
 

 

 تفسري القرطبي 
 الصافات  سورة 

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

   وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 

                           

  المكان:  هـ1431/ 18/11 تاريخ المحاضرة:

 



 

 

 
2 

 2 (007سورة الصافات ) -تفسري القرطيب

 
ّ  ، سمالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ّ . 

عىل  بييالا محملد وعىل   لل    بسم هللا الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالمين، وصلى  هللا وللىم
اَل : -رحملل  هللا اعللال -قللاا اامللاق الير يلل  ، وصللح   ُ  َاعللَ َْ َألللْ   َأْو : َقْولللُ ْىَااُ  َللللَ  َما للَ }َوَأْرلللَ
نَ  َيَزيللُدوَ{  َق عللَ دع ْد َايللَ ا    قللَ َن َب للع الَ  ابللْ وُبَ   َْ َأ{ع َرلللَ َ قُ - يللُ َ  السللع َ ُ   -َعَىيللْ ا َبيللَ َد مللَ َْ َبعللْ ا َاابللَ َلبعمللَ

 َشْهَر ْبَن َحْوَشب.  َعنْ اْلُحوُت. َوَلْيَ  َلُ  َ َريٌق َلَّلع 
 وشهر بن حوشب ضعفه معروف عند أهل العلم، نعم ضعيف عند جمهور أهل العلم، نعم. 

اُ   َثَااُ  َعنْ َوَأْجَوُد َمْاُ  َلْلَااد  : َقاَا الاعحع  . َعَى َ  ْبَن اْلُحَسْينَ  ا َوَأَصحُّ َما َحدع
َثَااُ ؟   َوَما َحدع
ْثَناُه.   َما ُحد  

ْثَااُ  َعنْ  َثَاا َعَى َ  ْبَن اْلُحَسْينَ  َما ُحدَ  َثَاا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمعد   َقاَا: َحدع  ؟ َعْمُرو ْبُن اْلَعْاَيَزي َ  َقاَا َحدع
 نعم. 

َثَاا  :َقااَ   اْلَعْاَيَزي َ َعْمُرو ْبنُ  و{   َعنْ  َأَب  َلْلَحاقَ  َعنْ  َلْلَراَ يلُ  َحدع ااَ  َعْمَرو ْبَن َمْيملُ َثَاا :قلَ دع ُد  حلَ َعيلْ
َ ْبُن َمْسُعود   نْ  َّللاع ََ اْلَماَا علَ وُبَ   َف  َبْي ىعمَ -الاعيلَ َ   يلُ َ  َوللَ ُ َعَىيلْ ىع  َّللاع اَا: َل{ع  -صلَ وُبَ   قلَ َد  يلُ َوعلَ

ُقوا َبْيَن ُالَ  َواَلَدة  َوَوَلَدَها. َقوْ  َْ َأيعاق ، َفَفرع  َمُ  اْلَعَ اَب َوَأْخَيَرُهْم َأْ{ َيْأَاَيُهْم َلَل  َثَ َث
نْ  عننن هنن ه وُنَ   عننَ ِّ    يننُ لَّ -النَّبنن  لَّمَ صننَ ه  َوسننَ يننة، ومنمننا يننُراا بهننا عننن هنن ه ليسننا أاار الروا ؛-ى َّللاَُّ َعَليننْ

َثَنا  ،قصة يون  نْ  َعْبُد َّللاَّ  ْبُن َمْسُعوا   َحدَّ ِ  عنَ ا ينُوُنَ ، ولني  ينرون عنن ينون ، وعنن  ف ِّ َبْيا  اْلمنَ
هنننا ليسنننا أاار الروايننة، ليسنننا صننيية أااج؛ يعننننِّ كمنننا جنناج عنننن أبننِّ ا حنننو  أنننه  نننر  علينننه 

  وار  وقتلوه؛ يعنِّ ه ه قصة أبِّ ا حو ، نعم. 
 َ َأُروا َلللللَ  َّللاع وا َفَلللَ زع وَ -َوَخَرجلللُ لع علللَ ُ  -جلللَ َفُروا، َفَّلللَ ع َّللاع َْ َْ لع -َواللللْ زع َوجلللَ َ اَب،  -علللَ ْاُهُم اْلعلللَ علللَ

َ قُ - ُيوُبُ   َوَغَدا َل،  َيْاََْظرُ  -َعَىْيَ  السع ٌْ ُقْلَ ُ  َبيَ الَ ْن للَ اْلَعَ اَب َفَىْم َيَر َشْيئ ا، َوَااَ{ َمْن َاَ َب َوَلْم َاَّلُ
ََاَض  ا، َفَأَا  َقوْ  ُيوُبُ   َفَخَرجَ  ُْ ُم َفيَا َدَت السلع َْ َردلَ َفيَا َل السلع ْ  َفَحَمُىوُ  َوَعَرُفوُ ، َفَىمعا َدخلَ م ا َف  َلَفيَا

، َفَياُلوا: َما َلَسَفيَاََُّْْم؟ َفَياُلوا: ََّل َبْدَري. َفَيااَ  ُفُن َاَسيُر َيَميا ا َوَشَماَّل  َ قُ - ُيوُبُ   َوالسُّ -َعَىْيَ  السلع
ا   ا  َبي  َ َفَإبعا   -َجلع َوَعزع -َمْن َربَ َ   َل{ع َفيَها َعْيد  ََ َيا َبَي ع َّللاع َوَإبعَها َلْن َاَسيَر َحْع  ُاْىُيوُ . َقاُلوا َأمعا َأْب

َرَعُهمْ  وُبُ   ََّل ُبْىَقيَك. َقاَا: َفَأْقَرُعوا َفَمْن ُقَرَع َفْىَيَيْع، َفاْقََْرُعوا َفيلَ اقْ  يلُ اَا: فلَ َدُعوُ ، قلَ َأَبْوا َأْ{ يلَ ََْرُعوا فلَ
ُ َبَ   ُيوُبُ   َثَ ث ا َفَمْن ُقَرَع َفْىَيَيْع. َفاْقََْرُعوا َفَيَرَعُهمْ  َل َّللاع -َثَ َث َمرعات  َأْو َقاَا َثَ ث ا َفَوَقَع. َوَقْد َواع

َىَعُ  َوُهَو َيْهَوي َبَ  َلَل  َقَراَر اْْلَْرَض، َفَسَمعَ   -َجلع َوَعزع  وُبُ   ُحوا ا َفاْبَْ َ قُ عَ - يلُ َ  السلع َييَح  -َىيلْ َاسلْ
اَلَميَن اْلَحَص    َن الظلع َُ ملَ ْ َحاَبَك َلبلَ   ُاال ََ للُ َ  َلَّلع َأبلْ اَت َأْ{ َّل َلللَ اَد  فلَ  الظُُّىملَ ُْ  }َفالَ ُُْىملَ اَا:  قلَ

ُْ َبْطَن اْلُحوَت. َقاَا:  ُُْىَم ُْ اْلَ ْحَر، َو ُُْىَم وَ الىعْيَل، َو َقيٌم }َفَاَيْ َباُ  َباْلَعَراَء َوهلُ ْرَ    للَ َْ اْلفلَ اَا: َاَهْيئلَ قلَ
اَ{ يَ  ، َفَّلَ َْ ين  َفَاَيْلَ ْن َيْيطلَ َرة  ملَ ََ َ  شلَ ُ َعَىيلْ ََ َّللاع ََْظلُّ اْلَمْمُعوَط العَ ي َلْيَ  َعَىْيَ  َريٌش. َقاَا: َوَأْبيلَ سلْ
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 ُ َْ َفَ ََّ  َعَىْيَها، َفَأْوَح  َّللاع ،  -َعزع َجلع وَ -َبَها َوُيَصيُب َمْاَها، َفَيَ َس َْ َرة  َيَ َس ََ َلَلْيَ : َأَاْ ََّ  َعَى  َش
َْ َأْل   َأْو َيَزيُدوَ{ َأَرْدَت َأْ{ ُاْهَىََُّهْم؟ َقاَا: َوَخَرَج َرُلوُا َّللاعَ  َوََّل َاْ ََّ  َعَى   . ُيوُبُ   َماَ 

 ، ومننا تمنندم كالولنند المنفننو  كال فننلوي علننيهم، ؤسنن اله نننعِو العنن ا  يهلكننيهلكننوي يعنننِّ بدعا ننه 
َِ هنننا المنفننو  يعنننِّ فننِّ نفاسننه، ا و    :َوقننَ ْرل  اْلَمْمعننُ ة  اْلفننَ ، وال فننرب بينهمننا، متماربنناي، ال شننعر َكَهْيئننَ

 له، نعم. 
وُبَ   ُيوُبُ   َقاَا: َوَخَرَج َرُلوُا َّللاعَ  ؟ َقاَا: َمْن َقْوَق يلُ ََ ََُ ق  َيْرَع ، َقاَا: َيا ُغَ ُق َمْن َأْب . َفَإَذا ُهَو َب

ََ َقاَا: فَ  ََ َلَلْيَهْم َفَأْخَيْرُهْم َأبعَك َقْد َلَيي وُبَ   َإَذا َجْئ ََ .  يلُ اَا : َلْ{ ُاالْ وُبَ ، قلَ ََ  يلُ ْد  َلْ{ ُاالْ وُبُ  َفيلَ يلُ
 َعَىْمَ. 
 ُيوُنَ . 

 ََ ََ  ُيوُبَ   َقاَا: َلْ{ ُاْا ٌْ، َفَمْن   َفَيْد َعَىْم َا َيْشَهُد َل ؟ َقاَا: َهَ َ  َأبعُ  َمْن َاَ َب ُقََْل َلَذا َلْم َاَُّْن َلُ  َبيَ 
ُْ. َقاَا: َفُمْرُهَما، َفَياَا َلُهَما َرُة، َوَهَ َ  اْلُ ْيَع ََ ا: : ُيوُبُ   الشع ُ . َقاَلْلَ ََُ ُق َفاْشَهَدا للَ َلَذا َجاَءُدَما َهَ ا اْل

ُ  َلخلْ  اَ{ لللَ ْ  َواللَ اَ{ فللَ  َمَاعللَ َ  َواللَ َ ُق َللللَ  َقْوملَ َع اْلَللُ اَا: َفَرجللَ ْم. قللَ ْد َبعلَ اَا: َلبللَ   قللَ َك َفيللَ َأَا  اْلَمىللَ َوٌة، فللَ
 َُ ُىوا َمعلَ ُ  ُيوُبَ   َلَيي ْ ، َفَأْرللَ ُ  َبيَ الَ اُلوا: َل{ع للَ َل، َفيلَ َ َق. َقاَا: َفَأَمَر َبَ  َأْ{ ُيْيْلَ . َوُهَو َيْيَرُأ َعَىْيَك السع

َْ َفَياَا َلُهَما: َبَشْدُاََُّما بَ  َرَة َواْلُ ْيَع ََ َ  َفَأَا  الشع زع -اَّللع لع َوعلَ َُ  -جلَ َهَداَ{ َأبلَ   َلَييل وُبَ ؟ َأَاشلْ ا:  يلُ َقاَلْلَ
َك فلَ  َأَاُوا اْلَمىلَ َرُة َواْْلَْرُض، فلَ ََ ُ  الشلع َهَدْت للَ ُ : شلَ َأْخَيُروُ  َبَعْم. َقاَا: َفَرَجَع اْلَيْوُق َمْ ُعوَريَن َيُيوُلوَ{ للَ

ااَ  ا َرَأْوا. قللَ ُد َّللاعَ  َبمللَ اَواَ  :َعيللْ َْاللَ َ ا َف قُّ َبهللَ ََ َأحللَ اَا: َأبللْ َ ، َوقللَ َىسللَ َْ ُ  فللَ  َم َ َق َفَأْجَىسللَ َد اْلَللُ ُك يللَ  اْلَمىللَ
 اْلَمََّاَ{ َماَ  . 

 عبد هللا الممصوا ؤه ابن مسعوا الراون، نعم. 
يَن :  َعْيُد َّللاعَ  َقااَ  َرُهْم َأْرَبعلَ َ ُق َأملْ ااَ َفَأَقاَق َلُهْم َذَلَك اْلَلُ ْ . قلَ َا و َجعْ  للَ اُ : َأبلُ ر  الاعحلع يعَن فلَ  فلَ ْد َايلَ َفيلَ

َديَ  َأ{ع  َ ا اْلحلللَ وُبَ   هلللَ َْيَ  يلللُ َل َأْ{ َيْى َل َقيلللْ ْد ُأْرللللَ اَ{ قلللَ ُ  دلللَ َ ي ََّل ُيْ خلللَ َااَد اللللع للللْ َ ا ااَْ وُت َبهلللَ ُ  اْلحلللُ ملللَ
ا َمَن اْلَفاَ َدَة َأ{ع َقْوقَ  ُ   َمُاوا َوَبَدُموا قَ  ُيوُبَ   َباْلَقَياَ . َوَفيَ  َأْيض  َ اَبِل َْلَ{ع َفيلَ  َأبلع َرُوا اْلعلَ ْيَل َأْ{ يلَ

 َُّ َدَها، َوضلَ َدة  َوَوللَ لَ  َواللَ ْيَن الُ وا بلَ قلُ اق ، َفَفرع َْ َأيلع َدة  َأْخَيَرُهْم َأبعُ  َيْأَايَهُم اْلَعَ اُب َلللَ  َثَ ثلَ ْ  َواحلَ َع وا ضلَ
  َ َحيُح فلَ -َعزع َوَجلع -َلَل  َّللاع َو الصلع َ ا هلُ َ . َوهلَ ُم َّللاع ْن ُحَّلْ ْم َيَّلُ ُ  للَ اَب، َوَأبلع لع -  اْل لَ زع َوجلَ يَهْم  -علَ فلَ

 . َفَىْم َيُك َيْاَفُعُهْم َليَماُبُهْم َلمعا َرَأْوا َبْأَلَاا }: -َعزع َوَجلع -َقْوَلَ   َدُحََّْمَ  َف  َغْيَرَهْم َف 
نة االهيننة؛  ي العنن ا    ا جنناجم ممدماتننه ال ُيرفنن ، ومننا  يعنننِّ اسننُت ن ِّ قننوم يننون  مننن هنن ه السننُ

َفَفرَُّقوا َبْيَن قاِ: وولدها؟  ر من تفريق التفريق بين كل والدر  اسُت ن ِّ من ه ا  ال قوم ُيوُن . ما الفا د 
َدرد   لنَى َّللاَّ   ةد َواحنن  ََّ وا ضنَ َج َها، َوضننَ د  َدر  َوَولنَ ل   َوالنن  لَّ -كنُ عَّ َوجنَ وال يخلننو منن احتمننالين؛ االحتمنناِ  .-عننَ

: أي ه ا أاعى  لنى الككناج، واالحتمناِ ال نانِّ: أننه أاعنى  لنى فنرا  الكناِ؛  ي الوالند ين نيل ا  ِو
وا، ويتَهننوي  لننى مننا هننم ؤصننداه مننن النندعاج    جننل -بولننده، والولنند ين ننيل بوالننده فيرتنناحوا   ا ُفر  قننُ

ر  ب بنننين كنننل والننندر وولننندها انكسنننرم الننننف ، وأقبنننل اان-وعنننال  سننناي، ومي كننناي، وال نننانِّ: أننننه   ا فنننُ



 

 

 
4 

 4 (007سورة الصافات ) -تفسري القرطيب

ر َم مننننه، ولعنننل  ،الككننناج يكنننوي ءينننه شنننِّج منننن الت نننري  ؤعضنننهم قننند يككنننِّ منننن أجنننل ولنننده الننن ن حنننُ
 االحتماِ ا ِو أظهر، نعم. 

  َ لع -َوَقْولللللَ زع َوجللللَ َدُهُم  :-عللللَ َر َأحللللَ يَ َئاَت َحْللللع  َلَذا َحضللللَ وَ{ السللللع َ يَن َيْعَمىللللُ ُْ َلىللللع ََ الْعْوبللللَ }َوَلْيسللللَ
ْوُت  َق اْْليللَ  اْلمللَ دع ْد َايللَ ُع، َوقللَ َ ا ََّل َيْماللَ اُبوا. َوهللَ َ اَب َفْللَ َل اْلعللَ ْم َرَأْوا َمَخا للَ اَء: َلبعهللُ ُل اْلُعَىمللَ اَا َبعللْ . َوقللَ َْ

 . َلْىُعَىَماَء َما
 َما َما ل ْلُعَلَماج. 

َق َما َلْىُعَىَماَء َف  َهَ ا َف    .ُلوَرَة ]ُيوُبَ [ َفْىُيْاَظْر ُهَااكَ  َوَقْد َاَيدع
اَل :  َ  َاعلللَ ُل اَأْوا فلللَ  َقْوللللَ َرَة[ َمَحاملللَ ْد َمضلللَ  فلللَ  ]اْلَ يلللَ اَل : َأْو َيَزيلللُدوَ{ قلللَ ُ  َاعلللَ دُّ }َقْوللللُ َأْو َأشلللَ

اَعرَ : اْلَفرعاءُ  َقااَ  َقْسَوة     :اَأْوا َبَمْعَا  َبْل. َوَقاَا َغْيُرُ : َلبعَها َبَمْعَا  اْلَواَو، َوَمْاُ  َقْوُا الشع
ا ا اَفَىملللللللللع ْرَب َفيالللللللللَ ُر اْلحلللللللللَ َْدع َأملللللللللْ  شلللللللللْ

  
ا ا َأْو َرَ املللللللللللللللَ ا َرَياحللللللللللللللل   َاَأمعْىالللللللللللللللَ

   
َْ َلَّلع َاَىْمَح اْلَ َصَر َأْو ُهَو َأْقَربُ }َأْي: َوَرَ ام ا. َوَهَ ا َاَيْوَلَ  َاَعاَل :  اَع  .  َوَما َأْمُر السع

ة  }اه ااعننننننِّ ل مننننننل أو علننننننى المعننننننانِّ المنننننن كورر أي أو ت تمننننننل ال نننننن :  ا ننننننَ يننننننُدوَي  م  ْ  َأْو َيع   َألننننننْ
[، هنن ا فننِّ تمنندير النننا  ماشننِّ مننا ءيننه  شننكاِ، التننراا فننِّ م ننل هنن ا   ا لننم ُيعننرف 147]الصننافام:

العدا بدقة ؤالنسكة للمخلوب منا ءينه  شنكاِ، لكنن الكنالم ءنيمن ي لن  علنى منا هنو أ فنى منن  لن ، 
لننْ بننل يعينندوي عننن الما ننة صنننعوا  لننى ما ننة أ ،نننه التننراا؟ قننالوا  ي أو ؤمعنننى بننلكيننف ُيتصننور م

ألْ، أو ؤمعننى النواو؛ ما نة ألنْ ويعيندوي عنن الما نة، علنى  نالف بيننهم فنِّ قندر العيناار، وجناج 
فِّ لية العر  ما ي يد  ل  من النصو ، وال روف تتنناو ، أو تنيتِّ ؤمعننى بنل، وتنيتِّ ؤمعننى 

ا للتمسيم، وتيتِّ للتنوي ، وتيتِّ لل  ، تيت ِّ اضرا ، وتكوي ؤمعنى بل الواو، كما أنها تيتِّ أيضد
ي صنننل فنننِّ م نننل هننن ه  لننن  بنننين كمننا هنننو معنننروف، ؤعضنننه ُينكنننر م نننل هننن ا التنننناو ؛  نننه يمنننِو 

تناو  وتناو  ال روف ي صل ءيه  ل  واض را  وال يتبين، كٌل يستدِ من جهنة؛   ا   ،المعانِّ
ِ  ؤننالواو علننى أنهننا لم لننق الَمنن  قنناِ قا ننل تننيتِّ ؤمعنننى مننا،  ووالننواأنهننا تننيتِّ ؤمعنننى أو،  :اسننُتد 

ا يمنننِو ال  :ويننن هب ؤعضنننهم أي يمنننِو ال هنننِّ الممتضنننى فنننِّ الَمننن ، وال تمتضنننِّ الترتينننب، أحيانننند
-تمتضِّ الترتيب  نهنا ُت منل علنى معننى كن ا، ثنم ؤعند  لن  تخنتل  المعنانِّ، ولن ا شني  ااسنالم 

تضنمين  رأيه أي تناو  ا فعاِ تضنمين ا فعناِ أولنى منن تضنمين ال نروف؛  ي فنِّ -رحمه هللا
ال روف صار مد ل للمبتدعة ي ولوي كيفما شاجوا، وعلى كل حاِ التناو  موجنوا، لكنن التوسن  
ءينه هنو المرفنوو، وال ُيلَني  لينه  ال   ا اعنا  لينه حاجنة، يعننِّ منا يمكنن حملنه علنى أصنله كمننا 

 هنا، نعم. 
د   َوَقَرأَ  َْ َأللْ   َوَيَزيلُدوَ{ا بَ  َجْعَفُر ْبُن ُمَحملع ُ  اَلللَ  َما لَ ع  َبَأبلع َع َرفلْ ، َ  اَيَزيلُدوَ{ا فلَ  َمْوضلَ ز  َر َهملْ ََيلْ

اُ   اَا الاعحلع ْم َيَزيلُدوَ{. قلَ ، َأْي: َوهلُ ََْدأ  َمْحُ و   َريَ يَن، :  َخَيُر ُمْي َد اْلَ صلْ ْوََّلَ{ َعالْ َ اَ{ اْليلَ حُّ هلَ َوََّل َيصلَ
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َواوَ  ْل َوَبَمْعاللَ  الللْ ْوَ{ اَأْوا َبَمْعاللَ  بللَ ُروا اللَ َدُ ، َوَأْبَّللَ ا َبعللْ اَب َلمللَ يَللَ َا َوااَْ َن اْْلَوع َراَب عللَ َضللْ ِْ ْل َل ِل َْلَ{ع بللَ
 ُ ، َوَلْيَ  َهَ ا َمْوَضَع َذَلَك.  -َعزع َوَجلع -َوَاَعاَل  َّللاع  َعْن َذَلَك، َأْو ُخُروج  َمْن َشْ ء  َلَل  َشْ ء 

ِّ ا ِو فننى عليننه مننا فننوميَننا  مننا ؤعننده  نمننا ُيتصننو ر ممننن يخ ،وااضننرا  ااضننرا  عننن ا ِو
 نمنا  ،لعيد  َا ِّجاج زيٌد بل عمرٌو، ما صار ال  المخلوب يخفى عليه ءُيضر :  ،ضر  عنهأال ن  

، وأوجنب ال نانِّ، وهن ا ال ُيتصنور فنِّ حنق  توق  أنه زيد، ثم ؤعد  ل  استدرك، وأضر  عنن ا ِو
 ، نعم. -جل وعال-هللا 

َ ُ  َمْعالَ  اَأْوا فَ  اُ  خلَ َك َواْلَواُو َمْعالَ اَ  َذللَ ْو جلَ اَب ، َوللَ ََ اْلَمعلَ َر َلَ َطىلَ ُدُهَما َبَمْعالَ  اْْلخلَ اَ{ َأحلَ ْو الَ ىلَ
 َلََّاَ{: َوَأْرَلْىَااُ  َلَل  َأْدَثَر َمْن َماَ َْ   َأْل   َأْخَصَر.

اَ ة    َألْ.  م 
 ؟ َماَ ْ
  يه. 
 .  َلََّا{َ 

ْ  َأْو َيع يُدوَي    مو أصل اآلية: اَ ة  َأْل ْن ؟ أ صر منها [147افام:]الص}  َلى م  ْلَناُه   لنَى َأْك َنَر من  َأْرسنَ
  ْ اَ ة  َأْل  . م 

دُ  َلََّاَ{: َوَأْرَلْىَااُ  َلَل  َأْدَثَر َمْن َماَ َْْ  َأْل   َأْخَصَر. َوَقااَ  ْو : اْلُمَيرَ  ْ  للَ اْلَمْعَا : َوَأْرَلْىَااُ  َلللَ  َجَماعلَ
ُْ أَ  ْم َما للَ ُْْم هللُ وُهْم َلُيىللْ ُْمللُ ا َرَأْي َو َامللَ وَ{. َوَقيللَل: هللُ ا َيْعَرفللُ اُد َعىللَ  مللَ َب اْلَع للَ ا ُخو للَ ُر، َوَإبعمللَ لللْ   َأْو َأْدثللَ

ََ َعَى  اْلُمَخاَ َب  ََ َاْعَرُ  َمْن َجاَءَك َمْاُهَما، َلَّلع َأبعَك َأْبَهْم  . َاُيوُا: َجاَءَب  َ ْيٌد َأْو َعْمٌرو، َوَأْب
ا لإلبهام كما تيت  ِّ لل   تيتِّ لإلبهام، نعم. نعم ه ا تيتِّ أيضد

ااَ  ُش  َوقللَ اجُ  اْْلَْخفللَ ااَ : َوالزعجللع َديَرُاْم. قللَ ا    َأْي: َأْو َيَزيللُدوَ{ فللَ  َايللْ ُن َب للع َْ َألللْ   : ابللْ َ اُدوا َعىللَ  َما للَ
ا. َوَرَوا ُ  َريَن َأْلفللل  ب   َعشلللْ ُن َاعلللْ نَ  ُأبلللَ ُّ بلللْ ا. َوعلللَ ا    َمْرُفوعللل  َن َب لللع ينَ  ابلللْ ا: َثَ ثلللَ ا َأْيضللل  اَا . َأْلفللل  قلللَ

َبيعُ  اْلَحَسنُ  ا.  :َوالرع  َبْضع ا َوَثَ َثيَن َأْلف 
 يعنِّ وما ة ألْ، يعنِّ ه ه العياار على الما ة. 

ا. : ُمَياَاُل ْبُن َحيعا{َ  َوَقااَ  ين  }َلْ َعيَن َأْلف  اُهْم َلللَ  حلَ اَلَهمْ  َفآَمُاوا َفَمْعْعالَ ُ   ،َأْي َلللَ  ُمْاَْهلَ   جلَ َقْوللُ
ْ  َلىاعيلَ َ     اْلَيُاوَ{   َوَلُهمُ   اْلَيَااتُ   َأَلَربَ كَ   }َفاْلَْْفََْهمْ :  اَل َاعَ  َىَي ُ -َلمعا َذَدَر َأْخَ اَر اْلَماَضيَن َاسلْ ىع  َّللاع صلَ

َ، َفَيااَ  ُقَرْيش   اْحَْجع َعَى  ُافعارَ   -َعَىْيَ  َوَلىعمَ  َْ َبَااُت َّللاع . َوُهَو  َفاْلَْْفََْهمْ }: َف  َقْوَلَهْم: َل{ع اْلَمَ َ ََّ
ا ُْ، َأْي: َفَسْل يلَ وَرَة َوَإْ{ َاَ اَعَدْت َبْيَاُهُم اْلَمَساَف َا السُّ دُ  َمْعُطوٌ  َعَى  َمْثَىَ  َف  َأوع لَ  ُمَحملع َْ  َأهلْ . َمَّلع

َْ  َوَذَلَك َأ{ع    َأَلَربَ َك اْلَيَااتُ } َْ  ُجَهْيَا َىمَ  َوَبَا  َمَىيح   َوُخَزاَع ارَ  َْ َوَبَا  للَ َد اللدع َْ  َوَعيلْ وا َأ{ع اْلَمَ َ َّلَ َ َعملُ
َ. َوَهَ ا ُلَ اُا َاْوَبيخ   َْ  َخَىْيَاا }َأقْ . َبَااُت َّللاع اُهْم  َشاَهُدوَ{  َوُهمْ  َلَباث ا اْلَمَ َ ََّ َأْي َحاَضُروَ{ َلَخْىَيَاا َليلع

  ُ اَا َّللاع ا قلَ لع -َلَباث ا، َوَهَ ا َاملَ زع َوجلَ َْ   وا}َوَجَعىلُ :  -علَ َ ينَ   اْلَمَ َ َّلَ مْ  اللع ادُ  هلُ ْحَمنَ  َب لَ ا اللرع َهُدوا َلَباثل   َأشلَ
ْم   َمنْ   َلبعُهمْ   }َأََّل ُثمع َقاَا:   َخْىَيُهْم  َ َب  َلْفََّهلَ َوُأ اْلَّلَ َو َأللْ و{َ  َوهلُ دَ   }َلَيُيوللُ مْ   َّللاعُ   َوللَ اَذُبوَ{  َوَإبعهلُ فلَ   َلَّلَ
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وَ  ا َوهللللُ د  َ َولللللَ ْوَلَهْم َل{ع َّللَع َ ي ََّل قللللَ ُد. وَ  الللللع ُد َوََّل ُيولللللَ َدَأٌة.  َيىللللَ ا ُمْيْللللَ وَرٌةِل َْلَبعهللللَ َد اَأََّلا َمَّْسللللُ ا َبعللللْ اَل{ع
ا،  َليَيَوْي َ  َوَحََّ  ا َبَمْعالَ  َحيل  وَ{ َأملَ ُْْح َعىلَ  َأْ{ َاَّلُ اْلَف وَرة ، فلَ ْ  َأْو َمَّْسلُ َأبعَها َاَُّوُ{ َبْعَد َأَما َمْفُْوَح

  .َاَُّوَ{ َأَما َبَمْعَا  َأََّل   َواْلََّْسُر َعَى  َأ{ْ 
 وأما َأال التِّ هِّ للتنبيه فال بد من كسر همعر  ي ؤعدها، نعم. 

اُ   َُ :  َقاَا الاعحع َْ  َعَى ع ْبَن ُلَىْيَما{َ  َوَلَمْع ا َبَأَما، َوَأمعا فلَ  اْْليلَ ُحَها َبْعَد َأََّل َاْشَييه  ْْ وُ  َف َُ َيُيوُا: َي
وُ  َلَّلع َاسْ  َُ ْفَع. َوَاَماُق اْلَََّ َق: َلََّاَذُبو{َ َفَ  َي   .ُرَهاِل َْلَ{ع َبْعَدَها الرع

 وَأَما جاز فت ها بتيويلها ؤ مدا؛ حمدا أنهم، نعم. 
اَذُبو{َ  َ َق: َلَّللَ اُق اْلَّللَ ْم . َوَامللَ اَا: َوْيَحَّللُ ُ  قللَ ْوَبيَخ َاَأبللع َطَف  َعىللَ  َمْعاللَ  الْعْيَريللَع َوالْللع َُ َأصللْ َد مع َيْيْللَ ثللُ

ا    َأْصَطَف  اْلَيَااتَ } َ ِل َْلَبعهلَ َع اْْلَللَ َطَف ا َبَيطلْ َْ اَأصلْ َراَءُة اْلَعاملع َأَي: اْخَْاَر اْلَيَااَت َوَاَرَك اْلَيَايَن. َوقلَ
َْْفَهاَق َمفْ  ُ  اََّللللْ َْ َألللَ َل َوَبَييللَ ُ  اْلَوصللْ َْ َألللَ َ َف َل، َفحللُ َ  اْلَوصللْ َْ َعىللَ  َألللَ َْْفَهاق  َدَخىللَ ُ  الللْ ْ  َألللَ ُْوحللَ

َل:  ا َمثلللللللللْ ْ  َعىلللللللللَ  َحاَلهلللللللللَ بَ }َمْيُطوعلللللللللَ ََيلللللللللْ َع اْل َرأَ   َأ عىلللللللللَ َق. َوقلللللللللَ دع ا َايلللللللللَ و  َعىلللللللللَ  ملللللللللَ َأبلللللللللُ
ُْ  َجْعَفر   ُر  َوَحْمَزةُ  َوَباَفعٌ  َوَشْيَ  َدَأ َاسلَ َْْفَهاق . َوَإَذا اْبْلَ َر اللْ ََيلْ َر َب َ  َعىلَ  اْلَخيلَ َل اْْلَللَ ااْصَطَف ا َبَوصلْ

 اْلَهْمَزَة. 
 َأ َكَسَر. اْبَتدَ 

ََْدَأ َاَسَر اْلَهْمَزَة.   َوَإَذا اْب
أ بها ُت مق، نعم.    ي همعر الوصل   ا ابُتد 

َدَها  َأُبو َحاَام   َوَ َعمَ  وَ{  َأبعُ  ََّل َوْجَ  َلَهاِل َْلَ{ع َبعلْ َت َاْحَُّملُ ْم َايلْ ا َلَّلُ ْوَبيَخ }ملَ ار  َعىلَ  الْلع اْلَََّ ُق جلَ فلَ
دَ  ْيَن: َلحللْ ْن َجَهْللَ وُ{ مللَ َ َب َوَيَّللُ َن اْلَّللَ اُلوُ  مللَ ا قللَ ير ا َلمللَ ا َوَاْفسللَ وَ{ َاْيَييالل  َت اُهَما َأْ{ َيَّللُ ْم َايللْ ا َلَّللُ }مللَ

وَ{  ْاُهمُ  َاْحَُّمللُ وَ{ مللَ ْد َحَّللَ  الاعْحَويللُّ ُ  قللَ ُْ َأبللع ُْ الثعاَبيللَ هللَ ََ ُ . َواْل ا َقْيىللَ ا َممللع ْوَبيَخ  ُمْاَيَطعلل  رعاُء َأ{ع الْللع اْلفللَ
ََْيَر اْلَْْفَهاق  َاَما َقاَا  َيَُّوُ{ َبا ُْمْ :  -َجلع َوَعزع -ْلَْْفَهاق  َوَب َ اَاَُّمْ   }َأْذَهْي ْبَيا   َحَياَاَُّمُ   َف   َ يَ  َوَقيَل:  الدُّ

َد َّللاعُ  َ : َوللَ ْن َقْوللَ َدَّل  ملَ وُ{ بلَ اَتا. َأْو َيَّلُ َطَف  اْلَيالَ وَ{ ااصلْ َْلَ{ع  ُهَو َعَى  َلْضَماَر اْلَيْوَا، َأْي: َوَيُيوللُ
ُت  َ  ُيو لَ اَا اْلَماضلَ ، فلَ ْن َمثلَ ، َفَأْبَدَا َمَثاَا اْلَماَض  ملَ َعىلَ  َوََّلَدَة اْلَيَااَت َوااَ َخاَذُهنع اْصَطَفاٌء َلُهنع

اَذُبوَ{ا.  َ ا َعىللَ  اَلَّلللَ َ دعُروَ{ هللَ ٌد. }َأفللَ  اللَ ُ  َوللللَ وَ{ لللَ وُ  َأْ{ َيَّللُ ُ  ََّل َيَلللُ مْ  َأقْ } فلللَ  َأبللع ىْ  َلَّللُ  َطا{ٌ للللُ
يٌن  اٌ{.  ُميللَ ٌْ َوُبْرهللَ ْأُاواُحَللع اَبُكْم  }فللَ ْوَلَُّمْ  َبَكْللَ اَدَقيَن فللَ  قللَ ُْْم صللَ ْم َلْ{ ُااللْ كللُ ََ ََ اَل : . َأْي َبُح ُ  َاعللَ َقْولللُ

وا ْينَ  َبْيالللَ ُ  }َوَجَعىلللُ َْ  َوبلللَ الللع ََ ُْ. َروَ  اْل ا اْلَمَ َ َّلللَ َْ َهاُهالللَ الللع ََ يَر َأ{ع اْل َل الْعْفسلللَ ُر َأهلللْ ُن َأبلللَ     َأْدثلللَ ابلللْ
يح   ََ اَهد   َعنْ  َب ََ َ   -ُقَرْيش   َيْعَا  ُافعارَ -َقاَا: َقاُلوا   ُم اُت َّللاع ُْ َبالَ اَل -اْلَمَ َ ََّ لع َوَاعلَ ااَ -جلَ و  . َفيلَ َأبلُ

يقُ  دَ   . َبَّْر  الصَ 
 فتكوي العالقة والراؤ  النسب، نعم؟ 

  الب: .....  
؟   شو يمِو
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ُكم،   َربَ  اْلَعاَلَميَن }َواْلَحْمُد َّللَعَ  : الب: قالوا ََ ََ َ َربَ  اْلَعاَلَميَن أي بُح  ف  قولَّم.  }َواْلَحْمُد َّللَع
 فِّ أن مكاي؟ 

  الب: ف  السرد. 
 اللِّ قبله؟ 

ٌْ َوُبْرَهاٌ{.  ُمَييٌن   ُلْىَطا{ٌ  َلَُّمْ  َأقْ } الب: بعم.  َع َ َربَ  اْلَعاَلَميَن ُح ُكمْ  }َواْلَحْمُد َّللَع ََ ََ  . َأْي َبُح
ُكْم. ثم ما ءيه  ؤ ك َتاؤ ُكْم  }َفْيُتواال   َ ََ يَن َأْن ؤ ُ    .}َواْلَ ْمُد ّلِل َّ  َر    اْلَعاَلم 

  الب: ف   خر السورة. 
 موجوا عندكم؟ أن طكعة ه ه؟  ، يه

  الب: دار الَّْاب العرب . 
 مع ؟ لي  ه ا موضعها. نعم. 

َ  اْلَمَ  َ  -ُقَرْيش   َيْعَا  ُافعارَ -َقاُلوا   ُْ َبَااُت َّللاع يقُ  . َفَيااَ -َجلع َوَاَعاَل -ََّ دَ  ُ - َأُبو َبَّْر  الصَ  َرَضَ  َّللاع
ٌْ َْلَبعُهْم ََّل -َعْا ُ  . َوَقاَا َأْهُل اََّلْشََْياَق: َقيَل َلُهْم َجاع نَ  ََ َراُت اْل . َقاُلوا: ُمَخدع  ُيَرْوَ{. : َفَمْن ُأمعَهاُاُهنع

السبب  ه ا  عليهم  ُيَروْ   وُي لق  ال  حيث  أنهم  من  سا غ  الَن  وعلى  المال كة  على  َي  طالقهم 
الوروا   حيث  من  ا،  أيضد الوروا  حيث  ومن  َوالنَّا     المعنى،  نَّة    َ اْل َن  بهم    ُيراا   ،[6]النا : }م 

ا فِّ م ل   ه ا، وم ا كاي المراا  الَن، وهنا ا ك ر على أنهم المال كة، وأهل التفسير يختلفوي أيضد
َعلهن بناته، ومي ُأريد بهم  ؤ   -جل وعال -المراا النسب حيث نسبوا المال كة  لى هللا  ف  المال كة،

يمِو  :فمالوا  ،الَن من  منهم  أي  حتى  منهم  وتعو   تيتِّ    : نه صهرهم صهرهم،  فظيعدا  كالمدا 
 ، نعم.  -نسيِ هللا العاءية-ااشارر  ليه، 

ااَ  دٌ  َوقلللَ اهلللَ ََ وَ{ الْ : ُم ْن ُبطلللُ ٌن ملللَ ْم َبطلللْ نَ َلبعهلللُ ُْ. َوُرَوَي علللَ الللع ََ ُم اْل اُا َلهلللُ َْ ُييلللَ ا    َمَ َ َّلللَ َن َب لللع . ابلللْ
نَ  َلْلَراَ يلُ  َوَرَو   ي َ  علَ دَ  نْ  السلُّ اَ{،  علَ الَ ََ زعاٌ{ َعىلَ  اْل ْم خلُ ٌْ َْلَبعهلُ ْم َجالع ا َقيلَل َلهلُ اَا: َلبعملَ ك  قلَ َأبلَ  َماللَ

 ٌْ ُْ ُاىُُّهْم َجاع َْاَدةُ  َرة . َقااَ : ُمَصاهَ  َبَس  ا}.  َواْلَمَ َ ََّ لٌ  َواْلََّْىيلَ ُّ  َق ََ : َوُمَياالَ ودُ  َقاللَ ُ: َل{ع  اْلَيهلُ َاُهُم َّللاع َلعلَ
َاَهمْ  ْن َبيلللْ ُْ ملللَ ََ اْلَمَ َ َّلللَ نع َفََّابلللَ اَهَر اْلَلللَ ااَ . َّللاعَ صلللَ دٌ  َوقلللَ اهلللَ ََ يُّ  ُم دَ  ُل  َوالسلللُّ ا. اْلَيا لللَ ٌل َأْيضللل  َوُمَياالللَ

ُْ  َذَلكَ  ُْ، َدَااَب ُْ  َوُخَزاَع ُجوُ  َمْن َلَرَواَت َبَااَاَهْم، َفاْلَمَ َ َّلَ نَ  َفَزوع ََ َقاُلوا: َل{ع َّللاعَ َخَطَب َلَل  َلاَداَت اْل
ن َ  اَت اْلَلَ َرَواَت َبالَ ْن للَ َ ملَ ااَ  .َبَااُت َّللاع نُ  َوقلَ ُب : اْلَحسلَ َو الاعسلَ َ َفهلُ اَدَة َّللاع ْيَطاَ{ فلَ  َب لَ َرُدوا الشلع َأشلْ

: َقْواُ ، و ُ العَ ي َجَعىُ  َُ  اْلَحَسن.  ُقْى
ا  ، نعم.   يعنِّ جعلوه شريكد

ْواُ  : قللَ َُ نَ  ُقىللْ اَل :  اْلَحسللَ ُ  َاعللَ ُ  َقْولللُ ُن، َدَليىللُ َ ا َأْحسللَ يُكمْ  }َلذْ فللَ  هللَ وَ  َربَ   ُبسللَ اَلَميَن  بللَ َأْي: فللَ   اْلعللَ
ا    اْلَعَ اَدَة. َوَقااَ  ُن َب لع اكُ  ابلْ حع نُ  َوالضلع َواَ{، َأْيضل   َواْلَحسلَ يَ  َأخلَ اَل  َوَإْبىلَ ْوُلُهْم: َل{ع َّللاعَ َاعلَ َو قلَ ا: هلُ

ُ َعْن َقْوَلَهْم ُعُىو ا َاَيير ا   .َاَعاَل  َّللاع
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هنو ومبلني  أ نواي، وقيننل  -جنل وعنال-يعننِّ هن الج قننالوا علنى هللا  !يعننِّ منا أشنكه الليلنة ؤالكارحنة
. ال  لنه  ال هللا -يِ هللا السنالمة والعاءينةنسن- ،هللا وال ني اي وجهناي لعملنة واحندرأي    :فِّ عصرنا

 ما أحلمه، نعم. 
دْ  َقْوُلُ  َاَعاَل : ََ  }َوَليلَ ُْ  َعَىملَ الع ََ ْم  اْل ُْ َلبعهلُ ْواَ -َأَي اْلَمَ َ َّلَ َ ا اْليلَ َل هلَ ُروَ{ فلَ   -َيْعالَ  َقا لَ َلُمْحضلَ
َْاَدةُ  الاعاَر، َقاَل ُ  اَهدٌ  َوَقااَ  .َق ََ َر َف  َهَ َ  :  الثعْعَىَي ُّ َلْىَحَساَب. َقااَ : ُم ْحَضاَر َاََّرع ُا َأْوَل ِل َْلَ{ع ااَْ اْْلَوع

َ اَب  َر اْلعلَ َ  َغيلْ ُ بلَ َرَد َّللاع ْم يلُ وَرَة َوللَ ْ َحا{َ ،  السُّ ا  َّللاعَ   }للُ ُفوَ{   َعملع ُفوَ{.  َيصلَ ا َيصلَ َ َعملع ا َّللَع َأْي َاْاَزيهل 
ادَ  }َلَّلع  يَن  َّللاعَ  َب للَ ارَ  اْلُمْخَىصللَ َن الاللع اُجوَ{ مللَ َإبعُهْم بللَ اَل : ، فللَ ُ  َاعللَ َإبعَُّمْ َقْولللُ ا }فللَ ُدو{َ  َومللَ ا َاْعيللُ ُْمْ  مللَ  َأبللْ

اَاَاينَ   َعَىْي َ  نْ  َلَّلع  َبفلَ وَ  ملَ ااَ  هلُ يَم  صلَ حلَ ََ اَل : ، اْل ُ  َاعلَ اَ َل: اْْلُوللَ : َقْوللُ َ ُث َمسلَ َإبعَُّمْ َفيلَ  ثلَ ا }فلَ  َوملَ
ُدوَ{  ا َبَمْعاللَ  َاْعيلُ َااَق. َوَقيللَل: ملَ َ َ  اْْلَصلْ اَدَاَُّْم َلهلَ َإبعَُّْم َوَب للَ َدَر، َأْي: فلَ َ ي. َوَقيلَل: َبَمْعاللَ  اْلَمصلْ   اللع

  } َ َع فلُ َ، ُيَياُا: َجاَء ُفَ ٌ{ َوُفَ ٌ{. َوَجاَء ُفَ ٌ{ ملَ ُْْم ، َأْي: َفَإبعَُّْم َمَع َما َاْعُيُدوَ{ َمْن ُدوَ{ َّللاع ا َأبلْ ملَ
. َعَىْيَ  أَ   ْي َعَى  َّللاع
ا معناهنننا  ي  النننواو تنننيتِّ للمعينننة، النننواو تسنننمى واو المعينننة، والنننواو التنننِّ لممتضنننى الت نننري  أيضننند

ه؟ هنن ا المعيننة، لكننن الكننالم فننِّ ااعننرا   عننرا  مننا ؤعنند الننواو هننل يتننرج  نصننكه أو يتننرج  رفعنن
ا للمعنى : تضار  زينٌد وعمنروٌ  ،المسيلة هاا تكعد جناج زينٌد وعمنرٌو، أو تعنين رفعنه، ومي قلنا:  يمِو

 أن م  ال ريق، أم لة معروفة فِّ كتب العربية، نعم.  ،يٌد وال ريقجاج ز 
ُْْم َعَىيللْ َ } ا َأبللْ َ   مللَ اَاَاينَ }َأْي َعىللَ  َّللاع اُ    َبفللَ اَا الاعحللع ىَ يَن. قللَ ا : َبُمضللَ وَ{ َفيمللَ َمعللُ َْ يَر ُم ُل الْعْفسللَ َأهللْ

ا أَ  َُ َعىللَ  َأ{ع اْلَمْعاللَ : مللَ ُ َعَىمللْ َر َّللاع دع ْن قللَ ا َلَّلع مللَ د  ىَ يَن َأحللَ ُْْم َبُمضللَ لع -بللْ زع َوجللَ لع.  -عللَ َ  َأْ{ َيضللَ َعَىيللْ
اَعرُ    :َوَقاَا الشع

َد ُ  َ  َايلللللللللللللللللللللْ َردع َبَاْعَمْلللللللللللللللللللللَ  فلللللللللللللللللللللَ
  

ا ا َفاَااللللللللللللللَ اَ{ َلاللللللللللللللَ َ  َواللللللللللللللَ  َعَىيللللللللللللللْ
   

َْ َرَد َعىلَ ،  َأْي: ُمَض    َ َ  اْْليلَ ُْ: فلَ  هلَ ااَ . َْ اْلَيَدَريلع  الثعاَبَي ُن َذر    قلَ ُرو بلْ َدْمَاا َعىلَ : َعملْ َن  قلَ َر بلْ ُعملَ
َد اْلَعَزيللزَ  ااَ  َعيللْ َدُر، َفيللَ َدُ  اْليللَ ُ َدَر َعاللْ رُ  فللَ َو َرْأُ  : ُعمللَ يَ ، َوهللُ َق َلْبىللَ ا َخىللَ ُ َأَّلع ُيْعصللَ  مللَ ْو َأَراَد َّللاع لللَ
 اْلَخَطيَئْ. 

ْ، سهللا المسنننتعاي. يننندعوي أي الننن ين ينفنننوي المننند  ؛الُنفنننار ؛والمنننراا ؤالمدرينننة هننننا ر، وأي ا منننر ُأننننُ
اانساي يخلق فعله، وأنه يتصنرف ؤ رينة تامنة، وأننه يسنت ي  أي يهتندن، ويسنت ي  أي يضنل، لنه 

أي حركنننة المكلنننْ منننن حركنننة  :م نننيئة، وا تينننار، وحرينننة كاملنننة، وُيمنننابلهم الَبرينننة الننن ين يمولنننوي 
 ل ؛ ال  راار لنه، وال حرينة، وال ا تينار البتنة. الورب، ورب ال َر، من حركة المرتعش، وما أشكه 

جل -لكنها مميدر ؤم يئة هللا  ،السنة وس  فِّ ه ا بين ال ا فتين له حرية، وا تيار، وم يئة  وأهل
 ، نعم. -وعال

  الب: قاا ف  اْلصل عمرو وهو خطأ، والصواب ُعَمر. 
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 هو الظاهر ُعَمر بن  ر، نعم هو الظاهر. 
  الب: ُعَمر بن ذر؟ 
 نعم هو الظاهر،  يه. 

 َ اَب َّللاع ا فللَ  َاْللَ َك َلَعْىملل  لع -َوَإ{ع فللَ  َذلللَ زع َوجللَ َرَأ:  ، َعَرفللَ ُ -عللَ مع قللَ ُ ، ثللُ ْن َجَهىللَ ُ  مللَ ُ ، َوَجَهىللَ ْن َعَرفللَ مللَ
اَاَايَن } َ  َبفللَ ُْْم َعَىيللْ ا َأبللْ ُدوَ{ مللَ ا َاْعيللُ َإبعَُّْم َومللَ ُ  فللَ َب َّللاع ْن َاْللَ زع َوجللَ -َلَّلع مللَ َى   -لع عللَ َ  َأْ{ َيصللْ َعَىيللْ

اَب  َأ{ع  َن اْلَمعلَ ا ملَ اَ ، َوَفيهلَ ْيَن الالع ُْ بلَ َْ َهَ َ  اْْلَي َحيَم. َوَقاَا: َفَصَى ََ ُىوَ{ َلللَ   اْل َياَ يَن ََّل َيصلَ الشلع
 ُ َم َّللاع ْو َعىلَ َدي، َوللَ ُ  ََّل َيْهْلَ َ  َأبلع ُ َعَىيلْ َب َّللاع ْن َاْلَ زع -َلْضَ َا َأَحد  َلَّلع ملَ لع َوعلَ اَا  -جلَ َدي َلحلَ ُ  َيْهْلَ َأبلع

َك َوَعَى  َهَ ا َقْوُلُ  َاَعاَل :   َبْيَاُ  َوَبْيَاُهْم، ْاُهْم َلللَ   }َوَأْجَىْب َعَىْيَهْم َبَخْيَىَك َوَرَجىلَ ُل ملَ ََ َاصلَ َأْي: َلسلْ
َْ  َشْ ء  َلَّلع َلَل  َما َف  َعْىَم . َوَقااَ  ََ اْلَيَدَر َفَأْحَسنَ َف  َاْثيَ  َلَيَيُد ْبُن َرَبيَع   :ي

لْ  ٌر َبفللللللللللللللَ ا َخيللللللللللللللْ اللللللللللللللَ َو  َربَ   َل{ع َايللللللللللللللْ
  

لْ  َ َرْيثللللللللللللللللللَ  َوَعَللللللللللللللللللَ َإْذَ{ َّللاع  َوبللللللللللللللللللَ
   

دع للللللللللللللللللَ ُ  َ  بلللللللللللللللللَ ُد َّللاعَ فلللللللللللللللللَ  َأْحملللللللللللللللللَ
  

لْ  اَء َفعللللللللللَ ا شللللللللللَ ُر مللللللللللَ َ  اْلَخيللللللللللْ  َبَيَديللللللللللْ
   

َد  َر اْهْلللللللللَ ُيَل اْلَخيلللللللللْ َداُ  للللللللللُ ْن هلللللللللَ  ملللللللللَ
  

لْ  اَء َأضلللللللللَ ْن شلللللللللَ اَا َوملللللللللَ اَعَم اْل لللللللللَ  بلللللللللَ
   

ااَ  رعاءُ  قلللَ لُ : اْلفلللَ ا َ  َأهلللْ لُ  اْلَحَلللَ َل، َوَأهلللْ جلللُ َُ الرع َْالللْ وَ{: َف د   َيُيوللللُ َْْاْلللُ ُ  َبَلللْ وَ{: َأْف ُْ: ُرَوَي ، َيُيوللللُ الثعاَلثلللَ
 . َأبعُ  َقَرأَ  اْلَحَسنَ  َعنَ 

فعننند  ،ِّ المضننار ، فننِّ المضننار ر الخننالف فننيعنننِّ هننل هننو مننن ال الثننِّ أو مننن الربنناعِّ؟ ويظهنن
 أهل ال َاز المضار  مفتوح الياج، وعند أهل نَد مضموم  نه من الرباعِّ، نعم. 

ا  اْلَحَسنَ  ُرَوَي َعنَ  اَا الاعحلع َق. قلَ مَ  الل ع يَمض َبضلَ حلَ ََ اُا اْل َو صلَ ْن هلُ َل :  َأبعُ  َقَرَأ: )َلَّلع ملَ ُْ َأهلْ َوَجَماعلَ
وَ{ لَ  يَر َيُيولللُ ا الْعْفسللَ ا َقيللَل َفيللَ  مللَ َن مللَ ْن َأْحسللَ َْ. َومللَ اُض اْلَمَدياللَ َ ا قللَ وُ  هللَ ُ  ََّل َيَللُ ٌنِل َْلَبللع ُ  َلحللْ بللع

 َُ  َيُيوُلُ ، َقاَا: ُهَو َمْحُموٌا َعَى  اْلَمْعَا .  َعَى ع ْبَن ُلَىْيَما{َ  َلَمْع
 يعنِّ أحسن ما قيل فِّ توجيه ه ه المراجر، نعم. 

ْن َجَما اَء َْلَ{ع َمْعالللَ  ملللَ َواُو ََّلْلَْيلللَ ََ اللللْ َ َف َْ، َوحلللُ اَف َضلللَ ِْ وُ{ َل ََ الالللُّ َ َف اُلوَ{، َفحلللُ َديُر صلللَ ٌْ، َفالْعيلللْ علللَ
ََ اللل ع  اُء َوَبَييللَ ََ اْليللَ َ َف ، َوحللُ اَيل  اا  َللللَ  صللَ ْن صللَ َب مللَ ُ  ُقىللَ ٌل َلَّلع َأبللع ُىُ  َفاعللَ اَدَاْيَن. َوَقيللَل: َأصللْ ُق السللع

ْ ، َفُهَو َمْثُل   َراَب َمْضُموَم علْ َرَي ااَْ ا َوُاَلْ اَاا َاْخَييفل  َ َ  ََّلَق اصلَ َشَفا ُجُر   َهار  َوَوْجٌ  َثاَلٌ : َأْ{ ُاحلْ
ْ  َمنْ  ٌْ َمْن َباَل ، َاَعاَفَي ْ . َوَأْصُىَها َباَلَي َُ َبَ  َباَل اَف ،  َعَى  َعْيَاَ ، َاَما ُحَ َ  َمْن َقْوَلَهْم: َما َباَلْي علَ

 َمْن َقَرَأ. َوَبَظيُرُ  َقَراَءَة 
 م ن َؤاَلى م ن َؤاَلى م ل َعاَفى، نعم. 
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ْيَن َدا{ٌ  اعْلَ ََ َرَأ، اَوَجالَ  اْل ْن قلَ َراَءَة ملَ اَف ، َوَبَظيلُرُ  قلَ ْن علَ ْ  ملَ اَل ، َاَعاَفيلَ ْن بلَ ٌْ ملَ ُىَها َباَليلَ ُ   اَوَأصلْ اَوللَ
ْعَراَب َعَى  اْلَعْيَن. َواْْلَ  َواُر اْلُمْاَشآُتا َأْجَر  ااَْ ََ َ َفَها اْل اَء، َفحلَ اَل  َباْليلَ َْ صلَ َماعلَ ََ َراَءَة اْل ْصُل َف  قلَ

  .اْلَخطَ  َلُسُيوَ َها َف  الىعْفظَ  اْلََّاَاُب َمنَ 
  . }َوَما َماعا َلَّلع َل ُ  :َقْوُلُ  َاَعاَل 

َفا اليناج، وصنار ااعنرا  علنى منا قبلهنا، منا قبلهنا يلنعم منا يندِ علينه، يلنعم منا يندِ عليهن ا   ا ُح  
، جنى الَنتين اانِّ أصلها ؤالياج، نعم.  ، وله جوار   ِ ، م له صا : ه ا قاو   وهو الكسر؛ تمِو

 َهَ ا َمْن. 
ر  َا عنن أِ  ي   ،  ا   ا وقفا سنكن ِْ لني  المتعنالِّ نعنم، والمنمنو  المنمنو    ا جنُ الكبينر الُمتعنا

َفا يننناجهكننناي منصنننو  ثبتنننا يننناجه، ومي كننناي  ا أو مَنننروردا حنننُ   ، ورأينننا  :ِوتمننن ،مرفوعننند هننن ا قننناو 
، أمنننا   ا اقترننننا  رأينننا الماضنننِّ، ومنننررم ؤالماضنننِّ،  ،ؤنننه أِ فت بنننا يننناجه قاضننيدا، ومنننررُم ؤمننناو 

 ،من  االقتنراي ؤنيِ لمراعنار الفواصنلُت  ف هن ه اليناج   ،ليه الضمة والكسرر، وتظهر الفت ةوُتمدر ع
، ولنن ا يمننِو النننوون  ِْ عمننرو بننن العننا   يث وغيننرهممننراردا  ي قننِو أهننل ال نند وكننرر  :الكبيننر الُمتعننا

ع ب علننيهم    نني؛  ي ءيننه أِ، وا صننل العاصننِّ، لكننن   ا ارجننوا علننى شننِّج لكتننه ألسنننتهم، وصننُ
 نعم.  ،غيره م وه وارجوه، ا مر سهل

 َ ا َّللَع َْ َاْعَظيمل  ْوَا اْلَمَ َ َّللَ ْن قلَ َ ا مللَ لع -هلَ زع َوجللَ َدُهمْ -عللَ ْن َعيلَ اَدَة مللَ ْاُهْم َب لَ ار ا مللَ َاْحُن }. ، َوَإْبَّلَ ا لللَ َوَإبللع
افُّو{َ  َ :  ُمَياَالٌ  َقااَ  َوَإبعا َلَاْحُن اْلُمَس َ ُحوَ{   الصع وُا َّللاع ، َوَرللُ َْ اَت َبَزللَ َ َ  اللثعَ ُث اْْليلَ ُ -هلَ ىع  َّللاع صلَ

رَ   -َعَىْيَ  َوَلىعمَ  َأخع ْدَرَة اْلُمْاَْهلَ ، َفْلَ اَا الاعيلَ ُّ  َعْاَد للَ ىع -َجْيَريلُل، َفيلَ ىعمَ صلَ َ  َوللَ ُ َعَىيلْ ا : -  َّللاع »َأُهالَ
اَب ُاَفاَرُقَا  َق َعْن َمَّلَ َْ: . «؟ َفَياَا: َما َأْلََْطيُع َأْ{ َأَاَيدع ْوَا اْلَمَ َ َّلَ ْن قلَ ْ  علَ اَل  َحَكايلَ ُ َاعلَ َزَا َّللاع َوَأبلْ

 اْلَُّوَفيَ ين. اْْلَياَت. َوالْعْيَديُر َعْاَد  َوَما َماعا َلَّلع َلُ  َمَياٌق َمْعُىوٌق }
؟   تخريَه تخريج ال ديث شو يمِو

 .....  .. الب:
 ال ه ا ال ديث قاله. 

َ :  ُمَياَالٌ  َقااَ  الب:   وُا َّللاع ، َوَرللُ َْ اَت َبَزللَ َ َ  اللثعَ ُث اْْليلَ ىعمَ -هلَ َ  َوللَ ُ َعَىيلْ ىع  َّللاع ْدَرَة  -صلَ َد للَ َعالْ
 ؟ اْلُمْاََْه 
رَ  َِ النَّب ِّج ، َفَتَي َّ  . مرفو  يعنِّ.  »أَُهَنا؟«: -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ - َفَما

  الب: .....  
َِ النَّب ِّج  ن لكنه قاِ   . -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ -َفَما

  الب: ما أخرج . 
  نه متصل الكالم.  هو  ر  جمي  الظاهر

  الب: .....  
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مننا اام المرفننو  فننِّ طريمننه مماتننل ومماتننل م عننوٌي   ن لكننن ؤمننا ءيننه المرفننو ، ال كننم علننى الَمينن ،
 ءيه ف ديد الضعْ، الكالم على الَمي ، نعم. 

َديُرُ  عَ  وُا. َوَايللْ َ َ  اْلَمْوصللُ وٌق. َفحللُ اٌق َمْعىللُ ُ  َميللَ ْن لللَ ا َلَّلع مللَ ا َماللع وَفيَ يَن: َومللَ َد اْلَّللُ َديُر َعاللْ َد َوالْعيللْ اللْ
َواْبُن  َمْسُعود  اْبُن  َّلع َلُ  َمَياٌق َمْعُىوٌق، َأْي: َمََّاٌ{ َمْعُىوٌق َف  اْلَعَ اَدَة، َقاَل ُ َوَما َماعا َمَىٌك لَ :  اْلَ ْصَريَ ينَ 

. ر  ااَ  ُجَييلللْ نُ  َوقلللَ ا    ابلللْ ىَ   َوُيسلللَ َ ُح. : َب لللع ٌك ُيصلللَ َ  َمىلللَ ْير  َلَّلع َوَعَىيلللْ ُع شلللَ َماَواَت َمْوضلللَ ا فلللَ  السلللع ملللَ
 َْ ُْ  َوَقاَل ُ َعَىْيَ  َوَلىعمَ -: َقاَا الاعَي ُّ  - َعْاَهاَرَضَ  َّللاعُ - َعاَ َش ُع :  -َصىع  َّللاع َماَء َمْوضلَ »َما َف  السع

َ  َأَب  َذر    َوَعنْ . َقَدق  َلَّلع َعَىْيَ  َمَىٌك َلاَجٌد َأْو َقاَ ٌم« وُا َّللاع ىعمَ -َقاَا: َقاَا َرللُ َ  َوللَ ُ َعَىيلْ ىع  َّللاع  :-صلَ
ُع »َلبَ   َأَر  َما ََّل   ا َمْوضلَ َماُء َوُحقع َلَها َأْ{ َاَئطع، َما َفيهلَ ََ السع َاَرْوَ{، َوَأْلَمُع َما ََّل َاْسَمُعوَ{، َأ ع
 .  َأْرَبَع َأَصاَبَع َلَّلع

ا  » ل البنننناج منننا ال ي تمننن يعننننِّ «َأطنننَّ ل يصنننير لنننه صنننوتا صنننار لهنننا صنننوم صنننرير كمنننا   ا ُحمننن  
 العلم، نعم.  معروف ضعفه عند أهلا صوم، ولكن حديث ا طي

ا  وَ{ مللَ ْو َاْعَىمللُ َ لللَ َّللاع َُ ،َ ا َّللَع اَجد  ُ  لللَ ٌع َجْيَهْللَ ٌك َواضللَ ، َوَمىللَ اَبَع َلَّلع َع َأصللَ ُع َأْربللَ ا َمْوضللَ ا َفيهللَ ُم »مللَ َأْعىللَ
ُْْم َاَثير ا، َوَما َاَى عْذُاْم َبالاَ َساَء َعَى  اْلُفُرَش، َوَلَخَرجْ  ، َوَلَ ََّْي ُْْم َقَىي   َأُروَ{ َلَضَحْك ُعَداَت َاَلْ ُْْم َلَل  الصلُّ

ُد« َرة  ُاْعضلَ ََ َُ شلَ َوَدْدُت َأبلَ   ُاالْ َ، للَ َ يُّ  َخرعجلَ ُ  َلَل  َّللاع و َبيسلَ  الَْ ْرملَ ااَ  َأبلُ ٌن  َوقلَ َديٌ  َحسلَ َفيلَ : حلَ
َ ا اْلَوجللْ َ  َر هللَ ْن َغيللْ ْرَو  مللَ ا َذر    َأ{ع  َغَريللٌب. َويللُ َوَدْدُت َأبللَ   ُااللْ  َأبللَ اَا: لللَ دُ قللَ َرة  ُاْعضللَ ََ ْرَو  . َُ شللَ َويللُ

َْاَدةُ  َمْوُقوف ا. َوَقااَ  َأَب  َذر    َعنْ  ُْ:  :  َق َْ َهَ َ  اْْلَي َجاُا َوالاَ َساُء َجَميع ا َحْع  َبَزَل ا َااَ{ ُيَصىَ   الرَ  }َوملَ
َر الاَ سلَ  .َماعا َلَّلع َلُ  َمَياٌق َمْعُىوٌق  َأخع َجاُا َوالَ َق الرَ  ََْيدع افُّوَ{ .  اءُ َقاَا: َف َاْحُن الصلع ا للَ ااَ  }َوَإبلع : اْلََّْىيلَ ُّ  قلَ

ْبَيا َف  اْْلَْرَض. َوَف   َحيحَ ُصُفوُفُهْم َاُصُفوَ  َأْهَل الدُّ َىم   صلَ نْ  ُمسلْ ُمَرةَ  علَ َن للَ اَبَر بلْ ااَ  جلَ َرَج »: قلَ خلَ
 َ وُا َّللاع ا َرلللُ ىعمَ -َعَىْياللَ َ  َولللَ ُ َعَىيللْ ىع  َّللاع ُن فللَ  الْ  -صللَ ا َاصللُ ُّ َوَبحللْ فُّوَ{ َامللَ اَا: َأََّل َاصللُ َد، َفيللَ ََ َمسللْ

و اَا: ُيَْملُّ ا؟ قلَ َد َربَ هلَ ُْ َعالْ َ َاْيَت َاُص ُّ اْلَمَ َ ََّ ُْ َعْاَد َربَ َها؟ َفُيْىَاا: َيا َرُلوَا َّللاع ُفوَ  اْلَمَ َ ََّ َ{ الصلُّ
» وَ{ َف  الصع َ  ا َيُيوُا لَ  ُعَمرُ  َوَاا{َ  اْْلَُوَا، َوَيََْراصُّ َُْووا، َلبعملَ ُفوَفَُّْم َواللْ وا صلُ َ َة: َأَ يملُ َذا َقاَق َلىصع

َرُأ: ا، َوَييللْ َد َربَ هللَ َْ َعاللْ ْدَي اْلَمَ َ َّللَ ْم هللَ ُ َبكللُ افُّوَ{  ُيَريللُد َّللاع َاْحُن الصللع ا لللَ ا  }َوَإبللع َق يللَ دع َ ُ{، َايللَ ا فللُ ْر يللَ َأخع اللَ
ُق َفُيََّيَ رُ  ََْيدع َر[ َبَياُبُ . َوَقدْ . ُفَ ُ{، ُثمع َي َْ   َمَض  َف  ُلوَرَة ]اْلَح

مننن غرا ننب االسننتدالِ ؤعننك ال ننال  كتننب عننند اتصنناف فننال يمكننن أي ي  نن  مننن حننديث ا طنني  
يعنِّ على ضعفه أنه يَوز أي يكوي بين الرجل وال ن ؤَانكه أربعة أصاؤ ، أربعة أصاؤ ، وجاج 

اؤ  فِّ حديث ا طي    ُ  َأْربنَ   َأصنَ ا َمْوضن  ا فنِّ صنفوف المال كنة، لنو كناي « َ »َما ف يهنَ ، لنو كناي  اليند
ا أربعننة أصنناؤ  ممكننن يننتم االسننتدالِ، لكننن أربنن  أصنناؤ  ءيننه ملنن  واضنن  جب هتننه وسنناجد هنن ا  الينند

 االستدالِ ؤالنقيك ؤالعك  يعنِّ ؤما ال يدِ عليه أصالد، نعم.  ،على فرو ص ة الخبر
الَ َااَ{ الاعاُ  ُيَصىُّوَ{ مُ :  َأُبو َماَلك   َوَقااَ  ُ َاعلَ َأْبَزَا َّللاع َديَن، فلَ دَ  افُّوَ{   :َْيلَ َاْحُن الصلع ا للَ َأَمَرُهُم  }َوَإبلع فلَ

ىعمَ -الاعَي ُّ   َ  َوللَ ُ َعَىيلْ َطفُّوا  -َصىع  َّللاع ااَ .  َأْ{ َيصلْ ْعَي ُّ  َوقلَ اءَ .  الشلع ٌك َلللَ  الاعيلَ َ   َجْيَريللُ  جلَ -َأْو َمىلَ
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ىعمَ  َ  َولللَ ُ َعَىيللْ ىع  َّللاع ىَ    -صللَ َْ َلُْصللَ ُ ، َل{ع اْلَمَ َ َّللَ َفُ  َوُثُىثللَ َل َوَبصللْ َ  الىعيللْ ْن ُثُىثللَ وُق َأْدبللَ  مللَ اَا: َايللُ َفيللَ
ا بَ  َواَء ُوُقوفل  افُّوَ{ َأْجَاَحََْاا فلَ  اْلهلَ َماَء َمَىٌك َفاَرٌغ. َوَقيَل: َأْي: َلَاْحُن الصع ُر َوُاَس َ ُح، َما َف  السع ْاَْظلَ

ْرشَ َما ُبْ َمُر َب َ  ْوَا اْلعلَ افُّوَ{ حلَ ُن الصلع َاْحُن اْلُمسلَ َ ُحوَ{ .  . َوَقيَل: َأْي: َبحلْ ا للَ ىُّوَ{،  }َوَإبلع َأَي اْلُمصلَ
َْاَدةُ  َقاَل ُ   َوَقيَل: َأَي: اْلُمَازَ ُهوَ{ َّللاعَ َعمعا َأَضاَفُ  َلَلْيَ  اْلُمْشَرُاوَ{. . َق

َن الْ نظير ما قيل  يَن  }َفَلْوال َأنَُّه َكاَي م   [، نعم.  143]الصافام:ُمَسك    
َ َة َوَلْيُسوا َمْعُيوَديَن َوََّل بَ  َوَقيَل:   .َااَت َّللاعَ َواْلُمَراُد َأبعُهْم ُيْخَيُروَ{ َأبعُهْم َيْعُيُدوَ{ َّللاعَ َبالْعْسَييَح َوالصع

ُلوَا   }َوَما َماعا َلَّلع َلُ  َمَياٌق َمْعُىوٌق  ُ َعَىْيَ  َوَلىعمَ َص -َمْن َقْوَا الرع َواْلُمْ َمَايَن َلْىُمْشَرَايَن،   -ىع  َّللاع
 َلُ  َمَياُق َأْي: َلَُّلَ  َواَحد  َماعا َوَمْاَُّْم َف  اْْلَخَرَة َمَياٌق َمْعُىوٌق َوُهَو َمَياُق اْلَحَساَب. َوَقيَل: َأْي: َماعا َمنْ 

َجاَء، ْكَر. َلَل     اْلَخْوَ ، َوَماعا َمْن َلُ  َمَياُق الرع ْخَ َص، َوَماعا َمْن َلُ  َمَياُق الشُّ َوَماعا َمْن َلُ  َمَياُق ااَْ
  .َغْيَرَها َمَن اْلَمَياَماتَ 

ا، ال بننند منننن ممنننام الخنننوف، منننن ممنننام الرجننناج، منننن ممنننام اا نننال ، منننن ممنننام  وال بننند منهنننا جميعننند
لب عليه هن ا، وبيضنهم ييلنب ال كر، ال بد منها، لكن ؤعك النا  ييلب عليه ه ا، وبعضهم يي

 عليه ه ا؛ ءُيعرف ؤه، نعم. 
:َْ َُْهُر َأ{ع َذَلَك َراَجٌع َلَل  َقْوَا اْلَمَ َ َّلَ : َواْْلَ َُ وٌق  ُقْى اٌق َمْعىلُ ُ  َميلَ ا َلَّلع للَ ا َمالع مُ  }َوملَ ُ َأْعىلَ َّللاع َُ.   ُ َقْوللُ

وْ  َلَيُيوُلو{َ  َااُبوا  َوَإ{ْ }َاَعاَل :   َدبَ  َأ{ع  للَ ر ا اَعالْ نَ  َذالْ ينَ  ملَ للَ ا اْْلَوع ادَ  َلَُّالع ينَ  َّللاعَ  َب لَ ُروا اْلُمْخَىصلَ  بلَ َ  َفََّفلَ
َْ  ، َيْعَىُمو{َ   َفَسْو َ  َل َبْعثلَ اُبوا َقيلْ َرَايَن، َأْي: الَ ْخَ اَر َعْن َقْوَا اْلُمشلْ د   َعاَد َلَل  ااَْ ُ - ُمَحملع ىع  َّللاع صلَ

ىعمَ  ُروا َبا -َعَىْيَ  َوللَ اُلوا: َلَذا ُعيلَ  َل قلَ هلْ ََ وْ }ْل َدَبا َأ{ع  للَ ر ا َعالْ نَ  َذالْ يَن  ملَ للَ َ   اْْلَوع ا َبيلَ َ  َلَلْيالَ ْو ُبعلَ َأْي للَ
يْ  ا بللَ ُق َفْرقلل  ا اللل ع َل َوَلَزَمْْهللَ َْ َعىللَ  اْلَفعللْ َْ اَلْ{ا َدَخىللَ فللَ ا ُخفَ  اُ . َوَلمللع َراَ َع ََّلاعَ ْعاللَ اَ{ الشللع َ  َبَييللَ َن الاعفللْ

اَب. يَللَ . َوَقيللَل: َمْعاللَ  َوااَْ ُق َبَمْعاللَ  َلَّلع ا َواللل ع وَ{: اَلْ{ا َبَمْعاللَ  مللَ وَ{ َيُيولللُ وْ  َواْلَُّوَفيللُّ َدَبا َأ{ع  }لللَ  َعاللْ
ر ا  اءَ  َذاللْ َب اْْلَْبَييللَ ْن ُاْللُ ا مللَ ا. َأْي: َاَْابلل  ادَ  }َلَُّاللع يَن  َّللاعَ  َب للَ اَء  اْلُمْخَىصللَ ا جللَ ٌر َامللَ ا َذاللْ ْو َجاَءبللَ َأْي لللَ

َ. َفَََّفُروا َبَ  َأْي َبال َ ْدرَ اْْلَ  َليَن َْلَْخَىْصَاا اْلَعَ اَدَة َّللَع    .وع
 كما فعلا اليهوا، نعم.  -نسيِ هللا العاءية-يعنِّ لما جاجهم ما تمنوه وما اقترحوه كفروا ؤه، 

رعاءُ  ْدَر. َواْلفلَ اءَ  َفَََّفُروا َبَ  َأْي َبال َ  ، َأْي: َفَلَ    ْ ُرُ  َعىلَ  حلَ دَ  دٌ ُييلَ ىعمَ - ُهْم ُمَحملع َ  َوللَ ُ َعَىيلْ ىع  َّللاع  -صلَ
اٌب َفيل َ  ْيَهْم َاْلَ َزَا َعىلَ َ  َوُأبلْ اَءُهْم َبيلَ ْد جلَ ْاُهْم، َأْي: َفيلَ يلٌب ملَ ََ َ ا َاْع ْدَر َفَََّفُروا َبَ . َوهلَ ا  َبال َ  اُ{ ملَ َبيلَ

ااَ  ْوَ  َيْعَىُموَ{ }َفسَ . َيْحَْاُجوَ{ َلَلْيَ  َفَََّفُروا َوَما َوفعْوا َبَما َقاُلوا اجُ  قلَ َرَهمْ : الزعجلع َْ ُافلْ ََ لع وَ{ َم ، َيْعَىملُ
اَل :  ُ  َاعللَ دْ َقْولللُ َْ  }َوَليللَ َ َي ا لللَ ُْاللَ ا َاَىَم َىيَن  َلَعَ اَدبللَ ااَ  اْلُمْرلللَ رعاءُ  قللَ َعاَدَة. َوَقيللَل: َأَراَد : اْلفللَ َأْي: َبالسللع
   ُ َْ َقْوللَ لع -َباْلَََّىَم زع َوجلَ بَ : -علَ َينع  َّللاعُ  }َدْلَ ا َْلَْغىلَ َى   َأبلَ ااَ  َوُرللُ نُ  قلَ َحاَب : اْلَحسلَ ْن َأصلْ ْل ملَ ْم ُيْيْلَ للَ

َراَ َع َقطُّ َأَحدٌ   .  الشع
عنن بننِّ  سنرا يل  -جنل وعنال-كما أ بر هللا  ،، وأما من ا نبياج فمد حصل، نعميعنِّ من الرسل

 نه ُقت ل منهم أحد. أنهم يمتلوي أنبيا هم، أما أص ا  ال را   وهم الرسل ما حصل أ
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مْ  مُ  }َلبعهللللُ وُروَ{  َلهللللُ َْ.  اْلَمْاصللللُ َى للللَ ََ َْ َواْل َرَهْم َباْلُحَللللع ُد َبَاصللللْ َيَق اْلَوعللللْ َدبَ  }َوَإ{ع َأْي لللللَ مُ  اُجاللللْ  َلهللللُ
ََاَلُيوَ{  لَ  اْل َب َمثلْ ََاللَ َو اْل اَ{ هلُ َظ َلَّلَ اَ{ َعىلَ  الىعفلْ دٌ  َعَى  اْلَمْعَا  َوَلْو الَ ا }ُجالْ كَ  ملَ ُزوقٌ  ُهَااللَ نَ  َمهلْ  ملَ
ْيَ اَب ُّ  َوَقااَ  اْْلَْحَزاَب  ْ  :  الشع ُ  َرْأُ   يلَ َل َأبلع ْن َأجلْ َع ملَ ملْ ََ ا َعىلَ  اْل اَء َهاُهالَ اَل : ، جلَ ُ  َاعلَ َواع َقْوللُ  }َفْلَ

ْاُهْم  ااَ  علَ ين  قلَ ْاُهْم. َحْلع  حللَ َرْض عللَ اَدةُ  َأْي َأعلْ ااَ : َقْللَ ْوَت. َوقللَ اجُ  َلللَ  اْلملَ َ ي َللللَ : الزعجلع ََ الللع   اْلَوقلْ
لَ  :اْبُن َب عا    ُأْمَهُىوا َلَلْيَ . َوَقااَ  ْْحَ   َوَقيَل: َيْعَا .  َبَيْدر   َيْعَا  اْلَيْْ َْ  َف ٌْ  .َمَّلع وَخ ُْ َمْاسلُ َوَقيلَل: اْْليلَ

ْيتَ  َْ السع  . ُيْ َصُروَ{  َفَسْو َ  }َوَأْبَصْرُهمْ ، َبآَي
 :هنا ُنسنخا ؤةينة السنيف حتنى قناِ ؤعنك أهنل العلنممن آيام المهاانة وااعنراو كل  كاي ظاهرها

 أي آية السيف نسخا أك ر من سكعين آية، نعم. 
اَدةُ  َقااَ   ُيْ َصُروَ{   َفَسْو َ   }َوَأْبَصْرُهمْ  َن :  َقْلَ اُر. َوَعسلَ  ملَ ْبصلَ ْاَفُعُهُم ااَْ يَن ََّل يلَ ُروَ{ حلَ ْوَ  ُيْ صلَ للَ

اَر  ْبصللَ َر َبااَْ وَب، َوَعيللع َ َلْىُوجللُ ُروَ{. َوَقيللَل: اْلَمْعاللَ : َّللاع ْن َقَريللب  ُيْ صللَ َر، َأْي: عللَ ْن َاْيَريللَب اْْلَمللْ عللَ
 َْ ْوَق اْلَقَياملَ َ اَبَاا، َفَسْوَ  ُيْ َصُروَ{ اْلَعَ اَب يلَ ُىوَ{  }َأَفَ علَ ََ َْْع َ يَيَهْم:  َيسلْ ْرَط َاَّلْ ْن فلَ وَ{ ملَ اُبوا َيُيوللُ دلَ

 ََ َْْع َ اُب، َأْي: ََّل َاسللْ َ ا اْلعللَ مْ َمْللَ  هللَ ٌع َبكللُ ُ  َواقللَ اَل :، ُىوُ  َفَإبللع ُ  َاعللَ َإَذا} َقْولللُ َزاَ  فللَ اَحََْهْم  بللَ َأَي  َبسللَ
ااَ  َ اُب. قلللللَ اجُ  اْلعلللللَ َل. َوَمْعالللللَ : الزعجلللللع ُ ََّلَء َباْلَيْلللللْ َ اُب هلللللَ اَ{ علللللَ اَحََْهْم  َوالللللَ َداَرَهْم،  }َبسلللللَ َأْي: بلللللَ

ي َ  َعنَ  دَ  ْحسَ  السُّ ُْ َوالسع اَح اَر اْلَواَلُع. اْلَفرعاءُ َوَغْيرََ . َوالسع َْ َفَااُء الدع ََ َزَا : ُْ َف  الىُّ َبَزَا َبَساَحََْهْم َوبلَ
 . اْلُمْاَ َريَن  َصَ احُ  }َفَساءَ . َبَهْم َلَواءٌ 

  نهم هم الممصواوي ليسا الممصوار الساحة، لي  الممصوا الساحة  نما هم الممصواوي، نعم. 
َ اُح   اْلُمْاَ َرينَ  َصَ احُ  }َفَساءَ  َأْي َبْئَ  َصَ اُح العَ يَن ُأْبَ ُروا َباْلَعَ اَب. َوَفيَ  َلْضَماٌر َأْي: َفَساَء الصع

ْدَرِل َْلَ{ع اْلَعَ اَب َااَ{ َيْأَايَهْم َفيَ . َوَمْاُ  اْلَحَديُ  العَ ي َرَوا ُ  َ اُح َبال َ  - َأَبٌ   َصَ اُحُهْم. َوُخصع الصع
ُ َعْا ُ  ا َقاَا:  -َرَضَ  َّللاع واُ   َأالَ   َلملع ىع - َّللاعَ  َرللُ ىعمَ  َعَىيلْ َ  َّللاعُ  صلَ َر، -َوللَ اُبوا َخْييلَ اَرَجينَ  َوالَ  َلللَ  خلَ

 . َواْلَخَميُ   ُمَحمعدٌ  َفَياُلوا: اْلَمَساَح ، َوَمَعُهمُ  َمَزاَرَعَهمْ 
ه قننالوا: جنناج أصنن اؤ اا نالد علننيهم  يبننر ومعننه -عليننه الصننالر والسننالم-يعننِّ الَننيش، رأوا النبننِّ 

 يعنِّ جاج م مد والخمي ، يريدوي ب ل  الَيش، نعم.  ،م مد والخمي 
اُلوا: دٌ  َفيلللَ يُ ، ُمَحملللع وا َواْلَخملللَ َاَهْم، َلللللَ  َوَرَجعلللُ ااَ  َحصلللْ ىع - َفيلللَ ىعمَ  َعَىيلللْ َ  َّللاعُ  صلللَ رُ  َّللاعُ  :-َوللللَ  َأْديلللَ
 َْ َْ  َبَزْلَاا َلَذا َلبعا َخْيَيُر، َخَرَب  . اْلُمْاَ َرينَ  َصَ احُ  َفَساءَ  ق  َقوْ  َبَساَح

َد ؤه من النصر على أعدا ه، نعم.   يعنِّ استدالالد ؤما ُوع 
ُ َعَىْيَ  َوَلىعمَ -ُيَريُد الاعَي ع   َبَساَحََْهْم   َبَزاَ   }َفَإَذاَوُهَو ُيَييَ ُن َمْعَا :   َواع . -َصىع  َّللاع ْاُهمْ  }َوالَ  َحْلع  علَ

َر َاْأَديد   َحين   ا. َقْوُلُ  َاَعاَل  ُيْ َصُروَ{  َفَسْو َ  }َوَأْبَصرْ  ا. َوَاَ اُدرَ   . َاْأَديٌد َأْيض 
  الب: .....  

 نعم؟ 
  الب: .....  
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  ا كاي قصده النتالور ال يَنوز، والعلمناج نصنوا علنى منن  تنعينل اآلينام علنى غينر منازلهنا، علنى 
ئ ل عنهننا منا نعلننا منن أجلننه،  كننروا قصنة امننرأر ال تننتكلم  ال ؤنالمرآي ،  كروهننا فننِّ كتنب ا ا ، وسننُ

 أهل العلم فيفتوا ؤالت ريم، نعم. 
اَل :  ُ  َاعلللَ ْ َحا{َ َقْوللللُ كَ  }للللُ زعةَ  َربَ   َربلللَ  ا اْلعلللَ ُفو{َ  َعملللع َ قٌ  َيصلللَ َىينَ  َعىلللَ  َوللللَ دُ  اْلُمْرللللَ  َربَ   َّللَعَ  َواْلَحملللْ

اَ   َربَ َك   ُلْ َحا{َ }ُ  َاَعاَل :  َفيَ  َأْرَبُع َمَساَ َل: اْْلُوَل : َقْولُ   .اْلَعاَلَميَن  ا َأضلَ َبزعَ  ُلْ َحاَبُ  َبْفَسُ  َعملع
وُ  الاعْصُب َعَى  اْلَمْدحَ   }َربَ  اْلَعزعةَ . َلَلْيَ  اْلُمْشَرُاو{َ  َُ  . َعَى  اْلَيَدَا. َوَي

 على البدِ من رب ، نعم. 
ْفُع َبَمْعاَ  وُ  الاعْصُب َعَى  اْلَمْدَح، َوالرع َُ  .  َوَي

ال م ُينصب على المدح م ل   اْلَ َ ب  يعنِّ كما ُينصب على  على ال م وهنا   [4]المسد:}َحمَّاَلَة 
 على المدح، نعم.   }َر    اْلع عَّر  

َْ َواْلَوَلَد.  اَحَ  ْفُع َبَمْعَا  ُهَو َربُّ اْلَعزعَة. َعمعا َيَصُفوَ{ َأْي َمَن الصع واُ  َوُلَئلَ َوالرع  َّللاعُ  ىع صلَ - َّللاعَ  َرللُ
َ َعْن ُالَ  ُلوء   :ااَ َفيَ  َّللاعَ  ُلْ َحا{َ  َمْعَا  َعنْ  -َوَلىعمَ  َعَىْي َ    .«»ُهَو َاْاَزيُ  َّللاع

 َ رَّْجه، َ رَّْجه. 
  الب: .....  

ُْ: ُلَئلَ . َوَقْد َمَض  َف  ]اْلَ َيَرَة[ ُمْسَْْوف   دُ  الثعاَبَي نُ  ُمَحملع ْحُاو{َ  بلْ ْن َمْعالَ  رَ  للَ اَ  علَ َم جلَ زعَة للَ بَ  اْلعلَ
  َ َفاَت َذاالَ ْن صلَ ا ملَ زع -َذَلَك َواْلَعزعُة َمْن َصَفاَت ال عاَت، َوََّل ُيَياُا َربُّ اْلُيْدَرَة َوَبْحَوهلَ لع َوعلَ اَا: ؟ فَ -جلَ يلَ

 ُْ َْ َفْعل   اْلَعزعُة َاَُّوُ{ َصَف  . َذات  َوَصَف
العنر ،  ضنافة الموصنوف  لنى صنفته، لكن  ضافة الموصوف  لى صفته يعننِّ معنروف فنِّ لينة 

 ومضافة الصفة  لى موصوفها، ما فِّ  شكاِ، نعم. 
ُْ فَ  َف ل    َياَا: اْلَعزعُة َاَُّوُ{ صلَ َْ َفعلْ َف َ : ،  َذات  َوصلَ َو َقْوللَ ُْ الل عاَت َبحلْ َف زعةُ  ِلََفَعَ }َفصلَ ا  اْلعلَ ُْ  َجَميعل  َف َوصلَ

 : َ َو َقْوللَ َل َبحلْ زعةَ  َربَ  }اْلَفعلْ ْن   اْلعلَ َ  ملَ َاُهْم، َفهلَ ا َبيلْ ُق َفيملَ ا اْلَخىلْ ا ُّ َبهلَ زعَة العْلَ  َيَْعلَ َواْلَمْعالَ  َربُّ اْلعلَ
  َ اَا -َعزع َوَجلع -َخْىَق َّللاع اَا: َوقلَ ُْ. قلَ ا اْلَمَ َ َّلَ . َقاَا: َوَقْد َجاَء َف  الْعْفَسيَر َل{ع اْلَعزعَة َهاُهَاا ُيَراُد َبهلَ

اَرةُ  َفَإ{ْ  َحَىَ  َبَعزعَة َّللاعَ  َمنْ  َبْعُل ُعَىَماَ َاا: ُُْ  َفَحَاَ  َفَعَىْيَ  اْلََّفع  . َأَراَد َعزعَاُ  العَْ  َهَ  َصَف
، َوم ْي َأَراا  ،هنِّ شنرةية فتلعمنه الكفنارر   ا حننث  ي الصفة يَوز ال لْ بها، يَنوز ال لنْ بهنا، و 

 نعم. 
ُ َبيْ  اَرَة َعَىْي َ َوَإْ{ َأَراَد العَْ  َجَعَىَها َّللاع   .َن َبَ اَدَ  َفَ  َافع

  نه حلْ ؤما ال يَوز ال لْ ؤه وهو أعظم من أي ُيَكفَّر، نعم. 
اْلَعزعَة َيْحََْمُل َوْجَهْيَن: َأَحُدُهَما: َماَلُك اْلَعزعَة، َوالثعاَب : َربُّ ُالَ  َشْ ء  ُمََْعزَ    َمْن   َربُّ   :اْلَماَوْرَديُّ   َقااَ 

يَ ر  َمَىك  أَ  ََ اَرَة َلَذا َبَواَها اْلَحاَلُ . ، ْو ُمَْ : َوَعَى  اْلَوْجَهْيَن َفَ  َافع َُ  ُقْى
  الب: .....  
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: قاِ هللا  ،ال ه ا   كار    كار، نعم.  ،-عع وجل–كما تمِو
ُْ: ُرَوَي َمْن َحَدي َ  واَ » َأ{ع  اْلُخْدَري َ   َلَعيد    َأَب  الثعاَلَث ىع - َّللاعَ   َرللُ ىعمَ  َعَىيلْ َ  َّللاعُ  صلَ ا{َ  -َوللَ واُ  الَ  َييلُ

وَرَة، َذَدَر ُ  اْلَعزعَة« َربَ   َربَ كَ  ُلْ َحا{َ  ُيَسىَ َم: َأ{ْ  َقْيلَ    .الثعْعَىَي ُّ  َلَل   َخَر السُّ
 َ رَّْجه. 

  الب: .....  
  يه اللِّ بيَيكه فِّ  سنااه، نعم. 

َماَق اْلُمَحد َ  ْيَخ ااَْ : َقَرْأُت َعَى  الشع َُ َد  َث اْلَحاَفظَ ُقْى َن ُمَحملع َد بلْ َن ُمَحملع َد بلْ َأَب  َعَى    اْلَحَسَن ْبَن ُمَحملع
َزيَرةَ  ْبَن َعْمُروك  اْلَ ََّْري    ََ َْ  َباْل رعةُ  اْلَمْاُصوَرةَ  ُ َ اَل ا اْلحلُ اَا: َأْخَيَرْاالَ َْ، قلَ َريع َياَر اْلَمصلْ َد ُأقُّ اْلُمَ يلع  َمَن اللدَ 

َُ َعيللْ  ُب َباللْ ْعَري َ َ ْياللَ َن الشللَ  َن اْلَحسللَ ْحَمَن بللْ اُبورَ  َد الللرع ا َبَاْيسللَ رعَة اْْلُولللَ ، َأْخَيَربللَ د   فللَ  اْلمللَ و ُمَحمللع َأبللُ
ااَ  َُ، قللَ اَر ر  اْليللَ ُن َأبللَ  َبَّلْ َماَعيُل بللْ َثَاا :َلللْ دع ااَ  حلَ ، قللَ د  اْلَفاَرلللَ ُّ ُن ُمَحملع اَدَر بللْ ُد اْليللَ َن َعيلْ و اْلَحسللَ  :َأبللُ

َثَاا  ُبو َلْهل  َبْشر. أَ  َحدع
 عبد الماار عبد اليافر، شو عندكم؟ عبد الماار؟ طيب. 

ااَ  َثَاا :قللَ دع ااَ  حللَ ، قللَ َفراَييَا ُّ لللْ َد ااَْ ُن َأْحمللَ ُر بللْ ْهل  َبشللْ و لللَ َثَاا :َأبللُ دع ْيَن  حللَ ُن اْلُحسللَ َىْيَماَ{ َداُوُد بللْ و لللُ َأبللُ
، َقااَ  َثَاا  :اْلَيْيَهَي ُّ اءَ  َحدع و َ َدَريلع ااَ َأبلُ ، قلَ اُبوَريُّ ْحَمَن الْعَميملَ ُّ الاعْيسلَ َد اللرع َن َعيلْ ُن َيْحيلَ  بلْ  : َيْحيلَ  بلْ

َثَاا َدي َ  َعنْ  ُهَشْيمٌ  َحدع نْ  َأَب  َهاُروَ{ اْلَعيلْ َعيد   َأبلَ  علَ ْدَري َ  للَ اَا:  اْلخلُ َ »قلَ وَا َّللاع َُ َرللُ َمْع ىع  -للَ صلَ
ُ َعَىْيَ  َوَلىعمَ  َاْيَن َيُيوُا َف   َخَر َصَ َا َ  َغْيَر َمرعة    -َّللاع  َربَ   َربَ كَ  ُلْ َحا{َ } :َأْو َحيَن َيْاَصَر ُ  :َوََّل َمرع

  .« اْلَعاَلَمينَ  َربَ   َّللَعَ  َواْلَحْمدُ  اْلُمْرَلَىينَ  َعَى  َلَ قٌ وَ  َيَصُفو{َ  َعمعا  اْلَعزعةَ 
ه. َُ   تخري
ا ضللعيت قللاا  الللب:  لللعيد، ابللن عللن العيللدي هللارو{  أبلل  حللدي  مللن يعىلل  أبللو أخرجلل  جللد 
ا ضعيت وإلااد    الحدي . ْروكم وهو جوين بن عمارة والم  هارو{، أب  لضع  جد 
  نعم.
ْعَي ُّ  َرَو  : اْلَماَوْرَديُّ  َقااَ  َ  الشع ُ َعَىْيَ  َوَلىعمَ -َقاَا: َقاَا َرُلوُا َّللاع نْ  :-َصىع  َّللاع رع ُ  »ملَ ااَ  َأ{ْ  للَ  َيَّْْلَ

َْ  َيْوقَ  اْْلَْجرَ  َمنَ   اْْلَْوَف   َباْلَمْكَيااَ  َىَس َ   َخرَ  َفْىَيُيلْ  اْلَقَياَم َْ  َربَ   َربَ كَ  }ُلْ َحا{َ  :َيُيوقَ  َأ{ْ  ُيَريدُ  َحينَ  َم
زعةَ  ا اْلعلللَ ُفو{َ  َعملللع َ قٌ وَ  َيصلللَ َىينَ  َعىلللَ  للللَ دُ  اْلُمْرللللَ اَلَميَن  َربَ   َّللَعَ  َواْلَحملللْ َر ُ  .«اْلعلللَ ْن ملللَ  الثعْعَىيلللَ ُّ  َذدلللَ
ُ َعْا ُ -َعَى     َحَدي َ    .َمْرُفوع ا -َرَضَ  َّللاع
   ك ل .
 وفل  ال حل ، فل  الحلافظ قلاا وال ا  ،ُمرلل     الشلعي   علن  حلاام  أبل   ابن  أخرج   ضعيت   الب:
 بشلير، بلن الملاعم عيلد وفيل  المَملع: فل  قاا  الطيراب .  أخرج   أرقم.  بن   يد  حدي   من  ال اب
ا، ضللعيت وهللو . فللالخير المَمللع، فلل  قاللل  جللد  َر ُ  :-عاللك هللا عفللا- قوللل  وا   ْن  الثعْعَىيللَ ُّ  َذدللَ مللَ

 وال ا موقلو ، عىل    علن افسلير  فل  ال َلوي  عالد وهلو الثعىيل ُّ  رفع ُ  قاا:  ،َعَى    َمْرُفوع ا َحَدي َ 
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ا،  عىل   علن  اللدق  فل   املا  ارغي ل   ف    بَوي   بن  ُحميد  روا   مْلروك ب االْ بلن واْلصل    موقوفل 
، فالموقو  الحدي ،   .ُمرل    الشعي  عن هو وإبما مْصل، غير والميطوع وا  

 يمولنه منا علنِّ ،علنِّ علنى ُوقنْ فلنو الرفن ، حكنم هلن النراون، قبنل منن ُيمناِ ال الموقنوف حتى  لكن
  نعم. ضعيفة، كلها طرقه ؤَمي  حاِ كل وعلى نفسه، تلماج من

ُْ: َقْوُلُ  َاَعاَل :   .  يَن اْلُمْرَلىَ   َعَى   }َوَلَ قٌ الرعاَبَع َْ اَل للَ اَل  الْعْوَحيلَد َوالرَ  َ َاعلَ َن َّللاع وا علَ َ يَن َبىعَلُ َأَي اللع
ُ َعَىْيَ  َوَلىعم-َقاَا الاعَي ع   َأَبٌ   َوَقااَ  َىينَ »َلَذا َلىعْمُْْم َعَى ع فَ : -َصىع  َّللاع ىَ ُموا َعىلَ  اْلُمْرللَ ا سلَ ، َفَإبعملَ

  .َأَبا َرُلوٌا َمَن اْلُمْرَلَىيَن«
  عندك؟ قاِ شو

 اثيلر ابلن افسلير فل   املا  حلاام  أبل   ابلن  ووصلى   ،ُمرلل     قْادة  عن  الطيري   أخرج   قاا   الب:
 وهلو أبل ، ملن يسلمع  للم أبل  عىل   الدا  قْادة  صيَْ  لَّن   ىحْ،  أب   بن  أب   عن  قْادة  عن

  ُمدلَ  .
  ظاهر. ضعفه يعنِّ نعم

َ قٌ  َمْعالَ  : َوَقيللَ  َىيَن  َعىلَ  }َوللَ َ  اْلُمْرللَ َن َّللاع ْم ملَ ٌن َلهلُ زع -َأْي: َأملْ لع َوعلَ رَ  -جلَ َزَع اْْلَْديلَ ْوَق اْلفلَ . يلَ
َ َريَن. َوَقيلَل: َأْي: َعىلَ  َجَميلَع  اْلَعاَلَميَن  َربَ    َّللَعَ   }َواْلَحْمدُ  َريَن َوُمالْ َأْي َعَى  َلْرَلاَا اْلُمْرَلَىيَن ُمَ شلَ 

ُ َبَ  َعَى  اْلَخْىقَ   اْلَيْوَق َداَبرُ  َفُيَطعَ }َأْجَمَعيَن. َوَقيَل: َأْي: َعَى  َهَ َك اْلُمْشَرَايَن، َدَليُىُ :  َما َأْبَعَم َّللاع
َ ُبوَ{،   .اْلَعاَلَميَن   َربَ    َّللَعَ   َواْلَحْمدُ   ََُىُموا  العَ ينَ  ُفوَ{ َيَّلْ مُّ. َوَمْعالَ  َيصلَ : َواْلَُّلُّ ُمَراٌد، َواْلَحْمُد َيعلُ َُ ُقْى

  .َعمعا َيَصُفوَ{ َمَن اْلَََّ َب َوالْعْيَديُر 
  سبق؟ اللِّ ال مد  تفسير ه ا

  أُن. اْليات بدا وهو يخْى ، خير ا. هللا جزادم   الب:
  كيف؟
  اْليات. بدا   الب:

  موضعه. غير فِّ  ق ام  ق ام، ال
ا   ااسالم. شي  منس  من ؤالمنس  نبدأ ع اي ُنكك ر لعلنا العصر صالر ؤعد  هللا شاج  ي غدد
   .....  لب: ا

  العصر. اروسها الَعْ ر كالمعتاا  هللا شاج  ي العصر
  م مد. على صل    اللهم

 

 


