلَّٞة. مَّ

َن ٱلَّۡيِل  3ُوُجوُهُهۡم قَِطٗعا 2َكأَنََّمآ أُۡغِشيَۡت  ّمِ
ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها 4ُمۡظِلًما ٓئَِك أَۡصَحٰ . أُْولَٰ

ِلدُوَن.   َخٰ

 27: 10\51م

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) فََزايَلْنَا 3) َوشَُرَكاِءُكْم 2ُل ) يَْحشُُرُهْم ... يَقُو1
ابن [واذكر] يَْوَم نَْحشُُرُهْم َجِميعًا ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا [الزموا] َمَكانَُكْم (

فََزيَّلْنَا بَْينَُهْم:  )2ت )http://goo.gl/MNdakn 149، ص 11، جزء عاشور
ِ ِمْن َعاِصمٍ «في اآلية السابقة من الغائب التفات فرقنا بينهم. خطأ:  » َما لَُهْم ِمَن �َّ

  ».نَْحُشُرُهمْ «إلى المتكلم 

ِللَِّذيَن  1َويَۡوَم نَۡحشُُرُهۡم َجِميٗعا، ثُمَّ نَقُولُ  1ت[...]
». 2َمَكانَُكۡم، أَنتُۡم َوشَُرَكآُؤُكمۡ  1ت«[...]أَۡشَرُكواْ: 

ا كُنتُۡم «. َوقَاَل شَُرَكآُؤُهم: 2تبَۡينَُهمۡ  3فََزيَّۡلنَا مَّ
  إِيَّانَا تَۡعبُدُوَن.

 28: 10\51م

ِ حشو.1ت ِ   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ ا، بَۡينَنَا َوبَۡينَُكۡم، إِن ُكنَّا َعۡن  1تفََكفَٰى بِٱ£َّ َشِهيدَۢ
ِفِلينَ    ».ِعبَادَتُِكۡم لَغَٰ

 29: 10\51م

، تَتْلُو كُلُّ 1 .3) َوِردُّوا 2) نَْبلُو كُلَّ آ أَۡسلَفَۡت. َوُردُّٓواْ  1تَۡبلُواْ ُكلُّ  ،ُهنَاِلكَ   ) اْلَحقَّ إِلَى  2نَۡفٖس مَّ
ِ، َمۡولَٰىُهمُ  ا َكانُواْ  3ٱ£َّ ٱۡلَحّقِ. ~ َوَضلَّ َعۡنُهم مَّ

  يَۡفتَُروَن.

 30: 10\51م
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الجمع إلى » السَّْمعَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1) اْلَمْيَت ت2) اْلَمْيِت 1
  ».َواْألَْبَصارَ «

َن ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض؟ «] قُۡل: --- [ َمن يَۡرُزقُُكم ّمِ
رَ  ؟ َوَمن يُۡخِرُج 1تأَمَّن يَۡملُِك ٱلسَّۡمَع َوٱۡألَۡبَصٰ

ِمَن ٱۡلَحّيِ؟  2، َويُۡخِرُج ٱۡلَميِّتَ 1ٱۡلَحيَّ ِمَن ٱۡلَميِّتِ 
ُ «فَسَيَقُولُوَن: » َوَمن يُدَبُِّر ٱۡألَۡمَر؟ فَقُۡل: ». ~ ٱ£َّ

َّقُوَن؟«   »أَفََال تَت

 31: 10\51م

. فََماذَا بَۡعدَ ٱۡلَحّقِ إِالَّ    ُ، َربُُّكُم، ٱۡلَحقُّ ِلُكُم ٱ£َّ فَذَٰ
ُل؟ ~ فَأَنَّٰى تُۡصَرفُوَن؟ لَٰ   »ٱلضَّ

 32: 10\51م

نص ناقص وتكميله: بأنهم أو: ألنهم (مكي، جزء ) 1ت♦ ) أَنَُّهْم 2) َكِلَماُت 1
ُ َربُُّكمُ «في اآلية السابقة من المخاطب التفات ). خطأ: 381أول، ص  » فَذَِلُكُم �َّ

  ».الَِّذيَن فََسقُوا«إلى الغائب 

لَِك َحقَّۡت َكِلَمتُ  َربَِّك َعلَى ٱلَِّذيَن فََسقُٓواْ. ~  1َكذَٰ
  َال يُۡؤِمنُوَن. 1ت2أَنَُّهمۡ 

 33: 10\51م

: أمعن ) أفك2يالحظ ان السائل هو نفسه الذي يجيب ت: ) خطأ1ت♦ ) تُْوفَُكوَن 1
  تُْؤفَكُوَن: تصرفون.في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

ن يَۡبدَُؤاْ ٱۡلَخۡلَق، «] قُۡل: --- [ َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مَّ
ُ : «1تقُلِ » ثُمَّ يُِعيدُهُۥ؟  يَۡبدَُؤاْ ٱۡلَخۡلَق، ثُمَّ يُِعيدُهُۥ. ٱ£َّ

  »؟2ت1~ فَأَنَّٰى تُۡؤفَُكونَ 

 34: 10\51م

يالحظ ان السائل هو نفسه الذي يجيب : ) خطأ1ت♦ ) يَُهدَّى 2) يَِهدِّي، يََهدِّي 1
َّبََع ممن ال يهدي ) 2ت نص ناقص وتكميله: أَفََمن يَۡهِدٓي إِلَى ٱۡلَحّقِ أََحقُّ أَن يُت

إلى » يَْهِدي إِلَى اْلَحقِّ «من التفات ). يالحظ هنا 381(مكي، جزء أول، ص 
مع فعل » للحق«وهذه هي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن » يَْهِدي ِلْلَحقِّ «
فأما من يهدي إلى الحق فهم محمد وآل محمد من  :تفسير شيعي) 3ت» هدى«

بعده وأما من ال يهدي إال أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته 
  ).http://goo.gl/aKN0r3من بعده (القمي 

؟«قُۡل:  ن يَۡهِدٓي إِلَى ٱۡلَحّقِ » َهۡل ِمن شَُرَكآئُِكم مَّ
ُ يَۡهِدي: «1تقُلِ  . أَفََمن 1ٱ£َّ يَۡهِدٓي إِلَى  ِلۡلَحّقِ

ن الَّ يَِهدِّيٓ 2تٱۡلَحّقِ أََحقُّ أَن يُتَّبَعَ  ٓ أَن  ،؟ أَمَّ إِالَّ
  »؟ فََما لَُكۡم؟ َكۡيَف تَۡحُكُموَن؟3ت2يُۡهدَىٰ 

 35: 10\51م

َوَما يَتَّبُِع أَۡكثَُرُهۡم إِالَّ َظن�ا. إِنَّ ٱلظَّنَّ َال يُۡغنِي ِمَن   ) تَْفعَلُوَن.1
َ َعِليُمۢ بَِما يَۡفعَلُونَ ا. ٱۡلَحّقِ َشيۡ    .1~ إِنَّ ٱ£َّ

 36: 10\51م

) آية ناقصة وتكميلها: َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يَدَْيِه 1ت ♦) َوتَْفِصيُل 2) تَْصِديُق 1
ِمْن «َوتَْفِصيَل اْلِكتَاِب َال َرْيَب فِيِه [أنزل] ِمْن َرّبِ اْلعَالَِميَن. ولكن قد تكون عبارة 

(الجاللين » تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يَدَْيِه َوتَْفِصيلَ «معطوفة على » اْلعَالَِمينَ  َربِّ 
http://goo.gl/1pxTrV.(  

ذَا ٱۡلقُۡرَءاُن أَن يُۡفتََرٰى ِمن دُوِن --- [ ] َوَما َكاَن َهٰ
ِكن تَۡصِديقَ  ِ. َولَٰ  2َوتَۡفِصيلَ  ،ٱلَِّذي بَۡيَن يَدَۡيهِ  1ٱ£َّ

بِ  لَِميَن. 1ت[...] ،َال َرۡيَب فِيهِ  ،ٱۡلِكتَٰ ّبِ ٱۡلعَٰ   ِمن رَّ

 37: 10\51م

فَۡأتُواْ بِسُوَرٖة «؟ قُۡل: »ٱۡفتََرٰىهُ «أَۡم يَقُولُوَن:   ) بُِسوَرةِ ِمثْلِه.1
ۡثِلهِۦ ِ. ~  ،َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡستََطۡعتُم 1ّمِ ن دُوِن ٱ£َّ ّمِ

ِدقِينَ    ».إِن كُنتُۡم َصٰ

 38: 10\51م

) آية ناقصة وتكميلها: َكذَِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم [رسلهم] 1ت ♦تَاِويلُهُ ) 1
حول استعمال كان عاقبة وكانت ) 2) تhttp://goo.gl/LBLizs(الجاللين 

  .84: 7\39عاقبة انظر هامش اآلية 

ا يَۡأتِِهۡم  بَۡل َكذَّبُواْ بَِما لَۡم يُِحيُطواْ بِِعۡلِمهِۦ، َولَمَّ
لَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم [...]1تَۡأِويلُهُۥ . ~ 1ت. َكذَٰ

ِقبَةُ  ِلِميَن! 2تفَٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َعٰ   ٱلظَّٰ

 39: 10\51م

ن الَّ يُۡؤِمُن بِهِۦ.    ن يُۡؤِمُن بِهِۦ، َوِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
  َوَربَُّك أَۡعلَُم بِٱۡلُمۡفِسِديَن.

 40: 10\51هـ

لِّي َعَمِلي، َولَُكۡم َعَملُُكۡم. «َوإِن َكذَّبُوَك، فَقُل:   ) بَِريٌ 2بَِريُّوَن ) 1
آ أَۡعَمُل، َوأَنَ۠ا بَِرٓيءٞ  1ونَ أَنتُم بَِريٓ  ا  2ِممَّ مَّ ّمِ
  ».تَۡعَملُونَ 

 41: 10\51م

 25: 6\55، واآلية »َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمعُونَ « 42: 10\51) تستعمل اآلية 1ت
  ».َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ « 16: 47\95، واآلية »َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ «

ن يَۡستَِمعُوَن إِلَۡيكَ  . أَفَأَنَت تُۡسِمُع 1تَوِمۡنُهم مَّ
مَّ؟ َولَۡو كَانُواْ َال يَۡعِقلُوَن؟   ٱلصُّ

 42: 10\51م

ن يَنظُُر إِلَۡيَك. أَفَأَنَت تَ    ۡهِدي ٱۡلعُۡمَي؟ َوِمۡنُهم مَّ
  َولَۡو َكانُواْ َال يُۡبِصُروَن؟

 43: 10\51م

َ َال يَۡظِلُم ٱلنَّاَس َشيۡ --- [  ) يَْظِلُم النَّاَس في شيء. تبرير الخطأ: يَْظِلُم تضمن معنى ينقص أو يبخس.1ت ِكنَّ 1تا] إِنَّ ٱ£َّ . َولَٰ
  ٱلنَّاَس أَنفَُسُهۡم يَۡظِلُموَن.

 44: 10\51م
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لَْم يَْلبَثُوا [قبله ] نص ناقص وتكميله: َويَْوَم يَْحُشُرُهْم [كأنهم) 1ت♦ ) نَْحشُُرُهْم 1
خطأ: ) 2) تhttp://goo.gl/LUKXZ4(البيضاوي  في الدنيا أو في القبور]

المقصود ساعة من الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير 
 ابن عاشور( وإن كان صادف أنه في النهار إلى تقييد بكونه في النهارالتفات 

http://goo.gl/RNoZHCنص مخربط وترتيبه: قَدْ َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا 3) ت (
ِ يَْوَم يَْحشُُرُهْم [كأنهم] لَْم يَْلبَثُوا [قبله في الدنيا أو في القبور] إِالَّ َساعَةً ِمَن  بِِلقَاِء �َّ

 179، ص 11، جزء ابن عاشورُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن ([الزمان] يَتَعَاَرفُوَن بَْينَ
http://goo.gl/51I2cl.(  

 1تلَّۡم يَۡلبَثُٓواْ [...] 1ت، كَأَن [...]1َويَۡوَم يَۡحشُُرُهمۡ 
َن ٱلنََّهارِ  ، يَتَعَاَرفُوَن بَۡينَُهۡم. قَۡد 2تإِالَّ َساَعٗة ّمِ

ِ َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِِلقَآِء  ، ~ َوَما كَانُواْ 3تٱ£َّ
  ُمۡهتَِديَن.

 45: 10\51م

ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعدُُهْم [من عذاب] أَْو 1ت♦ ) ثَمَّ 1 ) آية ناقصة وتكميلها: َوإِمَّ
) http://goo.gl/cF7pWBنَتََوفَّيَنََّك [قبل تعذيبهم] فَإِلَْينَا َمْرِجعُُهْم (الجاللين 

من الرجعة » بعض الذي نعدهم« -يا محمد  - ما نرينك : وأ) تفسير شيعي2ت
» فإلينا مرجعهم ثم هللا شهيد على ما يفعلون«قبل ذلك » أو نتوفينك«وقيام القائم 

). الرجعة عند الشيعة اإلمامية: العودة بعد http://goo.gl/TNRaiS(القمي 
عته ولكن الموت. وفي بادئ األمر كان المعتقد في الرجعة هو عودة اإلمام ورج
ا«االثني عشرية لم تقصره على األئمة؛ بل جعلته عامة لإلمام والناس.  » إمَّ

من المتكلم التفات تأكيدًا، بمعنى إذا. خطأ: » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها 
ُ َشِهيدٌ «إلى الغائب » نُِريَنَّكَ « َّ�.«  

ا نُِريَنََّك بَۡعَض ٱلَِّذي نَِعدُُهۡم  ، أَۡو 1ت[...]َوإِمَّ
ُ َشِهيدٌ  1، فَإِلَۡينَا َمۡرِجعُُهۡم. ثُمَّ 1تنَتََوفَّيَنََّك [...] ٱ£َّ

  .2تَعلَٰى َما يَۡفعَلُونَ 

 46: 10\51م

سُوٞل. فَإِذَا َجآَء َرسُولُُهۡم، --- [   ٖة رَّ ] َوِلُكّلِ أُمَّ
  قُِضَي بَۡينَُهم بِٱۡلِقۡسِط. ~ َوُهۡم َال يُۡظلَُموَن.

 47: 10\51م

ذَا ٱۡلَوۡعدُ؟ ~ إِن كُنتُۡم «َويَقُولُوَن:    َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    ».َصٰ

 48: 10\51م

ا َوَال نَۡفعًا، إِالَّ َما «قُل:   .188: 7\39) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) يَْستَاِخُروَن 3) آَجالُُهْم 2) فإِذَا 1 ٓ أَۡملُِك ِلنَۡفِسي َضّرٗ الَّ
 ُ ٍة 1تَشآَء ٱ£َّ ، فََال 2َجآَء أََجلُُهمۡ  1أََجٌل. إِذَا. ِلُكّلِ أُمَّ

  ».َساَعٗة، َوَال يَۡستَۡقِدُمونَ  3ِخُرونَ يَۡستَ 

 49: 10\51م

إلى الغائب » أََرأَْيتُْم إِْن أَتَاُكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 2ت: ليال ) بَيَاتًا1ت
  خطأ: يَْستَْعِجُل به.». يَْستَْعِجلُ «

تًاأََرَءۡيتُۡم إِۡن «قُۡل:  أَۡو نََهاٗرا؟  1تأَتَٰىُكۡم َعذَابُهُۥ بَيَٰ
اذَا يَۡستَۡعِجُل ِمۡنهُ ٱۡلُمۡجِرُمونَ    ؟2تمَّ

 50: 10\51م

: صدقتم في الرجعة (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) أَثَمَّ 1
http://goo.gl/2y6dXTخطأ: تَْستَعِْجلُونَه.2) ت (  

َن، َوقَۡد كُنتُم ؟ 1تإِذَا َما َوقََع، َءاَمنتُم بِهۦِٓ  1أَثُمَّ  َءاۡٓلـ¢ٰ
  »؟2تبِهِۦ تَۡستَۡعِجلُونَ 

 51: 10\51م

ذُوقُواْ َعذَاَب ٱۡلُخۡلِد. ~ «ثُمَّ قِيَل ِللَِّذيَن َظلَُمواْ:   
  »َهۡل تُۡجَزۡوَن إِالَّ بَِما كُنتُۡم تَۡكِسبُوَن؟

 52: 10\51م

يا محمد أهل مكة » ويستنبئونك: «) تفسير شيعي1ت♦ ) آلَحقٌّ 2) َويَْستَْنبُونََك 1
إمام (القمي » قل إِي وربي إنه لحق«أي: إمام » أحق هو«في علي 

http://goo.gl/kdtL8Uنص ناقص وتكميله: بمعجزي [العذاب] 2) ت (
  ).http://goo.gl/gT4IKe(الجاللين 

إِي، َوَربِّٓي! «قُۡل: » هَُو؟ 2أََحقٌّ : «1ونَكَ َويَۡستَۢنبِ 
  ».2ت. َوَمآ أَنتُم بُِمۡعِجِزيَن [...]1تَحقّٞ إِنَّهُۥ لَ 

 53: 10\51م

) آية ناقصة وتكميلها: َولَْو أَنَّ ِلكُّلِ نَفٍْس َظلََمْت َما فِي اْألَْرِض [جميعًا] 1ت
ولو أن لكل نفس : «) تفسير شيعي2ت) http://goo.gl/LenLdO(الجاللين 

في ذلك الوقت يعني » به ما في األرض جميعًا الفتدت«آل محمد حقهم » ظلمت
  ).http://goo.gl/RPfEkUالرجعة (القمي 

َولَۡو أَنَّ ِلكُّلِ نَۡفٖس َظلََمۡت َما فِي ٱۡألَۡرِض 
ا 2ت¼َۡفتَدَۡت بِهِۦ ،1ت[...] واْ ٱلنَّدَاَمةَ لَمَّ . َوأََسرُّ

َرأَُواْ ٱۡلعَذَاَب. َوقُِضَي بَۡينَُهم بِٱۡلِقۡسِط. ~ َوُهۡم َال 
  يُۡظلَُموَن.

 54: 10\51م

ِت َوٱۡألَۡرِض. أََالٓ إِنَّ    َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ أََالٓ إِنَّ ِ£َّ
ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال يَۡعلَُموَن. . ~ َولَٰ ِ َحّقٞ   َوۡعدَ ٱ£َّ

 55: 10\51م

أَْكثََرُهْم «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَْرِجعُوَن، تَْرِجعُوَن 1
  ، وقد صححتها القراءة المختلفة: يَْرِجعُونَ »تُْرَجعُونَ «إلى المخاطب » يَْعلَُمونَ َال 

 56: 10\51م  .1ت1هَُو يُۡحيِۦ َويُِميُت، ~ َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ 

ن --- [   ۡوِعظَٞة ّمِ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! قَۡد َجآَءۡتُكم مَّ ] يَٰ
دُوِر،  بُِّكۡم، َوِشفَاٞٓء لَِّما فِي ٱلصُّ َوُهٗدى، رَّ

  َوَرۡحَمٞة لِّۡلُمۡؤِمنِيَن.

 57: 10\51م

: الفضل رسول هللا، ) تفسير شيعي1ت♦ ) تَْجَمعُوَن 2) فَلْتَْفَرُحوا، فَاْفَرُحوا 1
  ).http://goo.gl/WVvSdQورحمته أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا (القمي 

ِلَك «قُۡل:  َٰ ِ َوبَِرۡحَمتِهِۦ، فَبِذ بِفَۡضِل ٱ£َّ
ا يَۡجَمعُونَ 1ت1فَۡليَۡفَرُحواْ  مَّ   ».2. هَُو َخۡيٞر ّمِ

 58: 10\51م
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ُ أَِذَن لَُكْم 1ت ) نص ناقص وتكميله: فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َحَراًما [ومنه] َحَالًال قُْل آَ£َّ
  ).http://goo.gl/4FGbQs 209- 208، ص 11، جزء ابن عاشور[بذلك] (

آ «] قُۡل: --- [ ۡزٖق؟ أََرَءۡيتُم مَّ ن ّرِ ُ لَُكم ّمِ أَنَزَل ٱ£َّ
ۡنهُ َحَراٗما [...] ٗال؟ 1تفََجعَۡلتُم ّمِ ُ «قُۡل: » َوَحلَٰ َءٓ�َّ

ِ تَۡفتَُروَن؟1تأَِذَن لَُكۡم [...]   »؟ أَۡم َعلَى ٱ£َّ

 59: 10\51م

1. ِ ٱۡلَكِذَب،  1] َوَما َظنُّ --- [  ) َظنَّ ٱلَِّذيَن يَۡفتَُروَن َعلَى ٱ£َّ
َ لَذُو فَۡضٍل َعلَى ٱلنَّاِس. ~ يَۡوَم ٱ َمِة؟ إِنَّ ٱ£َّ ۡلِقيَٰ

ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال يَۡشكُُروَن.   َولَٰ

 60: 10\51م

» منه«كلمة حيرت ) 1ت♦ ) أَْكبَُر 4) أَْصغَُر 3) ِمْن ِمثْقَاِل = ِمثْقَاُل 2) يَْعِزُب 1
المفسرين، وقد تكون أضيفت خطأ. وقد فسر المنتخب هذه اآلية متجاهًال كلمة 

ما تكون في أمر من أمورك، وما تقرأ من قرآن وال تعمل أنت كما يلي: » منه«
) تُِفيُضوَن 2). تhttp://goo.gl/UyyRHx( وأمتك من عمل، إال ونحن شهود

 )3ت )http://goo.gl/6a2hpWفِيِه: تخوضون فيه وتندفعون (البيضاوي 
إلى » ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشُهودًا«من المتكلم التفات ) خطأ: 4يَْعُزُب: يبعد ويخفى ت

بَِّك ِمن «) تقول هذه اآلية: 5، ت»يَْعُزُب َعْن َربِّكَ «الغائب  َوَما يَۡعُزُب َعن رَّ
ٖة فِي ٱۡألَۡرِض َوَال فِي ٱلسََّمآء ۡثقَاِل ذَرَّ َال يَۡعُزُب : «3: 34\58اآلية  بينما تقول» ّمِ

ِت َوَال فِي ٱۡألَۡرِض  َوٰ َمٰ ٖة فِي ٱلسَّ (للتبريرات أنظر المسيري، ص » َعۡنهُ ِمۡثقَاُل ذَرَّ
  ).564-563و 418-418

ِمن  1تَوَما تَُكوُن فِي َشۡأٖن، َوَما تَۡتلُواْ ِمۡنهُ 
قُۡرَءاٖن، َوَال تَۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل، إِالَّ ُكنَّا َعلَۡيُكۡم 

َعن  3ت1. َوَما يَۡعُزبُ 2تُشُهودًا إِۡذ تُفِيُضوَن فِيهِ 
بِّكَ  ۡثقَالِ 4ترَّ ٖة، فِي ٱۡألَۡرِض َوَال فِي  2، ِمن ّمِ ذَرَّ

لَِك َوَالٓ أَۡكبَرَ  3، َوَالٓ أَۡصغَرَ 5تٱلسََّمآءِ   ، إِالَّ 4ِمن ذَٰ
بِيٍن. ٖب مُّ   فِي ِكتَٰ

 61: 10\51م

ِ، ~ َال َخۡوفٌ --- [  ) َخْوُف، َخْوَف.1 َعلَۡيِهۡم،  1] أََالٓ إِنَّ أَۡوِليَآَء ٱ£َّ
  َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن.

 62: 10\51م

َّقُوَن،    63: 10\51م  ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَكانُواْ يَت

أي: ال تغير » ال تبديل لكلمات هللا: «) تفسير شيعي1ت♦ ) أَنَّ 2) يُْحُزْنَك 1
» وجعلها كلمة باقية في عقبه«اإلمامة والدليل على أن الكلمات اِإلمامة قوله 

) اآليات 2) تhttp://goo.gl/wg0LM8) يعني اِإلمامة (القمي 28: 43\63(
التي تقول بأنه ال مبدل  27: 18\69و 115: 6\55و 34: 6\55و 64: 10\51

 106: 2\87و 101: 16\70اقض مع اآليات التي تقر النسخ لكلمات هللا تتن
  .39: 13\96و

لَُهُم ٱۡلبُۡشَرٰى، فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َوفِي ٱۡألِٓخَرةِ. َال 
 ِ ِت ٱ£َّ ِلَك هَُو ٱۡلفَۡوُز 1تتَۡبِديَل ِلَكِلَمٰ . ~ ذَٰ

  .2تٱۡلعَِظيمُ 

 64: 10\51م

.2) يُْحُزْنَك 1 ِ َجِميعًا.  2قَۡولُُهۡم. إِنَّ  1يَۡحُزنكَ ] َوَال --- [  ) أَنَّ ةَ ِ£َّ ٱۡلِعزَّ
  ٱۡلعَلِيُم. ،~ هَُو ٱلسَِّميعُ 

 65: 10\51م

) فسر البيضاوي هذه الكلمة كما يلي: ما يتبعون يقينًا وإنما 1ت♦ ) تَدْعُوَن 1
» يَتَّبِعُ «استفهامية منصوبة بـ » َما«يتبعون ظنهم أنها شركاء، ويجوز أن تكون 

). http://goo.gl/n5LLBB(البيضاوي » من«أو موصولة معطوفة على 
ء يتبع الذين يدعون من دون ويرى إبن تيمية ان ما استفهامية والمعنى: وأي شي

مفعول » شركاء«هللا شركاء؟ ما يتبعون إال الظن وإن هم إال يخرصون. و
 144، ص 1(إبن تيمية: تفسير آيات، مجلد » يَتبع«، ال مفعول »يَدُْعون«

http://goo.gl/uPVYFV وفي التفسير الميسر: وأي شيء يتَّبع َمن يدعو .(
ن إال الشك، وإن هم إال يكذبون فيما ينسبونه إلى غير هللا من الشركاء؟ ما يتَّبعو

)، بينما فسرها المنتخب: وإن الذين أشركوا با� http://goo.gl/30hLjVهللا (
ال يتبعون إال أوهاًما باطلة ال حقيقة لها، وليسوا إال واهمين يظنون القوة فيما ال 

: القول ) خرص2) تhttp://goo.gl/NgdFBeيملك لنفسه نفعًا وال ضًرا (
  عن ظن وتخمين ال عن علم ويقين. والخراصون هم الكذابون.

ِت َوَمن فِي ٱۡألَۡرِض.  َوٰ َمٰ ِ َمن فِي ٱلسَّ أََالٓ إِنَّ ِ£َّ
ِ  ،1َوَما يَتَّبُِع ٱلَِّذيَن يَۡدُعونَ  ُشَرَكآَء؟  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ

، َوإِۡن ُهۡم إِالَّ  1تإِن َّبِعُوَن إِالَّ ٱلظَّنَّ يَت
  .2تونَ يَۡخُرصُ 

 66: 10\51م

[هَُو ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱلَّۡيَل ِلتَۡسكُنُواْ فِيِه، َوٱلنََّهاَر   ) هذه اآلية دخيلة.1ت
ٖت لِّقَۡوٖم  ِلَك َألٓيَٰ ُمۡبِصًرا. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

  .]1تيَۡسَمعُونَ 

 67: 10\51م

سُْلَطاٍن بَِهذَا ِعْندَُكْم ِمْن «إلى المخاطب » قَالُوا«من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
ُ 65هذه اآلية معطوفة على اآلية ». أَتَقُولُونَ  : َوَال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم ... قَالُوا اتََّخذَ �َّ

  َولَدًا.

ُ َولَٗدا«قَالُواْ:  . لَهُۥ ». ٱتََّخذَ ٱ£َّ نَهُۥ! هَُو ٱۡلغَنِيُّ سُۡبَحٰ
ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. إِۡن ِعن َوٰ َمٰ ن َما فِي ٱلسَّ دَُكم ّمِ
ِ َما َال  ذَآ. ~ أَتَقُولُوَن َعلَى ٱ£َّ ِنۢ بَِهٰ ُسۡلَطٰ

  ؟1تتَۡعلَُمونَ 

 68: 10\51م

ِ ٱۡلَكِذَب َال «قُۡل:    إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡفتَُروَن َعلَى ٱ£َّ
  ».يُۡفِلُحونَ 

 69: 10\51م

ِ «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت إِلَْينَا «م إلى المتكل» َعلَى �َّ
  ».َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذيقُُهمُ 

ٞع فِي ٱلدُّۡنيَا. ثُمَّ إِلَۡينَا َمۡرِجعُُهۡم. ثُمَّ نُِذيقُُهُم  َمتَٰ
  .1تٱۡلعَذَاَب ٱلشَِّديدَ، بَِما كَانُواْ يَۡكفُُرونَ 

 70: 10\51م
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) فَأَْجِمعُوا أَْمَرُكْم َوادعوا 4) َوُشَرَكاُؤكُْم، َوُشَرَكائُِكْم 3) فَأَْجَمعُوا 2) ُمقَاِمي 1
) 1ت♦ ) تُْنِظُرونِي 6) اْفُضوا 5شَُرَكاَءُكْم، َوادعوا شَُرَكاَءُكْم ثم اْجِمعُوا أَْمَرُكْم 

: ثقل عليكم. مقامي: وجودي فيكم (المنتخب كبر عليكم
http://goo.gl/HbmwdCنص ناقص وتكميله: َوتَذِْكيِري [إياكم] 2) ت (

) ِ ) 3) تhttp://goo.gl/ftUyq7 237، ص 11، جزء ابن عاشوربِآَيَاِت �َّ
يقترح ليكسنبيرج تفسير هذه الكلمة وفقًا للسريانية والعبرية بمعنى قولكم 

ةً: كرب، أو4) ت191-190ص  Luxenbergومؤامرتكم (   مبهم وملتبس ) ُغمَّ

] َوٱۡتُل َعلَۡيِهۡم نَبَأَ نُوحٍ، إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمهِۦ: --- [
قَۡوِم! إِن َكاَن َكبَُر َعلَۡيُكم« قَاِمي 1تيَٰ  1ت1مَّ

ِ تََوكَّۡلُت. بِ  2تَوتَۡذِكيِري [...] ِ، فَعَلَى ٱ£َّ ِت ٱ£َّ ايَٰ
َال يَُكۡن  . ثُمَّ 4 3َوُشَرَكآَءُكمۡ  3تأَۡمَرُكمۡ  2فَأَۡجِمعُٓواْ 

ةٗ  إِلَيَّ َوَال  5. ثُمَّ ٱۡقُضٓواْ 4تأَۡمُرُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمَّ
  .6تُنِظُرونِ 

 71: 10\51م

ۡن أَۡجٍر. إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ    فَإِن تََولَّۡيتُۡم، فََما َسأَۡلتُُكم ّمِ
ِ. َوأُِمۡرُت أَۡن أَكُوَن ِمَن ٱۡلُمۡسِلِمينَ    ».َعلَى ٱ£َّ

 72: 10\51م

اسوة باآليتين  –) نص ناقص وتكميله: َوَجعَْلنَاُهْم َخَالئَِف [في األرض] 1ت
حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر ) 2ت 14: 10\51و 39: 35\43

  .84: 7\39هامش اآلية 

ُهۡم  عَهُۥ فِي ٱۡلفُۡلِك، َوَجعَۡلنَٰ هُ َوَمن مَّ ۡينَٰ فََكذَّبُوهُ، فَنَجَّ
ٓئَِف [...] تِنَا. ~ أَۡغَرۡقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ ، وَ 1تَخلَٰ ايَٰ

ِقبَةُ    ٱۡلُمنذَِريَن. 2تفَٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َعٰ

 73: 10\51م

ثُمَّ بَعَۡثنَا، ِمۢن بَۡعِدهِۦ، ُرسًُال إِلَٰى قَۡوِمِهۡم، فََجآُءوهُم   ) يَْطبَُع.1
ِت. فََما َكانُواْ لِيُۡؤِمنُواْ بَِما  َكذَّبُواْ بِهِۦ ِمن بِٱۡلبَيِّنَٰ

ِلَك نَۡطبَعُ    َعلَٰى قُلُوِب ٱۡلُمۡعتَِديَن. 1قَۡبُل. َكذَٰ

 74: 10\51م

ُروَن، إِلَٰى    وَسٰى َوَهٰ ثُمَّ بَعَۡثنَا، ِمۢن بَۡعِدِهم، مُّ
ْيهِۦ، بِ  تِنَا، فَٱۡستَۡكبَُرواْ، ~ َوكَانُواْ فِۡرَعۡوَن َوَمَإلِ ايَٰ

ۡجِرِميَن.   قَۡوٗما مُّ

 75 :10\51م

ا َجآَءُهُم ٱۡلَحقُّ ِمۡن ِعنِدنَا  ) لََساْحٌر.1 ذَا «قَالُٓواْ: ~  ،فَلَمَّ إِنَّ َهٰ
بِينٞ  1لَِسۡحٞر    ».مُّ

 76: 10\51م

   : ا َجآَءُكۡم "أَِسۡحٌر «قَاَل ُموَسٰىٓ أَتَقُولُوَن ِلۡلَحّقِ لَمَّ
ذَا؟" ِحُروَن.» ~ َهٰ   َوَال يُۡفِلُح ٱلسَّٰ

 77: 10\51م

من المفرد التفات ) خطأ: 2) ِلتَْلِفتَنَا: لِتلوينا وتصرفنا ت1ت♦ ) َويَُكوَن 1
خطأ: ». َوتَُكوَن لَُكَما الِْكْبِريَاُء فِي اْألَْرِض َوَما نَْحُن لَُكَما«إلى المثنى » أَِجئْتَنَا«

  حشو. بُِمْؤِمنِينَ حرف الباء في 

ا َوَجۡدنَا َعلَۡيِه  1تأَِجۡئتَنَا لِتَۡلِفتَنَا«قَالُٓواْ:  َعمَّ
لَُكَما ٱۡلِكۡبِريَآُء فِي ٱۡألَۡرِض،  1َءابَآَءنَا، َوتَكُونَ 

  ».؟2تَوَما نَۡحُن لَُكَما بُِمۡؤِمنِينَ 

 78: 10\51م

ارٍ 1 ِحرٍ «َوقَاَل فِۡرَعۡوُن:   ) َسحَّ  79: 10\51م  ».َعِليٖم  1ٱۡئتُونِي بُِكّلِ َسٰ

ا َجآَء ٱلسََّحَرةُ    :  ،فَلَمَّ وَسٰىٓ أَۡلقُواْ َمآ «قَاَل لَُهم مُّ
ۡلقُونَ    ».أَنتُم مُّ

 80: 10\51م

آ أَۡلقَۡواْ   ) ِسْحٌر.2) أتيتُْم 1 ۡحرُ  1َما ِجۡئتُم«قَاَل ُموَسٰى:  ،فَلَمَّ . 1بِِه ٱلّسِ
َ َال يُۡصِلُح َعَمَل  َ سَيُۡبِطلُهُۥٓ. إِنَّ ٱ£َّ إِنَّ ٱ£َّ

  ٱۡلُمۡفِسِديَن.

 81: 10\51م

نص ناقص وتكميله: َكِرهَ اْلكَافُِروَن [ذلك] (المنتخب ) 1ت ♦بَِكِلَمتِِه  )1
http://goo.gl/aNwtA1(  

تِهِۦ ُ ٱۡلَحقَّ بَِكِلَمٰ  ، َولَۡو َكِرهَ ٱۡلُمۡجِرُمونَ 1َويُِحقُّ ٱ£َّ
  ».1ت[...]

 82: 10\51م

السابقة (للتبرير  75خطأ وتصحيحه: َوَملَئِِه كما في اآلية ) 1ت♦ ) يُْفتِنَُهْم 1
  ).390مكي، جزء أول، ص 

ن قَۡوِمهِۦ، َعلَٰى  يَّٞة ّمِ فََمآ َءاَمَن ِلُموَسٰىٓ إِالَّ ذُّرِ
ْيِهمۡ  ن فِۡرَعۡوَن َوَمَإلِ . 1، أَن يَۡفتِنَُهمۡ 1تَخۡوٖف ّمِ

َوإِنَّ فِۡرَعۡوَن لَعَاٖل فِي ٱۡألَۡرِض، َوإِنَّهُۥ لَِمَن 
  ٱۡلُمۡسِرفِيَن.

 83: 10\51م

ِ، «َوقَاَل ُموَسٰى:    قَۡوِم! إِن كُنتُۡم َءاَمنتُم بِٱ£َّ يَٰ
ۡسِلِمينَ    ».فَعَلَۡيِه تََوكَّلُٓواْ. ~ إِن كُنتُم مُّ

 84: 10\51م

ِ تََوكَّۡلنَا. ~ َربَّنَا! َال تَۡجعَۡلنَا «فَقَالُواْ:    َعلَى ٱ£َّ
ِلِميَن.   فِۡتنَٗة لِّۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

 85: 10\51م

ِفِرينَ    نَا، بَِرۡحَمتَِك، ِمَن ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكٰ  86: 10\51م  ».َونَّجِ

يَا 1 َءا1ت♦ ) تَبَوَّ ) خطأ: 3) خطأ: في ِمْصَر بُيُوتًا ت2ت إنزلوا واسكنوا: ) تَبَوَّ
َءا ِلقَْوِمُكَما«من المثنى التفات   ثم» َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِبْلَةً َوأَقِيُموا«إلى الجمع » تَبَوَّ

رِ «إلى المفرد    »َوبَّشِ

َءا«َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰى ُموَسٰى َوأَِخيِه أَن:   1ت1تَبَوَّ
بُيُوٗتا، َوٱۡجعَلُواْ بُيُوتَكُۡم قِۡبلَٗة،  2تِلقَۡوِمُكَما بِِمۡصرَ 

رِ  لَٰوةَ. ~ َوبَّشِ   ».ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  3تَوأَقِيُمواْ ٱلصَّ

 87: 10\51م
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) الحظ استعمال كلمة ربنا ثالث 1ت♦ ) اْطُمْس 3) ِليَِضلُّوا، ِليِِضلُّوا 2) أَإِنََّك 1
ابن ، ويذكر »ِليُِضلُّوا«) إحتار المفسرون في فهم حرف الالم في كلمة 2مرات ت

) أن يكون للتعليل، وأن المعنى: إنك فعلت 1خمسة تفاسير متضاربة:  عاشور
م على حذف حرف، والتقدير: لئَال يضلوا عن ) أن الكال2ذلك استدراًجا لهم 
) أن يكون على حذف همزة االستفهام، 4) أن الالم الم الدعاء 3سبيلك أي فضلُّوا 

) تأويل 5والتقدير: أليضلوا عن سبيلك آتيناهم زينة وأمواًال تقريًرا للشنعة عليهم 
 269، ص 11، جزء ابن عاشورمعنى الضالل بأنه الهالك (

http://goo.gl/sxwV1H.(  

َءاتَۡيَت فِۡرَعۡوَن  1َربَّنَآ! إِنَّكَ «َوقَاَل ُموَسٰى: 
ٗال فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َربَّنَا ! 1تَوَمَألَهُۥ ِزينَٗة َوأَۡمَوٰ

َعلَٰىٓ  3َعن َسبِيلَِك. َربَّنَا! ٱۡطِمۡس  2ت2ِليُِضلُّواْ 
ِلِهۡم، َوٱۡشدُۡد َعلَٰى قُلُوبِِهمۡ  يُۡؤِمنُواْ، َحتَّٰى فََال ، أَۡمَوٰ

  ».يََرُواْ ٱۡلعَذَاَب ٱۡألَِليمَ 

 88: 10\51م

. فَٱۡستَِقيَما، َوَال 2 1قَۡد أُِجيبَت دَّۡعَوتُُكَما«قَاَل:   ) تَتَّبِعَاِن، تَتْبَعَاْن.3) أََجْبُت دَْعَوتَُكَما، أََجْبُت دَْعَوتَْيُكَما 2دََعَواتُُكَما  )1
َّبِعَآنِّ    ».َسبِيَل ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُمونَ  3تَت

 89: 10\51م

ْزنَا 1 ا 3) فَاتَّبَعَُهْم 2) َوَجوَّ في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) إِنَّهُ 4) َوُعدُو�
) خطأ: كان يجب ان يقول الذي 2ت». َوَجاَوْزنَا«إلى المتكلم » قَالَ «من الغائب 

  آمن به بنو اسرائيل.

َوۡزنَا ِءيَل ٱۡلبَۡحَر، فَأَۡتبَعَُهمۡ  1ت1َوَجٰ ٓ  2بِبَنِٓي إِۡسَرٰ
. َحتَّٰىٓ إِذَآ أَۡدَركَهُ 3فِۡرَعۡوُن َوُجنُودُهُۥ، بَۡغٗيا َوَعۡدًوا

هَ إِالَّ ٱلَِّذٓي  4َءاَمنُت أَنَّهُۥ«ٱۡلغََرُق، قَاَل:  َالٓ إِلَٰ
ِءيَل، َوأَنَ۠ا ِمَن  2تَءاَمنَۡت  ٓ بِهِۦ بَنُٓواْ إِۡسَرٰ
  ».ينَ ٱۡلُمۡسِلمِ 

 90: 10\51م

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [قال هللا] اآلن [تؤمن] َوقَدْ َعَصْيَت قَبُْل (1ت
  ).http://goo.gl/wB7yka 277، ص 11جزء 

َن [...]: «1ت[...] َءاۡٓلـ¢ٰ
، َوقَۡد َعَصۡيَت قَۡبُل، 1ت

  َوُكنَت ِمَن ٱۡلُمۡفِسِديَن؟
 91: 10\51م

يكَ 1 ت) تناقض: تقول اآلية ♦ ) َخلَفََك، َخلَقََك 3) بِأْبدَانَِك، بِنِدَائَِك 2 ) نُْنِجيَك، نُنَّحِ
يَك بِبَدَنَِك لِتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آَيَةً « 92: 10\51 : 28\49وتقول اآلية ». فَاْليَْوَم نُنَّجِ
وتقول ». َعاقِبَةُ الظَّاِلِمينَ فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُْم فِي اْليَّمِ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن « 40

 40: 51\67وتقول اآلية ». فَأَْغَرْقنَاهُ َوَمْن َمعَهُ َجِميعًا« 103: 17\50اآلية 
  فهل أغرق هللا فرعون أم أنجاه؟». فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَّمِ َوهَُو ُمِليمٌ «

يكَ   3ِلتَُكوَن ِلَمۡن َخۡلفَكَ ، 2بِبَدَنِكَ  1ت1فَٱۡليَۡوَم، نُنَّجِ
تِنَا  َن ٱلنَّاِس َعۡن َءايَٰ َءايَٗة. َوإِنَّ َكثِيٗرا ّمِ

ِفلُونَ    ».لَغَٰ

 92: 10\51م

أَ ِصدْقٍ 1ت أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ) خطأ: 2أنزلناهم ومكَّنا لهم منزًال مالئًما ت: ) بَوَّ
أْنَا«من المتكلم التفات    ».َربََّك يَْقِضي«إلى الغائب » بَوَّ

أَ ِصۡدقٖ  ِءيَل ُمبَوَّ ٓ ۡأنَا بَنِٓي إِۡسَرٰ ، 1تَولَقَۡد بَوَّ
ِت. فََما ٱۡختَلَفُواْ َحتَّٰى َجآَءُهُم  َن ٱلطَّيِّبَٰ ُهم ّمِ َوَرَزۡقنَٰ

َمِة،  2تٱۡلِعۡلُم. إِنَّ َربَّكَ  يَۡقِضي بَۡينَُهۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  .فِيَما َكانُواْ فِيِه يَۡختَِلفُونَ 

 93: 10\51م

آ أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك، فَسۡ --- [  شاكين ومجادلينت) الممترين: ♦ ) اْلُكتَُب 3) يَْقَرْوَن 2) فََسْل 1 مَّ  1لِ ] فَإِن ُكنَت فِي َشّكٖ ّمِ
بَ  2ٱلَِّذيَن يَۡقَرُءونَ  ِمن قَۡبِلَك. لَقَۡد َجآَءَك  3ٱۡلِكتَٰ

بَِّك. ~ فََال تَكُونَنَّ ِمَن ٱۡلُمۡمتَِرينَ    .1تٱۡلَحقُّ ِمن رَّ

 94: 10\51هـ

ِ، فَتَُكوَن َوَال تَكُونَنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ    ِت ٱ£َّ ايَٰ
ِسِريَن.   ِمَن ٱۡلَخٰ

 95: 10\51هـ

 96: 10\51هـ  َربَِّك َال يُۡؤِمنُوَن، 1َعلَۡيِهۡم َكِلَمتُ إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّۡت   ) َكِلَماُت.1

َولَۡو َجآَءۡتُهۡم كُلُّ َءايٍَة، َحتَّٰى يََرُواْ ٱۡلعَذَاَب   
  ٱۡألَِليَم.

 97: 10\51م

نَُهآ،  1] فَلَۡوَال --- [  ) قَْومُ 2) فََهَال 1 كَانَۡت قَۡريَةٌ َءاَمنَۡت فَنَفَعََهآ إِيَمٰ
آ َءاَمنُواْ، َكَشۡفنَا َعۡنُهۡم َعذَاَب  2إِالَّ قَۡومَ  يُونَُس! لَمَّ

ُهۡم إِلَٰى ِحيٖن.   ٱۡلِخۡزيِ فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َوَمتَّۡعنَٰ

 98: 10\51م

في اآلية السابقة من المتكلم التفات لغو وتكرار. خطأ: » ُكلُُّهْم َجِميعًا«) خطأ: 1ت
  ».َشاَء َربُّكَ «الغائب  إلى» َكَشْفنَا ... َوَمتَّعْنَاُهمْ «

َألَٓمَن َمن فِي ٱۡألَۡرِض كُلُُّهۡم  ،َولَۡو َشآَء َربُّكَ 
. أَفَأَنَت تُۡكِرهُ ٱلنَّاَس َحتَّٰى يَكُونُواْ 1تَجِميعًا

  ُمۡؤِمنِيَن؟

 99: 10\51م

ْجَز.2) َويَْجعَُل هللا، َونَْجعَُل 1 ِ. َويَۡجعَلُ َوَما َكاَن لِنَۡفٍس أَن تُۡؤِمَن إِالَّ بِ   ) الّرِ  1إِۡذِن ٱ£َّ
ۡجسَ    َعلَى ٱلَِّذيَن َال يَۡعِقلُوَن. 2ٱلّرِ

 100: 10\51م

: اآليات األئمة، والنذر األنبياء (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) يُْغنِي 2) قُُل 1
http://goo.gl/EiJccy.(  

ِت : «1] قُلِ --- [ َوٰ َمٰ ٱنظُُرواْ َماذَا فِي ٱلسَّ
ُت َوٱلنُّذُرُ  2تُۡغنِيَوَما ». َوٱۡألَۡرِض  َعن  1تٱۡألٓيَٰ

  قَۡوٖم الَّ يُۡؤِمنُوَن.

 101: 10\51م

فََهۡل يَنتَِظُروَن إِالَّ ِمۡثَل أَيَّاِم ٱلَِّذيَن َخلَۡواْ ِمن   
َن «قَۡبِلِهۡم؟ قُۡل:  فَٱنتَِظُرٓواْ، إِنِّي َمعَُكم ّمِ
  ».ٱۡلُمنتَِظِرينَ 

 102: 10\51م
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ي«من صيغة التفات ) خطأ: 1ت ♦) نُْنِجي 2) نُْنِجي 1 ، »نُْنجِ «إلى صيغة » نُنَّجِ
  نُْنِجي. –وقد صححتها القراءة المختلفة: نُْنِجي 

ي ِلَك َحق�ا  1ثُمَّ نُنَّجِ ُرسُلَنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ. َكذَٰ
  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. 1ت2َعلَۡينَا نُنجِ 

 103: 10\51م

ِ 1ت ) آية ناقصة وتكميلها: [فاعلموا أنى] َال أَْعبُدُ الَِّذيَن تَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن �َّ
» أَْعبُدُ «من المتكلم التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/gbPJTV(المنتخب 

  ».يَتََوفَّاُكمْ «إلى المخاطب 

ن «] قُۡل: --- [ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِن كُنتُۡم فِي َشّكٖ ّمِ يَٰ
ِمن دُوِن  ،فََالٓ أَۡعبُدُ ٱلَِّذيَن تَۡعبُدُونَ  ،1تِدينِي [...]

 ِ َ ٱلَِّذي يَتََوفَّٰىُكمۡ  .ٱ£َّ ِكۡن أَۡعبُدُ ٱ£َّ . َوأُِمۡرُت 2تَولَٰ
  ».أَۡن أَُكوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 104: 10\51م

) آية ناقصة وتكميلها: [وقيل لي] أَْن أَقِْم َوْجَهَك (الجاللين 1ت
http://goo.gl/XFXHIEكلمة حنيف (الجمع: حنفاء): مائل إلى دينه 2) ت (

آية (الفهرس). وأصل الكلمة سرياني وتعني  12بإخالص. جاءت هذه الكلمة في 
وثني، أو من ال ينتمي لليهودية والمسيحية. ويرى يوسف صديق ان الكلمة 

الكلمة العربية  اكتسب عاًرا، وهي قريبة من aneptôالسريانية أصلها اغريقي 
 Seddik: Nous n’avons jamais lu leالحنث، أي اإلخالل بالعهد (

Coran  47ص.(  

ينِ « :َوأَنۡ  1ت[...] . َوَال 1تَحنِيٗفا ،أَقِۡم َوۡجَهَك ِللدِّ
  تَكُونَنَّ ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكيَن.

 105: 10\51م

ِ  ،َوَال تَۡدعُ    َما َال يَنفَعَُك، َوَال  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِلِميَن. َن ٱلظَّٰ َك. فَإِن فَعَۡلَت، فَإِنََّك إِٗذا ّمِ   يَُضرُّ

 106: 10\51م

ُ بُِضّرٖ    فََال كَاِشَف لَهُۥٓ إِالَّ هَُو.  ،َوإِن يَۡمَسۡسَك ٱ£َّ
فََال َرآدَّ ِلفَۡضلِهِۦ. يُِصيُب بِهِۦ  ،َوإِن يُِرۡدَك بَِخۡيٖر 

ِحيمُ    ».َمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ. ~ َوهَُو ٱۡلغَفُوُر، ٱلرَّ

 107: 10\51م

بِّ «قُۡل:   ) خطأ: يَِضلُّ لها. تبرير الخطأ: يَِضلُّ تضمن معنى يجني المتعدي بعلى.1ت ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! قَۡد َجآَءُكُم ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ ُكۡم. يَٰ
،  فََمِن ٱۡهتَدَٰى، فَإِنََّما يَۡهتَِدي ِلنَۡفِسهِۦ . َوَمن َضلَّ

  ».. َوَمآ أَنَ۠ا َعلَۡيكُم بَِوِكيلٖ 1تفَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَها

 108: 10\51م

   .ُ َوٱتَّبِۡع َما يُوَحٰىٓ إِلَۡيَك، َوٱۡصبِۡر َحتَّٰى يَۡحُكَم ٱ£َّ
ِكِميَن.  ~ َوهَُو َخۡيُر ٱۡلَحٰ

 109: 10\51م

 

 سورة هود 11\52

  114و 17و 12عدا مكية  123 - عدد اآليات

  50عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ْلُت 1 بخصوص األحرف ) 1ت♦ ) لَدِْن 3) فََصلَْت 2) أَْحَكْمُت آَيَاتَهُ ثُمَّ فَصَّ
) آية 2ت ) استعمال كلمات أو عبارات مبهمة.1المقطعة أنظر الجزء األول تحت 

ناقصة وتكميلها: [هذا] ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَيَاتُهُ (الجاللين 
http://goo.gl/vIbVoT( أُْحِكَمْت آَيَاتُهُ: اتقنت ووضحت معانيها.3ت (  

تُهُۥ 2ت. [...]1تآلر ٌب أُۡحِكَمۡت َءايَٰ  ، ثُمَّ 3تِكتَٰ
لَۡت    َخبِيٍر. ،َحِكيمٍ  3ِمن لَّدُنۡ  2 1فُّصِ

 1: 11\52م

َ (المنتخب به الناس وقْل لهم أرشد) آية ناقصة وتكميلها: [1ت ] الَّ تَْعبُدُوا إِالَّ �َّ
http://goo.gl/TCEtfA.(  

ۡنهُ نَِذيٞر : «1ت[...] َ. إِنَّنِي لَُكم ّمِ أَالَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ ٱ£َّ
  َوبَِشيٞر.

 2: 11\52م

عّما ) نص ناقص وتكميله: تََولَّْوا [1ت ♦) تُُولُّْوا، تَُولُّْوا، تُْولُْوا 2) يُْمتِْعُكْم 1
من التفات ). خطأ: http://goo.gl/MNgCaF(المنتخب  أدعوكم إليه]

إذا اعتبرت للغائب. ويقول  –» تََولَّْوا«إلى الغائب » اْستَْغِفُروا َربَُّكمْ «المخاطب 
بفتح التاء والواو والالِم » تََولَّوا«قرأ الجمهور » َوإِن تََولَّْواْ «قوله: « الحلبي:

المشددة، وفيها احتماالن، أحدهما: أن الفعَل مضارعُ تََولَّى، وُحِذف منه إحدى 
ُل، وقد تقدَّم: أيتُهما المحذوفةُ، وهذا هو الظاهر، ولذلك  التاءين تخفيفًا نحو: تَنَزَّ

والثاني: أنه فعٌل ماٍض مسندٌ لضمير الغائبين، ». عليكم«ه جاء الخطاب في قول
وجاء الخطاُب على إضمار القول، أي: فقل لهم: إني أخاف عليكم، ولوال ذلك 

، وأنظر البناني: http://goo.gl/NcmaZq» (لكان التركيب: فإني أخاف عليهم
  .187االلتفات في القرآن، ص 

 1ثُمَّ تُوبُٓواْ إِلَۡيِه. يَُمتِّۡعُكمَوأَِن ٱۡستَۡغفُِرواْ َربَُّكۡم، 
ى، َويُۡؤِت ُكلَّ ِذي  َسّمٗ عًا َحسَنًا، إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ تَٰ مَّ

~ فَإِنِّٓي ، 1ت[...] 2فَۡضٖل فَۡضلَهُۥ. َوإِن تََولَّۡواْ 
  أََخاُف َعلَۡيُكۡم َعذَاَب يَۡوٖم َكبِيٍر.

 3: 11\52م

ِ َمۡرِجعُُكۡم. ~ َوهَُو    َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء إِلَى ٱ£َّ
  ».قَِديرٌ 

 4: 11\52م
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، يَثْنَِوي، تَثْنَِوي، 1 ، يَثْنَئِنُّ ) تَثْنُونِي، يَثْنُونِي، لَتَثْنَونِي، لَيَثْنَوِن، تَثْنَْوِن، يَثْنَِونُّ
♦ ) مع اإلختالفات التسعة األولى: ُصدُوُرهُْم 2يُثْنُّوَن، يُثَنُّوَن، يَثْنَئُوَن، يَْنثُوَن 

يقول يكتمون ما في » أال إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه«ر شيعي: ) تفسي1ت
في التفات ). خطأ: http://goo.gl/tk9w8Kصدورهم من بغض علي (القمي 

) 2ت» إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصدُوَرهُمْ «إلى الغائب » َمْرِجعُُكمْ «اآلية السابقة من المخاطب 
  ذات الصدور: خفايا الصدور.

، ِليَۡستَۡخفُواْ 2ُصدُوَرُهمۡ  1نَُّهۡم يَۡثنُونَ ] أََالٓ إِ --- [
. أََال ِحيَن يَۡستَۡغشُوَن ثِيَابَُهۡم، يَۡعلَُم َما 1تِمۡنهُ 

وَن َوَما يُۡعِلنُوَن؟ ~ إِنَّهُۥ َعِليُمۢ بِذَاِت  يُِسرُّ
  .2تٱلصُّدُورِ 

 5: 11\52م

َها َوُمْستَْودَُعَها1 ِ  ] َوَما ِمن--- [  ) َويُْعلَُم ُمْستَقَرُّ دَآبَّٖة فِي ٱۡألَۡرِض إِالَّ َعلَى ٱ£َّ
هَا َوُمۡستَۡودََعَها . كُّلٞ فِي 1ِرۡزقَُها. َويَۡعلَُم ُمۡستَقَرَّ

بِيٖن. ٖب مُّ   ِكتَٰ

 6: 11\52م

 9: 41\61) مجموع أيام الخلق في هذه اآلية 1ت♦ ) َساِحٌر 3) أَنَُّكْم 2) قُْلُت 1
ما في آيات أخر عدد أيام الخلق ستة أيام واآليات التي تتبعها ثمانية أيام بين

) هذه اآلية مفككة األوصال وال يعرف عالقة 2) ت9: 41\61(هامش اآلية 
والظاهر انها آية دخيلة. ويرى القمي أن ». ليبلونكم«عرش هللا على الماء مع 

أُْحِكَمْت آَيَاتُهُ  الر ِكتَابٌ «معطوفة على أول آية » ِليَبْلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال «عبارة 
لَْت ِمْن لَدُْن َحِكيٍم َخبِيرٍ  ). ولكن قد تكون http://goo.gl/OcCfIl» (ثُمَّ فُّصِ

. خطأ: ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال. تبرير الخطأ: يبلو 6قطعت من نهاية اآلية 
ن عمال. يتضمن معنى يعلم فعداه إلى مفعولين. فمعنى اآلية: ليعلم ايكم أحس

يمكن اعتبار النص ناقص وتكميله: لِيَْبلَُوُكْم [ويعلم] أَيُُّكْم  2: 67\77واسوة باآلية 
) http://goo.gl/GUx70v 15- 14، ص 29، جزء ابن عاشورأَْحَسُن َعَمًال (

بمعنى ليختبركم (المنتخب » ِليَْبلَُوُكمْ «إال إذا فهم فعل  –
http://goo.gl/dpNMPVكان يجب رفع الفعل كما في ) خطأ: لَيَقُ 3) ت : ولَنَّ

  اآلية الالحقة لَيَقُولُنَّ 

ِت َوٱۡألَۡرَض فِي ِستَِّة  َوٰ َمٰ َوهَُو ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ
لِيَۡبلَُوُكۡم ، ، َوَكاَن َعۡرشُهُۥ َعلَى ٱۡلَمآءِ 1تأَيَّاٖم 

: 1] َولَئِن قُۡلتَ --- أَيُُّكۡم أَۡحَسُن َعَمٗال. [ 2ت[...]
ۡبعُوثُوَن ِمۢن بَۡعِد ٱۡلَمۡوتِ  2إِنَُّكم«  3تلَيَقُولَنَّ  ،»مَّ

ذَآ إِالَّ ِسۡحٞر «ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ: ~  بِينٞ  3إِۡن َهٰ   ».مُّ

 7: 11\52م

ٍة َمْعدُودَةٍ 1ت♦ ) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 1 : ال معنى لهذه العبارة، وقد ) إِلَى أُمَّ
، اسوة باآلية )http://goo.gl/6a76o3النحاس (إلى أجل معدود فسرها 

ُرهُ إِالَّ ِألََجٍل َمْعدُودٍ « 104: 11\52 ) نص ناقص وتكميله: َوَحاَق 2ت »َوَما نَُؤّخِ
). http://goo.gl/NuLH61بِِهْم [العذاب الذي] َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

  لماضي (َوَحاَق)من الحاضر (يَأْتِيِهْم) إلى االتفات ويالحظ هنا خطأ: 

ةٖ  ۡرنَا َعۡنُهُم ٱۡلعَذَاَب إِلَٰىٓ أُمَّ ۡعدُودَٖة،  1تَولَئِۡن أَخَّ مَّ
 : أََال يَۡوَم يَۡأتِيِهۡم لَۡيَس » َما يَۡحبِسُهُۥٓ؟«لَّيَقُولُنَّ

ا َكانُواْ  2تَمۡصُروفًا َعۡنُهۡم. ~ َوَحاَق بِِهم [...] مَّ
  . 1بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ 

 8: 11\52م

ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمنْهُ [فيقول ) 1ت آية ناقصة وتكميلها: َولَئِْن أَذَْقنَا اْإلِ
ا إِذَا َما اْبتََالهُ فَقَدََر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل « 16: 89\10ربي اهانن] اسوة باآلية  َوأَمَّ

  ) يَئُوس: شديد اليأس.2ت». َربِّي أََهانَنِ 

َها ِمۡنهُ، َولَئِۡن  َن ِمنَّا َرۡحَمٗة، ثُمَّ نََزۡعنَٰ نَسٰ أَذَۡقنَا ٱۡإلِ
  َكفُوٞر. ،2توٞس . ~ إِنَّهُۥ لَيَ 1ت[...]

 9: 11\52م

اءَ «) هناك من اعتبر 1ت♦ ) لَفَُرٌح 1 خطأ وصحيحها من بعد ضراِء، » بعد َضرَّ
اءِ أََخذْنَا أَْهلََها بِا« 94: 7\39إذ أنها جاءت بالكسرة في اآلية  » ْلبَأَْساِء َوالضَّرَّ

وغيرها. ولكن هناك من اعتبرها ممنوعة من الصرف، ترفع بالضمة وتنصب 
بالفتحة وتجر بالفتحة وال تنون إذا لم تدخل عليها أل التعريف، علًما بأن قواعد 
النحو والصرف وضعت استنادًا على القرآن، فاخذ النحاة أخطاء القرآن بعين 

) خطأ: كان 2رة لغويًا للحفاظ على ماء وجه القرآن. تاالعتبار وجعلوها مبر
يجب تأنيث الفعل ذهب ليصبح ذهبت السيئات. وقد تفادى التفسير المنتخب 

). أما http://goo.gl/EWM7YMالمشكلة كما يلي: ذهب ما كان يسوؤنى (
التفسير الميسر فقد قال: ذهب الضيق عني وزالت الشدائد 

)http://goo.gl/wwtbwz .( فَأََصابَُهْم 51: 39\59ونجد نفس الخطأ في اآلية :
َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا. وقد اعتبر انه إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازيًا، جاز في فعله 

  وجهان: التذكير والتأنيث.

آءَ  هُ نَۡعَمآَء بَۡعدَ َضرَّ :  1تَولَئِۡن أَذَۡقنَٰ َمسَّۡتهُ، لَيَقُولَنَّ
  فَُخوٌر. ،1إِنَّهُۥ لَفَِرحٞ ». ~ َعنِّيٓ  اتُ ٱلسَّيِّ  2تذََهبَ «

 10: 11\52م

قراءة شيعية: إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا على ما صنعتم به من بعد نبيهم َوَعِملُوا ) 1
اِلَحاِت (السياري، ص  وال يخلو من هذا ) آية ناقصة وتكميلها: [1ت ) ♦64الصَّ

). وقد فسر http://goo.gl/fR3oU2] إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا (المنتخب العيب
  ).http://goo.gl/KeFKhP(المنتخب » لكن«بمعنى » إال«الجاللين الكلمة 

تِ  1ت[...] ِلَحٰ . 1إِالَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ۡغِفَرٞة َوأَۡجٞر َكبِيٞر. ٓئَِك لَُهم مَّ   أُْولَٰ

 11: 11\52م

َما يُوَحٰىٓ إِلَۡيَك، ] فَلَعَلََّك تَاِرُكۢ بَۡعَض --- [  
لَۡوَالٓ أُنِزَل «َوَضآئُِقۢ بِهِۦ َصۡدُرَك، أَن يَقُولُواْ: 

إِنََّمآ أَنَت نَِذيٞر. » َعلَۡيِه َكنٌز، أَۡو َجآَء َمعَهُۥ َملٌَك!
ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء َوِكيٌل.   ~ َوٱ£َّ

 12: 11\52هـ
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 2بِعَۡشرِ  1فَۡأتُواْ «؟ قُۡل: »ٱۡفتََرٰىهُ «أَۡم يَقُولُوَن:   ) بِعَْشٍر.2) فَاتُوا 1
ٖت، َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡستََطۡعتُم ۡثلِهِۦ، ُمۡفتََريَٰ ن  ،ُسَوٖر ّمِ ّمِ

ِدقِينَ  ِ. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ   ».دُوِن ٱ£َّ

 13: 11\52م

َل.1 بِِعۡلِم  1فَإِلَّۡم يَۡستَِجيبُواْ لَُكۡم، فَٱۡعلَُمٓواْ أَنََّمآ أُنِزلَ   ) نَزَّ
 ِ ۡسِلُموَن؟ٱ£َّ هَ إِالَّ هَُو. فََهۡل أَنتُم مُّ ٓ إِلَٰ   ، َوأَن الَّ

 14: 11\52م

، يُْوِف 1 ) نص 1ت♦ ) يَُوفَّ ... أَْعَمالُُهْم، تَُوفَّ ... أَْعَمالُُهْم 2) نُْوفِي، يَُوّفِ
(الجاللين ناقص وتكميله: نوف إليهم [جزاء] أعمالهم 

http://goo.gl/ufY7Ld( من المفرد التفات ينقصون. خطأ: : ) يُْبَخسُونَ 2ت
  »إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوُهْم فِيَها َال يُْبَخُسونَ «إلى الجمع  »َمْن َكاَن يُِريدُ «

 1[َمن َكاَن يُِريدُ ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا َوِزينَتََها، نَُوفِّ 
لَُهمۡ  1تإِلَۡيِهۡم [...] فِيَها، َوُهۡم فِيَها َال  2أَۡعَمٰ

  .2تيُۡبَخُسونَ 

 15: 11\52م

 17دخيلتان، واآلية  16و 15اآليتان ) خطأ: 1ت ♦) َوبَاِطًال، َوبََطَل 2) َوَحبََط 1
  .14هي تكملة لآلية 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن لَۡيَس لَُهمۡ  إِالَّ ٱلنَّاُر.  ،فِي ٱۡألِٓخَرةِ  ،أُْولَٰ
ِطلٞ  1َوَحبِطَ  ا كَانُواْ  2َما َصنَعُواْ فِيَها، ~ َوبَٰ مَّ

  .]1ت يَۡعَملُونَ 

 16: 11\52م

) قراءة شيعية: أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َويَتْلُوهُ َشاِهدٌ ِمْنهُ إَِماًما 2) ِكتَاَب 1
) 1ت♦ ) أَنَّهُ 4) ُمْريٍَة 3) 62َوَرْحَمةً َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى (السياري، ص 

نص ناقص وتكميله: ) 2ت )http://goo.gl/vdLEUgيتبعه (الجاللين يتلوه: 
أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َويَتْلُوهُ َشاِهدٌ ِمنْهُ َوِمْن قَبْلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً 

)، أو: أَفََمْن َكاَن َعلَى http://goo.gl/RwT6Z8[كمن ليس كذلك] (الجاللين 
بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َويَتْلُوهُ شَاِهدٌ ِمْنهُ َوِمْن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً [كمن كان 

)، أو: أَفََمْن َكاَن َعلَى http://goo.gl/FbFNmvيريد الحياة الدنيا] (البيضاوي 
دٌ ِمْنهُ َوِمْن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً [كمن يسير في بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َويَتْلُوهُ شَاهِ 

). وقد جاءت http://goo.gl/bs94Qbحياته على ضالل وعماية] (المنتخب 
آية مماثلة ولكن كاملة: أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزيَِّن لَهُ سُوُء َعَملِِه 

  : شك وجدل) ِمْريَة3) ت14: 47\95َواَءُهْم (َواتَّبَعُوا أَهْ 

بِّهِۦ ن رَّ َشاِهٞد  1تَويَۡتلُوهُ  ،أَفََمن َكاَن َعلَٰى بَيِّنَٖة ّمِ
ۡنهُ، َوِمن قَۡبلِهِۦ ِكتَٰبُ   ،2ُموَسٰىٓ إَِماٗما َوَرۡحَمةً  1ّمِ

ٓئَِك يُۡؤِمنُوَن بِهِۦ. َوَمن يَۡكفُۡر بِهِۦ ِمَن 2ت[...] ؟ أُْولَٰ
 3ت3ٱۡألَۡحَزاِب، فَٱلنَّاُر َمۡوِعدُهُۥ. فََال تَُك فِي ِمۡريَةٖ 

ۡنهُ. إِنَّهُ  ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس  4ّمِ بَِّك. ~ َولَٰ ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ
  َال يُۡؤِمنُوَن.

 17: 11\52هـ

ٓئَِك    ِ َكِذبًا؟ أُْولَٰ ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
دُ:  يُۡعَرُضوَن َعلَىٰ  ُؤَالِٓء «َربِِّهۡم، َويَقُوُل ٱۡألَۡشَهٰ ٓ َهٰ

ِ َعلَى ». ٱلَِّذيَن َكذَبُواْ َعلَٰى َربِِّهمۡ  أََال لَۡعنَةُ ٱ£َّ
ِلِميَن،   ٱلظَّٰ

 18: 11\52م

) أو 1: 18\69) نص ناقص وتكميله: ويبغون [لها] عوًجا (كما في اآلية 1ت
، 2) (السيوطي: اإلتقان، جزء 107: 20\45ويبغون [فيها] عوًجا (كما في اآلية 

» الذين يصدون عن سبيل هللا ويبغونها عوًجا: «) تفسير شيعي2ت) 168ص 
يعني: حرفوها إلى » ويبغونها عوًجا«يعني: يصدون عن طريق هللا وهي اِإلمامة 

  ).http://goo.gl/bn0gqtغيرها (القمي 

 ،ِ  1تَويَۡبغُونََها [...]ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسبِيِل ٱ£َّ
ِفُروَن.2تِعَوٗجا   ، َوهُم بِٱۡألِٓخَرةِ، ُهۡم، َكٰ

 19: 11\52م

) نص ناقص وتكميله: أُولَئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزي [هللا] فِي 1ت ♦) يَُضعَُّف 1
  ).http://goo.gl/H6q26xاْألَْرِض (الجاللين 

ٓئَِك لَۡم يَكُونُواْ ُمۡعِجِزيَن [...] فِي ٱۡألَۡرِض،  1تأُْولَٰ
ِ  ،َوَما َكاَن لَُهم ن دُوِن ٱ£َّ ِمۡن أَۡولِيَآَء.  ،ّمِ

عَفُ  لَُهُم ٱۡلعَذَاُب. َما كَانُواْ يَۡستَِطيعُوَن  1يَُضٰ
  ٱلسَّۡمَع، َوَما َكانُواْ يُۡبِصُروَن.

 20: 11\52م

ا    ٓئَِك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ أَنفَُسُهۡم. ~ َوَضلَّ َعۡنُهم مَّ أُْولَٰ
  َكانُواْ يَۡفتَُروَن.

 21: 11\52م

ال جرم: ال محالة، حقًا. نص ناقص وتكميله: َال َجَرَم [في، أو:  )1ت♦ ) َألَْجَرَم 1
) َ   ).http://goo.gl/VU0kc3 129، ص 14، جزء ابن عاشورمن] أَنَّ �َّ

، أَنَُّهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ ُهُم 1ت[...] 1َال َجَرمَ 
  ٱۡألَۡخسَُروَن.

 22: 11\52م

، بينما »َوأَْخبَتُوا إِلَى َربِِّهمْ « 23: 11\52) خبت: خشع. خطأ: تقول اآلية 1ت
تبرير الخطأ: َوأَْخبَتُوا يتضمن ». فَتُْخبَِت لَهُ قُلُوبُُهمْ « 54: 22\103تقول اآلية 

  معنى أنابوا فعدي بإلى.

تِ  ،إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  لَِحٰ َوأَۡخبَتُٓواْ  ،َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُب ٱۡلَجنَِّة. ~ ُهۡم فِيَها 1تإِلَٰى َربِِّهمۡ  ٓئَِك أَۡصَحٰ ، أُْولَٰ
ِلدُوَن.   َخٰ

 23: 11\52م

نص ناقص وتكميله: [وفيما يتلى عليكم] َمثَُل اْلفَِريقَْيِن ) 1ت♦ ) تَذَّكَُّروَن 1
  ).306(مكي، جزء ثاني، ص 

 ،َمثَُل ٱۡلفَِريقَۡيِن: َكٱۡألَۡعَمٰى َوٱۡألََصمِّ  1ت[...]
َوٱۡلبَِصيِر َوٱلسَِّميعِ. هَۡل يَۡستَِويَاِن َمثًَال؟ ~ أَفََال 

  ؟1تَذَكَُّرونَ 

 24: 11\52م

لَُكۡم  2إِنِّي: «1] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمهۦِٓ --- [  ) أَنِّي2) قَْوِمِه فقال يا قوم 1
بِيٌن،   نَِذيٞر مُّ

 25: 11\52م

َ. ~ إِنِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكۡم    أَن الَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ ٱ£َّ
  ».َعذَاَب يَۡوٍم أَِليٖم 

 26: 11\52م
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ايِ 3) بَاِدَئ 2) اْلَمَال، اْلَملَو 1 ) هذه اآلية تطرح مشكلة علًما بأن 1ت♦ ) الرَّ
أْيِ:  )2تي السفينة. فهل تم اغارقهم؟ القرآن لم يذكر دخول أتباع نوح ف بَاِدَي الرَّ

)، وقد فسرها التفسير الميسر: 398فيما ظهر لنا من رأي (مكي، جزء أول، ص 
)، وفسرها http://goo.gl/6c31WJوإنما اتبعوك من غير تفكر وال رويَّة (

المنتخب: وما نرى الذين اتبعوك من بيننا إال الطبقة الدنيا منا 
)http://goo.gl/GsUfnN أى بالهمز، فمعنى ). ويقول النحاس: ويُقرأ بَادئ الرَّ

روا ولم ينظروا، ولو فكَّروا لم  المهموز ابتداء الرأي، أي إنما اتَّبعوك ولم يُفّكِ
يتَّبعوك. ومعنى الذي ليس بمهموز: اتَّبعوك في ظاهر الرأي، وباطنُهم على 

  ).http://goo.gl/TY8bXeخالِف ذلك (

ُ فَقَاَل  َما نََرٰىَك «ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ:  1ٱۡلَمَأل
ۡثلَنَا. َوَما نََرٰىَك ٱتَّبَعََك إِالَّ ٱلَِّذيَن ُهۡم  إِالَّ بََشٗرا ّمِ

ۡأيِ  2، بَاِديَ 1تأََراِذلُنَا . َوَما نََرٰى لَُكۡم 2ت3ٱلرَّ
ِذبِينَ  . بَۡل نَظُنُُّكۡم َكٰ   ».َعلَۡينَا ِمن فَۡضِلۢ

 27: 11\52م

َها، َوَعَميَْت 1 ) أَنُْلِزْمُكُموَها، أَنُلِْزُمُكُموَها من شطر أنفسنا، 2) فَعَِميَْت، فَعَمَّ
َوَءاتَٰىنِي َرۡحَمٗة : «28: 11\52) تقول اآلية 1ت♦ أَنُْلِزُمُكُموهَا من شطر قلوبنا 

ۡن ِعنِدهِۦ (للتبريرات أنظر » َوَءاتَٰىنِي ِمۡنهُ َرۡحَمةٗ : «63: 11\52بينما تقول اآلية » ّمِ
  ).426-425المسيري، ص 

ن «قَاَل:  قَۡوِم! أََرَءۡيتُۡم إِن ُكنُت َعلَٰى بَيِّنَٖة ّمِ يَٰ
ۡن ِعنِدهِۦ بِّي، َوَءاتَٰىنِي َرۡحَمٗة ّمِ يَۡت 1ترَّ  1، فَعُّمِ

ِرهُوَن؟2َعلَۡيُكۡم؟ أَنُۡلِزُمُكُموَها   ، َوأَنتُۡم لََها َكٰ

 28: 11\52م

لُُكۡم َعلَۡيِه َماًال. إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َعلَى قَۡوِم! َالٓ أَسۡ َويَٰ   ) بَِطاِرٍد.1
ِ. َوَمآ أَنَ۠ا بَِطاِردِ  قُواْ  1ٱ£َّ لَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ. إِنَُّهم مُّ

ِكنِّٓي أََرٰىُكۡم قَۡوٗما تَۡجَهلُوَن.   َربِِّهۡم. َولَٰ

 29: 11\52م

قَۡوِم! َمن يَنُصُرنِي  ) تَذَّكَُّروَن.2) يَْنُصْرنِي 1 ِ إِن َطَردتُُّهۡم؟ ~  1َويَٰ ِمَن ٱ£َّ
  ؟2أَفََال تَذَكَُّرونَ 

 30: 11\52م

ِ، َوَالٓ أَۡعلَُم   ) خطأ: َوَال أَقُوُل عن الَِّذيَن تَْزدَِري1ت ♦) َمِلٌك 1 َوَالٓ أَقُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱ£َّ
، َوَالٓ أَقُوُل، 1َملَٞك ٱۡلغَۡيَب، َوَالٓ أَقُوُل إِنِّي 

ُ َخۡيًرا.  1تِللَِّذينَ  تَۡزدَِرٓي أَۡعيُنُُكۡم، لَن يُۡؤتِيَُهُم ٱ£َّ
ُ أَۡعلَُم بَِما فِٓي أَنفُِسِهۡم. إِنِّٓي إِٗذا لَِّمَن  ٱ£َّ

ِلِمينَ    ».ٱلظَّٰ

 31: 11\52م

دَۡلتَنَا«قَالُواْ:   ) َجدَلَنَا.2) َجدَْلتَنَا 1 نُوُح! قَۡد َجٰ لَنَا1يَٰ . 2، فَأَۡكثَۡرَت ِجدَٰ
ِدقِينَ    ».فَۡأتِنَا بَِما تَِعدُنَآ. ~ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ

 32: 11\52م

) نص ناقص وتكميله: بمعجزي [هللا] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/NuxZZT.(  

ُ، إِن َشآَء، َوَمآ أَنتُم «قَاَل:  إِنََّما يَۡأتِيكُم بِِه ٱ£َّ
  .1تبُِمۡعِجِزيَن [...]

 33: 11\52م

، إِۡن أََردتُّ أَۡن أَنَصَح لَُكۡم، 1َوَال يَنفَعُُكۡم نُۡصِحيٓ   ) تَْرِجعُوَن.2) نَْصِحي 1
ُ يُِريدُ أَن يُۡغِويَُكۡم. هَُو َربُُّكۡم، ~ َوإِلَۡيِه  إِن َكاَن ٱ£َّ

  ».1تُۡرَجعُونَ 

 34: 11\52م

إن افتريته يقولون افتراه قل  ) نص ناقص وتكميله: أم1ت♦ ) بَِرٌي 2) أَْجَراِمي 1
 فعلي إجرامي وأنتم براء منه وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون

). هذه اآلية تخص محمد وقد حشرت 153، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 
  حشًرا في قصة نوح.

إِِن ٱۡفتََرۡيتُهُۥ، «؟ قُۡل: »ٱۡفتََرٰىهُ «[أَۡم يَقُولُوَن: 
ا  2َوأَنَ۠ا بَِرٓيءٞ ، 1فَعَلَيَّ إِۡجَراِمي مَّ ّمِ

  ».]1تتُۡجِرُمونَ 

 35: 11\52م

لَن يُۡؤِمَن، ِمن قَۡوِمَك، : «2إِلَٰى نُوحٍ أَنَّهُۥ 1َوأُوِحيَ   تكتئب وتحزن.: ) تَْبتَئِسْ 1ت♦ ) تَْبتَيِْس 3) إِنَّهُ 2) َوأَوَحَى 1
بَِما كَانُواْ  1ت3إِالَّ َمن قَۡد َءاَمَن. فََال تَۡبتَئِۡس 

  يَۡفعَلُوَن.

 36: 11\52م

». تَُخاِطْبنِي«إلى المفرد » بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا«من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 1ت
مع فعل جادل:  74: 11\52ويالحظ أن القرآن يستعمل جمع الجاللة في اآلية 

ْوعُ َوَجاَءتْهُ اْلبُ « ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ   ».ْشَرى يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوطٍ فَلَمَّ

ِطۡبنِي  1تَوٱۡصنَعِ ٱۡلفُۡلَك بِأَۡعيُنِنَا َوَوۡحيِنَا، َوَال تَُخٰ
ۡغَرقُوَن.. فِي ٱلَِّذيَن َظلَُمٓواْ    إِنَُّهم مُّ

 37: 11\52م

، ص 22، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [وكان] يَْصنَُع اْلفُلَْك (1ت
244 http://goo.gl/oeMM7L.(  

ن  1ت[...] َويَۡصنَُع ٱۡلفُۡلَك. َوكُلََّما َمرَّ َعلَۡيِه َمَألٞ ّمِ
إِن تَۡسَخُرواْ ِمنَّا، فَإِنَّا «قَاَل:  قَۡوِمهِۦ، َسِخُرواْ ِمۡنهُ.

  نَۡسَخُر ِمنُكۡم، َكَما تَۡسَخُروَن.

 38: 11\52م

1. يُۡخِزيِه، ~ فََسۡوَف تَۡعلَُموَن َمن يَۡأتِيِه َعذَاٞب   ) َويَُحلُّ
ِقيمٌ  1َويَِحلُّ    ».َعلَۡيِه َعذَاٞب مُّ

 39: 11\52م

في السفينة » قُْلنَا ٱْحِمْل فِيَها«فسر الجاللين هذه الفقرة كما يلي: ) 1ت ♦) ُكّلِ 1
ذكًرا وأنثى ... » ٱثْنَْينِ «أي ذكر وأنثى: أي من كل أنواعهما » ِمن ُكّلٍ َزْوَجْينِ «
)، وفسرها http://goo.gl/MAojn7(الجاللين  وأوالدهأي زوجته » َوأَْهلَكَ «

التفسير الميسر: فأدِخْل في السفينة من كل األحياء ذكًرا وأنثى 
)http://goo.gl/9nVOZLوهذا التفسير خطأ ،(  

ٱۡحِمۡل «َحتَّٰىٓ إِذَا َجآَء أَۡمُرنَا، َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر، قُۡلنَا: 
، إِالَّ َمن 1تۡيِن، َوأَۡهلَكَ َزۡوَجۡيِن ٱۡثنَ  1فِيَها ِمن ُكلّٖ 

َوَمآ َءاَمَن َمعَهُۥٓ ». َسبََق َعلَۡيِه ٱۡلقَۡوُل، َوَمۡن َءاَمنَ 
  إِالَّ قَِليٞل.

 40: 11\52م
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نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) َوَمْرَساهَا، َوُمْرِسْيَها 2) ُمْجَراهَا، ُمْجِرْيَها 1
قرئت مجريها ومرسيها (مكي، وال يستوي المعنى إال إذا  -[متبركين] بإسم هللا 

). وقد فسرها المنتخب كما يلي: اركبوا فيها متيمنين بذكر 401جزء أول، ص 
  ).http://goo.gl/pCnXLXإسم هللا تعالى، وقت إجرائها، وفى وقت رسوها (

ِ َمۡجٜرٰىَها 1تٱۡرَكبُواْ فِيَها، [...]«َوقَاَل:   1بِۡسِم ٱ£َّ
ِحيمٞ  . إِنَّ َربِّي2َوُمۡرَسٰىَهآ    ».لَغَفُوٞر، رَّ

 41: 11\52م

) هذه اآلية مقطعة األوصال. وقد تصح 1) بُنَْي، بُنَّيِ ت3) َمْعَزٍل 2) اْبنََها، اْبنَاهْ 1
  ان قلنا: [َوبينما ِهَي] تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل نَادَى نُوٌح اْبنَهُ.

َوِهَي تَۡجِري بِِهۡم، فِي َمۡوٖج َكٱۡلِجبَاِل،  1ت[...]
بُنَيَّ : «2، َوَكاَن فِي َمۡعِزلٖ 1َونَادَٰى نُوٌح ٱۡبنَهُۥ ! 3يَٰ

ِفِرينَ  َع ٱۡلَكٰ عَنَا، َوَال تَُكن مَّ   ».ٱۡرَكب مَّ

 42: 11\52م

) هذه اآلية غير سليمة، وصححها األخفش كما يلي: ال معصوم 1ت♦ ) ُرِحَم 1
ِ إِالَّ َمْن َرِحَم اْليَْوَم  ِ إِالَّ َمْن َرِحَم، أو ال ذا عصمة اْليَْوَم ِمْن أَْمِر �َّ ِمْن أَْمِر �َّ

)http://goo.gl/XrCm8Xأن  43- 42: 11\52) تناقض: تقول اآليتان 2) ت
أن هللا نجى نوًحا  76: 21\73و 76: 37\56إبن نوح غرق بينما تقول اآليتان 

  وأهله

». ِوٓي إِلَٰى َجبَٖل يَۡعِصُمنِي ِمَن ٱۡلَمآءِ اسَ «قَاَل: 
ِ، إِالَّ َمن «قَاَل:  َال َعاِصَم ٱۡليَۡوَم ِمۡن أَۡمِر ٱ£َّ
ِحمَ  َوَحاَل بَۡينَُهَما ٱۡلَمۡوُج، فََكاَن ِمَن ». 1ت1رَّ

  .2تٱۡلُمۡغَرقِينَ 

 43: 11\52م

) نص ناقص وتكميله: 2ب ت) أَْقِلِعي: كُفِّي. ِغيَض اْلَماُء: ُغيِّ 1ت♦ ) اْلُجوِدْي 1
  )http://goo.gl/4uqsK0َواْستََوْت [الفلك] َعلَى اْلُجوِدّيِ (المنتخب 

َسَمآُء! «َوقِيَل:  ٓأَۡرُض! ٱۡبلَِعي َمآَءِك، َويَٰ يَٰ
ٱۡلَمآُء َوقُِضَي ٱۡألَۡمُر،  1تَوِغيضَ ». أَۡقِلِعي

بُۡعٗدا «. َوقِيَل: 1َعلَى ٱۡلُجوِدّيِ  2تَوٱۡستََوۡت [...]
ِلِميَن!   »لِّۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

 44: 11\52م

بَّهُۥ فَقَاَل:    َرّبِ! إِنَّ ٱۡبنِي ِمۡن «َونَادَٰى نُوٞح رَّ
، َوأَنَت أَۡحَكُم  أَۡهِلي، َوإِنَّ َوۡعدََك ٱۡلَحقُّ

ِكِمينَ    ».ٱۡلَحٰ

 45: 11\52م

، أن تَْسأَلنِي 2) َعِمَل َغْيَر، َعِمَل َعَمًال َغْيُر 1 ، فََال تَْسأَلَنَّ ) فََال تَْسأَْلنِي، فََال تَْسأَلَّنِ
أنه ذو عمٍل غيِر صالح، أو: إنَّ عملَه َعَمٌل غير صالح، قد يكون معناها: ) 1ت♦ 

س (النحا أو: إنَّهُ َعَمٌل غيُر َصالحٍ أن تسألني ما ليس لك به ِعلمٌ 
http://goo.gl/Xl82D7 .(لكيال] تكون من ) نص ناقص وتكميله: [2ت

  ).http://goo.gl/5X798Hالجاهلين (المنتخب 

نُوُح! إِنَّهُۥ لَۡيَس ِمۡن أَۡهلَِك. إِنَّهُۥ َعَمٌل «قَاَل:  يَٰ
ِلحٖ  1َغۡيرُ  َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌم.  2ۡلنِ . فََال تَسۡ 1ت َصٰ

ِهِلينَ  2تإِنِّٓي أَِعظَُك أَن [...]   ».تَُكوَن ِمَن ٱۡلَجٰ

 46: 11\52م

لََك َما لَۡيَس ِلي َرّبِ! إِنِّٓي أَُعوذُ بَِك أَۡن أَسۡ «قَاَل:   
َن  بِهِۦ ِعۡلٞم. َوإِالَّ تَۡغفِۡر ِلي َوتَۡرَحۡمنِٓي، أَكُن ّمِ

ِسِرينَ    ».ٱۡلَخٰ

 47: 11\52م

) خطأ: مع سالم. تبرير الخطأ: اْهبِْط تضمن معنى حل 1ت ♦) َوبََرَكٍة 2) اْهبُْط 1
وبعضهم سيكونون] امًما سنمتعهم (المنتخب ) نص ناقص وتكميله: [2ت

http://goo.gl/M6yL4J :إلى  46في اآلية » قال«من المعلوم التفات ). خطأ
  في هذه اآلية» قيل«المجهول 

نُوُح! ٱۡهبِطۡ «قِيَل:  ٖم  1يَٰ تٍ  1تبَِسلَٰ نَّا، َوبََرَكٰ  2ّمِ
عََك. [...] ن مَّ مَّ أَُمٞم  2َتَعلَۡيَك َوَعلَٰىٓ أَُمٖم ّمِ

نَّا َعذَاٌب أَِليمٞ    ».َسنَُمتِّعُُهۡم، ثُمَّ يََمسُُّهم ّمِ

 48: 11\52م

(المنتخب ِلْلُمتَِّقيَن [الحسنى] َواْلعَاقِبَةُ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َهذَا القرآن 1
http://goo.gl/lxKJQK.(  

تِۡلَك ِمۡن أَۢنبَآِء ٱۡلغَۡيبِ نُوِحيَهآ إِلَۡيَك. َما ُكنَت 
ذَا . فَٱۡصبِۡر، 1تَۡعلَُمَهآ أَنَت َوَال قَۡوُمَك، ِمن قَۡبِل َهٰ

ِقبَةَ [...]   ِلۡلُمتَِّقيَن. 1تإِنَّ ٱۡلعَٰ

 49: 11\52م

َوإِلَٰى َعاٍد أََخاُهۡم ُهوٗدا. قَاَل:  1ت][...]--- [  [وارسلنا] إِلَى َعاٍد.) نص ناقص وتكميله: 1ت
ٍه غَۡيُرهُۥٓ. إِۡن « ۡن إِلَٰ َ. َما لَُكم ّمِ قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ يَٰ

  أَنتُۡم إِالَّ ُمۡفتَُروَن.

 50: 11\52م

قَۡوِم! َالٓ أَسۡ    إِالَّ َعلَى لُكُۡم َعلَۡيِه أَۡجًرا. إِۡن أَۡجِرَي يَٰ
  ٱلَِّذي فََطَرنِٓي. ~ أَفََال تَۡعِقلُوَن؟

 51: 11\52م

تُِكْم ت2) ِمدَْراًرا: مطر غزير ت1ت ةً مع قُوَّ ) نص ناقص وتكميله: 3) خطأ: قُوَّ
  ).http://goo.gl/1uhD6g(المنتخب  عّما أدعوكم إليه]تَتََولَّْوا [

قَۡوِم! ٱۡستَۡغِفُرواْ َربَُّكۡم، ثُمَّ  تُوبُٓواْ إِلَۡيِه. يُۡرِسِل َويَٰ
ۡدَراٗرا ةً إِلَٰى 1تٱلسََّمآَء َعلَۡيُكم ّمِ ، َويَِزۡدُكۡم قُوَّ

تُِكمۡ    ».ُمۡجِرِمينَ  3ت، ~ َوَال تَتََولَّۡواْ [...]2تقُوَّ

 52: 11\52م

ُهودُ!«قَالُواْ:   حشو. بُِمْؤِمنِينَ ) خطأ: حرف الباء في 2) خطأ: لقَْولَِك، أو: بقولك ت1ت َما ِجۡئتَنَا بِبَيِّنَٖة، َوَما نَۡحُن بِتَاِرِكٓي  يَٰ
، ~ َوَما نَۡحُن لََك 1تَءاِلَهتِنَا َعن قَۡوِلكَ 

 .2تبُِمۡؤِمنِينَ 

 53: 11\52م

» َواْشَهدُوا«إلى المخاطب » إِنِّي أُْشِهدُ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) بَِرٌي 1
 َ   واشهدكم.وأصل الكالم: إِنِّي أُْشِهدُ �َّ

». إِن نَّقُوُل إِالَّ ٱۡعتََرٰىَك بَۡعُض َءاِلَهتِنَا بُِسٓوٖء 
َ، َوٱۡشَهدُٓواْ «قَاَل:   1، أَنِّي بَِرٓيءٞ 1تإِنِّٓي أُۡشِهدُ ٱ£َّ

ا تُۡشِرُكوَن، مَّ   ّمِ

 54: 11\52م

 55 :11\52م  .1ِمن دُونِهِۦ. فَِكيدُونِي َجِميٗعا، ثُمَّ َال تُنِظُرونِ   ) تُْنِظُرونِي.1
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ا ِمن دَآبٍَّة   ) ناصية، جمعها نواصي: شعر مقدمة الرأس.1ت ِ، َربِّي َوَربِّكُم. مَّ إِنِّي تََوكَّۡلُت َعلَى ٱ£َّ
ٖط 1تإِالَّ هَُو َءاِخذُۢ بِنَاِصيَتَِهآ  . إِنَّ َربِّي َعلَٰى ِصَرٰ

ۡستَِقيٖم.   مُّ

 56: 11\52م

وهُ، تُْنِقُصونهُ، تُ 2) تَُولُّْوا 1 ) نص ناقص وتكميله: تََولَّْوا 1ت♦ ْنِقُصوهُ ) تَُضرُّ
)، http://goo.gl/ywCYja[عن دعوتي لم يضرني إعراضكم] (المنتخب 

ابن هنا نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [فقل قد] أَْبلَْغتُُكْم ( ابن عاشورويرى 
التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/Ms51Qh 102، ص 12، جزء عاشور

إذا كانت بمعنى الغائب  –» فَقَدْ أَْبلَْغتُُكمْ «إلى المخاطب » تََولَّْوا« من الغائب
قوله «بصيغة الفعل الماضي. وقد حيرت هذه اآلية المفسرين. يقول الحلبي: 

تعالى: فَإِن تََولَّْواْ: أي: تَتََولَّوا فحذف إحدى التاَءْين، وال يجوز أن يكوَن ماضيًا 
يجوُز أن يُدََّعٰى فيه االلتفات، إذ هو َركاكَةٌ في التركيب ، وال »أَْبلَْغتكم«كقوله: 

َز ذلك إبن عطية فقال:  ماضيًا، ويجيُء في » تولَّوا«ويُْحتمل أن يكون «وقد َجوَّ
وقلت: ويجوُز أن يكوَن ماضيًا لكن لَمدَْرٍك ». الكالم رجوعٌ من َغْيبة إلى خطاب

القول، أي: فقل لهم: قد أبلْغتُكم. آخَر غيِر االلتفات: وهو أن يكوَن على إضمار 
ح كونُه ماضيًا بقراءة عيسى والثقفي واألعرج  بضم التاء » فإن تَُولُّوا«ويترجَّ

  ».والالم، مضارعَ َولَّٰى بضم التاِء والالم مضارعَ َولي، واألصل تَُولِّيُوا فأُِعلَّ 

آ أُۡرِسۡلُت  2تفَقَۡد أَۡبلَۡغتُُكم ،1ت[...] 1فَإِن تََولَّۡواْ  مَّ
بِِهۦٓ إِلَۡيُكۡم. َويَۡستَۡخِلُف َربِّي قَۡوًما َغۡيَرُكۡم، َوَال 

ونَهُۥ ا. إِنَّ َربِّي َعلَٰى كُّلِ َشۡيٍء َشيۡ  2تَُضرُّ
  ».َحِفيظٞ 

 57: 11\52م

إلى المتكلم » َويَْستَْخِلُف َربِّي«في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
ْينَاأَْمُرنَا « ْينَاُهْم [أيًضا] ِمْن َعذَاٍب َغِليٍظ 2ت» نَجَّ  -) نص ناقص وتكميله: َونَجَّ

 104، ص 12، جزء ابن عاشوروهو اإلنجاء من عذاب اآلخرة (
http://goo.gl/pbBsa4.(  

ا َجآَء أَۡمُرنَا ۡينَا ُهوٗدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ،1تَولَمَّ نَجَّ
نَّا ،َمعَهُۥ ُهم [...] ،بَِرۡحَمٖة ّمِ ۡينَٰ ۡن َعذَاٍب  2تَونَجَّ ّمِ

  َغِليٖظ.

 58: 11\52م

تِ ] َوتِۡلَك َعاٞد. َجَحدُواْ بِ --- [  ) خطأ: َجَحدُوا آَيَات. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى كفر.1ت َربِِّهۡم،  1تايَٰ
  َوَعَصۡواْ ُرسُلَهُۥ، َوٱتَّبَعُٓواْ أَۡمَر كُّلِ َجبَّاٍر َعنِيٖد.

 59: 11\52م

، بينما 68: 11\52و 60: 11\52في اآليتين » َكفَُروا َربَُّهمْ «) خطأ: جاء 1ت
ِ «في أربع آيات وجاء » َكفَُروا بَِربِِّهمْ «جاء  في أربع آيات أيًضا. » َكفَُروا بِا£َّ

بأن كفر » َكفَُروا َربَُّهمْ «وقد برروا الخطأ في ». َكفَُروا بَِربِِّهمْ «والصحيح هو: 
  واخذ حكمه. تضمن معنى جحد

ِذِه ٱلدُّۡنيَا ،َوأُۡتبِعُواْ  َمِة. أََالٓ  ،لَۡعنَةٗ  ،فِي َهٰ َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
. أََال بُۡعٗدا لِّعَاٖد، قَۡوِم 1تإِنَّ َعاٗدا َكفَُرواْ َربَُّهمۡ 

  ُهوٖد!

 60: 11\52م

) 2) نص ناقص وتكميله: [وارسلنا] إِلَى ثَُمودَ ت1ت♦ ) َغْيِرِه 2) ثَُموٍد 1
  اْستَْعَمَرُكْم: جعلكم تعمرونها.

ِلٗحا. قَاَل:  1َوإِلَٰى ثَُمودَ  1ت][...]--- [ أََخاُهۡم َصٰ
ٍه َغۡيُرهُۥ« ۡن إِلَٰ َ، َما لَُكم ّمِ قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ . هَُو 2يَٰ

َن ٱۡألَۡرِض َوٱۡستَۡعَمَرُكمۡ  فِيَها.  2تأَنَشأَُكم ّمِ
ۡيِه. ~ إِنَّ َربِّي قَِريٞب فَٱۡستَۡغِفُروهُ، ثُمَّ تُوبُٓواْ إِلَ 

ِجيٞب    ».مُّ

 61: 11\52م

ا: متوقعا منك الخير.1ت♦ ) َمْرُجوًءا 1 ا«قَالُواْ:   ) َمْرُجو� ِلُح! قَۡد ُكنَت فِينَا َمۡرُجّوٗ َصٰ ، قَۡبَل 1ت1يَٰ
ذَآ. أَتَۡنَهٰىنَآ أَن نَّۡعبُدَ َما يَۡعبُدُ َءابَآُؤنَا؟ َوإِنَّنَا لَِفي  َهٰ

ا تَۡدعُونَآ إِلَۡيِه ُمِريبٖ َشّكٖ مِّ    ».مَّ

 62: 11\52م

ۡن ِعنِدهِۦ: «28: 11\52) تقول اآلية 1ت بينما تقول اآلية » َوَءاتَٰىنِي َرۡحَمٗة ّمِ
-425(للتبريرات أنظر المسيري، ص » َوَءاتَٰىنِي ِمۡنهُ َرۡحَمةٗ : «63: 11\52

  ) تَْخِسير: ضياع، مصدر خسَّر: جعله يخسر.2) ت426

ن «قَاَل:  قَۡوِم! أََرَءۡيتُۡم إِن ُكنُت َعلَٰى بَيِّنَٖة ّمِ يَٰ
بِّي َوَءاتَٰىنِي ِمۡنهُ َرۡحَمةٗ  ؟ فََمن يَنُصُرنِي ِمَن 1ترَّ

ِ إِۡن َعَصۡيتُهُۥ؟ فََما تَِزيدُونَنِي غَۡيَر تَۡخِسيٖر    .2تٱ£َّ

 63: 11\52م

ِ   ) تَأْكُلُ 1 ِذهِۦ نَاقَةُ ٱ£َّ قَۡوِم! َهٰ  1لَُكۡم َءايَٗة. فَذَُروَها تَۡأُكلۡ َويَٰ
ِ. َوَال تََمسُّوَها بِسُٓوٖء، فَيَۡأُخذَُكۡم  فِٓي أَۡرِض ٱ£َّ

  ».َعذَاٞب قَِريٞب 

 64: 11\52م

ثَةَ أَيَّاٖم. «فَعَقَُروَها. فَقَاَل:    تََمتَّعُواْ فِي دَاِرُكۡم ثَلَٰ
لَِك َوۡعدٌ َغۡيُر َمۡكذُوبٖ    ».ذَٰ

 65: 11\52م

ْينَاُهْم أيًضا] ِمْن ِخْزيِ 1ت♦ يٍ ) ِخزْ 1 ) نص ناقص وتكميله: بَِرْحَمٍة ِمنَّا [َونَجَّ
). ولكن قد http://goo.gl/iMlksJ 114، ص 12، جزء ابن عاشوريَْوِمئٍِذ (

ْينَا َصاِلًحا َوالَِّذيَن آََمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا ِمْن  تكون الواو زائدة، فتصبح اآلية: نَجَّ
ِ «من الغائب  64في اآلية التفات ) خطأ: 2يَْوِمئٍِذ ت ِخْزيِ  إلى المتكلم » نَاقَةُ �َّ

ْينَا«   ».إِنَّ َربََّك هَُو اْلقَِويُّ اْلعَِزيز«ثم إلى الغائب » أَْمُرنَا نَجَّ

ا َجآَء أَۡمُرنَا ِلٗحا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ،فَلَمَّ ۡينَا َصٰ نَجَّ
نَّا، [...] يَۡوِمئٍِذ.  1َوِمۡن ِخۡزيِ  1تَمعَهُۥ، بَِرۡحَمٖة ّمِ

  .2تٱۡلعَِزيزُ  ،إِنَّ َربََّك هَُو ٱۡلقَِويُّ 

 66: 11\52م
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يَْحةُ، كما في اآلية 1ت  41: 23\74) خطأ: وصحيحه َوأََخذَت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ
ْيَحةُ فَأََخذَتْ « ْيَحةُ « 40: 29\85واآلية » ُهُم الصَّ واآلية » َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ

ْيَحةُ « 94: 11\52 فَأََخذَتُْهُم « 83و 73: 15\54واآلية » َوأََخذَِت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ
ْيَحةُ  ). وقد اعتبر انه إذا كان الفاعل 407(للتبرير مكي، جزء أول، ص » الصَّ
  جازيًا، جاز في فعله وجهان: التذكير والتأنيث.مؤنثًا م

ۡيَحةُ، ~ فَأَۡصبَُحواْ فِي  1تَوأََخذَ  ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ ٱلصَّ
ثِِميَن، ِرِهۡم َجٰ   ِديَٰ

 67: 11\52م

 60: 11\52في اآليتين » َكفَُروا َربَُّهمْ «) خطأ: جاء 1ت♦ ) ِلثَُموٍد 2) ثَُمودًا 1
ِ «في أربع آيات وجاء » وا بَِربِِّهمْ َكفَرُ «، بينما جاء 68: 11\52و في » َكفَُروا بِا£َّ

َكفَُروا «وقد برروا الخطأ في ». َكفَُروا بَِربِِّهمْ «أربع آيات أيًضا. والصحيح هو: 
  بأن كفر تضمن معنى جحد واخذ حكمه.» َربَُّهمْ 

َكفَُرواْ  1َكأَن لَّۡم يَۡغنَۡواْ فِيَهآ. أََالٓ إِنَّ ثَُمودَاْ 
  !2. أََال بُۡعٗدا لِّثَُمودَ 1تَربَُّهمۡ 

 68: 11\52م

خطأ: قَالُوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم، مرة ) 1ت♦ ) ِسْلٌم 3) ِسْلًما، ِسْلٌم 2) فَقَالُوا 1
منصوبة ومرة مرفوعة بعد الفعل قال. وقد خرجوها كما يلي: سالًما مفعول لفعل 

(للتبرير » سالٌم عليكم«ٌم مبتدأ والتقدير ، سال»فسلم سالًما«محذوف والتقدير 
). وقد 134- 133؛ أوزون: جناية سيبويه، ص 408-407مكي، جزء أول، ص 

: 25\42وفي اآلية » إِذْ دََخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسَالًما: «52: 15\54جاءت في اآلية 
ْحَماِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض هَ : «63 ْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن َوِعبَادُ الرَّ

  ) َحنِيٍذ: مشوي2ت» قَالُوا َسَالًما

ِهيَم بِٱۡلبُۡشَرٰى. --- [ ] َولَقَۡد َجآَءۡت ُرسُلُنَآ إِۡبَرٰ
ٗما: «1قَالُواْ  مٞ «قَاَل: ». 2َسلَٰ فََما لَبَِث أَن ». 1ت3َسلَٰ

  .2تَجآَء بِِعۡجٍل َحنِيذٖ 

 69: 11\52م

) أَْوَجَس: شعر وأحس. ولكن هذا الفعل غير 2ت أنكرهم ونفر منهم) نَِكَرُهْم: 1ت
معروف في اللغة العربية. ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية (ارجس)، بمعنى 

  )241- 240ص  Luxenbergشعر، بدًال من (اوجس) (

ا َرَءآ أَۡيِديَُهۡم َال تَِصُل إِلَۡيهِ   1تنَِكَرُهمۡ  ،فَلَمَّ
َال تََخۡف. إِنَّآ «ِمۡنُهۡم ِخيفَٗة. قَالُواْ:  2تَوأَۡوَجسَ 

  ».أُۡرِسۡلنَآ إِلَٰى قَۡوِم لُوٖط 

 70: 11\52م

♦ ) يَْعقُوُب 3) فََضَحَكْت 2) َواْمَرأَتُهُ قَائَِمةٌ وهو قاعد، وهي قَائَِمةٌ وهو جالس 1
اَق فََضِحَكْت ) نص مخربط وترتيبه: َواْمَرأَتُهُ قَائَِمةٌ فَبَشَّْرنَاهَا بِإِْسحَ 1ت

  ).34، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

َها 2، فََضِحَكۡت 1َوٱۡمَرأَتُهُۥ قَآئَِمةٞ  . فَبَشَّۡرنَٰ
قَ  َق، يَۡعقُوبَ 1تبِإِۡسَحٰ   .3، َوِمن َوَرآِء إِۡسَحٰ

 71: 11\52م

! «قَالَۡت:   خطأ: وصحيحه كما في القراءة المختلفة شيخٌ ) 1ت♦ ) شَْيٌخ 1 َوۡيلَتَٰىٓ ذَا بَۡعِلي يَٰ َءأَِلدُ َوأَنَ۠ا َعُجوٞز، َوَهٰ
ذَا لََشۡيٌء َعِجيٞب 1ت1َشۡيًخا   ».؟ إِنَّ َهٰ

 72: 11\52م

ِ «قَالُٓواْ:    ِ؟ َرۡحَمُت ٱ£َّ أَتَۡعَجبِيَن ِمۡن أَۡمِر ٱ£َّ
تُهُۥ َعلَۡيُكمۡ   ،أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت! ~ إِنَّهُۥ َحِميدٞ  ،َوبََرَكٰ

ِجيدٞ    ».مَّ

 73: 11\52م

) نص ناقص وتكميله: َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى [بالولد أخذ] يَُجاِدلُنَا فِي [شأن] قَْوِم 1ت
  ).http://goo.gl/4F70NSلُوٍط (الجاللين 

ۡوعُ َوَجآَءۡتهُ ٱۡلبُۡشَرىٰ  ِهيَم ٱلرَّ ا ذََهَب َعۡن إِۡبَرٰ ، فَلَمَّ
ِدلُنَا فِي قَۡوِم لُوٍط. 1ت[...]   يَُجٰ

 74: 11\52م

ِهيَم لََحِليمٌ   ) منيب: راجع إلى هللا وتائب.2تكثر التأوه، أي الكثير الخوف : اهٌ ) أَوَّ 1ت هٞ  ،إِنَّ إِۡبَرٰ نِيٞب  ،1تأَوَّٰ  75: 11\52م  .2تمُّ

) َغْيُر َمْردُوٍد: فسره معجم الفاظ القرآن: غير معروف. وفي 1ت♦ ) أتاهم 1
  )http://goo.gl/TPDi5eالمنتخب: غير مردود بجدل أو غير جدل (المنتخب 

ذَآ. إِنَّهُۥ قَۡد َجآَء أَۡمُر  ِهيُم! أَۡعِرۡض َعۡن َهٰ ٓإِۡبَرٰ يَٰ
  .1تَعذَاٌب َغۡيُر َمۡردُودٖ  1َربَِّك. َوإِنَُّهۡم َءاتِيِهمۡ 

 76: 11\52م

ِسيَء بِِهْم َوَضاَق «) خطأ: تشتت في استعمال الضمائر 1ت♦ ) ِسْي، ِسيَّ 1
(السيوطي: : ساء ظنًا بقومه وضاق ذرًعا بأضيافه إبن عباس، وقد قرأها »بِِهمْ 

َجاَء أَْمُر «في اآلية السابقة من الغائب التفات ). خطأ: 550، ص 1اإلتقان، جزء 
  ».ُرُسلُنَا«إلى المتكلم » َربِّكَ 

ا َجآَءۡت ُرسُلُنَا لُوٗطا بِِهۡم، َوَضاَق  1ِسٓيءَ  ،َولَمَّ
ذَا يَۡوٌم َعِصيٞب «، َوقَاَل: 1تبِِهۡم ذَۡرٗعا   ».َهٰ

 77: 11\52م

) نص ناقص وتكميله: َهُؤَالِء بَنَاتِي ُهنَّ 1ت♦ ) تُْخُزونِي 3) أَْطَهَر 2) يَْهَرعُوَن 1
 127، ص 12، جزء ابن عاشورأَْطَهُر لَُكْم [فخذوهن] (

http://goo.gl/cxPpCg (54\37حول كلمة ضيف انظر هامش اآلية  )2ت :
37.  

إِلَۡيِه، َوِمن قَۡبُل َكانُواْ  1قَۡوُمهُۥ يُۡهَرُعونَ َوَجآَءهُۥ 
ُٓؤَالِٓء بَنَاتِي، «اِت. قَاَل: يَۡعَملُوَن ٱلسَّيِّ  قَۡوِم! َهٰ يَٰ

َ 1تلَُكۡم [...] 2ُهنَّ أَۡطَهرُ  َوَال  ،. فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ
. أَلَۡيَس ِمنُكۡم َرُجٞل 2تفِي َضۡيِفيٓ  3تُۡخُزونِ 
ِشيٞد؟   »رَّ

 78: 11\52م

، «قَالُواْ:    لَقَۡد َعِلۡمَت َما لَنَا فِي بَنَاتَِك ِمۡن َحّقٖ
  ».َوإِنََّك لَتَۡعلَُم َما نُِريدُ 

 79: 11\52م

ةً، أَۡو َءاِوٓي إِلَٰى «قَاَل:   ) ُرْكن: جانب قوي.1ت♦ ) ُركٍُن 1 لَۡو أَنَّ ِلي بُِكۡم قُوَّ
  »َشِديٖد! 1ت1ُرۡكنٖ 

 80: 11\52م
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) بِأَْهلَِك 3) بِِقَطعٍ 2) 63قراءة شيعية: فاسلك (السياري، ص  ) فَاْسِر، فَِسْر،1
بِِقْطعٍ ِمَن اللَّيِْل إال إمرأتك، ِأَْهِلَك إال إمرأتك، قراءة شيعية: فأسر بأهلك بقطع من 

بُُح 4) 118الليل مظلًما (الطبرسي: فصل الخطاب، ص  ) خطأ: في 1ت ♦) الصُّ
  : يميل وجهه يمينًا أو يساًرا، والمراد متابعة السير) يَْلتَِفتْ 2ت قِْطعٍ ِمَن اللَّيْلِ 

لُوُط! إِنَّا ُرسُُل َربَِّك، لَن يَِصلُٓواْ إِلَۡيَك. «قَالُواْ:  يَٰ
َن ٱلَّۡيلِ  1ت2بِأَۡهلَِك، بِِقۡطعٖ  1فَأَۡسرِ  ، َوَال 3ّمِ
ِمنُكۡم أََحدٌ. إِالَّ ٱۡمَرأَتََك، إِنَّهُۥ ُمِصيبَُها َمآ  2تيَۡلتَِفۡت 

ۡبحُ  ۡبحُ 4أََصابَُهۡم. إِنَّ َمۡوِعدَُهُم ٱلصُّ  4. أَلَۡيَس ٱلصُّ
  »بِقَِريٖب؟

 81: 11\52م

) نص ناقص وتكميله: َجعَْلنَا َعاِلَي [قراهم] َسافِلََها (الجاللين 1ت
http://goo.gl/d0jp1M4: 105\19اآلية ) انظر هامش 2) ت  

ا َجآَء أَۡمُرنَا ِليََها [...] ،فَلَمَّ َسافِلََها،  1تَجعَۡلنَا َعٰ
يلٖ  ن ِسّجِ نُضوٖد، 1تَوأَۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها ِحَجاَرٗة ّمِ   مَّ

 82: 11\52م

م: ُمعَلَّم ت1ت َجعَْلنَا ... «من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 2) ُمَسوَّ
  ».ِعْندَ َربِّكَ «ى الغائب إل» َوأَْمطَْرنَا

َمةً  َسوَّ ِلِميَن 2تِعندَ َربِّكَ  1تمُّ . َوَما ِهَي ِمَن ٱلظَّٰ
  بِبَِعيٖد.

 83: 11\52م

َوإِلَٰى َمۡديََن أََخاُهۡم شُعَۡيٗبا. قَاَل:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [وارسلنا] إِلَى َمدْيَنَ 1ت♦ ) َغْيِرِه 1
ٍه َغۡيُرهُۥ« ۡن إِلَٰ َ، َما لَُكم ّمِ قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ . َوَال 1يَٰ

تَنقُُصواْ ٱۡلِمۡكيَاَل َوٱۡلِميَزاَن. إِنِّٓي أََرٰىكُم بَِخۡيٖر. ~ 
ِحيٖط.   َوإِنِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكۡم َعذَاَب يَۡوٖم مُّ

 84: 11\52م

قَۡوِم! أَۡوفُواْ ٱۡلِمۡكيَاَل َوٱۡلِميَزاَن بِٱۡلِقۡسِط، َوَال   تنقصوا.: ) تَْبَخسُوا1ت♦ ) تِْعثَْوا 2) تِْبَخُسوا 1 َويَٰ
فِي  2ٱلنَّاَس أَۡشيَآَءُهۡم. ~ َوَال تَۡعثَۡواْ  1ت1تَۡبَخُسواْ 

  ٱۡألَۡرِض ُمۡفِسِديَن.

 85: 11\52م

ِ ) 1ت♦ ) بَِقيَّهْ، تَقيّةُ 1 . وقد فسرها ما ادخره عنده من طاعات وثواب: بَقِيَّةُ �َّ
ِ رزقه الباقي لكم بعد إِيفاء الكيل والوزن َخْيٌر لَُّكْم من  الجاللين كما يلي: بَِقيَُّت ٱ£َّ

خطأ نساخ األرجح أنها ). ولكن http://goo.gl/uxsCbSالبخس (الجاللين 
  وأصلها تقية كما في القراءة المختلفة.

ۡؤِمنِيَن. ~ َوَمآ  1ت1بَِقيَّتُ  ِ َخۡيٞر لَُّكۡم، إِن كُنتُم مُّ ٱ£َّ
  ».أَنَ۠ا َعلَۡيُكم بَِحِفيظٖ 

 86: 11\52م

ُشعَۡيُب! أََصلَٰوتُكَ «قَالُواْ:   ) تَْفعََل ... تََشاُء، نَْفعََل ... تََشاُء.2) أََصلََواتَُك 1 تَۡأُمُرَك أَن نَّۡتُرَك َما  1يَٰ
ُٓؤاْ  ِلنَا َما نََشٰ ؟. 2يَۡعبُدُ َءابَآُؤنَآ؟ أَۡو أَن نَّۡفعََل فِٓي أَۡمَوٰ

ِشيدُ  ،إِنََّك َألَنَت ٱۡلَحِليمُ    ».ٱلرَّ

 87: 11\52م

ْزقًا ) نص ناقص وتكميله: أََرأَْيتُْم إِْن كُْنُت َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمنْهُ رِ 1ت
ابن َحَسنًا [َماذا يسعكم في تكذيبي، أو: أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي] (

) أو أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت http://goo.gl/2TvYna 143، ص 12، جزء عاشور
َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقًا َحَسنًا [أفأشوبه بالحرام من البخس 

َوَما أُِريدُ «) عبارة 2ت ).http://goo.gl/mGwEVQلين والتطفيف] (الجال
: ما أريد إلى ابن عاشورغير واضحة: وقد فسرها » أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ 

 145، ص 12، جزء ابن عاشورالنهي ألجل أن أخالفكم، أي لمحبة خالفكم (
http://goo.gl/SpkptK بينما فسرها تفسير الجاللين كما يلي: َومآ أُِريدُ أَْن .(

ُكْم َعنْهُ فأرتكبه (الجاللين    ).http://goo.gl/Z0pBIkأَُخاِلفَُكْم وأذهب إِلَٰى َمآ أَْنَهٰ

ن «قَاَل:  قَۡوِم! أََرَءۡيتُۡم إِن ُكنُت َعلَٰى بَيِّنَٖة ّمِ يَٰ
بِّي، َوَرَزقَنِي ِمۡنهُ ِرۡزقًا َحَسٗنا؟ َوَمآ  1ت[...] رَّ

. إِۡن أُِريدُ 2تأُِريدُ أَۡن أَُخاِلفَُكۡم إِلَٰى َمآ أَۡنَهٰىُكۡم َعۡنهُ 
 .ِ َح، َما ٱۡستََطۡعُت. َوَما تَۡوفِيِقٓي إِالَّ بِٱ£َّ ۡصلَٰ إِالَّ ٱۡإلِ

  َعلَۡيِه تََوكَّۡلُت، َوإِلَۡيِه أُنِيُب.

 88: 11\52م

) آية 2َوَال يَْجِرَمنَُّكْم: ال يحولكم إلى مجرمين ت) 1ت♦ ) ِمثَْل 2) يَْجِرَمْنُكْم 1
  ناقصة وتكميلها: يَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي [مخافة] أَْن يُِصيبَُكمْ 

قَۡوِم! َال يَۡجِرَمنَُّكمۡ  أَن  2تِشقَاقِٓي [...] 1ت1َويَٰ
ۡثلُ  َمآ أََصاَب قَۡوَم نُوحٍ، أَۡو قَۡوَم  2يُِصيبَُكم ّمِ

نكُم بِبَِعيٖد.ُهوٍد، أَۡو قَۡوَم صَٰ    ِلٖح. َوَما قَۡوُم لُوٖط ّمِ

 89: 11\52م

 1تَوٱۡستَۡغِفُرواْ َربَُّكۡم، ثُمَّ تُوبُٓواْ إِلَۡيِه. إِنَّ َربِّي  ».إِنَّ َربِّي«إلى المتكلم » َواْستَْغِفُروا َربَُّكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت
  ».َرِحيٞم، َودُودٞ 

 90: 11\52م

ا تَقُوُل، َوإِنَّا «قَالُواْ:   ويطلق على ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة.) رهط: عشيرة، 1ت مَّ ُشعَۡيُب! َما نَۡفقَهُ َكثِيٗرا ّمِ يَٰ
َك. 1تلَنََرٰىَك فِينَا َضِعيٗفا. َولَۡوَال َرۡهطُكَ  ، لََرَجۡمنَٰ

  ».َوَمآ أَنَت َعلَۡينَا بِعَِزيٖز 

 91: 11\52م

قَۡوِم! أََرۡهِطيٓ «قَاَل:   سابقة.) انظر هامش اآلية ال1ت ِ،  1تيَٰ َن ٱ£َّ أََعزُّ َعلَۡيكُم ّمِ
َوٱتََّخۡذتُُموهُ َوَرآَءُكۡم ِظۡهِري�ا. ~ إِنَّ َربِّي بَِما 

  تَۡعَملُوَن ُمِحيٞط.

 92: 11\52م

قَۡوِم! ٱۡعَملُواْ َعلَٰى َمَكانَتُِكمۡ   ) َمَكانَاتُِكْم.1 ِمٞل. 1َويَٰ ، إِنِّي َعٰ
َسۡوَف تَۡعلَُموَن َمن يَۡأتِيِه َعذَاٞب يُۡخِزيِه، َوَمۡن 

ِذٞب. َوٱۡرتَِقبُٓواْ، إِنِّي َمعَُكۡم َرقِيٞب    ».هَُو َكٰ

 93: 11\52م

ا َجآَء أَۡمُرنَا   ۡينَا ُشعَۡيٗبا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ،َولَمَّ نَجَّ
نَّا. َوأََخذَِت ٱلَِّذيَن َظلَمُ  واْ َمعَهُۥ، بَِرۡحَمٖة ّمِ

ثِِميَن، ِرِهۡم َجٰ ۡيَحةُ، ~ فَأَۡصبَُحواْ فِي ِديَٰ   ٱلصَّ

 94: 11\52م
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 1َكأَن لَّۡم يَۡغنَۡواْ فِيَهآ. أََال بُۡعٗدا لَِّمۡديََن، َكَما بَِعدَۡت   ) بَعُدَْت.1
  ثَُمودُ!

 95: 11\52م

ٖن ] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُموَسٰى، بِ --- [   تِنَا َوسُۡلَطٰ ايَٰ
بِيٍن،   مُّ

 96: 11\52م

ْيهِۦ. فَٱتَّبَعُٓواْ أَۡمَر فِۡرَعۡوَن. َوَمآ    إِلَٰى فِۡرَعۡوَن َوَمَإلِ
  أَۡمُر فِۡرَعۡوَن بَِرِشيٖد.

 97: 11\52م

) اْلِوْردُ اْلَمْوُرودُ: المنهل الذي يورد إليه، وهنا المدخل المدخول 1ت♦ ) يُْقِدُم 1
إلى الماضي » يَْقدُمُ «المضارع من التفات فيه وهو النّار. وفي اآلية خطأ: 

  ».فَأَْوَردَُهمُ «

َمِة، فَأَۡوَردَُهُم ٱلنَّاَر. َوبِۡئَس  1يَۡقدُمُ  قَۡوَمهُۥ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  !1تٱۡلِوۡردُ ٱۡلَمۡوُرودُ 

 98: 11\52م

َمِة ) نص ناقص وتكميله: َوأُتْبِعُوا فِي َهِذِه [الدنيا] لَعْنَةً َويَْوَم اْلقِيَا1ت♦ ) لَْعنِهْ 1
ْفدُ اْلَمْرفُودُ: العطاء 2) تhttp://goo.gl/K7GRnb[لعنة] (الجاللين  ) الّرِ

  المعطى.

ِذهِۦ [...] َمِة 1لَۡعنَةٗ  1تَوأُۡتبِعُواْ فِي َهٰ ، َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
ۡفدُ ٱۡلَمۡرفُودُ 1ت[...]   !2ت. بِۡئَس ٱلّرِ

 99: 11\52م

) آية ناقصة وتكميلها: ِمْنَها قَائٌِم [ومنها] ََحِصيدٌ 1ت ♦) قَائًِما َوَحِصيدًا 1
  ).http://goo.gl/XhJMpw(الجاللين 

ِلَك ِمۡن أَۢنبَآِء ٱۡلقَُرٰى، نَقُصُّهُۥ َعلَۡيَك. ِمۡنَها --- [ ] ذَٰ
  .1َوَحِصيدٞ  1تقَآئِٞم، [...]

 100: 11\52م

من المتكلم التفات خطأ: : اهالك. ) تَتْبِيب1ت♦ ) َزادُُهْم 2) الَّالتِي يُدُْعوَن 1
ِ «إلى الغائب » َظلَْمنَاُهمْ «   ».دُوِن �َّ

ِكن َظلَُمٓواْ أَنفَُسُهۡم. فََمآ أَۡغنَۡت  ُهۡم، َولَٰ َوَما ظَلَۡمنَٰ
ِ  1ٱلَّتِي يَۡدعُونَ  ،َعۡنُهۡم َءاِلَهتُُهمُ  ِمن  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ

ا َجآَء أَۡمُر َربَِّك. َوَما َغۡيَر  2َزادُوهُمۡ  َشۡيٖء، لَّمَّ
  .1تتَۡتبِيبٖ 

 101: 11\52م

لَِك أَۡخذُ َربِّكَ   ) إِذَا أََخذَ َربَُّك اْلقَُرى.3) إِذ 2) أََخذَ َربَُّك 1 ، َوِهَي 3أََخذَ ٱۡلقَُرىٰ  2، إِذَآ 1َوَكذَٰ
ُۥٓ أَِليٞم َشِديدٌ. ِلَمةٌ. إِنَّ أَۡخذَه   َظٰ

 102: 11\52م

لَِك َألٓيَٗة    لَِك إِنَّ فِي ذَٰ لَِّمۡن َخاَف َعذَاَب ٱۡألِٓخَرةِ. ذَٰ
ۡشُهوٞد. لَِك يَۡوٞم مَّ ۡجُموٞع لَّهُ ٱلنَّاُس. َوذَٰ   يَۡوٞم مَّ

 103: 11\52م

ُرهُ 1 ُرهُ، نَُوّخِ آيات، وإلى أجل  4) خطأ: إلى اجل (جاءت ألجل في 1ت ♦) يَُؤّخِ
  آية). 16في 

ُرهُٓۥ  ۡعدُو 1تإِالَّ ِألََجلٖ  1َوَما نَُؤّخِ  104: 11\52م  ٖد.مَّ

ُرهُ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَأْتِي، يَأْتون 1 إلى » نَُؤّخِ
ُرهُ ت». إِالَّ بِإِذْنِهِ «الغائب  ) آية ناقصة 2وقد صححتها القراءة المختلفة: يَُؤّخِ

وتكميلها: يَْوَم يَأِْت [ذلك اليوم] َال تََكلَُّم نَفٌْس إِالَّ بِإِذْنِِه فَِمْنُهْم َشِقيٌّ [ومنهم] َسِعيدٌ 
  ).http://goo.gl/HHqvkY(الجاللين 

. 2تَال تََكلَُّم نَۡفٌس إِالَّ بِإِۡذنِهِۦ ،1ت[...] 1يَۡوَم يَۡأتِ 
  َوَسِعيٞد. 1ت[...] ،فَِمۡنُهۡم َشِقيّٞ 

 105: 11\52م

صوت ناشيء من إخراج النفس. ) تغيظ: صوت شديد. زفير: 1ت♦ ) شُقُوا 1
  شهيق: صوت ناشيء من إدخال النفس.

ا ٱلَِّذيَن  ، فَِفي ٱلنَّاِر لَُهۡم فِيَها َزفِيٞر 1َشقُواْ فَأَمَّ
  .1تَوَشِهيقٌ 

 106: 11\52م

إِالَّ َما «في هذه اآلية تناقض: كيف يمكن ان يكونوا خالدين مصحوبة مع ) 1ت
 ُ ؟ وللخروج من المأزق كملها المنتخب كما يلي: َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت »َشاَء �َّ

السََّمَواُت َواْألَْرُض إِالَّ [في الوقت الذي يشاء] َربَُّك [إخراجهم فيه، ليعذبهم بنوع 
). أّما الجاللين فقد كملها http://goo.gl/Zerj51] (المنتخب آخر من العذاب

كما يلي: َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت السََّمَواُت َواْألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك [من الزيادة 
  ).http://goo.gl/8CzxWjعلى مدتهما مما ال منتهى له] (الجاللين 

ِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت ٱلسَّمَٰ  ُت َوٱۡألَۡرُض، إِالَّ َما َخٰ َوٰ
  . إِنَّ َربََّك فَعَّاٞل لَِّما يُِريدُ.1تَشآَء َربَُّك [...]

 107: 11\52م

في هذه اآلية تناقض: كيف يمكن ان يكونوا خالدين ) 1ت♦ ) َمْجدُوٍد 2) َسِعدُوا 1
ُ «مصحوبة مع  ؟ وللخروج من المأزق كملها المنتخب كما يلي: »إِالَّ َما َشاَء �َّ

َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت السََّمَواُت َواْألَْرُض إِالَّ [الفريق الذي يشاء هللا تأخيره عن 
). أّما الجاللين http://goo.gl/da1IgVدخول الجنة مع السابقين] (المنتخب 

فقد كملها كما يلي: َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت السََّمَواُت َواْألَْرُض إِالَّ َما شَاَء َربَُّك [من 
) http://goo.gl/VWaTw9الزيادة على مدتهما مما ال منتهى له] (الجاللين 

  من جذ: قطع. - ) مجذوذ: مقطوع 2ت

ا ٱلَِّذيَن  ِلِديَن فِيَها، َما 1ُسِعدُواْ َوأَمَّ ، فَِفي ٱۡلَجنَِّة، َخٰ
ُت َوٱۡألَۡرُض، إِالَّ َما شَآَء َربَُّك  َوٰ َمٰ دَاَمِت ٱلسَّ

  .2ت2. َعَطآًء َغۡيَر َمۡجذُوذٖ 1ت[...]

 108: 11\52م

ُٓؤَالِٓء. َما  1ت1فََال تَُك فِي ِمۡريَةٖ   : شك وجدل.) ِمْريَة1ت♦ ) لَُمْوفُوُهْم 2) ُمْريٍَة 1 ا يَۡعبُدُ َهٰ مَّ ّمِ
ن قَۡبُل. َوإِنَّا  يَۡعبُدُوَن إِالَّ َكَما يَۡعبُدُ َءابَآُؤُهم ّمِ

  نَِصيبَُهۡم، َغۡيَر َمنقُوٖص. 2لَُمَوفُّوُهمۡ 

 109: 11\52م

َب، فَٱۡختُِلَف فِيِه. ] َولَقَۡد َءاتَۡينَا --- [  ».ِمْن َربِّكَ «إلى الغائب » آَتَْينَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
بِّكَ  لَقُِضَي بَۡينَُهۡم.  ،1تَولَۡوَال َكِلَمٞة َسبَقَۡت ِمن رَّ
ۡنهُ ُمِريٖب.   َوإِنَُّهۡم لَِفي َشّكٖ ّمِ

 110: 11\52م
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ا، َوإِنَّ من ُكّلٍ إّال، ما كُلٌّ إّال 1 ) 3) لَيَُوفِّيَُهْم 2) عدة قراءات منها: َوإِنَّ ُكلٌّ لَمَّ
» حقًا«) حيرت هذه الكلمة المفسرين. فمنهم من فهمها بمعنى 1ت♦ يَْعَملُوَن 

، ومنهم من اعتبرها »إذ«ومنهم من فهمها كأداة شرطية مضمنة معنى الظرف 
) نص ناقص وتكميله: لَيَُوفِّيَنَُّهْم 2) ت416- 415أول، ص زائدة (مكي، جزء 

) شرح 3ت )http://goo.gl/FdrMfD(الجاللين َربَُّك [جزاء] أعمالهم 
إن كل فريق من هؤالء سيوفيهم ربك حتًما جزاء المنتخب هذه اآلية كما يلي: 

  )http://goo.gl/LhsDnMأعمالهم، إنه سبحانه خبير بهم (

ا] َوإِنَّ --- [  2تَربَُّك [...] 2لَيَُوفِّيَنَُّهمۡ  1ت1كُّالٗ لَّمَّ

لَُهۡم. إِنَّهُۥ بَِما يَۡعَملُونَ    .3تَخبِيٞر  3أَۡعَمٰ
 111: 11\52م

)، http://goo.gl/LJI2fR: آمن معك (الجاللين ) تَاَب َمعَكَ 1ت ♦) يَْعَملُوَن 1
  )http://goo.gl/1rg88mتاب من الشرك والكفر وآمن معك (البيضاوي 

، 1ت] فَٱۡستَِقۡم، َكَمآ أُِمۡرَت، َوَمن تَاَب َمعَكَ --- [
  بَِصيٞر. 1َوَال تَۡطغَۡواْ. ~ إِنَّهُۥ بَِما تَۡعَملُونَ 

 112: 11\52م

ٱلنَّاُر.  2إِلَى ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ، فَتََمسَّكُمُ  1َوَال تَۡرَكنُٓواْ   ) تُْنَصُروا.3) فَتَِمسَّكُُم 2) تِْرَكنُوا، تَْركُنُوا، تُْرَكنُوا 1
ِ  ،َوَما لَُكم ن دُوِن ٱ£َّ ِمۡن أَۡوِليَآَء. ~ ثُمَّ َال  ،ّمِ

  .3تُنَصُرونَ 

 113: 11\52م

لَٰوةَ، َطَرفَيِ   ) ُزلَفًا: جمع زلفة، ساعات من أول الليل1ت♦ ) َوُزلُفًا، َوُزْلفًا، َوُزلَفَى 1 َن  1ت1ٱلنََّهاِر، َوُزلَٗفاَوأَقِِم ٱلصَّ ّمِ
ِت يُۡذِهۡبَن ٱلسَّيِّ  ِلَك ِذۡكَرٰى ٱلَّۡيِل. إِنَّ ٱۡلَحَسنَٰ اِت. ذَٰ

ِكِريَن.   ِللذَّٰ

 114: 11\52هـ

َ َال يُِضيُع أَۡجَر ٱۡلُمۡحِسنِيَن.    115: 11\52م  َوٱۡصبِۡر. فَإِنَّ ٱ£َّ

) فَلَْوَال كان بمعنى هال كان. 1ت♦ ) َوأُتْبَِع، َوأُتْبِعُوا 2) بَِقيٍَة، بُْقيٍَة، بِْقيٍَة، بَْقيٍَة 1
ولكن هذا معنى مستهجن، وقد يكون أفضل قراءة الكلمة األولى قسمين فلو ال، 

ذوو فضل : ) أُولُو بَِقيَّةٍ 2) ت202- 197ص  Luxenberg( بمعنى فلو لم يكن
د تكون خطأ نساخ وأصلها تقية. وقد جاءت كلمة بقية في اآلية . ولكن قوعقل

) نص ناقص وتكميله: [ولكن لم يكن 3ت 86: 11\52وفي اآلية  248: 2\87
ْن أَْنَجْينَا ِمْنُهْم (الفراء   –) http://goo.gl/eyxQqkمنهم أحد كذلك] إِالَّ قَِليًال ِممَّ

يكون: فلو ال كان ... ما كان ربك ولكن يمكن أن تكون اآلية الالحقة هي الجواب ف
ليهلك القرى (والواو في هذه الحالة خطأ). وهذا يذكرنا بمجادلة إبراهيم مع هللا: 

ا في «فَتَقَدََّم إِْبراهيُم وقال:  ير؟ لعلَّه يُوَجدُ َخْمسوَن بار� ّرِ أََحق�ا تُهلِك البارَّ مع الّشِ
ا الَّذيَن فيها؟ حاَش لََك المدينة، أَحق�ا تُهِلُكها وال تَْصفَُح َعنه ا ِمن أَجِل الَخْمسيَن بار�

ير. حاَش لََك!  ّرِ ير، فيَكوُن البارُّ كالّشِ ّرِ أَن تَصنََع ِمثَل هذا: أَن تُميَت البارَّ مع الّشِ
ّب: ». أَدَيَّاُن األَرِض كُلِّها ال يَديُن بِالعَدْل؟ إِن وَجدُت في َسدوَم َخْمسيَن «فقاَل الرَّ

ا ف ) 26-22: 18(تكوين » ي الَمدينة، فإِنِّي أَْصفَُح عن الَمكاِن كُلِّه ِمن أَْجِلهمبار�
  : تجاوز الحد في الغنى والثراء.) ترف4ت

َكاَن، ِمَن ٱۡلقُُروِن ِمن قَۡبِلُكۡم، أُْولُواْ  1تفَلَۡوَال 
 3تيَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلفََساِد فِي ٱۡألَۡرِض! [...] 2اتبَِقيَّةٖ 

ۡن أَنَجۡينَا ِمۡنُهۡم. َوٱتَّبَعَ  مَّ ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ  2إِالَّ قَِليٗال ّمِ
  فِيِه. ~ َوكَانُواْ ُمۡجِرِميَن. 4تَمآ أُۡتِرفُواْ 

 116: 11\52م

ِليُۡهِلَك ٱۡلقَُرٰى بُِظۡلٖم، َوأَۡهلَُها  1تَوَما َكاَن َربُّكَ   ».َكاَن َربُّكَ «إلى الغائب » أَْنَجْينَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
  ُمۡصِلُحوَن.

 117: 11\52م

هْ.1 ةٗ  ،َولَۡو َشآَء َربُّكَ   ) أُّمِ ِحدَٗة. َوَال  1لََجعََل ٱلنَّاَس أُمَّ َوٰ
  يََزالُوَن ُمۡختَِلِفيَن.

 118: 11\52م

ِحمَ إِالَّ َمن   ) اْلِجنِّهْ.4) َألَْمالنَّ 3) َكِلَماُت 2) ُرِحَم 1 ۡت َكِلَمةُ  1رَّ لَِك َخلَقَُهۡم. َوتَمَّ  2َربَُّك. َوِلذَٰ
َوٱلنَّاِس  4َجَهنََّم ِمَن ٱۡلِجنَّةِ  3َألَۡمَألَنَّ «َربَِّك: 

  ».أَۡجَمِعينَ 

 119: 11\52م

في هذه اآلية حيرت المفسرين، وتعني اآلية: وكل » كال«) كلمة 1ت♦ ) فَُوادََك 1
ليس عربي بل مأخوذ من السريانية (مينغانا،  ما نقص عليك. وبناء الجملة هذا

إلى » َشاَء َربَُّك لََجعَلَ «من الغائب  118في اآلية التفات ) خطأ: 2). ت13ص 
  ».نَقُصُّ ... نُثَبِّتُ «المتكلم 

سُِل َما  1تَوُكّالٗ  نَّقُصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أَۢنبَآِء ٱلرُّ
، . َوَجآَءَك، فِي 1بِهِۦ فَُؤادَكَ  2تنُثَبِّتُ  ِذِه، ٱۡلَحقُّ َهٰ

  َوَمۡوِعَظٞة، َوِذۡكَرٰى ِلۡلُمۡؤِمنِيَن.

 120: 11\52م

، 1ٱۡعَملُواْ َعلَٰى َمَكانَتُِكمۡ «َوقُل لِّلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن:   ) َمَكانَاتُِكمْ 1
ِملُوَن.   إِنَّا َعٰ

 121: 11\52م

 122: 11\52م  ».َوٱنتَِظُرٓواْ، إِنَّا ُمنتَِظُرونَ   

ِت َوٱۡألَۡرِض، َوإِلَۡيِه يُۡرَجعُ   ) يَْعَملُوَن.2 ) يَْرِجعُ 1 َوٰ َمٰ ِ غَۡيُب ٱلسَّ  1َوِ£َّ
ٱۡألَۡمُر كُلُّهُۥ. فَٱۡعبُۡدهُ َوتََوكَّۡل َعلَۡيِه. ~ َوَما َربَُّك 

ا تَۡعَملُونَ  ِفٍل َعمَّ  .2بِغَٰ

 123: 11\52م
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 سورة يوسف 12\53

  7و 3- 1عدا مكية  111 - عدد اآليات

  هذه السورة مأخوذ من قصة يوسفعنوان 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

بِ ٱۡلُمبِيِن.1تآلر ُت ٱۡلِكتَٰ  1: 12\53هـ  . تِۡلَك َءايَٰ

ا. ~ لَّعَلَُّكۡم تَۡعقِلُوَن!إِنَّآ    نًا َعَربِيّٗ هُ، قُۡرَءٰ  2: 12\53هـ  أَنَزۡلنَٰ

نَۡحُن نَقُصُّ عَلَۡيَك أَۡحَسَن ٱۡلقََصِص، بَِمآ أَۡوَحۡينَآ   
ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن، َوإِن ُكنَت، ِمن قَۡبلِهِۦ، لَِمَن  إِلَۡيَك َهٰ

ِفِليَن.   ٱۡلغَٰ

 3: 12\53هـ

) نص 2) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَاَل يُوسُُف ت1ت♦ ) أَبَُت، أَبََت، أَبَهْ 1
ناقص وتكميله: إِنِّي َرأَْيُت [في منامي] أََحدَ َعَشَر َكْوَكبًا (الجاللين 

http://goo.gl/VDlREYخطأ وصحيحه: رايتها لي ساجدات.3) ت (  

! 1أَبَتِ يَٰٓ «إِۡذ قَاَل يُوسُُف ِألَبِيِه:  1ت][...]--- [
أََحدَ َعَشَر َكۡوَكٗبا، َوٱلشَّۡمَس،  2تإِنِّي َرأَۡيُت [...]

ِجِدينَ    ».2تَوٱۡلقََمَر. َرأَۡيتُُهۡم ِلي َسٰ

 4: 12\53م

: 57: 21\73) خطأ: فَيَِكيدُوك، اسوة باآلية 1ت♦ ) ُرويَاَك، ُريَّاَك 2) تَقُصَّ 1
  لَكَ فيحتالوا تضمن معنى فَيَِكيدُوا لََك تبرير الخطأ: َألَِكيدَنَّ أَْصنَاَمُكْم. 

! َال تَۡقُصۡص «قَاَل:  بُنَيَّ َعلَٰىٓ  2ُرۡءيَاكَ  1يَٰ
َن  1تإِۡخَوتَِك، فَيَِكيدُواْ لَكَ  َكۡيدًا. ~ إِنَّ ٱلشَّۡيَطٰ
بِيٞن. ِن َعدُّوٞ مُّ نَسٰ   لِۡإلِ

 5: 12\53م

َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ لك َوآلَِل  خطأ:) 2ت) جبى: جمع وانتقى. 1ت♦ ) تَاِويِل 2) يَْجدَبِيَك 1
َها ألَبََويَْك. تبرير الخطأ: اتم تضمن معنى أسبغ، اسوة باآلية  يَْعقُوَب َكَما أَتَمَّ

: َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ. وقد جاء فعل اتم متعديًا بالالم في اآلية 20: 31\57
  : َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا.8: 66\107

لِكَ   2َربَُّك، َويُعَلُِّمَك ِمن تَۡأِويلِ  1ت1يَۡجتَبِيكَ  َوَكذَٰ
ٱۡألََحاِديِث، َويُتِمُّ نِۡعَمتَهُۥ َعلَۡيَك َوَعلَٰىٓ َءاِل 

َها َعلَٰىٓ أَبََوۡيكَ  ، ِمن قَۡبُل، 2تيَۡعقُوَب، َكَمآ أَتَمَّ
َق. ~ إِنَّ َربََّك َعِليمٌ  ِهيَم َوإِۡسَحٰ   ».َحِكيمٞ  ،إِۡبَرٰ

 6: 12\53م

ٞت   آَيَةٌ، ِعْبرةٌ.) 1  7: 12\53هـ  لِّلسَّآئِِليَن. 1لَّقَۡد كَاَن فِي يُوُسَف َوإِۡخَوتِِهۦٓ َءايَٰ

لَيُوسُُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَٰىٓ «إِۡذ قَالُواْ:  1ت[...]  ) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَالُوا لَيُوُسفُ 1ت♦ ) عُْصبَةً 1
ٖل 1أَبِينَا ِمنَّا، َونَۡحُن ُعۡصبَةٌ  . ~ إِنَّ أَبَانَا لَِفي َضلَٰ

بِيٍن.   مُّ

 8: 12\53م

) نص ناقص وتكميله: اْقتُلُوا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا [بعيدة] يَْخُل لَُكْم َوْجهُ 1ت
  ) يَْخُل: يخلص أو يصفى.2) تhttp://goo.gl/xTUSq1أَبِيُكْم (الجاللين 

، 1ت[...] ٱۡقتُلُواْ يُوسَُف أَِو ٱۡطَرُحوهُ أَۡرٗضا
لَُكۡم َوۡجهُ أَبِيُكۡم، َوتَكُونُواْ، ِمۢن بَۡعِدهِۦ،  2تيَۡخلُ 

ِلِحينَ    ».قَۡوٗما َصٰ

 9: 12\53م

) َغيَابَة: قعر. ويقترح 1ت♦ ) تَلْتَِقْطهُ 2) َغيَابَاِت، ِغْيبَِة، َغيَبَِة، َغْيبَِة، َغيَّابَاِت 1
 Luxenbergمن (غَيَابَِة) (ليكسنبيرج قراءة سريانية (عيبة) بمعنى قعر، بدًال 

األقوام الذين ) سيارة: 2)، مما يفسر غياب األلف في الرسم العثماني ت180ص 
  يسيرون في الطريق.

ۡنُهۡم:  َال تَۡقتُلُواْ يُوسَُف، َوأَۡلقُوهُ فِي «قَاَل قَآئِٞل ّمِ
بَتِ  . ~ 2تبَۡعُض ٱلسَّيَّاَرةِ  2ٱۡلُجّبِ، يَۡلتَِقۡطهُ  1ت1َغيَٰ

ِعِلينَ  إِن كُنتُمۡ    ».فَٰ

 10: 12\53م

نَّا«قَالُواْ:   ) تَأَْمنُنَا، تَئَْمنَّا، تَْيَمنَّا، تَأُْمنَّا.1 ٓأَبَانَا! َمالََك َال تَۡأَم۬ َعلَٰى يُوُسَف؟  1يَٰ
ِصُحوَن.   َوإِنَّا لَهُۥ لَنَٰ

 11: 12\53م

) يَْرتَع: يأكل 1ت♦ ) نَْرتَْع َونَْلعَْب، يَْرتَْع َونَْلعَْب، نَْرتَْع َويَْلعَْب، نلهو َونَْلعَْب 1
  ويلهو كثيًرا

. َوإِنَّا لَهُۥ 1َويَۡلعَۡب  1تأَۡرِسۡلهُ َمعَنَا َغٗدا يَۡرتَعۡ 
ِفُظونَ    ».لََحٰ

 12: 12\53م

ْيُب.3) تُذِْهبُوا 2لَيُْحِزنِّي ) لَيُْحُزنُنِي، لَيَْحُزنِّي، لَيَْحِزنُنِي، 1 بِهِۦ، َوأََخاُف  2أَن تَۡذَهبُواْ  1إِنِّي لَيَۡحُزنُنِيٓ «قَاَل:   ) الذِّ
ۡئبُ  ِفلُونَ 3أَن يَۡأكُلَهُ ٱلذِّ   ».، َوأَنتُۡم َعۡنهُ َغٰ

 13: 12\53م

ْيُب 1 ۡئبُ «قَالُواْ:   ) ُعْصبَةً.2) الذِّ إِنَّآ  ،2ُعۡصبَةٌ ، َونَۡحُن 1لَئِۡن أََكلَهُ ٱلذِّ
ِسُرونَ    ».إِٗذا لََّخٰ

 14: 12\53م
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) َغيَابَاِت، ِغْيبَِة، َغيَبَِة، َغْيبَِة، َغيَّابَاِت. ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية 1
)، مما يفسر غياب 180ص  Luxenberg(عيبة) بمعنى قعر، بدًال من (غَيَابَِة) (

) خطأ: ال 2) َغيَابَة: قعر ت1ت ♦ْم، لَنُنَبِّئَنَُّهْم ) لَيُنَبِّئَنَّهُ 2األلف في الرسم العثماني 
تتضمن هذه اآلية جوابًا لكلمة فلما. ولو حذف الواو قبل أوحينا الستقام المعنى. 
ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن يَْجعَلُوهُ  ويمكن اعتبار أن هناك نص ناقص وتكميله: فَلَمَّ

)، http://goo.gl/tSG58xعزموا عليه] (المنتخب  فِي َغيَابَِة اْلُجّبِ [أنفذوا ما
ْفناه وأَْوَصْلنا إليه الطمأنينة] (الحلبي  )، أو: http://goo.gl/gTq68zأو: [َعرَّ

) يقترح ليكسنبيرج 3). تhttp://goo.gl/SZu7Mc[فعلوا ذلك] (الجاللين 
تفسير هذه الكلمة وفقًا للسريانية والعبرية بمعنى قولهم ومؤامرتهم 

)Luxenberg  191-190ص.(  

ا ذََهبُواْ بِهِۦ َوأَۡجَمعُٓواْ أَن يَۡجعَلُوهُ فِي  فَلَمَّ
بَتِ  َوأَۡوَحۡينَآ إِلَۡيِه:  ،2تٱۡلُجّبِ [...] 1ت1َغيَٰ

ذَا، ~ َوُهۡم َال  3تبِأَۡمِرِهمۡ  2لَتُنَبِّئَنَُّهم« َهٰ
  ».يَۡشعُُرونَ 

 15: 12\53م

تكون القراءة الصحيحة لهذه الكلمة غًشا، علًما  ) قد1ت♦ ) عَُشاًء، ُعًشا، عَُشي�ا 1
  بأن اخوة يوسف تظاهروا بالبكاء بينما هم كاذبون حسب رواية القرآن والتوراة

 16: 12\53م  يَۡبُكوَن. ،1ت1ِعَشآءٗ  ،َوَجآُءٓو أَبَاُهمۡ 

يُْب.2) نَْنتَِضل 1 ٓأَبَانَآ! إِنَّا ذََهۡبنَا نَۡستَبِقُ «قَالُواْ:   ) الذِّ َوتََرۡكنَا يُوسَُف  1يَٰ
ۡئبُ  ِعنَا، فَأََكلَهُ ٱلذِّ . َوَمآ أَنَت بُِمۡؤِمٖن لَّنَا، 2ِعندَ َمتَٰ

ِدقِيَن!   »~ َولَۡو كُنَّا َصٰ

 17: 12\53م

َل: حسن القبيح1ت♦ ) فََصْبًرا َجِميًال 2) َكِذبًا، َكِدٍب 1 بَۡل «. قَاَل: 1َوَجآُءو َعلَٰى قَِميِصهِۦ بِدَٖم َكِذبٖ   ) سَوَّ
لَۡت  ُ 2لَُكۡم أَنفُُسكُۡم أَۡمٗرا. فََصۡبٞر َجِميلٞ  1تَسوَّ . َوٱ£َّ

  ».ٱۡلُمۡستَعَاُن َعلَٰى َما تَِصفُونَ 

 18: 12\53م

، بُْشَراْي 1 األقوام الذين يسيرون في الطريق ) سيارة: 1ت♦ ) بُْشَراَي، بُْشَريَّ
) آية ناقصة وتكميلها: َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِردَُهْم فَأَدْلَى دَْلَوهُ [في البئر] 2ت

  ).http://goo.gl/oMIvoh(الجاللين 

، فَأَۡرَسلُواْ َواِردَُهۡم، فَأَۡدلَٰى 1تَوَجآَءۡت َسيَّاَرةٞ 
بُۡشَرىٰ «. قَاَل: 2تدَۡلَوهُۥ [...] مٞ 1يَٰ ذَا غُلَٰ ». ! َهٰ

ُ َعِليُمۢ بَِما يَۡعَملُوَن. عَٗة. ~ َوٱ£َّ وهُ بَِضٰ   َوأََسرُّ

 19: 12\53م

اِهِديَن فيه2ت ناقص: ) بَْخٍس 1ت ِهَم َمۡعدُودَٖة. َوَكانُواْ 1تَوَشَرۡوهُ بِثََمِنۢ بَۡخٖس   ) نص مخربط وترتيبه: َوكَانُوا ِمَن الزَّ ، دََرٰ
ِهِدينَ    .2تفِيِه ِمَن ٱلزَّٰ

 20: 12\53م

) خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير 1ت ♦تَاِويِل ) 1
الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع حرف 

) خطأ: حرف الواو في َوِلنُعَلَِّمهُ زائدة يجب حذفها ليصح 2الالم معنى هيَّأَ ت
من التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/dHA0Kjكما فعل المنتخب ( - المعنى 
ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرهِ «إلى الغائب » َمكَّنَّا«المتكلم    »َو�َّ

ۡصَر ¼ِۡمَرأَتِِهۦٓ:  َوقَاَل ٱلَِّذي ٱۡشتََرٰىهُ ِمن ّمِ
أَۡكِرِمي َمۡثَوٰىهُ، َعَسٰىٓ أَن يَنفَعَنَآ، أَۡو نَتَِّخذَهُۥ «

ِلَك َمكَّنَّا ِليُوسُفَ ». َولَٗدا فِي ٱۡألَۡرِض،  1تَوَكذَٰ
ُ َغاِلٌب  1ِمن تَۡأِويلِ  2تَولِنُعَلَِّمهُۥ ٱۡألََحاِديِث. َوٱ£َّ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.3تَعلَٰىٓ أَۡمِرهِۦ   . ~ َولَٰ

  21: 12\53م

ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرهِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1) ُحُكًما ت1 » َو�َّ
  »آَتَْينَاهُ «إلى المتكلم 

ا بَلََغ أَُشدَّهُٓۥ  هُ  ،َولَمَّ ِلَك  1ُحۡكٗما 1تَءاتَۡينَٰ َوِعۡلٗما. َوَكذَٰ
  نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.

 22: 12\53م

دَتْهُ 1 َعِت 2) َوَروَّ ) ِهْيَت، ِهئَْت، ِهئُْت، َهْيُت، ِهْيُت، هُيِّئُْت، 3) َوَغلَقَِت، َوتَرَّ
  َمثَْويَّ ) 4هيِيُِت، َهْيِت 

َودَۡتهُ   2ٱلَّتِي هَُو فِي بَۡيتَِها عَن نَّۡفِسهِۦ، َوَغلَّقَتِ  1َوَرٰ
َب، َوقَالَۡت:  َمعَاذَ «قَاَل: ». لَكَ  3َهۡيتَ «ٱۡألَۡبَوٰ

ِ! إِنَّهُۥ َربِّٓي أَۡحَسَن َمۡثَوايَ  . إِنَّهُۥ َال يُۡفِلُح 4ٱ£َّ
ِلُمونَ    ».ٱلظَّٰ

 23: 12\53م

َن   ْخِلِصينَ ) اْلمُ 2) ِليَْصِرَف 1 َءا بُۡرَهٰ ۡت بِهِۦ. َوَهمَّ بَِها، لَۡوَالٓ أَن رَّ َولَقَۡد َهمَّ
ِلَك [...]1تَربِّهِۦ َعۡنهُ ٱلسُّٓوَء  3تِلنَۡصِرفَ  2ت. َكذَٰ

  .4ت2َوٱۡلفَۡحَشآَء. إِنَّهُۥ ِمۡن ِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡخلَِصينَ 

 24: 12\53م

) خطأ: َواْستَبَقَا إلى 1ت ♦) َعذَابًا أَِليًما 3) دُْبٍر، دُبُُر، دُْبُر، دُبَُر 2) َوقَطَّْت 1
  ) أَلْفَيَا: وجدا2اْلبَاَب، وتبرير الخطأ: تضمن استبق معنى ابتدر أو قصد ت

. 2قَِميَصهُۥ ِمن دُبُٖر  1، َوقَدَّۡت 1تَوٱۡستَبَقَا ٱۡلبَابَ 
َما َجَزآُء َمۡن «سَيِّدََها لَدَا ٱۡلبَاِب. قَالَۡت:  2تَوأَۡلفَيَا

ٓ أَن يُۡسَجَن، أَۡو َعذَاٌب  أََرادَ بِأَۡهلَِك سُٓوًءا، إِالَّ
  »؟3أَِليمٞ 

 25: 12\53م

) راود: محاولة فرض ارادة على 1ت♦ ) قُْبٍل، قُبُُل، قُْبُل، قُبَُل 2) قُطَّ، ُعطَّ 1
  األمامية) ِمْن قُبٍُل: من جهته 2ت الغير

َودَۡتنِي«قَاَل:  َوَشِهدَ ». َعن نَّۡفِسي 1تِهَي َرٰ
ۡن أَۡهِلَهآ:  ِمن  1إِن َكاَن قَِميُصهُۥ قُدَّ «َشاِهٞد ّمِ

ِذبِيَن.2ت2قُبُلٖ    ، فََصدَقَۡت، َوهَُو ِمَن ٱۡلَكٰ

 26: 12\53م

، فََكذَبَۡت، َوهَُو 2ِمن دُبُٖر  1قُدَّ َوإِن َكاَن قَِميُصهُۥ   ) دُْبٍر، دُبُُر، دُْبُر، دُبَُر.2) قُطَّ، ُعطَّ 1
ِدقِينَ    ».ِمَن ٱلصَّٰ

 27: 12\53م

ا َرَءا  ) َكْيِدكُنَّهْ.4) دُْبٍر، دُبُُر، دُْبُر، دُبَُر 3) قُطَّ، ُعطَّ 2) َرا 1 إِنَّهُۥ ِمن «قَاَل:  ،3ِمن دُبُٖر  2قَِميَصهُۥ قُدَّ  1فَلَمَّ
  َعِظيٞم. 4. إِنَّ َكۡيدَُكنَّ 4َكۡيِدُكنَّ 

 28: 12\53م
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) خطأ: َواْستَْغِفِري من ذنبك. وتبرير 1ت ♦) اْلَخاِطيَن 3) أَْعَرَض 2) يُوسَُف 1
من مخاطبة يوسف إلى التفات ) خطأ: 2الخطأ: تضمن استغفر معنى تأسف ت

  مخاطبة امرأة العزيز دون أّي فاصل لغوي وكأن المخاطب واحد.

ذَا. َوٱۡستَۡغِفِري  2أَۡعِرۡض  1يُوسُفُ  َعۡن َهٰ
  ».2ت3ينَ . إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱۡلَخاطِ 1تِلذَۢنبِكِ 

 29: 12\53م

شعفها بمعنى حرقها (الطبرسي: فصل  - ) َشِغفََها، َشعَفََها، َشِعفََها 2) نُْسَوةٌ 1
  اصاب قلبها بحب شديد.) َشغَفََها: 1ت♦ ) 119الخطاب، ص 

ِودُ «فِي ٱۡلَمِدينَِة:  1َوقَاَل نِۡسَوةٞ  ٱۡمَرأَُت ٱۡلعَِزيِز تَُرٰ
ُحب�ا. ~ إِنَّا لَنََرٰىَها  1ت2فَتَٰىَها َعن نَّۡفِسهِۦ. قَۡد َشغَفََها

بِينٖ  ٖل مُّ   ».فِي َضلَٰ

 30: 12\53م

ِ، َحاَش ) 4) أَْيِديَُهنَّهْ 3) ُمتًَّكا، ُمتَْكأً، ُمتََّكاًء، ُمتًْكا، َمتْكًا 2) بَِمْكِرِهنَّْه 1 َحاشَا ِ£َّ
 ِ ِ، َحاًشا ِ£َّ ِ، َحاشَى �َّ ِ، َحاْش ِ£َّ  -) َمِلٌك 6) بََشٌر، بِبََشٍر، بِِشَرًى 5اإلله، َحَشى ِ£َّ

ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ 1ت ♦مع قراءة بِِشَرًى  ) آية ناقصة وتكميلها: فَلَمَّ
  )http://goo.gl/nIQzNk[دعوة] (المنتخب 

ا َسِمعَۡت بَِمۡكِرِهنَّ  . 1تأَۡرَسلَۡت إِلَۡيِهنَّ [...] ،1فَلَمَّ
ۡنُهنَّ 2اَوأَۡعتَدَۡت لَُهنَّ ُمتَّكَ  ِحدَٖة ّمِ ، َوَءاتَۡت كُلَّ َوٰ
يٗنا، َوقَالَِت:  ا َرأَۡينَهُٓۥ ». ٱۡخُرۡج َعلَۡيِهنَّ «ِسّكِ  ،فَلَمَّ

ِ «، َوقُۡلَن: 3أَۡكبَۡرنَهُۥ، َوقَطَّۡعَن أَۡيِديَُهنَّ  َش ِ£َّ ! 4َحٰ
ذَا بََشًرا ذَآ إِالَّ َملَٞك 5َما َهٰ   ».َكِريمٞ  6. إِۡن َهٰ

 31: 12\53م

 ) اْستَْعَصَم: امتنع2ت ) راود: محاولة فرض ارادة على الغير1ت♦ ) َولَيَكُونَنَّ 1
  .29: 9\113) أنظر هامش اآلية 3ت

َودتُّهُۥ«قَالَۡت:  ِلُكنَّ ٱلَِّذي لُۡمتُنَّنِي فِيِه. َولَقَۡد َرٰ  1تفَذَٰ
. َولَئِن لَّۡم يَۡفعَۡل َمآ 2تَعن نَّۡفِسهِۦ، فَٱۡستَۡعَصمَ 

، َولَيَكُوٗنا ،َءاُمُرهُۥ ِغِرينَ  1لَيُۡسَجنَنَّ َن ٱلصَّٰ   ».3تّمِ

 32: 12\53م

ْجِن 1 ۡجنُ «قَاَل:   : اميل.) أَْصبُ 1ت♦ ) أََصبُّ 3) َكْيدَهُنَّهْ 2) َربُّ الّسِ ا يَۡدُعونَنِٓي  1َرّبِ! ٱلّسِ أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ
 1ت3، أَۡصبُ 2إِلَۡيِه. َوإِالَّ تَۡصِرۡف َعنِّي َكۡيدَُهنَّ 

ِهِلينَ  َن ٱۡلَجٰ ، َوأَُكن ّمِ   ».إِلَۡيِهنَّ

 33: 12\53م

. ~ إِنَّهُۥ    فَٱۡستََجاَب لَهُۥ َربُّهُۥ، فََصَرَف َعۡنهُ َكۡيدَهُنَّ
  ٱۡلعَِليُم. ،هَُو ٱلسَِّميعُ 

 34: 12\53م

نص ناقص وتكميله: ثُمَّ بَدَا لَُهْم [رأي] (مكي، جزء ) 1ت ♦) َعتَّى 2) لَتَْسُجنُنَّهُ 1
  ).430أول، ص 

ۢن بَۡعِد َما 1تثُمَّ بَدَا لَُهم [...] ِت، ، ّمِ َرأَُواْ ٱۡألٓيَٰ
  ِحيٖن. 2َحتَّىٰ  1لَيَۡسُجنُنَّهُۥ

 35: 12\53م

 احمل فوق رأسي جفنة فيها خبز) ثريدًا، قراءة شيعية: 3) َراِسي 2) ِعنَبًا 1
) نص ناقص وتكميله: أَْعِصُر [عنبا ليكون] 1ت ♦) نَبِّْينَا 4) 66(السياري، ص 
وقد صلحتها القراءة المختلفة  –) http://goo.gl/ibILQoَخْمًرا (المنتخب 
) آية ناقصة وتكميلها: نَبِّئْنَا بِتَأِْويِل [ما رأينا] (المنتخب 2اعصر عنبًا ت

http://goo.gl/VLGqj0(  

ۡجَن فَتَيَاِن. قَاَل أََحدُُهَمآ:  إِنِّٓي «َودََخَل َمعَهُ ٱلّسِ
َوقَاَل ٱۡألَٓخُر: ». 1َخۡمٗرا 1تأََرٰىنِٓي أَۡعِصُر [...]

، تَۡأكُُل 3ُخۡبٗزا 2إِنِّٓي أََرٰىنِٓي أَۡحِمُل فَۡوَق َرۡأِسي«
. إِنَّا نََرٰىَك ِمَن 2تبِتَۡأِويلِِهۦٓ [...] 4ٱلطَّۡيُر ِمۡنهُ. نَبِّۡئنَا

  ».ٱۡلُمۡحِسنِينَ 

 36: 12\53م

َال يَۡأتِيُكَما َطعَاٞم تُۡرَزقَانِِهۦٓ، إِالَّ نَبَّۡأتُُكَما «قَاَل:   
ا َعلََّمنِي  ِلُكَما ِممَّ بِتَۡأِويلِهِۦ، قَۡبَل أَن يَۡأتِيَُكَما. ذَٰ

ِ، َوُهم  َربِّٓي. إِنِّي تََرۡكُت ِملَّةَ قَۡوٖم الَّ يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
ِفُروَن.   بِٱۡألِٓخَرةِ، ُهۡم، َكٰ

 37: 12\53م

َق َويَعۡ    ِهيَم، َوإِۡسَحٰ قُوَب. َوٱتَّبَۡعُت ِملَّةَ َءابَآِءٓي إِۡبَرٰ
ِلَك ِمن  ِ ِمن َشۡيٖء. ذَٰ َما َكاَن لَنَآ أَن نُّۡشِرَك بِٱ£َّ
ِكنَّ أَۡكثََر  ِ َعلَۡينَا َوَعلَى ٱلنَّاِس. ~ َولَٰ فَۡضِل ٱ£َّ

  ٱلنَّاِس َال يَۡشكُُروَن.

 38: 12\53م

ْجِن (1ت ، ص 12، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: يَا َصاِحبَيِ [في] الّسِ
274 http://goo.gl/b4LXJ8.(  

ِحبَيِ [...] َصٰ قُوَن  1تيَٰ تَفَّرِ ۡجِن! َءأَۡربَاٞب مُّ ٱلّسِ
ِحدُ، ٱۡلقَهَّاُر؟ ُ، ~ ٱۡلَوٰ   َخۡيٌر؟ أَِم ٱ£َّ

 39: 12\53م

ْيتُُموَها [آلهة] (مكي، جزء أول، ص ) 1ت ) 2ت) 430نص ناقص وتكميله: َسمَّ
  .36: 9\113و 30: 30\84و 40: 12\53جاءت هذه العبارة في ثالث آيات: 

ۡيتُُموَهآ  ٓ أَۡسَماٗٓء َسمَّ َما تَۡعبُدُوَن، ِمن دُونِهِۦ،ٓ إِالَّ
ُ بَِها ِمن  1ت[...] آ أَنَزَل ٱ£َّ أَنتُۡم َوَءابَآُؤُكم، مَّ

 ٓ ِ. أََمَر أَالَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ ٍن. إِِن ٱۡلُحۡكُم إِالَّ ِ£َّ ُسۡلَطٰ
ي ِلَك ٱلدِّ ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال 2تُن ٱۡلقَيِّمُ إِيَّاهُ. ذَٰ . ~ َولَٰ

  يَۡعلَُموَن.

 40: 12\53م

ْجِن 1ت ♦) فَيُْسقِي َربَّهُ، فَيُْسقى َربُّهُ 1 ) نص ناقص وتكميله: يَا َصاِحبَيِ [في] الّسِ
  ).http://goo.gl/2wL42o 274، ص 12، جزء ابن عاشور(

ِحبَيِ [...] َصٰ آ أََحدُُكَما، فَيَۡسِقي  1تيَٰ ۡجِن! أَمَّ ٱلّسِ
ا ٱۡألَٓخُر، فَيُۡصلَُب، فَتَۡأكُُل  1َربَّهُۥ َخۡمٗرا. َوأَمَّ

ۡأِسهِۦ. قُِضَي ٱۡألَۡمُر ٱلَِّذي فِيِه  ٱلطَّۡيُر ِمن رَّ
  ».تَۡستَۡفتِيَانِ 

 41: 12\53م

د] َربِِّه (الجاللين ) آية ناقصة وتكميلها: فَأَنَْساهُ الشَّْيَطاُن ِذْكَر [يوسف عن1ت
http://goo.gl/KBMj0J.(  

ۡنُهَما:  ٱۡذُكۡرنِي ِعندَ «َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَّهُۥ نَاٖج ّمِ
ُن ِذۡكَر [...]». َربِّكَ  َربِّهِۦ. فَلَبَِث  1تفَأَنَسٰىهُ ٱلشَّۡيَطٰ

ۡجِن بِۡضَع ِسنِيَن.   فِي ٱلّسِ

 42: 12\53م
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) قراءة شيعية: إني أرى سبع 2) 66(السياري، ص  سنابل) قراءة شيعية: 1
بقرات سمان وسبع سنابل خضر وأخر يابسات (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

يَّا 5) ُرْؤيََّي 4) اْلَمَال، اْلَملَو 3) 120 ) نص ناقص وخطأ وتكميله: 1ت ♦) ِللرُّ
[في منامي] سَْبَع بَقََراٍت (المنتخب أََرى َوقَاَل اْلَملُِك إِنِّي 

http://goo.gl/0FMolkالالم زائدة ) 3ت : ضعاف، نحاف) عجاف2) ت
). تَْعبُُرون: 155وصحيحه: ان كنتم الرؤيا تعبرون (مكي، جزء ثاني، ص 

  تفسرون وتؤولون. تبرير الخطأ: تَعْبُُروَن تضمن معنى تنتدبون

ٖت  1ت[...]إِنِّٓي أََرٰى «َوقَاَل ٱۡلَمِلُك:  َسۡبَع بَقََرٰ
تٍ 2تِسَماٖن يَۡأكُلُُهنَّ َسۡبٌع ِعَجاٞف   1، َوسَۡبَع سُۢنبُلَٰ

تٖ  ُ 2ُخۡضٖر، َوأَُخَر يَابَِسٰ ٓأَيَُّها ٱۡلَمَأل ! أَۡفتُونِي 3. يَٰ
يَ  ۡءيَا4فِي ُرۡءيَٰ   ».تَۡعبُُرونَ  3ت5. إِن كُنتُۡم ِللرُّ

 43: 12\53م

، جزء ابن عاشورالرؤيا] أَْضغَاُث أَْحَالٍم () نص ناقص وتكميله: قَالُوا [هذه 1ت
) اضغاث احالم: أخالط ملتبسة 2) تhttp://goo.gl/06byDl 282، ص 12

  منها.

ٖم  1ت«[...]قَالُٓواْ:  ُث أَۡحلَٰ . َوَما نَۡحُن 2ت أَۡضغَٰ
ِلِمينَ  ِم بِعَٰ   ».بِتَۡأِويِل ٱۡألَۡحلَٰ

 44: 12\53م

ٍة، أََمٍه، 2) َوادََّكَر 1 ةٍ  1َوقَاَل ٱلَِّذي نََجا ِمۡنُهَما، َوٱدََّكرَ   ) فَأَْرِسلُونِي.4) آتيُكْم، أجبُكْم 3أَْمٍه ) إِمَّ أَنَ۠ا : «2بَۡعدَ أُمَّ
  ».4بِتَۡأِويِلِهۦ، فَأَۡرِسلُونِ  3أُنَبِّئُُكم

 45: 12\53م

ٖت «  ) سنابل1 يُق! أَۡفتِنَا فِي َسۡبعِ بَقََرٰ دِّ يُوُسُف، أَيَُّها ٱلّصِ
تٍ ِسَماٖن   1يَۡأكُلُُهنَّ َسۡبٌع ِعَجاٞف، َوَسۡبعِ سُۢنبُلَٰ

ٖت. لَّعَلِّٓي أَۡرِجُع إِلَى ٱلنَّاِس.  ُخۡضٖر َوأَُخَر يَابَِسٰ
  »~ لَعَلَُّهۡم يَۡعلَُموَن!

 46: 12\53م

. فََما 1ت1ِسنِيَن دَأَٗباتَۡزَرُعوَن سَۡبَع «قَاَل:   دَأَبًا: جادين مداومين بال فتور.) 1ت♦ ) يَأْكُلُوَن 2) دَأْبًا، دَابًا 1
ا  مَّ َحَصدتُّۡم، فَذَُروهُ فِي سُۢنبُلِِهۦٓ، إِالَّ قَِليٗال ّمِ

  .2تَۡأُكلُونَ 

 47: 12\53م

بتم: قراءة شيعية) قََرأتُْم، 2) تَأْكُْلَن 1 ) قدمتم: 1ت♦ ) 66(السياري، ص  قرَّ
  اذخرتم؛ تُْحِصنُوَن: تحفظون وتصونون.

لَِك َسۡبٞع ِشدَاٞد يَۡأكُۡلنَ ثُمَّ يَۡأتِي، ِمۢن  َما  1بَۡعِد، ذَٰ
ا تُۡحِصنُونَ  2قَدَّۡمتُمۡ  مَّ   .1تلَُهّن،َ إِالَّ قَِليٗال ّمِ

 48: 12\53م

ُروَن، تُْعِصُروَن، قراءة 1 ُروَن، تِِعّصِ ) تَْعِصُروَن، تَْعَصُروَن، يُْعَصُروَن، يُعَّصِ
 14: 78\80بمعنى يُمطرون، على غرار ما جاء في اآلية  -شيعية: يُْعَصُروَن 

اًجا« اإلشارة هنا ) 1ت) ♦ 64(السياري، ص » َوأَْنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ
الذي أصاب مصر سبع سنين متوالية أيام يوسف. وبالرجوع إلى إلى القحط 

تفاسير اآلية نجد ان هللا يبشرهم بالغيث أي المطر. ومن المعروف ان خصب 
مصر ناتج عن فيضان النيل وليس بسبب المطر الذي قلّما يتساقط عليها، فكيف 

 ينسب القرآن خصب مصر للغيث والمطر؟ ولكن هناك من رأى أن الغيث هنا
فَاْستَغَاثَهُ الَِّذي ِمْن ِشيعَتِِه َعلَى : «15: 28\49بمعنى النصرة (كما جاء في اآلية 

هِ  أّما لو أُخذت من (الغيث) أي المطر فيكون المعنى: فيه ». الَِّذي ِمْن َعدُّوِ
يُْمَطرون، فبالد مصر العُليا تَنعم بغزارة األمطار أربعة أشهر متتالية في فصل 

) نص 2ت). 365- 364ُشبَُهات وردود حول القرآن الكريم، ص الشتاء (معرفة: 
ناقص وخطأ وتكميله: يُغَاُث النَّاُس [بالمطر] (الجاللين 

http://goo.gl/9kHqWJنص ناقص وخطأ وتكميله: َوفِيِه يَْعِصُروَن 3). ت (
  ).http://goo.gl/6pbpW0[األعناب] (الجاللين 

ِلَك،  ٱلنَّاُس  1تَعاٞم فِيِه يُغَاثُ ثُمَّ يَۡأتِي، ِمۢن بَۡعِد ذَٰ
  ».3ت[...] 1َوفِيِه يَۡعِصُرونَ  ،2ت[...]

 49: 12\53م

يِ 3) النُّْسَوةِ 2) فََسْلهُ 1 ئِي، الالَّ ) نص ناقص 1ت ♦) بَِكْيِدِهنَّهْ 5) أَْيِديَُهنَّهْ 4) الالَّ
سُوُل قَاَل [يوسف] اْرِجْع إِلَى َربَِّك (المنتخب  ا َجاَءهُ الرَّ وتكميله: فَلَمَّ

http://goo.gl/Kbz8wR(  

سُولُ ». ٱۡئتُونِي بِهِۦ«َوقَاَل ٱۡلَمِلُك:  ا َجآَءهُ ٱلرَّ  ،فَلَمَّ
َما بَاُل  1ۡلهُ ٱۡرِجۡع إِلَٰى َربَِّك فَسۡ : «1تقَاَل [...]

تِي 2ٱلنِّۡسَوةِ  ؟ إِنَّ َربِّي 4قَطَّۡعَن أَۡيِديَُهنَّ  3ٱلَّٰ
  ».َعلِيمٞ  5بَِكۡيِدِهنَّ 

 50: 12\53م

ِ، 3) َراَودْتُنَّهْ 2) َخْطبُكُنَّهْ 1 ِ، َحاَشى �َّ ِ، َحاْش ِ£َّ ِ، َحاَش اإلله، َحشَى ِ£َّ ) َحاشَا ِ£َّ
 ِ ) نص ناقص وتكميله: [فرجع الرسول 1ت♦ ) ُحْصِحَص، َحصََّص 4َحاًشا ِ£َّ

) http://goo.gl/2TdZ1uفأخبر الملك فجمعهن] قَاَل َما َخْطبُكُنَّ (الجاللين 
) َحْصَحَص: 4) راود: محاولة فرض ارادة على الغير ت3ت ) خطب: شأن2ت

  وضح وتبين بعد خفائه

َودتُّنَّ 2ت1َما َخۡطبُُكنَّ «قَاَل:  1ت[...]  3ت2، إِۡذ َرٰ
ِ «قُۡلَن: » َعن نَّۡفِسهِۦ؟ يُوسُفَ  َش ِ£َّ ! َما َعِلۡمنَا 3َحٰ

َن «قَالَِت ٱۡمَرأَُت ٱۡلعَِزيِز: ». َعلَۡيِه ِمن سُٓوءٖ  ٱۡلـ¢ٰ
َودتُّهُۥ 4ت4َحۡصَحصَ  . أَنَ۠ا َرٰ َعن نَّۡفِسهِۦ،  3تٱۡلَحقُّ

ِدقِيَن.   َوإِنَّهُۥ لَِمَن ٱلصَّٰ

 51: 12\53م

لَِك   ) ِليُْعلََم.1 َ َال  1ِليَۡعلَمَ ذَٰ أَنِّي لَۡم أَُخۡنهُ بِٱۡلغَۡيبِ. َوأَنَّ ٱ£َّ
  يَۡهِدي َكۡيدَ ٱۡلَخآئِنِيَن.

 52: 12\53م

ُي 1 اَرةٌ 1ت♦ ) أُبَّرِ ئُ   : مبالغة في األمر.) أَمَّ اَرةُۢ  1َوَمآ أُبَّرِ بِٱلسُّٓوِء،  1تنَۡفِسٓي. إِنَّ ٱلنَّۡفَس َألَمَّ
ِحيمٞ  إِالَّ َما َرِحَم َربِّٓي.   ».~ إِنَّ َربِّي َغفُوٞر، رَّ

 53: 12\53م
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» َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِهِ «) أَْستَْخِلْصهُ: اصطفيه. وقد كررت هذه اآلية عبارة 1ت
  أعاله. 50التي جاءت في اآلية 

 1تٱۡئتُونِي بِِهۦٓ، أَۡستَۡخِلۡصهُ «َوقَاَل ٱۡلَمِلُك: 
ا َكلََّمهُۥ». لِنَۡفِسي إِنََّك ٱۡليَۡوَم لَدَۡينَا «َل: قَا ،فَلَمَّ

  ».َمِكيٌن، أَِمينٞ 

 54: 12\53م

) آية ناقصة وتكميلها: قَاَل اْجعَْلنِي [واليا] َعلَى َخَزائِِن اْألَْرِض (المنتخب 1ت
http://goo.gl/UHgzUn(  

َعلَٰى َخَزآئِِن ٱۡألَۡرِض.  1تٱۡجعَۡلنِي [...]«قَاَل: 
  ».َعِليمٞ  ،إِنِّي َحِفيظٌ 

 55: 12\53م

ا 1 ) خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. 1ت♦ ) نََشاُء 2) يَتَبَوَّ
وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع 

ُ 2حرف الالم معنى هيَّأَ ت أ   ينزل ويسكن.: ) يَتَبَوَّ

لَِك َمكَّنَّا ِليُوسُفَ  أُ  1تَوَكذَٰ  2ت1فِي ٱۡألَۡرِض، يَتَبَوَّ
. نُِصيُب بَِرۡحَمتِنَا َمن نََّشآُء، 2ِمۡنَها َحۡيُث يََشآءُ 

  َوَال نُِضيُع أَۡجَر ٱۡلُمۡحِسنِيَن.

 56: 12\53م

َوَألَۡجُر ٱۡألِٓخَرةِ َخۡيٞر لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوكَانُواْ   
َّقُوَن.   يَت

 57: 12\53م

يُوسَُف، فَدََخلُواْ َعلَۡيِه، فَعََرفَُهۡم، َوَجآَء إِۡخَوةُ   
  َوُهۡم لَهُۥ ُمنِكُروَن.

 58: 12\53م

ا َجهََّزهُم بَِجَهاِزِهمۡ   ) بِِجَهاِزِهمْ 1 ٱۡئتُونِي بِأَٖخ لَُّكم «قَاَل:  ،1َولَمَّ
ۡن أَبِيُكۡم. أََال تََرۡوَن أَنِّٓي أُوفِي ٱۡلَكۡيَل، َوأَنَ۠ا َخۡيُر  ّمِ

  ٱۡلُمنِزِليَن؟

 59: 12\53م

فَإِن لَّۡم تَۡأتُونِي بِهِۦ، فََال َكۡيَل لَُكۡم ِعنِدي، َوَال   ) تَقَْربُونِي.1
  ».1تَۡقَربُونِ 

 60: 12\53م

ِعلُونَ «قَالُواْ:    ِودُ َعۡنهُ أَبَاهُ، َوإِنَّا لَفَٰ  61: 12\53م  ».َسنَُرٰ

نِهِ   ) ِلِفتْيَتِِه.1 عَتَُهۡم فِي ِرَحاِلِهۡم، ٱۡجعَلُواْ : «1َوقَاَل ِلفِۡتيَٰ بَِضٰ
لَعَلَُّهۡم يَۡعِرفُونََهآ، إِذَا ٱنقَلَبُٓواْ إِلَٰىٓ أَۡهِلِهۡم. ~ لَعَلَُّهۡم 

  »يَۡرِجعُوَن!

 62: 12\53م

) نص ناقص وتكميله: ُمنَِع ِمنَّا اْلكَيُْل [إْن لم ترسل أخانا إليه] 1ت ♦) يَْكتَْل 1
  ).http://goo.gl/qlLYnwفَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل (المنتخب 

ا َرَجعُٓواْ إِلَٰىٓ أَبِيِهمۡ  ٓأَبَانَا! ُمنَِع ِمنَّا «قَالُواْ:  ،فَلَمَّ يَٰ
. َوإِنَّا 1أََخانَا، نَۡكتَلۡ فَأَۡرِسۡل َمعَنَآ  .1تٱۡلَكۡيُل [...]
ِفُظونَ    ».لَهُۥ لََحٰ

 63: 12\53م

َهۡل َءاَمنُُكۡم َعلَۡيِه إِالَّ َكَمآ أَِمنتُكُۡم َعلَٰىٓ «قَاَل:   ) َخْيُر َحافٍِظ وهو َخْيُر الَحافِِظين.2) َخْيٌر ِحْفظًا، َخْيُر َحافٍِظ، َخْيُر الَحافِِظين 1
 ُ ِفٗظا أَِخيِه ِمن قَۡبُل؟ فَٱ£َّ ، ~ َوهَُو أَۡرَحُم 1َخۡيٌر َحٰ

ِحِمينَ    ».2ٱلرَّٰ

 64: 12\53م

) آية ناقصة وتكميلها: َما نَْبِغي [أكثر 1ت ♦) َونُِميُر، َوتُِميُر 3) تَْبِغي 2) ِردَّْت 1
) نَِمير: نجلب الميرة وهي 2) تhttp://goo.gl/0Zu6chمن هذا] (الجاللين 

حمله. بعير: ما يصلح للركوب والحمل من ) كيل بعير: مقدار ما ي3الطعام. ت
: 45الدواب كالجمل والناقة. ونجد نفس الكلمة بالعبرية في قصة يوسف (تكوين 

  ) وترجمت إلى العربية بدواب.17

عَُهمۡ  ا فَتَُحواْ َمتَٰ عَتَُهۡم ُردَّۡت  ،َولَمَّ  1َوَجدُواْ بَِضٰ
ٓأَبَانَا! َما نَۡبِغي«إِلَۡيِهۡم. قَالُواْ:  ِذهِۦ 1ت[...] 2يَٰ ؟ َهٰ

عَتُنَا ُردَّۡت إِلَۡينَا، َونَِميرُ  أَۡهلَنَا، َونَۡحفَظُ  2ت3بَِضٰ
ِلَك َكۡيٞل يَِسيٞر 3تأََخانَا، َونَۡزدَادُ َكۡيَل بَِعيٖر    ».. ذَٰ

 65: 12\53م

 1تَمۡوثِٗقا 1َحتَّٰى تُۡؤتُونِ  لَۡن أُۡرِسلَهُۥ َمعَُكمۡ «قَاَل:   ) َمْوثِقًا: عهدًا مؤكدًا باليمين يوثق به.1ت♦ ) تُْؤتُونِي 1
ٓ أَن يَُحاَط بُِكمۡ  ِ لَتَۡأتُنَّنِي بِِهۦٓ، إِالَّ َن ٱ£َّ آ ». ّمِ فَلَمَّ

ُ َعلَٰى َما نَقُوُل «قَاَل:  ،1تَءاتَۡوهُ َمۡوثِقَُهمۡ  ٱ£َّ
  ».َوِكيلٞ 

 66: 12\53م

ِحٖد،«َوقَاَل:    ! َال تَۡدُخلُواْ ِمۢن بَاٖب َوٰ بَنِيَّ  يَٰ
َن  قَٖة. َوَمآ أُۡغنِي َعنُكم ّمِ تَفَّرِ ٖب مُّ َوٱۡدُخلُواْ ِمۡن أَۡبَوٰ
ِ. َعلَۡيِه تََوكَّۡلُت. ~  ِ ِمن َشۡيٍء. إِِن ٱۡلُحۡكُم إِالَّ ِ£َّ ٱ£َّ

لُونَ    ».َوَعلَۡيِه فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمتََوّكِ

 67: 12\53م

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِمَما 1 ا دََخلُواْ ِمۡن َحۡيُث أََمَرُهۡم أَبُوهُم  ».َعلَّْمنَاهُ «إلى المتكلم » ِمَن �َّ ا َكاَن  ،َولَمَّ مَّ
ِ ِمن َشۡيٍء، إِالَّ َحاَجٗة فِي  َن ٱ£َّ يُۡغنِي َعۡنُهم ّمِ

 1نَۡفِس يَۡعقُوَب قََضٰىَها. َوإِنَّهُۥ لَذُو ِعۡلٖم لَِّما
هُ  ِكنَّ أَۡكثََر 1تَعلَّۡمنَٰ   ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.. ~ َولَٰ

 68: 12\53م

ا دََخلُواْ َعلَٰى يُوُسفَ   تكتئب وتحزن: ) تَْبتَئِسْ 1ت َءاَوٰىٓ إِلَۡيِه أََخاهُ. قَاَل:  ،َولَمَّ
بَِما َكانُواْ  1تإِنِّٓي أَنَ۠ا أَُخوَك. ~ فََال تَۡبتَئِۡس «

  ».يَۡعَملُونَ 

 69: 12\53م
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ٌن 3) أَِخيِه أمهلهم حتى انطلقوا 2) وَجعََل 1 ) العير: 1ت♦ ) سَاِرقُوَن 4) ُمَوذِّ
  القافلة.

ا َجهََّزهُم بَِجَهاِزِهمۡ  قَايَةَ فِي َرۡحِل  1َجعَلَ  ،فَلَمَّ ٱلّسِ
نٌ 2أَِخيهِ  ! إِنَُّكۡم 1تأَيَّتَُها ٱۡلِعيرُ : «3، ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذِّ

ِرقُونَ    ».4لََسٰ

 70: 12\53م

) خطأ: نص مخربط وترتيبه: فأقبلوا عليهم وقالوا ماذا تفقدون. 1ت♦ ) تُْفِقدُوَن 1
وقد أضاف الحلبي كلمة قد، فتكون اآلية: قَالُوا َوقد أَْقبَلُوا َعلَْيِهْم َماذَا تَْفِقدُوَن 

)http://goo.gl/lm1CaV.(  

اذَا تَۡفِقدُونَ «قَالُواْ َوأَۡقبَلُواْ َعلَۡيِهم:   71: 12\53م  »؟1ت1مَّ

♦ ) َصاعَ، َصْوغَ، َصْوعَ، ُصوعَ، ِصَواعَ، ُصَواغَ، ُصوَغ، ُصيَاَع، َصَواعَ 1
) بعير: ما يصلح للركوب والحمل من الدواب كالجمل 2) ُصَواعَ: كأس ت1ت

) وترجمت 17: 45والناقة. ونجد نفس الكلمة بالعبرية في قصة يوسف (تكوين 
من جمع المتكلم التفات وكفيل. خطأ:  ) زعيم: ضامن3إلى العربية بدواب. ت

؛ صحيحه: قَالُوا نَْفِقدُ ُصَواَع اْلَملِِك »َوأَنَا بِِه َزِعيمٌ «إلى إلى مفرد المتكلم » نَْفِقدُ «
َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر ونحن بِِه زعماء، أو ويوسف به زعيم. وقد يكون 

المنتخب هذا اإلشكال بإضافة  . وقد حل70راجع للمؤذن في اآلية » انا«الضمير 
» وأكد رئيسهم ذلك، فقال: وأنا بهذا الوعد ضامن وكفيل«كلمات لآلية كما يلي: 

)http://goo.gl/XcQBfY.(  

ٱۡلَمِلِك. َوِلَمن َجآَء بِهِۦ  1ت1نَۡفِقدُ ُصَواعَ «قَالُواْ: 
  ».3ت، َوأَنَ۠ا بِهِۦ َزِعيمٞ 2تِحۡمُل بَِعيٖر 

 72: 12\53م

1 ( ِ ِ «قَالُواْ:   ) ِجْينَا.2بِا£َّ ا ِجۡئنَا1تَٱ£َّ ِلنُۡفِسدَ فِي  1! لَقَۡد َعِلۡمتُم مَّ
ِرقِينَ    ».ٱۡألَۡرِض، َوَما كُنَّا َسٰ

 73: 12\53م

) نص ناقص وتكميله: قَالُوا فََما [جزاء السارق] إِْن كُْنتُْم َكاِذبِيَن (المنتخب 1ت
http://goo.gl/lXrbRi.(  

ُؤهُۥٓ [...]«قَالُواْ:  ٓ ِذبِيَن؟1تفََما َجَزٰ  74: 12\53م  »، إِن كُنتُۡم َكٰ

نص ناقص وتكميله: قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجدَ فِي َرْحِلِه [يسترق] فَُهَو [وحده] ) 1ت
  ).http://goo.gl/Nk0Y6lَجَزاُؤهُ (المنتخب 

ُؤهُۥ، َمن ُوِجدَ فِي َرۡحِلهِۦ [...]«قَالُواْ:  ٓ ، 1تَجَزٰ
ِلِمينَ  1تفَُهَو [...] لَِك نَۡجِزي ٱلظَّٰ ُؤهُۥ. َكذَٰ ٓ   ».َجَزٰ

 75: 12\53م

خطأ: نرفع إلى درجات. ) 1ت♦ ) َعاِلٍم 3) يَْرفَُع ... يََشاُء 2) ُوَعاِء، إَِعاِء 1
إلى » ِكدْنَا«من المتكلم التفات تبرير الخطأ: رفع يتضمن معنى اعطى. خطأ: 

ُ «الغائب    ».َنْرفَُع دََرَجاٍت َمْن نََشاءُ «إلى المتكلم ثم » يََشاَء �َّ

أَِخيِه، ثُمَّ ٱۡستَۡخَرَجَها  1فَبَدَأَ بِأَۡوِعيَتِِهۡم، قَۡبَل ِوَعآءِ 
لَِك ِكۡدنَا لِيُوسَُف. َما كَاَن  ِمن ِوَعآِء أَِخيِه. َكذَٰ

ٓ أَن يَشَآءَ  ُ.  2لِيَۡأُخذَ أََخاهُ فِي ِديِن ٱۡلَملِِك، إِالَّ ٱ£َّ
تٖ  مَّن نََّشآُء. َوفَۡوَق كُّلِ ِذي ِعۡلٍم  1تنَۡرفَُع دََرَجٰ

  .3َعِليمٞ 

 76: 12\53م

َق 1 ه2) ُسّرِ ». أَٞخ لَّهُۥ ِمن قَۡبلُ  1فَقَۡد َسَرقَ  ،إِن يَۡسِرقۡ «قَالُٓواْ:   ) فَأََسرَّ
َها يُوسُُف فِي نَۡفِسهِۦ، َولَۡم يُۡبِدَها لَُهۡم. قَاَل:  2فَأَسَرَّ

ُ أَۡعلَُم بَِما تَِصفُونَ « كَاٗنا. َوٱ£َّ   ».أَنتُۡم َشّرٞ مَّ

 77: 12\53م

ٓأَيَُّها ٱۡلعَِزيُز! إِنَّ لَهُۥٓ أَٗبا َشۡيٗخا َكبِيٗرا، «قَالُواْ:    يَٰ
  ».فَُخۡذ أََحدَنَا َمَكانَهُۥٓ. إِنَّا نََرٰىَك ِمَن ٱۡلُمۡحِسنِينَ 

 78: 12\53م

ِ أَن«قَاَل:    عَنَا  َمعَاذَ ٱ£َّ نَّۡأُخذَ إِالَّ َمن َوَجۡدنَا َمتَٰ
ِلُمونَ    ».ِعندَهُۥ، إِنَّآ إِٗذا لََّظٰ

 79: 12\53م

) 2) نَِجي�ا: يتكلمون بالسر ت1ت♦ ) يَاذََن 2) اْستَأيَسُوا، اْستَايَسُوا، اْستَيَُّسوا 1
دخيلة على سياق » ما«) خطأ: كلمة 3ت َمْوثِقًا: عهدًا مؤكدًا باليمين يوثق به

المعنى، وقد فسرها البعض بمعنى ومن قبِل هذا (الفراء 
http://goo.gl/5AK9Xl ومنهم من اعتبرها زائدة (مكي، جزء أول، ص ،(

ْطتُْم: اسرفتم437 خطأ: أَْبَرَح من اْألَْرض. تبرير لن افارق. : ) لَْن أَْبَرحَ 4ت ). فَرَّ
  غادرالخطأ برح تضمن معنى 

ا ٱۡستَيۡ  ا ،ِمۡنهُ  1سُواْ فَلَمَّ . قَاَل 1تَخلَُصواْ نَِجيّٗ
أَلَۡم تَۡعلَُمٓواْ أَنَّ أَبَاُكۡم قَۡد أََخذَ َعلَۡيُكم «َكبِيُرهُۡم: 

ۡوثِٗقا ِ، َوِمن قَۡبُل َما 2تمَّ َن ٱ£َّ طتُۡم فِي  3تّمِ فَرَّ
ِلٓي  2ٱۡألَۡرَض َحتَّٰى يَۡأذَنَ  4تيُوسَُف؟ فَلَۡن أَۡبَرحَ 

ِكِميَن. ُ لِي. ~ َوهَُو َخۡيُر ٱۡلَحٰ   أَبِٓي، أَۡو يَۡحُكَم ٱ£َّ

 80: 12\53م

َق، َساِرٌق 1 ٓأَبَانَآ! إِنَّ ٱۡبنََك   ) شُهدنا.2) ُسّرِ ٱۡرِجعُٓواْ إِلَٰىٓ أَبِيُكۡم فَقُولُواْ: "يَٰ
ٓ 1َسَرقَ  إِالَّ بَِما َعِلۡمنَا. َوَما كُنَّا  2. َوَما َشِهۡدنَا

ِفِظيَن.ِلۡلغَ    ۡيِب َحٰ

 81: 12\53م

) نص ناقص وتكميله: َواْسأَِل [اهل] اْلقَْريَةَ (الجاللين 1ت♦ ) َوَسْل 1
http://goo.gl/KQ6Wixالعير: القافلة.2) ت (  

 2تٱۡلقَۡريَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيَها، َوٱۡلِعيرَ  1ت[...] 1لِ َوسۡ 
ِدقُوَن"   ».ٱلَّتِٓي أَۡقبَۡلنَا فِيَها. َوإِنَّا لََصٰ

 82: 12\53م

َل: حسن القبيح.1ت لَۡت «قَاَل:   ) َسوَّ لَُكۡم أَنفُُسكُۡم أَۡمٗرا. فََصۡبٞر  1تبَۡل سَوَّ
ُ أَن يَۡأتِيَنِي بِِهۡم َجِميعًا. ~ إِنَّهُۥ  َجِميٌل. َعَسى ٱ£َّ

  ».ٱۡلَحِكيمُ  ،هَُو ٱۡلعَِليمُ 

 83: 12\53م
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(الجاللين  ترك خطابهم) َوتََولَّى َعْنُهْم: 1ت♦ ) اْلَحَزِن، اْلُحُزِن 2) أََسفَي، أََسفَاه 1
http://goo.gl/REAaLm3ت: يا حزني عليه ) يَا أََسفَى َعلَى يُوسُفَ 2) ت (

  كظيم: شديد الكتمان لغضبه

ٓأََسفَىٰ «َوقَاَل:  1تَوتََولَّٰى عَۡنُهمۡ  َعلَٰى  2ت1يَٰ
، فَُهَو 2َوٱۡبيَضَّۡت عَۡينَاهُ ِمَن ٱۡلُحۡزنِ » يُوسَُف!

  .3تَكِظيمٞ 

 84: 12\53م

) تَفْتَأُ: تزال. نص ناقص 1ت♦ ) َحِرًضا، ُحُرًضا، ُحْرًضا 3) يَكُوَن 2) تَفْتَا 1
) َحَرًضا: عليال 2) تhttp://goo.gl/SedOB1وتكميله: [ال] تفتأ (الجاللين 

  الموتهزيال مشرفا على 

ِ! [...]«قَالُواْ:  تَۡذكُُر يُوُسَف َحتَّٰى  1تَۡفتَُؤاْ  1تتَٱ£َّ
ِلِكينَ 2ت3َحَرًضا 2تَُكونَ    ».، أَۡو تَكُوَن ِمَن ٱۡلَهٰ

 85: 12\53م

♦ ) َوَحَزنِي، َوُحُزنِي 2) 67(السياري، ص  منصوبة - بثَي ) قراءة شيعية: 1
  حزني.حالي، أو غمي، أو شدة : ) أَْشكُو بَثِّي1ت

ِ.  2َوُحۡزنِيٓ  1ت1إِنََّمآ أَۡشُكواْ بَثِّي«قَاَل:  إِلَى ٱ£َّ
ِ َما َال تَۡعلَُموَن.   َوأَۡعلَُم ِمَن ٱ£َّ

 86: 12\53م

) 1ت♦ ) يَايس 4) ُرْوحِ، َرْحَمِة، فَْضِل 3) تَايَسُوا، تَأيَسُوا، تِيْأُسوا 2) فَتََجسَُّسوا 1
  تطلبوا خبره. خطأ: فَتََحسَُّسوا عن.فَتََحسَّسُوا ِمْن يُوُسَف: 

! ٱۡذَهبُواْ فَتََحسَُّسواْ  بَنِيَّ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه،  1ت1يَٰ
ۡوحِ  2ُسواْ َوَال تَاْيۡ  ِ. إِنَّهُۥ َال يَاْيۡ  3ِمن رَّ ِمن  4سُ ٱ£َّ

ِفُرونَ  ِ إِالَّ ٱۡلقَۡوُم ٱۡلَكٰ ۡوحِ ٱ£َّ   ».رَّ

 87: 12\53م

) ُمْزَجاةٍ: قليلة القيمة 2) الضر: الجوع ت1ت♦ ) فأوقر ركابنا 2) ُمْزِجيٍَة 1
والتي يردها كل تاجر رغبة عنها. ويقترح ليكسنبيرج قراءة (مرجية) بمعنى 

  )86ص  Luxenbergمرطبة، بدًال من (مزجية) (

ا دََخلُواْ َعلَۡيهِ  ٓأَيَُّها ٱۡلعَِزيُز! َمسَّنَا «قَالُواْ:  ،فَلَمَّ يَٰ
رُّ  ۡزَجٰىةٖ 1تَوأَۡهلَنَا ٱلضُّ عَٖة مُّ . 2ت1. َوِجۡئنَا بِبَِضٰ

َ يَۡجِزي 2فَأَۡوِف لَنَا ٱۡلَكۡيلَ  ، َوتََصدَّۡق َعلَۡينَآ. إِنَّ ٱ£َّ
قِينَ    ».ٱۡلُمتََصدِّ

 88: 12\53م

ا فَعَۡلتُم بِيُ «قَاَل:    وسَُف َوأَِخيِه، إِۡذ َهۡل َعِلۡمتُم مَّ
ِهلُوَن؟   »أَنتُۡم َجٰ

 89: 12\53م

َِّقي.3) أو أَْنَت 2) أَإِنََّك، إنَّك 1 أَنَ۠ا «قَاَل: » يُوسُُف! 2؟ َألَنتَ 1أَِءنَّكَ «قَالُٓواْ:   ) يَت
ُ َعلَۡينَآ. إِنَّهُۥ َمن  ذَآ أَِخي. قَۡد َمنَّ ٱ£َّ يُوسُُف، َوَهٰ

َ َال يُِضيُع أَۡجَر  3يَتَّقِ  َويَۡصبِۡر، فَإِنَّ ٱ£َّ
  ».ٱۡلُمۡحِسنِينَ 

 90: 12\53م

ُ َعلَْينَا1ت♦ ) لََخاِطيَن، لََخاِطيِيَن 1 ُ َعلَۡينَا«قَالُواْ:   اختارك وفضلك علينا.: ) آَثََرَك �َّ ِ! لَقَۡد َءاثََرَك ٱ£َّ ، َوإِن كُنَّا 1تتَٱ£َّ
طِ    ».1ينَ لََخٰ

 91 :12\53م

ُ لَُكۡم.  1تَال تَۡثِريَب َعلَۡيُكمُ «قَاَل:   َال تَثِْريَب َعلَْيُكُم: ال لوم عليكم. )1ت ٱۡليَۡوَم. يَۡغِفُر ٱ£َّ
ِحِميَن.   ~ َوهَُو أَۡرَحُم ٱلرَّٰ

 92: 12\53م

ذَا، فَأَۡلقُوهُ َعلَٰى َوۡجِه أَبِي،   ) َواتُونِي2) يَاِت 1 ٱۡذَهبُواْ بِقَِميِصي َهٰ
  ».بِأَۡهِلُكۡم أَۡجَمِعينَ  2بَِصيٗرا، َوۡأتُونِي 1يَۡأتِ 

 93: 12\53م

) العير: القافلة؛ فصلت العير: ابتعدت عن المكان 1ت♦ ) تُفَنِّدُونِي 2) انفََصَل 1
ئون رأيي.3) ريح: رائحة ت2ت   ) تُفَنِّدُون: تَُخّطِ

ا فََصلَتِ  إِنِّي َألَِجدُ «قَاَل أَبُوُهۡم:  ،1تٱۡلِعيرُ  1َولَمَّ
  !»3ت2يُوسَُف. لَۡوَالٓ أَن تُفَنِّدُونِ  2تِريحَ 

 94: 12\53م

1.ِ ِ «قَالُواْ:   ) با£َّ لَِك ٱۡلقَِديمِ 1تَٱ£َّ  95: 12\53م  ».! إِنََّك لَِفي َضلَٰ

) آية ناقصة 2) خطأ: حرف أَْن حشو ت1ت ♦) اْلبَِشيُر من بين يدي العير 1
ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَى [القميص] َعلَى َوْجِهِه (الجاللين وتكميله ا: فَلَمَّ

http://goo.gl/ZIzX3e(  

آ أَن َعلَٰى  2تأَۡلقَٰىهُ [...] ،1َجآَء ٱۡلبَِشيرُ  1تفَلَمَّ
أَلَۡم أَقُل لَُّكۡم إِنِّٓي «َوۡجِههِۦ، فَٱۡرتَدَّ بَِصيٗرا. قَاَل: 

ِ َما    »َال تَۡعلَُموَن؟أَۡعلَُم ِمَن ٱ£َّ

 96: 12\53م

ٓأَبَانَا! ٱۡستَۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَآ، إِنَّا ُكنَّا «قَالُواْ:   ) َخاِطيَن، َخاِطيِيَن.1 يَٰ
طِ    ».1ينَ َخٰ

 97: 12\53م

َسۡوَف أَۡستَۡغِفُر لَُكۡم َربِّٓي. ~ إِنَّهُۥ هَُو «قَاَل:   
ِحيمُ    ».ٱۡلغَفُوُر، ٱلرَّ

 98: 12\53م

ا دََخلُواْ َعلَٰى يُوُسفَ   أَبََوْيِه واخوته) 1 ، 1َءاَوٰىٓ إِلَۡيِه أَبََوۡيهِ  ،فَلَمَّ
ُ  ،ٱۡدُخلُواْ ِمۡصرَ «َوقَاَل:    ».َءاِمنِينَ  ،إِن َشآَء ٱ£َّ

 99: 12\53م

) ُرْويَاَي، 4) تَاِويُل 3) أَبََت، أَبَهْ 2) 66(السياري، ص  السريرقراءة شيعية: ) 1
خطأ: َوقَدْ أحسن إلي. تبرير الخطأ: أحسن يتضمن معنى لطف ) 1ت♦ ُريَّاَي 

ُ إِلَيَْك ت77: 28\49المتعدي بالباء. وقد جاء في اآلية  ) 2: َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن �َّ
: 42\62) خطأ: لَِطيٌف بما يََشاُء، اسوة باآلية اآلية 3نزغ: اغرى لعمل السوء ت

ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدهِ. ت19   برير الخطأ: لَِطيٌف تضمن معنى مدبر.: �َّ

ٗدا، 1َوَرفََع أَبََوۡيِه َعلَى ٱۡلعَۡرِش  واْ لَهُۥ سُجَّ ، َوَخرُّ
ٓأَبَتِ «َوقَاَل:  ذَا تَۡأِويلُ 2يَٰ يَ  3! َهٰ ِمن قَۡبُل. قَۡد  4ُرۡءيَٰ

ا. َوقَۡد أَۡحَسَن بِيٓ  ، إِۡذ أَۡخَرَجنِي 1تَجعَلََها َربِّي َحقّٗ
ۡجِن، َوجَ  َن ٱۡلبَۡدِو، ِمۢن بَۡعِد أَن ِمَن ٱلّسِ آَء بُِكم ّمِ

ُن بَۡينِي َوبَۡيَن إِۡخَوتِٓي. إِنَّ َربِّي  2تنََّزغَ  ٱلشَّۡيَطٰ
  ٱۡلَحِكيُم. ،. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱۡلعَِليمُ 3تلَِطيٞف لَِّما يََشآءُ 

 100: 12\53م

ِمن  2ِمَن ٱۡلُمۡلِك َوَعلَّۡمتَنِي 1َرّبِ! قَۡد َءاتَۡيتَنِي  ) تَاِويلِ 3) َوَعلَّْمتَِن 2) آَتَْيتَِن 1
ِت َوٱۡألَۡرِض!  3تَۡأِويلِ  َوٰ َمٰ ٱۡألََحاِديِث. فَاِطَر ٱلسَّ

أَنَت َوِلّيِۦ فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ. تََوفَّنِي ُمۡسِلٗما 
ِلِحينَ    ».َوأَۡلِحۡقنِي بِٱلصَّٰ

 101: 12\53م
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يانية والعبرية بمعنى قولهم ) يقترح ليكسنبيرج تفسير هذه الكلمة وفقًا للسر1ت
  ).191-190ص  Luxenbergومؤامرتهم (

ِلَك ِمۡن أَۢنبَآِء ٱۡلغَۡيبِ نُوِحيِه إِلَۡيَك. َوَما --- [ ] ذَٰ
  َوُهۡم يَۡمُكُروَن. 1تُكنَت لَدَۡيِهۡم إِۡذ أَۡجَمعُٓواْ أَۡمَرُهمۡ 

 102: 12\53م

 103: 12\53م  .1تأَۡكثَُر ٱلنَّاِس، َولَۡو َحَرۡصَت، بُِمۡؤِمنِينَ َوَمآ   حشو. بُِمْؤِمنِينَ ) خطأ: حرف الباء في 1ت

َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجٍر. ~ إِۡن هَُو إِالَّ ِذۡكٞر  1لُُهمۡ َوَما تَسۡ   ) نَْسأَلُُهْم.1
لَِميَن.   لِّۡلعَٰ

 104: 12\53م

، َوَكأَْن، َوكَأَيٍ، َوَكيٍ، َوكَايْن، َوَكيَيِّْن 1 ) 2) َوكَائِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنَّ
في القرآن » كأين من«جاءت عبارة  )1ت♦ ) يمشون 3َواْألَْرَض، َواْألَْرُض 

سبع مرات مع حرف الواو (وكأين) أو حرف الفاء (فكأين) في اآليات التالية: 
 8: 65\99و 13: 47\95و 146: 3\89و 60: 29\85و 105: 12\53

» كم من«. قد تكون العبارة خطأ نساخ وأصلها 48: 22\103و 45: 22\103و
: 7\39» (وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتًا أو هم قائلون«كما في اآليتين 

 ).26: 53\23» (وكم من ملك في السماوات ال تغني شفاعتهم شيئًا«) و4
واعتبرت كلمة كأين مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة. وقد صلحتها القراءة 

  وقد فسرت كلمة كأين: كثير، أو كم.». كأيٍ «المختلفة 

ِت َوٱۡألَۡرِض  1ت1َوَكأَيِّن َوٰ َمٰ ۡن َءايَٖة فِي ٱلسَّ ، 2ّمِ
ونَ    َعلَۡيَها، ~ َوهُۡم َعۡنَها ُمۡعِرُضوَن! 3يَُمرُّ

 105: 12\53م

ۡشِركُوَن.َوَما    ِ إِالَّ َوُهم مُّ  106: 12\53م  يُۡؤِمُن أَۡكثَُرهُم بِٱ£َّ

َّةً.2) يَأْتِيَُهْم 1 ِ؟ أَۡو  1أَفَأَِمنُٓواْ أَن تَۡأتِيَُهمۡ   ) بَغَتَةً، بَغَت ۡن َعذَاِب ٱ£َّ ِشيَٞة ّمِ َغٰ
  ، ~ َوهُۡم َال يَۡشعُُروَن؟2ٱلسَّاَعةُ بَۡغتَةٗ  1تَۡأتِيَُهمُ 

 107: 12\53م

ِذهِۦ«قُۡل:   حجة واضحة: ) بَِصيَرةٍ 1ت♦ ) َهذَا 1 ِ، َعلَٰى  1َهٰ َسبِيِلٓي. أَۡدعُٓواْ إِلَى ٱ£َّ
ِ! َوَمآ 1تبَِصيَرةٍ  َن ٱ£َّ ، أَنَ۠ا َوَمِن ٱتَّبَعَنِي. َوسُۡبَحٰ

  ».أَنَ۠ا ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ 

 108: 12\53م

نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلقَُرى ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يَْعِقلُوَن 2) يُوَحى 1
) 1) تhttp://goo.gl/qOE1wK 69، ص 13، جزء ابن عاشور[فكذبوهم] (

خطأ: ) 2ت. 84: 7\39حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية 
، أو »يَتَّقُونَ َولَلدَّاُر اْآلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن « 32: 6\55وللدار اآلخرة، كما في اآلية 
َّقُونَ « 169: 7\39والدار اآلخرة، كما في اآلية  ». َوالدَّاُر اْآلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَت

، وقد »أَفََال تَْعِقلُونَ «إلى المخاطب » أَفَلَْم يَِسيُروا«من الغائب التفات ) خطأ: 3ت
  صححتها القراءة المختلفة: يَْعِقلُوَن.

إِلَۡيِهم،  1قَۡبِلَك، إِالَّ ِرَجاٗال نُّوِحيٓ  َوَمآ أَۡرَسۡلنَا، ِمن
ۡن أَۡهِل ٱۡلقَُرٰىٓ [...] . أَفَلَۡم يَِسيُرواْ فِي 1تّمِ

ِقبَةُ  ٱلَِّذيَن ِمن  2تٱۡألَۡرِض فَيَنظُُرواْ َكۡيَف َكاَن َعٰ
َخۡيٞر لِّلَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ. ~  3تقَۡبِلِهۡم؟ َولَدَاُر ٱۡألِٓخَرةِ 

  ؟4ت2أَفََال تَۡعِقلُونَ 

 109: 12\53م

بُوا، َكذَبُوا، َكذَّبُوا 2) 68(السياري، ص  استيأست) اْستَايََس، قراءة شيعية: 1 ) ُكذِّ
هذه اآلية معطوفة على ) 1ت ♦) بَأْسُهُ 5) يََشاُء 4) فَنُِجَي، فَنُْنِجي، فَنَجَّى، فَنََجا 3

  قَْبلَِك إِالَّ ِرَجاًال نُوِحي إِلَْيِهْم.َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن الفقرة األولى من اآلية السابقة: 

سُُل َوَظنُّٓواْ أَنَُّهۡم قَۡد  1ت1سَ َحتَّٰىٓ إِذَا ٱۡستَيۡ  ٱلرُّ
يَ 2ُكِذبُواْ  . َوَال 4َمن نََّشآءُ  3، َجآَءُهۡم نَۡصُرنَا، فَنُّجِ

  َعِن ٱۡلقَۡوِم ٱۡلُمۡجِرِميَن. 5يَُردُّ بَۡأسُنَا

 110: 12\53م

ِب. َما  1لَقَۡد َكاَن فِي قََصِصِهمۡ   ) َوَرْحَمةٌ.4) َوتَْفِصيُل 3) تَْصِديُق 2) قَِصِصِهْم 1 ُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ ِعۡبَرٞة ّألِ
ِكن تَۡصِديقَ  ،َكاَن َحِديٗثا يُۡفتََرىٰ  ٱلَِّذي بَۡيَن  1َولَٰ

 4كُّلِ َشۡيٖء، َوُهٗدى، َوَرۡحَمةٗ  3يَدَۡيِه، َوتَۡفِصيلَ 
 لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.

 111: 12\53م

  

 سورة الحجر 15\54

  87عدا مكية  99 - عدد اآليات

  80عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

بِيٖن.. 1تآلر بِ َوقُۡرَءاٖن مُّ ُت ٱۡلِكتَٰ  1: 15\54م  تِۡلَك َءايَٰ

لوالية علي بن ابي  - ) ُمَسلِِّميَن، قراءة شيعية: ُمَسلِّمين 2) ُربََّما، ُربّتََما، ُربَُما 1
  ).74و 23طالب (السياري، ص 

بََما--- [ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَۡو َكانُواْ  1] رُّ
  .2ُمۡسِلِمينَ 

 2: 15\54م

ذَۡرُهۡم يَۡأكُلُواْ َويَتََمتَّعُواْ، َويُۡلِهِهُم ٱۡألََمُل. ~   
  فََسۡوَف يَۡعلَُموَن.

 3: 15\54م

ۡعلُوٞم.    4: 15\54م  َوَمآ أَۡهلَۡكنَا ِمن قَۡريٍَة إِالَّ َولََها ِكتَاٞب مَّ

ٍة أََجلََها، َوَما يَۡستَ    ا تَۡسبُِق ِمۡن أُمَّ  5: 15\54م  ِخُروَن.مَّ
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َل َعلَۡيهِ «] َوقَالُواْ: --- [  ) نََزَل َعلَْيِه، أُْلقَِي َعلَْيِه، أُْلِقَي إلَْيهِ 1 ٓأَيَُّها ٱلَِّذي نُّزِ ۡكُر!  1يَٰ ٱلذِّ
  إِنََّك لََمۡجنُوٞن.

 6: 15\54م

ٓئَِكِة؟ ~ إِن كُنَت ِمَن  1تلَّۡو َما تَۡأتِينَا  ) لَْو َما تَأْتِينَا: هال تأتينا.1ت بِٱۡلَملَٰ
ِدقِينَ    ».ٱلصَّٰ

 7: 15\54م

ُل، نََزَل 2) نُنِْزُل 1 ُل، تُنَزَّ ) نص ناقص وخطأ وتكميله: 1ت ♦اْلَمَالئَِكةُ  –) تَنَزَّ
أي مؤخرين (الجاللين  –َوَما َكانُوا إِذًا ُمْنَظِريَن [العذاب] 

http://goo.gl/vs0KL1.(  

لُ  ٓئَِكةَ  1َما نُنَّزِ إِالَّ بِٱۡلَحّقِ، َوَما َكانُٓواْ إِٗذا  2ٱۡلَملَٰ
نَظِريَن [...]    1تمُّ

 8: 15\54م

) يعتمد المسلمون على هذه اآلية إلثبات خلو القرآن من التحريف. ولكن 1ت
وال ينافي «المفسرون الشيعة الذين يقولون بوقوع التحريف والتبديل فيه يجيبون: 

ب حقيقة التحريف في صورة تدوينه، فإن التحريف إن حفظه تعالى للِذْكر بحس
َب بِأَۡيِديِهۡم ثُمَّ  وقع وقع في الصورة المماثلة له كما قال: فََوۡيٞل لِّلَِّذيَن يَۡكتُبُوَن ٱۡلِكتَٰ

) ِ ذَا ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ ِب لِتَۡحَسبُ 79: 2\87يَقُولُوَن َهٰ وهُ )، وكما قال: يَۡلوُۥَن أَۡلِسنَتَُهم بِٱۡلِكتَٰ
) ِ ِ َوَما هَُو ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ بِ َويَقُولُوَن هَُو ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ ِب َوَما هَُو ِمَن ٱۡلِكتَٰ : 3\89ِمَن ٱۡلِكتَٰ

). أنظر حول تحريف القرآن وما ضاع 325-324(الذهبي: التفسير، ص )» 78
  .9منه الجزء األول تحت رقم 

ۡكَر، َوإِنَّ  ۡلنَا ٱلذِّ ِفُظونَ إِنَّا نَۡحُن نَزَّ  9: 15\54م  .1تا لَهُۥ لََحٰ

) نص ناقص وخطأ وتكميله: َولَقَدْ أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك [رسال] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/Anl8g0.(  

فِي ِشيَعِ  1تَولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا، ِمن قَۡبلَِك، [...]
ِليَن.   ٱۡألَوَّ

 10: 15\54م

في اآلية » أَْرَسْلنَا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 1
  ».يَأْتِيِهمْ «السابقة إلى المضارع 

سُوٍل إِالَّ َكانُواْ بِهِۦ  ن رَّ َوَما يَۡأتِيِهم ّمِ
  .1ت1يَۡستَۡهِزُءونَ 

 11: 15\54م

لَِك نَۡسلُكُهُۥ  ) نُْسِلُكهُ.1  12: 15\54م  فِي قُلُوِب ٱۡلُمۡجِرِميَن. 1َكذَٰ

ِليَن.َال     13: 15\54م  يُۡؤِمنُوَن بِهِۦ، َوقَۡد َخلَۡت سُنَّةُ ٱۡألَوَّ

َن ٱلسََّمآِء، فََظلُّواْ فِيِه  1َولَۡو فَتَۡحنَا  : يصعدون.) يَْعُرُجونَ 1ت♦ ) يَْعِرُجوَن 2) فَتَّْحنَا 1 َعلَۡيِهم بَاٗبا ّمِ
  ،1ت2يَۡعُرُجونَ 

 14: 15\54م

َرۡت «لَقَالُٓواْ:   ُسِحَرْت.) ُسِكَرْت، َسِكَرْت، َسَكَرْت، 1 ُرنَا. بَۡل نَۡحُن قَۡوٞم  1إِنََّما ُسّكِ أَۡبَصٰ
ۡسُحوُرونَ    ».مَّ

 15: 15\54م

َها --- [   ] َولَقَۡد َجعَۡلنَا فِي ٱلسََّمآِء بُُروٗجا، َوَزيَّنَّٰ
ِظِريَن.   لِلنَّٰ

 16: 15\54م

نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد تكون من اللغة ) 1ت
-Bonnetأنظر ». شيطان لعين«الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة 

Eymard  و 47، ص 2مجلدJeffery  140ص.  

ِجيمٍ  ٖن رَّ َها ِمن ُكّلِ َشۡيَطٰ  17: 15\54م  ،1تَوَحِفۡظنَٰ

بِيٞن. 1تِشَهاٞب  1إِالَّ َمِن ٱۡستََرَق ٱلسَّۡمَع. فَأَۡتبَعَهُۥ  عود وخشبة فيها نار) شهاب: 1ت♦ ) فَأتَبَعَهُ 1  18: 15\54م  مُّ

ِسَي، َوأَۢنبَۡتنَا    َها، َوأَۡلقَۡينَا فِيَها َرَوٰ َوٱۡألَۡرَض، َمدَۡدنَٰ
ۡوُزوٖن.   فِيَها ِمن ُكّلِ َشۡيٖء مَّ

 19: 15\54م

يِشَ  َوَجعَۡلنَا  ) َمعَائَِش.1 ، َوَمن لَّۡستُۡم لَهُۥ 1لَُكۡم فِيَها َمعَٰ
ِزقِيَن.   بَِرٰ

 20: 15\54م

لُهُٓۥ   ) نُرِسلُهُ 1 ن َشۡيٍء إِالَّ ِعندَنَا َخَزآئِنُهُۥ، َوَما نُنَّزِ  1َوإِن ّمِ
ۡعلُوٖم.   إِالَّ بِقَدَٖر مَّ

 21: 15\54م

يَح 1 ) لواقح: ذوات لقاح وهو ما يلقح به الشجر والنبات. 1ت♦ ) تلقح 2) الّرِ
ان الكلمة من اآلرامية وتعني عاصفة كبيرة، فيكون معنى اآلية  Sawmaيرى 

وسفر  14: 3وارسلنا الرياح عاصفة كبيرة التي تحمل، ونجدها في سفر حزقيال 
ه الكلمة خطأً ). ومنهم من رأى في هذ307ص  Sawma( 25: 28أيوب 

  وصحيحه: مالقح.

حَ  يَٰ قِحَ  1َوأَۡرَسۡلنَا ٱلّرِ ، فَأَنَزۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِء 1ت2لََوٰ
ِزنِيَن. ُكُموهُ، َوَمآ أَنتُۡم لَهُۥ بَِخٰ   َماٗٓء، فَأَۡسقَۡينَٰ

 22: 15\54م

ِرثُوَن.    23: 15\54م  َوإِنَّا لَنَۡحُن نُۡحيِۦ َونُِميُت، َونَۡحُن ٱۡلَوٰ

يالحظ أن  .المتأخرين: ) اْلُمْستَأِْخِرينَ 2تالسابقين إلى الخير : اْلُمْستَْقِدِمينَ ) 1ت
ال عالقة بين هذه اآلية واآليتين السابقة والالحقة إذا ما فهمت على ضوء أسباب 

  النزول.

ِمنُكۡم، َولَقَۡد  1ث] َولَقَۡد َعِلۡمنَا ٱۡلُمۡستَۡقِدِمينَ --- [
  .2ثينَ ِخرِ َعِلۡمنَا ٱۡلُمۡستَ 

 24: 15\54م

إلى » َعِلْمنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَْحِشُرُهْم 1
  ».َربَّكَ «الغائب 

 25: 15\54م  َعِليٞم. ،. ~ إِنَّهُۥ َحِكيمٌ 1هَُو يَۡحشُُرُهمۡ  1تَوإِنَّ َربَّكَ 
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) َصْلَصال: طين يابس. حما مسنون: طين أسود أحرقته النار حتى صقلته. أو 1ت
محدد الطرف كسن الرمح. ولكن قد يكون المعنى األقرب هو منتن. قال أمية بن 
أبي الصلت: خلق البرية من ساللة منتن وإلى الساللة كلها ستعود (هذا البيت في 

 12ون، اآلية تفسير النكت والعيون للماوردي، سورة المؤمن
http://goo.gl/Ff1TWN وقد ذكر هذا المعنى الطبري .(

)http://goo.gl/lGb0gC) والماوردي (http://goo.gl/tXmaJN في (
في اآلية السابقة من التفات تفسيرهما لعبارة حما مسنون في هذه اآلية. خطأ: 

  ».َخلَْقنَا«إلى المتكلم » َربَّكَ «الغائب 

ۡن َحَمٖإ ] َولَقَۡد --- [ ٖل، ّمِ َن ِمن َصۡلَصٰ نَسٰ َخلَۡقنَا ٱۡإلِ
ۡسنُونٖ    .1تمَّ

 26: 15\54م

هُ، ِمن قَۡبُل، ِمن نَّاِر ٱلسَُّموِم. 1َوٱۡلَجآنَّ   ) َواْلَجأنَّ 1) َوالَْجأنَّ 1  27: 15\54م  َخلَۡقنَٰ

ٓئَِكِة:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل َربُّكَ 1ت ِلُقۢ «َوإِۡذ قَاَل َربَُّك ِلۡلَملَٰ إِنِّي َخٰ
ۡسنُوٖن. ۡن َحَمٖإ مَّ ٖل، ّمِ ن َصۡلَصٰ   بََشٗرا ّمِ

 28: 15\54م

وِحي، فَقَعُواْ لَهُۥ    ۡيتُهُۥ َونَفَۡخُت فِيِه ِمن رُّ فَإِذَا َسوَّ
ِجِدينَ    ».َسٰ

 29: 15\54م

ٓئَِكةُ كُلُُّهۡم أَۡجَمعُونَ   لغو وتكرار.» ُكلُُّهْم َجِميعًا«) خطأ: 1ت  30: 15\54م  ،1تفََسَجدَ ٱۡلَملَٰ

ِجِديَن.   ٓ إِۡبلِيَس، أَبَٰىٓ أَن يَكُوَن َمَع ٱلسَّٰ  31: 15\54م  إِالَّ

ِجِديَن؟«قَاَل:    ٓإِۡبِليُس! َما لََك أَالَّ تَُكوَن َمَع ٱلسَّٰ  32: 15\54م  »يَٰ

َۡسُجدَ ِلبََشٍر «قَاَل:    ٖل، لَۡم أَكُن ّألِ َخلَۡقتَهُۥ ِمن َصۡلَصٰ
ۡسنُوٖن  ۡن َحَمٖإ مَّ   ».ّمِ

 33: 15\54م

نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد تكون من اللغة ) 1ت
-Bonnetأنظر ». شيطان لعين«الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة 
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 34: 15\54م  .1تفَٱۡخُرۡج ِمۡنَها، فَإِنََّك َرِجيمٞ «قَاَل: 

ينِ     35: 15\54م  ».َوإِنَّ َعلَۡيَك ٱللَّۡعنَةَ إِلَٰى يَۡوِم ٱلدِّ

 36: 15\54م  ».َرّبِ! فَأَنِظۡرنِٓي إِلَٰى يَۡوِم يُۡبعَثُونَ «قَاَل:   

 37: 15\54م  فَإِنََّك ِمَن ٱۡلُمنَظِريَن،«قَاَل:   

 38: 15\54م  ».ٱۡلَوۡقِت ٱۡلَمۡعلُومِ إِلَٰى يَۡوِم   

َوْيتَنِي َألَْقعُدَنَّ قَاَل فَبَِما أَغْ « 16: 7\39) أغوى: أضل. خطأ: جاء في اآلية 1ت
والصحيح: بَِما ». قَاَل َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهمْ « 39: 15\54وفي اآلية » لَُهمْ 

) نص ناقص وخطأ وتكميله: َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم [السوء] فِي 2أَْغَوْيتَنِي (باء السببية) ت
  ).http://goo.gl/lWnfsqاْألَْرِض (المنتخب 

، َألَُزيِّنَنَّ لَُهۡم 1تنِيَرّبِ! بَِمآ أَۡغَوۡيتَ «قَاَل: 
  فِي ٱۡألَۡرِض، َوَألُۡغِويَنَُّهۡم أَۡجَمِعيَن، 2ت[...]

 39: 15\54م

 40: 15\54م  ».1ت1إِالَّ ِعبَادََك ِمۡنُهُم ٱۡلُمۡخلَِصينَ   : المصطفين الخالصين من الدنس.اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1

) 74اإلمام علي (السياري، ص  - َعِلّي ُمْستَِقيٌم قراءة شيعية: وإن َهذَا ِصَراطٌ ) 1
  ) خطأ: ِصَراطٌ إلَيَّ ُمْستَِقيٌم.1ت ♦

طٌ عَلَيَّ ُمۡستَِقيمٌ «قَاَل:  ذَا ِصَرٰ  41: 15\54م  .1ت1َهٰ

ٌن، إِالَّ َمِن   ) الغاوين: الضالين.1ت إِنَّ ِعبَاِدي، لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم سُۡلَطٰ
  .1تٱۡلغَاِوينَ ٱتَّبَعََك ِمَن 

 42: 15\54م

 43: 15\54م  ».َوإِنَّ َجَهنََّم لََمۡوِعدُُهۡم أَۡجَمِعينَ   

، ُجُزءٌ 1 ۡنُهۡم ُجۡزءٞ   ) ُجزٌّ ٖب، لُِّكّلِ بَاٖب ّمِ ۡقُسوٌم. 1لََها َسۡبعَةُ أَۡبَوٰ  44: 15\54م  مَّ

ٖت َوُعيُونٍ   ) َوِعيُوٍن، َوعُيُونُنٌ 1  45: 15\54م  :1إِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِي َجنَّٰ

إلى » إِنَّ اْلُمتَِّقينَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) ادِْخلُوَها 1
  ».ادُْخلُوَها«المخاطب 

ٍم َءاِمنِينَ  1ت1ٱۡدُخلُوَها«  46: 15\54م  ».بَِسلَٰ

في اآلية السابقة من التفات ) ِغل: عداوة وحقد كامن خطأ: 1ت♦ ) ُسَرٍر 1
  »َونََزْعنَا َما فِي ُصدُوِرِهمْ «إلى الغائب » ادُْخلُوَها«المخاطب 

ۡن ِغلٍّ  نًا، 1تَونََزۡعنَا َما فِي ُصدُوِرِهم ّمِ . إِۡخَوٰ
بِِليَن.1َعلَٰى سُُرٖر  تَقَٰ   ، مُّ

 47: 15\54م

ۡنَها 1تَال يََمسُُّهۡم فِيَها نََصٞب   ) نََصب: تعب.1ت ، َوَما ُهم ّمِ
  بُِمۡخَرِجيَن.

 48: 15\54م

ِحيمُ  2ِعبَاِدٓي أَنِّيٓ  1نَبِّئۡ   ) أَنِيَ 2) نَبِّْي 1  49: 15\54م  ،أَنَا ٱۡلغَفُوُر، ٱلرَّ

 50: 15\54م  َوأَنَّ َعذَابِي هَُو ٱۡلعَذَاُب ٱۡألَِليُم.  

ِهيَم. 1تَعن َضۡيفِ  1] َونَبِّۡئُهمۡ --- [  37: 54\37حول كلمة ضيف انظر هامش اآلية  )1ت♦ ) َونَبِّْيُهْم 1  51: 15\54م  إِۡبَرٰ
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) َوِجلُون: خائفون. ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية (دحلون)، بمعنى 1ت
  )240ص  Luxenbergخائفون، كما جاء في لسان العرب، بدًال من (وجلون) (

ٗما«إِۡذ دََخلُواْ َعلَۡيِه فَقَالُواْ:  إِنَّا ِمنُكۡم «، قَاَل: »َسلَٰ
  ».1تَوِجلُونَ 

 52: 15\54م

) َال تَْوَجْل: ال تخف. ويقترح 1ت♦ ) نَْبشُُرَك 2) تُْوَجْل، تَاَجْل، تَُواَجْل 1
ليكسنبيرج قراءة سريانية (تدحل)، بمعنى تخف، كما جاء في لسان العرب، بدًال 

  ).240ص  Luxenbergمن (توجل) (

ُركَ 1ت1َال تَۡوَجلۡ «قَالُواْ:  ٍم َعِليٖم  2. إِنَّا نُبَّشِ  53: 15\54م  ».بِغُلَٰ

ُرونِي.2) اْلكُْبُر 1 سَّنَِي ٱۡلِكبَرُ «قَاَل:   ) تَْبُشُروِن، تُبَّشِ ؟ فَبَِم 1أَبَشَّۡرتُُمونِي َعلَٰىٓ أَن مَّ
ُرونَ    ».؟2تُبَّشِ

 54: 15\54م

َن «قَالُواْ:   ) اْلقَنِِطيَن.1 َك بِٱۡلَحّقِ، فََال تَُكن ّمِ بَشَّۡرنَٰ
نِِطينَ    ».1ٱۡلقَٰ

 55: 15\54م

ۡحَمِة َربِِّهۦٓ، إِالَّ  1َوَمن يَۡقنَطُ «قَاَل:   يَقْنُِط، يَقْنُُط.) 1 ِمن رَّ
آلُّونَ    ».ٱلضَّ

 56: 15\54م

 57: 15\54م  »، أَيَُّها ٱۡلُمۡرَسلُوَن؟1ت فََما َخۡطبُُكمۡ «قَاَل:   ) خطب: شأن.1ت

ابن ُمْجِرِميَن ( ) نص ناقص وتكميله: قَالُوا إِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَى [لوط ألجل] قَْومٍ 1ت
  ).http://goo.gl/KZMjEc 61، ص 14، جزء عاشور

ۡجِرِميَن، 1تإِنَّآ أُۡرِسۡلنَآ إِلَٰى [...]«قَالُٓواْ:   58: 15\54م  قَۡوٖم مُّ

وُهمۡ   ) لَُمْنُجوُهمْ 1 ٓ َءاَل لُوٍط. إِنَّا لَُمنَجُّ  59: 15\54م  أَۡجَمِعيَن، 1إِالَّ

من الغائب  58في اآلية التفات الهالكين. خطأ: : اْلغَابِِرينَ ) 1ت♦ ) قَدَْرنَا 1
  كالم هللا» قَدَّْرنَا«كالم للمالئكة إلى المتكلم » أُْرِسْلنَا«

 ٓ بِِرينَ  1إِالَّ ٱۡمَرأَتَهُۥ. قَدَّۡرنَا  60: 15\54م  ».1تإِنََّها لَِمَن ٱۡلغَٰ

ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱۡلُمۡرَسلُوَن،    61: 15\54م  فَلَمَّ

نَكُرونَ «قَاَل:     62: 15\54م  ».إِنَُّكۡم قَۡوٞم مُّ

كَ «قَالُواْ:   يمترون: يشكون ويجادلون.) 1ت♦ ) ِجْينَاَك 1  63: 15\54م  .1تبَِما َكانُواْ فِيِه يَۡمتَُرونَ  1بَۡل ِجۡئنَٰ

ِدقُوَن.   . َوإِنَّا لََصٰ َك بِٱۡلَحّقِ  64: 15\54م  َوأَتَۡينَٰ

) األدبار: األعقاب. فسرها الجاللين: امش خلفهم 1ت♦ ) بِِقَطعٍ 2) فَاْسِر، فَِسْر 1
) يَْلتَِفْت: يميل وجهه يمينًا أو يساًرا، 2) تhttp://goo.gl/L13xse(الجاللين 

  والمراد متابعة السير.

َن ٱلَّۡيِل، َوٱتَّبِۡع  2بِأَۡهلَِك، بِِقۡطعٖ  1فَأَۡسرِ  ّمِ
َرُهمۡ  ِمنُكۡم أََحٞد. َوٱۡمُضواْ  2تَوَال يَۡلتَِفۡت . 1تأَۡدبَٰ

  ».َحۡيُث تُۡؤَمُرونَ 

 65: 15\54م

، وقلنا إِنَّ 1 َحيُْث «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت♦ ) إِنَّ
وفي اآلية خربطة ونص ناقص وتكميله: ». َوقََضْينَا«إلى المتكلم » تُْؤَمُرونَ 

، ابن عاشور[فأوحينا إليه] أَنَّ دَابَِر َهُؤَالِء َمْقُطوعٌ ُمْصبِِحيَن ( َوقََضْينَا ذَِلَك اْألَْمرَ 
). إال ان تفسير الجاللين يفسر http://goo.gl/F5Y7CM 65، ص 14جزء 
، فال تحتاج اآلية إلعادة ترتيب (الجاللين »أوحينا«بمعنى » َوقََضْينَا«كلمة 

http://goo.gl/i50HY5 َوقََضْينَا «). وفسر نفس الكلمة بنفس المعنى في اآلية
ا َكبِيًرا تَْيِن َولَتَْعلُنَّ عُلُو� » إِلَى بَنِي إْسرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسدُنَّ فِي اْألَْرِض َمرَّ

  ).http://goo.gl/aP391K) (الجاللين 4: 17\50(

ِلَك ٱۡألَۡمرَ  ُٓؤَالِٓء : «1أَنَّ  1تَوقََضۡينَآ إِلَۡيِه ذَٰ دَابَِر َهٰ
ۡصبِِحينَ    ».َمۡقُطوٞع مُّ

 66: 15\54م

 67: 15\54م  أَۡهُل ٱۡلَمِدينَِة يَۡستَۡبِشُروَن. 1َوَجآءَ   ) َوَجا.1

ُٓؤَالِٓء َضۡيِفي«قَاَل:   .37: 54\37حول كلمة ضيف انظر هامش اآلية  )1ت♦ ) تَفَْضُحونِي 1  68: 15\54م  .1، فََال تَۡفَضُحونِ 1تإِنَّ َهٰ

َ، َوَال تُۡخُزونِ   ) تُْخُزونِي.1  69: 15\54م  ».1َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

نص ناقص وتكميله: قَالُوا أََولَْم نَْنَهَك َعِن [ضيافة، أو: حماية] اْلعَالَِميَن  )1ت
 67، ص 14، جزء ابن عاشور، 11(مكي، جزء ثاني، ص 

http://goo.gl/djp3Hz.(  

لَِميَن؟ 1تنَۡنَهَك َعِن [...]أََو لَۡم «قَالُٓواْ:   70: 15\54م  »ٱۡلعَٰ

ِعِلينَ «قَاَل:    . ~ إِن كُنتُۡم فَٰ ُؤَالِٓء بَنَاتِٓيۡ ٓ  71: 15\54م  ».َهٰ

قراءة شيعية: لَعَْمُرَك يا محمد ) 3) ُسْكَرتِِهْم، َسَكَراتِِهْم، ُسْكِرِهْم 2) َوَعْمُرَك 1
: يتحيرون يَْعَمُهون) 1ت♦ ) 74(السياري، ص إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن 

  ويتخبطون

 72: 15\54م  .1ت3يَۡعَمُهونَ  2! إِنَُّهۡم لَِفي َسۡكَرتِِهمۡ 1لَعَۡمُركَ 

ۡيَحةُ ُمۡشِرقِيَن.    73: 15\54م  فَأََخذَۡتُهُم ٱلصَّ

ِليََها سَافِلََها، َوأَۡمَطۡرنَا   4: 105\19) انظر هامش اآلية 1ت َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة فََجعَۡلنَا َعٰ
يلٍ  ن ِسّجِ   .1تّمِ

 74: 15\54م

ِميَن: السمة: العالمة. للمعتبرين العارفين المتعظين.1ت ِمينَ   ) ِلْلُمتََوّسِ ٖت لِّۡلُمتََوّسِ لَِك َألٓيَٰ  75: 15\54م  .1تإِنَّ فِي ذَٰ
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) مقيم: باقي ماثل للعيان. تفسير شيعي لهذه اآلية واآلية السابقة هكذا: عن 1ت
ُموَن َوالسَّبِيُل فِينَا ُمِقيٌم. وعن علي: َكاَن  جعفر الصادق: نَْحُن [األئمة] اْلُمتََوّسِ

يَّتِي اْلُمتََوسِّ  َم َوأَنَا ِمْن بَْعِدِه َواألئمة ِمْن ذُّرِ ِ اْلُمتََوّسِ ، 1ُموَن (الكليني مجلد َرُسوُل �َّ
  ).http://goo.gl/x7dNu1؛ أنظر أيًضا القمي 218ص 

ِقيمٍ   76: 15\54م  .1تَوإِنََّها لَبَِسبِيٖل مُّ

لَِك َألٓيَٗة لِّۡلُمۡؤِمنِيَن.    77: 15\54م  إِنَّ فِي ذَٰ

ُب ٱۡألَۡيَكةِ   .14: 50\34) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) لَْيكَِة 1 ِلِميَن. 1ت1َوإِن َكاَن أَۡصَحٰ  78: 15\54م  لََظٰ

بِيٖن. 1تفَٱنتَقَۡمنَا ِمۡنُهۡم. َوإِنَُّهَما لَبِإَِماٖم   : طريق متبع واضح.إَِماٍم ُمبِينٍ ) 1ت  79: 15\54م  مُّ

) وقد يكون هذا إشارة إلى البتراء في األردن التي يطلق عليها ملوك الثاني 1ت
وتترجم بالصخرة. وقد يكون اشارة إلى مدينة الحجر » سالع«بالعبرية  7: 14

التي ما زالت موجودة في الجزيرة العربية وبناؤها يشبه بناء مدينة البتراء في 
الح ومكان قصة ناقته، وتقع في األردن. ويعتبرها التراث اإلسالمي مدائن ص

محافظة العُال التابعة لمنطقة المدينة المنورة (مقال وصور 
http://goo.gl/OeyuRT  وانظر شريط عن هذا الموقع

http://goo.gl/YN4Fwp وقارن بينها وبين البتراء ،
http://goo.gl/44Pn2e 91\26). بخصوص ناقة صالح انظر هامش اآلية :

هـ في عدم اإلحياء والسكن 1392هيئة كبار العلماء فتوى عام . وقد اصدرت 13
في منطقة مدائن صالح، الن محمد قال ال ينبغي ان يدخلها اي شخص إال وهو 

باكي، فال يمكن الدخول لها ال للتنزه وال لرؤية هذه اآلثار وال ألي شيء حتى ال 
  ).http://goo.gl/TDVJtTيصيبك ما اصاب قوم ثمود (

ُب ٱۡلِحۡجرِ ] َولَ --- [  80: 15\54م  ٱۡلُمۡرَسِليَن. 1ت قَۡد َكذََّب أَۡصَحٰ

تِنَا  ) آَيَتَنَا.1 ُهۡم َءايَٰ  81: 15\54م  ، ~ فَكَانُواْ َعۡنَها ُمۡعِرِضيَن.1َوَءاتَۡينَٰ

 82: 15\54م  ِمَن ٱۡلِجبَاِل بُيُوتًا، َءاِمنِيَن. 1َوَكانُواْ يَۡنِحتُونَ   ) يَْنَحتُوَن.1

ۡيَحةُ ُمۡصبِِحيَن.    83: 15\54م  فَأََخذَۡتُهُم ٱلصَّ

ا َكانُواْ يَۡكِسبُوَن.    84: 15\54م  فََمآ أَۡغنَٰى َعۡنُهم مَّ

ِت، َوٱۡألَۡرَض، َوَما --- [  ) إِالَّ لْلَحّقِ.1ت َوٰ َمٰ ] َوَما َخلَۡقنَا ٱلسَّ
َألٓتِيَٞة. . َوإِنَّ ٱلسَّاعَةَ 1تبَۡينَُهَمآ، إِالَّ بِٱۡلَحقِّ 

ۡفَح ٱۡلَجِميَل.   فَٱۡصفَحِ ٱلصَّ

 85: 15\54م

إلى الغائب » َخلَْقنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) اْلَخاِلُق 1
  ».َربَّكَ «

قُ   86: 15\54م  .1تٱۡلعَِليمُ  1إِنَّ َربََّك هَُو ٱۡلَخلَّٰ

معجم القرآن: مثاني المراد ) حيرت هذه الكلمة المفسرين والمترجمين. يقول 1ت
أن األحكام مكررة فيها. وهذا المعنى يذكرنا بالكلمة العبرية مشنا (مع تغيير 

). وقد جاءت هذه الكلمة 258-257ص  Jefferyالنقط) والتي تعني التكرار (
َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِيَ «أيًضا في اآلية  ُ نَزَّ َّ�) «59\39 :23 .(

) الفاتحة ألنها 1ويمكن اختصار رأي المفسرين كما يلي: السبع المثاني تعني: 
) السبع 3) الفاتحة ألنها استثنيت للنبي ولم تعطى لنبي قبله. 2تثنى في كل صالة. 

) البقرة، 4الطوال: آل عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، ويونس. 
ائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال وبراءة سورة وآل عمران، والنساء، والم

) أوتي سبعًا من المثاني الطوال، وأوتي موسى ستًا، فلما ألقى األلواح 5واحدة 
) بمعنى: أعطيتك سبعة أجزاء آُمْر، 7) القرآن كله 6ارتفع اثنتان وبقيت أربع. 

) 8القرآن. وأَنه، وأبشر، وأنذر، وأضرب األمثال، وأعدد النعم، وأنبئك بنبأ 
الحواميم السبع، أي التي تبدأ بحرفي حم وهي سبع سور: غافر، وفصلت، 

) سبع صحف من 9والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، واألحقاف. 
ال يعرف » والقرآن«الصحف النازلة على األنبياء. وحرف الواو في كلمة 

قد آتيناك سبعًا من قيل: الواو مقحمة، التقدير: ول«دورها. وننقل عن القرطبي: 
في اآلية التفات ). خطأ: http://goo.gl/HrWgLS» (المثاني القرآن العِظيم

  ».آَتَْينَاكَ «إلى المتكلم » َربَّكَ «السابقة من الغائب 

َن ٱۡلَمثَانِي--- [ َك َسۡبٗعا ّمِ ، 1ت] َولَقَۡد َءاتَۡينَٰ
  َوٱۡلقُۡرَءاَن ٱۡلعَِظيَم.

 87: 15\54هـ

ٗجا ] َال --- [   تَُمدَّنَّ َعۡينَۡيَك إِلَٰى َما َمتَّۡعنَا بِِهۦٓ أَۡزَوٰ
ۡنُهۡم. َوَال تَۡحَزۡن َعلَۡيِهۡم. َوٱۡخِفۡض َجنَاَحَك  ّمِ

  ِلۡلُمۡؤِمنِيَن.

 88: 15\54م

، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوقُْل [لهم] إِنِّي أَنَا النَِّذيُر اْلُمبِيُن (1ت
  )http://goo.gl/gFgmwp 83، ص 14

 89: 15\54م  إِنِّٓي أَنَا ٱلنَِّذيُر ٱۡلُمبِيُن،: «1تَوقُۡل [...]
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) نص ناقص وتكميله: [ومنذركم أن يصيبكم العذاب] َكَما أَْنَزْلنَا َعلَى 1ت
) المقسمين للقرآن؛ 2) تhttp://goo.gl/CSnXSoاْلُمْقتَِسِميَن (التفسير الميسر 

الذين يجزئون القرآن فيصدقون ببعض ويكفرون ببعض. وقد فسرها الجاللين: 
َكَمآ أَْنَزْلنَا العذاب َعلَى ٱْلُمْقتَِسِميَن اليهود والنصارى (الجاللين 

http://goo.gl/T62lIC يرى .(Sawma  ان كلمة مقتسمين آرامية وتعني
 17: 17مثًال في سفر الملوك الثاني  العرافون أو السحرة. فهكذا جاءت

)Sawma  وقد فسر التفسير الميسر اآلية السابقة وهذه اآلية كما يلي: 310ص .(
ح لما يهتدي به الناس إلى اإليمان با� رب العالمين،  وقل: إني أنا المنذر الموّضِ

نوا ومنذركم أن يصيبكم العذاب، كما أنزله هللا على الذين قسَّموا القرآن، فآم
ببعضه، وكفروا ببعضه اآلخر من اليهود والنصارى وغيرهم 

)http://goo.gl/qPQhkP.(  

 90: 15\54م  ،2تَكَمآ أَنَزۡلنَا عَلَى ٱۡلُمۡقتَِسِمينَ  1ت[...]

) عضين: جمع عضة جزء. فيكون معنى اآلية جعلوا القرآن اجزاء فآمنوا 1ت
ان كلمة عضين آرامية وتعني تلذذ  Sawmaببعضه وكفروا ببعضه. يرى 

  ).310ص  Sawmaوغيره ( 12: 18وتنعم. فهكذا جاءت مثًال في سفر التكوين 

 91: 15\54م  ».1تٱلَِّذيَن َجعَلُواْ ٱۡلقُۡرَءاَن ِعِضينَ 

 92: 15\54م  أَۡجَمِعيَن، 1لَنَُّهمۡ فََوَربَِّك! لَنَسۡ   ) لَنََسلَنَُّهْم.1

ا َكانُواْ     93: 15\54م  يَۡعَملُوَن.َعمَّ

 94: 15\54م  بَِما تُۡؤَمُر، َوأَۡعِرۡض َعِن ٱۡلُمۡشِرِكيَن. 1تفَٱۡصدَعۡ   ) اْصدَع: اجهر1ت

َك ٱۡلُمۡستَۡهِزِءينَ   ) َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئِيَن: حميناك منهم1ت♦ ) اْلُمْستَْهِزيَن 1  95: 15\54م  ،1ت1إِنَّا َكفَۡينَٰ

يَْجعَلُوَن «إلى الغائب » إِنَّا َكفَْينَاكَ «اآلية السابقة من المتكلم  فيالتفات ) خطأ: 1ت
 ِ   ».َمَع �َّ

 ِ ًها َءاَخَر. ~ فََسۡوَف  1تٱلَِّذيَن يَۡجعَلُوَن َمَع ٱ£َّ إِلَٰ
  يَۡعلَُموَن.

 96: 15\54م

) خطأ في استعمال حرف قد: في اللغة العربية حرف قد يُِفيدُ التََّوقَُّع أو التقليل 1ت
َمَع اْلُمَضاِرعِ. ولكن جاء استعمال هذا الحرف خطأ مع (يعلم) في ثالث آيات: 

، ومع (نعلم) في ثالث آيات: 64: 24\102و 63: 24\102و 18: 33\90
: 61\109علمون) في اآلية ، ومع (ت103: 16\70و 33: 6\55و 97: 15\54
) خطأ: 2. وفسرت وكأنها دون قد. ت144: 2\87، ومع (نرى) في اآلية 5

ِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات  َولَقَدْ نَْعلَُم أَنََّك «إلى المتكلم » يَْجعَلُوَن َمَع �َّ
  ».يَِضيقُ 

نَۡعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصۡدُرَك، بَِما  1تَولَقَدۡ 
  .2تونَ يَقُولُ 

 97: 15\54م

إلى » نَْعلَمُ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 2) خطأ: مع حمد ت1ت
  ».َربِّكَ «الغائب 

ِجِدينَ  1تفََسبِّۡح بَِحۡمدِ  َن ٱلسَّٰ  98: 15\54م  ،2تَربَِّك، َوُكن ّمِ

 99: 15\54م .1تٱۡليَِقينُ  1َوٱۡعبُۡد َربََّك َحتَّٰى يَۡأتِيَكَ   ).http://goo.gl/2GjB6i) اْليَِقيُن: الموت (الجاللين 1ت♦ ) يَاتِيََك 1

 

 سورة االنعام 6\55

  153- 151و 141و 114و 93و 91و 23و 20عدا مكية  165 - عدد اآليات

  142و 139و 138و 136عنوان هذه اآلية مأخوذ من اآليات 

ِن،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ   ٱلرَّ

إلى المفرد » الظُّلَُمات«من الجمع التفات ) خطأ: 1ت♦ ) الظُّْلَماِت 2) اْلَحْمِد 1
. 16: 13\96و 1: 6\55وقد استعمل القرآن هذه العبارة في اآليتين ». َوالنُّور«
) جاءت كلمة يَْعِدلُوَن في خمس آيات. وقد فسرها المنتخب بمعنى يعدلون 2ت

عن الحق واإليمان ويميلون للباطل والشرك (المنتخب 
http://goo.gl/aT8bUiسرها تفسير الجاللين: يشركون با� غيره )، بينما ف

ان كلمة يعدلون  Sawma). ويرى http://goo.gl/7xj2W0(الجاللين 
  ).256ص  Sawmaسريانية وتعني يلومون أنفسهم (

ِت َوٱۡألَۡرضَ  1ٱۡلَحۡمدُ  َوٰ َمٰ ِ ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ َّ£ِ، 
تِ  فَُرواْ . ثُمَّ ٱلَِّذيَن كَ 1تَوٱلنُّورَ  2َوَجعََل ٱلظُّلَُمٰ
  .2تبَِربِِّهۡم يَۡعِدلُونَ 

 1: 6\55م

من الغائب في التفات خطأ:  تمترون: تشكون وتجادلون.) 1ت♦ ) ِطيٍن ليقضي 1
  »َخلَقَُكْم ... أَْنتُْم تَْمتَُرونَ «إلى المخاطب » الَِّذيَن َكفَُروا«اآلية السابقة 

ن ِطيٖن، ثُمَّ قََضىٰٓ   ،أََجٗال  1هَُو ٱلَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
ى ِعندَهُۥ. ثُمَّ أَنتُۡم تَۡمتَُرونَ  َسم�   .1تَوأََجٞل مُّ

 2: 6\55م

ُكْم َوَجْهَرُكْم فِي السََّماَواِت َوفِي 1ت ُ يَْعلَُم ِسرَّ ) نص مخربط وترتيبه: َوهَُو �َّ
ُكْم  ُ يَْعلَُم ِسرَّ َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن فِي اْألَْرِض َويَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن، أو: َوهَُو �َّ

  ).345- 334السََّماَواِت َوفِي اْألَْرِض (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

ِت َوفِي ٱۡألَۡرِض. يَۡعلَُم  َوٰ َمٰ ُ فِي ٱلسَّ َوهَُو ٱ£َّ
ُكۡم َوَجۡهَرُكۡم، َويَۡعلَُم َما تَۡكِسبُونَ    .1تِسرَّ

 3: 6\55م
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ُكْم َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما «المخاطب في اآلية السابقة من التفات خطأ: ) 1ت ِسرَّ
  ».َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آَيٍَة ِمْن آَيَاِت َربِِّهْم إِالَّ َكانُوا«إلى الغائب » تَْكِسبُونَ 

ِت َربِِّهۡم، ~ --- [ ۡن َءايَٰ ۡن َءايَٖة، ّمِ ] َوَما تَۡأتِيِهم ّمِ
  .1تينَ إِالَّ كَانُواْ َعۡنَها ُمۡعِرِض 

 4: 6\55م

ا َجآَءُهۡم. فََسۡوَف يَۡأتِيِهۡم   ) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن.1 فَقَۡد َكذَّبُواْ بِٱۡلَحّقِ لَمَّ
ُٓؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ    .1أَۢنبَٰ

 5: 6\55م

) خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. 1ت♦ ) َوأَنَْشانَا 1
وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع 

أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن «من الغائب التفات ) خطأ: 2حرف الالم معنى هيَّأَ ت
ْن لَُكمْ «إلى المخاطب » قَْبِلِهمْ  موّجه إلى الذين ألنها » لهم«يجب القول  وكان» نَُمّكِ

كفروا ألنّهم الممّكنون في األرض وقت نزول اآلية، وليس للمسلمين يومئٍذ 
حتى إذا كنتم في الفلك «تمكين. وااللتفات هنا عكس االلتفات في قوله تعالى: 

: 10\51وهامش اآلية  http://goo.gl/dihYC4 ابن عاشور(» وجرْين بهم
  اًرا: مطر غزير.) ِمدْرَ 3) ت22

ُهۡم  كَّنَّٰ ن قَۡرٖن؟ مَّ أَلَۡم يََرۡواْ َكۡم أَۡهلَۡكنَا ِمن قَۡبِلِهم ّمِ
ن لَُّكمۡ  . َوأَۡرَسۡلنَا 1تفِي ٱۡألَۡرِض، َما لَۡم نَُمّكِ

ۡدَراٗرا َر تَۡجِري 2تٱلسََّمآَء َعلَۡيِهم ّمِ ، َوَجعَۡلنَا ٱۡألَۡنَهٰ
ُهم بِذُ  ، ِمۢن 1نُوبِِهۡم، َوأَنَشۡأنَاِمن تَۡحتِِهۡم. فَأَۡهلَۡكنَٰ
  بَۡعِدِهۡم، قَۡرنًا َءاَخِريَن.

 6: 6\55م

ٗبا فِي قِۡرطَاٖس   ) قِْرطَاس: ما يكتب فيه من ورق ونحوه1ت♦ ) قَْرطَاٍس، قُْرَطاٍس 1 َٰ ۡلنَا َعلَۡيَك ِكت فَلََمُسوهُ  1ت1َولَۡو نَزَّ
ذَآ إِالَّ «بِأَۡيِديِهۡم، لَقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ: ~  إِۡن هَٰ

بِينٞ    ».ِسۡحٞر مُّ

 7: 6\55م

َولَۡو أَنَزۡلنَا » لَۡوَالٓ أُنِزَل َعلَۡيِه َملَٞك!«َوقَالُواْ:   
  َملَٗكا، لَّقُِضَي ٱۡألَۡمُر، ثُمَّ َال يُنَظُروَن.

 8: 6\55م

) َولَلَبَْسنَا َعلَْيِهْم َما يَْلبِسُوَن: خلطنا 1ت♦ ) يُلَبَُّسوَن 2) َولَبَْسنَا، َولَلَبَّْسنَا، َولَّبَْسنَا 1
  عليهم ما يخلطون.

هُ َملَٗكا هُ َرُجٗال، َولَلَبَۡسنَا ،َولَۡو َجعَۡلنَٰ َعلَۡيِهم  1لََّجعَۡلنَٰ
ا يَۡلبُِسونَ    .1ت2مَّ

 9: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 3) اْستُْهِزَي 2) َولَقَدُ 1
فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم [العذاب الذي] كَانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

http://goo.gl/wPWN5Gنص مخربط وترتيبه: َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرسٍُل 2) ت (
  ْبلَِك فََحاَق [العذاب الذي] َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم.ِمْن قَ 

ن قَۡبلَِك. فََحاَق بِٱلَِّذيَن  2ٱۡستُۡهِزئَ  1َولَقَدِ  بُِرسُٖل ّمِ
ا َكانُواْ بِهِۦ  1تَسِخُرواْ ِمۡنُهم [...] مَّ

  .2ت3يَۡستَۡهِزُءونَ 

 10: 6\55م

ِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض، ~ ثُمَّ ٱنظُُرواْ كَۡيَف «قُۡل:   .84: 7\39بة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية حول استعمال كان عاق) 1ت
قِبَةُ  بِيَن! 1تَكاَن َعٰ   »ٱۡلُمَكذِّ

 11: 6\55م

ْحَمةَ] تجعل ) 2) خطأ: لَيَْجَمعَنَُّكْم في يَْوِم اْلقِيَاَمِة ت1ت الفقرة [َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ
لهؤالء الجاحدين: َمْن  -أيها النبي  - وقد فسرها المنتخب: قل  مستعصيًا.فهم اآلية 

َماِلك السموات واألرِض ومن فيهن؟ فإن أحجموا فقل الجواب الذي ال جواب 
ال شريك له، وأنه أوجب على نفسه الرحمة  -وحده  -غيره: إن مالكها هو هللا 

رنكم إلى يوم القيامة الذي ال بعباده، فال يعجل عقوبتهم، ويقبل توبتهم، إنه ليحش
شك فيه. الذين ضيعوا أنفسهم وعّرضوها للعذاب في هذا اليوم، هم الذين ال 

). خطأ: ال http://goo.gl/fckmh7يصدقون با�، وال بيوم الحساب (المنتخب 
  يصح ان يكون السؤال والجواب من نفس الشخص.

ِت «] قُل: --- [ َوٰ َمٰ ا فِي ٱلسَّ » َوٱۡألَۡرِض؟لَِّمن مَّ
ِ «قُل:  َّ ۡحَمةَ. لَيَۡجَمعَنَُّكۡم ». ّ£ِ َكتََب َعلَٰى نَۡفِسِه ٱلرَّ

َمةِ  ، َال َرۡيَب فِيِه. ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ 1تإِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ
  .2تأَنفَُسُهۡم فَُهۡم َال يُۡؤِمنُونَ 

 12: 6\55م

ر (السيوطي: ) نص ناقص وتكميله: ما سكن في الليل [وتحرك في] النها1ت
  ).163، ص 2اإلتقان، جزء 

َوٱلنََّهاِر. ~ َوهَُو  1تَولَهُۥ َما َسَكَن فِي ٱلَّۡيِل [...]
  ٱۡلعَِليُم. ،ٱلسَِّميعُ 

 13: 6\55م

) يُْطِعُم َوَال يَْطعَُم، يُْطِعُم َوَال يُْطِعُم، يُْطعَُم َوَال يُْطِعُم، 2) فَاِطُر، فَاِطَر، فََطَر 1
) تناقض: تقول اآلية 1ت♦ يَْطعَُم َوَال يُْطعَُم، يُْطِعُم َوَال يَْطعَُم، يَْطعَُم َوَال يُْطِعُم 

، بينما »نَْصَرانِي�ا َولَِكْن َكاَن َحنِيفًا ُمْسِلًماَما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي�ا َوَال : «67: 3\89
ُل اْلُمْسِلِمينَ «عن محمد  163: 6\55تقول اآلية   14: 6\55واآلية » أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

َل َمْن أَْسلَمَ « َل « 12: 39\59واآلية » أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ َوأُِمْرُت ِألَْن أَُكوَن أَوَّ
أول المسلمين من «. لحل هذا التناقض رأي المفسرون أن محمد هو »اْلُمْسِلِمينَ 
من التفات خطأ: ) 2). تhttp://goo.gl/grGnMb(الطبري » هذه األمة

  ».َوَال تَكُونَنَّ «إلى المخاطب » أُِمْرُت أَْن أَكُونَ «المتكلم 

ا، فَاِطرِ «قُۡل:  َِّخذُ َوِليّٗ ِ أَت ِت  1أََغۡيَر ٱ£َّ َوٰ ٱلسََّمٰ
إِنِّٓي «قُۡل: ». 2ۡرِض، َوهَُو يُۡطِعُم َوَال يُۡطعَمُ َوٱۡألَ 

َل َمۡن أَۡسلَمَ  َوَال تَكُونَنَّ ». 1تأُِمۡرُت أَۡن أَُكوَن أَوَّ
  .2تِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ 

 14: 6\55م

إِنِّٓي أََخاُف، إِۡن َعَصۡيُت َربِّي، َعذَاَب يَۡوٍم «قُۡل:   
  ».َعِظيٖم 

 15: 6\55م

نص ناقص وتكميله: من ) 1ت♦ ) يَْصِرْف، يَْصرفه هللاُ، يَْصرف هللاُ عنه 1
  ).259يُصرف عنه [العذاب] (مكي، جزء أول، ص 

ن يُۡصَرۡف  ، يَۡوَمئِٖذ، فَقَۡد َرِحَمهُۥ. 1تَعۡنهُ [...] 1مَّ
ِلَك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلُمبِيُن.   ~ َوذَٰ

 16: 6\55م
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بَِخْيٍر [فال مانع له] فَُهَو َعلَى كُّلِ شَْيٍء  ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن يَْمَسْسكَ 1ت
). ويشار هنا http://goo.gl/ZKHThS 163، ص 7، جزء ابن عاشورقَِديٌر (

ُ بُِضّرٍ فََال َكاِشَف لَهُ إِالَّ هَُو َوإِْن  107: 10\51إلى أن اآلية  تقول: َوإِْن يَْمَسْسَك �َّ
  ِلفَْضلِِه.يُِردَْك بَِخْيٍر فََال َرادَّ 

، فََال كَاِشَف لَهُۥٓ إِالَّ هَُو.  ُ بُِضّرٖ َوإِن يَۡمَسۡسَك ٱ£َّ
~ فَُهَو َعلَٰى ُكّلِ .. 1تَوإِن يَۡمَسۡسَك بَِخۡيٖر [...]

  َشۡيٖء قَِديٞر.

 17: 6\55م

 ،َوهَُو ٱۡلقَاِهُر فَۡوَق ِعبَاِدهِۦ. ~ َوهَُو ٱۡلَحِكيمُ   
  ٱۡلَخبِيُر.

 18: 6\55م

) وأنا 5) بَِرٌي 4) آإنَُّكْم، إِنَُّكْم، أَيِنَّكُْم، آيِنَُّكْم 3) َوأَوَحى إِلَيَّ َهذَا القرآن 2) َشَهادَةٍ 1
) نص ناقص وتكميله: قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهادَةً [قل شهادة هللا أكبر 1ت♦ بريئًا 

إِلَيَّ َهذَا القرآن ِألُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن [بلغه] شهادة، فا�] َشِهيدٌ بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي 
). الحظ تكرار فعل http://goo.gl/rV7X64 168، ص 7، جزء ابن عاشور(
  يالحظ ان السائل هو نفسه الذي يجيب.: أربع مرات. خطأ» قل«

دَةٗ «] قُۡل: --- [ قُِل: ». ؟1أَيُّ َشۡيٍء أَۡكبَُر َشَهٰ
ُ. َشِهيدُۢ  1ت«[...] بَۡينِي َوبَۡينَُكۡم. َوأُوِحَي إِلَيَّ ٱ£َّ

ذَا ٱۡلقُۡرَءانُ  . 1ت، ِألُنِذَركُم بِهِۦ َوَمۢن بَلََغ [...]2َهٰ
ِ َءاِلَهةً أُۡخَرٰى؟ 3أَئِنَُّكمۡ  قُل: » لَتَۡشَهدُوَن أَنَّ َمَع ٱ£َّ

ٓ أَۡشَهدُ « ِحٞد، َوإِنَّنِي «قُۡل: ». الَّ ٞه َوٰ إِنََّما هَُو إِلَٰ
ا تُۡشِرُكونَ مِّ  5 4بَِرٓيءٞ    ».مَّ

 19: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: [هم] الذين خسروا أنفسهم (مكي، جزء أول، ص 1ت
260.(  

َب يَۡعِرفُونَهُۥ َكَما يَۡعِرفُوَن  ُهُم ٱۡلِكتَٰ ٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ
فَُهۡم َال  ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ أَنفَُسُهمۡ  1تأَۡبنَآَءُهُم . [...]

  يُۡؤِمنُوَن.

 20: 6\55هـ

ِن اْفتََرى«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ِ َكِذبًا، أَۡو َكذََّب   ».الظَّاِلُمونَ «إلى الجمع » ِممَّ ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
ِلُمونَ بِ  تِهِۦٓ. ~ إِنَّهُۥ َال يُۡفِلُح ٱلظَّٰ   .1تايَٰ

 21: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يوم 1ت♦ ) يحشرهم ... يقول 2) نَْحِشُرُهْم 1
) نص ناقص وتكميله: تزعمونهم 1) تhttp://goo.gl/MKjMxi(الجاللين 

في اآلية التفات ). خطأ: 171، ص 2[شركاءكم] (السيوطي: اإلتقان، جزء 
ِ ... بِآَيَاتِهِ «السابقة من الغائب    ».نَْحُشُرُهْم ... نَقُولُ «المتكلم إلى » َعلَى �َّ

ِللَِّذيَن  2َجِميٗعا، ثُمَّ نَقُولُ  1َويَۡوَم نَۡحشُُرُهمۡ  1ت[...]
أَۡيَن شَُرَكآُؤُكُم، ٱلَِّذيَن كُنتُۡم تَۡزُعُموَن «أَۡشَركُٓواْ: 

  »؟2ت[...]

 22: 6\55م

يَُكْن فِتْنَتُُهْم، وما كان فِتْنَتُُهْم، ثُمَّ ما كان  ) لَْم يَُكْن فِتْنَتَُهْم، لَْم تَُكْن فِتْنَتَُهْم، ثُمَّ لَمْ 1
ُ َربُّنَا 2فِتْنَتُُهْم  ِ َربَّنَا، َو�َّ ) نص ناقص وتكميله: ثُمَّ لَْم [يكن لهم قول 1ت♦ ) َو�َّ

ِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَن (  175، ص 7، جزء ابن عاشورهو فتنة لهم إالّ قولهم] �َّ
http://goo.gl/Oxltvl (تفسير شيعي: 2ت ( ٍ  َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَن بَِوَاليَِة َعِلّي

  ).287، ص 8(الكليني مجلد 

ٓ أَن قَالُواْ:  1فِۡتنَتُُهمۡ  1تثُمَّ لَۡم تَكُن [...] ِ «إِالَّ َوٱ£َّ
  ».2ت! َما كُنَّا ُمۡشِرِكينَ 2َربِّنَا

 23: 6\55هـ

أَنفُِسِهۡم. ~ َوَضلَّ َعۡنُهم ٱنظُۡر َكۡيَف َكذَبُواْ َعلَٰىٓ   
ا َكانُواْ يَۡفتَُروَن.   مَّ

 24: 6\55م

، واآلية »َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمعُونَ « 42: 10\51) تستعمل اآلية 1ت♦ ) ِوْقًرا 1
َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع « 16: 47\95، واآلية »َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ « 25: 6\55

) نص 3أَِكنَّةً: جمع ِكن أو ِكنان، اغطية، والمراد انغالق القلوب ت) 2ت »إِلَْيكَ 
ناقص وتكميله: َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً [ألن ال] يَْفقَُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم َوْقًرا [ألن ال 

  يسمعوه].

ن يَۡستَِمُع إِلَۡيكَ  . َوَجعَۡلنَا َعلَٰى قُلُوبِِهۡم 1تَوِمۡنُهم مَّ
 1يَۡفقَُهوهُ، َوفِٓي َءاذَانِِهۡم َوۡقٗرا 3تأَن [...] 2تنَّةً أَكِ 

. َوإِن يََرۡواْ ُكلَّ َءايَٖة، الَّ يُۡؤِمنُواْ بَِها. 3ت[...]
ِدلُونََك، يَقُوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ:  َحتَّٰىٓ إِذَا َجآُءوَك يَُجٰ

ِلينَ ~ « ِطيُر ٱۡألَوَّ ٓ أََسٰ ذَآ إِالَّ   ».إِۡن َهٰ

 25: 6\55م

َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع «في اآلية السابقة من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) َويَنَْوَن 1
إذا  –» َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن َعْنهُ «إلى الغائب » إِلَيَْك ... َجاُؤوَك يَُجاِدلُونَكَ 

) آية ناقصة وتكميلها: َوُهْم 167عني الرسول (البناني: االلتفات في القرآن، ص 
  )http://goo.gl/7k1hCNهُ (الجاللين يَْنَهْوَن [الناس] َعنْ 

َعۡنهُ. َوإِن  1ۡونَ َعۡنهُ َويَنۡ  1تَوُهۡم يَۡنَهۡوَن [...]
ٓ أَنفَُسُهۡم، ~ َوَما يَۡشعُُروَن.   يُۡهِلُكوَن إِالَّ

 26: 6\55م

) ُوقِفُوا: أُمسكوا وُحبسوا. نص ناقص 1ت♦ ) َربِّنَا أبداَ ونحن نَُكوَن 2) ُوقَفُوا 1
). 154، ص 2فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ [إلى الدنيا] (السيوطي: اإلتقان، جزء وتكميله: 

) خطأ: كان يجب نَُكذُِّب بالرفع، وقد حاولوا تخريج هذا 2خطأ: ُوقِفُوا في النَّاِر ت
الخطأ: مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو والتي اصبحت بمعنى فاء 

  ).130-129ن: جناية سيبويه، ص السببية: أي وأن ال نكذَِّب (أوزو

لَۡيتَنَا «َعلَى ٱلنَّار! فَقَالُواْ:  1َولَۡو تََرٰىٓ إِۡذ ُوقِفُواْ  يَٰ
بَ 1تنَُردُّ [...] ِت َربِّنَا، َونَُكونَ بِ  2ت! َوَال نَُكذِّ  2ايَٰ

  ».ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 27: 6\55م

يعني من » بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل«تفسير شيعي: ) 1ت♦ ) ِردُّوا 1
) نص ناقص 2) تhttp://goo.gl/HILBffعداوة أمير المؤمنين (القمي 

  ) خطأ: إلى َما نُُهوا.3وتكميله: َولَْو ُردُّوا [إلى الدنيا] ت

ا َكانُواْ يُۡخفُوَن ِمن قَۡبلُ  . َولَۡو 1تبَۡل بَدَا لَُهم مَّ
َعۡنهُ. َوإِنَُّهۡم  3تلَعَادُواْ ِلَما نُُهواْ  ،2ت[...] 1ُردُّواْ 

ِذبُوَن.   لََكٰ

 28: 6\55م

َوَما نَۡحُن  ،إِۡن ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّۡنيَا«َوقَالُٓواْ:   
  ».بَِمۡبعُوثِينَ 

 29: 6\55م

أَلَۡيَس «َعلَٰى َربِِّهۡم! قَاَل:  1تَولَۡو تََرٰىٓ إِۡذ ُوقِفُواْ   ) ُوقِفُوا: أُمسكوا وُحبسوا.1ت
؟ ذَا بِٱۡلَحّقِ قَاَل: » بَلَٰى! َوَربِّنَا!«قَالُواْ: » َهٰ

  ».فَذُوقُواْ ٱۡلعَذَاَب، ~ بَِما كُنتُۡم تَۡكفُُرونَ «

 30: 6\55م
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َّةً 1 ْطنَا: أسرفنا.1ت♦ ) بَغَتَةً، بَغَت ِ   ) فَرَّ . َحتَّٰىٓ إِذَا َجآَءۡتُهُم قَۡد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِِلقَآِء ٱ£َّ
َحۡسَرتَنَا َعلَٰى َما «، قَالُواْ: 1ٱلسَّاعَةُ بَۡغتَةٗ  يَٰ

ۡطنَا َوُهۡم يَۡحِملُوَن أَۡوَزاَرُهۡم َعلَٰى ». فِيَها 1تفَرَّ
  ُظُهوِرِهۡم. ~ أََال َسآَء َما يَِزُروَن!

 31: 6\55م

ظ ترتيب الكلمات لعب ولهو في اآليات ) يالح1ت♦ ) يَْعِقلُوَن 2) َولَدَّاُر األخرةِ 1
بينما جاء ترتيبها لهو  36: 47\95و 20: 57\94و 70: 6\55و 32: 6\55

(للتبريرات أنظر المسيري، ص  64: 29\85و 51: 7\39ولعب في اآليات 
َّقُونَ «من الغائب التفات ) خطأ: 2). ت567-546و 338-340 إلى » ِللَِّذيَن يَت

  وقد صححتها القراءة المختلفة: يَْعِقلُوَن.». تَْعِقلُونَ أَفََال «المتكلم 

. َولَلدَّاُر 1تَوَما ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَآ إِالَّ لَِعٞب َولَۡهٞو 
َّقُوَن. ~ أَفََال تَۡعِقلُونَ  1ٱۡألِٓخَرةُ    ؟2ت2َخۡيٞر لِّلَِّذيَن يَت

 32: 6\55م

أي: ال يأتون بحق  - ال يأتونك ) يُْكِذبُونََك، يَْكِذبُونََك، قراءة شيعية: 2) لَيُْحِزنَُك 1
) خطأ في استعمال 1ت♦ ) http://goo.gl/Rw5Gpwيبطلون حقك (القمي 

» نَْعلَمُ «من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت 97: 15\54حرف قد. أنظر هامش اآلية 
ِ «إلى الغائب  ِ يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن جحد ». بِآَيَاِت �َّ خطأ: آيات �َّ
  معنى كفر.

ٱلَِّذي يَقُولُوَن.  1نَۡعلَُم إِنَّهُۥ لَيَۡحُزنُكَ  1ت] قَدۡ --- [
بُونَكَ  ِلِميَن بِ  ،2فَإِنَُّهۡم َال يَُكذِّ ِكنَّ ٱلظَّٰ ِ َولَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ

  .2تيَۡجَحدُونَ 

 33: 6\55م

 115: 6\55و 34: 6\55و 64: 10\51) اآليات 1ت♦ ) ُمْبِدَل 2) َوأُذُوا 1
التي تقول بأنه ال مبدل لكلمات هللا تتناقض مع اآليات التي تقر  27: 18\69و

من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت 39: 13\96و 106: 2\87و 101: 16\70النسخ 
َل «إلى الغائب » أَتَاهُْم نَْصُرنَا« ِ َوَال ُمبَدِّ عدم وجود ترقيم في الفقرة ». ِلَكِلَماِت �َّ

األولى جعل فهمها مبهًما. فهل يتم الوقوف بعد كذبوا أم بعد اوذوا؟ وقد كتب 
بَتْ «الحلبي: َوأُوذُواْ يجوز فيه أربعة أوجه أظهرها: أنه عطٌف على قوله  » ُكذِّ

بَت الرسُل وأُْوذُوا فصبروا على كل ذلك. والثاني: أن ه معطوٌف على أي: ُكذِّ
أن يكوَن معطوفًا على  -وهو بعيدٌ  - أي: فصبروا وأُْوذُوا. والثالث: » َصبَروا«
بوا« فيكون داخًال في صلة الحرف المصدري والتقدير: فَصبروا على » ُكذِّ

ويجوز أن يكون «تكذيبهم وإيذائهم. والرابع: أن يكون مستأنفًا قال أبو البقاء: 
» أُْوذوا«ثم استأنف فقال: » بواُكذِّ «القف تَمَّ على قوله 

)http://goo.gl/imLybA بَْت ). ويمكن ترتيب الفقرة األولى كما يلي: َولَقَدْ ُكذِّ
بُوا ت ) نص ناقص 3ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِك َوأُوذُوا َحتَّى أَتَاُهْم نَْصُرنَا فََصبَُروا َعلَى َما ُكذِّ

 ِ   اْلُمْرَسِليَن. وتكميله: َولَقَدْ َجاَءَك [نَبَأ] ِمْن نَبَإ

ن قَۡبِلَك، فََصبَُرواْ َعلَٰى َما  بَۡت ُرسُٞل، ّمِ َولَقَۡد ُكذِّ
بُواْ، َوأُوذُواْ  . َوَال 1ت، َحتَّٰىٓ أَتَٰىُهۡم نَۡصُرنَا1ُكذِّ

لَ  ِ  2ُمبَدِّ ِت ٱ£َّ ِمن  3ت. َولَقَۡد َجآَءَك [...]2تِلَكِلَمٰ
  نَّبَإِْي ٱۡلُمۡرَسِليَن.

 34: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: فَإِِن اْستََطْعَت 2ثقل عليك. تكبر عليك: ) 1ت ♦ ) نافقًا1
أَْن تَْبتَِغَي نَفَقًا فِي اْألَْرِض أَْو سُلًَّما فِي السََّماِء فَتَأْتِيَُهْم بِآَيٍَة [فافعل] (السيوطي: 

  ).153، ص 2اإلتقان، جزء 

إِۡعَراُضُهۡم، فَإِِن  1تَوإِن َكاَن َكبَُر َعلَۡيكَ 
فِي ٱۡألَۡرِض، أَۡو سُلَّٗما  1َطۡعَت أَن تَۡبتَِغَي نَفَٗقاٱۡستَ 

ُ 2تايَٖة [...]فِي ٱلسََّمآِء فَتَۡأتِيَُهم بِ   ،. َولَۡو َشآَء ٱ£َّ
ِهِليَن.   لََجَمعَُهۡم َعلَى ٱۡلُهدَٰى. فََال تَكُونَنَّ ِمَن ٱۡلَجٰ

 35: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: إِنََّما يَْستَِجيُب [دعاءك] (الجاللين 1ت♦ ) يَْرِجعوَن 1
http://goo.gl/66sGMh( إنما يستجيب الذين يسمعون: «) تفسير شيعي2ت «

أي: يصدقون بأن الموتى يبعثهم » والموتى يبعثهم هللا«يعني: يعقلون ويصدقون 
  ).http://goo.gl/66MjDaهللا (القمي 

ٱلَِّذيَن يَۡسَمعُوَن. َوٱۡلَمۡوتَٰى،  1ت.]إِنََّما يَۡستَِجيُب [..
ُ. ~ ثُمَّ إِلَۡيِه يُۡرَجعُونَ    .2ت1يَۡبعَثُُهُم ٱ£َّ

 36: 6\55م

: هال أنزل عليه آية (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) يُنِْزَل 1
http://goo.gl/2gKku3(  

لَ «َوقَالُواْ:  بِّهِۦ! 1تَعلَۡيِه َءايَةٞ  1لَۡوَال نُّزِ ن رَّ » ّمِ
ِكنَّ «قُۡل:  َل َءايَٗة. ~ َولَٰ َ قَاِدٌر َعلَٰىٓ أَن يُنَّزِ إِنَّ ٱ£َّ

  ».أَۡكثََرُهۡم َال يَۡعلَُمونَ 

 37: 6\55م

لغو وتكرار إذ ال يوجد » يَِطيُر بَِجنَاَحْيهِ «) خطأ: 1ت♦ ) فََرْطنَا 2) طائٌر، طيٍر 1
ْطنَا: أ2طير يطير دون جناحين. ت ْطنَا فِي اْلِكتَاِب في 3هملنا ت) فَرَّ ) خطأ: فَرَّ

ْطنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 4َشْيٍء ت   ».إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُرونَ «إلى الغائب » فَرَّ

ٓئِٖر --- [  1] َوَما ِمن دَآبَّٖة فِي ٱۡألَۡرِض، َوَال َطٰ
طۡ 1تيَِطيُر بَِجنَاَحۡيهِ  ا فَرَّ ٓ أَُمٌم أَۡمثَالُُكم. مَّ  2ت2نَا، إِالَّ

ِب ِمن َشۡيءٖ  . ~ ثُمَّ إِلَٰى َربِِّهۡم 3تفِي ٱۡلِكتَٰ
  .4تيُۡحَشُرونَ 

 38: 6\55م

: نزلت في الذين كذبوا بأوصيائهم، صم بكم، كما قال هللا في ) تفسير شيعي1ت
الظلمات، من كان من ولد إبليس فإنه ال يصدق باألوصياء وال يؤمن بهم أبدًا وهم 
الذين أضلهم هللا، ومن كان من ولد آدم آمن باألوصياء فهم على صراط مستقيم، 

كذبوا باألوصياء كلهم قال وسمعته يقول كذبوا بآياتنا كلها في بطن القرآن إن 
إلى » بِآَيَاتِنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/kCQIpS(القمي 
ُ «الغائب    ».َمْن يََشِأ �َّ

تِنَا ُصّمٞ َوبُۡكٞم، فِي ] َوٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ --- [ ايَٰ
ُ يُۡضِلۡلهُ، َوَمن يَشَۡأ  ِت. َمن يََشإِ ٱ£َّ يَۡجعَۡلهُ ٱلظُّلَُمٰ

ۡستَِقيٖم  ٖط مُّ   .1تَعلَٰى ِصَرٰ

 39: 6\55م
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ِ، أَۡو أَتَۡتُكُم «قُۡل:   ) السَّاَعةَ 1 أََرَءۡيتَُكۡم إِۡن أَتَٰىُكۡم َعذَاُب ٱ£َّ
ِ تَۡدُعوَن؟ ~ إِن كُنتُۡم 1ٱلسَّاَعةُ  ؟ أََغۡيَر ٱ£َّ
ِدقِينَ    ».َصٰ

 40: 6\55م

ا تَۡدعُوَن إِلَۡيِه، إِن بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن. فَيَۡكِشُف مَ   
  َشآَء، َوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكوَن.

 41: 6\55م

] رسًال فكذبوهم) نص ناقص وتكميله: َولَقَدْ أَْرسَلْنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبلَِك [1ت
عُوَن (الجاللين  اِء لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ فَأََخذْنَاُهْم بِالْبَأَْساِء َوالضَّرَّ

http://goo.gl/C8gANf.(  

ن قَۡبلَِك [...] ُهم 1تَولَقَۡد أَۡرَسۡلنَآ إِلَٰىٓ أَُمٖم ّمِ ، فَأََخۡذنَٰ
ُعوَن! آِء. لَعَلَُّهۡم يَتََضرَّ   بِٱۡلبَۡأَسآِء َوٱلضَّرَّ

 42: 6\55م

ِكن قََسۡت    ُعواْ! َولَٰ فَلَۡوَالٓ، إِۡذ َجآَءهُم بَۡأسُنَا، تََضرَّ
ُن َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن.قُلُوبُُهۡم، ~ َوزَ    يََّن لَُهُم ٱلشَّۡيَطٰ

 43: 6\55م

َّةً 2) فَتَّْحنَا 1 تفسير  .ساكت لحيرة أو النقطاع حجة: ) ُمۡبِلس1ت ♦) بَغَتَةً، بَغَت
يعني: فلما تركوا والية علي أمير المؤمنين وقد » فلما نسوا ما ذكروا به: «شيعي

يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم » فتحنا عليهم أبواب كل شيء«أمروا به 
يعني بذلك قيام » حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون«فيها. 

لك قوله بغتة فنزلت بخبره هذه اآلية القائم حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط، فذ
  ).http://goo.gl/MjiyWtعلى محمد (القمي 

ُرواْ بِهِۦ ا نَسُواْ َما ذُّكِ َب ُكّلِ  1فَتَۡحنَا ،فَلَمَّ َعلَۡيِهۡم أَۡبَوٰ
ُهم  َشۡيٍء. َحتَّٰىٓ إِذَا فَِرُحواْ بَِمآ أُوتُٓواْ، أََخۡذنَٰ

ۡبِلسُونَ 2بَۡغتَةٗ    .1ت. ~ فَإِذَا هُم مُّ

 44: 6\55م

) قراءة شيعية: فَقُِطَع دَابُِر الْقَْوِم الَِّذيَن َظلَُموا آل محمد حقهم 2) فقَطَع دابَر 1
في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) َواْلَحْمِد 3) 49(السياري، ص 

ِ فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم ... َوالْ «إلى الغائب » فَتَْحنَا ... أََخذْنَاُهمْ « والفقرة ». َحْمدُ ِ£َّ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ « : 37\56دخيلة وقد جاءت كخاتمة لسورة الصافات » َواْلَحْمدُ ِ£َّ

182.  

 3. ~ َوٱۡلَحۡمدُ 2ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ  1فَقُِطَع دَابِرُ 
لَِمينَ  ِ، َرّبِ ٱۡلعَٰ   .1تِ£َّ

 45: 6\55م

» َوأَْبَصاَرُكمْ «إلى الجمع » َسْمعَُكمْ «المفرد  منالتفات ) خطأ: 1ت♦ ) نَْصِرُف 1
ف: نبيِّن بأساليب مختلفة ت2ت   ) صدف: مال واعرض.3) نَُصّرِ

َرُكمۡ «قُۡل:  ُ َسۡمعَُكۡم َوأَۡبَصٰ ، 1تأََرَءۡيتُۡم إِۡن أََخذَ ٱ£َّ
ِ يَۡأتِيُكم  هٌ َغۡيُر ٱ£َّ ۡن إِلَٰ َوَختََم َعلَٰى قُلُوبُِكم؟ مَّ

فُ  ٱنظُۡر » بِِه؟ ِت! ثُمَّ ُهۡم  2ت1كَۡيَف نَُصّرِ ٱۡألٓيَٰ
  .3تيَۡصِدفُونَ 

 46: 6\55م

َّةً 1 َّةً 1) يَْهِلُك، نُْهِلكُ 3) َجَهَرةً 2) بَغَتَةً، بَغَت ِ بَۡغتَةً «قُۡل:   ) يَْهِلُك، نُْهِلكُ 3) َجَهَرةً 2) بَغَتَةً، بَغَت أَۡو  1أََرَءۡيتَُكۡم إِۡن أَتَٰىُكۡم َعذَاُب ٱ£َّ
ِلُموَن؟ 3؟ َهۡل يُۡهلَكُ 2َجۡهَرةً    »إِالَّ ٱۡلقَۡوُم ٱلظَّٰ

 47: 6\55م

ِرينَ --- [  ) َخْوَف، َخْوُف.2) ُمْبِشِريَن 1  1] َوَما نُۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِليَن إِالَّ ُمبَّشِ
 2َوُمنِذِريَن. فََمۡن َءاَمَن َوأَۡصلََح، ~ فََال َخۡوفٌ 

  َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن.

 48: 6\55م

تِنَا يََمسُُّهمُ َوٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ   ) يَْفِسقُوَن.2) نََمسُُّهُم 1 ٱۡلعَذَاُب، ~ بَِما  1ايَٰ
  .2َكانُواْ يَۡفسُقُونَ 

 49: 6\55م

ِ، َوَالٓ أَۡعلَُم «قُل:    ٓ أَقُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱ£َّ الَّ
ۡلغَۡيَب، َوَالٓ أَقُوُل لَُكۡم إِنِّي َملٌَك. إِۡن أَتَّبُِع إِالَّ َما ٱ

َهۡل يَۡستَِوي ٱۡألَۡعَمٰى «قُۡل: ». يُوَحٰىٓ إِلَيَّ 
  »َوٱۡلبَِصيُر؟ ~ أَفََال تَتَفَكَُّروَن؟

 50: 6\55م

َوأَنِذۡر بِِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُۡحَشُرٓواْ إِلَٰى َربِِّهۡم،   
لَُهم، ِمن دُونِهِۦ، َوِلّيٞ َوَال َشِفيٞع. ~ لَّعَلَُّهۡم  لَۡيسَ 

َّقُوَن!   يَت

 51: 6\55م

ِ 1ت ♦) والعشيِّات 2) بِاْلغُدَْوةِ، بِاْلغُدُّو، بِاْلغَدَواِت 1  ) خطأ: في اْلغَدَاةِ َواْلعَِشّي
َعلَْيِهْم ِمْن ) نص مخربط، والتصحيح: َما َعلَيَْك ِمْن ِحسَابِِهْم ِمْن َشْيٍء [َوَما 2ت

). وقد جاء في 342-341ِحَسابَِك ِمْن َشْيٍء] (للتبريرات أنظر المسيري، ص 
) نص ناقص 3: َوَما َعلَى الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن شَْيٍء ت69: 6\55اآلية 

  وتكميله: [فإن] تَْطُردَُهْم تَُكون ِمَن الظَّاِلِمينَ 

ِذيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم ] َوَال تَۡطُرِد ٱلَّ --- [
ِ  1ت1بِٱۡلغَدَٰوةِ  ، يُِريدُوَن َوۡجَههُۥ. َما َعلَۡيَك 2َوٱۡلعَِشّي

ن َشۡيٖء، َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم  ِمۡن ِحسَابِِهم ّمِ
ن َشۡيءٖ  فَتَۡطُردَُهۡم فَتَُكوَن ِمَن  3ت. [...]2تّمِ
ِلِميَن.   ٱلظَّٰ

 52: 6\55م

َّنَّا.1 لِكَ   ) فَت ُٓؤَالِٓء «بَۡعَضُهم بِبَۡعٖض، لِّيَقُولُٓواْ:  1فَتَنَّا َوَكذَٰ أََهٰ
ۢن بَۡينِنَآ؟ ُ َعلَۡيِهم ّمِ ُ بِأَۡعلََم » َمنَّ ٱ£َّ أَلَۡيَس ٱ£َّ

ِكِريَن؟   بِٱلشَّٰ

 53: 6\55م
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نص ) 2ت ) بَِجَهالٍَة: عن جهل. خطأ: أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم سُوًءا مع َجَهالَةٍ 1ت
وتكميله: فإنه [له] غفور رحيم، أو: فإنه غفور رحيم [له] (مكي، جزء ناقص 

  ).268أول، ص 

تِنَا، فَقُۡل: َوإِذَا َجآَءَك ٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بِ  ٌم «ايَٰ َسلَٰ
ۡحَمةَ، أَنَّهُۥ َمۡن  َعلَۡيُكۡم. كَتََب َربُُّكۡم َعلَٰى نَۡفِسِه ٱلرَّ

لَةٖ  ا بَِجَهٰ ، ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَۡعِدهِۦ 1تَعِمَل ِمنكُۡم سُٓوَءۢ
ِحيمٞ  2تَوأَۡصلََح، فَأَنَّهُۥ [...]   ».َغفُوٞر، رَّ

 54: 6\55م

ِت، َوِلتَۡستَبِيَن َسبِيلُ   ) وليستبين سبيَل ولتستبين سبيَل، وليستبين سبيُل.1و ُل ٱۡألٓيَٰ لَِك نُفَّصِ  1[َوَكذَٰ
  ٱۡلُمۡجِرِميَن.]

 55: 6\55م

نص ناقص وتكميله: قُْل إِنِّي نُِهيُت [عن] أَْن أَْعبُدَ ) 1ت♦ ) َضِلْلُت، َصلَْلُت 1
  ).270(مكي، جزء أول، ص 

أَۡن أَۡعبُدَ ٱلَِّذيَن  1تإِنِّي نُِهيُت [...]«قُۡل: 
ِ. قُل:  ،تَۡدُعونَ  ٓ أَتَّبُِع أَۡهَوآَءُكۡم، «ِمن دُوِن ٱ£َّ الَّ

  ».إِٗذا. َوَمآ أَنَ۠ا ِمَن ٱۡلُمۡهتَِدينَ  1قَۡد َضلَۡلتُ 

 56: 6\55م

، يقضي بالحق 1 ) خطأ: 2) خطأ: تَْستَْعِجلُونَي به ت1ت♦ ) أسرع 2) يقِض الحقَّ
ُ يَْقِضي 20: 40\60يقضي بالحق، كما في القراءة المختلفة واسوة باآلية  : َو�َّ

الحق، مثًال: إِنَّ َربََّك هَُو يَْفِصُل  بِاْلَحّقِ. وقد جاء في القرآن يفصل ولكن دون كلمة
  ).25: 32\75بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن (

بِّي، َوَكذَّۡبتُم بِهِۦ. َما «قُۡل:  ن رَّ إِنِّي َعلَٰى بَيِّنَٖة ّمِ
ِ 1تِعنِدي َما تَۡستَۡعِجلُوَن بِهۦِٓ  . . إِِن ٱۡلُحۡكُم إِالَّ ِ£َّ

ِصِلينَ  2. َوهَُو َخۡيرُ 2ت1يَقُصُّ ٱۡلَحقَّ    ».ٱۡلفَٰ

 57: 6\55م

لَقُِضَي  ،1تلَّۡو أَنَّ ِعنِدي َما تَۡستَۡعِجلُوَن بِهِۦ«قُل:   ) خطأ: تَْستَْعِجلُونَه.1ت
لِِميَن.». ٱۡألَۡمُر بَۡينِي َوبَۡينَُكمۡ  ُ أَۡعلَُم بِٱلظَّٰ   َوٱ£َّ

 58: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َرْطٌب َوَال يَابٌِس 3َحبَّةٌ  )2) َمفاتيح، ِمفتاح 1
ألّن العلم ال يتعلّق بذوات المفاتح.  -َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب َال يَْعلَُم [مكانها] إِالَّ هَُو 

ُل 34: 31\57ومفاتح الغيب خمس جاءت في اآلية  َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَّزِ : إِنَّ �َّ
اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِي اْألَْرَحاِم َوَما تَدِْري نَفٌْس َماذَا تَْكِسُب َغدًا َوَما تَدِْري نَفٌْس بِأَّيِ 

َ َعِليٌم َخبِيٌر (  271، ص 7، جزء ابن عاشورأَْرٍض تَُموُت إِنَّ �َّ
http://goo.gl/haetws(  

إِالَّ هَُو.  1ت...]ٱۡلغَۡيِب َال يَۡعلَُمَهآ [ 1َوِعندَهُۥ َمفَاتِحُ 
َويَۡعلَُم َما فِي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر. َوَما تَۡسقُطُ ِمن َوَرقٍَة 

ِت ٱۡألَۡرِض  2َوَال َحبَّةٖ  ،إِالَّ يَۡعلَُمَها َوَال  ،فِي ظُلَُمٰ
بِيٖن. ٖب مُّ   َرۡطٖب، َوَال يَابٍِس إِالَّ فِي ِكتَٰ

 59: 6\55م

) فسرها الجاللين 2) َجَرْحتُْم: فعلتم ت1ت♦ ) يُنَبِّيُُكْم 2) ليَْقضي أجًال مسمَّى 1
كُم بِٱلَّْيِل يقبض أرواحكم عند النوم َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم كسبتم  كما يلي: َوهَُو ٱلَِّذي يَتََوفَّٰ

ٰى أََجٌل ّمَسم�ى هو أجل الحياة بِٱلنََّهاِر ثُمَّ يَْبعَثُُكْم فِيِه أي النهار بردّ أرواحكم لِيُْقضَ 
ثُمَّ إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم بالبعث ثُمَّ يُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن فيجازيكم به (الجاللين 

http://goo.gl/neYsxi 42: 39\59). ونفس الفكرة في اآلية  

 1تَوهَُو ٱلَِّذي يَتََوفَّٰىكُم بِٱلَّۡيِل، َويَۡعلَُم َما َجَرۡحتُم
ى. ثُمَّ  1بِٱلنََّهاِر. ثُمَّ يَۡبعَثُُكۡم فِيِه ِليُۡقَضٰىٓ أََجلٞ  َسّمٗ مُّ

بَِما كُنتُۡم  2. ~ ثُمَّ يُنَبِّئُُكم2ت إِلَۡيِه َمۡرِجعُُكمۡ 
  تَۡعَملُوَن.

 60: 6\55م

ُطون: 2ترقباء ) َحفََظةً: 1ت♦ ) يُْفِرُطوَن 2) توفاه، يتوفاه، تتوفاه، يَُوفِّيه 1 ) يُفَّرِ
، والتفات من »ُرُسلُنَا«إلى المتكلم » َويُْرِسلُ «من الغائب التفات يهملون. خطأ: 

  ».َويُْرِسُل َعلَْيُكمْ «إلى المخاطب » ِعبَاِدهِ «الغائب 

َوهَُو ٱۡلقَاِهُر فَۡوَق ِعبَاِدهِۦ، َويُۡرِسُل َعلَۡيُكۡم 
 1ٱۡلَمۡوُت، تََوفَّۡتهُ . َحتَّٰىٓ إِذَا َجآَء أََحدَُكُم 1تَحفََظةً 

ُطونَ    .2ت2ُرسُلُنَا، َوُهۡم َال يُفَّرِ

 61: 6\55م

من المفرد المخاطب في اآلية التفات خطأ: ) 1ت ♦) اْلُحُكُم 3) اْلَحقَّ 2) ِردُّوا 1
، فالضمير في ردوا عائد إلى احد، »ُردُّوا«إلى الجمع الغائب » أََحدَُكمُ «السابقة 

ِ «إلى الغائب » ُرُسلُنَا«ومن المتكلم   ابن عاشور» (إِلَى �َّ
http://goo.gl/UKhgJv(  

ِ َمۡولَٰىُهُم ٱۡلَحقِّ  1ت1ثُمَّ ُردُّٓواْ  . أََال لَهُ 2إِلَى ٱ£َّ
ِسبِيَن.3ٱۡلُحۡكمُ    ، ~ َوهَُو أَۡسَرعُ ٱۡلَحٰ

 62: 6\55م

وتكميله: قُْل َمْن ) نص ناقص 1ت ♦) أَْنَجيتنَا 3) َوِخْفيَةً، َوِخيفَةً 2) يُْنِجيُكْم 1
يُكْم ِمْن [إضرار] ظُلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر (  280، ص 7، جزء ابن عاشوريُنَّجِ

http://goo.gl/z8Lw0y.(  

يُكم«] قُۡل: --- [ ن [...] 1َمن يُنَّجِ ِت  1تّمِ ُظلَُمٰ
ٗعا َوُخۡفيَةٗ » ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر؟ لَّئِۡن : «2تَۡدعُونَهُۥ تََضرُّ

ِكِرينَ  3أَنَجٰىنَا ِذهِۦ، لَنَكُونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ   ».ِمۡن َهٰ

 63: 6\55م

يُكمْ «من المضارع التفات ) خطأ: 1ت♦ ) يُْنِجيُكْم 1 » أَْنَجانَا«إلى الماضي » يُنَّجِ
يُكمْ «في اآلية السابقة ثم إلى المضارع    ) َكْرب: ضيق وغم.2ت». يُنَّجِ

يُكم«قُِل:  ُ يُنَّجِ ۡنَها َومِ  1ت1ٱ£َّ ، ثُمَّ 2تن ُكّلِ كَۡربٖ ّمِ
  ».أَنتُۡم تُۡشِرُكونَ 

 64: 6\55م

) يَْلبَِسُكْم: يخلطكم. خطأ: يُْلبَِسُكْم بدًال من يَْلبَِسُكْم، كما 1ت♦ ) َونُِذيَق 2) يُْلبَِسُكْم 1
ف: نبيِّن بأساليب مختلفة. خطأ: 2ت في القراءة المختلفة من الغائب التفات ) نَُصّرِ

فُ «إلى المتكلم » ُهَو اْلقَاِدرُ « لَعَلَُّهْم «إلى الغائب » َعلَْيُكمْ «، ومن المخاطب »نَُصّرِ
  .»يَْفقَُهونَ 

ن «قُۡل:  هَُو ٱۡلقَاِدُر َعلَٰىٓ أَن يَۡبعََث َعلَۡيُكۡم َعذَاٗبا ّمِ
 1ت1فَۡوقُِكۡم أَۡو ِمن تَۡحِت أَۡرُجِلُكۡم، أَۡو يَۡلبَِسكُمۡ 

ٱنظُۡر ». بَۡعٍض بَۡعَضكُم بَۡأَس  2ِشيَٗعا، َويُِذيقَ 
فُ  ِت. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡفقَُهوَن! 2تَكۡيَف نَُصّرِ   ٱۡألٓيَٰ

 65: 6\55م

. قُل:  1] َوَكذَّبَ --- [  ) َوَكذَّبَت1 بِهِۦ قَۡوُمَك، َوهَُو ٱۡلَحقُّ
  لَّۡسُت َعلَۡيُكم بَِوِكيٖل.«

 66: 6\55م

. ~ َوَسۡوَف تَۡعلَُمونَ    ۡستَقَّرٞ  67: 6\55م  ».لِّكُّلِ نَبَٖإ مُّ

ا«) 1ت♦ ) يُنَِسّيَنََّك 1 تأكيدًا، بمعنى » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ
  إذا

تِنَا،  َوإِذَا َرأَۡيَت ٱلَِّذيَن يَُخوُضوَن فِٓي َءايَٰ
فَأَۡعِرۡض َعۡنُهۡم َحتَّٰى يَُخوُضواْ فِي َحِديٍث 

ا ُن، 1تَغۡيِرهِۦ. َوإِمَّ فََال تَۡقعُۡد بَۡعدَ  يُنِسيَنََّك ٱلشَّۡيَطٰ
ِلِميَن. ۡكَرٰى َمَع ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ   ٱلذِّ

 68: 6\55م
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)، 271نص ناقص وتكميله: ولكن [عليهم] ذكرى (مكي، جزء أول، ص ) 1ت
 293، ص 7، جزء ابن عاشورأو: ولكن [يُذّكرونهم] ذكرى (

http://goo.gl/QrJqD5(  

ن َشۡيءٖ َوَما َعلَى ٱلَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمۡن   .ِحَسابِِهم ّمِ
ِكن [...]   ِذۡكَرٰى. ~ لَعَلَُّهۡم يَتَّقُوَن! 1تَولَٰ

 69: 6\55م

ْر ) 2ت 32: 6\55) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) يَْعِدْل 1 نص ناقص وتكميله: َوذَّكِ
  ). تُْبَسَل: تُْسلَم للتهلكة271بِِه [لئال] تُْبَسَل نَْفٌس (مكي، جزء أول، ص 

، 1تٱتََّخذُواْ ِدينَُهۡم لَِعٗبا َولَۡهٗواَوذَِر ٱلَِّذيَن 
ۡر بِِهۦٓ [...] ۡتُهُم ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا. َوذَّكِ أَن  2تَوَغرَّ

ِ  ،تُۡبَسَل نَۡفُسۢ بَِما َكسَبَۡت، لَۡيَس لََها  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
الَّ يُۡؤَخۡذ  ،كُلَّ َعۡدلٖ  1َوِلّيٞ َوَال َشفِيٞع. َوإِن تَۡعِدلۡ 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن أُۡبِسلُواْ ِمۡنَهآ. أُوْ  بَِما َكَسبُواْ. لَُهۡم  2تلَٰ
، بَِما كَانُواْ  ۡن َحِميٖم َوَعذَاٌب أَلِيُمۢ َشَراٞب ّمِ

  يَۡكفُُروَن.

 70: 6\55م

) أتِينَا، 3) استهواه الشيطان، اْستَْهَوتْهُ الشَّْيطاُن، اْستَْهَوتْهُ الشَّيَاطون 2) َونَْرتَدُّ 1
  تنا، بيِّنًا.

ِ  ،أَنَۡدُعواْ : «قُلۡ  َما َال يَنفَعُنَا َوَال  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ
نَا؟ َونَُردُّ  ُ،  1يَُضرُّ َعلَٰىٓ أَۡعقَابِنَا بَۡعدَ إِۡذ َهدَٰىنَا ٱ£َّ

ِطينُ  فِي ٱۡألَۡرِض َحۡيَراَن،  2َكٱلَِّذي ٱۡستَۡهَوۡتهُ ٱلشَّيَٰ
ٞب يَۡدعُونَهُۥٓ إِلَى ٱۡلُهدَى: "ٱۡئتِنَا قُۡل: » "؟3لَهُۥٓ أَۡصَحٰ

ِ هَُو ٱۡلُهدَٰى. َوأُِمۡرنَا ِلنُۡسِلَم ِلَرّبِ « إِنَّ ُهدَى ٱ£َّ
لَِميَن،   ٱۡلعَٰ

 71: 6\55م

لَٰوةَ َوٱتَّقُوهُ. ~ َوهَُو ٱلَِّذٓي إِلَۡيِه    َوأَۡن "أَقِيُمواْ ٱلصَّ
  ».تُۡحَشُروَن"

 72: 6\55م

َوِر 3) يَْنفُُخ، نَْنفُُخ 2) فَيَُكوَن 1 َوِر، الّصِ نص ناقص ) 1ت♦ ) َعاِلِم 4) الصُّ
جاءت هذه ) 2ت) 272وتكميله: [واذكر] يوم يقول (مكي، جزء أول، ص 

العبارة عشر مرات في القرآن. وقد فسرها التفسير الميسر: عالم بكل ما يغيب 
لنفوس، وعالم بما شاهدته األبصار عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفيه ا

)http://goo.gl/1QGTeh(  

ِت َوٱۡألَۡرَض بِٱۡلَحّقِ.  َوٰ َمٰ َوهَُو ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ
. قَۡولُهُ 1، فَيَُكونُ »ُكن!«َويَۡوَم يَقُوُل:  1ت[...]

. َولَهُ ٱۡلُمۡلُك، يَۡوَم يُنفَخُ  . 3فِي ٱلصُّورِ  2ٱۡلَحقُّ
ِلمُ  دَةِ  4َعٰ  ،. ~ َوهَُو ٱۡلَحِكيمُ 2ت ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهٰ

  ٱۡلَخبِيُر.

 73: 6\55م

َِّخذُ 2) آَْزُر، يا آزُر، أإزًرا، أأزًرا 1 ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ 1ت♦ ) تَت
  قَاَل إِْبَراِهيمُ 

ِهيُم ِألَبِيِه َءاَزرَ  1ت[...]  2أَتَتَِّخذُ : «1َوإِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ
ٖل أَۡصنَاًما ءَ  اِلَهةً؟ ~ إِنِّٓي أََرٰىَك َوقَۡوَمَك فِي َضلَٰ

بِيٖن    ».مُّ

 74: 6\55م

لَِك نُِريٓ   ) َمْلُكوَت، ملكوث2) تُِري 1 ِهيَم َملَُكوتَ  1[َوَكذَٰ ِت  2إِۡبَرٰ َوٰ ٱلسََّمٰ
  َوٱۡألَۡرِض، َوِليَُكوَن ِمَن ٱۡلُموقِنِيَن.]

 75: 6\55م

ا َجنَّ   : غابأَفَلَ  )2) َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل: ستره ت1ت ذَا «قَاَل:  .َرَءا َكۡوَكٗبا ،َعلَۡيِه ٱلَّۡيلُ  1تفَلَمَّ َهٰ
آ أَفَلَ ». َربِّي   ».َالٓ أُِحبُّ ٱۡألٓفِِلينَ «قَاَل:  ،2تفَلَمَّ

 76: 6\55م

ا َرَءا ٱۡلقََمَر بَاِزٗغا  مبتدئا في الطلوع.: ) بَاِزًغا1ت ذَا َربِّي«قَاَل:  ،1تفَلَمَّ ». َهٰ
آ أَفَلَ  َألَُكونَنَّ  ،لَئِن لَّۡم يَۡهِدنِي َربِّي«قَاَل:  ،فَلَمَّ

آلِّينَ    ».ِمَن ٱۡلقَۡوِم ٱلضَّ

 77: 6\55م

ا َرَءا ٱلشَّۡمَس بَاِزَغةٗ   مبتدئة في الطلوع.: ) بَاِزَغةً 1ت♦ ) بَِرٌي 1 ذَا َربِّي، «قَاَل:  ،1تفَلَمَّ َهٰ
ذَآ أَۡكبَرُ  آ أَفَلَۡت ». َهٰ قَۡوِم! إِنِّي «قَاَل:  ،فَلَمَّ يَٰ

ا تُۡشِركُونَ  1بَِرٓيءٞ  مَّ   ».ّمِ

 78: 6\55م

ِت    َوٰ ۡهُت َوۡجِهَي ِللَِّذي فََطَر ٱلسََّمٰ إِنِّي َوجَّ
  َوٱۡألَۡرَض، َحنِيٗفا. َوَمآ أَنَ۠ا ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكيَن.

 79: 6\55م

من المكروه ) آية ناقصة وتكميلها: إِالَّ أَْن يََشاَء َربِّي َشْيئًا [1ت ♦) َهدَانِي 1
  ).http://goo.gl/TFuhpr] (الجاللين يصيبني

هُۥ قَۡوُمهُۥ. قَاَل:  ِ «َوَحآجَّ ٓونِّي فِي ٱ£َّ جُّ ٓ َوقَۡد  ،أَتَُحٰ
ٓ 1َهدَٰىنِ  أَن ؟ َوَالٓ أََخاُف َما تُۡشِركُوَن بِِهۦٓ، إِالَّ

. َوِسَع َربِّي كُلَّ َشۡيٍء 1تا [...]يََشآَء َربِّي َشيۡ 
  ِعۡلًما. ~ أَفََال تَتَذَكَُّروَن؟

 80: 6\55م

َوَكۡيَف أََخاُف َمآ أَۡشَرۡكتُۡم، َوَال تََخافُوَن أَنَُّكۡم   ) سُلَُطانًا.2) يُنِْزْل 1
لۡ  ِ َما لَۡم يُنَّزِ ٗنا 1أَۡشَرۡكتُم بِٱ£َّ ؟ 2بِهِۦ َعلَۡيُكۡم سُۡلَطٰ

فَأَيُّ ٱۡلفَِريقَۡيِن أََحقُّ بِٱۡألَۡمِن؟ ~ إِن كُنتُۡم 
  ».تَۡعلَُمونَ 

 81: 6\55م

نَُهم 1ت1ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َولَۡم يَۡلبِسُٓواْ   ) يَْلبُِسوا: يخلطوا1ت♦ ) بشرك 3) أيَمانُِهْم 2) يُْلبِسُوا 1 ، 3بُِظۡلمٍ  2إِيَمٰ
ٓئِكَ  ۡهتَدُوَن. أُْولَٰ   لَُهُم ٱۡألَۡمُن، َوُهم مُّ

 82: 6\55م
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) خطأ: آَتَْينَاَها ِإلْبَراِهيَم. تبرير الخطأ: آتى 1ت♦ ) يََشاُء 3) دََرَجاِت 2) يَْرفَُع 1
خطأ: نرفع إلى درجات. تبرير الخطأ: رفع ) 2ت تضمن معنى عّرف أو لقّن

» نَْرفَُع دََرَجاٍت َمْن نََشاءُ «من المتكلم التفات ) خطأ: 3يتضمن معنى اعطى ت
  ».َربَّكَ «إلى الغائب 

ِهيمَ  َهآ إِۡبَرٰ تُنَآ، َءاتَۡينَٰ َعلَٰى قَۡوِمهِۦ.  1تَوتِۡلَك ُحجَّ
تٖ  1نَۡرفَعُ  ن نََّشآءُ  2ت2دََرَجٰ  ،. ~ إِنَّ َربََّك َحِكيمٌ 3مَّ
  .3تَعِليمٞ 

 83: 6\55م

َق َويَۡعقُوَب.    كُال� َهدَۡينَا. َونُوًحا َوَوهَۡبنَا لَهُۥٓ إِۡسَحٰ
َن  يَّتِهِۦ، دَاوُۥدَ َوسُلَۡيَمٰ َهدَۡينَا ِمن قَۡبُل. َوِمن ذُّرِ
ِلَك  ُروَن. َوَكذَٰ َوأَيُّوَب َويُوسَُف َوُموَسٰى َوَهٰ

  نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.

 84: 6\55م

َن َويَۡحيَٰى َوِعيَسٰى َوإِۡليَاَس. كُّلٞ مِّ  1َوَزَكِريَّا  ) َوَزَكِريَّاء1
ِلِحيَن.   ٱلصَّٰ

 85: 6\55م

أن القرآن لم يلتزم في ذكر  86- 83) يالحظ من اآليات 1ت♦ ) َواللَّْيَسَع 1
األسماء الثمانية عشر ال الترتيب الزماني وال الترتيب بحسب الفضل (للتبريرات 

  ).350- 346أنظر المسيري، ص 

ِعيَل َوٱۡليََسعَ  ۡلنَا َويُونَُس َولُوٗطا. َوكُّالٗ  1َوإِۡسَمٰ  فَضَّ
لَِمينَ    .1تَعلَى ٱۡلعَٰ

 86: 6\55م

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم (1ت ابن ) نص ناقص وتكميله: [وهدينا] من آَبَائِِهْم آَبَائِِهْم َوذُّرِ
)، أو: [هدينا هؤالء http://goo.gl/YSs1ps 348، ص 7، جزء عاشور

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم (البيضاوي  ) http://goo.gl/R07P4Sوبعض] آَبَائِِهْم َوذُّرِ
  ) جبى: جمع وانتقى.2ت

نِِهۡم.  1ت[...] تِِهۡم َوإِۡخَوٰ يَّٰ َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوذُّرِ
ُهمۡ  ۡستَِقيٖم. 2تَوٱۡجتَبَۡينَٰ ٖط مُّ ُهۡم إِلَٰى ِصَرٰ   َوَهدَۡينَٰ

 87: 6\55م

ِ، يَۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ. ~   ) لََحبََط.1 لَِك ُهدَى ٱ£َّ ذَٰ
ا َكانُواْ يَۡعَملُوَن.  1َولَۡو أَۡشَركُواْ، لََحبِطَ    َعۡنُهم مَّ

 88: 6\55م

أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة : «) تفسير شيعي1ت♦ ) َوالنُّبُوَءةَ 1
فقد «يعني أصحابه وقريش ومن أنكروا بيعة أمير المؤمنين » فإن يكفر بها هؤالء

يعني شيعة أمير المؤمنين (القمي » وكلنا بها قوًما ليسوا بها بكافرين
http://goo.gl/ZpXQVV.خطأ: حرف الباء في بَِكافِِريَن حشو .(  

ٓئَِك  ةَ أُْولَٰ َب َوٱۡلُحۡكَم َوٱلنُّبُوَّ ُهُم ٱۡلِكتَٰ . 1ٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ
ُٓؤَالٓءِ  فَقَۡد َوكَّۡلنَا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسواْ  ،فَإِن يَۡكفُۡر بَِها َهٰ

ِفِرينَ    .1تبَِها بَِكٰ

 89: 6\55م

ْلنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) اْقتَِد، اْقتَِدي 1 إلى » َوكَّ
ُ «الغائب    ».َهدَى �َّ

 ُ ٓئَِك ٱلَِّذيَن َهدَى ٱ£َّ . قُل: 1. فَبُِهدَٰىُهُم ٱۡقتَِدهۡ 1تأُْولَٰ
ٓ أَسۡ « لُُكۡم َعلَۡيِه أَۡجًرا. إِۡن هَُو إِالَّ ِذۡكَرٰى الَّ

لَِمينَ    ».ِلۡلعَٰ

 90: 6\55م

) َحقَّ 1ت♦ ) يَْعلَُموا 6يُْخفُوَن ) وَ 5) يُْبدُونََها 4) يَْجعَلُونَهُ 3) قَدَِرِه 2) قَدَُّروا 1
قََراِطيَس: جمع قرطاس، ما يكتب فيه من ورق ونحوه. ) 2ت قَدِْرِه: قدره التام

نص ناقص وتكميله: تجعلونه [في] قراطيس قََراِطيَس تُْبدُوَن [ما تحبون إبداءه 
خطأ: ) 3) تhttp://goo.gl/TEmBxzمنها] َوتُْخفُوَن َكثِيًرا [منها] (الجاللين 

قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِكتَاَب ... قُِل ال يمكن ان يكون السؤال والجواب من نفس الشخص: 
 ُ َّ�  

َ َحقَّ قَۡدِرهۦِٓ  1َوَما قَدَُرواْ  َمآ «، إِۡذ قَالُواْ: 1ت2ٱ£َّ
ن َشۡيءٖ  ُ َعلَٰى بََشٖر ّمِ َمۡن أَنَزَل «قُۡل: ». أَنَزَل ٱ£َّ

َب ٱلَِّذي َجآَء بِ  هِۦ ُموَسٰى نُوٗرا َوهُٗدى لِّلنَّاِس؟ ٱۡلِكتَٰ
 2ت[...] 4قََراِطيَس، تُۡبدُونََها 2ت[...] 3تَۡجعَلُونَهُۥ

ا لَۡم 2تكَثِيٗرا [...] 5َوتُۡخفُونَ  ، َوعُلِّۡمتُم مَّ
ُ «قُِل: ». ، أَنتُۡم َوَالٓ َءابَآُؤُكمۡ 6تَۡعلَُمٓواْ  ثُمَّ ». 3تٱ£َّ

  .ذَۡرُهۡم فِي َخۡوِضِهۡم يَۡلعَبُونَ 

 91: 6\55هـ

ُق ٱلَِّذي بَۡيَن   ) َوِليُْنِذرَ 1 َصدِّ هُ ُمبَاَرٞك، مُّ ٌب أَنَزۡلنَٰ ذَا ِكتَٰ َوَهٰ
أُمَّ ٱۡلقَُرٰى َوَمۡن َحۡولََها. َوٱلَِّذيَن  1يَدَۡيِه، َوِلتُنِذرَ 

يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ يُۡؤِمنُوَن بِهِۦ، َوُهۡم َعلَٰى 
  َصَالتِِهۡم يَُحافِظُوَن.

 92: 6\55م

َل 1 ) قراءة شيعية: ولو ترى إذ الظالمون آل محمد حقهم فِي َغَمَراِت 2) نَزَّ
) َغَمَرات الموت: 1ت♦ ) اْلَهواِن http://goo.gl/C9hgNt (3اْلَمْوِت (القمي 

نص ناقص وتكميله: َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فِي ) 2ت شدائد وسكرات الموت
اْلَمَالئِكَةُ بَاِسُطو أَْيِديِهْم [بالعذاب يقولون لهم] أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم َغَمَراِت اْلَمْوِت وَ 

  ) ُهون: هوان وذلة3) ت278-277[لرأيت أمًرا عظيًما] (مكي، جزء أول، ص 

ِ َكِذبًا أَۡو قَاَل:  ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
َوَمن قَاَل:  ،َولَۡم يُوَح إِلَۡيِه َشۡيءٞ  ،»أُوِحَي إِلَيَّ «
ُ  1َسأُنِزُل ِمۡثَل َمآ أَنَزلَ « ؟ َولَۡو تََرٰىٓ إِِذ »ٱ£َّ

تِ  ِلُموَن فِي َغَمَرٰ ٓئَِكةُ  2ٱۡلَمۡوتِ  1تٱلظَّٰ َوٱۡلَملَٰ
 »أَۡخِرُجٓواْ أَنفَُسُكمُ : «2تبَاِسطُٓواْ أَۡيِديِهۡم [...]

بَِما  3ت3َعذَاَب ٱۡلُهونِ . ٱۡليَۡوَم، تُۡجَزۡوَن 2ت[...]
ِ، َغۡيَر ٱۡلَحّقِ، َوُكنتُۡم َعۡن  ُكنتُۡم تَقُولُوَن، َعلَى ٱ£َّ

تِهِۦ تَۡستَۡكبُِروَن.   َءايَٰ

 93: 6\55هـ
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) نص ناقص وتكميله: الَِّذيَن 1ت♦ ) ما بَْينَُكْم 2) فَُرادَ، فََرادَ، فَُرادًا، فَْردَى 1
عبادتكم] شَُرَكاُء لَقَدْ تَقَطََّع بَْينَُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما كُْنتُْم َزَعْمتُْم أَنَُّهْم [في استحقاق 

من ) 2ت) http://goo.gl/ce8uDlتَْزُعُموَن [في الدنيا من شفاعتها] (الجاللين 
رفع بينكم جعله فاعًال لتقطع وجعل البين بمعنى الوصل، فيكون نص ناقص 

جمعكم، ومن أبقى بينكم على النصب رأى وتكميله: لقد تقطع [وصلكم] أي تفرق 
  ).279-278نص ناقص وتكميله: تقطع [وصلكم] بينكم (مكي، جزء أول، ص 

دَىٰ  ٖة، 1َولَقَۡد ِجۡئتُُمونَا فَُرٰ َل َمرَّ كُۡم أَوَّ ، َكَما َخلَۡقنَٰ
ُكۡم َوَرآَء ُظُهوِرُكۡم. َوَما نََرٰى  ۡلنَٰ ا َخوَّ َوتََرۡكتُم مَّ

 1تُكُم ٱلَِّذيَن َزَعۡمتُۡم أَنَُّهۡم فِيكُۡم [...]َمعَُكۡم شُفَعَآءَ 

ُٓؤاْ. لَقَد تَّقَطََّع بَۡينَُكمۡ  ا 2ت2شَُرَكٰ ، َوَضلَّ َعنُكم مَّ
  .1تُكنتُۡم تَۡزُعُموَن [...]

 94: 6\55م

من الفعل التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َوُمِخِرُج اْلَميَِّت 3) اْلَمْيِت 2) فلَق الحبَّ 1
 19: 30\84و 31: 10\51وقد جاء في اآليتين ». َوُمْخِرجُ «اإلسم إلى » يُْخِرجُ «
: أمعن في الكذب، ) أفك2ت» يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحّيِ «

  تُْؤفَكُوَن: تصرفون.وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

َ فَاِلُق ٱۡلَحبِّ  لنََّوٰى. يُۡخِرُج ٱۡلَحيَّ ِمَن َوٱ 1إِنَّ ٱ£َّ
ِلُكُم  3 2ٱۡلَميِّتِ  1ت، َوُمۡخِرجُ 2ٱۡلَميِّتِ  ِمَن ٱۡلَحّيِ. ذَٰ

ُ. ~ فَأَنَّٰى تُۡؤفَكُونَ    ؟2تٱ£َّ

 95: 6\55م

) وجاعُل الليِل، وجاعَل الليِل 2) فالُق االصباَح، فَلََق االصباَح، فالَق االصباحِ 1
من اإلسم التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َوالشَّْمُس َواْلقََمُر، َوالشَّْمِس َواْلقََمِر 4) ساكنًا 3
) 2وقد صححتها القراءة المختلفة: وجاعُل ت». َوَجعَلَ «إلى الفعل » فَاِلقُ «

  وسيلة لحساب الزمن.ُحْسبَانًا: 

ۡصبَاحِ  ، 3َسَكٗنا 2ٱلَّۡيلَ  1ت، َوَجعَلَ 1فَاِلُق ٱۡإلِ
لَِك تَۡقِديُر 2تُحۡسبَاٗنا 4َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمرَ  . ~ ذَٰ

  ٱۡلعَِليِم. ،ٱۡلعَِزيزِ 

 96: 6\55م

) 2) تhttp://goo.gl/hqx4sl: النجوم: آل محمد (القمي تفسير شيعي) 1ت
لْنَا«إلى المتكلم » َوهَُو الَِّذي َجعَلَ «من الغائب التفات خطأ:  ومن المخاطب ». فَصَّ

  ».ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ «إلى الغائب » لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَدُوا«

، ِلتَۡهتَدُواْ بَِها فِي 1تَوهَُو ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱلنُُّجومَ 
تِ  ۡلنَا ٱۡألٓيَٰ ِت ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر. ~ قَۡد فَصَّ ِلقَۡوٖم  ُظلَُمٰ

  .2تيَۡعلَُمونَ 

 97: 6\55م

، فَُمْستُِقرٌّ 1 نص ناقص وتكميله: َوهَُو الَِّذي أَنَْشأَكُْم ) 1ت♦ ) َوُمْستَْوِدعٌ 2) فَُمْستَقِرٌّ
ِمْن نَفٍْس َواِحدَةٍ [فاألرض] ُمْستَقَرٌّ [لكم مدة حياتكم] َوُمْستَْودَعٌ [لكم بعد موتكم] قَدْ 

ْلنَا اْآلَيَاِت  )، أو: َوهَُو الَِّذي http://goo.gl/e7Ty24ِلقَْوٍم يَْفقَُهوَن (المنتخب فَصَّ
أَْنَشأَكُْم ِمْن نَفٍْس َواِحدَةٍ فَُمْستَقَرٌّ [منكم في الرحم] َوُمْستَْودَعٌ [منكم في الصلب] قَدْ 

ْلنَا اْآلَيَاِت ِلقَْوٍم يَْفقَُهوَن (الجاللين  خطأ: ) 2ت) http://goo.gl/bp8AR7فَصَّ
ْلنَا«إلى المتكلم » َوهَُو الَِّذي أَنَْشأَُكمْ «من الغائب التفات  ومن المخاطب ». فَصَّ

  ».ِلقَْوٍم يَْفقَُهونَ «إلى الغائب » أَْنَشأَُكمْ «

ِحدَٖة. [...] ن نَّۡفٖس َوٰ  1تَوهَُو ٱلَِّذٓي أَنَشأَُكم ّمِ

ۡلنَا . قَۡد فَصَّ 1ت[...] 2َوُمۡستَۡودَعٞ  1ت[...] 1فَُمۡستَقَّرٞ 
ِت ِلقَۡوٖم يَۡفقَُهونَ    .2تٱۡألٓيَٰ

 98: 6\55م

) ثُْمِرهِ، 5) متشابًها 4) َوَجنَّاٌت 3) قَنَْواٌن، قُْنَواٌن 2) يَْخُرُج منه حبٌّ متراكٌب 1
إلى المتكلم » أَْنَزلَ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت♦ ) َويُْنِعِه، ويانِِعه 6ثُُمِرِه 

إلى المضارع » فَأَْخَرْجنَا«من الماضي التفات ) خطأ: 2ت» فَأَْخَرْجنا بِهِ «
وهذا النص مقطع األوصال وكان االفضل القول: فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ». نُْخِرجُ «

طلع: غالف يشبه الكوز. قنوان: ) 3كُّلِ َشْيٍء اخضر نُْخِرُج ِمْنهُ َحب�ا ُمتََراِكبًا ت
من التفات متماثل. خطأ: : مشتبه) 4تعذق (أي العنقود) جمع قنو، وهو ال

وهذه هي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن كلمة ». ُمتََشابِهٍ «إلى » ُمْشتَبًِها«
: 6\55مشتبه، وقد صححتها القراءة المختلفة: متشابه. ويشار هنا إلى ان اآلية 

اَن في نفس السورة استعملت الكلمتين بصورة صحيحة:  141 مَّ ْيتُوَن َوالرُّ َوالزَّ
طبل: أسلوب . وقد إحتار المفسرون في هذا االلتفات (ُمتََشابًِها َوَغْيَر ُمتَشَابِهٍ 

: 6\55) تكملة هذه اآلية في اآلية 5) يَْنِعه: نضجه ت4) ت78- 75االلتفات، ص 
ال . وال يعير المفسرون أي اهتمام للتباعد بين اآليتين مع انه يبين تفكك أوص141

). وهناك 353-351القرآن، بينما يتوهون في نقاش حول الفاكهة (المسيري، ص 
  ثالث مرات.» اخرج«خطأ: تكرر هذه اآلية فعل 

 1تَوهَُو ٱلَِّذٓي أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء. فَأَۡخَرۡجنَا بِهِۦ
نَبَاَت ُكّلِ َشۡيٖء. فَأَۡخَرۡجنَا ِمۡنهُ َخِضٗرا، 

تََراِكٗباِمۡنهُ  2تنُّۡخِرجُ  ا مُّ . َوِمَن ٱلنَّۡخِل، ِمن 1َحبّٗ
تٖ  3ت2َطۡلِعَها، قِۡنَوانٞ  ۡن أَۡعنَاٖب  3دَانِيَٞة. َوَجنَّٰ ّمِ

اَن، ُمۡشتَبِٗها مَّ ۡيتُوَن َوٱلرُّ بِهٍ  4َوٱلزَّ . 3تَوَغۡيَر ُمتََشٰ
. إِنَّ فِي 4ت6، إِذَآ أَۡثَمَر، َويَۡنِعهۦِٓ 5ٱنظُُرٓواْ إِلَٰى ثََمِرهۦِٓ 

ِلكُ  ٖت لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُونَ ذَٰ   .5تۡم َألٓيَٰ

 99: 6\55م

، الجنُّ 1 قُوا، َوَخاَرقُوا، َوحَرفُوا، 3) وَخْلقَهم، وهو َخلقهم 2) من الجّنِ ) َوَخرَّ
فُوا  ِ ت1ت♦ َوحرَّ ) خرقوا له 2) نص مخربط وترتيبه: َوَجعَلُوا اْلِجنَّ ُشَرَكاَء ِ£َّ

اختالقًا وافتراًء. ولكن قد يكون هنا خطأ وأصل بنين وبنات: نسبوهم إلى هللا 
) خطأ: قد تكون الكلمة 1الكلمة خلقوا، أو حرقوا بمعنى قدموا محرقة. ت

  يصنعون فهي أكثر تناسقًا مع سياق اآلية.

ِ ُشَرَكآَء ٱۡلِجنَّ --- [ . 2، َوَخلَقَُهمۡ 1ت1] َوَجعَلُواْ ِ£َّ
،  2ت3َوَخَرقُواْ  ِتۢ نَهُۥ لَهُۥ بَنِيَن َوبَنَٰ بِغَۡيِر ِعۡلٖم. سُۡبَحٰ

ا يَِصفُونَ  لَٰى َعمَّ   !3تَوتَعَٰ

 100: 6\55م

خالقها على غير مثال : ) بَِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض 1ت♦ ) يَُكْن 2) بَِديَع، بَِديعِ 1
  : زوجة.) صاحبة2ت سابق

ِت َوٱۡألَۡرِض. أَنَّٰى يَُكوُن لَهُۥ َولَٞد  1ت1بَِديعُ  َوٰ َمٰ ٱلسَّ
ِحبَةٞ  2َولَۡم تَكُن ؟ َوَخلََق كُلَّ شَۡيٖء، ~ 2تلَّهُۥ َصٰ

  َوهَُو بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليٞم.

 101: 6\55م

ُ َربُُّكْم َال إِلَهَ إِالَّ هَُو َخاِلُق «عبارة  102: 6\55) تستعمل هذه اآلية 1ت ذَِلُكُم �َّ
ُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء «عبارة  62: 40\60بينما تستعمل اآلية » شيء ُكلِّ  ذَِلُكُم �َّ

  ).354-353(للتبريرات أنظر المسيري، ص » َال إِلَهَ إِالَّ ُهوَ 

ِلُق كُّلِ --- [ هَ إِالَّ هَُو. َخٰ ُ، َربُُّكۡم. َالٓ إِلَٰ ِلُكُم ٱ£َّ ] ذَٰ
~ َوهَُو َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء ، فَٱۡعبُدُوهُ. 1تَشۡيءٖ 

  َوِكيٞل.

 102: 6\55م

َر. ~    ُر، َوهَُو يُۡدِرُك ٱۡألَۡبَصٰ الَّ تُۡدِركُهُ ٱۡألَۡبَصٰ
  ٱۡلَخبِيُر. ،َوهَُو ٱللَِّطيفُ 

 103: 6\55م
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بُِّكۡم. فََمۡن أَۡبَصَر،  1تقَۡد َجآَءكُم بََصآئِرُ   جاءتكم بََصائِرُ : جمع بصيرة: حجة واضحة. خطأ وصحيحه: بََصائِر) 1ت ِمن رَّ
فَلِنَۡفِسهِۦ. َوَمۡن َعِمَي، فَعَلَۡيَها. ~ َوَمآ أَنَ۠ا َعلَۡيُكم 

  بَِحِفيٖظ.

 104: 6\55م

ْسَت، داَرَسْت، دوِرْسَت، 2) َوْليَقُولُوا 1 ْسَت، دََرَس، دُرَّ ْسَت، دُّرِ ) دَُرَستَت، دَرَّ
ْسن، دارسات  ف: نبيِّن بأساليب مختلفة. كلمة درست 1ت♦ ) َوِليُبَيِّنَهُ 3دُرَّ ) نَُصّرِ

 )Geiger, p. 37من العبرية وتعني التعمق في فهم النص واستنباط معناه (
هذه اآلية مبهمة ومقطعة األوصال. وقد فسرها المنتخب كما يلي: ومثل هذا ) 2ت

مفصلة، التنويع البديع في عرض الدالئل الكونية نعرض آياتنا في القرآن منوعة 
لنقيم الُحجة بها على الجاحدين، فال يجدوا إال اختالق الكذب، فيتهموك بأنك 

من غير تأثر بهوى  - تعلمت من الناس ال من هللا ولنبين ما أنزل إليك من الحقائق 
  ).http://goo.gl/aAtdmqلقوم يدركون الحق ويذعنون له ( - 

تِ  ُف ٱۡألٓيَٰ لَِك نَُصّرِ : 1اْ َولِيَقُولُو 1تَوَكذَٰ
  .1تِلقَۡوٖم يَۡعلَُمونَ  3، ~ َوِلنُبَيِّنَهُۥ»2دََرۡستَ «

 105: 6\55م

هَ إِالَّ هَُو.    بَِّك. َالٓ إِلَٰ ٱتَّبِۡع َمآ أُوِحَي إِلَۡيَك ِمن رَّ
  َوأَۡعِرۡض َعِن ٱۡلُمۡشِرِكيَن.

 106: 6\55م

ُ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ُ   »َجعَْلنَاكَ «إلى المتكلم » َشاَء �َّ َك َعلَۡيِهۡم  ،َولَۡو َشآَء ٱ£َّ َمآ أَۡشَرُكواْ. َوَما َجعَۡلنَٰ
  . َوَمآ أَنَت َعلَۡيِهم بَِوِكيٖل.1تَحِفيٗظا

 107: 6\55م

ا 1 ا، ُعدُو� َ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) َعدُو� ِ فَيَسُبُّوا �َّ إلى » دُوِن �َّ
  »َربِِّهمْ «إلى الغائب ثم » َزيَّنَّا«المتكلم 

] --- ِ  ،] َوَال تَسُبُّواْ ٱلَِّذيَن يَۡدعُوَن ِمن دُوِن ٱ£َّ
ا َ، َعۡدَوۢ لَِك --- ، بِغَۡيِر ِعۡلٖم. [1فَيَسُبُّواْ ٱ£َّ ] َكذَٰ

ۡرِجعُُهۡم. ~  ٍة َعَملَُهۡم. ثُمَّ إِلَٰى َربِِّهم مَّ َزيَّنَّا ِلكُّلِ أُمَّ
  .1تَكانُواْ يَۡعَملُونَ فَيُنَبِّئُُهم بَِما 

 108: 6\55م

لعلها إذا جاءتهم  4) إذا جاءتهم أنهم تُْؤِمنُوَن (3) يُْشِعْركُْم، يُْشِعُرُهْم 2) لَيُْؤِمنُْن 1
زائدة وال تتسق مع » ال«خطأ: ) 2ت ) َجْهدَ أَْيَمانِِهْم: بالغوا في اليمين1ت♦ 

ذَا َجاَءْت يُْؤِمنُوَن (مكي، جزء أول، ص المعنى، والصحيح: َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِ 
 140، ص 1، انظر أيًضا إبن تيمية: تفسير آيات، مجلد 284

http://goo.gl/GIoBPT وقد فسرها الجاللين: َوَما يُْشِعُرُكْم يدريكم بإيمانهم .(
  )http://goo.gl/ViCphFإذا جاءت؟ أي أنتم ال تدرون ذلك (

] --- ِ نِِهۡم، لَئِن َجآَءۡتُهۡم  1تَجۡهدَ  ] َوأَۡقَسُمواْ بِٱ£َّ أَۡيَمٰ
ِ «بَِها. قُۡل:  1َءايَٞة، لَّيُۡؤِمنُنَّ  ُت ِعندَ ٱ£َّ ». إِنََّما ٱۡألٓيَٰ
، َال 3أَنََّهآ، إِذَا َجآَءۡت  2َوَما يُۡشِعُرُكمۡ 

  ؟2ت4يُۡؤِمنُونَ 

 109: 6\55م

♦ ) َويَذَُرُهْم، َويَذَْرُهْم 2) َويُقَلُِّب أَْفئِدَتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم، َوتُقَلَُّب أَْفئِدَتُُهْم َوأَْبَصاُرُهْم 1
: [فال يؤمنون به ثاني مرة] نص ناقص وتكميله) آية مبهمة، وقد يكون هناك 1ت

أي في الدنيا (الحلبي، نص  -  كما لم يؤمنوا به أول مرة
http://goo.gl/I5sd0U وقد ربط إبن تيمية هذه اآلية بسابقتها والمعنى: وما .(

يشعركم إذا جاءت أنهم ال يؤمنون، وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجيئها 
[كما] لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم (إبن تيمية: تفسير آيات، مجلد 

  يتحيرون ويتخبطون.: يَْعَمُهون) 2). تhttp://goo.gl/2tqj4F 136، ص 1

َرُهمۡ َونُقَلُِّب أَفۡ  َكَما لَۡم  1ت[...] 1دَتَُهۡم َوأَۡبَصٰ
ٖة، َونَذَُرُهمۡ  َل َمرَّ نِِهۡم  2يُۡؤِمنُواْ بِِهۦٓ أَوَّ فِي ُطۡغيَٰ

  .2تيَۡعَمُهونَ 

 110: 6\55م

التفات خطأ: ) 2ت ♦) قُبًُال: عيانًا، أمام اعينهم 1ت♦ ) قِبًَال، قُْبًال، قَبيًال، قَبًْال 1
ْلنَا إِلَْيِهُم ... َوَحَشْرنَا َعلَْيِهمْ «من المتكلم  إِالَّ أَْن يََشاَء «إلى الغائب » َولَْو أَنَّنَا نَزَّ

 ُ َّ�.«  

ٓئَِكةَ، َوَكلََّمُهُم ٱۡلَمۡوتَٰى،  ۡلنَآ إِلَۡيِهُم ٱۡلَملَٰ َولَۡو أَنَّنَا نَزَّ
ا كَانُواْ  ،1ت1َوَحَشۡرنَا َعلَۡيِهۡم كُلَّ شَۡيٖء قُبُٗال  مَّ

 ُ ٓ أَن يََشآَء ٱ£َّ ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم 2تِليُۡؤِمنُٓواْ، إِالَّ . ~ َولَٰ
  يَۡجَهلُوَن.

 111: 6\55م

بخصوص معنى كلمة زخرف انظر هامش عنوان ) 1ت♦ ) الجن واإلنس 1
َولَْو «إلى الغائب » َجعَْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت 43\63سورة الزخرف 

  ».َشاَء َربُّكَ 

نِس  ِطيَن ٱۡإلِ ا، َشيَٰ لَِك َجعَۡلنَا ِلكُّلِ نَبِّيٍ َعدُّوٗ َوَكذَٰ
 1ت، يُوِحي بَۡعُضُهۡم إِلَٰى بَۡعٖض ُزۡخُرفَ 1َوٱۡلِجنِّ 

َما فَعَلُوهُ.  ،2تٱۡلقَۡوِل، ُغُروٗرا. َولَۡو َشآَء َربُّكَ 
  فَذَۡرُهۡم َوَما يَۡفتَُروَن.

 112: 6\55م

) ِلتَْصغَى: لتمل. يرى المعتزلة ان حرف الالم في 1ت♦ ) َوْليَْرَضْوهُ َوْليَْقتَِرفُوا 1
هي الم القسم أو الم العاقبة (البيضاوي » َوِلتَْصغَى ... َولِيَْرَضْوهُ َوِليَْقتَِرفُوا«

http://goo.gl/aPVE4V.(  

وَن دَةُ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُ إِلَۡيِه أَفۡ  1تَولِتَۡصغَىٰٓ 
َما هُم  1بِٱۡألِٓخَرةِ، َوِليَۡرَضۡوهُ، َوِليَۡقتَِرفُواْ 

ۡقتَِرفُوَن.   مُّ

 113: 6\55م

ثم » آَتَْينَاُهمُ «إلى المتكلم » الَِّذي أَْنَزلَ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) ُمْنَزٌل 1
  : شاكين ومجادلين.) ممترين2ت »ِمْن َربِّكَ «إلى الغائب 

 ِ أَۡبتَِغي َحَكٗما، َوهَُو ٱلَِّذٓي أَنَزَل إِلَۡيُكُم أَفَغَۡيَر ٱ£َّ
َب يَۡعلَُموَن  ُهُم ٱۡلِكتَٰ َب ُمفَصَّٗال؟ َوٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ ٱۡلِكتَٰ

لٞ  بِّكَ  1أَنَّهُۥ ُمنَزَّ ن رَّ . ~ فََال تَُكونَنَّ ِمَن  1تّمِ بِٱۡلَحّقِ
  .2تٱۡلُمۡمتَِرينَ 

 114: 6\55هـ
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ْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْسنَى ِصدْقًا َوَعدًْال (الكليني 2) كلمات 1 ) قراءة شيعية: َوتَمَّ
: 6\55و 34: 6\55و 64: 10\51) اآليات 1ت♦ ) 206-205، ص 8مجلد 
التي تقول بأنه ال مبدل لكلمات هللا تتناقض مع اآليات التي  27: 18\69و 115

  .39: 13\96و 106: 2\87و 101: 16\70تقر النسخ 

ۡت َكِلَمتُ  َل 2َربَِّك ِصۡدٗقا َوَعۡدٗال  1َوتَمَّ . الَّ ُمبَدِّ
تِهِۦ. ~ َوهَُو ٱلسَِّميعُ    .1تٱۡلعَِليمُ  ،ِلَكِلَمٰ

 115: 6\55م

» وإن تطع أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل هللا: «) تفسير شيعي1ت
يعني: يحيروك عن اِإلمام فإنهم مختلفون فيه (القمي 

http://goo.gl/KVLZSW ♦ (خرص: القول عن ظن وتخمين ال عن 1ت (
  علم ويقين. والخراصون هم الكذابون.

َوإِن تُِطۡع أَۡكثََر َمن فِي ٱۡألَۡرِض، يُِضلُّوَك َعن 
 ِ . إِن يَتَّبِعُوَن إِالَّ ٱلظَّنَّ َوإِۡن ُهۡم إِالَّ 1تَسبِيِل ٱ£َّ

  .2تيَۡخُرُصونَ 

 116: 6\55م

، كما في ) 1ت♦ ) يُِضلُّ 1 نص ناقص وتكميله: إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم [بَمْن] يَِضلُّ
في » اعلم بمن ضل«في تتمة اآلية. وقد استعمل القرآن » َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ «

من الفعل التفات . وفي اآلية 125: 16\70و 30: 53\23و 7: 68\2اآليات 
  ».بِاْلُمْهتَِدينَ «إلى اإلسم » يَِضلُّ «

َعن  1َمن يَِضلُّ  1تإِنَّ َربََّك هَُو أَۡعلَُم [...]
  َسبِيِلهِۦ، ~ َوهَُو أَۡعلَُم بِٱۡلُمۡهتَِديَن.

 117: 6\55م

ِ َعلَۡيِه. إِن كُنتُم --- [   ا ذُِكَر ٱۡسُم ٱ£َّ ] فَكُلُواْ ِممَّ
تِهِۦ ُمۡؤِمنِيَن.بِ    ايَٰ

 118: 6\55م

َل، فََصَل 1 َم، َحَرَم 2) فُّصِ نص ناقص ) 1ت♦ ) لَيَِضلُّوَن 4) اْضِطِرْرتُْم 3) ُحّرِ
) خطأ: 2). ت286وتكميله: وما لكم [في] آال تأكلوا (مكي، جزء أول، ص 

إِنَّ «إلى خطاب الرسول  »َوَما لَكُْم أَالَّ تَأْكُلُوا«عن خطاب المؤمنين التفات 
  ».َربَّكَ 

ِ  1ت.]َوَما لَُكۡم [.. ا ذُِكَر ٱۡسُم ٱ£َّ أَالَّ تَۡأكُلُواْ ِممَّ
مَ  1َعلَۡيِه، َوقَۡد فَصَّلَ  ا َحرَّ َعلَۡيُكۡم، إِالَّ َما  2لَُكم مَّ

، 4إِلَۡيِه؟ [َوإِنَّ َكثِيٗرا لَّيُِضلُّونَ  3ٱۡضطُِرۡرتُمۡ 
هَُو أَۡعلَُم  2تبِأَۡهَوآئِِهم، بِغَۡيِر ِعۡلٍم. إِنَّ َربَّكَ 

  بِٱۡلُمۡعتَِديَن. 

 119: 6\55م

بُوَن.1 ۡثِم َوبَاِطنَهُۥٓ. إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكِسبُونَ   ) يَُكّسِ ِهَر ٱۡإلِ  1َوذَُرواْ َظٰ
ۡثَم َسيُۡجَزۡوَن بَِما َكانُواْ يَۡقتَِرفُوَن.]   ٱۡإلِ

 120: 6\55م

تتكلم عن  121وجزء من اآلية  119وجزء من اآلية  18اآلية ) خطأ: 1ت
  146و 145الطعام وتكملتها في اآليات 

ِ َعلَۡيِه، َوإِنَّهُۥ  ا لَۡم يُۡذَكِر ٱۡسُم ٱ£َّ َوَال تَۡأكُلُواْ ِممَّ
ِطيَن لَيُوُحوَن إِلَٰىٓ --- . [1تلَِفۡسقٞ  ] َوإِنَّ ٱلشَّيَٰ

ِدلُوُكۡم. َوإِۡن أََطۡعتُُموهُۡم، إِنَُّكۡم  أَۡولِيَآئِِهۡم ِليَُجٰ
  وَن.لَُمۡشِركُ 

 121: 6\55م

» أو من كان ميتًا فأحييناه«: قوله: ) تفسير شيعي1ت♦ ) َميِّتًا 2) أَْوَمْن، أَفََمْن 1
» وجعلنا له نوًرا يمشي به في الناس«قال جاهًال عن الحق والوالية فهديناه إليها 

يعني: في والية » كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها«قال النور الوالية 
  ).http://goo.gl/OLvgNvغير األئمة (القمي 

هُ َوَجعَۡلنَا لَهُۥ نُوٗرا فَأَۡحيَ  2َكاَن َمۡيٗتا 1أََو َمن ۡينَٰ
ِت لَۡيَس  ثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلَُمٰ يَۡمِشي بِهِۦ فِي ٱلنَّاِس َكَمن مَّ

ۡنَها ِفِريَن َما َكانُواْ 1تبَِخاِرٖج ّمِ لَِك ُزيَِّن ِلۡلَكٰ ؟ ~ َكذَٰ
  يَۡعَملُوَن.

 122: 6\55م

ِلَك َجعَۡلنَا فِي كُّلِ --- [  ) أكبر، أكثر.1 بِرَ ] َوَكذَٰ  1قَۡريٍَة أََكٰ
ُمۡجِرِميَها ِليَۡمكُُرواْ فِيَها. َوَما يَۡمُكُروَن إِالَّ 

  بِأَنفُِسِهۡم، ~ َوَما يَۡشعُُروَن.

 123: 6\55م

) يرى السياري 1ت♦ ) ِرَساَالتَهُ 2) 51قراءة شيعية: هللا يعلم (السياري، ص ) 1
َل َهذَا اْلقُْرءاُن َعلَى َوقَالُوا لَ « 31: 43\63أن هذه الفقرة نزلت بعد اآلية  ْوَال نُّزِ

  .29: 9\113) أنظر هامش اآلية 2) ت51(ص » َرُجٍل ِمَن اْلقَْريَتَيِْن َعِظيمٍ 

لَن نُّۡؤِمَن َحتَّٰى نُۡؤتَٰى «َوإِذَا َجآَءۡتُهۡم َءايَٞة، قَالُواْ: 
 ِ ُ أَۡعلَمُ ». ِمۡثَل َمآ أُوتَِي ُرُسُل ٱ£َّ َحۡيُث يَۡجعَُل  1ٱ£َّ

 2ت. َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَۡجَرُمواْ َصغَارٌ 1ت2ِرَسالَتَهُۥ
ِ َوَعذَاٞب َشِديدُۢ بَِما َكانُواْ يَۡمكُُروَن.   ِعندَ ٱ£َّ

 124: 6\55م

آية مبهمة يفسرها المنتخب ) 1ت♦ ) يََصعَدُ، يَتصعَّدُ، يَصَّاعدُ 2) َضْيقًا َحِرًجا 1
الضالل يكن صدُره ضيقًا شديد الضيق، كأنه من كما يلي: ومن يكتب عليه 

الضيق كمن يصعد إلى مكان مرتفع بعيد االرتفاع كالسماء، فتتصاعد أنفاسه وال 
أّن )، بينما يرى النحاس: http://goo.gl/om58eOيستطيع شيئًا (المنتخب 

الكافر من ضيق صدره، كأنه يريد أْن يْصعَد إلى السماء، وهو ال يقدر على ذلك 
)http://goo.gl/ETZsnV.(  

ِم.  ُ أَن يَۡهِديَهُۥ، يَۡشَرۡح َصۡدَرهُۥ ِلۡإلِۡسلَٰ فََمن يُِرِد ٱ£َّ
َوَمن يُِرۡد أَن يُِضلَّهُۥ، يَۡجعَۡل َصۡدَرهُۥ َضيِّقًا 

عَّدُ 1َحَرٗجا لَِك 1تفِي ٱلسََّمآءِ  2، َكأَنََّما يَصَّ . َكذَٰ
ۡجَس َعلَى ٱلَِّذينَ  ُ ٱلّرِ   َال يُۡؤِمنُوَن. يَۡجعَُل ٱ£َّ

 125: 6\55م

ِت    ۡلنَا ٱۡألٓيَٰ طُ َربَِّك ُمۡستَِقيٗما. قَۡد فَصَّ ذَا ِصَرٰ َوَهٰ
  ِلقَۡوٖم يَذَّكَُّروَن.

 126: 6\55م

إلى المتكلم » ِصَراطُ َربِّكَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
ْلنَا«   »ِعْندَ َربِِّهمْ «ثم إلى الغائب » فَصَّ

ِم ِعندَ َربِِّهمۡ  . ~ َوهَُو َوِليُُّهم بَِما 1تلَُهۡم دَاُر ٱلسَّلَٰ
  َكانُواْ يَۡعَملُوَن.

 127: 6\55م
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في هذه اآلية تناقض: كيف يمكن ان يكونوا ) 1ت♦ ) آجالنا، أََجلُنَا 2) نَْحشُُرُهْم 1
ُ «خالدين مصحوبة مع  ؟ وللخروج من المأزق فسرها المنتخب: »إِالَّ َما شَاَء �َّ

مقركم النار خالدين فيها إال َمْن شاء هللا أن ينقذهم ممن لم ينكروا رسالة هللا 
ت. ). أي تستثنى من األبدية بعض الفئاhttp://goo.gl/3BjF2Z(المنتخب 

فيكون النص ناقًصا وتكميله: [واذكر] يَْوَم يَْحشُُرُهْم َجِميعًا [فيقول لهم] يَا َمْعَشَر 
نِْس َربَّنَا اْستَْمتََع  نِْس َوقَاَل أَْوِليَاُؤُهْم ِمَن اْإلِ اْلِجّنِ قَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن [إضالل] اْإلِ

ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن فِيَها [إال َمْن بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَ  جَّ
  شاء هللا أن ينقذهم ممن لم ينكروا رسالته] إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم.

: 1تَجِميٗعا [...] 1َويَۡوَم يَۡحشُُرُهمۡ  1ت[...]
َن [...]« ! قَِد ٱۡستَۡكثَۡرتُم ّمِ َمۡعَشَر ٱۡلِجّنِ  1تيَٰ

نِس  نِس: »ٱۡإلِ َن ٱۡإلِ َربَّنَا! «. َوقَاَل أَۡوِليَآُؤُهم ّمِ
ٱلَِّذٓي  2ٱۡستَۡمتََع بَۡعُضنَا بِبَۡعٖض َوبَلَۡغنَآ أََجلَنَا

ۡلَت لَنَا ِلِديَن فِيَهآ، «قَاَل: ». أَجَّ ٱلنَّاُر َمۡثَوٰىُكۡم، َخٰ
[...] ُ  ،إِنَّ َربََّك َحِكيمٌ ». ~ 1تإِالَّ َما َشآَء ٱ£َّ

  َعِليٞم.

 128: 6\55م

لَِك نَُولِّي  ».نَُولِّي«إلى المتكلم » إِنَّ َربَّكَ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ا بَِما َكانُواْ  1تَوَكذَٰ ِلِميَن بَۡعَضۢ بَۡعَض ٱلظَّٰ
  يَۡكِسبُوَن.

 129: 6\55م

نِس! أَلَۡم يَۡأتُِكمۡ   ) تَأْتُِكمْ 1 َمۡعَشَر ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ نُكۡم رُ  1يَٰ سُٞل ّمِ
تِي، َويُنِذُرونَُكۡم ِلقَآَء يَۡوِمُكۡم  وَن عَلَۡيُكۡم َءايَٰ يَقُصُّ

ذَا؟ قَالُواْ:  ۡتُهُم ». َشِهۡدنَا َعلَٰىٓ أَنفُِسنَا«َهٰ َوَغرَّ
ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا، َوَشِهدُواْ َعلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم أَنَُّهۡم َكانُواْ 

فِِريَن.   َكٰ

 130: 6\55م

ناقص وتكميله: [األمر] ذلك، أو: [فعل هللا] ذلك. [ألن لم] يكن ربك نص ) 1ت
  ).290مهلك للقرى (مكي، جزء أول، ص 

ِلَك [...] 1ت[...] بَُّك ُمۡهِلَك  1تذَٰ أَن لَّۡم يَكُن رَّ
ِفلُوَن. 1تٱۡلقَُرىٰ    بِظُۡلٖم، َوأَۡهلَُها َغٰ

 131: 6\55م

ا  ) تَْعَملُونَ 1 مَّ ٞت ّمِ ا  َوِلكُّلٖ دََرَجٰ ِفٍل َعمَّ َعِملُواْ. َوَما َربَُّك بِغَٰ
  .1يَۡعَملُونَ 

 132: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: َويَْستَْخِلْف ِمْن بَْعِدُكْم َما يََشاُء [استخالفًا] َكَما أَْنَشأَُكْم 1ت
يَِّة قَْوٍم آََخِريَن (  87، ص 8، جزء ابن عاشورِمْن ذُّرِ

http://goo.gl/GaCdHD.(  

ۡحَمِة. إِن يََشۡأ، يُۡذِهۡبُكۡم َوَربَُّك  ، ذُو ٱلرَّ ٱۡلغَنِيُّ
ا يَشَآُء [...] ، َكَمآ 1تَويَۡستَۡخِلۡف ِمۢن بَۡعِدُكم مَّ

يَِّة قَۡوٍم َءاَخِريَن. ن ذُّرِ   أَنَشأَُكم ّمِ

 133: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: بمعجزي [عذابنا] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/lEJkYu.(  

دُوَن َألٖٓت. َوَمآ أَنتُم بُِمۡعِجِزيَن إِنَّ َما تُوعَ 
  1ت[...]

 134: 6\55م

حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة ) 1ت ♦) يَكُوُن 2) َمَكانَاتُِكْم، َمَكينَتُِكْم 1
  .84: 7\39انظر هامش اآلية 

قَۡوِم! ٱۡعَملُواْ َعلَٰى َمكَانَتُِكمۡ «قُۡل:  ، إِنِّي عَاِمٞل. 1يَٰ
ِقبَةُ  2تَۡعلَُموَن َمن تَُكونُ فََسۡوَف  ٱلدَّاِر. ~  1تلَهُۥ َعٰ

ِلُمونَ    ».إِنَّهُۥ َال يُۡفِلُح ٱلظَّٰ

 135: 6\55م

) نص ناقص 2ت ) ذرأ: أظهر1ت♦ ) ِلشَُرَكائِهم 2) بُِزْعِمِهْم، بَِزَعِمِهْم 1
ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواْألَْنعَاِم  ِ ِممَّ ابن نَِصيبًا [ولشركائهم نَِصيبًا] (وتكميله: َوَجعَلُوا ِ£َّ

: ) تفسير شيعي3ت) http://goo.gl/Ya0AtZ 249، ص 2، جزء عاشور
كان العرب إذا زرعوا زرًعا قالوا هذا � وهذا آللهتنا وكانوا إذا سقوها فحرف 

الماء من الذي � في الذي لألصنام لم يسدوه وقالوا هللا أغنى، وإذا حرف من 
الذي � سدوه وقالوا هللا أغنى، وإذا وقع شيء من الذي � في  الذي لألصنام في

الذي لألصنام لم يردوه وقالوا هللا أغنى، وإذا وقع شيء من الذي لألصنام في 
الذي � ردوه وقالوا هللا أغنى، فأنزل هللا هذه اآلية (القمي 

http://goo.gl/MNah1j(  

ا ذََرأَ --- [ ِ ِممَّ ِمَن ٱۡلَحۡرِث  1ت] َوَجعَلُواْ ِ£َّ
ِم نَِصيٗبا [...] ِ، «. فَقَالُواْ: 2تَوٱۡألَۡنعَٰ ذَا ِ£َّ َهٰ

ذَا ِلُشَرَكآئِنَا1بَِزۡعِمِهمۡ  فََما َكاَن ». ، َوَهٰ
 ِ ِ. َوَما َكاَن ِ£َّ فَُهَو  ،ِلشَُرَكآئِِهۡم، فََال يَِصُل إِلَى ٱ£َّ

  يَۡحُكُموَن!. ~ َسآَء َما 3تيَِصُل إِلَٰى ُشَركَآئِِهمۡ 

 136: 6\55م

) ُزيَِّن ... قَتُْل أَْوَالِدِهْم ُشَركَاُؤُهْم، ُزيَِّن ... قَتُْل أَْوَالدَُهْم ُشَرَكائِِهْم، ُزيَِّن ... قَتَْل 1
) نص مخربط وترتيبه: َوَكذَلَِك َزيََّن شَُرَكاُؤُهْم ِلَكثِيٍر ِمَن 1ت♦ أَْوَالِدِهْم ُشَرَكائِِهْم 

  ) يَْلبِسُوا: يخلطوا.2ت♦ قَتَْل أَْوَالِدِهْم  اْلُمْشِرِكينَ 

َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن، قَۡتَل  لَِك َزيََّن، ِلَكثِيٖر ّمِ [َوَكذَٰ
ِدِهۡم ُشَرَكآُؤُهمۡ   2ت، ِليُۡردُوهُۡم َوِليَۡلبُِسواْ 1ت1أَۡولَٰ

 ُ َما فَعَلُوهُ. فَذَۡرُهۡم  ،َعلَۡيِهۡم ِدينَُهۡم. َولَۡو َشآَء ٱ£َّ
  تَُروَن.]َوَما يَفۡ 

 137: 6\55م

مٞ «َوقَالُواْ:   ) ِحْجٌر: حرام ممنوع.2ت♦ ) ُحُجٌر، ُحْجٌر، َحْجٌر، ُحْجًرا، ِحْرٌج 2) نَعٌَم 1 ِذِهۦٓ أَۡنعَٰ الَّ  1ت2َوَحۡرٌث ِحۡجٞر  1َهٰ
َمۡت  ٌم ُحّرِ يَۡطعَُمَهآ إِالَّ َمن نََّشآُء، بَِزۡعِمِهۡم، َوأَۡنعَٰ

ِ َعلَۡيَها، ». ُظُهوُرَها ٞم الَّ يَۡذكُُروَن ٱۡسَم ٱ£َّ َوأَۡنعَٰ
  ٱۡفتَِرآًء َعلَۡيِه. َسيَۡجِزيِهم بَِما َكانُواْ يَۡفتَُروَن.

 138: 6\55م

) َميِّتَة 3) تَُكْن َمْيتَةً، يَُكْن َمْيتَةٌ، تَُكْن َمْيتَةً 2ُصهُ ) َخاِلٌص، َخاِلًصا، َخاِلَصةً، َخالِ 1
) خطأ وتصحيحه: خالص لذكورنا ومحرم على ازواجنا، كما 1ت♦ ) سواء 4

  جاء في القراءة المختلفة.

ِم َخاِلَصةٞ «َوقَالُواْ:  ِذِه ٱۡألَۡنعَٰ  1َما فِي بُُطوِن َهٰ
مٌ  ِجنَا َعلَىٰٓ  1تلِّذُكُوِرنَا، َوُمَحرَّ َوإِن يَكُن ». أَۡزَوٰ

ۡيتَةٗ  . َسيَۡجِزيِهۡم َوۡصفَُهۡم. 4، فَُهۡم فِيِه شَُرَكآءُ 3 2مَّ
  َعِليٞم. ،~ إِنَّهُۥ َحِكيمٌ 

 139: 6\55م
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وقد جاءتا ضمن آيات  137تكملة لآلية  140) اآلية 1ت ♦) سُفَهاء 2) قَتَّلُوا 1
  عن االنعام والجنات واالشجار.

ا 1ِذيَن قَتَلُٓواْ [قَۡد َخِسَر ٱلَّ  دَُهۡم، َسفََهۢ ، بِغَۡيِر 2أَۡولَٰ
 .ِ ُ، ٱۡفتَِرآًء َعلَى ٱ£َّ ُمواْ َما َرَزقَُهُم ٱ£َّ ِعۡلٖم، َوَحرَّ

  .]1تقَۡد َضلُّواْ، ~ َوَما َكانُواْ ُمۡهتَِدينَ 

 140: 6\55م

) قراءة شيعية: وآتوهم 4) ثُْمِرهِ، ثُُمِرِه 3) أْكلُه 2) َمْغُروَساٍت َوَغْيَر َمْغُروَساٍت 1
الضغث من الزرع والقبضة بعد القبضة من التمر تعطيه من يحضرك من  - 

: اقيمت فيها ) َمعُْروَشات1ت♦ ) ِحَصاِدهِ 5) 48المساكين (السياري، ص 
كما في القراءة » َمْغُروَسات«حيحه العروش. ولكن قد يكون خطأ نساخ وص

  . أنظر هامش هذه اآلية.99: 6\55هذه اآلية تكملة لآلية ) 2ت المختلفة

تٖ  ۡعُروَشٰ ٖت، مَّ َوَغۡيَر  1ت[َوهَُو ٱلَِّذٓي أَنشَأَ َجنَّٰ
تٖ  ۡرعَ، ُمۡختَِلفًا أُُكلُهُۥ1ت1َمۡعُروَشٰ ، 2، َوٱلنَّۡخَل َوٱلزَّ

اَن،  مَّ ۡيتُوَن َوٱلرُّ بِٖه. كُلُواْ َوٱلزَّ بِٗها َوَغۡيَر ُمتََشٰ ُمتََشٰ
َحقَّهُۥ يَۡوَم  4، إِذَآ أَۡثَمَر، َوَءاتُواْ 3ِمن ثََمِرهۦِٓ 
. َوَال تُۡسِرفُٓواْ. ~ إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ 5َحَصاِدهِۦ

  .]2تٱۡلُمۡسِرفِينَ 

 141: 6\55هـ

) نص ناقص 1ت ♦) ُخْطَواِت، َخْطَواِت، َخَطَواِت، ُخطَُؤاِت 2) ُحُمولَةً 1
وتكميله: [وأنشأ] ِمَن اْألَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا (الجاللين 

http://goo.gl/hpRmEj.(  

ِم َحُمولَةٗ  1ت[...]  َوفَۡرٗشا. [ُكلُواْ  1َوِمَن ٱۡألَۡنعَٰ
تِ  ُ َوَال تَتَّبِعُواْ ُخطَُوٰ ا َرَزقَُكُم ٱ£َّ ِن. ~  2ِممَّ ٱلشَّۡيَطٰ

بِيٞن.]   إِنَّهُۥ لَكُۡم َعدُّوٞ مُّ

 142: 6\55م

اِن 1 ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) نَبُّونِي 4) اْلَمعَِز، اْلِمْعَزى 3) اثْنَاِن 2) الضَّ
[خلق هللا من كل نوع من األنعام ذكًرا وأنثى، فهي] ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ (المنتخب 

http://goo.gl/SrmmvV .(قد يكون تكملة هذه اآلية الفقرة الدخيلة في  ولكن
أْن: ذو الصوف 2َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اْألَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ت: 6: 39\59اآلية  ) الضَّ

  من الغنم.

ۡأنِ  1ت[...] َن ٱلضَّ ٖج. ّمِ نِيَةَ أَۡزَوٰ ، 2ٱۡثنَۡينِ  2ت1ثََمٰ
َم؟ أَِم «. قُۡل: 2ٱۡثنَۡينِ  3َوِمَن ٱۡلَمۡعزِ  َءآلذََّكَرۡيِن َحرَّ

ا ٱۡشتََملَۡت َعلَۡيِه أَۡرَحاُم ٱۡألُنثَيَۡيِن؟  ٱۡألُنثَيَۡيِن؟ أَمَّ
ِدقِينَ  4ونِينَبِّ    ».بِِعۡلٍم. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ
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بِِل اثْنَيِْن َوِمَن الْبَقَِر اثْنَيِْن (المنتخب 1ت ) نص ناقص وتكميله: [وخلق هللا] ِمَن اْإلِ
http://goo.gl/ydQch8مخربطة وترتيبها  144- 136) اآليات 2). ت

  .142، 141، 144، 143، 140، 137، 139، 138، 136الصحيح كما يلي: 

بِِل ٱۡثنَۡيِن، َوِمَن  1ت[...] ٱۡلبَقَِر ٱۡثنَۡيِن. َوِمَن ٱۡإلِ
ا ٱۡشتََملَۡت «قُۡل:  َم؟ أَِم ٱۡألُنثَيَۡيِن؟ أَمَّ َءآلذََّكَرۡيِن َحرَّ

ٰىُكُم  َعلَۡيِه أَۡرَحاُم ٱۡألُنثَيَۡيِن؟ أَۡم ُكنتُۡم ُشَهدَآَء إِۡذ َوصَّ
ذَا؟ ُ بَِهٰ ِ » ٱ£َّ ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ فََمۡن أَۡظلَُم ِممَّ

َ َال َكِذٗبا لِّيُِضلَّ  ٱلنَّاَس، بِغَۡيِر ِعۡلٍم؟ ~ إِنَّ ٱ£َّ
ِلِمينَ    .2ت يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ

 144: 6\55م

) 5) َميِّتَةً 4) تَكُوَن َمْيتَةً، تَُكوَن َمْيتَةٌ، يَكُوَن َمْيتَةٌ 3) يَطَِّعُمهُ، َطِعَمهُ 2) أوَحى 1
، اطُّرَّ  اْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َوَال َعاٍد [فإن �َّ ) نص ناقص وتكميله: فََمِن 1ت ♦اْضِطرَّ

ال يؤاخذه على ذلك] فَإِنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم، أو: فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َوَال َعاٍد 
  )173: 2\87[فال اثم عليه] فَإِنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم (اسوة باآلية 

ٓ أَِجدُ، فِي َمآ أُوِحيَ «] قُل: --- [ ،  1الَّ إِلَيَّ
ًما َعلَٰى َطاِعٖم يَۡطعَُمهُٓۥ  ٓ أَن يَكُوَن 2ُمَحرَّ ، إِالَّ

ۡسفُوًحا، أَۡو لَۡحَم ِخنِزيٖر، فَإِنَّهُۥ 4 3َمۡيتَةً  ، أَۡو دَٗما مَّ
ِ بِهِۦ فََمِن ». ِرۡجٌس، أَۡو فِۡسقًا أُِهلَّ ِلغَۡيِر ٱ£َّ

َربََّك فَإِنَّ . 1ت، َغۡيَر بَاٖغ َوَال َعاٖد [...]5ٱۡضُطرَّ 
ِحيٞم.   َغفُوٞر، رَّ
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) اْلَحَوايَا: جمع حوية، وهي األمعاء. وقد فسرها 1ت♦ ) ُظْفٍر، ِظِفٍر، ِظْفٍر 1
). ولكن http://goo.gl/kNvdOQالمنتخب: الشحوم التي توجد على األمعاء (

قد تكون خطأ وصحيحه: الجوايا، أي ما هو جواة الجسم كما في السريانية 
)Luxenberg  نص ناقص وتكميله: [األمر] ذلك، ويجوز أن ) 2ت )222ص

  )298(مكي، جزء أول، ص » جزيناهم«يكون في موضع نصب بـ 

ۡمنَا كُلَّ ِذي ظُفُٖر  . 1َوَعلَى ٱلَِّذيَن َهادُواْ، َحرَّ
ۡمنَا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ، إِالَّ  َوِمَن ٱۡلبَقَِر َوٱۡلغَنَِم، َحرَّ

ٓ  َما َحَملَۡت  ، أَۡو َما 1تُظُهوُرُهَمآ، أَِو ٱۡلَحَوايَا
لَِك [...] ُهم بِبَۡغيِِهۡم. َوإِنَّا  2تٱۡختَلََط بِعَۡظٖم. ذَٰ َجَزۡينَٰ

ِدقُوَن.   لََصٰ
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بُُّكۡم ذُو َرۡحَمٖة «] فَإِن َكذَّبُوَك فَقُل: --- [   رَّ
ِسعَٖة، َوَال يَُردُّ بَۡأسُهُۥ َعِن ٱۡلقَۡوِم    ».ٱۡلُمۡجِرِمينَ َوٰ

 147: 6\55م

َّبِعُوَن 2) َكذََب 1 ) نص ناقص وتكميله: َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم [رسلهم] 1ت ♦) يَت
) خرص: القول عن ظن وتخمين ال 2) تhttp://goo.gl/TwzGqx(الجاللين 

  عن علم ويقين. والخراصون هم الكذابون.

ُ، َمآ : «] َسيَقُوُل ٱلَِّذيَن أَۡشَركُواْ --- [ لَۡو َشآَء ٱ£َّ
ۡمنَا ِمن َشۡيءٖ  ». أَۡشَرۡكنَا، َوَالٓ َءابَآُؤنَا، َوَال َحرَّ

لَِك َكذَّبَ  َحتَّٰى ذَاقُواْ  1تٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم [...] 1َكذَٰ
ۡن ِعۡلٖم فَتُۡخِرُجوهُ لَنَآ؟ «بَۡأَسنَا. قُۡل:  َهۡل ِعندَُكم ّمِ
َّبِعُونَ  ، َوإِۡن أَنتُۡم إِالَّ إِالَّ ٱ 2إِن تَت لظَّنَّ
  ».2تتَۡخُرُصونَ 

 148: 6\55م

وهو ما نفته » فَلَْو َشاَء لََهدَاُكْم أَْجَمِعينَ « 149: 6\55) تناقض: تثبت اآلية 1ت
ْمنَا«اآلية السابقة  ُ َما أَْشَرْكنَا َوَال آَبَاُؤنَا َوَال َحرَّ  َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء �َّ

إِْن «وال يفهم لماذا تقول اآلية السابقة » ِمْن َشْيٍء َكذَلَِك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمْ 
َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصونَ    ؟»تَت

ِلغَةُ. فَلَۡو َشآءَ «قُۡل:  ةُ ٱۡلبَٰ لََهدَٰىُكۡم  ،فَِللَِّه ٱۡلُحجَّ
  ».1تأَۡجَمِعينَ 

 149: 6\55م
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مَ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت َ َحرَّ ثم إلى الغائب » بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » أَنَّ �َّ
 181: 7\39و 159: 7\39جاءت كلمة يَْعِدلُوَن في خمس آيات: ». بَِربِِّهمْ «
. وقد فسرها المنتخب بمعنى يعدلون عن 150: 6\55و 1: 6\55و 60: 27\48و

)، http://goo.gl/3e2HIEلباطل والشرك (المنتخب الحق واإليمان ويميلون ل
بينما فسرها تفسير الجاللين: يشركون با� غيره (الجاللين 

http://goo.gl/3EGkmP ويرى .(Sawma  ان كلمة يعدلون سريانية وتعني
  ).256ص  Sawmaيلومون أنفسهم (

َم َهلُمَّ ُشَهدَآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَۡشَهدُوَن أَنَّ «قُۡل:  َ َحرَّ ٱ£َّ
ذَا َّبِۡع ». َهٰ فَإِن َشِهدُواْ، فََال تَۡشَهۡد َمعَُهۡم. َوَال تَت

تِنا، َوٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  ايَٰ
  .1تبِٱۡألِٓخَرةِ، َوهُم بَِربِِّهۡم يَۡعِدلُونَ 

 150: 6\55م

ين إِْحَسانًا َوَال تَقْتُلُوا أَْوَالدَكُْم ِمْن ) نص ناقص وتكميله: [وأحسنوا] بالوالد1ت
عبارة  31: 17\50نص مخربط: تستعمل اآلية : فقر. ) امالق2[اجل] إِْمَالٍق ت

: 6\55بينما تستعمل اآلية » َوَال تَقْتُلُوا أَْوَالدَُكْم َخْشيَةَ إِْمَالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكمْ «
وفي كالم ». وا أَْوَالدَُكْم ِمْن إِْمَالٍق نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهمْ َوَال تَْقتُلُ «عبارة  151

العرب يتم عادة تقديم ضمير المخاطب على ضمير الغائب (للتبريرات أنظر 
َم «في اآلية السابقة من الغائب التفات ). خطأ: 359-358المسيري، ص  َحرَّ

ُ «الغائب ثم إلى » نَْرُزقُُكمْ «إلى المتكلم » َربُُّكمْ  َم �َّ  ) خطأ: إِالَّ لْلَحقِّ 3ت» َحرَّ
أول اآلية ال يتفق مع مضمونها، وقد جاءت ) هذه اآلية معيبة التركيب. ف4ت

نهايتها لتصححه: فهل حرم هللا أن ال تشركوا ... وال تقتلوا أم حرم أن تشركوا ... 
َم َربَِّي قُْل إِنَّ بصياغة صحيحة:  33: 7\39وأن تقتلوا؟ وقد جاءت اآلية  َما َحرَّ

ْل بِِه سُْلَطانًا. ِ َما لَْم يُنَّزِ   اْلفََواِحَش ... َوأَْن تُْشِركُوا بِا£َّ

َم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡم. أَالَّ «قُۡل:  تَعَالَۡواْ أَۡتُل َما َحرَّ
ٗنا. َوَال  1تا. [...]تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشيۡ  ِلدَۡيِن إِۡحَسٰ َوبِٱۡلَوٰ

ۡن [...]تَۡقتُلُٓواْ أَ  دَُكم ّمِ ٖق، نَّۡحُن نَۡرُزقُُكۡم  1تۡولَٰ إِۡملَٰ
ِحَش، َما َظَهَر ِمۡنَها 2تَوإِيَّاُهمۡ  . َوَال تَۡقَربُواْ ٱۡلفََوٰ

ُ، إِالَّ  َم ٱ£َّ َوَما بََطَن. َوَال تَۡقتُلُواْ ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِي َحرَّ
ٰىكُم بِهِۦ. ~ لَعَلَُّكۡم تَ 3تبِٱۡلَحقِّ  ِلُكۡم َوصَّ   !4تۡعِقلُونَ . ذَٰ

 151: 6\55هـ

من التفات ) نص مخربط وترتيبه: واوفوا بعهد هللا. خطأ: 1ت♦  85) تَذَّكَُّروَن 1
ِ «إلى الغائب » نَُكلِّفُ «المتكلم    ».َوبِعَْهِد �َّ

َوَال تَۡقَربُواْ َماَل ٱۡليَتِيِم إِالَّ بِٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن، 
َوأَۡوفُواْ ٱۡلكَۡيَل َوٱۡلِميَزاَن، َحتَّٰى يَۡبلَُغ أَُشدَّهُۥ. 

بِٱۡلِقۡسِط. [َال نَُكلُِّف نَۡفسًا إِالَّ ُوۡسعََها]. َوإِذَا قُۡلتُۡم، 
 ِ فَٱۡعِدلُواْ، َولَۡو َكاَن ذَا قُۡربَٰى. َوبِعَۡهِد ٱ£َّ

ٰىُكم بِهِۦ. ~ لَعَلَّكُۡم ». 1تأَۡوفُواْ  ِلُكۡم َوصَّ ذَٰ
  !1تَذَكَُّرونَ 
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َق 3 ) تتبع2َوَهذَا ِصَراِطي، َوَهذَا ِصَراط ربكم، َوَهذَا ِصَراط ربك  )1 َّفَرَّ ♦ ) فَت
يعني: » وال تتبعوا السبل«: الصراط المستقيم اِإلمام فاتبعوه. ) تفسير شيعي1ت

يعني: ال تفرقوا وال تختلفوا في اِإلمام أن » فتفرق بكم عن سبيله«غير اِإلمام 
). خطأ: http://goo.gl/jJisHuوا عن سبيله (القمي تختلفوا في اِإلمام تضل

َّقُونَ «إلى الغائب » ِصَراِطي«من المتكلم التفات  اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَت ». َسبِيلِِه ذَِلُكْم َوصَّ
  وقد صححت القراءة المختلفة: َوَهذَا ِصَراط ربكم.

ِطي ذَا ِصَرٰ ُمۡستَِقيٗما، فَٱتَّبِعُوهُ. َوَال  1َوأَنَّ َهٰ
َّبِعُواْ  قَ  2تَت ِلُكۡم 1تبُِكۡم َعن َسبِيلِهِۦ 3ٱلسُّبَُل، فَتَفَرَّ . ذَٰ

َّقُوَن! ٰىُكم بِهِۦ. ~ لَعَلَُّكۡم تَت   َوصَّ

 153: 6\55هـ

) ال معنى لهذه اآلية، وقد فسرها 1ت♦ ) الذي أحسُن، الذين أحسنوا 2) تََمًما 1
: وقد أنزلنا التوراة على موسى إتماًما للنعمة على من أحسن المنتخب كما يلي

) خطأ: 2ت للَِّذي أَْحَسنَ ). خطأ: http://goo.gl/ejBeHLالقيام بأمر الدين (
  ».َربِِّهمْ «إلى الغائب » آَتَْينَا«من المتكلم التفات 

َب تََماًما--- [ َعلَى ٱلَِّذٓي  1] ثُمَّ َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
، َوتَۡفِصيٗال لِّكُّلِ َشۡيٖء، َوُهٗدى، 1ت2أَۡحَسنَ 

  !2تَوَرۡحَمٗة. ~ لَّعَلَُّهم بِِلقَآِء َربِِّهۡم يُۡؤِمنُونَ 

 154: 6\55م

هُ، ُمبَاَرٞك. فَٱتَّبِعُوهُ َوٱتَّقُواْ. ~    ٌب أَنَزۡلنَٰ ذَا ِكتَٰ َوَهٰ
  لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن!

 155: 6\55م

نص ناقص وتكميله: [أنزلناه لئال] تَقُولُوا إِنََّما أُْنِزَل اْلِكتَاُب ) 1ت♦ ) يَقُولُوا 1
َعلَى َطائِفَتَْيِن ِمْن قَْبلِنَا َوإِْن كُنَّا َعْن ِدَراَسة [كتبهم] لَغَافِِليَن (الجاللين 

http://goo.gl/ZsP2bl  والمنتخبhttp://goo.gl/H6G7Mr كلمة .(
 .Geiger, pالعبرية وتعني التعمق في فهم النص واستنباط معناه (درست من 

37.(  

ُب َعلَٰى : «1أَن تَقُولُٓواْ  1ت[...]  إِنََّمآ أُنِزَل ٱۡلِكتَٰ
َطآئِفَتَۡيِن ِمن قَۡبِلنَا، َوإِن ُكنَّا َعن ِدَراَستِِهۡم 

ِفِلينَ  1ت[...]   ».لَغَٰ

 156: 6\55م

) صدف: مال 2أ وصحيحه: جاءتكم بَيِّنَةٌ ت) خط1ت♦ ) َكذََب 2) يَقُولُوا 1
ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 3واعرض ت َسنَْجِزي ... «إلى المتكلم » بِآَيَاِت �َّ

ْن َكذَّبَ «إلى الغائب » تَقُولُوا«، والتفات من المخاطب »آَيَاتِنَا   ».فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

بُ لَۡو أَنَّآ أُنِزَل : «1أَۡو تَقُولُواْ  لَُكنَّآ  ،َعلَۡينَا ٱۡلِكتَٰ
بُِّكۡم  1تفَقَۡد َجآَءكُم». أَۡهدَٰى ِمۡنُهمۡ  ن رَّ بَيِّنَٞة ّمِ

ن َكذَّبَ  ِت بِ  2َوُهٗدى َوَرۡحَمٞة. فََمۡن أَۡظلَُم ِممَّ ايَٰ
ِ َوَصدَفَ  ٱلَِّذيَن  3تَعۡنَها؟ َسنَۡجِزي 2تٱ£َّ

تِنَا ُسٓوَء ٱۡلعَذَ  2تيَۡصِدفُونَ  اِب، بَِما َكانُواْ َعۡن َءايَٰ
  يَۡصِدفُوَن.

 157: 6\55م
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قراءة شيعية: اكتسبت ) 4) تَْنفَُع 3) يَْوَم تَأْتِي، يَْوُم يَأْتِي 2) يَأْتِيَُهُم، يَاتِيَُهُم 1
: ) المعنى مبهم. وقد يكون هناك نص ناقص وتكميله1ت♦ ) 49(السياري، ص 

  )http://goo.gl/wqeecR[ما] لم تكن آمنت من قبل (الجاللين 

ٓ أَن تَۡأتِيَُهمُ  ٓئَِكةُ؟ أَۡو يَۡأتَِي  1َهۡل يَنظُُروَن إِالَّ ٱۡلَملَٰ
ِت َربَِّك؟ يَۡوَم يَۡأتِي  2َربَُّك؟ أَۡو يَۡأتَِي بَۡعُض َءايَٰ

ِت َربَِّك، َال يَنفَعُ  نَُها [...] 3بَۡعُض َءايَٰ  1تنَۡفًسا إِيَمٰ
نَِها  4، أَۡو َكَسبَۡت لَۡم تَكُۡن َءاَمنَۡت ِمن قَۡبلُ  فِٓي إِيَمٰ

  ».ٱنتَِظُرٓواْ، إِنَّا ُمنتَِظُرونَ «َخۡيٗرا. قُِل: 

 158: 6\55م

قُوا 1 : فارقوا أمير المؤمنين وصاروا أحزابًا ) تفسير شيعي1ت♦ ) فَاَرقُوا، فَرَّ
  )http://goo.gl/efve60(القمي 

قُواْ --- [ ، 1تِدينَُهۡم َوكَانُواْ ِشيَٗعا 1] إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَّ
ِ. ثُمَّ  لَّۡسَت ِمۡنُهۡم فِي َشۡيٍء. إِنََّمآ أَۡمُرُهۡم إِلَى ٱ£َّ

  يُنَبِّئُُهم بَِما َكانُواْ يَۡفعَلُوَن.

 159: 6\55م

) خطأ: عشرة امثالها، أو هناك نقص 1ت♦ ) َعْشٌر أَْمثَالَُها، َعْشٌر أَْمثَالََها 1
  )127-126[حسنات] أمثالها (أوزون: جناية سيبويه، ص وتكميله: عشر 

 1ت] َمن َجآَء بِٱۡلَحَسنَِة، فَلَهُۥ َعۡشُر [...]--- [

. َوَمن َجآَء بِٱلسَّيِّئَِة، فََال يُۡجَزٰىٓ إِالَّ 1أَۡمثَاِلَها
  ِمۡثلََها. ~ َوُهۡم َال يُۡظلَُموَن.

 160: 6\55م

ٖط «] قُۡل: --- [  ملة إبراهيم: شريعته المنزلة عليه.) 2ت) قِيًَما: مستقيًما 1ت♦ ) قَيًِّما 1 إِنَّنِي َهدَٰىنِي َربِّٓي إِلَٰى ِصَرٰ
ۡستَِقيٖم، ِديٗنا قِيَٗما ِهيمَ 1ت1مُّ لَّةَ إِۡبَرٰ ، َحنِيٗفا. ~ 2ت، ّمِ

  ».َوَما َكاَن ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ 

 161: 6\55م

ِ، إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمۡحيَاَي «قُۡل:    َوَمَماتِي ِ£َّ
لَِميَن.   َرّبِ ٱۡلعَٰ

 162: 6\55م

َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي�ا َوَال نَْصَرانِي�ا َولَِكْن : «67: 3\89) تناقض: تقول اآلية 1ت
ُل «عن محمد  163: 6\55، بينما تقول اآلية »َكاَن َحنِيفًا ُمْسِلًما أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

َل َمْن أَْسلَمَ « 14: 6\55آلية وا» اْلُمْسِلِمينَ  : 39\59واآلية » أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ
َل اْلُمْسِلِمينَ « 12 لحل هذا التناقض رأي المفسرون أن ». َوأُِمْرُت ِألَْن أَُكوَن أَوَّ

  ).http://goo.gl/TIf2Gn(الطبري » أول المسلمين من هذه األمة«محمد هو 

ُل َال َشِريَك لَهُۥ.  ِلَك أُِمۡرُت، َوأَنَ۠ا أَوَّ َٰ َوبِذ
  ».1تٱۡلُمۡسِلِمينَ 

 163: 6\55م

) نص ناقص وتكميله: َوَال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس [اثًما، أو: خطيئة] إِالَّ َعلَْيَها، اسوة 1ت
ْكِسْب : َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَإِنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه. َوَمْن يَ 112- 111: 4\92باآليتين 

َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ يَْرِم بِِه بَِريئًا فَقَِد اْحتََمَل بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِينًا. ويمكن ان يكون هناك 
احتباًكا، وتقديره: وال تكسب كّل نفس [إالّ لها وال تكتسب] إال عليها، إذا جريت 

ل الشّر، كما على أن كسب يغلب في تحصيل الخير، وأّن اكتسب يغلب في تحصي
ُ نَْفسًا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما 286: 2\87جاء في اآلية  : َال يَُكلُِّف �َّ

) 2). تhttp://goo.gl/kobwlX 207، ص 8، جزء ابن عاشوراْكتََسبَْت (
  نص ناقص وتكميله: َوَال تَِزُر [نفس] َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى.

ا، َوهَُو َربُّ كُّلِ َشۡيٖء. أَغَ «قُۡل:  ِ أَۡبِغي َربّٗ ۡيَر ٱ£َّ
إِالَّ َعلَۡيَها. َوَال  1تَوَال تَۡكِسُب كُلُّ نَۡفٍس [...]

َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرٰى. ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكم  2تتَِزُر [...]
ۡرِجعُُكۡم. فَيُنَبِّئُكُم بَِما كُنتُۡم فِيِه تَۡختَِلفُوَن.   مَّ

 164: 6\55م

: 35\43اسوة باآليتين  –) نص ناقص وتكميله: َجعَلَُكْم َخَالئَِف [في] اْألَْرِض 1ت
) خطأ: رفع ... إلى درجات. تبرير الخطأ: رفع يتضمن 2ت 14: 10\51و 39

  معنى اعطى.

ٓئَِف [...] ٱۡألَۡرِض،  1تَوهَُو ٱلَِّذي َجعَلَكُۡم َخلَٰ
تٖ  ، لِّيَۡبلَُوُكۡم 2تَوَرفََع بَۡعَضُكۡم فَۡوَق بَۡعٖض دََرَجٰ

فِي َمآ َءاتَٰىكُۡم. إِنَّ َربََّك َسِريُع ٱۡلِعقَابِ. ~ َوإِنَّهُۥ 
ِحيمُۢ   ».لَغَفُوٞر، رَّ

 165: 6\55م

 

  سورة الصافات 37\56

  مكية -182عدد اآليات 

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِ،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ   ٱلرَّ

ا   ِت َصفّٗ فَّٰ ٓ  1: 37\56م  !1تَوٱلصَّٰ

ِت َزۡجٗرا!   ِجَرٰ  2: 37\56م  فَٱلزَّٰ

تِ   ) التَّاِليَات: القارئات.1ت ِليَٰ َّٰ  3: 37\56م  ِذۡكًرا! 1تفَٱلت

ِحٞد.   َهُكۡم لََوٰ  4: 37\56م  إِنَّ إِلَٰ

[والمغارب] (السيوطي: ) نص ناقص وتكميله: رب المشارق 1ت♦ ) َربَّ 1
  ).163، ص 2اإلتقان، جزء 

بُّ  ِت َوٱۡألَۡرِض، َوَما بَۡينَُهَما، َوَربُّ  1رَّ َوٰ َمٰ  1ٱلسَّ
ِرِق [...]   .1تٱۡلَمَشٰ

 5: 37\56م

في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) بِِزينٍَة اْلكََواِكَب، بِِزينَِة اْلَكَواِكِب، بِِزينٍَة اْلَكَواِكُب 1
  ».إِنَّا َزيَّنَّا«إلى المتكلم » َربُّ السََّماَواتِ «الغائب السابقة من 

ٱلسََّمآَء ٱلدُّۡنيَا بِِزينٍَة  1ت] إِنَّا َزيَّنَّا--- [
  ،1ٱۡلَكَواِكبِ 

 6: 37\56م

) 234نص ناقص وتكميله: [وحفظناها] حفًظا (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت
  ) مارد: عاتي.2ت

ن ُكّلِ  1ت[...] اِردٖ َوِحۡفٗظا ّمِ ٖن مَّ  7: 37\56م  .2تَشۡيَطٰ



224 

عُوَن 1 عُوَن خطأ وقد يكون أصلها ) كلمة 1ت♦ ) َويَْقِذفُوَن 2) يَْسَمعُوَن، يَُسمَّ يَسَّمَّ
عُوَن المأل، وتبرير الخطأ يسمعون  يتسمعون (وفقًا لمعجم الفاظ القرآن)، أو يَسَّمَّ

وقد يكون  هذه اآلية مبهمة ومقطعة األوصال. )2تيتضمن معنى يصغون. 
عُوَن إِلَى اْلَمَإلِ اْألَْعلَى.  النص مخربط وترتيبه: َويُْقذَفُوَن ِمْن كُّلِ َجانِبٍ لئال يَسَّمَّ

عُوَن اْلَمَإل. وتبرير الخطأ: تضمن  وإن اعتبرت كما هي، فهناك خطأ: َال يَسَّمَّ
عُوَن معنى يصغون   يَسَّمَّ

عُونَ   2، َويُۡقذَفُونَ 1تىٰ إِلَى ٱۡلَمَإلِ ٱۡألَۡعلَ  1الَّ يَسَّمَّ
  ،2تِمن ُكّلِ َجانِبٖ 

 8: 37\56م

واصب: دائم ال  )2ت : مطرودًا ومبعدًاَمدُْحوًرا) دُُحوًرا، 1ت♦ ) دَُحوًرا 1
  ينقطع.

 9: 37\56م  .2ت. َولَُهۡم َعذَاٞب َواِصبٌ 1ت1دُُحوٗرا

َف، ِخِطَف 1 َف، ِخّطِ ) 2) َخِطَف اْلَخْطفَةَ: اختلس خبر ت1ت♦ ) فَاتَّبَعَهُ 2) َخّطِ
  عود وخشبة فيها نارشهاب: 

 2تِشَهاٞب  2، فَأَۡتبَعَهُۥ1تٱۡلَخۡطفَةَ  1إِالَّ َمۡن َخِطفَ 
  ثَاقِٞب.

 10: 37\56م

) َالِزب: شديد 1ت♦ ) َالِزٍم، َالتٍِب 4) َعدَدْنَا، َعدَّدْنَا 3) أََمْن 2) فَاْستَْفتُِهْم 1
  متماسك

نۡ : «1فَٱۡستَۡفتِِهمۡ ] --- [  2أَُهۡم أََشدُّ َخۡلقًا؟ أَم مَّ
 ٓ ِزِبۢ » ؟3َخلَۡقنَا ن ِطيٖن الَّ ُهم ّمِ   .1ت4إِنَّا َخلَۡقنَٰ

 11: 37\56م

 12: 37\56م  ، َويَۡسَخُروَن.1بَۡل َعِجۡبتَ   ) َعِجْبُت.1

ُرواْ   ) ذُِكُروا.1  13: 37\56م  ، َال يَۡذكُُروَن.1َوإِذَا ذُّكِ

 14: 37\56م  .1َوإِذَا َرأَۡواْ َءايَٗة، يَۡستَۡسِخُرونَ   يَْستَْسِحُروَن.) 1

بِيٌن.«َوقَالُٓواْ:    ذَآ إِالَّ ِسۡحٞر مُّ  15: 37\56م  إِۡن َهٰ

ًما، أَِءنَّا 2ِمۡتنَا 1أَِءذَا  ) إِنَّا.3) ُمتْنَا 2) إِذَا 1  3َوكُنَّا تَُراٗبا َوِعَظٰ
  لََمۡبعُوثُوَن؟

 16: 37\56م

لُوَن؟    17: 37\56م  »أََو َءابَآُؤنَا ٱۡألَوَّ

ِخُرونَ 2نَعَمۡ : «1قُلۡ   ) دَاِخر: منقاد طائع ذليل.1ت♦ ) نَِعْم 2) قال 1  18: 37\56م  ».1ت! َوأَنتُۡم دَٰ

ِحدَٞة. فَإِذَا ُهۡم يَنظُُروَن.    19: 37\56م  فَإِنََّما ِهَي َزۡجَرٞة َوٰ

ذَا«َوقَالُواْ:    َوۡيلَنَا! َهٰ ينِ  يَٰ  20: 37\56م  ».يَۡوُم ٱلدِّ

بُوَن.   ذَا يَۡوُم ٱۡلفَۡصِل ٱلَِّذي ُكنتُم بِهِۦ تَُكذِّ  21: 37\56م  َهٰ

أَْزَواَجُهْم: قرناَءهم من الشياطين (الجاللين ) 1ت♦ ) َوأَْزَواُجُهْم، وَظلَم أَْزَواُجُهْم 1
http://goo.gl/o6PrTt(  

َجُهمۡ ٱۡحُشُرواْ ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ  ، َوَما َكانُواْ 1ت1َوأَۡزَوٰ
 يَۡعبُدُونَ 

  22: 37\56م

ِط ٱۡلَجِحيِم.   ِ، فَٱۡهدُوُهۡم إِلَٰى ِصَرٰ  23: 37\56م  ِمن دُوِن ٱ£َّ

 24: 37\56م  .2ولُونَ مَّسۡ  1. إِنَُّهم1تَوقِفُوُهمۡ   ) َوقِفُوُهْم: امسكوهم واحبسوهم.1ت♦ ) َمسُولُوَن 2) أَنَُّهْم 1

 25: 37\56م  ؟1َما لَُكۡم َال تَنَاَصُرونَ   تَتَنَاَصُروَن، تَّنَاَصُروَن.) 1

 26: 37\56م  بَۡل هُُم، ٱۡليَۡوَم، ُمۡستَۡسِلُموَن.  

 27: 37\56م  َوأَۡقبََل بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض يَتََسآَءلُوَن.  

 28: 37\56م  ».إِنَُّكۡم كُنتُۡم تَۡأتُونَنَا َعِن ٱۡليَِمينِ «قَالُٓواْ:   

 29: 37\56م  بَل لَّۡم تَكُونُواْ ُمۡؤِمنِيَن.«قَالُواْ:   

. بَۡل كُنتُۡم قَۡوٗما    ِنۢ ن سُۡلَطٰ َوَما َكاَن لَنَا َعلَۡيُكم ّمِ
ِغيَن.   َطٰ

 30: 37\56م

نص ناقص وتكميله: لَذَائِقُوَن [العذاب] (الجاللين ) 1ت
http://goo.gl/r2lI2l.(  

 31: 37\56م  .1تقَۡوُل َربِّنَآ. إِنَّا لَذَآئِقُوَن [...]فََحقَّ َعلَۡينَا 

ِوينَ   ) أغوى: أضل. الغاوين: الضالين.1ت ُكۡم. إِنَّا كُنَّا َغٰ  32: 37\56م  ».1تفَأَۡغَوۡينَٰ

 33: 37\56م  فَإِنَُّهۡم، يَۡوَمئِٖذ، فِي ٱۡلعَذَاِب ُمۡشتَِرُكوَن.  

لَِك نَۡفعَُل     34: 37\56م  بِٱۡلُمۡجِرِميَن.إِنَّا َكذَٰ

ُ «إِنَُّهۡم َكانُٓواْ، إِذَا قِيَل لَُهۡم:    هَ إِالَّ ٱ£َّ ، »َالٓ إِلَٰ
  يَۡستَۡكبُِروَن،

 35: 37\56م

أَئِنَّا لَتَاِركُٓواْ َءاِلَهتِنَا ِلَشاِعٖر «َويَقُولُوَن:   
؟ ۡجنُوِنۢ   »مَّ

 36: 37\56م

 37: 37\56م  .1َجآَء بِٱۡلَحّقِ َوَصدََّق ٱۡلُمۡرَسِلينَ بَۡل   ) َوَصدََق اْلُمْرَسلون.1
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من الغائب في التفات ) خطأ: 1ت ♦اْلعَذَاَب اْألَِليَم  - ) لَذَائِقُو، لَذَائٌِق، لَذَائِقُون 1
  ».إِنَُّكْم لَذَائِقُو«إلى المخاطب » َويَقُولُونَ « 36اآلية 

 38: 37\56م  .1ٱۡلعَذَاِب ٱۡألَِليمِ  1تإِنَُّكۡم لَذَآئِقُواْ 

 39: 37\56م  َوَما تُۡجَزۡوَن إِالَّ َما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن،  

ِ ٱۡلُمۡخلَِصينَ   : المصطفين الخالصين من الدنس.اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1  40: 37\56م  .1ت1إِالَّ ِعبَادَ ٱ£َّ

ٓئَِك لَُهۡم ِرۡزٞق    ۡعلُوٞم،أُْولَٰ  41: 37\56م  مَّ

ُموَن.1 ۡكَرُمونَ   ) ُمَكرَّ ِكهُ. َوُهم مُّ  42: 37\56م  ،1فََوٰ

ِت ٱلنَِّعيِم،    43: 37\56م  فِي َجنَّٰ

بِِليَن.1َعلَٰى سُُرٖر   ) ُسَررٍ 1 تَقَٰ  44: 37\56م  ، مُّ

ِعينِۢ  1يَُطاُف َعلَۡيِهم بِكَۡأٖس   : ماء جاري.) معين1ت♦ ) بَِكاس 1 ن مَّ  45: 37\56م  ،1تّمِ

ِربِيَن،1بَۡيَضآءَ   ) صفراء.1  46: 37\56م  ، لَذَّٖة لِّلشَّٰ

) غول: وجع بطن. يُْنِزفُون: ينفذ شرابهم 1ت♦ ) يُنِْزفُوَن، يَْنِزفُوَن، يَْنُزفُوَن 1
  وتذهب عقولهم.

 47: 37\56م  .1ت1، َوَال ُهۡم َعۡنَها يُنَزفُونَ 1تَال فِيَها غَۡولٞ 

قاصرات الطرف: ال ينظرن لغير ازواجهن. ِعيٌن: حسنة ) الطرف: العين. 1ت
  العين واسعتها.

ُت ٱلطَّۡرِف، ِعينٞ  ِصَرٰ  48: 37\56م  ،1تَوِعندَُهۡم قَٰ

ۡكنُونٞ   ) مكنون: مصون محفوظ.1ت  49: 37\56م  .1تَكأَنَُّهنَّ بَۡيٞض مَّ

 50: 37\56م  فَأَۡقبََل بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض يَتََسآَءلُوَن.  

ۡنُهۡم:   ) قرين: مصاحب.1ت  51: 37\56م  1تإِنِّي َكاَن ِلي قَِرينٞ «قَاَل قَآئِٞل ّمِ

قِيَن.1 دِّ قِينَ   ) اْلُمصَّ  52: 37\56م  1يَقُوُل: "أَِءنََّك لَِمَن ٱۡلُمَصدِّ

ًما، أَِءنَّا 2ِمۡتنَا 1أَِءذَا  ) إِنَّا.3) ُمتْنَا 2) إِذَا 1  3َوكُنَّا تَُراٗبا َوِعَظٰ
  »لََمِدينُوَن؟"

 53: 37\56م

طَِّلعُونَ «قَاَل:   ) ُمْطِلعُوَن، ُمْطِلعُوِن.1  54: 37\56م  »؟1َهۡل أَنتُم مُّ

 55: 37\56م  .1تفََرَءاهُ فِي سََوآِء ٱۡلَجِحيمِ  1فَٱطَّلَعَ   سواء الجحيم: وسط الجحيم.) 1ت♦ ) فَأُْطِلَع، فَأَطَِّلَع، فَأَْطلََع 1

ِ! إِن ِكدتَّ لَتُۡرِدينِ «قَاَل:   لَتُْغِويِن.) لَتُْرِدينِي، 1  56: 37\56م  .1تَٱ£َّ

نص ناقص وتكميله: َولَْوَال نِْعَمةُ ربي [تداركتني] لكنت من المحضرين ) 1ت
  ).237[في النار] (مكي، جزء ثاني، ص 

لَكُنُت ِمَن  ،1تَولَۡوَال نِۡعَمةُ َربِّي [...]
  .1تٱۡلُمۡحَضِريَن [...]

 57: 37\56م

 58: 37\56م  ،1أَفََما نَۡحُن بَِميِّتِينَ   ) بَِمائِتِيَن.1

 59: 37\56م  »إِالَّ َمۡوتَتَنَا ٱۡألُولَٰى، َوَما نَۡحُن بُِمعَذَّبِيَن؟  

ذَا لَُهَو ٱۡلفَۡوزُ   ) الرزق.1  60: 37\56م  ٱۡلعَِظيُم. 1إِنَّ َهٰ

ِملُوَن.   ذَا فَۡليَۡعَمِل ٱۡلعَٰ  61: 37\56م  ِلِمۡثِل َهٰ

قُّومِ 1ت ، ابن عاشور( ) نص ناقص وتكميله: أَذَِلَك َخْيٌر نُُزًال أَْم [مكان] َشَجَرة الزَّ
) زقوم: شجرة مرة 2) تhttp://goo.gl/8CsWOC 123، ص 23جزء 

  كريهة في جهنم وهي طعام أهل النار.

ِلَك َخۡيٞر نُُّزًال؟ أَۡم [...] َٰ قُّومِ  1تأَذ  62: 37\56م  ؟2تَشَجَرةُ ٱلزَّ

ِلِميَن.   َها فِۡتنَٗة لِّلظَّٰ  63: 37\56م  إِنَّا َجعَۡلنَٰ

 64: 37\56م  ،1تفِٓي أَۡصِل ٱۡلَجِحيمِ  1إِنََّها َشَجَرٞة تَۡخُرجُ   : اسفله وقراره) أَْصِل الَْجِحيمِ 1ت♦ ) نابتة، ثابتة 1

ِطيِن. 1تَطۡلعَُها  طلع: غالف يشبه الكوز.) 1ت  65: 37\56م  َكأَنَّهُۥ ُرُءوُس ٱلشَّيَٰ

 66: 37\56م  وَن ِمۡنَها ٱۡلبُطُوَن.فَإِنَُّهۡم َألِٓكلُوَن ِمۡنَها فََمالِ   

ۡن َحِميٖم  1ت1ثُمَّ إِنَّ لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا  شوبًا: خليط، من شاب.) 1ت♦ ) بالَحِميٍم 2) لَشُْوبًا 1  67: 37\56م  .2ّمِ

لَى ٱۡلَجِحيِم. 1ثُمَّ إِنَّ َمۡرِجعَُهمۡ   َمِقيلَُهْم.) ُمنقَلَبَُهْم، َمصيرُهْم، منفذُهْم، 1  68: 37\56م  َإلِ

 69: 37\56م  َءابَآَءُهۡم َضآلِّيَن، 1تإِنَُّهۡم أَۡلفَۡواْ   ) أَْلفَْوا: وجدوا.1ت

ِرِهۡم يُۡهَرُعوَن.    70: 37\56م  فَُهۡم َعلَٰىٓ َءاثَٰ

، قَۡبلَُهۡم، أَۡكثَُر    ِليَن،َولَقَۡد َضلَّ  71: 37\56م  ٱۡألَوَّ

نِذِريَن.    72: 37\56م  َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا فِيِهم مُّ

ِقبَةُ   .84: 7\39حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت  73: 37\56م  ٱۡلُمنذَِريَن، 1تفَٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َعٰ
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ِ ٱۡلُمۡخلَِصينَ   الخالصين من الدنس.: المصطفين اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1  74: 37\56م  .1ت1إِالَّ ِعبَادَ ٱ£َّ

 75: 37\56م  . فَلَنِۡعَم ٱۡلُمِجيبُوَن!1] َولَقَۡد نَادَٰىنَا نُوحٞ --- [  )118قراءة شيعية: َولَقَدْ نادينا نُوًحا (السياري، ص ) 1

بينما تقول اآليتان أن إبن نوح غرق  43-42: 11\52) تناقض: تقول اآليتان 1ت
  ) اْلَكْرب: الضيق والغم.2أن هللا نجى نوًحا وأهله ت 76: 21\73و 76: 37\56

هُ َوأَۡهلَهُۥ ۡينَٰ  76: 37\56م  ٱۡلعَِظيِم. 2تِمَن ٱۡلَكۡربِ  1ت َونَجَّ

يَّتَهُۥ ُهُم ٱۡلبَاقِيَن.    77: 37\56م  َوَجعَۡلنَا ذُّرِ

وتركنا عليهما في «و» وتركنا عليه في االخرين«) خطأ: جاءت عبارة 1ت
. وقد تحير المفسرون في 129و 119و 108و 78: 37\56في اآليات » االخرين

وباركنا «و» وباركنا عليه في االخرين«فهمها، وقد يكون خطأ وصحيحه: 
ْيِه َوَعلَى َوبَاَرْكنَا َعلَ : «113: 37\56كما في اآلية » عليهما في االخرين

ولكن قد يكون النص ناقًصا وتكميله: َوتََرْكنَا َعلَْيِه [ثناء حسنًا] فِي ». إِْسَحاقَ 
  ).http://goo.gl/TjCY1Rاْآلَِخِريَن (الجاللين 

 78: 37\56م  َعلَۡيِه فِي ٱۡألِٓخِريَن. 1تَوتََرۡكنَا

شير إلى هذا العالم ) قد تكون هذه الكلمة بالمثنى وليس بالجميع فت1ت♦ ) َسَالًما 1
  ).159ص  Luxenbergوالعالم اآلخر بعد الموت (

مٌ  لَِمينَ  1َسلَٰ  79: 37\56م  .1تَعلَٰى نُوٖح فِي ٱۡلعَٰ

لَِك نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.    80: 37\56م  إِنَّا َكذَٰ

 81: 37\56م  إِنَّهُۥ ِمۡن ِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.  

 82: 37\56م  ٱۡألَٓخِريَن.ثُمَّ أَۡغَرۡقنَا   

ِهيَم،--- [   ۡبَرٰ  83: 37\56م  ] َوإِنَّ ِمن ِشيعَتِهِۦ َإلِ

 84: 37\56م  إِۡذ َجآَء َربَّهُۥ بِقَۡلٖب َسِليٍم،  

 85: 37\56م  َماذَا تَۡعبُدُوَن؟«إِۡذ قَاَل ِألَبِيِه َوقَۡوِمهِۦ:   

إِْفك: : أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  كذب وافتراء.

ِ تُِريدُوَن؟ 1تأَئِۡفًكا  86: 37\56م  َءاِلَهٗة دُوَن ٱ£َّ

لَِميَن؟    87: 37\56م  »فََما َظنُّكُم بَِرّبِ ٱۡلعَٰ

 88: 37\56م  فَنََظَر نَۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجوِم،  

 89: 37\56م  ».إِنِّي َسِقيمٞ «فَقَاَل:   

 90: 37\56م  .1تفَتََولَّۡواْ َعۡنهُ ُمۡدبِِرينَ   ) ولى مدبًرا: ولى على اعقابه.1ت

 91: 37\56م  أََال تَۡأكُلُوَن؟«إِلَٰىٓ َءاِلَهتِِهۡم، فَقَاَل:  1تفََراغَ   ) راغ: مال على سبيل االحتيال1ت

 92: 37\56م  »َما لَُكۡم َال تَنِطقُوَن؟  

ا 1تفََراغَ   ) راغ: مال على سبيل االحتيال.1ت♦ ) َسْفقًا، َصْفقًا 1  93: 37\56م  بِٱۡليَِميِن. 1َعلَۡيِهۡم َضۡربَۢ

 94: 37\56م  .1ت1فَأَۡقبَلُٓواْ إِلَۡيِه، يَِزفُّونَ   ) يزفون: يسرعون.1ت ♦) يُِزفُّوَن، يَِزفوَن، يَُزفُّوَن، يَْزفُوَن، يَْرفُوَن 1

 95: 37\56م  أَتَۡعبُدُوَن َما تَۡنِحتُوَن،«قَاَل:   

ُ َخلَقَُكۡم َوَما تَۡعَملُوَن؟    96: 37\56م  »َوٱ£َّ

ٗنا، فَأَۡلقُوهُ فِي ٱۡلَجِحيمِ «قَالُواْ:     97: 37\56م  ».ٱۡبنُواْ لَهُۥ بُۡنيَٰ

ُهُم ٱۡألَۡسفَِليَن.    98: 37\56م  فَأََرادُواْ بِهِۦ َكۡيٗدا، فََجعَۡلنَٰ

 99: 37\56م  .1إِنِّي ذَاِهٌب إِلَٰى َربِّي، َسيَۡهِدينِ «َوقَاَل:   َسيَْهِدينِي.) 1

اِلِحيَن (الجاللين 1ت ) نص ناقص وتكميله: َرّبِ َهْب ِلي [ولدًا] ِمَن الصَّ
http://goo.gl/RgA8V5.(  

ِلِحينَ  1تَرّبِ! َهۡب ِلي [...]  100: 37\56م  ».ِمَن ٱلصَّٰ

هُ   ٍم َحِليٖم.فَبَشَّۡرنَٰ  101: 37\56م  بِغُلَٰ

 ♦) تُْؤَمُر به 5) أَبََت 4) تُِرَي، تَُرى 3) في المنام أفعْل ما أُِمْرُت به 2) بُنَّيِ 1

 152، ص 23، جزء ابن عاشور( ) نص ناقص وتكميله: َما تُْؤَمُر [به]1ت
http://goo.gl/VCPGtK(  

ا بَلََغ َمعَهُ ٱلسَّۡعيَ  بُنَيَّ «قَاَل:  ،فَلَمَّ ! إِنِّٓي أََرٰى 1يَٰ
». 3أَنِّٓي أَۡذبَُحَك. فَٱنظُۡر َماذَا تََرىٰ  2فِي ٱۡلَمنَامِ 

ٓأَبَتِ «قَاَل:  . َستَِجدُنِٓي، إِن 5! ٱۡفعَۡل َما تُۡؤَمرُ 4يَٰ
بِِرينَ  ُ، ِمَن ٱلصَّٰ   ».َشآَء ٱ£َّ

 102: 37\56م
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وعزم. خطأ: َوتَلَّهُ على الَْجبِيِن.  بقوة وجره ) تله: جذبه1ت♦ ) َسلَّما، إْستَْسلََما 1
ويقترح ليكسنبيرج قراءة (الحبين) بمعنى المحرقة أو المذبح بالسريانية، بدًال من 
(الجبين). ويفهم كلمة تله بالسريانية بمعنى ربطه، وحرف الالم في الجبين تعني 

ص  Luxenbergعلى في السريانية، فيكون المعنى وربطه على المحرقة (
ا َوَصال إِلى الَمكاِن الَّذي أَراه «) وهو ما يتفق مع النص التوراتي 172-177 فلَمَّ

هللاُ إِيَّاه، بَنى إِْبراهيُم هُناَك الَمذبَح ورتََّب الَحَطب وَربََط إِسحَق آبنَه وَجعَلَه على 
  ).9: 22(تكوين » الَمذبَحِ فَوَق الَحَطب

آ أَۡسلََما  103: 37\56م  ِلۡلَجبِيِن، 1تَوتَلَّهُۥ 1فَلَمَّ

هُ   ) خطأ: حرف الواو في َونَادَْينَاهُ زائدة.1ت♦ ) َونَادَْينَاهُ يَا إِْبَراِهيُم 1 دَۡينَٰ ِهيمُ «أَن:  1تَونَٰ ٓإِۡبَرٰ  104: 37\56م  !1يَٰ

يَّا.2) َصدَْقَت 1 ْويَا، الّرِ يَّا، الرُّ ٓ  1قَۡد َصدَّۡقتَ   ) الرُّ ۡءيَا لِ 2ٱلرُّ َك نَۡجِزي . إِنَّا َكذَٰ
  ».ٱۡلُمۡحِسنِينَ 

 105: 37\56م

ُٓؤاْ ٱۡلُمبِيُن.   ذَا لَُهَو ٱۡلبَلَٰ  106: 37\56م  إِنَّ َهٰ

هُ بِِذۡبحٍ َعِظيٖم.    107: 37\56م  َوفَدَۡينَٰ

وتركنا عليهما في «و» وتركنا عليه في االخرين«) خطأ: جاءت عبارة 1ت
. وقد تحير المفسرون في 129و 119و 108و 78: 37\56في اآليات » االخرين

وباركنا «و» وباركنا عليه في االخرين«فهمها، وقد يكون خطأ وصحيحه: 
ْيِه َوَعلَى َوبَاَرْكنَا َعلَ : «113: 37\56كما في اآلية » عليهما في االخرين

ولكن قد يكون النص ناقًصا وتكميله: َوتََرْكنَا َعلَْيِه [ثناء حسنًا] فِي ». إِْسَحاقَ 
  ).http://goo.gl/kLRktWاْآلَِخِريَن (الجاللين 

 108: 37\56م  َعلَۡيِه فِي ٱۡألِٓخِريَن. 1تَوتََرۡكنَا

ِهيَم.   ٌم َعلَٰىٓ إِۡبَرٰ  109: 37\56م  َسلَٰ

لَِك     110: 37\56م  نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.َكذَٰ

 111: 37\56م  إِنَّهُۥ ِمۡن ِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.  

ِلِحيَن.   َن ٱلصَّٰ ا ّمِ َق نَبِيّٗ هُ بِإِۡسَحٰ  112: 37\56م  َوبَشَّۡرنَٰ

ْكنَا.1 َرۡكنَا  ) َوبَرَّ يَّتِِهَما  1َوبَٰ َق. َوِمن ذُّرِ َعلَۡيِه َوَعلَٰىٓ إِۡسَحٰ
  ُمۡحِسٞن، َوَظاِلٞم لِّنَۡفِسهِۦ ُمبِيٞن.

 113: 37\56م

ُروَن،--- [    114: 37\56م  ] َولَقَۡد َمنَنَّا َعلَٰى ُموَسٰى َوَهٰ

ُهَما َوقَۡوَمُهَما ِمَن ٱۡلَكۡربِ   ) اْلَكْرب: الضيق والغم.1ت ۡينَٰ  115: 37\56م  ٱۡلعَِظيِم. 1تَونَجَّ

ِلبِيَن.   ُهۡم، فَكَانُواْ ُهُم ٱۡلغَٰ  116: 37\56م  َونََصۡرنَٰ

َب ٱۡلُمۡستَبِيَن،   ُهَما ٱۡلِكتَٰ  117: 37\56م  َوَءاتَۡينَٰ

َراَط اْلُمْستَِقيَم، كما مثًال في اآلية ) 1ت نص ناقص وتكميله: َوَهدَْينَاُهَما [إلى] الّصِ
ِ الَِّذي « 43: 7\39واآلية » فَاْهدُوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ « 23: 37\56 اْلَحْمدُ ِ£َّ

  ».َويَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ « 25: 10\51واآلية » َهدَانَا ِلَهذَا

ُهَما [...] َط ٱۡلُمۡستَِقيَم. 1تَوَهدَۡينَٰ َرٰ  118: 37\56م  ٱلّصِ

وتركنا عليهما في «و» وتركنا عليه في االخرين«) خطأ: جاءت عبارة 1ت
. وقد تحير المفسرون في 129و 119و 108و 78: 37\56في اآليات » االخرين

وباركنا «و» وباركنا عليه في االخرين«فهمها، وقد يكون خطأ وصحيحه: 
ْيِه َوَعلَى َوبَاَرْكنَا َعلَ : «113: 37\56كما في اآلية » عليهما في االخرين

ولكن قد يكون النص ناقًصا وتكميله: َوتََرْكنَا َعلَْيِه [ثناء حسنًا] فِي ». إِْسَحاقَ 
  ).http://goo.gl/cb1Al5اْآلَِخِريَن (الجاللين 

 119: 37\56م  َعلَۡيِهَما فِي ٱۡألِٓخِريَن. 1تَوتََرۡكنَا

ُروَن.   ٌم َعلَٰى ُموَسٰى َوَهٰ  120: 37\56م  َسلَٰ

لَِك نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن. إِنَّا    121: 37\56م  َكذَٰ

 122: 37\56م  إِنَُّهَما ِمۡن ِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.  

 123: 37\56م  لَِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن. 1] َوإِنَّ إِۡليَاسَ --- [  ) ليْاَس، إدريَس، إيليَس، إدَراَس، إِْليَأْسَ 1

َّقُوَن؟«إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِهۦٓ:  1ت[...]  ).http://goo.gl/D5R3AL) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ (الجاللين 1ت  124: 37\56م  أََال تَت

ِلِقينَ  1أَتَۡدُعوَن بَۡعٗال   .14: 23\74) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) بَْعَالَء 1  125: 37\56م  ،1تَوتَذَُروَن أَۡحَسَن ٱۡلَخٰ

1. ُ َربُُّكْم َوَربُّ َ َربَُّكۡم،   ) �َّ ِليَن؟ 1َوَربَّ ٱ£َّ  126: 37\56م  »َءابَآئُِكُم ٱۡألَوَّ

) نص ناقص وتكميله: فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن [في النار] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/BmbcXq.(  

 127: 37\56م  ،1تفََكذَّبُوهُ. فَإِنَُّهۡم لَُمۡحَضُروَن [...]
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ِ ٱۡلُمۡخلَِصينَ   الخالصين من الدنس.: المصطفين اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1  128: 37\56م  .1ت1إِالَّ ِعبَادَ ٱ£َّ

وتركنا عليهما في «و» وتركنا عليه في االخرين«) خطأ: جاءت عبارة 1ت
. وقد تحير المفسرون في 129و 119و 108و 78: 37\56في اآليات » االخرين

وباركنا «و» وباركنا عليه في االخرين«فهمها، وقد يكون خطأ وصحيحه: 
ْيِه َوَعلَى َوبَاَرْكنَا َعلَ : «113: 37\56كما في اآلية » عليهما في االخرين

ولكن قد يكون النص ناقًصا وتكميله: َوتََرْكنَا َعلَْيِه [ثناء حسنًا] فِي ». إِْسَحاقَ 
  ).http://goo.gl/J2Kp1Jاْآلَِخِريَن (الجاللين 

 129: 37\56م  َعلَۡيِه فِي ٱۡألِٓخِريَن. 1تَوتََرۡكنَا

♦ ِسيَن، إِدَْرِسيَن، إِيليِسيَن، يَاِسيَن ) آِل يَاِسيَن، اِليَاِسيَن، إِدَْراِسيَن، إيِليَس، إِدْري1
. خطأ: استعمل 123: 37\56) ياسين قد يكون النبي إيليا. أنظر هامش اآلية 1ت

القرآن صيغة الجمع إلسم العلم الياس للمحافظة على السجع. ومن الخطأ تغيير 
إسم العلم. تفسير شيعي: يس يعني محمد، وآل يس يعني آل محمد (الطبرسي: 

  ).146-145الخطاب، ص فصل 

ٌم َعلَٰىٓ إِۡل يَاِسينَ   130: 37\56م  .1ت1َسلَٰ

لَِك نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِيَن.    131: 37\56م  إِنَّا َكذَٰ

 132: 37\56م  إِنَّهُۥ ِمۡن ِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.  

 133: 37\56م  ] َوإِنَّ لُوٗطا لَِّمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن.--- [  

ْينَاهُ. ) نص ناقص وتكميله:1ت هُ َوأَۡهلَهُۥٓ أَۡجَمِعيَن، 1ت[...]  [اذكر] إذ نَجَّ ۡينَٰ  134: 37\56م  إِۡذ نَجَّ

بِِرينَ   الهالكين: اْلغَابِِرينَ ) 1ت  135: 37\56م  .1تإِالَّ َعُجوٗزا فِي ٱۡلغَٰ

ۡرنَا ٱۡألَٓخِريَن.    136: 37\56م  ثُمَّ دَمَّ

وَن َعلَۡيِهم    ۡصبِِحيَن،َوإِنَُّكۡم لَتَُمرُّ  137: 37\56م  مُّ

 138: 37\56م  أَفََال تَۡعِقلُوَن؟ َوبِٱلَّۡيِل. ~  

 139: 37\56م  ] َوإِنَّ يُونَُس لَِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن.--- [  

 140: 37\56م  ،2تإِلَى ٱۡلفُۡلِك ٱۡلَمۡشُحونِ  1تإِۡذ أَبَقَ   المملوء أو المكتظ) اْلَمْشُحون: 2ت ابق: هرب، فر )1ت

 141: 37\56م  .1تفََساَهَم، فََكاَن ِمَن ٱۡلُمۡدَحِضينَ   ساهم، أي اقترع، وأصله يكون بالسهم. اْلُمدَْحِضيَن: المغلوبين.) 1ت

 142: 37\56م  .1ت1فَٱۡلتَقََمهُ ٱۡلُحوُت َوهَُو ُمِليمٞ   ) ُمِليم: مستحق اللوم1ت♦ ) َمِليٌم 1

 143: 37\56م  ٱۡلُمسَبِِّحيَن،فَلَۡوَالٓ أَنَّهُۥ َكاَن ِمَن   

 144: 37\56م  لَلَبَِث فِي بَۡطنِِهۦٓ إِلَٰى يَۡوِم يُۡبعَثُوَن.  

لَْوَال أَْن تَدَاَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء « 49: 68\2تقول اآلية تناقضان:  )1ت
فهل ». فَنَبَذْنَاهُ بِاْلعََراِء َوهَُو َسِقيمٌ « 145: 37\56بينما تقول اآلية » َوهَُو َمذُْمومٌ 

  نبذ أم ال؟ وهل مذموم أم سقيم؟

هُ بِٱۡلعََرآِء، َوهَُو َسِقيمٞ   145: 37\56م  .1تفَنَبَۡذنَٰ

قيقيون). قد يكون هناك خطأ في النسخ. وقد تالعب קיקיון في العبرية الخروعة (
يقول: يقطين مفرد يقطينة: (النبات) قاموس المعاني بالكلمة لتبرئة القرآن. فهو 

يخ والقثّاء، وغلب إطالقه على القَْرع، ويطلق  كّل شجر ال يقوم على ساق، كالبّطِ
)، بينما من http://goo.gl/9ziy0Iاإلسم أيًضا على ثمار ذلك الّشجر (

  المعروف أن اليقطين نبتة وليس شجرة.

ن يَۡقِطينٖ   146: 37\56م  .1تَوأَۢنبَۡتنَا َعلَۡيِه َشَجَرٗة ّمِ

هُ إِلَٰى ِماْئَِة أَۡلٍف أَۡو يَِزيدُونَ   ) َويَِزيدُوَن.1  147: 37\56م  .1َوأَۡرَسۡلنَٰ

ُهۡم إِلَىٰ 1اَمنُواْ فَ   ) حتَّى.2) فَأَِمنُوا 1  148: 37\56م  ِحيٖن. 2، فََمتَّۡعنَٰ

 149: 37\56م  ٱۡلبَنُوَن؟أَِلَربَِّك ٱۡلبَنَاُت، َولَُهُم «] فَٱۡستَۡفتِِهۡم: --- [  

ِهدُوَن؟ 1تأَۡم َخلَۡقنَا  ».َخلَْقنَا«إلى المتكلم » أَِلَربِّكَ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت ٗثا، َوُهۡم َشٰ ٓئَِكةَ إِنَٰ  150: 37\56م  »ٱۡلَملَٰ

إِْفك: : أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  كذب وافتراء.

ۡن إِۡفِكِهمۡ   151: 37\56م  لَيَقُولُوَن: 1تأََالٓ إِنَُّهم ّمِ

1.ِ ُ «  ) َولَدُ �َّ ِذبُوَن.». 1َولَدَ ٱ£َّ  152: 37\56م  َوإِنَُّهۡم لََكٰ

) خطأ: أَْصَطفَى اْلبَنَاِت من اْلبَنِيَن. وتبرير الخطأ: تضمن 1ت ♦) آْصَطفَى 1
  اصطفى معنى فضَّل.

 153: 37\56م  ؟1تٱۡلبَنَاِت َعلَى ٱۡلبَنِينَ  1أَۡصَطفَى

إلى المخاطب » َوإِنَُّهْم لََكاِذبُونَ « 152من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
  ».تَْحُكُمونَ «

 154: 37\56م  ؟1تَما لَُكۡم؟ َكۡيَف تَۡحُكُمونَ 
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 155 :37\56م  ؟1أَفََال تَذَكَُّرونَ   ) تَذَّكَُّروَن، تَذْكُُروَن.1

بِيٞن؟   ٞن مُّ  156: 37\56م  أَۡم لَُكۡم سُۡلَطٰ

ِدقِيَن.   بُِكۡم. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ  157: 37\56م  فَۡأتُواْ بِِكتَٰ

َوَجعَلُوا ... «إلى الغائب » ُكْنتُمْ «من المخاطب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت
  »لَُمْحَضُرونَ 

َوَجعَلُواْ بَۡينَهُۥ َوبَۡيَن ٱۡلِجنَِّة نََسٗبا، َولَقَۡد َعِلَمِت 
  .1تٱۡلِجنَّةُ إِنَُّهۡم لَُمۡحَضُروَن 

 158: 37\56م

ا يَِصفُوَن، اسوة بآيات أخرى.2ت ا يَِصفُوَن!  ) نص ناقص وتكميله: [وتعالى] َعمَّ ِ َعمَّ َن ٱ£َّ  159: 37\56م  ُسۡبَحٰ

ِ ٱۡلُمۡخلَِصينَ   : المصطفين الخالصين من الدنس.اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1  160: 37\56م  .1ت1إِالَّ ِعبَادَ ٱ£َّ

 161: 37\56م  فَإِنَُّكۡم َوَما تَۡعبُدُوَن،  

تِنِيَن،    162: 37\56م  َمآ أَنتُۡم َعلَۡيِه بِفَٰ

 163: 37\56م  ٱۡلَجِحيِم. 1إِالَّ َمۡن هَُو َصالِ   ) َصاُل، َصالُو.1

ا لَهُ، َوإِْن كُلُّنا إِالَّ لَهُ 1 ا لَهُ، َوإِْن ِمنَّا لَمَّ نص ناقص وتكميله: ) 1ت ♦) َوإِْن كُلُّنا لَمَّ
 191، ص 23، جزء ابن عاشورَوَما ِمنَّا [أحد] إِالَّ لَهُ (

http://goo.gl/5zS8E2(  

ۡعلُوٞم. 1إِالَّ لَهُۥ 1تَوَما ِمنَّآ [...]  164: 37\56م  َمقَاٞم مَّ

آفُّوَن.    165: 37\56م  َوإِنَّا لَنَۡحُن ٱلصَّ

 166: 37\56م  َوإِنَّا لَنَۡحُن ٱۡلُمَسبُِّحوَن.  

 167: 37\56م  َوإِن كَانُواْ لَيَقُولُوَن:  

ِليَن،«   َن ٱۡألَوَّ  168: 37\56م  لَۡو أَنَّ ِعندَنَا ِذۡكٗرا ّمِ

ِ ٱۡلُمۡخلَِصينَ   المصطفين الخالصين من الدنس.: اْلُمْخلَِصين) 1ت♦ ) اْلُمْخِلِصيَن 1  169: 37\56م  ».1ت1لَكُنَّا ِعبَادَ ٱ£َّ

 170: 37\56م  فََكفَُرواْ بِهِۦ. ~ فَسَۡوَف يَۡعلَُموَن.  

 171: 37\56م  ، ٱۡلُمۡرَسِليَن.2ِلِعبَاِدنَا 1] َولَقَۡد َسبَقَۡت َكِلَمتُنَا--- [  ) على ِعبَاِدنَا.2) َكِلَماتُنَا 1

 172: 37\56م  إِنَُّهۡم لَُهُم ٱۡلَمنُصوُروَن،  

ِلبُوَن.    173: 37\56م  َوإِنَّ ُجندَنَا لَُهُم ٱۡلغَٰ

 174: 37\56م  ِحيٖن. 1فَتََولَّ َعۡنُهۡم َحتَّىٰ   ) َعتَّى1

 175: 37\56م  َوأَۡبِصۡرهُۡم، فََسۡوَف يُۡبِصُروَن.  

 176: 37\56م  ؟1تأَفَبِعَذَابِنَا يَۡستَۡعِجلُونَ   ) خطأ: افعذابنا يَْستَْعِجلُوَن.1ت

َل، نُِزَل 1 ) فََساَء َصبَاُح اْلُمْنذَِريَن = لَتُْسأَلُنَّ عن هذا النبأ العظيم، 3) فبئس 2) نُّزِ
  آذنتكم بإذانة المرسلين لَتُْسأَلُنَّ عن هذا النبأ العظيم.

 177: 37\56م  !3ُمنذَِرينَ َصبَاُح ٱلۡ  2بَِساَحتِِهۡم، فَسَآءَ  1فَإِذَا نََزلَ 

 178: 37\56م  ِحيٖن. 1َوتََولَّ َعۡنُهۡم َحتَّىٰ   ) َعتَّى1

 179: 37\56م  َوأَۡبِصۡر، فََسۡوَف يُۡبِصُروَن.  

َن َربَِّك، َربِّ   ) تَِصفُونَ 2) َربُّ 1 ا يَِصفُونَ  1ُسۡبَحٰ ةِ، َعمَّ  180: 37\56م  !1ٱۡلِعزَّ

ٌم َعلَى     181: 37\56م  ٱۡلُمۡرَسِليَن.َوَسلَٰ

لَِميَن!   ِ، َرّبِ ٱۡلعَٰ  182: 37\56م َوٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ

 

 سورة لقمان 31\57

  29- 27عدا مكية  34 - عدد اآليات

  12عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت بخصوص ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 31\57م  .1تآلمٓ 

ِب ٱۡلَحِكيِم.   ُت ٱۡلِكتَٰ  2: 31\57م  تِۡلَك َءايَٰ

 3: 31\57م  لِّۡلُمۡحِسنِيَن، 1ُهٗدى َوَرۡحَمةٗ   ) وبشرى.1
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لَٰوةَ    كَٰوةَ، ~  ،ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ
  َوهُم بِٱۡألِٓخَرةِ هُۡم يُوقِنُوَن.

 4: 31\57م

ٓئَِك ُهُم    بِِّهۡم، ~ َوأُْولَٰ ن رَّ ٓئَِك َعلَٰى ُهٗدى ّمِ أُْولَٰ
  ٱۡلُمۡفِلُحوَن.

 5: 31\57م

ا 3) َويَتَِّخذُهَا 2) ِليَِضلَّ 1 من التفات ) خطأ: 1ت ♦) هُُزًؤا، هُْزًءا، ُهْزًوا، هُز�
  ».أُولَئَِك لَُهمْ «إلى الجمع » َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري ... لِيُِضلَّ ... َويَتَِّخذََها«المفرد 

 1َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَۡشتَِري لَۡهَو ٱۡلَحِديِث ِليُِضلَّ 
ِ، بِغَۡيِر ِعۡلٖم، َويَتَِّخذََها . ~ 3هُُزًوا 2َعن َسبِيِل ٱ£َّ

ٓئَِك لَُهۡم َعذَا ِهينٞ أُْولَٰ   .1تٞب مُّ

 6: 31\57م

] (الزمخشري 1ت♦ ) أُذْنَْيِه 1 ) نص ناقص وتكميله َكأَْن لَْم يَْسَمْعَها [وَكأَنَّ
http://goo.gl/TMolLfَوْقر: ثقل في السمع2) ت (  

تُنَا، َولَّٰى ُمۡستَۡكبِٗرا، َكأَن لَّۡم  َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِه َءايَٰ
ۡرهُ 2تَوۡقٗرا 1فِٓي أُذُنَۡيهِ َكأَنَّ  1تيَۡسَمۡعَها، [...] . فَبَّشِ

  بِعَذَاٍب أَِليٍم.

 7: 31\57م

ِت لَُهۡم --- [   ِلَحٰ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُت ٱلنَِّعيِم،   َجنَّٰ

 8: 31\57م

ِلِدينَ   ) َخاِلدوَن.1 ا. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيُز،  1َخٰ ِ َحقّٗ فِيَها. َوۡعدَ ٱ£َّ
  .ٱۡلَحِكيمُ 

 9: 31\57م

) تَِميد: تضطرب وال تستقر. نص ناقص وتكميله: [لئال] تميد (السيوطي: 1ت
). خطأ علمي: الجبال في القرآن وضعت حتى تحفظ 170، ص 2اإلتقان، جزء 

توازن األرض وال تميد، وفي هذا اشارة إلى أن األرض ثابتة في القرآن. 
اكب والنجوم وال واألرض ال تحيد عن مجال دورانها بفعل قوى الجاذبية بين الكو

عالقة للجبال على األرض أو منخفضاتها بأي دور في حركتها. واألرض دائمة 
الحركة حول نفسها وحول الشمس حتّى قشرتها األرضيّة المؤلفة من صفائح غير 

من التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/5TXXGbثابتة (انظر هذا المقال 
) نص 3ت »َوأَْنَزْلنَا ... فَأَْنبَتْنَا«إلى المتكلم » َخلََق ... َوأَْلقَى ... َوبَثَّ «الغائب 

ناقص وتكميله: فَأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ [من نبات] َكِريٍم (المنتخب 
http://goo.gl/ekG8UU َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء 53: 20\45). تقول اآلية :
  َشتَّى فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاتٍ 

ِت بِغَۡيِر َعَمٖد تََرۡونََها. َوأَۡلقَٰى --- [ َوٰ َمٰ ] َخلََق ٱلسَّ
ِسَي أَن [...] تَِميدَ بُِكۡم، َوبَثَّ  1تفِي ٱۡألَۡرِض َرَوٰ

فِيَها ِمن ُكّلِ دَآبَّٖة. َوأَنَزۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء، 
  َكِريٍم. 3تفِيَها ِمن ُكّلِ َزۡوٖج [...] 2تفَأَۢنبَۡتنَا

 10: 31\57م

ِ، فَأَُرونِي َماذَا َخلََق ٱلَِّذيَن ِمن    ذَا َخۡلُق ٱ£َّ َهٰ
بِيٖن. ٖل مُّ ِلُموَن فِي َضلَٰ   دُونِهِۦ. ~ بَِل ٱلظَّٰ

 11: 31\57م

ِ َوَمْن 1ت ) نص ناقص وتكميله: َولَقَدْ آَتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ [وقلنا له] أَِن اْشكُْر ِ£َّ
َ غَنِيٌّ َحِميدٌ (الجاللين يَْشكُ  ْر فَإِنََّما يَْشكُُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكفََر [النعمة] فَإِنَّ �َّ

http://goo.gl/d3gJis ،(20، ص 20، جزء ابن عاشور 
http://goo.gl/RHHDQiإلى » يَْشُكرْ «من المضارع التفات ) خطأ: 2) ت

القديم وقد يكون احيقار الوزير لقمان غير معروف في العهد ». َكفَرَ «الماضي 
األشوري الذي ينسب إليه كتاب حكم احيقار المكتوب باآلرامية ويُقدّر أنه عاش 

- 680ق.م.) والملك اسرحدون ( 681- 705في نينوى في زمن الملك سنحاريب (
؛ 10: 2؛ 22- 21: 1ق.م.). ونجد إسمه في العهد القديم في سفر طوبيا ( 669
ر فريحة: أحيقار حكيم من الشرق األدنى القديم. وقد ). أنظ10: 14؛ 19: 11

جاء في سيرة إبن هشام أن محمدًا دعى الشاعر سويد بن صامت إلى اإلسالم، 
فأجابه فَلَعَلَّ الَِّذي َمعََك ِمثُْل الَِّذي َمِعي، فَقَاَل لَهُ النبي: َوَما الَِّذي َمعََك؟ قَاَل: َمَجلَّةُ 

، فَعََرَضَها َعلَْيِه، فَقَاَل  - ةَ لُْقَماَن يَْعنِي ِحْكمَ  - لُْقَماَن  فَقَاَل لَهُ النبي: اْعِرْضَها َعلَيَّ
لَهُ: إنَّ َهذَا لََكَالٌم َحَسٌن، َواَلَِّذي َمِعي أَفَْضُل ِمْن َهذَا، قُْرآٌن أَْنَزلَهُ هللا َعلَيَّ، هَُو 

ْسَالِم، فَلَْم يَْبعُدْ ِمنْهُ، َوقَاَل: إنَّ  ُهدًى َونُوٌر. فَتََال َعلَْيِه النبي القرآن، َودََعاهُ إلَى اْإلِ
َهذَا لَقَْوٌل َحَسٌن. ثُمَّ اْنَصَرَف َعْنهُ، فَقَِدَم اْلَمِدينَةَ َعلَى قَْوِمِه، فَلَْم يَلْبَْث أَْن قتلته 

  ).http://goo.gl/57brz4اْلَخْزَرج (

َن ٱۡلِحۡكَمةَ [...]--- [ أَِن:  1ت] َولَقَۡد َءاتَۡينَا لُۡقَمٰ
ِ. َوَمن يَۡشكُۡر، فَإِنََّما يَۡشكُُر لِنَۡفِسهِۦ. « ٱۡشُكۡر ِ£َّ

َ َغنِيٌّ  1ت[...] 2تَوَمن َكفَرَ    ».َحِميدٞ  ،فَإِنَّ ٱ£َّ

 12: 31\57م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل لُْقَماُن، أو: [واتيناه 1ت ♦) بُنَْي، بُنَّيِ 1
). http://goo.gl/Is9SEi 21، ص 20، جزء ابن عاشورالحكمة إذ] قال (

  16وتتمة هذه اآلية في اآلية 

ُن ¼ِۡبنِهِۦ َوهَُو يَِعُظهُۥ:  1ت[...] َوإِۡذ قَاَل لُۡقَمٰ
بُنَيَّ « ۡرَك لَظُۡلٌم 1يَٰ ِ. إِنَّ ٱلّشِ ! َال تُۡشِرۡك بِٱ£َّ

  ».َعِظيمٞ 

 13: 31\57م
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ْينَا 1ت♦ ) َوفِْصلُهُ، َوفََصالُهُ 2) َوَهنًا َعلَى َوَهٍن 1 ) آية ناقصة وتكميلها: َوَوصَّ
ْنَساَن [اإلحسان] بَِواِلدَْيِه ت ) فصال: فطام. تناقض: مدة 3) وهن: ضعف ت2اْإلِ

: 46\66عامان، وتقول اآلية  14: 31\57و 233: 2\87الراضعة في اآليتين 
مما يعني ان مدة الحمل ستة أشهر. غلط في » َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثََالثُوَن َشْهًرا« 15

الحساب أم غلط في مدة الحمل؟ لحل المشكلة اعتبر المفسرون أن ستة أشهر هي 
من التفات ) خطأ: 4) تhttp://goo.gl/yncdtzمدة اقل الحمل (الزمخشري 

ْينَا«الجمع    ».َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيرُ ِلي «إلى المفرد » َوَوصَّ

َن [...] نَسٰ ۡينَا ٱۡإلِ هُۥ  1ت[َوَوصَّ ِلدَۡيِه. َحَملَۡتهُ أُمُّ بَِوٰ
لُهُۥ2ت1َعلَٰى َوۡهنٖ  2تَوۡهنًا ، 3تفِي َعاَمۡينِ  2، َوفَِصٰ
ِلدَۡيَك. ~ إِلَيَّ «أَِن:    ٱۡلَمِصيُر. 4تٱۡشُكۡر لِي َوِلَوٰ

 14: 31\57م

) 2ت )183وتكميله: [صحابًا] معروفًا (مكي، جزء ثاني، ص نص ناقص ) 1ت
من جمع الجاللة في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 3أَنَاب: رجع إلى هللا وتاب ت

ْينَا«وهذه اآلية  ِلي ... إِلَيَّ ... بي ... إلي ... إلي فَأُنَبِّئُُكْم بَِما «إلى المفرد » َوَوصَّ
اشكر ... َجاَهدَاَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس «من المفرد والتفات » ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

َمْرِجعُُكْم «إلى الجمع » لََك بِِه ِعْلٌم فََال تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّْنيَا َمْعُروفًا َواتَّبِعْ 
ا حشًرا ضمن حشرتخطأ: هذه اآلية واآلية السابقة ». فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُونَ 

  نصائح لقمان إلبنه

َهدَاَك َعلَٰىٓ أَن تُۡشِرَك بِي َما لَۡيَس لََك بِهِۦ  َوإِن َجٰ
. َوَصاِحۡبُهَما فِي ٱلدُّۡنيَا  ِعۡلٞم، فََال تُِطۡعُهَما

.  2تَمۡعُروٗفا. َوٱتَّبِۡع َسبِيَل َمۡن أَنَابَ  1ت[...] إِلَيَّ
كُم بَِما كُنتُۡم ثُمَّ إِلَيَّ َمۡرِجعُُكۡم. ~ فَأُنَبِّئُ 

  ».]3تتَۡعَملُونَ 

 15: 31\57م

، فَتَِكْن 3) ِمثْقَاُل 2) بُنَْي، بُنَّيِ 1 ، فَتَُكنَّ نص ناقص وتكميله: إِْن يَُك ) 1ت♦ ) فَتَِكنَّ
). وهذه اآلية 84الظلم ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل ... يأتي به (مكي، جزء ثاني، ص 

  13تتمة لآلية 

بُنَيَّ « ۡن َخۡردَٖل،  1ت2! إِنََّهآ إِن تَُك ِمۡثقَالَ 1يَٰ َحبَّٖة ّمِ
ِت، أَۡو فِي  3فَتَُكن َوٰ فِي َصۡخَرةٍ، أَۡو فِي ٱلسََّمٰ

َ لَِطيفٌ  ُ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   َخبِيٞر. ،ٱۡألَۡرِض، يَۡأِت بَِها ٱ£َّ

 16: 31\57م

1 ِ لَٰوةَ، َوۡأُمۡر بِٱ  ) بُنَْي، بُنَّي ! أَقِِم ٱلصَّ بُنَيَّ ۡلَمۡعُروِف، َوٱۡنهَ َعِن يَٰ
لَِك  ٱۡلُمنَكِر، َوٱۡصبِۡر َعلَٰى َمآ أََصابََك. ~ إِنَّ ذَٰ

  ِمۡن َعۡزِم ٱۡألُُموِر.

 17: 31\57م

ْر َخدََّك: ال تمله تكبًرا.1ت♦ ) َمِرًحا 2) تُْصِعْر، تَُصاِعْر 1 ۡر   ) َوَال تَُصعِّ َخدََّك ِللنَّاِس، َوَال تَۡمِش فِي  1ت1َوَال تَُصعِّ
َ َال يُِحبُّ كُلَّ ُمۡختَاٖل، 2ٱۡألَۡرِض َمَرًحا . ~ إِنَّ ٱ£َّ

  فَُخوٖر.

 18: 31\57م

فِي َمۡشيَِك، َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِك.  1ت1َوٱۡقِصدۡ   ) اْقِصدْ فِي َمْشيَِك: توسط فيه1ت♦ ) أَصواُت 2) َوأَْقِصدْ 1
ِت لََصۡوتُ    ».ٱۡلَحِميرِ  2إِنَّ أَنكََر ٱۡألَۡصَوٰ

 19: 31\57م

َر 1 ) تفهم هذه الكلمة 1ت♦ ) ظَاِهُرهُ َوبَاِطنُهُ 4) نِْعَمهً، نِْعَمتَهُ 3) َوأَْصبََغ 2) َصخَّ
عنى أبقى بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بم

)Luxenberg  أَْسبََغ: أضفى وأتم.2) ت225ص (  

رَ --- [ َ َسخَّ ا فِي  1ت1] أَلَۡم تََرۡواْ أَنَّ ٱ£َّ لَُكم مَّ
ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض، َوأَۡسبَغَ  َوٰ َعلَۡيُكۡم  2ت2ٱلسََّمٰ

ِهَرٗة َوبَاِطنَةٗ 3نِعََمهُۥ ِدُل 4، َظٰ ؟ [َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُجٰ
 ،ِ نِيٖر.فِي ٱ£َّ ٖب مُّ   بِغَۡيِر ِعۡلٖم، َوَال ُهٗدى، َوَال ِكتَٰ

 20: 31\57م

ُ «َوإِذَا قِيَل لَُهُم:    ، قَالُواْ: »ٱتَّبِعُواْ َمآ أَنَزَل ٱ£َّ
أََولَۡو َكاَن ». بَۡل نَتَّبُِع َما َوَجۡدنَا عَلَۡيِه َءابَآَءنَآ «

ُن يَۡدعُوُهۡم إِلَٰى َعذَاِب ٱلسَِّعيِر؟   ٱلشَّۡيَطٰ

 21: 31\57م

) تقول اآلية 2: الثابتة. ت) اْلعُْرَوة: ما يستمسك به. اْلُوثْقَى1ت♦ ) يَُسلِّْم 1
ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر، بينما تقول اآلية 22: 31\57م ِ عَاقِبَةُ 41: 22\103: َوإِلَى �َّ : َوِ£َّ

وتضمن  اْألُُمور. وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى،
  مكَّن مع حرف الالم معنى هيَّأَ.

ِ، َوهَُو ُمۡحِسٞن، فَقَِد  1َوَمن يُۡسِلمۡ  َوۡجَههُۥٓ إِلَى ٱ£َّ
ِقبَةُ 1تٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلعُۡرَوةِ ٱۡلُوۡثقَىٰ  ِ َعٰ . ~ َوإِلَى ٱ£َّ

  .2تٱۡألُُمورِ 

 22: 31\57م

إلى الغائب » َمْرِجعُُهْم فَنُنَبِّئُُهمْ إِلَْينَا «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) يُْحِزْنَك 1
َ َعِليمٌ « إِلَْينَا «غلى الغائب الجمع » َوَمْن َكفَرَ «، والتفات من الغائب المفرد »�َّ

  ) ذات الصدور: خفايا الصدور.2ت» َمْرِجعُُهمْ 

كُۡفُرهُۥٓ. إِلَۡينَا َمۡرِجعُُهۡم.  1َوَمن َكفََر، فََال يَۡحُزنكَ 
َ َعِليمُۢ فَنُنَبِّئُُهم بِ  بِذَاِت  1تَما َعِملُٓواْ. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  .2تٱلصُّدُورِ 

 23: 31\57م

ُهۡم إِلَٰى َعذَاٍب   دخيلة. 24إلى اآلية  20من الفقرة الثانية في اآلية ) 1ت نَُمتِّعُُهۡم قَِليٗال، ثُمَّ نَۡضَطرُّ
  .]1تَغِليظٖ 

 24: 31\57م

ۡن َخلََق «َولَئِن سَأَۡلتَُهم:    ِت مَّ َوٰ َمٰ ٱلسَّ
: »َوٱۡألَۡرَض؟ ُ «، لَيَقُولُنَّ ٱۡلَحۡمدُ «قُِل: ». ٱ£َّ

!ِ   بَۡل أَۡكثَُرُهۡم َال يَۡعلَُموَن.» ~ ِ£َّ

 25: 31\57م

1. َ اْلغَنِيُّ َ هَُو   ) �َّ ِت َوٱۡألَۡرِض. إِنَّ ٱ£َّ َوٰ ِ َما فِي ٱلسََّمٰ َّ£ِ
  ٱۡلَحِميدُ. ،1ٱۡلغَنِيُّ 

 26: 31\57م

) نَِفدَ كالُم 4) َوبَْحُر يَُمدُّهُ َسْبعَةُ أَْبُحٍر 3) يُُمدُّهُ، ِمدادُهُ، تَُمدُّهُ 2) َواْلبَْحَر، َوبَْحٌر 1
ِ تعالى 6) كلمة 5 بخصوص معنى كلمة قلم انظر هامش اآلية ) 1ت♦ ) �َّ
أَْبُحٍر [مدادا ) نص ناقص وتكميله: َوالْبَْحُر يَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ 2ت 4: 96\1

  ) نَِفدَْت: انتهت3لكتابة كلمات هللا] ت

مٞ --- [  ،1ت] َولَۡو أَنََّما فِي ٱۡألَۡرِض ِمن َشَجَرةٍ أَۡقلَٰ
 ،2ت[...] 3ِمۢن بَۡعِدهِۦ َسۡبعَةُ أَۡبُحٖر  2يَُمدُّهُۥ 1َوٱۡلبَۡحرُ 

ا نَِفدَۡت  تُ  3تمَّ ِ  5 4َكِلَمٰ َ َعِزيزٌ 6ٱ£َّ  ،. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َحِكيٞم.

 27: 31\57هـ
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إلى المخاطب في » َسأَْلتَُهْم ... لَيَقُولُنَّ « 25من الغائب في اآلية التفات خطأ: ) 1ت
) نص ناقص وتكميله: َما َخْلقُُكْم َوَال بَْعثُُكْم 2ت». َما َخْلقُُكْم َوَال بَْعثُُكمْ « 28اآلية 

 184، ص 21، جزء ابن عاشورإِالَّ [كخلق وبعث] نَفٍْس َواِحدَةٍ (
http://goo.gl/Cxxv0y.(  

ا َخۡلقُُكۡم َوَال بَۡعثُُكمۡ --- [ َكنَۡفٖس  2تإِالَّ [...] 1ت] مَّ
َ َسِميعُۢ  ِحدَةٍ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   بَِصيٌر. ،َوٰ

 28: 31\57هـ

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 1
  )225ص  Luxenbergبمعنى أبقى ( الكلمة كلمة سريانية

َ يُوِلُج ٱلَّۡيَل فِي ٱلنََّهاِر، --- [ ] أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
رَ  ٱلشَّۡمَس  1تَويُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي ٱلَّۡيِل، َوَسخَّ

 َ ى. َوأَنَّ ٱ£َّ َسّمٗ َوٱۡلقََمَر؟ ُكّلٞ يَۡجِرٓي إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ
  َخبِيٞر. 1بَِما تَۡعَملُونَ 

 29: 31\57هـ

، َوأَنَّ --- [  ) تَدْعُوَن.2) َوإِنَّ 1 َ هَُو ٱۡلَحقُّ ِلَك بِأَنَّ ٱ£َّ  2َما يَۡدُعونَ  1] ذَٰ
َ هَُو ٱۡلعَِليُّ  ِطُل. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ   ٱۡلَكبِيُر. ،ِمن دُونِِه ٱۡلبَٰ

 30: 31\57م

تَۡجِري فِي ٱۡلبَۡحر،ِ  1] أَلَۡم تََر أَنَّ ٱۡلفُۡلكَ --- [  ِت.) بِنَعََماِت، بِنِْعَماِت، بِنَِعَما2) َواْلفُلَُك، َواْلفُلَْك 1
لَِك  2بِنِۡعَمتِ  تِِهۦٓ؟ ~ إِنَّ فِي ذَٰ ۡن َءايَٰ ِ، ِليُِريَُكم ّمِ ٱ£َّ

ٖت لِّكُّلِ َصبَّاٖر    َشكُوٖر. ،َألٓيَٰ

 31: 31\57م

َالِل 1 ) مقتصد: معتدل، غير مسرف. 2ت ) ُمْخِلِصيَن: ممحصين1ت♦ ) َكالّظِ
نص ناقص وتكميله: فَِمْنُهْم ُمْقتَِصدٌ [ومنهم كثير نسى فضل ربه] (المنتخب 

http://goo.gl/6ZfXe5 أو: [ومنهم باق على كفره] (الجاللين ،(
http://goo.gl/YwGIOjمن الغائب التفات خطأ: ) 3) ت» ... َ دََعُوا �َّ

اهُمْ  من المخاطب في اآلية السابقة التفات وهناك ». بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » نَجَّ
خطأ: يَْجَحدُ آياتنا. وتبرير الخطأ: تضمن ». َوإِذَا َغِشيَُهمْ «إلى الغائب » ِليُِريَُكمْ «

  ) َختَّار: غدّار.4ت جحد معنى كفر

ۡوٞج َكٱلظُّلَلِ  َ 1َوإِذَا َغِشيَُهم مَّ ، دَعَُواْ ٱ£َّ
ٰىُهۡم إِلَى ٱۡلبَرِّ لَهُ ٱل 1تُمۡخِلِصينَ  ا نَجَّ يَن. فَلَمَّ  ،دِّ

ۡقتَِصدٞ  ٓ . َوَما يَۡجَحدُ بِ 2ت[...] فَِمۡنُهم مُّ تِنَا إِالَّ  3تايَٰ
  ، َكفُوٖر.4تُكلُّ َختَّاٖر 

 32: 31\57م

ْنُكُم 2) يُْجَزى، يُْجِزئ 1 » َولَِدهِ «من صيغة التفات ) خطأ: 1ت♦ ) اْلغُُروُر 3) تَغُرَّ
  ) َجاٍز: يدفع جزاء عن، أو كاٍف ومغنٍ 2ت» َمْولُودٌ «إلى صيغة 

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! ٱتَّقُواْ َربَُّكۡم، َوٱۡخَشۡواْ يَۡوٗما --- [ ] يَٰ
هَُو  1تَواِلدٌ َعن َولَِدهِۦ، َوَال َمۡولُودٌ  1الَّ يَۡجِزي

. فََال َعن َواِلِدهِۦ َشيۡ  2تَجازٍ  ِ َحّقٞ ا. إِنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ
نَّ  ِ  2ُكمُ تَغُرَّ نَّكُم بِٱ£َّ ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا. ~ َوَال يَغُرَّ

  .3ٱۡلغَُرورُ 

 33: 31\57م

) خطأ علمي: بإمكان األطباء اليوم معرفة ما في 1ت♦ ) بِأَيَّة 2) َويُنِْزُل 1
  ) خطأ: في أَّيِ أَْرٍض تَُموُت.2ت األرحام

َ ِعندَهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّاَعِة،  لُ إِنَّ ٱ£َّ ٱۡلغَۡيَث،  1َويُنَّزِ
اذَا 1تَويَۡعلَُم َما فِي ٱۡألَۡرَحامِ  . َوَما تَۡدِري نَۡفٞس مَّ

 ِ  2تأَۡرٖض  2تَۡكِسُب َغٗدا. َوَما تَۡدِري نَۡفُسۢ بِأَّي
َ َعِليمٌ  . ،تَُموُت. ~ إِنَّ ٱ£َّ  َخبِيُرۢ

 34: 31\57م

  

 سورة سبا 34\58

  6عدا مكية  54 - عدد اآليات

  15السورة مأخوذ من اآلية عنوان هذه 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َوَما فِي    َوٰ ِ ٱلَِّذي لَهُۥ َما فِي ٱلسََّمٰ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ
ٱۡألَۡرِض، َولَهُ ٱۡلَحۡمدُ فِي ٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوهَُو 

  ٱۡلَخبِيُر. ،ٱۡلَحِكيمُ 

 1: 34\58م

ُل 1 ُل، نُنَّزِ يَۡعلَُم َما يَِلُج فِي ٱۡألَۡرِض َوَما يَۡخُرُج ِمۡنَها، َوَما   : يصعد.) يَْعُرجُ 1ت♦ ) يُنَّزِ
فِيَها. ~ َوهَُو  1تِمَن ٱلسََّمآِء َوَما يَۡعُرجُ  1يَنِزلُ 

ِحيمُ    ٱۡلغَفُوُر. ،ٱلرَّ

 2: 34\58م

 )1ت♦ ) أَْصغََر ... أَْكبََر، أَْصغَِر ... أَْكبَِر 4) يَْعِزُب 3) َعاِلُم 2) لَيَأْتِيَنَُّكْم 1
  .61: 10\51) أنظر هامش اآلية 2يَْعُزُب: يبعد ويخفى ت

». َال تَۡأتِينَا ٱلسَّاَعةُ «] َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: --- [
ِلمِ 1بَلَٰى! َوَربِّي! لَتَۡأتِيَنَُّكمۡ «قُۡل:  َال  ،ٱۡلغَۡيبِ  2. َعٰ

ِت َوَال فِي  1ت3يَۡعُزبُ  َوٰ َمٰ ٖة فِي ٱلسَّ َعۡنهُ ِمۡثقَاُل ذَرَّ
لَِك َوَالٓ أَۡكبَرُ 2تٱۡألَۡرِض  إِالَّ  4. َوَالٓ أَۡصغَُر ِمن ذَٰ

بِيٖن. ٖب مُّ   فِي ِكتَٰ

 3: 34\58م

ِت. ~    ِلَحٰ لِّيَۡجِزَي ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ۡغِفَرٞة َوِرۡزٞق َكِريٞم.أُوْ  ٓئَِك لَُهم مَّ   لَٰ

 4: 34\58م

ِزيَن، ُمْعِجِزيَن 1 ) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي 1ت ♦) أَِليٍم 2) ُمعَّجِ
  )http://goo.gl/cXD0Ba[إبطال] آَيَاتِنَا معجزي [أمر هللا] (المنتخب 

تِنَا  1تَوٱلَِّذيَن َسعَۡو فِٓي [...] ِجِزينَ َءايَٰ  1ُمعَٰ
ۡجٍز أَلِيمٞ  ،1ت[...] ن ّرِ ٓئَِك لَُهۡم َعذَاٞب ّمِ   .2أُْولَٰ

 5: 34\58م
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ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك : «) تفسير شيعي1ت♦ ) اْلَحقُّ 1
هو أمير المؤمنين صدق رسول هللا بما أنزل هللا عليه (القمي » هو الحق

http://goo.gl/vwQXa8من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 2) ت
  ».اْلعَِزيِز اْلَحِميدِ «إلى الغائب » آَيَاتِنَا«

] َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم ٱلَِّذٓي أُنِزَل إِلَۡيَك --- [
بَِّك هَُو ٱۡلَحقَّ  ِط ، 1ت1ِمن رَّ َويَۡهِدٓي إِلَٰى ِصَرٰ

  .2تٱۡلَحِميدِ  ،ٱۡلعَِزيزِ 

 6: 34\58هـ

نص ناقص وتكميله: َرُجٍل يُنَبِّئُُكْم [بالبعث أو ) 1ت♦ ) يُنَبِّيُكْم، يُْنبِيُكْم، يُْنبِئُُكْم 1
  ).203بالحياة أو بالنشور] (مكي، جزء ثاني، ص 

َهۡل نَدُلُُّكۡم َعلَٰى َرُجٖل «َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: 
ۡقتُۡم كُلَّ مُ 1ت1يُنَبِّئُُكۡم [...] ٍق، إِنَُّكۡم ، إِذَا ُمّزِ َمزَّ

  لَِفي َخۡلٖق َجِديٍد؟

 7: 34\58م

؟   ِ َكِذبًا؟ أَم بِهِۦ ِجنَّةُۢ بَِل ٱلَِّذيَن َال » أَۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ
ِل ٱۡلبَِعيِد. لَٰ   يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ فِي ٱۡلعَذَاِب َوٱلضَّ

 8: 34\58م

) منيب: 2ِكَسف: جمع كسفة، قطعة ت) 1ت♦ ) ِكْسفًا 2) يَشَأْ يَْخِسْف ... يُْسِقْط 1
  راجع إلى هللا وتائب.

َن  أَفَلَۡم يََرۡواْ إِلَٰى َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَُهم ّمِ
ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض؟ إِن نَّشَۡأ، نَۡخِسۡف بِِهُم 

َن  1ت2َعلَۡيِهۡم ِكَسٗفا 1ٱۡألَۡرَض، أَۡو نُۡسِقطۡ  ّمِ
نِيبٖ ٱلسََّمآِء. ~ إِنَّ فِي  لَِك َألٓيَٗة لِّكُّلِ َعۡبٖد مُّ   .2تذَٰ

 9: 34\58م

بِي َمعَهُ 1ت♦ ) َوالطَّيُْر 1 عي معه التسبيح: ) أَّوِ نص ناقص وتكميله: ) 2ت رّجِ
) أو: [ودعونا] الطَّْيَر [تسبح 204[وسخرنا له] الطير (مكي، جزء ثاني، ص 

  )http://goo.gl/ZvObNW(الجاللين معه] 

ِجبَاُل! «َءاتَۡينَا دَاوُۥدَ ِمنَّا فَۡضٗال: ] َولَقَۡد --- [ َيٰ
بِي َمعَهُۥ . َوأَلَنَّا لَهُ 1َوٱلطَّۡيرَ  2ت». [...]1تأَّوِ

  ٱۡلَحِديدَ.

 10: 34\58م

) نص ناقص وتكميله: [وقلنا] أَِن اْعَمْل [دروعًا] سابغات 1ت♦ ) َصابِغَاٍت 1
سابغة، ويراد بها الدروع ). سابغات جمع 166، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

التي تغطي جسم المقاتل. وهناك من ربط هذه اآلية بسابقتها: وألنا له الحديد ألن 
) السرد نسج الدروع نسًجا محكًما 2). ت204اعمل (مكي، جزء ثاني، ص 
  بحيث تثبت على جسم المقاتل

تٖ : «1ت[...]  بِغَٰ ۡر فِي  1ت[...] 1أَِن ٱۡعَمۡل َسٰ َوقَدِّ
ِلًحا. ~ إِنِّي بَِما تَۡعَملُوَن  2ت .ٱلسَّۡردِ  َوٱۡعَملُواْ َصٰ
  ».بَِصيٞر 

 11: 34\58م

ياُح 1 يُح، الّرِ ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) يُِزْغ 4) َوَرْوَحتَُها 3) َغدَْوتَُها 2) الّرِ
يَح (  163، ص 22، جزء ابن عاشور[وسخرنا] ِلسُلَْيَماَن الّرِ

http://goo.gl/mdP0Gt ( ♦من المتكلم التفات ) خطأ: 3) قطر: نحاس ت2ت
  »بِإِذِْن َربِّهِ «إلى الغائب » َوأََسلْنَا«

يحَ  1ت[...]  َن ٱلّرِ َها1َوِلسُلَۡيَمٰ َشۡهٞر،  2، ُغدُوُّ
. َوِمَن 2تَشۡهٞر. َوأََسۡلنَا لَهُۥ َعۡيَن ٱۡلِقۡطرِ  3َوَرَواُحَها

. َوَمن 3تَربِّهِۦٱۡلِجّنِ َمن يَۡعَمُل بَۡيَن يَدَۡيِه، بِإِۡذِن 
  ِمۡنُهۡم َعۡن أَۡمِرنَا، نُِذۡقهُ ِمۡن َعذَاِب ٱلسَِّعيِر. 4يَِزغۡ 

 12: 34\58م

) الجوابي، جمع 2ت ) َمحاِريَب، جمع محراب: مكان للعبادة1ت♦ ) َكاْلَجَوابِي 1
جابية: من فعل جبى (جمع وانتقى) ومعناها: الحوض الذي يُجمع فيه الماء 

  وغيره

ِريبَ  يَۡعَملُونَ  َحٰ ثِيَل، 1تلَهُۥ َما يََشآُء، ِمن مَّ ، َوتََمٰ
ٍت. ٱۡعَملُٓواْ، 2ت1َوِجفَاٖن َكٱۡلَجَوابِ  اِسيَٰ ، َوقُدُوٖر رَّ

ۡن ِعبَاِدَي ٱلشَُّكوُر.   َءاَل دَاوُۥدَ! ُشۡكٗرا. َوقَلِيٞل ّمِ

 13: 34\58م

تَهُ، َمْنَساتَهُ، ِمْنَساءتَهُ، ِمْن سَأَتِهُ، ) ِمْنَساتَهُ، ِمْنَسأْ 3) أَكلَْت 2) قُِضَي َعلَْيِه اْلَمْوُت 1
، تَبَايَنَت اْإلنس 4ِمْنَسيَتَهُ  ، أو: 5) تُبُيِّنَِت اْلِجنُّ ) تَبَيَّنَِت اإلنُس أَْن لَْو َكاَن الجنُّ

في هذه اآلية واآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت♦ تَبَيَّنَِت اإلنُس أَْن الجنَّ لَْو كَانوا 
، وقد صححتها القراءة المختلفة: قُِضَي »َقَضْينَا«إلى الجمع » بَاِديَ عِ «من المفرد 

نص ناقص وتكميله: تبين [لإلنس أَن] ) 3ت ) ِمْنسَأَتَه: عصاه2َعلَْيِه اْلَمْوُت ت
  ).206اْلِجن لَو َكانُوا يعلمون (مكي، جزء ثاني، ص 

ا قََضۡينَا َعلَۡيِه ٱۡلَمۡوتَ  َما دَلَُّهۡم َعلَٰى  ،1ت1فَلَمَّ
ا 2ت3ِمنَسأَتَهُۥ 2َمۡوتِِهۦٓ إِالَّ دَآبَّةُ ٱۡألَۡرِض تَۡأُكلُ  . فَلَمَّ

 5أَن، لَّۡو َكانُواْ  4ٱۡلِجنُّ  3تتَبَيَّنَِت [...] ،َخرَّ 
  َما لَبِثُواْ فِي ٱۡلعَذَاِب ٱۡلُمِهيِن. ،يَۡعلَُموَن ٱۡلغَۡيبَ 

 14: 34\58م

♦ ) بَْلدَةً َطيِّبَةً َوَرب�ا َغفُوًرا 4) َجنَّتَين 3) َمْسِكنِِهْم، َمَساِكنِِهْم 2) ِلَسبَأَ، ِلَسبَأْ، ِلَسبَا 1
نص ناقص وتكميله: لَقَدْ َكاَن [ألهل] سَبَإٍ فِي َمْسَكنِِهْم آَيَةٌ َجنَّتَاِن َعْن يَِميٍن ) 1ت

كُُروا لَهُ [هذه] بلدة طيبة [وهذا] رب غفور َوِشَماٍل كُلُوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواشْ 
  ) 206(مكي، جزء ثاني، ص 

 2فِي َمۡسَكنِِهمۡ  1ِلَسبَإٖ  1ت[...] ] لَقَۡد َكانَ --- [
كُلُواْ ِمن «، َعن يَِميٖن َوِشَماٖل. 3َءايَٞة: َجنَّتَانِ 

ۡزِق َربُِّكۡم، َوٱۡشكُُرواْ لَهُۥ. [...] بَۡلدَٞة َطيِّبَٞة  1تّرِ
  ».4َوَربٌّ َغفُوٞر  1ت[...]

 15: 34\58م

) الُخْمط: نبات مر أو حامض تعافه 1ت♦ ) َوأَثًْال َوَشْيئًا 3) أُْكٍل، أُُكِل 2) اْلعَْرِم 1
النفس، األَثْل: شجر طويل مستقيم يعمر، أغصانه كثيرة التعقد وورقه دقيق وثمره 

وفي  حب احمر ال يؤكل، والسدر: جمع سدرة، شجر النبق، وهو شجر شائك
وبدَّلناهم بجنتيهم فسر المنتخب الجزء الثاني من اآلية كما يلي: . وقد ثمره حالوة

المثمرتين جنتين ذواتى ثمر مر، وشجر ال يثمر، وشيء من نبق قليل 
)http://goo.gl/xWACdQ ويالحظ هنا ان القرآن جعل شجر السدر في (

  )28: 56\46) إال انه بال شوك (16و 14: 53\23الجنة (

، 1فَأَۡعَرُضواْ. فَأَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱۡلعَِرمِ 
ُهم بَِجنَّتَۡيِهۡم َجنَّتَۡيِن ذََواتَۡي أُُكلٍ  َخۡمٖط،  2َوبَدَّۡلنَٰ

ن ِسۡدٖر قَِليلٖ  3َوأَۡثٖل، َوَشۡيءٖ    .1تّمِ

 16: 34\58م

) 2) 113ص قراءة شيعية: ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بَِما َكفَُروا نعمة هللا (السياري، ) 1
  ) يَُجاَزى إِالَّ اْلَكفُوُر، يُْجَزى إِالَّ اْلَكفُوُر.3يَُجاِزي 

ُهم بَِما َكفَُرواْ  لَِك َجَزۡينَٰ ِزيٓ 1ذَٰ إِالَّ  2. ~ َوَهۡل نَُجٰ
  ؟3ٱۡلَكفُورَ 

 17: 34\58م

َرۡكنَا فِيَها،  1بَۡينَُهۡم َوبَۡيَن ٱۡلقَُرىَوَجعَۡلنَا،   ).113قراءة شيعية: َوَجعَلْنَا بين شيعتنا َوبَْيَن اْلقَُرى (السياري، ص ) 1 ٱلَّتِي بَٰ
ِهَرٗة، َوقَدَّۡرنَا فِيَها ٱلسَّۡيَر.  ِسيُرواْ فِيَها «قُٗرى َظٰ

  ».لَيَاِلَي َوأَيَّاًما، َءاِمنِينَ 

 18: 34\58م
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دْ، َربَّنَا بَعُدْ 2) يا َربُّنَا 1 ) 3، َربَّنَا بُِعدَ، َربَّنَا بُوِعدَ ) َربُّنَا بَاَعدَ، َربُّنَا بَعَّدَ، َربَّنَا بَعِّ
  ) َسفَِرنَا.4بَعُدَ بيُن 

ِعدۡ 1َربَّنَا«فَقَالُواْ:  َوَظلَُمٓواْ ». 4أَۡسفَاِرنَا 3بَۡينَ  2! بَٰ
ٍق.  ُهۡم كُلَّ ُمَمزَّ ۡقنَٰ ُهۡم أََحاِديَث، َوَمزَّ أَنفَُسُهۡم. فََجعَۡلنَٰ

ٖت لِّكُّلِ َصبَّا لَِك َألٓيَٰ   َشكُوٖر. ،ٖر ~ إِنَّ فِي ذَٰ

 19: 34\58م

، فَٱتَّبَعُوهُ، إِالَّ 2َعلَۡيِهۡم إِۡبِليُس َظنَّهُۥ 1َولَقَۡد َصدَّقَ   ) َصدََّق َعلَْيِهْم إِْبِليَس َظنُّهُ 2) َصدََق 1
َن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   فَِريٗقا ّمِ

 20: 34\58م

وقد » َوَربُّكَ «إلى الغائب » ِلنَْعلَمَ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1) ِليُْعلََم ت1
  صححت القراءة المختلفة: ِليُعْلََم.

ٍن، إِالَّ ِلنَۡعلَمَ  ن ُسۡلَطٰ َمن  1َوَما َكاَن لَهُۥ َعلَۡيِهم ّمِ
. َوَربَُّك  ۡن هَُو ِمۡنَها فِي َشّكٖ يُۡؤِمُن بِٱۡألِٓخَرةِ، ِممَّ

  َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٍء َحِفيٞظ.

 21: 34\58م

ِ () نص ناقص وتكميله: قُِل ادْعُ 1ت ابن وا الَِّذيَن َزَعْمتُْم [اربابا] ِمْن دُوِن �َّ
: نصير ) ظهير2) تhttp://goo.gl/3y0iH1 186، ص 22، جزء عاشور
  ومعين.

، ِمن دُوِن 1تٱۡدُعواْ ٱلَِّذيَن َزَعۡمتُم [...]«قُِل: 
 ِ ِت، َوَال ». ٱ£َّ َوٰ ٖة فِي ٱلسََّمٰ َال يَۡمِلُكوَن ِمۡثقَاَل ذَرَّ
ٱۡألَۡرِض، َوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك، َوَما لَهُۥ فِي 

ن َظِهيٖر    .2تِمۡنُهم ّمِ

 22: 34\58م

غَ، فُِرغَ، أُفُرقَِع 2) أُِذَن 1 غَ، فَرَّ عَ، فُِزعَ، فََزعَ، فُّرِ .3) فَزَّ ُۥٓ، إِالَّ لَِمۡن أَِذنَ   ) اْلَحقُّ عَةُ، ِعندَه  لَهُۥ. َحتَّىٰٓ  1َوَال تَنفَُع ٱلشَّفَٰ
عَ  » َماذَا قَاَل َربُُّكۡم؟«َعن قُلُوبِِهۡم، قَالُواْ:  2إِذَا فُّزِ
  ».. ~ َوهَُو ٱۡلعَِليُّ ٱۡلَكبِيرُ 3ٱۡلَحقَّ «قَالُواْ: 

 23: 34\58م

ا على 1 ا على، إمَّ قراءة شيعية: َوإِنَّا لَعَلَى ُهدًى وأنكم لِفي َضَالٍل ُمبِيٍن ) 2) إلمَّ
  يالحظ ان السائل هو نفسه الذي يجيب.: ) خطأ1ت ) ♦113(السياري، ص 

ِت «] قُۡل: --- [ َوٰ َمٰ َن ٱلسَّ َمن يَۡرُزقُُكم ّمِ
ُ «قُِل: » َوٱۡألَۡرِض؟  1. َوإِنَّآ أَۡو إِيَّاكُۡم لَعَلَىٰ 1تٱ£َّ

بِينٖ  ٖل مُّ   ».2ُهدًى، ~ أَۡو فِي َضلَٰ

 24: 34\58م

آ أَۡجَرۡمنَا، َوَال نُسۡ الَّ تُسۡ «قُل:   ».تَْعَملُونَ «إلى المضارع » أَْجَرْمنَا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ا لُوَن َعمَّ ُل َعمَّ
  ».1تتَۡعَملُونَ 

 25: 34\58م

بِٱۡلَحّقِ.  1تيَۡجَمُع بَۡينَنَا َربُّنَا، ثُمَّ يَۡفتَُح بَۡينَنَا«قُۡل:   ) يَْفتَُح بَْينَنَا: يقضي ويفصل بيننا1ت♦ ) اْلفَاتُِح 1
  ».ٱۡلعَِليمُ  ،1تَّاحُ ~ َوهَُو ٱۡلفَ 

 26: 34\58م

! بَۡل «قُۡل:    أَُرونَِي ٱلَِّذيَن أَۡلَحۡقتُم بِهِۦ شَُرَكآَء. كَالَّ
ُ، ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيمُ    ».هَُو ٱ£َّ

 27: 34\58م

) نص مخربط وترتيبه: َوَما أَْرَسلْنَاَك لِلنَّاِس إِالَّ َكافَّةً (للتبريرات أنظر 1ت
  ).565المسيري، ص 

َك إِالَّ َكآفَّٗة لِّلنَّاِس --- [ بَِشيٗرا ، 1ت] َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ
ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.   َونَِذيٗرا. ~ َولَٰ

 28: 34\58م

ذَا ٱۡلَوۡعدُ؟ ~ إِن كُنتُۡم «َويَقُولُوَن:    َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    ».َصٰ

 29: 34\58م

يعَادُ يَۡوٖم «قُل:   يَْوًما، ِميعَادٌ يَْوَم.) ِميعَادٌ يَْوٌم، ِميعَادٌ 1 ِخُروَن َعۡنهُ ، الَّ تَۡستَ 1لَُّكم ّمِ
  ».َساَعٗة، َوَال تَۡستَۡقِدُمونَ 

 30: 34\58م

ذَا «] َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: --- [  ) َمْوقُوفُوَن: ُممسكون ومحبوسون.1ت لَن نُّۡؤِمَن بَِهٰ
َولَۡو تََرٰىٓ إِِذ ». بَۡيَن يَدَۡيهِ  ٱۡلقُۡرَءاِن، َوَال بِٱلَِّذي
ِلُموَن َمۡوقُوفُونَ  ِعندَ َربِِّهۡم، يَۡرِجُع  1تٱلظَّٰ

بَۡعُضُهۡم إِلَٰى بَۡعٍض ٱۡلقَۡوَل! يَقُوُل ٱلَِّذيَن 
لَُكنَّا  ،لَۡوَالٓ أَنتُمۡ «ٱۡستُۡضِعفُواْ ِللَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ: 

  ».ُمۡؤِمنِينَ 

 31: 34\58م

أَنَۡحُن «يَن ٱۡستَۡكبَُرواْ ِللَِّذيَن ٱۡستُۡضِعفُٓواْ: قَاَل ٱلَّذِ   
ُكۡم َعِن ٱۡلُهدَٰى بَۡعدَ إِۡذ َجآَءُكم؟ ~ بَۡل كُنتُم  َصدَۡدنَٰ

ۡجِرِمينَ    ».مُّ

 32: 34\58م

) نص ناقص 1ت ♦) َمْكٌر اللَّيِْل َوالنََّهاِر، َمَكرُّ اللَّْيِل َوالنََّهاِر، َمْكرَّ اللَّيِْل َوالنََّهاِر 1
وتكميله: َوقَاَل الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا [بل مكركم بنا في الليل والنهار 

ِ (المنتخب  صدنا، أو: اوقعنا في التهلكة] إِذْ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِا£َّ
http://goo.gl/QjppGI ،208، ص 22، جزء ابن عاشور 
http://goo.gl/k8q7L9أَْندَادًا: امثاًال ونظراء من األوثان يعبدونها. 2). ت (

يرى ان كلمة ند في  Luxenbergوهي جمع نِدّ وهو المثل والشبه. ولكن 
  ).319- 318السريانية تعني البغيض والنجس، إشارة لألصنام (ص 

بَۡل «َوقَاَل ٱلَِّذيَن ٱۡستُۡضِعفُواْ ِللَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ: 
إِۡذ تَۡأُمُرونَنَآ أَن  ،1ت[...] 1ِل َوٱلنََّهارِ َمۡكُر ٱلَّيۡ 

ِ َونَۡجعََل لَهُۥٓ أَندَاٗدا واْ ٱلنَّدَاَمةَ ». 2تنَّۡكفَُر بِٱ£َّ َوأََسرُّ
َل فِٓي أَۡعنَاِق  ا َرأَُواْ ٱۡلعَذَاَب. َوَجعَۡلنَا ٱۡألَۡغلَٰ لَمَّ

 ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. ~ َهۡل يُۡجَزۡوَن إِالَّ َما كَانُواْ 
  يَۡعَملُوَن؟

 33: 34\58م

ن نَِّذيٍر إِالَّ قَاَل --- [  : تجاوز الحد في الغنى والثراء) ترف1ت ] َوَمآ أَۡرَسۡلنَا فِي قَۡريَٖة ّمِ
ِفُرونَ : «1تُمۡتَرفُوهَآ    ».إِنَّا بَِمآ أُۡرِسۡلتُم بِهِۦ َكٰ

 34: 34\58م



235 

ٗال «َوقَالُواْ:    ٗدا، َوَما نَۡحُن نَۡحُن أَۡكثَُر أَۡمَوٰ َوأَۡولَٰ
  ».بُِمعَذَّبِينَ 

 35: 34\58م

ُر 1 ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر 1ت ♦) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ ) نص ناقص وتكميله: يَْبُسُط الّرِ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 39: 34\58[له]، اسوة باآلية  : قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسطُ الّرِ

  َويَْقِدُر لَهُ 

ۡزَق ِلَمن يََشآُء َويَۡقِدرُ «قُۡل:   1إِنَّ َربِّي يَۡبسُطُ ٱلّرِ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُمونَ 1ت[...]   ».. ~ َولَٰ
 36: 34\58م

ْعُف، َجَزاٌء 3) ُزلَفًا 2) بِالالتِي، بِالَِّذي، بِالالئِي 1 ْعُف، َجَزاًء الّضِ ) َجَزاٌء الّضِ
ْعَف  من التفات خطأ: ) 1ت♦ ) اْلغُْرفَاِت، اْلغَُرفَاِت، اْلغُْرفَِة، اْلغَُرفَِة، اْلغُُرفَِة 4الّضِ

؛ والتفات من »بُُكْم ِعْندَنَاتُقَرِّ «إلى المتكلم » َربِّي يَْبُسطُ «الغائب في اآلية السابقة 
» َوَما أَْمَوالُُكمْ «إلى المخاطب » أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُمونَ «الغائب في اآلية السابقة 

 »فَأُولَئَِك لَُهْم َجَزاءُ «ثم إلى الغائب الجمع » َمْن آََمَن َوَعِملَ «ثم إلى الغائب المفرد 
  ) ُزْلفَى: قربًا ودنًوا2ت

دُكُم، بِٱلَّتِي[َوَمآ  لُُكۡم، َوَالٓ أَۡولَٰ بُُكۡم  1أَۡمَوٰ تُقَّرِ
لِٗحا. 2ت2ُزۡلفَىٰٓ  1تِعندَنَا ، إِالَّ َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل َصٰ

ۡعفِ  ٓئَِك لَُهۡم َجَزآُء ٱلّضِ بَِما َعِملُواْ، َوُهۡم  3فَأُْولَٰ
تِ    َءاِمنُوَن. 4فِي ٱۡلغُُرفَٰ

 37: 34\58م

ِزيَن، ُمْعجِ 1 ) نص ناقص وتكميله: معجزي [أمر هللا] (المنتخب 1ت ♦ِزيَن ) ُمعَّجِ
http://goo.gl/8IysEb36اعتراضيتان بين اآلية  38و 37) اآليتان 2) ت 

ال يتسق مع كلمة محضرون. وقد فسر » في«. خطأ: استعمال حرف الجر 38و
المشابهة كما يلي: فأولئك في العذاب مقيمون ال  16: 30\84المنتخب اآلية 
  ).http://goo.gl/U1uhkFيغيبون عنه (

ِجِزينَ  تِنَا ُمعَٰ  ،1ت[...] 1َوٱلَِّذيَن يَۡسعَۡوَن فِٓي َءايَٰ

ٓئَِك فِي ٱۡلعَذَاِب ُمۡحَضُرونَ    .]2تأُْولَٰ
 38: 34\58م

رُ 1 ۡزَق ِلَمن يََشآُء ِمۡن «قُۡل:   ) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ إِنَّ َربِّي يَۡبُسطُ ٱلّرِ
ن َشۡيٖء فَُهَو  1َويَۡقِدرُ ِعبَاِدهِۦ  لَهُۥ. َوَمآ أَنفَۡقتُم ّمِ

ِزقِينَ    ».يُۡخِلفُهُۥ. ~ َوهَُو َخۡيُر ٱلرَّٰ

 39: 34\58م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يوم (المنتخب 1ت ♦) نَْحشُُرُهْم ... نَقُوُل 1
http://goo.gl/G1uabL.(  

 1َويَۡوَم يَۡحشُُرهُۡم َجِميٗعا، ثُمَّ يَقُولُ  1ت][...]--- [
ٓئَِكِة:  ُؤَالِٓء إِيَّاُكۡم َكانُواْ يَۡعبُدُوَن؟«ِلۡلَملَٰ ٓ   »أََهٰ

 40: 34\58م

نََك! أَنَت َوِليُّنَا، ِمن دُونِِهم. بَۡل «قَالُواْ:    ُسۡبَحٰ
ۡؤِمنُونَ  . أَۡكثَُرهُم بِِهم مُّ   ».َكانُواْ يَۡعبُدُوَن ٱۡلِجنَّ

 41: 34\58م

ا.    فَٱۡليَۡوَم، َال يَۡمِلُك بَۡعُضُكۡم ِلبَۡعٖض نَّۡفٗعا َوَال َضّرٗ
ذُوقُواْ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَّتِي «َونَقُوُل ِللَِّذيَن َظلَُمواْ: 

بُونَ    ».ُكنتُم بَِها تَُكذِّ

 42: 34\58م

إِْفك: : أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  كذب وافتراء.

ٖت، قَالُواْ: --- [ تُنَا بَيِّنَٰ َما «] َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم َءايَٰ
ا َكاَن يَۡعبُدُ  ذَآ إِالَّ َرُجٞل يُِريدُ أَن يَُصدَُّكۡم َعمَّ َهٰ

ٓ إِۡفٞك «َوقَالُواْ: ». َءابَآُؤُكمۡ  ذَآ إِالَّ  1تَما َهٰ
ۡفتَٗرى ا َجآَءُهۡم: َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَرُ ». مُّ واْ ِلۡلَحّقِ لَمَّ

بِينٞ ~ « ذَآ إِالَّ ِسۡحٞر مُّ   ».إِۡن َهٰ

 43: 34\58م

سُونََها.2) ِكتَاٍب 1 ن كُتُبٖ   ) يَدَِّرسُونََها، يُدَّرِ ُهم ّمِ ، َوَمآ أَۡرَسۡلنَآ 2يَۡدُرسُونََها 1َوَمآ َءاتَۡينَٰ
  إِلَۡيِهۡم، قَۡبلََك، ِمن نَِّذيٖر.

 44: 34\58م

» آَتَْينَاُهمْ «من الجمع التفات ) نَِكير: عذاب شديد. خطأ: 1ت♦ ) نَِكيِري، نَِكيْر 1
هذه اآلية معقدة. وقد فسرها المنتخب: وَكذَّب الذين ». ُرُسلِي ... نَِكيرِ «إلى المفرد 

سبقوا من األمم أنبياءهم، وما بلغ مشركو قومك ُعْشر ما آتينا هؤالء السابقين من 
فكذَّبوا رسلي، فكيف كان إنكاري عليهم بعقابي لهم؟ قوة وتمكين، 

)http://goo.gl/GoapJq َكذَّبَْت 9: 54\37). ونجد صياغة مماثلة في اآلية :
  قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبدَنَا.

َوَكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم، َوَما بَلَغُواْ ِمۡعَشاَر َمآ 
ُهۡم. فََكذَّ    !1ت1بُواْ ُرسُِلي. ~ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ َءاتَۡينَٰ

 45: 34\58م

(الكليني » أَِعُظُكْم بَِوَاليَِة َعِلّيٍ ِهَي اْلَواِحدَةُ «) تفسير شيعي: 1ت♦ ) تَفَكَُّروا 1
إلى الغائب » أَِعُظُكمْ «من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت) 412، ص 1مجلد 

  »بَِصاِحبُِكمْ «

ِحدَةٍ إِنََّمآ «قُۡل:  ِ، 1تأَِعُظكُم بَِوٰ : أَن تَقُوُمواْ ِ£َّ
دَٰى، ثُمَّ تَتَفَكَُّرواْ  ن  1ت. َما بَِصاِحبُِكم1َمۡثنَٰى َوفَُرٰ ّمِ

ِجنٍَّة. إِۡن هَُو إِالَّ نَِذيٞر لَّكُم بَۡيَن يَدَۡي َعذَاٖب 
  ».َشِديدٖ 

 46: 34\58م

ۡن أَۡجٖر، فَُهَو لَُكۡم. «قُۡل:    إِۡن أَۡجِرَي َما َسأَۡلتُُكم ّمِ
ِ. ~ َوهَُو َعلَٰى كُّلِ شَۡيٖء َشِهيدٞ    ».إِالَّ َعلَى ٱ£َّ

 47: 34\58م

َم 1 ) آية ناقصة وتكميلها: قُْل إِنَّ َربِّي يَْقِذُف 1ت ♦) اْلِغيُوِب، اْلغَيُوِب 2) َعالَّ
ِطِل] أسوة باآلية  ِطِل (أنظر  18: 21\73بِاْلَحّقِ [َعلَى ٱۡلبَٰ بَۡل نَۡقِذُف بِٱۡلَحّقِ َعلَى ٱۡلبَٰ

قُْل إِنَّ «). ولكن الجاللين فسرها: http://goo.gl/YfCg0Xأيًضا المنتخب 
  )http://goo.gl/Mr8JoZى أنبيائه (الجاللين يلقيه إل» َربّى يَْقِذُف بِٱْلَحقِّ 

مُ 1تإِنَّ َربِّي يَۡقِذُف بِٱۡلَحّقِ [...]«قُۡل:   1. ~ َعلَّٰ
  ».2ٱۡلغُيُوبِ 

 48: 34\58م



236 

ِطُل، َوَما يُِعيدُ «قُۡل:    ، َوَما يُۡبِدُئ ٱۡلبَٰ  49: 34\58م  ».َجآَء ٱۡلَحقُّ

.2) َضِلْلُت 1 ، إَِضلُّ َعلَٰى نَۡفِسي.  2، فَإِنََّمآ أَِضلُّ 1ۡلتُ إِن َضلَ «قُۡل:   ) أََضلُّ
َوإِِن ٱۡهتَدَۡيُت، فَبَِما يُوِحٓي إِلَيَّ َربِّٓي. ~ إِنَّهُۥ 

  ».قَِريٞب  ،َسِميعٞ 

 50: 34\58م

♦ ) َوأُْخذٌ 2) 114قراءة شيعية: فوت عند قيام القائم (السياري، ص  ) فَْوٌت،1
  العذاب.) َال فَْوَت: ال مهرب وال نجاة من 1ت

ِمن  2. َوأُِخذُواْ 1ت1َولَۡو تََرٰىٓ إِۡذ فَِزُعواْ! فََال فَۡوتَ 
َكاٖن قَِريٖب.   مَّ

 51: 34\58م

) هذه الكلمة مبهمة. وقد تعني: التناول، أو الرجعة، أو التوبة، 1ت♦  ) التَّنَاُؤشُ 1
عندما  -). فسر المنتخب هذه اآلية: وقالوا http://goo.gl/dVoyLjأو التأخر (

آمنا بالحق، وكيف يكون لهم تناول اإليمان بسهولة من مكان  -شاهدوا العذاب 
). فتكون اآلية http://goo.gl/yDX8Twبعيد هو الدنيا التي انقضى وقتها؟ (

  ناقصة وتكميلها: َوأَنَّى لَُهُم [تناوش اإليمان] ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ 

 1ٱلتَّنَاُوشُ  َوأَنَّٰى لَُهمُ ». َءاَمنَّا بِهِۦ«َوقَالُٓواْ: 
َكاِنۢ بَِعيٖد، 1ت[...]   ِمن مَّ

 52: 34\58م

إلى المضارع » َكفَُروا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦) َويُْقذَفُوَن 1
وجود نص ناقص وتكميله: َوقَدْ َكفَُروا بِِه ِمْن  ابن عاشوروقد اعتبر ». َويَْقِذفُونَ «

 244، ص 22، جزء ابن عاشورقَبُْل [وكانوا] يَْقِذفُوَن بِاْلغَْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد (
http://goo.gl/fMfvZC.(  

بِٱۡلغَۡيِب ِمن  1ت1َوقَۡد َكفَُرواْ بِهِۦ ِمن قَۡبُل، َويَۡقِذفُونَ 
َكاِنۢ بَِعيٖد؟   مَّ

 53: 34\58م

 1، َكَما فُِعلَ 1تَوِحيَل بَۡينَُهۡم َوبَۡيَن َما يَۡشتَُهونَ   ».يَْشتَُهونَ «إلى المضارع » َوِحيلَ «من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦) فَعََل 1
. ِريِبۢ ن قَۡبُل. إِنَُّهۡم كَانُواْ فِي َشّكٖ مُّ  بِأَۡشيَاِعِهم ّمِ

 54: 34\58م

  

 سورة الزمر 39\59

  54- 52عدا مكية  75 - عدد اآليات

  الغرفعنوان آخر: . 73و 71عنوان مأخوذ من اآليتين 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِ، ٱۡلعَِزيزِ  1تَنِزيلُ   ) تَْنِزيَل.1 ِب ِمَن ٱ£َّ  1: 39\59م  ٱۡلَحِكيِم. ،ٱۡلِكتَٰ

يُن 1 إلى » إِنَّا أَْنَزْلنَا«من المتكلم التفات خطأ: ) ُمْخِلًصا: ممحًصا. 1ت♦ ) الدِّ
  ».فَاْعبُِد �َّ «الغائب 

 ،َ . فَٱۡعبُِد ٱ£َّ َب بِٱۡلَحّقِ إِنَّآ أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
ينَ  1تُمۡخِلٗصا   .1لَّهُ ٱلدِّ

 2: 39\59م

بُونَا 2بُدُوهُْم، قالوا َما نَْعبُدُُهْم ) َما نُْعبُدُُهْم، َما نَْعبُدُُكْم، َما يَعْ 1 ) َكذَّاٌب 3) لِتُقَّرِ
نص ناقص وتكميله: [قالوا] َما نَْعبُدُُهْم، أو: [َوقال] ) 1ت♦ َكفَّاٌر، َكذُوٌب وَكفُوٌر 

) 2) ت257الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه أَْولِيَاَء َما نَْعبُدُُهْم (مكي، جزء ثاني، ص 
  ا ودنًواُزْلفَى: قربً 

يُن ٱۡلَخاِلُص. َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُواْ، ِمن  ِ ٱلدِّ أََال ِ£َّ
إِالَّ  1َما نَۡعبُدُُهمۡ : «1تدُونِهِۦ،ٓ أَۡوِليَآَء [...]

 ٓ بُونَا ِ ُزۡلفَىٰٓ  2لِيُقَّرِ َ يَۡحُكُم بَۡينَُهۡم ». 2تإِلَى ٱ£َّ إِنَّ ٱ£َّ
َ َال يَۡهِدي َمۡن هَُو فِي َما ُهۡم فِيِه يَۡختَِلفُوَن. إِنَّ  ٱ£َّ

ِذٞب َكفَّاٞر    .1َكٰ

 3: 39\59م

َِّخذَ َولَٗدا   ُ أَن يَت ا يَۡخلُُق  ،لَّۡو أََرادَ ٱ£َّ ¼َّۡصَطفَٰى ِممَّ
ِحدُ، ٱۡلقَهَّاُر. ُ، ~ ٱۡلَوٰ نَهُۥ! هَُو ٱ£َّ   َما يََشآُء. سُۡبَحٰ

 4: 39\59م

ُر: يدخل أحدهما في اآلخر 1ت ) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، 2ت متعاقبين) يَُكّوِ
 Luxenbergولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (

 16آيات، وإلى أجل في  4) خطأ: إلى اجل (جاءت ألجل في 3) ت225ص 
  آية).

رُ --- [ ِت َوٱۡألَۡرَض بِٱۡلَحّقِ. يَُكّوِ َوٰ َمٰ  1ت] َخلََق ٱلسَّ
رُ  ٱلنََّهاَر َعلَى ٱلَّۡيِل.  1تٱلَّۡيَل َعلَى ٱلنََّهاِر، َويَُكّوِ

رَ   3تٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر. ُكّلٞ يَۡجِري ِألََجلٖ  2تَوَسخَّ
ى. ~ أََال هَُو ٱۡلعَِزيزُ  َسم� ُر. ،مُّ   ٱۡلغَفَّٰ

 5: 39\59م

َهاتُِكْم 1 َهاتُِكْم، إِّمِ هذه الفقرة ال عالقة لها بموضوع اآلية. وقد ) خطأ: 1ت ♦) إِمَّ
: ... ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ِمَن 143: 6\55يكون مكانها األصلي في بداية اآلية الناقصة 

أْنِ    الضَّ

ِحدَٖة. ثُمَّ َجعََل ِمۡنَها َزۡوَجَها.  ن نَّۡفٖس َوٰ َخلَقَُكم ّمِ
نِيَةَ أَۡزَوٰ  ِم ثََمٰ َن ٱۡألَۡنعَٰ .] يَۡخلُقُُكۡم 1تجٖ [َوأَنَزَل لَُكم ّمِ

تُِكمۡ  َهٰ ۢن بَۡعِد َخۡلٖق، فِي 1فِي بُُطوِن أُمَّ ، َخۡلٗقا ّمِ
هَ إِالَّ  ُ َربُُّكۡم. لَهُ ٱۡلُمۡلُك. َالٓ إِلَٰ ِلُكُم ٱ£َّ ٖث. ذَٰ ٖت ثَلَٰ ُظلَُمٰ

  هَُو. فَأَنَّٰى تُۡصَرفُوَن؟

 6: 39\59م

َ َغنِيٌّ َعنُكۡم. َوَال ] إِن تَۡكفُُرواْ --- [  ) ذات الصدور: خفايا الصدور1ت ، فَإِنَّ ٱ£َّ
يَۡرَضٰى ِلِعبَاِدِه ٱۡلكُۡفَر. َوإِن تَۡشُكُرواْ، يَۡرَضهُ 

لَُكۡم. َوَال تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرٰى. ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكم 
ۡرِجعُُكۡم. فَيُنَبِّئُكُم بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُوَن. ~ إِنَّهُۥ َعِليُمۢ  مَّ

دُورِ  بِذَاتِ    .1تٱلصُّ

 7: 39\59م
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) أَْندَادًا: امثاًال ونظراًء من 2) منيب: راجع إلى هللا وتائب. ت1ت♦ ) ِليَِضلَّ 1
يرى ان  Luxenbergاألوثان يعبدونها. وهي جمع نِدّ وهو المثل والشبه. ولكن 

). 319- 318كلمة ند في السريانية تعني البغيض والنجس، إشارة لألصنام (ص 
) نص ناقص وتكميله: لِيُِضلَّ [الغير] َعْن َسبِيلِِه قُْل تََمتَّْع [بالسالمة من 3ت

، جزء ابن عاشور( العذاب في زمن] كُْفِرَك [تمتعًا] قَِليًال إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّارِ 
  ).http://goo.gl/3YyACx 344، ص 23

، دَعَا َربَّهُۥ ُمنِيبًا َن ُضّرٞ نَسٰ إِلَۡيِه.  1تَوإِذَا َمسَّ ٱۡإلِ
ۡنهُ، نَِسَي َما َكاَن يَۡدُعٓواْ إِلَۡيِه  لَهُۥ نِۡعَمٗة ّمِ ثُمَّ إِذَا َخوَّ

ِ أَندَاٗدا َعن  3ت[...] 1لِّيُِضلَّ  2تِمن قَۡبُل، َوَجعََل ِ£َّ
بُِكۡفِرَك قَِليًال. إِنََّك  3تتََمتَّۡع [...]«َسبِيِلهِۦ. قُۡل: 

ِب ٱلنَّارِ    ».ِمۡن أَۡصَحٰ

 8: 39\59م

) 2ت ) قانت: خاضع1ت♦ ) يَذَّكَُّر 4) عذاَب اْآلِخَرةَ 3) َساِجدٌ َوقَائٌِم 2) أَمْن 1
اْآلَِخَرةَ َويَْرُجو نص ناقص وتكميله: أَْم َمْن هَُو قَانٌِت آَنَاَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائًِما يَْحذَُر 

 345، ص 23، جزء ابن عاشورَرْحَمةَ َربِِّه [أفضل أم من هو كافر] (
http://goo.gl/ve0EM8( تفسير شيعي: قَاَل أَبُو َجْعفٍَر إِنََّما نَْحُن الَِّذيَن 3ت (

نَا َوِشيعَتُنَا أُولُو اْألَلْبَاِب ( ، ص 1الكليني مجلد يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َال يَْعلَُموَن َعدُوُّ
212(  

نۡ  نٌِتۦ  1أَمَّ ، 2، َءانَآَء ٱلَّۡيِل، َساِجٗدا، َوقَآئِٗما1تهَُو قَٰ
؟ 2ت، َويَۡرُجواْ َرۡحَمةَ َربِّهِۦ [...]3يَۡحذَُر ٱۡألِٓخَرةَ 

َهۡل يَۡستَِوي ٱلَِّذيَن يَۡعلَُموَن َوٱلَِّذيَن َال «قُۡل: 
ِب. 4إِنََّما يَتَذَكَّرُ » ~ ؟3تيَۡعلَُمونَ    أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ

 9: 39\59م

أنظر هامش ». قُۡل لِعبَاِديَ «) قد تكون العبارة األصلية 1ت♦ ) ِعبَاِدي، ِعبَاِدَي 1
  ) خطأ: هذه الجملة دخيلة ال عالقة لها بما سبقها وتبعها2ت 53: 39\59اآلية 

ِعبَادِ «قُۡل:  ». ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ َربَُّكمۡ  1ت1يَٰ
ِذِه ٱلدُّۡنيَا َحَسنَٞة. [َوأَۡرُض لِ  لَِّذيَن أَۡحَسنُواْ فِي َهٰ

ِسعَةٌ  ِ َوٰ بُِروَن أَۡجَرُهم، 2تٱ£َّ .] إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ
  بِغَۡيِر ِحسَاٖب.

 10: 39\59م

َ ُمۡخِلٗصا لَّهُ «قُۡل:   ) ُمْخِلًصا: ممحًصا.1ت إِنِّٓي أُِمۡرُت أَۡن أَۡعبُدَ ٱ£َّ
ينَ    ،1تٱلدِّ

 11: 39\59م

َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي�ا َوَال نَْصَرانِي�ا َولَِكْن : «67: 3\89) تناقض: تقول اآلية 1ت
ُل «عن محمد  163: 6\55، بينما تقول اآلية »َكاَن َحنِيفًا ُمْسِلًما أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

: 39\59واآلية » َل َمْن أَْسلَمَ أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ « 14: 6\55واآلية » اْلُمْسِلِمينَ 
َل اْلُمْسِلِمينَ « 12 لحل هذا التناقض رأي المفسرون أن ». َوأُِمْرُت ِألَْن أَُكوَن أَوَّ

(الطبري » أول المسلمين من هذه األمة«محمد هو 
http://goo.gl/htDW6k.(  

َل ٱۡلُمۡسِلِمينَ   12: 39\59م  ».1تَوأُِمۡرُت ِألَۡن أَُكوَن أَوَّ

إِنِّٓي أََخاُف، إِۡن َعَصۡيُت َربِّي، َعذَاَب يَۡوٍم «قُۡل:   
  ».َعِظيٖم 

 13: 39\59م

َ أَۡعبُدُ ُمۡخِلٗصا لَّهُۥ ِدينِي«قُِل:   ) ُمْخِلًصا: ممحًصا.1ت  14: 39\59م  .1تٱ£َّ

ن دُونِهِۦ ،فَٱۡعبُدُواْ َما ِشۡئتُم   إِنَّ «قُۡل: ». ّمِ
ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ أَنفَُسُهۡم َوأَۡهلِيِهۡم يَۡوَم  ٱۡلَخٰ

َمةِ  لَِك هَُو ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِيُن.». ٱۡلِقيَٰ   أََال ذَٰ

 15: 39\59م

) نص ناقص وتكميله: َوِمْن 1ت ♦) فَاتَّقُونِي 3) ِعبَاِدي، ِعبَاِدَي 2) ِظَالٌل 1
التفات خطأ: ) 2ت )http://goo.gl/rpdIfAْم ُظلٌَل [من نار] (الجاللين تَْحتِهِ 

ُ «من الغائب  ُف �َّ   ».فَاتَّقُونِ «إلى المتكلم » يَُخّوِ

ن فَۡوقِِهۡم ظُلَلٞ  َن ٱلنَّاِر، َوِمن تَۡحتِِهۡم  1لَُهم ّمِ ّمِ
: 1تُظلَٞل [...] ُ بِهِۦ ِعبَادَهُۥۡ ُف ٱ£َّ لَِك يَُخّوِ . ذَٰ

ِعبَادِ «   ».2ت3! فَٱتَّقُونِ 2يَٰ

 16: 39\59م

) نص 2. ت51: 4\92) أنظر هامش اآلية 1ت ♦) ِعبَاِدي 2) الطَّواِغيَت 1
  ) أَنَابُوا: رجعوا إلى هللا وتابوا.3ناقص وتكميله: [مخافة] أَْن يَْعبُدُوَها ت

غُوتَ  أَن  2ت[...] 1ت1َوٱلَِّذيَن ٱۡجتَنَبُواْ ٱلطَّٰ
ِ، لَُهُم ٱۡلبُۡشَرٰى.  3تَوأَنَابُٓواْ يَۡعبُدُوهَا،  إِلَى ٱ£َّ
ۡر ِعبَادِ    ،2فَبَشِّ

 17: 39\59م

ْر ِعبَادِ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت َهدَاُهُم «إلى الغائب » فَبَّشِ
 ُ َّ�.«  

ٓئَِك  ٱلَِّذيَن يَۡستَِمعُوَن ٱۡلقَۡوَل، فَيَتَّبِعُوَن أَۡحسَنَهُۥٓ. أُْولَٰ
 ُ ٓئَِك ُهۡم أُْولُواْ 1تٱلَِّذيَن َهدَٰىُهُم ٱ£َّ ، ~ َوأُْولَٰ

ِب.   ٱۡألَۡلبَٰ

 18: 39\59م

) نص ناقص وتكميله: أَفََمْن َحقَّ عَلَْيِه َكِلَمةُ اْلعَذَاِب [تستطيع أن تمنعه] أَفَأَْنَت 1ت
  ).http://goo.gl/ecggNWتُْنِقذُ َمْن فِي النَّاِر (المنتخب 

؟ أَفَأَنَت 1تَحقَّ َعلَۡيِه َكِلَمةُ ٱۡلعَذَاِب [...]أَفََمۡن 
  تُنِقذُ َمن فِي ٱلنَّاِر؟

 19: 39\59م

ن فَۡوقَِها    ِكِن ٱلَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ َربَُّهۡم لَُهۡم غَُرٞف، ّمِ لَٰ
ُر. َوۡعدَ  ۡبنِيَّٞة، تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ ُغَرٞف مَّ

 ُ ِ. َال يُۡخِلُف ٱ£َّ   ٱۡلِميعَادَ.ٱ£َّ

 20: 39\59م

ا 1 إلى » أَْنَزَل ... فََسلََكهُ «من الماضي التفات ) خطأ: 1ت♦ ) يَْجعَلَهُ 2) ُمْصفَار�
هشيًما : حطاًما) 3ت ) يَِهيج: يَيبَس في أقصى غايته2ت» يُْخِرجُ «المضارع 

  يابًسا.

َ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء --- [ ] أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
بِيَع فِي ٱۡألَۡرِض، ثُمَّ يُۡخِرجُ  بِهِۦ َزۡرٗعا  1تفََسلََكهُۥ يَنَٰ

نُهُۥ، ثُمَّ يَِهيجُ  ۡختَِلفًا أَۡلَوٰ ا 2تمُّ ، ثُمَّ 1فَتََرٰىهُ ُمۡصفَّرٗ
ًما 2يَۡجعَلُهُۥ لَِك لَِذۡكَرٰى ِألُْوِلي 3تُحَطٰ ؟ ~ إِنَّ فِي ذَٰ

ِب.   ٱۡألَۡلبَٰ

 21: 39\59م
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ْسَالِم فَُهَو َعلَى نُوٍر وتكميله) نص ناقص 1ت ♦) َعْن 1 ُ َصدَْرهُ ِلْإلِ : أَفََمْن َشَرَح �َّ
) 2ت ).http://goo.gl/oX1Nzgِمْن َربِِّه [كمن طبع على قلبه] (الجاللين 

فسرها المنتخب: فعذاب شديد للذين قست قلوبهم عن ذكر هللا، كما في القراءة 
مخشري فقد فسرها: من ذكر ). أّما الزhttp://goo.gl/AV3yQTالمختلفة (

هللا: من أجل ذكره، أي: إذا ذكر هللا عندهم أو آياته اشمأزوا وازدادت قلوبهم 
  )http://goo.gl/ccCIEuقساوة (

مِ  ُ َصۡدَرهُۥ ِلۡإلِۡسلَٰ فَُهَو َعلَٰى نُوٖر  ،أَفََمن َشَرَح ٱ£َّ
بِّهِۦ [...] ن رَّ ِسيَِة قُلُوبُُهم 1تّمِ ن؟ فََوۡيٞل لِّۡلقَٰ ِذۡكِر  1ّمِ

 ِ بِيٍن.2تٱ£َّ ٖل مُّ ٓئَِك فِي َضلَٰ   ! ~ أُْولَٰ

 22: 39\59م

ِ. تبرير الخطأ: تَِليُن تضمن معنى تطمئن1ت♦ ) َهاِدي 1 ثَانَِي   ) خطأ: من ِذْكِر �َّ بِٗها مَّ تََشٰ ٗبا مُّ َٰ َل أَۡحَسَن ٱۡلَحِديِث، ِكت ُ نَزَّ ٱ£َّ
ٱلَِّذيَن يَۡخَشۡوَن َربَُّهۡم. ثُمَّ تَِليُن تَۡقَشِعرُّ ِمۡنهُ ُجلُودُ 

 ِ لَِك ُهدَى 1تُجلُودُُهۡم َوقُلُوبُُهۡم إِلَٰى ِذۡكِر ٱ£َّ . ذَٰ
 ِ ُ  ،ٱ£َّ فََما  ،يَۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء. ~ َوَمن يُۡضِلِل ٱ£َّ

  .1لَهُۥ ِمۡن َهادٍ 

 23: 39\59م

َِّقي بَِوجْ 1ت ِهِه سُوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة [كمن أمن ) نص ناقص وتكميله: أَفََمْن يَت
  ).http://goo.gl/7A7S0Dمنه بدخول الجنة] (الجاللين 

َمِة  َِّقي بَِوۡجِههِۦ ُسٓوَء ٱۡلعَذَابِ يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ أَفََمن يَت
ِلِميَن: 1ت[...] ذُوقُواْ َما كُنتُۡم «؟ َوقِيَل ِللظَّٰ

  ».تَۡكِسبُونَ 

 24: 39\59م

رسلهم في ناقص وتكميله: نص ناقص وتكميله: َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم [) نص 1ت
  ).http://goo.gl/Ig5X9S] (الجاللين إتيان العذاب

، فَأَتَٰىُهُم ٱۡلعَذَاُب، 1تَكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم [...]
  ِمۡن َحۡيُث َال يَۡشعُُروَن.

 25: 39\59م

   ُ ٱۡلِخۡزَي فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. َولَعَذَاُب فَأَذَاقَُهُم ٱ£َّ
  ٱۡألِٓخَرةِ أَۡكبَُر. ~ لَۡو َكانُواْ يَۡعلَُموَن!

 26: 39\59م

ذَا ٱۡلقُۡرَءاِن، --- [   ] َولَقَۡد َضَرۡبنَا ِللنَّاِس، فِي َهٰ
  ِمن ُكّلِ َمثَٖل. ~ لَّعَلَُّهۡم يَتَذَكَُّروَن!

 27: 39\59م

َّقُوَن!قُۡرَءانًا     28: 39\59م  عََربِي�ا، َغۡيَر ِذي ِعَوٖج. ~ لَّعَلَُّهۡم يَت

ِكُسوَن،   ) َسلًَما: مملوًكا بالكامل.1ت♦ ) َمثَلَيْن 2) َساِلًما، ِسْلًما، َسْلًما، ورجٌل َساِلٌم 1 ُجٗال فِيِه شَُرَكآُء ُمتََشٰ ُ َمثَٗال: رَّ َضَرَب ٱ£َّ
؟ 2لَِّرُجٍل. َهۡل يَۡستَِويَاِن َمثًَال  1ت1َوَرُجٗال َسلَٗما

ِ! ~ بَۡل أَۡكثَُرُهۡم َال يَۡعلَُموَن.   ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ

 29: 39\59م

يِّتُونَ --- [  ) َمائٌِت َوإِنَُّهْم َمائِتُونَ 1  30: 39\59م  .1] إِنََّك َميِّٞت، َوإِنَُّهم مَّ

َمِة، ِعندَ َربُِّكمۡ     31: 39\59م  ، تَۡختَِصُموَن.ثُمَّ إِنَُّكۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

ِ فادعى ما ليس له وسمي 1 ْن َكذََب َعلَى �َّ ) قراءة أو تفسير شيعي: فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
دِْق إِذْ َجاَءهُ من عند هللا (السياري، ص    ).124بغير إسمه َوَكذََّب بِالّصِ

ِ، َوَكذََّب --- [ ن َكذََب َعلَى ٱ£َّ ] فََمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
ۡدِق إِۡذ َجآَءهُٓۥ  ؟ أَلَۡيَس فِي َجَهنََّم َمۡثٗوى 1بِٱلّصِ

ِفِريَن؟   لِّۡلَكٰ

 32: 39\59م

دِْق َوَصدَّقوا 1 دِْق َوَصدَقوا، َوالَِّذين َجاءوا بِالّصِ ) َوَصدََق، 2) َوالَِّذي َجاءوا بِالّصِ
َق  دِْق وَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت♦ َوُصدِّ إلى » َصدَّقَ َوالَِّذي َجاَء بِالّصِ
دِْق َوَصدَّقوا بِِه أُولَئَِك ». أُولَئَِك ُهُم اْلُمتَّقُونَ «الجمع  وصحيحه: َوالَِّذين َجاءوا بِالّصِ

  كما في القراءة المختلفة. –ُهُم اْلُمتَّقُوَن 

ۡدقِ  ٓئَِك  2 1َوٱلَِّذي َجآَء بِٱلّصِ َوَصدََّق بِهِۦٓ، ~ أُْولَٰ
  .1تُهُم ٱۡلُمتَّقُونَ 

 33: 39\59م

ِلَك َجَزآُء    ا يََشآُءوَن ِعندَ َربِِّهۡم. ذَٰ لَُهم مَّ
  ٱۡلُمۡحِسنِيَن.

 34: 39\59م

ُ َعۡنُهۡم أَۡسَوأَ   ) أَْسَواَء.1 ٱلَِّذي َعِملُواْ، َويَۡجِزيَُهۡم  1ِليَُكفَِّر ٱ£َّ
  أَۡجَرهُم بِأَۡحَسِن ٱلَِّذي كَانُواْ يَۡعَملُوَن.

 35: 39\59م

ُ بَِكاٍف َعۡبدَهُۥ  ) َهاِدي2َعْبِدهُ، يَِكافي ِعبَادَهُ، بَِكاٍف ِعبَادَهُ، بَِكافي ِعبَاِدِه ) بَِكاِف 1 فُونََك بِٱلَِّذيَن ِمن 1أَلَۡيَس ٱ£َّ ؟ َويَُخّوِ
ُ، فََما لَهُۥ ِمۡن َهادٖ    .2دُونِهِۦ. ~ َوَمن يُۡضِلِل ٱ£َّ

 36: 39\59م

ِضلٍّ   عتراض.هذه الفقرة والفقرة السابقة ا) خطأ: 1ت ُ، فََما لَهُۥ ِمن مُّ ُ 1تَوَمن يَۡهِد ٱ£َّ . أَلَۡيَس ٱ£َّ
  ِذي ٱنتِقَاٖم؟ ،بِعَِزيٖز 

 37: 39\59م

هُ 1 ِت «[َولَئِن سَأَۡلتَُهم:   ) ُمْمِسكَاٌت َرْحَمتَهُ.2) َكاِشفَاٌت ُضرَّ َوٰ ۡن َخلََق ٱلسََّمٰ مَّ
: »َوٱۡألَۡرَض؟ ُ «، لَيَقُولُنَّ أَفََرَءۡيتُم «قُۡل: ».] ٱ£َّ

 ، ُ بُِضّرٍ ِ؟ إِۡن أََرادَنَِي ٱ£َّ ا تَۡدُعوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ مَّ
هۦِٓ  ُت ُضّرِ ِشفَٰ ؟ أَۡو أََرادَنِي بَِرۡحَمٍة، َهۡل 1َهۡل ُهنَّ َكٰ
ُت َرۡحَمتِهِۦ ُ. َعلَۡيِه «قُۡل: » ؟2ُهنَّ ُمۡمِسَكٰ َحۡسبَِي ٱ£َّ

لُونَ    ».يَتََوكَُّل ٱۡلُمتََوّكِ

 38: 39\59م

قَۡوِم! ٱۡعَملُواْ َعلَٰى َمكَانَتُِكمۡ «قُۡل:   ) َمَكانَاتُِكمْ 1 ِمٞل. 1يَٰ ، إِنِّي َعٰ
  ،~ فََسۡوَف تَۡعلَُمونَ 

 39: 39\59م
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َمن يَۡأتِيِه َعذَاٞب يُۡخِزيِه، ~ َويَِحلُّ َعلَۡيِه َعذَاٞب   
ِقيمٌ    ».مُّ

 40: 39\59م

َب ِللنَّاِس بِٱۡلَحّقِ. فََمِن   يَِضلُّ تضمن معنى يجني المتعدي بعلى.) خطأ: يَِضلُّ لها. تبرير الخطأ: 1ت إِنَّآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
، فَإِنََّما يَِضلُّ  ٱۡهتَدَٰى، فَلِنَۡفِسهِۦ. َوَمن َضلَّ

  . َوَمآ أَنَت َعلَۡيِهم بَِوِكيٍل.1تَعلَۡيَها

 41: 39\59م

ُ يَتََوفَّى ٱألَنفَُس ِحيَن ِمْوتَِها 1ت ♦) قُِضَي َعلَْيَها اْلَمْوُت 1 ) فسرها الجاللين: ٱ£َّ
يتوفى ٱلَّتِي لَْم تَُمْت في َمنَاِمَها أي يتوفاها وقت النوم فَيُْمِسُك ٱلَّتِي قََضٰى َعلَْيَها 

َسم�ى أي وقت موتها (الجاللين  ٱْلَمْوَت َويُْرِسُل ٱألَْخَرٰى إِلَٰى أََجٍل مُّ
http://goo.gl/cktGaE 60: 6\55). ونفس الفكرة في اآلية  

ُ يَتََوفَّى ٱۡألَنفَُس ِحيَن َمۡوتَِها، َوٱلَّتِي لَۡم --- [ ] ٱ£َّ
تَُمۡت فِي َمنَاِمَها. فَيُۡمِسُك ٱلَّتِي قََضٰى َعلَۡيَها 

َسم�ى1ٱۡلَمۡوتَ  . 1ت، َويُۡرِسُل ٱۡألُۡخَرٰىٓ إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ
تٖ  لَِك َألٓيَٰ   لِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

 42: 39\59م

ِ، شُفَعَآَء؟ قُۡل: --- [   ] أَِم ٱتََّخذُواْ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
  »ا، َوَال يَۡعِقلُوَن؟أََولَۡو َكانُواْ َال يَۡمِلُكوَن َشيۡ «

 43: 39\59م

عَةُ َجِميٗعا. لَّهُۥ ُمۡلُك «قُل:   ) تَْرِجعُوَن.1 ِ ٱلشَّفَٰ َّ ِت ّ£ِ َوٰ ٱلسََّمٰ
  ».1َوٱۡألَۡرِض. ~ ثُمَّ إِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ 

 44: 39\59م

ٍد 1ت ُ بَِطاَعتِِه ِمْن آِل ُمَحمَّ ُ َوْحدَهُ بَِطاَعِة َمْن أََمَر �َّ ) تفسير شيعي: َوإِذا ذُِكَر �َّ
ْت قُلُوُب الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرةِ َوإِذَا ذُِكَر الَّ  ُ بَِطاَعتِِهْم إِذَا اْشَمأَزَّ ِذيَن لَْم يَأُْمِر �َّ

  ).304، ص 8ُهْم يَْستَْبِشُروَن (الكليني مجلد 

ۡت قُلُوُب --- [ ُ َوۡحدَهُ، ٱۡشَمأَزَّ ] َوإِذَا ذُِكَر ٱ£َّ
ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ. َوإِذَا ذُِكَر ٱلَِّذيَن ِمن 

  .1تِشُرونَ دُونِِهۦٓ، إِذَا هُۡم يَۡستَبۡ 

 45: 39\59م

التي جاءت في سفر » الوهيم«) اللَُّهمَّ: يا هللا. وقد تكون مأخوذة من العبرية 1ت
). وقد جاء 1: 1» (السََّمواِت واألَرض -الوهيم  -في البَدِء خلََق هللاُ «التكوين: 

جاءت هذه العبارة عشر مرات في ) 2تاستعمالها في خمس آيات في القرآن 
قد فسرها التفسير الميسر: عالم بكل ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه القرآن. و

الصدور وتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته األبصار 
)http://goo.gl/b8cIXV(  

ِت 1تٱللَُّهمَّ «] قُِل: --- [ َوٰ ! فَاِطَر ٱلسََّمٰ
دَةِ  ِلَم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهٰ ، أَنَت تَۡحُكُم 2تَوٱۡألَۡرِض، َعٰ

  ».ِعبَاِدَك فِي َما كَانُواْ فِيِه يَۡختَِلفُونَ  بَۡينَ 

 46: 39\59م

] َولَۡو أَنَّ ِللَِّذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱۡألَۡرِض --- [  
َجِميٗعا، َوِمۡثلَهُۥ َمعَهُۥ، ¼َۡفتَدَۡواْ بِهِۦ ِمن سُٓوِء 

ِ، َما لَۡم  َن ٱ£َّ َمِة. َوبَدَا لَُهم، ّمِ ٱۡلعَذَاِب يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  يَُكونُواْ يَۡحتَِسبُوَن،

 47: 39\59م

) نص ناقص وتكميله: َوَحاَق بِِهْم [العذاب الذي] 1ت ♦) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 1
  ).http://goo.gl/66SZJKَكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

 1تاُت َما كََسبُواْ. ~ َوَحاَق بِِهم [...]َوبَدَا لَُهۡم َسيِّ 
ا   .1َكانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ  مَّ

 48: 39\59م

ْلنَاهُ نِْعَمةً «من المؤنث التفات ) خطأ: 1) هو ت1 هذه ». أُوتِيتُهُ «إلى المذكر » َخوَّ
ُ َوْحدَهُ، وما بينهما جمل اعتراضية ت 45اآلية معطوفة على اآلية  ) 2َوإِذَا ذُِكَر �َّ

فسرها المنتخب: ما أوتيت هذه النعم إال لعلم منى بوجوه إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم: 
)، بينما فسرها الجاللين: على علم من هللا http://goo.gl/B8IQuGكسبه (

  ).http://goo.gl/MjuRaFبأني له اهل (

، دََعانَا. ثُمَّ إِذَا --- [ َن ُضّرٞ نَسٰ ] فَإِذَا َمسَّ ٱۡإلِ
نَّا، قَاَل:  هُ نِۡعَمٗة ّمِ ۡلنَٰ  َعلَٰى ِعۡلمِۢ  1تإِنََّمآ أُوتِيتُهُۥ«َخوَّ

ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال  1بَۡل ِهيَ ». 2ت فِۡتنَٞة. ~ َولَٰ
  يَۡعلَُموَن.

 49: 39\59م

ا  1قَۡد قَالََها  ) قَالَهُ.1 ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. فََمآ أَۡغنَٰى َعۡنُهم مَّ
  َكانُواْ يَۡكِسبُوَن.

 50: 39\59م

) خطأ: كان يجب تأنيث الفعل ذهب ليصبح فَأََصابَُهْم َسيِّئَاُت. ونجد نفس 1ت
: ذََهَب السَّيِّئَاُت َعنِّي. وقد اعتبر انه إذا كان الفاعل 10: 11\52الخطأ في اآلية 

) نص ناقص وتكميله: 2مؤنثًا مجازيًا، جاز في فعله وجهان: التذكير والتأنيث. ت
  ).http://goo.gl/CYWwGWن بمعجزي [عذابنا] (الجاللي

َما َكَسبُواْ. َوٱلَِّذيَن َظلَُمواْ ِمۡن  1تاتُ فَأََصابَُهۡم َسيِّ 
ُٓؤَالِٓء َسيُِصيبُُهۡم َسيِّ  اُت َما َكَسبُواْ. َوَما ُهم َهٰ

  .2تبُِمۡعِجِزيَن [...]

 51: 39\59م

ُر 1 ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر ) نص ناقص وتكميله: يَْبُسُط الرِّ 1ت ♦) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 39: 34\58[له]، اسوة باآلية  : قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسطُ الّرِ

  َويَْقِدُر لَهُ 

ۡزَق ِلَمن --- [ َ يَۡبُسُط ٱلّرِ ] أََو لَۡم يَۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
ٖت ؟ ~ إِنَّ فِي 1ت[...] 1يََشآُء، َويَۡقِدرُ  ِلَك َألٓيَٰ ذَٰ
  لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.

 52: 39\59هـ

) َجِميعًا وال يبالي، َجِميعًا لمن يشاء، قراءة شيعية: إن هللا يغفر لكم 2) تَْقنِطُوا 1
ويقول جعفر االصدق: ما عنى هللا من عباده غيرنا وغير شيعتنا  - جميعًا الذنوب 

  )123(السياري، ص 

ِعبَاِديَ «] قُۡل: --- [ ٱلَِّذيَن أَۡسَرفُواْ َعلَٰىٓ  1تيَٰ
َ يَۡغِفُر  1أَنفُِسِهۡم! َال تَۡقنَُطواْ  ِ. إِنَّ ٱ£َّ ۡحَمِة ٱ£َّ ِمن رَّ

. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱۡلغَفُوُر، 2ت2ٱلذُّنُوَب َجِميعًا
ِحيمُ    ».ٱلرَّ

 53: 39\59هـ

ۡم، َوأَۡسِلُمواْ لَهُۥ، ِمن قَۡبِل أَن إِلَٰى َربِّكُ  1تَوأَنِيبُٓواْ   ) أَنِيبُوا: إرجعوا إلى هللا وتوبوا.1ت
  يَۡأتِيَُكُم ٱۡلعَذَاُب. ~ ثُمَّ َال تُنَصُروَن.

 54: 39\59هـ
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َّةً.1 ن   ) بَغَتَةً، بَغَت بِّكُم، ّمِ ن رَّ َوٱتَّبِعُٓواْ أَۡحَسَن َمآ أُنِزَل إِلَۡيُكم ّمِ
، ~ َوأَنتُۡم َال 1قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم ٱۡلعَذَاُب بَۡغتَةٗ 

  تَۡشعُُروَن.

 55: 39\59م

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) ذكر 2) َحْسَرتَاَي، َحْسَرتَاْي، َحْسَرتِي، َحْسَرتَاه 1
) http://goo.gl/6pRHt6 45، ص 24، جزء ابن عاشور[لئال] تَقُوَل نَْفٌس (

ِ: في شأن هللا.2ت ْطُت: اسرفت. فِي َجنِْب �َّ   ) فَرَّ

َحۡسَرتَىٰ «أَن تَقُوَل نَۡفٞس:  1ت[...] َعلَٰى َما  1يَٰ
طُت فِي َجۢنبِ  ِ! َوإِن كُنُت لَِمَن  2ت2فَرَّ ٱ£َّ

ِخِرينَ    ».ٱلسَّٰ

 56: 39\59م

َ َهدَٰىنِي«أَۡو تَقُوَل:    لَكُنُت ِمَن  ،لَۡو أَنَّ ٱ£َّ
  ».ٱۡلُمتَِّقينَ 

 57: 39\59م

ة: عودة.1ت ةٗ «ٱۡلعَذَاَب:  أَۡو تَقُوَل ِحيَن تََرى  ) َكرَّ  ،1تلَۡو أَنَّ ِلي َكرَّ
  ».فَأَكُوَن ِمَن ٱۡلُمۡحِسنِينَ 

 58: 39\59م

تِي، فََكذَّۡبَت بَِها  1بَلَٰى! قَۡد َجآَءۡتكَ   ) َجاَءتِْك ... فََكذَّْبِت بَِها َواْستَْكبَْرِت َوكُْنِت.2) َجأَتَْك، َجاَءتِْك، َجاَءتْه 1 َءايَٰ
ِفِريَن. 2َوٱۡستَۡكبَۡرَت، َوُكنتَ    ِمَن ٱۡلَكٰ

 59: 39\59م

ِ،   ) ُمْسَوادَّةٌ، ُمْسَودَّةً.2) أُُجوُهُهْم، ُوُجوَهُهْم 1 َمِة، تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُواْ َعلَى ٱ£َّ َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
ۡسَودَّةٌ  1ُوُجوُهُهم . أَلَۡيَس فِي َجَهنََّم َمۡثٗوى 2مُّ

  لِّۡلُمتََكبِِّريَن؟

 60: 39\59م

ي  ) بَِمفَاَزتِِهْم: نجاتهم وظفرهم.1ت♦ ) بَِمفَاَزاتِِهْم 2ِجي ) َويُنَ 1 ُ ٱلَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ، بَِمفَاَزتِِهمۡ  1َويُنَّجِ . ~ َال 1ت2ٱ£َّ
  يََمسُُّهُم ٱلسُّٓوُء، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن.

 61: 39\59م

ِلُق ُكّلِ َشۡيٖء. َوهَُو َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء    ُ َخٰ [ٱ£َّ
  َوِكيٞل.

 62: 39\59م

تكملة  63) خطأ: الفقرة الثانية من اآلية 2) َمقَاِليد: خزائن أو مفاتيح ت1ت
  ، وما بينهما جمل اعتراضية ال عالقة لها بالموضوع.61- 60لآليتين 

ِت َوٱۡألَۡرِض]. َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  1تلَّهُۥ َمقَاِليدُ  َوٰ َمٰ ٱلسَّ
ٓئَِك هُ بِ  ِ، ~ أُْولَٰ ِت ٱ£َّ ِسُرونَ ايَٰ   .2تُم ٱۡلَخٰ

 63: 39\59م

نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) أَْعبُدَ 3) تَأُْمُرونَني، تَأُْمُرونِي 2) حذقت 1
  )350تَأُْمُرونِّي [أن] أَْعبُدُ (مكي، جزء أول، ص 

ِ، تَۡأُمُرٓونِّيٓ : «1قُلۡ  ، أَيَُّها 1ت3، أَۡعبُدُ 2أَفَغَۡيَر ٱ£َّ
ِهلُوَن؟   »ٱۡلَجٰ

 64: 39\59م

لَئِۡن «َولَقَۡد أُوِحَي، إِلَۡيَك َوإِلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبلَِك:   لَيُْحبَِطنَّ َعَملََك، لَنُْحبَِطنَّ َعَملََك، لَيُْحبََطنَّ َعَملَُك، لَنَْحبَُطنَّ َعَملََك.) 1
، َولَتَكُونَنَّ ِمَن 1أَۡشَرۡكَت، لَيَۡحبََطنَّ َعَملُكَ 

ِسِريَن.   ٱۡلَخٰ

 65: 39\59م

1 ُ َّ� (.   َ ِكِرينَ  1بَِل ٱ£َّ َن ٱلشَّٰ  66: 39\59م  ».فَٱۡعبُۡد َوُكن ّمِ

) َحقَّ 1ت♦ ) َمْطِويَّاٍت 4) قَْبَضتَهُ، وقَْبَضتُهُ واألرض جميعًا 3) قَدَِرِه 2) قَدَُّروا 1
نص ناقص وتكميله: [في] قبضته (مكي، جزء ثاني، ص ) 2ت قَدِْرِه: قدره التام

261(  

َ َحقَّ قَۡدِرهِۦ 1قَدَُرواْ ]َوَما --- [ ، َوٱۡألَۡرُض 1ت2ٱ£َّ
ُت  2ت3َجِميٗعا [...] قَۡبَضتُهُۥ َوٰ َمِة، َوٱلسََّمٰ يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

ُتۢ  ا  4َمۡطِويَّٰ لَٰى َعمَّ نَهُۥ َوتَعَٰ بِيَِمينِهِۦ. ~ ُسۡبَحٰ
  يُۡشِرُكوَن!

 67: 39\59م

َوِر 1 َوِر، الّصِ ) نص ناقص وتكميله: ثُمَّ نُِفَخ فِيِه 1ت ♦) قِيَاًما 3) فَُصِعَق 2) الصُّ
  [مرة] أُْخَرى.

َمن فِي  2، فََصِعقَ 1] َونُِفَخ فِي ٱلصُّورِ --- [
ُ. ثُمَّ  ِت َوَمن فِي ٱۡألَۡرِض، إِالَّ َمن َشآَء ٱ£َّ َوٰ ٱلسََّمٰ

  يَنظُُروَن. 3أُۡخَرٰى. فَإِذَا ُهۡم قِيَامٞ  1تنُِفَخ فِيِه [...]

 68: 39\59م

: النور هو اإلمام. والشهداء األئمة والدليل على ) تفسير شيعي1ت♦ ِرقَِت ) َوأُشْ 1
شهداء على  - يا معشر األئمة  - ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا أنتم «ذلك: 
  ).http://goo.gl/EFN7wR) (القمي 78: 22\103» (الناس

ُب،  1َوأَۡشَرقَتِ  ٱۡألَۡرُض بِنُوِر َربَِّها، َوُوِضَع ٱۡلِكتَٰ
َن َوٱلشَُّهدَآء،ِ َوقُِضَي بَۡينَُهم َوِجآْيَء بِٱلنَّبِيِّ 

  .1تبِٱۡلَحّقِ. ~ َوهُۡم َال يُۡظلَُمونَ 

 69: 39\59م

) نص ناقص وتكميله: َوُوفِّيَْت كُلُّ نَفٍْس [جزاء] َما َعِملَْت (الجاللين 1ت
http://goo.gl/cBbvvK.(  

ا َعِملَۡت. َوهَُو أَۡعلَُم  1تَوُوفِّيَۡت كُلُّ نَۡفٖس [...] مَّ
  بَِما يَۡفعَلُوَن.

 70: 39\59م

) الُزَمر: الفوج 1ت♦ ) نُذٌُر 3) تَأْتُِكْم 2الالحقة)  73) فُتَِّحْت (انظر هامش اآلية 1
  والجماعة من الناس

. َحتَّٰىٓ 1تُزَمًراَوِسيَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ إِلَٰى َجَهنََّم، 
بَُها، َوقَاَل لَُهۡم َخَزنَتَُهآ:  1إِذَا َجآُءوهَا، فُتَِحۡت  أَۡبَوٰ

ِت  3ُرُسلٞ  2أَلَۡم يَۡأتُِكمۡ « نُكۡم، يَۡتلُوَن َعلَۡيُكۡم َءايَٰ ّمِ
ذَا؟ قَالُواْ: » َربُِّكۡم، َويُنِذُرونَُكۡم ِلقَآَء يَۡوِمُكۡم َهٰ

ِكۡن َحقَّۡت َكِلَمةُ ٱۡلعَذَاِب َعلَى « بَلَٰى! َولَٰ
ِفِرينَ    ».ٱۡلَكٰ

 71: 39\59م

(المنتخب بالنسبة ) نص ناقص وتكميله: قِيَل [لهم] ادُْخلُوا [من] أَْبَواب َجَهنََّم 1ت
 67: 12\53) اسوة باآلية http://goo.gl/WC8fD9لإلضافة األولى 

قَةٍ «   ».َوادُْخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

َب َجَهنََّم،  1تٱۡدُخلُٓواْ [...]: «1تقِيَل [...] أَۡبَوٰ
ِلِديَن فِيَها   فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱۡلُمتََكبِِّريَن!». َخٰ

 72: 39\59م
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) تستعمل اآلية 2) الُزَمر: الفوج والجماعة من الناس ت1ت♦ ْت ) َوفُتِّحَ 1
هناك إذن ». وفتحت«بينما في هذه اآلية نجد كلمة » فتحت«كلمة  71: 39\59

عدم توازن بين اآليتين مع إختالف في المعنى. فاآلية األولى تعني أن وصول 
وإن كانت النتيجة الكفرة أدى إلى فتح ابواب الجحيم بعكس اآلية الثانية، حتى 

معروفة باالستنتاج. حرف الواو إذن في هذه اآلية زائدة افسدت المعنى. أضف 
إلى هذا العيب استعمال فعل ساق لكل من الكافرين والمتقين، وكلمة ساق تستعمل 

للدواب وليس للبشر. ولذلك رأى بعض المفسرين إضافة كلمة بعنف لكلمة ساق 
  في اآلية األولى.

. 1تِذيَن ٱتَّقَۡواْ َربَُّهۡم إِلَى ٱۡلَجنَِّة، ُزَمًراَوِسيَق ٱلَّ 
بَُها، َوقَاَل لَُهۡم  1ت1َحتَّٰىٓ إِذَا َجآُءوهَا، َوفُتَِحۡت  أَۡبَوٰ

ٌم َعلَۡيُكۡم. ِطۡبتُۡم. فَٱۡدُخلُوَها «َخَزنَتَُها:  َسلَٰ
ِلِدينَ    ».َخٰ

 73: 39\59م

أُ 1ت ِ ٱلَِّذي َصدَقَنَا َوۡعدَهُۥ، َوأَۡوَرثَنَا «َوقَالُواْ:   ننزل ونسكن: ) نَتَبَوَّ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ
أُ  ». ~ ِمَن ٱۡلَجنَِّة َحۡيُث نَشَآءُ  1تٱۡألَۡرَض، نَتَبَوَّ

ِمِليَن!   فَنِۡعَم أَۡجُر ٱۡلعَٰ

 74: 39\59م

ٓئِكَةَ َحآفِّينَ   ) خطأ: مع حمد2تمحيطين ) َحافِّيَن: 1ت♦ ) َحافِيَن 1 ِمۡن َحۡوِل ٱۡلعَۡرِش،  1ت1َوتََرى ٱۡلَملَٰ
َربِِّهۡم. َوقُِضَي بَۡينَُهم بِٱۡلَحّقِ.  2تيَُسبُِّحوَن بَِحۡمدِ 

لَِميَن!«َوقِيَل:  ِ، َرّبِ ٱۡلعَٰ  »ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ

 75: 39\59م

 

 سورة غافر 40\60

  57- 56عدا مكية  85 - عدد اآليات

  المؤمن –الطول عناوين أخرى: . 3عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 40\60م  .1تحمٓ 

ِ، ٱۡلعَِزيزِ    ِب ِمَن ٱ£َّ  2: 40\60م  ٱۡلعَِليِم. ،تَنِزيُل ٱۡلِكتَٰ

َغافِِر ٱلذَّۢنِب َوقَابِِل ٱلتَّۡوِب، َشِديِد ٱۡلِعقَاِب ِذي   
هَ إِالَّ هَُو. ~ إِلَۡيِه ٱۡلَمِصيُر.   ٱلطَّۡوِل. َالٓ إِلَٰ

 3: 40\60م

كَ 1 ِ إِالَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. فََال   ) يَغُرَّ ِت ٱ£َّ ِدُل فِٓي َءايَٰ َما يَُجٰ
ِد. 1يَۡغُرۡركَ    تَقَلُّبُُهۡم فِي ٱۡلبِلَٰ

 4: 40\60م

) جاء الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني 1ت♦ ) ِعقَابِي 2) بَِرُسوِلِها 1
 176: 26\47آيات، بينما جاء الفعل كذب بصيغة المذكر مع أصحاب في اآليتين 

. وقد تم تبرير هذا الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 80: 15\54و
http://goo.gl/N00KMaةٍ «من المفرد التفات ) خطأ: 2) ت ْت ُكلُّ أُمَّ » َوَهمَّ

وقد صححت القراءة المختلفة: » ِليَأُْخذُوهُ «ثم إلى المفرد » بَِرُسوِلِهمْ «إلى الجمع 
  ) ِليُدِْحُضوا: ليغلبوا ويبطلوا.3بَِرسُوِلِها ت

ِمۢن  قَۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح، َوٱۡألَۡحَزابُ  1تَكذَّبَۡت 
ِةۢ بَِرسُوِلِهمۡ  ۡت كُلُّ أُمَّ . 2تِليَۡأُخذُوهُ  1بَۡعِدِهۡم. َوَهمَّ

ِطِل ِليُۡدِحُضواْ  دَلُواْ بِٱۡلبَٰ . فَأََخۡذتُُهۡم.  3تَوَجٰ بِِه ٱۡلَحقَّ
  !2~ فََكۡيَف َكاَن ِعقَابِ 

 5: 40\60م

» فَأََخذْتُُهمْ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) َكِلَماُت 2) سبقت 1
  ».َكِلَمةُ َربِّكَ «إلى الغائب 

لَِك َحقَّۡت  َعلَى ٱلَِّذيَن  1تَربِّكَ  2َكِلَمتُ  1َوَكذَٰ
ُب ٱلنَّارِ «َكفَُرٓواْ:    ».أَنَُّهۡم أَۡصَحٰ

 6: 40\60م

َوَمۡن َحۡولَهُۥ  1] ٱلَِّذيَن يَۡحِملُوَن ٱۡلعَۡرشَ --- [  ) خطأ: مع حمد1ت ♦) اْلعُْرَش 1
َربِِّهۡم، َويُۡؤِمنُوَن بِهِۦ،  1تيَُسبُِّحوَن بَِحۡمدِ 

َربَّنَا! َوِسۡعَت ُكلَّ «َويَۡستَۡغِفُروَن ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ: 
ۡحَمٗة َوِعۡلٗما. فَٱۡغِفۡر ِللَِّذيَن تَابُواْ َوٱتَّبَعُواْ  َشۡيٖء رَّ

  َسبِيلََك، َوقِِهۡم َعذَاَب ٱۡلَجِحيِم.

 7: 40\60م

تِ   ) َصلَُح.2) جنَّةَ 1 َعۡدٍن ٱلَّتِي َوَعدتَُّهۡم، َوَمن  1َربَّنَا! َوأَۡدِخۡلُهۡم َجنَّٰ
تِِهۡم. ~ 2َصلَحَ  يَّٰ ِجِهۡم َوذُّرِ إِنََّك  ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأَۡزَوٰ

  أَنَت ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 8: 40\60م

اِت، يَۡوَمئِٖذ، فَقَۡد اِت. َوَمن تَِق ٱلسَّيِّ ٱلسَّيِّ  1َوقِِهمُ   ) َوقِِهِم، َوقُِهُم.1
لَِك هَُو ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيمُ    ».َرِحۡمتَهُۥ. ~ َوذَٰ

 9: 40\60م

يَماِن  ِ إِذْ تُدَْعْوَن إِلَى اْإلِ ت) نص مخربط وترتيبه: إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَادَْوَن لََمْقُت �َّ
  ).592ُر ِمْن َمْقتُِكْم أَْنفَُسكُْم (المسيري، ص فَتَْكفُُروَن أَْكبَ 

ِ أَۡكبَُر «] إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ يُنَادَۡوَن: --- [ لََمۡقُت ٱ£َّ
ِن  يَمٰ ۡقتُِكۡم أَنفَُسُكۡم، إِۡذ تُۡدَعۡوَن إِلَى ٱۡإلِ ِمن مَّ

  ».1تفَتَۡكفُُرونَ 

 10: 40\60م
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، 1تَربَّنَآ! أََمتَّنَا ٱۡثنَتَۡيِن، َوأَۡحيَۡيتَنَا ٱۡثنَتَۡينِ «قَالُواْ:   ).http://goo.gl/xBjIhU: ذلك في الرجعة (القمي ) تفسير شيعي1ت
ن سَبِيٖل؟   »فَٱۡعتََرۡفنَا بِذُنُوبِنَا. فََهۡل إِلَٰى ُخُروٖج ّمِ

 11: 40\60م

ُ َوْحدَهُ َوأَْهُل ) قراءة شيعية: 1 اْلَوَاليَِة َكفَْرتُْم (الكليني مجلد ذِلُكْم بِأَنَّهُ إِذا دُِعَي �َّ
) أو (قراءة أو تفسير): إذا ذكر هللا وحده بوالية من أمر بواليته 412، ص 1

ذَِلُكْم بِأَنَّهُ إِذَا دُِعَي ) قراءة شيعية: 2 )148الطبرسي: فصل الخطاب، ص كفرتم (
ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه من ليس له والية  ) ♦125تُْؤِمنُوا (السياري، ص  �َّ

يُْشَرْك ... «إلى المضارع » دُِعَي ... َكفَْرتُمْ «من الماضي التفات ) خطأ: 1ت
  » تُْؤِمنُوا

ُ َوۡحدَهۥُ، َكفَۡرتُمۡ  ِلكُم بِأَنَّهُۥٓ، إِذَا دُِعَي ٱ£َّ ، َوإِن 1ذَٰ
ِ، ٱۡلعَِلّيِ،1ت2يُۡشَرۡك بِهِۦ تُۡؤِمنُواْ   . فَٱۡلُحۡكُم ِ£َّ

  ٱۡلَكبِيِر.

 12: 40\60م

يعني: األئمة (القمي » آياته: «) تفسير شيعي1ت♦ ) َويُنِْزُل 1
http://goo.gl/PJVjzj.(  

تِهِۦ لُ 1تهَُو ٱلَِّذي يُِريُكۡم َءايَٰ َن  1، َويُنَّزِ لَُكم ّمِ
  ٱلسََّمآِء ِرۡزٗقا. َوَما يَتَذَكَُّر إِالَّ َمن يُنِيُب.

 13: 40\60م

نص ناقص وتكميله: َكِرهَ اْلَكافُِروَن [ذلك] ) 2ت) ُمْخِلِصيَن: ممحصين. 1ت
  )http://goo.gl/Ro0hc2(الجاللين 

َ ُمۡخِلِصينَ  يَن. ~ َولَۡو كَِرهَ  1تفَٱۡدُعواْ ٱ£َّ لَهُ ٱلدِّ
ِفُرونَ    !2ت[...] ٱۡلَكٰ

 14: 40\60م

 ) خطأ: بأَْمِرهِ 1ت ♦) التََّالقِي 3لِيُْنذََر يَْوُم ) ِلتُْنِذَر يَْوَم، ِليُْنِذَر يَْوُم، 2) َرفِيَع 1
  ) يَْوَم التََّالِق: يوم القيامة2ت

وَح، ِمۡن  1َرفِيعُ  ِت، ذُو ٱۡلعَۡرِش، يُۡلِقي ٱلرُّ ٱلدََّرَجٰ
 2، َعلَٰى َمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ، ِليُنِذَر يَۡومَ 1تأَۡمِرهِۦ

  .2ت3ٱلتََّالقِ 

  15: 40\60م

ِرُزونَ   ظاهرون، أو خارجون من قبورهم.: ) بَاِرُزونَ 1ت♦ ) َعلَيِه 2) بَاِرُزوَن له 1 ِ 1ت1يَۡوَم هُم بَٰ ِمۡنُهۡم  2، َال يَۡخفَٰى َعلَى ٱ£َّ
َمِن ٱۡلُمۡلُك ٱۡليَۡوَم؟«َشۡيٞء:  ِحِد، » «لِّ ِ، ~ ٱۡلَوٰ َّ£ِ
  ».ٱۡلقَهَّارِ 

 16: 40\60م

ٱۡليَۡوَم، تُۡجَزٰى ُكلُّ نَۡفِسۢ بَِما َكَسبَۡت. َال ظُۡلَم   
َ سَِريُع ٱۡلِحَساِب.   ٱۡليَۡوَم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 17: 40\60م

) االزفة: من ازف أي اقترب ودنى وتعني يوم القيامة، 1ت♦ ) َكاِظموَن 1
: ) خطأ3ت ♦) َكاِظِمين: كاتمين غضبهم 2ت وسميت آزفة ألنها واقعة ال محالة

  17تكمل اآلية  19هذه اآلية دخيلة واآلية 

، إِِذ ٱۡلقُلُوُب لَدَى 1ت[َوأَنِذۡرهُۡم يَۡوَم ٱۡألِٓزفَةِ 
ِظِمينَ  ِلِميَن ِمۡن َحِميٖم 2ت1ٱۡلَحنَاِجِر، َكٰ . َما ِللظَّٰ

  .]3تَوَال َشِفيٖع يَُطاعُ 

 18: 40\60م

دُوُر.يَۡعلَُم َخآئِنَةَ ٱۡألَۡعيُِن َوَما تُۡخِفي     19: 40\60م  ٱلصُّ

ُ يَۡقِضي بِٱۡلَحّقِ. َوٱلَِّذيَن يَۡدُعونَ   ) تَدْعُوَن.1 ، ِمن 1َوٱ£َّ
َ هَُو ٱلسَِّميعُ   ،دُونِهِۦ، َال يَۡقُضوَن بَِشۡيٍء. ~ إِنَّ ٱ£َّ

  ٱۡلبَِصيُر.

 20: 40\60م

هامش حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر ) 1ت ♦) َواقِي 2) ِمْنُكْم 1
ةً َوآَثَاًرا فِي 2. ت84: 7\39اآلية  ) نص ناقص وتكميله: َكانُوا ُهْم أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

) ُ  120، ص 24، جزء ابن عاشوراْألَْرِض [فأعرضوا] فَأََخذَُهُم �َّ
http://goo.gl/1Dc2xM.(  

] أََولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض فَيَنظُُرواْ َكۡيَف --- [
قِ  ٱلَِّذيَن كَانُواْ ِمن قَۡبِلِهۡم؟ َكانُواْ ُهۡم  1تبَةُ َكاَن َعٰ

ٗة َوَءاثَاٗرا فِي ٱۡألَۡرِض [...] 1أََشدَّ ِمۡنُهمۡ  . 2تقُوَّ
 ِ َن ٱ£َّ ُ بِذُنُوبِِهۡم، ~ َوَما َكاَن لَُهم ّمِ فَأََخذَهُُم ٱ£َّ

  .2ِمن َواقٖ 

 21: 40\60م

لَِك بِأَنَُّهۡم كَانَت تَّۡأتِيِهۡم    تِ ذَٰ  ،ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ
ُ. ~ إِنَّهُۥ قَِوّيٞ َشِديدُ ٱۡلِعقَاِب.   فََكفَُرواْ. فَأََخذَُهُم ٱ£َّ

 22: 40\60م

نٖ ] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُموَسٰى بِ --- [  ) َوسُلُطَاٍن.1 تِنَا َوسُۡلَطٰ  1ايَٰ
بِيٍن،   مُّ

 23: 40\60م

ُروَن.    َن َوقَٰ َمٰ ِحٞر «فَقَالُواْ: إِلَٰى فِۡرَعۡوَن َوَهٰ َسٰ
  ».َكذَّاٞب 

 24: 40\60م

ا َجآَءهُم بِٱۡلَحّقِ ِمۡن ِعنِدنَا  ) استحيى: أبقى على قيد الحياة.1ت ٱۡقتُلُٓواْ «قَالُواْ:  ،فَلَمَّ
». نَِسآَءُهمۡ  1تأَۡبنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُۥ، َوٱۡستَۡحيُواْ 

ٖل. ~ ِفِريَن إِالَّ فِي َضلَٰ   َوَما َكۡيدُ ٱۡلَكٰ

 25: 40\60م

َوۡليَۡدعُ  ،ذَُرونِٓي أَۡقتُۡل ُموَسىٰ «َوقَاَل فِۡرَعۡوُن:   ) يَْظَهَر ... اْلفََسادُ، يَظَّهََّر ... الْفََسادُ، يُْظَهَر ... اْلفََسادُ.2) وأَْن 1
َل ِدينَُكمۡ  يُۡظِهَر  1أَۡو أَن ،َربَّهُۥٓ. إِنِّٓي أََخاُف أَن يُبَدِّ

  ».2فِي ٱۡألَۡرِض ٱۡلفََسادَ 

 26: 40\60م

   : ن  ،إِنِّي ُعۡذُت بَِربِّي َوَربِّكُم«َوقَاَل ُموَسٰىٓ ّمِ
  ».ُكّلِ ُمتََكبِّٖر الَّ يُۡؤِمُن بِيَۡوِم ٱۡلِحسَابِ 

 27: 40\60م
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) نص مخربط وترتيبه: َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن يَْكتُُم إِيَمانَهُ ِمْن آَِل 1ت♦ ٌل ) َرجْ 1
  )http://goo.gl/2xljvhفِْرَعْوَن (تفسير الطبري 

ۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن يَۡكتُُم  1َوقَاَل َرُجلٞ  ۡؤِمٞن ّمِ مُّ
نَهُٓۥ  ُ" : «1تإِيَمٰ أَتَۡقتُلُوَن َرُجًال أَن يَقُوَل: "َربَِّي ٱ£َّ

ِذٗبا،  بُِّكۡم؟ َوإِن يَُك َكٰ ِت ِمن رَّ َوقَۡد َجآَءكُم بِٱۡلبَيِّنَٰ
فَعَلَۡيِه َكِذبُهُۥ. َوإِن يَُك َصاِدٗقا، يُِصۡبكُم بَۡعُض 

َ َال يَۡهِدي َمۡن هَُو ُمۡسِرٞف  ٱلَِّذي يَِعدُُكۡم. إِنَّ ٱ£َّ
  َكذَّاٞب.

 28: 40\60م

شَّاد 1 ِ. 2ت: غالبين ) َظاِهِرينَ 1ت♦ ) الرَّ ) خطأ: فََمْن يَْنُصُرنَا على بَأِْس �َّ
  تبرير الخطأ: يَْنُصُرنَا تضمن معنى يعصمنا.

ِهِرينَ  قَۡوِم! لَُكُم ٱۡلُمۡلُك ٱۡليَۡوَم، َظٰ فِي ٱۡألَۡرِض  1تيَٰ
 ِ قَاَل » إِن َجآَءنَا؟ 2ت. فََمن يَنُصُرنَا ِمۢن بَۡأِس ٱ£َّ

آ أََرٰى، َوَمآ أَۡهِديُكۡم َمآ أُِريُكۡم إِالَّ مَ «فِۡرَعۡوُن: 
َشادِ    ».1إِالَّ َسبِيَل ٱلرَّ

 29: 40\60م

قَۡوِم! إِنِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكم «َوقَاَل ٱلَِّذٓي َءاَمَن:    يَٰ
ۡثَل يَۡوِم ٱۡألَۡحَزاِب،   ّمِ

 30: 40\60م

، َوٱلَِّذيَن 2قَۡوِم نُوٖح َوَعاٖد َوثَُمودَ  1ت1ِمۡثَل دَۡأبِ   ) مثل دأب: مثل عادة وشأن.1ت♦ ) َوثَُموٍد 2) دَاِب 1
ُ يُِريدُ ظُۡلٗما لِّۡلِعبَاِد.   ِمۢن بَۡعِدِهۡم. َوَما ٱ£َّ

 31: 40\60م

قَۡوِم! إِنِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكۡم يَۡوَم ٱلتَّنَادِ   ) التَّنَاِدي، التَّنَادْ 1  32: 40\60م  ،1َويَٰ

ِ ِمۡن 1تيَۡوَم تَُولُّوَن ُمۡدبِِرينَ   اعقابه.) ولى مدبًرا: ولى على 1ت♦ ) َهاِدي 1 َن ٱ£َّ ، َما لَُكم ّمِ
ُ فََما لَهُۥ ِمۡن َهادٖ    .1َعاِصٖم. ~ َوَمن يُۡضِلِل ٱ£َّ

 33: 40\60م

ِت، فََما ِزۡلتُۡم   ) أَلَْن.1 َولَقَۡد َجآَءُكۡم يُوسُُف ِمن قَۡبُل بِٱۡلبَيِّنَٰ
ا َجآَءُكم  مَّ بِهِۦ. َحتَّٰىٓ إِذَا َهلََك، قُۡلتُۡم: فِي َشّكٖ ّمِ

ُ، ِمۢن بَۡعِدهِۦ، َرسُوٗال  1لَن« لَِك ». يَۡبعََث ٱ£َّ َكذَٰ
ۡرتَاٌب. ُ َمۡن هَُو ُمۡسِرٞف، مُّ   يُِضلُّ ٱ£َّ

 34: 40\60م

اآلية ) خطأ: هذه 1ت ♦) َعلَى كُّلِ قَْلٍب ُمتََكبٍِّر، َعلَى قَْلِب كُّلِ ُمتََكبٍِّر 2) سُلَُطاٍن 1
  دخيلة.

نٍ  ِ، بِغَۡيِر سُۡلَطٰ ِت ٱ£َّ ِدلُوَن فِٓي َءايَٰ  1ٱلَِّذيَن يَُجٰ
ِ َوِعندَ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ.  أَتَٰىُهۡم، َكبَُر َمۡقتًا ِعندَ ٱ£َّ

ُ َعلَٰى ُكّلِ قَۡلِب ُمتََكبِّٖر  لَِك يَۡطبَُع ٱ£َّ   .1ت، َجبَّاٖر 2َكذَٰ

 35: 40\60م

ُن! ٱۡبِن ِلي َصۡرٗحا. لَّعَلِّٓي «َوقَاَل فِۡرَعۡوُن:   أي الحبل، وتعني الوسائل لبلوغ هدف) األسباب: جمع سبب 1ت َمٰ َهٰ يَٰ
بَ    ،1تأَۡبلُُغ ٱۡألَۡسبَٰ

 36: 40\60م

ِه   : خسران وهالك.) تباب1ت♦ ) َوَصدَّ، َوِصدَّ، َوُصدٌّ، َوُصدُّوا 1 ِت، فَأَطَِّلَع إِلَٰىٓ إِلَٰ َوٰ َمٰ َب ٱلسَّ ُموَسٰى. َوإِنِّي أَۡسبَٰ
ِذٗبا ِلَك ُزيَِّن ِلِفۡرَعۡوَن سُٓوُء ». َألَُظنُّهُۥ َكٰ َوَكذَٰ

َعِن ٱلسَّبِيِل. َوَما َكۡيدُ فِۡرَعۡوَن إِالَّ  1َعَمِلهِۦ، َوُصدَّ 
  .1تفِي تَبَابٖ 

 37: 40\60م

شَّاِد.2) اتَّبِعُونِي 1 قَۡوِم! ٱتَّبِعُو«َوقَاَل ٱلَِّذٓي َءاَمَن:   ) الرَّ ، أَۡهِدُكۡم 1نِ يَٰ
َشادِ    .2َسبِيَل ٱلرَّ

 38: 40\60م

ٞع، َوإِنَّ ٱۡألِٓخَرةَ    ِذِه ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا َمتَٰ قَۡوِم! إِنََّما َهٰ يَٰ
  ِهَي دَاُر ٱۡلقََراِر.

 39: 40\60م

َمْن َعِمَل َسيِّئَةً فََال يُْجَزى ... َوَمْن «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) يُدَْخلُوَن 1
  ».فَأُولَئَِك يَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ يُْرَزقُونَ «إلى الجمع » َعِمَل ... َوهَُو ُمْؤِمنٌ 

َمۡن َعِمَل سَيِّئَٗة، فََال يُۡجَزٰىٓ إِالَّ ِمۡثلََها. َوَمۡن 
ن ذََكٍر أَۡو أُنثَٰى َوهَُو ُمۡؤِمٞن،  ِلٗحا ّمِ َعِمَل َصٰ

ٓئَِك يَۡدُخلُونَ  فِيَها بِغَۡيِر  1تٱۡلَجنَّةَ، يُۡرَزقُونَ  1فَأُْولَٰ
  ِحَساٖب.

 40: 40\60م

قَۡوِم! َما ِلٓي أَۡدُعوُكۡم إِلَى ٱلنََّجٰوةِ، َوتَۡدُعونَنِٓي    َويَٰ
  إِلَى ٱلنَّاِر؟

 41: 40\60م

ِ َوأُۡشِرَك بِهِۦ َما لَۡيَس ِلي بِهِۦ    تَۡدُعونَنِي ِألَۡكفَُر بِٱ£َّ
ِر. ،أَۡدُعوُكۡم إِلَى ٱۡلعَِزيزِ ِعۡلٞم، َوأَنَ۠ا    ٱۡلغَفَّٰ

 42: 40\60م

) آية ناقصة وتكميلها: لَيَْس لَهُ 2ال جرم: ال محالة، حقًا ت )1ت♦ ) َألَْجَرَم 1
  ).http://goo.gl/iBMvG1[استجابة] دَْعَوة فِي الدُّنْيَا (الجاللين 

 2تأَنََّما تَۡدعُونَنِٓي إِلَۡيِه، لَۡيَس لَهُۥ [...] 1ت1َال َجَرمَ 

دَۡعَوٞة فِي ٱلدُّۡنيَا َوَال فِي ٱۡألِٓخَرةِ، َوأَنَّ َمَردَّنَآ إِلَى 
ُب ٱلنَّاِر. ِ. َوأَنَّ ٱۡلُمۡسِرفِيَن ُهۡم أَۡصَحٰ   ٱ£َّ

 43: 40\60م

آ أَقُوُل لَُكۡم. َوأُفَّوُِض أَۡمِرٓي إِلَى مَ  1فََستَۡذُكُرونَ   ) فََستَذَكَُّروَن، فََستَذَّكَُّروَن.1
َ بَِصيُرۢ بِٱۡلِعبَادِ  ِ. إِنَّ ٱ£َّ   ».ٱ£َّ

 44: 40\60م

ُ سَيِّ    اِل فِۡرَعۡوَن اِت َما َمَكُرواْ، َوَحاَق بِ فََوقَٰىهُ ٱ£َّ
  ُسٓوُء ٱۡلعَذَاِب:

 45: 40\60م



244 

له: َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ [يقال] أَدِْخلُوا ) نص ناقص وتكمي1ت ♦) أُدُْخلُوا 2) النَّاَر 1
  )http://goo.gl/YcvfiOآََل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب (الجاللين 

ا. َويَۡوَم 1ٱلنَّارُ  ا َوَعِشيّٗ ، يُۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغدُّوٗ
َءاَل فِۡرَعۡوَن  2أَۡدِخلُٓواْ : «1تتَقُوُم ٱلسَّاعَةُ [...]

  ».أََشدَّ ٱۡلعَذَابِ 

 46: 40\60م

وَن فِي النَّاِر ت1ت : مقتدين ) تَبَعًا2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ يَتََحاجُّ
  ومقلدين.

وَن فِي ٱلنَّاِر. فَيَقُوُل  1ت[...] َوإِۡذ يَتََحآجُّ
ُٓؤاْ ِللَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ:  عَفَٰ . 2تۡم تَبَٗعاإِنَّا ُكنَّا لَكُ «ٱلضُّ

َن ٱلنَّاِر؟ ۡغنُوَن َعنَّا نَِصيٗبا ّمِ   »فََهۡل أَنتُم مُّ

 47: 40\60م

1. َ قَۡد  1إِنَّا كُلّٞ «قَاَل ٱلَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ:   ) ُكل� فِيَهآ. إِنَّ ٱ£َّ
  ».َحَكَم بَۡيَن ٱۡلِعبَادِ 

 48: 40\60م

ٱۡدُعواْ «َجَهنََّم: َوقَاَل ٱلَِّذيَن فِي ٱلنَّاِر ِلَخَزنَِة   
َن ٱۡلعَذَابِ    ».َربَُّكۡم يَُخفِّۡف عَنَّا يَۡوٗما ّمِ

 49: 40\60م

ِت؟«قَالُٓواْ:    » أََو لَۡم تَُك تَۡأتِيُكۡم ُرسُلُكُم بِٱۡلبَيِّنَٰ
ُٓؤاْ ». ~ فَٱۡدُعواْ «قَالُواْ: » بَلَٰى!«قَالُواْ:  َوَما دَُعٰ

ٍل. ِفِريَن إِالَّ فِي َضلَٰ   ٱۡلَكٰ

 50: 40\60م

: هذه اآلية في الرجعة، واألشهاد هم األئمة (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) تَقُوُم 1
http://goo.gl/7J1bxX.(  

] إِنَّا لَنَنُصُر ُرسُلَنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، فِي --- [
دُ  1ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َويَۡوَم يَقُومُ    ،1تٱۡألَۡشَهٰ

 51: 40\60م

) خطأ: عليهم اللَّْعنَةُ (يستعمل القرآن حرف الجر لـ في 1ت ♦تَْنفَُع ) 2) يَْوُم 1
، بينما يستعمل حرف الجر على في سبع 25: 13\96و 52: 40\60اآليتين 
  آيات).

ِلِميَن َمۡعِذَرتُُهۡم. ~ َولَُهُم  2َال يَنفَعُ  1يَۡومَ  ٱلظَّٰ
  ، َولَُهۡم ُسٓوُء ٱلدَّاِر.1تٱللَّۡعنَةُ 

 52: 40\60م

[َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلُهدَٰى، َوأَۡوَرۡثنَا بَنِٓي   
َب، ِءيَل ٱۡلِكتَٰ ٓ   إِۡسَرٰ

 53: 40\60م

بِ   دخيلتان. 54و 53) اآليتان 1ت  54: 40\60م  .]1تُهٗدى، ~ َوِذۡكَرٰى ِألُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ

استغفر ) خطأ: َواْستَْغِفْر من ذنبك. وتبرير الخطأ: تضمن 1ت ♦) َواْألَْبَكاِر 1
ْبَكار، جمع بكرة3ت ) خطأ: مع حمد2معنى تأسف ت أول النهار إلى طلوع : ) اْإلِ

  الشمس

. َوٱۡستَۡغِفۡر ِلذَۢنبِكَ  ِ َحّقٞ ، 1تفَٱۡصبِۡر. إِنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ
رِ  ،َربِّكَ  2تَوَسبِّۡح بَِحۡمدِ  ۡبَكٰ   .3ت1بِٱۡلعَِشّيِ َوٱۡإلِ

 55: 40\60م

تكبّر وطمع أن يعلوا » في ُصدُوِرِهْم إِالَّ ِكْبرٌ «) فسر الجاللين هذه الفقرة: 1ت
  )http://goo.gl/ic9VEJعليك (

 ِ ِت ٱ£َّ ِدلُوَن فِٓي َءايَٰ ٍن  ،إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُجٰ بِغَۡيِر سُۡلَطٰ
ا هُم  أَتَٰىُهۡم، إِن فِي ُصدُوِرِهۡم إِالَّ ِكۡبٞر مَّ

ِلِغيهِ  ِ. ~ إِنَّهُۥ هُ 1تبِبَٰ  ،َو ٱلسَِّميعُ . فَٱۡستَِعۡذ بِٱ£َّ
  ٱۡلبَِصيُر.

 56: 40\60هـ

ِت َوٱۡألَۡرِض أَۡكبَُر ِمۡن َخۡلِق ٱلنَّاِس.    َوٰ َمٰ لََخۡلُق ٱلسَّ
ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.   ~ َولَٰ

 57: 40\60هـ

زائدة لتأكيد النفي وإسم » وال«) هناك من يرى أن كلمة 1ت♦ ) يَتَذَكَُّروَن 1
). ولكن هذه اآلية http://goo.gl/r1jXZhين (أنظر معطوف على الذ

مخربطة، والترتيب الصحيح: َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصيُر َوال الَِّذيَن آََمنُوا 
اِلَحاِت َواْلُمِسيُء. ويمكن ترتيبها بصورة أفضل للتوازي بين شقي  َوَعِملُوا الصَّ

ْلبَِصيُر َوال اْلُمِسيُء والَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا المقارنة: َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمى َوا
اِلَحاِت. ويالحظ في هذه اآلية عيب انشائي إذ انها تخلط بين المفرد والجمع.  الصَّ
وكان من المفضل صياغة هذه اآلية كما يلي: َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصيُر َوال 

اِلَحاِت تاْلُمِسيُء والَِّذي آََمَن َوَعِمَل  من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 2الصَّ
وقد صححتها » تَتَذَكَُّرونَ «إلى المخاطب » يُْؤِمنُونَ «والالحقة » يَْعلَُمونَ «السابقة 

  القراءة المختلفة: يَتَذَكَُّروَن.

َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ،َوَما يَۡستَِوي ٱۡألَۡعَمٰى َوٱۡلبَِصيرُ 
ِت َوَال  ِلَحٰ ا  1تَوَعِملُواْ ٱلصَّٰ ٱۡلُمِسٓيُء. ~ قَِليٗال مَّ

  .2ت1تَتَذَكَُّرونَ 

 58: 40\60م

ِكنَّ أَۡكثََر    إِنَّ ٱلسَّاعَةَ َألٓتِيَٞة، الَّ َرۡيَب فِيَها. ~ َولَٰ
  ٱلنَّاِس َال يُۡؤِمنُوَن.

 59: 40\60م

ٱۡدُعونِٓي، أَۡستَِجۡب لَُكۡم. إِنَّ ٱلَِّذيَن «َوقَاَل َربُُّكُم:   دَاِخر: منقاد طائع ذليل) 1ت♦ ) َسيُدَْخلُوَن 1
يَۡستَۡكبُِروَن َعۡن ِعبَادَتِي َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم، 

  ».1تدَاِخِرينَ 

 60: 40\60م

ُ ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱلَّۡيَل ِلتَۡسُكنُواْ فِيِه، --- [   ] ٱ£َّ
َ لَذُو فَۡضٍل َعلَى ٱلنَّاِس. َوٱلنََّهاَر  ُمۡبِصًرا. إِنَّ ٱ£َّ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡشُكُروَن.   ~ َولَٰ

 61: 40\60م
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ذَِلُكُم «عبارة  102: 6\55) تستعمل اآلية 1ت♦ ) تُْوفَُكوَن، يُْؤفَكُوَن 2) َخاِلَق 1
ُ َربُُّكْم َال إِلَهَ إِالَّ هَُو َخاِلُق كُّلِ َشيْ  عبارة  62: 40\60بينما تستعمل اآلية » ءٍ �َّ

ُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء َال إِلَهَ إِالَّ ُهوَ « (للتبريرات أنظر المسيري، ص » ذَِلُكُم �َّ
: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. ) أفك2) ت353-354
  تُْؤفَكُوَن: تصرفون.وهنا 

،ُ ِلُكُم ٱ£َّ ِلقُ  ذَٰ هَ إِالَّ  1َربُُّكۡم، َخٰ ٓ إِلَٰ ُكّلِ َشۡيٖء. الَّ
  ؟2ت. ~ فَأَنَّٰى تُۡؤفَكُونَ 1تُهوَ 

 62: 40\60م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. ) أفك1ت♦ ) يُْوفَُك 1
ِ يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن 2يُْؤفَُك: يُصرف توهنا  جحد ) خطأ: آيات �َّ

  معنى كفر.

لَِك يُۡؤفَكُ  ِ ٱلَِّذيَن كَانُواْ بِ  1ت1َكذَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ
  .2تيَۡجَحدُونَ 

 63: 40\60م

ُ ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض قََراٗرا، َوٱلسََّمآَء   : سقفًا.) بِنَاءً 1ت♦ ) ِصَوَرُكْم، ُصْوَرُكْم 1 ٱ£َّ
َرُكمۡ 1تبِنَآءٗ  ُصَوَرُكۡم، ، فَأَۡحَسَن 1، َوَصوَّ

ُ َربُُّكۡم. فَتَبَاَرَك  ِلُكُم ٱ£َّ ِت. ذَٰ َن ٱلطَّيِّبَٰ َوَرَزقَُكم ّمِ
لَِميَن. ُ َربُّ ٱۡلعَٰ   ٱ£َّ

 64: 40\60م

هَ إِالَّ هَُو. فَٱۡدُعوهُ، ُمۡخِلِصينَ   ) ُمْخِلِصيَن: ممحصين.1ت . َالٓ إِلَٰ  1تهَُو ٱۡلَحيُّ
ِ، َربِّ  يَن. ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ لَِميَن! لَهُ ٱلدِّ   ٱۡلعَٰ

 65: 40\60م

إِنِّي نُِهيُت أَۡن أَۡعبُدَ ٱلَِّذيَن تَۡدُعوَن، «] قُۡل: --- [  
بِّي.  ُت ِمن رَّ ا َجآَءنَِي ٱۡلبَيِّنَٰ ِ، لَمَّ ِمن دُوِن ٱ£َّ

لَِمينَ    ».َوأُِمۡرُت أَۡن أُۡسِلَم ِلَرّبِ ٱۡلعَٰ

 66: 40\60م

نطفة: مني. ) 1ت♦ ُكْم ومنك من يكون َشْيًخا ) أَُشدَّ 3) ِشيُوًخا 2) نُْخِرُجُكْم 1
 Sawma( 4: 5والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة 

(الجاللين ) نص ناقص وتكميله: ثُمَّ [يبقيكم] ِلتَْبلُغُوا أَُشدَُّكْم 2. ت)311ص 
http://goo.gl/P8tcXk(  المنتخب)http://goo.gl/lRFSqL) ( ابن

التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/gDZO8f 197، ص 24، جزء عاشور
  »ُشيُوًخا«ثم إلى الجمع » ِطْفًال «إلى المفرد » يُْخِرُجُكمْ «من الجمع 

ن تَُراٖب، ثُمَّ ِمن نُّۡطفَةٖ  ، ثُمَّ 1تهَُو ٱلَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
 2تِطۡفٗال، ثُمَّ [...] 1ِمۡن َعلَقَٖة، ثُمَّ يُۡخِرُجُكمۡ 

. َوِمنُكم 3ت3 2ِلتَۡبلُغُٓواْ أَُشدَُّكۡم، ثُمَّ ِلتَكُونُواْ شُيُوٗخا
ى. ~  َسّمٗ ن يُتََوفَّٰى ِمن قَۡبُل. َوِلتَۡبلُغُٓواْ أََجٗال مُّ مَّ

  َولَعَلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن!

 67: 40\60م

فَإِنََّما هَُو ٱلَِّذي يُۡحيِۦ َويُِميُت. فَإِذَا قََضٰىٓ أَۡمٗرا،   ) فَيَُكونَ 1
  .1، فَيَكُونُ »ُكن!«يَقُوُل لَهُۥ: 

 68: 40\60م

زائدة. » إلى«) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف 1ت
  بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه.

ِ  1ت] أَلَۡم تََر إِلَى--- [ ِت ٱ£َّ ِدلُوَن فِٓي َءايَٰ ٱلَِّذيَن يَُجٰ
  ٰى يُۡصَرفُوَن؟أَنَّ 

 69: 40\60م

ِب َوبَِمآ أَۡرَسۡلنَا بِهِۦ ُرُسلَنَا، ~    ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِٱۡلِكتَٰ
  فََسۡوَف يَۡعلَُموَن،

 70: 40\60م

) َوالسََّالِسَل يَْسَحبُوَن، َوالسََّالِسِل يُْسَحبُوَن، في السََّالِسِل يُْسَحبُوَن، َوبالسََّالِسِل 1
  يُْسَحبُونَ 

ِسُل يُۡسَحبُونَ  ِقِهۡم، َوٱلسَّلَٰ ُل فِٓي أَۡعنَٰ  71: 40\60م  ،1إِِذ ٱۡألَۡغلَٰ

 72: 40\60م  .1تفِي ٱۡلَحِميِم، ثُمَّ فِي ٱلنَّاِر يُۡسَجُرونَ   : تَهيَّج بالنار.سجر) 1ت

 73: 40\60م  أَۡيَن َما كُنتُۡم تُۡشِرُكوَن،«ثُمَّ قِيَل لَُهۡم:   

ِ؟   َضلُّواْ عَنَّا. بَل لَّۡم نَُكن «قَالُواْ: » ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِفِريَن.». انَّۡدُعواْ ِمن قَۡبُل َشيۡ  ُ ٱۡلَكٰ ِلَك يُِضلُّ ٱ£َّ   َكذَٰ

 74: 40\60م

) 2) ت268نص ناقص وتكميله: ذلكم [العذاب] (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت
ُ اْلكَافِِرينَ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ:  إلى المخاطب » يُِضلُّ �َّ

  ».ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ... تَْمَرُحونَ «

ِلُكم [...]  ،بَِما كُنتُۡم تَۡفَرُحوَن فِي ٱۡألَۡرِض  1تذَٰ
، َوبَِما كُنتُۡم تَۡمَرُحونَ    .2تبِغَۡيِر ٱۡلَحّقِ

 75: 40\60م

 67: 12\53َجَهنََّم، اسوة باآلية ) نص ناقص وتكميله: ادُْخلُوا [من] أَْبَواب 1ت
قَةٍ «   ».َوادُْخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

ِلِديَن فِيَها. فَبِۡئَس  1تٱۡدُخلُٓواْ [...] َب َجَهنََّم، َخٰ أَۡبَوٰ
  َمۡثَوى ٱۡلُمتََكبِِّريَن!

 76: 40\60م

ا«) 1ت♦ ) يَْرِجعُوَن، تَْرِجعُوَن 1 » ما«عليها أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت » إمَّ
ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعدُهُْم [من 2ت تأكيدًا، بمعنى إذا ) آية ناقصة وتكميلها: َوإِمَّ

عذاب] أَْو نَتََوفَّيَنََّك [قبل تعذيبهم] فَإِلَْينَا يُْرَجعُوَن (الجاللين 
http://goo.gl/WTetms(  

ا . فَإِمَّ ِ َحّقٞ يَنََّك بَۡعَض نُرِ  1تفَٱۡصبِۡر. إِنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ
، ~ 2تأَۡو نَتََوفَّيَنََّك [...] ،2تٱلَِّذي نَِعدُُهۡم [...]

  .1فَإِلَۡينَا يُۡرَجعُونَ 

 77: 40\60م

: المؤمنون بالباطل يتصورونه شيئًا حقيقيًا، وهو مجرد وهٍم. اْلُمْبِطلُونَ ) 1ت
ِ بِإِذِْن «إلى الغائب » أَْرَسلْنَا«من المتكلم التفات خطأ:  َّ�.«  

ن قََصۡصنَا  ن قَۡبِلَك. ِمۡنُهم مَّ َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرسُٗال ّمِ
ن لَّۡم نَۡقُصۡص َعلَۡيَك. َوَما َكاَن  َعلَۡيَك، َوِمۡنُهم مَّ

ِ. فَإِذَا َجآَء لَِرسُوٍل أَن يَۡأتَِي بِ  ايٍَة إِالَّ بِإِۡذِن ٱ£َّ
. َوَخِسرَ  ِ، قُِضَي بِٱۡلَحّقِ هُنَالَِك  أَۡمُر ٱ£َّ

  .1تٱۡلُمۡبِطلُونَ 

 78: 40\60م
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َم، ِلتَۡرَكبُواْ ِمۡنَها --- [   ُ ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡنعَٰ ] ٱ£َّ
  َوِمۡنَها تَۡأكُلُوَن،

 79: 40\60م

ِفُع، َوِلتَۡبلُغُواْ َعلَۡيَها َحاَجٗة فِي    َولَُكۡم فِيَها َمنَٰ
  ٱۡلفُۡلِك تُۡحَملُوَن.ُصدُوِرُكۡم، َوَعلَۡيَها َوَعلَى 

 80: 40\60م

ِ تُنِكُروَن؟   ِت ٱ£َّ تِهِۦ فَأَيَّ َءايَٰ  81: 40\60م  َويُِريُكۡم َءايَٰ

) 2. ت84: 7\39حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت
الغائب إلى » َويُِريُكْم ... تُْنِكُرونَ «من المخاطب في اآلية السابقة التفات خطأ: 

  ».أَفَلَْم يَِسيُروا«

] أَفَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض فَيَنظُُرواْ كَۡيَف --- [
قِبَةُ  ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم؟ كَانُٓواْ أَۡكثََر ِمۡنُهۡم،  1تَكاَن َعٰ

ٗة َوَءاثَاٗرا فِي ٱۡألَۡرِض. فََمآ أَۡغنَٰى َعۡنُهم  َوأََشدَّ قُوَّ
ا َكانُواْ يَۡكِسبُونَ    .2تمَّ

 82: 40\60م

) نص ناقص وتكميله: َوَحاَق بِِهْم [العذاب الذي] 1ت ♦) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 1
  )http://goo.gl/zsSx2Mَكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

تِ  ا َجآَءۡتُهۡم ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ فَِرُحواْ بَِما ِعندَُهم  ،فَلَمَّ
َن ٱۡلِعۡلِم. ~ َوَحاَق بِِهم [...] ا َكانُواْ بِهِۦ  1تّمِ مَّ

  .1يَۡستَۡهِزُءونَ 

 83: 40\60م

ا َرأَۡواْ بَۡأَسنَا   ِ َوۡحدَهُۥ، «قَالُٓواْ:  ،فَلَمَّ َءاَمنَّا بِٱ£َّ
  ».َوَكفَۡرنَا بَِما كُنَّا بِهِۦ ُمۡشِرِكينَ 

 84: 40\60م

ُسنَّةَ «إلى الغائب » بَأَْسنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) سُنَّهْ 2ْعُهْم ) يَْنفَ 1
 ِ َّ�.«  

ا َرأَۡواْ بَۡأَسنَا. سُنَّتَ  1فَلَۡم يَُك يَنفَعُُهمۡ  نُُهۡم لَمَّ  2إِيَمٰ
 ِ ٱلَّتِي قَۡد َخلَۡت فِي ِعبَاِدهِۦ. َوَخِسَر ُهنَالَِك  1تٱ£َّ

ِفُروَن.  ٱۡلَكٰ

 85: 40\60م

  

 سورة فصلت 41\61

  مكية 54 - عدد اآليات

  المصابيح. -السجدة عناوين أخرى: . 3عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 41\61م  .1تحمٓ 

ِحيِم.   ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ َن ٱلرَّ  2: 41\61م  تَنِزيٞل ّمِ

لَۡت   ) فََصلَْت، فُِصلَتْ 1 ٞب فُّصِ ا، ~ لِّقَۡوٖم  1ِكتَٰ تُهُۥ، قُۡرَءانًا َعَربِيّٗ َءايَٰ
  يَۡعلَُموَن،

 3: 41\61م

فَُهۡم َال . فَأَۡعَرَض أَۡكثَُرُهۡم. 1بَِشيٗرا َونَِذيٗرا  ) بَِشيٌر َونَِذيرٌ 1
  يَۡسَمعُوَن.

 4: 41\61م

) أَِكنَّةً: جمع ِكن أو ِكنان، اغطية، والمراد انغالق 1ت♦ ) إِنَّا 2) َوقٌَر، ِوقٌْر 1
زائدة، أو َوفي » من«) خطأ: حرف الجر 3) َوْقر: ثقل في السمع ت2القلوب ت

شئت] إِنَّنَا َعاِملُوَن [ما ) آية ناقصة وتكميلها: فَاْعَمْل [ما 4بَْينِنَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب ت
  ).http://goo.gl/WRg7meشئنا] (المنتخب 

ا تَۡدعُونَآ إِلَۡيِه،  1تقُلُوبُنَا فِٓي أَِكنَّةٖ «َوقَالُواْ:  مَّ ّمِ
، َوِمۢن بَۡينِنَا َوبَۡينَِك 2ت1َوفِٓي َءاذَانِنَا َوۡقٞر 

ِملُوَن  2إِنَّنَا 4ت. فَٱۡعَمۡل [...]3تِحَجاٞب  َعٰ
 ».4ت[...]

 5: 41\61م

ۡثلُُكۡم، يُوَحىٰٓ : «1قُلۡ   ) يُوِحي2) قال 1 إِلَيَّ أَنََّمآ  2إِنََّمآ أَنَ۠ا بََشٞر ّمِ
ِحٞد. فَٱۡستَِقيُمٓواْ إِلَۡيِه َوٱۡستَۡغِفُروهُ.  ٞه َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ إِلَٰ

  َوَوۡيٞل لِّۡلُمۡشِرِكيَن،

 6: 41\61م

َكٰوةَ َوهُم    بِٱۡألِٓخَرةِ، ُهۡم، ٱلَِّذيَن َال يُۡؤتُوَن ٱلزَّ
ِفُروَن!   َكٰ

 7: 41\61م

ِت لَُهۡم أَۡجٌر   : منقوص، محسوب.) ممنون1ت ِلَحٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
  ».1تَغۡيُر َمۡمنُونٖ 

 8: 41\61م

) مجموع أيام الخلق في هذه اآلية واآليات التي تتبعها ثمانية أيام بينما في 1ت
؛ 59: 25\42؛ 54: 7\39؛ 38: 50\34آيات أخر عدد أيام الخلق ستة أيام: 

) أَْندَادًا: امثاًال ونظراًء من 2. ت4: 57\94؛ 4: 32\75؛ 7: 11\52؛ 3: 10\51
يرى ان  Luxenbergوالشبه. ولكن  األوثان يعبدونها. وهي جمع نِدّ وهو المثل

  ).319- 318كلمة ند في السريانية تعني البغيض والنجس، إشارة لألصنام (ص 

أَئِنَُّكۡم لَتَۡكفُُروَن بِٱلَِّذي َخلََق «] قُۡل: --- [
» 2ت، َوتَۡجعَلُوَن لَهُۥٓ أَندَاٗدا؟1تٱۡألَۡرَض فِي يَۡوَمۡينِ 
لَِميَن. لَِك َربُّ ٱۡلعَٰ   ذَٰ

 9: 41\61م



247 

َرَك فِيَها،   ) َسَواٌء، َسَواءٍ 2) َوقَسََّم 1 ِسَي ِمن فَۡوقَِها، َوبَٰ َوَجعََل فِيَها َرَوٰ
تََها فِٓي أَۡربَعَِة أَيَّاٖم، سََوآءٗ  1َوقَدَّرَ   2فِيَهآ أَۡقَوٰ

  لِّلسَّآئِِليَن.

 10: 41\61م

: اْستََوى على السََّماِء. ) خطأ1ت♦ ) آتَْينَا 4) كَْرهاَء، كُْرًها 3) َطْوعاَء 2) آتِيَا 1
، بينما 29: 2\87و 11: 41\61جاءت عبارة استوى إلى السماء في آيتين فقط: 

 59: 25\42و 54: 7\39جاء استعمال عبارة استوى على في آيات كثيرة مثل: 
 4: 57\94و 13: 43\63و 4: 32\75و 44: 11\52و 3: 10\51و 5: 20\45و
إلى الجمع المذكر » قَالَتَا«المثنى المؤنث من التفات ) خطأ: 2ت 2: 13\96و
  »َطائِِعينَ «

، َوِهَي دَُخاٞن، فَقَاَل لََها 1تثُمَّ ٱۡستََوٰىٓ إِلَى ٱلسََّمآءِ 
قَالَتَآ: ». 3أَۡو َكۡرٗها 2َطۡوًعا 1ٱۡئتِيَا«َولِۡألَۡرِض: 

  ».2تَطآئِِعينَ  4أَتَۡينَا«

 11: 41\61م

 -السََّماَء الدُّْنيَا بَِمَصابِيَح [وجعلناها] ِحْفًظا  ) نص ناقص وتكميله: َوَزيَّنَّا1ت
، ص 24، جزء ابن عاشوروالمراد: حفًظا للسماء من الشياطين المسترقة للسمع (

251 http://goo.gl/QNmfbz (في هذه اآلية والتي سبقتها التفات ) خطأ: 2ت
ثم إلى الجمع » قالتا«إلى المتكلم المثنى المؤنث » ائتيا«من المخاطب المثنى 

ثم إلى » َوَزيَّنَّا«إلى المتكلم » فَقََضاُهنَّ «؛ والتفات من الغائب »طائعينَ «المذكر 
  »تَْقِديُر اْلعَِزيزِ «الغائب 

َواٖت، فِي يَۡوَمۡيِن، َوأَۡوَحٰى فِي  فَقََضٰىُهنَّ َسۡبَع َسَمٰ
بِيَح، ُكّلِ َسَمآٍء أَۡمَرهَا. َوَزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّۡنيَا بِمَ  َصٰ

ِلَك تَۡقِديُر ٱۡلعَِزيزِ  1ت[...]  ،َوِحۡفٗظا. ~ ذَٰ
  .2تٱۡلعَِليمِ 

 12 :41\61م

ِعقَٗة «] فَإِۡن أَۡعَرُضواْ، فَقُۡل: --- [  .3: 46\66) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) َصِعقَةً ِمثَْل َصِعقَِة 1 أَنذَۡرتُُكۡم َصٰ
ِعقَةِ  ۡثَل َصٰ   ».1تَعاٖد َوثَُمودَ  1ّمِ

 13: 41\61م

ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم 1ت ) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إِذْ َجاَءتُْهُم الرُّ
.َ   [قائلين] أَالَّ تَْعبُدُوا إِالَّ �َّ

سُُل ِمۢن بَۡيِن أَۡيِديِهۡم َوِمۡن  1ت[...] إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُّ
َ أَالَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ : «1تَخۡلِفِهۡم [...] قَالُواْ: ». ٱ£َّ

ٓئَِكٗة. فَإِنَّا بَِمآ أُۡرِسۡلتُم بِهِۦ  ،لَۡو َشآَء َربُّنَا« َألَنَزَل َملَٰ
ِفُرونَ    ».َكٰ

 14: 41\61م

َ الَِّذي َخلَقَُهمْ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت خطأ: ». بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » أَنَّ �َّ
  تضمن جحد معنى كفر.آياتنا يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: 

ا َعاٞد، فَٱۡستَۡكبَُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض، بِغَۡيِر ٱۡلَحّقِ،  فَأَمَّ
ةً؟«َوقَالُواْ:  َ » َمۡن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّ ٱ£َّ

ٗة؟ َوَكانُواْ بِ  تِنَاٱلَِّذي َخلَقَُهۡم هَُو أََشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّ  1تايَٰ
  يَۡجَحدُوَن.

 15: 41\61م

) تناقض: هلك عاد 2) صرصر: شديد البرد ت1ت♦ ) ِلتُِذيقَُهْم 2) نَْحسَاٍت 1
: 41\61في يوم نحس مستمر، وفي اآلية  19: 54\37بريح صرصر في اآلية 
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فِٓي أَيَّاٖم  ،1تفَأَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهۡم ِريٗحا َصۡرَصٗرا
َعذَاَب ٱۡلِخۡزيِ فِي ٱۡلَحيَٰوةِ  2، لِّنُِذيقَُهمۡ 2ت1نَِّحسَاتٖ 

ٱلدُّۡنيَا. َولَعَذَاُب ٱۡألِٓخَرةِ أَۡخَزٰى. ~ َوهُۡم َال 
  يُنَصُروَن.

 16: 41\61م

ا ثَ   ) هُون: هوان وذلة.1ت♦ ) َعذَاِب اْلَهواِن 2) ثَُمودٌ، ثَُمودًا، ثَُمودَ، ثُُمودُ 1 ُهۡم. فَٱۡستََحبُّواْ ٱۡلعََمٰى َعلَى 1ُمودُ َوأَمَّ ، فََهدَۡينَٰ
ِعقَةُ ٱۡلعَذَاِب ٱۡلُهونِ   1ت2ٱۡلُهدَٰى. ~ فَأََخذَۡتُهۡم َصٰ

  بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُوَن،

 17: 41\61م

َّقُوَن.   ۡينَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَكانُواْ يَت  18: 41\61م  َونَجَّ

نص ناقص وتكميله: ويساق يوم يحشر ) 1ت♦ أَْعدَاَء  -) يَْحشُُر، نَْحشُُر، نَْحِشُر 1
ِ في النَّاِر ت2) ت271(مكي، جزء ثاني، ص  ) 3) خطأ: يُْحَشُر أَْعدَاُء �َّ

  يُوَزُعون: يُجمعون.

ِ إِلَى ٱلنَّارِ  1َويَۡوَم يُۡحَشرُ  1ت[...] ، 2تأَۡعدَآُء ٱ£َّ
  .3تنَ فَُهۡم يُوَزُعو

 19: 41\61م

َحتَّٰىٓ إِذَا َما َجآُءوهَا، َشِهدَ َعلَۡيِهۡم َسۡمعُُهۡم   ».َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُودُهُمْ «إلى الجمع » َسْمعُُهمْ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
ُرهُۡم َوُجلُودُهُم   بَِما َكانُواْ يَۡعَملُوَن. 1تَوأَۡبَصٰ

 20: 41\61م

قَالُٓواْ: » َعلَۡينَا؟ 2ِلَم َشِهدتُّمۡ : «1َوقَالُواْ لُِجلُوِدِهمۡ   ) تَْرِجعُوَن.3) َشِهدْتُنَّ 2) ِلَمهْ 1
ُ ٱلَِّذٓي أَنَطَق كُلَّ َشۡيٖء، َوهَُو َخلَقَُكۡم « أَنَطقَنَا ٱ£َّ

ٖة، ~ َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ  َل َمرَّ   .3أَوَّ

 21: 41\61م

نص ناقص وتكميله: َوَما كُْنتُْم تَْستَتُِروَن [مخافة] أَْن ) 1ت ♦) َزَعْمتُْم 2) يُْشَهدَ 1
من المفرد التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/qEpG8vيَْشَهدَ (المنتخب 

  »َوَال أَْبَصاُرُكْم َوَال ُجلُودُُكمْ «إلى الجمع » َسْمعُُكمْ «

َعلَۡيُكۡم  1أَن يَۡشَهدَ  1تَوَما كُنتُۡم تَۡستَتُِروَن [...]
ُرُكۡم َوَال ُجلُودُُكمۡ َسۡمعُكُ  ِكن 2تۡم َوَالٓ أَۡبَصٰ . َولَٰ

ا تَۡعَملُوَن. مَّ َ َال يَۡعلَُم َكثِيٗرا ّمِ   َظنَنتُۡم أَنَّ ٱ£َّ

 22: 41\61م

ِلُكۡم َظنُُّكُم ٱلَِّذي َظنَنتُم بَِربُِّكۡم. أَۡردَٰىُكۡم،    َوذَٰ
ِسِرينَ  َن ٱۡلَخٰ   ».فَأَۡصبَۡحتُم ّمِ

 23: 41\61م

) نص ناقص وتكميله: فَإِْن يَْصبُِروا [على 1ت♦ ) يُْستَْعتَبُوا ... اْلُمْعتَبِين 1
: ) يَْستَْعتِبُوا2ت )http://goo.gl/T9fniE(الجاللين العذاب] فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم 

  اْلُمْعتَبِين: مستجاب لطلبهم رفع العتاب عنهميطلبوا رفع العتاب. 

فَٱلنَّاُر َمۡثٗوى لَُّهۡم. َوإِن ، 1تفَإِن يَۡصبُِرواْ [...]
َن ٱۡلُمۡعتَبِينَ ، يَۡستَۡعتِبُواْ    .2ت1فََما ُهم ّمِ

 24: 41\61م
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ا بَۡيَن أَۡيِديِهۡم  1تَوقَيَّۡضنَا لَُهۡم قَُرنَآءَ   ) قَيَّْضنَا: هيأنا وأعددنا. قَُرنَاء: مصاحبين.1ت فََزيَّنُواْ لَُهم مَّ
َوَما َخۡلفَُهۡم. َوَحقَّ َعلَۡيِهُم ٱۡلقَۡوُل فِٓي أَُمٖم قَۡد َخلَۡت 

نِس. ~ إِنَُّهۡم كَانُواْ  َن ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ ِمن قَۡبِلِهم ّمِ
ِسِريَن.   َخٰ

 25: 41\61م

ذَا «] َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: --- [  والباطل عند قراءته.) اْلغَْوا فِيِه: ائتوا باللّغو 1ت♦ ) َواْلغُْوا 1 َال تَۡسَمعُواْ ِلَهٰ
  »فِيِه. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡغلِبُوَن! 1ت1ٱۡلقُۡرَءاِن، َوٱۡلغَۡواْ 

 26: 41\61م

) قراءة شيعية: فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِتَْرِكِهْم َوَاليَةَ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َعذابًا َشِديدًا 1
) نص ناقص وتكميله: َولَنَْجِزيَنَُّهْم 1ت ♦) أَْسَواَء 2) 412، ص 1(الكليني مجلد 

ْجِزيَنَُّهْم [على] أسوأ الَِّذي َكانُوا [جزاء مماثًال] أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن، أو: َولَنَ 
  ).http://goo.gl/FnLta6 279، ص 24، جزء ابن عاشوريَْعَملُوَن (

َولَنَۡجِزيَنَُّهۡم  ،1فَلَنُِذيقَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َعذَاٗبا َشِديٗدا
  ٱلَِّذي َكانُواْ يَۡعَملُوَن. 2أَۡسَوأَ  1ت[...]

 27: 41\61م

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) النَّاُر دَاُر 1 » بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » أَْعدَاِء �َّ
  خطأ: آياتنا يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى كفر.

ِ: ٱلنَّاُر. لَُهۡم فِيَها دَارُ  لَِك َجَزآُء أَۡعدَآِء ٱ£َّ  1ذَٰ
تِنَاٱۡلُخۡلِد، َجَزآَءۢ بَِما َكانُواْ بِ    يَۡجَحدُوَن. 1تايَٰ

 28: 41\61م

) المثنى وفقًا للجاللين يشير إلى إبليس وقابيل سنَّا الكفر 1ت ♦) اللَذَيِْن 2) أَْرنَا 1
  ).http://goo.gl/z1b4Rgوالقتل (

 2ٱلَّذَۡينِ  1َربَّنَآ! أَِرنَا«َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: 
نِس. نَۡجعَۡلُهَما نَا ِمَن ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ تَۡحَت  1تأََضالَّ

  ».أَۡقدَاِمنَا، ِليَُكونَا ِمَن ٱۡألَۡسفَِلينَ 

 29: 41\61م

) تفسير شيعي: اْستَقَاُموا َعلَى األئمة َواِحدًا بَْعدَ َواِحٍد (الكليني مجلد 1ت♦ ) َال 1
ُل 2ت) 420، ص 1 َعلَْيِهُم اْلَمَالئَِكةُ [يقولون] أَالَّ ) نص ناقص وتكميله: تَتَنَزَّ

  )http://goo.gl/yf7sfC 284، ص 24، جزء ابن عاشورتََخافُوا (

ُ «] إِنَّ ٱلَِّذيَن قَالُواْ: --- [ ، ثُمَّ »َربُّنَا ٱ£َّ
ُمواْ  ٓئَِكةُ [...] ،1تٱۡستَقَٰ ُل َعلَۡيِهُم ٱۡلَملَٰ : 2تتَتَنَزَّ

تََخافُواْ َوَال تَۡحَزنُواْ، َوأَۡبِشُرواْ بِٱۡلَجنَِّة  1أَالَّ «
  ٱلَّتِي ُكنتُۡم تُوَعدُوَن.

 30: 41\61م

وترتيب اآليتين ». الَّتِي كُْنتُْم تُوَعدُونَ «) خطأ: الجملة األخيرة معطوفة على 1ت
ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَ ُل َعلَْيِهُم اْلَمَالئِكَةُ أَالَّ تََخافُوا الصحيح هو: إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا �َّ زَّ

ْم َوَال تَْحَزنُوا. نَْحُن أَْولِيَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوفِي اْآلَِخَرةِ. َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكْنتُ 
  ُعوَن.تُوَعدُوَن. َولَُكْم فِيَها َما تَْشتَِهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها َما تَدَّ 

نَۡحُن أَۡوِليَآُؤُكۡم فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َوفِي ٱۡألِٓخَرةِ. 
َولَكُۡم فِيَها َما تَۡشتَِهٓي أَنفُُسُكۡم، َولَُكۡم فِيَها َما 

  ،1تتَدَُّعونَ 

 31: 41\61م

ِحيٖم  1نُُزٗال   ) نُْزًال.1 ۡن َغفُوٖر، رَّ  32: 41\61م  ».ّمِ

أحسن قوًال ممن دعا إلى هللا وهو صبي وعمل  قراءة شيعية: من) 2) إِنِّي 1
والصبي هو علي (الطبرسي: فصل الخطاب،  -صالًحا وقال إنني من المسلمين 

) نص ناقص وتكميله: َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال [من قول من] دََعا إِلَى 1ت ) ♦149ص 
) ِ   )http://goo.gl/iU0MT1 288، ص 24، جزء ابن عاشور�َّ

ِ،  1تُن قَۡوٗال [...]َوَمۡن أَۡحسَ  مَّن دَعَآ إِلَى ٱ£َّ ّمِ
ِلٗحا، َوقَاَل:    ».2ِمَن ٱۡلُمۡسِلِمينَ  1إِنَّنِي«َوَعِمَل َصٰ

 33: 41\61م

) نص ناقص وتكميله: ادْفَْع [السيئة] بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن (الجاللين 1ت
http://goo.gl/65tWjr (  

 1تٱلسَّيِّئَةُ. ٱۡدفَۡع [...]َوَال تَۡستَِوي ٱۡلَحَسنَةُ َوَال 
َوٞة  بِٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن. فَإِذَا ٱلَِّذي بَۡينََك َوبَۡينَهُۥ َعدَٰ

  َكأَنَّهُۥ َوِليٌّ َحِميٞم.

 34: 41\61م

 ) ♦129قراءة شيعية: إِالَّ كل ذُو َحّظٍ َعِظيٍم (السياري، ص ) 2) يَُالقَاَها، يَْلقَاهَا 1

ا يُلَقَّى [هذه الخصلة الحسنة] إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا ) نص ناقص وتكميله: َومَ 1ت
  ).http://goo.gl/3XmyzT(الجاللين 

إِالَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرواْ، َوَما  1ت[...] 1َوَما يُلَقَّٰىَهآ 
  .2إِالَّ ذُو َحّظٍ َعِظيٖم  1يُلَقَّٰىَهآ 

 35: 41\61م

ا«) 1ت ) نزغ: 2ت تأكيدًا، بمعنى إذا» ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ
  اغرى لعمل السوء.

ا ِن نَۡزٞغ، فَٱۡستَِعۡذ  2تيَنَزَغنَّكَ  1تَوإِمَّ ِمَن ٱلشَّۡيَطٰ
ِ. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱلسَِّميعُ    ٱۡلعَِليُم. ،بِٱ£َّ

 36: 41\61م

تِِه ٱلَّۡيُل َوٱلنََّهاُر، َوٱلشَّۡمُس --- [   ] َوِمۡن َءايَٰ
، تَۡسُجدُواْ ِللشَّۡمِس َوَال ِلۡلقََمرِ َوٱۡلقََمُر. َال 

. ~ إِن كُنتُۡم إِيَّاهُ  ِۤ ٱلَِّذي َخلَقَُهنَّ َوٱۡسُجدُواْۤ ِ£َّ
  تَۡعبُدُوَن.

 37: 41\61م

) نص ناقص وتكميله: فَإِِن اْستَْكبَُروا [عن السجود � 1ت ♦) يِْسأَُموَن، يََسُموَن 1
، ص 24، جزء ابن عاشورَربَِّك يَُسبُِّحوَن لَهُ (فهو غني عن سجودهم] فَالَِّذيَن ِعْندَ 

301 http://goo.gl/AhbRSW.(  

. فَٱلَِّذيَن ِعندَ َربَِّك 1تفَإِِن ٱۡستَۡكبَُرواْ [...]
  .1ُمونَ يَُسبُِّحوَن لَهُۥ، بِٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر، َوهُۡم َال يَسۡ 

 38: 41\61م

فسرت هذه الكلمة بمعنى يابسة ال نبات تََرى اْألَْرَض َخاِشعَةً: ) 1ت♦ ) َوَربَأَْت 1
َوِمْن «من الغائب التفات خطأ: ) 2) تhttp://goo.gl/Acrrirفيها (الجاللين 

إِنَّ الَِّذي أَْحيَاهَا لَُمْحيِي اْلَمْوتَى إِنَّهُ «ثم إلى الغائب » أَنَْزْلنَا«إلى المتكلم » آَيَاتِهِ 
  ».ٍء قَِديرٌ َعلَى كُّلِ شَيْ 

ِشعَةٗ  تِهِۦٓ أَنََّك تََرى ٱۡألَۡرَض َخٰ . فَإِذَآ 1تَوِمۡن َءايَٰ
ۡت َوَربَۡت  . إِنَّ ٱلَِّذٓي 1أَنَزۡلنَا َعلَۡيَها ٱۡلَمآَء، ٱۡهتَزَّ

. ~ إِنَّهُۥ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء  أَۡحيَاهَا لَُمۡحيِ ٱۡلَمۡوتَٰىٓ
  .2تقَِديرٌ 

 39: 41\61م
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من المتكلم التفات ) خطأ: 2: يميلون وينحرفون تيُْلِحدُونَ ) 1ت♦ ) يَْلَحدُوَن 1
  »إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ «إلى الغائب » آَيَاتِنَا َال يَْخفَْوَن َعلَْينَا«

تِنَا َال يَۡخفَۡوَن  1ت1إِنَّ ٱلَِّذيَن يُۡلِحدُونَ  فِٓي َءايَٰ
ن يَۡأتِٓي  َعلَۡينَآ. أَفََمن يُۡلقَٰى فِي ٱلنَّاِر َخۡيٌر؟ أَم مَّ

َمِة؟ ٱۡعَملُواْ َما ِشۡئتُۡم. ~ إِنَّهُۥ بَِما  2تَءاِمٗنا يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  تَۡعَملُوَن بَِصيٌر.

 40: 41\61م

ا َجاَءُهْم [نجازيهم] ) نص ناقص وتكميله: إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِ 1ت ْكِر لَمَّ (الجاللين الذِّ
http://goo.gl/cYjd2c.(  

ا َجآَءُهۡم --- [ ۡكِر لَمَّ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِٱلذِّ
ٌب َعِزيٞز.1ت[...]   . ~ َوإِنَّهُۥ لَِكتَٰ

 41: 41\61م

ِطُل ِمۢن بَۡيِن يَدَۡيِه َوَال ِمۡن َخۡلفِهِۦ.    الَّ يَۡأتِيِه ٱۡلبَٰ
ۡن َحِكيمٍ    َحِميٖد. ،تَنِزيٞل ّمِ

 42: 41\61م

سُِل ِمن قَۡبلَِك. إِنَّ    ا يُقَاُل لََك إِالَّ َما قَۡد قِيَل ِللرُّ مَّ
  َربََّك لَذُو َمۡغِفَرٖة َوذُو ِعقَاٍب أَِليٖم.

 43: 41\61م

، آْعَجِميٌّ 2) فََصلَْت 1 ) نص ناقص 1ت♦ ) َعٍم، َعِمَي 4) َوقٌَر، ِوْقٌر 3) أَْعَجِميٌّ
وتكميله: [اكتاب] أَْعَجِميٌّ [ونبي] َعَربِيٌّ (الجاللين 

http://goo.gl/HVvJxF .ويالحظ عدم وضوح عالقة باقي اآلية ببدايتها .(
  ) َوْقر: ثقل في السمع2ت

ا، لَّقَالُواْ:  هُ قُۡرَءانًا أَۡعَجِميّٗ لَۡوَال «َولَۡو َجعَۡلنَٰ
لَۡت  تُهُۥٓ! [...] 1فُّصِ  1ت[...] 2َء۬اۡعَجِميّٞ  1تَءايَٰ

؟ هَُو ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ، هُٗدى «قُۡل: » َوَعَربِّيٞ
َوِشفَاٞٓء. َوٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن، فِٓي َءاذَانِِهۡم 

ٓئَِك يُنَادَۡوَن ِمن 4، َوهَُو َعلَۡيِهۡم َعًمى2ت3َوۡقٞر  . أُْولَٰ
َكاِنۢ بَِعيدٖ    ».مَّ

 44: 41\61م

َب، فَٱۡختُِلَف فِيِه. َولَۡوَال   ».ِمْن َربِّكَ «إلى الغائب » آَتَْينَا«المتكلم من التفات ) خطأ: 1ت َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
بِّكَ  لَقُِضَي بَۡينَُهۡم. َوإِنَُّهۡم  ،1تَكِلَمٞة َسبَقَۡت ِمن رَّ
ۡنهُ ُمِريٖب.   لَفِي شَّكٖ ّمِ

 45: 41\61م

: 41\61وتقول اآلية » َمْن أََساَء فَعَلَْيَهاوَ « 15: 45\65) خطأ: تقول اآلية 1ت
) 2ت» َوإِْن أَسَأْتُْم فَلََها« 7: 17\50بينما تقول اآلية » َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها« 46

ٍم حشو.   خطأ: حرف الباء في بَِظالَّ

ِلٗحا، فَِلنَۡفِسهِۦ. َوَمۡن أَسَآَء، فَعَلَۡيَها ۡن َعِمَل َصٰ . 1تمَّ
ٖم ~ َوَما َربَُّك    لِّۡلعَبِيِد. 2تبَِظلَّٰ

 46: 41\61م

) اكمام: جمع كم، اغلفة الثمار والحب 1ت♦ ) ُشَرَكاي 3) أَْكَماِمِهنَّ 2) ثََمَرةٍ 1
). http://goo.gl/zMxe8P) آَذَنَّاَك: فسرها الجاللين: اعلمناك (الجاللين 2ت

دًال من ويقترح ليكسنبيرج قراءة (اذاك) دون النون (اذاك) بمعنى إذ ذاك، ب
  )76- 75ص  Luxenberg(آَذَنَّاَك) (

تٖ   1إِلَۡيِه يَُردُّ ِعۡلُم ٱلسَّاَعِة. َوَما تَۡخُرُج ِمن ثََمَرٰ
ۡن أَۡكَماِمَها ، َوَما تَۡحِمُل ِمۡن أُنثَٰى َوَال 1ت2ّمِ

أَۡيَن «تََضُع، إِالَّ بِِعۡلِمهِۦ. َويَۡوَم يُنَاِديِهۡم: 
َماِمنَّا ِمن  2تكَ َءاذَنَّٰ «قَالُٓواْ: » ؟3شَُرَكآِءي

  ».َشِهيدٖ 

 47: 41\61م

ا َكانُواْ يَۡدعُوَن ِمن قَۡبُل. َوَظنُّواْ   : مهرب ومفر.محيص) 1ت َوَضلَّ َعۡنُهم مَّ
ِحيٖص  ن مَّ   .1تَما لَُهم ّمِ

 48: 41\61م

قراءة شيعية: َوالكافر إِْن َمسَّهُ الضَّرُّ ) 3) دَُعاٍء باْلَخْيِر، دَُعاِء اْلماِل 2) يََسُم 1
  ) يَئُوس: شديد اليأس1ت♦ ) 130فَيَئُوٌس من الرحمة قَنُوطٌ (السياري، ص 

ُن ِمن دَُعآِء ٱۡلَخۡيرِ  1مُ ] الَّ يَسۡ --- [ نَسٰ . َوإِن 2ٱۡإلِ
، فَيَ  سَّهُ ٱلشَّرُّ   .3قَنُوطٞ  1توٞس مَّ

 49: 41\61م

اءَ «) هناك من اعتبر 1ت♦  ) َرَجْعتُ 2) َولَيِْن 1 خطأ وصحيحها من » بَْعِد َضرَّ
أََخذْنَا أَْهلََها بِالْبَأَْساِء « 94: 7\39بعد ضراِء، إذ أنها جاءت بالكسرة في اآلية 

اءِ  وغيرها. ولكن هناك من اعتبرها ممنوعة من الصرف، ترفع بالضمة » َوالضَّرَّ
تدخل عليها أل التعريف، علًما بأن وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة وال تنون إذا لم 

قواعد النحو والصرف وضعت استنادًا على القرآن، فاخذ النحاة أخطاء القرآن 
  بعين االعتبار وجعلوها مبررة لغويًا للحفاظ على ماء وجه القرآن.

آءَ  1َولَئِنۡ  نَّا، ِمۢن بَۡعِد َضرَّ هُ َرۡحَمٗة ّمِ  1تأَذَۡقنَٰ
:  ،َمسَّۡتهُ  ذَا ِلي. َوَمآ أَُظنُّ ٱلسَّاَعةَ هَٰ «لَيَقُولَنَّ

ِجۡعتُ  1قَآئَِمٗة. َولَئِن إِنَّ ِلي ِعندَهُۥ  ،إِلَٰى َربِّيٓ  2رُّ
فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بَِما َعِملُواْ، ». لَۡلُحۡسنَىٰ 

ۡن َعذَاٍب َغِليٖظ.   َولَنُِذيقَنَُّهم ّمِ

 50: 41\61م

ْنَساِن أَْعَرَض [عن ) نص ناقص 1ت ♦) َونَاَء 1 وتكميله: َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْإلِ
 15، ص 25، جزء ابن عاشوردعائنا] َونَأَى بَِجانِبِِه (

http://goo.gl/PgbRfB.(  

ِن، أَۡعَرَض [...] نَسٰ  1اَونَ  1تَوإِذَآ أَۡنعَۡمنَا َعلَى ٱۡإلِ
، فَذُو دَُعآٍء َعِريٖض.   بَِجانِبِهِۦ. َوإِذَا َمسَّهُ ٱلشَّرُّ

 51: 41\61م

ِ، ثُمَّ َكفَۡرتُم  1أََرَءۡيتُمۡ «قُۡل:   ) أََرْيتُْم.1 إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ
ۡن هَُو فِي ِشقَاِقۢ بَِعيٖد؟   »بِهِۦ؟ ~ َمۡن أََضلُّ ِممَّ

 52: 41\61م

يَْكِف «إلى الغائب » َسنُِريِهْم آَيَاتِنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) إِنَّهُ 1
  ».بَِربِّكَ 

تِنَا فِي ٱۡألٓفَاِق َوفِٓي أَنفُِسِهۡم، َحتَّٰى  َسنُِريِهۡم َءايَٰ
. ~ أََو لَۡم يَۡكِف بَِربِّكَ  1يَتَبَيََّن لَُهۡم أَنَّهُ  أَنَّهُۥ  1تٱۡلَحقُّ

  َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء َشِهيدٌ؟

 53: 41\61م

ن لِّقَآِء َربِِّهۡم. ~ أََالٓ إِنَّهُۥ  1ت1أََالٓ إِنَُّهۡم فِي ِمۡريَةٖ   : شك وجدل.) ِمْريَة1ت♦ ) ُمْريٍَة 1 ّمِ
. ِحيطُۢ  بُِكّلِ َشۡيٖء مُّ

 54: 41\61م
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 سورة الشورى 42\62

  27و 25- 23عدا مكية  53 - عدد اآليات

  38عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1بسملة السورة انظر هامش  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 42\62م  .1تحمٓ 

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 2: 42\62م  .1تٓعٓسقٓ 

يُوِحي إِلَيَْك  [مثل ذلك اِإليحاء]نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) نُوِحي، يُوَحى 1
  ).http://goo.gl/i7uaQH(الجاللين 

لَِك يُوِحيٓ  1ت[...] إِلَۡيَك، َوإِلَى ٱلَِّذيَن ِمن  1َكذَٰ
ُ ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.   قَۡبِلَك، ٱ£َّ

 3: 42\62م

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. َوهَُو لَهُۥ َما فِي    َوٰ َمٰ ٱلسَّ
، ٱۡلعَِظيُم.   ٱۡلعَِليُّ

 4: 42\62م

ْن فَْوقَُهنَّ 3) يَْنفَِطْرَن، تَتَفَطَّْرَن، تَفَطَّْرَن، تَْنفَِطْرَن 2) يََكادُ 1 قراءة شيعية: ) 4) ِممَّ
ُروَن ِلَمْن فِي اْألَْرِض من َواْلَمَالئَِكةُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم وال يفترون َويَْستَْغفِ 

) أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من 1ت ) ♦126المؤمنين (السياري، ص 
). ولكن القراءة المختلفة http://goo.gl/H4hxXpعظمة هللا تعالى (الجاللين 

جاءت: ممن فوقهن، أي من عظمة من فوقهن، فتكون اآلية ناقصة. وفهمت أيًضا 
قوبةً، أو من فوق األمم المخالفة، أو من فوق األرضين بمعنى من أعالهن، ع

  ) خطأ: مع حمد2) تhttp://goo.gl/PjIjqw(أنظر النحاس 

ُت يَتَفَطَّۡرنَ  1تََكادُ  َوٰ َمٰ ، 1ت3ِمن فَۡوقِِهنَّ  2ٱلسَّ
ٓئَِكةُ يُسَبُِّحوَن بَِحۡمدِ  َربِِّهۡم، َويَۡستَۡغِفُروَن  2تَوٱۡلَملَٰ

َ هَُو ٱۡلغَفُوُر، . 4ِلَمن فِي ٱۡألَۡرِض  أََالٓ إِنَّ ٱ£َّ
ِحيُم.   ٱلرَّ

 5: 42\62م

ُ َحِفيظٌ    َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُواْ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ أَۡولِيَآَء، ٱ£َّ
  َعلَۡيِهۡم. َوَمآ أَنَت َعلَۡيِهم بَِوِكيٖل.

 6: 42\62م

اآلية السابقة  من الغائب فيالتفات خطأ: ) 1ت♦ ) فَِريقًا 3) ِليُْنِذَر 2) نُْوِحي 1
ُ َحِفيظٌ « َولَْو َشاَء «، ثم عاد للغائب في اآلية الالحقة: »أَْوَحْينَا«إلى المتكلم » �َّ

 ُ الناس فيه فريقان] فريق في الجنة، وفريق في نص ناقص وتكميله: [) 2ت »�َّ
  )http://goo.gl/FlIqf0(المنتخب  السعير

 ٓ لَِك أَۡوَحۡينَا ا، لِّتُنِذرَ  1ت1َوَكذَٰ أُمَّ  2إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِيّٗ
ٱۡلقَُرٰى َوَمۡن َحۡولََها، َوتُنِذَر يَۡوَم ٱۡلَجۡمعِ، َال َرۡيَب 

فِي  3فِي ٱۡلَجنَِّة، َوفَِريٞق  3فَِريقٞ  2تفِيِه. [...]
  ٱلسَِّعيِر.

 7: 42\62م

الخطاب، ص ) قراءة شيعية: والظالمون آلل محمد حقهم (الطبرسي: فصل 1
149.(  

ِكن --- [ ِحدَٗة. َولَٰ ٗة َوٰ ُ، لََجعَلَُهۡم أُمَّ ] َولَۡو َشآَء ٱ£َّ
ِلُمونَ  ، َما 1يُۡدِخُل َمن يَشَآُء فِي َرۡحَمتِهِۦ. َوٱلظَّٰ

ن َوِلّيٖ َوَال نَِصيٍر.   لَُهم ّمِ

 8: 42\62م

ُ هَُو الْوَ 1ت ، ابن عاشورِليُّ () نص ناقص وتكميله: [إن أرادوا ولي�ا بحق] فَا£َّ
  )http://goo.gl/x8QvVz 40، ص 25جزء 

 1ت] أَِم ٱتََّخذُواْ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ أَۡوِليَآَء؟ [...]--- [
ُ هَُو ٱۡلَوِليُّ، َوهَُو يُۡحيِ ٱۡلَمۡوتَٰى. ~ َوهَُو  فَٱ£َّ

  َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.

 9: 42\62م

َوَما ٱۡختَلَۡفتُۡم فِيِه ِمن شَۡيٖء، فَُحۡكُمهُۥٓ إِلَى  ]--- [  ) أُنِيُب: ارجع إلى هللا واتوب.1ت
ُ، َربِّي، َعلَۡيِه تََوكَّۡلُت، َوإِلَۡيِه  ِلُكُم ٱ£َّ ِ. ذَٰ ٱ£َّ

  .1تأُنِيبُ 

 10: 42\62م

نص ناقص وتكميله: َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ) 1ت♦ ) فَاِطِر، فَاِطَر 1
) (المنتخب http://goo.gl/X7JgVzاِم أَْزَواًجا (الجاللين [وجعل] ِمَن اْألَْنعَ 

http://goo.gl/6XMVIJ) (44، ص 25، جزء ابن عاشور 
http://goo.gl/yShMOlذرأ: أظهر. خطأ: يَذَْرُؤُكْم به. تبرير الخطأ: 2) ت (

ِحمِ    يَذَْرُؤكُْم فِيِه تضمن معنى يَْخلُقُُكْم َويُْنِشئُُكْم فِيِه أَْي فِي الرَّ

ۡن  1فَاِطرُ  ِت َوٱۡألَۡرِض. َجعََل لَُكم ّمِ َوٰ َمٰ ٱلسَّ
ٗجا، [...] ٗجا،  1تأَنفُِسُكۡم أَۡزَوٰ ِم أَۡزَوٰ َوِمَن ٱۡألَۡنعَٰ

. لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡيٞء. ~ َوهَُو 2تيَۡذَرُؤكُۡم فِيهِ 
  ٱۡلبَِصيُر. ،ٱلسَِّميعُ 

 11: 42\62م

ُر 1 ) نص ناقص وتكميله: 2َمقَاِليد: خزائن أو مفاتيح ت) 1ت♦ ) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر [له]، اسوة باآلية  : قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسُط 39: 34\58يَْبُسطُ الّرِ

ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ َويَْقِدُر لَهُ    الّرِ

ِت َوٱۡألَۡرِض. يَۡبسُ  1تلَهُۥ َمقَاِليدُ  َوٰ َمٰ ۡزَق ٱلسَّ طُ ٱلّرِ
. ~ إِنَّهُۥ بِكُّلِ شَۡيٍء 2ت[...] 1َويَۡقِدرُ  ،ِلَمن يََشآءُ 

  َعِليٞم.

 12: 42\62م
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دُ ِمْن ) 1 قراءة شيعية: َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن بَِوَاليَِة َعِلّيٍ ما تَدْعُوُهْم إِلَْيِه يَا ُمَحمَّ
يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا ) 418، ص 1َوَاليَِة َعِلّيٍ (الكليني مجلد  أو: َشَرعَ لَُكْم ِمَن الدِّ

وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك أَْن 
قُوا فِيِه وكونوا على جماعة َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن  يَن بآل محمد َوَال تَتَفَرَّ أَقِيُموا الدِّ

♦ ) 132هُْم إِلَْيِه يا محمد من والية علي (السياري، ص بوالية علي َما تَدْعُو
يِن َما َوصَّى«من الغائب التفات خطأ: ) 1ت إلى المتكلم » َشَرعَ لَُكْم ِمَن الدِّ
ْينَا« ُ يَْجتَبِي«، ثم عاد للغائب »أَْوَحْينَا إِلَيَْك َوَما َوصَّ ) َكبَُر َعلَى 2ت» �َّ

) يُنِيُب: يرجع إلى هللا ويتوب. 4بى: جمع وانتقى ت) ج3ت اْلُمْشِرِكيَن: ثقل عليهم
الفقرة بين قوسين دخيلة ال عالقة لها بما سبقها وما لحقها. وقد تكون هذه الفقرة 

  .15بداية لآلية 

يِن َما َوصَّٰى بِهِۦ نُوٗحا، --- [ َن ٱلدِّ ] َشَرعَ لَُكم ّمِ
 ٓ ِهيَم  1تَوٱلَِّذٓي أَۡوَحۡينَا ۡينَا بِِهۦٓ إِۡبَرٰ إِلَۡيَك، َوَما َوصَّ

. أَۡن:  يَن، َوَال «َوُموَسٰى َوِعيَسٰىٓ أَقِيُمواْ ٱلدِّ
قُواْ فِيهِ  َما  2ت[َكبَُر َعلَى ٱۡلُمۡشِرِكينَ ». تَتَفَرَّ

ُ يَۡجتَبِيٓ 1تَۡدعُوُهۡم إِلَۡيهِ  إِلَۡيِه َمن يََشآُء،  3ت. ٱ£َّ
  .]4تيبُ َويَۡهِدٓي إِلَۡيِه َمن يُنِ 

 13: 42\62م

ثُوا، َوِرثُوا.1 ا   ) ُوّرِ قُٓواْ إِالَّ ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلِعۡلُم، بَۡغيَۢ َوَما تَفَرَّ
بَِّك، إِلَٰىٓ أََجٖل  بَۡينَُهۡم. َولَۡوَال َكِلَمٞة َسبَقَۡت ِمن رَّ

ى َسّمٗ  1لَّقُِضَي بَۡينَُهۡم. َوإِنَّ ٱلَِّذيَن أُوِرثُواْ  ،مُّ
ۡنهُ ُمِريٖب. َب ِمۢن بَۡعِدِهۡم لَِفي شَّكٖ ّمِ   ٱۡلِكتَٰ

 14: 42\62م

: َكبَُر َعلَى 13) خطأ: قد تكون بداية هذه اآلية الفقرة بين قوسين في اآلية 1ت
ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ    اْلُمْشِرِكيَن َما تَدْعُوُهْم إِلَْيِه �َّ

لَِك فَٱۡدعُ  َّبِۡع 1تفَِلذَٰ ، َوٱۡستَِقۡم َكَمآ أُِمۡرَت، َوَال تَت
ُ ِمن «أَۡهَوآَءُهۡم، َوقُۡل:  َءاَمنُت بَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ

ُ َربُّنَا َوَربُُّكۡم.  ٖب، َوأُِمۡرُت ِألَۡعِدَل بَۡينَُكُم. ٱ£َّ ِكتَٰ
لُُكۡم. َال ُحجَّ  لُنَا، َولَُكۡم أَۡعَمٰ ةَ بَۡينَنَا َوبَۡينَُكُم. لَنَآ أَۡعَمٰ
ُ يَۡجَمُع بَۡينَنَا. ~ َوإِلَۡيِه ٱۡلَمِصيرُ    ».ٱ£َّ

 15: 42\62م

ِ [نبيه] ِمْن بَْعِد َما 1ت وَن فِي [دين] �َّ ) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن يَُحاجُّ
 )http://goo.gl/Aw0VkW 66، ص 25، جزء ابن عاشوراْستُِجيَب لَهُ (

  دَاِحَضةٌ: باطلة زائلة ال تقبل )2ت

وَن فِي [...] ِ [...] 1تَوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ ِمۢن  1تٱ£َّ
تُُهۡم دَاِحَضةٌ  ِعندَ  2تبَۡعِد َما ٱۡستُِجيَب لَهُۥ، ُحجَّ

  َربِِّهۡم، َوَعلَۡيِهۡم َغَضٞب، َولَُهۡم َعذَاٞب َشِديدٌ.

 16: 42\62م

) خطأ: كان يجب تأنيث الصفة فيقول الساعة قريبة. وقد حاول 1ت♦ ) َوأَنَّ 1
المفسرون ايجاد حل باعتبار النص ناقًصا وتكميله: َوَما يُدِْريَك لَعَلَّ [مجيء، أو 

، الحلبي http://goo.gl/LS9gnRقيام] السَّاَعة قَِريٌب (النحاس 
http://goo.gl/oyiZ08 َوَما يُۡدِريَك لَعَلَّ « 63: 33\90). وقد استعملت اآلية

  ».ٱلسَّاعَةَ تَكُوُن قَِريبًا

َب بِٱۡلَحّقِ َوٱۡلِميَزاَن. --- [ ُ ٱلَِّذٓي أَنَزَل ٱۡلِكتَٰ ] ٱ£َّ
  ٱلسَّاعَةَ قَِريٞب. 1تَوَما يُۡدِريَك؟ لَعَلَّ [...]

 17: 42\62م

ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بَِها. َوٱلَِّذيَن  1تيَۡستَۡعِجُل بَِها  : يشكون ويجادلون.يمارون) 2) خطأ: يَْستَْعِجلُها ت1ت
 ~ . َءاَمنُواْ، ُمۡشِفقُوَن ِمۡنَها، َويَۡعلَُموَن أَنََّها ٱۡلَحقُّ

ِلۢ  2تأََالٓ إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُماُرونَ  فِي ٱلسَّاَعِة لَِفي َضلَٰ
  بَِعيٍد.

 18: 42\62م

ُ لَِطيُفۢ --- [   بِِعبَاِدهِۦ. يَۡرُزُق َمن يََشآُء. ~ ] ٱ£َّ
  ٱۡلعَِزيُز. ،َوهَُو ٱۡلقَِويُّ 

 19: 42\62م

من التفات ) خطأ: 2) حرث: هنا ثواب ت1ت♦ ) نُْؤتِهْ، نُْؤتِهُ، يُْؤتِِه 2) يَِزدْ 1
ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََشاءُ «المخاطب في اآلية السابقة  نَِزدْ «إلى المتكلم » �َّ

  »لَهُ ... نُْؤتِِه ِمْنَها

لَهُۥ فِي  1ٱۡألِٓخَرةِ، نَِزدۡ  1تَمن َكاَن يُِريدُ َحۡرثَ 
 2ٱلدُّۡنيَا، نُۡؤتِهِۦ 1تَحۡرثِهِۦ. َوَمن َكاَن يُِريدُ َحۡرثَ 

  ، َوَما لَهُۥ فِي ٱۡألِٓخَرةِ ِمن نَِّصيٍب.2تِمۡنَها

 20: 42\62م

ْم لَُهْم ُشَرَكاُء [مع هللا] َشَرُعوا لَُهْم ِمَن ) نص ناقص وتكميله: أَ 1ت♦ ) َوأَنَّ 1
ُ (البحر المحيط  يِن َما لَْم يَأْذَْن بِِه �َّ ). وقد فسرها http://goo.gl/bW4e15الدِّ

بل ألُهم آلهة شرعوا لهم من الدين ما لم يأمر به هللا (المنتخب المنتخب: 
http://goo.gl/gY6EeI( ولو ال كلمة الفصل «: قوله: ) تفسير شيعي2ت

وجعلها كلمة باقية في «قال الكلمة اِإلمام والدليل على ذلك قوله: » لقضي بينهم
» وإن الظالمين«) يعني: اِإلمامة ثم قال: 28: 43\63» (عقبه لعلهم يرجعون

(القمي » لهم عذاب أليم«يعني: الذين ظلموا هذه الكلمة 
http://goo.gl/CGVeeK(  

ُٓؤاْ ] أَۡم --- [ َن  1ت[...] لَُهۡم ُشَرَكٰ َشَرعُواْ لَُهم ّمِ
ُ؟ َولَۡوَال َكِلَمةُ ٱۡلفَۡصلِ  يِن َما لَۡم يَۡأذَۢن بِِه ٱ£َّ  ،2تٱلدِّ

ِلِميَن لَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم. 1لَقُِضَي بَۡينَُهۡم. َوإِنَّ    ٱلظَّٰ

 21: 42\62م

ارتكبوا (الطبرسي:  قراءة شيعية: ترى الظالمين آلل محمد حقهم خائفون مما) 1
) نص ناقص وتكميله: تََرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن 1ت ) ♦149فصل الخطاب، ص 

  ).http://goo.gl/VPdtcW(الجاللين [من جزاء ما] َكَسبُوا 

ِلِميَن ُمۡشِفِقيَن [...] ا َكَسبُواْ  1تتََرى ٱلظَّٰ ، 1ِممَّ
َوَعِملُواْ َوهَُو َواقُِعۢ بِِهۡم. َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ 

ا  ِت فِي َرۡوَضاِت ٱۡلَجنَّاِت. لَُهم مَّ ِلَحٰ ٱلصَّٰ
ِلَك هَُو ٱۡلفَۡضُل ٱۡلَكبِيُر.   يََشآُءوَن ِعندَ َربِِّهۡم. ~ ذَٰ

 22: 42\62م
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) نص ناقص وتكميله: ذَلَِك 1ت ♦) ُحْسنَى 4) يَِزدْ 3) َمَودَّةً 2) يُْبِشُر، يَْبشُُر 1
 ُ ُر �َّ  80، ص 25، جزء ابن عاشور[به] ِعبَادَهُ (الَِّذي يُبَّشِ

http://goo.gl/vdH9B7ُر «من الغائب التفات ) خطأ: 2) ت ذَِلَك الَِّذي يُبَّشِ
 ُ َ َغفُورٌ «ثم إلى الغائب » نَِزدْ لَهُ «إلى المتكلم » �َّ   »إِنَّ �َّ

رُ  لَِك ٱلَِّذي يُبَّشِ ُ [...] 1ذَٰ ِعبَادَهُ ٱلَِّذيَن  1تٱ£َّ
ِت. قُل:  ِلَحٰ ٓ أَسۡ «َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ لُُكۡم َعلَۡيِه الَّ

َوَمن يَۡقتَِرۡف ». فِي ٱۡلقُۡربَىٰ  2أَۡجًرا، إِالَّ ٱۡلَمَودَّةَ 
َ َغفُوٞر، 4لَهُۥ فِيَها ُحۡسنًا 3َحَسنَٗة، نَِّزدۡ  . ~ إِنَّ ٱ£َّ

  .2تَشُكورٌ 

 23: 42\62هـ

ُ الْبَاِطلَ « 24: 42\62) تناقض: تقول اآلية 1ت♦ ِلَمتِِه ) بِكَ 1 بينما » َويَْمُح �َّ
ُ َما يََشاءُ « 39: 13\96تقول اآلية    ) ذات الصدور: خفايا الصدور2ت» يَْمُحوا �َّ

ِ َكِذٗبا«أَۡم يَقُولُوَن:  ؟ فَإِن يََشإِ »ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ
ُ يَۡختِۡم َعلَٰى قَۡلبِ  ِطَل، َويُِحقُّ  1تَك. َويَۡمحُ ٱ£َّ ُ ٱۡلبَٰ ٱ£َّ

تِهۦِٓ    .2ت. ~ إِنَّهُۥ َعِليُمۢ بِذَاِت ٱلصُّدُورِ 1ٱۡلَحقَّ بَِكِلَمٰ

 24: 42\62هـ

) 2) خطأ: يَْقبَُل التَّْوبَةَ من ِعبَاِدهِ. التوبة تتضمن معنى العفو ت1ت♦ ) يَْفعَلُوَن 1
وقد صححتها القراءة » تَْفعَلُونَ «المخاطب إلى » ِعبَاِدهِ «من الغائب التفات خطأ: 

  ».يَْفعَلُونَ «المختلفة 

، َويَۡعفُواْ 1تَوهَُو ٱلَِّذي يَۡقبَُل ٱلتَّۡوبَةَ َعۡن ِعبَاِدهِۦ
  .2ت1اِت، َويَۡعلَُم َما تَۡفعَلُونَ َعِن ٱلسَّيِّ 

 25: 42\62هـ

الَِّذيَن آََمنُوا (مكي، جزء خطأ وتصحيحه: َويَْستَِجيُب للذين آََمنُوا، أو ويجيب ) 1ت
). وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: ويُجيب هللا المؤمنين إلى 278ثاني، ص 

ما طلبوا، ويزيدهم خيًرا على مطلوبهم، والكافرون لهم عذاب بالغ غاية الشدة 
  ).http://goo.gl/hTRKCQواإليالم (

ِت،  1تَويَۡستَِجيُب ٱلَِّذينَ  ِلَحٰ َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ِفُروَن لَُهۡم َعذَاٞب  ن فَۡضلِهِۦ. َوٱۡلَكٰ َويَِزيدُُهم ّمِ

  َشِديٞد.

 26: 42\62م

ۡزَق ِلِعبَاِدهِۦ، لَبَغَۡواْ فِي --- [  ) يُنِْزلُ 1 ُ ٱلّرِ ] َولَۡو بََسَط ٱ£َّ
لُ  ِكن يُنَّزِ ا يََشآُء. ~  1ٱۡألَۡرِض. َولَٰ إِنَّهُۥ بِقَدَٖر مَّ
، بَِصيٞر.   بِِعبَاِدهِۦ َخبِيُرۢ

 27: 42\62هـ

لُ «من المضارع التفات ) خطأ: 1ت ♦) قَنُِطوا، قَنُُطوا 2) يُنِْزُل 1 إلى » يُنَّزِ
  ».َويَْنُشرُ «ثم إلى المضارع » قَنَُطوا«الماضي 

لُ  ، 2ٱۡلغَۡيَث ِمۢن بَۡعِد َما قَنَُطواْ  1َوهَُو ٱلَِّذي يُنَّزِ
  ٱۡلَحِميدُ. ،َرۡحَمتَهُۥ. ~ َوهَُو ٱۡلَوِليُّ  1تَويَنشُرُ 

 28: 42\62م

ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما بَثَّ    َوٰ َمٰ تِهِۦ، َخۡلُق ٱلسَّ َوِمۡن َءايَٰ
فِيِهَما ِمن دَآبَّٖة. َوهَُو َعلَٰى َجۡمِعِهۡم، إِذَا يََشآُء، 

  قَِديٞر.

 29: 42\62م

ِصيبَةٖ   ) بَِما.1 ن مُّ بَُكم ّمِ َكَسبَۡت أَۡيِديُكۡم،  1، فَبَِما[َوَمآ أََصٰ
  َويَۡعفُواْ َعن َكثِيٖر.

 30: 42\62م

) نص ناقص وتكميله: بمعجزي [هللا هربًا] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/hTRKCQدخيلتان ال عالقة  31و 30اآليتان ) خطأ: 2) ت

  لهما بما سبقهما وما لحقهما.

ٱۡألَۡرِض، َوَما فِي  1تَوَمآ أَنتُم بُِمۡعِجِزيَن [...]
ِ، ِمن َوِلّيٖ َوَال نَِصيٖر    .]2تلَُكم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

 31: 42\62م

تِِه، ٱۡلَجَوارِ   ) الجواري، جمع اْلَجاِريَة: السفينة.1ت♦ ) اْلَجَواِري، اْلَجَواُر 1 ِم. 1ت1َوِمۡن َءايَٰ  32: 42\62م  فِي ٱۡلبَۡحِر، َكٱۡألَۡعلَٰ

يَاَح 1 يحَ   فَيَْظِلْلَن.) 2) الّرِ َرَواِكدَ َعلَٰى  2، فَيَۡظلَۡلنَ 1إِن يَشَۡأ، يُۡسِكِن ٱلّرِ
ٖت لُِّكّلِ َصبَّاٖر  ِلَك َألٓيَٰ  ،َظۡهِرِهۦٓ. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

  َشُكوٍر.

 33: 42\62م

 34: 42\62م  َعن َكثِيٖر. 1بَِما َكَسبُواْ، َويَۡعفُ  1تأَۡو يُوبِۡقُهنَّ   ) يُوبِْقُهّن: يهلكهن.1ت♦ ) َويَْعفُو، َويَْعفَُو 1

: مهرب ومفر. ويعلم هنا بمعنى محيص) 1ت♦ ) َويَْعلَُم، َويَْعلَْم، َوِليَْعلََم 1
إلى » َويَْعلَمَ «من الغائب التفات راجع � فهناك خطأ: » يعلم«وإذا كان ». ليعلم«

  ».آَيَاتِنَا«المتكلم 

تِنَ 1َويَۡعلَمَ  ِدلُوَن فِٓي َءايَٰ ن ٱلَِّذيَن يَُجٰ ا َما لَُهم ّمِ
ِحيٖص    .1تمَّ

 35: 42\62م

ُع ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. --- [  ».يَتََوكَّلُونَ «إلى المضارع » آََمنُوا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ن شَۡيٖء فََمتَٰ ] فََمآ أُوتِيتُم ّمِ
ِ َخۡيٞر َوأَۡبقَٰى، ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ ~  َوَما ِعندَ ٱ£َّ

  .1تَربِِّهۡم يَتََوكَّلُونَ َوَعلَٰى 

 36: 42\62م

ٓئِرَ   ) َكبِيَر.1 ِحَش، َوإِذَا َما  1َوٱلَِّذيَن يَۡجتَنِبُوَن َكبَٰ ۡثِم َوٱۡلفََوٰ ٱۡإلِ
  َغِضبُواْ، ُهۡم يَۡغِفُروَن.

 37: 42\62م

لَٰوةَ، َوٱلَِّذيَن   »َرَزْقنَاُهمْ «إلى المتكلم » ِلَربِِّهمْ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ٱۡستََجابُواْ ِلَربِِّهۡم، َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ
ُهمۡ  ا َرَزۡقنَٰ  1تَوأَۡمُرُهۡم شُوَرٰى بَۡينَُهۡم، ~ َوِممَّ

  يُنِفقُوَن.

 38: 42\62م

 39: 42\62م  َوٱلَِّذيَن، إِذَآ أََصابَُهُم ٱۡلبَۡغُي، ُهۡم يَنتَِصُروَن.  

ُؤاْ َسيِّئَٖة َسيِّئَٞة    ٓ ۡثلَُها. فََمۡن َعفَا َوأَۡصلََح، َوَجَزٰ ّمِ
ِلِميَن. ِ. ~ إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ ٱلظَّٰ   فَأَۡجُرهُۥ َعلَى ٱ£َّ

 40: 42\62م
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إلى » َولََمِن اْنتََصَر بَْعدَ ظُْلِمهِ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) بَْعدَما ظُِلَم 1
  ».فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهمْ «الجمع 

ٓئَِك َما َعلَۡيِهم1بَۡعدَ ُظۡلِمهِۦَولََمِن ٱنتََصَر   1ت، فَأُْولَٰ
ن َسبِيٍل.   ّمِ

 41: 42\62م

إِنََّما ٱلسَّبِيُل َعلَى ٱلَِّذيَن يَۡظِلُموَن ٱلنَّاَس،   
ٓئَِك لَُهۡم  . ~ أُْولَٰ َويَۡبغُوَن فِي ٱۡألَۡرِض بِغَۡيِر ٱۡلَحّقِ

  َعذَاٌب أَِليٞم.

 42: 42\62م

لَِك لَِمۡن َعۡزِم  َولََمن َصبََر َوَغفََر،   ~ إِنَّ ذَٰ
  ٱۡألُُموِر.

 43: 42\62م

ا َرأَُوا اْلعَذَاَب يَقُولُوَن َهْل إِلَى 1 ) قراءة شيعية: َوتََرى الظَّاِلِميَن آل محمد حقهم لَمَّ
  ).131وعلي هو العذاب (السياري، ص  -َمَردٍّ ِمْن سَبِيٍل 

ُ فََما لَهُۥ ِمن وَ --- [ ۢن بَۡعِدهِۦ. ] َوَمن يُۡضِلِل ٱ£َّ لِّيٖ ّمِ
ا َرأَُواْ ٱۡلعَذَاَب، --- [ ِلِميَن، لَمَّ ] َوتََرى ٱلظَّٰ

ن َسبِيلٖ «يَقُولُوَن:    »؟1َهۡل إِلَٰى َمَردّٖ ّمِ

 44: 42\62م

ّلِ 1 قراءة شيعية: َوتََراهُْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِشِعيَن ِمَن الذُّّلِ لعلي ) 2) الذِّ
قراءة ) 3) 132يعني القائم (السياري، ص  - َطْرٍف َخِفّيٍ يَْنظُُروَن إليه ِمْن 

) 1ت♦ ) 132شيعية: أََال إِنَّ الظَّاِلِميَن آل محمد فِي َعذَاٍب ُمِقيٍم (السياري، ص 
نص ناقص وتكميله: يُْعَرُضوَن [على النار] َخاِشِعيَن (الجاللين 

http://goo.gl/lByc8Wعين. خطأ: يَْنظُُروَن بطَْرٍف َخفِّيٍ. طرف) 2) ت :
من المضارع التفات ) خطأ: 3تبرير الخطأ: يَْنظُُروَن تضمن معنى يغضون ت

  ».َوقَاَل الَِّذيَن آََمنُوا ... َخِسُروا«إلى الماضي » يَْنظُُرونَ «

ِشِعيَن ِمَن 1تَوتََرٰىُهۡم يُۡعَرُضوَن َعلَۡيَها [...] ، َخٰ
. َوقَاَل 2َخِفيّٖ  2تَن ِمن َطۡرفٍ ، يَنُظُرو1ٱلذُّلِّ 

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ «ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ:   3تإِنَّ ٱۡلَخٰ
َمةِ  أََالٓ إِنَّ ». ~ أَنفَُسُهۡم َوأَۡهِليِهۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

ِقيٖم  ِلِميَن فِي َعذَاٖب مُّ   .3ٱلظَّٰ

 45: 42\62م

ۡن أَۡولِيَآَء    يَنُصُرونَُهم، ِمن دُوِن َوَما َكاَن لَُهم ّمِ
ُ فََما لَهُۥ ِمن َسبِيٍل. ِ. َوَمن يُۡضلِِل ٱ£َّ   ٱ£َّ

 46: 42\62م

ن قَۡبِل أَن يَۡأتَِي يَۡوٞم الَّ --- [  ) نَِكير: جحد وإنكار.1ت ] ٱۡستَِجيبُواْ ِلَربُِّكم ّمِ
ۡلَجٖإ، يَۡوَمئِٖذ، َومَ  ن مَّ ِ. َما لَُكم ّمِ ا َمَردَّ لَهُۥ ِمَن ٱ£َّ

ن نَِّكيٖر    .1تلَُكم ّمِ

 47: 42\62م

) نص ناقص وتكميله: فَإِْن أَْعَرُضوا [عن اجابتك] فََما أَْرَسلْنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا 1ت
» َعلَْيِهمْ «من الجمع التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/zEP9Fu(المنتخب 

ْنَساَن ... فَِرحَ «إلى المفرد  ثم إلى المفرد » تُِصْبُهْم ... أَْيِديِهمْ «ثم إلى الجمع » اْإلِ
ْنَساَن َكفُورٌ « إلى الغائب المضارع » أَذَْقنَا«؛ والتفات من المتكلم الماضي »اْإلِ
  »تُِصْبُهمْ «

َك َعلَۡيِهۡم 1تفَإِۡن أَۡعَرُضواْ [...] ، فََمآ أَۡرَسۡلنَٰ
ُغ. َوإِنَّآ إِذَآ  َن  َحِفيًظا. إِۡن َعلَۡيَك إِالَّ ٱۡلبَلَٰ نَسٰ أَذَۡقنَا ٱۡإلِ

َوإِن تُِصۡبُهۡم َسيِّئَةُۢ بَِما  ِمنَّا َرۡحَمٗة، فَِرَح بَِها. ~
َن َكفُوٞر  نَسٰ   .2تقَدََّمۡت أَۡيِديِهۡم، فَإِنَّ ٱۡإلِ

 48: 42\62م

ِت َوٱۡألَۡرِض. يَۡخلُُق َما --- [   َوٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ ِ£ّ [
ٗثا، َويََهُب ِلَمن يََشآُء يََشآُء. يََهُب ِلَمن يََشآُء  إِنَٰ

  ٱلذُّكُوَر.

 49: 42\62م

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا: يجعلكم (الجاللين ) 1ت ُجُهمۡ   ).http://goo.gl/uH73iGيَُزّوِ ٗثا، َويَۡجعَُل َمن يََشآُء  1تأَۡو يَُزّوِ ذُۡكَراٗنا َوإِنَٰ
  قَِديٞر. ،َعِقيًما. ~ إِنَّهُۥ َعِليمٞ 

 50: 42\62م

ُ إِالَّ َوۡحيًا، أَۡو --- [  ) يُْرِسلُ 2) ُحُجٍب 1 ] َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَن يَُكلَِّمهُ ٱ£َّ
َرُسوٗال فَيُوِحَي  2، أَۡو يُۡرِسلَ 1ِمن َوَرآي½ ِحَجابٍ 

  َحِكيٞم. ،بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآُء. ~ إِنَّهُۥ َعلِيٌّ 

 51: 42\62م

تفسير شيعي: النور علي والدليل ) 1ت♦ لَتَدعو  ) لَتُْهدَى، لَتُْهِدي، لَتَدعوهم،1
وإنك لتهدي إلى صراط ). «157: 7\39» (واتبعوا النور الذي أنزل معه«قوله 

يعني إنك لتأمر بوالية علي وتدعو إليها وعلي هو الصراط المستقيم » مستقيم
  ).http://goo.gl/K0KVgL(القمي 

لَِك أَۡوَحۡينَآ إِلَۡيَك ُروٗحا  ۡن أَۡمِرنَا. َما ُكنَت َوَكذَٰ ّمِ
هُ نُوٗرا  ِكن َجعَۡلنَٰ ُن. َولَٰ يَمٰ ُب، َوَال ٱۡإلِ تَۡدِري َما ٱۡلِكتَٰ

 1نَّۡهِدي بِهِۦ َمن نََّشآُء ِمۡن ِعبَاِدنَا. َوإِنََّك لَتَۡهِديٓ 
ۡستَِقيٖم  ٖط مُّ   ،1تإِلَٰى ِصَرٰ

 52: 42\62م

ِ ٱلَِّذي لَهُۥ َما فِي ٱلسَّمَٰ    ِط ٱ£َّ ِت َوَما فِي ِصَرٰ َوٰ
ِ تَِصيُر ٱۡألُُموُر.  ٱۡألَۡرِض. ~ أََالٓ إِلَى ٱ£َّ

 53: 42\62م

  

 سورة الزخرف 43\63

  54عدا مكية  89 - عدد اآليات

  35عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1المقطعة أنظر الجزء األول تحت بخصوص األحرف ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 43\63م  .1تحمٓ 
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ِب ٱۡلُمبِيِن!    2: 43\63م  َوٱۡلِكتَٰ

ا. ~ لَّعَلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن!   نًا َعَربِيّٗ هُ قُۡرَءٰ  3: 43\63م  إِنَّا َجعَۡلنَٰ

ِب، لَدَۡينَا، لَعَِليٌّ  1فِٓي أُمِّ  َوإِنَّهُۥ  )134قراءة شيعية: علي (السياري، ص ) 2) إِّمِ 1  4: 43\63م  َحِكيٌم. ،2ٱۡلِكتَٰ

ۡكَر َصۡفًحا  ) إِْن، إِذْ.2) ُصْفًحا 1 كُنتُۡم قَۡوٗما  2أَن 1أَفَنَۡضِرُب َعنُكُم ٱلذِّ
ۡسِرفِيَن؟   مُّ

 5: 43\63م

ِليَن!    6: 43\63م  َوَكۡم أَۡرَسۡلنَا ِمن نَّبِّيٖ فِي ٱۡألَوَّ

في اآلية » أَْرَسْلنَا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن ) 1
  ».يَأْتِيِهْم ... يَْستَْهِزئُونَ «السابقة إلى المضارع 

ن نَّبِّيٍ إِالَّ كَانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ   7: 43\63م  .1ت1َوَما يَۡأتِيِهم ّمِ

إلى الغائب  »أَْن كُْنتُْم قَْوًما ُمْسِرفِينَ « 5 من المخاطب في اآليةالتفات ) خطأ: 1ت
  ».فَأَْهلَْكنَا أََشدَّ ِمْنُهمْ «

بَۡطٗشا، َوَمَضٰى َمثَُل  1تفَأَۡهلَۡكنَآ أََشدَّ ِمۡنُهم
ِليَن.   ٱۡألَوَّ

 8: 43\63م

ِت «] َولَئِن َسأَۡلتَُهم: --- [   َوٰ ۡن َخلََق ٱلسََّمٰ مَّ
:  ،»َوٱۡألَۡرَض؟  ،لَقَُهنَّ ٱۡلعَِزيزُ خَ «لَيَقُولُنَّ

  ».ٱۡلعَِليمُ 

 9: 43\63م

، َوَجعََل لَُكۡم فِيَها 1ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض َمۡهٗدا   ) ِمَهادًا.1
  ُسبُٗال. ~ لَّعَلَُّكۡم تَۡهتَدُوَن!

 10: 43\63م

لَ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت♦ ) تَْخُرُجوَن 2) َميِّتًا 1 إلى المتكلم » نَزَّ
) خطأ: بلدة ميتة 2ت» َوالَِّذي َخلَقَ «، ثم عاد للغائب في اآلية الالحقة »فَأَْنَشْرنَا«

) نص ناقص وتكميله: َكذَلَِك تُْخَرُجوَن [من القبور] (الجاللين 3أو بلدا ميتا. ت
http://goo.gl/iruywc.(  

، بِقَدَٖر، فَأَنَشۡرنَا  َل ِمَن ٱلسََّمآِء َمآَءۢ  1تَوٱلَِّذي نَزَّ
ۡيٗتا لَِك تُۡخَرُجونَ 2ت1بِهِۦ بَۡلدَٗة مَّ    3ت[...] 2. َكذَٰ

 11: 43\63م

َن     َج كُلََّها، َوَجعََل لَكُم ّمِ َوٱلَِّذي َخلََق ٱۡألَۡزَوٰ
ِم َما تَۡرَكبُوَن،   ٱۡلفُۡلِك َوٱۡألَۡنعَٰ

 12: 43\63م

نِيَن، لُمْقتَِرنِيَن 2) َمْن 1 ذلل، ولكن  ) تفهم هذه الكلمة بمعنى1ت♦ ) ُمقَرَّ
ص  Luxenbergليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (

) ُمْقِرنِيَن: قادرين ُمطيقين. وقد فسرها المنتخب: سبحان الذي ذلل لنا 2) ت225
  ).http://goo.gl/BTVMB2هذا، وما كنا لتذليلها مطيقين (

نِۡعَمةَ َربُِّكۡم، ِلتَۡستَوُۥاْ َعلَٰى ُظُهوِرهِۦ، ثُمَّ تَۡذُكُرواْ 
َن ٱلَِّذي«إِذَا ٱۡستََوۡيتُۡم َعلَۡيِه، َوتَقُولُواْ:   1ُسۡبَحٰ

رَ  ذَا، َوَما كُنَّا لَهُۥ ُمۡقِرنِينَ  1تَسخَّ   !2ت2لَنَا َهٰ

 13: 43\63م

 14: 43\63م  ».َوإِنَّآ إِلَٰى َربِّنَا لَُمنقَِلبُونَ   

ا، ُجُزًؤا 1 إِنَّ «إلى المفرد » َوَجعَلُوا« من الجمعالتفات ) خطأ: 1ت ♦) ُجز�
ْنَساَن لََكفُوٌر ُمبِينٌ    ».اْإلِ

إِنَّ  . ~1] َوَجعَلُواْ لَهُۥ ِمۡن ِعبَاِدهِۦ ُجۡزًءا--- [
بِينٌ  َن لََكفُوٞر مُّ نَسٰ   .1تٱۡإلِ

 15: 43\63م

َمَالئَِكِة : أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمَن الْ 40: 17\50) تقول هذه اآلية 1ت
ا يَْخلُُق بَنَاٍت َوأَْصفَاُكْم بِاْلبَنِيَن 16: 43\63إِنَاثًا، بينما تقول اآلية  : أَِم اتََّخذَ ِممَّ

من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ). 603(للتبريرات أنظر المسيري، ص 
َر «الالحقة ، ثم عاد للغائب في اآلية »َوأَْصفَاُكمْ «إلى المخاطب » َوَجعَلُوا« بُّشِ

  ».أََحدُُهمْ 

ا يَۡخلُُق بَنَاٖت، َوأَۡصفَٰىُكم بِٱۡلبَنِينَ   16: 43\63م  ؟1تأَِم ٱتََّخذَ ِممَّ

ِن َمثَٗال، َظلَّ   ) كظيم: شديد الكتمان لغضبه.1ت♦ ) ُمْسَودٌّ، ُمْسَوادٌّ 1 ۡحَمٰ َر أََحدُهُم بَِما َضَرَب ِللرَّ َوإِذَا بُّشِ
ا   .1ت، َوهَُو َكِظيمٌ 1َوۡجُههُۥ ُمۡسَودّٗ

 17: 43\63م

) نص ناقص وتكميله: أََو 1ت♦ ) الَكالِم 2) يُنَاشَأُ، يَنََشأُ، يُْنشَأُ، ال يُنَشَّأُ إالَّ 1
، جزء ابن عاشورأعاله ( 16معطوفة على اآلية  –[اتخذ] َمْن يُنَشَّأُ فِي الِْحْليَِة 

ر واضحة وقد ) هذه اآلية غي2) تhttp://goo.gl/1VCJgt 181، ص 25
فسرها المنتخب كما يلي: أيجترئون ويجعلون ولدًا � من شأنه النشأة في الزينة، 

وهو في الجدال وإقامة الُحجة عاجز لقصور بيانه؟! إن هذا لعجيب 
)http://goo.gl/ZiJRqI وقد فسرها البيضاوي كما يلي: أو جعلوا له، أو .(

  ).http://goo.gl/hnAhdjاتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات (

فِي ٱۡلِحۡليَِة، َوهَُو فِي  1َمن يُنَشَُّؤاْ  1تأََو [...]
  . 2تَغۡيُر ُمبِينٖ  2ٱۡلِخَصامِ 

 18: 43\63م

) 4) َسيُْكتَُب 3) أَأُْشِهدُوا، آأُْشِهدُوا، أُْشِهدُوا 2) ِعندَ، ِعبَادَ، َعْبدُ، عُبَّادُ، َعبِيدُ 1
  ) َويَُساَءلُوَن، َويَُسلُونَ 6َشَهادَتَُهْم  - َسيَْكتُُب ) َسنَْكتُُب، 5َشَهادَاتُُهْم 

دُ  ٓئَِكةَ، ٱلَِّذيَن ُهۡم ِعبَٰ ثًا.  1َوَجعَلُواْ ٱۡلَملَٰ ِن، إِنَٰ ۡحَمٰ ٱلرَّ
دَتُُهمۡ  3َخۡلقَُهۡم؟ َستُۡكتَبُ  2أََشِهدُواْ   6لُونَ َويُسۡ  ،5 4َشَهٰ

.  

 19: 43\63م

علم ويقين. والخراصون هم ) خرص: القول عن ظن وتخمين ال عن 1ت
  الكذابون.

نُ «] َوقَالُواْ: --- [ ۡحَمٰ ُهم ،لَۡو َشآَء ٱلرَّ ». َما َعبَۡدنَٰ
ِلَك ِمۡن ِعۡلٍم. إِۡن ُهۡم إِالَّ يَۡخُرُصونَ  ا لَُهم بِذَٰ   .1تمَّ

 20: 43\63م
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) نص ناقص وتكميله: أَْم آَتَْينَاُهْم ِكتَابًا ِمْن قَبِْل [القرآن] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/9kwnC7.(  

ن قَۡبلِهِۦ [...] ٗبا ّمِ ُهۡم ِكتَٰ فَُهم بِهِۦ  1تأَۡم َءاتَۡينَٰ
  ُمۡستَۡمِسُكوَن؟

 21: 43\63م

ٍة، ِملٍَّة.1 ٍة، أَمَّ ةٖ «بَۡل قَالُٓواْ:   ) إِمَّ ، َوإِنَّا 1إِنَّا َوَجۡدنَآ َءابَآَءنَا َعلَٰىٓ أُمَّ
ۡهتَدُونَ  ِرِهم مُّ   ».َعلَٰىٓ َءاثَٰ

 22: 43\63م

ٍة، ِملٍَّة 1 ٍة، أَمَّ ن نَِّذيٍر   : تجاوز الحد في الغنى والثراء.) ترف1ت♦ ) إِمَّ لَِك َمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبلَِك، فِي قَۡريَٖة، ّمِ َوَكذَٰ
إِنَّا َوَجۡدنَآ َءابَآَءنَا َعلَٰىٓ : «1تإِالَّ قَاَل ُمۡتَرفُوَهآ 

ةٖ  رِ  ،1أُمَّ ۡقتَدُونَ َوإِنَّا َعلَٰىٓ َءاثَٰ   ».ِهم مُّ

 23: 43\63م

من المفرد (ِجئْتُُكْم) إلى الجمع التفات ) خطأ: 1) ِجيتُُكْم، ِجئناُكْم. ت2) قُْل 1
  (أُْرِسْلتُْم)

لَ  ا َوَجدتُّۡم َعلَۡيِه  2أََولَۡو ِجۡئتُُكم: «1قَٰ بِأَۡهدَٰى ِممَّ
ِفُرونَ «قَالُٓواْ: » َءابَآَءُكۡم؟  إِنَّا بَِمآ أُۡرِسۡلتُم بِهِۦ َكٰ

  ».1ت

 24: 43\63م

ِقبَةُ   .84: 7\39حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت  1تفَٱنتَقَۡمنَا ِمۡنُهۡم. ~ فَٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َعٰ
بِيَن!   ٱۡلُمَكذِّ

 25: 43\63م

ِهيُم ِألَبِيِه َوقَۡوِمِهۦٓ:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل إِْبَراِهيُم.1ت ♦) بَُراٌء، بَِريٌء 2) إِنِّي 1 َوإِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ
ا تَۡعبُدُوَن، 2بََرآءٞ  1إِنَّنِي« مَّ   ّمِ

 26: 43\63م

 27: 43\63م  ».1ٱلَِّذي فََطَرنِي، فَإِنَّهُۥ َسيَۡهِدينِ إِالَّ   ) َسيَْهِدينِي.1

. ~ لَعَلَُّهۡم 1ت3فِي َعقِبِهِۦ 2بَاقِيَةٗ  1َوَجعَلََها َكِلَمةَۢ   : ذريته.) َعِقبِه1ت♦ ) َعْقبِِه، عَاقِبِِه 3) بَاقِيَةٌ 2) ِكْلَمةً، َكِلَمةٌ 1
  يَۡرِجعُوَن!

 28: 43\63م

بصيغة المفرد في صلة مع » متع«خطأ: استعمل القرآن  )1) َمتَّْعَت، َمتَّْعنَا ت1
بَْل َمتَّْعُت َهُؤَالِء َوآَبَاَءهُْم َحتَّى َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل « 29: 43\63هللا في اآلية 

هُ إِلَى َعذَاِب « 126: 2\87وفي اآلية » ُمبِينٌ  َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِليًال ثُمَّ أَْضَطرُّ
  ».فنمتعه«، »متعنا«وفي كلتا اآليتين صححت القراءة المختلفة: ». النَّارِ 

ُٓؤَالِٓء َوَءابَآَءُهۡم، َحتَّٰى َجآَءُهُم  1ت1بَۡل َمتَّۡعتُ  َهٰ
بِيٞن.   ٱۡلَحقُّ َوَرسُوٞل مُّ

 29: 43\63م

ا َجآَءُهُم ٱۡلَحقُّ    ذَا ِسۡحٞر «قَالُواْ:  ،َولَمَّ َوإِنَّا بِهِۦ  ،َهٰ
ِفُرونَ    ».َكٰ

 30: 43\63م

: 6\55ويرى السياري أن جواب هذه اآلية في اآلية  - قراءة شيعية: أُنِْزَل ) 1
ُ أَْعلَُم َحيُْث يَْجعَُل ِرَسالَتَهُ « 123   ) َرْجلٍ 2) 51(السياري، ص » �َّ

لَ «َوقَالُواْ:  ذَا ٱۡلقُۡرَءاُن َعلَٰى َرُجلٖ  1لَۡوَال نُّزِ  2َهٰ
َن ٱۡلقَۡريَتَۡيِن َعِظيٍم!   »ّمِ

 31: 43\63م

من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوَرْحَمهْ 4) ِسْخِري�ا 3) َمِعيَشاتَُهْم 2) َرْحَمْه 1
خطأ: رفعنا ... إلى درجات. ) 2ت» نَْحُن قََسْمنَا«إلى المتكلم » َرْحَمةَ َربِّكَ «

  تبرير الخطأ: رفع يتضمن معنى اعطى.

َربَِّك؟ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡينَُهم  1يَۡقِسُموَن َرۡحَمتَ أَُهۡم 
ِعيَشتَُهمۡ  فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. َوَرفَۡعنَا بَۡعَضُهۡم  1ت2مَّ

تٖ  ، لِّيَتَِّخذَ بَۡعُضُهم بَۡعٗضا 2تفَۡوَق بَۡعٖض دََرَجٰ
ا ا يَۡجَمعُوَن. 4. َوَرۡحَمتُ 3ُسۡخِريّٗ مَّ   َربَِّك َخۡيٞر ّمِ

 32: 43\63م

ةً َواِحدَةً كفاًرا لََجعَلْنَا ِلَمْن يَْكفُُر ) 1 قراءة شيعية: َولَْوَال أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ
ْحَماِن (السياري، ص  ♦ ) َوَمعَاِريَج 3) َسْقفًا، سُْقفًا، َسقَفًا، سُقُوفًا 2) 133بِالرَّ

ةً [كافرة] َواِحدَةً 1ت ) آية ناقصة وتكميلها: َولَْوَال [كراهة] أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ
نص مخربط وترتيبه: لََجعَْلنَا ) 2ت )http://goo.gl/zwCMJT(المنتخب 

ْحَماِن سُقُفًا ِمْن فَضَّةٍ  : مصاعد، درجات يُصعد ) معارج3ت ِلبيوت َمْن يَْكفُُر بِالرَّ
من المفرد (ِلَمْن يَْكفُُر) إلى الجمع (لِبُيُوتِِهْم ... التفات : ) خطأ4تعليها. 

  يَْظَهُروَن)

ٗة [...] 1تَولَۡوَالٓ [...]  1تأَن يَُكوَن ٱلنَّاُس أُمَّ
ِحدَةٗ  نِ  ،َوٰ ۡحَمٰ ِلبُيُوتِِهۡم  1لََّجعَۡلنَا ِلَمن يَۡكفُُر بِٱلرَّ
ٖة، َوَمعَاِرجَ  2ت2ُسقُٗفا ن فِضَّ َعلَۡيَها  3ت3ّمِ

  ،4تيَۡظَهُرونَ 

 33: 43\63م

ٗبا، َوُسُرًرا  ) يَتَُّكوَن.2) َوسَُرًرا 1  34: 43\63م  ،2ونَ َعلَۡيَها يَتَّكِ  1َولِبُيُوتِِهۡم أَۡبَوٰ

جاءت كلمة زخرف أربع مرات في ) 1ت♦ ) َوَما كُلُّ ذَلَِك إالَّ 2) لََما، ِلَما، إِالَّ 1
(في عبارة بيت من زخرف، واستبدلتها القراءة المختلفة  93: 17\50القرآن 

(في عبارة اخذت األرض زخرفها بمعنى زينتها)،  24: 10\51بكلمة ذهب)، 
 35: 43\63(في عبارة زخرف القول بمعنى القول المزيف) و 112: 6\55

 43\63(لجعلنا لمن كفر ... وزخرفا، بمعنى ذهب) باإلضافة إلى عنوان السورة 
وتعني لوحة فنية أو صورة (أنظر  ζωγραφίαوأصل الكلمة اغريقي 

Sankharé  ويرى 120ص (Jeffery  ص)انها قد تكون مشتقة من 150 (
اللون القرمزي (وجاء ذكره فيما  bright scarlet colourالسريانية وتعني 

دوهُ ِمن ثِيابِ 28: 27يخص الرداء الذي البسه السيد المسيح (متى  ه وَجعَلوا : فَجرَّ
خطأ وتصحيحه: وما كل ذلك إال، كما في القراءة المختلفة. . علَيه ِرداًء قِرِمِزيًا)

وما كل ذلك المتاع الذي وصفناه لك إال «وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: 
  ).http://goo.gl/XywdI2» (متاعًا فانيًا مقصوًرا على الحياة الدنيا

ا . َوإِن كُلُّ 1تَوُزۡخُرٗفا لَِك لَمَّ ُع ٱۡلَحيَٰوةِ  2ت 2 1ذَٰ َمتَٰ
  ٱلدُّۡنيَا. َوٱۡألِٓخَرةُ ِعندَ َربَِّك ِلۡلُمتَِّقيَن.

 35: 43\63م
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: يعرض ) يَْعشُ 1ت ♦) يُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا، يُقَيَّْض لَهُ َشْيَطاٌن 2) يَعَْش، يَْعشُو 1
ِذْكِر «من الغائب التفات خطأ:  ) نُقَيِّْض: نهيء ونعد. قرين: مصاحب.2تويغفل 

ْحَمانِ    »نُقَيِّضْ «إلى المتكلم » الرَّ

ِن، نُقَيِّۡض لَهُۥ  1ت1َوَمن يَۡعشُ  ۡحَمٰ َعن ِذۡكِر ٱلرَّ
ٗنا   .2تفَُهَو لَهُۥ قَِرينٞ  2َشۡيَطٰ

 36: 43\63م

أَنَُّهم  1َوإِنَُّهۡم لَيَُصدُّونَُهۡم َعِن ٱلسَّبِيِل، َويَۡحَسبُونَ   ) َويَْحِسبُوَن.1
ۡهتَدُوَن.   مُّ

 37: 43\63م

) نص ناقص وتكميله: َحتَّى إِذَا َجاَءنَا [العاشي بقرين] قَاَل 1ت♦ ) َجاَءانَا 1
) قرين: مصاحب. خطأ: في اآليات 2ت )http://goo.gl/MM9LlU(الجاللين 

ْحَمانِ «من الغائب التفات  38و 37و 36 ، »َجاَءنَانُقَيِّْض ... «إلى المتكلم » الرَّ
ثم إلى المفرد » َوإِنَُّهْم لَيَُصدُّونَُهمْ «إلى الجمع » َشْيَطانًا فَُهَو ... قَِرينٌ «ومن المفرد 

ثم » َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَدُونَ «إلى الجمع » لَهُ «ومن المفرد » َوبَْينََك ... اْلقَِرينُ «
  ».َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَْينِي«إلى المفرد 

لَۡيَت بَۡينِي «، قَاَل: 1ت[...] 1تَّٰىٓ إِذَا َجآَءنَاحَ  يَٰ
  !»2تَوبَۡينََك بُۡعدَ ٱۡلَمۡشِرقَۡيِن! فَبِۡئَس ٱۡلقَِرينُ 

 38: 43\63م

) 133قراءة شيعية: َولَْن يَْنفَعَُكُم اْليَْوَم إِذْ َظلَْمتُْم آل محمد حقهم (السياري، ص ) 1
  ) إِنَُّكْم.2

فِي  2. أَنَُّكمۡ 1ٱۡليَۡوَم، إِذ ظَّلَۡمتُمۡ َولَن يَنفَعَُكُم، 
  ٱۡلعَذَاِب ُمۡشتَِرُكوَن.

 39: 43\63م

أَفَأَنَت تُۡسِمُع ٱلصُّمَّ، أَۡو تَۡهِدي ٱۡلعُۡمَي ~ َوَمن   
بِيٖن؟ ٖل مُّ   َكاَن فِي َضلَٰ

 40: 43\63م

قراءة شيعية: فَإِنَّا ِمْنُهْم بعلي ُمنْتَِقُموَن (الطبرسي: فصل ) 2) نَذَْهبَْن، نَذَْهبَا 1
ا« )1ت♦ ) 151الخطاب، ص  » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ

  تأكيدًا، بمعنى إذا.

ا نتَِقُمونَ  1نَۡذَهبَنَّ  1تفَإِمَّ  41: 43\63م  .2بَِك، فَإِنَّا ِمۡنُهم مُّ

ۡقتَِدُروَن. 1نُِريَنَّكَ أَۡو   ) نُِريَنَْك.1 ُهۡم، فَإِنَّا َعلَۡيِهم مُّ  42: 43\63م  ٱلَِّذي َوَعۡدنَٰ

: يعني: إنك على والية علي وعلي هو ) تفسير شيعي1ت♦ ) أُوِحْي، أَوَحى 1
  ).http://goo.gl/i7GxzHالصراط المستقيم (القمي 

ٖط  1فَٱۡستَۡمِسۡك بِٱلَِّذٓي أُوِحيَ  إِلَۡيَك. إِنََّك عَلَٰى ِصَرٰ
ۡستَِقيٖم    .1تمُّ

 43: 43\63م

ْكُر َوأَْهُل بَْيتِِه اْلَمْسئُولُوَن َوُهْم أَْهُل 1ت♦ ) تَُسلُوَن 1 ِ الذِّ ) تفسير شيعي: َرسُوُل �َّ
ْكِر. وسئل جعفر الصادق:  ِ عَزَّ «الذِّ َوَجلَّ فَْسئَلُوا  إِنَّ َمْن ِعْندَنَا يَْزعُُموَن أَنَّ قَْوَل �َّ

ْكِر إِْن كُْنتُْم ال تَْعلَُموَن أَنَُّهُم الْيَُهودُ َوالنََّصاَرى إِذًا يَدْعُونَُكْم إِلَى «فأجاب » أَْهَل الذِّ
ْكِر َونَْحُن اْلَمْسئُولُونَ «فأشار بِيَِدِه إِلَى َصدِْرِه وقال » ِدينِِهمْ  (الكليني » نَْحُن أَْهُل الذِّ
  ).211، ص 1مجلد 

 44: 43\63م  .1ت1لُونَ َوإِنَّهُۥ لَِذۡكٞر، لََّك َوِلقَۡوِمَك. َوَسۡوَف تُسۡ 

) َواْسأَْل الذين أَْرَسْلنَا إليهم قَْبِلَك ُرسُلَنَا، َواْسأَْل الذي أَْرَسْلنَا إليهم قَْبِلَك 2) َوَسْل 1
 َ ْل َمْن أَْرَسْلنَا إليهم رسلنا من ُرسُلَنَا، سَْل الذين أَْرَسْلنَا إليهم قَْبِلَك ُرسُلَنَا، َواْسأ

قَْبلَِك، َواْسأَْل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب، َواْسأَْل الذين 
أَْرَسْلنَا إليهم رسلنا قَْبلَِك، َواْسأَْل الذين أَْرَسْلنَا إليهم قَْبِلَك ِمْن ُرسُِلنَا، َسْل الذين 

إلى الغائب » أََجعَْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦يقرؤون الكتاب ِمْن قَْبلَِك 
ْحَمانِ «   ».دُوِن الرَّ

ٓ  1لۡ َوسۡ  سُلِنَا : 2َمۡن أَۡرَسۡلنَا، ِمن قَۡبلَِك، ِمن رُّ
نِ « ۡحَمٰ ، َءاِلَهٗة 1تأََجعَۡلنَا، ِمن دُوِن ٱلرَّ

  »يُۡعبَدُوَن؟

 45: 43\63م

تِنَآ، إِلَٰى فِۡرَعۡوَن بِ ] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُموَسٰى، --- [   ايَٰ
ْيهِۦ، فَقَاَل:  لَِمينَ «َوَمَإلِ   ».إِنِّي َرسُوُل َرّبِ ٱۡلعَٰ

 46: 43\63م

ا َجآَءهُم بِ    ۡنَها يَۡضَحكُوَن.فَلَمَّ تِنَآ، إِذَا هُم ّمِ  47: 43\63م  ايَٰ

ۡن َءايٍَة إِالَّ ِهَي أَۡكبَُر ِمۡن أُۡختَِها.    َوَما نُِريِهم ّمِ
ُهم بِٱۡلعَذَاِب. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُوَن!   َوأََخۡذنَٰ

 48: 43\63م

ٓأَيُّهَ ٱلسَّاِحُر! ٱۡدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهدَ «َوقَالُواْ:    يَٰ
  ».ِعندََك . إِنَّنَا لَُمۡهتَدُونَ 

 49: 43\63م

[العهد] (الجاللين  إِذَا ُهْم يَْنكُثُونَ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) يَْنِكثُوَن 1
http://goo.gl/IpKARN.(  

ا َكَشۡفنَا َعۡنُهُم ٱۡلعَذَاَب، إِذَا ُهۡم يَنكُثُونَ   1فَلَمَّ
   1ت[...]

 50: 43\63م

قَۡوِم! أَلَۡيَس «َونَادَٰى فِۡرَعۡوُن فِي قَۡوِمهِۦ. قَاَل:    يَٰ
ُر تَۡجِري ِمن تَۡحتِٓي؟  ِذِه ٱۡألَۡنَهٰ ِلي ُمۡلُك ِمۡصَر، َوَهٰ

  أَفََال تُۡبِصُروَن؟ ~

 51: 43\63م

أو كما فعلت ، هو خير] أَْم أَنَا َخْيرٌ [) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) يَبِيُن 2) أَما 1
(المنتخب  القراءة المختلفة: أما أَنَا َخْيٌر، أو كما فعل المنتخب: بل أَنَا َخْيرٌ 

http://goo.gl/ZiM9kmقليل حقير.) َمِهين2) ت :  

ذَا ٱلَِّذي هَُو َمِهينٞ  1أَمۡ  1ت[...] ۡن َهٰ ، 2تأَنَ۠ا َخۡيٞر ّمِ
  ؟2َوَال يَكَادُ يُبِينُ 

 52: 43\63م

ن ذََهٍب، أَۡو َجآَء  2َعلَۡيِه أَۡسِوَرةٞ  1فَلَۡوَالٓ أُۡلِقيَ   ) مقترنين: مصطحبين.1ت♦ ) أََساِوَرة، أَْسِوَرة، أَْساِور، أََساِوير 2) أَْلقَى 1 ّمِ
ٓئِكَةُ ُمۡقتَِرنِينَ    !»1تَمعَهُ ٱۡلَملَٰ

 53: 43\63م
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فَٱۡستََخفَّ قَۡوَمهُۥ، فَأََطاُعوهُ. ~ إِنَُّهۡم َكانُواْ قَۡوٗما   
ِسِقيَن.   فَٰ

 54: 43\63هـ

آ َءاَسفُونَا  : اغضبونا، والمراد أفرطوا في المعاصي.) آََسفُونَا1ت ُهۡم  ،1تفَلَمَّ ٱنتَقَۡمنَا ِمۡنُهۡم. فَأَۡغَرۡقنَٰ
  أَۡجَمِعيَن.

 55: 43\63م

ُهۡم َسلَٗفا  ) سُلُفًا، سُلَفًا.1  56: 43\63م  َوَمثَٗال لِّۡألِٓخِريَن. 1فََجعَۡلنَٰ

ا ُضِرَب ٱۡبُن َمۡريََم َمثًَال --- [  )73) يَُصدُّوَن، قراءة شيعية: يضجون (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 1 ، إِذَا قَۡوُمَك ] َولَمَّ
 .1ِمۡنهُ يَِصدُّونَ 

 57: 43\63م

ِلَهتُنَا«َوقَالُٓواْ:   ) ِجدَاًال.3) هذا 2) آِلَهتُنَا 1 َما َضَربُوهُ » ؟2َخۡيٌر؟ أَۡم ُهوَ  1َءأَٰ
  . بَۡل ُهۡم قَۡوٌم َخِصُموَن.3لََك إِالَّ َجدََالۢ 

 58: 43\63م

هُ َمثَٗال لِّبَنِٓي إِۡن هَُو إِالَّ َعۡبدٌ أَۡنعَۡمنَا    َعلَۡيِه، َوَجعَۡلنَٰ
ِءيَل. ٓ   إِۡسَرٰ

 59: 43\63م

) هذه اآلية مبهمة. وقد فسرها البيضاوي: َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا ِمنُكْم لولدنا منكم 1ت
ئِكَةً في ٱألَْرِض يَْخلُفُوَن  لَٰ يا رجال كما ولدنا عيسى من غير أب، أو لجعلنا بدلكم. مَّ

ونكم في األرض. فيكون النص ناقص وتكميله: َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا مالئكة يخلف
  ).http://goo.gl/FYH6rp[بدلكم] َمَالئِكَةً فِي اْألَْرِض [يخلفونكم] (البيضاوي 

ٓئِكَٗة فِي  1تَولَۡو نََشآُء، لََجعَۡلنَا ِمنُكم [...] لَٰ مَّ
  .1تٱۡألَۡرِض يَۡخلُفُوَن [...]

 60: 43\63م

) قراءة شيعية: َهذَا ِصَراطُ َعِلّيٍ ُمْستَِقيٌم 3) َواتَّبِعُونِي 2لَعَلٌَم، لَلعَلَُم، لَِذْكٌر ) 1
خطأ وتصحيحه: وإنه علم الساعة، كما في ) 1ت) ♦ 424، ص 1(الكليني مجلد 

  تمترن: تجادل.) 2ت♦  85: 43\63و 47: 41\61و 34: 31\57اآليات 

 ،بَِها 2ت. فََال تَۡمتَُرنَّ 1تلِّلسَّاَعةِ  1َوإِنَّهُۥ لَِعۡلمٞ 
ۡستَِقيمٞ 2َوٱتَّبِعُونِ  ٞط مُّ ذَا ِصَرٰ   .3. َهٰ

 61: 43\63م

بِيٞن.   ُن. ~ إِنَّهُۥ لَُكۡم َعدُّوٞ مُّ ۡيَطٰ  62: 43\63م  َوَال يَُصدَّنَُّكُم ٱلشَّ

تِ   ) َوأَِطيعُونِي.1 ا َجآَء ِعيَسٰى بِٱۡلبَيِّنَٰ قَۡد ِجۡئتُُكم «قَاَل:  ،َولَمَّ
َوِألُبَيَِّن لَكُم بَۡعَض ٱلَِّذي تَۡختَِلفُوَن فِيِه.  ،بِٱۡلِحۡكَمةِ 

َ َوأَِطيعُونِ    .1~ فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

 63: 43\63م

َ هَُو َربِّي   ).424، ص 1) قراءة شيعية: َهذَا ِصَراطُ َعِلّيٍ ُمْستَِقيٌم (الكليني مجلد 1 ٞط إِنَّ ٱ£َّ ذَا ِصَرٰ َوَربُُّكۡم، فَٱۡعبُدُوهُ. َهٰ
ۡستَِقيمٞ    ».1مُّ

 64: 43\63م

فَٱۡختَلََف ٱۡألَۡحَزاُب ِمۢن بَۡينِِهۡم. فََوۡيٞل لِّلَِّذيَن َظلَُمواْ   
  ِمۡن َعذَابِ يَۡوٍم أَِليٍم!

 65: 43\63م

َّةً.1  1تَۡأتِيَُهم بَۡغتَةٗ ] َهۡل يَنُظُروَن إِالَّ ٱلسَّاَعةَ أَن --- [  ) بَغَتَةً، بَغَت
  ~ َوُهۡم َال يَۡشعُُروَن؟

 66: 43\63م

، إِالَّ    ُٓء يَۡوَمئِِذۢ بَۡعُضُهۡم ِلبَۡعٍض َعدُوٌّ ٱۡألَِخالَّ
  ٱۡلُمتَِّقيَن.

 67: 43\63م

ِعبَادِ   ) َخْوَف، َخْوُف.2) ِعبَاِدي، ِعبَاِدَي 1 َعلَۡيُكُم ٱۡليَۡوَم، َوَالٓ أَنتُۡم  2! ~ َال َخۡوفٌ 1يَٰ
  تَۡحَزنُوَن.

 68: 43\63م

). http://goo.gl/nZjCtYيعني: باألئمة (القمي » بآياتنا: «) تفسير شيعي1ت
إلى جمع » يَا ِعبَادِ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المتكلم المفرد التفات خطأ: 

الَِّذيَن «إلى الغائب » ِعبَاِد َال َخْوٌف َعلَْيُكمُ َيا «، ومن المخاطب »بِآَيَاتِنَا«الجاللة 
  ».آََمنُوا ... َوَكانُوا ُمْسِلِمينَ 

تِنَاٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِ   69: 43\63م  َوَكانُواْ ُمۡسِلِميَن، 1تايَٰ

) آية ناقصة وتكميلها: [يقال لهم] ادُْخلُوا اْلَجنَّةَ (المنتخب 1ت
http://goo.gl/K8QNswْحبَُروَن: فسرت بمعنى تسرون وتنعمون ) تُ 2) ت

وتكرمون. ولكن قد يكون معناها وفقًا للعبرية والسريانية تجمعون 
)Luxenberg  253ص.(  

ُجُكۡم، : «1ت[...] ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَجنَّةَ أَنتُۡم َوأَۡزَوٰ
  ».2تتُۡحبَُرونَ 

 70: 43\63م

) خطأ: 2ت إناء للطعام: ) ِصَحاف، جمع صحفة1ت♦ ) َوتَلَذُّهُ 2) تَْشتَِهي 1
، ثم »يَُطاُف َعلَْيِهمْ «إلى الغائب  »ادُْخلُوا«من المخاطب في اآلية السابقة التفات 

  »َوأَْنتُْم فِيَها َخاِلدُونَ «إلى المخاطب 

ن ذََهٖب َوأَۡكَواٖب.  1تيَُطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف  ّمِ
ٱۡألَۡعيُُن. ~  2ٱۡألَنفُُس َوتَلَذُّ  1َوفِيَها َما تَۡشتَِهيهِ 

ِلدُونَ    .2تَوأَنتُۡم فِيَها َخٰ

 71: 43\63م

ثْتُُموَها.1  72: 43\63م  بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُوَن. 1َوتِۡلَك ٱۡلَجنَّةُ ٱلَّتِٓي أُوِرۡثتُُموَها  ) ُوّرِ

ۡنَها تَۡأكُلُوَن.   ِكَهٞة َكثِيَرٞة ّمِ  73: 43\63م  لَُكۡم فِيَها فَٰ

ِلدُوَن،إِنَّ ٱۡلُمۡجِرِميَن     74: 43\63م  فِي َعذَاِب َجَهنََّم، َخٰ

َُّر َعۡنُهۡم. َوُهۡم فِيهِ   ساكت لحيرة أو النقطاع حجة.: ) يُفَتَُّر: يُخفف. ُمۡبِلس1ت♦ ) فِيها 1  75: 43\63م  .1تُمۡبِلُسونَ  1َال يُفَت
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بيتك َولَِكْن ) الظَّاِلموَن، قراءة أو تفسير شيعي: َوَما َظلَْمنَاُهْم بتركهم والية أهل 1
  ).133َكانُوا ُهُم الظَّاِلِميَن (السياري، ص 

ِلِمينَ  ِكن كَانُواْ ُهُم ٱلظَّٰ ُهۡم، َولَٰ  76: 43\63م  .1َوَما َظلَۡمنَٰ

ِلكُ « :َونَادَۡواْ   ) َماِل، َمالُ 1 َمٰ قَاَل: ». ! لِيَۡقِض َعلَۡينَا َربُّكَ 1يَٰ
ِكثُوَن.«   إِنَُّكم مَّٰ

 77: 43\63م

يعني بوالية أمير المؤمنين » لقد جئناكم بالحق: «) تفسير شيعي1ت♦ ) ِجئْتُُكْم 1
والدليل على أن الحق والية أمير المؤمنين قوله: » ولكن أكثركم للحق كارهون«
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا  - يعني والية علي  -وقل الحق من ربكم «

) (القمي 29: 18\69» (انارً  -آل محمد حقهم  -أعتدنا للظالمين 
http://goo.gl/HJ4v21(  

ُكم ِكنَّ أَۡكثََرُكۡم ِلۡلَحّقِ  1لَقَۡد ِجۡئنَٰ . ~ َولَٰ بِٱۡلَحّقِ
ِرُهونَ    ».1تَكٰ

 78: 43\63م

احكموا، والمراد: كيدهم ومكرهم بالنبي... ونحن : ) أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا ُمْبِرُمونَ 1ت
من المخاطب في اآلية السابقة التفات خطأ: محكمون، والمراد: كيدنا ومكرنا. 

  ».أَْم أَْبَرُموا«إلى الغائب » ِجئْنَاُكمْ «

 79: 43\63م  .1تأَۡم أَۡبَرُمٓواْ أَۡمٗرا؟ فَإِنَّا ُمۡبِرُمونَ 

ُهۡم َونَۡجَوٰىُهم؟  1يَۡحَسبُونَ  أَمۡ   ) لَدَْيُهمْ 2) يَْحِسبُوَن 1 أَنَّا َال نَۡسَمُع ِسرَّ
  يَۡكتُبُوَن. 2بَلَٰى! َوُرسُلُنَا لَدَۡيِهمۡ 

 80: 43\63م

ِن َولَدٞ «] قُۡل: --- [  ) اْلعَبِِديَن، اْلعَْبِديَن.2) ُوْلدٌ 1 ۡحَمٰ ُل 1إِن َكاَن ِللرَّ ، فَأَنَ۠ا أَوَّ
بِِدينَ    ».2ٱۡلعَٰ

 81: 43\63م

ِت َوٱۡألَۡرِض، َرّبِ ٱۡلعَۡرِش،    َوٰ َمٰ َن َرّبِ ٱلسَّ ُسۡبَحٰ
ا يَِصفُوَن!   َعمَّ

 82: 43\63م

قُواْ   ) يَْلقَْوا1 يَۡوَمُهُم  1فَذَۡرُهۡم يَُخوُضواْ َويَۡلعَبُواْ َحتَّٰى يُلَٰ
  ٱلَِّذي يُوَعدُوَن.

 83: 43\63م

هٞ   ) هللا.1 هٞ ، َوفِ 1َوهَُو ٱلَِّذي فِي ٱلسََّمآِء إِلَٰ . 1ي ٱۡألَۡرِض إِلَٰ
  ٱۡلعَِليُم. ،~ َوهَُو ٱۡلَحِكيمُ 

 84: 43\63م

ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما   ) يُْرَجعُوَن، تَْرِجعُوَن، يَْرِجعُون.1 َوٰ َوتَبَاَرَك ٱلَِّذي لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسََّمٰ
بَۡينَُهَما، َوِعندَهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّاَعِة، ~ َوإِلَۡيِه 

  .1تُۡرَجعُونَ 

 85: 43\63م

عَةَ  ،ِمن دُونِهِ  ،1َوَال يَۡمِلُك ٱلَِّذيَن يَۡدعُونَ   ) يَدَّعُوَن، تَدَُّعوَن، تَدْعُوَن.1  ،ٱلشَّفَٰ
  َوُهۡم يَۡعلَُموَن. ،إِالَّ َمن َشِهدَ بِٱۡلَحقِّ 

 86: 43\63م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه ) أفك1ت♦ ) تُْؤفَُكوَن 1
  يُْؤفَُكوَن: يُصرفون.بالخداع. وهنا 

ۡن َخلَقَُهۡم؟«َولَئِن سَأَۡلتَُهم:  : »مَّ ُ «، لَيَقُولُنَّ ». ٱ£َّ
  ؟1ت1~ فَأَنَّٰى يُۡؤفَُكونَ 

 87: 43\63م

، َربُّ 2) َوقِيلَهُ، َوقِيلَُهو، فقال 1 ) خطأ: هذه اآلية 2) قيل: قول ت1ت♦ ) َربَّ
 80يرى أنها تتمة لآلية  دخيلة على النص وال يعرف من هو القائل. وهناك من

ُهْم َونَْجَواهُْم بَلَى َوُرسُلُنَا  مع نص ناقص وتكميله: أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا َال نَْسَمُع ِسرَّ
، ابن عاشورلَدَْيِهْم يَْكتُبُوَن [بلى ونعلم قِيلَه] قِيلِِه يَا َرّبِ إِنَّ َهُؤَالِء قَْوٌم َال يُْؤِمنُوَن (

). وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما http://goo.gl/Uajhoi 272، ص 25جزء 
إن هؤالء المعاندين قوم ال ينتظر » يا رب«يلي: أقسم بقول محمد مستغيثًا داعيًا: 

  )http://goo.gl/tr5BYKمنهم إيمان (المنتخب 

َربِّ : «1ت1] َوقِيلِهِۦ--- [ ُٓؤَالِٓء قَۡوٞم الَّ 2يَٰ ! إِنَّ َهٰ
  ».2تيُۡؤِمنُونَ 

 88: 43\63م

». فَاْصفَحْ «إلى المخاطب » َوقِيِلهِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) تَْعلَُموَن 1
... مستغيثًا داعيًا:  أقِسم بقول محمد«وقد فسر المنتخب هاتين اآليتين كما يلي: 

أيها الرسول  - فأعرض  إن هؤالء المعاندين قوم ال ينتظر منهم إيمان.» يا رب«
  )http://goo.gl/cXzjWa» (ودعهم، وقل لهم: سالم -لشدة عنادهم  - عنهم  - 

مٞ «] فَٱۡصفَۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل: --- [ فََسۡوَف ». ~ 1تَسلَٰ
 .1يَۡعلَُمونَ 

 89: 43\63م

  

 سورة الدخان 44\64

  مكية 59 - عدد اآليات

  10عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِ،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ   ٱلرَّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 44\64م  .1تحمٓ 
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ِب ٱۡلُمبِيِن!    2: 44\64م  َوٱۡلِكتَٰ

قبل الهجرة  13رمضان لسنة  27) وفقًا للرأي الراجح عند المسلمين هي ليلة 1ت
ميالدية) التي نزل فيها الوحي ألول مرة وتعرف  610اغسطس  27(الموافقة 

  .5- 1: 97\25أيًضا بليلة القدر ويشير إليها القرآن في اآليات 

َرَكٍة. إِنَّا كُنَّا ُمنِذِرينَ  بَٰ هُ فِي لَۡيلَٖة مُّ  3: 44\64م  .1تإِنَّآ أَنَزۡلنَٰ

ُق 1 ُق  -) يُفَرَّ ؛ يَْفُرُق، نَْفُرُق، يَْفِرُق، يُفَّرِ  4: 44\64م  أَۡمٍر َحِكيٍم، 1ُكلُّ  1تفِيَها يُۡفَرقُ   ) يُْفَرُق: يُفصل ويُحكم.1ت♦ كُلَّ  - ُكلُّ

ۡن ِعنِدنَآ. إِنَّا ُكنَّا ُمۡرِسِليَن، 1أَۡمٗرا  ) أَْمٌر.1  5: 44\64م  ّمِ

أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا إِنَّا «من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) َرْحَمةٌ 1
  ».َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّهُ هَُو السَِّميعُ «إلى الغائب » ُكنَّا ُمْرِسِلينَ 

بَِّك. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱلسَِّميعُ  1َرۡحَمةٗ  ن رَّ  6: 44\64م  .1تٱۡلعَِليمُ  ،ّمِ

1. . ~ إِن  1َربِّ   ) َربُّ ۡٓ ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما بَۡينَُهَما َوٰ َمٰ ٱلسَّ
وقِنِيَن.   ُكنتُم مُّ

 7: 44\64م

، َربُِّكْم َوَربِّ 1 هَ إِالَّ هُوَ   ) َربَُّكْم َوَربَّ  1يُۡحيِۦ َويُِميُت. َربُُّكۡم َوَربُّ  .َالٓ إِلَٰ
ِليَن.   َءابَآئُِكُم ٱۡألَوَّ

 8: 44\64م

 9: 44\64م  بَۡل هُۡم فِي َشّكٖ يَۡلعَبُوَن.  

بِيٖن،    10: 44\64م  فَٱۡرتَِقۡب يَۡوَم تَۡأتِي ٱلسََّمآُء بِدَُخاٖن مُّ

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: يَْغَشى النَّاَس [يقولون] َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم (1ت
  ).http://goo.gl/HQxC7t 289، ص 25جزء 

ذَا َعذَاٌب أَِليٞم.: «1تيَۡغَشى ٱلنَّاَس. [...]  11: 44\64م  َهٰ

 12: 44\64م  ».َربَّنَا! ٱۡكِشۡف َعنَّا ٱۡلعَذَاَب. إِنَّا ُمۡؤِمنُونَ   

بِيٞن؟   ۡكَرٰى، َوقَۡد َجآَءُهۡم َرسُوٞل مُّ  13: 44\64م  أَنَّٰى لَُهُم ٱلذِّ

ۡجنُونٌ 1ُمعَلَّمٞ «َعۡنهُ َوقَالُواْ:  1تثُمَّ تََولَّۡواْ   ).http://goo.gl/piq88n(المنتخب  أعرضوا) تََولَّْوا: 1ت ♦) ُمعَلٌِّم 1  14: 44\64م  ».، مَّ

) آية ناقصة وتكميلها: إِنَّا َكاِشفُوا اْلعَذَاِب قَلِيًال [ثم] 1ت ♦أَنَُّكْم ) 2) َكاِشفُون 1
في اآلية التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/FN58vQإِنَُّكْم َعائِدُوَن (المنتخب 

  ».إِنَُّكْم َعائِدُونَ «إلى المخاطب » تََولَّْوا َعْنهُ َوقَالُوا«السابقة من الغائب 

 2إِنَّكُمۡ  1تٱۡلعَذَاِب قَِليًال. [...] 1إِنَّا َكاِشفُواْ 
  .2تَعآئِدُونَ 

 15: 44\64م

نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) نَْبطُُش الْبَْطَشةَ، نُْبِطُش اْلبَْطَشةَ، يُْبَطُش اْلبَْطَشةُ 1
  ).288اذكر (مكي، جزء ثاني، ص 

. إِنَّا  1يَۡوَم نَۡبِطُش ٱۡلبَۡطَشةَ  1ت[...] ٱۡلكُۡبَرٰىٓ
  ُمنتَِقُموَن.

 16: 44\64م

َّنَّا.1 ، قَۡبلَُهۡم، قَۡوَم فِۡرَعۡوَن، َوَجآَءُهۡم 1] َولَقَۡد فَتَنَّا--- [  ) فَت
  َرسُوٞل َكِريٌم،

 17: 44\64م

) هذه اآلية مبهمة. وقد فسرها المنتخب: أدَّوا إلىَّ يا عباد هللا ما هو واجب 1ت
ي، ألني لكم رسول إليكم خاصة، أمين على رسالتي عليكم من قبول دعوت

)http://goo.gl/UFuWYl وفسرها الجاللين: أَدُّواْ إِلَىَّ ما أدعوكم إليه من ،(
ِ إِنّي لَُكْم َرسُوٌل أَِميٌن على ما  اِإليمان، أي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا ِعبَادَ ٱ£َّ

: أَْن أَدُّوا آلية ناقصة وتكميلها). فتكون اhttp://goo.gl/loejD2أُرسلت به (
ِ إِنِّي لَكُْم َرسُوٌل أَِميٌن. وقد فسرها البيضاوي:  إِلَيَّ [واجب قبول دعوتي] ِعبَادَ �َّ

» ِ بأن أدوهم إلى وأرسلوا معي، أو بأن أدوا إلي حق هللا من » أَْن أَدُّواْ إِلَىَّ ِعبَادَ ٱ£َّ
). وقد مال http://goo.gl/FZlllb(اِإليمان وقبول الدعوة يا عباد هللا 

  المترجمون عامة لآلخذ بمعنى أرسلوا معي عباد هللا.

ِ [...]«أَۡن:  . إِنِّي لَُكۡم 1تأَدُّٓواْ إِلَيَّ ِعبَادَ ٱ£َّ
  َرُسوٌل أَِميٞن.

 18: 44\64م

ِ. إِنِّيٓ   ) أَنِّي.1 ٖن  1َوأَن الَّ تَۡعلُواْ َعلَى ٱ£َّ َءاتِيكُم بُِسۡلَطٰ
بِيٖن.   مُّ

 19: 44\64م

 20: 44\64م  .1َوإِنِّي ُعۡذُت بَِربِّي َوَربُِّكۡم أَن تَۡرُجُمونِ   ) تَْرُجُمونِي.1

 21: 44\64م  ».1َوإِن لَّۡم تُۡؤِمنُواْ ِلي فَٱۡعتَِزلُونِ   ) فَاْعتَِزلُونِي.1

[قائًال] (مكي، جزء ثاني، ص نص ناقص وتكميله: فَدََعا َربَّهُ ) 1ت♦ ) إِنَّ 1
289.(  

:  1ت[...] 1فَدََعا َربَّهُٓۥ  ُؤَالِٓء قَۡوٞم «أَنَّ ٓ َهٰ
ۡجِرُمونَ    ».مُّ

 22: 44\64م

) آية ناقصة وتكميلها: [فقال هللا] أَْسِر بِِعبَاِدي لَيًْال إِنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن 1ت ♦) فَاْسِر 1
  ).http://goo.gl/oDtNwU(الجاللين 

تَّبَعُوَن. 1فَأَۡسرِ «: 1ت[...]  23: 44\64م  بِِعبَاِدي لَۡيًال، إِنَُّكم مُّ

ۡغَرقُونَ  1. إِنَُّهمۡ 1تَوٱۡتُرِك ٱۡلبَۡحَر َرۡهًوا  ).http://goo.gl/ZZVWLi(الجاللين  ) َرْهًوا: ساكنًا منفرًجا1ت♦ ) أَنَُّهْم 1  24: 44\64م  ».ُجنٞد مُّ

ٖت، َوُعيُونٖ َكۡم تََرُكواْ ِمن   ) َوِعيُوٍن.1  25: 44\64م  !1َجنَّٰ
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: َكْم تََركُوا ِمْن َجنَّاٍت ونعيم وخلود 26و 25) قراءة شيعية لآليتين 2) َوُمقَاٍم 1
  ).135َوَمقَاٍم َكِريٍم (السياري، ص 

 26: 44\64م  َكِريم! 1َوُزُروٖع، َوَمقَاٖم 

ِكِهينَ  1َونَۡعَمةٖ   ) فَاِكِهيَن: ناعمي العيش.1ت♦ ) فَِكِهيَن 2) َونَْعَمةً 1  27: 44\64م !1ت2َكانُواْ فِيَها فَٰ

َها قَۡوًما َءاَخِريَن. 1ت[...]  ).290نص ناقص وتكميله: [األمر] كذلك (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت ِلَك. َوأَۡوَرۡثنَٰ  28: 44\64م  َكذَٰ

َعلَۡيِهُم ٱلسََّمآُء َوٱۡألَۡرُض، َوَما َكانُواْ فََما بََكۡت   ) فما بكي عليهم المالئكة والمؤمنين بل كانوا بهالكهم مسرورين1
  .1ُمنَظِرينَ 

 29: 44\64م

ِءيَل ِمَن ٱۡلعَذَاِب ٱۡلُمِهينِ   ) َعذَاِب اْلُمِهيِن.1 ٓ ۡينَا بَنِٓي إِۡسَرٰ  30: 44\64م  ،1َولَقَۡد نَجَّ

َن 1ِمن فِۡرَعۡونَ   ) َمْن فِْرَعْونُ 1  31: 44\64م  ٱۡلُمۡسِرفِيَن.. إِنَّهُۥ َكاَن َعالِٗيا، ّمِ

) اآلية مبهمة وخطأ: اْختَْرنَاُهْم ... من اْلعَالَِميَن. وتبرير الخطأ: تضمن 1) ت1
ُهْم أي بني إسرائيل َعلَٰى ِعْلٍم اْختَْرنَاُهْم معنى فضَّل.  فسرها الجاللين: َولَقَِد ٱْختَْرنَٰ

لَِميَن أي عالمي زمانهم العق الء منا بحالهم َعلَى ٱْلعَٰ
)http://goo.gl/T82C7G وفسرها المنتخب: أقسم: لقد اخترنا بنى إسرائيل .(

على علم منا بأحقيتهم باالختيار على عالمي زمانهم، فبعثنا فيهم أنبياء كثيرين مع 
  ).http://goo.gl/WVbvqlعلمنا بحالهم (

لَِمينَ  ُهۡم، َعلَٰى ِعۡلٍم، َعلَى ٱۡلعَٰ  32: 44\64م  ،1تَولَقَِد ٱۡختَۡرنَٰ

بِيٌن.   ٓٞؤاْ مُّ ِت َما فِيِه بَلَٰ َن ٱۡألٓيَٰ ُهم ّمِ  33: 44\64م  َوَءاتَۡينَٰ

ُٓؤَالِٓء لَيَقُولُوَن:--- [    34: 44\64م  ] إِنَّ َهٰ

إِۡن ِهَي إِالَّ َمۡوتَتُنَا ٱۡألُولَٰى. َوَما نَۡحُن «  
  بُِمنَشِريَن.

 35: 44\64م

ِدقِينَ ابَآئِنَآ. ~ فَۡأتُواْ بِ     36: 44\64م  »إِن كُنتُۡم َصٰ

َوٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم،  1تأَُهۡم َخۡيٌر؟ أَۡم قَۡوُم تُبَّعٖ   : لقب ملوك اليمن.تُبَّع) 1ت♦ أَنَُّهْم ) 1
ُهۡم؟ ~ إِنَُّهمۡ    َكانُواْ ُمۡجِرِميَن. 1أَۡهلَۡكنَٰ

 37: 44\64م

ِت َوٱۡألَۡرَض َوَما   َوٰ َمٰ  1بَۡينَُهَما َوَما َخلَۡقنَا ٱلسَّ
ِعبِيَن.   لَٰ

 38: 44\64م

.1ت ُهَمآ إِالَّ بِٱۡلَحقِّ   ) خطأ: إِالَّ لْلَحّقِ ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال 1تَما َخلَۡقنَٰ . ~ َولَٰ
  يَۡعلَُموَن.

 39: 44\64م

تُُهمۡ   ) ِميقَاتَُهْم.1  40: 44\64م  أَۡجَمِعيَن. 1إِنَّ يَۡوَم ٱۡلفَۡصِل ِميقَٰ

ۡوٗلى َشيۡ يَۡوَم َال    ا، َوَال ُهۡم يُۡغنِي َمۡولًى َعن مَّ
  يُنَصُروَن.

 41: 44\64م

ُ. ~ إِنَّهُۥ ُهَو ٱۡلعَِزيزُ    ِحَم ٱ£َّ ِحيُم. ،إِالَّ َمن رَّ  42: 44\64م  ٱلرَّ

) زقوم: شجرة مرة كريهة في جهنم وهي طعام أهل 1ت♦ ) ِشَجَرةَ، َشَجَرهْ 1
  النار.

قُّومِ  1] إِنَّ َشَجَرتَ --- [  43: 44\64م  1تٱلزَّ

 44: 44\64م  .1َطعَاُم ٱۡألَثِيمِ   ) الْفاجر.1

 45: 44\64م  فِي ٱۡلبُُطوِن، 1يَۡغِلي 1َكٱۡلُمۡهلِ   ) تَْغِلي.2َكاْلَمْهِل ) 1

 46: 44\64م  َكغَۡليِ ٱۡلَحِميِم.  

 47: 44\64م  .1ت إِلَٰى َسَوآِء ٱۡلَجِحيمِ  1فَٱۡعتِلُوهُ  ُخذُوهُ   سواء الجحيم: وسط الجحيم. : جروه بعنف.) اعتلوه1ت♦ فَاْعتُلُوهُ ) 1

 48: 44\64م  ثُمَّ ُصبُّواْ فَۡوَق َرۡأِسهِۦ ِمۡن َعذَاِب ٱۡلَحِميِم.  

 49: 44\64م  .2ٱۡلَكِريمُ  ،أَنَت ٱۡلعَِزيزُ  1ذُۡق، إِنَّكَ   )135قراءة شيعية: ذق إنك انت الضعيف اللئيم (السياري، ص ) 2أَنََّك ) 1

في هذه اآلية واآلية السابقة من التفات خطأ: تمترون: تشكون وتجادلون. ) 1ت
  ».ُكْنتُْم بِِه تَْمتَُرونَ «إلى الجمع » إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيزُ «المفرد 

ذَا َما كُنتُم بِهِۦ تَۡمتَُرونَ   50: 44\64م  .1تإِنَّ َهٰ

 51: 44\64م  أَِميٖن، 1] إِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِي َمقَامٍ --- [  ُمقَاٍم.) 1

ٖت َوعُيُونٖ   َوِعيُوٍن.) 1  52: 44\64م  .1فِي َجنَّٰ

) نص ناقص وتكميله: يَْلبَسُوَن [ثيابًا] ِمْن سُْندٍُس َوإِْستَْبَرٍق 1ت♦ َوإِْستَْبَرَق ) 1
) سندس: 2) تhttp://goo.gl/SGRKaJ 317، ص 25، جزء ابن عاشور(

  : حرير غليظ.إِْستَْبَرقرقيق الديباج، وهو الحرير المنسوج. 

، 2ت1ِمن سُندُٖس َوإِۡستَۡبَرقٖ  1تيَۡلبَُسوَن [...]
بِِليَن. تَقَٰ   مُّ

 53: 44\64م
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نص ناقص وتكميله: [األمر] كذلك  )1ت ♦) بُِحوِر، بِِعيٍس 2َوأْمدَدْنَاُهْم ) 1
خطأ: . 22: 56\46أنظر هامش اآلية ) 2). ت292(مكي، جزء ثاني، ص 

ْجنَاُهْم تضمن معنى قرناهم.حرف الباء في    بُِحوٍر حشو. تبرير الخطأ: َوَزوَّ

ُهم 1ت[...] ۡجنَٰ ِلَك. َوَزوَّ  54: 44\64م  .2تِعينٖ  2بُِحورٍ  1َكذَٰ

ِكَهٍة، َءاِمنِيَن.    55: 44\64م  يَۡدُعوَن فِيَها بِكُّلِ فَٰ

، إِالَّ ٱۡلَمۡوتَةَ ٱۡألُولَٰى، 2فِيَها ٱۡلَمۡوتَ  1َال يَذُوقُونَ   ) َوَوقَّاهُمْ 3) طعم الموِت 2يُذَاقُوَن ) 1
  َعذَاَب ٱۡلَجِحيِم، 3َوَوقَٰىُهمۡ 

 56: 44\64م

أعاله فتكون: يَۡدُعوَن فِيَها بُِكّلِ  55هناك من يرى أن هذه اآلية تتمة لآلية  )1ت
بَِّك (مكي، جزء ثاني، ص  ن رَّ ِكَهٍة َءاِمنِيَن فَۡضٗال ّمِ   ).292فَٰ

بِّكَ فَۡضٗال مِّ  لَِك هَُو ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.1تن رَّ  57: 44\64م  . ~ ذَٰ

، 25، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: فَإِنََّما يَسَّْرنَا [فهمه] بِلَِسانَِك (1ت
  ).http://goo.gl/di8ASa 321ص 

هُ --- [ بِِلَسانَِك. ~ لَعَلَُّهۡم  1ت[...] ] فَإِنََّما يَسَّۡرنَٰ
  يَتَذَكَُّروَن!

 58: 44\64م

ۡرتَِقبُوَن.    59: 44\64م فَٱۡرتَِقۡب، إِنَُّهم مُّ

 

 سورة الجاثية 45\65

  14عدا مكية  37 - عدد اآليات

  الدهر –الشريعة عناوين أخرى: . 28عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 45\65م  .1تحمٓ 

ِ، ٱۡلعَِزيزِ    ِب ِمَن ٱ£َّ  2: 45\65م  ٱۡلَحِكيِم. ،تَنِزيُل ٱۡلِكتَٰ

ٖت --- [   ِت َوٱۡألَۡرِض َألٓيَٰ َوٰ ] إِنَّ فِي ٱلسََّمٰ
  لِّۡلُمۡؤِمنِيَن.

 3: 45\65م

ٞت  ،َوَما يَبُثُّ ِمن دَآبَّةٍ  ،َوفِي َخۡلِقُكمۡ   آَيَاٍت، َآلَيَاٍت، آيةٌ.) 1 لِّقَۡوٖم  1َءايَٰ
  يُوقِنُوَن.

 4: 45\65م

يحِ 2َواْختَِالُف، َوفي اْختَِالِف ) 1 ) نص ناقص 1ت♦ ) آَيَاٍت، َآلَيَاٍت، آيةٌ 3) الّرِ
 )http://goo.gl/Z7RTQh(الجاللين وتكميله: [وفي] اْختَِالِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر 

  ) تَْصِريف: توجيه2ت

فِ  1ت[...] ُ  1َوٱۡختِلَٰ ٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر، َوَمآ أَنَزَل ٱ£َّ
ۡزٖق فَأَۡحيَا بِِه ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ  ِمَن ٱلسََّمآِء ِمن ّرِ

حِ  2تَمۡوتَِها، َوتَۡصِريفِ  يَٰ ٞت 2ٱلّرِ لِّقَۡوٖم  3، ~ َءايَٰ
  يَۡعِقلُوَن.

 5: 45\65م

) آية ناقصة وتكميلها: فَبِأَّيِ َحِديٍث بَْعدَ 1ت ♦) تُْؤِمنُوَن، تُوقِنُوَن 2يَتْلُوهَا ) 1
ِ َوآَيَاتِِه يُْؤِمنُوَن (الجاللين  خطأ: ) 2) تhttp://goo.gl/sre1Qz[حديث] �َّ

ِ «من الغائب التفات  ِ «للغائب ، ثم عاد »نَتْلُوَها«إلى المتكلم » آَيَاُت �َّ بَْعدَ �َّ
  ».َوآَيَاتِهِ 

ِ نَۡتلُوَها--- [ ُت ٱ£َّ . فَبِأَّيِ 1] تِۡلَك َءايَٰ َعلَۡيَك بِٱۡلَحّقِ
تِهِۦ يُۡؤِمنُونَ  1تَحِديِثۢ بَۡعدَ [...] ِ َوَءايَٰ   ؟2ت2ٱ£َّ

 6: 45\65م

ك: أَفَّا: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  مبالغ في الكذب واالفتراء.

 7: 45\65م  ، أَثِيم!1تَوۡيٞل لُِّكّلِ أَفَّاكٍ 

ِ تُۡتلَٰى َعلَۡيِه، ثُمَّ يُِصرُّ ُمۡستَۡكبِٗرا    ِت ٱ£َّ يَۡسَمُع َءايَٰ
ۡرهُ بِعَذَاٍب أَِليٖم.   َكأَن لَّۡم يَۡسَمۡعَهۡا. فَبَّشِ

 8: 45\65م

تِنَا َشيۡ  1َوإِذَا َعِلمَ   ) ُهْزًءا، هُُزًوا.2عُلَِّم ) 1 . ~ 2ا، ٱتََّخذَهَا هُُزًواِمۡن َءايَٰ
ِهيٞن. ٓئَِك لَُهۡم َعذَاٞب مُّ   أُْولَٰ

 9: 45\65م

ا َكَسبُواْ    ن َوَرآئِِهۡم َجَهنَُّم. َوَال يُۡغنِي َعۡنُهم مَّ ّمِ
ِ أَۡوِليَآَء. ~ َشيۡ  ا، َوَال َما ٱتََّخذُواْ ِمن دُوِن ٱ£َّ

  َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٌم.

 10: 45\65م

ذَا ُهٗدى. َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِ   ) أَِليمٍ 2ُرْجٍز ) 1 ِت َربِِّهۡم لَُهۡم َعذَاٞب َهٰ ايَٰ
ۡجزٍ  ن ّرِ   .2أَِليمٌ  1ّمِ

 11: 45\65م

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة 1ت
  ).225ص  Luxenberg(سريانية بمعنى أبقى 

رَ --- [ ُ ٱلَِّذي َسخَّ لَُكُم ٱۡلبَۡحَر، لِتَۡجِرَي  1ت] ٱ£َّ
ٱۡلفُۡلُك فِيِه، بِأَۡمِرهِۦ، َوِلتَۡبتَغُواْ ِمن فَۡضلِهِۦ. ~ 

  َولَعَلَُّكۡم تَۡشكُُروَن!

 12: 45\65م
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رج يرى في ) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبي1ت ♦ِمنَّةً، ِمنَّةٌ، َمنَّهُ ) 1
) كلمة 2) ت225ص  Luxenbergهذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (

ال محل لها في هذه اآلية. ولذلك قرأها البعض منَّةً بمعنى َمنَّ به منَّةً. » ِمْنهُ «
َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت «ويالحظ أنها غير موجودة في اآلية  َ َسخَّ أَلَْم تََرْوا أَنَّ �َّ

) وفي غيرها من اآليات التي تستعمل فعل 20: 31\57» (َوَما فِي اْألَْرِض 
  ، مما يثبت انها أضيفت خطأً. هذا وكلمة منة لم تأتي في القرآن وال مرة.»سخر«

رَ  ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض  1تَوَسخَّ َوٰ ا فِي ٱلسََّمٰ لَُكم مَّ
ۡنهُ  ٖت 2ت1َجِميٗعا ّمِ ِلَك َألٓيَٰ لِّقَۡوٖم . ~ إِنَّ فِي ذَٰ
  يَتَفَكَُّروَن.

 13: 45\65م

] قُل لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ يَۡغِفُرواْ ِللَِّذيَن َال يَۡرُجوَن --- [  ِلنَْجِزيَ ) 1
ِ، ~ ِليَۡجِزيَ  ا بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُوَن. 1أَيَّاَم ٱ£َّ   قَۡوَمۢ

 14: 45\65هـ

وتقول اآلية » أََساَء فَعَلَْيَها َوَمنْ « 15: 45\65) خطأ: تقول اآلية 1تتَْرِجعُوَن ) 1
  ».َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها« 7: 17\50بينما تقول اآلية » َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها« 46: 41\61

ِلٗحا، فَِلنَۡفِسهِۦ. َوَمۡن أَسَآَء، فَعَلَۡيَها . 1تَمۡن َعِمَل َصٰ
  .1~ ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكۡم تُۡرَجعُونَ 

 15: 45\65م

َب َوٱۡلُحۡكَم --- [  َوالنُّبُوَءةَ.) 1 ِءيَل ٱۡلِكتَٰ ٓ ] َولَقَۡد َءاتَۡينَا بَنِٓي إِۡسَرٰ
ةَ  ُهۡم 1َوٱلنُّبُوَّ ۡلنَٰ ِت، َوفَضَّ َن ٱلطَّيِّبَٰ ُهم ّمِ ، َوَرَزۡقنَٰ

لَِميَن.   َعلَى ٱۡلعَٰ

 16: 45\65م

َن ٱۡألَۡمِر. فََما ٱۡختَلَفُٓواْ إِالَّ ِمۢن   ».َربََّك يَْقِضيإِنَّ «إلى الغائب » َوآَتَْينَاُهمْ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ٖت ّمِ ُهم بَيِّنَٰ َوَءاتَۡينَٰ
ا بَۡينَُهۡم. إِنَّ َربَّكَ   1تبَۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلِعۡلُم، بَۡغيَۢ
َمِة، فِيَما َكانُواْ فِيِه  يَۡقِضي بَۡينَُهۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  يَۡختَِلفُوَن.

 17: 45\65م

َن ٱۡألَۡمِر. فَٱتَّبِۡعَها، َوَال    َك َعلَٰى َشِريعَٖة ّمِ ثُمَّ َجعَۡلنَٰ
َّبِۡع أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُموَن.   تَت

 18: 45\65م

ِ «إلى الغائب » َجعَْلنَاكَ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ِ إِنَُّهۡم لَن يُۡغنُواْ َعنَك ِمَن   ».ِمَن �َّ ا. َوإِنَّ َشيۡ  1تٱ£َّ
ُ َوِليُّ  ِلِميَن بَۡعُضُهۡم أَۡولِيَآُء بَۡعٖض. َوٱ£َّ ٱلظَّٰ

  ٱۡلُمتَِّقيَن.

 19: 45\65م

: جمع بصيرة: حجة واضحة. نص ناقص وتكميله: بََصائِر) 1ت♦ َهِذي، َهِذِه ) 1
  ).http://goo.gl/0SRvxUَهذَا [القرآن] بََصائُِر (الجاللين 

ذَا ئُِر لِلنَّاِس، َوُهٗدى، َوَرۡحَمٞة  1ت[...] 1َهٰ ٓ بََصٰ
  لِّقَۡوٖم يُوقِنُوَن.

 20: 45\65م

) قد يكون أصل الكلمة اقترفوا، ويفسرها معجم الفاظ 1ت♦ ) َوَمَماتَُهْم 2سََواٌء ) 1
َويَْعلَُم َما «عبارة  60: 6\55القرآن بمعنى فعلتم. ويستعمل القرآن في اآلية 

) آية ناقصة وتكميلها: سََواًء [في] َمْحيَاهْم [وبعد] َمَماتهْم 2ت» َجَرْحتُْم بِالنََّهارِ 
  ).http://goo.gl/CekH0z(المنتخب 

اِت أَن ٱلسَّيِّ  1تأَۡم َحِسَب ٱلَِّذيَن ٱۡجتََرُحواْ ] --- [
ِت  ِلَحٰ نَّۡجعَلَُهۡم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ

ۡحيَاُهۡم [...] 2ت، [...]1َسَوآءٗ  ؟ ~ 2َوَمَماتُُهمۡ  2تمَّ
  َسآَء َما يَۡحُكُموَن!

 21: 45\65م

ِت َوٱۡألَۡرضَ    َوٰ َمٰ ُ ٱلسَّ بِٱۡلَحّقِ، َوِلتُۡجَزٰى  َوَخلََق ٱ£َّ
  ُكلُّ نَۡفِسۢ بَِما َكَسبَۡت. ~ َوهُۡم َال يُۡظلَُموَن.

 22: 45\65م

♦ ) تَذَّكَُّروَن، تَتَذَكَُّروَن 3) ِغْشَوةً، َغْشَوةً، َغشَاَوةً، غَُشاَوةً، عََشاَوةً 2آِلَهةً ) 1
إِلََههُ (للتبريرات أنظر ) نص مخربط وترتيبه: أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ َهَواهُ 1ت

مع إختالف  43: 25\42). نجد نفس الخطأ في اآلية 523-522المسيري، ص 
  .41: 7\39) أنظر هامش اآلية 2ت» أََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ «طفيف: 

َههُۥ--- [ ، َوأََضلَّهُ 1تَهَوٰىهُ  1] أَفََرَءۡيَت َمِن ٱتََّخذَ إِلَٰ
ُ َعلَٰى ِعۡلٖم، َوخَ  تََم َعلَٰى َسۡمِعهِۦ َوقَۡلبِهِۦ، َوَجعََل ٱ£َّ
َوةٗ  ِ؟ 2ت2َعلَٰى بََصِرهِۦ ِغَشٰ ؟ فََمن يَۡهِديِه ِمۢن بَۡعِد ٱ£َّ

  ؟3~ أَفََال تَذَكَُّرونَ 

 23: 45\65م

) يالحظ من هذه 1ت♦ ) دَْهٌر، دَْهٌر يَُمرُّ 4) يُْهِلْكنَا 3) نَْحيَا ونَُموُت 2َونُْحيَا ) 1
تقديم الموت على الحياة (للتبريرات أنظر المسيري،  37: 23\74ية اآلية ومن اآل

  ) الدَّْهر: الزمن الطويل2) ت608و 506ص 

 1َما ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّۡنيَا. نَُموُت َونَۡحيَا«َوقَالُواْ: 

ٓ  ،1ت2 لَِك ». 2ت4إِالَّ ٱلدَّۡهرُ  3َوَما يُۡهِلكُنَا َٰ َوَما لَُهم بِذ
  إِۡن ُهۡم إِالَّ يَظُنُّوَن.ِمۡن ِعۡلٍم. ~ 

 24: 45\65م

تُُهْم ) 1 ) خطأ وصحيحه: ما كانت حجتُهم (مع الضمة)، كما 1ت♦ ) ايتُوا 2ُحجَّ
  في القراءة المختلفة.

ا َكاَن --- [ ٖت، مَّ تُنَا بَيِّنَٰ ] َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم َءايَٰ
تَُهمۡ  ٓ أَن قَالُواْ:  1ت1ُحجَّ ابَآئِنَآ. ~ إِن بِ  2ٱۡئتُواْ «إِالَّ

ِدقِينَ    ».ُكنتُۡم َصٰ

 25: 45\65م

ُ يُۡحيِيُكۡم، ثُمَّ يُِميتُُكۡم، ثُمَّ يَۡجَمعُُكۡم «] قُِل: --- [   ٱ£َّ
َمِة، َال َرۡيَب فِيهِ  ِكنَّ أَۡكثََر ». ~ إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ َولَٰ

  ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.

 26: 45\65م

ِت َوٱۡألَۡرِض. َويَۡوَم تَقُوُم   : المؤمنون بالباطل يتصورونه شيئًا حقيقيًا، وهو مجرد وهٍم.اْلُمْبِطلُونَ ) 1ت َوٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َوِ£َّ
  .1تٱلسَّاعَةُ، يَۡوَمئِٖذ، يَۡخسَُر ٱۡلُمۡبِطلُونَ 

 27: 45\65م

َن َما ُكْنتُْم ) نص ناقص وتكميله: [يقال لهم] اْليَْوَم تُْجَزوْ 1ت ♦) كُلَّ 2َجاِذيَةً ) 1
  )http://goo.gl/ZjssUw 368، ص 25، جزء ابن عاشورتَْعَملُوَن (

ٖة َجاثِيَةٗ  ٖة تُۡدَعٰىٓ إِلَٰى  2. كُلُّ 1َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ أُمَّ
بَِها. [...] ٱۡليَۡوَم تُۡجَزۡوَن َما كُنتُۡم « :~ 1ت ِكتَٰ

  تَۡعَملُوَن.

 28: 45\65م
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ِإلنَّ اْلِكتَاَب لَْم يَْنِطْق َولَْن يَْنِطَق  -قراءة شيعية: َهذَا ِكتَابُنَا يُْنَطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحّقِ ) 1
ِ هَُو النَّاِطُق بِاْلِكتَاِب (الكليني مجلد  ؛ أنظر أيًضا القمي 50، ص 8َولَِكنَّ َرسُوَل �َّ

http://goo.gl/dKmYkW.(  

بُنَا. يَنِطُق  َٰ ذَا ِكت . إِنَّا كُنَّا نَۡستَنِسُخ 1َعلَۡيُكم بِٱۡلَحقِّ َهٰ
  ».َما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 29: 45\65م

فَيُدِْخلُُهْم «إلى الغائب » نَْستَْنِسخُ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
  ».َربُُّهمْ 

ِت، فَيُۡدِخلُُهمۡ  ِلَحٰ ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ  فَأَمَّ
ِلَك هَُو ٱۡلفَۡوُز ٱۡلُمبِيُن. 1تَربُُّهمۡ    فِي َرۡحَمتِهِۦ. ذَٰ

 30: 45\65م

) نص ناقص وتكميله: [فيقال لهم] أَفَلَْم تَكُْن آَيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم (الجاللين 1ت
http://goo.gl/ztNzm5.(  

ا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ [...] تِي : «1تَوأَمَّ أَفَلَۡم تَُكۡن َءايَٰ
تُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم؟ فَٱۡستَۡكبَۡرتُۡم ~ َوكُنتُۡم قَۡوٗما 

ۡجِرِمينَ    ».مُّ

 31: 45\65م

) نص ناقص وتكميله: إِْن [نحن] نَُظنُّ 1ت ♦) َوالسَّاَعةَ، وإِنَّ َوالسَّاعَةَ 2أَنَّ ) 1
  ).http://goo.gl/hmUP9H(الجاللين ما نَظُنُّ بمعنى  إِْن نَُظنُّ أو:  إِالَّ ظَن�ا.

، َوٱلسَّاَعةُ  1إِنَّ «َوإِذَا قِيَل:  ِ َحّقٞ َال  2َوۡعدَ ٱ£َّ
ا نَۡدِري َما ٱلسَّاَعةُ. إِن «قُۡلتُم:  ،»َرۡيَب فِيَها مَّ

ا . َوَما نَۡحُن بُِمۡستَۡيقِنِينَ  1ت[...]   ».نَُّظنُّ إِالَّ َظنّٗ

 32: 45\65م

) نص ناقص وتكميله: َوَحاَق بِِهْم [العذاب الذي] 1ت ♦يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن ) 1
  )http://goo.gl/kbUzJOَكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

 1تاُت َما َعِملُواْ. ~ َوَحاَق بِِهم [...]َوبَدَا لَُهۡم َسيِّ 

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ    .1مَّ
 33: 45\65م

نَنَسٰىُكۡم َكَما نَِسيتُۡم ِلقَآَء يَۡوِمُكۡم ٱۡليَۡوَم «َوقِيَل:   
ِصِريَن. ن نَّٰ ذَا، َوَمۡأَوٰىُكُم ٱلنَّاُر. ~ َوَما لَُكم ّمِ   َهٰ

 34: 45\65م

وهم األئمة أي » اتخذتم آيات هللا هزوا: «) تفسير شيعي1ت♦ يَْخُرُجوَن ) 1
: يُْستَْعتَبُون) 2) تhttp://goo.gl/j3ReRbكذبتموهم واستهزأتم بهم (القمي 

ذَِلُكْم بِأَنَُّكُم اتََّخذْتُْم ... «من المخاطب التفات خطأ: يقبل منهم طلب رفع العتاب. 
تُْكمُ    ».َال يُْخَرُجوَن ... يُْستَْعتَبُونَ «إلى الغائب » َوَغرَّ

ِ هُُزٗوا ِت ٱ£َّ ِلكُم بِأَنَُّكُم ٱتََّخۡذتُۡم َءايَٰ ۡتُكُم 1تذَٰ ، َوَغرَّ
ِمۡنَها، ~  1فَٱۡليَۡوَم، َال يُۡخَرُجونَ ». ٱلدُّۡنيَا ٱۡلَحيَٰوةُ 

  .2تَوَال ُهۡم يُۡستَۡعتَبُونَ 

 35: 45\65م

1 (. ِت َوَربِّ  1فَِللَِّه ٱۡلَحۡمدُ! َربِّ   َربُّ َوٰ ٱۡألَۡرِض،  1ٱلسََّمٰ
لَِميَن. 1َربِّ    ٱۡلعَٰ

 36: 45\65م

ِت   َوٰ َمٰ َوٱۡألَۡرِض. ~ َوهَُو َولَهُ ٱۡلِكۡبِريَآُء فِي ٱلسَّ
 ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 37: 45\65م

  

 سورة االحقاف 46\66

  35و 15و 10عدا مكية  35 - عدد اآليات

  21عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1الجزء األول تحت بخصوص األحرف المقطعة أنظر ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 46\66م  .1تحمٓ 

ِ، ٱۡلعَِزيزِ    ِب ِمَن ٱ£َّ  2: 46\66م  ٱۡلَحِكيِم. ،تَنِزيُل ٱۡلِكتَٰ

) نص ناقص َما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِالَّ 2) إِالَّ لْلَحّقِ ت1ت
هذه ) 3ت) http://goo.gl/UPk5TEبِاْلَحّقِ [وإلى] أََجٍل ُمَسم�ى (الجاللين 

قَِة َعاٍد فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنذَْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاعِ «اآلية معطوفة على اآلية 
في التفات ). خطأ: http://goo.gl/YNI45C) (القمي 13: 41\61» (َوثَُمودَ 

ِ «اآلية السابقة من الغائب    ».َما َخلَقْنَا«إلى المتكلم » تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن �َّ

 ٓ ِت َوٱۡألَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما َوٰ إِالَّ  ،َما َخلَۡقنَا ٱلسََّمٰ
ى. ~ َوٱلَِّذيَن  2ت[...] ،1تبِٱۡلَحقِّ  َسّمٗ َوأََجٖل مُّ

آ أُنِذُرواْ ُمۡعِرُضونَ    .3تَكفَُرواْ َعمَّ

 3: 46\66م

) نص 1ت ♦) أَثَْرةٍ، أَثََرةٍ، إِثَاَرةٍ، أُثَْرةٍ، إِثَْرةٍ 4) تَْعبدُوَن 3) َمْن 2أََرْيتُُكْم ) 1
(الجاللين  السََّماَواتِ ناقص وتكميله: أَْم لَُهْم ِشْرٌك [مع هللا] فِي [خلق] 

http://goo.gl/67jdwU (بقية منه أو عالمة.: ) أَثَاَرةٍ ِمْن ِعْلمٍ 2ت  

ا 1أََرَءۡيتُم«قُۡل:  ِ؟ 3تَۡدُعونَ  2مَّ ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
أَُرونِي َماذَا َخلَقُواْ ِمَن ٱۡألَۡرِض. أَۡم لَُهۡم ِشۡرٞك 

ِت؟ ٱۡئتُونِي بِِكتَٰبٖ  1تفِي [...] 1ت[...] َوٰ  ،ٱلسََّمٰ
َرةٖ  َٰ ذَآ، أَۡو أَث ن قَۡبِل َهٰ ۡن ِعۡلٍم. ~ إِن كُنتُۡم  2ت4ّمِ ّمِ

ِدقِينَ    ».َصٰ

 4: 46\66م

1 ( ِ ِ   ) َما.2يَدْعُو غير �َّ الَّ  2َمن ،1َوَمۡن أََضلُّ ِممَّن يَۡدُعواْ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
َمِة؟ َوُهۡم َعن دُعَآئِِهۡم  يَۡستَِجيُب لَهُۥٓ، إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلقِيَٰ

ِفلُوَن.   َغٰ

 5: 46\66م

َوإِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس، َكانُواْ لَُهۡم أَۡعدَاٗٓء، َوَكانُواْ   
ِفِريَن.   بِِعبَادَتِِهۡم َكٰ

 6: 46\66م
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تُنَا    ٖت، قَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم َءايَٰ بَيِّنَٰ
ا َجآَءُهۡم: ~  ، لَمَّ بِينٌ «ِلۡلَحّقِ ذَا ِسۡحٞر مُّ   ».َهٰ

 7: 46\66م

(البيضاوي  تندفعون فيه من القدح في آياته) تُِفيُضوَن فِيِه: 1ت
http://goo.gl/ocJy1b.(  

فََال إِِن ٱۡفتََرۡيتُهُۥ، «؟ قُۡل: »ٱۡفتََرٰىهُ «أَۡم يَقُولُوَن: 
ِ َشيۡ  ا. هَُو أَۡعلَُم بَِما تُِفيُضوَن تَۡمِلُكوَن ِلي ِمَن ٱ£َّ

ا بَۡينِي َوبَۡينَُكۡم. ~ َوهَُو 1تفِيهِ  . َكفَٰى بِهِۦ َشِهيدَۢ
ِحيمُ    ».ٱۡلغَفُوُر، ٱلرَّ

 8: 46\66م

قراءة شيعية: ما يوحى إلي في علي ) 4) يَوِحي 3) يَْفعَُل 2بِدَعًا، بَِدًعا ) 1
ُسلِ 1ت♦ ) 137(السياري، ص  لست أول مرسل منهم، : ) َما ُكْنُت بِدْعًا ِمَن الرُّ

  أو لست مبتدًعا من عندي ما أدعو إليه

ُسِل، َوَمآ أَۡدِري  1ت1َما ُكنُت بِۡدٗعا«قُۡل:  َن ٱلرُّ ّمِ
 3 َما يُوَحىٰٓ بِي، َوَال بُِكۡم. إِۡن أَتَّبُِع إِالَّ  2َما يُۡفعَلُ 

بِينٞ 4إِلَيَّ    ».، َوَمآ أَنَ۠ا إِالَّ نَِذيٞر مُّ

 9: 46\66م

ِ 1ت ♦أََرْيتُُكْم ) 1 ) نص مخربط وترتيبه مع إضافة: قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد �َّ
َوَشِهدَ َشاِهدٌ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِمثْلِِه فَآََمَن هو َوَكفَْرتُْم بِِه َواْستَْكبَْرتُْم (تفسير 

). والنص ناقص 609، والمسيري، ص http://goo.gl/Tc1SzTالطبري 
 19، ص 26، جزء ابن عاشور: َواْستَْكبَْرتُْم [أفترون أنفسكم في ضالل] (وتكميله

http://goo.gl/vn0bI1 أو [ألستم ظالمين] (الجاللين ،(
http://goo.gl/W9gzH5.(  

ِ َوَكفَۡرتُم بِهِۦ،  1أََرَءۡيتُمۡ «قُۡل:  إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ
ِءيَل  ٓ ۢن بَنِٓي إِۡسَرٰ اَمَن، َعلَٰى ِمۡثِلهِۦ فَ َوَشِهدَ شَاِهٞد ّمِ

َ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم  1تَوٱۡستَۡكبَۡرتُۡم؟ [...] ~ إِنَّ ٱ£َّ
ِلِمينَ    ».ٱلظَّٰ

 10: 46\66هـ

إلى الغائب » َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آََمنُوا«من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت
يرى تصحيح اآلية كما يلي: َوقَاَل واألصل: ما سبقتونا. ولكن هناك من » َسبَقُونَا«

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه ) أفك2الَِّذيَن َكفَُروا عن الذين آََمنُوا ت
  إِفْك: كذب وافتراءوغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

لَۡو َكاَن «َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ: 
ٓ  ،َخۡيٗرا ا سَبَقُونَا  ،َوإِۡذ لَۡم يَۡهتَدُواْ بِهِۦ». إِلَۡيهِ  1تمَّ

ذَآ إِۡفٞك «فََسيَقُولُوَن:    ».قَِديمٞ  2تَهٰ

 11: 46\66م

) نص ناقص وتكميله: [وأنزل 1ت ♦) لِتُْنِذَر، لينُْنِذَر، ِليَْنذََر 2َوَمْن قَبْلَهُ ِكتَاَب ) 1
هللا] ِمْن قَْبِل [القرآن] ِكتَاب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً (المنتخب 

http://goo.gl/Ea21TH.(  

،  1ِكتَٰبُ  ،1تَوِمن قَۡبِلهِۦ [...] 1ت][...]--- [ ُموَسٰىٓ
ٞق، لَِّسانًا  َصدِّ ٞب مُّ ذَا ِكتَٰ إَِماٗما َوَرۡحَمٗة. َوَهٰ

ا، لِّيُنِذرَ  ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ، َوبُۡشَرٰى  2َعَربِيّٗ
  ِلۡلُمۡحِسنِيَن.

 12: 46\66م

ُ «] إِنَّ ٱلَِّذيَن قَالُواْ: --- [  َخْوُف، َخْوَف.) 1 ُمواْ، »َربُّنَا ٱ£َّ ، ثُمَّ ٱۡستَقَٰ
  َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن. 1َخۡوفٌ ~ فََال 

 13: 46\66م

ِلِديَن فِيَها، ~ َجَزآَءۢ بَِما    ُب ٱۡلَجنَِّة َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ أُْولَٰ
  َكانُواْ يَۡعَملُوَن.

 14: 46\66م

نًا  ) استوى وبَلَغَ 4) َوفَْصلُهُ، َوفَُصالُهُ 3) كَْرًها 2ُحْسنًا، َحَسنًا، ُحسُنًا ) 1 ِلدَۡيِه إِۡحَسٰ َن بَِوٰ نَسٰ ۡينَا ٱۡإلِ هُۥ 1ت1َوَوصَّ . َحَملَۡتهُ أُمُّ
ُۥ2، َوَوَضعَۡتهُ كُۡرٗها2ُكۡرٗها لُه  3. َوَحۡملُهُۥ َوفَِصٰ

ثُوَن َشۡهًرا أَُشدَّهُۥ َوبَلََغ  4. َحتَّٰىٓ إِذَا بَلَغَ 2تثَلَٰ
كَُر أَۡن أَشۡ  3تَرّبِ! أَۡوِزۡعنِيٓ «أَۡربَِعيَن َسنَٗة، قَاَل: 

، َوأَۡن  ِلدَيَّ نِۡعَمتََك ٱلَّتِٓي أَۡنعَۡمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َوٰ
ِلٗحا تَۡرَضٰىهُ، َوأَۡصِلۡح ِلي فِي  أَۡعَمَل َصٰ

يَّتِيٓ    ».. إِنِّي تُۡبُت إِلَۡيَك َوإِنِّي ِمَن ٱۡلُمۡسِلِمينَ 4تذُّرِ

 15: 46\66هـ

َ 3) يُتَقَبَُّل ... أَْحَسُن 2يَتَقَبَُّل ) 1 في هذه التفات ) خطأ: 1ت ♦جاَوُز، َويَتَجاَوُز ) َويُت
  خطأ: نَتَقَبَُّل منهم» أُولَئِكَ «إلى الجمع » إِنِّي تُْبتُ «اآلية واآلية السابقة من المفرد 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن نَتَقَبَّلُ  َما َعِملُواْ،  2أَۡحَسنَ  1تَعۡنُهمۡ  1أُْولَٰ
ِب ٱۡلَجنَِّة. َعن َسيِّ  3َونَتََجاَوزُ  اتِِهۡم، فِٓي أَۡصَحٰ

ۡدِق ٱلَِّذي َكانُواْ يُوَعدُوَن.   َوۡعدَ ٱلّصِ

 16: 46\66م

، أُف�ا، أَُف، أٍُف ) 1 ، أُفُّ ، أُفٌّ ، أُّفِ ♦ ) أَنَّ 4) أَْخُرَج 3) أَتَِعدَانِّي، أَتَِعدَانَنِي 2أُفَّ
: كلمة يقولها ) اف2ِلَواِلدَْيِه ت) نص ناقص وتكميله: [واذكر] الَِّذي قَاَل 1ت

هًا له  ) آية ناقصة وتكميلها: أُْخَرَج [من 2تالمرء متأففًا من شيء، أي: متكّرِ
) خطأ: استعمل القرآن 3) تhttp://goo.gl/PYbAQ4القبر] (الجاللين 

، وانتقل من صيغة المفرد في بدايتها ثم انتقل إلى صيغة الجمع في اآلية الالحقة
  اَل) إلى الحاضر (فَيَقُوُل)الماضي (قَ 

ِلدَۡيِه:  1ت[...]  !لَُّكَمآ  2ت1أُّفٖ «َوٱلَِّذي قَاَل لَِوٰ
َوقَۡد َخلَِت ٱۡلقُُروُن  3ت[...] 3أَۡن أُۡخَرجَ  2أَتَِعدَانِنِيٓ 

َ: » ِمن قَۡبِلي؟ َوۡيلََك! «َوُهَما، يَۡستَِغيثَاِن ٱ£َّ
ِ َحّقٞ  4َءاِمۡن، إِنَّ  ذَآ «وُل: ~ فَيَقُ ». َوۡعدَ ٱ£َّ َما َهٰ

ِلينَ  ِطيُر ٱۡألَوَّ ٓ أََسٰ   ».4تإِالَّ

 17: 46\66م

» َوالَِّذي قَالَ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات ) خطأ: 1تأَنَُّهْم ) 1
  ».أُولَئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهمُ «إلى الجمع 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن َحقَّ َعلَۡيِهمُ  ٱۡلقَۡوُل، فِٓي أَُمٖم قَۡد  1تأُْولَٰ
نِس. ~ إِنَُّهمۡ  َن ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ  1َخلَۡت ِمن قَۡبِلِهم ّمِ

ِسِريَن.   َكانُواْ َخٰ

 18: 46\66م

) نص ناقص وتكميله: َولِيَُوفِّيَُهْم [جزاء] أعمالهم 1ت ♦َوِلنَُوفِّيَُهْم، َوِلتَُوفِّيَُهْم ) 1
  ).http://goo.gl/Dz6qC4(الجاللين 

ا َعِملُواْ. َوِليَُوفِّيَُهمۡ  مَّ ٞت ّمِ  1ت[...] 1َوِلكُّلٖ دََرَجٰ

لَُهۡم. ~ َوُهۡم َال يُۡظلَُموَن.   أَۡعَمٰ
 19: 46\66م
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) نص ناقص وتكميله: َويَْوَم 1ت♦ ) تَْفِسقُوَن 3) اْلَهَواِن 2أَأَذَْهْبتُْم، آذْهَْبتُْم ) 1
، 26، جزء ابن عاشور[يقال لهم] أَذْهَْبتُْم َطيِّبَاتُِكْم (يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر 

  ) هُون: هوان وذلة.2) تhttp://goo.gl/IFefxA 42ص 

: 1تَويَۡوَم يُۡعَرُض ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َعلَى ٱلنَّاِر، [...]
تُِكۡم فِي َحيَاتُِكُم ٱلدُّۡنيَا، َوٱۡستَۡمتَۡعتُم  1أَۡذَهۡبتُمۡ « َطيِّبَٰ

، بَِما 2ت2يَۡوَم، تُۡجَزۡوَن َعذَاَب ٱۡلُهونِ بَِها. فَٱلۡ 
ُكنتُۡم تَۡستَۡكبُِروَن فِي ٱۡألَۡرِض، بِغَۡيِر ٱۡلَحّقِ، ~ 

  ».1َوبَِما ُكنتُۡم تَۡفسُقُونَ 

 20: 46\66م

) قد يشير إلى إسم مكان في جنوب الجزيرة العربية يصعب 1ت♦  بَْعِدِه.) 1
تحديده. وكلمة األحقاف تعني ما استطال واعوج من الرمل. وهذا اإلسم مرتبط 
بمدينة إرم ذات العماد وقبيلة عاد في القرآن. وهناك من يرى أنها مدينة عبار 

 )http://goo.gl/Zl3mkHفي حضرموت (صورها  1990التي اكتشفت علم 
يشكك في ذلك ويرى أن عاد تشير إلى أرض عوص بلد ايوب  Gibsonولكن 

. ومن هنا 23: 10)، وعوص هو إبن أرام وفقًا لسفر التكوين 1: 1(سفر ايوب 
يأتي ذكر عاد مع ارم في اآليتين: أَلَْم تََر َكيَْف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد 

(اليوم تدعى بصيرة)، المدينة التي عاش فيها ). وكانت بُصرة 6-7: 89\10(
النبي ايوب، العاصمة السياسية واالقتصادية لألدوميين، وآثارها موجودة في 

محافظة الطفيلة. وقد يكون أيوب هو الملك يوباب من بُصرة الذي يتكلم عنه سفر 
ن . ويذكر سفر ايوب أن بنيه وبناته قد ماتوا بريح شديدة هبت م33: 36التكوين 

)، ونفس 19: 1وراء البرية وصدمت زوايا البيت األربع فسقطت عليه (ايوب 
َرهَا َعلَْيِهْم َسْبَع «األمر حدث مع عاد:  ا َعادٌ فَأُْهِلُكوا بِِريحٍ َصْرَصٍر َعاتِيٍَة َسخَّ َوأَمَّ

أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويٍَة فََهْل  لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَيَّاٍم ُحسُوًما فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعى َكأَنَُّهمْ 
 ,Gibson: Qur'anic Geography) (أنظر9- 6: 69\78» (تََرى لَُهْم ِمْن بَاقِيَةٍ 

p. 30-65.(  

] َوٱۡذكُۡر أََخا َعاٍد إِۡذ أَنذََر قَۡوَمهُۥ --- [
، َوقَۡد َخلَِت ٱلنُّذُُر ِمۢن بَۡيِن يَدَۡيِه 1تبِٱۡألَۡحقَافِ 
َ. ~ إِنِّٓي أََخاُف «: 1َوِمۡن َخۡلِفهۦِٓ  أَالَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ ٱ£َّ

  ».َعلَۡيُكۡم َعذَاَب يَۡوٍم َعِظيٖم 

 21: 46\66م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه ) أفك1ت♦ ) فَاتِنَا 3) ِلتَافَِكنَا 2أَِجيتَنَا ) 1
  ِلتَأْفَِكنَا: تصرفنا.وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

 3َعۡن َءاِلَهتِنَا؟ فَۡأتِنَا 1ت2تَنَا ِلتَۡأفَِكنَاأَِجئۡ : «1قَالُٓواْ 
ِدقِينَ    ».بَِما تَِعدُنَآ. ~ إِن كُنَت ِمَن ٱلصَّٰ

 22: 46\66م

ِ، َوأُبَلِّغُُكم«قَاَل:   َوأُْبِلْغُكْم.) 1 آ أُۡرِسۡلُت  1إِنََّما ٱۡلِعۡلُم ِعندَ ٱ£َّ مَّ
ِكنِّٓي أََرٰىُكۡم قَۡوٗما تَۡجَهلُونَ    ».بِهِۦ. َولَٰ

 23: 46\66م

: سحاب ) عارض1ت♦ ) قل بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه هي ِريٌح 2اْستُْعِجْلتُْم ) 1
  ) خطأ: اْستَْعَجْلتُموه.2تممطر 

ا َرأَۡوهُ َعاِرٗضا ۡستَۡقبَِل 1تفَلَمَّ قَالُواْ:  ،أَۡوِديَتِِهمۡ ، مُّ
ذَا َعاِرٞض « ۡمِطُرنَا 1تَهٰ بَۡل هَُو َما ». مُّ

  فِيَها َعذَاٌب أَِليٞم، 2. ِريحٞ 2تبِهِۦ 1ٱۡستَۡعَجۡلتُم

 24: 46\66م

) خطأ: 1ت ♦) مسكنهم 4) تَُرى، تََرى ... َمَساِكنَُهْم 3) يَدُْمُر كُلَّ 2تَدُْمُر ) 1
  ».نَْجِزي«إلى المتكلم » َربَِّهابِأَْمِر «من الغائب التفات 

رُ  ، بِأَۡمِر َربَِّها، فَأَۡصبَُحواْ َال  2ُكلَّ  1تُدَّمِ َشۡيِءۢ
ِكنُُهمۡ  3يَُرىٰٓ  ِلَك نَۡجِزي ٱۡلقَۡوَم 4إِالَّ َمَسٰ . ~ َكذَٰ

  .1تٱۡلُمۡجِرِمينَ 

 25: 46\66م

نص ناقص وتكميله: َولَقَدْ َمكَّنَّاُهْم [في الذي ما] ) 1ت♦ يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن ) 1
). وقد فسرها المنتخب: ولقد مكنا عادًا 302َمكَّنَّاُكْم فِيِه (مكي، جزء ثاني، ص 

). http://goo.gl/DkP0oQفيما لم نمكنكم فيه من السعة والقوة (المنتخب 
الخطأ: تضمن  خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير

مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع حرف الالم معنى هيَّأَ 
ِ «إلى الغائب » َوَجَعلْنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت خطأ: يَْجَحدُوَن » بِآَيَاِت �َّ

ِ. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى كفر  نص ناقص وتكميله: ) 3تآيات �َّ
العذاب الذي] َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين َوَحاَق بِِهْم [

http://goo.gl/NZcCJW(  

ُهۡم فِيَمآ [...] ُكۡم فِيِه. َوَجعَۡلنَا  1تَولَقَۡد َمكَّنَّٰ كَّنَّٰ إِن مَّ
ٗرا َوأَفۡ  دَٗة. فََمآ أَۡغنَٰى َعۡنُهۡم لَُهۡم َسۡمٗعا َوأَۡبَصٰ

ُرُهۡم َوَالٓ  ن َشۡيٍء، إِۡذ أَفۡ  َسۡمعُُهۡم َوَالٓ أَۡبَصٰ دَتُُهم ّمِ
ِ َكانُواْ يَۡجَحدُوَن بِ  ِت ٱ£َّ . ~ َوَحاَق بِِهم 2تايَٰ

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ  3ت[...]   .1مَّ

 26: 46\66م

ْفنَا: بيَّنا بأساليب مختلفة.1ت َن ٱۡلقَُرٰى، --- [  ) َصرَّ ] َولَقَۡد أَۡهلَۡكنَا َما َحۡولَُكم ّمِ
ۡفنَا ِت. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُوَن! 1تَوَصرَّ   ٱۡألٓيَٰ

 27: 46\66م

فَلَْوَال: فهال  )1ت♦ ) أَْفُكُهْم، أَفََّكُهْم، آفََكُهْم، أَفَُكُهْم، آفُِكُهْم، أَفََكُهْم (فعل) 2قُُربَانًا ) 1
ِ  دُونِ «إلى الغائب » أَْهلَْكنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 2ت َّ� «
إِْفك: : أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك3ت

) يَْفتَُروَن: يكذبون. نص ناقص َوَما كَانُوا يَْفتَُروَن [فيه] 4كذب وافتراء. ت
  ).http://goo.gl/qFA5dt(الجاللين 

ِ  1تفَلَۡوَال  ، 2تنََصَرُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُواْ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
لَِك إِۡفُكُهمۡ  1قُۡربَانًا ! بَۡل َضلُّواْ َعۡنُهۡم. َوذَٰ  3ت2َءاِلَهةَۢ

  .4تَوَما كَانُواْ يَۡفتَُروَن [...]

 28: 46\66م

ْفنَا ) 1 ) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ َصَرفْنَا إِلَيَْك ت1ت♦ ) قََضى 2َصرَّ
هنا؛  ا 3ت : من ثالثة إلى عشرةنَفَرَصَرفْنَا: وجَّ ) نص ناقص وتكميله: فَلَمَّ

) http://goo.gl/e3vB87[قضيت قراءته] َولَّْوا إِلَى قَْوِمِهْم ُمْنِذِريَن (المنتخب 
  )http://goo.gl/0ha3NT 59، ص 26، جزء ابن عاشور(

ٓ  1ت][...]--- [ َن  2تإِلَۡيَك نَفَٗرا 1َوإِۡذ َصَرۡفنَا ّمِ
ا َحَضُروهُ  قَالُٓواْ:  ،ٱۡلِجّنِ يَۡستَِمعُوَن ٱۡلقُۡرَءاَن. فَلَمَّ

ا قُِضيَ ». أَنِصتُواْ « َولَّۡواْ إِلَٰى  ،3ت[...] 1فَلَمَّ
نِذِريَن.   قَۡوِمِهم مُّ

 29: 46\66م
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قَۡوَمنَآ! إِنَّا «قَالُواْ:    بًا أُنِزَل ِمۢن بَۡعِد يَٰ َسِمۡعنَا ِكتَٰ
ٗقا لَِّما بَۡيَن يَدَۡيِه، يَۡهِدٓي إِلَى ٱۡلَحّقِ  ُموَسٰى، ُمَصدِّ

ۡستَِقيٖم.   َوإِلَٰى طَِريٖق مُّ

 30: 46\66م

) نص ناقص وتكميله: يَْغِفْر لَُكْم [ما سلف] ِمْن ذُنُوبُِكْم. ولكن قد يكون حرف 1ت
ن ذُنُوبُِكْم حشًوا. وقد فسر الجال» من« لين هذه الفقرة: َوَءاِمنُواْ بِِه يَْغِفْر هللا لَُكْم ّمِ

أي بعضها ألن منها المظالم وال تغفر إال برضا أربابها 
)http://goo.gl/HRxPTl وفسرها المنتخب: يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم .(
)http://goo.gl/eLYoV3 وهناك من برر الخطأ كما يلي: تضمن يَْغِفْر .(

  معنى االنقاذ واإلخراج من الذنب.

ِ َوَءاِمنُواْ بِهِۦ، يَۡغِفۡر لَكُم  قَۡوَمنَآ! أَِجيبُواْ دَاِعَي ٱ£َّ يَٰ
ۡن َعذَاٍب أَِليٖم  1ت[...] ن ذُنُوبُِكۡم، َويُِجۡرُكم ّمِ   ».ّمِ

 31: 46\66م

 ) نص ناقص وتكميله: فَلَْيَس بُِمْعِجٍز [هللا بالهروب منه] فِي اْألَْرِض 1ت
  ).http://goo.gl/RGUUFp (الجاللين

ِ فَلَۡيَس بُِمۡعِجٖز [...]  1تَوَمن الَّ يُِجۡب دَاِعَي ٱ£َّ
فِي ٱۡألَۡرِض، َولَۡيَس لَهُۥ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ أَۡولِيَآُء. ~ 

بِيٍن. ٖل مُّ ٓئَِك فِي َضلَٰ   أُْولَٰ

 32: 46\66م

ِت --- [  في بِقَاِدٍر حشو. ) خطأ: حرف الباء1ت ♦) يَْقِدُر، قَاِدٌر 2يِْعَي ) 1 َوٰ َ، ٱلَِّذي َخلََق ٱلسََّمٰ ] أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّ ٱ£َّ
ِدرٍ  1َوٱۡألَۡرَض، َولَۡم يَۡعيَ  ، بِقَٰ َعلَٰىٓ  1ت2بَِخۡلِقِهنَّ

! ~ إِنَّهُۥ َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء  َِي ٱۡلَمۡوتَٰى؟ بَلَٰىٓ ـۧ أَن يُۡح
  قَِديٞر.

 33: 46\66م

وتكميله: [واذكر] يَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر [ويقال نص ناقص ) 1ت
  لهم].

َويَۡوَم يُۡعَرُض ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َعلَى ٱلنَّاِر  1ت]--- [
؟: «1ت[...] ذَا بِٱۡلَحّقِ بَلَٰى! «قَالُواْ: » أَلَۡيَس َهٰ

ۡم فَذُوقُواْ ٱۡلعَذَاَب، ~ بَِما كُنتُ «قَاَل: » َوَربِّنَا!
  ».تَۡكفُُرونَ 

 34: 46\66م

) يُْهِلُك إِالَّ اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن، 4) يَْهِلُك، يَْهلَُك 3) بََالًغا، بََالغٍ، بَلِّْغ، بَلََّغ 2النََهاِر ) 1
) نص ناقص وتكميله: َوَال تَْستَْعِجْل لَُهْم [العذاب 1ت ♦نُْهِلُك إِالَّ اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن 

فإنه نازل بهم] َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعدُوَن لَْم يَلْبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن نََهاٍر [هذا] 
(الجاللين  52: 14\72أسوة باآلية  -بََالغٌ [للناس] 

http://goo.gl/BSg1Hb.(  

ُسِل. َوَال فَٱۡصبِۡر، َكَما َصبَ  َر أُْولُواْ ٱۡلعَۡزِم ِمَن ٱلرُّ
. َكأَنَُّهۡم، يَۡوَم يََرۡوَن َما 1تتَۡستَۡعِجل لَُّهۡم [...]

ن نََّهاِرۢ  . 1يُوَعدُوَن، لَۡم يَۡلبَثُٓواْ إِالَّ َساَعٗة ّمِ
غٞ  1ت[...] إِالَّ ٱۡلقَۡوُم  3. فََهۡل يُۡهلَكُ 1ت[...] 2بَلَٰ

ِسقُونَ   ؟4ٱۡلفَٰ

 35: 46\66هـ

  

 سورة الذاريات 51\67

  مكية 60 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِت ذَۡرٗوا  ) َوالذَّاِريَاِت ذَْرًوا: الريح تطير بالتراب وتبدده.1ت ِريَٰ  1: 51\67م  !1تَوٱلذَّٰ

ِت ِوۡقٗرا  ) ِوقًْرا: حمال ثقيال.1ت♦ َوْقًرا ) 1 ِملَٰ  2: 51\67م  !1ت1فَٱۡلَحٰ

تِ   ) الجاريات: وصف للنجوم أو السحب أو الرياح أو السفن.1ت♦ يُسًُرا ) 1 ِريَٰ  3: 51\67م  !1يُۡسٗرا 1تفَٱۡلَجٰ

َمات: المالئكة يوزعون األمر، أو الرياح توزع األمطار.1ت تِ   ) اْلُمقَّسِ َمٰ  4: 51\67م  أَۡمًرا! 1تفَٱۡلُمقَّسِ

) 1ت♦ ) 143قراءة شيعية: إِنََّما تُوَعدُوَن لََصاِدٌق في علي (السياري، ص ) 1
يَاح الذاريات فالسحاب اْلَحاِمَالت وقرا فالسفن  نص ناقص وتكميله: َورب الّرِ

لَصاِدق (مكي، جزء َواْلَجَواب إِنََّما توعدون  -اْلَجاِريَات فالمالئكة المقسمات 
  ).322ثاني، ص 

  5: 51\67م  ،1ت1إِنََّما تُوَعدُوَن لََصاِدٞق 

ين لََواقٌِع، اسوة باآلية 1ت قِٞع. 1تَوإِنَّ [...]  .12) نص ناقص وتكميله: َوإِنَّ [يوم] الدِّ يَن لََوٰ  6: 51\67م  ٱلدِّ

) الحبك: اإلحكام 1ت♦ اْلِحبِِك، اْلُحْبِك، اْلُحبَِك، اْلِحبِْك، اْلَحبَِك، اْلِحبَِك، اْلِحبُِك ) 1
لهذه اآلية واآليتين الالحقتين: السماء  في الصنعة، أو الطرائق. تفسير شيعي

يعني مختلف في » إنكم لفي قول مختلف«رسول هللا وعلي ذات الحبك وقوله 
علي يعني اختلفت هذه االمة في واليته فمن استقام على والية علي دخل الجنة 

فانه يعني عليًا من » يؤفك عنه من أفك«ومن خالف والية علي دخل النار وقوله 
  ).http://goo.gl/FWlkWjاليته افك عن الجنة (القمي أفك عن و

 7: 51\67م  !1ت1َوٱلسََّمآِء ذَاِت ٱۡلُحبُكِ 

ۡختَِلٖف.    8: 51\67م  إِنَُّكۡم لَِفي قَۡوٖل مُّ

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: ) أفك1ت♦ ) أَفَِك، أَفََك، أُفَِن 2يَأْفَُك، يُْؤفَُن ) 1
  ُصِرف عنه.أُفَِك: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

 9: 51\67م  .1ت2َعۡنهُ َمۡن أُفِكَ  1يُۡؤفَكُ 
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اِصْيَن ) 1 ) خرص: القول عن ظن وتخمين ال عن علم ويقين. 1ت♦ قَتََل اْلَخرَّ
  والخراصون هم الكذابون.

ُصونَ   10: 51\67م  ،1ت1قُتَِل ٱۡلَخرَّٰ

 11: 51\67م  سَاُهوَن. 1تٱلَِّذيَن ُهۡم فِي َغۡمَرةٖ   ) َغْمَرة: ضاللة تغمر صاحبها.1ت

ينِ 1ت ♦) إِيَّاَن 2يََسلُوَن ) 1  ) نص ناقص وتكميله: يَْسأَلُوَن أَيَّاَن [وقوع] يَْوُم الدِّ
  ).http://goo.gl/7Z5fii 345، ص 26، جزء ابن عاشور(

يِن؟ 1ت[...] 2أَيَّانَ : «1لُونَ يَسۡ   12: 51\67م  »يَۡوُم ٱلدِّ

نص ناقص وتكميله: [اْلَجَزاء] يَْوم هم (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت♦ يَْوُم ) 1
  ). خطأ: يَْوَم ُهْم في النَّاِر يُْفتَنُوَن، بمعنى يعذبون.322

 13: 51\67م  :1تُهۡم َعلَى ٱلنَّاِر يُۡفتَنُونَ  1[...] يَۡومَ  

ذَا ٱلَِّذي كُنتُم بِهِۦ «  تَْستَْعِجلُونَه.) خطأ: 1 ذُوقُواْ فِۡتنَتَُكۡم. َهٰ
  ».1تتَۡستَۡعِجلُونَ 

 14: 51\67م

ٖت َوُعيُونٍ   َوِعيُوٍن.) 1  15: 51\67م  ،1إِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِي َجنَّٰ

لَِك،    َءاِخِذيَن َمآ َءاتَٰىُهۡم َربُُّهۡم. إِنَُّهۡم َكانُواْ، قَۡبَل ذَٰ
  ُمۡحِسنِيَن.

 16: 51\67م

َن ٱلَّۡيِل َما يَۡهَجعُونَ   يَْهَجعُوَن: ينامون ليًال.) 1ت  17: 51\67م  ،1تَكانُواْ قَِليٗال ّمِ

 18: 51\67م  ،1تَوبِٱۡألَۡسَحاِر، ُهۡم يَۡستَۡغِفُرونَ   ) اْألَْسَحار، جمع سحر: أواخر الليل قبيل الفجر. خطأ: في األسحار.1ت

ِلِهۡم، َحّقٞ لِّلسَّآئِِل َوٱۡلَمۡحُروِم.َوفِٓي     19: 51\67م  أَۡمَوٰ

ٞت   آيَةٌ.) 1  20: 51\67م  لِّۡلُموقِنِيَن، 1َوفِي ٱۡألَۡرِض، َءايَٰ

 21: 51\67م  َوفِٓي أَنفُِسُكۡم. أَفََال تُۡبِصُروَن؟  

 22: 51\67م  َوَما تُوَعدُوَن. 1َوفِي ٱلسََّمآِء، ِرۡزقُُكمۡ   راِِزقُُكْم، أْرَزاقُُكْم.) 1

ۡثلَ   ِمثُْل.) 1 ، ّمِ َمآ  1فََوَرّبِ ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض! إِنَّهُۥ لََحّقٞ
  أَنَُّكۡم تَنِطقُوَن.

 23: 51\67م

ِميَن ) 1 ِهيَم --- [  .37: 54\37) حول كلمة ضيف انظر هامش اآلية 1ت♦ اْلُمَكرَّ ] َهۡل أَتَٰىَك َحِديُث َضۡيِف إِۡبَرٰ
  ،1ت1ٱۡلُمۡكَرِمينَ 

 24: 51\67م

) خطأ: فَقَالُوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم، مرة منصوبة ومرة مرفوعة 1ت ♦ِسْلًما، ِسْلٌم ) 1
فسلم «بعد الفعل قال. وقد خرجوها كما يلي: سالًما مفعول لفعل محذوف والتقدير 

(للتبرير مكي، جزء أول، ص » سالٌم عليكم«، سالٌم مبتدأ والتقدير »سالًما
اءت في اآلية ). وقد ج134- 133؛ أوزون: جناية سيبويه، ص 407-408
َوِعبَادُ : «63: 25\42وفي اآلية » إِذْ دََخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسَالًما: «52: 15\54

ْحَماِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم الَْجاِهلُوَن قَالُوا سََالًما ». الرَّ
أن إبراهيم قاله  ابن عاشوريرى  –) نص ناقص وتكميله: [هم] قَْوٌم ُمْنَكُروَن 2ت

 358، ص 26، جزء ابن عاشورَخْفتا إذ ليس من اإلكرام أن يجاهَر الزائر بذلك (
http://goo.gl/L5nCts.(  

ٗما«إِۡذ دََخلُواْ َعلَۡيِه؟ فَقَالُواْ:  قَاَل: ». 1َسلَٰ
مٞ « نَكُرونَ  2ت، [...]1تَسلَٰ   ».قَۡوٞم مُّ

 25: 51\67م

 26: 51\67م  إِلَٰىٓ أَۡهِلهِۦ، فََجآَء بِِعۡجٖل َسِميٖن، 1تفََراغَ   سبيل االحتيال.) راغ: مال على 1ت

بَهُۥٓ إِلَۡيِهۡم. قَاَل:     27: 51\67م  »أََال تَۡأكُلُوَن؟«فَقَرَّ

 ».َال تََخۡف «. قَالُواْ: 1ِمۡنُهۡم ِخيفَةٗ  1تفَأَۡوَجسَ   ) أَْوَجَس: شعر وأحس.1ت♦ َوِخْفيَةً، َوِخيفَةً ) 1
ٍم َعِليٖم.   َوبَشَُّروهُ بِغُلَٰ

 28: 51\67م

ة: تقطيب وجه من الكراهية، أو صيحة وضجة ت1ت ) صكت، لطمت 2) َصرَّ
) نص ناقص َوقَالَْت عَُجوٌز َعِقيٌم [فكيف الد] (المنتخب 3ت

http://goo.gl/lEc3Mi.(  

ةٖ  َوۡجَهَها،  2ت، فََصكَّۡت 1تفَأَۡقبَلَِت ٱۡمَرأَتُهُۥ فِي َصرَّ
  » ؟3تَعُجوٌز َعِقيٞم [...]«الَۡت: َوقَ 

 29: 51\67م

ِلِك قَاَل َربُِّك. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱۡلَحِكيمُ «قَالُواْ:     ،َكذَٰ
  ».ٱۡلعَِليمُ 

 30: 51\67م

 31: 51\67م  »، أَيَُّها ٱۡلُمۡرَسلُوَن؟1تفََما َخۡطبُُكمۡ «قَاَل:   ) خطب: شأن.1ت

ۡجِرِميَن،إِنَّآ أُۡرِسۡلنَآ «قَالُٓواْ:     32: 51\67م  إِلَٰى قَۡوٖم مُّ

ن ِطيٖن،    33: 51\67م  ِلنُۡرِسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة ّمِ

م: ُمعَلَّم.1ت َمةً   ) ُمَسوَّ َسوَّ  34: 51\67م  ».ِعندَ َربَِّك ِلۡلُمۡسِرفِينَ  1تمُّ

 35: 51\67م  فَأَۡخَرۡجنَا َمن َكاَن فِيَها ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن،  

َن ٱۡلُمۡسِلِميَن.فََما     36: 51\67م  َوَجۡدنَا فِيَها َغۡيَر بَۡيٖت ّمِ
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 37: 51\67م  َوتََرۡكنَا فِيَهآ َءايَٗة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱۡلعَذَاَب ٱۡألَِليَم.  

هُ إِلَٰى  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [وجعلنا عظة] في ُموَسى.1ت ، إِۡذ أَۡرَسۡلنَٰ َوفِي ُموَسٰىٓ
بِيٖن. ٖن مُّ   فِۡرَعۡوَن، بِسُۡلَطٰ

 38: 51\67م

(الجاللين عن اإليمان] ) نص ناقص وتكميله: فَتََولَّى [1ت
http://goo.gl/F99hlL( فتولى بما كان يتقوى به من ) فَتََولَّى بُِرْكنِِه: 2ت

. أعرض عن اِإليمان مع )http://goo.gl/TWYBOJجنوده (البيضاوي 
). خطأ: فَتََولَّى مع http://goo.gl/KzBiiu(الجاللين جنوده ألنهم له كالركن 

  ُرْكنِِه.

ِحٌر أَۡو «َوقَاَل:  2تبُِرۡكنِهِۦ 1تفَتََولَّٰى [...] َسٰ
  ».َمۡجنُوٞن 

 39: 51\67م

يَك بِبَدَنَِك فَاْليَْوَم « 92: 10\51تناقض: تقول اآلية . ت) ُمِليم: مستحق اللوم نُنَّجِ
فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي « 40: 28\49وتقول اآلية ». ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آَيَةً 

فَأَْغَرْقنَاهُ « 103: 17\50وتقول اآلية ». اْليَّمِ فَاْنظُْر َكيَْف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِمينَ 
فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَّمِ « 40: 51\67آلية وتقول ا». َوَمْن َمعَهُ َجِميعًا

  فهل أغرق هللا فرعون أم أنجاه؟». َوهَُو ُمِليمٌ 

، َوهَُو ُمِليمٞ  ُهۡم فِي ٱۡليَّمِ هُ َوُجنُودَهُۥ، فَنَبَۡذنَٰ  40: 51\67م  .1تفَأََخۡذنَٰ

يَح  1ت...]][--- [  ) نص ناقص وتكميله: [وجعلنا عظة] في َعاٍد.1ت َوفِي َعاٍد، إِۡذ أَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهُم ٱلّرِ
  ٱۡلعَِقيَم،

 41: 51\67م

، إِالَّ َجعَلَۡتهُ 1تَما تَذَُر ِمن َشۡيٍء أَتَۡت َعلَۡيهِ   ) رميم: باٍل متقطع.2ت: مرت عليه، والمراد اهلكته ) أَتَْت َعلَْيهِ 1ت
ِميمِ    .2تَكٱلرَّ

 42: 51\67م

تََمتَّعُواْ «َوفِي ثَُمودَ، إِۡذ قِيَل لَُهۡم:  1ت][...]--- [  ناقص وتكميله: [وجعلنا عظة] في ثَُمودَ.) نص 1ت ♦َعتَّى ) 1
  ».ِحينٖ  1َحتَّىٰ 

 43: 51\67م

ْعقَةُ، الصَّواقُِع ) 1 ِعقَةُ  1تفَعَتَۡواْ   : اعرضوا وتجبروا.) َعتَْوا1ت♦ الصَّ ، ~ 1َعۡن أَۡمِر َربِِّهۡم. فَأََخذَۡتُهُم ٱلصَّٰ
  َوُهۡم يَنظُُروَن.

 44: 51\67م

عُواْ ِمن قِيَاٖم، َوَما َكانُواْ ُمنتَِصِريَن.    45: 51\67م  فََما ٱۡستََطٰ

نص ناقص وتكميله: [واذكر، أو: وأهلكنا] ) 1ت♦ َوقَْوِم، َوقَْوُم، وفي َوقَْوِم ) 1
  ).http://goo.gl/Ulx3QX 14، ص 27، جزء ابن عاشورقوم نوح (

ن قَۡبُل. ~ إِنَُّهۡم  1َوقَۡومَ  1ت][...]--- [ نُوٖح، ّمِ
ِسِقيَن.   َكانُواْ قَۡوٗما فَٰ

 46: 51\67م

فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: والسماء أحكمناها بقوة ) 1ت
)http://goo.gl/HrmCs9 (بِأَْيٍد) ويقترح ليكسنبيرج قراءة (بأيام) بدًال من .(
)Luxenberg  رون (الجاللين لَُموِسعُوَن: لقاد) 2ت). 99ص

http://goo.gl/v2JR3i(  

َها بِأَۡيْيدٖ --- [  . َوإِنَّا لَُموِسعُونَ 1ت] َوٱلسََّمآَء، بَنَۡينَٰ

  .2ت
 47: 51\67م

ِهدُوَن!1َوٱۡألَۡرضَ   َواْألَْرُض.) 1 َها. فَنِۡعَم ٱۡلَمٰ  48: 51\67م  ، فََرۡشنَٰ

الكائنات الحية ليست ال ) خطأ علمي: كثير من 1ت ♦تَذَّكَُّروَن، تَتَذَكَُّروَن ) 1
بالذكر وال باألنثى، ومنها األميبا والبرامسيوم وجميع أنواع البكتيريا والجراثيم 

  والفيروسات، ومعظم النباتات تحتفظ بقدرة على التكاثر الالجنسي.

. ~ لَعَلَُّكۡم 1تَوِمن كُّلِ َشۡيٍء َخلَۡقنَا َزۡوَجۡينِ 
  !1تَذَكَُّرونَ 

 49: 51\67م

وا (1ت  19، ص 27، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [فقل] فِرُّ
http://goo.gl/6Gw6k4(.  

ۡنهُ،  1ت][...]--- [ ِ. إِنِّي لَُكم، ّمِ ٓواْ إِلَى ٱ£َّ فَِفرُّ
بِيٞن.   نَِذيٞر مُّ

 50: 51\67م

ًها َءاَخَر. إِنِّي لَُكم،    ِ، إِلَٰ ۡنهُ، َوَال تَۡجعَلُواْ، َمَع ٱ£َّ ّمِ
بِيٞن.   نَِذيٞر مُّ

 51: 51\67م

ن  1ت]--- [  .)325نص ناقص وتكميله: [األمر] كذلك (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت ِلَك. َمآ أَتَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهم ّمِ َكذَٰ
ُسوٍل إِالَّ قَالُواْ:    ».َساِحٌر أَۡو َمۡجنُونٌ «رَّ

 52: 51\67م

 53: 51\67م  قَۡوٞم َطاغُوَن.أَتََواَصۡواْ بِهِۦ؟ بَۡل هُۡم   

 54: 51\67م  فَتََولَّ َعۡنُهۡم، فََمآ أَنَت بَِملُوٖم.  

ۡكَرٰى تَنفَُع ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   ۡر، فَإِنَّ ٱلذِّ  55: 51\67م  َوذَّكِ

نَْس من المؤمنين 2َما ) 1 نسَ  1] َوَما--- [  ) لِيَْعبُدُونِي.3) َواْإلِ  56: 51\67م  .3إِالَّ ِليَۡعبُدُونِ  2َخلَۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡإلِ

ۡزٖق، َوَمآ أُِريدُ أَن   يُْطِعُمونِي.) 1 ن ّرِ َمآ أُِريدُ ِمۡنُهم ّمِ
  .1يُۡطِعُمونِ 

 57: 51\67م

اُق ) 1 زَّ اِزُق 2إِنِّي أَنا الرَّ ان كانت صفة للقوة، ) خطأ 1ت) اْلَمتِيِن 3) الرَّ
من المتكلم التفات ). خطأ: 326وصحيحه: المتينة (للتبرير مكي، جزء ثاني، ص 

َ هُوَ «إلى الغائب » أُِريدُ ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريدُ «في اآلية السابقة    ».إِنَّ �َّ

اقُ  زَّ َ هَُو ٱلرَّ ةِ، ٱۡلَمتِينُ 2 1إِنَّ ٱ£َّ  58: 51\67م  .1ت3، ذُو ٱۡلقُوَّ
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ۡثَل ذَنُوِب --- [  يَْستَْعِجلُونِي.) 1 ] فَإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُمواْ ذَنُوٗبا ّمِ
بِِهۡم. فََال يَۡستَۡعِجلُونِ    .1أَۡصَحٰ

 59: 51\67م

 60: 51\67م فََوۡيٞل لِّلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن يَۡوِمِهُم ٱلَِّذي يُوَعدُوَن! 

 

 سورة الغاشية 88\68

  مكية 26 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِشيَةِ   ) اْلغَاِشيَة: القيامة.1ت  1: 88\68م  ؟1تَهۡل أَتَٰىَك َحِديُث ٱۡلغَٰ

ِشعَةٌ،    2: 88\68م  ُوُجوٞه، يَۡوَمئٍِذ، َخٰ

 3: 88\68م  ،1ت1َعاِملَٞة، نَّاِصبَةٞ   ) نَاِصبَة: تَِعبة.1ت♦ َعاِملَةً نَاِصبَةً ) 1

 4: 88\68م  ،1تنَاًرا َحاِميَةٗ  1تَۡصلَىٰ   لغو وتكرار إذ ال توجد نار باردة.» نَاًرا َحاِميَةً «) خطأ: 1ت♦ تُْصلَى، تَُصلَّى ) 1

 5: 88\68م  .1تتُۡسقَٰى ِمۡن َعۡيٍن َءانِيَةٖ   : بالغة نهايتها في شدة الحر.) َعْيٍن آَنِيَةٍ 1ت

تقول هذه اآلية أنه ليس ألصحاب الجحيم طعام إال ضريع، بينما اآلية ) 1ت
تقول بأنه غسلين. الضريع نبات خبيث منتن يرمي به البحر،  36: 69\78

  والغسلين هو ما يسيل من جلود اهل النار كالقيح ونحوه.

 6: 88\68م  ،1ت ِمن َضِريعٖ لَّۡيَس لَُهۡم َطعَاٌم إِالَّ 

 7: 88\68م  الَّ يُۡسِمُن، َوَال يُۡغنِي ِمن ُجوٖع.  

 8: 88\68م  ُوُجوٞه، يَۡوَمئِٖذ، نَّاِعَمٞة،  

) خطأ: بَِسْعيَِها َراِضيَةٌ. تبرير الخطأ: َراِضيَةٌ تضمن معنى مطمئنة أو 1ت
بِاْلَحيَاةِ الدُّنْيَا، وجاء في اآلية : أََرِضيتُْم 38: 9\113مرتاحة. وقد جاء في اآلية 

  : إِنَُّكْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد.83: 9\113

 9: 88\68م  ،1تلَِّسۡعيَِها َراِضيَةٞ 

 10: 88\68م  فِي َجنٍَّة َعاِليَٖة،  

ِغيَةٗ  1تَۡسَمعُ الَّ   ) َالِغيَةً: لَغًوا وباِطًال.1ت♦ َالِغيَةٌ  - ) تُْسَمُع، يُْسَمُع 2تُْسَمُع، يُْسَمُع ) 1  11: 88\68م  .1ت2فِيَها لَٰ

 12: 88\68م  فِيَها َعۡيٞن َجاِريَٞة.  

ۡرفُوَعٞة،    13: 88\68م  فِيَها سُُرٞر مَّ

ۡوُضوعَٞة،    14: 88\68م  َوأَۡكَواٞب مَّ

 15: 88\68م  َمۡصفُوفَٞة، 1تَونََماِرقُ   ) نََماِرق: وسائد.1ت

♦ ) 178قراءة شيعية: َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ متكئين عليها ناعمين (السياري، ص  )1
  ) َزَرابِي: جمع زريبة، البسط.1ت

 16: 88\68م  .1َمۡبثُوثَةٌ  1تَوَزَرابِيُّ 

بِّلِ ) 1 بِْل، اْإلِ بِلِ --- [  ) ُخلِّقَْت، َخلَْقتُ 2اْإلِ  17: 88\68م  ؟2، كَۡيَف ُخِلقَۡت 1] أَفََال يَنظُُروَن إِلَى ٱۡإلِ

 18: 88\68م  ؟1َوإِلَى ٱلسََّمآِء، َكۡيَف ُرفِعَۡت   ُرفِّعَْت، َرفَْعُت.) 1

بَْت، نََصبُْت.) 1  19: 88\68م  ؟1َوإِلَى ٱۡلِجبَاِل، َكۡيَف نُِصبَۡت   نُّصِ

َحْت، َسَطْحُت.) 1  20: 88\68م  ؟1َوإِلَى ٱۡألَۡرِض، َكۡيَف ُسِطَحۡت   ُسّطِ

ۡر، --- [   ٞر.] فَذَّكِ  21: 88\68م  إِنََّمآ أَنَت ُمذَّكِ

) ُمَصْيِطر: تفهم هذه الكلمة بمعنى متسلط. ولكن 1ت♦ بُِمَسْيِطٍر، بُِمَسْيَطٍر ) 1
ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى القاسم (أي يعطي قسمة كل 

ساطور واحد)، من فعل سطر بالسريانية والتي تعني شطر، ومن هنا تأتي كلمة 
)Luxenberg  235ص(  

 22: 88\68م  .1ت1لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ 

) فهمت كلمة إال بمعنى لكن (الجاللين 1ت ♦أََال ) 1
http://goo.gl/jNVYECعن ) نص ناقص وتكميله: إِالَّ َمْن تََولَّى [2) ت

  ).http://goo.gl/le3189َوَكفََر (الجاللين  اِإليمان]

 23: 88\68م  َوَكفََر، 2تَمن تََولَّٰى [...] 1ت 1إِالَّ 

بُهُ.) 1 ِّ بُهُ   فَإِنَّهُ يُعَذ ِّ ُ ٱۡلعَذَاَب ٱۡألَۡكبََر. 1فَيُعَذ  24: 88\68م  ٱ£َّ
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) 1ت♦ ) 178قراءة شيعية: إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهْم أهل البيت (السياري، ص إِيَّابَُهْم، ) 1
ُ «اآلية السابقة من الغائب  فيالتفات خطأ: رجوعهم. : إِيَابَُهمْ  بُهُ �َّ إلى » فَيُعَذِّ

  دخيلتان. 24و 23، واآليتان 22وهذه اآلية تتمة لآلية ». إِلَْينَا«المتكلم 

 25: 88\68م  .1ت1إِنَّ إِلَۡينَآ إِيَابَُهمۡ 

 26: 88\68م ثُمَّ إِنَّ َعلَۡينَا ِحسَابَُهم.  

 

 سورة الكهف 18\69

  101-83و 28عدا مكية  110 - عدد اآليات

  الحائلة - أصحاب الكهف عناوين أخرى: . 9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

َب، َولَۡم   ِعَوًجا ولكن جعله.) 1 ِ ٱلَِّذٓي أَنَزَل َعلَٰى َعۡبِدِه ٱۡلِكتَٰ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ
  .1يَۡجعَل لَّهُۥ ِعَوَجاۜ 

 1: 18\69م

) 2 )82قراءة شيعية: بل دينا قيما، أو: وجعله دينا قيما (السياري، ص قِيًَما، ) 1
ُر 3لَدُنِِه، لَدْنِِه  : اْلَحْمدُ 2و 1) نص مخربط وترتيبه لآليتين 1ت♦ ) َويَْبشَُر، َويُبَّشِ

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَا َب قَيًِّما َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا. وقد جاءت القراءة ِ£َّ
). 474- 472(للتبريرات أنظر المسيري، ص  المختلفة لتصحيح هذا الخطأ

ويمكن اعتبار اآلية الثانية ناقصة وتكميلها كما يلي: [وجعله] قَيًِّما ِليُْنِذَر (المنتخب 
http://goo.gl/RDjSFkِليُْنِذَر [الجاحدين] بَأًْسا ) نص ناقص وتكميله: 2) ت

  )http://goo.gl/0x12a4(المنتخب  َشِديدًا

ن  2ت[...]، لِّيُنِذرَ 1ت1قَيِّٗما 1ت[...] بَۡأٗسا شَِديٗدا ّمِ
رَ 2لَّدُۡنهُ  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱلَِّذيَن يَۡعَملُوَن  3، َويُبَّشِ

ِت أَنَّ لَُهۡم أَۡجًرا َحسَٗنا. ِلَحٰ   ٱلصَّٰ

 2: 18\69م

ِكثِ     3: 18\69م  يَن فِيِه أَبَٗدا.مَّٰ

َر.) 1 ُ َولَٗدا«ٱلَِّذيَن قَالُواْ:  1َويُنِذرَ   َويُنَذِّ  4: 18\69م  ».ٱتََّخذَ ٱ£َّ

) َكبَُرْت َكِلَمةً. خطأ: َكِلَمةً كان يجب أن تكون مرفوعة 1ت♦ ) َكِلَمةٌ 2َكْبَرْت ) 1
  كما في القراءة المختلفة ألنها فاعل.

ا لَُهم بِهِۦ   1ِمۡن ِعۡلٖم، َوَال ِألٓبَآئِِهۡم. َكبَُرۡت مَّ
ِهِهۡم. إِن يَقُولُوَن إِالَّ  1ت2َكِلَمةٗ  تَۡخُرُج ِمۡن أَۡفَوٰ
  َكِذٗبا.

 5: 18\69م

قراءة شيعية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم أسفًا إن لم ) 3) أَْن 2بَاِخُع نَْفِسَك ) 1
: ) بَاِخٌع نَْفَسكَ 1ت) ♦ 129يؤمنوا بهذا الحديث (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

إلى » َعلَى َعْبِدهِ «من الغائب  1في اآلية التفات قاتلها غيظًا أو غًما. خطأ: 
  : حزنًا) أََسفًا2ت »فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسكَ «المخاطب 

ِخعٞ  ِرِهۡم، إِن 1نَّۡفَسكَ  1تفَلَعَلََّك بَٰ لَّۡم  2َعلَٰىٓ َءاثَٰ
ذَا ٱۡلَحدِ    .2ت3يِث أََسفًايُۡؤِمنُواْ بَِهٰ

 6: 18\69م

ِ الَِّذي أَْنَزلَ «من الغائب  1في اآلية التفات ) خطأ: 1ت إِنَّا «إلى المتكلم » اْلَحْمدُ ِ£َّ
) خطأ: ِلنَبْلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال. تبرير الخطأ: يبلو يتضمن معنى 2ت» َجعَلْنَا

  أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال. يعلم فعداه إلى مفعولين. فمعنى اآلية: لنعلم

َما َعلَى ٱۡألَۡرِض ِزينَٗة لََّها،  1ت] إِنَّا َجعَۡلنَا--- [
  .2تِلنَۡبلَُوُهۡم أَيُُّهۡم أَۡحَسُن َعَمٗال 

 7: 18\69م

) الصعيد: الطبقة العليا من األرض، أو وجه األرض، أو التراب؛ ُجُرز: 1ت
  اجرد ال نبات فيه.

ِعلُوَن مَ   8: 18\69م  .1تا َعلَۡيَها َصِعيٗدا ُجُرًزاَوإِنَّا لََجٰ

) حيرت هذه الكلمة المفسرين والمترجمين. وقد اعتبرها البعض إسم الكلب 1ت
أو إسم المكان، وقد فسرها معجم الفاظ القرآن: اللوح الذي كتب فيه أسماء اهل 

). ويقترح ليكسنبيرج 144- 143ص  Jefferyالكهف وقصتهم (انظر أيًضا 
قِيِم) ( قِيد) بدًال من (َوالرَّ ). ولكن قد يكون 85- 84ص  Luxenbergقراءة (َوالرَّ

 ابن عاشور) فسر 2أصلها الرقيب، أي المالك الحارس كما في أصل القصة. ت
هذه اآلية كما يلي: أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجبًا من بين آياتنا، أي 

 259، ص 15، جزء ابن عاشورة آياتنا (أعجب من بقي
http://goo.gl/Ml8bwe.(  

قِيمِ --- [ َب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَّ  1ت] أَۡم َحِسۡبَت أَنَّ أَۡصَحٰ
تِنَا َعَجبًا   ؟2تَكانُواْ ِمۡن َءايَٰ

 9: 18\69م

إِۡذ أََوى ٱۡلفِۡتيَةُ إِلَى ٱۡلَكۡهِف، فَقَالُواْ:  1ت[...]  ) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ أََوى اْلفِتْيَةُ.1ت ♦) ُرْشدًا 2َوَهّيِ ) 1
لَنَا ِمۡن  1َربَّنَآ! َءاتِنَا ِمن لَّدُنَك َرۡحَمٗة، َوَهيِّئۡ «

  ».2أَۡمِرنَا َرَشٗدا

 10: 18\69م

ٱۡلَكۡهِف، ِسنِيَن ، فِي 1تفََضَرۡبنَا َعلَٰىٓ َءاذَانِِهمۡ   )http://goo.gl/pUHM4V) َعلَى آَذَانِِهْم: أنمناهم (الجاللين 1ت
  َعدَٗدا.

 11: 18\69م

من أصاب من الفريقين في تقدير مدة ) أَْحَصى: 1ت♦ ِليُْعِلَم، لِيَْعلََم، ِليُْعلََم ) 1
  مكثهم.

ُهۡم ِلنَۡعلَمَ  ِلَما  1تأَيُّ ٱۡلِحۡزبَۡيِن أَۡحَصىٰ  1ثُمَّ بَعَۡثنَٰ
  لَبِثُٓواْ أََمٗدا.

 12: 18\69م
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ثم إلى المتكلم » بَِربِِّهمْ «إلى الغائب » نَْحُن نَقُصُّ «المتكلم من التفات ) خطأ: 1ت
  ».َوِزدْنَاُهمْ «

نَّۡحُن نَقُصُّ َعلَۡيَك نَبَأَُهم بِٱۡلَحّقِ. إِنَُّهۡم فِۡتيَةٌ َءاَمنُواْ 
ُهۡم ُهٗدى ،بَِربِِّهمۡ    .1تَوِزۡدنَٰ

 13: 18\69م

َربُّنَا! «إِۡذ قَاُمواْ، فَقَالُواْ: َوَربَۡطنَا َعلَٰى قُلُوبِِهۡم   شطط: تجاوز. )1ت
ِت َوٱۡألَۡرِض! لَن نَّۡدعَُواْ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ  َوٰ َربُّ ٱلسََّمٰ

ٗها. لَّقَۡد قُۡلنَآ إِٗذا َشَطًطا   .1تإِلَٰ

 14: 18\69م

ُٓؤَالِٓء قَۡوُمنَا ٱتََّخذُواْ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ َءاِلَهةٗ    لَّۡوَال ». َهٰ
ِن يَۡأتُوَن َعلَۡيِهم بِسُ  ِنۢ بَيِّٖن! فََمۡن أَۡظلَُم ِممَّ ۡلَطٰ

ِ َكِذٗبا؟   ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ

 15: 18\69م

َ = من دون هللا، من دوننا ) 1 نص ناقص ) 1ت♦ ) َمرفِقًا 3) َويَُهّيِ 2إِالَّ �َّ
إِِذ اْعتََزْلتُُموُهْم (الجاللين  قال بعض الفتية لبعض]وتكميله: [

http://goo.gl/1CGg5N (ِمرفَقًا: ما يُرفق به ويُنتفع ويُستعان به.2ت (  

َ  1ت[...] ، 1َوإِِذ ٱۡعتََزۡلتُُموُهۡم َوَما يَۡعبُدُوَن، إِالَّ ٱ£َّ
ۡحَمتِهِۦ،  ن رَّ اْ إِلَى ٱۡلَكۡهِف. يَنشُۡر لَُكۡم َربُُّكم ّمِ فَۡأُوۥٓ

ۡرفَٗقا 2َويَُهيِّئۡ  ۡن أَۡمِرُكم ّمِ   .2ت3لَُكم ّمِ

 16: 18\69م

، تَْزَوئِرُّ ) 1 اَوُر، تَْزوارُّ ، تَزَّ ) تََزاَور: تميل 1ت♦ ) اْلُمْهتَِدي 3) يَْقِرُضُهْم 2تَْزَورُّ
  وتنحني، تَْقِرُضُهْم: تجاوزهم.

َورُ  َعن  1ت1َوتََرى ٱلشَّۡمَس، إِذَا َطلَعَت، تََّزٰ
 1ت2َكۡهِفِهۡم ذَاَت ٱۡليَِميِن. َوإِذَا َغَربَت، تَّۡقِرُضُهمۡ 

ِلَك ِمۡن ذَاَت ٱلشِّ  ۡنهُ. ذَٰ َماِل. َوُهۡم فِي فَۡجَوٖة ّمِ
ُ، فَُهَو ٱۡلُمۡهتَدِ  ِ. [َمن يَۡهِد ٱ£َّ ِت ٱ£َّ . َوَمن 3َءايَٰ

ۡرِشٗدا.] ا مُّ   يُۡضِلۡل، فَلَن تَِجدَ لَهُۥ َوِليّٗ

 17: 18\69م

) َوَكاِلبُُهْم، َوَكاِلئُُهْم 3بُُهْم، َوتَقَلُّبَُهْم ) َويُقَلِّبُُهْم، َوتُْقلِبُُهْم، َويَْقِلبُُهْم، َوتَْقلِ 2َوتَْحِسبُُهْم ) 1
). وليس في 84السياري، ص أي الملَك الذي كان موكًال بهم (قراءة شيعية،  - 

أصل القصة كلب، وقد يكون صحيح الكلمة وكلئهم كما في القراءة المختلفة، 
يَْكلَُؤُكْم  قُْل َمنْ  42: 21\73وتعني الحارس، وقد جاءت بهذا المعنى في اآلية 

) 1ت♦ ) ُرعُبًا 5) َولَُملِّئَْت، َولَُمِلْيَت، َولَُملِّْيَت 4بِاللَّيِْل َوالنََّهاِر بمعنى يحفظكم 
ِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات خطأ:  بُُهمْ «إلى المتكلم » آَيَاِت �َّ ) 2ت »َونُقَلِّ

  اْلَوِصيد: فناء الكهف أو عتبة الباب

ذَاَت  1ت2َوهُۡم ُرقُوٞد. َونُقَلِّبُُهمۡ  ،أَۡيقَاٗظا 1َوتَۡحَسبُُهمۡ 
َماِل. َوَكۡلبُُهم ِسٞط ِذَراَعۡيِه  3ٱۡليَِميِن َوذَاَت ٱلّشِ بَٰ

ِمۡنُهۡم  4لََولَّۡيتَ  ،. لَِو ٱطَّلَۡعَت َعلَۡيِهمۡ 2تبِٱۡلَوِصيدِ 
  .5َولَُمِلۡئَت ِمۡنُهۡم ُرۡعٗبا ،فَِراٗرا

 18: 18\69م

اقُِكْم، بُِوْرقُِكْم ) 1 ) يَْشعَُرنَّ بُِكْم 3) َوِليَتَلَطَّْف، َوْليُتَلَطَّْف 2بَِوْرقُِكْم، بَِوَرقُِكْم، بَِورَّ
) بَِوِرقُِكْم: دراهمكم الفضية. حيرت هذه الكلمة 1ت♦ أََحدٌ، يُْشِعُرونَّ بُِكْم أََحدًا 

  القراء، فالدراهم لم تكن ورقية في ذاك الوقت بل معدنية.

ۡنُهۡم:  ُهۡم، ِليَتَسَآَءلُواْ بَۡينَُهۡم. قَاَل قَآئِٞل ّمِ لَِك بَعَۡثنَٰ َوَكذَٰ
أَۡو بَۡعَض  ،لَبِۡثنَا يَۡوًما«قَالُواْ: » َكۡم لَبِۡثتُۡم؟«

َربُُّكۡم أَۡعلَُم بَِما لَبِۡثتُۡم. فَٱۡبعَثُٓواْ «قَالُواْ: ». يَۡوٖم 
ِذِهۦٓ إِلَ  1ت1أََحدَُكم بَِوِرقُِكمۡ  فَۡليَنظُۡر  ،ى ٱۡلَمِدينَةِ َهٰ

ۡنهُ.  ،أَيَُّهآ أَۡزَكٰى َطعَاٗما فَۡليَۡأتُِكم بِِرۡزٖق ّمِ
  .3َوَال يُۡشِعَرنَّ بُِكۡم أََحدًا ،2َوۡليَتَلَطَّۡف 

 19: 18\69م

َعلَۡيُكۡم، يَۡرُجُموُكۡم، أَۡو  1إِنَُّهۡم، إِن يَۡظَهُرواْ   ملتهم: شريعتهم.) 1ت♦ يُْظَهُروا ) 1
  ».. َولَن تُۡفِلُحٓواْ إِذًا أَبَٗدا1تيُِعيدُوُكۡم فِي ِملَّتِِهمۡ 

 20: 18\69م

من المتكلم التفات : اطلعنا عليهم غيرهم. خطأ: ) أَْعثَْرنَا1ت♦ غُِلبُوا ) 1
ِ «إلى الغائب » أَْعثَْرنَا«   ».َوۡعدَ ٱ£َّ

لَِك أَۡعثَۡرنَا  ِ َوَكذَٰ َعلَۡيِهۡم، ِليَۡعلَُمٓواْ أَنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ
َزُعوَن 1تَحقّٞ  ، َوأَنَّ ٱلسَّاَعةَ َال َرۡيَب فِيَهآ، إِۡذ يَتَنَٰ

ٗنا«بَۡينَُهۡم أَۡمَرُهۡم. فَقَالُواْ:  بُُّهۡم ». ٱۡبنُواْ عَلَۡيِهم بُۡنيَٰ رَّ
: َعلَٰىٓ أَۡمِرِهمۡ  1أَۡعلَُم بِِهۡم. قَاَل ٱلَِّذيَن َغلَبُواْ 

ۡسِجٗدا«   ».لَنَتَِّخذَنَّ َعلَۡيِهم مَّ

 21: 18\69م

) َكاِلبُُهْم، َكاِلئُُهْم. أنظر هامش اآلية 3) َخَمسَةٌ، َخِمسَةٌ، ِخِمَسةٌ، َخْمَسةً 2ثََالثٌّ ) 1
) 2: تشك وتجادل، ِمَراًء َظاِهًرا: مجادلة سهلة هينة تتمار) 1ت♦  18: 18\69م

ضمير فيهم إرجعوه ألصحاب الكهف وضمير منهم إرجعوه لليهود (تفسير 
ثََالثَةٌ «). الحظ إضافة حرف الواو في http://goo.gl/8DUXy7الجاللين 

  ».َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم ... َخْمسَةٌ َساِدُسُهْم َكلْبُُهْم ... َسْبعَةٌ َوثَاِمنُُهمْ 

ثَةٞ «َسيَقُولُوَن:  ابِعُُهمۡ 1ثَلَٰ َويَقُولُوَن: » 3َكۡلبُُهمۡ  ، رَّ
ا بِٱۡلغَۡيبِ. »3، َساِدُسُهۡم َكۡلبُُهمۡ 2َخۡمَسةٞ « ، َرۡجَمۢ

قُل: ». 3َسۡبعَٞة، َوثَاِمنُُهۡم َكۡلبُُهمۡ «َويَقُولُوَن: 
ا يَۡعلَُمُهۡم إِالَّ قَلِيلٞ « بِّٓي أَۡعلَُم بِِعدَّتِِهم. مَّ فََال ». رَّ

هِ  ، َوَال تَۡستَۡفِت فِيِهم 1تٗراتَُماِر فِيِهۡم إِالَّ ِمَراٗٓء َظٰ
ۡنُهمۡ    أََحٗدا. 2تّمِ

 22: 18\69م

ِلَك َغدًا«[َوَال تَقُولَنَّ ِلشَاْۡيٍء:     23: 18\69م  ،»إِنِّي فَاِعٞل ذَٰ

َوَال هذه اآلية تكملة لآلية السابقة وفيها نقص وتكميله: ) خطأ: 1ت ♦يَْهِديَنِي ) 1
 24و 23اآليتان . خطأ: ذَِلَك َغدًا إال [مضيفًا] ان شاء هللاتَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل 

  دخيلتان ال عالقة لهما بموضوع اآليات األخرى

[...] ٓ ُ : «1تإِالَّ بََّك، إِذَا ». أَن يََشآَء ٱ£َّ َوٱۡذكُر رَّ
َربِّي ِألَۡقَرَب  1َعَسٰىٓ أَن يَۡهِديَنِ «نَِسيَت، َوقُۡل: 
ذَا َرَشٗدا   ».]ِمۡن َهٰ

 24: 18\69م
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 ♦) تَْسعًا 3) ثََالَث مائَِة ِسنِين، ثََالَث مائَِة َسنٍَة، ثََالَث مائٍَة ِسنون 2َوقالوا لَبِثُوا ) 1

) فسر الجاللين هذه اآلية كما يلي: َولَبِثُواْ في َكْهِفِهْم ثَالَث ِمئٍَة بالتنوين ِسنِيَن 1ت
عند أهل الكتاب شمسية، وتزيد عطف بيان لـ(ثالثمائة)، وهذه السنون الثالثمائة 

القمرية عليها عند العرب تسع سنين، وقد ذكرت في قوله َوٱْزدَادُواْ تِْسعًا أي تسع 
سنين، فالثالثمائة الشمسية: ثالثمائة وتسع قمرية 

)http://goo.gl/MOSYwx بينما إكتفى التفسير الميسر بما يلي: ومكث .(
  ).http://goo.gl/4CLgYVسنة وتسع سنين (الشُّبَّان نياًما في كهفهم ثالثمائة 

َث ِماْئَٖة ِسنِينَ  1َولَبِثُواْ  َوٱۡزدَادُواْ  ،2فِي َكۡهِفِهۡم ثَلَٰ
  .1ت3تِۡسٗعا

 25: 18\69م

) خطأ: حرف الباء في أَْبِصْر بِِه 1ت ♦) يُْشِرْك، تُْشِرْك 2) أَْسِمْع به وأَْبِصَر 1
). وقد http://goo.gl/eUA7ifحشو، والصحيح: ابصره واسمعه (النحاس 

فسرها المنتخب: فما أعظم بصره في كل موجود، وما أعظم سمعه لكل مسموع 
)http://goo.gl/ClpUOk.(  

ِت «قُِل:  َوٰ ُ أَۡعلَُم بَِما لَبِثُواْ. لَهُۥ َغۡيُب ٱلسََّمٰ ٱ£َّ
! َما لَُهم، ِمن 1ت1َوٱۡألَۡرِض. أَۡبِصۡر بِهِۦ َوأَۡسِمعۡ 

  ».فِي ُحۡكِمِهۦٓ أََحٗدا 2َوَال يُۡشِركُ  ،َوِليّٖ  دُونِهِۦ، ِمن

 26: 18\69م

التي تقول  27: 18\69و 115: 6\55و 34: 6\55و 64: 10\51) اآليات 1ت
 101: 16\70بأنه ال مبدل لكلمات هللا تتناقض مع اآليات التي تقر النسخ 

  ) ُمْلتََحد: ملجأ ومالذ.2ت 39: 13\96و 106: 2\87و

َمآ أُوِحَي إِلَۡيَك ِمن ِكتَابِ َربَِّك. َال  ] َوٱۡتلُ --- [
تِهِۦ َل ِلَكِلَمٰ   .2ت. َولَن تَِجدَ، ِمن دُونِهِۦ، ُمۡلتََحٗدا1تُمبَدِّ

 27: 18\69م

) 1ت♦ ) فُْرطًا 4) أَْغفَلَنَا قَلْبُهُ 3) تُعَدِّ َعْينَيَك، تُْعِد َعْينَيَك 2) بِاْلغُدَْوةِ، بِاْلغُدُّوِ 1
) خطأ: َوَال تَْعدُهم َعْينَاَك (فعل عدو متعدي)، 2ت ♦اْلغَدَاةِ َواْلعَِشّيِ خطأ: في 

) فُُرًطا: 3وتبرير الخطأ: تضمن تعدو معنى تسهو أو تغفل أو تنبو عنهم ت
  »أَْغفَلْنَا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا«إلى المتكلم » َربَُّهمْ «من الغائب التفات ُمضيَّعًا. خطأ: 

نَۡفسََك َمَع ٱلَِّذيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم، َوٱۡصبِۡر 
َوٱۡلعَِشّيِ، يُِريدُوَن َوۡجَههُۥ. َوَال تَۡعدُ  1ت1بِٱۡلغَدَٰوةِ 
، تُِريدُ ِزينَةَ ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. َوَال 2تَعۡنُهمۡ  2َعۡينَاكَ 

َعن ِذۡكِرنَا، َوٱتَّبََع َهَوٰىهُ،  3تُِطۡع َمۡن أَۡغفَۡلنَا قَۡلبَهُۥ
  .3ت4أَۡمُرهُۥ فُُرٗطا َوَكانَ 

 28: 18\69هـ

) قراءة شيعية: َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن 5) فَِليَْكفُْر 4) فَِليُْؤِمْن 3) اْلَحقَّ 2) َوقَُل، َوقُُل 1
َربُِّكْم فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ فََمْن شاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن شاَء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَدْنا ِللظَّاِلِميَن آَل 

ٍد ناًرا (الكليني مجلد مُ  من التفات ) ُسَراِدق: خيمة. خطأ: 1ت♦ ) 412، ص 1َحمَّ
) ُمْرتَفَقًا: الصاحب وكل ما 2ت »أَْعتَدْنَا«إلى المتكلم » اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكمْ «الغائب 

  حرص عليه اإلنسان لالنتفاع به

بُِّكۡم. فََمن َشآَء، فَۡليُۡؤِمن 2ٱۡلَحقُّ : «1َوقُلِ  . 3ِمن رَّ
ِلِميَن نَاًرا». 4َوَمن شَآَء، فَۡليَۡكفُۡر   5إِنَّآ أَۡعتَۡدنَا ِللظَّٰ

. َوإِن يَۡستَِغيثُواْ، يُغَاثُواْ 1تأََحاَط بِِهۡم سَُراِدقَُها
بَِمآٖء َكٱۡلُمۡهِل يَۡشِوي ٱۡلُوُجوهَ. بِۡئَس ٱلشََّراُب! 

  !2تَوَسآَءۡت ُمۡرتَفَقًا

 29: 18\69م

اِلَحاِت ) 1ت♦ ) نَُضيُِّع 1 نص ناقص وتكميله: إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  ).41[نجازيهم بإعمالهم] (مكي، جزء ثاني، ص 

ِت [...] ِلَحٰ . إِنَّا 1تإِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
  أَۡجَر َمۡن أَۡحَسَن َعَمًال. 1َال نُِضيعُ 

 30: 18\69م

) استعمل 1ت♦ ) َعلََّرائِِك 5) ُمتَِّكيَن 4) َوإِْستَْبَرَق 3) َويَْلبُِسوَن 2) أَْسِوَرةٍ 1
آية عبارة: جنات تجري من تحتها االنهار، ما عدى في هذه اآلية:  34القرآن في 

» يَُحلَّْونَ «من المجهول التفات ) خطأ: 2َجنَّاُت َعدٍْن تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اْألَْنَهاُر ت
) سندس: رقيق الديباج، وهو الحرير المنسوج. 3، ت»َويَْلبَُسونَ «إلى المعلوم 

) ُمْرتَفَقًا: الصاحب 5تالسرير : ) اْألََرائِك، جمع اريكة4ت : حرير غليظإِْستَْبَرق
  وكل ما حرص عليه اإلنسان لالنتفاع به.

ُت َعۡدٖن، تَۡجِري ِمن تَۡحتِِهمُ  ٓئَِك لَُهۡم َجنَّٰ  1تأُْولَٰ
ُر. يَُحلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أَسَاِورَ  ِمن ذََهٖب،  1ٱۡألَۡنَهٰ

ن سُندُٖس  2ت2َويَۡلبَُسونَ  ثِيَابًا ُخۡضٗرا ّمِ
تَّكِ 3ت3َوإِۡستَۡبَرقٖ  . 4ت5فِيَها َعلَى ٱۡألََرآئِكِ  4ينَ ، مُّ

  !5تنِۡعَم ٱلثََّواُب! َوَحسُنَۡت ُمۡرتَفَٗقا

 31: 18\69م

ُجلَۡيِن َجعَۡلنَا --- [  احطناهما.) َوَحفَْفنَاهَُما: 1ت ثَٗال: رَّ ] َوٱۡضِرۡب لَُهم مَّ
ُهَما ٖب، َوَحفَۡفنَٰ بِنَۡخٖل،  1تِألََحِدِهَما َجنَّتَۡيِن ِمۡن أَۡعنَٰ

  َوَجعَۡلنَا بَۡينَُهَما َزۡرٗعا.

 32: 18\69م

♦ ) نَْهًرا 5) ِخلَلَُهَما 4فََجْرنَا ) وَ 3) أُْكلََها 2) ِكَال اْلَجنَّتَيِْن آَتَْت، كُلُّ الَْجنَّتَيِْن آَتَى 1
). استعمال كلمة تَْظِلْم http://goo.gl/Bvtfhn) تَْظِلْم: تنقص (الجاللين 1ت

أو نَْهًرا كما في  –) خطأ للسجع، وصحيحه: أنهاًرا 2خطأ في غير مكانها ت
(آَتَْت أُُكلََها َولَْم  القراءة المختلفة. خطأ انتقال من المثنى (ِكلْتَا اْلَجنَّتَْيِن) إلى المفرد

تَْظِلْم) ثم إلى المثنى (ِخَاللَُهَما). الحظ تفسير المنتخب: وقد أثمرت كل واحدة من 
رنا نهًرا ينساب خاللهما  الجنتين ثمرها ناضًجا موفوًرا، ولم تنقص منه شيئًا، وفجَّ

  ).http://goo.gl/ZRD2I8(المنتخب 

ۡنهُ  1تَولَۡم تَۡظِلم 2َهاأُكُلَ  1ِكۡلتَا ٱۡلَجنَّتَۡيِن َءاتَۡت  ّمِ
ۡرنَاَشيۡ  لَُهَما 3ا. َوفَجَّ   .2ت5نََهٗرا 4ِخلَٰ

 33: 18\69م

) َوأََعزُّ نَفًَرا: اقوى اعوانًا أو 1ت♦ ) وآتيناه ثمًرا كثيًرا 2) ثُُمٌر، ثُْمٌر، ثَْمٌر 1
  عشيرة، والنفر: من ثالثة إلى عشرة.

ِحبِهِۦ، َوهَُو يَُحاِوُرهُۥٓ: . فَقَاَل 2 1َوَكاَن لَهُۥ ثََمٞر  ِلَصٰ
  ».1تأَنَ۠ا أَۡكثَُر ِمنَك َماٗال، َوأََعزُّ نَفَٗرا«

 34: 18\69م

َجنَّتَْيِن ... َوَحفَْفنَاُهَما ... بَْينَُهَما « 33و 32من المثنى في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
ونجد ذكر فقط ». َجنَّتَهُ ... تَبِيدَ َهِذهِ «إلى المفرد » ... ِكلْتَا اْلَجنَّتَيِْن ... ِخَاللَُهَما

  .40و 39و 36لجنة في اآليات 

َمآ أَُظنُّ «َوهَُو َظاِلٞم لِّنَۡفِسهِۦ. قَاَل:  1تَودََخَل َجنَّتَهُۥ
ِذِهۦٓ أَبَٗدا.   أَن تَبِيدَ َهٰ

 35: 18\69م

ُمْنقَلَبًا، وفقًا لسياق خطأ وتصحيحه: َخْيًرا ِمْنهما  ) ُمْنقَلَب: مصير.1ت♦ ) ِمْنِهما 1
  المثل وكما صححته القراءة المختلفة.

ِددتُّ إِلَٰى َربِّي،  َوَمآ أَُظنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئَِمٗة. َولَئِن رُّ
ۡنَها   ».1تُمنقَلَٗبا 1َألَِجدَنَّ َخۡيٗرا ّمِ

 36: 18\69م
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وتعني قطرة. نطفة: مني. والكلمة آرامية ) 1ت♦ ) ويلََك أََكفَْرَت 2) يَُخاِصُمهُ 1
  )311ص  Sawma( 4: 5فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة 

بِٱلَِّذي  2أََكفَۡرتَ : «1قَاَل لَهُۥ َصاِحبُهُۥ َوهَُو يَُحاِوُرهُٓۥ 
ٰىَك 1تَخلَقََك ِمن تَُراٖب، ثُمَّ ِمن نُّۡطفَةٖ  ، ثُمَّ َسوَّ

  َرُجٗال؟

 37: 18\69م

، لَِكْن، لَِكْن أنا، لَِكنَّه، 1 ) خيرت هذه الكلمة المفسرين، 1ت♦ لَِكْن هو، لَِكنَّنَا ) لَِكنَّ
كما يبان من إختالف القراءات. ومنهم من رأى فيها نصا ناقًصا وتكميله: لكن 

ُ َربِّي. وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: لكن أقول: إن الذي  [أنا اقول] هَُو �َّ
وال أشرك معه أحدا  - وحده  -بده خلقني وخلق هذا العالم كله هو هللا ربي، وأنا أع

)http://goo.gl/mmRmaJ.(  

ِكنَّا۠  ُ َربِّي، َوَالٓ أُۡشِرُك بَِربِّٓي  1ت1لَّٰ [...] هَُو ٱ£َّ
  أََحٗدا.

 38: 18\69م

.2) تََرنِي 1 ُ. َال   ) أَقَلُّ َولَۡوَالٓ، إِۡذ دََخۡلَت َجنَّتََك، قُۡلَت: "َما شَآَء ٱ£َّ
 ِ ةَ إِالَّ بِٱ£َّ ِمنَك َماٗال  2أَنَ۠ا أَقَلَّ  1". إِن تََرنِ قُوَّ

  َوَولَٗدا،

 39: 18\69م

) الصعيد: الطبقة 2ت ) ُحْسبَانًا: بالء محسوبًا مقدًرا1ت♦ ) يُْؤتِيَنِي، يُْوتِيَني 1
  زلقا: أملس تزل فيه القدم. العليا من األرض، أو وجه األرض، أو التراب؛

ن َجنَّتَِك،  1فَعََسٰى َربِّٓي أَن يُۡؤتِيَنِ  َخۡيٗرا ّمِ
َن ٱلسََّمآِء، فَتُۡصبَِح  1تَويُۡرِسَل َعلَۡيَها ُحۡسبَاٗنا ّمِ

  .2تَصِعيٗدا َزلَقًا

 40: 18\69م

َغْوًرا: ذاهبًا في األرض إلى أسفل. خطأ وتصحيحه:  )1ت♦ ) ُغْوًرا، غُُؤْوًرا 1
  لى أسفل.ذا غوٍر. وقد فسرها معجم الفاظ القرآن كصفة: ذاهبا في األرض إ

، فَلَن تَۡستَِطيَع لَهُۥ 1ت1أَۡو يُۡصبَِح َمآُؤهَا َغۡوٗرا
  ».َطلَٗبا

 41: 18\69م

 يقلب كفيه [ندًما]) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) تَقَلَُّب َكفَّاه 2) بِثُُمِرهِ، بِثُْمِرِه 1
خطأ: : دعائمها. ) َخاِويَةٌ: ساقطة. َعلَى ُعُروِشَها3) خطأ: َما أَْنفََق عليها ت2ت

  مع ُعُروِشَها.

 1ت[...] 2، فَأَۡصبََح يُقَلُِّب َكفَّۡيهِ 1َوأُِحيَط بِثََمِرهِۦ
، َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَٰى 2تَعلَٰى َمآ أَنفََق فِيَها

لَۡيتَنِي لَۡم أُۡشِرۡك بَِربِّٓي «. َويَقُوُل: 3تُعُروِشَها يَٰ
  »أََحٗدا!

 42: 18\69م

ِ. 3يَنُصُرونَهُۥ 2لَّهُۥ فِئَةٞ  1َولَۡم تَكُن  تَْنُصُرهُ.) 3) فِيَةٌ، فِيَهْ 2) يَُكْن 1 ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
  َوَما َكاَن ُمنتَِصًرا.

 43: 18\69م

، الَْحقُّ 2) اْلِوَاليَةُ 1 ِ 3) اْلَحقَّ ، اْلَوَاليَةُ الحقُّ ِ£َّ ِ وهو اْلَحقُّ ) ُعقُبًا، 4) الَْوَاليَةُ ِ£َّ
ِ اْلَحقِّ الْ «) تفسير شيعي: 1تُعْقبَى  (الكليني » َوَاليَةُ أَِميِر اْلُمْؤِمنِينَ »: «َواليَةُ ِ£َّ
  ).418، ص 1مجلد 

يَةُ  ِ، ٱۡلَحقِّ  1ُهنَاِلَك، ٱۡلَولَٰ . هَُو َخۡيٞر ثََواٗبا 1ت3 £ِ2َّ
  .4َوَخۡيٌر ُعۡقٗبا

 44: 18\69م

يُْح 2) تُذِْريه، تَذِْريه، يَذِْريه 1 ) آية ناقصة وتكميلها: َواْضِرْب لَُهْم َمثََل 1ت♦ ) الّرِ
) َهِشيًما: 2ت )http://goo.gl/xtVL2vاْلَحيَاةِ الدُّْنيَا [بأنها] َكَماٍء (المنتخب 

أَْنَزْلنَاهُ ِمَن «من المتكلم التفات خطأ: ) 3. تَذُْروهُ: تطير به وتبدده تيابًسا مفتتًا
ُ «إلى الغائب » السََّماءِ    ». َعلَى كُّلِ َشْيٍء ُمْقتَِدًراَوَكاَن �َّ

ثََل ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا [...]--- [  1ت] َوٱۡضِرۡب لَُهم مَّ

هُ ِمَن ٱلسََّمآِء. فَٱۡختَلََط بِهِۦ نَبَاُت  َكَمآٍء أَنَزۡلنَٰ
حُ  2ت1ٱۡألَۡرِض، فَأَۡصبََح َهِشيٗما تَۡذُروهُ  يَٰ  . ~2ٱلّرِ

ُ َعلَٰى كُّلِ  ۡقتَِدًراَوَكاَن ٱ£َّ   .3تَشۡيٖء مُّ

 45: 18\69م

] ٱۡلَماُل َوٱۡلبَنُوَن ِزينَةُ ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. --- [  
ُت َخۡيٌر، ِعندَ َربَِّك، ثََواٗبا َوَخۡيٌر  ِلَحٰ ُت ٱلصَّٰ ِقيَٰ َوٱۡلبَٰ

  أََمٗال.

 46: 18\69م

) تُغَاِدْر ِمْنُهْم أََحدًا، 3) َوتَُرى اْألَْرُض 2اْلِجبَاُل  -) تَُسيَُّر، تَِسْيُر، يَُسيَُّر، سُيَِّرت 1
نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ يُغَاِدْر ِمْنُهْم أََحدًا، يُغَادَْر ِمْنُهْم أََحدٌ، نُْغِدْر ِمْنُهْم أََحدًا 

مكشوفة ليس عليها جبال : َزةً ) بَارِ 2) ت44[واذكر] يوم (مكي، جزء ثاني، ص 
، »َوَحَشْرنَاُهمْ «إلى الماضي » نَُسيِّرُ «من المضارع التفات ) خطأ: 3ت وال تالل

نَُسيُِّر ... «إلى المتكلم » ِعْندَ َربِّكَ «والتفات في اآلية السابقة من الغائب 
اْلِجبَال َوتََرى ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية (َويَْوَم نستر ». َوَحَشْرنَاُهمْ 

اْألَْرَض بارزة) بدًال من (َويَْوَم نَُسيُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى اْألَْرَض بَاِرَزةً) بمعنى ويوم 
  )153- 152ص  Luxenbergنهد الجبال وترى األرض منشقة (

. َوتََرى 1َويَۡوَم نَُسيُِّر ٱۡلِجبَالَ  1ت][...]--- [
ُهمۡ 2تبَاِرَزةٗ  2ٱۡألَۡرضَ  ، فَلَۡم نُغَاِدۡر 3ت. َوَحَشۡرنَٰ

  .3ِمۡنُهۡم أََحٗدا

 47: 18\69م

، ص 15، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [قائلين لهم] لَقَدْ ِجئْتُُمونَا (1ت
336 http://goo.gl/K3MgtOفي اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 2) ت

، ثم المتكلم »َعلَى َربِّكَ «الغائب إلى » نَُسيُِّر ... َوَحَشْرنَاُهْم فَلَْم نُغَاِدرْ «المتكلم 
  ».ِجئْتُُمونَا َكَما َخلَْقنَاُكْم ... نَْجعَلَ «

ا [...] لَّقَۡد : «1تَوُعِرُضواْ َعلَٰى َربَِّك َصفّٗ
. بَۡل َزَعۡمتُۡم أَلَّن  ةِۢ َل َمرَّ ُكۡم أَوَّ ِجۡئتُُمونَا َكَما َخلَۡقنَٰ

ۡوِعٗدا   ».2تنَّۡجعََل لَُكم مَّ

 48: 18\69م

خطأ وصحيحه: ما لهذا الكتاب. ونجد نفس ) 1ت) َوْيلَتَا 2) َوَوَضَع اْلِكتَاَب 1
فََماِل « 78: 4\92واآلية » فََماِل الَِّذيَن َكفَُروا« 36: 70\79الخطأ في اآلية 

سُولِ « 7: 25\42واآلية » َهُؤَالِء اْلقَْومِ  التفات ) خطأ: 2ت» َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَّ
  ».َوَوَجدُوا«إلى الماضي » َويَقُولُونَ «من المضارع 

بُ  ا 1َوُوِضَع ٱۡلِكتَٰ . فَتََرى ٱۡلُمۡجِرِميَن، ُمۡشِفِقيَن ِممَّ
َوۡيلَتَنَا«فِيِه، َويَقُولُوَن:  بِ 2يَٰ ذَا ٱۡلِكتَٰ َال  1ت! َماِل َهٰ

ٓ أَۡحَصٰىَها؟ » يُغَاِدُر َصِغيَرٗة َوَال َكبِيَرةً إِالَّ
واْ َحاِضٗرا. َوَال يَۡظِلُم َربَُّك َما َعِملُ  2تَوَوَجدُواْ 

  أََحٗدا.

 49: 18\69م
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في اآلية التفات ) خطأ: 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة ت1ت
ثم إلى » َوإِذْ قُْلنَا«إلى المتكلم جمع الجاللة » يَْظِلُم َربُّكَ «السابقة من الغائب 

من «وقد جاءت ». ِمْن دُونِي«م إلى المتكلم المفرد ث» أَْمِر َربِّهِ «الغائب المفرد 
بينما جاءت  102: 18\69و 50: 18\69و 2: 17\50بالمفرد في اآليات » دوني

إلى » أَفَتَتَِّخذُونَهُ «من المخاطب التفات . 43: 21\73بالجمع في اآلية » من دوننا«
  ».ِللظَّاِلِمينَ «الغائب 

ٓئَِكِة: َوإِۡذ قُۡلنَا ِلۡلمَ  1ت][...]--- [ ٱۡسُجدُواْ «لَٰ
. ». ِألٓدَمَ  ٓ إِۡبِليَس َكاَن ِمَن ٱۡلِجّنِ فََسَجدُٓواْ، إِالَّ

يَّتَهُۥٓ أَۡولِيَآَء،  فَفََسَق َعۡن أَۡمِر َربِِّهۦٓ. أَفَتَتَِّخذُونَهُۥ َوذُّرِ
ِلِميَن  ؟ بِۡئَس ِللظَّٰ ِمن دُونِي، َوُهۡم لَُكۡم َعدُوُّۢ

  !2تبَدَٗال 

 50: 18\69م

) 82) قراءة شيعية: الُمِضلَّيِْن (السياري، ص 4) ُمتَِّخذًا 3) كُْنَت 2) أَْشَهدْنَاُهْم 1
  ) عَُضدًا: معينًا1ت♦ ) َعَضدًا، َعْضدًا، َعُضدًا، ُعُضدًا، ِعَضدًا، َعِضدًا، عُْضدًا 5

آ أَۡشَهدتُُّهمۡ  ِت َوٱۡألَۡرِض، َوَال  1مَّ َوٰ َخۡلَق ٱلسََّمٰ
 4ٱۡلُمِضلِّينَ  3ُمتَِّخذَ  2. َوَما كُنتُ َخۡلَق أَنفُِسِهمۡ 

  .1ت5َعُضٗدا

 51: 18\69م

) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يوم ت1ت♦ ) ُشَرَكاَي 2) نَقُوُل، يَقُوُل لهم 1
إلى المتكلم » يَقُولُ «من الغائب التفات َمْوبِقًا: مهلكًا أو واديًا في جهنم. خطأ: 

من التفات ، وقد صححتها القراءة المختلفة: نقول. وفي هذه الحالة »َوَجعَْلنَا«
  ».ُشَرَكائِيَ «إلى المفرد » نقول«الجمع 

ٱلَِّذيَن  2نَادُواْ ُشَركَآِءيَ : «1َويَۡوَم يَقُولُ  1ت[...]
لَُهۡم. َوَجعَۡلنَا فَدََعۡوُهۡم، فَلَۡم يَۡستَِجيبُواْ ». َزَعۡمتُمۡ 

ۡوبِٗقا   .2تبَۡينَُهم مَّ

 52: 18\69م

) َمْصِرفًا: 2) ُمَواقِعُوهَا: واقعون فيها ت1ت♦ ) َمْصَرفًا 2) ُمَالقُوهَا، ُمَالفُّوَها 1
  مكانا ينصرفون إليه.

َوَرَءا ٱۡلُمۡجِرُموَن ٱلنَّاَر، فَظَنُّٓواْ أَنَُّهم 
َواقِعُوَها   .2ت2َعۡنَها َمۡصِرٗفا. َولَۡم يَِجدُواْ 1ت1مُّ

 53: 18\69م

فْنَا: بيَّنا بأساليب مختلفة ت1ت♦ ) َصَرْفنَا 1 : 17\50) تقول هذه اآلية 2) َصرَّ
ْفنَا لِلنَّاِس فِي َهذَا القرآن ِمْن كُّلِ َمثَلٍ : «85 : 18\69بينما تقول اآلية » َولَقَدْ َصرَّ
ْفنَا فِي َهذَا القرآن : «54 (للتبريرات أنظر » لِلنَّاِس ِمْن كُّلِ َمثَلٍ َولَقَدْ َصرَّ

). ومن غير الواضح من هو الذي صرف، هل هو هللا 468-467المسيري، ص 
) نص ناقص وتكميله: [فَجادلوا 3أم محمد؟ وإن كان محمد، فهل هو مؤلفه؟ ت

ْنَساُن أَْكثََر َشْيٍء َجدًَال (  347، ص 15، جزء ابن عاشورفيه] َوَكاَن اْإلِ
http://goo.gl/DeFL0H أن اإلنسان إسم لنوع بني آدم  ابن عاشور). ويرى
  أوسع عموًما من لفظ الناس.

ۡفنَا--- [ ذَا ٱۡلقُۡرَءاِن، 1ت1] َولَقَۡد َصرَّ ، فِي َهٰ
ُن  3ت. [...]2تلِلنَّاِس ِمن كُّلِ َمثَلٖ  نَسٰ َوَكاَن ٱۡإلِ
  أَۡكثََر َشۡيٖء َجدَٗال.

 54: 18\69م

) نص ناقص وتكميله: إِالَّ [انتظار] أَْن 1ت♦ ) قِبًَال، قُْبًال، قَبًَال، قَبِيًْال، قِبًْال 1
ِليَن ( ) http://goo.gl/ZgsjEi 351، ص 15، جزء ابن عاشورتَأْتِيَُهْم سُنَّةُ اْألَوَّ

قبًال: عيانًا، أمام أعينهم. وقد فسر  )3) سنة األولين هنا: معاينة العذاب ت2ت
خب هذه اآلية كما يلي: وما منع المشركين من اإليمان حين جاءهم سبب المنت

إال تعنتهم وطلبهم من  -وهو الرسول والقرآن ليؤمنوا ويستغفروا هللا  - الهدى 
الرسول أن تأتيهم سنة هللا في األولين، وهي الهالك المستأصل الذي أتى األولين، 

  ).http://goo.gl/QLJKGdأو يأتيهم العذاب عيانًا (

َوَما َمنََع ٱلنَّاَس أَن يُۡؤِمنُٓواْ، إِۡذ َجآَءُهُم ٱۡلُهدَٰى، 
[...] ٓ أَن تَۡأتِيَُهۡم سُنَّةُ  1تَويَۡستَۡغِفُرواْ َربَُّهۡم إِالَّ

ِلينَ    .2ت1، أَۡو يَۡأتِيَُهُم ٱۡلعَذَاُب قُبُٗال 1تٱۡألَوَّ

 55: 18\69م

من الغائب التفات ) ِليُدِْحُضوا: ليغلبوا ويبطلوا. خطأ: 1ت♦ ) هُْزًؤا، ُهُزًؤا 1
ِ َشِهيدًا«ثم إلى الغائب » إِنَّا َجعَْلنَا«إلى المتكلم » بِآَيَاِت َربِّهِ « ) 2ت» َوَكفَى بِا£َّ

» َواتََّخذُوا«إلى الماضي » َويَُجاِدُل ... ِليُدِْحُضوا«من المضارع التفات خطأ: 
  ».آَيَاتِي«إلى المفرد » نُْرِسلُ «ة والتفات من جمع الجالل

ِريَن َوُمنِذِريَن.  َوَما نُۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِليَن إِالَّ ُمبَّشِ
ِطِل، ِليُۡدِحُضواْ  ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِٱۡلبَٰ بِِه  1تَويَُجٰ

. َوٱتََّخذُٓواْ  تِي َوَمآ أُنِذُرواْ ُهُزٗوا 2تٱۡلَحقَّ   .1َءايَٰ

 56: 18\69م

) َوْقر: ثقل في 2: جمع ِكن أو ِكنان، اغطية، والمراد انغالق القلوب ت) أَِكنَّةً 1ت
قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً «إلى الجمع » فَأَْعَرَض َعْنَها َونَِسيَ «من المفرد التفات خطأ:  السمع.

  ».إِنَّا َجعَْلنَا«إلى المتكلم » َربِّهِ «، والتفات من الغائب »أَْن يَْفقَُهوهُ 

َر بِ َوَمۡن أَۡظلَُم  ن ذُّكِ ِت َربِّهِۦ، فَأَۡعَرَض ِممَّ ايَٰ
َونَِسَي َما قَدََّمۡت يَدَاهُ؟ إِنَّا َجعَۡلنَا َعلَٰى  ،َعۡنَها

أَن يَۡفقَُهوهُ، َوفِٓي َءاذَانِِهۡم  1تقُلُوبِِهۡم أَِكنَّةً 
. َوإِن تَۡدُعُهۡم إِلَى ٱۡلُهدَٰى، فَلَن يَۡهتَدُٓواْ إِذًا 2تَوۡقٗرا
  أَبَٗدا.

 57: 18\69م

ًال، َمِوًال 2) يَُواِخذُُهْم 1 ۡحَمِة. لَۡو يَُؤاِخذُُهم ،َوَربَُّك ٱۡلغَفُورُ   ) َمْوئًِال: ملجأً.1ت♦ ) َمْويًِال، َمِويًِال، َمووًال، َمّوِ بَِما  1ذُو ٱلرَّ
ۡوِعٞد لَّن  ،َكَسبُواْ  َل لَُهُم ٱۡلعَذَاَب. بَل لَُّهم مَّ لَعَجَّ

  .1ت2يَِجدُواْ، ِمن دُونِهِۦ، َمۡوئِٗال 

 58: 18\69م

» َوَربَُّك اْلغَفُورُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِلُمْهلَِكِهْم 1
ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا«إلى المتكلم    ».أَْهلَْكنَاُهْم لَمَّ

ُهمۡ  ، أَۡهلَۡكنَٰ ا َظلَُمواْ، َوَجعَۡلنَا  1تَوتِۡلَك ٱۡلقَُرٰىٓ لَمَّ
ۡوِعٗدا. 1ِلَمۡهِلِكِهم   مَّ

 59: 18\69م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل ُموَسى 1ت♦ ) ُحْقبًا 2) َمْجِمَع، ِمْجِمَع 1
) أَْمِضَي ُحقُبًا: 4ت) َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن: حيث يلتقيان 3ت ال افارق: ) َال أَْبَرحُ 2ت

  أظّل ماشيًا زمانًا طويًال 

َالٓ «َوإِۡذ قَاَل ُموَسٰى ِلفَتَٰىهُ:  1ت][...]--- [
ٱۡلبَۡحَرۡيِن، أَۡو  3ت1َحتَّٰىٓ أَۡبلَُغ َمۡجَمعَ  2تأَۡبَرحُ 

  ».4ت2أَۡمِضَي ُحقُٗبا

 60: 18\69م

سربًا: مسلًكا خفيًا. ويقترح ليكسنبيرج قراءة (شريًا) بمعنى حًرا طليقًا  )1ت
  ).145-144ص  Luxenbergبالسريانية، بدًال من (سربًا) (

ا بَلَغَا َمۡجَمَع بَۡينِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما، فَٱتََّخذَ  ،فَلَمَّ
  .1تَسبِيلَهُۥ فِي ٱۡلبَۡحِر َسَرٗبا

 61: 18\69م
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ا َجاَوَزا  ) نََصبًا: تعبًا.1ت♦ نُُصبًا  )2) َسْفِرنَا 1 َءاتِنَا َغدَآَءنَا. لَقَۡد لَِقينَا «قَاَل ِلفَتَٰىهُ:  ،فَلَمَّ
ذَا نََصٗبا 1ِمن َسفَِرنَا   ».1ت2َهٰ

 62: 18\69م

اآلية ) هذه 1ت♦ ) َواتَِّخاذَ سَبِيِلِه 4) أَْن أَذْكَُرهُ إِالَّ الشَّْيَطاُن 3) أَذُْكَركَه 2) أََرْيَت 1
وال فائدة من » أَۡن أَۡذُكَرهُۥ«مقطعة األوصال وركيكة. فليس هناك فائدة من 

وما انسانيه إال «وقد كان من الواجب أن يقول: ». أَنَسٰىنِيهُ «الضمير في 
إن كان ال بد من استعمال فعل » وما انساني إال الشيطان أن أذكره«أو » الشيطان

  ذكر.

ۡينَآ إِلَى ٱلصَّۡخَرةِ؟ فَإِنِّي إِۡذ أَوَ  1أََرَءۡيتَ «قَاَل: 
ُن أَۡن  نَِسيُت ٱۡلُحوَت. َوَمآ أَنَسٰىنِيهُ إِالَّ ٱلشَّۡيَطٰ

  ».1تفِي ٱۡلبَۡحِر َعَجٗبا 4. َوٱتََّخذَ سَبِيلَهُۥ3 2أَۡذُكَرهُۥ

 63: 18\69م

ِلَك َما كُنَّا نَۡبغِ «قَاَل:   قصًصا: تتبعا لألثر. )1ت♦ ) نَْبِغي 1 فَٱۡرتَدَّا َعلَٰىٓ ». 1ذَٰ
  .1تَءاثَاِرِهَما، قََصٗصا

 64: 18\69م

ۡن   ) لَدُنَا1 هُ َرۡحَمٗة ّمِ ۡن ِعبَاِدنَآ، َءاتَۡينَٰ فََوَجدَا َعۡبٗدا ّمِ
هُ، ِمن لَّدُنَّا   ، ِعۡلٗما.1ِعنِدنَا، َوعَلَّۡمنَٰ

 65: 18\69م

بِعَُك َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن فما علمت ) ُرُشدًا، ُرَشدًا، قراءة شيعية: هَْل أَتَّ 2) تُعَلَِّمنِي 1
  ).130ُرْشدًا (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

َّبِعَُك، َعلَٰىٓ أَن تُعَلَِّمنِ «قَاَل لَهُۥ ُموَسٰى:   1َهۡل أَت
ا عُلِّۡمَت ُرۡشٗدا   »؟2ِممَّ

 66: 18\69م

 67: 18\69م  إِنََّك لَن تَۡستَِطيَع َمِعَي َصۡبٗرا.«قَاَل:   

 68: 18\69م  »؟1َوَكۡيَف تَۡصبُِر َعلَٰى َما لَۡم تُِحۡط بِهِۦ ُخۡبٗرا  ) ُخبًُرا.1

ُ، َصابِٗرا، َوَالٓ «قَاَل:    َستَِجدُنِٓي، إِن َشآَء ٱ£َّ
  ».أَۡعِصي لََك أَۡمٗرا

 69: 18\69م

1. ، تََسلَنِّي، تَْسأَلَنَّ َعن َشۡيٍء َحتَّٰىٓ  1ۡلنِيتَسۡ فَإِِن ٱتَّبَۡعتَنِي، فََال «قَاَل:   ) تَْسأَلَنِّي، تَْسأَلَّنِ
  ».أُۡحِدَث لََك ِمۡنهُ ِذۡكٗرا

 70: 18\69م

َق 1 َق، لتُغَّرِ ) 1ت ) َخَرقََها: ثقبها ونقبها1ت♦ ) ِجْيَت 3) ِليَْغَرَق أَْهلَُها 2) ليُغَّرِ
  : شيئًا عظيًما منكًرا، أو عجيبًا.َشْيئًا إِْمًرا

. 1تفِي ٱلسَِّفينَِة، َخَرقََهافَٱنَطلَقَا. َحتَّٰىٓ إِذَا َرِكبَا 
ا َشيۡ  3؟ لَقَۡد ِجۡئتَ 2أَۡهلََها 1أََخَرۡقتََها ِلتُۡغِرقَ «قَاَل: 
  ».2تإِۡمٗرا

 71: 18\69م

 72: 18\69م  »أَلَۡم أَقُۡل إِنََّك لَن تَۡستَِطيَع َمِعَي َصۡبٗرا؟«قَاَل:   

بَِما نَِسيُت، َوَال تُۡرِهۡقنِي  1َال تَُؤاِخۡذنِي«قَاَل:   ) ُعسًُرا.2) تَُواِخذْنِي 1
  ».2ِمۡن أَۡمِري عُۡسٗرا

 73: 18\69م

) آية ناقصة وتكميلها: أَقَتَْلَت نَْفسًا َزِكيَّةً بِغَْيِر 1ت ♦) نُكًُرا 3) ِجْيَت 2) َزاِكيَةً 1
  ).http://goo.gl/DTeWAw[قتل] نَفٍْس (الجاللين 

مٗ  أَقَتَۡلَت «ا، فَقَتَلَهُۥ. قَاَل: فَٱنَطلَقَا. َحتَّٰىٓ إِذَا لَِقيَا غُلَٰ
ا َشيۡ  2نَۡفٖس؟ لَّقَۡد ِجۡئتَ  1تبِغَۡيِر [...] 1نَۡفٗسا َزِكيَّةَۢ 

  ».3نُّۡكٗرا

 74: 18\69م

أَلَۡم أَقُل لََّك إِنََّك لَن تَۡستَِطيَع َمِعَي «قَاَل:   
  »َصۡبٗرا؟

 75: 18\69م

) لَدُنِي، لَدْنِي، لَدُنِي، 2تَْصِحْبنِي، تَْصَحبَنِّي ) تَْصَحْبنِي، تَْصَحبَنِي، تُْصِحْبنِي، 1
  ) ُعذًُرا، ُعذِْري.3لَدْنِي، لُدْنِي 

إِن َسأَۡلتَُك َعن َشۡيِءۢ بَۡعدَهَا، فََال «قَاَل: 
ِحۡبنِي   ».3ُعۡذٗرا 2. قَۡد بَلَۡغَت ِمن لَّدُنِّي1تَُصٰ

 76: 18\69م

، يَْنقاَص، يَنْقاَض، يَْنقاضَّ ) يُْنقَضَ 2) يُِضيفُوُهَما، تُِضيفُوُهَما 1 ، ليُْنقََض، يَْنفاضَّ
) خطأ في التكرار: والصحيح أَتَيَا أَْهَل 1ت♦ ) لَتَِخذَْت 4) فهدمه ثم قعد يَبنيه 3

  قَْريٍَة اْستَْطعََماهم.

فَٱنَطلَقَا. َحتَّٰىٓ إِذَآ أَتَيَآ أَۡهَل قَۡريٍَة، ٱۡستَۡطعََمآ 
. فََوَجدَا فِيَها 1ن يَُضيِّفُوُهَما، فَأَبَۡواْ أَ 1تأَۡهلََها

لَۡو «. قَاَل: 3، فَأَقَاَمهُۥ2ِجدَاٗرا يُِريدُ أَن يَنقَضَّ 
  ».َعلَۡيِه أَۡجٗرا 4لَتََّخۡذتَ  ،ِشۡئتَ 

 77: 18\69م

) آية ناقصة وتكميلها: قَاَل َهذَا [وقت] فَِراق 1ت ♦) َسأُنَبِيَك 2) فََراُق، فَِراٌق 1
  ).http://goo.gl/966aqp(الجاللين 

ذَا [...]«قَاَل:  بَۡينِي َوبَۡينَِك.  1فَِراقُ  1تَهٰ
  ».بِتَۡأِويِل َما لَۡم تَۡستَِطع عَّلَۡيِه َصۡبًرا 2َسأُنَبِّئُكَ 

 78: 18\69م

) يقترح 1ت♦ ) َسِفينٍَة صالحٍة، َسِفينٍَة صحيحٍة 3) أمامهم 2) ِلَمسَّاِكيَن 1
ص  Luxenbergبمعنى اخفيها، بدًال من (أَِعيبََها) (ليكسنبيرج قراءة (اغيبها)، 

) َوَراَءُهْم: فسرت هذه الكلمة بأمامهم بسبب سياق اآلية، كما في 2) ت186-187
) نص ناقص وتكميله: سفينة 2القراءة المختلفة، وقد تكون خطأ نساخ ت

  ).167، ص 2[صالحة]، كما في القراءة المختلفة (السيوطي: اإلتقان، جزء 

ِكينَ أَمَّ  يَۡعَملُوَن فِي  1ا ٱلسَّفِينَةُ، فََكانَۡت ِلَمَسٰ
 2ت2، َوَكاَن َوَرآَءُهم1تٱۡلبَۡحِر. فَأََردتُّ أَۡن أَِعيبََها

لِٞك يَۡأُخذُ كُلَّ سَِفينَةٍ    َغۡصٗبا. 2ت[...] 3مَّ

 79: 18\69م

ا اْلغَُالمُ  ) ُمْؤِمنَاِن،2) فََكاَن كافًرا وكان 1 فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن  قراءة شيعية: َوأَمَّ
ا اْلغَُالُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن َوطُبَِع كافًرا (السياري، ص   82وكان كافًرا، أو: َوأَمَّ

)، أو: وأما الغالم فكان كافًرا وكان أبواه مؤمنين (الطبرسي: فصل 83و
  ) فخاف ربك، فعلم ربك.3) 130الخطاب، ص 

ُم،  ا ٱۡلغُلَٰ ٓ 2أَبََواهُ ُمۡؤِمنَۡينِ  1فََكانَ َوأَمَّ أَن  3، فََخِشينَا
ٗنا َوكُۡفٗرا.   يُۡرِهقَُهَما ُطۡغيَٰ

 80: 18\69م
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لَُهَما 1 ِّ ۡنهُ َزَكٰوةٗ  1فَأََرۡدنَآ أَن يُۡبِدلَُهَما  ) ُرُحًما، َرِحًما.4) وأوصل 3) أزكى منه 2) يُبَد  2َربُُّهَما َخۡيٗرا ّمِ
  .4ُرۡحٗما 3َوأَۡقَربَ 

 81: 18\69م

) تَستَِطْع، 2) 83قراءة شيعية: َوَما فَعَْلتُهُ يا موسى َعْن أَْمِري (السياري، ص ) 1
 78: 18\69في اآلية » تَْستَِطعْ «من صيغة التفات خطأ: ) 1ت ♦تَْصِطْع 

وهذه هي المرة الوحيدة التي استعمل فيها القرآن ». تَْسِطعْ «إلى صيغة » تَْستَِطعْ «
. انظر أيًضا هامش اآلية تَستَِطعْ ، وقد صححتها القراءة المختلفة: »تَْسِطعْ «صيغة 

وقد إحتار ». فََما اْسَطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَقْبًا« 97: 18\69
  ).66-64طبل: أسلوب االلتفات، ص المفسرون في هذا االلتفات (

َمۡيِن يَ  ا ٱۡلِجدَاُر، فََكاَن ِلغُلَٰ تِيَمۡيِن فِي ٱۡلَمِدينَِة. َوأَمَّ
لِٗحا.  َوَكاَن تَۡحتَهُۥ َكنٞز لَُّهَما. َوَكاَن أَبُوُهَما َصٰ

فَأََرادَ َربَُّك أَن يَۡبلُغَآ أَُشدَُّهَما َويَۡستَۡخِرَجا 
بَِّك. َوَما فَعَۡلتُهُۥ َعۡن  ن رَّ َكنَزُهَما، َرۡحَمٗة ّمِ

لَِك تَۡأِويُل َما لَۡم تَۡسِطع1أَۡمِري   عَّلَۡيِه َصۡبٗرا. 2. ذَٰ

 82: 18\69م

َسأَۡتلُواْ «لُونََك َعن ِذي ٱۡلقَۡرنَۡيِن. قُۡل: ] َويَسۡ --- [  
ۡنهُ ِذۡكًرا   ».َعلَۡيُكم ّمِ

 83: 18\69هـ

) خطأ: جاء َمًكن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير الخطأ: 1ت
مكَّن مع حرف الالم تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن 

) آية ناقصة وقد يكون تكميلها: َوآَتَْينَاهُ [للبلوغ] ِمْن كُّلِ شَْيٍء َسبَبًا 2معنى هيَّأَ ت
) األسباب: جمع سبب أي الحبل، وتعني الوسائل لبلوغ هدف. القسم الثاني 3ت

من هذه اآلية مبهم: وقد فسره المنتخب: وآتيناه الكثير من العلم باألسباب ما 
)، بينما فسره الجاللين: http://goo.gl/5xmHcFتطيع به توجيه األمور (يس

هُ ِمن كُّلِ شيء يحتاج إليه َسبَبًا طريقًا يوصله إلى مراده  َوَءاتَْينَٰ
)http://goo.gl/VAl96g.(  

هُ [...]1تإِنَّا َمكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱۡألَۡرِض  ِمن  2ت، َوَءاتَۡينَٰ
  .3تُكّلِ َشۡيٖء َسبَٗبا

 84: 18\69هـ

 85: 18\69هـ  َسبَبًا. 1فَأَۡتبَعَ   ) فاتَّبََع.1

) َعْيٍن َحِمئٍَة: خالطت الحمأة ماءها، أو حامية كما في 1ت♦ ) َحاِميٍَة، َحِمٍة 1
  القراءة المختلفة

َحتَّٰىٓ إِذَا بَلََغ َمۡغِرَب ٱلشَّۡمِس، َوَجدََها تَۡغُرُب فِي 
ذَا «قَۡوٗما. قُۡلنَا:  ، َوَوَجدَ ِعندَهَا1ت1َعۡيٍن َحِمئَةٖ  يَٰ

آ أَن تَتَِّخذَ فِيِهۡم  آ أَن تُعَذَِّب، َوإِمَّ ٱۡلقَۡرنَۡيِن! إِمَّ
  ».ُحۡسٗنا

 86: 18\69هـ

بُهُ بعذاب 1 ا َمْن َظلََم نفسه ولم يؤمن بربه فََسْوَف نُعَذِّ ) نُكًُرا، قراءة شيعية: قَاَل أَمَّ
بُهُ َعذَابًا نُْكًرا (السياري، ص الدنيا ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َربِِّه في مر   ).83جعه فَيُعَذِّ

بُهُۥ. ثُمَّ يَُردُّ إِلَٰى «قَاَل:  ا َمن َظلََم، فَسَۡوَف نُعَذِّ أَمَّ
بُهُۥ َعذَاٗبا نُّۡكٗرا   .1َربِّهِۦ، ~ فَيُعَذِّ

 87: 18\69هـ

ا َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل   ) يُسًُرا.2) َجَزاُء، َجَزاَء، َجَزاٌء 1 ِلٗحا، فَلَهُۥ َجَزآءً َوأَمَّ  1َصٰ
  ».2ٱۡلُحۡسنَٰى، ~ َوَسنَقُوُل لَهُۥ ِمۡن أَۡمِرنَا يُۡسٗرا

 88: 18\69هـ

 89: 18\69هـ  َسبَبًا. 1ثُمَّ أَۡتبَعَ   ).83) اتَّبََع، قراءة شيعية: ثم اتبع ذو القرنين الشمس سببًا (السياري، ص 1

ٱلشَّۡمِس، َوَجدَهَا تَۡطلُُع َعلَٰى  1َحتَّٰىٓ إِذَا بَلََغ َمۡطِلعَ   ) َمْطلََع.1
ن دُونَِها ِسۡتٗرا.   قَۡوٖم لَّۡم نَۡجعَل لَُّهم ّمِ

 90: 18\69هـ

) فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: وكما دعا ذو القرنين السابقين 1ت ♦) ُخبًُرا 1
من أهل المغرب إلى اإليمان دعا هؤالء وسار فيهم سيرته األولى 

)http://goo.gl/ENRWrE بينما فسرها الميسر كما يلي: كذلك وقد أحاط ،(
ه وسار  ِعْلُمنا بما عنده من الخير واألسباب العظيمة، حيثما توجَّ

)http://goo.gl/tlmSvv.(  

لَِك. َوقَۡد أََحۡطنَا بَِما لَدَۡيِه ُخۡبٗرا  91: 18\69هـ  .1ت1َكذَٰ

 92: 18\69هـ  .1ثُمَّ أَۡتبََع َسبَبًا  ).83القرنين الشمس سببًا (السياري، ص  ) اتَّبََع، قراءة شيعية: ثم اتبع ذو1

هناك نص ناقص » يُْفِقُهونَ «) إذا قرئت 1ت♦ ) يُْفِقُهوَن 2) السُّدَّْيِن، السُّودَيِْن 1
  ).48وتكميله: ال يُْفِقُهوَن [احدًا] قوًال (مكي، جزء ثاني، ص 

، َوَجدَ ِمن دُونِِهَما 1ٱلسَّدَّۡينِ َحتَّٰىٓ إِذَا بَلََغ بَۡيَن 
  قَۡوٗال. 1ت[...] 2قَۡوٗما الَّ يََكادُوَن يَۡفقَُهونَ 

 93: 18\69هـ

ذَا ٱۡلقَۡرنَۡيِن! إِنَّ يَۡأُجوجَ «قَالُواْ:   ) ُسد�ا4) َخَراًجا 3) َوَماُجوَج، َويَْمُجوَج 2) يَاُجوَج، آُجوَج 1  2َوَمۡأُجوجَ  1يَٰ
، 3ُمۡفِسدُوَن فِي ٱۡألَۡرِض. فََهۡل نَۡجعَُل لََك َخۡرًجا

ا   »؟4َعلَٰىٓ أَن تَۡجعََل بَۡينَنَا َوبَۡينَُهۡم َسدّٗ

 94: 18\69هـ

) خطأ: جاء َمكًن متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. 1ت ♦) َمكَّنَنِي 1
مكَّن مع وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن 

  حرف الالم معنى هيَّأَ.

َربِّي َخۡيٞر. فَأَِعينُونِي  1تفِيهِ  1َما َمكَّنِّي«قَاَل: 
ةٍ، أَۡجعَۡل بَۡينَُكۡم َوبَۡينَُهۡم َرۡدًما.   بِقُوَّ

 95: 18\69هـ

ى، سُوِوَي 3) ُزبَُر 2) ائْتُونِي، أتوني اِْيتُونِي 1 دْفَْيِن، 4) َسوَّ دُفَْيِن، الصُّ ) الصُّ
دَفَيِْن الصَّ  دُفَْيِن، الصُّ دَفَْين: 2زبر الحديد: قطع الحديد ت )1ت♦ دْفَْيِن، الصَّ ) الصَّ

  ) قطر: نحاس.3ت جانبين

 3َحتَّٰىٓ إِذَا َساَوىٰ ». 1تٱۡلَحِديدِ  2ُزبَرَ  1َءاتُونِي
دَفَۡينِ  َحتَّٰىٓ إِذَا ». ٱنفُُخواْ «، قَاَل: 2ت4بَۡيَن ٱلصَّ

أُۡفِرۡغ َعلَۡيِه  1َءاتُونِيٓ «َجعَلَهُۥ نَاٗرا، قَاَل: 
  ».3تقِۡطٗرا

 96: 18\69هـ
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) يَْظَهُروهُ: يعلوا ظهره 1ت ♦) اْسطَّاُعوا، اْصَطاُعوا، اْستََطاُعوا 1
» اْسَطاُعوا«من صيغة التفات خطأ: ).  http://goo.gl/hVrZEV(الجاللين

وهذه هي المرة الوحيدة التي استعمل فيها القرآن صيغة ». اْستََطاُعوا«إلى صيغة 
، وقد صححتها القراءة المختلفة: اْستََطاعُوا. انظر أيًضا هامش اآلية »اْسَطاُعوا«

رون في هذا وقد إحتار المفس». ذَِلَك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَْيِه َصْبًرا« 82: 18\69
  ).66- 64طبل: أسلوب االلتفات، ص االلتفات (

عُٓواْ  عُواْ 1تأَن يَۡظَهُروهُ  1فََما ٱۡسَطٰ  2ت، َوَما ٱۡستََطٰ
  لَهُۥ نَۡقٗبا.

 97: 18\69هـ

ذَا«قَاَل:   ) دَك�ا.2) َهِذه 1 بِّي. فَإِذَا َجآَء َوۡعدُ  1َهٰ ن رَّ َرۡحَمٞة ّمِ
ا. 2َربِّي، َجعَلَهُۥ دَكَّآءَ    ».َوَكاَن َوۡعدُ َربِّي َحقّٗ

 98: 18\69هـ

َوِر.1 َوِر، الّصِ َوتََرۡكنَا بَۡعَضُهۡم، يَۡوَمئِٖذ، يَُموُج فِي بَۡعٖض. َونُِفَخ   ) الصُّ
ُهۡم َجۡمٗعا.1فِي ٱلصُّورِ    ، فََجَمۡعنَٰ

 99: 18\69هـ

ِفِريَن عَۡرًضا،    100 :18\69هـ  َوَعَرۡضنَا َجَهنََّم، يَۡوَمئِٖذ، لِّۡلَكٰ

ٱلَِّذيَن َكانَۡت أَۡعيُنُُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن ِذۡكِري،   
  َوَكانُواْ َال يَۡستَِطيعُوَن َسۡمعًا.

 101: 18\69هـ

، قراءة شيعية: أفََحْسُب (السياري، ص 1 ) أَفَرأيتَك الَِّذيَن إتََّخذُوا 2) 84) أَفََظنَّ
 100) خطأ: في اآليات 1ت ♦ ) نُْزًال 3ِمْن دُونِي آلهة أظنُّوا عبادي لهم أولياء 

ِذْكِري ... ِعبَاِدي ِمْن «إلى المفرد » َوَعَرْضنَا«من الجمع التفات  102و 101و
بالمفرد في اآليات » من دوني«وقد جاءت ». إِنَّا أَْعتَدْنَا«ثم إلى الجمع » دُونِي

بالجمع في » من دوننا«بينما جاءت  102: 18\69و 50: 18\69و 2: 17\50
. وقد فسرها الميسر كما يلي: أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا 43: 21\73اآلية 

عبادي آلهة من غيري؛ ليكونوا أولياء لهم؟ إنا أعتدنا نار جهنم للكافرين منزال. 
َِّخذُوا ِعبَاِدي  فتكون اآلية ناقصة وتكميلها كما يلي: أَفََحِسَب الَِّذيَن َكفَُروا أَْن يَت

  ْولِيَاءَ [الهة] ِمْن دُونِي أَ 

 [...]،ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ أَن يَتَِّخذُواْ ِعبَاِدي  1أَفََحِسبَ 
ِفِريَن  1ت؟ إِنَّآ أَۡعتَۡدنَا2ِمن دُونِٓي، أَۡولِيَآءَ  َجَهنََّم ِلۡلَكٰ

  .3نُُزٗال 

 102: 18\69م

ًال؟ 1َهۡل نُنَبِّئُُكم«قُۡل:   ) سَنُنَبِّئُُكْم.1  103: 18\69م  »بِٱۡألَۡخَسِريَن أَۡعَمٰ

ٱلَِّذيَن َضلَّ َسۡعيُُهۡم فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َوُهۡم   ) يَْحِسبُوَن.1
  أَنَُّهۡم يُۡحِسنُوَن ُصۡنعًا. 1يَۡحَسبُونَ 

 104: 18\69م

) 1ت ♦) يُِقيُم ... َوْزنًا، يَِقوُم ... َوْزنًا، يَقُوُم ... َوْزٌن، تَقُوُم ... َوْزٌن 2) فََحبََطْت 1
  ».نُِقيمُ «إلى المتكلم » بِآَيَاِت َربِِّهمْ «من الغائب التفات خطأ: 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِ  ِت َربِِّهۡم َوِلقَآئِهِۦ، أُْولَٰ ايَٰ
لُُهۡم، فََال نُِقيمُ  1فََحبَِطۡت  َمِة  1تأَۡعَمٰ لَُهۡم يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  .2َوۡزٗنا

 105: 18\69م

: يعني باآليات األوصياء (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) هُْزًؤا، ُهُزًؤا 1
http://goo.gl/20aeR8 من المفرد التفات  106و 105). خطأ: في اآليتين

آَيَاتِي «ثم إلى المتكلم المفرد » نُِقيمُ «إلى المتكلم الجمع » َربِِّهْم َوِلقَائِهِ «الغائب 
  »َوُرسُِلي

لَِك َجَزآُؤهُۡم، َجَهنَُّم، بَِما  كَفَُرواْ َوٱتََّخذُٓواْ ذَٰ
تِي   .1َوُرسُِلي هُُزًوا 1تَءايَٰ

 106: 18\69م

ِت كَانَۡت لَُهۡم    ِلَحٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُت ٱۡلِفۡردَۡوِس نُُزًال.   َجنَّٰ

 107: 18\69م

ِلِديَن فِيَها، َال يَۡبغُوَن َعۡنَها   ِحَوًال: تحوًال وانتقاًال. )1ت  108: 18\69م  .1تِحَوٗال َخٰ

) قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر [ماؤه] ِمدَادًا 1ت♦ ) يَْنفَدَ، تَنَفَّدَ، يُْقَضى 3) ِمْن قَبِْل 2) َمدَدًا 1
[لكتابة] َكِلَماِت َربِّي لَنَِفدَ اْلبَْحُر قَبَْل أَْن تَْنفَدَ َكِلَماُت َربِّي َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمدَدًا [لنفذ] 

). كلمة مداد األولى تعني ما يكتب به، 172ص ، 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 
بينما كلمة مداد الثانية فتعني زيادة. أي: ولو ُمدّ البحر بمثله (المنتخب 

http://goo.gl/GQNWjs.(  

 1ِمدَاٗدا 1تلَّۡو َكاَن ٱۡلبَۡحُر [...]«] قُل: --- [
ِت َربِّي 1ت[...] َكِلَمٰ  3أَن تَنفَدَ  2لَنَِفدَ ٱۡلبَۡحُر قَۡبلَ  ،لِّ

ُت َربِّي. َولَۡو ِجۡئنَا بِِمۡثلِهِۦ َمدَٗدا [...]   ».1تَكِلَمٰ

 109: 18\69م

ۡثلُُكۡم. يُوَحٰىٓ إِلَيَّ أَنََّمآ «] قُۡل: --- [  ) تُْشِركْ 1 إِنََّمآ أَنَ۠ا بَشَٞر ّمِ
ِحٞد. فََمن َكاَن يَۡرُجواْ ِلقَآَء َربِّهِۦ،  ٞه َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ إِلَٰ

ِلٗحا َوَال يُۡشِرۡك  فَۡليَۡعَمۡل َعَمٗال  بِِعبَادَةِ َربِِّهۦٓ  1َصٰ
ا  ».أََحدَۢ

 110: 18\69م
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 سورة النحل 16\70

  128-126عدا مكية  128 - عدد اآليات

  النعمعنوان آخر: . 68عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

» أَتَى«من الماضي التفات خطأ: ) 1ت♦ ) تُْشِركُوَن 2) يَْستَْعِجلُوهُ، تَْستَْعِجلُهُ 1
وصحيحه: يأتي، أو: سوف يأتي (للتبرير مكي، جزء » تَْستَْعِجلُوهُ «إلى المضارع 

إلى الغائب  »تَْستَْعِجلُوهُ «من المخاطب التفات خطأ: ) 2ت) 12ثاني، ص 
  »تُْشِرُكونَ «القراءة المختلفة ، وقد صححته »يُْشِرُكونَ «

ِ، فََال تَۡستَۡعِجلُوهُ  1تأَتَىٰٓ  نَهُۥ 1أَۡمُر ٱ£َّ . ~ ُسۡبَحٰ
ا يُۡشِرُكونَ  لَٰى َعمَّ   !2ت2َوتَعَٰ

 1: 16\70م

ُل، تُْنَزُل، تَْنِزُل 1 ُل، تُنَزَّ ُل 2اْلَمَالئَِكةُ  -) تَنَزَّ ) 3اْلَمَالئِكَةَ  - ) يُنِْزُل، نُنَِزُل، نُنَّزِ
) نص ناقص وتكميله: َعلَى َمْن يََشاُء 2) خطأ: بأَْمِرِه ت1ت ♦) فَاتَّقُونِي 4ِليُْنِذُروا 

) 2) تhttp://goo.gl/zmLQzDِمْن ِعبَاِدِه [ليعلموا] أَْن أَْنِذُروا (المنتخب 
لُ «من الغائب التفات خطأ:    ».َال إِلَهَ إِالَّ أَنَا«إلى المتكلم » يُنَّزِ

ُل  ٓئَِكةَ يُنَّزِ وحِ، ِمۡن أَۡمِرهِۦ 2 1ٱۡلَملَٰ ، َعلَٰى َمن 1تبِٱلرُّ
أَنَّهُۥ َالٓ  3أَنِذُرٓواْ «أَۡن:  2تيََشآُء ِمۡن ِعبَاِدِهۦٓ [...]

ٓ أَنَا۠  هَ إِالَّ   ».4. فَٱتَّقُونِ 3تإِلَٰ

 2: 16\70م

لَٰى --- [   . ~ تَعَٰ ِت َوٱۡألَۡرَض بِٱۡلَحّقِ َوٰ َمٰ ] َخلََق ٱلسَّ
ا يُۡشرِ    ُكوَن!َعمَّ

 3: 16\70م

نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة ) 1ت
5 :4 )Sawma  311ص(  

َن ِمن نُّۡطفَةٖ  نَسٰ . فَإِذَا هَُو َخِصيٞم 1تَخلََق ٱۡإلِ
بِيٞن.   مُّ

 4: 16\70م

، ِدٌف 2) َواْألَْنعَاُم 1  3: 16\70اآلية من الغائب في التفات خطأ: ) 1ت ♦) ِدفٌّ
ا يُْشِرُكونَ «   ».َخلَقََها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَأْكُلُونَ «إلى المخاطب » َعمَّ

مَ  ِفُع، َوِمۡنَها  2، َخلَقََها لَُكۡم. فِيَها ِدۡفءٞ 1َوٱۡألَۡنعَٰ َوَمنَٰ
  .1تتَۡأُكلُونَ 

 5: 16\70م

 1تُِريُحوَن، َوِحينَ  1َولَُكۡم فِيَها َجَماٌل، ِحينَ   ) ِحينَا.1
  تَۡسَرُحوَن.

 6: 16\70م

ِلِغيِه إِالَّ   ) بَِشّقِ.1 َوتَۡحِمُل أَۡثقَالَكُۡم إِلَٰى بَلَٖد لَّۡم تَكُونُواْ بَٰ
ِحيٞم. ،ٱۡألَنفُِس. ~ إِنَّ َربَُّكۡم لََرُءوٞف  1بِِشقِّ    رَّ

 7: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: [وخلق] اْلَخيَْل 1ت ♦) َواْلَخيُْل َواْلبِغَاُل َواْلَحِميُر 1
» ِلتَْرَكبُوَها«من الفعل التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/4lpJxw(الجاللين 
  ».َوِزينَةً «إلى اإلسم 

ِلتَۡرَكبُوَها،  1َوٱۡلَخۡيَل َوٱۡلبِغَاَل َوٱۡلَحِميرَ  1ت[...]
  . َويَۡخلُُق َما َال تَۡعلَُموَن.1تَوِزينَةٗ 

 8: 16\70م

) 2) قَْصدُ السَّبِيل: السبيل القاصد، أي السهل المستقيم. ت1ت♦ ) َوِمْنكم، فَِمْنكم 1
  ).http://goo.gl/aD2jfsَجائٌِر: حائد عن االستقامة (الجاللين 

ِ قَۡصدُ ٱلسَّبِيلِ  . 2ت َجآئِٞر  1. َوِمۡنَها1ت[َوَعلَى ٱ£َّ
  لََهدَٰىُكۡم أَۡجَمِعيَن.] ،َولَۡو َشآءَ 

 9: 16\70م

ۡنهُ   ) تُِسيُموَن: ترعون.2ت♦ ) تَِسيُموَن 1 هَُو ٱلَِّذٓي أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء. لَُّكم ّمِ
  .1ت1َشَراٞب، َوِمۡنهُ َشَجٞر فِيِه تُِسيُمونَ 

 10: 16\70م

ْيتُوُن َوالنَِّخيُل 2) نُْنبُِت، نُنَبُِّت، يُنَبُِّت 1 ْرعُ َوالزَّ ۡيتُوَن َوٱلنَِّخيَل  1يُۢنبِتُ   َواْألَْعنَاُب.) يَْنبُُت ... الزَّ ۡرعَ َوٱلزَّ لَكُم بِِه ٱلزَّ
بَ  لَِك 2َوٱۡألَۡعنَٰ ِت. ~ إِنَّ فِي ذَٰ ، َوِمن كُّلِ ٱلثََّمَرٰ

  َألٓيَٗة لِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن.

 11: 16\70م

َراٍت 3) َوالنُُّجوَم، والرياح 2) َوالشَّْمُس َواْلقََمُر 1 ) تفهم هذه الكلمة 1ت♦ ) ُمَسخَّ
بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى 

)Luxenberg  225ص.(  

رَ  . 1لَُكُم ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر، َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمرَ  1تَوَسخَّ
ُتۢ  2َوٱلنُُّجومُ  َرٰ ِلَك  3ُمَسخَّ بِأَۡمِرِهۦٓ. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

ٖت لِّقَۡوٖم    يَۡعِقلُوَن. َألٓيَٰ

 12: 16\70م

نُهُۥٓ. ~  1لَُكۡم، فِي ٱۡألَۡرِض، ُمۡختَِلفًا 1تَوَما ذََرأَ   ) ذرأ: أظهر.1ت♦ ) ُمْختَِلفةً 1 أَۡلَوٰ
لَِك َألٓيَٗة لِّقَۡوٖم يَذَّكَُّروَن.   إِنَّ فِي ذَٰ

 13: 16\70م

كلمة ) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة 1ت
) َمَواِخر: جمع ماخرة، سفينة 2) ت225ص  Luxenbergسريانية بمعنى ابقى (

» َوتََرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخر: «12: 35\43تشق الماء فيسمع لها صوت. تقول اآلية 
(للتبريرات أنظر » َوتََرى اْلفُْلَك َمَواِخَر فِيهِ : «14: 16\70بينما تقول اآلية 
). ولكن ليكسنبيرج يفهم هذه الكلمة وفقًا 568و 456-455المسيري، ص 

) حير حرف 3). ت225-223ص  Luxenberg( للسريانية بمعنى باقيات
) عطفُه على 1العطف في (َوِلتَْبتَغُواْ) المفسرين. وقد اقترحوا ثالثة حلول: 

) عطٌف على علٍة 2، وما بينهما اعتراٌض (فتكون اآلية مخربطة). »لتأكلوا«
) متعلٌِّق بفعٍل 3ه: لتنتفعوا بذلك ولتبتَغُوا (فتكون اآلية ناقصة). محذوفٍة تقدير

محذوٍف، أي: فَعَل ذلك لتبتغوا (فتكون اآلية ناقصة). ويمكن ان يكون حرف 
  ).http://goo.gl/P8uGjkالعطف هنا لغًوا أضيف خطأ (انظر الحلبي 

رَ  ٱۡلبَۡحَر ِلتَۡأكُلُواْ ِمۡنهُ لَۡحٗما  1تَوهَُو ٱلَِّذي َسخَّ
ا، َوتَۡستَۡخِرُجواْ ِمۡنهُ ِحۡليَٗة تَۡلبَسُونََها. َوتََرى  َطِريّٗ

َوِلتَۡبتَغُواْ ِمن فَۡضِلهِۦ.  3ت[...] 2تٱۡلفُۡلَك َمَواِخَر فِيهِ 
  ~ َولَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن!

 14: 16\70م
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ْرِض َرَواِسَي [لئال] تَِميدَ (مكي، جزء ) نص ناقص وتكميله: َوأَْلقَى فِي اْألَ 1ت
) تَِميد: تضطرب وال 2). ت170، ص 2، السيوطي: اإلتقان، جزء 13ثاني، ص 

  10: 31\57تستقر. خطأ علمي: انظر هامش اآلية 

ِسَي [...]  2تأَن تَِميدَ  1تَوأَۡلقَٰى فِي ٱۡألَۡرِض َرَوٰ
ٗرا َوسُبُٗال. ~ لَّعَلَُّكۡم تَ    ۡهتَدُوَن!بِكُۡم، َوأَۡنَهٰ

 15: 16\70م

» وعالمات«) إحتار المفسرون في فهم عالقة كلمة 1ت♦ ) َوبِالنُّْجِم، َوبِالنُُّجِم 1
في اآلية » سبًال «بما سبقها وما تبعها. وهناك من يرى أنها معطوفة على كلمة 

: َوأَْلقَى فِي اْألَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميدَ بُِكْم 16و 15السابقة، فيكون ترتيب اآليتين 
َوسُبًُال َوَعَالَماٍت لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن َوبِالنَّْجِم ُهْم يَْهتَدُوَن. ومنهم من اعتبر  َوأَْنَهاًرا

النص ناقًصا وتكميله: [وجعل] عالمات (المنتخب 
http://goo.gl/SNDdUZ (َوَعالماٍت َوبِالنَّْجِم هُْم «) تفسير شيعي: 2ت

ِ َواْلعَ »: «يَْهتَدُونَ  ؛ 206، ص 1(الكليني مجلد » َالَماُت ُهُم األئمةالنَّْجُم َرسُوُل �َّ
من الغائب في اآلية التفات خطأ: ). http://goo.gl/t41mmkأنظر أيًضا القمي 

  ».ُهْم يَْهتَدُونَ «إلى الغائب  »لَعَلَُّكْم تَْهتَدُونَ «السابقة 

ٖت. َوبِٱلنَّۡجمِ  1ت[...]  َمٰ  16: 16\70م  .2تُهۡم يَۡهتَدُونَ  1َوَعلَٰ

 17: 16\70م  ؟1أَفََمن يَۡخلُُق َكَمن الَّ يَۡخلُُق؟ ~ أَفََال تَذَكَُّرونَ   تَذَّكَُّروَن.) 1

   َ ِ، َال تُۡحُصوهَآ. ~ إِنَّ ٱ£َّ َوإِن تَعُدُّواْ نِۡعَمةَ ٱ£َّ
ِحيٞم.   لَغَفُوٞر، رَّ

 18: 16\70م

وَن َوَما يُْعِلنُوَن، الذي يبدون َوَما يكتمون، ما 1 وَن، َوَما تُۡعِلنُونَ --- [  يخفون َوَما يُْعِلنُوَن.) ما يُِسرُّ ُ يَۡعلَُم َما تُِسرُّ  19: 16\70م  .1] َوٱ£َّ

من المخاطب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت ♦) تَدْعُون، يُدَْعون 1
  ».َوالَِّذيَن يَدْعُونَ «إلى الغائب » تُْعِلنُونَ «

ِ، َال ، ِمن 1ت1] َوٱلَِّذيَن يَۡدُعونَ --- [ دُوِن ٱ£َّ
  ا، َوُهۡم يُۡخلَقُوَن.يَۡخلُقُوَن َشيۡ 

 20: 16\70م

ٌت، َغۡيُر أَۡحيَآٖء. َوَما يَۡشعُُروَن أَيَّانَ   ) إِيَّاَن.1  1أَۡمَوٰ
  يُۡبعَثُوَن.

 21: 16\70م

يعني: إنهم ال يؤمنون بالرجعة » فالذين ال يؤمنون باآلخرة: «) تفسير شيعي1ت
يعني أنهم عن » وهم مستكبرون«يعني أنها كافرة. » قلوبهم منكرة«أنها حق. 

  ).http://goo.gl/5dsYKwوالية علي مستكبرون (القمي 

ِحٞد. فَٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن --- [ ٞه َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ ] إِلَٰ
ۡستَۡكبُِرونَ بِٱۡألِٓخَرةِ، قُ  نِكَرٞة، ~ َوهُم مُّ   .1تلُوبُُهم مُّ

 22: 16\70م

ال جرم: ال محالة، حقًا، نص ناقص وتكميله: َال َجَرَم  )1ت♦ ) إِنَّ 2) َألَْجَرَم 1
) َ  129، ص 14، جزء ابن عاشور[في، أو: من] أَنَّ �َّ

http://goo.gl/uQnURm.(  

وَن َوَما  2أَنَّ  1ت[...] 1َال َجَرمَ  َ يَۡعلَُم، َما يُِسرُّ ٱ£َّ
  يُۡعِلنُوَن. إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡستَۡكبِِريَن.

 23: 16\70م

) قراءة شيعية: ماذا أنزل ربكم في علي (الطبرسي: فصل الخطاب، 2) قُيَِل 1
نص ناقص وتكميله: نص ناقص وتكميله: قَالُوا ) 1ت♦ ) أََساِطيَر 3) 124ص 

ِليَن (الجاللين [هو] أََساطِ  ولذلك جاءت  –) http://goo.gl/VKAxHkيُر اْألَوَّ
  مرفوعة.

اذَآ أَنَزَل َربُُّكمۡ «لَُهم:  1َوإِذَا قِيلَ  ، قَالُٓواْ: ~ »؟2مَّ
ِطيرُ  1ت«[...] ِلينَ  3أََسٰ   ».ٱۡألَوَّ

 24: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: [وبعض] أَْوَزاِر الَِّذيَن يُِضلُّونَُهْم (الجاللين 1ت
http://goo.gl/6j0OVx.(  

َمِة، [...]  1تِليَۡحِملُٓواْ أَۡوَزاَرُهۡم َكاِملَٗة، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

َوِمۡن أَۡوَزاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَُهم، بِغَۡيِر ِعۡلٍم. ~ أََال 
  َسآَء َما يَِزُروَن!

 25: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) السُّقُُف، السَّقُُف 2) بِْنيَتَُهْم، بَْنيَتَُهْم، بُيوتَُهْم، بَْينَُهم 1
)، أو بمعنى هدم، ولكن http://goo.gl/x5ftO1فأتى [أمر] هللا (الزمخشري 

: 51\67هنا نص ناقص وتكميله: فَأَتَى [أمر] هللا [على] بُْنيَانَُهْم، كما في اآلية 
ِميِم ت42 هل يخر السقف  ) خطأ:2: َما تَذَُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إِالَّ َجعَلَتْهُ َكالرَّ

  فََخرَّ سقفهم ِمْن فَْوقِِهمْ ، أو من تحت؟ ِلذا اقترح البعض: فََخرَّ لهم السَّْقُف ِمْن فَْوقِِهمْ 

ُ  1تقَۡد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم، فَأَتَى [...] ٱ£َّ
نَُهم 1ت[...] َن ٱۡلقََواِعِد. فََخرَّ َعلَۡيِهُم  1بُۡنيَٰ ّمِ

َوأَتَٰىُهُم ٱۡلعَذَاُب، ~ ِمۡن  2تِمن فَۡوقِِهمۡ  2ٱلسَّۡقفُ 
  َحۡيُث َال يَۡشعُُروَن.

 26: 16\70م

َمِة، يُۡخِزيِهۡم َويَقُوُل:   ) ُشَرَكاَي.1 أَۡيَن «ثُمَّ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
قُّوَن فِيِهۡم؟ٱلَّ  1شَُرَكآِءيَ  ٓ قَاَل ٱلَِّذيَن » ِذيَن كُنتُۡم تَُشٰ

إِنَّ ٱۡلِخۡزَي، ٱۡليَۡوَم، َوٱلسُّٓوَء َعلَى «أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم: 
ِفِرينَ    ».ٱۡلَكٰ

 27: 16\70م

، فيكون الترقيم 27قد تكون تكميل لآلية  28) اآلية 1ت♦ ) يَتََوفَّاهُُم، تََوفَّاُهُم 1
خطأ. واآلية ناقصة وتكميلها: الَِّذيَن تَتََوفَّاُهُم اْلَمَالئِكَةُ [وهم] ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم وأَْلقَُوا 

َ َعِليٌم بَِما كُْنتُ  ْم تَْعَملُوَن السَّلََم [وقالوا] َما كُنَّا نَْعَمُل ِمْن سُوٍء [قالوا] بَلَى إِنَّ �َّ
) السَّلَم: الصلح والمهادنة والخضوع 2ت )http://goo.gl/pV5Wpl(المنتخب 

) 3ت». فَأَْلقَُوا«إلى الماضي » تَتََوفَّاهُمُ «من المضارع التفات واالستسالم. خطأ: 
ثم إلى » ُكنَّا نَْعَملُ «إلى المتكلم » الَِّذيَن تَتََوفَّاُهمُ «من الغائب التفات خطأ: 

  ».ُكْنتُْم تَْعَملُونَ «المخاطب 

ٓئَِكةُ [...] 1ٱلَِّذيَن تَتََوفَّٰىُهمُ  َظاِلِمٓي أَنفُِسِهۡم،  ،1تٱۡلَملَٰ
َما كُنَّا نَۡعَمُل ِمن : «1ت[...] 2تفَأَۡلقَُواْ ٱلسَّلَمَ 

َ َعِليُمۢ بَِما كُنتُۡم : «1ت». [...]ُسٓوءِۢ  ! ~ إِنَّ ٱ£َّ بَلَٰىٓ
  .3تتَۡعَملُونَ 

 28 :16\70م
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 67: 12\53) نص ناقص وتكميله: فَادُْخلُوا [من] أَبَْواب َجَهنََّم، اسوة باآلية 1ت
قَةٍ «   ».َوادُْخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

ِلِديَن فِيَها.  1تفَٱۡدُخلُٓواْ [...] َب َجَهنََّم، َخٰ أَۡبَوٰ
  »فَلَبِۡئَس َمۡثَوى ٱۡلُمتََكبِِّريَن!

 29: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: قالوا [أنزل] خيًرا 1ت♦ ) َولَنِْعَمةُ دَاِر 3َحَسنِهْ ) 2) َخْيٌر 1
َولَلدَّاُر اْآلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن « 32: 6\55) خطأ: وللدار اآلخرة، كما في اآلية 2ت

َّقُونَ   َوالدَّاُر اْآلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذينَ « 169: 7\39، أو والدار اآلخرة، كما في اآلية »يَت
َّقُونَ    .»يَت

قَالُواْ: » َماذَآ أَنَزَل َربُُّكۡم؟«َوقِيَل ِللَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ: 
ِذِه ». 1َخۡيٗرا 1ت«[...] لِّلَِّذيَن أَۡحَسنُواْ فِي َهٰ

َخۡيٞر. َولَنِۡعَم  2ت. َولَدَاُر ٱۡألِٓخَرةِ 2ٱلدُّۡنيَا، َحَسنَةٞ 
  ٱۡلُمتَِّقيَن! 3دَارُ 

 30: 16\70م

تُ   تَدُْخلُونََها، يُدَْخلُونََها.) 2) َجنَّاِت 1 ، تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها 2َعۡدٖن، يَۡدُخلُونََها 1َجنَّٰ
 ُ لَِك يَۡجِزي ٱ£َّ ُر. لَُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن. َكذَٰ ٱۡألَۡنَهٰ

  ٱۡلُمتَِّقيَن.

 31: 16\70م

َوفَّاُهُم اْلَمَالئِكَةُ َطيِّبِيَن ) نص ناقص وتكميله: الَِّذيَن تَتَ 1ت ♦) يَتََوفَّاهُُم، تََوفَّاُهُم 1
  ).http://goo.gl/isD5PRيَقُولُوَن [لهم] َسَالٌم (الجاللين 

ٓئَِكةُ، َطيِّبِيَن، يَقُولُوَن  1ٱلَِّذيَن تَتََوفَّٰىُهمُ  ٱۡلَملَٰ
ٌم َعلَۡيُكُم. ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَجنَّةَ بَِما ُكنتُۡم : «1ت[...] َسلَٰ

  ».تَۡعَملُونَ 

 32: 16\70م

ٓ أَن تَۡأتِيَُهمُ   يَأْتِيَُهُم. )1 ٓئَِكةُ، أَۡو يَۡأتَِي  1َهۡل يَنظُُروَن إِالَّ ٱۡلَملَٰ
لَِك فَعََل ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. ~ َوَما  أَۡمُر َربَِّك؟ َكذَٰ

ِكن كَانُٓواْ أَنفَُسُهۡم يَۡظِلُموَن. ُ، َولَٰ   َظلََمُهُم ٱ£َّ

 33: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: فَأََصابَُهْم [جزاء] سيئات 1ت ♦يَْستَْهِزيُوَن ) يَْستَْهُزوَن، 1
َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم [العذاب الذي] َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

http://goo.gl/mKzXPK.(  

اُت َما َعِملُواْ. ~ َوَحاَق بِِهم َسيِّ  1تفَأََصابَُهۡم [...]
ا َكانُواْ  1ت[...]   .1بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ  مَّ

 34: 16\70م

فَلَْو شَاَء «) عتب القرآن في هذه اآلية ليس في محله ألن القرآن ذاته يقول 1ت
). فهنا القرآن يناقض نفسه. وقد فسر المنتخب هذه 149: 6\55» (لََهدَاُكْم أَْجَمِعينَ 

منا من عندنا ما لم يحرمه، كالبحيرة والسائبة ( انظر اآلية الفقرة: ولما حرَّ
  ).http://goo.gl/XKrcUS) (المنتخب 103: 5\112

ُ، َما «] َوقَاَل ٱلَِّذيَن أَۡشَرُكواْ: --- [ لَۡو َشآَء ٱ£َّ
 .َعبَۡدنَا، ِمن دُونِهِۦ، ِمن َشۡيٖء، نَّۡحُن َوَالٓ َءابَآُؤنَا

ۡمنَا، ِمن دُونِهِۦ، ِمن َشۡيءٖ  ِلَك ». 1تَوَال َحرَّ َكذَٰ
ُسِل إِالَّ فَعََل  ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. ~ فََهۡل َعلَى ٱلرُّ

ُغ ٱۡلُمبِيُن؟   ٱۡلبَلَٰ

 35: 16\70م

َ «إلى الغائب » بَعَثْنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ) خطأ: من 2ت». اُْعبُدُوا �َّ
ٍة ت حول استعمال كان عاقبة ) 4. ت51: 4\92) أنظر هامش اآلية 3ُكّلِ أُمَّ
  .84: 7\39بة انظر هامش اآلية وكانت عاق

ةٖ  1تَولَقَۡد بَعَۡثنَا سُوًال أَِن:  2تفِي ُكّلِ أُمَّ ٱۡعبُدُواْ «رَّ
غُوتَ  َ َوٱۡجتَنِبُواْ ٱلطَّٰ ۡن َهدَى ». 3تٱ£َّ فَِمۡنُهم مَّ

لَةُ. فَِسيُرواْ فِي  لَٰ ۡن َحقَّۡت َعلَۡيِه ٱلضَّ ُ، َوِمۡنُهم مَّ ٱ£َّ
قِبَةُ ٱۡألَۡرِض، ~ فَٱنُظُرواْ   4تَكۡيَف َكاَن َعٰ

بِيَن!   ٱۡلُمَكذِّ

 36: 16\70م

، َهاِدي لِمن 4) يُْهدَى، يَِهدِّي، يُْهِدي 3) تَْحَرْص 2) َوإِْن 1 ) َهاِدي لِمن أََضلَّ
) فسر الجاللين هذه اآلية كما يلي: إِن تَْحِرْص يا محمد َعلَٰى 1ت ♦أََضلَّه هللاُ 

َ الَ يَْهِدى بالبناء للمفعول  -وقد أضلهم هللا  - ُهدَاُهْم  ال تقدر على ذلك فَإِنَّ ٱ£َّ
ِصِريَن مانعين من عذاب هللا  وللفاعل َمن يُِضلُّ من يريد إضالله َوَما لَُهم ّمن نَّٰ

). وهذه اآلية تخلق مشكلة أخالقية إذ http://goo.gl/LOMG83(الجاللين 
كيف يمكن � ان يضل الناس ويحاسبهم. ولذلك قام المنتخب بتصحيح المعنى: إن 

على هداية المشركين من قومك، باذًال معهم أقصى ما  - أيها النبي  -تكن حريًصا 
م في جهدك، فال تهلك نفسك حزنًا إذا لم يتحقق ما تريد، فقد تحكمت فيه

الشهوات، وهللا ال يجبر على الهداية من اختاروا الضالل وتمسكوا به، ألنه 
يتركهم لما اختاروا ألنفسهم، وسيلقون جزاءهم عذابًا عظيًما، وال يجدون لهم يوم 

القيامة من ينصرهم ويحميهم من عذاب هللا (المنتخب 
http://goo.gl/DB2owiمع الملك ). وقامت الترجمة الفرنسية التي تبناها مج

)، وكذلك فعلت الترجمة http://goo.gl/9Gc4vsفهد بتصحيح النص القرآني (
  ).http://goo.gl/Ok05aqاإليطالية المعتمدة عند المسلمين اإليطاليين (

َ َال يَۡهِدي 2تَۡحِرۡص  1إِن  3َعلَٰى ُهدَٰىُهۡم، فَإِنَّ ٱ£َّ
ِصِرينَ 4َمن يُِضلُّ  ن نَّٰ   .1ت. ~ َوَما لَُهم ّمِ

 37: 16\70م

) يذكر الكليني 2ت ) َجْهدَ أَْيَمانِِهْم: بالغوا في اليمين1ت♦ ) َوْعدٌ َعلَْيِه َحقٌّ 1
ِ أَْم  تعليقًا على هذه اآلية: تَب�ا ِلَمْن قَاَل َهذَا َسْلُهْم َهْل َكاَن اْلُمْشِرُكوَن يَْحِلفُوَن بِا£َّ

ى (الكليني مجلد  ِت َواْلعُزَّ   )51، ص 8بِالالَّ

ِ، َجۡهدَ --- [ نِِهمۡ  1ت] َوأَۡقَسُمواْ بِٱ£َّ َال يَۡبعَُث « :أَۡيَمٰ
ُ َمن يَُموتُ  ا». 2تٱ£َّ . ~ 1بَلَٰى! َوۡعدًا َعلَۡيِه َحقّٗ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.   َولَٰ

 38: 16\70م

ٱلَِّذيَن ِليُبَيَِّن لَُهُم ٱلَِّذي يَۡختَِلفُوَن فِيِه، َوِليَۡعلََم   
ِذبِيَن.   َكفَُرٓواْ أَنَُّهۡم كَانُواْ َكٰ

 39: 16\70م
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) خطأ: حشو معيب: إِنََّما قَْولُنَا ... أَْن نَقُوَل. وهناك آيات 1ت♦ ) فَيَُكوَن 1
إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََرادَ َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ  -  82: 36\41صحيحة تؤدي نفس المعنى: 

 68: 40\60إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ كُْن فَيَكُوُن؛  -  35: 19\44ُكْن فَيَُكوُن؛ 
َوإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما  -  117: 2\87فَإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن؛  - 

  َما يَقُوُل لَهُ كُْن فَيَكُوُن.إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنَّ  - 47: 3\89يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن؛ 

هُ، أَن نَّقُولَ  لَهُۥ:  1تإِنََّما قَۡولُنَا ِلَشۡيٍء، إِذَآ أََرۡدنَٰ
  .1، فَيَُكونُ »ُكن«

 40: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن هَاَجُروا [ألجل 1ت♦ ) لَنُبِّويَنَُّهْم، لَنُثِْويَنَُّهْم 1
) ِ ) أو http://goo.gl/hfCi6u 154، ص 14، جزء ابن عاشورمرضاة] �َّ

ِ  100: 4\92في [سبيل] هللا، كما في آيات أخرى مثل:  َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل �َّ
ئَنَُّهْم فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً 2ت من التفات المراد نمنحهم العزة والمنعة. خطأ: : ) لَنُبَّوِ

ِ «الغائب  ئَنَُّهمْ «تكلم إلى الم» َهاَجُروا فِي �َّ   »لَنُبَّوِ

ِ، ِمۢن بَۡعِد  1ت] َوٱلَِّذيَن هَاَجُرواْ [...]--- [ فِي ٱ£َّ
ئَنَُّهمۡ  فِي ٱلدُّۡنيَا َحسَنَٗة. َوَألَۡجُر  2ت1َما ظُِلُمواْ، لَنُبَّوِ

  ٱۡألِٓخَرةِ أَۡكبَُر. ~ لَۡو َكانُواْ يَۡعلَُموَن!

 41: 16\70م

واآلية ». يَتََوكَّلُونَ «إلى المضارع » َصبَُروا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت
ناقصة وتكميلها: [هم] الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن (الجاللين 

http://goo.gl/Y9duFL.(  

ٱلَِّذيَن َصبَُرواْ ~ َوَعلَٰى َربِِّهۡم  1ت[...]
  1تيَتََوكَّلُونَ 

 42: 16\70م

إلى » أَْرَسْلنَا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت♦ ) فََسلُوا 2) يُْوَحى، يُوِحي 1
ْكرِ ) 2ت». نُوِحي«المضارع  تفسير شيعي: . أصحاب العلم: فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

ْكِر إِْن كُْنتُْم ال تَْعلَُمونَ «عبارة  دٌ َونَْحُن «تعنى » فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ ْكُر ُمَحمَّ [األئمة] الذِّ
  ).210، ص 1(الكليني مجلد » أَْهلُهُ اْلَمْسئُولُونَ 

] َوَمآ أَۡرَسۡلنَا، ِمن قَۡبِلَك، إِالَّ ِرَجاٗال --- [
ۡكِر، ~ إِن كُنتُۡم  2لُٓواْ إِلَۡيِهۡم. فَسۡ  1ت1نُّوِحيٓ  أَۡهَل ٱلذِّ

  .2تَال تَۡعلَُمونَ 

 43: 16\70م

بُِر ) قد تكون هذه اآلية ناقصة وتكملتها 1ت كما يلي: [وايدناهم] بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ
َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن. وقد تكون اآليتان  ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ َوأَْنَزلْنَا إِلَْيَك الذِّ

َجاًال مخربطتين وترتيبهما الصحيح كما يلي: َوَما أَْرَسلْنَا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ رِ  44و 43
ْكِر إِْن كُْنتُْم َال تَْعلَُموَن. َوأَنَْزلْنَا إِلَ  بُِر. فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ ْيَك نُوِحي إِلَْيِهْم بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن. وقد جاءت اآلية  ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ  7: 21\73الذِّ
ْكِر إِْن كُْنتُْم َال كاملة: َومَ  ا أَْرَسْلنَا قَْبلََك إِالَّ ِرَجاًال نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

  .43: 54\37) حول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 2تَْعلَُموَن. ت

بُرِ  1ت[...] ِت َوٱلزُّ ۡكَر، 2تبِٱۡلبَيِّنَٰ . َوأَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱلذِّ
َل إِلَۡيِهۡم. ~ َولَعَلَُّهۡم يَتَفَكَُّروَن!ِلتُبَيَِّن ِلل   نَّاِس َما نُّزِ

 44: 16\70م

ُ بِِهُم أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُرواْ ٱلسَّيِّ    اِت أَن يَۡخِسَف ٱ£َّ
ٱۡألَۡرَض، أَۡو يَۡأتِيَُهُم ٱۡلعَذَاُب، ~ ِمۡن َحۡيُث َال 

  يَۡشعُُروَن؟

 45: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: بمعجزي [العذاب] (الجاللين 1ت ♦) يَاُخذَُهْم 1
http://goo.gl/S8T305.(  

فِي تَقَلُّبِِهۡم؟ فََما هُم بُِمۡعِجِزيَن  1أَۡو يَۡأُخذَهُمۡ 
  .1ت[...]

 46: 16\70م

فَإِنَّ «إلى المخاطب » يَأُْخذَُهمْ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَاُخذَُهْم 1
  ».َربَُّكمْ 

ٖف؟ ~ فَإِنَّ َربَّكُۡم  1يَۡأُخذَهُمۡ أَۡو  َعلَٰى تََخوُّ
ِحيمٌ  ،لََرُءوٞف    .1ترَّ

 47: 16\70م

التفات ) دَاِخر: منقاد طائع ذليل. خطأ: 2ت ) يَتَفَيَّأُ: يتقلب1ت♦ ) ُظلَلُهُ 2) تََرْوا 1
ُ «من المفرد    ».ِظَاللُهُ «إلى الجمع » يَتَفَيَّأ

ُ ِمن َشۡيٖء  1] أََو لَۡم يََرۡواْ --- [ إِلَٰى َما َخلََق ٱ£َّ
لُهُۥ 1تيَتَفَيَُّؤاْ  ٗدا  2ِظلَٰ َعِن ٱۡليَِميِن َوٱلشََّمآئِِل، سُجَّ

ِخُرونَ  ِ، َوُهۡم دَٰ َّ   ؟2تّ£ِ

 48: 16\70م

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض ِمن    َوٰ َمٰ ِۤ يَۡسُجدُۤ َما فِي ٱلسَّ َوِ£َّ
ٓئَِكةُ، َوُهۡم    َال يَۡستَۡكبُِروَن.دَآبَّٖة، َوٱۡلَملَٰ

 49: 16\70م

ن فَۡوقِِهۡم، ~ َويَۡفعَلُوَن َما    يََخافُوَن َربَُّهم ّمِ
  يُۡؤَمُروَن.

 50: 16\70م

) نص ناقص للفاصلة وتكميله: فارهبوني كما في القراءة 1ت♦ ) فَاْرَهبُونِي 1
َِّخذُوا«من المتكلم التفات خطأ: المختلفة.  ُ َال تَت ُهَو إِلَهٌ «لى الغائب إ» َوقَاَل �َّ

وصحيحه: َوقَاَل ّ�ُ الَ تَتَِّخذُواْ إِلَهْيِن ». فَإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ «ثم إلى المتكلم » َواِحدٌ 
 نا إِلهٌ اثْنَْيِن إِنََّما هَُو إِلهٌ َواِحدٌ فَإيَّاه فَاْرَهبُوه، أو َوقَاَل ّ�ُ الَ تَتَِّخذُواْ إِلَهيِْن اثْنَْيِن إِنََّما أ

  َواِحدٌ فَإيَّاي فَاْرَهبُون.

] --- :ُ َهۡيِن ٱۡثنَۡيِن. إِنََّما «] َوقَاَل ٱ£َّ َال تَتَِّخذُٓواْ إِلَٰ
َي فَٱۡرَهبُونِ  ِحٞد. ~ فَإِيَّٰ ٞه َوٰ   ».1ت[...] 1هَُو إِلَٰ

 51: 16\70م

َولَهُ َما «إلى الغائب » فَإِيَّايَ «من المتكلم التفات واصبًا: دائًما خالًصا. خطأ:  )1ت
  ».فِي السََّماَواتِ 

يُن  ِت َوٱۡألَۡرِض، َولَهُ ٱلدِّ َوٰ َمٰ َولَهُۥ َما فِي ٱلسَّ
ِ تَتَّقُوَن؟1تَواِصبًا   . أَفَغَۡيَر ٱ£َّ

 52: 16\70م

) جأر: رفع الصوت العالي بالتوسل وااللتماس والتذلل 1ت♦ ) تََجُروَن 1
  والضراعة.

ن نِّۡعَمٖة،  ِ. ثُمَّ إِذَا َمسَُّكُم َوَما بُِكم ّمِ فَِمَن ٱ£َّ
، فَإِلَۡيِه تَجۡ    .1ت1ُرونَ ٱلضُّرُّ

 53: 16\70م

نُكم  1ثُمَّ إِذَا َكَشفَ   ) َكاشََف.1 ٱلضُّرَّ َعنُكۡم، ~ إِذَا فَِريٞق ّمِ
  بَِربِِّهۡم يُۡشِرُكوَن،

 54: 16\70م
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في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦يَْعلَُموَن ) 2) فَيُْمتَعُوا، فَيََمتَّعُوا، قل تََمتَّعُوا 1
إلى المخاطب » آَتَْينَاُهمْ «ومن الغائب » آَتَْينَاُهمْ «إلى المتكلم » بَِربِِّهمْ «من الغائب 

  ، وقد صححتها القراءة المختلفة: فَيُْمتَعُوا.»فَتََمتَّعُوا«

ُهۡم. فَتََمتَّعُواْ  َسۡوَف . ~ فَ 1ِليَۡكفُُرواْ بَِمآ َءاتَۡينَٰ
  .1ت2تَۡعلَُمونَ 

 55: 16\70م

) آية ناقصة وتكميلها: َويَْجعَلُوَن ِلَما َال يَْعلَُموَن [انها تضر وال تنفع] نَِصيبًا 1ت
من المتكلم التفات خطأ: ) 2) تhttp://goo.gl/FygWY1(الجاللين 

ِ «إلى الغائب » َرَزْقنَاُهمْ «   ».لَتُْسأَلُنَّ «المخاطب إلى » يَْعلَُمونَ «، ومن الغائب »تَا£َّ

ا  ،1تَويَۡجعَلُوَن، ِلَما َال يَۡعلَُموَن [...] مَّ نَِصيٗبا ّمِ
ِ! لَتُسۡ  ُهۡم. تَٱ£َّ ا كُنتُۡم تَۡفتَُروَن. 2تلُنَّ َرَزۡقنَٰ   َعمَّ

 56: 16\70م

ِ «إلى الغائب » َرَزْقنَاُهمْ «من المتكلم في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت َّ£ِ.«  ] --- ِ ا  1ت] َويَۡجعَلُوَن ِ£َّ نَهُۥ! َولَُهم مَّ ِت. سُۡبَحٰ ٱۡلبَنَٰ
  يَۡشتَُهوَن.

 57: 16\70م

ا  ) ُمْسَواد�ا.1 َر أََحدُهُم بِٱۡألُنثَٰى، َظلَّ َوۡجُههُۥ ُمۡسَودّٗ ، 1َوإِذَا بُّشِ
  َوهَُو َكِظيٞم.

 58: 16\70م

) 2) ُهون: هوان وذلة ت1ت♦ ) يَدُسُّها 3) َهَواٍن، َهوٍن، سُوٍء 2) أَيُْمِسُكها 1
اآلية تشير إلى األنثى، وكان يجب ان يقول، كما في القراءة المختلفة: أَيُْمِسُكها 

  َعلَى ُهوٍن أَْم يَدُسُّها فِي التَُّراِب.

َر بِهِ  َرٰى ِمَن ٱۡلقَۡوِم، ِمن سُٓوِء َما بُّشِ ۦٓ. يَتََوٰ
 فِي ٱلتَُّرابِ  3؟ أَۡم يَدُسُّهُۥ1ت2َعلَٰى ُهونٍ  1أَيُۡمِسكُهُۥ

  ؟ ~ أََال َسآَء َما يَۡحُكُموَن!2ت

 59: 16\70م

] ِللَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ، َمثَُل ٱلسَّۡوِء. --- [  
ِ ٱۡلَمثَُل ٱۡألَۡعلَٰى. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.   َوِ£َّ

 60: 16\70م

نص ناقص وتكميله: َما تََرَك [على ظهر األرض] ِمْن دَابٍَّة (المنتخب ) 1ت
http://goo.gl/bUhndb 45: 35\43). وقد جاء في اآلية ُ : َولَْو يَُؤاِخذُ �َّ

  النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَك َعلَى َظْهِرَها ِمْن دَابَّةٍ 

] --- ُ ا تََرَك  ،ٱلنَّاَس بِظُۡلِمِهم] َولَۡو يَُؤاِخذُ ٱ£َّ مَّ
ُرهُۡم إِلَٰىٓ  1تَعلَۡيَها [...] ِكن يَُؤّخِ ِمن دَآبَّٖة. َولَٰ

ى. فَإِذَا َجآَء أََجلُُهۡم، َال يَۡستَ  َسّمٗ ِخُروَن أََجٖل مُّ
  َساَعٗة، َوَال يَۡستَۡقِدُموَن.

 61: 16\70م

ُطوَن ) ُمْفِرُطو4) إِنَّ 3) َألَْجَرَم 2) اْلُكذُُب 1 ُطوَن، ُمفَّرِ ال جرم:  )1ت♦ َن، ُمفَرَّ
) َ ، ابن عاشورال محالة، حقًا. نص ناقص وتكميله: َال َجَرَم [في، أو: من] أَنَّ �َّ

) تحير المفسرون في 2) تhttp://goo.gl/uEjqPV 129، ص 14جزء 
ِمْن أَْفَرَط إذا معنى كلمة ُمْفَرُطوَن. يقول الحلبي: قرأ نافع بكسِر الراِء إسم فاعٍل 

تجاَوَز، فالمعنى: أنهم يتجاوزون الَحدَّ في معاصي هللا. والباقون بفتحها إسم 
مفعوٍل ِمْن أَْفَرْطتُه، وفيه معنيان: أحدُهما: أنَّه ِمْن أَْفرطته خلفي، أي: تركتُه 

: بمعنى ونَِسْيتُه. والثاني: أنه ِمْن أَْفَرْطتُه، أي: قَدَّْمتُه إلى كذا. قال الزمخشري
لون إليها ( ). وقد استعمل http://goo.gl/ScWsTVيتقدَّمون إلى النار، ويتعجَّ

  القرآن الفعل فرط ومشتقاته في ثماني آيات.

ِ َما يَۡكَرُهوَن. َوتَِصُف --- [ ] َويَۡجعَلُوَن ِ£َّ
 2أَنَّ لَُهُم ٱۡلُحۡسنَٰى. َال َجَرمَ  1أَۡلِسنَتُُهُم ٱۡلَكِذبَ 

ۡفَرطُونَ لَ  3أَنَّ  1ت[...]   .2ت4ُهُم ٱلنَّاَر، َوأَنَُّهم مُّ

 62: 16\70م

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ) نص ناقص 2ت» أَْرَسْلنَا«إلى المتكلم » تَا£َّ
وتكميله: أَْرسَلْنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبلَِك [رسًال] فََزيََّن (المنتخب 

http://goo.gl/DQeSvS.(  

ِ! لَقَۡد --- [ ٓ ] تَٱ£َّ ن قَۡبِلَك  1تأَۡرَسۡلنَا إِلَٰىٓ أَُمٖم ّمِ
لَُهۡم. فَُهَو َوِليُُّهُم 2ت[...] ُن أَۡعَمٰ . فََزيََّن لَُهُم ٱلشَّۡيَطٰ

  ٱۡليَۡوَم. ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.

 63: 16\70م

َب إِالَّ ِلتُبَيَِّن لَُهُم ٱلَِّذي    َوَمآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
  فِيِه، َوُهٗدى، َوَرۡحَمٗة لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.ٱۡختَلَفُواْ 

 64: 16\70م

ُ أَْنَزلَ «إلى الغائب » أَْنَزْلنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ُ أَنَزلَ --- [  ».َو�َّ ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء، فَأَۡحيَا بِِه  1ت] َوٱ£َّ
ِلَك َألٓيَٗة لِّقَۡوٖم  ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِهآ. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

  يَۡسَمعُوَن.

 65: 16\70م

من التفات خطأ: ) 1ت ♦) َسْيغًا، َسيِّغًا 2) نَْسِقيُكْم، تَْسِقيُكْم، يُْسِقيُكْم، يَْسِقيُكْم 1
، والتفات من »لَُكمْ «إلى المخاطب » قَْوٍم يَْسَمعُونَ لِ «الغائب في اآلية السابقة 

ُ أَْنَزلَ «الغائب  من مؤنث الجمع التفات  )2ت» نُْسِقيُكمْ «إلى المتكلم » َو�َّ
 21: 23\74وقد جاءت الكلمة صحيحة في اآلية » بُُطونِهِ «إلى المفرد » اْألَْنعَامِ «
ا فِي بُطُونَِهاَوإِنَّ لَُكْم فِي اْألَْنعَاِم لَِعْبَرةً « (للتبرير مكي، جزء ثاني، » نُْسِقيُكْم ِممَّ

) فَْرث: بقايا الطعام في الكرش. َسائِغ: طيب وسهل مدخله. 3ت )19- 17ص 
خطأ علمي: يرى البعض إعجاًزا علميًا في هذه اآلية. ولكن في هذه اآلية خطأ. 

د الثديية حيث يتم الفرث أو الغائط موجود في المثانة داخل البطن في حين أن الغد
إنتاج الحليب فيها تقع خارج محيط البطن ال بين الفرث والدم (هذا المقال 

http://goo.gl/osWzYl.(  

ِم لَِعۡبَرٗة. نُّۡسِقيُكم ا فِي  1ت1َوإِنَّ لَُكۡم فِي ٱۡألَۡنعَٰ مَّ ّمِ
، ِمۢن بَۡيِن فَۡرٖث َودَٖم، لَّبَنًا َخاِلٗصا، 2تبُُطونِهِۦ
ِربِيَن.لِّ  3ت2َسآئِٗغا   لشَّٰ

 66: 16\70م
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زائدة أم أنها مؤخرة فيكون ترتيب » ِمْنهُ «من غير الواضح إن كانت كلمة ) 1ت
اآلية: َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َومن اْألَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن َسَكًرا َوِرْزقًا َحسَنًا، أو قد يكون 

هناك نص ناقص وتكميله: [ونسقيكم من] ثََمَراِت النَِّخيِل َواْألَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن 
 202، ص 14، جزء ابن عاشور[منها] َسَكًرا َوِرْزقًا (انظر 
http://goo.gl/x146EA.(  

بِ، تَتَِّخذُوَن ِمۡنهُ  ِت ٱلنَِّخيِل َوٱۡألَۡعنَٰ َوِمن ثََمَرٰ
ِلَك َألٓيَٗة لِّقَۡوٖم  َسَكٗرا، َوِرۡزقًا َحسَنًا. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

  .1تيَۡعِقلُونَ 

 67: 16\70م

: يتخذونه عريًشا للكروم يَْعِرشُونَ ) 1ت♦ ُرشُوَن، يُْعِرشُوَن ) يَعْ 2) النََّحِل 1
  ».يَْغِرُسونَ «ونحوها. ولكن قد يكون خطأ نساخ وصحيحه 

ٱتَِّخِذي ِمَن «أَِن:  1َوأَۡوَحٰى َربَُّك إِلَى ٱلنَّۡحلِ 
ا يَۡعِرُشونَ    .1ت2ٱۡلِجبَاِل بُيُوٗتا، َوِمَن ٱلشََّجِر َوِممَّ

 68: 16\70م

من التفات ) خطأ: فَاْسلُِكي [في] سُبُل، ألن فعل سلك يتعدى بحرف في. خطأ: 1ت
وقد جاء ذكر ما يخرج من البطون ». بُُطونَِها«إلى الغائب » فَاْسلُِكي«المخاطب 
ا فِي بُطُونَِها. و21: 23\74في اآلية  هناك : َوإِنَّ لَُكْم فِي اْألَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِقيُكْم ِممَّ

رأى في هذه اآلية إعجاًزا علميًا. ولكن أول من اكتشف فائدة العسل وبدأ  من
باستخراج األدوية منه هم المصريون والصينيون القدماء من قبل اإلسالم بأكثر 

ال ). من جهة أخرى http://goo.gl/V7mDG3(هذا المقال  سنة 1600من 
تار داخل معدة يخرج العسل من بطن النحل. فالعامالت من النحل تجمع النك

خاصة تسمى معدة العسل ويمر عبر معي عامالت النحل ليخرج من فمها وبعد 
أن تضع العامالت نكتار العسل داخل الخاليا الشمعية تقوم بتجفيفه بفمها حتى 

يتحّول النكتار إلى عسل خالص. وتستغرق عمليات التحول من الرحيِق الزهري 
جميع النحل من يقوم بصنع العسل، بل إلى العسل حوالي اليوم الكامل. وليس 

  العامالت منه فقط.

ِت، فَٱۡسلُِكي [...] ُسبَُل  1تثُمَّ كُِلي ِمن كُّلِ ٱلثََّمَرٰ
َشَراٞب  2تيَۡخُرُج ِمۢن بُطُونَِها». َربِِّك ذُلُٗال 

لَِك  نُهُۥ، فِيِه ِشفَاٞٓء لِّلنَّاِس. ~ إِنَّ فِي ذَٰ ۡختَِلٌف أَۡلَوٰ مُّ
  ٖم يَتَفَكَُّروَن.َألٓيَٗة لِّقَۡو 

 69: 16\70م

ُ َخلَقَُكۡم، ثُمَّ يَتََوفَّٰىُكۡم. َوِمنُكم مَّن يَُردُّ --- [   ] َوٱ£َّ
ا. ~ إِلَٰىٓ أَۡرذَِل ٱۡلعُُمِر، ِلَكۡي َال يَۡعلََم بَۡعدَ ِعۡلٖم َشيۡ 

َ َعِليمٞ    قَِديٞر. ،إِنَّ ٱ£َّ

 70: 16\70م

استعمل القرآن عبارة ما ملكت ايمانكم سبع مرات، وعبارة ) 1ت ♦) تَْجَحدُوَن 1
ما ملكت ايمانهم أربع مرات، وعبارة ما ملكت ايمانهن مرتين، وعبارة ما ملكت 

يمينك مرتين. وتطلق عامة على األنثى التي يتم االستيالء عليها في الحرب 
ال يحق لها وتسترق. ويمكن ان يكون للمرأة ملك يمين ذكر، ولكن في هذه الحالة 

ان تستمتع به، وال له ان يفعل شيئًا من ذلك، وال يحق لها الزواج منه إال إذا 
المقال في الموسوعة الفقهية  هذاأعتقته، فزواج المرأة عبدها باطل (انظر 

). وهناك فتوى ترى ان ملك اليمين شرعت http://goo.gl/83A8NRالكويتية 
خطأ: ) 2ت) http://goo.gl/3CJcxeهنا رحمة للنساء (انظر هذه الفتوى 

لُوا«إلى الغائب » ِلقَْوٍم يَْسَمعُونَ «من المخاطب التفات  خطأ: ». فََما الَِّذيَن فُّضِ
ِ يَْجَحدُوَن. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى كفر.   افنعمة �َّ

ۡزِق. فََما  ُ فَضََّل بَۡعَضُكۡم َعلَٰى بَۡعٖض فِي ٱلّرِ َوٱ£َّ
ي ِرۡزقِِهۡم َعلَٰى َما َملََكۡت ٱلَِّذيَن  لُواْ بَِرآدِّ فُّضِ
نُُهمۡ  ِ 1تأَۡيَمٰ ، فَُهۡم فِيِه سََوآٌء. أَفَبِنِۡعَمِة ٱ£َّ

  ؟2ت1يَۡجَحدُونَ 

 71: 16\70م

نۡ   .»يُْؤِمنُونَ «إلى الغائب » َجعََل لَُكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1) تُْؤِمنُوَن ت1 ُ َجعََل لَُكم ّمِ ٗجا. َوَجعََل لَُكم  َوٱ£َّ أَنفُِسُكۡم أَۡزَوٰ
َن  ِجكُم بَنِيَن َوَحفَدَٗة، َوَرَزقَُكم ّمِ ۡن أَۡزَوٰ ّمِ

ِطِل يُۡؤِمنُونَ  ِت. أَفَبِٱۡلبَٰ ِ ُهۡم  1ٱلطَّيِّبَٰ َوبِنِۡعَمِت ٱ£َّ
  ؟1تيَۡكفُُرونَ 

 72: 16\70م

الجميع إلى » يَْمِلكُ «شيئًا هنا حشو، والتفات من المفرد ) خطأ: 1ت
ِ َما َال »يَْستَِطيعُونَ «  ، وقد فسرها النحاس بصيغة الجميع: َويَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن �َّ

  ).http://goo.gl/3Qq6tbَوَال يَْستَِطيعُوَن ( يملكون أن يرزقوهم شيئًا

ِ، َما َال يَۡمِلُك لَُهۡم ِرۡزٗقا  َويَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِت َوٱۡألَ  َوٰ َمٰ َن ٱلسَّ   .1تا، َوَال يَۡستَِطيعُونَ ۡرِض َشيۡ ّمِ

 73: 16\70م

َ يَۡعلَُم، --- [   ِ ٱۡألَۡمثَاَل. ~ إِنَّ ٱ£َّ ] فََال تَۡضِربُواْ ِ£َّ
  َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُموَن.

 74: 16\70م

إلى الجمع » َعْبدًا َمْملُوكًا ... َوَمْن َرَزْقنَاهُ ِمنَّا«من المثنى التفات ) خطأ: 1ت
ُ «، والتفات من الغائب »يَْستَُوونَ «   »َرَزْقنَاهُ «إلى المتكلم » َضَرَب �َّ

ۡملُوٗكا الَّ يَۡقِدُر َعلَٰى  ُ َمثًَال: َعۡبٗدا مَّ َضَرَب ٱ£َّ
هُ ِمنَّا ِرۡزقًا َحَسٗنا، فَُهَو يُنِفُق  َزۡقنَٰ َشۡيٖء، َوَمن رَّ

ا َوَجۡهًرا. َهۡل يَۡستَوُۥنَ  ِ! ~ ؟ ٱۡلحَ 1تِمۡنهُ ِسّرٗ ۡمدُ ِ£َّ
  بَۡل أَۡكثَُرُهۡم َال يَۡعلَُموَن.

 75: 16\70م

هَ 1 هُ، تََوجَّ هْ، يَُوّجِ ْههُ، يَُوجَّ ْههُ، تََوّجِ هْ، تَُوّجِ : عبء.1ت♦ ) يَُوّجِ ُجلَۡيِن، أََحدُُهَمآ أَۡبَكُم َال   ) َوهَُو َكلٌّ ُ َمثَٗال: رَّ َوَضَرَب ٱ£َّ
عَلَٰى َمۡولَٰىهُ أَۡينََما  1تَكلٌّ  يَۡقِدُر َعلَٰى َشۡيٖء، َوهُوَ 

ههُّ  ، َال يَۡأِت بَِخۡيٍر. َهۡل يَۡستَِوي هَُو َوَمن 1يَُوّجِ
ۡستَِقيٖم؟ ٖط مُّ   يَۡأُمُر بِٱۡلعَۡدِل َوهَُو َعلَٰى ِصَرٰ

 76: 16\70م
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ِت َوٱۡألَۡرِض. َوَمآ أَۡمُر ] --- [  : َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحدَةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصرِ 50: 54\37) تقول اآلية 1ت َوٰ ِ َغۡيُب ٱلسََّمٰ َوِ£َّ
، أَۡو ُهَو أَۡقَرُب. ~ 1تٱلسَّاعَِة إِالَّ َكلَۡمحِ ٱۡلبََصرِ 

َ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.   إِنَّ ٱ£َّ

 77: 16\70م

َهاتُِكْم 1 َر َواْألَْبَصا«إلى الجمع » السَّْمعَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) إِمَّ
  ».َواْألَْفئِدَةَ 

تِكُمۡ --- [ َهٰ ۢن بُطُوِن أُمَّ ُ أَۡخَرَجُكم ّمِ ، َال 1] َوٱ£َّ
َر تَۡعلَُموَن َشيۡ  ا، َوَجعََل لَُكُم ٱلسَّۡمَع َوٱۡألَۡبَصٰ

  . ~ لَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن!1تدَةَ َوٱۡألَفۡ 

 78: 16\70م

ٰرٍت مذلالت للطيران ) فسرها الجاللين: أَلَْم يََرْواْ 1ت♦ ) تََرْوا 1 إِلَٰى ٱلطَّْيِر ُمَسخَّ
). http://goo.gl/0LXLDcفي َجّو ٱلسََّمآِء أي الهواء بين السماء واألرض (

 Luxenbergولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى باقيات (
)، ويرى في كلمة جو معنى داخل (كما في العبارة العامية: جواة 223- 222ص 

  ).222ص  Luxenbergيت) (الب

ٖت فِي َجوِّ  1] أَلَۡم يََرۡواْ --- [ َرٰ  1تإِلَى ٱلطَّۡيِر ُمَسخَّ
لَِك  ُ؟ ~ إِنَّ فِي ذَٰ ٱلسََّمآِء، َما يُۡمِسُكُهنَّ إِالَّ ٱ£َّ

ٖت لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.   َألٓيَٰ

 79: 16\70م

ۢن بُيُوتُِكۡم َسَكٗنا. َوَجعََل ] وَ --- [  : ارتحالكم وسفركم.) َظْعنُِكمْ 1ت♦ ) َظعَنُِكْم 1 ُ َجعََل لَُكم ّمِ ٱ£َّ
ِم بُيُوٗتا، تَۡستَِخفُّونََها يَۡوَم  ن ُجلُوِد ٱۡألَۡنعَٰ لَُكم ّمِ

َويَۡوَم إِقَاَمتُِكۡم، َوِمۡن أَۡصَوافَِها  1ت1َظۡعنُِكمۡ 
عًا إِلَٰى ِحيٖن. ٗثا َوَمتَٰ َٰ   َوأَۡوبَاِرهَا َوأَۡشعَاِرَهآ أَث

 80: 16\70م

) أَْكنَانًا: جمع ِكن، وهو ما يستر من بناء ونحوه 1ت♦ ) تَْسلَُموَن 2) تَتِمُّ نِْعَمتُهُ 1
) نص ناقص وتكميله: َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحرَّ [والبرد] (السيوطي: اإلتقان، جزء 2ت
 خطأ: َكذَِلَك يُتِمُّ نِْعَمتَهُ لُكْم. تبرير الخطأ: اتم تضمن معنى) 3ت) 163، ص 2

: َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ. وقد جاء فعل اتم متعديًا 20: 31\57أسبغ، اسوة باآلية 
  : َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا.8: 66\107بالالم في اآلية 

َن  ٗال. َوَجعََل لَُكم ّمِ ا َخلََق ِظلَٰ مَّ ُ َجعََل لَُكم ّمِ َوٱ£َّ
ٗنا بِيَل تَقِيُكُم ٱۡلَحرَّ  . َوَجعََل لَُكمۡ 1تٱۡلِجبَاِل أَۡكنَٰ َسَرٰ

لَِك يُتِمُّ 2ت[...] بِيَل تَِقيكُم بَۡأَسُكۡم. َكذَٰ ، َوَسَرٰ
  !2. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡسِلُمونَ 3تَعلَۡيُكمۡ  1نِۡعَمتَهُۥ

 81: 16\70م

فال يضرك] (الجاللين  عن اِإلسالم) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [1ت
http://goo.gl/vi22ts البيضاوي ،http://goo.gl/ZTuVxW( خطأ: ) 2ت

  ».تََولَّْوا«إلى الغائب » تُْسِلُمونَ «من المخاطب في اآلية السابقة التفات 

ُغ 1تفَإِن تََولَّۡواْ [...] . ~ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱۡلبَلَٰ
  .2تٱۡلُمبِينُ 

 82: 16\70م

ِ، ثُمَّ يُنِكُرونََها. ~ َوأَۡكثَُرُهُم  1يَۡعِرفُوَن نِۡعَمتَ   ) نِْعَمهْ 1 ٱ£َّ
ِفُروَن.   ٱۡلَكٰ

 83: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) يُْوذَُن 2) يَْبعَُث ... َشِهيدًا، يُْبعَُث ... َشِهيدٌ 1
ٍة َشِهيدًا ثُمَّ َال يُْؤذَُن ِللَِّذيَن َكفَُروا [في االع تذار] [واذكر] يَْوَم نَْبعَُث ِمْن كُّلِ أُمَّ

َوَال يُْؤذَُن « 36: 77\33). وقد جاء في اآلية http://goo.gl/5fd3xt(الجاللين 
وتم تكميلها كما يلي: َوَال يُْؤذَُن لَُهْم [النطق] فَيَْعتَِذُروَن (المنتخب » لَُهْم فَيَْعتَِذُرونَ 

http://goo.gl/MaeUG7 (في اآلية السابقة من الغائب التفات خطأ: ) 2ت
ِ  نِْعَمةَ «   : يقبل منهم طلب رفع العتاب.) يُْستَْعتَبُون3ت» نَْبعَثُ «إلى المتكلم » �َّ

ٖة  2تَويَۡوَم نَۡبعَثُ  1ت][...]--- [ ِمن ُكّلِ أُمَّ
ِللَِّذيَن َكفَُرواْ، ~  1ت[...] 2ثُمَّ َال يُۡؤذَنُ  ،1َشِهيٗدا

  .3ت َوَال ُهۡم يُۡستَۡعتَبُونَ 

 84: 16\70م

فََال يَُخفَُّف  ،ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ ٱۡلعَذَابَ َوإِذَا َرَءا   
  َعۡنُهۡم، ~ َوَال ُهۡم يُنَظُروَن.

 85: 16\70م

قَالُواْ:  ،َوإِذَا َرَءا ٱلَِّذيَن أَۡشَرُكواْ ُشَرَكآَءُهمۡ   
ُٓؤَالِٓء ُشَرَكآُؤنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَۡدُعواْ ِمن « َربَّنَا! َهٰ

ِذبُونَ «ِهُم ٱۡلقَۡوَل: فَأَۡلقَۡواْ إِلَيۡ ». دُونِكَ    ».إِنَُّكۡم لََكٰ

 86: 16\70م

ِ، يَۡوَمئٍِذ، ٱلسَّلَمَ   ) السَّلَم: الصلح والمهادنة والخضوع واالستسالم.1ت♦ ) الَسْلَم، السُّلَُم 1 . ~ َوَضلَّ 1ت1َوأَۡلقَۡواْ إِلَى ٱ£َّ
ا كَانُواْ يَۡفتَُروَن.   َعۡنُهم مَّ

 87: 16\70م

ِ (الجاللين 1ت ) آية ناقصة وتكميلها: الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا [الناس] َعْن َسبِيِل �َّ
http://goo.gl/a3PUkw (كفروا بعد النبي وصدوا عن ) تفسير شيعي2ت :

من الغائب التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/hdT4kZأمير المؤمنين (القمي 
» ِ   ».دْنَاُهمْ زِ «إلى المتكلم » َسبِيِل �َّ

ِ  1تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَصدُّواْ [...] ، 2تَعن َسبِيِل ٱ£َّ
ُهمۡ  َعذَاٗبا فَۡوَق ٱۡلعَذَاِب، بَِما َكانُواْ  3تِزۡدنَٰ

  يُۡفِسدُوَن.

 88: 16\70م

ٍة َشِهيدًا (الجاللين 1ت ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يَْوَم نَْبعَُث فِي كُّلِ أُمَّ
http://goo.gl/3gx4oRإلى » نَْبعَثُ «من المضارع التفات ) خطأ: 2) ت

ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من : «) تفسير شيعي3ت». َوِجئْنَا«الماضي 
يعني: » شهيدًا على هؤالء - يا محمد  - وجئنا بك «يعني: من األئمة. » أنفسهم

على الناس (القمي  على األئمة. فرسول هللا شهيد على األئمة وهم شهداء
http://goo.gl/8b1u5p.(  

ٖة َشِهيدًا  1ت][...]--- [ َويَۡوَم نَۡبعَُث فِي كُّلِ أُمَّ
ۡن أَنفُِسِهۡم، َوِجۡئنَا بَِك َشِهيدًا َعلَٰى  2تَعلَۡيِهم ّمِ

ُؤَالٓءِ  ٓ ٗنا لِّكُّلِ َشۡيٖء، 3تَهٰ َب تِۡبيَٰ ۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ . َونَزَّ
  َوَرۡحَمٗة، َوبُۡشَرٰى ِلۡلُمۡسِلِميَن.َوُهٗدى، 

 89: 16\70م
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) 1ت♦ ) تَذَّكَُّروَن 2) 76قراءة شيعية: َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى حقه (السياري، ص ) 1
: العدل شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا واِإلحسان أمير تفسير شيعي

الن وفالن (القمي المؤمنين والفحشاء والمنكر والبغي فالن وف
http://goo.gl/ZsI1s7 :نَْبعَثُ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ). خطأ «

َ يَأُْمرُ «إلى الغائب    »إِنَّ �َّ

ِن، َوإِيتَآي½ --- [ ۡحَسٰ َ يَۡأُمُر بِٱۡلعَۡدِل َوٱۡإلِ ] إِنَّ ٱ£َّ
ِر َوٱۡلُمنكَ  1ت، َويَۡنَهٰى َعِن ٱۡلفَۡحَشآءِ 1ِذي ٱۡلقُۡربَىٰ 

  !2َوٱۡلبَۡغيِ. يَِعُظُكۡم، ~ لَعَلَُّكۡم تَذَكَُّرونَ 

 90: 16\70م

َهدتُّۡم، َوَال تَنقُُضواْ   ) َكِفيًال: رقيبًا وشاهدًا1ت ِ، إِذَا َعٰ َوأَۡوفُواْ بِعَۡهِد ٱ£َّ
َ َعلَۡيُكۡم  َن بَۡعدَ تَۡوِكيِدهَا، َوقَۡد َجعَۡلتُُم ٱ£َّ ٱۡألَۡيَمٰ

َ يَۡعلَُم َما تَۡفعَلُوَن.. إِنَّ 1تَكِفيًال    ٱ£َّ

 91: 16\70م

ةٍ أَْنكاثًا تَتَِّخذُوَن 1 ) قراءة شيعية: َوال تَكُونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلَها ِمْن بَْعِد قُوَّ
تُِكْم (الكليني مجلد  ةٌ ِهَي أَْزَكى ِمْن أَئِمَّ ، ص 1أَْيمانَُكْم دََخًال بَْينَُكْم أَْن تَُكوَن أَئِمَّ

نص ناقص ) 2ت ) دََخًال: ذريعة، ولكن قد يكون أصلها دجًال 1ت♦ ) 292
  )20وتكميله: بأن تكون أو ألن تكون (مكي، جزء ثاني، ص 

] َوَال تَكُونُواْ َكٱلَّتِي نَقََضۡت َغۡزلََها، ِمۢن --- [
نَكُۡم دََخَالۢ  ٗثا، تَتَِّخذُوَن أَۡيَمٰ ةٍ، أَنَكٰ بَۡينَُكۡم،  1تبَۡعِد قُوَّ

ةٍ  2ت[...] أَن ةٌ ِهَي أَۡربَٰى ِمۡن أُمَّ . إِنََّما 1تَُكوَن أُمَّ
َمِة، َما ُكنتُۡم  ُ بِهِۦ. َولَيُبَيِّنَنَّ لَُكۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ يَۡبلُوُكُم ٱ£َّ

  فِيِه تَۡختَِلفُوَن.

 92: 16\70م

   ُ ِكن يُِضلُّ  ،َولَۡو َشآَء ٱ£َّ ِحدَٗة. َولَٰ ٗة َوٰ لََجعَلَكُۡم أُمَّ
ا كُنتُۡم يََشآُء، َويَۡهِدي َمن يََشآُء. َولَتُسۡ  َمن لُنَّ َعمَّ

  تَۡعَملُوَن.

 93: 16\70م

) آية ناقصة وتكميلها: 2ت ) دََخًال: ذريعة، ولكن قد يكون أصلها دجًال 1ت
ِ (الجاللين    ).http://goo.gl/Vxc78eَصدَدْتُْم [الناس] َعْن َسبِيِل �َّ

نَُكۡم دََخَالۢ ] َوَال --- [ َِّخذُٓواْ أَۡيَمٰ بَۡينَكُۡم، فَتَِزلَّ  1تتَت
 قَدَُمۢ بَۡعدَ ثُبُوتَِها، َوتَذُوقُواْ ٱلسُّٓوَء بَِما َصدَدتُّمۡ 

ِ، ~ َولَُكۡم َعذَاٌب َعِظيٞم. 2ت[...]   َعن َسبِيِل ٱ£َّ

 94: 16\70م

ِ ثََمٗنا قَِليًال. إِنَّ    ِ َوَال تَۡشتَُرواْ بِعَۡهِد ٱ£َّ َما ِعندَ ٱ£َّ
  هَُو َخۡيٞر لَُّكۡم. ~ إِن كُنتُۡم تَۡعلَُموَن.

 95: 16\70م

من الغائب في اآلية التفات خطأ: ) 2) يَْنفَد: ينتهي ت1ت♦ ) َولَيَْجِزيَنَّ 2) بَاقي 1
ِ «السابقة  ِ ... َوَما ِعْندَ �َّ وقد صححت ، »َولَنَْجِزيَنَّ «إلى المتكلم » تَْشتَُروا بِعَْهِد �َّ

  القراءة المختلفة الخطأ: َولَيَْجِزيَنَّ 

ِ بَاقٖ 1تَما ِعندَُكۡم يَنفَدُ  . ~ 1، َوَما ِعندَ ٱ£َّ
ٱلَِّذيَن َصبَُرٓواْ أَۡجَرهُم بِأَۡحَسِن َما  2ت2َولَنَۡجِزيَنَّ 

  َكانُواْ يَۡعَملُوَن.

 96: 16\70م

» َمْن َعِمَل َصاِلًحا ... فَلَنُْحيِيَنَّهُ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) َولَيَْجِزيَنَُّهْم 1
  »َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهمْ «إلى الجمع 

ن ذَكٍَر أَۡو أُنثَٰى، َوهَُو  ِلٗحا، ّمِ َمۡن َعِمَل َصٰ
 1ت1ُمۡؤِمٞن، فَلَنُۡحيِيَنَّهُۥ َحيَٰوٗة َطيِّبَٗة. ~ َولَنَۡجِزيَنَُّهمۡ 

  لُوَن.أَۡجَرهُم بِأَۡحَسِن َما َكانُواْ يَۡعمَ 

 97: 16\70م

نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد ) 1ت♦ ) قََراَت 1
». شيطان لعين«تكون من اللغة الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة 

  .140ص  Jefferyو 47، ص 2مجلد  Bonnet-Eymardأنظر 

ِ ِمَن  1] فَإِذَا قََرۡأتَ --- [ ٱۡلقُۡرَءاَن، فَٱۡستَِعۡذ بِٱ£َّ
ِجيمِ  ِن ٱلرَّ   .1تٱلشَّۡيَطٰ

 98: 16\70م

ٌن َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، ~ َوَعلَٰى   ».يَتََوكَّلُونَ «إلى المضارع » آََمنُوا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت إِنَّهُۥ لَۡيَس لَهُۥ سُۡلَطٰ
  .1تَربِِّهۡم يَتََوكَّلُونَ 

 99: 16\70م

) 2ت )http://goo.gl/M5sGyH(البيضاوي  يحبونه ويطيعونه) يَتََولَّْونَهُ: 1ت
) 22نص ناقص وتكميله: هم [من أجله] مشركون [با�] (مكي، جزء ثاني، ص 

  ).http://goo.gl/c3cJQ5أو: َوالَِّذيَن ُهْم [با�] ُمْشِرُكوَن (الجاللين 

نُهُۥ َعلَى ٱلَِّذيَن  ، َوٱلَِّذيَن ُهم 1تيَتََولَّۡونَهُۥإِنََّما سُۡلَطٰ
  .2تبِهِۦ ُمۡشِرُكونَ 

 100: 16\70م

 27: 18\69و 115: 6\55و 34: 6\55و 64: 10\51) اآليات 1ت♦ ) يُنِْزُل 1
: 16\70التي تقول بأنه ال مبدل لكلمات هللا تتناقض مع اآليات التي تقر النسخ 

إلى الغائب » بَدَّْلنَا«المتكلم من التفات خطأ: . 39: 13\96و 106: 2\87و 101
لُ « ُ أَْعلَُم بَِما يُنَّزِ   ».أَْنَت ُمْفتَرٍ «المخاطب ثم إلى » َو�َّ

ُ أَۡعلَُم بَِما --- [ َكاَن َءايَٖة، َوٱ£َّ ] َوإِذَا بَدَّۡلنَآ َءايَٗة مَّ
لُ  بَۡل ». ~ 1تإِنََّمآ أَنَت ُمۡفتَِرۢ «، قَالُٓواْ: 1يُنَّزِ

  .1ت يَۡعلَُمونَ أَۡكثَُرُهۡم َال 

 101: 16\70م

لَهُۥ ُروُح ٱۡلقُدُِس «قُۡل:   ) لِيُثْبِتَ 2) اْلقُدِْس 1 ،  1نَزَّ بَِّك، بِٱۡلَحّقِ ِمن رَّ
ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوُهٗدى، َوبُۡشَرٰى  2ِليُثَبِّتَ 

  ».ِلۡلُمۡسِلِمينَ 

 102: 16\70م

) خطأ في استعمال حرف قد. أنظر هامش 1ت♦ ) يَْلَحدُوَن 3) الِلَساُن 2) بََشُر 1
) آية ناقصة وتكميلها: [فإن] ِلَساُن الَِّذي يُْلِحدُوَن إِلَْيِه 2ت 97: 15\54اآلية 

: يميلون وينحرفون. يُْلِحدُونَ ) 3) تhttp://goo.gl/m37qBe(التفسير الميسر 
ص  Luxenbergويقترح ليكسنبيرج قراءة (يلغزون) بدًال من (يلحدون) (

112-118.(  

إِنََّما يُعَلُِّمهُۥ «نَۡعلَُم أَنَُّهۡم يَقُولُوَن:  1ت] َولَقَدۡ --- [
إِلَۡيِه  3ت3ٱلَِّذي يُۡلِحدُونَ  2لَِّسانُ  2ت». [...]1بََشٞر 

بِيٌن. ذَا لَِساٌن َعَربِّيٞ مُّ ، َوَهٰ   أَۡعَجِمّيٞ

 103: 16\70م

ِ،إِنَّ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِ    ِت ٱ£َّ ُ.  ايَٰ َال يَۡهِديِهُم ٱ£َّ
  ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٌم.

 104: 16\70م
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ِت ٱۡلَكِذَب ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِ  1تإِنََّما يَۡفتَِري  ».الَِّذيَن َال يُْؤِمنُونَ «إلى الجمع » يَْفتَِري«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ايَٰ
ِذبُونَ  ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰ ِ. ~ َوأُْولَٰ   .ٱ£َّ

 105: 16\70م

ِ ِمْن الجزء األول من هذه اآلية ينقصه جواب الشرط وتكملته) 1ت : َمْن َكفََر بِا£َّ
يَماِن [له وعيدٌ شديد] (الجاللين  بَْعِد إِيَمانِِه إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْإلِ

http://goo.gl/P4bsVW .(األول  ورغم ذلك، من غير الواضح صلة الجزء
من ضمير الغائب التفات ) خطأ: 2ت بالجزء الثاني ووظيفة (ولكن) بينهما.

ويمكن صياغة هذه اآلية بصورة سليمة كما المفرد إلى ضمير الغائب الجمع. 
ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه وَشَرَح بِاْلكُفِْر َصدًْرا فَعَلَْيه َغَضٌب ِمَن هللا َولَهُ  :يلي َمْن َكفََر بِا£َّ
يَماِن.عَ    ذَاٌب َعِظيٌم إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْإلِ

نِِهۦٓ، إِالَّ َمۡن أُۡكِرهَ --- [ ِ ِمۢن بَۡعِد إِيَمٰ ] َمن َكفََر بِٱ£َّ
ِن، [...] يَمٰ ن 1تَوقَۡلبُهُۥ ُمۡطَمئِنُّۢ بِٱۡإلِ ِكن مَّ . َولَٰ

ِ. ~  َشَرَح بِٱۡلُكۡفِر َصۡدٗرا، فَعَلَۡيِهۡم َغَضٞب  َن ٱ£َّ ّمِ
  2تَولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيمٞ 

 106: 16\70م

لَِك بِأَنَُّهُم ٱۡستََحبُّواْ ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا َعلَى ٱۡألِٓخَرةِ،    ذَٰ
ِفِريَن. َ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَكٰ   َوأَنَّ ٱ£َّ

 107: 16\70م

ثم إلى الجمع » َسْمِعِهمْ «إلى المفرد » قُلُوبِِهمْ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت
َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى « 7: 2\87ويالحظ أن القرآن استعمل في اآلية ». أَْبَصاِرِهمْ «

  ».َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهمْ 

ُ َعلَٰى قُلُوبِِهمۡ  ٓئَِك ٱلَِّذيَن َطبََع ٱ£َّ َوَسۡمِعِهۡم،  ،أُْولَٰ
ِرِهمۡ َوأَ  ِفلُوَن.1تۡبَصٰ ٓئَِك ُهُم ٱۡلغَٰ   . َوأُْولَٰ

 108: 16\70م

ال جرم: ال محالة، حقًا. نص ناقص وتكميله: َال َجَرَم [في، أو:  )1ت♦ ) َألَْجَرَم 1
) َ   ).http://goo.gl/hz1Eu5 129، ص 14، جزء ابن عاشورمن] أَنَّ �َّ

أَنَُّهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ ُهُم  1ت[...] 1َال َجَرمَ 
ِسُروَن.   ٱۡلَخٰ

 109: 16\70م

، 1ثُمَّ إِنَّ َربََّك، ِللَِّذيَن َهاَجُرواْ، ِمۢن بَۡعِد َما فُتِنُواْ   عبارة إن ربك لغو )1ت♦ ) فَتَنُوا 1
َهدُواْ َوَصبَُرٓواْ، إِنَّ َربَّكَ  ، ِمۢن بَۡعِدهَا، 1تثُمَّ َجٰ

ِحيٞم.   لَغَفُوٞر، رَّ

 110: 16\70م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يَْوَم تَأْتِي كُلُّ نَْفٍس تَُجاِدُل َعْن نَْفِسَها َوتَُوفَّى 1ت
  كُلُّ نَفٍْس [جزاء] َما َعِملَْت.

ِدُل َعن  1ت][...]--- [ يَۡوَم تَۡأتِي ُكلُّ نَۡفٖس، تَُجٰ
ا َعِملَۡت.  1تنَّۡفِسَها، َوتَُوفَّٰى كُلُّ نَۡفٖس [...] ~ مَّ

  َوُهۡم َال يُۡظلَُموَن.

 111: 16\70م

ُ لِبَاَس اْلَخْوِف واْلُجوعِ 1 ُ اْلَخْوَف واْلُجوعَ، �َّ من التفات ) خطأ: 1ت ♦) �َّ
  »َكانُوا يَْصنَعُونَ «إلى الجمع المذكر » فَأَذَاقََها«المفرد المؤنث 

ُ َمثَٗال: قَۡريَٗة كَانَۡت َءاِمنَٗة، --- [ ] َوَضَرَب ٱ£َّ
ن ُكّلِ َمَكاٖن،  ۡطَمئِنَّٗة، يَۡأتِيَها ِرۡزقَُها َرَغٗدا ّمِ مُّ

ُ لِبَاَس ٱۡلُجوعِ  قََها ٱ£َّ َٰ ِ. فَأَذ فََكفََرۡت بِأَۡنعُِم ٱ£َّ
  .1ت، بَِما كَانُواْ يَۡصنَعُونَ 1َوٱۡلَخۡوفِ 

 112: 16\70م

ۡنُهۡم، فََكذَّبُوهُ.    فَأََخذَُهُم َولَقَۡد َجآَءُهۡم َرسُوٞل ّمِ
ِلُموَن.   ٱۡلعَذَاُب َوُهۡم َظٰ

 113: 16\70م

ٗال، طَيِّٗبا، --- [  ) نِْعَمهْ.1 ُ َحلَٰ ا َرَزقَُكُم ٱ£َّ ] فَكُلُواْ ِممَّ
ِ. ~ إِن كُنتُۡم إِيَّاهُ تَۡعبُدُوَن. 1َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمتَ    ٱ£َّ

 114: 16\70م

َم 1 ، اطُّرَّ ) 3) اْلَميِّتَةَ، اْلَمْيتَةُ 2) ُحّرِ : الحيوان الميت من ) اْلَمْيتَة1ت♦ اْضِطرَّ
ِ بِهِ «) يالحظ أن هذه اآلية تستعمل 2ت غير ذبح ، واآلية »َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر �َّ

ِ «تستعمل  173: 2\87 َوَما «تستعمل  3: 5\112، واآلية »َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر �َّ
ِ بِهِ  ) نص 3). ت223-221لتبريرات أنظر المسيري، ص (ل» أُِهلَّ ِلغَْيِر �َّ

ناقص وتكميله: فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َوَال َعاٍد [فإن �َّ ال يؤاخذه على ذلك] فَإِنَّ 
َ َغفُوٌر  َ َغفُوٌر َرِحيٌم، أو: فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َوَال َعاٍد [فال اثم عليه] فَإِنَّ �َّ َّ�

  ).173: 2\87وة باآلية َرِحيٌم (اس

مَ  ، َوٱلدََّم، َولَۡحَم 1ت1َعلَۡيُكُم ٱۡلَمۡيتَةَ  1إِنََّما َحرَّ
ِ بِهِۦ . فََمِن 2تٱۡلِخنِزيِر، َوَمآ أُِهلَّ ِلغَۡيِر ٱ£َّ

َ 3تَغۡيَر بَاٖغ َوَال َعاٖد [...] 1ٱۡضُطرَّ  . ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
ِحيٞم.   َغفُوٞر، رَّ

 115: 16\70م

ذَا «َوَال تَقُولُواْ، ِلَما تَِصُف أَۡلِسنَتُُكُم ٱۡلَكِذَب:   اْلُكذُُب، اْلُكذَُب.) اْلَكِذِب، 1 َهٰ
ذَا َحَرامٞ  ٞل، َوَهٰ ِ ٱۡلَكِذبَ »َحلَٰ . 1، لِّتَۡفتَُرواْ َعلَى ٱ£َّ

ِ ٱۡلَكِذَب َال يُۡفِلُحوَن.   إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡفتَُروَن َعلَى ٱ£َّ

 116: 16\70م

ٞع قَِليٞل.     117: 16\70م  ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.َمتَٰ

ۡمنَا َما قََصۡصنَا َعلَۡيَك    َوَعلَى ٱلَِّذيَن َهادُواْ، َحرَّ
ِكن َكانُٓواْ أَنفَُسُهۡم  ُهۡم، َولَٰ ِمن قَۡبُل. ~ َوَما َظلَۡمنَٰ

  يَۡظِلُموَن.

 118: 16\70م

ِللَِّذيَن َعِملُواْ ٱلسُّٓوَء ] ثُمَّ إِنَّ َربََّك، --- [  ) بَِجَهالٍَة: عن جهل.1ت
لَةٖ  ِلَك َوأَۡصلَُحٓواْ، إِنَّ 1تبَِجَهٰ ، ثُمَّ تَابُواْ ِمۢن بَۡعِد ذَٰ

ِحيٌم.   َربََّك، ِمۢن بَۡعِدَها، لَغَفُوٞر، رَّ

 119: 16\70م

إماًما قدوة جامعًا لخصال ) 1) نص ناقص وتكميله: [كان] شَاِكًرا ِألَْنعُِمِه ت1ت
  ).http://goo.gl/Bs8mjy(الجاللين  الخير

ةٗ --- [ ِهيَم َكاَن أُمَّ ِ، َحنِيٗفا. ~ 1ت] إِنَّ إِۡبَرٰ َّ ، قَانِٗتا ّ£ِ
  َولَۡم يَُك ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكيَن.

 120: 16\70م
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َۡنعُِمِه. ٱۡجتَبَٰىهُ  1ت[...]  ) جبى: جمع وانتقى1ت َوَهدَٰىهُ إِلَٰى  2تَشاِكٗرا ّألِ
ۡستَِقيٖم. ٖط مُّ   ِصَرٰ

 121: 16\70م

إلى المتكلم » اْجتَبَاهُ َوَهدَاهُ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت
  ».َوآَتَْينَاهُ «

هُ  فِي ٱلدُّۡنيَا َحَسنَٗة. ~ َوإِنَّهُۥ فِي ٱۡألِٓخَرةِ  1تَوَءاتَۡينَٰ
ِلِحيَن.   لَِمَن ٱلصَّٰ

 122: 16\70م

» أَْوَحْينَا«إلى المتكلم » َوَهدَاهُ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت
  ملة إبراهيم: شريعته المنزلة عليه.) 2ت

 ٓ ِهيمَ «إِلَۡيَك أَِن:  1تثُمَّ أَۡوَحۡينَا ، 2تٱتَّبِۡع ِملَّةَ إِۡبَرٰ
  ».َحنِيٗفا. ~ َوَما َكاَن ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ 

 123: 16\70م

وتكميله: الَِّذيَن اْختَلَفُوا [في ملة ) نص ناقص 1ت ♦) َجعََل السَّْبَت، أنزلنا السَّْبَت 1
  )http://goo.gl/MIQkvt 322، ص 14، جزء ابن عاشورإبراهيم] (

َعلَى ٱلَِّذيَن ٱۡختَلَفُواْ فِيِه  1[إِنََّما ُجِعَل ٱلسَّۡبتُ 
َمِة، 1ت[...] . َوإِنَّ َربََّك لَيَۡحُكُم بَۡينَُهۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  ِلفُوَن.]فِيَما َكانُواْ فِيِه يَۡختَ 

 124: 16\70م

ٱۡدعُ إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِٱۡلِحۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعَظِة   »بِاْلُمْهتَِدينَ «إلى اإلسم » َضلَّ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت
ِدۡلُهم بِٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن. إِنَّ َربََّك هَُو  ٱۡلَحَسنَِة. َوَجٰ

َوهَُو أَۡعلَُم أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلهِۦ، 
  .1تبِٱۡلُمۡهتَِدينَ 

 125: 16\70م

بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبتُم  1] َوإِۡن َعاقَۡبتُۡم، فَعَاقِبُواْ --- [  ) َعقَّْبتُْم فَعَقِّبُوا1
بِِريَن. ،بِهِۦ. َولَئِن َصبَۡرتُمۡ    لَُهَو َخۡيٞر لِّلصَّٰ

 126: 16\70هـ

ِ ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) ِضْيٍق 2) تَُكن 1 ِ. َوَال  1تَوٱۡصبِۡر، َوَما َصۡبُرَك إِالَّ [...]  َوَما َصْبُرَك إِالَّ [بتوفيق] �َّ بِٱ£َّ
ا  2فِي َضۡيقٖ  1تَۡحَزۡن َعلَۡيِهۡم، َوَال تَكُ  مَّ ّمِ

  يَۡمكُُروَن.

 127: 16\70هـ

ۡحِسنُوَن.   ٱلَِّذيَن ُهم مُّ َ َمَع ٱلَِّذيَن ٱتَّقَواْ وَّ  128 :16\70هـ إِنَّ ٱ£َّ

 

 سورة نوح 71\71

  مكية 28 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

أَنِذۡر قَۡوَمَك، : «1إِنَّآ أَۡرَسۡلنَا نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمِهۦٓ أَنۡ   ) حذفت1
  ».َعذَاٌب أَِليمٞ  ِمن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُهمۡ 

 1: 71\71م

بِيٌن،«قَاَل:    قَۡوِم! إِنِّي لَُكۡم نَِذيٞر مُّ  2: 71\71م  يَٰ

َ َوٱتَّقُوهُ َوأَِطيعُونِ   ) َوأَِطيعُونِي.1  3: 71\71م  .1أَِن ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ

ْركُْم 1 ُر إلى األقصى (السياري، ص 2) َويَُوّخِ ُر، قراءة شيعية: يَُؤخَّ  )166) يَُوخَّ
) نص ناقص وتكميله: يَْغفِْر لَُكْم [ما سلف] ِمْن ذُنُوبُِكْم. ولكن قد يكون 1ت ♦

ن ذُنُوبِكُْم من زائدة » من«حرف  حشًوا. وقد فسر الجاللين هذه الفقرة: يَْغِفْر لَُكْم ّمِ
فإن اِإلسالم يُْغفَُر به ما قبله، أو تبعيضية ِإلخراج حقوق العباد 

)http://goo.gl/3EpO1k .( وقد فسرها التفسير الميسر: يصفح هللا عن ذنوبكم
) وفسرها المنتخب. يغفر هللا لكم ذنوبكم http://goo.gl/zmOqzLويغفر لكم (

)http://goo.gl/nv9MFz.(  

ۡرُكمۡ  1تيَۡغفِۡر لَُكم [...] ن ذُنُوبُِكۡم، َويَُؤّخِ إِلَٰىٓ  1ّمِ
رُ  ِ، إِذَا َجآَء، َال يَُؤخَّ ى. إِنَّ أََجَل ٱ£َّ َسم� . 2أََجٖل مُّ

  »~ لَۡو كُنتُۡم تَۡعلَُموَن!

 4: 71\71م

 5: 71\71م  َرّبِ! إِنِّي دَعَۡوُت قَۡوِمي، لَۡيٗال َونََهاٗرا.«قَاَل:   

 6 :71\71م  إِالَّ فَِراٗرا. 1فَلَۡم يَِزۡدُهۡم دَُعآِءيٓ   ) دَُعايَ 1

بِعَُهۡم    َوإِنِّي كُلََّما دََعۡوتُُهۡم ِلتَۡغِفَر لَُهۡم، َجعَلُٓواْ أََصٰ
واْ،  فِٓي َءاذَانِِهۡم، َوٱۡستَۡغَشۡواْ ثِيَابَُهۡم، َوأََصرُّ

  َوٱۡستَۡكبَُرواْ ٱۡستِۡكبَاٗرا.

 7: 71\71م

 8: 71\71م  ثُمَّ إِنِّي دََعۡوتُُهۡم ِجَهاٗرا.  

 9: 71\71م  أَۡعلَنُت لَُهۡم، َوأَۡسَرۡرُت لَُهۡم إِۡسَراٗرا،ثُمَّ إِنِّٓي   

 10: 71\71م  فَقُۡلُت: "ٱۡستَۡغِفُرواْ َربَُّكۡم. إِنَّهُۥ َكاَن َغفَّاٗرا.  

ۡدَراٗرا  ) ِمدَْراًرا: مطر غزير.1ت  11: 71\71م  ،1تيُۡرِسِل ٱلسََّمآَء َعلَۡيُكم ّمِ

ٖل    ٖت، َويُۡمِدۡدكُم بِأَۡمَوٰ َوبَنِيَن، َويَۡجعَل لَُّكۡم َجنَّٰ
ٗرا.   َويَۡجعَل لَُّكۡم أَۡنَهٰ

 12: 71\71م
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ما لكم ال ) نص مبهم اختلف المفسرون في فهمه. ذكر من تفاسيرها الطبري: 1ت
ما لكم ؛ ما لكم ال تعلمون � عظمة؛ ما لكم ال تبالون � عظمة؛ ترون � عظمة

 ما لكم ال تخافون � عظمة؛ ترجون � طاعة ما لكم ال؛ ال ترجون � عاقبة
)http://goo.gl/EMnCsO .( وفسرها إبن كثير: ما لكم ال تعظمون هللا حق

وفسرها ). http://goo.gl/4qPtQv( عظمته، أي: ال تخافون من بأسه ونقمته
مون هللا حق عظمته حتى ترجوا  المنتخب الصادر عن األزهر: ما لكم ال تعّظِ

  .)http://goo.gl/pEbprIجائكم من العذاب (تكريمكم بإن

ِ َوقَاٗرا ا لَُكۡم َال تَۡرُجوَن ِ£َّ  13: 71\71م  ،1تمَّ

 14: 71\71م  َوقَۡد َخلَقَكُۡم أَۡطَواًرا؟  

ٖت ِطبَاٗقا 1أَلَۡم تََرۡواْ   ) ِطبَاٍق.2) يََرْوا 1 َوٰ ُ سَۡبَع َسَمٰ  15: 71\71م  ،2َكۡيَف َخلََق ٱ£َّ

َوَجعََل ٱۡلقََمَر فِيِهنَّ نُوٗرا، َوَجعََل ٱلشَّۡمَس   وترتيبه: َوَجعََل فيهن اْلقََمَر نُوًرا َوالشَّْمَس ِسَراًجا. ) نص مخربط1ت
  ؟1تِسَراٗجا

 16: 71\71م

َن ٱۡألَۡرِض نَبَاٗتا  ) خطأ: إنباتًا إذ النبات إسم عين.1ت ُ أَۢنبَتَُكم ّمِ  17: 71\71م  .1تَوٱ£َّ

 18: 71\71م  ، َويُۡخِرُجُكۡم إِۡخَراٗجا.1تثُمَّ يُِعيدُُكۡم فِيَها  يُِعيدُكُْم إليها.) خطأ: 1ت

ُ َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض بَِساٗطا،    19: 71\71م  َوٱ£َّ

عبارة سبًال  20: 71\71) فجاج، جمع فج: طريق واسع. تستعمل اآلية 1ت
، سبًال. خطأ: تَْسلُكُوا فيها عبارة فجاًجا 31: 21\73فجاًجا، بينما تستعمل اآلية 

  ألن فعل سلك يتعدى بحرف في.

 20: 71\71م  "».1تلِّتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها سُبُٗال فَِجاٗجا

َرّبِ! إِنَُّهۡم َعَصۡونِي، َوٱتَّبَعُواْ َمن «قَاَل نُوٞح:   ) َوِوْلدُهُ، َوُوْلدُهُ.1
  ».إِالَّ َخَساٗرا 1لَّۡم يَِزۡدهُ َمالُهُۥ َوَولَدُهُٓۥ 

 21: 71\71م

 22: 71\71م  ،1ت1َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا كُبَّاٗرا  ) كُبَّاًرا: بالغ السوء.1ت♦ ) كُبَاًرا، ِكبَاًرا 1

) 3) 166قراءة شيعية: َوَال تَذَُرنَّ َود�ا َوَال سَُواًعا آلهة (السياري، ص  )2) ُود�ا 1
  ) َويَعُوقًا.4َويَغُوثًا، َوَال يَغُوثًا 

ا«َوقَالُواْ:  َوَال  1َال تَذَُرنَّ َءاِلَهتَُكۡم، َوَال تَذَُرنَّ َودّٗ
  ».َونَۡسٗرا 4َويَعُوقَ  3َوَال يَغُوثَ  2سَُواٗعا

 23: 71\71م

ٗال.   ِلِميَن إِالَّ َضلَٰ  24: 71\71م  [َوقَۡد أََضلُّواْ كَثِيٗرا. َوَال تَِزِد ٱلظَّٰ

قُوا 3) َخطايَاُهْم، َخِطيَّاتِِهْم، َخِطيئَتِِهْم 2) ِمْن 1 تحير  )1ت♦ ) ما أُْغِرقُوا، ُغّرِ
كما في القراءة » ِمنْ «المفسرون في كلمة مما، وقد تكون خطأ وصحيحه 

). http://goo.gl/msz0Up(المنتخب » بسبب«المختلفة. وتُفهم هنا بمعني 
  ية والسابقة دخيلتان وليستا من كالم نوح.) هذه اآل2خطأ: لَخِطيئَاتِِهْم. ت

ا مَّ تِِهمۡ  1ت1ّمِ فَأُۡدِخلُواْ نَاٗرا، فَلَۡم  3، أُۡغِرقُواْ 2َخِطٓيـ¢ٰ
ِ، أَنَصاٗرا   .]2تيَِجدُواْ لَُهم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

 25: 71\71م

دَيَّاًرا من دار يدور، أي ال تذر على األرض من يدور منهم (مكي، جزء  )1ت
  )، ولكن قد تكون خطأ وصحيحه ِديَاًرا، جمع دار.412ثاني، ص 

َرّبِ! َال تَذَۡر َعلَى ٱۡألَۡرِض ِمَن «َوقَاَل نُوٞح: 
ِفِريَن دَيَّاًرا   .1تٱۡلَكٰ

 26: 71\71م

بَادََك، َوَال يَِلدُٓواْ إِالَّ إِنََّك إِن تَذَۡرُهۡم، يُِضلُّواْ عِ   
  فَاِجٗرا َكفَّاٗرا.

 27: 71\71م

، وِألَبََويَّ 1 ِلدَيَّ   : هلك.) تبر1ت♦ ) َولَِواِلِدي، َولَِواِلدَيَّهْ، َولَِولَدَيَّ ّبِ! ٱۡغِفۡر ِلي، َوِلَوٰ ، َوِلَمن دََخَل بَۡيتَِي 1رَّ
ِت.  َوَال تَِزِد ُمۡؤِمٗنا، َوِلۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ

ا ِلِميَن إِالَّ تَبَاَرۢ  ».1تٱلظَّٰ

 28: 71\71م

  

 إبراهيمسورة  14\72

  29- 28عدا مكية  52 - عدد اآليات

  35عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت بخصوص ) 1ت ♦) ِليَْخُرَج النَّاُس 1
: الصراط الطريق ) تفسير شيعي2ت ) استعمال كلمات أو عبارات مبهمة.1

من التفات خطأ: ). http://goo.gl/0n4YeYالواضح وإمامة األئمة (القمي 
» َماتالظُّلُ «، والتفات من الجمع »بِإِذِْن َربِِّهمْ «إلى الغائب » ِكتَاٌب أَنَْزْلنَاهُ «المتكلم 

سبع  »ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ «وقد استعمل القرآن عبارة ». النُّور«إلى المفرد 
  مرات ولم يستعمل ابدًا كلمة ظلمة في صيغة المفرد.

هُ إِلَۡيَك، ِلتُۡخِرَج ٱلنَّاسَ 1تآلر ٌب أَنَزۡلنَٰ ِمَن  1. ِكتَٰ
طِ  ِت إِلَى ٱلنُّوِر، بِإِۡذِن َربِِّهۡم، إِلَٰى ِصَرٰ  2تٱلظُّلَُمٰ

  ٱۡلَحِميِد. ،ٱۡلعَِزيزِ 

 1: 14\72م

1.ُ َّ� (   ِ ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض.  1ٱ£َّ َوٰ ٱلَِّذي لَهُۥ َما فِي ٱلسََّمٰ
ِفِريَن ِمۡن َعذَاٖب َشِديٍد!   َوَوۡيٞل لِّۡلَكٰ

 2: 14\72م
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ِ 1ت♦ ) َويُِصدُّوَن 1 ) آية ناقصة وتكميلها: َويَُصدُّوَن [الناس] َعْن َسبِيِل �َّ
) نص ناقص وتكميله: ويبغون لها 2) تhttp://goo.gl/iV4X7L(الجاللين 

) عوًجا 107: 20\45) عوًجا أو فيها (كما في اآلية 1: 18\69(كما في اآلية 
  ).168، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

ٱلَِّذيَن يَۡستَِحبُّوَن ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا َعلَى ٱۡألِٓخَرةِ، 
ِ، َويَۡبغُونََها  1ت[...] 1َويَُصدُّونَ  َعن َسبِيِل ٱ£َّ

ِلۢ بَِعيٖد. 2ت[...] ٓئَِك فِي َضلَٰ   ِعَوًجا، ~ أُْولَٰ

 3: 14\72م

يُبَيَِّن لَُهْم [ما أتى به] ) نص ناقص وتكميله: لِ 1ت ♦) بِِلْسِن، بِلَْسِن، بِلُْسِن، بِلُُسِن 1
من المتكلم التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/AN5Dxw(الجاللين 

ُ «إلى الغائب » أَْرَسْلنَا«   ».فَيُِضلُّ �َّ

سُوٍل إِالَّ بِِلَسانِ  قَۡوِمهِۦ، لِيُبَيَِّن  1َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن رَّ
ُ 1تلَُهۡم [...] َمن يََشآُء، َويَۡهِدي  2ت. فَيُِضلُّ ٱ£َّ

  َمن يََشآُء. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 4: 14\72م

) نص ناقص وتكميله: َولَقَدْ أَْرسَلْنَا ُموسَى بِآَيَاتِنَا [وقلنا له] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/l8t4ev (أيام هللا ثالثة: يوم القائم ويوم ) تفسير شيعي2ت :

). وفسرها الجاللين http://goo.gl/mmUwZW(القمي الموت ويوم القيامة 
أَْرَسلْنَا ُموَسى «من المتكلم التفات ). http://goo.gl/INAuE9بمعنى نعم هللا (

ِ «إلى الغائب » بِآَيَاتِنَا إلى المفرد » الظُّلَُمات«، والتفات من الجمع »بِأَيَّاِم �َّ
سبع مرات ولم  »الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ ِمَن «وقد استعمل القرآن عبارة ». النُّور«

  يستعمل ابدًا كلمة ظلمة في صيغة المفرد.

تِنَآ [...]] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُموَسٰى بِ --- [ أَۡن:  1تايَٰ
ِت إِلَى ٱلنُّوِر، « أَۡخِرۡج قَۡوَمَك ِمَن ٱلظُّلَُمٰ

 ِ ۡرهُم بِأَيَّٰىِم ٱ£َّ ِلَك ». ~ 2تَوذَّكِ ٖت لِّكُّلِ إِنَّ فِي ذَٰ َألٓيَٰ
  َشكُوٖر. ،َصبَّاٖر 

 5: 14\72م

) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل ُموَسى ت1ت♦ ) َويَذَبَُحوَن، يَذَبَُحوَن 1
  استحيى: أبقى على قيد الحياة

ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمةَ «َوإِۡذ قَاَل ُموسَٰى ِلقَۡوِمِه:  1ت[...]
ۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن  ِ َعلَۡيُكۡم، إِۡذ أَنَجٰىُكم ّمِ ٱ£َّ

أَۡبنَآَءُكۡم،  1يَُسوُمونَُكۡم ُسٓوَء ٱۡلعَذَابِ، َويُذَبُِّحونَ 
ن  2تَويَۡستَۡحيُونَ  ِلُكم بََالٓٞء ّمِ نَِسآَءُكۡم. ~ َوفِي ذَٰ

بُِّكۡم عَ    ».ِظيمٞ رَّ

 6: 14\72م

) نص ناقص وتكميله: [واذكروا نعمة هللا عليكم] إذ تَأَذََّن 1ت♦ ) َربَُّك 2) قال 1
) آية ناقصة وتكميلها: َألَِزيدَنَُّكْم [من نعمي] 3تأقسم أو أعلم : ) تَأَذَّنَ 2َربُُّكْم ت

  ).http://goo.gl/fXhll7(المنتخب 

لَئِن َشَكۡرتُۡم، : «2َربُُّكمۡ  2ت1َوإِۡذ تَأَذَّنَ  1ت[...]
. َولَئِن َكفَۡرتُۡم، إِنَّ َعذَابِي 3تَألَِزيدَنَُّكۡم [...]

  ».لََشِديدٞ 

 7: 14\72م

   : إِن تَۡكفُُرٓواْ، أَنتُۡم َوَمن فِي «َوقَاَل ُموَسٰىٓ
، َحِميدٌ  َ لَغَنِيٌّ   ».ٱۡألَۡرِض َجِميٗعا، فَإِنَّ ٱ£َّ

 8: 14\72م

وضعوا ف«الجملة المفسرين. وقد فسرها المنتخب كما يلي: ) حيرت هذه 1ت
 –) http://goo.gl/OklDQQ» (أيديهم على أفواههم استغرابًا واستنكاًرا

فََردُّواْ أَْيِديَُهْم في أَْفَواِهِهْم أي إليها ليعضوا «فيكون هناك خطأ. ويقول الجاللين: 
  فيكون هناك أيًضا خطأ. –) http://goo.gl/pQupki» (عليها من شدّة الغيظ

] أَلَۡم يَۡأتُِكۡم نَبَُؤاْ ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلُكۡم: قَۡوِم نُوٖح --- [
َوَعاٖد َوثَُمودَ َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَۡعِدِهۡم، َال يَۡعلَُمُهۡم إِالَّ 
ِت، فََردُّٓواْ أَۡيِديَُهۡم فِٓي  ُ؟ َجآَءۡتُهۡم ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ ٱ£َّ

ِهِهمۡ  إِنَّا َكفَۡرنَا بَِمآ أُۡرِسۡلتُم بِهِۦ. «َوقَالُٓواْ:  1تأَۡفَوٰ
ا تَۡدعُونَنَآ إِلَۡيِه، ُمِريبٖ  مَّ ، ّمِ   ».َوإِنَّا لَفِي َشّكٖ

 9: 14\72م

) نص ناقص وتكميله: ِليَْغِفَر لَُكْم [ما سلف] ِمْن 1ت ♦) تَُصدُّونَّا 2) فَاِطَر 1
ا. وقد فسر الجاللين هذه الفقرة: ِليَْغفَِر حشوً » من«ذُنُوبُِكْم. ولكن قد يكون حرف 

زائدة، فإن اإلسالم يُْغفَر به ما قبله، أو تبعيضية ِإلخراج » من«لَُكْم ّمن ذُنُوبُِكْم 
). وقد فسرها التفسير الميسر: ليغفر http://goo.gl/LPKa9Xحقوق العباد (
لكم بعض ) وفسرها المنتخب: ليغفر http://goo.gl/CPRbM0لكم ذنوبكم (

  ).http://goo.gl/SGrq3Zذنوبكم التي وقعت منكم قبل اإليمان (

، فَاِطرِ «قَالَۡت ُرسُلُُهۡم:  ِ َشّكٞ ِت  1أَفِي ٱ£َّ َوٰ ٱلسََّمٰ
ن  1تَوٱۡألَۡرِض؟ يَۡدُعوُكۡم ِليَۡغِفَر لَُكم [...] ّمِ
ى َسّمٗ َرُكۡم إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ قَالُٓواْ: ». ذُنُوبُِكۡم، َويَُؤّخِ

ۡثلُنَا. تُِريدُوَن أَن تَُصدُّونَاإِ «  2ۡن أَنتُۡم إِالَّ بََشٞر ّمِ
بِيٖن  ٖن مُّ ا َكاَن يَۡعبُدُ َءابَآُؤنَا. فَۡأتُونَا بِسُۡلَطٰ   ».َعمَّ

 10: 14\72م

ۡثلُُكۡم. «قَالَۡت لَُهۡم ُرسُلُُهۡم:    إِن نَّۡحُن إِالَّ بََشٞر ّمِ
َ يَُمنُّ َعلَٰى َمن يَشَ  ِكنَّ ٱ£َّ آُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ. َوَما َولَٰ

 ~ .ِ ٍن، إِالَّ بِإِۡذِن ٱ£َّ َكاَن لَنَآ أَن نَّۡأتِيَكُم بِسُۡلَطٰ
ِ فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمۡؤِمنُوَن.   َوَعلَى ٱ£َّ

 11: 14\72م

ِ، َوقَۡد َهدَٰىنَا سُبُلَنَا  ) سُْبلَنَا.1 ؟ 1َوَما لَنَآ أَالَّ نَتََوكََّل َعلَى ٱ£َّ
 ِ َولَنَۡصبَِرنَّ َعلَٰى َمآ َءاذَۡيتُُمونَا. ~ َوَعلَى ٱ£َّ

لُونَ    ».فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمتََوّكِ

 12: 14\72م
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واآلية  88: 7\39في اآلية  لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا) جاءت عبارة 1ت♦ ) لَيُْهِلَكنَّ 1
الخطأ: لَتَعُودُنَّ تضمن معنى لَتَعُودُنَّ إلى ِملَّتِنَا. تبرير : . وهنا خطأ13: 14\72

: لنطردنكم من بالدنا حتى 13: 14\72واآلية . فقد فسر التفسير الميسر لتدخلن
: لنخرجنك يا 88: 7\39) واآلية http://goo.gl/eM7hWUتعودوا إلى ديننا (

شعيب وَمن معك من المؤمنين من ديارنا، إال إذا صرتم إلى ديننا 
)http://goo.gl/Twle4x .(آلية تطرح مشكلة عقائدية: فالعود هو إلى حالة وا

قد كانت والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر. وللخروج من المأزق فسرت بمعنى: 
 أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كما كنتم قبل الرسالة، أو بمعنى: لتدخلن في ملتنا

 238- 166، ص 1(انظر النقاش في إبن تيمية: تفسير آيات، مجلد 
http://goo.gl/UFL7Bo(.  

ۡن «َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِلُرسُِلِهۡم:  لَنُۡخِرَجنَُّكم ّمِ
فَأَۡوَحٰىٓ إِلَۡيِهۡم ». 1تأَۡرِضنَآ، أَۡو لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا

ِلِميَن، 1لَنُۡهِلَكنَّ «َربُُّهۡم:    ٱلظَّٰ

 13: 14\72م

إلى » َولَنُْسِكنَنَّكُمُ «من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوِعيِدي 2) َولَيُْسِكنَنَُّكُم 1
»: خاف مقامي«وقد فسر الفراء عبارة ». َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيدِ «المفرد 

). وذكر الحلبي رأي الزجاج: http://goo.gl/5LK7T3خاف مقامه بين يدي (
). وفسرها http://goo.gl/Nkx1C1خاف مكان وقوفِه بين يَدَي الحساِب (

). وقد جاءت في http://goo.gl/oY8hNSمنتخب: خاف موقف حسابي (ال
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعِن  40: 79\81نفس المعنى في اآلية  َوأَمَّ

  َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَانِ  46: 55\97اْلَهَوى، واآلية 

ِلَك ِلَمۡن َخاَف ٱۡألَۡرَض ِمۢن بَعۡ  1َولَنُۡسِكنَنَّكُمُ  ِدِهۡم. ذَٰ
  ».1تَمقَاِمي، َوَخاَف َوِعيدِ 

 14: 14\72م

 15: 14\72م  ، َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٖد.1ت1َوٱۡستَۡفتَُحواْ   ) اْستَْفتَُحوا: طلبوا الفتح، أي النصر.1ت♦ ) َواْستَْفتُِحوا 1

ن َوَرآئِهِۦ َجَهنَُّم، َويُۡسقَٰى   : قبيح.) صديد1ت آٖء َصِديدّمِ  16: 14\72م  .1تِمن مَّ

ع: يبتلع بمشقة وكره. يُِسيغُهُ: ال يسهل عليه دخوله وال يطيب له.1ت عُهُۥ، َوَال يََكادُ يُِسيغُهُۥ  ) يَتََجرَّ . َويَۡأتِيِه ٱۡلَمۡوُت ِمن 1تيَتََجرَّ
ُكّلِ َمَكاٖن، َوَما هَُو بَِميِّٖت. َوِمن َوَرآئِهِۦ َعذَاٌب 

  َغِليٞظ.

 17: 14\72م

ياُح 1 نص ناقص وتكميله: وفيما يتلى عليكم مثل (مكي، ) 1ت♦ ) يَْوِم 2) الّرِ
: من لم يقر بوالية أمير المؤمنين بطل ) تفسير شيعي2ت )306جزء ثاني، ص 

) http://goo.gl/L3NBEKعمله مثل الرماد الذي يجئ الريح فتحمله (القمي 
مثل الذين كفروا (مكي، جزء أول،  نص ناقص وتكميله: [وفيما يقص عليكم] ♦

  ).447ص 

ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بَِربِِّهمۡ  1ت]--- [ لُُهۡم  2تمَّ أَۡعَمٰ
يحُ  . الَّ 2، فِي يَۡوٍم عَاِصٖف 1َكَرَماٍد ٱۡشتَدَّۡت بِِه ٱلّرِ

ُل  لَٰ لَِك هَُو ٱلضَّ ا َكسَبُواْ َعلَٰى شَۡيٖء. ذَٰ يَۡقِدُروَن ِممَّ
  ٱۡلبَِعيدُ.

 18: 14\72م

ِت َوٱۡألَۡرضَ   ) َخاِلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض.1 َوٰ َمٰ َ َخلََق ٱلسَّ بِٱۡلَحّقِ؟  1أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
  إِن يَشَۡأ، يُۡذِهۡبُكۡم، َويَۡأِت بَِخۡلٖق َجِديٖد.

 19: 14\72م

ِ بِعَِزيٖز.   لَِك َعلَى ٱ£َّ  20: 14\72م  َوَما ذَٰ

ُزوا 1 من المخاطب  19في اآلية التفات خرجوا. خطأ: : بََرُزوا) 1ت♦ ) َوبُّرِ
) َجِزْعنَا: 3ت : مقتدين ومقلدين) تَبَعًا2ت »َوبََرُزوا«إلى الغائب » يُذِْهْبُكمْ «

  : مهرب ومفر.محيص) 4ت ضعفنا عند نزول المكروه

ُٓؤاْ  1ت1] َوبََرُزواْ --- [ عَفَٰ ِ َجِميٗعا. فَقَاَل ٱلضُّ َّ£ِ
. فََهۡل أَنتُم 2تإِنَّا كُنَّا لَكُۡم تَبَٗعا«ِللَِّذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ: 

ِ ِمن َشۡيٖء؟ ۡغنُوَن َعنَّا ِمۡن َعذَاِب ٱ£َّ قَالُواْ: » مُّ
» ُ كُۡم. سََوآٌء َعلَۡينَآ،  ،لَۡو َهدَٰىنَا ٱ£َّ لََهدَۡينَٰ

 ٓ ِحيٖص  3تأََجِزۡعنَا   ».4تأَۡم َصبَۡرنَا، َما لَنَا ِمن مَّ

 21: 14\72م

قراءة شيعية أو تفسير شيعي: فَاْستََجْبتُْم ِلي وعدلتم عن الولي  )2) َواَعدَُكْم 1
♦ ) أَْشَرْكتُُمونِي 5) بُِمْصِرِخّيِ، بُِمْصِرِخيَّهْ 4) يَلُوُمونِي 3) 72(السياري، ص 

  ) ُمْصِرخ: مستجيب للصراخ.1ت

ا قُِضَي ٱۡألَۡمُر:  ُن، لَمَّ َ «َوقَاَل ٱلشَّۡيَطٰ إِنَّ ٱ£َّ
، َوَوَعدتُُّكۡم فَأَۡخلَۡفتُُكۡم. َوَما  1َوَعدَُكمۡ  َوۡعدَ ٱۡلَحّقِ

ٓ أَن دََعۡوتُُكۡم،  ٍن إِالَّ ن سُۡلَطٰ َكاَن ِلَي َعلَۡيُكم ّمِ
. َولُوُمٓواْ أَنفَُسُكم ،3. فََال تَلُوُمونِي2فَٱۡستََجۡبتُۡم ِلي

آ أَنَ۠ا بُِمۡصِرِخُكمۡ  . 1ت4َوَمآ أَنتُم بُِمۡصِرِخيَّ  ،1تمَّ
إِنَّ ». ~ ِمن قَۡبلُ  5إِنِّي َكفَۡرُت بَِمآ أَۡشَرۡكتُُمونِ 

ِلِميَن لَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.   ٱلظَّٰ

 22: 14\72م

ِت َجنَّٰ  1َوأُۡدِخلَ   ) َوأُدِْخُل.1 لَِحٰ ٖت ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ِلِديَن فِيَها، بِإِۡذِن  ُر، َخٰ تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

مٌ «َربِِّهۡم. تَِحيَّتُُهۡم فِيَها:    ».َسلَٰ

 23: 14\72م

ُ َمثَٗال َكِلَمٗة َطيِّبَةٗ --- [  ) ثَابٍِت أَْصلَُها2) َكِلَمةٌ َطيِّبَةٌ 1  1] أَلَۡم تََر كَۡيَف َضَرَب ٱ£َّ
، َوفَۡرُعَها فِي 2َكَشَجَرٖة َطيِّبٍَة، أَۡصلَُها ثَابِٞت 

  ٱلسََّمآِء؟

 24: 14\72م



291 

لهذه اآلية واآلية السابقة: الشجرة رسول هللا أصلها  ) تفسير شيعي1ت♦ ) أُْكلََها 1
نسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة علي بن أبي طالب وغصن الشجرة 

ي وفاطمة وشيعتهم ورقها وإن المؤمن من فاطمة وثمرتها األئمة من ولد عل
شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. 

يعني بذلك ما يفتون به األئمة شيعتهم في كل » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها«
  ).http://goo.gl/pIfXylحج وعمرة من الحالل والحرام (القمي 

، بِإِۡذِن َربَِّها 1تُۡؤتِٓي أُكُلََها . َويَۡضِرُب 1تكُلَّ ِحيِنۢ
ُ ٱۡألَۡمثَاَل ِللنَّاِس. ~ لَعَلَُّهۡم يَتَذَكَُّروَن!   ٱ£َّ

 25: 14\72م

) وضرب هللا َمثًَال َكِلَمةً َخبِيثَةً، وضرب َمثََل كَِلَمٍة َخبِيثٍَة، وضرب َمثًَال َكِلَمةً 1
َّْت.2َخبِيثَةً    ) اُْجتِث

َّۡت  1َكِلَمٍة َخبِيثَةٖ َوَمثَُل  ِمن  2َكَشَجَرةٍ َخبِيثٍَة، ٱۡجتُث
  فَۡوِق ٱۡألَۡرِض، َما لََها ِمن قََراٖر.

 26: 14\72م

والثاني أنه ». يُثَبَّتُ «) يقول الحلبي: بِٱْلقَْوِل: فيه وجهان، أحدُهما: تعلُّقُه بـ 1ت
المنتخب: يثبت هللا ). وقد فسرها http://goo.gl/Yxe6Uz» (آمنوا«متعلٌق بـ 

الذين آمنوا على القول الحق في الحياة الدنيا وفى يوم القيامة 
)http://goo.gl/DAE4Qw وفسرها التفسير الميسر: يثبِّت هللا الذين آمنوا .(

بالقول الحق الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، وما جاء 
 به في الحياة الدنيا، وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة، به من الدين الحق يثبتهم هللا

وفي القبر عند سؤال الَملَكين بهدايتهم إلى الجواب الصحيح، ويضل هللا الظالمين 
عن الصواب في الدنيا واآلخرة، ويفعل هللا ما يشاء من توفيق أهل اإليمان 

  )http://goo.gl/M76oifوِخذْالن أهل الكفر والطغيان (

ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱۡلقَۡوِل ٱلثَّابِتِ ] يُ --- [ ، 1تثَبُِّت ٱ£َّ
 ُ فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َوفِي ٱۡألِٓخَرةِ، َويُِضلُّ ٱ£َّ

ُ َما يََشآُء. ِلِميَن. َويَۡفعَُل ٱ£َّ   ٱلظَّٰ

 27: 14\72م

 ) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف1ت♦ ) َجَهنَُّم 1
زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه » إلى«
ُ دار الهالك: ) دَاَر اْلبََوارِ 2ت . تفسير شيعي: عن علي: نَْحُن النِّْعَمةُ الَّتِي أَْنعََم �َّ

  ).412، ص 1بَِها َعلَى ِعبَاِدهِ َوبِنَا يَفُوُز َمْن فَاَز يَْوَم اْلِقيَاَمِة (الكليني مجلد 

ِ  1ت] أَلَۡم تََر إِلَى--- [ ٱلَِّذيَن بَدَّلُواْ نِۡعَمَت ٱ£َّ
  ؟2ت1ُكۡفٗرا، َوأََحلُّواْ قَۡوَمُهۡم دَاَر ٱۡلبََوارِ 

 28: 14\72هـ

 29: 14\72هـ  يَۡصلَۡونََها. َوبِۡئَس ٱۡلقََراُر! 1َجَهنَّمَ   ) َجَهنَُّم.1

) أَْندَادًا: امثاًال ونظراء من األوثان يعبدونها. وهي جمع نِدّ وهو 1ت ♦) ِليَِضلُّوا 1
يرى ان كلمة ند في السريانية تعني البغيض  Luxenbergالمثل والشبه. ولكن 

) آية ناقصة وتكميلها: ِليُِضلُّوا 2). ت319- 318والنجس، إشارة لألصنام (ص 
  ).http://goo.gl/uBk2YI[الناس] َعْن سَبِيِلِه (المنتخب 

ِ أَندَاٗدا َعن  2ت[...] 1لِّيُِضلُّواْ  1تَوَجعَلُواْ ِ£َّ
  ».تََمتَّعُواْ، فَإِنَّ َمِصيَرُكۡم إِلَى ٱلنَّارِ «َسبِيِلهِۦ. قُۡل: 

 30: 14\72م

في اآلية السابقة من التفات ) ِخَالٌل: اصدقاء. خطأ: 1ت♦ ) بَْيَع فِيِه َوَال ِخَالَل 1
ِ َوَجعَلُوا «الغائب    ».ِلِعبَاِديَ «إلى المتكلم » ِ£َّ

] قُل لِِّعبَاِدَي ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، يُِقيُمواْ --- [
ا َوَعَالنِيَٗة،  ُهۡم، ِسّرٗ ا َرَزۡقنَٰ لَٰوةَ، َويُنِفقُواْ ِممَّ ٱلصَّ

لٌ  ن قَۡبِل أَن يَۡأتَِي يَۡوٞم الَّ بَۡيٞع فِيِه َوَال ِخلَٰ   .1ت1ّمِ

 31: 14\72م

كلمة سخر بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة ) تفهم عامة 1ت
  ).225ص  Luxenbergكلمة سريانية بمعنى أبقى (

ِت َوٱۡألَۡرَض، --- [ َوٰ َمٰ ُ ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ ] ٱ£َّ
ِت  َوأَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء فَأَۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثََّمَرٰ

رَ  ٱۡلفُۡلَك ِلتَۡجِرَي فِي  لَُكمُ  1تِرۡزٗقا لَُّكۡم، َوَسخَّ
َر. َر لَُكُم ٱۡألَۡنَهٰ   ٱۡلبَۡحِر بِأَۡمِرهِۦ، َوَسخَّ

 32: 14\72م

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة 1ت
) دَائِبَْيِن: مستمرين في 2) ت225ص  Luxenbergسريانية بمعنى أبقى (

  حركتهما ال يفتران.

رَ  ، 2تلَُكُم ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر، دَآئِبَۡينِ  1تَوَسخَّ
رَ    لَُكُم ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر. 1تَوَسخَّ

 33: 14\72م

ن ُكلِّ   ) ُكلٍّ 1 َما سَأَۡلتُُموهُ. َوإِن تَعُدُّواْ نِۡعَمَت  1َوَءاتَٰىُكم ّمِ
َن لََظلُوٞم، َكفَّاٞر. نَسٰ ِ َال تُۡحُصوَهآ. إِنَّ ٱۡإلِ   ٱ£َّ

 34: 14\72م

ِهيُم:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل إِْبَراِهيُم.1ت ♦) َوأْجنِْبنِي 1 َرّبِ! ٱۡجعَۡل «َوإِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ
ذَا ٱۡلبَلَدَ َءاِمٗنا، َوٱۡجنُۡبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّۡعبُدَ  1َهٰ

  ٱۡألَۡصنَاَم.

 35: 14\72م

َغفُوٌر  فأنت قادر على هدايته] ألنك) نص ناقص وتكميله: َوَمْن َعَصانِي [1ت
  ).http://goo.gl/bEp5t2َرِحيٌم (المنتخب 

َن ٱلنَّاِس. فََمن  َرّبِ! إِنَُّهنَّ أَۡضلَۡلَن َكثِيٗرا ّمِ
. ~ 1تتَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ ِمنِّي. َوَمۡن َعَصانِي [...]

ِحيٞم.   فَإِنََّك َغفُوٞر، رَّ

 36: 14\72م

) خطأ: تَْهِوي لهم. 1ت ♦) تَْهَوى، تُْهَوى 2أَْفِودَةً، إِفَادَةً، أَْفدَةً ) أْفئِيدَةً، آْفدَةً، 1
  وتبرير الخطأ: تضمن هوى معنى مال

يَّتِي بَِواٍد َغۡيِر ِذي  َربَّنَآ! إِنِّٓي أَۡسَكنُت ِمن ذُّرِ
ِم، َربَّنَا! ِليُِقيُمواْ  َزۡرعٍ، ِعندَ بَۡيتَِك ٱۡلُمَحرَّ

لَٰوةَ. فَٱۡجعَۡل أَ  َن ٱلنَّاِس تَۡهِويٓ  1دَةٗ فۡ ٱلصَّ  2ّمِ
ِت. ~ لَعَلَُّهۡم 1تإِلَۡيِهمۡ  َن ٱلثََّمَرٰ ، َوٱۡرُزۡقُهم ّمِ

  يَۡشُكُروَن!

 37: 14\72م
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ِ شأن َشْيٍء (السياري، ص 1 ) 1ت) ♦ 71) قراءة شيعية: َوَما يَْخفَى َعلَى �َّ
نُۡعِلُن: المعلن شأن إسماعيل، وما حفي  تفسير شيعي: َربَّنَآ إِنََّك تَۡعلَُم َما نُۡخِفي َوَما

َربَّنَا إِنََّك «من المخاطب التفات ) خطأ: 2) ت71شأن أهل البيت (السياري، ص 
ِ «إلى الغائب » تَْعلَمُ    ».َعلَى �َّ

. َوَما 1تَربَّنَآ! إِنََّك تَۡعلَُم َما نُۡخِفي َوَما نُۡعِلنُ 
 ِ فِي ٱۡألَۡرِض َوَال  ،1ِمن َشۡيءٖ  2تيَۡخفَٰى َعلَى ٱ£َّ

  فِي ٱلسََّمآِء.

 38: 14\72م

ِ ٱلَِّذي َوَهَب ِلي  ) َوَهبَنِي.1 ِعيَل 1ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ ، َعلَى ٱۡلِكبَِر، إِۡسَمٰ
َق. إِنَّ َربِّي لََسِميُع ٱلدَُّعآِء.   َوإِۡسَحٰ

 39: 14\72م

َالةِ [واجعل] َِمْن 1ت ♦) دَُعائِي 1 ) نص ناقص وتكميله: َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصَّ
يَّتِي [من يقيمها] (الجاللين  التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/h8DZvTذُّرِ

ِ «في اآلية السابقة من الغائب    ».َرّبِ اْجعَْلنِي«إلى المخاطب » اْلَحْمدُ ِ£َّ

لَٰوةِ [...]َرّبِ! ٱۡجعَۡلنِي ُمِقيَم  يَّتِي  1تٱلصَّ َوِمن ذُّرِ
  .2ت1. َربَّنَا! َوتَقَبَّۡل دَُعآءِ 1ت[...]

 40: 14\72م

يتي، قراءة شيعية: رب 2) َربُّنَا 1 ، َوِلذُّرِ ، ولُِوْلِدي، َوِلَواِلِديي، َوِألَبََويَّ ) َولَِولَدَيَّ
حسين يعني إسحاق ويعقوب، وعن ابي جعفر: هذا الحسن وال -اغفر ولولدي 

  ).72و 71(السياري، ص 

ِلدَيَّ 1َربَّنَا َوِلۡلُمۡؤِمنِيَن، يَۡوَم يَقُوُم  2! ٱۡغفِۡر ِلي َولَِوٰ
  ».ٱۡلِحَسابُ 

 41: 14\72م

، تَْحَسْب 1 ُرُهْم.2) تَْحِسبَنَّ ُرُهْم، يَُوّخِ ا يَۡعَمُل  1] َوَال تَۡحَسبَنَّ --- [  ) نَُؤّخِ ِفًال َعمَّ َ َغٰ ٱ£َّ
ُرُهمۡ  ِلُموَن. إِنََّما يَُؤّخِ ِليَۡوٖم تَۡشَخُص فِيِه  2ٱلظَّٰ

ُر،   ٱۡألَۡبَصٰ

 42: 14\72م

) ُمْقنِِعي ُرُؤوِسِهْم: رافعين رؤوسهم من 2) ُمْهِطِعين: مسرعين في خوف. ت1ت
  ) هواء: خالية خلو الهواء.4: عين تطرف) 3شدة الفزع ت

ُرُءوِسِهۡم، َال يَۡرتَدُّ إِلَۡيِهۡم  2ت، ُمۡقنِِعي1تينَ ُمۡهِطعِ 
  .4تدَتُُهۡم هََوآءٞ ، َوأَفۡ 3تَطۡرفُُهمۡ 

 43: 14\72م

) نص ناقص وتكميله: [فيقال لهم] أََولَْم تَكُونُوا أَْقَسْمتُْم (الجاللين 1ت
http://goo.gl/h1DvOo.(  

ٱۡلعَذَاُب. فَيَقُوُل ] َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَۡوَم يَۡأتِيِهُم --- [
ۡرنَآ إِلَٰىٓ أََجٖل قَِريٖب، «ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ:  َربَّنَآ! أَّخِ

سُلَ  َّبِعِ ٱلرُّ أََو لَۡم : «1ت». [...]نُِّجۡب دَۡعَوتََك َونَت
ن َزَواٖل؟ ن قَۡبُل، َما لَُكم ّمِ   تَكُونُٓواْ أَۡقَسۡمتُم، ّمِ

 44: 14\72م

قراءة شيعية: َوَضَرْبنَا لَُكُم اْألَْمثَاَل لكن ال تعقلون ) 2) َوتُبُيَِّن، َونُبَيُِّن، َونُبَيِّْن 1
  ).72(السياري، ص 

ِكِن ٱلَِّذيَن َظلَُمٓواْ أَنفَُسُهۡم،  َوَسَكنتُۡم فِي َمَسٰ
لَُكۡم َكۡيَف فَعَۡلنَا بِِهۡم. َوَضَرۡبنَا لَُكُم  1َوتَبَيَّنَ 

  ».2ٱۡألَۡمثَالَ 

 45: 14\72م

) ولوال كلمة هللا لزال من مكرهم الجبال 4) لَتَُزوَل، لَتَُزوَل 3) َكادَ 2) َوأَْن، وَما 1
ِ «إلى الغائب » فَعَْلنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦ َوِعْندَ �َّ

ِ 2ت» َمْكُرُهمْ  ِ [علم] َمْكُرُهْم، أو: َوِعْندَ �َّ ) نص ناقص وتكميله: َوِعْندَ �َّ
  )http://goo.gl/V2H6Ap[جزاء] َمْكُرُهْم (الجاللين 

 ِ  2ت...][ 1تَوقَۡد َمَكُرواْ َمۡكَرُهۡم، َوِعندَ ٱ£َّ

ِمۡنهُ  3َمۡكُرُهۡم ِلتَُزولَ  2َكانَ  1َمۡكُرُهۡم، َوإِن
  .4ٱۡلِجبَالُ 

 46: 14\72م

، تَْحَسْب 1 َ ُمۡخِلَف َوۡعِدهِۦ 1] فََال تَۡحَسبَنَّ --- [  ) َوْعدَهُ.2) تَْحِسبَنَّ ُرسُلَهُۥٓ. ~  2ٱ£َّ
َ َعِزيٞز    ذُو ٱنتِقَاٖم. ،إِنَّ ٱ£َّ

 47: 14\72م

ُزوا 2) نُْبِدُل اْألَْرَض، يُبَدَُّل اْألَْرُض 1 ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) َوبُّرِ
[واذكر] يَْوَم تُبَدَُّل اْألَْرُض َغْيَر اْألَْرِض [وتبدل] السََّمَواُت [غير السموات] 

ِ (المنتخب  ، الجاللين http://goo.gl/0Ks7Y1َوبََرُزوا [من القبور] ِ£َّ
v85http://goo.gl/BeSخرجوا: ) بََرُزوا2) ت  

َغۡيَر ٱۡألَۡرِض،  1يَۡوَم تُبَدَُّل ٱۡألَۡرضُ  1ت[...]
ُت [...] 1ت[...] َوٰ  1ت[...] 2ت2، َوبََرُزواْ 1تَوٱلسََّمٰ

ِحِد، ٱۡلقَهَّاِر. ِ، ~ ٱۡلَوٰ َّ£ِ  

 48: 14\72م

نِيَن: مشدودا بعضهم إلى بعض بقرن بحبل. اصفاد، جمع صفد: 1ت ) ُمقَرَّ
  األغالل، ما يقيد به.

نِيَن فِي  قَرَّ َوتََرى ٱۡلُمۡجِرِميَن، يَۡوَمئِٖذ، مُّ
  ،1تٱۡألَۡصفَادِ 

 49: 14\72م

) َوتَْغشَّى ُوُجوَهُهُم النَّاُر، َوتَْغشَى ُوُجوُهُهُم 2) قَِطِرآٍن، قَْطَراٍن، قِْطِرآٍن، قِْطَراٍن 1
ربى شديدة االشتعال ولها ) قطران: عصارة شجر تطلى به اإلبل الج1ت ♦النَّاَر 

  رائحة كريهة

ن قَِطَرانٖ  ، َوتَۡغَشٰى ُوُجوَهُهُم 1ت1سََرابِيلُُهم ّمِ
  ،2ٱلنَّارُ 

 50: 14\72م

َ َسِريُع    ا َكَسبَۡت. ~ إِنَّ ٱ£َّ ُ كُلَّ نَۡفٖس مَّ ِليَۡجِزَي ٱ£َّ
  ٱۡلِحَساِب.

 51: 14\72م

ذَا   ) َوِلتُْنِذُروا، َولِيَْنذَُروا.1 ٞغ لِّلنَّاِس، َوِليُنذَُرواْ بِهِۦ، َوِليَۡعلَُمٓواْ أَنََّما هَُو َهٰ بَلَٰ
ِحٞد، ~ َوِليَذَّكَّرَ  ٞه َوٰ ِب. 1إِلَٰ  أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ

 52: 14\72م
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 ءنبياسورة األ 21\73

  مكية 112 - عدد اآليات

  عنوان هذه السورة مأخوذ من مضمونها

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ٱۡقتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهۡم، ~ َوُهۡم، فِي َغۡفلَٖة،   
ۡعِرُضوَن.   مُّ

 1: 21\73م

ۡحدَثٍ   ) ُمْحدٌَث، ُمْحدَثًا.1 بِِّهم مُّ ن رَّ ن ِذۡكٖر ّمِ إِالَّ  1َما يَۡأتِيِهم ّمِ
  ٱۡستََمعُوهُ َوُهۡم يَۡلعَبُوَن،

 2: 21\73م

وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظلَُموا آل محمد حقهم 2) َالِهيَةٌ 1 ) قراءة شيعية: َوأََسرُّ
) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في القلب. خطأ: كان يجب 1ت) ♦ 89(السياري، ص 

توحيد الفعل ألنه تقدم اإلسم ولوجود الفاعل فيقول وأسر النجوى الذين ظلموا 
) نص مبهم 2). تhttp://goo.gl/Ez30DO (النحاس في تبرير هذا الخطأ

ْحَر تتبعونه َوأَنتُْم تُْبِصُروَن تعلمون أنه سحر؟  فسره الجاللين: أَفَتَأْتُوَن ٱلّسِ
)http://goo.gl/cLbtW9 بينما فسره المنتخب: أتصدقون محمدًا فتحضرون ،(

)، وفسرها http://goo.gl/FLGjnbمجلس السحر وأنتم تشاهدون أنه سحر؟! (
خشري: أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر الزم

)http://goo.gl/pNLVR7 ،وفسرها الميسر: فكيف تجيئون إليه وتتبعونه ،(
  ).http://goo.gl/uhZGxwوأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟ (

واْ ٱلنَّۡجَوى 1َالِهيَةٗ  ٱلَِّذيَن  1تقُلُوبُُهۡم. َوأََسرُّ
ذَآ : «2َظلَُمواْ  ۡثلُُكۡم؟ أَفَتَۡأتُوَن َهۡل َهٰ إِالَّ بََشٞر ّمِ
ۡحرَ   »َوأَنتُۡم تُۡبِصُروَن؟ 2ت ٱلّسِ

 3: 21\73م

َربِّي يَۡعلَُم ٱۡلقَۡوَل فِي ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض. : «1قَالَ   ) قُْل.1
  ».ٱۡلعَِليمُ  ،~ َوهَُو ٱلسَِّميعُ 

 4: 21\73م

ثُ «قَالُٓواْ » بَلۡ «  .) اضغاث احالم: أخالط ملتبسة منها1ت . بَِل ٱۡفتََرٰىهُ. بَۡل  1تأَۡضغَٰ ِمۢ أَۡحلَٰ
لُونَ هَُو َشاِعٞر. فَۡليَۡأتِنَا بِ    ».ايَٖة َكَمآ أُۡرِسَل ٱۡألَوَّ

 5: 21\73م

َهآ. أَفَُهۡم    ن قَۡريٍَة أَۡهلَۡكنَٰ َمآ َءاَمنَۡت، قَۡبلَُهم، ّمِ
  يُۡؤِمنُوَن؟

 6: 21\73م

ْكرِ ) 1ت♦ ) فََسلُوا 2) يُوَحى 1 تفسير شيعي: . أصحاب العلم: فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
ْكِر إِْن كُْنتُْم ال تَْعلَُمونَ «عبارة  دٌ َونَْحُن [األئمة] «تعنى » فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ ْكُر ُمَحمَّ الذِّ

من المخاطب المفرد التفات خطأ: ). 210، ص 1(الكليني مجلد » أَْهلُهُ اْلَمْسئُولُونَ 
  ».فَاْسأَلُوا«إلى المخاطب الجمع » قَْبلَكَ «

إِلَۡيِهۡم.  1َوَمآ أَۡرَسۡلنَا قَۡبلََك إِالَّ ِرَجاٗال نُّوِحيٓ 
ۡكِر، ~ إِن كُنتُۡم َال تَۡعلَُمونَ  2لُٓواْ فَسۡ    .1تأَۡهَل ٱلذِّ

 7: 21\73م

ُهۡم َجَسٗدا الَّ يَۡأكُلُونَ   ».َجَسدًا«إلى المفرد » َجعَْلنَاُهْم ... يَأْكُلُونَ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ٱلطَّعَاَم، َوَما  1تَوَما َجعَۡلنَٰ
ِلِديَن.   َكانُواْ َخٰ

 8: 21\73م

ُهۡم َوَمن نَّشَآُء،    ُهُم ٱۡلَوۡعدَ. فَأَنَجۡينَٰ ثُمَّ َصدَۡقنَٰ
  َوأَۡهلَۡكنَا ٱۡلُمۡسِرفِيَن.

 9: 21\73م

ٗبا    فِيِه ِذۡكُرُكۡم. ~ أَفََال لَقَۡد أَنَزۡلنَآ إِلَۡيُكۡم ِكتَٰ
  تَۡعِقلُوَن؟

 10: 21\73م

ِمن قَۡريَٖة كَانَۡت َظاِلَمٗة! َوأَنشَۡأنَا،  1تَوَكۡم قََصۡمنَا  ) قََصْمنَا: أهلكنا.1ت
  بَۡعدَهَا، قَۡوًما َءاَخِريَن.

 11: 21\73م

ۡنَها يَۡركُُضوَن.   آ أََحسُّواْ بَۡأَسنَآ، إِذَا ُهم ّمِ  12: 21\73م  فَلَمَّ

من الغائب في اآلية السابقة التفات : تجاوز الحد في الغنى والثراء. ) ترف1ت
  ».َال تَْركُُضوا«إلى المخاطب » يَْركُُضونَ «

فِيِه  1تَال تَۡرُكُضواْ، َوٱۡرِجعُٓواْ إِلَٰى َمآ أُۡتِرۡفتُمۡ 
ِكنُِكۡم. ~ لَعَلَُّكۡم تُسۡ    لُوَن!َوَمَسٰ

 13: 21\73م

ِلِمينَ «قَالُواْ:    َوۡيلَنَآ! إِنَّا كُنَّا َظٰ  14: 21\73م  ».يَٰ

ُهۡم َحِصيدًا    ِّۡلَك دَۡعَوٰىُهۡم َحتَّٰى َجعَۡلنَٰ فََما َزالَت ت
ِمِديَن.   َخٰ

 15: 21\73م

َوَما َخلَۡقنَا ٱلسََّمآَء َوٱۡألَۡرَض، َوَما بَۡينَُهَما،   
ِعبِيَن.   لَٰ

 16: 21\73م

   ٓ هُ ِمن لَّدُنَّآ. ~ إِن  ،أَن نَّتَِّخذَ لَۡهٗوا لَۡو أََرۡدنَا ¼َّتََّخۡذنَٰ
ِعِليَن.   ُكنَّا فَٰ

 17: 21\73م
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ِطِل، فَيَۡدَمغُهُۥ  : يكسر الدماغ.يدمغ) 1ت♦ ) فَيَدَْمغَهُ، فَيَدُْمغُهُ، فَتَدَْمغُهُ 1 . فَإِذَا 1ت1بَۡل نَۡقِذُف بِٱۡلَحّقِ َعلَى ٱۡلبَٰ
ا تَِصفُوَن!هَُو َزاِهٞق. َولَُكُم    ٱۡلَوۡيُل ِممَّ

 18: 21\73م

ِت َوٱۡألَۡرِض   ».َولَهُ «إلى الغائب » نَْقِذفُ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت َوٰ َمٰ . َوَمۡن ِعندَهُۥ 1تَولَهُۥ َمن فِي ٱلسَّ
  َال يَۡستَۡكبُِروَن َعۡن ِعبَادَتِهِۦ، َوَال يَۡستَۡحِسُروَن.

 19: 21\73م

 20: 21\73م  .1تيَُسبُِّحوَن ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر، َال يَۡفتُُرونَ   يَْفتَُروَن: يضعفون من مداومة التسبيح.) 1ت

َن ٱۡألَۡرِض ُهۡم يُنِشُرونَ   ) يُْنَشُروَن، يَْنشُُروَن.1  21: 21\73م  ؟1أَِم ٱتََّخذُٓواْ َءاِلَهٗة ّمِ

) نص ناقص وتكميله: لَْو َكاَن [في السماء واألرض] آَِلَهةٌ (المنتخب 1ت
http://goo.gl/bqw2lW(  

ُ  1تلَۡو َكاَن فِيِهَمآ [...] لَفََسدَتَا.  ،َءاِلَهةٌ إِالَّ ٱ£َّ
ا يَِصفُوَن! ِ، َرّبِ ٱۡلعَۡرِش، َعمَّ َن ٱ£َّ   فَُسۡبَحٰ

 22: 21\73م

ا يَۡفعَُل، َوُهۡم يُسۡ  1لُ سۡ َال يُ   ) يُسَلُوَن.2) يَُسُل 1  23: 21\73م  .2لُونَ َعمَّ

.4) ِذْكُر َمِعَي َوِذْكٌر قَْبِلي 3) ِمْن 2) ِذْكٌر 1 َهاتُواْ «أَِم ٱتََّخذُواْ، ِمن دُونِهِۦ،ٓ َءاِلَهٗة؟ قُۡل:   ) اْلَحقُّ
ذَا ِذۡكرُ  نَُكۡم. َهٰ ِعَي، َوِذۡكرُ  2َمن 1بُۡرَهٰ  2َمن 1مَّ

، ~ فَُهم 4بَۡل أَۡكثَُرُهۡم َال يَۡعلَُموَن ٱۡلَحقَّ ». 3قَۡبِلي
ۡعِرُضوَن.   مُّ

 24: 21\73م

أَْرَسْلنَا ... «من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 1ت ♦) فَاْعبُدُونِي 2) يُوَحى 1
إلى المضارع » أَْرَسلْنَا«، والتفات من الماضي »انا«إلى المفرد » نُوِحي

  ».نُوِحي«

سُوٍل إِالَّ نُوِحيٓ َوَمآ أَۡرَسۡلنَا،   1ِمن قَۡبِلَك، ِمن رَّ
ٓ أَنَ۠ا، فَٱۡعبُدُونِ «إِلَۡيِه أَنَّهُۥ:  هَ إِالَّ   ».1ت2َالٓ إِلَٰ

 25: 21\73م

ُموَن.1 ُن َولَٗدا«َوقَالُواْ:   ) ُمَكرَّ ۡحَمٰ نَهُۥ! بَۡل ِعبَاٞد ». ٱتََّخذَ ٱلرَّ ُسۡبَحٰ
ۡكَرُمونَ    .1مُّ

 26: 21\73م

 27: 21\73م  بِٱۡلقَۡوِل، َوهُم بِأَۡمِرهِۦ يَۡعَملُوَن. 1َال يَۡسبِقُونَهُۥ  ) يَْسبُقُونَهُ.1

يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَُهۡم، َوَال يَۡشفَعُوَن إِالَّ   
ۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشِفقُوَن.   ِلَمِن ٱۡرتََضٰى، َوُهم ّمِ

 28: 21\73م

هٞ «َوَمن يَقُۡل ِمۡنُهۡم:   ».نَْجِزيهِ «إلى المتكلم » ِمْن دُونِهِ «الغائب من التفات ) خطأ: 1ت ♦) نُْجِزيهُ 1 ن دُونِهِۦ ،إِنِّٓي إِلَٰ لَِك  ،»ّمِ فَذَٰ
ِلِميَن. 1ت1نَۡجِزيهِ  ِلَك نَۡجِزي ٱلظَّٰ   َجَهنََّم. َكذَٰ

 29: 21\73م

خطأ: كانت : شققناهما. فَفَتَقْنَاُهَما) الرتق االلتحام. 1ت♦ ) َحيَّا 3) َرتَقًا 2) أَلَْم 1
  )83ذوات رتق (مكي، جزء ثاني، ص 

ِت  1] أََو لَمۡ --- [ َوٰ يََر ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ أَنَّ ٱلسََّمٰ
ُهَما 2َوٱۡألَۡرَض كَانَتَا َرۡتٗقا ، َوَجعَۡلنَا ِمَن 1تفَفَتَۡقنَٰ
 ٍ   ؟ أَفََال يُۡؤِمنُوَن؟3ٱۡلَمآِء كُلَّ َشۡيٍء َحّي

 30: 21\73م

) 170، ص 2ناقص وتكميله: [لئال] تميد (السيوطي: اإلتقان، جزء ) نص 1ت
 10: 31\57) تَِميد: تضطرب وال تستقر. خطأ علمي: انظر هامش اآلية 2ت
) جمع فج: طريق واسع. نص مخربط وترتيبه: َوَجعَلْنَا فِيَها سُبًُال فَِجاًجا 3ت

جا، بينما عبارة سبال فجا 20: 71\71). تستعمل اآلية 491(المسيري، ص 
  عبارة فجاجا سبال. 31: 21\73تستعمل اآلية 

ِسَي [...]  2تأَن تَِميدَ  1تَوَجعَۡلنَا فِي ٱۡألَۡرِض َرَوٰ
. ~ لَّعَلَُّهۡم 3تبِِهۡم، َوَجعَۡلنَا فِيَها فَِجاٗجا سُبُٗال 

  يَۡهتَدُوَن!

 31: 21\73م

ۡحفُوٗظا، ~  ) آَيَتَِها.1 َوُهۡم َعۡن  َوَجعَۡلنَا ٱلسََّمآَء َسۡقٗفا مَّ
تَِها   ُمۡعِرُضوَن. 1َءايَٰ

 32: 21\73م

مفرد. يقول المنتخب مستعمال صيغة » كل«) خطأ وتصحيحه: يسبح. فكلمة 1ت
وهللا هو الذي خلق الليل والنهار، والشمس والقمر، كٌل يجرى في مجاله «المفرد: 

   )http://goo.gl/oYnlrp» (الذي قدَّره هللا له، ويسبح في فلكه ال يحيد عنه

َوهَُو ٱلَِّذي َخلََق ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر، َوٱلشَّۡمَس 
  .1تَوٱۡلقََمَر. كُّلٞ فِي فَلَٖك يَۡسبَُحونَ 

 33: 21\73م

إلى الغائب في » َوَجعَْلنَا« 32من المتكلم في اآلية التفات ) خطأ: 1ت♦ ) ُمتَّ 1
  ».َوَما َجعَْلنَا« 34المتكلم في اآلية ثم إلى « َوهَُو الَِّذي َخلَقَ « 33اآلية 

ن قَۡبِلَك، ٱۡلُخۡلدَ.  1ت] َوَما َجعَۡلنَا--- [ ِلبََشٖر، ّمِ
تَّ  ِلدُوَن؟1أَفَإِيْن ّمِ   ، فَُهُم ٱۡلَخٰ

 34: 21\73م

. َونَۡبلُوكُم بِٱلشَّّرِ 1تِ ُكلُّ نَۡفٖس ذَآئِقَةُ ٱۡلَمۡو   ) تَْرِجعُوَن، يُْرَجعُوَن.2) ذَائِقَةُ اْلَمْوَت، ذَائِقَةٌ اْلَمْوَت 1
  .2َوٱۡلَخۡيِر، فِۡتنَٗة. ~ َوإِلَۡينَا تُۡرَجعُونَ 

 35: 21\73م

َِّخذُونََك --- [  ) هُْزًءا، هُُزًؤا.1 ] َوإِذَا َرَءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ، إِن يَت
ذَا ٱلَِّذي يَۡذكُُر َءاِلَهتَُكۡم؟: «1إِالَّ هُُزًوا َوُهم » أََهٰ

ِفُروَن.بِِذۡكِر  ِن ُهۡم َكٰ ۡحَمٰ   ٱلرَّ

 36: 21\73م

ْنَساَن ِمْن َعَجٍل 1 نَْساِن، َخلََق اْإلِ ) ِمْن 1ت♦ ) تَْستَْعِجلُونِي 2) ُخِلَق العََجُل من اْإلِ
. وقد فسرنا الجاللين: إنه لكثرة َعَجله في أحواله كأنه : مطبوع على التسرعَعَجلٍ 

من الغائب المجهول التفات ) خطأ: 2ت )http://goo.gl/aocjoUُخلِق منه (
  38مكانها بعد اآلية  37. ومنطقيا اآلية »َسأُِريُكمْ «إلى المتكلم » ُخِلقَ «

ُن ِمۡن َعَجلٖ  نَسٰ تِي، 1ت1[ُخِلَق ٱۡإلِ . َسأُْوِريُكۡم َءايَٰ
  .]2ت2فََال تَۡستَۡعِجلُونِ 

 37: 21\73م
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ذَا ٱۡلَوۡعدُ؟ ~ إِن «َويَقُولُوَن:    كُنتُۡم َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    ».َصٰ

 38: 21\73م

] (الجاللين ما قالوا ذلك) نص ناقص وتكميله: َوَال ُهْم يُْنَصُروَن [1ت
http://goo.gl/hePmqB.(  

لَۡو يَۡعلَُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، ِحيَن َال يَُكفُّوَن َعن 
ُوُجوِهِهُم ٱلنَّاَر َوَال َعن ُظُهوِرِهۡم، َوَال ُهۡم 

  . 1تيُنَصُروَن [...]

 39: 21\73م

َّةً 2) يَأْتِيِهْم 1 . فََال يَۡستَِطيعُوَن 3، فَتَۡبَهتُُهمۡ 2بَۡغتَةٗ  1بَۡل تَۡأتِيِهم  ) فَيَْبَهتُُهْم.3) بَغَتَةً، بَغَت
  َردَّهَا، ~ َوَال ُهۡم يُنَظُروَن.

 40: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: فََحاَق بِالَِّذيَن 1ت♦ ) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 2) اْستُْهِزَي 1
َسِخُروا ِمْنُهْم [العذاب الذي] َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن (الجاللين 

http://goo.gl/fspWRSنص مخربط وترتيبه: َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرسٍُل 2) ت (
  َق [العذاب الذي] َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم.ِمْن قَْبلَِك فََحا

ن قَۡبِلَك. فََحاَق بِٱلَِّذيَن  1َولَقَِد ٱۡستُۡهِزئَ  بُِرسُٖل ّمِ
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ  1تَسِخُرواْ ِمۡنُهم [...]  2مَّ

  .2ت

 41: 21\73م

) خطأ: في 2) يكلؤكم: يحفظكم ويرعاكم. ت1ت♦ ) يَْكلَُوُكْم، يَْكلَْوُكْم، يَْكَالُكْم 1
ْحَماِن (الجاللين 2اللَّْيِل َوالنََّهاِر ت ) آية ناقصة وتكميلها: ِمَن [عذاب] الرَّ

http://goo.gl/ql7raoإلى » يَْكلَُؤُكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 4) ت
  ».بَْل ُهمْ «الغائب 

، ِمَن 2تبِٱلَّۡيِل َوٱلنََّهارِ  1ت1َمن يَۡكلَُؤُكم«ۡل: قُ 
ِن؟ 2ت[...] ۡحَمٰ َعن ِذۡكِر َربِِّهم  4تبَۡل هُمۡ » ~ ٱلرَّ

ۡعِرُضوَن.   مُّ

 42: 21\73م

: 18\69و 50: 18\69و 2: 17\50بالمفرد في اآليات » من دوني«) جاءت 1ت
) فسر الجاللين هذه 2بالجمع في هذه اآلية ت» من دوننا«بينما جاءت  102

العبارة كما يلي: َوالَ ُهْم أي الكفار ِمنَّا من عذابنا يُْصَحبُوَن يجارون. يقال: 
). http://goo.gl/Uc3wu0(صحبك هللا) أي: حفظك وأجارك (الجاللين 

وفسرها المنتخب: أَلَُهم آلهة تمنع العذاب من دوننا؟ كال: إنهم ال يستطيعون أن 
يعينوا أنفسهم حتى يعينوا غيرهم. وال أحد يستطيع أن يحفظ واحداً منهم فى 

  ).http://goo.gl/OAe0e6جواره وصحبته إذا أردنا بهم العذاب والهالك (

ن دُونِنَاأَۡم لَُهۡم َءاِلَهٞة تَمۡ  ؟ َال 1تنَعُُهم ّمِ
نَّا  يَۡستَِطيعُوَن نَۡصَر أَنفُِسِهۡم، َوَال ُهم ّمِ

  .2ت يُۡصَحبُونَ 

 43: 21\73م

) فسرها الجاللين: أَفَالَ يََرْوَن أَنَّا نَأْتِى ٱألَرَض نقصد أرضهم نَنقُُصَها ِمْن 1ت
  ).http://goo.gl/vA4Bohأَْطَرافَِها بالفتح على النبي (الجاللين 

ُٓؤَالِٓء، َوَءابَآَءُهۡم، َحتَّٰى َطاَل َعلَۡيِهُم  بَۡل َمتَّۡعنَا َهٰ
ٱۡلعُُمُر. أَفََال يََرۡوَن أَنَّا نَۡأتِي ٱۡألَۡرَض، نَنقُُصَها 

ِلبُوَن؟1تِمۡن أَۡطَرافَِهآ    ؟ أَفَُهُم ٱۡلغَٰ

 44: 21\73م

مَّ، يُْسَمُع 1 مَّ، يُْسِمُع الصُّ مُّ ) تُْسِمُع الصُّ مَّ الدَُّعاُء.2الصُّ مُّ ». إِنََّمآ أُنِذُرُكم بِٱۡلَوۡحيِ «قُۡل:   ) يُْسِمُع الصُّ  1َوَال يَۡسَمُع ٱلصُّ
  ، إِذَا َما يُنذَُروَن.2ٱلدَُّعآءَ 

 45: 21\73م

سَّۡتُهۡم نَۡفَحةٞ   ) نَْفَحة: دفعة يسيرة.1ت ۡن َعذَاِب َربِّكَ  1تَولَئِن مَّ :  ،ّمِ لَيَقُولُنَّ
ِلِمينَ « َوۡيلَنَآ! إِنَّا ُكنَّا َظٰ   ».يَٰ

 46: 21\73م

بمعنى جازينا بها جزاًء (قراءة  -) جئنا، أثبنا، آتَْينَا بها 3) ِمثْقَاُل 2) اْلِقْصَط 1
) نص ناقص وتكميله: َونََضُع اْلَمَواِزيَن 1ت ) ♦89شيعية، السياري، ص 

) http://goo.gl/7oUCdl 84، ص 17، جزء ابن عاشور[ذوات] اْلِقْسط (
» ِليَْوِم اْلقِيَاَمةِ «) خطأ: هذه هي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن عبارة 2ت

نص ناقص وتكميله: َوإِْن َكاَن ) 3ت وقد تكون الالم زائدة، أو في يوم القيامة
) هذه هي 3) ت84ني، ص [الظلم] ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل أتينا به (مكي، جزء ثا

  بجمع الجاللة» بنا«المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن 

ِزيَن [...] ِليَۡوِم  ،1ٱۡلِقۡسطَ  1تَونََضُع ٱۡلَمَوٰ
َمةِ   3تا. َوإِن َكاَن [...]. فََال تُۡظلَُم نَۡفٞس َشيۡ 2تٱۡلِقيَٰ

ۡن َخۡردَلٍ  2ِمۡثقَالَ  بَِها. َوَكفَٰى بِنَا  3أَتَۡينَا ،َحبَّٖة ّمِ
ِسبِينَ    .4تَحٰ

 47: 21\73م

) خطأ: حرف الواو في هذه الكلمة 2. ت25\42) أنظر هامش عنوان السورة 1ت
هو » َولَقَدْ آتَْينَا ُموَسٰى َوَهاُروَن ٱْلفُْرقَاَن َوِضيَآًء...«وقوله: زائدة. يقول الفراء: 

وسَى وَهاروَن الفرقان ِضيَاء وذكًرا آتينا مُ  - وهللا أعلم  -من صفة الفرقان ومعناه 
)http://goo.gl/3ffCu7 .( ويرى إبن عباس أنه يجب نقل الواو إلى اآلية

  ).44(إبن الخطيب: الفرقان، ص » والذين يخشون«الالحقة فتكون كذلك 

ُروَن ٱۡلفُۡرقَانَ  ، 1تَولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسٰى َوَهٰ
  لِّۡلُمتَِّقيَن،، َوِذۡكٗرا 2تَوِضيَآءٗ 

 48: 21\73م

َن  1تٱلَِّذيَن يَۡخَشۡوَن َربَُّهم  ».َربَُّهمْ «إلى الغائب » آَتَْينَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت بِٱۡلغَۡيبِ، َوُهم ّمِ
  ٱلسَّاعَِة ُمۡشِفقُوَن.

 49: 21\73م

هُ. أَفَأَنتُۡم    بَاَرٌك أَنَزۡلنَٰ ذَا ِذۡكٞر مُّ  50: 21\73م  لَهُۥ ُمنِكُروَن؟َوَهٰ

ِهيَم ُرۡشدَهُۥ--- [  ) َرَشدَهُ.1 ، ِمن قَۡبُل، 1] َولَقَۡد َءاتَۡينَآ إِۡبَرٰ
ِلِميَن.   َوكُنَّا بِهِۦ َعٰ

 51: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِذْ قَاَل (المنتخب 1ت
http://goo.gl/9AEv3nالخطأ: تضمن ) خطأ: عليها َعاِكفُوَن. وتبرير 2) ت

  عكف معنى قدّس

ِذِه ٱلتََّماثِيُل «إِۡذ قَاَل ِألَبِيِه َوقَۡوِمهِۦ:  1ت[...] َما َهٰ
ِكفُونَ    »؟2تٱلَّتِٓي أَنتُۡم لََها َعٰ

 52: 21\73م
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بِِدينَ «قَالُواْ:     53: 21\73م  ».َوَجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َعٰ

ٖل لَقَۡد كُنتُۡم، أَنتُۡم َوَءابَآؤُ «قَاَل:    ُكۡم، فِي َضلَٰ
بِيٖن    ».مُّ

 54: 21\73م

ِعبِيَن؟ 1أَِجۡئتَنَا«قَالُٓواْ:   ) أَِجْيتَنَا.1
؟ أَۡم أَنَت ِمَن ٱللَّٰ  55: 21\73م  »بِٱۡلَحّقِ

ِت َوٱۡألَۡرِض ٱلَِّذي «قَاَل:    َوٰ َمٰ بُُّكۡم َربُّ ٱلسَّ بَل رَّ
َن  ِلُكم ّمِ . ~ َوأَنَ۠ا َعلَٰى ذَٰ ِهِديَن.فََطَرهُنَّ   ٱلشَّٰ

 56: 21\73م

1 ِ ) ولى مدبرا: ولى على اعقابه. تناقض: تقول اآليتان 1ت♦ ) تََولُّوا 2) َوبِا£َّ
: 21\73أن إبراهيم اعتزل الوثنيين وأصنامهم، بينما تقول اآلية  48-49: 19\44
  وما يعدها أنه حطم األصنام. 57

 ِ َمُكم بَۡعدَ 1َوتَٱ£َّ  2أَن تَُولُّواْ  ! َألَِكيدَنَّ أَۡصنَٰ
  ».1تُمۡدبِِرينَ 

 57: 21\73م

ذًا  ) جذاذا: حطاًما وقطعًا مكسرة.1ت♦ ) ِجذَاذًا، َجذَاذًا، ُجذُذًا، َجذَذًا، ُجذَذًا 1 ، إِالَّ َكبِيٗرا لَُّهۡم. ~ لَعَلَُّهۡم إِلَۡيِه 1ت1فََجعَلَُهۡم ُجذَٰ
  يَۡرِجعُوَن!

 58: 21\73م

ذَا بِ َمن فَعََل «قَالُواْ:    اِلَهتِنَآ؟ إِنَّهُۥ لَِمَن َهٰ
ِلِمينَ    ».ٱلظَّٰ

 59: 21\73م

ِهيمُ «قَالُواْ:     60: 21\73م  ».َسِمۡعنَا فَٗتى يَۡذكُُرُهۡم، يُقَاُل لَهُۥٓ إِۡبَرٰ

فَۡأتُواْ بِهِۦ َعلَٰىٓ أَۡعيُِن ٱلنَّاِس. لَعَلَُّهۡم «قَالُواْ:   
  »يَۡشَهدُوَن!

 61: 21\73م

ذَا بِ «قَالُٓواْ:    ِهيُم؟َءأَنَت فَعَۡلَت َهٰ ٓإِۡبَرٰ  62: 21\73م  »اِلَهتِن،َا يَٰ

ذَا. فَسۡ  1بَۡل فَعَلَهُۥ«قَاَل:   ) فَسَلُوُهْم.2) فَعَلَّهُ 1 ، إِن 2لُوُهمۡ َكبِيُرُهۡم َهٰ
  ».َكانُواْ يَنِطقُونَ 

 63: 21\73م

إِنَُّكۡم أَنتُُم «فَقَالُٓواْ: فََرَجعُٓواْ إِلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم،   
ِلُمونَ    ».ٱلظَّٰ

 64: 21\73م

سُوا، نََكُسوا 1 ) نص ناقص 2) نُِكُسوا: قُلبوا، وعادوا إلى الباطل ت1ت♦ ) نُّكِ
وتكميله: ثُمَّ نُِكسُوا َعلَى ُرُؤوِسِهْم [وقالوا] لَقَدْ َعِلْمَت (الجاللين 

http://goo.gl/Nh3oVI.(  

لَقَۡد : «2تَعلَٰى ُرُءوِسِهۡم [...] 1ت1ثُمَّ نُِكُسواْ 
ُٓؤَالِٓء يَنِطقُونَ    ».َعِلۡمَت َما َهٰ

 65: 21\73م

ِ، َما َال يَنفَعُُكۡم «قَاَل:    أَفَتَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ُكۡم؟َشيۡ    ا َوَال يَُضرُّ

 66: 21\73م

، أُفَّ 1 هًا له. : كلمة يقولها المرء متأففًا من شيء، أي:) اف1ت♦ ) أُّفِ ِ. ~ أَفََال  1ت1أُّفٖ   متكّرِ لَُّكۡم َوِلَما تَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ
  »تَۡعِقلُوَن؟

 67: 21\73م

قُوهُ َوٱنُصُرٓواْ َءاِلَهتَُكۡم. ~ إِن ُكنتُۡم «قَالُواْ:    َحّرِ
ِعِلينَ    ».فَٰ

 68: 21\73م

ًما َعلَٰىٓ «قُۡلنَا:    نَاُر! كُونِي بَۡرٗدا َوَسلَٰ ِهيمَ يَٰ  69: 21\73م  ».إِۡبَرٰ

ُهُم ٱۡألَۡخسَِريَن.    70: 21\73م  َوأََرادُواْ بِهِۦ َكۡيٗدا، فََجعَۡلنَٰ

) خطأ: فعل نّجى يتعدى بمن. وتبرير الخطأ: تضمن نّجى معنى اخرج التي 1ت
  تتدعى بـ إلى.

هُ َولُوًطا، إِلَى ٱۡألَۡرِض  ۡينَٰ َرۡكنَا فِيَها  1تَونَجَّ ٱلَّتِي بَٰ
لَِميَن.   ِلۡلعَٰ

 71: 21\73م

) نافلة: زيادة على طلبه، ألن ولد الولد زيادة على الولد. ولهذا سمي الحفيد 1ت
) خطأ وتصحيحه: َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوكُال� َجعَْلنَا من 1نافلة. ت

هُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً وكلهم َجعَْلنَا َصاِلِحيَن، أو: َوَوهَْبنَا الَصاِلِحيَن، أو: َوَوَهْبنَا لَ 
  لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوكُال� منهم َجعَْلنَا صالحا.

َق َويَۡعقُوَب، نَافِلَةٗ  . َوكُّالٗ 1تَوَوهَۡبنَا لَهُۥٓ إِۡسَحٰ
ِلِحيَن. 2تَجعَۡلنَا [...]   َصٰ

 72: 21\73م

ٗة يَۡهدُوَن بِأَۡمِرنَا، َوأَۡوَحۡينَآ إِلَۡيِهۡم    ُهۡم أَئِمَّ َوَجعَۡلنَٰ
َكٰوةِ.  لَٰوةِ، َوإِيتَآَء ٱلزَّ ِت، َوإِقَاَم ٱلصَّ فِۡعَل ٱۡلَخۡيَرٰ

بِِديَن.   َوَكانُواْ لَنَا َعٰ

 73: 21\73م

هُ ِمَن ٱۡلقَۡريَ    ۡينَٰ هُ ُحۡكٗما َوِعۡلٗما، َونَجَّ ِة َولُوًطا، َءاتَۡينَٰ
ٓئَِث. ~ إِنَُّهۡم كَانُواْ قَۡوَم  ٱلَّتِي َكانَت تَّۡعَمُل ٱۡلَخبَٰ

ِسِقيَن.   َسۡوٖء فَٰ

 74: 21\73م

لِِحيَن.   هُ فِي َرۡحَمتِنَآ. إِنَّهُۥ ِمَن ٱلصَّٰ  75: 21\73م  َوأَۡدَخۡلنَٰ
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) http://goo.gl/g5C3at) نص ناقص وتكميله: [واذكر] نُوًحا (الجاللين 1ت
أن إبن نوح غرق بينما تقول اآليتان  43-42: 11\52تناقض: تقول اآليتان ) 2ت

  ) اْلَكْرب: الضيق والغم.3أن هللا نجى نوًحا وأهله ت 76: 21\73و 76: 37\56

َونُوًحا إِۡذ نَادَٰى ِمن قَۡبُل. فَٱۡستََجۡبنَا  1ت][...]--- [
هُ َوأَۡهلَهُۥ ۡينَٰ   ۡلعَِظيِم.ٱ 3ت، ِمَن ٱۡلَكۡربِ 2تلَهُۥ، فَنَجَّ

 76: 21\73م

) َونََصْرنَاهُ على اْلقَْوِم، كما في القراءة المختلفة. وقد جاءت 1ت ♦) عَلَى 1
) 30: 29\8» (قَاَل َرّبِ اْنُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدينَ «صحيحة في اآلية 

  وغيرها. وتبرير الخطأ: تضمن نصر معنى عصم

هُ ِمنَ  تِنَآ. إِنَُّهۡم ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  1تٱۡلقَۡومِ  1َونََصۡرنَٰ ايَٰ
ُهۡم أَۡجَمِعيَن.   َكانُواْ قَۡوَم َسۡوٖء. فَأَۡغَرۡقنَٰ

 77: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] دَاُوودَ َوسُلَْيَماَن (الجاللين 1ت♦ ) ِلُحْكِمِهما 1
http://goo.gl/nuuOCHمن التفات ) خطأ: 3) نَفََشْت: انتشرت ت2) ت

والصحيح: لحكمهما كما في » ِلُحْكِمِهمْ «إلى الجمع » َودَاُوودَ َوسُلَْيَمانَ «المثنى 
  القراءة المختلفة

َن، إِۡذ يَۡحكَُماِن فِي  1ت][...]--- [ َودَاوُۥدَ َوسُلَۡيَمٰ
فِيِه َغنَُم ٱۡلقَۡوِم، َوُكنَّا  2تٱۡلَحۡرِث إِۡذ نَفََشۡت 

ِهِديَن. 3ت1ِلُحۡكِمِهمۡ    َشٰ

 78: 21\73م

ْيُر 2) فَأَْفَهْمنَاهَا 1 ) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج 1ت♦ ) َوالطَّ
  )225ص  Luxenbergيرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (

َها ۡمنَٰ َن. َوكُال� َءاتَۡينَا ُحۡكٗما َوِعۡلٗما.  1فَفَهَّ سُلَۡيَمٰ
ۡرنَا . 2َمَع دَاوُۥدَ ٱۡلِجبَاَل، يَُسبِّۡحَن، َوٱلطَّۡيرَ  1تَوَسخَّ

ِعِليَن.   ~ َوُكنَّا فَٰ

 79: 21\73م

نَُكْم 2) لُبُوٍس 1 نَُكْم، ِلتَُحّصِ ) لَبُوس: ما يلبس 1ت♦ ) ِلنُْحِصنَُكْم، ِليُْحِصنَُكْم، ِليَُحّصِ
  ) لِتُْحِصنَُكْم: لتصونكم2ت من ثياب أو آلة حرب

هُ   2ت2لَُّكۡم، ِلتُۡحِصنَُكم 1ت1َصۡنعَةَ لَبُوٖس َوَعلَّۡمنَٰ
ِكُروَن؟ ۢن بَۡأِسُكۡم. ~ فََهۡل أَنتُۡم َشٰ   ّمِ

 80: 21\73م

ياُح 1 يُح، الّرِ يَاَح، الّرِ يَح 1ت♦ ) الّرِ ) نص ناقص وتكميله: [وسخرنا] ِلسُلَْيَماَن الّرِ
 22: 10\51) تناقض: تقول اآلية 2) تhttp://goo.gl/VEy5FI(الجاللين 

الريح  81: 21\73ريح طيبة (مؤنث) وريح عاصف (مذكر) وتقول اآلية 
  عاصفة (مؤنث).

يحَ  1ت][...]--- [ َن ٱلّرِ  2تعَاِصفَةٗ  1َوِلسُلَۡيَمٰ
َرۡكنَا فِيَها.  تَۡجِري، بِأَۡمِرِهۦٓ، إِلَى ٱۡألَۡرِض ٱلَّتِي بَٰ

ِلِميَن.   ~ َوُكنَّا بُِكّلِ َشۡيٍء َعٰ

 81: 21\73م

ِطيِن، َمن يَغُوُصوَن لَهُۥ َويَۡعَملُوَن   الشَّيَاِطيِن َمْن يَغُوُص لَهُ َويَْعَمُل َوُكنَّا لَُهْم َحافِِظينَ ) َوِمَن 1 َوِمَن ٱلشَّيَٰ
ِفِظينَ  لَِك. ~ َوكُنَّا لَُهۡم َحٰ   .1َعَمٗال دُوَن ذَٰ

 82: 21\73م

لجاللين ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] أَيُّوَب (ا1ت ♦) إِنِّي 2) َربُّهُ 1
http://goo.gl/vlW9fP.(  

 2أَنِّي: «1َوأَيُّوَب، إِۡذ نَادَٰى َربَّهُٓۥ  1ت][...]--- [
ِحِمينَ  . ~ َوأَنَت أَۡرَحُم ٱلرَّٰ   ».َمسَّنَِي ٱلضُّرُّ

 83: 21\73م

إلى المتكلم » نَادَى َربَّهُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
  »فَاْستََجْبنَا«

هُ  1تفَٱۡستََجۡبنَا . َوَءاتَۡينَٰ لَهُۥ، فََكَشۡفنَا َما بِهِۦ ِمن ُضّرٖ
ۡن ِعنِدنَا، َوِذۡكَرٰى  عَُهۡم، َرۡحَمٗة ّمِ أَۡهلَهُۥ، َوِمۡثلَُهم مَّ

بِِديَن.   ِلۡلعَٰ

 84: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِْسَماِعيَل َوإِدِْريَس (الجاللين 1ت
http://goo.gl/m41keb(  

ِعيَل َوإِۡدِريَس َوذَا ٱۡلِكۡفِل. ~  1ت][...]--- [ َوإِۡسَمٰ
بِِريَن. َن ٱلصَّٰ   ُكّلٞ ّمِ

 85: 21\73م

ِلِحيَن.   َن ٱلصَّٰ ُهۡم فِي َرۡحَمتِنَآ. إِنَُّهم ّمِ  86: 21\73م  َوأَۡدَخۡلنَٰ

َر 3) أَفََظنَّ 2) ُمْغَضبًا 1 ) نص ناقص 1ت♦ ) الظُّْلَماِت 4) يُْقدََر، يَْقِدَر، يُقَدََّر، نُقَدِّ
) هو النبي 2) تhttp://goo.gl/N0bjoRوتكميله: [واذكر] ذَا النُّوِن (الجاللين 

معنى ) 3تلقب صاحب الحوت.  48: 68\2يونس والذي تطلق عليه اآلية 
). ويقترح ليكسنبيرج 84ه لربه (مكي، جزء ثاني، ص مغاضبًا: غضب على قوم

  ).189-188ص  Luxenbergقراءة (ُمغَاِصيًا)، بدًال من (ُمغَاِضبًا) (

، إِذ ذََّهَب 2تَوذَا ٱلنُّونِ  1ت][...]--- [
ِضٗبا َعلَۡيِه. فَنَادَٰى  3أَن لَّن نَّۡقِدرَ  2، فََظنَّ 3ت1ُمغَٰ

تِ  هَ «أَن:  4فِي ٱلظُّلَُمٰ ٓ إِلَٰ ٓ أَنتَ  الَّ نََك!  .إِالَّ سُۡبَحٰ
ِلِمينَ    ».إِنِّي ُكنُت ِمَن ٱلظَّٰ

 87: 21\73م

ي1 ي، نَجَّى، نُّجِ لَِك نُ   ) نُنَّجِ . َوَكذَٰ هُ ِمَن ٱۡلغَّمِ ۡينَٰ  1ِجيفَٱۡستََجۡبنَا لَهُۥ، َونَجَّ
  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.

 88: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] َزَكِريَّا (الجاللين 1ت
http://goo.gl/dROZAn(  

َرّبِ! َال «َوَزَكِريَّآ، إِۡذ نَادَٰى َربَّهُۥ:  1ت][...]--- [
ِرثِينَ    ».تَذَۡرنِي فَۡرٗدا. َوأَنَت َخۡيُر ٱۡلَوٰ

 89: 21\73م

 ♦) ُرْغبًا َوُرْهبًا، َرَغبًا َوَرَهبًا، ُرُغبًا َوُرُهبًا، َرْغبًا َوَرْهبًا 2) َويَدْعُونَا، َويَدْعُونَّا 1

إلى المتكلم » نَادَى َربَّهُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
  ».فَاْستََجْبنَا«

لَهُ. َوَوهَۡبنَا لَهُۥ يَۡحيَٰى، َوأَۡصلَۡحنَا لَهُۥ  1تفَٱۡستََجۡبنَا
ِت،  ِرُعوَن فِي ٱۡلَخۡيَرٰ َزۡوَجهُۥٓ. إِنَُّهۡم َكانُواْ يَُسٰ

ِشِعيَن.2َوَرهَٗبا، َرغَٗبا 1َويَۡدعُونَنَا   . َوَكانُواْ لَنَا َخٰ

 90: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: [واذكر مريم] الَّتِي أَْحَصنَْت (الجاللين 1ت♦ ) آَيَتَين 1
http://goo.gl/BTtfYIأَْحَصنَْت: حفظت وصانت2) ت (  

فَۡرَجَها. فَنَفَۡخنَا  2تَوٱلَّتِٓي أَۡحَصنَۡت  1ت][...]--- [
َها َوٱۡبنََهآ َءايَةٗ  وِحنَا، َوَجعَۡلنَٰ لَِميَن. 1فِيَها ِمن رُّ   لِّۡلعَٰ

 91: 21\73م

تَُكْم 1 ةٌ َواِحدَةٌ 2) أُمَّ تُُكمۡ --- [  ) فَاْعبُدُونِي.3) أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ ِحدَةٗ 1] إِنَّ َهٰ ٗة َوٰ ، َوأَنَ۠ا َربُُّكۡم. 2، أُمَّ
  .3فَٱۡعبُدُونِ 

 92: 21\73م

من المخاطب في اآلية السابقة التفات ) تَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم: تقاسموا. خطأ: 1ت
تُُكمْ «   ».َوتَقَطَّعُوا َوتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهمْ «إلى الغائب » أُمَّ

ِجعُوَن.1تَوتَقَطَّعُٓواْ أَۡمَرُهم بَۡينَُهمۡ   93: 21\73م  . ~ كُلٌّ إِلَۡينَا َرٰ
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ِت َوهَُو ُمۡؤِمٞن، فََال   كُْفَر.) 1 لَِحٰ فََمن يَۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّٰ
تِبُوَن. 1ُكۡفَرانَ    ِلَسۡعيِهِۦ. َوإِنَّا لَهُۥ َكٰ

 94: 21\73م

َم، َوَحْرَم، َوَحريٌم 1 َم، َوَحرَّ ) َوِحْرٌم، َوَحْرٌم، َوَحِرٌم، َوَحِرَم، َوَحُرَم، َوَحَرَم، َوُحّرِ
) آية مبهمة، وقد فسرها المنتخب: وممتنع على أهل كل 1ت ♦ُهْم ) إِنَّ 3) أَْهلَْكتَُها 2

قرية أهلكناهم بسبب ظلمهم أنهم ال يرجعون إلينا يوم القيامة، بل البد من 
). http://goo.gl/iKnYPLرجوعهم وحسابهم على سوء أعمالهم (المنتخب 

َهآ أريد أهلها أَنَُّهْم الَ زائدة يَْرِجعُوَن أي  وفسرها الجاللين: َوَحَراٌم َعلَٰى قَْريٍَة أَْهلَْكنَٰ
). وفسرها http://goo.gl/5kkCIoممتنع رجوعهم إلى الدنيا (الجاللين 

التفسير الميسر: وممتنع على أهل القرى التي أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم، 
يا قبل يوم القيامة ليستدركوا ما فرطوا فيه رجوعهم إلى الدن

)http://goo.gl/gnPcie.(  

مٌ --- [ َهآ  1] َوَحَرٰ َال  3، ~ أَنَُّهمۡ 2َعلَٰى قَۡريٍَة أَۡهلَۡكنَٰ
  .1تيَۡرِجعُونَ 

 95: 21\73م

) 1ت♦ ) يَْنسُلُوَن 5) َجدٍَث، َجدٍَف 4) َوَماُجوج 3) يَاُجوج، آُجوج 2) فُتَِّحْت 1
نص ناقص وتكميله: َحتَّى إِذَا فتح [سد] يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج (الجاللين 

http://goo.gl/QoqIQw النحاس ،http://goo.gl/YUBvO7 وقد فسر .(
المنتخب هذه اآلية كما يلي: حتى إذا فتحت أبواب الشر والفساد، وأخذ أبناء 

الطرق بعوامل يأجوج ومأجوج يسرعون خفافًا من كل مرتفع في الجبال و
) ِمْن ُكّلِ َحدٍَب: ِمْن 2) تhttp://goo.gl/mrvnX1الفوضى والقلق (المنتخب 

  ُكّلِ مكان مرتفع

، 3َوَمۡأُجوجُ  2يَۡأُجوجُ  1ت[...] 1َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت 
ن كُّلِ َحدَبٖ    ،5يَنِسلُونَ  2ت4َوُهم ّمِ

 96: 21\73م

) نص مخربط وترتيبه: َواْقتََرَب اْلَوْعدُ اْلَحقُّ فَإِذَا ِهَي أَْبَصاُر الَِّذيَن َكفَُروا 1ت
) نص ناقص وتكميله: 2). ت495َشاِخَصةٌ (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

) خطأ: فِي َغْفلٍَة 3) تhttp://goo.gl/HVNt84[يقولون] يَا َوْيلَنَا (الجاللين 
  عن.

ُر َوٱۡقتََرَب  ِخَصةٌ أَۡبَصٰ ، فَإِذَا ِهَي َشٰ ٱۡلَوۡعدُ ٱۡلَحقُّ
َوۡيلَنَا! قَۡد كُنَّا فِي : «2ت[...] 1تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  يَٰ

نۡ  ِلِمينَ  3تَغۡفلَٖة ّمِ ذَا. بَۡل كُنَّا َظٰ   ».َهٰ

 97: 21\73م

) نص ناقص وتكميله: [يقال لهم] إِنَُّكْم 1ت♦ ) َحْصُب، َحَطُب، َحَضُب، َحْضُب 1
كل ما يلقى فيها «بمعنى » حصب جهنم«) فسرت العبارة 2َما تَْعبُدُوَن توَ 

وهي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن هذه كلمة. ولكن قد ». لتشتعل به
يكون أصل الكلمة حطب كما جاء في القراءة المختلفة وعلى غرار ما جاء في 

ا اْلقَاِسطُوَن فََكانُو« 15: 72\40اآلية    »ا ِلَجَهنََّم َحَطبًاَوأَمَّ

ِ، : «1ت[...] إِنَُّكۡم َوَما تَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِردُونَ  2ت1َحَصبُ    ».َجَهنََّم. أَنتُۡم لََها َوٰ

 98: 21\73م

ُٓؤَالِٓء َءاِلَهةٗ   ) آَِلَهةٌ 1 ا َوَردُوَها. ~ َوكُّلٞ  ،1لَۡو َكاَن َهٰ مَّ
ِلدُوَن.   فِيَها َخٰ

 99: 21\73م

 100: 21\73م  ، َوُهۡم فِيَها َال يَۡسَمعُوَن.1تلَُهۡم فِيَها َزفِيٞر   صوت ناشيء من إخراج النفس) زفير: 1ت

ٓئَِك َعۡنَها    ، أُْولَٰ نَّا ٱۡلُحۡسنَٰىٓ إِنَّ ٱلَِّذيَن َسبَقَۡت لَُهم ّمِ
  ُمۡبعَدُوَن.

 101: 21\73م

. َوُهۡم فِي َما ٱۡشتََهۡت 1تَال يَۡسَمعُوَن َحِسيَسَها  ) َحِسيَسَها: صوتها.1ت
ِلدُوَن.   أَنفُُسُهۡم َخٰ

 102: 21\73م

ٓئَِكةُ:  1َال يَۡحُزنُُهمُ   ) يُْحِزنُُهُم، يُْحِزْنُهمُ 1 ٱۡلفََزعُ ٱۡألَۡكبَُر، َوتَتَلَقَّٰىُهُم ٱۡلَملَٰ
ذَا يَۡوُمُكُم ٱلَِّذي كُنتُۡم تُوَعدُونَ «   ».َهٰ

 103: 21\73م

ِجِل، السُُّجِل 3) تُْطوى السََّماُء 2) يَْطِوي 1 ، السَّْجِل، الّسِ ِجِل، السُِّجّلِ ) 4) الّسِ
) آية ناقصة وتكميلها: [واذكر] يَْوَم نَْطِوي السََّماَء (الجاللين 1ت♦ ِلْلكُتِْب، ِلْلِكتَاِب 

http://goo.gl/wn3fKRنص مخربط وترتيبه مع إختالف: نعيد 2) ت (
بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب وعدًا علينا إنا الخلق كما 

يَْوَم نَْطِوي «). والجزء األول من هذه اآلية 496-495كنا فاعلين (المسيري، ص 
ِجّلِ ِلْلُكتُبِ  غير واضح: وقد فسره المنتخب كما يلي: يوم نطوى » السََّماَء َكَطّيِ الّسِ

) بينما فسره http://goo.gl/38tq4oتاب (السماء كما تُْطوى الورقة في الك
الزمخشري: والسجل ... هو الصحيفة، أي: كما يطوى الطومار [الصحيفة] 

للكتابة، أي: ليكتب فيه، أو: لما يكتب فيه. ... وقيل ٱلّسِجّل: ملك يطوي كتب بني 
). http://goo.gl/K5oUBkآدم إذا رفعت إليه. وقيل: كاتب كان لرسول هللا (

التفسير الميسر: يوم نطوي السماء كما تُْطوى الصحيفة على ما ُكتب وفسرها 
دخيلة على » ِلْلكُتُبِ «). ولكن قد تكون كلمة http://goo.gl/QmiUB7فيها (

ِجلِّ «القرآن أضيفت كتفسير لكلمة    ».الّسِ

ِجلِّ  2ٱلسََّمآءَ  1[...] يَۡوَم نَۡطِوي  3َكَطّيِ ٱلّسِ
ٓ 4ِلۡلكُتُبِ  َل َخۡلٖق، نُِّعيدُهُۥ. َوۡعدًا  . َكَما بَدَۡأنَا أَوَّ

ِعِلينَ    .2تَعلَۡينَآ. ~ إِنَّا كُنَّا فَٰ

 104: 21\73م
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بُوِر 1 اِلحين 2) الزُّ ) حول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 1ت♦ ) الصَّ
) العبارة القرآنية مغلوطة ألن الذكر يعني هنا القرآن، والزبور 2ت 43: 54\37

بعده، وقد فهم البعض كلمة بعد بمعنى قبل (السيوطي:  جاء قبل القرآن وليس
). وقد فسرها التفسير الميسر: ولقد كتبنا في الكتب 420، ص 1اإلتقان، جزء 

)، http://goo.gl/l2nMHEالمنزلة من بعد ما كُتِب في اللوح المحفوظ (
ْكِر يعنى أُّم الكتاب الذي عند هللا  وفسرها الجاللين: ِمن بَْعِد ٱلذِّ

)http://goo.gl/UckzgA وهو  -). وقد فسرها المنتخب: ولقد كتبنا في الزبور
التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/1gANXiمن بعد التوراة ( - كتاب داود 

  ».ِعبَاِديَ «إلى المفرد » َكتَْبنَا«من جمع الجاللة 

بُورِ --- [  2ت، ِمۢن بَۡعدِ 1ت1] َولَقَۡد َكتَۡبنَا فِي ٱلزَّ
ۡكِر، أَنَّ ٱۡألَۡرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي  ٱلذِّ

ِلُحونَ    .3ت2ٱلصَّٰ

 105: 21\73م

بِِديَن.   ٗغا لِّقَۡوٍم َعٰ ذَا لَبَلَٰ  106: 21\73م  إِنَّ فِي َهٰ

لَِميَن.--- [   َك إِالَّ َرۡحَمٗة لِّۡلعَٰ  107: 21\73م  ] َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ

ِحٞد. ~ إِنََّما يُوَحٰىٓ إِلَيَّ «قُۡل:    ٞه َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ أَنََّمآ إِلَٰ
ۡسِلُموَن؟   »فََهۡل أَنتُم مُّ

 108: 21\73م

(المنتخب  عن دعوتك]) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [1ت
http://goo.gl/5Csg8o( على سواء: على آَذَْنتُُكْم: أعلمتكم ما أمرت به،  )2ت

  تعادٍل وتساٍو، دون تمييز ألحد

َءاذَنتُُكۡم َعلَٰى «، فَقُۡل: 1تتََولَّۡواْ [...]فَإِن 
ا 2تَسَوآءٖ  . َوإِۡن أَۡدِرٓي أَقَِريٌب أَم بَِعيٞد مَّ

  تُوَعدُوَن.

 109: 21\73م

 110: 21\73م  إِنَّهُۥ يَۡعلَُم ٱۡلَجۡهَر ِمَن ٱۡلقَۡوِل، ~ َويَۡعلَُم َما تَۡكتُُموَن.  

ٌع إِلَٰى ِحيٖن!َوإِۡن أَۡدِري. لَعَلَّهُۥ فِۡتنَٞة     111: 21\73م  »لَُّكۡم، َوَمتَٰ

) فسرها المنتخب وفقًا للقراءة المختلفة: 1ت♦ ) يَِصفُوَن 3) أَْحَكُم، أَْحَكَم 2) قُْل 1
: يا رب احكم بيني وبين َمْن بلَّغتُهم الوحي بالعدل (المنتخب - أيها النبي  -قل 

http://goo.gl/bv1VZTإلى الغائب » َربِّ «المفرد من التفات ) خطأ: 1) ت
ْحَماُن اْلُمْستَعَانُ «إلى الغائب » َوَربُّنَا«، ومن المخاطب »َوَربُّنَا«   ».الرَّ

لَ  . َوَربُّنَا 2َرّبِ! ٱۡحُكم: «1ت1قَٰ  ،2تبِٱۡلَحّقِ
نُ  ۡحَمٰ  »..3ٱۡلُمۡستَعَاُن َعلَٰى َما تَِصفُونَ  ،ٱلرَّ

 112: 21\73م

  

 سورة المؤمنون 23\74

  مكية 118 - اآلياتعدد 

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

قراءة شيعية: قد افلح الُمَسلُِّمون (السياري، ص ) 2) أُْفِلَح، أَْفلَُحوا، أَْفلَُح، أُْفِلُحوا 1
93(  

 1: 23\74م  ،2ٱۡلُمۡؤِمنُونَ  1قَۡد أَۡفلَحَ 

ِشعُوَن،    2: 23\74م  ٱلَِّذيَن ُهۡم فِي َصَالتِِهۡم َخٰ

 3: 23\74م  ُمۡعِرُضوَن، 1تَوٱلَِّذيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ   ) اللَّغْو: ما ال يَْجُمُل من القول والفعل1ت

ِعلُوَن،   َكٰوةِ فَٰ  4: 23\74م  َوٱلَِّذيَن ُهۡم ِللزَّ

ِفُظوَن،َوٱلَِّذيَن ُهۡم ِلفُُروِجِهۡم     5: 23\74م  َحٰ

ِجِهمۡ   ) خطأ: إِالَّ من أَْزَواِجِهمْ 1ت نُُهۡم، فَإِنَُّهۡم 1تإِالَّ َعلَٰىٓ أَۡزَوٰ ، أَۡو َما َملََكۡت أَۡيَمٰ
  َغۡيُر َملُوِميَن.

 6: 23\74م

ٓئَِك ُهُم ٱۡلعَادُوَن.   ِلَك، فَأُْولَٰ  7: 23\74م  فََمِن ٱۡبتَغَٰى َوَرآَء ذَٰ

». َوَعْهِدِهمْ «إلى المفرد » ِألََمانَاتِِهمْ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت♦ ) ِألََمانَتِِهْم 1
وفي كلتي اآليتين  32: 70\79و 8: 23\74وقد جاءت هذه العبارة في اآليتين 

  صححت القراءة المختلفة: ِألََمانَتِِهْم.

تِِهمۡ  نَٰ ُعونَ  1َوٱلَِّذيَن ُهۡم ِألََمٰ  8: 23\74م  ،1تَوَعۡهِدِهۡم َرٰ

تِِهمۡ   ) َصَالتِِهْم.1  9: 23\74م  يَُحافُِظوَن، 1َوٱلَِّذيَن ُهۡم َعلَٰى َصلََوٰ

ِرثُوَن،   ٓئَِك ُهُم ٱۡلَوٰ  10: 23\74م  أُْولَٰ

ِلدُوَن.    11: 23\74م  ٱلَِّذيَن يَِرثُوَن ٱۡلِفۡردَۡوَس. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ

لَةٖ --- [  ) ساللة: نطفة1ت َن ِمن سُلَٰ نَسٰ ن ِطيٖن. 1ت] َولَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡإلِ  12: 23\74م  ّمِ

ِكيٖن.   هُ نُۡطفَٗة فِي قََراٖر مَّ  13: 23\74م  ثُمَّ َجعَۡلنَٰ
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) فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ... لَْحًما = ثم جعلنا النطفة عظًما وعصبًا 3) اْلعَْظَم 2) َعْظًما 1
شيعية: فتبارك هللا رب العالمين (الطبرسي: فصل ) قراءة 4فكسوناه لحًما 
كان أفضل أن يستعمل صيرنا من سياق الجملة، ) 1ت♦ ) 137الخطاب، ص 

). وصحيح 104- 103وألن صير يتعدى إلى مفعولين (مكي، جزء ثاني، ص 
فََخلَْقنَا [من] اْلُمْضغَةَ اآلية: ثُمَّ َخلَْقنَا [من] النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا [من] اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن، اسوة  ِعَظاًما فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحًما ثُمَّ أَْنَشأْنَاهُ َخْلقًا آََخَر فَتَبَاَرَك �َّ
ْنَساَن ِمْن سَُاللٍَة ِمْن ِطيٍن. ولتبرير الخطأ يقول الجاللين  12باآلية  َولَقَدْ َخلَْقنَا اْإلِ
). http://goo.gl/88BcLPنا في المواضع الثالث بمعنى صيَّرنا (أن خلق

ويالحظ ان القرآن استعمل فعل (خلق) مع حرف (من) في كل اآليات األخرى 
نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. ) 2التي تتكلم عن خلق اإلنسان. ت

: ) خطأ علمي3ت )311ص  Sawma( 4: 5فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة 
أيًضا في اآلية » أحسن الخالقين«) نجد عبارة 4ال يتم تكوين العظم قبل اللحم ت

. وهذه العبارة الشركية توحي بأن هناك خالق غير هللا، مما جعل 125: 37\56
فتبارك هللا «المفسرين يلجؤون إلى تخريجات غريبة. فمنهم من اعتبر ان معناها 

أن عيسى «أو » وهللا خير الصانعين يصنعون ويصنع هللا،«أو » أحسن الصانعين
» إبن مريم كان يخلق، فأخبر جّل ثناؤه عن نفسه أنه يخلق أحسن مما كان يخلق

من المتكلم التفات ). خطأ: http://goo.gl/qCTZH3(تفسير الطبري 
ُ «إلى الغائب » أَْنَشأْنَاهُ «   »فَتَبَاَرَك �َّ

 1تَعلَقَٗة. فََخلَۡقنَا [...] 2تٱلنُّۡطفَةَ  1ت[...] ثُمَّ َخلَۡقنَا

ٱۡلُمۡضغَةَ  1تٱۡلعَلَقَةَ ُمۡضغَٗة. فََخلَۡقنَا [...]
ٗما مَ 3ت1ِعَظٰ هُ 3لَۡحٗما 2. فََكَسۡونَا ٱۡلِعَظٰ . ثُمَّ أَنشَۡأنَٰ

ِلِقينَ  ُ، أَۡحَسُن ٱۡلَخٰ   !4ت4َخۡلقًا َءاَخَر. ~ فَتَبَاَرَك ٱ£َّ

 14: 23\74م

من الغائب المفرد في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦لََمْيتُوَن ) لََمائِتُوَن، 1
  ».ثُمَّ إِنَُّكْم بَْعدَ ذَلَِك لََميِّتُونَ «إلى المخاطب الجمع » أَْنَشأْنَاهُ «

ِلَك، لََميِّتُونَ   15: 23\74م  .1ت1ثُمَّ إِنَّكُم، بَۡعدَ ذَٰ

َمِة، تُۡبعَثُونَ   ».تُْبعَثُونَ «إلى الفعل » لََميِّتُونَ «في اآلية السابقة من اإلسم التفات ) خطأ: 1ت  16: 23\74م  .1تثُمَّ إِنَُّكۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

) طرائق: طبقات بعضها فوق بعض. ولكن قد يكون معناها سبع طرق 1ت
)، وقد يكون هناك خطأ نساخ Geiger, p. 48ومأخوذة من العبرية بهذا المعنى (

: َوأَنَّا ِمنَّا 11: 72\40ءت كلمة طرائق في اآلية وصحيحه طوابق. وقد جا
اِلُحوَن َوِمنَّا دُوَن ذَِلَك كُنَّا َطَرائَِق قِدَدًا، بمعنى مذاهب متفرقة   الصَّ

، َوَما 1ت] َولَقَۡد َخلَۡقنَا، فَۡوقَُكۡم، َسۡبَع َطَرآئِقَ --- [
ِفِليَن.   ُكنَّا َعِن ٱۡلَخۡلِق َغٰ

 17: 23\74م

هُ فِي َوأَنَزۡلنَا    ِمَن ٱلسََّمآِء َمآَءۢ بِقَدَٖر، فَأَۡسَكنَّٰ
ِدُروَن.   ٱۡألَۡرِض، َوإِنَّا َعلَٰى ذََهاِبۢ بِهِۦ لَقَٰ

 18: 23\74م

ٖب، لَُّكۡم فِيَها    ن نَِّخيٖل َوأَۡعنَٰ ٖت ّمِ فَأَنشَۡأنَا لَكُم بِهِۦ َجنَّٰ
ِكهُ كَثِيَرٞة، َوِمۡنَها تَۡأكُلُوَن،   فََوٰ

 19: 23\74م

) 4) تُنْبُِت، تُنْبَُت، تُْحِرُج، تَْحُرُج، تُثِْمُر 3) ِسْينَاَء، ِسْينًا، سَْينَا 2) َوَشَجَرةٌ 1
) َوِصْبَغ 6) َوِصْبغًا، َوِصْباغٍ، َوِمتَاًعا، َوأَِصْباغٍ، َوِصْباغًا 5الدُّْهَن، بِالدَُّهاِن 

بغير  يتعدى» تنبت«خطأ: الدهن، ألن فعل  : الجبل.الطور) 1ت♦ اآلكلين 
حرف. وقد برروها بنص ناقص وتكميله: تنبت [جناها] بالدهن (مكي، جزء 

)، وقد يكون: تنبت مع الدهن، أو يعتبر حرف الباء حشًوا 106- 105ثاني، ص 
  ) صبغ: ما يؤتدم به، أي ما يجعل مع الخبز ليطيبه.2ت

 3، تَۢنبُتُ 2تَۡخُرُج ِمن ُطوِر َسۡينَآءَ  1َوَشَجَرةٗ 
  .6لِّۡألِٓكِلينَ  2ت5َوِصۡبغٖ  1ت4بِٱلدُّۡهنِ 

 20: 23\74م

َوإِنَّ لَُكْم فِي اْألَْنعَاِم لَِعْبَرةً « 66: 16\70جاء في اآلية  )1ت♦ ) نَْسِقيُكْم، تَْسِقيُكْم 1
ا فِي بُُطونِهِ  َوإِنَّ لَُكْم فِي اْألَْنعَاِم « 21: 23\74بينما في هذه اآلية » نُْسِقيُكْم ِممَّ

ا فِي بُطُونَِهالَِعْبَرةً نُْسقِ  ). خطأ 19-17(للتبرير مكي، جزء ثاني، ص » يُكْم ِممَّ
علمي: يرى البعض إعجاًزا علميًا في هذه اآلية. ولكن الغدد الثديية حيث يتم 

إنتاج الحليب فيها تقع خارج محيط البطن (هذا المقال 
http://goo.gl/JqFyWF.(  

ِم لَِعۡبَرٗة.  ا فِي  1نُّۡسِقيُكمَوإِنَّ لَُكۡم فِي ٱۡألَۡنعَٰ مَّ ّمِ
ِفُع َكثِيَرٞة، َوِمۡنَها 1تبُُطونَِها ، َولَُكۡم فِيَها َمنَٰ
  تَۡأُكلُوَن،

 21: 23\74م

 22: 23\74م  َوَعلَۡيَها َوَعلَى ٱۡلفُۡلِك تُۡحَملُوَن.  

] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمهِۦ، فَقَاَل: --- [  ) َغْيِرهِ 1
قَۡوِم! « ٍه َغۡيُرهُٓۥ يَٰ ۡن إِلَٰ َ، َما لَُكم ّمِ . ~ 1ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ

َّقُوَن؟   »أَفََال تَت

 23: 23\74م

فَقَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن : «24: 23\74) تقول اآلية 1ت♦ ) اْلَمَال، اْلَملَو 1
» الَِّذيَن َكفَُرواَوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قَْوِمِه : «33: 23\74بينما تقول اآلية » قَْوِمهِ 

: 23\74). أنظر أيًضا هامش اآلية 506-505(للتبريرات أنظر المسيري، ص 
ٱۡلَمَألُ  –. الحظ اإلختالف في اإلمالء العثماني لكلمة المأل في اآليتين: ٱۡلَملَُؤا 33
ِليَن (2ت ، شورابن عا) نص ناقص وتكميله: َما َسِمْعنَا بَِهذَا فِي [زمن] آَبَائِنَا اْألَوَّ

  ).http://goo.gl/vGIcxq 43، ص 18جزء 

ذَآ : «1تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ 1فَقَاَل ٱۡلَملَُؤاْ  َما َهٰ
ۡثلُُكۡم، يُِريدُ أَن يَتَفَضََّل َعلَۡيكُۡم. َولَۡو  إِالَّ بََشٞر ّمِ

 ُ ذَا فِٓي  ،َشآَء ٱ£َّ ا َسِمۡعنَا بَِهٰ ٓئَِكٗة. مَّ َألَنَزَل َملَٰ
ِليَن. 2ت[...]   َءابَآئِنَا ٱۡألَوَّ

 24: 23\74م
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إِۡن هَُو إِالَّ َرُجُلۢ بِهِۦ ِجنَّٞة. فَتََربَُّصواْ بِهِۦ َحتَّٰى   
  ».ِحيٖن 

 25: 23\74م

 26: 23\74م  ».1َرّبِ! ٱنُصۡرنِي بَِما َكذَّبُونِ «قَاَل:   ) َكذَّبُونِي.1

أي أدخل في » فَٱْسلُْك فِيَها«فسر الجاللين هذه الفقرة كما يلي: ) 1ت♦ ) ُكّلِ 1
ذكر » ٱثْنَْينِ «أي ذكر وأنثى أي من كل أنواعهما » ِمن كُّلِ َزْوَجْينِ «السفينة 

) http://goo.gl/vu9L2p(الجاللين  أي زوجته وأوالده» َوأَْهلَكَ «وأنثى ... 
إلى » ... أَْمُرنَافَأَْوَحْينَا ... بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا «من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 2ت

: 11\52ويالحظ أن القرآن يستعمل جمع الجاللة في اآلية ». تَُخاِطْبنِي«المفرد 
ْوعُ َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى يَُجاِدلُنَا فِي «مع فعل جادل:  74 ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ فَلَمَّ

  »قَْوِم لُوطٍ 

بِأَۡعيُنِنَا َوَوۡحيِنَا.  أَِن ٱۡصنَعِ ٱۡلفُۡلكَ «فَأَۡوَحۡينَآ إِلَۡيِه: 
فَٱۡسلُۡك فِيَها ِمن  ،فَإِذَا َجآَء أَۡمُرنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّورُ 

إِالَّ َمن َسبََق َعلَۡيِه  ،1تَزۡوَجۡيِن ٱۡثنَۡيِن َوأَۡهلَكَ  1ُكلّٖ 
ِطۡبنِي فِي ٱلَِّذيَن َظلَُمٓواْ.  2تٱۡلقَۡوُل ِمۡنُهۡم. َوَال تَُخٰ

ۡغَرقُوَن.   إِنَُّهم مُّ

 27: 23\74م

عََك، َعلَى ٱۡلفُۡلِك،    فَإِذَا ٱۡستََوۡيَت، أَنَت َوَمن مَّ
ٰىنَا ِمَن ٱۡلقَۡوِم "فَقُِل:  ِ ٱلَِّذي نَجَّ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ

ِلِمينَ    ."ٱلظَّٰ

 28: 23\74م

بَاَرٗكا. َوأَنَت َخۡيُر  1َرّبِ! أَنِزۡلنِي ُمنَزٗال "َوقُل:   ) َمْنِزًال، َمْنَزًال، َمنَاِزَل.1 مُّ
  »."ٱۡلُمنِزِلينَ 

 29: 23\74م

ٖت، َوإِن كُنَّا لَُمۡبتَِليَن.   لَِك َألٓيَٰ  30: 23\74م  إِنَّ فِي ذَٰ

 31: 23\74م  ثُمَّ أَنَشۡأنَا، ِمۢن بَۡعِدِهۡم، قَۡرنًا َءاَخِريَن.  

َ «الغائب  إلى» فَأَْرَسْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) َغْيِرِه 1 ۡنُهۡم أَِن:   ».اْعبُدُوا �َّ َ «فَأَۡرَسۡلنَا فِيِهۡم َرسُوٗال ّمِ ، 1تٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ
ٍه َغۡيُرهُٓ  ۡن إِلَٰ َّقُوَن؟1َما لَُكم ّمِ   ». ~ أَفََال تَت

 32: 23\74م

قَْوِمِه،  ) نص مخربط وترتيبه: وقَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمنْ 1ت♦ ) اْلَمَال، اْلَملَو 1
 : تجاوز الحد في الغنى والثراء) ترف2ت 24: 23\74كما في اآلية في اآلية 

خطأ: ما تشربون، إال أن جعلت اآلية: مما تشربون منه (مكي، جزء ثاني، ) 3ت
  ).107ص 

 ُ َوَكذَّبُواْ  1تِمن قَۡوِمِه، ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  1َوقَاَل ٱۡلَمَأل
ُهمۡ  َما «فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا:  2تبِِلقَآِء ٱۡألِٓخَرةِ َوأَۡتَرۡفنَٰ

ا تَۡأكُلُوَن ِمۡنهُ،  ۡثلُُكۡم. يَۡأكُُل ِممَّ ذَآ إِالَّ بََشٞر ّمِ َهٰ
ا تَۡشَربُونَ    .3تَويَۡشَرُب ِممَّ

 33: 23\74م

ۡثلَُكۡم، إِنَُّكمۡ    ِسُروَن. َولَئِۡن أََطۡعتُم بََشٗرا ّمِ  34: 23\74م  إِٗذا لََّخٰ

) نص ناقص وتكميله: أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن [من القبور] 1ت ♦) ُمتُّْم 2) أَيَِعدُُكْم إِذَا 1
  ).http://goo.gl/mqssuq(الجاللين 

ًما،  2ِمتُّمۡ  1أَيَِعدُُكۡم أَنَُّكۡم، إِذَا َوُكنتُۡم تَُراٗبا َوِعَظٰ
ۡخَرُجوَن [...]    1تأَنَُّكم مُّ

 35: 23\74م

) َهْيَهاِت، َهْيَهاَت َهْيَهاتَا، َهْيَهاَت َهْيَهاُت، َهْيَهاَت َهْيَهاٌت، َهْيَهاَت هَْيَهاٍت، 1
  ) َما.2َهْيَهاَت َهْيَهاْت، َهْيَهاهْ 

 36: 23\74م  تُوَعدُوَن! 2َهۡيَهات، َهۡيَهاَت، ِلَما

، َوَما 1تَحيَاتُنَا ٱلدُّۡنيَا: نَُموُت َونَۡحيَاإِۡن ِهَي إِالَّ   .24: 45\65) أنظر هامش اآلية 1ت
  نَۡحُن بَِمۡبعُوثِيَن.

 37: 23\74م

ِ َكِذٗبا، َوَما   حشو. بُِمْؤِمنِينَ ) خطأ: حرف الباء في 1ت إِۡن هَُو إِالَّ َرُجٌل ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ
  ».1تنَۡحُن لَهُۥ بُِمۡؤِمنِينَ 

 38: 23\74م

 39: 23\74م  ».1َرّبِ! ٱنُصۡرنِي بَِما َكذَّبُونِ «قَاَل:   ) َكذَّبُونِي.1

ا«قَاَل:   ) خطأ: بعد قَِليٍل.1) لَتُْصبُِحنَّ ت1 ِدِمينَ  1قَِليٖل لَّيُۡصبُِحنَّ  1تَعمَّ  40: 23\74م  ».نَٰ

ۡيَحةُ بِٱۡلَحقِّ   ) الغثاء: الهشيم.1ت ُهۡم غُثَآءٗ  ،فَأََخذَۡتُهُم ٱلصَّ . 1تفََجعَۡلنَٰ
ِلِميَن!فَبُۡعٗدا    لِّۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

 41: 23\74م

 42: 23\74م  ثُمَّ أَنَشۡأنَا، ِمۢن بَۡعِدِهۡم، قُُرونًا َءاَخِريَن.  

ٍة أََجلََها«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ٍة أََجلََها، َوَما يَۡستَ   ».يَْستَأِْخُرونَ «إلى الجمع » أُمَّ  43: 23\74م  .1تِخُرونَ َما تَۡسبُِق ِمۡن أُمَّ

تترى أصلها وترى: واحدًا بعد واحد، أي متواترين، متتابعين (مكي، جزء  )1ت
نص ناقص وتكميله: فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعًضا [في الهالك] ) 2ت). 110ثاني، ص 
  ).http://goo.gl/X8sLQF(المنتخب 

ٗة 1تثُمَّ أَۡرَسۡلنَا ُرسُلَنَا تَۡتَرا . كُلَّ َما َجآَء أُمَّ
ُسولَُها، َكذَّبُوهُ. فَأَۡتبَۡعنَا بَۡعَضُهم بَۡعٗضا  رَّ

ُهۡم أََحاِديَث. فَبُۡعٗدا لِّقَۡوٖم الَّ ، 2ت[...] َوَجعَۡلنَٰ
  يُۡؤِمنُوَن!

 44: 23\74م

ُروَن، بِ --- [   تِنَا ] ثُمَّ أَۡرَسۡلنَا ُموَسٰى َوأََخاهُ َهٰ ايَٰ
بِيٍن، ٖن مُّ   َوسُۡلَطٰ

 45: 23\74م

ْيهِۦ، فَٱۡستَۡكبَُرواْ. َوكَانُواْ قَۡوًما   ين متكبرين ظالمين.) متطاول1ت إِلَٰى فِۡرَعۡوَن َوَمَإلِ
  .1ت َعاِلينَ 

 46: 23\74م
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أَنُۡؤِمُن ِلبََشَرۡيِن ِمۡثِلنَا، َوقَۡوُمُهَما لَنَا «فَقَالُٓواْ:   
بِدُوَن؟   »َعٰ

 47: 23\74م

 48: 23\74م  ٱۡلُمۡهلَِكيَن.فََكذَّبُوُهَما، فََكانُواْ ِمَن   

َب. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡهتَدُوَن!    49: 23\74م  َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ

من المثنى التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِرْبَوةٍ، ُرْبَوةٍ، َربَاَوةٍ، ِربَاَوةٍ، ُربَاَوةٍ 2) آَيَتَين 1
هُ «  )2ت صححتها القراءة المختلفة: آَيَتَينوقد ». آَيَةً «إلى المفرد » إبن َمْريََم َوأُمَّ

َوآََوْينَاُهَما إِلَى َرْبَوةٍ ذَاِت قََراٍر: وأنزلناها في أرض مرتفعة منبسطة تستقر فيها 
  : ماء جاري). معينhttp://goo.gl/CZCKVVاإلقامة (المنتخب 

هُۥٓ َءايَةٗ --- [ ، 1ت1] َوَجعَۡلنَا ٱۡبَن َمۡريََم َوأُمَّ
ُهَمآ إِلَٰى َرۡبَوةٖ    .2تذَاِت قََراٖر َوَمِعينٖ  2َوَءاَوۡينَٰ

 50: 23\74م

ِت، َوٱۡعَملُواْ --- [   سُُل! كُلُواْ ِمَن ٱلطَّيِّبَٰ ٓأَيَُّها ٱلرُّ ] يَٰ
لًِحا. ~ إِنِّي بَِما تَۡعَملُوَن َعِليٞم.   َصٰ

 51: 23\74م

تَُكْم 1 ةٌ َواِحدَةٌ 2) أُمَّ نص ناقص وتكميله: [َواعلموا] أن ) 1ت♦  ) فَاتَّقُونِي3) أُمَّ
ةً َواِحدَةً (مكي، جزء ثاني، ص  تُُكْم أُمَّ   ).111َهِذِه أُمَّ

تُُكمۡ  1ت[...] ِذِهۦٓ أُمَّ ِحدَةٗ 1َوإِنَّ َهٰ ٗة َوٰ ، َوأَنَ۠ا 2، أُمَّ
  .3َربُُّكۡم . فَٱتَّقُونِ 

 52: 23\74م

جمع زبرة. إال أن  -تقاسموا. ُزبًُرا: قطعًا تَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم:  )1ت♦ ) ُزْبًرا، ُزبًَرا 1
البعض فهم هذه الكلمة بمعنى كتبًا، أي تقطعوا كل وفقًا لكتابه فصاروا يهودًا 

). حول كلمة زبور وزبر انظر http://goo.gl/3AqVabونصارى (النحاس 
تُُكمْ «في اآلية السابقة من المخاطب التفات . خطأ: 43: 54\37هامش اآلية  » أُمَّ
خطأ: فَتَقَطَّعُوا في أمرهم، وتبرير الخطأ: ». فَتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهمْ «إلى الغائب 

  فَتَقَطَّعُوا تضمن معنى فّرقوا.

. ~ كُلُّ ِحۡزِبۢ 1ت1فَتَقَطَّعُٓواْ أَۡمَرهُم بَۡينَُهۡم، ُزبُٗرا
  بَِما لَدَۡيِهۡم فَِرُحوَن.

 53: 23\74م

 54: 23\74م  ِحيٍن. 2َحتَّىٰ  1ت1فَذَۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِِهمۡ   ) َغْمَرة: ضاللة تغمر صاحبها1ت♦ ) َعتَّى 2) َغْمَراتِِهْم 1

اٖل َوبَنِيَن، 3نُِمدُُّهم 2أَنََّما 1أَيَۡحَسبُونَ   ) يُِمدُُّهْم.3) إِنََّما 2) أَيَْحِسبُوَن 1  55: 23\74م  بِهِۦ ِمن مَّ

) نص ناقص وتكميله: نَُساِرعُ لَُهْم [به] 1ت ♦يُسَاَرعُ، نُْسِرعُ، يُْسِرعُ ) يَُساِرعُ، 1
  ).http://goo.gl/2ioB9g 75، ص 18، جزء ابن عاشورفِي اْلَخْيَراِت (

ِت؟ ~ بَل الَّ  1تلَُهۡم [...] 1نَُساِرعُ  فِي ٱۡلَخۡيَرٰ
  يَۡشعُُروَن.

 56: 23\74م

ۡن َخۡشيَةِ    ۡشِفقُوَن، إِنَّ ٱلَِّذيَن ُهم، ّمِ  57: 23\74م  َربِِّهم، مُّ

ِت َربِِّهۡم يُۡؤِمنُوَن،َوٱلَِّذيَن هُم بِ     58: 23\74م  ايَٰ

 59: 23\74م  َوٱلَِّذيَن هُم بَِربِِّهۡم َال يُۡشِرُكوَن،  

) َوِجلَة: خائفة. ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية 1ت♦ ) إِنَُّهْم 2) يأْتون َما أَتَْوا 1
بمعنى خائفة، كما جاء في لسان العرب، بدًال من (َوِجلَة) (دحلة)، 

)Luxenberg  240ص.(  

قُلُوبُُهۡم َوِجلَةٌ 1َوٱلَِّذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ  ~  1ت، وَّ
ِجعُوَن، 2أَنَُّهمۡ    إِلَٰى َربِِّهۡم َرٰ

 60: 23\74م

ِرُعونَ   ) يُْسِرُعوَن.1 ٓئَِك يَُسٰ ِت، َوُهۡم لََها  1أُْولَٰ فِي ٱۡلَخۡيَرٰ
بِقُوَن.   َسٰ

 61: 23\74م

ٞب يَنِطُق    َوَال نُكَلُِّف نَۡفسًا إِالَّ ُوۡسعََها. َولَدَۡينَا ِكتَٰ
  بِٱۡلَحّقِ، ~ َوُهۡم َال يُۡظلَُموَن.

 62: 23\74م

ن  1تبَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ   ) َغْمَرة: ضاللة تغمر صاحبها.1ت ٞل ّمِ ذَا. َولَُهۡم أَۡعَمٰ ۡن َهٰ ّمِ
ِملُوَن. لَِك ُهۡم لََها َعٰ   دُوِن ذَٰ

 63: 23\74م

) جأر: رفع الصوت 2ت : تجاوز الحد في الغنى والثراء) ترف1ت♦ ) يََجُروَن 1
  العالي بالتوسل وااللتماس والتذلل والضراعة.

بِٱۡلعَذَاِب، إِذَا ُهۡم  1تَحتَّٰىٓ إِذَآ أََخۡذنَا ُمۡتَرفِيِهم
  .1ت1ُرونَ يَجۡ 

 64: 23\74م

) فسرها التفسير المختصر: فيقال لهم: ال تصرخوا، وال تستغيثوا اليوم، إنكم 1ت
ال تستطيعون نصر أنفسكم، وال ينصركم أحد من عذاب هللا 

)http://goo.gl/7eFfYZ.(  

نَّا َال َال تَجۡ   65: 23\74م  .1تتُنَصُرونَ ُرواْ ٱۡليَۡوَم. ~ إِنَُّكم ّمِ

) تَْنِكُصوَن: ترجعون مدبرين هاربين. خطأ: 1ت♦ ) تَْنُكُصوَن 2) أَدْبَاِرُكْم 1
  ».آَيَاتِي«إلى المفرد » ِمنَّا«في هذه اآلية واآلية السابقة من الجمع التفات خطأ: 

تِي تُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم، فَكُنتُۡم َعلَٰىٓ  قَۡد َكانَۡت َءايَٰ
بُِكمۡ    ،1ت2تَنِكُصونَ  1أَۡعقَٰ

 66: 23\74م
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ًرا 1 اًرا، ُسمَّ ُروَن، يَْهُجُرو2) ُسمَّ ُروَن، يُْهِجُروَن ) تُْهِجُروَن، تَُهّجِ ) 1ت ♦َن، يَُهّجِ
ًرا. السامر: المتحدث  اًرا أو ُسمَّ َساِمًرا: خطأ تم تصليحه في القراءة المختلفة: ُسمَّ

هذه اآلية غير واضحة تحير المفسرون في فيهما.  ) تهجرون: تهذون.2ت ليًال.
وقد فسرها المنتخب كما يلي: وكنتم في إعراضكم متكبرين مستهزئين، تصفون 

)، http://goo.gl/S8UfLZالوحي باألوصاف القبيحة عندما تجتمعون للسمر (
: عن سعيد بن جبير: كانت قريش تسمر وهو مخالف لما جاء في أسباب النزول

. وتفسير المنتخب يعني وال تطوف به ويفتخرون به فنزلت هذه اآلية حول البيت
ُمْستَْكبِِريَن [بالوحي]. وقد فسر الجاللين هذه اآلية: أن اآلية ناقصة وتكلميها: 

ُمْستَْكبِِريَن عن اِإليمان بِِه أي بالبيت أو بالحرم بأنهم أهله في أمن، بخالف سائر 
ِمًرا حال أ ي جماعة يتحدّثون بالليل حول البيت. تَْهُجُروَن الناس في مواطنهم. َسٰ

من الثالثي: تتركون القرآن، ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبّي 
  ).http://goo.gl/7FBrfPوالقرآن (

ِمٗرا2تُمۡستَۡكبِِريَن بِهِۦ [...]  67: 23\74م  .2ت2تَۡهُجُرونَ  1ت1، َسٰ

إلى الغائب » تَْهُجُرونَ «المخاطب في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت
  ».يَدَّبَُّروا«

ا لَۡم يَۡأِت  أَفَلَۡم يَدَّبَُّرواْ ٱۡلقَۡوَل؟ أَۡم َجآَءُهم مَّ
ِلينَ    ؟1تَءابَآَءُهُم ٱۡألَوَّ

 68: 23\74م

 69: 23\74م  أَۡم لَۡم يَۡعِرفُواْ َرسُولَُهۡم، فَُهۡم لَهُۥ ُمنِكُروَن؟  

؟ بَۡل َجآَءُهم بِٱۡلَحّقِ، ~ »ِجنَّةُۢ بِهِۦ «أَۡم يَقُولُوَن:   
ِرُهوَن.   َوأَۡكثَُرهُۡم ِلۡلَحّقِ َكٰ

 70: 23\74م

ُرُهْم.3) أَتَْيتُُهْم، أَتَْيتَُهْم، آتَْينَاُهْم 2) وما بينهما 1 ُت  ،َولَِو ٱتَّبََع ٱۡلَحقُّ أَۡهَوآَءُهمۡ   ) بِِذْكراُهْم، نَذُْكُرُهْم، نُذَّكِ َوٰ لَفََسدَِت ٱلسََّمٰ
ُهم1َوٱۡألَۡرُض َوَمن فِيِهنَّ  ، ~ 3بِِذۡكِرِهمۡ  2. بَۡل أَتَۡينَٰ

ۡعِرُضوَن.   فَُهۡم َعن ِذۡكِرِهم مُّ

 71: 23\74م

َربَِّك َخۡيٞر. ~ َوهَُو  2؟ فََخَراجُ 1لُُهۡم َخۡرٗجاأَۡم تَسۡ   ) فََخْرُج.2) َخَراًجا 1
ِزقِيَن.   َخۡيُر ٱلرَّٰ

 72: 23\74م

ۡستَِقيٖم    ٖط مُّ  73: 23\74م  ،َوإِنََّك لَتَۡدعُوُهۡم إِلَٰى ِصَرٰ

ِط   ) نَاِكبُوَن: منحرفون حائرون.1ت َرٰ َوإِنَّ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرةِ َعِن ٱلّصِ
ِكبُونَ    .1تلَنَٰ

 74: 23\74م

وا: تمادوا ت1ت ن ُضّرٖ  َولَۡو   : يتحيرون ويتخبطون.يَْعَمُهون) 2) لَجُّ ُهۡم َوَكَشۡفنَا َما بِِهم ّمِ واْ  ،َرِحۡمنَٰ  1تلَّلَجُّ
نِِهۡم يَۡعَمُهونَ    .1تفِي ُطۡغيَٰ

 75: 23\74م

إلى » اْستَكَانُوا«من الماضي التفات ) خطأ: 2ت ) اْستَكَانُوا: خضعوا وذلوا1ت
ُعونَ «المضارع    »ِلَربِِّهمْ «إلى الغائب » أََخذْنَاُهمْ «، والتفات من المتكلم »يَتََضرَّ

ُهم بِٱۡلعَذَابِ، فََما ٱۡستََكانُواْ  ِلَربِِّهۡم،  1تَولَقَۡد أََخۡذنَٰ
ُعونَ    .2تَوَما يَتََضرَّ

 76: 23\74م

َعلَۡيِهم بَاٗبا ذَا َعذَاٖب َشِديٍد، ~  1َحتَّٰىٓ إِذَا فَتَۡحنَا  ساكت لحيرة أو النقطاع حجة.: ) ُمۡبِلس1ت♦ ) ُمْبلَسُوَن 2) فَتَّْحنَا 1
  .1ت2إِذَا ُهۡم فِيِه ُمۡبِلُسونَ 

 77: 23\74م

َر --- [  ».َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِدَةَ «إلى الجمع » السَّْمعَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ] َوهَُو ٱلَِّذٓي أَنَشأَ لَُكُم ٱلسَّۡمَع َوٱۡألَۡبَصٰ
ا تَۡشُكُروَن.. ~ 1تدَةَ َوٱۡألَفۡ    قَِليٗال مَّ

 78: 23\74م

فِي ٱۡألَۡرِض، ~ َوإِلَۡيِه  1تَوهَُو ٱلَِّذي ذََرأَُكمۡ   ) ذرأ: أظهر.1ت
  تُۡحَشُروَن.

 79: 23\74م

ُف ٱلَّۡيِل   ) يَْعِقلُونَ 1 َوهَُو ٱلَِّذي يُۡحيِۦ َويُِميُت، َولَهُ ٱۡختِلَٰ
  ؟1َوٱلنََّهاِر. ~ أَفََال تَۡعِقلُونَ 

 80 :23\74م

لُوَن.    81: 23\74م  بَۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَاَل ٱۡألَوَّ

ًما، أَِءنَّا 2ِمۡتنَا 1أَِءذَا«قَالُٓواْ:   ) إِنَّا.3) ُمتْنَا 2) إِذَا 1  3َوكُنَّا تَُراٗبا َوِعَظٰ
  لََمۡبعُوثُوَن؟

 82: 23\74م

 68: 27\48بينما تقول اآلية » َهذَالَقَدْ ُوِعدْنَا نَْحُن َوآَبَاُؤنَا «) تقول هذه اآلية: 1ت
  ).540- 539(للتبريرات أنظر المسيري، ص » لَقَدْ ُوِعدْنَا َهذَا نَْحُن َوآَبَاُؤنَا«

ذَا ِمن قَۡبُل. ~ إِۡن  1تلَقَۡد ُوِعۡدنَا نَۡحُن َوَءابَآُؤنَا َهٰ
ِلينَ  ِطيُر ٱۡألَوَّ ٓ أََسٰ ذَآ إِالَّ   ».َهٰ

 83: 23\74م

؟ ~ إِن كُنتُۡم لَِّمِن «قُل:    ۡٓ ٱۡألَۡرُض َوَمن فِيَها
  ».تَۡعلَُمونَ 

 84: 23\74م

ِ «َسيَقُولُوَن:   ) تَذْكُُروَن.1  85: 23\74م  »؟1أَفََال تَذَكَُّرونَ «قُۡل: ». ~ ِ£َّ

ِت ٱلسَّۡبعِ، َوَربُّ ٱۡلعَۡرِش «قُۡل:   ) اْلعَِظيُم.1 َوٰ َمٰ بُّ ٱلسَّ َمن رَّ
  »؟1ٱۡلعَِظيمِ 

 86: 23\74م
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ِ، والصحيح َسيَقُولُوَن هللا، كما في القراءة 1ت ♦هللاُ  )1 ) خطأ: َسيَقُولُوَن ِ£َّ
  .89المختلفة. ونجد هذا الخطأ أيًضا في اآلية 

ِ «َسيَقُولُوَن:   87: 23\74م  »أَفََال تَتَّقُوَن؟«قُۡل: ». ~ £ِ1َّ

َمۢن بِيَِدهِۦ َملَُكوُت كُّلِ َشۡيٖء، َوهَُو يُِجيُر «قُۡل:   
  ».َوَال يَُجاُر َعلَۡيِه؟ ~ إِن كُنتُۡم تَۡعلَُمونَ 

 88: 23\74م

ِ، والصحيح َسيَقُولُوَن هللا، كما في القراءة 1ت ♦) هللاُ 1 ) خطأ: َسيَقُولُوَن ِ£َّ
  .87المختلفة. ونجد هذا الخطأ أيًضا في اآلية 

ِ «َسيَقُولُوَن:  فَأَنَّٰى «قُۡل:  ». ~1ت £ِ1َّ
  »تُۡسَحُروَن؟

 89: 23\74م

ُهم  ) أَتَْيتُُهْم، أَتَْيتَُهْم.1 ِذبُوَن. 1بَۡل أَتَۡينَٰ  90: 23\74م  بِٱۡلَحّقِ. َوإِنَُّهۡم لََكٰ

) نص ناقص وتكميله: نَُساِرعُ لَُهْم [ولو كان معه إله] لَذََهَب 1ت ♦) تَِصفُوَن 1
  )http://goo.gl/uyjj2p 114، ص 18، جزء ابن عاشوركُلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق (

ُ ِمن َولَٖد، َوَما َكاَن َمعَهُۥ ِمۡن --- [ ] َما ٱتََّخذَ ٱ£َّ
ٍه. [...] ِهۢ بَِما َخلََق، َولَعََال  1تإِلَٰ إِٗذا لَّذََهَب كُلُّ إِلَٰ

ا يَِصفُونَ  ِ َعمَّ َن ٱ£َّ   !1بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض. سُۡبَحٰ

 91: 23\74م

هذه العبارة عشر مرات في القرآن. وقد فسرها التفسير جاءت ) 1ت♦ ) َعاِلُم 1
الميسر: عالم بكل ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفيه النفوس، 

  ).http://goo.gl/HHU58Dوعالم بما شاهدته األبصار (

ِلمِ  دَةِ  1َعٰ ا 1ت ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهٰ لَٰى َعمَّ . ~ فَتَعَٰ
  يُۡشِرُكوَن!

 92: 23\74م

ا« )1ت♦ ) تُِرئَنِّي، تُِرئَنَُّهم 1 تأكيدًا، » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ
بمعنى إذا. ومعنى هذه اآلية واآلية الالحقة: إذا أردَت بهم عقوبةً فأخرجني عنهم 

  ).http://goo.gl/BaaUi6(النحاس 

ا«] قُل: --- [  93: 23\74م  َما يُوَعدُوَن، 1تُِريَنِّي 1تَرّبِ! إِمَّ

ِلِمينَ     94: 23\74م  ».َرّبِ! فََال تَۡجعَۡلنِي فِي ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ

ِدُروَن.    95: 23\74م  َوإِنَّا َعلَٰىٓ أَن نُِّريََك َما نَِعدُُهۡم لَقَٰ

. نَۡحُن أَۡعلَُم بَِما 1تٱلسَّيِّئَةَ ٱۡدفَۡع بِٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن   ) نص مخربط وترتيبه: ادْفَْع السَّيِّئَةَ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن.1ت
  يَِصفُوَن.

 96: 23\74م

تِ  1َرّبِ! أَُعوذُ «َوقُل:   ) َهَمَزات: وساوس.1ت♦ ) عائذًا 1  1تبَِك ِمۡن َهَمَزٰ
ِطيِن.   ٱلشَّيَٰ

 97: 23\74م

 98: 23\74م  ».2بَِك، َرّبِ! أَن يَۡحُضُرونِ  1َوأَعُوذُ   ) يَْحُضُرونِي.2) عائذًا 1

) نص ناقص وتكميله: حتى إذا جاء أحدهم [أسباب] الموت 1ت♦ ) اْرِجعُونِي 1
) http://goo.gl/skbs34 249، ص 1(القيسي: مشكل إعراب القرآن، جزء 

(للتبريرات مكي، » اْرِجعُونِ «إلى الجمع » َربِّ «من المفرد التفات خطأ: ) 2ت
: 32\75في اآلية ). ويالحظ استعمال الفعل صحيًحا 114- 113جزء ثاني، ص 

َولَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكسُو ُرُؤوِسِهْم ِعْندَ َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا  12
  فَاْرِجعْنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُموقِنُوَن. واضح ان الخطأ جاء للمحافظة على السجع.

ۡوُت، قَاَل: ٱۡلمَ  1تَحتَّٰىٓ إِذَا َجآَء أََحدَُهُم [...]
  ،2ت1َرّبِ! ٱۡرِجعُونِ «

 99: 23\74م

 20: 55\97و 100: 23\74و 53: 25\42جاءت في ثالث آيات: : ) بَْرَزخٌ 1ت
 παρασάγγηςبمعنى الحاجز الفاصل بين شيئين. والكلمة من أصل اغريقي 

وتعني الفرسخ وهو مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثالثة أميال، ودخلت 
) خطأ: 2) ت123ص  Sankharé، و77ص  Jefferyاللغة السريانية (انظر 

  ».َوَرائِِهْم ... يُْبعَثُونَ «إلى الجمع » قَائِلَُها«من المفرد التفات 

ِلٗحا فِيَما تََرۡكُت! ٓ » لَعَلِّٓي أَۡعَمُل َصٰ ! إِنََّها َكالَّ
إِلَٰى  1تَكِلَمةٌ هَُو قَآئِلَُها. َوِمن َوَرآئِِهم، بَۡرَزخٌ 

  .2تيَۡوِم يُۡبعَثُونَ 

 100: 23\74م

َوِر 1 َوِر، الّصِ ، فََالٓ أَنَساَب بَۡينَُهۡم، 1فَإِذَا نُِفَخ فِي ٱلصُّورِ   ) يَسَّاَءلُوَن.2) الصُّ
  .2يَۡوَمئِٖذ، َوَال يَتََسآَءلُونَ 

 101: 23\74م

من المفرد (فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ) إلى الجمع (فَأُولَئَِك هُُم التفات ) خطأ: 1ت
  اْلُمْفِلُحوَن).

ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفلُِحونَ  ِزينُهُۥ، ~ فَأُْولَٰ  102: 23\74م  .1تفََمن ثَقُلَۡت َمَوٰ

(فَأُولَئَِك الَِّذيَن من المفرد (َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ) إلى الجمع التفات ) خطأ: 1ت
) آية ناقصة وتكميلها: [فهم] فِي َجَهنََّم َخاِلدُوَن (الجاللين 2َخِسُروا أَْنفَُسُهْم) ت

http://goo.gl/HmIpqR.(  

ِزينُهُۥ ٓئَِك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ 1َوَمۡن َخفَّۡت َمَوٰ ، فَأُْولَٰ
ِلدُوَن. 2ت. [...]1تأَنفَُسُهمۡ    فِي َجَهنََّم، َخٰ

 103: 23\74م

لُِحونَ  1تتَۡلفَحُ   ) كالحون: عابسون في غم وحزن.2ت ) تلفح: تحرق1ت♦ ) َكِلُحوَن 1  104: 23\74م  .1ت1ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر، َوُهۡم فِيَها َكٰ

تِي تُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم، فَكُنتُم بَِها «   أَلَۡم تَُكۡن َءايَٰ
بُوَن؟   »تَُكذِّ

 105: 23\74م

، َوكُنَّا قَۡوٗما 1َربَّنَا! َغلَبَۡت َعلَۡينَا ِشۡقَوتُنَا«قَالُواْ:   ِشقَاَوتُنَا، َشْقَوتُنَا.) َشقَاَوتُنَا، 1
  َضآلِّيَن.

 106: 23\74م

ِلُمونَ     107: 23\74م  ».َربَّنَآ! أَۡخِرۡجنَا ِمۡنَها. فَإِۡن ُعۡدنَا، فَإِنَّا َظٰ
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 108: 23\74م  ».1فِيَها، َوَال تَُكلُِّمونِ  1تواْ ٱۡخسَ «قَاَل:   وانزجروا.) اْخَسئُوا: ابعدوا 1ت♦ ) تَُكلُِّمونِي 1

ۡن ِعبَاِدي يَقُولُوَن:  1إِنَّهُۥ  ) أَْن، أَنَّه، حذفها.1 َربَّنَآ! «َكاَن فَِريٞق ّمِ
َءاَمنَّا، فَٱۡغِفۡر لَنَا، َوٱۡرَحۡمنَا. َوأَنَت َخۡيُر 

ِحِمينَ    ».ٱلرَّٰ

 109: 23\74م

، َحتَّٰىٓ أَنَسۡوُكۡم ِذۡكِري، 1فَٱتََّخۡذتُُموُهۡم ِسۡخِري�ا  ي�ا.) ُسْخرِ 1
ۡنُهۡم تَۡضَحُكوَن.   َوُكنتُم ّمِ

 110: 23\74م

ُهُم  1ت1إِنِّي َجَزۡيتُُهُم ٱۡليَۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ. ~ أَنَُّهمۡ   ).114نص ناقص وتكميله: ألنهم (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت♦ ) إِنَُّهْم 1
  ٱۡلفَآئُِزوَن.

 111: 23\74م

َل: --- [  ) َعدَدًا.2) قُْل 1  1َكۡم لَبِۡثتُۡم فِي ٱۡألَۡرِض َعدَدَ «] قَٰ
  »ِسنِيَن؟

 112: 23\74م

 1لِ لَبِۡثنَا يَۡوًما، أَۡو بَۡعَض يَۡوٖم. فَسۡ «قَالُواْ:   ) اْلعَاِديَن، اْلعَاِديِّيَن.2) فََسْل 1
ينَ    ».2ٱۡلعَآدِّ

 113: 23\74م

ابن ) نص ناقص وتكميله: قَاَل [بل، أو: ما] لَبِثْتُْم إِالَّ قَِليًال (1ت ♦) لَقَِليًال 2) قُْل 1
، الجاللين http://goo.gl/AbGYv6 133، ص 18، جزء عاشور

http://goo.gl/eX9vNG.(  

لَ  . ~ لَّۡو أَنَُّكۡم 2إِن لَّبِۡثتُۡم إِالَّ قَِليٗال  1ت: «[...]1قَٰ
  ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن!

 114: 23\74م

ُكۡم َعبَٗثا، ~ َوأَنَُّكۡم إِلَۡينَا َال   ) تَْرِجعُونَ 1 أَفََحِسۡبتُۡم أَنََّما َخلَۡقنَٰ
  »؟1تُۡرَجعُونَ 

 115: 23\74م

ُ «إلى الغائب » َخلَْقنَاكُمْ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) اْلَكِريُم 1 لَى   »فَتَعَالَى �َّ ُ! ٱۡلَمِلُك ٱۡلَحقُّ فَتَعَٰ هَ إِالَّ هَُو، َربُّ 1تٱ£َّ . َالٓ إِلَٰ
  .1ٱۡلعَۡرِش ٱۡلَكِريمِ 

 116: 23\74م

َن لَهُۥ بِهِۦ،   ) يَْفلَُح.2) أَنَّهُ 1 ًها َءاَخَر، َال بُۡرَهٰ ِ إِلَٰ َوَمن يَۡدعُ َمَع ٱ£َّ
ِفُروَن. 2َال يُۡفِلحُ  1فَإِنََّما ِحَسابُهُۥ ِعندَ َربِّهِۦٓ. إِنَّهُۥ   ٱۡلَكٰ

 117: 23\74م

َرّبِ! ٱۡغِفۡر َوٱۡرَحۡم. َوأَنَت َخۡيُر «َوقُل:   
ِحِمينَ   ».ٱلرَّٰ

 118: 23\74م

 

 سورة السجدة 32\75

  20- 16عدا مكية  30 - عدد اآليات

  المضاجععنوان آخر: . 15عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.بِۡسِم   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 32\75م  .1تآلمٓ 

ِب، َال َرۡيَب فِيهِ    لَِميَن. ،تَنِزيُل ٱۡلِكتَٰ ّبِ ٱۡلعَٰ  2: 32\75م  ِمن رَّ

بَِّك،  ؟ بَۡل هُوَ »ٱۡفتََرٰىهُ «أَۡم يَقُولُوَن:    ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ
ن قَۡبِلَك. ~ لَعَلَُّهۡم  ن نَِّذيٖر ّمِ آ أَتَٰىُهم ّمِ ِلتُنِذَر قَۡوٗما مَّ

  يَۡهتَدُوَن!

 3: 32\75م

واآليات التي تتبعها ثمانية أيام  9: 41\61) مجموع أيام الخلق في هذه اآلية 1ت
  ).9: 41\61بينما في آيات أخر عدد أيام الخلق ستة أيام (هامش اآلية 

ِت َوٱۡألَۡرَض، َوَما --- [ َوٰ َمٰ ُ ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ ] ٱ£َّ
. ثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى 1تبَۡينَُهَما، فِي ِستَِّة أَيَّاٖم 

ٱۡلعَۡرِش. َما لَُكم، ِمن دُونِهِۦ، ِمن َوِلّيٖ َوَال َشِفيعٍ. 
  ~ أَفََال تَتَذَكَُّروَن؟

 4: 32\75م

آية ناقصة وتكميلها:  : يصعد.) يَْعُرجُ 1ت♦ ) يَعُدُّوَن 2مالئكة ) يُْعَرُج، تَعُْرُج ال1
) أو ثُمَّ تَْعُرُج http://goo.gl/tBpjgQثُمَّ يَْعُرُج [األمر] إِلَْيِه (الجاللين 

  [المالئكة] إِلَْيِه، كما في القراءة المختلفة

 1جُ يُدَبُِّر ٱۡألَۡمَر ِمَن ٱلسََّمآِء إِلَى ٱۡألَۡرِض. ثُمَّ يَۡعرُ 

ا  1ت[...] مَّ إِلَۡيِه فِي يَۡوٖم َكاَن ِمۡقدَاُرهُۥٓ أَۡلَف سَنَٖة ّمِ
  .2تَعُدُّونَ 

 5: 32\75م

ِحيِم 2) َعاِلِم 1 جاءت هذه العبارة عشر مرات في القرآن. ) 1ت♦ ) اْلعَِزيِز الرَّ
وقد فسرها التفسير الميسر: عالم بكل ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور 

  ).http://goo.gl/ytRK3eوتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته األبصار (

ِلمُ  لَِك َعٰ دَةِ  1ذَٰ  ،، ~ ٱۡلعَِزيزُ 1تٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهٰ
ِحيمُ    ،2ٱلرَّ

 6: 32\75م

َخۡلَق  2. َوبَدَأَ 1ٱلَِّذٓي أَۡحَسَن كُلَّ َشۡيٍء َخلَقَهُۥ  ) َوبَدَا2) َخْلقَهُ 1
ِن ِمن ِطيٖن. نَسٰ   ٱۡإلِ

 7: 32\75م
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لَةٖ   : قليل حقير.) ساللة: نطفة؛ َمِهين1ت ِهينٖ  ثُمَّ َجعََل نَۡسلَهُۥ ِمن سُلَٰ آٖء مَّ ن مَّ  8: 32\75م  .1تّمِ

) 2ت» َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِدَةَ «إلى الجمع » السَّْمعَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
اهُ َونَفََخ فِيهِ «من الغائب التفات خطأ:  َوَجعََل لَُكُم ... «المخاطب  إلى» َسوَّ

  ».تَْشكُُرونَ 

وِحهِۦ. َوَجعََل لَُكُم  ٰىهُ، َونَفََخ فِيِه ِمن رُّ ثُمَّ َسوَّ
َر َوٱۡألَفۡ  ا 1تدَةَ ٱلسَّۡمَع َوٱۡألَۡبَصٰ . ~ قَِليٗال مَّ

  .2تتَۡشُكُرونَ 

 9: 32\75م

نص ناقص ) 1ت♦ ) إِنَّا 3) َضِللْنَا، ُضلِّلْنَا، َصلَْلنَا، َصِللْنَا، ُصِللْنَا 2) إِذَا 1
  ).http://goo.gl/mMRZzVوتكميله: أَئِنَّا [نعود] في َخْلٍق َجِديٍد (المنتخب 

 3فِي ٱۡألَۡرِض، أَِءنَّا 2َضلَۡلنَا 1أَِءذَا«َوقَالُٓواْ: 
؟ 1ت[...] بَۡل هُم بِِلقَآِء َربِِّهۡم  »لَِفي َخۡلٖق َجِديِدۢ

ِفُروَن.   َكٰ

 10: 32\75م

لَُك ٱۡلَمۡوتِ «قُۡل:   ) تَْرِجعُونَ 1 َل بُِكۡم. ~  1،ميَتََوفَّٰىُكم مَّ ٱلَِّذي ُوّكِ
  ».1ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكۡم تُۡرَجعُونَ 

 11: 32\75م

) نص 2وخزيا ت) نَاِكسُو ُرُؤوِسِهْم: مطأطئوها ذال 1ت♦ ) نََكسُو ُرُؤوَسُهْم 1
  ).172، ص 2ناقص وتكميله: [لرأيت أمًرا فظيعًا] (السيوطي: اإلتقان، جزء 

 1ُرُءوِسِهمۡ  1تَولَۡو تََرٰىٓ إِِذ ٱۡلُمۡجِرُموَن، نَاِكُسواْ 
َربَّنَآ! أَۡبَصۡرنَا َوَسِمۡعنَا. : «2تِعندَ َربِِّهۡم [...]

لًِحا. إِنَّا ُموقِنُونَ    .»فَٱۡرِجۡعنَا نَۡعَمۡل َصٰ

 12: 32\75م

ِكۡن َحقَّ   ».ِمنِّي َألَْمَألَنَّ «إلى المفرد » ِشئْنَا َآلَتَْينَا«من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 1ت َولَۡو ِشۡئنَا، َألٓتَۡينَا كُلَّ نَۡفٍس ُهدَٰىَها. َولَٰ
َجَهنََّم ِمَن ٱۡلِجنَِّة  1تَألَۡمَألَنَّ «ٱۡلقَۡوُل ِمنِّي: 

  َوٱلنَّاِس أَۡجَمِعيَن.

 13: 32\75م

) نص ناقص وتكميله: فَذُوقُوا [العذاب] بَِما نَِسيتُْم (الجاللين 1ت
http://goo.gl/lvx1bV.(  

ذَآ، إِنَّا 1تفَذُوقُواْ [...] . بَِما نَِسيتُۡم لِقَآَء يَۡوِمُكۡم َهٰ
ُكۡم. ~ َوذُوقُواْ َعذَاَب ٱۡلُخۡلِد بَِما كُنتُۡم  نَِسينَٰ

  ».تَۡعَملُونَ 

 14: 32\75م

بَِحْمِد «إلى الغائب » بِآَيَاتِنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2) خطأ: مع حمد ت1ت
  ».َربِِّهمْ 

ُرواْ بَِها، ] إِنََّما يُۡؤِمُن بِ --- [ تِنَا ٱلَِّذيَن، إِذَا ذُّكِ ايَٰ
ٗدۤا، َوَسبَُّحواْ بَِحۡمدِ  واْۤ سُجَّ َوُهۡم َال ، 2تَربِِّهمۡ  1تَخرُّ

  يَۡستَۡكبُِروَن.

 15: 32\75م

) تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ: تتباعد، والمراد أنهم يكثرون العبادة ليًال 1ت
  »َرَزْقنَاُهمْ «إلى المتكلم » يَدُْعوَن َربَُّهمْ «من الغائب التفات ) خطأ: 2ت

، يَۡدُعوَن 1تتَتََجافَٰى ُجنُوبُُهۡم َعِن ٱۡلَمَضاِجعِ 
ُهمۡ َربَُّهۡم، َخۡوٗفا  ا َرَزۡقنَٰ  2تَوَطَمٗعا، ~ َوِممَّ

  .1يُنِفقُونَ 

 16: 32\75هـ

اِت.3) أُْخِفي، أَْخفَى، أَْخفَينا، نُْخِفي، أُْخفَيُْت، يُْخفَى 2) تَْعلََمنَّ 1 آ أُۡخِفيَ  1] فََال تَۡعلَمُ --- [  ) قُرَّ ةِ  2نَۡفٞس مَّ ن قُرَّ  3لَُهم ّمِ
  َملُوَن.أَۡعيُٖن، َجَزآَءۢ بَِما كَانُواْ يَعۡ 

 17: 32\75هـ

إلى الجمع » أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسقًا«من المثنى التفات ) خطأ: 1ت
  »يَْستَُوونَ «

 18: 32\75هـ  .1تأَفََمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َكاَن فَاِسٗقا؟ الَّ يَۡستَوُۥنَ 

ا ٱلَِّذيَن   ) نُْزًال.3) اْلَماَوى 2) َجنَّةُ 1 تُ أَمَّ ِت، فَلَُهۡم َجنَّٰ ِلَحٰ  1َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
  ، بَِما َكانُواْ يَۡعَملُوَن.3نُُزَالۢ  2ٱۡلَمۡأَوىٰ 

 19: 32\75هـ

ُكلََّما أََرادُوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها «التي تقول:  22: 22\103) انظر هامش اآلية 1ت
  ».النَّارِ أُِعيدُوا فِيَها َوقِيَل لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب 

ا ٱلَِّذيَن فََسقُواْ، فََمۡأَوٰىُهُم ٱلنَّاُر. كُلََّمآ أََرادُٓواْ  َوأَمَّ
أَن يَۡخُرُجواْ ِمۡنَهآ، أُِعيدُواْ فِيَها، َوقِيَل لَُهۡم: 

بُونَ «   .1ت»ذُوقُواْ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذي ُكنتُم بِهِۦ تَُكذِّ

 20: 32\75هـ

َن ٱۡلعَذَاِب ٱۡألَۡدنَٰى، دُوَن ٱۡلعَذَاِب   ) يُْرَجعُوَن.1 َولَنُِذيقَنَُّهم ّمِ
  !1ٱۡألَۡكبَِر. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُونَ 

 21: 32\75م

إِنَّا ِمَن «إلى المتكلم » بِآَيَاِت َربِّهِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) ُمْنتَِقِميَن 1
  ».اْلُمْجِرِميَن ُمنْتَِقُمونَ 

َر بِ َوَمۡن أَۡظلَُم  ن ذُّكِ ِت َربِّهِۦ، ثُمَّ أَۡعَرَض ِممَّ ايَٰ
  .1ت1َعۡنَهآ. إِنَّا ِمَن ٱۡلُمۡجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ 

 22: 32\75م
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إلى ماذا تشير الهاء في (لقائه)؟ ننقل ما ) 2ت : شك وجدل) ِمْريَة1ت♦ ) ُمْريٍَة 1
موسى. فيكون ) أنها عائدةٌ على 1جاء في الدر المصون للحلبي من اقوال: 

) أنها عائدةٌ على الكتاب. فيكون المعنى: 2المعنى: ِمْن لقائِك موسى ليلةَ اِإلسراء. 
) أنها عائدةٌ على الكتاب، 3من لقاِء الكتاب لموسى، أو: ِمْن لقاِء موسى الكتاب. 
) أنها عائدةٌ على َملََك 4على َحذِْف مضاف أي: من لقاِء مثل كتاِب موسى. 

) أنها عائدةٌ على الرجوعِ المفهوِم ِمن الرجوع في قوله: إِلَٰى 5م ِذْكره. الموِت لتقدُّ 
) أنها عائدةٌ على ما يُفَهُم 6َربُِّكْم تُْرَجعُوَن أي: ال تَُك في ِمْريٍة ِمْن لقاء الرجوع. 

ا اْبتُلِي به موسى ِمن البالء واالمتحان. قاله الحسن أي: ال بُدَّ  ِمْن سياِق الكالم ممَّ
). وقد فسر http://goo.gl/xYuUpTتَْلقَى ما لَِقَي موسى من قومه ( أنَ 

ولقد آتينا موسى التوراة فال تكن في شك من لقاء كما يلي:  23المنتخب اآلية 
موسى للكتاب، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديًا لبنى إسرائيل 

)http://goo.gl/a4RrRwا موسى ). وفسرها الزمخشري كما يلي: إنا آتين
عليه السالم مثل ما آتيناك من الكتاب، ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي، فال تكن 

  ).http://goo.gl/PHjUyaفي شك من أنك لقيت مثله ولقيت نظيره (

َب. فََال تَُكن فِي ِمۡريَةٖ   1ت1َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
ن لِّقَآئِهِۦ هُ ُهٗدى لِّبَ 2تّمِ ِءيَل.. َوَجعَۡلنَٰ ٓ   نِٓي إِۡسَرٰ

 23: 32\75م

ا  ) ِلما، بِما1 ٗة يَۡهدُوَن، بِأَۡمِرنَا، لَمَّ  1َوَجعَۡلنَا ِمۡنُهۡم أَئِمَّ
تِنَا يُوقِنُوَن.َصبَُرواْ، َوَكانُواْ بِ    ايَٰ

 24: 32\75م

) خطأ: ضمير هو لغو، وقد يكون هناك: إِنَّ َربََّك هَُو [وحده] يَْفِصُل بَْينَُهْم 1ت
  دخيلة. 25إلى  22) خطأ: اآليات 2). تhttp://goo.gl/MZjKtJ(المنتخب 

َمِة،  1ت[...] إِنَّ َربََّك هُوَ  يَۡفِصُل بَۡينَُهۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  .2تفِيَما َكانُواْ فِيِه يَۡختَِلفُونَ 

 25: 32\75م

نص ناقص وتكميله: أو لم يهد [الهدى] ) 1ت♦ ) َويَُمشَّْوَن، َويَُمشُّوَن 2) نَْهِد 1
). والقراءة (نَْهِد) 190-189لهم، أو لم يهد [هللا] لهم (مكي، جزء ثاني، ص 

). وقد http://goo.gl/om7J77أفضل ألن فاعل (يَْهِد) ناقص (انظر النحاس 
) خطأ: يَْمُشوَن 2) تhttp://goo.gl/A9wr9uنُبيِّْن لهم ( فسرها النحاس: أََولَمْ 

  على َمَساِكنِِهْم.

َن  1ت1أََو لَۡم يَۡهدِ  لَُهۡم َكۡم أَۡهلَۡكنَا، ِمن قَۡبِلِهم، ّمِ
ِكنِِهمۡ  2ٱۡلقُُروِن يَۡمُشونَ  لَِك 2تفِي َمَسٰ ؟ إِنَّ فِي ذَٰ

ٍت. ~ أَفََال يَۡسَمعُوَن؟   َألٓيَٰ

 26: 32\75م

أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّا نَُسوُق ٱۡلَمآَء إِلَى ٱۡألَۡرِض   ) ُجُرز: اجرد ال نبات فيه.1ت♦ ) تُْبِصُروَن 3) يَأْكُُل 2ْرِز ) اْلجُ 1
ُمُهۡم  2، فَنُۡخِرُج بِهِۦ َزۡرٗعا تَۡأكُلُ 1ت1ٱۡلُجُرزِ  ِمۡنهُ أَۡنعَٰ

  ؟3َوأَنفُُسُهۡم؟ ~ أَفََال يُۡبِصُرونَ 

 27: 32\75م

ذَا ٱۡلفَۡتُح؟ ~ إِن كُنتُۡم «َويَقُولُوَن: ] --- [   َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    ».َصٰ

 28: 32\75م

نُُهۡم، «قُۡل:    يَۡوَم ٱۡلفَۡتحِ، َال يَنفَُع ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ إِيَمٰ
  ».~ َوَال ُهۡم يُنَظُرونَ 

 29: 32\75م

نتَظِ   ) ُمْنتََظُرونَ 1  30: 32\75م .1ُرونَ فَأَۡعِرۡض َعۡنُهۡم َوٱنتَِظۡر، إِنَُّهم مُّ

  

 سورة الطور 52\76

  مكية 49 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 52\76م  !1تَوٱلطُّورِ   : الجبل.) الطور1ت

ۡسُطوٖر،   ٖب مَّ  2: 52\76م  َوِكتَٰ

1. نشُور! 1َرقّٖ  فِي  ) ِرّقٍ  3: 52\76م  مَّ

) الْبَْيت اْلَمْعُمور: تحير المفسرون في فهم ماهية هذا البيت. يقول المفسرون 1ت
يعني الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين، أو الُضراح وهو بيت في بأنه 

السماء مقابل الكعبة في األرض وعمرانه كثرة غاشيته من المالئكة، أو قلب 
  وعمارته بالمعرفة واِإلخالص.المؤمن 

 4: 52\76م  !1ت َوٱۡلبَۡيِت ٱۡلَمۡعُمورِ 

 5: 52\76م  َوٱلسَّۡقِف ٱۡلَمۡرفُوعِ!  

 6: 52\76م  !1تَوٱۡلبَۡحِر ٱۡلَمۡسُجورِ   : تَهيَّج بالنارسجر) 1ت

قِعٞ   ) َواقٌِع.1  7: 52\76م  .1إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََوٰ

ا لَهُۥ ِمن دَافِٖع.    8: 52\76م  مَّ
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 9: 52\76م  ،1تيَۡوَم تَُموُر ٱلسََّمآُء َمۡوٗرا  : تتحرك وتتدافع.) تَُمور1ت

 10: 52\76م  َوتَِسيُر ٱۡلِجبَاُل َسۡيٗرا،  

بِيَن،   ۡلُمَكذِّ  11: 52\76م  فََوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّ

 12: 52\76م  ٱلَِّذيَن ُهۡم فِي َخۡوٖض يَۡلعَبُوَن!  

 13: 52\76م  ،1ت2إِلَٰى نَاِر َجَهنََّم دَع�ا 1ت1يَۡوَم يُدَعُّونَ   ) دَعَّا: دفع بعنف وغلظة.1ت♦ ) دَُعاًء 2) يُدَْعوَن 1

بُوَن.: «1ت[...]  ).328نص ناقص وتكميله: [يقال لهم] َهِذِه النَّاُر (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت ِذِه ٱلنَّاُر ٱلَّتِي كُنتُم بَِها تَُكذِّ  14: 52\76م  َهٰ

ذَآ؟ أَۡم أَنتُۡم َال تُۡبِصُروَن؟    15: 52\76م  أَفَِسۡحٌر َهٰ

ٱۡصلَۡوهَا. فَٱۡصبُِرٓواْ، أَۡو َال تَۡصبُِرواْ، َسَوآٌء   
  ».َعلَۡيُكۡم. ~ إِنََّما تُۡجَزۡوَن َما ُكنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 16: 52\76م

ٖت َونَِعيٖم،    17: 52\76م  إِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِي َجنَّٰ

) فَاِكِهيَن: ناعمي العيش. خطأ: فَاِكِهيَن فيما. 1ت♦ ) َوَوقَّاُهْم 2) فَِكِهيَن، فَاِكُهوَن 1
  ).27: 44\64» (َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهينَ «وقد جاءت صحيحة في اآلية 

ِكِهينَ  َربُُّهۡم  2َءاتَٰىُهۡم َربُُّهۡم، َوَوقَٰىُهمۡ  1تبَِمآ  1فَٰ
  َعذَاَب ٱۡلَجِحيِم.

 18: 52\76م

نص ناقص وتكميله: [يقال لهم] كلوا (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت♦ ) هَنِي�ا 1
فَاِكِهيَن بَِما آَتَاُهْم َربُُّهْم «في اآلية السابقة من الغائب التفات خطأ: ) 2ت) 328

  ».كُلُوا َواْشَربُوا«إلى المخاطب » َوَوقَاهُمْ 

، بَِما ُكنتُۡم 1اُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِيٓ «: 1ت[...] 
  ،2تتَۡعَملُونَ 

 19: 52\76م

) أنظر هامش 1ت ♦) بُِحوًرا عينًا 4) بُِحوِر، بِحيٍر، بِِعيٍس 3) ُسَرٍر 2) ُمتَِّكيَن 1
  . خطأ: حرف الباء في بُِحوٍر حشو22: 56\46اآلية 

ُهم وَ ». مَّۡصفُوفَةٖ  2َعلَٰى ُسُرٖر  1ينَ ُمتَّكِ  ۡجنَٰ َزوَّ
  .1ت4، ِعينٖ 3بُِحورٍ 

 20: 52\76م

يَّاتُهْم 2) َواتَّبَعَُهْم، َوأَتْبَْعنَاُهْم 1 ♦ ) أَِلتْنَاُهْم، ِلتْنَاهُْم، لَتْنَاُهْم، آلَتْنَاُهْم، َولَتْنَاُهْم 3) ذُّرِ
  : ما أنقصناهم) َما أَلَتْنَاُهم1ت

يَّتُُهم 1َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوٱتَّبَعَۡتُهمۡ  ٍن،  2ذُّرِ بِإِيَمٰ
يَّتَُهمۡ  ُهم3أَۡلَحۡقنَا بِِهۡم ذُّرِ ۡن َعَمِلِهم  1ت4. َوَمآ أَلَۡتنَٰ ّمِ

ن َشۡيٖء. كُلُّ ٱۡمِري½ۢ بَِما َكَسَب َرِهيٞن.   ّمِ

 21: 52\76م

ا يَۡشتَُهوَن.   مَّ ِكَهٖة َولَۡحٖم ّمِ ُهم بِفَٰ  22: 52\76م  َوأَۡمدَۡدنَٰ

َزُعوَن فِيَها كَۡأٗسا. الَّ لَۡغٞو فِيَها َوَال تَۡأثِيمٞ   تَأْثِيَم، لَْغَو ... تَأْثِيٌم.) لَْغَو ... 1  23: 52\76م  .1يَتَنَٰ

 1َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغۡلَماٞن لَُّهۡم، كَأَنَُّهۡم لُۡؤلُؤٞ   ) مكنون: مصون محفوظ1ت♦ ) لُْولٌُؤ، لُْولٌُو 1
ۡكنُونٞ    .1تمَّ

 24: 52\76م

 25: 52\76م  َوأَۡقبََل بَۡعُضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض يَتََسآَءلُوَن.  

: 28: 52\76) خطأ: استعمل القرآن قبل مع حرف من، كما في اآلية الالحقة 1ت
ِحيُم. إال إذا اعتبرنا اآلية ناقصة وتكملتها  إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَبُْل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هَُو اْلبَرُّ الرَّ

: إِنَُّهْم َكانُوا 45: 56\46ُكنَّا قَبُْل [ذلك] فِي أَْهلِنَا ُمْشِفِقيَن كما في اآليتين  قَالُوا إِنَّا
  : إِنَُّهْم َكانُوا قَبَْل ذَِلَك ُمْحِسنِينَ 16: 51\67قَبَْل ذَِلَك ُمتَْرفِيَن، و

 26: 52\76م  ، فِٓي أَۡهلِنَا ُمۡشِفِقيَن.1تإِنَّا كُنَّا، قَۡبلُ «قَالُٓواْ: 

ُ َعلَۡينَا، َوَوقَٰىنَا  َوقَّانَا.) وَ 1  27: 52\76م  َعذَاَب ٱلسَُّموِم. 1فََمنَّ ٱ£َّ

   ، إِنَّا كُنَّا، ِمن قَۡبُل، نَۡدُعوهُ. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱۡلبَرُّ
ِحيمُ    ».ٱلرَّ

 28: 52\76م

ۡر، فََمآ أَنَت، --- [  ) كاهن: من يدَّعي التنبؤ بالغيب.1ت♦ ) بِنِْعَمهْ 1  1تَربَِّك، بَِكاِهنٖ  1بِنِۡعَمتِ ] فَذَّكِ
  َوَال َمۡجنُوٍن.

 29: 52\76م

) َريَْب اْلَمنُون: عبارة مبهمة فسرت بمعنى نزول 1ت♦ ) يُتََربَُّص بِِه َريُْب 1
). وقد فسرها الجاللين: أَْم بل http://goo.gl/Fhc1wjالموت (المنتخب 

ٱلَْمنُوِن حوادث الدهر فيهلك كغيره من يَقُولُوَن هو َشاِعٌر نَّتََربَُّص بِِه َرْيَب 
  )http://goo.gl/XdMRptالشعراء (

 1َشاِعٞر. نَّتََربَُّص بِهِۦ َرۡيبَ «أَۡم يَقُولُوَن: 
  ؟»1تٱۡلَمنُونِ 

 30: 52\76م

َن ٱۡلُمتََربِِّصينَ «قُۡل:     31: 52\76م  ».تََربَُّصواْ، فَإِنِّي َمعَكُم ّمِ

ُمُهم 1أَۡم تَۡأُمُرُهمۡ   ) أَْحَالُمُهْم: عقولهم.1ت♦ ) بَل 2) تَأُمْرُهْم، تَاُمُرُهْم، يَأُْمُرُهْم 1 ذَآ؟ أَمۡ  1تأَۡحلَٰ ُهۡم قَۡوٞم  2بَِهٰ
  َطاُغوَن؟

 32: 52\76م

لَهُۥ«أَۡم يَقُولُوَن:     33: 52\76م  ؟ بَل الَّ يُۡؤِمنُوَن.»تَقَوَّ

ِدقِيَن. 1فَۡليَۡأتُواْ بَِحِديثٖ   ) بَِحِديِث.1 ۡثِلِهۦٓ. ~ إِن كَانُواْ َصٰ  34: 52\76م  ّمِ

ِلقُوَن؟    35: 52\76م  أَۡم ُخِلقُواْ ِمۡن َغۡيِر َشۡيٍء؟ أَۡم ُهُم ٱۡلَخٰ

ِت َوٱۡألَۡرَض؟ بَل الَّ يُوقِنُوَن.   َوٰ  36: 52\76م  أَۡم َخلَقُواْ ٱلسََّمٰ
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) اْلُمَصْيِطُروَن: تفهم هذه الكلمة بمعنى 1ت♦ اْلُمَسْيِطُروَن ) 2) َخَزايُِن 1
متسلطون. ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى القاسمون، 

من فعل سطر بالسريانية والتي تعني شطر، ومن هنا تأتي كلمة ساطور 
)Luxenberg  235ص(  

ُم َربَِّك؟ أَۡم هُ  1أَۡم ِعندَُهۡم َخَزآئِنُ 
ۡيِطُرونَ    ؟1ت2ٱۡلُمۜصَ

 37: 52\76م

؟ فَۡليَۡأِت ُمۡستَِمعُُهم 1تأَۡم لَُهۡم سُلَّٞم يَۡستَِمعُوَن فِيهِ   ) خطأ: أَْم لَُهْم سُلٌَّم يَْستَِمعُوَن عليه.1ت
بِيٍن. ٖن مُّ   بِسُۡلَطٰ

 38: 52\76م

َولَُكُم «المتكلم إلى » أَْم لَُهمْ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت
  ».تَْسأَلُُهمْ «ثم العودة للغائب في اآلية الالحقة » اْلبَنُونَ 

ُت، َولَُكمُ   39: 52\76م  ٱۡلبَنُوَن؟ 1ت أَۡم لَهُ ٱۡلبَنَٰ

ۡغَرٖم أَۡم تَسۡ   ) َمْغَرم: غُرم.1ت ن مَّ ۡثقَلُوَن. 1تلُُهۡم أَۡجٗرا؟ فَُهم ّمِ  40: 52\76م  مُّ

) نص ناقص وتكميله: أَْم ِعْندَُهُم [علم] اْلغَيْب فَُهْم يَْكتُبُوَن [عنه ما يحكمون 1ت
أَْم ِعندَُهُم «). وفسر الجاللين هذه اآلية: http://goo.gl/ukrIjuبه] (المنتخب 

منه ما يقولون؟ » فَُهْم يَْكتُبُونَ «أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب » ٱْلغَْيبُ 
)http://goo.gl/lP3CR7 واختصر غيرهما الطريق ففسر كلمة يكتبون .(

يقول معرفة: ما نسبة الكتاب من ِعلم الغيب؟ ثُّم إّن قريش »: يحكمون«بمعنى 
كانوا أُّميّين فكيف فََرَضهم يكتبون؟ الجواب: إّن معنى الكتابة هنا الُحكم، يُريد: 

الوالُء بِالبَالء فِملتُم  أَعندهم ِعلم الغيب فهم يَحكمون، وِمثله قول الجعدي: ومالَ 
أي يحكم. وقال إبن األعرابي: الكاتب عندهم،  –وما ذاك حكُم ّ� إذ هو يكتب 

أي يعلمون (معرفة: شُبَُهات » أَْم ِعْندَُهُم اْلغَيُْب فَُهْم يَْكتُبُونَ «العالم، قال تعالى: 
  ).304وردود حول القرآن الكريم، ص 

 41: 52\76م  .1تۡيُب؟ فَُهۡم يَۡكتُبُوَن [...]ٱۡلغَ  1تأَۡم ِعندَُهُم [...]

 42: 52\76م  أَۡم يُِريدُوَن َكۡيٗدا؟ فَٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ُهُم ٱۡلَمِكيدُوَن.  

ا    ِ َعمَّ َن ٱ£َّ ِ؟ ~ سُۡبَحٰ هٌ َغۡيُر ٱ£َّ أَۡم لَُهۡم إِلَٰ
  يُۡشِرُكوَن!

 43: 52\76م

َن ٱلسََّمآِء َساقِٗطا، يَقُولُواْ:  1ت1َوإِن يََرۡواْ ِكۡسٗفا  بعضه على بعض. ) مركوم:2ت ) ِكْسفًا: قطعة1ت♦ ) ِكسَفًا 1 ّمِ
ۡرُكومٞ «   ».2تَسَحاٞب مَّ

 44: 52\76م

قُواْ   ) يَْصعَقُوَن، يَْصِعقُوَن، يُْصِعقُونَ 2) يَْلقُوا، تَْلقُوا 1 يَۡوَمُهُم ٱلَِّذي فِيِه  1فَذَۡرُهۡم، َحتَّٰى يُلَٰ
  ،2يُۡصعَقُونَ 

 45: 52\76م

ا. ~ َوَال هُۡم يَۡوَم َال يُۡغنِي َعۡنُهۡم َكۡيدُُهۡم َشيۡ   
  يُنَصُروَن.

 46: 52\76م

عذاب الرجعة  -قراءة شيعية: وان للذين ظلموا آل محمد حقهم عذابا دون ذلك ) 1
) دُوَن ذَِلَك قريبًا َولَِكنَّ َال http://goo.gl/OXSF80 (2بالسيف (القمي 

  يَْعلَُموَن.

ِلكَ  ِكنَّ 1َوإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُمواْ َعذَاٗبا دُوَن ذَٰ . ~ َولَٰ
  .2أَۡكثََرُهۡم َال يَۡعلَُمونَ 

 47: 52\76م

إلى » ِلُحْكِم َربِّكَ «من الغائب التفات ) خطأ: 2ت ) خطأ: مع حمد1ت ♦) بِأَْعيُنَّا 1
  »َربِّكَ بَِحْمِد «ثم إلى الغائب » بِأَْعيُنِنَا«المتكلم 

. َوَسبِّۡح 1َوٱۡصبِۡر ِلُحۡكِم َربَِّك، فَإِنََّك بِأَۡعيُنِنَا
  ِحيَن تَقُوُم. 2تَربِّكَ  1تبَِحۡمدِ 

 48: 52\76م

) ادبار: وقت غروبها. نص ناقص وتكميله: [وتخير جزًءا] من 1ت♦ ) َوأَدْبَاَر 1
الليل فسبِّحه [فيه وسبِّحه وقت] إدبار النجوم (المنتخب 

http://goo.gl/gxlGkoادبار: وقت غروبها. تفسير شيعي: إِدْبَاَر 2). ت (
: َوِمَن اللَّيِْل 40: 50\34). تقول اآلية 145النُُّجوِم: صالة الفجر (السياري، ص 

فََسبِّْحهُ َوأَدْبَاَر السُُّجوِد (وفسرها التفسير الميسر: وصّلِ من الليل، وسبِّْح بحمد 
: 52\76)، بينما تقول اآلية http://goo.gl/PaEdRk –ربك عقب الصلوات 

: َوِمَن اللَّيِْل فََسبِّْحهُ َوإِدْبَاَر النُُّجوِم (وقد فسرها التفسير الميسر: ومن الليل 49
مه، وصّلِ له، وافعل ذلك عند صالة الصبح وقت إدبار  فسبِّح بحمد ربك وعّظِ

أن تكون كلمة السجود  ). واألكثر احتماًال http://goo.gl/ZEZTl9 - النجوم 
  من خطأ النساخ، وصحيحها النجوم. 40: 50\34في اآلية 

رَ  1تَوِمَن ٱلَّۡيِل فَسَبِّۡحهُ، [...] 1ت[...]  1َوإِۡدبَٰ
 .2تٱلنُُّجومِ 

 49: 52\76م
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 سورة الملك 67\77

  مكية 30 - عدد اآليات

  الواقية –المجادلة  -المنجية  -تبارك  -المانعة عناوين أخرى:  .1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

َرَك ٱلَِّذي بِيَِدِه ٱۡلُمۡلكُ   ) اْلُملُُك.1 . ~ َوهَُو َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء 1تَبَٰ
  قَِديٌر.

 1: 67\77م

، جزء ابن عاشورأَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال () نص ناقص وتكميله: لِيَْبلَُوُكْم [ويعلم] 1ت
» ِليَْبلَُوُكمْ «إال إذا فهم فعل  –) http://goo.gl/da3bmo 15- 14، ص 29

  ).http://goo.gl/1kGuaOبمعنى ليختبركم (المنتخب 

أَيُُّكۡم  1تٱلَِّذي َخلََق ٱۡلَمۡوَت َوٱۡلَحيَٰوةَ ِليَۡبلَُوُكۡم [...]
  ٱۡلغَفُوُر. ،ٱۡلعَِزيزُ  أَۡحَسُن َعَمٗال. ~ َوهُوَ 

 2: 67\77م

ٍت 1 ا تََرٰى فِي َخۡلِق   ) فُُطور: شقوق.2ت ) تَفَاُوت: عد استواء، خلل1ت♦ ) تَفَاَوٍت، تَفَاِوٍت، تَفَوُّ ٖت ِطبَاٗقا. مَّ َوٰ ٱلَِّذي َخلََق سَۡبَع َسَمٰ
ُوتٖ  ِن ِمن تَفَٰ ۡحَمٰ . فَٱۡرِجعِ ٱۡلبََصَر. َهۡل 1ت1ٱلرَّ

  ؟2تفُُطوٖر تََرٰى ِمن 

 3: 67\77م

تَْين: عودتين1ت♦ ) َخاِسيًا 2) يَْنقَِلُب 1 ) 3) َخاِسئًا: ذليًال مهانًا ت2ت ) َكرَّ
  َحِسير: كليل تعب.

تَۡينِ  إِلَۡيَك ٱۡلبََصُر  1، يَنقَِلۡب 1تثُمَّ ٱۡرِجعِ ٱۡلبََصَر َكرَّ
  .3تَوهَُو َحِسيٞر  2ت2َخاِسٗئا

 4: 67\77م

َولَقَدْ َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنْيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَا [منها] ُرُجوًما ) نص ناقص وتكميله: 1ت
  ).http://goo.gl/Bs7lxB 22، ص 29، جزء ابن عاشورِللشَّيَاِطيِن (

َها  بِيَح، َوَجعَۡلنَٰ َولَقَۡد َزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّۡنيَا بَِمَصٰ
ِطيِن. 1ت[...] يَٰ َوأَۡعتَۡدنَا لَُهۡم َعذَاَب ~  ُرُجوٗما لِّلشَّ

  ٱلسَِّعيِر.

 5: 67\77م

إلى الغائب » َزيَّنَّا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َعذَاَب 1
  ».بَِربِِّهمْ «

َجَهنََّم. ~ َوبِۡئَس  1َعذَابُ  1تَوِللَِّذيَن َكفَُرواْ بَِربِِّهمۡ 
  ٱۡلَمِصيُر!

 6: 67\77م

 7: 67\77م  َوِهَي تَفُوُر. 1تإِذَآ أُۡلقُواْ فِيَها، َسِمعُواْ لََها َشِهيٗقا  ناشيء من إدخال النفس.شهيق: صوت ) 1ت

ِمَن ٱۡلغَۡيِظ. كُلََّمآ أُۡلِقَي فِيَها فَۡوٞج،  1ت1تََكادُ تََميَّزُ   ) تََميَّز: تتمزق.1ت♦ ) تََّميَُّز، تَتََميَُّز، تََمايَُز، تَِميُز 1
  »أَلَۡم يَۡأتُِكۡم نَِذيٞر؟«َسأَلَُهۡم َخَزنَتَُهآ: 

 8: 67\77م

بَلَٰى! قَۡد َجآَءنَا نَِذيٞر، فََكذَّۡبنَا َوقُۡلنَا: "َما «قَالُواْ:   
ُ ِمن َشۡيٍء" َل ٱ£َّ ٖل ». ~ نَزَّ إِۡن أَنتُۡم إِالَّ فِي َضلَٰ

  يٖر.َكبِ 

 9: 67\77م

َما كُنَّا فِٓي  ،لَۡو كُنَّا نَۡسَمُع أَۡو نَۡعِقلُ «َوقَالُواْ:   
ِب ٱلسَِّعيرِ    ».أَۡصَحٰ

 10: 67\77م

ِب ٱلسَِّعيِر! 1فَٱۡعتََرفُواْ بِذَۢنبِِهۡم. فَُسۡحٗقا  ) فَُسُحقًا.1 َۡصَحٰ  11: 67\77م  ّألِ

بِٱۡلغَۡيِب لَُهم ] إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡخَشۡوَن َربَُّهم --- [  
ۡغِفَرٞة َوأَۡجٞر َكبِيٞر.   مَّ

 12: 67\77م

) آية ناقصة وتكميلها: قَْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه [فهما سواء] (المنتخب 1ت
http://goo.gl/9Qu2Ecذات الصدور: خفايا الصدور2) ت (  

واْ قَۡولَُكمۡ  . ~ إِنَّهُۥ 1تأَِو ٱۡجَهُرواْ بِِهۦٓ [...] ،َوأَِسرُّ
  .2تَعِليُمۢ بِذَاِت ٱلصُّدُورِ 

 13: 67\77م

 14: 67\77م  ٱۡلَخبِيُر. ،أََال يَۡعلَُم َمۡن َخلََق؟ ~ َوهَُو ٱللَِّطيفُ   

هَُو ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض ذَلُوٗال. فَٱۡمشُواْ فِي   ) َمنَاِكبَِها: َجَوانبها أو طُُرقِها وفَِجاجها.1ت
ۡزقِهِۦ. َوإِلَۡيِه ٱلنُُّشوُر.، َوكُلُواْ 1تَمنَاِكبَِها   ِمن ّرِ

 15: 67\77م

ن فِي ٱلسََّمآِء أَن يَۡخِسَف بُِكُم ٱۡألَۡرَض؟   : تتحرك وتتدافع.) تَُمور1ت َءأَِمنتُم مَّ
  .1تفَإِذَا ِهَي تَُمورُ 

 16: 67\77م

) حاصب: ريح مهلكة بما تحمله من حصى أو 1ت♦ ) نَِذيِري 2) فََسيَْعلَُموَن 1
  غيره.

ن فِي ٱلسََّمآِء أَن يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم  أَۡم أَِمنتُم مَّ
  !2كَۡيَف نَِذيرِ  1؟ فََستَۡعلَُمونَ 1ت َحاِصٗبا

 17: 67\77م

في اآلية السابقة وهذه اآلية التفات ) نَِكير: عذاب شديد. خطأ: 1ت♦ ) نَِكيِري 1
» َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمْ «إلى الغائب » أَِمْنتُْم ... َعلَْيُكْم ... فََستَْعلَُمونَ «من المخاطب 

إلى المتكلم » َمْن فِي السََّماِء أَْن يُْرِسلَ «واألصل من قبلكم، والتفات من الغائب 
  ».َكْيَف نَِذيِر ... َكاَن نَِكيرِ «

َولَقَۡد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. ~ فََكۡيَف َكاَن 
  !1ت1نَِكيرِ 

 18: 67\77م

ُكُهنَّ ) يُمَ 1 ٍت باسطات أجنحتهنَّ َويَْقبِْضَن 1ت ♦ّسِ فَّٰ ) فسرها الجاللين: َصٰ
). فتكون اآلية http://goo.gl/AsyzhCأجنحتهّن بعد البسط، أي وقابضات (

  ناقصة وفيها خطأ: َصافَّاٍت وقابضات [اجنحتهن].

ٖت  فَّٰ ٓ َويَۡقبِۡضَن أََو لَۡم يََرۡواْ إِلَى ٱلطَّۡيِر فَۡوقَُهۡم، َصٰ
ُن. ~ إِنَّهُۥ بِكُّلِ  1؟ َما يُۡمِسُكُهنَّ 1ت[...] ۡحَمٰ إِالَّ ٱلرَّ

  َشۡيِءۢ بَِصيٌر.

 19: 67\77م
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نۡ   ) يَْنُصْرُكْم.2) أََمْن 1 ذَا ٱلَِّذي هَُو ُجنٞد لَُّكۡم، يَنُصُرُكم 1أَمَّ ن  2َهٰ ّمِ
ِفُروَن إِالَّ فِي غُُرورٍ  ِن؟ ~ إِِن ٱۡلَكٰ ۡحَمٰ   .دُوِن ٱلرَّ

 20: 67\77م

وا: تمادوا. عُتُو1ت♦ ) يَْرُزْقُكْم 2) أََمْن 1 من التفات : اعراض وتجبر. خطأ: ) لَجُّ
وا«إلى الغائب » يَْرُزقُُكمْ «المخاطب    ».لَجُّ

نۡ  ذَا ٱلَِّذي يَۡرُزقُُكمۡ  1أَمَّ إِۡن أَۡمسََك ِرۡزقَهُۥ؟ ~  2َهٰ
واْ فِي عُتُوّٖ    َونُفُوٍر. 1تبَل لَّجُّ

 21: 67\77م

؟ أَمَّن 1تأَفََمن يَۡمِشي ُمِكب�ا  ) ُمِكب�ا: منقلبا.1ت♦ ) أََمْن 1  1َعلَٰى َوۡجِهِهۦٓ أَۡهدَٰىٓ
ۡستَِقيٖم؟ ٖط مُّ   يَۡمِشي َسِوي�ا َعلَٰى ِصَرٰ

 22: 67\77م

َواْألَْبَصاَر «إلى الجمع » السَّْمعَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َواْألَفِدَةَ 1
  ».َواْألَْفئِدَةَ 

هَُو ٱلَِّذٓي أَنشَأَُكۡم َوَجعََل لَُكُم ٱلسَّۡمَع، «قُۡل: 
َر، َوٱۡألَفۡ  ا تَۡشُكُرونَ 1ت1دَةَ َوٱۡألَۡبَصٰ   ».. ~ قَِليٗال مَّ

 23: 67\77م

فِي ٱۡألَۡرِض، ~ َوإِلَۡيِه  1تهَُو ٱلَِّذي ذََرأَُكمۡ «قُۡل:   ) ذرأ: أظهر.1ت
  ».تُۡحَشُرونَ 

 24: 67\77م

ذَا ٱۡلَوۡعدُ؟ ~ إِن كُنتُۡم «َويَقُولُوَن:    َمتَٰى َهٰ
ِدقِينَ    »َصٰ

 25: 67\77م

بِينٞ «قُۡل:    ِ. َوإِنََّمآ أَنَ۠ا نَِذيٞر مُّ  26: 67\77م  ».إِنََّما ٱۡلِعۡلُم ِعندَ ٱ£َّ

ا رأوا [العذاب] ُزْلفَةً 1ت♦ ) تَدُْعوَن 2) ِسيَّْت 1 ) آية ناقصة وتكميلها: فَلَمَّ
  ) ُزْلفَةً: قربًا ودنًوا2) تhttp://goo.gl/UULG8Q(الجاللين 

ا َرأَۡوهُ [...] ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن  1ۡت ِسيٓ  ،2تُزۡلفَةٗ  1تفَلَمَّ
ذَا ٱلَِّذي ُكنتُم بِهِۦ تَدَُّعونَ «َكفَُرواْ. َوقِيَل:    ».َهٰ

 27: 67\77م

ُ جميعًا وَرِحَمنَا فََمْن يُِجيُركم ِمْن َعذَاٍب  )1 قراءة شيعية: قُْل أََرأَْيتُْم إِْن اهلككم �َّ
ُ جميعًا ونجاني ومن معي فََمْن يُِجيُر الكافرين ِمْن  أَِليٍم، أو: قُْل أََرأَْيتُْم إِْن اهلككم �َّ

من المخاطب فات الت) خطأ: 1ت ) ♦164و 163َعذَاٍب أَِليٍم (السياري، ص 
  ».اْلَكافِِرينَ «إلى الغائب » أََرأَْيتُمْ «

ِعَي، «] قُۡل: --- [ ُ َوَمن مَّ أََرَءۡيتُۡم إِۡن أَۡهلََكنَِي ٱ£َّ
ِفِرينَ  ِمۡن َعذَابٍ  1تأَۡو َرِحَمنَا؟ فََمن يُِجيُر ٱۡلَكٰ

  »؟1أَِليٖم 

 28: 67\77م

) قراءة شيعية: فََستَْعلَُموَن َمْن هَُو فِي َضالٍل ُمبِيٍن يَا َمْعَشَر 2) فََسيَْعلَُموَن 1
بِيَن َحيُْث أَْنبَأْتُكُْم ِرَسالَةَ َربِّي فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ َواألئمة ِمْن بَْعِدِه َمْن هَُو فِي  اْلُمَكذِّ

َضالٍل ُمبِيٍن يَا  ) أو: فََستَْعلَُموَن انكم فِي421، ص 1َضَالٍل ُمبِيٍن (الكليني مجلد 
بِيَن َحيُْث أَْنبَأْتُكُْم بِرَسالَِة َربِّي وَوَاليَِة َعِلّيٍ َواألئمة ِمْن بَْعِدِه فكذَّبتم  َمْعَشَر اْلُمَكذِّ

  ).163(السياري، ص فستعملون َمْن هَُو فِي َضَالٍل ُمبِيٍن 

ُن، َءاَمنَّا بِهِۦ َوَعلَۡيِه تََوكَّۡلنَ «قُۡل:  ۡحَمٰ ا. ~ هَُو ٱلرَّ
بِينٖ  1فََستَۡعلَُمونَ  ٖل مُّ   !»2َمۡن هَُو فِي َضلَٰ

 29: 67\77م

َغْوًرا: ذاهبًا في األرض إلى أسفل. خطأ  )1ت♦ ) عذٍب 2) ُغْوًرا، ُغُؤًرا 1
وتصحيحه: ذا غوٍر. وقد فسرها معجم الفاظ القرآن كصفة: ذاهبًا في األرض إلى 

  : ماء جاري.) معين2ت أسفل

أََرَءۡيتُۡم إِۡن أَۡصبََح َمآُؤُكۡم «] قُۡل: --- [
ِعينِۢ 1ت1َغۡوٗرا  »؟2ت؟ فََمن يَۡأتِيكُم بَِمآٖء مَّ

 30: 67\77م

 

 سورة الحاقة 69\78

  مكية 52 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

الحاقة: القيامة. فسرها الجاللين: القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث ) 1ت
). ويرى http://goo.gl/ycOi4Oوالحساب والجزاء، أو المظهرة لذلك (

الطبري حذف وتقديره: [الساعة] الحاقة ويفسرها: الساعة الْحاقَّةُ التي تحّق فيها 
ان عند بعضهم الحاقة من األمور، ويجب فيها الجزاء على األعمال. ويذكر 

  ).http://goo.gl/9p371Pأسماء يوم القيامة (

 1: 69\78م  ٱۡلَحآقَّةُ. 1ت[...]

 2: 69\78م  َما ٱۡلَحآقَّةُ.  

 3: 69\78م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱۡلَحآقَّةُ؟  

 4: 69\78م  .1تَوَعادُۢ بِٱۡلقَاِرَعةِ  1] َكذَّبَۡت ثَُمودُ --- [  ) الْقَاِرَعة: مصيبة، أو عقاب شديد.1ت♦ ) ثَُمودٌ 1

إحتار المفسرون والمترجمون بمعنى الطاغية ♦ ) بِالطَّاِغيَهْ 3) فََهلَُكوا 2) ثَُمودٌ 1
وقد فهمها بعضهم بأن ثمود قد هلكت بسبب طغيانها. وقد رجح الطبري أن 

كن اآلية معناها الصيحة الطاغية وقد فسرها معجم الفاظ القرآن بأنها الصاعقة، ول
  فيكون معانها األرجح موجة طاغية.» لما طغا الماء«تقول  11

ا ثَُمودُ   5: 69\78م  .1ت3بِٱلطَّاِغيَةِ  2، فَأُۡهِلُكواْ 1فَأَمَّ

ا َعاٞد، فَأُۡهِلكُواْ   ) صرصر: شديد البرد. عاتية: شديدة.1ت♦ ) فََهلَُكوا 1  6: 69\78م  ،1تَعاتِيَةٖ  بِِريٖح َصۡرَصٍر، 1َوأَمَّ
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) تفهم هذه 1ت♦ ) َخاِويٍَة خلت أعجازها بلًى وفسادًا 3) أَْعُجُز 2َحسُوًما  )1
الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى 

)Luxenberg  ُحُسوًما: حاسمات، مستأصالت. تناقض: هلك 2ت )225ص (
ستمر، وفي اآلية في يوم نحس م 19: 54\37عاد بريح صرصر في اآلية 

في سبع ليال وثمانية  7- 6: 69\78في أيام نحسات، وفي اآليتين  16: 41\61
 20: 54\37أَْعَجاز النخل: اصولها. استعمل القرآن المذكر في اآلية ) 2ت أيام.

  ».َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعرٍ «

َرَها نِيَةَ أَ  1تَسخَّ يَّاٍم َعلَۡيِهۡم َسۡبَع لَيَاٖل َوثََمٰ
. فَتََرى ٱۡلقَۡوَم فِيَها َصۡرَعٰى، َكأَنَُّهۡم 2ت1ُحُسوٗما
  .2ت1نَۡخٍل َخاِويَةٖ  2أَۡعَجازُ 

 7: 69\78م

ۢن بَاقِيَٖة؟    8: 69\78م  فََهۡل تََرٰى لَُهم ّمِ

) بِالَْخاِطيَِة، 3) َواْلُمْؤتَِفكَةُ، َواْلُمْوتَِفَكاُت 2) قِبَلَهُ، معه، تِلقَاَءه، َحْولَه، يلقاه 1
: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. ) أفك1ت♦ بِاْلَخاِطئِهْ 

  ود وصالحوه اْلُمْؤتَِفَكات، جمع اْلُمْؤتَِفَكة: المقلوبة، وتعني قرى قوم لوطوهنا 

، 1] َوَجآَء فِۡرَعۡوُن، َوَمن قَۡبلَهُۥ--- [
تُ    .3بِٱۡلَخاِطئَةِ  1ت2َوٱۡلُمۡؤتَِفَكٰ

 9: 69\78م

فِْرَعْوُن «في هذه اآلية واآلية السابقة من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) َرابِيِهْ 1
  ».َرُسولَ «إلى المفرد » َوَمن قَْبلَهُ َواْلُمْؤتَِفكَاتُ 

ابِيَةً  1تَرسُولَ فَعََصۡواْ   10: 69\78م  .1َربِِّهۡم، فَأََخذَُهۡم أَۡخذَٗة رَّ

في اآلية السابقة التفات ) اْلَجاِريَة: السفينة. خطأ: 1ت♦ ) الَْجاِريِهْ 2) َحَملْنَاُهْم 1
إلى » فَعََصْوا«، ومن الغائب »َحَملْنَاُكمْ «إلى المتكلم » َربِِّهمْ «من الغائب 
  ».مْ َحَمْلنَاكُ «المخاطب 

ُكمۡ  ا َطغَا ٱۡلَمآُء، َحَمۡلنَٰ  11: 69\78م  ،1ت2فِي ٱۡلَجاِريَةِ  1إِنَّا، لَمَّ

ِعيَةٞ  2أُذُنٞ  1ِلنَۡجعَلََها لَُكۡم تَۡذِكَرٗة، َوتَِعيََهآ   ) َواِعيِهْ 3) أُذٌْن 2) َوتَْعيََها، َوتَِعيََّها، َوتَِعْيَها 1  12: 69\78م  .3َوٰ

َوِر 1 َوِر، الّصِ ِحدَةٞ  1فَإِذَا نُِفَخ فِي ٱلصُّورِ   ) َواِحِدهْ.3نَْفَخةً َواِحدَةً ) 2) الصُّ  13: 69\78م  ،3 2نَۡفَخٞة َوٰ

لَِت 1 ِحدَةٗ  2ٱۡألَۡرُض َوٱۡلِجبَاُل، فَدُكَّتَا 1َوُحِملَتِ   ) َواِحِدهْ.3) فَدُكَّْت 2) َوُحّمِ  14: 69\78م  ،3دَكَّٗة َوٰ

 15: 69\78م .1َوقَعَِت ٱۡلَواقِعَةُ فَيَۡوَمئِٖذ،   ) اْلَواقِِعه.1

 16: 69\78م  ،1ت1َوٱنَشقَِّت ٱلسََّمآُء فَِهَي، يَۡوَمئِٖذ، َواِهيَةٞ   ) َواِهيَةٌ: ساقطة.1ت♦ ) َواِهيِه 1

َوٱۡلَملَُك َعلَٰىٓ أَۡرَجآئَِها. َويَۡحِمُل عَۡرَش َربَِّك   ) ثََمانِيِهْ 1
نِيَةٞ    .1فَۡوقَُهۡم، يَۡوَمئِٖذ، ثََمٰ

 17: 69\78م

 18: 69\78م  .2ِمنُكۡم َخافِيَةٞ  1يَۡوَمئِٖذ، تُۡعَرُضوَن، َال تَۡخفَىٰ   ) َخافِيِهْ.2) يَْخفَى 1

ا َمْن 1ت ♦) ِكتَابِي 2) هَاُؤْم 1 ) نص ناقص وتكميله: [فيؤتى كلُّ أحد كتاَب] فَأَمَّ
 130، ص 29، جزء ابن عاشورأُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه (

http://goo.gl/9ZH6E9(  

بَهُۥ بِيَِمينِهِۦ، فَيَقُوُل:  1ت[...] َٰ ا َمۡن أُوتَِي ِكت فَأَمَّ
بِيَهۡ 1َهآُؤمُ «   .2، ٱۡقَرُءواْ ِكتَٰ

 19: 69\78م

ٍق ِحَسابِيَهۡ   ) ِحَسابِي.1  20: 69\78م  ».1إِنِّي َظنَنُت أَنِّي ُملَٰ

المفعول بدل إسم الفاعل فيقول: ) خطأ: كان يجب استعمال إسم 1ت♦ ) َراِضيِهْ 1
  ).http://goo.gl/cgnHz4 عيشة مرضية (الحلبي في تبرير هذا الخطأ

اِضيَةٖ   21: 69\78م  ،1ت1فَُهَو فِي ِعيَشٖة رَّ

 22: 69\78م  ،1فِي َجنٍَّة َعاِليَةٖ   ) َعاِليِهْ.1

 23: 69\78م  .1قُُطوفَُها دَانِيَةٞ   ) دَانِيِهْ.1

فَُهَو «وهذه اآلية من المفرد  21في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦الَْخاِليِه ) 2) هَنِي�ا 1
  ».ُكلُوا َواْشَربُوا«إلى الجمع » فِي ِعيَشٍة َراِضيَةٍ 

، بَِمآ أَۡسلَۡفتُۡم فِي ٱۡألَيَّاِم 1ت1اكُلُواْ َوٱۡشَربُواْ هَنِيٓ 
  .2ٱۡلَخالِيَةِ 

 24: 69\78م

ا َمۡن أُوتَِي    بَهُۥ بِِشَمالِهِۦ فَيَقُوُل: َوأَمَّ لَۡيتَنِي لَۡم «ِكتَٰ يَٰ
بِيَۡه،   أُوَت ِكتَٰ

 25: 69\78م

 26: 69\78م  َولَۡم أَۡدِر َما ِحَسابِيَۡه!  

وقد  –لَْيَت [الميتة] كَانَِت اْلقَاِضيَةَ نص ناقص وتكميله: يَا ) 1ت ♦) اْلقَاِضيِهْ 1
لَْيتََها أي  الموتة في الدنيا َكانَِت ٱْلقَاِضيَةَ القاطعة لحياتي فسر الجاللين هذه اآلية: يَٰ

  ).http://goo.gl/3I6QXfبأن ال أبعث (الجاللين 

لَۡيتََها [...]  27: 69\78م  !1َكانَِت ٱۡلقَاِضيَةَ  1تيَٰ

نص ناقص وتكميله: َما أَْغنَى َعنِّي َماِليَهْ [شيئًا] (مكي، جزء ) 1ت♦ ) اْلقَاِضيِهْ 1
  ).403ثاني، ص 

 28: 69\78م  .1تَمآ أَۡغنَٰى َعنِّي َماِليَۡهۜ [...]

نِيَهۡ     29: 69\78م  ».َهلََك َعنِّي سُۡلَطٰ

 30: 69\78م  ،1تُخذُوهُ فَغُلُّوهُ «  ) غل: قيد باألغالل.1ت

 31: 69\78م  ثُمَّ ٱۡلَجِحيَم َصلُّوهُ،  

 32: 69\78م  فَٱۡسلُكُوهُ.ثُمَّ فِي ِسۡلِسلَٖة ذَۡرُعَها َسۡبعُوَن ِذَراٗعا   
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ِ، ٱۡلعَِظيِم.    33: 69\78م  إِنَّهُۥ َكاَن َال يُۡؤِمُن بِٱ£َّ

ابن ) نص ناقص وتكميله: َوَال يَُحضُّ [الناس] َعلَى [إعطاء] َطعَاِم اْلِمْسِكيِن (1ت
  ).http://goo.gl/x3O0eL 566، ص 30، جزء عاشور

َطعَاِم  1تَعلَٰى [...] 1تَوَال يَُحضُّ [...]
  ٱۡلِمۡسِكيِن.

 34: 69\78م

ُهنَا، َحِميٞم،    35: 69\78م  فَلَۡيَس لَهُ ٱۡليَۡوَم، َهٰ

أنه ليس ألصحاب الجحيم طعام إال ضريع، بينما  6: 88\68تقول اآلية ) 1ت
تقول بأنه غسلين. الضريع نبات خبيث منتن يرمي به البحر،  36: 69\78اآلية 

  اهل النار كالقيح ونحوه. والغسلين هو ما يسيل من جلود

 36: 69\78م  ،1تَوَال َطعَاٌم إِالَّ ِمۡن ِغۡسِلينٖ 

طِ   ) اْلَخاِطيُوَن، اْلَخاُطوَن.1  37: 69\78م  ».1ونَ الَّ يَۡأكُلُهُۥٓ إِالَّ ٱۡلَخٰ

 38: 69\78م  بَِما تُۡبِصُروَن، 1ت1فََالٓ! أُۡقِسمُ   كما في القراءة المختلفة.فََألُْقِسُم ) خطأ وتصحيحه: 1ت♦ ) فََألُْقِسُم 1

 39: 69\78م  َوَما َال تُۡبِصُروَن!  

 40: 69\78م  َرسُوٖل َكِريٖم. 1إِنَّهُۥ لَقَۡولُ   ) ِمْن قَْوُل.1

ا تُۡؤِمنُونَ   ) يُْؤِمنُوَن.1  41: 69\78م  .1َوَما هَُو بِقَۡوِل شَاِعٖر. ~ قَِليٗال مَّ

ا تَذَكَُّرونَ 1تَوَال بِقَۡوِل كَاِهنٖ   ) كاهن: من يدَّعي التنبؤ بالغيب.1ت♦ ) يَذَّكَُّروَن، تَتَذَكَُّروَن 1  42: 69\78م  .1. ~ قَِليٗال مَّ

نص ناقص وتكميله: [هو] تنزيل (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت♦ ) تَْنِزيًال 1
404.(  

لَِميَن. 1تَنِزيلٞ  1ت[...] ّبِ ٱۡلعَٰ ن رَّ  43: 69\78م  ّمِ

َل َعلَْينَا بَْعُض ) َولَْو 2) يَقُْوُل 1 في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت ♦تُقُّوِ
  ».َعلَْينَا«إلى المتكلم » َرّبِ اْلعَالَِمينَ «الغائب 

لَ   44: 69\78م  ٱۡألَقَاِويِل، 2بَۡعضَ  1تَعلَۡينَا 1َولَۡو تَقَوَّ

 45: 69\78م  َألََخۡذنَا ِمۡنهُ بِٱۡليَِميِن،  

 46: 69\78م  ثُمَّ لَقََطۡعنَا ِمۡنهُ ٱۡلَوتِيَن.  القلب) اْلَوتِيَن: شريان 1ت

». َحاِجِزينَ «إلى الجمع » فََما ِمْنُكْم ِمْن أََحدٍ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
)، ولكن وفقًا للمنتخب: http://goo.gl/K8tfhmوضمير عنه للنبي (الجاللين 

  ).http://goo.gl/Yzw2pYفليس منكم أحد يحجز عقابنا عنه (المنتخب 

ِجِزينَ  ۡن أََحٍد َعۡنهُ َحٰ  47: 69\78م  .1تفََما ِمنُكم ّمِ

 48: 69\78م  َوإِنَّهُۥ لَتَۡذِكَرٞة لِّۡلُمتَِّقيَن.  

بِيَن،   َكذِّ  49: 69\78م  َوإِنَّا لَنَۡعلَُم أَنَّ ِمنُكم مُّ

ِفِريَن،    50: 69\78م  َوإِنَّهُۥ لََحۡسَرةٌ َعلَى ٱۡلَكٰ

) نص ناقص وتكميله: حق [الخبر] اليقين (النحاس 1ت
http://goo.gl/BPuO8N ُّولكن فهمها معجم الفاظ القرآن كما يلي: َحق .(

  اْليَِقيِن: اليقين التام.

 51: 69\78م  ٱۡليَِقيِن. 1تَوإِنَّهُۥ لََحقُّ 

ِلْلُمتَِّقيَن ِلْلعَالَِميَن َوإِنَّا لَنَْعلَُم : إِنَّ َوَاليَةَ عَِلّيٍ لَتَذِْكَرةٌ 52-48قراءة شيعية لآليات ) 1
بِيَن. َوإِنَّ َعِلي�ا لََحْسَرةٌ َعلَى اْلكافِِريَن. َوإِنَّ َوَاليَتَهُ لََحقُّ اْليَِقيِن. فََسبِّحْ   يَا أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ

دُ بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيِم (الكليني مجلد  مرة  ) خطأ: جاء1ت ♦ )433، ص 1ُمَحمَّ
: 56\46» (َسبِّْح بِاْسِم َربِّكَ «) وثالث مرات 1: 87\8» (َسبِّحِ اْسَم َربِّكَ «واحدة 

  ).52: 69\78؛ 96: 56\46؛ 74

 52: 69\78م .1ت1فََسبِّۡح بِٱۡسِم َربَِّك، ٱۡلعَِظيمِ 

  

 سورة المعارج 70\79

  مكية 44 - عدد اآليات

  الواقع –سأل  - المعارج عناوين أخرى: . 3عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) خطأ: َسأََل َسائٌِل عن عذاب. تبرير الخطأ: 1ت ♦) َسايٌِل، َسْيٌل، سَاٌل 2) َساَل 1
على سبيل استعجاًال  - َسأََل تضمن معنى استعجل. وقد فسرها المنتخب: دعا داع 

  )http://goo.gl/8xizJwبعذاب واقع ( -االستهزاء 

 1: 70\79م  ،1تبِعَذَاٖب َواقِعٖ  2َسآئِلُۢ  1َسأَلَ 

ِفِريَن، لَۡيَس لَهُۥ دَافِعٞ   )422، ص 1) قراءة شيعية: لِْلكافِريَن بَِوَاليَِة َعِلّيٍ لَْيَس لَهُ دافٌِع (الكليني مجلد 1  2: 70\79م  ،1لِّۡلَكٰ

ِ، ِذي ٱۡلَمعَاِرجِ   اْلَمعَاِريْجِ ) 1 َن ٱ£َّ  3: 70\79م  .1ت1ّمِ

وُح إِلَۡيِه، فِي يَۡوٖم َكاَن  1ت1تَۡعُرجُ   : تصعد) تَْعُرجُ 1ت♦ ) يَْعُرُج 1 ٓئِكَةُ َوٱلرُّ ٱۡلَملَٰ
  ِمۡقدَاُرهُۥ َخۡمِسيَن أَۡلَف سَنَٖة.

 4: 70\79م
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 5: 70\79م  ] فَٱۡصبِۡر َصۡبٗرا َجِميًال.--- [  

) نص ناقص وتكميله: إِنَُّهْم يََرْوَن [العذاب] بَِعيدًا (الجاللين 1ت
http://goo.gl/PE1D6X وقد فسرها التفسير الميسر: إن الكافرين .(

يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع، ونحن نراه واقعًا قريبًا ال محالة 
)http://goo.gl/6hOmdq.(  

 6: 70\79م  ِعيٗدا،بَ  1ت] إِنَُّهۡم يََرۡونَهُۥ [...]--- [

 7: 70\79م  .َونََرٰىهُ قَِريٗبا  

 8: 70\79م  يَۡوَم تَُكوُن ٱلسََّمآُء َكٱۡلُمۡهِل،  

عبارة َوتَُكوُن  9: 70\79) اْلِعْهن: الصوف المصبوغ الوانًا. استعملت اآلية 1ت
اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن َوتَُكوُن عبارة  5: 101\30اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن، بينما استعملت اآلية 

  اْلَمْنفُوِش.

 9: 70\79م  ،1تَوتَُكوُن ٱۡلِجبَاُل َكٱۡلِعۡهنِ 

 10: 70\79م  َحِميٌم َحِميٗما، 1لُ َوَال يَسۡ   ) يُْسأَُل.1

ُرونَُهمْ 1ت♦ ) يَْوَمئٍِذ 3) َعذَاٍب 2) يُْبِصُرونَُهْم 1 : يجعل األقرباء واألخالء ) يُبَصَّ
في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات خطأ: يبصر بعضهم البعض. 

ُرونَُهمْ «إلى الجمع » يَْسأَُل َحِميٌم َحِميًما«   »يُبَصَّ

ُرونَُهمۡ  ، يََودُّ ٱۡلُمۡجِرُم لَۡو يَۡفتَِدي ِمۡن 1ت1يُبَصَّ
  ، بِبَنِيِه،3يَۡوِمئِذِۢ  2َعذَابِ 

 11: 70\79م

ِحبَتِهِۦ  : زوجة.) صاحبة1ت  12: 70\79م  َوأَِخيِه،، 1تَوَصٰ

 13: 70\79م  ،1ِويهِ َوفَِصيلَتِِه ٱلَّتِي تُ   ) تُْوِويِه، تُْؤِويهُ.1

 14: 70\79م  .1َوَمن فِي ٱۡألَۡرِض َجِميٗعا، ثُمَّ يُنِجيهِ   ) يُْنِجيهُ.1

ٓ! إِنََّها لََظىٰ   ) لََظى: لهب النار الشديد، وهو إسم من أسماء الجحيم.1ت  15: 70\79م  ،1تَكالَّ

اَعةٌ 1 اَعةٗ   : األطراف كاليد والرجل، أو جلدة الرأس.) الشوى1ت♦ ) نَزَّ  16: 70\79م  .1تلِّلشََّوىٰ  1نَزَّ

) نص ناقص وتكميله: تَدُْعوا 2) أدبر: ولى وأعطى قفاه لمن كان يواجه ت1ت
  ).http://goo.gl/xqMQEM(الجاللين  عن اِإليمان]َمْن أَدْبََر َوتََولَّى [

 17: 70\79م  ،2تَوتََولَّٰى [...] 1تتَۡدُعواْ َمۡن أَۡدبَرَ 

(الجاللين  ) َوَجَمَع المال فَأَْوَعٰى أمسكه في وعائه ولم يؤدّ حق هللا منه1ت
http://goo.gl/F3MBzc.(  

 18: 70\79م  .1تَوَجَمَع فَأَۡوَعىٰٓ 

َن ُخِلَق َهلُوًعا  ) َهلُوًعا: شديد الجزع.1ت نَسٰ  19: 70\79م  .1ت[إِنَّ ٱۡإلِ

، َجُزوٗعا  ) َجُزوًعا: كثير الضعف عند نزول المكروه.1ت  20: 70\79م  .1تإِذَا َمسَّهُ ٱلشَّرُّ

 21: 70\79م  .]1تَوإِذَا َمسَّهُ ٱۡلَخۡيُر، َمنُوًعا  .18- 15تكملة لآليات  23و 22دخيلة. واآليات  21-19) اآليات 1ت

 22: 70\79م  إِالَّ ٱۡلُمَصلِّيَن،  

 23: 70\79م  دَآئُِموَن. 1ٱلَِّذيَن ُهۡم َعلَٰى َصَالتِِهمۡ   َصلَواتِِهْم.) 1

ۡعلُومٞ    ِلِهۡم َحّقٞ مَّ  24: 70\79م  َوٱلَِّذيَن فِٓي أَۡمَوٰ

 25: 70\79م  لِّلسَّآئِِل َوٱۡلَمۡحُروِم،  

يِن،   قُوَن بِيَۡوِم ٱلدِّ  26: 70\79م  َوٱلَِّذيَن يَُصدِّ

ۡشِفقُوَن.َوٱلَِّذيَن ُهم    ۡن َعذَاِب َربِِّهم مُّ  27: 70\79م  ّمِ

 28: 70\79م  .1إِنَّ َعذَاَب َربِِّهۡم َغۡيُر َمۡأُمونٖ   ) َماُموٍن.1

ِفُظوَن،    29: 70\79م  َوٱلَِّذيَن ُهۡم ِلفُُروِجِهۡم َحٰ

ِجِهمۡ   ) خطأ: إِالَّ من أَْزَواِجِهمْ 1ت نُُهۡم، فَإِنَُّهۡم ، أَۡو َما َملََكۡت 1تإِالَّ َعلَٰىٓ أَۡزَوٰ أَۡيَمٰ
  َغۡيُر َملُوِميَن.

 30: 70\79م

ٓئَِك ُهُم ٱۡلعَادُونَ   ».فَأُولَئَِك ُهُم اْلعَادُونَ «إلى الجمع » فََمِن اْبتَغَى«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ِلَك، فَأُْولَٰ  31: 70\79م  . 1تفََمِن ٱۡبتَغَٰى َوَرآَء ذَٰ

». َوَعْهِدِهمْ «إلى المفرد » ِألََمانَاتِِهمْ «من الجمع التفات ) خطأ: 1) ِألََمانَتِِهْم ت1
وفي كلتي اآليتين  32: 70\79و 8: 23\74وقد جاءت هذه العبارة في اآليتين 

  صححت القراءة المختلفة: ِألََمانَتِِهْم.

تِِهمۡ  نَٰ ُعونَ  1َوٱلَِّذيَن ُهۡم ِألََمٰ  32: 70\79م  .1تَوَعۡهِدِهۡم َرٰ

تِِهمۡ   بَِشَهادَتِِهْم.) 1 دَٰ  33: 70\79م  قَآئُِموَن. 1َوٱلَِّذيَن هُم بَِشَهٰ

 34: 70\79م  َوٱلَِّذيَن ُهۡم َعلَٰى َصَالتِِهۡم يَُحافُِظوَن.  

ۡكَرُموَن.   ٖت مُّ ٓئَِك فِي َجنَّٰ  35: 70\79م  أُْولَٰ
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َوقَالُوا « 7: 25\42خطأ وصحيحه: فما للذين. ونجد نفس الخطأ في اآلية ) 1ت
سُولِ   49: 18\69واآلية » فََماِل َهُؤَالِء اْلقَْومِ « 78: 4\92واآلية » َماِل َهذَا الرَّ

  ) ُمْهِطِعين: مسرعين في خوف.2ت» َماِل َهذَا اْلِكتَابِ «

 36: 70\79م  ،2تَكفَُرواْ قِبَلََك ُمۡهِطِعينَ  1ت] فََماِل ٱلَِّذينَ --- [

َماِل، ِعِزينَ   فسرها المنتخب: جماعات. ) فرق من الناس، جمع عزة. وقد1ت  37: 70\79م  ؟1تَعِن ٱۡليَِميِن َوَعِن ٱلّشِ

ۡنُهۡم أَن يُۡدَخلَ   ) َجنَّةً نَِعيًما2) يَدُْخَل 1  38: 70\79م  ؟2َجنَّةَ نَِعيٖم  1أَيَۡطَمُع كُلُّ ٱۡمِريٕٖ ّمِ

ا يَۡعلَُموَن.--- [   مَّ ُهم ّمِ ٓ! إِنَّا َخلَۡقنَٰ  39: 70\79م  ] َكالَّ

) خطأ وتصحيحه: فََألُْقِسُم كما في القراءة 1ت♦ ) اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 2) فََألُْقِسُم 1
َربُّ اْلَمْشِرِق « 28: 26\47و 9: 73\3تقول اآليتان ) تناقض: 2المختلفة ت

واآلية » َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ « 17: 55\97، واآلية »َواْلَمْغِربِ 
من التفات ) خطأ: 3ت». فََال أُْقِسُم بَِرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِربِ « 40: 70\79

إِنَّا «ثم إلى المتكلم الجمع » بَِرّبِ اْلَمَشاِرقِ «إلى الغائب » أُْقِسمُ «المتكلم المفرد 
  ».ونَ لَقَاِدرُ 

ِربِ  1ت1فََالٓ! أُۡقِسمُ  ِرِق َوٱۡلَمغَٰ إِنَّا  2ت1بَِرّبِ ٱۡلَمَشٰ
ِدُرونَ    3تلَقَٰ

 40: 70\79م

وقد فسرت ». بمعجزين«مغلوط، بدًال من كلمة » بمسبوقين«) استعمال كلمة 1ت
هذه اآلية بأن هللا ليس بمسبوق على ما يريد تكوينه ال يعجزه شيء. ونجد 

نَْحُن قَدَّْرنَا بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن «في مكان آخر: » بمسبوقين«استعمال كلمة 
َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِي َما َال تَْعلَُمونَ    ).61-60: 56\46» (بَِمْسبُوقِيَن. َعلَى أَْن نُبَدِّ

ۡنُهۡم. َوَما نَۡحُن  َل َخۡيٗرا ّمِ َعلَٰىٓ أَن نُّبَدِّ
  .1تبَِمۡسبُوقِينَ 

 41: 70\79م

قُواْ   يَْلقَْوا) 1 يَۡوَمُهُم  1فَذَۡرُهۡم يَُخوُضواْ َويَۡلعَبُواْ، َحتَّٰى يُلَٰ
  ٱلَِّذي يُوَعدُوَن.

 42: 70\79م

) اْألَْجدَاث، جمع جدث: القبور 1ت♦ ) نََصٍب، نَْصٍب، نُْصٍب 2يُْخَرُجوَن ) 1
  ) نُُصب: صنم يُعبد؛ يُوفُِضون: يعدون في سرعة.2ت

، ِسَراٗعا، َكأَنَُّهۡم 1تِمَن ٱۡألَۡجدَاثِ  1يَۡخُرُجونَ  يَۡومَ 
  ،2تيُوفُِضونَ  2إِلَٰى نُُصبٖ 

 43: 70\79م

لَِك ٱۡليَۡومُ   ِذلَّةُ ذَلَِك اْليَْوِم.) 1 ُرهُۡم، تَۡرَهقُُهۡم ِذلَّٞة. ذَٰ ِشعَةً أَۡبَصٰ ٱلَِّذي  1َخٰ
 َكانُواْ يُوَعدُوَن.

 44: 70\79م

  

 سورة النبأ 78\80

  مكية 40 - اآلياتعدد 

  المعصرات –عم التساؤل عناوين أخرى: . 2عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

هْ 1 ا، َعمَّ  1: 78\80م  ؟2يَتََسآَءلُونَ  1َعمَّ   ) يَسَّاَءلُونَ 2) َعمَّ

 2: 78\80م  ،1تَعِن ٱلنَّبَإِ ٱۡلعَِظيمِ   ).418، ص 1(الكليني مجلد » الوالية»: «العظيمالنبأ «) تفسير شيعي: 1ت

 3: 78\80م  ٱلَِّذي ُهۡم فِيِه ُمۡختَِلفُوَن.  

! َسيَۡعلَُمونَ   ) َستَْعلَُموَن.1  4: 78\80م  .1َكالَّ

! َسيَۡعلَُمونَ   ) َستَْعلَُموَن.1  5: 78\80م  .1ثُمَّ َكالَّ

ٗدا  ) ِمْهدًا.1  6: 78\80م  ؟1أَلَۡم نَۡجعَِل ٱۡألَۡرَض ِمَهٰ

 7: 78\80م  َوٱۡلِجبَاَل أَۡوتَاٗدا؟  

إلى المخاطب » َسيَْعلَُمونَ « 5من الغائب في اآلية التفات خطأ: ) 1ت
  ».َوَخلَْقنَاُكمْ «

ُكمۡ  ٗجا. 1ت َوَخلَۡقنَٰ  8: 78\80م  أَۡزَوٰ

 9: 78\80م  .1تنَۡوَمُكۡم ُسبَاٗتاَوَجعَۡلنَا   ) السبات: الراحة والسكون.1ت

 10: 78\80م  َوَجعَۡلنَا ٱلَّۡيَل ِلبَاٗسا.  

 11: 78\80م  َوَجعَۡلنَا ٱلنََّهاَر َمعَاٗشا.  

كما في اآلية  - ) نص ناقص وتكميله: َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبًع [سموات] ِشدَادًا 1ت
اُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت. وجاءت عبارة سبع : ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء 29: 2\87 فََسوَّ

: ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشدَادٌ يَأْكُْلَن َما 48: 12\53شداد بمعنى آخر في اآلية 
ا تُْحِصنُوَن.   قَدَّْمتُْم لَُهنَّ إِالَّ قَِليًال ِممَّ

 12: 78\80م  ِشدَاٗدا. 1تَوبَنَۡينَا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا [...]

 13: 78\80م  َوَجعَۡلنَا ِسَراٗجا َوهَّاٗجا.  
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اًخا 2) باْلُمْعِصَراِت 1 اًحا، ثَجَّ ) الُْمْعِصَرات: السحائب تعتصرها 1ت♦ ) ثَجَّ
اج: شديد االنصباب.   الرياح فتمطر. ثَجَّ

تِ  اٗجا 1َوأَنَزۡلنَا ِمَن ٱۡلُمۡعِصَرٰ  14: 78\80م  ،1ت2َماٗٓء ثَجَّ

ا َونَبَاٗتا،لِّنُۡخِرَج بِهِۦ     15: 78\80م  َحبّٗ

 27، ص 30، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [وشجر] َجنَّاٍت أَْلفَافًا (1ت
http://goo.gl/edEypW.(  

ٍت أَۡلفَافًا. 1ت[...]  16: 78\80م  َوَجنَّٰ

ٗتا.--- [    17: 78\80م  ] إِنَّ يَۡوَم ٱۡلفَۡصِل َكاَن ِميقَٰ

َوِر.1 َوِر، الّصِ  18: 78\80م  ، فَتَۡأتُوَن أَۡفَواٗجا،1يَۡوَم يُنفَُخ فِي ٱلصُّورِ   ) الصُّ

في اآلية » يُْنفَُخ ... فَتَأْتُونَ «من المضارع التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوفُتَِّحِت 1
  ».َوَكانَتِ «السابقة إلى الماضي 

ٗبا، 1ت1َوفُتَِحتِ   19: 78\80م  ٱلسََّمآُء، فَكَانَۡت أَۡبَوٰ

حقيقة له. وقد فسر الجاللين هذه اآلية: َوُسيَّرِت ٱْلِجبَاُل : شيء ال سراب) 1ت
ذهب بها عن أماكنها فَكَانَْت َسَرابًا هباًء، أي مثله في خفة سيرها 

)http://goo.gl/lR0j5C بينما فسرها الطبري: ونُسفت الجبال فاْجتُثت من ،(
ن يراه من بُعد أصولها، فصيرت هباًء منبثًا، لعين الناظر، كالسراب الذي يظّن م

). وقد جاء في اآلية http://goo.gl/cs02bWماًء، وهو في الحقيقة هبَاء (
َويَْسأَلُونََك َعِن اْلِجبَاِل : 105: 20\45َوإِذَا اْلِجبَاُل نُِسفَْت، وفي اآلية : 10: 77\33

  فَقُْل يَْنِسفَُها َربِّي نَْسفًا.

 20: 78\80م  .1تَوسُيَِّرِت ٱۡلِجبَاُل، فَكَانَۡت َسَرابًا

1.  21: 78\80م  َجَهنََّم َكانَۡت ِمۡرَصاٗدا، 1إِنَّ   ) أَنَّ

ِغيَن مَ     22: 78\80م  اٗبا،لِّلطَّٰ

بِثِينَ   ) أَْحقَابًا، جمع ُحقب: ازمانا طويلة.1ت♦ ) لَبِثِيَن 1  23: 78\80م  ،1تفِيَهآ أَۡحقَاٗبا 1لَّٰ

 24: 78\80م  َشَرابًا،الَّ يَذُوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا َوَال   

 25: 78\80م  ،1ت1إِالَّ َحِميٗما َوَغسَّاٗقا  ) حميم: الجمر يتبخر به، َغسَّاق: ما يَسيُل من جلود أَهل النار.1ت♦ ) َوَغَساقًا 1

 26: 78\80م  .1ت1َجَزاٗٓء ِوفَاقًا  ) ِوفَاقًا: مطابقًا مساويًا.1ت♦ ) ِوفَّاقًا 1

في سياق هذه اآلية، وقد فسرها الجاللين بمعنى ) خطأ: ال معنى لهذه الكلمة 1ت
). وكذلك فعل النحاس مبرًرا ذلك كما يلي: http://goo.gl/BifQrpيخافون (

قيل: يرجون بمعنى يخافون؛ ألن من رجا شيئًا يلحقه خوف من فواته فغلب إحدى 
). وفسرها التفسير الميسر: إنهم كانوا ال http://goo.gl/ImRAkCالخيفتين (

). وفسرها http://goo.gl/6q961qفون يوم الحساب فلم يعملوا له (يخا
المنتخب بمعنى يتوقعون: إنهم كانوا ال يتوقعون الحساب، فيعملوا للنجاة منه 

)http://goo.gl/3BWstv(  

 27: 78\80م  ِحسَاٗبا. 1تإِنَُّهۡم َكانُواْ َال يَۡرُجونَ 

تِنَا ِكذَّاٗبابِ  1بُواْ َوَكذَّ   ) ِكذَاًب، ُكذَّابًا.2) َوَكذَبُوا 1  28: 78\80م  .2ايَٰ

1. ٗبا. 1َوُكلَّ   ) َوكُلُّ هُ ِكتَٰ  29: 78\80م  َشۡيٍء أَۡحَصۡينَٰ

فَذُوقُوا فَلَْن «إلى المخاطب » َوَكذَّبُوا« 26من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
  ».ِلْلُمتَِّقينَ «، ثم إلى الغائب في اآلية الالحقة »نَِزيدَُكمْ 

 30: 78\80م  .1تفَذُوقُواْ، فَلَن نَِّزيدَُكۡم إِالَّ َعذَابًا

 31: 78\80م  إِنَّ ِلۡلُمتَِّقيَن َمفَاًزا،  

ٗبا،    32: 78\80م  َحدَآئَِق َوأَۡعنَٰ

 33: 78\80م  ،1تَوَكَواِعَب، أَۡتَراٗبا  : متماثالت في السن.اتراب) كواعب: فتيات بارزات النهود. 1ت

 34: 78\80م  .2ِدَهاٗقا 1َوَكۡأٗسا  ) ِدَهاق: مليء.1ت♦ ) ِدهَّاقًا 2) َوَكاسًا 1

ٗبا 1الَّ يَۡسَمعُونَ   ) ِكذَابًا.2) تَْسَمعُوَن 1  35: 78\80م  ،2فِيَها لَۡغٗوا َوَال ِكذَّٰ

بَِّك، َعَطآًء، ِحسَاٗبا  ) َحسَّابًا، ِحسَّابًا، َحَسنًا، َحْسبًا.1 ن رَّ  36: 78\80م  ،1َجَزاٗٓء ّمِ

ْحَماُن.2) َربُّ 1 بِّ   ) الرَّ ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما بَۡينَُهَما 1رَّ َوٰ َمٰ  ،ٱلسَّ
نِ  ۡحَمٰ   . َال يَۡمِلُكوَن ِمۡنهُ ِخَطاٗبا.2ٱلرَّ

 37: 78\80م

ا، الَّ يَتََكلَُّموَن،    ٓئِكَةُ َصفّٗ وُح َوٱۡلَملَٰ يَۡوَم يَقُوُم ٱلرُّ
ُن، َوقَاَل َصَواٗبا.إِالَّ َمۡن أَِذَن لَهُ  ۡحَمٰ   ٱلرَّ

 38: 78\80م

. فََمن َشآَء، ٱتََّخذَ إِلَٰى َربِّهِۦ مَ    لَِك ٱۡليَۡوُم ٱۡلَحقُّ  39: 78\80م  ابًا.ذَٰ
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قراءة شيعية: يَْوَم يَْنظُُر اإلنسان َما قَدََّمْت يَدَاهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا ) 2) اْلُمْرُء، اْلَمْر 1
 ) ♦172أي من شيعة أبي تراب أي علي (السياري، ص  -كُْنُت تَُرابِيًا لَْيتَنِي 

إلى المتكلم » إِلَى َربِّهِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت
  »أَْنذَْرنَاُكمْ «

ُكمۡ  َما  1َعذَاٗبا قَِريٗبا، يَۡوَم يَنظُُر ٱۡلَمۡرءُ  1تإِنَّآ أَنذَۡرنَٰ
لَۡيتَنِي كُنُت «ٱۡلَكافُِر:  قَدََّمۡت يَدَاهُ، َويَقُولُ  يَٰ

ا بَۢ  !»2تَُرٰ

 40: 78\80م

  

 سورة النازعات 79\81

  مكية 46 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َغۡرٗقا!   ِزَعٰ  1: 79\81م  َوٱلنَّٰ

ِت نَۡشٗطا!   ِشَطٰ  2: 79\81م  َوٱلنَّٰ

ِت َسۡبٗحا  ) السابحات: الجاريات، وتعني الخيل أو النجوم أو السفن.1ت بَِحٰ  3: 79\81م  ،1تَوٱلسَّٰ

ِت َسۡبٗقا،   بِقَٰ  4: 79\81م  فَٱلسَّٰ

) هذه اآلية والتي تسبقتها من سجع الكهان الذي ال معنى له. 1ت♦ ) فَاْلُمدْبَِراِت 1
ويرى فيها السيوطي نص ناقص جواب القسم وتكميله: لتبعثن (السيوطي: 

). وقد تكون النازعات في اآلية األولى اشارة إلى 172، ص 2اإلتقان، جزء 
 ,Midrash sul Salmo 41:7: 51bالمالئكة التي تنتزع االرواح (قارن 

  ). فَاْلُمدَبَِّراِت أَْمًرا: المالئكة يسوسون األمر كما اراد هللا.52°

تِ   5: 79\81م  !1تأَۡمٗرا [...] 1فَٱۡلُمدَبَِّرٰ

اِجفَةُ: النفخة األولى في الصور.1ت اِجفَةُ   ) الرَّ  6: 79\81م  ،1تيَۡوَم تَۡرُجُف ٱلرَّ

اِدفَة: التابعة، وتعني هنا النفخة الثانية التي يكون معها البعث (المنتخب 1ت ) الرَّ
http://goo.gl/NLNF6L.(  

اِدفَةُ   7: 79\81م  ،1تتَۡتبَعَُها ٱلرَّ

 8: 79\81م  ،1تقُلُوٞب، يَۡوَمئِٖذ، َواِجفَةٌ   ) َواِجفَةٌ: خائفة قلقة.1ت

ِشعَٞة.   ُرهَا َخٰ  9: 79\81م  أَۡبَصٰ

قد يكون معناها الجحيم، أو الحفرة ) اْلَحافَِرةِ: 1ت♦ ) اْلَحِفَرةِ، اْلُحْفَرةِ 2) إِنَّا 1
  (كما في القراءة المختلفة)، أو الحالة األولى

 10: 79\81م  ،1ت2لََمۡردُودُوَن فِي ٱۡلَحافَِرةِ  1أَِءنَّا«يَقُولُوَن: 

ٗما نَِّخَرةٗ  1أَِءذَا  بالية هشة.) نَِخَرة: 1ت♦ ) نَاِخَرةً، نَِخَره 2) إِذَا 1  11: 79\81م  »؟1ت2كُنَّا ِعَظٰ

ة: عودة. خطأ: يالحظ 1ت إلى الماضي  10من المضارع في اآلية التفات ) َكرَّ
  .12في اآلية 

ةٌ «قَالُواْ:   12: 79\81م  ».َخاِسَرةٞ  1تتِۡلَك إِٗذا كَرَّ

ِحدَٞة. 1فَإِنََّما ِهَي َزۡجَرةٞ   ) وقعة.1  13: 79\81م  َوٰ

إحتار المفسرون والمترجمون في فهم هذه الكلمة وقد فسرها معجم الفاظ ) 1ت
القرآن باألرض البيضاء ال نبات فيها، والمراد: أرض المحشر. ونجد عبارة بيت 

). وقد تكون 3: 40و 20: 39بالعبرية بمعنى السجن (تكوين ֵּבית ַהֹּסַהר هسهر 
  دخيلة. 26-15، واآليات 27اآلية  إسم للجحيم. تتمة هذه الفقرة في

 14: 79\81م  .1تفَإِذَا هُم بِٱلسَّاِهَرةِ 

  ،  15: 79\81م  [َهۡل أَتَٰىَك َحِديُث ُموَسٰىٓ

) كلمة 2) خطأ: في الواد ت1ت ♦) طَُوى، ِطًوى، ِطَوى، َطاِو 2) بِالَْواِدي 1
طوى بالسريانية تعني المبارك. فيكون معنى اآلية: بالوادي المقدس المبارك. وقد 

ا أَتَاهَا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْألَْيَمِن فِي الْبُْقعَِة 30: 28\49جاء في اآلية  : فَلَمَّ
  .12: 20\45مى هامش اآلية انظر حول معنى كلمة طواْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ. 

 16: 79\81م  ؟2ت2ٱۡلُمقَدَِّس طًُوى 1ت1إِۡذ نَادَٰىهُ َربُّهُۥ بِٱۡلَوادِ 

 17: 79\81م  إِلَٰى فِۡرَعۡوَن، إِنَّهُۥ َطغَٰى. 1ٱۡذَهۡب «  ) أن اذَْهْب.1

كَّى 1  18: 79\81م  ،1ت1فَقُۡل: "َهل لََّك إِلَٰىٓ أَن تََزكَّىٰ   ) خطأ: في أَْن تََزكَّى.1ت ♦) تَزَّ

 19: 79\81م  »َوأَۡهِديََك إِلَٰى َربَِّك فَتَۡخَشٰى؟"  

 20: 79\81م  فَأََرٰىهُ ٱۡألٓيَةَ ٱۡلكُۡبَرٰى.  

 21: 79\81م  فََكذََّب َوَعَصٰى.  

 22: 79\81م  يَۡسعَٰى. 1تثُمَّ أَۡدبَرَ   ) أدبر: ولى وأعطى قفاه لمن كان يواجه.1ت

 23 :79\81م  فََحَشَر فَنَادَٰى.  
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 24: 79\81م  ».أَنَ۠ا َربُُّكُم، ٱۡألَۡعلَىٰ «فَقَاَل:   

ُ أهلكه 2) نََكال: عذاب وعقاب ت1ت ) آية مبهمة. وقد فسرها الجاللين: فَأََخذَهُ ٱ£َّ
بالغرق نََكاَل عقوبة ٱألَِخَرةَ أي هذه الكلمة (فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَى) وٱألَولَٰى أي 

ٍه َغْيِري)قوله قبلها (َما  ] وكان بينهما أربعون سنة 38: 28\49[ َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ
)http://goo.gl/Rpwo9U بينما فسرها المنتخب: فعذَّبه هللا عذاب المقالة .(

اآلخرة: وهي أنا ربكم األعلى، وعذاب المقالة األولى، وهي تكذيبه لموسى عليه 
فانتقم هللا منه ). وفسرها التفسير الميسر: http://goo.gl/Z2rJf8السالم (

  ).http://goo.gl/Ob7CEzبالعذاب في الدنيا واآلخرة (

ُ نََكالَ   25: 79\81م  .2ت ٱۡألِٓخَرةِ َوٱۡألُولَىٰٓ  1تفَأََخذَهُ ٱ£َّ

.]  إ لَِك لَِعۡبَرٗة لَِّمن يَۡخَشٰىٓ  26: 79\81م  إِنَّ فِي ذَٰ

إلى المخاطب » فَإِذَا ُهْم بِالسَّاِهَرةِ « 14اآلية من الغائب في التفات خطأ: ) 1ت
  ».أَأَْنتُْم أََشدُّ «

 27: 79\81م  َخۡلقًا، أَِم ٱلسََّمآُء بَنَٰىَها؟ 1تَءأَنتُۡم أََشدُّ 

ٰىَها.1تَرفََع َسۡمَكَها  ) سمكها: سقفها.1ت  28: 79\81م  ، فََسوَّ

 29: 79\81م  لَۡيلََها، َوأَۡخَرَج ُضَحٰىَها. 1تَوأَۡغَطشَ   ) أَْغطََش لَْيلََها: أظلمه.1ت

) العبارة القرآنية مغلوطة ألن األرض خلقت قبل 1ت♦ ) َمع 2) َواْألَْرُض 1
السماء وفقًا للقرآن، وقد فهم البعض كلمة بعد بمعنى قبل (السيوطي: اإلتقان، 

) يرى المسلمون اليوم في كلمة دحاها إشارة إلى 2) ت421- 420، ص 1جزء 
روية األرض مثل البيضة ويعتبرون ذلك إعجاًزا علميًا، واخذت بهذا المعنى ك

بعض القواميس الحديثة تمشيًا مع هذه النظرة العقائدية. ولكن القرطبي يفسر كلمة 
دحاها بمعنى بسطها، مستشهدًا بثالثة ابيات من زمن الجاهلية 

)http://goo.gl/0ZHqOrاللين ). وهذا هو المعنى الذي اخذ به الج
)http://goo.gl/x2Qjls) والمنتخب (http://goo.gl/iPKzuE والتفسير (

  ).http://goo.gl/zdjoMTالميسر (

ِلَك، دََحٰىَهآ  1ت2، بَۡعدَ 1َوٱۡألَۡرضَ   30: 79\81م  .2ت ذَٰ

 31: 79\81م  أَۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمۡرَعٰىَها.  

 32: 79\81م  أَۡرَسٰىَها،، 1َوٱۡلِجبَالَ   ) َواْلِجبَاُل 1

ٗعا  .32) خطأ: هذه اآلية مكانها قبل اآلية 1ت♦ ) َمتَاعٌ 1 ِمُكمۡ  1َمتَٰ  33: 79\81م  .1ت لَُّكۡم َوِألَۡنعَٰ

ةُ --- [  الطامة: طم الشيء دفنه. وهو وصف للقيامة.) 1ت  34: 79\81م  ٱۡلُكۡبَرٰى، 1ت] فَإِذَا َجآَءِت ٱلطَّآمَّ

ُن َما َسعَٰى، يَۡوَم يَتَذَكَّرُ    نَسٰ  35: 79\81م  ٱۡإلِ

َزتِ 1ت♦ ) تََرى، َرأى 2) َوبُِرَزِت، َوبََرَزِت 1 َزتِ   أُظهرت وبُينت.: ) بُّرِ  36: 79\81م  ،2ٱۡلَجِحيُم ِلَمن يََرىٰ  1ت1َوبُّرِ

ا َمن َطغَٰى،    37: 79\81م  فَأَمَّ

 38: 79\81م  ،1تَوَءاثََر ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا  : اختارها وفضلها.) َوآَثََر اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا1ت

نص ناقص وتكميله: فَإِنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى [له] (مكي، ) 1ت♦ ) اْلَماَوى 1
  ).456جزء ثاني، ص 

 39: 79\81م  .1ت[...] 1فَإِنَّ ٱۡلَجِحيَم ِهَي ٱۡلَمۡأَوىٰ 

) مقام ربه: فسرها المنتخب: خاف عظمة ربه وجالله 1ت
)http://goo.gl/XOC9io وفسرها الجاللين: خاف قيامه بين يديه ،(
)http://goo.gl/DmUYIt.(  

ا َمۡن َخاَف َمقَاَم َربِّهِۦ َونََهى ٱلنَّۡفَس َعِن  1ت َوأَمَّ
  ٱۡلَهَوٰى،

 40: 79\81م

نص ناقص وتكميله: فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى [له] (مكي، جزء ) 1ت♦ ) اْلَماَوى 1
  ).456اني، ص ث

 41: 79\81م  .1ت[...] 1فَإِنَّ ٱۡلَجنَّةَ ِهَي ٱۡلَمۡأَوىٰ 

 42: 79\81م  »؟2ُمۡرَسٰىَها 1ت1أَيَّانَ «لُونََك َعِن ٱلسَّاَعِة: يَسۡ   أيان: متى )1ت♦ ) ُمْن َساهَا 2) إِيَّاَن 1

 43: 79\81م  فِيَم أَنَت ِمن ِذۡكَرٰىَهآ؟  

، ص 30، جزء ابن عاشورَربَِّك [علم] ُمْنتََهاَها (نص ناقص وتكميله: إِلَى ) 1ت
96 http://goo.gl/xxonxC.(  

 44: 79\81م  ُمنتََهٰىَهآ. 1تإِلَٰى َربَِّك [...]

 45: 79\81م  َمن يَۡخَشٰىَها. 1إِنََّمآ أَنَت ُمنِذرُ   ) ُمْنِذٌر.1

إِالَّ َعِشيَّةً، أَۡو  1يَۡلبَثُٓواْ َكأَنَُّهۡم، يَۡوَم يََرۡونََها، لَۡم   ) يُلَبَّثُوا.1
 ُضَحٰىَها.

 46: 79\81م
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 سورة االنفطار 82\82

  مكية 19 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

(مذكر) وتقول اآلية السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه  18: 73\3) تناقض: تقول اآلية 1ت
  إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت (مؤنث). 1: 82\82

 1: 82\82م  ،1تإِذَا ٱلسََّمآُء ٱنفََطَرۡت 

 2: 82\82م  َوإِذَا ٱۡلكََواِكُب ٱنتَثََرۡت،  

َرۡت   ) فُِجَرْت، فََجَرْت.1  3: 82\82م  ،1َوإِذَا ٱۡلبَِحاُر فُّجِ

 4: 82\82م  ،1تَوإِذَا ٱۡلقُبُوُر بُۡعثَِرۡت   اثيرت واستخرجت.: بُْعثَِرتْ ) 1ت

نص ناقص وتكميله: َعِلَمْت [كل] نَْفس (الجاللين ) 1ت
http://goo.gl/DtGzfK.(  

َرۡت. 1تَعِلَمۡت [...] ا قَدََّمۡت َوأَخَّ  5: 82\82م  نَۡفٞس مَّ

َك.1 ُن! --- [  ) أََغرَّ نَسٰ ٓأَيَُّها ٱۡإلِ كَ ] يَٰ  6: 82\82م  بَِربَِّك، ٱۡلَكِريِم، 1َما َغرَّ

ٰىَك، فَعَدَلَكَ   ) فَعَدَّلََك.1  7: 82\82م  ؟1ٱلَِّذي َخلَقََك، فَسَوَّ

ا  ).http://goo.gl/23sb7Uخطأ: ما زائدة (الجاللين ) 1ت  8: 82\82م  َشآَء َركَّبََك. 1ت فِٓي أَّيِ ُصوَرٖة مَّ

بُوَن 1 » َركَّبَكَ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَُكذِّ
بُونَ «إلى الجمع  بُوَن ». تَُكذِّ ينِ [بيوم] نص ناقص وتكميله: كَالَّ بَْل تَُكذِّ ، أسوة الدِّ

يِن ( ُب بِيَْوِم الدِّ يِن (46: 74\4باآليات َوكُنَّا نَُكذِّ بُوَن بِيَْوِم الدِّ : 83\86)، الَِّذيَن يَُكذِّ
يِن ()11 قُوَن بِيَْوِم الدِّ   ).26: 70\79، َوالَِّذيَن يَُصدِّ

بُونَ  ! بَۡل تَُكذِّ يِن. 1ت[...] 1َكالَّ  9: 82\82م  بِٱلدِّ

، 30، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوإِنَّ َعلَْيكُْم [لمالئكة] َحافِِظيَن (1ت
  ).http://goo.gl/HRr3uI 179ص 

ِفِظيَن، 1تَوإِنَّ َعلَۡيُكۡم [...]  10: 82\82م  لََحٰ

تِبِيَن،    11: 82\82م  ِكَراٗما، َكٰ

 12: 82\82م  يَۡعلَُموَن َما تَۡفعَلُوَن.  

 13: 82\82م  إِنَّ ٱۡألَۡبَراَر لَفِي نَِعيٖم.  

اَر لَِفي َجِحيٖم.    14: 82\82م  َوإِنَّ ٱۡلفُجَّ

يِن. 1يَۡصلَۡونََها  ) يَُصلَّْونََها.1  15: 82\82م  يَۡوَم ٱلدِّ

). http://goo.gl/yw2hDe) استعمال خطأ: فسرها الجاللين بمخرجين (1ت
فيكون صحيح اآلية كما عند الفراء: َوَما ُهْم مْنَها بمخرجين 

)http://goo.gl/YLHM7O وفسرها التفسير الميسر: وأطاعت أمر ربها .(
فيما أمرها به من االنشقاق، وُحقَّ لها أن تنقاد ألمره 

)http://goo.gl/JMy4pQ.(  

 16: 82\82م  .1ت َوَما ُهۡم َعۡنَها بِغَآئِبِينَ 

يِن؟    17: 82\82م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما يَۡوُم ٱلدِّ

يِن؟    18: 82\82م  ثُمَّ، َمآ أَۡدَرٰىَك َما يَۡوُم ٱلدِّ

ا. َوٱۡألَۡمُر، يَۡوَمئِٖذ، َال تَۡمِلُك نَۡفٞس لِّنَۡفٖس َشيۡ  1يَۡومَ   ).174قراءة شيعية: يومئذ وذلك اليوم كله � (السياري، ص ) 2) يَْوُم، يَْوٌم 1
 ِ َّ ِ£ّ2. 

 19: 82\82م

 

 سورة اإلنشقاق 84\83

  مكية 25 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

 1: 84\83م  ٱلسََّمآُء ٱنَشقَّۡت،إِذَا   

استمعت. وقد فسر هذه اآلية المنتخب: وسمعت لربها وأطاعت، : ) أَِذنَتْ 1ت
  ).http://goo.gl/CGRZ9iوجدير بها أن تسمع وتطيع (المنتخب 

 2: 84\83م  ِلَربَِّها، َوُحقَّۡت. 1تَوأَِذنَۡت 

 3: 84\83م  َوإِذَا ٱۡألَۡرُض ُمدَّۡت،  

 4: 84\83م  َما فِيَها، َوتََخلَّۡت، َوأَۡلقَۡت   
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استمعت. خطأ: يالحظ هنا نقصان جواب (إذا)، واعتبره الجاللين : ) أَِذنَتْ 1ت
محذوفًا دل عليه ما بعده وتقديره لقي اِإلنسان عمله 

)http://goo.gl/mU30cC.(  

 5: 84\83م  ِلَربَِّها، َوُحقَّۡت. 1تَوأَِذنَۡت 

ُن!   نَسٰ ٓأَيَُّها ٱۡإلِ إِنََّك َكاِدٌح إِلَٰى َربَِّك َكۡدٗحا،  يَٰ
ِقيِه.   فَُملَٰ

 6: 84\83م

بَهُۥ بِيَِمينِهِۦ،   ا َمۡن أُوتَِي ِكتَٰ  7: 84\83م  فَأَمَّ

 8: 84\83م  فََسۡوَف يَُحاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا،  

 9: 84\83م  إِلَٰىٓ أَۡهلِهِۦ َمۡسُروٗرا. 1َويَنقَِلبُ   ) َويُقْلَُب.1

ا    بَهُۥ َوَرآَء َظۡهِرهِۦ،َوأَمَّ  10: 84\83م  َمۡن أُوتَِي ِكتَٰ

 11: 84\83م  ،1تفََسۡوَف يَۡدُعواْ ثُبُوٗرا  الهالك. : يتمنوا) يَدْعُو ثُبُوًرا1ت

 12: 84\83م  َسِعيًرا. 1َويَۡصلَىٰ   ) َويُْصلَّى، َويُْصلَى.1

 13: 84\83م  إِنَّهُۥ َكاَن فِٓي أَۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا.  

 14: 84\83م  .1تإِنَّهُۥ َظنَّ أَن لَّن يَُحورَ   يَُحور: يرجع إلى الحياة مرة ثانية.) 1ت

 15: 84\83م  إِنَّ َربَّهُۥ َكاَن بِهِۦ بَِصيٗرا. !بَلَىٰٓ   

التفات خطأ: كما في القراءة المختلفة فََألُْقِسُم ) خطأ وتصحيحه: 1ت♦ ) فََألُْقِسُم 1
  .»أُْقِسمُ «إلى المتكلم » إِنَّ َربَّهُ «في اآلية السابقة من الغائب 

 16: 84\83م  بِٱلشَّفَِق! 1ت1] فََالٓ! أُۡقِسمُ --- [

 17: 84\83م  !1تَوٱلَّۡيِل َوَما َوَسقَ   ) َوَسق: ضم وجمع.1ت

 18: 84\83م  !1تَوٱۡلقََمِر إِذَا ٱتََّسقَ   ) اتََّسق: اكتمل.1ت

1 ، ، لَيَْرَكبَنَّ ، لَتِْرَكبِنَّ ) لَتَْرَكبَنَّ ، لَتَْرَكبِنَّ ، لَتِْركَبَنَّ من التفات خطأ: ) 1ت ♦لَيَْرَكبُنَّ
، وقد صححتها »فََما لَُهمْ «إلى الغائب في اآلية الالحقة » لَتَْرَكبُنَّ «المخاطب 

) خطأ: لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا بعد َطبٍَق. تبرير الخطأ: 2ت». ليركبن«القراءة المختلفة: 
  تضمن معنى تكشفن. لَتَْرَكبُنَّ 

 19: 84\83م  .2تَطبَقًا َعن َطبَقٖ  1ت1لَتَۡرَكبُنَّ 

 20: 84\83م  فََما لَُهۡم َال يُۡؤِمنُوَن،  

؟ 1َوإِذَا قُِرئَ   ) قُِرَي.1  21: 84\83م  َعلَۡيِهُم ٱۡلقُۡرَءاُن َال يَۡسُجدُوَنۤ

بُونَ   ) يَْكِذبُوَن.1  22 :84\83م  .1بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ يَُكذِّ

ُ أَۡعلَُم بَِما يُوُعونَ   .يضمرون) يُوعُوَن: 1ت ♦) يَعُوَن 1  23: 84\83م  .1ت1َوٱ£َّ

ۡرهُم بِعَذَاٍب أَِليٍم.    24: 84\83م  فَبَشِّ

) خطأ: اإلستثناء ال يتسق مع اآلية السابقة. وللخروج من المأزق فسر حرف 1ت
، المنتخب http://goo.gl/Ncf4ceإِالَّ بمعنى لكن (الجاللين 

http://goo.gl/XLzwK1منقوص، محسوب.) ممنون2) ت :  

ِت، 1تإِالَّ  ِلَحٰ لَُهۡم أَۡجٌر  ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
 .2تَغۡيُر َمۡمنُونِۢ 

 25: 84\83م

 

 سورة الروم 30\84

  17عدا مكية  60 - عدد اآليات

  2عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1السورة  انظر هامش بسملة ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ   بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 30\84م  .1تآلمٓ 

ومُ  1ُغِلبَتِ   ) َغلَبَتِ 1  2: 30\84م  ٱلرُّ

) فِي أَدْنَى اْألَْرِض: في أقرب 1ت♦  ) َسيُْغِلبَون3) َغْلبِِهْم، ِغَالبِِهْم 2) من 1
  ).http://goo.gl/5zIUfKاألرض من العرب، وهي أطراف الشام (المنتخب 

ۢن بَۡعِد َغلَبِِهمۡ  1تأَۡدنَى 1فِيٓ  ، 2ٱۡألَۡرِض. َوُهم، ّمِ
  ،3َسيَۡغِلبُونَ 

 3: 30\84م

) نص ناقص وتكميله: من قبل [الغلب] 1ت♦ ) قَبِْل َوِمْن بَْعِد، قَبٍْل َوِمْن بَْعدُ 1
، والجاللين 153، ص 2ومن [بعده] (السيوطي: اإلتقان، جزء 

http://goo.gl/ktqOhf [كل شيء] أو: ِمْن قَبْل [كل شيء] َوِمْن بعد ،(
  ).http://goo.gl/bfzbw0(المنتخب 

ِ ٱۡألَۡمُر ِمن قَۡبُل [...] فِي بِۡضعِ ِسنِيَن. َوِمۢن  1تِ£َّ
  . َويَۡوَمئِٖذ، يَۡفَرُح ٱۡلُمۡؤِمنُونَ 1ت[...] 1بَۡعدُ 

 4: 30\84م
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ِ. يَنُصُر َمن يََشآُء. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيزُ     ،بِنَۡصِر ٱ£َّ
ِحيُم.   ٱلرَّ

 5: 30\84م

ُ َوۡعدَهُۥ. ~    ِ. َال يُۡخِلُف ٱ£َّ ِكنَّ أَۡكثََر َوۡعدَ ٱ£َّ َولَٰ
  ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن.

 6: 30\84م

َن ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َوُهۡم َعِن   ) خطأ: الضمير هم لغو.1ت ِهٗرا ّمِ يَۡعلَُموَن َظٰ
ِفلُوَن. 1تٱۡألِٓخَرةِ ُهمۡ    َغٰ

 7: 30\84م

اسوة بآيات ) نص ناقص وتكميله: [وإلى] أََجٍل ُمَسم�ى، 2) خطأ: إِالَّ لْلَحّقِ ت1ت
أخرى. ولكن هناك من اعتبرها معطوفة على بِاْلَحّقِ، فتكون وبأجل مسمى، وهو 

  استعمال خاطئ.

ِت  َوٰ ُ ٱلسََّمٰ ا َخلََق ٱ£َّ أََو لَۡم يَتَفَكَُّرواْ فِٓي أَنفُِسِهم؟ مَّ
ٓ  ،َوٱۡألَۡرضَ   2ت[...] ،1تإِالَّ بِٱۡلَحقِّ  ،َوَما بَۡينَُهَما

َن ٱلنَّاِس بِِلقَآي½ َربِِّهۡم  ى. َوإِنَّ َكثِيٗرا ّمِ َسّمٗ َوأََجٖل مُّ
ِفُروَن.   لََكٰ

 8: 30\84م

حول استعمال كان عاقبة وكانت ) 1ت ♦) َوآثَاُروا، وآثَُروا، َوأَثَُّروا، َوأَثُْروا 1
  .84: 7\39عاقبة انظر هامش اآلية 

ُرواْ َكۡيَف َكاَن أََو لَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض فَيَنظُ 
ِقبَةُ  ٗة،  1تَعٰ ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم؟ َكانُٓواْ أََشدَّ ِمۡنُهۡم قُوَّ

ا  1َوأَثَاُرواْ  ٱۡألَۡرَض َوَعَمُروَهآ أَۡكثََر ِممَّ
ِت. ~ فََما َكاَن  َعَمُروهَا، َوَجآَءۡتُهۡم ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ

ِكن كَانُوٓ  ُ ِليَۡظِلَمُهۡم، َولَٰ   اْ أَنفَُسُهۡم يَۡظِلُموَن.ٱ£َّ

 9: 30\84م

) خطأ: إسم كان مرفوع، 1ت♦ ) يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُوَن 3) السُّوء 2) َعاقِبَةُ 1
لذلك كان واجب القول: عاقبةُ كما في القراءة المختلفة وكما جاءت في اآليات 

وغيرها.  14: 27\48و 44: 35\43و 103: 7\39و 86: 7\39و 84: 7\39
) خطأ: 2. ت84: 7\39امش اآلية حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر ه

  ».يَْستَْهِزئُونَ «إلى المضارع » َكذَّبُوا«من الماضي التفات 

قِبَةَ  ٓـ¹واْ ٱلسُّٓوأَىٰٓ  1ت1ثُمَّ َكاَن َعٰ ، أَن 2ٱلَِّذيَن أََسٰ
ِ، َوكَانُواْ بَِها يَۡستَۡهِزُءونَ َكذَّبُواْ بِ  ِت ٱ£َّ   .2ت3ايَٰ

 10: 30\84م

من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦يُْرَجعُوَن، تَْرِجعُوَن ) 2) يُْبِدُئ 1
  ».يُْرَجعُونَ «وقد صححتها القراءة المختلفة » تُْرَجعُونَ «والالحقة إلى المخاطب 

ُ يَۡبدَُؤاْ --- [ ٱۡلَخۡلَق، ثُمَّ يُِعيدُهُۥ. ~ ثُمَّ إِلَۡيِه  1] ٱ£َّ
  .1ت2تُۡرَجعُونَ 

 11: 30\84م

) 2يسكتون لحيرة أو النقطاع حجة ت: ) يُبْلُِس اْلُمْجِرُمونَ 1ت♦ ) يُبْلَُس، يُبَلَُّس 1
 11إلى المخاطب في اآلية » يَْستَْهِزئُونَ « 10من الغائب في اآلية التفات خطأ: 

قراءة  11وقد صححت اآلية » يُْبلُِس الُْمْجِرُمون«ثم إلى الغائب » تُْرَجعُونَ «
  ».يُْرَجعُونَ «مختلفة 

 12: 30\84م  .2تٱۡلُمۡجِرُمونَ  1ت1َويَۡوَم تَقُوُم ٱلسَّاَعةُ، يُۡبِلسُ 

ُٓؤاْ، َوَكانُواْ  1َولَۡم يَكُن  ) تَُكْن.1 ن ُشَرَكآئِِهۡم شُفَعَٰ لَُّهم ّمِ
ِفِريَن.   بُِشَركَآئِِهۡم َكٰ

 13: 30\84م

قُوَن.َويَۡوَم تَقُوُم ٱلسَّاَعةُ، يَۡوَمئِٖذ،     14: 30\84م  يَتَفَرَّ

) يُْحبَُروَن: فسرت بمعنى يسرون وينعمون ويكرمون. ولكن قد يكون معناها 1ت
  ).253ص  Luxenbergوفقًا للعبرية والسريانية يجمعون (

ِت، فَُهۡم فِي  ِلَحٰ ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ فَأَمَّ
  .1تَرۡوَضٖة يُۡحبَُرونَ 

 15: 30\84م

ال يتسق مع كلمة محضرون. وقد فسر » في«) استعمال حرف الجر 1ت
كما يلي: فأولئك في العذاب مقيمون ال يغيبون عنه  16: 30\84المنتخب اآلية 

)http://goo.gl/AmA5cl.(  

ا ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ  تِنَا َوِلقَآي½ ٱۡألِٓخَرةِ، َوأَمَّ ايَٰ
ٓئَِك فِي    . 1تٱۡلعَذَاِب ُمۡحَضُرونَ فَأُْولَٰ

 16: 30\84م

ِ ِحيَن تُۡمُسوَن َوِحينَ   ) ِحينًا ... َوِحينًا.1 َن ٱ£َّ  17: 30\84هـ  تُۡصبُِحوَن! 1فَسُۡبَحٰ

) خطأ: هذه الفقرة دخيلة وبقية اآلية تكملة لآلية السابقة. ويمكن وضعها في 1ت
ِ ِحيَن تُْمُسوَن كما  18و 17نهاية اآلية مع إعادة ترتيب اآليتين  يلي: فَسُْبَحاَن �َّ

  َوِحيَن تُْصبُِحوَن َوَعِشي�ا َوِحيَن تُْظِهُروَن َولَهُ اْلَحْمدُ فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض.

ِت َوٱۡألَۡرِض  َوٰ َمٰ ا  ،1تَولَهُ ٱۡلَحۡمدُ فِي ٱلسَّ َوَعِشيّٗ
  َوِحيَن تُۡظِهُروَن!

 18: 30\84م

) نص ناقص وتكميله: َوَكذَلَِك تُْخَرُجوَن [من 1ت ♦وَن ) تَْخُرجُ 2) اْلَمْيت 1
  ).http://goo.gl/AMbStRالقبور] (الجاللين 

ِمَن  1، َويُۡخِرُج ٱۡلَميِّتَ 1يُۡخِرُج ٱۡلَحيَّ ِمَن ٱۡلَميِّتِ 
لَِك  ٱۡلَحّيِ، َويُۡحيِ ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِها. َوَكذَٰ

  1ت[...] 2تُۡخَرُجونَ 

 19: 30\84م

ن تَُراٖب. ثُمَّ إِذَآ --- [   تِِهۦٓ، أَۡن َخلَقَُكم ّمِ ] َوِمۡن َءايَٰ
  أَنتُم بََشٞر تَنتَِشُروَن.

 20: 30\84م

ٗجا    ۡن أَنفُِسُكۡم، أَۡزَوٰ تِِهۦٓ، أَۡن َخلََق لَُكم، ّمِ َوِمۡن َءايَٰ
َودَّٗة َوَرۡحَمةً. ~  لِّتَۡسكُنُٓواْ إِلَۡيَها. َوَجعََل بَۡينَُكم مَّ

ٖت لِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن. إِنَّ  لَِك َألٓيَٰ   فِي ذَٰ

 21: 30\84م

ُف   ) ِلْلعَالَِميَن.1 ِت َوٱۡألَۡرِض، َوٱۡختِلَٰ َوٰ َمٰ تِهِۦ، َخۡلُق ٱلسَّ َوِمۡن َءايَٰ
ِلِمينَ  ٖت لِّۡلعَٰ ِلَك َألٓيَٰ نُِكۡم. ~ إِنَّ فِي ذَٰ   .1أَۡلِسنَتُِكۡم َوأَۡلَوٰ

 22: 30\84م
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) نص مخربط وترتيبه: َوِمْن آَيَاتِِه َمنَاُمكُْم بِاللَّْيِل َواْبتِغَاُؤُكْم بالنهار ِمْن فَْضِلِه 1ت
). ويبرر http://goo.gl/LQ4uiuإِنَّ فِي ذَِلَك َآلَيَاٍت ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن (الجاللين 

واحٍد مع ما الحلبي هذا الخطأ كما يلي: قيل: في اآلية تقديٌم وتأخيٌر ليكوَن كلُّ 
يالئمه. والتقدير: وِمْن آياتِه مناُمكم بالليل وابتغاؤكم ِمْن فضِله بالنهاِر، فُحِذف 

 . حرُف الجّرِ التصالِه بالليل وَعْطِفه عليه؛ ألنَّ حرَف العطِف قد يقوُم َمقاَم الجاّرِ
ا كانَِت العرُب تَعُ  دُّه نعمةً من هللا، واألحسُن أَْن يُْجعََل على حاِله، والنوُم بالنهار ممَّ

ة (الدر المصون  وال سيما في أوقاِت القَيْلولة في البالد الحارَّ
http://goo.gl/AgPjnY.(  

تِهِۦ، َمنَاُمكُم بِٱلَّۡيِل، َوٱلنََّهاِر َوٱۡبتِغَآُؤُكم  َوِمۡن َءايَٰ

ن فَۡضِلهۦِٓ  ٖت لِّقَۡوٖم 1تّمِ لَِك َألٓيَٰ . ~ إِنَّ فِي ذَٰ
  يَۡسَمعُوَن.

 23: 30\84م

) نص ناقص وتكميله: من آياته [أن] يريكم (أسوة بآيات سابقة 1ت♦ ) َويُنِْزُل 1
وباآلية الالحقة) اْلبَْرَق [يشعركم] َخْوفًا َوَطَمعًا (المنتخب 

http://goo.gl/aNlMoR.(  

تِهِۦ، [...] َخۡوٗفا  1تيُِريُكُم ٱۡلبَۡرَق [...] 1تَوِمۡن َءايَٰ
ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء فَيُۡحيِۦ بِِه  1لُ َوَطَمٗعا، َويُنَزِّ 

ٖت لِّقَۡوٖم  ِلَك َألٓيَٰ ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِهآ. ~ إِنَّ فِي ذَٰ
  يَۡعِقلُوَن.

 24: 30\84م

تِِهۦٓ، أَن تَقُوَم ٱلسََّمآُء َوٱۡألَۡرُض، بِأَۡمِرهِۦ.   ) تُْخَرُجوَن.1 َوِمۡن َءايَٰ
َن ٱۡألَۡرِض، إِذَآ أَنتُۡم  ثُمَّ، إِذَا دََعاُكۡم دَۡعَوةٗ  ّمِ

  .1تَۡخُرُجونَ 

 25: 30\84م

ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ كُّلٞ لَّهُۥ   ) قانتون: خاضعون.1ت َوٰ َمٰ َولَهُۥ َمن فِي ٱلسَّ
نِتُونَ    .1تقَٰ

 26: 30\84م

) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) َوهَُو َعلَْيِه َهيٌِّن، وكُلٌّ على هللا هَيٌِّن 2) يُْبِدُئ 1
44\19 :9.  

ٱۡلَخۡلَق، ثُمَّ يُِعيدُهُۥ، َوهَُو أَۡهَوُن  1َوهَُو ٱلَِّذي يَۡبدَُؤاْ 
ِت --- . [1ت2َعلَۡيهِ  َوٰ ] َولَهُ ٱۡلَمثَُل ٱۡألَۡعلَٰى فِي ٱلسََّمٰ

  . َوٱۡألَۡرِض. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيمُ 

 27: 30\84م

ُل 2) أَْنفُُسُكْم 1 إلى المتكلم » َضَرَب لَُكمْ « من الغائبالتفات ) خطأ: 1ت ♦) يُفَّضِ
لُ «   »َكذَِلَك نُفَّصِ

ا  ن مَّ ۡن أَنفُِسُكۡم. َهل لَُّكم، ّمِ ثَٗال ّمِ َضَرَب لَُكم مَّ
كُۡم فَأَنتُۡم  ن شَُرَكآَء فِي َما َرَزۡقنَٰ نُُكم، ّمِ َملََكۡت أَۡيَمٰ

؟ ~ 1فِيِه سََواٞٓء، تََخافُونَُهۡم َكِخيفَتُِكۡم أَنفَُسُكمۡ 
لَِك  لُ َكذَٰ ِت ِلقَۡوٖم يَۡعِقلُوَن. 1ت2نُفَّصِ   ٱۡألٓيَٰ

 28: 30\84م

] بَِل ٱتَّبََع ٱلَِّذيَن َظلَُمٓواْ أَۡهَوآَءُهم، بِغَۡيِر --- [  
ن  ُ؟ ~ َوَما لَُهم ّمِ ِعۡلٖم. فََمن يَۡهِدي َمۡن أََضلَّ ٱ£َّ

ِصِريَن.   نَّٰ

 29: 30\84م

يِن َحنِيفًا: «) تفسير شيعي1ت ، ص 1(الكليني مجلد » اْلَوَاليَةُ »: «فَأَقِْم َوْجَهَك ِللدِّ
نص ناقص وتكميله: [اتبع، أو: الزم] فطرة هللا (مكي، جزء ثاني، ) 2) ت412
جاءت هذه العبارة في ) 3ت). http://goo.gl/zieHSO، المنتخب 178ص 

  .36: 9\113و 30: 30\84و 40: 12\53ثالث آيات 

يِن، َحنِيٗفافَأَقِ  ِ  2ت. [...]1تۡم َوۡجَهَك ِللدِّ فِۡطَرَت ٱ£َّ
 .ِ ٱلَّتِي فََطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَها. َال تَۡبِديَل ِلَخۡلِق ٱ£َّ

يُن ٱۡلقَيِّمُ  لَِك ٱلدِّ ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال 3تذَٰ . ~ َولَٰ
  يَۡعلَُموَن.

 30: 30\84م

ُمنِيبِيَن: راجعين إليه وتائبين. نص ناقص وتكميله: [فأقيموا وجوهكم] ) 1ت
في هذه اآلية واآلية التفات ) خطأ: 2) ت178ُمنِيبِيَن إِلَْيِه (مكي، جزء ثاني، ص 

ُمنِيبِيَن ... َواتَّقُوهُ َوأَقِيُموا ... «إلى الجمع » فَأَقِْم َوْجَهكَ «السابقة من المفرد 
  ».تَُكونُوا

لَٰوةَ. 1ت[...] ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ   . َوٱتَّقُوهُ َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ
  ،2تَوَال تَكُونُواْ ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ 

 31: 30\84م

قُوا ِدينَُهْم، وقد تكون 1ت ♦) فَاَرقُوا 1 ) آية ناقصة وتكميلها: [وال] ِمَن الَِّذيَن فَرَّ
  زائدة.» من«

قُواْ  1ت[...] ِدينَُهۡم َوَكانُواْ ِشيَٗعا، ~  1ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَّ
  ُكلُّ ِحۡزِبۢ بَِما لَدَۡيِهۡم فَِرُحوَن.

 32: 30\84م

، دََعۡواْ َربَُّهم --- [  ُمنِيبِيَن: راجعين إليه وتائبين.) 1ت ] َوإِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضّرٞ
نِيبِينَ  ۡنهُ َرۡحَمةً، ~ إِذَا  1تمُّ إِلَۡيِه. ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَُهم ّمِ

ۡنُهم بَِربِِّهۡم يُۡشِرُكوَن.فَرِ   يٞق ّمِ

 33: 30\84م

) خطأ: 1ت ♦) يَْعلَُموَن 2) فَيَُمتَّعُوا، فَيَتََمتَّعُوا، فَليتََمتَّعُوا، يََمتَّعُوا، وليَتََمتَّعُوا 1
، وقد »فَتََمتَّعُوا فََسْوَف تَْعلَُمونَ «إلى المخاطب » آَتَْينَاهُمْ «من الغائب في التفات 

  القراءات المختلفة.صلحتها 

ُهۡم. فَتََمتَّعُواْ  . ~ فََسۡوَف 1ِليَۡكفُُرواْ بَِمآ َءاتَۡينَٰ
  .1ت2تَۡعلَُمونَ 

 34: 30\84م

 34إلى المخاطب في اآلية » أَذَاقَُهمْ « 33من الغائب في اآلية التفات خطأ: ) 1ت
» أَْنَزْلنَا َعلَْيِهمْ « 35 ثم إلى المتكلم والغائب في اآلية» فَتََمتَّعُوا فََسْوَف تَْعلَُمونَ «

». فليتمتعوا فسوف يعلمون«كما يلي:  34وقد صححت القراءة المختلفة اآلية 
  ).http://goo.gl/2cecUWسلطانًا: حجة وكتابًا (الجاللين 

ٗنا، فَُهَو يَتََكلَُّم بَِما --- [ ] أَۡم أَنَزۡلنَا َعلَۡيِهۡم سُۡلَطٰ
  ؟1تَكانُواْ بِهِۦ يُۡشِرُكونَ 

 35: 30\84م

] َوإِذَآ أَذَۡقنَا ٱلنَّاَس َرۡحَمٗة، فَِرُحواْ بَِها. َوإِن --- [  ) يَْقنُِطوَن.1
 بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديِهۡم، إِذَا ُهۡم 

تُِصۡبُهۡم َسيِّئَةُۢ
  .1يَۡقنَُطونَ 

 36: 30\84م
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ُر 1 ْزَق ِلَمْن 1ت ♦) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ يََشاُء َويَْقِدُر ) نص ناقص وتكميله: يَْبُسُط الّرِ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 39: 34\58[له]، اسوة باآلية  : قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسطُ الّرِ

  َويَْقِدُر لَهُ 

ۡزَق ِلَمن --- [ َ يَۡبسُطُ ٱلّرِ ] أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّ ٱ£َّ
ٖت 1ت[...] 1يََشآُء، َويَۡقِدرُ  ِلَك َألٓيَٰ ؟ ~ إِنَّ فِي ذَٰ
  لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.

 37: 30\84م

اِت ذَا ٱۡلقُۡربَٰى َحقَّهُۥ، َوٱۡلِمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسَّبِيِل. فَ   
ٓئَِك  ِ. ~ َوأُْولَٰ لَِك َخۡيٞر لِّلَِّذيَن يُِريدُوَن َوۡجهَ ٱ£َّ ذَٰ

  ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن.

 38: 30\84م

من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت♦ ُمْضعَفُوَن ) الْ 3) ِلتُْربَُو، ِلتُْربُوها 2) أَتَْيتُْم 1
وقد فسرها التفسير الميسر: وما ». فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْضِعفُونَ «إلى الغائب » آَتَْيتُمْ «

أعطيتم قرًضا من المال بقصد الربا، وطلب زيادة ذلك القرض، ليزيد وينمو في 
أعطيتم من زكاة وصدقة أموال الناس، فال يزيد عند هللا، بل يمحقه ويبطله. وما 

للمستحقين ابتغاء مرضاة هللا وطلبًا لثوابه، فهذا هو الذي يقبله هللا ويضاعفه لكم 
). فتكون صياغتها السليمة كما يلي: http://goo.gl/Uo43C1أضعافًا كثيرة (

ِ َوَما الربا لِيَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس فََال يَْربُو  ]قرض بقصد[َوَما آَتَْيتُْم ِمْن  ِعْندَ �َّ
ِ فهذا هو الذي يضاعفه هللا  ) نهى العهد القديم 2تآَتَْيتُْم ِمْن َزَكاةٍ تُِريدُوَن َوْجهَ �َّ

تربيت مجتمعتين. وكلمة نشخ ַתְרִּבית نشخ وֶנֶׁשÁ عن الربا، مشيًرا له بكلمتين 
والكلمة تعني لغويًا العضة (مثل عضة األفعى). والقرابة بين الكلمة تربيت 

  العربية ربا واضحة، وتعني ما يربو، أي يزيد،

ن [...] 1َوَمآ َءاتَۡيتُم ٗبا، لِّيَۡربَُواْ  1تّمِ فِٓي  2ت2ّرِ
ن  ِ. َوَمآ َءاتَۡيتُم ّمِ ِل ٱلنَّاِس، فََال يَۡربُواْ ِعندَ ٱ£َّ أَۡمَوٰ

 ِ ٓئَِك هُُم ، 1تَزَكٰوٖة، تُِريدُوَن َوۡجهَ ٱ£َّ فَأُْولَٰ
  .2ت3ٱۡلُمۡضِعفُونَ 

 39: 30\84م

ُ ٱلَِّذي َخلَقَُكۡم، ثُمَّ َرَزقَُكۡم، ثُمَّ يُِميتُُكۡم، --- [  ) تُْشِرُكوَن.1 ] ٱ£َّ
ِلُكم  ن يَۡفعَُل ِمن ذَٰ ثُمَّ يُۡحيِيُكۡم. َهۡل ِمن شَُرَكآئُِكم مَّ

ا يُۡشِرُكونَ  لَٰى َعمَّ نَهُۥ َوتَعَٰ ن َشۡيٖء؟ ~ سُۡبَحٰ   !1ّمِ

 40: 30\84م

بَِما َكَسبَۡت  1] َظَهَر ٱۡلفََسادُ فِي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحرِ --- [  ) ِلنُِذيقَُهْم.2) َواْلبُحوِر 1
بَۡعَض ٱلَِّذي َعِملُواْ. ~  2أَۡيِدي ٱلنَّاِس، ِليُِذيقَُهم

  لَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُوَن!

 41: 30\84م

ِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض، فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن «قُۡل:   .84: 7\39حول استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية ) 1ت
ِقبَةُ  ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبُل! ~ َكاَن أَۡكثَُرهُم  1تَعٰ

ۡشِرِكينَ    ».مُّ

 42: 30\84م

دَّعُوَن: يتفرقون.1ت يِن ٱۡلقَيِِّم، ِمن قَۡبِل أَن يَۡأتَِي يَۡوٞم الَّ   ) يَصَّ فَأَقِۡم َوۡجَهَك ِللدِّ
دَُّعونَ َمَردَّ  ِ. يَۡوَمئِٖذ، يَصَّ   .1تلَهُۥ، ِمَن ٱ£َّ

 43: 30\84م

إلى الجمع » َمْن َكفََر فَعَلَْيِه كُْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا«من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
  ».فَِألَْنفُِسِهْم يَْمَهدُونَ «

لِٗحا،  َمن َكفََر، فَعَلَۡيِه كُۡفُرهُۥ. َوَمۡن َعِمَل َصٰ
  .1تفَِألَنفُِسِهۡم يَۡمَهدُونَ 

 44: 30\84م

ِت ِمن    ِلَحٰ ِليَۡجِزَي ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ِفِريَن.   فَۡضلِِهۦٓ. إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ ٱۡلَكٰ

 45: 30\84م

ْيَح 1  48: 25\42و 57: 7\39) يالحظ أن اآليات 1ت♦ ) ُمْبِشَراٍت 2) الّرِ
يَاَح بُْشًرا«ارة تستعمل عب 63: 27\48و   ».يُْرِسُل الّرِ

يَاحَ --- [ تِِهۦٓ، أَن يُۡرِسَل ٱلّرِ  1] َوِمۡن َءايَٰ
تٖ  َرٰ ۡحَمتِهِۦ، َوِلتَۡجِرَي 1ت2ُمبَّشِ ن رَّ ، َوِليُِذيقَُكم ّمِ

ٱۡلفُۡلُك بِأَۡمِرهِۦ، َوِلتَۡبتَغُواْ ِمن فَۡضلِهِۦ. ~ َولَعَلَُّكۡم 
  تَۡشُكُروَن!

 46: 30\84م

) آية ناقصة وتكميلها: فََجاُؤوُهْم بِاْلبَيِّنَاِت [فكذبوهم] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/uaoGtIنص مخربط وترتيبه: َوَكاَن َعلَْينَا نَْصُر 2) ت (

  ).552اْلُمْؤِمنِيَن َحق�ا (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

] َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا، ِمن قَۡبِلَك، ُرسًُال إِلَٰى --- [
ِت [...] فَٱنتَقَۡمنَا ِمَن  .1تقَۡوِمِهۡم. فََجآُءوهُم بِٱۡلبَيِّنَٰ

ٱلَِّذيَن أَۡجَرُمواْ. َوَكاَن َحق�ا َعلَۡينَا نَۡصُر 
  .2تٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 47: 30\84م

ْيَح 1 ) ِكَسف: جمع كسفة، قطعة. يالحظ أن اآلية 1ت♦ ) َخلَلِِه 3) ِكْسفًا 2) الّرِ
» ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاًما« 43: 24\102بينما اآلية » عَلُهُ ِكَسفًاَويَجْ «تقول  48: 30\84
  ) الودق: المطر2ت

حَ --- [ يَٰ ُ ٱلَِّذي يُۡرِسُل ٱلّرِ فَتُثِيُر َسَحاٗبا.  1] ٱ£َّ
فَيَۡبُسطُهُۥ فِي ٱلسََّمآِء، َكۡيَف يََشآُء، َويَۡجعَلُهُۥ 

لِهِۦيَۡخُرُج ِمۡن خِ  2ت. فَتََرى ٱۡلَوۡدقَ 1ت2ِكَسٗفا . 3لَٰ
فَإِذَآ أََصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدِهۦٓ، إِذَا ُهۡم 

  يَۡستَۡبِشُروَن،

 48: 30\84م
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لغو وتكرار لما جاء في نفس اآلية. وقد إحتار » من قبله«) خطأ: 1ت♦ ) يُنَْزَل 1
المفسرون في فهم هذه اآلية (الحلبي في تبرير هذا الخطأ 

http://goo.gl/AEp0mv :وإنهم كانوا قبل أن ينزل «). وقد فسرها المنتخب
) ولكن قد يكون خطأ http://goo.gl/s8zw5a» (بهم المطر لفي يأس وحيرة

ساكت لحيرة أو النقطاع : ) ُمۡبلِس2ت في التشكيل: من قِبَِله، بمعنى من عند هللا
  حجة.

لَ  ن  1َوإِن كَانُواْ، ِمن قَۡبِل أَن يُنَزَّ َعلَۡيِهم، ّمِ
  .2تلَُمۡبِلِسينَ  1تقَۡبلِهِۦ

 49: 30\84م

رِ   ) تُْحيِي، نُْحيِي.3) َرْحِمْه 2) أَثَِر، إْثِْر 1 ِ، َكۡيَف يُۡحيِ  2َرۡحَمتِ  1فَٱنظُۡر إِلَٰىٓ َءاثَٰ  3ٱ£َّ
لَِك لَُمۡحيِ ٱۡلَمۡوتَٰى. ~  ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِهآ. إِنَّ ذَٰ

  َشۡيٖء قَِديٞر. َوهَُو َعلَٰى كُلِّ 

 50: 30\84م

ا 1 ) آية ناقصة وتكميلها: َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريًحا [على نبات] فََرأَْوهُ 1ت ♦) ُمْصفَار�
ا (الجاللين  : أَلَْم تََر 21: 39\59). تقول اآلية http://goo.gl/qBYIoSُمْصفَر�

َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ يَ  نَابِيَع فِي اْألَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْختَِلفًا أَنَّ �َّ
ا ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاًما إِنَّ فِي ذَلَِك لَِذْكَرى ِألُوِلي اْألَلْبَابِ.  أَْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَر�

َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم  : اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّنْيَا لَِعبٌ 20: 57\94وتقول اآلية 
ا   .َوتََكاثٌُر فِي اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلكُفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَر�

ا 1تَولَئِۡن أَۡرَسۡلنَا ِريٗحا [...]  ،1فََرأَۡوهُ ُمۡصفَّرٗ
  لََّظلُّواْ ِمۢن بَۡعِدهِۦ يَۡكفُُروَن.

 51: 30\84م

مُّ 1 مَّ   ) ولى مدبًرا: ولى على اعقابه.1ت♦ ) يَْسَمُع الصُّ  1فَإِنََّك َال تُۡسِمُع ٱۡلَمۡوتَٰى، َوَال تُۡسِمُع ٱلصُّ
  .1تٱلدَُّعآَء، إِذَا َولَّۡواْ ُمۡدبِِرينَ 

 52: 30\84م

دِ   اْلعُْمَي.) تَْهِدي 2) بَِهاِدي 1 لَتِِهۡم. إِن تُۡسِمُع  2ٱۡلعُۡميِ  1َوَمآ أَنَت بَِهٰ َعن َضلَٰ
ۡسِلُموَن.إِالَّ َمن يُۡؤِمُن بِ  تِنَا، فَُهم مُّ   ايَٰ

 53: 30\84م

ن َضۡعٖف --- [  ) ُضْعفًا.2) ُضْعٍف 1 ُ ٱلَِّذي َخلَقَُكم ّمِ ، ثُمَّ َجعََل 1] ٱ£َّ
ٖة  1ِمۢن بَۡعِد َضۡعٖف  ٗة، ثُمَّ َجعََل ِمۢن بَۡعِد قُوَّ قُوَّ

 ،َوَشۡيبَٗة. يَۡخلُُق َما يََشآُء. ~ َوهَُو ٱۡلعَِليمُ  2َضۡعٗفا
  ٱۡلقَِديُر.

 54: 30\84م

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك1ت
  يُْؤفَكُوَن: يُصرفون.

يُۡقِسُم ٱۡلُمۡجِرُموَن َما  ،] َويَۡوَم تَقُوُم ٱلسَّاَعةُ --- [
ِلَك َكانُواْ يُۡؤفَكُونَ    .1تلَبِثُواْ َغۡيَر َساَعٖة. ~ َكذَٰ

 55: 30\84م

َن:   ) اْلبَعَِث، اْلبَِعِث.1 يَمٰ لَقَۡد لَبِۡثتُۡم، فِي «َوقَاَل ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم َوٱۡإلِ
ِ، إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلبَۡعثِ  ِب ٱ£َّ ذَا 1ِكتَٰ . ~ 1يَۡوُم ٱۡلبَۡعثِ . فََهٰ

ِكنَُّكۡم كُنتُۡم َال تَۡعلَُمونَ    ».َولَٰ

 56: 30\84م

ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ َمۡعِذَرتُُهۡم، ~ َوَال  1فَيَۡوَمئِٖذ، الَّ يَنفَعُ   : يقبل منهم طلب رفع العتاب.) يُْستَْعتَبُون1ت♦ ) تَْنفَُع 1
  .1تُهۡم يُۡستَۡعتَبُونَ 

 57: 30\84م

: المؤمنون بالباطل يتصورونه شيئًا حقيقيًا، وهو مجرد وهٍم. ونَ اْلُمْبِطلُ ) 1ت
  ».أَْنتُْم إِالَّ ُمْبِطلُونَ «إلى الجمع » ِجئْتَُهمْ «من المفرد التفات خطأ: 

ذَا ٱۡلقُۡرَءاِن، --- [ ] َولَقَۡد َضَرۡبنَا ِللنَّاِس، فِي َهٰ
لَّيَقُولَنَّ ٱلَِّذيَن  ،ايَةٖ ِمن ُكّلِ َمثَٖل. َولَئِن ِجۡئتَُهم بِ 

  ».1تإِۡن أَنتُۡم إِالَّ ُمۡبِطلُونَ «َكفَُرٓواْ: 

 58: 30\84م

ُ َعلَٰى قُلُوِب ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُموَن.   لَِك يَۡطبَُع ٱ£َّ  59: 30\84م  َكذَٰ

) يَْستَِخفَّنَْك، يَْستَِحقَّنََّك، قراءة شيعية: يستفزنك (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 1
141(  

. َوَال يَۡستَِخفَّنَّكَ  ِ َحّقٞ ٱلَِّذيَن  1فَٱۡصبِۡر. إِنَّ َوۡعدَ ٱ£َّ
 َال يُوقِنُوَن.

 60: 30\84م

  

 سورة العنكبوت 29\85

  11- 1عدا مكية  69 - عدد اآليات

  41عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِن،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ    ٱلرَّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 29\85هـ  .1تآلمٓ 

، »َءاَمنَّا«أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن يُۡتَركُٓواْ أَن يَقُولُٓواْ:   
  َوُهۡم َال يُۡفتَنُوَن؟

 2: 29\85هـ

، فَلَيَْعلَُمنَّ 1 ، َولَيَْعلَُمنَّ ) 2) فَلَيُْعِلَمنَّ من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦َولَيُْعِلَمنَّ
ُ ... َولَيَْعلََمنَّ «إلى الغائب » فَتَنَّا« إلى » َصدَقُوا«، والتفات من الفعل »فَلَيَْعلََمنَّ �َّ

  ».اْلَكاِذبِينَ «اإلسم 

ُ ٱلَِّذيَن  1َولَقَۡد فَتَنَّا ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. فَلَيَۡعلََمنَّ  ٱ£َّ
ِذبِينَ  2َصدَقُواْ، َولَيَۡعلََمنَّ    .1تٱۡلَكٰ

 3: 29\85هـ
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ُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت إلى المتكلم » فَلَيَْعلََمنَّ �َّ
  ».يَْسبِقُونَا«

؟ 1تاِت أَن يَۡسبِقُونَاأَۡم َحِسَب ٱلَِّذيَن يَۡعَملُوَن ٱلسَّيِّ 
  يَۡحُكُموَن!~ َسآَء َما 

 4: 29\85هـ

ِ [فيعلم عمًال صالًحا] فَإِنَّ أََجَل 1ت ) نص ناقص وتكميله: َمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء �َّ
ِ َآلٍَت َوهَُو السَِّميُع اْلعَِليُم (الحلبي  َّ�http://goo.gl/Mazg59.(  

[...] ،ِ ِ  1تَمن َكاَن يَۡرُجواْ ِلقَآَء ٱ£َّ  فَإِنَّ أََجَل ٱ£َّ
  ٱۡلعَِليُم. ،َألٖٓت. ~ َوهَُو ٱلسَِّميعُ 

 5: 29\85هـ

َ لَغَنِيٌّ    ِهدُ لِنَۡفِسهِۦٓ. ~ إِنَّ ٱ£َّ َهدَ، فَإِنََّما يَُجٰ َوَمن َجٰ
لَِميَن.   َعِن ٱۡلعَٰ

 6: 29\85هـ

 5إلى الغائب في اآلية » يَْسبِقُونَا« 4من المتكلم في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
ِ يَْرُجو « َ لَغَنِيٌّ « 6واآلية » ِلقَاَء �َّ لَنَُكفَِّرنَّ « 7ثم إلى المتكلم في اآلية » إِنَّ �َّ

  ».َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َولَنَْجِزيَنَُّهمْ 

ِت، لَنَُكفَِّرنَّ َعۡنُهۡم  ِلَحٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
َن ٱلَِّذي كَانُواْ اتِِهۡم، َولَنَۡجِزيَنَُّهۡم أَۡحسَ َسيِّ 

  .1تيَۡعَملُونَ 

 7: 29\85هـ

من جمع الجاللة التفات ) خطأ: 1ت ♦) َحَسنًا، ُحسُنًا، ُحْسنًا، ُحسنى، إحسانًا 1
ْينَا« ، والتفات من الغائب المفرد »بِي ... إلي ... فَأُنَبِّئُُكمْ «إلى المفرد » َوَوصَّ
ْنَسانَ « َجاَهدَاَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فََال «إلى المخاطب المفرد » اْإلِ

  »َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُونَ «ثم إلى المخاطب الجمع » تُِطْعُهَما

ِلدَۡيِه ُحۡسٗنا َن بَِوٰ نَسٰ ۡينَا ٱۡإلِ َهدَاَك 1[َوَوصَّ . َوإِن َجٰ
ِعۡلٞم، فََال تُِطۡعُهَمآ.  ِلتُۡشِرَك بِي َما لَۡيَس لََك بِهِۦ

  ].1تإِلَيَّ َمۡرِجعُُكۡم. ~ فَأُنَبِّئُكُم بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 8: 29\85هـ

اِلِحيَن. وهذه اآلية مرتبطة باآلية 1ت  8، بينما جاءت اآلية 7) خطأ: مع الصَّ
  عرضية.

ِت، لَنُۡدِخلَنَّهُ  ِلَحٰ ۡم فِي َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ِلِحينَ    .1تٱلصَّٰ

 9: 29\85هـ

ِ (المنتخب 1ت♦ ) لَيَقُولَنَّ 1 ) نص ناقص وتكميله: فَإِذَا أُوِذَي فِي [سبيل] �َّ
http://goo.gl/dQnXpQ(  

ِ «] َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَقُوُل: --- [ فَإِذَآ ». َءاَمنَّا بِٱ£َّ
ِ، َجعََل فِۡتنَةَ ٱلنَّاِس َكعَذَاِب  1تأُوِذَي فِي [...] ٱ£َّ

بَِّك، لَيَقُولُنَّ  ن رَّ ِ. َولَئِن َجآَء نَۡصٞر ّمِ إِنَّا : «1ٱ£َّ
ُ بِأَۡعلََم بَِما فِي ُصدُوِر ». ُكنَّا َمعَُكمۡ  أََو لَۡيَس ٱ£َّ
لَِميَن؟   ٱۡلعَٰ

 10: 29\85هـ

1 ( ُ الَِّذيَن آََمنُوا َولَيَْعلََمنَّ كل شيء فيها (السياري، ص قراءة شيعية: َولَيَْعلََمنَّ �َّ
  ».اْلُمنَافِِقينَ «إلى اإلسم » آََمنُوا«من الفعل التفات ) خطأ: 1ت ) ♦106

ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َولَيَۡعلََمنَّ  َولَيَۡعلََمنَّ ٱ£َّ
ِفِقينَ    .1ت1ٱۡلُمنَٰ

 11: 29\85هـ

) 3) َخَطأيَاُكْم، َخطَايَأكُْم، َخِطيَّتُُكْم، َخطيئاتُِكْم، َخطيئاتُُكْم 2) َوِلنَْحِمْل، َوْلتَْحِمْل 1
  َخَطأيَاُهْم، َخَطايَأُهْم، َخِطيَّتُُهْم، َخطيئاتُِهْم، َخطيئاتُُهْم، َخَطئِِهْم.

ٱتَّبِعُواْ «َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ: 
يَٰ  1َسبِيلَنَا، َوۡلنَۡحِملۡ  ِمِليَن ِمۡن » 2ُكمۡ َخَطٰ َوَما هُم بَِحٰ

ُهم يَٰ ِذبُوَن. 3َخَطٰ ن َشۡيٍء. إِنَُّهۡم لََكٰ   ّمِ

 12: 29\85م

َع أَۡثقَاِلِهۡم. َولَيُسۡ    ، َولَيَۡحِملُنَّ أَۡثقَالَُهۡم، َوأَۡثقَاٗال مَّ لُنَّ
ا َكانُواْ يَۡفتَُروَن. َمِة، َعمَّ   يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

 13: 29\85م

َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمهِۦ. فَلَبَِث فِيِهۡم ] --- [  
أَۡلَف َسنٍَة إِالَّ َخۡمِسيَن َعاٗما. فَأََخذَُهُم ٱلطُّوفَاُن 

ِلُموَن.   َوُهۡم َظٰ

 14: 29\85م

َهآ َءايَٗة    َب ٱلسَِّفينَِة، َوَجعَۡلنَٰ هُ َوأَۡصَحٰ فَأَنَجۡينَٰ
لَِميَن.   لِّۡلعَٰ

 15: 29\85م

ِهيَم، إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِه:  1ت][...]--- [  نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِْبَراِهيَم. )1ت ٱۡعبُدُواْ «َوإِۡبَرٰ
ِلُكۡم َخۡيٞر لَّكُۡم. ~ إِن ُكنتُۡم  َ َوٱتَّقُوهُ. ذَٰ ٱ£َّ

  ».تَۡعلَُمونَ 

 16: 29\85م

: أمعن في الكذب، وأفك أفك )1ت♦ ) تَْرِجعُوَن 3) أَفًِكا 2) َوتَُخلِّقُوَن، َوتَُخلَّقُوَن 1
  إِْفك: كذب وافتراء.فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

ٗنا، َوتَۡخلُقُونَ  ِ، أَۡوثَٰ  1إِنََّما تَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ِ، َال 1ت2إِۡفًكا . إِنَّ ٱلَِّذيَن تَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ

ۡزَق، يَۡمِلُكوَن لَُكۡم ِرۡزٗقا.  ِ ٱلّرِ فَٱۡبتَغُواْ ِعندَ ٱ£َّ
  .3َوٱۡعبُدُوهُ، َوٱۡشُكُرواْ لَهُۥٓ. ~ إِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ 

 17: 29\85م

بُواْ   .24ت) تتمة هذه اآلية في اآلية  ن قَۡبِلُكۡم. ~ َوَما  ،َوإِن تَُكذِّ فَقَۡد َكذََّب أَُمٞم ّمِ
ُغ ٱۡلُمبِينُ  ُسوِل إِالَّ ٱۡلبَلَٰ   .1تَعلَى ٱلرَّ

 18: 29\85م

ُۥٓ؟  2َكۡيَف يُۡبِدئُ  1[أََو لَۡم يََرۡواْ   ) يَْبدَأَ، يَْبدَا، بَدَا.2) تََرْوا 1 ُ ٱۡلَخۡلَق، ثُمَّ يُِعيدُه ٱ£َّ
ِ يَِسيٞر. ِلَك َعلَى ٱ£َّ   ~ إِنَّ ذَٰ

 19: 29\85م

الحياة بعد : النَّْشأَةَ اْآلَِخَرةَ ) 1ت♦ ) النَّْشاءةَ، النََّشاةَ، النََّشةَ 2) يُْنِشْي، يُْنِشُي 1
  النَّْشأَةَ اْألُْخَرى.: 47: 53\23الموت، وقد جاءت في اآلية 

ِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض، فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بَدَأَ «قُۡل: 
ُ يُنِشئُ  إِنَّ ». ~ 1تٱۡألِٓخَرةَ  2ٱلنَّۡشأَةَ  1ٱۡلَخۡلَق. ثُمَّ ٱ£َّ
َ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء    قَِديٞر.ٱ£َّ

 20: 29\85م

ُب َمن يََشآُء، َويَۡرَحُم َمن يََشآُء. َوإِلَۡيِه    يُعَذِّ
  تُۡقلَبُوَن.

 21: 29\85م
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] فِي اْألَْرِض ربكم عن إدراككمنص ناقص وتكميله: َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزي [) 1ت
  ).http://goo.gl/axLB7Lَوَال فِي السََّماِء (الجاللين 

، فِي ٱۡألَۡرِض، َوَال 1تبُِمۡعِجِزيَن [...]َوَمآ أَنتُم 
ِ، ِمن َوِلّيٖ،  فِي ٱلسََّمآِء. َوَما لَُكم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

  َوَال نَِصيٖر.

 22: 29\85م

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت يَئُِسوا ِمْن «إلى المتكلم » َكفَُروا بِآَيَاِت �َّ
  لة ال عالقة لها بقصة إبراهيم.دخي 23إلى  19اآليات ) خطأ: 2ت ».َرْحَمتِي

ٓئَِك يَئُِسواْ َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِ  ِ َوِلقَآئِِهۦ،ٓ أُْولَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ
ۡحَمتِيۡ  ٓئَِك لَُهۡم َعذَاٌب أَِليمٞ 1تِمن رَّ   .]2ت. ~ َوأُْولَٰ

 23: 29\85م

ِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات خطأ: ) 1ت ♦) َجَواُب 1 إلى » بِآَيَاِت �َّ
ُ «ثم إلى الغائب » َرْحَمتِي«المتكلم  مكان هذه اآلية الطبيعي بعد اآلية ». فَأَْنَجاهُ �َّ

18.  

ٓ أَن قَالُواْ:  1فََما َكاَن َجَوابَ  ٱۡقتُلُوهُ، أَۡو «قَۡوِمِهۦٓ إِالَّ
قُوهُ  ُ ». َحّرِ ِمَن ٱلنَّاِر. ~ إِنَّ فِي  1تفَأَنَجٰىهُ ٱ£َّ

لِ  ٖت لِّقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.ذَٰ   َك َألٓيَٰ

 24: 29\85م

) فإنهم وما يعبدون من دون هللا إِنََّما مودة 3) َمَودَّةُ، َمَودَّةً، إنَّما َمَودَّةُ 2) إثًما 1
  بينهم.

ٗنا«َوقَاَل:  ِ، أَۡوثَٰ ، 1إِنََّما ٱتََّخۡذتُم، ِمن دُوِن ٱ£َّ
َودَّةَ  َمِة،  3بَۡينُِكمۡ  2مَّ فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. ثُمَّ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

يَۡكفُُر بَۡعُضُكم بِبَۡعٖض، َويَۡلعَُن بَۡعُضُكم بَۡعٗضا، 
ِصِرينَ  ن نَّٰ   ».َوَمۡأَوٰىُكُم ٱلنَّاُر. ~ َوَما لَُكم ّمِ

 25: 29\85م

إِنِّي ُمَهاِجٌر إِلَٰى َربِّٓي. ~ «اَمَن لَهُۥ لُوٞط، َوقَاَل: فَ   
  ».إِنَّهُۥ هَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيمُ 

 26: 29\85م

يَّتِِه   ) النُّبُوَءةَ.1 َق َويَۡعقُوَب، َوَجعَۡلنَا فِي ذُّرِ َوَوهَۡبنَا لَهُۥٓ إِۡسَحٰ
ةَ  هُ أَۡجَرهُۥ فِي ٱلدُّۡنيَا. ~  1ٱلنُّبُوَّ َب، َوَءاتَۡينَٰ َوٱۡلِكتَٰ

ِلِحينَ    .َوإِنَّهُۥ فِي ٱۡألِٓخَرةِ لَِمَن ٱلصَّٰ

 27: 29\85م

: لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ  )2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] لوطًا ت1ت♦ ) أإنكم 1
  ) خطأ: َما َسبَقَُكْم إليها3ت لتفعلونها

 1إِنَّكُمۡ «َولُوًطا، إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِهۦٓ:  1ت][...]--- [
ِحَشةَ  َن  3تَما سَبَقَكُم بَِها 2تلَتَۡأتُوَن ٱۡلفَٰ ِمۡن أََحٖد ّمِ

لَِميَن.   ٱۡلعَٰ

 28: 29\85م

َجالَ ) 1ت♦ ) َجَواُب 1 َجالَ   ) نادي: مجلس.2ت: تفعلون بهم المنكر إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ ، َوتَۡقَطعُوَن ٱلسَّبِيَل، 1تأَئِنَُّكۡم لَتَۡأتُوَن ٱلّرِ
 1فََما َكاَن َجَوابَ ». ٱۡلُمنَكرَ  2تَوتَۡأتُوَن فِي نَاِديُكمُ 

ٓ أَن قَالُواْ:  ِ. ~ إِن «قَۡوِمهِۦٓ إِالَّ ٱۡئتِنَا بِعَذَاِب ٱ£َّ
ِدقِينَ    ».ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ

 29: 29\85م

 30: 29\85م  ».َرّبِ! ٱنُصۡرنِي َعلَى ٱۡلقَۡوِم ٱۡلُمۡفِسِدينَ «قَاَل:   

ِهيَم بِٱۡلبُۡشَرىٰ    ا َجآَءۡت ُرسُلُنَآ إِۡبَرٰ قَالُٓواْ:  ،َولَمَّ
ِذِه ٱۡلقَۡريَِة. ~ إِنَّ أَۡهلََها َكانُواْ « إِنَّا ُمۡهِلكُٓواْ أَۡهِل َهٰ

ِلِمينَ    ».َظٰ

 31: 29\85م

نَۡحُن أَۡعلَُم بَِمن «قَالُواْ: ». إِنَّ فِيَها لُوٗطا«قَاَل:   الهالكين: اْلغَابِِرينَ ) 1ت♦ ) لَنُْنِجيَنَّهُ، لَنُنَِجيَنْهُ 1
َوأَۡهلَهُۥٓ، إِالَّ ٱۡمَرأَتَهُۥ َكانَۡت ِمَن  1يَنَّهُۥفِيَها. لَنُنَجِّ 

بِِرينَ    ».1تٱۡلغَٰ

 32: 29\85م

) خطأ: حرف أَْن حشو. وقد جاءت جملة مماثلة دون 1ت♦ ) ُمْنُجوَك 2) سُوَء 1
ا َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوًطا«حرف أَْن في اآليتين  ا َجاَءْت «) و77: 11\52» (َولَمَّ َولَمَّ

ِسيَء «) خطأ: تشتت في استعمال الضمائر 2) ت31: 29\85» (ُرسُلُنَا إِْبَراِهيمَ 
: ساء ظنًا بقومه وضاق ذرًعا بأضيافه ، وقد قرأها إبن عباس»بِِهْم َوَضاَق بِِهمْ 

لغو وهي غير » أَنْ «). ويالحظ أن كلمة 550، ص 1(السيوطي: اإلتقان، جزء 
ا « 31: 29\85و» ا َجاَءْت ُرسُلُنَا لُوًطاَولَمَّ « 77: 11\52موجودة في اآليتين  َولَمَّ
  الهالكين : اْلغَابِِرينَ ) 3ت» َجاَءْت ُرسُلُنَا إِْبَراِهيمَ 

آ أَن بِِهۡم  1ِسٓيءَ  ،َجآَءۡت ُرسُلُنَا لُوٗطا 1تَولَمَّ
َال تََخۡف، َوَال «. َوقَالُواْ: 2تَوَضاَق بِِهۡم ذَۡرٗعا

وكَ  َوأَۡهلََك، إِالَّ ٱۡمَرأَتََك َكانَۡت  2تَۡحَزۡن. إِنَّا ُمنَجُّ
بِِرينَ    ».3تِمَن ٱۡلغَٰ

 33: 29\85م

لُوَن 1 ِذِه ٱۡلقَۡريَِة ِرۡجٗزا 1إِنَّا ُمنِزلُونَ   ) يَْفِسقُونَ 3) ُرْجًزا 2) ُمنَّزِ َن  2َعلَٰىٓ أَۡهِل َهٰ ّمِ
  .3ٱلسََّمآِء، ~ بَِما َكانُواْ يَۡفسُقُونَ 

 34: 29\85م

 35: 29\85م  تََّرۡكنَا ِمۡنَهآ َءايَةَۢ بَيِّنَٗة لِّقَۡوٖم يَۡعِقلُوَن.َولَقَد   

َوإِلَٰى َمۡديََن أََخاُهۡم ُشعَۡيٗبا. فَقَاَل:  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [وارسلنا] إِلَى َمدْيََن.1ت
َ، َوٱۡرُجواْ ٱۡليَۡوَم ٱۡألِٓخَر. ~ « قَۡوِم! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ يَٰ

  ».ۡعثَۡواْ فِي ٱۡألَۡرِض ُمۡفِسِدينَ َوَال تَ 

 36: 29\85م

ۡجفَةُ، ~ فَأَۡصبَُحواْ فِي    فََكذَّبُوهُ. فَأََخذَۡتُهُم ٱلرَّ
ثِِميَن.   دَاِرِهۡم َجٰ

 37: 29\85م

نص ناقص ) 1ت♦ وحذف من  -) َمَساِكنُِهْم 3) َوثَُمودًا، َوثَُموٍد 2) َوَعاٍد، َوَعادَ 1
: ) ُمْستَْبِصِرينَ 2) ت172وثمودًا (مكي، جزء ثاني، ص  وتكميله: [وأهلكنا] عادًا

  عقالء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل باالستدالل والنظر.

ن 2َوثَُمودَاْ  1َوَعاٗدا 1ت[...] . َوقَد تَّبَيََّن لَكُم ّمِ
ِكنِِهمۡ  َسٰ لَُهۡم، فََصدَُّهۡم 3مَّ ُن أَۡعَمٰ . َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّۡيَطٰ

  .2تٱلسَّبِيِل. َوكَانُواْ ُمۡستَۡبِصِرينَ َعِن 

 38: 29\85م
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) نص ناقص وتكميله: [وأهلكنا] قَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولَقَدْ َجاَءهُْم ُموَسى 1ت
بِاْلبَيِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي اْألَْرِض َوَما َكانُوا َسابِِقيَن [عذابنا] (الجاللين 

http://goo.gl/MyWJhf(  

َن. َولَقَۡد َجآَءُهم  1ت[...] َمٰ ُروَن َوفِۡرَعۡوَن َوَهٰ َوقَٰ
ِت، فَٱۡستَۡكبَُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض. َوَما  وَسٰى بِٱۡلبَيِّنَٰ مُّ

بِِقيَن [...]    1تَكانُواْ سَٰ

 39: 29\85م

) حاصب: ريح مهلكة بما تحمله من حصى أو 2) خطأ: فَكُال� أََخذْنَا لذَْنبِِه ت1ت
ُ «إلى الغائب » فَُكال� أََخذْنَا بِذَْنبِهِ «من المتكلم التفات ) خطأ: 3غيره ت َوَما َكاَن �َّ
  ».ِليَْظِلَمُهمْ 

ۡن أَۡرَسۡلنَا َعلَ  1تفَُكال� أََخۡذنَا ۡيِه بِذَۢنبِهِۦ. فَِمۡنُهم مَّ
ۡيَحةُ، َوِمۡنُهم 2تَحاِصٗبا ۡن أََخذَۡتهُ ٱلصَّ ، َوِمۡنُهم مَّ

ۡن أَۡغَرۡقنَا. ~  ۡن َخَسۡفنَا بِِه ٱۡألَۡرَض. َوِمۡنُهم مَّ مَّ
ُ ِليَۡظِلَمُهمۡ  ِكن كَانُٓواْ أَنفَُسُهۡم  ،3تَوَما َكاَن ٱ£َّ َولَٰ

  يَۡظِلُموَن.

 40: 29\85م

ِ، أَۡوِليَآَء َكَمثَِل َمثَُل   ) أَْوَهَن: أضعف1ت ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُواْ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ٱۡلبُيُوِت  1تٱۡلعَنَكبُوِت ٱتََّخذَۡت بَۡيٗتا. َوإِنَّ أَۡوَهنَ 

  لَبَۡيُت ٱۡلعَنكَبُوِت. ~ لَۡو كَانُواْ يَۡعلَُموَن!

 41: 29\85م

ببطالن عبادة  محيط علًما - سبحانه  -) فسرها المنتخب: إن هللا 1ت♦ ) تَدْعُوَن 1
). وفسرها التفسير الميسر: إن هللا يعلم ما http://goo.gl/XX0DeLاآللهة (

يشركون به من األنداد، وأنها ليست بشيء في الحقيقة 
)http://goo.gl/IKDYFU.(  

َ يَۡعلَُم َما يَۡدعُونَ   ، ِمن دُونِهِۦ، ِمن َشۡيءٖ 1إِنَّ ٱ£َّ

  ٱۡلَحِكيُم.. ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، 1ت
 42: 29\85م

ُل، نَۡضِربَُها لِلنَّاِس. َوَما يَۡعِقلَُهآ إِالَّ    َوتِۡلَك ٱۡألَۡمثَٰ
ِلُموَن.   ٱۡلعَٰ

 43: 29\85م

ُ السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحّقِ (أي إلثبات الحق).1ت ِت َوٱۡألَۡرَض --- [  ) خطأ: َخلََق �َّ َوٰ ُ ٱلسََّمٰ . ~ 1تبِٱۡلَحقِّ ] َخلََق ٱ£َّ
لَِك َألٓيَٗة لِّۡلُمۡؤِمنِيَن.   إِنَّ فِي ذَٰ

 44: 29\85م

بِ َوأَقِِم --- [   ] ٱۡتُل َمآ أُوِحَي إِلَۡيَك ِمَن ٱۡلِكتَٰ
لَٰوةَ تَۡنَهٰى َعِن ٱۡلفَۡحشَآِء  لَٰوةَ. إِنَّ ٱلصَّ ٱلصَّ
ُ يَۡعلَُم مَ  ِ أَۡكبَُر. َوٱ£َّ ا َوٱۡلُمنَكِر. َولَِذۡكُر ٱ£َّ

  تَۡصنَعُوَن.

 45: 29\85م

ألن «يقول السيوطي  -) نص ناقص وتكميله: [والذي] أنزل إليكم 1ت♦ ) أََال 1
 ِ الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا ولهذا أعيدت ما في قوله آََمنَّا بِا£َّ

) (السيوطي: اإلتقان، جزء 136: 2\87» (َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهيمَ 
  ).153، ص 2

ِب إِالَّ --- [ ِدلُٓواْ أَۡهَل ٱۡلِكتَٰ بِٱلَّتِي ِهَي  1] َوَال تَُجٰ
َءاَمنَّا «أَۡحَسُن، إِالَّ ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم. َوقُولُٓواْ: 

ُهنَا  1تبِٱلَِّذٓي أُنِزَل إِلَۡينَا [...] َوأُنِزَل إِلَۡيُكۡم. َوإِلَٰ
ِحٞد. ~ َونَۡحُن لَهُۥ ُمۡسِلُمونَ َوإِلَٰ    ».ُهُكۡم َوٰ

 46: 29\85م

ُهُم --- [  ) خطأ: يَْجَحدُ آياتنا. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى كفر.1ت َب. فَٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ ِلَك أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ ] َوَكذَٰ
ُٓؤَالِٓء َمن يُۡؤمِ  َب يُۡؤِمنُوَن بِهِۦ. َوِمۡن َهٰ ُن بِهِۦ. ٱۡلِكتَٰ

تِنَآ َوَما يَۡجَحدُ بِ  ِفُروَن. 1تايَٰ   إِالَّ ٱۡلَكٰ

 47: 29\85م

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [فلو كنت تتلو وتخّط] َالْرتَاَب اْلُمْبِطلُوَن (1ت
) بداية هذه اآلية في اآلية 2) تhttp://goo.gl/CqzyjJ 236، ص 5جزء 

لِيَن اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَى َعلَْيِه بُْكَرةً َوأَِصيًال.: َوقَالُوا أََساِطيُر 5: 25\42   اْألَوَّ

ٖب، َوَال تَُخطُّهُۥ  َوَما كُنَت تَۡتلُواْ، ِمن قَۡبِلهِۦ، ِمن ِكتَٰ
  .2تإِٗذا ¼َّۡرتَاَب ٱۡلُمۡبِطلُونَ  1تبِيَِمينَِك. [...]

 48: 29\85م

بل هو آيات بينات في «: قوله: ) تفسير شيعي1ت♦ ) آَيَةٌ بَيِّنٌَت 2) هذا، هي 1
يعني: ما يجحد » وما يجحد بآياتنا«هم األئمة وقوله: » صدور الذين أوتوا العلم
). http://goo.gl/SfQ09h(القمي » إال الظالمون«بأمير المؤمنين واألئمة 

  خطأ: يَْجَحدُ آياتنا. وتبرير الخطأ: تضمن جحد معنى كفر.

ٞت  1بَۡل هُوَ  ُتۢ بَيِّنَٰ فِي ُصدُوِر ٱلَِّذيَن أُوتُواْ  ،2َءايَٰ
ِلُمونَ ٱۡلِعۡلَم. َوَما يَۡجَحدُ بِ  تِنَآ إِالَّ ٱلظَّٰ   .1تايَٰ

 49: 29\85م

ٞت «َوقَالُواْ:   ) آَيَةٌ 1 بِّهِۦ! 1لَۡوَالٓ أُنِزَل َعلَۡيِه َءايَٰ ن رَّ » ّمِ
ِ، َوإِنََّمآ أَنَ۠ا نَِذيٞر «قُۡل:  ُت ِعندَ ٱ£َّ إِنََّما ٱۡألٓيَٰ
بِينٌ    ».مُّ

 50: 29\85م

َب يُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم؟    أََو لَۡم يَۡكِفِهۡم أَنَّآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
لَِك لََرۡحَمٗة َوِذۡكَرٰى ِلقَۡوٖم يُۡؤِمنُوَن.   إِنَّ فِي ذَٰ

 51: 29\85م

ِ حشو.1ت ِ «قُۡل:   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ يَۡعلَُم ». ، بَۡينِي َوبَۡينَُكۡم، َشِهيٗدا1تَكفَٰى بِٱ£َّ
ِت َوٱۡألَۡرِض. َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  َوٰ َمٰ َما فِي ٱلسَّ

ِسُروَن. ٓئَِك ُهُم ٱۡلَخٰ ِ، ~ أُْولَٰ ِطِل َوَكفَُرواْ بِٱ£َّ   بِٱۡلبَٰ

 52: 29\85م

ى1ت[َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱۡلعَذَابِ   ) خطأ: َويَْستَْعِجلُونََك العذاب.1ت♦ ) بَغَتَةً، بَغَتَّةً 2) َولَتَأْتِيَنَُّهْم 1 َسّمٗ  ،. َولَۡوَالٓ أََجٞل مُّ
، ~ َوُهۡم َال 2بَۡغتَةٗ  1لََّجآَءُهُم ٱۡلعَذَاُب. َولَيَۡأتِيَنَُّهم

  يَۡشعُُروَن.

 53: 29\85م
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، ~ َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطةُۢ 1تيَۡستَۡعِجلُونََك بِٱۡلعَذَابِ   َويَْستَْعِجلُونََك العذاب.) خطأ: 1ت
ِفِريَن.   بِٱۡلَكٰ

 54: 29\85م

) نص ناقص وتكميله: َويَقُوُل [هللا] ذُوقُوا َما كُْنتُْم 1ت ♦) َوتَقُوُل، َونَقُوُل، َويُقَاُل 1
ويقول الملك الموكل بجهنم، أو التقدير: ويقول تَْعَملُوَن. ولكن هناك من قدرها: 

  ).http://goo.gl/QH7Qrw 20، ص 20، جزء ابن عاشورالعذاب (

يَۡوَم يَۡغَشٰىُهُم ٱۡلعَذَاُب، ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن تَۡحِت 
ذُوقُواْ َما ُكنتُۡم : «1ت[...] 1أَۡرُجِلِهۡم، َويَقُولُ 

  ».تَۡعَملُونَ 

 55: 29\85م

) نص ناقص وتكميله: يَاِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ 1ت♦ فَاْعبُدُونِي ) 1
فإن لَّم يتأَتَّ أْن تُخِلصوا العبادةَ لي في أرضي فإيَّاَي في غيِرها اعبُدوا. ومنهم من 
قدرها: إنَّ أرض الجنَّة واسعة فاعبدوني حتى أُعطيكموها. وجاء في المنتخب: يا 

ادي الذين صدَّقوا بي وبرسولي: إّن أرضي واسعة لمن أراد أن يفر عن عب
  ).http://goo.gl/PrfSZuمواطن الشرك. ففروا إلي مخلصين لي العبادة (

َي  ِسعَٞة، فَإِيَّٰ ِعبَاِدَي ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِنَّ أَۡرِضي َوٰ يَٰ
  .1ت1فَٱۡعبُدُونِ 

 56: 29\85م

في هذه التفات ) خطأ: 1ت ♦يُْرَجعُوَن، يَْرِجعُوَن، تَْرِجعُوَن ) 2) ذَائِقَةٌ اْلَمْوَت 1
إلى الجمع » ِعبَاِدَي ... أَْرِضي ... فَإِيَّاَي فَاْعبُدُونِ «اآلية واآلية السابقة من المفرد 

  .52تتمة لآلية  58دخيلة، واآلية  57- 53اآليات ». إِلَْينَا تُْرَجعُونَ «

. ~ ثُمَّ إِلَۡينَا 1ٱۡلَمۡوتِ ُكلُّ نَۡفٖس ذَآئِقَةُ 
  .]1ت2تُۡرَجعُونَ 

 57: 29\85م

ئَنَُّهْم، لَنُثِْويَنَُّهْم 1 يَنَُّهْم، لَيُبَّوِ ئَنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة 1ت♦ ) فَنِْعَم، فَنَِعَم 3) غُُرفًا 2) لَنُبَّوِ ) نُبَّوِ
  ننزلهم فيها: ُغَرفًا

ئَنَُّهمَوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ  ِت، لَنُبَّوِ ِلَحٰ  1ت1ٱلصَّٰ
َن ٱۡلَجنَِّة غَُرٗفا ُر،  2ّمِ تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

ِلِديَن فِيَها. ~ نِۡعمَ  ِمِليَن، 3َخٰ   أَۡجُر ٱۡلعَٰ

 58: 29\85م

 59: 29\85م  !1تٰى َربِِّهۡم يَتََوكَّلُونَ ٱلَِّذيَن َصبَُرواْ، ~ َوَعلَ   ».يَتََوكَّلُونَ «إلى المضارع » َصبَُروا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت

، َوَكأَْن، َوكَأَيٍ، َوَكيٍ، َوكَايْن، َوَكيَيِّْن 1 ♦ ) َوكَائِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنَّ
  105: 12\53انظر هامش اآلية  )1ت

ُ  1ت1] َوَكأَيِّن--- [ ن دَآبَّٖة، الَّ تَۡحِمُل ِرۡزقََها، ٱ£َّ ّمِ
  ٱۡلعَِليُم. ،يَۡرُزقَُها َوإِيَّاُكۡم! ~ َوهَُو ٱلسَِّميعُ 

 60: 29\85م

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة 1ت
: أمعن في الكذب، ) أفك2) ت225ص  Luxenbergسريانية بمعنى أبقى (

  يُْؤفَكُوَن: يُصرفون.وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

ِت َوٱۡألَۡرَض، «َولَئِن سَأَۡلتَُهم:  َوٰ َمٰ ۡن َخلََق ٱلسَّ مَّ
رَ  : »ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر؟ 1تَوَسخَّ ُ «، لَيَقُولُنَّ ». ٱ£َّ

  ؟2ت~ فَأَنَّٰى يُۡؤفَُكونَ 

 61: 29\85م

رُ ) 1 ۡزَق ِلَمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ، َويَۡقِدرُ   َويَْقدُُر، َويُقَدِّ ُ يَۡبُسطُ ٱلّرِ  1ٱ£َّ
َ بِكُّلِ شَۡيٍء َعِليٞم.   لَهُۥٓ. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 62: 29\85م

َل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء فَأَۡحيَا «َولَئِن سَأَۡلتَُهم:    ن نَّزَّ مَّ
:  ،»تَِها؟بِِه ٱۡألَۡرَض ِمۢن بَۡعِد َمۡو  ُ «لَيَقُولُنَّ ». ٱ£َّ

ِ!«قُِل:    بَۡل أَۡكثَُرُهۡم َال يَۡعِقلُوَن.» ~ ٱۡلَحۡمدُ ِ£َّ

 63: 29\85م

) اْلَحيََوان: الحياة الدائمة الكاملة. ويالحظ 2ت 32: 6\55) أنظر هامش اآلية 1ت
التي  وهذه هي المرة الوحيدة». الحيوان«إلى » الحياة«من التفات في هذا اآلية 

وهذه ». الحياة«يستعمل فيها القرآن كلمة حيوان، ولكن قد تكون خطأ وأصلها 
، بينما جاء في أربع آيات أخرى »َوَما َهِذِه اْلَحيَاةُ «هي اآلية الوحيدة التي تقول 

  ».وما الحياة الدنيا«

ِذِه ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَآ إِالَّ لَۡهٞو َولَِعٞب  . َوإِنَّ 1تَوَما َهٰ
. ~ لَۡو كَانُواْ 2تاَر ٱۡألِٓخَرةَ لَِهَي ٱۡلَحيََوانُ ٱلدَّ 

  يَۡعلَُموَن!

 64: 29\85م

َ، ُمۡخِلِصينَ   ) ُمْخِلِصيَن: ممحصين.1ت لَهُ  1تفَإِذَا َرِكبُواْ فِي ٱۡلفُۡلِك، دََعُواْ ٱ£َّ
، إِذَا ُهۡم يُۡشِرُكوَن. ٰىُهۡم إِلَى ٱۡلبَّرِ ا نَجَّ يَن. فَلَمَّ   ٱلدِّ

 65: 29\85م

) خطأ: 1ت ♦) تَْعلَُموَن 3) لََسْوَف 2) َوْليَتََمتَّعُوا، فَتََمتَّعُوا، فَيَُمتَّعُوا، َوتََمتَّعُوا 1
اهُمْ «في اآلية السابقة من الغائب التفات    ».آَتَْينَاُهمْ «إلى المتكلم » نَجَّ

ُهمۡ   2. ~ فََسۡوفَ 1َوِليَتََمتَّعُواْ  1تِليَۡكفُُرواْ بَِمآ َءاتَۡينَٰ
  .3يَۡعلَُمونَ 

 66: 29\85م

أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّا َجعَۡلنَا َحَرًما َءاِمٗنا، َويُتََخطَُّف   ) تُْؤِمنُوَن ... تَْكفُُرونَ 1
ِطِل يُۡؤِمنُوَن، َوبِنِۡعَمِة  ٱلنَّاُس ِمۡن َحۡوِلِهۡم؟ أَفَبِٱۡلبَٰ

ِ يَۡكفُُرونَ    ؟1ٱ£َّ

 67: 29\85م

ِن    ِ َكِذبًا، أَۡو َكذََّب َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّ ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ
ا َجآَءهُۥٓ؟ أَلَۡيَس فِي َجَهنََّم َمۡثٗوى  بِٱۡلَحّقِ لَمَّ

ِفِريَن؟   لِّۡلَكٰ

 68: 29\85م

من التفات ) خطأ: 2ت ) نص ناقص وتكميله: َجاِهدُوا فِي [سبيلنا]1ت ♦) سُْبلَنَا 1
َ «إلى الغائب » لَنَْهِديَنَُّهمْ «المتكلم    ».َوإِنَّ �َّ

َهدُواْ فِينَا . 1، لَنَۡهِديَنَُّهۡم ُسبُلَنَا1ت[...] َوٱلَِّذيَن َجٰ
َ لََمَع ٱۡلُمۡحِسنِينَ   .2تَوإِنَّ ٱ£َّ

 69: 29\85م
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  سورة المطففين 83\86

  مكية 36 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.بِۡسِم   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    ٱ£َّ

 1: 83\86م  !1تَوۡيٞل لِّۡلُمَطفِِّفينَ   : الذي ال يعدل في الكيل أو الوزنالمطفف) 1ت

أخذوا ألنفسهم الكيل من الناس، وفقًا للمنتخب ) خطأ: اْكتَالُوا من النَّاِس (أي 1ت
http://goo.gl/GnslI9.أو اْكتَالُوا للناس ،(  

 2: 83\86م  ، يَۡستَۡوفُوَن.1تإِذَا ٱۡكتَالُواْ َعلَى ٱلنَّاِس ٱلَِّذيَن، 

َزنُوُهمۡ   ) يَْخِسُروَن.2) َكالُوا ُهْم أَْو َوَزنُوا ُهْم 1  3: 83\86م  .2، يُۡخِسُرونَ 1َوإِذَا َكالُوُهۡم أَو وَّ

ۡبعُوثُوَن،   ٓئَِك أَنَُّهم مَّ  4: 83\86م  أََال يَُظنُّ أُْولَٰ

 5: 83\86م  َعِظيٖم؟ِليَۡوٍم   

لَِميَن. 1يَۡومَ   ) يَْوِم، يَْوُم.1  6: 83\86م  يَقُوُم ٱلنَّاُس ِلَرّبِ ٱۡلعَٰ

يٖن.   اِر لَِفي ِسّجِ َب ٱۡلفُجَّ ٓ! إِنَّ ِكتَٰ  7: 83\86م  َكالَّ

يٞن؟    8: 83\86م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ِسّجِ

ٞب   ) َمْرقُوٌم: بيِّن الكتابة ال يمحى.1ت ۡرقُومٞ ِكتَٰ  9: 83\86م  .1تمَّ

بِيَن!--- [   ۡلُمَكذِّ  10: 83\86م  ] َوۡيٞل، يَۡوَمئِٖذ، لِّ

يِن.   بُوَن بِيَۡوِم ٱلدِّ  11: 83\86م  ٱلَِّذيَن يَُكذِّ

ُب بِِهۦٓ إِالَّ كُلُّ ُمۡعتٍَد أَثِيٍم.    12: 83\86م  َوَما يَُكذِّ

تُنَا، قَاَل: ~  2تُۡتلَىٰ  1إِذَا  ) يُتْلَى.2) أَئذَا، آئذَا 1 ِطيُر «َعلَۡيِه َءايَٰ أََسٰ
ِلينَ    ».ٱۡألَوَّ

 13: 83\86م

! بَۡلۜ َرانَ   ) َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم: َغلَب وغطَّى عليها أو طبع عليها.1ت ا َكانُواْ يَۡكِسبُوَن. 1تَكالَّ  14: 83\86م  َعلَٰى قُلُوبِِهم مَّ

بِِّهۡم، يَۡوَمئِ    ٓ! إِنَُّهۡم َعن رَّ  15: 83\86م  ٖذ، لََّمۡحُجوبُوَن.َكالَّ

 16: 83\86م  ثُمَّ إِنَُّهۡم لََصالُواْ ٱۡلَجِحيِم.  

بُونَ «ثُمَّ يُقَاُل:    ذَا ٱلَِّذي كُنتُم بِهِۦ تَُكذِّ  17: 83\86م  ».َهٰ

) إحتار المفسرون والمترجمون في معنى هذه الكلمة: السماء السابعة، أو 1ت
قائمة العرش اليمنى، أو الجنة، أو سدرة المنتهى، أو في السماء عند هللا. ويقول 

والصواب أن يقال في ذلك...: إن كتاب أعمال األبرار لفي ارتفاع إلى «الطبري: 
فسرها معجم الفاظ القرآن: علم لكتاب تدون وقد ». حدّ قد علم هللا جّل وعّز منتهاه

فيه أعمال الصالحين من عباد هللا. وقد جاءت هذه الكلمة ذاتها بالعبرية بمعنى 
ص  Jeffery. وانظر حول هذه الكلمة في 5: 42و 7: 41الغرف العليا (حزقيال 

215-216.(  

َب ٱۡألَۡبَراِر لَِفي ِعلِّيِّينَ  ٓ! إِنَّ ِكتَٰ  18: 83\86م  .1تَكالَّ

 19: 83\86م  َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ِعلِّيُّوَن؟  

ۡرقُومٞ   ) َمْرقُوٌم: بيِّن الكتابة ال يمحى.1ت ٞب مَّ  20: 83\86م  ،1تِكتَٰ

بُوَن.    21: 83\86م  يَۡشَهدُهُ ٱۡلُمقَرَّ

 22: 83\86م  إِنَّ ٱۡألَۡبَراَر لَفِي نَِعيٍم،  

 23: 83\86م  يَنظُُروَن. 1تَعلَى ٱۡألََرآئِكِ   السرير.: ) اْألََرائِك، جمع اريكة1ت

 24: 83\86م  ٱلنَِّعيِم. 1تَۡعِرُف فِي ُوُجوِهِهۡم نَۡضَرةَ   ) يُْعَرُف ... نَْضَرةُ، تُعَْرُف ... نَْضَرةُ.1

ِحيقٖ   ) َرِحيق: الخالص من كل شراب.1ت ۡختُوٍم. 1تيُۡسقَۡوَن ِمن رَّ  25: 83\86م  مَّ

آخر شربه يفوح منه رائحة المسك (الجاللين ) 1ت ♦َخاتُِمهُ ) َخاتَُمهُ، 1
http://goo.gl/xTbg8z.(  

ُمهُۥ ِفسُوَن. 1ت1ِختَٰ ِلَك فَۡليَتَنَافَِس ٱۡلُمتَنَٰ  26: 83\86م  ِمۡسٞك. َوفِي ذَٰ

 27: 83\86م  ،1تنِيمٍ َوِمَزاُجهُۥ ِمن تَسۡ   ) مزاجه: ما يخلط به. تَْسنِيٍم: عين تجري من علو، وهو إسم عين في الجنة.1ت

) خطأ وتصحيحه: عين يشرب منها. تبرير الخطأ: يشرب تضمن معنى 1ت
 25في اآلية » يسقون«بـ » عين«يروى المتعدي بالباء. ولكن هناك من نصب 

  ).465- 464أعاله (مكي، جزء ثاني، ص 

بُوَن. 1تَعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها  28: 83\86م  ٱۡلُمقَرَّ
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أَۡجَرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ إِنَّ ٱلَِّذيَن   
  يَۡضَحكُوَن.

 29: 83\86م

وا عليهم1ت واْ بِِهمۡ   ) خطأ: َمرُّ  30: 83\86م  ، يَتَغَاَمُزوَن.1تَوإِذَا َمرُّ

 31: 83\86م  .1ت1َوإِذَا ٱنقَلَبُٓواْ إِلَٰىٓ أَۡهِلِهُم، ٱنقَلَبُواْ فَِكِهينَ   ) فَِكِهين: ناعمي العيش1ت♦ ) فَاِكِهيَن 1

ُٓؤَالِٓء لََضآلُّونَ «َوإِذَا َرأَۡوُهۡم، قَالُٓواْ:     32: 83\86م  »إِنَّ َهٰ

ِفِظيَن.    33: 83\86م  َوَمآ أُۡرِسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحٰ

 34: 83\86م  فَٱۡليَۡوَم، ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمَن ٱۡلكُفَّاِر يَۡضَحُكوَن،  

 35: 83\86م  يَنظُُروَن. 1تَعلَى ٱۡألََرآئِكِ   السرير: ) اْألََرائِك، جمع اريكة1ت

َب ٱۡلكُفَّاُر َما كَانُواْ يَۡفعَلُوَن؟    36: 83\86م َهۡل ثُّوِ
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 القسم الثاني: القرآن الهجري (المدني)

622-632 
  

متوجها نحو المدينة (واسمها  622للتقليد اإلسالمي، هاجر النبي محمد (واسمه الحقيقي هو قثم بن عبد الالت) من مكة في التاسع من سبتمبر  اوفقً 
سبتمبر، ثم أقام فيها بداية من الرابع من أكتوبر. وتعتبر هذه السنة نقطة انطالق التقويم اإلسالمي الهجري الذي  24في  أوًال يثرب) التي زارها  اسابقً 

  .632يونيو  8(الموافق ألول محرم). وتوفي النبي في المدينة في  622يوليو  16بدأ في 

كون ما ندعوه بالقرآن الهجري (أو المدني) وهي مجمعة في سورة، وتُ  28يبلغ ت على النبي بعد الهجرة أنزلوعلى رأي األزهر، فإن عدد السور التي 
  هذا القسم الثاني.

سورة مكية تتضمن آيات  35كل اآليات التي نزلت بعد الهجرة. فهناك  حصًراأن هذا القسم الهجري (المدني) ال يتضمن  إلىولكن يجب أن نشير هنا 
  .بحرف هـتلك السور مع تمييزها عن اآليات المكية نزلت بعد الهجرة. وقد أبقينا عليها في 

ة منها لكونها وكل سورة تتضمن إسمها، وفترتها (المكية أو الهجرية) ورقمها بالتسلسل التاريخي وبالترتيب االعتيادي ثم عدد آياتها واآليات المستثنا
 هجرية (أو مدنية). وقد وضعنا الرموز التالية في النص والهوامش:

 الرقم دون حرف القراءات المختلفةيشير إلى 

 الحرف ت يشير إلى التعليق على اآلية متضمنًا األخطاء اللغوية

 القوسان [...] يشيران إلى أن اآلية ينقصها بعض عناصرها

 ]--- القوسان [ يشيران إلى انتقال من موضوع إلى موضوع آخر وبدأ فكرة جديدة

 النقطة . تشير إلى نهاية الجملة

 الشرطة ~ إلى الفقرات التذييلية في نهاية اآليات للحفاظ على السجع. وتكون مسبوقة بنقطة ان كانت مستقلة عن معنى اآليةتشير 

  ويجد القاريء ثالثة اعمدة:

  ♦بإشارة  في العمود األيسر القراءات المختلفة واألخطاء اللغوية. وقد فصلنا بين القراءات المختلفة واألخطاء أو المالحظات اللغوية  - 

  في العمود الذي يليه نص القرآن بالرسم العثماني.  - 

أي مدني)، ثم رقم السورة بالتسلسل التاريخي، يليه رقم السورة  –في العمود األيمن حرف م أو هـ لإلشارة إلى زمن اآلية (مكي أو هجري   - 
 بالتسلسل العادي، ثم رقم اآلية.
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 سورة البقرة 2\87

  هجرية 286 - عدد اآليات

  سنام القرآن - فسطاط القرآن عناوين أخرى: . 73و 67عنوان هذه السورة مأخوذ من السورتين 

  

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1أنظر الجزء األول تحت بخصوص األحرف المقطعة ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

 1: 2\87هـ  .1تآلمٓ 

♦ ) ِلْلُمتَِّقينَه 3) فِيهُ، فِيهو، فِيهْ 2ذَِلَك اْلِكتَاُب = ذَاَك اْلِكتَاُب، تنزيُل اْلِكتَابِ ) 1
: 2\87» (ُهدًى لِلنَّاِس «) نص ناقص وتكميله: للمتقين [وللكافرين]، ويؤيده 1ت

). تفسير شيعي: الكتاب علي ال شك فيه هدى للمتقين (القمي 185
http://goo.gl/p3dYzL حيرت المفسرين. » ذلك الكتاب«). استعمال عبارة

ُب الذي يقرؤه محمد  يقول الجاللين: ٰذِلَك أي هذا ٱْلِكتَٰ
)http://goo.gl/wbgXTt وفسرها المنتخب: هذا هو الكتاب الكامل وهو .(

). وذكر الزمخشري: معناه: أّن http://goo.gl/prXYBuالقرآن الذي ننزله (
ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، وأنه 

يذكر النحاس قول ). وhttp://goo.gl/IKoT2Hالذي يستأهل أن يسمى كتابًا (
الكسائي: كأنَّ اِإلشارة [إلى القرآِن الذي في السَّماء] والقوَل من السَّماِء، والكتاَب، 

دُ ( ). http://goo.gl/3hr7eHوالرسوَل في األرض، فقال: ذلك الكتاُب يا محمَّ
: استعمال إسم اإلشارة للبعيد إلظهار رفعة شأن هذا القرآن ابن عاشورويقول 

المنزلة. وقد شاع في الكالم البليغ تمثيل األمر الشريف بالشيء  لجعله بعيد
المرفوع في عزة المنال ألن الشيء النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه 

في المرتفعات صونًا له عن الدروس وتناول كثرة األيدي واالبتذال 
)http://goo.gl/7PWIuR.(  

بُ  لَِك ٱۡلِكتَٰ ، ُهٗدى 2يهِۛ ، َال َرۡيَبۛ فِ 1ت1ذَٰ
  .1ت3لِّۡلُمتَِّقينَ 

 2: 2\87هـ

ألن اإليمان بكل منهما واجب ) نص ناقص وتكميله: بالغيب [والشهادة]، 1ت
(السيوطي:  وآثر الغيب ألنه أمدح وألنه يستلزم اإليمان بالشهادة من غير عكس

وقد جاءتا كلمتا الغيب والشهادة متالزمتين في آيات   ).163، ص 2اإلتقان، جزء 
  73: 6\55مثل 

، َويُِقيُموَن 1تٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بِٱۡلغَۡيِب [...]
ُهۡم يُنِفقُوَن. ا َرَزۡقنَٰ لَٰوةَ، ~ َوِممَّ   ٱلصَّ

 3: 2\87هـ

ِمن  1إِلَۡيَك، َوَمآ أُنِزلَ  1بَِمآ أُنِزلَ َوٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن   أَنَْزَل.) 1
  قَۡبِلَك، ~ َوبِٱۡألِٓخَرةِ ُهۡم يُوقِنُوَن.

 4: 2\87هـ

إلى الغائب » َرَزْقنَاُهمْ «من المتكلم  3في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦ َربُِّهم) 1
  ».ِمْن َربِِّهمْ «

بِِّهمۡ  ن رَّ ٓئَِك َعلَٰى ُهٗدى ّمِ ٓئَِك ُهُم ، ~ 1ت1أُْولَٰ َوأُْولَٰ
  ٱۡلُمۡفِلُحوَن.

 5: 2\87هـ

قراءة شيعية: إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بوالية علي َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنذَْرتَُهْم ) 3) أو 2سوٌء ) 1
  )20أَْم لَْم تُْنِذْرهُْم َال يُْؤِمنُوَن (السياري، ص 

 2َعلَۡيِهۡم َءأَنذَۡرتَُهۡم، أَمۡ  1إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، َسَوآءٌ 
  .3لَۡم تُنِذۡرُهۡم، َال يُۡؤِمنُونَ 

 6: 2\87هـ

) غَُشاَوةٌ، غََشاَوةٌ، ِغَشاَوةٌ، ِغَشاَوةً، غََشاَوةً، َغْشيَةٌ، َغْشَوةٌ، َغَشَوةً، 2اسماعهم ) 1
إلى المفرد » قُلُوبِِهمْ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت♦ ِغْشَوةٌ، عُشاوة، ِعشاوة 

ويالحظ أن القرآن استعمل في اآلية ». أَْبَصاِرِهمْ «ثم إلى الجمع » َسْمِعِهمْ «
) أنظر هامش اآلية 1ت» َعلَى قُلُوبِِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهمْ « 108: 16\70
39\7 :41  

ُ َعلَٰى قُلُوبِِهۡم َوَعلَٰى َسۡمِعِهمۡ  َوَعلَٰىٓ . 1َختََم ٱ£َّ
ِرِهمۡ  َوةٞ  1تأَۡبَصٰ   . ~ َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٞم.2ت2ِغَشٰ

 7: 2\87هـ

ِ َوبِٱۡليَۡوِم «َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَقُوُل:   حشو. بُِمْؤِمنِينَ ) خطأ: حرف الباء في 1ت ♦بُِمْوِمنِيَن ) 1 َءاَمنَّا بِٱ£َّ
  .1ت1، َوَما هُم بُِمۡؤِمنِينَ »ٱۡألِٓخرِ 

 8: 2\87هـ

ُعوَن، يَُخادَُعوَن، يَُخاِدعُون، يََخدَُّعوَن، يُْخدَُعوَن، يُْخِدُعوَن 2يَْخدَُعوَن ) 1 ) يَُخدِّ
  ).26قراءة شيعية: ولكن ال يشعرون (السياري، ص ) 4) أَْنفُُسُهْم 3

ِدُعونَ  َ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوَما يَۡخدَُعونَ  1يَُخٰ  2ٱ£َّ
ٓ أَنفَُسُهمۡ    .4يَۡشعُُرونَ  . ~ َوَما3إِالَّ

 9: 2\87هـ

َرٞض   ) يَُكِذبُوَن.3) َمْرًضا 2َمْرٌض ) 1 ُ َمَرٗضا1فِي قُلُوبِِهم مَّ . ~ 2، فََزادَُهُم ٱ£َّ
، بَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ    .1َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليُمۢ

 10: 2\87هـ

، قَالُٓواْ: »َال تُۡفِسدُواْ فِي ٱۡألَۡرِض «َوإِذَا قِيَل لَُهۡم:   
  ».إِنََّما نَۡحُن ُمۡصِلُحونَ «

 11: 2\87هـ

ِكن الَّ يَۡشعُُروَن.    12: 2\87هـ  أََالٓ إِنَُّهۡم ُهُم ٱۡلُمۡفِسدُوَن. ~ َولَٰ
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، »َءاِمنُواْ َكَمآ َءاَمَن ٱلنَّاسُ «َوإِذَا قِيَل لَُهۡم:   وال) 1
إِنَُّهۡم  1أََالٓ » أَنُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّفََهآُء؟«قَالُٓواْ: 

ِكن الَّ يَۡعلَُموَن.   ُهُم ٱلسُّفََهآُء. ~ َولَٰ

 13: 2\87هـ

) 4) َمْعُكْم 3) 26قراءة شيعية: خلوا بشياطينهم (السياري، ص ) 2القُوا ) 1
، كما في القراءة الشيعية، ) خطأ: َخلَْوا بَشيَاِطينِِهمْ 1ت ♦ ُمْستَْهُزوَن، ُمْستَْهِزيُونَ 

  َشيَاِطينِِهْم. وتبرير الخطأ: تضمن خال معنى انضوىَخلَْوا مع أو: 

َوإِذَا ». َءاَمنَّا«ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، قَالُٓواْ:  1َوإِذَا لَقُواْ 
ِطينِِهمۡ  ، إِنََّما 3إِنَّا َمعَُكمۡ «، قَالُٓواْ: 1ت2َخلَۡواْ إِلَٰى َشيَٰ
  ».4نَۡحُن ُمۡستَۡهِزُءونَ 

 14: 2\87هـ

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: يمد [لهم] (1ت♦ ) ِطْغيَانِِهْم 2َويُِمدُُّهْم ) 1
: يتحيرون يَْعَمُهون) 2) تhttp://goo.gl/h2mnBO 296، ص 1جزء 

  ويتخبطون.

ُ يَۡستَۡهِزُئ بِِهۡم َويَُمدُُّهمۡ  نِِهمۡ  1ت[...] 1ٱ£َّ  2فِي ُطۡغيَٰ
  .2تيَۡعَمُهونَ 

 15: 2\87هـ

ٓئَِك ٱلَِّذيَن ٱۡشتََرُواْ   ) تَِجاَراتُُهْم.2اْشتََرِوا  اْشتََرَوا،) 1 لَةَ بِٱۡلُهدَٰى. فََما  1أُْولَٰ لَٰ ٱلضَّ
َرتُُهمۡ    ، ~ َوَما كَانُواْ ُمۡهتَِديَن.2َربَِحت تَِّجٰ

 16: 2\87هـ

ا  - ) َضاَءْت، فأََضاَءْت 2الَِّذين ) 1 ) ظُْلَماٍت، ظُلََماٍت، 4) نُوَرُهْم 3من دون فَلَمَّ
ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦ُظْلَمٍة  إلى » اْستَْوقَدَ نَاًرا فَلَمَّ
  .»بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ُظلَُماٍت َال يُْبِصُرونَ «الجمع 

آ أََضآَءۡت  1َكَمثَِل ٱلَِّذي َمثَلُُهمۡ   2ٱۡستَۡوقَدَ نَاٗرا. فَلَمَّ
ُ بِنُوِرِهمۡ  ،1تَما َحۡولَهُۥ َوتََرَكُهۡم فِي  3ذََهَب ٱ£َّ

تٖ    ، الَّ يُۡبِصُروَن.4ُظلَُمٰ

 17: 2\87هـ

ا بُْكًما ُعْميًا.) 1 ، بُۡكٌم، ُعۡميٞ   ُصم�  18: 2\87هـ  ، ~ فَُهۡم َال يَۡرِجعُوَن.1ُصمُّۢ

َواقِعِ 3) ظُْلَماٌت، ظُلََماٌت 2َكَصايِبٍ، َكَصائٍِب ) 1 ) 1ت♦ ) ِحذَاَر 4) الصَّ
. نص ناقص وتكميله: أَْو [كفريق ذي] َصيٍِّب ِمَن السحاب ذو المطرالصيب: 
). وقد فسرها http://goo.gl/c9iHhp 316، ص 1، جزء ابن عاشورالسََّماِء (

األمر عليهم وعدم إدراكهم لما ينفعهم المنتخب: أو حالهم في حيرتهم وشدة 
ويضرهم، كحال قوم نزل عليهم مطر من السماء ورعد وصواعق، يضعون 

أطراف أصابعهم في آذانهم كي ال يسمعوا أصوات الصواعق خائفين من الموت، 
  )http://goo.gl/r8ykOPزاعمين أن وضع األصابع يمنعهم منه (

َن ٱلسَّمَ  1َكَصيِّبٖ  1تأَۡو [...] ٞت ّمِ  2آِء، فِيِه ُظلَُمٰ
َن  بِعَُهۡم فِٓي َءاذَانِِهم ّمِ َوَرۡعٞد َوبَۡرٞق. يَۡجعَلُوَن أََصٰ

ِعقِ  َوٰ ُ ُمِحيُطۢ  4، َحذَرَ 3ٱلصَّ ٱۡلَمۡوِت. ~ َوٱ£َّ
ِفِريَن .   بِٱۡلَكٰ

 19: 2\87هـ

ُف، يَْخِطُف، ) 1 ُف، يِِخّطِ ُف، يَِخّطِ ُف، يَْخطَُّف، يََخطَُّف، يَْخّطِ يَْخِطُف، يَْخّطِ
ُف، يَتََخطَُّف، يَْختَِطُف  ْوا، َمَضْوا 3) َضاَء 2يِِخِطُف، يَُخّطِ ) أُْظِلَم 5) فِيِهي 4) َمرُّ

اْلبَْرُق ) نص ناقص وتكميله: يََكادُ 1ت ♦) َشاْيٍء 8) بِأْسَماِعِهْم 7) َألذَْهَب 6
يَْخَطُف أَْبَصاَرهُْم ُكلََّما أََضاَء لَُهْم [الطريق] َمَشْوا فِيِه َوإِذَا أَْظلََم َعلَْيِهْم [الطريق] 

). وقد فسرها http://goo.gl/GQfzaU 321، ص 1، جزء ابن عاشورقَاُموا (
المنتخب: إن هذا البرق الشديد يكاد يخطف منهم أبصارهم لشدته، وهو يضئ لهم 

طريق حينًا فيسيرون خطوات مستعينين بضوئه، فإذا انقطع البرق واشتد الظالم ال
  ).http://goo.gl/ym4E2Vيقفون متحيرين ضالين (

َرُهۡم، كُلََّمآ أََضآءَ  1يََكادُ ٱۡلبَۡرُق يَۡخَطفُ  لَُهم  2أَۡبَصٰ
َشۡواْ  ،1ت[...] َعلَۡيِهۡم  5َوإِذَآ أَۡظلَمَ  .4فِيهِ  3مَّ
ُ 2تقَاُمواْ  ،1ت[...]  6لَذََهبَ  ،. َولَۡو َشآَء ٱ£َّ

َ َعلَٰى كُّلِ َشۡيءٖ  7بَِسۡمِعِهمۡ  ِرِهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ  8َوأَۡبَصٰ
  قَِديٞر.

 20: 2\87هـ

في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت ♦َوالَِّذيَن ِمْن = وخلَق َمْن، والذين َمن ) 1
  »اْعبُدُوا«إلى المخاطب » بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهمْ «الغائب 

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! ٱۡعبُدُواْ َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَكُۡم، َوٱلَِّذيَن  يَٰ
َّقُونَ  1ِمن   !1تقَۡبِلُكۡم. ~ لَعَلَُّكۡم تَت

 21: 2\87هـ

) أَْندَادًا: امثاًال 1ت♦  ) نِد�ا5) الثََّمَرةِ 4) بِنَاًء 3) بِساًطا، ِمهادًا، َمْهدًا 2َجعَلَُّكْم ) 1
ونظراء من األوثان يعبدونها. وهي جمع نِدّ وهو المثل والشبه. ولكن 

Luxenberg  يرى ان كلمة ند في السريانية تعني البغيض والنجس، إشارة
) نص ناقص وتكميله: وأنتم تعلمون [بطالن 2). ت319-318لألصنام (ص 

  ذلك]

ٗشاٱۡألَۡرَض فِ  1ٱلَِّذي َجعََل لَكُمُ  َوٱلسََّمآَء بِنَاٗٓء،  2َرٰ
فَأَۡخَرَج بِهِۦ ِمَن  3َوأَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َمآءٗ 

تِ  ِ أَندَاٗدا 4ٱلثََّمَرٰ ، 1ت5ِرۡزٗقا لَُّكۡم. فََال تَۡجعَلُواْ ِ£َّ
  .2ت[...] َوأَنتُۡم تَۡعلَُمونَ 

 22: 2\87هـ

ْلنا َعلى َعْبِدنا فِي َوإِْن ، قراءة شيعية: ) ِعبَاِدنا2أنَْزْلنَا ) 1 ا نَزَّ كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
من الغائب في اآليتين التفات ) خطأ: 1ت ♦ )417، ص 1َعِلّيٍ (الكليني مجلد 

إلى  »اْعبُدُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ... الَِّذي َجعََل لَُكُم ... َوأَنَْزَل ... فَأَْخَرجَ «السابقتين 
ا «المتكلم  لْنَا َعلَى َعْبِدنَاِممَّ ِ «ثم إلى الغائب » نَزَّ ) فهمت هذه 2ت» ِمْن دُوِن �َّ

 64: 28\49و 195: 7\39الكلمة بمعنى شركاءكم على غرار اآليتين 
  ).419، ص 1(السيوطي: اإلتقان، جزء 

ۡلنَا ا نَزَّ مَّ  ،1ت2َعلَٰى َعۡبِدنَا 1َوإِن كُنتُۡم فِي َرۡيٖب ّمِ
ۡثِلهِۦ َوٱۡدعُواْ ُشَهدَآَءُكمفَۡأتُواْ بِسُوَرٖة مِّ  ن 2تن ّمِ ، ّمِ

ِدقِيَن. ِ. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ   دُوِن ٱ£َّ

 23: 2\87هـ

فَإِن لَّۡم تَۡفعَلُواْ، َولَن تَۡفعَلُواْ، فَٱتَّقُواْ ٱلنَّاَر ٱلَّتِي   ) أُْعتِدَْت، أُْعتُدَدْْت، أُْعتُدَّْت، أعدها هللا.2ُوقُودَُها، َوقِْيدُهَا ) 1
ِفِريَن. 2ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ، أُِعدَّۡت  1َوقُودَُها   ِلۡلَكٰ

 24: 2\87هـ

ِر ) 1 كلما اوتوا فيها برزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) قراءة شيعية: 2َوبُّشِ
ةٌ 4) َوأَتَْوا، َوأُوتُوا 3) 26(السياري، ص  ّرِ ) 1ت♦ ) ُمَطهََّراٌت، ُمطَِّهَرةٌ، ُمطَّهَّ

بينما يفهم المفسرون عبارة ازواج مطهرة بالمعنى المتعارف عليه بالعربية، يرى 
Sawma ان هذه العبارة باآلرامية تعني عنب أبيض )bright raisin (

Sawma, p. 133.  

رِ  ِت أَنَّ لَُهۡم  1َوبَّشِ ِلَحٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
 َ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡأل ُر. كُلََّما ُرِزقُواْ َجنَّٰ ۡنَهٰ

ۡزٗقا، قَالُواْ:  ذَا ٱلَِّذي ُرِزۡقنَا «ِمۡنَها ِمن ثََمَرٖة ّرِ َهٰ
ٞج  3َوأُتُواْ ». 2ِمن قَۡبلُ  بِٗها. َولَُهۡم فِيَهآ أَۡزَوٰ بِهِۦ ُمتََشٰ
َرةٞ  َطهَّ ِلدُوَن.1ت4مُّ   . ~ َوُهۡم فِيَها َخٰ

 25: 2\87هـ
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) 4) يَُضلُّ بِِه َكثِيٌر، يَِضلُّ بِِه َكثِيٌر 3) بَعُوَضةٌ، بَعُوَضٍة 2يَْستَِحي، يَْستَحِ ) 1
) َوَما يَُضلُّ بِِه إِالَّ اْلفَاِسقُوَن، َوَما يَِضلُّ بِِه إِالَّ 5َويُْهدَى بِِه َكثِيٌر، َويَْهِدي بِِه َكثِيٌر 

) هناك من 3تا زائدة م) خطأ: 2) خطأ: من أن يضرب ت1ت ♦اْلفَاِسقُوَن 
َ َال يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثًَال َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها«حاول تفسير اآلية  » إِنَّ �َّ

بأنها تتضمن إعجاًزا علميًا وانه يقصد بالبعوضة فما فوقها كائن مكتشف يعيش 
  )http://goo.gl/93dGe5فوق ظهرها (هذا المقال 

َ َال  ا  1ت[...] 1يَۡستَۡحيِۦٓ [إِنَّ ٱ£َّ أَن يَۡضِرَب َمثَٗال مَّ
ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، 3تفََما فَۡوقََها 2ت2بَعُوَضةٗ  . فَأَمَّ

ا ٱلَِّذيَن  بِِّهۡم. َوأَمَّ فَيَۡعلَُموَن أَنَّهُ ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ
ذَا َمثَٗال؟«َكفَُرواْ، فَيَقُولُوَن:  ُ بَِهٰ » َماذَآ أََرادَ ٱ£َّ

. َوَما يُِضلُّ 4َويَۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗرا 3هِۦ َكثِيٗرايُِضلُّ بِ 
ِسِقينَ    .]5بِِهۦٓ إِالَّ ٱۡلفَٰ

 26: 2\87هـ

ويقطعون  - في علي  - : الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه تفسير شيعي) 1ت
يعني من صلة أمير المؤمنين واألئمة (القمي  - ما أمر هللا به أن يوصل 

http://goo.gl/WdG09e.(  

قِهِۦ،  ِ ِمۢن بَۡعِد ِميثَٰ ٱلَِّذيَن يَنقُُضوَن َعۡهدَ ٱ£َّ
ُ بِِهۦٓ أَن يُوَصَل، َويُۡفِسدُوَن  َويَۡقَطعُوَن َمآ أََمَر ٱ£َّ

ِسُروَن.1تفِي ٱۡألَۡرِض  ٓئَِك ُهُم ٱۡلَخٰ   ، ~ أُْولَٰ

 27: 2\87هـ

من الغائب التفات خطأ: ) نص ناقص وتكميله: [وقد] كنتم. 1ت ♦تَْرِجعُوَن ) 1
  ».َكْيَف تَْكفُُرونَ «إلى المخاطب » يَْنقُُضونَ «في اآلية السابقة 

[...] ِ ٗتا  1تَكۡيَف تَۡكفُُروَن بِٱ£َّ َوُكنتُۡم أَۡمَوٰ
ُكۡم؟ ثُمَّ يُِميتُُكۡم، ثُمَّ يُۡحيِيُكۡم. ~ ثُمَّ إِلَۡيِه  فَأَۡحيَٰ

  .1تُۡرَجعُونَ 

 28: 2\87هـ

) 26قراءة شيعية: وإن هللا خلق لكم ما في األرض من شيء (السياري، ص ) 1
) خطأ: اْستََوى على السََّماِء. جاءت عبارة استوى إلى السماء في آيتين 1ت♦ 

، بينما جاء استعمال عبارة استوى على في آيات 29: 2\87و 11: 41\61فقط: 
 44: 11\52و 3: 10\51و 5: 20\45و 59: 25\42و 54: 7\39كثيرة مثل: 

من التفات خطأ: ) 2ت 2: 13\96و 4: 57\94و 13: 43\63و 4: 32\75و
اُهنَّ «إلى جمع المؤنث » السََّماءِ «المفرد المؤنث  وصحيح اآلية: اْستََوى ». فََسوَّ

ى منها َسْبَع َسَمَواتٍ    علَى السََّماِء فسوَّ

ا فِي ٱۡألَۡرِض َجِميٗعا مَّ . ثُ 1هَُو ٱلَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
تٖ  1تٱۡستََوٰىٓ إِلَى ٱلسََّمآءِ  َوٰ ٰىُهنَّ َسۡبَع َسَمٰ . 2تفََسوَّ

  ~ َوهَُو بُِكّلِ َشۡيٍء َعِليٞم.

 29: 2\87هـ

) نص 1ت♦ ) إِنَِّي 3) َويَْسفَِك، َويَْسفُُك، َويَُسفُِّك، َويُْسفُِك، َويُْسفَُك 2َخلِيقَةً ) 1
  ) خطأ: مع حمدك2ِلْلَمَالئَِكِة تناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل َربَُّك 

ٓئَِكِة:  1ت][...]--- [ إِنِّي «َوإِۡذ قَاَل َربَُّك ِلۡلَملَٰ
أَتَۡجعَُل «قَالُٓواْ: ». 1َجاِعٞل فِي ٱۡألَۡرِض َخِليفَةٗ 

َمآَء، َونَۡحُن  2فِيَها َمن يُۡفِسدُ فِيَها َويَۡسِفكُ  ٱلدِّ
 3إِنِّيٓ «اَل: قَ » َونُقَدُِّس لََك؟ 2تنَُسبُِّح بَِحۡمِدكَ 

  ».أَۡعلَُم َما َال تَۡعلَُمونَ 

 30: 2\87هـ

، َعَرَضَها 2وعُلَِّم آدُم ) 1 َعلَى  2ٱۡألَۡسَمآَء كُلََّها. ثُمَّ َعَرَضُهمۡ  1َوَعلََّم َءادَمَ   ) َهُؤَالءْ 4) أَْنبُونِي 3) َعَرَضُهنَّ
ٓئَِكِة فَقَاَل:  ُؤَالٓءِ  3ونِيأَۢنبِ «ٱۡلَملَٰ ٓ . ~ إِن 4بِأَۡسَمآِء َهٰ
ِدقِينَ    ».ُكنتُۡم َصٰ

 31: 2\87هـ

نََك! َال ِعۡلَم لَنَآ إِالَّ َما َعلَّۡمتَنَآ. ~ «قَالُواْ:    ُسۡبَحٰ
  ».ٱۡلَحِكيمُ  ،إِنََّك أَنَت ٱۡلعَِليمُ 

 32: 2\87هـ

خطأ في التكرار: ) 1ت ♦) َوالَْرِض 3) إِنَِّي 2أَنْبِئِْهْم، أَْنبِْيِهْم، أَْنبِْيُهْم، أَْنبِِهْم ) 1
ا أَْنبَأَُهْم بها.والصحيح:    فَلَمَّ

ٓـ¢ادَُم! أَۢنبِۡئُهم«قَاَل:  يَٰ
آ أَۢنبَأَُهم ». بِأَۡسَمآئِِهمۡ  1 فَلَمَّ

أَۡعلَُم َغۡيَب  2أَلَۡم أَقُل لَُّكۡم إِنِّيٓ «قَاَل:  ،1تبِأَۡسَمآئِِهمۡ 
ِت َوٱۡألَۡرِض  َوٰ ، ~ َوأَۡعلَُم َما تُۡبدُوَن َوَما 3ٱلسََّمٰ

  »ُكنتُۡم تَۡكتُُموَن؟

 33: 2\87هـ

) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة ت1ت ♦) إِبِْليُس 2للمالئكةُ ) 1
  »َوقُْلنَا«إلى المتكلم » قَالَ «الغائب في اآلية السابقة من التفات خطأ: 

ٓئَِكةِ  2تَوإِۡذ قُۡلنَا 1ت[...] ». ٱۡسُجدُواْ ِألٓدَمَ : «1ِلۡلَملَٰ
ٓ إِۡبلِيسَ  أَبَٰى، َوٱۡستَۡكبََر، َوَكاَن ِمَن  2فََسَجدُٓواْ، إِالَّ

ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ

 34: 2\87هـ

يَرةَ 4) َهِذي 3) تِْقَربَا 2َرْغدًا ) 1 ْجَرةَ، الشَّيَرةَ، الّشِ ْجَرةَ، الّشِ يالحظ ) 1ت ♦) الّشِ
بينما اآلية » َوُكَال ِمْنَها َرَغدًا َحيُْث ِشئْتَُما«تستعمل عبارة  35: 2\87أن اآلية 

  ».فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغدًا«تستعمل العبارة  58: 2\87

ٓـ¢ادَُم! ٱۡسكُۡن أَنَت َوَزۡوُجَك ٱۡلَجنَّةَ، َوكَُال «ا: َوقُۡلنَ  يَٰ
ِذهِ  2َحۡيُث ِشۡئتَُما. َوَال تَۡقَربَا 1ت1ِمۡنَها َرَغدًا  3َهٰ

ِلِمينَ 4ٱلشََّجَرةَ    ».، فَتَكُونَا ِمَن ٱلظَّٰ

 35: 2\87هـ

) 1ت♦ ) ُمْستَِقرٌّ 4) اْهبُُطوا 3) فَأَْخَرَجُهَم 2فَأََزلَُهَما، فَأََزلَُّهَم، فوسوس لهما ) 1
ا َكانَا فِيهِ «من المثنى التفات خطأ:  ْيَطاُن َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّ إلى » فَأََزلَُّهَما الشَّ
ن الخطاب موجه للحية . وقد يكو»اْهبِطُوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ َولَُكمْ «الجمع 

بُّ اِإللهُ ِللَمرأَة: : «15-13: 3وآلدم وحواء كما في تكوين  » ماذا فَعَلِت؟«فقاَل الرَّ
بُّ اِإللهُ ِللحيَّة: ». الَحيَّةُ أَغَوتْني فأََكلتُ «فقالَِت الَمرأَة:  ألَنَِّك َصنَعِت هذا «فقاَل الرَّ

َجميعِ وُحوِش الَحْقل. على بَطنِِك تَسلُكين فأَنِت َمْلعونةٌ ِمن بَيِن َجميعِ البَهائِم و
وتُرابًا تَأكُلين َطواَل األُِم َحياتِِك. وأَجعَُل َعداوةً بَينَِك وبَيَن الَمرأَة وبَيَن نَْسِلِك 

خطأ: من غير الواضح معنى ». ونَْسِلها فُهَو يَسَحق رأَسِك وأَنِت تُصيبيَن َعِقبَه
في  وهناك من يرى اشارة إلى الشجرة». ْيَطاُن َعْنَهافَأََزلَُّهَما الشَّ «في » َعْنَها«

ْيَطاُن لها«اآلية السابقة فيكون صحيح اآلية  ، أو شارة إلى طاعة هللا، »فَأََزلَُّهَما الشَّ
  أو إلى الجنة

ُن َعۡنَها، فَأَۡخَرَجُهَما 1فَأََزلَُّهَما ا َكانَا  2ٱلشَّۡيَطٰ ِممَّ
.  ،1ت3ٱۡهبِطُواْ «فِيِه. َوقُۡلنَا:  بَۡعُضُكۡم ِلبَۡعٍض َعدُّوٞ

ٌع إِلَٰى ِحينٖ  4َولَكُۡم فِي ٱۡألَۡرِض ُمۡستَقَّرٞ    ».َوَمتَٰ

 36: 2\87هـ
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في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) إِنَّهَُّو، أَنَّهُ هَُو 2فَتَلَقَّى آَدََم ِمْن َربِِّه َكِلَماٌت ) 1
فَتَلَقَّى آَدَُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب «إلى الغائب » َوقُْلنَا اْهبُِطوا«السابقة من المتكلم 

، ابن عاشورنص ناقص وتكميله: فَتَلَقَّى آَدَُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت [وتاب] (». َعلَْيهِ 
  )http://goo.gl/4HdLEz 439، ص 1جزء 

تٖ  بِّهِۦ َكِلَمٰ ، فَتَاَب 1ت[...] 1فَتَلَقَّٰىٓ َءادَُم ِمن رَّ
ِحيُم. 2هُوَ  َعلَۡيِه. ~ إِنَّهُۥ اُب، ٱلرَّ   ٱلتَّوَّ

 37: 2\87هـ

في اآلية السابقة من التفات خطأ: ) 1ت♦ ) َخْوَف، َخْوُف 2هُدَاْي، ُهدَايَّ ) 1
ِمنِّي ... «ثم إلى المتكلم المفرد » قُْلنَا«إلى جمع الجاللة » ِمْن َربِّهِ «الغائب 

 ».فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُونَ «إلى الجمع » فََمْن تَبِعَ «ثم من المفرد » ُهدَايَ 
ا«   تأكيدًا، بمعنى إذا» ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ

نِّي «قُۡلنَا:  ا يَۡأتِيَنَُّكم ّمِ ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها، َجِميٗعا. فَإِمَّ
َعلَۡيِهۡم،  2، فََمن تَبَِع ُهدَاَي، ~ فََال َخۡوفٌ 1ُهٗدى

  .1تَوَال ُهۡم يَۡحَزنُونَ 

 38: 2\87هـ

، ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن َكفَُروا [منكم] َوَكذَّبُوا بِآَيَاتِنَا (1ت
  ).http://goo.gl/VZfIaO 111، ص 8جزء 

تِنَآ، َوَكذَّبُواْ بِ  1ت] َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ [...]--- [ ايَٰ
ٓئَِك أَصۡ  ِلدُوَن أُْولَٰ ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ --- [َحٰ

.«[  

 39: 2\87هـ

) نص 1ت♦ ) فَاْرَهبُونِي 6) َوإِيَّاْي 5) أَُوّفِ 4) بِعَْهِدَي 3) نِْعَمتِيِ 2) ادَُّكُروا 1
  ناقص للفاصلة وتكميله: فارهبوني كما في القراءة المختلفة

ِءيَل! ٱۡذُكُرواْ --- [ ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ ٱلَّتِٓي  2نِۡعَمتِيَ  1] يَٰ
بِعَۡهِدُكۡم.  4، أُوفِ 3أَۡنعَۡمُت َعلَۡيُكۡم. َوأَۡوفُواْ بِعَۡهِديٓ 

يَ    .1ت[...] 6فَٱۡرَهبُونِ  5~ َوإِيَّٰ

 40: 2\87هـ

من الجمع التفات خطأ: ) 1ت ♦) فَاتَّقُونِي 3) َوإِيَّاْي 2َوَال تَْشتَُروا = َوتَْشتَُروا ) 1
َل َكافِرٍ «إلى المفرد » تَُكونُوا« َرت بنص ناقص وتكميله أول [فريق] »أَوَّ ، وقد بُّرِ

إلى الجمع » أَْنَزْلتُ «). والتفات من المفرد 43كافر (مكي، جزء أول، ص 
  ».َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِ «ثم إلى المفرد » بِآَيَاتِي«

ٗقا لَِّما َمعَُكۡم، َوَال  َوَءاِمنُواْ بَِمآ أَنَزۡلُت ُمَصدِّ
َل َكافِِرۢ بِهِۦ. َوَال تَۡشتَُرواْ  تَكُونُٓواْ  تِي ثََمٗنا بِ  1أَوَّ ايَٰ

يَ    .1ت3فَٱتَّقُونِ  2قَِليٗال. َوإِيَّٰ

 41: 2\87هـ

) نص ناقص وتكميله: وأنتم 2) تَلْبِسُوا: تخلطوا ت1ت♦ ) َوتَْكتُُمون 2تُْلبِسُوا ) 1
  تعلمون [ذلك].

ِطِل، َوتَۡكتُُمواْ  1ت1َوَال تَۡلبِسُواْ  ،  2ٱۡلَحقَّ بِٱۡلبَٰ ٱۡلَحقَّ
  .2ت~ َوأَنتُۡم تَۡعلَُموَن [...]

 42: 2\87هـ

َكٰوةَ، َوٱۡرَكعُواْ َمَع    لَٰوةَ، َوَءاتُواْ ٱلزَّ َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ
ِكِعيَن.   ٱلرَّٰ

 43: 2\87هـ

، َوتَنَسۡوَن أَنفَُسكُۡم،    َوأَنتُۡم أَتَۡأُمُروَن ٱلنَّاَس بِٱۡلبِّرِ
َب؟ ~ أَفََال تَۡعِقلُوَن؟   تَۡتلُوَن ٱۡلِكتَٰ

 44: 2\87هـ

لَٰوةِ. َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ    ۡبِر َوٱلصَّ إِالَّ  ،َوٱۡستَِعينُواْ بِٱلصَّ
ِشِعيَن،   َعلَى ٱۡلَخٰ

 45: 2\87هـ

قُواْ َربِِّهۡم، ~ َوأَنَُّهۡم إِلَۡيِه  1ٱلَِّذيَن يَظُنُّونَ   يعلمون.) 1 لَٰ أَنَُّهم مُّ
ِجعُوَن.   َرٰ

 46: 2\87هـ

 18: 5\112تتناقض مع اآلية  122: 2\87هذه اآلية التي تتكرر في اآلية ) 1ت
» ُ بُُكْم بِذ ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَِلَم يُعَذِّ نُوبُِكْم بَْل أَْنتُْم َوقَالَِت اْليَُهودُ َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء �َّ

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما  ُب َمْن يََشاُء َوِ£َّ ْن َخلََق يَْغفُِر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ بََشٌر ِممَّ
ْم قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهادُوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَّكُ « 6: 62\110واآلية  »بَْينَُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ 

ِ ِمْن دُوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ   167: 7\39واآلية » أَْوِليَاُء ِ£َّ
َوإِذْ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم سُوَء اْلعَذَاِب إِنَّ َربََّك «

  »إِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيمٌ لَسَِريُع اْلِعقَاِب وَ 

ِءيَل! ٱۡذكُُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلَّتِٓي أَۡنعَۡمُت  ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ يَٰ
لَِمينَ  ۡلتُُكۡم َعلَى ٱۡلعَٰ   .1تَعلَۡيُكۡم، َوأَنِّي فَضَّ

 47: 2\87هـ

بَُل ) تُقْبَُل ِمْنَها َشفَاعَةٌ، يَقْ 4) َشيًا، َشي�ا 3) نسمة عن نسمة 2تُْجِزُئ، تَْجِزُئ، ) 1
) نص ناقص وتكميله: َواتَّقُوا يَْوًما َال تَْجِزي [فيه] نَفٌْس َعْن 1ت♦ ِمْنَها َشفَاَعةً 

: 281: 2\87)، اسوة باآلية 168، ص 2نَْفٍس َشْيئًا (السيوطي: اإلتقان، جزء 
ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَفٍْس َما َكَسبَ  ) 2ْت َوُهْم َال يُْظلَُموَن تَواتَّقُوا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى �َّ

  خطأ: تُْقبَُل، كما في القراءة المختلفة

 2نَۡفٌس َعن نَّۡفٖس  1ت[...] 1َوٱتَّقُواْ يَۡوٗما الَّ تَۡجِزي
عَةٞ  2ت، َوَال يُۡقبَلُ 3اَشيۡ  ، َوَال يُۡؤَخذُ ِمۡنَها 4ِمۡنَها َشفَٰ

  َعۡدٞل. ~ َوَال ُهۡم يُنَصُروَن.

 48: 2\87هـ

ْينُاُكْم ) 1 ُمونَُكْم 2أَنجيناكم، نَجَّ ِّلُوَن 3) يَُسّوِ ) نص ناقص 1ت♦ ) يَذْبَُحوَن، يُقَت
ْينَاُكْم ت   ) استحيى: أبقى على قيد الحياة2وتكميله: [واذكروا] إذ نَجَّ

ُكم 1ت[...] ۡينَٰ ۡن َءاِل فِۡرَعۡونَ  1َوإِۡذ نَجَّ  ،ّمِ
أَۡبنَآَءُكۡم،  3سُٓوَء ٱۡلعَذَاِب، يُذَبُِّحونَ  2يَُسوُمونَكُمۡ 
ن  2تَويَۡستَۡحيُونَ  ِلُكم بََالٓٞء ّمِ نَِسآَءُكۡم. ~ َوفِي ذَٰ

بُِّكۡم َعِظيٞم.   رَّ

 49: 2\87هـ

ْقنَا ) 1 ) خطأ: َوإِذْ فََرقْنَا 2) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ فََرْقنَا ت1ت ♦فَرَّ
ْينَاُكمْ «من صيغة التفات ) خطأ: 3ت لُكُم اْلبَْحرَ  في اآلية السابقة إلى صيغة » نَجَّ

  »فَأَْنَجْينَاُكمْ «

ُكمۡ  2تبُِكمُ  1َوإِۡذ فََرۡقنَا 1ت[...] ، 3تٱۡلبَۡحَر. فَأَنَجۡينَٰ
  َوأَۡغَرۡقنَآ َءاَل فِۡرَعۡوَن، ~ َوأَنتُۡم تَنظُُروَن.

 50: 2\87هـ
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) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] 1ت♦ ) اتَْختُُّم 3) أَْربِِعيَن 2َوَعدْنَا، َواَعدَنَا ) 1
إِذْ َواَعدْنَا ُموَسى [تمام] أَْربَِعيَن لَيْلَةً ثُمَّ اتََّخذْتُُم اْلِعْجَل [الها] ِمْن بَْعِدِه َوأَنْتُْم 

: 7\39ظ أن اآلية َظاِلُموَن. وعبارة تمام أربعين ليلة تعني رأس األربعين. ويالح
َوَواَعدْنَا ُموَسى ثََالثِيَن لَْيلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْربَِعيَن «تقول:  142
  ».لَْيلَةً 

َعۡدنَا 1ت[...]  2أَۡربَِعينَ  1تُموَسٰىٓ [...] 1َوإِۡذ َوٰ
ِدهِۦ، ~ ِمۢن بَعۡ  1تٱۡلِعۡجَل [...] 3لَۡيلَٗة. ثُمَّ ٱتََّخۡذتُمُ 
ِلُموَن.   َوأَنتُۡم َظٰ

 51: 2\87هـ

لَِك. ~ لَعَلَُّكۡم    ۢن بَۡعِد ذَٰ ثُمَّ َعفَۡونَا َعنُكم ّمِ
  تَۡشُكُروَن!

 52: 2\87هـ

نظر هامش عنوان ) أ2) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ آَتَْينَا ُموَسى ت1ت
اْلفُْرقَاَن. يقول الفراء . تحير المفسرون في حرف الواو قيل كلمة 25\42السورة 

يعنى » َوإِذْ آتَْينَا ُموَسى ٱْلِكتَابَ «أن يكون أراد  - أن في ذلك وجهان: أحدهما 
أن تجعل التوراة هدًى والفرقان  - والوجه االخر » ... ٱْلفُْرقَانَ «التوراة، ومحمدًا 

كمثله، فيكون: ولقدْ آتَْينا موسى الُهدى كما آتينا ُمَحّمدًا الهدى 
)http://goo.gl/bA8WHF.(  

َب َوٱۡلفُۡرقَانَ  1ت[...] . 2تَوإِۡذ َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
  ~ لَعَلَُّكۡم تَۡهتَدُوَن!
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) خطأ: إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم التَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل. 1ت♦ ) فَأقِيلُوا 2بَاِرئُْكْم، بَاِريكُْم ) 1
وفي اآلية نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِذْ قَاَل ُموسَى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم 

فَُسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم ِعْندَ أَْنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل [الها] فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاقْتُلُوا أَنْ 
ِحيُم  اُب الرَّ (اآللوسي بَاِرئِكُْم [فإن فعلتم] تَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ

http://goo.gl/UX37SR (فسر الجاللين عبارة فَاْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم: ليقتل 2ت (
فق مع النص )، وهو ما يتhttp://goo.gl/eamGp5البريُء منكم المجرم (

التوراتي، بينما فسرها المنتخب: فتوبوا إلى ربكم خالقكم من العدم، بأن تغضبوا 
على أنفسكم الشريرة اآلمرة بالسوء وتذلوها، لتتجدد بنفوس مطهرة 

)http://goo.gl/0wH16T وقد استبدلت القراءة المختلفة عبارة فَاْقتُلُوا .(
. وواضح ان القراءة المختلفة قد استثقلت القتل في ُكمْ أَْنفُسَ فَأقِيلُوا أَْنفَُسُكْم بعبارة 

  خالقكم: ) بَاِرئُِكمْ 3ت النص القرآني فعدلته

قَۡوِم! إِنَُّكۡم «َوإِۡذ قَاَل ُموسَٰى ِلقَۡوِمهِۦ:  1ت[...] يَٰ
. فَتُوبُٓواْ 1تَظلَۡمتُۡم أَنفَُسكُم بِٱتَِّخاِذُكُم ٱۡلِعۡجَل [...]

ِلكُۡم َخۡيٞر 2تأَنفَُسُكمۡ  2فَٱۡقتُلُٓواْ  ،2ت1إِلَٰى بَاِرئُِكمۡ  . ذَٰ
فَتَاَب َعلَۡيُكۡم. ~ إِنَّهُۥ  1ت. [...]3تلَُّكۡم، ِعندَ بَاِرئُِكمۡ 

ِحيمُ  اُب ٱلرَّ   ».هَُو ٱلتَّوَّ
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ْعقَةُ 2َجَهَرةً، َزَهَرةً ) 1 ) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ قُْلتُْم يَا 1ت♦ ) الصَّ
  َجْهَرةً: عالنية وعيانًا) 2ُموَسى ت

ُموَسٰى! لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتَّٰى «َوإِۡذ قُۡلتُۡم:  1ت[...] يَٰ
َ َجۡهَرةٗ  ِعقَةُ ». 2ت1نََرى ٱ£َّ ، ~ 2فَأََخذَۡتُكُم ٱلصَّٰ
  َوأَنتُۡم تَنُظُروَن.
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ۢن بَۡعِد َمۡوتُِكۡم. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن!   ُكم ّمِ  56: 2\87هـ  ثُمَّ بَعَۡثنَٰ

) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) 26) قراءة شيعية: وظللنا فوقكم (السياري، ص 1
من التفات ) خطأ: 2ت[فكفروا نعم هللا].  [وقلنا] كُلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزقْنَاُكمْ 

، والتفات من الماضي »َوَما َظلَُمونَا«إلى الغائب » َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكمُ «المخاطب 
ويالحظ هنا ان القرآن استعمل ما ظلمناهم مرتين، ». ُكلُوا«إلى األمر » َوَظلَّلْنَا«

 57: 2\87وما ظلمهم هللا مرتين. واستعمل مرتين وما ظلمونا في اآليتين 
  لمضمون النص. . وهذا مخالف160: 7\39و

ٱۡلغََماَم، َوأَنَزۡلنَا َعلَۡيكُُم ٱۡلَمنَّ  1َوَظلَّۡلنَا َعلَۡيُكمُ 
ِت َما : «1تَوٱلسَّۡلَوٰى، [...] ُكلُواْ ِمن َطيِّبَٰ

ُكۡم [...] ِكن َكانُٓواْ ». ~ 1تَرَزۡقنَٰ َوَما َظلَُمونَا، َولَٰ
  .2تأَنفَُسُهۡم يَۡظِلُمونَ 
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) َخَطأيَاُكْم، َخطَايَأكُْم، 5) تُْغفَْر، يُْغقَْر، يَْغِفْر، تَْغفِْر 4) ِحطَّةً 3) َرْغدًا 2َهِذي ) 1
) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ قُْلنَا 1ت♦ َخِطيَّتُُكْم، َخطيئاتُِكْم، َخطيئاتُُكْم 

َغدًا َحيُْث َوُكَال ِمْنَها رَ «تستعمل عبارة  35: 2\87يالحظ أن اآلية ) 2تادُْخلُوا 
» فَُكلُوا ِمْنَها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغدًا«تستعمل العبارة  58: 2\87بينما اآلية » ِشئْتَُما

 67: 12\53) نص ناقص وتكميله: ادُْخلُوا [من] اْلبَاب، اسوة باآلية 3ت
قَةٍ « ) نص ناقص وتكميله: وقولوا حط [عنا 4ت» َوادُْخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

َوٱۡدُخلُواْ ٱۡلبَاَب «عبارة تستعمل ويالحظ أن هذه اآلية  ]، أو مسألتنا حطة.ذنوبنا
ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّةٞ  َوقُولُواْ ِحطَّٞة «تستعمل عبارة  161: 7\39، بينما اآلية »ُسجَّ

ٗدا ) نص ناقص وتكميله: َوَسنَِزيدُ [ثواب] اْلُمْحِسنِيَن. 5ت». َوٱۡدُخلُواْ ٱۡلبَاَب ُسجَّ
، بينما تقول اآلية نَْغفِْر لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِينَ : 161: 7\39ية تقول اآل

  .نَْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِينَ : 58: 2\87

ِذهِ «َوإِۡذ قُۡلنَا:  1ت[...] ٱۡلقَۡريَةَ، فَكُلُواْ  1ٱۡدُخلُواْ َهٰ
 3ت، َوٱۡدُخلُواْ [...]2ت2ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئتُۡم َرَغٗدا

ٗدا َوقُولُواْ: "ِحطَّةٞ   4نَّۡغِفۡر "». 4ت[...] 3ٱۡلبَاَب ُسجَّ
ُكمۡ  يَٰ   ٱۡلُمۡحِسنِيَن. 5ت. ~ َوَسنَِزيدُ [...]5لَُكۡم َخَطٰ

 58: 2\87هـ
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ٍد َحقَُّهْم ) يَْفِسقُوَن، قراءة شيعية: 2ُرْجًزا ) 1 قَْوًال غَْيَر فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا آَل ُمَحمَّ
ٍد َحقَُّهْم ِرْجًزا ِمَن السَّماِء بِما كانُوا  الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَْزْلنا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا آَل ُمَحمَّ

) فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم قَْوًال 1ت♦  )424-423، ص 1يَْفسُقُوَن (الكليني مجلد 
وكان من » الذين ظلموا«لعبارة  خطأ: لغو وتكرار) 2ت[بغَْيَر] الَِّذي قِيَل لَُهْم 

وقد » فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوًال َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَْزْلنَا َعلَيهم«المفضل أن يقول: 
فَبَدََّل الَِّذيَن «لكن بطريقة سليمة:  162: 7\39تكررت نفس العبارة في اآلية 

  »ًال َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهمْ َظلَُموا ِمْنُهْم قَوْ 

َغۡيَر ٱلَِّذي قِيَل  1تفَبَدََّل ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ قَۡوًال [...]
َن  1، ِرۡجٗزا2تلَُهۡم. فَأَنَزۡلنَا، َعلَى ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ  ّمِ

  .2ٱلسََّمآِء، ~ بَِما َكانُواْ يَۡفسُقُونَ 
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) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِِذ 1ت ♦) تَْعثَيُْوا، تِْعثَْوا 2َعِشَرةَ، َعَشَرةَ ) 1
اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر [فضرب] فَاْنفََجَرْت ِمنْهُ اثْنَتَا 

ِ َعْشَرةَ َعْينًا قَدْ َعِلَم كُلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم [وقال موسى] كُلُ  وا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق �َّ
إلى الغائب  »فَقُْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِديَن ت

» ِ   ».ِرْزِق �َّ

َوإِِذ ٱۡستَۡسقَٰى ُموَسٰى ِلقَۡوِمهِۦ. فَقُۡلنَا:  1ت[...]
فَٱنفََجَرۡت  1ت». [...]ٱۡضِرب بِّعََصاَك ٱۡلَحَجرَ «

َعۡيٗنا. قَۡد َعِلَم كُلُّ أُنَاٖس  1ِمۡنهُ ٱۡثنَتَا َعۡشَرةَ 
ۡشَربَُهۡم. [...] ۡزِق : «1تمَّ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ ِمن ّرِ

 ِ   ».فِي ٱۡألَۡرِض ُمۡفِسِدينَ  2. ~ َوَال تَۡعثَۡواْ 2تٱ£َّ
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َّائَِها 3) تَنْبُُت 2يَْخُرْج ) 1 لُوَن 5ا ) َوثُوِمهَ 4) َوقُث ) 8) اْهبُُطوا 7) أَدْنَأ 6) أَتُتَبَدِّ
َوتَْقتُلُوَن، ) 11ِسأَلْتُْم ) 10) اهبطوا فإن لكم ما سألتم وأسكنوا مصر 9ِمْصَر 

ِّلُوَن  ) خطأ: من المدغمة 2) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ قُْلتُْم ت1ت ♦َوتُقَت
) 49تُْنبُِت (مكي، جزء أول، ص  في كلمة مما زائدة، وكان يجب: يُْخِرْج لَنَا ما

قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّ : «22: 5\112) تفسير شيعي: تكملة هذه اآلية في اآلية 3ت
فِيَها قَْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَْن نَدُْخلََها َحتَّى يَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِْن يَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنَّا 

) مسكنة: فقر وذل. خطأ: 4) تhttp://goo.gl/6rbZa4(القمي » دَاِخلُونَ 
) 5ت» َوُضِربَْت َعلَْيِهمُ «إلى الغائب » اْهبُِطوا ِمْصًرا«من المخاطب التفات 

  رجعوا.: بَاُؤوا

ُموَسٰى! لَن نَّۡصبَِر َعلَٰى «َوإِۡذ قُۡلتُۡم:  1ت[...] يَٰ
ِحٖد. فَٱۡدعُ لَنَا َربََّك يُۡخِرجۡ  ا  1َطعَاٖم َوٰ لَنَا ِممَّ

َّآئَِها 2ت2تُۢنبِتُ  ، 3ٱۡألَۡرُض: ِمۢن بَۡقِلَها َوقِث
قَاَل: ». ، َوَعدَِسَها، َوبََصِلَها4َوفُوِمَها

بِٱلَِّذي هَُو َخۡيٌر؟  6ٱلَِّذي هَُو أَۡدنَىٰ  5أَتَۡستَۡبِدلُونَ «
ا سَأَۡلتُمۡ 9 8ِمۡصٗرا 7ٱۡهبُِطواْ  ». 3ت10، فَإِنَّ لَُكم مَّ

لَّةُ َوٱ  5ت، َوبَآُءو4تۡلَمۡسَكنَةُ َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذِّ
لَِك بِأَنَُّهۡم َكانُواْ يَۡكفُُروَن بِ  ِ. ذَٰ َن ٱ£َّ ِت بِغََضٖب ّمِ ايَٰ

ِ، َويَۡقتُلُونَ  ِلَك بَِما ٱلنَّبِيِّ  11ٱ£َّ . ~ ذَٰ َن بِغَۡيِر ٱۡلَحّقِ
كَانُواْ يَۡعتَدُوَن.   َعَصواْ وَّ
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ابِيِيَن 2َهادَوا ) 1 ابِيَن، َوالصَّ يذكر القرآن كلمة ) 1ت ♦) َخْوَف، َخْوُف 3) َوالصَّ
رغم أنه يذكر كلمة » مسيحيون«مرة ولم يذكر وال مرة كلمة  14» نصارى«
. أنظر المقدمة بخصوص مؤلف القرآن حيث تكلمنا عن فرقة مرة 11» المسيح«

فتكون كلمة  52: 3\89اآلية النصارى. وقد استعمل القرآن كلمة أنصار في 
نصارى جمعًا موازيًا لكلمة أنصار، مشتق من فعل نصر. أنظر أيًضا هامش 

) يالحظ أن هذه اآلية ترتب 2بخصوص صلب المسيح ت 157: 4\92اآلية 
ترتبيهم  17: 22\103الفرق كما يلي: الذين هادوا والنصارى والصابئين، واآلية 

والذين  والنصارى وتضيف إليهم المجوس كما يلي: الذين هادوا والصابئين
 ترتبهم كما يلي: الذين هادوا والصابئين والنصارى 69: 5\112اشركوا، واآلية 

دخيلة ال عالقة لها بما  62اآلية ) 4) نص ناقص وتكميله: َمْن آََمَن [منهم] ت3ت
  سبقها وتبعها من آيات

 ،1[إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوٱلَِّذيَن َهادُواْ 
َرىٰ  بِ 1تَوٱلنََّصٰ  3ت، َمۡن َءاَمَن [...]2ت2ينَ ، َوٱلصَّٰ

ِلٗحا، فَلَُهۡم أَۡجُرهُۡم  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، َوَعِمَل َصٰ بِٱ£َّ
َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم  3ِعندَ َربِِّهۡم، ~ َوَال َخۡوفٌ 

  .]4تيَۡحَزنُونَ 
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ُروا، تَذَكَُّروا، وتَذَكَُّروا، َواذَّكَُّروا 2آَتَْيتُُكْم ) 1 ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) َوادَّّكِ
ةٍ  [واذكروا] إذ أََخذْنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم الطُّور [قائلين لكم] ُخذُوا َما آَتَْينَاُكْم بِقُوَّ

َّقُوَن (  542، ص 1، جزء ابن عاشورَواذْكُُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَت
http://goo.gl/wkoNrqمن المتكلم التفات ) خطأ: 3ت : الجبل.) الطور2) ت

  »ُخذُوا«إلى المخاطب » أََخذْنَا«

قَُكۡم، َوَرفَۡعنَا فَۡوقَُكُم  1ت[...] َٰ َوإِۡذ أََخۡذنَا ِميث
ُكم 3تُخذُواْ : «1ت[...] 2تٱلطُّورَ  ٖة،  1َمآ َءاتَۡينَٰ بِقُوَّ
  َما فِيِه. ~ لَعَلَُّكۡم تَتَّقُوَن! 2واْ َوٱۡذكُرُ 

 63: 2\87هـ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ [تدارككم] (مكي، جزء : ) نص ناقص وتكميله1ت فَلَْوَال فَْضُل �َّ
إلى الغائب  »أََخذْنَا«من المتكلم في اآلية السابقة التفات ). خطأ: 51أول، ص 

» ِ   ».فَلَْوَال فَْضُل �َّ

ِ َعلَۡيُكۡم ثُمَّ  ِلَك. فَلَۡوَال فَۡضُل ٱ£َّ ۢن بَۡعِد ذَٰ تََولَّۡيتُم ّمِ
ِسِريَن. ،1تَوَرۡحَمتُهُۥ َن ٱۡلَخٰ   لَُكنتُم ّمِ

 64: 2\87هـ

ٱلسَّۡبِت. فَقُۡلنَا َولَقَۡد َعِلۡمتُُم ٱلَِّذيَن ٱۡعتَدَۡواْ ِمنُكۡم فِي   ) َخاِسئ: ذليًال مهانًا1ت♦ ) َخاِسيِيَن، َخاِسيَن 2قَِردَةً ) 1
سِ  1ُكونُواْ قَِردَةً «لَُهۡم:    ».1ت2ينَ َخٰ

 65: 2\87هـ

فََجعَْلنَاَها قد تعود على القردة، أو على المسخة أو على العقوبة التي كلمة ) 1ت
(مكي، » خلفها«وما » يديها«دل عليها الكالم، وكذلك اإلختالف في الهاء في 

نص ناقص وتكميله: فََجعَْلنَا [من القرية]  ابن عاشور). ويرى 52جزء أول، ص 
) نََكاًال: 2ت )http://goo.gl/1p1M5m 22، ص 29، جزء ابن عاشورنََكاًال (

  عذابًا وعقابًا.

َها [...] ٗال  1تفََجعَۡلنَٰ لَِّما بَۡيَن يَدَۡيَها َوَما  2تنََكٰ
  َخۡلفََها، َوَمۡوِعَظٗة لِّۡلُمتَِّقيَن.

 66: 2\87هـ
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ا 3) أَيَتَِّخذُنَا 2يَأُْمْرُكْم، يَاُمُرُكْم ) 1 ) نص ناقص 1ت ♦) هُُزًؤا، هُْزًءا، هُْزًوا، هُز�
ِ أَْن [ال] 2وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل ُموَسى ت ) نص ناقص وتكميله: أَُعوذُ بِا£َّ

  أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 

َ  إِنَّ «َوإِۡذ قَاَل ُموَسٰى ِلقَۡوِمِهۦٓ:  1ت][...]--- [ ٱ£َّ
 2أَتَتَِّخذُنَا«قَالُٓواْ: ». أَن تَۡذبَُحواْ بَقََرةٗ  1يَۡأُمُرُكمۡ 
ِ أَنۡ «قَاَل: ». 3ُهُزٗوا أَُكوَن  2ت[...] أَُعوذُ بِٱ£َّ

ِهِلينَ    ».ِمَن ٱۡلَجٰ

 67: 2\87هـ

قَاَل: ». 2لَنَا َربََّك يُبَيِّن لَّنَا َما ِهيَ  1ٱۡدعُ «قَالُواْ:   ) فارض: مسنة. َعَوان: متوسطة العمر.1ت♦ ) تُْوَمُروَن 3) ِهيَه 2َسْل ) 1
إِنَّهُۥ يَقُوُل: "إِنََّها بَقََرٞة، الَّ فَاِرٞض، َوَال بِۡكٌر، «

ِلَك". فَٱۡفعَلُواْ َما تُۡؤَمُرونَ  1تَعَوانُۢ    ».3بَۡيَن ذَٰ

 68: 2\87هـ

قَاَل: ». يُبَيِّن لَّنَا َما لَۡونَُها ٱۡدعُ لَنَا َربَّكَ «قَالُواْ:   ) فَاقِع: صافي1ت♦ يَسُرُّ ) 1
لَّۡونَُها،  1تإِنَّهُۥ يَقُوُل: "إِنََّها بَقََرٞة َصۡفَرآُء، فَاقِعٞ «

ِظِريَن" 1تَُسرُّ    ».ٱلنَّٰ

 69: 2\87هـ

يُشَابِهُ، ) تََشبَّهَ، تَشَابََهت، تَشَّابََهت، تََشابَهُ، تَشَّابَهُ، يَشَّابَهُ، 3) الْبَاقَِر 2ِهيَه ) 1
  يَتََشابَهُ، تََشبَّهُ، ُمتََشابِهٌ، ُمتََشابَِهةٌ، متََشبِّهٌ.

. إِنَّ 1ٱۡدعُ لَنَا َربََّك يُبَيِّن لَّنَا َما ِهيَ «قَالُواْ: 
بَهَ  2ٱۡلبَقَرَ  ُ،  3تََشٰ َعلَۡينَا. َوإِنَّآ، إِن َشآَء ٱ£َّ

  ».لَُمۡهتَدُونَ 

 70: 2\87هـ

) ال ذَلُوٌل: لم يذللها 1ت♦  ) فَنََحُروهَا5) ِجْيَت 4قَاُل َآلََن ) 3) تُْسِقي 2ذَلُوَل ) 1
 Luxenbergالعمل. خطأ: ذلولة، ولكن ليكسنبيرج يرى فيها مؤنث سرياني (

) تثير: بالسريانية تعني تحرث، تفلح، ومن هنا تأتي كلمة ثور 2) ت230ص 
)Luxenberg  يقترح ليكسنبيرج قراءة (تسفن)، بمعنى تسوي 3) ت230ص (

)، ومن هنا تأتي كلمة 231ص  Luxenbergاألرض لتزرع، بدًال من (تسقي) (
) ِشيَة: 5تال عيب فيها ) ُمَسلََّمةٌ: 4السفينة ألنها تسفن وجه الماء، أي تقشره ت

  من وشي، وهنا ليس فيها لون مغاير للصفرة. -عالمة 

 تُثِيرُ  1ت1نَّهُۥ يَقُوُل: "إِنََّها بَقََرٞة الَّ ذَلُولٞ إِ «قَاَل: 

، 4تٱۡلَحۡرَث، ُمَسلََّمةٞ  3ت2ٱۡألَۡرَض، َوَال تَۡسِقي 2ت
نَ «قَالُواْ: ». فِيَها" 5تالَّ ِشيَةَ  ٱۡلـ¢ٰ

 4ِجۡئتَ  3
  َوَما َكادُواْ يَۡفعَلُوَن. ،5فَذَبَُحوَها». بِٱۡلَحقِّ 

 71: 2\87هـ

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) ُمْخِرُج 2فَتَدََرأْتُْم، فَادَّاَرأْتُْم، فَدََرأْتُْم، فَادَّاَراتُْم ) 1
هذه اآلية مقطعة  .) فادَّاَرأْتُْم: تدافعتم كل يتهم اآلخر2[واذكروا] إذ قَتَْلتُْم نَْفسًا ت

ول التي تق 67: 2\87األوصال. ويرى المفسرون بأن تكملتها في اآلية السابقة 
َ يَأُْمُركُْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً « فيكون تركيب الجملة مع ». َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ �َّ

حذف وزيادة كما يلي: [واذكروا] إذ قَتَْلتُْم نَْفسًا فَادَّاَرأْتُْم فِيَها [فسألتم موسى فقال] 
َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً    ).208- 207(للتبريرات أنظر المسيري، ص  إِنَّ �َّ

تُمۡ  1ت[...] َرٰٔ ُ 2تفِيَها 1َوإِۡذ قَتَۡلتُۡم نَۡفٗسا فَٱدَّٰ . ~ َوٱ£َّ
ا كُنتُۡم تَۡكتُُموَن. 2ُمۡخِرجٞ    مَّ

 72: 2\87هـ

ُ ». بِبَۡعِضَها 1ٱۡضِربُوهُ «فَقُۡلنَا:   اْضِربُوهُو) 1 لَِك يُۡحيِ ٱ£َّ َكذَٰ
تِهِۦ. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن!   ٱۡلَمۡوتَٰى َويُِريُكۡم َءايَٰ

 73: 2\87هـ

ا 5) قََساَوةً 4) أََشدَّ 3) فَْهَي 2) قََسا 1 قَُّق، 8) ِمْنها 7) يَْنفَِجُر 6) لَمَّ ) تَشَّقَُّق، يَتَشَّ
  ) يَْعَملُونَ 10 ) يَْهبُطُ 9يَْنَشقَُّق، يَْنَشِقُق 

لَِك. فَِهيَ  1ثُمَّ قََسۡت  ۢن بَۡعِد ذَٰ  2قُلُوبُُكم ّمِ
. َوإِنَّ ِمَن ٱۡلِحَجاَرةِ 4قَۡسَوةٗ  3َكٱۡلِحَجاَرةِ، أَۡو أََشدُّ 

رُ  5لََما ُر. َوإِنَّ ِمۡنَها لََما يَشَّقَّقُ  7ِمۡنهُ  6يَتَفَجَّ  9ٱۡألَۡنَهٰ
ِمۡن  9فَيَۡخُرُج ِمۡنهُ ٱۡلَمآُء. َوإِنَّ ِمۡنَها لََما يَۡهبِطُ 

ا تَۡعَملُونَ  ِفٍل َعمَّ ُ بِغَٰ ِ. ~ َوَما ٱ£َّ   .10َخۡشيَِة ٱ£َّ

 74: 2\87هـ

خطأ: صحيحه أَفَتَْطَمعُوَن في أَْن ) 1ت♦ ) َعقَلُوهُو 3) َكِلَم 2) أَفَيَْطَمعُوَن 1
  )55 يُْؤِمنُوا (مكي، جزء أول، ص

أَن يُۡؤِمنُواْ لَُكۡم، َوقَۡد َكاَن فَِريٞق  1أَفَتَۡطَمعُونَ 
مَ  ۡنُهۡم يَۡسَمعُوَن َكلَٰ فُونَهُۥ ِمۢن بَۡعِد َما  2ّمِ ِ، ثُمَّ يَُحّرِ ٱ£َّ

  ، ~ َوُهۡم يَۡعلَُموَن؟3َعقَلُوهُ 

 75: 2\87هـ

) خطأ: َخَال بَْعُضُهْم مع بَْعٍض، أو ببعض. وتبرير الخطأ: تضمن 1ت♦ ) َالقَُوا 1
  »رب«إلى » هللا«من التفات ) 3) فَتََح: هدى وارشد ت2خال معنى انضوى ت

َوإِذَا ». َءاَمنَّا«قَالُٓواْ:  ،ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  1َوإِذَا لَقُواْ 
ثُونَُهم «قَالُٓواْ:  ،1تَخَال بَۡعُضُهۡم إِلَٰى بَۡعٖض  أَتَُحدِّ

وكُم بِهِۦ ِعندَ  2تبَِما فَتَحَ  ُ عَلَۡيُكۡم لِيَُحآجُّ ٱ£َّ
  »؟ ~ أَفََال تَۡعِقلُوَن؟3تَربُِّكمۡ 

 76: 2\87هـ

وَن َوَما  1أََو َال يَۡعلَُمونَ   ) تَْعلَُموَن.1 َ يَۡعلَُم َما يُِسرُّ أَنَّ ٱ£َّ
  يُۡعِلنُوَن؟

 77: 2\87هـ

 157: 7\39أنظر هامش اآلية » اميون«) حول كلمة 1ت♦ ) أََمانَِي 2يُّوَن ) أُمِ 1
  ) نص ناقص وتكميله: [قوم] يَظُنُّوَن.2ت

يُّونَ  ٓ أََمانِيَّ  1ت1َوِمۡنُهۡم أُّمِ َب إِالَّ . 2َال يَۡعلَُموَن ٱۡلِكتَٰ
  يَُظنُّوَن. 2ت~ َوإِۡن هُۡم إِالَّ [...]

 78: 2\87هـ

َب بِأَۡيِديِهمۡ   ) بِأَْيِديُهمْ 1 ، ثُمَّ يَقُولُوَن: 1فََوۡيٞل لِّلَِّذيَن يَۡكتُبُوَن ٱۡلِكتَٰ
» ِ ذَا ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ ، ِليَۡشتَُرواْ بِهِۦ ثََمٗنا قَِليٗال! »َهٰ

ا  مَّ ا َكتَبَۡت أَۡيِديِهۡم! َوَوۡيٞل لَُّهم ّمِ مَّ فََوۡيٞل لَُّهم ّمِ
  يَۡكِسبُوَن!

 79: 2\87هـ
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ََّختُْم 1 كان يجب أن يجمعها جمع قلة حيث أنه أراد القلة فيقول ) خطأ: 1ت♦ ) أَت
) نص ناقص وتكميله: قل [إن] 2ت 184: 2\87أياًما معدودات كما في اآلية 

اتخذتم عند هللا عهدًا فلن يخلف هللا عهده، أو: قل [هل] اتخذتم عند هللا عهدًا 
ِ َعْهدًا [فإن كان ذلك فلكم [فتقولون] لن يخلف هللا عهده، أو: [هل ] أَتََّخذْتُْم ِعْندَ �َّ

ِ َما َال تَْعلَُمونَ    العذر في قولكم ألن هللا ال يُْخِلَف َعْهدَهُ أَْم تَقُولُوَن َعلَى �َّ

ۡعدُودَةٗ «َوقَالُواْ:  ٓ أَيَّاٗما مَّ ». 1تلَن تََمسَّنَا ٱلنَّاُر إِالَّ
ِ َعۡهٗدا، فَلَن عِ  1أَتََّخۡذتُمۡ  2ت«[...]قُۡل:  ندَ ٱ£َّ

ِ َما َال  ُ َعۡهدَهُۥٓ؟ ~ أَۡم تَقُولُوَن َعلَى ٱ£َّ يُۡخِلَف ٱ£َّ
  »تَۡعلَُموَن؟

 80: 2\87هـ

من التفات خطأ: ) 1ت♦ ) َخِطيئاتُهُ، َخَطايَاهُ، َخِطيَّاتُهُ، َخطَأْيَاهُ 2) َسيَّةً، َسيِّيَةً 1
  »فَأُولَئِكَ «إلى الجمع » بِِه َخِطيئَتُهُ َكَسَب َسيِّئَةً َوأََحاَطْت «المفرد 

َطۡت بِهِۦ َخِطيٓ  1بَلَٰى! َمن َكَسَب َسيِّئَةٗ  ، 1ت2تُهُۥَوأََحٰ
ِلدُوَن. ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ   فَأُْولَٰ

 81: 2\87هـ

ٓئَِك    ِت، أُْولَٰ ِلَحٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُب  ِلدُوَن.أَۡصَحٰ   ٱۡلَجنَِّة. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ

 82: 2\87هـ

) َحَسنًا، ُحسُنًا، 2) َال تَْعبُدُوَن = ال يعبدون، ال يعبدوا، ال تعبدوا، أن ال تعبدوا 1
[واذكر] إِذْ أََخذْنَا ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) قليٌل 3ُحْسنًا، ُحسنى، إحسانًا 

َ [وأحسنوا] بِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوِذي ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل [على أن] َال   تَعْبُدُوا إِالَّ �َّ
) خطأ وصحيحه: 2تاْلقُْربَى َوالْيَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا لِلنَّاِس [قوًال] ُحْسنًا. 

َال «من المضارع التفات خطأ: ) 3ت 36: 4\92وبذي القربى، على غرار اآلية 
من المتكلم التفات خطأ: ». َوقُولُوا ... َوأَقِيُموا ... َوآَتُوا«األمر إلى » تَْعبُدُونَ 

َ «إلى الغائب » أََخذْنَا« إلى المخاطب » بَنِي إِْسَرائِيلَ «، والتفات من الغائب »إِالَّ �َّ
التفات من ، و»تَْعبُدُونَ «إلى المخاطب » أََخذْنَا«، والتفات من المتكلم »تَْعبُدُونَ «

  »تََولَّْيتُمْ «إلى المخاطب » َخذْنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيلَ أَ «الغائب 

ِءيَل  1ت][...]--- [ ٓ َق بَنِٓي إِۡسَرٰ َوإِۡذ أََخۡذنَا ِميثَٰ
َ، [...] 1َال تَۡعبُدُونَ : «1ت[...]  1تإِالَّ ٱ£َّ

ِلدَۡيِن إِۡحَساٗنا، َوِذي َمٰى،  2تَوبِٱۡلَوٰ ٱۡلقُۡربَٰى، َوٱۡليَتَٰ
كِ  ، 2ُحۡسٗنا 1تيِن. َوقُولُواْ لِلنَّاِس [...]َوٱۡلَمَسٰ

َكٰوةَ  لَٰوةَ، َوَءاتُواْ ٱلزَّ ، 3تثُمَّ تََولَّۡيتُمۡ ». َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ
ۡعِرُضوَن. 1إِالَّ قَِليٗال  نُكۡم، ~ َوأَنتُم مُّ   ّمِ
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[واذكروا] إذ أََخذْنَا ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) تَْسفُُكوَن، تَُسفِّكُوَن، تُْسِفُكوَن 1
  ِميثَاقَُكْم [على ان] َال تَْسِفكُوَن ِدَماَءُكْم.

قَُكۡم [...] 1ت[...] َٰ َال : «1تَوإِۡذ أََخۡذنَا ِميث
ن  1تَۡسِفُكونَ  ِدَمآَءكُۡم، َوَال تُۡخِرُجوَن أَنفَُسُكم ّمِ

ِرُكمۡ    ثُمَّ أَۡقَرۡرتُۡم، ~ َوأَنتُۡم تَۡشَهدُوَن.». ِديَٰ
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) تَظَّاَهُروَن، تَتَظَاَهُروَن، تََظهَُّروَن، تَظَّهَُّروَن، يَظَّهَُّروَن، تَُظاِهُروَن، 2) تُقَتِّلُوَن 1
) قراءة 7) تَْفدُوُهْم 6) أُْسَرى، أََساَرى 5) يَاتُوُكُمو 4) َواْلِعدَْواِن 3يََظاِهُروَن 

) 8) 91ص  شيعية: من يفعل ذلك منكم ومن غيركم (الطبرسي: فصل الخطاب،
في هذه اآلية حيرت المفسرين، يقول » هؤالء«) كلمة 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 9تَُردُّوَن 

مينغانا ان استعمال هؤالء هنا لهو أمر غريب ويشير إلى هولن السريانية. إن 
استعمال ضمائر اإلشارة بدون الضمائر الموصولة عندما يتبعها فعل حركة 

). ويرى مكي أن 13عربيًا (مينغانا، ص للتأكيد هو استعمال سرياني وليس 
معنى كلمة هؤالء الذين، أو بمعنى المنادى، أي يا هؤالء (مكي، جزء أول، ص 

) نص مخربط وترتيبه: ثُمَّ أَْنتُْم َهُؤَالِء تَْقتُلُوَن 3ت: تتعاونون ) تََظاَهُرونَ 2) ت59
ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم تَظَاَهُروَن  أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهمْ  َوهَُو ُمَحرَّ

ثِْم َواْلعُدَْواِن َوإِْن يَأْتُوُكْم أَُساَرى تُفَادُوُهْم (للتبريرات أنظر المسيري،  َعلَْيِهْم بِاْإلِ
َويَْوَم اْلقِيَاَمِة «إلى الغائب » ثُمَّ أَنْتُمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 4). ت211ص 

وقد صححتها القراءة المختلفة: تَُردُّوَن، ». تَْعَملُونَ «ثم إلى المخاطب » يَُردُّونَ 
وقراءة أخرى صححت: يَْعَملُوَن. فيكون تصحيح اآلية: فََما َجَزاُء َمْن يَفْعَُل ذَِلَك 

ُ بِغَافٍِل ِمْنُكْم إِالَّ ِخْزٌي فِي الَْحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُردُّوَن إِلَى أََشدِّ ا ْلعَذَاِب َوَما �َّ
ا يْعَملُوَن، أو: فََما َجَزاُء َمْن يَْفعَُل ذَلَِك ِمْنُكْم إِالَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم  َعمَّ

ا تَْعَملُوَن. ُ بِغَافٍِل َعمَّ   اْلقِيَاَمِة تَردُّوَن إِلَى أََشدِّ اْلعَذَاِب َوَما �َّ

ُؤَالٓءِ ثُمَّ أَنتُۡم  ٓ أَنفَُسُكۡم، َوتُۡخِرُجوَن  1تَۡقتُلُونَ  1تَهٰ
َهُرونَ  ِرِهۡم، تََظٰ ن ِديَٰ نُكم ّمِ َعلَۡيِهم،  2ت2فَِريٗقا ّمِ

نِ  ۡثِم َوٱۡلعُۡدَوٰ َرىٰ  4. َوإِن يَۡأتُوُكمۡ 3بِٱۡإلِ ، 5أَُسٰ
دُوُهمۡ  ٌم َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهمۡ 6تُفَٰ . 3ت، َوهَُو ُمَحرَّ

بِبَۡعِض ٱۡلِكتَٰبِ، َوتَۡكفُُروَن بِبَۡعٖض؟ أَفَتُۡؤِمنُوَن 
ِلَك ِمنُكمۡ  إِالَّ ِخۡزٞي فِي  7فََما َجَزآُء َمن يَۡفعَُل ذَٰ

َمِة يَُردُّونَ  إِلَٰىٓ أََشدِّ  4ت8ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
ا تَۡعَملُونَ  ِفٍل َعمَّ ُ بِغَٰ   .9ٱۡلعَذَابِ. ~ َوَما ٱ£َّ
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ا تَْعَملُونَ «في اآلية السابقة من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت إلى الغائب » َعمَّ
  »أُولَئِكَ «

ٓئِكَ  ٱلَِّذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا بِٱۡألِٓخَرةِ.  1تأُْولَٰ
  فََال يَُخفَُّف َعۡنُهُم ٱۡلعَذَاُب، ~ َوَال هُۡم يُنَصُروَن.
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ْسِل 1 ) َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدهِ الرسل. تبرير الخطأ: 1ت♦ ) اْلقُدِْس 3آيَدْنَاهُ ) وَ 2) بِالرُّ
قفينا تضمن معنى جئنا. واألصل يقضي أن يتعدى إلى مفعولين: قفيناه الرسل 

) نص ناقص وتكميله: ففريقًا [منهم] كذبتم وفريقًا [منهم] تقتلون. ويالحظ 2ت
) تفسير 3ت». تَْقتُلُونَ «إلى المضارع » َكذَّْبتُمْ «من الماضي التفات هنا خطأ: 

دٌ بِما ال تَْهوى أَْنفُُسُكُم بُِمَواَالةِ َعِلّيٍ فَاْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقًا ِمْن شيعي : أَفَكُلَّما جاَءُكْم ُمَحمَّ
ٍد َكذَّْبتُْم َوفَِريقًا تَْقتُلُوَن (الكليني مجلد  لسياري، ؛ أنظر أيًضا ا418، ص 1آِل ُمَحمَّ

  ).18ص 

َب. َوقَفَّۡينَا ِمۢن بَۡعِدهِۦ  َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
سُلِ  ِت، 1ت1بِٱلرُّ . َوَءاتَۡينَا ِعيَسى، ٱۡبَن َمۡريََم، ٱۡلبَيِّنَٰ
هُ  . أَفَكُلََّما َجآَءُكۡم َرُسوُلۢ 3بُِروحِ ٱۡلقُدُِس  2َوأَيَّۡدنَٰ

ۡكبَۡرتُۡم، ~ فَفَِريٗقا بَِما َال تَۡهَوٰىٓ أَنفُُسُكُم ٱۡستَ 
  ؟3تتَۡقتُلُونَ  2تَكذَّۡبتُۡم، َوفَِريٗقا [...] 2ت[...]
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َجاَءُكْم ... «من المخاطب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت♦ ) غُلٌُف، غُلٌَّف 1
لَعَنَُهُم ... بِكُْفِرِهْم ... َوقَالُوا ... «إلى الغائب » أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقًا َكذَّبْتُمْ 

ُ «إلى الغائب » َولَقَدْ آَتَْينَا«، والتفات من المتكلم »يُْؤِمنُونَ    ».لَعَنَُهُم �َّ

ُ بِكُۡفِرِهۡم. ». 1قُلُوبُنَا غُۡلُفۢ «َوقَالُواْ:  بَل لَّعَنَُهُم ٱ£َّ
ا يُۡؤِمنُونَ    .1ت~ فَقَِليٗال مَّ
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قًا 1 ) نص ناقص وتكميله: لما معهم [جحدوه] (التفسير الميسر 1ت♦ ) ُمَصدِّ
http://goo.gl/OjV1mw أو كفروا به (المنتخب ،(
http://goo.gl/rfmSMc .( ا َجاَءُهْم َما وصياغة اآلية الصحيحة هي: َولَمَّ

ٌق ِلَما َمعَُهْم [كفروا  ِ ُمَصدِّ به] َوَكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعَرفُوا ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد �َّ
ِ َعلَى اْلكَافِِريَن. مما يعني وجود لغو في اآلية ) 2ت َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا فَلَْعنَةُ �َّ

  يَْستَْفتُِحوَن: يطلبون الفتح، أي النصر

ِ، ُمَصدِّقٞ  ۡن ِعنِد ٱ£َّ ٞب ّمِ ا َجآَءُهۡم ِكتَٰ لَِّما  1َولَمَّ
 2ت. َوَكانُواْ، ِمن قَۡبُل، يَۡستَۡفتُِحونَ 1ت...][ ،َمعَُهمۡ 

ا َعَرفُواْ  ا َجآَءُهم مَّ  ،َعلَى ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. فَلَمَّ
ِفِريَن. ِ َعلَى ٱۡلَكٰ  َكفَُرواْ بِهِۦ. فَلَۡعنَةُ ٱ£َّ
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ُ فِي 2) يُنِْزَل 1 ) قراءة شيعية: بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا بِما أَْنَزَل �َّ
) بغيًا: تعديًا وحسدًا، وهنا نص 1ت♦ ) 417، ص 1َعِلّيٍ بَغْيًا (الكليني مجلد 

) 3رجعوا ت: ) بَاُؤوا2) ت62ناقص وتكميله: بغيًا ألن (مكي، جزء أول، ص 
  بِغََضٍب مع َغَضٍب.خطأ: فَبَاُؤوا 

بِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِِهۦٓ أَنفَُسُهۡم! أَن يَۡكفُُرواْ بَِمآ أَنَزَل 
ُ، بَۡغيًا أَن لَ  1تٱ£َّ ُ ِمن فَۡضِلهِۦ َعلَٰى َمن  1يُنَّزِ ٱ£َّ

بِغََضٍب َعلَٰى  2تيََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِۦ. فَبَآُءو
هِ 3تَغَضبٖ  ِفِريَن َعذَاٞب مُّ   .2ينٞ . ~ َوِلۡلَكٰ
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ُ في علي (السياري، ص 1 ) 2) 19) قراءة شيعية: َوإِذَا قِيَل لَُهْم آَِمنُوا بَِما أَْنَزَل �َّ
  ) أَْنبِئَاءَ 4) تُقَتِّلُوَن 3فما أنَْزَل َعلَْينَا بَِما أَنَْزَل هللاُ َعلَْينَا 

ُ «َوإِذَا قِيَل لَُهۡم:  قَالُواْ:  ،»1َءاِمنُواْ بَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ
َويَۡكفُُروَن بَِما ». 2نُۡؤِمُن بَِمآ أُنِزَل َعلَۡينَا«

ٗقا لَِّما َمعَُهۡم. قُۡل:  ،َوَرآَءهُۥ ، ُمَصدِّ َوهَُو ٱۡلَحقُّ
ِ ِمن قَۡبُل، ~ إِن ُكنتُم  4أَۢنبِيَآءَ  3فَِلَم تَۡقتُلُونَ « ٱ£َّ

ۡؤِمنِيَن؟   »مُّ
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ِت. ثُمَّ ٱتََّخۡذتُمُ   وتكميله: اتخذتم العجل [الًها].) نص ناقص 1ت♦ ) اتََّختُُم 1 وَسٰى بِٱۡلبَيِّنَٰ ٱۡلِعۡجَل  1َولَقَۡد َجآَءُكم مُّ
ِلُموَن. 1ت[...]   ِمۢن بَۡعِدهِۦ، ~ َوأَنتُۡم َظٰ
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ذْ ) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إِ 1ت♦ ) يَاُمُرُكْم، يَاُمْركُْم 2) قُلُوبِِهِم، قُلُوبُِهُم 1
ةٍ َواْسَمعُوا  أََخذْنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم الطُّوَر [قائلين لكم] ُخذُوا َما آَتَْينَاُكْم بِقُوَّ

، ابن عاشورقَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهُم [حب] اْلِعْجل بُِكْفِرِهْم (
، المنتخب http://goo.gl/fPjOLL 542، ص 1جزء 

http://goo.gl/JLxuNbتَقَدَّْم : «نقرأ في التوراة) 3. ت: الجبل) الطور2) ت
بُّ إِلُهنا،  ب إِلُهنا، وأَنَت َكلِّْمنا بُِكّلِ ما يَُكلُِّمَك بِه الرَّ أَنَت واسَمْع ُكلَّ ما يَقولُه الرَّ

عَْهِد فتَال على وأََخذَ ِكتاَب ال«)؛ 27: 5(تثنية » ושמענו ועשינוفنَسمًع ونَعَمِل 
بُّ به نَفعَلُه ونَسَمعُه  (خروج » נעשה ונשמעَمساِمعِ الشَّْعِب فقال: كُلُّ ما تَكلََّم الرَّ

بت خطأ عصينا. وقد  \). وكلمة عمل 7: 24 فعل بالعبرية هي عسى وقد عّرِ
سمعنا «يكون أصل اآلية سمعنا وعملنا وليس سمعنا وعصينا. وقد جاءتا عبارتا 

» َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا: «285: 2\87في اآلية » سمعنا واطعنا«و» وعصينا
َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لَي�ا : «46: 4\92وفي اآلية 

يِن َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا : 51: 24\102وفي اآلية » بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الدِّ
  .»قُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَاإِذْ : «7: 5\112وفي اآلية » َسِمْعنَا َوأََطْعنَا«

قَُكۡم، َوَرفَۡعنَا فَۡوقَُكُم  1ت[...]  َٰ َوإِۡذ أََخۡذنَا ِميث
ٖة، : «1ت[...] 2تٱلطُّورَ  كُم بِقُوَّ ُخذُواْ َمآ َءاتَۡينَٰ

. 3ت»َسِمۡعنَا َوَعَصۡينَا«قَالُواْ: ». َوٱۡسَمعُواْ 
ٱۡلِعۡجَل بُِكۡفِرِهۡم.  1ت[...] 1َوأُۡشِربُواْ فِي قُلُوبِِهمُ 

نُُكۡم! ~ إِن ُكنتُم  2بِۡئَسَما يَۡأُمُرُكم«قُۡل:  بِِهۦٓ إِيَمٰ
ۡؤِمنِينَ    ».مُّ
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ِ، «قُۡل:    إِن َكانَۡت لَُكُم ٱلدَّاُر ٱۡألِٓخَرةُ، ِعندَ ٱ£َّ
ن دُوِن ٱلنَّاِس، فَتََمنَُّواْ ٱۡلَمۡوَت. ~ إِن َخاِلَصٗة مِّ 

ِدقِينَ    ».ُكنتُۡم َصٰ
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ا، بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديِهمۡ   ) أَْيِديُهْم.1 ُ 1َولَن يَتََمنَّۡوهُ أَبَدَۢ . ~ َوٱ£َّ
ِلِميَن.   َعِليُمۢ بِٱلظَّٰ

 95: 2\87هـ

نص ناقص وتكميله: [وأحرس] من  )1ت♦ ) تَْعَملُوَن 3) بُِمْنِزِحِه 2) الحياة 1
  ) خطأ: حرف الباء في بُِمَزْحِزِحِه حشو.2الذين أشركوا ت

 1ت، [...]1َولَتَِجدَنَُّهۡم أَۡحَرَص ٱلنَّاِس َعلَٰى َحيَٰوةٖ 

ُر أَۡلَف  َوِمَن ٱلَِّذيَن أَۡشَركُواْ. يََودُّ أََحدُُهۡم لَۡو يُعَمَّ
ِمَن ٱۡلعَذَاِب أَن  2ت2َسنَٖة. َوَما هَُو بُِمَزۡحِزِحهِۦ

ُ بَِصيُرۢ بَِما يَۡعَملُونَ  َر. ~ َوٱ£َّ   .1يُعَمَّ
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، ِلِجْبرائيَل، ِلِجْبَراييَل، ِلَجْبَرائَِل، ِلَجْبَرايَل، 1 ) ِلَجْبَرئيَل، ِلَجْبريَل، ِلَجْبَرئَِل، ِلَجْبَرئِلَّ
) نص ناقص وتكميله: قُْل َمْن َكاَن 1ت♦ ِلَجْبَرْيَل، ِلَجْبِريَن، ِلِجْبِريَن، ِلِجْبراييَن 

ا ِلِجْبِريَل [فْليَُمت َغيًظا] (الجاللين  )، أو: [فهو http://goo.gl/HskLzfَعدُو�
  )http://goo.gl/2sBTKuعدو هللا] (المنتخب 

ا لِّـِجۡبِريلَ «] قُۡل: --- [ ». 1ت[...] 1َمن َكاَن َعدُّوٗ
لَهُۥ َعلَٰى قَۡلبَِك، بِ  ٗقا لَِّما بَۡيَن فَإِنَّهُۥ نَزَّ ِ، ُمَصدِّ إِۡذِن ٱ£َّ

  يَدَۡيِه، َوُهٗدى، َوبُۡشَرٰى ِلۡلُمۡؤِمنِيَن.
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) َوِميَكائَِل، َوِميكَائِيَل، َوِميَكايَِل، َوِميَكاييَل، َوِميَكئَِل، َوِميَكئيَل، َوِميَكييَل، 1
َ َعدُوٌّ ِلْلَكافِِرينَ  ) نص ناقص وتكميله: [فليعلم] أن1ت ♦َوِميَكيَْل، ِميَكلَّ  َّ�  

ٓئَِكتِهِۦ َوُرسُلِهِۦ َوِجۡبِريَل  ِ َوَملَٰ َّ ا ّ£ِ َمن َكاَن َعدُّوٗ
فِِريَن. 1ت، [...]1َوِميَكٰىلَ  َ َعدُّوٞ لِّۡلَكٰ   فَإِنَّ ٱ£َّ
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ٖت. َوَما يَۡكفُُر --- [   ِتۢ بَيِّنَٰ ] َولَقَۡد أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك َءايَٰ
ِسقُوَن.   بَِهآ إِالَّ ٱۡلفَٰ

 99: 2\87هـ
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أو كلما: ) 1ت♦ ) يُْوِمنُوَن 4) نَقََضه 3) عُوِهدُوا، َعِهدُوا، َعَهدُوا 2) أَْوكُلََّما 1
واو عطف دخلت عليها ألف االستفهام، وقد تكون الواو زائدة فتكون: وكلما 

لخطأ: ) خطأ: عاهد فعل غير متعدي. تبرير ا2) ت43(مكي، جزء أول، ص 
  َعاهَدُوا تضمن معنى ابرموا.

َهدُواْ  1ت1أََو كُلََّما ۡنُهم؟  3، نَّبَذَهُۥ2تَعۡهٗدا 2َعٰ فَِريٞق ّمِ
  .4~ بَۡل أَۡكثَُرُهۡم َال يُۡؤِمنُونَ 
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قًا 1 قٞ   ) نَقََضهُ.2) ُمَصدِّ ِ، ُمَصدِّ ۡن ِعنِد ٱ£َّ ا َجآَءُهۡم َرسُوٞل، ّمِ لَِّما  1َولَمَّ
َب  2نَبَذَ  ،مۡ َمعَهُ  َب ِكتَٰ َن ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ فَِريٞق ّمِ

ِ َوَرآَء ُظُهوِرِهۡم، ~ َكأَنَُّهۡم َال يَۡعلَُموَن.   ٱ£َّ
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قراءة شيعية: َواتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياِطيُن بَِوَاليَِة الشَّيَاِطيِن ) الشَّيَاُطوُن، 2) تُتَلِّي 1
)، أو: َواتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياِطيُن في َوَاليَِة الشَّيَاِطيِن 290، ص 8(الكليني مجلد 

) 6) هَاُروُت َوَماُروُت 5) اْلَمِلَكْيِن 4) َولَِكْن الشَّيَاُطوُن 3) 20(السياري، ص 
، اْلَمِر، اْلِمْرِء، اْلُمْرِء 7يُْعِلَماِن، يُعَلَِّم الملَكان  ي 8) اْلَمّرِ يَن، بَِضاّرِ ) 1ت♦ ) بَِضارَّ

) نص ناقص 2، ت»تَتْلُو«إلى المضارع » َواتَّبَعُوا«من الماضي التفات خطأ: 
في ُمْلِك سُلَْيَماَن،  وتكميله: َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَى [زمن، أو عهد] ُمْلِك سُلَْيَماَن. أو

َما معطوفة على  ) في هذه اآلية َوَما أُْنِزلَ 3أو تضمن فعل تلى معنى افترى ت
هذه اآلية مقطعة االوصال وترتيبها الصحيح هو: َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن تَتْلُو. و

بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما َكفََر سُلَْيَماُن َعلَى ُمْلِك سُلَْيَماَن َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن 
ْحرَ  َوَما يُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُوَال إِنََّما . َولَِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا. يعلمان النَّاَس الّسِ

  نَْحُن فِتْنَةٌ فََال تَْكفُرْ 

ِطينُ  1ت1َوٱتَّبَعُواْ َما تَۡتلُواْ  يَٰ  2ت[...]َعلَٰى  2ٱلشَّ

نُ  َن. َوَما َكفََر سُلَۡيَمٰ ِطينَ  ،ُمۡلِك سُلَۡيَمٰ ِكنَّ ٱلشَّيَٰ  3َولَٰ
ۡحَر َوَمآ أُنِزَل َعلَى  َكفَُرواْ. يُعَلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلّسِ

ُروتَ 4ٱۡلَملََكۡينِ  ُروَت َوَمٰ . َوَما 5، بِبَابَِل، َهٰ
ۡحُن فِۡتنَٞة. إِنََّما نَ «ِمۡن أََحٍد، َحتَّٰى يَقُوَالٓ:  6يُعَلَِّمانِ 

قُوَن بِهِۦ ». 3تفََال تَۡكفُۡر  فَيَتَعَلَُّموَن ِمۡنُهَما َما يُفَّرِ
ينَ  7بَۡيَن ٱۡلَمۡرءِ  بِهِۦ ِمۡن  8َوَزۡوِجهِۦ. َوَما ُهم بَِضآّرِ

ُهۡم َوَال  ِ. َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ أََحٍد، إِالَّ بِإِۡذِن ٱ£َّ
َمِن ٱۡشتََرٰىهُ َما لَهُۥ فِي يَنفَعُُهۡم. َولَقَۡد َعِلُمواْ لَ 

ٖق. َولَبِۡئَس َما َشَرۡواْ بِهِۦٓ أَنفَُسُهۡم!  ٱۡألِٓخَرةِ ِمۡن َخلَٰ
  ~ لَۡو َكانُواْ يَۡعلَُموَن!

 102: 2\87هـ

ِ ت1ت♦ ) لََمثَْوبَةٌ 1 ) هذه 2) نص ناقص وتكميله: [ألثيبوا] مثوبة ِمْن ِعْنِد �َّ
وكان األولى ان يقال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان اآلية مختلة بسبب كلمة خير. 

خيًرا لهم مثوبة من عند هللا لو كانوا يعلمون. وقد فسرها المنتخب كما يلي: ولو 
أنهم آمنوا بالحق وخافوا مقام ربهم ألثابهم هللا ثوابًا حسنًا، ولكان ذلك خيًرا مما 

نافع من الضار يلقونه من أساطير ويضمرونه من خبث لو كانوا يميزون ال
)http://goo.gl/hVSZio.(  

ۡن  1لََمثُوبَةٞ  1ت[...] ،َولَۡو أَنَُّهۡم َءاَمنُواْ َوٱتَّقَۡواْ  ّمِ
ِ َخۡيٞر    . ~ لَّۡو كَانُواْ يَۡعلَُموَن!1تِعنِد ٱ£َّ
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 ) راعنا أمر من راعى الشيء إذا1ت♦ ) أَْنِظْرنَا 2) َراِعنًا، َراعونَا، إْرَعْونَا 1
حفظه وترقبه. والنهي عن مخاطبة النبي براعنا واستخدام انظرنا تجنبًا لمعنى 

  قبيح كان يقصده اليهود بكلمة راعنا التي في العبرية تفيد معنى شررينا.

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَقُولُواْ: --- [ ] يَٰ
ِعنَا« ». ~ َوٱۡسَمعُواْ  2ٱنُظۡرنَا«، َوقُولُواْ: »1ت1َرٰ

ِفِريَن َعذَاٌب أَِليٞم.   َوِلۡلَكٰ

 104: 2\87هـ

) خطأ وصحيحه: ما ود، كما في القراءة المختلفة، 1ت♦ ) يَشَا 3) يُْنَزَل 2) َودَّ 1
  أو: ال يود

ا يََودُّ --- [ ِب  1] مَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ
لَ  ن  2َوَال ٱۡلُمۡشِرِكيَن، أَن يُنَزَّ ۡن َخۡيٖر ّمِ َعلَۡيُكم ّمِ

ُ يَۡختَصُّ بَِرۡحَمتِهِۦ َمن يََشآءُ  بُِّكۡم. َوٱ£َّ ُ 3رَّ . ~ َوٱ£َّ
  ذُو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلعَِظيِم.
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) نَْنَسأَْها، نَْنساَها، تَْنساهَا، تَْنسأَها، تُنْسأهَا، تُنْساَها، نُْنِسئَها، 2) نُْنِسْخ، نُْنِسَك 1
َها ) بمثلها أو خيٍر 4) نِجئ 3، نُْنِسَك، نُْنِسَكَها، نَْنَسَها، تُْنَسَها، نَْنَسْخَها، تَْنَسَها نُنَّسِ

منها، قراءة شيعية: نأت بخير منها مثلها. ويعلق السياري: إذا كان ينسخها ويأتي 
من التفات ) خطأ: 2) من زائدة ت1ت) ♦ 22بمثلها، فلم ينسخها؟ (السياري، ص 

َ َعلَى كُّلِ َشْيٍء قَِديرٌ «إلى الغائب » ْنَسخْ َما نَ «المتكلم    ».أَنَّ �َّ

 3، نَۡأتِ 2أَۡو نُنِسَها 1ثِمۡن َءايَةٍ  1] َما نَنَسخۡ --- [
ۡنَهآ، أَۡو ِمۡثِلَهآ  َ َعلَٰى 4بَِخۡيٖر ّمِ . ~ أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنَّ ٱ£َّ

  ؟2تُكّلِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
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ِت  1] أَلَۡم تَۡعلَمۡ --- [  َولَْرِض ) 2) تَْعلََم 1 َوٰ َمٰ َ لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ أَنَّ ٱ£َّ
ِ، ِمن َوِلّيٖ 2َوٱۡألَۡرِض  ، َوَما لَُكم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

  َوَال نَِصيٍر؟
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من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِسيَل، ِسئَِل، سُيَِل، سُِوَل، سَأََل 2) تََسلُوا 1
  »َوَمْن يَتَبَدَِّل اْلكُْفر«إلى الغائب » تُِريدُوَن أَْن تَْسأَلُواأَْم «

 2َرُسولَُكۡم َكَما سُئِلَ  1لُواْ أَۡم تُِريدُوَن أَن تَسۡ 
نِ  يَمٰ فَقَۡد  ،ُموَسٰى ِمن قَۡبُل؟ َوَمن يَتَبَدَِّل ٱۡلكُۡفَر بِٱۡإلِ

  .1تَضلَّ سََوآَء ٱلسَّبِيلِ 
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ۢن بَۡعِد   ) تُبُيِّنَ 1 ِب لَۡو يَُردُّونَُكم، ّمِ ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ َودَّ كَثِيٞر ّمِ
نُِكۡم، كُفَّاًرا ۡن ِعنِد أَنفُِسِهم ،إِيَمٰ ۢن بَۡعِد  ،َحَسٗدا ّمِ ّمِ

. [فَٱۡعفُواْ َوٱۡصفَُحواْ َحتَّٰى  1َما تَبَيَّنَ  لَُهُم ٱۡلَحقُّ
َ َعلَ  ُ بِأَۡمِرِهۦٓ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   ٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.يَۡأتَِي ٱ£َّ
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ُمواْ   دخيلتان. 110واآلية  109) خطأ: الفقرة الثانية من اآلية 1ت ♦) تَِجدُوهُو 1 َكٰوةَ. َوَما تُقَدِّ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ
ۡن َخۡيٖر، تَِجدُوهُ  َ  1ِألَنفُِسُكم ّمِ ِ. ~ إِنَّ ٱ£َّ ِعندَ ٱ£َّ

  .]1تۡعَملُوَن بَِصيٞر بَِما تَ 

 110: 2\87هـ
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) أنظر 1ت♦ ). أََمانِْيُهْم 3) ُهودًا أَْو نََصاَرى = يهوديًا أو نصرانيًا 2) يُدَْخَل 1
. خطأ: هودًا حذفت منها الياء، وأصلها يهودا. واستعمل 62: 2\87هامش اآلية 

أو جعل فعل كان بالمفرد بينما كان يجب ان يكون بالجمع كما في خبر كان، 
  الخبر مفردًا كما في القراءة المختلفة.

ٱۡلَجنَّةَ إِالَّ َمن َكاَن ُهودًا أَۡو  1لَن يَۡدُخلَ «َوقَالُواْ: 
َرىٰ  َهاتُواْ «. قُۡل: 3تِۡلَك أََمانِيُُّهمۡ ». 1ت2نََصٰ

ِدقِينَ  نَُكۡم. ~ إِن ُكنتُۡم َصٰ   ».بُۡرَهٰ

 111: 2\87هـ

من التفات ) خطأ: 2ت» رب«إلى » هللا«من التفات ) 1ت ♦) َخْوُف، َخْوَف 1
  ».َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُونَ «إلى الجمع » فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْندَ َربِّهِ «المفرد 

ِ، َوهَُو ُمۡحِسٞن، فَلَهُۥٓ  بَلَٰى! َمۡن أَۡسلََم َوۡجَههُۥ ِ£َّ
َعلَۡيِهۡم، َوَال  1. ~ َوَال َخۡوفٌ  1تأَۡجُرهُۥ ِعندَ َربِّهِۦ

  .2تُهۡم يَۡحَزنُونَ 

 112: 2\87هـ

َرٰى َعلَٰى َشۡيٖء «َوقَالَِت ٱۡليَُهودُ:    ». لَۡيَسِت ٱلنََّصٰ
َرٰى:  ». لَۡيَسِت ٱۡليَُهودُ َعلَٰى َشۡيٖء «َوقَالَِت ٱلنََّصٰ

ِلَك قَاَل ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُموَن  َب. َكذَٰ َوُهۡم يَۡتلُوَن ٱۡلِكتَٰ
َمِة، فِيَما ِمۡثَل قَۡو  ُ يَۡحُكُم بَۡينَُهۡم، يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ ِلِهۡم. فَٱ£َّ

  َكانُواْ فِيِه يَۡختَِلفُوَن.

 113: 2\87هـ

ِ أَن يُۡذَكَر --- [  ) ُخيَّفًا، ُحنَفَاء2) يُدَْخلُوَها 1 ِجدَ ٱ£َّ نََع َمَسٰ ] َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّن مَّ
ٓئَِك َما َكاَن فِيَها ٱۡسُمهُۥ، َوَسعَٰى فِي َخَرابِهَ  آ؟ أُْولَٰ

. لَُهۡم فِي ٱلدُّۡنيَا 2إِالَّ َخآئِِفينَ  1لَُهۡم أَن يَۡدُخلُوَهآ 
  ِخۡزٞي. ~ َولَُهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٞم.

 114: 2\87هـ

هْ 2) تََولَّْوا 1 وجوهكم في ) نص ناقص وتكميله: فَأَْينََما تَُولُّوا [1ت ♦) فَثَمَّ
  )http://goo.gl/IAdX6N(الجاللين  الصالة]

ِ ٱۡلَمۡشِرُق َوٱۡلَمۡغِرُب. فَأَۡينََما تَُولُّواْ --- [  1] َوِ£َّ
ِ  2، فَثَمَّ 1ت[...] ِسعٌ 1تَوۡجهُ ٱ£َّ َ َوٰ  ،. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َعِليٞم.

 115: 2\87هـ

ُ : «1] َوقَالُواْ --- [  ) قانتون: خاضعون1ت♦ ) قَالُوا 1 نَهُۥ! بَل لَّهُۥ ». َولَٗداٱتََّخذَ ٱ£َّ سُۡبَحٰ
نِتُونَ  ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ كُّلٞ لَّهُۥ قَٰ َوٰ َمٰ   .1تَما فِي ٱلسَّ

 116: 2\87هـ

خالقها على غير مثال : ) بَِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض 1ت♦ ) فَيَُكوَن 2) بَِديعِ، بَِديَع 1
  سابق

ِت َوٱۡألَۡرِض. َوإِذَا قََضٰىٓ أَۡمٗرا،  1ت1بَِديعُ  َوٰ ٱلسََّمٰ
  .2، فَيَُكونُ »ُكن!«فَإِنََّما يَقُوُل لَهُۥ: 

 117: 2\87هـ

ُ، «] َوقَاَل ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُموَن: --- [  ) تَشَّابََهتْ 2) تَاتِينَا 1 لَۡوَال يَُكلُِّمنَا ٱ£َّ
 ٓ ِلَك قَاَل ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهم » َءايَٞة! 1أَۡو تَۡأتِينَا َكذَٰ

بََهۡت  ۡثَل قَۡوِلِهۡم. تََشٰ ِت  قُلُوبُُهۡم. ~ 2ّمِ قَۡد بَيَّنَّا ٱۡألٓيَٰ
  ِلقَۡوٖم يُوقِنُوَن.

 118: 2\87هـ

، بَِشيٗرا َونَِذيٗرا. ~ َوَال تُسۡ   إِْن تَْسأَلُ ) َوَال تَْسأَْل، َوَال تُْسأَْل، َوَما تُْسأَُل، َولَن تُْسأََل، َوَال تُْساُل، َوَال تَُسْل، وَ 1 َك بِٱۡلَحّقِ  1لُ إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ
ِب ٱۡلَجِحيِم.   َعۡن أَۡصَحٰ

 119: 2\87هـ

َرٰى، َحتَّٰى   ملتهم: شريعتهم) 1ت َولَن تَۡرَضٰى َعنَك ٱۡليَُهودُ، َوَال ٱلنََّصٰ
َّبَِع ِملَّتَُهمۡ  ِ هَُو ٱۡلُهدَىٰ إِنَّ ُهدَى «. قُۡل: 1تتَت ». ٱ£َّ

َولَئِِن ٱتَّبَۡعَت أَۡهَوآَءهُم، بَۡعدَ ٱلَِّذي َجآَءَك ِمَن 
ِ ِمن َوِلّيٖ َوَال نَِصيٍر. ،ٱۡلِعۡلمِ    َما لََك ِمَن ٱ£َّ

 120: 2\87هـ

في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 2) َحقَّ تَِالَوتِِه: تالوته التامة ت1ت♦ ) يُْوِمنُوَن 1
ِ «الغائب من  إلى » آَتَْينَاُهمُ «ومن الجمع » آَتَْينَاُهمُ «إلى المتكلم » َما لََك ِمَن �َّ

  »فَأُولَئِكَ «ثم إلى الجميع » َوَمْن يَْكفُرْ «المفرد 

َب، يَۡتلُونَهُۥ َحقَّ تَِالَوتِهِٓ  ُهُم ٱۡلِكتَٰ . 1تٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ
ٓئَِك يُۡؤِمنُونَ  ٓئَِك بِهِۦ. َوَمن يَكۡ  1أُْولَٰ فُۡر بِِهۦ ، ~ فَأُْولَٰ
ِسُرونَ    .2تُهُم ٱۡلَخٰ

 121: 2\87هـ

ِءيَل! ٱۡذكُُرواْ نِۡعَمتِيَ   .47: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) نِْعَمتِي 1 ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ ٱلَّتِٓي أَۡنعَۡمُت  1يَٰ
لَِمينَ  ۡلتُُكۡم َعلَى ٱۡلعَٰ   .1تَعلَۡيُكۡم، َوأَنِّي فَضَّ

 122: 2\87هـ

ناقص وتكميله: َواتَّقُوا يَْوًما َال تَْجِزي [فيه] نَفٌْس َعْن نَفٍْس َشْيئًا  ) نص1ت
: َواتَّقُوا يَْوًما 281: 2\87) اسوة باآلية 168، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

ِ ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَفٍْس َما َكَسبَْت َوُهْم َال يُْظلَُموَن.   تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى �َّ

نَۡفٌس َعن نَّۡفٖس  1تَوٱتَّقُواْ يَۡوٗما الَّ تَۡجِزي [...]
عَٞة، ~ َشيۡ  ا، َوَال يُۡقبَُل ِمۡنَها َعۡدٞل، َوَال تَنفَعَُها َشفَٰ

  َوَال ُهۡم يُنَصُروَن.

 123: 2\87هـ
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ُهنَّه 2) إبراهام، إبراُهم، إبراِهم، إبراَهم، إبَرُهم 1 ♦  ) الظالمون4) َعْهِدَي 3) فَأَتَمَّ
) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم (الجاللين 1ت

http://goo.gl/GR3Bg5كلمة إماًما بالسريانية تعني ضوء الشمس في 2) ت (
. فيكون معنى اآلية: إني جاعلك للناس ְיָמָמהالنهار. ونجد نفس الكلمة في العبرية 

ة إماًما في اآلية قراءة مغلوطة ). وقد تكون كلمhttp://goo.gl/gcLOqkنوًرا (
: 120: 16\70أصلها أمًما. أي ان إبراهيم سيكون أب ألمم كثيرة. تقول اآلية 

ةً « وقد يكون معنى كلمة إماًما، وفقًا لآلرامية، أسوة. تقول ». إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ
). 172ص  Sawmaاِهيَم (: قَدْ َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبرَ 4: 60\91اآلية 

ُهنَّ هو هللا وليس إبراهيم، خالفًا لكل  ويرى يوسف صديق ان الفاعل لفعل فَأَتَمَّ
) 3). ت56ص  Seddik: Le Coranالمفسرين، دون ان يقدم تبريًرا لتفسيره (

خطأ: كان يجب أن يرفع الفاعل فيقول الظالمون بدًال من الظالمين كما تم 
مختلفة. وقد برروا الخطأ بأن العهد هو الذي ينال الظالمين تصليحها في القراءة ال

  ) http://goo.gl/VgcZfq (http://goo.gl/bLhFnY(الطبري 

هِ  1ت] [...]--- [ ٖت  1مَ َوإِِذ ٱۡبتَلَٰىٓ إِۡبَرٰ َربُّهُۥ بَِكِلَمٰ
ُهنَّ  ». 2تإِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما«. قَاَل: 2فَأَتَمَّ
يَّتِي؟َوِمن «قَاَل:   3َال يَنَاُل َعۡهِدي«قَاَل: » ذُّرِ

ِلِمينَ    ».3ت4ٱلظَّٰ

 124: 2\87هـ

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ َجعَْلنَا 1ت♦ ) بَْيتِي 3) َواتََّخذُوا 2) مثاباٍت 1
سير الميسر اْلبَيَْت َمثَابَةً ِللنَّاِس َوأَْمنًا [وقلنا] اتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل�ى (التف

http://goo.gl/opU3Fxخطأ: 3تمقام إبراهيم: مكان قيامه للصالة ) 2) ت (
  »َوَعِهدْنَا«ثم إلى المتكلم » َواتَِّخذُوا«إلى المخاطب » َجعَْلنَا«من المتكلم التفات 

لِّلنَّاِس َوأَۡمٗنا  1َوإِۡذ َجعَۡلنَا ٱۡلبَۡيَت َمثَابَةٗ  1ت[...]
هِ  2َوٱتَِّخذُواْ : «1ت[...] قَاِم إِۡبَرٰ  2تمَ ِمن مَّ

ى ٓ ». ُمَصلّٗ هِ  3تَوَعِهۡدنَا ِعيَل أَن: إِلَٰىٓ إِۡبَرٰ َم َوإِۡسَمٰ
َرا بَۡيتِيَ « كَّعِ  3َطّهِ ِكِفيَن، َوٱلرُّ ِللطَّآئِِفيَن، َوٱۡلعَٰ

  ».ٱلسُُّجودِ 

 125: 2\87هـ

هُ، ) اِضْ 2) فَأُْمتِعُهُ، فَأَْمتِْعهُ، فَنَُمتِّعُهُ، فَإِْمتِعُهُ 1 هُ، أَْضطُرُّ هُ، أَْضَطرَّ هُ، أَطَّرُّ طَرَّ
هُ  هُ، أَْضَطرُّ ) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل إِْبَراِهيُم ت1ت♦ نَْضَطرُّ

ِ «إلى الغائب » َرّبِ اْجعَلْ «من المخاطب التفات خطأ:  ) 3ت» َمْن آََمَن ِمْنُهْم بِا£َّ
: 43\63ي صلة مع هللا في اآلية بصيغة المفرد ف» متع«خطأ: استعمل القرآن 

وفي اآلية » بَْل َمتَّْعُت َهُؤَالِء َوآَبَاَءُهْم َحتَّى َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرسُوٌل ُمبِينٌ « 29
هُ إِلَى َعذَاِب النَّارِ « 126: 2\87 وفي كلتا ». َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِليًال ثُمَّ أَْضَطرُّ

) خطأ: وصحيحه: 4ت» فنمتعه«، »متعنا«ة: اآليتين صححت القراءة المختلف
هُ، كما في القراءة المختلفة. وقد فسرها الجاللين: أُلجئه  نَْضَطرُّ

)http://goo.gl/I0wxEAتفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن 5). ت (
ليكسنبيرج يقترح قراءة اصطره بدًال من اضطره، ويرى في هذه الكلمة كلمة 

عل سطر بالسريانية والتي تعني شطر، ومن هنا تأتي سريانية بمعنى افرزه، من ف
  ).236ص  Luxenbergكلمة ساطور (

هِ  1ت[...] ذَا بَلَدًا «ُم: َوإِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ َرّبِ! ٱۡجعَۡل َهٰ
ِت، َمۡن َءاَمَن  َءاِمٗنا، َوٱۡرُزۡق أَۡهلَهُۥ ِمَن ٱلثََّمَرٰ

 ِ َوَمن َكفََر «قَاَل: ». َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخرِ  2تِمۡنُهم بِٱ£َّ
هُٓۥ  3ت1فَأَُمتِّعُهُۥ إِلَٰى َعذَاِب  4ت2قَِليٗال. ثُمَّ أَۡضَطرُّ

  »ٱلنَّاِر. ~ َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيُر!

 126: 2\87هـ

) نص مخربط فيه نقص وصحيحه: [واذكر] إذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم َوإِْسَماِعيُل 1ت
بَْيِت [ويقوالن] َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا (الجاللين اْلقََواِعدَ ِمَن الْ 

http://goo.gl/qEzZhT(  

هِ  1ت[...] ُم ٱۡلقََواِعدَ ِمَن ٱۡلبَۡيِت َوإِۡذ يَۡرفَُع إِۡبَرٰ
ِعيُل [...] ! تَقَبَّۡل ِمنَّآ. ~ إِنََّك 1َربَّنَا: «1تَوإِۡسَمٰ

  ٱۡلعَِليُم. ،أَنَت ٱلسَِّميعُ 

 127: 2\87هـ

ٗة  1َربَّنَا! َوٱۡجعَۡلنَا ُمۡسِلَمۡينِ   ) عليهم.3) َوأَِرنَا َمنَاِسكَنَا = وأرهم مناسكهم 2ُمْسِلِمْيَن ) 1 يَّتِنَآ أُمَّ لََك، َوِمن ذُّرِ
ۡسِلَمٗة لََّك. َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا ٓ 2مُّ . ~ 3، َوتُۡب َعلَۡينَا
ِحيُم. اُب، ٱلرَّ   إِنََّك أَنَت ٱلتَّوَّ

 128: 2\87هـ

يُهمْ 3) َويُعَلِّْمُهُم 2) فيُهم، في آخرهم 1 ۡنُهۡم يَۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم  1َربَّنَا! َوٱۡبعَۡث فِيِهمۡ   ) َويَُزّكِ َرُسوٗال ّمِ
تَِك، َويُعَلُِّمُهمُ  يِهۡم. 2َءايَٰ َب َوٱۡلِحۡكَمةَ، َويَُزّكِ  3ٱۡلِكتَٰ

  ».~ إِنََّك أَنَت ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيمُ 

 129: 2\87هـ

) خطأ: َسِفهَ في نَْفسه. وتبرير الخطأ: 2ت ة إبراهيم: شريعته المنزلة عليهمل) 1ت
  تضمن َسفِهَ معنى امتهن واحتقر

هِ  لَِّة إِۡبَرٰ ، إِالَّ َمن َسفِهَ 1تمَ َوَمن يَۡرَغُب َعن ّمِ
هُ فِي ٱلدُّۡنيَا. ~ َوإِنَّهُۥ فِي 2تنَۡفسَهُۥ . َولَقَِد ٱۡصَطفَۡينَٰ

ِلِحيَن.ٱۡألِٓخَرةِ لَِمَن    ٱلصَّٰ

  130: 2\87هـ

التفات ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِذْ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم [نفسك لي]. خطأ: 1ت
  ».قَاَل لَهُ َربُّهُ «إلى الغائب » اْصَطفَْينَاهُ «في اآلية السابقة من المتكلم 

قَاَل: ». 1تأَۡسِلۡم [...]«إِۡذ قَاَل لَهُۥ َربُّهُۥٓ:  1ت[...]
لَِمينَ «   ».أَۡسلَۡمُت ِلَرّبِ ٱۡلعَٰ
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) ُمَسلِّمون لوالية علي 4) يَا بَنِيَّ = أن يَا بَنِيَّ 3) َويَْعقُوَب 2) فََوصَّى، َوأَْوَصى 1
) نص ناقص وتكميله: َوَوصَّى [بالملة] 1ت) ♦ 23بن ابي طالب (السياري، ص 

إِْبَراِهيُم بَنِيِه [ووصى] يَْعقُوُب [بنيه] يَا بَنِيَّ (المنتخب 
http://goo.gl/MBNZjD.(  

ٓ  1صَّىٰ َووَ  هِ  1ت[...] بَِها  1تُم بَنِيِه [...]إِۡبَرٰ

بَنِيَّ : «1ت[...] 2َويَۡعقُوبُ  َ ٱۡصَطفَٰى 3يَٰ ! إِنَّ ٱ£َّ
ۡسِلُمونَ  يَن. فََال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ   ».4لَُكُم ٱلدِّ
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هَ آَبَائَِك إِْبَراِهيَم = َوإِلَهُ أبيك ) َوإِلَ 3) يَْعقُوَب اْلَمْوُت = يَْعقُوُب اْلَمْوَت 2) َحِضَر 1
) ُمَسلُِّموَن، قراءة شيعية: ُمَسلُِّمون (يعني للنبي) 4إِْبَراِهيَم، َوإِلَهَ إِْبَراِهيَم 

) خطأ: 2) نص ناقص وتكميله: من بعد موتي ت1ت) ♦ 23(السياري، ص 
ْبَراِهيَم أو َوإِلَهَ إسماعيل ليس من آباء يعقوب، وِلذا كان يجب القول َوإِلَهُ أبيك إِ 

  إِْبَراِهيَم كما في القراءة المختلفة

إِۡذ  2يَۡعقُوَب ٱۡلَمۡوتُ  1أَۡم كُنتُۡم ُشَهدَآَء إِۡذ َحَضرَ 
» ؟1تَما تَۡعبُدُوَن ِمۢن بَۡعِدي [...]«قَاَل ِلبَنِيِه: 

هِ «قَالُواْ:  هَ َءابَآئَِك، إِۡبَرٰ َهَك َوإِلَٰ  2ت3مَ نَۡعبُدُ إِلَٰ
ِحٗدا. ~ َونَۡحُن لَهُۥ  ٗها َوٰ َق، إِلَٰ ِعيَل َوإِۡسَحٰ َوإِۡسَمٰ

  ».4ُمۡسِلُمونَ 
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ا    ٞة قَۡد َخلَۡت. لََها َما َكَسبَۡت، َولَُكم مَّ تِۡلَك أُمَّ
ا كَانُواْ يَۡعَملُوَن.َكَسۡبتُۡم. ~ َوَال تُسۡ    لُوَن َعمَّ

 134: 2\87هـ

ملة إبراهيم: شريعته  )2الياء وأصلها يهودا ت ) خطأ: حذفت1ت♦ ) ِملَّةُ 1
  . نص ناقص وتكميله: بل [نتبع] ملةالمنزلة عليه

َرٰى،  1تُكونُواْ ُهودًا«] َوقَالُواْ: --- [ أَۡو نََصٰ
هِ  1ِملَّةَ  1تبَۡل [...]«قُۡل: ». تَۡهتَدُواْ  َم، َحنِيٗفا. إِۡبَرٰ

  »~ َوَما َكاَن ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكيَن!
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) نص ناقص وتكميله: بَْيَن 1ت ) ♦23) ُمَسلُِّمون (يعني للنبي) (السياري، ص 1
  أََحٍد ِمْنُهْم [وآخر]

ِ، َوَمآ أُنِزَل إِلَۡينَا، َوَمآ أُنِزَل «قُولُٓواْ:  َءاَمنَّا بِٱ£َّ
هِ  َق َويَۡعقُوَب إِلَٰىٓ إِۡبَرٰ ِعيَل َوإِۡسَحٰ َم َوإِۡسَمٰ

آ أُوتَِي ُموَسٰى َوِعيَسٰى، َوَمآ َوٱۡألَۡسبَاِط، َومَ 
ُق بَۡيَن أََحٖد  بِِّهۡم. َال نُفَّرِ أُوتَِي ٱلنَّبِيُّوَن، ِمن رَّ

ۡنُهۡم [...]   ».1. ~ َونَۡحُن لَهُۥ ُمۡسِلُمونَ 1تّمِ
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مثل َما آَمْنتُْم  ) خطأ: آََمنُوا على1ت ♦) بِِمثِْل َما آََمْنتُْم = بَِما آََمْنتُْم، بالذي آََمْنتُْم 1
) نص ناقص وتكميله: َوإِْن تََولَّْوا [عن اإليمان] 2ت بِِه، أو: آََمنُوا بَما آَمْنتُْم بِهِ 

  ) َسيَْكِفيَكُهُم: سيحميك منهم.3) تhttp://goo.gl/NkAU1T(الجاللين 

فَقَِد ٱۡهتَدَواْ.  ،بِهِۦ 1ت1فَإِۡن َءاَمنُواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنتُم
إِن تََولَّۡواْ [...] فَإِنََّما ُهۡم فِي ِشقَاٖق.  ،2توَّ

ُ. ~ َوهَُو ٱلسَِّميعُ  3تفََسيَۡكِفيَكُهمُ    ٱۡلعَِليُم. ،ٱ£َّ
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) الصبغة: داللة على تلوين الشيء، وتفسر بالمعمودية عند 1ت♦ ) ِصْبغَةُ 1
قال أمية بن أبي الصلت: في صبغة هللا كان المسيحيين وبالشريعة عند المسلمين. 

العهد، وخلى الصواب إذ عرفا (متولي: القرآن في الشعر الجاهلي).  \إذ نسي 
وقد يكون هناك نص ناقص وتكميله: [اتبعوا] صبغة هللا (مكي، جزء أول، ص 

) أو: [صبغنا] صبغة هللا (الخراط: المجتبى من مشكل إعراب القرآن، ص 73
المنتخب هذه اآلية: قولوا لهم: إن هللا قد هدانا بهدايته، وأرشدنا  ). وقد فسر50

إلى حجته، ومن أحسن من هللا هداية وُحجة، وأننا ال نخضع إال �، وال نتبع إال 
دخيلة،  137) خطأ: اآلية 2) تhttp://goo.gl/Cdhtqdما هدانا وأرشدنا إليه (

  .136تتمة لآلية  138واآلية 

ِ  1تِصۡبغَةَ  1ت[...]  ِ. َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ£َّ ٱ£َّ
بِدُونَ 1ِصۡبغَةٗ    .2ت؟ َونَۡحُن لَهُۥ َعٰ
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ونَا.1 ونَنَا«قُۡل:   ) أَتَُحاجُّونَّا، أَتَُحاجُّ ِ، َوهَُو َربُّنَا َوَربُُّكۡم،  1أَتَُحآجُّ فِي ٱ£َّ
لُُكۡم؟ َونَۡحُن لَهُ  لُنَا َولَُكۡم أَۡعَمٰ ۥ َولَنَآ أَۡعَمٰ

  ».ُمۡخِلُصونَ 
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هِ  1أَۡم تَقُولُونَ   ) خطأ: حذفت الياء وأصلها يهودا.1ت♦ ) آاْنتُْم، آْنتُْم، أَاأَْنتُم 2) يَقُولُوَن 1 َق إِنَّ إِۡبَرٰ ِعيَل َوإِۡسَحٰ َم َوإِۡسَمٰ
َرٰى؟  1تَويَۡعقُوَب َوٱۡألَۡسبَاَط َكانُواْ ُهودًا أَۡو نََصٰ

ُ؟ 2َءأَنتُمۡ «قُۡل:  َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّن َكتََم » أَۡعلَُم أَِم ٱ£َّ
ا  ِفٍل َعمَّ ُ بِغَٰ ِ؟ ~ َوَما ٱ£َّ دَةً ِعندَهُۥ ِمَن ٱ£َّ َشَهٰ

  تَۡعَملُوَن.
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ا    ٞة قَۡد َخلَۡت. لََها َما َكَسبَۡت، َولَُكم مَّ تِۡلَك أُمَّ
ا كَانُواْ َكَسۡبتُۡم. ~ َوَال تُسۡ    يَۡعَملُوَن. لُوَن َعمَّ

 141: 2\87هـ

سيقول لك السفهاء من الناس ما ردكم عن القبلة التي ) قراءة شيعية: 2) قِْبلَتُِهُم 1
) نص ناقص وتكميله: َما َولَّى [وجوههم] 1ت ) ♦20كنتم عليها (السياري، ص 

  َعْن قِْبلَتِِهمُ 

 1ت]َما َولَّٰىُهۡم [...«َسيَقُوُل ٱلسُّفََهآُء ِمَن ٱلنَّاِس: 
ِ «قُل: » ؟2ٱلَّتِي َكانُواْ َعلَۡيَها 1َعن قِۡبلَتِِهمُ  َّ ِ£ّ

ٱۡلَمۡشِرُق َوٱۡلَمۡغِرُب. ~ يَۡهِدي َمن يََشآُء إِلَٰى 
ۡستَِقيم ٖط مُّ   ».ِصَرٰ

 142: 2\87هـ
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) َوَصًطا، قراءة شيعية: وجعلناكم أئمة وسًطا (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 1
) وسط: معتدلة فاضلة. ولكن 1ت♦ ) ِليَُضيَِّع 5) لَكَبِيَرةٌ 4ِه ) َعْقبَيْ 3) ِليُْعلََم 2) 91

Sawma  :يرى ان معنى الكلمة هو شديد. وقد استشهد باآلية التالية من التوراة
ص  Sawma) (39: 51(ارميا » ِعندَ آحتِداِمهم أُِعدُّ لَهم َشرابًا وأُسِكُرهم«

ّب: هذه أُوَرَشليُم قد «). ونجد كلمة وسط في حزقيال: 185 هكذا قاَل السَّيِّدُ الرَّ
) خطأ: هذه 2). ت5: 5(حزقيال » َجعَلتُها في َوْسِط األَُمِم وِمن َحولها البُْلدان

، وقد تكون تكملة 143-142الفقرة دخيلة ال عالقة لها بموضوع القبلة في اآليتين 
إلى الغائب » اْلِقبْلَةَ الَّتِي ُكْنَت َعلَْيَها«من المخاطب التفات : ) خطأ3ت 141لآلية 

سُولَ « سُولُ «، والتفات من الغائب »ِلنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ إلى المخاطب » َويَُكوَن الرَّ
ُ «إلى الغائب » َجعَْلنَاُكمْ «، والتفات من المتكلم »ُكْنتَ « ، والتفات من »َكاَن �َّ

  وقد صححت القراءة المختلفة: ِليُْعلََم.». بِالنَّاِس «إلى الغائب » إِيَمانَُكمْ «المخاطب 

ٗة َوَسٗطا كُۡم أُمَّ لَِك َجعَۡلنَٰ ، لِّتَكُونُواْ ُشَهدَآَء 1ت1[َوَكذَٰ
سُوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا .] 2تَعلَى ٱلنَّاِس، َويَُكوَن ٱلرَّ

 2ۡيَهآ، إِالَّ ِلنَۡعلَمَ َوَما َجعَۡلنَا ٱۡلقِۡبلَةَ ٱلَّتِي كُنَت َعلَ 
سُوَل ِممَّن يَنقَِلُب َعلَٰى َعِقبَۡيهِ  َّبُِع ٱلرَّ . َوإِن 3َمن يَت

ُ. َوَما 4َكانَۡت لََكبِيَرةً  ، إِالَّ َعلَى ٱلَِّذيَن َهدَى ٱ£َّ
ُ لِيُِضيعَ  َ بِٱلنَّاِس  5َكاَن ٱ£َّ نَُكۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ إِيَمٰ

ِحيمٞ  ،لََرُءوٞف    .3ترَّ
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) خطأ في استعمال حرف قد. أنظر 1ت♦ ) تعلمون 3) قِبَلَه، تلقاءه 2) تلقاء 1
إلى الغائب » فَلَنَُولِّيَنَّكَ «من المتكلم التفات ) خطأ: 3ت 97: 15\54هامش اآلية 

ُ بِغَافِلٍ «   »ِمْن َربِِّهْم َوَما �َّ

فَلَنَُولِّيَنََّك . 1تقَۡد نََرٰى تَقَلَُّب َوۡجِهَك فِي ٱلسََّمآءِ 
ٱۡلَمۡسِجِد  1قِۡبلَٗة تَۡرَضٰىَها. فََوّلِ َوۡجَهَك َشۡطرَ 

ٱۡلَحَراِم. َوَحۡيُث َما كُنتُۡم، فََولُّواْ ُوُجوَهُكۡم 
َب لَيَۡعلَُموَن أَنَّهُ 2َشۡطَرهُۥ . َوإِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ

بِِّهمۡ  فِ 2تٱۡلَحقُّ ِمن رَّ ُ بِغَٰ ا . ~ َوَما ٱ£َّ ٍل َعمَّ
  .3يَۡعَملُونَ 
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َب بُِكّلِ َءايَةٖ   ) قِْبلَتُِهْم.1 ا  ،َولَئِۡن أَتَۡيَت ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ مَّ
. َوَما 1تَبِعُواْ قِۡبلَتََك. َوَمآ أَنَت بِتَابِٖع قِۡبلَتَُهمۡ 

بَۡعُضُهم بِتَابِٖع قِۡبلَةَ بَۡعٖض. َولَئِِن ٱتَّبَۡعَت 
ۢن بَۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلِعۡلمِ أَۡهَوآ  ~ إِنََّك ، َءُهم، ّمِ

ِلِميَن.   إِٗذا لَِّمَن ٱلظَّٰ
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َب يَۡعِرفُونَهُۥ َكَما يَۡعِرفُوَن   ) الحقَّ 1 ُهُم ٱۡلِكتَٰ [ٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ
 ~ ، ۡنُهۡم لَيَۡكتُُموَن ٱۡلَحقَّ أَۡبنَآَءُهۡم. َوإِنَّ فَِريٗقا ّمِ

  يَۡعلَُموَن. َوُهمۡ 
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: ) ممترين2ت ) نص ناقص وتكميله: [هو] الحق، أو [هذا] الحق1ت♦ ) اْلَحقَّ 1
إلى الغائب » آَتَْينَاُهمُ «من المتكلم في اآلية السابقة التفات شاكين ومجادلين. خطأ: 

القبلة دخيلتان ال عالقة لهما بموضوع  147و 146اآليتان ». اْلَحقُّ ِمْن َربِّكَ «
  التي تتكلم عنها اآليات السابقة والالحقة.

بَِّك. ~ فََال تَكُونَنَّ ِمَن  1ٱۡلَحقُّ  1ت[...] ِمن رَّ
  .]2تٱۡلُمۡمتَِرينَ 
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ها 2) َوِلكُّلِ ِوْجَهٍة، َوِلكُّلِ قبلةٌ 1 ♦ ) يَاِت 4) ولكٍل جعلنا قبلةً يرضونها 3) ُمَوالَّ
أمة وجهة [هللا] موليها [إياهم] (مكي، جزء ) نص ناقص وتكميله: ولكل 1ت

) نص ناقص وتكميله: 2)، أو: َوِلكُّلٍ ِوْجَهةٌ هَُو ُمَولِّيَها [وجهه] ت74أول، ص 
  فَاْستَبِقُوا [إلى] اْلَخْيَراِت، وتبرير الخطأ: تضمن استبق معنى ابتدر

. فَٱۡستَبِقُواْ 1ت[...] 3 2هَُو ُمَولِّيَها 1َوِلكُّلٖ ِوۡجَهةٌ 
ِت. أَۡيَن َما تَكُونُواْ، يَۡأتِ  2ت...][ ُ  4ٱۡلَخۡيَرٰ بُِكُم ٱ£َّ

َ َعلَٰى كُّلِ شَۡيٖء قَِديٞر.   َجِميعًا. ~ إِنَّ ٱ£َّ
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. 147هذه الفقرة دخيلة وقد تكون تكملة لآلية ) 1ت ♦) يعملون 2) َحْيَث 1
  ويالحظ تكرار الفقرة األولى في اآلية الالحقة

َخَرۡجَت، فََوّلِ َوۡجَهَك َشۡطَر  1َحۡيثُ َوِمۡن 
بَِّك. ~ َوَما  ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم. [َوإِنَّهُۥ لَۡلَحقُّ ِمن رَّ

ا تَۡعَملُونَ  ِفٍل َعمَّ ُ بِغَٰ   .]1ت2ٱ£َّ

 149: 2\87هـ

): خطأ: هذه الفقرة مكررة لما جاء 1ت♦ ) أَال، إلى، إالَّ على 2) قِبَلَه، تلقاءه 1
) يفهم البعض: وال للذين ظلموا منهم (تفسير القمي 2سابقة تفي اآلية ال

http://goo.gl/pMKYRc  والفراءhttp://goo.gl/N6rPBT (خطأ: ) 3ت
: 20: 31\57َوِألُتِمَّ نِْعَمتِي لُكْم. تبرير الخطأ: اتم تضمن معنى أسبغ، اسوة باآلية 

: َربَّنَا 8: 66\107بالالم في اآلية  َوأَْسبََغ َعلَْيكُْم نِعََمهُ. وقد جاء فعل اتم متعديًا
  أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا

َوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت، فََوّلِ َوۡجَهَك َشۡطَر ٱۡلَمۡسِجِد 
. َوَحۡيُث َما كُنتُۡم، فََولُّواْ ُوُجوَهُكۡم 1تٱۡلَحَرامِ 
ةٌ، إِالَّ 1َشۡطَرهُۥ  2، ِلئَالَّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَۡيُكۡم ُحجَّ
َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم. فََال تَۡخَشۡوُهۡم، َوٱۡخَشۡونِي.  2تٱلَِّذينَ 

  . ~ َولَعَلَُّكۡم تَۡهتَدُوَن!3تَوِألُتِمَّ نِۡعَمتِي َعلَۡيُكمۡ 

 150: 2\87هـ

) من غير الواضح عالقة هذه اآلية باآليات السابقة والالحقة 1ت♦ ) َويُْعِلْمُكُم 1
  ).http://goo.gl/8umvc6(انظر الجدل في الحلبي 

نكُۡم، يَۡتلُواْ  1ت] َكَمآ --- [ أَۡرسَۡلنَا فِيُكۡم َرُسوٗال ّمِ
يكُۡم، َويُعَلُِّمُكمُ  تِنَا، َويَُزّكِ َب  1َعلَۡيُكۡم َءايَٰ ٱۡلِكتَٰ

ا لَۡم تَُكونُواْ تَۡعلَُموَن.   َوٱۡلِحۡكَمةَ، َويُعَلُِّمُكم مَّ

 151: 2\87هـ

، أَۡذُكۡرُكۡم. َوٱۡشكُُرواْ ِلي، َوَال 1نِيٓ فَٱۡذُكُرو  ) تَْكفُُرونِي2) فَاذُْكُرونَِي 1
  .2تَۡكفُُرونِ 

 152: 2\87هـ

لَٰوةِ.    ۡبِر َوٱلصَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡستَِعينُواْ بِٱلصَّ يَٰ
بِِريَن. َ َمَع ٱلصَّٰ   ~ إِنَّ ٱ£َّ

 153: 2\87هـ
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ألنها مفعول به ) خطأ: كلمة أَْمَواٌت مرفوعة والصحيح أن تكون منصوبة 1ت
للفعل تقولوا. وهي في الجمع بينما كان يجب أن تكون بالمفرد، وكذلك األمر فيما 

بالمفرد. وقد يكون صحيح اآلية: » وال تقولوا لمن يقتل«يخص كلمة أحياء بسبب 
ِ أَْمَواًت بَْل أَْحيَاًء َولَِكْن َال تَ  ْشعُُروَن. ويالحظ َوَال تَقُولُوا ِلَمْن يُقْتَلُون فِي َسبِيِل �َّ

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء «تقول:  169: 3\89ان اآلية  َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل �َّ
  ».ِعْندَ َربِِّهْم يُْرَزقُونَ 

] --- ِ ] َوَال تَقُولُواْ ِلَمن يُۡقتَُل فِي َسبِيِل ٱ£َّ
ُتۢ  كِ 1تأَۡمَوٰ   ن الَّ تَۡشعُُروَن.. بَۡل أَۡحيَاٞٓء، ~ َولَٰ

 154: 2\87هـ

َن ٱۡلَخۡوِف،  2بَِشۡيءٖ  1] َولَنَۡبلَُونَّكُم--- [  ) بأشياء2) َولَنَْبلَُوْنُكْم 1 ّمِ
ِل َوٱۡألَنفُِس  َن ٱۡألَۡمَوٰ َوٱۡلُجوعِ، َونَۡقٖص ّمِ

بِِريَن، ِر ٱلصَّٰ ِت. ~ َوبَّشِ   َوٱلثََّمَرٰ

 155: 2\87هـ

بَۡتهُ    ِصيبَٞة، قَالُٓواْ: ٱلَِّذيَن، إِذَآ أََصٰ ِ، ~ «م مُّ إِنَّا ِ£َّ
ِجعُونَ    ».َوإِنَّآ إِلَۡيِه َرٰ

 156: 2\87هـ

بِِّهۡم َوَرۡحَمٞة. ~    ن رَّ ٞت ّمِ ٓئَِك، َعلَۡيِهۡم َصلََوٰ أُْولَٰ
ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡهتَدُوَن.   َوأُْولَٰ

 157: 2\87هـ

ف، يَطَّاف، يَطُوف 3) َشعَايِِر 2) َواْلَمْرَوةُ 1 ف، يَُطوَّ ع 4) ال يَطَّوَّ ع، يَطَّوَّ ) يَتََطوَّ
أن الصفا  160- 159ص  1جزء  Bonnet-Eymard) يرى 1ت♦ ) بخير 5

والمروة هما بابان في اورشليم (كلمة شعائر أصلها عبري)، والحج مأخوذ من 
كلمة حجج العبرية وتعني الرقص واالبتهاج خاصة عند الصعود إلى اورشليم، 

وكلمة العمرة أصلها أيًضا عبري وتعني حزمة باكورة الحصيد التي تقدم للكاهن 
. مما يعني أن هذه اآلية ال دخل لها 14- 9: 23لالويين كما هو مذكور في سفر ا

) 2بالحج والعمرة إلى مكة كما يفهمها المسلمون بل الصعود إلى اورشليم ت
) نص 3) تhttp://goo.gl/afNWPlخطأ: فسرت بمعنى بينهما (الجاللين 

عَ َخْيًرا [فهو خير له] (مكي، جزء أول، ص  وة أس  )76ناقص وتكميله: َوَمْن تََطوَّ
: أَيَّاًما َمْعدُودَاٍت فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن 184: 2\87باآلية 

عَ َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَهُ  أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِدْيَةٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن فََمْن تََطوَّ
َع بخير كما في  َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكمْ  إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن. وقد تكون خطأ: تََطوَّ

  فهم معجم الفاظ القرآن هذه الكلمة بمعنى مجازي) َشاِكر: 4القراءة المختلفة ت

فَا َوٱۡلَمۡرَوةَ --- [ ِ.  2ِمن َشعَآئِرِ  1] إِنَّ ٱلصَّ ٱ£َّ
لَۡيِه ، فََال ُجنَاَح عَ 1تفََمۡن َحجَّ ٱۡلبَۡيَت، أَِو ٱۡعتََمرَ 

فَ  عَ 2تبِِهَما 3أَن يَطَّوَّ  5َخۡيٗرا 4. َوَمن تََطوَّ

َ َشاِكرٌ 3ت[...]   َعِليٌم. ،4ت. ~ فَإِنَّ ٱ£َّ

 158: 2\87هـ

قراءة شيعية: إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن الْبَيِّنَاِت َواْلُهدَى في علي ) 1
من المتكلم التفات خطأ: ) 1ت ♦ َويَْلعَْنُهمُ ) 3) بَيَّنَهُ 2) 23(السياري، ص 

ُ «إلى الغائب » أَْنَزْلنَا«   »يَْلعَنُُهُم �َّ

ِت --- [ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكتُُموَن َمآ أَنَزۡلنَا ِمَن ٱۡلبَيِّنَٰ
هُ 1َوٱۡلُهدَىٰ  بِ،  2، ِمۢن بَۡعِد َما بَيَّنَّٰ لِلنَّاِس فِي ٱۡلِكتَٰ

 ُ ٓئَِك يَۡلعَنُُهُم ٱ£َّ ِعنُوَن. 3، َويَۡلعَنُُهمُ 1تأُْولَٰ   ٱللَّٰ

 159: 2\87هـ

) نص ناقص وتكميله: َوبَيَّنُوا [ما كتموا] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/q0ylNM [ما بينه هللا في كتابهم] أو َوبَيَّنُوا [التوبة]، أو ،(

في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/AS1jZs(البيضاوي 
ُ «الغائب    »أَتُوبُ «إلى المتكلم » يَْلعَنُُهُم �َّ

. 1ت[...] إِالَّ ٱلَِّذيَن تَابُواْ، َوأَۡصلَُحواْ، َوبَيَّنُواْ 
ِحيمُ  اُب ٱلرَّ ٓئَِك أَتُوُب َعلَۡيِهۡم. ~ َوأَنَا ٱلتَّوَّ   .2تفَأُْولَٰ

 160: 2\87هـ

من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) والمالئكةُ والناُس أجمعون 1
ِ «إلى الغائب » فَأُولَئَِك أَتُوُب َعلَْيِهمْ «   ».لَْعنَةُ �َّ

ٓئَِك  إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم كُفَّاٌر، أُْولَٰ
ٓئَِكِة،  ِ، َوٱۡلَملَٰ   .1ت1َوٱلنَّاِس أَۡجَمِعينَ َعلَۡيِهۡم لَۡعنَةُ ٱ£َّ

 161: 2\87هـ

اسوة  –) نص ناقص وتكميله: [والذين كفروا لهم نار جهنم] َخاِلِديَن فِيَها 1ت
: َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم َال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوَال 36: 35\43باآلية 

قد تكون تكملة لآلية السابقة مع إضافة: إِنَّ الَِّذيَن  أو –يَُخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها 
ِ َواْلَمَالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن [ولهم نار  َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَئَِك َعلَْيِهْم لَعْنَةُ �َّ

  جهنم] َخاِلِديَن فِيَها

ِلِديَن فِيَها. َال يَُخفَُّف َعۡنُهُم ٱۡلعَ  1ت[...] ذَاُب، ~ َخٰ
  َوَال ُهۡم يُنَظُروَن.

 162: 2\87هـ

) خطأ: من غير الواضح معنى الواو في هذه اآلية، وعالقة هذه اآلية بما 1ت
سبقها. وقد تكون الواو لغو، أو ان في اآلية نقص وتكملتها: [الهنا] َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ 

ِحيُم،  ْحَماُن الرَّ : َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل 46: 29\85كما في اآلية َواِحدٌ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو الرَّ
اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آََمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَْينَا 

  َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحدٌ َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن.

هَ إِالَّ هَُو.  1ت][...]--- [ ٓ إِلَٰ ِحٞد. الَّ ٞه َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ َوإِلَٰ
ِحيُم. ُن، ٱلرَّ ۡحَمٰ   ٱلرَّ

 163: 2\87هـ
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) تفهم هذه 2) تَْصِريف: توجيه ت1ت♦ ) الريح، األرواح 2) َواْلفَلِْك، َواْلفُلُِك 1
معنى أبقى الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية ب

)Luxenberg  225ص (  

ِف ٱلَّۡيِل  ِت َوٱۡألَۡرِض، َوٱۡختِلَٰ َوٰ إِنَّ فِي َخۡلِق ٱلسََّمٰ
ٱلَّتِي تَۡجِري فِي ٱۡلبَۡحِر بَِما  1َوٱلنََّهاِر، َوٱۡلفُۡلكِ 

آٖء،  ُ ِمَن ٱلسََّمآِء ِمن مَّ يَنفَُع ٱلنَّاَس، َوَمآ أَنَزَل ٱ£َّ
ۡعدَ َمۡوتَِها، َوبَثَّ فِيَها ِمن كُّلِ فَأَۡحيَا بِِه ٱۡألَۡرَض بَ 

حِ  1تدَآبَّٖة، َوتَۡصِريفِ  يَٰ ، َوٱلسََّحاِب 2ٱلّرِ
رِ  ٖت لِّقَۡوٖم  2تٱۡلُمَسخَّ بَۡيَن ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض، ~ َألٓيَٰ
  يَۡعِقلُوَن.

 164: 2\87هـ

) أَْندَادًا: امثاًال ونظراء من األوثان 1ت♦ ) يَُرْوَن، تََرْوَن 3) تََرى 2) يَِحبُّونَُهْم 1
يرى ان كلمة ند  Luxenbergيعبدونها. وهي جمع نِدّ وهو المثل والشبه. ولكن 

) 2). ت319- 318في السريانية تعني البغيض والنجس، إشارة لألصنام (ص 
ِ نص ناقص وتكميله: َولَْو يَرَ  ةَ ِ£َّ ى الَِّذيَن َظلَُموا إِذْ يََرْوَن اْلعَذَاَب [لعلموا] أَنَّ اْلقُوَّ

)، أو: َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُموا إِذْ يََرْوَن 79-78َجِميعًا (مكي، جزء أول، ص 
َ َشِديدُ اْلعَذَاِب (الجاللين ِ َجِميعًا َوأَنَّ �َّ ةَ ِ£َّ ] اْلقُوَّ  اْلعَذَاَب [وأَنَّ

http://goo.gl/hP9mpV :إلى الجمع » َمْن يَتَِّخذُ «من المفرد التفات ). خطأ
  »يُِحبُّونَُهمْ «

ِ، أَندَاٗدا  1تَوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَتَِّخذُ، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ا  1يُِحبُّونَُهمۡ  ِ. َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أََشدُّ ُحبّٗ َكُحّبِ ٱ£َّ

ِ. َولَۡو يََرى َّ  ،ٱۡلعَذَابَ  3َظلَُمٓواْ، إِۡذ يََرۡونَ  ٱلَِّذينَ  £ّ2ِ
َ َشِديدُ  2ت[...] ِ َجِميٗعا، ~ َوأَنَّ ٱ£َّ ةَ ِ£َّ أَنَّ ٱۡلقُوَّ

  ٱۡلعَذَاِب.

 165: 2\87هـ

أَ 1 َّبَرَّ أَ = إِت عَْت 5) اتُّبِعُوا 4) اتَّبَعُوا 3) تَبَّراَ 2) إِذْ تَبَرَّ ) 1ت♦ ) بُِهُم، بِِهِم 6) َوتُقُّطِ
األسباب: جمع سبب أي الحبل، وتعني الوسائل لبلوغ هدف. خطأ: َوتَقَطَّعَْت عنهم 

  اْألَْسبَابُ 

أَ  ، 4ِمَن ٱلَِّذيَن ٱتَّبَعُواْ  3ٱلَِّذيَن ٱتُّبِعُواْ  2 1إِۡذ تَبَرَّ
  .1تٱۡألَۡسبَابُ  6بِِهمُ  5َوَرأَُواْ ٱۡلعَذَاَب، َوتَقَطَّعَۡت 

 166: 2\87هـ

ا 1 ة: عودة.) 1ت♦ ) فَنَتَبَرَّ ةٗ «َوقَاَل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَعُواْ:   َكرَّ أَ  ،1تلَۡو أَنَّ لَنَا َكرَّ  1فَنَتَبَرَّ
ُءواْ ِمنَّا! ُ » ِمۡنُهۡم َكَما تَبَرَّ ِلَك يُِريِهُم ٱ£َّ َكذَٰ

ِرِجيَن ِمَن  ٍت َعلَۡيِهۡم. َوَما هُم بَِخٰ لَُهۡم َحَسَرٰ أَۡعَمٰ
  ٱلنَّاِر.

 167: 2\87هـ

) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ َطَواِت، َخَطَواِت، ُخُطَؤاِت، َخْطَواِت ) ُخْطَواِت، خُ 1
  )80كلوا مما في األرض [أكًال] حالًال طيبًا (مكي، جزء أول، ص 

ا فِي ٱۡألَۡرِض --- [ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! كُلُواْ ِممَّ ] يَٰ
تِ 1ت[...] َّبِعُواْ ُخُطَوٰ ٗال َطيِّٗبا، َوَال تَت  1َحلَٰ

بِيٌن. ِن. ~ إِنَّهُۥ لَكُۡم َعدُّوٞ مُّ   ٱلشَّۡيَطٰ

 168: 2\87هـ

بِٱلسُّٓوِء َوٱۡلفَۡحَشآِء، ~ َوأَن تَقُولُواْ  1إِنََّما يَۡأُمُرُكم  ) يَأُْمْركُْم، يَاُمُرُكْم.1
ِ َما َال تَۡعلَُموَن.   َعلَى ٱ£َّ

 169: 2\87هـ

َّبِعُوا «اآليتين السابقتين من المخاطب في التفات خطأ: ) 1ت♦ ) نَتْبَُع 1 ُكلُوا ... تَت
َوإِذَا قِيَل لَُهُم ... قَالُوا ... «إلى الغائب » ... لَكُْم ... يَأُْمُرُكْم ... تَقُولُوا ... تَعْلَُمونَ 

) نص ناقص وتكميله: أََولَْو َكاَن آَبَاُؤُهْم َال يَْعِقلُوَن 3) أَْلفَْينَا: وجدنا ت2ت »آَبَاُؤُهمْ 
 106، ص 2، جزء ابن عاشورَشْيئًا َوَال يَْهتَدُوَن [التَّبَعُوهم] (

http://goo.gl/BIvPvK.(  

ُ : «1تَوإِذَا قِيَل لَُهمُ  ، قَالُواْ: »ٱتَّبِعُواْ َمآ أَنَزَل ٱ£َّ
أََولَۡو ». ~ َعلَۡيِه َءابَآَءنَآ  2تَمآ أَۡلفَۡينَا 1بَۡل نَتَّبِعُ «

 ا َوَاليَۡهتَدُونَ ۡعِقلُوَن شَيۡ َكاَن َءابَآُؤُهۡم َال يَ 

  ؟3ت[...]

 170: 2\87هـ

بَِما َال  1َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َكَمثَِل ٱلَِّذي يَۡنِعقُ   ) دُعًا َونِدًا2) يَْنعُُق، يُْنِعُق 1
، بُۡكٌم، ُعۡمٞي، فَُهۡم 2يَۡسَمُع، إِالَّ دَُعاٗٓء َونِدَآءٗ  . ُصمُّۢ

  َال يَۡعِقلُوَن.

 171: 2\87هـ

ِ «إلى الغائب » َرَزْقنَاُكمْ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ِت َما --- [  ».َواْشُكُروا ِ£َّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! كُلُواْ ِمن َطيِّبَٰ ] يَٰ
 ِ ُكۡم َوٱۡشكُُرواْ ِ£َّ . ~ إِن كُنتُۡم إِيَّاهُ 1تَرَزۡقنَٰ

  تَۡعبُدُوَن.

 172: 2\87هـ

م، 1 ، 7) فََمُن 6) للطواغي 5) ولحُم 4) والدُم 3) الميِّتَةُ 2َحُرم ) ُحّرِ ) اْضِطرَّ
) أنظر 2ت : الحيوان الميت من غير ذبح) اْلَمْيتَة1ت♦ ) فََال إِثَْم = فَلَثَْم 8اطُّرَّ 

  .115: 16\70هامش اآلية 

مَ   4َولَۡحمَ  3، َوٱلدَّمَ 1ت2َعلَۡيُكُم ٱۡلَمۡيتَةَ  1إِنََّما َحرَّ
 ِ  6. فََمنِ 2ت3ٱۡلِخنِزيِر، َوَمآ أُِهلَّ بِهِۦ ِلغَۡيِر ٱ£َّ

َعلَۡيِه. ~  8، َغۡيَر بَاٖغ َوَال َعاٖد، فََالٓ إِۡثمَ 7ٱۡضُطرَّ 
ِحيمٌ  َ َغفُوٞر، رَّ   .1إِنَّ ٱ£َّ

 173: 2\87هـ

يُهمْ 2) يَاكُلُوَن 1 ُ --- [  ) يَُزّكِ ِب ] إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكتُُموَن َمآ أَنَزَل ٱ£َّ  ِمَن ٱۡلِكتَٰ
ٓئَِك َما يَۡأكُلُونَ  فِي  1َويَۡشتَُروَن بِهِۦ ثََمٗنا قَلِيًال، أُْولَٰ

َمِة،  ُ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ بُُطونِِهۡم إِالَّ ٱلنَّاَر. َوَال يَُكلُِّمُهُم ٱ£َّ
يِهمۡ    . ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٌم.2َوَال يَُزّكِ

 174: 2\87هـ

قد تكون » فََما أَْصبََرُهْم َعلَى النَّارِ «هذه اآلية مبهمة: فعبارة ) 1ت♦ ) أَْصبَْرُهْم 1
  ).81مبتدأ وما بعدها خبرها، أو استفهاًما أو تعجبًا (مكي، جزء أول، ص 

لَةَ بِٱۡلُهدَٰى، َوٱۡلعَذَاَب  لَٰ ٓئَِك ٱلَِّذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضَّ أُْولَٰ
  !1تنَّارِ َعلَى ٱل 1بِٱۡلَمۡغِفَرةِ. فََمآ أَۡصبََرُهمۡ 

 175: 2\87هـ

َب بِٱۡلَحّقِ، ~ َوإِنَّ ٱلَِّذيَن    َل ٱۡلِكتَٰ َ نَزَّ لَِك بِأَنَّ ٱ£َّ ذَٰ
ِب لَِفي ِشقَاِقۢ بَِعيٖد.   ٱۡختَلَفُواْ فِي ٱۡلِكتَٰ

 176: 2\87هـ
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 25) قراءة شيعية: على حب علي (ص 3) بأن 2) البرُّ 1
http://goo.gl/wE0c7o (4 1ت♦ ) والصابرون 6) بعهودهم 5) والموفين (

خطأ: إسم ليس مرفوع، لذلك كان واجب القول: ليس البُر كما في القراءة 
) خطأ: هذه اآلية مفككة األوصال 2ت 189: 2\87المختلفة وكما جاء في اآلية 

ُكْم قِبََل وكان يجب عمل تجانس بين أجزائها مثًال: لَْيَس اْلبِرُّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَ 
ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر. ومن الخطأ استعمال  اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ َولَِكنَّ اْلبِرُّ أن تؤمنوا بِا£َّ
الفاعل بدل المصدر فالبر هو اإليمان وليس المؤمن. وهناك من يرى فيها نص 

، ص 2ناقص وتكميله: ولكن ذا البر أو البر بر من (السيوطي: اإلتقان، جزء 
) آية مبهمة. وقد يكون هناك نص ناقص وتكميله: وآتى المال على 3) ت165

حبه [للمال]، أو قد تكون بمعنى وآتى المال على [حب األيتام]، أو وآتى المال 
). 83(مكي، جزء أول، ص » من آمن با�«على [حب هللا] لتقدم ذكره في قوله 

: َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم 8: 76\98آلية خطأ: َوآَتَى اْلَماَل مع ُحبِِّه. وقد جاءت في ا
) نص ناقص وتكميله: في [تحرير] الرقاب (السيوطي: اإلتقان، 4َعلَى ُحبِِّه ت

» َواْلُموفُونَ «إلى اإلسم » آََمنَ «من الفعل التفات ) خطأ: 5) ت165، ص 2جزء 
) خطأ: كان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول والصابرون كما 6ت

ا القراءة المختلفة (الحلبي في تبرير هذا الخطأ صلحته
http://goo.gl/hTjkbG(  

تَُولُّواْ ُوُجوَهُكۡم قِبََل  2أَن 1ت1] لَّۡيَس ٱۡلبِرَّ --- [
ِكنَّ ٱۡلبِرَّ   2تَمۡن َءاَمنَ  1ٱۡلَمۡشِرِق َوٱۡلَمۡغِربِ. َولَٰ

ِب،  ٓئَِكِة، َوٱۡلِكتَٰ ِ، َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، َوٱۡلَملَٰ بِٱ£َّ
، 3ت[...] 3َن، َوَءاتَى ٱۡلَماَل، َعلَٰى ُحبِّهِۦَوٱلنَّبِيِّ 

ِكيَن، َوٱۡبَن  َمٰى، َوٱۡلَمَسٰ َٰ ذَِوي ٱۡلقُۡربَٰى، َوٱۡليَت
قَاِب، َوأَقَامَ  4تٱلسَّبِيِل، َوٱلسَّآئِِليَن، َوفِي [...]  ٱلّرِ

َكٰوةَ. َوٱۡلُموفُونَ  لَٰوةَ َوَءاتَى ٱلزَّ  5ت4ٱلصَّ
َهدُواْ  ،5بِعَۡهِدِهمۡ  بِِرينَ  ،إِذَا َعٰ فِي  6ت6َوٱلصَّٰ

ٓئَِك ٱلَِّذيَن  آِء، َوِحيَن ٱۡلبَۡأِس. أُْولَٰ ٱۡلبَۡأَسآِء َوٱلضَّرَّ
ٓئَِك هُُم ٱۡلُمتَّقُوَن.   َصدَقُواْ، ~ َوأُْولَٰ

 177: 2\87هـ

] اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلعَْبدُ بِاْلعَْبِد 1ت♦ ، فَاتَّبََع ) فَاتِّبَاعًا1 ) نص ناقص وتكميله: [يقتصُّ
) آية مبهمة: الهاء في له تعود على من، ومن إسم القاتل، 2َواْألُْنثَى بِاْألُْنثَى ت

وكذلك الهاء في أخيه، واألخ ولي المقتول، وشيء يراد به الدم. وقيل من إسم 
و القاتل، وشيء يراد به الدية وترك القصاص (مكي، جزء أول، الولي، واألخ ه

). فتكون تكملة اآلية كما يلي: فََمْن عُِفَي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاعٌ [للدية] 83ص 
  بِاْلَمْعُروِف َوأَدَاٌء إ[للولي] بِإِْحَساٍن.

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ُكتَِب َعلَۡيُكُم --- [ ] يَٰ
،  1تۡلِقَصاُص فِي ٱۡلقَۡتلَى. [...]ٱ ٱۡلُحرُّ بِٱۡلُحّرِ

َوٱۡلعَۡبدُ بِٱۡلعَۡبِد، َوٱۡألُنثَٰى بِٱۡألُنثَٰى. فََمۡن ُعِفَي لَهُۥ 
بِٱۡلَمۡعُروِف،  ، فَٱتِّبَاعُۢ [...]2تِمۡن أَِخيِه َشۡيءٞ 

بُِّكمۡ  ن رَّ لَِك تَۡخِفيٞف ّمِ ٖن. ذَٰ  َوأَدَآٌء إِلَۡيِه [...] بِإِۡحَسٰ
ِلَك، فَلَهُۥ َعذَاٌب  َوَرۡحَمٞة. ~ فََمِن ٱۡعتَدَٰى بَۡعدَ ذَٰ

  أَِليٞم.

 178: 2\87هـ

ِب! ~  1َولَكُۡم فِي ٱۡلِقَصاِص   ) القََصص1 ٓأُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ َحيَٰوٞة، يَٰ
  لَعَلَُّكۡم تَتَّقُوَن!

 179: 2\87هـ

 ،إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم ٱۡلَمۡوتُ  ،] كُتَِب َعلَۡيُكمۡ --- [  
ِلدَۡيِن َوٱۡألَۡقَربِيَن،  إِن تََرَك َخۡيًرا، ٱۡلَوِصيَّةُ ِلۡلَوٰ

  بِٱۡلَمۡعُروِف. ~ َحق�ا َعلَى ٱۡلُمتَِّقيَن.

 180: 2\87هـ

إلى الجمع » فََمْن بَدَّلَهُ بَْعدََما َسِمعَهُ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت♦ ) يُْبِدلُونَهُ 1
لُونَهُ « ِّ   ».الَِّذيَن يُبَد

فََمۢن بَدَّلَهُۥ بَۡعدَ َما َسِمعَهُۥ، فَإِنََّمآ إِۡثُمهُۥ َعلَى ٱلَِّذيَن 
لُونَهُٓۥ  ِّ َ َسِميٌع، َعِليٞم.1ت 1يُبَد   . ~ إِنَّ ٱ£َّ

 181: 2\87هـ

الكلمة إلى  Sawma) الجنف: الميل عن الحق. ويرجع 1ت♦ ) َحْيفًا 2) ُمَوّصٍ 1
األصل االرامي بمعنى التحيز لطرف أو التمسك به، وقد جاءت في هذا المعنى 

ات: إنَّه في تِلَك األَيَّام سيَتََمسَُّك َعَشَرةُ أُناٍس ِمن «في اآلية:  هكذا قاَل َربُّ القُوَّ
د َسِمْعنا أَنَّ هللاَ َجميعِ أَلِسنَِة األَُمِم بذَيِل ثَوبٍ يَهوِدي قائلين: إِنَّنا نَسيُر معَكم، فقَ 

) آية ناقصة وتكميلها: فَأَْصلََح 2). ت190ص  Sawma) (23: 8(زكريا » معَكم
  ).http://goo.gl/0K2n3m[بين الموصي والموصى لهم] (الجاللين 

أَۡو إِۡثٗما،  1ت2َجنَفًا 1فََمۡن َخاَف ِمن مُّوٖص 
َ ، فََالٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ 2تفَأَۡصلََح بَۡينَُهۡم [...] . ~ إِنَّ ٱ£َّ

ِحيٞم.   َغفُوٞر، رَّ

 182: 2\87هـ

يَاُم --- [   ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ ] يَٰ
َّقُوَن!  َكَما كُتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلُكۡم. ~ لَعَلَُّكۡم تَت

 183: 2\87هـ
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قُونَهُ، يَِطيقُونَهُ، 4) أَخَر متتابعات 3) فَِعدَّةً 2) أياٌم 1 قُونَهُ، يَطَّوَّ ) يُْطِوقُونَهُ، يَُطوَّ
قُونَهُ  ) 7) مساكين 6) فِديَةُ طعاِم، فِديَةٌ طعاَم 5يَُطيَّقُونَهُ، يَُطيِّقُونَهُ، يَطَّيَّقُونَهُ، يَتََطوَّ

ع  ع، يَتََطوَّ ) نص ناقص 1ت♦ ا = والصياُم، والصوُم ) َوأَْن تَُصوُمو8يَطَّوَّ
وتكميله: [صوموا] أَيَّاًما َمْعدُودَاٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر [فأفطر 
فعليه بدًال صيام] ِعدَّة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن [ال] يُِطيقُونَهُ فِدْيَةٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن 

عَ  َخْيًرا [بالزيادة] فَُهَو َخْيٌر لَهُ َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن  فََمْن تََطوَّ
) خطأ: كان يجب أن يجمعها جمع 2) تhttp://goo.gl/elqA4r(الجاللين 

يوًما فيقول أياًما معدودة اسوة باآلية  30كثرة حيث أن المراد جمع كثرة عدته 
ُكتَِب «من المخاطب الجمع في اآلية السابقة فات الت) خطأ: 3ت 184: 2\87

الَِّذيَن «ثم إلى الغائب الجمع » فََمْن َكاَن ... َمِريًضا«إلى الغائب المفرد » َعلَْيُكمُ 
عَ َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَهُ «ثم إلى الغائب المفرد » يُِطيقُونَهُ  ثم إلى المخاطب  »فََمْن تََطوَّ
من التفات وفي هذه اآلية ». َخْيٌر لَُكْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُمونَ َوأَْن تَُصوُموا «الجمع 

ثم إلى » يُِطيقُونَهُ «إلى المضارع الجمع » فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا«الماضي المفرد 
عَ «الماضي المفرد  ثم إلى » تَُصوُموا«ثم إلى المضارع الجمع » فََمْن تََطوَّ
  »ونَ ُكْنتُْم تَْعلَمُ «الماضي الجمع 

تٖ  1أَيَّاٗما 1ت[...] ۡعدُودَٰ . فََمن َكاَن ِمنُكم 2تمَّ
ِريًضا أَۡو َعلَٰى َسفَٖر [...] ۡن أَيَّاٍم  2فَِعدَّةٞ  1تمَّ ّمِ

فِۡديَٞة  4يُِطيقُونَهُۥ 1ت. َوَعلَى ٱلَِّذيَن [...]3أَُخرَ 
عَ 6ِمۡسِكينٖ  5َطعَامُ  فَُهَو  1تَخۡيٗرا [...] 7. فََمن تََطوَّ

. ~ إِن كُنتُۡم 3تَخۡيٞر لَُّكمۡ  8ۥ. َوأَن تَُصوُمواْ َخۡيٞر لَّهُ 
  تَۡعلَُموَن.
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لُوا 6) اْلعُسُْر 5) الْيُسُْر 4) فَِليَُصْمهُ 3) القرآن 2) َشْهَر 1 ) نص 1ت ♦) َوِلتَُكّمِ
ناقص وتكميله: [هذه األيام هي] َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه القرآن ُهدًى ِللنَّاِس 

َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلُهدَى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهدَ ِمْنُكُم [هالل] الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن 
ام] ِعدَّة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر. ويالحظ ان َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر [فأفطر فعليه بدًال صي

العبارة َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر تكرار لعبارة جاءت في 
) حل رمضان محل صيام عاشوراء الذي يقع في العاشر من 2. ت184اآلية 

اليهود الذي يقع في شهر محرم في التقويم الهجري ويوازي يوم الغفران عند 
اليوم العاشر من شهر تشريه في التقويم اليهودي. وقد ورث اإلسالم تقديس 

رمضان عن العرب. فكان المتحنفون (ومن بينهم عبد المطلب جد محمد، وزيد 
بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب) إذا جاء رمضان يشدون مئزرهم 

بإطعام المساكين طوال الشهر  ويطلعون إلى غار حراء ويتحنثون فيه ويأمرون
) من المعروف أن القرآن نزل منجًما، أي متفرقًا على دفعات. فما معنى 3ت

نزول القرآن في رمضان إذن؟ لحل هذا التناقض تم تلفيق أسطورة مفادها أن 
إلى السماء الدنيا ليلة القدر ) ونزل 22: 85\27في لوح محفوظ عند هللا (القرآن 

وسئل «واحدة ثم نزل منجًما على محمد. يذكر القمي:  ) جملة1-5: 97\25(
جعفر الصادق عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كيف كان، وإنما أنزل 
القرآن في طول عشرين سنة؟ فقال إنه نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى 

» البيت المعمور، ثم نزل من البيت المعمور إلى النبي في طول عشرين سنة
)http://goo.gl/MTn7O55. ت25\42) أنظر هامش عنوان السورة 4) ت (

َ لَما َهدَاُكْم. وتبرير الخطأ: تضمن كبَّر معنى حمد.   خطأ: َوِلتَُكبُِّروا �َّ

ٱلَِّذٓي أُنِزَل فِيِه  2تَرَمَضانَ  1َشۡهرُ  1ت[...]
َن ٱۡلُهدَٰى  3ت2ٱۡلقُۡرَءانُ  ٖت ّمِ ُهٗدى لِّلنَّاِس، َوبَيِّنَٰ

. فََمن َشِهدَ ِمنُكُم [...] ٱلشَّۡهَر، 4تَوٱۡلفُۡرقَانِ 
. َوَمن كَاَن َمِريًضا أَۡو َعلَٰى َسفَٖر، 3فَۡليَُصۡمهُ 

ُ بُِكُم  1ت[...] ۡن أَيَّاٍم أَُخَر. يُِريدُ ٱ£َّ فَِعدَّٞة ّمِ
ٱۡلِعدَّةَ  6. َوِلتُۡكِملُواْ 5ٱۡلعُۡسرَ  ، َوَال يُِريدُ بُِكمُ 4ٱۡليُۡسرَ 

َ َعلَٰى َما َهدَٰىُكمۡ  . ~ َولَعَلَُّكۡم 5تَولِتَُكبُِّرواْ ٱ£َّ
  تَۡشُكُروَن!
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) يُْرَشدُن، يَْرِشدُون، يَرَشدُون، يَُرشَّدون، 5) بَِي 4) دََعانِي 3) الدَّاِعي 2) ِعبَاِد 1
دون  وتكميلها: َوإِذَا سَأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي [فاخبرهم] إِنِّي ) آية ناقصة 1ت♦ يَُرّشِ

  قَِريبٌ 

فَإِنِّي : «1تَعنِّي [...] 1] َوإِذَا سَأَلََك ِعبَاِدي--- [
». 3إِذَا دََعانِ  ،2قَِريٌب. أُِجيُب دَۡعَوةَ ٱلدَّاعِ 

. ~ لَعَلَُّهۡم 4َوۡليُۡؤِمنُواْ بِي ،فَۡليَۡستَِجيبُواْ ِلي
  !5يَۡرُشدُونَ 
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) 1ت♦ ) المسجد 5) َعِكفُوَن 4) واتَّبِعُوا، َوأْتُوا 3) الرفَث، الرفوث 2) أََحلَّ 1
فَُث بنَِسائُِكْم، أو  رفث: ما يستقبح من قول أو فعل، وهنا العالقة الجنسية. خطأ: الرَّ

فَُث معنى اإلفضاء ت فَُث مع نِسَائِكُْم. وتبرير الخطأ: تضمن الرَّ ُروُهنَّ ) بَاشِ 2الرَّ
  خالطوهن واغشوهن: ... تُبَاِشُروُهنَّ 

فَثُ  1] أُِحلَّ --- [ يَاِم، ٱلرَّ إِلَٰى  1ت2لَُكۡم، لَۡيلَةَ ٱلّصِ
. َعِلَم  نَِسآئُِكۡم. ُهنَّ لِبَاٞس لَُّكۡم، َوأَنتُۡم ِلبَاٞس لَُّهنَّ

ُ أَنَُّكۡم كُنتُۡم تَۡختَانُوَن أَنفَُسُكۡم. فَتَاَب َعلَۡيُكۡم  ٱ£َّ
ِشُروُهنَّ  َن، بَٰ َما  3َوٱۡبتَغُواْ  2تَوَعفَا َعنُكۡم. فَٱۡلـ¢ٰ
ُ لَُكۡم. َوكُلُواْ َوٱۡشَربُ  واْ َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُكُم َكتََب ٱ£َّ

ٱۡلَخۡيطُ ٱۡألَۡبيَُض ِمَن ٱۡلَخۡيِط ٱۡألَۡسَوِد ِمَن ٱۡلفَۡجِر. 
ِشُروُهنَّ  يَاَم إِلَى ٱلَّۡيِل. َوَال تُبَٰ واْ ٱلّصِ  2تثُمَّ أَتِمُّ

ِكفُونَ  ِجدِ  4َوأَنتُۡم َعٰ ِ، 5فِي ٱۡلَمَسٰ . تِۡلَك ُحدُودُ ٱ£َّ
لِ  تِهِۦ لِلنَّاِس. ~ فََال تَۡقَربُوَها. َكذَٰ ُ َءايَٰ َك يُبَيُِّن ٱ£َّ

  لَعَلَُّهۡم يَتَّقُوَن!
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) نص ناقص وتكميله: [وال] تدلوا ... 1ت♦ ) لِتَاكُلُوا 3) وال َوتُدْلُوا 2) تَاكُلُوا 1
) فريقًا: كلمة مبهمة، وقد فسرها التفسير الميسر: وال 2وأنتم تعلمون [ذلك] ت

لباطلة إلى الحكام؛ لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من تلقوا بالحجج ا
). فتكون اآلية معيبة التركيب http://goo.gl/0mxIqiالناس بالباطل (

وتصحيحها: َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل [وال] تُدْلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم لِتَأُْكلُوا 
ثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن [ذلك] أموال فَِريق ِمنْ    النَّاِس بِاْإلِ

ِطِل،  1] َوَال تَۡأكُلُٓواْ --- [ لَكُم بَۡينَكُم، بِٱۡلبَٰ أَۡمَوٰ
 3بَِهآ إِلَى ٱۡلُحكَّاِم، ِلتَۡأكُلُواْ  2َوتُۡدلُواْ  1ت[...]
ۡثِم، ~ َوأَنتُۡم  2تفَِريٗقا ِل ٱلنَّاِس، بِٱۡإلِ ۡن أَۡمَوٰ ّمِ

  . 1تتَۡعلَُموَن [...]
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) اْألَِهلَّة: جمع 1ت♦ ) َواتُوا 4) َولَِكِن اْلبِرُّ 3) َواْلِحّجِ 2) َعِن لَِهلَِّة، َعلَِّهلَِّة 1
) نص ناقص 2هالل، وهو القمر في أول وآخر سبع ليالي في الشهر القمري ت

 196، ص 2، جزء ابن عاشوروتكميله: ِهَي َمَواقِيُت [ألعمال] النَّاِس َواْلَحّجِ (
http://goo.gl/VQZoP6الجزء الثاني من اآلية مقطعة األوصال وال 3) ت (

عالقة له بالجزء األول، مما أربك المفسرين في فهم هذه اآلية. كما من غير 
الواضح ما عالقة البر بإتيان البيوت من ظهورها. وهناك خطأ: كان يجب القول 

، على وزن الفقرة السابقة »إتقىولكن البر من «وليس » ولكن البر أن تتقوا«
وهناك من يرى فيها نص ناقص وتكميله: ولكن ». وليس البر بأن تأتوا البيوت«

). ويقول القمي: 165، ص 2ذا البر أو البر بر من (السيوطي: اإلتقان، جزء 
أنا مدينة العلم وعلي عليه «نزلت في أمير المؤمنين عليه السالم لقول رسول هللا: 

). وجاء http://goo.gl/zgJeXr» (ها وال تدخلوا المدينة إال من بابهاالسالم باب
في اإلحرام بأن » َولَْيَس ٱْلبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱْلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها«في تفسير الجاللين: 

تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب وكانوا يفعلون ذلك 
ِكنَّ ٱ«ويزعمونه بًرا  َوأْتُواْ «هللا بترك مخالفته » َمِن ٱتَّقَىٰ «أي ذا البر » ْلبِرَّ َولَٰ

  ).http://goo.gl/QjAjFvفي اإلحرام كغيره (الجاللين » ٱْلبُيُوَت ِمْن أَْبٰوبَِها

ِهَي «. قُۡل: 1ت1لُونََك َعِن ٱۡألَِهلَّةِ ] يَسۡ --- [
قِيُت [...]  3ٱۡلبِرُّ [َولَۡيَس ». 2ِللنَّاِس َوٱۡلَحّجِ  2تَمَوٰ

ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمِن  4بِأَن تَۡأتُواْ  ٱۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها. َولَٰ
 ~ ،َ بَِها. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ ٱتَّقَٰى. َوۡأتُواْ ٱۡلبُيُوَت ِمۡن أَۡبَوٰ

  !]3تلَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحونَ 
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تِلُونَكُ --- [   ِ ٱلَِّذيَن يُقَٰ تِلُواْ فِي َسبِيِل ٱ£َّ ۡم، َوَال ] َوقَٰ
َ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡعتَِديَن.   تَۡعتَدُٓواْ. ~ إِنَّ ٱ£َّ
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التفات ) خطأ: 2ت ) ثقف: امسك وسيطر1ت♦ ) قَتَلُوُكْم 3) يَقْتُلُوكْم 2) تَقْتُلُوُهْم 1
وقد صححتها القراءة المختلفة. ويكون ». قاتل«إلى صيغة » قتل«من صيغة 

َواقْتُلُوُهْم َحيُْث ثَقِْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ صحيح اآلية: 
ِمَن اْلقَتِْل َوَال تقتلوهم ِعْندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يقتلوكم فِيِه فَإِْن قتلوكم فَاقْتُلُوُهْم 

المختلفة) أو: وقاتلوهم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم  َكذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن (وفقًا للقراءة
َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُْث أَْخَرُجوُكْم َواْلفِتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل َوَال تُقَاتِلُوُهْم ِعْندَ اْلَمْسِجِد 

  افِِرينَ اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم فقاتلوهم َكذَلَِك َجَزاُء اْلكَ 

ۡن 1تَوٱۡقتُلُوُهۡم َحۡيُث ثَِقۡفتُُموُهمۡ  ، َوأَۡخِرُجوُهم ّمِ
َحۡيُث أَۡخَرُجوكُۡم. َوٱۡلِفۡتنَةُ أََشدُّ ِمَن ٱۡلقَۡتِل. َوَال 

تِلُوُهمۡ  تِلُوُكمۡ  1تُقَٰ  2ِعندَ ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم َحتَّٰى يُقَٰ
تَلُوُكمۡ  ِلَك َجَزآُء ، فَٱۡقتُلُوُهۡم. ~ َكذَٰ 3فِيِه. فَإِن قَٰ

ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ
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ِحيٞم.   َ َغفُوٞر، رَّ  192: 2\87هـ  فَإِِن ٱنتََهۡواْ، فَإِنَّ ٱ£َّ

   .ِ يُن ِ£َّ تِلُوُهۡم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِۡتنَٞة، َويَُكوَن ٱلدِّ َوقَٰ
ِلِميَن. َن، إِالَّ َعلَى ٱلظَّٰ   ~ فَإِِن ٱنتََهۡواْ، فََال ُعۡدَوٰ

 193: 2\87هـ

) الجزء األول 2ت 2: 9\113) بخصوص األشهر الحرام انظر هامش اآلية 1ت
من هذه اآلية غير واضح وقد فسرها المنتخب: إذا اعتدوا عليكم في الشهر الحرام 
فال تقعدوا عن قتالهم فيه فإنه حرام عليهم، كما هو حرام عليكم... وفي الحرمات 

). http://goo.gl/QMPocfة بالمثل (والمقدسات شرع القصاص والمعامل
ع] الِقَصاص   فتكون اآلية ناقصة وتكملتها: [وفي] اْلُحُرَمات [شُّرِ

تُ 1تٱلشَّۡهُر ٱۡلَحَراُم بِٱلشَّۡهِر ٱۡلَحَرامِ   1. َوٱۡلُحُرَمٰ
قَِصاٞص. فََمِن ٱۡعتَدَٰى َعلَۡيُكۡم، فَٱۡعتَدُواْ  2ت[...]

َ، ~ َعلَۡيِه بِِمۡثِل َما ٱۡعتَدَٰى َعلَيۡ  ُكۡم. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
َ َمَع ٱۡلُمتَِّقيَن.   َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
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) خطأ: َوَال تُْلقُوا أَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلُكَِة، والمعنى ال تلقوا انفسكم، 1ت ♦) التَّْهِلكَِة 1
لباء وتبرير الخطأ: تضمن تُْلقُوا معنى تفضوا. ولكن هناك من اعتبر حرف ا

حشًوا. واآلية ناقصة وتكميلها: َوَال تُْلقُوا [انفسكم] بِأَْيِديُكْم (المنتخب 
http://goo.gl/CZVZKQ(  

ِ، َوَال تُۡلقُواْ [...]--- [  1ت] َوأَنِفقُواْ فِي َسبِيِل ٱ£َّ

َ 1ت1بِأَۡيِديُكۡم إِلَى ٱلتَّۡهلَُكةِ  . َوأَۡحِسنُٓواْ، ~ إِنَّ ٱ£َّ
  ٱۡلُمۡحِسنِيَن.يُِحبُّ 
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ِ 4) َواْلعُْمَرةُ 3) اْلِحجَّ 2) َوأَقيموا 1 ) اْلَهدْيُّ 6) اْلَهدّْيِ 5) إلى البيت، إلى البيت ِ£َّ
) 13) الِْحّجِ 12) أَيَّاٍم متتابعات 11) فَِصيَاَم 10) نُْسٍك 9) فَِفدْيَةً 8) َراِسِه 7

من دخول مكة للحج بعذر من عدو أو مرض ) أُْحِصْرتُْم: منعتم 1ت♦ َوَسْبعَةً 
) هدي: ما يُهدى إلى الحرم من األنعام. نص ناقص وتكميله: فََما اْستَْيَسَر ِمَن 2ت

) َمِحل: الموضع الذي 3اْلَهدْيِ [عليكم]، أو: [فاهدوا] ما استيسر من الهدي ت
قت ) نص ناقص وتكميله: فإذا أمنتم بعد اإلحصار وفاتكم و4يحل فيه الذبح ت

الحج وأمكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظروا الحج إلى عام قابل، واغتنموا خير 
، جزء ابن عاشورالعمرة فمن تمتع بالعمرة فعليه هدي عوًضا عن هدي الحج (

من الغائب المفرد التفات خطأ: ) 5) تhttp://goo.gl/hiJJQr 226، ص 2
تِْلَك َعَشَرةٌ «) خطأ: عبارة 6ت »َرَجْعتُمْ «إلى المخاطب الجمع » فََمْن لَْم يَِجدْ «

لغو وتوضيح للواضح ال فائدة منها. وهناك خطأ وصحيحه: تلك عشٌر » َكاِملَةٌ 
  من اهل مكة) َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم: 8) خطأ: ذَلَِك على من ت7كاملة ت

واْ --- [ ِ  3َوٱۡلعُۡمَرةَ  2ٱۡلَحجَّ  1] َوأَتِمُّ . فَإِۡن £ِ4َّ
. 2ت[...] 5، فََما ٱۡستَۡيَسَر ِمَن ٱۡلَهۡديِ 1تۡحِصۡرتُمۡ أُ 

 6َوَال تَۡحِلقُواْ ُرُءوَسُكۡم َحتَّٰى يَۡبلَُغ ٱۡلَهۡديُ 
ن 3تَمِحلَّهُۥ ِريًضا أَۡو بِِهۦٓ أَٗذى ّمِ . فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ
ۡأِسهِۦ ن ِصيَاٍم، أَۡو َصدَقٍَة، أَۡو  8، فَِفۡديَةٞ 7رَّ ّمِ
فََمن تََمتََّع بِٱۡلعُۡمَرةِ إِلَى  ،أَِمنتُمۡ  . فَإِذَآ 9نُُسٖك 

. 4ت[...] 2ت[...] ٱۡلَحّجِ، فََما ٱۡستَۡيسََر ِمَن ٱۡلَهۡديِ 
ثَِة أَيَّاٖم  10فََمن لَّۡم يَِجۡد، فَِصيَامُ  ، 12فِي ٱۡلَحّجِ  11ثَلَٰ

. 6ت. تِۡلَك َعَشَرٞة كَاِملَةٞ 5تإِذَا َرَجۡعتُمۡ  13َوَسۡبعَةٍ 
لَِك ِلَمن ٱۡلَمۡسِجِد  8تلَّۡم يَُكۡن أَۡهلُهُۥ َحاِضِري 7تذَٰ

َ َشِديدُ  َ، ~ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ ٱۡلَحَراِم. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
  ٱۡلِعقَاِب.
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) فََال َرفٌَث َوَال فُسُوٌق َوَال ِجدَاٌل، 5) ُرفُوَث، ُرفُث 4) اْلِحجَّ 3) فِيُهنَّ 2) اْلِحجُّ 1
َوَال فُسُوقًا َوَال ِجدَاًال، فََال َرفٌَث َوَال فُُسوٌق َوَال ِجدَاَل، فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفَثًا 

اِد 7) اْلِحّجِ 6َوَال ِجدَاٌل  دُوا وخيُر الزَّ ) نص مخربط أو 1ت♦ ) َواتَّقُونِي 8) َوتََزوَّ
ْن فََرَض فِيِهنَّ ناقص وتكميله: [أشهر] الحج أو الحج [حج] أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فَمَ 

، الجاللين 165، ص 2اْلَحجَّ [على نفسه] (السيوطي: اإلتقان، جزء 
http://goo.gl/JUNslVال 3ت ) رفث: ما يستقبح من قول أو فعل2) ت (

يرى  194ص  1جزء  Bonnet-Eymardجدال: ال نزاع وال خصام. ولكن 
نَشيدُ الَمراقي. ِلداُود. يا «فيها كلمة عبرية نجدها في المزامير بمعنى التعالي: 

، لم يَستَكبِْر قَْلبي وال اْستَعلَت عَيناَي ولم أَسلُْك َطريَق الَمعالي وال َطريَق  َربُّ
ا هو أَْعلى ِمني لمزمور ). ومن المالحظ ان هذا ا1: 131(مزامير » العَجائِِب ِممَّ

ُ «من الغائب التفات ) خطأ: 4ينشده الحجاج الصاعدون الورشليم. ت » يَْعلَْمهُ �َّ
  ».َواتَّقُونِ «إلى المتكلم 

ٞت. فََمن فََرَض  1ٱۡلَحجُّ  1ت[...] ۡعلُوَمٰ أَۡشُهٞر مَّ
، َوَال 2ت4، فََال َرفَثَ 1ت[...] 3ٱۡلَحجَّ  2فِيِهنَّ 

. [َوَما تَۡفعَلُواْ 6فِي ٱۡلَحّجِ  3ت5فُُسوَق، َوَال ِجدَالَ 
ادِ  دُواْ، فَإِنَّ َخۡيَر ٱلزَّ ُ.] َوتََزوَّ  7ِمۡن َخۡيٖر يَۡعلَۡمهُ ٱ£َّ

بِ!4ت8ٱلتَّۡقَوٰى. ~ َوٱتَّقُونِ  ٓأُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ   ، يَٰ
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) 2ت ) أَفَْضتُْم: انصرفتم1ت♦ ) اْلِمْشعَِر 3) َعَرفَاَت 2) ربكم في مواسم الحج 1
  الجبل الذي يقف عليه اإلمام يوم عرفة اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم: المزدلفة،

ن  [لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أَن تَۡبتَغُواْ فَۡضٗال ّمِ
بُِّكمۡ  تٖ  1ت]. فَإِذَآ أَفَۡضتُم1رَّ ۡن َعَرفَٰ ، فَٱۡذكُُرواْ 2ّمِ

َ ِعندَ ٱۡلَمۡشعَرِ  ٱۡلَحَراِم. َوٱۡذُكُروهُ َكَما  2ت3ٱ£َّ
آلِّيَن.َهدَ  ن قَۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ   ٰىُكۡم، ~ َوإِن كُنتُم ّمِ
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، 1ِمۡن َحۡيُث أَفَاَض ٱلنَّاسُ  1تثُمَّ أَفِيُضواْ   ) أَفِيُضوا: انصرفوا1ت♦ ) النَّاِس، النَّاسي 1
ِحيٞم. َ َغفُوٞر، رَّ َ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   َوٱۡستَۡغِفُرواْ ٱ£َّ
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قََضْيتُْم «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) آباؤكم، أباكم 2َمْنَسَكُكم، َمنَاِسكُّم ) 1
  »فَِمَن النَّاِس َمْن يَقُولُ «إلى الغائب  »َمنَاِسَكُكمْ 

ِسَكُكمۡ  نَٰ َ َكِذۡكِرُكمۡ 1فَإِذَا قََضۡيتُم مَّ  2، فَٱۡذُكُرواْ ٱ£َّ
َمن  1تَءابَآَءُكۡم، أَۡو أََشدَّ ِذۡكٗرا. [فَِمَن ٱلنَّاِس 

، َوَما لَهُۥ فِي »َربَّنَآ! َءاتِنَا فِي ٱلدُّۡنيَا«يَقُوُل: 
ٖق.   ٱۡألِٓخَرةِ ِمۡن َخلَٰ
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ن يَقُوُل:    َربَّنَآ! َءاتِنَا فِي ٱلدُّۡنيَا َحَسنَٗة، «َوِمۡنُهم مَّ
  ».َحَسنَٗة، ~ َوقِنَا َعذَاَب ٱلنَّارِ َوفِي ٱۡألِٓخَرةِ 
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ا اْكتََسبُوا.1 ا َكَسبُواْ   ) نَِصيُب َما اْكتََسبُوا، نَِصيٌب ِممَّ مَّ ٓئَِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِ ُ َسِريُع 1أُْولَٰ . ~ َوٱ£َّ
  ٱۡلِحَساِب.]
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[المحرمات]، أو  ) نص ناقص وتكميله: [المغفرة] لمن اتقى1ت♦ ) اتقى هللا 1
)، أو كما في القراءة 91[المغفرة] لمن اتقى [الصيد] (مكي، جزء أول، ص 

  المختلفة: [المغفرة] لمن اتقى [هللا].

َل فِي  ٖت. فََمن تَعَجَّ ۡعدُودَٰ َ فِٓي أَيَّاٖم مَّ َوٱۡذكُُرواْ ٱ£َّ
َر، فََالٓ إِۡثمَ  َعلَۡيِه.  يَۡوَمۡيِن، فََالٓ إِۡثَم َعلَۡيِه. َوَمن تَأَخَّ

َ، ~ 1ت[...] 1ِلَمِن ٱتَّقَىٰ  1ت[...] . َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
  َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّكُۡم إِلَۡيِه تُۡحَشُروَن.
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دُ هللاَ، ويستشهدُ هللاَ 1 ) َويَْشَهدُ هللاُ، وهللاُ يشهدُ، ويستشِهدُوا هللاَ، ويُْشِهدُوا هللاَ، ويَُشّهِ
، ص 2، جزء ابن عاشور( اةِ الدُّْنيَا تعني: عن اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا) عبارة فِي اْلَحيَ 1ت♦ 

267 http://goo.gl/umwpR8 (أَلَدُّ اْلِخَصام: شديد الخصام2ت (  

] َوِمَن ٱلنَّاِس، َمن يُۡعِجبَُك قَۡولُهُۥ فِي ٱۡلَحيَٰوةِ --- [
َ 1تٱلدُّۡنيَا َعلَٰى َما فِي قَۡلبِهِۦ، َوهَُو أَلَدُّ  1، َويُۡشِهدُ ٱ£َّ

  .2تٱۡلِخَصامِ 
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) قراءة شيعية: َوإِذا تََولَّى 2اْلَحْرُث َوالنَّْسُل  - ) َويَْهِلُك، َويَْهلَِك، َويَْهلََك، َويُْهلَُك 1
ُ ال َسعى فِي اْألَْرِض لِيُْفِسدَ فِيها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل بِظُْلِمِه وَ  سُوِء ِسيَرتِِه َو�َّ

) نص ناقص وتكميله: َوإِذَا تََولَّى 1ت) ♦ 289، ص 8يُِحبُّ اْلفَسادَ (الكليني مجلد 
) تفسير شيعي: 2ت )http://goo.gl/piupGI(الجاللين  [عنك]: انصرف عنك

  ).19(السياري، ص الحرث فاطمة، والنسل الحسن والحسين 

َسعَٰى فِي ٱۡألَۡرِض لِيُۡفِسدَ ، 1تَوإِذَا تََولَّى [...]ٰ
ُ َال يُِحبُّ 1فِيَها، َويُۡهلَِك ٱۡلَحۡرَث َوٱلنَّۡسلَ  . ~ َوٱ£َّ

  .2ت2ٱۡلفََسادَ 
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َ «َوإِذَا قِيَل لَهُ:    ۡثِم. »ٱتَِّق ٱ£َّ ةُ بِٱۡإلِ ، أََخذَۡتهُ ٱۡلِعزَّ
  فََحۡسبُهُۥ َجَهنَُّم. ~ َولَبِۡئَس ٱۡلِمَهادُ!

 206 :2\87هـ

َوِمَن ٱلنَّاِس، َمن يَۡشِري نَۡفَسهُ ٱۡبتِغَآَء َمۡرَضاِت   
ُ َرُءوُفۢ بِٱۡلِعبَادِ  ِ. ~ َوٱ£َّ   . ٱ£َّ
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) معتقدًا ان هذا النص يخص فتح اورشليم، يعتبر 1ت♦ ) السَّلَم، السَّْلم 1
Bonnet-Eymard  ة ان كلمة سلم يجب أن تقرأ بأنها إشار 199ص  1جزء

) 18: 14إلى تلك المدينة وليس إلى السالم. وقد جاء ذكر شليم في تكوين (
ْلمِ «تفسير شيعي: ). 4: 4) ويهوديت (3: 76ومزامير ( في »: «ادُْخلُوا فِي الّسِ

. أنظر أيًضا القمي 412، ص 1(الكليني مجلد » واليتنا
http://goo.gl/4Hsj5Cم ). ويقول الجاللين: ونزل في عبد هللا بن سال

أَيَُّها ٱلَِّذيَن ءاَمنُواْ ٱدُْخلُواْ  وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا اإلبل بعد اإلسالم يَٰ
ْلِم بفتح السين وكسرها اإلسالم َكافَّةً حال من (السلم) أي في جميع شرائعه  فِي ٱلّسِ

)http://goo.gl/nD4wZN وفسرها المنتخب: يا أيها الذين آمنوا كونوا .(
). وفسرها التفسير http://goo.gl/aBDePGن فيما بينكم (جميعًا مسالمي

الميسر: يا أيها الذين آمنوا با� ربًا وبمحمد نبيًا ورسوًال وباإلسالم دينًا، أدخلوا 
في جميع شرائع اإلسالم، عاملين بجميع أحكامه، وال تتركوا منها شيئًا 

)http://goo.gl/BcsxbPلسلم تعني ). ويكاد يجمع المفسرون بأن كلمة ا
  اإلسالم.

ۡلمِ --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلّسِ  1ت1] يَٰ
ِن. ~ إِنَّهُۥ --- َكآفَّٗة. [ ِت ٱلشَّۡيَطٰ َّبِعُواْ ُخُطَوٰ ] َوَال تَت

بِيٞن.   لَُكۡم َعدُّوٞ مُّ

 208: 2\87هـ

ۢن 1] فَإِن َزلَۡلتُم--- [  ) غفور رحيم.2) َزِلْلتُْم 1 ُت، ، ّمِ بَۡعِد َما َجآَءۡتُكُم ٱۡلبَيِّنَٰ
َ عَِزيٌز، َحِكيمٌ    .2فَٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
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ُ َواْلَمَالئَِكةُ فِي ظُلٍَل ِمَن اْلغََماِم 2) ِظَالٍل 1 ) َوقَضاُء اْألَْمِر، َوقَضاِء اْألَْمِر، 3) �َّ
من التفات خطأ: ) 1ت ♦، يَرِجُع، يُْرَجُع ) تَْرِجعُ 4َوقَْضيِ اْألَْمِر، َوقُِضي اْألُموُر 
َّبِعُوا... لَُكْم ... َزلَْلتُْم ... َجاَءتُْكُم... «المخاطب في اآليتين السابقتين  ادُْخلُوا ... تَت

) نص ناقص وتكميله: أَْن يَأْتِيَُهُم 2ت» يَْنظُُروَن ... يَأْتِيَُهمُ «إلى الغائب » فَاْعلَُموا
 285، ص 2، جزء ابن عاشورظهور هللا ([بأس] هللا، لتفادي 

http://goo.gl/MMR2A4.(  

ٓ أَن يَۡأتِيَُهُم [...] 1ت] َهۡل يَنُظُرونَ --- [ ُ  2تإِالَّ ٱ£َّ
ٓئِكَةُ َوقُِضيَ  1فِي ُظلَلٖ  َن ٱۡلغََماِم َوٱۡلَملَٰ ؟ 3ٱۡألَۡمرُ  2ّمِ

ِ تُۡرَجعُ    ٱۡألُُموُر. 4~ َوإِلَى ٱ£َّ
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) قراءة شيعية: َسْل بَنِي إِْسرائِيَل َكْم آتَْيناُهْم ِمْن آيٍَة بَيِّنٍَة 3 ) يُْبِدلْ 2اَِسْل ) اِسأْل، 1
 ِ ْل نِْعَمةَ �َّ  فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َجَحدَ َوِمْنُهْم َمْن أَقَرَّ َوِمْنُهْم َمْن بَدََّل َوَمْن يُبَدِّ

 َ ) 1ت ♦) 291- 290، ص 8 َشِديدُ اْلِعقاِب (الكليني مجلد ِمْن بَْعِد ما جاَءتْهُ فَإِنَّ �َّ
ِ «إلى الغائب » آَتَْينَاُهمْ «من المتكلم التفات خطأ:  ْل نِْعَمةَ �َّ ) آية 2ت» َوَمْن يُبَدِّ

َ َشدِ  ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْهُ [كفًرا] فَإِنَّ �َّ يدُ اْلِعقَاِب ناقصة وتكميلها: َوَمْن يُبَدِّْل نِْعَمةَ �َّ
  ).http://goo.gl/iGaCKr[له] (الجاللين 

ۡن َءايَِةۢ بَيِّنَٖة.  1َسلۡ  ُهم ّمِ ِءيَل َكۡم َءاتَۡينَٰ ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ
لۡ  ِ  2َوَمن يُبَدِّ ، ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءۡتهُ 1تنِۡعَمةَ ٱ£َّ

َ َشِديدُ ٱۡلِعقَابِ  ،2ت[...]   .2ت[...] 3~ فَإِنَّ ٱ£َّ
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من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦) ُزيَِّن اْلَحيَاةُ = َزيََّن الحياةَ، ُزيِّنَْت الحياةُ 1
  ».َويَْسَخُرونَ «إلى المضارع » ُزيِّنَ «

ٱلدُّۡنيَا،  1] ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكفَُرواْ ٱۡلَحيَٰوةُ --- [
ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ. َوٱلَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ  1تَويَۡسَخُرونَ 

ُ يَۡرُزُق َمن يَشَآءُ  َمِة. ~ َوٱ£َّ  ،فَۡوقَُهۡم، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  بِغَۡيِر ِحسَاٖب.
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ةً 2) البشر 1 ) عنه 6) ِليُْحَكَم، ِلتَْحُكَم، ِلنَْحُكَم 5) ُمْبِشِريَن 4) َواِحدَةً فاختلفوا 3) إِمَّ
ةً َواِحدَةً [فاختلفوا] 1ت ♦إلسالم ) ا7 كما  - ) نص ناقص وتكميله: َكاَن النَّاُس أُمَّ

، ابن عاشورفي القراءة المختلفة. فلوال إختالفهم لما كان حاجة إلرسال أنبياء (
). وقد جاءت كاملة في اآلية http://goo.gl/LO359E 301، ص 2جزء 

ةً َواِحدَةً فَاْختَلَفُوا: َوَما َكاَن النَّاُس إِالَّ 19: 10\51   أُمَّ

ةٗ  1] َكاَن ٱلنَّاسُ --- [ ِحدَةٗ  2أُمَّ . فَبَعََث 1ت[...] 3َوٰ
ُ ٱلنَّبِيِّ  ِرينَ ٱ£َّ َوُمنِذِريَن. َوأَنَزَل َمعَُهُم  4َن ُمبَّشِ

َب بِٱۡلَحقِّ  بَۡيَن ٱلنَّاِس فِيَما ٱۡختَلَفُواْ  5ِليَۡحُكمَ  ،ٱۡلِكتَٰ
ِمۢن بَۡعِد  ،فِيِه إِالَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ  . َوَما ٱۡختَلَفَ 6فِيهِ 

تُ  ُ ٱلَِّذيَن  ،َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَيِّنَٰ ا بَۡينَُهۡم. فََهدَى ٱ£َّ بَۡغيَۢ
بِإِۡذنِهِۦ . ~  ،7َءاَمنُواْ ِلَما ٱۡختَلَفُواْ فِيِه ِمَن ٱۡلَحقِّ 

ۡستَِقيٍم. ٖط مُّ ُ يَۡهِدي َمن يَشَآُء إِلَٰى ِصَرٰ   َوٱ£َّ
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(الكليني مجلد ) َوُزْلِزلُوا ثم ُزلِْزلُوا. وهكذا جاء في الكليني 3) يَاتُِكْم 2) تُدَْخلُوا 1
) نص مخربط وترتيبه مع إضافة: 1ت♦ ) َحتَّى يَقُوَل = ويَقُوَل 4 )290، ص 8

ا يَأْتُِكْم َمثَُل محنة الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َمسَّتُْهُم  أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَدُْخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ
اُء َوُزلِْزلُوا َحتَّى يَقُوَل الَِّذيَن آََمنُو ُسوُل أََال اْلبَأَْساُء َوالضَّرَّ ِ فيقول الرَّ ا َمتَى نَْصُر �َّ

ِ قَِريٌب (المسيري، ص  من التفات ). وفي اآلية خطأ: 241-240إِنَّ نَْصَر �َّ
ُ الَِّذيَن آََمنُوا«الغائب في اآلية السابقة  َحِسْبتُْم أَْن «إلى المخاطب » فََهدَى �َّ

  ».تَدُْخلُوا

ا يَۡأتُِكم 1أَۡم َحِسۡبتُۡم أَن تَۡدُخلُواْ  ثَُل  2ٱۡلَجنَّةَ، َولَمَّ مَّ
سَّۡتُهُم ٱۡلبَۡأَسآُء  1ت[...] ٱلَِّذيَن َخلَۡواْ ِمن قَۡبِلُكم؟ مَّ

آُء، َوُزۡلِزلُواْ  ُسوُل  4َحتَّٰى يَقُولَ  3َوٱلضَّرَّ ٱلرَّ
ِ؟«َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُۥ:  أََالٓ » ~ َمتَٰى نَۡصُر ٱ£َّ

 ِ   .1تقَِريٞب  إِنَّ نَۡصَر ٱ£َّ
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َوَما تُْنِفقُوا « 272: 2\87) يالحظ استعمال المضارع في اآلية 1ت♦ ) يَْفعَلُوا 1
يَْسأَلُونََك «من المضارع التفات ) خطأ: 2، كما في ثالث آيات أخرى ت»ِمْن َخْيرٍ 

  »تَْفعَلُوا«ثم إلى المضارع » أَْنفَْقتُمْ «إلى الماضي » َماذَا يُْنِفقُونَ 

ۡن «لُونََك َماذَا يُنِفقُوَن. قُۡل: ] يَسۡ --- [ َمآ أَنفَۡقتُم ّمِ
َمٰى،  1تَخۡيٖر  َٰ ِلدَۡيِن، َوٱۡألَۡقَربِيَن، َوٱۡليَت فَِلۡلَوٰ

ِكيِن، َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل. َوَما تَۡفعَلُواْ  ِمۡن  2ت1َوٱۡلَمَسٰ
َ بِهِۦ َعِليمٞ    ».َخۡيٖر، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
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. 3، َوهَُو كُۡرٞه لَُّكمۡ 2َعلَۡيُكُم ٱۡلِقتَالُ  1] كُتِبَ --- [  ) َكْرهٌ 3) القتاَل، القتل 2َب ) َكتَ 1
ا، َوهَُو َخۡيٞر لَّكُۡم. َوَعَسٰىٓ َوَعَسٰىٓ أَن تَۡكَرُهواْ َشيۡ 

ُ يَۡعلَُم، أَن تُِحبُّواْ َشيۡ  ا، َوهَُو َشّرٞ لَُّكۡم. ~ َوٱ£َّ
  .َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُمونَ 
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♦ ) َحبََطْت 5) َواْلَمْسِجدُ اْلَحَراُم 4) قَتٌْل 3) عن قتاٍل، قَتٍل، قتاٌل 2) ويَْسأَلُونََك 1
) نص ناقص: 2ت 2: 9\113) بخصوص األشهر الحرام انظر هامش اآلية 1ت

) هذه اآلية مقطعة األوصال غامضة المعنى وهناك من يرى ان الجملة 3[اثم] ت
ِ َوكُْفٌر بِِه [َوصد عن] اْلَمْسِجِد «وصحيحها: األولى ناقصة  َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل �َّ

). وفهمت كلمة كبير هنا بمعنى شديد ولكن 242- 241(المسيري، ص » اْلَحَرامِ 
) http://goo.gl/LGv0TVقد يكون معناها الحقيقي إثم كبير (الزمخشري 

المسلمون القتال في  كره«وعيب الصياغة القرآنية واضح في شرح المنتخب: 
الشهر الحرام فسألوك عنه، فقل لهم: نعم إن القتال في الشهر الحرام إثم كبير، 

ولكن أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل هللا وعن المسجد الحرام، 
). ومن http://goo.gl/6msW16(المنتخب » وإخراج المسلمين من مكة

و القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، ولذلك المعروف أن األشهر الحرام أربعة ذ
كان يجب ان يقول األشهر الحرام. ويرى المفسرون ان الشهر الحرام في هذه 

  اآلية يعني رجب.

» فِيِه؟ 2قِتَالٖ : «1تَعِن ٱلشَّۡهِر ٱۡلَحَرامِ  1لُونَكَ يَسۡ 
َكبِيٞر. َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  2تفِيِه [...] 3قِتَالٞ «قُۡل: 

ِ، َوكُۡفُرۢ بِهِۦ، [...]  4َوٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَرامِ  2تٱ£َّ
ِ.  2تَوإِۡخَراُج أَۡهِلهِۦ ِمۡنهُ، [...] أَۡكبَُر ِعندَ ٱ£َّ

َوَال يََزالُوَن ». أَۡكبَُر ِمَن ٱۡلقَۡتلِ  2تَوٱۡلِفۡتنَةُ [...]
تِلُونَُكۡم َحتَّٰى يَُردُّوُكۡم عَ  عُواْ. يُقَٰ ن ِدينُِكۡم، إِِن ٱۡستََطٰ

َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن ِدينِهِۦ فَيَُمۡت َوهَُو َكافِٞر، 
ٓئَِك َحبَِطۡت  لُُهۡم فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ.  5فَأُْولَٰ أَۡعَمٰ

ِلدُوَن. ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ   َوأُْولَٰ
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َهدُواْ فِي  إِنَّ ٱلَِّذينَ    َءاَمنُواْ، َوٱلَِّذيَن هَاَجُرواْ َوَجٰ
 ُ ِ. ~ َوٱ£َّ ٓئَِك يَۡرُجوَن َرۡحَمَت ٱ£َّ ِ، أُْولَٰ َسبِيِل ٱ£َّ

ِحيٞم.   َغفُوٞر، رَّ

 218: 2\87هـ

ٱۡلَخۡمِر َوٱۡلَمۡيِسِر. قُۡل: لُونََك َعِن ] يَسۡ --- [  ) اْلعَْفو: ما زاد على الحاجة1ت♦ ) اْلعَفُْو 3) أكثر، أقرب 2) َكثيٌر 1
ِفُع ِللنَّاِس، َوإِۡثُمُهَمآ أَۡكبَرُ  1فِيِهَمآ إِۡثٞم َكبِيٞر «  2َوَمنَٰ

لُونََك َماذَا يُنِفقُوَن. قُِل: َويَسۡ ». ِمن نَّۡفِعِهَما
ِت. ~ ». 1ت3ٱۡلعَۡفوَ « ُ لَُكُم ٱۡألٓيَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱ£َّ َكذَٰ

  نَ لَعَلَُّكۡم تَتَفَكَُّرو
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» فِي الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةِ «) خطأ: عبارة 1ت♦ ) لَْعنَتَُكْم، لَعَنَتَُكْم 3) إليهم 2) أصلح 1
ال عالقة لها بما يسبقها ويتبعها. مما يبين وجود ثغرة في النص. وللخروج من 

كذلك «كما يلي:  219: 2\87المأزق، فسرها المنتخب وكأنها تتمة لآلية السابقة 
» يبين هللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون فيما يعود عليكم من مصالح الدنيا واآلخرة

)http://goo.gl/4hM9D2 مما يعني أن ترقيم اآلية جاء خطأ. ويالحظ أن .(
ُ لَُكُم اْآلَيَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ «عبارة   266: 2\87كاملة في اآلية » َكذَِلَك يُبَيُِّن �َّ

) تخالطوهم: تعاشروهم وتداخلوهم. نص ناقص وتكميله: [فهم] إخوانكم. وقد 2ت
) هذه الكلمة بمعنى تبنى 214(الجزء األول ص  Bonnet-Eymardفسر 

) خطأ: يَْعلَُم 3ت 33: 20في سفر الملوك األول ַּיְחְלטּו اعتمادًا على كلمة مشابهة 
يعني ألوقعكم في َألَْعنَتَُكْم ) العنت يعني الشدة والمشقة، و4ت اْلُمْفِسدَ واْلُمْصِلح

  شدة ومشقة.

َعِن  لُونَكَ . َويَسۡ 1تفِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ  ]--- [
َمٰى. قُۡل:  َخۡيٞر. َوإِن  2لَُّهمۡ  1إِۡصَالحٞ «ٱۡليَتَٰ

نُُكمۡ  2تتَُخاِلطُوُهۡم، [...] ُ يَۡعلَُم ». فَإِۡخَوٰ َوٱ£َّ
ُ 3تٱۡلُمۡفِسدَ ِمَن ٱۡلُمۡصِلحِ   ،. َولَۡو شَآَء ٱ£َّ

َ َعِزيٌز، َحِكيٞم.4تَألَۡعنَتَُكمۡ    . ~ إِنَّ ٱ£َّ
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ُ يَدْعُو «عبارة  221: 2\87) تستعمل اآلية 1ت♦ َواْلَمْغِفَرةُ ) 2) تُنكحوا 1 َو�َّ
َوَساِرعُوا إِلَى «عبارة  133: 3\89، بينما تستعمل اآلية »إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرةِ 

ُكْم َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرةٍ ِمْن َربِّ «عبارة  21: 57\94واآلية » َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّةٍ 
  ».َوَجنَّةٍ 

.  1] َوَال تَنِكُحواْ --- [ ِت َحتَّٰى يُۡؤِمنَّ ٱۡلُمۡشِرَكٰ
ۡشِرَكٖة، َولَۡو أَۡعَجبَۡتُكۡم.  ن مُّ ۡؤِمنَةٌ َخۡيٞر ّمِ َوَألََمٞة مُّ

َوَال تُنِكُحواْ ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحتَّٰى يُۡؤِمنُواْ. َولَعَۡبٞد 
ۡشِرٖك، َولَۡو أَۡعجَ  ن مُّ ۡؤِمٌن َخۡيٞر ّمِ ٓئَِك مُّ بَُكۡم. أُْولَٰ

ُ يَۡدعُٓواْ إِلَى ٱۡلَجنَِّة  يَۡدُعوَن إِلَى ٱلنَّاِر، َوٱ£َّ
تِهِۦ ِللنَّاِس، ~  ،1ت2َوٱۡلَمۡغِفَرةِ  بِإِۡذنِهِۦ. َويُبَيُِّن َءايَٰ

  لَعَلَُّهۡم يَتَذَكَُّروَن!
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ْرَن، يَْطِهْرَن 1 ْرَن، يَطَّهَّ ) فَاْعتَِزلُوا ... يَْطُهْرَن = وال تقربوا النَِّساَء فِي 2) يَتََطهَّ
ِريَن، اْلُمْطِهِريَن 3محيضهن واعتزلوهن َحتَّى يتطهرن  : محيض) 1ت♦ ) اْلُمطَّّهِ

اذى: من غير الواضح ما معنى ) 2دم يفرزه الرحم بأوصاف واوقات محددة ت
وقد فسرها البيضاوي: أي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة  اذى هنا.

). ولكن قد يكون إشارة إلى نص التوراة: http://goo.gl/m0nphRمنه (
وقاَل ِللَمرأَة: َألَُكثَِّرنَّ مشقَّاِت َحْملِِك تَْكثيًرا. فبِالَمشَقَِّة تَِلديَن البَنين وإِلى َرُجِلِك «

) نص ناقص وتكميله: َويَْسأَلُونََك 3ت) 16: 3(تكوين » ودُكِ تنقاد أَشواقُِك وهَُو يَس
َعِن اْلَمِحيِض قُْل هَُو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي [زمن] اْلَمِحيِض َوَال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى 

ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أََمَرُكُم  َ يَْطُهْرَن [من الدم ويتطهرن بالماء] فَإِذَا تََطهَّ ُ إِنَّ �َّ َّ�
ابِيَن (السيوطي: اإلتقان، جزء  ) خطأ: في َحْيُث 4) ت165، ص 2يُِحبُّ التَّوَّ

  أََمَرُكمُ 

ُهَو «. قُۡل: 1تلُونََك َعِن ٱۡلَمِحيِض ] َويَسۡ --- [
ٱۡلَمِحيِض،  3ت. فَٱۡعتَِزلُواْ ٱلنَِّسآَء فِي [...]2تأَٗذى

. فَإِذَا 3ت[...] 2 1ۡرنَ َوَال تَۡقَربُوُهنَّ َحتَّٰى يَۡطهُ 
ۡرَن، فَۡأتُوُهنَّ ِمۡن َحۡيثُ  ُ. إِنَّ  4تتََطهَّ أََمَرُكُم ٱ£َّ

ِرينَ  بِيَن، َويُِحبُّ ٱۡلُمتََطّهِ َ يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ   ». 3ٱ£َّ
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) نص ناقص وتكميله: فعل قدموا يحتاج إلى مفعول فيه. وقد 1ت ♦) ِشْيتُْم 1
 العمل الصالح] كالتسمية عند الجماعكملها الجاللين: [

)http://goo.gl/inDEtn] :ما يدخر لكم من الثواب] وقيل ) وكملها البيضاوي
)، بينما http://goo.gl/dM2y8mهو طلب الولد وقيل التسمية عند الوطء (

  )http://goo.gl/G9vhXbتناساها المنتخب (

. 1أَنَّٰى ِشۡئتُمۡ  نَِسآُؤُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم. فَۡأتُواْ َحۡرثَُكمۡ 
ُمواْ [...] َ َوٱۡعلَُمٓواْ  1تَوقَدِّ ِألَنفُِسُكۡم. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

ِر ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. قُوهُ. ~ َوبَّشِ لَٰ   أَنَُّكم مُّ
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َّقُوا  ) نص ناقص وتكميله: َوَال 1ت وا َوتَت َ عُْرَضةً ِألَْيَمانُِكْم أَْن تَبَرُّ تَْجعَلُوا [إسم] �َّ
). ويمكن أيضا ربط 97مكي، جزء أول، ص َوتُْصِلُحوا بَْيَن النَّاِس [أولى بكم] (

َ ُعْرَضةً ِألَْيَمانُِكْم  [إسم]الفقرة الثانية بالفقرة األولى فتكون اآلية: َوَال تَْجعَلُوا  َّ�
وا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا بَْيَن النَّاِس تال] [أ   : حاجز) عُْرَضة2تَبَرُّ

َ ُعۡرَضةٗ  1ت[َوَال تَۡجعَلُواْ [...] نُِكۡم. أَن  2تٱ£َّ َۡيَمٰ ّألِ
واْ َوتَتَّقُواْ َوتُۡصِلُحواْ بَۡيَن ٱلنَّاِس [...] . ~ 1تتَبَرُّ

ُ َسِميٌع، َعِليٞم.   َوٱ£َّ
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ُ بِٱللَّۡغوِ  1الَّ يَُؤاِخذُُكمُ   ) اللَّْغو: ما ال يَْجُمُل من القول والفعل.1ت♦ ) بِاللَّغا 2) يَُواِخذُُكُم 1 ِكن  1ت2ٱ£َّ نُِكۡم. َولَٰ فِٓي أَۡيَمٰ
ُ َغفُوٌر،  يَُؤاِخذُكُم بَِما َكَسبَۡت قُلُوبُُكۡم. ~ َوٱ£َّ

  َحِليٞم.]
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) يُْؤلُوَن 1ت♦ ) فاؤوا فيهن، فاؤوا فيها 3َن، آلوا، يُْقِسُمون ) يُْولُو2) والالئي 1
يُْؤلُوَن نساءهم (أي يعتزلون نساءهم). : يقسمون أال يقربونهن. خطأ: ِمْن نَِسائِِهمْ 

  ) فَاُؤوا: رجعوا2وتبرير الخطأ: تضمن يُْؤلُوَن معنى يمتنعون ت

ِمن نِّسَآئِِهۡم، تََربُُّص أَۡربَعَِة  1ت2يُۡؤلُونَ  1لِّلَِّذينَ 
ِحيٞم.2ت3أَۡشُهٖر. فَإِن فَآُءو َ غَفُوٞر، رَّ   ، فَإِنَّ ٱ£َّ
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) خطأ: َوإِْن َعَزُموا على الطََّالق. وتبرير الخطأ: تضمن عزم 1ت♦ ) السراح 1
  معنى نوى.

قَ  لَٰ َ َسِميعٌ 1ت1َوإِۡن َعَزُمواْ ٱلطَّ  227: 2\87هـ  ، َعِليٞم.، فَإِنَّ ٱ£َّ

، قَْرٍو 1 ) نص ناقص وتكميله: َواْلُمَطلَّقَاُت 1ت♦ ) بردَّتَِهنَّ 3) َوبُعُولَتُْهنَّ 2) قُُرّوٍ
يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ [مدة] ثََالثَةَ قُُروٍء ... َولَُهنَّ [على الرجال] ِمثُْل الَِّذي [للرجال] 

  قرء، حيض، أو طهر) قُُروء: جمع 2َعلَْيِهّن ت

ُت يَتََربَّۡصَن بِأَنفُِسِهنَّ [...] ثَةَ  1تَوٱۡلُمَطلَّقَٰ ثَلَٰ
ُ 2ت1قُُرٓوءٖ  . َوَال يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَۡكتُۡمَن َما َخلََق ٱ£َّ

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر.  ، إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِٱ£َّ فِٓي أَۡرَحاِمِهنَّ
ِهنَّ  2َوبُعُولَتُُهنَّ  ِلَك، إِۡن أََرادُٓواْ  3أََحقُّ بَِردِّ فِي ذَٰ

ٗحا. َولَُهنَّ [...]  1تِمۡثُل ٱلَِّذي [...] 1تإِۡصلَٰ
َجاِل َعلَۡيِهنَّ دََرَجٞة. ~  ، بِٱۡلَمۡعُروِف. َولِلّرِ َعلَۡيِهنَّ

ُ َعِزيٌز، َحِكيٌم.   َوٱ£َّ
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) 1ت♦ ) به منه 4) يقيموا 3خافوا، يُظنَّا ) يَُخافا، تخافا، تخافوا، يُ 2) فإن ظنَّا 1
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمعُْروٍف أَْو تَْسِريٌح  نص ناقص وتكميله: الطََّالُق [الرجعي] َمرَّ

ا آَتَْيتُُموُهنَّ َشْيئًا إِالَّ أَْن يََخافَا [من أن ال] يُِقيَما  بِإِْحَساٍن َوَال يَِحلُّ لَكُْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ
ِ ت ُحدُودَ  ِ فَإِْن ِخْفتُْم [من أن ال] يُِقيَما ُحدُودَ �َّ ) تقدم هذه اآلية اإلمساك على �2َّ

أبغض «التسريح. فالطالق وإن كان مباًحا فإنه مكروه. يقول حديث نبوي: 
: فَإِذَا بَلَْغَن 2: 65\99وقد جاء تقديم اإلمساك في اآلية ». الحالل إلى هللا الطالق

من التفات خطأ: ) 3أَْمِسكُوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ بَِمعُْروٍف. تأََجلَُهنَّ فَ 
يُِقيَما... عَلَْيِهَما ... «إلى الغائب » تَأُْخذُوا... آَتَْيتُُموُهنَّ ... ِخْفتُمْ «المخاطب 

اْفتَدَْت بِِه [نفسها من مال] (الجاللين واآلية ناقصة وتكميلها: ». اْفتَدَتْ 
http://goo.gl/zW5W5q( خطأ: وصحيحه تتعدوها، كما جاء في 4ت (

إلى » تَْعتَدُوَها«من صيغة التفات ) خطأ: 5الجملة الالحقة: ومن يتعد حدود هللا ت
  ».يَتَعَدَّ «صيغة 

ُق [...] تَاِن. فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف، أَۡو  1تٱلطَّلَٰ َمرَّ
نٖ  آ . َوَال يَِحلُّ 2تتَۡسِريُحۢ بِإِۡحَسٰ لَُكۡم أَن تَۡأُخذُواْ ِممَّ
ٓ َءاتَۡيتُُموهُنَّ َشيۡ  ٓ أَن يََخافَا  1تأَالَّ [...] 2 1ا، إِالَّ

ِ. فَإِۡن ِخۡفتُۡم أَالَّ [...] 3يُِقيَما يُقِيَما  1تُحدُودَ ٱ£َّ
ِ، فََال ُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفتَدَۡت بِهِۦ  4ُحدُودَ ٱ£َّ

ِ، فََال تَۡعتَدُوهَا . تِۡلَك ُحدُودُ 3ت[...] . َوَمن 4تٱ£َّ
ِلُموَن. 5تيَتَعَدَّ  ٓئَِك هُُم ٱلظَّٰ ِ، ~ فَأُْولَٰ   ُحدُودَ ٱ£َّ
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) نص ناقص وتكميله: ِمْن بَْعدُ [الطالق الثالث] َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا 1ت♦ ) نُبَيِّنَُها 1
  )http://goo.gl/IPs8Zrَغْيَرهُ فَإِْن َطلَّقََها [هذا األخير] (الجاللين 

َحتَّٰى ، 1تفَإِن َطلَّقََها، فََال تَِحلُّ لَهۥُ، ِمۢن بَۡعدُ [...]
فََال  ،1ت. فَإِن َطلَّقََها [...]تَنِكَح َزۡوًجا َغۡيَرهُۥ

ُجنَاَح َعلَۡيِهَمآ أَن يَتََراَجعَآ، إِن َظنَّآ أَن يُِقيَما 
ِ، يُبَيِّنَُها ِ. ~ َوتِۡلَك ُحدُودُ ٱ£َّ ِلقَۡوٖم  1ُحدُودَ ٱ£َّ

  يَۡعلَُموَن.
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اء.2) تُماِسكُوُهنَّ 1 ، فَأَۡمِسُكوُهنَّ   ) هُْزًءا، ُهُزًؤا، هُْزًوا، هُز� َوإِذَا َطلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء، فَبَلَۡغَن أََجلَُهنَّ
ُحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف. َوَال  بَِمۡعُروٍف، أَۡو سَّرِ

ِلكَ 1تُۡمِسكُوُهنَّ   ،، ِضَراٗرا، لِّتَۡعتَدُواْ. َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ
ِ هُ  ِت ٱ£َّ َِّخذُٓواْ َءايَٰ . 2ُزٗوافَقَۡد َظلََم نَۡفسَهُۥ. َوَال تَت

َن  ِ َعلَۡيكُۡم، َوَمآ أَنَزَل َعلَۡيُكم ّمِ َوٱۡذكُُرواْ نِۡعَمَت ٱ£َّ
 ~ ،َ بِ َوٱۡلِحۡكَمِة، يَِعُظُكم بِهِۦ. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ ٱۡلِكتَٰ

َ بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليٞم.   َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
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وفقًا للشافعي » َوإِذَا َطلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبَلَۡغَن أََجلَُهنَّ «) عبارة 1ت♦ ) تَْعِضلُوهُنَّ 1
تعني في اآلية السابقة قبل انقضاء عدة المطلقة ألنه ال يحق ان تنكح غير من 

طلقها، وفي الثانية بعد انقضاء العدة (تفسير الماوردي 
http://goo.gl/7TM5Agال تضيقوا عليهن وتمنعوهن.) ال تَ 2) ت :   ْعُضلُوهُنَّ

، فََال 1تَوإِذَا َطلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء، فَبَلَۡغَن أََجلَُهنَّ 
َضۡواْ  2ت1تَۡعُضلُوُهنَّ  ، إِذَا تََرٰ َجُهنَّ أَن يَنِكۡحَن أَۡزَوٰ

لَِك يُوَعظُ بِهِۦ َمن َكاَن ِمنكُۡم  بَۡينَُهم، بِٱۡلَمۡعُروِف. ذَٰ
 ِ ِلُكۡم أَۡزَكٰى لَُكۡم  يُۡؤِمُن بِٱ£َّ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر. ذَٰ

ُ يَۡعلَُم َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُموَن.   َوأَۡطَهُر. ~ َوٱ£َّ
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ْضعَةَ 2) تَتِمَّ، يُْكِمل، تكملوا 1 َضاَعةُ، الرَّ َضاَعةَ، الرَّ ) تََكلَُّف 4) َوُكْسَوتُُهنَّ 3) الّرِ
، تَُضاَرر، تَُضاْر، 7) تَُضاِرْر َواِلدَةً 6ْسعََها ) وَ 5نَْفٌس، نَُكلُِّف نَْفسًا  ) تَُضارُّ

، تَضرر  ، تَُضاّرِ ) 1ت♦ ) أتَْيتُْم، أوتِْيتُْم 11) فَْصًال 10) أََرادَ 9) الورثة 8يَُضاّرِ
عامان، وتقول اآلية  14: 31\57و 233: 2\87تناقض: مدة الراضعة في اآليتين 

مما يعني ان مدة الحمل ستة أشهر. » َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثََالثُوَن َشْهًرا« 15: 46\66
غلط في الحساب أم غلط في مدة الحمل؟ لحل المشكلة اعتبر المفسرون أن ستة 

) خطأ: 2). تhttp://goo.gl/qlCpLWأشهر هي مدة اقل الحمل (الزمخشري 
، ومن المفضل »َمْولُودٌ لَهُ بَِولَِدهِ «ة إلى صيغ» َواِلدَةٌ بَِولَِدَها«من صيغة التفات 

) نص ناقص وتكميله: َال تضارر َواِلدَة بَِولَِدهَا أَبَاهُ َوَال 3القول: والد بولده ت
يضارر َمْولُود لَهُ بولده أمه وَعلى َواِرث اْلَمْولُود أَن َال يضارر أمه َوَال أَبَاهُ، وقيل 

خطأ: ) 4) ت99(مكي، جزء أول، ص  معناه: على الوارث اإلنفاق على المولود
  ».أََردْتُمْ «إلى المخاطب » أََرادَا«من الغائب التفات 

دَهُنَّ َحۡولَۡينِ  ُت يُۡرِضۡعَن أَۡولَٰ ِلدَٰ َكاِملَۡيِن،  1تَوٱۡلَوٰ
َضاَعةَ  1ِلَمۡن أََرادَ أَن يُتِمَّ  . َوَعلَى ٱۡلَمۡولُوِد لَهُۥ 2ٱلرَّ

ۡلَمۡعُروِف. َال تَُكلَُّف ، بِٱ3ِرۡزقُُهنَّ َوِكۡسَوتُُهنَّ 
ُۢ 5إِالَّ ُوۡسعََها 4نَۡفسٌ  ِلدَة بَِولَِدهَا،  7 6. َال تَُضآرَّ َوٰ

ِمۡثُل  8. َوَعلَى ٱۡلَواِرثِ  2تَوَال َمۡولُوٞد لَّهُۥ بَِولَِدهِۦ
لَِك [...] ، َعن تََراٖض 10فَِصاًال  9. فَإِۡن أََرادَا3تذَٰ

ۡنُهَما َوتَشَاُوٖر، فََال ُجنَاحَ  َعلَۡيِهَما. َوإِۡن  ّمِ
دَُكۡم، فََال ُجنَاَح  4تأََردتُّمۡ  أَن تَۡستَۡرِضعُٓواْ أَۡولَٰ

آ َءاتَۡيتُم ، بِٱۡلَمۡعُروِف. 11َعلَۡيُكۡم، إِذَا َسلَّۡمتُم مَّ
َ بَِما تَۡعَملُوَن  َ. ~ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

  بَِصيٞر.
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) هذه اآلية مقطعة األوصال إذ ليس 1ت♦ ) عليهما 3) وعشر لياٍل 2 ) يَتََوفَّْونَ 1
ٗجا«هناك خبر للفقرة األولى  ولو أنه قال ». َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّۡوَن ِمنُكۡم َويَذَُروَن أَۡزَوٰ

والالتي يتوفى عنهن أزواجهن ويذروهّن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر «مثًال: 
في » الالتي«المبتدأ » يتربصن«ووافق الخبر ألصبحت الجملة مفهومة » وعشًرا

مبتدأ والخبر محذوف »: الذين«تأنيثه. ووجه سيبويه في إعراب هذه اآلية: 
بيان الحكم » يتربصن«تقديره: وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم، وقوله 

حاة قد وافق المعدود أيام في التذكير، ولكن الن» عشًرا«المتلو. ويالحظ أن العدد 
كما في القراءة المختلفة (عكس » عشر ليال«أي » عشًرا«استدركوا ذلك فقالوا 

  ).126المعدود ألن ليلة مؤنث) (أوزون: جناية سيبويه، ص 

ٗجا،  1َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّۡونَ  ِمنُكۡم َويَذَُروَن أَۡزَوٰ
. فَإِذَا 2يَتََربَّۡصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَۡربَعَةَ أَۡشُهٖر َوَعۡشٗرا

، فََال ُجنَاَح َعلَۡيُكمۡ  فِيَما فَعَۡلَن فِٓي  3بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ
، بِٱۡلَمۡعُروفِ  ُ بَِما تَۡعَملُوَن 1تأَنفُِسِهنَّ . ~ َوٱ£َّ

  َخبِيٞر.
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ْضتُمْ 1ت♦ ) ِخطاب 2) عليهما 1 ) نص 3) أَْكنَْنتُْم: اخفيتم ت2ت: لمحتم ) َعرَّ
، ص 2[على] عقدة النكاح (السيوطي: اإلتقان، جزء ناقص وتكميله: وال تعزموا 

  ). وتبرير الخطأ: تضمن عزم معنى نوى.168

ۡضتُم 1َوَال ُجنَاَح َعلَۡيُكمۡ  بِهِۦ ِمۡن  1تفِيَما َعرَّ
ُ  2تٱلنَِّسآِء، أَۡو أَۡكنَنتُمۡ  2ِخۡطبَةِ  فِٓي أَنفُِسكُۡم. َعِلَم ٱ£َّ

ا،  ِكن الَّ تَُواِعدُوهُنَّ ِسر� . َولَٰ أَنَُّكۡم َستَۡذُكُرونَُهنَّ
ۡعُروٗفا. َوَال تَۡعِزُمواْ [...] ٓ أَن تَقُولُواْ قَۡوٗال مَّ  3تإِالَّ

ُب أََجلَهُۥ. َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ  ُعۡقدَةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّٰى يَۡبلَُغ ٱۡلِكتَٰ
 َ  يَۡعلَُم َما فِٓي أَنفُِسُكۡم، فَٱۡحذَُروهُ. ~ َوٱۡعلَُمٓواْ ٱ£َّ

َ َغفُوٌر، َحِليٞم.   أَنَّ ٱ£َّ
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فعل  -إسم منصوب، قَدََرهُ  -) قَدُْرهُ، قَدََرهُ 3) المَوسَّع 2) تُماسُّوُهن، تَماسُّوهُن 1
همة وقد مب 236) نص ناقص وتكميله: الفقرة األولى من اآلية 1ت♦ ماض 

فسرها البيضاوي: ال تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير 
ممسوسة ولم يسم لها مهًرا... فطلقوهن ومتعوهن ... لجبر إيحاش الطالق 

)http://goo.gl/yKDmii فيكون تكميل اآلية وفقًا للبيضاوي: َال ُجنَاَح َعلَْيُكْم .(
من مطالبة المهر] َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً إِْن َطلَّْقتُُم النِّسَاَء [

[فطلقوهن] َوَمتِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ قَدَُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قَدَُرهُ َمتَاعًا بِاْلَمْعُروِف َحق�ا 
ال مهر إذا و - أيها األزواج  -َعلَى اْلُمْحِسنِيَن. وفسرها المنتخب: وال إثم عليكم 

طلقتم زوجاتكم قبل الدخول بهن وقبل أن تُقدِّروا لهن مهَرا، ولكن أعطوهن 
). http://goo.gl/Mbdmj9عطية من المال يتمتعن بها لتخفيف آالم نفوسهن (

فيكون تكميل اآلية وفقًا للمنتخب: َال ُجنَاَح َعلَْيُكْم [وال مهر] إِْن َطلَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم 
سُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمتِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ قَدَُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قَدَُرهُ تَمَ 

) اْلُموِسع: الموسر، ذو السعة. اْلُمْقتِر: 2ت َمتَاعًا بِاْلَمْعُروِف َحق�ا َعلَى اْلُمْحِسنِينَ 
  الفقير في ضيقة

َطلَّۡقتُُم ٱلنِّسَآَء َما لَۡم الَّ ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم إِن 
 1ت، أَۡو تَۡفِرُضواْ لَُهنَّ فَِريَضٗة. [...]1تََمسُّوُهنَّ 

. َعلَى ٱۡلُموِسعِ  َوَعلَى  3قَدَُرهُۥ 2َوَمتِّعُوُهنَّ
ا بِٱۡلَمۡعُروِف. ~ َحق�ا َعلَى 3قَدَُرهُۥ 2تٱۡلُمۡقتِرِ  عَۢ ، َمتَٰ

  ٱۡلُمۡحِسنِيَن.
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) أن يعفونه، أن تعفون، أو يعفو 3) فَنِْصَف، فَنُْصُف 2ن، تَماسُّوهُن ) تُماسُّوهُ 1
نص ناقص وتكميله: [فعليكم] نصف ) 1ت♦ ) تَنَاسَُوا، تَنَاَسِو 5) وأن يَْعفُوا 4

  ).101(مكي، جزء أول، ص 

، َوقَۡد 1َوإِن َطلَّۡقتُُموُهنَّ ِمن قَۡبِل أَن تََمسُّوُهنَّ 
َما  2فَنِۡصفُ  1تٗة، [...]فََرۡضتُۡم لَُهنَّ فَِريضَ 

ٓ أَن يَۡعفُونَ  ، أَۡو يَۡعفَُواْ ٱلَِّذي بِيَِدهِۦ 3فََرۡضتُۡم. إِالَّ
، أَۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰى. َوَال 4ُعۡقدَةُ ٱلنَِّكاحِ. َوأَن تَۡعفُٓواْ 

َ بَِما تَۡعَملُوَن  5تَنَسُواْ  ٱۡلفَۡضَل بَۡينَُكۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  بَِصيٌر.
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َالةِ 1 َالةِ الُْوْسَطى وصالة العصر، َوالصَّ َالةِ اْلُوْسَطى صالة العصر، َوالصَّ ) َوالصَّ
َالةِ الُْوْسَطى وهي صالة العصر  ) قراءة شيعية: 2اْلُوْسَطى وهي العصر، َوالصَّ

ِ قانِتِ  لَواِت َوالصَّالةِ الُْوْسطى َصَالةِ اْلعَْصِر َوقُوُموا ِ£َّ يَن حافِظُوا َعلَى الصَّ
لََواِت 1ت♦ ) 412، ص 3(الكليني مجلد  ) آية ناقصة وتكميلها: َحافُِظوا َعلَى الصَّ

َالةِ اْلُوْسَطى (المنتخب  ، الجاللين http://goo.gl/sWhFPT[وخاصة] الصَّ
http://goo.gl/NRcGf9قانتين: خاضعين2) ت (  

ِت، [...] لََوٰ ِفُظواْ َعلَى ٱلصَّ لَٰوةِ  1ت[َحٰ َوٱلصَّ
نِتِينَ 1ٱۡلُوۡسَطىٰ  ِ، قَٰ   .2ت2. َوقُوُمواْ ِ£َّ
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اًال، فُرَجاًال، فُرَجًال، فَرْجًال، فَُرُجًال 1 ) نص ناقص 1ت ♦) فركبانًا 2) فُرجَّ
وتكميله: فَإِْن ِخْفتُْم [فصلوا] ِرَجاًال أَْو ُرْكبَانًا (الجاللين 

http://goo.gl/9KzJFjية السابقة حشرتا حشًرا ) خطأ: هذه اآلية واآل1) ت
  بين آيتين عن المطلقات والمتوفي عنها زوجها

. فَإِذَآ 2أَۡو ُرۡكبَاٗنا 1فَِرَجاًال  1تفَإِۡن ِخۡفتُۡم، [...]
ا لَۡم تَُكونُواْ  َ َكَما َعلََّمُكم مَّ أَِمنتُۡم، فَٱۡذُكُرواْ ٱ£َّ

  .]2تتَۡعلَُمونَ 
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) َوِصيَّةٌ ِألَْزَواِجِهْم، الَوِصيَّةً ِألَْزَواِجِهْم، متاعٌ ِألَْزَواِجِهْم، فمتاعٌ ِألَْزَواِجِهْم، ُكتَِب 1
عليهم َوِصيَّةٌ ِألَْزَواِجِهْم، كُتَِب عليهم الَوِصيَّةُ ِألَْزَواِجِهْم، كُتَِب عليكم الَوِصيَّةُ 

نص ) 1ت♦ ) 23السياري، ص قراءة شيعية: غير مخرجات () 2ِألَْزَواِجكْم 
ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا [فعليهم] َوِصيَّةً ِألَْزَواِجِهْم 

َمتَاًعا [بسكنى] إِلَى اْلَحْوِل [َغْيَر ذوي] إِْخَراجٍ [أو: غير مخرجات] (مكي، جزء 
  )/:goo.gl/F6eHQchttp/ 473، ص 2، جزء ابن عاشور؛ 101أول، ص 

ٗجا، [...]  1تَوٱلَِّذيَن يُتََوفَّۡوَن ِمنُكۡم َويَذَُروَن أَۡزَوٰ
ِجِهم َۡزَوٰ عًا [...]1ت1َوِصيَّٗة ّألِ تَٰ إِلَى ٱۡلَحۡوِل،  1ت: مَّ

. فَإِۡن َخَرۡجَن، فََال ُجنَاَح 2إِۡخَراجٖ  1تَغۡيَر [...]
، ِمن  ۡعُروٖف. َعلَۡيُكۡم فِي َما فَعَۡلَن فِٓي أَنفُِسِهنَّ مَّ

ُ َعِزيٌز، َحِكيٞم.   ~ َوٱ£َّ
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ُعۢ بِٱۡلَمۡعُروِف. ~ َحق�ا َعلَى   هذه الفقرة حشو ألن مضمونها جاء في اآليات السابقة) 1ت ِت َمتَٰ َوِلۡلُمَطلَّقَٰ
  .1تٱۡلُمتَِّقينَ 
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تِهِۦ. ~    ُ لَُكۡم َءايَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱ£َّ  242: 2\87هـ  لَعَلَُّكۡم تَۡعقِلُوَن!َكذَٰ

زائدة. » إلى«) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف 1ت
  بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه

ِرِهۡم،  1ت] أَلَۡم تََر إِلَى--- [ ٱلَِّذيَن َخَرُجواْ ِمن ِديَٰ
ُ: َوُهۡم أُلُوٌف، َحذََر ٱۡلَمۡوِت؟  فَقَاَل لَُهُم ٱ£َّ

َ لَذُو فَۡضٍل َعلَى ». ُموتُواْ « ُهۡم. إِنَّ ٱ£َّ ثُمَّ أَۡحيَٰ
ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡشكُُروَن.   ٱلنَّاِس. ~ َولَٰ
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َ َسِميٌع،    ِ. ~ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ تِلُواْ فِي َسبِيِل ٱ£َّ َوقَٰ
  َعِليٞم.
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فَهُ 1 فُهُ، فَيَُضعِّ ) 1ت♦ ) تَْرِجعُوَن، يَْرِجعُوَن 3) َويَْبُصطُ 2) فَيَُضاِعفُهُ، فَيَُضعِّ
قدمت اآلية فعل يقبض على فعل يسبط. وعبارة يقبض هللا الرزق: يضيقه. ولكن 

في هذه اآلية بمعنى يقبل ويأخذ، وهذا ذخر في » يقبض«هناك من يفسر الفعل 
). 245-244كة في المال والخلف (المسيري، ص اآلخرة، ويبسط، وهذا بر

ُ يَْقبُِض [الرزق ويبسطه] (الجاللين 2ت ) نص ناقص وتكميله: َو�َّ
http://goo.gl/gCpjPE.(  

َ قَۡرًضا َحَسٗنا، --- [ ] مَّن ذَا ٱلَِّذي يُۡقِرُض ٱ£َّ
ِعفَهُۥ ُ يَۡقبِضُ  1فَيَُضٰ  1تلَهُۥٓ أَۡضعَاٗفا كَثِيَرٗة؟ َوٱ£َّ

  .3، ~ َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ 2ت[...] 2َويَۡبۜصُطُ  23ت][...
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) َوأَْبنَائُنَا، َوأَْبنَائَنَا 5) أَْخَرَجنَا 4) َعِسْيتُْم 3) يُقَاتُِل، نُقَاتُِل، يُقَاتِْل 2) اْلَمَال، اْلَملَو 1
رأى يتعدى بنفسه. ) خطأ: فعل 1ت♦ ) إال أن يكون قليٌل منهم 7) َعلَْيِهِم، َعلَْيُهُم 6

زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى » إلى«وِلذا اعتبر البعض ان حرف 
) نص ناقص وتكميله: [لكي] نقاتل، إال أن 2تضمن معنى نظر فأخذ حكمه ت

) قد يكون أصل الكلمة 3تكون ابعث لنا ملًكا يقاتل، كما في القراءة المختلفة ت
ن بمعنى لعلكم حسبتم أو عصيتم. وقد فسرها الجاللي

)http://goo.gl/74IuGHنص ناقص وتكميله: وما لنا [في] أن ال 4) ت (
) 5) ت104نقاتل، أو اعتبار أن المدغمة في أال زائدة (مكي، جزء أول، ص 
، ابن عاشورنص ناقص وتكميله: َوقَدْ أُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا [وابعدنا عن] أَْبنَائِنَا (

(المنتخب  أحجموا) تََولَّْوا: 6) تo.gl/r27yc1http://go 487، ص 2جزء 
http://goo.gl/88foUp.(  

ِءيَل، ِمۢن بَۡعِد  1ٱۡلَمَإلِ  1تأَلَۡم تََر إِلَى ٓ ِمۢن بَنِٓي إِۡسَرٰ
، إِۡذ قَالُواْ ِلنَبِّيٖ لَُّهُم:   ،ٱۡبعَۡث لَنَا َمِلٗكا«ُموَسٰىٓ

تِلۡ  2ت[...] ِ  2نُّقَٰ َهۡل «؟ قَاَل: »فِي َسبِيِل ٱ£َّ
تِلُواْ 3ت3َعَسۡيتُمۡ  ». ، إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقِتَاُل، أَالَّ تُقَٰ
ِ،  4تَوَما لَنَآ [...]«قَالُواْ:  تَِل فِي َسبِيِل ٱ£َّ أَالَّ نُقَٰ

ِرنَا [...] 4َوقَۡد أُۡخِرۡجنَا ا » ؟5َوأَۡبنَآئِنَا 5تِمن ِديَٰ فَلَمَّ
ۡنُهمۡ 6تتََولَّۡواْ  ،ٱۡلقِتَالُ  6لَۡيِهمُ ُكتَِب عَ  . 7، إِالَّ قَلِيٗال ّمِ

ِلِميَن. ُ َعِليُمۢ بِٱلظَّٰ   ~ َوٱ£َّ
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) هو شاول وكلمة 1ت♦ ) يُْوتِي 5) بُْسطَةً، بَْصَطةً 4) ِسعَةً 3) يُْوَت 2) اْلُملُُك 1
وكان له «األول: طالوت قد تكون إشارة إلى طوله كما جاء في سفر صاموئيل 

إبن إسمه شاول، شاب جميل، لم يكن في بني إسرائيل رجل أجمل منه. وكان 
) خطأ: اْصَطفَاهُ 2). ت2: 9» (يزيد طوًال على كل الشعب من كتفه فما فوق

توسعة. تستعمل : ) بَْسَطةً 3منكم. وتبرير الخطأ: تضمن اصطفى معنى فضَّل ت
  بصطة 69: 7\39اآلية بسطة، بينما تستعمل  247: 2\87اآلية 

َ قَۡد بَعََث لَُكۡم َطالُوتَ «َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم:   1تإِنَّ ٱ£َّ
أَنَّٰى يَُكوُن لَهُ ٱۡلُمۡلُك َعلَۡينَا، «قَالُٓواْ: ». َمِلٗكا

َن  3َسعَةٗ  2َونَۡحُن أََحقُّ بِٱۡلُمۡلِك ِمۡنهُ، َولَۡم يُۡؤتَ  ّمِ
َ «قَاَل: » ٱۡلَماِل؟ ، 2تٱۡصَطفَٰىهُ َعلَۡيكُمۡ إِنَّ ٱ£َّ

ُ ». فِي ٱۡلِعۡلِم َوٱۡلِجۡسمِ  3ت4َوَزادَهُۥ بَۡسَطةٗ  َوٱ£َّ
ِسعٌ  5يُۡؤتِي ُ َوٰ   َعِليٞم. ،ُمۡلكَهُۥ َمن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ
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ينَةٌ 3) التَّابُوهُ، التَّبُوُت 2) يَاتِيَُكُم 1  1إِنَّ َءايَةَ ُمۡلِكِهۦٓ أَن يَۡأتِيَُكمُ «نَبِيُُّهۡم: َوقَاَل لَُهۡم   ) يَْحِملُهُ 4) َسّكِ
ا  3، فِيِه َسِكينَةٞ 2ٱلتَّابُوتُ  مَّ بُِّكۡم، َوبَقِيَّٞة ّمِ ن رَّ ّمِ

ُروَن، تَۡحِملُهُ   4تََرَك َءاُل ُموَسٰى َوَءاُل َهٰ
ِلَك َألٓيَٗة لَُّكۡم، ~ إِن كُنتُم  ٓئَِكةُ. إِنَّ فِي ذَٰ ٱۡلَملَٰ

ۡؤِمنِينَ    ».مُّ
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) فصل: ابتعد عن 1ت♦ ) فِيٍَة 6) وكأيِّن 5) قَِليٌل 4) غَْرفَةً 3) ِمنَِّي 2) بِنَْهٍر 1
بدًال من انهار. وهنا جاءت بصيغة » نََهر«) استعمل القرآن كلمة 2ت المكان

المفرد كما يدل عليه سياق الجملة الالحقة. ولِذا تعتبر خطأ وصحيحها كما في 
  ) يَْطعَْمهُ: يشربه3لفة: بِنَْهٍر تالقراءة المخت

ا فََصلَ  َ «قَاَل:  ،َطالُوُت بِٱۡلُجنُودِ  1تفَلَمَّ إِنَّ ٱ£َّ
، 2. فََمن َشِرَب ِمۡنهُ فَلَۡيَس ِمنِّي2ت1ُمۡبتَِليكُم بِنََهٖر 

فَإِنَّهُۥ ِمنِّٓي، إِالَّ َمِن ٱۡغتََرَف  3تَوَمن لَّۡم يَۡطعَۡمهُ 
ۡنُهۡم.  4فََشِربُواْ ِمۡنهُ، إِالَّ قَِليٗال ». بِيَِدهِۦ 3ُغۡرفَةَۢ  ّمِ

ا َجاَوَزهُۥ، هَُو َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُۥ قَالُواْ:  ،فَلَمَّ
قَاَل ». َال َطاقَةَ لَنَا ٱۡليَۡوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدهِۦ«

 :ِ قُواْ ٱ£َّ لَٰ ن فِئَ  5َكم«ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ  6ةٖ ّمِ
ُ َمَع  ِ! ~ َوٱ£َّ قَِليلٍَة َغلَبَۡت فِئَٗة َكثِيَرةَۢ بِإِۡذِن ٱ£َّ

بِِرينَ    ».ٱلصَّٰ
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ا بََرُزواْ   خرجوا.: ) بََرُزوا1ت َربَّنَآ! «قَالُواْ:  ،ِلَجالُوَت َوُجنُوِدهِۦ 1تَولَمَّ
أَۡفِرۡغ َعلَۡينَا َصۡبٗرا، َوثَبِّۡت أَۡقدَاَمنَا، ~ َوٱنُصۡرنَا 

ِفِرينَ    ».َعلَى ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكٰ
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1 ِ ُ، ِدفَاعُ �َّ ِ. َوقَتََل دَاوُۥدُ َجالُوَت.   ) دَفَُع �َّ فََهَزُموُهم، بِإِۡذِن ٱ£َّ
 ُ ا يََشآُء. َوَءاتَٰىهُ ٱ£َّ ٱۡلُمۡلَك َوٱۡلِحۡكَمةَ، َوَعلََّمهُۥ ِممَّ

 ِ لَّفََسدَِت  ،ٱلنَّاَس بَۡعَضُهم بِبَۡعٖض  1َولَۡوَال دَۡفُع ٱ£َّ
لَِميَن. َ ذُو فَۡضٍل َعلَى ٱۡلعَٰ ِكنَّ ٱ£َّ   ٱۡألَۡرُض. ~ َولَٰ
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ِ آَيَاُت «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَتْلُوهَا 1 من ». نَتْلُوَها«إلى المتكلم » �َّ
  غير الواضح من المتكلم في هذه اآلية.

ِ، نَۡتلُوهَا--- [ ُت ٱ£َّ َعلَۡيَك بِٱۡلَحّقِ.  1ت1] تِۡلَك َءايَٰ
  َوإِنََّك لَِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن.
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ْسُل 1 َ 2) الرُّ َ، َكالََم �َّ ) خطأ: من كلَّمه هللاُ، 1ت♦ قُدِْس ) الْ 4) َوآيَدْنَاهُ 3) َكلََّم �َّ
خطأ: رفع ... إلى درجات. تبرير ) 2ت أو من كلََّم هللاَ كما في القراءة المختلفة
ْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 3الخطأ: رفع يتضمن معنى اعطى ت إلى » فَضَّ

ُ َوَرفَعَ «الغائب  َشاَء «ثم إلى الغائب » َوآَتَْينَا«ثم إلى المتكلم » ِمْنُهْم َمْن َكلََّم �َّ
 ُ َّ�«  

سُلُ  ۡنُهم 1تِۡلَك ٱلرُّ ۡلنَا بَۡعَضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض. ّمِ . فَضَّ
 ُ ن َكلََّم ٱ£َّ تٖ 1ت2مَّ . 2ت. َوَرفََع بَۡعَضُهۡم دََرَجٰ

هُ  ِت، َوأَيَّۡدنَٰ  3َوَءاتَۡينَا ِعيَسى، ٱۡبَن َمۡريََم، ٱۡلبَيِّنَٰ
ُ . وَ 4بُِروحِ ٱۡلقُدُِس  َما ٱۡقتَتََل ٱلَِّذيَن  ،3تلَۡو َشآَء ٱ£َّ

ِكِن  ُت. َولَٰ ۢن بَۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَيِّنَٰ ِمۢن بَۡعِدِهم، ّمِ
ن َكفََر. َولَۡو  ۡن َءاَمَن، َوِمۡنُهم مَّ ٱۡختَلَفُواْ. فَِمۡنُهم مَّ

 ُ َ يَۡفعَُل َما  ،َشآَء ٱ£َّ ِكنَّ ٱ£َّ   يُِريدُ.َما ٱۡقتَتَلُواْ. ~ َولَٰ
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ُكم، --- [  ) خلة: صداقة.1ت ♦) َال بَْيَع فِيِه َوَال ُخلَّةَ َوَال شَفَاعَةَ 1 ا َرَزۡقنَٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! أَنِفقُواْ ِممَّ ] يَٰ
ن قَۡبِل أَن يَۡأتَِي يَۡوٞم الَّ بَۡيٞع فِيِه، َوَال ُخلَّةٞ  ، 1تّمِ

عَةٞ  ِلُموَن.. ~ 1َوَال َشفَٰ فُِروَن ُهُم ٱلظَّٰ   َوٱۡلَكٰ

 254: 2\87هـ



359 

) قراءة 2) اْلَحيُّ اْلقَيَّاُم، اْلَحيُّ اْلقَيُِّم، اْلَحيَّ اْلقَيُّوَم، اْلَحّيِ اْلقَيُّوِم، اْلَحّيِ اْلقَائِِم 1
ُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوَال نَ  ْوٌم لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوما شيعية: �َّ

ِحيُم َمْن  ْحَمُن الرَّ فِي اْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى َعاِلُم اْلغَيِْب َوالشََّهادَةِ الرَّ
أنظر  290، ص 8ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ بِإِذْنِِه (الكافي، جزء 

http://goo.gl/qjakHpه ما في السماوات واألرض عالم الغيب )؛ أو: ل
والشهادة الرحمان الرحيم من ذا الذي يشفع عنده، و: عالم الغيب والشهادة العزيز 

) قراءة شيعية: وما يحيطون من 4) أَْيِديُهْم 3) 25- 24الحكيم (السياري، ص 
) َوْسُع كُْرِسيِِّه السََّماَواُت 6) َوَسَع 5) 18علمه من شيء (السياري، ص 

) وفقًا السياري نزلت هذه اآلية 2) ِسنَةٌ: نعاس ت1ت♦ ) يَُوْودُهُ، يَْودُهُ 7َواْألَْرُض 
ال يثقل عليه وال : ) يَئُودُهُ 3) ت18هكذا: وما يحيطون من علمه من شيء (ص 

  يجهده

، ٱۡلقَيُّومُ --- [ هَ إِالَّ هَُو. ٱۡلَحيُّ ُ. َالٓ إِلَٰ . َال 1] ٱ£َّ
ِت َوَما  1تتَۡأُخذُهُۥ ِسنَةٞ  َوٰ َوَال نَۡوٞم. لَّهُۥ َما فِي ٱلسََّمٰ

ُۥٓ، إِالَّ  فِي ٱۡألَۡرِض. َمن ذَا ٱلَِّذي يَۡشفَُع ِعندَه
َوَما َخۡلفَُهۡم. َوَال  3؟ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهمۡ 2بِإِۡذنِهِۦ

ۡن ِعۡلِمهۦِٓ  ، إِالَّ بَِما َشآَء. 2ت4يُِحيُطوَن بَِشۡيٖء ّمِ
ِت َوٱۡألَۡرضَ كُۡرِسيُّ  5َوِسعَ  َوٰ . َوَال 6هُ ٱلسََّمٰ

  ِحۡفُظُهَما. ~ َوهَُو ٱۡلعَِليُّ ٱۡلعَِظيُم. 3ت7ودُهُۥيَ 
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َشادُ 1 َشدُ، الرَّ ُشدُ، الرَّ : 4\92) أنظر هامش اآلية 2) اْلغَّيِ: الضالل ت1ت♦ ) الرُّ
  : الثابتة) اْلعُْرَوة: ما يستمسك به. اْلُوثْقَى3. ت51

ۡشدُ  ]--- [ يِن. قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ ِمَن  1َالٓ إِۡكَراهَ فِي ٱلدِّ
غُوتِ 1تٱۡلغَّيِ  ِ  2ت. فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطَّٰ  ،َويُۡؤِمۢن بِٱ£َّ

َال ٱنِفَصاَم لََها.  3تفَقَِد ٱۡستَۡمسََك بِٱۡلعُۡرَوةِ ٱۡلُوۡثقَىٰ 
ُ َسِميعٌ    َعِليٌم. ،~ َوٱ£َّ
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ْلَماِت 1 قراءة شيعية: َوالَِّذيَن َكفَُروا بوالية علي بن أبي  الطَّواغيُت،) 2) الظُّ
) خطأ: 1ت) ♦ 90طالب أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاغُوُت (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

إلى » النُّورِ «، ومن المفرد »النُّور«إلى المفرد » الظُّلَُمات«من الجمع التفات 
سبع  »ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ «عبارة وقد استعمل القرآن ». الظُّلَُماتِ «الجمع 

ِمَن النُّوِر إِلَى «مرات، وهذه هي المرة والوحيدة التي استعلم فيها عبارة 
) أنظر هامش اآلية 2، ولم يستعمل ابدًا كلمة ظلمة في صيغة المفرد. ت»الظُّلَُماتِ 

92\4 :51.  

ُ َوِليُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ. يُۡخِرُجُهم  تِ ٱ£َّ َن ٱلظُّلَُمٰ  1ّمِ
. َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ، أَۡولِيَآُؤُهُم 1تإِلَى ٱلنُّورِ 
غُوتُ  َن ٱلنُّوِر إِلَى 2ت2ٱلطَّٰ . يُۡخِرُجونَُهم ّمِ

ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها  ٓئَِك أَۡصَحٰ ِت. أُْولَٰ ٱلظُّلَُمٰ
ِلدُوَن.   َخٰ
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خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ) 1ت ♦) فَبََهَت، فَبَُهَت، فَبَِهَت 1
زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ » إلى«ان حرف 

  حكمه

هِ  1ت] أَلَۡم تََر إِلَى--- [ َم فِي َربِِّهۦٓ ٱلَِّذي َحآجَّ إِۡبَرٰ
هِ  ُ ٱۡلُمۡلَك؟ إِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ ٱلَِّذي َربَِّي «ُم: أَۡن َءاتَٰىهُ ٱ£َّ

قَاَل ». أَنَ۠ا أُۡحيِۦ َوأُِميتُ «، قَاَل: »يُۡحيِۦ َويُِميتُ 
هِ  َ يَۡأتِي بِٱلشَّۡمِس ِمَن ٱۡلَمۡشِرِق، «ُم: إِۡبَرٰ فَإِنَّ ٱ£َّ

ٱلَِّذي َكفََر. ~  1فَبُِهتَ ». فَۡأِت بَِها ِمَن ٱۡلَمۡغِربِ 
ِلِميَن. ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ   َوٱ£َّ
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) َوهذا َشَرابَُك لَْم يَتََسنَّه، َوَشَرابَِك 4) ِلَطعَاِمَك 3) َواْنظُْر 2باإلدغام  -) لَبِّت 1
) تُبُيَِّن، 7) نَْنشُُزَها، نُْنِشُرهَا، نَْنشُُرهَا، نُْنِشيَها 6) يَتََسنَّن، يَسَّنَّهْ، يَسَّنَّ 5لمائة سنة 

) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦قِيَل أَْعلَْم، قِيَل له اْعلَْم ) قَاَل أَْعلَْم، قَاَل أَْعِلْم، 8بُيَِّن 
) 2) تhttp://goo.gl/DcwcMcأَْو [رأيت] الَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة (الجاللين 

) يَتََسنَّه: أي لم 3ت خطأ: مع عُُروِشَها: دعائمها. َخاِويَةٌ: ساقطة. َعلَى ُعُروِشَها
الواضح عالقة الطعام والشراب والحمار ) من غير 4يغيره مر السنِين عليه ت

مع إعادة الميت للحياة. وقد اقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية لهذه الكلمات فيكون 
معناها كما يلي: فَاْنظُْر إِلَى حالك وشأنك فلم يتغير رغم السنين وانظر إلى كمالك 

)Luxenberg  وفعلنا ذلك] لنجعلك ) نص ناقص وتكميله: [5) ت195-192ص
، ) نُْنِشُزَها: نرفع بعضها على بعض6ت )http://goo.gl/sn7IGqاآللوسي (

) نص 7ت وقد يكون خطأ نساخ وصحيحه ننشرها كما في القراءة المختلفة
ا تَبَيََّن لَهُ [ذلك]   )http://goo.gl/kuHzzd(الجاللين  ناقص وتكميله: فَلَمَّ

، َوِهَي َكٱلَِّذي َمرَّ عَلَٰى قَۡريَةٖ  1ت] أَۡو [...]--- [
ِذِه «؟ قَاَل: 2تَخاِويَةٌ َعلَٰى ُعُروِشَها أَنَّٰى يُۡحيِۦ َهٰ

ُ بَۡعدَ َمۡوتَِها؟ ُ ِماْئَةَ َعاٖم، ثُمَّ بَعَثَهُۥ. » ٱ£َّ فَأََماتَهُ ٱ£َّ
يَۡوًما، أَۡو  1لَبِۡثتُ «قَاَل: » ؟1َكۡم لَبِۡثتَ «قَاَل: 

َعاٖم.  ِماْئَةَ  1بَل لَّبِۡثتَ «قَاَل: ». بَۡعَض يَۡوٖم 
. 3ت5 4َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنَّهۡ  3إِلَٰى َطعَاِمكَ  2فَٱنُظۡر 

َوِلنَۡجعَلََك َءايَٗة  5ت. [...]4تَوٱنظُۡر إِلَٰى ِحَماِركَ 
، 6ت6لِّلنَّاِس. َوٱنُظۡر إِلَى ٱۡلِعَظاِم، َكۡيَف نُنِشُزَها

ا تَبَيَّنَ ». ثُمَّ نَۡكسُوهَا لَۡحٗما قَاَل: ، 7تلَهُۥ [...] 7فَلَمَّ
َ َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٞر  8أَۡعلَمُ «   ».أَنَّ ٱ£َّ
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ِهنَّ 4) فَُخذَ 3) قِيَل 2) أَْرنِي 1 ، فَِصّرِ ُهنَّ ، فَِصرَّ ُهنَّ ، فَُصرَّ ) ُجُزًؤا، 5) فَِصْرهُنَّ
ا، ُجَزا  ّبِ ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل إِْبَراِهيُم رَ 1ت♦ ) يَاتِينََك 6ُجز�

أَِرنِي َكيَْف تُْحيِي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن [سألتك] ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل 
فَُخذْ أَْربَعَةً ِمَن الطَّْيِر فَُصْرهُنَّ إِلَْيَك [فاذبحهن] ثُمَّ اْجعَْل َعلَى كُّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا 

: اضممهن2ت   ) ُصْرُهنَّ

هِ  1ت][...]--- [  1َرّبِ! أَِرنِي«ُم: َوإِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ
قَاَل: » أََو لَۡم تُۡؤِمن؟ 2قَالَ ». َكۡيَف تُۡحيِ ٱۡلَمۡوتَىٰ 

ِكن [...]« قَاَل: ». لِّيَۡطَمئِنَّ قَۡلبِي 1تبَلَٰى! َولَٰ
َن ٱلطَّۡيِر فَُصۡرُهنَّ  3فَُخذۡ « إِلَۡيَك.  2ت4أَۡربَعَٗة ّمِ

ۡنُهنَّ ُجۡزٗءاثُمَّ ٱجۡ  1ت[...] . 5عَۡل َعلَٰى كُّلِ َجبَٖل ّمِ
، يَۡأتِينَكَ  َ  6ثُمَّ ٱۡدُعُهنَّ َسۡعٗيا. ~ َوٱۡعلَۡم أَنَّ ٱ£َّ

  ».َعِزيٌز، َحِكيمٞ 
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) 3) 27) قراءة شيعية: مائة حبة أو أكثر من ذلك (السياري، ص 2) ِميَةُ 1
ُف  ) نص ناقص 2نص ناقص وتكميله: مثل [انفاق] الذين ينفقون ت) 1ت♦ يَُضعِّ

ُ يَُضاِعُف [عطاءه] ِلَمْن يََشاُء (المنتخب    )http://goo.gl/Xf2yffوتكميله: َو�َّ

ثَُل [...] ]--- [ لَُهۡم فِي  1تمَّ ٱلَِّذيَن يُنِفقُوَن أَۡمَوٰ
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢنبَتَۡت َسۡبَع َسنَابِ  َل، فِي كُّلِ َسبِيِل ٱ£َّ

اْئَةُ  ِعفُ 2َحبَّةٖ  1سُۢنبُلَٖة ّمِ ُ يَُضٰ ِلَمن  2ت[...] 3. َوٱ£َّ
ِسٌع، َعِليٌم. ُ َوٰ   يََشآُء. ~ َوٱ£َّ
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ِ، ثُمَّ َال   ) َخْوُف، َخْوَف.1 لَُهۡم فِي َسبِيِل ٱ£َّ ٱلَِّذيَن يُنِفقُوَن أَۡمَوٰ
ا وَ  َالٓ أَٗذى، لَُّهۡم أَۡجُرُهۡم ِعندَ يُۡتبِعُوَن َمآ أَنفَقُواْ َمنّٗ

  َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن. 1َربِِّهۡم. ~ َوَال َخۡوفٌ 
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ن َصدَقَٖة يَۡتبَعَُهآ    ۡعُروٞف َوَمۡغِفَرةٌ َخۡيٞر ّمِ قَۡوٞل مَّ
، َحِليٞم. ُ َغنِيٌّ   أَٗذى. ~ َوٱ£َّ
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) َوابِل: 2) َصفَْوان، حجر املس ت1ت♦ ) ِصْلدًا 3) َصفََواٍن، ِصفَْواٍن 2) ِريَاَء 1
  ) صلد: صلب املس3ت المطر الشديد

تُِكم بِٱۡلَمّنِ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تُۡبِطلُواْ َصدَقَٰ يَٰ
ٱلنَّاِس َوَال  1َوٱۡألَذَٰى، َكٱلَِّذي يُنِفُق َمالَهُۥ ِرئَآءَ 

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر. فََمثَلُهُۥ َكَمثَِل يُ  ۡؤِمُن بِٱ£َّ
، 2تَعلَۡيِه تَُراٞب. فَأََصابَهُۥ َوابِلٞ  1ت2َصۡفَوانٍ 

ا 3ت3فَتََركَهُۥ َصۡلٗدا مَّ . الَّ يَۡقِدُروَن َعلَٰى َشۡيٖء ّمِ
فِِريَن. ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَكٰ   َكَسبُواْ. ~ َوٱ£َّ
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) بِِرْبَوةٍ، بُِرْبَوةٍ، بَِربَاَوةٍ، 5) َحنٍَّة 4) بعض أَْنفُِسِهْم 3) َوتَْبيِينًا 2َمْرَضاه ) 1
  ) يَْعَملُونَ 7) أُْكلََها 6بِِربَاَوةٍ، بُِربَاَوةٍ 

لَُهُم ٱۡبتِغَآَء  1تَوَمثَُل [...] ٱلَِّذيَن يُنِفقُوَن أَۡمَوٰ
ِ، َوتَۡثبِيٗتا 1َمۡرَضاتِ  ۡن أَن 2ٱ£َّ ، َكَمثَِل 2ت3فُِسِهمۡ ّمِ

 6اتَۡت أُكُلََها، فَ 3ت. أََصابََها َوابِلٞ 5بَِرۡبَوةٍ  4َجنَّةِۢ 
. ~ 4ت، فََطلّٞ 3تِضۡعفَۡيِن. فَإِن لَّۡم يُِصۡبَها َوابِلٞ 

ُ بَِما تَۡعَملُونَ    بَِصيٌر. 7َوٱ£َّ
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ن نَِّخيٖل  1تَُكوَن لَهُۥ َجنَّةٞ  أَيََودُّ أََحدُُكۡم أَن  ) ِضعَاُف.3) وِعنٍَب 2) جنَّاٌت 1 ّمِ
ُر؟ لَهُۥ فِيَها ِمن  2َوأَۡعنَابٖ  تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

يَّٞة  ِت، َوأََصابَهُ ٱۡلِكبَُر َولَهُۥ ذُّرِ ُكّلِ ٱلثََّمَرٰ
. فَأََصابََهآ إِۡعَصاٞر فِيِه نَاٞر فَٱۡحتََرقَۡت. 3ُضعَفَآءُ 

 ُ لَِك يُبَيُِّن ٱ£َّ ِت. ~ لَعَلَُّكۡم تَتَفَكَُّروَن! َكذَٰ   لَُكُم ٱۡألٓيَٰ
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ُموا 1 ُوا، تُيَمَّ ُموا، تُيَّمِ وا، تَأمَّ ُموا، تَُؤمُّ ُضوا، 2) تََؤّمِ ُضوا، تَْغُمُضوا، تَغَمَّ ) تُغَّمِ
ُموا: اقصدوا1ت♦ تُْغَمُضوا، تُْغِمُضو، تَْغِمُضو، يُْغَمُضوا  ) تُْغِمُضوا: 2ت ) تَيَمَّ

تتغافلوا وتتسهالوا، أو تحطوا من ثمنه لرداءته. خطأ: حرف الباء في بِآَِخِذيِه 
  حشو

ِت َما َكَسۡبتُۡم  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! أَنِفقُواْ ِمن َطيِّبَٰ يَٰ
ُمواْ  َن ٱۡألَۡرِض. َوَال تَيَمَّ آ أَۡخَرۡجنَا لَُكم ّمِ  1ت1َوِممَّ

ٓ أَن ٱۡلَخبِيَث ِمۡنهُ تُنِفقُوَن، َولَۡستُم بِ  اِخِذيِه إِالَّ
،  2ت2تُۡغِمُضواْ  َ َغنِيٌّ فِيِه. ~ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ

  َحِميدٌ.
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ُن يَِعدُُكُم ٱۡلفَۡقرَ   ) َويَاُمُرُكْم، َويَأُْمْرُكْم.2) اْلفُقَْر، اْلفَقََر 1 بِٱۡلفَۡحَشآِء.  2مَويَۡأُمُركُ  1[ٱلشَّۡيَطٰ
ِسعٌ  ُ َوٰ ۡنهُ َوفَۡضٗال. ~ َوٱ£َّ ۡغِفَرٗة ّمِ ُ يَِعدُُكم مَّ  ،َوٱ£َّ

  َعِليٞم.
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تفسير شيعي:  )1ت♦ ) يَذْكُُر 4) يُْؤتِي، يُْؤتِه، يُْؤِت 3) تََشاُء 2) يُْوتِي، تُْؤتِي 1
  )http://goo.gl/JeqtgRمعرفة أمير المؤمنين واألئمة (القمي »: خيًرا كثيًرا«

 ،ٱۡلِحۡكَمةَ  3. َوَمن يُۡؤتَ 2ٱۡلِحۡكَمةَ َمن يََشآءُ  1يُۡؤتِي
ٓ أُْولُواْ 1تفَقَۡد أُوتَِي َخۡيٗرا َكثِيٗرا . ~ َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ

ِب.]   ٱۡألَۡلبَٰ
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ن نَّۡذٖر، فَإِنَّ    ن نَّفَقٍَة، أَۡو نَذَۡرتُم ّمِ َ  َوَمآ أَنفَۡقتُم ّمِ ٱ£َّ
ِلِميَن ِمۡن أَنَصاٍر.   يَۡعلَُمهُۥ. ~ َوَما ِللظَّٰ
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ا ِهَي، فَنِْعَم َما ِهَي 1 ا ِهَي، فَنِْعمَّ ) يَُكفِّْر، نَُكفِّْر، َونَُكفِّْر، َونَُكفُِّر، َونَُكفَِّر، 2) فَنَِعمَّ
) 1ت♦ ) َسيِّيَاتُِكْم 3َويَُكفِّْر، َويَُكفَِّر، َوتَُكفِّْر، َوتَُكفُِّر، َوتَُكفَِّر، َوتَُكفَّْر، َويَُكفَّْر 

األخيرةَ اختصاًرا، كما جاء في القراءة » ما«فَحذفُوا  األصُل: فنِْعَم َما هي.
إلى الغائب » َوَما أَْنفَْقتُمْ «في اآلية السابقة من المخاطب التفات المختلفة. خطأ: 

َوَما «ويالحظ ان ال عالقة بين ». َوَما أَْنفَْقتُمْ «ثم إلى المخاطب » َوَما ِللظَّاِلِمينَ «
  ) نص ناقص وتكميله: [ما سبق] ِمْن َسيِّئَاتُِكمْ 2واآليتين ت» ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ 

ا ِهيَ  ِت، فَنِِعمَّ دَقَٰ . َوإِن تُۡخفُوهَا 1ت1إِن تُۡبدُواْ ٱلصَّ
َعنُكم  2َوتُۡؤتُوَها ٱۡلفُقََرآَء فَُهَو َخۡيٞر لَُّكۡم. َويَُكفِّرُ 

ن َسيِّ  2ت[...] ُ بَِما تَۡعَملُوَن خَ 3اتِكُمۡ ّمِ   بِيٞر.. ~ َوٱ£َّ
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إلى المخاطب  »تُْبدُوا« 271من المخاطب الجمع في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
َوَما «ثم إلى المخاطب الجمع » لَْيَس َعلَْيَك ُهدَاُهمْ «المفرد والغائب المفرد 

َ يَْهِدي َمْن يَشَاءُ «واضح ان الفقرة ». تُْنِفقُوا في اآلية » لَْيَس َعلَيَْك ُهدَاُهْم َولَِكنَّ �َّ
دخيلة ال عالقة لها مع ما سبقها وما تبعها ال بالمعنى وال بتناسق الضمائر  272

) َوَما 3ت» َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْير« 215: 2\87) يالحظ استعمال الماضي في 2ت
  )http://goo.gl/Im0b27َن: اخبار بمعنى النهي (الجاللين تُْنِفقُو

َ يَۡهِدي َمن  ِكنَّ ٱ£َّ [لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهدَٰىُهۡم. َولَٰ
، فَِألَنفُِسُكۡم. 2ت.] َوَما تُنِفقُواْ ِمۡن َخۡيٖر 1تيََشآءُ 

 ِ . َوَما تُنِفقُواْ 3تَوَما تُنِفقُوَن إِالَّ ٱۡبتِغَآَء َوۡجِه ٱ£َّ
  ٖر يَُوفَّ إِلَۡيُكۡم، ~ َوأَنتُۡم َال تُۡظلَُموَن.ِمۡن َخيۡ 
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نص ناقص وتكميله: [أعطوا] ) 1ت♦ ) بِِسيَمائهم، بِِسيميَاهم 2) يَْحِسبُُهُم 1
َوَما تُنِفقُواْ ِمْن «الصدقات التي تُْنِفقُونََها] للفقراء، أو متعلٌِّق بقوِله: للفقراء، أو [

) أُْحِصُروا فِي 2ت )http://goo.gl/84JeXzفي اآلية السابقة (الحلبي  »َخْيرٍ 
ِ: حبسهم الجهاد عن السعي لكسب الرزق ) حول األصل اليوناني 3ت َسبِيِل �َّ

) إِْلَحافًا: الحاًحا، وقد يكون خطأ 4ت 46: 7\39لهذه الكلمة انظر هامش اآلية 
  نساخ وصحيحه هذه الكلمة

فِي َسبِيِل  2تآِء ٱلَِّذيَن أُۡحِصُرواْ ِلۡلفُقَرَ  1ت[...]
ِ، َال يَۡستَِطيعُوَن َضۡرٗبا فِي ٱۡألَۡرِض.  ٱ£َّ

ٱۡلَجاِهُل أَۡغنِيَآَء ِمَن ٱلتَّعَفُِّف. تَۡعِرفُُهم  1يَۡحَسبُُهمُ 
ُهمۡ  . َوَما 4تلُوَن ٱلنَّاَس إِۡلَحاٗفا. َال يَسۡ 3ت2بِِسيَمٰ

َ بِهِۦ َعِليٌم.تُنِفقُواْ ِمۡن َخۡيٖر، ~    فَإِنَّ ٱ£َّ
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ا   ) َخْوُف، َخْوفَ 1 لَُهم، بِٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر، ِسّرٗ ٱلَِّذيَن يُنِفقُوَن أَۡمَوٰ
َوَعَالنِيَٗة، فَلَُهۡم أَۡجُرُهۡم ِعندَ َربِِّهۡم. ~ َوَال َخۡوٌف 

  َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن.

 274: 2\87هـ

بَى ) 1 بَاء، الّرِ بُو، الّرِ ) آية ناقصة 1ت ♦) َجاَءتهُ 3) يَقُوُموَن يوم القيامة 2الّرِ
) 2) تhttp://goo.gl/KPmccCوتكميلها: َال يَقُوُموَن [من قبورهم] (الجاللين 

خطأ: تشبيه مغلوط وكان يجب أن يقول: انما الربا مثل البيع، فالربا هو المثل 
) 3كره والبيع هو الممثل به ويجب تأخير ذكره تويجب في هذا الموطن تقديم ذ

  خطأ: كان يجب جاءته كما في القراءة المختلفة ألن موعظة مؤنث

بَٰواْ  إِالَّ  1ت[...] 2َال يَقُوُمونَ  1ٱلَِّذيَن يَۡأكُلُوَن ٱلّرِ
لَِك  . ذَٰ ُن ِمَن ٱۡلَمّسِ َكَما يَقُوُم ٱلَِّذي يَتََخبَّطُهُ ٱلشَّۡيَطٰ

بَٰواْ «قَالُٓواْ: بِأَنَُّهۡم  َوأََحلَّ ». 2ت1إِنََّما ٱۡلبَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرِ
بَٰواْ  َم ٱلّرِ ُ ٱۡلبَۡيَع، َوَحرَّ  3ت3. فََمن َجآَءهُۥ1ٱ£َّ

بِّهِۦ فَٱنتََهٰى، فَلَهُۥ َما َسلََف، َوأَۡمُرهُۥٓ  ن رَّ َمۡوِعَظٞة ّمِ
ُب ٱلنَّ  ٓئَِك أَۡصَحٰ ِ. َوَمۡن َعادَ، فَأُْولَٰ اِر. ~ إِلَى ٱ£َّ

ِلدُوَن.   ُهۡم فِيَها َخٰ
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ُق 1 بَى 2) يَُمّحِ بَاء، الّرِ بُو، الّرِ بَٰواْ  1يَۡمَحقُ   ) َويَُربِّي.3) الّرِ ُ ٱلّرِ ُ  3َويُۡربِي 2ٱ£َّ ِت. ~ َوٱ£َّ دَقَٰ ٱلصَّ
  َال يُِحبُّ كُلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم.
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اآلية دخيلة ال عالقة لها بالربا موضوع ) خطأ: هذه 1ت ♦) َخْوَف، َخْوُف 1
  اآليات السابقة واآليات الالحقة.

ِت، َوأَقَاُمواْ  ِلَحٰ [إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
َكٰوةَ، لَُهۡم أَۡجُرُهۡم ِعندَ  لَٰوةَ، َوَءاتَُواْ ٱلزَّ ٱلصَّ

َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم  1َربِِّهۡم. ~ َوَال َخۡوفٌ 
  .]1تنُونَ يَۡحزَ 
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بَى2) بَِقَي 1 بَاء، الّرِ بُو، الّرِ َ َوذَُرواْ َما بَِقيَ   ) الّرِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ ٱ£َّ  1يَٰ
اْ  بَٰوٓ ۡؤِمنِيَن.2ِمَن ٱلّرِ   . ~ إِن كُنتُم مُّ
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ِ َوَرُسولِهِۦ.  1فَإِن لَّۡم تَۡفعَلُواْ، فَۡأذَنُواْ   َوَال تَْظِلُموَن.) َال تُْظلَُموَن 2) فَآِذنُوا، فَاِذنُوا، فأيِقنوا 1 َن ٱ£َّ بَِحۡرٖب ّمِ
ِلُكۡم. ~ َال تَۡظِلُموَن،  َوإِن تُۡبتُۡم، فَلَُكۡم ُرُءوُس أَۡمَوٰ

  .2َوَال تُۡظلَُمونَ 
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ةٌ، فَنَاِظْرهُ، فَنَاِظْرةٌ، ) فَنَْظرَ 3) ذُو عُسَُرةٍ، ذا عُْسرة، ُمْعِسًرا 2) فإن، وَمْن 1
دَّقُوا، 5) َمْيسَُرةٍ، َمْيسُِرهِ، َمْيُسوِرِه، َمْيَسِرِه، َمْيَسَرة 4فَنَاِظُروهُ، فَنَاِظُرهُ  ) تَصَّ

وإْن كان ذو عسرةٍ غريًما ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ تَْصدُقُوا، تَتََصدَّقُوا 
) نص ناقص وتكميله: َوأَْن تََصدَّقُوا 2ت )http://goo.gl/faYVNc(الحلبي 

  )http://goo.gl/wCVtLOبرأس المال على الغريم (الحلبي 

. 4إِلَٰى َمۡيَسَرةٖ  3، فَنَِظَرةٌ 1ت2َكاَن ذُو عُۡسَرةٖ  1َوإِن
، َخۡيٞر لَُّكۡم. ~ إِن ُكنتُۡم 2ت5َوأَن تََصدَّقُواْ 

  تَۡعلَُموَن.
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) خطأ: 1ت ♦تَْرِجعُوَن، يَْرِجعُون، تَُردُّون، يَُردُّون، تصيرون ) يُْرَجعُوَن، 1
ثم » تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍس «إلى الغائب المفرد » تُْرَجعُونَ «من المخاطب الجمع التفات 

  ».َوُهْم َال يُْظلَُمونَ «إلى الغائب الجمع 

ِ. ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ  1َوٱتَّقُواْ يَۡوٗما تُۡرَجعُونَ  فِيِه إِلَى ٱ£َّ
ا َكسَبَۡت. ~ َوُهۡم َال يُۡظلَُمونَ    .1تنَۡفٖس مَّ
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، 7) إِن 6) َواْمَرأْتَاِن 5) َشاِهدَْيِن 4) َوِليَتَِّق 3) َولِيُْمِلِل 2) َوِليَْكتُْب 1 ) تُِضلَّ
، تََضلَّ  ُر، فَتُذِْكَر، 8تَُضلَّ ) أَْقَصطُ 10) يَْسأَُموا أَْن يَْكتُبُوهُ 9فَتُِذكََر، فَتُذَاِكَر ) فَتُذَّكِ

، يَُضاَرْر، يَُضاِرْر، يَُضاّرِ 13) تَِجاَرةٌ َحاِضَرةٌ 12) يَْرتَابُوا 11 ، يَُضاّرْ ) يَُضارُّ
َّاٌب 14 ) يالحظ ان هذه اآلية تقدم 1ت♦ ) َوَال يَُضاِرر َكاتِبًا َوَال َشِهيدًا 15) كُت

 ينقص: ) يَْبَخسْ 2بينما اإلمالء يسبق الكتابة. ت» يملل«على فعل » تبيك«فعل 
ْن 3ت ) نص ناقص وتكميله: فَإِْن لَْم يَكُونَا َرُجلَْيِن [فليشهد رجل وامرأتان] ِممَّ

 109، ص 3، جزء ابن عاشورتَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء (
http://goo.gl/NuXdWUإذا 5لَّ ت) نص ناقص وتكميله: [الن] تَِض 4) ت (

حاشى «ما دعوا: ما بعد إذا زائدة وِلذا يمكن اسقاطها. ويرفض أوزون ذلك قائًال: 
(أوزون: جناية » هللا أن يكون في كالمه زيادة أو حشو فهو الحق وكلماته الحق

) 7) نص ناقص وتكميله: وأدنى [من] أال ترتابوا. ت6). ت23سيبويه، ص 
  جلس التعامل.موجودة في متَِجاَرةً َحاِضَرةً: 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا تَدَايَنتُم بِدَۡيٍن إِلَٰىٓ --- [ ] يَٰ
ى، فَٱۡكتُبُوهُ. َوۡليَۡكتُب َسّمٗ بَّۡينَُكۡم َكاتُِبۢ  1أََجٖل مُّ

 .ُ بِٱۡلعَۡدِل. َوَال يَۡأَب كَاتٌِب أَن يَۡكتَُب َكَما َعلََّمهُ ٱ£َّ
. َوۡليَتَّقِ  1ت3فَۡليَۡكتُۡب، َوۡليُۡمِللِ   3ٱلَِّذي َعلَۡيِه ٱۡلَحقُّ

َ، َربَّهُۥ، َوَال يَۡبَخۡس  ا. فَإِن َكاَن ٱلَِّذي ِمۡنهُ َشيۡ  2تٱ£َّ
َعلَۡيِه ٱۡلَحقُّ َسِفيًها، أَۡو َضِعيفًا، أَۡو َال يَۡستَِطيُع أَن 

يُِملَّ هَُو، فَۡليُۡمِلۡل َوِليُّهُۥ بِٱۡلعَۡدِل. َوٱۡستَۡشِهدُواْ 
َجاِلُكۡم. فَإِن لَّۡم يَكُونَا َرُجلَۡيِن،  4َشِهيدَۡينِ  ِمن ّرِ

ِممَّن تَۡرَضۡوَن ِمَن  5ٱۡمَرأَتَانِ فََرُجٞل وَ  3ت[...]
رَ  7تَِضلَّ  6أَن 4تٱلشَُّهدَآِء، [...]  8إِۡحدَٰىُهَما، فَتُذَّكِ

إِۡحدَٰىُهَما ٱۡألُۡخَرٰى. َوَال يَۡأَب ٱلشَُّهدَآُء، إِذَا َما 
، َصِغيًرا أَۡو 9ُمٓواْ أَن تَۡكتُبُوهُ . َوَال تَسۡ 5تدُُعواْ 

ِلُكۡم أَۡقَسطُ َكبِيًرا، إِلَٰىٓ أََجِلهِ  ِ، َوأَۡقَوُم  10ۦ. ذَٰ ِعندَ ٱ£َّ
دَةِ، َوأَۡدنَٰىٓ [...] ٓ أَن 11أَالَّ تَۡرتَابُٓواْ  6تِللشََّهٰ . إِالَّ
َرةً َحاِضَرةٗ  تُِديُرونََها بَۡينَُكۡم،  7ت12تَُكوَن تَِجٰ

فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أَالَّ تَۡكتُبُوَها. َوأَۡشِهدُٓواْ، إِذَا 
. َوإِن 15َوَال َشِهيدٞ  14كَاتِٞب  13يَۡعتُۡم. َوَال يَُضآرَّ تَبَا

َ. َويُعَلُِّمُكُم  تَۡفعَلُواْ، فَإِنَّهُۥ فُُسوُقۢ بُِكۡم. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
ُ بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليٞم. ُ. ~ َوٱ£َّ   ٱ£َّ
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َّبًا 1 َّابًا، ُكتُبًا، كُت ) اُْؤتُِمَن، 5) فَْليَُودِّ 4وِمَن، اْءتََمَن ) أُ 3) فَُرُهٌن، فَُرْهٌن 2) كُت
ََّم قَْلبَهُ 7) يَْكتُُموا 6إْيتُِمَن، اتُِّمَن، أْؤتُِمَن  ) نص 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 8) آَثٌِم قَْلبَهُ، أَث

ناقص وتكميله: َوإِْن كُْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجدُوا كَاتِبًا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ [تكفي من 
ابن ؛ 120. فَإِْن [لَْم تَِجدُوا َرْهنًا] وأَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا (مكي، جزء أول، ص ذلك]

  ).http://goo.gl/T0wLAr 123، ص 3، جزء عاشور

نٞ 1َوإِن كُنتُۡم َعلَٰى َسفَٖر َولَۡم تَِجدُواْ كَاتِٗبا  2، فَِرَهٰ
ۡقبُوَضٞة [...] بَۡعُضُكم  3أَِمنَ  1ت. فَإِۡن [...]1تمَّ
َ،  5ٱلَِّذي ٱۡؤتُِمنَ  4بَۡعٗضا، فَۡليَُؤدِّ  نَتَهُۥ، َوۡليَتَِّق ٱ£َّ أََمٰ

دَةَ. َوَمن يَۡكتُۡمَها، فَإِنَّهُۥٓ  6َربَّهُۥ. َوَال تَۡكتُُمواْ  ٱلشََّهٰ
ُ بَِما تَۡعَملُونَ 7َءاثِٞم قَۡلبُهُۥ   َعِليٞم. 8. ~ َوٱ£َّ
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ْب، َويُعَذِّبَ 2فَيَْغفَِر ) فَيَْغِفْر، 1 ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. َوإِن --- [  ) َويُعَذِّ َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ َّ ِ£ّ [
تُۡبدُواْ َما فِٓي أَنفُِسُكۡم، أَۡو تُۡخفُوهُ، يَُحاِسۡبكُم بِِه 

ُ. فَيَۡغِفرُ  َمن يََشآُء. ~  2ِلَمن يََشآُء، َويُعَذِّبُ  1ٱ£َّ
ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٌر.   َوٱ£َّ

 284: 2\87هـ

) وكتابه ولقائه 4) َوكُتْبِِه، َوِكتَابِِه 3) وآََمَن اْلُمْؤِمنُوُن 2) إِلَْيِه ِمْن َربِِّه = إِلَْيِه 1
قُون 5ورسله  ُق، يُفَّرِ ) آية ناقصة وتكميلها: [نسألك] ُغْفَرانََك 1ت ♦) يُفَّرِ

) http://goo.gl/I31Grg) (الجاللين http://goo.gl/1sClPMمنتخب (ال
قُ «إلى المتكلم » ُكلٌّ آََمنَ «من الغائب التفات ) خطأ: 2ت وقد صححتها ». َال نُفَّرِ

قُون ُق، يُفَّرِ   القراءة المختلفة يُفَّرِ

بِّهِۦ--- [ سُوُل بَِمآ أُنِزَل إِلَۡيِه ِمن رَّ ، 1] َءاَمَن ٱلرَّ
ٓئَِكتِهِۦ، َوكُتُبِهِۦ2َوٱۡلُمۡؤِمنُونَ  ِ، َوَملَٰ ، 3. كُلٌّ َءاَمَن بِٱ£َّ

قُ 4َوُرسُلِهِۦ سُلِهِۦ. َوقَالُواْ:  5. َال نُفَّرِ ن رُّ بَۡيَن أََحٖد ّمِ
ُغۡفَرانََك، َربَّنَا! ~  1تَسِمۡعنَا َوأََطۡعنَا. [...]«

  ».2تَوإِلَۡيَك ٱۡلَمِصيرُ 

 285: 2\87هـ

ْل 4) أَْخطَانَا 3) تَُواِخذْنَا 2ا ) َوِسعَهَ 1 ْل، يَُحّمِ ) آية 1ت♦ ) آصاًرا، أُْصًرا 5) تَُحّمِ
ناقصة وتكميلها: لََها َما َكسَبَْت [من خير] َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت [من شر] (المنتخب 

http://goo.gl/waOATc الجاللين) (http://goo.gl/d4Kyma2) ت (
) خطأ: الظاهر أن الفقرة األولى من هذه اآلية 3ت : التكاليف الشاقةاألصر

  دخيلة، فتكون اآلية تتمة للدعاء في اآلية السابقة

ُ نَۡفًسا إِالَّ ُوۡسعََها  . لََها َما َكَسبَۡت 1َال يَُكلُِّف ٱ£َّ
. َربَّنَا! َال 1ت، َوَعلَۡيَها َما ٱۡكتََسبَۡت [...]1ت[...]

. َربَّنَا! َوَال 3أَۡخَطۡأنَا إِن نَِّسينَآ أَۡو  2تَُؤاِخۡذنَآ 
َكَما َحَمۡلتَهُۥ َعلَى ٱلَِّذيَن  2ت5َعلَۡينَآ إِۡصٗرا 4تَۡحِملۡ 

ۡلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا بِهِۦ.  ِمن قَۡبِلنَا. َربَّنَا! َوَال تَُحّمِ
َوٱۡعُف َعنَّا، َوٱۡغفِۡر لَنَا، َوٱۡرَحۡمنَآ. أَنَت َمۡولَٰىنَا. 

فِِرينَ  ~ فَٱنُصۡرنَا َعلَى   .3تٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكٰ

 286: 2\87هـ
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  سورة االنفال 8\88

  هجرية 75 - عدد اآليات

  بدرعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

َما ) اْألَْنفَال: الغنائم. وهي 1ت♦ ) َعِن اْألَْنفَاِل = َعاْألَْنفَاِل، اْألَْنفَال 2) يََسلُونََك 1
لوات. وحرف عن  ا ال يجب عليه. ومنه النَّافلةُ من الصَّ ع به اِإلماُم، ممَّ يَتَطوَّ

حشو، كما في القراءة المختلفة. وقد فسر يوسف صديق هذه الكلمة اعتمادًا على 
. ويشرح ان الغنائم libationsبمعنى التقدمات  νηφάλιοςكلمة اليونانية ال

كانت عامة من نصيب المحاربين، ولكن هذه اآلية تعطي جزًءا منه تقدمة � 
)Seddik: Le Coran  وأْصلحوا ما فسرها المنتخب كما يلي:  )2ت )70ص

الِت بينكم محبة وعدًال ( ) 3ت) http://goo.gl/FN3oskبينكم، فاجعلوا الّصِ
سُوِل ... َوَرسُولَهُ «إلى الغائب » يَْسأَلُونَكَ «من المخاطب التفات خطأ:    »َوالرَّ

ِ  1تٱۡألَنفَالُ «. قُِل: 1ت2َعِن ٱۡألَنفَالِ  1لُونَكَ يَسۡ  َّ£ِ
سُولِ  َ، َوأَۡصِلُحواْ ذَاَت ». َوٱلرَّ فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

. ~ إِن كُنتُم ، َوأَِطيعُواْ 2تبَۡينُِكمۡ  َ َوَرُسولَهُۥٓۡ ٱ£َّ
ۡؤِمنِينَ    .3ت1مُّ

 1: 8\88هـ

) َوِجلَْت: فزعت وخافت. ويقترح ليكسنبيرج 1ت♦ ) َوَجلَْت، فَِرقَْت، فَِزَعْت 1
قراءة سريانية (دحلت)، بمعنى خافت، كما جاء في لسان العرب، بدًال من 

  )239ص  Luxenberg(َوِجلَْت) (

ُ، َوِجلَۡت إِنََّما   1ت1ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱلَِّذيَن، إِذَا ذُِكَر ٱ£َّ
ٗنا،  تُهُۥ، َزادَۡتُهۡم إِيَمٰ قُلُوبُُهۡم، َوإِذَا تُلِيَۡت َعلَۡيِهۡم َءايَٰ

  ~ َوَعلَٰى َربِِّهۡم يَتََوكَّلُوَن.

 2: 8\88هـ

ُهۡم    ا َرَزۡقنَٰ لَٰوةَ، ~ َوِممَّ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
  يُنِفقُوَن،

 3: 8\88هـ

ٌت ِعندَ   ».َربِِّهمْ «إلى الغائب » َرَزْقنَاُهمْ «من المتكلم في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت ا. ~ لَُّهۡم دََرَجٰ ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َحقّٗ أُْولَٰ
  َوِرۡزٞق َكِريٞم. ،، َوَمۡغِفَرةٞ 1تَربِِّهمۡ 

 4: 8\88هـ

وجها لفهمها  20وقد اعطى الحلبي تحير المفسرون في فهم هذه اآلية. ) 1ت
)http://goo.gl/K2UChH ويقول عنها ابو حيان األندلسي: ما مّر بي شيء .(

). وقد فسرها http://goo.gl/AcKUrdمشكل في القرآن مثل هذا (النهر الماد 
المنتخب كما يلي: إنَّ حال المؤمنين في خالفهم حول الغنائم كحالهم عندما أمرك 

لقتال المشركين ببدر، وهو حق ثابت، فإن فريقًا من أولئك المؤمنين هللا بالخروج 
). http://goo.gl/lNzouUكانوا كارهين للقتال مؤكدين كراهيتهم (المنتخب 

فيكون في النص نقص وتكميله المحتمل: [كما كان المؤمنون كارهون] إخراجك 
  ا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن لََكاِرهُوَن [الخروج]َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِاْلَحّقِ [للقتال] فَإِنَّ فَِريقً 

أَۡخَرَجَك َربَُّك ِمۢن بَۡيتَِك  1ت] َكَمآ [...]--- [
َن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن  ،1تبِٱۡلَحّقِ [...] َوإِنَّ فَِريٗقا ّمِ

ِرُهونَ    .1ت[...] لََكٰ

 5: 8\88هـ

ِدلُونََك فِي ٱۡلَحقِّ   ) بُيَِّن.1 َكأَنََّما  ،1بَۡعدَ َما تَبَيَّنَ  ،يَُجٰ
  يَُساقُوَن إِلَى ٱۡلَمۡوِت، ~ َوُهۡم يَنظُُروَن.

 6: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ يَِعدُُكُم 1ت ♦) بَِكِلَمتِِه 3) أحد 2) يَِعدُْكُم 1
  ) نص ناقص وتكميله: َوتََودُّوَن أَنَّ [الطائفة] َغْيَر ذَاِت الشَّْوَكِة.2ت

ُ إِۡحدَى 1َوإِۡذ يَِعدُُكمُ  1ت[...] ٱلطَّآئِفَتَۡيِن أَنََّها  2ٱ£َّ
ۡوَكِة  2تلَُكۡم، َوتََودُّوَن أَنَّ [...] َغۡيَر ذَاِت ٱلشَّ

تِهِۦ ُ أَن يُِحقَّ ٱۡلَحقَّ بَِكِلَمٰ ، 3تَُكوُن لَُكۡم. َويُِريدُ ٱ£َّ
ِفِريَن.   َويَۡقَطَع دَابَِر ٱۡلَكٰ

 7: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: [فعل ما فعل] لِيُِحقَّ اْلَحقَّ (السيوطي: اإلتقان، جزء 1ت
نص ناقص وتكميله: َكِرهَ اْلَكافُِروَن [ذلك] (الجاللين ) 2ت). 153، ص 2

http://goo.gl/UY4DX6(  

ِطَل، ~ َولَۡو  1ت[...] ، َويُۡبِطَل ٱۡلبَٰ ِليُِحقَّ ٱۡلَحقَّ
  !2ت[...] َكِرهَ ٱۡلُمۡجِرُمونَ 

 8: 8\88هـ

فِيَن 2) بِأُلٍُف، بِأُلُوٍف، بِاآللٍُف 1 فِيَن، ُمِردِّ فِيَن، ِمِردِّ فِيَن، ُمُردِّ ♦ ) ُمْردَفِيَن، ُمَردِّ
) هذه اآلية تتكلم عن ألف من 2) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ تَْستَِغيثُوَن ت1ت

تتكلم  125: 3\89تتكلم عن ثالثة آالف، واآلية  124: 3\89المالئكة، بينما اآلية 
عن خمسة آالف. وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: وأمدَّكم بمالئكة كثيرة تبلغ 

  ).http://goo.gl/xfS4M9األلف متتابعة، يجئ بعضها وراء بعض (

إِۡذ تَۡستَِغيثُوَن َربَُّكۡم، فَٱۡستََجاَب لَُكۡم:  1ت[...]
ٓئَِكةِ  1أَنِّي ُمِمدُّكُم بِأَۡلٖف « َن ٱۡلَملَٰ   ».2ُمۡرِدفِينَ  2تّمِ

 9: 8\88هـ

مع تقديم وتأخير وإختالف بسيط:  126: 3\89) يتكرر هذا النص في اآلية 1ت
ِ اْلعَ  ُ إِالَّ بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَمئِنَّ قُلُوبُُكْم بِِه َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد �َّ ِزيِز َوَما َجعَلَهُ �َّ

  ).385- 384و 276- 275اْلَحِكيِم (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

ُ إِالَّ بُۡشَرٰى، َوِلتَۡطَمئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُۡم.  َوَما َجعَلَهُ ٱ£َّ
َ َعِزيٌز،  ِ. ~ إِنَّ ٱ£َّ َوَما ٱلنَّۡصُر إِالَّ ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ

  .1تَحِكيمٌ 

 10: 8\88هـ

) َويُذِْهْب، َونُذِْهَب 6) ِليُْطِهَرُكْم 5) َما 4) َويُْنِزُل 3نَةً ) أَمْ 2) يُْغِشيُكُم، يَغَشاُكُم 1
يُكُم [هللا] النُّعَاسَ 1ت♦ ) ِرْجَس، ُرْجَز 7   ) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ يُغَّشِ

يُكمُ  1ت[...] ۡنهُ،  2ٱلنُّعَاَس أََمنَةٗ  1ت[...] 1إِۡذ يُغَّشِ ّمِ
لُ  َن ٱلسََّمآ  3َويُنَّزِ َرُكم 4ِء َمآءٗ َعلَۡيُكم ّمِ بِهِۦ،  5لِّيَُطّهِ

ِن، َوِليَۡربَِط َعلَٰى  7عَنُكۡم ِرۡجزَ  6َويُۡذِهبَ  ٱلشَّۡيَطٰ
  قُلُوبُِكۡم َويُثَبَِّت بِِه ٱۡألَۡقدَاَم.

 11: 8\88هـ
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ُعَب 1 ٓئِكَِة:  1ت[...]  إِذْ يُوِحي َربَُّك. ) نص ناقص وتكميله: [اذكر]1ت♦ ) الرُّ أَنِّي «إِۡذ يُوِحي َربَُّك إِلَى ٱۡلَملَٰ
َمعَُكۡم، فَثَبِّتُواْ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ. َسأُۡلِقي فِي قُلُوِب 

ۡعبَ  . فَٱۡضِربُواْ فَۡوَق ٱۡألَۡعنَاِق، 1ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ٱلرُّ
  ».َوٱۡضِربُواْ ِمۡنُهۡم كُلَّ بَنَاٖن 

 12: 8\88هـ

َ َشِديدُ 1ت َ َوَرسُولَهُ فَإِنَّ �َّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاّقِ �َّ ) ذَلَِك [العذاب] بِأَنَُّهْم َشاقُّوا �َّ
  ).http://goo.gl/338E8Bاْلِعقَابِ [له] (الجاللين 

لَِك [...] َ َوَرُسولَهُۥ. َوَمن  1تذَٰ بِأَنَُّهۡم َشآقُّواْ ٱ£َّ
َ وَ  َ َشِديدُ ٱۡلِعقَاِب يَُشاقِِق ٱ£َّ َرسُولَهۥُ، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ

  .1ت[...]

 13: 8\88هـ

نص ناقص وتكميله: ذَِلُكْم [العذاب] فَذُوقُوهُ [واعلموا أن] ) 1ت♦ ) َوإِنَّ 1
في هذه التفات ) خطأ: 2) ت343ِلْلَكافِِريَن َعذَاَب النَّاِر (مكي، جزء أول، ص 

َ َوَرسُولَهُ «اآلية واآلية السابقة من الغائب  ذَِلُكْم «إلى المخاطب » َوَمْن يَُشاقِِق �َّ
  ».ِلْلكَافِِرينَ «ثم إلى الغائب » فَذُوقُوهُ 

ِلُكۡم [...] ِفِرينَ  1َوأَنَّ  1تفَذُوقُوهُ. [...] .1تذَٰ  2تِلۡلَكٰ
  َعذَاَب ٱلنَّاِر.

 14: 8\88هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا لَِقيتُُم ٱلَّ     ،ِذيَن َكفَُرواْ يَٰ
  َزۡحٗفا، فََال تَُولُّوُهُم ٱۡألَۡدبَاَر.

 15: 8\88هـ

فًا ِلِقتَاٍل: مائًال 2ت ) األدبار، مفردها دابر: األعقاب1ت♦ ) فِيٍَة 2) دُْبَرهُ 1 ) ُمتََحّرِ
  رجع: ) باء3ت عن موضعه منحاًزا إلى موضع آخر يقاتل فيه

ٗفا ،1ت1دُبَُرهُٓۥ َوَمن يَُولِِّهۡم، يَۡوَمئِٖذ،   2تإِالَّ ُمتََحّرِ
بِغََضٖب  3تفَقَۡد بَآءَ  ،2أَۡو ُمتََحيًِّزا إِلَٰى فِئَةٖ  ،لِّقِتَالٍ 

 ِ َن ٱ£َّ   َوَمۡأَوٰىهُ َجَهنَُّم. ~ َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيُر! ،ّمِ

 16: 8\88هـ

1 ُ تَقْتُلُوُهْم َولَِكنَّ ) نص ناقص وتكميله: [إن افتخرتم بقتلهم] فَلَْم 1ت ♦) َولَِكِن �َّ
َ قَتَلَُهْم (   )http://goo.gl/JU7vkR 40، ص 25، جزء ابن عاشور�َّ

َ قَتَلَُهۡم. َوَما  ،فَلَۡم تَۡقتُلُوُهمۡ  1ت[...] ِكنَّ ٱ£َّ َولَٰ
 َ ِكنَّ ٱ£َّ َرَمٰى. َوِليُۡبِلَي  1َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت، َولَٰ

َ َسِميٌع،  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ِمۡنهُ بََالًٓء َحسَنًا. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َعِليٞم.

 17: 8\88هـ

نص ناقص وتكميله: ذَِلُكْم [اِإلبالء ) 1ت♦ ) ُموِهٌن َكيدَ، ُمَوّهُِن َكيِد، ُمَوّهٌِن َكيدَ 1
َ ُموِهُن كَْيِد اْلكَافِِريَن (الجاللين  ، مكي، http://goo.gl/5ajjudحق وألن] �َّ

  ) ُموِهن: ُمضعف.2ت♦ ) 344جزء أول، ص 

ِلُكۡم [...] َ ُموِهنُ  1ت. َوأَنَّ 1تذَٰ  1َكۡيدِ  2تٱ£َّ
ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ

 18: 8\88هـ

َ لَمَع ) 2) يُْغنَِي 1 َ َمَع، َوإنَّ �َّ ) تَْستَْفتُِحوا: تطلبوا الفتح، أي النصر 1ت ♦َو�َّ
» َعْنُكمْ «، ومن المخاطب »هللا«إلى الغائب » نَعُدْ «من المتكلم التفات خطأ: ) 2ت

  »اْلُمْؤِمنِينَ «إلى الغائب 

، فَقَۡد َجآَءُكُم ٱۡلفَۡتُح. َوإِن تَنتَُهواْ  ،1تإِن تَۡستَۡفتُِحواْ 
 1فَُهَو َخۡيٞر لَُّكۡم. َوإِن تَعُودُواْ، نَعُۡد. َولَن تُۡغنِيَ 

َ َمعَ َعنُكۡم فِئَتُُكۡم َشيۡ   2ا، َولَۡو َكثَُرۡت. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ
  .2تٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 19: 8\88هـ

(المنتخب  وال تعرضوا عن دعوته) تََولَّْوا َعْنهُ: 1ت
http://goo.gl/XPA29T.(  

َ َوَرُسولَهُۥ، ] --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! أَِطيعُواْ ٱ£َّ يَٰ
  ، ~ َوأَنتُۡم تَۡسَمعُوَن.1تَوَال تََولَّۡواْ َعۡنهُ 

 20: 8\88هـ

، ~ َوُهۡم َال »َسِمۡعنَا«َوَال تَكُونُواْ َكٱلَِّذيَن قَالُواْ:   
  يَۡسَمعُوَن.

 21: 8\88هـ

مُّ ٱۡلبُۡكُم، ~ ٱلَِّذيَن َال  إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآّبِ ِعندَ    ِ ٱلصُّ ٱ£َّ
  يَۡعِقلُوَن.

 22: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: لَتََولَّْوا [عنه] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/MWJWM9.(  

َۡسَمعَُهۡم. َولَۡو  ُ فِيِهۡم َخۡيٗرا، ألَّ َولَۡو َعِلَم ٱ£َّ
ُهم 1تأَۡسَمعَُهۡم، لَتََولَّواْ [...] ۡعِرُضوَن.، ~ وَّ   مُّ

 23: 8\88هـ

: والية علي بن ابي طالب عليه السالم فإن ) تفسير شيعي1ت♦ ) اْلِمْرِء، اْلَمّرِ 1
إتباعكم إياه وواليته أجمع ألمركم وأبقى للعدل فيكم (القمي 

http://goo.gl/OMB6nCان المرء ال يستطيع أن يؤمن أو ) تعني: 2) ت
  ).http://goo.gl/auvwFvلين يكفر إال بإرادة هللا (تفسير الجال

ُسوِل، إِذَا  ِ َوِللرَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡستَِجيبُواْ ِ£َّ يَٰ
َ يَُحوُل 1تدََعاُكۡم ِلَما يُۡحيِيُكمۡ  . َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ

  ، ~ َوأَنَّهُۥٓ إِلَۡيِه تُۡحَشُروَن.2تَوقَۡلبِهِۦ 1بَۡيَن ٱۡلَمۡرءِ 

 24: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: َواتَّقُوا فِتْنَةً [إن 1ت♦ ) َال تُِصيبَنَّ = أن تُِصيب، لَتُِصيبَنَّ 1
أصابتكم] َال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً [بل تصيب الجميع] (الجاللين 

http://goo.gl/Qunc3b المنتخب ،http://goo.gl/AKCpLD.(  

ٱلَِّذيَن َظلَُمواْ  1الَّ تُِصيبَنَّ  1ت..]َوٱتَّقُواْ فِۡتنَٗة، [.
َ َشِديدُ 1تِمنُكۡم َخآصَّٗة [...] . ~ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ

  ٱۡلِعقَاِب.

 25: 8\88هـ

ۡستَۡضعَفُوَن فِي    َوٱۡذكُُرٓواْ إِۡذ أَنتُۡم قَِليٞل، مُّ
اَوٰىُكۡم، فَ ٱۡألَۡرِض، تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس. 

ِت. ~ لَعَلَُّكۡم  َن ٱلطَّيِّبَٰ َوأَيَّدَكُم بِنَۡصِرهِۦ، َوَرَزقَُكم ّمِ
  تَۡشُكُروَن!

 26: 8\88هـ
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َ 3) أََمانَتُِكْم 2) َوال تَُخونُوا 1 ) قراءة شيعية: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَُخونُوا �َّ
سُوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتِكُ  ) ♦ 56ْم في آل محمد َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن (السياري، ص َوالرَّ

سُوَل [وال] تَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم 1ت َ َوالرَّ ) نص ناقص وتكميله: َال تَُخونُوا �َّ
  )http://goo.gl/b07T4S 323، ص 9، جزء ابن عاشورتَْعلَُموَن [ذلك] (

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال  سُولَ  يَٰ َ َوٱلرَّ ، 1تَُخونُواْ ٱ£َّ
تُِكمۡ  1ت[...] نَٰ  3~ َوأَنتُۡم تَۡعلَُمونَ  ،2َوتَُخونُٓواْ أََمٰ

  . 1ت[...]

 27: 8\88هـ

   َ دُُكۡم فِۡتنَٞة، ~ َوأَنَّ ٱ£َّ لُُكۡم َوأَۡولَٰ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنََّمآ أَۡمَوٰ
ُۥٓ أَۡجٌر َعِظيٞم.   ِعندَه

 28: 8\88هـ

َ، يَۡجعَل لَُّكۡم   .1: 25\42ماآلية ) أنظر هامش 1ت ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِن تَتَّقُواْ ٱ£َّ يَٰ
اتُِكۡم، َويَۡغفِۡر لَكُۡم. ~ ، َويَُكفِّۡر َعنُكۡم سَيِّ 1تفُۡرقَاٗنا

ُ ذُو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلعَِظيِم.   َوٱ£َّ

 29: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ يَْمكُُر بَِك 1ت♦ ) ِليُثَبِّتُوَك، ليبيّتوك، ِليُْعبِدوك 1
  ) لِيُثْبِتُوَك: ليحبسوك2ت

َوإِۡذ يَۡمكُُر بَِك ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ،  1ت[...]
، أَۡو يَۡقتُلُوَك، أَۡو يُۡخِرُجوَك. 2ت1ِليُۡثبِتُوكَ 

ِكِريَن. ُ َخۡيُر ٱۡلَمٰ ُ. ~ َوٱ£َّ   َويَۡمُكُروَن، َويَۡمكُُر ٱ£َّ

 30: 8\88هـ

تُنَا. قَالُواْ:  1ت[...]  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر]1ت قَۡد «َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم َءايَٰ
 ٓ ذَآ إِالَّ ذَآ. ~ إِۡن َهٰ َسِمۡعنَا. لَۡو نََشآُء، لَقُۡلنَا ِمۡثَل َهٰ

ِلينَ  ِطيُر ٱۡألَوَّ   ».أََسٰ

 31: 8\88هـ

اللَُّهمَّ: يا هللا. وقد تكون  )2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] ت1ت♦ ) اْلَحقُّ 1
 - في البَدِء خلََق هللاُ «التي جاءت في سفر التكوين: » الوهيم«مأخوذة من العبرية 

). وقد جاء استعمالها في خمس آيات في 1: 1» (السََّمواِت واألَرض - الوهيم 
  القرآن

ذَا هَُو 2تٱللَُّهمَّ «َوإِۡذ قَالُواْ:  1ت[...] ! إِن َكاَن َهٰ
َن  1ٱۡلَحقَّ  ِمۡن ِعنِدَك، فَأَۡمِطۡر َعلَۡينَا ِحَجاَرٗة ّمِ

  ».ٱلسََّمآِء، أَِو ٱۡئتِنَا بِعَذَاٍب أَِليٖم 

 32: 8\88هـ

بَُهْم 1 ِّ بَُهمْ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت ♦) لَيُعَذ بَُهمْ «إلى اإلسم » ِليُعَذِّ بَُهمۡ   »ُمعَذِّ ُ ِليُعَذِّ ُ ، َوأَنَت 1َوَما َكاَن ٱ£َّ فِيِهۡم. َوَما َكاَن ٱ£َّ
بَُهمۡ    ، َوُهۡم يَۡستَۡغِفُروَن.1تُمعَذِّ

 33: 8\88هـ

ُ، َوُهۡم يَُصدُّوَن َعِن    بَُهُم ٱ£َّ ِّ َوَما لَُهۡم أَالَّ يُعَذ
ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم، َوَما َكانُٓواْ أَۡوِليَآَءهُۥٓ؟ إِۡن أَۡوِليَآُؤهُۥٓ 

ِكنَّ أَۡكثََرُهۡم َال يَۡعلَُموَن.إِالَّ ٱۡلُمتَّقُوَن. ~    َولَٰ

 34: 8\88هـ

خطأ، والصحيح: وما كانت صالتهم، ) 1ت♦ ) ُمَكاٌء َوتَْصِديَةٌ 2) ُمًكا، ُمكَأً 1
) خطأ: 3) ُمَكاء: صفير. تَْصِديَة: تصفيق ت2وكان يجب رفعها ألنها إسم كان ت

  »فَذُوقُوا«إلى المخاطب » َصَالتُُهمْ «من الغائب التفات 

 1َصَالتُُهۡم، ِعندَ ٱۡلبَۡيِت، إِالَّ ُمَكآءٗ  1تَوَما َكانَ 
. فَذُوقُواْ ٱۡلعَذَاَب، ~ بَِما كُنتُۡم 2ت2َوتَۡصِديَةٗ 
  .3تتَۡكفُُرونَ 

 35: 8\88هـ

لَُهۡم ِليَُصدُّواْ عَ   ) خطأ: في َجَهنََّم يُْحَشُرونَ 1ت ن إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ يُنِفقُوَن أَۡمَوٰ
ِ. فَسَيُنِفقُونََها، ثُمَّ تَكُوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَرٗة،  َسبِيِل ٱ£َّ

ثُمَّ يُۡغلَبُوَن. ~ َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ إِلَٰى َجَهنََّم 
  .1تيُۡحَشُرونَ 

 36: 8\88هـ

ُ ٱۡلَخبِيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب، َويَۡجعََل ٱۡلَخبِيَث  1ِليَِميزَ   ) ركم: القى بعضه على بعض.1ت♦ ) ِليَُميَِّز 1 ٱ£َّ
َجِميٗعا، فَيَۡجعَلَهُۥ  1تبَۡعَضهُۥ َعلَٰى بَۡعٖض، فَيَۡرُكَمهُۥ

ِسُروَن. ٓئَِك هُُم ٱۡلَخٰ   فِي َجَهنََّم. ~ أُْولَٰ

 37: 8\88هـ

) نص 1ت♦ ) سُنَّهْ 2ْنتَُهوا يَْغفِْر لَُهْم ) تَْنتَُهوا نَْغفِْر لَُكْم، إِْن تَْنتَُهوا يَْغفِْر لَُكْم، إِْن يَ 1
ِليَن [يصيبهم مثل ما  ناقص وتكميله: َوإِْن يَعُودُوا [إلى قتاله] فَقَدْ َمَضْت سُنَّةُ اْألَوَّ

، الجاللين 153، ص 2أصابهم] (السيوطي: اإلتقان، جزء 
http://goo.gl/r3bffB َِليَن ). أو: َوإِْن يَعُودُوا [فقاتلوهم] فَقَدْ َمض ْت سُنَّةُ اْألَوَّ

  ).http://goo.gl/uiP3FB 346، ص 9، جزء ابن عاشور(

ا قَۡد  1إِن يَنتَُهواْ، يُۡغفَۡر لَُهم قُل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓواْ، مَّ
 2فَقَۡد َمَضۡت سُنَّتُ  ،1تَسلََف. َوإِن يَعُودُواْ [...]

ِليَن [...]   .1تٱۡألَوَّ

 38: 8\88هـ

تِلُوُهۡم َحتَّٰى َال تَُكونَ --- [  تَْعَملُوَن.) 2) َويَُكوُن 1 فِۡتنَٞة، َويَُكوَن  1] َوقَٰ
َ بَِما  ِ. فَإِِن ٱنتََهۡواْ، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ يُن ُكلُّهُۥ ِ£َّ ٱلدِّ

  بَِصيٞر. 2يَۡعَملُونَ 

 39: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: َوإِْن تََولَّْوا [عن اإليمان فال تخافوا توليهم واعلموا] أَنَّ 1ت
َ َمْوَالُكْم (الجاللين  َّ�http://goo.gl/HDOAxY ،(ص 9، جزء ابن عاشور ،

347 http://goo.gl/I4jwYW.(  

َ َمۡولَٰىُكۡم. ~ 1تَوإِن تََولَّۡواْ [...] ، فَٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
  نِۡعَم ٱۡلَمۡولَٰى! َونِۡعَم ٱلنَِّصيُر!

 40: 8\88هـ
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سُوِل 2) فِللَِّه 1 ِ ُخُمسَهُ َولِلرَّ ) قراءة شيعية: َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن شَْيٍء فَأَنَّ ِ£َّ
) 3) 414، ص 1(الكليني مجلد  َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيلِ  َوِلِذي اْلقُْربَى واألئمة

. يوم 25\42) أنظر هامش عنوان السورة 1ت♦ ) عُبُِدنَا 4سُهُ، ُخْمَسهُ، ِخْمسَهُ ُخمُ 
ِ «من الغائب التفات الفرقان: إشارة إلى يوم بدر. خطأ:  أَْنَزْلنَا «إلى المتكلم » بِا£َّ

ُ َعلَى كُّلِ َشْيٍء قَِديرٌ «ثم إلى الغائب » َعلَى َعْبِدنَا   »َو�َّ

ِ َوٱۡعلَُمٓواْ  ن َشۡيٖء، فَأَنَّ ِ£َّ  2ُخُمَسهُۥ 1أَنََّما َغنِۡمتُم ّمِ
سُوِل، َوِلِذي ٱۡلقُۡربَىٰ  َمٰى، 3َولِلرَّ َٰ ، َوٱۡليَت

 ِ ِكيِن، َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل. إِن ُكنتُۡم َءاَمنتُم بِٱ£َّ َوٱۡلَمَسٰ
، يَۡوَم 1ت، يَۡوَم ٱۡلفُۡرقَانِ 4َوَمآ أَنَزۡلنَا َعلَٰى َعۡبِدنَا

ُ َعلَٰى ُكّلِ شَۡيٖء قَِديٌر.ٱۡلتَقَ    ى ٱۡلَجۡمعَاِن. ~ َوٱ£َّ
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) 6) ِليَْهلََك 5) أَْسفَُل 4) اْلقُْصيا، السفلى 3) العليا 2) بِاْلِعدَْوةِ، بِاْلعَدَْوةِ، بِاْلعُدْيَِة 1
) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ أَْنتُْم بِاْلعُدَْوةِ ت1ت♦ ) َوأنَّ 7َحيَِي 
) نص ناقص وتكميله: َولَِكْن [لم تتواعدوا وجئتم على 3ت: شاطئ الوادي اْلعُدَْوةِ 

ُ ت  ،أو بعد بَيِّنٍَة َويَْحيَا َمْن َحيَّ على ،) خطأ: َمْن َهلََك على4غيِر اتّعاد] ِليَْقِضَي �َّ
  أو بعد بَيِّنٍَة. وقد استعمل القرآن عبارة على بينة سبع مرات.

، َوهُم 2ٱلدُّۡنيَا 2ت1إِۡذ أَنتُم بِٱۡلعُۡدَوةِ  1ت[...]
ۡكُب أَۡسفَلَ 3ٱۡلقُۡصَوىٰ  1بِٱۡلعُۡدَوةِ  ِمنُكۡم. َولَۡو  4، َوٱلرَّ

ِكن [...] ِد. َولَٰ  3تتََواَعدتُّۡم، ¼َۡختَلَۡفتُۡم فِي ٱۡلِميعَٰ
ُ أَۡمٗرا َكاَن َمۡفعُوٗال، لِّيَۡهِلكَ  َمۡن َهلََك  5لِّيَۡقِضَي ٱ£َّ

. ~ 4تَعۢن بَيِّنَةٖ  6، َويَۡحيَٰى َمۡن َحيَّ 4تبَيِّنَةٖ  َعنۢ 
َ لََسِميعٌ  7َوإِنَّ    َعِليٌم. ،ٱ£َّ
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ُ ت1ت♦ ) َولَِكِن 1 ) نص 1) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ يُِريَكُهُم �َّ
) ذات 2) تhttp://goo.gl/X4wtj5ناقص وتكميله: [سلمكم] (الجاللين 

  الصدور. الصدور: خفايا

ُ فِي َمنَاِمَك قَِليٗال. َولَۡو  1ت[...] إِۡذ يُِريَكُهُم ٱ£َّ
َزۡعتُۡم فِي ٱۡألَۡمِر.  ،أََرٰىَكُهۡم َكثِيٗرا لَّفَِشۡلتُۡم َولَتَنَٰ

ِكنَّ  َ َسلََّم [...] 1َولَٰ . ~ إِنَّهُۥ َعِليُمۢ بِذَاِت 2تٱ£َّ
  .3تٱلصُّدُورِ 
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َوإِۡذ يُِريُكُموُهۡم، إِِذ ٱۡلتَقَۡيتُۡم، فِٓي أَۡعيُنُِكۡم  1ت[...]  ) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ يُِريُكُموهُْم.1ت♦ ) تَْرِجُع 2) َويُقَلِّْلُكْم 1
ُ أَۡمٗرا  1قَِليٗال، َويُقَلِّلُُكۡم فِيٓ  أَۡعيُنِِهۡم، لِيَۡقِضَي ٱ£َّ

 ِ   ٱۡألُُموُر. 2 تُۡرَجعُ َكاَن َمۡفعُوٗال. ~ َوإِلَى ٱ£َّ
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ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا لَِقيتُۡم فِئَةٗ   ) فِيَةً.1 ، فَٱۡثبُتُواْ 1يَٰ
َ َكثِيٗرا. ~ لَّعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!   َوٱۡذكُُرواْ ٱ£َّ
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َزُعواْ، فَتَۡفَشلُواْ   َويَذَْهْب.) َوتَذَْهْب، َويَذَْهَب، 2) فَتَْفِشلُوا، فَتَْفشُلُوا 1 َ َوَرسُولَهُۥ، َوَال تَنَٰ  1َوأَِطيعُواْ ٱ£َّ
َ َمَع  2َوتَۡذَهبَ  ِريُحُكۡم. َوٱۡصبُِرٓواْ. ~ إِنَّ ٱ£َّ

بِِريَن.   ٱلصَّٰ
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من الماضي التفات ) خطأ: 2ت : مجاوزة للحد في الزهو) بَطًَرا1ت♦ ) َوِريَاَء 1
  »َويَُصدُّونَ «إلى المضارع » َخَرُجوا«

ِرِهم، بَطَٗرا  1تَوَال تَكُونُواْ َكٱلَِّذيَن َخَرُجواْ ِمن ِديَٰ
ِ. ~  2تٱلنَّاِس، َويَُصدُّونَ  1َوِرئَآءَ  َعن َسبِيِل ٱ£َّ

ُ بَِما يَۡعَملُوَن ُمِحيٞط.   َوٱ£َّ
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) 2[واذكروا] إذ َزيََّن لَُهُم ت) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) بَِرٌي 2) اْلِفيَتَاِن 1
  نََكَص: رجع مدبًرا هاربًا.

لَُهۡم َوقَاَل:  1ت[...] ُن أَۡعَمٰ ۡيَطٰ َوإِۡذ َزيََّن لَُهُم ٱلشَّ
َال َغاِلَب لَُكُم ٱۡليَۡوَم ِمَن ٱلنَّاِس، َوإِنِّي َجاٞر «

ا تََرآَءِت ٱۡلِفئَتَانِ ». لَُّكمۡ  َعلَٰى  2تنََكصَ  ،1فَلَمَّ
نُكۡم. إِنِّٓي أََرٰى َما  2إِنِّي بَِرٓيءٞ «َوقَاَل:  َعِقبَۡيهِ  ّمِ

ُ َشِديدُ  َ. ~ َوٱ£َّ َال تََرۡوَن. إِنِّٓي أََخاُف ٱ£َّ
  ».ٱۡلِعقَابِ 
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ِفقُوَن َوٱلَِّذيَن فِي  1ت] [...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إِذْ يَقُولُ 1ت إِۡذ يَقُوُل ٱۡلُمنَٰ
َرٌض: قُلُوبِِهم  ُٓؤَالِٓء ِدينُُهمۡ «مَّ َوَمن ». ~ َغرَّ َهٰ

َ َعِزيٌز، َحِكيٞم. ِ فَإِنَّ ٱ£َّ   يَتََوكَّۡل َعلَى ٱ£َّ

 49: 8\88هـ

) نص ناقص وتكميله: َولَْو تََرى إِذْ 2) األدبار: األعقاب ت1ت♦ ) تَتََوفَّى 1
ُجوَهُهْم َوأَدْبَاَرُهْم [ويقولون لهم] ذُوقُوا يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُروا اْلَمَالئَِكةُ يَْضِربُوَن وُ 

ابن ، http://goo.gl/lF7Hgmَعذَاَب اْلَحِريِق [لرأيت أمًرا عجيبًا] (الجاللين 
من التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/FmF3GS 40، ص 10، جزء عاشور
  »َوذُوقُوا«إلى المخاطب » الَِّذيَن َكفَُروا«الغائب 

 ، ٓئَِكةُ،  1إِۡذ يَتََوفَّىَولَۡو تََرٰىٓ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ٱۡلَملَٰ
َرُهمۡ  : ~ 2ت، [...]1تيَۡضِربُوَن ُوُجوَهُهۡم َوأَۡدبَٰ

  .2ت[...] 3تَوذُوقُواْ َعذَاَب ٱۡلَحِريقِ «
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ٍم حشو.1ت َ لَ   ) خطأ: حرف الباء في بَِظالَّ لَِك بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديكُۡم. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ ٖم ذَٰ  1تۡيَس بَِظلَّٰ
  لِّۡلعَبِيِد.
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) كدأب: كعادة وشأن. نص ناقص وتكميله: [دأبُهم في ذلك] 1ت♦ ) َكدَاِب 1
) خطأ: لغو في استعمال كلمة هللا ثالث مرات، وصحيحها: 2َكدَأِْب آَِل فِْرَعْوَن ت

ِ فَأََخذَُهُم بِذُنُوبِِهْم إِنَّه قَِويٌّ َشِديدُ َكدَأِْب آَِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكفَُروا  بِآَيَاِت �َّ
  اْلِعقَابِ 

َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم.  1َكدَۡأبِ  1ت[...]
َ َكفَُرواْ بِ  ُ بِذُنُوبِِهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ ِ، فَأََخذَُهُم ٱ£َّ ِت ٱ£َّ ايَٰ

، َشِديدُ ٱۡلِعقَابِ    .2تقَِوّيٞ
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َ لَۡم يَُك ُمغَيِّٗرا نِّۡعَمةً أَۡنعََمَها َعلَٰى    لَِك بِأَنَّ ٱ£َّ ذَٰ
 َ قَۡوٍم، َحتَّٰى يُغَيُِّرواْ َما بِأَنفُِسِهۡم. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ

  َسِميٌع، َعِليٞم.

 53: 8\88هـ
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) كدأب: كعادة وشأن. نص ناقص وتكميله: [دأبُهم في ذلك] َكدَأِْب آَِل 1ت
، وهناك »فَأَْهلَْكنَاهُمْ «إلى المتكلم » بِآَيَاِت َربِِّهمْ «َعْوَن. خطأ: التفات من الغائب فِرْ 

لغو. وتصحيح اآلية: َكدَأِْب آَِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآَيَاِت َربِِّهْم فأهلكهم 
  ِلِميَن.بِذُنُوبِِهْم وأغرق آََل فِْرَعْوَن َوكُلٌّ َكانُوا َظا

َكدَۡأِب َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم.  1ت[...]
ُهم بِذُنُوبِِهۡم َوأَۡغَرۡقنَآ َكذَّبُواْ بِ  ِت َربِِّهۡم، فَأَۡهلَۡكنَٰ ايَٰ

ِلِميَن.   َءاَل فِۡرَعۡوَن. ~ َوُكّلٞ َكانُواْ َظٰ
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األرض ) الدواب: فسرها التفسير الميسر: ما دب على 1ت
)http://goo.gl/6muI7A.(  

ِ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، ~ فَُهۡم  1تإِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ  ِعندَ ٱ£َّ
  َال يُۡؤِمنُوَن.

 55: 8\88هـ

َهدتَّ ِمۡنُهۡم، ثُمَّ يَنقُُضوَن َعۡهدَُهۡم --- [   ] ٱلَِّذيَن َعٰ
َّقُوَن، ٖة َوُهۡم َال يَت   فِي ُكّلِ َمرَّ
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ا) «1ت♦ َخْلِفِهْم ) ِمْن 1 تأكيدًا، » ما«أصلُها: إن الشرطيةُ ِزيدَْت عليها » إمَّ
  ) ثقف: امسك وسيطر.2بمعنى إذا ت

ا ۡن  2تتَۡثقَفَنَُّهمۡ  1تفَإِمَّ ۡد بِِهم مَّ فِي ٱۡلَحۡربِ، فََشّرِ
  . ~ لَعَلَُّهۡم يَذَّكَُّروَن!1َخۡلفَُهمۡ 
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) كدأب: كعادة وشأن. نص ناقص وتكميله: [دأبُهم في ذلك] َكدَأِْب آَِل 1ت
، وهناك »فَأَْهلَْكنَاهُمْ «إلى المتكلم » بِآَيَاِت َربِِّهمْ «من الغائب التفات فِْرَعْوَن. خطأ: 

َربِِّهْم فأهلكهم لغو. وتصحيح اآلية: َكدَأْبِ آَِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآَيَاِت 
  بِذُنُوبِِهْم وأغرق آََل فِْرَعْوَن َوكُلٌّ َكانُوا َظاِلِميَن.

ا ِخيَانَٗة، فَٱۢنبِۡذ  2تتََخافَنَّ ِمن قَۡوٍم [...] 1تَوإِمَّ
َ َال يُِحبُّ 3ت1َعلَٰى سََوآءٍ  2تإِلَۡيِهۡم [...] . ~ إِنَّ ٱ£َّ
  ٱۡلَخآئِنِيَن.
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، يَ 1 ) يُْعِجُزوِن، يُْعِجُزونِي، 3) أنهم َسبَقُوا 2ْحَسَب، تَْحَسَب، تَْحَسِب ) تَْحَسبَنَّ
ُزوِن  نص ناقص وتكميله: َوَال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا [أن] سَبَقُوا ) 1ت♦ يُعَّجِ

  ).350(مكي، جزء أول، ص 

. إِنَُّهۡم 2َسبَقُٓواْ  1تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ [...] 1َوَال يَۡحَسبَنَّ 
  .3َال يُۡعِجُزونَ 
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ِ 3) تَُرّهِبُوَن، يَُرّهِبُوَن، يُْرِهبُوَن، يجّرون، تُْخُزون 2) ُربُط، ُرْبط 1 بَاطِ   ) َعدًُوا £َّ ٖة َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا ٱۡستََطۡعتُم ّمِ  1َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ
ِ  2ٱۡلَخۡيِل، تُۡرِهبُونَ  كُۡم،  3بِهِۦ َعدُوَّ ٱ£َّ َوَعدُوَّ

ُ يَۡعلَُمُهۡم. َوءَ  اَخِريَن ِمن دُونِِهۡم َال تَۡعلَُمونَُهُم. ٱ£َّ
ِ يَُوفَّ إِلَۡيُكۡم،  َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء فِي َسبِيِل ٱ£َّ

  ~ َوأَنتُۡم َال تُۡظلَُموَن.
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ْلِم 1 ، والسلم يذكَّر »السلم«يعود على » لها«الضمير ) 1ت♦ ) فَاْجنُْح 2) ِللّسِ
). ويقول الزمخشري: والسلم تؤنث http://goo.gl/aiI5VDويؤنَّث (الحلبي 

ْلُم تَأُْخذُ ِمْنَها َما  تأنيث نقيضها وهي الحرب مستشهدا ببيت الشعر التالي: الّسِ
َواْلَحْرُب يَْكِفيَك ِمْن أَْنفَاِسَها ُجَرعُ (الزمخشري  \َرِضيَت بِه 

http://goo.gl/y0I3bL مما قد يوحي بأنه تم التالعب بقواعد اللغة لتبرئة .(
يعني » َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لَها«أ القرآن. تفسير شيعي: السلم في عبارة خط

  )415، ص 1الدُُّخوُل فِي أَْمِرنَا (الكليني مجلد 

َوتََوكَّۡل َعلَى  1تلََها 2، فَٱۡجنَحۡ 1َوإِن َجنَُحواْ ِللسَّۡلمِ 
ِ. ~ إِنَّهُۥ هَُو ٱلسَِّميعُ    ٱۡلعَِليُم. ،ٱ£َّ

 61: 8\88هـ

ُ. هَُو    َوإِن يُِريدُٓواْ أَن يَۡخدَعُوَك، فَإِنَّ َحۡسبََك ٱ£َّ
  ٱلَِّذٓي أَيَّدََك بِنَۡصِرهِۦ َوبِٱۡلُمۡؤِمنِيَن،

 62: 8\88هـ

َوأَلََّف بَۡيَن قُلُوبِِهۡم. لَۡو أَنفَۡقَت َما فِي ٱۡألَۡرِض   
ِكنَّ  ،َجِميٗعا آ أَلَّۡفَت بَۡيَن قُلُوبِِهۡم. َولَٰ َ أَلََّف  مَّ ٱ£َّ

  َحِكيٞم. ،بَۡينَُهۡم. ~ إِنَّهُۥ َعِزيزٌ 

 63: 8\88هـ

ُ َوَمِن ٱتَّبَعَكَ   ) أَتْبَعَكَ 1 ! َحۡسبَُك ٱ£َّ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ِمَن  1يَٰ
  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.

 64: 8\88هـ

ِص 1 الغائب من التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِميَةٌ 4) تَُكْن 3) ِمايَتَْيِن، ميتين 2) َحّرِ
ِض اْلُمْؤِمنِينَ «   »يَكُْن ِمْنُكمْ «إلى المخاطب » َحّرِ

ِض  ! َحّرِ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َعلَى ٱۡلقِتَاِل. إِن  1يَٰ
نُكمۡ  بُِروَن، يَۡغلِبُواْ  1تيَُكن ّمِ ِعۡشُروَن َصٰ

اْئَةٞ  3. َوإِن يَُكن2ِماْئَتَۡينِ  نُكم ّمِ َن ، يَۡغِلبُٓواْ أَۡلٗفا مِّ 4ّمِ
  ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. ~ بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم الَّ يَۡفقَُهوَن.

 65: 8\88هـ

ُ َعنُكۡم، َوَعِلمَ   ) ميَةٌ 4) تَكُْن 3) ُضْعفًا، ُضعَفَاء، ُضعُفًا 2) َوعُِلَم 1 َن، َخفََّف ٱ£َّ ٱۡلـ¢ٰ
. 2أَنَّ فِيُكۡم َضۡعٗفا 1

اْئَةٞ  3فَإِن يَُكن نُكم ّمِ َصابَِرٞة، يَۡغِلبُواْ ِماْئَتَۡيِن.  4ّمِ
 ~ .ِ نُكۡم أَۡلٞف، يَۡغِلبُٓواْ أَۡلفَۡيِن، بِإِۡذِن ٱ£َّ َوإِن يَُكن ّمِ

بِِريَن. ُ َمَع ٱلصَّٰ   َوٱ£َّ

 66: 8\88هـ

َن 3) أَُساَرى 2) تكون 1 ) اثخن: بالغ في القتل والتنكيل 1ت♦ ) يُِريدُوَن 4) يُثَّخِ
  : متاع) عرض2ت

َحتَّٰى  2لَهُۥٓ أَۡسَرىٰ  1َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَن يَُكونَ  ]--- [
 2تَعَرضَ  4فِي ٱۡألَۡرِض. تُِريدُونَ  1ت3يُۡثِخنَ 

ُ َعِزيٌز،  ُ يُِريدُ ٱۡألِٓخَرةَ. ~ َوٱ£َّ ٱلدُّۡنيَا، َوٱ£َّ
  َحِكيٞم.

 67: 8\88هـ
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ن معنى لضاركم. واآلية ) خطأ: لََمسَُّكْم بما أََخذْتُْم. تبرير الخطأ: لََمسَُّكْم تضم1ت
ناقصة وتكميلها: فِيَما أََخذْتُْم [من الفداء] َعذَاٌب َعِظيٌم (الجاللين 

http://goo.gl/eyf2hc.(  

ِ َسبَقَ  َن ٱ£َّ ٞب ّمِ لََمسَّكُۡم، فِيَمآ أََخۡذتُۡم  ،لَّۡوَال ِكتَٰ
  ، َعذَاٌب َعِظيٞم.1ت[...]

 68: 8\88هـ

ا َغنِۡمتُۡم    َ. ~ إِنَّ فَُكلُواْ ِممَّ ٗال َطيِّٗبا. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ َحلَٰ
ِحيٞم. َ َغفُوٞر، رَّ   ٱ£َّ

 69: 8\88هـ

َن ٱۡألَۡسَرىٰٓ   ) أََخذَ 3) يُثِْبُكْم 2) األُسارى، أَْسَرى 1 ! قُل لَِّمن فِٓي أَۡيِديُكم ّمِ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ : 1يَٰ
ُ فِي قُلُوبُِكۡم َخۡيٗرا، « َخۡيٗرا  2يُۡؤتُِكمۡ إِن يَۡعلَِم ٱ£َّ

آ أُِخذَ  مَّ ُ َغفُوٞر، ». ~ ِمنُكۡم، َويَۡغِفۡر لَُكمۡ  3ّمِ َوٱ£َّ
ِحيمٞ    . رَّ

 70: 8\88هـ

َ 1ت ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن يُِريدُوا ِخيَانَتََك [فال تضّرك خيانتهم] فَقَدْ َخانُوا �َّ
  ).http://goo.gl/GjMxPV 82، ص 10، جزء ابن عاشورِمْن قَْبُل (

َ ِمن 1تَوإِن يُِريدُواْ ِخيَانَتََك [...] . فَقَۡد َخانُواْ ٱ£َّ
ُ َعِليمٌ    َحِكيٌم. ،قَۡبُل، فَأَۡمَكَن ِمۡنُهۡم. ~ َوٱ£َّ

 71: 8\88هـ

َوَجاَهدُوا «) يالحظ أن هذه اآلية تستعمل عبارة 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 2) ِوَاليَتِِهْم 1
ِ بِأَْمَواِلِهْم  عبارة  95: 4\92بينما تستعمل اآلية » َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل �َّ

ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهمْ «  15: 49\106وتستعمل اآلية » َواْلُمَجاِهدُوَن فِي َسبِيِل �َّ
ِ «عبارة   11: 61\109وتستعمل اآلية » َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل �َّ
ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكمْ «عبارة   20: 9\113وتستعمل اآلية » َوتَُجاِهدُوَن فِي سَبِيِل �َّ
ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهمْ «عبارة   41: 9\113وتستعمل اآلية » َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل �َّ
ِ َوَجاِهدُوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسبِ «عبارة   81: 9\113وتستعمل اآلية » يِل �َّ
ِ «عبارة  هناك إذن تقديم وتأخير ». أَْن يَُجاِهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل �َّ
ِ «لعبارة  ). ويالحظ أن 394-391(للتبريرات أنظر المسيري، ص » فِي َسبِيِل �َّ

ة أن المواريث كانت على االخّوة ) الُحكم في أول النبو2كل هذه اآليات مدنية ت
ال على الوالدة، فلما هاجر النبي إلى المدينة آخى بين المهاجرين واألنصار، 

فكان إذا مات الرجل يِرثه أخوه في الدين، ويأخذ المال، وكان ما ترك له دُون 
ِمْن  النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِينَ : «6: 33\90ورثته. فلما كان بعد ذلك نزلت اآلية 

ِ ِمَن  َهاتُُهْم َوأُولُو اْألَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب �َّ أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ
فنسخت آية األخوة » اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِليَائُِكْم َمْعُروفًا

  ».اِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض َوأُولُو اْألَْرحَ «بقوله: 

َهدُواْ --- [ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوهَاَجُرواْ، َوَجٰ
 ِ ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱ£َّ ، َوٱلَِّذيَن 1تبِأَۡمَوٰ

ٓئَِك بَۡعُضُهۡم أَۡولِيَآُء بَۡعٖض.  نََصُرٓواْ، أُْولَٰ َءاَوواْ وَّ
ن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َولَ  ۡم يَُهاِجُرواْ، َما لَُكم ّمِ

يَتِِهم ن َشۡيٍء، َحتَّٰى يَُهاِجُرواْ. َوإِِن  1َولَٰ ّمِ
يِن، فَعَلَۡيُكُم ٱلنَّۡصُر، إِالَّ  ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي ٱلدِّ

ُ بَِما  ٞق. ~ َوٱ£َّ يثَٰ َعلَٰى قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوبَۡينَُهم ّمِ
  .2تبَِصيٞر  2تَۡعَملُونَ 

 72: 8\88هـ

نص ناقص وتكميله: وإال تفعلوا التناصر في الدين ) 1ت ♦) كثيٌر، عريٌض 1
). 353تكن فتنة، أو: إال تفعلوا التوارث على القرابات (مكي، جزء أول، ص 

ا على النصر أو اِإلرث أو الميثاق »: إِْن ال تَْفعَلُوهُ «ويقول الحلبي:  الهاُء تعود: إمَّ
  ).http://goo.gl/LNBrxZأي: ِحْفظه (

َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بَۡعُضُهۡم أَۡوِليَآُء بَۡعٍض. إِالَّ 
  .1، تَُكن فِۡتنَٞة فِي ٱۡألَۡرِض َوفََساٞد َكبِيٞر 1تتَۡفعَلُوهُ 

 73: 8\88هـ

َهدُواْ فِي َسبِيِل    َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوَهاَجُرواْ، َوَجٰ
 ٓ نََصُرٓواْ، أُْولَٰ ِ، َوٱلَِّذيَن َءاَوواْ وَّ ئَِك هُُم ٱ£َّ

ۡغِفَرٞة َوِرۡزٞق َكِريٞم. ا. ~ لَُّهم مَّ   ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َحقّٗ

 74: 8\88هـ

َهدُواْ    َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمۢن بَۡعدُ، َوهَاَجُرواْ، َوَجٰ
ٓئَِك ِمنُكۡم. َوأُْولُواْ ٱۡألَۡرَحاِم بَۡعُضُهۡم  َمعَُكۡم، فَأُْولَٰ

ِب  َ بُِكّلِ أَۡولَٰى بِبَۡعٖض، فِي ِكتَٰ ِ. ~ إِنَّ ٱ£َّ ٱ£َّ
.  َشۡيٍء َعِليُمۢ

 75: 8\88هـ

 

  سورة آل عمران 3\89

 هجرية 200 - عدد اآليات

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  مبهمة.أو عبارات 

 1: 3\89هـ  .1تآلمٓ 

وفقال ) 1ت♦ ) اْلَحيُّ اْلقَيَّاُم، اْلَحيُّ اْلقَيُِّم، اْلَحيَّ اْلقَيُّوَم، اْلَحّيِ اْلقَيُّوِم، اْلَحّيِ اْلقَائِِم 1
  )124للمكي، خبر هذه اآلية الالحقة (مكي، جزء أول، ص 

، ٱۡلقَيُّومُ  هَ إِالَّ هَُو. ٱۡلَحيُّ ُ، َالٓ إِلَٰ  2: 3\89هـ  .1ت1ٱ£َّ

لَ «من صيغة التفات ) خطأ: 1ت♦ ) نََزَل ... الكتاُب 1 بَ   »َوأَنَْزلَ «إلى صيغة » نَزَّ َل َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ ٗقا لَِّما بَۡيَن  ،بِٱۡلَحقِّ  1نَزَّ ُمَصدِّ
نِجيَل، 1تيَدَۡيِه. َوأَنَزلَ    ٱلتَّۡوَرٰىةَ َوٱۡإلِ

 3: 3\89هـ
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. نص مخربط وترتيبه مع اآلية السابقة: 25\42) أنظر هامش عنوان السورة 1ت
ْنِجيَل واْلفُْرقَاَن ُهدًى لِلنَّاِس. وقد يكون نص ناقص وتكميله:  َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواْإلِ

واضح أن الكتاب  ):256-255وأنزل القرآن كذلك هدى للناس (المسيري، ص 
ية الرابعة؟ هل هو كتاب ولكن ما هو الفرقان في اآل هو القرآن في اآلية الثالثة:

  آخر غير القرآن. وإن كان القرآن فلماذا التكرار؟

. إِنَّ 1تِمن قَۡبُل، ُهٗدى لِّلنَّاِس. َوأَنَزَل ٱۡلفُۡرقَانَ 
ُ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِ  ِ لَُهۡم َعذَاٞب َشِديٞد. ~ َوٱ£َّ ِت ٱ£َّ ايَٰ

  ذُو ٱنتِقَاٍم. ،َعِزيٞز 

 4: 3\89هـ

   َ َوَال  ،َال يَۡخفَٰى َعلَۡيِه َشۡيٞء فِي ٱۡألَۡرِض  إِنَّ ٱ£َّ
  فِي ٱلسََّمآِء.

 5: 3\89هـ

َرُكمْ 1 ْرُكْم، تََصوَّ ُرُكمۡ   ) يَُصّوِ َكۡيَف يََشآُء.  ،فِي ٱۡألَۡرَحامِ  1هَُو ٱلَِّذي يَُصّوِ
هَ إِالَّ هَُو، ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.   ~ َالٓ إِلَٰ

 6: 3\89هـ

) َوَما يُْعلَُم تَأِْويلُهُ ويقول 3) ويقول الراسخون في العلم 2) إن تَأِْويلَهُ إِالَّ عند هللا 1
اِسُخوَن آََمنَّا بِِه  ) ُمْحَكَماٌت: احكمت عباراتها بعيدة من االحتمال. عكسها 1ت♦ الرَّ

طة ) هناك من يقسم هذه اآلية بوضع نق2ُمتََشابَِهات: عباراتها تحتمل التأويل ت
بعد العلم، أي ان هللا والراسخين في العلم يعلمون تأويل اآليات المتشابهات. يقول 
المكي: والراسخون في العلم معطوف على إسم هللا، فهم يعلمون المتشابه، فلذلك 

وصفهم هللا بالرسوخ بالعلم، ولو كانوا جهاًال بمعرفة المتشابه ما وصفهم هللا 
). وقد خالفة الجاللين 126، ص بالرسوخ بالعلم (مكي، جزء أول

)http://goo.gl/GLrRN0) والمنتخب ،(http://goo.gl/Kl1Pn1 (
). ورغم ذلك نجد محاوالت http://goo.gl/77atC4والتفسير الميسر (

الراسخون «المفسرين تفسير اآليات المتشابهة واألحرف المقطعة. وعند الشيعة 
  )415، ص 1ني مجلد (الكليأمير المؤمنين واألئمة »: في العلم

ٞت  َب. ِمۡنهُ َءايَٰ هَُو ٱلَِّذٓي أَنَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
تٌ  ۡحَكَمٰ ٞت  1تمُّ بَِهٰ ِب، َوأَُخُر ُمتََشٰ . 1تهُنَّ أُمُّ ٱۡلِكتَٰ

بَهَ  َّبِعُوَن َما تََشٰ ا ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ، فَيَت فَأَمَّ
آَء تَۡأِويِلهِۦ. َوَما يَۡعلَُم ِمۡنهُ، ٱۡبتِغَآَء ٱۡلفِۡتنَِة َوٱۡبتِغَ 

ُ  ،تَۡأِويلَهُٓۥ  ِسُخوَن فِي ٱۡلِعۡلمِ 1إِالَّ ٱ£َّ  2ت. َوٱلرَّٰ
ۡن ِعنِد َربِّنَا3َءاَمنَّا بِهِۦ: «2يَقُولُونَ  ». ~ . كُّلٞ ّمِ

ِب. ٓ أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ   َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ

 7: 3\89هـ

بَۡعدَ إِۡذ َهدَۡيتَنَا، َوَهۡب لَنَا  1َربَّنَا! َال تُِزۡغ قُلُوبَنَا  ) لَدُنَِك.2قُلُوبُنَا، تَُزْغ قُلُوبُنَا ) تَِزْغ قُلُوبُنَا، يَِزْغ 1
  َرۡحَمةً . ~ إِنََّك أَنَت ٱۡلَوهَّاُب. 2ِمن لَّدُنكَ 

 8: 3\89هـ

من التفات خطأ: ) 2) خطأ: َجاِمُع النَّاِس في يوم ت1ت ♦) َجاِمٌع النَّاَس 1
َ َال يُْخِلفُ «إلى الغائب » َربَّنَا إِنََّك َجاِمعُ «المخاطب  ويالحظ ان الجملة ». �َّ

َربَّنَا َوآَتِنَا َما َوَعدْتَنَا َعلَى ُرسُلَِك َوَال « 195: 3\89جاءت صحيحة في اآلية 
  »تُْخِزنَا يَْوَم الْقِيَاَمِة إِنََّك َال تُْخِلُف اْلِميعَادَ 

، َال َرۡيَب 1تِليَۡوٖم  1نََّك َجاِمُع ٱلنَّاِس ] َربَّنَآ! إِ --- [
َ َال يُۡخِلفُ    ٱۡلِميعَادَ. 2تفِيِه. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 9: 3\89هـ

لُُهۡم َوَالٓ  1إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، لَن تُۡغنِيَ   ) ُوقَودُ، ِوقادُ 2) تُْغنِي، يُْغنَِي 1 َعۡنُهۡم أَۡمَوٰ
ِ َشيۡ  َن ٱ£َّ دُُهم ّمِ ٓئَِك ُهۡم َوقُودُ أَۡولَٰ   ٱلنَّاِر. 2ا. َوأُْولَٰ

 10: 3\89هـ

) كدأب: كعادة وشأن. نص ناقص وتكميله: [دأبُهم في 1ت♦ ) َمْن 2) َكدَأَِب 1
ِ «الغائب  في اآلية السابقة منالتفات خطأ: ) 2ذلك] َكدَأِْب آَِل فِْرَعْوَن ت » ِمَن �َّ

ُ َشِديدُ اْلِعقَابِ «ثم إلى الغائب » بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم  ُ بِذُنُوبِِهْم َو�َّ   ».فَأََخذَُهُم �َّ

قَۡبِلِهۡم.  1َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱلَِّذيَن ِمن 1َكدَۡأبِ  1ت[...]
تِنَا، فَأََخذَُهمُ َكذَّبُواْ بِ  ُ  2تايَٰ ُ بِذُنُوبِِهۡم. ~ َوٱ£َّ ٱ£َّ

  َشِديدُ ٱۡلِعقَاِب.

 11: 3\89هـ

إِلَٰى  1َستُۡغلَبُوَن َوتُۡحَشُرونَ «قُل لِّلَِّذيَن َكفَُرواْ:   ) خطأ: َوتُْحَشُروَن في َجَهنَّمَ 1ت ♦) سَيُْغلَبُوَن َويُْحَشُروَن 1
  ». ~ َوبِۡئَس ٱۡلِمَهادُ!1تَجَهنَّمَ 

 12: 3\89هـ

) 6) تََرْونَُهْم، يَُرْونَُهْم، تَُرْونَُهْم 5) َكافَِرةٍ 4) يُقَاتُِل 3) فِئَةً، فِئٍَة، فية 2) فِيَتَْيِن 1
) نص ناقص وتكميله: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل هللا 1ت♦ ) يَُويِّدُ 7ِمثْلَْيُهْم 

، ص 2وأخرى كافرة [تقاتل في سبيل الطاغوت] (السيوطي: اإلتقان، جزء 
يََرْونَُهْم «إلى الجمع » فِئَةٌ ... َوأُْخَرى كَافَِرةٌ «من المفرد التفات ) خطأ: 2ت )165

  »ِمثْلَْيِهمْ 

تِلُ  2ٱۡلتَقَتَا. فِئَةٞ  1قَۡد َكاَن لَُكۡم َءايَٞة فِي فِئَتَۡينِ   3تُقَٰ
ِ، َوأُۡخَرٰى، كَافَِرةٞ  . 1ت[...] 4فِي َسبِيِل ٱ£َّ

ۡثلَۡيِهمۡ  5يََرۡونَُهم ُ يَُؤيِّدُ ، 2ت6ّمِ  7َرۡأَي ٱۡلعَۡيِن. َوٱ£َّ
ُْوِلي  ِلَك لَِعۡبَرٗة ّألِ بِنَۡصِرهِۦ َمن يََشآُء. ~ إِنَّ فِي ذَٰ

ِر.   ٱۡألَۡبَصٰ

 13: 3\89هـ

م: ُمعَلَّم1ت♦ ) َزيََّن ... ُحبَّ 1 ِت ِمَن ٱلنَِّسآِء،  1] ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ --- [  ) ُمَسوَّ ٱلشََّهَوٰ
ِطيِر ٱۡلُمقَنَطَرةِ ِمَن ٱلذََّهِب  َوٱۡلبَنِيَن، َوٱۡلقَنَٰ

َمةِ  ِة، َوٱۡلَخۡيِل ٱۡلُمَسوَّ ِم، 1تَوٱۡلِفضَّ ، َوٱۡألَۡنعَٰ
ُ ِعندَهُۥ  ُع ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َوٱ£َّ لَِك َمتَٰ َوٱۡلَحۡرِث. ذَٰ

  اِب.ُحۡسُن ٱۡلمَ 

 14: 3\89هـ

ِلُكۡم؟ ِللَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ،  1أَُؤنَبِّئُُكم«قُۡل:   ) َجنَّاٍت.2) آُؤنَبِّئُُكْم، أُنَبِّئُكُْم 1 ن ذَٰ بَِخۡيٖر ّمِ
ٞت  ُر،  2ِعندَ َربِِّهۡم، َجنَّٰ تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

َن  ٞن ّمِ َطهََّرٞة، َوِرۡضَوٰ ٞج مُّ ِلِديَن فِيَها، َوأَۡزَوٰ َخٰ
 ِ ُ بَِصيُرۢ بِٱۡلِعبَاد.وَ ». ~ ٱ£َّ   ٱ£َّ

 15: 3\89هـ

َربَّنَآ! إِنَّنَآ َءاَمنَّا، فَٱۡغفِۡر لَنَا «ٱلَِّذيَن يَقُولُوَن:   
  ».ذُنُوبَنَا، ~ َوقِنَا َعذَاَب ٱلنَّارِ 

 16: 3\89هـ
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) اْألَْسَحار، جمع سحر: أواخر الليل قبيل الفجر. خطأ: 2) قانتين: خاضعين ت1ت
  في األسحار.

نِتِينَ  ِدقِيَن، َوٱۡلقَٰ بِِريَن، َوٱلصَّٰ ، َوٱۡلُمنِفِقيَن، 1تٱلصَّٰ
  .2تَوٱۡلُمۡستَۡغفِِريَن بِٱۡألَۡسَحارِ 

 17: 3\89هـ

1 ِ ِ، ُشَهدَاَء £َّ ِ، ُشَهدَاُء £َّ ِ، ُشُهدُ �َّ ِ، ُشُهدَ �َّ ِ، ُشَهدَاُء �َّ ُ، ُشَهدَاَء �َّ ) 2) شُِهدَ �َّ
  القَائُِم، قَيًِّما، قَائِمٌ ) 3إنَّهُ 

] --- ُ ٓئَِكةُ،  2أَنَّهُۥ 1] َشِهدَ ٱ£َّ هَ إِالَّ هَُو، َوٱۡلَملَٰ َالٓ إِلَٰ
ا هَ إِالَّ هَُو،  3َوأُْولُواْ ٱۡلِعۡلِم، قَآئَِمۢ بِٱۡلِقۡسِط. ~ َالٓ إِلَٰ

  ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 18: 3\89هـ

ِ  ) آية1ت ♦) لإلسالم، الحنيفية 2) أنَّ 1 ناقصة وتكميلها: َوَمْن يَْكفُْر بِآَيَاِت �َّ
.َ   [فليعلم] إِنَّ �َّ

مُ  1] إِنَّ --- [ ۡسلَٰ ِ ٱۡإلِ يَن ِعندَ ٱ£َّ . َوَما ٱۡختَلََف 2ٱلدِّ
َب إِالَّ ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلِعۡلُم،  ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ

ا بَۡينَُهۡم. َوَمن يَۡكفُۡر بِ  ِ بَۡغيَۢ ِت ٱ£َّ فَإِنَّ  1ت~ [...] ،ايَٰ
َ َسِريُع ٱۡلِحسَاِب.   ٱ£َّ

 19: 3\89هـ

) نص ناقص 2ت 157: 7\39) أنظر هامش 1ت♦ ) آْسلَْمتُْم 2) اتَّبَعَنِي 1
  )http://goo.gl/hPQMMkوتكميله: َوإِْن تََولَّْوا [عن اإلسالم] (الجاللين 

وَك، فَقُۡل:  ِ، َوَمِن أَۡسلَۡمُت «فَإِۡن َحآجُّ َوۡجِهَي ِ£َّ
يِّ ». 1ٱتَّبَعَنِ  َب َوٱۡألُّمِ : 1تنَ َوقُل لِّلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ

إِن  ،فَإِۡن أَۡسلَُمواْ » ؟2َءأَۡسلَۡمتُمۡ « فَقَِد ٱۡهتَدَواْ. وَّ
ُ بَِصيُرۢ  ،2تتََولَّۡواْ[...] ُغ. ~ َوٱ£َّ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱۡلبَلَٰ

  بِٱۡلِعبَاِد.

 20: 3\89هـ

ِ، َويَۡقتُلُونَ إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكفُُروَن بِ   ) والذين.3) ويقاتلون، وقاتلوا، وقتلوا 2) ويقاتلون، ويقتِّلون 1 ِت ٱ£َّ َن ٱلنَّبِيِّ  1ايَٰ
، َويَۡقتُلُونَ  يَۡأُمُروَن بِٱۡلِقۡسِط  3ٱلَِّذينَ  2بِغَۡيِر َحّقٖ

ۡرهُم بِعَذَاٍب أَ    ِليٍم.ِمَن ٱلنَّاِس، ~ فَبَّشِ

 21: 3\89هـ

ٓئَِك ٱلَِّذيَن َحبَِطۡت   ) َحبََطْت.1 لُُهۡم فِي ٱلدُّۡنيَا  1أُْولَٰ أَۡعَمٰ
ِصِريَن. ن نَّٰ   َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوَما لَُهم ّمِ

 22: 3\89هـ

) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف 1ت ♦) ِليُْحَكم 1
  فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه زائدة. بينما اعتبر آخرون ان» إلى«

ِب؟  1تأَلَۡم تََر إِلَى َن ٱۡلِكتَٰ ٱلَِّذيَن أُوتُواْ نَِصيٗبا ّمِ
ِ ِليَۡحُكمَ  ِب ٱ£َّ بَۡينَُهۡم، ثُمَّ يَتََولَّٰى  1يُۡدَعۡوَن إِلَٰى ِكتَٰ

ۡعِرُضوَن. ۡنُهۡم، ~ َوهُم مُّ   فَِريٞق ّمِ

 23: 3\89هـ

لَِك بِأَنَُّهۡم قَالُواْ    ٓ أَيَّاٗما : «ذَٰ لَن تََمسَّنَا ٱلنَّاُر إِالَّ
تٖ  ۡعدُودَٰ ا َكانُواْ ». ~ مَّ هُۡم فِي ِدينِِهم مَّ َوَغرَّ
  يَۡفتَُروَن.

 24: 3\89هـ

(الجاللين ) نص ناقص وتكميله: فََكْيَف [حالهم] إِذَا َجَمْعنَاُهْم 1ت
http://goo.gl/VYTm2M( نص ناقص 3) خطأ: َجَمْعنَاُهْم في يوم. ت2ت (

(الجاللين وتكميله: َوُوفِّيَْت كُلُّ نَفٍْس [جزاء] َما َكَسبَْت 
http://goo.gl/Xhj2KK(  

ُهۡم ِليَۡوٖم  1تفََكۡيَف [...] ، َال َرۡيَب 2تإِذَا َجَمۡعنَٰ
ا َكسَبَۡت؟ ~  3تفِيِه، َوُوفِّيَۡت كُلُّ نَۡفٖس [...] مَّ

   يُۡظلَُموَن.َوُهۡم َال 

 25: 3\89هـ

التي جاءت في سفر » الوهيم«) اللَُّهمَّ: يا هللا. وقد تكون مأخوذة من العبرية 1ت
). وقد جاء 1: 1» (السََّمواِت واألَرض -الوهيم  -في البَدِء خلََق هللاُ «التكوين: 

) نص ناقص وتكميله: بيدك الخير 2استعمالها في خمس آيات في القرآن ت
  ). خطأ: في يدك اْلَخْيرُ 167، ص 2] (السيوطي: اإلتقان، جزء [والشر

ِلَك ٱۡلُمۡلِك! تُۡؤتِي ٱۡلُمۡلَك 1تٱللَُّهمَّ «] قُِل: --- [ ، َمٰ
ن تََشآُء، َوتُِعزُّ َمن  َمن تََشآُء، َوتَنِزعُ ٱۡلُمۡلَك ِممَّ

. ~ 2تتََشآُء، َوتُِذلُّ َمن تََشآُء. بِيَِدَك ٱۡلَخۡيُر [...]
  إِنََّك َعلَٰى كُّلِ شَۡيٖء قَِديٞر.

 26: 3\89هـ

تُوِلُج ٱلَّۡيَل فِي ٱلنََّهاِر، َوتُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي ٱلَّۡيِل.   
َوتُۡخِرُج ٱۡلَحيَّ ِمَن ٱۡلَميِِّت، َوتُۡخِرُج ٱۡلَميَِّت ِمَن 

  ».ٱۡلَحّيِ. ~ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء، بِغَۡيِر ِحسَابٖ 

 27: 3\89هـ

ْرُكُم 3) تَِقيَّةً 2يَتَِّخذُ ) 1 َِّخِذ 1ت♦ ) َويَُحذِّ ) نص ناقص وتكميله وفقًا للجيالني: َال يَت
المظاهرين لهم] اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن دُوِن [حضور] اْلُمْؤِمنِيَن [

)http://goo.gl/cEmn2L( 2ت،ِ  ) نص ناقص وتكميله: فَلَْيَس ِمَن [دين] �َّ
ِ ت ِ، أو فَلَْيَس ِمَن [حزب] �َّ ِ، أو فَلَْيَس ِمَن [والية] �َّ ) 3أو فَلَْيَس ِمَن [أولياء] �َّ
نص ناقص وتكميله: ويحذركم هللا [عقاب نفسه] أو ويحذركم هللا [من نفسه]. 

، ثم »َوَمْن يَْفعَلْ «إلى الغائب المفرد  »اْلُمْؤِمنُونَ «من الغائب الجمع التفات خطأ: 
ُرُكمُ «إلى المخاطب بالجمع  َّقُوا ... َويَُحذِّ َّقُوا ِمْنُهْم «والعبارة ». إِالَّ أَْن تَت إِالَّ أَْن تَت

وقد برر هذا الخطأ بأن ». خطأ، إذ كان يجب ان يقول: إِالَّ أَْن تَتَّقُوهم تُقَاةً » تُقَاةً 
(انظر النيسابوري » نهمم«كلمة تتقوا مضمنة معنى تحذروا، فعديت بـ 

http://goo.gl/kptaYB(  

فِِريَن أَۡولِيَآَء ِمن  1] الَّ يَتَِّخذِ --- [ ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱۡلَكٰ
لَِك، فَلَۡيَس ِمَن 1تدُوِن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  . َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ

َّقُواْ  2ت[...] ٓ أَن تَت ِ فِي شَۡيٍء، إِالَّ ِمۡنُهۡم  3تٱ£َّ
ُ [...] 3ُرُكمُ . َويَُحذِّ 2تُقَٰىةٗ  ِ  3تٱ£َّ نَۡفسَهُۥ. ~ َوإِلَى ٱ£َّ

  ٱۡلَمِصيُر.

 28: 3\89هـ

إِن تُۡخفُواْ َما فِي ُصدُوِرُكۡم، أَۡو تُۡبدُوهُ، «قُۡل:   
ِت َوَما فِي  َوٰ ُ. َويَۡعلَُم َما فِي ٱلسََّمٰ يَۡعلَۡمهُ ٱ£َّ

ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر    ».ٱۡألَۡرِض. ~ َوٱ£َّ

 29: 3\89هـ
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ْرُكُم 3) َودَّت 2) ُمْحِضًرا 1 ) نص ناقص وتكميله: [اذكر] يَْوَم تَِجدُ 1ت♦ ) َويَُحذِّ
وقد يكون النص مخربط وترتيبه: ) هذه اآلية مقطعة األوصال. 2تُكلُّ نَفٍْس 

ُ نَْفسَهُ في يوم تَِجدُ كُلُّ نَفٍْس (مكي، جزء أول، ص  ُركُُم �َّ ص ) ن3ت )134َويَُحذِّ
  ناقص وتكميله: ويحذركم هللا [عقاب نفسه].

ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡيٖر  1ت[...]  يَۡوَم تَِجدُ ُكلُّ نَۡفٖس مَّ
ۡحَضٗرا لَۡو أَنَّ  2تََودُّ  ،. َوَما َعِملَۡت ِمن ُسٓوءٖ 1مُّ

ُرُكمُ  ا بَِعيٗدا. َويَُحذِّ ُ [...] 3بَۡينََها َوبَۡينَهُۥٓ أََمدَۢ  1تٱ£َّ

ُ َرُءوُفۢ بِٱۡلِعبَاِد.. ~ 3تنَۡفسَهُۥ   َوٱ£َّ

 30: 3\89هـ

َ، فَٱتَّبِعُونِي 1إِن ُكنتُۡم تُِحبُّونَ «قُۡل:   ) يَْحبِْبُكُم، يَِحبَُّكمُ 3) فَاتَّبِعُونِّي 2) تَِحبُّوَن 1 ، 2ٱ£َّ
ُ  3يُۡحبِۡبُكمُ  ُ، َويَۡغِفۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡم. ~ َوٱ£َّ ٱ£َّ

ِحيمٞ    ».َغفُوٞر، رَّ

 31: 3\89هـ

سُولَ «إلى الغائب » قُلْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) تَُولُّوا 1 ) 2ت» َوالرَّ
نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [عن الطاعة] (الجاللين 

http://goo.gl/2jGfCO(  

سُولَ «قُۡل:  َ َوٱلرَّ  1فَإِن تََولَّۡواْ ». 1تأَِطيعُواْ ٱ£َّ
َ 2ت[...] ِفِريَن. ، فَإِنَّ ٱ£َّ   َال يُِحبُّ ٱۡلكَٰ

 32: 3\89هـ

َ اْصَطفَى آَدََم َونُوًحا َوآََل إِبَْراِهيَم َوآََل ) 2) َوآََل محمد 1 قراءة شيعية: إِنَّ �َّ
) 1ت ) ♦http://goo.gl/95p4tEِعْمَراَن وآل محمد على العالمين (القمي 

  تضمن اصطفى معنى فضَّلخطأ: اْصَطفَى ... من اْلعَالَِميَن. وتبرير الخطأ: 

َ ٱۡصَطفَٰىٓ َءادََم، َونُوٗحا، َوَءاَل --- [ ] إِنَّ ٱ£َّ
نَ  ِهيَم، َوَءاَل ِعۡمَرٰ لَِمينَ  1إِۡبَرٰ   .1ت2َعلَى ٱۡلعَٰ

 33: 3\89هـ

ُ َسِميعٌ    يَّةَۢ بَۡعُضَها ِمۢن بَۡعٖض. ~ َوٱ£َّ  34: 3\89هـ  َعِليٌم. ،ذُّرِ

) 2) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَالَِت ت1ت♦ ِمنَِّي ) 2) اْمَرأَةْ، اْمَرأَه 1
  ) محررا: مخصصا لك3. ت28: 19\44أنظر هامش اآلية 

نَ  1إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأَتُ  1ت][...]--- [ : 2تِعۡمَرٰ
ٗرا« ، 3تَرّبِ! إِنِّي نَذَۡرُت لََك َما فِي بَۡطنِي ُمَحرَّ

  ».ٱۡلعَِليمُ  ،. ~ إِنََّك أَنَت ٱلسَِّميعُ 2فَتَقَبَّۡل ِمنِّيٓ 

 35: 3\89هـ

إلى الغائب » َربِّ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوَضْعُت، َوَضْعِت 1
» ُ يَّتََها بَِك ِمَن الشَّْيَطاِن 2ت» َو�َّ ) نص مخربط وترتيبه: َوإِنِّي أُِعيذُهَا َوذُّرِ

ِجيِم ت نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد تكون ) 3الرَّ
أنظر ». شيطان لعين«من اللغة الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة 

Bonnet-Eymard  و 47، ص 2مجلدJeffery  140ص.  

ا َوَضعَۡتَها َرّبِ! إِنِّي َوَضۡعتَُهآ «قَالَۡت:  ،فَلَمَّ
 ُ ، َولَۡيَس ٱلذََّكُر 1لَُم بَِما َوَضعَۡت أَعۡ  1تأُنثَٰى. َوٱ£َّ

ۡيتَُها َمۡريََم. َوإِنِّٓي أُِعيذَُها بَِك  َكٱۡألُنثَٰى. َوإِنِّي َسمَّ
يَّتََها ِجيمِ  2تَوذُّرِ ِن ٱلرَّ   ».3تِمَن ٱلشَّۡيَطٰ

 36: 3\89هـ

) 4َوَكِفلََها، َوأْكفَلََها ) َوَكفَلََها، َوَكفِّْلَها، 3) َوأَْنبِتََها 2على الدعاء  -) فَتَقَبَّْلَها 1
) محراب: مكان للعبادة. نص مخربط وترتيبه: 1ت♦ ) اْلَمْحَراَب 5َزَكِريَّاء 

  ».ُكلََّما دََخَل َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َعلَْيَها«

َحسَٗنا،  2َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٖن، َوأَۢنبَتََها نَبَاتًا 1فَتَقَبَّلََها
 4. كُلََّما دََخَل َعلَۡيَها َزَكِريَّا4َزَكِريَّا 3َوَكفَّلََها

َمۡريَُم! «، َوَجدَ ِعندَهَا ِرۡزٗقا. قَاَل: 1ت5ٱۡلِمۡحَرابَ  يَٰ
ذَا؟ ِ. ~ إِنَّ «قَالَۡت: » أَنَّٰى لَِك َهٰ ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء، بِغَۡيِر ِحَسابٍ    ».ٱ£َّ

 37: 3\89هـ

َرّبِ! «َربَّهُۥ. قَاَل:  1لَِك دََعا َزَكِريَّا] هُنَا--- [  ) َزكَِريَّاء1
يَّٗة َطيِّبَةً . ~ إِنََّك َسِميُع  َهۡب ِلي ِمن لَّدُنَك ذُّرِ

  ».ٱلدَُّعآءِ 

 38: 3\89هـ

َ، يا زكريا إن هللا 3) اْلَمْحَراِب 2) فَنَادَاهُ 1 ) بِِكْلَمٍة 5) يُْبِشُرَك، يَْبُشُرَك 4) إنَّ �َّ
  ) َحُصوًرا: مانعًا نفسه من النساء والشهوات2ت مكان للعبادة) محراب: 1ت♦ 

ٓئَِكةُ َوهَُو قَآئِٞم يَُصلِّي فِي  1فَنَادَۡتهُ  ٱۡلَملَٰ
َ : «1ت2ٱۡلِمۡحَرابِ  ُركَ  3أَنَّ ٱ£َّ بِيَۡحيَٰى،  4يُبَّشِ

ا بَِكِلَمةٖ  قَۢ ِ، َوَسيِّٗدا، َوَحُصوٗرا 5ُمَصدِّ َن ٱ£َّ ، 2تّمِ
َن  ا ّمِ ِلِحينَ َونَبِيّٗ   ».ٱلصَّٰ

 39: 3\89هـ

ٞم، َوقَۡد بَلَغَنِيَ «قَاَل:   ) خطأ: عاقرة.1ت♦ ) بَلَغَنِي 1  1َرّبِ! أَنَّٰى يَُكوُن ِلي غُلَٰ
ُ «قَاَل: » ؟1تٱۡلِكبَُر َوٱۡمَرأَتِي َعاقِٞر  ِلَك. ~ ٱ£َّ َكذَٰ

  ».يَۡفعَُل َما يََشآءُ 

 40: 3\89هـ

ْبَكار، جمع بكرة1ت♦ ) َواْألَْبَكاِر 3) َرَمًزا، ُرُمًزا، ُرْمًزا 2) تَُكلُِّم 1 أول : ) اْإلِ
  النهار إلى طلوع الشمس

َءايَتَُك أَالَّ «قَاَل: ». َرّبِ! ٱۡجعَل لِّٓي َءايَةٗ «قَاَل: 
ثَةَ أَيَّاٍم إِالَّ َرۡمٗزا 1تَُكلِّمَ  بََّك 2ٱلنَّاَس ثَلَٰ . َوٱۡذُكر رَّ

رِ  ۡبَكٰ   ».1ت3َكثِيٗرا، َوسَبِّۡح بِٱۡلعَِشّيِ َوٱۡإلِ

 41: 3\89هـ

) تناقض: 2) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ قَالَِت اْلَمَالئَِكةُ ت1ت♦ ) قال 1
: 3\89عن رسول أرسل إلى مريم، بينما تتكلم اآليتان  19: 19\44تتكلم اآلية 

) خطأ: 4تكرار ت) خطأ: حشو و3عن مالئكة بصيغة الجمع ت 45و 42
  َواْصَطفَاِك من نَِساِء اْلعَالَِميَن. وتبرير الخطأ: تضمن اصطفى معنى فضَّل

ٓئَِكةُ  1َوإِۡذ قَالَتِ  1ت][...]--- [ َمۡريَُم! : «2تٱۡلَملَٰ يَٰ
َ ٱۡصَطفَٰىِك، َوَطهََّرِك، َوٱۡصَطفَٰىكِ  َعلَٰى  3تإِنَّ ٱ£َّ

لَِمينَ    .4تنَِسآِء ٱۡلعَٰ

 42: 3\89هـ

) واركعي واسجدي 2) 35) قراءة شيعية: واسجدي شكًرا � (السياري، ص 1
  ) اْقنُتِي: اخضعي.1ت♦ في الساجدين 

َمۡريَُم! ٱۡقنُتِي ، َوٱۡرَكِعي 1ِلَربِِّك، َوٱۡسُجِدي 1تيَٰ
ِكِعينَ    ».2َمَع ٱلرَّٰ

 43: 3\89هـ

(مكي، جزء  نص ناقص وتكميله: [ينظرون] أيهم) 1ت♦ ) لَدَْيُهْم، لَدَْيِهمو 1
  4: 96\1بخصوص معنى كلمة قلم انظر هامش اآلية ). 140أول، ص 

لَِك ِمۡن أَۢنبَآِء ٱۡلغَۡيبِ نُوِحيِه إِلَۡيَك. َوَما كُنَت  ذَٰ
َمُهۡم [...] 1لَدَۡيِهمۡ  أَيُُّهۡم يَۡكفُُل  1تإِۡذ يُۡلقُوَن أَۡقلَٰ

  َمۡريََم، َوَما ُكنَت لَدَۡيِهۡم إِۡذ يَۡختَِصُموَن.

 44: 3\89هـ
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) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ قَالَِت 1ت♦ ) بِِكْلَمٍة 3) يَْبشُُرِك 2) قَاَل 1
عن رسول أرسل إلى مريم، بينما  19: 19\44) تناقض: تتكلم اآلية 2اْلَمَالئَِكةُ ت

) َوِجيًها: ذا جاٍه 3عن مالئكة بصيغة الجمع ت 45و 42: 3\89تتكلم اآليتان 
) كيف تكلم المالئكة مريم وتبشرها بمولود هو إبن مريم؟ 4وقدٍْر وشرف. ت

للخروج من المأزق فسر الجاللين هذه الفقرة: خاطبها بنسبته إليها تنبيًها على أنها 
تلده بال أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم (الجاللين 

http://goo.gl/aSIi38(  

ٓئَِكةُ  1إِۡذ قَالَتِ  1ت][...]--- [ َمۡريَُم! إِنَّ : «2تٱۡلَملَٰ يَٰ
ُركِ  َ يُبَّشِ ۡنهُ، ٱۡسُمهُ ٱۡلَمِسيُح ِعيَسى،  3بَِكِلَمةٖ  2ٱ£َّ ّمِ
فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ، ~  4ت، َوِجيٗها3تٱۡبُن َمۡريَمَ 

بِيَن.   َوِمَن ٱۡلُمقَرَّ

 45: 3\89هـ

َويَُكلُِّم « 46: 3\89) كهًال: من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسين. تقول اآلية 1ت
» تَُكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهًال « 110: 5\112واآلية » النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهًال 

 29: 19\44(وهذا يعني انه كلمهم صغيًرا ثم عندما كبر)، بينما تقول اآلية 
وقد فسرها المنتخب: ». ي�افَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِ «

وميَّزه هللا بخصائص، فكان يكلم الناس وهو طفل في مهده كالًما مفهوًما حكيًما، 
كما يكلمهم وهو رجل سوى، من غير تفاوت بين حالتي الطفولة والكهولة 

)http://goo.gl/d41IDo بينما فسرها التفسير الميسر: ويكلم الناس في المهد .(
يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه هللا إليه  بعد والدته، وكذلك

)http://goo.gl/p8tJ7z فيما يخص تكلم  25: 19\44). أنظر هامش اآلية
اِلِحيَن (المنتخب 2عيسى طفال. ت ) نص ناقص وتكميله: [وكان] ِمَن الصَّ

http://goo.gl/gARW10.(  

 2ت، ~ [...]1تَويَُكلُِّم ٱلنَّاَس فِي ٱۡلَمۡهِد َوَكۡهٗال 

ِلِحينَ وَ    ».ِمَن ٱلصَّٰ
 46: 3\89هـ

إلى » قَالَْت َربِّ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) فَيَكُوَن 2) ِوْلدٌ، ُوْلدٌ 1
ُ يَْخلُُق َما يََشاءُ «الغائب    »قَاَل َكذَِلِك �َّ

، َولَۡم 1أَنَّٰى يَُكوُن لِي َولَدٞ  1تَرّبِ!«قَالَۡت: 
ُ يَۡخلُُق َما «قَاَل: » يَۡمَسۡسنِي بََشٞر؟ ِلِك. ٱ£َّ َكذَٰ

يََشآُء. إِذَا قََضٰىٓ أَۡمٗرا، فَإِنََّما يَقُوُل لَهُۥ: "ُكن!"، 
  ».2فَيَُكونُ 

 47: 3\89هـ

) َويُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب: فسرت بمعنى يعلمه الكتابة (المنتخب 1ت ♦) َونُعَلُِّمهُ 1
http://goo.gl/Qxh2Ix التفسير الميسر ،http://goo.gl/YHpv13 ،(

). أي ان المسيح تعلم القراءة http://goo.gl/dU3nI1والخط (الجاللين 
  .110: 5\112والكتابة دون معلم. وكذلك في اآلية 

بَ  1[َويُعَلُِّمهُ  ، َوٱۡلِحۡكَمةَ، َوٱلتَّۡوَرٰىةَ، 1تٱۡلِكتَٰ
نِجيَل.   َوٱۡإلِ

 48: 3\89هـ

) 8) َطائًرا 7) فَأَْنفُُخها 6) الطَّائِِر 5) َكَهيَِّة 4) بِآَيَاٍت 3) ِجْيتُُكْم 2) َوَرسُوٍل 1
والجملة األولى  48خطأ: اآلية ) 1ت♦ ) َآلَيَاًت 9تَذَْخُروَن، تَدَْخُروَن، تَذدَِخُروَن 

نص  46. ويالحظ أن في اآلية 46كان يجب أن تكونا بعد اآلية  49من اآلية 
ناقص وتكميله: [ونجعله] َرسُوًال إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل [قال] أَنِّي قَدْ ِجئْتُُكْم بِآَيٍَة ِمْن 

ي اآلية السابقة فالتفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/Z4HgtBَربُِّكْم (الجاللين 
نص ناقص وتكميله: [خلقا] ) 3ت» ِجئْتُُكمْ «إلى المتكلم » َويُعَلُِّمهُ «من الغائب 

) األكمه: من ولد اعمى أو فقد 4) ت142مثل هيئة الطير (مكي، جزء أول، ص 
) تَدَِّخُرون: خطأ نساخ وصحيحه تذخرون كما في القراءة المختلفة. 5البصر ت

ِ «عبارة  يالحظ على هذه اآلية أن َوأُنَبِّئُُكْم بَِما تَأُْكلُوَن «لم تُضف إلى » بِإِذِْن �َّ
  كما في اآليات األولى» َوَما تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكمْ 

ِءيَل.] [...] 1َوَرسُوًال  1ت[...]  ٓ : 1تإِلَٰى بَنِٓي إِۡسَرٰ
بُِّكۡم. أَنِّٓي أَخۡ  3ايَةٖ بِ  2ت2أَنِّي قَۡد ِجۡئتُُكم« ن رَّ لُُق ّمِ

يِن [...] َن ٱلّطِ ، فَأَنفُُخ 3ت5ٱلطَّۡيرِ  4ةِ َكَهيۡ  3تلَُكم ّمِ
ا6فِيهِ  ِ. َوأُۡبِرُئ 7، فَيَكُوُن َطۡيَرۢ ، بِإِۡذِن ٱ£َّ

ِ.  4تٱۡألَۡكَمهَ  َوٱۡألَۡبَرَص، َوأُۡحيِ ٱۡلَمۡوتَٰى، بِإِۡذِن ٱ£َّ
ي فِ  5ت8َوأُنَبِّئُكُم بَِما تَۡأكُلُوَن َوَما تَدَِّخُرونَ 

لَِك َألٓيَةٗ  لَُّكۡم، ~ إِن كُنتُم  9بُيُوتُِكۡم. إِنَّ فِي ذَٰ
ۡؤِمنِيَن.   مُّ

 49: 3\89هـ

َم 1 نص ناقص ) 1ت♦ ) َوأَِطيعُونِي 4) بِآَيَاٍت 3) َوِجْيتُُكْم 2) الَِّذي َحُرَم، ما َحرَّ
  )142وتكميله: [وجئتكم] مصدقًا (مكي، جزء أول، ص 

ٗقا لَِّما بَۡيَن يَدَيَّ ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِة،  1ت[...]  َوُمَصدِّ
مَ   2َعلَۡيُكۡم. َوِجۡئتُُكم 1َوِألُِحلَّ لَكُم بَۡعَض ٱلَِّذي ُحّرِ

َ َوأَِطيعُونِ  3ايَةٖ بِ  بُِّكۡم. ~ فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ ن رَّ   .4ّمِ

 50: 3\89هـ

ٞط  1إِنَّ   )424، ص 1يٌم (الكليني مجلد َهذَا ِصَراُط َعِلّيٍ ُمْستَقِ ) قراءة شيعية: 2) أَنَّ 1 ذَا ِصَرٰ َ َربِّي َوَربُُّكۡم، فَٱۡعبُدُوهُ. ~ َهٰ ٱ£َّ
ۡستَِقيمٞ    ».2مُّ

 51: 3\89هـ
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ِ في اآليتين 1ت♦ ) اْلَحَواِريُوَن 1  52: 3\89) جاءت عبارة َمْن أَْنَصاِري إِلَى �َّ
يكونون معي متوجًها  وقد فسرها الجاللين: من األنصار الذين 14: 61\109و

). ويذكر النحاس: من يضم نصرته http://goo.gl/V7S4eAإلى نصرة هللا (
). ويذكر الحلبي: َمْن ُجْنِديٌّ http://goo.gl/efyWneاياي إلى نصرة هللا اياي (

ًها إلى نصرةِ هللا ( ). فتكون اآلية ناقصة http://goo.gl/V74hkdمتوّجِ
ِ. يستعمل القرآن كلمة نصارى  وتكميلها: َمْن أَْنَصاِري [ذاهبا] إِلَى [نصرة] �َّ

). والكلمة هي 62: 2\87لإلشارة إلى المسيحيين أتباع المسيح (هامش اآلية 
إشارة إلى الناصرة التي عاش فيها المسيح. وكلمة نصارى ممكن أن تكون مشتقة 

هنا جاءت كلمة أنصار في هذه اآلية. فهل هناك خلط بين  من فعل نصر ومن
) فسر معجم الفاظ القرآن كلمة حواريون 2الكلمتين أم هو تالعب باأللفاظ؟ ت

بالمخلصون. ويظن أن أصلها اثيوبي بمعنى رسل وقد يكون المهاجرون 
 Jefferyالمسلمون إلى الحبشة قد حملوها معهم عند رجوعهم (حول هذه الكلمة 

  )117- 115ص 

آ أََحسَّ ِعيَسٰى ِمۡنُهُم ٱۡلكُۡفرَ  َمۡن «قَاَل:  ،فَلَمَّ
ِ؟ 1تإِلَى [...] 1تأَنَصاِرٓي [...] قَاَل » ٱ£َّ

ِ. ~ َءاَمنَّا : «2ت1ٱۡلَحَواِريُّونَ  نَۡحُن أَنَصاُر ٱ£َّ
ِ، َوٱۡشَهۡد بِأَنَّا ُمۡسِلُموَن.   بِٱ£َّ

 52: 3\89هـ

سُوَل. ~ َربَّنَآ! َءاَمنَّا بِمَ    آ أَنَزۡلَت، َوٱتَّبَۡعنَا ٱلرَّ
ِهِدينَ    ».فَٱۡكتُۡبنَا َمَع ٱلشَّٰ

 53: 3\89هـ

ُ َخۡيُر --- [   ُ. ~ َوٱ£َّ ] َوَمَكُرواْ، َوَمَكَر ٱ£َّ
ِكِريَن.   ٱۡلَمٰ

 54: 3\89هـ

)، أو: أني رافعك إلي 35) قراءة شيعية: رافعك إلي ومتوفيك (السياري، ص 1
نزولك على عهد القائم من آل محمد (الطبرسي: فصل الخطاب، ومتوفيك بعد 

ُ ت1ت ♦) إِلَيَّه 2) 93ص  ) نص 2) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَاَل �َّ
ُ يَا ِعيَسى إِنِّي َرافِعَُك إِلَيَّ وُمتََوفِّيَك  ناقص ومخربط وصحيحه: [اذكر] إذ قَاَل �َّ

ُرَك 3). ت266-265(المسيري،  تعني هنا منجيك. وقد جاء في المنتخب: ) ُمَطّهِ
خطأ: ) 4) تhttp://goo.gl/f5FIMkومنجيك من أعدائك الذين قصدوا قتلك (

، إال إذا كان الخطاب »َمْرِجعُُكمْ «إلى المخاطب » َكفَُروا«من الغائب التفات 
  موجه لعيسى والذين كفروا والذين تبعوه معًا.

ُ:  إِذۡ  1ت][...]--- [ ! إِنِّي يَٰ «قَاَل ٱ£َّ ِعيَسٰىٓ
ُركَ 2ت1ُمتََوفِّيَك، َوَرافِعَُك إِلَيَّ  ِمَن  3ت، َوُمَطّهِ

ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَعُوَك فَۡوَق ٱلَِّذيَن 
َمِة. ثُمَّ إِلَيَّ  ، ~ 4تَمۡرِجعُُكمۡ  2َكفَُرٓواْ، إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ

  فِيِه تَۡختَِلفُوَن. فَأَۡحُكُم بَۡينَُكۡم فِيَما كُنتُمۡ 

 55: 3\89هـ

بُُهۡم َعذَاٗبا َشِديٗدا، فِي    ا ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، فَأَُعذِّ فَأَمَّ
ِصِرينَ  ن نَّٰ   ».ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوَما لَُهم ّمِ

 56: 3\89هـ

بُُهمْ «من المتكلم في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت♦ ) فَتَُوفِّيِهْم، فَنَُوفِّيُهْم 1 » فَأَُعذِّ
وفي هذه الحال » فَنَُوفِّيُهمْ «، وقد صححتها القراءة المختلفة »فَيَُوفِّيِهمْ «إلى الغائب 

) نص ناقص وتكميله: فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم 2من المفرد إلى جمع الجاللة تالتفات 
 262، ص 3، جزء ابن عاشور[فِي ٱلدُّۡنيَا واآلخرة] اسوة باآلية السابقة (

http://goo.gl/4uz70d.(  

ِت،  ِلَحٰ ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ َوأَمَّ
ُ َال يُِحبُّ 2تأُُجوَرُهۡم [...] 1ت1فَيَُوفِّيِهمۡ  . ~ َوٱ£َّ

ِلِميَن.   ٱلظَّٰ

 57: 3\89هـ

لَِك نَۡتلُوهُ   ».نَتْلُوهُ «إلى المتكلم » فَيَُوفِّيِهمْ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت ۡكِر ٱۡلَحِكيِم. 1تذَٰ ِت َوٱلذِّ  58: 3\89هـ  َعلَۡيَك ِمَن ٱۡألٓيَٰ

) خطأ: كان يجب أن يعتبر المقام الذي يقتضي صيغة الماضي 1ت♦ ) فَيَُكوَن 1
في اآلية السابقة من المتكلم التفات ال المضارع فيقول قال له كن فكان. خطأ: 

ِ «إلى الغائب » نَتْلُوهُ «   »ِعْندَ �َّ

ِ، َكَمثَِل َءادََم. ] --- [ إِنَّ َمثََل ِعيَسٰى، ِعندَ ٱ£َّ
، »ُكن!«َخلَقَهُۥ ِمن تَُراٖب، ثُمَّ قَاَل لَهُۥ: 

  .1ت1فَيَُكونُ 

 59: 3\89هـ

) 2ت )143نص ناقص وتكميله: [انه] الحق (مكي، جزء أول، ص ) 1ت
  : شاكين ومجادلين.ممترين

َن  1ت] [...]--- [ بَِّك. ~ فََال تَُكن ّمِ ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ
  .2تٱۡلُمۡمتَِرينَ 

 60: 3\89هـ

) نص ناقص وتكميله: فَقُْل [لهم] تَعَالَْوا (الجاللين 1ت ♦) تَعَالُْوا 1
http://goo.gl/2WMQHr(  

َك فِيِه، ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلِعۡلِم،  فََمۡن َحآجَّ
، نَۡدعُ أَۡبنَآَءنَا َوأَۡبنَآَءُكۡم، 1تَعَالَۡواْ «: 1تفَقُۡل[...]

َونَِسآَءنَا َونِسَآَءُكۡم، َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكۡم، ثُمَّ نَۡبتَِهۡل، 
ِذبِينَ  ِ َعلَى ٱۡلَكٰ   ».فَنَۡجعَل لَّۡعنََت ٱ£َّ

 61: 3\89هـ

. َومَ   ) لَْهَو، لَُهَوه.1 ذَا لَُهَو ٱۡلقََصُص ٱۡلَحقُّ ُ. إِنَّ َهٰ ٍه إِالَّ ٱ£َّ ا ِمۡن إِلَٰ
َ لَُهوَ    ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم. 1~ َوإِنَّ ٱ£َّ

 62: 3\89هـ

) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا عن اإليمان (الجاللين 1ت
http://goo.gl/XIFkOf.(  

َ َعِليُمۢ بِٱۡلُمۡفِسِديَن.1تفَإِن تََولَّۡواْ [...]  63: 3\89هـ  ، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
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 ♦) تَُولُّْو 5) نَتَِّخذَ بَْعَضنَا بَْعًضا به 4) سََواًء، َعدٍْل 3) ِكْلَمٍة، َكْلَمٍة 2) تَعَالُْوا 1
) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [عن 2) كلمة سواء: كلمة مستوية ت1ت

  )http://goo.gl/NiVsOAالتوحيد] (الجاللين 

ِب! «] قُۡل: --- [ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ  2إِلَٰى َكِلَمةٖ  1تَعَالَۡواْ يَٰ
َ، َوَال  1ت3َسَوآءِۢ  بَۡينَنَا َوبَۡينَُكۡم، أَالَّ نَۡعبُدَ إِالَّ ٱ£َّ

َِّخذَ بَۡعُضنَا بَۡعًضانُۡشِرَك بِهِۦ َشيۡ  أَۡربَاٗبا،  4ا، َوَال يَت
 ِ ن دُوِن ٱ£َّ فَقُولُواْ: ، 2ت[...] 5فَإِن تََولَّۡواْ ». ّمِ

  ».ا ُمۡسِلُمونَ ٱۡشَهدُواْ بِأَنَّ «

 64: 3\89هـ

ِهيمَ    وَن فِٓي إِۡبَرٰ ِب! ِلَم تَُحآجُّ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ َوَمآ  ،يَٰ
نِجيُل إِالَّ ِمۢن بَۡعِدِهۦٓ؟ ~ أَفََال  أُنِزلَِت ٱلتَّۡوَرٰىةُ َوٱۡإلِ

  تَۡعِقلُوَن؟

 65: 3\89هـ

ُؤَالٓءِ   .85: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت ٓ ٓأَنتُۡم َهٰ َجۡجتُۡم فِيَما لَكُم بِهِۦ ِعۡلٞم. فَِلَم  1تَهٰ َحٰ
ُ يَۡعلَمُ  وَن فِيَما لَۡيَس لَكُم بِهِۦ ِعۡلٞم؟ ~ َوٱ£َّ  ،تَُحآجُّ

  َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُموَن.

 66: 3\89هـ

َما : «67: 3\89) تناقض: تقول اآلية 2ت 62: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت
: 6\55، بينما تقول اآلية »َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي�ا َوَال نَْصَرانِي�ا َولَِكْن َكاَن َحنِيفًا ُمْسِلًما

ُل اْلُمْسِلِمينَ «عن محمد  163 أَْن أَُكوَن أُِمْرُت « 14: 6\55واآلية » أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
َل َمْن أَْسلَمَ  َل اْلُمْسِلِمينَ « 12: 39\59واآلية » أَوَّ لحل هذا ». َوأُِمْرُت ِألَْن أَكُوَن أَوَّ

(الطبري » أول المسلمين من هذه األمة«التناقض رأي المفسرون أن محمد هو 
http://goo.gl/qFJoFK.(  

ا َوَال نَۡصَرانِيّٗ  ِهيُم يَُهوِديّٗ ِكن  ،1تاَما َكاَن إِۡبَرٰ َولَٰ
ۡسِلٗما ،َكاَن َحنِيٗفا . ~ َوَما َكاَن ِمَن 2تمُّ

  ٱۡلُمۡشِرِكيَن.

 67: 3\89هـ

) خطأ ونص ناقص وتكميله: إِنَّ أَْولَى النَّاِس [بدين] 1ت♦ ) النَّبِّيِ، النَّبِيَّ 1
ُ َولِيُّ اْلُمْؤِمنِيَن (المنتخب  إِْبَراِهيَم الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آََمنُوا [معه] َو�َّ

http://goo.gl/c360Ex.(  

ِهيمَ  1ت.]إِنَّ أَۡولَى ٱلنَّاِس [..  1تلَلَِّذينَ  ،بِإِۡبَرٰ
ذَا ٱلنَّبِيُّ  ،ٱتَّبَعُوهُ  . ~ 1تَوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ [...] ،1َوَهٰ

ُ َوِليُّ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   َوٱ£َّ

 68: 3\89هـ

ِب لَۡو يُِضلُّونَُكۡم، َوَما    ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ َودَّت طَّآئِفَٞة ّمِ
ٓ أَنفَُسُهۡم. ~ وَ    َما يَۡشعُُروَن.يُِضلُّوَن إِالَّ

 69: 3\89هـ

ِب! ِلَم تَۡكفُُروَن بِ    ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ِ، ~ َوأَنتُۡم يَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ
  تَۡشَهدُوَن؟
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) 2) تَْلبُِسوَن: تخلطون ت1ت♦ ) َوتَْكتُُموا 2) يَْلبِسُوَن، تَْلبِسُوا، تُلَبُِّسوَن، تَْلبَسُوَن 1
: تعلمون ما في التوراة تفسير شيعينص ناقص وتكميله: وأنتم تعلمون [ذلك]. 

  ).http://goo.gl/Nw5U5Wمن صفة رسول هللا وتكتمونه (القمي 

ِب! ِلَم تَۡلبِسُونَ  ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ِطِل،  1ت1يَٰ ٱۡلَحقَّ بِٱۡلبَٰ
، ~ َوأَنتُمۡ  2َوتَۡكتُُمونَ    .2تتَۡعلَُموَن [...] ٱۡلَحقَّ
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ِب:    ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ َءاِمنُواْ بِٱلَِّذٓي «َوقَالَت طَّآئِفَٞة ّمِ
أُنِزَل َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوۡجهَ ٱلنََّهاِر، َوٱۡكفُُرٓواْ 

  »َءاِخَرهُۥ. ~ لَعَلَُّهۡم يَۡرِجعُوَن!
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هذه اآلية ) 1ت♦ ) أن 2استفهام، أَْن يُْؤتَِي، إِْن يُْؤتَى، أَْن يُْوتَى  -) آْن يُْؤتَى 1
مقطعة األوصال وقد فسرها المنتخب كما يلي: وقالوا أيًضا: ال تذعنوا إال لمن 

تبع دينكم، خشية أن يدعى أحد أنه أوتى مثل ما عندكم، أو يحتج عليكم بإذعانكم 
أيها النبي: إن الهدى ينزل من عند هللا، فهو الذي يفيض به  -عند ربكم، قل لهم 

إن الفضل من عند هللا يعطيه من يريد  -أيها النبي  -ويختار له من يشاء، وقل لهم 
من عباده، وهو واسع الفضل، عليم بمن يستحقه ومن ينزله عليه 

)http://goo.gl/RQMg7K فيكون ترتيبها وتصحيحها كما يلي: [وقالت .(
وفقًا  –الطائفة]: َوَال تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِدينَُكْم [خشية أن يدعى أحد أنه يُْؤتَى  تلك

بن وفقًا ال –] [أو: ألن ال يُْؤتَى أََحدٌ http://goo.gl/kFkqU1للمنتخب 
] ِمثَْل َما أُوتِيتُْم أَْو http://goo.gl/E1H3B2 281، ص 3، جزء عاشور

ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء  - ْم يحاجكم ِعْندَ َربِّكُ  ِ وإِنَّ اْلفَْضَل بِيَِد �َّ  - قُْل إِنَّ اْلُهدَى ُهدَى �َّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم.   َو�َّ

قُۡل: ». َوَال تُۡؤِمنُٓواْ إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِدينَكُمۡ « 1ت[...]
» ِ أََحٞد  1أَن يُۡؤتَىٰٓ  1ت». [...]إِنَّ ٱۡلُهدَٰى ُهدَى ٱ£َّ

ۡثَل َمآ أُوتِيتُۡم، أَۡو  وُكۡم ِعندَ َربُِّكۡم. قُۡل:  2ّمِ يَُحآجُّ
» ُ ِ، يُۡؤتِيِه َمن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ إِنَّ ٱۡلفَۡضَل بِيَِد ٱ£َّ

ِسعٌ    َعِليٞم. ،َوٰ
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ُ ذُو ٱۡلفَۡضِل    يَۡختَصُّ بَِرۡحَمتِهِۦ َمن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ
  ».ٱۡلعَِظيمِ 

 74: 3\89هـ
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هُو 2) تِئَْمنْهُ، تِْيَمْنهُ 1 هُ، يَُؤدِّ هْ، يَُؤدِّ ِهي، يَُؤدِّ ) خطأ: إِْن تَأَْمنْهُ 1ت ♦) ِدْمَت 3) يَُؤدِّ
على قِْنَطاٍر ... على دينار. تبرير الخطأ: امن يتضمن معنى بلى واختبر وهذا 

َعلَْيِه إِالَّ َكَما أَِمْنتُُكْم  قَاَل هَْل آََمنُُكمْ « 64: 12\53يتعدى بالباء. وقد جاء في اآلية 
» قَالُوا يَا أَبَانَا َما لََك َال تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسفَ : «11: 12\53، وفي اآلية »َعلَى أَِخيهِ 

. وهنا نص ناقص وتكميله: لَْيَس َعلَْينَا فِي 157: 7\39) أنظر هامش اآلية 2ت
يِّيَن َسبِيٌل. وقد فسرها  كما يلي: ليس علينا في أكل  عاشورابن [معاملة] اْألُّمِ

 278، ص 3، جزء ابن عاشورحقوقهم حرج وال إثم (
http://goo.gl/i5aiUj وقد فسرها التفسير الميسر: قالوا: ليس علينا في أكل .(

  ).http://goo.gl/nNBSZVأموالهم إثم وال حرج، ألن هللا أحلَّها لنا (

ِب َمۡن، إِن --- [  1تَۡأَمۡنهُ ] َوِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ
هۦِٓ 1تبِِقنَطاٖر  ۡن إِن تَۡأَمۡنهُ  2، يَُؤدِّ  1إِلَۡيَك. َوِمۡنُهم مَّ
ِهۦٓ إِلَۡيَك إِالَّ َما دُۡمتَ  ،1تبِِدينَاٖر  َعلَۡيِه  3الَّ يَُؤدِّ

ِلَك بِأَنَُّهۡم قَالُواْ:   2تلَۡيَس َعلَۡينَا فِي [...]«قَآئِٗما. ذَٰ
يِّ  ِ ٱۡلَكِذَب، ~ َويَقُولُو». َن َسبِيلٞ ٱۡألُّمِ َن َعلَى ٱ£َّ

  َوُهۡم يَۡعلَُموَن.
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َ يُِحبُّ    بَلَٰى! َمۡن أَۡوفَٰى بِعَۡهِدهِۦ َوٱتَّقَٰى، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
  ٱۡلُمتَِّقيَن.
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يُهمْ 2) يَُكلِّْمُهُم 1 نِِهۡم   ) يَُزّكِ ِ َوأَۡيَمٰ ثََمٗنا قَلِيًال، إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡشتَُروَن بِعَۡهِد ٱ£َّ
َق لَُهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ. َوَال يَُكلُِّمُهمُ  ٓئَِك َال َخلَٰ  1أُْولَٰ

يِهمۡ  َمِة، َوَال يَُزّكِ ُ، َوَال يَنظُُر إِلَۡيِهۡم يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ . 2ٱ£َّ
  ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.
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وَن 1 بِ  1َوإِنَّ ِمۡنُهۡم لَفَِريٗقا يَۡلوُۥنَ   ) خطأ: حشو وتكرار لكلمة كتاب1ت♦ هُ ) ِلتَْحِسبُوهُ، ِليَْحسَبُو2) يَلُوَن، يُلَوُّ  1تأَۡلِسنَتَُهم بِٱۡلِكتَٰ
ِمَن ٱۡلِكتَٰبِ، َوَما هَُو ِمَن ٱۡلِكتَٰبِ.  2ِلتَۡحَسبُوهُ 

ِ «َويَقُولُوَن:  ، َوَما هَُو ِمۡن ِعنِد »ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ
ِ. َويَقُولُوَن َعلَى ٱ ِ ٱۡلَكِذَب ~ َوُهۡم يَۡعلَُموَن.ٱ£َّ َّ£  
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ُسوَن، تُدِْرُسوَن، تَدِْرُسون 4تَعَلَُّموَن، تَْعلَُموَن  )3) يَقُوُل 2) َوالنُّبُوَءةَ ثُمَّ 1 ♦ ) تُدَّرِ
) كلمة ربانيون أو ربيون من العبرية وتعني معلمون. وقد جاء ذكرها أربع 1ت

  مرات في القرآن (الفهرس تحت كلمة رباني).

َب َوٱۡلُحۡكَم  ُ ٱۡلِكتَٰ [َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يُۡؤتِيَهُ ٱ£َّ
ُكونُواْ ِعبَاٗدا لِّي، «ِللنَّاِس:  2يَقُولَ  1ةَ، ثُمَّ َوٱلنُّبُوَّ 

 ِ ِكن  .»ِمن دُوِن ٱ£َّ نِيِّ «َولَٰ ، بَِما 1تنَ ُكونُواْ َربَّٰ
َب، َوبَِما ُكنتُۡم تَۡدُرُسونَ  3ُكنتُۡم تُعَلُِّمونَ    ».4ٱۡلِكتَٰ
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من التفات خطأ: ) 1ت ♦) أَيَأُْمْرُكْم 2يَأُْمْرُكْم، ) َوَال يَأُْمُركُْم، َولَن يَأُْمَرُكْم، َوَال 1
  ».يَأُْمَرُكمْ «إلى المخاطب » يَقُوَل ِللنَّاِس «الغائب في اآلية السابقة 

ٓئَِكةَ َوٱلنَّبِيِّ  1ت1َوَال يَۡأُمَرُكمۡ  َِّخذُواْ ٱۡلَملَٰ َن أَن تَت
ۡسِلُموَن؟] 2أَۡربَابًا. أَيَۡأُمُرُكم   بِٱۡلُكۡفِر بَۡعدَ إِۡذ أَنتُم مُّ
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ُ ِميثَاَق الذين أوتوا الكتاب، قراءة شيعية: وإذ أخذ هللا ميثاق أمم 1 ) َوإِذْ أََخذَ �َّ
ا آَتَْيتُُكْم، لََما آَتَْيناُكْم 2) 33النبيين (السياري، ص  قًا 3) ِلَما آَتَْيتُُكْم، لَمَّ ) 4) ُمَصدِّ

) نص ناقص 1ت♦ ) أُْصِري، أَْصِري 6) َوأََختُّْم 5َرْرتُْم، آأَْقَرْرتُْم، أَْقَرْرتُْم آقْ 
ُ ِميثَاَق النَّبِيِّيَن  » لتؤمنن به«: قوله ) تفسير شيعي2توتكميله: [واذكر] إِذْ أََخذَ �َّ

يعني امير المؤمنين (القمي » ولتنصرنه«يعني رسول هللا 
http://goo.gl/ZJsUcg (التكاليف الشاقة، وهنا تعني العهد) األصر3ت :  

َق ٱلنَّبِيِّ  1ت[...] ُ ِميثَٰ لََمآ : «1نَ َوإِۡذ أََخذَ ٱ£َّ
ٖب َوِحۡكَمٖة، ثُمَّ َجآَءُكۡم َرسُوٞل  2َءاتَۡيتُُكم ن ِكتَٰ ّمِ
ٞق  َصدِّ ». 2تلَِّما َمعَُكۡم، لَتُۡؤِمنُنَّ بِهِۦ َولَتَنُصُرنَّهُۥ 3مُّ

ِلُكۡم  5َوأََخۡذتُمۡ  4َرۡرتُمۡ َءأَقۡ «قَاَل:  َعلَٰى ذَٰ
قَاَل: ». أَۡقَرۡرنَا«قَالُٓواْ: » ؟3ت6إِۡصِري

ِهِديَن.« َن ٱلشَّٰ   فَٱۡشَهدُواْ، ~ َوأَنَ۠ا َمعَُكم ّمِ
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(المنتخب عن اإليمان] ) نص ناقص وتكميله: تََولَّى [1ت
http://goo.gl/oKTdFyإلى » فََمْن تََولَّى«من المفرد التفات خطأ: ) 2) ت

  ».فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ «الجمع 

ٓئَِك ُهُم  1تفََمن تََولَّٰى [...] لَِك، ~ فَأُْولَٰ بَۡعدَ ذَٰ
ِسقُونَ    ».2تٱۡلفَٰ
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من المخاطب التفات خطأ: ) 1ت ♦) تُْرَجعُوَن، يَْرِجعُوَن 3) َوكُْرهًا 2) تَْبغُوَن 1
». يَْبغُوَن ... يُْرَجعُونَ «إلى الغائب » أَأَْقَرْرتُْم َوأََخذْتُْم ... فَٱۡشَهدُواْ « 81في اآلية 

  تَْبغُوَن ... تُْرَجعُونَ وقد صححت هذا الخطأ القراءة المختلفة: 

ِ يَۡبغُونَ  ، َولَهُۥٓ أَۡسلََم َمن فِي 1ت1أَفَغَۡيَر ِديِن ٱ£َّ
ِت َوٱۡألَۡرِض، َطۡوٗعا َوَكۡرهٗ  َوٰ ، ~ َوإِلَۡيِه 2اٱلسََّمٰ

  ؟3يُۡرَجعُونَ 
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نص ) 1ت♦ ) 36) قراءة شيعية: ُمَسلِّمون، يعني لرسول هللا (السياري، ص 1
) نص ناقص 2) ت149ناقص وتكميله: قل [قولوا] آمنا (مكي، جزء أول، ص 

  وتكميله: بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم [وآخر].

ِ، َوَمآ أُنِزَل َعلَۡينَا،  1ت"َءاَمنَّا«[...]: قُۡل:  بِٱ£َّ
َق  ِعيَل َوإِۡسَحٰ ِهيَم َوإِۡسَمٰ َوَمآ أُنِزَل َعلَٰىٓ إِۡبَرٰ

َويَۡعقُوَب َوٱۡألَۡسبَاِط، َوَمآ أُوتَِي ُموَسٰى َوِعيَسٰى 
ۡنُهۡم  ُق بَۡيَن أََحٖد ّمِ بِِّهۡم. َال نُفَّرِ َوٱلنَّبِيُّوَن، ِمن رَّ

  "».1ۥ ُمۡسِلُمونَ ، ~ َونَۡحُن لَهُ 2ت[...]
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) آية ناقصة 1ت ) ♦31قراءة شيعية: غير التسليم (السياري، ص ) 2) يَْبتَْغ 1
  )http://goo.gl/6Geq3Eوتكميلها: فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ [ذلك] (المنتخب 

مِ  1َوَمن يَۡبتَغِ  ۡسلَٰ فَلَن يُۡقبََل  1ت[...] ،ِديٗنا 2َغۡيَر ٱۡإلِ
ِسِريَن. ،فِي ٱۡألِٓخَرةِ  ،َوهُوَ ِمۡنهُ، ~    ِمَن ٱۡلَخٰ
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نِِهۡم،   ) خطأ: جاءتهم البينات1ت ُ قَۡوٗما َكفَُرواْ بَۡعدَ إِيَمٰ َكۡيَف يَۡهِدي ٱ£َّ
، َوَجآَءُهمُ  سُوَل َحّقٞ ُت؟  1تَوَشِهدُٓواْ أَنَّ ٱلرَّ ٱۡلبَيِّنَٰ

ِلِميَن. ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ   ~ َوٱ£َّ
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ٓئَِكِة،   ) َوالنَّاُس أَْجَمعُونَ 1 ِ، َوٱۡلَملَٰ ٓئَِك، َجَزآُؤُهۡم أَنَّ َعلَۡيِهۡم لَۡعنَةَ ٱ£َّ أُْولَٰ
  .1َوٱلنَّاِس أَۡجَمِعينَ 

 87: 3\89هـ
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اسوة  –لهم نار جهنم] َخاِلِديَن فِيَها ) نص ناقص وتكميله: [والذين كفروا 1ت
: َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم َال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوَال 36: 35\43باآلية 

  أو قد تكون تكملة لآلية السابقة –يَُخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها 

ِلِديَن فِيَها. َال يَُخفَُّف َعۡنهُ  1ت[...] ُم ٱۡلعَذَاُب، ~ َخٰ
  َوَال ُهۡم يُنَظُروَن.
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ِلَك، َوأَۡصلَُحواْ. ~ فَإِنَّ    إِالَّ ٱلَِّذيَن تَابُواْ، ِمۢن بَۡعِد ذَٰ
ِحيٌم. َ َغفُوٞر، رَّ   ٱ£َّ

 89: 3\89هـ

نِِهۡم، ثُمَّ ٱۡزدَادُواْ كُۡفٗرا، إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بَۡعدَ   ) لَْن نَْقبََل تَْوبَتَُهْم، لَْن تَْقبََل تَْوبَتُهمْ 1 إِيَمٰ
آلُّوَن.1لَّن تُۡقبََل تَۡوبَتُُهمۡ  ٓئَِك هُُم ٱلضَّ   . ~ َوأُْولَٰ

 90: 3\89هـ

 ♦) لَِو، َولَُو 4) ذََهٌب 3) ِمُل 2) نَْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلَء، يَْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلَء 1

) الجزء األول من هذه اآلية مقطع االوصال وصياغته الصحيحة كما يلي: 1ت
إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء 

). وقد جاءت في اآلية http://goo.gl/DxFOFnاألرض ذهبًا (وفقًا للبيضاوي 
ِذيَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي اْألَْرِض َجِميعًا صياغة سليمة: إِنَّ الَّ  36: 5\112

  َوِمثْلَهُ َمعَهُ لِيَْفتَدُوا بِِه ِمْن َعذَابِ يَْوِم اْلِقيَاَمِة َما تُقُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

فَلَن يُۡقبََل  ،إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم كُفَّاٞر 
ۡلءُ ِمۡن أَحَ  ٱۡفتَدَٰى  4َولَوِ  ،3ٱۡألَۡرِض ذَهَٗبا 2 1ِدِهم ّمِ

ن 1تبِهۦِٓ  ٓئَِك لَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم، ~ َوَما لَُهم ّمِ . أُْولَٰ
ِصِريَن.   نَّٰ

 91: 3\89هـ

) تفسير 1ت) ♦ 34) بعض ما تحبون، قراءة شيعية: ما تحبون (السياري، ص 1
: لن تنالوا الثواب حتى تردوا على آل محمد حقهم من الخمس واالنفال شيعي

من الغائب في اآلية التفات ). يالحظ http://goo.gl/jRd1Ltوالفيء (القمي 
  ».لَْن تَنَالُوا«إلى المخاطب » الَِّذيَن َكفَُروا«السابقة 

ا . َوَما تُِحبُّونَ  1ت1[لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ َحتَّٰى تُنِفقُواْ ِممَّ
َ بِهِۦ َعِليٞم.]   تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ

 92: 3\89هـ

َم   ) تُنَْزلَ 1 ِءيَل، إِالَّ َما َحرَّ ٓ ُكلُّ ٱلطَّعَاِم َكاَن ِحّالٗ لِّبَنِٓي إِۡسَرٰ
َل ٱلتَّۡوَرٰىةُ.  ِءيُل َعلَٰى نَۡفِسهِۦ، ِمن قَۡبِل أَن تُنَزَّ ٓ إِۡسَرٰ

تَّۡوَرٰىِة فَٱۡتلُوهَآ. ~ إِن كُنتُۡم فَۡأتُواْ بِٱل«قُۡل: 
ِدقِينَ    ».َصٰ

 93: 3\89هـ

لَِك، ~    ِ ٱۡلَكِذَب، ِمۢن بَۡعِد ذَٰ فََمِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ
ِلُموَن. ٓئَِك هُُم ٱلظَّٰ   فَأُْولَٰ

 94: 3\89هـ

ُ. فَٱتَّبِعُواْ «قُۡل:   .ملة إبراهيم: شريعته المنزلة عليه) 1ت ِهيمَ َصدََق ٱ£َّ ، َحنِيٗفا. 1تِملَّةَ إِۡبَرٰ
  ».~ َوَما َكاَن ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكينَ 

 95: 3\89هـ

َل بَْيٍت ُوِضَع [متعبدًا] لِلنَّاِس 1ت ♦) َوَضَع 1 ) آية ناقصة وتكميلها: إِنَّ أَوَّ
  )http://goo.gl/d5Ksg9(الجاللين 

َل بَۡيٖت ُوِضعَ  ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ،  1ت[...] 1[إِنَّ أَوَّ
لَِميَن.   ُمبَاَرٗكا، َوهُٗدى لِّۡلعَٰ

 96: 3\89هـ

ٞت   ) َحجُّ 2) آية بينة 1 ُتۢ بَيِّنَٰ ِهيَم. َوَمن دََخلَهُۥ َكاَن 1فِيِه َءايَٰ قَاُم إِۡبَرٰ ، مَّ
ِ َعلَى ٱلنَّاِس ِحجُّ  ٱۡلبَۡيِت، َمِن  2َءاِمٗنا. َوِ£َّ

 َ ٱۡستََطاعَ إِلَۡيِه َسبِيٗال]. ~ َوَمن َكفََر، فَإِنَّ ٱ£َّ
لَِميَن.   َغنِيٌّ َعِن ٱۡلعَٰ

 97: 3\89هـ

ِب! ِلَم تَۡكفُُروَن بِ «قُۡل:    ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ِ. ~ يَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ
ُ َشِهيدٌ َعلَٰى َما تَۡعَملُونَ    ».َوٱ£َّ

 98: 3\89هـ

) نص ناقص وتكميله: وتبغون [لها] عوًجا (كما في اآلية 1ت♦ تُِصدُّوَن ) 1
ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا) أو: 1: 18\69 : اْلَحْمدُ ِ£َّ

) : َال تََرى فِيَها ِعَوًجا َوَال أَْمتًا107: 20\45وتبغون [فيها] عوًجا (كما في اآلية 
  ).168، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

ِب! ِلَم تَُصدُّونَ «] قُۡل: --- [ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ َعن  1يَٰ
ِ َمۡن َءاَمَن، تَۡبغُونََها [...] ِعَوٗجا،  1تَسبِيِل ٱ£َّ

ا تَۡعَملُونَ  ِفٍل َعمَّ ُ بِغَٰ   ».َوأَنتُۡم ُشَهدَآء؟ ~ َوَما ٱ£َّ

 99: 3\89هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذينَ    َن ٱلَِّذيَن  يَٰ َءاَمنُٓواْ! إِن تُِطيعُواْ فَِريٗقا ّمِ
ِفِريَن. نِكُۡم، َكٰ َب، يَُردُّوُكم، بَۡعدَ إِيَمٰ   أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ

 100: 3\89هـ

ِ،  1َوَكۡيَف تَۡكفُُروَن َوأَنتُۡم تُۡتلَىٰ   ) يُتْلَى1 ُت ٱ£َّ َعلَۡيُكۡم َءايَٰ
ِ َوفِيُكۡم َرُسولُهُۥ؟ ~ َوَمن يَۡعتَِصم بِ  فَقَۡد هُِدَي  ،ٱ£َّ

ۡستَِقيٖم. ٖط مُّ   إِلَٰى ِصَرٰ

 101: 3\89هـ

) ُمَسلُِّموَن، قراءة شيعية: إال وانت ُمَسلِّمون لرسول هللا واألئمة من 2) تُقَاتَهَ 1
  ) َحقَّ تُقَاتِِه: تقواه التامة1ت♦ ) 34بعده (السياري، ص 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ  َ َحقَّ تُقَاتِهِۦيَٰ ، ~ 1ت1ٱ£َّ
ۡسِلُمونَ    .2َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

 102: 3\89هـ

قُوا 1 ٍد 2) تَّفَرَّ ) قراءة شيعية: َوكُْنتُْم َعلى َشفا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنها بُِمَحمَّ
ِ: يعني القرآن ت1ت♦ ) 183، ص 8(الكليني مجلد    حرف.) َشفَا: 2) بَِحبِْل �َّ

 ِ قُواْ  1تَوٱۡعتَِصُمواْ بَِحۡبِل ٱ£َّ . 1َجِميٗعا، َوَال تَفَرَّ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنتُۡم أَۡعدَاٗٓء. فَأَلََّف  َوٱۡذكُُرواْ نِۡعَمَت ٱ£َّ

ٗنا.  َوكُنتُۡم بَۡيَن قُلُوبُِكۡم، فَأَۡصبَۡحتُم، بِنِۡعَمتِِهۦٓ، إِۡخَوٰ
ۡنَها 2تَعلَٰى َشفَا َن ٱلنَّاِر، فَأَنقَذَُكم ّمِ . 2ُحۡفَرٖة ّمِ

تِهِۦ. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡهتَدُوَن! ُ لَُكۡم َءايَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱ£َّ   َكذَٰ

 103: 3\89هـ
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♦ ) المنكر = المنكر ويستعينون هللا على ما اصابهم 3) َويَاُمُروَن 2) َوِلتَُكْن 1
: هذه اآلية آلل محمد ومن تابعهم (القمي ) تفسير شيعي1ت

http://goo.gl/6fi1SE.(  

ةٞ  1َوۡلتَُكن نُكۡم أُمَّ يَۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر،  1تّمِ
. 3بِٱۡلَمۡعُروِف، َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكرِ  2َويَۡأُمُرونَ 

ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن.   ~ َوأُْولَٰ

 104: 3\89هـ

قُواْ َوٱۡختَلَفُواْ، ِمۢن بَۡعِد َما َوَال تَكُونُواْ َكٱلَّ    ِذيَن تَفَرَّ
ٓئَِك لَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٞم، ُت. ~ َوأُْولَٰ   َجآَءُهُم ٱۡلبَيِّنَٰ

 105: 3\89هـ

، تَْبيَاضُّ 1 ) نص ناقص وتكميله: 1ت ♦) اْسَوادَّْت 3) َوتِْسَودُّ، َوتَْسَوادُّ 2) تِْبيَضُّ
قطع اآلية خطأ، وهذه اآلية ناقصة وتكملتها فجاء  105تكملة لآلية  106اآلية 

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم  كما يلي: يَْوَم تَْبيَضُّ [فيه] ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ [فيه] ُوُجوهٌ فَأَمَّ
فقًا [فهم الكافرون يقال لهم] أََكفَْرتُْم بَْعدَ إِيَمانُِكْم فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن (و

  ).http://goo.gl/l4hkQX 44، ص 4، جزء بن عاشورال

 1ت[...] 2ُوُجوٞه، َوتَۡسَودُّ  1ت[...] 1يَۡوَم تَۡبيَضُّ 

ا ٱلَِّذيَن ٱۡسَودَّۡت  : 1تُوُجوُهُهۡم [...] 3ُوُجوٞه. فَأَمَّ
نُِكۡم؟ فَذُوقُواْ ٱۡلعَذَاَب، ~ بَِما « أََكفَۡرتُم بَۡعدَ إِيَمٰ

  ».ُكنتُۡم تَۡكفُُرونَ 

 106: 3\89هـ

ۡت   ) اْبيَاضَّْت.1 ا ٱلَِّذيَن ٱۡبيَضَّ ِ.  1َوأَمَّ ُوُجوُهُهۡم، فَِفي َرۡحَمِة ٱ£َّ
ِلدُوَن.   ~ ُهۡم فِيَها َخٰ

 107: 3\89هـ

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَتْلُوهَا 1 ثم » نَتْلُوَها«إلى المتكلم » آَيَاُت �َّ
ُ «إلى الغائب    من غير الواضح من المتكلم في هذه اآلية.». يُِريدُ َوَما �َّ

ِ، نَۡتلُوَها ُت ٱ£َّ ُ  1تِۡلَك َءايَٰ . ~ َوَما ٱ£َّ َعلَۡيَك بِٱۡلَحّقِ
لَِمينَ    .1تيُِريدُ ظُۡلٗما لِّۡلعَٰ

 108: 3\89هـ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض، ~ َوإِلَى   ) تَْرِجُع.1 َوٰ ِ َما فِي ٱلسََّمٰ َوِ£َّ
 ِ   ٱۡألُُموُر. 1تُۡرَجعُ ٱ£َّ

 109: 3\89هـ

) قراءة شيعية: كنتم خير ائمة اخرجت للناس. ويذكر القمي تعليق جعفر 1
يقتلون امير المؤمنين والحسن والحسين بن علي » خير امة«الصادق على اآلية: 

  )http://goo.gl/2LYHoI(القمي 

ٍة أُۡخِرَجۡت لِلنَّاِس --- [ تَۡأُمُروَن . 1] كُنتُۡم َخۡيَر أُمَّ
بِٱۡلَمۡعُروِف، َوتَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر، َوتُۡؤِمنُوَن 

بِ  ِ. َولَۡو َءاَمَن أَۡهُل ٱۡلِكتَٰ لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهم.  ،بِٱ£َّ
ۡنُهُم ٱۡلُمۡؤِمنُونَ  ِسقُوَن. ،ّمِ   ~ َوأَۡكثَُرُهُم ٱۡلفَٰ

 110: 3\89هـ

وُكْم 1 وُكْم إِالَّ أَذًى 1ت ♦) يُْنَصُروا 2) يَِضرُّ ) نص ناقص وتكميله: لَْن يَُضرُّ
  )http://goo.gl/GwimeV[يسيًرا] (البيضاوي 

وُكمۡ  ٓ أَٗذى [...] 1لَن يَُضرُّ تِلُوُكمۡ 1تإِالَّ  ،. َوإِن يُقَٰ
  .2يَُولُّوُكُم ٱۡألَۡدبَاَر. ~ ثُمَّ َال يُنَصُرونَ 

 111: 3\89هـ

) نص ناقص وتكميله: إِالَّ 2ت وسيطر) ثقف: امسك 1ت♦ ) اْألَْنبِئَاَء 1
ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس (البيضاوي  [معتصمين] بَِحْبٍل ِمَن �َّ

http://goo.gl/cLEzZU فسرها المنتخب: إال بعقد الذمة الذي هو عهد هللا .(
) مسكنة: 4رجعوا ت: ) بَاُؤوا3). تhttp://goo.gl/nYzthzوعهد المسلمين (

إلى الماضي » يَْكفُُروَن ... َويَقْتُلُونَ «من المضارع تفات ال) خطأ: 5فقر وذل ت
  ».يَْعتَدُونَ «ثم إلى المضارع » َعَصْوا«

لَّةُ أَۡيَن َما ثُِقفُٓواْ  ، إِالَّ 1تُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذِّ
َن ٱلنَّاِس.  2ت[...] ِ َوَحۡبٖل ّمِ َن ٱ£َّ بَِحۡبٖل ّمِ

ِ، وَ  3تَوبَآُءو َن ٱ£َّ ُضِربَۡت َعلَۡيِهُم بِغََضٖب ّمِ
ِلَك بِأَنَُّهۡم َكانُواْ يَۡكفُُروَن بِ 4تٱۡلَمۡسَكنَةُ  ِ، . ذَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ

ِلَك بَِما َعَصواْ  1َويَۡقتُلُوَن ٱۡألَۢنبِيَآءَ  . ~ ذَٰ بِغَۡيِر َحّقٖ
َكانُواْ يَۡعتَدُونَ    .5توَّ

 112: 3\89هـ

ۡن أَۡهِل --- [   ٞة، قَآئَِمٞة، ] لَۡيسُواْ سََواٗٓء. ّمِ ِب أُمَّ ٱۡلِكتَٰ
ِ َءانَآَء ٱلَّۡيِل، َوُهۡم يَۡسُجدُوَن. ِت ٱ£َّ   يَۡتلُوَن َءايَٰ

 113: 3\89هـ

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، َويَۡأُمُرونَ   ) َويَاُمُروَن.1  1يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
ِرُعوَن  بِٱۡلَمۡعُروِف، َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر، َويَُسٰ

ِلِحيَن.فِي ٱلۡ  ٓئَِك ِمَن ٱلصَّٰ ِت. ~ َوأُْولَٰ   َخۡيَرٰ

 114: 3\89هـ

تبرير الخطأ: ) خطأ: فعل يكفر ال يتعدى بذاته. 1ت♦ ) تُْكفَُروهُ 2) تَْفعَلُوا 1
  تضمن معنى يحرموه، أي تحرموا جزاءه.يُْكفَُروهُ 

ُ 1ت2ِمۡن َخۡيٖر، فَلَن يُۡكفَُروهُ  1َوَما يَۡفعَلُواْ  . ~ َوٱ£َّ
  َعِليُمۢ بِٱۡلُمتَِّقيَن.

 115: 3\89هـ

لُُهۡم َوَالٓ  1إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، لَن تُۡغنِيَ   ) يُْغنَِي.1 َعۡنُهۡم أَۡمَوٰ
ِ َشيۡ  َن ٱ£َّ دُُهم ّمِ ُب ٱلنَّاِر. ~ أَۡولَٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ ا. َوأُْولَٰ

ِلدُوَن.   ُهۡم فِيَها َخٰ

 116: 3\89هـ

ِذِه ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َكَمثَِل  1َمثَُل َما يُنِفقُونَ   ) ِصر: برد شديد.1ت♦ ) َولَِكنَّ 2) تُْنِفقُوَن 1 فِي َهٰ
. أََصابَۡت َحۡرَث قَۡوٖم َظلَُمٓواْ 1تِريٖح فِيَها ِصرٌّ 

ِكنۡ  ُ، َولَٰ  2أَنفَُسُهۡم، فَأَۡهلََكۡتهُ. ~ َوَما َظلََمُهُم ٱ£َّ
  ِلُموَن.أَنفَُسُهۡم يَظۡ 

 117: 3\89هـ

) 2ت المرء أسرار على المطلعين األصحاب: ) بَِطانَةً 1ت♦ ) بَدَا 2) يَالُونَُكْم 1
َال يَأْلُونَُكْم َخبَاًال: ال يقصرون فيما  : نقصانًا وفسادًا يورث اإلضطراب.َخبَاًال 

المنع سياق اآلية داّل على يفسدكم. وتشير موسوعة معاني الفاظ القرآن إلى أن 
وقد يكون  من اتخاذ بطانة من أصحاٍب أو أولياء يودوَن بالمخاطبين إلى الخبال.

هناك نص ناقص وتكميله: َال تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن دُونُِكْم َال يَأْلُونَُكْم إال َخبَاًال. وقد 
ي ) العنت يعن3ت »َما َزادُوُكْم إِالَّ َخبَاًال «عبارة:  47: 9\113استعملت اآلية 

  يعني وقعتم في شدة ومشقةعنتم الشدة والمشقة، و

َِّخذُواْ بَِطانَةٗ --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَت  1ت] يَٰ
ن دُونُِكۡم، َال يَۡألُونَُكمۡ  . َودُّواْ َما 2تَخبَاٗال  1ّمِ

ِهِهۡم، َوَما  2. قَۡد بَدَتِ 3تَعنِتُّمۡ  ٱۡلبَۡغَضآُء ِمۡن أَۡفَوٰ
ِت. ~ إِن تُۡخِفي ُصدُو ُرُهۡم أَۡكبَُر. قَۡد بَيَّنَّا لَُكُم ٱۡألٓيَٰ

  ُكنتُۡم تَۡعِقلُوَن.

 118: 3\89هـ
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ٓأَنتُۡم أُْوَالِٓء تُِحبُّونَُهۡم، َوَال يُِحبُّونَُكۡم، َوتُۡؤِمنُوَن   ) ذات الصدور: خفايا الصدور.1ت َهٰ
ِب كُلِّهِۦ. َوإِذَا لَقُوُكۡم، قَالُٓواْ:  َوإِذَا ». َءاَمنَّا«بِٱۡلِكتَٰ

َخلَۡواْ، َعضُّواْ َعلَۡيُكُم ٱۡألَنَاِمَل ِمَن ٱۡلغَۡيِظ. قُۡل: 
َ َعلِيُمۢ بِذَاِت ». ~ ُموتُواْ بِغَۡيِظُكمۡ « إِنَّ ٱ£َّ

  .1تٱلصُّدُورِ 

 119: 3\89هـ

كُْم، يَضْ 3) تَسُوُهْم 2) يَْمَسْسُكْم 1 ُكْم، يَُضّرِ ) 4ُرْركُْم ) يَُضْرُكْم، يَِضْرُكْم، يَُضرَّ
  تَْعَملُوَن.

. َوإِن تُِصۡبُكۡم 2َحَسنَٞة، تَسُۡؤُهمۡ  1إِن تَۡمَسۡسُكمۡ 
َسيِّئَٞة، يَۡفَرُحواْ بَِها. َوإِن تَۡصبُِرواْ َوتَتَّقُواْ، َال 

ُكمۡ  َ بَِما يَۡعَملُونَ َكۡيدُُهۡم َشيۡ  3يَُضرُّ  4ا. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  ُمِحيٞط.

 120: 3\89هـ

) 1ت ♦) َمْقعَدًا ِلْلِقتَاِل، َمقَاِعدَ الْقِتَاِل 3) للُْمْؤِمنِيَن 2) تُْبِوُئ، تُْبِوي، يُبوي، تُبَّوِي 1
ُئ اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعدَ 2نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِذْ َغدَْوَت ِمْن أَْهِلَك ت ) تُبَّوِ

  تنزلهم وترتبهم: ِلْلقِتَالِ 

ئُ  1ت][...]--- [  2ت1َوإِۡذ َغدَۡوَت ِمۡن أَۡهلَِك تُبَّوِ
ِعدَ ِلۡلِقتَالِ  2ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  ُ َسِميعٌ 3َمقَٰ   َعِليٌم. ،. ~ َوٱ£َّ

 121: 3\89هـ

ُ َوِليُُّهَما  ) َوِليُُّهم.1 . 1إِۡذ َهمَّت طَّآئِفَتَاِن ِمنُكۡم أَن تَۡفشََال، َوٱ£َّ
ِ فَۡليَتََوكَِّل    ٱۡلُمۡؤِمنُوَن.~ َوَعلَى ٱ£َّ

 122: 3\89هـ

وليس اذلة ألن فيهم رسول هللا  - ) قراءة شيعية: وأنتم ضعفاء، أو: وأنتم قليل 1
) يرى المسلمون ان معركة بدر هي أول انتصار حققه 1) ت29(السياري، ص 
بفضل مالئكة بعثها هللا لمساندتهم كما تقول اآلية الالحقة.  624المسلمون عام 

ُ في بدر. تبرير الخطأ: نََصَرُكُم تضمن معنى اعزكم.خطأ: نََصَركُ    ُم �َّ

ُ بِبَۡدٖر، َوأَنتُۡم أَِذلَّةٞ  . فَٱتَّقُواْ 1ت1َولَقَۡد نََصَرُكُم ٱ£َّ
َ. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡشكُُروَن!   ٱ£َّ

 123: 3\89هـ

لِيَن  )3) بِثََالثَه آََالٍف، بِثََالثَةْ آََالٍف، بِثََالثَِة أَْلٍف 2) أَال 1 ِليَن، ُمنَّزِ ♦ ُمْنِزِليَن، ُمنَزَّ
تتكلم عن  9: 8\88) هذه اآلية تتكلم عن ثالثة آالف من المالئكة، بينما اآلية 1ت

  تتكلم عن خمسة آالف. 125: 3\89ألف من المالئكة، واآلية 

يَۡكِفيَُكۡم أَن يُِمدَُّكۡم  1أَلَن«إِۡذ تَقُوُل ِلۡلُمۡؤِمنِيَن: 
ٖف َربُّكُم بِثَلَٰ  ٓئَِكةِ  2ثَِة َءالَٰ َن ٱۡلَملَٰ   »؟3ُمنَزِلينَ  1تّمِ

 124: 3\89هـ

ِميَن 3) بَِخْمَسه آََالٍف، بَِخْمسَِة أْلٍف 2) َويَاتُوُكْم 1 ) انظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُمَسوَّ
ِمين: ُمعَلَّمين أنفسهم أو خيولهم. نص مخربط وترتيبه: 2السابقة ت بَلَى إِْن «) ُمَسّوِ
ِميَن َويَأْتُوُكْم ِمْن تَْصبُِروا وَ  تَتَّقُوا يُْمِددُْكْم َربُُّكْم بَِخْمسَِة آََالٍف ِمَن اْلَمَالئِكَِة ُمَسّوِ

  ».فَْوِرِهمْ 

َّقُواْ، َويَۡأتُوُكم ! إِن تَۡصبُِرواْ َوتَت ن فَۡوِرِهۡم  1بَلَٰىٓ ّمِ
ٓئَِكةِ  َن ٱۡلَملَٰ ٖف ّمِ ذَا، يُۡمِدۡدُكۡم َربُّكُم بَِخۡمسَِة َءالَٰ  1تَهٰ

ِمينَ    .2ت3ُمَسّوِ

 125: 3\89هـ

ُ إِالَّ بُۡشَرٰى لَكُۡم، َوِلتَۡطَمئِنَّ قُلُوبُُكم   .10: 8\88) أنظر هامش اآلية 1ت َوَما َجعَلَهُ ٱ£َّ
ِ، ٱۡلعَِزيزِ   ،بِهِۦ. ~ َوَما ٱلنَّۡصُر إِالَّ ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ

  .1ت ٱۡلَحِكيمِ 

 126: 3\89هـ

َن ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ أَۡو يَۡكبِتَُهمۡ   ) كبت: اغاظ واذل.1ت♦ ) تُْكبِتَُهْم، يَْكبِدَُهْم 1 ، 1ت1لِيَۡقَطَع َطَرٗفا ّمِ
  فَيَنقَِلبُواْ َخآئِبِيَن.

 127: 3\89هـ

بُُهمْ 2) يَتُوُب 1 ِّ أَْو لَْيَس لََك ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء ان تبت َعلَْيِهْم ، قراءة شيعية: ) يُعَذ
بَُهْم (السياري، ص  ) أو: ليس لك من األمر شيء أن يتوب عليهم وتعذبهم 36يعَذِّ

قراءة شيعية: ليس لك من األمر أو  )3) 96(الطبرسي: فصل الخطاب، ص 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون آلل محمد (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

اعتراضية أم ال. فإن كانت من غير الواضح ان كانت الفقرة األولى ) 1ت ) ♦98
  اعتراضية يصبح باقي اآلية تكملة لآلية السابقة

َعلَۡيِهۡم، أَۡو  1لَۡيَس لََك ِمَن ٱۡألَۡمِر َشۡيٌء. أَۡو يَتُوبَ 
بَُهمۡ  ِلُمونَ 2يُعَذِّ   .1ت3. ~ فَإِنَُّهۡم َظٰ

 128: 3\89هـ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. يَۡغِفرُ    َوٰ ِ َما فِي ٱلسََّمٰ  َوِ£َّ
ُ َغفُوٞر،  ُب َمن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ ِلَمن يََشآُء، َويُعَذِّ

ِحيٞم.   رَّ

 129: 3\89هـ

اْ --- [  ) ُمَضعَّفَةً 1 بَٰوٓ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡأكُلُواْ ٱلّرِ ] يَٰ
عَفَةٗ  َضٰ ٗفا مُّ َ. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!1أَۡضعَٰ   ، َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

 130: 3\89هـ

ِفِريَن.    131: 3\89هـ  َوٱتَّقُواْ ٱلنَّاَر ٱلَّتِٓي أُِعدَّۡت ِلۡلَكٰ

سُوَل. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن!   َ َوٱلرَّ  132: 3\89هـ  َوأَِطيعُواْ ٱ£َّ
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ُ يَدُْعو إِلَى «عبارة  221: 2\87) تستعمل اآلية 1ت♦ ) َساِرعُوا، وسابقوا 1 َو�َّ
َوَساِرعُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ «عبارة  133: 3\89، بينما تستعمل اآلية »َواْلَمْغِفَرةِ اْلَجنَِّة 

» َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّةٍ «عبارة  21: 57\94واآلية » ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّةٍ 
ٍة َعْرُضَها ) نص ناقص وتكميله: َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّ 2ت

َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم «[كعرض] السََّمَوات َواْألَْرُض، على غرار اآلية 
). ويالحظ هنا إختالف 21: 57\ 94» (َوَجنٍَّة عَْرُضَها َكعَْرِض السََّماِء َواْألَْرِض 

ي كما ف» سابقوا«وقد يكون كتب خطأ بدًال من » سارعوا«في استعمال الفعل 
َعْرُضَها َكعَْرِض «عبارة  21: 57\94) تستعمل اآلية 3القراءة المختلفة. ت

َعْرُضَها السََّمَواُت «عبارة  133: 3\89بينما تستعمل اآلية » السََّماِء َواْألَْرِض 
  »َواْألَْرضُ 

بُِّكۡم، َوَجنَّةٍ  1َوَساِرعُٓواْ  ن رَّ  1تإِلَٰى َمۡغِفَرٖة ّمِ
ُت َوٱۡألَۡرضُ ٱلسَّمَٰ  2تَعۡرُضَها [...] ، ~ 3تَوٰ
  أُِعدَّۡت ِلۡلُمتَِّقيَن.

 133: 3\89هـ

إلى اإلسم » يُْنِفقُونَ «من الفعل التفات ) خطأ: 2) َكاِظِمين: كاتمين غضبهم ت1ت
  ».َواْلَكاِظِميَن ... َواْلعَافِينَ «

آِء،  آِء َوٱلضَّرَّ ٱلَِّذيَن يُنِفقُوَن فِي ٱلسَّرَّ
ِظِمينَ  َعِن ٱلنَّاِس. ~  2تٱۡلغَۡيَظ، َوٱۡلعَافِينَ  1تَوٱۡلَكٰ

ُ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسنِيَن.   َوٱ£َّ

 134: 3\89هـ

ِحَشةً أَۡو َظلَُمٓواْ --- [   ] َوٱلَِّذيَن، إِذَا فَعَلُواْ فَٰ
َ، فَٱۡستَۡغفَُرواْ ِلذُنُوبِِهۡم. َوَمن  أَنفَُسُهۡم، ذََكُرواْ ٱ£َّ

 ُ واْ َعلَٰى َما  – ؟يَۡغفُِر ٱلذُّنُوَب إِالَّ ٱ£َّ َولَۡم يُِصرُّ
  فَعَلُواْ، ~ َوُهۡم يَۡعلَُموَن.

 135: 3\89هـ

ٞت تَۡجِري    بِِّهۡم َوَجنَّٰ ن رَّ ۡغِفَرٞة ّمِ ٓئَِك، َجَزآُؤُهم مَّ أُْولَٰ
ِلِديَن فِيَها. ~ َونِۡعَم أَۡجُر  ُر، َخٰ ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

ِمِليَن!   ٱۡلعَٰ

 136: 3\89هـ

قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبِلُكۡم سُنَٞن. فَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض،   .84: 7\39استعمال كان عاقبة وكانت عاقبة انظر هامش اآلية حول ) 1ت
ِقبَةُ  بِيَن! 1ت~ فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعٰ   ٱۡلُمَكذِّ

 137: 3\89هـ

ذَا بَيَاٞن لِّلنَّاِس، َوُهٗدى، َوَمۡوِعَظٞة لِّۡلُمتَِّقيَن.    138: 3\89هـ  َهٰ

] َوَال تَِهنُواْ َوَال تَۡحَزنُواْ، َوأَنتُُم ٱۡألَۡعلَۡوَن. --- [  
ۡؤِمنِيَن.   ~ إِن كُنتُم مُّ

 139: 3\89هـ

قراءة شيعية: شهيدا (السياري، ص ) 4) يُدَاِولَُها 3) قُْرٌح، قََرٌح 2) تَْمَسْسُكْم 1
من المتكلم التفات خطأ: ) 2) نُدَاِولَُها: ننقلها من واحد آلخر ت1ت♦ ) 31

ُ «إلى الغائب » نُدَاِولَُها« ». يُدَاِولَُها«، وقد صححتها القراءة المختلفة »َوِليَعْلََم �َّ
  104: 4\92مع اآلية  140: 3\89يجب قراءة اآلية 

ۡثلُهُۥ.  ،2قَۡرحٞ  1إِن يَۡمَسۡسُكمۡ  فَقَۡد َمسَّ ٱۡلقَۡوَم قَۡرٞح ّمِ
ُ  1ت3َوتِۡلَك ٱۡألَيَّاُم. نُدَاِولَُها بَۡيَن ٱلنَّاِس، َوِليَۡعلََم ٱ£َّ

َِّخذَ ِمنُكۡم ُشَهدَآءَ  ُ 2ت4ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َويَت . ~ َوٱ£َّ
ِلِميَن.   َال يُِحبُّ ٱلظَّٰ

 140: 3\89هـ

   ُ َص ٱ£َّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، ~ َويَۡمَحَق َوِليَُمّحِ
ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ

 141: 3\89هـ

ا  ) َويَْعلَِم، َويَْعلَُم.3) يَْعلََم 2) َولََما 1 ُ  2يَۡعلَمِ  1أَۡم َحِسۡبتُۡم أَن تَۡدُخلُواْ ٱۡلَجنَّةَ َولَمَّ ٱ£َّ
َهدُواْ ِمنُكۡم، َويَۡعلَمَ  بِِريَن؟ 3ٱلَِّذيَن َجٰ   ٱلصَّٰ

 142: 3\89هـ

) نص ناقص 1ت ♦) َراْيتُُموهُ 5) فَلَقَدْ 4) تَُالقُْوهُ 3) قَبُْل 2كُْنتُُم تََّمنَّْوَن  )1
وتكميله: َولَقَدْ كُْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَبِْل أَْن تَْلقَْوهُ [فإن كان تمنّيكم حقّا] فَقَدْ 

نّيتم] فقد رأيتموه َوأَْنتُْم تَْنظُُروَن َرأَْيتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن، أو: [وأجبتم إلى ما تم
  )http://goo.gl/laFzLO 108، ص 4، جزء ابن عاشور(

. 3أَن تَۡلقَۡوهُ  2ٱۡلَمۡوَت ِمن قَۡبلِ  1َولَقَۡد كُنتُۡم تََمنَّۡونَ 
  ، ~ َوأَنتُۡم تَنُظُروَن.4َرأَۡيتُُموهُ  4فَقَدۡ  1ت[...]

 143: 3\89هـ

ْسُل، رسٌُل 1 ) نجد في سفر دانيال عبارة ايش 1ت♦ ) يَِضرَّ 3) َعقِبِِه 2) الرُّ
). 19و 10: 10و 23: 9حمدوت وكلمة حمدوت بمعنى الرجل المحبوب (دانيال 

ان كلمة محمد وأحمد  123-120جزء ثاني ص  Bonnet-Eymardويرى 
لذي يحمل رسالة الواردة في القرآن ال تشير إلى النبي محمد بل صفة الرسول ا

  القرآن

دٌ  إِالَّ َرسُوٞل. قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبلِِه  1تَوَما ُمَحمَّ
ُسلُ  اَت أَۡو قُتَِل، ٱنقَلَۡبتُۡم َعلَٰىٓ 1ٱلرُّ . أَفَإِْين مَّ

بُِكۡم؟ َوَمن يَنقَلِۡب َعلَٰى َعِقبَۡيهِ   3، فَلَن يَُضرَّ 2أَۡعقَٰ
َ َشيۡ  ُ ٱلشَّٰ ٱ£َّ   ِكِريَن.ا. ~ َوَسيَۡجِزي ٱ£َّ

 144: 3\89هـ

ًال 1 من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوَسيَْجِزي 3) نُْؤتِهْ، نُْوتِِه، يُْؤتِِه 2) ُمَوجَّ
» ِ   »نُْؤتِِه ... نُْؤتِِه ... َوَسنَْجِزي«إلى المتكلم » بِإِذِْن �َّ

ٗبا  َٰ ِ، ِكت َوَما َكاَن لِنَۡفٍس أَن تَُموَت إِالَّ بِإِۡذِن ٱ£َّ
ٗال  َؤجَّ ِمۡنَها.  2. َوَمن يُِرۡد ثََواَب ٱلدُّۡنيَا، نُۡؤتِهِۦ1مُّ

َوَمن يُِرۡد ثََواَب ٱۡألِٓخَرةِ، نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها. ~ 
ِكِريَن. 1ت3َوَسنَۡجِزي   ٱلشَّٰ

 145: 3\89هـ
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، َوَكأَْن، َوَكأَيٍ، َوَكيٍ، َوكَا1 ) 2يْن، َوَكيَيِّْن ) َوكَائِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنَّ
♦ ) َضعَفُوا، َضْعفُوا 6) إلى َما 5) َوْهنُوا، َوِهنُوا 4) ُربِّيُّوَن، َربِّيُّوَن 3قُتَِل، قَتَِّل 

) كلمة ربانيون أو ربيون من العبرية 2ت 105: 12\53انظر هامش اآلية  )1ت
وتعني معلمون. وقد جاء ذكرها أربع مرات في القرآن (الفهرس تحت كلمة 

اني). وذكر الطبري ان معناها عند بعضهم هو الجماعة الكثيرة أو األلوف رب
)http://goo.gl/FjMyy3 وقد فسرها الجاللين: جموع كثيرة .(
)http://goo.gl/2MQnrG وهو المعنى األصح. خطأ وصحيحه: ِربِّيُّوَن .(

  ) اْستََكانُوا: خضعوا وذلوا.4ت ) َوَهنُوا: ضعفوا3َكثِيرون ت

تَلَ  1ت1َوَكأَيِّن ن نَّبِّيٖ قَٰ َكثِيٞر!  2ت3َمعَهُۥ ِربِّيُّونَ  2ّمِ
ِ، َوَما  5ِلَمآ  3ت4فََما َوَهنُواْ  أََصابَُهۡم فِي َسبِيِل ٱ£َّ

ُ يُِحبُّ 4ت، َوَما ٱۡستََكانُواْ 6َضعُفُواْ  . ~ َوٱ£َّ
بِِريَن.   ٱلصَّٰ

 146: 3\89هـ

ٓ أَن قَالُواْ:  1َوَما َكاَن قَۡولَُهمۡ   ) قَْولُُهْم.1 َربَّنَا! ٱۡغفِۡر لَنَا «إِالَّ
ذُنُوبَنَا َوإِۡسَرافَنَا فِٓي أَۡمِرنَا، َوثَبِّۡت أَۡقدَاَمنَا، ~ 

ِفِرينَ    ».َوٱنُصۡرنَا َعلَى ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكٰ

 147: 3\89هـ

ُ ثََواَب ٱلدُّۡنيَا، َوُحۡسَن ثََواِب ٱۡألِٓخَرةِ.  1اتَٰىُهمُ فَ   ) فَأَثَابَُهُم.1 ٱ£َّ
ُ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسنِيَن.   ~ َوٱ£َّ

 148: 3\89هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِن تُِطيعُواْ ٱلَِّذيَن --- [   ] يَٰ
بُِكۡم، ~ فَتَنقَِلبُواْ  َكفَُرواْ، يَُردُّوُكۡم َعلَٰىٓ أَۡعقَٰ

ِسِريَن.   َخٰ

 149: 3\89هـ

1 َ َّ� (   ُ ِصِريَن. 1بَِل ٱ£َّ  150: 3\89هـ  َمۡولَٰىُكۡم. ~ َوهَُو َخۡيُر ٱلنَّٰ

ُعَب 2) َسيُْلِقي 1 في التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوَماَواُهُم 5) سُلَُطانًا 4) يُْنِزْل 3) الرُّ
ُ «اآلية السابقة من الغائب  ِ َما لَْم «ثم إلى الغائب » َسنُْلِقي«إلى المتكلم » �َّ بِا£َّ

ْل بِهِ    ».يُنَّزِ

ۡعبَ  1َسنُۡلِقي ، بَِمآ 2فِي قُلُوِب ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ٱلرُّ
 ِ لۡ  1تأَۡشَرُكواْ بِٱ£َّ ٗنا 1تبِهِۦ 3َما لَۡم يُنَّزِ . 4ُسۡلَطٰ

ِلِميَن! 5َوَمۡأَوٰىُهمُ    ٱلنَّاُر. ~ َوبِۡئَس َمۡثَوى ٱلظَّٰ

 151: 3\89هـ

) آية ناقصة وتكميلها: بَْعِد َما 2ت ) تَُحسُّونَُهْم: تستأصلونهم1ت ♦) تُِحسُّونَُهْم 1
  )http://goo.gl/P7TL7j] (الجاللين منعكم نصرهأََراُكْم َما تُِحبُّوَن ِمْنُكْم [

ُۥٓ، إِۡذ تَُحسُّونَُهم ُ َوۡعدَه بِإِۡذنِهِۦ.  1ت1َولَقَۡد َصدَقَُكُم ٱ£َّ
َزۡعتُۡم فِي ٱۡألَۡمِر، َوَعَصۡيتُم  َحتَّٰىٓ إِذَا فَِشۡلتُۡم، َوتَنَٰ

ا تُِحبُّوَن، [...] ۢن بَۡعِد َمآ أََرٰىُكم مَّ ن 2تّمِ . ِمنُكم مَّ
ن يُِريدُ ٱۡألِٓخَرةَ. ثُمَّ  يُِريدُ ٱلدُّۡنيَا، َوِمنُكم مَّ

ۡد َعفَا َعنُكۡم. ~ َصَرفَُكۡم َعۡنُهۡم، ِليَۡبتَِليَُكۡم. َولَقَ 
ُ ذُو فَۡضٍل َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   َوٱ£َّ

 152: 3\89هـ

) تَْلُوَن، 2) تََصعَّدُوَن، يَْصعَدُوَن، تَْصعَدُوَن في الوادي، تَْصعَدُوَن في الجبل 1
) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ تُْصِعدُوَن 1ت ♦) أُُحٍد 3يَْلُوَن، تُْلُووَن، يَلُْووَن 

، أو: على غم. ت2ت ا مع َغّمٍ ) خطأ: ال زائدة (الجالبين 3) خطأ: فَأَثَابَُكْم َغم�
http://goo.gl/j52c8L(  

، 3َعلَٰىٓ أََحدٖ  2َوَال تَۡلوُۥنَ  1إِۡذ تُۡصِعدُونَ  1ت[...]
 َٰ سُوُل يَۡدُعوُكۡم فِٓي أُۡخَرٰىُكۡم، فَأَث ا َوٱلرَّ بَكُۡم َغمَّۢ

َمآ  3ت، لَِّكۡيَال تَۡحَزنُواْ َعلَٰى َما فَاتَُكۡم َوَال 2تبِغَّمٖ 
ُ َخبِيُرۢ بَِما تَۡعَملُوَن. بَُكۡم. ~ َوٱ£َّ   أََصٰ

 153: 3\89هـ

َز 4) كُلُّهُ 3) تَْغشَى 2) أَْمنَةً 1 ) 1ت♦ ) َكتََب ... اْلقَتَْل، كُتَِب ... اْلِقتَاُل 5) لَبُّرِ
قل لهم: لو كنتم ) َمَضاِجِعِهْم: مصارعهم. وقد فسرها المنتخب: 2لَبََرَز: خرج ت

(المنتخب في منازلكم وفيكم من كتب عليهم القتل لخرجوا إلى مصارعهم فقتلوا 
http://goo.gl/UiqZDOنص ناقص وتكميله: [وفعل ذلك] ليبتلي 3) ت (

ُ َما فِي ُصدُوِرُكْم «). وعبارة http://goo.gl/HhtvAd(البيضاوي  َوِليَْبتَِلَي �َّ
ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ  َص َما فِي قُلُوبُِكْم َو�َّ ِلَكْيَال «معطوفة على عبارة » َوِليَُمّحِ

، جزء بن عاشورفي اآلية السابقة (وفقًا ال» َعلَى َما فَاتَُكْم َوَال َما أََصابَُكمْ تَْحَزنُوا 
  ) ذات الصدور: خفايا الصدور4) تhttp://goo.gl/P7Mq6o 138، ص 4

، أََمنَةٗ  ۢن بَۡعِد ٱۡلغَّمِ ، نُّعَاٗسا 1ثُمَّ أَنَزَل َعلَۡيُكم، ّمِ
نُكۡم، َوَطآئِفَٞة  2يَۡغَشىٰ  ۡتُهۡم َطآئِفَٗة ّمِ قَۡد أََهمَّ

ِهلِيَِّة.  ِ َغۡيَر ٱۡلَحّقِ، َظنَّ ٱۡلَجٰ أَنفُُسُهۡم، يَظُنُّوَن بِٱ£َّ
قُۡل: » َهل لَّنَا ِمَن ٱۡألَۡمِر ِمن َشۡيٖء؟«يَقُولُوَن: 

ِ  3إِنَّ ٱۡألَۡمَر كُلَّهُۥ« ا َال ». ِ£َّ يُۡخفُوَن فِٓي أَنفُِسِهم مَّ
َكاَن لَنَا ِمَن ٱۡألَۡمِر  لَۡو «يُۡبدُوَن لََك. يَقُولُوَن: 

ُهنَا ،َشۡيءٞ  ا قُتِۡلنَا َهٰ لَّۡو كُنتُۡم فِي «قُل: ». مَّ
إِلَٰى  5ٱلَِّذيَن كُتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلقَۡتلُ  1ت4لَبََرزَ  ،بُيُوتُِكمۡ 

ُ َما فِي  3ت». [...]2تَمَضاِجِعِهمۡ  َوِليَۡبتَِلَي ٱ£َّ
َص َما فِي قُلُوبِ  ُ ُصدُوِرُكۡم، َوِليَُمّحِ ُكۡم. ~ َوٱ£َّ

  .4تَعِليُمۢ بِذَاِت ٱلصُّدُورِ 

 154: 3\89هـ

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََولَّۡواْ ِمنكُۡم، يَۡوَم ٱۡلتَقَى ٱۡلَجۡمعَاِن، إِنََّما   
نُ  ۡيَطٰ بِبَۡعِض َما َكَسبُواْ. َولَقَۡد َعفَا  ،ٱۡستََزلَُّهُم ٱلشَّ

َ َغفُوٌر، َحِليٞم. ُ َعۡنُهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ   ٱ£َّ

 155: 3\89هـ

ى 1 ِّلُوا 2) غُّزِ ) نص ناقص وتكميله: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 3) قُت
نِهْم إِذَا َضَربُوا فِي اْألَْرِض [فماتوا] تَُكونُوا َكالَِّذيَن َكفَُروا َوقَالُوا [في شأن] إخوا

ى [فقتلوا] لَْو َكانُوا ِعْندَنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا (الجاللين  أَْو َكانُوا غُز�
http://goo.gl/XvQI5oى: جمع غازي، محارب2) ت   ) غُز�

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَكُونُواْ َكٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  يَٰ
نِِهۡم، إِذَا َضَربُواْ فِي  1تقَالُواْ [...]وَ  ۡخَوٰ ِإلِ

ى1تٱۡألَۡرِض [...] : 1ت[...] 2ت1، أَۡو كَانُواْ غُّزٗ
ِليَۡجعََل ». 2َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ  ،لَّۡو َكانُواْ ِعندَنَا«

ُ يُۡحيِۦ َويُِميُت.  ِلَك َحۡسَرٗة فِي قُلُوبِِهۡم. َوٱ£َّ ُ ذَٰ ٱ£َّ
ُ بَِما تَۡعَملُونَ ~    بَِصيٞر. 3َوٱ£َّ

 156: 3\89هـ
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إلى الغائب » َولَئِْن قُتِْلتُمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦) تَْجَمعُوَن 2) ِمتُّْم 1
  ».يَْجَمعُونَ «

ِ أَۡو ُمتُّمۡ  َن ، 1َولَئِن قُتِۡلتُۡم فِي َسبِيِل ٱ£َّ ~ لََمۡغِفَرٞة ّمِ
ِ َوَرۡحَمةٌ َخۡيٞر  ا يَۡجَمعُونَ ٱ£َّ مَّ   .1تّمِ

 157: 3\89هـ

تُّمۡ   ) ِمتُّْم.1 ِ تُۡحَشُروَن. ،أَۡو قُتِۡلتُمۡ  1َولَئِن مُّ لَى ٱ£َّ  158: 3\89هـ  َإلِ

) خطأ: ما زائدة (الجاللين 1ت ♦أي هللا  -) َعَزْمُت 2) بعض اْألَْمِر 1
http://goo.gl/XL1CYQ 4\92) وقد جاءت العبارة صحيحة في اآلية :

ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِّبَاتٍ 160   : فَبِظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّ

ِ  1تفَبَِما َن ٱ£َّ  ،ِلنَت لَُهۡم. َولَۡو ُكنَت فَظ�ا ،َرۡحَمٖة ّمِ
¼َنفَضُّواْ ِمۡن َحۡولَِك. فَٱۡعُف  ،َغِليَظ ٱۡلقَۡلبِ 

. 1َعۡنُهۡم، َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم، َوَشاِوۡرُهۡم فِي ٱۡألَۡمرِ 
َ يُِحبُّ  ،2فَإِذَا َعَزۡمتَ  ِ. ~ إِنَّ ٱ£َّ فَتََوكَّۡل َعلَى ٱ£َّ
ِليَن.   ٱۡلُمتََوكِّ

 159: 3\89هـ

ُ   ) يَْنُصْرُكمْ 2) يُْخِذْلُكْم 1  ،1فََال َغاِلَب لَُكۡم. َوإِن يَۡخذُۡلُكمۡ  ،إِن يَنُصۡرُكُم ٱ£َّ
ِ  2فََمن ذَا ٱلَِّذي يَنُصُرُكم ۢن بَۡعِدهِۦ؟ ~ َوَعلَى ٱ£َّ ّمِ

  فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمۡؤِمنُوَن.

 160: 3\89هـ

 2يَۡأتِ  ،. َوَمن يَۡغلُلۡ 1ت1َوَما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَن يَغُلَّ   ) غل: خان في مغنم أو مال1ت♦ ) يُؤت 2) يُغَّل 1
ا َمِة. ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَۡفٖس مَّ  بَِما َغلَّ يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ

  َكَسبَۡت. ~ َوُهۡم َال يُۡظلَُموَن.

 161: 3\89هـ

ِ َكَمۢن بَآءَ   رجع.: ) باء1ت♦ ) َوَماَواهُ 1 َن ٱ£َّ َن  1تأَفََمِن ٱتَّبََع ِرۡضَوٰ بَِسَخٖط ّمِ
 ِ   َجَهنَُّم؟ ~ َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيُر! 1َوَمۡأَوٰىهُ  ،ٱ£َّ

 162: 3\89هـ

تٌ   ) تَْعَملُوَن.2) درجة 1 ُ بَِصيُرۢ بَِما  1ُهۡم دََرَجٰ ِ. ~ َوٱ£َّ ِعندَ ٱ£َّ
  .1يَۡعَملُونَ 

 163: 3\89هـ

ُ = لَِمْن َمّنِ هللاِ 1 يُهْم 3) أَْنفَِسِهْم (أي أشرفهم) 2) لَقَدْ َمنَّ �َّ ُ --- [  ) َويُعَلِّْمُهُم.4) َويَُزّكِ َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، إِۡذ بَعََث فِيِهۡم  1] لَقَۡد َمنَّ ٱ£َّ
ۡن أَنفُِسِهمۡ َرُسو تِهِۦ، 2ٗال ّمِ ، يَۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءايَٰ

يِهمۡ  َب َوٱۡلِحۡكَمةَ، ~ َوإِن  4، َويُعَلُِّمُهمُ 3َويَُزّكِ ٱۡلِكتَٰ
بِيٍن. ٖل مُّ   َكانُواْ، ِمن قَۡبُل، لَِفي َضلَٰ

 164: 3\89هـ

ُ َعلَى «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت إلى » اْلُمْؤِمنِينَ لَقَدْ َمنَّ �َّ
ا أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ «المخاطب    »أََولَمَّ

بَۡتُكم--- [ آ أََصٰ ِصيبَٞة، قَۡد أََصۡبتُم  1ت] أََولَمَّ مُّ
ۡثلَۡيَها ذَا؟«قُۡلتُۡم:  ،ّمِ ُهَو ِمۡن ِعنِد «قُۡل: » أَنَّٰى َهٰ

َ َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.». ~ أَنفُِسُكمۡ    إِنَّ ٱ£َّ

 165 :3\89هـ

بَُكۡم، يَۡوَم ٱۡلتَقَى ٱۡلَجۡمعَانِ   ) اْلَجْمعَيِن.1 ِ، 1َوَمآ أََصٰ ، فَبِإِۡذِن ٱ£َّ
  َوِليَۡعلََم ٱۡلُمۡؤِمنِيَن،

 166: 3\89هـ

تِلُواْ «َوِليَۡعلََم ٱلَِّذيَن نَافَقُواْ. َوقِيَل لَُهۡم:    تَعَالَۡواْ، قَٰ
ِ، أَِو ٱۡدفَعُواْ  لَۡو نَۡعلَُم «قَالُواْ: ». فِي َسبِيِل ٱ£َّ

ُكمۡ  ،قِتَاٗال  ُهۡم ِلۡلكُۡفِر، يَۡوَمئٍِذ، أَۡقَرُب ِمۡنُهۡم ». ¼َّتَّبَۡعنَٰ
ا لَۡيَس فِي قُلُوبِِهۡم. ~  ِهِهم مَّ ِن. يَقُولُوَن بِأَۡفَوٰ يَمٰ لِۡإلِ

ُ أَۡعلَُم بَِما يَۡكتُُموَن.   َوٱ£َّ

 167: 3\89هـ

الَِّذيَن قَعَدُوا وقَالُوا [في شأن] إخوانهم لَْو : تيبه) نص مخربط وتر1ت♦ ) قُتِّلُوا 1
أََطاعُونَا َما قُتِلُوا. فقد فسرها المنتخب كما يلي: وإنهم هم الذين تخلفوا عن القتال 

وقعدوا عنه، وقالوا في شأن إخوانهم الذين خرجوا وقتلوا: لو أطاعونا وقعدوا كما 
  ) درأ: دفع.2) تhttp://goo.gl/3k4kUvقعدنا لنجوا من القتل كما نجونا (

نِِهۡم َوقَعَدُواْ  1ٱلَِّذيَن قَالُواْ  ۡخَوٰ  ،لَۡو أََطاُعونَا: «1تِإلِ
َعۡن أَنفُِسُكُم  2تفَٱۡدَرُءواْ «قُۡل: ». 1َما قُتِلُواْ 

ِدقِينَ    ».ٱۡلَمۡوَت. ~ إِن كُنتُۡم َصٰ

 168: 3\89هـ

، يَْحَسبَنَّ 1 ) نص ناقص وتكميله: بَْل 1ت ♦) أَْحيَاًء 3قاتلوا ) قُتِّلُوا، 2) تَْحِسبَنَّ
من الجمع في اآلية السابقة إال التفات ) خطأ: 2[هم] أَْحيَاٌء، ِلذا جاءت مرفوعة ت

  »َوَال تَْحَسبَنَّ «خطاب المفرد 

ا.  2ٱلَِّذيَن قُتِلُواْ  1َوَال تَۡحَسبَنَّ  تَۢ ِ، أَۡمَوٰ فِي سَبِيِل ٱ£َّ
  .2ت، ِعندَ َربِِّهۡم، يُۡرَزقُونَ 3أَۡحيَآءٌ  1تبَۡل [...]

 169: 3\89هـ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ،  1فَِرِحينَ   ) َخْوُف، َخْوَف.2) فَاِرِحيَن 1 بَِمآ َءاتَٰىُهُم ٱ£َّ
ۡن َخۡلِفِهۡم،  َويَۡستَۡبِشُروَن بِٱلَِّذيَن لَۡم يَۡلَحقُواْ بِِهم، ّمِ

  ~ أَالَّ َخۡوٌف عَلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن.

 170: 3\89هـ

1.ُ َ، َو�َّ ِ َوفَضۡ   ) َوإنَّ �َّ َن ٱ£َّ َ يَۡستَۡبِشُروَن بِنِۡعَمٖة ّمِ  1ٖل. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ
  َال يُِضيُع أَۡجَر ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.

 171: 3\89هـ

سُوِل، ِمۢن بَۡعِد َمآ   ) اْلقُْرُح، اْلقُُرحُ 1 ِ َوٱلرَّ ٱلَِّذيَن ٱۡستََجابُواْ ِ£َّ
. ~ ِللَِّذيَن أَۡحَسنُواْ ِمۡنُهۡم َوٱتَّقَۡواْ، 1أََصابَُهُم ٱۡلقَۡرحُ 

  أَۡجٌر َعِظيٌم.

 172: 3\89هـ
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] إِيَمانًا ذلك القول) آية ناقصة وتكميلها: قَدْ َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزادَُهْم [1ت
  )http://goo.gl/LL0pgy(الجاللين 

إِنَّ ٱلنَّاَس قَۡد َجَمعُواْ «ٱلَِّذيَن قَاَل لَُهُم ٱلنَّاُس: 
ٗنا  1ت، فََزادَُهۡم [...]»لَُكۡم، فَٱۡخَشۡوُهمۡ  َوقَالُواْ: إِيَمٰ

ُ. َونِۡعَم ٱۡلَوِكيُل!«   »َحۡسبُنَا ٱ£َّ

 173: 3\89هـ

ِ 1ت ألّن اإلنقالب  -) نص ناقص وتكميله: [فخرجوا] فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن �َّ
 171، ص 4، جزء ابن عاشوريقتضي أنَّهم خرجوا للقاء العدّو (

http://goo.gl/1Bqw1m.(  

ِ َوفَۡضٖل. لَّۡم فَٱنقَلَبُواْ، بِ  1ت[...] َن ٱ£َّ نِۡعَمٖة ّمِ
ُ ذُو  ِ. ~ َوٱ£َّ َن ٱ£َّ يَۡمَسۡسُهۡم ُسٓوٞء، َوٱتَّبَعُواْ ِرۡضَوٰ

  فَۡضٍل َعِظيٍم.

 174: 3\89هـ

) خطأ: ال معنى للقسم األول 1ت♦ ) َوَخافُونِي 3) بأوليائه، أولياؤه 2) يخوفكم 1
من هذ اآلية. ولذلك اقترح المفسرون والقراءات المختلفة: إِنََّما ذَِلُكُم الشَّْيَطاُن 

) أو إِنََّما ذَِلُكُم الشَّْيَطاُن 168، ص 2[يخوفكم بأَْولِيَائه] (السيوطي: اإلتقان، جزء 
ِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 2م أَْوِليَاؤه تيخوفك » بِنِْعَمٍة ِمَن �َّ

  ».َوَخافُونِ «إلى المتكلم 

فُ  ُن يَُخّوِ ِلُكُم ٱلشَّۡيَطٰ فََال  .2أَۡولِيَآَءهُۥ 1ت[...] 1إِنََّما ذَٰ
ۡؤِمنِيَن.2ت3تََخافُوُهۡم َوَخافُونۡ    . ~ إِن كُنتُم مُّ

 175: 3\89هـ

وا.3) يُْسِرعُوَن 2يَْحِزْنَك ) 1 ِرعُونَ  1] َوَال يَۡحُزنكَ --- [  ) يَِضرُّ فِي ٱۡلُكۡفِر.  2ٱلَِّذيَن يَُسٰ
واْ  َ َشيۡ  3إِنَُّهۡم لَن يَُضرُّ ُ أَالَّ يَۡجعََل ٱ£َّ ا. يُِريدُ ٱ£َّ

ا فِي ٱۡألِٓخَرةِ. ~ َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٌم.   لَُهۡم َحّظٗ

 176: 3\89هـ

وا.) 1 واْ   يَِضرُّ ِن لَن يَُضرُّ يَمٰ َ  1إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱۡلكُۡفَر بِٱۡإلِ ٱ£َّ
  ا. ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.َشيۡ 

 177: 3\89هـ

، يَْحِسبَنَّ 1 في اآلية التفات ) خطأ: 1ت ♦) أَنََّما 4) َخْيًرا 3) إِنََّما 2) تَْحَسبَنَّ
وا«السابقة من الغائب  َ َشْيئًا يَُضرُّ   »أَنََّما نُْمِلي«إلى المتكلم » �َّ

 3نُۡمِلي لَُهۡم َخۡيٞر  2ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ أَنََّما 1َوَال يَۡحَسبَنَّ 
َنفُِسِهۡم. إِنََّما لَُهۡم ِليَۡزدَادُٓواْ إِۡثٗما. ~  1تنُۡمِلي 4ّألِ

ِهيٞن.   َولَُهۡم َعذَاٞب مُّ

 178: 3\89هـ

في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 2) جبى: جمع وانتقى ت1ت♦ ) يُِميَز، يَُميَِّز 1
ُ «إلى الغائب » أَنََّما نُْمِلي«المتكلم  ُ ِليَذََر «، والتفات من الغائب »َما َكاَن �َّ َّ�

ُ ِليُْطِلعَُكمْ «إلى المخاطب » اْلُمْؤِمنِينَ    »َما أَْنتُْم َعلَْيِه ... َوَما َكاَن �َّ

ا َكا--- [ ُ ِليَذََر ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َعلَٰى َمآ أَنتُۡم ] مَّ َن ٱ£َّ
ٱۡلَخبِيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب. َوَما َكاَن  1َعلَۡيِه، َحتَّٰى يَِميزَ 

َ يَۡجتَبِي ِكنَّ ٱ£َّ ُ ِليُۡطِلعَُكۡم َعلَى ٱۡلغَۡيبِ. َولَٰ  1تٱ£َّ
سُلِهِۦ َمن يََشآُء. فَ  ِ َوُرسُلِهِ ِمن رُّ ۦ. ~ َوإِن اِمنُواْ بِٱ£َّ

َّقُواْ، فَلَُكۡم أَۡجٌر َعِظيمٞ    .2تتُۡؤِمنُواْ َوتَت

 179: 3\89هـ

، تَْحَسبَنَّ 1 ) قراءة شيعية: ما بخلوا به من الزكاة يوم القيامة 2) يَْحِسبَنَّ
ِ ِميَراُث [ما 1ت ♦) يَْعَملُوَن 3) 31(السياري، ص  ) نص ناقص وتكميله: َوِ£َّ
 373، ص 27، جزء ابن عاشورَواْألَْرِض (في] السََّماَواِت 

http://goo.gl/c84pS2إلى  »يَْبَخلُونَ «من الغائب التفات ) خطأ: 2) ت
  »يعملون«، وقد صححتها القراءة المختلفة »تَْعَملُونَ «المخاطب 

ٱلَِّذيَن يَۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَٰىُهُم  1] َوَال يَۡحَسبَنَّ --- [
ُ ِمن فَۡضِلهِۦ هُوَ  َخۡيٗرا لَُّهم. بَۡل هَُو َشّرٞ لَُّهۡم.  ٱ£َّ

َمةِ  قُوَن َما بَِخلُواْ بِهِۦ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ ِ 2َسيَُطوَّ . َوِ£َّ
ُث [...] ُ بَِما  1تِميَرٰ ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوٱ£َّ َوٰ َمٰ ٱلسَّ

  َخبِيٞر. 2ت3تَۡعَملُونَ 

 180: 3\89هـ

) َويَقُوُل، َويُقَاُل، َونَقُوُل لهم 4) َوقَتْلُُهُم 3 ) يقولون2) سَيَْكتُُب، َستُْكتَُب، َسيُْكتَُب 1
ُ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦ ». َسنَْكتُُب ... َونَقُولُ «إلى المتكلم » لَقَدْ َسِمَع �َّ

  وقد صححت القراءة المختلفة: سيكتب

ُ قَۡوَل ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ:  َ فَِقيٞر، «لَّقَۡد َسِمَع ٱ£َّ إِنَّ ٱ£َّ
 3، َوقَۡتلَُهمُ 2َما قَالُواْ  1َسنَۡكتُبُ ». َونَۡحُن أَۡغنِيَآءُ 

، َونَقُولُ  ذُوقُواْ : ~ «1ت4ٱۡألَۢنبِيَآَء بِغَۡيِر َحّقٖ
  َعذَاَب ٱۡلَحِريِق.

 181: 3\89هـ

ٍم حشو.1ت لَِك بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديكُمۡ   ) خطأ: حرف الباء في بَِظالَّ َ لَۡيسَ ». ~ ذَٰ  َوأَنَّ ٱ£َّ
ٖم  ۡلعَبِيِد. 1تبَِظالَّ   لِّ

 182: 3\89هـ

) قراءة شيعية: جاءكم رسل من قبلي بالبينات 4) تَاكُلُهُ 3) بِقُُربَاٍن 2) يَاتِيَنَا 1
] إنهم هم) نص ناقص وتكميله: [1ت♦ ) فَِلَمهْ 5) 31والزبر (السياري، ص 

َ َعِهدَ إِلَْينَا [باال] نُْؤمِ    )http://goo.gl/xuWTcxَن (المنتخب الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ �َّ

َ َعِهدَ إِلَۡينَآ «ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ:  1ت][...]--- [ إِنَّ ٱ£َّ
 2بِقُۡربَانٖ  1أَالَّ نُۡؤِمَن ِلَرسُوٍل، َحتَّٰى يَۡأتِيَنَا 1ت[...]
ن قَۡبِلي «قُۡل: ». ٱلنَّارُ  3تَۡأُكلُهُ  قَۡد َجآَءُكۡم ُرُسٞل ّمِ

ِت، َوبِٱلَِّذي قُۡلتُمۡ  قَتَۡلتُُموُهۡم، ~ إِن  5. فَِلمَ 4بِٱۡلبَيِّنَٰ
ِدقِيَن؟   »ُكنتُۡم َصٰ

 183: 3\89هـ

بُِر 1 ) نص ناقص وتكميله: فَإِْن َكذَّبُوَك [فال عجب أو 1ت♦ ) َوباْلِكتَاِب 2) َوبالزُّ
َب ُرسٌُل ِمْن قَْبِلَك (فال تخزن]   184، ص 4، جزء ابن عاشورفَقَدْ ُكذِّ

http://goo.gl/5mu3JCحول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 1) ت (
37\54 :43.  

ن قَۡبلَِك.  .1تفَإِن َكذَّبُوَك، [...] فَقَۡد ُكذَِّب ُرسُٞل ّمِ
بُرِ  ِت، َوٱلزُّ بِ 2ت1َجآُءو بِٱۡلبَيِّنَٰ   ٱۡلُمنِيِر. 2، َوٱۡلِكتَٰ

 184: 3\89هـ

) ذَائِقَةٌ اْلَمْوَت، ذَائِقَةُ اْلَمْوَت، ذَائِقُهُ اْلَمْوُت، قراءة شيعية: كل نفس ذائقة الموت 1
) نص ناقص 1ت ♦أي الشيطان  - ) اْلغَُروِر 2) 31ومنشورة (السياري، ص 

، ص 27، جزء ابن عاشور(وتكميله: َوَما [احوال] الحياة الدُّْنيَا إِالَّ َمتَاعُ اْلغُُروِر 
406 http://goo.gl/UQjuuB.(  

. َوإِنََّما تَُوفَّۡوَن 1] كُلُّ نَۡفٖس ذَآئِقَةُ ٱۡلَمۡوتِ --- [
َمِة. فََمن ُزۡحِزَح َعِن ٱلنَّاِر  أُُجوَرُكۡم يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

ٱۡلَحيَٰوةُ  1تَوأُۡدِخَل ٱۡلَجنَّةَ، فَقَۡد فَاَز. ~ َوَما [...]
ُع ٱۡلغُُرورِ    .2ٱلدُّۡنيَآ إِالَّ َمتَٰ

 185: 3\89هـ
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ِلُكۡم َوأَنفُِسُكۡم، َولَتَۡسَمعُنَّ --- [   ] لَتُۡبلَُونَّ فِٓي أَۡمَوٰ
َب ِمن قَۡبِلُكۡم، َوِمَن ٱلَِّذيَن  ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ

تَّقُواْ، ~ أَۡشَركُٓواْ، أَٗذى َكثِيٗرا. َوإِن تَۡصبُِرواْ َوتَ 
لَِك ِمۡن َعۡزِم ٱۡألُُموِر.   فَإِنَّ ذَٰ

 186: 3\89هـ

ُ ِميثَاَق النبيين، ربك من الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ميثاقهم 1 ُ ... اْلِكتَاَب = �َّ َّ� (2 (
) نص ناقص وتكميله: [واذكروا] إذ 1ت ♦) يَْكتُُمونَهُ 3لَيُبَيِّنُنَّهُ، لَيُبَيِّنُونهُ، لَيُبَيِّنَونهُ 

ُ ت   »يَْشتَُرونَ «إلى الحاضر » َواْشتََرْوا«من الماضي التفات ) خطأ: 2أََخذَ �َّ

َق ٱلَِّذيَن أُوتُواْ  1ت][...]--- [ ُ ِميثَٰ َوإِۡذ أََخذَ ٱ£َّ
بَ  ». 3ِللنَّاِس، َوَال تَۡكتُُمونَهُۥ 2لَتُبَيِّنُنَّهُۥ: «1ٱۡلِكتَٰ

فَنَبَذُوهُ َوَرآَء ُظُهوِرِهۡم، َوٱۡشتََرۡواْ بِهِۦ ثََمٗنا قَِليٗال. 
  !2ت~ فَبِۡئَس َما يَۡشتَُرونَ 

 187: 3\89هـ

، تَْحَسبُنَّ 1 ) فََال يَْحَسبُنَُّهْم، فََال تَْحَسبُنَُّهْم، فََال 3) آتَْوا، أُوتُْوا، فعلوا 2) يَْحَسبَنَّ
) 2ت اتوا: فعلوا، كما في القراءة المختلفة )1ت♦ ْحَسبَنَُّهْم تَْحِسبَنَُّهْم، باسقاط فََال تَ 

  ) بَِمفَاَزة: بمنجاة3تكرار وحشو، وقد اسقطت قراءة مختلفة هذه العبارة تخطأ: 

، 1ت2ٱلَِّذيَن يَۡفَرُحوَن بَِمآ أَتَواْ  1] َال تَۡحَسبَنَّ --- [
يُِحبُّوَن أَن يُۡحَمدُواْ بَِما لَۡم يَۡفعَلُواْ، فَ  َال وَّ

َن ٱۡلعَذَابِ. ~ َولَُهۡم  3تبَِمفَاَزةٖ  2ت3تَۡحسَبَنَُّهم ّمِ
  َعذَاٌب أَِليٞم.

 188: 3\89هـ

  ] --- ُ ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوٱ£َّ َوٰ ِ ُمۡلُك ٱلسََّمٰ ] َوِ£َّ
  َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٌر.

 189: 3\89هـ

ِت َوٱۡألَۡرِض،    َوٰ ِف ٱلَّۡيِل إِنَّ فِي َخۡلِق ٱلسََّمٰ َوٱۡختِلَٰ
ِب. ُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ ٖت ّألِ   َوٱلنََّهاِر، َألٓيَٰ

 190: 3\89هـ

) نص ناقص وتكميله: َويَتَفَكَُّروَن 2. ت12: 10\51) أنظر هامش اآلية 1ت♦ 
فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض [يقولون] َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطًال (الجاللين 

http://goo.gl/KGssH8.(  

ٗما، َوقُعُوٗدا، َوَعلَٰى  َ، قِيَٰ ٱلَِّذيَن يَۡذكُُروَن ٱ£َّ
ِت 1تُجنُوبِِهمۡ  َوٰ ، َويَتَفَكَُّروَن فِي َخۡلِق ٱلسََّمٰ

ِطٗال. « :2تَوٱۡألَۡرِض [...] ذَا بَٰ َربَّنَا! َما َخلَۡقَت َهٰ
نََك! ~ فَِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر.   ُسۡبَحٰ

 191: 3\89هـ

نَآ! إِنََّك َمن تُۡدِخِل ٱلنَّاَر، فَقَۡد أَۡخَزۡيتَهُۥ. ~ َوَما َربَّ   
ِلِميَن ِمۡن أَنَصاٖر.   ِللظَّٰ

 192: 3\89هـ

ِن أَۡن   ) نص ناقص وتكميله: وتوفنا [ابراًرا]1ت♦ ) سَيِّيَاتِنَا 1 يَمٰ َربَّنَآ! إِنَّنَا َسِمۡعنَا ُمنَاِدٗيا يُنَاِدي لِۡإلِ
اَمنَّا. َربَّنَا! فَٱۡغِفۡر لَنَا ذُنُوبَنَا، بَِربُِّكۡم". فَ "َءاِمنُواْ 

  َمَع ٱۡألَۡبَراِر. 1ت، َوتََوفَّنَا [...]1اتِنَاَوَكفِّۡر َعنَّا َسيِّ 

 193: 3\89هـ

) نص ناقص وتكميله: َوآَتِنَا َما َوَعدْتَنَا [به] عَلَى [لسان] ُرسُِلَك (الجاللين 1ت
http://goo.gl/gIRYr8.(  

 1تَعلَٰى [...] 1تَربَّنَا! َوَءاتِنَا َما َوَعدتَّنَا [...]
َمِة. ~ إِنََّك َال تُۡخِلُف  ُرسُِلَك، َوَال تُۡخِزنَا يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  ».ٱۡلِميعَادَ 

 194: 3\89هـ

تَلُوا َوقُتِّلُوا، ) َوقَتَلُوا َوقُتِلُوا، َوقَتَلُوا َوقَاتَلُوا، َوقَا3) أَُضيُِّع، أََضُع 2) بأَنِّي، إِنِّي 1
إلى المتكلم » فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهمْ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت ♦َوقُتِلُوا َوقَاتَلُوا 

ِ «ثم إلى الغائب » َألَُكفَِّرنَّ ... أُِضيُع « فَاْستََجاَب «، والتفات من الغائب »ِعْنِد �َّ
  »فَالَِّذيَن هَاَجُروا«ثم إلى الغائب » عامل منكم«إلى المخاطب » لَُهمْ 

َعَمَل  2َالٓ أُِضيعُ  1أَنِّي«فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم: 
ۢن  ن ذَكٍَر أَۡو أُنثَٰى. بَۡعُضُكم ّمِ نكُم، ّمِ ِمٖل ّمِ َعٰ

ِرِهۡم،  بَۡعٖض. فَٱلَِّذيَن َهاَجُرواْ، َوأُۡخِرُجواْ ِمن ِديَٰ
تَلُواْ، َوقُتِلُواْ  ، َألَُكفَِّرنَّ 3َوأُوذُواْ فِي َسبِيِلي، َوقَٰ

ٖت تَۡجِري ِمن َعۡنُهۡم َسيِّ  اتِِهۡم، َوَألُۡدِخلَنَُّهۡم َجنَّٰ
 ِ ۡن ِعنِد ٱ£َّ ُر، ثََواٗبا ّمِ ُ ِعندَهُۥ 1تتَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ . َوٱ£َّ

  ».ُحۡسُن ٱلثََّوابِ 

 195: 3\89هـ

ْنكَ 1 نَّكَ   ) يَغُرَّ ِد. 1َال يَغُرَّ  196: 3\89هـ  تَقَلُُّب ٱلَِّذيَن كَفَُرواْ فِي ٱۡلبِلَٰ

ٞع قَِليٞل، ثُمَّ َمۡأَوٰىُهمۡ   ) َماَواُهْم.1  197: 3\89هـ  َجَهنَُّم. ~ َوبِۡئَس ٱۡلِمَهادُ! 1َمتَٰ

ِكنِ   ) نُْزًال.2) لَِكنَّ 1 ٞت تَۡجِري ِمن  1لَٰ ٱلَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ َربَُّهۡم، لَُهۡم َجنَّٰ
ِلِديَن فِيَها، نُُزٗال تَۡحتِ  ُر، َخٰ ِ.  2َها ٱۡألَۡنَهٰ ۡن ِعنِد ٱ£َّ ّمِ

ِ َخۡيٞر لِّۡألَۡبَراِر.   َوَما ِعندَ ٱ£َّ

 198: 3\89هـ

ِ) إلى الجمع (َوَما أُْنِزَل إِلَْيِهْم التفات ) خطأ: 1ت من المفرد (َمْن يُْؤِمُن بِا£َّ
(... ِ   َخاِشِعيَن ِ£َّ

ِ، َوَمآ أُنِزَل  َوإِنَّ ِمۡن أَۡهلِ  ِب لََمن يُۡؤِمُن بِٱ£َّ ٱۡلِكتَٰ
ِ، َال يَۡشتَُروَن  ِشِعيَن ِ£َّ إِلَۡيُكۡم، َوَمآ أُنِزَل إِلَۡيِهۡم، َخٰ

ٓئَِك لَُهۡم أَۡجُرهُۡم ِعندَ بِ  ِ ثََمٗنا قَلِيًال. أُْولَٰ ِت ٱ£َّ ايَٰ
َ َسِريُع ٱۡلِحسَابِ    .1تَربِِّهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 199: 3\89هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡصبُِرواْ، َوَصابُِرواْ،    يَٰ
َ. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!  َوَرابُِطواْ، َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

 200: 3\89هـ
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  سورة االحزاب 33\90

  هجرية 73 - عدد اآليات

  22و 20العنوان مأخوذ من اآليتين 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِفِريَن    َ َوَال تُِطعِ ٱۡلَكٰ ! ٱتَِّق ٱ£َّ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ يَٰ
َ َكاَن َعِليًما ِفِقيَن. ~ إِنَّ ٱ£َّ   َحِكيٗما. ،َوٱۡلُمنَٰ

 1: 33\90هـ

بَِّك. ~ إِنَّ   ) يَْعَملُوَن.1 َ كَاَن َوٱتَّبِۡع َما يُوَحٰىٓ إِلَۡيَك ِمن رَّ ٱ£َّ
  َخبِيٗرا. 1بَِما تَۡعَملُونَ 

 2: 33\90هـ

ِ حشو.1ت ِ   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ ِ. ~ َوكَفَٰى بِٱ£َّ  3: 33\90هـ  َوِكيٗال. 1تَوتََوكَّۡل َعلَى ٱ£َّ

ِء 1 ْي، الالَّ يََظهَُّروَن، ) تُظَّهَُّروَن، تَظَّاَهُروَن، تََظاَهُروَن، يُْظَهُروَن، 2) الالَّ
ُروَن  ُروَن، تَْظَهُروَن، تَتََظهَُّروَن، يَُظّهِ ) 1ت♦ ) يَُهدِّي، الذي يَْهِدي 3يَُظّهِ

) نص 2ت: قول الزوج ألمرأته أنِت عليَّ كظهر أمي في التحريم تَُظاِهُرونَ 
ُ يَقُوُل [كالم] اْلَحق (  260، ص 21، جزء ابن عاشورناقص وتكميله: َو�َّ

http://goo.gl/xg2szV(  

ن قَۡلبَۡيِن فِي َجۡوفِهِۦ. --- [ ُ ِلَرُجٖل ّمِ ا َجعََل ٱ£َّ ] مَّ
ـِٔي

ٓ َجُكُم، ٱلَّٰ ِهُرونَ  1َوَما َجعََل أَۡزَوٰ ،  1ت2تَُظٰ ِمۡنُهنَّ
ِلُكۡم  تُِكۡم. َوَما َجعََل أَۡدِعيَآَءُكۡم أَۡبنَآَءُكۡم. ذَٰ َهٰ أُمَّ

ِهكُۡم. وَ  ُ يَقُوُل [...]قَۡولُكُم بِأَۡفَوٰ ، َوهَُو  2تٱ£َّ ٱۡلَحقَّ
  ٱلسَّبِيَل. 3يَۡهِدي

 4: 33\90هـ

دَْت قُلُوبُُكْم [فيه] (الجاللين ) 1ت نص ناقص وتكميله: َولَِكْن [فيما] تَعَمَّ
http://goo.gl/jL7T1I(  

ِ. فَإِن لَّۡم  ٱۡدعُوُهۡم ِألٓبَآئِِهۡم، هَُو أَۡقَسطُ ِعندَ ٱ£َّ
لِيُكۡم. تَۡعلَُمٓواْ  يِن َوَمَوٰ نُُكۡم فِي ٱلدِّ َءابَآَءُهۡم، فَإِۡخَوٰ

ِكن  ،َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاٞح فِيَمآ أَۡخَطۡأتُم بِهِۦ َولَٰ
دَۡت قُلُوبُُكۡم [...] 1ت[...] ا تَعَمَّ ُ 1تمَّ . ~ َوَكاَن ٱ£َّ

ِحيًما.   َغفُوٗرا، رَّ

 5: 33\90هـ

َهاتُُهْم وهو أب لهم، قراءة 2اُجهُ ) أَْنفُِسِهْم وهو أب لهم َوأَْزوَ 1 ) َوأَْزَواُجهُ أُمَّ
َهاتُُهْم وهو أب لهم فعقوه في ذريته (الطبرسي: فصل  شيعية: َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

) فسر المنتخب بداية هذه اآلية 1ت ♦) ذَلَِك عند هللا مكتوبًا 3) 142الخطاب، ص 
نفوسهم، فعليهم أن يحبوه  كما يلي: النبي أحق والية بالمؤمنين، وأرحم بهم من

) حرم القرآن الزواج من 2ت )http://goo.gl/gUq8vQويطيعوه (المنتخب 
َهاتُُهمْ « 6: 33\90نساء النبي في اآليتين  َوَما َكاَن « 53: 33\90و» َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

ِ َوَال أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدِه أَبَدًا ) آية ناقصة 3ت» لَُكْم أَْن تُْؤذُوا َرسُوَل �َّ
ِ ِمَن وتكميلها: َوأُولُو اْألَْرَحاِم بَْعضُ  ُهْم أَْولَى بِبَْعٍض [في اإلرث] فِي ِكتَاِب �َّ

اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِليَائُِكْم َمْعُروفًا [بوصية] (الجاللين 
http://goo.gl/DGGPz9(  

ُجهُ 1تٱلنَّبِيُّ أَۡولَىٰ   1ٓۥ بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن ِمۡن أَنفُِسِهۡم، َوأَۡزَوٰ
تُُهمۡ  َهٰ . َوأُْولُواْ ٱۡألَۡرَحاِم بَۡعُضُهۡم أَۡولَٰى 2ت2أُمَّ

ِ ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن  3تبِبَۡعٖض [...] ِب ٱ£َّ فِي ِكتَٰ
ٓ أَن تَۡفعَلُٓواْ إِلَٰىٓ أَۡوِليَآئُِكم  ِجِريَن، إِالَّ َوٱۡلُمَهٰ

ۡعُروٗفا [...] ِب 3تمَّ لَِك فِي ٱۡلِكتَٰ . ~ َكاَن ذَٰ
  .3َمۡسُطوٗرا

 6: 33\90هـ

) حشو وإبهام: هل 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ أََخذْنَا ِمَن النَّبِيِّيَن ت1ت
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أنبياء أم ال وفقًا للقرآن؟ فلماذا إذن التكرار؟ وإن 

اراد التخصيص كان عليه توضيح ذلك. وفي هذه الحالة لماذا خصص اخذ 
  »تكرار الميثاق في النهاية الميثاق من خمسة؟ ولماذا

قَُهۡم، َوإِۡذ أََخۡذنَا ِمَن ٱلنَّبِيِّ  1ت][...]--- [ َن ِميثَٰ
ِهيَم، َوُموَسٰى،  َوِمنَك، َوِمن نُّوٖح، َوإِۡبَرٰ

قًا 2تَوِعيَسى، ٱۡبِن َمۡريَمَ  يثَٰ . ~ َوأََخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِ
  َغِليٗظا،

 7: 33\90هـ

» َوإِذْ أََخذْنَا ... َوأََخذْنَا«المتكلم في اآلية السابقة  منالتفات ) خطأ: 1ت ♦) ِليََسَل 1
إلى الماضي » ِليَْسأَلَ «من المضارع التفات ) خطأ: 2ت» ِليَْسأَلَ «إلى الغائب 

  »َوأََعدَّ «

ِدقِيَن َعن ِصۡدقِِهۡم. ~ َوأََعدَّ  1ت1لَ لِّيَسۡ   2تٱلصَّٰ
ِفِريَن َعذَابًا أَِليٗما.   ِلۡلَكٰ

 8: 33\90هـ

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَْعَملُوَن 3) يََرْوَها 2َوَجنُودًا  )1 » نِْعَمةَ �َّ
ُ «ثم إلى الغائب » فَأَْرَسْلنَا«إلى المتكلم    »َوَكاَن �َّ

] --- ِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمةَ ٱ£َّ ] يَٰ
فَأَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهۡم ِريٗحا َعلَۡيُكۡم، إِۡذ َجآَءۡتُكۡم ُجنُوٞد، 

ُ 2لَّۡم تََرۡوَها 1َوُجنُوٗدا بَِما  1ت. ~ َوَكاَن ٱ£َّ
  بَِصيًرا. 3تَۡعَملُونَ 

 9: 33\90هـ

ن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أَۡسفََل ِمنُكۡم،  1ت[...]   إِۡذ َجآُءوُكم ّمِ
ُر، َوبَلَغَِت ٱۡلقُلُوُب ٱۡلَحنَاِجَر،  َوإِۡذ َزاَغِت ٱۡألَۡبَصٰ

ِ ٱلظُّنُونَ۠ا. 2تَوتَظُنُّونَ    بِٱ£َّ

 10: 33\90هـ

 2ِزۡلَزاٗال  1ُهنَاِلَك ٱۡبتُِلَي ٱۡلُمۡؤِمنُوَن، َوُزۡلِزلُواْ   ) ُزْلَزاًال.2) َوِزلِْزلُوا 1
  َشِديٗدا.

 11: 33\90هـ

ِفقُوَن َوٱلَِّذيَن فِي  1ت][...]--- [  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ1ت َوإِۡذ يَقُوُل ٱۡلُمنَٰ
َرٞض: ~  ُ َوَرسُولُهُۥٓ إِالَّ «قُلُوبِِهم مَّ ا َوَعدَنَا ٱ£َّ مَّ

  ».ُغُروٗرا

 12: 33\90هـ
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) عورة: خلل يُخشى دخول العدو 1ت♦ ) بِعَِوَرةٍ 4) َعِوَرةٌ 3) َويَْستَاِذُن 2) َمقَاَم 1
) نص 2) ت192نص ناقص وتكميله: ذات عورة (مكي، جزء ثاني، ص منه. 

  ناقص وتكميله: [واذكر] إذ

ۡنُهۡم:  1ت][...]--- [ ٓأَۡهَل «َوإِۡذ قَالَت طَّآئِفَٞة ّمِ يَٰ
 2ِذنُ َويَۡستَ ». لَُكۡم، فَٱۡرِجعُواْ  1يَۡثِرَب! َال ُمقَامَ 

ۡنُهُم ٱلنَّبِيَّ يَقُولُوَن:  إِنَّ بُيُوتَنَا «فَِريٞق ّمِ
. إِن يُِريدُوَن إِالَّ 4َوَما ِهَي بِعَۡوَرةٍ ». 2ت3َعۡوَرةٞ 
  فَِراٗرا.

 13: 33\90هـ

جمع قطر، نواحي. ) اقطار: 1ت♦ ) َألَتَْوهَا 2) ُسولُوا، سُوئِلُوا، سُويِلُوا، ِسيلُوا 1
فسرها الجاللين: َولَْو دُِخلَْت أي المدينة َعلَْيِهْم ّمْن أَْقَطاِرَها نواحيها 

)http://goo.gl/CwHiH9.(  

ۡن أَۡقَطاِرَها  1، ثُمَّ سُئِلُواْ 1تَولَۡو دُِخلَۡت َعلَۡيِهم ّمِ
  ، َوَما تَلَبَّثُواْ بَِهآ إِالَّ يَِسيٗرا.2َألٓتَۡوَها ،ٱۡلِفۡتنَةَ 

 14: 33\90ـه

َ ِمن قَۡبُل َال يَُولُّونَ   ) األدبار: األعقاب.1ت♦ ) َمُسوًال 2) يَُولُّنَّ 1 َهدُواْ ٱ£َّ  1َولَقَۡد َكانُواْ َعٰ
رَ  ِ َمسۡ 1تٱۡألَۡدبَٰ   .2وٗال . َوَكاَن َعۡهدُ ٱ£َّ

 15: 33\90هـ

َن ٱۡلَمۡوِت  لَّن يَنفَعَُكُم ٱۡلِفَراُر،«قُل:   ) يَُمتَّعُوَن، تَُمتَّعُوا.1 إِن فََرۡرتُم ّمِ
  ».إِالَّ قَِليٗال  1أَِو ٱۡلقَۡتِل. َوإِٗذا الَّ تَُمتَّعُونَ 

 16: 33\90هـ

ِ، إِۡن أََرادَ «قُۡل:   ».يَِجدُونَ «إلى الغائب » َيْعِصُمُكمْ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت َن ٱ£َّ َمن ذَا ٱلَِّذي يَۡعِصُمُكم ّمِ
َوَال يَِجدُوَن » ~ أََرادَ بُِكۡم َرۡحَمٗة؟بُِكۡم سُٓوًءا، أَۡو 

ا َوَال نَِصيٗرا ِ، َولِيّٗ   .1تلَُهم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

 17: 33\90هـ

قِيَن: 2ت 97: 15\54) خطأ في استعمال حرف قد. أنظر هامش اآلية 1ت ) اْلُمعَّوِ
  المثبطين للعزائم.

قِينَ  1تقَدۡ  ُ ٱۡلُمعَّوِ ۡلقَآئِِليَن ِمنُكۡم، َوٱ 2تيَۡعلَُم ٱ£َّ
نِِهۡم:  ۡخَوٰ َوَال يَۡأتُوَن ٱۡلبَۡأَس إِالَّ ». َهلُمَّ إِلَۡينَا«ِإلِ

  قَِليًال،

 18: 33\90هـ

ةٌ 1 ة، جمع شحيح: 1ت♦ ) َصلَقُوُكْم 2) أَِشحَّ ) نص ناقص 2ت بخيل) أَِشحَّ
، ص 2وتكميله: تَدُوُر أَْعيُنُُهْم [نظر الذي] يُْغَشى (السيوطي: اإلتقان، جزء 

: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر 20: 45\95) اسوة باآلية 153
  المغشي عليه من الموت فأولى لهم.

ةً  َرأَۡيتَُهۡم  ،َعلَۡيُكۡم. فَإِذَا َجآَء ٱۡلَخۡوفُ  1ت1أَِشحَّ
، َكٱلَِّذي 2تنظُُروَن إِلَۡيَك تَدُوُر أَۡعيُنُُهۡم [...]يَ 

 ،يُۡغَشٰى َعلَۡيِه ِمَن ٱۡلَمۡوِت. فَإِذَا ذََهَب ٱۡلَخۡوفُ 
ةً  2َسلَقُوُكم َعلَى ٱۡلَخۡيِر.  1ت1بِأَۡلِسنٍَة ِحدَاٍد، أَِشحَّ

لَُهۡم. ~ َوَكانَ  ُ أَۡعَمٰ ٓئَِك لَۡم يُۡؤِمنُواْ، فَأَۡحبََط ٱ£َّ  أُْولَٰ
ِ يَِسيٗرا. لَِك َعلَى ٱ£َّ   ذَٰ

 19: 33\90هـ

) 4) بُدَّى، بَدَْوا 3) اْألَْحَزاَب قد ذََهبُوا فإذا وجدوهم لم يذهبوا َودُّوا 2) يَْحِسبُوَن 1
كائنون في البادية : ) بَادُوَن فِي اْألَْعَرابِ 1ت♦ يَسَّاَءلُوَن، يَتََساَءلُوَن، يََسالُوَن 

  ).http://goo.gl/EGN2jfتفسير الجاللين (

ٱۡألَۡحَزاَب لَۡم يَۡذَهبُواْ. َوإِن يَۡأِت  1يَۡحَسبُونَ 
فِي  1ت3لَۡو أَنَُّهم بَادُونَ  2ٱۡألَۡحَزاُب، يََودُّواْ 

َعۡن أَۢنبَآئُِكۡم. َولَۡو َكانُواْ  4لُونَ يَسۡ  ،ٱۡألَۡعَرابِ 
تَلُٓواْ، إِالَّ قَِليٗال. ،فِيُكم ا قَٰ   مَّ

 20: 33\90هـ

قَدْ َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ « 4: 60\91) الحظ اإلختالف في اآلية 1ت♦ ) إِْسَوةٌ 1
: 33\90، واآلية »لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ « 6: 60\91، واآلية »فِي إِْبَراِهيمَ 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ « 21   : قدوة.اسوة) 2ت». لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل �َّ

ِ، أُۡسَوةٌ  1تلَّقَۡد َكانَ  َحَسنَٞة  2ت1لَُكۡم، فِي َرسُوِل ٱ£َّ
 َ َ َوٱۡليَۡوَم ٱۡألِٓخَر، َوذََكَر ٱ£َّ لَِّمن َكاَن يَۡرُجواْ ٱ£َّ

  َكثِيٗرا.

 21: 33\90هـ

ا َرَءا ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱۡألَۡحَزابَ   ) َزادُوُهْم.1 ذَا َما «قَالُواْ:  ،َولَمَّ َهٰ
ُ َوَرسُولُهُۥ ُ َوَرُسولُهُۥ، َوَصدََق ٱ£َّ ». َوَعدَنَا ٱ£َّ

ٗنا َوتَۡسِليٗما. 1َوَما َزادَُهمۡ  ٓ إِيَمٰ   إِالَّ

 22: 33\90هـ

َ   ) َومنهم َمن بَدََّل، وآخرون بَدَّلُوا1 َهدُواْ ٱ£َّ َن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، ِرَجاٞل َصدَقُواْ َما َعٰ ّمِ
ن  ن قََضٰى نَۡحبَهُۥ، َوِمۡنُهم مَّ َعلَۡيِه. فَِمۡنُهم مَّ

  تَۡبِديٗال. 1يَنتَِظُر. ~ َوَما بَدَّلُواْ 

 23: 33\90هـ

ا بـ 1ت ) غير معروف عالقة هذه اآلية بما سبقها، وقد يكون لها عالقة إمَّ
ا بـ »َصدَقوا« (الحلبي » ما بَدَّلُوا«، وإما بـ »زادهم«، وإمَّ

http://goo.gl/4ZZWP5.(  

َب  1تلِّيَۡجِزيَ  ِدقِيَن بِِصۡدقِِهۡم، َويُعَذِّ ُ ٱلصَّٰ ٱ£َّ
ِفِقيَن، إِن َشآَء، أَۡو يَتُوَب َعلَۡيِهۡم. َ  ٱۡلُمنَٰ ~ إِنَّ ٱ£َّ

ِحيٗما.   َكاَن َغفُوٗرا، رَّ

 24: 33\90هـ

ُ   ).111قراءة شيعية: اْلقِتَاَل بِعَِلّيٍ (السياري، ص  )1 ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، بِغَۡيِظِهۡم، لَۡم يَنَالُواْ َخۡيٗرا. َوَردَّ ٱ£َّ
ُ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱۡلِقتَالَ  ُ قَِوي�ا، 1َوَكفَى ٱ£َّ . ~ َوَكاَن ٱ£َّ

  َعِزيٗزا.

 25: 33\90هـ

عَُب 2) آَزروهم 1 ) َظاَهُروُهْم: 1ت♦ ) َوتَأْسُُروَن، َويَأِْسُروَن 4) يَقْتُلُوَن 3) الرُّ
  يَاِصي: جميع صيصية، حصونعاونوهم. صَ 

َهُروُهم ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰبِ، ِمن 1َوأَنَزَل ٱلَِّذيَن َظٰ ، ّمِ
ۡعبَ 1تَصيَاِصيِهمۡ  . 2، َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّ

  فَِريٗقا. 4َوتَۡأِسُرونَ  3فَِريٗقا تَۡقتُلُونَ 

 26: 33\90هـ

لَُهۡم، َوأَۡرٗضا َوأَۡوَرثَُكۡم أَۡرَضُهۡم،   ) تََطْوهَا.1 َرهُۡم، َوأَۡمَوٰ َوِديَٰ
ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٗرا.1وَهالَّۡم تَطَ    . ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 27: 33\90هـ
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، أَُمتِّعُُكنَّ 1 ُحُكنَّ 2) أُْمتِْعُكنَّ تعالين، من العلو، وأصله االرتفاع ) 1ت♦ ) َوأُسَّرِ
يفسرها: اقبلن )، ولكن المنتخب 196(مكي، جزء ثاني، ص 

)http://goo.gl/TUdx26(  

ِجَك: --- [ َۡزَوٰ ! قُل ّألِ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ إِن كُنتُنَّ «] يَٰ
 1تتُِرۡدَن ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا َوِزينَتََها، فَتَعَالَۡينَ 

ۡحُكنَّ  1أَُمتِّۡعُكنَّ    َسَراٗحا َجِميٗال. 2~ َوأُسَّرِ

 28: 33\90هـ

َ، َوَرُسولَهُۥ، َوٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَ،  َوإِن كُنتُنَّ تُِرۡدنَ    ٱ£َّ
ِت ِمنُكنَّ أَۡجًرا َعِظيٗما َ أََعدَّ ِلۡلُمۡحِسنَٰ   ».فَإِنَّ ٱ£َّ

 29: 33\90هـ

ْف، نَُضاِعْف، يَُضاِعْف، نُْضِعْف 4) يَُضعَُّف 3) ُمبَيَّنٍَة 2) تَأِْت 1 اْلعَذَاَب  - ) نَُضعِّ
َمْن يَأِْت ِمْنُكنَّ فَاِحَشة، : تفعلها، خطأ، وصحيًحا: اِحَشةٍ َمْن يَأِْت ِمْنُكنَّ بِفَ  )1ت♦ 

)، َولُوًطا إِذْ 80: 7\39كما في آيات أخرى: َولُوطًا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ (
ْم لَتَأْتُوَن )، َولُوطًا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه إِنَّكُ 54: 27\48قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ (

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ (28: 29\85اْلفَاِحَشةَ ( ). وهناك أيًضا خطأ 15: 4\92)، َوالالَّ
نص ناقص وتكميله:  )2تم تصحيها في القراءة المختلفة: تَأِْت ت» يَأْتِ «في كلمة 

 176، ص 15، جزء ابن عاشورضعفي [ما أعد لتلك الفاحشة] (
http://goo.gl/khDzOE.(  

نَِسآَء ٱلنَّبِّيِ! َمن يَۡأتِ  ِحَشةٖ  1يَٰ بَيِّنَةٖ  1تِمنكُنَّ بِفَٰ ، 2مُّ
عَۡف  . ~ 2تِضۡعفَۡيِن [...] 4لََها ٱۡلعَذَابُ  3يَُضٰ

ِ يَِسيٗرا. ِلَك َعلَى ٱ£َّ   َوَكاَن ذَٰ

 30: 33\90هـ

من التفات ) خطأ: 2) يقنت: يخضع ت1ت♦ ) يُْؤتَِها 3) َويَْعَمْل 2) تَْقنُْت 1
التفات ) خطأ: 3، ت»نُْؤتَِها«في اآلية السابقة إلى المعلوم » يَُضاَعفْ «المجهول 

ِ َوَرسُوِلهِ «من الغائب  والتفات من » نُْؤتَِها ... َوأَْعتَدْنَا«إلى المتكلم » يَْقنُْت ِمْنُكنَّ ِ£َّ
  ».َوأَْعتَدْنَا«إلى الماضي » نُْؤتَِها«المضارع 

ِ َوَرُسولِهِۦ، َوتَۡعَملۡ ِمنكُ  1ت1َوَمن يَۡقنُۡت   2نَّ ِ£َّ
ِلٗحا، نُّۡؤتَِهآ  تَۡيِن. َوأَۡعتَۡدنَا لََها  2ت3َصٰ أَۡجَرَها َمرَّ
  .3تِرۡزٗقا َكِريٗما

 31: 33\90هـ

َن ٱلنَِّسآِء، إِِن   ) فَيَْطِمَع، فَيَْطَمعِ، فَيُْطِمَع.1 نَِسآَء ٱلنَّبِّيِ! لَۡستُنَّ َكأََحٖد ّمِ يَٰ
ٱلَِّذي فِي  1. فََال تَۡخَضۡعَن بِٱۡلقَۡوِل، فَيَۡطَمعَ ٱتَّقَۡيتُنَّ 

ۡعُروٗفا.   قَۡلبِهِۦ َمَرٞض. ~ َوقُۡلَن قَۡوٗال مَّ

 32: 33\90هـ

ْجَن 2) َوقِْرَن، َواْقِرْرَن 1 واْلَزْمَن فسرها المنتخب: » َوقَْرنَ « )1ت♦ ) تُبَرَّ
بيوتكن ال تخرجن إال لحاجة شرع هللا الخروج لقضائها 

)http://goo.gl/RMQH4h( جَ 2ت ْجَن تَبَرُّ تظهرن محاسنكن : ) َوَال تَبَرَّ
  154: 3\89) أنظر هامش اآلية 3ت وزينتكن للرجال

ۡجنَ  1ت1َوقَۡرنَ  ، َوَال تَبَرَّ جَ  2تفِي بُيُوتُِكنَّ  2تَبَرُّ
ِهِليَّةِ  لَٰوةَ، َوَءاتِيَن  3تٱۡلَجٰ ٱۡألُولَٰى. َوأَقِۡمَن ٱلصَّ

َكٰوةَ، َوأَ  ُ ٱلزَّ َ، َوَرسُولَهُۥٓ. إِنََّما يُِريدُ ٱ£َّ ِطۡعَن ٱ£َّ
َرُكۡم  ۡجَس، أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت! َويَُطّهِ ِليُۡذِهَب َعنُكُم ٱلّرِ

  تَۡطِهيٗرا.

 33: 33\90هـ

ِ 1َوٱۡذكُۡرَن َما يُۡتلَىٰ   ) تُتْلَى.1 ِت ٱ£َّ ، ِمۡن َءايَٰ ، فِي بُيُوتِكُنَّ
 َ   َخبِيًرا. ،َكاَن لَِطيفًاَوٱۡلِحۡكَمِة. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 34: 33\90هـ

) نص ناقص وتكميله: والحافظات [فروجهن]، على 2) قانتين: خاضعين ت1ت
) نص ناقص وتكميله: والذاكرات 3غرار والحافظين فروجهم التي سبقتها. ت

  [هللا كثيًرا]، على غرار والذاكرين هللا كثيًرا التي سبقتها.

ِت، َوٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِنَّ ٱۡلُمۡسِلِميَن َوٱۡلمُ  ۡسِلَمٰ
نِتِينَ  ِت، َوٱۡلقَٰ ِدقِيَن  1تَوٱۡلُمۡؤِمنَٰ ِت، َوٱلصَّٰ َٰ نِت َوٱۡلقَٰ

ِشِعيَن  ِت، َوٱۡلَخٰ بَِرٰ بِِريَن َوٱلصَّٰ ِت، َوٱلصَّٰ ِدقَٰ َوٱلصَّٰ
ِت،  قَٰ قِيَن َوٱۡلُمتََصدِّ ِت، َوٱۡلُمتََصدِّ ِشعَٰ َوٱۡلَخٰ

ِت،  ئَِمٰ ٓ ئِِميَن َوٱلصَّٰ ٓ ِفِظيَن فُُروَجُهۡم َوٱلصَّٰ َوٱۡلَحٰ
ِت [...] ِفَظٰ َ َكثِيٗرا 2تَوٱۡلَحٰ ِكِريَن ٱ£َّ ، َوٱلذَّٰ
ِت [...] ِكَرٰ ۡغِفَرٗة 3تَوٱلذَّٰ ُ لَُهم مَّ ، ~ أََعدَّ ٱ£َّ
  َوأَۡجًرا َعِظيٗما.

 35: 33\90هـ

َوَما «المثنى من التفات ) خطأ: 2اْلِخيََرة: االختيار ت )1ت♦ ) اْلِخْيَرةُ 2) تَكُوَن 1
  »أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ «إلى الجمع » َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنَةٍ 

ُ  ،َوَما َكاَن ِلُمۡؤِمٖن َوَال ُمۡؤِمنَةٍ  إِذَا قََضى ٱ£َّ
ِمۡن  1ت2لَُهُم ٱۡلِخيََرةُ  1أَن يَكُونَ  ،َوَرسُولُهُۥٓ أَۡمًرا

َ َوَرسُولَهُۥ، فَقَۡد . ~ َوَمن يَ 2تأَۡمِرِهمۡ  ۡعِص ٱ£َّ
بِيٗنا. ٗال مُّ   َضلَّ َضلَٰ

 36: 33\90هـ

ْجنََكَها 2) َوأَْنعَْمُت 1 ْجتَُكَها، َزوَّ ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ 1ت♦ ) َزوَّ
  ) قََضى وطرا: نال بغيته2تَقُوُل ت

ُ َعلَۡيِه َوأَۡنعَۡمتَ  1ت[...]  1َوإِۡذ تَقُوُل ِللَِّذٓي أَۡنعََم ٱ£َّ
َ «َعلَۡيِه:  ». أَۡمِسۡك َعلَۡيَك َزۡوَجَك َوٱتَِّق ٱ£َّ

ُ ُمۡبِديِه، َوتَۡخشَى  َوتُۡخِفي فِي نَۡفِسَك َما ٱ£َّ
ا قََضٰى َزۡيٞد  ُ أََحقُّ أَن تَۡخَشٰىهُ. فَلَمَّ ٱلنَّاَس، َوٱ£َّ

ۡنَها وَ  َكَها ،2تَطٗراّمِ ۡجنَٰ ِلكَۡي َال يَكُوَن َعلَى  ،2َزوَّ
جِ أَۡدِعيَآئِِهمۡ  إِذَا قََضۡواْ  ،ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َحَرٞج فِٓي أَۡزَوٰ

ِ َمۡفعُوٗال.   ِمۡنُهنَّ َوَطٗرا. ~ َوَكاَن أَۡمُر ٱ£َّ

 37: 33\90هـ

ُ لَ    ا َكاَن َعلَى ٱلنَّبِّيِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما فََرَض ٱ£َّ هُۥ. مَّ
 ِ ِ فِي ٱلَِّذيَن َخلَۡواْ ِمن قَۡبُل. َوَكاَن أَۡمُر ٱ£َّ سُنَّةَ ٱ£َّ

ۡقدُوًرا.    قَدَٗرا مَّ

 38: 33\90هـ
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) َحِسيبًا: محاسبًا أو كافيًا وكفيًال. خطأ: حرف 1ت♦ ) ِرَسالَةَ 2) بَلَّغُوا، بُلِّغُوا 1
ِ حشو.   الباء في بِا£َّ

تِ  1ٱلَِّذيَن يُبَلِّغُونَ  لَٰ ِ، َويَۡخَشۡونَهُۥ، َوَال  2ِرَسٰ ٱ£َّ
ِ َحِسيٗبا َ. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ   .1تيَۡخَشۡوَن أََحدًا إِالَّ ٱ£َّ

 39: 33\90هـ

) أنظر هامش 1ت♦ ) َولَِكْن نبيًا َختََم النَّبِيِّيَن 3) َوَخاتَِم، َوَخاتَُم، َخاتَاَم 2) َرسُوُل 1
  144: 3\89اآلية 

ا َكاَن  دٌ مَّ َجاِلُكمۡ  1تُمَحمَّ ن ّرِ ِكن . أَبَآ أََحٖد ّمِ َولَٰ
ُسولَ  ِ، َوَخاتَمَ  1رَّ ُ بُِكّلِ 3نَ ٱلنَّبِيِّ  2ٱ£َّ . ~ َوَكاَن ٱ£َّ

  . َشۡيٍء َعِليٗما

 40: 33\90هـ

َ ِذۡكٗرا --- [   ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡذُكُرواْ ٱ£َّ ] يَٰ
  َكثِيٗرا،

 41: 33\90هـ

 42: 33\90هـ  .1تَوَسبُِّحوهُ بُۡكَرٗة َوأَِصيًال   : آخر النهار.األصيل) 1ت

وقد استعمل ». النُّور«إلى المفرد » الظُّلَُمات«من الجمع التفات ) خطأ: 1ت
سبع مرات ولم يستعمل ابدًا كلمة ظلمة  »ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ «القرآن عبارة 

  في صيغة المفرد

َن هَُو ٱلَِّذي  ٓئَِكتُهُۥ، ِليُۡخِرَجُكم ّمِ يَُصلِّي َعلَۡيُكۡم، َوَملَٰ
ِت إِلَى ٱلنُّورِ    . َوَكاَن بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن َرِحيٗما.1تٱلظُّلَُمٰ

 43: 33\90هـ

مٞ «تَِحيَّتُُهۡم، يَۡوَم يَۡلقَۡونَهُۥ:    َوأََعدَّ لَُهۡم أَۡجٗرا ». َسلَٰ
  َكِريٗما.

 44: 33\90هـ

ٓأَيَُّها ٱلنَّبِ    ٗرا، يَٰ ِهٗدا، َوُمبَّشِ َك َشٰ ! إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ يُّ
  َونَِذيٗرا،

 45: 33\90هـ

ِ «إلى الغائب » أَْرَسلْنَاكَ «في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ِ، بِإِۡذنِهِۦ  »إِلَى �َّ نِيٗرا.1تَودَاِعيًا إِلَى ٱ£َّ  46: 33\90هـ  ، َوِسَراٗجا مُّ

ِر    ِ فَۡضٗال َكبِيٗرا.َوبَّشِ َن ٱ£َّ  47: 33\90هـ  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن بِأَنَّ لَُهم ّمِ

ِ حشو.1ت ِفِقيَن، َودَۡع أَذَٰىُهۡم،   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ ِفِريَن َوٱۡلُمنَٰ َوَال تُِطعِ ٱۡلَكٰ
ِ َوِكيٗال  ِ. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ   .1تَوتََوكَّۡل َعلَى ٱ£َّ

 48: 33\90هـ

ِت، --- [  ) تَْعتَدُونََها.2تََماسُّوُهنَّ ) 1 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا نََكۡحتُُم ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ] يَٰ
فََما لَُكۡم  ،1ثُمَّ َطلَّۡقتُُموهُنَّ ِمن قَۡبِل أَن تََمسُّوُهنَّ 

 ، َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّٖة تَۡعتَدُّونََها. ~ فََمتِّعُوهُنَّ
ُحوُهنَّ سَ    َراٗحا َجِميٗال.َوَسّرِ

 49: 33\90هـ

تِي 1 ) 1ت♦ ) َخاِلَصةٌ 4) أَْن َوَهبَْت، إذْ َوَهبَْت، َوَهبَْت 3) َواْمَرأَةٌ ُمْؤِمنَةٌ 2) والالَّ
) نص ناقص وتكميله: َواْمَرأَةً ُمْؤِمنَةً 2أَفَاَء هللا عليك: جعله فيئا أو غنيمة لك ت

أََرادَ النَّبِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْن َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنَّبِّيِ إِْن 
) 3) تhttp://goo.gl/TTzkVt 241، ص 4، جزء ابن عاشور[فله ذلك] (

َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنَّبِّيِ إِْن أََرادَ «إلى الغائب » أَْحلَْلنَا لَكَ «من المخاطب التفات خطأ: 
إِنَّا «؛ والتفات من المتكلم »َخاِلَصةً لَكَ «ثم إلى المخاطب » يَْستَْنِكَحَهاالنَّبِيُّ أَْن 

ُ «إلى الغائب » أَْحلَلْنَا ... َعِلْمنَا ... فََرْضنَا وكذلك انتقال من المفرد إلى ». َوَكاَن �َّ
اتَِك َوبَنَاِت َخاِلَك َوبَنَاِت َخاَالتِ  َك َوبَنَاِت َعمَّ َك. وقد برر إبن كثير الجمع: َوبَنَاِت َعّمِ

ذلك كما يلي: "وحد لفظ الذكر لشرفه، وجمع اإلناث لنقصهن". وقد مثل على 
ِت إِلَى ٱلنُّوِر 48ذلك باآليات َعِن ٱْليَِميِن َوٱْلشََّمآئِِل (النحل:  َن ٱلظُّلَُمٰ ) ويُْخِرُجُهم ّمِ

ِت َوٱلنُّوَر (األنعام: 297(البقرة:  ـٰ ضيفًا: وله نظائر كثيرة ) م1) وَوَجعََل ٱلظُّلَُم
)http://goo.gl/AEtbML(  

تِٓي َءاتَۡيَت  َجَك ٱلَّٰ ! إِنَّآ أَۡحلَۡلنَا لََك أَۡزَوٰ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ يَٰ
آ أَفَآءَ  ، َوَما َملََكۡت يَِمينَُك ِممَّ ُ  1تأُُجوَرُهنَّ ٱ£َّ

تَِك، َوبَنَاِت  َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َعلَۡيَك، َوبَنَاِت َعّمِ
تِيخَ  تَِك، ٱلَّٰ لَٰ  َهاَجۡرَن َمعََك. 1الَِك َوبَنَاِت َخٰ

ۡؤِمنَةً  2ت[...] نَۡفَسَها  3إِن َوَهبَۡت  2َوٱۡمَرأَٗة مُّ
 4لِلنَّبِّيِ، إِۡن أََرادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَۡستَنِكَحَها، َخاِلَصةٗ 

لََّك، ِمن دُوِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. [قَۡد َعِلۡمنَا َما فََرۡضنَا 
نُُهۡم، ِلَكۡيَال  ِجِهۡم َوَما َملَكَۡت أَۡيَمٰ َعلَۡيِهۡم فِٓي أَۡزَوٰ

 ُ َغفُوٗرا،  3تيَُكوَن َعلَۡيَك َحَرٞج.] ~ َوَكاَن ٱ£َّ
ِحيٗما.   رَّ

 50: 33\90هـ

، تُقَرَّ أَْعيُنُُهنَّ  ) تُقِرَّ 3) َوتُوِوي، َوتُّوِي 2) تُْرِجيء 1 ) َويَْرَضْيَن كُلُُّهنَّ 4أَْعيُنَُهنَّ
  كُلَُّهنَّ ) 5بَِما آَتَْيتَُهنَّ 

، َوتُ  1تُۡرِجي إِلَۡيَك َمن  2ِويٓ َمن تََشآُء ِمۡنُهنَّ
ۡن َعَزۡلَت، فََال ُجنَاَح  تََشآُء. َوَمِن ٱۡبتَغَۡيَت ِممَّ

لَِك أَۡدنَٰىٓ أَن تَقَ  ، 3رَّ أَۡعيُنُُهنَّ َعلَۡيَك. ذَٰ ، َوَال يَۡحَزنَّ
ُ يَۡعلَُم َما 5 4َويَۡرَضۡيَن بَِمآ َءاتَۡيتَُهنَّ كُلُُّهنَّ  . َوٱ£َّ

ُ َعِليًما   َحِليٗما. ،فِي قُلُوبُِكۡم. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 51: 33\90هـ

بمعنى الفئات التسعة » من بعد«) فهم تفسير الجاللين عبارة 1ت♦ ) تَِحلُّ 1
المذكورة أعاله. فيكون هناك نص ناقص وتكميله: َال يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعدُ 

). ولكن قد يكون http://goo.gl/mCIjzG[التسع الالتي اخترنك] (الجاللين 
اليوم، أي الوقت الذي نزلت فيه اآلية، بمعنى من بعد » من بعد«فهم عبارة 

 78، ص 22، جزء ابن عاشورأعاله ( 50فتكون ناسخة لآلية 
http://goo.gl/aw6M3m فيكون هناك نص ناقص وتكميله: َال يَِحلُّ لََك .(

  النِّسَاُء ِمْن بَْعدُ [اليوم]

َوَالٓ أَن  ،1تلََك ٱلنَِّسآُء ِمۢن بَۡعدُ [...] 1الَّ يَِحلُّ 
جٖ تَبَدَّ  إِالَّ  ،َولَۡو أَۡعَجبََك ُحۡسنُُهنَّ  ،َل بِِهنَّ ِمۡن أَۡزَوٰ

ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء  َما َملََكۡت يَِمينَُك. ~ َوَكاَن ٱ£َّ
قِيٗبا.   رَّ

 52: 33\90هـ
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) إِنَاهُ: حينه (مكي، 1ت♦ ) فََسلُوهُنَّ 5) يَْستَِحي 4) فَيَْستَِحي 3) إِنَاءه 2) َغْيِر 1
)، المراد وقت نضجه وأكله. وقد فسرها المنتخب: غير 200جزء ثاني، ص 

وهو تفسير متعسف  –) http://goo.gl/T9n5O9منتظرين وقت إدراكه (
لعبارة ناظرين إِنَاهُ. ويقترح ليكسنبيرج قراءة (َغْيَر نَاِظِريَن اناثه)، بدًال من (َغْيَر 

يح العبارة الالحقة: ). ويبرر هذا التصح246ص  Luxenbergنَاِظِريَن إِنَاهُ) (
َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاعًا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ. نص مخربط وترتيبه: َال 

تَدُْخلُوا بُيُوَت النَّبِّيِ إِلَى َطعَاٍم إِالَّ أَْن يُْؤذََن لَُكْم (الرازي 
http://goo.gl/TpJfyX( م بعضا ) ُمْستَأْنِِسيَن ِلَحِديٍث: يؤنس بعضك2ت

) آية ناقصة وتكميلها: َوإِذَا سَأَْلتُم [ازواج النبي] َمتَاًعا (المنتخب 3بالحديث ت
http://goo.gl/e2BXPR الجاللين) (http://goo.gl/aaKRjR وال حاجة .(
) حرم القرآن الزواج من نساء 4ت Luxenbergللتكميل إذا قرئت كما اقترح 

َهاتُُهمْ َوأَْزَوا« 6: 33\90النبي في اآليتين  َوَما َكاَن لَُكْم أَْن « 53: 33\90و» ُجهُ أُمَّ
ِ َوَال أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدِه أَبَدًا ) نص ناقص وتكميله: 5ت» تُْؤذُوا َرسُوَل �َّ

ِ [ذنبا] َعِظيًما (الجاللين  ) أو [اثما] http://goo.gl/Qfslxhإِنَّ ذَِلُكْم َكاَن ِعْندَ �َّ
  48: 4\92ِظيًما، اسوة باآلية هـعَ 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡدُخلُواْ بُيُوَت --- [ ] يَٰ
ٓ أَن يُۡؤذََن لَُكۡم إِلَٰى َطعَاٍم، َغۡيرَ   1ٱلنَّبِّيِ، إِالَّ

ِظِريَن إِنَٰىهُ  ِكنۡ 1ت2نَٰ فَٱۡدُخلُواْ.  ،إِذَا دُِعيتُمۡ  ،. َولَٰ
ِلَحِديٍث.  2تنِِسينَ واْ َوَال ُمۡستَ فَٱنتَِشرُ  ،فَإِذَا َطِعۡمتُمۡ 

ِلُكۡم َكاَن يُۡؤِذي ٱلنَّبِيَّ فَيَۡستَۡحيِۦ ُ  3إِنَّ ذَٰ ِمنُكۡم، َوٱ£َّ
 3تِمَن ٱۡلَحّقِ. َوإِذَا سَأَۡلتُُموُهنَّ [...] 4َال يَۡستَۡحيِۦ

ٗعا ِلُكۡم أَۡطَهُر  5لُوهُنَّ فَسۡ  ،َمتَٰ ِمن َوَرآِء ِحَجاٖب. ذَٰ
. َوَما َكاَن لَُكۡم أَن تُۡؤذُواْ ِلقُلُوبِ  ُكۡم َوقُلُوبِِهنَّ

َجهُۥ ِمۢن بَۡعِدِهۦٓ  ِ، َوَالٓ أَن تَنِكُحٓواْ أَۡزَوٰ َرسُوَل ٱ£َّ
ِ، [...]4تأَبَدًا ِلُكۡم َكاَن، ِعندَ ٱ£َّ  5ت. ~ إِنَّ ذَٰ

  . َعِظيًما

 53: 33\90هـ

َ َكاَن بِكُّلِ [إِن تُۡبدُواْ َشيۡ   ولحقها.هذه اآلية دخيلة ال عالقة لها بما سبقها ) خطأ: 1ت ا أَۡو تُۡخفُوهُ، ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
  .]1تَشۡيٍء َعِليٗما

 54: 33\90هـ

) نص ناقص وتكميله: َال ُجنَاَح َعلَْيِهنَّ في [أال يحتجبن من] آَبَائِِهنَّ (المنتخب 1ت
http://goo.gl/kfVcALفسرها المنتخب: النساء المؤمنات 2) ت : ) نَِسائِِهنَّ

َال ُجنَاَح «من الغائب التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/ZOsK2e(المنتخب 
َ «إلى المخاطب » َعلَْيِهنَّ    بدًال من وليتقين هللا.» َواتَِّقيَن �َّ

، َوَالٓ  1تالَّ ُجنَاَح َعلَۡيِهنَّ فِٓي [...] َءابَآئِِهنَّ
، َوَالٓ  نِِهنَّ ، َوَالٓ أَۡبنَآِء إِۡخَوٰ نِِهنَّ ، َوَالٓ إِۡخَوٰ أَۡبنَآئِِهنَّ

، َوَال نَِسآئِِهنَّ [...] تِِهنَّ ، َوَال َما 2تأَۡبنَآِء أََخَوٰ
 َ . َوٱتَِّقيَن ٱ£َّ نُُهنَّ َ َكاَن 3تَملََكۡت أَۡيَمٰ . ~ إِنَّ ٱ£َّ

  َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء َشِهيدًا.

 55: 33\90هـ

) هذه هي اآلية التي على أساسها يذكر المسلمون 1ت♦ ) فَصلُّوا 2) َوَمَالئَِكتُهُ 1
أو عبارات مشابهة كلما كتبوا أو سمعوا إسم » صلى هللا عليه وسلم«السنة عبارة 

صلّى «النبي محمد، في حين أن الصيغة األكثر شيوًعا عند المسلمين الشيعة هي 
بارات مشابهة. وقد تفنن المفسرون في شرح هذه أو ع» هللا عليه وآله وسلّم

العبارة المبهمة ويعتبرون ان من يذكرها ينال اجًرا عند هللا، إذ يرفع هللا له عشر 
درجات ويمحي عنه عشر درجات، الخ. وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحث على 

ال ترديد هذا الدعاء بأكبر عدد ممكن كتابة أو قوًال (انظر في هذا المجال مق
). وكتب البيضاوي تفسيًرا لهذه اآلية http://goo.gl/wXuEUuويكيبيديا 

ئِكَتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِّى يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. ٰيأَيَُّها  َ َوَملَٰ يقول: إِنَّ ٱ£َّ
للهم صّلِ على ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَْيِه اعتنوا أنتم أيًضا فإنكم أولى بذلك وقولوا ا

محمد. َوَسلُّمواْ تَْسلِيًما وقولوا السالم عليك أيها النبي وقيل وانقادوا ألوامره، 
واآلية تدل على وجوب الصالة والسالم عليه في الجملة، وقيل تجب الصالة كلما 

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل «جرى ذكره لقوله عليه الصالة والسالم 
وتجوز » ده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده هللامن ذكرت عن«وقوله » علي

الصالة على غيره تبعًا. وتكره استقالًال ألنه في العرف صار شعاًرا لذكر 
الرسول صلى هللا عليه وسلم ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيًزا 

). وهذه العبارة موجودة في السريانية http://goo.gl/Qn6A9wوجليًال (
ل في الطقوس الدينية. وتختصر العبارة بكلمة (صلعم)، وهو اختصار وتستعم

: 43: 33\90خاطئ. وفي القرآن عبارات أخرى حيث يصلي هللا على الناس: 
هَُو الَِّذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَمَالئَِكتُهُ ِليُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن 

: أُولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك هُُم 157: 2\87و َرِحيًما
اْلُمْهتَدُوَن. انظر هذا الشريط من سؤال جريء حول عبارة صلى هللا عليه وسلم 

)https://goo.gl/X88BgZ.(  

ٓئَِكتَهُۥ--- [ َ َوَملَٰ يَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِّيِ.  1] إِنَّ ٱ£َّ
 ٓ َعلَۡيِه َوَسلُِّمواْ  2أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َصلُّواْ يَٰ

  .1تتَۡسِليًما

 56: 33\90هـ

  ] --- ُ َ َوَرسُولَهُۥ، لَعَنَُهُم ٱ£َّ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن يُۡؤذُوَن ٱ£َّ
ِهيٗنا.   فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوأََعدَّ لَُهۡم َعذَاٗبا مُّ

 57: 33\90هـ

ِت، بِغَۡيِر َما    َوٱلَِّذيَن يُۡؤذُوَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
بِيٗنا. ٗنا َوإِۡثٗما مُّ َٰ   ٱۡكتََسبُواْ، ~ فَقَِد ٱۡحتََملُواْ بُۡهت

 58: 33\90هـ
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ِجَك، َوبَنَاتَِك، َونِ   ) الجلباب: الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل1ت َۡزَوٰ ! قُل ّألِ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ َسآِء يَٰ
بِيبِِهنَّ  ِلَك 1تٱۡلُمۡؤِمنِيَن، يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنَّ ِمن َجلَٰ . ذَٰ

 ُ أَۡدنَٰىٓ أَن يُۡعَرۡفَن، فََال يُۡؤذَۡيَن. ~ َوَكاَن ٱ£َّ
ِحيٗما   . َغفُوٗرا، رَّ

 59: 33\90هـ

ِفقُوَن، َوٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم --- [  ) نُْغِريَنََّك: لنحرضنك2ت ) اْلُمْرِجفُوَن: الخائضون في الفتن واألخبار السيئة1ت ] لَّئِن لَّۡم يَنتَِه ٱۡلُمنَٰ
َرٞض، َوٱۡلُمۡرِجفُونَ   2تلَنُۡغِريَنَّكَ  ،فِي ٱۡلَمِدينَةِ  1تمَّ

  ثُمَّ َال يَُجاِوُرونََك فِيَهآ إِالَّ قَِليٗال.، بِِهمۡ 

 60: 33\90هـ

(الجاللين ] َمْلعُونِيَن ثم يخرجون) نص ناقص وتكميله: [1ت♦ ) َوقُتِلُوا 1
http://goo.gl/zRmbL9 (ثقف: امسك وسيطر. )2ت  

ۡلعُونِيَن. أَۡينََما ثُِقفُٓواْ  1ت[...]  1، أُِخذُواْ، َوقُتِّلُواْ 2تمَّ
  تَۡقتِيٗال.

 61: 33\90هـ

سنةً فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَبُْل (مكي، جزء  سنَّ هللا ذلك]نص ناقص وتكميله: [) 1ت
  ).202ثاني، ص 

ِ فِي ٱلَِّذيَن َخلَۡواْ ِمن قَۡبُل. ~  1ت[...] سُنَّةَ ٱ£َّ
ِ تَۡبِديٗال.   َولَن تَِجدَ ِلُسنَِّة ٱ£َّ

 62: 33\90هـ

) خطأ: كان يجب تأنيث الصفة فيقول لعل الساعة تكون قريبة. وقد حاول 1ت
المفسرون ايجاد حل باعتبار النص ناقًصا وتكميله: َوَما يُدِْريَك لَعَلَّ [مجيء، أو 

، الحلبي http://goo.gl/KIHrEuقيام] السَّاَعة قَِريٌب (النحاس 
http://goo.gl/B2Cj6e َوَما يُدِْريَك لَعَلَّ « 17 :42\62). وقد استعملت اآلية

ولكن ليكسنبيرج يرى في لَعَلَّ السَّاعَةَ تَُكوُن قَِريبًا مؤنثا وفقًا ». السَّاعَةَ قَِريبٌ 
  ).217ص  Luxenbergللسريانية (

إِنََّما «لَُك ٱلنَّاُس َعِن ٱلسَّاَعِة. قُۡل: ] يَسۡ --- [
 ِ  1تلَّ [...]َوَما يُۡدِريَك؟ لَعَ ». ِعۡلُمَها ِعندَ ٱ£َّ

  ٱلسَّاعَةَ تَكُوُن قَِريبًا!

 63: 33\90هـ

ِفِريَن، ~ َوأََعدَّ لَُهۡم َسِعيًرا.   َ لَعََن ٱۡلَكٰ  64: 33\90هـ  إِنَّ ٱ£َّ

ا َوَال نَِصيٗرا.   ِلِديَن فِيَهآ أَبَٗدا. ~ الَّ يَِجدُوَن َولِيّٗ  65: 33\90هـ  َخٰ

: كناية ) تفسير شيعي1ت♦ ) تُقَلُِّب ُوُجوَهُهْم، نُقَلُِّب ُوُجوَهُهْم 2) تَقَلَُّب، تَتَقَلَُّب 1
» يقولون يا ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسول«عن الذين غصبوا آل محمد حقهم 
  ).http://goo.gl/9CEh5Oيعني: في أمير المؤمنين (القمي 

فِي ٱلنَّاِر، يَقُولُوَن:  2ُوُجوُهُهمۡ  1يَۡوَم تُقَلَّبُ 
سُوَال۠ « َ َوأََطۡعنَا ٱلرَّ لَۡيتَنَآ أََطۡعنَا ٱ£َّ   !»1تيَٰ

 66: 33\90هـ

: السبيل أمير المؤمنين (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) السَّبِيَل 2) سَادَاتَنَا 1
http://goo.gl/ccpW0S.(  

َوكُبََرآَءنَا،  1َربَّنَآ! إِنَّآ أََطۡعنَا َسادَتَنَا«َوقَالُواْ: 
  .1ت2فَأََضلُّونَا ٱلسَّبِيَال۠ 

 67: 33\90هـ

َربَّنَآ! َءاتِِهۡم ِضۡعفَۡيِن ِمَن ٱۡلعَذَابِ، َوٱۡلعَۡنُهۡم لَۡعٗنا   ) َكثِيًرا1
  ».1َكبِيٗرا

 68: 33\90هـ

ِ فِي َعِلّيٍ َواألئمة َكالَِّذيَن آذَْوا ) قراءة شيعية: 1 َوما كاَن لَُكْم أَْن تُْؤذُوا َرسُوَل �َّ
ا قالُوا (الكليني مجلد  ُ ِممَّ أَهُ �َّ ِ ) 2) 414، ص 1ُموسى فَبَرَّ ِ، َعْبدًا £َّ ♦ َعْبدُ �َّ

  ) َوِجيًها: ذا جاٍه وقدٍْر وشرف.1ت

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءامَ --- [ نُواْ! َال تَكُونُواْ َكٱلَِّذيَن ] يَٰ
ا قَالُواْ  ُ ِممَّ أَهُ ٱ£َّ . َوَكاَن ِعندَ 1َءاذَۡواْ ُموَسٰى، فَبَرَّ

 ِ   .1تَوِجيٗها 2ٱ£َّ

 69: 33\90هـ

َ، ~ َوقُولُواْ قَۡوٗال   ) سديد: صواب متفق مع العدل.1ت ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ ٱ£َّ يَٰ
  .1تَسِديٗدا

 70: 33\90هـ

: ومن يطع هللا ورسوله في والية علي واألئمة من بعده فاز فوًزا قراءة شيعية) 1
، وانظر أيًضا القمي 414، ص 1(الكليني مجلد عظيًما 

http://goo.gl/a7RBr5(.  

لَُكۡم، َويَۡغِفۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡم. ~ َوَمن  يُۡصِلۡح لَكُۡم أَۡعَمٰ
َ َوَرسُولَهُ    .1ۥ فَقَۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًمايُِطعِ ٱ£َّ

 71: 33\90هـ

: األمانة هي اِإلمامة واألمر والنهي. والدليل على أن األمانة ) تفسير شيعي1ت
إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى «هي اِإلمامة قوله عز وجل في األئمة: 

 ) يعني: اِإلمامة هي اِإلمامة عرضت على السماوات58: 4\92» (أهلها
) 2). تhttp://goo.gl/ig6dnGواألرض والجبال فأبين أن يحملنها (القمي 

ْنَساُن [فلم يف بها] ( ، ص 22، جزء ابن عاشورنص ناقص وتكميله: َوَحَملََها اْإلِ
130 http://goo.gl/elU1dq(  

ِت --- [ َوٰ َمٰ ] إِنَّا َعَرۡضنَا ٱۡألََمانَةَ َعلَى ٱلسَّ
 1تفَأَبَۡيَن أَن يَۡحِمۡلنََهاَوٱۡألَۡرِض َوٱۡلِجبَاِل، 

ُن [...] نَسٰ . إِنَّهُۥ َكاَن 2تَوأَۡشفَۡقَن ِمۡنَها، َوَحَملََها ٱۡإلِ
  َظلُوٗما َجُهوٗال.

 72: 33\90هـ

إِنَّا «من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) َويَتُوُب، فَيَتُوُب 1
ُ «إلى الغائب » َعَرْضنَا َب �َّ ُ ِليُعَذِّ ُ ... َوَكاَن �َّ والتفات من » ... َويَتُوَب �َّ

ويالحظ هنا لغوا باستعمال كلمة هللا ». َوأَْعتَدْنَا«إلى الماضي » نُْؤتَِها«المضارع 
ثالث مرات. ومن غير الواضح عالقة هذه اآلية بما سبقها. ويرى الحلبي وغيره 

ُم الصيرورةِ ألنه لم يَْحملها فقيل: هي ال» وَحَملها«ان (ليعذب) متعلٌِّق بقولِه 
ا كانت نتيجةُ َحْمِله ذلك ُجِعلَْت كالعلَّة  لذلك. وقيل: الُم العلِة على المجاز؛ لَمَّ

  ).http://goo.gl/YfSOzAالباعثِة (

ِت، َوٱۡلُمۡشِرِكيَن  ِفقَٰ ِفِقيَن َوٱۡلُمنَٰ ُ ٱۡلُمنَٰ َب ٱ£َّ لِّيُعَذِّ
ِت، َويَتُوبَ  ُ  1َوٱۡلُمۡشِرَكٰ  َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱ£َّ

ُ َغفُوٗرا ِت. ~ َوَكاَن ٱ£َّ ا ،َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ ِحيَمۢ  .1ترَّ

 73: 33\90هـ
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  سورة الممتحنة 60\91

  هجرية – 13عدد اآليات 

  المرأة –االمتحان عناوين أخرى: . 10عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِ،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ    ٱلرَّ

) خطأ: تُْلقُوَن إِلَْيِهْم المودة. وتبرير الخطأ: تضمن القى معنى تقّرب. 1ت ♦) ِلَما 1
) خطأ: 2: إِذْ تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم. ت15: 24\102وقد جاءت صحيحة في اآلية 

ِ َربُِّكمْ «من الغائب التفات  ) نص ناقص 3ت» فِي َسبِيِلي« إلى المتكلم» تُْؤِمنُوا بِا£َّ
وتكميله: إِْن ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهادًا فِي َسبِيِلي َواْبتِغَاَء َمْرَضاتِي [فال تتخذوهم أولياء] 

وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ َوأَنَا أَْعلَُم [منهم ومنكم] بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم (الجاللين  تُِسرُّ
http://goo.gl/oubgVQ(  

ُكۡم  ي َوَعدُوَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَتَِّخذُواْ َعدُّوِ يَٰ
 1، َوقَۡد َكفَُرواْ بَِما1تأَۡولِيَآَء. تُۡلقُوَن إِلَۡيِهم بِٱۡلَمَودَّةِ 

سُوَل َوإِيَّاُكۡم أَن  . يُۡخِرُجوَن ٱلرَّ َن ٱۡلَحّقِ َجآَءُكم ّمِ
ٗدا فِي  ِ، َربُِّكۡم. إِن كُنتُۡم َخَرۡجتُۡم ِجَهٰ تُۡؤِمنُواْ بِٱ£َّ

وَن  3تَوٱۡبتِغَآَء َمۡرَضاتِي، [...] 2تَسبِيِلي تُِسرُّ
بَِمآ أَۡخفَۡيتُۡم َوَمآ  3تإِلَۡيِهم بِٱۡلَمَودَّةِ. َوأَنَ۠ا أَۡعلَُم [...]

أَۡعلَنتُۡم. َوَمن يَۡفعَۡلهُ ِمنُكۡم، فَقَۡد َضلَّ َسَوآَء 
  ٱلسَّبِيِل.

 1: 60\91هـ

إلى » َويَْبُسُطوا«من المضارع التفات ) خطأ: 2) ثقف: امسك وسيطر ت1ت
  ».َوَودُّوا«الماضي 

ُسُطٓواْ يَكُونُواْ لَُكۡم أَۡعدَاٗٓء، َويَبۡ  ،1تإِن يَۡثقَفُوُكمۡ 
لَۡو  2تَوَودُّواْ ، إِلَۡيُكۡم أَۡيِديَُهۡم َوأَۡلِسنَتَُهم بِٱلسُّٓوءِ 

  تَۡكفُُروَن.

 2: 60\91هـ

ُل، نَْفِصُل، نُْفِصُل، يُْفِصُل.1 ُل، نُفَّصِ َمِة،  ،لَن تَنفَعَُكۡم أَۡرَحاُمُكمۡ   ) يُْفَصُل، يُفَصَُّل، يُفَّصِ دُُكۡم. يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ َوَالٓ أَۡولَٰ
ُ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٞر. 1ۡفِصلُ يَ    بَۡينَُكۡم. ~ َوٱ£َّ

 3: 60\91هـ

قَدْ َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ « 4: 60\91) الحظ اإلختالف في اآلية 1ت♦ ) إِْسَوةٌ 1
: 33\90، واآلية »لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ « 6: 60\91، واآلية »فِي إِْبَراِهيمَ 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ « 21 ) النص 3ت: قدوة ) اسوة2ت» لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل �َّ
] ِ فليس ناقص وتكميله: إِالَّ قَْوَل إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْملُِك لََك ِمَن �َّ

قد فسر المنتخب هذه ). وhttp://goo.gl/0zrR3a] (الجاللين لكم التأسي به
اآلية كما يلي: لكن قول إبراهيم ألبيه: ألطلبن لك المغفرة، وما أملك من هللا من 

ليس مما يقتدى به. ويضيف المنتخب: ألن ذلك كان قبل أن يعلم أنه  - شيء 
مصمم على عداوته �، فلما تبين له أنه عدو � تبرأ منه 

)http://goo.gl/ja5xCuَوَما َكاَن 114: 9\113اآلية  ). وهذا اشارة إلى :
 ِ ا تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ َعدُوٌّ ِ£َّ أَ ِمنْهُ  اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّ تَبَرَّ

اهٌ َحِليٌم. ت   ) أَنَْبنَا: رجعنا إلى هللا وتبنا.4إِنَّ إِْبَراِهيَم َألَوَّ

َحَسنَٞة فِٓي  2ت1لَُكۡم أُۡسَوةٌ  1تقَۡد َكانَۡت ] --- [
ِهيَم َوٱلَِّذيَن َمعَهُۥٓ، إِۡذ قَالُواْ ِلقَۡوِمِهۡم:  إِنَّا «إِۡبَرٰ

ِ. َكفَۡرنَا  ا تَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ ُؤاْ ِمنُكۡم َوِممَّ ٓ بَُرَءٰ
َوةُ َوٱۡلبَۡغَضآ  َٰ ُء أَبَدًا، بُِكۡم، َوبَدَا بَۡينَنَا َوبَۡينَُكُم ٱۡلعَد

ِ َوۡحدَهُٓۥ  ِهيَم ». َحتَّٰى تُۡؤِمنُواْ بِٱ£َّ إِالَّ قَۡوَل إِۡبَرٰ
ِ «ِألَبِيِه:  َألَۡستَۡغِفَرنَّ لََك، َوَمآ أَۡملُِك لََك ِمَن ٱ£َّ

. [َربَّنَا! َعلَۡيَك تََوكَّۡلنَا، 3ت» [...]ِمن َشۡيءٖ 
  . ~ َوإِلَۡيَك ٱۡلَمِصيُر.4تَوإِلَۡيَك أَنَۡبنَا

 4: 60\91هـ

) الفقرة األخيرة من اآلية السابقة وهذه اآلية دخيلتان ال عالقة لها 1ت
  بالموضوع.

َربَّنَا! َال تَۡجعَۡلنَا فِۡتنَٗة لِّلَِّذيَن َكفَُرواْ، َوٱۡغفِۡر لَنَا، 
  .]1تَربَّنَآ! ~ إِنََّك أَنَت ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيمُ 

 5: 60\91هـ

) نص ناقص وتكميله: َوَمْن يَتََولَّ [الكفار] فَإِنَّ 2تدوة : ق) اسوة1ت♦ ) إِْسَوةٌ 1
َ هَُو اْلغَنِيُّ الَْحِميدُ (وفقًا لتفسير الجاللين  َّ�http://goo.gl/LN6Oga(  

َحَسنَٞة، لَِّمن َكاَن  1ت1لَقَۡد كَاَن لَُكۡم فِيِهۡم أُۡسَوةٌ 
َ َوٱۡليَۡوَم ٱۡألِٓخَر. َوَمن يَتََولَّ  ، 2ت[...] يَۡرُجواْ ٱ£َّ

َ هَُو ٱۡلغَنِيُّ    ٱۡلَحِميدُ. ،فَإِنَّ ٱ£َّ

 6: 60\91هـ

ُ أَن يَۡجعََل بَۡينَُكۡم َوبَۡيَن ٱلَِّذيَن --- [   ] َعَسى ٱ£َّ
ُ َغفُوٞر،  ُ قَِديٞر. ~ َوٱ£َّ َودَّٗة. َوٱ£َّ ۡنُهم مَّ َعادَۡيتُم ّمِ

ِحيٞم.   رَّ

 7: 60\91هـ

يِن الَّ   : العادلينالمقسطين) 1ت تِلُوُكۡم فِي ٱلدِّ ُ، َعِن ٱلَِّذيَن لَۡم يُقَٰ يَۡنَهٰىُكُم ٱ£َّ
وُهۡم  ِرُكۡم، أَن تَبَرُّ ن ِديَٰ َولَۡم يُۡخِرُجوُكم ّمِ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطينَ    .1تَوتُۡقِسطُٓواْ إِلَۡيِهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 8: 60\91هـ

يِن،   لوهم أي تحالفونهم.) تََولَّْوُهْم: أصلها تتو2ت: عاونوا ) ظَاَهُروا1ت تَلُوُكۡم فِي ٱلدِّ ُ، َعِن ٱلَِّذيَن قَٰ إِنََّما يَۡنَهٰىُكُم ٱ£َّ
َهُرواْ  ِرُكۡم، َوَظٰ ن ِديَٰ َعلَٰىٓ  1تَوأَۡخَرُجوُكم ّمِ

. َوَمن يَتََولَُّهۡم، ~ 2تإِۡخَراِجُكۡم، أَن تََولَّۡوُهمۡ 
ِلُموَن. ٓئَِك هُُم ٱلظَّٰ   فَأُْولَٰ

 9: 60\91هـ
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ِن 2ُمَهاِجَراٌت  )1 كُوا، تََمسَّكُوا، تَْمِسُكوا 3) يَِحالَّ ) خطأ: 1ت♦ ) َوَسلُوا 4) تَُمّسِ
) نص ناقص وتكميله: ذَِلكُْم ُحْكُم 2ت إِذَا َجاَءتُكمُ : كان يجب تأنيث الفعل فيقول

ِ [يحكمه] بَْينَُكْم (   )http://goo.gl/2jvibj 161، ص 28، جزء ابن عاشور�َّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا َجآَءُكمُ ] --- [  1تيَٰ
تٖ  ِجَرٰ ُت ُمَهٰ ُ أَۡعلَُم  ،1ٱۡلُمۡؤِمنَٰ . ٱ£َّ فَٱۡمتَِحنُوُهنَّ

ٖت، فََال  . فَإِۡن َعِلۡمتُُموهُنَّ ُمۡؤِمنَٰ نِِهنَّ بِإِيَمٰ
َوَال ُهۡم  ،لَُّهمۡ  2تَۡرِجعُوُهنَّ إِلَى ٱۡلكُفَّاِر. َال ُهنَّ ِحلّٞ 

آ أَنفَقُواْ. َوَال ُجنَاَح  . َوَءاتُوهُم مَّ يَِحلُّوَن لَُهنَّ
.  ،َعلَۡيُكۡم أَن تَنِكُحوُهنَّ  إِذَآ َءاتَۡيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ

َمآ أَنفَۡقتُۡم،  4لُواْ بِِعَصِم ٱۡلَكَوافِِر. َوسۡ  3َوَال تُۡمِسكُواْ 
ِ، يَۡحكُمُ لُواْ َمآ أَنفَقُواْ. ذَٰ َوۡليَسۡ   2تِلُكۡم ُحۡكُم ٱ£َّ

ُ َعِليمٌ    َحِكيٞم. ،بَۡينَُكۡم. ~ َوٱ£َّ

 10: 60\91هـ

) هذه اآلية مبهمة ووفقًا للبيضاوي فيها 1ت♦ ) فَعَقَّْبتُْم، فَعَقَْبتُْم، فَعَِقْبتُْم، فَأَْعقَْبتُْم 1
أَْزَواِجُكْم [بالذهاب] نقص وتكميله: َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء [من مهورهن] ِمْن [احد من] 

إِلَى اْلكُفَّاِر فَعَاقَْبتُْم فَآَتُوا الَِّذيَن ذَهَبَْت أَْزَواُجُهْم ِمثَْل َما أَْنفَقُوا [من مهر] 
)http://goo.gl/YH2JW2 وقد فسرها المنتخب: وإن أفلت منكم بعض .(

أنفقوا زوجاتكم إلى الكفار، ثم حاربتموهم، فآتوا الذين ذهبت زوجاتهم مثل ما 
  ).http://goo.gl/3ZiNLpعليهن من صداق (

ۡن [...] 1تَوإِن فَاتَُكۡم َشۡيٞء [...] ِجُكۡم  1تّمِ أَۡزَوٰ
اتُواْ ٱلَِّذيَن ذََهبَۡت ، فَ 1إِلَى ٱۡلكُفَّاِر، فَعَاقَۡبتُمۡ  1ت[...]

ۡثَل َمآ أَنفَقُواْ  ُجُهم ّمِ َ 1ت[...] أَۡزَوٰ . ~ َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
  أَنتُم بِهِۦ ُمۡؤِمنُوَن.ٱلَِّذٓي 

 11: 60\91هـ

) 2ت ) خطأ: كان يجب تأنيث الفعل فيقول جاءتك المؤمنات1ت♦ ) يُقَتِّلَنَّ 1
ٍن يَْفتَِرينَهُ بَيَْن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ أي بولد ملقوط  فسرها الجاللين: َوالَ يَأْتِيَن بِبُُهتَٰ

الحقيقي، فإن األم إذا وضعته سقط بين يديها ينسبنه إلى الزوج َوَصفَهُ بصفة الولد 
)، وفسرها المنتخب: وال يُْلحْقَن http://goo.gl/B9T6kiورجليها (الجاللين 

بأزواجهن َمن ليس من أوالدهن بهتانًا وكذبًا يختلقنه بين أيديهن وأرجلهن 
  ).http://goo.gl/J54qwF(المنتخب 

! إِذَا َجآَءكَ  ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ُت يُبَايِۡعنََك  1تيَٰ ٱۡلُمۡؤِمنَٰ
ِ َشيۡ  ا، َوَال يَۡسِرۡقَن، َوَال َعلَٰىٓ أَن الَّ يُۡشِرۡكَن بِٱ£َّ

ٖن  1يَۡزنِيَن، َوَال يَۡقتُۡلنَ  ، َوَال يَۡأتِيَن بِبُۡهتَٰ دَُهنَّ أَۡولَٰ
، َوَال يَۡعِصينََك 2تيَۡفتَِرينَهُۥ بَۡيَن أَۡيِديِهنَّ َوأَۡرُجِلِهنَّ 

َ. ~ إِنَّ  ،وٖف فِي َمۡعرُ  فَبَايِۡعُهنَّ َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهنَّ ٱ£َّ
ِحيٞم. َ َغفُوٞر، رَّ   ٱ£َّ

 12: 60\91هـ

) آية ناقصة وتكميلها: َكَما يَئَِس اْلكُفَّاُر 2تال تحالفوا ) َال تَتََولَّْوا: 1ت♦ ) اْلَكافُِر 1
  )http://goo.gl/C0Tcm1ِمْن [إحياء] أَْصَحاِب اْلقُبُوِر (المنتخب 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَتََولَّۡواْ  قَۡوًما َغِضَب  1تيَٰ
ُ َعلَۡيِهۡم. قَۡد يَئُِسواْ ِمَن ٱۡألِٓخَرةِ، َكَما يَئَِس  ٱ£َّ

ِب ٱۡلقُبُوِر. 2تٱۡلكُفَّاُر ِمۡن [...]  أَۡصَحٰ

 13: 60\91هـ

  

  سورة النساء 4\92

  هجرية 176 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) َواْألَْرَحاِم، 5) تَسَّاَءلُوَن، تََسلُوَن، تُْسأَلُوَن 4) َوباثٌّ 3) َوَخاِلٌق 2) َواِحٍد 1
) نص ناقص وتكميله: [وارحموا] األرحام (إسالم 1ت♦ َواْألَْرَحاُم، َوبِاْألَْرَحاِم 

)، أو: [واتقوا] األرحام [أن تقطعوها] http://goo.gl/MbHLSiويب 
). وقد فسرها التفسير الميسر: واحذروا أن http://goo.gl/khmked(الجاللين 

  )http://goo.gl/L92Lfhتقطعوا أرحامكم (الميسر 

ن نَّۡفٖس  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! ٱتَّقُواْ َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم ّمِ يَٰ
ِحدَةٖ  ِمۡنُهَما  3ِمۡنَها َزۡوَجَها، َوبَثَّ  2، َوَخلَقَ 1َوٰ

َ ٱلَِّذي تََسآَءلُونَ ِرَجاٗال َكثِيٗرا َونَِسآ   4ٗء. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
َ َكاَن َعلَۡيُكۡم 5َوٱۡألَۡرَحامَ  1تبِهِۦ، [...] . ~ إِنَّ ٱ£َّ

  َرقِيٗبا.

 1: 4\92هـ

تَأْكُلُوا أَْمَوالَُهْم مع أَْمَواِلُكْم. تبرير خطأ: ♦ ) َحْوبًا، َحابًا 3) تَاكُلُوا 2) تَبَدَّلُوا 1
ضم. أو هناك نقص وتكميله: َوَال تَأْكُلُوا أَْمَوالَُهْم الخطأ اكل تضمن معنى 

  ) الحوب: اإلثم2[مضمومة] إِلَى أَْمَواِلُكْم ت

لَُهۡم. َوَال تَتَبَدَّلُواْ --- [ َمٰىٓ أَۡمَوٰ  1] َوَءاتُواْ ٱۡليَتَٰ
لَُهۡم [...] 2ٱۡلَخبِيَث بِٱلطَّيِّبِ. َوَال تَۡأكُلُٓواْ   1تأَۡمَوٰ

ِلكُ    َكبِيٗرا. 2ت3ۡم. إِنَّهُۥ َكاَن ُحوٗباإِلَٰىٓ أَۡمَوٰ

 2: 4\92هـ
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) 7) َوُربََع 6) َوثُلََث 5) ثُنَى 4) ِطيَْب 3) َمْن 2) تَْقِسطُوا، تَْقُسُطوا، تَِعيْلُوا 1
) هناك جزء مفقود من هذه اآلية التي تحيّر 1ت♦ ) تَِعيلُوا، تُِعيلُوا 8فََواِحدَةٌ 

المفسرون المسلمون في تفسيرها. فمن غير الواضح ما هي عالقة القسط في 
ن النساء مثنى وثالت ورباع. انظر التفاسير المتناقضة لهذه اليتامى والزواج م

عن «. ونقرأ في تفسير شيعي: http://goo.gl/AfXUbPاآلية في هذا الموقع 
أمير المؤمنين عليه السالم أنه قال للزنديق وأما ظهورك على تناكر قوله تعالى: 

وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وليس يشبه 
القسط في اليتامى نكاح النساء وال كل النساء يتامى فهو مما قدمت ذكره من 

ن من القرآن وبين قوله في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب إسقاط المنافقي
). ولهذه 97(الطبرسي: فصل الخطاب، ص » والقصص أكثر من ثلث القرآن

فَإِْن ِخْفتُْم « 3: 4\92) تناقض: تقول اآلية 2ت 127: 4\92اآلية تتمة في اآلية 
ْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن َولَ « 129: 4\92وتقول اآلية » أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً 

ُ ِلَرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي « 4: 33\90وتقول اآلية » النَِّساِء َولَْو َحَرْصتُمْ  َما َجعََل �َّ
) 3توقد اعتمد المشرع التونسي على هذا التناقض لمنع تعدد الزوجات ». َجْوفِهِ 

ة تقنع (مكي، جزء أول، ص نص ناقص وتكميله: فانكحوا واحدة، أو: فواحد
فَاْنِكُحوا «في » من«مرتين عوضا عن » ما«يالحظ استعمال ) خطأ: 4ت) 180

تَعُولُوا: ) 5توقد تم تصليحهما في القراءة المختلفة » َما َطاَب ... أَْو َما َملََكتْ 
  تجوروا

َمٰى [...] 1َوإِۡن ِخۡفتُۡم أَالَّ تُۡقِسطُواْ  َٰ ، 1تفِي ٱۡليَت
َن ٱلنَِّسآِء: َمۡثنَىٰ  3َطابَ  2َما فَٱنِكُحواْ  ، 4لَُكم ّمِ

ثَ  عَ 5َوثُلَٰ ، 2ت. فَإِۡن ِخۡفتُۡم أَالَّ تَۡعِدلُواْ 6، َوُربَٰ
ِحدَةً  نُُكمۡ  2، أَۡو َما3ت7فََوٰ لَِك أَۡدنَٰىٓ 4تَملََكۡت أَۡيَمٰ . ذَٰ

  .5ت8أَالَّ تَعُولُواْ 

 3: 4\92هـ

1 ، ، َصدْقَاتِِهنَّ ، ُصدُقَتَُهنَّ ) ُصدْقَاتِِهنَّ ) يفسر 1ت♦ ) َمِري�ا 3) َهنِي�ا 2ُصدُقَاتِِهنَّ
معجم القرآن كلمة نحلة: عطية أو فريضة. ومن بين المعاني التي ذكرها الطبري 
في تفسيره لعبارة صدقاتهن نحلة: مهورهن عطية واجبة، وفريضة مسماة. ونجد 

ى اعطوا النساء ما يحق نفس الكلمة بالعبرية ولكن بمعنى الميراث فيكون المعن
: 8؛ زكريا 19-18: 3؛ ارميا 38: 1لهن من الميراث. انظر هذه الكلمة في تثنية 

ِريئًا محمود العاقبة  ) فَُكلُوهُ َهنِيئًا1. ت19: 20؛ صموئيل الثاني 12 طيبًا مَّ
  ).http://goo.gl/H8tu7P(الجاللين 

تِِهنَّ  . فَإِن ِطۡبَن لَُكۡم 1تنِۡحلَةٗ  1َوَءاتُواْ ٱلنَِّسآَء َصدُقَٰ
ۡنهُ نَۡفٗسا، فَكُلُوهُ َهنِيٓ  ِريٓ 2اَعن َشۡيٖء ّمِ   .2ت3ا، مَّ

 4: 4\92هـ

) قِيَاًما: 1ت♦ ) قِيًَما، قَِواًما، قََواًما، قَِوًما 4) الالتِي، اللواتِي 3) السُّفََها 2) تُْوتُوا 1
فسرها البيضاوي:  ) خطأ: َواْرُزقُوُهْم منها. وقد2أمرا تقوم به حياتكم ت

  ).http://goo.gl/yFSGevواجعلوها مكانًا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها (

لَُكُم ٱلَّتِي 2ٱلسُّفََهآءَ  2َوَال تُۡؤتُواْ  ُ لَُكۡم  3أَۡمَوٰ َجعََل ٱ£َّ
ٗما َوٱۡكُسوُهۡم. ~  2ت. َوٱۡرُزقُوُهۡم فِيَها1ت4قِيَٰ

ۡعُروٗفا.   َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوٗال مَّ
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آَنَْستُْم  1ت♦ ) فَْليَاُكْل 4) تَاكُلُوَها 3) َرَشدًا، ُرُشدًا 2) أََحْستُم، أحسيتُم، أنستم 1
يقول تفسير الجاللين: ) 3ت مسارعين: ) َوبِدَاًرا2ت أدركتم وعلمتم: ِمْنُهْم ُرْشدًا

رشداء » أَن يَْكبَُرواْ «أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة » َوبِدَاًرا«بغير حق » إِْسَرافًا«
). وفسرها المنتخب: وال تأكلوها مسرفين http://goo.gl/wIDfmN(الجاللين 

مستعجلين االنتفاع بها قبل أن يبلغوا وتُردُّ إليهم (المنتخب 
http://goo.gl/wuY4jd( هناك إذن نص ناقص وتكميله: َوَال تَأْكُلُوهَا إِْسَرافًا .

) َحِسيبًا: محاسبًا أو كافيًا 4َوبِدَاًرا [قبل ان، أو لئال، أو مخافة أن] يَْكبَُروا ت
ِ حشو   وكفيًال. خطأ: حرف الباء في بِا£َّ

َمٰى. َحتَّٰىٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنَِّكاَح، فَإِۡن  َٰ َوٱۡبتَلُواْ ٱۡليَت
ۡنُهۡم ُرۡشٗدا 1ت1انَۡستُمءَ  لَُهۡم. 2ّمِ ، فَٱۡدفَعُٓواْ إِلَۡيِهۡم أَۡمَوٰ

أَن  3ت[...] 2تإِۡسَراٗفا َوبِدَاًرا 3َوَال تَۡأكُلُوَهآ 
ا، فَۡليَۡستَۡعِفۡف. َوَمن َكاَن  يَۡكبَُرواْ. َوَمن َكاَن َغنِيّٗ

لَۡيِهۡم بِٱۡلَمۡعُروِف. فَإِذَا دَفَۡعتُۡم إِ  4فَِقيٗرا، فَۡليَۡأكُلۡ 
 ِ لَُهۡم، فَأَۡشِهدُواْ َعلَۡيِهۡم. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ أَۡمَوٰ

  .4تَحِسيٗبا

 6: 4\92هـ

ِلدَاِن --- [   ا تََرَك ٱۡلَوٰ مَّ َجاِل نَِصيٞب ّمِ ] لِّلّرِ
ِلدَاِن  ا تََرَك ٱۡلَوٰ مَّ َوٱۡألَۡقَربُوَن، َوِللنَِّسآِء نَِصيٞب ّمِ

ا قَلَّ  ِمۡنهُ أَۡو َكثَُر. نَِصيٗبا َوٱۡألَۡقَربُوَن، ِممَّ
ۡفُروٗضا.   مَّ

 7: 4\92هـ

َمٰى   »فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ «إلى المذكر » اْلِقْسَمةَ «من المؤنث التفات ) خطأ: 1ت َٰ َوإِذَا َحَضَر ٱۡلِقۡسَمةَ أُْولُواْ ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡليَت
ِكينُ  ۡنهُ  ،َوٱۡلَمَسٰ . ~ َوقُولُواْ لَُهۡم 1تفَٱۡرُزقُوُهم ّمِ

ۡعُروٗفا.قَ    ۡوٗال مَّ

 8: 4\92هـ

َّقُوا 2) ُضعُفًا، ُضعَفَاَء 1 يَّٗة   ) َوِليَقُولُوا3) فَلِيَت َوۡليَۡخَش ٱلَِّذيَن، لَۡو تََركُواْ ِمۡن َخۡلِفِهۡم ذُّرِ
فًا َّقُواْ 1ِضعَٰ َ، ~  2، َخافُواْ َعلَۡيِهۡم. فَۡليَت ٱ£َّ

  قَۡوٗال َسِديدًا. 3َوۡليَقُولُواْ 

 9: 4\92هـ

َمٰى ظُۡلًما، إِنََّما   َوَسيُْصلَْوَن، َوَسيَُصلَّْونَ  )1 َٰ َل ٱۡليَت إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡأكُلُوَن أَۡمَوٰ
  َسِعيٗرا. 1يَۡأُكلُوَن فِي بُطُونِِهۡم نَاٗرا. َوَسيَۡصلَۡونَ 

 10: 4\92هـ
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يُكُم 1 هِ 6) السُّدُْس 5) النُّْصُف 4) َواِحدَةٌ 3) ثُْلثَا 2) يَُوّصِ ّمِ ) 8) الثُّْلُث 7 ) فَِألِ
ي، يُوَصى  ُ فِي [ارث] أَْوَالِدُكْم 1ت ♦يَُوّصِ ) نص ناقص وتكميله: يُوِصيُكُم �َّ

) نص ناقص وتكميله: ِمْن بَْعِد [تنفيذ] َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو [قضاء] دَْيٍن 2ت
تقدمان  12: 4\92). هذه اآلية واآلية http://goo.gl/xWIC0z(الجاللين 

على الدين رغم ان الفقهاء والقوانين في الدول اإلسالمية متفقة على أن الوصية 
  ).286- 283الدين يقدم على الوصية (للتبريرات أنظر المسيري، ص 

ُ فِٓي [...] 1يُوِصيُكمُ  ِدُكۡم: ِللذََّكِر ِمۡثُل  1تٱ£َّ أَۡولَٰ
لَُهنَّ َحّظِ ٱۡألُنثَيَۡيِن. فَإِن ُكنَّ نَِساٗٓء فَۡوَق ٱۡثنَتَۡيِن، فَ 

ِحدَةٗ  2ثُلُثَا ، فَلََها 3َما تََرَك. َوإِن َكانَۡت َوٰ
ۡنُهَما ٱلسُّدُسُ 4ٱلنِّۡصفُ  ِحٖد ّمِ  5. َوِألَبََوۡيِه، ِلكُّلِ َوٰ

ا تََرَك، إِن َكاَن لَهُۥ َولَٞد. فَإِن لَّۡم يَكُن لَّهُۥ َولَٞد  ِممَّ
هِ  َكاَن لَهُۥٓ . فَإِن 7ٱلثُّلُثُ  6َوَوِرثَهُۥٓ أَبََواهُ، فَِألُّمِ

هِ  َوِصيَّٖة  2ت. ِمۢن بَۡعِد [...]5ٱلسُّدُسُ  6إِۡخَوٞة، فَِألُّمِ
دَۡيٍن. َءابَآُؤُكۡم َوأَۡبنَآُؤكُۡم،  2تبَِهآ أَۡو [...] 8يُوِصي

 .ِ َن ٱ£َّ َال تَۡدُروَن أَيُُّهۡم أَۡقَرُب لَُكۡم نَۡفٗعا. فَِريَضٗة ّمِ
َ َكاَن َعِليًما   يٗما.َحكِ  ،~ إِنَّ ٱ£َّ

 11: 4\92هـ

ْبُع 1 ُث 3) الثُّْمُن 2) الرُّ ) 6) أُْخٌت من األم، أُْخٌت من أم 5) كََاللَةٌ 4) يُوِرُث، يُوّرِ
ي 8) الثُّْلِث 7السُّدُْس  ) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُمَضاّرِ َوِصيٍَّة 9) يُوِصي، يَُوّصِ

[قضاء] دَْيٍن السابقة. نص ناقص وتكميله: ِمْن بَْعِد [تنفيذ] َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو 
) الكاللة: حال من ال وارث له من 2) تhttp://goo.gl/5y47zX(الجاللين 

ولد أو والد، ويذكر الطبري ان عمر كان في حيرة في معنى هذه الكلمة. ويرى 
Sawma ) ان الكاللة من السريانية وتعني الزوجةSawma  233ص.(  

ُجُكۡم، إِن  لَّۡم يَُكن لَُّهنَّ َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أَۡزَوٰ
بُعُ  ا تََرۡكَن.  1َولَٞد. فَإِن َكاَن لَُهنَّ َولَٞد، فَلَُكُم ٱلرُّ ِممَّ

 1تَوِصيَّٖة يُوِصيَن بَِهآ أَۡو [...] 1تِمۢن بَۡعِد [...]

بُعُ  ا تََرۡكتُۡم، إِن لَّۡم يَُكن لَُّكۡم  1دَۡيٖن. َولَُهنَّ ٱلرُّ ِممَّ
ا تََرۡكتُم.  2ٞد، فَلَُهنَّ ٱلثُُّمنُ َولَٞد. فَإِن َكاَن لَُكۡم َولَ  ِممَّ

ۢن بَۡعِد [...]  1تَوِصيَّٖة تُوُصوَن بَِهآ أَۡو [...] 1تّمِ

لَةً  3دَۡيٖن. َوإِن َكاَن َرُجٞل يُوَرثُ  ، أَِو 2ت4َكلَٰ
ۡنُهَما 5ٱۡمَرأَٞة، َولَهُۥٓ أٌَخ أَۡو أُۡخٞت  ِحٖد ّمِ ، فَِلكُّلِ َوٰ

لَِك، فَُهۡم شَُرَكآُء . فَإِن كَانُٓواْ أَ 6ٱلسُّدُسُ  ۡكثََر ِمن ذَٰ
بَِهآ  8َوِصيَّٖة يُوَصىٰ  1ت. ِمۢن بَۡعِد [...]7فِي ٱلثُّلُثِ 
. َوِصيَّةٗ  1تأَۡو [...] ِ.  9دَۡيٍن، َغۡيَر ُمَضآّرٖ َن ٱ£َّ ّمِ

ُ َعِليمٌ    َحِليٞم. ،~ َوٱ£َّ

 12: 4\92هـ

المفرد كما في اآلية ) خطأ: جاءت في الجمع، وكان يجب 1ت♦ ) نُدِْخْلهُ 1
  الالحقة.

َ َوَرسُولَهُۥ، يُۡدِخۡلهُ  ِ. َوَمن يُِطعِ ٱ£َّ  1تِۡلَك ُحدُودُ ٱ£َّ
ِلِدينَ  ُر، َخٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ فِيَها.  1تَجنَّٰ

ِلَك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.   ~ َوذَٰ

 13: 4\92هـ

َ َوَرسُولَ   ) نُدِْخْلهُ.1 هُۥ، َويَتَعَدَّ ُحدُودَهۥُ، َوَمن يَۡعِص ٱ£َّ
ِهيٞن. 1يُۡدِخۡلهُ  ِلٗدا فِيَها ~ َولَهُۥ َعذَاٞب مُّ   نَاًرا، َخٰ

 14: 4\92هـ

تِي--- [  : يفعلنهايَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ  )1ت♦ ) بِاْلفَاِحَشِة 2) َواللَّواتِي 1 ِحَشةَ  1] َوٱلَّٰ ِمن نَِّسآئُِكۡم،  1ت2يَۡأتِيَن ٱۡلفَٰ
نُكۡم. فَإِن َشِهدُواْ،  فَٱۡستَۡشِهدُواْ َعلَۡيِهنَّ أَۡربَعَٗة ّمِ

فَأَۡمِسكُوُهنَّ فِي ٱۡلبُيُوِت َحتَّٰى يَتََوفَّٰىُهنَّ ٱۡلَمۡوُت، 
ُ لَُهنَّ َسبِيٗال.   ~ أَۡو يَۡجعََل ٱ£َّ

 15: 4\92هـ

، َواللَّذَأّن 1 نَِها 1َوٱلَّذَانِ   ) فَاذُوُهَما3، والذين يفعلونه ) يَاتِيَانَِها2) َواللَّذَاّنِ . فَإِن تَابَا 3اذُوُهَماِمنُكۡم، فَ  2يَۡأتِيَٰ
َ َكاَن  َوأَۡصلََحا، فَأَۡعِرُضواْ عَۡنُهَمآ. ~ إِنَّ ٱ£َّ

ِحيًما. اٗبا رَّ   تَوَّ

 16: 4\92هـ

ِ 1ت ْن قَِريٍب: قبل حضور ) مِ 3) بَِجَهالٍَة: عن جهل. ت2ت ) خطأ: التَّْوبَةُ من �َّ
)، قبل أن يغرغروا (الجاللين http://goo.gl/UJgnKeالموت (المنتخب 

http://goo.gl/eEH6QT.(  

 ِ ِللَِّذيَن يَۡعَملُوَن ٱلسُّٓوَء  1تإِنََّما ٱلتَّۡوبَةُ َعلَى ٱ£َّ
لَةٖ  ٓئِكَ 3ت، ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن قَِريبٖ 2تبَِجَهٰ  ،. فَأُْولَٰ

ُ َعِليًما ُ َعلَۡيِهۡم. ~ َوكَاَن ٱ£َّ   َحِكيٗما. ،يَتُوُب ٱ£َّ

 17: 4\92هـ

) َوالَ ٱلَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم كُفَّاٌر إذا تابوا في اآلخرة عند معاينة العذاب 1ت
  ).http://goo.gl/nuKGMh(الجاللين 

َحتَّٰىٓ إِذَا  ،اتِ ٱلسَّيِّ َولَۡيَسِت ٱلتَّۡوبَةُ ِللَِّذيَن يَۡعَملُوَن 
نَ «قَاَل:  ،َحَضَر أََحدَُهُم ٱۡلَمۡوتُ   ،»إِنِّي تُۡبُت ٱۡلـ¢ٰ

ٓئِكَ 1تَوَال ٱلَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهۡم كُفَّارٌ   ،. ~ أُْولَٰ
  أَۡعتَۡدنَا لَُهۡم َعذَابًا أَِليٗما.

 18: 4\92هـ
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) ُمبَيَّنٍَة، ُمبِينٍَة، بَيِّنٍَة 6) يَاتِيَن 5) ِلتُذِْهبُوا 4) وال أن تَْعُضلُوهُنَّ 3) كُْرًها 2) تَِحلُّ 1
) إِالَّ أَْن يَأْتِيَن ... َوَعاِشُروهُنَّ = إال أن يَْفَحشَن عليكم، أال ان يفحشن 7

فهذه  22: 4\92مع اآلية  19: 4\92) تقرأ اآلية 1ت♦ ) َويَْجعَُل 8وعاشروهن 
اآلية تسمح وراثة النساء (أي ضم زوجة المتوفي) عن تراض، بينما اآلية التالية 

: ال تضيقوا عليهن وتمنعوهن. نص 2تمنع ذلك إال ما سلف ت ) ال تَْعُضلُوُهنَّ
] ِلتَذَْهبُوا بِبَْعِض َما آَتَ  ْيتُُموهُنَّ ناقص وتكميله: َوَال تَْعُضلُوُهنَّ [أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ

: َوإِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فََال 232: 2\87[من مهر]، اسوة باآلية 
تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا بَْينَُهْم. وقد فسرها الجاللين: َوَال 

: أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم ب إمساكهّن وال رغبة لكم فيهّن تَْعُضلُوُهنَّ
. : يفعلنهايَأْتِيَن بِفَاِحَشةٍ  )3) تhttp://goo.gl/w3YCnvِضَرارا (الجاللين 

خطأ وتصحيحه: فاحشة كما في آيات أخرى: َولُوًطا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ 
)، َولُوطًا إِذْ قَاَل 54: 27\48اِحَشةَ ()، َولُوًطا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَ 80: 7\39(

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ (28: 29\85ِلقَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ (   )15: 4\92)، َوالالَّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال يَِحلُّ --- [ لَُكۡم أَن  1] يَٰ
 3ُضلُوهُنَّ . َوَال تَعۡ 1ت2تَِرثُواْ ٱلنَِّسآَء كَۡرٗها

بِبَۡعِض َمآ َءاتَۡيتُُموهُنَّ  4ِلتَۡذَهبُواْ  2ت[...]
ٓ أَن يَۡأتِينَ ، 2ت[...] ِحَشةٖ  5إِالَّ بَيِّنَةٖ  3تبِفَٰ . 6مُّ

،  7َوَعاِشُروهُنَّ  بِٱۡلَمۡعُروِف. ~ فَإِن َكِرۡهتُُموُهنَّ
ُ فِيِه َخۡيٗرا  8ا َويَۡجعَلَ فَعََسٰىٓ أَن تَۡكَرهُواْ َشيۡ  ٱ£َّ

  َكثِيٗرا.

 19: 4\92هـ

َكاَن َزۡوٖج، َوَءاتَۡيتُۡم   ) َشي�ا.3) تَاُخذُوا 2) قِْنَطاًرا من ذهب 1 َوإِۡن أََردتُُّم ٱۡستِۡبدَاَل َزۡوٖج مَّ
. ~ 3اِمۡنهُ َشيۡ  2فََال تَۡأُخذُواْ  ،1إِۡحدَٰىُهنَّ قِنَطاٗرا

ٗنا َوإِ  َٰ بِيٗنا؟أَتَۡأُخذُونَهُۥ بُۡهت   ۡثٗما مُّ

 20: 4\92هـ

بَۡعُضُكۡم إِلَٰى  1ت، َوقَۡد أَۡفَضىٰ 1َوَكۡيَف تَۡأُخذُونَهُۥ  ) أَْفَضى: خال للجماع.1ت♦ ) تَاُخذُونَهُ 1
قًا َغِليٗظا؟ يثَٰ   بَۡعٖض، ~ َوأََخۡذَن ِمنُكم ّمِ

 21: 4\92هـ

عبارة وكذلك األمر في ». من«عوضا عن » ما«) خطأ: يالحظ استعمال 1ت
  »فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساءِ «و» َما َملََكۡت يَِمينُكَ «و» َما َملََكْت أَْيَمانُُهمْ «

َن  1ت] َوَال تَنِكُحواْ َما--- [ نََكَح َءابَآُؤُكم ّمِ
ِحَشٗة،  ٱلنَِّسآِء، إِالَّ َما قَۡد َسلََف. ~ إِنَّهُۥ َكاَن فَٰ

  .َوَمۡقٗتا، َوسَآَء َسبِيًال 
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ي، الَّتِي 1 َضاعَِة 2) الالَّ ) نص ناقص وتكميله: حرم عليكم [نكاح] 1ت♦ ) الّرِ
) َربَائِبُُكُم: جمع ربية، إبنة امرأة 2) ت165، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

الرجل من غيره؛ ُحُجوِرُكْم، جمع ِحجر: حضن. يالحظ هنا أن القرابة بالرضاعة 
تبني التي ألغاها القرآن. فقد اشتكت أم القاريء سالم إلى حلت محل القرابة بال

النبي بعد إلغاء التبني وأكدت حبها وحب زوجها أبي حذيفة لسالم وأنهما يعتبرانه 
حقًا إبنهما، وليس لهما إبن، فنصحها النبي بان ترضعه (جعيط: تاريخية الدعوة 

ير الذي رواه ). ويذكر في هذا المجال حديث رضاعة الكب74المحمدية، ص 
إنَّ َساِلًما َمْولَى أَبِى ُحذَْيفَةَ َكاَن َمَع أَبِى ُحذَْيفَةَ َوأَْهلِِه «صحيح مسلم عن عائشة: 

َجاُل  -تَْعنِى اْبنَةَ ُسَهْيٍل -فِي بَْيتِِهْم فَأَتَْت  النبي فَقَالَْت: إِنَّ َساِلًما قَدْ بَلََغ َما يَْبلُُغ الّرِ
إِنَّهُ يَدُْخُل َعلَْينَا َوإِنِّي أَُظنُّ أَنَّ فِي نَْفِس أَبِى ُحذَْيفَةَ ِمْن ذَِلَك َشْيئًا. َوَعقََل َما َعقَلُوا وَ 

، »أَْرِضِعيِه تَْحُرِمي َعلَْيِه َويَذَْهِب الَِّذي فِي نَْفِس أَبِى ُحذَْيفَةَ «فَقَاَل لََها النبي: 
الَِّذي فِي نَْفِس أَبِى ُحذَْيفَةَ. وقد اخذت  فََرَجعَْت فَقَالَْت: إِنِّي قَدْ أَْرَضْعتُهُ فَذََهبَ 

عائشة بهذا الحديث فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر 
أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل 

عليها من الرجال (هذه الفتوى حول تصحيح هذا الحديث 
http://goo.gl/Y5s5Bo.(  وهناك حديث عن عائشة يقول: لقد نزلت آية

الرجم ورضاعة الكبير عشًرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات 
رسول هللا وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها (سنن إبن ماجة 

http://goo.gl/mKRZMQ ،وفي رواية أخرى: لقد أنزلت آية الرجم ،(
ورضعات الكبير عشًرا، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى 

رسول هللا تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبة لنا فأكلتها (مسند أحمد 
http://goo.gl/KWXPMG( نص ناقص وتكميله: [وكذلك حرم عليكم 3ت (

) أَْصَالبِكُْم: جمع ُصلب، فقار الظهر، 5ت ) َحَالئِل: زوجات4نكاح] خليالت ت
  والمراد الذرية

َمۡت َعلَۡيُكۡم [...] تُكُۡم، َوبَنَاتُكُۡم،  1تُحّرِ َهٰ أُمَّ
تُُكۡم، َوبَنَاُت ٱۡألَخِ،  لَٰ تُكُۡم، َوَخٰ تُُكۡم، َوَعمَّٰ َوأََخَوٰ

تِيٓ  تُُكُم ٱلَّٰ َهٰ أَۡرَضۡعنَُكۡم،  1َوبَنَاُت ٱۡألُۡخِت، َوأُمَّ
عَةِ َوأَخَ  َضٰ َن ٱلرَّ تُُكم ّمِ ُت نَِسآئُِكۡم، 2َوٰ َهٰ ، َوأُمَّ

تِي فِي ُحُجوِرُكم ٓئِبُُكُم ٱلَّٰ تِي  2تَوَربَٰ ن نَِّسآئُِكُم ٱلَّٰ ّمِ
، فََال  . فَإِن لَّۡم تَكُونُواْ دََخۡلتُم بِِهنَّ دََخۡلتُم بِِهنَّ

ٓئِلُ  3تُجنَاَح َعلَۡيُكۡم. [...] ِذيَن أَۡبنَآئُِكُم ٱلَّ  4تَوَحلَٰ
بُِكمۡ  إِالَّ  ،، َوأَن تَۡجَمعُواْ بَۡيَن ٱۡألُۡختَۡينِ 5تِمۡن أَۡصلَٰ

ِحيٗما. َ َكاَن َغفُوٗرا، رَّ   َما قَۡد َسلََف. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 23: 4\92هـ

) ِمْنُهنَّ فَآَتُوُهنَّ 4) َوأََحلَّ 3) َكتََب هللاُ، كُتُُب هللاِ 2) َواْلُمْحِصنَاُت، َواْلُمْحُصنَاُت 1
) نص ناقص وتكميله: [وُحّرمت عليكم] 1ت ♦= منهن إلى أجل مسمى فآتوهن 

صانين ) َواْلُمْحَصنَاُت ... ُمْحِصنِيَن: المصانات ... م2اْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء ت
نص ناقص وتكميله: كتب هللا [ذلك] عليكم [كتابًا] (مكي، جزء أول، ص )  3ت

َوَال ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما نص ناقص وتكميله: ) 5: زانين تمسافحين) 4) ت186
من حطها أو بعضها أو زيادة عليها] (الجاللين تََراَضْيتُْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة [
http://goo.gl/eU7OGL(  

تُ  1ت[...] ِمَن ٱلنَِّسآِء، إِالَّ َما  2ت1َوٱۡلُمۡحَصنَٰ
 ِ َب ٱ£َّ نُُكۡم. ِكتَٰ . 3تَعلَۡيكُۡم [...] 3ت[...] 2َملََكۡت أَۡيَمٰ

ِلُكم،  3َوأُِحلَّ  ِلُكۡم، أَن تَۡبتَغُواْ بِأَۡمَوٰ ا َوَرآَء ذَٰ لَُكم مَّ
ۡحِصنِينَ  ِفِحينَ  2تمُّ ٱۡستَۡمتَۡعتُم بِهِۦ . فََما 4تَغۡيَر ُمَسٰ
، فَ  ، فَِريَضٗة. َوَال ُجنَاَح  4اتُوهُنَّ ِمۡنُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

َضۡيتُم بِهِۦ، ِمۢن بَۡعِد ٱۡلفَِريَضِة  َعلَۡيُكۡم فِيَما تََرٰ
َ َكاَن َعِليًما5ت[...]   َحِكيٗما. ،. ~ إِنَّ ٱ£َّ
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) 1ت♦ ) أَْحَصنَّ 3ْحِصنَات، ُمْحُصنَات ) مُ 2) َواْلُمْحِصنَاِت، َواْلُمْحُصنَاِت 1
) 3ت : زانياتمسافحات) 2ت ُمْحَصنَات: مصانات؛ أُْحِصنَّ تعني هنا ُزّوِجن

: أَتَيَْن بِفَاِحَشةٍ  )4أَْخدَان: جمع خدن، صاحب، وهنا المصاحبة غير الشرعية ت
ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن َولُوًطا إِذْ قَاَل فعلنها. خطأ وتصحيحه: فاحشة، كما في آيات أخرى: 

)، 54: 27\48)، َولُوطًا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ (80: 7\39اْلفَاِحَشةَ (
تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ 28: 29\85َولُوًطا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ ( )، َوالالَّ

)92\4 :15.(  

ۡستَِطۡع ِمنُكۡم َطۡوًال أَن يَنِكَح َوَمن لَّۡم يَ 
تِ  نُُكم  1ت1ٱۡلُمۡحَصنَٰ ا َملََكۡت أَۡيَمٰ ِت، فَِمن مَّ ٱۡلُمۡؤِمنَٰ

نِكُم.  ُ أَۡعلَُم بِإِيَمٰ ِت. َوٱ£َّ تُِكُم ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ن فَتَيَٰ ّمِ
 ، ۢن بَۡعٖض. فَٱنِكُحوُهنَّ بِإِۡذِن أَۡهِلِهنَّ بَۡعُضُكم ّمِ

تٍ َوَءاتُوهُنَّ أُُجورَ  ، 1ت2هُنَّ بِٱۡلَمۡعُروِف، ُمۡحَصنَٰ
تٖ  ِفَحٰ ِت أَۡخدَانٖ  2تَغۡيَر ُمَسٰ . فَإِذَآ 3تَوَال ُمتَِّخذَٰ

ِحَشةٖ  ،1ت1أُۡحِصنَّ  ، فَعَلَۡيِهنَّ نِۡصُف 4تفَإِۡن أَتَۡيَن بِفَٰ
تِ  لَِك ِلَمۡن  1ت1َما َعلَى ٱۡلُمۡحَصنَٰ ِمَن ٱۡلعَذَاِب. ذَٰ

ن تَۡصبُِرواْ، َخۡيٞر لَُّكۡم. ~ َخِشَي ٱۡلعَنََت ِمنُكۡم. َوأَ 
ِحيٞم. ُ َغفُوٞر، رَّ   َوٱ£َّ

 25: 4\92هـ

 29: 4\92) نص مخربط: كان يجب أن تكون هذه اآلية قبل اآلية 1ت
  ).297(المسيري، ص 

ُ لِيُبَيَِّن لَُكۡم، َويَۡهِديَُكۡم سُنََن ٱلَِّذيَن ِمن  يُِريدُ ٱ£َّ
ُ َعِليمٌ 1تقَۡبِلُكۡم، َويَتُوَب َعلَۡيُكمۡ    َحِكيٞم. ،. ~ َوٱ£َّ
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ُ يُِريدُ أَن يَتُوَب َعلَۡيُكۡم، َويُِريدُ ٱلَِّذيَن   ) َميًَال.3) يَِميلُوا 2) بأن 1 َوٱ£َّ
ِت أَن َّبِعُوَن ٱلشََّهَوٰ   َعِظيٗما. 3َمۡيًال  2تَِميلُواْ  1يَت
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) نص ناقص وتكميله: أَْن يَُخفَِّف َعْنُكْم [األحكام] 1ت ♦ ) َوَخلََق اإلنسانَ 1
  ).http://goo.gl/9VAFcx(الجاللين 

ُ أَن يَُخفَِّف َعنُكمۡ  . ~ َوُخِلَق 1ت[...] يُِريدُ ٱ£َّ
نُ  نَسٰ   َضِعيٗفا. 1ٱۡإلِ
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تَكُوَن [اموال]  ) نص ناقص وتكميله: إِالَّ أَنْ 1ت ♦) تُقَتِّلُوا 3) تَِجاَرةٌ 2) تَاكُلُوا 1
)، أو: إِالَّ أَْن http://goo.gl/v3MDNj 24، ص 5، جزء ابن عاشورتجارة (

  تَُكوَن [من] تَِجاَرة َعْن تََراٍض ِمْنُكمْ 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡأكُلُٓواْ --- [ لَُكم  1] يَٰ أَۡمَوٰ
ٓ أَن تَُكوَن [...] ِطِل، إِالَّ َرةً  1تبَۡينَُكم بِٱۡلبَٰ َعن  2تَِجٰ

نُكۡم. [ أَنفَُسكُۡم. ~ إِنَّ  3َوَال تَۡقتُلُٓواْ  ]--- تََراٖض ّمِ
َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما.   ٱ£َّ
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من المخاطب الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) نَْصلِيِه، نَُصلِّيِه، يَْصِليِه 2) ِعدَْوانًا 1
، »َوَمْن يَْفعَْل ذَِلكَ «إال الغائب المفرد » آََمنُوايَا أَيَُّها الَِّذيَن «في اآلية السابقة 

ِ يَِسيًرا«إلى الغائب » نُْصِليهِ «والتفات من المتكلم  وقد صححت القراءة ». َعلَى �َّ
  المختلفة: يصليه.

ٗنا لَِك، ُعۡدَوٰ َوظُۡلٗما، فَسَۡوَف  1َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ
ِلَك َعلَى ٱ 2نُۡصِليهِ  ِ نَاٗرا. ~ َوَكاَن ذَٰ   يَِسيًرا. 1ت£َّ
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َعنُكۡم  2َما تُۡنَهۡوَن َعۡنهُ، نَُكفِّۡر  1إِن تَۡجتَنِبُواْ كَبَآئِرَ   ) َمدَْخًال.5) َويُدِْخْلُكْم 4) من َسيِّئَاتُِكْم 3) يَُكفِّْر 2) َكبِيَر 1
ۡدَخٗال  4، ~ َونُۡدِخۡلُكم3اتُِكمۡ َسيِّ    َكِريٗما. 5مُّ
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ُ بِهِۦ بَۡعَضُكۡم َعلَٰى --- [  َواَسلُوا) 1 ] َوَال تَتََمنَّۡواْ َما فَضََّل ٱ£َّ
ا ٱۡكتَسَبُواْ. َولِلنَِّسآِء  مَّ َجاِل نَِصيٞب ّمِ بَۡعٖض. لِّلّرِ

ا ٱۡكتََسۡبَن. َوسۡ  مَّ َ ِمن فَۡضلِِهۦٓ. ~  1لُواْ نَِصيٞب ّمِ ٱ£َّ
َ َكاَن بِكُّلِ شَۡيٍء َعِليمٗ    .1تاإِنَّ ٱ£َّ
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) َمَواِلَي: هنا ورثةً عصبةً يرثون مّما ترك. 1ت♦ ) َعاقَدَْت، َعقَّدَْت 2) َمَواٍل 1
ا تََرَك الَْواِلدَاِن (الجاللين  نص ناقص وتكميله: َوِلُكّلٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي [يعطون] ِممَّ

http://goo.gl/nRt525نُُكْم 2) ت ) َوٱلَِّذيَن عاقَدَْت بألف ودونها [عقدت] أَْيَمٰ
جمع (يمين) بمعنى القسم أو اليد أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على 

النصرة واإلرث فَئَاتُوهُْم اآلن نَِصيبَُهْم حظوظهم من الميراث وهو السدس 
إلى » َجعَلْنَا«المتكلم  منالتفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/1wjegI(الجاللين 

َ َكانَ «الغائب    »إِنَّ �َّ

ِليَ  ِلدَاِن  1ت[...] 1َوِلكُّلٖ َجعَۡلنَا َمَوٰ ا تََرَك ٱۡلَوٰ ِممَّ
نُُكۡم، فَ  اتُوُهۡم َوٱۡألَۡقَربُوَن. َوٱلَِّذيَن عَقَدَۡت أَۡيَمٰ

َ 2تنَِصيبَُهمۡ  َكاَن َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء  3ت. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  .َشِهيدًا
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َ 2) فَالصَّواِلُح قَوانٌِت َحوافِظٌ 1 ُ فأصلحوا إليهن 3) �َّ ) 1ت♦ ) الَْمْضَجعِ 4) �َّ
نص ناقص وتكميله: بما حفظ [لهن] هللا (تفسير الجاللين ) 2ت قانتات: خاضعات

http://goo.gl/fwMlm3 :بسبب أمر هللا بهذا ). وفسره المنتخب كما يلي
) نشوز: جفوة وبعد أو 3) تhttp://goo.gl/hL2Gke( لهنالحفظ وتوفيقه 

بغير معنى العقاب، » َواْضِربُوُهنَّ «عدم طاعة. ويحاول البعض تفسير كلمة 
خالفًا لكل المفسرين والفقهاء وقرارات المحاكم في الدول العربية واإلسالمية. فقد 

فانصحوهن والزوجات الالتي تظهر منهن بوادر العصيان، «جاء في المنتخب: 
بالقول المؤثِّر، واعتزلوهن في الفراش، وعاقبوهن بضرب خفيف غير مبرح وال 

لتخفيف » خفيف غير مبرح وال ُمهين«، ويالحظ هنا إضافة »ُمهين عند التمرد
ليس بمعنى االعتزال (أي عدم » واهجروهن«وطأة اآلية. وقد فسر البعض كلمة 

معنى ربطها بالهجار في السرير: ألن في ذلك عقاب للرجل)، بل ب -المضاجعة 
» َهَجَر البعير إذا ربطه صاحبه بالِهَجار، وهو حبل يربط في ُحقويها ورسغها«

  )http://goo.gl/NT5JaA (وقد ذكر هذا المعنى الطبري

 ُ َل ٱ£َّ ُموَن َعلَى ٱلنَِّسآِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّٰ ٱلّرِ
ِلِهۡم. َوبَِمآ أَنفَقُ  ،بَۡعَضُهۡم َعلَٰى بَۡعٖض  واْ ِمۡن أَۡمَوٰ

تٌ  نِتَٰ ُت قَٰ ِلَحٰ ٞت 1تفَٱلصَّٰ ِفَظٰ لِّۡلغَۡيبِ بَِما َحِفَظ  1، َحٰ
ُ  2ت[...] تِي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ 3 2ٱ£َّ ، 3ت. َوٱلَّٰ

، َوٱۡهُجُروُهنَّ فِي ٱۡلَمَضاِجعِ  ، 4فَِعُظوهُنَّ
. فَإِۡن أََطۡعنَُكۡم، فََال تَۡبغُواْ  َعلَۡيِهنَّ َوٱۡضِربُوهُنَّ

ا، َكبِيٗرا. َ َكاَن َعِليّٗ   َسبِيًال. ~ إِنَّ ٱ£َّ
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ۡن    َوإِۡن ِخۡفتُۡم ِشقَاَق بَۡينِِهَما، فَٱۡبعَثُواْ َحَكٗما ّمِ
ٗحا،  ۡن أَۡهِلَهآ. إِن يُِريدَآ إِۡصلَٰ أَۡهِلهِۦ، َوَحَكٗما ّمِ

َ كَ  ُ بَۡينَُهَمآ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   َخبِيٗرا. ،اَن َعِليًمايَُوفِِّق ٱ£َّ
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) نص ناقص وتكميله: [وأحسنوا] 1ت♦ ) اْلَجْنِب 3) َواْلَجاَر ذَا 2) إِْحَساٌن 1
اِحب بِاْلَجْنِب: المالزم 2ت بالوالدين احسانًا ) الَْجار اْلُجنُب: البعيد الغريب؛ الصَّ
  الذي يكون جنبك

َ، َوَال --- [  1تا. [...]تُۡشِركُواْ بِهِۦ شَيۡ ]َوٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ
ٗنا ِلدَۡيِن إِۡحَسٰ َمٰى، 1َوبِٱۡلَوٰ ، َوبِِذي ٱۡلقُۡربَٰى، َوٱۡليَتَٰ

ِكيِن، َوٱۡلَجاِر ِذي ٱۡلقُۡربَٰى، َوٱۡلَجاِر  2َوٱۡلَمَسٰ
اِحبِ بِٱۡلَجۢنبِ 3ٱۡلُجنُبِ  ، َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل، 2ت، َوٱلصَّ

نُُكۡم. ~  َ َال يُِحبُّ َمن َكاَن َوَما َملََكۡت أَۡيَمٰ إِنَّ ٱ£َّ
  ُمۡختَاٗال، فَُخوًرا.
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من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ♦) بِاْلبََخِل، بِاْلبَْخِل، بِالْبِْخِل، بِالْبُُخِل 2) َويَاُمُروَن 1
» ُ وَن النَّاَس نص ناقص وتكميله: الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمرُ ». َوأَْعتَدْنَا«إلى المتكلم » �َّ

ُ ِمْن فَْضلِِه [أعتدنا لهم عذابًا مهينا] وأعتدنا [كذلك]  بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آَتَاُهُم �َّ
 52، ص 5، جزء ابن عاشورللكافرين [أمثالهم] َعذَابًا ُمِهينًا (

http://goo.gl/QUj5yU :أولئك الذين «). وقد فسرها المنتخب كما يلي
التكبر والتباهي البخل بأموالهم وجهودهم عن الناس، ويدعون الناس يضّمون إلى 

إلى مثل صنيعهم من البخل، ويخفون نعمة هللا وفضله عليهم فال ينفعون أنفسهم 
» وال الناس بذلك، وقد أعددنا للجاحدين أمثالهم عذابًا مؤلًما مذًال 

)http://goo.gl/QBx2Cd3\89ية ). وقد جاء الجزء األول كامًال في اآل :
ُ ِمْن فَْضلِِه هَُو َخْيًرا لَُهْم بَْل هَُو َشرٌّ 180 : َوَال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آَتَاُهُم �َّ

قُوَن َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلِقيَاَمةِ    لَُهْم َسيَُطوَّ

، 2ٱلنَّاَس بِٱۡلبُۡخلِ  1ٱلَِّذيَن يَۡبَخلُوَن، َويَۡأُمُرونَ 
ُ ِمن فَۡضِلهِۦ [...]َويَۡكتُ  . ~ 1تُموَن َمآ َءاتَٰىُهُم ٱ£َّ

ِفِريَن [...] 1تَوأَۡعتَۡدنَا [...] ِهيٗنا. 1تِلۡلَكٰ   َعذَاٗبا مُّ
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) قرين: مصاحب. نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم 1ت♦ ) ِريَاَء 1
ِ َوَال بِاْليَْوِم اْآلَِخِر [اعتدنا لهم عذابا مهينا] َوَمْن يَُكِن  ِرئَاَء النَّاِس َوَال يُْؤِمنُوَن بِا£َّ

أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس َوَال يُْؤِمنُوَن  الشَّْيَطاُن لَهُ قَِرينًا فََساَء قَِرينًا، أو: َوالَِّذيَن يُْنِفقُونَ 
ِ َوَال بِالْيَْوِم اْآلَِخِر [قرينهم الشيطان] َوَمْن يَُكِن الشَّْيَطاُن لَهُ قَِرينًا فََساَء قَِرينًا  بِا£َّ

)، وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: http://goo.gl/kpgCkC(اطفيش 
لمال للرياء قاصدين أن يراهم الناس فيحمدوهم وهللا ال يحب الذين يبذلون ا«

موهم، وهم غير مؤمنين با� وال بيوم الجزاء، ألنهم اتبعوا الشيطان  ويعّظِ
» فأضلَّهم، ومن يكن الشيطان صاحبه فبئس الصاحب

)http://goo.gl/fxbWMx.(  

لَُهۡم ِرئَآءَ  ٱلنَّاِس، َوَال  1َوٱلَِّذيَن يُنِفقُوَن أَۡمَوٰ
ِ َوَال بِٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر [...] يُۡؤِمنُونَ  . ~ َوَمن 1تبِٱ£َّ

ُن لَهُۥ قَِريٗنا، فََسآَء قَِريٗنا. ۡيَطٰ   يَُكِن ٱلشَّ
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ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر،    َوَماذَا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمنُواْ بِٱ£َّ
 ُ ُ؟ ~ َوَكاَن ٱ£َّ ا َرَزقَُهُم ٱ£َّ   بِِهۡم َعِليًما.َوأَنفَقُواْ ِممَّ
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فَُها، نَُضاِعْفَها 3) َحسَنَةٌ 2) نملة 1  ♦) لَدُنِِّه، لَدْنِِه 5) َويُْوِت 4) يُْضِعفَُها، يَُضعِّ

) والذَّرة: بيضة النْملة، وما يتطاير من التراب عند النفخ. نص ناقص 1ت
ةٍ. وتبرير  الخطأ: ظلم يتضمن معنى غصب أو وتكميله: َال يَْظِلُم [احدًا] بِمثْقَال ذَرَّ

  بخس

َ َال يَۡظِلُم [...] ةٖ  1تإِنَّ ٱ£َّ . َوإِن تَُك 1ِمۡثقَاَل ذَرَّ
ِعۡفَها2َحَسنَةٗ  أَۡجًرا  5ِمن لَّدُۡنهُ  4، ~ َويُۡؤتِ 3، يَُضٰ

  َعِظيٗما.
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ٍة  ) نص ناقص وتكميله: فََكْيَف [حال الكفار] إِذَا ِجئْنَا ِمنْ 1ت ♦) ِجْينَا 1 كُّلِ أُمَّ
  )http://goo.gl/V7dUWZبَِشِهيٍد (الجاللين 

ِةۢ بَِشِهيٖد، ~  1إِذَا ِجۡئنَا ،1تفََكۡيَف [...] ِمن ُكّلِ أُمَّ
ُٓؤَالِٓء َشِهيٗدا؟ 1َوِجۡئنَا   بَِك َعلَٰى َهٰ
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ى، تَُساَوى 2) َوَعَصِوا 1 ى، تََسوَّ شيعية: يَْوَمئٍِذ يََودُّ قراءة ) 4 ) بِِهِم، بُِهمُ 3) تَسَّوَّ
ى بِِهُم اْألَْرُض َوَال  سُوَل وظلموا آل محمد حقهم أن تَُسوَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَعَصُوا الرَّ

َ َحِديثًا (السياري، ص  في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت ) ♦42يَْكتُُموَن �َّ
سُولَ َوَعَصُوا «إلى الغائب » َوِجئْنَا بِكَ «المخاطب  إلى » ِجئْنَا«، ومن المتكلم »الرَّ

َ «الغائب  ى عليهم اْألَْرُض.2ت» يَْكتُُموَن �َّ   ) خطأ: تَُسوَّ

سُولَ  1يَۡوَمئِٖذ، يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَعَصُواْ   1تٱلرَّ
ىٰ  َ 2تٱۡألَۡرضُ  3بِِهمُ  2لَۡو تَُسوَّ . َوَال يَۡكتُُموَن ٱ£َّ

  .4َحِديٗثا
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وا 6) لََمْستُُم 5) اْلغَْيِط، َغْيٍط 4) َجا 3) ُجْنبًا 2َسكَاَرى، َسْكَرى، ُسْكَرى  )1 ) فَأُمُّ
) الغائط: المنخفض 2) ُجنُبًا: وصف لمن اصابته الجنابة ت1ت♦ ) بِأَوُجِهُكْم 7

ادى » لمستم«أم » المستم«) القراءة المختلفة 3من األرض، كناية عن التبرز ت
اء: فهل يجب إعادة الوضوء لمجرد اللمس، أم فقط في حالة إلى إختالف الفقه

ُموا: 4ت )485، ص 2أي الجماع (السيوطي: اإلتقان، جزء  - المالمسة  ) تَيَمَّ
) الصعيد: الطبقة العليا من األرض، أو وجه األرض، أو التراب 5اقصدوا ت

ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا فَاْمسَ  6: 5\112) جاء في اآلية 6ت ُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم فَتَيَمَّ
  : كثير العفو) عفو7ِمنْهُ (مع: منه) والباء في بُِوُجوِهُكْم زائدة ت

لَٰوةَ َوأَنتُۡم  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡقَربُواْ ٱلصَّ [يَٰ
َرىٰ  ، َحتَّٰى تَۡعلَُمواْ َما تَقُولُوَن؛ َوَال 1ُسَكٰ

َسبِيٍل، َحتَّٰى تَۡغتَِسلُواْ. َوإِن ، إِالَّ َعابِِري 1ت2ُجنُبًا
ۡرَضٰىٓ أَۡو َعلَٰى َسفٍَر، أَۡو َجآءَ  نُكم  3ُكنتُم مَّ أََحٞد ّمِ

َن ٱۡلغَآئِطِ  َمۡستُمُ 2ت4ّمِ ٱلنَِّسآَء، فَلَۡم تَِجدُواْ  3ت5، أَۡو لَٰ
ُمواْ  ،َمآءٗ  فَٱۡمَسُحواْ  ،َطيِّٗبا 5تَصِعيٗدا 4ت6فَتَيَمَّ

َ َكاَن 6تِديُكۡم [...]َوأَيۡ  7بُِوُجوِهُكمۡ  . ~ إِنَّ ٱ£َّ
ا   َغفُوًرا.] ،7تَعفُو�
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) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. 1ت♦ ) يُِضلُّوا، تَُضلُّوا، يَِضلُّوا، يََضلُّوا، تََضلُّوا 1
زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى » إلى«وِلذا اعتبر البعض ان حرف 

) نص ناقص وتكميله: يَْشتَُروَن الضََّاللَةَ 2تضمن معنى نظر فأخذ حكمه ت
 16: 2\87)، اسوة باآليتين http://goo.gl/JJD0yK[بالهدى] (الجاللين 

ألم تر «: قوله: ) تفسير شيعي3تأُولَئَِك الَِّذيَن اْشتََرُوا الضََّاللَةَ بِاْلُهدَى : 175و
يعني ضلوا في أمير » إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضاللة

يعني أخرجوا الناس من والية أمير » ويريدون أن تضلوا السبيل«المؤمنين 
  ).http://goo.gl/EsFr9cالمؤمنين، وهو الصراط المستقيم (القمي 

ِب؟ ٱلَِّذيَن أُوتُواْ نَِصيبٗ  1تأَلَۡم تََر إِلَى َن ٱۡلِكتَٰ ا ّمِ
لَةَ [...] لَٰ ، ~ َويُِريدُوَن أَن 2تيَۡشتَُروَن ٱلضَّ

  .3تٱلسَّبِيلَ  1تَِضلُّواْ 
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ِ حشو.1ت ♦) بِأَْعدَايُِكْم 1 ُ أَۡعلَُم بِأَۡعدَآئِكُمۡ   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ ا، ~ 1[َوٱ£َّ ِ َولِيّٗ . َوَكفَٰى بِٱ£َّ
ِ َوَكفَٰى    نَِصيٗرا.] 1تبِٱ£َّ
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نص ناقص وتكميله: من الذين ) 1ت♦ ) َوأَْنِظْرنَا 3) َوَراِعنَا 2) اْلِكْلَم، اْلَكَالَم 1
 20، ص 11، جزء ابن عاشورهادوا [جماعة] يحرفون (
http://goo.gl/0k5TbIنص ناقص وتكميله: ) 1ت) لَي�ا: امالة وتحريفا 2) ت

  )http://goo.gl/aNZDvWفََال يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليًال [منهم] (الجاللين 

َن ٱلَِّذيَن َهادُواْ [...] فُوَن ٱۡلَكِلمَ  1تّمِ َعن  1يَُحّرِ
َواِضِعهِۦ، َويَقُولُوَن:  ، »َسِمۡعنَا َوَعَصۡينَا«مَّ

ِعنَا«، »َوٱۡسَمۡع َغۡيَر ُمۡسَمعٖ « ا»2َوَرٰ  ، لَيَّۢ
يِن. َولَۡو أَنَُّهۡم قَالُواْ: 2تبِأَۡلِسنَتِِهمۡ  ، َوَطۡعٗنا فِي ٱلدِّ

 ،»3َوٱنظُۡرنَا«، »َوٱۡسَمعۡ «، »َسِمۡعنَا َوأََطۡعنَا«
ُ بُِكۡفِرِهۡم.  ِكن لَّعَنَُهُم ٱ£َّ لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۡم َوأَۡقَوَم. َولَٰ

  .3ت~ فََال يُۡؤِمنُوَن، إِالَّ قَلِيٗال [...]
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ْلنا فِي َعِلّيٍ نُوًرا ُمبِينًا ) قراءة شيعية: 1 يا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب آِمنُوا بِما نَزَّ
قًا ِلَما َمعَُكْم  التفات ) خطأ: 1ت ♦نَْطُمَس  )2) 412، ص 1(الكليني مجلد ُمَصدِّ

نَْطِمَس ُوُجوًها «إلى الغائب » آَِمنُوايَا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب «من المخاطب 
ْلنَا«والتفات من المتكلم ». فَنَُردَّهَا َعلَى أَدْبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهمْ  إلى الغائب » بَِما نَزَّ

ِ َمْفعُوًال « وهذا هو تفسير المنتخب الصادر عن األزهر: يا أيها ». َوَكاَن أَْمُر �َّ
ما أنزلنا من القرآن ... من قبل أن ننزل بكم عقابًا الذين أوتوا الكتاب ... آمنوا ب

تنمحي به معالم وجوهكم ... أو نطردكم من رحمتنا كما طردنا الذين خالفوا أمرنا 
  )http://goo.gl/JBWHb8بفعل ما نهوا عنه من الصيد يوم السبت (

ۡلنَا، َب! َءاِمنُواْ بَِما نَزَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ  يَٰ
ٗقا لَِّما َمعَُكم ن قَۡبِل أَن نَّۡطِمسَ 1ُمَصدِّ ُوُجوٗها  2، ّمِ

َكَما لَعَنَّآ  1تفَنَُردَّهَا َعلَٰىٓ أَۡدبَاِرَهآ، أَۡو نَۡلعَنَُهمۡ 
ِ َمۡفعُوًال. َب ٱلسَّۡبِت. ~ َوَكاَن أَۡمُر ٱ£َّ   أَۡصَحٰ

 47: 4\92هـ

َ يَْغفُِر الذُّنُوَب َجِميعًا بينما تقول اآلية  53: 39\59) تقول اآلية 1ت : 4\92إِنَّ �َّ
َ َال يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما دُوَن ذَِلَك. ولحل التناقض بينهما يرى  48 إِنَّ �َّ

ن تكون في حق إبن تيمية أن اآلية األولى في حق التائبين أما الثانية فال يجوز أ
 392-293، ص 1التائبين (انظر النقاش في إبن تيمية: تفسير آيات، مجلد 

http://goo.gl/KArfJ5.(  

َ َال يَۡغِفُر أَن يُۡشَرَك بِهِۦ، َويَۡغِفُر َما دُوَن  إِنَّ ٱ£َّ
ِ فَقَِد ٱۡفتََرٰىٓ  لَِك، ِلَمن يََشآُء. ~ َوَمن يُۡشِرۡك بِٱ£َّ ذَٰ

  .1تإِۡثًما َعِظيًما

 48: 4\92هـ

) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا 1ت ♦) فَتِيلَِن، فَتِيلَُن 3) تُْظلَُموَن 2) تَْر 1
زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن » إلى«اعتبر البعض ان حرف 

) فتيل: خيط رقيق في شق النواة. نص ناقص 2معنى نظر فأخذ حكمه ت
  لًما] كالفتيلوتكميله: َوَال يُْظلَُموَن [ظ

ُ  1تإِلَى 1أَلَۡم تَرَ  ٱلَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهم؟ بَِل ٱ£َّ
 2ت[...] 2يَُزّكِي َمن يََشآُء. ~ َوَال يُۡظلَُمونَ 

  .3فَتِيًال 

 49: 4\92هـ

: هم الذين غاصبوا آل محمد حقهم (القمي ) تفسير شيعي1ت
http://goo.gl/nmjJ4i.(  

ِ ٱۡلَكِذبَ  ٱنظُۡر َكۡيَف يَۡفتَُرونَ  . ~ 1تَعلَى ٱ£َّ
بِينًا.   َوَكفَٰى بِِهۦٓ إِۡثٗما مُّ

 50: 4\92هـ

زائدة. » إلى«) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف 1ت
) الجبت وفقًا 2بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه ت

لمعجم الفاظ القرآن هو كل ما عبد من دون هللا، واستعمل في الصنم والكاهن 
ا الجنت (جمع جن). والساحر ونحو ذلك. ولكن قد يكون هنا خطأ نساخ وأصله

ووفقًا لموسوعة معاني القرآن: الطاغوت: الطاغوت: كل ما عبد من دون هللا. 
واستعمله القرآن » طغى«زائدة، مشتق من  وتاؤهصيغة مبالغة في الطُّغيان، 

إشارة إلى األصنام وسدنتها وكهنتها وأكابر المجرمين والمشركين ومن إليهم. 
ألَنَّهم «يرى ان الكلمة تعني الضالل والخطيئة، مستشهدا باآلية:  Sawmaولكن 

). ويرى يوسف 218ص  Sawma) (10: 13(حزقيال » َشْعبي  הטעוأََضلّوا 
 Thotأب اوزيريس، وطاغوت هو توت  Gebصديق أن كلمة جبت هي جب 

 :Seddikو Seddik: Le Coran, p. 36الذي استلم من جب حكم مصر (
Nous n’avons jamais lu le Coran  وقد جاءت كلمة 223- 222ص .(

في هذه اآلية، بينما جاءت كلمة طاغوت ثماني  –الجبت مرة واحدة في القرآن 
ال «في سفر الالويين:  26الفصل  1مرات. وقد تكون هذه اآلية صورة من اآلية 

في أَرِضُكم َحَجًرا  تَصنَعوا لَكم أَوثانًا، وال تُقيموا تِمثاًال أَو نُُصبًا، وال تَجعَلوا
بُّ إِلُهكم   ».َمنحوتًا ِلتَسُجدوا لَه، ألَنِّي أَنا الرَّ

ِب؟  1تأَلَۡم تََر إِلَى َن ٱۡلِكتَٰ ٱلَِّذيَن أُوتُواْ نَِصيٗبا ّمِ
غُوتِ  2تيُۡؤِمنُوَن بِٱۡلِجۡبتِ  ، َويَقُولُوَن 2تَوٱلطَّٰ

ُؤَالِٓء أَۡهدَٰى ِمَن ٱلَّذِ «ِللَِّذيَن َكفَُرواْ:  ٓ يَن َءاَمنُواْ َهٰ
  ».َسبِيًال 

 51: 4\92هـ
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ُ، فَلَن    ُ. ~ َوَمن يَۡلعَِن ٱ£َّ ٓئَِك ٱلَِّذيَن لَعَنَُهُم ٱ£َّ أُْولَٰ
  تَِجدَ لَهُۥ نَِصيًرا.

 52: 4\92هـ

َن ٱۡلُمۡلِك؟   : نقطة تكون في ظهر النواة، تعبير للشيء التافه.نقير) 1ت♦ ) يُْؤتُوا 1 ٱلنَّاَس  1فَإِٗذا الَّ يُۡؤتُونَ أَۡم لَُهۡم نَِصيٞب ّمِ
  .1تنَِقيًرا

 53: 4\92هـ

ُ ِمْن فَْضلِِه فَقَدْ 2) يَْحِسدُوَن 1 ) قراءة شيعية: أَْم يَْحُسدُوَن النَّاَس َعلَى َما آَتَاُهُم �َّ
آَتَْينَا آََل إِْبَراِهيَم وآل عمران، آل محمد اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآَتَْينَاهُْم ُمْلًكا َعِظيًما 

يعني بالناس هنا » أم يحسدون الناس: «) تفسير شيعي1ت) ♦ 40(السياري، ص 
على ما آتاهم هللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب «أمير المؤمنين واألئمة 

وهي الخالفة بعد النبوة، وهم األئمة (القمي » والحكمة وآتيناهم ملكًا عظيًما
http://goo.gl/jFK5yj.( من الغائب التفات ) خطأ: 2ت» ُ  إلى المتكلم» �َّ

  ».آَتَْينَا«

ُ ِمن  1أَۡم يَۡحُسدُونَ  ٱلنَّاَس َعلَٰى َمآ َءاتَٰىُهُم ٱ£َّ
َب 1تفَۡضلِهِۦ ِهيَم ٱۡلِكتَٰ ؟ فَقَۡد َءاتَۡينَآ َءاَل إِۡبَرٰ

ۡلًكا َعِظيٗما ُهم مُّ   .2ت2َوٱۡلِحۡكَمةَ، ~ َوَءاتَۡينَٰ

 54: 4\92هـ

يعني أمير المؤمنين » فمنهم من آمن به: «) تفسير شيعي1ت♦ ) ُصدَّ، ِصدَّ 1
وهم غاصبوا آل محمد حقهم (القمي » ومنهم من صد عنه«

http://goo.gl/KEDKu2 وفهمت عبارة َصدَّ َعنْهُ بمعنى اعرض عنه .(
)، بينما استعملت عامة في القرآن بمعنى http://goo.gl/goAMyF(الجاللين 

  منع وصرف.

ۡن َءاَمَن بِهِ  ن َصدَّ فَِمۡنُهم مَّ . ~ 1تَعۡنهُ  1ۦ، َوِمۡنُهم مَّ
  َوَكفَٰى بَِجَهنََّم َسِعيًرا.

 55: 4\92هـ

إلى » بِآَيَاتِنَا سَْوَف نُْصلِيِهمْ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) نُْصِليُهْم، نَْصِليِهْم 1
َ َكاَن َعِزيًزا«الغائب    »إِنَّ �َّ

تِنَا، إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِ  نَاٗرا.  1َسۡوَف نُۡصِليِهمۡ ايَٰ
ُهۡم ُجلُودًا َغۡيَرَها  كُلََّما نَِضَجۡت ُجلُودُُهم، بَدَّۡلنَٰ

 َ َكاَن عَِزيًزا،  1تِليَذُوقُواْ ٱۡلعَذَاَب. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َحِكيٗما.

 56: 4\92هـ

ِت، َسنُۡدِخلُُهمۡ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ   ) َويُدِْخلُُهْم.2) سَيُدِْخلُُهْم 1 ِلَحٰ  1ٱلصَّٰ
ِلِديَن فِيَهآ،  ُر، َخٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َجنَّٰ

َرٞة. ~ َونُۡدِخلُُهمۡ  َطهَّ ٞج مُّ ِظّالٗ  2أَبَٗدا. لَُّهۡم فِيَهآ أَۡزَوٰ
  َظِليًال.

 57: 4\92هـ

ا، نِْعمَّ 4) اْألََمانَِة 3) تَُودُّوا 2) يَاُمُرُكْم 1 هذه اآلية ) تفسير شيعي ل1ت♦ ا ) نَِعمَّ
والذين آمنوا «والتي قبلها هكذا: ذكر المؤمنين المقرين بوالية آل محمد بقوله: 

إن هللا يأمركم أن تؤدوا «ثم خاطب األئمة، فقال: ...». وعملوا الصالحات 
ففرض هللا على اإلمام ان يؤدي األمانة إلى الذي أمره ...». األمانات إلى أهلها 

ام أن يحكم بين الناس بالعدل (القمي هللا من بعده وفرض على اإلم
http://goo.gl/oKzqlZ (ا: ادغام نعم وما) 2ت   نِِعمَّ

َ يَۡأُمُرُكمۡ --- [ تِ  2أَن تَُؤدُّواْ  1] إِنَّ ٱ£َّ نَٰ إِلَٰىٓ  3ٱۡألََمٰ
أَن تَۡحكُُمواْ  ،َوإِذَا َحَكۡمتُم بَۡيَن ٱلنَّاِس  ،أَۡهِلهَ 

َ نِِعمَّ 1تبِٱۡلعَۡدِل ا يَِعُظكُم بِِهۦٓ! ~ إِنَّ  2ت4ا. إِنَّ ٱ£َّ
ا، بَِصيٗرا. َ َكاَن َسِميعَۢ   ٱ£َّ

 58: 4\92هـ

) قراءة 2 )38قراءة شيعية: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إلى يوم القيامة (السياري، ص ) 1
سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن ِخْفتُْم تَنَاُزًعا فِي اْألَْمِر  َ َوأَِطيعُوا الرَّ شيعية: أَِطيعُوا �َّ

سُوِل َوإِلَى أُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم. ويضيف تعليقا ألبي  ِ َوإِلَى الرَّ فَأَْرِجعُوهُ إِلَى �َّ
ُص فِي ُمنَاَزَعتِِهْم إِنََّما قَاَل ذَلَِك ِلْلَمأُْموِريَن الَِّذيَن جعفر: َكْيَف يَأُْمُر بَِطاعَ  تِِهْم َويَُرّخِ

سُوَل (الكليني مجلد  َ َوأَِطيعُوا الرَّ ؛ وانظر 185-184، ص 8قِيَل لَُهْم أَِطيعُوا �َّ
َ  : يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيعُوا)، أوhttp://goo.gl/rULm9sأيًضا القمي  َّ�

سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر من آل محمد (السياري، ص    ) تَاِويًال 3) 41َوأَِطيعُوا الرَّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ  َ، َوأَِطيعُواْ 1يَٰ ! أَِطيعُواْ ٱ£َّ
َزۡعتُۡم فِي  سُوَل، َوأُْوِلي ٱۡألَۡمِر ِمنُكۡم. فَإِن تَنَٰ ٱلرَّ

 ِ ُسولِ َشۡيٖء، فَُردُّوهُ إِلَى ٱ£َّ ، إِن ُكنتُۡم 2 َوٱلرَّ
لَِك َخۡيٞر،  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر. ~ ذَٰ تُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ

  .3َوأَۡحَسُن تَۡأِويًال 

 59: 4\92هـ

) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان 1ت ♦) بها 2) أنَزل 1
نظر فأخذ زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى » إلى«حرف 

  .51: 4\92) أنظر هامش اآلية 2حكمه ت

ٱلَِّذيَن يَۡزُعُموَن أَنَُّهۡم َءاَمنُواْ بَِمآ  1تأَلَۡم تََر إِلَى
ِمن قَۡبِلَك؟ يُِريدُوَن أَن  1إِلَۡيَك، َوَمآ أُنِزلَ  1أُنِزلَ 

غُوتِ  ، َوقَۡد أُِمُرٓواْ أَن 2تيَتََحاَكُمٓواْ إِلَى ٱلطَّٰ
َالۢ  .2يَۡكفُُرواْ بِهِۦ ُن أَن يُِضلَُّهۡم َضلَٰ ~ َويُِريدُ ٱلشَّۡيَطٰ

  بَِعيٗدا.

 60: 4\92هـ

يَُصدُّوَن: فهمت بمعنى يعرضون (الجاللين ) 1ت ♦) يَِصدُّوَن 2) تَعَالُْوا 1
http://goo.gl/aW7WiW.ولكن معناها هو يصرفون ويمنعون ،(  

ُ، َوإِلَى  1تَعَالَۡواْ «َوإِذَا قِيَل لَُهۡم:  إِلَٰى َمآ أَنَزَل ٱ£َّ
سُولِ  ِفِقيَن يَُصدُّونَ ، »ٱلرَّ َعنَك  1ت2~ َرأَۡيَت ٱۡلُمنَٰ
  ُصدُوٗدا.

 61: 4\92هـ

(الجاللين ) نص ناقص وتكميله: فََكْيَف [حالهم] إِذَا أََصابَتُْهْم 1ت
http://goo.gl/wNReMX(  

بَۡتُهم ، 1تفََكۡيَف [...] ِصيبَةُۢ بَِما قَدََّمۡت إِذَآ أََصٰ مُّ
ِ إِۡن:  أَۡيِديِهۡم؟ أََرۡدنَآ «~ ثُمَّ َجآُءوَك، يَۡحِلفُوَن بِٱ£َّ

ٗنا َوتَۡوفِيقًا ٓ إِۡحَسٰ   ».إِالَّ

 62: 4\92هـ
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ُ َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْعِرْض َعْنُهْم فقد سبقت 1 ) قراءة شيعية: أُولَئَِك الَِّذيَن يَْعلَُم �َّ
عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاْب َوقُْل لَُهْم فِي أَْنفُِسِهْم قَْوًال بَِليغًا (السياري، 

يعني من » أولئك الذين يعلم هللا ما في قلوبهم: «) تفسير شيعي1ت♦ ) 40ص 
  ).http://goo.gl/w6L6wHالعداوة لعلي في الدنيا (القمي 

ُ َما فِي قُلُوبِِهۡم. فَأَۡعِرۡض  ٓئَِك ٱلَِّذيَن يَۡعلَُم ٱ£َّ أُْولَٰ
، َوِعۡظُهۡم، ~ َوقُل لَُّهۡم فِٓي أَنفُِسِهۡم قَۡوَالۢ 1تَعۡنُهمۡ 
  .1بَِليٗغا
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) قراءة شيعية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك يا علي فاستغفروا هللا 1
واستغفر لهم الرسول لوجدوا هللا توابًا رحيًما (القمي 

http://goo.gl/Be4mE3♦ ( إلى » أَْرَسلْنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
ِ «الغائب  َواْستَْغفََر لَُهُم «الغائب إلى » َجاُؤوكَ «والتفات من المتكلم  »بِإِذِْن �َّ
سُولُ    »الرَّ

 .ِ سُوٍل إِالَّ ِليَُطاعَ، بِإِۡذِن ٱ£َّ َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن رَّ
َجآُءوَك فَٱۡستَۡغفَُرواْ  ،إِذ ظَّلَُمٓواْ أَنفَُسُهمۡ  ،َولَۡو أَنَُّهمۡ 

َ َوٱۡستَۡغفَرَ  سُولُ  1تٱ£َّ َ ، لَُهُم ٱلرَّ ~ لََوَجدُواْ ٱ£َّ
ابٗ  ِحيٗما ،اتَوَّ   .1رَّ
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ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ) قراءة شيعية: 2) َشْجَر 1 ثُمَّ فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ
ِ الطَّاَعةَ تَْسِليًما  ا قََضيَْت ِمْن أَْمِر اْلَوالِي َويَُسلُِّموا ِ£َّ ال يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

ُموَك يا ) أو184، ص 8(الكليني مجلد  : فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن يا محمد َحتَّى يَُحّكِ
ا قََضى محمد فيهم َويُسَلُِّموا  علي فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم وَال يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

ُموَك فِيَما )، أو: فََال َوَربَِّك َال يُ 39لألئمة تَْسِليًما (السياري، ص  ْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ
ا قََضيَْت من أمر الولي َويَُسلُِّموا �  َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ َال يَِجدُون فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

ُموا محمدًا وآل 39(السياري، ص  تَْسِليًما )، أو: فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ
ا قََضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسِليًما محمد فِيَما َشجَ  َر بَْينَُهْم وَال يَِجدُون فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

َواْستَْغفََر «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ) ♦40(السياري، ص 
سُولُ    »فََال َوَربِّكَ «إلى المخاطب » لَُهُم الرَّ

ُموَك فِيَما َوَربَِّك! َال يُۡؤِمنُوَن حَ  ،فََال  تَّٰى يَُحّكِ
ثُمَّ َال يَِجدُواْ فِٓي أَنفُِسِهۡم َحَرٗجا  ،بَۡينَُهمۡ  1َشَجرَ 

ا قََضۡيَت، ~ َويَُسلُِّمواْ تَۡسِليٗما مَّ   .1ت2ّمِ
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َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ) قراءة شيعية: 2) قليًال 1
لََكاَن َخْيًرا َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا ما يُوَعُظوَن بِِه فِي َعِلّيٍ ِديَاِرُكْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ قَلِيٌل ِمْنُهْم 

)، أو: َولَْو أَنَّا َكتَْبنا َعلَْيِهْم أَِن اقْتُلُوا 424، ص 1(الكليني مجلد  لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًا
َماِم تَْسِليًما أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدياِرُكْم ِرًضا لَهُ ما فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليٌل  أَْنفَُسُكْم َوَسلُِّموا ِلْإلِ

لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًا  ِمْنُهْم َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلِخَالِف فَعَلُوا ما يُوَعُظوَن بِِه لَكاَن َخْيًرا
فعل وعظ ال يتعدى  -) خطأ: َما يُوَعُظونَ 1ت ♦) 184، ص 8(الكليني مجلد 

) خطأ: 2ت بالباء. تبرير الخطأ: يُوَعُظوَن تضمن معنى يؤمرون أو يكلفون
لُوهُ فَعَ «إلى الغائب » اْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِرُكمْ «من المخاطب التفات 

  ».... فَعَلُوا َما يُوَعُظونَ 

أَِو » ٱۡقتُلُٓواْ أَنفَُسكُمۡ «َولَۡو أَنَّا كَتَۡبنَا َعلَۡيِهۡم أَِن: 
ِرُكم« ا فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليلٞ  ،»ٱۡخُرُجواْ ِمن ِديَٰ  1مَّ

ۡنُهۡم. َولَۡو أَنَُّهۡم فَعَلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ ~ ، 1تّمِ
  .2ت2َوأََشدَّ تَۡثبِيٗتا لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۡم،
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ن لَّدُنَّآ أَۡجًرا َعِظيٗما،   ُهم ّمِ ٓتَۡينَٰ  67: 4\92هـ  َوإِٗذا ألَّ

نص ناقص وتكميله: َولََهدَْينَاهُْم [إلى] ِصَراط ُمْستَِقيم، كما مثًال في اآلية ) 1ت
ِ الَِّذي « 43: 7\39واآلية » فَاْهدُوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ « 23: 37\56 اْلَحْمدُ ِ£َّ

  .»َويَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ « 25: 10\51واآلية » َهدَانَا ِلَهذَا

ُهۡم [...] ۡستَِقيٗما. 1تَولََهدَۡينَٰ ٗطا مُّ  68: 4\92هـ  ِصَرٰ

ُ 2) َوَحْسَن 1 سُوَل فَأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم �َّ َ َوالرَّ ) قراءة شيعية: َوَمْن يُِطعِ �َّ
اِلِحيَن َوَحَسٌن أُولَئَِك َرفِيقًا (السياري،  يِقيَن َوالشَُّهدَاِء َوالصَّ دِّ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َوالّصِ

سول هللا، والصديقين علي والشهداء : النبيين ر) تفسير شيعي1ت♦ ) 42ص 
الحسن والحسين، والصالحين األئمة، وحسن أولئك رفيقًا، القائم من آل محمد 

من المتكلم في اآلية السابقة التفات ). خطأ: http://goo.gl/m2eXNT(القمي 
َ «إلى الغائب » َولََهدَْينَاُهمْ « إلى  »أُولَئِكَ «، والتفات من الجمع »َوَمن يُِطعِ ٱ£َّ

  »َرفِيقًا«المفرد 

ٓئَِك َمَع ٱلَِّذيَن أَۡنعََم  سُوَل، فَأُْولَٰ َ َوٱلرَّ َوَمن يُِطعِ ٱ£َّ
َن ٱلنَّبِيِّ  ُ َعلَۡيِهم ّمِ يِقيَن، َوٱلشَُّهدَآِء، ٱ£َّ دِّ ن،َ َوٱلّصِ

ِلِحيَن. ~ َوَحُسنَ  ٓئَِك َرفِيٗقا 1َوٱلصَّٰ   .1ت2أُْولَٰ
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ِ حشو.) خطأ: حرف البا1ت ِ   ء في بِا£َّ ِ. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ لَِك ٱۡلفَۡضُل ِمَن ٱ£َّ  70: 4\92هـ  َعِليٗما. 1تذَٰ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ُخذُواْ ِحۡذَرُكۡم. ~ --- [  ) ثُبَات، جمع ثُبَة: جماعات1ت♦ ) اْنفُُروا 3) ثُبَاتًا 2) فَاْنفُُروا 1 ] يَٰ
  َجِميٗعا. 3أَِو ٱنفُِرواْ  ،1ت2ثُبَاتٍ  1فَٱنفُِرواْ 
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، لَيُْبِطيَنَّ 1 ئَنَّ 1ت♦ ) لَيُْبِطئَنَّ : ليثبطن عن أمر عزم عليه، والمراد: ليتخلفن ) لَيُبَّطِ
  عن الجهاد أو ليثبطن غيره عنه.

ئَنَّ  ِصيبَٞة 1ت1َوإِنَّ ِمنُكۡم لََمن لَّيُبَّطِ بَۡتُكم مُّ . فَإِۡن أََصٰ
عَُهۡم قَۡد «قَاَل:  ُ َعلَيَّ، ~ إِۡذ لَۡم أَُكن مَّ أَۡنعََم ٱ£َّ
  ».َشِهيٗدا
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ِ   ) فَأَفُوُز.3) يَُكْن 2) لَيَقُولُنَّ 1 َن ٱ£َّ بَُكۡم فَۡضٞل ّمِ ، َكأَن لَّۡم 1لَيَقُولَنَّ  ،َولَئِۡن أََصٰ
لَۡيتَنِي ُكنُت َمعَُهۡم، ~ «بَۡينَُكۡم َوبَۡينَهُۥ َمَودَّٞة:  2تَكُنۢ  يَٰ

  »فَأَفُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما!
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400 

 »الَِّذيَن يَْشُرونَ «من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) يُْؤتِيِه 3) فَيَْقتُْل 2) فَلِيُقَاتِْل 1
ِ «ومن الغائب ، »َوَمْن يُقَاتِْل ... فََسْوَف نُْؤتِيهِ «إلى المفرد  إلى المتكلم » َسبِيِل �َّ

  ».نُْؤتِيهِ «

تِلۡ  ِ ٱلَِّذيَن يَۡشُروَن ٱۡلَحيَٰوةَ  1فَۡليُقَٰ فِي َسبِيِل ٱ£َّ
تِلۡ  ِ، فَيُۡقتَۡل  2ٱلدُّۡنيَا بِٱۡألِٓخَرةِ. َوَمن يُقَٰ فِي َسبِيِل ٱ£َّ

  .1تأَۡجًرا َعِظيٗما 3أَۡو يَۡغِلۡب، فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ 
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في التفات خطأ: ) 1ت ♦) أَْخِرْجنَا ِمْن اْلقَْريَِة التي كانت ظاِلمة 2) اْلُمْستَْضعَِفيَن 1
  ».َوَما لَُكْم َال تُقَاتِلُونَ «إلى المخاطب » يَْشُرونَ «اآلية السابقة من الغائب 

تِلُونَ  ِ،  1تَوَما لَُكۡم َال تُقَٰ فِي َسبِيِل ٱ£َّ
ِن  1َوٱۡلُمۡستَۡضعَِفينَ  َجاِل، َوٱلنَِّسآِء، َوٱۡلِوۡلدَٰ ِمَن ٱلّرِ
ِذِه ٱۡلقَۡريَِة «ٱلَِّذيَن يَقُولُوَن:  َربَّنَآ! أَۡخِرۡجنَا ِمۡن َهٰ

ا. ~ 2ٱلظَّاِلِم أَۡهلَُها . َوٱۡجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك َوِليّٗ
  ؟»َوٱۡجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك نَِصيًرا
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ِ. َوٱلَِّذيَن   .51: 4\92) أنظر هامش اآلية 1ت تِلُوَن فِي َسبِيِل ٱ£َّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، يُقَٰ
غُوتِ  تِلُوَن فِي َسبِيِل ٱلطَّٰ تِلُٓواْ 1َكفَُرواْ، يُقَٰ . فَقَٰ

ِن َكاَن َضِعيفًا. ِن. إِنَّ َكۡيدَ ٱلشَّۡيَطٰ   أَۡولِيَآَء ٱلشَّۡيَطٰ
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نا وال نُْقتَل فَتُسَّر بذلك األعداء، قراءة شيعية: ) قَِريٍب فنموت حتف أنف2) ِلَمه 1
َكاةَ أصحاب الحسن  َالةَ َوآَتُوا الزَّ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَُكْم َوأَقِيُموا الصَّ

ْرتَنَا إِلَى أََجلٍ  ا كُتَِب َعلَْيِهُم اْلقِتَاُل مع الحسن قَالُوا لَْوَال أَخَّ يعني قيام  -قَِريٍب  فَلَمَّ
) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا 1ت ♦) يُْظلَُموَن 3) 42القائم (السياري، ص 

زائدة. بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن » إلى«اعتبر البعض ان حرف 
معنى نظر فأخذ حكمه. نص ناقص وتكميله: أَلَْم تََر إِلَى [فريق من] الَِّذيَن قِيَل لَُهْم 

ص ناقص وتكميله: يَْخَشْوَن النَّاَس [خشية كخشيتهم] هللا (مكي، جزء أول، ن) 2ت
) فتيل: خيط رقيق في شق النواة. نص ناقص وتكميله: َوَال 3) ت198ص 

  تُْظلَُموَن [ظلًما] كالفتيل

ُكفُّٓواْ «ٱلَِّذيَن قِيَل لَُهۡم:  1تأَلَۡم تََر إِلَى [...]
لَ  َكٰوةَ أَۡيِديَُكۡم، َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ ا »ٰوةَ، َوَءاتُواْ ٱلزَّ ؟ فَلَمَّ

ۡنُهۡم يَۡخَشۡوَن  ،ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلِقتَالُ  إِذَا فَِريٞق ّمِ
ِ، أَۡو أََشدَّ َخۡشيَٗة.  2تٱلنَّاَس [...] َكَخۡشيَِة ٱ£َّ

َكتَۡبَت َعلَۡينَا ٱۡلِقتَاَل؟ لَۡوَالٓ  1َربَّنَا! ِلمَ «َوقَالُواْ: 
ۡرتَنَآ إِلَٰىٓ أََجٖل قَِريبٖ  ُع ٱلدُّۡنيَا «قُۡل: !» 2أَخَّ َمتَٰ

 3قَلِيٞل، َوٱۡألِٓخَرةُ َخۡيٞر لَِّمِن ٱتَّقَٰى، َوَال تُۡظلَُمونَ 
  فَتِيًال. 3ت[...]
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: عالي مرتفع، مطلي ) مشيد1ت ♦يُفْقَُهوَن ) 3) ُمَشيِّدَةٍ، َمِشيدَةٍ 2) يُدِْرُكُكُم 1
خطأ وصحيحه: فََما ِلَهُؤَالِء اْلقَْوِم. ونجد نفس الخطأ في ) 2ت الشيد -بالجص 

سُولِ « 7: 25\42اآلية  فََماِل الَِّذيَن « 36: 70\79واآلية » َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَّ
من المخاطب التفات خطأ: ». َماِل َهذَا اْلِكتَابِ « 49: 18\69واآلية » َكفَُروا

  »َوإِْن تُِصْبُهمْ «إلى الغائب » لَْو ُكنْتُمْ تَُكونُوا يُدِْرككُُّم اْلَمْوُت وَ «

َولَۡو كُنتُۡم فِي  ،ٱۡلَمۡوتُ  1أَۡينََما تَكُونُواْ، يُۡدِرككُّمُ 
َشيَّدَةٖ  يَقُولُواْ:  ،َوإِن تُِصۡبُهۡم َحَسنَةٞ ». 1ت2بُُروٖج مُّ

» ِ ِذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱ£َّ َوإِن تُِصۡبُهۡم َسيِّئَٞة، يَقُولُواْ: ». َهٰ
ِذهِ « ِ «قُۡل: ». ۦ ِمۡن ِعنِدكَ َهٰ ۡن ِعنِد ٱ£َّ ». ُكّلٞ ّمِ

ُٓؤَالِٓء ٱۡلقَۡومِ    َحِديٗثا؟ 3َال يَكَادُوَن يَۡفقَُهونَ  2تفََماِل َهٰ
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) فَِمْن نَْفِسَك وأنا كتبتها عليك، فَِمْن نَْفِسَك وإنما قضيتها عليك، 2) فََمْن نَْفسَُك 1
ِ َوَما  فَِمْن نَْفِسَك وأنا قدرتها عليك، قراءة شيعية: َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن �َّ

) 1ت) ♦ 41 أََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك وأنا قضيتها عليك (السياري، ص
تناقض: اآلية السابقة تقرر بأن الخير والشر كليهما من هللا، بينما هذه اآلية تقرر 

من التفات ) خطأ: 2العكس، وهو أن الخير فقط من هللا وأن الشر من اإلنسان. ت
ِ «الغائب  ِ َشِهيدً «ثم إلى الغائب » َوأَْرَسلْنَاكَ «إلى المتكلم » فَِمَن �َّ ». اَوَكفَى بِا£َّ

ِ حشو   خطأ: حرف الباء في بِا£َّ

آ أََصابََك ِمۡن َحسَنَةٖ  ِ. َوَمآ أََصابََك  ،مَّ فَِمَن ٱ£َّ
َك --- . [1ت2 1فَِمن نَّۡفِسكَ  ،ِمن َسيِّئَةٖ  ] َوأَۡرَسۡلنَٰ

ِ َشِهيٗدا   .2تلِلنَّاِس َرُسوٗال. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ
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(الجاللين  ن طاعته فال يهمنك]ع) نص ناقص وتكميله: تََولَّى [1ت
http://goo.gl/fx5UY8يُِطعِ ... «من الغائب المفرد التفات ) خطأ: 2) ت

 َ   »أَْرَسلْنَاَك َعلَْيِهمْ «لجمع إلى المتكلم والمخاطب والغائب ا» أَطَاعَ �َّ

سُولَ  ن يُِطعِ ٱلرَّ َ. ~ َوَمن تََولَّٰى  ،مَّ فَقَۡد أََطاعَ ٱ£َّ
َك َعلَۡيِهۡم َحِفيٗظا .1ت[...]   .2تفََمآ أَۡرَسۡلنَٰ
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نص ناقص وتكميله: ) 1ت♦ ) يَقُوُل 3) بَيََّت ُمبَيٌِّت ِمْنُهْم يا محمد 2) َطاعَةً 1
) 2) تhttp://goo.gl/OumVt3ويقولون [أمرنا] طاعة [لك] (الجاللين 

دبروا ليًال. خطأ: بيتت طائفة : يُبَيِّتُونَ ) بَيََّت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم ... 3ت خرجوا: بََرُزوا
ِ حشو4ت منهم   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ

فَإِذَا ». 1ت[...] 1َطاَعةٞ  1ت«[...]َويَقُولُوَن: 
ۡنُهمۡ  3تبَيَّتَ  ،ِمۡن ِعنِدكَ  2تبََرُزواْ  َغۡيَر  2طَآئِفَٞة ّمِ

ُ يَۡكتُُب َما يُبَيِّتُونَ 3ٱلَِّذي تَقُولُ  فَأَۡعِرۡض . 3ت. َوٱ£َّ
ِ  ،َعۡنُهمۡ  ِ. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ   َوِكيًال. 1تَوتََوكَّۡل َعلَى ٱ£َّ
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ٱۡلقُۡرَءاَن؟ َولَۡو َكاَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِر  1أَفََال يَتَدَبَُّرونَ   ) يَدَّبَُّرونَ 1
 ِ ٗفا َكثِيٗرا.، ٱ£َّ   لََوَجدُواْ فِيِه ٱۡختِلَٰ
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) خطأ: أَذَاُعوه، وتبرير الخطأ: تضمن أَذَاعُوا معنى افشوا به أو 1ت ♦) لَعَْلَمهُ 1
) نص مخربط وترتيبه مع إضافة: َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو 2تحدثوا به ت

سُوِل َوإِلَى أُوِلي اْألَْمِر ِمْنهُ  ْم لَعَِلَمهُ اْلَخْوِف أَذَاعُوا بِِه إِالَّ قَلِيًال َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َالتَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن. وهناك  الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنُهْم َولَْوَال فَْضُل �َّ

ترتيب آخر: َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى 
سُوِل َوإِلَ  ى أُوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم إِالَّ قَِليًال َولَْوَال فَْضُل الرَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َالتَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن (تفسير اآلية  في كتاب معاني  83: 4\�92َّ
لو ردوه إلى «). تفسير شيعي: http://goo.gl/MB2b6mالقرآن للنحاس 

لعلمه الذين يستنبطونه «يعني أمير المؤمنين » الرسول وإلى أولي األمر منهم
الفضل » ولوال فضل هللا عليكم ورحمته«أي: الذين يعلمون منهم وقوله: » منهم

(القمي » التبعتم الشيطان إال قليًال «رسول هللا والرحمة أمير المؤمنين 
http://goo.gl/zxNKLW :إلى المخاطب » َجاَءُهمْ «من الغائب التفات ). خطأ

ِ َعلَْيُكمْ « إلى » ِمْن ِعْنِدكَ « 81والتفات من المخاطب في اآلية ». َولَْوَال فَْضُل �َّ
سُولِ «الغائب    ».إِلَى الرَّ

َن ٱۡألَۡمِن أَِو ٱۡلَخۡوفِ  أَذَاُعواْ  ،َوإِذَا َجآَءُهۡم أَۡمٞر ّمِ
سُوِل َوإِلَٰىٓ أُْوِلي ٱۡألَۡمِر . َولَۡو َردُّ 1تبِهِۦ وهُ إِلَى ٱلرَّ

ٱلَِّذيَن يَۡستَۢنبِطُونَهُۥ ِمۡنُهۡم. َولَۡوَال  1لَعَِلَمهُ  ،ِمۡنُهمۡ 
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ نَ  ،فَۡضُل ٱ£َّ إِالَّ  ،¼َتَّبَۡعتُُم ٱلشَّۡيَطٰ

  .2تقَِليٗال 
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ِض اْلُمْؤِمنِيَن 1ت♦ ) يكفي 2) تَُكلَّْف، يَُكلَّْف، نَُكلُِّف 1 ) نص ناقص وتكميله: َوَحّرِ
  ) تَْنِكيًال: تعذيبًا وعقابًا2) تhttp://goo.gl/k4bXNj[على القتال] (الجاللين 

ِ. َال تَُكلَّفُ  تِۡل فِي َسبِيِل ٱ£َّ إِالَّ نَۡفسََك.  1فَقَٰ
ِض ٱۡلُمۡؤِمنِيَن  ُ أَن يَُكفَّ 1ت[...]َوَحّرِ . َعَسى ٱ£َّ

ُ أَشَدُّ بَۡأٗسا َوأََشدُّ  بَۡأَس ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. َوٱ£َّ
  .2تتَنِكيٗال 
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) يفسر معجم الفاظ القرآن كلمة كفل: نصيب. ولكننا نجد نفس 1ت♦ ) يَْشفَُع 1
بوا قَلَب بمعنى الضعف: خاطِ  2: 40الكلمة بنفس اللفظة بالعبرية في أشعيا 

ّبِ ِضعفَيِن  כפלים أُوَرَشليم ونادوها بأَن قد تَمَّ تَجنُّدُها وُكفِّر إِثُمها ونالَت ِمن يَِد الرَّ
) ُمقِيتًا: مقتدًرا. قد 2عن َجميعِ َخطاياها. وقد يكون هذا أكثر دقة من نصيب. ت

  الالحقةيكون أصل الكلمة مثيبا، وهي أكثر مالءمة للسجع للكلمة حسيبا في اآلية 

عَةً َحَسنَٗة، يَكُن لَّهُۥ نَِصيٞب --- [ ] مَّن يَۡشفَۡع َشفَٰ
ۡنَها. َوَمن يَۡشفَعۡ  عَٗة سَيِّئَٗة، يَُكن لَّهُۥ ِكۡفٞل  1ّمِ شَفَٰ

ۡنَها ِقيٗتا1تّمِ ُ َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء مُّ   .1ت. َوَكاَن ٱ£َّ
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 ،فََحيُّواْ بِأَۡحَسَن ِمۡنَهآ  ،َوإِذَا ُحيِّيتُم بِتَِحيَّةٖ ] --- [  ) َحِسيبًا: محاسبًا أو كافيًا وكفيًال.1ت
َ َكاَن َعلَٰى كُّلِ شَۡيٍء  أَۡو ُردُّوهَآ. ~ إِنَّ ٱ£َّ

  .1تَحِسيبًا
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َمِة، َال   ) أَْزدَقُ 1 هَ إِالَّ هَُو. لَيَۡجَمعَنَُّكۡم إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ ُ، َالٓ إِلَٰ ٱ£َّ
ِ َحِديٗثا؟ 1~ َوَمۡن أَۡصدَقُ  َرۡيَب فِيِه.   ِمَن ٱ£َّ
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) نص ناقص وتكميله: فََما لَُكْم [صرتم] فِي 1ت♦ ) َرَكَسُهْم، َركََّسُهْم 2) فِيَتَْيِن 1
 150، ص 5، جزء ابن عاشور، http://goo.gl/R7dqydاْلُمنَافِِقيَن (الجاللين 

http://goo.gl/EI10xwركس: قلب الشيء على رأسه، أو رده رأًسا 2) ت (
إلى المخاطب » أَتُِريدُونَ «من المخاطب الجمع التفات ) خطأ: 3على عقب ت

  »لَهُ «إلى الغائب المفرد » اْلُمنَافِِقينَ «ومن الغائب الجمع » تَِجدَ «المفرد 

ِفقِيَن فِئَتَۡينِ  1ت] فََما لَُكۡم [...]--- [ ُ ، 1فِي ٱۡلُمنَٰ َوٱ£َّ
بَِما َكَسبُٓواْ؟ أَتُِريدُوَن أَن تَۡهدُواْ َمۡن  2ت2أَۡرَكَسُهم

ُ فَلَن تَِجدَ لَهُۥ  ُ؟ ~ َوَمن يُۡضِلِل ٱ£َّ أََضلَّ ٱ£َّ
  .3تَسبِيٗال 
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) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [عن ذلك] (المنتخب 1ت
http://goo.gl/AJFOFc(  

فُُروَن َكَما َكفَُرواْ، فَتَكُونُوَن سََواٗٓء. َودُّواْ لَۡو تَكۡ 
فََال تَتَِّخذُواْ ِمۡنُهۡم أَۡوِليَآَء، َحتَّٰى يَُهاِجُرواْ فِي 

ِ. فَإِن تََولَّۡواْ [...] فَُخذُوهُۡم  ،1تَسبِيِل ٱ£َّ
َِّخذُواْ ِمۡنُهۡم  َوٱۡقتُلُوُهۡم َحۡيُث َوَجدتُُّموُهۡم. ~ َوَال تَت

ا َوَال نَِصيًرا.   َولِيّٗ
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) فَلَقَتَلُوُكْم، 3) َحِصَرةً، َحِصَرةٌ، َحاِصَراٍت، َحِصَراٍت 2) ِميثَاٌق َجاُؤوُكْم 1
َّلُوُكْم  ْلَم 4فَلَقَت َحِصَرْت: ضاقت. نص ناقص وتكميله: [وقد] ) 1ت♦ ) السَّْلَم، الّسِ

) السَّلَم: الصلح والمهادنة 2) ت170، ص 2حصرت (السيوطي: اإلتقان، جزء 
  والخضوع واالستسالم

ٌق،  يثَٰ إِالَّ ٱلَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَٰى قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوبَۡينَُهم ّمِ
ُصدُوُرُهۡم أَن  2َحِصَرۡت  1ت، [...]1أَۡو َجآُءوُكمۡ 

ُ يُ  تِلُواْ قَۡوَمُهۡم. َولَۡو َشآَء ٱ£َّ تِلُوُكۡم أَۡو يُقَٰ لََسلََّطُهۡم  ،قَٰ
تَلُوُكمۡ  تِلُوُكۡم 3َعلَۡيُكۡم، فَلَقَٰ . فَإِِن ٱۡعتََزلُوكُۡم، فَلَۡم يُقَٰ

ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم  ،2ت4َوأَۡلقَۡواْ إِلَۡيكُُم ٱلسَّلَمَ  فََما َجعََل ٱ£َّ
  َسبِيٗال.
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سُوا 2) ِردُّوا 1 ْلَم 3) ُرِكسُوا، رّكِ ) ركس: قلب الشيء على 1ت♦ ) السَّْلَم، الّسِ
  ) ثقف: امسك وسيطر2ت رأسه، أو رده رأًسا على عقب

َستَِجدُوَن َءاَخِريَن يُِريدُوَن أَن يَۡأَمنُوكُۡم، 
إِلَى ٱۡلفِۡتنَِة،  1َويَۡأَمنُواْ قَۡوَمُهۡم. كُلَّ َما ُردُّٓواْ 

فِيَها. فَإِن لَّۡم يَۡعتَِزلُوُكۡم، َويُۡلقُٓواْ إِلَۡيُكُم  1ت2أُۡرِكسُواْ 
، َويَكُفُّٓواْ أَۡيِديَُهۡم، فَُخذُوُهۡم َوٱۡقتُلُوُهۡم َحۡيُث 3ٱلسَّلَمَ 

ٗنا 2تثَِقۡفتُُموُهمۡ  ٓئُِكۡم َجعَۡلنَا لَكُۡم َعلَۡيِهۡم سُۡلَطٰ . َوأُْولَٰ
بِيٗنا.   مُّ
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دَّقُوا، تََصدَّقُوا، يَتََصدَّقُوا، تَتََصدَّقُوا 2) َخَطاًء، َخَطاً، َخْطئًا 1 ) ِميثَاٌق وهو 3) تَصَّ
) خطأ وتصحيحه: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا والَّ َخطَأً. يقول 1ت♦ مؤمن 
ً «القمي:  ال عمدًا وال خطأً وإال في أي: » وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إال خطأ

نص ناقص ) 2ت) http://goo.gl/xyIGyiموضع ال وليست باستثناء (
) نص مخربط 3) ت202وتكميله: [ذلك] توبة من هللا (مكي، جزء أول، ص 

وترتيبه: فإن كان القتيل مؤمن فالعقاب تحرير رقبة ودية، وأن كان القتيل من قوم 
وتحرير رقبة (للتبريرات أنظر المسيري،  لهم مع المسلمين ميثاق فالعقاب دية

  ).300ص 

] َوَما َكاَن ِلُمۡؤِمٍن أَن يَۡقتَُل ُمۡؤِمنًا، إِالَّ --- [
، فَتَۡحِريُر َرقَبَٖة 1اَخطَ  . َوَمن قَتََل ُمۡؤِمنًا1ت1اَخطَ 

دَّقُواْ  ٓ أَن يَصَّ َسلََّمةٌ إِلَٰىٓ أَۡهلِِهۦٓ، إِالَّ ۡؤِمنَٖة َوِديَٞة مُّ . 2مُّ
فَإِن َكاَن ِمن قَۡوٍم َعدُّوٖ لَُّكۡم َوهَُو ُمۡؤِمٞن، 

ۡؤِمنَٖة. َوإِن َكاَن ِمن قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم  فَتَۡحِريُر َرقَبَٖة مُّ
قٞ  يثَٰ َسلََّمةٌ إِلَٰىٓ أَۡهلِهِۦ َوتَۡحِريُر 3َوبَۡينَُهم ّمِ ، فَِديَٞة مُّ

ۡؤِمنَٖة. فََمن لَّۡم يَِجۡد، فَِصيَاُم َشهۡ  َرۡيِن َرقَبَٖة مُّ
ُ  2تُمتَتَابِعَۡيِن. [...] ِ. ~ َوَكاَن ٱ£َّ َن ٱ£َّ تَۡوبَٗة ّمِ

  .3تَحِكيٗما ،َعِليًما

 92: 4\92هـ

دًا1 ٗدا  ) ُمتْعَّمِ تَعَّمِ ِلٗدا 1َوَمن يَۡقتُۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ، فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخٰ
ُ َعلَۡيِه َولَعَنَهُۥ. ~  َوأََعدَّ لَهُۥ فِيَها. َوَغِضَب ٱ£َّ

  َعذَابًا َعِظيٗما.

 93: 4\92هـ

ْلَم، السَّْلَم 2) فتثبتوا 1 ) ُمْؤَمنًا، قراءة شيعية: َوَال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى 3) السَّلََم، الّسِ
) السَّلَم: الصلح 1ت♦ ) أَنَّ 4) 42إِلَْيُكُم السََّالَم لَْسَت ُمْؤَمنًا (السياري، ص 

  : متاع) عرض2واالستسالم توالمهادنة والخضوع 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا َضَرۡبتُۡم فِي َسبِيِل --- [ ] يَٰ
 ِ . َوَال تَقُولُواْ ِلَمۡن أَۡلقَٰىٓ إِلَۡيُكُم 1فَتَبَيَّنُواْ  ،ٱ£َّ

مَ   2تتَۡبتَغُوَن َعَرضَ  ،»3لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا: «1ت2ٱلسَّلَٰ
لَِك كُنتُم ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا. فَِعندَ  ِ َمغَانُِم َكثِيَرٞة. َكذَٰ ٱ£َّ

ن قَۡبلُ  ُ َعلَۡيُكۡم. فَتَبَيَّنُٓواْ  ،ّمِ َ  4. ~ إِنَّ 1فََمنَّ ٱ£َّ ٱ£َّ
  َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٗرا.

 94: 4\92هـ

ِريِر 2) َغْيَر، َغْيِر 1 ) خطأ: 2. ت72: 8\88) أنظر هامش 1ت♦ ) َوكُلٌّ 3) الضَّ
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن بأجر عظيم. تبرير الخطأ: فَضََّل تضمن َوفَضََّل  َّ�

  معنى زاد.

ِعدُوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، َغۡيرُ  أُْوِلي  1الَّ يَۡستَِوي ٱۡلقَٰ
َررِ  ِ 2ٱلضَّ ِهدُوَن فِي َسبِيِل ٱ£َّ ِلِهۡم  1ت، َوٱۡلُمَجٰ بِأَۡمَوٰ

 ُ ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم َوأَنفُِسِهۡم. فَضََّل ٱ£َّ ِهِديَن بِأَۡمَوٰ ٱۡلُمَجٰ
ِعِديَن دََرَجٗة. َوكُّالٗ  ُ ٱۡلُحۡسنَٰى.  3َعلَى ٱۡلقَٰ َوَعدَ ٱ£َّ

ِعِديَن أَۡجًرا  ِهِديَن َعلَى ٱۡلقَٰ ُ ٱۡلُمَجٰ َوفَضََّل ٱ£َّ
  .2تَعِظيٗما

 95: 4\92هـ

ۡنهُ، َوَمۡغِفَرٗة، َوَرۡحَمٗة. ~  1ت[...]  نص ناقص وتكميله: [فضلهم] دََرَجاٍت ِمنْهُ.) 1ت ٖت ّمِ دََرَجٰ
ِحيًما. ُ َغفُوٗرا، رَّ   َوَكاَن ٱ£َّ

 96: 4\92هـ

نص ناقص وتكميله: قالوا [لهم] ) 1ت♦ ) َماَواُهْم 3) فِيَمه 2) تَُوفَّتُْهُم، تَُوفَّاُهُم 1
الخطأ: ) خطأ: فَتَُهاِجُروا إليها. تبرير 2) ت203فيم كنتم (مكي، جزء أول، ص 

  فَتَُهاِجُروا تضمن معنى تضربوا أو تسوحوا

ٓئِكَةُ َظاِلِمٓي أَنفُِسِهۡم  1] إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّٰىُهمُ --- [ ٱۡلَملَٰ
كُنَّا «قَالُواْ: » كُنتُۡم؟ 2فِيمَ : «1تقَالُواْ [...]

أَلَۡم تَُكۡن «قَالُٓواْ: ». ُمۡستَۡضعَِفيَن فِي ٱۡألَۡرِض 
ِسعَ  ِ َوٰ ٓئَِك » ؟2تٗة فَتَُهاِجُرواْ فِيَهاأَۡرُض ٱ£َّ فَأُْولَٰ

  َجَهنَُّم. ~ َوَسآَءۡت َمِصيًرا. 3َمۡأَوٰىُهمۡ 

 97: 4\92هـ

َجاِل، َوٱلنِّسَآِء،    إِالَّ ٱۡلُمۡستَۡضعَِفيَن ِمَن ٱلّرِ
ِن، َال يَۡستَِطيعُوَن ِحيلَٗة، َوَال يَۡهتَدُوَن  َوٱۡلِوۡلدَٰ

  َسبِيٗال.

 98: 4\92هـ

ُ   كثير العفو. :) عفو1ت ُ أَن يَۡعفَُو َعۡنُهۡم. ~ َوَكاَن ٱ£َّ ٓئَِك، َعَسى ٱ£َّ فَأُْولَٰ
ا   َغفُوٗرا.، 1تَعفُو�

 99: 4\92هـ

ِ، يَِجۡد فِي ٱۡألَۡرِض   ) ُمَراَغًما: مذهب طريق مهرب1ت♦ ) يُدِْركُهُ، يُدِْركَهُ 2) َمْرَغًما 1 َوَمن يَُهاِجۡر فِي َسبِيِل ٱ£َّ
َغٗما َكثِيٗرا َوَسعَٗة. َوَمن يَۡخُرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ،  1ت1ُمَرٰ

ِ َوَرُسولِهِۦ، ثُمَّ يُۡدِرۡكهُ   ،ٱۡلَمۡوتُ  2ُمَهاِجًرا إِلَى ٱ£َّ
ُ َغفُوٗرا،  ِ. ~ َوَكاَن ٱ£َّ فَقَۡد َوقََع أَۡجُرهُۥ َعلَى ٱ£َّ

ِحيٗما.   رَّ

 100: 4\92هـ

ُروا، تُْفِص 1 فَلَۡيَس عَلَۡيُكۡم  ،] َوإِذَا َضَرۡبتُۡم فِي ٱۡألَۡرِض --- [  ) إسقاط: إِْن ِخْفتُمْ 2ُروا ) تُْقِصُروا، تُقَّصِ
لَٰوةِ  1ُجنَاٌح أَن تَۡقُصُرواْ  أَن  2إِۡن ِخۡفتُمۡ  ،ِمَن ٱلصَّ

ِفِريَن كَانُواْ لَُكۡم  يَۡفتِنَُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ. ~ إِنَّ ٱۡلَكٰ
بِيٗنا. ا مُّ   َعدُّوٗ

 101: 4\92هـ
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لَٰوةَ   ) فَيَِميلُوا5) َوأَْمتِعَاتُِكْم 4) َطايِفَةٌ 3) َولْيَأِْت 2) فَلْيَقُْم 1  1فَۡلتَقُمۡ  ،َوإِذَا كُنَت فِيِهۡم، فَأَقَۡمَت لَُهُم ٱلصَّ
عََك، َوۡليَۡأُخذُٓواْ أَۡسِلَحتَُهۡم. فَإِذَا  ۡنُهم مَّ َطآئِفَٞة ّمِ

 3َطآئِفَةٌ  2فَۡليَكُونُواْ ِمن َوَرآئُِكۡم. َوۡلتَۡأتِ  ،َسَجدُواْ 
أُۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّواْ، فَۡليَُصلُّواْ َمعََك، َوۡليَۡأُخذُواْ 

ِحۡذَرُهۡم َوأَۡسِلَحتَُهۡم. َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَۡو تَۡغفُلُوَن 
ۡيلَٗة َعلَۡيكُ  5، فَيَِميلُونَ 4َعۡن أَۡسِلَحتُِكۡم َوأَۡمتِعَتُِكمۡ  م مَّ

ن  ِحدَٗة. َوَال ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم، إِن َكاَن بُِكۡم أَٗذى ّمِ َوٰ
، أَن تََضعُٓواْ أَۡسِلَحتَُكۡم.  ۡرَضٰىٓ َطٍر، أَۡو كُنتُم مَّ مَّ
ِفِريَن َعذَاٗبا  َ أََعدَّ ِلۡلَكٰ َوُخذُواْ ِحۡذَرُكۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

ِهيٗنا.   مُّ

 102: 4\92هـ

لَٰوةَ   .12: 10\51) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) اْطَمانَْنتُْم 1 ٗما،  ،فَإِذَا قََضۡيتُُم ٱلصَّ َ، قِيَٰ فَٱۡذكُُرواْ ٱ£َّ
 ،1. فَإِذَا ٱۡطَمۡأنَنتُمۡ 1تَوقُعُوٗدا، َوَعلَٰى ُجنُوبُِكمۡ 

لَٰوةَ َكانَۡت  لَٰوةَ. إِنَّ ٱلصَّ َعلَى  ،فَأَقِيُمواْ ٱلصَّ
ۡوقُوٗتا. ،ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  ٗبا مَّ   ِكتَٰ

 103: 4\92هـ

) تَِهنُوا: 1ت♦ ) يِئلَُموَن، يِيلَُموَن 4) تِئلَُموَن، تِيلَُموَن 3) أن 2) تَُهانُوا، تََهنُوا 1
  .104: 4\92مع اآلية  140: 3\89يجب قراءة اآلية تضعفوا. 

تَكُونُواْ  2فِي ٱۡبتِغَآِء ٱۡلقَۡوِم. إِن 1ت1َوَال تَِهنُواْ 
. 3َكَما تَۡألَُمونَ  4يَۡألَُمونَ ، فَإِنَُّهۡم 3تَۡألَُمونَ 

 ُ ِ َما َال يَۡرُجوَن. ~ َوَكاَن ٱ£َّ َوتَۡرُجوَن ِمَن ٱ£َّ
  َحِكيًما. ،َعِليًما

 104: 4\92هـ

ُ «إلى الغائب » إِنَّا أَْنَزلْنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت بَ --- [  »بَِما أََراَك �َّ لِتَۡحُكَم بَۡيَن  ،بِٱۡلَحقِّ  ] إِنَّآ أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ
 ُ . َوَال تَُكن لِّۡلَخآئِنِيَن 1تٱلنَّاِس، بَِمآ أََرٰىَك ٱ£َّ

  . َخِصيٗما

 105: 4\92هـ

ِحيٗما.   َ َكاَن َغفُوٗرا، رَّ َ. ~ إِنَّ ٱ£َّ  106: 4\92هـ  َوٱۡستَۡغِفِر ٱ£َّ

ِدۡل َعِن ٱلَِّذيَن يَۡختَانُوَن أَنفَُسُهمۡ   ).http://goo.gl/w3Ijok) يخونونها بالمعاصي (الجاللين 1ت َ 1تَوَال تَُجٰ . إِنَّ ٱ£َّ
انًا، أَثِيٗما.   َال يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ

 107: 4\92هـ

ِ،   ليال : يدبرون) يُبَيِّتُونَ 1ت يَۡستَۡخفُوَن ِمَن ٱلنَّاِس، َوَال يَۡستَۡخفُوَن ِمَن ٱ£َّ
َما َال يَۡرَضٰى ِمَن  1تَوهَُو َمعَُهۡم إِۡذ يُبَيِّتُونَ 

ُ بَِما يَۡعَملُوَن ُمِحيطًا.   ٱۡلقَۡوِل. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 108: 4\92هـ

ُؤَالٓءِ   .85: 2\87) انظر هامش 1ت♦ ) عنه 1 ٓ ٓأَنتُۡم َهٰ دَۡلتُۡم َعۡنُهمۡ  1تَهٰ فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا.  1َجٰ
َ َعۡنُهمۡ  ِدُل ٱ£َّ مَ  1فََمن يَُجٰ ن يَكُوُن يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ ِة؟ أَم مَّ

  َعلَۡيِهۡم َوِكيٗال؟

 109: 4\92هـ

َوَمن يَۡعَمۡل سُٓوًءا أَۡو يَۡظِلۡم نَۡفسَهُۥ، ثُمَّ يَۡستَۡغِفِر   
 َ ِحيٗما.، ٱ£َّ َ غَفُوٗرا، رَّ   ~ يَِجِد ٱ£َّ

 110: 4\92هـ

ْب 1 . 1تإِۡثٗما، فَإِنََّما يَۡكِسبُهُۥ َعلَٰى نَۡفِسهِۦ 1َوَمن يَۡكِسۡب   تضمن معنى يجنيه.يَْكِسبُهُ تبرير الخطأ: ) خطأ: يَْكِسبُهُ لنَْفِسِه. 1ت♦ ) يَِكّسِ
ُ َعِليًما   َحِكيٗما. ،~ َوَكاَن ٱ£َّ

 111: 4\92هـ

ْب 1 ) خطأ: صحيحه بهما. وقد إحتار المفسرون 1ت♦ ) بَِري�ا 3) َخِطيَّةً 2) يَْكّسِ
، والنحاس http://goo.gl/31mL40في فهمها وحاولوا تبريرها (انظر الفراء 

http://goo.gl/DChfmv والحلبي ،http://goo.gl/KbPvMl ونجد نفس .(
: َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها، وقد حلت 11: 62\110المشكلة مع اآلية 

  هذه المشكلة قراءة مختلفة: اْنفَضُّوا إليهما.

 1تأَۡو إِۡثٗما، ثُمَّ يَۡرِم بِهِۦ 2ةً َخِطيٓ  1َوَمن يَۡكِسۡب 
بِيٗنا.، 3ابَِريٓ  ٗنا َوإِۡثٗما مُّ   ~ فَقَِد ٱۡحتََمَل بُۡهتَٰ

 112: 4\92هـ

ِ َعلَۡيَك َوَرۡحَمتُهُۥ   لََهمَّت طَّآئِفَٞة  ،َولَۡوَال فَۡضُل ٱ£َّ
ۡنُهۡم أَن يُِضلُّوكَ  ٓ أَنفَُسُهۡم. وَ  ،ّمِ َما َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ

َب  ُ َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ ونََك ِمن َشۡيٖء. َوأَنَزَل ٱ£َّ يَُضرُّ
َوٱۡلِحۡكَمةَ، َوَعلََّمَك َما لَۡم تَكُن تَۡعلَُم. ~ َوَكاَن 

ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما.   فَۡضُل ٱ£َّ

 113: 4\92هـ

) 2ت ) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في القلب1ت♦ ) يُْؤتِيِه، يُْؤتِيِهي 2) َمْرَضاهْ 1
، ص 5، جزء ابن عاشورنص ناقص وتكميله: إِالَّ [نجوى] َمْن أََمَر بَِصدَقٍَة (

199 http://goo.gl/SA90QUمن الغائب التفات ) خطأ: 2) ت» ِ » َمْرَضاةِ �َّ
  وقد صححت القراءة المختلفة: يُْؤتِيِه.». نُْؤتِيهِ «إلى المتكلم 

ن نَّۡجَوٰىُهمۡ  َمۡن  2ت، إِالَّ [...]1تالَّ َخۡيَر فِي َكثِيٖر ّمِ
حِۢ بَۡيَن 

أََمَر بَِصدَقٍَة، أَۡو َمۡعُروٍف، أَۡو إِۡصلَٰ
ِلكَ  ِ  1ٱۡبتِغَآَء َمۡرَضاتِ  ،ٱلنَّاِس. َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ  ،ٱ£َّ

  أَۡجًرا َعِظيٗما. 3ت2فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ 

 114: 4\92هـ
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نجعله واليًا لما تواله من ) نَُولِِّه َما تََولَّى: 1ت ♦) نُْصِلِه، يُْصلِِه 2) نُْوِلِه، يُْولِِه 1
  )http://goo.gl/vxJCNk(الجاللين  الضالل بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا

سُوَل، ِمۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَهُ  َوَمن يَُشاقِِق ٱلرَّ
َّبِۡع َغۡيَر سَبِيِل ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، نَُولِّهِۦ َما  1ٱۡلُهدَٰى، َويَت

  َجَهنََّم. ~ َوَسآَءۡت َمِصيًرا. 2، َونُۡصلِهِۦ1تتََولَّىٰ 

 115: 4\92هـ

َ َال يَۡغِفُر أَن يُۡشَرَك بِهِۦ، َويَۡغفُِر َما --- [   ] إِنَّ ٱ£َّ
ِ، فَقَۡد  لَِك ِلَمن يََشآُء. ~ َوَمن يُۡشِرۡك بِٱ£َّ دُوَن ذَٰ

َالۢ بَِعيدًا.   َضلَّ َضلَٰ

 116: 4\92هـ

) أوثانًا، أُنثى، أُنثًا، َوثَنًا، ُوثُنًا، أُثُنًا (جمع وثن)، أُثْنًا (جمع وثن)، 2تَدْعُوَن ) 1
) مريد: 2) قد يكون أصل الكلمة اوثانًا كما في القراءة المختلفة ت1ت♦  ُوثْثًا

  شديد العتو.

ٗثا1إِن يَۡدُعونَ  ٓ إِنَٰ ، َوإِن 1ت2، ِمن دُونِهِۦ،ٓ إِالَّ
ِريٗدا 1يَۡدُعونَ  ٗنا مَّ   .2تإِالَّ َشۡيَطٰ

 117: 4\92هـ

ُ. َوقَاَل:    َألَتَِّخذَنَّ ِمۡن ِعبَاِدَك نَِصيٗبا «لَّعَنَهُ ٱ£َّ
ۡفُروٗضا.   مَّ

 118: 4\92هـ

ُِّكنَّ آَذَاَن اْألَْنعَامِ 1ت♦ ) َوأُِضلَّنَُّهْم َوأَُمنِّيَنَُّهْم َوآَُمَرنَُّهْم 1 ُِّكنَّ 1َوَألُِضلَّنَُّهۡم، َوَألَُمنِّيَنَُّهۡم، َوَألُٓمَرنَُّهمۡ   .يقطعونها: ) فَلَيُبَت  1ت، فَلَيُبَت
 ِ ِم. َوَألُٓمَرنَُّهۡم، فَلَيُغَيُِّرنَّ َخۡلَق ٱ£َّ ». َءاذَاَن ٱۡألَۡنعَٰ

ِ، فَقَۡد  ا، ِمن دُوِن ٱ£َّ َن َولِيّٗ ~ َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّۡيَطٰ
بِيٗنا.   َخِسَر ُخۡسَراٗنا مُّ

 119: 4\92هـ

ُن إِالَّ  1يَِعدُُهمۡ   ) يَِعدُْهْم.1 َويَُمنِّيِهۡم. ~ َوَما يَِعدُهُُم ٱلشَّۡيَطٰ
  ُغُروًرا.

 120: 4\92هـ

ٓئِكَ   : مهرب ومفر.محيص) 1ت َوَال يَِجدُوَن َعۡنَها ، َمۡأَوٰىُهۡم َجَهنَّمُ  ،أُْولَٰ
  .1تَمِحيٗصا

 121: 4\92هـ

إلى الغائب » َسنُدِْخلُُهمْ «من المتكلم التفات ) قيل: قول. خطأ: 1ت♦ ) سَيُدِْخلُُهْم 1
» ِ   ».َوْعدَ �َّ

ِت، َسنُۡدِخلُُهمۡ  ِلَحٰ  1َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ِلِديَن فِيَهآ،  ُر، َخٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َجنَّٰ

 ِ ا. ~ َوَمۡن أَۡصدَُق ِمَن ٱ£َّ ِ َحقّٗ أَبَٗدا. َوۡعدَ ٱ£َّ
  ؟1تقِيٗال 

 122: 4\92هـ

ِب.  1] لَّۡيَس بِأََمانِيُِّكۡم، َوَالٓ أََمانِّيِ --- [  ) بِأََمانِْيُكْم َوَال أََمانِيْ 1 أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ
َمن يَۡعَمۡل سُٓوٗءا يُۡجَز بِهِۦ. ~ َوَال يَِجۡد لَهُۥ، ِمن 

ا َوَال نَِصيٗرا. ِ، َوِليّٗ   دُوِن ٱ£َّ

 123: 4\92هـ

ِت، ِمن ذََكٍر أَۡو   : نقطة تكون في ظهر النواة، تعبير للشيء التافه.نقير) 1ت♦ ) يُدَْخلُوَن 1 ِلَحٰ أُنثَٰى،  َوَمن يَۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّٰ
ٓئَِك يَۡدُخلُونَ  ٱۡلَجنَّةَ. َوَال  1َوهَُو ُمۡؤِمٞن، فَأُْولَٰ

  .1تيُۡظلَُموَن نَِقيٗرا

 124: 4\92هـ

ِ، َوهَُو   ملة إبراهيم: شريعته المنزلة عليه) 1ت ۡن أَۡسلََم َوۡجَههُۥ ِ£َّ مَّ َوَمۡن أَۡحَسُن ِديٗنا ّمِ
ِهيمَ  ُ 1تُمۡحِسٞن، َوٱتَّبََع ِملَّةَ إِۡبَرٰ ، َحنِيٗفا؟ َوٱتََّخذَ ٱ£َّ

ِهيَم َخِليٗال    . إِۡبَرٰ

 125: 4\92هـ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. ~ َوَكاَن    َوٰ ِ َما فِي ٱلسََّمٰ َوِ£َّ
ِحيٗطا. ُ بُِكّلِ شَۡيٖء مُّ   ٱ£َّ

 126: 4\92هـ

وتكميله: [في] أن ) نص ناقص 1ت♦ ) َكتََب هللاُ لَُهنَّ 3) تُْوتُونَُهنَّ 2) يَيَاَمى 1
ابن )، أو َوتَْرَغبُوَن [عن] أَْن تَْنِكُحوهُنَّ (207تنكحوهن (مكي، جزء أول، ص 

) نص 2) تhttp://goo.gl/R7J9Uv 418-417، ص 30، جزء عاشور
) هذه 3) تhttp://goo.gl/qZB6Cdناقص وتكميله: [ويأمركم] أن (الجاللين 

  3: 4\92اآلية تكمل اآلية 

ُ يُۡفتِيُكۡم «َويَۡستَۡفتُونََك فِي ٱلنَِّسآِء. قُِل: ] --- [ ٱ£َّ
َمى ِب فِي يَتَٰ ، َوَما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم فِي ٱۡلِكتَٰ  1فِيِهنَّ

تِي َال تُۡؤتُونَُهنَّ  ، 3َما كُتَِب لَُهنَّ  2ٱلنَِّسآِء ٱلَّٰ
،  1تَوتَۡرَغبُوَن [...] أَن تَنِكُحوُهنَّ

ِن. [...]َوٱۡلُمۡستَۡضعَِفيَن ِمَن  َوأَن تَقُوُمواْ  2تٱۡلِوۡلدَٰ
َمٰى بِٱۡلِقۡسِط. ~ َوَما تَۡفعَلُواْ ِمۡن َخۡيٖر، ~ فَإِنَّ  ِلۡليَتَٰ

َ كَاَن بِهِۦ َعِليٗما   ».3تٱ£َّ

 127: 4\92هـ

الََحا 1 ِلَحا، اصَّ الََحا، يَُصاِلَحا، يَْصَطِلَحا، يَصَّ ) نشوز: 1ت♦ ) إصالًحا 2) يَصَّ
) نص ناقص وتكميله: [ في] أن يصلحا (مكي، 2دم طاعة تجفوة وبعد أو ع
: 3ت )207جزء أول، ص  ُطبعت على البخل. ومن ) أُْحِضَرِت اْألَْنفُُس الشُّحَّ

غير الواضح عالقة هذه الجملة مع باقي اآلية. وقد فسرها المنتخب: والصلح خير 
دائًما ال شر فيه، وإن الذى يمنع الصلح هو تََمسُّك كل من الزوجين بحقوقه كاملة، 
إذ يسيطر الشح النفسى، وال سبيل لعودة المودة إال التساهل من أحد الجانبين وهو 

  )http://goo.gl/Fquk8Uلمتقى (المنتخب المحسن ا

أَۡو  1تَوإِِن ٱۡمَرأَةٌ َخافَۡت، ِمۢن بَۡعِلَها، نُُشوًزا
أَن  2تإِۡعَراٗضا، فََال ُجنَاَح َعلَۡيِهَمآ [...]

ۡلُح َخۡيٞر. 2بَۡينَُهَما ُصۡلٗحا 1يُۡصِلَحا ، َوٱلصُّ
 ]. ~ َوإِن تُۡحِسنُواْ 3ت[َوأُۡحِضَرِت ٱۡألَنفُُس ٱلشُّحَّ 

َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٗرا. َّقُواْ، فَإِنَّ ٱ£َّ   َوتَت

 128: 4\92هـ
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فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ « 3: 4\92) تناقض: تقول اآلية 1ت♦ ) كالمسجونة، كأنها معلقة 1
النَِّساِء َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن « 129: 4\92وتقول اآلية » تَْعِدلُوا فََواِحدَةً 
ُ ِلَرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِهِ « 4: 33\90وتقول اآلية » َولَْو َحَرْصتُمْ  ». َما َجعََل �َّ

) نص 2وقد اعتمد المشرع التونسي على هذا التناقض لمنع تعدد الزوجات. ت
] لُمَمال عنهاا] فَتَذَُروا [إلى التي تحبونهاناقص وتكميله: فََال تَِميلُوا كُلَّ اْلَميِْل [

  ).http://goo.gl/F5DKSiَكاْلُمعَلَّقَِة (الجاللين 

َولَۡو  ،بَۡيَن ٱلنِّسَآءِ  1تَولَن تَۡستَِطيعُٓواْ أَن تَۡعِدلُواْ 
، 2تَحَرۡصتُۡم. فََال تَِميلُواْ ُكلَّ ٱۡلَمۡيِل [...]

. َوإِن تُۡصِلُحواْ 1َكٱۡلُمعَلَّقَةِ  2تفَتَذَُروهَا [...]
َّقُواْ، ِحيٗما. َوتَت َ كَاَن َغفُوٗرا، رَّ   فَإِنَّ ٱ£َّ

 129: 4\92هـ

قَا  ) يَتَفَاَرقَا.1 ن َسعَتِهِۦ. ~ َوَكاَن 1َوإِن يَتَفَرَّ ُ كُّالٗ ّمِ ، يُۡغِن ٱ£َّ
ِسعًا ُ َوٰ   َحِكيٗما. ،ٱ£َّ

 130: 4\92هـ

له] َما فِي ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن تَْكفُُروا [فإّن هللا غنّي عن إيمانكم فإّن 1ت
، مكي، http://goo.gl/9J6qhW 221، ص 5، جزء ابن عاشورالسََّماَواِت (

ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 2). ت208جزء أول، ص  إلى المتكلم » َوِ£َّ
ْينَا« َ «ثم إلى الغائب » َوصَّ   ».اتَّقُوا �َّ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. --- [ َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ ] َوِ£َّ
َب ِمن قَۡبِلُكۡم،  ۡينَا ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ َولَقَۡد َوصَّ

َ «َوإِيَّاُكۡم أَِن:  . 1ت. َوإِن تَۡكفُُرواْ [...]2تٱتَّقُواْ ٱ£َّ
ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض  َوٰ ِ َما فِي ٱلسََّمٰ ». ~ فَإِنَّ ِ£َّ

ُ َغنِي�ا   َحِميٗدا. ،َوَكاَن ٱ£َّ

 131: 4\92هـ

   ِ ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. ~ َوَكفَٰى َوِ£َّ َوٰ َما فِي ٱلسََّمٰ
 ِ   َوِكيًال. 1تبِٱ£َّ

 132: 4\92هـ

اَخِريَن. ~ إِن يَشَۡأ، يُۡذِهۡبُكۡم، أَيَُّها ٱلنَّاُس! َويَۡأِت بِ   
لَِك قَِديٗرا. ُ َعلَٰى ذَٰ   َوَكاَن ٱ£َّ

 133: 4\92هـ

َواَب الدُّنْيَا [فال يُعرض عن دين هللا] ) نص ناقص وتكميله: َمْن َكاَن يُِريدُ ثَ 1ت
  ).http://goo.gl/wTeW7I 224، ص 5، جزء ابن عاشور(

ن َكاَن يُِريدُ ثََواَب ٱلدُّۡنيَا [...] ِ 1تمَّ ، فَِعندَ ٱ£َّ
ا،  ُ َسِميعَۢ ثََواُب ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

  بَِصيٗرا.

 134: 4\92هـ

ا ) قراءة شيعية: 4) تَلُوا 3) بِِهم 2) َغنِيٌّ أَْو فَِقيٌر 1 إِْن تَْلُووا اْألَْمَر َوتُعِْرُضوا َعمَّ
َ كاَن بِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا (الكليني مجلد  : َوإِْن ) أو421، ص 1أُِمْرتُْم بِِه فَإِنَّ �َّ

 َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا (السياري، ص تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا عما أمرتكم به فَإِنَّ �َّ
ِ «) تقول هذه اآلية: 1ت) ♦ 43 اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء ِ£َّ بينما تقول اآلية » ُكونُوا قَوَّ

ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسطِ : «8: 5\112 اِميَن ِ£َّ وواضح أن هذه اآلية األخيرة ». ُكونُوا قَوَّ
عل قام مع القسط ولم يستعمل ابدًا فعل شهد مع مغلوطة ألن القرآن يستعمل ف

) 9: 55\97و 25: 57\94و 135و 127: 4\92و 18: 3\89القسط (اآليات 
أَن يكون [الخصمان َغنِيَّْيِن أَو ) 2ت) 306-302(للتبريرات أنظر المسيري، ص 

َّبِعُوا اْلَهَوى [في شهادتكم] أَْن [ال] تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا  ُ أَْولَى بِِهَما فََال تَت فقيرين] فَا£َّ
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا (مكي، جزء أول، ص  أَْو تُعِْرُضوا [عن أدائها] فَإِنَّ �َّ

  )http://goo.gl/xU2RSD ، الجاللين208-209

ِميَن --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! كُونُواْ قَوَّٰ ] يَٰ
ِ  ،بِٱۡلِقۡسطِ  أَِو  ،َولَۡو َعلَٰىٓ أَنفُِسُكمۡ  ،1تُشَهدَآَء ِ£َّ
لِدَۡينِ   1َوٱۡألَۡقَربِيَن. إِن يَُكۡن َغنِي�ا أَۡو فَِقيٗرا ،ٱۡلَوٰ

ُ أَۡولَٰى بِِهمَ  ،2ت[...] َّبِعُواْ ٱۡلَهَوٰىٓ 2افَٱ£َّ . فََال تَت
اْ  2تأَن [...] 2ت[...] أَۡو  3تَۡعِدلُواْ. َوإِن تَۡلُوۥٓ

َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن 2تتُۡعِرُضواْ [...] . ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
  .4َخبِيٗرا

 135: 4\92هـ

ل 1 لَ «من صيغة التفات ) خطأ: 1ت ♦) وكتابه 3) أُْنِزل 2) نُّزِ إلى صيغة » نَزَّ
  »أَْنَزلَ «

] --- ،ِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! َءاِمنُواْ بِٱ£َّ ] يَٰ
لَ  ِب ٱلَِّذي نَزَّ َعلَٰى َرُسوِلهِۦ،  1َوَرسُولِهِۦ، َوٱۡلِكتَٰ

ِب ٱلَِّذٓي أَنَزلَ  ِمن قَۡبُل. ~ َوَمن يَۡكفُۡر  2َوٱۡلِكتَٰ
ٓئِكَتِهِۦ، َوكُتُبِهِۦ ِ، َوَملَٰ ٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، ، َوُرسُلِهِۦ، وَ 3بِٱ£َّ
َالۢ بَِعيدًا.   فَقَۡد َضلَّ َضلَٰ

 136: 4\92هـ

إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، ثُمَّ َكفَُرواْ، ثُمَّ َءاَمنُواْ، ثُمَّ   
ُ ِليَۡغفَِر لَُهۡم،  ،َكفَُرواْ، ثُمَّ ٱۡزدَادُواْ كُۡفٗرا لَّۡم يَُكِن ٱ£َّ

.   َوَال ِليَۡهِديَُهۡم َسبِيَالۢ

 137: 4\92هـ

ِفِقيَن بِأَنَّ لَُهۡم َعذَابًا أَلِيًما.   ِر ٱۡلُمنَٰ  138: 4\92هـ  بَّشِ

ِفِريَن أَۡوِليَآَء ِمن دُوِن    ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱۡلَكٰ
 ِ ةَ ِ£َّ ةَ؟ فَإِنَّ ٱۡلِعزَّ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، أَيَۡبتَغُوَن ِعندَُهُم ٱۡلِعزَّ

  َجِميٗعا.

 139: 4\92هـ

ل، نََزل، أنَزل 1 : آيات هللا هم األئمة (القمي ) تفسير شيعي1ت♦ ) ِمثْلَُهْم 2) نُّزِ
http://goo.gl/WKQzgkنص ناقص وتكميله: [إن قعدتم معهم] إِنَُّكْم 2) ت (

  إِذًا ِمثْلُُهْم.

لَ  ِب أَۡن:  1َوقَۡد نَزَّ إِذَا َسِمۡعتُۡم «َعلَۡيُكۡم فِي ٱۡلِكتَٰ
 ِ ِت ٱ£َّ يُۡكفَُر بَِها، َويُۡستَۡهَزأُ بَِها، فََال تَۡقعُدُواْ  1تَءايَٰ

». َمعَُهۡم، َحتَّٰى يَُخوُضواْ فِي َحِديٍث َغۡيِرهۦِٓ 
ۡثلُُهمۡ  2ت[...] ِفِقيَن 2إِنَُّكۡم إِٗذا ّمِ َ َجاِمُع ٱۡلُمنَٰ . إِنَّ ٱ£َّ

ِفِريَن فِي َجَهنََّم َجِميعًا.   َوٱۡلَكٰ

 140: 4\92هـ
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) حيرت هذه الفقرة المفسرين. وقد تكون حرف 1ت ♦َوَمنَْعناُكْم، َونَْمنَعَكُْم ) 1
ِ قَالُوا  الفاء هنا زائدة. فتكون الفقرة: الَِّذيَن يَتََربَُّصوَن بُِكْم إِْن َكاَن لَُكْم فَتٌْح ِمَن �َّ

  أَلَْم نَُكْن َمعَُكمْ 

َن َكاَن لَ  1تٱلَِّذيَن يَتََربَُّصوَن بُِكۡم، فَإِن ُكۡم فَۡتٞح ّمِ
ِ، قَالُٓواْ:  عَُكۡم؟«ٱ£َّ ِفِريَن » أَلَۡم نَُكن مَّ َوإِن َكاَن ِلۡلَكٰ

 1أَلَۡم نَۡستَۡحِوۡذ َعلَۡيُكۡم َونَۡمنَۡعُكم«نَِصيٞب، قَالُٓواْ: 
َن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن؟ َمِة. » ّمِ ُ يَۡحُكُم بَۡينَُكۡم يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ فَٱ£َّ
 ُ فِِريَن َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َسبِيًال.َولَن يَۡجعََل ٱ£َّ   ِلۡلَكٰ

 141: 4\92هـ

وَن، يَُرُؤونَهم 3) َكَسالَى، َكْسلَى 2) َخاِدْعُهْم 1 من التفات ) خطأ: 1ت ♦) يَُرءُّ
  »َخاِدُعُهمْ «إلى اإلسم » يَُخاِدُعونَ «الفعل 

ِدعُُهمۡ  َ، َوهَُو َخٰ ِدُعوَن ٱ£َّ ِفِقيَن يَُخٰ . 1ت1إِنَّ ٱۡلُمنَٰ
لَٰوةِ  قَاُمواْ ُكَسالَٰى. يَُرآُءوَن  ،َوإِذَا قَاُمٓواْ إِلَى ٱلصَّ

َ إِالَّ قَِليٗال.   ٱلنَّاَس، َوَال يَۡذكُُروَن ٱ£َّ

 142: 4\92هـ

ذَۡبذَبِينَ   ) ُمذَْبِذبِيَن، َمذَْبذَبِيَن، ُمتذَْبذَبِيَن، ُمدَْبدَبِيَن.1 ُٓؤَالِٓء  1مُّ ِلَك، َالٓ إِلَٰى َهٰ َوَالٓ إِلَٰى بَۡيَن ذَٰ
ُ، فَلَن تَِجدَ لَهُۥ َسبِيٗال. ُٓؤَالِٓء. ~ َوَمن يُۡضِلِل ٱ£َّ   َهٰ

 143: 4\92هـ

ِفِريَن أَۡولِيَآَء    ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَتَِّخذُواْ ٱۡلَكٰ يَٰ
 ِ ِمن دُوِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. أَتُِريدُوَن أَن تَۡجعَلُواْ ِ£َّ

بِينًا؟َعلَۡيُكۡم  ٗنا مُّ   سُۡلَطٰ

 144: 4\92هـ

ِفِقيَن فِي ٱلدَّۡركِ   ) الدَّْرك: قعر الشيء1ت♦ ) الدََّرِك 1 ٱۡألَۡسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر. ~  1ت1إِنَّ ٱۡلُمنَٰ
  َولَن تَِجدَ لَُهۡم نَِصيًرا.

 145: 4\92هـ

ِ، إِالَّ ٱلَِّذيَن   ) أَْخلَُصوا ِدينَُهْم: محصوه.1ت♦ ) يُْؤتِي 1 تَابُواْ، َوأَۡصلَُحواْ، َوٱۡعتََصُمواْ بِٱ£َّ
ٓئَِك َمَع ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. ~  1تَوأَۡخلَُصواْ  ِ. فَأُْولَٰ ِدينَُهۡم ِ£َّ

ُ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن أَۡجًرا َعِظيٗما. 1َوَسۡوَف يُۡؤتِ    ٱ£َّ

 146: 4\92هـ

فسرها  فهم معجم الفاظ القرآن هذه الكلمة بمعنى مجازي. وقد) َشاِكر: 1ت
ُ َشاِكًرا ألعمال المؤمنين باِإلثابة  الجاللين: َوَكاَن ٱ£َّ

)http://goo.gl/vPKuHM.(  

ُ بِعَذَابُِكۡم، إِن َشَكۡرتُۡم َوَءاَمنتُۡم؟ ~  ا يَۡفعَُل ٱ£َّ مَّ
ُ َشاِكًرا   َعِليٗما. ،1تَوَكاَن ٱ£َّ

 147: 4\92هـ

ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن 1ت ♦) َمْن ظَلََم، ِمْن ظُْلٍم 1 ) نص ناقص وتكميله: َال يُِحبُّ �َّ
  )http://goo.gl/hxF4Plاْلقَْوِل [من أحد] إِالَّ َمْن ظُِلَم (الجاللين 

ُ ٱۡلَجۡهَر بِٱلسُّٓوِء ِمَن ٱۡلقَۡوِل --- [ ] الَّ يُِحبُّ ٱ£َّ
ُ َسِميعًا1إِالَّ َمن ظُِلمَ  ،1ت[...]  ،. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

  َعِليًما.

 148: 4\92هـ

] إِن تُۡبدُواْ َخۡيًرا، أَۡو تُۡخفُوهُ، أَۡو تَۡعفُواْ َعن --- [  : كثير العفو.) عفو1ت
ا َ َكاَن َعفُّوٗ   قَِديًرا. ،1تُسٓوٖء، فَإِنَّ ٱ£َّ

 149: 4\92هـ

: هذه اآلية تعني الذين أقروا برسول هللا وأنكروا أمير المؤمنين تفسير شيعي) 1ت
  ).http://goo.gl/qiWgC5(القمي 

ِ َوُرسُلِهِۦ، َويُِريدُوَن --- [ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكفُُروَن بِٱ£َّ
ِ َوُرسُِلهِۦ َويَقُولُوَن:  قُواْ بَۡيَن ٱ£َّ نُۡؤِمُن «أَن يُفَّرِ

، َويُِريدُوَن أَن »1تبِبَۡعٖض بِبَۡعٖض، َونَۡكفُُر 
ِلَك َسبِيًال، َِّخذُواْ بَۡيَن ذَٰ   يَت

 150: 4\92هـ

ِ «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ♦) نُْؤتِيِهْم 1 إلى » يَْكفُُروَن بِا£َّ
  ».َوأَْعتَدْنَا«المتكلم 

ا. ~ َوأَۡعتَۡدنَا ِفُروَن َحقّٗ ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰ ِفِريَن ِللۡ  1تأُْولَٰ َكٰ
ِهيٗنا.   َعذَاٗبا مُّ

 151: 4\92هـ

التفات ) خطأ: 2) نص ناقص وتكميله: بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم [وآخر] ت1ت ♦) نُْؤتِيِهْم 1
  ».َسْوَف يُْؤتِيِهمْ «إلى الغائب » َوأَْعتَدْنَا«من المتكلم في اآلية السابقة 

ِ َوُرسُِلهِۦ،  قُواْ بَۡيَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱ£َّ َولَۡم يُفَّرِ
ۡنُهۡم [...] ٓئَِك سَۡوَف يُۡؤتِيِهمۡ 1تأََحٖد ّمِ  2ت1، أُْولَٰ

ِحيٗما. ُ َغفُوٗرا، رَّ   أُُجوَرُهۡم. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 152: 4\92هـ

ل 2) يََسلَُك 1 ْعقَةُ 5) أَْرنَا 4) أكثر 3) تُْنِزَل، يُنَّزِ ) نص مخربط 1ت♦ ) الصَّ
َ (السيوطي: اإلتقان، جزء وترتيبه: فَقَالُوا  ) نص 2) ت34، ص 2َجْهَرةً أَِرنَا �َّ

  ).167، ص 2ناقص وتكميله: اتخذوا العجل الًها (السيوطي: اإلتقان، جزء 

لَ  1لُكَ ] يَسۡ --- [ ِب أَن تُنَّزِ ٗبا  2أَۡهُل ٱۡلِكتَٰ َٰ َعلَۡيِهۡم ِكت
َن ٱلسََّمآِء. فَقَۡد َسأَلُواْ ُموَسٰىٓ أَۡكبَرَ  لَِك  3ّمِ ِمن ذَٰ

َ َجۡهَرةٗ  4أَِرنَا«فَقَالُٓواْ:  فَأََخذَۡتُهُم ». 1تٱ£َّ
ِعقَةُ  ، 2تبِظُۡلِمِهۡم. ثُمَّ ٱتََّخذُواْ ٱۡلِعۡجَل [...] 5ٱلصَّٰ

لَِك،  ُت. فَعَفَۡونَا َعن ذَٰ ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَيِّنَٰ
بِيٗنا. ٗنا مُّ   َوَءاتَۡينَا ُموَسٰى سُۡلَطٰ

 153: 4\92هـ

) نص ناقص وتكميله: ادُْخلُوا 2ت: الجبل ) الطور1ت♦ ) تَعَدُّوا، تَْعدُّوا، تَْعتَدُوا 1
قَةٍ « 67: 12\53[من] اْلبَاب، اسوة باآلية    »َوادُْخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

ِقِهۡم، َوقُۡلنَا لَُهُم: 1تَوَرفَۡعنَا فَۡوقَُهُم ٱلطُّورَ  َٰ ، بِِميث
ٗدا 2ت.]ٱۡدُخلُواْ [..« َال «َوقُۡلنَا لَُهۡم: ». ٱۡلبَاَب سُجَّ

قًا ». ~ فِي ٱلسَّۡبتِ  1تَۡعدُواْ  يثَٰ َوأََخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِ
  َغِليٗظا.

 154: 4\92هـ
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) خطأ: ما زائدة، والنص ناقص وتكميله: [لعناهم 1ت ♦) ُغلٌُف 2) اْألَْنبِئَاَء 1
). ولكن قد يكون http://goo.gl/5XTQrgبسبب] نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم (الجاللين 

: فَبِظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن 160: 4\92الجواب محذوف ويكون مثل ما جاء في اآلية 
ِ َكثِيًرا. أو أن تكملتها  ِهْم َعْن سَبِيِل �َّ ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصدِّ َهادُوا َحرَّ

  َما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً فَبِ  13: 5\112كما في اآلية 

قَُهۡم، َوكُۡفِرِهم بِ  1ت[...] َٰ يث ِت فَبَِما نَۡقِضِهم ّمِ ايَٰ
ِ، َوقَۡتِلِهُم ٱۡألَۢنبِيَآءَ  ، َوقَۡوِلِهۡم:  1ٱ£َّ بِغَۡيِر َحّقٖ

ُ َعلَ ». 2قُلُوبُنَا غُۡلُفۢ « ۡيَها بُِكۡفِرِهۡم. ~ بَۡل َطبََع ٱ£َّ
  فََال يُۡؤِمنُوَن، إِالَّ قَِليٗال.

 155: 4\92هـ

نًا َعِظيٗما.    156: 4\92هـ  َوبِكُۡفِرِهۡم، َوقَۡوِلِهۡم َعلَٰى َمۡريََم بُۡهتَٰ

نص ناقص وتكميله: فِيِه تقديران قيل قَاَل هللا َهذَا قوال ) 1ت♦ ) اتِّبَاعُ 2) شَبَّهَ 1
  )211َوَما علموه علًما يَِقينا (مكي، جزء أول، ص يَِقينا َوقيل 

إِنَّا قَتَۡلنَا ٱۡلَمِسيَح ِعيَسى، ٱۡبَن َمۡريََم، «َوقَۡوِلِهۡم: 
 ِ ِكن  .َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ ». َرُسوَل ٱ£َّ َولَٰ

ۡنهُ.  1شُبِّهَ  لَُهۡم. َوإِنَّ ٱلَِّذيَن ٱۡختَلَفُواْ فِيِه لَفِي َشّكٖ ّمِ
. َوَما قَتَلُوهُ  2ُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم، إِالَّ ٱتِّبَاعَ َما لَ  ٱلظَّّنِ
ا   .1تيَِقينَۢ

 157: 4\92هـ

ُ عَِزيًزا، َحِكيٗما.   ُ إِلَۡيِه. ~ َوَكاَن ٱ£َّ فَعَهُ ٱ£َّ  158: 4\92هـ  بَل رَّ

) نص ناقص وتكميله: [ما] ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب 1ت ♦) تَُكوُن 3) َمْوتِِهم 2) لَيُْؤِمنُنَّ 1
). فسر http://goo.gl/hRWWVQ[أحد] إِالَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه (الجاللين 

المنتخب هذه اآلية كما يلي: وما من أحد من أهل الكتاب إال ليدرك حقيقة عيسى 
 ينفعه لفوات أوانه، ويوم قبل موته وأنه عبد هللا ورسوله، ويؤمن به إيمانًا ال

القيامة يشهد عليهم عيسى بأنه بَلََّغ رسالة ربه وأنه عبد هللا ورسوله 
)http://goo.gl/9h2vuc.(  

ِب [...] 1ت[...] ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ  1إِالَّ لَيُۡؤِمنَنَّ  1تَوإِن ّمِ
َمِة، يَُكونُ 2بِهِۦ قَۡبَل َمۡوتِهِۦ َعلَۡيِهۡم  3. َويَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  ِهيٗدا.شَ 

 159: 4\92هـ

ٍت  1تفَبِظُۡلٖم   ) خطأ: فَلظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهادُوا.1ت ♦) كانت أُِحلَّْت 1 ۡمنَا عَلَۡيِهۡم َطيِّبَٰ َن ٱلَِّذيَن َهادُواْ، َحرَّ ّمِ
ِ َكثِيٗرا، 1أُِحلَّۡت  ِهۡم َعن َسبِيِل ٱ£َّ   لَُهۡم، َوبَِصدِّ

 160: 4\92هـ

ْمنَا«السابقة من المتكلم  في اآليةالتفات ) خطأ: 1ت ِ «إلى الغائب » َحرَّ » َسبِيِل �َّ
  ».َوأَْعتَدْنَا«ثم إلى المتكلم 

َل  بَٰواْ، َوقَۡد نُُهواْ َعۡنهُ، َوأَۡكِلِهۡم أَۡمَوٰ َوأَۡخِذِهُم ٱلّرِ
ِطِل. ~ َوأَۡعتَۡدنَا ِفِريَن ِمۡنُهۡم  1تٱلنَّاِس بِٱۡلبَٰ ِلۡلَكٰ

  َعذَابًا أَِليٗما.

 161: 4\92هـ

) خطأ: كان يجب أن يرفع المعطوف على 1ت♦ ) َسيُْؤتِيِهْم 2) والمقيمون 1
المرفوع فيقول والمقيمون كما صلحتها إختالفات القراءات (الحلبي في تبرير هذا 

). ويرى أوزون أن المقيمين والمقيمون سواء http://goo.gl/QsmQPx الخطأ
من الغائب التفات خطأ: ) 2). ت126-125(أوزون: جناية سيبويه، ص 

» ِ   ».َسنُْؤتِيِهمْ «إلى المتكلم » َواْلُمْؤِمنُوَن بِا£َّ

ِسُخوَن فِي ٱۡلِعۡلِم ِمۡنُهۡم َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن  ِكِن ٱلرَّٰ لَّٰ
يُۡؤِمنُوَن بَِمآ أُنِزَل إِلَۡيَك، َوَمآ أُنِزَل ِمن قَۡبلَِك. 

َكٰوةَ،  1ت1َوٱۡلُمِقيِمينَ  لَٰوةَ، َوٱۡلُمۡؤتُوَن ٱلزَّ ٱلصَّ
ٓئَِك  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، أُْولَٰ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ

  أَۡجًرا َعِظيًما. 2ت2َسنُۡؤتِيِهمۡ 

 162: 4\92هـ

) قراءة شيعية: إِنَّي أَْوَحْيت إِلَيَْك َكَما أَْوَحيْت إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِيِّيَن ِمْن بَْعِدِه 1
) حول كلمة زبور وزبر انظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُزبُوًرا 2) 41سياري، ص (ال
37\54 :43  

] إِنَّآ أَۡوَحۡينَآ إِلَۡيَك َكَمآ أَۡوَحۡينَآ إِلَٰى نُوٖح --- [
ِهيَم، 1َن ِمۢن بَۡعِدهِۦَوٱلنَّبِيِّ  . َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰىٓ إِۡبَرٰ

َق، َويَۡعقُوبَ  ِعيَل، َوإِۡسَحٰ ، َوٱۡألَۡسبَاِط، َوإِۡسَمٰ
َن.  ُروَن، َوسُلَۡيَمٰ َوِعيَسٰى، َوأَيُّوَب، َويُونَُس، َوَهٰ

  .1ت2َوَءاتَۡينَا دَاوُۥدَ َزبُوٗرا

 163: 4\92هـ

] ُرسًُال قَدْ قََصْصنَاُهْم وارسلنا) نص ناقص وتكميله: [1ت♦ ) هللاَ 2) ورسٌل 1
) ينظر بعض المعتزلة 2) تhttp://goo.gl/e23AE5َعلَْيَك ِمْن قَبُْل (المنتخب 

ُ ُموَسٰى تَۡكِليٗما«إلى عبارة  فيرى أن مذهبه ال يتفق وهذا اللفظ القرآني » َوَكلََّم ٱ£َّ
حيث جاء المصدر مؤّكدًا للفعل، رافعًا الحتمال المجاز، فيبادر إلى تحويل هذا 

ب لفظ بنص» وكلَّم هللاَ موسى تكليًما«النص إلى ما يتفق ومذهبه فيقرؤه هكذا: 
الجاللة على أنه مفعول، ورفع موسى على أنه فاعل. وبعض المعتزلة يُبقى اللفظ 
القرآني على وضعه المتواتر، ولكنه يحمله على معنى بعيد حتى ال يبقى مصادًما 

من الَكْلم بمعنى الجرح، فالمعنى: وجرح هللا موسى » كلم«لمذهبه فيقول: إن 
). وفي اآلية خطأ: 167: التفسير، ص بأظفار المحن ومخالب الفتن (الذهبي

ُ «إلى الغائب » قََصْصنَاُهمْ «من المتكلم التفات    ».َوَكلََّم �َّ

ُهۡم َعلَۡيَك ِمن قَۡبُل،  1َوُرسُٗال  1ت[...] قَۡد قََصۡصنَٰ
ُ ُموَسٰى  1َوُرسُٗال  لَّۡم نَۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَك. َوَكلََّم ٱ£َّ
  .2تتَۡكِليٗما

 164: 4\92هـ

نص ناقص وتكميله: [بعثناهم] رسًال (المنتخب ) 1ت
http://goo.gl/HPW0lw.(  

ِريَن َوُمنِذِريَن، ِلئَالَّ يَُكوَن  1ت[...] بَّشِ سُٗال مُّ رُّ
 ُ سُِل. ~ َوَكاَن ٱ£َّ ةُۢ بَۡعدَ ٱلرُّ ِ ُحجَّ لِلنَّاِس َعلَى ٱ£َّ

  َعِزيًزا، َحِكيٗما.

 165: 4\92هـ

راءة شيعية: لكن هللا يشهد بما أنزل إليك في علي (القمي ) ق3) أُنِْزَل 2) لَِكنَّ 1
http://goo.gl/EJT9Oc (4 ُلَه ِ حشو1ت ♦) نَزَّ   ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ

ِكنِ  ُ يَۡشَهدُ بَِمآ أَنَزلَ  1لَّٰ بِِعۡلِمهِۦ.  4. أَنَزلَهُۥ3إِلَۡيكَ  2ٱ£َّ
ِ َشِهيدًا ٓئَِكةُ يَۡشَهدُوَن. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ   .1تَوٱۡلَملَٰ

 166: 4\92هـ

ِ، ~ قَۡد  1إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَصدُّواْ   ) َوُصدُّوا.1 َعن َسبِيِل ٱ£َّ
َالۢ بَِعيدًا.   َضلُّواْ َضلَٰ

 167: 4\92هـ



408 

ُ ِليَْغفَِر لَُهْم َوَال ) قراءة شيعية: ان الذين كفروا وظلموا آل 1 محمد حقهم لَْم يَكُِن �َّ
  ).424، ص 1(الكليني مجلد  ِليَْهِديَُهْم َطِريقًا

ُ ِليَۡغفَِر لَُهۡم،  إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَظلَُمواْ، لَۡم يَُكِن ٱ£َّ
  ،1َوَال ِليَۡهِديَُهۡم َطِريقًا

 168: 4\92هـ

ِلِديَن فِيَهآ، أَبَٗدا. ~ َوَكاَن إِالَّ َطِريَق َجَهنََّم، خَٰ   
ِ يَِسيٗرا. لَِك َعلَى ٱ£َّ   ذَٰ

 169: 4\92هـ

سُوُل بِاْلَحّقِ ِمْن َربُِّكْم فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ 1 ) قراءة شيعية: يا أَيَُّها النَّاُس قَدْ جاَءُكُم الرَّ
ِ ما فِي السَّماواِت َوَما فِي اْألَْرِض  فَآِمنُوا َخيًْرا لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا بَِوَاليَِة َعِلّيٍ فَإِنَّ ِ£َّ

سُوُل بِاْلَحّقِ ِمْن َربُِّكْم  :)، أو424، ص 1(الكليني مجلد  يا أَيَُّها النَّاُس قَدْ جاَءُكُم الرَّ
ِ ما فِي  فِي َوَاليَِة َعِلّيٍ فَآِمنُوا بواليته َخْيًرا لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا بَِوَاليَته فَإِنَّ ِ£َّ

) 2) خطأ: مع الحق ت1ت ) ♦39السَّماواِت َوَما فِي اْألَْرِض (السياري، ص 
  اقص وتكميله: َوإِْن تَْكفُُروا [فإّن هللا غنّي عن إيمانكم فإّن له] َما.نص ن

سُوُل بِٱۡلَحقِّ  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! قَۡد َجآَءُكُم ٱلرَّ ِمن  1تيَٰ
بُِّكمۡ  . 2تَخۡيٗرا لَُّكۡم. َوإِن تَۡكفُُرواْ [...] ،اِمنُواْ فَ  ،رَّ

ِت َوٱۡألَۡر  َوٰ ِ َما فِي ٱلسََّمٰ ُ 1ِض فَإِنَّ ِ£َّ . ~ َوَكاَن ٱ£َّ
  َحِكيٗما. ،َعِليًما

 170: 4\92هـ

يُح 1 نص ناقص وتكميله: [آلهتنا] ثالثة (مكي، جزء أول، ص ) 1ت♦ ) اْلِمّسِ
ِ 3ت ) نص ناقص وتكميله: [يكن] َخْيًرا2) ت214 ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ
  حشو

ِب! َال تَۡغلُواْ فِي --- [ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ِدينُِكۡم، َوَال ] يَٰ
. إِنََّما ٱۡلَمِسيحُ  ِ إِالَّ ٱۡلَحقَّ ِعيَسى،  1تَقُولُواْ َعلَى ٱ£َّ

ِ َوَكِلَمتُهُۥٓ أَۡلقَٰىَهآ إِلَٰى َمۡريََم،  ٱۡبُن َمۡريََم، َرسُوُل ٱ£َّ
ۡنهُ. فَ  ِ َوُرسُلِهِۦ. َوَال تَقُولُواْ: َوُروٞح ّمِ اِمنُواْ بِٱ£َّ

ثَةٌ  1ت«[...] َخۡيٗرا لَُّكۡم. إِنََّما  ،2ت. ٱنتَُهواْ [...]»ثَلَٰ
نَهُۥٓ! ِحٞد. سُۡبَحٰ ٞه َوٰ ُ إِلَٰ أَن يَُكوَن لَهُۥ َولَٞد؟ لَّهُۥ َما  ٱ£َّ

 ِ ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ َوٰ َمٰ فِي ٱلسَّ
  .3تَوِكيٗال 

 171: 4\92هـ

) يَْستَْنِكَف: 1ت♦ ) فََسنَْحشُُرُهْم، فََسيَْحِشُرُهْم، فََسيَْحشُْرُهْم 3) عُبَْيدًا 2) يَكُوُن 1
) 3) ت215نص ناقص وتكميله: من أن يكون (مكي، جزء أول، ص ) 2ت يأنف

، وقد صححتها »فََسيَْحشُُرُهمْ «إلى الجمع  »َويَْستَْكبِرْ «من المفرد التفات خطأ: 
  »يعملون«لفة القراءة المخت

 2َعۡبٗدا 1أَن يَُكونَ  2تٱۡلَمِسيُح [...] 1تلَّن يَۡستَنِكفَ 
بُوَن. َوَمن يَۡستَنِكۡف  ٓئِكَةُ ٱۡلُمقَرَّ ِ، َوَال ٱۡلَملَٰ َّ  1تّ£ِ

إِلَۡيِه  3َعۡن ِعبَادَتِهِۦ َويَۡستَۡكبِۡر، فََسيَۡحشُُرُهمۡ 
  .3تَجِميٗعا

 172: 4\92هـ

ِت، فَيَُوفِّيِهۡم   ) اْستَْنَكفُوا: أنفوا.1ت ِلَحٰ ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ فَأَمَّ
ا ٱلَِّذيَن  ن فَۡضلِهِۦ. َوأَمَّ أُُجوَرُهۡم َويَِزيدُهُم ّمِ

بُُهۡم َعذَابًا أَِليٗما. ~  1تٱۡستَنَكفُواْ  ِّ َوٱۡستَۡكبَُرواْ، فَيُعَذ
ا وَ  ِ، َوِليّٗ َال َوَال يَِجدُوَن لَُهم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

  نَِصيٗرا.

 173: 4\92هـ

بِّكُۡم،   )39قراءة شيعية: َوأَنَْزْلنَا إِلَْيُكْم في علي نُوًرا ُمبِينًا (السياري، ص ) 1 ن رَّ ٞن ّمِ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! قَۡد َجآَءكُم بُۡرَهٰ يَٰ
بِيٗنا   .1َوأَنَزۡلنَآ إِلَۡيُكۡم نُوٗرا مُّ

 174: 4\92هـ

حيرت المفسرين. وقد يكون هناك » ويهديهم إليه صراًطا مستقيًما«) عبارة 1ت
نص ناقص وتكميله: يهديهم صراطًا مستقيًما إلى ثوابه وجزائه. وقد تكون الهاُء 

عائدةٌ على الفضِل ألنه يُراد به طريق الجنان (الحلبي » إليه«في 
http://goo.gl/p2MuxC َويَْهِديِهْم إِلَى « 16: 5\112). وقد جاء في اآلية

إلى المتكلم » َربُِّكمْ «في اآلية السابقة من الغائب التفات خطأ: ». ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 
ِ «ثم إلى الغائب » َوأَْنَزْلنَا«   ».بِا£َّ

ِ َوٱۡعتََصُمواْ بِهِۦ،  ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱ£َّ فَأَمَّ
ۡنهُ َوفَۡضٖل، ~ َويَۡهِديِهۡم  فََسيُۡدِخلُُهمۡ  فِي َرۡحَمٖة ّمِ

ۡستَِقيٗما ٗطا مُّ   .1تإِلَۡيِه ِصَرٰ

 175: 4\92هـ

 12: 4\92) انظر بخصوص الميراث هامش اآلية 1ت♦ ) فإن للذكر مثَل 1
 - ) نص ناقص وتكميله: ليس له ولد [وال والد] 3) خطأ: إِِن َهلََك اْمُرٌؤ ت2ت

لنصف وإنما يكون ذلك مع فقد األب ألنه يسقطها بدليل أنه أوجب لألخت ا
نص ناقص وتكميله: يبين هللا لكم ) 4ت). 164، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

، الجاللين 216[شرائع دينكم لئال] تضلوا (مكي، جزء أول، ص 
http://goo.gl/Ghte25.(  

ُ يُۡفتِيُكۡم فِي «] يَۡستَۡفتُونََك. قُِل: --- [ لَةِ ٱ£َّ . 1تٱۡلَكلَٰ
َولَهُۥٓ  3تلَۡيَس لَهُۥ َولَٞد [...] 2تإِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلَكَ 

أُۡخٞت، فَلََها نِۡصُف َما تََرَك. َوهَُو يَِرثَُهآ، إِن لَّۡم 
ا  يَكُن لََّها َولَٞد. فَإِن َكانَتَا ٱۡثنَتَۡيِن، فَلَُهَما ٱلثُّلُثَاِن ِممَّ

َجاٗال َونَِساٗٓء، فَِللذَّكَِر تََرَك. َوإِن َكانُٓواْ إِۡخَوٗة، رِّ 
ُ لَُكۡم [...]». َحّظِ ٱۡألُنثَيَۡينِ  1ِمۡثلُ  أَن  4تيُبَيُِّن ٱ£َّ

. ُ بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليُمۢ  تَِضلُّواْ. ~ َوٱ£َّ

 176: 4\92هـ
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  سورة الزلزلة 99\93

  هجرية 8 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1السورة انظر هامش بسملة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) العبارة مبهمة. فسرها التفسير الميسر: إذا ُرجَّت األرض 1ت♦ ) َزْلَزالََها 1
ا شديدًا ( ). ويقول الحلبي: قوله: ِزْلَزالََها مصدٌر http://goo.gl/Gsj2Npرج�

تَْستَحقه ويَْقتضيه ِجْرُمها وِعَظُمها مضاٌف لفاعِله. والمعنى: ِزْلزالَها الذي 
)http://goo.gl/SYlVpu كت األرض حركة ). وفسرها المنتخب: إذا ُحّرِ

شديدة، واضطربت أقوى ما يكون من التحريك واإلضطراب الذي تطيقه 
  )http://goo.gl/4ZNGNQوتحتمله (

 1: 99\93هـ  ،1ت1إِذَا ُزۡلِزلَِت ٱۡألَۡرُض ِزۡلَزالََها

 2: 99\93هـ  َوأَۡخَرَجِت ٱۡألَۡرُض أَۡثقَالََها،  

ُن:    نَسٰ  3: 99\93هـ  »َما لََها؟«َوقَاَل ٱۡإلِ

ثُ   ) تُنَبُِّئ، تُْنبُِئ.1  4: 99\93هـ  أَۡخبَاَرهَا، 1يَۡوَمئِٖذ، تَُحدِّ

) خطأ: أَْوَحى إليها. يستعمل القرآن إلى مع فعل أوحى: فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه 1ت
). تبرير الخطأ: أَْوَحى تضمن معنى 11: 19\44)، فَأَْوَحى إِلَْيِهْم (10 :53\23(

  أذن أو سمح.

 5: 99\93هـ  .1تبِأَنَّ َربََّك أَۡوَحٰى لََها

) نص ناقص 3) أَْشتَاتًا: متفرقين ت2) صدر: عاد وغادر ت1ت♦ ) ِليََرْوا 1
  ).http://goo.gl/FkFx2l(الجاللين وتكميله: ِليَُرْوا [جزاء] أعمالهم 

 1لِّيَُرۡواْ  2تٱلنَّاُس أَۡشتَاٗتا 1تيَۡوَمئِٖذ، يَۡصدُرُ 
لَُهۡم. 3ت[...]   أَۡعَمٰ

 6: 99\93هـ

ا يََرهُ 1 ةٍ َخۡيٗرا، يََرهُۥ  ) يَُرهُ، يََراهُ 2) َشر�  7: 99\93هـ  .2 1فََمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ

ا، يََرهُۥ  ) يَُرهُ، يََراهُ 2) َخْيًرا يََرهُ 1 ٖة َشّرٗ  8: 99\93هـ  .2 1َوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ

 

  سورة الحديد 57\94

  هجرية 29 - عدد اآليات

  25عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِت    َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ َوٱۡألَۡرِض. ~ َوهَُو َسبََّح ِ£َّ
  ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 1: 57\94هـ

ِت َوٱۡألَۡرِض. يُۡحيِۦ َويُِميُت. ~    َوٰ َمٰ لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ
  َوهَُو َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٌر.

 2: 57\94هـ

ِهُر َوٱۡلبَاِطُن. ~ َوهَُو    ُل َوٱۡألِٓخُر، َوٱلظَّٰ هَُو ٱۡألَوَّ
  .بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليمٌ 

 3: 57\94هـ

ُل 1 واآليات التي تتبعها  9: 41\61) مجموع أيام الخلق في اآلية 1ت♦ ) يُنَزَّ
) 9: 41\61ثمانية أيام بينما في آيات أخر عدد أيام الخلق ستة أيام (هامش اآلية 

  : يصعد) يَْعُرجُ 2ت

ِت َوٱۡألَۡرَض فِي ِستَِّة  َوٰ هَُو ٱلَِّذي َخلََق ٱلسََّمٰ
ثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى ٱۡلعَۡرِش. يَۡعلَُم َما يَِلُج فِي . 1تأَيَّاٖم 

ِمَن  1ٱۡألَۡرِض َوَما يَۡخُرُج ِمۡنَها، َوَما يَنِزلُ 
. َوهَُو َمعَُكۡم أَۡيَن َما 2تٱلسََّمآِء َوَما يَۡعُرُج فِيَها

ُ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٞر.   ُكنتُۡم. ~ َوٱ£َّ

 4: 57\94هـ

ِ تُۡرَجعُ لَّهُۥ مُ   ) تَْرِجُع.1 ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوإِلَى ٱ£َّ َوٰ َمٰ  1ۡلُك ٱلسَّ
  ٱۡألُُموُر.

 5: 57\94هـ

يُوِلُج ٱلَّۡيَل فِي ٱلنََّهاِر، َويُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي ٱلَّۡيِل. ~   ) ذات الصدور: خفايا الصدور1ت
دُورِ    .1تَوهَُو َعِليُمۢ بِذَاِت ٱلصُّ

 6: 57\94هـ

ا َجعَلَُكم ] َءاِمنُواْ --- [   ِ َوَرسُوِلهِۦ، َوأَنِفقُواْ ِممَّ بِٱ£َّ
ۡستَۡخلَِفيَن فِيِه. فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوأَنفَقُواْ لَُهۡم  مُّ

  أَۡجٞر َكبِيٞر.

 7: 57\94هـ

سُوُل يَۡدُعوُكۡم   ) أُِخذَ ِميثَاقُُكمْ 1 ِ، َوٱلرَّ َوَما لَُكۡم َال تُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
قَُكمۡ ِلتُۡؤِمنُو َٰ ؟ ~ إِن كُنتُم 1اْ بَِربُِّكۡم َوقَۡد أََخذَ ِميث

ۡؤِمنِيَن.   مُّ

 8: 57\94هـ
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». النُّور«إلى المفرد » الظُّلَُمات«من الجمع التفات ) خطأ: 1ت ♦) يُنِْزُل، أَنَْزَل 1
سبع مرات ولم يستعمل ابدًا  »ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ «وقد استعمل القرآن عبارة 

  كلمة ظلمة في صيغة المفرد.

لُ  ٖت،  1هَُو ٱلَِّذي يُنَّزِ ِتۢ بَيِّنَٰ َعلَٰى َعۡبِدِهۦٓ َءايَٰ
ِت إِلَى ٱلنُّورِ  َن ٱلظُّلَُمٰ َ 1تلِّيُۡخِرَجُكم ّمِ . ~ َوإِنَّ ٱ£َّ

ِحيٞم. ،بُِكۡم لََرُءوٞف    رَّ

 9: 57\94هـ

ِ ِميَراُث [ما في] 1ت♦  ) َوُكلٌّ 2) أَْنفََق قَْبَل 1 ) نص ناقص وتكميله: َوِ£َّ
 373، ص 27، جزء ابن عاشور( السََّماَواِت َواْألَْرِض 

http://goo.gl/7xtmFzنص ناقص وتكميله: [ومن أنفق بعده] 2) ت (
  ).167، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

 ،ِ ُث َوَما لَُكۡم أَالَّ تُنِفقُواْ فِي َسبِيِل ٱ£َّ ِ ِميَرٰ َوِ£َّ
ِت َوٱۡألَۡرِض؟ َال يَۡستَِوي ِمنُكم  1ت[...] َوٰ َمٰ ٱلسَّ

ۡن أَنفََق ِمن قَۡبلِ  تََل [...] 1مَّ ٓئَِك 2تٱۡلفَۡتحِ َوقَٰ . أُْولَٰ
تَلُواْ.  َن ٱلَِّذيَن أَنفَقُواْ ِمۢن بَۡعدُ َوقَٰ أَۡعَظُم دََرَجٗة ّمِ

ُ ٱۡلُحۡسنَٰى. ~ وَ 2َوُكّالٗ  ُ بَِما تَۡعَملُوَن ، َوَعدَ ٱ£َّ ٱ£َّ
  َخبِيٞر.

 10: 57\94هـ

فَهُ.1 فُهُ، فَيَُضعِّ ِعفَهُۥ  ) فَيَُضاِعفُهُ، فَيَُضعِّ َ قَۡرًضا َحَسٗنا، فَيَُضٰ ن ذَا ٱلَِّذي يُۡقِرُض ٱ£َّ  1مَّ
  لَهُۥ، َولَهُۥٓ أَۡجٞر كَِريٞم؟

 11: 57\94هـ

) 2ت نص ناقص وتكميله: [واذكر] يوم.) 1ت ♦) ذَلَِك اْلفَْوُز 2) َوبِإِْيَمانِِهْم 1
نص ناقص ) 3تخطأ: َوعن أَْيَمانِِهْم. تبرير الخطأ: يَْسعَى تضمن معنى يضيء 

)؛ 358وتكميله: [يقال لهم] بُْشَراُكُم اْليَْوَم [دخول] َجنَّات (مكي، جزء ثاني، ص 
  ».بُْشَراُكمُ «مخاطب إلى ال» تََرى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ «من الغائب التفات خطأ: 

ِت، يَۡسعَٰى  1ت[...] يَۡوَم تََرى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
نِِهم  3ت. [...]2ت1نُوُرهُم بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوبِأَۡيَمٰ

ٞت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها  3تبُۡشَرٰىُكُم ٱۡليَۡوَم [...]« َجنَّٰ
ِلِديَن فِيَها ُر، َخٰ ِلَك هَُو ٱلۡ ». ~ ٱۡألَۡنَهٰ  2فَۡوزُ ذَٰ

  ٱۡلعَِظيُم.

 12: 57\94هـ

ُت ِللَِّذيَن  1ت[...]  ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] يوم1ت ♦) تلقائه 3) فََضَرَب 2) أَْنِظُرونَا 1 ِفقَٰ ِفقُوَن َوٱۡلُمنَٰ يَۡوَم يَقُوُل ٱۡلُمنَٰ
قِيَل: ». نَۡقتَبِۡس ِمن نُّوِرُكمۡ  1ٱنُظُرونَا«َءاَمنُواْ: 

 2فَُضِربَ ». ٱۡرِجعُواْ َوَرآَءُكۡم، فَٱۡلتَِمُسواْ نُوٗرا«
ۡحَمةُ،  بَۡينَُهم بُِسوٖر، لَّهُۥ بَاُبۢ بَاِطنُهُۥ فِيِه ٱلرَّ

ِهُرهُۥ ِمن قِبَِلهِ    ٱۡلعَذَاُب. 3َوَظٰ

 13: 57\94هـ

عَُكۡم؟: «يُنَادُونَُهمۡ   ) اْلغُُروُر.2) اْألََمانِْي 1 بَلَٰى! «قَالُواْ: » أَلَۡم نَكُن مَّ
ِكنَُّكۡم فَتَنتُۡم أَنفَُسُكۡم، َوتََربَّۡصتُۡم، َوٱۡرتَۡبتُۡم،  َولَٰ

ۡتُكُم ٱۡألََمانِيُّ  ِ. ~  1َوَغرَّ َحتَّٰى َجآَء أَۡمُر ٱ£َّ
ِ ٱۡلغَُرورُ  ُكم بِٱ£َّ   .2َوَغرَّ

 14: 57\94هـ

) فسر المنتخب هذه العبارة: هي منزلكم األْولى بكم 1ت ♦) َماَواُكُم 2) تُْؤَخذُ 1
)http://goo.gl/8WzW52.(  

ِمنُكۡم فِۡديَٞة، َوَال ِمَن ٱلَِّذيَن  1فَٱۡليَۡوَم َال يُۡؤَخذُ 
. ~ َوبِۡئَس 1تٱلنَّاُر. ِهَي َمۡولَٰىُكمۡ  2َكفَُرواْ. َمۡأَوٰىُكمُ 

  »ٱۡلَمِصيُر!

 15: 57\94هـ

ا 1 َل، أَْنَزَل 3يَأَْن ) يَئِِن، 2) أَلَمَّ َل، نُّزِ ِللَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَن تَۡخَشَع قُلُوبُُهۡم  2يَۡأنِ  1] أَلَمۡ --- [  ) اْألََمدُّ 5) تَكُونُوا 4) نَزَّ
ِ َوَما نََزلَ   4ِمَن ٱۡلَحّقِ، َوَال يَكُونُواْ  3ِلِذۡكِر ٱ£َّ

َب ِمن قَۡبُل، فََطاَل َعلَۡيِهُم  َكٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ
ِسقُوَن.5ٱۡألََمدُ  ۡنُهۡم فَٰ   ، فَقََسۡت قُلُوبُُهۡم؟ ~ َوَكثِيٞر ّمِ

 16: 57\94هـ

َ يُْحيِي«من الغائب التفات ) خطأ: 1ت َ يُۡحيِ --- [  ».بَيَّنَّا«إلى المتكلم » �َّ ٱۡألَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِها. ] ٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
ِت. ~ لَعَلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن! 1تقَۡد بَيَّنَّا   لَُكُم ٱۡألٓيَٰ

 17: 57\94هـ

قَاِت 1 قِيَن َواْلُمتََصدِّ قَاِت، اْلُمتََصدِّ قِيَن َواْلُمَصدِّ ♦ ) يَُضعَُّف، يَُضاِعفُهُ 2) اْلُمَصدِّ
قِيَن َوالْ «من اإلسم التفات ) خطأ: 1ت دِّ قَاتِ اْلُمصَّ دِّ » َوأَْقَرُضوا«إلى الفعل » ُمصَّ

  )http://goo.gl/L0nSu3(الحلبي 

تِ --- [ قَٰ دِّ قِيَن َوٱۡلُمصَّ دِّ ، 1] إِنَّ ٱۡلُمصَّ
عَفُ  1تَوأَۡقَرُضواْ  َ قَۡرًضا َحَسٗنا، يَُضٰ لَُهۡم،  2ٱ£َّ

  َولَُهۡم أَۡجٞر كَِريٞم.

 18: 57\94هـ

ِ َوُرسُِلِه أُولَئَِك هُُم  ) نص مخربط وناقص وصحيحه: َوالَِّذينَ 1ت آََمنُوا بِا£َّ
يقُوَن. َوالشَُّهدَاُء لَُهْم [مثل] اجرهم ونورهم ِعْندَ َربِِّهْم ( دِّ ، جزء ابن عاشورالّصِ

). إال ان الجاللين فسر اآلية كما http://goo.gl/YLINMO 398، ص 27
ِ َوُرسُلِِه أُْولَئِ «يلي:  يقُونَ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱ£َّ المبالغون في التصديق » َك ُهُم ٱلّصدِّ

على المكذبين من األمم (الجاللين » َوٱلشَُّهدَاُء ِعندَ َربِّهمْ «
http://goo.gl/a7I0zaَوُرسُلِِه ... ِعْندَ «من الغائب التفات ) خطأ: 2) ت ِ بِا£َّ

  ».بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » َربِِّهمْ 

ٓئَِك هُُم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ِ َوُرسُِلِهۦٓ، أُْولَٰ بِٱ£َّ
يقُوَن. َوٱلشَُّهدَآُء ِعندَ َربِِّهۡم لَُهۡم [...] دِّ  1تٱلّصِ

. َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ 1تأَۡجُرُهۡم َونُوُرهُمۡ 
ٓ بِ  تِنَا ُب ٱۡلَجِحيِم.2تايَٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ   . ~ أُْولَٰ

 19: 57\94هـ
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ا 2) َوتَفَاُخُر 1 ) اْلكُفَّاَر: 2ت 32: 6\55) أنظر هامش اآلية 1ت♦ ) ُمْصفَار�
الزراع، سماهم بذلك ألنهم إذا ألقوا البذر في األرض َكفَروه، أي َغطَّوه وستروه. 
فكأن الكافر ساتٌر للحق. والَكفر: األرض البعيدة عن الناس. ومنه قيل للّيل كافر: 

شيء. وقيل: هم الكفار با� وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا  ألنّه يَستر بظُلمته كلّ 
من التفات ) يَِهيج: يَيبَس في أقصى غايته. خطأ: 3وحرثها عن المؤمنين ت

) نص 5تهشيًما يابًسا : حطاًما) 4ت» َيِهيجُ «إلى المضارع » أَْعَجبَ «الماضي 
، جزء ابن عاشوراعُ اْلغُُروِر (ناقص وتكميله: َوَما [احوال] الحياة الدُّْنيَا إِالَّ َمتَ 

  ).http://goo.gl/5KWVV2 406، ص 27

، 1تٱۡعلَُمٓواْ أَنََّما ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا لَِعٞب، َولَۡهٞو 
ِل  1َوِزينَٞة، َوتَفَاُخُرۢ  بَۡينَُكۡم، َوتَكَاثُٞر فِي ٱۡألَۡمَوٰ

ِد. َكَمثَِل َغۡيٍث أَۡعَجَب ٱۡلكُفَّارَ  نَبَاتُهُۥ، ثُمَّ  2تَوٱۡألَۡولَٰ
ا3تيَِهيجُ  ٗما2، فَتََرٰىهُ ُمۡصفَّرٗ . 4ت، ثُمَّ يَُكوُن ُحَطٰ

 ،ِ َن ٱ£َّ َوفِي ٱۡألِٓخَرةِ، َعذَاٞب َشِديٞد، َوَمۡغِفَرٞة ّمِ
ٞن. ~ َوَما [...] ُع  5تَوِرۡضَوٰ ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَآ إِالَّ َمتَٰ

  ٱۡلغُُروِر.

 20: 57\94هـ

ُ يَدُْعو إِلَى الَْجنَِّة َواْلَمْغِفَرةِ «عبارة  221: 2\87) تستعمل اآلية 1ت ، بينما »َو�َّ
واآلية » َوَساِرعُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّةٍ «عبارة  133: 3\89تستعمل اآلية 

) تستعمل اآلية 2ت» َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّةٍ «عبارة  21: 57\94
بينما تستعمل اآلية » َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماِء َواْألَْرِض «عبارة  21: 57\94
  ».َعْرُضَها السََّمَواُت َواْألَْرضُ «عبارة  133: 3\89

بُِّكۡم َوَجنَّةٍ  ن رَّ َعۡرُضَها  1تَسابِقُٓواْ إِلَٰى َمۡغِفَرٖة ّمِ
، أُِعدَّۡت ِللَِّذيَن 2تَكعَۡرِض ٱلسََّمآِء َوٱۡألَۡرِض 

ِ، يُۡؤتِيِه َمن ءَ  ِلَك فَۡضُل ٱ£َّ ِ َوُرسُلِهِۦ. ذَٰ اَمنُواْ بِٱ£َّ
ُ ذُو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلعَِظيِم.   يََشآُء. ~ َوٱ£َّ

 21: 57\94هـ

قراءة شيعية: َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة فِي اْألَْرِض وال في السماء َوَال فِي أَْنفُِسُكْم  )1
من التفات خطأ: نخلقها. : ) نَْبَرأََها1ت♦ ) 155إِالَّ فِي ِكتَاٍب (السياري، ص 

ِ يَِسيرٌ «إلى الغائب » نَْبَرأََها«المتكلم    ».َعلَى �َّ

ِصيبَٖة فِي ٱۡألَۡرِض، َوَال ] َمآ أََصاَب ِمن --- [ مُّ
بٖ  ن قَۡبِل أَن 1فِٓي أَنفُِسُكۡم، إِالَّ فِي ِكتَٰ ، ّمِ

ِ يَِسيٞر.1تنَّۡبَرأََهآ  لَِك َعلَى ٱ£َّ   . ~ إِنَّ ذَٰ

 22: 57\94هـ

] ِلَكْي َال تَأَْسْوا أْعلمناكم بذلك) آية ناقصة وتكميلها: [1ت♦ ) أَتَاُكْم، أُتِْيتُْم 1
  : ال تحزنوا.) َال تَأَْسْوا2) تhttp://goo.gl/ufGHVT(المنتخب 

َعلَٰى َما فَاتَُكۡم، َوَال  2تلَِّكۡيَال تَۡأَسۡواْ  1ت[...]
ُ َال يُِحبُّ ُكلَّ 1تَۡفَرُحواْ بَِمآ َءاتَٰىُكمۡ  . ~ َوٱ£َّ

  ُمۡختَاٖل، فَُخوٍر.

 23: 57\94هـ

َ اْلغَنِيُّ 2) بِاْلبََخِل، بِاْلبَْخِل، بِالْبُُخِل 1 ) نص ناقص وتكميله: الَِّذيَن 1ت♦ ) �َّ
يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل [لهم وعيد شديد] َوَمْن يَتََولَّ [عما يجب عليه فال 

َ هَُو اْلغَنِيُّ اْلَحِميدُ (تفسير الجالل ، http://goo.gl/6EuqJEين يضر هللا ألن] �َّ
  ).http://goo.gl/H3mhQv 414، ص 27، جزء ابن عاشور

 1] ٱلَِّذيَن يَۡبَخلُوَن َويَۡأُمُروَن ٱلنَّاَس بِٱۡلبُۡخلِ --- [
َ هَُو 1ت. َوَمن يَتََولَّ [...]1ت[...] . ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
  ٱۡلَحِميدُ. ،2ٱۡلغَنِيُّ 

 24: 57\94هـ

َ هَُو اْلغَنِيُّ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت إلى المتكلم » فَإِنَّ �َّ
ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرسُلَهُ بِاْلغَيِْب «ثم إلى الغائب » أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا ... َوأَنَْزلْنَا« َوِليَْعلََم �َّ

َ قَِويٌّ  نَا ُرسُلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا هذه اآلية مخربطة وترتيبها: لَقَدْ أَْرَسلْ ». إِنَّ �َّ
ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرسُلَهُ بِاْلغَيِْب  َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوِليَْعلََم �َّ

َ قَِويٌّ  عَِزيٌز (الجاللين  َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديدَ فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ َوَمنَافُِع لِلنَّاِس إِنَّ �َّ
http://goo.gl/J9tPpA.(  

ِت، َوأَنَزۡلنَا َمعَُهُم --- [ ] لَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرسُلَنَا بِٱۡلبَيِّنَٰ
َب َوٱۡلِميَزاَن، لِيَقُوَم ٱلنَّاُس بِٱۡلِقۡسِط. َوأَنَزۡلنَا  ٱۡلِكتَٰ

ِفُع لِلنَّاِس،  َوِليَۡعلََم ٱۡلَحِديدَ، فِيِه بَۡأٞس َشِديٞد َوَمنَٰ
َ قَِويٌّ  ُ َمن يَنُصُرهُۥ َوُرسُلَهُۥ بِٱۡلغَۡيِب. ~ إِنَّ ٱ£َّ  ،ٱ£َّ

  .1تَعِزيٞز 

 25: 57\94هـ

َ قَِويٌّ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت♦ ) النُّبُوَءةَ، النُّبيَّةَ 1 إِنَّ �َّ
  ».نُوًحاَولَقَدْ أَْرَسْلنَا «إلى المتكلم » َعِزيزٌ 

ِهيَم، َوَجعَۡلنَا فِي  1تَولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا نُوٗحا َوإِۡبَرٰ
ةَ  يَّتِِهَما ٱلنُّبُوَّ ۡهتَٖد، ~ َوَكثِيٞر  1ذُّرِ َب. فَِمۡنُهم مُّ َوٱۡلِكتَٰ
ِسقُوَن. ۡنُهۡم فَٰ   ّمِ

 26: 57\94هـ

ا َعلَى آَثَاِرِهْم رسلنا ) خطأ: قَفَّْينَ 1ت♦ ) كَتَبتَها 3) َوُرْهبَانِيَّةً 2) َرآفَةً، َرافَةً 1
َوقَفَّْينَا عيسى. تبرير الخطأ قفَّى تضمن معنى جاء. واألصل يقضي أن يتعدى إلى 

احدثوها على غير مثال سابق. : ) اْبتَدَعُوَها2مفعولين: قفيناهم رسلنا وعيسى ت
ناقصة وقد يكون صحيحها [وابتدعوا] » َوَرْهبَانِيَّةً اْبتَدَعُوَها«خطأ: عبارة 

اآلية مخربطة وترتيبها على ) َحقَّ ِرَعايَتَِها: رعايتها التامة. هذه 3ْهبَانِيَّةً ترَ 
ْنِجيَل  سبيل المثال: ثُمَّ قَفَّْينَا َعلَى آَثَاِرِهْم ُرُسِلنَا َوقَفَّْينَا ِعيَسى إبن َمْريََم َوآَتَْينَاهُ اْإلِ

ِ  َوَجعَْلنَا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َرأْفَةً  َوَرْحَمةً. [فابتدعوا] اْبتِغَاَء ِرْضَواِن �َّ
من المتكلم التفات ) خطأ: 4تَرْهبَانِيَّةً َما َكتَْبنَاهَا َعلَْيِهْم فََما َرعَْوَها َحقَّ ِرَعايَتَِها. 

إلى الغائب » َعلَْيِهمْ قَفَّْينَا ... بُِرسُِلنَا َوقَفَّْينَا ... َوآَتَْينَاهُ ... َوَجعَْلنَا ... َما َكتَْبنَاَها «
» ِ   ».فَآَتَْينَا«ثم إلى المتكلم » اْبتِغَاَء ِرْضَواِن �َّ

ِرِهم بُِرسُِلنَا، َوقَفَّۡينَا بِِعيَسى ، 1تثُمَّ قَفَّۡينَا َعلَٰىٓ َءاثَٰ
نِجيَل. َوَجعَۡلنَا، فِي قُلُوِب  هُ ٱۡإلِ ٱۡبِن َمۡريََم، َوَءاتَۡينَٰ

 2َوَرۡهبَانِيَّةً  2تَوَرۡحَمٗة. [...] 1ةٗ ٱلَِّذيَن ٱتَّبَعُوهُ َرۡأفَ 
َها ِن  3ٱۡبتَدَعُوَها، َما َكتَۡبنَٰ َعلَۡيِهۡم، إِالَّ ٱۡبتِغَآَء ِرۡضَوٰ

ِ، فََما َرَعۡوَها َحقَّ ِرَعايَتَِها ٱلَِّذيَن  4تاتَۡينَا. فَ 3تٱ£َّ
ِسقُوَن. ۡنُهۡم فَٰ   َءاَمنُواْ ِمۡنُهۡم أَۡجَرُهۡم. ~ َوَكثِيٞر ّمِ

 27: 57\94ـه

) يفسر معجم الفاظ القرآن كلمة كفل: نصيب. ولكننا نجد نفس الكلمة بنفس 1ت
بمعنى الضعف: خاِطبوا قَلَب أُوَرَشليم ونادوها  2: 40اللفظة بالعبرية في أشعيا 

ّبِ ِضعفَيِن  عن َجميعِ כפלים بأَن قد تَمَّ تَجنُّدُها وُكفِّر إِثُمها ونالَت ِمن يَِد الرَّ
نُوًرا تَْمُشوَن «) تفسير شيعي: 2تَخطاياها. وقد يكون هذا أكثر دقة من نصيب. 

وَن بِهِ »: «بِهِ    )192، ص 1(الكليني مجلد » إَِماًما تَأْتَمُّ

َ َوَءاِمنُواْ --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ ٱ£َّ ] يَٰ
ۡحَمتِهِۦ، َويَۡجعَل  1تبَِرسُوِلهِۦ. يُۡؤتُِكۡم ِكۡفلَۡينِ  ِمن رَّ

ُ 2ت لَُّكۡم نُوٗرا تَۡمشُوَن بِهِۦ ، َويَۡغِفۡر لَُكۡم. ~ َوٱ£َّ
ِحيٞم.   َغفُوٞر، رَّ

 28: 57\94هـ



412 

 ) ِليَالَّ يَْعلََم، ِألن ال يَْعلََم، ِليَْعلََم، ِليَْن يَْعلََم، ِألن يَْعلََم، لَْيَال يَْعلَُم، ِليَْال يَْعلَُم، ِلئَالَّ 1
) أن ال يَْقِدُرون، أنهم ال يَْقِدُرون، أَالَّ 2يَْعلَُم، َكي يَْعلََم، ِلَكْي يَْعلََم، ِلَكْيال يَْعلََم 

وبسبب حرف النون في » لئال«) تركيب هذه اآلية مغلوط بسبب 1ت♦ يَْقِدُروا 
ليعلم أهل الكتاب أنهم ال «رغم حرف النصب. ومعنى هذه اآلية: » يقدرون«

  ).http://goo.gl/HoF1aR(المنتخب » يء من فضل هللايقدرون على ش

ِب أَالَّ يَۡقِدُرونَ  1يَۡعلَمَ  1تلِّئَالَّ  َعلَٰى  2أَۡهُل ٱۡلِكتَٰ
ِ. يُۡؤتِيِه  ِ، َوأَنَّ ٱۡلفَۡضَل بِيَِد ٱ£َّ ن فَۡضِل ٱ£َّ َشۡيٖء ّمِ

ُ ذُو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلعَِظيِم.  َمن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ

 29: 57\94هـ

 

  سورة محمد 47\95

  هجرية 38 - عدد اآليات

  القتالعنوان آخر: . 2عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِ، ~ أََضلَّ    ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيِل ٱ£َّ
لَُهۡم.   أَۡعَمٰ

 1: 47\95هـ

َل، أُْنِزَل، أَْنَزَل، نََزَل 1 قراءة شيعية: بما أنزل على محمد في علي ) 2) نَزَّ
  .144: 3\89) أنظر هامش اآلية 1ت) ♦ 139(السياري، ص 

ِت، َوَءاَمنُواْ بَِما  ِلَحٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
لَ  دٖ  1نُّزِ بِّ 1ت2َعلَٰى ُمَحمَّ ِهۡم، ، َوهَُو ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ

  اتِِهۡم، َوأَۡصلََح بَالَُهۡم.َكفََّر َعۡنُهۡم َسيِّ 

 2: 47\95هـ

ِطَل، َوأَنَّ ٱلَِّذيَن    لَِك بِأَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ٱتَّبَعُواْ ٱۡلبَٰ ذَٰ
لَِك يَۡضِرُب  بِِّهۡم. َكذَٰ َءاَمنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱۡلَحقَّ ِمن رَّ

لَُهۡم. ُ لِلنَّاِس أَۡمثَٰ   ٱ£َّ

 3: 47\95هـ

ِّلُوا، قَتَلُوا 3) فِدًى، فَدًى 2) فَِشدُّوا 1 َّلُوا، قَاتَلُوا، قُت ، تَُضلَّ 4) قَت ، يَِضلَّ  -) يَُضلَّ
: الربط، أو الحبل َوثَاق) 2ت ) اثخن: بالغ في القتل والتنكيل1ت♦ أَْعَمالُُهْم 

ا َمن�ا [بإطالقهم] 3ت ونحوه يُشد به ا فِدَاًء َحتَّى ) نص ناقص وتكميله: فَإِمَّ بَْعدُ َوإِمَّ
ُ َالْنتََصَر ِمْنُهم [بغير قتال]  تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرهَا ذَِلَك [حكم هللا] َولَْو يَشَاُء �َّ

) http://goo.gl/stc5MZوالجاللين  http://goo.gl/O7wzUP(المنتخب 
  نى انتقم) خطأ: َالْنتََصَر عليهم. تبرير الخطأ: َالْنتََصَر تضمن مع4ت

قَابِ. َحتَّٰىٓ  ،فَإِذَا لَِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  فََضۡرَب ٱلّرِ
ا 2تٱۡلَوثَاقَ  1فَُشدُّواْ  ،1تإِذَآ أَۡثَخنتُُموهُمۡ  ا َمنَّۢ . فَإِمَّ

ا فِدَآءً  3ت[...] ، َحتَّٰى تََضَع ٱۡلَحۡرُب 2بَۡعدُ، َوإِمَّ
ِلَك [...] ُ . َولَۡو يََشآُء 3تأَۡوَزاَرهَا. ذَٰ ¼َنتََصَر  ،ٱ£َّ

ِكن لِّيَۡبلَُواْ بَۡعَضكُم بِبَۡعٖض. 3ت[...] 4تِمۡنُهمۡ  ، َولَٰ
ِ  3َوٱلَِّذيَن قُتِلُواْ  ~ فَلَن يُِضلَّ ، فِي سَبِيِل ٱ£َّ

لَُهمۡ    .4أَۡعَمٰ

 4: 47\95هـ

 5: 47\95هـ  َسيَۡهِديِهۡم َويُۡصِلُح بَالَُهۡم،  

فََها 1َويُۡدِخلُُهمُ   ) َعَرفََها.2) َويُدِْخْلُهُم 1  6: 47\95هـ  لَُهۡم. 2ٱۡلَجنَّةَ، َعرَّ

َ، يَنُصۡرُكۡم   ) َويُثْبِْت.1 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِن تَنُصُرواْ ٱ£َّ يَٰ
  أَۡقدَاَمُكۡم. 1َويُثَبِّۡت 

 7: 47\95هـ

لَُهۡم.    8: 47\95هـ  َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، فَتَۡعٗسا لَُّهۡم! ~ َوأََضلَّ أَۡعَمٰ

)، أو: كرهوا ما أنزل 139) قراءة شيعية: ما أنزل هللا في علي (السياري، ص 1
  ).152هللا في حق علي (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

 ُ لَِك بِأَنَُّهۡم كَِرُهواْ َمآ أَنَزَل ٱ£َّ . ~ فَأَۡحبََط 1ذَٰ
لَُهۡم.   أَۡعَمٰ

 9: 47\95هـ

) 2. ت84: 7\39اقبة انظر هامش اآلية حول استعمال كان عاقبة وكانت ع) 1ت
ُ [بيوتهم] َعلَْيِهْم، أو: سخط هللا عليهم (الحلبي  َر �َّ ُ، أو: دَمَّ َرهم �َّ خطأ: دَمَّ

http://goo.gl/X6nRzH.تبرير الخطأ: دمر تضمن معنى أفسد .(  

] أَفَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض فَيَنظُُرواْ كَۡيَف --- [
قِبَةُ َكاَن  ُ َعلَۡيِهمۡ  1تَعٰ َر ٱ£َّ  ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم؟ دَمَّ
لَُها.2ت[...] َٰ ِفِريَن أَۡمث   . َوِلۡلَكٰ

 10: 47\95هـ

1. َ َمۡولَى  ) َوِليُّ لَِك بِأَنَّ ٱ£َّ ِفِريَن  1ذَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوأَنَّ ٱۡلَكٰ
  َال َمۡولَٰى لَُهۡم.

 11: 47\95هـ

   َ ِت إِنَّ ٱ£َّ ِلَحٰ يُۡدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُر. َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ،  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َجنَّٰ

ُم، َوٱلنَّاُر  يَتََمتَّعُوَن َويَۡأُكلُوَن َكَما تَۡأكُُل ٱۡألَۡنعَٰ
  َمۡثٗوى لَُّهۡم.

 12: 47\95هـ

، َوَكأَْن، َوكَأَيٍ، َوَكيٍ، َوكَايْن، َوَكيَيِّْن ) َوكَائِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْينْ 1 ♦ ، َوَكْيئْن، َوَكئِنَّ
من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 2ت 105: 12\53انظر هامش اآلية  )1ت

َ يُدِْخلُ «السابقة  ثم إلى الغائب في اآلية الالحقة » أَْهلَْكنَاُهمْ «إلى المتكلم » إِنَّ �َّ
ةً ِمْن قَْريَتَِك الَّتِي أَْخَرَجتْكَ «تفات من المفرد ، وال»ِمْن َربِّهِ « » قَْريٍَة ِهَي أََشدُّ قُوَّ

  »أَْهلَْكنَاُهْم فََال نَاِصَر لَُهمْ «إلى الجمع 

ن قَۡريَتَِك  1ت1َوَكأَيِّن ٗة ّمِ ن قَۡريٍَة ِهَي أَشَدُّ قُوَّ ّمِ
ُهۡم، ~ فََال نَاِصَر لَُهمۡ    !2تٱلَّتِٓي أَۡخَرَجۡتَك أَۡهلَۡكنَٰ

 13: 47\95هـ

إلى الجمع » أَفََمْن َكاَن ... َكَمْن ُزيَِّن لَهُ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت ♦) أََمْن 1
  ».َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهمْ «

بِّهِۦ، َكَمن ُزيَِّن لَهُۥ  1أَفََمن ن رَّ َكاَن َعلَٰى بَيِّنَٖة ّمِ
  ؟1تُسٓوُء َعَمِلِه، ~ َوٱتَّبَعُٓواْ أَۡهَوآَءُهم

 14: 47\95هـ
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نص ناقص ) 1ت♦ ) لَذَّةٌ، لَذَّةً 4) َخَمٍر 3) أَْسٍن، أَِسٍن، يَاِسٍن 2) ِمثَاُل، أْمثَاُل 1
) َماٍء َغْيِر 2) ت306زء ثاني، ص وتكميله: [وفيما يتلى عليكم] مثل (مكي، ج

أّمن هو في هذا ) نص ناقص وتكميله: [3ت: غير متغير الرائحة، منتن آَِسنٍ 
] َكَمْن هَُو َخاِلدٌ فِي النَّاِر َوسُقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمعَاَءُهْم (الجاللين النعيم

http://goo.gl/HmJvcGإلى » هَُو َخاِلدٌ  َكَمنْ «من المفرد التفات ) خطأ: 4) ت
  »َوُسقُوا ... أَْمعَاَءهُمْ «الجمع 

ثَلُ  1ت[...] ٱۡلَجنَِّة ٱلَّتِي ُوِعدَ ٱۡلُمتَّقُوَن. فِيَهآ  1مَّ
آٍء َغۡيِر َءاِسنٖ  ن مَّ ٞر ّمِ ن لَّبَٖن لَّۡم 2ت2أَۡنَهٰ ٞر ّمِ ، َوأَۡنَهٰ

ۡن َخۡمٖر  ٞر ّمِ ِربِيَن، لِّل 4لَّذَّةٖ  3يَتَغَيَّۡر َطۡعُمهُۥ، َوأَۡنَهٰ شَّٰ
ى. َولَُهۡم فِيَها ِمن ُكّلِ  َصفّٗ ۡن َعسَٖل مُّ ٞر ّمِ َوأَۡنَهٰ

بِِّهۡم. [...] ن رَّ ِت َوَمۡغِفَرٞة ّمِ َكَمۡن هَُو  3تٱلثََّمَرٰ
ِلٞد فِي ٱلنَّاِر َوسُقُواْ َمآًء َحِميٗما، فَقَطََّع  َخٰ

  .4تأَۡمعَآَءُهمۡ 

 15: 47\95هـ

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم وسمعهم وابصارهم قراءة شيعية: ) 2) أَنِفًا 1 أُولَئَِك الَِّذيَن َطبََع �َّ
 42: 10\51) تستعمل اآلية 1ت) ♦ 139َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم (السياري، ص 

، واآلية »َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ « 25: 6\55، واآلية »َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمعُونَ «
منذ ساعة، أو اقرب وقت : ) آَنِفًا2ت» ْم َمْن يَْستَِمُع إِلَيْكَ َوِمْنهُ « 16: 47\95

  مضى

. َحتَّٰىٓ إِذَا 1ت] َوِمۡنُهم مَّن يَۡستَِمُع إِلَۡيكَ --- [
قَالُواْ ِللَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم:  ،َخَرُجواْ ِمۡن ِعنِدكَ 

ُ » ؟2ت1َماذَا قَاَل َءانِفًا« ٓئَِك ٱلَِّذيَن َطبََع ٱ£َّ  أُْولَٰ
  .2َعلَٰى قُلُوبِِهۡم، ~ َوٱتَّبَعُٓواْ أَۡهَوآَءُهمۡ 

 16: 47\95هـ

 17: 47\95هـ  تَۡقَوٰىُهۡم. 1َوٱلَِّذيَن ٱۡهتَدَۡواْ، َزادَُهۡم ُهٗدى َوَءاتَٰىُهمۡ   ) َوأَْعطاُهْم، َوأَنْطاُهْم.1

َّةً 2) إِْن تَأْتُِهْم 1 ؟ فَقَۡد 2بَۡغتَةٗ  1فََهۡل يَنظُُروَن إِالَّ ٱلسَّاَعةَ أَن تَۡأتِيَُهم  اشراطها.خطأ: جاءت  عالمات.) اشراط: 1ت♦ ) بَغَتَةً، بَغَت
. فَأَنَّٰى لَُهۡم إِذَا َجآَءۡتُهۡم 1تَجآَء أَۡشَراطَُها

  ِذۡكَرٰىُهۡم؟

 18: 47\95هـ

) خطأ: َواْستَْغِفْر من ذنبك. وتبرير الخطأ: تضمن استغفر معنى تأسف. نص 1ت
  تَْغِفْر ِلذَْنبَِك [ولذنوب] اِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت.ناقص وتكميله: َواسْ 

ُ، َوٱۡستَۡغفِۡر ِلذَۢنبَِك،  هَ إِالَّ ٱ£َّ فَٱۡعلَۡم أَنَّهُۥ َالٓ إِلَٰ
ُ يَۡعلَُم  1ت[...] ِت. َوٱ£َّ َوِلۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ

  ُمتَقَلَّبَُكۡم َوَمۡثَوٰىُكۡم.

 19: 47\95هـ

لَْت، نََزلَْت 1 ) اْلُمْغَشى 4) َوذََكَر فِيَها اْلِقتَاَل 3) ُسوَرةً ُمْحَكَمةً، ُسوَرةٌ ُمْحدَثَةٌ 2) نُّزِ
لَتْ «من صيغة التفات ) خطأ: 1ت♦  ) ُمْحَكَمةٌ: 2ت» أُْنِزلَتْ «إلى صيغة » نُّزِ

 ) تكملة هذه الجملة في اآلية الالحقة.3احكمت عباراتها بعيدة من االحتمال ت
وعيد بمعنى: فويل لهم. ونجد هذه » َفأَْولَى لَُهمْ «ولكن الزمخشري يرى أن عبارة 

  ».أَْولَى لََك فَأَْولَى. ثُمَّ أَْولَى لََك فَأَْولَى« 35- 34: 75\31العبارة في اآليتين 

لَۡت «] َويَقُوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ: --- [  1لَۡوَال نُّزِ
ۡحَكَمةٞ سُ  1تفَإِذَآ أُنِزلَۡت » ُسوَرٞة! َوذُِكَر  2ت2وَرٞة مُّ

َرٞض  ،3فِيَها ٱۡلقِتَالُ  َرأَۡيَت ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ
 ِ َعلَۡيِه ِمَن ٱۡلَمۡوِت.  4يَنظُُروَن إِلَۡيَك نَظََر ٱۡلَمۡغِشّي

  3تفَأَۡولَٰى لَُهمۡ 

 20: 47\95هـ

) إذا فصلت عن اآلية السابقة هناك نص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) يقولون َطاَعةٌ 1
[يقولون] طاعة وقول معرف، كما في القراءة المختلفة (مكي، جزء ثاني، ص 

فأحق بهم طاعة � وقول يقره «فسرها المنتخب كتتمة لآلية السابقة: ). وقد 307
اآلية مقطعة األوصال ) خطأ: هذه 2) تhttp://goo.gl/IzUZWy( »الشرع

بسبب استعمال حرف الفاء مكرًرا. وقد يكون صحيحها: فَإِذَا َعَزَم اْألَْمُر وَصدَقُوا 
.َ َّ�  

ۡعُروٞف  1َطاَعةٞ  فَلَۡو  ،. فَإِذَا َعَزَم ٱۡألَۡمرُ 1تَوقَۡوٞل مَّ
 َ   لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۡم.، 2تَصدَقُواْ ٱ£َّ

 21: 47\95هـ

قراءة شيعية: فََهْل َعَسْيتُْم ) 4) َوتَقَطَّعُوا، َوتَْقَطعُوا 3) تُُولِّْيتُْم، ُولِّْيتُْم 2) َعِسْيتُْم 1
عُوا أَْرَحاَمُكْم  نزلت في  - إِْن تََولَّْيتُْم فتسلطتم وملكتم أَْن تُْفِسدُوا فِي اْألَْرِض َوتُقَّطِ

لكلمة حسبتم. وقد فسرها ) قد يكون أصل ا1ت) ♦ 138بني أمية (السياري، ص 
). وذكر النحاس: هل تريدون http://goo.gl/UCtkfxالجاللين بمعنى لعلكم (

)http://goo.gl/x6uIL1 وفسرها المنتخب: فهل يتوقع منكم .(
)http://goo.gl/PsrXtl(  

، أَن تُۡفِسدُواْ فِي 2، إِن تََولَّۡيتُمۡ 1ت1فََهۡل َعَسۡيتُمۡ 
عُٓواْ    ؟4أَۡرَحاَمُكمۡ  3ٱۡألَۡرِض َوتُقَّطِ

 22: 47\95هـ

إلى المخاطب » َصدَقُوا ... َخْيًرا لَُهمْ « 21من الغائب في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
  ».أُولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهمُ « 23ثم غلى الغائب في اآلية » فََهْل َعَسْيتُمْ « 22في اآلية 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن لَعَنَُهمُ  ُهۡم، َوأَۡعَمٰىٓ  1تأُْولَٰ ُ، فَأََصمَّ ٱ£َّ
َرُهۡم.   أَۡبَصٰ

 23: 47\95هـ

) إِْقفَالَُها، أَْقفُلَُها، قراءة شيعية: أَفََال يَتَدَبَُّروَن القرآن فيقضوا ما عليهم من الحق 1
) العبارة مبهمة. وقد كملها 1ت ) ♦138أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها (السياري، ص 

). وقد يكون http://goo.gl/uLsTqGَعلَى قُلُوٍب [لهم] أَْقفَالَُها ( الجاللين: أَمْ 
أفضل: أَْم َعلَى قُلُوبهم أَْقفَاٌل. ويالحظ ان هذه اآلية ال تلتزم بقافية اآليات األخرى، 

  وال معنى لها في مضمون النص. فهي إذن دخيلة.

 1ت...]أَفََال يَتَدَبَُّروَن ٱۡلقُۡرَءاَن؟ أَۡم َعلَٰى قُلُوٍب [
  ؟1أَۡقفَالَُهآ 

 24: 47\95هـ

َل 1 َل 2) سُّوِ َل: حسن القبيح. 2) األدبار: األعقاب ت1ت♦ ) َوأُْمِلَي، َوَسوَّ ) َسوَّ
وقد فسرها المنتخب: الشيطان زيَّن لهم ذلك، ومد لهم في اآلمال الكاذبة 

)http://goo.gl/9zWNpBلفراء )، بينما فهمها غيره: َوأَْملَى لَُهْم [هللا] (ا
http://goo.gl/dZbVxi أو وفقًا للقراءة المختلفة: َوأُْمِلَي [انا] لَُهْم، أي هللا ،(

) بمعنى: ومدّ هللا لهم في آجالهم. ومعنى http://goo.gl/t4p3jS(النحاس 
  ).http://goo.gl/L39Aj5الكالم: الشيطان سّول لهم، وهللا أملى لهم (الطبري 

ِرِهم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱۡرتَدُّواْ  ۢن بَۡعِد َما 1تَعلَٰىٓ أَۡدبَٰ ، ّمِ
لَ  ُن َسوَّ  2لَُهۡم َوأَۡملَىٰ  1تَبَيََّن لَُهُم ٱۡلُهدَى، ٱلشَّۡيَطٰ

  لَُهۡم. 2ت[...]

 25: 47\95هـ
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ُ فِي َعِلّيٍ َسنُِطيعُُكْم فِي ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ) قراءة شيعية: 1 َل �َّ ِللَِّذيَن َكِرهُوا ما نَزَّ
  ) أَْسَراَرُهْم.2) 421، ص 1بَْعِض اْألَْمِر (الكليني مجلد 

 :ُ َل ٱ£َّ لَِك بِأَنَُّهۡم قَالُواْ ِللَِّذيَن َكِرهُواْ َما نَزَّ ذَٰ
ُ يَۡعلَمُ ». 1َسنُِطيعُُكۡم فِي بَۡعِض ٱۡألَۡمرِ «  َوٱ£َّ

  .2إِۡسَراَرهُمۡ 

 26: 47\95هـ

(الجاللين ) نص ناقص وتكميله: فََكْيَف [حالهم] إِذَا تََوفَّتُْهُم 1ت♦ ) تََوفَّاُهُم 1
http://goo.gl/7a9N5C( األدبار: األعقاب.2ت (  

ٓئَِكةُ، يَۡضِربُوَن  1إِذَا تََوفَّۡتُهمُ  ،1تفََكۡيَف [...] ٱۡلَملَٰ
َرُهمۡ    ؟2تُوُجوَهُهۡم َوأَۡدبَٰ

 27: 47\95هـ

َ، َوَكِرُهواْ   »ِرْضَوانَهُ «إلى اإلسم » أَْسَخطَ «من الفعل التفات ) خطأ: 1ت لَِك بِأَنَُّهُم ٱتَّبَعُواْ َمآ أَۡسَخَط ٱ£َّ ذَٰ
نَهُۥ لَُهۡم.1تِرۡضَوٰ   . ~ فَأَۡحبََط أَۡعَمٰ

 28: 47\95هـ

َرٌض، أَن لَّن    أَۡم َحِسَب ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ
نَُهۡم؟ ُ أَۡضغَٰ   يُۡخِرَج ٱ£َّ

 29: 47\95هـ

) حول األصل اليوناني لهذه الكلمة 1ت♦ ) َولَنَْعِرفَنَُّهْم 2) بِِسيَمائهم، بِِسيميَاهم 1
) فِي لَْحِن اْلقَْوِل: بفحَوى وأسلوب كالمهم 2ت 46: 7\39انظر هامش اآلية 

  الملتوي.

ُهمۡ  ،َولَۡو نََشآءُ  َكُهۡم. فَلَعََرۡفتَُهم بِِسيَمٰ ، 1ت1َألََرۡينَٰ
ُ يَۡعلَُم 2تفِي لَۡحِن ٱۡلقَۡولِ  2َولَتَۡعِرفَنَُّهمۡ  . َوٱ£َّ

لَُكۡم.   أَۡعَمٰ

 30: 47\95هـ

ِهِديَن ِمنُكۡم  1ت1َولَنَۡبلَُونَُّكۡم َحتَّٰى نَۡعلَمَ   عن.) 1ت♦ ) َويَْبلَُو 2) َولَيَبْلَُونَُّكْم َحتَّى يَْعلََم 1 ٱۡلُمَجٰ
بِِريَن، َونَۡبلَُواْ    أَۡخبَاَرُكۡم. 2َوٱلصَّٰ

 31: 47\95هـ

   ،ِ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، َوَصدُّواْ َعن َسبِيِل ٱ£َّ
سُوَل، ِمۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَُهُم ٱۡلُهدَٰى،  َوَشآقُّواْ ٱلرَّ

َ َشيۡ  واْ ٱ£َّ لَُهۡم.~  ا.لَن يَُضرُّ   َوَسيُۡحبِطُ أَۡعَمٰ

 32: 47\95هـ

َ، َوأَِطيعُواْ   ) َويَْبلُوَ 2) َولَيَبْلَُونَُّكْم َحتَّى يَْعلََم 1 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! أَِطيعُواْ ٱ£َّ يَٰ
لَُكۡم. سُوَل، َوَال تُۡبِطلُٓواْ أَۡعَمٰ   ٱلرَّ

 33: 47\95هـ

ِ، ثُمَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ    َوَصدُّواْ َعن سَبِيِل ٱ£َّ
ُ لَُهۡم.   َماتُواْ َوُهۡم كُفَّاٞر، فَلَن يَۡغِفَر ٱ£َّ

 34: 47\95هـ

ْلِم 2) َوتَدَُّعوا 1 ) السَّلَم: الصلح والمهادنة والخضوع 1ت♦ ) السَّلَِم، الّسِ
  ) يَتَِرُكْم: ينقصكم.2واالستسالم ت

، َوأَنتُُم 1ت2إِلَى ٱلسَّۡلمِ  1فََال تَِهنُواْ َوتَۡدعُٓواْ 
ُ َمعَُكۡم. َولَن يَتَِرُكمۡ  لَُكۡم. 2تٱۡألَۡعلَۡوَن َوٱ£َّ   أَۡعَمٰ

 35: 47\95هـ

. َوإِن تُۡؤِمنُواْ 1تإِنََّما ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا لَِعٞب َولَۡهٞو   .32: 6\55) أنظر هامش اآلية 1ت
َّقُواْ، يُۡؤتُِكۡم أُُجوَرُكۡم َوَال يَ  لَُكۡم.سۡ َوتَت   ۡلُكۡم أَۡمَوٰ

 36: 47\95هـ

أَْضغَانََكْم  -أَْضغَانَُكْم؛ َوتَْخُرْج، َويَْخُرْج، َوتَْخُرُج  - ) َويُْخِرُج، َونُْخِرُج، َونُْخِرَج 1
إن ) يُْحِفُكْم: يجهدكم بشدة الطلب. وقد فسر المنتخب هذه اآلية كما يلي: 1ت♦ 

(المنتخب  وا بها، ويظهر أحقادكم لحبكم لهايسألكم اموالكم فيبالغ في طلبها تبخل
http://goo.gl/5rtZzQ(  

، تَۡبَخلُواْ َويُۡخِرۡج 1تۡلكُُموَها فَيُۡحِفُكمۡ إِن يَسۡ 
نَُكمۡ    .1أَۡضغَٰ

 37: 47\95هـ

) خطأ: يَْبَخُل على نَْفِسِه. تبرير الخطأ 2. ت85: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت
) نص ناقص وتكميله: َوإِْن تَتََولَّْوا 3بعن. ت بخل تضمن معنى امسك الذي يتعدى

  ).http://goo.gl/QnbOeEيَْستَْبِدْل [بكم] (الجاللين عن طاعته] [

ُؤَالٓءِ  ٓ ٓأَنتُۡم َهٰ ِ  1تَهٰ  ،تُۡدَعۡوَن ِلتُنِفقُواْ فِي َسبِيِل ٱ£َّ
فَِمنُكم مَّن يَۡبَخُل. َوَمن يَۡبَخۡل، فَإِنََّما يَۡبَخُل َعن 

ُ ٱۡلغَنِيُّ َوأَنتُُم ٱۡلفُقََرآُء. َوإِن تَتََولَّۡواْ 2تنَّۡفِسهِۦ . َوٱ£َّ
قَۡوًما َغۡيَرُكۡم، ثُمَّ َال  3ت، يَۡستَۡبِدۡل [...]3ت[...]

لَُكم. َٰ  يَكُونُٓواْ أَۡمث

 38: 47\95هـ

 

  سورة الرعد 13\96

  هجرية 43 - عدد اآليات

  13عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1بسملة السورة انظر هامش  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) استعمال كلمات 1بخصوص األحرف المقطعة أنظر الجزء األول تحت ) 1ت
  أو عبارات مبهمة.

بِ. َوٱلَِّذٓي أُنِزَل إِلَۡيَك 1تآلٓمر ُت ٱۡلِكتَٰ . تِۡلَك َءايَٰ
ِكنَّ أَۡكثََر  . ~ َولَٰ بَِّك ٱۡلَحقُّ ٱلنَّاِس َال ِمن رَّ

  يُۡؤِمنُوَن.

 1: 13\96هـ

ُل 3) تََرْونَه 2) عُُمٍد 1 ) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، 1ت♦ ) نُدَبُِّر اْألَْمَر نُفَّصِ
 Luxenbergولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (

آية)  16آيات، وإلى أجل في  4) خطأ: إلى اجل (جاءت ألجل في 2) ت225ص 
  ) خطأ: واو العطف ناقصة، وصحيحها: [ويفصل] اآليات.3ت

ِت بِغَۡيِر َعَمدٖ --- [ َوٰ َمٰ ُ ٱلَِّذي َرفََع ٱلسَّ  1] ٱ£َّ
رَ 2تََرۡونََها  1ت. ثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى ٱۡلعَۡرِش. َوَسخَّ

ى.  2تٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر، كُّلٞ يَۡجِري ِألََجلٖ  َسّمٗ مُّ
لُ  3ت..]يُدَبُِّر ٱۡألَۡمَر [. ِت. لَعَلَّكُم بِِلقَآِء  3يُفَّصِ ٱۡألٓيَٰ
  َربُِّكۡم تُوقِنُوَن!

 2: 13\96هـ
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ِسَي   ) يُغَّشِي1 َوهَُو ٱلَِّذي َمدَّ ٱۡألَۡرَض َوَجعََل فِيَها َرَوٰ
ِت، َجعََل فِيَها َزۡوَجۡيِن  ٗرا. َوِمن كُّلِ ٱلثََّمَرٰ َوأَۡنَهٰ

ٖت ٱلَّۡيَل ٱلنََّها 1ٱۡثنَۡيِن. يُۡغِشي ِلَك َألٓيَٰ َر. ~ إِنَّ فِي ذَٰ
  لِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن.

 3: 13\96هـ

) َوَزْرعٍ َونَِخيٍل ِصْنَواٍن 4) َصْنَواٌن، ُصنَْواٌن 3) َوَجنَّاٍت 2) قَِطعًا ُمتََجاِوَراٍت 1
ُل بَْعَضَها 6) تُْسقَى، تُْسِقي 5َوَغْيِر  ُل بَْعُضَها، َويُفَّضِ ) 1ت♦  ) اْألُْكلِ 7) َويُفَضَّ

ِصْنَوان: جمع صنو، النظير والمثل، والمراد النخيل المتفرعة من أصل واحد 
إلى » َوهَُو الَِّذي َمدَّ ... َوَجعَلَ «من الغائب في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 2ت

لُ «المتكلم    ».َونُفَّضِ

ٞت  ِوَرٰ تََجٰ ٞت  1َوفِي ٱۡألَۡرِض، قَِطٞع مُّ ۡن  2َوَجنَّٰ ّمِ
ٖب َوَزۡرٞع َونَِخيٞل، ِصۡنَوانٞ   4َوَغۡيرُ  1ت3أَۡعنَٰ

لُ  5ِصۡنَواٖن. يُۡسقَىٰ  ِحٖد. َونُفَّضِ  6بَۡعَضَها 2تبَِمآٖء َوٰ
ٖت 7َعلَٰى بَۡعٖض فِي ٱۡألُُكلِ  ِلَك َألٓيَٰ . ~ إِنَّ فِي ذَٰ

  لِّقَۡوٖم يَۡعِقلُوَن.

 4: 13\96هـ

كُنَّا  1أَِءذَا«تَۡعَجۡب، فَعََجٞب قَۡولُُهۡم: ] َوإِن --- [  ) إِنَّا.2) إِذَا 1
بًا، أَِءنَّا ٓئَِك ٱلَِّذيَن » لَِفي َخۡلٖق َجِديٍد؟ 2تَُرٰ أُْولَٰ

ُل فِٓي أَۡعنَاقِِهۡم.  ٓئَِك ٱۡألَۡغلَٰ َكفَُرواْ بَِربِِّهۡم. َوأُْولَٰ
ِلدُوَن. ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ   َوأُْولَٰ

 5: 13\96هـ

) 2) خطأ: َويَْستَْعِجلُونََك السيئة ت1ت ♦) اْلَمثََالُت، اْلُمثَُالُت، اْلُمثَْالُت، اْلَمثَْالُت 1
  خطأ: مع ظُْلِمِهمْ 

قَۡبَل ٱۡلَحَسنَِة،  1ت] َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱلسَّيِّئَةِ --- [
تُ  . َوإِنَّ َربََّك لَذُو 1َوقَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبِلِهُم ٱۡلَمثُلَٰ

. ~ َوإِنَّ َربََّك 2تَرٖة لِّلنَّاِس، َعلَٰى ظُۡلِمِهمۡ َمۡغفِ 
  لََشِديدُ ٱۡلِعقَاِب.

 6: 13\96هـ

) َهادي، قراءة شيعية: إنما أنت منذر لعباد وعلي لكل قوم هاد (الطبرسي: 1
» َعلَْيِه آَيَةٌ ِمْن َربِّهِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ) ♦121فصل الخطاب، ص 

  »أَْنَت ُمْنِذرٌ «إلى المخاطب 

لَۡوَالٓ أُنِزَل َعلَۡيِه «] َويَقُوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: --- [
بِِّهۦٓ! ن رَّ . َوِلُكّلِ قَۡوٍم 1تإِنََّمآ أَنَت ُمنِذٞر » َءايَٞة ّمِ

  .1َهادٍ 

 7: 13\96هـ

) حيرت هذه اآلية المفسرين. وقد فهمت عبارة َوَما 1ت♦ ) أُْنثَى وما تضع 1
اْألَْرَحاُم: ما تنقص؛ وعبارة َوَما تَْزدَادُ بمعنى زاد. ومنهم من فسرها: تَِغيُض 

نقصان الولد عن تسعة أشهر، وزيادته عليها، أو الغيُض: أْن ينقص الولدُ بمجيء 
الدَّم، والزيادةُ أْن يزيد مقداُر ما جاءها الدَُّم فيه، حتى تستكمل تسعة أشهر، سوى 

تخفي أو تغُيِّب (كما » تَِغيضُ «فيها. ولكن قد يكون معنى  األيَّاِم التي جاءها الدَّمُ 
تولد، وهو ما » تَْزدَادُ «ومعنى كلمة ») ِغيَض اْلَماءُ « 44: 11\52في اآلية 

  يستعمل حتى يومنا في شمال افريقيا

ُ يَۡعلَُم َما تَۡحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ --- [ ، َوَما تَِغيُض 1] ٱ£َّ
. َوكُلُّ َشۡيٍء ِعندَهُۥ 1تدُ ٱۡألَۡرَحاُم، َوَما تَۡزدَا

  بِِمۡقدَاٍر.

 8: 13\96هـ

جاءت هذه العبارة عشر مرات في القرآن. وقد ) 1ت ♦) اْلُمتَعَاِلي 2) َعاِلَم 1
فسرها التفسير الميسر: عالم بكل ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور 

  ).http://goo.gl/2zMwvRوتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته األبصار (

ِلمُ  دَةِ  1َعٰ  9: 13\96هـ  .2، ٱۡلَكبِيُر، ٱۡلُمتَعَالِ 1تٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهٰ

♦ ) 69) قراءة شيعية: سواء على هللا من أسر القول أو جهر به (السياري، ص 1
كما في القراءة الشيعية، أو:  –) نص ناقص وتكميله: َسَواٌء ِمْنكُْم [على هللا 1ت

) 2ت ] َمْن أَسَرَّ اْلقَْولَ http://goo.gl/hquerLكما في الجاللين  – في علم هللا
  : ظاهر.سارب

نُكم [...] ۡن أََسرَّ ٱۡلقَۡوَل َوَمن َجَهَر  1تَسَواٞٓء ّمِ مَّ
 2ت، َوَمۡن هَُو ُمۡستَۡخِفۢ بِٱلَّۡيِل َوَساِربُۢ 1بِهِۦ

  بِٱلنََّهاِر.

 10: 13\96هـ

) َوِمْن َخْلفِِه = ورقيب ِمْن َخْلِفِه، ورقباء ِمْن 2) الَمعَاقُِب، َمعَاقِيب، ُمْعتَِقبَاٌت 1
) قراءة شيعية: له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه 4) بِأَْمِر 3َخْلِفِه 

ِ، 1ت ♦) َوالي http://goo.gl/j0WU0i (5بأمر هللا (القمي  ) خطأ: بأَْمِر �َّ
في القراءة الشيعية. وهذا هو التفسير الذي اختاره المنتخب: أن هللا سبحانه كما 

هو الذي يحفظكم، فكل واحد من الناس له مالئكة تحفظه بأمر هللا وتتناوب على 
). وهناك من يبرر http://goo.gl/OoVGvIحفظه من أمامه ومن خلفه (

.الخطأ باعتبار ان المالئكة يدعون له بالحفظ من نقمات  َّ�  

ٞت   ۢن بَۡيِن يَدَۡيِه َوِمۡن َخۡلِفهِۦ1لَهُۥ ُمعَقِّبَٰ ، 2، ّمِ
ِ  1ت3يَۡحفَظُونَهُۥ ِمۡن أَۡمرِ  َ َال يُغَيُِّر َما 4ٱ£َّ . [إِنَّ ٱ£َّ

 ُ بِقَۡوٍم َحتَّٰى يُغَيُِّرواْ َما بِأَنفُِسِهۡم. َوإِذَآ أََرادَ ٱ£َّ
َوَما لَُهم، ِمن دُونِهِۦ،  فََال َمَردَّ لَهُۥ. ،بِقَۡوٖم سُٓوٗءا

  .]5ِمن َوالٍ 

 11: 13\96هـ

[هَُو ٱلَِّذي يُِريُكُم ٱۡلبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا، َويُنِشُئ   
  ٱلسََّحاَب ٱلثِّقَاَل.

 12: 13\96هـ

في التفات خطأ: الكيد والبطش. ) اْلِمَحال: 2ت ) خطأ: مع حمده1ت ♦) اْلُمَحاِل 1
  »َوُهْم يَُجاِدلُونَ «إلى الغائب » ُهَو الَِّذي يُِريُكمُ «اآلية السابقة من المخاطب 

ۡعدُ بَِحۡمِدهِۦ ٓئَِكةُ ِمۡن ِخيفَتِهِۦ. 1تَويَُسبُِّح ٱلرَّ ، َوٱۡلَملَٰ
ِعَق، فَيُِصيُب بَِها َمن يََشآُء.]  َوٰ َويُۡرِسُل ٱلصَّ

ِ َوهَُو َشِديدُ ٱۡلِمَحالِ  ِدلُوَن فِي ٱ£َّ   .2ت1َوُهۡم يَُجٰ

 13 :13\96هـ

. َوٱلَِّذيَن يَۡدعُونَ   ) كَبَاِسٍط.2) تَدْعُوَن 1 َال  ،ِمن دُونِهِۦ ،1لَهُۥ دَۡعَوةُ ٱۡلَحّقِ
ِسِط َكفَّۡيِه إِلَى ٱۡلَمآِء  يَۡستَِجيبُوَن لَُهم بَِشۡيٍء إِالَّ َكبَٰ
ِفِريَن  ِلِغهِۦ. ~ َوَما دَُعآُء ٱۡلَكٰ ِليَۡبلَُغ فَاهُ، َوَما هَُو بِبَٰ

ٖل. إِالَّ فِي   َضلَٰ

 14: 13\96هـ
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) خطأ: في اْلغُدُّوِ 1ت: آخر النهار. ) آصال جمع أصيل1ت♦ ) َواْإليَصاِل 1
  َواْآلََصالِ 

ِت َوٱۡألَۡرِض، َطۡوٗعا  َوٰ َمٰ ِۤ يَۡسُجدُۤ َمن فِي ٱلسَّ َوِ£َّ
لُُهم بِٱۡلغُدُّوِ َوٱۡألَٓصالِ    .1ت1َوَكۡرٗها، َوِظلَٰ

 15: 13\96هـ

: 25\42) تقول اآلية 2) خطأ: السائل هو نفسه الذي يجيب ت1ت♦ ) تَْستَِوي 1
ا َوَال نَْفعًا: «3 َال : «16: 13\96بينما تقول اآلية » َوَال يَْمِلُكوَن ِألَْنفُِسِهْم َضر�

ا ) 522- 521(للتبريرات أنظر المسيري، ص » يَْمِلُكوَن ِألَنْفُِسِهْم نَْفعًا َوَال َضر�
وقد استعمل ». َوالنُّور«إلى المفرد » الظُّلَُمات«من الجمع التفات  ) خطأ:3ت

. ولم يستعمل القرآن ابدًا 16: 13\96و 1: 6\55القرآن هذه العبارة في اآليتين 
  كلمة ظلمة في صيغة المفرد.

ِت َوٱۡألَۡرِض؟«] قُۡل: --- [ َوٰ بُّ ٱلسََّمٰ قُِل: » َمن رَّ
» ُ أَفَٱتََّخۡذتُم، ِمن دُونِهِۦ،ٓ أَۡوِليَآَء َال «قُۡل: ». 1تٱ£َّ

ا َهۡل «قُۡل: » ؟2تيَۡمِلُكوَن ِألَنفُِسِهۡم نَۡفٗعا َوَال َضّرٗ
ٱۡألَۡعَمٰى َوٱۡلبَِصيُر؟ أَۡم َهۡل تَۡستَِوي  1يَۡستَِوي

ُت َوٱلنُّورُ  ِ ُشَرَكآَء َخلَقُواْ 3تٱلظُّلَُمٰ ؟ أَۡم َجعَلُواْ ِ£َّ
بَهَ ٱۡلَخۡلُق َعلَۡيِهۡم؟َكَخۡلقِهِۦ فَتَ  ِلُق «قُِل: » َشٰ ُ َخٰ ٱ£َّ

رُ  ِحدُ، ٱۡلقَهَّٰ   ».ُكّلِ َشۡيٖء. ~ َوهَُو ٱۡلَوٰ

 16: 13\96هـ

) زبد: ما يعلو على الماء عند تحركه أو 1ت♦ ) ُجفَاًال 3) تُوقِدُوَن 2) بِقَدِْرَها 1
ُ 2ت المعادن عند غليانها [مثل] اْلَحّق َوالْبَاِطل  ) نص ناقص وتكميله: يَْضِرُب �َّ

) ُجفَاء: ما 3ت )http://goo.gl/luY61E 120، ص 13، جزء ابن عاشور(
  نبذه السيُل وتركه همًال، وكذا كلُّ ما يترك وينبذ.

] أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء، فََسالَۡت أَۡوِديَةُۢ --- [
ا  1ت، فَٱۡحتََمَل ٱلسَّۡيُل َزبَٗدا1بِقَدَِرَها ابِٗيا. َوِممَّ رَّ
ٖع،  2يُوقِدُونَ  َعلَۡيِه فِي ٱلنَّاِر، ٱۡبتِغَآَء ِحۡليٍَة أَۡو َمتَٰ

ُ [...] 1تَزبَدٞ  ِلَك يَۡضِرُب ٱ£َّ ۡثلُهُۥ. َكذَٰ ٱۡلَحقَّ  2تّمِ
بَدُ فَيَۡذَهُب ُجفَآءٗ  ا ٱلزَّ ِطَل. فَأَمَّ ا َما 3ت3َوٱۡلبَٰ ، َوأَمَّ

ِلَك يَۡضِرُب يَنفَُع ٱلنَّاَس فَيَۡمكُُث فِ  ي ٱۡألَۡرِض. َكذَٰ
ُ ٱۡألَۡمثَاَل.   ٱ£َّ

 17: 13\96هـ

] ِللَِّذيَن ٱۡستََجابُواْ لَِربِِّهُم، ٱۡلُحۡسنَٰى. َوٱلَِّذيَن --- [  ) َوَماَواُهْم.1
ا فِي ٱۡألَۡرِض  لَۡم يَۡستَِجيبُواْ لَهُۥ، لَۡو أَنَّ لَُهم مَّ

ٓئَِك لَُهۡم سُٓوُء َجِميٗعا، َوِمۡثلَهُۥ َمعَهُۥ، ¼َۡفتَدَ  ۡواْ بِِهۦٓ. أُْولَٰ
  َجَهنَُّم. ~ َوبِۡئَس ٱۡلِمَهادُ! 1ٱۡلِحسَابِ، َوَمۡأَوٰىُهمۡ 

 18: 13\96هـ

،  2يَۡعلَُم أَنََّمآ أُنِزلَ  1أَفََمن  ) أَْنَزَل.2) أَو َمْن 1 بَِّك ٱۡلَحقُّ إِلَۡيَك ِمن رَّ
؟ ~ بِ.  َكَمۡن هَُو أَۡعَمٰىٓ   إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ

 19: 13\96هـ

: نزلت هذه اآلية في آل محمد وما عاهدهم عليه وما أخذ عليهم ) تفسير شيعي1ت
من الميثاق في الذر من والية أمير المؤمنين واألئمة بعده (القمي 

http://goo.gl/Zwb15M.(  

ِ َوَال  قَ ٱلَِّذيَن يُوفُوَن بِعَۡهِد ٱ£َّ  20: 13\96هـ  ،1ت يَنقُُضوَن ٱۡلِميثَٰ

ُ بِِهۦٓ أَن يُوَصَل،    َوٱلَِّذيَن يَِصلُوَن َمآ أََمَر ٱ£َّ
  َويَۡخَشۡوَن َربَُّهۡم َويََخافُوَن سُٓوَء ٱۡلِحسَاِب،

 21: 13\96هـ

» َويَدَْرُؤونَ «إلى المضارع » َوأَْنفَقُوا«من الماضي التفات ) درأ: دفع. خطأ: 1ت
  ».َرَزْقنَاُهمْ «إلى المتكلم » َربِِّهمْ «والتفات من الغائب 

َوٱلَِّذيَن َصبَُرواْ ٱۡبتِغَآَء َوۡجِه َربِِّهۡم، َوأَقَاُمواْ 
ا َوَعَالنِيَٗة،  ُهۡم، ِسّرٗ ا َرَزۡقنَٰ لَٰوةَ، َوأَنفَقُواْ ِممَّ ٱلصَّ

ٓئَِك لَُهۡم  1تَويَۡدَرُءونَ  بِٱۡلَحَسنَِة ٱلسَّيِّئَةَ، ~ أُْولَٰ
  ُعۡقبَى ٱلدَّاِر:

 22: 13\96هـ

يَّتِِهْم 4) َصلَُح 3) يُدَْخلُونََها 2) َجنَّاِت 1 تُ   ) يُدَْخلُونَ 5) َوذُّرِ ِمۡن  3َوَمن َصلَحَ  2َعۡدٖن. يَۡدُخلُونََها 1َجنَّٰ
تِهِ  يَّٰ ِجِهۡم، َوذُّرِ ٓئَِكةُ 4مۡ َءابَآئِِهۡم، َوأَۡزَوٰ . َوٱۡلَملَٰ

ن كُّلِ بَاٖب، 5يَۡدُخلُونَ    َعلَۡيِهم ّمِ

 23: 13\96هـ

) 70قراءة شيعية: َسَالٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم على الفقر في الدنيا (السياري، ص ) 1
) نص ناقص وتكميله: [قائلين] َسَالٌم َعلَْيُكْم (السيوطي: 1ت♦ ) فَنَِعَم، فَنَْعَم 2

  ).167، ص 2اإلتقان، جزء 

ٌم َعلَۡيكُم بَِما َصبَۡرتُمۡ : «1ت[...]  2فَنِۡعمَ ». ~ 1َسلَٰ
  ُعۡقبَى ٱلدَّاِر!

 24: 13\96هـ

: أمير المؤمنين وهو الذي أخذ هللا عليهم في الذر وأخذ عليهم ) تفسير شيعي1ت
ْعنَةُ ) خطأ: عليهم اللَّ 2) تhttp://goo.gl/5dec2Bرسول هللا بغدير خم (القمي 

، بينما 25: 13\96و 52: 40\60(يستعمل القرآن حرف الجر لـ في اآليتين 
  يستعمل حرف الجر على في سبع آيات).

قِهِۦ ِ ِمۢن بَۡعِد ِميثَٰ ، 1تَوٱلَِّذيَن يَنقُُضوَن َعۡهدَ ٱ£َّ
ُ بِِهۦٓ أَن يُوَصَل، َويُۡفِسدُوَن  َويَۡقَطعُوَن َمآ أََمَر ٱ£َّ

ٓئَِك لَُهُم ٱللَّۡعنَةُ  فِي ٱۡألَۡرِض، ~ ، َولَُهۡم ُسٓوُء 2تأُْولَٰ
  ٱلدَّاِر .

 25: 13\96هـ

ُر 1 ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر 1ت ♦) َويَْقدُُر، َويُقَدِّ ) نص ناقص وتكميله: يَْبُسُط الّرِ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمنْ 39: 34\58[له]، اسوة باآلية  ِعبَاِدِه  : قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسطُ الّرِ

] اْآلَِخَرةِ إِالَّ جنب حياة) نص ناقص وتكميله: َوَما اْلَحيَاةُ الدُّنْيَا فِي [2َويَْقِدُر لَهُ ت
  )http://goo.gl/dGoukIَمتَاعٌ (الجاللين 

ۡزَق ِلَمن يََشآُء َويَۡقِدرُ --- [ ُ يَۡبُسطُ ٱلّرِ  1] ٱ£َّ
ۡنيَا، َوَما ] َوفَِرُحواْ بِٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّ --- . [1ت[...]

ٞع. 2تٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا فِي [...]   ٱۡألِٓخَرةِ إِالَّ َمتَٰ

 26: 13\96هـ

لَۡوَالٓ أُنِزَل َعلَۡيِه «] َويَقُوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: --- [  ) أَنَاب: رجع إلى هللا وتاب.1ت
بِّهِۦ! ن رَّ َ يُِضلُّ َمن يَشَآُء، «قُۡل: » َءايَٞة ّمِ إِنَّ ٱ£َّ

  ».1تَويَۡهِدٓي إِلَۡيِه َمۡن أَنَابَ 

 27: 13\96هـ

وقد تكون ». َوتَْطَمئِنُّ «إلى المضارع » آََمنُوا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت
  حرف الواو في كلمة َوتَْطَمئِنُّ زائدة

ِ. أََال  1تٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوتَۡطَمئِنُّ  قُلُوبُُهم بِِذۡكِر ٱ£َّ
ِ تَۡطَمئِنُّ ٱۡلقُلُوُب.   بِِذۡكِر ٱ£َّ

 28: 13\96هـ
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ِت، ~ طُوبَىٰ   ) َوُحْسُن َمآَبي، َوُحْسَن َمآٌَب.2) ِطيبَى 1 ِلَحٰ لَُهۡم  1ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
  .2ابٖ َوُحۡسُن مَ 

 29: 13\96هـ

ْحَمانِ «إلى الغائب » أَْوَحْينَا إِلَْيكَ «المتكلم من التفات ) خطأ: 1ت ٖة، قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبِلَهآ أَُمٞم،   »بِالرَّ َك فِٓي أُمَّ لَِك أَۡرَسۡلنَٰ َكذَٰ
لِّتَۡتلَُواْ َعلَۡيِهُم ٱلَِّذٓي أَۡوَحۡينَآ إِلَۡيَك، َوهُۡم يَۡكفُُروَن 

نِ  ۡحَمٰ هَ إِالَّ هَُو. ُهَو َربِّي. َالٓ إِلَٰ «. قُۡل: 1تبِٱلرَّ
  ».َعلَۡيِه تََوكَّۡلُت، َوإِلَۡيِه َمتَابِ 

 30: 13\96هـ

) نص ناقص وتكميله: َولَْو أَنَّ 1ت ♦) ِدياِرِهْم 3) يَُحلُّ 2) يأس، يايس، يتبين 1
عَْت بِِه اْألَْرُض أَْو كُلَِّم بِِه اْلَمْوتَى [بأن يحْ  يوا لما قُْرآَنًا ُسيَِّرْت بِِه الِْجبَاُل أَْو قُّطِ

من المتكلم في التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/LciqnJآمنوا] (الجاللين 
ِ اْألَْمرُ «إلى الغائب » َكذَِلَك أَْرَسْلنَاكَ «اآلية السابقة  ) خطأ: هذه الكلمة 3ت» بَْل ِ£َّ

وهذه هي قراءة ». يتبين«منافية للسياق وصحيحها كما جاء في القراءة المختلفة 
وهو  أظن الكاتب كتبها«أجاب » أَفَلَْم يَْيئَِس «إبن عباس. وعندما قيل له المكتوب 

). وقد فهمت كلمة ييأس http://goo.gl/zoaPPK(تفسير القرطبي » ناعس
) اْلقَاِرَعة: مصيبة، أو 4) ت379، ص 1بمعنى يعلم (السيوطي: اإلتقان، جزء 

  عقاب شديد.

عَۡت بِِه  َولَۡو أَنَّ قُۡرَءاٗنا ُسيَِّرۡت بِِه ٱۡلِجبَاُل، أَۡو قُّطِ
ِ 1تٱۡلَمۡوتَٰى [...]ٱۡألَۡرُض، أَۡو كُلَِّم بِِه  َّ . بَل ّ£ِ

ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَن،  3ت1ِس َجِميعًا. أَفَلَۡم يَاْيۡ  2تٱۡألَۡمرُ 
ُ، لََهدَى ٱلنَّاَس َجِميٗعا؟ َوَال يََزاُل  لَّۡو يَشَآُء ٱ£َّ

، 4تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ تُِصيبُُهم، بَِما َصنَعُواْ، قَاِرَعةٌ 
ن دَاِرِهمۡ  قَِريٗبا 2أَۡو تَُحلُّ  ، َحتَّٰى يَۡأتَِي َوۡعدُ 3ّمِ

َ َال يُۡخلُِف ٱۡلِميعَادَ. ِ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   ٱ£َّ

 31: 13\96هـ

ن قَۡبِلَك. فَأَۡملَۡيُت ِللَِّذيَن  1َولَقَدِ   ) ِعقَابِي.2) َولَقَدُ 1 ٱۡستُۡهِزَئ بُِرسُٖل ّمِ
  !2َكفَُرواْ، ثُمَّ أََخۡذتُُهۡم. ~ فَكَۡيَف َكاَن ِعقَابِ 

 32: 13\96هـ

) نص 1ت ♦) َهادي 4) َوَصدُّوا، َوِصدُّوا، َوَصدٌّ 3) َزيََّن ... َمْكَرُهْم 2) تُْنبِئُونَهُ 1
ناقص وتكميله: أَفََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى كُّلِ نَفٍْس بَِما َكَسبَْت [كمن ليس كذلك] 

َعلَى كُّلِ نَفٍْس بَِما ) أو: أَفََمْن هَُو قَائٌِم http://goo.gl/NmJbVZ(البيضاوي 
ِ ُشَرَكاَء [سواء في استحقاق العبادة] ( ، جزء ابن عاشورَكَسبَْت [ومن] َجعَلُوا ِ£َّ

أَفََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى كُّلِ «). وعبارة http://goo.gl/xZ4oCk 150، ص 13
أفمن هو قائم تشير إلى هللا. وقد فسر التفسير الميسر هذه اآلية: » نَْفٍس بَِما َكَسبَتْ 

على كل نفس يُحصي عليها ما تعمل، أحق أن يعبد، أم هذه المخلوقات العاجزة؟ 
جعلوا � شركاء ِمن َخْلقه يعبدونهم. قل لهم أيها الرسول:  - من جهلهم  -وهم 

اذكروا أسماءهم وصفاتهم، ولن يجدوا من صفاتهم ما يجعلهم أهال للعبادة، أم 
ال يعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ تخبرون هللا بشركاء في أرضه 

من غير أن يكون لهم حقيقة. بل حسَّن الشيطان للكفار قولهم الباطل وصدَّهم عن 
سبيل هللا. وَمن لم يوفِّقه هللا لهدايته فليس له أحد يهديه، ويوفقه إلى الحق والرشاد 

)http://goo.gl/rvtGZrية السابقة من المتكلم في اآلالتفات ) خطأ: 2) ت
أَفََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى كُّلِ نَفٍْس بَِما َكَسبَْت َوَجعَلُوا «إلى الغائب » فَأَْملَيُْت ... أََخذْتُُهمْ «

ِ شَُرَكاءَ  ) نص ناقص وتكميله: أَْم [تسموها] بَِظاِهٍر ِمَن اْلقَْوِل (التفسير 3ت» ِ£َّ
  )http://goo.gl/6LDysLالميسر 

َو قَآئٌِم َعلَٰى كُّلِ نَۡفِسۢ بَِما َكَسبَۡت ] أَفََمۡن هُ --- [
ِ ُشَرَكآءَ 1ت[...] . قُۡل: 1ت[...] 2ت؟ َوَجعَلُواْ ِ£َّ

وُهۡم. أَۡم تُنَبِّ « بَِما َال يَۡعلَُم فِي ٱۡألَۡرِض؟  1ونَهُۥَسمُّ
َن ٱۡلقَۡوِل؟ 3تأَم [...] ِهٖر ّمِ بَۡل ُزيَِّن ِللَِّذيَن » بَِظٰ
َعِن ٱلسَّبِيِل. ~ َوَمن  3، َوُصدُّواْ 2َمۡكُرُهمۡ َكفَُرواْ 

ُ، فََما لَهُۥ ِمۡن َهادٖ    .4يُۡضِلِل ٱ£َّ

 33: 13\96هـ

لَُّهۡم َعذَاٞب فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا، َولَعَذَاُب ٱۡألِٓخَرةِ   ) َواقي.1
ِ ِمن َواقٖ  َن ٱ£َّ . ~ َوَما لَُهم ّمِ   .1أََشقُّ

 34: 13\96هـ

نص ناقص وتكميله: [وفيما يتلى عليكم] مثل ) 1ت♦ ) أُْكلَُها 2) أْمثَاُل، ِمثَاُل 1
) نص ناقص وتكميله: وظلها [دائم] 2) ت443الجنة (مكي، جزء أول، ص 

  ).166، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

ثَلُ  1ت[...] ٱۡلَجنَِّة ٱلَّتِي ُوِعدَ ٱۡلُمتَّقُوَن. تَۡجِري  1مَّ
ُر. أُكُلَُها . 2تدَآئِٞم َوِظلَُّها [...] 2ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

ِفِريَن ٱلنَّاُر. عُۡقبَى ٱۡلَكٰ   تِۡلَك ُعۡقبَى ٱلَِّذيَن ٱتَّقَواْ. وَّ

 35: 13\96هـ

ُهمُ --- [  ) َمآَبي.2) أُْشِرُك 1 َب يَۡفَرُحوَن بَِمآ أُنِزَل  ] َوٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ ٱۡلِكتَٰ
إِلَۡيَك. َوِمَن ٱۡألَۡحَزاِب َمن يُنِكُر بَۡعَضهُۥ. قُۡل: 

َ َوَالٓ أُۡشِركَ « بِِهۦٓ. إِلَۡيِه  1إِنََّمآ أُِمۡرُت أَۡن أَۡعبُدَ ٱ£َّ
  ».2ابِ أَۡدُعواْ، َوإِلَۡيِه مَ 

 36: 13\96هـ

إلى » َوَكذَلَِك أَنَْزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربِي�ا«المتكلم من التفات خطأ: ) 1ت ♦) َواقي 1
ِ ِمْن َوِلّيٍ َوَال َواقٍ «الغائب    ».َما لََك ِمَن �َّ

ا. َولَئِِن ٱتَّبَۡعَت  هُ ُحۡكًما َعَربِيّٗ لَِك أَنَزۡلنَٰ َوَكذَٰ
~ َما لََك ِمَن  ،أَۡهَوآَءهُم، بَۡعدَ َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلِعۡلمِ 

ِ ِمن َوِلّيٖ َوَال َواقٖ    .1ت1ٱ£َّ

 37: 13\96هـ

ِ «إلى الغائب » أَْرَسْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ٗجا   »بِإِذِْن �َّ ن قَۡبلَِك، َوَجعَۡلنَا لَُهۡم أَۡزَوٰ َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرسُٗال ّمِ
يَّٗة. َوَما َكاَن ِلَرسُوٍل أَن  ايٍَة إِالَّ بِإِۡذِن يَۡأتَِي بِ َوذُّرِ

 ِ   . ِلكُّلِ أََجٖل ِكتَاٞب.1تٱ£َّ

 38: 13\96هـ
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ُ الْبَاِطلَ « 24: 42\62) تناقض: تقول اآلية 1ت♦ ) َويُثَبُِّت 1 بينما » َويَْمُح �َّ
ُ َما يََشاءُ « 39: 13\96تقول اآلية  : 6\55و 64: 10\51) اآليات 2ت» يَْمُحوا �َّ

التي تقول بأنه ال مبدل لكلمات هللا تتناقض مع  27: 18\69و 115: 6\55و 34
  .39: 13\96و 106: 2\87و 101: 16\70اآليات التي تقر النسخ 

ُ َما يَشَآُء َويُۡثبِتُ  1تيَۡمُحواْ  . ~ َوِعندَهُۥٓ أُمُّ 1ٱ£َّ
بِ    .2تٱۡلِكتَٰ

 39: 13\96هـ

ُ َما يََشاُء َويُثْبِتُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت إلى » يَْمُحوا �َّ
) آية ناقصة وتكميلها: َوإِْن َما نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعدُهُْم [من 2ت» نُِريَنَّكَ «المتكلم 

عذاب] أَْو نَتََوفَّيَنََّك [قبل تعذيبهم] فَإِنََّما َعلَْيَك اْلبََالغُ (الجاللين 
http://goo.gl/yT6FWt(  

ا نُِريَنَّكَ ] --- [ بَۡعَض ٱلَِّذي نَِعدُُهۡم  1تَوإِن مَّ
ُغ،  ،2تأَۡو نَتََوفَّيَنََّك [...] 2ت[...] فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱۡلبَلَٰ

  َوَعلَۡينَا ٱۡلِحَساُب.

 40: 13\96هـ

ُ «إلى الغائب  »نَأْتِي ... نَْنقُُصَها«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) نُنَقُِّصَها 1 َو�َّ
  ».يَْحُكمُ 

 1] أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّا نَۡأتِي ٱۡألَۡرَض، نَنقُُصَها--- [
ُ يَۡحُكُم، َال ُمعَقَِّب ِلُحۡكِمهِۦ. ~  ِمۡن أَۡطَرافَِها؟ َوٱ£َّ

  .1تَوهَُو َسِريُع ٱۡلِحسَابِ 

 41: 13\96هـ

َكَر ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم، فَِللَِّه ٱۡلَمۡكُر َجِميٗعا. َوقَۡد مَ   ) اْلَكافُِر، الكافرون، الذين كفروا، الكُْفُر.2) َوَسيُْعلَُم 1
رُ  1َوَسيَۡعلَمُ  يَۡعلَُم َما تَۡكِسُب كُلُّ نَۡفٖس. ~  2ٱۡلكُفَّٰ

  ِلَمۡن ُعۡقبَى ٱلدَّاِر.

 42: 13\96هـ

ِعْنِدِه عُلَِّم  ) َوِمْن ِعْنِدِه ِعْلُم اْلِكتَابِ، َوِمْن ِعْنِدِه عُِلَم اْلِكتَاُب، َوِمنْ 2) َوبَِمْن 1
ِ حشو1ت ♦اْلِكتَاُب، َوِمْن ِعْنِدِه أمُّ اْلِكتَاِب    ) خطأ: حرف الباء في بِا£َّ

قُۡل: ». لَۡسَت ُمۡرَسٗال «َويَقُوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ: 
» ِ ا بَۡينِي َوبَۡينَُكۡم، َوَمنۡ  1تَكفَٰى بِٱ£َّ ِعندَهُۥ  1َشِهيدَۢ

 ».2ت 2ِعۡلُم ٱۡلِكتَٰبِ 

 43: 13\96هـ

  

  سورة الرحمن 55\97

  هجرية 78 - عدد اآليات

  عروس القرآنعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ُن.   ۡحَمٰ  1: 55\97هـ  ٱلرَّ

 2: 55\97هـ  َعلََّم ٱۡلقُۡرَءاَن.  

َن.َخلََق    نَسٰ  3: 55\97هـ  ٱۡإلِ

 4: 55\97هـ  َعلََّمهُ ٱۡلبَيَاَن.  

نص ناقص وتكميله: [يجريان] بُِحْسبَاٍن (مكي، جزء ) 1ت♦ ) الشَّْمَس َواْلقََمَر 1
  )342ثاني، ص 

 5: 55\97هـ  بُِحۡسبَاٖن. 1ت[...] 1] ٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمرُ --- [

 6: 55\97هـ  َوٱلنَّۡجُم َوٱلشََّجُر يَۡسُجدَاِن.  

 7: 55\97هـ  ،1، َرفَعََها، َوَوَضَع ٱۡلِميَزانَ 1َوٱلسََّمآءَ   ) َوُوِضَع اْلِميَزاُن، َوَخفََض اْلِميَزاَن، َوَخْفَض اْلِميَزاِن.2) َوالسََّماُء 1

 8: 55\97هـ  تَۡطغَۡواْ فِي ٱۡلِميَزاِن. 1أَالَّ   ) ال1

َوالسََّماَء َرفَعََها وخفض اْلِميَزاَن أَالَّ : 9- 7) قراءة شيعية لآليات 2) اللساَن 1
) تَْخِسُروا، 3) 151تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن َوأَقِيُموا اللسان بِالِْقْسِط (السياري، ص 

  تَْخسَُروا، تَْخسُُروا.

 3، َوَال تُۡخِسُرواْ 2بِٱۡلِقۡسطِ  1َوأَقِيُمواْ ٱۡلَوۡزنَ 
  ٱۡلِميَزاَن.

 9: 55\97هـ

 10: 55\97هـ  .1ت، َوَضعََها ِلۡألَنَامِ 1َوٱۡألَۡرضَ   للخلق.: ) لِْألَنَامِ 1ت♦ ) َواْألَْرُض 1

ِكَهٞة، َوٱلنَّۡخُل ذَاُت ٱۡألَۡكَمامِ   ) اكمام: جمع كم، اغلفة الثمار والحب.1ت  11: 55\97هـ  ،1تفِيَها فَٰ

ْيَحاِن 1 ْيَحاَن، َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ ) ذُو 1ت♦ ) َواْلَحبُّ ذا اْلعَْصِف َوالرَّ
ْيَحان   : كل مشموم طيب.اْلعَْصف: ما له قشر أو تبن، َوالرَّ

ۡيَحانُ   12: 55\97هـ  .1ت1َوٱۡلَحبُّ ذُو ٱۡلعَۡصِف، َوٱلرَّ

بَاِن؟ 1تفَبِأَّيِ َءاَالٓءِ   النعم: ) آََالء1ت  13: 55\97هـ  َربُِّكَما تَُكذِّ

لٖ --- [  ) َصْلَصال: طين يابس1ت َن ِمن َصۡلَصٰ نَسٰ اِر. 1ت] َخلََق ٱۡإلِ  14: 55\97هـ  َكٱۡلفَخَّ

 12: 7\39و 76: 38\38) َماِرجٍ: لهب شديد ساطع. تقول اآلية 1ت♦ ) اْلَجأَنَّ 1
  ».من مارج من نار« 15: 55\97بينما تقول اآلية » من نار«أن الجن خلق 

ن نَّاٖر  1َوَخلََق ٱۡلَجآنَّ  اِرٖج ّمِ  15: 55\97هـ  .1تِمن مَّ

بَاِن؟    16: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ
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نص ناقص وتكميله: [هو] رب (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت♦ ) َرّبِ ... َوَرّبِ 1
َربُّ اْلَمْشِرِق « 28: 26\47و 9: 73\3تقول اآليتان ) تناقض: 1) ت343

واآلية » َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ « 17: 55\97، واآلية »َواْلَمْغِربِ 
  ».فََال أُْقِسُم بَِرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِربِ « 40: 70\79

 1َربُّ ٱۡلَمۡشِرقَۡيِن َوَربُّ  1ت][...]--- [
  .2تٱۡلَمۡغِربَۡينِ 

 17: 55\97هـ

بَاِن؟    18: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 19: 55\97هـ  ٱۡلبَۡحَرۡيِن يَۡلتَقِيَاِن، 1ت] َمَرجَ --- [  ) َمَرَج: خلط1ت

بمعنى  20: 55\97و 100: 23\74و 53: 25\42) جاءت في ثالث آيات: 1ت
 وتعني παρασάγγηςالحاجز الفاصل بين شيئين. والكلمة من أصل اغريقي 

الفرسخ وهو مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثالثة أميال، ودخلت اللغة 
  ).123ص  Sankharé، و77ص  Jefferyالسريانية (انظر 

 20: 55\97هـ  الَّ يَۡبِغيَاِن. 1تبَۡينَُهَما بَۡرَزخٞ 

بَاِن؟    21: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 22: 55\97هـ  .3َوٱۡلَمۡرَجانُ  2ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُؤُ  1يَۡخُرجُ   اللُّْؤلَُؤ َواْلَمْرَجاَن. - ) يُْخِرُج، نُْخِرُج 3اللُّْولُُؤ، اللُّْولُُو ) 2) يُْخَرُج 1

بَاِن؟    23: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

) 1ت♦ ) اْلُمْنِشآَُت، اْلُمنَشَّآَُت، اْلُمْنَشأَةُ، اْلُمْنَشيَاُت 2) اْلَجَواُر، اْلَجَواِري 1
  الجواري، جمع اْلَجاِريَة: السفينة.

ِم. 2اتُ ٱۡلُمنشَ  1ت1َولَهُ ٱۡلَجَوارِ   24: 55\97هـ  فِي ٱۡلبَۡحِر َكٱۡألَۡعلَٰ

بَانِ     25: 55\97هـ  ؟فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 26: 55\97هـ  ،1] كُلُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ --- [  ) فَانِي.1

ۡكَراِم. 1َويَۡبقَٰى َوۡجهُ َربَِّك، ذُو  ) ذي1 ِل َوٱۡإلِ  27: 55\97هـ  ٱۡلَجلَٰ

بَاِن؟    28: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

ِت ] يَسۡ --- [   َوٰ َوٱۡألَۡرِض. كُلَّ لُهُۥ َمن فِي ٱلسََّمٰ
  يَۡوٍم، هَُو فِي َشۡأٖن.

 29: 55\97هـ

بَاِن؟    30: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

) أَيُّهُ، أَيُّهَ، أَيُّهْ 3) إليكم 2) َسيَْفُرغُ، سَنَْفَرغُ، سَنِْفَرغُ، َسيُْفَرغُ، سَنَْفِرغُ، َسيَْفَرغُ 1
في التفات ثقيًال. خطأ:  مجموعهم وكون لكثرتهم واإلنس) ٱلثَّقََالن: الجن 1ت♦ 

بَانِ «اآلية السابقة من المثنى  ، والتفات من الغائب »لَُكمْ «إلى الجمع » تَُكذِّ
، وقد صححتها القراءة المختلفة: سيفرغ. وإذا »َسنَْفُرغُ «إلى المتكلم » َربِّكَُما«

بَ «كانت ياء ضمير المتكلم قد حذفت من كلمة  من المفرد التفات ، هناك »انِ تَُكذِّ
  ».َسنَْفُرغُ «إلى الجمع 

 31: 55\97هـ  !1تٱلثَّقََالنِ  3، أَيُّهَ 2لَُكمۡ  1] َسنَۡفُرغُ --- [

بَاِن؟    32: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

َمۡعشََر ٱۡلِجّنِ --- [  ) اقطار: جمع قطر، نواحي.1ت♦ ) اْستََطْعتُما 1 نِس! إِِن ٱۡستََطۡعتُمۡ ] يَٰ أَن  1َوٱۡإلِ
ِت َوٱۡألَۡرِض،  1تتَنفُذُواْ ِمۡن أَۡقَطارِ  َوٰ َمٰ ٱلسَّ

ٖن.   فَٱنفُذُواْ. َال تَنفُذُوَن إِالَّ بِسُۡلَطٰ

 33: 55\97هـ

نِْس إِِن «من الجمع في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت يَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواْإلِ
بَانِ «إلى المثنى » تَْنفُذُوااْستََطْعتُْم أَْن    ».فَبِأَّيِ آََالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَانِ   34: 55\97هـ  .1تفَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

) َونَُحاٍس، َونَِحاٍس، َونَحاًسا، 3شَُواًظا ... َونَُحاًسا  -) نُْرِسُل، يُْرِسُل 2) ِشَواظ 1
َونَُحاس: معدن الصُّفر : لهب ال دخان له؛ شَُواظ) 1ت♦ َونَُحٍس، َونَْحٌس، ونََحٍس 

  المذاب يصب على رؤوسهم. أو هو دخان بال لهب أو لهب بال دخان.

ن نَّاٖر َونَُحاٞس  1يُۡرَسُل َعلَۡيُكَما شَُواظٞ   ،1ت3 1ّمِ
  فََال تَنتَِصَراِن.

 35: 55\97هـ

بَاِن؟    36: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

َهان: أحمر1ت♦ ) َوْردَةٌ 1  1] فَإِذَا ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآُء فََكانَۡت َوۡردَةٗ --- [  ) َكالدِّ
َهانِ    .1تَكٱلدِّ

 37: 55\97هـ

بَاِن؟    38: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

.2) 150قراءة شيعية: عن ذنبه منكم (السياري، ص ) 1  39: 55\97هـ  .2إِنٞس َوَال َجآنّٞ  1ُل َعن ذَۢنبِهۦِٓ يُسۡ  فَيَۡوَمئِٖذ، الَّ   ) َجأَنٌّ

بَاِن؟    40: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

) حول األصل اليوناني لهذه الكلمة انظر هامش 1ت♦ ) بِِسيَمائهم، بِِسيميَاهم 1
ناقص ناصية، جمعها نواصي: شعر مقدمة الرأس. نص ) 2ت 46: 7\39اآلية 

  ).345وتكميله: بنواصيهم واقدامهم (مكي، جزء ثاني، ص 

ُهمۡ  ، فَيُۡؤَخذُ 1ت1يُۡعَرُف ٱۡلُمۡجِرُموَن بِِسيَمٰ
ِصي َوٱۡألَۡقدَامِ    .2تبِٱلنََّوٰ

 41: 55\97هـ
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بَاِن؟    42: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

بان تصليان ال تموتان 1 فيها وال تحييان، التي كنتما بها ) التي كنتما بها تكذِّ
بان أصلياها فال تموتان فيها وال تحييان، قراءة شيعية: َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي كنتما  تكذِّ

  )150بَِها تكذبان أصلياها فال تموتان وال تحييان (السياري، ص 

ُب بَِها ٱۡلُمۡجِرُمونَ  ِذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَّتِي يَُكذِّ  43: 55\97هـ  .1َهٰ

، تَطُوفَاِن  )1 فَاّنِ فُوَن، يَُطوَّ فُوَن، يُطافُوَن، يَُطّوِ : ) َحِميٍم آَنٍ 1ت♦ ) بَْينَُهما 2يَطَّوَّ
  بالغ نهايته في شدة الحر.

 44: 55\97هـ  .1تَوبَۡيَن َحِميٍم َءانٖ  2بَۡينََها 1يَُطوفُونَ 

بَاِن؟    45: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

خاف قيامه بين يديه للحساب : الجاللين ) فسرها1ت
)http://goo.gl/DVXLCH وفسرها المنتخب: خاف قدر ربه ،(
)http://goo.gl/dAcq6g.(  

 46: 55\97هـ  َجنَّتَاِن. 1ت َوِلَمۡن َخاَف َمقَاَم َربِّهِۦ

بَاِن؟    47: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 48: 55\97هـ  .1تذََواتَآ أَۡفنَانٖ   اغصان.) افنان: جمع فنن، 1ت

بَاِن؟    49: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 50: 55\97هـ  فِيِهَما َعۡينَاِن تَۡجِريَاِن.  

بَاِن؟    51: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

ِكَهٖة َزۡوَجاِن.    52 :55\97هـ  فِيِهَما ِمن ُكّلِ فَٰ

بَاِن؟    53: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

جمع بطانة، : ) بََطائِنَُها1ت♦ ) َوَجنِيِ، َوَجنَِي 4) إِْستَْبَرَق 3) فُْرٍش 2) ُمتَِّكيَن 1
  : حرير غليظ.) إِْستَْبَرق2ما يجعل تحت الثوب ت

. 2ت3ِمۡن إِۡستَۡبَرقٖ  1تبََطآئِنَُها 2َعلَٰى فُُرِشۢ  1ينَ ُمتَّكِ 
  ٱۡلَجنَّتَۡيِن دَاٖن. 4َوَجنَى

 54: 55\97هـ

بَاِن؟    55: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

، يَْطَمثُْهنَّ 1 ) خطأ: يالحظ أن النص جاء بضمير الجمع 1ت♦ ) َجأَنٌّ 2) يَْطُمثُْهنَّ
َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن ... ذََواتَا المؤنّث السالم بعد تثنية الضمير ُمكّرًرا: 

أَْفنَاٍن ... فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَاِن ... فِيِهَما ِمْن كُّلِ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن ... ُمتَِّكئِيَن َعلَى 
) 2الطَّْرِف ت فُُرٍش بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرٍق َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن دَاٍن ... فِيِهنَّ قَاِصَراتُ 
) قد يكون أصل 3الطرف: العين. قاصرات الطرف: ال ينظرن لغير ازواجهن. ت

  الكلمة يطئهن. وقد فسرت كلمة طمث بمعنى باشر.

ُت ٱلطَّۡرفِ  1تفِيِهنَّ  ِصَرٰ  3ت1، لَۡم يَۡطِمۡثُهنَّ 2تقَٰ
  .2إِنٞس، قَۡبلَُهۡم، َوَال َجآنّٞ 

 56: 55\97هـ

بَاِن؟فَبِأَّيِ َءاَالِٓء     57: 55\97هـ  َربُِّكَما تَُكذِّ

 58: 55\97هـ  َكأَنَُّهنَّ ٱۡليَاقُوُت َوٱۡلَمۡرَجاُن.  

بَاِن؟    59: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

نُ   ) اْلِحَساُن.1 ۡحَسٰ ِن إِالَّ ٱۡإلِ ۡحَسٰ  60: 55\97هـ  ؟1َهۡل َجَزآُء ٱۡإلِ

بَاِن؟فَبِأَّيِ َءاَالِٓء     61: 55\97هـ  َربُِّكَما تَُكذِّ

 62: 55\97هـ  َوِمن دُونِِهَما َجنَّتَاِن.  

بَاِن؟    63: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

تَان: خضراوان تضربان إلى السواد.1ت تَانِ   ) ُمدَْهامَّ  64: 55\97هـ  .1تُمۡدَهآمَّ

بَاِن؟فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما     65: 55\97هـ  تَُكذِّ

اَختَان: فوارتان بالماء.1ت اَختَانِ   ) نَضَّ  66: 55\97هـ  .1تفِيِهَما َعۡينَاِن نَضَّ

بَاِن؟    67: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

ِكَهٞة َونَۡخٞل   ) خطأ: هذه اآلية ركيكة إذ توحي بأن الرمان ليس فاكهة.1ت انٞ فِيِهَما فَٰ  68: 55\97هـ  .1تَوُرمَّ

بَاِن؟    69: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

جاء بضمير الجمع المؤنّث ) خطأ: يالحظ أن النص 1ت♦ ) َخيَِّراٌت، َخيََراٌت 1
تَاِن ... فِيِهَما السالم بعد تثنية الضمير ُمكّرًرا َعْينَاِن : َوِمْن دُونِِهَما َجنَّتَاِن ... ُمدَْهامَّ

اٌن ... فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَساٌن. اَختَاِن ... فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ   نَضَّ

تٌ   70: 55\97هـ  .1تِحَسانٞ  1فِيِهنَّ َخۡيَرٰ

بَاِن؟    71: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

ٞت ُحوٞر   ) َمْقُصوَرات: محبوسات، والمراد مصانات1ت ۡقُصوَرٰ  72: 55\97هـ  فِي ٱۡلِخيَاِم. 1تمَّ



421 

بَاِن؟    73: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

، يَْطَمثُْهنَّ 1 ) قد يكون أصل الكلمة يطئهن. وقد فسرت 1ت♦ ) َجأَنٌّ 2) يَْطُمثُْهنَّ
  كلمة طمث بمعنى باشر.

 74: 55\97هـ  .2َجآّنٞ إِنٞس، قَۡبلَُهۡم، َوَال  1ت1لَۡم يَۡطِمۡثُهنَّ 

بَاِن؟    75: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

، 3) ُخُضٍر، َخَضاٍر، ُخُضًرا 2) رفاِرَف، ِرفراٍف، ِرفاِرفًا 1 ) َوَعبَاقِِريَّ
، َوَعبَاقَِر  ، َوَعبَاقِِرّيٍ، َوَعبَاقِِريٌّ وسائد... ) َرْفَرٍف ... َوعَْبقَِرّيٍ: 1ت♦ َوَعبَاقَِريَّ

  وفرش.

 1ت3َوَعۡبقَِرّيٍ  2ُخۡضٖر  1يَن َعلَٰى َرۡفَرفٍ ُمتَّكِ 
  ِحسَاٖن.

 76: 55\97هـ

بَاِن؟    77: 55\97هـ  فَبِأَّيِ َءاَالِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

َرَك ٱۡسُم َربَِّك ِذي  ) ذو.1 ۡكَراِم. 1تَبَٰ ِل َوٱۡإلِ  78: 55\97هـ ٱۡلَجلَٰ

  

  سورة االنسان 76\98

  هجرية 31 - اآلياتعدد 

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) الدَّْهر: الزمن الطويل. آية مبهمة فسرها التفسير الميسر: قد مضى على 1ت
شيئًا يُذكر، وال اإلنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تُنفَخ فيه الروح، لم يكن 

). وفسرها الجاللين: َهُل قد أَتَٰى َعلَى http://goo.gl/axHXHCيُعرف له أثر (
ذُْكوًرا كان فيه مصّوًرا  َن ٱلدَّْهِر أربعون سنة لَْم يَُكِن فيه شَْيئًا مَّ ِن آدم ِحيٌن ّمِ ٱِإلنَسٰ

من طين ال يذكر أو المراد باِإلنسان الجنس وبالحين مدّة الحمل 
)http://goo.gl/nvoKZZ.(  

َن ٱلدَّۡهرِ  ِن ِحيٞن ّمِ نَسٰ لَۡم يَُكن  1تَهۡل أَتَٰى َعلَى ٱۡإلِ
ۡذُكوًرا؟َشيۡ    ا مَّ

 1: 76\98هـ

نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة ) 1ت
5 :4 )Sawma  جمع مشج، أخالط مختلفة األنواع ) أَْمَشاج2. ت)311ص :

  والصفات

َن ِمن نُّۡطفَةٍ  نَسٰ  ، نَّۡبتَِليِه.2تأَۡمَشاجٖ  1تإِنَّا َخلَۡقنَا ٱۡإلِ
ا هُ َسِميعَۢ   بَِصيًرا. ،فََجعَۡلنَٰ

 2: 76\98هـ

ا.1 ا ... َوأمَّ هُ ٱلسَّبِيلَ   ) أَمَّ ا َشاِكٗرا ،إِنَّا َهدَۡينَٰ ا ،إِمَّ  3: 76\98هـ  َكفُوًرا. 1َوإِمَّ

ِسَالْ   َسَالِسلْ  ) َسَالِسًال، سََالِسَال،1 ِفِريَن َسلَٰ ٗال، َوَسِعيًرا.1إِنَّآ أَۡعتَۡدنَا ِلۡلَكٰ  4: 76\98هـ  ، َوأَۡغلَٰ

َكاَن ِمَزاُجَها  1إِنَّ ٱۡألَۡبَراَر يَۡشَربُوَن ِمن َكۡأٖس   ) كَافُور: طيب يؤخذ من شجر الكافور.1ت♦ ) قَافُوًرا 2) َكاٍس 1
  ،1ت2َكافُوًرا

 5: 76\98هـ

) خطأ وتصحيحه: عين يشرب منها. تبرير الخطأ: يشرب 1ت♦ ) يَْشَربَُها 1
) يقول المنتخب: إن الصادقين في إيمانهم 2تضمن معنى يروى المتعدي بالباء ت

يشربون من خمر كان ما تمزج به ماء كافور، عينًا يشرب منها عباد هللا يجرونها 
  ).http://goo.gl/IuMSoRحيث شاءوا إجراء سهًال (المنتخب 

ُرونََها  1ت1َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ِ، يُفَّجِ ِعبَادُ ٱ£َّ
  .2تتَۡفِجيٗرا

 6: 76\98هـ

هُۥ --- [  : متفشيًا، منتشًرا.) ُمْستَِطيًرا1ت ] يُوفُوَن بِٱلنَّۡذِر، َويََخافُوَن يَۡوٗما َكاَن َشرُّ
  .1تُمۡستَِطيٗرا

 7: 76\98هـ

: َوآَتَى 177: 2\87) خطأ: َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم مع ُحبِِّه. وقد جاءت في اآلية 1ت
اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه. واآلية مبهمة. وقد يكون هناك نص ناقص وتكميله: َويُْطِعُموَن 

الطَّعَاَم على حبهم [للطعام]، أو قد تكون بمعنى َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم على حب [هللا] 
  )http://goo.gl/dN5nxiلبي (الح

، ِمۡسِكيٗنا، 1تَويُۡطِعُموَن ٱلطَّعَاَم، َعلَٰى ُحبِّهِۦ [...]
  َويَتِيٗما، َوأَِسيًرا.

 8: 76\98هـ

ِ. ~ َال نُِريدُ ِمنُكۡم َجَزاٗٓء  1إِنََّما نُۡطِعُمُكمۡ   ) نُْطِعْمُكْم.1 ِلَوۡجِه ٱ£َّ
  َوَال ُشُكوًرا.

 9: 76\98هـ

بِّنَا، يَۡوًما َعبُوٗسا  قَْمَطِرير: شديد.: شديد كريه. ) عبوس1ت ~ ، إِنَّا نََخاُف، ِمن رَّ
  .1تقَۡمَطِريٗرا

 10: 76\98هـ

لَِك ٱۡليَۡوِم، ~ َولَقَّٰىُهۡم نَۡضَرٗة  1فََوقَٰىُهمُ   ) فََوقَّاُهُم.1 ُ َشرَّ ذَٰ ٱ£َّ
  َوسُُروٗرا.

 11: 76\98هـ

 12: 76\98هـ  بَِما َصبَُرواْ، َجنَّٗة ~ َوَحِريٗرا،، 1َوَجَزٰىُهم  ) َوَجاَزاُهْم.1

تَّكِ   ) الَزْمَهِرير: شدة البرد2ت السرير: ) اْألََرائِك، جمع اريكة1ت♦ ) ُمتَِّكيَن 1 . ~ َال يََرۡوَن فِيَها 1تفِيَها َعلَى ٱۡألََرآئِكِ  1ينَ مُّ
  .2ت َشۡمٗسا َوَال َزۡمَهِريٗرا

 13: 76\98هـ
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لَُها، ~ َوذُلِّلَۡت قُطُوفَُها تَۡذِليٗال.  َودَانِيَةٌ، َودَانِيًا، َودَاٍن.) 1  14: 76\98هـ  َودَانِيَةً َعلَۡيِهۡم ِظلَٰ

) قََواِريَر، وتعني زجاج شفاف. كان يجب ان يقول: 1ت ♦) قََواِريًرا، قََواِريُر 1
نَت من قوارير، أو: َوأَْكَواٍب من قوارير،  : 44: 27\48كما في اآلية َوأَْكَواٍب كّوِ

دٌ ِمْن قََواِريرَ    إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ

ٖة َوأَۡكَواٖب ~ كَانَۡت َويَُطاُف َعلَۡيِهم بِ  ن فِضَّ انِيَٖة ّمِ
  ،1ت 1قََواِريَرا۠ 

 15: 76\98هـ

ُروَها، قَدَُروهَا 2) قََواِريًرا، قََواِريُر 1  15) فسر المنتخب اآليتين 1ت♦ ) قُدِّ
نت قوارير : ويطو16و ف عليهم خدمهم بأوعية شراب من فضة، وبأكواب كّوِ

شفافة، قوارير مصنوعة من فضة، قدَّرها الساقون تقديًرا على وفاق ما يشتهى 
). وقد جاءت كلمة قوارير في القرآن http://goo.gl/2Ph3VBالشاربون (

  ثالث مرات، وتعني زجاج. فكيف يمكن أن تكون قوارير من فضة وشفافة؟

 16: 76\98هـ  .1ت تَۡقِديٗرا 2ِمن فِضَّٖة ~ قَدَُّروَها 1َواِريَراْ قَ 

~ َكاَن ِمَزاُجَها  1َويُۡسقَۡوَن فِيَها َكۡأٗسا  ) َزْنَجبِيل: نبات كانت العرب تستطعمه.1ت♦ ) َكاسًا 1
  ،1تَزنَجبِيًال 

 17: 76\98هـ

ٰى َسۡلَسبِيٗال   إسم العين في الجنة.) َسْلَسبِيل: شراب غاية في السالسة، وهو 1ت♦ ) َسْلسَبِيَل 1  18: 76\98هـ  .1ت1َعۡيٗنا فِيَها، ~ تَُسمَّ

َخلَّدُوَن. ~ إِذَا َرأَۡيتَُهۡم،   ) لُْولًُؤا، لُْولًُوا1 ٞن مُّ َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِوۡلدَٰ
نثُوٗرا. 1َحِسۡبتَُهۡم لُۡؤلُٗؤا   مَّ

 19: 76\98هـ

هْ 1 وإذا أبصرت أي مكان في الجنة فسرها المنتخب كما يلي:  )1ت♦ ) ثُمَّ، ثَمَّ
  )http://goo.gl/Rlk3EB( رأيت فيه نعيًما عظيًما، وملكًا واسعًا

 20: 76\98هـ  .1تَرأَۡيَت نَِعيٗما ~ َوُمۡلٗكا َكبِيًرا 1ثَمَّ  ،َوإِذَا َرأَۡيتَ 

) َوإِْستَْبَرَق، 4) ُخْضٍر 3ثِيَاٌب سُْندٌُس ) 2) َعلَْيُهْم، َعلَتُْهْم، َعاِليَتُُهْم، َعاِليَتُُهْن 1
عليهم كما جاء في » عاليهم«) قد يكون أصل كلمة 1ت♦ ) أََساِويَر 5َوإِْستَْبَرٍق 

َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن « 121: 20\45القراءة المختلفة وعلى غرار ما جاء في اآلية 
ْو َجعَْلنَاهُ َملَكًا لََجعَْلنَاهُ َرُجًال َولَلَبَْسنَا َولَ « 9: 6\55واآلية » َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّةِ 

  .: حرير غليظ) إِْستَْبَرق2ت». َعلَْيِهْم َما يَْلبُِسونَ 

ِليَُهمۡ  ، 2ت4َوإِۡستَۡبَرٞق  3ُخۡضٞر  2ثِيَاُب سُندٍُس  1ت1َعٰ
ةٖ  5َوُحلُّٓواْ أََساِورَ  ~ َوَسقَٰىُهۡم َربُُّهۡم  .ِمن فِضَّ

  َشَراٗبا َطُهوًرا.

 21: 76\98هـ

) 1ت ) ♦170قراءة شيعية: إِنَّ َهذَا َكاَن لَُكْم َجَزاًء ما صنعتم (السياري، ص ) 1
إِنَّ َهذَا َكاَن «إلى المخاطب » َوَسقَاُهمْ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: 

  ».لَُكْم َجَزاءً 

ذَا َكاَن لَُكۡم َجَزآءٗ  . ~ َوَكاَن َسۡعيُُكم 1إِنَّ َهٰ
ۡشكُوًرا   .1تمَّ

 22: 76\98هـ

ْلنَا َعلَيَْك القرآن بَِوَاليَِة َعِلّيٍ تَْنِزيًال ) قراءة شيعية: 1 ، 1(الكليني مجلد  إِنَّا نَْحُن نَزَّ
  ).435ص 

ۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن تَنِزيٗال --- [  23: 76\98هـ  .1] إِنَّا نَۡحُن نَزَّ

ْلنَا«المتكلم في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 1ت َوَال تُِطۡع، ِمۡنُهۡم، َءاثًِما،  1تفَٱۡصبِۡر ِلُحۡكِم َربِّكَ   »اْسَم َربِّكَ «إلى الغائب » نَزَّ
  أَۡو َكفُوٗرا.

 24: 76\98هـ

 25: 76\98هـ  ،1تَوٱۡذكُِر ٱۡسَم َربَِّك بُۡكَرٗة َوأَِصيٗال   : آخر النهار) األصيل1ت

 49: 52\76اسوة باآلية  –) نص ناقص وتكميله: [وتخير جزًءا] من الليل 1ت
  ).http://goo.gl/QKSND9(المنتخب 

َوِمَن ٱلَّۡيِل فَٱۡسُجۡد لَهُۥ، َوَسبِّۡحهُ لَۡيٗال  1ت[...]
  َطِويًال.

 26: 76\98هـ

 407، ص 29، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [الدنيا] العاجلة (1ت
http://goo.gl/Yejys6.(  

ُٓؤَالِٓء يُِحبُّوَن [...]--- [ ٱۡلعَاِجلَةَ،  1ت] إِنَّ َهٰ
  َويَذَُروَن، َوَرآَءُهۡم، يَۡوٗما ثَِقيٗال.

 27: 76\98هـ

) نص ناقص وتكميله: 2ت: شددنا خلقهم ووصل عظامهم ) َشدَدْنَا أَْسَرُهمْ 1ت
 410، ص 29، جزء ابن عاشورتَْبِديًال ( َوإِذَا ِشئْنَا بَدَّْلنَا [بهم] أَْمثَالَُهمْ 

http://goo.gl/9N6xnA.(  

ُهۡم َوَشدَۡدنَآ أَۡسَرُهمۡ  بَدَّۡلنَآ  ،. َوإِذَا ِشۡئنَا1تنَّۡحُن َخلَۡقنَٰ
لَُهۡم تَۡبِديًال. 2ت[...] َٰ   أَۡمث

 28: 76\98هـ

ِذهِۦ تَۡذِكَرٞة. فََمن َشآَء، ٱتََّخذَ إِلَٰى َربِّهِۦ --- [  »إِلَى َربِّهِ «إلى الغائب » بَدَّلْنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ] إِنَّ َهٰ
  .1تَسبِيٗال 

 29: 76\98هـ

ٓ أَن 1َوَما تََشآُءونَ   ) َشاَء.3) َما 2) يََشاُؤوَن 1 َ َكاَن  3يََشآءَ  2إِالَّ ُ. ~ إِنَّ ٱ£َّ ٱ£َّ
  َحِكيٗما. ،َعِليًما

 30: 76\98هـ

خطأ: َوالظَّاِلموَن، وقد صححته القراءة  )1ت♦ ) َوالظَّاِلموَن، َوللظَّاِلِميَن 1
  المختلفة.

ِلِمينَ   1ت1يُۡدِخُل َمن يَشَآُء فِي َرۡحَمتِهِۦ. ~ َوٱلظَّٰ
ا.  أََعدَّ لَُهۡم َعذَابًا أَِليَمۢ

 31: 76\98هـ
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  سورة الطالق 65\99

  هجرية 12 - عدد اآليات

  النساء القصرىعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) 1ت♦  ) ُمبَيَّنَةٍ 3) يفحشن عليكم، يفحشن 2) لقبِل عدتهن، في قُبُل عدتهن 1
) خطأ: في 2ت» َطلَّْقتُمُ «إلى الجمع » يَا أَيَُّها النَّبِيُّ «من المفرد التفات خطأ: 

، 28، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َوأَْحُصوا [أيام] اْلِعدَّةَ (3عدتهن ت
: يفعلنها. خطأ يَأْتِيَن بِفَاِحَشةٍ  )4) تhttp://goo.gl/WtHhI8 298ص 

اْلفَاِحَشةَ  َولُوًطا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُونَ وتصحيحه: فاحشة، كما في آيات أخرى: 
)، َولُوطًا إِذْ قَاَل 54: 27\48)، َولُوًطا إِذْ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ (80: 7\39(

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ (28: 29\85ِلقَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ ( ) 15: 4\92)، َوالالَّ
ِ فَقَدْ َظلََم نَْفَسهُ «من الغائب التفات ) خطأ: 5ت إلى المخاطب » َوَمْن يَتَعَدَّ ُحدُودَ �َّ
  »َال تَدِْري«

! إِذَا َطلَّۡقتُمُ  ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ فََطلِّقُوُهنَّ  ،ٱلنَِّسآءَ  1تيَٰ
ٱۡلِعدَّةَ. َوٱتَّقُواْ  3ت، َوأَۡحُصواْ [...]2ت1ِلِعدَّتِِهنَّ 

َ، َربَُّكۡم. َال تُۡخِرُجوُهنَّ  ، َوَال  ٱ£َّ ِمۢن بُيُوتِِهنَّ
ِحَشةٖ  ٓ أَن يَۡأتِيَن بِفَٰ بَيِّنَةٖ  4ت2يَۡخُرۡجَن، إِالَّ . َوتِۡلَك 3مُّ

ِ فَقَۡد َظلََم نَۡفسَهُۥ.  ِ. َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ ٱ£َّ ُحدُودُ ٱ£َّ
َ يُۡحِدثُ 5تَال تَۡدِري لِكَ  ،. لَعَلَّ ٱ£َّ   أَۡمٗرا! ،بَۡعدَ ذَٰ
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فَأَۡمِسكُوهُنَّ بَِمۡعُروٍف، أَۡو  ،1فَإِذَا بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ   .229: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت♦ آَجالَُهنَّ ) 1
َوأَۡشِهدُواْ ذََوۡي َعۡدٖل  1تفَاِرقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف 

ِلُكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن  ِ. ذَٰ دَةَ ِ£َّ نُكۡم، َوأَقِيُمواْ ٱلشََّهٰ ّمِ
َ، َكاَن يُۡؤِمُن بِ  َِّق ٱ£َّ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر. َوَمن يَت ٱ£َّ

  يَۡجعَل لَّهُۥ َمۡخَرٗجا،

 2: 65\99هـ

) خطأ: الفقرة 1ت ♦) قَدًَرا 2) بَاِلٌغ أَْمَرهُ، بَاِلٌغ أَْمُرهُ، بَاِلغًا أَْمُرهُ، بَاِلغًا أَْمَرهُ 1
  موضوع:األخيرة من اآلية السابقة وهذه اآلية دخيلة ال عالقة لها بال

َويَۡرُزۡقهُ ِمۡن َحۡيُث َال يَۡحتَِسُب. َوَمن يَتََوكَّۡل َعلَى 
ِلُغ أَۡمِرهِۦ َ بَٰ ِ، فَُهَو َحۡسبُهُۥٓ. إِنَّ ٱ£َّ ُ 1ٱ£َّ . قَۡد َجعََل ٱ£َّ

  .1ت2ِلكُّلِ َشۡيٖء قَۡدٗرا
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ِء 1 ْي، الالَّ : دم محيض) 1ت ♦) يُسًُرا 5) أَْحَمالَُهنَّ 4) آَجالَُهنَّ 3) يَْيأْسَن 2) الالَّ
ئِي يَئِْسَن 2يفرزه الرحم بأوصاف واوقات محددة ت ) نص ناقص وتكميله: َوالالَّ

ئِي لَْم يَِحْضَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم فيهن فَِعدَّتُُهنَّ ثََالثَةُ أَْشُهرٍ  . َوالالَّ
). يعتمد http://goo.gl/rKJjGSنص  - [عدتهن كذلك ثالثة أشهر] (المنتخب 

 باإلضافة لزواج محمد مع عائشة. -الفقهاء على هذه اآلية لتبرير زواج الصغيرة 

ـِٔي
ٓ ِمن نِّسَآئُِكۡم، إِِن  1تِمَن ٱۡلَمِحيِض  2يَئِۡسنَ  1َوٱلَّٰ

ـِٔي لَۡم يَِحۡضَن ٱۡرتَۡبتُۡم، فَِعدَّتُ 
ٓ ثَةُ أَۡشُهٖر. َوٱلَّٰ ُهنَّ ثَلَٰ

ُت ٱۡألَۡحَماِل، أََجلُُهنَّ 2ت[...] أَن يََضۡعَن  3. َوأُْولَٰ
َ، يَۡجعَل لَّهُۥ ِمۡن أَۡمِرهِۦ 4َحۡملَُهنَّ  . ~ َوَمن يَتَِّق ٱ£َّ

  .5يُۡسٗرا
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ْم 2) نَُكفِّْر 1 الفقرة األخيرة من اآلية السابقة وهذه  ) خطأ:1ت ♦) َونُْعِظْم، َويُعَّظِ
  اآلية دخيلة ال عالقة لها بالموضوع.

 ،َ َِّق ٱ£َّ ِ. أَنَزلَهُۥٓ إِلَۡيُكۡم. ~ َوَمن يَت لَِك أَۡمُر ٱ£َّ ذَٰ
  .1تلَهُۥٓ أَۡجًرا 2اتِهِۦ، َويُۡعِظمۡ َعۡنهُ سَيِّ  1يَُكفِّۡر 
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 : ليأمر) أْتَِمُروا1ت♦ ) أَْحَمالَُهنَّ 3َوْجِدُكْم  ) ِوْجِدُكْم،2) وانفقوا عليهن من 1
) تَعَاَسْرتُْم: لم تتفقوا، وآثرتم تعسير 2بعضكم بعًضا، أو ليشاور بعضكم بعًضا ت

  األمور.

ن ، َوَال 2ُوۡجِدُكمۡ  1أَۡسِكنُوهُنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنتُم، ّمِ
. َوإِن  وُهنَّ ِلتَُضيِّقُواْ َعلَۡيِهنَّ ِت تَُضآرُّ كُنَّ أُْولَٰ

. 3َحۡمٖل، فَأَنِفقُواْ َعلَۡيِهنَّ َحتَّٰى يََضۡعَن َحۡملَُهنَّ 
 1تاتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ َوۡأتَِمُرواْ فَإِۡن أَۡرَضۡعَن لَُكۡم، فَ 

، فََستُۡرِضُع لَهُۥٓ 2تبَۡينَكُم بَِمۡعُروٖف. َوإِن تَعَاَسۡرتُمۡ 
  أُۡخَرٰى.

 6: 65\99هـ

َر ) 2) ِليُْنِفَق 1 ن َسعَتِهِۦ. َوَمن قُِدرَ  1ِليُنِفقۡ   ) ُعسٍُر يُسًُرا3قُدِّ َعلَۡيِه  2ذُو َسعَٖة ّمِ
ُ نَۡفًسا  ُ. َال يَُكلُِّف ٱ£َّ آ َءاتَٰىهُ ٱ£َّ ِرۡزقُهُۥ فَۡليُنِفۡق ِممَّ

ُ بَۡعدَ عُۡسٖر يُۡسٗرا   .3إِالَّ َمآ َءاتَٰىَها. َسيَۡجعَُل ٱ£َّ
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، َوَكأَْن، َوكَأَيٍ، َوَكيٍ، َوكَايْن، َوَكيَيِّْن ) َوكَائِنْ 1 ) 2، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنَّ
: اعرضت وتجبرت. ) َعتَتْ 2ت 105: 12\53انظر هامش اآلية  )1ت♦ نُكًُرا 

التفات ) خطأ: 3ت خطأ: عتت أمر. تبرير الخطأ: َعتَْت تضمن معنى أعرضت
  ».فََحاَسْبنَاهَا ... َوَعذَّْبنَاَها«إلى المتكلم » َربَِّهاأَْمِر «من الغائب 

ن قَۡريٍَة َعتَۡت َعۡن أَۡمرِ  1ت1] َوَكأَيِّن--- [  2تّمِ
َها ِحسَاٗبا َشِديٗدا، ~  َربَِّها َوُرسُِلهِۦ! فََحاَسۡبنَٰ

َها َعذَاٗبا نُّۡكٗرا   .3ت2َوَعذَّۡبنَٰ

 8: 65\99هـ

حول استعمال كان عاقبة ) 2) َوبَاَل أَْمِرَها: عاقبة فعلها. ت1ت♦ ) ُخسًُرا 1
  : ضياع.ُخْسر) 3. ت84: 7\39وكانت عاقبة انظر هامش اآلية 

ِقبَةُ 1تفَذَاقَۡت َوبَاَل أَۡمِرَها أَۡمِرهَا  2ت. َوَكاَن َعٰ
  .3ت1ُخۡسًرا

 9: 65\99هـ

إلى المتكلم » فَذَاقَتْ «في هذه اآلية واآلية السابقة من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
ُ لَُهمْ «الجمع    ».أََعدَّ �َّ

ُ لَُهمۡ  ٓأُْوِلي  1تأََعدَّ ٱ£َّ َ، يَٰ َعذَاٗبا َشِديٗدا. فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ
ُ إِلَۡيُكۡم ِذۡكٗرا. ِب! ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! قَۡد أَنَزَل ٱ£َّ   ٱۡألَۡلبَٰ

 10: 65\99هـ
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نص ناقص وتكميله: [اتبعوا] َرُسوًال، أو ) 1ت♦ ِخلْهُ ) نُدْ 3) ُمبَيَّنَاٍت 2) َرسُوٌل 1
) أو: [أرسل إليكم] َرُسوًال 386- 385[تذكروا] َرُسوًال (مكي، جزء ثاني، ص 

التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/nrEh5t 337، ص 28، جزء ابن عاشور(
ِمَن « وقد استعمل القرآن عبارة». النُّور«إلى المفرد » الظُّلَُمات«من الجمع 

سبع مرات ولم يستعمل ابدًا كلمة ظلمة في صيغة المفرد.  »الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ 
إلى الجمع » َوَمْن يُْؤِمْن ... َويَْعَمْل ... يُدِْخْلهُ «من المفرد التفات ) خطأ: 3ت
ُ إليه ِرْزقًا. تبرير الخطأ: أَْحَسَن تضمن معنى4ت» َخاِلِدينَ «  ) خطأ: أَْحَسَن �َّ

  اعد المتعدي بالالم.

ُسوٗال  1ت[...]  ِ  1رَّ ِت ٱ£َّ يَۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءايَٰ
تٖ  ، لِّيُۡخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ 2ُمبَيِّنَٰ

ِت إِلَى ٱلنُّورِ  ِت ِمَن ٱلظُّلَُمٰ لَِحٰ . َوَمن يُۡؤِمۢن 2تٱلصَّٰ
لِٗحا، يُۡدِخۡلهُ  ِ َويَۡعَمۡل َصٰ ٖت  3بِٱ£َّ تَۡجِري ِمن َجنَّٰ

ِلِدينَ  ُر، َخٰ فِيَهآ، أَبَٗدا. قَۡد أَۡحَسَن  3تتَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ
ُ لَهُۥ ِرۡزقًا   .4تٱ£َّ
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ُل اْألَْمَر 2) ِمثْلُُهنَّ 1 ُ الَِّذي َخلََق 1ت ♦) ِليَْعلَُموا 3) يُنَزَّ ) نص ناقص وتكميله: �َّ
َسبَْع َسَمَواٍت [وخلق] ِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُهنَّ [في العدد] (البيضاوي 

http://goo.gl/aPL2Ul(  

ٖت، [...]--- [ َوٰ ُ ٱلَِّذي َخلََق َسۡبَع َسَمٰ  1ت] ٱ£َّ
ُل ٱۡألَۡمرُ 1ت[...] 1َوِمَن ٱۡألَۡرِض ِمۡثلَُهنَّ   2. يَتَنَزَّ

، ِلتَۡعلَُمٓواْ  َ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر، ~  3بَۡينَُهنَّ أَنَّ ٱ£َّ
ا. َ قَۡد أََحاَط بُِكّلِ َشۡيٍء ِعۡلَمۢ  َوأَنَّ ٱ£َّ

 12: 65\99هـ

  

  سورة البينة 98\100

  هجرية 8 - عدد اآليات

  االنفكاك –البرية  -القيامة  - البينة  - أهل الكتاب  - لم يكن عناوين أخرى: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) لم يكن المشركون وأهل الكتاب، فما كان الذين كفروا من أهل 2) َواْلُمْشِرُكوَن 1
ين: منصرفين وتاركين ما هم عليه. نص ناقص 1ت♦ الكتاب والمشركون  ) ُمْنفَّكِ

يَن [عما هم عليه] (الجاللين  ). وهنا http://goo.gl/xAKNWsوتكميله: ُمْنفَّكِ
  خطأ: والمشركون، كما جاءت في القراءة المختلفة.

لَۡم يَكُِن ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰبِ، 
َحتَّٰى تَۡأتِيَُهُم  1تيَن [...]، ُمنفَكِّ 2 1َوٱۡلُمۡشِرِكينَ 

  ٱۡلبَيِّنَةُ:

 1: 98\100هـ

َرٗة، 1َرُسولٞ   ) َرسُوًال.1 َطهَّ ِ يَۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ َن ٱ£َّ  2: 98\100هـ  ّمِ

 3: 98\100هـ  فِيَها كُتُٞب قَيَِّمٞة.  

َب إِالَّ ِمۢن بَۡعِد َما    َق ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ َوَما تَفَرَّ
  َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَيِّنَةُ.
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) الِديُن اْلقَيَِّمةُ، الِديُن اْلقَيُِّم، قراءة أو تفسير شيعي: 3) ُمْخلَِصيَن 2) أَن يَْعبُدُوا 1
اْلقَيَِّمة: ) 2ت ) ُمْخِلِصيَن: ممحصين1ت♦ ) 187دين القائم (السياري، ص 

نص ناقص وتكميله: دين [الملة] القيمة (الجاللين  المستقيمة المعتدلة.
http://goo.gl/EjY3mz.(  

َ، ُمۡخِلِصينَ  1َوَمآ أُِمُرٓواْ إِالَّ ِليَۡعبُدُواْ  لَهُ  1ت2ٱ£َّ
لَٰوةَ، َويُۡؤتُواْ  يَن، ُحنَفَآَء، َويُِقيُمواْ ٱلصَّ ٱلدِّ

لَِك ِديُن [...] َكٰوةَ. ~ َوذَٰ   .3ٱۡلقَيَِّمةِ  2تٱلزَّ
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إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰبِ، َوٱۡلُمۡشِرِكيَن،   الخليقة.: ) اْلبَِريَّةِ 1ت♦ ) اْلبَِريئَِة 1
ٓئَِك ُهۡم َشرُّ  ِلِديَن فِيَهآ. ~ أُْولَٰ فِي نَاِر َجَهنََّم، َخٰ

  .1ت1ٱۡلبَِريَّةِ 
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تِ   الخليقة: اْلبَِريَّةِ ) 1ت♦ ) اْلبَِريئَِة 2) ِخيَاُر 1 ِلَحٰ ٓئَِك ، إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ ~ أُْولَٰ
  .1ت2ٱۡلبَِريَّةِ  1ُهۡم َخۡيرُ 
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ُت َعۡدٖن، تَۡجِري ِمن    َجَزآُؤُهۡم ِعندَ َربِِّهۡم َجنَّٰ
ِضَي  ِلِديَن فِيَهآ، أَبَٗدا. رَّ ُر، َخٰ ُ تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ ٱ£َّ

لَِك ِلَمۡن َخِشَي َربَّهُۥ.   َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنهُ. ذَٰ

 8: 98\100هـ

 

  سورة الحشر 59\101

  هجرية 24 - عدد اآليات

  بني النضيرعنوان آخر: . 2عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. ~    َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ َسبََّح ِ£َّ
  َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 1: 59\101هـ
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ُعَب 2) فَآتَاُهُم 1 بُوَن 3) الرُّ ) خطأ: في اول اْلَحْشِر، أو: عند اول 1ت♦ ) يَُخّرِ
الحشر. فسر المنتخب هذه الجملة: عند أول إخراج لهم من جزيرة العرب 

)http://goo.gl/MAkIohنص مخربط وترتيبه: َوَظنُّوا أَنَّ ُحُصونُُهْم 2) ت (
.ِ   َمانِعَتُُهْم ِمَن �َّ

ِب  هَُو ٱلَِّذٓي أَۡخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ
ِل ٱۡلَحۡشرِ  ِرِهۡم ِألَوَّ . َما َظنَنتُۡم أَن 1تِمن ِديَٰ
َن يَۡخُرُجواْ، َوَظنُّٓواْ أَنَُّهم مَّ  انِعَتُُهۡم ُحُصونُُهم ّمِ

 ِ ُ ِمۡن َحۡيُث لَۡم يَۡحتَِسبُواْ، َوقَذََف  1. فَأَتَٰىُهمُ 2تٱ£َّ ٱ£َّ
ۡعبَ  بُيُوتَُهم بِأَۡيِديِهۡم  3. يُۡخِربُونَ 2فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّ

ِر! ٓأُْولِي ٱۡألَۡبَصٰ   َوأَۡيِدي ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. ~ فَٱۡعتَبُِرواْ يَٰ

 2: 59\101هـ

ُ َعلَۡيِهُم ٱۡلَجَالٓءَ   : الخروجالجالء) 1ت♦ اْلَجَال ) 1 لَعَذَّبَُهۡم  ،1ت1َولَۡوَالٓ أَن َكتََب ٱ£َّ
  فِي ٱلدُّۡنيَا. َولَُهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ َعذَاُب ٱلنَّاِر.

 3: 59\101هـ

َ 1ت ♦) يَُشاقِِق 1 َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاّقِ �َّ ) ذَِلَك [العذاب] بِأَنَُّهْم َشاقُّوا �َّ
َ َشِديدُ اْلِعقَاِب [له] (الجاللين  ، http://goo.gl/wxT57P[ورسوله] فَإِنَّ �َّ

َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِِق 13: 8\88وأسوة باآلية  َ َوَرُسولَهُ : ذَلَِك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا �َّ َّ�
َ َشِديدُ اْلِعقَاِب).   فَإِنَّ �َّ

لَِك [...] َ َوَرُسولَهُۥ. َوَمن  1تذَٰ بِأَنَُّهۡم َشآقُّواْ ٱ£َّ
َ [...] 1يَُشآقِّ  َ َشِديدُ ٱۡلِعقَاِب  ،1تٱ£َّ ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
  .1ت[...]

 4: 59\101هـ

ًما، قَْوماء، قَا3) تََرْكتُم 2) وال 1 ) 1ت♦ ) إِالَّ بِإِذِْن 5) أُُصِلَها، أُُصولِه 4ئًِما ) قُوَّ
  ِلينَة: نخلة

ن لِّينَةٍ   3قَآئَِمةً  2تََرۡكتُُموَها 1، أَۡو 1تَما قََطۡعتُم ّمِ
ِسِقيَن. 5، فَبِإِۡذنِ 4َعلَٰىٓ أُُصوِلَها ِ. َوِليُۡخِزَي ٱۡلفَٰ   ٱ£َّ

 5: 59\101هـ

) تكملة هذه الفقرة 3أَْوَجْفتُْم: أجريتم. ت) 2) أَفَاَء هللا: جعله فيئا أو غنيمة ت1ت
  في اآلية الالحقة. وفهمت كلمة ركب بمعنى اإلبل.

ُ َعلَٰى َرُسولِهِۦ ِمۡنُهۡم، فََمآ  1ت] َوَمآ أَفَآءَ --- [ ٱ£َّ
ِكنَّ 3تَعلَۡيِه ِمۡن َخۡيٖل َوَال ِرَكابٖ  2تأَۡوَجۡفتُمۡ  . َولَٰ

َ يَُسلِّطُ ُرسُلَهُۥ َعلَٰى مَ  ُ َعلَٰى ٱ£َّ ن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ
  ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.

 6: 59\101هـ

) تَُكوَن 2) 155قراءة أو تفسير شيعي: ولذي القربى األئمة (السياري، ص  )1
َ فِي ظُْلِم آِل 4) دُولَةٌ، دَْولَةً 3 ) قراءة شيعية: َوما نَهاُكْم َعنْهُ فَاْنتَُهوا َواتَّقُوا �َّ

ٍد  َ َشِديدُ اْلِعقَابِ ُمَحمَّ أنظر هامش اآلية ) 1ت♦ ) 63، ص 8(الكليني مجلد  إِنَّ �َّ
نص ناقص وتكميله: كي ال يكون [الفيء] دولة  دُولَةً: شيء متداول.) 2ت السابقة

نص ناقص وتكميله: َوَما نََهاُكْم ) 3ت) http://goo.gl/SBL4UP(الجاللين 
  َعْنهُ فَاْنتَُهوا [عنه]

آ أَفَ  ُ َعلَٰى َرسُوِلهِۦ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلقَُرٰى، فَِللَِّه  1تآءَ مَّ ٱ£َّ
سُوِل، َوِلِذي ٱۡلقُۡربَىٰ  َمٰى، 1َولِلرَّ َٰ ، َوٱۡليَت

ِكينِ   2َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل، َكۡي َال يَُكونَ  ،َوٱۡلَمَسٰ
بَۡيَن ٱۡألَۡغنِيَآِء ِمنُكۡم. َوَمآ َءاتَٰىُكُم  3دُولَةَۢ  2ت[...]

سُوُل، فَ  ُخذُوهُ. َوَما نََهٰىُكۡم َعۡنهُ، فَٱنتَُهواْ ٱلرَّ
َ 3ت[...] َ َشِديدُ ٱۡلِعقَاِب.4. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ   . ~ إِنَّ ٱ£َّ

 7: 59\101هـ

) نص ناقص وتكميله: اختلف المفسرون في فهم هذه اآلية وصلتها بما سبقها 1ت
وكيف يمكن تكملتها. ونكتفي بما جاء في المنتخب: [وكذلك] ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن 

ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى«فتكون معطوفة على اآلية السابقة  – » َما أَفَاَء �َّ
  ).http://goo.gl/JL45xB(المنتخب 

ِجِريَن ٱلَِّذيَن أُۡخِرُجواْ ِمن  1ت[...]  ِلۡلفُقََرآِء ٱۡلُمَهٰ
 ِ َن ٱ£َّ ِلِهۡم، يَۡبتَغُوَن فَۡضٗال ّمِ ِرِهۡم َوأَۡمَوٰ ِديَٰ

ٓئَِك  َ َوَرسُولَهُۥٓ. ~ أُْولَٰ ٗنا، َويَنُصُروَن ٱ£َّ َوِرۡضَوٰ
ِدقُوَن.   ُهُم ٱلصَّٰ

 8: 59\101هـ

) نص ناقص وتكميله: [وألفوا] اإليمان (السيوطي: 1ت♦ ) ِشحَّ 2يَُوقَّ ) 1
ُؤوا 168، ص 2اإلتقان، جزء  ) وقد فسرها معجم الفاظ القرآن كما يلي: تَبَوَّ

يَماَن: اطمأنوا إليه ت ُؤوا اْإلِ يختارون : ) َويُْؤثُِرونَ 2الدَّاَر: اتخذوها مساكن، تَبَوَّ
يُْؤثُِروَن [المهاجرين] َعلَى أَْنفُِسِهْم (المنتخب) وَ ويفضلون. نص ناقص وتكميله: 

من المفرد التفات ) خطأ: 5تبخل ) ُشح: 4ت ) َخَصاَصة: فقر وسوء حال3ت
  ».َفأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ «إلى الجمع » َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسهِ «

ُءو ٱلدَّاَر [...] َن، ِمن  1تَوٱلَِّذيَن تَبَوَّ يَمٰ َوٱۡإلِ
قَۡبِلِهۡم، يُِحبُّوَن َمۡن هَاَجَر إِلَۡيِهۡم، َوَال يَِجدُوَن فِي 

آ أُوتُواْ، َويُۡؤثُِروَن [...] مَّ  2تُصدُوِرِهۡم َحاَجٗة ّمِ
. ~ 3ت َعلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم، َولَۡو َكاَن بِِهۡم َخَصاَصةٞ 

ٓئَِك  4ت2ُشحَّ  1َوَمن يُوقَ  ُهُم نَۡفِسهِۦ، ~ فَأُْولَٰ
  .5تٱۡلُمۡفِلُحونَ 

 9: 59\101هـ

َربَّنَا! ٱۡغِفۡر «َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَۡعِدِهۡم يَقُولُوَن:   ) ِغل: عداوة وحقد كامن.1ت♦ ) ِغْمًرا 1
ِن، َوَال تَۡجعَۡل  يَمٰ نِنَا ٱلَِّذيَن َسبَقُونَا بِٱۡإلِ ۡخَوٰ لَنَا، َوِإلِ

لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ. ~ َربَّنَآ! إِنََّك  1ت1فِي قُلُوبِنَا ِغّالٗ 
ِحيمٌ  ،َرُءوٞف    ».رَّ

 10: 59\101هـ

زائدة. » إلى«) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف 1ت
  بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه.

ٱلَِّذيَن نَافَقُواْ؟ يَقُولُوَن  1ت] أَلَۡم تََر إِلَى--- [
ِب:  نِِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ ۡخَوٰ لَئِۡن «ِإلِ

َوَال نُِطيُع فِيُكۡم أََحدًا  ،لَنَۡخُرَجنَّ َمعَُكمۡ  ،أُۡخِرۡجتُمۡ 
ُ يَۡشَهدُ ». ~ لَنَنُصَرنَُّكمۡ  ،أَبَٗدا. َوإِن قُوتِۡلتُمۡ  َوٱ£َّ

ِذبُ    وَن.إِنَُّهۡم لََكٰ

 11: 59\101هـ

 ،َال يَۡخُرُجوَن َمعَُهۡم. َولَئِن قُوتِلُواْ  ،لَئِۡن أُۡخِرُجواْ   ) األدبار: األعقاب.1ت
لَيَُولُّنَّ  ،َال يَنُصُرونَُهۡم. َولَئِن نََّصُروُهمۡ 

رَ    ~ ثُمَّ َال يُنَصُروَن. ،1تٱۡألَۡدبَٰ

 12: 59\101هـ

ِ ( ) نص ناقص وتكميله: َألَْنتُْم أََشدُّ 1ت ابن َرْهبَةً فِي ُصدُوِرِهْم ِمَن [رهبة] �َّ
  .http://goo.gl/FUI9EY 103، ص 28، جزء عاشور

َن [...] ِ.  1تَألَنتُۡم أََشدُّ َرۡهبَٗة فِي ُصدُوِرِهم ّمِ ٱ£َّ
لَِك بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم الَّ يَۡفقَُهوَن.   ~ ذَٰ

 13: 59\101هـ
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، َشت�ى.3) تَْحِسبُُهْم 2) ِجدَاٍر، َجدٍْر، ُجدٍْر، ُجدُوٍر 1 نٍَة، أَۡو ِمن   ) أََشتُّ َحصَّ تِلُونَُكۡم َجِميعًا إِالَّ فِي قُٗرى مُّ َال يُقَٰ
 2. بَۡأُسُهم بَۡينَُهۡم َشِديٞد. تَۡحَسبُُهمۡ 1َوَرآِء ُجدُِرۢ 

ِلَك بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم الَّ 3َجِميٗعا، َوقُلُوبُُهۡم َشتَّىٰ  . ~ ذَٰ
  يَۡعِقلُوَن.

 14: 59\101هـ

، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: [مثلهم] َكَمثَِل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَِريبًا (1ت
  ) َوبَاَل أَْمِرِهْم: عاقبة فعلهم2) تhttp://goo.gl/rCHxrp 107، ص 28

َكَمثَِل ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم قَِريٗبا. ذَاقُواْ  1ت[...] 
  َولَُهۡم َعذَاٌب أَلِيٞم. . ~2تَوبَاَل أَۡمِرِهمۡ 

 15: 59\101هـ

نص ناقص وتكميله: [مثلهم أيًضا] َكَمثَِل الشَّْيَطاِن ) 1ت♦ ) بَِرٌي 2) أَنَا 1
  ).http://goo.gl/cMXQLm(الجاللين 

ِن:  1ت[...] نَسٰ ِن إِۡذ قَاَل ِلۡإلِ َكَمثَِل ٱلشَّۡيَطٰ
ا َكفَرَ ». ٱۡكفُۡر « نَك.  2ءٞ بَِريٓ  1إِنِّي«قَاَل:  ،فَلَمَّ ّمِ

لَِمينَ  َ، َربَّ ٱۡلعَٰ   ».~ إِنِّٓي أََخاُف ٱ£َّ

 16: 59\101هـ

) خطأ وصحيحه: عاقبتُهما (أسم كان) 1ت♦ ) في النار 3) َخاِلدَاِن 2) َعاقِبَتُُهَما 1
... خالدان (خبر إن)، كما في القراءة المختلفة. حول استعمال كان عاقبة وكانت 

  .84: 7\39عاقبة انظر هامش اآلية 

ِقبَتَُهَمآ  لدَۡينِ  1ت1فََكاَن َعٰ  1ت2أَنَُّهَما فِي ٱلنَّاِر، َخٰ
ِلِميَن.3فِيَها ُؤاْ ٱلظَّٰ ٓ ِلَك َجَزٰ   . ~ َوذَٰ

 17: 59\101هـ

َ.1ت َ. َوۡلتَنظُۡر --- [  ) خطأ: تكرار عبارة ٱتَّقُواْ ٱ£َّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ ٱ£َّ ] يَٰ
َ نَۡفٞس  ا قَدََّمۡت ِلغَٖد. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ َ 1تمَّ . ~ إِنَّ ٱ£َّ

  َخبِيُرۢ بَِما تَۡعَملُوَن.

 18: 59\101هـ

َ، فَأَنَسٰىُهۡم أَنفَُسُهۡم.  1َوَال تَكُونُواْ   ) يَكُونُوا.1 َكٱلَِّذيَن نَُسواْ ٱ£َّ
ِسقُوَن. ٓئَِك ُهُم ٱۡلفَٰ   ~ أُْولَٰ

 19: 59\101هـ

بُ   ُب.) َوال أَْصَحا1 ُب ٱۡلَجنَِّة. ~  1َال يَۡستَِوٓي أَۡصَحٰ ٱلنَّاِر َوأَۡصَحٰ
ُب ٱۡلَجنَِّة ُهُم ٱۡلفَآئُِزوَن.   أَۡصَحٰ

 20: 59\101هـ

دِّعًا 1 ًعا: متشققًا.1ت♦ ) ُمصَّ ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن َعلَٰى َجبَٖل، لََّرأَۡيتَهُۥ --- [  ) ُمتََصدِّ ] لَۡو أَنَزۡلنَا َهٰ
ِشٗعا،  ٗعاَخٰ تََصدِّ ِ. َوتِۡلَك  1ت1مُّ ۡن َخۡشيَِة ٱ£َّ ّمِ

ُل نَۡضِربَُها لِلنَّاِس. ~ لَعَلَُّهۡم يَتَفَكَُّروَن!   ٱۡألَۡمثَٰ

 21: 59\101هـ

ِ «إلى الغائب » أَْنَزْلنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات خطأ: ) 1ت » َخْشيَِة �َّ
ُ «غائب ثم إلى ال» نَْضِربَُها«ثم إلى المتكلم  جاءت هذه العبارة عشر ) 2ت» هَُو �َّ

التفسير الميسر: عالم بكل ما يغيب عن األبصار، مما  يقولمرات في القرآن. 
  .لنفوس، وعالم بما شاهدته األبصارتُِكنُّه الصدور وتخفيه ا

] --- ُ ِلُم 1ت] هَُو ٱ£َّ هَ إِالَّ هَُو. َعٰ ، ٱلَِّذي َالٓ إِلَٰ
دَةِ ٱۡلغَۡيِب  ِحيُم.2ت َوٱلشََّهٰ ُن، ٱلرَّ ۡحَمٰ   . ~ هَُو ٱلرَّ

 22: 59\101هـ

هَ إِالَّ هَُو، ٱۡلَملِكُ   ) اْلُمْؤَمنُ 2) اْلقَدُّوُس 1 ُ، ٱلَِّذي َالٓ إِلَٰ  ،1ٱۡلقُدُّوسُ  ،هَُو ٱ£َّ
مُ   ،ٱۡلَجبَّارُ  ،ٱۡلعَِزيزُ  ،ٱۡلُمَهۡيِمنُ  ،2ٱۡلُمۡؤِمنُ  ،ٱلسَّلَٰ

ا يُۡشِرُكوَن! ِ َعمَّ َن ٱ£َّ   ٱۡلُمتََكبُِّر. ~ سُۡبَحٰ

 23: 59\101هـ

َر 2) اْلبَاِرُي 1 َر، اْلُمَصّوِ ِلُق، ٱۡلبَاِرئُ   ) وما في األرِض 3) اْلُمَصوَّ ُ، ٱۡلَخٰ رُ 1هَُو ٱ£َّ . لَهُ 2، ٱۡلُمَصّوِ
ِت  َوٰ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَٰى. يَُسبُِّح لَهُۥ َما فِي ٱلسََّمٰ

 . ~ َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.3َوٱۡألَۡرِض 

 24: 59\101هـ

 

  سورة النور 24\102

  هجرية 64 - عدد اآليات

  35عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ْضنَاهَا 1 ناقص وتكميله: [هذه] سورة (مكي، نص ) 1ت♦ ) تَذَّكَُّروَن 2) َوفَرَّ
  ).115جزء ثاني، ص 

َها 1ت[...] َها، َوفََرۡضنَٰ ، َوأَنَزۡلنَا 1ُسوَرةٌ أَنَزۡلنَٰ
ٖت. ~ لَّعَلَُّكۡم تَذَكَُّرونَ  ِتۢ بَيِّنَٰ   !2فِيَهآ َءايَٰ

 1: 24\102هـ

انَِي  انِيَةَ َوالزَّ اِن، الزَّ انِيَةُ َوالزَّ نص ) 1ت♦ أَفَةٌ، َرافَةٌ، َرآفَةٌ ) رَ 3) يَأُْخذُْكْم 2) الزَّ
انِي (مكي، جزء ثاني، ص  انِيَةُ َوالزَّ ناقص وتكميله: [وفيما فرض عليكم حكم] الزَّ

) يالحظ في هذه اآلية تقديم الزانية على الزاني، بينما في اآلية الالحقة 2) ت116
الزانية على قدمت «تم تقديم الزاني على الزانية. وقد برر أبو حيان ذلك كما يلي: 

الزاني ألن داعيتها أقوى، لقوة شهوتها، ونقصان عقلها، وألن زناها أفحش وأكثر 
ثََمانِيَن « 4: 24\102تقول اآلية  )3ت). 512- 510(المسيري، ص » عاًرا
  »ِمئَةَ َجْلدَةٍ « 2: 24\102بينما تقول اآلية » َجْلدَةً 

انِي 1ت] [...]--- [ انِيَةُ َوٱلزَّ دُواْ ُكلَّ : فَٱۡجلِ 2ت1ٱلزَّ
ۡنُهَما ِماْئَةَ َجۡلدَةٖ  ِحٖد ّمِ بِِهَما  2. َوَال تَۡأُخۡذُكم3تَوٰ

ِ َوٱۡليَۡوِم  3َرۡأفَةٞ  ِ، إِن كُنتُۡم تُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ فِي ِديِن ٱ£َّ
َن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   ٱۡألِٓخِر. َوۡليَۡشَهۡد َعذَابَُهَما َطآئِفَٞة ّمِ

 2: 24\102هـ
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َم، َوَحُرمَ 3َزاِن ) 2) يَْنِكْح 1 انِي َال يَنِكحُ   ) َوَحرَّ انِيَةُ  1ٱلزَّ إِالَّ َزانِيَةً أَۡو ُمۡشِركَٗة، َوٱلزَّ
مَ  2َال يَنِكُحَهآ إِالَّ َزانٍ  ِلَك  3أَۡو ُمۡشِرٞك. َوُحّرِ ذَٰ

  َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن.

 3: 24\102هـ

) اْلُمْحَصنَات: المصانات. نص 1ت♦ ) بِأَْربَعٍَة 2) َواْلُمْحِصنَاِت، َواْلُمْحُصنَاِت 1
تقول اآلية  )2ت ] (الجاللين)بالزناناقص وتكميله: َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت [

  »ِمئَةَ َجْلدَةٍ « 2: 24\102بينما تقول اآلية » ثََمانِيَن َجْلدَةً « 4: 24\102

تِ  يَۡأتُواْ ، ثُمَّ لَۡم 1ت[...] 1َوٱلَِّذيَن يَۡرُموَن ٱۡلُمۡحَصنَٰ
نِيَن َجۡلدَةٗ  ،شَُهدَآءَ  2بِأَۡربَعَةِ  َوَال  ،2تفَٱۡجِلدُوُهۡم ثََمٰ

ِسقُوَن. ٓئَِك ُهُم ٱۡلفَٰ دَةً أَبَٗدا. ~ َوأُْولَٰ   تَۡقبَلُواْ لَُهۡم َشَهٰ

 4: 24\102هـ

ِلَك، َوأَۡصلَُحواْ. ~ فَإِنَّ    إِالَّ ٱلَِّذيَن تَابُواْ ِمۢن بَۡعِد ذَٰ
َ َغفُوٞر  ِحيٞم.ٱ£َّ   ، رَّ

 5: 24\102هـ

) اْلُمْحَصنَات: المصانات. نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن 1ت♦ ) أَْربََع 2) تَُكْن 1
  )http://goo.gl/1mz2uV] (الجاللين بالزنايَْرُموَن أَْزَواَجُهْم [

َجُهۡم [...] لَُّهۡم  1، َولَۡم يَُكن1تَوٱلَِّذيَن يَۡرُموَن أَۡزَوٰ
دَةُ أََحِدِهۡم أَۡربَعُ  ٓ أَنفُُسُهۡم، فََشَهٰ ِتۢ  2ُشَهدَآُء إِالَّ دَٰ َشَهٰ

ِدقِيَن. ِ إِنَّهُۥ لَِمَن ٱلصَّٰ   بِٱ£َّ

 6: 24\102هـ

ِمَسةُ   ) لَْعنَةُ.2) َوالَْخاِمَسةَ 1 ِ َعلَۡيِه، إِن َكاَن ِمَن  2، أَنَّ لَۡعنَتَ 1َوٱۡلَخٰ ٱ£َّ
ِذبِيَن.   ٱۡلَكٰ

 7: 24\102هـ

ِتۢ  1تَويَۡدَرُؤاْ   ) درأ: دفع.1ت دَٰ َعۡنَها ٱۡلعَذَاَب، أَن تَۡشَهدَ أَۡربََع َشَهٰ
ِذبِيَن. ِ، إِنَّهُۥ لَِمَن ٱۡلَكٰ   بِٱ£َّ

 8: 24\102هـ

ِ.2) َوالَْخاِمَسةُ 1 ُ، أَْن َغَضُب �َّ ِمَسةَ   ) أَْن َغِضَب �َّ ِ 1َوٱۡلَخٰ َعلَۡيَهآ، إِن َكاَن ِمَن  2، أَنَّ َغَضَب ٱ£َّ
ِدقِيَن.   ٱلصَّٰ

 9: 24\102هـ

اٌب َحِكيٌم 1ت َ تَوَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ �َّ ) نص ناقص وتكميله: َولَْوَال فَْضُل �َّ
). يالحظ هنا تكرار كلمة هللا. 172، ص 2[لعذبكم] (السيوطي: اإلتقان، جزء 

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي 14: 24\102ة أنظر تتمة هذه اآلية في اآلي : َولَْوَال فَْضُل �َّ
من التفات الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةِ لََمسَُّكْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعذَاٌب َعِظيٌم. وفي اآلية خطأ: 

ِ  َولَْوَال فَْضلُ «إلى المخاطب » َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهمْ « 6الغائب في اآلية  َّ�
  ».َعلَْيُكمْ 

 َ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ، ~ َوأَنَّ ٱ£َّ َولَۡوَال فَۡضُل ٱ£َّ
ابٌ    .1ت[...] ،َحِكيمٌ  ،تَوَّ

 10: 24\102هـ

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر ) أفك1ت♦ ) كُْبَرهُ 2) تَْحِسبُوهُ 1
) ِكْبَرهُ: اثمه الكبير، والمراد حديث 2ت إِفْك: كذب وافتراءرأيه بالخداع. وهنا 
(الجاللين  تحّمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعهاإلفك. تََولَّى ِكْبَرهُ: 

http://goo.gl/9JZZ5d(  

ۡفكِ  نُكۡم. َال  1تإِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو بِٱۡإلِ عُۡصبَٞة ّمِ
ا لَّكُم، بَۡل هَُو َخۡيٞر لَّكُۡم. ِلُكّلِ ٱۡمِريٕٖ  1تَۡحَسبُوهُ  َشّرٗ

ۡثِم. ~ َوٱلَِّذي تََولَّٰى  ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱۡإلِ ۡنُهم مَّ ّمِ
  ِمۡنُهۡم لَهُۥ َعذَاٌب َعِظيٞم. 2ت2ِكۡبَرهُۥ

 11: 24\102هـ

: أمعن ) أفك2ت» َظنَّ «إلى الغائب » َسِمْعتُُموهُ «من المخاطب التفات خطأ: ) 1ت
  إِفْك: كذب وافتراء.في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

ُت  1تلَّۡوَالٓ إِۡذ َسِمۡعتُُموهُ، َظنَّ  ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
ذَآ إِۡفٞك «بِأَنفُِسِهۡم َخۡيٗرا، َوقَالُواْ:  بِيٞن  2تَهٰ   ».مُّ

 12: 24\102هـ

بِأَۡربَعَِة ُشَهدَآَء! فَإِۡذ لَۡم يَۡأتُواْ لَّۡوَال َجآُءو َعلَۡيِه   
ِذبُوَن. ِ، ُهُم ٱۡلَكٰ ٓئَِك، ِعندَ ٱ£َّ   بِٱلشَُّهدَآِء، ~ فَأُْولَٰ

 13: 24\102هـ

) أَفَْضتُْم: أكثرتم في حديث األفك. خطأ: لََمسَُّكْم بما أَفَْضتُْم. تبرير الخطأ: 1ت
  ألوقعكم.لََمسَُّكْم تضمن معنى 

ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ فِي ٱلدُّۡنيَا َولَۡوَال  فَۡضُل ٱ£َّ
فِيِه َعذَاٌب  1تلََمسَُّكۡم فِي َمآ أَفَۡضتُمۡ  ،َوٱۡألِٓخَرةِ 

  ،َعِظيمٌ 

 14: 24\102هـ

) 2تَْلقَْونَهُ، تَتَقَفَّْونَهُ ) تُْلقُْونَهُ، تَِلقُْونَهُ، تَقَفَّْونَهُ، تَتَلَقَْونَهُ، تَأِْلقُْونَهُ، تِيْلَقُْونَهُ، تَثْقَفْونَهُ، 1
ِ [ذنب] َعِظيٞم (الجاللين 1 ♦َوتَْحِسبُونَهُ  ) نص ناقص وتكميله: َوهَُو ِعندَ ٱ£َّ

http://goo.gl/VtMsZK(  

ا لَۡيَس  1إِۡذ تَلَقَّۡونَهُۥ بِأَۡلِسنَتُِكۡم، َوتَقُولُوَن بِأَۡفَواِهكُم مَّ
ِ  2لَكُم بِهِۦ ِعۡلٞم، َوتَۡحسَبُونَهُۥ َهيِّٗنا، ~ َوهَُو ِعندَ ٱ£َّ

  َعِظيٞم. 1ت[...]

 15: 24\102هـ

ا يَُكوُن لَنَآ أَن «قُۡلتُم:  ،َولَۡوَالٓ إِۡذ َسِمۡعتُُموهُ    مَّ
ٌن َعِظيمٞ  ذَا بُۡهتَٰ نََك! َهٰ ذَا. سُۡبَحٰ   .»نَّتََكلََّم بَِهٰ

 16: 24\102هـ

ُ [لئال] تَعُودُوا (مكي، جزء ) 1ت♦ ) يَِعْظُكَم 1 نص ناقص وتكميله: يَِعُظُكَم �َّ
» ينهاكم«بمعنى » يعظكم«). وقد فسره تفسير الجاللين كلمة 120ثاني، ص 
  ).http://goo.gl/xRnGrA(الجاللين 

ُ [...] 1يَِعُظُكمُ  أَن تَعُودُواْ ِلِمۡثِلِهۦٓ أَبَدًۡا. ~ إِن  1تٱ£َّ
ۡؤِمنِيَن.   ُكنتُم مُّ

 17: 24\102ـه

ُ عَِليمٌ    ِت. ~ َوٱ£َّ ُ لَُكُم ٱۡألٓيَٰ  18: 24\102هـ  َحِكيٌم. ،َويُبَيُِّن ٱ£َّ

ابن ) نص ناقص وتكميله: إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن [يشيع خبر] اْلفَاِحَشةُ (1ت
  ).http://goo.gl/3g5Jfe 184، ص 18، جزء عاشور

ِحَشةُ فِي  1تتَِشيَع [...]إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن  ٱۡلفَٰ
فِي ٱلدُّۡنيَا  ،ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، لَُهۡم َعذَاٌب أَِليمٞ 

ُ يَۡعلَمُ    َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُموَن. ،َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوٱ£َّ

 19: 24\102هـ
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َ 1ت ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ �َّ َرُؤوٌف َرِحيٌم  ) نص ناقص وتكميله: َولَْوَال فَْضُل �َّ
). يالحظ هنا تكرار كلمة هللا. 172، ص 2[لعذبكم] (السيوطي: اإلتقان، جزء 

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي 14: 24\102أنظر تتمة هذه اآلية في اآلية  : َولَْوَال فَْضُل �َّ
  يٌم.الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةِ لََمسَُّكْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعذَاٌب َعظِ 

 َ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ ~ َوأَنَّ ٱ£َّ َولَۡوَال فَۡضُل ٱ£َّ
ِحيٞم [...] ،َرُءوٞف    .1ترَّ

 20: 24\102هـ

َي 2) ُخْطَواِت، َخْطَواِت، ُخَطَواِت، ُخُطَؤاِت، َخَطَواِت 1 ) نص 1ت ♦) َزكَّا، ُزّكِ
َّبِْع ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن [فقد عصى ألنه] يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء  ناقص وتكميله: َوَمْن يَت

). إذا اعتبرنا اآلية ناقصة يكون http://goo.gl/9WNYgQَواْلُمْنَكِر (المنتخب 
شَّْيَطاُن : ال268: 2\87الشيطان هو الذي يَأُْمُر بِاْلفَْحشَاِء َواْلُمْنَكِر (كما في اآلية 

يَِعدُُكُم اْلفَقَْر َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء). وإذا اعتبرنا اآلية كاملة، يكون التابع هو الذي 
  يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر.

تِ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَتَّبِعُواْ ُخطَُوٰ  1يَٰ
تِ  َّبِۡع ُخطَُوٰ ِن. َوَمن يَت ِن، [...]ٱلشَّ  1ٱلشَّۡيَطٰ  1تۡيَطٰ

 ِ فَإِنَّهُۥ يَۡأُمُر بِٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِر. َولَۡوَال فَۡضُل ٱ£َّ
ۡن أََحٍد أَبَٗدا.  2َما َزَكىٰ  ،َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ ِمنُكم ّمِ

ُ َسِميٌع، َعِليٞم. ي َمن يَشَآُء. ~ َوٱ£َّ َ يَُزّكِ ِكنَّ ٱ£َّ   َولَٰ

 21: 24\102هـ

، يَاتَِل 1 ♦ ) َوِليَْعفُوا َوِليَْصفَُحوا، َوْلتَْعفُوا َوْلتَْصفَُحوا 4) تُْؤتُوا 3) اْلعَْقِل 2) يَتَأَلَّ
قرابة » أولي القربى: «) تفسير شيعي2ت ال يقصر، أو ال يُقسم: ) َال يَأْتَل1ت

  ).http://goo.gl/OR6KZAرسول هللا (القمي 

ِمنكُۡم  2أُْولُواْ ٱۡلفَۡضلِ  1ت1] َوَال يَۡأتَلِ --- [
، 2تأُْوِلي ٱۡلقُۡربَىٰ  3َوٱلسَّعَِة، أَن يُۡؤتُٓواْ 

ِ. َوۡليَۡعفُواْ  ِجِريَن فِي َسبِيِل ٱ£َّ ِكيَن، َوٱۡلُمَهٰ َوٱۡلَمَسٰ
ُ لَُكۡم؟ ~ 4َوۡليَۡصفَُحٓواْ  . أََال تُِحبُّوَن أَن يَۡغِفَر ٱ£َّ

ِحيٌم. ُ َغفُوٞر، رَّ   َوٱ£َّ

 22: 24\102هـ

قراءة شيعية: إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحصنِين ) 2) َواْلُمْحِصنَاِت، َواْلُمْحُصنَاِت 1
) نص ناقص وتكميله: إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن 1ت♦ ) 96اْلغَافِلين لُِعنُوا (السياري، ص 
اْلُمْحَصنَات: ) 2) تhttp://goo.gl/v5wOyC[بالزنا] اْلُمْحَصنَاِت (الجاللين 

  المصانات

تِ  1ت] إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡرُموَن [...]--- [ ، 2ت1ٱۡلُمۡحَصنَٰ
ِت، لُِعنُواْ  ِت، ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ِفلَٰ فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ.  2ٱۡلغَٰ

  ~ َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٞم.

 23: 24\102هـ

َعلَۡيِهۡم أَۡلِسنَتُُهۡم، َوأَۡيِديِهۡم، َوأَۡرُجلُُهم  1يَۡوَم تَۡشَهدُ   ) يَْشَهدُ 1
  ~ بَِما َكانُواْ يَۡعَملُوَن،

 24: 24\102هـ

ُ الَحقُّ ِدينَُهُم.2) يَُوفِّيُهُم، يَُوفِّيِهِم، يَُوفِيِهُم 1 ُ ِدينَُهُم ٱۡلَحقَّ  1يَۡوَمئِٖذ، يَُوفِّيِهمُ   ) �َّ ، َويَۡعلَُموَن أَنَّ 2ٱ£َّ
 َ   هَُو ٱۡلَحقُّ ٱۡلُمبِيُن. ٱ£َّ

 25: 24\102هـ

ا يَقُولُوَن 1ت ُؤوَن ِممَّ ) نص ناقص وتكميله: أُولَئَِك [أي: الطيبون والطيبات] ُمبَرَّ
[أي: الخبيثون والخبيثات] لهم [أي: الطيبون والطيبات] (الجاللين 

http://goo.gl/QsYIwP(  

ُت ِلۡلَخبِيثِيَن، َوٱۡلَخبِي--- [ ِت. ] ٱۡلَخبِيثَٰ ثُوَن ِلۡلَخبِيثَٰ
ٓئَِك  ِت. أُْولَٰ ُت ِللطَّيِّبِيَن، َوٱلطَّيِّبُوَن ِللطَّيِّبَٰ َوٱلطَّيِّبَٰ

ا يَقُولُوَن [...] 1ت[...] ُءوَن ِممَّ . ~ لَُهم 1تُمبَرَّ
ۡغِفَرٞة َوِرۡزٞق َكِريمٞ    . مَّ

 26: 24\102هـ

) َحتَّى تَُسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها وتَْستَأِْذنُوا، َحتَّى يَُسلُِّموا َعلَى 2) تَْستَأِْذنُوا، تَْستَانُِسوا 1
خطأ  ) من مضمون اآلية كلمة تَْستَأْنُِسوا1ت♦ ) تَذَّكَُّروَن 3أَْهِلَها ويَْستَأِْذنُوا 

. وقد فسرت في اآلية الالحقةتَْستَأِْذنُوا، كما في القراءة المختلفة، وكما وصحيحه: 
  تَْستَأِْذنُوا لحل المشكلةبمعنى  تَْستَأْنِسُواكلمة 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡدُخلُواْ بُيُوتًا َغۡيَر --- [ ] يَٰ
، َوتَُسلُِّمواْ َعلَٰىٓ 1ت1بُيُوتُِكۡم، َحتَّٰى تَۡستَۡأنُِسواْ 

ِلُكۡم َخۡيٞر لَُّكۡم. ~2أَۡهِلَها   !3لَعَلَُّكۡم تَذَكَُّرونَ  . ذَٰ

 27: 24\102هـ

فَإِن لَّۡم تَِجدُواْ فِيَهآ أََحٗدا، فََال تَۡدُخلُوَها َحتَّٰى   
، »ٱۡرِجعُواْ «يُۡؤذََن لَُكۡم. َوإِن قِيَل لَُكُم: 

ُ بَِما تَۡعَملُوَن  فَٱۡرِجعُواْ. هَُو أَۡزَكٰى لَُكۡم. ~ َوٱ£َّ
  َعِليٞم.

 28: 24\102هـ

َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أَن تَۡدُخلُواْ بُيُوتًا غَۡيَر  لَّۡيسَ   
ُ يَۡعلَُم َما تُۡبدُوَن  ٞع لَُّكۡم. ~ َوٱ£َّ َمۡسُكونَٖة فِيَها َمتَٰ

  َوَما تَۡكتُُموَن.

 29: 24\102هـ

ِرِهۡم --- [   ] قُل لِّۡلُمۡؤِمنِيَن يَغُضُّواْ ِمۡن أَۡبَصٰ
ِلَك  َ َويَۡحفَُظواْ فُُروَجُهۡم. ذَٰ أَۡزَكٰى لَُهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

  َخبِيُرۢ بَِما يَۡصنَعُوَن.

 30: 24\102هـ
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) نص ناقص وتكميله: [مواضع] زينتهن. ويضيف تفسير الجاللين: وهي ما 1ت
: 2ت♦ ) http://goo.gl/ZYq1N7عدا الوجه والكفين (الجاللين  ) بُِخُمِرِهنَّ

مة الجيب بالمفرد في آيتين ) نجد كل3جمع خمار، ما تغطي به المرأة رأسها ت
)، كما جاءت 32: 28\49؛ 12: 27\48تتعلقان بالنبي موسى بمعنى شق اللباس (

وجاءت ). 10: 12\53كلمة الجب في قصة يوسف بمعنى شق الصخرة أو البئر (
َوَمْريََم ابْنََت ِعْمَراَن الَّتِي « 12: 66\107جيب في قراءة مختلفة لآلية كلمة 

َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي : «قرئتفقد ». َجَها فَنَفَْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَاأَْحَصنَْت فَرْ 
كلمة جيب في هذه القراءة جاءت و». أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا في جيبها ِمْن ُروِحنَا

إلى جمع سالم » أبناء«من جمع تكسير التفات ) خطأ: 4مرادفة لكلمة فرج. ت
- 73طبل: أسلوب االلتفات، ص حتار المفسرون في هذا االلتفات (وقد إ». بني«

ْربَة5) ت74 ) 6ت البغية والحاجة الشديدة، والمراد هنا البغية في النساء: ) اْإلِ
األطفال «لتتجانس مع الفعل الالحق فيقول: » طفل«خطأ: كان يجب جمع كلمة 

المختلفة. وقد جاء استعمال الجمع اطفال ، كما جاء في القراءة »الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا
) َوَال 8ت ) َعْوَرات: سوءات، أي ما يجب ستره7ت 59: 24\102في اآلية 

: فسرها المنتخب كما يلي: أال يفعلن شيئًا يلفت أنظار الرجال  يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ
إلى ما خفى من الزينة، وذلك كالضرب في األرض بأرجلهن، ليسمع صوت 

). ونقرأ في سفر http://goo.gl/LG4OaXلهن المستترة بالثياب (خالخي
ّب: ِألَنَّ بَناِت ِصْهيوَن آْختالَت فَمَشيَن َمْمدوداِت األَْعناق،  أشعيا: ويَقوُل الرَّ

، وَجلَجْلَن بَِخالِخِل أَْقداِمِهنَّ  غاِمزاٍت بِالعُيون، َمَشيَن وقاَربَْن الَخْطَو في ِمشيَتِِهنَّ
) خطأ: هذه هي 9). وقد اخذ القرآن العبارة من الترجمة السريانية ت3:16(أشعيا 

» أيها«في هذا الشكل بدًال من » أَيُّهَ «المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن كلمة 
إلى الغائب والمخاطب » َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاتِ «من المتكلم والغائب التفات خطأ: ) 10ت
ِ َجمِ «   »يعًا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ َوتُوبُوا إِلَى �َّ

 ، ِرِهنَّ ِت يَۡغُضۡضَن ِمۡن أَۡبَصٰ َوقُل لِّۡلُمۡؤِمنَٰ
، َوَال يُۡبِديَن [...] ،  1تَويَۡحفَۡظَن فُُروَجُهنَّ ِزينَتَُهنَّ

 2ت2بُِخُمِرِهنَّ  1إِالَّ َما َظَهَر ِمۡنَها. َوۡليَۡضِرۡبنَ 
. َوَال يُۡبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ 3ت3َعلَٰى ُجيُوبِِهنَّ 

، أَۡو  ، أَۡو َءابَآِء بُعُولَتِِهنَّ ، أَۡو َءابَآئِِهنَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ
، أَۡو بَنِٓي  نِِهنَّ ، أَۡو إِۡخَوٰ ، أَۡو أَۡبنَآِء بُعُولَتِِهنَّ أَۡبنَآئِِهنَّ

، أَۡو بَنِيٓ  نِِهنَّ ، أَۡو نِسَآئِهِ  4تإِۡخَوٰ تِِهنَّ ، أَۡو َما أََخَوٰ نَّ
بِِعيَن َغۡيرِ  َّٰ ، أَِو ٱلت نُُهنَّ ۡربَةِ  4َملََكۡت أَۡيَمٰ  5تأُْوِلي ٱۡإلِ

ۡفلِ  َجاِل، أَِو ٱلّطِ ٱلَِّذيَن لَۡم يَۡظَهُرواْ  6ت5ِمَن ٱلّرِ
تِ  ٱلنَِّسآِء. َوَال يَۡضِرۡبَن  7ت6َعلَٰى َعۡوَرٰ

. ِمن ِزينَتِ  7، ِليُۡعلََم َما يُۡخِفينَ 8تبِأَۡرُجِلِهنَّ  ِهنَّ
ِ َجِميعًا، أَيُّهَ  ٱۡلُمۡؤِمنُوَن! ~  9تَوتُوبُٓواْ إِلَى ٱ£َّ

  !10تلَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحونَ 

 31: 24\102هـ

َمىٰ --- [  جمع األيم: من ال زوج له، رجًال أو امرأة.: ) اْألَيَاَمى1ت♦ ) َعبِْيدَُكْم 1 ِلِحيَن ِمۡن  1ت] َوأَنِكُحواْ ٱۡألَيَٰ ِمنُكۡم، َوٱلصَّٰ
ُ  1ِعبَاِدُكمۡ  َوإَِمآئُِكۡم. إِن يَكُونُواْ فُقََرآَء، يُۡغنِِهُم ٱ£َّ

ِسعٌ  ُ َوٰ   َعِليٞم. ،ِمن فَۡضِلهِۦ. ~ َوٱ£َّ

 32: 24\102هـ

) 95قراءة شيعية: َوْليَْستَْعِفِف الَِّذيَن َال يَِجدُوَن نَِكاًحا بالمتعة (السياري، ص ) 1
نا من الفاحشة بالزواج ت1ت♦ ) لهنَّ َغفُوٌر 2 نًا: تََصوُّ : متاع ) عرض2) تََحصُّ
َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغفُورٌ 3ت [لهن]  ) نص ناقص وتكميله: َوَمْن يُْكِرهُّنَّ فَإِنَّ �َّ

). ورغم ذلك تبقى اآلية http://goo.gl/9AXODqَرِحيٌم [بهن] (الجاللين 
». وإن أُكِرهن«، إال أن تكون العبارة: »َوَمْن يُْكِرهُّنَّ «ناقصة إذ ال جواب لعبارة 

إال ان المنتخب فسر هذه الفقرة كما يلي: ومن يكرههن عليه فإن هللا يغفر لمن 
ه. ألن هللا واسع المغفرة والرحمة (المنتخب يكرهونهن بالتوبة عن اإلكرا
http://goo.gl/MJsUAn َّفيكون هناك نص ناقص وتكميله: َوَمْن يُْكِرههُّن .(

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغفُوٌر [له] َرِحيٌم [به]   [وتاب] فَإِنَّ �َّ

، َحتَّٰى 1َوۡليَۡستَۡعِفِف ٱلَِّذيَن َال يَِجدُوَن نَِكاًحا
ُ ِمن فَۡضِلهِۦ.يُۡغنِ  َب  يَُهُم ٱ£َّ َوٱلَِّذيَن يَۡبتَغُوَن ٱۡلِكتَٰ

نُكُۡم، فََكاتِبُوُهۡم، إِۡن َعِلۡمتُۡم فِيِهۡم  ا َملََكۡت أَۡيَمٰ ِممَّ
ِ ٱلَِّذٓي َءاتَٰىُكۡم. َوَال  اِل ٱ£َّ ن مَّ َخۡيٗرا. َوَءاتُوُهم ّمِ

تُِكۡم َعلَى ٱۡلبِغَآِء، إِۡن أَ  َرۡدَن تُۡكِرهُواْ فَتَيَٰ
ٗنا ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا.  2ت، لِّتَۡبتَغُواْ َعَرضَ 1تتََحصُّ

 ، ِهِهنَّ َ، ِمۢن بَۡعِد إِۡكَرٰ ، فَإِنَّ ٱ£َّ َوَمن يُۡكِرههُّنَّ
ِحيمٞ  ،3ت[...] 2َغفُوٞر    .3ت[...] رَّ

 33: 24\102هـ

ٖت --- [  ) ُمبَيَّنَاٍت.1 تٖ ] َولَقَۡد أَنَزۡلنَآ إِلَۡيُكۡم َءايَٰ بَيِّنَٰ ، َوَمثَٗال 1مُّ
َن ٱلَِّذيَن َخلَۡواْ ِمن قَۡبِلُكۡم، َوَمۡوِعَظٗة لِّۡلُمتَِّقيَن.   ّمِ

 34: 24\102هـ

َر السََّماَواِت َواْألَْرَض 1 ) 3) نُوِر المؤمن، نُوِر المؤمنين، نُوِر من آمَن به 2) نَوَّ
َجاَجةُ  َجاَجةُ، ِزَجاَجٍة الّزِ ، ) ِدرِّ 4َزَجاَجٍة الزَّ يٌّ ، ِدّرِ يٌّ يٌء، دُْءّرِ يٌء، دَّرِ يٌء، دُّرِ

ّيْ  ، دَِرٌي، دَْرٌي، دُّرِ ، دَِرييٌّ ) تََوقَّدَ، تُوقَدُ، تََوقَّدُ، وقَّدَ، يََوقَّدُ، يَُوقَّدُ، تَُوقَّدُ، 5دُِريٌّ
مثل نور «) قراءة إبن عباس: 1ت♦ ) يَْمَسْسهُ 7) َشْرقِيَّةٌ َوَال غَْربِيَّةٌ 6يُوقِدُ 
(إبن ، فهو تعلى أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة »من كمشكاةالمؤ

كوة في الحائط غير نافذة، يوضع فيها ) ِمْشَكاة: 2ت) 45الخطيب: الفرقان، ص 
ّي: منسوب للدرة: لؤلؤة، أي مضيء مشرق3ت المصباح ) تفسير 4ت ) دُّرِ

َكِمْشكاةٍ فَاِطَمةُ فِيها ِمْصباٌح اْلَحَسُن شيعي: هللا نُوُر السَّماواِت َواْألَْرِض َمثَُل نُوِرِه 
يٌّ بَْيَن  يٌّ فَاِطَمةُ كَْوَكٌب دُّرِ جاَجةُ َكأَنَّها َكْوَكٌب دُّرِ اْلِمْصباُح فِي ُزجاَجٍة اْلُحَسيُْن الزُّ

َوال َغْربِيٍَّة َال  نِسَاِء أَْهِل الدُّْنيَا يُوقَدُ ِمْن َشَجَرةٍ ُمباَرَكٍة إِْبَراِهيُم َزْيتُونٍَة ال َشْرقِيَّةٍ 
يَُهوِديٍَّة َوَال نَْصَرانِيٍَّة يَكادُ َزْيتُها يُِضيُء يََكادُ اْلِعْلُم يَْنفَِجُر بَِها َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ ناٌر 

ُ ِلْألَئِمَّ  ُ ِلنُوِرِه َمْن يَشاُء يَْهِدي �َّ ِة َمْن نُوٌر َعلى نُوٍر إَِماٌم ِمْنَها بَْعدَ إَِماٍم يَْهِدي �َّ
ُ اْألَْمثاَل ِللنَّاِس (الكليني مجلد    )195، ص 1يَشَاُء َويَْضِرُب �َّ

ِت َوٱۡألَۡرِض --- [ َوٰ ُ نُوُر ٱلسََّمٰ . َمثَُل 1] ٱ£َّ
فِيَها ِمۡصبَاٌح. ٱۡلِمۡصبَاُح  2تَكِمۡشَكٰوةٖ  1ت2نُوِرهِۦ

َجاَجةُ  يّٞ  3فِي ُزَجاَجٍة. ٱلزُّ . 3ت4َكأَنََّها َكۡوَكٞب دُّرِ
َرَكٖة، َزۡيتُونَٖة الَّ َشۡرقِيَّٖة َوَال  5يُوقَدُ  بَٰ ِمن َشَجَرٖة مُّ

 7. يََكادُ َزۡيتَُها يُِضٓيُء، َولَۡو لَۡم تَۡمَسۡسهُ 6َغۡربِيَّةٖ 
ُ ِلنُوِرهِۦ َمن يََشآُء.  نَاٞر. نُّوٌر َعلَٰى نُوٖر. يَۡهِدي ٱ£َّ

َل ِللنَّاِس  ُ ٱۡألَۡمثَٰ ُ بِكُّلِ . ~ َوٱ4تَويَۡضِرُب ٱ£َّ َّ£
  َشۡيٍء َعِليٞم.

 35: 24\102هـ
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يَصاِل 2) يَُسبَُّح، تَُسبُِّح، تُسَبَُّح 1 : آخر النهار. ) آصال جمع أصيل1ت♦ ) َواْإلِ
في اْلغُدُّوِ َواْآلَصاِل. من غير الواضح ان كانت هذه اآلية متصلة باآلية خطأ: 

  السابقة فتكون المشكاة في بيوت.

ُ أَن تُۡرفََع َويُۡذَكَر فِيَها ] فِي بُيُوٍت --- [ أَِذَن ٱ£َّ
  ،1ت2لَهُۥ فِيَها بِٱۡلغُدُّوِ َوٱۡألَٓصالِ  1ٱۡسُمهُۥ، يَُسبِّحُ 

 36: 24\102هـ

ِ،   ) تَقَلَُّب، يَتَقَلَُّب.1 َرٞة َوَال بَۡيٌع، َعن ِذۡكِر ٱ£َّ ِرَجاٞل، الَّ تُۡلِهيِهۡم تَِجٰ
لَٰوةِ، َوإِيتَآِء  َكٰوةِ، يََخافُوَن يَۡوٗما َوإِقَاِم ٱلصَّ ٱلزَّ

ُر. 1تَتَقَلَّبُ    فِيِه ٱۡلقُلُوُب َوٱۡألَۡبَصٰ

 37: 24\102هـ

ن    ُ أَۡحَسَن َما َعِملُواْ، َويَِزيدَُهم ّمِ ِليَۡجِزيَُهُم ٱ£َّ
ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء، بِغَۡيِر ِحَساٖب.   فَۡضلِهِۦ. ~ َوٱ£َّ

 38: 24\102هـ

) 2: شيء ال حقيقة له تسراب) 1ت♦ ) الظََّماُن 3) يَْحِسبُهُ 2) بِِقيعَاٍت، بِِقيعَاةٍ 1
  قيعة، جمع قَاع: أرض مستوية منخفضة.

لُُهۡم َكَسَراِبۢ   1بِِقيعَةٖ  1تَوٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ، أَۡعَمٰ
 لَۡم يَِجۡدهُ  ،َمآًء. َحتَّٰىٓ إِذَا َجآَءهُۥ 3انُ ٱلظَّمۡ  2يَۡحسَبُهُ 

ُ َشيۡ  َ ِعندَهُۥ، فََوفَّٰىهُ ِحسَابَهُۥ. ~ َوٱ£َّ ا، َوَوَجدَ ٱ£َّ
  َسِريُع ٱۡلِحَساِب.

 39: 24\102هـ

معطوفة على » أَْو َكظُلَُماتٍ «) عبارة 1ت♦ ) َسَحاُب ظُلَُماٍت، َسَحاٌب ظُلَُماٍت 1
ّيٍ: متالطمة امواجه) 2ت» َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهمْ «بداية اآلية السابقة  ) 3ت لُّجِ

نص ناقص وتكميله: أَْو هي ظلمات، أو: هذه ظلمات (مكي، جزء ثاني، ص 
) 5ت نص ناقص وتكميله: أَْخَرَج [أحد] يَدَهُ [فيها] لَْم يََكدْ يََراَها) 4ت) 122

يعني إماًما من ولد » ومن لم يجعل هللا له نوًرا فما له من نور: «تفسير شيعي
له من نور فما له من إمام يوم القيامة يمشي بنوره (القمي  فاطمة، فما

http://goo.gl/GRyyk8.(  

تٖ  يّٖ  1تأَۡو َكظُلَُمٰ . يَۡغَشٰىهُ َمۡوٞج، 2تفِي بَۡحٖر لُّّجِ
ن فَۡوقِهِۦ سََحاٞب. [...] ن فَۡوقِهِۦ َمۡوٞج، ّمِ  3تّمِ

ُتۢ   4تبَۡعُضَها فَۡوَق بَۡعٍض. إِذَآ أَۡخَرَج [...] 1ُظلَُمٰ

ُ لَهُۥ  ،4تيَدَهُۥ [...] لَۡم يََكۡد يََرٰىَها. َوَمن لَّۡم يَۡجعَِل ٱ£َّ
  .5تنُوٗرا، فََما لَهُۥ ِمن نُّورٍ 

 40: 24\102هـ

) 4) ُعِلَم َصَالتُهُ َوتَْسبِيُحهُ، َعلََّم َصَالتَهُ َوتَْسبِيَحهُ 3) َصافَّاٌت 2) َوالطَّيَْر 1
  تَْفعَلُوَن.

ِت أَلَۡم تََر أَنَّ  َوٰ َمٰ َ يَُسبُِّح لَهُۥ َمن فِي ٱلسَّ ٱ£َّ
تٖ  1َوٱۡألَۡرِض، َوٱلطَّۡيرُ  فَّٰ ٓ ؟ كُّلٞ قَۡد َعِلَم 2َصٰ

ُ َعِليُمۢ بَِما يَۡفعَلُونَ 3َصَالتَهُۥ َوتَۡسبِيَحهُۥ   .4. ~ َوٱ£َّ
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   ِ ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوإِلَى ٱ£َّ َوٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َوِ£َّ
  يُر.ٱۡلَمِص 

 42: 24\102هـ

) يزجي: 1ت♦ ) يُذِْهُب 6) بَُرقِِه 5) َسنَاُء 4) َويُْنِزُل 3) َخلَِلِه، َخَالِلِه 2) يَُولُِّف 1
) ُرَكاًما: مجتمعًا بعضه فوق بعض. يالحظ أن 2يدفع ويسوق برفق لينساق. ت

يَْجعَلُهُ  ثُمَّ « 43: 24\102بينما اآلية » َويَْجعَلُهُ ِكَسفًا«تقول  48: 30\84اآلية 
ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن «الجملة ) 4ت. اْلَودْق: المطر) 3ت» ُرَكاًما َويُنَّزِ

). وقد فسرها المنتخب كما يلي: وهللا 124مبهمة (مكي، جزء ثاني، ص » بََردٍ 
ينزل من مجموعات السحب المتكاثفة التي تشبه الجبال بردًا 

)http://goo.gl/0GPDtT(  

َ يُۡزِجي بَۡينَهُۥ،  1َسَحاٗبا؟ ثُمَّ يَُؤلِّفُ  1تأَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
يَۡخُرُج ِمۡن  3تفَتََرى ٱۡلَوۡدقَ  .2تثُمَّ يَۡجعَلُهُۥ ُرَكاٗما

لِهِۦ لُ 2ِخلَٰ ِمَن ٱلسََّمآِء، ِمن ِجبَاٖل فِيَها، ِمۢن  3. َويُنَّزِ
ن فَيُِصيُب بِهِۦ مَ  4تبََردٖ  ن يََشآُء، َويَۡصِرفُهُۥ َعن مَّ

ِر. 6يَۡذَهبُ  5بَۡرقِهِۦ 4يََشآُء. يََكادُ سَنَا   بِٱۡألَۡبَصٰ

 43: 24\102هـ

لَِك لَِعۡبَرٗة    ُ ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر. ~ إِنَّ فِي ذَٰ يُقَلُِّب ٱ£َّ
ِر. ُْوِلي ٱۡألَۡبَصٰ   ّألِ

 44: 24\102هـ

أَْربَعٍ ومنهم من يمشي على أكثر من أربع، قراءة  ) َعلَى3) أكثر 2) َخاِلُق ُكّلِ 1
شيعية: ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

137(  

ُ َخلََق ُكلَّ  ن يَۡمِشي  1َوٱ£َّ آٖء. فَِمۡنُهم مَّ ن مَّ دَآبَّٖة ّمِ
ن يَۡمِشي َعلَٰى ِرۡجلَۡيِن،  َعلَٰى بَۡطنِهِۦ، َوِمۡنُهم مَّ

ُ َما 3 2ن يَۡمِشي َعلَٰىٓ أَۡربَعٖ َوِمۡنُهم مَّ  . يَۡخلُُق ٱ£َّ
َ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.   يََشآُء. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 45: 24\102هـ

ُ يَْهِدي«إلى الغائب » أَْنَزْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) ُمبَيَّنَاٍت 1 تٖ   ».َو�َّ بَيِّنَٰ ٖت مُّ ُ يَۡهِدي َمن 1لَّقَۡد أَنَزۡلنَآ َءايَٰ . ~ َوٱ£َّ
ۡستَِقيٖم  ٖط مُّ   .1تيََشآُء إِلَٰى ِصَرٰ

 46: 24\102هـ

سُوِل، َوأََطۡعنَا«َويَقُولُوَن:   ).http://goo.gl/CZlgSJ(الجاللين  يُعرض) يَتََولَّى: 1ت ِ َوبِٱلرَّ ، »َءاَمنَّا بِٱ£َّ
لَِك. ~ َوَمآ  1تثُمَّ يَتََولَّىٰ  ۢن بَۡعِد ذَٰ ۡنُهم ّمِ فَِريٞق ّمِ

ٓئَِك بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   أُْولَٰ

 47: 24\102هـ

ِ َوَرُسولِهِ «من المثنى التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِليُْحَكَم، لِيُْحِكَم، ِليَْحُكْم 1 إلى » �َّ
  وقد صححتها القراءة المختلفة: ِليُْحَكمَ ». ِليَْحُكمَ «المفرد 

ِ َوَرسُوِلهِۦ ِليَۡحُكمَ َوإِذَا دُ  إِذَا ، بَۡينَُهمۡ  1ت1عُٓواْ إِلَى ٱ£َّ
ۡعِرُضوَن. ۡنُهم مُّ   فَِريٞق ّمِ

 48: 24\102هـ

، يَۡأتُٓواْ إِلَۡيِه، ُمۡذِعنِينَ   ) ُمذِْعنِين: مطيعين منقادين.1ت  49: 24\102هـ  .1تَوإِن يَُكن لَُّهُم ٱۡلَحقُّ

َرٌض؟ أَِم ٱۡرتَابُٓواْ؟ أَۡم يََخافُوَن أَن أَفِي   ) يَِحيف: يظلم.1ت قُلُوبِِهم مَّ
ٓئَِك ُهُم  1تيَِحيفَ  ُ َعلَۡيِهۡم َوَرُسولُهُۥ؟ ~ بَۡل أُْولَٰ ٱ£َّ

ِلُموَن.   ٱلظَّٰ

 50: 24\102هـ
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ِ َوَرُسوِلهِ «من المثنى التفات ) خطأ: 1ت ♦) ِليُْحَكَم، ِليُْحِكَم، ِليَْحُكْم 2) قَْوُل 1 َّ� «
  وقد صححتها القراءة المختلفة: ِليُْحَكمَ ». ِليَْحُكمَ «ى المفرد إل

ِ  ،ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  1إِنََّما َكاَن قَۡولَ  إِذَا دُعُٓواْ إِلَى ٱ£َّ
َسِمۡعنَا «أَن يَقُولُواْ:  ،بَۡينَُهمۡ  1ت2ِليَۡحُكمَ  ،َوَرسُولِهِۦ
ٓئَِك هُُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن.». ~ َوأََطۡعنَا   َوأُْولَٰ

 51: 24\102هـ

َّقِِه.1 َّۡقهِ   ) َويَتَّقِهْ، َويَت َ َويَت َ َوَرسُولَهُۥ، َويَۡخَش ٱ£َّ ، ~ 1َوَمن يُِطعِ ٱ£َّ
ٓئَِك ُهُم ٱۡلفَآئُِزوَن.   فَأُْولَٰ

 52: 24\102هـ

نص ناقص ) 2ت) َجْهدَ أَْيَمانِِهْم: بالغوا في اليمين 1ت♦ ) َطاعَةً َمْعُروفَةً 1
نص ناقص وتكميله: َطاَعةٌ ) 3ت أََمْرتَُهْم [بالخروج] لَيَْخُرُجنَّ  وتكميله: لَئِنْ 

). وقد فسرنها المنتخب كما يلي: 125َمْعُروفَةٌ [أولى بكم] (مكي، جزء ثاني، ص 
قل لهم: ال تحلفوا فاألمور المطلوبة منكم معروفة (المنتخب 

http://goo.gl/MiA8Da.(  

ِ، َجۡهدَ  نِِهۡم، لَئِۡن أََمۡرتَُهۡم  1تَوأَۡقَسُمواْ بِٱ£َّ أَۡيَمٰ
. قُل:  ،2ت[...] الَّ تُۡقِسُمواْ. َطاَعٞة «لَيَۡخُرُجنَّ

ۡعُروفَةٌ  َ َخبِيُرۢ بَِما 3ت[...] 1مَّ . ~ إِنَّ ٱ£َّ
  ».تَۡعَملُونَ 

 53: 24\102هـ

) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [عن طاعته] (الجاللين 1ت ♦) َحَمَل 1
http://goo.gl/EoZiSe :َوأَِطيعُوا «من المخاطب التفات ). خطأ َ أَِطيعُوا �َّ

سُولَ  ْلتُمْ «ثم إلى المخاطب » تََولَّْوا«إلى الغائب » الرَّ   »َوَعلَْيُكْم َما ُحّمِ

سُوَل. فَإِن تََولَّۡواْ «قُۡل:  َ َوأَِطيعُواْ ٱلرَّ أَِطيعُواْ ٱ£َّ
لَ  فَإِنََّما َعلَۡيهِ  ،1ت[...] ا 1َما ُحّمِ ، َوَعلَۡيكُم مَّ

ۡلتُۡم. َوإِن تُِطيعُوهُ، تَۡهتَدُواْ  َوَما َعلَى ». ~ ُحّمِ
ُغ ٱۡلُمبِيُن. سُوِل إِالَّ ٱۡلبَلَٰ   ٱلرَّ

 54: 24\102هـ

ُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنكُْم أنهم يرثون األرض 2) اْستُْخِلَف 1 ) قراءة شيعية: َوَعدَ �َّ
) خطأ: جاء َمًكن 1ت ♦) َولَيُْبِدلَنَُّهْم 3) 95ِدينَُهُم (السياري، ص ويمكن لهم فيها 

متعديًا بحرف الالم وبدون حرف الالم. وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون 
) خطأ: 2حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع حرف الالم معنى هيَّأَ ت

، ابن عاشوروفهم أمنًا (هذه العبارة ال معنى لها، وقد يكون صحيحها: وليبدلن خ
) نص ناقص وتكميله: [إذا] 3) تhttp://goo.gl/RVJuqZ 524، ص 1جزء 

من الغائب التفات ) خطأ: 4) تhttp://goo.gl/f7nbdNيعبدوني (الجاللين 
لَنَُّهمْ « ِّ نَنَّ ... َولَيُبَد ُ ... لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم ... َولَيَُمّكِ بُدُونَنِي َال يَعْ «إلى المتكلم » َوَعدَ �َّ

  ».فَأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ «إلى الجمع » َوَمْن َكفَرَ «، ثم من المفرد »يُْشِرُكوَن بِي

ِت،  ِلَحٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ َوَعدَ ٱ£َّ
ٱلَِّذيَن  1لَيَۡستَۡخِلفَنَُّهۡم فِي ٱۡألَۡرِض، َكَما ٱۡستَۡخلَفَ 

نَنَّ لَُهمۡ ِمن قَۡبِلهِ  ٱلَِّذي ٱۡرتََضٰى  2ِدينَُهمُ  1تۡم. َولَيَُمّكِ
لَنَُّهم ِّ ۢن بَۡعِد َخۡوفِِهۡم أَۡمٗنا 3لَُهۡم. َولَيُبَد  3ت[...] 2تّمِ

ا. ~ َوَمن َكفََر بَۡعدَ يَۡعبُدُونَنِي َال يُۡشِرُكوَن بِي َشيۡ 
ِسقُونَ  ٓئَِك ُهُم ٱۡلفَٰ لَِك، فَأُْولَٰ   .4تذَٰ

 55: 24\102هـ

َكٰوةَ، َوأَِطيعُواْ    لَٰوةَ، َوَءاتُواْ ٱلزَّ َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ
سُوَل. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن!   ٱلرَّ

 56: 24\102هـ

، يَْحِسبَنَّ 1 من المخاطب الجمع في التفات ) خطأ: 1ت ♦) َوَماَواُهُم 2) تَْحِسبَنَّ
إلى المخاطب » َوأَقِيُموا ... َوآَتُوا ... َوأَِطيعُوا ... لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ «اآلية السابقة 

) نص ناقص وتكميله: معجزين [لنا] (الجاللين 2ت» َال تَْحَسبَنَّ «المفرد 
http://goo.gl/kNSoFq.(  

فِي  2تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ُمۡعِجِزيَن [...] 1ت1َال تَۡحَسبَنَّ 
  ٱلنَّاُر. ~ َولَبِۡئَس ٱۡلَمِصيُر! 2ٱۡألَۡرِض. َوَمۡأَوٰىُهمُ 

 57: 24\102هـ

افِيَن 4) َعَوَراِت 3) ثََالَث 2) اْلُحْلَم 1 ) لَْم يَْبلُغُوا الُْحلَُم: لم يصلوا إلى 1ت♦ ) َطوَّ
عَْوَرات: سوءات، أي ما يجب ) 3ت ) تََضعُون: تخلعون وتلقون2ت اإلدراك

نص ناقص وتكميله: يستأذنونكم في ثالث ، وهنا اوقات يلزم فيها الستر. ستره
) 127-126اوقات عورات، أو هذه أوقات ثالث عورات (مكي، جزء ثاني، ص 

افُوَن: داخلون ت4ت   حشو وتجعل الجملة مبهمة» َعلَْيُكمْ «) كلمة 5) َطوَّ

ٓأَيَُّها ٱلَّ --- [ ِذنكُُم ٱلَِّذيَن ِذيَن َءاَمنُواْ! ِليَۡستَ ] يَٰ
نُُكۡم َوٱلَِّذيَن لَۡم يَۡبلُغُواْ ٱۡلُحلُمَ  ِمنُكۡم  1ت1َملََكۡت أَۡيَمٰ

ن قَۡبِل َصلَٰوةِ ٱۡلفَۡجِر، َوِحيَن  ٖت: ّمِ َث َمرَّٰ ثَلَٰ
َن ٱلظَِّهيَرةِ، َوِمۢن بَۡعِد  2تتََضعُونَ  ثِيَابَُكم ّمِ

ثُ َصلَٰوةِ ٱۡلِعَشآءِ  تٖ  2. ثَلَٰ . لَۡيَس 3تلَُّكمۡ  3َعۡوَرٰ
فُونَ  ، َطوَّٰ ، بَۡعدَهُنَّ  4ت4َعلَۡيُكۡم َوَال َعلَۡيِهۡم ُجنَاُحۢ

لَِك  5تَعلَۡيُكم [...] بَۡعُضُكۡم َعلَٰى بَۡعٖض. ~ َكذَٰ
ُ َعِليمٌ  ِت، َوٱ£َّ ُ لَُكُم ٱۡألٓيَٰ   َحِكيٞم. ،يُبَيُِّن ٱ£َّ

 58: 24\102هـ

ُل ِمنُكُم ٱۡلُحلُمَ   ) اْلُحْلَم.1 ِذنُواْ َكَما فَۡليَۡستَ  ،1َوإِذَا بَلََغ ٱۡألَۡطفَٰ
ُ لَُكۡم ٱۡستَ  لَِك يُبَيُِّن ٱ£َّ ذََن ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. َكذَٰ

ُ َعِليمٌ  تِهِۦ، ~ َوٱ£َّ   َحِكيٞم. ،َءايَٰ

 59: 24\102هـ

، من جالليبِهن، جالليبَهن 1 ) َواْلقََواِعدُ: والنساء 1ت ♦عَفَّْفَن ) تَتَ 2) من ثِيَابِِهنَّ
) يََضْعَن: 2) تhttp://goo.gl/Mc0iDWالطاعنات في السن (المنتخب 

َجاتٍ 3ت يخلعن ويلقين   مظهرات محاسنهن: ) ُمتَبَّرِ

ِعدُ  تِي َال يَۡرُجوَن نَِكاٗحا،  1تَوٱۡلقََوٰ ِمَن ٱلنَِّسآِء ٱلَّٰ
، َغۡيَر 1ثِيَابَُهنَّ  2تفَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضۡعنَ 

ِتۢ  َجٰ . ~  2بِِزينَٖة. َوأَن يَۡستَۡعِفۡفنَ  3تُمتَبَّرِ َخۡيٞر لَُّهنَّ
ُ َسِميٌع، َعِليٞم.   َوٱ£َّ

 60: 24\102هـ
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لَّۡيَس َعلَى ٱۡألَۡعَمٰى َحَرٞج، َوَال َعلَى ٱۡألَۡعَرجِ   ) ِصِديِقُكمْ 3َمفَاتِيَحهُ، ِمْفتَاَحهُ ) 2) ُملِّْكتُْم 1
َحَرٞج، َوَال عَلَى ٱۡلَمِريِض َحَرٞج، َوَال َعلَٰىٓ 

أَنفُِسُكۡم، أَن تَۡأكُلُواْ ِمۢن بُيُوتُِكۡم، أَۡو بُيُوِت 
تُِكۡم،  َهٰ نُِكۡم، َءابَآئُِكۡم، أَۡو بُيُوِت أُمَّ أَۡو بُيُوِت إِۡخَوٰ

ِمُكۡم، أَۡو بُيُوِت  تُِكۡم، أَۡو بُيُوِت أَۡعَمٰ أَۡو بُيُوِت أََخَوٰ
تُِكۡم، أَۡو  لَٰ ِلُكۡم، أَۡو بُيُوِت َخٰ تُِكۡم، أَۡو بُيُوِت أَۡخَوٰ َعمَّٰ

فَاتَِحهُٓۥ  1َما َملَۡكتُم . لَۡيَس َعلَۡيُكۡم 3، أَۡو َصِديِقُكمۡ 2مَّ
كُلُواْ َجِميعًا أَۡو أَۡشتَاٗتا. فَإِذَا دََخۡلتُم ُجنَاٌح أَن تَأۡ 

ِ،  ،بُيُوٗتا ۡن ِعنِد ٱ£َّ فََسلُِّمواْ َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم تَِحيَّٗة ّمِ
ِت. ~  ُ لَُكُم ٱۡألٓيَٰ ِلَك يُبَيُِّن ٱ£َّ َرَكٗة، َطيِّبَٗة. َكذَٰ ُمبَٰ

  لَعَلَُّكۡم تَۡعقِلُوَن!

 61: 24\102هـ

إلى المخاطب » يَْستَأِْذنُوهُ «من الغائب التفات خطأ: ) 1ت ♦) َجِمْيعٍ 1
  »اْستَأْذَنُوكَ «إلى المخاطب » َوَرُسوِلهِ «، ومن الغائب »يَْستَأِْذنُونَكَ «

ِ َوَرسُولِهِۦ، َوإِذَا  إِنََّما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱ£َّ
لَّۡم يَۡذَهبُواْ َحتَّٰى  ،1َكانُواْ َمعَهُۥ َعلَٰىٓ أَۡمٖر َجاِمعٖ 

ٓئَِك ٱلَِّذيَن ِذنُوهُ. إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡستَ يَۡستَ  ِذنُونََك، أُْولَٰ
ِ َوَرسُوِلهِۦ. فَإِذَا ٱۡستَ  ِلبَۡعِض  1تذَنُوكَ يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ

فَۡأذَن لَِّمن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم، َوٱۡستَۡغِفۡر لَُهُم  ،َشۡأنِِهمۡ 
َ. ~ إِنَّ  ِحيٞم. ٱ£َّ َ َغفُوٞر، رَّ   ٱ£َّ

 62: 24\102هـ

) خطأ في استعمال حرف قد. أنظر هامش 1ت♦ ) يَُخلِّفُوَن 3) لََواذًا 2) نَبِيُِّكْم 1
يَتََسلَّلُوَن: يخرجون خفية. لواذًا: في سترة (النحاس ) 2ت 97: 15\54اآلية 

http://goo.gl/rwqm8pيَُخاِلفُوَن بعد أَْمِرهِ. ) خطأ: يَُخاِلفُوَن أمره، أو 3) ت
  وتبرير الخطأ: تضمن يَُخاِلفُوَن معنى يحيدون عن

سُولِ  ، َكدَُعآِء 1بَۡينَُكمۡ  ،الَّ تَۡجعَلُواْ دَُعآَء ٱلرَّ
ُ ٱلَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن  1تبَۡعِضُكم بَۡعٗضا. قَدۡ  يَۡعلَُم ٱ£َّ

َعۡن  3ونَ . فَۡليَۡحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخاِلفُ 2ت2ِمنُكۡم لَِواٗذا
أَن تُِصيبَُهۡم فِۡتنَةٌ، أَۡو يُِصيبَُهۡم َعذَاٌب  3تأَۡمِرهۦِٓ 
  أَِليٌم.

 63: 24\102هـ

) خطأ في استعمال حرف قد: في اللغة العربية 1ت♦ ) فَيُنَبِّيُهْم 2) يَْرِجعُوَن 1
الحرف مع حرف قد يُِفيدُ التََّوقَُّع أو التقليل َمَع اْلُمَضاِرعِ. ولكن جاء استعمال هذا 

 63: 24\102و 18: 33\90المضارع في صيغة الغائب (يعلم) في ثالث آيات: 
. وجاء استعمال هذا الحرف مع المضارع في صيغة المتكلم 64: 24\102و

. وقد 103: 16\70و 33: 6\55و 97: 15\54(نعلم) في ثالث آيات أيًضا: 
). وجاء استعمال http://goo.gl/8bLnRUفسرها المنتخب: هللا يعلم (المنتخب 

 5: 61\109هذا الحرف مع المضارع في صيغة المخاطب (تعلمون) في اآلية 
). وجاء استعمال قد http://goo.gl/gvYy72وفسرها المنتخب وأنتم تعلمون (

: قَدْ نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء، وقد فسرها 144: 2\87مع المضارع في اآلية 
من التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/VYL0FO(المنتخب: ولقد رأينا 

  ».يُْرَجعُونَ «إلى الغائب » َما أَْنتُْم َعلَْيهِ «المخاطب 

ِت َوٱۡألَۡرِض. --- [ َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ ] أََالٓ إِنَّ ِ£َّ
إِلَۡيِه،  2ت1يَۡعلَُم َمآ أَنتُۡم َعلَۡيِه. َويَۡوَم يُۡرَجعُونَ  1تقَدۡ 

. 2فَيُنَبِّئُُهم ُ بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليُمۢ  بَِما َعِملُواْ. ~ َوٱ£َّ

 64: 24\102هـ

 

  سورة الحج 22\103

  هجرية 78 - عدد اآليات

  31: 24\102. حول معنى كلمة الحج انظر هامش اآلية 27عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِن،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ    ٱلرَّ

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! ٱتَّقُواْ َربَُّكۡم. إِنَّ َزۡلَزلَةَ ٱلسَّاعَِة    يَٰ
  َشۡيٌء َعِظيٞم.

 1: 22\103هـ

، تُذِْهُل كُلَّ 1 ) َسْكَرى ... بَِسْكَرى، 3) َوتَُرى النَّاُس، َويَُرى النَّاُس 2) تُذَْهُل ُكلُّ
  ) تَذَْهل: تنشغل1ت♦ ُسْكَرى ... بُِسْكَرى، ُسَكاَرى ... بُِسكَاَرى 

آ  1ُكلُّ  1تتَۡذَهلُ  ،يَۡوَم تََرۡونََها ُمۡرِضعٍَة َعمَّ
َوتََرى  ،َحۡمٍل َحۡملََهاَوتََضُع كُلُّ ذَاِت  ،أَۡرَضعَۡت 

َرىٰ  2ٱلنَّاسَ  َرىٰ  3ُسَكٰ ِكنَّ َعذَاَب . َوَما هُم بُِسَكٰ َولَٰ
ِ َشِديٞد.   ٱ£َّ

 2: 22\103هـ

ِ، بِغَۡيِر ِعۡلٖم   ) مريد: شديد العتو2ت♦ ) َويَتْبَُع 1 ِدُل فِي ٱ£َّ ، َوِمَن ٱلنَّاِس، َمن يَُجٰ
ِريدٖ  1َويَتَّبِعُ  ٖن مَّ   .1تُكلَّ َشۡيَطٰ

 3: 22\103هـ

هُ فَأَنَّهُۥ 2َعلَۡيِه أَنَّهُۥ 1ُكتِبَ   ) فَإِنَّهُ.3) إِنَّهُ 2) َكتََب 1 يُِضلُّهُۥ، َويَۡهِديِه  3َمن تََوالَّ
  إِلَٰى َعذَاِب ٱلسَِّعيِر.

 4: 22\103هـ
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، 4) ِليُبَيَِّن 3) ُمَخلَّقَةً َوَغْيَر 2) اْلبَعَِث 1 ، َونَقُرَّ ، َويُِقرَّ ، َويَِقرُّ ، َونَقُرُّ ، َونُِقرَّ ) َويُِقرُّ
، َويَقُرُّ  ) ومنكم من يكون 7) يَتََوفَّى 6) نُْخِرَجُكْم، يُْخِرُجُكْم، يُْخِرَجُكْم 5َويَقَرَّ

نطفة: مني. والكلمة آرامية وتعني قطرة. ) 1ت♦ ) َوَربَأَْت، َوَربَيَْت 8شيوًخا 
) ُمَخلَّقَة: 2ت )311ص  Sawma( 4: 5فهكذا جاءت مثًال في سفر القضاة 

) نص ناقص وتكميله: ِلنُبَيَِّن لَُكْم [قدرتنا] َونُِقرُّ فِي 3مسواة أو تامة الخلق ت
اْألَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى أََجٍل ُمَسم�ى ثُمَّ نُْخِرُجكُْم ِطْفًال ثُمَّ [نعمركم] ِلتَْبلُغُوا أَشُدَُّكْم 

) خطأ: 4) تhttp://goo.gl/8ksf6Rلمنتخب َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى [قبل البلوغ] (ا
إلى » إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْقنَاُكمْ «من المخاطب الجمع التفات 

إلى المفرد » نُْخِرُجُكمْ «، والتفات من الجمع »َوتََرى اْألَْرضَ «المخاطب المفرد 
ْن ُكّلِ َزْوجٍ [من نبات] بَِهيجٍ. بهيج: ) نص ناقص وتكميله: َوأَْنبَتَْت مِ 5ت» ِطْفًال «

: 53: 20\45). تقول اآلية http://goo.gl/rMhbbkيسر الناظرين (المنتخب 
  َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّى.

َن ٱۡلبَۡعثِ  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِن ُكنتُۡم فِي َرۡيٖب ّمِ فَإِنَّا  1،يَٰ
ن تَُرابٖ  ُكم ّمِ ، ثُمَّ ِمۡن 1ت،ثُمَّ ِمن نُّۡطفَةٖ  ،َخلَۡقنَٰ

َخلَّقَةٖ  ،َعلَقَةٖ  ۡضغَٖة مُّ  ،ُمَخلَّقَةٖ  2َوَغۡيرِ  2تثُمَّ ِمن مُّ
فِي ٱۡألَۡرَحاِم َما  4. َونُِقرُّ 3تلَُكۡم [...] 3لِّنُبَيِّنَ  2ت

ى ،نََشآءُ  َسّمٗ ثُمَّ  ،ِطۡفٗال  5مۡ ثُمَّ نُۡخِرُجكُ  ،إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ
ن يُتََوفَّىٰ  3ت[...]  6ِلتَۡبلُغُٓواْ أَُشدَّكُۡم. َوِمنُكم مَّ
 ،7َوِمنُكم مَّن يَُردُّ إِلَٰىٓ أَۡرذَِل ٱۡلعُُمرِ  ،3ت[...]

 4ت] َوتََرى--- ا. [ِلَكۡيَال يَۡعلََم ِمۢن بَۡعِد ِعۡلٖم َشيۡ 
 ،ا ٱۡلَمآءَ ٱۡألَۡرَض َهاِمدَٗة. فَإِذَآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيهَ 

ۡت   5تَوأَۢنبَتَۡت ِمن كُّلِ َزۡوجِۢ [...] 8،َوَربَۡت  ،ٱۡهتَزَّ
  بَِهيٖج.

 5: 22\103هـ

َ هَُو ٱۡلَحقُّ    لَِك بِأَنَّ ٱ£َّ ~  ،َوأَنَّهُۥ يُۡحيِ ٱۡلَمۡوتَىٰ  ،ذَٰ
  ،َوأَنَّهُۥ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر 

 6: 22\103هـ

َ  ،ٱلسَّاَعةَ َءاتِيَٞة، الَّ َرۡيَب فِيَهاَوأَنَّ   ) َوأَنَّه باعث.1 َوأَنَّ ٱ£َّ
  َمن فِي ٱۡلقُبُوِر. 1يَۡبعَثُ 

 7: 22\103هـ

ِ، بِغَۡيِر ِعۡلٖم، َوَال  ،َوِمَن ٱلنَّاِس    ِدُل فِي ٱ£َّ َمن يَُجٰ
نِيٖر، ،ُهٗدى ٖب مُّ   َوَال ِكتَٰ

 8: 22\103هـ

ِفِه 1 يلوي فسرها المنتخب كما يلي: ) 1ت♦ ) َوأُِذيقُهُ 3) ِليَِضلَّ 2) َعْطِفِه، ِعّطِ
). والِعطف: http://goo.gl/u0SZU5( جانبه تكبًّرا وإعراًضا عن قبول الحق

  ).http://goo.gl/BBPudqالرقبة (النحاس 

ِ. لَهُۥ فِي  2، ِليُِضلَّ 1ت1ثَانَِي ِعۡطِفهِۦ َعن َسبِيِل ٱ£َّ
َمةِ  ،3~ َونُِذيقُهُۥ .ٱلدُّۡنيَا ِخۡزيٞ  َعذَاَب  ،يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

  ٱۡلَحِريِق.

 9: 22\103هـ

َ «إلى الغائب » َونُِذيقُهُ «من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت َوأَنَّ �َّ
مٍ  ٍم حشو.. »لَْيَس بَِظالَّ   خطأ: حرف الباء في بَِظالَّ

لَِك بَِما قَدََّمۡت  ٖم ذَٰ َ لَۡيَس بَِظلَّٰ يَدَاَك. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ
  .1تلِّۡلعَبِيدِ 

 10: 22\103هـ

) َخاِسَر ... َواْآلَِخَرةِ، َخاِسَر ... َواْآلَِخَرةَ، َخاِسُر ... َواْآلَِخَرةِ، َخاِسًرا ... 1
) حرف: طرف. يعبد هللا على حرف أي على غير طمأنينة كأنه 1ت♦ َواْآلَِخَرةَ 

لدين فيرتد عنه ألدنى ما يصيبه من شر. باآلرامية: تعيير، كما على طرف من ا
. فيكون معنى اآلية يعبد هللا بتعيير، أو 10: 17مثًال في سفر صموئيل األول 

) نص ناقص وتكميله: اْنقَلََب َعلَى َوْجِهِه 2). ت356ص  Sawmaبتحٍد (
). وقد صححت http://goo.gl/E0MsmF[فخسر] الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةَ (المنتخب 

  القراءة المختلفة هذه اآلية: اْنقَلََب عَلَى َوْجِهِه خاسرا الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةَ.

َ َعلَٰى َحۡرٖف  ،] َوِمَن ٱلنَّاِس --- [ . 1تَمن يَۡعبُدُ ٱ£َّ
 ،ٱۡطَمأَنَّ بِهِۦ. َوإِۡن أََصابَۡتهُ فِۡتنَةٌ  ،فَإِۡن أََصابَهُۥ َخۡيرٌ 

َخِسَر ٱلدُّۡنيَا  2تَب َعلَٰى َوۡجِهِهۦ، [...]ٱنقَلَ 
لَِك هَُو ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِيُن.1َوٱۡألِٓخَرةَ    . ~ ذَٰ

 11: 22\103هـ

ِ  ،يَۡدُعواْ    هُۥ َوَما َال  ،ِمن دُوِن ٱ£َّ َما َال يَُضرُّ
ُل ٱۡلبَِعيدُ. لَٰ ِلَك هَُو ٱلضَّ   يَنفَعُهُۥ. ~ ذَٰ

 12: 22\103هـ

خطأ: من كما في القراءة المختلفة. ويقرأ مكي اآلية كما يلي: ) 1ت♦ ) َمْن 1
هُ أَْقَرُب ِمْن نَْفِعِه (مكي، جزء ثاني، ص    ).93يَدْعُو َمْن لَضرُّ

هُۥٓ أَۡقَرُب ِمن نَّۡفِعهِۦ. لَبِۡئَس  1ت1يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ
  ٱۡلَمۡولَٰى! َولَبِۡئَس ٱۡلعَِشيُر!

 13: 22\103هـ

  ] --- َ  يُۡدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ] إِنَّ ٱ£َّ
ُر. ~ إِنَّ  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ ِت َجنَّٰ لَِحٰ ٱلصَّٰ

َ يَۡفعَُل َما يُِريدُ.   ٱ£َّ

 14: 22\103هـ

) نص ناقص وتكميله: لَْن 1ت♦ ) ثُمَّ ْليَْنظُْر 3) ثُمَّ لِيَْقَطْعه، فلِيَْقَطْعه 2) فَِليَْمدُدْ 1
ُ [نبيه] (المنتخب  ) السبب: الحبل، 2) تhttp://goo.gl/QltHh5يَْنُصَر �َّ

وتعني أيًضا الوسيلة لبلوغ هدف. خطأ: فَْليَْمدُدْ سببًا. وقد فسرها المنتخب كما 
يلي: من كان من الكفار يظن أن هللا ال ينصر نبيه فليمدد بحبل إلى سقف بيته، ثم 

وينظر، هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر هللا ليختنق به وليقدر في نفسه 
، ونجد تفسير مشابه في التفسير الميسر http://goo.gl/VeO1Njلرسوله؟ (

http://goo.gl/gjrPag وفي تفسير الجاللين ،http://goo.gl/x7oemq (
 219، ص 17، جزء ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: ثُمَّ [ِليَْقَطْعه] (3ت

http://goo.gl/Tjp0O6.(  

] ---[...] ُ  1ت] َمن َكاَن يَُظنُّ أَن لَّن يَنُصَرهُ ٱ£َّ

إِلَى  2تبَِسبَبٍ  1فَۡليَۡمدُدۡ  ،فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ 
َهۡل  3، فَۡليَنُظۡر 3ت[...] 2ثُمَّ ۡليَۡقَطعۡ  ،ٱلسََّمآءِ 

  يُۡذِهبَنَّ َكۡيدُهُۥ َما يَِغيظُ.

 15: 22\103هـ

َ يَْهِدي َمْن «إلى الغائب » َوَكذَِلَك أَْنَزْلنَاهُ «المتكلم من التفات خطأ: ) 1ت َوأَنَّ �َّ
  ».يُِريدُ 

] --- َ ٖت. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ ِتۢ بَيِّنَٰ هُ َءايَٰ ِلَك أَنَزۡلنَٰ ] َوَكذَٰ
  .1تيَۡهِدي َمن يُِريدُ 

 16: 22\103هـ
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ار ) المجوس: قوم كانوا يعبدون الن2. ت62: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت
والشمس والقمر. ويرى مينغانا ان الكلمة سريانية مشتقة من الفارسية وتعني 

) حول ترتيب هذه الفرق أنظر هامش اآلية 3) ت16عابدو النار (مينغانا، ص 
87\2 :62  

بِ  ،َوٱلَِّذيَن َهادُواْ  ،إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ   ،1ينَ َوٱلصَّٰ
َرىٰ  َوٱلَِّذيَن ، 2تَوٱۡلَمُجوسَ  ،1تَوٱلنََّصٰ

َ يَۡفِصُل بَۡينَُهمۡ  ،3تأَۡشَركُٓواْ  َمِة. ~  ،إِنَّ ٱ£َّ يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
َ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء َشِهيدٌ.   إِنَّ ٱ£َّ

 17: 22\103هـ

، َحق�ا 2) َوَكبِيٌر 1 ، َحقٌّ تِ   ) ُمْكَرٍم.3) ُحقَّ َوٰ َ يَۡسُجدُۤ لَهُۥۤ َمن فِي ٱلسََّمٰ َوَمن  أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
َوٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمُر َوٱلنُُّجوُم  ،فِي ٱۡألَۡرِض 

َن ٱلنَّاِس؟  ،َوٱۡلِجبَاُل َوٱلشََّجُر َوٱلدََّوآبُّ  َوَكثِيٞر ّمِ
ُ  2َحقَّ  1َوَكثِيرٌ  فََما  ،َعلَۡيِه ٱۡلعَذَاُب. َوَمن يُِهِن ٱ£َّ

ۡكِرمٍ  َ يَۡفعَُل َما يََشآُء.3لَهُۥ ِمن مُّ   . ~ إِنَّ ٱ£َّ

 18: 22\103ـه

) قراءة شيعية: َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي 4) قُِطعَْت 3) اْختََصما 2) ِخْصَماِن 1
عَْت لَُهْم ثِياٌب ِمْن ناٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُؤوِسِهُم  َربِِّهْم فَالَِّذيَن َكفَُروا بَِوَاليَِة َعِلّيٍ قُّطِ

» َخْصَمانِ «من المثنى التفات ) خطأ: 1ت♦ ) 422، ص 1اْلَحِميُم (الكليني مجلد 
، والصحيح: َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصما (كما في »اْختََصُموا فِي َربِِّهمْ «إلى الجمع 

عَْت لَُهْم ثِيَاٌب ِمْن نَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق  القراءة المختلفة) فِي َربِِّهما فَالَِّذيَن َكفَُروا قُّطِ
َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي «ويالحظ ان ال عالقة بين عبارة  ُرُؤوِسِهُم اْلَحِميُم.

: 22- 21: 38\38وقد يكون لها عالقة باآلية وباقي اآلية أو ما سبقها، » َربِِّهمْ 
ُروا اْلِمْحَراَب إِذْ دََخلُوا َعلَى دَاُوودَ فَفَِزعَ ِمْنُهْم قَالُ « وا َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِذْ تََسوَّ

  »َال تََخْف َخْصَماِن بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض فَاْحُكْم بَْينَنَا بِاْلَحقِّ 

ذَاِن َخۡصَمانِ --- [ . 1تفِي َربِِّهمۡ  2ٱۡختََصُمواْ  1] َهٰ
عَۡت  ،فَٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  ن نَّاٖر.  3قُّطِ لَُهۡم ثِيَاٞب ّمِ

  ،4يَُصبُّ ِمن فَۡوِق ُرُءوِسِهُم ٱۡلَحِميمُ 

 19: 22\103هـ

 20: 22\103هـ  بِهِۦ َما فِي بُُطونِِهۡم َوٱۡلُجلُودُ. 1يُۡصَهرُ   ) يَُصهَُّر.1

ِمعُ   ) َمقَاِمع: آالت من الحديد معوجة الرؤوس1ت قَٰ  21: 22\103هـ  ِمۡن َحِديٖد. 1تَولَُهم مَّ

باآلية ) نص ناقص وتكميله: أُِعيدُوا فِيَها [وقيل لهم] ذُوقُوا، اسوة 1ت♦ ) ُردُّوا 1
: كُلََّما أََرادُوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيدُوا فِيَها َوقِيَل لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب 20: 32\75

  .22: 22\103مضافة إلى اآلية » ِمْن َغمٍّ «النَّاِر. وقد تكون عبارة 

 1أُِعيدُواْ  ،كُلََّمآ أََرادُٓواْ أَن يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها، ِمۡن َغمٍّ 
  ».َوذُوقُواْ َعذَاَب ٱۡلَحِريقِ : ~ «1ت..]فِيَها. [.

  22: 22\103هـ

) َولُْؤلٍُؤ، َولُْولٍُؤ، َولُْولًُؤا، َولُْؤلًُوا، َولُْولُيًا، 3) أَسَاِويَر، أَْسَوَر 2) يُْحلَْوَن، يَْحلَْوَن 1
  َوِلْيلِيًا، َولُْوٍل، َولُْولًُوا، َولُْولُو.

َ يُۡدِخُل ٱلَِّذيَن  تِ إِنَّ ٱ£َّ ِلَحٰ  ،َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ُر. يَُحلَّۡونَ  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ فِيَها  1َجنَّٰ

. ~ َولِبَاُسُهۡم فِيَها 3ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤا 2ِمۡن أََساِورَ 
  َحِريٞر.

 23: 22\103هـ

يعني إلى الوالية (القمي » وهدوا إلى صراط الحميد: «) تفسير شيعي1ت
http://goo.gl/5WlFzn.(  

َوُهدُٓواْ إِلَى ٱلطَّيِِّب ِمَن ٱۡلقَۡوِل، ~ َوُهدُٓواْ إِلَٰى 
ِط ٱۡلَحِميدِ    .1تِصَرٰ

 24: 22\103هـ

من التفات خطأ: ) 1ت♦ ) إِْلَحادَه 5) يَِردْ 4) َوالْبَاِدي 3) اْلعَاِكِف 2) سََواٌء 1
، أو أن الواو زائدة فتكون اآلية: »َويَُصدُّونَ «إلى المضارع » َخَرُجوا«الماضي 

َسبِيِل «)، والتفات من الغائب 95إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يَُصدُّوَن (مكي، جزء ثاني، ص 
 ِ : غير المعتكف بالبيت الحرام. ووصف الْبَادِ ) 2ت» َجعَْلنَاهُ «إلى المتكلم » �َّ

نص مخربط وترتيبه: اْلعَاِكُف َواْلبَاِد فيه  .سيخرج من مكة إلى البادية بذلك ألنه
خطأ: الباء في ) إِْلَحاد: ميل وانحراف. 3) ت95سواء (مكي، جزء ثاني، ص 

بإلحاد زائدة وصحيحه ومن يرد فيه إلحادًا بظلم (النحاس 
http://goo.gl/TwWUgJ .(فسروقد . وتبرير الخطأ: تضمن يُِردْ معنى يهم 

كل من ينحرف عن الحق، ويرتكب أي : َوَمْن يُِردْ فِيِه بِإِْلَحاٍد بُِظْلمٍ المنتخب عبارة 
). وفسرها http://goo.gl/T3VLXxظلم في الحرم عذَّبه عذابًا أليًما (المنتخب 

التفسير الميسر: ومن يرد في المسجد الحرام الميَْل عن الحق ظلًما فيَْعِص هللا فيه 
)gl/sT6ohVhttp://goo.(  

] --- ِ ] إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َويَُصدُّوَن َعن سَبِيِل ٱ£َّ
هُ   1لِلنَّاِس، َسَوآءً  1تَوٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم، ٱلَِّذي َجعَۡلنَٰ

ِكفُ  فِيِه  4. َوَمن يُِردۡ 2ت3َوٱۡلبَادِ  ،فِيهِ  2ٱۡلعَٰ
  نُِّذۡقهُ ِمۡن َعذَاٍب أَِليٖم. ،بِظُۡلمٖ  3ت5،بِإِۡلَحادِۢ 

 25: 22\103هـ

انَا 1 ْبَراِهيَم َمَكاَن ) 1ت♦ ) يُْشِرْك 2) بَوَّ أْنَا ِإلِ نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ بَوَّ
زائدة، » إلبراهيم«خطأ: حرف الالم في ) 2ت] أَْن َال تُْشِرْك وأمرناهاْلبَيِْت [

). والفعل بوأ يعني أنزل. 97فالفعل بوأ ال يتعدى بحرف (مكي، جزء ثاني، ص 
ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيتِ «إال أن معجم الفاظ القرآن فسر  أْنَا ِإلِ بمعنى هيأناه له. » بَوَّ

الجاللة من جمع التفات وهناك من اعتبر بوأنا تضمن معنى اخترنا. خطأ: 
أْنَا« بجمع » بنا«ويالحظ أن القرآن استعمل ». بِي ... بَْيتِيَ «إلى المفرد » بَوَّ

  ».َوَكفَى بِنَا َحاِسبِينَ « 47: 21\73الجاللة فقط في اآلية 

ۡأنَا 1ت[...] ِهيمَ  1َوإِۡذ بَوَّ ۡبَرٰ  ،َمَكاَن ٱۡلبَۡيتِ  2تِإلِ
ۡر بَۡيتَِي َوطَ  ،ابِي َشيۡ  2الَّ تُۡشِرۡك «أَن:  1ت[...] ّهِ

كَّعِ ٱلسُُّجودِ  ،َوٱۡلقَآئِِمينَ  ،ِللطَّآئِِفينَ    ».2تَوٱلرُّ

 26: 22\103هـ
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اًال 3) بِاْلِحّجِ 2) َوأَِذَن، َوآِذْن 1 الى، ِرجَّ اًال، ُرَجالى، ُرجَّ ) يَأْتُوَن 4) ُرَجاًال، ُرجَّ
الغائب المؤنث إلى » يَأْتُوكَ «من الغائب المذكر التفات ) خطأ: 1ت♦ ) َمِعيٍق 5
) ضامر: هزيل قليل اللحم. 2ت» يَأْتُونَ «وقد صححتها القراءة المختلفة » يَأْتِينَ «

  فج: طريق واسع بعيد.

 3،ِرَجاٗال  ،يَۡأتُوكَ  .2فِي ٱلنَّاِس بِٱۡلَحّجِ  1َوأَذِّن
 2تِمن كُّلِ فَّجٍ  1ت4يَۡأتِينَ  ،َوَعلَٰى كُّلِ َضاِمٖر 

  .5َعِميقٖ 

 27: 22\103هـ

قراءة شيعية: ليشهدوا منافع ) 2 )91قراءة شيعية: ليحضروا (السياري، ص ) 1
) أو: ليشهدوا منافع لهم في الدنيا واآلخرة 91لهم في الدين والدنيا (السياري، ص 

إلى » ِليَْشَهدُوا«من الغائب التفات ) 1ت ) ♦133(الطبرسي: فصل الخطاب، ص 
  »فَُكلُوا«المخاطب 

ِفَع لَُهمۡ  1لِّيَۡشَهدُواْ  ِ  ،2َمنَٰ فِٓي أَيَّاٖم  ،َويَۡذكُُرواْ ٱۡسَم ٱ£َّ
تٍ  ۡعلُوَمٰ ِم.  ،مَّ ۢن بَِهيَمِة ٱۡألَۡنعَٰ َعلَٰى َما َرَزقَُهم ّمِ

  .1تٱۡلفَِقيرَ  ،َوأَۡطِعُمواْ ٱۡلبَآئِسَ  ،فَُكلُواْ ِمۡنَها

 28: 22\103هـ

فُوا 3) َوْليَُوفُّوا، َوِليُوفُوا 2) ِليَْقُضوا 1 ) اختلفت التفاسير في كلمة 1ت♦ ) َوِليَطَّوَّ
(مثًال تفسير الطبري). يقول معجم الفاظ القرآن: ما يصيب المحرم بالحج  تَفَثَُهمْ 

ַהֹּתֶפת » توفت«من ترك االدهان والحلق والغسل من الدرن والوسخ. ونجد كلمة 
، 10: 23ديم كإسم لمكان المحارق التي تقدم لإللهة (ملوك الثاني في العهد الق

). فيكون معنى الكلمة في هذه اآلية: ليقضوا 14- 12: 19و 6: 19، 32: 7ارميا 
من الغائب في اآلية التفات خطأ: : القديم، والمراد الكعبة. ) اْلعَتِيق2ذبائحهم. ت

ثم إلى الغائب  »فَُكلُوا ... َوأَْطِعُموا«األمر إلى » ِليَْشَهدُوا ... َويَذُْكُروا«السابقة 
فُوا«   ».ْليَْقُضوا ... َوْليُوفُوا ... َوْليَطَّوَّ

 ،نُذُوَرهُمۡ  2َوۡليُوفُواْ  ،1تتَفَثَُهمۡ  1ثُمَّ ۡليَۡقُضواْ 
فُواْ    .2تبِٱۡلبَۡيِت ٱۡلعَتِيقِ  3َوۡليَطَّوَّ

 29: 22\103هـ

ِت    ۡم ُحُرَمٰ لَِك. َوَمن يُعَّظِ ِ ذَٰ فَُهَو َخۡيٞر لَّهُۥ ِعندَ  ،ٱ£َّ
مُ  إِالَّ َما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم.]  ،َربِّهِۦ. [َوأُِحلَّۡت لَُكُم ٱۡألَۡنعَٰ

نِ  ۡجَس ِمَن ٱۡألَۡوثَٰ َوٱۡجتَنِبُواْ قَۡوَل  ،فَٱۡجتَنِبُواْ ٱلّرِ
وِر.   ٱلزُّ

 30: 22\103هـ

فُهُ، 1 فُهُ، فَتََخّطِ فُهُ، فَتِِخطَّفُهُ، تَْخَطفُهُ ) فَتََخطَّفُهُ، فَتَِخّطِ ياُح 2فَتِِخّطِ ) نص 1ت ♦) الّرِ
ِ (المنتخب  ) http://goo.gl/Wq13VRناقص وتكميله: [وكونوا] ُحنَفَاَء ِ£َّ

  ».فَتَْخَطفُهُ «إلى المضارع » َخرَّ «من الماضي التفات ) خطأ: 2ت

ِ  1ت[...] َغۡيَر ُمۡشِرِكيَن بِهِۦ. َوَمن  ،ُحنَفَآَء ِ£َّ
 ِ  2ت1فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسََّمآِء فَتَۡخَطفُهُ  ،يُۡشِرۡك بِٱ£َّ

يحُ  ،ٱلطَّۡيرُ    فِي َمَكاٖن َسِحيٖق. 2أَۡو تَۡهِوي بِِه ٱلّرِ

 31: 22\103هـ

) نص ناقص وتكميله: فإن [تعظيمها] من [أفعال ذوي] تقوى 1ت♦ ) اْلقُلُوُب 1
  ).171، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء  القلوب

 ِ ٓئَِر ٱ£َّ ۡم َشعَٰ لَِك. َوَمن يُعَّظِ ِمن  1تفَإِنََّها [...] ،ذَٰ
  .1تَۡقَوى ٱۡلقُلُوبِ 

 32: 22\103هـ

: القديم، والمراد الكعبة. ) اْلعَتِيق2) َمِحل: الموضع الذي يحل فيه الذبح ت1ت
وقد حيرت هذه اآلية المفسرين. وقد فسرها المنتخب كما يلي: لكم في هذه الهدايا 

منافع دنيوية، فتركبونها وتشربون لبنها إلى وقت ذبحها، ثم لكم منافعها الدينية 
بًا إلى هللا (المنتخب  كذلك حينما تذبحونها عند البيت الحرام تَقَرُّ

http://goo.gl/vxmNHH.(  

فِعُ  ى ،لَُكۡم فِيَها َمنَٰ َسّمٗ  1تثُمَّ َمِحلَُّهآ  ،إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ
  .2تإِلَى ٱۡلبَۡيِت ٱۡلعَتِيقِ 

 33: 22\103هـ

ِ ... «إلى الغائب » َجعَْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 1) َمْنِسًكا ت1 اْسَم �َّ
رِ «إلى المخاطب المفرد ثم » أَْسِلُموا«ثم إلى المخاطب الجمع » َرَزقَُهمْ  ». َوبَّشِ

  اْلُمْخبِتِيَن: الراضين المطمئنين لقضاء هللا وقدره.

ةٖ  ِ  ،1َجعَۡلنَا َمنَسٗكا ،َوِلكُّلِ أُمَّ يَۡذكُُرواْ ٱۡسَم ٱ£َّ لِّ
ٞه  ُهُكۡم إِلَٰ ِم. فَإِلَٰ ۢن بَِهيَمِة ٱۡألَۡنعَٰ َعلَٰى َما َرَزقَُهم ّمِ

ِحدٞ  ِر ٱۡلُمۡخبِتِينَ  فَلَهُۥٓ أَۡسِلُمواْ. ،َوٰ   ،1ت~ َوبَّشِ

 34: 22\103هـ

َالةِ 1 َالةَ، َواْلُمِقيَم الصَّ َالةَ، َواْلُمِقيِمي الصَّ ) َوِجلَْت: فزعت 1ت♦ ) َواْلُمِقيِمين الصَّ
وخافت. ويقترح ليكسنبيرج قراءة سريانية (دحلت)، بمعنى خافت، كما جاء في 

من التفات ) خطأ: 2) ت239ص  Luxenbergلسان العرب، بدًال من (َوِجلَْت) (
ُ «الغائب    ».َرَزْقنَاُهمْ «إلى المتكلم » ذُِكَر �َّ

ُ  ،ٱلَِّذينَ   ،قُلُوبُُهمۡ  1تَوِجلَۡت  ،إِذَا ذُِكَر ٱ£َّ
بِِريَن َعلَٰى َمآ أََصابَُهمۡ  َوٱۡلُمِقيِمي  ،َوٱلصَّٰ

لَٰوةِ  ُهمۡ  ،1ٱلصَّ ا َرَزۡقنَٰ   يُنِفقُوَن. 2ت~ َوِممَّ

 35: 22\103هـ

، َواْلبُدُْن 1 ) 3) َصَوافَِي، َصَوافِيًا، َصَواٍف، َصَوافَِن، َصَوافي 2) َواْلبُدَُن، َوالْبُدُنَّ
جمع البدنة: الواحدة من اإلبل أو : ) َواْلبُدْنَ 1ت ♦) َواْلُمْعتَِرَي، َواْلُمْعتَِر 4اْلقَنَِع 

: مجعوالت صفا ل )2ت البقر، ذكًرا أو انثى وجبت: سقطت  )3تتنحر َصَوافَّ
ُض وال يَسأل، أو يسأل ملًحا، أو األكثر معتر:  )4تإلى األرض  الذي يتعرَّ

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة 5ت احتياًجا
  )225ص  Luxenbergكلمة سريانية بمعنى ابقى (

ِ. لَُكۡم فِيَها  ،1ت1َوٱۡلبُۡدنَ  ٓئِِر ٱ£َّ ن َشعَٰ َها لَُكم ّمِ َجعَۡلنَٰ
ِ َعلَۡيَها . فَإِذَا 2ت2َصَوآفَّ  ،َخۡيٞر. فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱ£َّ

 3َوأَۡطِعُمواْ ٱۡلقَانِعَ  ،فَكُلُواْ ِمۡنَها ،ُجنُوبَُها 3تَوَجبَۡت 
َها4ت4َوٱۡلُمۡعتَرَّ  ۡرنَٰ ِلَك َسخَّ ُكۡم لَُكۡم. ~ لَعَلَّ  5ت. َكذَٰ

  تَۡشُكُروَن!

 36: 22\103هـ

ُ لُُحوَمَها َوَال ِدَماَءهَا 2) تَنَاَل 1 ) تفهم هذه الكلمة 1ت♦ ) تَنَالُهُ، يُنَالُهُ 3) لَْن يَنَاَل �َّ
بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في هذه الكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى 

)Luxenberg  َعلَى َما َهدَاُكْم ) نص ناقص وتكميله: 2) ت225ص َ ِلتَُكبُِّروا �َّ
). http://goo.gl/VRscz4 270، ص 17، جزء ابن عاشور[من األنعام] (

َ لَما َهدَاُكْم. وتبرير الخطأ: تضمن كبَّر معنى حمد ت ) خطأ: 3خطأ: ِلتَُكبُِّروا �َّ
رِ «المفرد إلى المخاطب » ِلتَُكبُِّروا ... َهدَاُكمْ «من المخاطب الجمع التفات    »َوبَّشِ

َ لُُحوُمَها َوَال ِدَمآُؤَها 1لَن يَنَالَ  ِكن يَنَالُهُ  .2ٱ£َّ  3َولَٰ
َرَها لَِك َسخَّ لِتَُكبُِّرواْ  ،لَُكمۡ  1تٱلتَّۡقَوٰى ِمنُكۡم. َكذَٰ

َ َعلَٰى َما َهدَٰىُكۡم [...] رِ 2تٱ£َّ  3ت. ~ َوبَّشِ
  ٱۡلُمۡحِسنِيَن.

 37: 22\103هـ
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فِعُ --- [  ) يَدْفَُع.1 َٰ َ يُد َعِن ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ. ~ إِنَّ  1] إِنَّ ٱ£َّ
انٖ  َ َال يُِحبُّ كُلَّ َخوَّ   َكفُوٍر. ،ٱ£َّ

 38: 22\103هـ

) نص ناقص وتكميله: أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن [أن يقاتلوا] 1ت♦ ) يُقَاتِلُوَن 2) أَِذَن 1
). ولكن قد http://goo.gl/r1H3Xdوا (النحاس بِأَنَُّهْم ظُِلُموا، بمعنى ألنهم ظلم

يكون النص مخربط وترتيبه: أُِذَن ِللَِّذيَن ظلموا بأن يُقَاتَلُوا. وقد فسرها تفسير 
تَلُونَ «الجاللين كما يلي:  أي للمؤمنين أن يقاتلوا، وهذه أّول آية » أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَٰ
  )http://goo.gl/0RpdOa» (ُظِلُمواْ «أي بسبب أنهم » بِأَنَُّهمْ «نزلت في الجهاد 

تَلُونَ  1أُِذنَ  ، بِأَنَُّهۡم ظُِلُمواْ. َوإِنَّ 1ت[...] 2ِللَِّذيَن يُقَٰ
َ َعلَٰى نَۡصِرِهۡم لَقَِديٌر.   ٱ£َّ

 39: 22\103هـ

) َوُصلَُواٌت، َوِصلَْواٌت، َوُصلََواٌت، َوَصْلَواٌت، َوُصلُوٌت، 3) لَُهِدَمْت 2) ِدفَاعُ 1
َوُصلُوتا، َوُصلَُوٌث، َوُصلُوثا، َوُصلََواٌث، َوِصلََواٌث، َوُصلُوٌب، َوَصلُوٌت، 

) صوامع: جمع صومعة، بيت للعبادة عند النصارى. بيع: 1ت♦ َوُصلُولى 
  كنائس. صلوات بمعنى اماكن الصالة لليهود.

ِرِهم بِغَۡيِر َحقٍّ  ٓ أَن  ،ٱلَِّذيَن أُۡخِرُجواْ ِمن ِديَٰ إِالَّ
ُ «يَقُولُواْ:  ِ ٱلنَّاَس  1َولَۡوَال دَۡفعُ ». َربُّنَا ٱ£َّ ٱ£َّ

َمۡت  ،بَۡعَضُهم بِبَۡعٖض  ِمعُ  2لَُّهدِّ  ،َوبِيَعٞ  ،َصَوٰ
ٞت  ِجدُ  ،1ت3َوَصلََوٰ ِ  ،َوَمَسٰ يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱ£َّ

 َ ُ َمن يَنُصُرهُۥٓ. ~ إِنَّ ٱ£َّ  َكثِيٗرا. َولَيَنُصَرنَّ ٱ£َّ
  َعِزيٌز. ،لَقَِويٌّ 

 40: 22\103هـ

ُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت إلى المتكلم » َولَيَْنُصَرنَّ �َّ
نَّاُهمْ « ِ َعاقِبَةُ اْألُُمورِ «ثم إلى الغائب » َمكَّ : 22: 31\57) تقول اآلية 2ت». َوِ£َّ

ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر، بينما  ِ َعاقِبَةُ اْألُُمور. 41: 22\103تقول اآلية َوإِلَى �َّ : َوِ£َّ
وتبرير الخطأ: تضمن مكَّن من دون حرف الالم معنى اعطى، وتضمن مكَّن مع 

  حرف الالم معنى هيَّأَ.

ُهمۡ  ،ٱلَِّذينَ  كَّنَّٰ أَقَاُمواْ  ،فِي ٱۡألَۡرِض  1تإِن مَّ
لَٰوةَ  َكٰوةَ  ،ٱلصَّ  ،ۡلَمۡعُروفِ َوأََمُرواْ بِٱ ،َوَءاتَُواْ ٱلزَّ

ِقبَةُ ٱۡألُُمورِ  ِ َعٰ   .2تَونََهۡواْ َعِن ٱۡلُمنكَِر. ~ َوِ£َّ

 41: 22\103هـ

بُوَك [فال عجب في تكذيبهم] فَقَدْ َكذَّبَْت قَْبلَُهْم 1ت ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن يَُكذِّ
) جاء 2) تhttp://goo.gl/0jkWEU 282، ص 17، جزء ابن عاشور(

الفعل كذبت بصيغة المؤنث مع قوم في ثماني آيات، بينما جاء الفعل كذب بصيغة 
. وقد تم تبرير هذا 80: 15\54و 176: 26\47المذكر مع أصحاب في اآليتين 

  ).http://goo.gl/w0rgs6الخطأ على أساس تأنيث الجماعة (النحاس 

بُوَك [...]--- [ قَۡبلَُهۡم  2تۡت فَقَۡد َكذَّبَ  .1ت] َوإِن يَُكذِّ
  ،َوثَُمودُ  ،َوَعادٞ  ،قَۡوُم نُوحٖ 

 42: 22\103هـ

ِهيمَ     43: 22\103هـ  ،َوقَۡوُم لُوطٖ  ،َوقَۡوُم إِۡبَرٰ

إلى المجهول  42في اآلية » َكذَّبَتْ «من المعلوم التفات ) خطأ: 1ت♦ ) نَِكيِري 1
بَ «   ) نَِكير: عذاب شديد.2ت» َوُكذِّ

ُب َمۡديََن.  بَ َوأَۡصَحٰ ُموَسٰى. فَأَۡملَۡيُت  1تَوُكذِّ
ِفِرينَ    !2ت1ثُمَّ أََخۡذتُُهۡم. ~ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ  ،ِلۡلَكٰ

 44: 22\103هـ

انظر هامش اآلية  )1ت♦ ) ُمْعَطلٍَة 4) َوبِْيٍر 3) أَْهلَْكتَُها 2) فََكائِْن، فَكايِْن، فََكأَْي 1
فَأَْملَيُْت «واآلية السابقة من المفرد في هذه اآلية التفات ) خطأ: 2ت 105: 12\53

: دعائمها. ) َخاِويَةٌ: ساقطة. َعلَى عُُروِشَها3ت» أَْهلَْكنَاَها«إلى الجمع » ... أََخذْتُُهمْ 
 –: عالي مرتفع، أي مطلي بالجص ) معطلة: مهملة. مشيد4خطأ: مع عُُروِشَها ت

  الشيد.

َها 1ت1] فََكأَيِّن--- [ ن قَۡريٍَة أَۡهلَۡكنَٰ َوِهَي  2ت2ّمِ
 3َوبِۡئٖر  ،3تَظاِلَمٞة! فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَٰى عُُروِشَها

عَطَّلَةٖ  ِشيدٍ  ،4مُّ   .4تَوقَۡصٖر مَّ

 45: 22\103هـ

لَُهۡم قُلُوٞب  1فَتَُكونَ  ،أَفَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض   ) فَإِنَّهُ 2) فَيَُكوَن 1
 ٓ َال  2أَۡو َءاذَاٞن يَۡسَمعُوَن بَِها؟ فَإِنََّها ،يَۡعِقلُوَن بَِها

رُ  ِكن تَۡعَمى ٱۡلقُلُوُب ٱلَّتِي فِي  .تَۡعَمى ٱۡألَۡبَصٰ َولَٰ
دُوِر.   ٱلصُّ

 46: 22\103هـ

ُ 1تَويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱۡلعَذَابِ   ) خطأ: َويَْستَْعِجلُونََك العذاب1ت♦ ) يَعُدُّوَن 1 . َولَن يُۡخِلَف ٱ£َّ
ا  ،ۥ. َوإِنَّ يَۡوًما ِعندَ َربَِّك كَأَۡلِف َسنَةٖ َوۡعدَهُ  مَّ ّمِ

  .1تَعُدُّونَ 

 47: 22\103هـ

، َوَكأَْن، َوكَأَيٍ، َوَكيٍ، َوكَايْن، َوَكيَيِّْن 1 ♦ ) َوكَائِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنَّ
  .105: 12\53انظر هامش اآلية  )1ت

ن قَۡريٍَة أَۡملَۡيُت لََها َوِهَي َظاِلَمٞة! ثُمَّ  1ت1َوَكأَيِّن ّمِ
  أََخۡذتَُها. ~ َوإِلَيَّ ٱۡلَمِصيُر.

 48: 22\103هـ

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِنََّمآ أَنَ۠ا لَكُۡم نَِذيٞر «] قُۡل: --- [   يَٰ
بِيٞن    ».مُّ

 49: 22\103هـ

تِ    ِلَحٰ لَُهم ~ ، فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ۡغِفَرةٞ    َوِرۡزٞق َكِريٞم. ،مَّ

 50: 22\103هـ

ِزيَن، ُمْعِجِزيَن 1 ) نص ناقص وتكميله: َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي [إبطال] 1ت ♦) ُمعَّجِ
  ).http://goo.gl/HlG1Dmآَيَاتِنَا معجزي [أمر هللا] (المنتخب 

ِجِزينَ  1تَوٱلَِّذيَن َسعَۡواْ فِٓي [...] تِنَا ُمعَٰ  1َءايَٰ

ُب ٱۡلَجِحيِم. ،1ت[...] ٓئَِك أَۡصَحٰ   ~ أُْولَٰ
 51: 22\103هـ
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ٍث 1 : َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرسُوٍل ) أُْمنِيَتِِه، قراءة شيعية2) َوَال نَبِّيٍ وال ُمَحدِّ
، ص 1(الكليني مجلد  إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِهِ َوال نَبِّيٍ َوَال ُمَحدٍَّث 

) نص ناقص وتكميله: أَْلقَى الشَّْيَطاُن [الشك] فِي أُْمنِيَّتِِه (المنتخب 1ت♦ ) 176
http://goo.gl/Ud7VcL وهذه اآلية تطرح اشكالية: فهل الوحي في القرآن .(

هو تمني النبي محمد؟ وكلمة غرانيق تعني األصنام وكان المشركون يسمونها 
بالطيور البيض التي ترتفع في السماء. وهذه الكلمة من اللغة بذلك تشبيًها لها 

حول معنى كلمة نسخ أنظر  )2) ت120ص  γέρανος )Sankharéاليونانية 
حول موضوع الناسخ  الجزء األول. وأنظر أيًضا 106: 2\87هامش اآلية 

ُ آَيَاتِِه: يتقن ويوضح آياته ت3والمنسوخ. ت من المتكلم التفات ) خطأ: 4) يُْحِكُم �َّ
ُ «إلى الغائب » أَْرَسْلنَا« ُ آَيَاتِِه َو�َّ ُ ... يُْحِكُم �َّ   ».فَيَْنَسُخ �َّ

سُولٖ  ،ِمن قَۡبِلكَ  ،] َوَمآ أَۡرَسۡلنَا--- [ َوَال  ،ِمن رَّ
 ٍ ٓ  ،1نَبِّي ُن [...] ،إِذَا تََمنَّىٰٓ  ،إِالَّ فِٓي  1تأَۡلقَى ٱلشَّۡيَطٰ

نُ  2تفَيَنَسخُ . 2أُۡمنِيَّتِهِۦ ُ َما يُۡلِقي ٱلشَّۡيَطٰ ثُمَّ  ،ٱ£َّ
تِهِۦ ُ َءايَٰ ُ َعِليمٌ 3تيُۡحِكُم ٱ£َّ   .4تَحِكيمٞ  ،. ~ َوٱ£َّ

 52: 22\103هـ

ُن فِۡتنَٗة لِّلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم    لِّيَۡجعََل َما يُۡلِقي ٱلشَّۡيَطٰ
َرٞض  ِلِميَن لَِفي َوٱۡلقَاِسيَِة قُلُوبُُهۡم. ~ َوإِنَّ ٱلظَّٰ  ،مَّ

  ِشقَاِقۢ بَِعيٖد.

 53: 22\103هـ

َوأَْخبَتُوا إِلَى « 23: 11\52) خبت: خشع: خطأ: تقول اآلية 1ت ♦) لََهاِدي، لََهاٍد 1
: ) تفسير شيعي2ت »فَتُْخبَِت لَهُ قُلُوبُُهمْ « 54: 22\103، بينما تقول اآلية »َربِِّهمْ 

  ).http://goo.gl/yxKZgBيعني إلى األمام المستقيم (القمي 

بَِّك،  َوِليَۡعلََم ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم أَنَّهُ ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ
َ  1تفَتُۡخبَِت لَهُۥ ،فَيُۡؤِمنُواْ بِهِۦ قُلُوبُُهۡم. ~ َوإِنَّ ٱ£َّ

ۡستَِقيمٖ  1لََهادِ  ٖط مُّ   .2تٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِلَٰى ِصَرٰ

 54: 22\103هـ

) خطأ: عذاب يوم عظيم، 2ت: شك وجدل ) ِمْريَة1ت♦ ) بَغَتَةً، بَغَتَّةً 2) ُمْريٍَة 1
 156: 26\47و 135: 26\47و 59: 7\39كما في آيات أخرى مثل اآليات 

وغيرها. فهذه هي اآلية الوحيدة التي تتكلم عن  15: 10\51و 189: 26\47و
  ».َعذَاُب يَْوٍم َعِقيمٍ «

ۡنهُ  1ت1يَن َكفَُرواْ فِي ِمۡريَةٖ َوَال يََزاُل ٱلَّذِ  َحتَّٰى  ،ّمِ
~ أَۡو يَۡأتِيَُهۡم َعذَاُب يَۡوٍم  ،2تَۡأتِيَُهُم ٱلسَّاعَةُ بَۡغتَةً 

  .2تَعِقيمٍ 

 55: 22\103هـ

ِ. يَۡحُكُم بَۡينَُهۡم. فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ    َّ ٱۡلُمۡلُك، يَۡوَمئِٖذ، ّ£ِ
ِت فِي َجنَّٰ  ِلَحٰ   ِت ٱلنَِّعيِم.َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ

 56: 22\103هـ

يعني ولم يؤمنوا بوالية أمير المؤمنين » وكذبوا بآياتنا: «) تفسير شيعي1ت
في اآلية السابقة من التفات ). خطأ: http://goo.gl/iA8e5Dواألئمة (القمي 

ِ يَْحُكمُ «الغائب    ».بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ ِ£َّ

تِنَاَكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ َوٱلَِّذيَن  ٓئَِك لَُهۡم  ،1تايَٰ ~ فَأُْولَٰ
ِهيٞن.   َعذَاٞب مُّ

 57: 22\103هـ

ِ --- [  ) قُتِّلُوا.1 ، 1ثُمَّ قُتِلُٓواْ  ،] َوٱلَِّذيَن هَاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱ£َّ
َ  ،أَۡو َماتُواْ  ُ ِرۡزقًا َحَسٗنا. ~ َوإِنَّ ٱ£َّ لَيَۡرُزقَنَُّهُم ٱ£َّ

ِزقِيَن.   لَُهَو َخۡيُر ٱلرَّٰ

 58: 22\103هـ

ۡدَخٗال   ) َمدَْخًال.1 َ لَعَِليمٌ  1لَيُۡدِخلَنَُّهم مُّ  ،يَۡرَضۡونَهُۥ. ~ َوإِنَّ ٱ£َّ
  َحِليٞم.

 59: 22\103هـ

ِلَك. --- [  : كثير العفو) لَعَفُوٌّ 1ت ثُمَّ  ،َوَمۡن َعاقََب بِِمۡثِل َما عُوقَِب بِهِۦ] ذَٰ
َ لَعَفُوٌّ  ،بُِغَي َعلَۡيهِ  ُ. ~ إِنَّ ٱ£َّ  ،1تلَيَنُصَرنَّهُ ٱ£َّ

  َغفُوٞر.

 60: 22\103هـ

ِلكَ --- [   َ يُوِلُج ٱلَّۡيَل فِي ٱلنََّهارِ  .] ذَٰ  ،بِأَنَّ ٱ£َّ
َ َسِميعُۢ   ،َويُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي ٱلَّۡيِل. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ

  بَِصيٞر.

 61: 22\103هـ

ِلكَ --- [  ) تَدْعُوَن، يُدَْعوَن.2) َوإِنَّ 1 َ هَُو ٱۡلَحقُّ َوأَنَّ  .] ذَٰ َما  1بِأَنَّ ٱ£َّ
َ هَُو  ،ِمن دُونِهِۦ ،2يَۡدُعونَ  ِطُل. ~ َوأَنَّ ٱ£َّ هَُو ٱۡلبَٰ

  ٱۡلعَِليُّ ٱۡلَكبِيُر.

 62: 22\103هـ

َ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َمآءٗ --- [  ».فَتُْصبِحُ «إلى المضارع » أَْنَزلَ «من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦) َمْخَضَرةً 1  ،] أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ
ةً  1تفَتُۡصبِحُ  َ 1ٱۡألَۡرُض ُمۡخَضرَّ ؟ ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َخبِيٞر. ،لَِطيفٌ 

 63: 22\103هـ

   َ ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. ~ َوإِنَّ ٱ£َّ َوٰ َمٰ لَّهُۥ َما فِي ٱلسَّ
  ٱۡلَحِميدُ. ،لَُهَو ٱۡلغَنِيُّ 

 64: 22\103هـ

) تفهم هذه الكلمة بمعنى ذلل، ولكن ليكسنبيرج يرى في 1ت♦ ) َواْلفُلَُك، َواْلفُلُْك 1
) نص 2) ت225ص  Luxenbergالكلمة كلمة سريانية بمعنى أبقى (هذه 

ناقص وتكميله: َويُْمِسُك السََّماَء [لئال] تَقََع َعلَى اْألَْرِض (مكي، جزء ثاني، ص 
رَ «من الماضي التفات ). خطأ: 101   ».َويُْمِسكُ «إلى المضارع » َسخَّ

رَ  َ َسخَّ ا فِي ٱۡألَۡرِض  1تأَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ  ،لَُكم مَّ
َويُۡمِسُك  ،تَۡجِري فِي ٱۡلبَۡحِر بِأَۡمِرهِۦ 1َوٱۡلفُۡلكَ 

إِالَّ  ،أَن تَقََع َعلَى ٱۡألَۡرِض  2تٱلسََّمآَء [...]
َ بِٱلنَّاِس لََرُءوٞف  ِحيٞم. ،بِإِۡذنِِهۦٓ؟ ~ إِنَّ ٱ£َّ   رَّ

 65: 22\103هـ
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ثُمَّ يُۡحيِيُكۡم. ~ إِنَّ  ،يتُُكمۡ ثُمَّ يُمِ  ،َوهَُو ٱلَِّذٓي أَۡحيَاُكمۡ   
َن لََكفُوٞر. نَسٰ   ٱۡإلِ

 66: 22\103هـ

من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦) يُنَاِزُعْنَك، يَْنِزعُنََّك، يَنِْزُعْنَك 2) َمْنِسًكا 1
  ».إِلَى َربِّكَ «إلى الغائب » َجعَْلنَا«

ةٖ --- [ ُهۡم نَاِسُكوهُ. فََال  1،َجعَۡلنَا َمنَسكًا ،] لِّكُّلِ أُمَّ
ِزعُنَّكَ  . ~ إِنََّك 1تفِي ٱۡألَۡمِر. َوٱۡدعُ إِلَٰى َربِّكَ  2يُنَٰ

ۡستَِقيٖم    .1لَعَلَٰى ُهٗدى مُّ

 67: 22\103هـ

دَلُوكَ    ُ أَۡعلَُم بَِما تَۡعَملُونَ «فَقُِل:  ،َوإِن َجٰ  68: 22\103هـ  ».ٱ£َّ

ُ يَۡحُكُم بَۡينَُكمۡ    َمةِ  ،ٱ£َّ ~ فِيَما كُنتُۡم فِيِه  ،يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
  تَۡختَِلفُوَن.

 69: 22\103هـ

َ يَۡعلَُم َما فِي ٱلسََّمآِء --- [   ] أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنَّ ٱ£َّ
ِلَك َعلَى  ٍب. ~ إِنَّ ذَٰ ِلَك فِي ِكتَٰ َوٱۡألَۡرِض؟ إِنَّ ذَٰ

ِ يَِسيٞر.   ٱ£َّ

 70: 22\103هـ

ِ  ،َويَۡعبُدُونَ ] --- [  ) يُنِْزْل.1 ۡل بِهِۦ ،ِمن دُوِن ٱ£َّ  1َما لَۡم يُنَّزِ
ٗنا ِلِميَن  ،ُسۡلَطٰ َوَما لَۡيَس لَُهم بِهِۦ ِعۡلٞم. ~ َوَما ِللظَّٰ

  ِمن نَِّصيٖر.

 71: 22\103هـ

تٖ   ) يَْصُطوَن.2) يُْعَرُف ... اْلُمْنكَُر 1 تُنَا بَيِّنَٰ تَۡعِرُف فِي ُوُجوِه  ،َوإِذَا تُۡتلَٰى َعلَۡيِهۡم َءايَٰ
بِٱلَِّذيَن  2. يََكادُوَن يَۡسُطونَ 1ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ٱۡلُمنَكرَ 

تِنَا. قُۡل:  ن «يَۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءايَٰ أَفَأُنَبِّئُكُم بَِشّرٖ ّمِ
ِلُكُم؟ ٱلنَّارُ  ُ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. ~ َوبِۡئَس  ،ذَٰ َوَعدََها ٱ£َّ

  »ٱۡلَمِصيُر!

 72: 22\103هـ

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! ُضِرَب َمثَلٞ   ) يَدْعُوَن، يُدَْعونَ 1 إِنَّ «فَٱۡستَِمعُواْ لَهُۥٓ:  ،يَٰ
ِ  ،1ٱلَِّذيَن تَۡدُعونَ   ،لَن يَۡخلُقُواْ ذُبَاٗبا ،ِمن دُوِن ٱ£َّ

الَّ  ،اَولَِو ٱۡجتََمعُواْ لَهُۥ. َوإِن يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّبَاُب َشيۡ 
  »يَۡستَنِقذُوهُ ِمۡنهُ. َضعَُف ٱلطَّاِلُب َوٱۡلَمۡطلُوُب!

 73: 22\103هـ

َما «إلى الغائب » فَاْستَِمعُوا«من المخاطب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت
  ».قَدَُروا

َ لَقَِويٌّ  1تَما قَدَُرواْ  َ َحقَّ قَۡدِرِهۦٓ. ~ إِنَّ ٱ£َّ  ،ٱ£َّ
  َعِزيٌز.

 74: 22\103هـ

ٓئَِكِة ُرسُٗال --- [   ُ يَۡصَطِفي ِمَن ٱۡلَملَٰ َوِمَن  ،] ٱ£َّ
َ َسِميعُۢ    بَِصيٞر. ،ٱلنَّاِس. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 75: 22\103هـ

ِ   ) تَْرِجُع.1 يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَُهۡم. ~ َوإِلَى ٱ£َّ
  ٱۡألُُموُر. 1تُۡرَجعُ 

 76: 22\103هـ

: هذه اآلية والتي تتبعها موجهتان لألئمة. ويعلق القمي: إن هللا ) تفسير شيعي1ت
جعل على هذه األمة بعد النبي شهيدًا من أهل بيته وعترته ما كان في الدنيا منهم 

أحد فإذا فنوا هلك أهل األرض. قال رسول هللا: جعل هللا النجوم أمانًا ألهل السماء 
  ).http://goo.gl/uK6ZJzوجعل أهل بيتي أمانًا ألهل األرض (القمي 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ --- [  ،! ٱۡرَكعُواْ 1ت] يَٰ
َوٱۡفعَلُواْ ٱۡلَخۡيَر. ~  ،َوٱۡعبُدُواْ َربَُّكمۡ  ،َوٱۡسُجدُواْۤ 

  لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!

 77: 22\103هـ

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه هَُو 1ت♦ ) هللاُ 1 ) نص ناقص وتكميله: َوَجاِهدُوا فِي [سبيل] �َّ
اُكُم  يِن ِمْن َحَرجٍ [فاتبعوا] ِملَّةَ أَبِيُكْم إِبَْراِهيَم هَُو َسمَّ اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

سُ  ) َحقَّ 2وُل َشِهيدًا َعلَْيُكْم تاْلُمْسِلِميَن ِمْن قَبُْل َوفِي َهذَا [القرآن] لِيَكُوَن الرَّ
ِ ت ) جبى: جمع 3ِجَهاِدِه: جهاده التام. خطأ: َوَجاِهدُوا �، َجاِهدُوا فِي سبيل �َّ

) ِملَّةَ: كان يجب أن تكون مرفوعة باعتبارها مبتدأ ولكن خرجت: 3وانتقى ت
اس نصبَت على األمر، فهناك نص ناقص وتكميله: اتّبعُوا ملّة أبيكم (النح

http://goo.gl/yZ7DfK 101، مكي، جزء ثاني، ص(  

ِهدُواْ فِي [...] ِ َحقَّ ِجَهاِدهِۦ 1تَوَجٰ . هَُو 2تٱ£َّ
يِن ِمۡن 3تٱۡجتَبَٰىكُمۡ  . َوَما َجعََل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلدِّ

ِهيَم. هُوَ  1تَحَرٖج. [...] لَّةَ أَبِيُكۡم إِۡبَرٰ ٰىُكُم  1ّمِ َسمَّ
ذَا [...] ،ِمن قَۡبلُ  ،ٱۡلُمۡسِلِمينَ  ِليَكُوَن  ،1تَوفِي َهٰ

سُوُل َشِهيدًا َعلَۡيُكمۡ  َوتَكُونُواْ ُشَهدَآَء َعلَى  ،ٱلرَّ
لَٰوةَ  َكٰوةَ.  ،ٱلنَّاِس. فَأَقِيُمواْ ٱلصَّ َوَءاتُواْ ٱلزَّ

ِ. هَُو َمۡولَٰىُكۡم. ~ فَنِۡعَم ٱۡلَمۡولَٰى!  َوٱۡعتَِصُمواْ بِٱ£َّ
 َونِۡعَم ٱلنَِّصيُر!

 78: 22\103هـ
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  سورة المنافقون 63\104

  هجرية 11 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) تقدمت اآلية األولى على الثانية مع انها بعدها في الترتيب الوجودي إذ ان 1ت
ِ «قولهم  خرج بعد نفاقهم فهو أسبق وجودًا (للتبريرات » نَْشَهدُ إِنََّك لََرسُوُل �َّ

  ).652أنظر المسيري، ص 

ِفقُونَ  نَۡشَهدُ إِنََّك لََرسُوُل «قَالُواْ:  ،إِذَا َجآَءَك ٱۡلُمنَٰ
 ِ ُ يَۡشَهدُ إِنَّ ». ٱ£َّ ُ يَۡعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُۥ. َوٱ£َّ َوٱ£َّ

ِذبُونَ  ِفِقيَن لََكٰ   .1تٱۡلُمنَٰ

 1: 63\104هـ

نَُهمۡ   ) ُجنَّةً: ستار1ت♦ ) إِْيَمانَُهْم 1 ِ. ، فََصدُّواْ َعن َسبِي1تُجنَّةٗ  1ٱتََّخذُٓواْ أَۡيَمٰ ِل ٱ£َّ
  ~ إِنَُّهۡم َسآَء َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن!

 2: 63\104هـ

 87: 9\113و 3: 63\104خطأ علمي: تقول اآليتان ) 1ت♦ ) فََطبََع، فََطبََع هللاُ 1
ُ قُلُوبَُهْم بِأَنَُّهْم « 127: 9\113واآلية » ُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم َال يَْفقَُهونَ « َصَرَف �َّ

ولكن مركز ». لَُهْم قُلُوٌب َال يَْفقَُهوَن بَِها« 179: 7\39واآلية » قَْوٌم َال يَْفقَُهونَ 
  التفكير هو الدماغ وليس القلب.

لَِك بِأَنَُّهۡم َءاَمنُواْ، ثُمَّ َكفَُرواْ. فَطُبِعَ  َعلَٰى  1ذَٰ
  .1تقُلُوبِِهۡم. ~ فَُهۡم َال يَۡفقَُهونَ 

 3: 63\104هـ

) خطأ: تَْسَمْع قَْولَُهْم. تبرير الخطأ: 1ت♦ ) يَْحِسبُوَن 3) ُخْشٌب، َخشٌَب 2) يُْسَمْع 1
: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر ) أفك2تَْسَمْع تضمن معنى تصغي ت

يُْؤفَُكوَن: يُصرفون. وفسر المنتخب عبارة َكأَنَُّهْم ُخشٌُب رأيه بالخداع. وهنا 
وهم مع ذلك فارغة قلوبهم من اإليمان كأنهم ُخشب مسندة ال حياة فيها ُمَسنَّدَةٌ: 

)http://goo.gl/0rcM2m.(  

 ،تُۡعِجبَُك أَۡجَساُمُهۡم. َوإِن يَقُولُواْ  ،َوإِذَا َرأَۡيتَُهمۡ 
َسنَّدَٞة.  2. َكأَنَُّهۡم ُخشُٞب 1تِلقَۡوِلِهمۡ  1تَۡسَمعۡ  مُّ

ُم ٱۡلعَدُوُّ كُلَّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡم. هُ  3يَۡحَسبُونَ 
ُ. ~ أَنَّٰى يُۡؤفَُكونَ  تَلَُهُم ٱ£َّ   ؟2تفَٱۡحذَۡرُهۡم. قَٰ

 4: 63\104هـ

نص مخربط وترتيبه: تَعَالَْوا إلى َرسُول هللا يْستَْغفر ) 1ت♦ ) يَِصدُّوَن 2) لََوْوا 1
ِ «من الغائب التفات ) خطأ: 2) ت380لكم (مكي، جزء ثاني، ص  » َرُسوُل �َّ

  ».َوَرأَْيتَُهمْ «المخاطب إلى 

تَعَالَۡواْ يَۡستَۡغفِۡر لَكُۡم َرسُوُل «َوإِذَا قِيَل لَُهۡم: 
 ِ ۡواْ  ،»ٱ£َّ ، 2يَُصدُّونَ  2تُرُءوَسُهۡم، َوَرأَۡيتَُهمۡ  1ت1لَوَّ

ۡستَۡكبُِروَن.   ~ َوُهم مُّ

 5: 63\104هـ

أَۡم لَۡم  2لَُهمۡ  1] َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أَۡستَۡغفَۡرتَ --- [  )158ي، ص ) قراءة شيعية: استغفرت لهم سبعين مرة (السيار2) آْستَْغفَْرَت 1
َ َال  ُ لَُهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ تَۡستَۡغفِۡر لَُهۡم. لَن يَۡغِفَر ٱ£َّ

ِسِقيَن.   يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفَٰ

 6: 63\104هـ

َمۡن َال تُنِفقُواْ َعلَٰى «] ُهُم ٱلَِّذيَن يَقُولُوَن: --- [  ) يُْنِفُضوا1
 ِ ِ َخَزآئُِن ». 1َحتَّٰى يَنفَضُّواْ  ،ِعندَ َرسُوِل ٱ£َّ َوِ£َّ

ِفِقيَن َال  ِكنَّ ٱۡلُمنَٰ ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َولَٰ َوٰ ٱلسََّمٰ
  يَۡفقَُهوَن.

 7: 63\104هـ

، لَيُْخَرَجنَّ 1 ، لَنَْخُرَجنَّ 2) لَيَْخُرَجنَّ . –) لَنُْخِرَجنَّ َجۡعنَآ إِلَى ٱۡلَمِدينَةِ لَ «] يَقُولُوَن: --- [  اْألََعزَّ  ،ئِن رَّ
ةُ ». ِمۡنَها ٱۡألَذَلَّ  2ٱۡألََعزُّ  1لَيُۡخِرَجنَّ  ِ ٱۡلِعزَّ َوِ£َّ

ِفِقيَن َال  ِكنَّ ٱۡلُمنَٰ َولَِرُسوِلهِۦ َوِلۡلُمۡؤِمنِيَن. ~ َولَٰ
  يَۡعلَُموَن.

 8: 63\104هـ

فَأُولَئَِك ُهُم «الجمع إلى » َوَمْن يَْفعَْل ذَِلكَ «من المفرد التفات ) خطأ: 1ت
  ».اْلَخاِسُرونَ 

لُُكۡم َوَالٓ --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تُۡلِهُكۡم أَۡمَوٰ ] يَٰ
ِلكَ  ِ. َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ دُُكۡم َعن ِذۡكِر ٱ£َّ ~ ، أَۡولَٰ

ِسُرونَ  ٓئَِك ُهُم ٱۡلَخٰ   .1تفَأُْولَٰ

 9: 63\104هـ

ْرتَِن 1 ادقِيَن 4) َوأَُكوَن، َوأَكُوُن 3) فَأَتََصدََّق 2) أَخَّ كَّى َوأَكُوَن ِمَن الصَّ ♦ ) فَأَزَّ
كان يجب أن ينصب الفعل المعطوف على المنصوب فيقول فأصدق ) خطأ: 1ت

  وأكون، كما صلحتها القراءة المختلفة.

ن قَۡبِل أَن  ُكم، ّمِ ا َرَزۡقنَٰ يَۡأتَِي أََحدَُكُم َوأَنِفقُواْ ِمن مَّ
ۡرتَنِيٓ «ٱۡلَمۡوُت فَيَقُوَل:  إِلَٰىٓ أََجٖل  1َرّبِ! لَۡوَالٓ أَخَّ
دَّقَ  ِلِحينَ  1ت3َوأَُكن 2قَِريٖب، فَأَصَّ َن ٱلصَّٰ   !»4ّمِ

 10: 63\104هـ

ُ نَۡفسًا  ) يَْعَملُوَن.1 َر ٱ£َّ ُ  ،َولَن يَُؤّخِ إِذَا َجآَء أََجلَُها. ~ َوٱ£َّ
 .1ا تَۡعَملُونَ َخبِيُرۢ بِمَ 

 11: 63\104هـ
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  سورة المجادلة 58\105

  هجرية 22 - عدد اآليات

  الظهارعنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِدلُكَ  1قَۡد َسِمعَ   ) تَُحاِوُرك2) يَْسَمُع 1 ُ قَۡوَل ٱلَّتِي تَُجٰ فِي َزۡوِجَها،  2ٱ£َّ
ُ يَۡسَمُع تََحاُوَركَُمآ. ~ إِنَّ  ِ. َوٱ£َّ َوتَۡشتَِكٓي إِلَى ٱ£َّ

َ َسِميعُۢ    بَِصيٌر. ،ٱ£َّ

 1: 58\105هـ

َهاتِِهْم 2) يَظَّهَُّروَن، يَظَّاَهُروَن، يَتََظاَهُروَن، يَتََظهَُّروَن 1 َهاتُِهْم، بِأُمَّ ْي، 3) أُمَّ ) الالَّ
ِء  : قول الزوج ألمرأته أنِت عليَّ كظهر أمي في التحريم: ) َظاَهُروا1ت♦ الالَّ
معنى باعد أو  الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْنُكْم نساءهم. تبرير الخطأ: ظاهر تضمنخطأ: 
  : كثير العفو) لَعَفُوٌّ 2ت امتنع

ِهُرونَ  ا ُهنَّ  1ت1ٱلَِّذيَن يَُظٰ ن نَِّسآئِِهم، مَّ ِمنُكم ّمِ
تِِهمۡ  َهٰ ـِٔي2أُمَّ

ٓ تُُهۡم إِالَّ ٱلَّٰ َهٰ َولَۡدنَُهۡم. َوإِنَُّهۡم  3. إِۡن أُمَّ
 َ َن ٱۡلقَۡوِل َوُزوٗرا. ~ َوإِنَّ ٱ£َّ  لَيَقُولُوَن ُمنَكٗرا ّمِ

  َغفُوٞر. ،2ت لَعَفُوٌّ 

 2: 58\105هـ

الَِّذيَن يَُظاِهُروَن خطأ: ) 1ت ♦) يَظَّهَُّروَن، يَظَّاَهُروَن، يَتََظاَهُروَن، يَتََظهَُّروَن 1
نص ناقص ) 2ت نساءهم. تبرير الخطأ: ظاهر تضمن معنى باعد أو امتنع

وتكميله: ثُمَّ يَعُودُوَن ِلَما قَالُوا [فيه فعليهم] تَْحِريُر (الجاللين 
http://goo.gl/43ZRysيباشرا الجماع.) يَتََماسَّا3) ت :  

ِهُرونَ  ِمن نَِّسآئِِهۡم، ثُمَّ يَعُودُوَن  1ت1َوٱلَِّذيَن يَُظٰ
ن  2ت[...] ،2ت[...] ِلَما قَالُواْ  فَتَۡحِريُر َرقَبَٖة ّمِ

ُ 3تقَۡبِل أَن يَتََمآسَّا ِلُكۡم تُوَعُظوَن بِهِۦ. ~ َوٱ£َّ . ذَٰ
  بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر.

 3: 58\105هـ

نص ناقص وتكميله: [فعليه] صيام ... [فعليه] اطعام (الجاللين ) 1ت
http://goo.gl/DCBC3Wيباشرا الجماع.) يَتََماسَّا1) ت :  

فَِصيَاُم َشۡهَرۡيِن ُمتَتَابِعَۡيِن  1تلَّۡم يَِجۡد، [...]فََمن 
 1ت[...] . فََمن لَّۡم يَۡستَِطۡع،2تِمن قَۡبِل أَن يَتََمآسَّا

 ِ لَِك ِلتُۡؤِمنُواْ بِٱ£َّ فَإِۡطعَاُم ِستِّيَن ِمۡسِكيٗنا. ذَٰ
ِفِريَن َعذَاٌب  ِ. ~ َوِلۡلَكٰ َوَرُسولِهِۦ. َوتِۡلَك ُحدُودُ ٱ£َّ

  ِليٌم.أَ 

 4: 58\105هـ

َ: عاداه واغضبه بعصيانه ت1ت التفات خطأ: ) 3) كبت: اغاظ واذل ت2) َحادَّ �َّ
َ َوَرسُولَهُ «من الغائب    ».َوقَدْ أَنَْزْلنَا«إلى المتكلم » يَُحادُّوَن �َّ

َ َوَرسُولَهُۥ كُبِتُواْ  1ت] إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّونَ --- [  2تٱ£َّ
 ٓ ِتۢ  3تَكَما كُبَِت ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم. َوقَۡد أَنَزۡلنَا َءايَٰ

ِهيٞن، فِِريَن َعذَاٞب مُّ ٖت. ~ َوِلۡلَكٰ   بَيِّنَٰ

 5: 58\105هـ

ُ َجِميٗعا، فَيُنَبِّئُُهم بَِما َعِملُٓواْ.    يَۡوَم يَۡبعَثُُهُم ٱ£َّ
ُ َعلَٰى كُ  ُ، َونَُسوهُ. ~ َوٱ£َّ ّلِ َشۡيٖء أَۡحَصٰىهُ ٱ£َّ

  َشِهيدٌ.

 6: 58\105هـ

) أَْيَن َما كَانُوا = إذا 7) أَْكثَُر، أَْكبَُر 6) أقَل 5) َخْمَسةً 4) هللا 3) ثََالثَةً 2) تَكُوُن 1
  ) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في القلب1ت♦ ) يُْنبِئُْهْم 8انتَجْوا 

َ يَۡعلَُم َما فِي --- [ ِت َوَما ] أَلَۡم تََر أَنَّ ٱ£َّ َوٰ َمٰ ٱلسَّ
ثَةٍ  1تِمن نَّۡجَوىٰ  1فِي ٱۡألَۡرِض؟ َما يَُكونُ  إِالَّ  2ثَلَٰ

إِالَّ هَُو َساِدُسُهۡم، َوَالٓ  4َرابِعُُهۡم، َوَال َخۡمَسةٍ  3ُهوَ 
ِلَك َوَالٓ أَۡكثَرَ  5أَۡدنَىٰ  َمعَُهۡم، أَۡيَن  3إِالَّ ُهوَ  6ِمن ذَٰ

َمِة. ~ بِمَ  8. ثُمَّ يُنَبِّئُُهم7َما َكانُواْ  ا َعِملُواْ، يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ
َ بُِكّلِ َشۡيٍء َعِليٌم.   إِنَّ ٱ£َّ

 7: 58\105هـ

) خطأ: فعل 1ت ♦) فَبِْيَس 4) وِعَصيان، وَمْعِصيات 3) َواْلِعدَْواِن 2) َويَْنتَُجْوَن 1
زائدة. بينما اعتبر آخرون » إلى«رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان حرف 

) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في 2ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه ت
ثِْم «إلى الغائب » أَلَْم تَرَ «من المخاطب التفات ) خطأ: 3القلب ت َويَتَنَاَجْوَن بِاْإلِ
سُولِ  َواْلعُدَْوانِ    »َجاُؤوَك َحيَّْوكَ «ثم إلى المخاطب » َوَمْعِصيَِة الرَّ

، ثُمَّ 2تٱلَِّذيَن نُُهواْ َعِن ٱلنَّۡجَوىٰ  1تأَلَۡم تََر إِلَى
َجۡونَ  ۡثِم،  1يَعُودُوَن ِلَما نُُهواْ َعۡنهُ، َويَتَنَٰ بِٱۡإلِ

نِ  ُسوِل؟ َوإِذَا َجآُءوكَ  3، َوَمۡعِصيَتِ 2َوٱۡلعُۡدَوٰ  ،ٱلرَّ
ُ، َويَقُولُوَن فِٓي  3تۡوكَ َحيَّ  بَِما لَۡم يَُحيَِّك بِِه ٱ£َّ

ُ بَِما نَقُوُل!«أَنفُِسِهۡم:  بُنَا ٱ£َّ َحۡسبُُهۡم » لَۡوَال يُعَذِّ
  ٱۡلَمِصيُر! 4يَۡصلَۡونََها. ~ فَبِۡئسَ  ،َجَهنَّمُ 

 8: 58\105هـ

♦ ) وِعَصيان، وَمْعِصيات 4) َواْلِعدَْواِن 3) تَّنَاَجْوا، تَنَاَجْوا، تَْنتَُجْوا 2) إْنتََجْيتُْم 1
  ) ناجى: كلَّم بسر بما في القلب1ت

َجۡيتُمۡ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا تَنَٰ َجۡواْ  ،1ت1يَٰ  2فََال تَتَنَٰ
نِ  ۡثِم، َوٱۡلعُۡدَوٰ سُولِ  4، َوَمۡعِصيَتِ 3بِٱۡإلِ  .ٱلرَّ

َ ٱلَِّذٓي إِلَۡيِه  َجۡواْ بِٱۡلبِّرِ َوٱلتَّۡقَوٰى. ~ َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ َوتَنَٰ
  تُۡحَشُروَن.

 9: 58\105هـ

ِن ِليَۡحُزنَ  1تإِنََّما ٱلنَّۡجَوىٰ   ) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في القلب.1ت♦ ) ِليُْحِزَن، ِليَْحَزَن 1 ٱلَِّذيَن  1ِمَن ٱلشَّۡيَطٰ
ِهۡم َشيۡ  ِ. ~ َءاَمنُواْ. َولَۡيَس بَِضآّرِ ا إِالَّ بِإِۡذِن ٱ£َّ

ِ فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمۡؤِمنُوَن.   َوَعلَى ٱ£َّ

 10: 58\105هـ
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♦ ) يَْعَملُوَن 4) اْنِشُزوا فَاْنِشُزوا 3) اْلَمْجلِِس، اْلَمْجلَِس 2) تَفَاَسُحوا، تَْفَسُحوا 1
) اْنُشُزوا 2ت» فَاْفَسُحوا«إلى صيغة » تَفَسَُّحوا«من صيغة  التفات) خطأ: 1ت

خطأ: ) 3تفَاْنشُُزوا: انهضوا وقوموا. قد يكون أصل العبارة انتشروا فانتشروا 
  يرفع ... إلى درجات. تبرير الخطأ: رفع يتضمن معنى اعطى، أو جعل.

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا قِيَل لَُكمۡ --- [ : ] يَٰ
ِلِس  1تَفَسَُّحواْ « . يَۡفَسحِ 1تفَٱۡفَسُحواْ  ،»2فِي ٱۡلَمَجٰ

ُ لَُكۡم. َوإِذَا قِيَل:  . 2ت3فَٱنشُُزواْ  ،»ٱنشُُزواْ «ٱ£َّ
ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ  [يَۡرفَعِ ٱ£َّ

تٖ  ،ٱۡلِعۡلمَ  ُ بَِما تَۡعَملُونَ 3تدََرَجٰ   َخبِيٞر.] 4. ~ َوٱ£َّ

 11: 58\105هـ

) ناجى: كلَّم بسر بما في القلب. النَّْجَوى: الكالم بسر بما في 1ت♦ ) َصدَقَاٍت 1
  القلب

َجۡيتُمُ --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا نَٰ  1ت] يَٰ
ُمواْ بَۡيَن يَدَۡي نَۡجَوٰىُكمۡ  سُوَل، فَقَدِّ . 1َصدَقَةٗ  1تٱلرَّ

لَِك َخۡيٞر لَُّكۡم َوأَۡطهَ  َ ذَٰ ُر. ~ فَإِن لَّۡم تَِجدُواْ، فَإِنَّ ٱ£َّ
ِحيٌم.   َغفُوٞر، رَّ

 12: 58\105هـ

ُمواْ بَۡيَن يَدَۡي نَۡجَوٰىُكمۡ   ) النَّْجَوى: الكالم بسر بما في القلب.1ت♦ ) يَْعَملُوَن 1  1تَءأَۡشفَۡقتُۡم أَن تُقَدِّ
ُ َعلَۡيكُۡم،  ٖت؟ فَإِۡذ لَۡم تَۡفعَلُواْ، َوتَاَب ٱ£َّ َصدَقَٰ

 َ َكٰوةَ، َوأَِطيعُواْ ٱ£َّ لَٰوةَ، َوَءاتُواْ ٱلزَّ فَأَقِيُمواْ ٱلصَّ
ُ َخبِيُرۢ بَِما تَۡعَملُونَ    .1َوَرسُولَهُۥ. ~ َوٱ£َّ

 13: 58\105هـ

زائدة. » إلى«حرف ) خطأ: فعل رأى يتعدى بنفسه. وِلذا اعتبر البعض ان 1ت
) تََولَّْوا: 2بينما اعتبر آخرون ان فعل رأى تضمن معنى نظر فأخذ حكمه ت

) آية ناقصة وتكميلها: َما ُهْم ِمْنُكْم َوَال [أنتم] ِمْنُهْم، أو: َما ُهْم ِمْنُكْم َوَال 3تحالفوا 
  ).http://goo.gl/kLszQw[ممن َوالُوهم] (المنتخب 

قَۡوًما َغِضَب  2تٱلَِّذيَن تََولَّۡواْ  1ت] أَلَۡم تََر إِلَى--- [
نُكۡم، َوَال [...] ا ُهم ّمِ ُ َعلَۡيِهم؟ مَّ ِمۡنُهۡم.  3تٱ£َّ

  َويَۡحِلفُوَن َعلَى ٱۡلَكِذبِ، ~ َوُهۡم يَۡعلَُموَن.

 14: 58\105هـ

ُ لَُهۡم َعذَاٗبا َشِديدًا. ~ إِنَُّهۡم سَآَء َما َكانُواْ    أََعدَّ ٱ£َّ
  !يَۡعَملُونَ 

 15: 58\105هـ

نَُهمۡ   ) ُجنَّةً: ستار.1ت♦ ) إِْيَمانَُهْم 1 ِ. 1تُجنَّةٗ  1ٱتََّخذُٓواْ أَۡيَمٰ ، فََصدُّواْ َعن َسبِيِل ٱ£َّ
ِهيٞن.   ~ فَلَُهۡم َعذَاٞب مُّ

 16: 58\105هـ

ِ َشيۡ    َن ٱ£َّ دُهُم ّمِ لُُهۡم َوَالٓ أَۡولَٰ ا. لَّن تُۡغنَِي َعۡنُهۡم أَۡمَوٰ
ِلدُوَن. ُب ٱلنَّاِر. ~ ُهۡم فِيَها َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ   أُْولَٰ

 17: 58\105هـ

ُ َجِميٗعا، فَيَۡحِلفُوَن لَهُۥ، َكَما   ) َويَْحِسبُوَن.1 يَۡوَم يَۡبعَثُُهُم ٱ£َّ
أَنَُّهۡم َعلَٰى َشۡيٍء. ~  1يَۡحِلفُوَن لَُكۡم، َويَۡحَسبُونَ 

ِذبُوَن.   أََالٓ إِنَُّهۡم ُهُم ٱۡلَكٰ

 18: 58\105ـه

ِ.  1ٱۡستَۡحَوذَ   ) اْستَْحاذَ.1 ُن، فَأَنَسٰىُهۡم ِذۡكَر ٱ£َّ َعلَۡيِهُم ٱلشَّۡيَطٰ
ِن  ِن. ~ أََالٓ إِنَّ ِحۡزَب ٱلشَّۡيَطٰ ۡيَطٰ ٓئَِك ِحۡزُب ٱلشَّ أُْولَٰ

ِسُروَن.   ُهُم ٱۡلَخٰ

 19: 58\105هـ

َ: عاداه واغضبه بعصيانه.1ت ٓئَِك فِي  1تيَُحآدُّونَ  إِنَّ ٱلَِّذينَ   ) َحادَّ �َّ َ َوَرُسولَهُۥٓ، أُْولَٰ ٱ£َّ
  ٱۡألَذَلِّيَن.

 20: 58\105هـ

   :ُ َ ». ~ َألَۡغِلبَنَّ أَنَ۠ا َوُرسُِليٓ «َكتََب ٱ£َّ إِنَّ ٱ£َّ
  َعِزيٞز. ،قَِويٌّ 

 21: 58\105هـ

يَماُن 2) َعِشيَراتُِهْم 1 َ: عاداه1ت♦ ) ُكتَِب ... اْإلِ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر يَُوآدُّوَن   واغضبه بعصيانه ) َحادَّ �َّ الَّ تَِجدُ قَۡوٗما يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
َ َوَرسُولَهُۥ 1تَمۡن َحآدَّ  َولَۡو َكانُٓواْ َءابَآَءُهۡم، أَۡو  ،ٱ£َّ

نَُهۡم، أَۡو َعِشيَرتَُهمۡ  ٓئَِك، 1أَۡبنَآَءُهۡم، أَۡو إِۡخَوٰ . أُْولَٰ
نَ َكتََب فِي  يَمٰ ۡنهُ. 2قُلُوبِِهُم ٱۡإلِ ، َوأَيَّدَهُم بُِروٖح ّمِ

ِلِديَن  ُر، َخٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َويُۡدِخلُُهۡم َجنَّٰ
ٓئَِك  ُ َعۡنُهۡم، َوَرُضواْ َعۡنهُ. أُْولَٰ فِيَها. َرِضَي ٱ£َّ
ِ ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ  ِ. ~ أََالٓ إِنَّ ِحۡزَب ٱ£َّ  .ِحۡزُب ٱ£َّ

 22: 58\105هـ
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  سورة الحجرات 49\106

  هجرية 18 - عدد اآليات

  4عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) فسر التفسير الميسر اآلية كما يلي: يا أيها الذين آمنوا 1ت ♦) تَقَدَُّموا، تَْقِدُموا 1
با� ورسوله ال تقضوا أمًرا دون أمر هللا ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا، 

وخافوا هللا في قولكم وفعلكم أن يخالَف أمر هللا ورسوله، إن هللا سميع ألقوالكم، 
عليم بنياتكم وأفعالكم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين، أو يشرعوا 

  )http://goo.gl/roifJCما لم يأذن به هللا (

ُمواْ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تُقَدِّ ِ  1يَٰ بَۡيَن يَدَيِ ٱ£َّ
َ َسِميٌع، َعلِيٞم. َ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   َوَرسُولِهِۦ. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

 1: 49\106هـ

وتكميله: َوَال ) نص ناقص 1ت ♦) أَْن تَْحبََط = فَتَْحبََط 3) بِأَْصَواتُِكْم 2) تَْرفَّعُوا 1
  تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض [لئال] تَْحبََط أَْعَمالُُكمْ 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡرفَعُٓواْ  تَُكمۡ  1يَٰ فَۡوَق  2أَۡصَوٰ
َصۡوِت ٱلنَّبِّيِ، َوَال تَۡجَهُرواْ لَهُۥ بِٱۡلقَۡوِل َكَجۡهِر 

لُُكۡم، ~  3أَن تَۡحبَطَ  1تۡعٍض، [...]بَۡعِضُكۡم ِلبَ  أَۡعَمٰ
  َوأَنتُۡم َال تَۡشعُُروَن.

 2: 49\106هـ

) استعمل القرآن ثالث مرات فعل غض مع حرف الجر من. وهذه هي المرة 1ت
  الوحيدة التي يستعمل فيها هذا الفعل دون حرف الجر من.

تَُهۡم ِعندَ َرسُو 1تإِنَّ ٱلَِّذيَن يَغُضُّونَ  ِ، أَۡصَوٰ ِل ٱ£َّ
ُ قُلُوبَُهۡم ِللتَّۡقَوٰى. ~ لَُهم  ٓئَِك ٱلَِّذيَن ٱۡمتََحَن ٱ£َّ أُْولَٰ

ۡغِفَرٞة َوأَۡجٌر َعِظيٌم.   مَّ

 3: 49\106هـ

قراءة شيعية: بنو تميم أكثرهم  ) أَْكثَُرُهْم بنو تميم،2) اْلُحَجَراِت، اْلُحْجَراِت 1
  )141(السياري، ص 

تِ إِنَّ ٱلَِّذيَن  ، ~ 1يُنَادُونََك ِمن َوَرآِء ٱۡلُحُجَرٰ
  َال يَۡعِقلُوَن. 2أَۡكثَُرُهمۡ 

 4: 49\106هـ

لََكاَن َخۡيٗرا  ،َولَۡو أَنَُّهۡم َصبَُرواْ َحتَّٰى تَۡخُرَج إِلَۡيِهمۡ   
ِحيٞم. ُ َغفُوٞر، رَّ   لَُّهۡم. ~ َوٱ£َّ

 5: 49\106هـ

) نص ناقص وتكميله: فَتَبَيَّنُوا [كراهة] أَْن تُِصيبُوا قَْوًما [بأذى] 1ت♦ ) فَتَثَبَّتُوا 1
  ) بَِجَهالٍَة: عن جهل2) تhttp://goo.gl/3RjLg6بَِجَهالٍَة (المنتخب 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ --- [ ] يَٰ
ا [...]أَن تُِصيبُواْ  1ت[...] 1بِنَبَٖإ، فَتَبَيَّنُٓواْ   1تقَۡوَمۢ

لَةٖ  ِدِميَن.2تبَِجَهٰ   . فَتُۡصبُِحواْ َعلَٰى َما فَعَۡلتُۡم نَٰ

 6: 49\106هـ

هَ إِلَْيُكمُ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت إلى الغائب » َحبََّب إِلَْيُكُم ... قُلُوبُِكْم َوَكرَّ
اِشدُونَ «   باآلية.وهذه العبارة دخيلة ال عالقة لها ». أُولَئَِك ُهُم الرَّ

ِ. لَۡو يُِطيعُُكۡم فِي  َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ فِيُكۡم َرسُوَل ٱ£َّ
َ َحبََّب إِلَۡيُكُم  ِكنَّ ٱ£َّ َن ٱۡألَۡمِر، لَعَنِتُّۡم. َولَٰ َكثِيٖر ّمِ

هَ إِلَۡيكُُم ٱۡلكُۡفَر،  َن، َوَزيَّنَهُۥ فِي قُلُوبُِكۡم، َوَكرَّ يَمٰ ٱۡإلِ
ِشدُونَ َوٱۡلفُُسوَق، َوٱۡلِعۡصيَاَن. أُ  ٓئَِك ُهُم ٱلرَّٰ   .1تْولَٰ

 7: 49\106هـ

ُ َعِليمٌ    ِ َونِۡعَمٗة. ~ َوٱ£َّ َن ٱ£َّ  8: 49\106هـ  َحِكيٞم. ،فَۡضٗال ّمِ

) فَإِْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما 5) تَِفَي، يفيئوا 4) بينهم 3) فخذوا 2) اْقتَتََال، اْقتَتَلَتَا 1
من الغائب التفات ) خطأ: 1ت♦ بِاْلعَدِْل َوأَْقِسطُوا = فإن فاءوا فخذوا بينهم بالقسط 

إلى الجمع » ائِفَتَانِ طَ «والتفات من المثنى » فَأَْصِلُحوا«إلى المخاطب » اْلُمْؤِمنِينَ «
وقد صححت الخطأ القراءة المختلفة. وقد اختير » بَْينَُهَما«ثم إلى المثنى » اْقتَتَلُوا«

). ويالحظ ان http://goo.gl/rLRBdlالجمع للفاصلة (أي السجع) (الحلبي 
ْت طَائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَ : «122: 3\89القرآن استعمل المثنى في اآلية  ْفشََال إِذْ َهمَّ

ُ َوِليُُّهَما   : العادلين.المقسطين) 3) تَِفيَء ... فَاَءت: ترجع ... رجعت ت2ت» َو�َّ

، 1] َوإِن َطآئِفَتَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱۡقتَتَلُواْ --- [
. فَإِۢن بَغَۡت إِۡحدَٰىُهَما َعلَى 1ت3بَۡينَُهَما 2فَأَۡصِلُحواْ 

تِلُواْ ٱلَّتِي تَ  إِلَٰىٓ  4ۡبِغي، َحتَّٰى تَِفٓيءَ ٱۡألُۡخَرٰى، فَقَٰ
ِ. فَإِن فَآَءۡت  ، فَأَۡصِلُحواْ بَۡينَُهَما بِٱۡلعَۡدِل. 2تأَۡمِر ٱ£َّ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطينَ 5َوأَۡقِسطُٓواْ    .3ت. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 9: 49\106هـ

. 1فَأَۡصِلُحواْ بَۡيَن أََخَوۡيُكمۡ إِنََّما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِۡخَوٞة.   ) إِْخَوتُِكْم، إِْخَوانُِكْم.1
َ. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن!   َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

 10: 49\106هـ

إلى » َوَمْن لَْم يَتُبْ «من المفرد التفات ) خطأ: 1) تَْلُمُزوا ت3) َعَسْيَن 2) َعَسْوا 1
  »فَأُولَئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ «الجمع 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن --- [ ن ] يَٰ َءاَمنُواْ! َال يَۡسَخۡر قَۡوٞم ّمِ
ۡنُهۡم. َوَال نَِساٞٓء  1قَۡوٍم. َعَسىٰٓ  أَن يَكُونُواْ َخۡيٗرا ّمِ

ن نَِّسآٍء. َعَسىٰٓ  . َوَال  2ّمِ ۡنُهنَّ أَن يَُكنَّ َخۡيٗرا ّمِ
بِ. بِۡئَس  3تَۡلِمُزٓواْ  أَنفَُسُكۡم، َوَال تَنَابَُزواْ بِٱۡألَۡلقَٰ
ِن! َوَمن لَّۡم يَتُۡب، ~  »ٱۡلفُُسوقُ «ٱ¼ِۡسُم  يَمٰ بَۡعدَ ٱۡإلِ

ِلُمونَ  ٓئَِك ُهُم ٱلظَّٰ   .1تفَأُْولَٰ

 11: 49\106هـ

ْهتُُموهُ 3) َميِّتًا 2) تََحسَّسُوا 1 ) نص ناقص وتكميله: أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن 1ت ♦) فَكُّرِ
، ص 26، جزء ابن عاشوريَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا [إن وقع هذا فقد] َكِرْهتُُموهُ (

255(.  

 ، َن ٱلظَّّنِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡجتَنِبُواْ َكثِيٗرا ّمِ يَٰ
، َوَال يَۡغتَب 1إِنَّ بَۡعَض ٱلظَّّنِ إِۡثٞم. َوَال تََجسَُّسواْ 

بَّۡعُضُكم بَۡعًضا. أَيُِحبُّ أََحدُُكۡم أَن يَۡأُكَل لَۡحَم أَِخيِه 
َ. ~ إِنَّ 3ِرۡهتُُموهُ فَكَ  1ت؟ [...]2َمۡيٗتا . َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

ِحيٞم. اٞب رَّ َ تَوَّ   ٱ£َّ

 12: 49\106هـ
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فُوا 1 ) ِلتَعَاَرفُوا بينكم وخيرُكْم ِعْندَ 3) أَنَّ 2) ِلتَّعَاَرفُوا، ِلتَتَعَاَرفُوا، ِلتَْعِرفُوا، لِتَتَعَرَّ
ِ «إلى الغائب » َخلَْقنَاكُمْ «من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت ♦   »ِعْندَ �َّ

ن ذَكَٖر َوأُنثَٰى، --- [ كُم ّمِ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس! إِنَّا َخلَۡقنَٰ ] يَٰ
ُكۡم ُشعُوٗبا َوقَبَآئَِل، ِلتَعَاَرفُٓواْ   2. إِنَّ 1َوَجعَۡلنَٰ

ِ  3أَۡكَرَمكُۡم، ِعندَ  َ َعِليمٌ 1تٱ£َّ  ،، أَۡتقَٰىُكۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  َخبِيٞر.

 13: 49\106هـ

لَّۡم «قُل: ». َءاَمنَّا«] قَالَِت ٱۡألَۡعَراُب: --- [  ) يَِلتُْكْم: ينقصكم1ت♦ ) يَأِْلتُْكْم، يَاِلتُْكْم 1
ا يَۡدُخِل  .تُۡؤِمنُواْ  ِكن قُولُٓواْ: "أَۡسلَۡمنَا". َولَمَّ َولَٰ

َ َوَرُسولَهُۥ،  ُن فِي قُلُوبُِكۡم. َوإِن تُِطيعُواْ ٱ£َّ يَمٰ ٱۡإلِ
ِلُكۡم َشيۡ  1ت1َال يَِلۡتُكم ۡن أَۡعَمٰ َ َغفُوٞر، ». ~ اّمِ إِنَّ ٱ£َّ
ِحيٌم.   رَّ

 14: 49\106هـ

ِ َوَرسُولِهِۦ، ثُمَّ   .72: 8\88) أنظر هامش 1ت إِنََّما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱ£َّ
ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم فِي َسبِيِل  َهدُواْ بِأَۡمَوٰ لَۡم يَۡرتَابُواْ، َوَجٰ

ِ ٱ ِدقُوَن.1ت£َّ ٓئَِك ُهُم ٱلصَّٰ   . ~ أُْولَٰ

 15: 49\106هـ

ُ يَۡعلَُم َما فِي «قُۡل:    َ بِِدينُِكۡم، َوٱ£َّ أَتُعَلُِّموَن ٱ£َّ
ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض؟ َوٰ ُ بُِكّلِ َشۡيٍء » ~ ٱلسََّمٰ َوٱ£َّ

  َعِليٞم.

 16: 49\106هـ

الَّ تَُمنُّواْ َعلَيَّ «؟ قُل: 1يَُمنُّوَن َعلَۡيَك أَۡن أَۡسلَُمواْ   ) َهادَُكمْ 3إِذ ) إِْن، 2) إِْن أَْسلَُموا، إِسالمهم 1
ُ يَُمنُّ َعلَۡيُكۡم أَنۡ  َمكُم. بَِل ٱ£َّ ِن.  3َهدَٰىُكمۡ  2إِۡسلَٰ يَمٰ ِلۡإلِ

ِدقِينَ    ».~ إِن كُنتُۡم َصٰ

 17: 49\106هـ

َ يَۡعلَُم َغۡيَب ٱلسَّ   ) يَْعَملُوَن.1 ُ إِنَّ ٱ£َّ ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوٱ£َّ َوٰ َمٰ
 .1بَِصيُرۢ بَِما تَۡعَملُونَ 

 18: 49\106هـ

 

  سورة التحريم 66\107

  هجرية 12 - عدد اآليات

  المتحرم لم تحرمعناوين أخرى: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

مفككة األوصال، ال تفهم دون  5إلى  1) اآليات 1ت♦ ) َمْرَضاهْ 2ِلَمهْ ) 1
الرجوع إلى كتب التفسير التي اختلفت في فهمها. فنقرأ ما مختصره في تفسير 

الطبري أن محمد خال بمارية القبطية في حجرة حفصة وفي يومها. ولما اكتشفت 
بأنه حرم على نفسه مارية ذلك حفصة غضبت، وحتى يراضيها أسر محمد إليها 

). ولكن 2القبطية بيمين. فعاتبه هللا في التحريم وجعل له كفارة اليمين (اآلية 
). ومن هنا جاء مطالبة 3حفصة اخبرت عائشة بالسر وعرف محمد بذلك (اآلية 

)، وتهديده لنسائه بطالقهن 4االثنتين بالتوبة بسبب تظاهرهما على محمد (اآلية 
  ).5في الغيرة (اآلية  جتمعن عليهإذا ا

! ِلمَ  ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ُ لََك، تَۡبتَِغي  1يَٰ ُم َمآ أََحلَّ ٱ£َّ تَُحّرِ
ِحيمٞ  2َمۡرَضاتَ  ُ َغفُوٞر، رَّ ِجَك؟ ~ َوٱ£َّ   . 1تأَۡزَوٰ

 1: 66\107هـ

ُ ) تَِحلَّةَ أَْيَمانُِكْم: تحليلها بالكفارة. يقول الجاللين: قَدْ 1ت♦ َكفَّارة ) 1 فََرَض ٱ£َّ
نُِكْم تحليلها بالكفارة المذكورة في  . ومن األيمان 5: 5\112شرع لَكُْم تَِحلَّةَ أَْيَمٰ

). ويقول المنتخب: قد شرع هللا لكم تحليل http://goo.gl/l6ixJoتحريم األمة (
). فيكون هنا استعمال فعل http://goo.gl/kthIqAأيمانكم بالتكفير عنها (

  فرض خطأ.

ُ لَُكۡم تَِحلَّةَ قَۡد  ُ َمۡولَٰىُكۡم.  1ت1فََرَض ٱ£َّ نُِكۡم. َوٱ£َّ أَۡيَمٰ
  ٱۡلَحِكيُم. ،~ َوهَُو ٱۡلعَِليمُ 

 2: 66\107هـ

اَف ) 2 ) أَنْبَأَتْ 1 ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ أَسَرَّ النَّبِيُّ 1ت♦ َعَرَف، َعرَّ
ا نَبَّأَْت بِِه [صاحبتها] (مكي، جزء ثاني، ص  ) 388إِلَى بَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا فَلَمَّ

  ».أَْنبَأَكَ «إلى صيغة » نَبَّأَْت ... نَبَّأَهَا ... نَبَّأَنِيَ «من صيغة التفات ) خطأ: 2ت

ِجهِۦ  1ت[...] َوإِۡذ أََسرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَٰى بَۡعِض أَۡزَوٰ
ا نَبَّأَۡت  ُ  1تبِهِۦ [...] 1َحِديٗثا. فَلَمَّ َوأَۡظَهَرهُ ٱ£َّ

فَ  ،َعلَۡيهِ  بَۡعَضهُۥ َوأَۡعَرَض َعۢن بَۡعٖض.  2َعرَّ
ا نَبَّأَهَا بِهِۦ ذَا؟«قَالَۡت:  ،فَلَمَّ قَاَل: » َمۡن أَۢنبَأََك َهٰ

  ».ٱۡلَخبِيرُ  ،ٱۡلعَِليمُ  2تنَبَّأَنِيَ «

 3: 66\107هـ
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تَظَّاَهَرا، تَتََظاَهَرا، تَظَّهََّرا، قراءة شيعية: تظاهروا (السياري، ص ) 2 ) َزاَغتْ 1
َصغَْت «إلى الجمع » تَتُوبَا«من التثنية التفات ) صغت: مالت. خطأ: 1ت) ♦ 160

والصحيح: صغا قلباكما. النص ناقص وتكميله: فَقَدْ َصغَْت قُلُوبُُكَما » قُلُوبُُكَما
من الغائب التفات ) خطأ: 2). تhttp://goo.gl/4NuKdc[تقبًال] (الجاللين 
إِْن تَتُوبَا إِلَى «إلى المخاطب » هِ َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواجِ «في اآلية السابقة 

ِ فَقَدْ َصغَْت قُلُوبُُكَما َوإِْن تََظاهََرا َعلَْيهِ  : نصير ومعين. خطأ: ) ظهير3ت» �َّ
  ».َظِهيرٌ «إلى المفرد » َواْلَمَالئَِكةُ «من الجمع التفات 

ِ، فَقَۡد َصغَۡت  . 1تقُلُوبُُكَما [...] 1إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱ£َّ
َهَراَوإِن  َ هَُو َمۡولَٰىهُ، 2تَعلَۡيهِ  2تََظٰ ، فَإِنَّ ٱ£َّ

ٓئَِكةُ، بَۡعدَ  ِلُح ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. َوٱۡلَملَٰ َوِجۡبِريُل، َوَصٰ
لَِك، َظِهيرٌ    .3تذَٰ

 4: 66\107هـ

لَهُ 1 ِّ َحاتٍ ) 2 ) يُبَد ) ثَيِّبَات: انفضت 2ت ) قانتات: خاضعات1ت♦  َسايَِحاٍت، ّسِ
جاءت كلمة زوجة التي فارقت زوجها ترمًال أو طالقًا. بكارتهن، المرأة المت

وقد  112: 9\113وكلمة سائحون في اآلية  5: 66\107سائحات في اآلية 
فسرت بمعنى الصائم أو المهاجر. وهذا المعنى األخير قد يكون مشتقا من اآلية 

 \فَِسيُحوا فِي اْألَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر. ولكن قد تكون كلمة سائحات  2: 9\113
اآلية يذكر إبن  ) في تفسير هذه3تبمعنى سبَّح שיח سائحون مشتقة من العبرية 

كثير حديث أن النبي قال: أن هللا زّوجني في الجنّة مريم بنت عمران وكلثم أخت 
). فتكون أبكار http://goo.gl/bHdYjvموسى وآسية امرأة فرعون (إبن كثير 

  إشارة إلى العذراء مريم.

، أَن يُۡبِدلَهُٓۥ  ًجا َخۡيٗرا  1َعَسٰى َربُّهۥُ،ٓ إِن َطلَّقَكُنَّ أَۡزَوٰ
تٖ مِّ  نِتَٰ ٖت، قَٰ ۡؤِمنَٰ ٖت، مُّ ، ُمۡسِلَمٰ ٍت، 1تنُكنَّ ٓئِبَٰ ، تَٰ

تٖ  ٓئَِحٰ ٖت، َسٰ بِدَٰ تٖ 2َعٰ   .3تَوأَۡبَكاٗرا 2ت، ثَيِّبَٰ

 5: 66\107هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! قُٓواْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكمۡ --- [  ُوقُودُهَا.) 2 ) َوأَْهلُوُكمْ 1  1] يَٰ
ٓئَِكةٌ  2نَاٗرا َوقُودَُها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ، َعلَۡيَها َملَٰ

َ َمآ أََمَرُهۡم، ~  ِغَالٞظ، ِشدَاٞد، الَّ يَۡعُصوَن ٱ£َّ
  َويَۡفعَلُوَن َما يُۡؤَمُروَن.

 6: 66\107هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ! َال تَۡعتَِذُرواْ ٱۡليَۡوَم. ~ --- [   ] يَٰ
  تَۡعَملُوَن. إِنََّما تُۡجَزۡوَن َما كُنتُمۡ 

 7: 66\107هـ

) تَْوبَةً نَُصوًحا: تحير 1ت♦ َوبِإِْيَمانِِهْم ) 4 َويُدِْخْلُكمْ ) 3 نُُصوًحا) 2 ) تَْوبًا1
المفسرون في قراءة وفهم هذه العبارة وقد شرحها معجم الفاظ القرآن: توبة 

: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال أئمة ) تفسير شيعي2تخالصة. 
  ) خطأ: َوعن أَْيَمانِِهْم.3) تhttp://goo.gl/036BdZالمؤمنين (القمي 

ِ، تَۡوبَةٗ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! تُوبُٓواْ إِلَى ٱ£َّ  1يَٰ
اتُِكۡم . َعَسٰى َربُُّكۡم أَن يَُكفَِّر َعنُكۡم سَيِّ 1ت2نَُّصوًحا

ُر، يَۡوَم  3ِخلَُكمۡ َويُدۡ  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َجنَّٰ
ُ ٱلنَّبِيَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُۥ.  َال يُۡخِزي ٱ£َّ

نِِهمۡ  2تنُوُرُهمۡ  ، 3ت4يَۡسعَٰى بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوبِأَۡيَمٰ
َربَّنَآ! أَۡتِمۡم لَنَا نُوَرنَا َوٱۡغِفۡر لَنَآ. ~ «يَقُولُوَن: 

  ».نََّك َعلَٰى كُّلِ شَۡيٖء قَِديٞر إِ 

 8: 66\107هـ

تفسير شيعي: قراءة أهل البيت ) 1ت♦ َوَماَواُهْم ) 3 َواْغِلظْ ) 2 ) بِاْلُمنَافِِقينَ 1
جاهد الكفار بالمنافقين ألن النبي لم يكن يقاتل المنافقين وإنما كان يتألفهم ألن 

يكفرهم ال يبيح قتلهم إذا كانوا المنافقين ال يظهرون الكفر وعلم هللا تعالى 
  ).115يظهرون اإليمان (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

ِفِقينَ --- [ ِهِد ٱۡلكُفَّاَر َوٱۡلُمنَٰ ! َجٰ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ، 1ت1] يَٰ
َجَهنَُّم. ~ َوبِۡئَس  2َعلَۡيِهۡم. َوَمۡأَوٰىُهمۡ  2َوٱۡغلُظۡ 

  ٱۡلَمِصيُر!

 9: 66\107هـ

) نص ناقص وتكميله: َوقِيَل 1ت ♦ تُْغنِيَا، يُغْنِي) 4 فَلَنْ ) 3 َواْمَرأَهْ ) 2 ) اْمَرأَهْ 1
  )http://goo.gl/KOcPMN[لهما] ادُْخَال النَّاَر (الجاللين 

ُ َمثَٗال، لِّلَِّذيَن َكفَُرواْ، ٱۡمَرأَتَ --- [  1] َضَرَب ٱ£َّ
لُوٖط. َكانَتَا تَۡحَت َعۡبدَۡيِن ِمۡن  2نُوٖح َوٱۡمَرأَتَ 

ِلَحۡيِن، فََخانَتَاُهَما. فَلَمۡ  َعۡنُهَما  4يُۡغنِيَا 3ِعبَاِدنَا َصٰ
ِ َشيۡ  ٱۡدُخَال ٱلنَّاَر، َمَع : «1ت[...] ا. َوقِيلَ ِمَن ٱ£َّ

ِخِلينَ    ».ٱلدَّٰ

 10: 66\107هـ

ُ َمثَٗال، لِّلَِّذينَ   ) اِْمَرأَهْ 1  1َءاَمنُواْ، ٱۡمَرأَتَ  َوَضَرَب ٱ£َّ
َرّبِ! ٱۡبِن ِلي، ِعندََك، بَۡيٗتا «فِۡرَعۡوَن إِۡذ قَالَۡت: 

نِي ِمن فِۡرَعۡوَن َوَعَملِهِۦ، ~  فِي ٱۡلَجنَِّة، َونَّجِ
ِلِمينَ  نِي ِمَن ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ   ».َونَّجِ

 11: 66\107هـ

♦ َوِكتَابِِه، َوكُتْبِِه، َوَكتْبِِه ) 5 بَِكِلَمةِ ) 4 َوَصدَقَتْ ) 3 فِيها، فِي جيبها) 2 ) اْبنَهْ 1
ُ َمثًَال] مريم (الجاللين 1ت ) آية ناقصة وتكميلها: [َوَضَرَب �َّ

http://goo.gl/w9ix7zقانتين: 3) أَْحَصنَْت: حفظت وصانت ت2) ت (
إلى جمع المذكر » َوَكانَتْ «من المفرد المؤنث التفات خاضعين. خطأ: 

  »بَِكِلَماِت َربَِّها«إلى الغائب » فَنَفَْخنَا«والتفات من المتكلم ، »اْلقَانِتِينَ «

َن، ٱلَّتِٓي  1َوَمۡريََم، ٱۡبنَتَ  1ت[...] ِعۡمَرٰ
وِحنَا.  2فَۡرَجَها. فَنَفَۡخنَا فِيهِ  2تأَۡحَصنَۡت  ِمن رُّ
تِ  3َوَصدَّقَۡت  ، ~ َوَكانَۡت ِمَن 5َربَِّها َوُكتُبِهِۦ 4بَِكِلَمٰ

نِتِينَ   .3تٱۡلقَٰ

 12: 66\107هـ
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  سورة التغابن 64\108

  هجرية 18 - عدد اآليات

  9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. لَهُ    َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ يَُسبُِّح ِ£َّ
ٱۡلَحۡمدُ. ~ َوهَُو َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء ٱۡلُمۡلُك، َولَهُ 

  قَِديٌر.

 1: 64\108هـ

ۡؤِمٞن. ~    هَُو ٱلَِّذي َخلَقَُكۡم. فَِمنُكۡم َكافِٞر، َوِمنُكم مُّ
ُ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٌر.   َوٱ£َّ

 .2: 64\108هـ

َرُكْم.1 ِت َوٱۡألَۡرَض بِٱۡلَحقِّ   ) َوِصوَّ َوٰ َمٰ َرُكمۡ  ،َخلََق ٱلسَّ  ،َوَصوَّ
  . ~ َوإِلَۡيِه ٱۡلَمِصيُر.1فَأَۡحَسَن ُصَوَرُكمۡ 

 3: 64\108هـ

وَن َوَما يُْعلِنُوَن 1 ِت َوٱۡألَۡرِض، َويَۡعلَُم َما   ) ذات الصدور: خفايا الصدور.1ت♦ ) يُِسرُّ َوٰ يَۡعلَُم َما فِي ٱلسََّمٰ
وَن َوَما تُۡعِلنُونَ  ُ َعِليُمۢ بِذَاِت 1تُِسرُّ . ~ َوٱ£َّ

  .1تٱلصُّدُورِ 

 4: 64\108هـ

] أَلَۡم يَۡأتُِكۡم نَبَُؤاْ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، ِمن قَۡبُل، --- [  ) َوبَاَل أَْمِرِهْم: عاقبة فعلهم.1ت
  ؟ ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.1تفَذَاقُواْ َوبَاَل أَۡمِرِهمۡ 

 5: 64\108هـ

) نص 2ت» فَقَالُوا«إلى الماضي » تَأْتِيِهمْ «من المضارع التفات ) خطأ: 1ت
) 3) تhttp://goo.gl/3gjng3ناقص وتكميله: َوتََولَّْوا [عن اإليمان] (الجاللين 

ُ [عن ايمانهم] ( ، ص 28، جزء ابن عاشورنص ناقص وتكميله: َواْستَْغنَى �َّ
270 http://goo.gl/VkBRDJ.(  

لَِك بِأَنَّهُۥ َكانَت ِت،  ذَٰ تَّۡأتِيِهۡم ُرُسلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ
فََكفَُرواْ َوتََولَّواْ » أَبََشٞر يَۡهدُونَنَا؟: «1تفَقَالُٓواْ 
ُ [...]2ت[...] ٱۡستَۡغنَى ٱ£َّ ُ َغنِيٌّ 3ت. وَّ  ،. ~ َوٱ£َّ

  َحِميٞد.

 6: 64\108هـ

] َزَعَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓواْ أَن لَّن يُۡبعَثُواْ. قُۡل: --- [  
، ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلتُۡم. ~ بَلَ « ٰى! َوَربِّي! لَتُۡبعَثُنَّ

ِ يَِسيٞر  لَِك َعلَى ٱ£َّ   ».َوذَٰ

 7: 64\108هـ

) http://goo.gl/4DcCQc: النور أمير المؤمنين (القمي ) تفسير شيعي1ت
ِ «من الغائب التفات خطأ: ) 2ت إلى الغائب  ثم العودة» أَْنَزْلنَا«إلى المتكلم » بِا£َّ
» ُ   ».َو�َّ

ِ، َوَرُسولِهِۦ، َوٱلنُّورِ فَ  . 2تٱلَِّذٓي أَنَزۡلنَا 1تاِمنُواْ بِٱ£َّ
ُ بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر.   ~ َوٱ£َّ

 8: 64\108هـ

انتقص بعضهم بعًضا، : تغابن) 1ت♦ َونُدِْخْلهُ ) 3 نَُكفِّرْ ) 2 ) يَْجَمْعُكْم، نَْجَمعُُكمْ 1
تعني يوم القيامة. وقد فسرها المنتخب كما يلي: ذلك يوم التغابن ويوم التغابن 

الذي يظهر فيه ُغْبَن الكافرين النصرافهم عن اإليمان، وغبن المؤمنين المقصرين 
التفات ) خطأ: 2ت )http://goo.gl/mnvY77لتهاونهم في تحصيل الطاعات (

ِ َويَْعَمْل ... يُكَ «من المفرد  إلى الجمع » فِّْر َعنْهُ ... َويُدِْخْلهُ َوَمْن يُْؤِمْن بِا£َّ
  »َخاِلِدينَ «

ِلَك يَۡوُم ٱلتَّغَابُنِ  1يَۡوَم يَۡجَمعُُكمۡ  . 1تِليَۡوِم ٱۡلَجۡمعِ، ذَٰ
ِلٗحا، يَُكفِّۡر  ِ َويَۡعَمۡل َصٰ َعۡنهُ  2َوَمن يُۡؤِمۢن بِٱ£َّ

ُر،  3اتِهِۦ َويُۡدِخۡلهُ َسيِّ  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َجنَّٰ
ِلِدينَ  ِلَك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم. 2تَخٰ   فِيَهآ، أَبَٗدا. ~ ذَٰ

 9: 64\108هـ

ُب َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ    ٓئَِك أَۡصَحٰ تِنَآ، أُْولَٰ ايَٰ
لِديَن فِيَها. ~ َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيُر!   ٱلنَّاِر، َخٰ

 10: 64\108هـ

ِ. َوَمن --- [  قَْلبُهُ. –يُْهدَ، يَْهدأْ، يَْهدَا، يَْهدَ ) 2 ) نَْهدِ 1 ِصيبٍَة إِالَّ بِإِۡذِن ٱ£َّ ] َمآ أََصاَب ِمن مُّ
ِ، يَۡهدِ  ُ بِكُّلِ شَۡيٍء 2قَۡلبَهُۥ 1يُۡؤِمۢن بِٱ£َّ . ~ َوٱ£َّ

  َعِليٞم.

 11: 64\108هـ

َ َوأَِطيعُواْ    سُوَل. ~ فَإِن تََولَّۡيتُۡم، َوأَِطيعُواْ ٱ£َّ ٱلرَّ
ُغ ٱۡلُمبِيُن.   فَإِنََّما َعلَٰى َرسُوِلنَا ٱۡلبَلَٰ

 12: 64\108هـ

َ «في اآلية السابقة من الغائب التفات خطأ: ) 1ت ثم » َرُسولِنَا«إلى المتكلم » �َّ
ُ «العودة إلى الغائب في اآلية الالحقة  َ «، والتفات من المخاطب »�َّ َوأَِطيعُوا �َّ

  ».فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ «إلى الغائب » َوأَِطيعُوا

ِ فَۡليَتََوكَِّل --- [ هَ إِالَّ هَُو. ~ َوَعلَى ٱ£َّ ُ، َالٓ إِلَٰ ] ٱ£َّ
  .1تٱۡلُمۡؤِمنُونَ 

 13: 64\108هـ

) نص 1ت ) ♦159قراءة شيعية: ان ازواجكم واوالدكم (السياري، ص ) 1
َ َغفُوٌر َرِحيٌم  ناقص وتكميله: َوإِْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغِفُروا [يغفر هللا لكم] فَإِنَّ �َّ

  )http://goo.gl/To7jUd(المنتخب 

ِجُكۡم --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِنَّ ِمۡن أَۡزَوٰ ] يَٰ
ِدُكمۡ  ا لَُّكۡم، فَٱۡحذَُروُهۡم. [َوإِن تَۡعفُواْ  1َوأَۡولَٰ َعدُّوٗ

َ َغفُوٞر، 1تَوتَۡصفَُحواْ َوتَۡغِفُرواْ [...] . ~ فَإِنَّ ٱ£َّ
ِحيٌم.]   رَّ

 14: 64\108هـ

ُ ِعندَهُۥٓ أَۡجٌر    دُكُۡم فِۡتنَٞة. ~ َوٱ£َّ لُُكۡم َوأَۡولَٰ إِنََّمآ أَۡمَوٰ
  َعِظيٞم.

 15: 64\108هـ
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نص ناقص وتكميله: [يكن] خيًرا لكم (مكي، جزء ثاني، ص ) 1ت ♦) ِشحَّ 1
إلى » َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسهِ «من المفرد التفات ) خطأ: 3ت بخل) ُشح: 2) ت387

  »فَأُولَئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ «الجمع 

َ َما ٱۡستََطۡعتُۡم، َوٱۡسَمعُواْ، َوأَِطيعُواْ،  فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ
َنفُِسُكۡم. ~ َوَمن يُوَق  1ت...]َوأَنِفقُواْ. [ َخۡيٗرا ّألِ

ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ  2ت1ُشحَّ    .3تنَۡفِسهِۦ، ~ فَأُْولَٰ

 16: 64\108هـ

ْفهُ، يُْضِعْفهُ، نُْضِعفْهُ 1 ِعۡفهُ   ) يَُضعِّ َ قَۡرًضا َحَسٗنا، يَُضٰ لَُكۡم  1إِن تُۡقِرُضواْ ٱ£َّ
ُ َشكُورٌ    َحِليٌم. ،َويَۡغفِۡر لَُكۡم. ~ َوٱ£َّ

 17: 64\108هـ

جاءت هذه العبارة عشر مرات في القرآن. وقد فسرها التفسير الميسر: عالم ) 1ت
بكل ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته 

  ).http://goo.gl/Gzk9I2األبصار (

دَةِ  ِلُم ٱۡلغَۡيبِ َوٱلشََّهٰ  18: 64\108هـ ~ ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم. ،1ت َعٰ

 

  سورة الصف 61\109

  هجرية 14 - عدد اآليات

  الحواريين.عنوان آخر: . 4عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض. ~ َسبََّح    َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ َّ£ِ
  َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 1: 61\109هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ِلَم تَقُولُوَن َما َال --- [   ] يَٰ
  تَۡفعَلُوَن؟

 2: 61\109هـ

ِ، أَن تَقُولُواْ َما َال تَۡفعَلُوَن.    3: 61\109هـ  َكبَُر َمۡقتًا، ِعندَ ٱ£َّ

تِلُونَ --- [  ) يُقَاتَلُوَن، يَقْتُلُوَن.1 َ يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقَٰ فِي َسبِيِلهِۦ،  1] إِنَّ ٱ£َّ
ۡرُصوٞص. ٞن مَّ ا، َكأَنَُّهم بُۡنيَٰ   َصفّٗ

 4: 61\109هـ

) خطأ في استعمال حرف قد. 2نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قال. ت) 1ت
  .97: 15\54أنظر هامش اآلية 

قَۡوِم! ِلَم «َوإِۡذ قَاَل ُموَسٰى ِلقَۡوِمهِۦ:  1ت][...]--- [ يَٰ
ِ  2تتُۡؤذُونَنِي َوقَد تَّۡعلَُمونَ  أَنِّي َرسُوُل ٱ£َّ

ا َزاغُٓواْ » إِلَۡيُكۡم؟ ُ  ،فَلَمَّ ُ قُلُوبَُهۡم. ~ َوٱ£َّ أََزاغَ ٱ£َّ
ِسِقيَن.   َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفَٰ

 5: 61\109هـ

) أنظر هامش اآلية 2نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قال ت) 1ت♦  ) َساِحرٌ 1
تفسير شيعي: البينات هم األئمة (القمي ) 3ت. 144: 3\89

http://goo.gl/58G5BO(  

َوإِۡذ قَاَل ِعيَسى، ٱۡبُن َمۡريََم:  1ت][...]--- [
ٗقا « َصدِّ ِ إِلَۡيُكم، مُّ ِءيَل! إِنِّي َرسُوُل ٱ£َّ ٓ بَنِٓي إِۡسَرٰ يَٰ

ا بَِرُسوٖل  َرۢ لَِّما بَۡيَن يَدَيَّ ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِة، َوُمبَّشِ
ا َجآَءُهم ». 2تيَۡأتِي ِمۢن بَۡعِدي، ٱۡسُمهُۥٓ أَۡحَمدُ  فَلَمَّ

تِ  ذَا ِسۡحٞر «قَالُواْ: ~  ،3تبِٱۡلبَيِّنَٰ بِينٞ  1َهٰ   ».مُّ

 6: 61\109هـ

ِ ٱۡلَكِذَب، َوهَُو   ) يُدََّعى، يَدَِّعي.1 ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱ£َّ َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّ
ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم  1يُۡدَعىٰٓ  ِم؟ ~ َوٱ£َّ ۡسلَٰ إِلَى ٱۡإلِ

ِلِميَن.   ٱلظَّٰ

 7: 61\109هـ

) خطأ: يُِريدُوَن أَْن يُْطفِئُوا. تبرير الخطأ: ِليُْطِفئُوا 1ت ♦نُوَرهُ ) 2 ) ِليُْطفُوا1
: يُِريدُوَن 32: 9\113تضمن معنى يسعون. وقد جاءت اآلية صحيحة في اآلية 

ُ إِالَّ أَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلكَافِ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى �َّ ) 2تُروَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر �َّ
نص ناقص وتكميله: َكِرهَ اْلَكافُِروَن [ذلك] (الجاللين 

http://goo.gl/yVKBwG.(  

ُ ُمتِمُّ  1ت1واْ يُِريدُوَن ِليُۡطفِ  ِهِهۡم، َوٱ£َّ ِ بِأَۡفَوٰ نُوَر ٱ£َّ
ِفُرونَ 2نُوِرهِۦ   !2ت[...] . ~ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلَكٰ

 8: 61\109هـ

) نص ناقص وتكميله: 1ت ) ♦157عبده (السياري، ص قراءة شيعية:  ) نبيَّهُ،1
  ).http://goo.gl/cRlG5Bَكِرهَ اْلكَافُِروَن [ذلك] (الجاللين 

،  1هَُو ٱلَِّذٓي أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهدَٰى َوِديِن ٱۡلَحّقِ
يِن كُلِّهِۦ. ~ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلُمۡشِرُكوَن  ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلدِّ

  !1ت[...]

 9: 61\109هـ

يُكْم 1 ، ابن عاشور( ) نص ناقص وتكميله: [قل] يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا1ت ♦) تُنَّجِ
  ).http://goo.gl/eMsV3R 197، ص 28جزء 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! هَۡل أَدُلُّكُۡم َعلَٰى « 1ت[...] يَٰ
َرٖة تُنِجيُكم ۡن َعذَاٍب أَِليٖم؟ 1تَِجٰ   ّمِ

 10: 61\109هـ

ِهدُونَ  1تُۡؤِمنُونَ   .72: 8\88) أنظر هامش 1ت♦ َوتَُجاِهدُوا، َوَجاِهدُوا ) 2 ) تُْؤِمنُوا، آِمنُوا1 ِ َوَرسُوِلهِۦ، َوتَُجٰ فِي سَبِيِل  2بِٱ£َّ
 ِ ِلُكۡم َخۡيٞر لَّكُۡم. ~ إِن  1تٱ£َّ ِلُكۡم َوأَنفُِسُكۡم. ذَٰ بِأَۡمَوٰ

  ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن.

 11: 61\109هـ

ٖت تَۡجِري ِمن يَ    ۡغفِۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡم، َويُۡدِخۡلُكۡم َجنَّٰ
ِت َعۡدٖن. ~  ِكَن َطيِّبَٗة فِي َجنَّٰ ُر، َوَمَسٰ تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

لَِك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.   ذَٰ

 12: 61\109هـ
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أُْخَرى  يؤتكم نعمة]نص ناقص وتكميله: [و) 1ت♦ ) نَْصًرا ... َوفَتًْحا قَِريبًا 1
  ).http://goo.gl/mvLfjkتحبونها (الجاللين 

ِ َوفَۡتٞح  1ت[...] َن ٱ£َّ َوأُۡخَرٰى تُِحبُّونََها: نَۡصٞر ّمِ
ِر ٱۡلُمۡؤِمنِين.1»قَِريٞب    . ~ َوبَّشِ

 13: 61\109هـ

1 ِ ِ، ِمن أَْنَصاِر �َّ ِ، أَنتم أَْنَصاُر �َّ ) 1ت♦  فَآيَدْنَا) 3 اْلَحَواِريُونَ ) 2 ) أَْنَصاًرا £َّ
ِ في اآليتين 2ت 52: 3\89أنظر هامش اآلية  ) جاءت عبارة َمْن أَْنَصاِري إِلَى �َّ

وقد فسرها الجاللين: من األنصار الذين يكونون معي  14: 61\109و 52: 3\89
). ويذكر النحاس: من يضم http://goo.gl/vot3L8متوجًها إلى نصرة هللا (
). ويذكر الحلبي: http://goo.gl/sZBK9gة هللا اياي (نصرته اياي إلى نصر

ًها إلى نصرةِ هللا ( ). فتكون اآلية http://goo.gl/JGbctuَمْن ُجْنِديٌّ متوّجِ
ِ ت من التفات ) خطأ: 3ناقصة وتكميلها: َمْن أَنَْصاِري [ذاهبًا] إِلَى [نصرة] �َّ

ِ «الغائب    : غالبين) َظاِهِرينَ 4ت» نَافَأَيَّدْ «إلى المتكلم » أَْنَصاَر �َّ

 ِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! كُونُٓواْ أَنَصاَر ٱ£َّ ، َكَما 1يَٰ
َمۡن : «1تنَ قَاَل ِعيَسى، ٱۡبُن َمۡريََم، لِۡلَحَواِريِّ 

ِ؟ 2تإِلَى [...] 2تأَنَصاِرٓي [...] قَاَل » ٱ£َّ
ِ : «2ٱۡلَحَواِريُّونَ  اَمنَت فَ ». نَۡحُن أَنَصاُر ٱ£َّ

ِءيَل، َوَكفََرت طَّآئِفَٞة.  ٓ ۢن بَنِٓي إِۡسَرٰ طَّآئِفَٞة ّمِ
ِهۡم، فَأَۡصبَُحواْ  3ت3فَأَيَّۡدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َعلَٰى َعدُّوِ

ِهِرينَ   .4تَظٰ

 14: 61\109هـ

  

  سورة الجمعة 62\110

  هجرية 11 - عدد اآليات

  9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1هامش بسملة السورة انظر  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض،   اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ ) 2 ) اْلقَدُّوس1 َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ يَُسبُِّح ِ£َّ
  .2ٱۡلَحِكيمِ  ،، ~ ٱۡلعَِزيزِ 1ٱۡلَملِِك، ٱۡلقُدُّوِس 

 1: 62\110هـ

ينَ 1 يِّ --- [  .157: 7\39أنظر هامش اآلية  )1ت ♦ ) اْألُّمِ ، َرُسوٗال 1ت1نَ ] هَُو ٱلَِّذي بَعََث، فِي ٱۡألُّمِ
يِهۡم، َويُعَلُِّمُهُم  تِهِۦ، َويَُزّكِ ۡنُهۡم، يَۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءايَٰ ّمِ

َب َوٱۡلِحۡكَمةَ. ~ َوإِن َكانُواْ ِمن قَۡبُل لَِفي  ٱۡلِكتَٰ
ٖل مُّ    بِيٖن.َضلَٰ

 2: 62\110هـ

المنتخب (نص ناقص وتكميله: [وبعثه في] آخرين ) 1ت
http://goo.gl/CFXZ0e] 28، جزء ابن عاشورويتلو على] آخرين () أو ،

زيدت إليها » لم«لَّما هي ) 2ت) http://goo.gl/OJFE8f 211- 210ص 
اآلية ). وقد فسر المنتخب هذه http://goo.gl/556Dxhتوكيدًا (النحاس » ما«

المنتخب كما يلي: وبعثه في آخرين منهم لم يجيئوا بعد وسيجيئون (
http://goo.gl/yrxLGJ.(  

ا 1ت[...] يَۡلَحقُواْ بِِهۡم. ~  2تَوَءاَخِريَن ِمۡنُهۡم لَمَّ
  َوهَُو ٱۡلعَِزيُز، ٱۡلَحِكيُم.

 3: 62\110هـ

   ُ ِ. يُۡؤتِيِه َمن يََشآُء. ~ َوٱ£َّ لَِك فَۡضُل ٱ£َّ ذُو ذَٰ
  ٱۡلفَۡضِل ٱۡلعَِظيِم.

 4: 62\110هـ

لُ ) 3 ِحَمارٍ ) 2 ) َحَملُوا1 لُواْ --- [  يَُحمَّ ٱلتَّۡوَرٰىةَ، ثُمَّ لَۡم  1] َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحّمِ
ا. بِۡئَس  3يَۡحِملُ  2َكَمثَِل ٱۡلِحَمارِ  ،يَۡحِملُوهَا أَۡسفَاَرۢ

ِ َمثَُل ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّذيَن َكذَّبُواْ بِ  ِت ٱ£َّ ُ َال ايَٰ ! ~ َوٱ£َّ
ِلِميَن.   يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ

 5: 62\110هـ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َهادُٓواْ «قُۡل:   .47: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت ♦) فَتََمنََّوا، فَتََمنَِّوا، فَتََمنَُّؤوا 1 ! إِن َزَعۡمتُۡم أَنَُّكۡم 1تيَٰ
ِ، ِمن دُوِن ٱلنَّاِس،  ٱۡلَمۡوَت. ~  1فَتََمنَُّواْ أَۡولِيَآُء ِ£َّ

ِدقِينَ    ».إِن كُنتُۡم َصٰ

 6: 62\110هـ

   ُ ا، بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديِهۡم. ~ َوٱ£َّ َوَال يَتََمنَّۡونَهُۥٓ أَبَدَۢ
ِلِميَن.   َعِليُمۢ بِٱلظَّٰ

 7: 62\110هـ

وَن ِمۡنهُ، فَإِنَّهُۥ  إِنَّ ٱۡلَمۡوَت ٱلَِّذي«] قُۡل: --- [  ) إِنَّهُ ُمَالقِيكُْم، ُمَالقِيُكْم.1 تَِفرُّ
ِقيُكمۡ  دَةِ 1ُملَٰ ِلِم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهٰ . 1ت . ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَٰى َعٰ

  ».~ فَيُنَبِّئُكُم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 8: 62\110هـ

قراءة شيعية: البيع والتجارة (السياري، ص ) 3فَاْمُضْوا ) 2 ) اْلُجْمعَِة، اْلُجَمعَةِ 1
  ) خطأ: في يَْوِم اْلُجُمعَةِ 1ت ) ♦158

لَٰوةِ، --- [ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا نُوِدَي لِلصَّ ] يَٰ
ِ  2فَٱۡسعَۡواْ  ،1ت1ِمن يَۡوِم ٱۡلُجُمعَةِ   ،إِلَٰى ِذۡكِر ٱ£َّ

ِلُكۡم َخۡيٞر لَُّكۡم. ~ إِن كُنتُۡم 3َوذَُرواْ ٱۡلبَۡيعَ  . ذَٰ
  تَۡعلَُموَن.

 9: 62\110هـ

لَٰوةُ، فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض،   ).158قراءة شيعية: وابتغوا فضل هللا (السياري، ص ) 1 فَإِذَا قُِضيَِت ٱلصَّ
 ِ َ َكثِيٗرا. ~  ،1َوٱۡبتَغُواْ ِمن فَۡضِل ٱ£َّ َوٱۡذُكُرواْ ٱ£َّ

  لَّعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!

 10: 62\110هـ
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إِلَْيه، إِلَْيِهما. ونجد نفس المشكلة مع اآلية ) 2 تَِجاَرةً ) التَِجاَرة واللَْهو، لَْهًوا أو 1
 : َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ يَْرِم بِِه بَِريئًا (انظر هامش هذه اآلية)112: 4\92
إِلَْيَها قراءة شيعية: َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انصرفوا  التَِّجاَرةِ للذين آمنوا،) 3

ِ َخْيٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرةِ للذين اتقوا (السياري،  َوتََرُكوَك قَائًِما قُْل َما ِعْندَ �َّ
) خطأ: 2) خطأ وصحيحه: إليهما، كما في القراءة المختلفة ت1ت ) ♦157ص 

اذُْكُروا ... لَعَلَُّكْم فَاْنتَِشُروا ... َواْبتَغُوا ... وَ «من المخاطب في اآلية السابقة التفات 
وا ... َوتََرُكوكَ «إلى الغائب » تُْفِلُحونَ  تَِجاَرةً «، والتفات من المثنى »َرأَْوا ... اْنفَضُّ
  »إِلَْيَها«إلى المفرد » أَْو لَْهًوا

َرةً أَۡو لَۡهًوا--- [ ٓواْ  ،1] َوإِذَا َرأَۡواْ تَِجٰ ٱنفَضُّ
ِ «قُۡل:  .2تَوتََرُكوَك قَآئِٗما 1ت2إِلَۡيَها َما ِعندَ ٱ£َّ

َرةِ  َن ٱللَّۡهِو َوِمَن ٱلتَِّجٰ ُ َخۡيُر 3َخۡيٞر ّمِ . ~ َوٱ£َّ
ِزقِينَ   ».ٱلرَّٰ

 11: 62\110هـ

  

  سورة الفتح 48\111

  هجرية 29 - عدد اآليات

  1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

 

ِن،   .96\1انظر هامش بسملة السورة  ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ ِحيِم.بِۡسِم ٱ£َّ    ٱلرَّ

بِيٗنا  ) فَتَْحنَا لََك فَتًْحا: نصرناك1ت  1: 48\111هـ  ،1تإِنَّا فَتَۡحنَا لََك فَۡتٗحا مُّ

قراءة شيعية: زيدت هذه اآلية في كتاب هللا، وما كان لرسول هللا ذنب ) 1
إِنَّا «من المتكلم في اآلية السابقة التفات ) خطأ: 1ت ) ♦137(السياري، ص 

ُ «إلى الغائب » فَتَْحنَا نص ناقص وتكميله: َويَْهِديََك [إلى] ) 2ت» ِليَْغفَِر لََك �َّ
» فَاْهدُوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ « 23: 37\56ِصَراط ُمْستَِقيم، كما مثًال في اآلية 

ِ الَِّذي هَ « 43: 7\39واآلية  َويَْهِدي َمْن « 25: 10\51واآلية » دَانَا ِلَهذَااْلَحْمدُ ِ£َّ
خطأ: َويُتِمَّ نِْعَمتَهُ لك. تبرير الخطأ: اتم تضمن ) 3ت» يَشَاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 
: َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ. وقد جاء فعل اتم 20: 31\57معنى أسبغ، اسوة باآلية 

  : َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا8: 66\107متعديًا بالالم في اآلية 

َر، َويُتِمَّ  ُ َما تَقَدََّم ِمن ذَۢنبَِك َوَما تَأَخَّ لِّيَۡغفَِر لََك ٱ£َّ
ٗطا  2ت، َويَۡهِديََك [...]1تنِۡعَمتَهُۥ َعلَۡيكَ  ِصَرٰ

ۡستَِقيٗما   ،3ت1مُّ

 2: 48\111هـ

ُ نَۡصًرا َعِزيًزا.    3: 48\111هـ  َويَنُصَرَك ٱ£َّ

هَُو ٱلَِّذٓي أَنَزَل ٱلسَِّكينَةَ فِي قُلُوِب ٱۡلُمۡؤِمنِيَن،   خطأ: هذه الفقرة دخيلة، وقد تكررت في اآلية السابعة) 1ت
ِت  َوٰ ِ ُجنُودُ ٱلسََّمٰ نِِهۡم. [َوِ£َّ َع إِيَمٰ ٗنا مَّ ِليَۡزدَادُٓواْ إِيَمٰ

ُ َعِليًما   .]1تَحِكيٗما ،َوٱۡألَۡرِض. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 4: 48\111هـ

) آية ناقصة وتكميلها: [أمر بالجهاد] ِليُدِْخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت 1ت
  )http://goo.gl/nh5o58(الجاللين 

ٖت  1ت[...] ِت َجنَّٰ لِّيُۡدِخَل ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
ِلِديَن فِيَها، َويَُكفَِّر  ُر، َخٰ تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

ِ فَۡوًزا ُهۡم َسيِّ َعنۡ  ِلَك ِعندَ ٱ£َّ اتِِهۡم. ~ َوَكاَن ذَٰ
  . َعِظيٗما

 5: 48\111هـ

) دائرة (جمعها دوائر): الهزيمة والشدة، وسميت بذلك إلحاطتها 1ت♦ ) السُّْوِء 1
  بمن تنزل به.

ِت َوٱۡلُمۡشِرِكيَن  ِفقَٰ ِفِقيَن َوٱۡلُمنَٰ َب ٱۡلُمنَٰ َويُعَذِّ
ِت  ِ َظنَّ ٱلسَّۡوءِ َوٱۡلُمۡشِرَكٰ . َعلَۡيِهۡم 1ٱلظَّآنِّيَن بِٱ£َّ

ُ َعلَۡيِهۡم، َولَعَنَُهۡم، 1ٱلسَّۡوءِ  1تدَآئَِرةُ  . َوَغِضَب ٱ£َّ
  َوأََعدَّ لَُهۡم َجَهنََّم. ~ َوَسآَءۡت َمِصيٗرا.

 6: 48\111هـ

ُ   .4) خطأ: هذه اآلية دخيلة وحشو تكرر ما جاء في الفقرة الثانية من اآلية 1ت ِت َوٱۡألَۡرِض. ~ َوَكاَن ٱ£َّ َوٰ َمٰ ِ ُجنُودُ ٱلسَّ [َوِ£َّ
  َحِكيًما.] ،َعِزيًزا

 7: 48\111هـ

ِ ُجنُودُ السََّماَواتِ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت إلى المتكلم » َوِ£َّ
  ».إِنَّا أَْرَسْلنَاكَ «

كَ --- [ ٗرا، َونَِذيٗرا، 1ت] إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ ِهٗدا، َوُمبَّشِ  8: 48\111هـ  َشٰ
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ُروهُ، َوتَْعُزُروهُ، َوتَْعِزُروهُ، َوتُعَِزُروهُ ) 2 ) ِليُْؤِمنُوا1  َوتيَوقُِّروهُ، َوتُْوقُِروهُ ) 3 َويُعَّزِ
: آخر النهار. ) األصيل2) عزر، من العبرية، بمعنى آزر ت1ت♦ َويَُسبُِّحوهُ ) 4

هناك خطأ في صياغة هذه اآلية ألن الضمير المنصوب في تعزروه وتوقروه 
عائد على الرسول، والضمير المنصوب في تسبحوه عائد على هللا وال يجوز 

التسبيح إال له. هذا ما يقتضيه المعنى. وأقترح البعض كمخرج تفسير كلمة 
تسبحوه بمعنى تصلوا له أو تعظموه وتنزهوه (النحاس 

http://goo.gl/3PuQL0 ومنهم من اقترح قراءة مختلفة لآلية لكي يستقيم .(
» َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصيًال «بدًال من » ويسبِّحوا هللا بكرة وأصيًال «المعنى: 

في اآلية السابقة من المتكلم التفات ). خطأ: http://goo.gl/q72EtC(الطبري 
ِ ِلتُْؤِمنُوا بِ «إلى الغائب » أَْرَسْلنَاكَ « ويالحظ مفارقة بين هذه اآلية واآلية ». ا£َّ

القراءات السابقة. فمن غير الواضح من هم المخاطبين. ولذلك تم تصحيحها في 
  المختلفة بصيغة الغائب.

ُروهُ  1لِّتُۡؤِمنُواْ  ِ َوَرُسولِهِۦ، َوتُعَّزِ ، 1ت2بِٱ£َّ
  .2تبُۡكَرٗة َوأَِصيًال  4، َوتَُسبُِّحوهُ 3َوتَُوقُِّروهُ 

 9: 48\111هـ

1 ِ ) آية ناقصة وتكميلها: فََمْن نََكَث 1ت♦ فََسنُْؤتِيِه ) 4 َعِهدَ ) 3 يَْنِكثُ ) 2 ) ِ£َّ
  ).http://goo.gl/QoXVS6[البيعة] فَإِنََّما يَْنُكُث َعلَى نَْفِسِه (الجاللين 

 َ ِ 1إِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَايِعُونََك، إِنََّما يُبَايِعُوَن ٱ£َّ  ، يَدُ ٱ£َّ
، فَإِنََّما يَنكُُث 1ت[...] 2فَۡوَق أَۡيِديِهۡم. فََمن نََّكثَ 

َهدَ  َ،  3َعلَٰى نَۡفِسهِۦ. َوَمۡن أَۡوفَٰى بَِما َعٰ َعلَۡيهُ ٱ£َّ
  أَۡجًرا َعِظيٗما. 4فََسيُۡؤتِيهِ 

 10: 48\111هـ

ا) 2 ) َشغَّلَتْنَا1 لجهاد باإلذن ) اْلُمَخلَّفُوَن: الذين أُخروا عن ا1ت♦ َرْحَمةً ) 3 ُضر�
  لهم أو كسًال.

ِمَن ٱۡألَۡعَراِب:  1ت] َسيَقُوُل لََك ٱۡلُمَخلَّفُونَ --- [
لُنَا َوأَۡهلُونَا. فَٱۡستَۡغِفۡر لَنَا 1َشغَلَۡتنَآ « ». أَۡمَوٰ

ا لَۡيَس فِي قُلُوبِِهۡم. قُۡل:  فََمن «يَقُولُوَن بِأَۡلِسنَتِِهم مَّ
ِ َشيۡ  َن ٱ£َّ ايَۡمِلُك لَُكم ّمِ ، أَۡو 2ا، إِۡن أََرادَ بُِكۡم َضر�

ا ُ بَِما تَۡعَملُونَ 3أََرادَ بُِكۡم نَۡفعَۢ  ؟ ~ بَۡل َكاَن ٱ£َّ
ا   ».َخبِيَرۢ

 11: 48\111هـ

) جاء في معجم الفاظ القرآن: قوما بوًرا: هالكين. وقد تكون 1ت♦ ) السُّْوِء 1
 18: 25\42مشتقة من فعل بور أي كسد أو خسر. وقد جاءت في اآليتين 

- 83ص  Jeffery. والكلمة موجودة باآلرامية بمعنى الجاهل (12: 48\111و
86.(  

سُوُل َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِلَٰىٓ  بَۡل َظنَنتُۡم أَن لَّن يَنقَِلَب ٱلرَّ
ِلَك فِي قُلُوبُِكۡم، َوَظنَنتُۡم َظنَّ  أَۡهِليِهۡم أَبَٗدا. َوُزيَِّن ذَٰ

ا بُوٗرا1ٱلسَّۡوءِ    .1ت، ~ َوكُنتُۡم قَۡوَمۢ

 12: 48\111هـ

ِ َوَرُسوِلهِ «من الغائب التفات ) خطأ: 1ت ، ومن »أَْعتَدْنَافَإِنَّا «إلى المتكلم » بِا£َّ
  .»ِلْلَكافِِرينَ «إلى الجمع » َوَمْن لَْم يُْؤِمنْ «المفرد 

ِ َوَرُسولِِهۦ، ~ فَإِنَّآ أَۡعتَۡدنَا  َوَمن لَّۡم يُۡؤِمۢن بِٱ£َّ
ِفِرينَ    َسِعيٗرا. 1تِلۡلَكٰ

 13: 48\111هـ

ِت َوٱۡألَۡرِض. يَۡغفُِر ِلَمن يََشآُء،    َوٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َوِ£َّ
ِحيٗما. ُ َغفُوٗرا، رَّ   َويُعَذُِّب َمن يََشآُء. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 14: 48\111هـ

لُوا1 ِّ إِذَا ٱنَطلَۡقتُۡم إِلَٰى َمغَانَِم  َسيَقُوُل ٱۡلُمَخلَّفُونَ   تَْحِسدُونَنَا، يَْحِسدُونَنَا.) 3 كَِلمَ ) 2 ) تُبَد
َّبِۡعُكمۡ «لِتَۡأُخذُوَها:  أَن يُِريدُوَن ». ذَُرونَا نَت

لُواْ  ِّ مَ  1يُبَد ِ. قُل:  2َكلَٰ ِلُكۡم قَاَل «ٱ£َّ لَّن تَتَّبِعُونَا. َكذَٰ
ُ ِمن قَۡبلُ  ». ~ 3بَۡل تَۡحُسدُونَنَا«فََسيَقُولُوَن: ». ٱ£َّ

  بَۡل كَانُواْ َال يَۡفقَُهوَن، إِالَّ قَِليٗال.

 15: 48\111هـ

ْوا عن الدعوة (المنتخب ) نص ناقص وتكميله: َوإِْن تَتََولَّ 1ت♦ ) يُْسِلُموأ 1
http://goo.gl/ljBDPR(.  

َستُۡدَعۡوَن إِلَٰى قَۡوٍم «قُل لِّۡلُمَخلَِّفيَن ِمَن ٱۡألَۡعَراِب: 
تِلُونَُهۡم أَۡو يُۡسِلُمونَ  . فَإِن 1أُْوِلي بَۡأٖس َشِديٖد: تُقَٰ

ُ أَۡجًرا َحسَٗنا. َوإِن تَتََولَّۡواْ   تُِطيعُواْ، يُۡؤتُِكُم ٱ£َّ
ۡبُكۡم َعذَابًا  1ت[...] ِّ ن قَۡبُل، يُعَذ َكَما تََولَّۡيتُم ّمِ
  ».أَِليٗما

 16: 48\111هـ

ْبهُ ) 2 ) نُدِْخْلهُ 1 ) هذه الفقرة دخيلة وتستثني االعمى واالعرج 1ت ♦نُعَذِّ
فيما يتعلق باألكل من  61: 24\102والمريض من القتال. وقد تكررت في اآلية 

  البيوت.

ٱۡألَۡعَمٰى َحَرٞج، َوَال َعلَى ٱۡألَۡعَرجِ لَّۡيَس َعلَى 
. َوَمن يُِطعِ 1تَحَرٞج، َوَال َعلَى ٱۡلَمِريِض َحَرجٞ 

َ َوَرسُولَهُۥ، يُۡدِخۡلهُ  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها  1ٱ£َّ َجنَّٰ
ۡبهُ  ِّ ، يُعَذ ُر. ~ َوَمن يَتََولَّ   َعذَابًا أَِليٗما. 2ٱۡألَۡنَهٰ

 17: 48\111هـ

ُ َعِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِۡذ يُبَايِعُونََك --- [  ) وآتَاُهمْ 1 ] لَّقَۡد َرِضَي ٱ£َّ
تَۡحَت ٱلشََّجَرةِ. فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهۡم. فَأَنَزَل 

بَُهمۡ  َٰ   فَۡتٗحا قَِريٗبا، 1ٱلسَِّكينَةَ َعلَۡيِهۡم، َوأَث

 18: 48\111هـ

ُ َعِزيًزا، 1َوَمغَانَِم َكثِيَرٗة يَۡأُخذُونََها  ) تَأُْخذُونََها.1 . ~ َوَكاَن ٱ£َّ
  َحِكيٗما.

 19: 48\111هـ
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) خطأ: حرف الواو حشو، أو ان فقرة َوِلتَكُوَن آَيَةً ِلْلُمْؤِمنِيَن َويَْهِديَُكْم ِصَراًطا 1ت
نص ناقص وتكميله: َويَْهِديَُكْم [إلى] ِصَراط ُمْستَِقيم، كما ) 2ت ُمْستَِقيًما دخيلة
 43: 7\39واآلية » فَاْهدُوهُْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ « 23: 37\56مثًال في اآلية 

ِ الَِّذي َهدَانَا ِلَهذَا« َويَْهِدي َمْن يَشَاُء إِلَى ِصَراٍط « 25: 10\51واآلية » اْلَحْمدُ ِ£َّ
  »ُمْستَِقيمٍ 

َل لَُكۡم  ُ َمغَانَِم َكثِيَرٗة تَۡأُخذُونََها. فَعَجَّ َوَعدَُكُم ٱ£َّ
ِذهِۦ،   1تَوَكفَّ أَۡيِدَي ٱلنَّاِس َعنكُۡم. ~ َوِلتَُكونَ َهٰ

ٗطا  2تَءايَٗة لِّۡلُمۡؤِمنِيَن، َويَۡهِديَُكۡم [...] ِصَرٰ
ۡستَِقيٗما.   مُّ

 20: 48\111هـ

) نص ناقص وتكميله: [ووعدكم مغانم] أُْخَرى لَْم تَْقِدُروا َعلَْيَها (الجاللين 1ت
http://goo.gl/9d9kQl.(  

ُ  1ت[...] َوأُۡخَرٰى لَۡم تَۡقِدُرواْ َعلَۡيَها، قَۡد أََحاَط ٱ£َّ
ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٗرا.   بَِها. ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 21: 48\111هـ

رَ   ) األدبار: األعقاب.1ت تَلَُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، لََولَُّواْ ٱۡألَۡدبَٰ . ~ ثُمَّ 1تَولَۡو قَٰ
ا َوَال    نَِصيٗرا. َال يَِجدُوَن َوِليّٗ

 22: 48\111هـ

بالرفع كما في القراءة  - نص ناقص وتكميله: [تلك] سنة ) 1ت♦ ِلسُنَّه ) 2 ) سُنَّهْ 1
  ).311المختلفة (مكي، جزء ثاني، ص 

ِ ٱلَّتِي قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبُل. ~  1ُسنَّةَ  1ت[...]  ٱ£َّ
ِ تَۡبِديٗال. 2َولَن تَِجدَ ِلُسنَّةِ    ٱ£َّ

 23: 48\111هـ

، Gibsonووفقًا ألبحاث . الجهة المنخفضة بها: ) بَْطِن َمكَّةَ 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 1
التي تتكلم عن  145-143: 2\87فإن النسخ القديمة من القرآن لم تتضمن اآليات 

 :Gibsonالتي تتكلم عن بطن مكة ( 24: 48\111تغيير القبلة وال اآلية 
Qur'anic Geography, p. 435-436خطأ: بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم بهم. 2) ت (

تبرير الخطأ: اظفركم تضمن معنى اقدركم، وهذا هو المعنى الذي اختاره 
  )http://goo.gl/ndcYKaمن بعد أن أقدركم عليهم (المنتخب: 

َوهَُو ٱلَِّذي َكفَّ أَۡيِديَُهۡم َعنُكۡم، َوأَۡيِديَُكۡم َعۡنُهم، 
. ~ 2تِد أَۡن أَۡظفََرُكۡم َعلَۡيِهمۡ ، ِمۢن بَعۡ 1تبِبَۡطِن َمكَّةَ 

ُ بَِما تَۡعَملُونَ    بَِصيًرا. 1َوَكاَن ٱ£َّ

 24: 48\111هـ

، َواْلَهدْيِ، َواْلَهدْيُ 1 ) هدي: ما 1ت ♦ تََزايَلُوا) 4 فَتَنَالكم) 3 تَطُوُهمْ ) 2 ) َواْلَهِديَّ
ناقص  ) نص2ت: محبوًسا وممنوًعا. يُهدى إلى الحرم من األنعام؛ معكوفًا

وتكميله اعتمادًا على عدة تفاسير: هُُم الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
َولَْوَال ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت  -َواْلَهدَْي َمْعكُوفًا [لئال] يَبْلَُغ َمِحلَّهُ 

مكة، ولكن لم يأذن كراهة] أَْن  لَْم تَْعلَُموُهْم [لسلطكم على أهل ة]موجودون بمك[
ةٌ بِغَْيِر ِعْلٍم  من غير الواضح عالقة عبارة [ِليُدِْخَل  -تََطئُوُهْم فَتُِصيبَُكْم ِمْنُهْم َمعَرَّ

ُ فِي َرْحَمتِِه َمْن يََشاُء] مع باقي اآلية ت  ) َمِحل: الموضع الذي يحل فيه الذبح�3َّ
ة4ت )، إثم (الجاللين http://goo.gl/v7Jfof: عار وخزى (المنتخب ) َمعَرَّ

http://goo.gl/npVUl7 (تََزيَّلُوا: تفرقوا، وتميز بعضهم عن بعض.  )5ت
ُ «من الغائب التفات خطأ: ) 7ت   ».لَعَذَّْبنَا«إلى المتكلم » ِليُدِْخَل �َّ

] ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَصدُّوُكۡم َعِن ٱۡلَمۡسِجِد --- [
أَن يَۡبلَُغ  2ت[...] ،1تَمۡعكُوفًا 1َهۡديَ ٱۡلَحَراِم، َوٱلۡ 

ٞت 3تَمِحلَّهُۥ ۡؤِمنَٰ ۡؤِمنُوَن َونَِساٞٓء مُّ . َولَۡوَال ِرَجاٞل مُّ
، 2وُهمۡ أَن تَطَ  2تلَّۡم تَۡعلَُموُهۡم، [...] 2ت[...]

ةُۢ  3فَتُِصيبَُكم عَرَّ ۡنُهم مَّ ُ 4تّمِ ، بِغَۡيِر ِعۡلٖم. لِّيُۡدِخَل ٱ£َّ
 6تلَعَذَّۡبنَا ،5ت4َرۡحَمتِهِۦ َمن يََشآُء. لَۡو تََزيَّلُواْ فِي 

  ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡنُهۡم َعذَابًا أَِليًما.

 25: 48\111هـ

ٱۡلَحِميَّةَ، َحِميَّةَ إِۡذ َجعََل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فِي قُلُوبِِهُم   ) َوكَانُوا َأَْهلََها وأََحقَّ بَِها، َوَكانُوا َأَْهلََها أََحقَّ بَِها1
ُ َسِكينَتَهُۥ َعلَٰى َرُسوِلهِۦ َوَعلَى  ِهِليَِّة، فَأَنَزَل ٱ£َّ ٱۡلَجٰ
ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، َوأَۡلَزَمُهۡم َكِلَمةَ ٱلتَّۡقَوٰى، َوَكانُٓواْ أََحقَّ 

ُ بُِكّلِ َشۡيٍء َعِليٗما.1بَِها َوأَۡهلََها   . ~ َوَكاَن ٱ£َّ

 26: 48\111هـ

ْويَا) الرُّ 1 ) ُمَحلِِّقيَن: مبالغين في إزالة ما على 1ت♦  ال تخافون) 2 يَّا، الرُّ
ِرين [الشعر]2رؤوسكم من شعر ت   ) نص ناقص وتكميله: ُمقَّصِ

ۡءيَا ُ َرُسولَهُ ٱلرُّ :  1لَّقَۡد َصدََق ٱ£َّ لَتَۡدُخلُنَّ «بِٱۡلَحّقِ
ُ، َءاِمنِينَ   ،2ٱۡلَمۡسِجدَ ٱۡلَحَراَم، إِن َشآَء ٱ£َّ

ِريَن [...] 1تُمَحلِِّقينَ  َال  ،2تُرُءوَسُكۡم َوُمقَّصِ
فََجعََل، ِمن دُوِن  ،فَعَِلَم َما لَۡم تَۡعلَُمواْ ». تََخافُونَ 

لَِك، فَۡتٗحا قَِريبًا.   ذَٰ

 27: 48\111هـ

يِن كُلِِّه: على جميع باقي األديان (الجاللين 1ت ) َعلَى الدِّ
http://goo.gl/ZujA4qحشو. خطأ: حرف )2) ت ِ   الباء في بِا£َّ

] هَُو ٱلَِّذٓي أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهدَٰى َوِديِن --- [
 ِ يِن كُلِّهِۦ. ~ َوَكفَٰى بِٱ£َّ ، ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلدِّ  1تٱۡلَحّقِ

  َشِهيٗدا.

 28: 48\111هـ

َشَطأَهُ، ) 5 ر، إثْرآثا) 4 ِسيَماُؤُهْم، ِسيمياُؤُهمْ ) 3 أَِشدَّاَء ... ُرَحَماءَ ) 2 ) َرسُولَ 1
َرهُ ) 6 َشَطهُ، َشَطاهُ، َشَطاَءهُ، َشْطَوهُ  ) انظر هامش 1ت♦  سُْؤقِِه، سُُؤوقِهِ ) 7 فَآَزَّ

) حول األصل اليوناني لهذه الكلمة انظر هامش اآلية 2ت 144: 3\89اآلية 
  قواه: ) فَآََزَرهُ 4تما خرج منه وتفرع ) َشْطأَهُ: 3ت 46: 7\39

ٞد  َحمَّ سُولُ مُّ ِ. َوٱلَِّذيَن َمعَهُۥٓ أَِشدَّآُء َعلَى  1ت1رَّ ٱ£َّ
ٗدا،  2ٱۡلكُفَّاِر، ُرَحَمآءُ  بَۡينَُهۡم. تََرٰىُهۡم ُركَّٗعا، ُسجَّ

ٗنا. ِسيَماُهمۡ  ِ َوِرۡضَوٰ َن ٱ£َّ  2ت3يَۡبتَغُوَن فَۡضٗال ّمِ
ۡن أَثَرِ  ِلَك َمثَلُُهۡم فِي  4فِي ُوُجوِهِهم، ّمِ ٱلسُُّجوِد. ذَٰ

نِجيِل، َكَزۡرعٍ أَۡخَرَج ٱ لتَّۡوَرٰىِة. َوَمثَلُُهۡم، فِي ٱۡإلِ
، فَٱۡستَۡغلَظَ، فَٱۡستََوٰى َعلَٰى 4ت6اَزَرهُۥ، فَ 3ت5هُۥَشطۡ 

اعَ. ِليَِغيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّاَر. ~ 7ُسوقِهِۦ رَّ ، يُۡعِجُب ٱلزُّ
تِ  لَِحٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ ِمۡنُهم،  َوَعدَ ٱ£َّ

ا. ۡغِفَرٗة َوأَۡجًرا َعِظيَمۢ   مَّ

 29: 48\111هـ
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  سورة المائدة 5\112

  هجرية 120 - عدد اآليات

  المنقذة –العقود عناوين أخرى:  .112عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

) قراءة شيعية: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد التي عقدت عليكم لعلي (ص 1
45 http://goo.gl/cc1jm0 (2 ُنص ناقص 1ت ♦ ُحْرمٌ ) 4 َغْيرُ ) 3 ) بِِهيَمة (

ْيِد (  80، ص 6، جزء ابن عاشوروتكميله: َغْيَر ُمِحلِّي [إصابة] لصَّ
http://goo.gl/sMlrAU(  

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! أَۡوفُواْ بِٱۡلعُقُودِ  ] --- . [1يَٰ
ِم، إِالَّ َما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم،  2أُِحلَّۡت لَكُم بَِهيَمةُ  ٱۡألَۡنعَٰ

ۡيِد َوأَنتُۡم ُحُرمٌ  1تُمِحلِّي [...] 3َغۡيرَ  َ 4ٱلصَّ . إِنَّ ٱ£َّ
  يَۡحُكُم َما يُِريدُ.

 1: 5\112هـ

ي اْلبَْيِت اْلَحَراِم 2) َشعَايَِر 1 ) 7) فِاْصَطادُوا 6) أَْحلَْلتُْم 5) َربِِّكْم 4) تَْبتَغُوَن 3) آَّمِ
  ) يَُصدُّوُكمْ 9) َشْنآَُن 8يَْجِرَمْنُكْم، يُْجِرَمنَُّكْم 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تُِحلُّواْ [...] ٓئِرَ  1تيَٰ  1َشعَٰ
ِ، َوَال ٱلشَّۡهَر ٱۡلَحَرامَ  ، َوَال 3ت، َوَال ٱۡلَهۡديَ 2ت2ٱ£َّ

ينَ  ٓئِدَ، َوَالٓ َءآّمِ  3ٱۡلبَۡيَت ٱۡلَحَراَم يَۡبتَغُونَ  4تٱۡلقَلَٰ
بِِّهمۡ  ن رَّ ٗنا. َوإِذَا َحلَۡلتُمۡ  4فَۡضٗال ّمِ  ،5َوِرۡضَوٰ

ن قَۡوٍم أَ  5ت8انُ َشنَ  7. َوَال يَۡجِرَمنَُّكمۡ 6فَٱۡصَطادُواْ 
َعِن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم أَن تَۡعتَدُواْ.  9َصدُّوُكمۡ 

َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡلبِّرِ َوٱلتَّۡقَوٰى، َوَال تَعَاَونُواْ َعلَى 
َ َشِديدُ  َ. ~ إِنَّ ٱ£َّ ِن. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ ۡثِم َوٱۡلعُۡدَوٰ ٱۡإلِ

  ٱۡلِعقَاِب.
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النََّصِب، ) 5 السَّْبع) 4 َوأَكيلَةُ السَّبُعِ، َوأَكيُل السَّبُعِ ) 3 َوالَمْنطُوَحةُ ) 2 ) اْلَميِّتَةُ 1
، اْضِطرَّ ) 8 َواْخَشْونِي) 7 يَيِسَ ) 6 النَّْصِب، النُّْصبِ  ) 1ت♦  ُمتََجنِّفٍ ) 9 اطُّرَّ

) 2ت الحيوان الميت من غير ذبح ناقص وتكميله: حرم عليكم [اكل] الميتة، أي
) اْلَمْوقُوذَةُ: المضروبة 4) خطأ: للنُُّصِب ت3ت 115: 16\70آلية أنظر هامش ا

يَةُ: الساقطة من مكان عاٍل؛ النَِّطيَحةُ: المقتولة نطحا؛ النصب:  حتى الموت؛ اْلُمتََردِّ
صنم يُعبد؛ ذَكَّْيتُْم: ذبحتم حيا؛ األزالم: جمع الزلم وهو السهم ال ريش له. وكان 

زالم. تستقسموا باألزالم: تطلبوا القسم بها في الميسر اهل الجاهلية يستقسمون باأل
قد جاءت ֹקֵסם ְקָסִמים أو تستفتونها في أموركم. وقد رأينا ان لفظة قسم قسميم 

) نص ناقص وتكميله: يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن [أمر] 5ت 10: 18بالعبرية في تثنية 
هو فتور انتشار الدين وارتداد ِدينُِكْم (األمر الذي كانوا يطمعون في حصوله: 

خطأ: َوأَتَْمْمُت لكم نِْعَمتِي. ) 6ت )101، ص 6، جزء ابن عاشور -متّبعيه عنه 
: َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم 20: 31\57تبرير الخطأ: اتم تضمن معنى أسبغ، اسوة باآلية 

 ِمْم لَنَا نُوَرنَا: َربَّنَا أَتْ 8: 66\107نِعََمهُ. وقد جاء فعل اتم متعديًا بالالم في اآلية 
: آخر فريضة أنزلها هللا الوالية ثم لم ينزل بعدها فريضة ثم ) تفسير شيعي7ت

). خطأ: http://goo.gl/6oJvWl(القمي » اليوم أكملت لكم دينكم«أنزل 
ْسَالَم ِدينًا. تبرير الخطأ: رضيت تضمن معنى اختار. وقد جاء  َوَرِضيُت لَُكُم باْإلِ

: إِنَُّكْم 83: 9\113: أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاةِ الدُّْنيَا، وجاء في اآلية 38: 9\113في اآلية 
) 8الفقرة بين قوسين دخيلة ال عالقة لها بما سبقها وما لحقها تِضيتُْم بِاْلقُعُوِد. ورَ 

فسر معجم الفاظ القرآن كلمة مخمصة: مجاعة وخالء بطن من الطعام. ونجد 
) غير 9بمعنى الظلم أو العنف. تֹחוֵמץ  4: 71 كلمة مماثلة بالعبرية في مزمور

: 2\87متجانف أي غير مائل إلى االثم. وباآلرامية: غير منحاز (هامش اآلية 
نص ناقص وتكميله: فََمِن اْضطُرَّ فِي ) 10تفي تفسير كلمة جنف).  183

َ َغفُ  ثٍْم [فلهُ تناول ذلك] فَإِنَّ �َّ وٌر َرِحيٌم (مكي، جزء َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِإلِ
)، أو: فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة 110، ص 6، جزء ابن عاشور، 219أول، ص 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم. وفي اآلية خطأ:  ثٍْم [فال اثم عليه] فَإِنَّ �َّ من التفات َغْيَر ُمتََجانٍِف ِإلِ
ِ «الغائب  َ «ثم إلى الغائب » أَْكَمْلتُ  َواْخَشْوِن اْليَْومَ «إلى المتكلم » ِلغَْيِر �َّ  فَإِنَّ �َّ

ْسَالَم ِدينًا«الفقرة و». َغفُوٌر َرِحيمٌ    دخيلة على اآلية.» اْليَْوَم يَئَِس ... لَُكُم اْإلِ

َمۡت َعلَۡيُكُم [...] َولَۡحُم  ،َوٱلدَّمُ ، 1ت1ٱۡلَمۡيتَةُ  1تُحّرِ
ِ بِهِۦ ،ٱۡلِخنِزيرِ   ،َوٱۡلُمۡنَخنِقَةُ ، 2تَوَمآ أُِهلَّ ِلغَۡيِر ٱ£َّ

 ُ يَةُ  ،َوٱۡلَمۡوقُوذَة َوَمآ أََكَل ، 2َوٱلنَِّطيَحةُ  ،َوٱۡلُمتََردِّ
إِالَّ َما ذَكَّۡيتُۡم، َوَما ذُبَِح َعلَى  ،4 3ٱلسَّبُعُ 

مِ  ،3ت5ٱلنُُّصبِ  ِلُكۡم 4تَوأَن تَۡستَۡقِسُمواْ بِٱۡألَۡزلَٰ . ~ ذَٰ
 5تاْ ِمن [...]ٱلَِّذيَن َكفَُرو 6يَئِسَ  ،فِۡسٌق. [ٱۡليَۡومَ 

أَۡكَمۡلُت  ،. ٱۡليَۡومَ 7ِدينُِكۡم. فََال تَۡخَشۡوُهۡم َوٱۡخَشۡونِ 
َوَرِضيُت ، 6تَوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي ،لَُكۡم ِدينَُكمۡ 

َم ِديٗنا ۡسلَٰ فِي  8.] فََمِن ٱۡضُطرَّ 7تلَُكُم ٱۡإلِ
ۡثٖم [...] 9ت9َغۡيَر ُمتََجانِٖف ، 8تَمۡخَمَصةٍ  ِ . ~ 10تّإلِ

ِحيٞم. َ َغفُوٞر، رَّ   فَإِنَّ ٱ£َّ
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) نص ناقص وتكميله: أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُت [وصيد] َما 1ت ♦ُمْكِلبِيَن ) 2 ) عُلِّْمتُمْ 1
) اْلَجَواِرح: ما يصيد من الطير والسباع والكالب، 2َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرحِ ت

  في الصيد مكلبين: معلمين الجوارح طريقة الكالب

تُ «لُونََك َماذَآ أُِحلَّ لَُهۡم. قُۡل: يَسۡ   .أُِحلَّ لَُكُم ٱلطَّيِّبَٰ
َن ٱۡلَجَواِرحِ ُمَكلِّبِينَ  1َوَما َعلَّۡمتُم 1ت[...]  2ت2ّمِ

آ أَۡمَسۡكَن  ُ. فَكُلُواْ ِممَّ ا َعلََّمُكُم ٱ£َّ تُعَلُِّمونَُهنَّ ِممَّ
ِ  ،َعلَۡيُكمۡ  َ. ~ ».  َعلَۡيهِ َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱ£َّ َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ

َ َسِريُع ٱۡلِحَساِب.   إِنَّ ٱ£َّ
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) َواْلُمْحَصنَاُت ... 1ت♦ َحبََط ) 3 ُمْحَصنِينَ ) 2 ) َواْلُمْحِصنَاُت، َواْلُمْحُصنَاتُ 1
نص ناقص وتكميله: َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن ) 2ت ُمْحِصنِيَن: المصانات ... مصانين

اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم [ِحّل لكم]. تفسير شيعي: 
يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فأما إذا كانوا في دار 

 )http://goo.gl/9IRAek(القمي الشرك ولم يؤدوا الجزية لم يحل مناكحتهم 
) أَْخدَان: جمع خدن، صاحب، وهنا المصاحبة غير 4: زانين تمسافحين) 3ت

  الشرعية.

ُت. َوَطعَاُم ٱلَِّذيَن أُوتُواْ  ٱۡليَۡوَم، أُِحلَّ لَُكُم ٱلطَّيِّبَٰ
َب ِحّلٞ لَّكُۡم، َوَطعَاُمُكۡم ِحّلٞ لَُّهۡم.  ٱۡلِكتَٰ

تُ  تُ  1ت1َوٱۡلُمۡحَصنَٰ ِت، َوٱۡلُمۡحَصنَٰ  1ت1ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنَٰ
َب ِمن قَۡبِلُكمۡ  إِذَآ  ،2ت[...] ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ
، ُمۡحِصنِينَ  ، َغۡيَر 1ت2َءاتَۡيتُُموهُنَّ أُُجوَرُهنَّ

ِفِحينَ  . [َوَمن يَۡكفُۡر 4تَوَال ُمتَِّخِذٓي أَۡخدَانٖ  3تُمَسٰ
ِن، فَقَۡد َحبِطَ  يَمٰ َملُهُۥ. ~ َوهَُو، فِي ٱۡألِٓخَرةِ، عَ  3بِٱۡإلِ

ِسِريَن.]   ِمَن ٱۡلَخٰ
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، ص 3فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِديَُكْم ِمَن اْلَمَرافِِق (الكليني مجلد ) قراءة شيعية: 1
لََمْستُُم  )5) اْلغَيِط 4) فَاْطِهُروا، فَاْطَهُروا، فَاطََّهُروا 3َوأَْرُجلُُكْم، َوأَْرُجِلُكْم ) 2) 28
وا 6 ) اْلَمَرافِق: جمع مرفق، موصل بين 1ت♦ ) ِليُْطِهَرُكْم 8) بِأوجِهُكْم 7) فَأُمُّ

) نص ناقص وتكميله: فامسحوا [بعض] رؤوسكم 2الساعد والعضد. ت
َوأَْرُجِلُكْم [واغسلوا] أَْرُجلَُكْم، وقد يكون حرف الباء في بُِرُؤوِسُكْم حشو. خطأ: 

المجرورة، كما صلحته القراءة بُِرُؤوِسُكْم بالكسرة ألنها معطوفة على كلمة 
َواْمَسُحوا ُرُؤوَسُكْم َوأَْرُجلَُكْم، أو وامسحوا من رؤوسكم المختلفة، أو هناك خطأ: 

(من التبضيع). وقد فسرها التفسير الميسر: وامسحوا رؤوسكم، واغسلوا أرجلكم 
 - )، وفسرها المنتخب: وامسحوا رءوسكم http://goo.gl/I4hAl1مع الكعبين (

) http://goo.gl/qDkAnuواغسلوا أرجلكم مع الكعبين ( -كلها أو بعضها 
) الغائط: المنخفض من األرض، 4ت ) ُجنُبًا: وصف لمن اصابته الجنابة3ت

ُموا: اقصدوا ت5كناية عن التبرز ت رض، ) الصعيد: الطبقة العليا من األ6) تَيَمَّ
ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا 43: 4\92) جاء في اآلية 7ت أو وجه األرض، أو التراب : فَتَيَمَّ

) 8تفَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم (من دومن منه). والباء في بُِوُجوِهُكْم زائدة 
: 31\57خطأ: َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ لكم. تبرير الخطأ: اتم تضمن معنى أسبغ، اسوة باآلية 

: 8: 66\107: َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ. وقد جاء فعل اتم متعديًا بالالم في اآلية 20
  َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِذَا قُۡمتُۡم إِلَى --- [ ] يَٰ
لَٰوةِ  فَٱۡغِسلُواْ ُوُجوَهُكۡم َوأَۡيِديَُكۡم إِلَى  ،ٱلصَّ

بُِرُءوِسُكۡم  2ت. َوٱۡمَسُحواْ [...]1ت1فِقِ ٱۡلَمَرا
إِلَى ٱۡلَكۡعبَۡيِن. َوإِن ُكنتُۡم  2َوأَۡرُجلَُكمۡ  2ت[...]
ُرواْ 3تُجنُٗبا ، أَۡو َعلَٰى 3، فَٱطَّهَّ ۡرَضٰىٓ . َوإِن كُنتُم مَّ

َن ٱۡلغَآئِطِ  نُكم ّمِ ، أَۡو 4ت4َسفٍَر، أَۡو َجآَء أََحٞد ّمِ
َمۡستُمُ  ُمواْ  5لَٰ  5ت6ٱلنَِّسآَء، فَلَۡم تَِجدُواْ َماٗٓء، فَتَيَمَّ

َوأَۡيِديُكم  7َطيِّٗبا، فَٱۡمَسُحواْ بُِوُجوِهُكمۡ  6تَصِعيٗدا
ۡنهُ  ۡن َحَرجٖ 7تّمِ ُ لِيَۡجعََل َعلَۡيُكم ّمِ  ،. َما يُِريدُ ٱ£َّ

َرُكمۡ  ِكن يُِريدُ ِليَُطّهِ ~  .8تَوِليُتِمَّ نِۡعَمتَهُۥ َعلَۡيكُمۡ  8َولَٰ
  لَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن!
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انظر هامش اآلية » سمعنا واطعنا«و» سمعنا وعصينا«) بخصوص عبارتي 1ت
: لما أخذ رسول هللا الميثاق عليهم بالوالية قالوا: سمعنا تفسير شيعي. 93: 2\87

) ذات 2) تhttp://goo.gl/aGr07pوأطعنا، ثم نقضوا ميثاقهم (القمي 
  الصدور.الصدور: خفايا 

قَهُ ٱلَِّذي --- [ ِ َعلَۡيُكۡم َوِميثَٰ ] َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمةَ ٱ£َّ
َوٱتَّقُواْ ». 1تَسِمۡعنَا َوأََطۡعنَا«َواثَقَكُم بِِه، إِۡذ قُۡلتُۡم: 

َ َعِليُمۢ بِذَاِت ٱلصُّدُورِ  َ. ~ إِنَّ ٱ£َّ   .2تٱ£َّ
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) 2ت 135: 4\92) انظر هامش اآلية 1ت ♦َشْنآَُن ) 2 ) يَْجِرَمْنُكْم، يُْجِرَمنَُّكمْ 1
) خطأ: جاء يَْجِرَمنَُّكْم 3َوَال يَْجِرَمنَُّكْم: ال يحولكم إلى مجرمين؛ شنآن: بغض. ت

. ولكنها جاءت متعدية 8: 5\112و 2: 5\112و 89: 11\52في ثالث آيات: 
من معنى يحملنكم بعلى فقط في هذه اآلية األخيرة. تبرير الخطأ: يَْجِرَمنَُّكْم تض

  التي تتعدى بعلى.

ِ، ُشَهدَآَء  ِميَن ِ£َّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! كُونُواْ قَوَّٰ يَٰ
 3تقَۡوٍم َعلَىٰٓ  2ت2انُ َشنَ  1َوَال يَۡجِرَمنَُّكمۡ  .1تبِٱۡلِقۡسطِ 

أَالَّ تَۡعِدلُواْ. ٱۡعِدلُواْ، هَُو أَۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰى. َوٱتَّقُواْ 
 َ َ َخبِيُرۢ بَِما تَۡعَملُوَن.ٱ£َّ   . ~ إِنَّ ٱ£َّ

 8: 5\112هـ

ُ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا 1ت ) خطأ: سقط حرف ان، أو تكون اآلية: َوَعدَ �َّ
اِلَحاِت َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما. وقد جاء في اآلية  ُ الَِّذيَن 29: 48\111الصَّ : َوَعدَ �َّ

اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًماآََمنُوا َوَعِملُ    وا الصَّ

ِت  ِلَحٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ َوَعدَ ٱ£َّ
ۡغِفَرٞة َوأَۡجٌر َعِظيٞم. 1ت[...]   لَُهم مَّ

 9: 5\112هـ

ُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت تِنَآ َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ   ».بِآَيَاتِنَا«إلى المتكلم » َوَعدَ �َّ ٓئَِك 1تايَٰ . ~ أُْولَٰ
ُب ٱۡلَجِحيِم.   أَۡصَحٰ

 10: 5\112هـ

ه ) 3 نِْعَمهَ ) 2 ) اذَّكَُّروا1 يَا أَيَُّها الَِّذيَن «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦َهمَّ
ِ «إلى الغائب » آََمنُوا   »فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ َوَعلَى �َّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱۡذكُُرواْ  ِ َعلَۡيُكۡم  2نِۡعَمتَ  1يَٰ ٱ£َّ
قَۡوٌم أَن يَۡبُسطُٓواْ إِلَۡيُكۡم أَۡيِديَُهۡم. فََكفَّ  3إِۡذ َهمَّ 

ِ فَۡليَتََوكَِّل  َ. ~ َوَعلَى ٱ£َّ أَۡيِديَُهۡم َعنُكۡم. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
  .1تُمۡؤِمنُونَ ٱلۡ 

 11: 5\112هـ

) عزر، من العبرية، بمعنى 2ت ) نَِقيبًا: رئيسًا1ت♦ َسيِّيَاتُِكْم ) 2 ) َوَعَزْرتُُموُهمْ 1
ُ ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيلَ «من الغائب التفات خطأ: ) 3آزر ت إلى المتكلم » أََخذَ �َّ

َ «الغائب إلى » إِنِّي َمعَُكمْ «، ومن المتكلم »َوبَعَثْنَا« ثم إلى المتكلم » َوأَْقَرْضتُُم �َّ
  »َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكمْ «

ِءيَل، َوبَعَۡثنَا --- [ ٓ َق بَنِٓي إِۡسَرٰ ُ ِميثَٰ ] َولَقَۡد أََخذَ ٱ£َّ
ُ: 1تِمۡنُهُم ٱۡثنَۡي َعَشَر نَِقيٗبا إِنِّي «. َوقَاَل ٱ£َّ

لَٰوةَ، َوَءاتَيۡ  َكٰوةَ، َمعَُكۡم. لَئِۡن أَقَۡمتُُم ٱلصَّ تُُم ٱلزَّ
ۡرتُُموُهمۡ  ، َوأَۡقَرۡضتُُم 2ت1َوَءاَمنتُم بُِرسُِلي، َوَعزَّ

 َ َُكفَِّرنَّ َعنُكۡم سَيِّ  ،قَۡرًضا َحسَٗنا 3تٱ£َّ ، 2اتُِكمۡ ألَّ
ُر. فََمن  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ َوَألُۡدِخلَنَُّكۡم َجنَّٰ

ِلَك ِمنُكمۡ    ».فَقَۡد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّبِيلِ  ،َكفََر بَۡعدَ ذَٰ

 12: 5\112هـ
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) خطأ: ما 1ت ♦ خيانة) 4 َمْوِضِعهِ ) 3 اْلَكالَم، اْلِكْلمَ ) 2 ) قَِسيَّةً، قِِسيَّةً، قَُسيَّةً 1
فبما نقضهم : «) تفسير شيعي2ت )http://goo.gl/g2GiMTزائدة (الجاللين 

وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون «يعني: نقض عهد أمير المؤمنين » ميثاقهم لعناهم
من نحي أمير المؤمنين عن موضعه، والدليل على ذلك أن » الكلم عن مواضعه

) يعني 28: 43\63» (وجعلها كلمة باقية في عقبه«الكلمة أمير المؤمنين قوله: 
) َخائِنَة: خيانة (كما في 3ت )http://goo.gl/RDEhPOبه اِإلمامة (القمي 

» لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا«من المتكلم التفات خطأ: ) 4القراءة المختلفة) أو نفس خائنة ت
َ يُِحبُّ «إلى الغائب  فُونَ «، ومن المضارع »إِنَّ �َّ   »َونَُسوا«إلى الماضي » يَُحّرِ

ُهۡم، َوَجعَۡلنَا قُلُوبَُهۡم  1تفَبَِما قَُهۡم، لَعَنَّٰ َٰ يث نَۡقِضِهم ّمِ
ِسيَةٗ  فُوَن ٱۡلَكِلمَ 1قَٰ َواِضِعهِۦ 2. يَُحّرِ ، 2ت3َعن مَّ

ُرواْ بِهِۦ. َوَال تََزاُل تَطَِّلُع  ا ذُّكِ مَّ ا ّمِ َونَسُواْ َحّظٗ
ۡنُهۡم. فَٱۡعُف  3ت4َعلَٰى َخآئِنَةٖ  ۡنُهۡم، إِالَّ قَِليٗال ّمِ ّمِ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسنِينَ    .4تَعۡنُهۡم، َوٱۡصفَۡح. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 13: 5\112هـ

نص مخربط وترتيبه: ) 2ت. 62: 2\87انظر هامش اآلية  )1ت ♦ ) يُنَبِّيُُهمُ 1
) 3ت) 223وأخذنا من الَّذين قَالُوا إِنَّا نََصاَرى ميثاقهم (مكي، جزء أول، ص 

) خطأ: فَأَْغَرْينَا بهم، واعتبر ان 4أَْغَرْينَا: حرضنا، ولكن فهمت بمعنى اوقعنا ت
فعل فَأَْغَرْينَا يتضمن معنى أوقعنا (كما فسرها الجاللين 

http://goo.gl/3JQBqy لَئِْن لَْم يَْنتَِه 60: 33\90). وقد جاء في اآلية :
اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ َال 

 :64: 5\112يَُجاِوُرونََك فِيَها إِالَّ قَِليًال. وقد يكون هنا خطأ نساخ، إذ تقول اآلية 
من المتكلم التفات ) خطأ: 5َوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ت

ُ «إلى الغائب  »أََخذْنَا ... فَأَْغَرْينَا«   »يُنَبِّئُُهُم �َّ

َرىٰٓ «َوِمَن ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ:  أََخۡذنَا » 1تإِنَّا نََصٰ
قَُهمۡ  َٰ ُرواْ بِهِۦ.  ، فَنَسُواْ 2تِميث ا ذُّكِ مَّ ا ّمِ َحّظٗ

ٱۡلعَدَاَوةَ َوٱۡلبَۡغَضآَء إِلَٰى يَۡوِم  4تبَۡينَُهمُ  3تفَأَۡغَرۡينَا
َمِة. ~ َوسَۡوَف يُنَبِّئُُهمُ  ُ  1ٱۡلِقيَٰ بَِما َكانُواْ  5تٱ£َّ

  يَۡصنَعُوَن.

 14: 5\112هـ

أمير المؤمنين واألئمة (القمي »: نور: «) تفسير شيعي1ت
http://goo.gl/24EYVyمن اليهود والنصارى في اآليات التفات ) 2) ت

» َجاَءُكْم َرُسولُنَا«، والتفات من المتكلم »هل الكتابا«السابقة إلى عبارة موحدة 
ِ نُورٌ «إلى الغائب    ».َجاَءُكْم ِمَن �َّ

بِ  ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ! قَۡد َجآَءكُۡم َرسُولُنَا يُبَيُِّن لَُكۡم 1تيَٰ
ِب، َويَۡعفُواْ َعن كَ  ا كُنتُۡم تُۡخفُوَن ِمَن ٱۡلِكتَٰ مَّ ثِيٗرا ّمِ

ِ نُوٞر  َن ٱ£َّ بِيٞن. 2تَكثِيٖر. قَۡد َجآَءكُم ّمِ ٞب مُّ   َوِكتَٰ

 15: 5\112هـ

نص ناقص وتكميله: وهناك . 208: 2\87) انظر هامش اآلية 1ت♦ ) سُْبَل 1
يهدي به ... [إلى] سبل السالم، كما في آخر اآلية: َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم 

إلى » َمِن اتَّبَعَ «من المفرد التفات ) خطأ: 2). ت224(مكي، جزء أول، ص 
 إلى المفرد» الظُّلَُمات«والتفات من الجمع » َويُْخِرُجُهْم ... َويَْهِديِهمْ «الجمع 

سبع مرات ولم  »ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ «وقد استعمل القرآن عبارة ». النُّور«
  .يستعمل ابدًا كلمة ظلمة في صيغة المفرد

نَهُۥ [...] ُ َمِن ٱتَّبََع ِرۡضَوٰ  1سُبُلَ  1تيَۡهِدي بِِه ٱ£َّ
ِت إِلَى ٱلنُّوِر،  َن ٱلظُّلَُمٰ ِم، َويُۡخِرُجُهم ّمِ ٱلسَّلَٰ

ۡستَِقيٖم. 2تبِإِۡذنِهِۦ، َويَۡهِديِهمۡ  ٖط مُّ   إِلَٰى ِصَرٰ

 16: 5\112هـ

ابن ) خطأ: صياغة معيبة وصحيحها: فََمْن يَْمِلُك أن يصدّ هللا إذا أراد (1ت
فسرها الجاللين: . وقد )http://goo.gl/RCYf59 156، ص 6، جزء عاشور

ِ َشْيئًا إِْن أََرادَ أَن يُْهِلَك ٱْلَمِسيَح  قُْل فََمن يَْمِلُك أي يدفع ِمْن عذاب ٱ£َّ
)http://goo.gl/MUTq6S وفسرها المنتخب: ال يستطيع أحد أن يمنع ،(

  ).http://goo.gl/EEOgFHمشيئة هللا إن أراد أن يهلك عيسى (

َ هَُو ٱۡلَمِسيُح، ٱۡبُن «قَالُٓواْ: لَّقَۡد َكفََر ٱلَِّذيَن  إِنَّ ٱ£َّ
ِ َشيۡ «قُۡل: ». َمۡريَمَ   1تا إِۡن أََرادَ فََمن يَۡمِلُك ِمَن ٱ£َّ

هُۥ، َوَمن فِي  أَن يُۡهلَِك ٱۡلَمِسيَح، ٱۡبَن َمۡريََم، َوأُمَّ
ِت » ٱۡألَۡرِض َجِميٗعا؟ َوٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َوِ£َّ

ُ َوٱۡألَۡرِض، َوَما بَيۡ  نَُهَما. يَۡخلُُق َما يََشآُء. ~ َوٱ£َّ
  َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.

 17: 5\112هـ

َرىٰ  1تَوقَالَِت ٱۡليَُهودُ   62: 2\87) أنظر هامش اآلية 2ت 47: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت ِ : «2تَوٱلنََّصٰ ُٓؤاْ ٱ£َّ نَۡحُن أَۡبنَٰ
ُٓؤهُۥ بُ «قُۡل: ». َوأَِحبَّٰ ِّ كُم بِذُنُوبُِكم؟ بَۡل أَنتُم فَِلَم يُعَذ

ۡن َخلَقَ  مَّ ُب َمن ». بََشٞر ّمِ يَۡغفُِر ِلَمن يََشآُء، َويُعَذِّ
ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما بَۡينَُهَما.  َوٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ يََشآُء. َوِ£َّ

  ~ َوإِلَۡيِه ٱۡلَمِصيُر.

 18: 5\112هـ

ْسِل 1 ِكتَاِب قَدْ َجاَءُكْم َرسُولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم ) نص ناقص وتكميله: يَا أَْهَل الْ 1ت ♦) الرُّ
سُِل [لئال] تَقُولُوا (الجاللين  [شرائع الدين] َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ

http://goo.gl/z0J8rpسُِل: مضي مدة بين الرسل2) ت  ) َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ
أي: لئال تقولوا (القمي » أن تقولوا: «) تفسير شيعي2ت

http://goo.gl/XJpoIdفي اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 3) ت» ِ َوِ£َّ
ُ َعلَى كُّلِ شَْيٍء قَِديرٌ «ثم إلى الغائب » َرُسولُنَا«إلى المتكلم » ُملُْك السََّماَواتِ    »َو�َّ

ِب! قَۡد َجآَءُكۡم َرسُولُنَا يُبَيُِّن لَُكۡم  ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ يَٰ
ُسلِ  2تٰى فَۡتَرةٖ ، َعلَ 1ت[...] َن ٱلرُّ  1ت[...] ، أَن1ّمِ

فَقَۡد ». َما َجآَءنَا ِمۢن بَِشيٖر َوَال نَِذيٖر «تَقُولُواْ: 
ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء  َجآَءكُم بَِشيٞر َونَِذيٞر. ~ َوٱ£َّ

  .3تقَِديٞر 

 19: 5\112هـ

قَۡوِم! «َوإِۡذ قَاَل ُموَسٰى ِلقَۡوِمهِۦ:  1ت][...]--- [  ُموسَى ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَالَ 1ت ♦يُْوِت ) 2 ) أَنْبِئَاءَ 1 يَٰ
ِ َعلَۡيُكۡم، إِۡذ َجعََل فِيُكۡم أَۢنبِيَآءَ  ، 1ٱۡذكُُرواْ نِۡعَمةَ ٱ£َّ

ا لَۡم يُۡؤتِ  لُوٗكا، َوَءاتَٰىُكم مَّ َن  2َوَجعَلَُكم مُّ أََحٗدا ّمِ
لَِميَن.   ٱۡلعَٰ

 20: 5\112هـ

قَۡوِم! ٱۡدُخلُ    ُ يَٰ واْ ٱۡألَۡرَض ٱۡلُمقَدََّسةَ ٱلَّتِي َكتََب ٱ£َّ
لَُكۡم، َوَال تَۡرتَدُّواْ َعلَٰىٓ أَۡدبَاِرُكۡم. ~ فَتَنقَلِبُواْ 

ِسِرينَ    ».َخٰ

 21: 5\112هـ
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: 2\87) وفقًا للقمي، بداية هذه اآلية في اآلية 1ت♦  ) ُموَسى فِيَها قَْوٌم َجبَّاُرونَ 1
 »أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي هَُو أَدْنَى بِالَِّذي هَُو َخْيٌر اْهبُِطوا ِمْصًراقَاَل : «61

)http://goo.gl/EjIf24 لغو: يالحظ ان الفقرة األخيرة تكرار لما جاء في .(
  الفقرة السابقة

! إِنَّ فِيَها قَۡوٗما َجبَّاِرينَ «قَالُواْ:  ُموَسٰىٓ . َوإِنَّا 1يَٰ
يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها. ~ فَإِن يَۡخُرُجواْ  لَن نَّۡدُخلََها َحتَّىٰ 

ِخلُونَ    ».1تِمۡنَها، فَإِنَّا دَٰ

 22: 5\112هـ

ُ 1قَاَل َرُجَالِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُونَ   َعلَْيِهَما ويلكم) 2 ) يَُخافُونَ 1 ، أَۡنعََم ٱ£َّ
 ،ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيِهُم ٱۡلبَاَب. فَإِذَا دََخۡلتُُموهُ : «2َعلَۡيِهَما

ِ فَتََوكَّلُٓواْ. ~ إِن كُنتُم  ِلبُوَن. َوَعلَى ٱ£َّ فَإِنَُّكۡم َغٰ
ۡؤِمنِينَ    ».مُّ

 23: 5\112هـ

ا دَاُمواْ «قَالُواْ:   .) خطأ: حشو: أَبَدًا َما دَاُموا1ت ! إِنَّا لَن نَّۡدُخلََهآ أَبَٗدا، مَّ ُموَسٰىٓ يَٰ
تَِالٓ.1تفِيَها ُهنَا  . فَٱۡذَهۡب، أَنَت َوَربَُّك، فَقَٰ إِنَّا َهٰ

ِعدُونَ    ».قَٰ

 24: 5\112هـ

ق1 َرّبِ! إِنِّي َالٓ أَۡملُِك إِالَّ نَۡفِسي َوأَِخي. ~ «قَاَل:   .) فَاْفِرْق، فَفَّرِ
ِسِقينَ  1فَٱۡفُرۡق    ».بَۡينَنَا َوبَۡيَن ٱۡلقَۡوِم ٱۡلفَٰ

 25: 5\112هـ

َمةٌ َعلَْيِهْم. أَْربَِعيَن ) 1ت♦  ) تَاسَ 1 َسنَةً يَتِيُهوَن فِي اْألَْرِض، تناقض: ُمَحرَّ
فالتحريم ال امد له، إال ان يكون التحريم فقط على اآلباء، أو حذف النقطة بين 

  : ال تحزن) َال تَأْسَ 2) ت225عليهم وأربعين (مكي، جزء أول، ص 

. أَۡربَِعيَن َسنَٗةۛ «قَاَل:  َمةٌ َعلَۡيِهۡمۛ فَإِنََّها ُمَحرَّ
َعلَى  2ت1. ~ فََال تَۡأسَ 1تيَتِيُهوَن فِي ٱۡألَۡرِض 

ِسِقينَ    ».ٱۡلقَۡوِم ٱۡلفَٰ

 26: 5\112هـ

إِۡذ  ،] َوٱۡتُل َعلَۡيِهۡم نَبَأَ ٱۡبنَۡي َءادََم بِٱۡلَحقِّ --- [  َألَقْتُلَْنكَ ) 2 ) فَتُقُبَُل، فَيُقُبَلُ 1
بَا قُۡربَاٗنا. فَتُقُبِّلَ  َولَۡم يُتَقَبَّۡل ِمَن  ،ِمۡن أََحِدِهَما 1قَرَّ

ُ «قَاَل: ». 2َألَۡقتُلَنَّكَ «ٱۡألَٓخِر. قَاَل:  إِنََّما يَتَقَبَُّل ٱ£َّ
  ِمَن ٱۡلُمتَِّقيَن.

 27: 5\112هـ

 2َمآ أَنَ۠ا بِبَاِسطٖ  ،إِلَيَّ يَدََك ِلتَۡقتُلَنِي 1لَئِۢن بََسطتَ   بِبَاِصٍط.) 2 ) بََصْطتَ 1
َ، َربَّ  يَِدَي إِلَۡيَك ِألَۡقتُلََك. ~ إِنِّٓي أََخاُف ٱ£َّ

لَِميَن.   ٱۡلعَٰ

 28: 5\112هـ

بِإِۡثِمي َوإِۡثِمَك. فَتَُكوَن ِمۡن  1ت1إِنِّٓي أُِريدُ أَن تَبُٓوأَ   ترجع به وتعترف به وتحتمله.: ) تَبُوَء بِإِثِْمي1ت♦ ) تَبُوَّ 1
ِلِمينَ  ُؤاْ ٱلظَّٰ ٓ لَِك َجَزٰ ِب ٱلنَّاِر. ~ َوذَٰ   ».أَۡصَحٰ

 29: 5\112هـ

َعۡت   ) فََطاَوَعْت، فََطاَوَعتْه.1 فَقَتَلَهُۥ. ~ فَأَۡصبََح  ،لَهُۥ نَۡفسُهُۥ قَۡتَل أَِخيهِ  1فََطوَّ
ِسِريَن.   ِمَن ٱۡلَخٰ

 30: 5\112هـ

ةَ ) سََوةَ، 1 ُ غَُراٗبا يَۡبَحُث فِي ٱۡألَۡرِض لِيُِريَهُۥ كَۡيَف   ) َسْوأَةَ: عورة1ت♦  أََعِجْزتُ ) 3 َوْيلَتي، َوْيلَتَاه) 2 َسوَّ فَبَعََث ٱ£َّ
ِري َسۡوَءةَ  َوۡيلَتَىٰٓ «أَِخيِه. قَاَل:  1ت1يَُوٰ ! 2يَٰ

ِرَي  3أََعَجۡزتُ  ذَا ٱۡلغَُرابِ، فَأَُوٰ أَۡن أَُكوَن ِمۡثَل َهٰ
ِدِميَن.» ~ أَِخي؟ 1َسۡوَءةَ    فَأَۡصبََح ِمَن ٱلنَّٰ

 31: 5\112هـ

) ال نفهم صلة هذه اآلية بما سبقها إال إذا رجعنا إلى نص التوراة 1ت♦ فسادًا ) 1
الجمع. وقد السابق الذكر الذي يتكلم ليس عن دم هابيل بل عن دماء هابيل بصيغة 

وجدنا قايين الذي قتل أخاه أنه قيل عنه صوت دماء «فسر التلمود هذه اآلية قائًال: 
. فلم يقُل دم أخيك بل دماء أخيك يعني دمه ودم ذّريته، ولهذا  أخيك صارٌخ إليَّ

السبب ... كل من أهلك نفًسا من إسرائيل فالكتاب يحسبه كأنه أهلك العالم جميعًا. 
 Sanhedrin 37b» (ا فالكتاب يحسبه كأنه أحيا العالم جميعًاوكل من أحيا نفسً 

http://goo.gl/ocBEHU .( وهكذا يوضح معنى اآلية التي نقلها القرآن عن
 32التلمود بصورة ناقصة. هذا ونالحظ أن ال عالقة بين الجزء األول من اآلية 

بِغَْيِر [قتل] نَفٍْس ) آية ناقصة وتكميلها: َمْن قَتََل نَْفسًا 2ت مع جزئها الثاني.
عطف » أَو فََساد فِي األَْرض«) 3ت) http://goo.gl/CDtQWF(الجاللين 

على نفس أَو بِغَْير فَسَاد َوقََرأَ اْلحسن بِالنّصب على معنى أَو أفسد فََسادًا فَُهَو 
  ).227مصدر (مكي، جزء أول، ص 

ِلَك َكتَۡبنَا َعلَٰى بَنِٓي إِسۡ  1ت[...] ِءيَل ِمۡن أَۡجِل ذَٰ ٓ َرٰ
ا بِغَۡيِر [...]  3ت1نَۡفٍس أَۡو فََسادٖ  2تأَنَّهُۥ َمن قَتََل نَۡفَسۢ

فِي ٱۡألَۡرِض، فََكأَنََّما قَتََل ٱلنَّاَس َجِميٗعا. َوَمۡن 
أَۡحيَاَها، فََكأَنََّمآ أَۡحيَا ٱلنَّاَس َجِميٗعا. ~ َولَقَۡد 

ِت، ثُمَّ إِنَّ  ۡنُهم، بَۡعدَ  َجآَءۡتُهۡم ُرسُلُنَا بِٱۡلبَيِّنَٰ َكثِيٗرا ّمِ
لَِك، فِي ٱۡألَۡرِض لَُمۡسِرفُوَن.   ذَٰ

 32: 5\112هـ

: من حارب هللا وأخذ المال ) تفسير شيعي1ت♦ تُْقَطَع ) 3 يُْصلَبُوا) 2 ) يُقْتَلُوا1
وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن 
يقتل وال يصلب، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله 

من خالف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى (القمي 
http://goo.gl/cgJFh3(  

َ َوَرسُولَهُۥ، إِ  ُؤاْ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن ٱ£َّ ٓ نََّما َجَزٰ
َّلُٓواْ  ، أَۡو 1َويَۡسعَۡوَن فِي ٱۡألَۡرِض فََسادًا، أَن يُقَت

ٍف،  3، أَۡو تُقَطَّعَ 2يَُصلَّبُٓواْ  ۡن ِخلَٰ أَۡيِديِهۡم َوأَۡرُجلُُهم ّمِ
لَِك لَُهۡم ِخۡزٞي 1تأَۡو يُنفَۡواْ ِمَن ٱۡألَۡرِض  فِي . ذَٰ

  ٱلدُّۡنيَا. ~ َولَُهۡم فِي ٱۡألِٓخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٌم.

 33: 5\112هـ

إِالَّ ٱلَِّذيَن تَابُواْ ِمن قَۡبِل أَن تَۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡم. ~   
ِحيٞم. َ َغفُوٞر، رَّ   فَٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ

 34: 5\112هـ
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اتقوا هللا وابتغوا إليه : «تفسير شيعي. اْلَوِسيلَةَ: القربة: تقربوا إلى هللا) 1ت
  ).http://goo.gl/CxRKZ2تقربوا إليه باِإلمام (القمي »: الوسيلة

َ، َوٱۡبتَغُٓواْ إِلَۡيِه  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ ٱ£َّ يَٰ
ِهدُواْ فِي َسبِيلِهِۦ. ~ لَعَلَُّكۡم 1تٱۡلَوِسيلَةَ  ، َوَجٰ

  تُۡفِلُحوَن!

 35: 5\112هـ

ا فِي ٱۡألَۡرِض   تَقَبَّلَ ) 1 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ، لَۡو أَنَّ لَُهم مَّ
َجِميٗعا، َوِمۡثلَهُۥ َمعَهُۥ، لِيَۡفتَدُواْ بِهِۦ ِمۡن َعذَاِب يَۡوِم 

َمةِ    ِمۡنُهۡم. ~ َولَُهۡم َعذَاٌب أَلِيٞم. 1َما تُقُبِّلَ  ،ٱۡلِقيَٰ

 36: 5\112هـ

ِمَن ٱلنَّاِر، َوَما ُهم  1ُرُجواْ يُِريدُوَن أَن يَخۡ   ) يُْخَرُجوا1
ِقيٞم. ِرِجيَن ِمۡنَها. ~ َولَُهۡم َعذَاٞب مُّ   بَِخٰ

 37: 5\112هـ

نص ) 1ت ♦أيمانهما، أيمانهم ) 2 ) والسارقون والسارقات، والسُّرق والسُّرقة1
َعلَْيُكم] ناقص وتكميله: [َوفِيَما يُتْلَى َعلَْيُكم] السَّاِرق والسارقة، أَو: [فِيَما فرض 

) خطأ: كان يجب استعمال المفرد ألن يدًا 2ت )227(مكي، جزء أول، ص 
  ) نََكاًال: عذابًا وعقابًا.3ت واحدة تقطع لكل سارق ال يدين، فيقول: اقطعوا يديهما.

: فَٱۡقَطعُٓواْ 1َوٱلسَّاِرُق َوٱلسَّاِرقَةُ  1ت] [...]--- [
ٗال ، َجَزآَءۢ بَِما َكَسبَا، 2ت2أَۡيِديَُهَما ِ. ~  3تنََكٰ َن ٱ£َّ ّمِ

ُ َعِزيٌز، َحِكيٞم.   َوٱ£َّ

 38: 5\112هـ

  ] --- َ ] فََمن تَاَب ِمۢن بَۡعِد ظُۡلِمهِۦ َوأَۡصلََح، فَإِنَّ ٱ£َّ
ِحيٌم. َ َغفُوٞر، رَّ   يَتُوُب َعلَۡيِه. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 39: 5\112هـ

َ لَهُۥ ُمۡلُك --- [   ِت ] أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنَّ ٱ£َّ َوٰ ٱلسََّمٰ
َوٱۡألَۡرِض؟ يُعَذُِّب َمن يََشآُء، َويَۡغِفُر ِلَمن يَشَآُء. 

ُ َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء قَِديٞر.   ~ َوٱ£َّ

 40: 5\112هـ

اِعينَ ) 3 يُْسِرعُونَ ) 2 ) يَْحِزْنكَ 1 ) 1ت♦  اْلِكْلَم، اْلَكَالمَ ) 5 ِلْلِكذِْب، ِلْلُكذُبِ ) 4 َسمَّ
اُعوَن نص ناقص وتكميله  اعتمادًا على عدة تفاسير: َوِمَن الَِّذيَن َهادُوا [فريق] َسمَّ

اُعوَن [لك ليكذبوا عليك] ِلقَْوٍم آََخِريَن لَْم يَأْتُوَك [وفريق]  ِلَكِذِب [احبارهم] َسمَّ
فُوَن اْلَكِلَم ت اُعون: مبالغون في السماع ت2يَُحّرِ فُوَن اْلَكِلَم عن 3) َسمَّ ) خطأ: يَُحّرِ

  13: 5\112و 46: 4\92اِضِعِه، أسوة باآليتين َموَ 

سُوُل! َال يَۡحُزنكَ --- [ ٓأَيَُّها ٱلرَّ ٱلَِّذيَن  1] يَٰ
ِرُعونَ  » َءاَمنَّا«فِي ٱۡلُكۡفِر ِمَن ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ:  2يَُسٰ

. َوِمَن ٱلَِّذيَن َهادُواْۛ  ِهِهۡم، َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوبُُهۡمۛ بِأَۡفَوٰ
عُونَ  1ت[...] عُوَن  ،1ت[...] 4ِلۡلكَِذبِ  2ت3َسمَّٰ َسمَّٰ
 1تِلقَۡوٍم َءاَخِريَن لَۡم يَۡأتُوَك، [...] 1ت[...]

فُوَن ٱۡلَكِلمَ  . يَقُولُوَن: 3تِمۢن بَۡعِد َمَواِضِعهِۦ 5يَُحّرِ
ذَا، فَُخذُوهُ. َوإِن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ « إِۡن أُوتِيتُۡم َهٰ

ُ ». فَٱۡحذَُرواْ   فِۡتنَتَهُۥ، فَلَن تَۡمِلَك لَهُۥ َوَمن يُِرِد ٱ£َّ
ِ َشيۡ  َر ِمَن ٱ£َّ ُ أَن يَُطّهِ ٓئَِك ٱلَِّذيَن لَۡم يُِرِد ٱ£َّ ا. أُْولَٰ

قُلُوبَُهۡم. لَُهۡم فِي ٱلدُّۡنيَا ِخۡزٞي، ~ َولَُهۡم فِي 
  ٱۡألِٓخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٞم.

 41: 5\112هـ

ْحتِ  ) ِللسُُّحِت، ِللسَّْحِت، ِللسََّحِت،1 لُوَن ِللسُّۡحتِ   : العادلينالمقسطين) 1ت♦  ِللّسِ عُوَن ِلۡلَكِذِب، أَكَّٰ . فَإِن َجآُءوَك، 1َسمَّٰ
فَٱۡحكُم بَۡينَُهۡم أَۡو أَۡعِرۡض َعۡنُهۡم. َوإِن تُۡعِرۡض 

وَك َشيۡ  ا. َوإِۡن َحَكۡمَت، فَٱۡحكُم َعۡنُهۡم، فَلَن يَُضرُّ
َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطينَ بَۡينَُهم بِٱۡلِقۡسِط. ~ إِنَّ    .1تٱ£َّ

 42: 5\112هـ

) نص ناقص وتكميله: يَتََولَّْوَن [عن حكمك] (الجاللين 1ت
http://goo.gl/sb6zmh.(  

ُمونََك َوِعندَُهُم ٱلتَّۡوَرٰىةُ فِيَها ُحۡكُم  َوَكۡيَف يَُحّكِ
ِ، ثُمَّ يَتََولَّۡوَن [...] لَِك؟ ~ َوَمآ  1تٱ£َّ ِمۢن بَۡعِد ذَٰ

ٓئَِك بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن.   أُْولَٰ

 43: 5\112هـ

) كلمة ربانيون أو ربيون من العبرية وتعني معلمون. وقد 1ت♦  ) َواْخَشْونِي1
) احبار، جمع 2جاء ذكرها أربع مرات في القرآن (الفهرس تحت كلمة رباني) ت

حبر: كلمة عبرية تعني الرفاق وتشير إلى فرقة تفهم في الدين. ويستعمل هذا 
اللقب أيًضا عند المسيحيين. كما يلقب إبن عباس بحبر األمة، أي عالمها. وعند 

اليهود لقب ربانيون اعلى من لقب احبار في العبرية، ولذلك وضعت أوًال في 
) نص 4تإستودعوا وائتمنوا عليه ) اْستُْحِفُظوا: 3) تGeiger, p. 38اآلية (

) نص ناقص وتكميله: َوَال 5اَس تناقص وتكميله: [فقلنا لهم] َال تَْخَشُوا النَّ 
 465، ص 1، جزء ابن عاشورتَْشتَُروا [بِقبول] آَيَاتِي (

http://goo.gl/wVMLRBإلى » أَْنَزْلنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 6) ت
ُ «الغائب  ِ ... بَِما أَْنَزَل �َّ » اْستُْحِفظُوا ... َوَكانُوا«، ومن الغائب الجمع »ِكتَاِب �َّ

َوَمْن «ثم إلى الغائب المفرد » تَْخَشُوا َواْخَشْوِن ... تَْشتَُروا«ى المخاطب الجمع إل
، ومن جمع الجاللة »فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ «ثم إلى الغائب الجمع » لَْم يَْحُكمْ 

  ».َواْخَشْوِن ... بِآَيَاتِي«إلى المفرد » أَْنَزْلنَا«

فِيَها هُٗدى َونُوٞر. يَۡحُكُم بَِها  إِنَّآ أَنَزۡلنَا ٱلتَّۡوَرٰىةَ 
ٱلنَّبِيُّوَن ٱلَِّذيَن أَۡسلَُمواْ ِللَِّذيَن َهادُواْ، 

نِيُّونَ  بَّٰ ِمن  3تبَِما ٱۡستُۡحِفظُواْ  2تَوٱۡألَۡحبَارُ  1تَوٱلرَّ
ِ، َوَكانُواْ َعلَۡيِه ُشَهدَآَء. [...] ِب ٱ£َّ فََال : «4تِكتَٰ

 5ت. َوَال تَۡشتَُرواْ [...]1تَۡخَشُواْ ٱلنَّاَس َوٱۡخَشۡونِ 

تِي ثََمٗنا قَِليٗال بِ  َوَمن لَّۡم يَۡحكُم بَِمآ أَنَزَل ». ~ ايَٰ
ِفُرونَ  ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰ ُ، فَأُْولَٰ   .6تٱ£َّ
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أَِن النَّفُْس بِالنَّْفِس َواْلعَْيُن ) 2 ) َوَكتَْبنَا عَلَْيِهْم = وأنزل هللا على بني إسرائيل1
ّنِ َواْلُجُروحُ  ) 4 وأِن الجروحُ ) 3 بِاْلعَْيِن َواْألَْنُف بِاْألَْنِف َواْألُذُُن بِاْألُذُِن َوالّسِنُّ بِالّسِ

) ال ذكر لألنف في القصاص في 1ت♦  َكفَّاَرته) 5 قَِصاٌص ومن يتصدق به فإنه
ُ بَِما أَنْ «إلى الغائب » َوَكتَْبنَا«من المتكلم التفات ) خطأ: 2التوراة ت ، ومن »َزَل �َّ

  »فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُمونَ «إلى الغائب الجمع » َوَمْن لَْم يَْحُكمْ «الغائب المفرد 

فِيَهآ أَنَّ ٱلنَّۡفَس بِٱلنَّۡفِس، َوٱۡلعَۡيَن  1َوَكتَۡبنَا َعلَۡيِهمۡ 
، َوٱۡألُذَُن بِٱۡألُذُِن، 1تبِٱۡلعَۡيِن، َوٱۡألَنَف بِٱۡألَنفِ 

نَّ  ، َوٱۡلُجُروحَ َوٱلّسِ ّنِ قَِصاٞص. فََمن  3 2بِٱلّسِ
. ~ َوَمن لَّۡم يَۡحُكم 5َكفَّاَرٞة لَّهُۥ 4تََصدََّق بِهِۦ، فَُهوَ 

ِلُمونَ  ٓئَِك ُهُم ٱلظَّٰ ُ، فَأُْولَٰ   .2تبَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ
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ِرِهم بِِعيَسى  ) َوَمْوِعَظةٌ 1 َم، ، ٱۡبِن َمۡريَ 1تَوقَفَّۡينَا َعلَٰىٓ َءاثَٰ
هُ  ٗقا لَِّما بَۡيَن يَدَۡيِه ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِة. َوَءاتَۡينَٰ ُمَصدِّ

ٗقا لَِّما بَۡيَن يَدَۡيِه  نِجيَل فِيِه ُهٗدى َونُوٞر، َوُمَصدِّ ٱۡإلِ
  لِّۡلُمتَِّقيَن. 1، َوُهٗدى َوَمۡوِعَظةٗ 2تِمَن ٱلتَّۡوَرٰىةِ 
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) خطأ: 1ت♦ ) َوِليَْحُكَم أَْهُل، َوْليَْحُكَم أَْهُل، َوأْن ِليَْحُكَم أَْهُل، َوأِن احُكْم أَْهَل 1
ُ «في اآلية السابقة إلى الغائب » َوقَفَّْينَا«من المتكلم التفات  ، ومن »بَِما أَْنَزَل �َّ

  ».َك ُهُم اْلفَاِسقُونَ فَأُولَئِ «إلى الغائب الجمع » َوَمْن لَْم يَْحُكمْ «الغائب المفرد 

ُ فِيِه. ~  1َوۡليَۡحُكۡم أَۡهلُ  نِجيِل بَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ ٱۡإلِ
ٓئَِك هُُم  ُ، فَأُْولَٰ َوَمن لَّۡم يَۡحُكم بَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ

ِسقُونَ    .1تٱۡلفَٰ
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َّبِْع أَْهَواَءُهْم 1ت ♦َشْرعَةً ) 2 ) َوُمَهْيَمنًا1 ا َجاَءَك. تبرير ) خطأ: َوَال تَت عادًال َعمَّ
َّبِْع تضمن معنى تصرف ت ) نص مخربط وترتيبه: ِلُكّلٍ ِمْنكُْم َجعَْلنَا 2الخطأ تَت

] ِليَبْلَُوُكْم (المنتخب جعلكم هكذا) نص ناقص وتكميله: ولكنه [3ت
http://goo.gl/K3994Gنص ناقص وتكميله: فَاْستَبِقُوا [إلى] 4) ت (

من المتكلم التفات ) خطأ: 5الخطأ: تضمن استبق معنى ابتدر ت اْلَخْيَراِت، وتبرير
ُ «إلى الغائب » َوأَْنَزْلنَا« ثم إلى الغائب » َجعَْلنَا«ثم إلى المتكلم » بَِما أَْنَزَل �َّ
» ُ   ، وهذا النص مخربط وترتيبه: ِلكُّلٍ ِمْنُكْم َجعَْلنَا»َشاَء �َّ

َب بِٱ ٗقا لَِّما بَۡيَن  ،ۡلَحقِّ َوأَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ ُمَصدِّ
َعلَۡيِه. فَٱۡحكُم بَۡينَُهم  1َوُمَهۡيِمنًا ،يَدَۡيِه ِمَن ٱۡلِكتَٰبِ 

َّبِۡع أَۡهَوآَءُهۡم [...] ُ. َوَال تَت ا  1تبَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ َعمَّ
 2ِشۡرَعةٗ  2تِمَن ٱۡلَحّقِ. ِلُكّلٖ َجعَۡلنَا ِمنُكمۡ  َجآَءكَ 

 ُ ِحدَٗة.  ،َوِمۡنَهاٗجا. َولَۡو َشآَء ٱ£َّ ٗة َوٰ لََجعَلَُكۡم أُمَّ
ِكن [...] لِّيَۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَٰىُكۡم. فَٱۡستَبِقُواْ  3تَولَٰ

ِ َمۡرِجعُُكۡم َجِميٗعا، ~  4ت[...] ِت. إِلَى ٱ£َّ ٱۡلَخۡيَرٰ
  .5تفَيُنَبِّئُكُم بَِما كُنتُۡم فِيِه تَۡختَِلفُونَ 
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] أَِن اْحُكْم بَْينَُهْم (المنتخب وأمرناك) نص ناقص وتكميله: [1ت
http://goo.gl/oy2MMi( خطأ: الضمير في َواْحذَْرُهْم حشو (التبرير ) 2ت

عن الحكم ) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [3) ت232في مكي، جزء أول، ص 
  )http://goo.gl/wolMrP(الجاللين  المنزل]

ُ «َوأَِن:  1ت[...]  َوَال  ،ٱۡحكُم بَۡينَُهم بَِمآ أَنَزَل ٱ£َّ
َّبِۡع أَۡهَوآَءُهۡم. َوٱۡحذَۡرُهمۡ  أَن يَۡفتِنُوَك َعۢن  2تتَت

ُ إِلَۡيَك. فَإِن تََولَّۡواْ [...]  ،3تبَۡعِض َمآ أَنَزَل ٱ£َّ
ُ أَن يُِصيبَُهم بِبَۡعِض  فَٱۡعلَۡم أَنََّما يُِريدُ ٱ£َّ

ِسقُوَن.». وبِِهمۡ ذُنُ  َن ٱلنَّاِس لَفَٰ   َوإِنَّ َكثِيٗرا ّمِ
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ِهِليَِّة يَۡبغُونَ  1أَفَُحۡكمَ   تَْبغُونَ ) 2 ) أَفَُحْكُم، أَفََحَكَم، أَبُِحْكمِ 1 ِ 2ٱۡلَجٰ ؟ َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ£َّ
  ُحۡكٗما لِّقَۡوٖم يُوقِنُوَن؟
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) اولياء: جمع ولي، وهو النصير 2. ت62: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت
حينَئٍِذ ارتاعَ ُزَعماُء أَدوم وُرَؤساُء مَوآَب «والحليف. باآلرامية: الزعيم أو الوالي: 

عدة وخاَرت َعزائُِم َجميعِ ُسكَّاِن َكْنعان ) 15: 15(الخروج » أََخذَتُهُم الّرِ
)Sawma  243ص.(  

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءامَ --- [ َِّخذُواْ ٱۡليَُهودَ ] يَٰ نُواْ! َال تَت
َرىٰٓ  بَۡعُضُهۡم أَۡولِيَآُء بَۡعٖض.  أَۡوِليَآَء. 1تَوٱلنََّصٰ

َ َال  نُكۡم، فَإِنَّهُۥ ِمۡنُهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ َوَمن يَتََولَُّهم ّمِ
ِلِميَن.   يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ
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) 1ت♦ نَِدمين ) 4 فَيُصبح الفُّساقُ  فَتُصبح الفُّساُق،) 3 يُْسرعون) 2 ) فيرى1
دائرة (جمعها دوائر): الهزيمة والشدة، وسميت بذلك إلحاطتها بمن تنزل به. 

  .98: 9\113و 6: 48\111والنص ناقص وتكميله: دائرة [السوء] اسوة باآليتين 

ِرُعونَ  1فَتََرى َرٞض يَُسٰ  2ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ
ۡخشَٰىٓ أَن تُِصيبَنَا دَآئَِرٞة نَ«فِيِهۡم. يَقُولُوَن: 

ۡن ». 1ت[...] ُ أَن يَۡأتَِي بِٱۡلفَۡتحِ أَۡو أَۡمٖر ّمِ فَعََسى ٱ£َّ
واْ فِٓي أَنفُِسِهۡم  3ِعنِدهِۦ، فَيُۡصبُِحواْ  َعلَٰى َمآ أََسرُّ

ِدِمينَ    .4نَٰ

 52: 5\112هـ

ُٓؤَالِٓء ٱلَِّذيَن أَۡقَسُمواْ «ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ:  1َويَقُولُ   بالغوا في اليمين.) َجْهدَ أَْيَمانِِهْم: 1ت♦ َحبََطْت ) 2 ) يَقُوُل، َويَقُولَ 1 أََهٰ
ِ َجۡهدَ  نِِهۡم إِنَُّهۡم لََمعَُكۡم؟! 1تبِٱ£َّ  2َحبَِطۡت » أَۡيَمٰ

ِسِريَن. لُُهۡم، فَأَۡصبَُحواْ َخٰ   أَۡعَمٰ
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ةً، ُغلظ) 3 أَِذلَّةً ) 2 ) يَْرتَِددْ 1 ) نص ناقص وتكميله: 1ت♦ يُْوتِيِه ) 4 اَء، ُغلُظٍ أَِعزَّ
] (المنتخب شيئًا فلن يضروا هللاَمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه [

http://goo.gl/MLhQyt( هذه اآلية تخاطب أصحاب ) تفسير شيعي2ت :
فسوف يأتي هللا «رسول هللا الذين غصبوا آل محمد حقهم وارتدوا عن دين هللا. 

نزلت في القائم عليه السالم وأصحابه (القمي » بقوم يحبهم ويحبونه
http://goo.gl/myYXuDأَِذلٍَّة لْلُمْؤِمنِيَن. وتبرير الخطأ: تضمن أَِذلٍَّة 3) ت (

  نن.معنى التعطف والتح

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َمن يَۡرتَدَّ  ِمنُكۡم َعن ِدينِهِۦ  1يَٰ
ُ بِقَۡوٖم يُِحبُُّهۡم 1ت[...] . فََسۡوَف يَۡأتِي ٱ£َّ

ةٍ 3تَعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  2، أَِذلَّةٍ 2تَويُِحبُّونَهُٓۥ   3، أَِعزَّ
ِ، َوَال  ِهدُوَن فِي سَبِيِل ٱ£َّ فِِريَن، يَُجٰ  َعلَى ٱۡلَكٰ

ِ. يُۡؤتِيهِ  لَِك فَۡضُل ٱ£َّ َمن  4يََخافُوَن لَۡوَمةَ َالٓئِٖم. ذَٰ
ِسٌع، َعِليٌم. ُ َوٰ   يََشآُء. ~ َوٱ£َّ
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ُ، َوَرسُولُهُۥ، َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ،  1إِنََّما َوِليُُّكمُ   َويُوتُونَ ) 3 والَِّذينَ ) 2 ) موالكم1 ٱ£َّ
لَٰوةَ، َويُۡؤتُونَ  2ٱلَِّذينَ  َكٰوةَ، َوُهۡم  3يُِقيُموَن ٱلصَّ ٱلزَّ

ِكعُوَن.   َرٰ
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َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آََمنُوا [1ت فيعينهم ) نص ناقص وتكميله: َوَمْن يَتََولَّ �َّ
  ).http://goo.gl/7iCoV5] (الجاللين وينصرهم

َ، َوَرسُولَهُۥ،  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَمن يَتََولَّ ٱ£َّ
ِلبُوَن.1ت[...] ِ ُهُم ٱۡلغَٰ   . فَإِنَّ ِحۡزَب ٱ£َّ
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ا1 ِمْن قَْبِلُكْم َومن اْلكُفَّاِر، من قبلكم ومن الذين ) 2 ) هُُزًؤا، ُهْزًءا، ُهْزًوا، هُز�
  أشركوا

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَتَِّخذُواْ ٱلَِّذيَن ٱتَّخَ  ذُواْ يَٰ
َب ِمن  1ِدينَُكۡم هُُزٗوا َن ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ َولَِعٗبا، ّمِ

َ. ~ إِن ُكنتُم 2قَۡبِلُكۡم َوٱۡلكُفَّارَ  ، أَۡوِليَآَء. َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
ۡؤِمنِيَن.   مُّ
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ا1 لَٰوةِ، ٱتََّخذُوهَا هُُزٗواَوإِذَا نَادَۡيتُۡم إِلَى ٱل  َوِلعْبًا) 2 ) هُُزًؤا، ُهْزًءا، ُهْزًوا، هُزَّ  1صَّ
ِلَك بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم الَّ يَۡعِقلُوَن.2َولَِعٗبا   . ~ ذَٰ
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) خطأ: تَْنِقُموَن علينا. وتبرير الخطأ: تضمن 1ت♦ ) َوإِنَّ 3أَنَزل ) 2 ) تَْنقَُمونَ 1
) هذه اآلية معقدة 2نقم معنى كره. تَْنِقُموَن: تكرهون أو تعيبون وتنكرون. ت

). http://goo.gl/UjkfwNوفتحت الباب للعديد من التفسيرات (انظر الحلبي 
َهْل «ة على معطوف» َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسقُونَ «فمن غير الواضح إن كانت عبارة 

وفي حالة القراءة المختلفة يكون معنى العبارة لإلخبار: ». آََمنَّا«أم على » تَْنِقُمونَ 
  إن أكثركم فاسقون، فتكون هناك نقطة قبل العبارة.

ِب! َهۡل تَنِقُمونَ «قُۡل:  ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ٓ أَۡن  1تِمنَّآ  1يَٰ إِالَّ
ِ، َوَمآ أُنِزلَ  ِمن  2إِلَۡينَا، َوَمآ أُنِزلَ  2َءاَمنَّا بِٱ£َّ

ِسقُونَ  3قَۡبُل؟ ~ َوأَنَّ    »؟2تأَۡكثََرُكۡم فَٰ
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من لعنه ... والخنازير = من غضب هللا عليهم ) 3 َمثَْوبَةً ) 2 ) أُنَبِئُُكْم، أُنَبِّْيُكمْ 1
وَعبُدَ الطاغوِت، وعبدوا الطاغوت، وعُبِدت ) 4 وجعلهم قردة وخنازير

وَمن عبد الطاغوت، وعُبَّاد الطاغوت، وعبيد الطاغوت، وأعبُدَ الطاغوت، 
) 1ت♦ الطواغيت، الشيطان ) 5 الطاغوت، وعبدة الطاغوت، وعابدي الطاغوت

من المفرد التفات . 51: 4\92بخصوص معنى الطاغوت أنظر هامش اآلية 
ُ َوَغِضَب َعلَْيهِ «   ».َوَجعََل ِمْنُهمُ «إلى الجمع » لَعَنَهُ �َّ

ِلَك، َمثُوبَةً  1َهۡل أُنَبِّئُُكم«ۡل: قُ  ن ذَٰ ِعندَ  2بَِشّرٖ ّمِ
ُ، َوَغِضَب َعلَۡيِه، َوَجعََل ِمۡنُهُم  ِ؟ َمن لَّعَنَهُ ٱ£َّ ٱ£َّ

غُوتَ 3ٱۡلِقَردَةَ َوٱۡلَخنَاِزيرَ  . 1ت5 4، َوَعبَدَ ٱلطَّٰ
َكاٗنا، َوأََضلُّ َعن سََوآِء ٱلسَّبِيلِ  ٓئَِك َشّرٞ مَّ   ».أُْولَٰ
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) خطأ: دََخلُوا مع اْلكُْفِر. وقد فسرها الجاللين: َوإِذَا َجاُءوكُم أي منافقو اليهود 1ت
قَالُواْ َءاَمنَّا َوقَدْ دََّخلُواْ إليكم متلبسين بِٱْلُكفِْر َوُهْم قَدْ َخَرُجواْ من عندكم متلبسين بِِه 

ُ أَْعلَُم بَِما كَانُواْ يَكْ  ). http://goo.gl/xOYr61تُُمونَه من النفاق (ولم يؤمنوا َوٱ£َّ
وفسرها المنتخب: وإذا جاءكم المنافقون كذبوا عليكم بقولهم: آمنا، وهم قد دخلوا 

إليكم كافرين كما خرجوا من عندكم كافرين، وهللا أعلم بما يكتمون من النفاق 
  ).http://goo.gl/1wC86Bومعاقبهم عليه (

َوقَد دََّخلُواْ ». َءاَمنَّا«اْ: َوإِذَا َجآُءوُكۡم، قَالُوٓ 
ُ أَۡعلَُم بَِما  1تبِٱۡلُكۡفرِ  َوُهۡم قَۡد َخَرُجواْ بِهِۦ. ~ َوٱ£َّ

  َكانُواْ يَۡكتُُموَن.
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ُحَت، السَُّحَت ) 2 ) َواْلِعدَْوانِ 1 : 5\112) أنظر هامش اآلية 1ت ♦السُُّحَت، الّسِ
42.  

ۡنُهۡم  ۡثِم َوتََرٰى َكثِيٗرا ّمِ ِرُعوَن فِي ٱۡإلِ يَُسٰ
نِ  . ~ لَبِۡئَس َما 1ت2، َوأَۡكِلِهُم ٱلسُّۡحتَ 1َوٱۡلعُۡدَوٰ

  َكانُواْ يَۡعَملُوَن!
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يبِّيُّونَ 1 ُحَت، السَُّحتَ ) 3 العدوان) 2 ) الّرِ انظر ) 1ت ♦ يعملون) 4 السُُّحَت، الّسِ
ثَْم: الكذب ) 3ت 44: 5\112انظر هامش اآلية ) 2ت 44: 5\112هامش اآلية  اْإلِ

  )http://goo.gl/GmNlRA(الجاللين 

نِيُّونَ  بَّٰ َعن  2تَوٱۡألَۡحبَارُ  1ت1لَۡوَال يَۡنَهٰىُهُم ٱلرَّ
ۡثمَ  ! ~ لَبِۡئَس َما 3َوأَۡكِلِهُم ٱلسُّۡحتَ  3ت2قَۡوِلِهُم ٱۡإلِ

  !4َكانُواْ يَۡصنَعُونَ 
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♦  أَْطفَاهَا) 3 بُُسَطاِن، بُْسَطتاِن، بَِسْيَطتاِن، َمْبُصوَطتَانِ بُْسَطاِن، ) 2 ) َولُْعنُوا1
: فَأَْغَرْينَا بَْينَُهُم اْلعَدَاَوةَ 14: 5\112) جاء في اآلية 2) غل: قيد باألغالل ت1ت

من المفرد التفات خطأ: ) 3َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة. انظر هامش هذه اآلية ت
ُ «ثم إلى الغائب » َوأَْلقَْينَا«إلى المتكلم » َل إِلَيَْك ِمْن َربِّكَ أُنْزِ «الغائب  ، »أَْطفَأَهَا �َّ

ِ «ومن المفرد    »يَدَاهُ َمْبُسوَطتَانِ «إلى المثنى » يَدُ �َّ

ِ َمۡغلُولَةٌ «َوقَالَِت ٱۡليَُهودُ:  ُغلَّۡت ». 1تيَدُ ٱ£َّ
، 2بَۡل يَدَاهُ َمۡبسُوَطتَانِ بَِما قَالُواْ.  1أَۡيِديِهۡم، َولُِعنُواْ 

آ أُنِزَل  ۡنُهم مَّ يُنِفُق َكۡيَف يََشآُء. َولَيَِزيدَنَّ َكثِيٗرا ّمِ
ٗنا َوكُۡفٗرا. َوأَۡلقَۡينَا بَِّك ُطۡغيَٰ بَۡينَُهُم  2تإِلَۡيَك ِمن رَّ

َمِة. كُلََّمآ أَۡوقَدُواْ  َوةَ َوٱۡلبَۡغَضآَء إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ ٱۡلعَدَٰ
ُ  3ا لِّۡلَحۡرِب، أَۡطفَأََهانَاٗر  . َويَۡسعَۡوَن فِي 3تٱ£َّ

ُ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَن.   ٱۡألَۡرِض فََساٗدا. ~ َوٱ£َّ
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بِ َءاَمنُواْ َوٱتَّقَۡواْ، لََكفَّۡرنَا َعۡنُهۡم   ) َسيِّيَاتِِهْم.1 َولَۡو أَنَّ أَۡهَل ٱۡلِكتَٰ
ِت ٱلنَِّعيِم.، 1اتِِهمۡ َسيِّ  ُهۡم َجنَّٰ   َوَألَۡدَخۡلنَٰ

 65: 5\112هـ

» ِمْن َربِِّهمْ «إلى الغائب » لََكفَّْرنَا«في اآلية السابقة من المتكلم التفات ) خطأ: 1ت
  ) مقتصدة: معتدلة، غير مسرفة.2ت

نِجيَل، َوَمآ أُنِزَل  َولَۡو أَنَُّهۡم أَقَاُمواْ ٱلتَّۡوَرٰىةَ، َوٱۡإلِ
بِِّهمۡ إِلَۡيِهم مِّ  َألََكلُواْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن تَۡحِت  ،1تن رَّ

ۡقتَِصدَةٞ  ٞة مُّ ۡنُهۡم أُمَّ ۡنُهۡم، 2تأَۡرُجِلِهم. ّمِ . َوَكثِيٞر ّمِ
  َسآَء َما يَۡعَملُوَن!
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سُوُل بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي (القمي 1 ) قراءة شيعية: يَا أَيَُّها الرَّ
http://goo.gl/yPuRw0 (2،سُوُل بَلِّْغ َما  ) رساالته قراءة شيعية: يَا أَيَُّها الرَّ

أُْنِزَل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك في علي فَإِْن لَْم تَْفعَْل عذبتك عذابًا أليًما (الطبرسي: فصل 
) في هذه اآلية حشو وتحصيل حاصل: بَلِّْغ َما أُْنِزَل 1ت ) ♦109الخطاب، ص 

إِلَيَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ. للخروج من المأزق، فسرها 
سُوُل بَلِّْغ [جميع] َما أُْنِزَل  الجاللين على ان فيها نص ناقص وتكميله: يَا أَيَُّها الرَّ

بَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ (الجاللين إِلَيَْك ِمْن رَ 
http://goo.gl/Irr7Wr ،ونفس األمر في المنتخب: يا أيها المرسل من هللا .(

أخبر الناس بكل ما أوحى إليك من ربك. وادعهم إليه، وال تخش األذى من أحد، 
  )http://goo.gl/ze8RWSوإن لم تفعل فما بلغت رسالة هللا (

سُوُل! بَلِّۡغ [...] ٓأَيَُّها ٱلرَّ َمآ أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن  1تيَٰ
بِّكَ  ُ 2. َوإِن لَّۡم تَۡفعَۡل، فََما بَلَّۡغَت ِرَسالَتَهُۥ1رَّ . َوٱ£َّ

َ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم  يَۡعِصُمَك ِمَن ٱلنَّاِس. ~ إِنَّ ٱ£َّ
ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ
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ِب! لَۡستُۡم َعلَٰى َشۡيٍء َحتَّٰى «قُۡل:   : ال تحزن) َال تَأْسَ 1ت ♦ ) تَسَ 1 ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ يَٰ
ن  نِجيَل، َوَمآ أُنِزَل إِلَۡيُكم ّمِ تُِقيُمواْ ٱلتَّۡوَرٰىةَ، َوٱۡإلِ

بُِّكمۡ  آ أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن ». رَّ ۡنُهم مَّ َولَيَِزيدَنَّ َكثِيٗرا ّمِ
ٗنا َوكُفۡ  بَِّك ُطۡغيَٰ َعلَى ٱۡلقَۡوِم  1ت1ٗرا. ~ فََال تَۡأسَ رَّ

ِفِريَن.   ٱۡلَكٰ
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) 1ت♦ ) َخْوُف، َخْوِف 3) َوالصَّابِئيَن، َوالصَّابِيُوَن، َوالصَّابُوَن 2) يأيها الذين 1
) حول ترتيب هذه الفرق أنظر هامش اآلية 2ت 62: 2\87أنظر هامش اآلية 

ن ألنها إسم ان، كما جاء في اآليتين . خطأ: الصابئين بدل الصابئو62: 2\87
وكما صلحتها إحدى القراءات (الحلبي في تبرير هذا  17: 22\103و 62: 2\87

  ) نص ناقص وتكميله: َمْن آََمَن [منهم]3) تhttp://goo.gl/0LGHRnالخطأ 

َءاَمنُواْ، َوٱلَِّذيَن َهادُواْ،  1] إِنَّ ٱلَِّذينَ --- [
بِ  َرىٰ ، 1ت2ونَ َوٱلصَّٰ  3ت، َمۡن َءاَمَن [...]2تَوٱلنََّصٰ

لِٗحا، ~ فََال َخۡوفٌ  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َوَعِمَل َصٰ  3بِٱ£َّ
  َعلَۡيِهۡم، َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن.
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». يَقْتُلُونَ «إلى المضارع » َكذَّبُوا«من الماضي التفات ) خطأ: 1ت ♦) َكذَّبُوهو 1
اآلية على أساس التقديم والتأخير،  ابن عاشوروللخروج من المأزق، فسر 

وترتيبها الصحيح: لَقَدْ أََخذْنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم ُرسًُال كذّبوا منهم 
ابن رسول من الرسل بَِما َال تَْهَوى أَْنفُُسُهْم (فريقًا وقتلوا فريقًا كُلّما جاءهم 

  )http://goo.gl/eW3Ind 273، ص 6، جزء عاشور

ِءيَل، َوأَۡرَسۡلنَآ --- [ ٓ َق بَنِٓي إِۡسَرٰ ] لَقَۡد أََخۡذنَا ِميثَٰ
إِلَۡيِهۡم ُرسُٗال. كُلََّما َجآَءُهۡم َرسُوُلۢ بَِما َال تَۡهَوٰىٓ 

  .1ت، َوفَِريٗقا يَۡقتُلُونَ 1ذَّبُواْ أَنفُُسُهۡم، ~ فَِريٗقا كَ 
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وا 4) فَعُُموا 3) فِتْنَةً 2) تَكُوُن 1 : ) تفسير شيعي1ت♦ ) َكثِيًرا 6) ُعُموا 5) َوُصمُّ
أي: ال » وحسبوا أال تكون فتنة«نزل كتاب هللا يخبر عن أصحاب رسول هللا فقال 

يكون اختبار وال يمتحنهم هللا بأمير المؤمنين (القمي 
http://goo.gl/AHV413 ًوكلمة فتنةٌ خطأ ألنها خبر تكون، وصحيحه فتنة .(

  كما في القراءة المختلفة.

واْ  3. فَعَُمواْ 1ت2فِۡتنَةٞ  1َوَحِسبُٓواْ أَالَّ تَُكونَ  ، 4َوَصمُّ
ُ َعلَۡيِهۡم. ثُمَّ َعُمواْ  واْ  5ثُمَّ تَاَب ٱ£َّ  6َكثِيٞر  4َوَصمُّ

ُ بَِصيُرۢ بَِما يَۡعَملُوَن. ۡنُهۡم. ~ َوٱ£َّ   ّمِ

 71: 5\112هـ

َ هَُو «] لَقَۡد َكفََر ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ: --- [  ) َوَماَواهُ 1 إِنَّ ٱ£َّ
بَنِٓي «َوقَاَل ٱۡلَمِسيُح: ». ۡريَمَ ٱۡلَمِسيُح، ٱۡبُن مَ  يَٰ

َ، َربِّي َوَربَُّكۡم. إِنَّهُۥ َمن  ِءيَل! ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ ٓ إِۡسَرٰ
ُ َعلَۡيِه ٱۡلَجنَّةَ، َوَمۡأَوٰىهُ  َم ٱ£َّ ِ، فَقَۡد َحرَّ  1يُۡشِرۡك بِٱ£َّ

ِلِميَن ِمۡن أَنَصاٖر    ».ٱلنَّاُر. ~ َوَما ِللظَّٰ
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ثَةٖ «َكفََر ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ:  لَّقَدۡ    َ ثَاِلُث ثَلَٰ َوَما ». إِنَّ ٱ£َّ
ا  ِحٞد. َوإِن لَّۡم يَنتَُهواْ َعمَّ ٞه َوٰ ٓ إِلَٰ ٍه إِالَّ ِمۡن إِلَٰ

  يَقُولُوَن، لَيََمسَّنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡنُهۡم َعذَاٌب أَِليٌم.
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   ِ ُ أَفََال يَتُوبُوَن إِلَى ٱ£َّ َويَۡستَۡغِفُرونَهُۥ؟ ~ َوٱ£َّ
ِحيٞم.   َغفُوٞر، رَّ

 74: 5\112هـ

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: ) أفك1ت♦ ) يُْوفَُكوَن 3) يَاكَُالِن 2) رسٌل 1
  يُْؤفَُكوَن: يُصرفون.صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا 

ا ٱۡلَمِسيُح، ٱۡبُن َمۡريََم، إِالَّ َرسُوٞل قَۡد َخلَۡت مِ  ن مَّ
سُلُ  يقَٞة. َكانَا يَۡأكَُالنِ 1قَۡبلِِه ٱلرُّ هُۥ ِصدِّ  2، َوأُمُّ

ِت! ~ ثُمَّ  ٱلطَّعَاَم. ٱنظُۡر كَۡيَف نُبَيُِّن لَُهُم ٱۡألٓيَٰ
  !1ت3ٱنظُۡر أَنَّٰى يُۡؤفَُكونَ 

 75: 5\112هـ

ِ، َما َال يَۡمِلُك لَُكۡم «قُۡل:    أَتَۡعبُدُوَن، ِمن دُوِن ٱ£َّ
ا َوَال  ُ هَُو ٱلسَِّميعُ » ~ نَۡفٗعا؟َضّرٗ   .ٱۡلعَِليمُ  ،َوٱ£َّ

 76: 5\112هـ

) خطأ: 2) نص ناقص وتكميله: َال تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم [وال تقولوا] َغْيَر الَْحّقِ ت1ت
حشو في استعمال كلمة ضل بالنسبة ألهل الكتاب َضلُّوا ِمْن قَبُْل ... َوَضلُّوا َعْن 

  َسَواِء السَّبِيِل.

ِب! َال تَۡغلُواْ فِي ِدينُِكۡم «] قُۡل: --- [ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ يَٰ
َّبِعُٓواْ أَۡهَوآَء قَۡوٖم قَۡد  1ت[...] . َوَال تَت َغۡيَر ٱۡلَحّقِ

َضلُّواْ ِمن قَۡبُل، َوأََضلُّواْ َكثِيٗرا، َوَضلُّواْ َعن 
  ».2تَسَوآِء ٱلسَّبِيلِ 

 77: 5\112هـ
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ِءيَل َعلَٰى ] لُِعَن ٱلَِّذيَن --- [   ٓ َكفَُرواْ ِمۢن بَنِٓي إِۡسَرٰ
لَِك بَِما  ِلَساِن دَاوُۥدَ َوِعيَسى، ٱۡبِن َمۡريََم. ~ ذَٰ

كَانُواْ يَۡعتَدُوَن.   َعَصواْ وَّ

 78: 5\112هـ

نَكٖر فَعَلُوهُ. ~ لَبِۡئَس َما  1َكانُواْ َال يَتَنَاَهۡونَ   ) يَنتََهْوَن.1 َعن مُّ
  َكانُواْ يَۡفعَلُوَن!

 79: 5\112هـ

) نص ناقص وتكميله: [الموجب لهم] سخط هللا عليهم 2ت يحالفون) يَتََولَّْوَن: 1ت
  ).http://goo.gl/Fxb6el(تفسير الجاللين 

ۡنُهۡم يَتََولَّۡونَ  ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. لَبِۡئَس  1تتََرٰى َكثِيٗرا ّمِ
ُ َعلَ  . 2تۡيِهمۡ َما قَدََّمۡت لَُهۡم أَنفُُسُهۡم، أَن َسِخَط ٱ£َّ

ِلدُوَن.   َوفِي ٱۡلعَذَاِب ُهۡم َخٰ

 80: 5\112هـ

ِ، َوٱلنَّبِّيِ، َوَمآ أُنِزَل    َولَۡو َكانُواْ يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
ۡنُهۡم  ،إِلَۡيهِ  ِكنَّ َكثِيٗرا ّمِ َما ٱتََّخذُوُهۡم أَۡوِليَآَء. ~ َولَٰ

ِسقُوَن.   فَٰ

 81: 5\112هـ

) كلمتا رهبان وقسيسون من السريانية 2ت. 62: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت
  وتقابلها ربهويي، قشيشويي.

َوٗة لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ --- [ ] لَتَِجدَنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدَٰ
َودَّٗة  ٱۡليَُهودَ َوٱلَِّذيَن أَۡشَرُكواْ. َولَتَِجدَنَّ أَۡقَربَُهم مَّ

َرىٰ إِنَّا «لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱلَِّذيَن قَالُٓواْ:  ». 1تنََصٰ
يِسيَن َوُرۡهبَاٗنا لَِك بِأَنَّ ِمۡنُهۡم قِّسِ ، َوأَنَُّهۡم َال 2تذَٰ

  . يَۡستَۡكبُِرونَ 

 82: 5\112هـ

سُوِل، تََرٰىٓ   ) خطأ: تَِفيُض بالدَّْمعِ.1ت ♦) تَُرى أَْعيُنُُهْم 1 َوإِذَا َسِمعُواْ َمآ أُنِزَل إِلَى ٱلرَّ
ا َعَرفُواْ ِمَن 1تتَِفيُض ِمَن ٱلدَّۡمعِ  1أَۡعيُنَُهمۡ  ، ِممَّ

. يَقُولُوَن:  َربَّنَآ! َءاَمنَّا. ~ فَٱۡكتُۡبنَا َمَع «ٱۡلَحّقِ
ِهِديَن.   ٱلشَّٰ
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ِ، َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱۡلَحقِّ   ) وما أنزل علينا ربنا من الحق.1 ، 1َوَما لَنَا َال نُۡؤِمُن بِٱ£َّ
ِلِحيَن؟ َونَۡطَمُع أَن  »يُۡدِخلَنَا َربُّنَا َمَع ٱۡلقَۡوِم ٱلصَّٰ

 84: 5\112هـ

بَُهمُ   ) فآتاهم، فأتاهم.1 َٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها  1فَأَث ُ، بَِما قَالُواْ، َجنَّٰ ٱ£َّ
لَِك َجَزآُء ٱۡلُمۡحِسنِيَن. ِلِديَن فِيَها. ~ َوذَٰ ُر، َخٰ   ٱۡألَۡنَهٰ

 85: 5\112هـ

ُ «في اآلية السابقة من الغائب التفات ) خطأ: 1ت إلى المتكلم » فَأَثَابَُهُم �َّ
  ».بِآَيَاتِنَا«

تِنَآ َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ  ٓئَِك 1تايَٰ . ~ أُْولَٰ
ُب ٱۡلَجِحيِم.   أَۡصَحٰ

 86: 5\112هـ

د جاء ) خطأ: الفقرة الثانية من هذه اآلية ال عالقة لها بما سبقها وما تبعها. وق1ت
َ َال 190: 2\87في اآلية  ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوَال تَْعتَدُوا إِنَّ �َّ : َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل �َّ

  يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ 

ِت َمآ أََحلَّ  ُمواْ َطيِّبَٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَُحّرِ يَٰ
ُ لَُكۡم. [َوَال تَۡعتَدُٓواْ.  َ َال يُِحبُّ ٱ£َّ ~ إِنَّ ٱ£َّ

  .]1تٱۡلُمۡعتَِدينَ 

 87: 5\112هـ

ٗال، َطيِّٗبا. ~ َوٱتَّقُواْ    ُ، َحلَٰ ا َرَزقَُكُم ٱ£َّ َوُكلُواْ ِممَّ
َ ٱلَِّذٓي أَنتُم بِهِۦ ُمۡؤِمنُوَن.   ٱ£َّ
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) ُكْسَوتُُهْم، 5) أهاليكم 4) َعقّدَْت اإليماُن 3) َعقَدْتُُم، عاقدتم 2) يَُواِخذُُكُم 1
) اللَّْغو: ما ال يَْجُمُل من 1ت♦ ) أيام متتابعات 7) فصوم 6كإِْسَوتِِهْم، كأُْسَوتِِهْم 

لَْم يَِجدْ نص ناقص وتكميله: َعقَّدْتُُم اْألَْيَماَن [عليه] ... فََمْن ) 2ت القول والفعل
  ).243[فعليه] صيام (مكي، جزء أول، ص 

ُ بِٱللَّۡغوِ --- [ نُِكمۡ  1ت] َال يَُؤاِخذُُكُم ٱ£َّ  .فِٓي أَۡيَمٰ
ِكن يَُؤاِخذُُكم نَ  2بَِما َعقَّدتُّمُ  1َولَٰ . 2ت[...]3ٱۡألَۡيَمٰ

ِكيَن ِمۡن أَۡوَسِط َما  َرتُهُۥٓ إِۡطعَاُم َعَشَرةِ َمَسٰ فََكفَّٰ
، أَۡو تَۡحِريُر 5أَۡو ِكۡسَوتُُهمۡ ، 4ۡهِليكُمۡ تُۡطِعُموَن أَ 

ثَِة أَيَّاٖم  6فَِصيَامُ  2تَرقَبَٖة. فََمن لَّۡم يَِجۡد، [...] . 7ثَلَٰ
نُِكمۡ  َرةُ أَۡيَمٰ لَِك َكفَّٰ نَُكۡم.  ،ذَٰ إِذَا َحلَۡفتُۡم. َوٱۡحفَظُٓواْ أَۡيَمٰ

تِهِۦ. ~ لَعَلَّ  ُ لَُكۡم َءايَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱ£َّ   ُكۡم تَۡشُكُروَن!َكذَٰ
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) النصب، جمعها انصاب: ما ينصب للعبادة من دون هللا؛ اْألَْزَالم: انظر 1ت
  3: 5\112هامش اآلية 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِنََّما ٱۡلَخۡمُر، --- [ ] يَٰ
مُ  ۡن  ،ِرۡجٞس  1تَوٱۡلَمۡيِسُر، َوٱۡألَنَصاُب، َوٱۡألَۡزلَٰ ّمِ

ِن. فَٱۡجتَنِبُوهُ. ~ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!   َعَمِل ٱلشَّۡيَطٰ

 90: 5\112هـ

) نص ناقص وتكميله: فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن [عنهما]. رغم تحريم الخمر باآليتين 1ت
، فإن المصادر اإلسالمية تشير إلى أن النبي محمد كان يشرب 90-91: 5\112

» النبيذ حالل فاشربوه في السعن«بن عبد العزيز أنه قال: النبيذ. ونسب إلى عمر 
». ينبذ في حياض آدم«فشربه الناس اجمعون. كما روي عن إبن عباس أنه كان 

» ال يرى بنبيذ الجر بأًسا«وبشهادة حفصة بنت أنس بن مالك أن أباها كان 
  ).423- 421(بشير: مقدمة في التاريخ اآلخر، ص 

َوةَ إِنََّما يُِريدُ ٱلشَّيۡ  َٰ ُن أَن يُوقَِع بَۡينَُكُم ٱۡلعَد َطٰ
َوٱۡلبَۡغَضآَء، فِي ٱۡلَخۡمِر َوٱۡلَمۡيِسِر، َويَُصدَُّكۡم َعن 

نتَُهوَن  لَٰوةِ. فََهۡل أَنتُم مُّ ِ َوَعِن ٱلصَّ ِذۡكِر ٱ£َّ
  ؟1ت[...]

 91: 5\112هـ
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) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْيتُْم [عن الطاعة] فلن تضروا الرسول واعلموا 1ت
من الغائب التفات ) خطأ: 2) تhttp://goo.gl/n0uXYY(البيضاوي 

سُولَ « َ َوأَِطيعُوا الرَّ   ».أَنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلبََالغُ «إلى المتكلم » َوأَِطيعُوا �َّ

 َ سُوَل، َوٱۡحذَُرواْ. فَإِن َوأَِطيعُواْ ٱ£َّ َوأَِطيعُواْ ٱلرَّ
 2ت، ~ فَٱۡعلَُمٓواْ أَنََّما َعلَٰى َرُسوِلنَا1تتََولَّۡيتُۡم [...]
ُغ ٱۡلُمبِيُن.   ٱۡلبَلَٰ
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ِت ُجنَاٞح    ِلَحٰ لَۡيَس َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
َءاَمنُواْ، َوَعِملُواْ  ،فِيَما َطِعُمٓواْ  إِذَا َما ٱتَّقَواْ، وَّ

تِ  ِلَحٰ َءاَمنُواْ  ،ٱلصَّٰ أَۡحسَنُواْ.  ،ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ
ُ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسنِيَن.   ~ َوٱ£َّ

 93: 5\112هـ

) ِليُْعلََم، قراءة شيعية: حتى يعلم (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 2) يناله 1
153.(  

 ٓ َن يَٰ ُ بَِشۡيٖء ّمِ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! لَيَۡبلَُونَُّكُم ٱ£َّ
ۡيِد تَنَالُهُٓۥ  ُ َمن  2أَۡيِديُكۡم َوِرَماُحُكۡم، ِليَۡعلَمَ  1ٱلصَّ ٱ£َّ

ِلَك، فَلَهُۥ  يََخافُهُۥ بِٱۡلغَۡيِب. ~ فََمِن ٱۡعتَدَٰى، بَۡعدَ ذَٰ
  َعذَاٌب أَِليٞم.
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) َهِديًا 4) ذَو 3) النَّْعِم 2) فجزاُء مثِل، فجزاؤه مثُل، فجزاٌء مثَل، فجزاًء مثَل 1
نص ناقص وتكميله: [فعليه] ) 1ت♦ ) ِعدُْل 8) ِمْسِكيَن 7) ُطْعُم 6) َكفَّاَرةُ َطعَاِم 5

)، أو كما في القراءة المختلفة: فجزاؤه مثُل 243جزاء (مكي، جزء أول، ص 
َماُم ِمْن بَْعِدهِ. ويذكر قراءة بصيغة ) تفسير شيعي: ا2ت ِ َواْإلِ ْلعَدُْل َرسُوُل �َّ

) 3ت) 205، ص 8، والمجلد 396، ص 4المفرد: ذو عدل منكم (الكليني مجلد 
  ) َوبَاَل أَْمِره: عاقبة فعله.4هدي: ما يُهدى إلى الحرم من األنعام ت

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَۡقتُلُواْ  ۡيدَ َوأَنتُۡم ُحُرٞم. يَٰ ٱلصَّ
ٗدا، [...] تَعَّمِ ۡثلُ  1تَوَمن قَتَلَهُۥ ِمنُكم مُّ َما  1فََجَزاٞٓء ّمِ

نُكمۡ  3، يَۡحُكُم بِهِۦ ذََوا2قَتََل ِمَن ٱلنَّعَمِ  ، 2تَعۡدٖل ّمِ
ا َرٞة َطعَامُ  3ت4َهۡديَۢ ِلَغ ٱۡلَكۡعبَِة، أَۡو َكفَّٰ ِكينَ  6 5بَٰ ، 7َمَسٰ

لَِك ِصيَاٗما، لِّيَذُوَق َوبَاَل أَۡمِرهِۦ 8أَۡو َعۡدلُ  . 4تذَٰ
ُ ِمۡنهُ.  ا َسلََف. َوَمۡن َعادَ، فَيَنتَِقُم ٱ£َّ ُ َعمَّ َعفَا ٱ£َّ

ُ َعِزيٞز    ذُو ٱنتِقَاٍم. ،~ َوٱ£َّ

 95: 5\112هـ

م عليكم صيدَ 2) َوُطْعُمهُ 1 ) سيارة: 1ت♦ ) َحَرًما، ُحْرًما 4) ِدْمتُْم 3) وحرَّ
  األقوام الذين يسيرون في الطريق

ٗعا لَُّكۡم 1أُِحلَّ لَُكۡم َصۡيدُ ٱۡلبَۡحِر َوَطعَاُمهُۥ ، َمتَٰ
َم َعلَۡيُكۡم َصۡيدُ 1تَوِللسَّيَّاَرةِ  ، َما  2. َوُحّرِ ٱۡلبَّرِ

َ ٱلَِّذٓي إِلَۡيِه 4ُحُرٗما 3دُۡمتُمۡ  . ~ َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
  تُۡحَشُروَن.

 96: 5\112هـ

 2: 9\113) بخصوص األشهر الحرام انظر هامش اآلية 1ت♦ قَيًِّما ) قِيًَما، 1
). http://goo.gl/8HuixM) قِيَاًما لِلنَّاِس: يقوم به أمر دينهم (الجاللين 2ت

) 98ص  Luxenbergويرى ليكسنبيرج أن هذه الكلمة بالسريانية تعني عهدًا (
ى والقالئد ) نص ناقص وتكميله: [وكذلك أيًضا] الشهر الحرام والهد3ت

) هدي: ما يُهدى إلى الحرم من 4) تhttp://goo.gl/BpKTWi(المنتخب 
  األنعام

ُ ٱۡلَكۡعبَةَ، ٱۡلبَۡيَت ٱۡلَحَرامَ --- [ ، 1ت] َجعََل ٱ£َّ
ٗما َوٱلشَّۡهَر ٱۡلَحَراَم،  3تلِّلنَّاِس. [...] 2ت1قِيَٰ

ٓئِدَ. [3تَوٱۡلَهۡديَ  لَِك ِلتَۡعلَُمٓواْ --- ، َوٱۡلقَلَٰ َ ] ذَٰ أَنَّ ٱ£َّ
ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض، ~ َوأَنَّ  َوٰ يَۡعلَُم َما فِي ٱلسََّمٰ

َ بُِكّلِ شَۡيٍء َعِليٌم.   ٱ£َّ
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َ َغفُوٞر،    َ َشِديدُ ٱۡلِعقَابِ، ~ َوأَنَّ ٱ£َّ ٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ
ِحيٞم.   رَّ
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سُوِل إِالَّ    ا َعلَى ٱلرَّ ُ يَۡعلَُم َما مَّ ُغ. ~ َوٱ£َّ ٱۡلبَلَٰ
  تُۡبدُوَن َوَما تَۡكتُُموَن.
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الَّ يَۡستَِوي ٱۡلَخبِيُث َوٱلطَّيُِّب، َولَۡو أَۡعَجبََك «قُل:   
ِب! ~  ٓأُْوِلي ٱۡألَۡلبَٰ َ، يَٰ َكۡثَرةُ ٱۡلَخبِيِث. فَٱتَّقُواْ ٱ£َّ

  »لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحوَن!
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ال تَْسئَلُوا َعْن أَْشياَء لَْم تُبْدَ لَُكْم إِْن ) يَُسْؤُكْم، تَُسْوُكْم، قراءة شيعية: 2) تَْبدُ، يَْبدُ 1
  ) يُْنَزل3 )205، ص 8تُْبدَ لَُكْم تَسُْؤُكْم (الكليني مجلد 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَسۡ --- [ لُواْ َعۡن أَۡشيَآَء، ] يَٰ
لُواْ َعۡنَها ِحيَن . َوإِن تَسۡ 2لَُكۡم، تَُسۡؤُكمۡ  1إِن تُۡبدَ 
لُ  ُ  3يُنَزَّ ُ َعۡنَها. ~ َوٱ£َّ ٱۡلقُۡرَءاُن، تُۡبدَ لَُكۡم. َعفَا ٱ£َّ

  َغفُوٌر، َحِليٞم.
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ن قَۡبِلُكۡم، ثُمَّ أَۡصبَُحواْ بَِها  1ت[...] قَۡد سَأَلََها  ) نص ناقص وتكميله: قَدْ سَأََل [عنها]، اسوة باآلية السابقة.1ت قَۡوٞم ّمِ
فِِريَن.   َكٰ
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) ننقل عن الطبري تفسير لهذه الكلمات 1ت♦ ) يفقهون 3) َحامي 2) َسايِبٍَة 1
الثالث: وأما السائبة: فإنها المسيبة المخالة، وكانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم 

نفسه، وأما الوصيلة، فإن األنثى من  ببعض مواشيه، فيحرم االنتفاع به على
نعمهم في الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنًا بذكر وأنثى، قيل: قد وصلت األنثى 
أخاها، بدفعها عنه الذبح، فسموها وصيلة. وأما الحامي: فإنه الفحل من النعم 

  يحمى ظهره من الركوب، واالنتفاع بسبب تتابع أوالد تحدث من فِْحلَته.

ُ ِمۢن بَِحيَرٖة، َوَال سَآئِبَةٖ ] َما جَ --- [ ، َوَال 1عََل ٱ£َّ
ِكنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  .1ت2َوِصيلَٖة، َوَال َحاٖم  َولَٰ

ِ ٱۡلَكِذَب. ~ َوأَۡكثَُرُهۡم َال  يَۡفتَُروَن َعلَى ٱ£َّ
  .3يَۡعِقلُونَ 
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ُ تَعَالَۡواْ إِلَٰى َمآ «] َوإِذَا قِيَل لَُهۡم: --- [   أَنَزَل ٱ£َّ
سُولِ  َحۡسبُنَا َما َوَجۡدنَا َعلَۡيِه «قَالُواْ:  ،»َوإِلَى ٱلرَّ

ا، أََولَۡو َكاَن َءابَآُؤُهۡم َال يَۡعلَُموَن َشيۡ ». ~ َءابَآَءنَآ 
  َوَال يَۡهتَدُوَن؟
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ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َعلَۡيُكۡم أَنفَُسُكمۡ   فَيُنَبِّيُُكمْ ) 3) يَضيُرُكْم، يَُضْرُكْم، يَِضْرُكْم 2) أَْنفُُسُكْم 1 . َال 1يَٰ
ُكم ن َضلَّ  2يَُضرُّ ِ  ،مَّ إِذَا ٱۡهتَدَۡيتُۡم. إِلَى ٱ£َّ

  بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُوَن. 3َمۡرِجعُُكۡم َجِميٗعا. ~ فَيُنَبِّئُُكم
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نص مخربط وفيه نقص وحشو، ) 1ت♦ دَه ) شهادةً هللاَ، َشَها2) َشَهادَةٌ 1
وتصحيحه: إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت ِحيَن الَْوِصيَِّة ليشهد اثْنَان ذََوو َعدٍْل ِمْنُكْم أَْو 

ليشهد آََخَران ِمْن َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اْألَْرِض فَأََصابَتُْكْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوِت 
ِ إِِن اْرتَْبتُْم َال نَْشتَِري [بتحريف شهادتنا] تَْحبِسُونَهُ  َالةِ فَيُْقِسَماِن بِا£َّ َما ِمْن بَْعِد الصَّ

ِ إِنَّا إِذًا لَِمَن اْآلَثِِميَن (مكي، جزء أول،  ثََمنًا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َوَال نَْكتُُم َشَهادَةَ �َّ
  ).251ص 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُ --- [ ُ  1تواْ! [...]] يَٰ دَة  1َشَهٰ
إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم ٱۡلَمۡوُت، ِحيَن ٱۡلَوِصيَِّة،  ،بَۡينُِكمۡ 

نُكۡم. أَۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيِرُكۡم،  ٱۡثنَاِن ذََوا َعۡدٖل ّمِ
ِصيبَةُ  بَۡتكُم مُّ إِۡن أَنتُۡم َضَرۡبتُۡم فِي ٱۡألَۡرِض، فَأََصٰ
لَٰوةِ. فَيُۡقِسَماِن  ٱۡلَمۡوِت. تَۡحبِسُونَُهَما ِمۢن بَۡعِد ٱلصَّ

ِ، إِِن ٱۡرتَۡبتُۡم: بِٱ ثََمٗنا،  1تَال نَۡشتَِري بِهِۦ [...]«£َّ
 ِ دَةَ ٱ£َّ . ~ إِنَّآ 2َولَۡو َكاَن ذَا قُۡربَٰى، َوَال نَۡكتُُم َشَهٰ

 ».2تإِٗذا لَِّمَن ٱۡألٓثِِمينَ 
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قَّ 1 لَيْن 2) اِْستُّحِ ِلييَن، اْألَوَّ ِليَن، اْألَوَّ َالِن، اْألَوَّ ) خطأ: اْستََحقَّ فيهم 1ت♦ ) اْألَوَّ
اْألَْولَيَاِن، أو منهم اْألَْولَيَاِن. اْألَْولَيَان: األحقان. وهذه اآلية معقدة وقد فسرها 

أو أخفيا شيئًا، فإن المنتخب كما يلي: فإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا في شهادتهما. 
اثنين من أقرب المستحقين لتركة الميت، هما أحق أن يقفا مكان الشاهدين، بعد 

الصالة ليظهرا كذبهما، فيحلفان با� أن الشاهدين قد كذبا وأن يميننا أولى بالقبول 
من يمينهما، ولم نتجاوز الحق في أيماننا، ولم نتهم الشاهدين زوًرا، فإننا لو فعلنا 

نكون من الظالمين المستحقين عقاب من يظلم غيره (المنتخب ذلك 
http://goo.gl/0HLY71(  

اَخَراِن فَإِۡن عُثَِر َعلَٰىٓ أَنَُّهَما ٱۡستََحقَّآ إِۡثٗما، فَ 
َعلَۡيِهُم  1ِمَن ٱلَِّذيَن ٱۡستََحقَّ ، يَقُوَماِن َمقَاَمُهَما

نِ  ِ: 1ت2ٱۡألَۡولَيَٰ دَتُنَآ أََحقُّ ِمن «. فَيُۡقِسَماِن بِٱ£َّ لََشَهٰ
دَتِِهَما، َوَما ٱۡعتَدَۡينَآ. ~ إِنَّآ إِٗذا لَِّمَن  َشَهٰ

ِلِمينَ    ».ٱلظَّٰ
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لَِك أَۡدنَٰىٓ [...]  )http://goo.gl/9hGbq8نص ناقص وتكميله: [إلى] أن يأتوا (الجاللين ) 1ت دَةِ َعلَٰى  1تذَٰ أَن يَۡأتُواْ بِٱلشََّهٰ
نِِهۡم. َوۡجهِ  ُنۢ بَۡعدَ أَۡيَمٰ َهآ، أَۡو يََخافُٓواْ أَن تَُردَّ أَۡيَمٰ

ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم  َ َوٱۡسَمعُواْ. ~ َوٱ£َّ َوٱتَّقُواْ ٱ£َّ
ِسِقيَن.   ٱۡلفَٰ
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َم 2) أََجْبتُْم 1 ] يَْوَم اذكر) نص ناقص وتكميله: [1ت ♦) اْلِغيُوبِ، اْلغَيُوِب 3) َعالَّ
ُسَل (الجاللين  ُ الرُّ   )http://goo.gl/7dKXzKيَْجَمُع �َّ

سَُل فَيَقُوُل:  1ت] [...]--- [ ُ ٱلرُّ يَۡوَم يَۡجَمُع ٱ£َّ
َال ِعۡلَم لَنَآ. ~ إِنََّك «قَالُواْ: » ؟!1َماذَآ أُِجۡبتُمۡ «

ُم ٱۡلغُيُوبِ    ».أَنَت َعلَّٰ
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) ساحر 8) طائًرا 7) فيكون 6) فتنفخها 5) طائر 4) َكَهيَِّة 3) اْلقُدِْس 2) آيَدْتَُك 1
) كهال: من جاوز الثالثين 2) نص ناقص وتكميله: [اذكر] إذ قَاَل ُموَسى ت1ت♦ 

) اْلِكتَاَب: فسرت بمعنى الكتابة (المنتخب 3ت إلى نحو الخمسين
http://goo.gl/x1Bw5A التفسير الميسر ،http://goo.gl/ysjof4 والخط ،(

). أي ان المسيح تعلم القراءة والكتابة http://goo.gl/WLd4wm(الجاللين 
) األكمه: من ولد اعمى أو فقد البصر 4ت 48: 3\89دون معلم. وكذلك في اآلية 

) نص ناقص وتكميله: تُْخِرُج اْلَمْوتَى [من القبور] بِإِذْنِي (الجاللين 5ت
http://goo.gl/vQHZT0(  

ُ:  1ت][...]--- [ ِعيَسى، ٱۡبَن َمۡريََم! «إِۡذ قَاَل ٱ£َّ يَٰ
ِلدَتَِك إِۡذ أَيَّدتُّكَ   1ٱۡذكُۡر نِۡعَمتِي عَلَۡيَك َوَعلَٰى َوٰ

. 2تتَُكلُِّم ٱلنَّاَس فِي ٱۡلَمۡهِد، َوَكۡهٗال  2بُِروحِ ٱۡلقُدُِس 
بَ  َرٰىةَ، ، َوٱۡلِحۡكَمةَ، َوٱلتَّۡو 3تَوإِۡذ َعلَّۡمتَُك ٱۡلِكتَٰ

يِن َكَهيۡ  نِجيَل. َوإِۡذ تَۡخلُُق ِمَن ٱلّطِ  4ٱلطَّۡيرِ  3ةِ َوٱۡإلِ
ا 6فَتَُكونُ  5بِإِۡذنِي، فَتَنفُُخ فِيَها بِإِۡذنِي.  7َطۡيَرۢ

َوٱۡألَۡبَرَص بِإِۡذنِي. َوإِۡذ تُۡخِرُج  4تَوتُۡبِرُئ ٱۡألَۡكَمهَ 
ِءيَل  5تٱۡلَمۡوتَٰى [...] ٓ بِإِۡذنِي. َوإِۡذ َكفَۡفُت بَنِٓي إِۡسَرٰ

ِت، فَقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  َعنَك إِۡذ ِجۡئتَُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ
ذَآ إِالَّ ِسۡحٞر  بِيٞن" 8ِمۡنُهۡم: ~ "إِۡن َهٰ   ».مُّ
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) 3ت 52: 3\89أنظر هامش اآلية ) 2) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إِذْ ت1ت
  )253وتكميله: [بأن] آمنوا (مكي، جزء أول، ص  نص ناقص

 3ت[...] 2تنَ َوإِۡذ أَۡوَحۡيُت إِلَى ٱۡلَحَواِريِّ  1ت[...]
َءاَمنَّا، «قَالُٓواْ: ». َءاِمنُواْ بِي َوبَِرُسوِلي«أَۡن: 

  ».َوٱۡشَهۡد بِأَنَّنَا ُمۡسِلُمونَ 

 111: 5\112هـ
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) يُْنِزَل، قراءة شيعية: هل 2تدعو ربك أي هل تستطيع أن  -) تَْستَِطيُع َربََّك 1
) تطرح هذه اآلية مشكلة عقائدية، فال 1ت ) ♦46ربك يستطيع (السياري، ص 

َل َعلَْينَا َمائِدَةً «يتصور ان تصدر عن الحوارين عبارة  ». َهْل يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَّزِ
َل هل تستطيع سؤال ربّ «ولذلك اقترح بعض المفسرين قراءة مختلفة  ك أَْن يُنَّزِ

قَاَل ِعيَسى إبن َمْريََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَْنِزْل « 114وهذا يتفق مع اآلية ». َعلَْينَا َمائِدَةً 
نقص وتكميله: [واذكر] إِذْ قَاَل  112وعليه يكون في اآلية ». َعلَْينَا َمائِدَةً 

َل َعلَْينَا َمائِدَةً ِمَن اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى إبن َمْريََم َهْل [تستطيع سؤال  ربك] أَْن يُنَّزِ
َ إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِيَن (  106، ص 7، جزء ابن عاشورالسََّماِء قَاَل اتَّقُوا �َّ

http://goo.gl/6FrE1P(  

ِعيَسى، ٱۡبَن «إِۡذ قَاَل ٱۡلَحَواِريُّوَن:  1ت[...]  يَٰ
لَ  1َربُّكَ  1تَمۡريََم! َهۡل يَۡستَِطيُع [...]  2أَن يُنَّزِ
َن ٱلسََّمآِء؟ َ. ~ «قَاَل: » َعلَۡينَا َمآئِدَٗة ّمِ ٱتَّقُواْ ٱ£َّ

ۡؤِمنِينَ    ».إِن كُنتُم مُّ
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قُلُوبُنَا، نُِريدُ أَن نَّۡأُكَل ِمۡنَها، َوتَۡطَمئِنَّ «قَالُواْ:   ) َوتَُكوَن.2) َونُْعلََم، َويَْعلََم، َويُْعلََم، َوتَْعلََم 1
َعلَۡيَها ِمَن  2أَن قَۡد َصدَۡقتَنَا، ~ َونَُكونَ  1َونَۡعلَمَ 

ِهِدينَ    ».ٱلشَّٰ

 113: 5\112هـ

) اللَُّهمَّ: يا هللا. وقد تكون مأخوذة 1ت♦ ) وانه 3) ألوالنا وأُخرانا 2) تَُكْن، يَُكْن 1
 -الوهيم  - هللاُ  في البَدِء خلَقَ «التي جاءت في سفر التكوين: » الوهيم«من العبرية 

) 2). وقد جاء استعمالها في خمس آيات في القرآن ت1: 1» (السََّمواِت واألَرض
هذه المرة الوحيدة التي تظهر فيها هذه الكلمة في القرآن وتفسر بمعنى السرور 

يرى ان أصلها عبري  276ص  3جزء  Bonnet-Eymardوالفرح ولكن 
  بمعنى الشهادة.

َربَّنَآ! أَنِزۡل  1تٱللَُّهمَّ «ۡريََم: قَاَل ِعيَسى، ٱۡبُن مَ 
َن ٱلسََّمآِء تَُكونُ  ، 2تلَنَا ِعيٗدا 1َعلَۡينَا َمآئِدَٗة ّمِ

ِلنَا َوَءاِخِرنَا َوَّ نَك. َوٱۡرُزۡقنَا. ~ 2ّألِ ، َوَءايَٗة ّمِ
ِزقِينَ  3َوأَنتَ    ».َخۡيُر ٱلرَّٰ

 114: 5\112هـ

إلى  112في اآلية » أَْنِزلْ «من صيغة التفات ) خطأ: 1ت ♦) ُمْنِزلَُها، سأْنِزلها 1
لَُها«ثم إلى صيغة  114في اآلية » أَنِزل«صيغة  . ويالحظ 115في اآلية » ُمنَّزِ

  دخيلة وقد تكون إضافة الحقة للسورة. 115- 112أن اآليات 

 :ُ لَُها«قَاَل ٱ£َّ َعلَۡيُكۡم. فََمن يَۡكفُۡر بَۡعدُ  1ت1إِنِّي ُمنَّزِ
َن ِمنُكۡم، فَإِ  بُهُۥٓ أََحٗدا ّمِ ٓ أَُعذِّ بُهُۥ َعذَاٗبا الَّ نِّٓي أَُعذِّ
لَِمينَ    ».ٱۡلعَٰ

 115: 5\112هـ

َم 1 ُ 1ت♦ ) اْلِغيُوِب، اْلغَيُوِب 2) َعالَّ ) نص ناقص وتكميله: [واذكر] إذ قَاَل �َّ
  )http://goo.gl/oViQKq(الجاللين 

ُ:  1ت[...] ِعيَسى، ٱۡبَن َمۡريََم! «َوإِۡذ قَاَل ٱ£َّ يَٰ
َهۡيِن، ِمن  َي إِلَٰ َءأَنَت قُۡلَت ِللنَّاِس: "ٱتَِّخذُونِي َوأُّمِ

ِ"؟ نََك! َما يَكُوُن ِلٓي أَۡن «قَاَل: » دُوِن ٱ£َّ ُسۡبَحٰ
. إِن ُكنُت قُۡلتُهُۥ فَقَۡد َعِلۡمتَهُۥ.  أَقُوَل َما لَۡيَس لِي بَِحّقٍ

ُم َما فِي نَۡفِسي، َوَالٓ أَۡعلَُم َما فِي نَۡفِسَك. ~ تَۡعلَ 
مُ    .2ٱۡلغُيُوبِ  1إِنََّك أَنَت َعلَّٰ

 116: 5\112هـ

قِيُب.1 َ   ) الرَّ َما قُۡلُت لَُهۡم إِالَّ َمآ أََمۡرتَنِي بِِهۦٓ أَِن: "ٱۡعبُدُواْ ٱ£َّ
ا دُۡمتُ   َربِّي َوَربَُّكۡم". َوكُنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ا تََوفَّۡيتَنِي قِيبَ  ،فِيِهۡم. فَلَمَّ َعلَۡيِهۡم.  1ُكنَت أَنَت ٱلرَّ
  ~ َوأَنَت َعلَٰى كُّلِ َشۡيٖء َشِهيدٌ.

 117: 5\112هـ

ۡبُهۡم، فَإِنَُّهۡم ِعبَادُكَ   ) الغفور الرحيم.2) فِعبَادَُك 1 . َوإِن تَۡغِفۡر لَُهۡم، ~ 1إِن تُعَذِّ
  ».2ٱۡلَحِكيمُ فَإِنََّك أَنَت ٱۡلعَِزيُز، 

 118: 5\112هـ

فسرها المنتخب هكذا: يقول هللا: هذا هو ) 1ت♦ ) ِصدْقَُهْم 2) يوًما، يوَم، يوٌم 1
). نص http://goo.gl/XyQCd4اليوم الذي ينفع فيه الصادقين صدقُهم (

اِدقِيَن ِصدْقُُهمْ    ناقص وتكميله َهذَا يَْوٌم يَْنفَُع [فيه] الصَّ

] ---:ُ ذَا يَۡومُ « ] قَاَل ٱ£َّ  1تيَنفَُع [...] 1َهٰ
ِدقِيَن ِصۡدقُُهمۡ  ٞت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها 2ٱلصَّٰ . لَُهۡم َجنَّٰ

ِلِديَن فِيَهآ، أَبَٗدا ُر، َخٰ ُ َعۡنُهۡم، ». ٱۡألَۡنَهٰ ِضَي ٱ£َّ رَّ
ِلَك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.   َوَرُضواْ َعۡنهُ. ~ ذَٰ

 119: 5\112هـ

ِ ُمۡلُك ٱل--- [   َّ£ِ [ . ِت َوٱۡألَۡرِض، َوَما فِيِهنَّ َوٰ َمٰ سَّ
.  ~ َوهَُو َعلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديُرۢ

 120: 5\112هـ

  

  سورة التوبة 9\113

  هجرية 129 - عدد اآليات

المتكلة  -المخزية  - المبعثرة  - الحافرة  - المنقرة  -براءة  -المقشقشة  - العذاب  - الفاضحة  - عناوين أخرى: . 118عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 
  المثيرة –البحوث  -المدمدمة  -المشردة  - 

) براءة: خالص، أي خالص وتحلل من عهودكم ونقض للعهد. 1ت♦ ) بََراَءةً 1
أي العهد » بيريت«ولكن يمكن فهمها أيًضا بالمعنى العبري لكلمة 

)Luxenberg  النص ناقص وتكميله: [هذه] براءة (الجاللين 98-97ص .(
http://goo.gl/eLGx6x.(  

ِ َوَرسُوِلِهۦٓ إِلَى ٱلَِّذيَن  1بََرآَءةٞ  1ت[...] َن ٱ£َّ ّمِ
َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن. َهدتُّم ّمِ   َعٰ

 1: 9\113هـ
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إلى المخاطب » اْلُمْشِرِكينَ «من الغائب في اآلية السابقة التفات خطأ: ) 1ت
وهذا يخلق إبهام إذ قد يعني  ،»اْلَكافِِرينَ «، ثم إلى الغائب »فَِسيُحوا ... َواْعلَُموا«

ويجوز ان يكون هناك ». َعاَهدْتُمْ «عائدة إلى المخاطب في » فَِسيُحوا«أن الكلمة 
، جزء ابن عاشور( : سيحوا في األرض أربعة أشهر]فقل لهم[نقص وتكميله 

) أربعة أشهر: األشهر الحرم 2) تhttp://goo.gl/rIS7RB 105، ص 10
بالمفرد:  217: 2\87. وقد جاء في اآلية 36و 5: 9\113المذكورة في اآليتين 

الشهر الحرام، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، الثالثة األولى أشهر 
إال رد�ا  - الحج، والرابع شهر العمرة. وهذه األشهر الُحُرم يوضع فيها القتال 

ين إلى لتمكين الحجاج والتجار والراغبين في الشراء من الوصول آمن -للعدوان 
  أماكن العبادة واألسواق والعودة بسالم.

فَِسيُحواْ فِي ٱۡألَۡرِض أَۡربَعَةَ أَۡشُهٖر، : «1ت[...] 
 َ ِ، َوأَنَّ ٱ£َّ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّكُۡم َغۡيُر ُمۡعِجِزي ٱ£َّ

ِفِرينَ    ».2تُمۡخِزي ٱۡلَكٰ

 2: 9\113هـ

َ 5َوَرُسولِهُ ) َوَرسُولَهُ، 4) بَِرٌي 3) إِنَّ 2) َوإذٌْن 1 ) 2ت اعالم: ) أَذَانٌ 1ت♦ ) �َّ
َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ «نص مخربط في  ، ولكن قد تكون كلمة »أَنَّ �َّ

َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن. وهناك » َوَرُسولُهُ « مضافة إلى اآلية الحقًا، وأصلها: أَنَّ �َّ
َ «من المضارع التفات  ، والتفات من »تُْبتُْم ... تََولَّْيتُمْ «إلى الماضي »  بَِريءٌ أَنَّ �َّ
» تُْبتُْم فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا أَنَُّكمْ «إلى المخاطب » اْلُمْشِرِكينَ «الغائب 

ِ َورَ ». الَِّذيَن َكفَُروا«ثم إلى الغائب  سُوِلِه إِلَى النَّاِس وتصحيح اآلية: َوأَذَاٌن ِمَن �َّ
يَْوَم اْلَحّجِ اْألَْكبَِر إن هللا ورسوله بريئان من المشركين فَإِْن يتوبوا فَُهَو َخْيٌر لهم 

ِر الَِّذيَن َكفَُروا بِعَذَاٍب أَِليٍم. ِ َوبَّشِ   َوإِْن يتولوا فليعلموا انهم َغْيُر ُمْعِجِزي �َّ

نٞ  ِ َوَرُسولِهِ  1ت1َوأَذَٰ َن ٱ£َّ ۦٓ إِلَى ٱلنَّاِس، يَۡوَم ّمِ
َ بَِرٓيءٞ  2أَنَّ «ٱۡلَحّجِ ٱۡألَۡكبَِر:  َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن  3ٱ£َّ ّمِ

. فَإِن تُۡبتُۡم، فَُهَو َخۡيٞر لَُّكۡم. َوإِن تََولَّۡيتُۡم، 4َوَرسُولُهُۥ
 ِ ِر ». ~ 5فَٱۡعلَُمٓواْ أَنَُّكۡم َغۡيُر ُمۡعِجِزي ٱ£َّ َوبَّشِ

  .2تبِعَذَاٍب أَِليمٍ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ 

 3: 9\113هـ

وا لهم َعْهدَهُْم. تبرير 2ت: يعاونوا ) يَُظاِهُروا1ت♦ ) يَْنقُُضوُكْم 1 ) خطأ: فَأَتِمُّ
إِنَّ «من المتكلم هللا إلى الغائب التفات ) خطأ: 3الخطأ: اتم تضمن معنى ادّى ت

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقينَ    ».اْلُمتَِّقينَ «إلى الغائب » َعاَهدْتُمْ «، ومن المخاطب »�َّ

َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن، ثُمَّ لَۡم  َهدتُّم ّمِ إِالَّ ٱلَِّذيَن َعٰ
ِهُرواْ َشيۡ  1يَنقُُصوُكمۡ  َعلَۡيكُۡم أََحٗدا.  1تا، َولَۡم يَُظٰ

ٓواْ إِلَۡيِهۡم َعۡهدَُهمۡ  َ  2تفَأَتِمُّ  3تإِلَٰى ُمدَّتِِهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ
  يُِحبُّ ٱۡلُمتَِّقيَن.

 4: 9\113هـ

) اْحُصُروُهْم: ضيقوا 2ت 2: 9\113) انظر هامش اآلية 1ت♦ ) فحاِصُروُهْم 1
نص ناقص وتكميله: [على] كل مرصد (مكي، جزء ) 3ت عليهم واحيطوهم

من التفات ) خطأ: 4). وتبرير الخطأ: تضمن قعد معنى لزم ت376أول، ص 
َ «المتكلم هللا في اآلية إلى الغائب    »َغفُوٞر إِنَّ �َّ

فَٱۡقتُلُواْ ٱۡلُمۡشِرِكيَن  ،1تفَإِذَا ٱنَسلََخ ٱۡألَۡشُهُر ٱۡلُحُرمُ 
، 2ت1َحۡيُث َوَجدتُُّموُهۡم، َوُخذُوُهۡم، َوٱۡحُصُروُهمۡ 

ُكلَّ َمۡرَصٖد. فَإِن تَابُواْ،  3تَوٱۡقعُدُواْ لَُهۡم [...]
َكٰوةَ، فََخلُّواْ  لَٰوةَ، َوَءاتَُواْ ٱلزَّ  َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ

ِحيمٞ  َ َغفُوٞر، رَّ   .4تَسبِيلَُهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 5: 9\113هـ

َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن ٱۡستََجاَركَ   ) نص مخربط وترتيبه: َوإِْن اْستََجاَرَك أََحدٌ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن فَأَِجْرهُ.1ت  1تفَأَِجۡرهُ  ،َوإِۡن أََحٞد ّمِ
لَِك  ِ. ثُمَّ أَۡبِلۡغهُ َمۡأَمنَهُۥ. ~ ذَٰ َم ٱ£َّ َحتَّٰى يَۡسَمَع َكلَٰ

  بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم الَّ يَۡعلَُموَن.

 6: 9\113هـ

ِ وال ِذّمة) 1 َّ�   ِ َوِعندَ  1َكۡيَف يَُكوُن ِلۡلُمۡشِرِكيَن َعۡهدٌ ِعندَ ٱ£َّ
َهدتُّۡم ِعندَ ٱلۡ  َمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم؟ َرُسولِِهۦٓ، إِالَّ ٱلَِّذيَن َعٰ

 َ ُمواْ لَكُۡم، فَٱۡستَِقيُمواْ لَُهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ فََما ٱۡستَقَٰ
  يُِحبُّ ٱۡلُمتَِّقيَن.

 7: 9\113هـ

نص ناقص وتكميله: َكيَْف [ال تقتلوهم] وإِْن ) 1ت♦ ) أًال، إيًال 2يُْظَهُروا ) 1
). 377يَْظَهُروا (مكي، جزء أول، ص يَْظَهُروا، أو: َكيَْف [يكون لهم عهد] وإِْن 

ة: 3ت: كل ما له حرمة كالعهد والحلف والقرابة والرحم والجوار ) إِال� 2ت ) ِذمَّ
  عهد.

َعلَۡيُكۡم، َال يَۡرقُبُواْ  1َوإِن يَۡظَهُرواْ  1تَكۡيَف [...]
ةٗ  2ت2فِيُكۡم إِّالٗ  ِهِهۡم، 3تَوَال ِذمَّ ؟ يُۡرُضونَكُم بِأَۡفَوٰ
ِسقُوَن.َوتَۡأبَٰى قُلُ    وبُُهۡم. ~ َوأَۡكثَُرُهۡم فَٰ

 8: 9\113هـ

ِ ثََمٗنا قَلِيٗال، فََصدُّواْ َعن َسبِيلِِهۦٓ. ٱۡشتََرۡواْ بِ    ِت ٱ£َّ ايَٰ
  ~ إِنَُّهۡم َسآَء َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن!

 9: 9\113هـ

ةٗ َال يَۡرقُبُوَن، فِي ُمۡؤِمٍن،   أعاله. 8: 9\113) أنظر هامش اآلية 1ت . ~ 1تإِّالٗ َوَال ِذمَّ
ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡعتَدُوَن.   َوأُْولَٰ

 10: 9\113هـ

في هذه اآلية واآليات السابقة والالحقة ومن غير التفات ) خطأ: هناك 1ت
الواضح من هو المتكلم، هل هو هللا، أم محمد، أم شخص آخر. فإن كان هللا، فهو 

ُل «يتكلم مرة بصيغة المتكلم  كما في هذه اآلية، ومرة بصيغة » اآلياتَونُفَّصِ
ِ «الغائب  ُ «و 9كما في اآلية » اْشتََرْوا بِآَيَاِت �َّ ْبُهُم �َّ . 14كما في اآلية » يُعَذِّ

ُل اآليات ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن [--- والفقرة [ ] دخيلة، أضيفت للحفاظ على --- ] َونُفَّصِ
  تَدُوَن ... يَْعلَُموَن ... يَْنتَُهوَن.السجع بين اآلية السابقة والالحقة اْلُمعْ 

َكٰوةَ،  لَٰوةَ، َوَءاتَُواْ ٱلزَّ فَإِن تَابُواْ، َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ
ِت ِلقَۡوٖم  ُل ٱۡألٓيَٰ يِن. ~ َونُفَّصِ نُُكۡم فِي ٱلدِّ فَإِۡخَوٰ

  .1تيَۡعلَُمونَ 

 11: 9\113هـ

ةَ ) 2 إْيَمانَُهمْ ) 1 نۢ َوإِن   إْيَمانَ ) 3 أَيِمَّ نَُهم ّمِ بَۡعِد َعۡهِدِهۡم، َوَطعَنُواْ فِي  1نََّكثُٓواْ أَۡيَمٰ
ةَ  تِلُٓواْ أَئِمَّ نَ  2ِدينُِكۡم، فَقَٰ لَُهۡم. ~  3ٱۡلُكۡفِر. إِنَُّهۡم َالٓ أَۡيَمٰ

  لَعَلَُّهۡم يَنتَُهوَن!

 12: 9\113هـ
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نَُهۡم، وَ   بَدَْوُكمْ ) 1 تِلُوَن قَۡوٗما نََّكثُٓواْ أَۡيَمٰ واْ بِإِۡخَراجِ أََال تُقَٰ َهمُّ
سُوِل، َوهُم بَدَُءوُكمۡ  ةٍ؟ أَتَۡخَشۡونَُهۡم؟  1ٱلرَّ َل َمرَّ أَوَّ

ۡؤِمنِيَن. ُ أََحقُّ أَن تَۡخَشۡوهُ. ~ إِن كُنتُم مُّ   فَٱ£َّ

 13: 9\113هـ

ُ بِأَۡيِديُكۡم، َويُۡخِزِهۡم،   َونَْشفِ ) 1 ۡبُهُم ٱ£َّ ِّ تِلُوُهۡم. يُعَذ قَٰ
ُصدُوَر قَۡوٖم  1َعلَۡيِهۡم، َويَۡشفِ َويَنُصۡرُكۡم 

ۡؤِمنِيَن،   مُّ

 14: 9\113هـ

ُ َعلَٰى َمن  2قُلُوبِِهۡم. َويَتُوبُ  1َويُۡذِهۡب َغۡيظَ   َويَتُوبَ ) 2 َويَذَْهْب َغْيظُ، َويَذَْهُب َغْيظُ ) 1 ٱ£َّ
ُ َعِليمٌ    َحِكيٌم. ،يََشآُء. ~ َوٱ£َّ

 15: 9\113هـ

 دون اختبار]ناقص وتكميله: أَْم َحِسبْتُْم أَْن تُتَْركُوا [نص ) 1ت♦ ) يَْعَملُوَن 1
قد تكون زائدة » ما«لما: ) و2ت) http://goo.gl/UrFHRV(المنتخب 
) وليجة: 3ت)، فيكون المعنى وليعلم هللا http://goo.gl/epqqgr(النحاس 

ات بطانة أو حاشية، والكلمة مشتقة من فعل ولج الذي يستعمله القرآن في عدة آي
، فيكون المعنى الحقيقي لكلمة وليجة مدخًال أو منفذًا. »نفذ«أو » دخل«بمعنى 

وقد فسرتها موسوعة معاني الفاظ القرآن كما يلي: البطانة من المنافقين وأمثالهم 
  يتداخلون في صفوف المؤمنين.

ا1تأَۡم َحِسۡبتُۡم أَن تُۡتَرُكواْ [...] ُ  2ت، َولَمَّ يَۡعلَِم ٱ£َّ
َهدُواْ ِمنُكۡم َولَۡم يَتَِّخذُواْ  ٱلَِّذينَ  ِ  ،َجٰ ِمن دُوِن ٱ£َّ

ُ 3تَوَال َرسُوِلهِۦ َوَال ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، َوِليَجةٗ  ؟ ~ َوٱ£َّ
  .1َخبِيُرۢ بَِما تَۡعَملُونَ 

 16: 9\113هـ

يشيدوا، : ) يَْعُمُروا1ت♦ ) َخاِلِديَن 5) أَْنفَِسِهْم 4) َشاِهِدوَن 3) َمْسِجدَ 2) يُْعِمُروا 1
أو يقيموا الشعائر. ويالحظ في هذه اآلية واآلية الالحقة استعمال كلمة مساجد 

) نص مخربط 2ت تتكلم عن المسجد الحرام بالمفرد 19بالجمع، بينما اآلية 
  وترتيبه: َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َوهُْم فِي النَّاِر َخاِلدُوَن.

ِجدَ  1ت1واْ ] َما َكاَن ِلۡلُمۡشِرِكيَن أَن يَۡعُمرُ --- [  2َمَسٰ
ِهِدينَ  ِ، َشٰ ٓئَِك،  4َعلَٰىٓ أَنفُِسِهم 3ٱ£َّ بِٱۡلكُۡفِر. ~ أُْولَٰ

ِلدُونَ  لُُهۡم، َوفِي ٱلنَّاِر ُهۡم َخٰ   .2ت5َحبَِطۡت أَۡعَمٰ

 17: 9\113هـ

ِجدَ  1تإِنََّما يَۡعُمرُ   : يشيد، أو يقيم الشعائر فيها.) يَْعُمر1ت♦ ) َمْسِجدَ 1 ِ َوٱۡليَۡوِم  1َمَسٰ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱ£َّ ٱ£َّ
َكٰوةَ، َولَۡم  لَٰوةَ، َوَءاتَى ٱلزَّ ٱۡألِٓخِر، َوأَقَاَم ٱلصَّ
ٓئَِك أَن يَكُونُواْ ِمَن  َ. فَعََسٰىٓ أُْولَٰ يَۡخَش إِالَّ ٱ£َّ

  ٱۡلُمۡهتَِديَن.

 18: 9\113هـ

♦ ) َوَعَمَرةَ اْلَمْسِجِد، َوَعَمَرةَ اْلَمْسِجدَ، وُعّماَر اْلَمْسِجِد 2) سُقَاةَ، سُقَايَةَ، سُقَْي 1
حول  158: 2\87) أنظر هامش اآلية 2ت : تشييد، أو اقامة الشعائر) ِعَماَرة1ت

) طرفا المقارنة غير متوازيين. وكان يجب ان يقول: 3معنى الحج والعمرة. ت
ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر والجهاد  أََجعَْلتُمْ  ِسقَايَةَ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكاإليمان بِا£َّ

ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن، أو: أََجعَْلتُْم من يقوم  ِ َو�َّ ِ َال يَْستَُووَن ِعْندَ �َّ فِي َسبِيِل �َّ
ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر َوَجاَهدَ فِي سَبِيِل بِسقَايَة اْلَحاّجِ َوِعمَ  اَرة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آََمَن بِا£َّ

ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ  ِ َو�َّ ِ َال يَْستَُووَن ِعْندَ �َّ َّ�  

 2ٱۡلَمۡسِجدِ  1تٱۡلَحآّجِ َوِعَماَرةَ  1أََجعَۡلتُۡم ِسقَايَةَ 
َهدَ  2تٱۡلَحَرامِ  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، َوَجٰ َكَمۡن َءاَمَن بِٱ£َّ

ُ َال  ِ. ~ َوٱ£َّ ِ؟ َال يَۡستَوُۥَن ِعندَ ٱ£َّ فِي َسبِيِل ٱ£َّ
ِلِمينَ    .3تيَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ

 19: 9\113هـ

َهدُواْ فِي َسبِي  .72: 8\88) أنظر هامش 1ت ِل ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، َوَهاَجُرواْ، َوَجٰ
 ِ ِ.  1تٱ£َّ ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم، أَۡعَظُم دََرَجةً ِعندَ ٱ£َّ بِأَۡمَوٰ
ٓئَِك ُهُم ٱۡلفَآئُِزوَن. ~   َوأُْولَٰ

 20: 9\113هـ

ُرُهمۡ   ) يَْبشُُرُهْم.1 ٖت  1يُبَّشِ ٖن، َوَجنَّٰ ۡنهُ َوِرۡضَوٰ َربُُّهم بَِرۡحَمٖة ّمِ
ِقيٌم،   لَُّهۡم فِيَها نَِعيٞم مُّ

 21: 9\113هـ

َ ِعندَهُۥٓ أَۡجٌر َعِظيٞم.   ِلِديَن فِيَهآ، أَبَدًا. ~ إِنَّ ٱ£َّ  22: 9\113هـ  َخٰ

َِّخذُٓواْ َءابَآَءُكۡم --- [  ) أَنِ 1 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َال تَت ] يَٰ
نَُكۡم أَۡولِيَآَء إِنِ  ٱۡستََحبُّواْ ٱۡلكُۡفَر َعلَى  1َوإِۡخَوٰ

ِن. َوَمن يَتَ  يَمٰ ٓئَِك هُُم ٱۡإلِ نُكۡم، ~ فَأُْولَٰ َولَُّهم ّمِ
ِلُموَن.   ٱلظَّٰ

 23: 9\113هـ

نُُكۡم، «قُۡل:   ) َكَساد: بوار وعدم رواج1ت♦ ) أََحبُّ 2) َوَعِشيَراتُُكْم، وعشائركم 1 إِن َكاَن َءابَآُؤُكۡم، َوأَۡبنَآُؤُكۡم، َوإِۡخَوٰ
ُجُكۡم، َوَعِشيَرتُُكمۡ  ٌل 1َوأَۡزَوٰ ٱۡقتََرۡفتُُموهَا، ، َوأَۡمَوٰ

َرٞة تَۡخَشۡوَن كََسادََها ِكُن تَۡرَضۡونََهآ 1تَوتَِجٰ ، َوَمَسٰ
ِ، َوَرسُوِلهِۦ، َوِجَهاٖد فِي  2أََحبَّ  َن ٱ£َّ إِلَۡيُكم ّمِ

 ُ ُ بِأَۡمِرهِۦ. ~ َوٱ£َّ َسبِيِلهِۦ، فَتََربَُّصواْ َحتَّٰى يَۡأتَِي ٱ£َّ
ِسِقينَ    ».َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفَٰ

 24: 9\113هـ

 ) خطأ: َوَضاقَْت َعلَْيُكُم اْألَْرُض مع ما َرُحبَْت، أو فيما َرُحبَتْ 1ت ♦) َرْحبَْت 1
  ) ولى مدبًرا: ولى على اعقابه2ت

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٖة. َويَۡوَم --- [ ] لَقَۡد نََصَرُكُم ٱ£َّ
ا، ِن َعنُكۡم َشيۡ ُحنَۡيٍن، إِۡذ أَۡعَجبَۡتُكۡم َكۡثَرتُُكۡم، فَلَۡم تُغۡ 

، ثُمَّ 1ت1َوَضاقَۡت َعلَۡيُكُم ٱۡألَۡرُض، بَِما َرُحبَۡت 
ۡدبِِرينَ    .2تَولَّۡيتُم مُّ

 25: 9\113هـ
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في هذه اآلية واآلية السابقة من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦ ) ِسِكّينَتَهُ 1
ثم إلى المخاطب » اْلُمْؤِمنِينَ َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى «إلى الغائب » أَْعَجبَتُْكمْ «
  »تََرْوَها«

ُ َسِكينَتَهُۥ َعلَٰى َرُسولِهِۦ َوَعلَى  1ثُمَّ أَنَزَل ٱ£َّ
، َوَعذََّب 1تٱۡلُمۡؤِمنِيَن، َوأَنَزَل ُجنُوٗدا لَّۡم تََرۡوَها

فِِريَن. لَِك َجَزآُء ٱۡلَكٰ   ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. ~ َوذَٰ

 26: 9\113هـ

لَِك، َعلَٰى َمن يََشآُء. ~ ثُمَّ يَتُوُب    ُ، ِمۢن بَۡعِد ذَٰ ٱ£َّ
ِحيٞم. ُ َغفُوٞر، رَّ   َوٱ£َّ

 27: 9\113هـ

) نََجٌس: هذه الكلمة مشتقة من كلمة اغريقية 1ت♦ ) عائلة 2) نِْجٌس، أنجاس 1
éναγής énagès  تعني التلوث الذي كان سببًا في منع االقتراب من المعبد

)Seddik: Nous n’avons jamais lu le Coran  2ت) 241- 241ص (
  عيلة: فقًرا

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِنََّما ٱۡلُمۡشِرُكوَن --- [ ] يَٰ
فََال يَۡقَربُواْ ٱۡلَمۡسِجدَ ٱۡلَحَراَم بَۡعدَ  .1ت1نََجٞس 

ذَا. َوإِۡن ِخۡفتُۡم َعۡيلَةٗ  ، فَسَۡوَف يُۡغنِيُكُم 2ت2َعاِمِهۡم َهٰ
ُ ِمن  َ َعِليمٌ ٱ£َّ   َحِكيٞم. ،فَۡضِلِهۦٓ، إِن َشآَء. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 28: 9\113هـ

) كان المشركون يحجون مع المسلمين إلى أن فتحت مكة. وبعد فتحها بمدة 1ت
يسيرة نزلت سورة براءة، وفيها نبذ محمد إلى المشركين عهودهم وأعلن الحرب 

مشركي العرب منعوا من العامة ومنع المشركين من الحج. فلما رأت قريش أن 
الحج، أخذت تتخوف مغبة ذلك، وما نتيجته من فوات الكسب والربح في تجارتها 
التي ال تروج إال بكثرة الحجيج. فجعلت الجزية عوًضا عما يفوتها من الربح كما 

ُ ِمن فَۡضِلهِ «تدل عبارة اآلية السابقة  ولكن بعد ». ۦٓ َوإِۡن ِخۡفتُۡم َعۡيلَٗة فََسۡوَف يُۡغنِيُكُم ٱ£َّ
ذلك اصبحت الجزية بديًال عن الزكاة التي يدفعها المسلمون ومقابًال لحماية 

). 328- 327المسلمين ألهل الذمة (الرصافي: كتاب الشخصية المحمدية، ص 
) عن يد: منقادين أو بأيديهم. وهم صاغرون: أذالء منقادون لحكم اِإلسالم 2ت

د جاءت أيًضا في نفس المعنى وفي ). وقhttp://goo.gl/3oA48p(الجاللين 
 13: 7\39، وفي صيغة صاغرين في اآليات 37: 27\48نفس الصيغة في اآلية 

. كما جاءت في 124: 6\55، وفي صيغة صغار في اآلية 32: 12\53و 119و
. وقد قالوا في 53: 54\37صيغة صغير بمعنى قليل القدرة والمنزلة في اآلية 

ذ منهم على الصغر والذل، وذلك أوًال بأن يأتي أي تؤخ»: وهم صاغرون«تفسير 
بها بنفسه فال يجوز أن يرسلها مع غيره، ثانيًا بأن يأتي بها ماشيًا غير راكب، 
ثالثًا بأن يسلمها وهو قائم والمتسلم جالس، رابعا وهذا أغربها بأن يتلتل تلتلة 

دفع في قفاه يؤخذ بتلبيبه ويقال له: أدِّ الجزية وإن كان يؤديها أن يزخ أي ي
  ).329(الرصافي: كتاب الشخصية المحمدية، ص 

ِ َوَال بِٱۡليَۡوِم --- [ تِلُواْ ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ ] قَٰ
ُ َوَرُسولُهُۥ، َوَال  َم ٱ£َّ ُموَن َما َحرَّ ٱۡألِٓخِر، َوَال يَُحّرِ

َب،  يَِدينُوَن ِديَن ٱۡلَحّقِ، ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِكتَٰ
، َوهُۡم 2ت، َعن يَدٖ 1تَحتَّٰى يُۡعُطواْ ٱۡلِجۡزيَةَ 

ِغُرونَ    .2تَصٰ

 29: 9\113هـ

) يَُضاِهئُوَن: 2. ت62: 2\87) انظر هامش اآلية 1ت♦ ) يُْوفَُكوَن 2) يَُضاهُوَن 1
: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه بالخداع. وهنا ) أفك3يقلدون ت

  يُْؤفَكُوَن: يُصرفون

ِ «] َوقَالَِت ٱۡليَُهودُ: --- [ ، َوقَالَِت »ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱ£َّ
َرى ِ : «1تٱلنََّصٰ لَِك قَۡولُُهم ». ٱۡلَمِسيُح ٱۡبُن ٱ£َّ ذَٰ

هِ  ِهِهۡم. يَُضٰ قَۡوَل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن  2ت1ونَ بِأَۡفَوٰ
ُ. ~ أَنَّٰى يُۡؤفَُكونَ  تَلَُهُم ٱ£َّ  ؟3ت2قَۡبُل. قَٰ

 30: 9\113هـ

نَُهۡم أَۡربَاٗبا، ِمن دُوِن  1تٱتََّخذُٓواْ أَۡحبَاَرُهمۡ   .44: 5\112انظر هامش اآلية ) 1ت َوُرۡهبَٰ
ِ، َوٱۡلَمِسيَح، ٱۡبَن َمۡريََم، َوَمآ أُِمُرٓواْ إِالَّ  ٱ£َّ

ا  نَهُۥ َعمَّ هَ إِالَّ هَُو. ~ سُۡبَحٰ ٓ إِلَٰ ِحٗدا. الَّ ٗها َوٰ ِليَۡعبُدُٓواْ إِلَٰ
  َن!يُۡشِرُكو

 31: 9\113هـ

قراءة شيعية: ولو كره الكافرون بوالية علي (الطبرسي: فصل ) 2) يُْطفُوا 1
) تفسير شيعي: ليطفئوا نور هللا بأفواههم: يريدون 1ت) ♦ 157الخطاب، ص 

ليطفئوا والية أمير المؤمنين بأفواههم، وهللا متم نوره يعني متم اإلمامة 
). وهناك من يرى في هذه اآلية نص ناقص 157(الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

وتكميله: ويأبَى هللا [كلَّ شيٍء] إِالّ أن يُتِّم نوره َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن [ذلك] (مكي، 
  ).http://goo.gl/AkOvCm، المنتخب 361جزء أول، ص 

ُ  1واْ يُِريدُوَن أَن يُۡطفِ  ِهِهۡم. َويَۡأبَى ٱ£َّ ِ بِأَۡفَوٰ نُوَر ٱ£َّ
ٓ أَن يُتِمَّ نُوَرهُۥ. 1ت[...] ِفُرونَ  إِالَّ  2~ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلَكٰ

  !1ت[...]

 32: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن [ذلك] (المنتخب 1ت
http://goo.gl/gBGnrt.(  

 ، هَُو ٱلَِّذٓي أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهدَٰى َوِديِن ٱۡلَحّقِ
يِن كُلِّهِۦ. ~ َولَۡو   َكِرهَ ٱۡلُمۡشِرُكونَ ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلدِّ

  !1ت[...]

  33: 9\113هـ

التفات ) خطأ، 2ت 44: 5\112انظر هامش اآلية ) 1ت♦ ) يُْكنُِزوَن 2) الَِّذيَن 1
ةَ «من المثنى    نهما، والصحيح: ينفقو»يُْنِفقُونََها«إلى الجمع » الذََّهَب َواْلِفضَّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ! إِنَّ َكثِيٗرا  َن ٱۡألَۡحبَارِ يَٰ  1تّمِ
ِطِل،  َل ٱلنَّاِس بِٱۡلبَٰ ۡهبَاِن لَيَۡأكُلُوَن أَۡمَوٰ َوٱلرُّ

ِ. َوٱلَِّذينَ   2يَۡكنُِزونَ  1َويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل ٱ£َّ
ِ،  2تٱلذََّهَب َوٱۡلِفضَّةَ، َوَال يُنِفقُونََها فِي َسبِيِل ٱ£َّ

ۡرهُم بِعَذَاٍب أَِليٖم.   فَبَشِّ

 34: 9\113هـ
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) خطأ: يَْوَم تُْحَمى فِي 1ت ♦) وبطونهم 3) فَتُْكوى 2مع حذف عليها  - ) تُْحَمى 1
تبرير الخطأ: يُْحَمى يتضمن معنى يُوقد ، وقد صححتها القراءة المختلفة. نَاِر َجَهنَّمَ 

يِن ت38: 28\49اسوة باآلية  ) نص ناقص 2: فَأَْوقِدْ ِلي يَا َهاَماُن َعلَى الّطِ
ابن لهم] َهذَا َما َكنَْزتُْم ِألَْنفُِسُكْم فَذُوقُوا [عذاَب] َما كُْنتُْم تَْكنُِزوَن ( وتكميله: [فيقال

من التفات ) خطأ: 3) تhttp://goo.gl/jiLqpy 180، ص 10، جزء عاشور
  »َكنَْزتُمْ «إلى المخاطب » َوُظُهوُرُهمْ «الغائب 

بَِها  2فِي نَاِر َجَهنََّم، فَتُۡكَوىٰ  1ت1يَۡوَم يُۡحَمٰى َعلَۡيَها
: 2ت. [...]3ِجبَاهُُهۡم، َوُجنُوبُُهۡم، َوُظُهوُرُهمۡ 

ذَا َما َكنَۡزتُۡم ِألَنفُِسُكۡم. فَذُوقُواْ [...]« َما  2تَهٰ
  ».3تُكنتُۡم تَۡكنُِزونَ 

 35: 9\113هـ

ِ [منذ] يَْوم َخلََق السَّ 1ت َماَواِت َواْألَْرَض ) نص ناقص وتكميله: فِي ِكتَاِب �َّ
. 2: 9\113) انظر هامش اآلية 2) تhttp://goo.gl/WoYVGi(المنتخب 

 30: 30\84و 40: 12\53) هذه العبارة دخيلة. وقد جاءت في ثالث آيات: 3ت
  .36: 9\113و

ِ، ٱۡثنَا َعَشَر --- [ ] إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُُّهوِر، ِعندَ ٱ£َّ
[...] ،ِ بِ ٱ£َّ ِت  1تَشۡهٗرا فِي ِكتَٰ َوٰ يَۡوَم َخلََق ٱلسََّمٰ

يُن 2تَوٱۡألَۡرَض. ِمۡنَهآ أَۡربَعَةٌ ُحُرمٞ  ِلَك ٱلدِّ . [ذَٰ
تِلُواْ 3تٱۡلقَيِّمُ  .] فََال تَۡظِلُمواْ فِيِهنَّ أَنفَُسُكۡم. َوقَٰ

تِلُونَُكۡم َكآفَّٗة. ~ َوٱۡعلَُمٓواْ  ٱۡلُمۡشِرِكيَن َكآفَّٗة َكَما يُقَٰ
َ َمَع ٱلۡ    ُمتَِّقيَن.أَنَّ ٱ£َّ

 36: 9\113هـ

، النَّْسُء، النِّْسُء، النَّْسُي، النََّسى، النَّساء، النِّساء، النَّسُوُء 1 ، 2) النَِّسيُّ ) يَُضلُّ
، نُِضلُّ  ، يََضلُّ ) وفقا لمعجم 1ت♦ ) َزيََّن لَُهْم ُسوَء 4) ِليَُواطُوا، ِليَُواِطيُوا 3يَِضلُّ

وذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية إذ الفاظ القرآن النسيء هو التأخير، 
يحلون المحرم فيقاتلون فيه ويحرمون بدله صفًرا. ولكن هناك تفسير آخر ذكره 

كانوا يجعلون السنة ثالثة «) إذ يقول http://goo.gl/TA0KdGالطبري (
وقد توسع الرازي ». عشًرا شهًرا، فيجعلون المحّرم صفًرا

)http://goo.gl/1iWxKnإن القوم علموا أنهم لو رتبوا «الشرح:  ) في هذا
حسابهم على السنة القمرية، فإنه يقع حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء، 
وكان يشق عليهم األسفار ولم ينتفعوا بها في المرابحات والتجارات، ألن سائر 
ا الناس من سائر البالد ما كانوا يحضرون إال في األوقات الالئقة الموافقة، فعلمو

أن بناء األمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا، فتركوا ذلك 
واعتبروا السنة الشمسية، ولما كانت السنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 

بمقدار معين، احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران: 
هًرا بسبب اجتماع تلك أحدهما: أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثالثة عشر ش

الزيادات. والثاني: أنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غيره، فكان 
الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة وبعده في المحرم وبعده في صفر، 
وهكذا في الدور حتى ينتهي بعد مدة مخصوصة مرة أخرى إلى ذي الحجة، 

أحدهما: الزيادة في عدة الشهور ... فحصل بسبب الكبيسة هذان األمران: 
والحاصل من هذا الكالم: أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل مصالح الدنيا، 

وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا وهللا أمرهم من وقت 
إبراهيم وإسمعيل عليهما السالم ببناء األمر على رعاية السنة القمرية، فهم تركوا 
أمر هللا في رعاية السنة القمرية، واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا، 

وبهذا المغزى يكون النسيء ». وأوقعوا الحج في شهر آخر سوى األشهر الحرم
يوم).  365يوًما) لموازاتها بالسنة الشمسية ( 354زيادة شهر إلى السنة القمرية (

. انظر Sanhédrin 13 B http://goo.gl/BSc3oOوهذا ما يقوم به اليهود (
ِعدَّةَ: عدد. والنص ويطابقوا؛  ) يَُواِطئُوا: ليوافقوا2) ت61ص  Bar-Zeevأيًضا 

ُ فَيُِحلُّوا َم �َّ   ناقص وتكميله: ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ [األشهر] َما َحرَّ

بِِه  2ِزيَادَٞة فِي ٱۡلكُۡفِر. يَُضلُّ  1ت1إِنََّما ٱلنَِّسٓيءُ 
ُمونَهُۥ َعاٗما،  ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ. يُِحلُّونَهُۥ َعاٗما، َويَُحّرِ

ُ. فَيُِحلُّواْ َما  2ت[...] ِعدَّةَ  3واْ لِّيَُواطِ  َم ٱ£َّ َما َحرَّ
ُ. ُزيَِّن لَُهۡم سُٓوءُ  َم ٱ£َّ ُ َال  4َحرَّ ِلِهۡم. ~ َوٱ£َّ أَۡعَمٰ

ِفِريَن.   يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَكٰ

 37: 9\113هـ

) خطأ: اثَّاقَلْتُْم على اْألَْرِض. تبرير الخطأ: اثَّاقَْلتُْم تضمن 1ت ♦) تثَّاقَْلتُْم، أثَّاقَْلتُْم 1
  معنى الميل

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! َما لَُكمۡ  إِذَا قِيَل لَكُُم:  ،يَٰ
» ِ إِلَى  1ٱثَّاقَۡلتُمۡ  ،»ٱنِفُرواْ فِي سَبِيِل ٱ£َّ

أََرِضيتُم بِٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا ِمَن  ؟1تٱۡألَۡرِض 
ُع ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا فِي ٱۡألِٓخَرةِ إِالَّ  ٱۡألِٓخَرةِ؟ ~ فََما َمتَٰ

  قَلِيٌل.

 38: 9\113هـ

ۡبُكۡم َعذَابًا أَِليٗما، َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما    ِّ إِالَّ تَنِفُرواْ، يُعَذ
وهُ َشيۡ  ُ َعلَٰى كُّلِ ا. ~ َغۡيَرُكۡم، َوَال تَُضرُّ َوٱ£َّ

  َشۡيٖء قَِديٌر.

 39: 9\113هـ
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) قراءة 3) َوأَيَدَهُ، َوآيَدَهُ 2 )59(السياري، ص  ويلك ال تحزن) قراءة شيعية: 1
ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرسُولِِه َوأَيَّدَهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها (الكليني مجلد شيعية:  ، ص 8فَأَْنَزَل �َّ

ِ = َوجعل 5) َوَكِلَمةَ 4) 59َوأَيَّدَهُ بروح منه (السياري ص : )، أو378 ) َوَكِلَمةُ �َّ
) نص ناقص وتكميله: إِالَّ تَْنُصُروهُ [فهو غني عن 1ت♦ ) اْلعُْليَاء 6كَِلَمته 

) ُ  210، ص 10، جزء ابن عاشورنصرتكم] فَقَدْ نََصَرهُ �َّ
http://goo.gl/9Ywn3hخطأ: تستعمل 2الجبل. ت ) الغار: فجوة في2) ت (

  هذه اآلية كلمة إذ ثالث مرات.

ُ إِۡذ أَۡخَرَجهُ 1تإِالَّ تَنُصُروهُ [...] . فَقَۡد نََصَرهُ ٱ£َّ
، إِۡذ 2تٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ثَانَِي ٱۡثنَۡيِن، إِۡذ ُهَما فِي ٱۡلغَارِ 

ِحبِهِۦ:  َ َمعَنَا1َال تَۡحَزنۡ «يَقُوُل ِلَصٰ ». 3ت، إِنَّ ٱ£َّ
ُ َسِكينَتَهُۥ َعلَۡيِه، َوأَيَّدَهُۥ بُِجنُوٖد لَّۡم  2فَأَنَزَل ٱ£َّ

، َوَجعََل َكِلَمةَ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ٱلسُّۡفلَٰى، 3تََرۡوَها
ِ  4َوَكِلَمةُ  ُ َعِزيٌز، َحِكيٌم.6ِهَي ٱۡلعُۡليَا 5ٱ£َّ   . ~ َوٱ£َّ

 40: 9\113هـ

ِلُكۡم َوأَنفُِسُكۡم ٱنِفُرواْ ِخفَاٗفا َوثِقَاٗال،    ِهدُواْ بِأَۡمَوٰ َوَجٰ
 ِ ِلُكۡم َخۡيٞر لَُّكۡم. ~ إِن كُنتُۡم 1تفِي َسبِيِل ٱ£َّ . ذَٰ

  تَۡعلَُموَن.

 41: 9\113هـ

قَّةُ 2) بَِعدَْت 1 ) 3ت ) َسفًَرا قَاِصدًا: سهًال ميسًرا2ت: متاع ) عرض1ت♦ ) الّشِ
اآلية مبهم. وقد فسره المنتخب كما المسافة يشق قطعها. هذا الجزء من الشُّقَّة: 

يلي: لو كان ما دعي إليه هؤالء المنافقون عرًضا من أعراض الدنيا قريب 
ولكن شق عليهم  -أيها الرسول  - المنال، أو لو كان كذلك سفًرا سهًال، التبعوك 

  ).http://goo.gl/gSamKjالسفر (

 ،2تقَِريٗبا َوَسفَٗرا قَاِصٗدا 1تلَۡو َكاَن َعَرٗضا
ِكۢن بَعُدَۡت  . 3ت2َعلَۡيِهُم ٱلشُّقَّةُ  1¼َّتَّبَعُوَك. َولَٰ

 :ِ لَِو ٱۡستََطۡعنَا، لََخَرۡجنَا «َوَسيَۡحِلفُوَن بِٱ£َّ
ُ يَۡعلَُم إِنَُّهۡم ». َمعَُكمۡ  يُۡهِلكُوَن أَنفَُسُهۡم. ~ َوٱ£َّ

ِذبُوَن.   لََكٰ

 42: 9\113هـ

ُ َعنْكَ 1ت ِلَم أَِذْنَت لَُهْم [في التخلف قبل أن] يَتَبَيََّن  ) نص ناقص وتكميله: َعفَا �َّ
في إذنك لهؤالء  -أيها الرسول  -لََك. وقد فسرها المنتخب: لقد عفا هللا عنك 

المنافقين في التخلف عن الجهاد، قبل أن تتبيَّن أمرهم، وتعلم الصادق من 
ى انتحال أعذارهم إن كان، كما تعرف الكاذبين منهم في ادعائهم اإليمان وف

). وفسرها التفسير الميسر: http://goo.gl/FuHWkUاألعذار غير الصادقة (
ا وقع منك ِمن تَْرك األولى واألكمل، وهو إذنك  -أيها النبي  - عفا هللا عنك  عمَّ

للمنافقين في القعود عن الجهاد، ألي سبب أَِذْنَت لهؤالء بالتخلف عن الغزوة، 
تذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ حتى يظهر لك الذين صدقوا في اع

)http://goo.gl/1TNPSz وفسرها الجاللين: وكان صلى هللا عليه وسلم أذن .(
 ُ لجماعة في التخلف باجتهاد منه، فنزل عتابًا له، وقدَّم العفو تطمينًا لقلبه: َعفَا ٱ£َّ

يَتَبَيََّن لََك ٱلَِّذيَن َصدَقُواْ في العذر َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم في التخلف وهال تركتهم َحتَّٰى 
ِذبِيَن فيه؟ ( ). فيكون النص ناقًصا وتكميله: http://goo.gl/i9BUVyَوتَْعلََم ٱْلَكٰ

ُ َعنَْك ِلَم أَِذْنَت لَُهْم [في التخلف قبل أن] يَتَبَيََّن لََك الَِّذيَن َصدَقُوا َوتَْعلََم  َعفَا �َّ
  »اْلكَاِذبِينَ «إلى اإلسم » َصدَقُوا«من الفعل التفات : ) خطأ2اْلَكاِذبِيَن ت

ُ َعنَك. ِلَم أَِذنَت لَُهۡم [...] َحتَّٰى يَتَبَيََّن  1تَعفَا ٱ£َّ
ِذبِينَ    ؟2تلََك ٱلَِّذيَن َصدَقُواْ، َوتَۡعلََم ٱۡلَكٰ

 43: 9\113هـ

ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر [نص ناقص وتكميله: َال يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ) 1ت في بِا£َّ
  )http://goo.gl/gTdDvE] أَْن يَُجاِهدُوا (الجاللين التخلُّف عن

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َال يَۡستَ  ِذنَُك ٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
ُ  1ت[...] ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم. ~ َوٱ£َّ ِهدُواْ بِأَۡمَوٰ أَن يَُجٰ

  َعِليُمۢ بِٱۡلُمتَِّقيَن.

 44: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: إِنََّما يَْستَأِْذنَُك [في التخلف] الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن (الجاللين 1ت
http://goo.gl/JPPz5x.(  

ِ ٱلَِّذي 1تِذنَُك [...]إِنََّما يَۡستَ  َن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱ£َّ
َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر، َوٱۡرتَابَۡت قُلُوبُُهۡم، فَُهۡم فِي َرۡيبِِهۡم 

  يَتََردَّدُوَن.

 45: 9\113هـ

ِكن 1َألََعدُّواْ لَهُۥ عُدَّةٗ َولَۡو أََرادُواْ ٱۡلُخُروَج،   نزع الهمة واإلرادة للقيام بعمل معين.: ) ثبَّط1ت♦ ) ِعدَّةُ، ُعدَّةٌ، ِعدَّةً، ُعدَّتَهُ 1 . َولَٰ
ُ ٱۢنبِعَاثَُهۡم، فَثَبََّطُهمۡ  ٱۡقعُدُواْ «. َوقِيَل: 1تَكِرهَ ٱ£َّ

ِعِدينَ    ».َمَع ٱۡلقَٰ

 46: 9\113هـ

) َوَألَْوفضوا، َوَألَْرفضوا، َوَألَْرقصوا، َوَألَْوقصوا، َوَألَسرعوا بالفرار 2) زادكم 1
  ) أَْوَضعُوا: أسرعوا.2ت: نقصانًا وفسادًا يورث اإلضطراب ) َخبَاًال 1ت♦ 

ا َزادُوُكمۡ  ، 1تإِالَّ َخبَاٗال  1لَۡو َخَرُجواْ فِيُكم، مَّ
لَُكۡم، يَۡبغُونَُكُم ٱۡلِفۡتنَةَ. َوفِيُكۡم  2ت2َوَألَۡوَضعُواْ  ِخلَٰ

ِلِميَن. ُ عَِليُمۢ بِٱلظَّٰ عُوَن لَُهۡم. ~ َوٱ£َّ   َسمَّٰ

 47: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: َوُهْم َكاِرهُوَن [له] (الجاللين 1ت♦  ) َوقَلَبُوا1
http://goo.gl/ngwwEX.(  

لََك ٱۡألُُموَر،  1لَقَِد ٱۡبتَغَُواْ ٱۡلِفۡتنَةَ، ِمن قَۡبُل، َوقَلَّبُواْ 
ِرهُونَ  ِ، َوُهۡم َكٰ  َحتَّٰى َجآَء ٱۡلَحقُّ َوَظَهَر أَۡمُر ٱ£َّ

  .1ت[...]

 48: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: ائْذَْن ِلي [في التخلف] (الجاللين 1ت♦ ) َسقَط 2) تُْفتِنِّي 1
http://goo.gl/yKRjLn.(  

ن يَقُوُل:  َوَال  1تٱۡئذَن لِّي [...]«َوِمۡنُهم مَّ
. ~ َوإِنَّ َجَهنََّم 2أََال فِي ٱۡلِفۡتنَِة َسقَُطواْ ». 1تَۡفتِنِّيٓ 

فِِريَن.   لَُمِحيَطةُۢ بِٱۡلَكٰ

 49: 9\113هـ

. َوإِن تُِصۡبَك 1إِن تُِصۡبَك َحسَنَٞة، تَسُۡؤهُمۡ   ينصرفوا) َويَتََولَّْوا: 1ت ♦) فَاِرُحوَن 2) تَسُْوُهْم 1
». قَۡد أََخۡذنَآ أَۡمَرنَا ِمن قَۡبلُ «ُمِصيبَٞة، يَقُولُواْ: 

ُهۡم فَِرُحونَ  1تَويَتََولَّواْ    .2وَّ

 50: 9\113هـ
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ُ لَنَا. هَُو  1لَّن«قُل:   ) هل.1 يُِصيبَنَآ إِالَّ َما َكتََب ٱ£َّ
ِ فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمۡؤِمنُونَ    ».َمۡولَٰىنَا. ~ َوَعلَى ٱ£َّ

 51: 9\113هـ

ٓ إِۡحدَى ٱۡلُحۡسنَيَۡينِ «قُۡل:   ) اْلُحْسنَيَْيِن: تعني النصر والشهادة.1ت  َهۡل تََربَُّصوَن بِنَآ، إِالَّ
ُ ؟ َونَۡحُن نَتَ 1ت[...] َربَُّص بُِكۡم أَن يُِصيبَُكُم ٱ£َّ

ۡن ِعنِدِهۦٓ أَۡو بِأَۡيِدينَا. فَتََربَُّصٓواْ، إِنَّا  بِعَذَاٖب، ّمِ
تََربُِّصونَ    ».َمعَُكم مُّ

 52: 9\113هـ

، لَّن يُتَقَبََّل ِمنُكۡم. 1أَنِفقُواْ َطۡوًعا أَۡو َكۡرٗها«قُۡل:   ) كُْرًها1
ِسِقينَ ~ إِنَُّكۡم كُنتُۡم قَۡوٗما    ».فَٰ

 53: 9\113هـ

َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقبََل  )1ت♦ ) ِكَسالَى 3) نَفَقَتُُهْم، نَفَقَاتِِهْم، نَفَقَتَُهْم 2) يُْقبََل، نَْقبََل 1
ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهْم: فسرها المنتخب: وما منع هللا من قبول نفقاتهم 

)http://goo.gl/ZWJxIdيلها: َوَما [منع هللا من] ). فتكون اآلية ناقصة وتكم
َالةَ  )2أَْن يقبل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهْم ت   : يؤدوها.يَأْتُوَن الصَّ

تُُهمۡ  1أَن تُۡقبَلَ  1تَوَما َمنَعَُهۡم، [...] ٓ 2ِمۡنُهۡم نَفَقَٰ ، إِالَّ
ِ َوبَِرسُوِلهِۦ، َوَال يَۡأتُوَن  أَنَُّهۡم َكفَُرواْ بِٱ£َّ

لَٰوةَ  ، َوَال يُنِفقُوَن إِالَّ 3إِالَّ َوُهۡم كَُسالَىٰ  2تٱلصَّ
ِرُهوَن.   َوُهۡم َكٰ

 54: 9\113هـ

) نص مخربط وترتيبه مع إضافة: فََال تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوَال أَْوَالدُهُْم فِي اْلَحيَاةِ 1ت
بَُهْم بَِها [في اآلخرة] َوتَزْ  ُ ِليُعَذِّ َهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن الدُّْنيَا إِنََّما يُِريدُ �َّ

). وقد فسرها الجاللين كما يلي: فَالَ 401-400(للتبريرات أنظر المسيري، ص 
 ُ دُُهْم أي ال تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج إِنََّما يُِريدُ ٱ£َّ تُْعِجبَْك أَْمٰولُُهْم َوآل أَْولَٰ

بَُهْم أي أن يعذّبهم بَِها فِي ٱْلحَ  يَٰوةِ ٱلدُّْنيَا بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها ِليُعَذِّ
ِفُروَن فيعذبهم في اآلخرة أشدّ العذاب  من المصائب َوتَْزَهَق تخرج أَنفُُسُهْم َوُهْم َكٰ

)http://goo.gl/msqHHx 55: 9\113). تناقض: تقول اآلية ُ : يُِريدُ �َّ
بَُهْم بَِها، بينما تقول اآلية  بَُهْم بَِها.85 :9\113ِليُعَذِّ ِّ ُ أَْن يُعَذ   : يُِريدُ �َّ

دُُهمۡ  لُُهۡم َوَالٓ أَۡولَٰ . إِنََّما 1ت[...] فََال تُۡعِجۡبَك أَۡمَوٰ
بَُهم بَِها فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا [...] ِّ ُ ِليُعَذ ، 1تيُِريدُ ٱ£َّ

فُِروَن.   ~ َوتَۡزَهَق أَنفُُسُهۡم َوهُۡم َكٰ

 55: 9\113هـ

نُكمۡ   يَْفَرقُون: يخافون.) 1ت ِ إِنَُّهۡم لَِمنُكۡم، َوَما ُهم ّمِ  .َويَۡحِلفُوَن بِٱ£َّ
ِكنَُّهۡم قَۡوٞم يَۡفَرقُونَ    .1تَولَٰ

 56: 9\113هـ

ًال 2) ُمغَاَراٍت 1 ًال، ُمْندََخًال، ُمندَخَّ ) لََوالَْوا، لََوأَلُْوا، لََولَّْوا 3) َمدَْخًال، ُمدَْخًال، ُمدَّخَّ
) ُمدََّخًال: إسم مكان من ادَّخل: أوغل في الدخول أو 1ت♦ ) يجمزون 4وجوههم 

  : فر مسرًعا.جمح) 2ت دخل بكلفة، ويقصد به نفقًا ينجحرون فيه هاربين

تٍ لَۡو يَِجدُوَن َمۡلجَ  َرٰ  ،1ت2، أَۡو ُمدََّخٗال 1ا، أَۡو َمغَٰ
  .2ت4إِلَۡيِه، َوُهۡم يَۡجَمُحونَ  3لََّولَّۡواْ 

 57: 9\113هـ

ُزَك، يُالِمُزَك 1 ن يَۡلِمُزكَ   ) ساخطون2) يَْلُمُزَك، يُلَّمِ ِت. فَإِۡن أُۡعطُواْ  1َوِمۡنُهم مَّ دَقَٰ فِي ٱلصَّ
ٓ وَ  .ِمۡنَها، َرُضواْ  إِذَا هُۡم  ،إِن لَّۡم يُۡعَطۡواْ ِمۡنَها

  .2يَۡسَخُطونَ 

 58: 9\113هـ

إلى الغائب » َمْن يَْلِمُزكَ «في اآلية السابقة من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت
ُ َوَرُسولُهُ «   »َرُضوا َما آَتَاُهُم �َّ

ُ َوَرُسولُهُۥ  ،1تَولَۡو أَنَُّهۡم َرُضواْ َمآ َءاتَٰىُهُم ٱ£َّ
ُ ِمن فَۡضلِهِۦ«َوقَالُواْ:  ُ. َسيُۡؤتِينَا ٱ£َّ  ،َحۡسبُنَا ٱ£َّ

ِغبُونَ  ِ َرٰ   ».َوَرسُولُهُۥٓ. ~ إِنَّآ إِلَى ٱ£َّ

 59: 9\113هـ

: المستمالة إلى اإلسالم باإلحسان ) اْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهمْ 1ت♦ ) فَِريَضةٌ 2) َواْلُمَولَّفَِة 1
وتكميله: في [تحرير] الرقاب (السيوطي: اإلتقان، جزء ) نص ناقص 2تإليها 

  ) اْلغَاِرِميَن: مثقلين بالديون.3ت )165، ص 2

ِمِليَن  ِكيِن، َوٱۡلعَٰ ُت ِلۡلفُقََرآِء، َوٱۡلَمَسٰ دَقَٰ إِنََّما ٱلصَّ
 2تقُلُوبُُهۡم، َوفِي [...] 1ت1َعلَۡيَها، َوٱۡلُمَؤلَّفَةِ 

ِرِمينَ  قَابِ، َوٱۡلغَٰ ِ، َوٱۡبِن ، وَ 3تٱلّرِ فِي َسبِيِل ٱ£َّ
ُ َعِليمٌ  2ٱلسَّبِيِل. فَِريَضةٗ  ِ. ~ َوٱ£َّ َن ٱ£َّ   َحِكيٞم. ،ّمِ

 60: 9\113هـ

 مستمع قابل لما يقال له: ) أُذُن1ت♦ ) َوَرْحَمٍة، َوَرْحَمةً 3) أُذٌُن َخْيٌر 2) أُذٌْن 1
نص ناقص وتكميله: » َويَقُولُوَن هَُو أُذٌُن قُْل أُذُُن َخْيٍر لَُكم«في هذه اآلية ) 2ت

بأنه محب لسماع كل ما يقال له من صدق وكذب، فقل لهم: بل هو أذن يقولون 
نص ناقص ) 3ت) http://goo.gl/csy9gB(المنتخب  خير ال يسمع إال الصدق

قل أذن «على خير فقرأ » ورحمة«وتكميله: وهو ذو رحمة. وهناك من عطف 
ِ «). وقد فهمت عبارة 365(مكي، جزء أول، ص » خير لكم ورحمة يُۡؤِمُن بِٱ£َّ
يَُصدُّق با� ويَُصدّق المؤمنين (النحاس بمعنى: » َويُۡؤِمُن ِلۡلُمۡؤِمنِينَ 

http://goo.gl/fo9i3H :إلى الغائب » قُلْ «من المخاطب التفات ). وهنا خطأ
» ِ   » َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِينَ يُْؤِمُن بِا£َّ

، َويَقُولُوَن:  ُهَو «َوِمۡنُهُم ٱلَِّذيَن يُۡؤذُوَن ٱلنَّبِيَّ
يُۡؤِمُن ». 2تلَُّكمۡ  2َخۡيٖر  1ت1أُذُنُ «قُۡل: ». 1تأُذُنٞ 

ِ َويُۡؤِمُن ِلۡلُمۡؤِمنِيَن، َوَرۡحَمةٞ  لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ  3ت3بِٱ£َّ
ِ، ~ لَُهۡم َعذَاٌب ِمنُكۡم. َوٱلَِّذيَن  يُۡؤذُوَن َرسُوَل ٱ£َّ

  أَِليٞم.

 61: 9\113هـ
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ُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ [منكم] أَْن يُْرُضوهُ (1ت  ابن عاشور) نص ناقص وتكميله: َو�َّ
http://goo.gl/D6ymigَوَرُسولُهُ «من المثنى التفات ) خطأ: 2) ت ُ إلى » َو�َّ

رضوهما. وقد اقترح المفسرون مخرًجا باعتبار والصحيح: ي». يُْرُضوهُ «المفرد 
أنَّ رضا هللا ورسوِله شيء واحد: َمْن أطاع الرسول فقد أطاع هللا، أو ان النص 

مخربط وترتيبه: وهللا أحقُّ أن يُْرضوه ورسولُه (الحلبي 
http://goo.gl/BYw1pk مضافة لآلية » رسوله«). ولكن قد تكون كلمة

ُ أََحقُّ أَْن يُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْؤِمنِيَن. الحقًا، فيكون أصل اآلية:   َو�َّ

ُ َوَرُسولُهُۥٓ أََحقُّ  ِ لَُكۡم ِليُۡرُضوُكۡم. َوٱ£َّ يَۡحِلفُوَن بِٱ£َّ
  . ~ إِن كَانُواْ ُمۡؤِمنِيَن.2تأَن يُۡرُضوهُ  1ت[...]

 62: 9\113هـ

َ: عاداه واغضبه بعصيانه ت) َحادَّ 1ت♦ ) فَإِنَّ 2) تَْعلَُموا، يَْعلَْم 1 ) تناقض: �2َّ
َ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها « 23: 72\40تقول اآلية  َوَمْن يَْعِص �َّ

َ َوَرسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلدًا « 63: 9\113بينما تقول اآلية » أَبَدًا َمْن يَُحاِدِد �َّ
  ».يَهافِ 

َ َوَرسُولَهُۥ، فَأَنَّ  1تأَنَّهُۥ َمن يَُحاِددِ  1أَلَۡم يَۡعلَُمٓواْ   2ٱ£َّ
ِلٗدا لَِك ٱۡلِخۡزُي  2تلَهُۥ نَاَر َجَهنََّم، َخٰ فِيَها؟ ذَٰ

  ٱۡلعَِظيُم.

 63: 9\113هـ

لَ --- [  ) تِْحذَُرونَ 3) اْستَْهُزوا 2) تُنَْزَل 1 ِفقُوَن أَن تُنَزَّ َعلَۡيِهۡم سُوَرٞة،  1] يَۡحذَُر ٱۡلُمنَٰ
َ 2ٱۡستَۡهِزُءٓواْ «تُنَبِّئُُهم بَِما فِي قُلُوبِِهۡم. قُِل:  . إِنَّ ٱ£َّ

ا تَۡحذَُرونَ    ».3ُمۡخِرٞج مَّ

 64: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: َولَئِْن سَأَْلتَُهْم [عن استهزائهم بالقرآن 1ت♦ ) تَْستَْهُزوَن 1
  )http://goo.gl/3H2zyvنَُخوُض َونَْلعَُب (الجاللين وبك] لَيَقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا 

: 1تَولَئِن سَأَۡلتَُهۡم [...] إِنََّما كُنَّا «، لَيَقُولُنَّ
تِهِۦ، «قُۡل: ». نَُخوُض َونَۡلعَبُ  ِ، َوَءايَٰ أَبِٱ£َّ

  »؟1َوَرسُولِهِۦ كُنتُۡم تَۡستَۡهِزُءونَ 

 65: 9\113هـ

) يُعَذَّْب َطائِفَةٌ 3مع قراءتي يُْعَف، تُْعَف  - تُعَذَّْب َطائِفَةٌ ) 2) يُْعَف، يَْعُف، تُْعَف 1
ْب طَائِفَةً 4مع قراءة يُْعَف  -    مع قراءة يَْعُف. -) يُعَذِّ

نُِكۡم. إِن نَّۡعفُ   1َال تَۡعتَِذُرواْ. قَۡد َكفَۡرتُم بَۡعدَ إِيَمٰ
نُكۡم، نُعَذِّۡب َطآئِفَةَۢ  بِأَنَُّهۡم ، ~ 4 3 2َعن َطآئِفَٖة ّمِ

  َكانُواْ ُمۡجِرِميَن.

 66: 9\113هـ

اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت « 67: 9\113يالحظ عدم وجود تجانس بين اآلية ) 1ت
َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء « 71: 9\113واآلية  »بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض 

  ».بَْعٍض 

ِفقُوَن َوٱلۡ  ۢن بَۡعٖض ٱۡلُمنَٰ ُت بَۡعُضُهم ّمِ ِفقَٰ . 1تُمنَٰ
يَۡأُمُروَن بِٱۡلُمنكَِر، َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلَمۡعُروِف، 
َ، فَنَِسيَُهۡم. ~ إِنَّ  َويَۡقبُِضوَن أَۡيِديَُهۡم. نَُسواْ ٱ£َّ

ِسقُوَن. ِفِقيَن هُُم ٱۡلفَٰ   ٱۡلُمنَٰ

 67: 9\113هـ

ِفِقيَن، َوٱۡلُمنَٰ    ُ ٱۡلُمنَٰ ِت، َوٱۡلكُفَّاَر نَاَر َوَعدَ ٱ£َّ ِفقَٰ
 ~ .ُ ِلِديَن فِيَها. ِهَي َحۡسبُُهۡم. َولَعَنَُهُم ٱ£َّ َجَهنََّم، َخٰ

ِقيٞم.   َولَُهۡم َعذَاٞب مُّ

 68: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: [وعد هللا الكفار نار َجهنَّم كما َوَعدَ] 1ت♦ ) َحبََطْت 1
)، أو [أنتم] كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم http://goo.gl/Jb0ToKالذين من قبلكم (النحاس 

)، أو: [أنتم أيها http://goo.gl/U9rdUp 257، ص 10، جزء ابن عاشور(
). خطأ: http://goo.gl/Y9KXH2المنافقون] َكالَِّذيَن ِمْن قَبِْلُكْم (الجاللين 

ُ َولَعَنَ«في هذه اآلية واآلية السابقة من الغائب التفات  ، »قَْبِلُكمْ «إلى المتكلم » ُهُم �َّ
خطأ: كان يجب أن يجمع إسم الموصول العائد ) 2ت وكان يجب استعمال قبلهم

على ضمير الجمع فيقول خضتم كالذين خاضوا. ولكن هناك من يرى أن المعنى: 
ُخضتم في الكفر والِعناد كالذي خاضوه، فالعائد محذوف، وهذا من تشبيه 

ال الخائضين بالخائضين (معرفة: شُبَُهات وردود حول القرآن  الَخوض بالَخوض،
فَاْستَْمتَعُوا بَِخَالقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُْم بَِخَالقُِكْم َكَما ). ويالحظ هنا لغو: 414الكريم، ص 

  اْستَْمتََع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم بَِخَالقِِهمْ 

ٗة، َكٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلُكۡم. َكانُٓواْ  1ت[...]  أََشدَّ ِمنُكۡم قُوَّ
ِقِهۡم،  ٗدا. فَٱۡستَۡمتَعُواْ بَِخلَٰ ٗال، َوأَۡولَٰ َوأَۡكثََر أَۡمَوٰ

ِقُكۡم َكَما ٱۡستَۡمتََع ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلُكم  فَٱۡستَۡمتَۡعتُم بَِخلَٰ
ِقِهۡم َوُخۡضتُۡم َكٱلَِّذي ٓئَِك،  2تبَِخلَٰ َخاُضٓواْ. أُْولَٰ

ٓئَِك  1َحبَِطۡت  لُُهۡم فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوأُْولَٰ أَۡعَمٰ
ِسُروَن.   ُهُم ٱۡلَخٰ

 69: 9\113هـ

: أمعن في الكذب، وأفك فالنًا: صرفه وغيَّر رأيه ) أفك1ت♦ ) َواْلُمْوتَِفَكاِت 1
وهود  اْلُمْؤتَِفَكات، جمع اْلُمْؤتَِفَكة: المقلوبة، وتعني قرى قوم لوطبالخداع. وهنا 

أَلَْم «إلى الغائب » قَْبِلُكمْ «في اآلية السابقة من المخاطب التفات خطأ: وصالح. 
  »يَأْتِِهمْ 

أَلَۡم يَۡأتِِهۡم نَبَأُ ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم: قَۡوِم نُوٖح، َوَعاٖد، 
ِب َمۡديََن،  ِهيَم، َوأَۡصَحٰ َوثَُمودَ، َوقَۡوِم إِۡبَرٰ

تِ  ِت. ~ فََما ؟ 1ت1َوٱۡلُمۡؤتَِفَكٰ أَتَۡتُهۡم ُرسُلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ
ُ لِيَۡظِلَمُهمۡ  ِكن َكانُٓواْ أَنفَُسُهۡم يَۡظِلُموَن. ،َكاَن ٱ£َّ   َولَٰ

 70: 9\113هـ

اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت « 67: 9\113يالحظ عدم وجود تجانس بين اآلية ) 1ت
اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء وَ « 71: 9\113واآلية  »بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض 

  ».بَْعٍض 

ُت بَۡعُضُهۡم أَۡولِيَآُء --- [ ] َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
. يَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف، َويَۡنَهۡوَن َعِن 1تبَۡعٖض 

َكٰوةَ،  لَٰوةَ، َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ ٱۡلُمنَكِر، َويُِقيُموَن ٱلصَّ
ُ. َويُِطيعُ  ٓئَِك، سَيَۡرَحُمُهُم ٱ£َّ َ َوَرُسولَهُۥٓ. أُْولَٰ وَن ٱ£َّ

َ َعِزيٌز، َحِكيٞم.   ~ إِنَّ ٱ£َّ

 71: 9\113هـ

ٖت تَۡجِري ِمن    ِت َجنَّٰ ُ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ َوَعدَ ٱ£َّ
ِكَن َطيِّبَٗة فِي  ِلِديَن فِيَها، َوَمَسٰ ُر، َخٰ تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ

لَِك هَُو َجنَّٰ  ِ أَۡكبَُر. ~ ذَٰ َن ٱ£َّ ٞن ّمِ ِت َعۡدٖن. َوِرۡضَوٰ
  ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.

 72: 9\113هـ
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تفسير شيعي: قراءة أهل البيت ) 1ت♦ ) َوَماَواُهْم 3) َواْغِلْظ 2) باْلُمنَافِِقيَن 1
ألن جاهد الكفار بالمنافقين ألن النبي لم يكن يقاتل المنافقين وإنما كان يتألفهم 
المنافقين ال يظهرون الكفر وعلم هللا تعالى يكفرهم ال يبيح قتلهم إذا كانوا 

  )115يظهرون اإليمان (الطبرسي: فصل الخطاب، ص 

ِفِقينَ --- [ ِهِد ٱۡلكُفَّاَر َوٱۡلُمنَٰ ! َجٰ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ، 1ت1] يَٰ
َجَهنَُّم. ~ َوبِۡئَس  3َعلَۡيِهۡم. َوَمۡأَوٰىُهمۡ  2َوٱۡغلُظۡ 

  !ۡلَمِصيرُ ٱ

 73: 9\113هـ

) نص ناقص 2) نَقَُموا: كرهوا، وعابوا، أو أنكروا ت1ت♦ ) َوَرُسولَهُ 2) يَنَلُوا 1
  )http://goo.gl/yHnQK8(الجاللين  عن اإليمان]وتكميله: َوإِْن يَتََولَّْوا [

ِ َما قَالُواْ، َولَقَۡد قَالُواْ كَِلَمةَ ٱۡلكُۡفِر،  يَۡحِلفُوَن بِٱ£َّ
واْ بَِما لَۡم يَنَالُواْ  ِمِهۡم. َوَهمُّ . َوَما 1َوَكفَُرواْ بَۡعدَ إِۡسلَٰ

ُ، َوَرُسولُهُۥ 1تنَقَُمٓواْ  ٓ أَۡن أَۡغنَٰىُهُم ٱ£َّ ، ِمن 2إِالَّ
فَۡضلِهِۦ. فَإِن يَتُوبُواْ، يَُك َخۡيٗرا لَُّهۡم. َوإِن يَتََولَّۡواْ 

ُ َعذَابًا أَلِ 2ت[...] ۡبُهُم ٱ£َّ يٗما، فِي ٱلدُّۡنيَا ، يُعَذِّ
َوٱۡألِٓخَرةِ. ~ َوَما لَُهۡم فِي ٱۡألَۡرِض ِمن َوِلّيٖ َوَال 

  نَِصيٖر.

 74: 9\113هـ

دَّقَْن َولَنَكُونَنْ 1 َ:   ) لَنَصَّ َهدَ ٱ£َّ ۡن َعٰ لَئِۡن َءاتَٰىنَا ِمن فَۡضلِهِۦ، «َوِمۡنُهم مَّ
دَّقَنَّ َولَنَكُونَنَّ  لِِحينَ  1لَنَصَّ   ».ِمَن ٱلصَّٰ

 75: 9\113هـ

(الجاللين  عن طاعة هللا]) نص ناقص وتكميله: َوتََولَّْوا [1ت
http://goo.gl/xnaxHr.(  

ن فَۡضلِهِۦ آ َءاتَٰىُهم ّمِ بَِخلُواْ بِهِۦ َوتََولَّواْ  ،فَلَمَّ
ۡعِرُضوَن.1ت[...] ُهم مُّ   ، ~ وَّ

 76: 9\113هـ

بُوَن.1 فَأَۡعقَبَُهۡم نِفَاٗقا فِي قُلُوبِِهۡم إِلَٰى يَۡوِم يَۡلقَۡونَهُۥ، بَِمآ   ) يَُكذِّ
َ َما َوَعدُوهُ، ~ َوبَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ    .1أَۡخلَفُواْ ٱ£َّ

 77: 9\113هـ

ُهۡم َونَجۡ  1أَلَۡم يَۡعلَُمٓواْ   ) اْلِغيُوِب، اْلغَيُوبِ 2) تَْعلَُموا 1 َ يَۡعلَُم ِسرَّ َوٰىُهۡم، ~ أَنَّ ٱ£َّ
ُم ٱۡلغُيُوبِ  َ َعلَّٰ   ؟2َوأَنَّ ٱ£َّ

 78: 9\113هـ

ِعين: المتصدقين. ُجْهدَُهْم: طاقاتهم ووسعهم1ت♦ ) َجْهدَهُْم 2) يَْلُمُزوَن 1 ِعيَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن فِي  1ٱلَِّذيَن يَۡلِمُزونَ   ) اْلُمطَّّوِ ٱۡلُمطَّّوِ
ِت، َوٱلَِّذيَن َال يَِجدُوَن إِالَّ ُجۡهدَُهمۡ  دَقَٰ  1ت2ٱلصَّ

ُ ِمۡنُهۡم. ~ َولَُهۡم  فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم، َسِخَر ٱ£َّ
  َعذَاٌب أَِليٌم.

 79: 9\113هـ

تَۡغِفۡر لَُهۡم، أَۡو َال تَۡستَۡغفِۡر لَُهۡم. إِن ] ٱسۡ --- [  114- 113و 85- 84في اآليات  80: 9\113) تكملة هذه اآلية 1ت
ُ لَُهۡم.  ٗة، فَلَن يَۡغِفَر ٱ£َّ تَۡستَۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبِعيَن َمرَّ
ُ َال  ِ َوَرسُوِلهِۦ. ~ َوٱ£َّ لَِك بِأَنَُّهۡم َكفَُرواْ بِٱ£َّ ذَٰ

ِسِقينَ    .1تيَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفَٰ

 80: 9\113هـ

) اْلُمَخلَّفُوَن: الذين أُخروا عن الجهاد باإلذن لهم 1ت♦ ) يعلمون 2 ) َخْلَف، ُخْلفَ 1
) بَِمْقعَِدِهْم: بقعودهم عن الجهاد. خالف: فسرها معجم الفاظ القرآن 2أو كسًال ت

بمعنى خلف وبعد. ولكن قد تكون خطأ من النساخ فهي خلف كما في القراءة 
  .72: 8\88) أنظر هامش 3المختلفة. ت

فَ  1تُمَخلَّفُونَ فَِرَح ٱلۡ  َرسُوِل  2ت1بَِمۡقعَِدِهۡم ِخلَٰ
ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم فِي  ِهدُواْ بِأَۡمَوٰ ِ، َوكَِرهُٓواْ أَن يَُجٰ ٱ£َّ

 ِ ». َال تَنِفُرواْ فِي ٱۡلَحرِّ «، َوقَالُواْ: 3تَسبِيِل ٱ£َّ
ا«قُۡل:  لَّۡو كَانُواْ ». ~ نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحّرٗ

  !2يَۡفقَُهونَ 

 81: 9\113هـ

فَۡليَۡضَحُكواْ قَِليٗال، َوۡليَۡبكُواْ َكثِيٗرا، ~ َجَزآَءۢ بَِما   
  َكانُواْ يَۡكِسبُوَن.

 82: 9\113هـ

ۡنُهۡم، فَٱۡستَ   ) اْلَخِلِفيَن.1 ُ إِلَٰى َطآئِفَٖة ّمِ َجعََك ٱ£َّ ذَنُوَك فَإِن رَّ
أَبَٗدا، َولَن لَّن تَۡخُرُجواْ َمِعَي «ِلۡلُخُروجِ، فَقُل: 

َل  ا. إِنَُّكۡم َرِضيتُم بِٱۡلقُعُوِد أَوَّ تِلُواْ َمِعَي َعدُو� تُقَٰ
ِلِفينَ  ٖة، فَٱۡقعُدُواْ َمَع ٱۡلَخٰ   ».1َمرَّ

 83: 9\113هـ

إِنَُّهْم َكفَُروا «إلى الغائب » َوَال تَُصّلِ َعلَى أََحدٍ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت
ِ َوَرسُوِلهِ    »بِا£َّ

اَت أَبَٗدا، َوَال --- [ ۡنُهم مَّ ] َوَال تَُصّلِ َعلَٰىٓ أََحٖد ّمِ
ِ َوَرُسولِهِۦ ، ~ 1تتَقُۡم َعلَٰى قَۡبِرِهۦٓ. إِنَُّهۡم َكفَُرواْ بِٱ£َّ

ِسقُوَن.   َوَماتُواْ َوُهۡم فَٰ

 84: 9\113هـ

هُْم فِي الدُّْنيَا ) نص مخربط وترتيبه مع إضافة: فََال تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوَال أَْوَالدُ 1ت
بَُهْم بَِها [في اآلخرة] َوتَْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن (للتبريرات  ِّ ُ أَْن يُعَذ إِنََّما يُِريدُ �َّ

). وهذه آية تكرر تقريبًا ما جاء في اآلية 401- 400أنظر المسيري، ص 
دُهُْم أي ال التي فسرها الجاللين كما يلي: فَالَ تُْعِجبَْك أَ  55: 9\113 ْمٰولُُهْم َوآل أَْولَٰ

بَُهْم أي أن يعذّبهم بَِها فِي  ِّ ُ ِليُعَذ تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج إِنََّما يُِريدُ ٱ£َّ
ٱْلَحيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب َوتَْزَهَق تخرج 

ِفُروَن فيعذبهم  في اآلخرة أشدّ العذاب أَنفُُسُهْم َوُهْم َكٰ
)http://goo.gl/mELLMO 55: 9\113). تناقض: تقول اآلية ُ : يُِريدُ �َّ

بَُهْم بَِها، بينما تقول اآلية  بَُهْم بَِها.85: 9\113ِليُعَذِّ ِّ ُ أَْن يُعَذ   : يُِريدُ �َّ

دُُهۡم [...]--- [ لُُهۡم َوأَۡولَٰ . إِنََّما 1ت] َوَال تُۡعِجۡبَك أَۡمَوٰ
بَُهم بَِها فِي ٱلدُّۡنيَا [...] ِّ ُ أَن يُعَذ ، ~ 1تيُِريدُ ٱ£َّ

ِفُروَن.   َوتَۡزَهَق أَنفُُسُهۡم َوُهۡم َكٰ

 85: 9\113هـ
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ِهدُواْ «َوإِذَآ أُنِزلَۡت سُوَرةٌ أَۡن:    ِ َوَجٰ َءاِمنُواْ بِٱ£َّ
ذَنََك أُْولُواْ ٱلطَّۡوِل ِمۡنُهۡم، ، ٱۡستَ »َمَع َرسُوِلهِ 

ِعِدينَ «َوقَالُواْ:  َع ٱۡلقَٰ   ».ذَۡرنَا نَُكن مَّ

 86: 9\113هـ

) الخوالف جمع الخالفة وهي المرأة، لتخلفها في البيت فال تخرج لقتال، 1ت
ان الكلمة سريانية وتعني  Sawmaوقصد به التهكم بالقاعدين عن الجهاد. يرى 

يتان خطأ علمي: تقول اآل) 2). ت293ص  Sawmaالذين غيروا دينهم (
: 9\113واآلية » ُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم َال يَْفقَُهونَ « 87: 9\113و 3: 63\104
ُ قُلُوبَُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم َال يَْفقَُهونَ « 127 لَُهْم قُلُوٌب َال « 179: 7\39واآلية » َصَرَف �َّ

  ولكن مركز التفكير هو الدماغ وليس القلب.». يَْفقَُهوَن بَِها

، َوطُبَِع َعلَٰى 1تَرُضواْ بِأَن يَكُونُواْ َمَع ٱۡلَخَواِلفِ 
  .2تقُلُوبِِهۡم. ~ فَُهۡم َال يَۡفقَُهونَ 

 87: 9\113هـ

إلى المخاطب » َمَع َرُسوِلهِ «من الغائب  86في اآلية التفات ) خطأ: 1ت
ُسولُ «ثم إلى الغائب » اْستَأْذَنَكَ «   ».لَِكِن الرَّ

سُولُ  ِكِن ٱلرَّ َهدُواْ ، 1تلَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُۥ، َجٰ
ُت، ~  ٓئَِك لَُهُم ٱۡلَخۡيَرٰ ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم. َوأُْولَٰ بِأَۡمَوٰ

ٓئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن.   َوأُْولَٰ

 88: 9\113هـ

ُر،    ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡألَۡنَهٰ ُ لَُهۡم َجنَّٰ أََعدَّ ٱ£َّ
ِلِديَن فِيَها. ~  لَِك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.َخٰ   ذَٰ

 89: 9\113هـ

ُرونَ 1ت♦ ) َكذَّبُوا 2) اْلُمْعتَِذُروَن، اْلُمْعِذُروَن، اْلُمْعذَُروَن، اْلُمعَاِذُروَن 1 : ) اْلُمعَذِّ
  من يتكلفون األعذار.

ُرونَ  ، ِمَن ٱۡألَۡعَراِب، ِليُۡؤذََن 1ت1َوَجآَء ٱۡلُمعَذِّ
َ َوَرسُولَهُۥ. ~  2ذَبُواْ لَُهۡم، َوقَعَدَ ٱلَِّذيَن كَ  ٱ£َّ

  َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡنُهۡم َعذَاٌب أَِليٞم.

 90: 9\113هـ

َ َوَرُسولَهُ 1 ِ َوَرسُوِلِه: أخلصوا لهما1ت♦ ) �َّ لَّۡيَس َعلَى ٱلضُّعَفَآِء، َوَال َعلَى ٱۡلَمۡرَضٰى، َوَال   ) نََصُحوا ِ£َّ
يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َحَرٌج، إِذَا َعلَى ٱلَِّذيَن َال 

ِ َوَرُسولِهِۦ 1تنََصُحواْ  . َما َعلَى ٱۡلُمۡحِسنِيَن ِمن £ِ1َّ
ِحيٞم. ُ َغفُوٞر، رَّ   َسبِيٖل. ~ َوٱ£َّ

 91: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: [وقلت لهم] (السيوطي: اإلتقان، جزء 1ت♦ ) ِلنَْحِملَُهْم 1
  ) خطأ: تَِفيُض بالدَّْمعِ.3ت انصرفوا ) تََولَّْوا:2) ت168، ص 2

 1ت، [...]1َوَال َعلَى ٱلَِّذيَن، إِذَا َمآ أَتَۡوَك ِلتَۡحِملَُهمۡ 

، 2تتََولَّواْ  .»َالٓ أَِجدُ َمآ أَۡحِملُُكۡم َعلَۡيهِ «قُۡلَت: 
أَۡعيُنُُهۡم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّۡمعِ  ، َحَزنًا أَالَّ يَِجدُواْ 3توَّ

  َما يُنِفقُوَن.

 92: 9\113هـ

ِذنُونََك َوهُۡم أَۡغنِيَآُء. إِنََّما ٱلسَّبِيُل َعلَى ٱلَِّذيَن يَۡستَ   .87: 9\113) انظر هامش اآلية 2. ت87: 9\113) انظر هامش اآلية 1ت
ُ 1تَرُضواْ بِأَن يَكُونُواْ َمَع ٱۡلَخَواِلفِ  . َوَطبََع ٱ£َّ

  .2تنَ َعلَٰى قُلُوبِِهۡم. ~ فَُهۡم َال يَۡعلَُمو

 93: 9\113هـ

) 2) ت370هناك من يعتبر من زائدة (مكي، جزء أول، ص ) 1ت♦ ) فَيُنَبِّيُُكْم 1
ُ َعَملَُكْم «إلى الغائب » يَْعتَِذُروَن إِلَْيُكمْ «من المخاطب التفات خطأ:  َوَسيََرى �َّ

جاءت هذه العبارة عشر مرات في القرآن. وقد فسرها التفسير ) 3ت »َوَرُسولُهُ 
الميسر: عالم بكل ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفيه النفوس، 

  ).http://goo.gl/ZTmhlIوعالم بما شاهدته األبصار (

الَّ «يَۡعتَِذُروَن إِلَۡيُكۡم إِذَا َرَجۡعتُۡم إِلَۡيِهۡم. قُل: 
ُ ِمنۡ   1تتَۡعتَِذُرواْ. لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم. قَۡد نَبَّأَنَا ٱ£َّ

ُ َعَملَُكۡم َوَرسُولُهُۥأَ  ، ثُمَّ 2تۡخبَاِرُكۡم. َوسَيََرى ٱ£َّ
دَةِ  ِلِم ٱۡلغَۡيبِ َوٱلشََّهٰ  1فَيُنَبِّئُكُم ~. 3تتَُردُّوَن إِلَٰى َعٰ

  ».بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ 

 94: 9\113هـ

ِ لَُكۡم إِذَا ٱنقَلَۡبتُۡم إِلَۡيِهۡم،   ) َوَماَواُهْم.1 لِتُۡعِرُضواْ َسيَۡحِلفُوَن بِٱ£َّ
 1َعۡنُهۡم. فَأَۡعِرُضواْ َعۡنُهۡم. إِنَُّهۡم ِرۡجٞس، َوَمۡأَوٰىُهمۡ 

  َجَهنَُّم، ~ َجَزآَءۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُوَن.

 95: 9\113هـ

يَۡحِلفُوَن لَُكۡم ِلتَۡرَضۡواْ َعۡنُهۡم. فَإِن تَۡرَضۡواْ َعۡنُهۡم،   
َ َال يَۡرَضٰى َعِن  ِسِقيَن.فَإِنَّ ٱ£َّ   ٱۡلقَۡوِم ٱۡلفَٰ

 96: 9\113هـ

] ٱۡألَۡعَراُب أََشدُّ كُۡفٗرا َونِفَاٗقا، َوأَۡجدَُر أَالَّ --- [  
 ُ ُ َعلَٰى َرُسوِلهِۦ. ~ َوٱ£َّ يَۡعلَُمواْ ُحدُودَ َمآ أَنَزَل ٱ£َّ

  َحِكيٞم. ،َعِليمٌ 

 97: 9\113هـ

) دائرة (جمعها دوائر): الهزيمة والشدة، 2ت ) َمْغَرم: ُغرم1ت♦ ) السُّْوِء 1
  وسميت بذلك إلحاطتها بمن تنزل به

، 1تَوِمَن ٱۡألَۡعَرابِ، َمن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمۡغَرٗما
. 1. َعلَۡيِهۡم دَآئَِرةُ ٱلسَّۡوءِ 2تَويَتََربَُّص بُِكُم ٱلدََّوآئِرَ 
ُ َسِميٌع، َعِليٞم.   ~ َوٱ£َّ

 98: 9\113هـ

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر،   قُُربَةٌ ) 1 َوِمَن ٱۡألَۡعَرابِ، َمن يُۡؤِمُن بِٱ£َّ
ِت  ِ َوَصلََوٰ ٍت ِعندَ ٱ£َّ َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق قُُربَٰ

سُوِل. أََالٓ إِنََّها قُۡربَةٞ  ُ فِي  1ٱلرَّ لَُّهۡم. َسيُۡدِخلُُهُم ٱ£َّ
ِحيمٞ  َ َغفُوٞر، رَّ   .َرۡحَمتِِهۦٓ. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 99: 9\113هـ
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) تناقض: هذه هي اآلية الوحيدة التي 1ت♦ ) من تحتها 3) الَِّذيَن 2) َواْألَْنَصاُر 1
تجري من تحتها «، بينما جاءت عبارة »تجري تحتها األنهار«تستعمل عبارة 

آية أخرى، ومن هنا تم تصليحها في القراءة المختلفة. مما يعني  34في » األنهار
ي هذه اآلية (التبرير في الشمري: داللة االكتفاء في الجملة ان حرف (من) سقط ف

  )18- 16القرآنية، ص 

ِجِريَن َوٱۡألَنَصارِ  لُوَن ِمَن ٱۡلُمَهٰ بِقُوَن ٱۡألَوَّ ، 1َوٱلسَّٰ
ُ َعۡنُهۡم،  2َوٱلَِّذينَ  ِضَي ٱ£َّ ٖن، رَّ ٱتَّبَعُوهُم بِإِۡحَسٰ

ٖت تَجۡ   1تِري [...]َوَرُضواْ َعۡنهُ. َوأََعدَّ لَُهۡم َجنَّٰ
لَِك ٱۡلفَۡوُز  3تَۡحتََها ِلِديَن فِيَهآ، أَبَٗدا. ~ ذَٰ ُر، َخٰ ٱۡألَۡنَهٰ

  ٱۡلعَِظيُم.

 100: 9\113هـ

بُُهْم 1 ابن ) نص ناقص وتكميله: َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة [جماعة] َمَردُوا (1ت♦ ) َستُعَذِّ
) مردوا: تعودوا 2ت )http://goo.gl/Us3Kii 19، ص 11، جزء عاشور

  وإستمروا

ِفقُوَن. َوِمۡن أَۡهِل  َن ٱۡألَۡعَرابِ، ُمنَٰ ۡن َحۡولَُكم ّمِ َوِممَّ
َعلَى ٱلنِّفَاِق. َال  2تَمَردُواْ  1تٱۡلَمِدينَِة، [...]

بُُهم تَۡيِن، ~ ثُمَّ  1تَۡعلَُمُهۡم. نَۡحُن نَۡعلَُمُهۡم. َسنُعَذِّ رَّ مَّ
  ٖم.يَُردُّوَن إِلَٰى َعذَاٍب َعِظي

 101: 9\113هـ

) نص ناقص وتكميله: عمال صالًحا [بسيئ] وآخر سيئًا [بصالح] 1ت♦ ) َسيِّيًا 1
في اآلية السابقة من التفات ) خطأ: 2) ت165، ص 2(السيوطي: اإلتقان، جزء 

بُُهمْ «المتكلم  ُ أَْن يَتُوبَ «إلى الغائب » نَْعلَُمُهْم َسنُعَذِّ   ».َعَسى �َّ

ٱۡعتََرفُواْ بِذُنُوبِِهۡم. َخلَُطواْ َعَمٗال َوَءاَخُروَن 
لِٗحا [...] ُ 1ت[...] 1َوَءاَخَر َسيِّئًا 1تَصٰ . َعَسى ٱ£َّ

ِحيٌم. 2تأَن يَتُوبَ  َ َغفُوٞر، رَّ   َعلَۡيِهۡم. ~ إِنَّ ٱ£َّ

 102: 9\113هـ

ْرُهْم 1 ِهْم: ادع لهم ) َوَصّلِ َعلَيْ 1ت ♦) َسْكٌن 3) َصلَواتَِك 2) تُْطِهُرُهْم، تَُطّهِ
  )http://goo.gl/YIi2U0(الجاللين 

ُرُهمۡ --- [ ِلِهۡم َصدَقَٗة تَُطّهِ  1] ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ
يِهم بَِها، َوَصّلِ َعلَۡيِهمۡ   2. إِنَّ َصلَٰوتَكَ 1ت َوتَُزّكِ

ُ َسِميعٌ  3َسَكنٞ    َعِليٌم. ،لَُّهۡم. ~ َوٱ£َّ
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َ هَُو يَۡقبَُل ٱلتَّۡوبَةَ َعۡن  1أَلَۡم يَۡعلَُمٓواْ   التَّْوبَةَ من ِعبَاِدِه. التوبة تتضمن معنى العفو. ) خطأ: يَقْبَلُ 1ت♦ ) تَْعلَُموا 1 أَنَّ ٱ£َّ
َ هَُو  ،1تِعبَاِدهِۦ ِت، ~ َوأَنَّ ٱ£َّ دَقَٰ َويَۡأُخذُ ٱلصَّ

ابُ  ِحيُم؟ ،ٱلتَّوَّ   ٱلرَّ
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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلَمأُْمونُوَن 1 أي األئمة  - ) قراءة شيعية: َوقُِل اْعَملُوا فَسَيََرى �َّ
) http://goo.gl/d5mtFH (2؛ وانظر أيًضا القمي 424، ص 1(الكليني مجلد 

) 2ت» َوَرُسولُهُ «إلى الغائب » َوقُلِ «من المخاطب التفات ) خطأ: 1ت ♦فَيُنَبِّيُُكْم 
ءت هذه العبارة عشر مرات في القرآن. وقد فسرها التفسير الميسر: عالم بكل جا

ما يغيب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته 
  ).http://goo.gl/jkRfuKاألبصار (

ُ َعَملَُكمۡ «َوقُِل:   1تَوَرُسولُهُۥ ،ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱ£َّ
ِلِم ٱۡلغَۡيِب 1َوٱۡلُمۡؤِمنُونَ  . َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعٰ

دَةِ    ».بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ  1~ فَيُنَبِّئُُكم. 2ت َوٱلشََّهٰ
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ا أن يَتُوَب َعلَْيِهْم (السياري، ص 2) ُمْرَجئُْوَن 1 بَُهْم َوإِمَّ ا أن يُعَذِّ ) قراءة شيعية: إِمَّ
له: َوآََخُروَن ُمْرَجْوَن [ألجل ) نص ناقص وتكمي1ت ♦) غفور رحيم 3) 60

) ِ   ).http://goo.gl/iXSMpM 28، ص 11، جزء ابن عاشورانتظار] أمر �َّ

ا  1ت[...] 1َوَءاَخُروَن ُمۡرَجۡونَ  ِ: إِمَّ ِألَۡمِر ٱ£َّ
ا يَتُوُب َعلَۡيِهمۡ  بُُهۡم، َوإِمَّ ُ َعِليمٌ 2يُعَذِّ  ،. ~ َوٱ£َّ

  .3َحِكيمٞ 

 106: 9\113هـ

) هذا النص ناقص وتكملته: [ومن المنافقين] 1ت♦ ) للذين حاربوا 2) الَِّذيَن 1
  )http://goo.gl/l1vHI5الَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجدًا (المنتخب 

ٱتََّخذُواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا،  1َوٱلَِّذينَ  1ت[...]
ا بَۡيَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن، َوإِۡرَصاٗدا لَِّمنۡ   َوُكۡفٗرا، َوتَۡفِريقَۢ

:  2َحاَربَ  َ َوَرسُولَهُۥ، ِمن قَۡبُل. َولَيَۡحلِفُنَّ إِۡن «ٱ£َّ
ِذبُوَن.». ~ أََرۡدنَآ إِالَّ ٱۡلُحۡسنَىٰ  ُ يَۡشَهدُ إِنَُّهۡم لََكٰ   َوٱ£َّ
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ِريَن 3) يَطَّهَُّروا 2) فِيهُ فِيهُ 1 ِل يَْوٍم ت1ت ♦) اْلُمتََطّهِ ) خطأ: 2) خطأ: في أَوَّ
ِرينَ «إلى صيغة » يَتََطهَُّروا«من صيغة التفات  ، وقد صححتها القراءة »اْلُمطَّّهِ

ُروا  ُروا  –المختلفة: يَطَّهَّ ِريَن. فيكون صحيح اآلية: ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَطَّهَّ اْلُمتََطّهِ
 ُ ِريَن، أو: ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَتََطهَُّروا َو�َّ ُ يُِحبُّ اْلُمطَّّهِ ِريَن. وقد َو�َّ  يُِحبُّ اْلُمتََطّهِ

ِريَن.222: 2\87جاء في سورة  ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ َ يُِحبُّ التَّوَّ   : إِنَّ �َّ

َس َعلَى ٱلتَّۡقَوٰى، ِمۡن  َال تَقُۡم فِيِه أَبَٗدا. لََّمۡسِجدٌ أُّسِ
ِل يَۡومٍ  ِرَجاٞل  1، أََحقُّ أَن تَقُوَم فِيِه. فِيهِ 1تأَوَّ

ُ يُِحبُّ 2بُّوَن أَن يَتََطهَُّرواْ يُحِ  . َوٱ£َّ
ِرينَ    .2ت3ٱۡلُمطَّّهِ
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َس بُْنيَانُهُ، أََساُس بُنْيَانِِه، أَسَُس بُْنيَانِِه، أُسُّ بُنْيَانِِه، أُسُُس بُْنيَانِِه 1 ) 3) تَْقًوى 2) أُّسِ
) الجرف: شق الوادي 2ت حرف) َشفَا: 1ت♦  ) فانهارت به قواعده4ُجْرٍف 

الذي حفر الماء أصله فعرضه لالنهيار. هار يعني هائر أي مشرف على السقوط. 
  وقد تكون كلمة هار من خطأ النساخ وصحيحه هائر.

نَهُۥ ِ  2َعلَٰى تَۡقَوىٰ  1أَفََمۡن أَسََّس بُۡنيَٰ ِمَن ٱ£َّ
نَهُۥ َعلَٰى  ۡن أَسََّس بُۡنيَٰ ٍن َخۡيٌر؟ أَم مَّ  1تَشفَاَوِرۡضَوٰ

فِي نَاِر َجَهنََّم؟ ~  4، فَٱۡنَهاَر بِهِۦ2تَهاٖر  3ُجُرفٍ 
ِلِميَن. ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ   َوٱ£َّ
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عَت 2) إلى أن، ولو، إن، حتى 1 ) تُقَطََّع قُلُوبُُهْم، تَْقَطَع قُلُوبَُهْم، يَقََطَع قُلُوبَُهْم، قُّطِ
) يرى القمي أن هناك استبدال حرف 1ت♦ مع قراءة حتى  - قُلُوبُُهْم، الممات 

بحرف، فيقرأ حتى تنقطع قلوبهم. فيكون النص ناقص وتكميله: َال يََزاُل بُنْيَانُُهُم 
لَِّذي بَنَْوا [مصدر] ريبة فِي قُلُوبِِهْم [حتى، أو: إلى أن] تَقَطََّع (القمني ا

http://goo.gl/Zt9hgB المنتخب .http://goo.gl/zbshvy.(  

نُُهُم ٱلَِّذي بَنَۡواْ [...] ِريبَٗة فِي  1تَال يََزاُل بُۡنيَٰ
ٓ أَن 1تقُلُوبِِهۡم، [...] ُ . ~ وَ 2تَقَطََّع قُلُوبُُهمۡ  1إِالَّ ٱ£َّ

  َحِكيٌم. ،َعِليمٌ 

 110: 9\113هـ
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: نزلت في ) تفسير شيعي1ت♦ ) فَيُقْتَلُوَن ويَْقتُلُوَن 2) بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ = بالجنِة 1
األئمة فالدليل على أن ذلك فيهم خاصة حين مدحهم وحالهم (القمي 

http://goo.gl/538Axkمن التفات : بيعتكم، معاهدتكم. خطأ: ) بِبَْيِعُكمُ 2) ت
  »فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكمُ «إلى المخاطب » اْلُمْؤِمنِينَ «الغائب 

َ ٱۡشتََرٰى ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ --- [ أَنفَُسُهۡم  1ت] إِنَّ ٱ£َّ
لَُهم بِأَنَّ لَُهُم ٱۡلَجنَّةَ  ِ، 1َوأَۡمَوٰ تِلُوَن فِي َسبِيِل ٱ£َّ . يُقَٰ

ا فِي 2، َويُۡقتَلُونَ فَيَۡقتُلُونَ  . َوۡعدًا َعلَۡيِه َحقّٗ
نِجيِل، َوٱۡلقُۡرَءاِن. َوَمۡن أَۡوفَٰى  ٱلتَّۡوَرٰىِة، َوٱۡإلِ

ِ؟ فَٱۡستَۡبِشُرواْ بِبَۡيِعُكمُ  ٱلَِّذي  2تبِعَۡهِدهِۦ ِمَن ٱ£َّ
ِلَك هَُو ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَِظيُم.   بَايَۡعتُم بِهِۦ. ~ َوذَٰ
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التَّائِبِيَن اْلعَابِِديَن إِلَى آِخِرَها. وسئل أبو ) اْلعَابِِديَن، قراءة شيعية: 2) التَّائِبِيَن 1
تتمة اآلية  - جعفر عن العلة في ذلك فقال: اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن التَّائِبِيَن اْلعَابِِديَن 

اِكِعيَن 5ئِِحيَن ) السَّا4) اْلَحاِمِديَن 3) 378، ص 8السابقة (الكليني مجلد  ) 6) الرَّ
) النص ناقص وتكميله: 1ت♦ ) َوالَْحافِِظيَن 9) َوالنَّاِهيَن 8) اْآلَِمِريَن 7السَّاِجِديَن 

جاءت كلمة ) 2). تhttp://goo.gl/ZqPxbf[هم] التَّائِبُوَن (البيضاوي 
وقد  112: 9\113وكلمة سائحون في اآلية  5: 66\107سائحات في اآلية 

نى الصائم أو المهاجر. وهذا المعنى األخير قد يكون مشتقا من اآلية فسرت بمع
ِ َوأَنَّ  2: 9\113 فَِسيُحوا فِي اْألَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي �َّ

َ ُمْخِزي اْلَكافِِريَن. ولكن قد تكون كلمة سائحات  سائحون مشتقة من العبرية  \�َّ
  بمعنى سبح.ח שי

ٓئِبُونَ  1ت[...] بِدُونَ ، 1ٱلتَّٰ ِمدُونَ  ،2ٱۡلعَٰ ، 3ٱۡلَحٰ
ٓئُِحونَ  ِكعُونَ  ،2ت4ٱلسَّٰ ِجدُونَ  ،5ٱلرَّٰ  ،6ٱلسَّٰ
 ،َعِن ٱۡلُمنَكرِ  8بِٱۡلَمۡعُروِف َوٱلنَّاُهونَ  7ٱۡألِٓمُرونَ 

ِفُظونَ  ِر ٱۡلُمۡؤِمنِيَن. 9َوٱۡلَحٰ ِ. ~ َوبَّشِ   ِلُحدُوِد ٱ£َّ
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] َما َكاَن ِللنَّبِّيِ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَن --- [  
يَۡستَۡغِفُرواْ ِلۡلُمۡشِرِكيَن، َولَۡو كَانُٓواْ أُْوِلي قُۡربَٰى، 
ُب ٱۡلَجِحيِم.   ِمۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَُهۡم، ~ أَنَُّهۡم أَۡصَحٰ
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) خطأ: إِالَّ لَمْوِعدَةٍ. 1ت♦ ) أباه 2ْبَراِهيُم ) َوَما يستغفر إِبَْراِهيُم، َوَما استغفر إِ 1
اهٌ: كثر التأوه، أي الكثير الخوف2ت 4: 60\91انظر هامش اآلية    ) أَوَّ

ِهيمَ  ِألَبِيِه، إِالَّ َعن  1َوَما َكاَن ٱۡستِۡغفَاُر إِۡبَرٰ
ۡوِعدَةٖ  ا تَبَيََّن لَهُۥٓ أَنَّهُۥ 2َوَعدَهَآ إِيَّاهُ  1تمَّ َعدُّوٞ . فَلَمَّ

 ِ َّ هٌ  ،ّ£ِ ِهيَم َألَوَّٰ أَ ِمۡنهُ. إِنَّ إِۡبَرٰ   َحِليٞم. ،2تتَبَرَّ
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ا، بَۡعدَ إِۡذ َهدَٰىُهۡم، َحتَّٰى    ُ ِليُِضلَّ قَۡوَمۢ َوَما َكاَن ٱ£َّ
َ بِكُّلِ َشۡيٍء َعِليٌم. َّقُوَن. ~ إِنَّ ٱ£َّ ا يَت   يُبَيَِّن لَُهم مَّ
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ِت َوٱۡألَۡرِض. يُۡحيِۦ    َوٰ َمٰ َ لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ إِنَّ ٱ£َّ
ِ، ِمن َولِّيٖ َوَال  َويُِميُت. ~ َوَما لَُكم، ِمن دُوِن ٱ£َّ

  نَِصيٖر.
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) قراءة شيعية: لقد تاب هللا بالنبي على المهاجرين (القمي 1
http://goo.gl/comzsC) 2 َتُِزيُغ، َكادَت تَِزيُغ  ) َكادَ تَِزيُغ، زاغت، َكاد ♦

) خطأ وصحيحه كما في القراءة المختلفة: َكادَت تَِزيُغ قلوب (التبريرات في 1ت
) خطأ: تكرار ال معنى له في هذه اآلية: 2) ت373-372مكي، جزء أول، ص 

ُ عَلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر ... ثُمَّ تَاَب َعلَ    ْيِهمْ لَقَدْ تَاَب �َّ

ِجِرينَ  ُ َعلَى ٱلنَّبِّيِ، َوٱۡلُمَهٰ ، 1لَّقَد تَّاَب ٱ£َّ
ِمۢن  ،َوٱۡألَنَصاِر ٱلَِّذيَن ٱتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة ٱۡلعُۡسَرةِ 

ۡنُهۡم. ثُمَّ تَاَب  1ت2بَۡعِد َما َكادَ يَِزيغُ  قُلُوُب فَِريٖق ّمِ
ِحيٞم. ،. ~ إِنَّهُۥ بِِهۡم َرُءوٞف 2تَعلَۡيِهمۡ    رَّ

 117: 9\113هـ

) الَِّذيَن ُخِلفُوا، الَِّذيَن َخلَفُوا، الَِّذيَن َخلَّفُوا، الَِّذيَن َخالَفُوا، المخلَّفين، قراءة شيعية: 1
) نص 1ت♦ ) َرْحبَْت http://goo.gl/eYxZdo) 2وعلى الثالثة الذين خالفوا (

[عن التوبة عليهم] (الجاللين  ناقص وتكميله: [وتاب هللا] على الثََّالثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا
http://goo.gl/pmVQY6 وقد فسرها البيضاوي: وتاب على الثالثة كعب .(

بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع. ٱلَِّذيَن ُخلّفُواْ تخلفوا عن الغزو أو 
). بخصوص المرجئة http://goo.gl/Kt9tcKخلف أمرهم فإنهم المرجئون (

  ) ثم هنا لغو افسدت المعنى2ت 106: 9\113انظر هامش اآلية 

ثَِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُواْ  1ت[...] . َحتَّٰىٓ إِذَا 1ت1َوَعلَى ٱلثَّلَٰ
َوَضاقَۡت  ،2َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡألَۡرُض، بَِما َرُحبَۡت 

 ٓ ِ إِالَّ َعلَۡيِهۡم أَنفُُسُهۡم، َوَظنُّٓواْ أَن الَّ َمۡلَجأَ ِمَن ٱ£َّ
َ هَُو  2تإِلَۡيِه. ثُمَّ  تَاَب َعلَۡيِهۡم ِليَتُوبُٓواْ. ~ إِنَّ ٱ£َّ

ِحيُم. اُب ٱلرَّ   ٱلتَّوَّ
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اِدفِيَن 2) من 1 اِدقَْيَن، الصَّ ) تفسير شيعي: كونوا مع علي بن أبي 1ت♦ ) الصَّ
  ).http://goo.gl/I2nUK1طالب وآل محمد (القمي 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! ٱتَّقُواْ  َ. َوكُونُواْ َمعَ  يَٰ  1ٱ£َّ
ِدقِينَ    .1ت2ٱلصَّٰ

 119: 9\113هـ

) خطأ: يَْرَغبُوا أنفسهم. تبرير 1ت♦ ) يُِغيُظ 4) َمْوِطيًا 3) يَُطون 2) َظماٌء 1
) نََصب: تعب. فسر معجم الفاظ القرآن 2الخطأ: يَْرَغبُوا تضمن معنى يبخلوا ت

كلمة مماثلة بالعبرية في  كلمة مخمصة: مجاعة وخالء بطن من الطعام. ونجد
  بمعنى الظلم أو العنفֹחוֵמץ  4: 71مزمور 

َن --- [ ] َما َكاَن ِألَۡهِل ٱۡلَمِدينَِة، َوَمۡن َحۡولَُهم ّمِ
ِ، َوَال  سُوِل ٱ£َّ ٱۡألَۡعَراِب، أَن يَتََخلَّفُواْ عَن رَّ

ِلَك بِأَنَُّهۡم َال  1تيَۡرَغبُواْ بِأَنفُِسِهمۡ  َعن نَّۡفِسهِۦ. ذَٰ
فِي  2ت، َوَال نََصٞب، َوَال َمۡخَمَصةٞ 1يُِصيبُُهۡم َظَمأٞ 

ِ، َوَال يَطَ  ٱۡلكُفَّاَر،  4يَِغيظُ  3َمۡوِطٗئا 2ونَ َسبِيِل ٱ£َّ
َوَال يَنَالُوَن ِمۡن َعدُّوٖ نَّۡيًال، إِالَّ كُتَِب لَُهم بِهِۦ َعَمٞل 

ِلٌح. ~ إِنَّ  َ َال يُِضيُع أَۡجَر ٱۡلُمۡحِسنِيَن. َصٰ   ٱ£َّ

 120: 9\113هـ

َوَال يُنِفقُوَن نَفَقَٗة، َصِغيَرٗة َوَال َكبِيَرٗة، َوَال   
 ُ يَۡقَطعُوَن َواِديًا، إِالَّ كُتَِب لَُهۡم، ~ ِليَۡجِزيَُهُم ٱ£َّ

  أَۡحَسَن َما َكانُواْ يَۡعَملُوَن.

 121: 9\113هـ
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فسر الجاللين هذه الفقرة كما يلي: لَعَلَُّهْم يَْحذَُروَن عقاب هللا ) 1ت♦ ) َطايِفَةٌ 1
  ).http://goo.gl/LAiFCqبامتثال أمره ونهيه (

َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ِليَنفُِرواْ َكآفَّٗة. فَلَۡوَال نَفََر، 
ۡنُهۡم، َطآئِفَةٞ  يِن  1ِمن ُكّلِ فِۡرقَٖة ّمِ لِّيَتَفَقَُّهواْ فِي ٱلدِّ

إِذَا َرَجعُٓواْ إِلَۡيِهۡم. لَعَلَُّهۡم  ،يُنِذُرواْ قَۡوَمُهمۡ َولِ 
  !1تيَۡحذَُرونَ 

 122: 9\113هـ

تِلُواْ ٱلَِّذيَن --- [  ) خطأ: َوْليَِجدُوا منكم ِغْلَظةً.2) يَلُونَُكْم: القريبين منكم ت1ت♦ ) غَْلَظةً، غُْلَظةً 1 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ! قَٰ  1تيَلُونَُكم] يَٰ
َن ٱۡلكُفَّاِر، َوۡليَِجدُواْ فِيُكۡم ِغۡلَظةٗ  . ~ 2ت1ّمِ

َ َمَع ٱۡلُمتَِّقيَن.   َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱ£َّ

 123: 9\113هـ

فَِمۡنُهم مَّن يَقُوُل:  ،] َوإِذَا َمآ أُنِزلَۡت ُسوَرةٞ --- [  ) أَيَُّكْم.1
ٗنا؟ 1أَيُُّكمۡ « ِذِهۦٓ إِيَمٰ ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ، فَأَمَّ » َزادَۡتهُ َهٰ

ٗنا، َوُهۡم يَۡستَۡبِشُروَن.   فََزادَۡتُهۡم إِيَمٰ

 124: 9\113هـ

َرٞض، فََزادَۡتُهۡم ِرۡجسًا    ا ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ َوأَمَّ
ِفُروَن.   إِلَٰى ِرۡجِسِهۡم، ~ َوَماتُواْ َوُهۡم َكٰ

 125: 9\113هـ

ةً أَۡو  1أََوَال يََرۡونَ   ) يَتَذَكَُّروَن.2أََولَم يََروا، أََولَم تََروا، لَم يََروا ) أََوَال تََرْوَن، أََوَال تَرى، 1 رَّ أَنَُّهۡم يُۡفتَنُوَن فِي ُكّلِ َعاٖم مَّ
تَۡيِن؟ ثُمَّ َال يَتُوبُوَن، َوَال ُهۡم يَذَّكَُّرونَ    .2َمرَّ

 126: 9\113هـ

ُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم « 87: 9\113و 3: 63\104خطأ علمي: تقول اآليتان ) 1ت
ُ قُلُوبَُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم َال يَْفقَُهونَ « 127: 9\113واآلية » فَُهْم َال يَْفقَُهونَ  » َصَرَف �َّ

ولكن مركز التفكير هو الدماغ ». لَُهْم قُلُوٌب َال يَْفقَُهوَن بَِها« 179: 7\39واآلية 
  وليس القلب.

نَّظََر بَۡعُضُهۡم إِلَٰى  ،ةٞ َوإِذَا َمآ أُنِزلَۡت سُورَ 
ۡن أََحٖد؟«بَۡعٍض:  ثُمَّ ٱنَصَرفُواْ.  ،»َهۡل يََرٰىُكم ّمِ

ُ قُلُوبَُهم. ~ بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم الَّ يَۡفقَُهونَ    .1تَصَرَف ٱ£َّ

 127: 9\113هـ

أَْنفُِسنَا َعِزيٌز ) قراءة شيعية: لَقَدْ َجاَءنَا َرسُوٌل ِمْن 2) أَْنفَِسُكْم (بمعنى اشرفكم) 1
) 378، ص 8َعلَْيِه َما َعنِتْنَا َحِريٌص َعلَْينَا بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم (الكليني مجلد 

  ) العنت يعني الشدة والمشقة، وعنتم يعني وقعتم في شدة ومشقة.1ت♦ 

ۡن أَنفُِسُكمۡ --- [ َعِزيٌز  ،1] لَقَۡد َجآَءُكۡم َرسُوٞل ّمِ
بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن  ،َحِريٌص َعلَۡيُكم ،1تَعلَۡيِه َما َعنِتُّمۡ 

ِحيمٞ  ،َرُءوٞف    .2رَّ

 128: 9\113هـ

(الجاللين  ]عن اإليمان) نص ناقص وتكميله: فَإِْن تََولَّْوا [1ت ♦) اْلعَِظيُم 1
http://goo.gl/oKIqhk يرى رشاد خليفة من القرآنيين ومبتدع فكرة .(

ْن  19اإلعجاز العددي للقرآن اعتمادًا على رقم  أن اآليتين لَقَدْ َجاَءُكْم َرسُوٌل ّمِ
ِحيٌم فَإِن تََولَّْوا فَقُْل  أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ

 ُ -128: 9\113 ال إِلَهَ إِالَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم (َحْسبَِي �َّ
) ليستا من القرآن ألنهما لم يوافقا نظريته الحسابية، فقام بحذفهما من 129

من سورة التوبة في ترجمته  127ترجمته اإلنكليزية للقرآن (انظر هامش اآلية 
). وقد تبنى نفس الفكرة تلميذه التركي اديب http://goo.gl/dXh8euاإلنكليزية 

يوكسل في ترجمته اإلنكليزية، مضيفًا اآليتين دون ترقيم ووضع مالحظة لآلية 
من سورة التوبة  127مشيًرا إال انهما ليستا من القرآن (انظر هامش اآلية  127

سير ). وقد جاء في تفhttp://goo.gl/A8w7jDفي ترجمته اإلنكليزية 
الطبري: كان عمر رحمة هللا عليه ال يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجالن، 
فجاء رجل من األنصار بهاتين اآليتين: لَقَدْ جاَءُكْم َرسُوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه 

فقال عمر: ال أسألك عليهما بينة أبدًا، كذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
)http://goo.gl/x7hFE2 ويعتبر البعض هاتين اآليتين أخر ما نزل من .(

  الوحي.

هَ إِالَّ «، فَقُۡل: 1تفَإِن تََولَّۡواْ [...] ُ. َالٓ إِلَٰ َحۡسبَِي ٱ£َّ
هَُو. َعلَۡيِه تََوكَّۡلُت. ~ َوهَُو َربُّ ٱۡلعَۡرِش 

 ».1ٱۡلعَِظيمِ 

 129: 9\113هـ

  

  سورة النصر 110\114

  هجرية 3 - عدد اآليات

  التوديععنوان آخر: . 1عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 

ِحيِم.  .96\1انظر هامش بسملة السورة  ِن، ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ، ٱلرَّ    بِۡسِم ٱ£َّ

ِ َواْلنصُر 1 ِ َوٱۡلفَۡتحُ  1تإِذَا َجآَء نَۡصرُ   .10: 2\87) أنظر هامش اآلية 1ت ♦) َجاَء فَتُْح �َّ  1: 110\114هـ  ،1ٱ£َّ

ِ أَۡفَواٗجا، 1َوَرأَۡيَت ٱلنَّاَس يَۡدُخلُونَ   يُدَْخلُوَن.) 1  2: 110\114هـ  فِي ِديِن ٱ£َّ

ا. 1تفََسبِّۡح بَِحۡمدِ   ) خطأ: مع حمد.1ت ابَۢ  3: 110\114هـ  َربَِّك َوٱۡستَۡغفِۡرهُ. إِنَّهُۥ َكاَن تَوَّ
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  قائمة المراجع
  

هوامش طبعتي العربية يجد القاريء هنا قائمة بعناوين الكتب اليهودية والمسيحية المعترف بها والمنتحلة والمراجع األخرى التي اعتمدنا عليها في 
المرجع على  مع إشارة إلى المختصر الذي استعملناه لتلك الكتب والمراجع. وقد ذكرنا رابط للقرآن، والتي قد تفيد من يريد التوسع بالرجوع لها،

ثور عليه من خالل األنترنيت إذا وجد لتسهيل تحميله والرجوع اليه لمن يهمه األمر، مع التنبيه بأن الرابط قد ال يعمل ألنه تم تغييره. وقد يوفق في الع
رابط المباشر للصفحة المعنية. العنوان. وهذه القائمة ليست شاملة. فهناك عناوين أخرى مذكورة في الهوامش، خاصة كتب التفسير التي أعطينا ال

 وتفاديًا للتكرار، لم نضع في الهوامش الرابط للكتب المشار لها في هذه القائمة مع رابطها.
 العهد القديم والعهد الجديد

  االقتباسات من العهد القديم والعهد الجديد مأخوذة عامة من الترجمة الكاثوليكية المتوفرة على المواقع التالية:
http://goo.gl/ms1XA0 
www.albishara.org 
http://goo.gl/5k3cns 
http://goo.gl/RNPKkq 

 المصادر باللغة العربية
إبن الجوزي: نواسخ القرآن، مع مناقشة اآليات التي اعتبرها منسوخة في موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  -

http://goo.gl/36Yu3A  
  http://goo.gl/kHsfvN 46-41، ص 1993إبن الخطيب، محمد عبد اللطيف: الفرقان، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
  http://goo.gl/qNbPFhإبن المقفع: التلمود والمدراش مصدر من مصادر القصص القرآنية  -
  http://goo.gl/FBaS0Gإبن النديم: الفهرست  -
  .http://goo.gl/1SNl0c 359اتم الرسول، ص إبن تيمية: الصارم المسلول على ش -
هو خطأ، إبن تيمية: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى ال يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما  -

  .http://goo.gl/eva6S6 1996مكتبة الرشد، الرياض، 
  .http://goo.gl/F6Axyr والكتاب كامال هنا .http://goo.gl/QDQVhd ، الجزء األول: المقدمةإبن خلدون: كتاب تاريخ إبن خلدون -
  http://goo.gl/4J2HRc 1958ابو زهرة، محمد: أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة،  -
  http://goo.gl/m6j71Yلخامسة، دون تاريخ أبو شهبة، محمد: اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة ا -
يح بسيط أبوكريفا العهد الجديد كيف كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنيسة؟ الجزء األول: الكتب المسماة بأناجيل الطفولة واآلالم. جمع القمص عبد المس -

  http://goo.gl/1qPY4sأبو الخير 
  .http://goo.gl/Qpnf6K 2009لتحريف، بريل، ليدن، أحمد بن محمد السياري: كتاب القراءات أو التنزيل وا -
  http://goo.gl/YFhW4V 2002اسبينداري، عبد الرحمن عمر محمد: كتابة القرآن الكريم في العهد المكي، إيسيسكو، الرباط،  -
  http://goo.gl/zFWp11أعمال يوحنا المنحولة، النص العربي  -
  http://goo.gl/g4joANقصود ومعارضته لمن يريد تطبيق الشريعة فوًرا، منبر التوحيد والجهاد آل فراج، مدحت بن الحسن: محّمد عبد الم -
  http://goo.gl/e2PNM9 1984األبياري، إبراهيم: الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،  -
هـ  1414- 1413البناني، خديجة محمد أحمد: االلتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة،  -

  http://goo.gl/SwzVA3 477إلى صفحة  458إلى آخر سورة الكهف، من صفحة التفات يتضمن فهارس اآليات التي ورد فيها 
العهدين، حققت بإشراف اندريه ردوبون سومر ومارك فيلوننكو، ترجمة وتقديم موسى ديب الخوري، دار الطليعة  التوراة: كتابات ما بين -

، http://goo.gl/mPbDev ، والثانيhttp://goo.gl/AZXGUIالمجلد األول  :http://goo.gl/4kxkmy الجديدة، دمشق، ثالث مجالت
 http://goo.gl/LGJKhpوالثالث 

 2006عابد: مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء األول في التعريف بالقرآن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  الجابري، محمد -
http://goo.gl/2fQp3z  

  http://goo.gl/9q51BI 1986الحداد، يوسف درة: القرآن والكتاب، الكتاب الثاني، المكتبة البولسية، بيروت،  -
  http://goo.gl/bHNSF3 1979الحريري، أبو موسى: قس ونبي، بحث في نشأة اإلسالم،  -
الخراط، أحمد بن محمد: المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم، أربع اجزاء، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة،  -

  http://goo.gl/b5CH7Lوهنا  http://goo.gl/qWHe6G هـ هنا 1426
 . وقد وافقت عليه دار االفتاء والتدريس الديني في سوريا2000مجلد، دار سعد الدين، دمشق،  11الخطاب، عبد اللطيف: معجم القراءات،  -

http://goo.gl/H8hICc  
  http://goo.gl/jrKGlNالدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه، عشر مجلدات، اليمامة، بيروت، دون تاريخ  -
  http://goo.gl/Dhty0E 1996الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن َحبَنََّكة الميداني: البالغة العربية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،  -
 1986، 2الدهلوي، ولي هللا: الفوز الكبير في أصول التفسير، عربه عن الفارسية سلمان الحسيني النَّدوي، دار الصحوة، القاهرة، طبعة  -

http://goo.gl/TYAE1u  
، http://goo.gl/bCi2Ll. كتاب نسخة وورد 2000، 7الذهبي، محمد حسين: التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، ثالثة اجزاء، طبعة  -
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 فهرس االعالم والمفاهيم
  

 قاريءالمفاهيم. وتنقسم هذه المفاهيم في بعض األحيان إلى أقسام. وبالتالي فإن اليشمل هذا الفهرس جميع اسماء العلم المذكورة في القرآن الكريم وأهم 
ة إلخ. سوف يجد موضوع النسخ تحت خانة القرآن، واليهود تحت خانة أهل الكتاب، والفيء والغنائم تحت خانة االقتصاد، والردة تحت الحرية الديني

في القرآن مثل: هللا والمؤمنون والسماء والجحيم  كثيًرادي للقرآن. ولم نسرد الكلمات التي تتكرر ونعطي ترقيم مزدوج: الترتيب الزمني والترتيب العا
إلى فهرس كتابنا بالفرنسية واإلنكليزية واإليطالية  قانونيًا فهرسًاوما إلى ذلك. وقد جردنا الكلمات من الـ التعريف لتسهيل البحث. ونحيل من يريد 

 حول أصول الشريعة اإلسالمية.
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  .33: 33\90؛ 73: 11\52أهل البيت: 
، 123: 4\92؛ 27-26: 33\90؛ 199، 115-110، 100- 98، 75، 73-69، 65- 64: 3\89؛ 109، 105: 2\87؛ 46: 29\85: 9أهل الكتاب 

  .77، 68، 65: 5\112؛ 59، 19، 15: 5\112؛ 11، 2: 59\101؛ 6، 1: 98\100؛ 29: 57\94؛ 171، 159، 153
: 62\110؛ 17: 22\103؛ 160، 46: 4\92؛ 67: 3\89؛ 140، 135، 120، 113، 111، 62: 2\87؛ 118: 16\70؛ 146: 6\55يهود:   - 

  .30: 9\113؛ 82، 69، 64، 51، 44، 41، 18: 5\112؛ 6
(انظر  30: 9\113؛ 82، 69، 51، 18، 14: 5\112؛ 17: 22\103؛ 67: 3\89؛ 140، 135، 120، 113، 111، 62: 2\87نصارى:   - 

  اإلنجيل، واإلنجيل).: أهل أيًضا
  .69: 5\112؛ 17: 22\103؛ 62: 2\87صابئون:   - 
  .17: 22\103مجوس:   - 
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  .9-8: 60\91حسن العالقات إذا ال يحاربون:   -- 
  .29: 9\113جزية:   -- 
  .67: 22\103؛ 50-42: 5\112؛ 148: 2\87ابقاء شرائعهم ومحاكمهم:   - 
  .10: 60\91، 5: 5\112؛ 141: 4\92؛ 221: 2\87على اآليات التالية  اعتمادًازواج المسلم مع غير المسلمة ولكن ممنوع العكس:   - 
  .5: 5\112مشروعية طعامهم:   - 
  .28: 9\113أو الكعبة:  17: 9\113ممنوع دخول المساجد:   - 
  .46: 29\85؛ 125: 16\70مناقشتهم بالتي هي أحسن:   - 
  .23: 9\113؛ 8: 9\113؛ 51: 5\112؛ 28: 3\89واالتهم: ممنوع م  - 

  .31-30: 9\113، 73-72: 5\112اتهامهم بالمشركين:   -- 
  .5: 9\113نسخ اآليات المتسامحة باآلية السيف   - 
  .49: 29\85؛ 85، 83، 19: 3\89اإلسالم كدين فقط يقبله هللا:   - 
  .6: 98\100؛ 85: 3\89: أنهم سيذهبون إلى الجحيم بعد الموت إذا لم يسلموا  - 

  .8-7: 89\10إيَرم: 
  .163: 4\92؛ 84- 83: 21\73؛ 84: 6\55؛ 44-41: 38\38أيوب: 
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  .102: 2\87بابل: 
  .20- 19: 55\97؛ 61-60: 18\69؛ 61: 27\48؛ 12: 35\43؛ 53: 25\42بحران: 

؛ 128، 53، 37: 92/4؛ 19: 90/33؛ 180: 89/3؛ 21: 79/70؛ 100، 29: 50/17؛ 67: 42/25؛ 7: 17/107؛ 8: 14/100؛ 8: 9/92بخل: 
  كرم؛ تبذير. أيًضا. أنظر 76، 67: 113/9؛ 16: 108/64؛ 9: 101/59؛ 38- 95/47:37؛ 24: 94/57

  الخ. 165، 123: 3\89الخ؛  5: 8\88بدر: 
  .120، 101، 99-97، 90: 9\113؛ 16، 11: 48\111؛ 14: 49\106؛ 20: 33\90بدو: 
  .125: 37\56بعل: 
  .8: 16\70بغل: 

  .73، 71-67: 2\87؛ 2\87بقرة: السورة 
  .57: 16\70؛ 18-16: 43\63؛ 9- 8: 81\7بنات (ازدراء): 
  .90- 59: 12\53بنيامين: (تلميح) 
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 :13\96؛ 22: 47\95؛ 205، 60، 30، 27، 12-11: 2\87؛ 36: 29\85؛ 41: 30\84؛ 26: 40\60؛ 73: 12\53؛ 116، 85: 11\52
  .64، 33: 5\112؛ 25

  .119: 4\92تغيير خلق هللا:   - 
  .10-8: 58\105؛ 108: 4\92؛ 3: 21\73؛ 80-79: 43\63؛ 60: 20\45تآمر في السر: 

  .141: 6\55- 29؛ 27- 26: 17\50؛ 67: 25\42؛ 6: 90\35تبذير: 
  .37: 44\64؛ 14: 50\34: تُبَّع

  .40-36: 33\90؛ 5- 1: 33\90؛ 21: 12\53؛ 9: 28\49تبني: 
  .120، 118، 81، 39: 9\113تبوك: (إشارة إلى المعركة) 
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  .44: 11\52جودي: 

: 22\103؛ 112: 3\89؛ 103: 3\89؛ 166: 2\87؛ 37- 36: 40\60؛ 44: 26\47؛ 66: 20\45؛ 202: 7\39؛ 10: 38\38؛ 5: 111\6حبل: 
15.  

: 9\113؛ 97-95: 5\112؛ 36، 29-26: 22\103؛ 22\103؛ السورة 97- 96: 3\89؛ 203، 200-196، 189، 158، 125: 2\87حج وعمرة: 
3 ،17-19 ،28.  

  .18، 10: 48\111المبايعة)  -حديبية: (تلميح 
  .12: 49\106؛ 16: 24\102؛ 156: 4\92؛ 12: 60\91؛ 58: 33\90حديث عن اآلخرين: 

  حرب
؛ 22: 58\105؛ 144، 139، 89- 88: 4\92؛ 13، 9، 1: 60\91؛ 118، 28: 3\89؛ 73-72، 58-56: 8\88؛ 19: 45\65التحالفات:   - 

  .71، 23، 13-7، 4، 1: 9\113؛ 55-58، 51: 5\112
، 91-90: 4\92؛ 142: 3\89؛ 61، 39- 38: 8\88؛ 217، 208، 194- 191: 2\87؛ 67: 29\85؛ 57: 28\49وقف الحرب وإبرام السلم:   - 

  .37- 36، 29، 20، 11، 5-4، 2: 9\113؛ 97، 2: 5\112؛ 16: 48\111؛ 11: 61\109؛ 15: 49\106؛ 37: 47\95؛ 95: -94
  .40- 39: 22\103؛ 9- 8: 60\91؛ 194، 190: 2\87حرب دفاعية:   - 
؛ 5: 30\84؛ 13: 14\72؛ 103، 7: 17\50؛ 56: 27\48؛ 167، 37، 35: 26\47؛ 52: 25\42؛ 110، 88، 82: 7\39قواعد الحرب:   - 

؛ 10- 9: 33\90؛ 195، 160، 126- 124، 13: 3\89؛ 72، 60، 50، 17، 12، 10-9: 8\88؛ 286، 217، 191، 114، 85- 84: 2\87
؛ 11: 61\109؛ 9: 66\107؛ 15: 49\106؛ 40: 22\103؛ 8، 5، 2: 59\101؛ 13: 47\95؛ 104-101، 95- 94: 4\92؛ 9، 1: 60\91

  .88، 81، 73، 41- 40، 36، 25، 21: 9\113؛ 25: 48\111
: 48\111؛ 143-141: 4\92؛ 17- 16: 13: 33\90؛ 168، 154، 145: 3\89؛ 66- 65، 16- 15: 8\88الهروب وعدم الرغبة في القتال:   - 

  .98- 90، 86، 83، 49، 45، 43: 9\113؛ 11-16
  .122، 92-91: 9\113؛ 17: 48\111؛ 102، 95: 4\92إعفاء من الحرب:   - 
  .37- 36، 6-5، 2: 9\113؛ 97، 2: 5\112؛ 8: 60\91؛ 217، 194، 191: 2\87؛ 67: 29\85؛ 57: 28\49الحصانة:   - 
  .47: 113/9؛ 91: 92/4؛ 73-72، 39: 88/8؛ 217: 87/2؛ 207، 193، 191: 87/2هجومية: حرب   - 
  .60: 9\ 113؛ 8: 76\98؛ 4: 47\95؛ 26، 13: 33\90؛ 70، 68- 67: 8\88؛ 177، 85: 2\87السجناء والفدية:   - 
  حوريات. يًضاأ. أنظر 59- 58: 22\103 4: 47\95-195، 171- 169، 157: 3\89 154: 2\87مصير الشهداء:   - 
  .40: 22\103؛ 77، 74: 4\92؛ 140: 3\89؛ 251، 246، 216: 2\87الحرب مطلوبة من قبل هللا:   - 

  حرية دينية
؛ 137: 4\92؛ 14: 33\90؛ 167، 89: 3\89؛ 217: 2\87؛ 91-86، 87، 72: 3\89؛ 106: 16\70؛ 11: 74\4؛ 11: 73\3الردة:   - 

  .107, 74, 11, 5: 9\113؛ 54، 34: 5\112
  .44، 41، 13: 5\112؛ 46: 4\92، 199: 3\89؛ 174، 79، 75: 2\87تحريف الكتب المقدسة:   - 
  .28: 17: 9\113؛ 114: 2\87؛ 108: 6\55حرية الدين:   - 
؛ 104: 6\55؛ 28: 11\52؛ 108، 99، 41: 10\51؛ 92: 27\48؛ 88: 7\39؛ 45: 50\34؛ 55-54: 74\4؛ 19: 73\3ال إكراه في الدين:   - 

  .29: 76\98؛ 256: 2\87؛ 29، 20: 18\69؛ 41: 39\59
؛ 55: 28\49؛ 6: 26\47؛ 72، 41: 25\42؛ 30: 36\41؛ 51: 7\39؛ 63: 38\38؛ 45: 74\4احترام الكتب المقدسة والرسل والدين:   - 

؛ 9: 44\64؛ 83، 47 :43\63؛ 26: 41\61؛ 48: 39\59؛ 6: 31\57؛ 12: 37\56؛ 91، 70، 68، 10: 6\55؛ 95: 15\54؛ 8: 11\52
: 2\87؛ 10: 30\84؛ 42: 70\79؛ 12: 52\76؛ 110، 3: 23\74؛ 41، 36، 2: 21\73؛ 34: 16\70؛ 26: 46\66؛ 35، 9: 45\65

  .65- 64: 9\113؛ 58-57: 5\112؛ 32: 13\96؛ 140: 4\92؛ 231
  .154: 4\92؛ 65: 2\87؛ 124: 16\70؛ 163: 7\39احترام السبت من اليهود:   - 

  .6: 59\101؛ 14: 3\89؛ \ 88؛ 8: 16\70؛ 31: 38\38: حصان
  .9-4: 104\32حطمة: 

  حظر:
  .29: 2\87ما هو غير محظور مسموح:   - 
: 4\92؛ 286، 233، 185: 2\87؛ 62: 23\74؛ 152: 6\55؛ 42: 7\39؛ 6- 5: 94\12؛ 7: 92\9؛ 8: 87\8االحكام لليسر وليس للعسر:   - 

  .6: 5\112؛ 78: 22\103؛ 4: 65\99؛ 28
  .1: 66\107؛ 93: 3\89؛ 35: 16\70؛ 150، 144- 143، 140- 138: 6\55؛ 33- 32: 7\39ليس لإلنسان تحديد المحذور:   - 
  .77: 5\112؛ 171: 4\92عدم المبالغة في الدين:   - 
  .23: 21\73ال يُسأل هللا:   - 

  .37: 9\113؛ 88-87: 5\112؛ 116: 16\70؛ 59: 10\51هللا فقط يحدد ما هو حالل وما هو حرام:   -- 
  .78: 21\73؛ 28: 54\37حق االنتفاع: مشروعية مستمدة من: 
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؛ 135، 58: 4\92؛ 188: 2\87؛ 90: 16\70؛ 15: 42\62؛ 152: 6\55؛ 119: 11\52؛ 36: 17\50؛ 29: 7\39؛ 26: 38\38حكم بعدل: 
  .42، 8، 2: 5\112؛ 12، 6: 49\106

  .5: 62\110؛ 259: 2\87؛ 8: 16\70؛ 19: 31\57؛ 50: 74\4حمار: 
  .233: 2\87و 15: 46\66و 14: 31\57على اآليات  اعتمادًاحمل: مدة اقل الحمل ستة أشهر: 

؛ 5: 98\100؛ 125: 4\92؛ 95، 67: 3\89؛ 135: 2\87؛ 30: 30\84؛ 123، 120: 16\70؛ 161، 79: 6\55؛ 105: 10\51حنيف: 
103\22 :31.  

  .26- 25: 9\113حنين (معركة): 
: 3\89؛ 25: 2\87؛ 33: 78\80؛ 20: 52\76؛ 54: 44\64؛ 49-48: 37\56؛ 37-35، 24-22: 56\46؛ 56: 36\41؛ 52: 38\38حوريات: 

  .74-70، 58، 56: 55\97؛ 57: 4\92؛ 15
؛ 235، 9: 2\87؛ 93-88: 37\56؛ 76: 12\53؛ 50: 27\48؛ 183-182، 163: 7\39؛ 44: 38\38؛ 16- 15: 86\36؛ 3: 65\99حيلة: 

  .142: 4\92؛ 54: 3\89؛ 30: 8\88
  ختان

  .138، 124: 2\87؛ 123: 16\70حجة أنصاره:   - 
: 30\84؛ 8-6: 82\82؛ 7-6: 32\75؛ 115: 23\74؛ 64: 40\60؛ 2- 1: 25\42؛ 27: 38\38؛ 49: 54\37؛ 4: 95\28حجة معارضيه:   - 

  .3: 64\108؛ 8: 13\96؛ 119-118: 4\92؛ 191، 6: 3\89؛ 30
  .155: 4\92؛ 88: 2\87ب غلف: (كما ترجم: قلوب المختونين) قلو  -- 

  .9: 2\87خداع: 
  (؟). 31: 24\102خصي: 

  وما بعدها. 9: 33\99خندق (معركة): (تلميح) 
: 5\112؛ 10: 66\107؛ 38: 22\103؛ 107، 105: 4\92؛ 161: 3\89؛ 71، 58، 27: 8\88؛ 187: 2\87؛ 19: 40\60؛ 52: 12\53خيانة: 

13.  
  .82: 27\48دابة من األرض: 

: 5\112؛ 163: 4\92؛ 251: 2\87؛ 80- 78: 21\73؛ 11- 10: 34\58؛ 84: 6\55؛ 55: 17\50؛ 16- 15: 27\48؛ 30، 26- 17: 38\38داؤد: 
78.  

  .13: 34\58شعب ديفيد المكتوم داؤد:   - 
  .59-58؛ 29-27: 24\102؛ 53: 33\90دخول بيت اآلخرين: 

  .114- 113، 84، 80: 9\113؛ 31: 5\112؛ 6: 63\104؛ 11: 8\88؛ 26- 25: 77\33؛ 29 :75\31؛ 21: 80\24دفن: 
  .60: 9\113؛ 12-11: 4\92؛ 283- 282: 2\87ديون: 

  .98-83: 18\69ذو القرنين: 
  .86-85: 21\73؛ 48: 38\38ذو الكفل: 
  .63، 44: 5\112؛ 146، 79: 3\89: ربيون -ربانيون 

، 23، 15، 11: 41/36؛ 33: 34/50؛ 3: 5/1؛ كما انه مذكور في اآليات 9\113جميع السور باستثناء السورة  رحمان: يظهر هذا االسم في رأس
-108، 90، 5: 45/20؛ 96، 93- 91، 88- 87، 85، 78، 75، 69، 61، 58، 45- 44، 26، 18: 44/19؛ 63، 60- 59، 26: 42/25، 52

؛ 112، 42، 36، 26: 73/21؛ 81، 45، 36، 33، 21، 19، 17: 63/43؛ 2: 61/41؛ 110: 50/17؛ 30: 48/27؛ 6: 47/26؛ 109
  .22: 101/59؛ 1: 97/55؛ 30: 96/13؛ 163: 87/2؛ 38-37: 80/78؛ 29، 19-20، 3: 77/67
  .25: 83\86رحيق: 

، 122، 104، 68، 9: 26\47؛ 5: 36\41- 3: 1\5؛ كما انه مذكور في اآليات 9\113رحيم: يظهر هذا االسم في رأس جميع السور باستثناء السورة 
؛ 2: 41\61؛ 53: 39\59؛ 2: 34\58؛ 49: 15\98: 12 54\107: 10 53\16: 28 51\49؛ 30: 27\48 217، 191، 175، 159، 140
: 113/9؛ 23: 101/59؛ 163، 160، 129، 54، 37: 87/2؛ 5: 84/30؛ 28: 76/52؛ 6: 75/32؛ 8: 66/46؛ 42: 44\64؛ 5: 42\62

104 ،118.  
  .22: 13\96؛ 96: 23\74؛ 34: 41\61؛ 54: 28\49ى الشر بالخير: رد عل

؛ 92, 36, 25- 24: 4\92؛ 55، 50: 33\90؛ 177: 2\87؛ 28: 30\84؛ 30: 70\79؛ 6: 23\74؛ 71: 16\70؛ 13: 90\35رق وعبيد: 
  .60: 9\113؛ 89: 5\112؛ 3: 58\105؛ 33، 31: 24\102

  .9: 18\69رقيم: 
  صيام. أيًضاأنظر  .185- 183: 2\87رمضان: 

  .112: 4\92رمي بريء بخطيئة: 
  .283: 2\87رهان: 

  .34، 31: 9\113؛ 82: 5\112؛ 32: 24\102؛ 27: 57\94رهبنة، راهب: 
  .110: 5\112؛ 253، 87: 2\87؛ 102: 16\70روح القدس: 
  .4-2: 30\84؛ 30\84روم: السورة 

  .44-43: 44\64؛ 66-62: 37\56؛ \ 50؛ 52: 56\46 َزقُّوم:
  .44، 41- 37: 3\89؛ 90- 89: 21\73؛ 85: 6\55؛ 15-2: 19\44زكريا: 

  .40: 3\89؛ 90: 21\8؛ 5: 19 73\44امرأة زكريا:   - 
  زواج:
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  .5: 5\112؛ 26، 3: 24\102؛ 141، 25-22: 4\92؛ 10: 60\91؛ 53: 33\90؛ 235، 230، 221: 2\87المحرمات:   - 
  .24: 4\92زواج متعة:   - 
  .129، 3: 4\92؛ 52-50: 33\90تعدد الزوجات:   - 
  .5: 5\112؛ 25-24، 4: 4\92؛ 10: 60\91؛ 50: 33\90؛ 237، 229: 2\87مهر:   - 
  .2: 65\99؛ 141، 6: 4\92؛ 234، 232: 2\87شروط:   - 
  .32: 24\102؛ 24: 4\92تعدد األزواج:   - 

؛ 12: 107/66؛ 171، 156: 92/4؛ 47- 42، 37-89/3:35؛ 89/3؛ سورة آل عمران 50: 74/23؛ 29- 44/19:16؛ 19\44مريم: سورة مريم 
  : يسوع).أيًضا(انظر  116، 17: 112/5

  .35: 3\89 مريم: أم  - 
  .40-36، 5-1: 33\90زيد: 

  .37: 33\90زينب: (تلميح) 
  .97- 95، 88- 87، 85: 20\45سامري: 

  .177: 2\87؛ 25: 70\79؛ 19: 51\67؛ 10: 93\11ل (الواجب نحوه): السائ
  .22-15: 34\58؛ 34\58؛ سورة 22: 27\48سبأ: 

  .44-22: 27\48ملكة سبأ:   -- 
  .154: 4\92؛ 65: 2\87؛ 124: 16\70؛ 163: 7\39سبت: 

  .47: 4\92أصحاب السبت:   - 
ين:   .9- 7: 83\86 ِسّجِ
  .4: 13\96؛ 102: 2\87؛ 69: 20\45سحر: 

  .34: 29\136: 37 85\74: 15 56\82: 11 54\58: 27 52\173: 26 48\84: 7 47\39سدوم وعمورة: (تلميح) 
  .70: 113/9؛ 9: 78/69؛ 53: 2323/53المؤتفكة: (إشارة إلى سدوم وعمورة)   - 

  .48: 54\37؛ 42، 30- 26: 74\4سقر: 
  .18، 4: 48\111؛ 248: 2\87سكينة: (ترجمة: 

  .18: 76\98سلسبيل: 
: 37\56؛ 81: 6\55؛ 40: 12\53؛ 96: 11\52؛ 68: 10\51؛ 80: 17\50؛ 35: 28\49؛ 21: 27\48؛ 71، 33: 7\39؛ 23: 53\23سلطان: 

: 3\89؛ 35: 30\84؛ 38: 52\76؛ 45: 23\74؛ 11، 10: 14\72؛ 15: 18\69؛ 38: 51\67؛ 19: 44\64؛ 56، 35، 23: 40\60؛ 156
  .71: 22\103؛ 153: 4\92؛ 151

  سلطة سياسية:
: 12\53؛ عدل: 247: 2\87؛ اللياقة البدنية: 247: 2\87؛ 55: 12\53؛ العلم: 34: 4\92؛ الذكورة: 141: 4\92شروط الرئاسة: اإلسالم:   - 

؛ 20: 38\38؛ الحكمة والمقدرة على القضاء: 41: 22\103؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: 41: 22\103؛ يمارس الواجبات الدينية: 55
  .53: 4\92عدم البخل: 

؛ معاملة حسنة للشعب: 8: 5\112؛ 135، 105، 58: 4\92؛ 90: 16\70؛ 15: 42\62؛ 26: 38\38من واجبات الرئيس: الحكم بالعدل:   - 
: 42\62؛ 116: 6\55؛ 43: 12\53؛ 116: 11\52؛ 36: 10\51؛ 32: 27\48؛ استشارة الشعب: 159: 3\89؛ 88: 15\54؛ 215: 26\47
  .54: 43\63؛ عدم خداع الشعب: 159: 3\89؛ 38

؛ 13: 64\108؛ 59: 4\92؛ 90: 20\45؛ الطاعة: 111: 9\113؛ 7: 5\112؛ 18، 10: 48\111؛ 12: 60\91من واجبات الشعب: الوالء:   - 
  .28: 18\69؛ 54: 43\63العصيان لمن يخدعه أو يأمر بالفاحشة: 

  .24: 9\113؛ 34: 27\48النظام الملكي:   - 
  .7: 59\101؛ 16: 17\50حكم األغنياء:   - 
  .22-19: 58\105منع المعارضة السياسية واألحزاب:   - 
؛ 38: 21، 15: 42\62؛ 116، 56: 6\55؛ 116: 11\52؛ 36: 10\51؛ 50: 28\49؛ 8: 95\28يجب ان تستند السلطة على إلى الدين فقط:   - 

؛ 51: 24\102؛ 37: 13\96؛ 14: 47\95؛ 105: 4\92؛ 36: 33\90؛ 159: 3\89؛ 145، 120: 2\87؛ 29: 30\84؛ 18: 45\65
112\5 :45 ،48-49.  

، 24: 2\87؛ 17: 79\81؛ 54: 43\63؛ 35: 40\60؛ 59: 11\52؛ 4: 28\49؛ 79، 43: 20\45؛ 141: 7\39؛ 45: 50\34االستبداد:   - 
49.  
  .163: 4\92؛ 102: 2\87؛ 82- 78: 21\73؛ 14- 12: 34\58؛ 84: 6\55؛ 44-15: 27\48؛ 40-30: 38\38سليمان: 

  .23: 71\71(إله): سَُواع 
  .16: 34\58 سيل العرم:

  .154: 4\92؛ 93، 63: 2\87؛ 1: 52\76؛ 20: 23\74؛ 46، 29: 28\49؛ 80: 20\45؛ 52: 19\44؛ 2: 95\28 الطور: - سيناء 
  .35: 2\87؛ \ 50؛ 121-120: 20\45؛ 22-19: 7\39شجرة الخلد؛ الشجرة الملعونة: 

  .29: 39\59 139، 136: 6\64: 17 55\50 32-30: 20\24: 38 45\38- 12: 04؛41: 68\2شركة: 
  .29، 26: 22\103؛ 158، 125: 2\87شعائر: 
  .49: 53\23شعرى: 

  .37-36: 29\85؛ 95-84: 11\52؛ 189-177: 26\47؛ 93- 85: 7\39شعيب (نبي مدين): 
  .36، 5، 2: 9\113؛ 97 ،2: 5\112؛ 217، 194: 2\87شهر حرام: 
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؛ 2: 65\99؛ 135، 15، 6: 4\92؛ 283- 282، 140: 2\87؛ 33: 70\79؛ 62- 61: 21\73؛ 152: 6\55؛ 28- 26: 12\53؛ 72: 25\42شهود: 
  .108-106، 95، 8: 5\112؛ 30: 22\103؛ 13، 6، 4: 24\102

  .68- 61: 11\52؛ 53- 45: 27\48؛ 158-141: 26\47؛ 79- 73: 7\39؛ 31- 23: 54\37؛ 15-13: 91\26صالح (نبي ثمود): 
  .89: 11\52قوم صالح:   - 

  .186: 3\89؛ 130: 20\45؛ 39: 50\34؛ 10: 73\3صبر: 
  .158: 2\87صفا: 
  صالة:

  .43: 4\92عدم الصالة في حالة السكر:  - 
  .11-9: 62\110؛ 58: 24\102؛ 101: 4\92 ؛239-238: 2\87؛ 114: 11\52؛ 78: 17\50مواقيت:  - 
  .6: 5\112؛ 43: 4\92تيمم:  -وضوء  - 

: 69\78؛ 101: 23\74؛ 99: 18\69؛ 68: 39\59؛ 73: 6\55؛ 87: 27\48؛ 102: 20\45؛ 51: 36\41؛ 20: 50\34صور (بوق اآلخرة): 
  .18: 78\80؛ 13
  .95، 89: 5\112؛ 4: 58\105؛ 92: 4\92، 196، 187، 185- 183: 2\87؛ 26: 19\44صيام: 

  .40: 29\85؛ 41: 23\74؛ 83، 73: 15\54؛ 94، 67: 11\52؛ 53، 49، 29: 36\41؛ 15: 38\38؛ 31 :54\37؛ 42: 50\34صيحة: 
  .96- 94، 4، 2- 1: 5\112صيد: 

  .96: 5\112؛ 12: 35\43صيد األسماك: 
  .135-130: 7\39ضربات مصر: 

  .60: 112/5؛ 76، 60، 51: 92/4؛ 257-87/2:256؛ 36: 70/16؛ 17: 59/39طاغوت: 
  .249-247: 2\87طالوت: 

  طوفان: انظر نوح.
  .16: 79\81؛ 30: 28\49؛ 12: 20\45: طًُوى

  .13: 17\50؛ 47: 27\48؛ 19- 18: 36\41؛ 131: 7\39طير سوء (تشاؤم): 
: 11\52؛ 139-123: 26\47؛ 38: 25\42؛ 74، 73-65: 7\39؛ 12: 38\38؛ 21- 18: 54\37؛ 13: 50\34؛ 50: 53\23؛ 6: 89\10عاد: 

؛ 42: 22\103؛ 38: 29\85؛ 8- 6، 4: 69\78؛ 9: 14\72؛ 42-41: 51\67؛ 28-21: 46\66؛ 16-13: 41\61؛ 31: 40\60؛ 50-60
113\9 :70.  

  .11: 24\102عائشة: (تلميح) 
  .153: 4\92؛ 93- 92، 54، 51: 2\87؛ 88: 20\45؛ 152، 148: 7\39عجل: 
  .4- 1: 65\99؛ 4-3: 58\105؛ 49: 33\90؛ 235- 234، 232- 231، 228- 226: 2\87عدة: 

؛ 12: 61\109؛ 8: 98\100؛ 23: 13\96؛ 31: 16\70؛ 31: 18\69؛ 8: 40\60؛ 76: 20\45؛ 61: 19\44؛ 33: 35\43؛ 50: 38\38عدن: 
113\9 :72.  

؛ 75: 39\59؛ 7: 11\52؛ 3: 10\51؛ 42: 17\50؛ 26: 27\48؛ 5: 20\45؛ 59: 25\42؛ 54: 7\39؛ 15: 85\27؛ 20: 81\7عرش هللا: 
  .129: 9\113؛ 2: 13\96؛ 4: 57\94؛ 17: 69\78؛ 4: 32\75؛ 116، 86: 23\74؛ 22: 21\73؛ 82: 43\63؛ 15، 7: 40\60
  .198: 2\87عرفات: 

ى   .19: 53\23: عُزَّ
  .30: 9\113عزير: 
  .30، 25، 21: 12\53عزيز: 

  .33-23، 21: 12\53امرأة العزيز:   - 
  .6: 65\99؛ 233: 2\87؛ 77: 18\69؛ 32: 43\63؛ 28- 25: 28\49عقد: 

  عقوبات:
  .89: 5\112؛ 3: 58\105؛ 92: 4\92عتق رقبة (تحرير عبد):   - 
  .38، 33: 5\112؛ 49: 26\47؛ 71: 20\45؛ 124: 7\39قطع اليد والقدم:   - 
  .33: 5\112نفي:   - 

  .34: 4\92ضرب الزوجة:   -- 
  .15: 4\92امسكوهن في بيوتهن حتى الموت:   - 
  .4, 2: 24\102جلد:   - 
  .33: 5\112(ليسوع)؛  157: 4\92؛ 41: 12\53؛ 49: 26\47؛ 71: 20\45؛ 124: 7\39صلب:   - 
  .60: 5\112؛ 65: 2\87؛ 166: 7\39تحويل إلى قردة وخنازير:   - 
  .95: 5\112؛ 196: 2\87فدية:   - 
  .95، 89: 5\112؛ 4- 3: 58\105؛ 92: 4\92؛ 196: 2\87صيام:   - 
: 18\69، 33: 51\67، 20: 44\64، 74: 15\54، 91، 83-82: 11\52، 58: 27\48؛ 116: 26\47؛ 46: 19\44؛ 18: 36\41رجم:   - 

20.  
  .60: 22\103؛ 45: 5\112؛ 194، 179- 178: 2\87؛ 126: 16\70؛ 41- 40: 42\62؛ 33: 17\50قصاص:   - 
  .140: 4\92ال تقعدوا معهم:   - 
  .95، 89: 5\112؛ 4: 58\105؛ 196، 184: 2\87طعام وملبس للفقراء:   - 
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  .33- 32: 5\112؛ 7: 8\88؛ 178: 2\87؛ 45: 6\55؛ 66: 15\54؛ 72: 7\39قتل:   - 
  .108-107: 5\112؛ 4: 24\102رفض شهادة:   - 
  .34: 4\92هجر النساء:   - 
  .75: 12\53االحتفاظ بالجاني كفدية (قصة يوسف):   - 

  عالقة جنسية
  .3-2: 24\102؛ 25، 15: 4\92؛ 12: 60\91؛ 31- 30: 33\90؛ 32: 17\50؛ 68: 25\42الزنا:   - 
  .5: 5\112؛ 25-24: 4\92مسافحة أو مخادنة:   - 
  .20-11، 9-6، 4: 24 23\102قذف:   - 
  سدوم وعمورة. أيًضا؛ أنظر 16: 4\92 16- 15: 4\29: 29 92\55: 27 85\165: 26 48\81: 7 47الشذوذ الجنسي:   - 
  .33: 24\102؛ 7-5 ،1: 23\74على  اعتمادًااالستمناء:   - 
  .19: 24\102انتشار الفاحشة:   - 
  .33: 24\102؛ 28-20: 19\44البغاء:   - 
  .222: 2\87العالقة الجنسية بالشرج:   - 

  .19: 83\86عليون: 
  .12: 66\107؛ 35، 33: 3\89؛ 3\89عمران: السورة 

؛ 253، 136، 87: 2\87؛ 64-63: 43\63؛ 13: 42\62؛ 85: 6\55؛ 36-34: 19\44المسيح وابن مريم)  أيًضاعيسى (يسوع): (يستخدم القرآن 
- 72، 46، 17: 5\112؛ 14، 6: 61\109؛ 27: 57\94؛ 172-171، 163، 159-157: 4\92؛ 7: 33\90؛ 84، 59، 55- 45, 39: 3\89
  .31- 30: 9\113؛ 118- 110، 78، 75

  .115-111: 5\112؛ 14: 61\109؛ 54-52: 3\89اْلَحَواِريُّوَن:   - 
  .58: 29\85؛ 20: 39\59؛ 37: 34\58؛ 75: 25\42غرف: 

  .11: 23\74؛ 107: 18\69فردوس: 
-43، 24: 20\45؛ 137 130، 127-103: 7\39؛ 12: 38\38؛ 41: 54\37؛ 13: 50\34؛ 18: 85\27؛ 10: 89\10؛ 16- 15: 73\3فرعون: 
: 40\60؛ 100- 96: 11\52؛ 92-75: 10\51؛ 103- 101: 17\50؛ 41- 38، 32، 6-3: 28\49؛ 15-12: 27\48؛ 66- 16: 26\47؛ 80
  .40- 39: 29\85؛ 17: 79\81؛ 9: 69\78؛ 48-45: 23\74؛ 40- 38: 51\67؛ 32- 17: 44\64؛ 56-46: 43\63؛ 36-46، 23-30

  .11: 66\107؛ 9: 28\49امرأة فرعون:   - 
: 2\87؛ 6: 14\72؛ 17: 44\64؛ 51: 43\63؛ 8: 28\49؛ 11-10: 26\47؛ 87: 20\45؛ 141، 137: 7\39آل فرعون:  -قوم فرعون  - 

  .11: 3\89؛ 54، 52: 8\88؛ 49-50
  .4: 3\89 41، 29: 8\88 185، 53: 2\87 48: 21\1: 25 73\42؛ 25\42فرقان: السورة 

  .31-30: 5\112قابيل (قائين): (تلميح) 
  .40-39: 29\85؛ 24: 40\60؛ 82- 76: 28\49قارون: 
  .6-5: 4\92؛ 282: 2\87قاصر: 

  .177، 150- 149، 144، 142، 115: 2\87؛ 87: 10\51قبلة: 
؛ 32: 112/5؛ 93-91: 92/4؛ 183، 112، 21: 89/3؛ 195، 191، 91، 84، 61: 87/2؛ 151: 55/6؛ 33: 50/17. 68: 42/25: قتل

  وأد البنات. أيًضا. أنظر 111، 5: 113/9
  قرابة ووصل الرحم:

  .15: 46\66؛ 14: 31\57؛ 10: 28\49نحو األم:   -- 
؛ 9: 63\104؛ 3: 60\91؛ 8: 29\85؛ 14-11: 70\79؛ 101: 23\74؛ 15-14: 31\57؛ 37-33: 80\�24 األولوية على األهل:   - 

  .24-23، 13: 9\113؛ 15-14: 64\108؛ 22: 58\105
  .25، 21: 13\96، 23- 22: 47\95؛ 1: 4\92؛ 27: 2\87وصل الرحم:   - 
: 4\92؛ 83: 2\87؛ 8: 29\85؛ 15: 46\66؛ 23: 42\62؛ 15-14: 31\57؛ 151: 6\55؛ 24- 23: 17\50؛ 14: 19\44احترام الوالدين:   - 

  .10، 8: 9\113؛ 36
؛ 7: 59\101؛ 36، 8: 4\92؛ 41: 8\88؛ 177، 83: 2\87؛ 38: 30\84؛ 90: 16\70؛ 23: 42\62؛ 26: 17\50تقديم الدعم لذي القربى:   -- 

102\24 :22.  
  قرآن:

  .48: 5\112؛ 26: 4\92؛ 4- 3: 3\89؛ 13: 42\62ار للشرائع السابقة: إستمر  - 
  .40: 33\90خاتم النبيين:   -- 
؛ 58: 44\64؛ 3: 43\63؛ 7: 42\62؛ 44, 3: 41\61؛ 28: 39\59؛ 2: 12\53؛ 195: 26\47؛ 113: 20\45؛ 97: 19\44بلغة عربية:   - 

  .37: 13\96 ؛103: 16\70؛ 12: 46\66
؛ 58: 30\84؛ 5: 21\73؛ 124، 109، 35، 4: 6\55؛ 20: 10\51؛ 59: 17\50؛ 133: 20\45، 46: 36\41ال معجزة تؤيد نبوة محمد:   - 

  .27، 7: 13\96؛ 50: 29\85
  .24- 23: 2\87؛ 34-33: 52\76؛ 14- 13: 11\52؛ 38: 10\51؛ 88: 17\50معجزة القرآن هو اإلعجاز:   - 

  .3: 5\112؛ 89: 16\70؛ 38: 6\55امل: وهو كتاب ش  -- 
  .9: 15\54محفوظ من أي تزوير:   - 
  .39: 13\96؛ 4- 3: 43\63؛ 22-21: 85\27أصله في اللوح المحفوظ:   - 
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  .52: 22\103؛ 20: 47\95؛ 7: 3\89؛ 119: 2\87؛ 23: 39\59؛ 1: 11\52يتضمن آيات متشابهات ومحكمات:   - 
، 106: 2\87؛ 101: 16\70؛ 27: 18\69-115؛ 34: 6\55؛ 15: 10\51؛ 126: 20\45؛ 7- 6: 87\8يتضمن آيات ناسخة ومنسوخة:   - 

  .52: 22\103؛ 39: 13\96؛ 50: 3\89؛ 187
  .60: 5\112؛ 65: 2\87؛ 167-166: 7\39قرد: 

  .7: 17\50؛ 2: 5\112قرض: مشروعية مستمدة من: 
  .37: 9\113؛ 161: 4\92؛ 130: 3\89؛ 280- 278، 276-275: 2\87؛ 39: 30\84تحريم ربا:   - 

  .44: 3\89؛ 141- 139: 37\56قُرعة: 
  .90، 3: 5\112ازالم:   - 
  .91- 90: 5\112؛ 219: 2\87ميسر:   - 

  .1: 106\29؛ 106\29قريش: السورة 
  .13: 5\112؛ 53: 22\103؛ 22: 39\59؛ 43: 6\55قساوة قلب: 

  .97، 2: 5\112قالئد: 
  .30: 22\103كذب: 

؛ 38: 92/4؛ 264 87/2؛ للمراءاة: 29: 43/35؛ 75: 70/16؛ 31: 72/14؛ 22: 96/13؛ 274: 87/2؛ 271: 87/2كرم: في السر والعلن: 
: 87/2؛ إعطاء األفضل ومما تحب: 219: 87/2؛ إعطاء العفو 264-262: 87/2؛ إنفاق يتبعه اذى: 6: 4/74؛ لتلقي المزيد: 38: 92/4للمدح: 

  تبذير؛ بخل. أيًضا. أنظر 13-105/58:12؛ قبل مناجاة محمد: 134: 89/3في اليسر والعسر: ، 92: 89/3؛ 267
  .44، 37: 3\89؛ 91: 16\70؛ 72، 66: 12\53؛ 12: 28\49؛ 40: 20\45؛ 23: 38\38؛ 40: 68\2كفالة: 
  .22، 18: 18\69؛ 176: 7\39كلب: 

  .18\69كهف: السورة 
  .26- 9: 18\69أصحاب الكهف:   - 

  .19: 53\23الت: 
  .15: 47\95؛ 66: 16\70لبن: 

  .2: 22\103؛ 6: 65\99؛ 233: 2\87؛ 15: 46\66؛ 14: 31\57؛ 12، 7: 28\49رضاعة وفطام:   - 
  .23: 4\92قرابة بالرضاعة:   - 

؛ 225 :2\87؛ 35: 78\80؛ 23: 52\76؛ 3: 23\74؛ 11: 88\68؛ 26: 41\61؛ 55: 28\49؛ 25: 56\46؛ 62: 19\44؛ 72: 25\42لغو: 
112\5 :89.  

  .8: 28\49؛ 10: 12\53لقطة: 
  .19-12: 31\57؛ 31\57لقمان: السورة 
  .154، 150، 145: 7\39؛ 22: 85\27لوح الشريعة: 

: 15\54؛ 89، 83-74، 70: 11\52؛ 58-54: 27\48؛ 174- 160: 26\47؛ 84-80: 7\39؛ 13: 38\38؛ 34-33: 54\37؛ 13: 50\34لوط: 
  .10: 66\107؛ 43: 22\103؛ 35-26، 26: 29\85؛ 75-74، 71: 21\73؛ 138- 133: 37\56؛ 86: 6\55؛ 59-75

  .10: 66\107؛ 33- 32: 29\85؛ 135: 37\56؛ \ 54؛ 81: 11\52؛ 57: 27\48؛ 171: 26\47؛ 83: 7\39امرأة لوط:   - 
  .3: 44\64؛ 5-1: 97\25ليلة القدر: 

  .102: 2\87ماروت: 
  .77: 43\63مالك: 
  الدولة:مالية 

  .60: 9\113؛ 10-6: 59\101؛ 41: 8\88؛ 215: 2\87المستفيدون:   - 
  .72- 71: 56\46؛ النار وما ينتجه: 1: 8\88؛ المعادن: 70-68: 56\46؛ 28: 54\37ملك عام: الماء:   - 
  .21- 15: 48\111؛ 10- 6: 59\101؛ 94: 4\92؛ 161: 3\89؛ 69، 41، 1: 8\88غنائم الحرب:   - 
  .104-103: 9\113األموال: ضرائب على   - 
  .141: 6\55ضرائب على المحاصيل:   - 
  .103: 9\113؛ 12: 58\105؛ 114: 4\92؛ 263: 2\87؛ 196: 2\87صدقات:   - 
  .29: 9\113جزية:   - 
: 2\87؛ 39: 30\84؛ 4: 23\74؛ 73-72: 21\73؛ 7: 41\61؛ 4: 31\57؛ 3: 27\48؛ 55، 31: 19\44؛ 156: 7\39؛ 20: 73\3زكاة:   - 

؛ 156، 55، 12: 5\112؛ 13: 58\105؛ 56، 37: 24\102؛ 5: 98\100؛ 162، 77: 4\92؛ 33: 33\90؛ 277، 177، 110، 83، 43
113\9 :5 ،11 ،18 ،41 ،71 ،78.  

  .115-112: 5\112؛ 5\112مائدة: السورة 
  .9-6: 24\102؛ 61: 3\89مباهلة (مالعنة): 

  .20- 19: 9\113مبدأ األولويات: 
، 177، 83: 2\87؛ 38: 30\84؛ 25: 70\79؛ 19: 51\67؛ 26: 17\50؛ 16: 90\35؛ 44: 74\4؛ 24: 68\2الواجب نحوهم): محتاجون (
: 9\113؛ 95، 89: 5\112؛ 4: 58\105؛ 36: 22\103؛ 22: 24\102؛ 7: 59\101؛ 8: 76\98؛ 36، 8: 4\92؛ 41: 8\88؛ 215، 184
60.  

  .34: 69\78؛ 3: 107\17؛ 18: 89\10حث اآلخرين على إطعام المحتاجين:   - 
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؛ 21: 23\74؛ 115- 114، 8، 5: 16\70؛ 79: 40\60؛ 146-138، 121، 119- 118: 6\55؛ 12: 35\43؛ 157، 31: 7\39محرمات غذائية: 
  .103، 96- 93، 88- 87، 60، 5- 1: 5\112؛ 36، 34، 28: 22\103؛ 93: 3\89 173-172؛ 168: 2\87

  .60، 3: 5\112؛ 173: 2\87؛ 115: 16\70؛ 146- 145: 6\55خنزير:   - 
  .91-90: 5\112؛ 15: 47\95؛ 43: 4\92؛ 219: 2\87؛ 67: 16\70خمر:   - 

  .5: 5\112؛ 23، 4: 24\102؛ 25-24: 4\92محصنات: 
  .29: 48\111؛ 2: 47\95؛ 47\95؛ السورة 40: 33\144: 3 90\89محمد: 

  .6: 61\109أحمد:   - 
  .40: 33\90خاتم األنبياء:   - 
  .5-1: 66\107؛ 59، 55، 53-50؛ 34-28، 6: 33\90نساء محمد:   - 

: 10\51؛ 105، 54: 17\50؛ 56: 28\49؛ 115: 26\47؛ 24-23: 35\43؛ 56: 25\42؛ 188، 184: 7\39؛ 70: 38\38أنه فقط منذر:   -- 
  .119: 2\87؛ 22: 88\68؛ 9، 6: 42\62؛ 41: 39\59؛ 46، 28: 34\58؛ 107، 66: 6\55؛ 12، 2: 11\52؛ 108

  .17، 11، 4- 2: 53\23؛ 90-84: 6\55؛ 40-39: 15\54معصوم:   - 
  .115: 4\92مشاققة محمد:   - 
  .21: 33\90اسوة:   - 
؛ 7: 59\101؛ 33: 47\95؛ 80، 69، 59، 13: 4\92؛ 71، 36، 33: 33\90؛ 32: 3\89؛ 46، 20، 1: 8\88طاعة هللا والرسول:   - 

  .71: 9\113؛ 92: 5\112؛ 17: 48\111؛ 16، 12: 64\108؛ 14: 49\106؛ 13: 58\105؛ 56، 54، 52: 24\102
  .51: 24\102؛ 7: 59\101؛ 65: 4\92الخضوع لحكم محمد:   - 
  .85، 19: 3\89؛ 28: 34\58؛ 1: 25\42؛ 158: 7\39رسالته عالمية:   - 

  .60: 24\102؛ 4: 65\99؛ 228، 222: 2\87محيض، قروء، يأس: 
  .70: 9\113؛ 44: 22\103؛ 37- 36: 29\85؛ 95-84: 11\52؛ 45، 23- 22: 28\49؛ 40: 20\45؛ 93- 85: 7\39ِمديَن: 

  .78: 15\54؛ 189-176: 26\47؛ 13: 38\38؛ 14: 50\34األيكة:   - 
  .120، 101: 9\113؛ 8: 63\104؛ 60: 33\90مدينة؛ يثرب: 

  .158: 2\87مروة: 
  .7، 1: 17\50مسجد أقصى: 

، 125: 2\87؛ 37: 14\72؛ 1: 17\50؛ 3: 106\29: الكعبة -  إبراهيممقام  -البيت  - البيت العتيق  - المشعر الحرام  -البيت الحرام  -مسجد حرام 
: 48\111؛ 40، 33، 26- 25: 22\103؛ 97-96: 3\89؛ 35- 34: 8\88؛ 217، 198، 196، 196، 191، 158، 149-150، 144، 127
  .28: 19، 7: 9\113؛ 97، 95، 2: 5\112؛ 27؛ 25

  .110- 107: 9\113مسجد ضرار: 
  مسؤولية:

: 5\112؛ \ 103؛ 194، 178: 2\87؛ 126: 16\70؛ 40: 42\62؛ 40: 40\60؛ 160: 6\55؛ 27: 10\51المساواة بين العقوبة والجريمة:   - 
45.  

  .115: 9\113؛ 119: 16\70؛ 131: 6\55؛ 4: 15\54؛ 15: 17\50؛ 59: 28\49؛ 209-208: 26\47ال عقوبة بدون قانون وإنذار مسبق:   - 
؛ 7: 39\59؛ 33: 31\57؛ 164، 52: 6\55؛ 41: 10\51؛ 15: 17\50؛ 18: 35\43؛ 54: 36\41؛ 40- 37: 53\23المسؤولية الشخصية:   - 

  .11: 4\92؛ 30: 3\89؛ 134: 2\87؛ 13- 12: 29\85؛ 19: 82\82؛ 21: 52\76؛ 17: 40\60
  .25: 16\70المسؤولية عن أخطاء الناس الذين نضلهم:   - 
ً المسؤولية   -    .7: 65\99؛ 286: 2\87؛ 62: 23\74؛ 152: 6\55؛ 42: 7\39للوسع:  وفقا

  .61: 2\87؛ 51: 43\63؛ 99، 21: 12\53؛ 87: 10\51مصر: 
؛ 13: 47\95؛ 96: 3\89؛ 126: 2\87؛ 35: 14\72؛ 7: 42\62؛ 92: 6\55؛ 91: 27\48؛ 3: 95\28: البلد -القرية  -القرى  أم - بكة  -مكة

111\48 :24.  
؛ 21، 12: 98/76؛ 59، 33-32، 55: 90/33؛ 81: 70/16؛ 31: 69/18؛ 53: 64/44؛ 33: 43/35؛ 32- 31، 27- 39/7:26مالبس ولياقة: 

102/24:30-31 ،58-60 ،103/22 :23.  
  .57: 2\87؛ 80: 20\45؛ 160: 7\39من وسلوى: 

  .20: 53\23مناة: 
  .25: 50\34؛ 12: 68\2مناع للخير: 

: 27\48؛ 66-10: 26\47؛ 98- 9: 20\45؛ 53-51: 19\44؛ 36- 35: 25\42؛ 160- 159، 155-103: 7\39؛ 36: 53\23؛ 19: 87\8موسى: 
-114: 37\56؛ 154، 91، 84: 6\55؛ 110، 97-96، 17: 11\52؛ 90-75: 10\51؛ 103- 101، 2: 17\50؛ 76، 48-3: 28\49؛ 7-14

؛ 82- 60: 18\69؛ 40- 38: 51\67؛ 30، 12: 46\66؛ 49- 46: 43\63؛ 13: 42\62؛ 45: 41\61؛ 53، 46-36، 28-23: 40\60؛ 122
- 92، 87، 71- 67، 61-60، 57- 51: 2\87؛ 39: 29\85؛ 25- 15: 79\81؛ 23: 32\75؛ 49-45: 23\74؛ 48: 21\73؛ 5-8: 14\72
  .26- 20: 5\112؛ 5: 61\109؛ 44: 22\103؛ 164، 154-153: 4\92؛ 69، 7: 33\90؛ 84: 3\89؛ 248، 246، 136، 108، 93

  .60: 9\113مؤلفة قلوبهم: 
: 5\112؛ 176، 33، 19، 12-11، 9-7: 4\92؛ 9-8: 60\91؛ 6: 33\90؛ 75: 8\88؛ 240، 182- 180: 2\87؛ 19: 89\10ميراث ووصية: 

106-108.  
؛ 165: 55/6؛ 92، 73، 14: 51/10؛ 59: 44/19؛ 39: 43/35؛ 169، 74، 69: 39/7؛ 26: 38/38وارث (بمعنى خليفة، خالئف):   - 

  .7: 94/57؛ 30: 87/2
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  .98: 2\87ميكال: 
  .69- 68: 16\70 16\70نحل: السورة 

  .15: 47\95؛ 69: 16\70عسل:   - 
  .23: 71\71نَسر (إله): 

  .37: 9\113نسي: 
  .258: 2\87نمرود: (تلميح) 

  .18: 27\48؛ 27\48نمل: السورة 
؛ 122- 47/26:105؛ 58: 19\44؛ 37: 42/25؛ 72-39/7:69؛ 64- 39/7:59؛ 12: 38/38؛ 16- 37/54:9؛ 12: 34/50؛ 52: 23/53نوح: 

؛ السورة 46: 67/51؛ 13: 62/42؛ 31، 5: 40\60؛ 82-75: 56/37؛ 84: 55/6؛ 89، 48-52/11:25؛ 73-51/10:71؛ 17، 3: 50/17
: 94/57؛ 163: 92/4؛ 7: 33\90؛ 33: 89/3؛ 15-85/29:14؛ 29- 74/23:23؛ 77-76: 73/21؛ 9: 72/14؛ 28- 71/71:1؛ 71/71
  .70: 113/9؛ 10: 107/66؛ 42: 103/22؛ 26

  .10: 66\107امرأة نوح:   - 
  .31-27: 5\112هابيل: (تلميح) 

  .102: 2\87هاروت: 
؛ 35- 34: 28\49 ؛48، 13: 26\47؛ 94- 90، 70، 32- 29: 20\45؛ 53، 28: 19\44؛ 35: 25\42؛ 151- 150، 142، 122: 7\39هارون: 
  .163: 4\92؛ 248: 2\87؛ 45: 23\74؛ 48: 21\73؛ 120، 114: 37\56؛ 84: 6\55؛ 75: 10\51
  .40-39: 29\85؛ 36، 24: 40\60؛ 38: 28\49؛ 8: 28\49؛ 6: 28\49هامان: 

  .2: 5\112؛ 4: 4\92؛ 177: 2\87هبة: مشروعية مستمدة من: 
: 60\91؛ 50، 6: 33\90؛ 195: 3\89؛ 75-72: 8\88؛ 100- 97، 89، 75: 4\92؛ 218: 2\87؛ 26: 29\85؛ 110، 41-40: 16\70هجرة: 

  .117، 100، 20: 9\113؛ 58: 22\103؛ 22: 24\102؛ 9- 8: 59\101؛ 100-97، 89: 4\92؛ 10-11
  .42: 22\103؛ 89، 60- 50، 11\52السورة  139-123: 26\72-65 47: 7\39- 12: 38 14\38هود (النبي عاد): 

  .2: 22\103؛ 12: 60\91؛ 59: 16\70؛ 102: 37\56؛ 151، 140، 137: 6\55؛ 31: 17\50؛ 9- 8: 81\7اد البنات: و
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 فهرس سور القرآن بالتسلسل التاريخي
  التسلسل اإلعتيادي إلىالتسلسل التاريخي، والرقم الثاني يشير  إلىالرقم األول يشير 

  
 3 تنبيه لقراء القرآن

 5 المقدمة

 7 واع األخطاء اللغوية في القرآن الكريماستعراض ان الجزء األول

 8 ) استعمال كلمات أو عبارات مبهمة1

 11 ) األخطاء اإلمالئية ونظرية السر اإللهي2

 14 ) اختالف القراءات واخطاء النساخ3

 24 ) استعمال كلمات بغير معناها ونظرية التضمين4

 27 ) ترتيب معيب لعناصر الخطاب ونظرية التقديم والتأخير5

 29 ) األخطاء النحوية ونظرية االلتفات6

 32 ) تناقض النص القرآني7

 32 أ) تناقض األحكام والناسخ والمنسوخ

 38 ب) تناقض على مستوى الرواية

 40 التكرار والتشتت والحشو أو اللغو )8

 41 ) نقصان مبهم في الجملة ونظرية الحذف والتقدير9

 41 أ) ما ضاع من القرآن وما ليس منه

 45 رآن ونظرية الحذف والتقديرب) نواقص الق

 47 ) تفكك أوصال آيات القرآن10

 47 ) تقطيع معيب لآليات وعالمات الترقيم الحديثة11

 51 اعتراضات على القول بوجود أخطاء لغوية في القرآن

 51 أ) خطبة عدنان إبراهيم حول أخطاء القرآن

 52 ب) إسالم بحيري: الرد على سامي الذيب وبيان جهل القائلين باألخطاء النحوية واللغوية في القرآن

 56 ج) ردي على عدنان إبراهيم وإسالم بحيري

 57 اإلعجاز البالغي والغيبي والعلمي والعددي

 61 النص القرآني بالتسلسل التاريخي مع األخطاء اللغوية الجزء الثاني

 61 622-610 القسم األول: القرآن المكي

 63 سورة العلق 96\1

 64 سورة القلم 68\2

 67 سورة المزمل 73\3

 68 سورة المدثر 74\4

 70 اتحةسورة الف 1\5

 71 سورة المسد 111\6

 71 سورة التكوير 81\7

 73 سورة األعلى 87\8

 74 سورة الليل 92\9

 75 سورة الفجر 89\10

 76 سورة الضحى 93\11

 76 لشرحسورة ا 94\12

 77 سورة العصر 103\13

 77 سورة العاديات 100\14

 78 سورة الكوثر 108\15

 78 ة التكاثرسور 102\16

 79 سورة الماعون 107\17

 79 سورة الكافرون 109\18

 80 سورة الفيل 105\19

 80 سورة الفلق 113\20



494 

 81 سورة الناس 114\21

 81 ة اإلخالصسور 112\22

 82 سورة النجم 53\23

 84 سورة عبس 80\24

 86 سورة القدر 97\25

 86 سورة الشمس 91\26

 87 لبروجسورة ا 85\27

 88 سورة التين 95\28

 89 سورة قريش 106\29

 89 سورة القارعة 101\30

 90 سورة القيامة 75\31

 91 سورة الهمزة 104\32

 92 المرسالت سورة 77\33

 93 سورة ق 50\34

 96 سورة البلد 90\35

 97 سورة الطارق 86\36

 97 سورة القمر 54\37

 100 سورة ص 38\38

 105 سورة االعراف 7\39

 121 سورة الجن 72\40

 123 سورة يس 36\41

 127 سورة الفرقان 25\42

 132 سورة فاطر 35\43

 135 ريمسورة م 19\44

 141 سورة طه 20\45

 148 سورة الواقعة 56\46

 151 سورة الشعراء 26\47

 159 سورة النمل 27\48

 165 القصص سورة 28\49

 171 سورة اإلسراء 17\50

 179 سورة يونس 10\51

 187 سورة هود 11\52

 197 سورة يوسف 12\53

 204 سورة الحجر 15\54

 209 االنعامسورة  6\55

 223 سورة الصافات 37\56

 229 سورة لقمان 31\57

 232 سورة سبا 34\58

 236 سورة الزمر 39\59

 241 غافر سورة 40\60

 246 سورة فصلت 41\61

 250 سورة الشورى 42\62

 253 سورة الزخرف 43\63

 258 سورة الدخان 44\64

 261 سورة الجاثية 45\65

 263 سورة االحقاف 46\66

 266 سورة الذاريات 51\67

 269 سورة الغاشية 88\68

 270 سورة الكهف 18\69

 278 سورة النحل 16\70

 287 نوح سورة 71\71

 288 سورة إبراهيم 14\72

 293 سورة األنبياء 21\73

 299 سورة المؤمنون 23\74
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 305 سورة السجدة 32\75

 307 سورة الطور 52\76

 310 الملك سورة 67\77

 311 سورة الحاقة 69\78

 313 سورة المعارج 70\79

 315 سورة النبأ 78\80

 317 سورة النازعات 79\81

 319 رة االنفطارسو 82\82

 319 سورة اإلنشقاق 84\83

 320 سورة الروم 30\84

 324 سورة العنكبوت 29\85

 329 سورة المطففين 83\86

 331 632- 622 القسم الثاني: القرآن الهجري (المدني)

 333 سورة البقرة 2\87

 363 سورة االنفال 8\88

 368 سورة آل عمران 3\89

 384 سورة االحزاب 33\90

 390 رة الممتحنةسو 60\91

 391 سورة النساء 4\92

 409 سورة الزلزلة 99\93

 409 سورة الحديد 57\94

 412 محمد سورة 47\95

 414 سورة الرعد 13\96

 418 سورة الرحمن 55\97

 421 سورة االنسان 76\98

 423 سورة الطالق 65\99

 424 سورة البينة 98\100

 424 سورة الحشر 59\101

 426 سورة النور 24\102

 432 سورة الحج 22\103

 439 سورة المنافقون 63\104

 440 سورة المجادلة 58\105

 442 سورة الحجرات 49\106

 443 سورة التحريم 66\107

 445 ورة التغابنس 64\108

 446 سورة الصف 61\109

 447 سورة الجمعة 62\110

 448 سورة الفتح 48\111

 451 سورة المائدة 5\112

 462 رة التوبةسو 9\113

 474 سورة النصر 110\114

 475 قائمة المراجع

 481 فهرس االعالم والمفاهيم

 493 فهرس سور القرآن بالتسلسل التاريخي

 497 فهرس سور القرآن بالتسلسل االعتيادي
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  فهرس سور القرآن بالتسلسل االعتيادي
  

 3 تنبيه لقراء القرآن

 5 المقدمة

 7 انواع األخطاء اللغوية في القرآن الكريماستعراض  الجزء األول

 8 ) استعمال كلمات أو عبارات مبهمة1

 11 ) األخطاء اإلمالئية ونظرية السر اإللهي2

 14 القراءات واخطاء النساخ) اختالف 3

 24 ) استعمال كلمات بغير معناها ونظرية التضمين4

 27 ) ترتيب معيب لعناصر الخطاب ونظرية التقديم والتأخير5

 29 ألخطاء النحوية ونظرية االلتفات) ا6

 32 ) تناقض النص القرآني7

 32 أ) تناقض األحكام والناسخ والمنسوخ

 38 ب) تناقض على مستوى الرواية

 40 ) التكرار والتشتت والحشو أو اللغو8

 41 ) نقصان مبهم في الجملة ونظرية الحذف والتقدير9

 41 أ) ما ضاع من القرآن وما ليس منه

 45 ب) نواقص القرآن ونظرية الحذف والتقدير

 47 ) تفكك أوصال آيات القرآن10

 47 ) تقطيع معيب لآليات وعالمات الترقيم الحديثة11

 51 اعتراضات على القول بوجود أخطاء لغوية في القرآن

 51 أ) خطبة عدنان إبراهيم حول أخطاء القرآن

 52 ة واللغوية في القرآنب) إسالم بحيري: الرد على سامي الذيب وبيان جهل القائلين باألخطاء النحوي

 56 ج) ردي على عدنان إبراهيم وإسالم بحيري

 57 اإلعجاز البالغي والغيبي والعلمي والعددي

 61 النص القرآني بالتسلسل التاريخي مع األخطاء اللغوية الجزء الثاني

 70 سورة الفاتحة 1

 333 سورة البقرة 2

 368 نسورة آل عمرا 3

 391 سورة النساء 4

 451 سورة المائدة 5

 209 سورة االنعام 6

 105 سورة االعراف 7

 363 السورة االنف 8

 462 سورة التوبة 9

 179 سورة يونس 10

 187 سورة هود 11

 197 سورة يوسف 12

 414 سورة الرعد 13

 288 مسورة إبراهي 14

 204 سورة الحجر 15

 278 سورة النحل 16

 171 سورة اإلسراء 17

 270 سورة الكهف 18

 135 سورة مريم 19

 141 سورة طه 20

 293 سورة األنبياء 21

 432 سورة الحج 22
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 299 سورة المؤمنون 23

 426 سورة النور 24

 127 نسورة الفرقا 25

 151 سورة الشعراء 26

 159 سورة النمل 27

 165 سورة القصص 28

 324 سورة العنكبوت 29

 320 رومسورة ال 30

 229 سورة لقمان 31

 305 سورة السجدة 32

 384 سورة االحزاب 33

 232 سورة سبا 34

 132 سورة فاطر 35

 123 سورة يس 36

 223 سورة الصافات 37

 100 سورة ص 38

 236 سورة الزمر 39

 241 سورة غافر 40

 246 سورة فصلت 41

 250 سورة الشورى 42

 253 سورة الزخرف 43

 258 سورة الدخان 44

 261 سورة الجاثية 45

 263 سورة االحقاف 46

 412 سورة محمد 47

 448 سورة الفتح 48

 442 سورة الحجرات 49

 93 سورة ق 50

 266 سورة الذاريات 51

 307 طورسورة ال 52

 82 سورة النجم 53

 97 سورة القمر 54

 418 سورة الرحمن 55

 148 سورة الواقعة 56

 409 سورة الحديد 57

 440 ادلةسورة المج 58

 424 سورة الحشر 59

 390 سورة الممتحنة 60

 446 سورة الصف 61

 447 سورة الجمعة 62

 439 سورة المنافقون 63

 445 تغابنسورة ال 64

 423 سورة الطالق 65

 443 سورة التحريم 66

 310 سورة الملك 67

 64 سورة القلم 68

 311 سورة الحاقة 69

 313 سورة المعارج 70

 287 سورة نوح 71

 121 سورة الجن 72

 67 سورة المزمل 73

 68 سورة المدثر 74

 90 سورة القيامة 75

 421 سورة االنسان 76
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 92 سورة المرسالت 77

 315 سورة النبأ 78

 317 سورة النازعات 79

 84 سسورة عب 80

 71 سورة التكوير 81

 319 سورة االنفطار 82

 329 سورة المطففين 83

 319 سورة اإلنشقاق 84

 87 بروجسورة ال 85

 97 سورة الطارق 86

 73 سورة األعلى 87

 269 سورة الغاشية 88

 75 سورة الفجر 89

 96 سورة البلد 90

 86 سورة الشمس 91

 74 سورة الليل 92

 76 سورة الضحى 93

 76 سورة الشرح 94

 88 سورة التين 95

 63 سورة العلق 96

 86 سورة القدر 97

 424 سورة البينة 98

 409 سورة الزلزلة 99

 77 سورة العاديات 100

 89 سورة القارعة 101

 78 كاثرسورة الت 102

 77 سورة العصر 103

 91 سورة الهمزة 104

 80 سورة الفيل 105

 89 سورة قريش 106

 79 ونسورة الماع 107

 78 سورة الكوثر 108

 79 سورة الكافرون 109

 474 سورة النصر 110

 71 سورة المسد 111

 81 سورة اإلخالص 112

 80 لقسورة الف 113

 81 سورة الناس 114

 475 قائمة المراجع

 481 فهرس االعالم والمفاهيم

 493 فهرس سور القرآن بالتسلسل التاريخي

 497 فهرس سور القرآن بالتسلسل االعتيادي

 


