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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 سم.

 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه

 القرطبي رحمه هللا تعالى:
س عن سورة الصف مدنیة في قول الجمیع، فیما ذ�ر الماوردي. وقیل: إنها مكیة، ذ�ره النحا"

 ابن عباس. وهي أر�ع عشرة آ�ة. 

 .تقدم  ١الصف:  a b c d fe g    h   i      j Z ̀ _ ̂ ]�سم هللا الرحمن الرحیم 

 ".٢الصف:  k l m n   o p q r s Z ]قوله تعالى: 
�هللا عز وجل منزه عند �ل من في  .متعددة و�ال التسبیح �معنى التنز�هتقدم هذا في مواضع 

 من في األرض.�ل السموات و 

 | } k l m n   o p q r s t  u v w x y z ] :قوله تعالى"
} Z  :٣ - ٢الصف   

  ٢الصف:  k l m n   o p q r s Z ]قوله تعالى:  -فیه خمس مسائل: األولى
 "روى الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا محمد بن �ثیر عن األوزاعي..

ي قلنا مرارا أن الدارمي له السنن المشهورة المتداولة وله أ�ضا مسند ذ�ره الخطیب البغدادي ف
د ولما عد ابن الصالح المسانید ذ�ر منها مسن .التار�خ مع أنه المشهور عنه السنن ولیس المسند

 أبي محمد الدارمي وانتقد ولذا قال الحافظ العراقي:
............................. 

 
 وعــــــــــــــــــــــــــــــده للــــــــــــــــــــــــــــــدارمي انتقـــــــــــــــــــــــــــــــدا 

 لكن إن ثبت ما قاله الخطیب أن له مسند فینتفي ،مسند على الرواة ألنه سنن على األبواب ولیس  
وأما �تا�ه المشهور المعروف المتداول من من العصور المتقدمة فهو السنن  .هذا االنتقاد

 الموجودة المتداولة اآلن.
 "أخبرنا محمد بن �ثیر.."

 المسند �طلق و�راد �ه .مع أن الكتاب التي تروى فیه األحادیث �األسانید �طلق علیه أنه مسند
 ،الكتاب المرتب على الصحا�ة هذا هو المشهور عند أهل العلم والذي استقر علیه االصطالح
ى لكن قد یروى على الكتاب الذي تروى فیه األحادیث �األسانید �ما سمى البخاري رحمه هللا تعال

صلیة �تب األئمة �لها فالكتب األ ،الجامع الصحیح المسند ألن األحادیث تروى فیه �األسانید
فمن أراد اإلطالق بهذا التوسع فهو �شمل السنن  .مسندة �معنى أنها تذ�ر األحادیث �أسانیدها

 و�شمل الصحاح �شمل المعاجم أ�ضا والجوامع وغیرها.
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ن أخبرنا محمد بن �ثیر عن األوزاعي عن �حیى بن أبي �ثیر عن أبي سلمة عن عبد هللا ب"
علم أي من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نسالم قال: قعدنا نفر 

   a b c d fe g    h ̀ _ ̂ ]: تعالى لعملناه، فأنزل هللا تعالىاألعمال أحب إلى هللا 
i      j k l m n   o p q r s Z  :حتى ختمها. قال عبد هللا:   ٢ - ١الصف

ا ابن وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علینفقرأها علینا رسول هللا صلى هللا علیه 
 ناقرأها علیو علینا األوزاعي  سالم. قال �حیى: فقرأها علینا أبو سلمة وقرأها علینا �حیى وقرأها

 "محمد.
الحدیث المسلسل �قراءة سورة الصف الذي معنا هو �كاد �كون هو أشهر  ،على �ل حال

و والتسلسل أن یتواطأ الرواة رواة الخبر على هیئة أ .المسلسل في قراءة سورة الصف .المسلسالت
علیه -فهذا التسلسل بدأ من النبي  .حالة أو قول أو فعل �حیث یبدأ من أول اإلسناد إلى آخره

ي حیث قرأ علیهم السورة ثم الصحابي ثم التا�عي إلى آخره ومازال التسلسل �اق -الصالة والسالم
 قال عنه الحدیث؟ ماذا�ما هو معروف، التسلسل في قراءة سورة الصف  .اآلنإلى 

 طالب: ...........
 معروف. ،أصح المسلسالت هو .ي معنا نظیفحتى اإلسناد الذ

زل نلعملناه، فلما لو علمنا أحب األعمال إلى  :قال عبد هللا بن رواحة :وقال ابن عباس"
هللا  �ا رسول هللا، لو نعلم أحب األعمال إلى :منون الجهاد �رهوه. وقال الكلبي: قال المؤ 

انا �قولون: لو فمكثوا زم  ١٠الصف:  r s     t u   v w x y z Z ] :لسارعنا إلیها، فنزلت
 ..."یننعلم ما هي الشتر�ناها �األموال واألنفس واألهل

 �عني هذه التجارة.

 "اآل�ة.  ١١لصف: ا Z ¤¥      £ ¢ ¡ ے   ~ { | } ] :فدلهم هللا تعالى علیها �قوله"
إذا سلمت من شوب الخلل في هذه التجارة هذه التجارة الرا�حة المتاجرة مع رب العالمین را�حة 

الحسنة �عشر أمثالها في أعمال �سیرة جدا ال تأخذ ال  .القصد فأقل الر�ح الحسنة �عشر أمثالها

 À Á Â         ¿ ¾ ½ ¼ ] :هذه المتاجرة مع رب العالمین ،جهد وال وقت وال مال

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Z  :مثل التجارات الموجودة   ٢٩فاطر
لكن المتاجرة مع رب العالمین  ،في الدنیا مهما طالت أر�احها فإنه �أتي علیها وقت تكسد وتخسر

الحسنة �عشر  حمع أنها في غا�ة السهولة وفي غا�ة الیسر اإلنسان �فرط فیها �ثیرا وأقل ر�
ذ�رنا مرارا الحدیث الذي خرجه اإلمام في المسند  .أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف �ثیرة

إن هللا لیضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألفي ألف « :وتكلم فیه أهل العلم وضعفه �عضهم
ما عظیم دل على أن أجره ،سبحان هللا و�حمده سبحان هللا العظیم ثقیلتان في المیزان »حسنة
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�ل حسنة �عشر أمثالها والباقیات الصالحات وغیر ذلك من األعمال التي ال  .لثقلهما في المیزان
ما �حتاج �هللا  .هذه المتاجرة مع رب العالمین �إمكانك أن تفعلها على �ل حال .تكلف شيء

انك أن تلبس أحسن ثیا�ك وتطلع وتشغل السیارة وتمسك الزحام من أجل حطام الدنیا وأنت �إمك
ما أحد �قول ترهبوا ال، أو صیروا عالة  .تتاجر مع ر�ك ومع ذلك ال تنسى نصیبك من الدنیا

هذا خالف المنهج الشرعي لكن �وننا نلهث وراء هذه الدنیا  ،على الناس هذا ما �قوله أحد
�عني قضت على حیاة �ثیر من الناس هذه  ،ونصرف لها �ل ما نستطیعه من وقت وجهد و�دن

تقاتلوا علیها وأهدرت أوقاتهم وصحتهم تدهورت �سبب الدنیا وأنت �إمكانك وأنت في بیتك  ،الدنیا
لكنه الحرمان الذي  ،على فراشك تتاجر مع رب العالمین ما �كلفك شيء في مسجدك وأنت وأنت

 ال نها�ة له یتبع اإلنسان الحرمان هللا المستعان.
 طالب: ...........

إذا جاءت هذه  .�عني إذا حّدث بهذا الحدث هو مجرد تسلسلفي موضعها �عني في موضعها 
 المناسبة شرع تخصیصها ورتب علیها األجر.

 طالب: ...........
 القرآن �له في هذا لكن إذا..

 طالب: ...........
علیه الصالة -ال، إال إذا أراد أن �حدث �الحدیث فیقرؤها الستمرار التسلسل �ما فعل النبي 

 .-والسالم
 ........... طالب:

 غالبها الضعف. .المسلسالت �ثیرة لكن غالبها الضعف
  تعالىفابتلوا یوم أحد ففروا، فنزلت تعیرهم بترك الوفاء. وقال محمد بن �عب: لما أخبر هللا"

اال نبیه صلى هللا علیه وسلم بثواب شهداء بدر قالت الصحا�ة: اللهم اشهد! لئن لقینا قت
وم �انوا قوم أحد فعیرهم هللا بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت في لنفرغن فیه وسعنا، ففروا ی

 ".ن نحن جاهدنا وأبلینا ولم �فعلوا�قولو
 �حبون أن �حمدوا �ما لم �فعلوا. .یدعون یدعون ذلك

، إني وقال صهیب: �ان رجل قد آذى المسلمین یوم بدر وأنكاهم فقتلته. فقال رجل �ا نبي هللا"
بن  بي صلى هللا علیه وسلم بذلك. فقال عمر بن الخطاب وعبد الرحمنقتلت فالنا، ففرح الن

انتحل  عوف: �ا صهیب، أما أخبرت رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إنك قتلت فالنا! فإن فالنا
�ة في قال نعم، �هللا �ا رسول هللا، فنزلت اآل ؟»أكذلك �ا أ�ا �حیى«قتله، فأخبره فقال: 

 "..المنتحل. وقال ابن ز�د: نزلت
 مخرَّج مخرَّج؟
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 طالب: ...........
 معروف، من مظان الضعیف.

ه: إن وقال ابن ز�د: نزلت في المنافقین، �انوا �قولون للنبي صلى هللا علیه وسلم وأصحا�"
 خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا، فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 

 هذه اآل�ة توجب على �ل من ألزم نفسه عمال فیه طاعة أن �في بها. وفي صحیح -الثانیة
 "..مسلم

 ما داوم علیه صاحبه و�ن قل ألن العمل ثم الترك هذا نكوص ،هللا أدومهألن أحب األعمال إلى 
د ألن �عض الناس �ج ،یبقى أنه ال إثم فیه لكن أفضل منه المداومة ولو قل ،و�ن �ان في النوافل

�قوم نصف اللیل  .نشاط وهمة وعز�مة في أول األمر ثم �أخذ على نفسه أن �عمل العمل الكثیر
 .یوم �ذا جزء من القرآن ثم ینقطع �المنبت ال ظهرا أ�قى وال أرضا قطع مثال أو �قرأ في �ل
ألن اإلكثار مآله  ،مما �قتضي أو �ضمن المداومة -علیه الصالة والسالم-فعلیكم �ما جاء عنه 

ثم  فاإلنسان إذا أوجب إذا ألزم نفسه �عني مجرد قال إنه سوف �قرأ القرآن في سبع .إلى االنقطاع
هذا ال شك أنه لم �متثل إن أفضل  ،شر ثم إلى خمسة عشر من غیر عهدرجع عنه إلى ع

لكن هل �أثم بذلك مادام في حیز  ،هذا ما داوم .علیها صاحبهاما داوم  األعمال وأحب األعمال
نعم إن رجع عن شيء من الواجب أثم و�ن عاهد هللا على أن یلزم هذا العمل  .المندوب؟ ال �أثم

 c d e f g ]وُ�خشى علیه من النفاق �خشى علیه من النفاق  ،و�ن �ان مندو�ا أثم

h i j k Z  :إلى أن قال  ٧٥التو�ة: [ z { | } Z إذا اقترن   ٧٧لتو�ة: ا
 أما إذا �ان مجرد وعد وفي نیته الوفاء ثم �عد ذلك حصل ما �منعه .الوعد �العهد فاألمر عظیم

مور اللهم إال إذا �ان هذا الوعد یترتب علیه ترك مأ .هذا األمر فیه سهل ،أو امتنع من غیر مانع
 أو فعل محظور.

 وفي صحیح مسلم عن أبي  موسى أنه �عث إلى قراء أهل البصرة فدخل علیه ثالثمائة رجل"
 مد فتقسوقد قرءوا القرآن، فقال: أنتم خیار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه وال �طولن علیكم األ

 ة بة �نا نشبهها في الطول والشدن قبلكم. و�نا �نا نقرأ سور قلو�كم �ما قست قلوب من �ا
 د�ا ثالثابراءة" فأنسیتها، غیر أني قد حفظت منها لو �ان البن آدم واد�ان من مال البتغى وا"

 "َتها.فأنسی وال �مأل جوف ابن آدم إال التراب. و�نا نقرأ سورة �نا نشبهها �إحدى المسبحات
 فأنسیُتها.

فتكتب شهادة  k l m n   o p q r s Z ]: حفظت منها ر أني، غیفأنسیُتها"
 "...في أعناقكم فتسألون عنها یوم القیامة. قال ابن العر�ي
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  ٢الصف:  k l m n   o p q r s Z ] :إن �ان القصد ما اقتصر علیه من اآل�ة
 فهذه السورة �اقیة ما رفت وال نسخ لفظها وال تالوتها وال أحكامها و�ن �ان المقصود بتمامها

 فتكتب شهادة في أعناقكم هذا مرفوع منسوخ التالوة والحكم.
 طالب: ...........

 ؟ماذاعمل 
 طالب: ...........

و�ظنون أنها واجبة هو إن تر�ها من بیان بیان جواز الترك أو لئال �قتدى �ه من عامة الناس 
و�ن تر�ها تكاسال فال شك أن �ل شيء �أجره و�بقى أن ترك ماداوم علیه  .فهو یؤجر على هذا

 إذا عمل عمال أثبته. -علیه الصالة والسالم-اإلنسان هو في األصل نكوص والنبي 

 k l m n   o p q ] قال ابن العر�ي: وهذا �له ثابت في الدین. أما قوله تعالى:"
r s Z  :فثابت في الدین لفظا ومعنى في هذه السورة. وأما قول: شهادة في    ٢الصف

رعا. أعناقكم فتسألون عنها یوم القیامة فمعنى ثابت في الدین، فإن من التزم شیئا لزمه ش
صالة  والملتزم على قسمین: أحدهما: النذر، وهو على قسمین، نذر تقرب مبتدأ �قول: هلل علي

 "وصوم وصدقة، ونحوه من القرب.
 ابتداء. ،�عني غیر مرتبط �شيء �علق علیه

  "فهذا یلزم الوفاء �ه إجماعا. .ونحوه من القرب"
 وهذه طاعات. »من نذر أن �طیع هللا فلیطعه«
ونذر مباح وهو ما علق �شرط رغبة، �قوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق �شرط "

 :نیفةو حالعلماء فیه، فقال مالك وأبرهبة، �قوله: إن �فاني هللا شر �ذا فعلي صدقة. فاختلف 
ا، �ة حجة لنیلزمه الوفاء �ه. وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه ال یلزمه الوفاء �ه. وعموم اآل

. وقد ألنها �مطلقها تتناول ذم من قال ما ال �فعله على أي وجه �ان من مطلق أو مقید �شرط
و�ن  قر�ة مما هو من جنس القر�ة. وهذاقال أصحا�ه: إن النذر إنما �كون �ما القصد منه ال

 ".كان من جنس القر�ة لكنه لم �قصد �ه القر�ة
 ألنه علقه على ما علقه علیه ولوال المعلق علیه ما فعل وال نذر وهو ما قصد القر�ة وهو الذي

م منعه ه و�عضهة فیوأطلق أهل العلم الكراه» ِإنََّما ُ�ْسَتْخَرُج ِ�ِه ِمَن الَبِخیلِ « :جاء النهي عنه وقال
 للنهي ولكن إذا عقد یلزم الوفاء �ه.

لقرب لكنه لم �قصد �ه القر�ة، و�نما قصد منع نفسه عن فعل أو اإلقدام على فعل. قلنا: ا"
و أالشرعیة مشقات و�لف و�ن �انت قر�ات. وهذا تكلف التزام هذه القر�ة �مشقة لجلب نفع 

 ..."قصد التقرب. قال ابن العر�يل عن دفع ضر، فلم �خرج عن سنن التكلیف وال زا
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الدین �سر ومع ذلك هو دین تكالیف دین تكالیف دین أوامر  .وهذا ال ینافي أن الدین �سر
ومن أفضل األعمال إصباغ الوضوء  .ونواهي وهي مخالفة لما تهواه النفس فالجنة حفت �المكاره

قة فیه مشقة وفیه تعب وال ینافي �ون الدین �سر إذا نظرنا إلى األد�ان السا� هذا .على المكاره
 دیننا �سر وهلل الحمد. .التي فیها اآلصار واألغالل

 قال ابن العر�ي: فإن �ان المقول منه وعدا فال �خلو أن �كون منوطا �سبب �قوله: إن"
و�ن  الزم إجماعا من الفقهاء.. فهذا أو ابتعت حاجة �ذا أعطیتك �ذاتزوجت أعنتك بدینار، 

م ن: لو نعل. وتعلقوا �سبب اآل�ة، فإنه روي أنهم �انوا �قولووعدا مجردا فقیل یلزم بتعلقه كان
 �أس الأي األعمال أفضل أو أحب إلى هللا لعملناه، فأنزل هللا تعالى هذه اآل�ة. وهو حدیث 

هللا  ل: ال أزال حبیسا في سبیل�ه. وقد روي عن مجاهد أن عبد هللا بن رواحة لما سمعها قا
لك: قلت: قال ما حتى أقتل. والصحیح عندي: أن الوعد �جب الوفاء �ه على �ل حال إال لعذر.

 �فعل فما فأما العدة مثل أن �سأل الرجل الرجل أن یهب له الهبة فیقول له نعم ثم یبدو له أال
أن  �م أني قد وهبت له منشهدأرى ذلك یلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء فقال: أ

 "ذلك. إلیكم، فإن هذا یلزمه. وأما أن �قول نعم أنا أفعل، ثم یبدو له، فال أرى علیه یؤدي
أشهد�م أني قد وهبت له ماء یؤدي إلیكم أو وهبت له ما یؤدي  :�قول للغرماء ...أشهد�م أني

 .زمههذا یل :�قول .هذا المال لك هبة :أعطاه المال لیسدد هؤالء الغرماء وقبل التسدید قال .إلیكم
لو قیل في مجلس المسجد الفالني  .نعم أنا أفعل ثم یبدو له فال أرى علیه ذلك :وأما أن �قول

 ما یلزم؟ هل هذا من الصورة األولى أو یلزم .علي :فقال واحد ،�حتاج في تكمیله إلى مبلغ �ذا
ألن الهبة ال تثبت إال  ،ى �المه ما یلزمالالزمة عند المؤلف أو من الثانیة؟ من الثانیة عل

هذا ال یلزمه إال إذا  ،إذا جاء الراتب تصدقت �مائة ر�ال :إنسان قال .�القبض و�ذلك الصدقة
 قرنه �العهد.

 هللاقلت: أي ال �قضي علیه بذلك، فأما في مكارم األخالق وحسن المروءة فنعم. وقد أثنى "

 وقال  ١٧٧البقرة:  E F G IH Z ]ال: تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فق

  .وقد تقدم بیانه  ٥٤مر�م:  Z 9 8           7    6 54 3 2 1 ] :تعالى
 ..".قال النخعي: ثالث آ�ات منعتني أن أقص على الناس -الثالثة

 �عني �عظهم و�ذ�رهم.

[ s t u v w x Z  :٤٤البقرة  [ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ  Z٨٨ود: ه  

[ k l m n   o p q r s Z  :٢الصف. 
�عني هل المقصود من هذه اآل�ات أن یبادر اإلنسان إلى فعل ما �أمر �ه أو المقصود �ه أال 

العلماء ال �شترطون في اآلمر والناهي  ؟�قول حتى �فعل وال �أمر �ما یترك وال ینهى عما �فعل
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 »وانهوا عن المنكر مروا �المعروف«أن �كون معصوًما ألنهم یرون انفكاك الجهة یلزمه أن �أمر 
و�ن �ان مرتكبا لشيء من ذلك فال شك أن الجهة  »من رأى منكم منكرا فلیغیره«و�لزمه أن ینهى 

ومنهم من �قول ال، الجهة ما تنفك هذا تالعب في أن تأمر  .منفكة و�أثم بهذا و�ؤجر على هذا
ر على أنه �أمر لكن الجمهو  ،هذا تالعب ،الشيء �شيء وال تأتیه أو تنهى عن شيء وترتكبه

ألنه مع انفكاك الجهة  ،و�نهى و�ن �ان مرتكبا لبعض أو لشيء مما �أمر �ه أو ینهى عنه
 .لكن هناك أمور ومسائل �ظهر فیها االستهزاء ،یتصور علیه اإلثم وله األجر والمیزان له �فتان

ن �اب قد ینهى عن الدخان من �شرب الدخان و�تصور هذا و�تذرع �أنه ال �ستطیع تر�ه وم
لكن اثنان على �رسي حالق والحالق  .هذا متصور .الشفقة على اآلخر�ن و�دراك الضرر ینهاهم

�حلق لحاهم و�لتفت واحد على الثاني ترى حلق اللحیة حرام ما �جوز لك أن تحلق اللحیة نقول 
 الجهة منفكة هنا؟ هذا سخر�ة هذا عبث هذا عبث �هللا المستعان.

 "ن حدیث مالك بن دینار عن ثمامة أن أنس بن مالك قال..وخرج أبو نعیم الحافظ م"
 ثمامة هو ابن أنس أ�ضا.

وم قأتیت لیلة أسري بي على « :صلى هللا علیه وسلم-ل رسول هللا قا :أن أنس بن مالك قال
 .»تقرض شفافهم �مقار�ض من نار �لما ُقرضت وفت

 �عني رجعت �ما هي رجعت �ما هي.
اب هللا قال هؤالء خطباء أمتك الذین �قولون وال �فعلون و�قرؤون �تقلت من هؤالء �ا جبر�ل «

 وننيقیل له: حدثنا. فقال: أتر وعن �عض السلف أنه قیل له: حدثنا، فسكت. ثم  »وال �عملون 
 أن أقول ما ال أفعل فأستعجل مقت هللا!

مر والنهي لكن لیس في هذا ذر�عة لمن أراد أن �حجم عن قول الخیر أو �لمة الحق أو األ ،إي
�ات ثالث آ :النخعي قال .السلف قالوا هذا الكالم ،�قول �هللا ما أقدرأن أو التعلیم أو غیر ذلك 

هل ألحد أن �حتج بذلك و�قتصر على نفسه في بیته  .على الناسمنعنني أو منعتني أن أقص 
 وال ینفع الناس؟ ال، لكن علیه أ�ضا أن یالحظ ما جاء في مثل هذه اآل�ات أن یبادر إلى العمل

ا ألن القدوة إذا لم �كن عمله مقارن ،�ما �أمر �ه وأن یبادر �الكف أو االنكفاف عما ینهى عنه
إن دماءكم وأموالكم « :جاء في خطبة حجة الوداع ولذا .لفعله صار أثره ضعیف في النفوس

وأعراضكم حرام علیكم أو علیكم حرام �حرمة یومكم هذا.. وأول دم أضع دمنا دم ابن ر�یعة بن 
وأول ر�ا أضع ر�ا العباس بن عبد «أقرب الناس إلیه  -علیه الصالة والسالم- ن عماب »الحارث
أما ینهى الناس البعید و�ذا و�شدد علیهم و�ضیق یبدأ �أقرب الناس إلیه  .عم الرسول »المطلب

 ال .علیهم وهو حاشیته �خالفون هذه األوامر هذا ما �صیر وال �مكن أن �متثل أمره بهذه الطر�قة
 بد أن یبدأ بنفسه قبل �ل شيء لیمتثل قوله وال بد أن یبدأ �أقرب الناس إلیه لیقتدى �ه �هللا

 المستعان.
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استفهام على جهة اإلنكار    ٢الصف:  n   o p q r s Z ]: قوله تعالى -الرا�عة"
ن والتو�یخ، على أن �قول اإلنسان عن نفسه من الخیر ما ال �فعله. أما في الماضي فیكو

 "...كذ�ا، وأما في المستقبل فیكون خلفا
 �صیر بهذا ،اما هو �صحیح �صیر �اذ��نت أفعل وأفعل وأفعل و  :إذا �ان في الماضي فیقول

ثم ال  ،سوف أفعل ،سوف أفعل ،سوف أفعل :وأما في المستقبل .ألنه غیر مطابق للواقع ،اكاذ�
 هذا خلف بهذا الوعد. ،�فعل

  ٢الصف:  n   o p q r s Z ] و�الهما مذموم. وتأول سفیان بن عیینة قوله تعالى:"
�كون  هذاأي لم تقولون ما لیس األمر فیه إلیكم، فال تدرون هل تفعلون أو ال تفعلون. فعلى 

 الكالم محموال على ظاهره في إنكار القول.

قد �حتج �ه    ٣الصف:  t  u v w x y z { | } Z ] قوله تعالى: -الخامسة
 ..."�االبتداء رفعضب على أحد قولي الشافعي. وأن و في وجوب الوفاء في اللجاج والغ

 وقع؟ ؟عندك ماذارفع  
 وقع.

 تأو�ل مصدر محله الرفع على االبتداء. رفع رفع �االبتداء أن وما دخلت علیه في
 وز أن �كون �االبتداء وما قبلها الخبر، و�أنه قال: قولكم ما ال تفعلون مذموم، و�ج وأن ُرفع "

ك. الكسائي: أن في موضع رفع، ألن �بر فعل �منزلة بئس رجال أخو قال خبر ابتداء محذوف. 
المقاتة مقتا. وقیل: هو حال. والمقت و  ومقتا نصب �التمییز، المعنى �بر قولهم ما ال �فعلون 
 "مصدران، �قال: رجل مقیت وممقوت إذا لم �حبه الناس.

وجاء في وصفه جل وعال أنه �مقت  .أشد البغض المقت أشد البغض .والمقت هو أشد الغضب
 كما أنه یبغض و�حب على ما یلیق �جالله وعظمته.

فیه   ٤الصف: ª  Z © ̈             § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ ]قوله تعالى: "
 ثالث مسائل: 

والمفعول  :أي �صفون صفا  Z¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ ] قوله تعالى:  -األولى

قال الفراء: مرصوص   ٤الصف: ª  Z © ̈             § ] .مضمر أي �صفون أنفسهم صفا
�الرصاص. وقال المبرد: هو من رصصت البناء إذا الءمت بینه وقار�ت حتى �صیر �قطعة 
واحدة. وقیل: هو من الرصیص وهو انضمام األسنان �عضها إلى �عض. والتراص التالصق، 

انه ومنه وتراصوا في الصف. ومعنى اآل�ة: �حب من یثبت في الجهاد في سبیل هللا و�لزم مك
ند قتال بوت البناء. وقال سعید بن جبیر: هذا تعلیم من هللا تعالى للمؤمنین �یف �كونون عكث

 عدوهم. 
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، ألن وقد استدل �عض أهل التأو�ل بهذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس -الثانیة
 "الفرسان ال �صطفون على هذه الصفة.

لكن المشاة الذین لیس معهم ما یر�بونه �مكن أن یتراصوا  ،ال �مكن أن تصف الخیل مع التراّص 
الخیل واإلبل  فهؤالء �حبهم هللا جل وعال واآلخرون أصحاب .كما یتراصون في الصالة

والمر�و�ات ال �مكن أن تتراص بهذه الطر�قة مع أنه جاء ما للفارس من األجرة فضال عن األجر 
ولو �ان الراجل أفضل لم  .هم والراجل له سهم واحدفالفارس له ثالثة أس .ما �میزه عن الراجل
 ألن أثره أعني الراكب في الحرب أعظم من أثر الراجل وغناؤه فیه أكثر مما ،�ستحق هذه األجرة

 لو �ان اإلنسان على رجلیه فهو مؤثِّر بنفسه و�دابته.
ج وال �خر  المهدوي: وذلك غیر مستقیم، لما جاء في فضل الفارس في األجر والغنیمة."قال 

 ".من معنى اآل�ة، ألن معناه الثباتالفرسان 
ال �طلب من الر�بان أن �صفوا أقدام فرسهم  .الصف والتراص �ل شيء �حسبه ،وعلى �ل حال

 .ألن هذا ال �مكن تطبیقه ،أو خیلهم �أقدام أخرى �ما هو شأن التراص في الصفوف في الصالة
 والتراص نسبي �مكن أن تراها �أنها متراصة وهي بینها فجوات.

مام، ال �جوز الخروج عن الصف إال لحاجة تعرض لإلنسان، أو في رسالة یرسلها اإل -الثالثة
 صف ال أو في منفعة تظهر في المقام، �فرصة تنتهز وال خالف فیها. وفي الخروج عن

حر�ضا أس بذلك إرها�ا للعدو، وطلبا للشهادة وتللمبارزة خالف على قولین أحدهما: أنه ال �
هى هللا على القتال. وقال أصحابنا: ال یبرز أحد طالبا لذلك، ألن فیه ر�اء وخروجا إلى ما ن
ي صلى عنه من لقاء العدو. و�نما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر، �ما �انت في حروب النب

 ه درج السلف. وقد مضى القول مستوفى فيهللا علیه وسلم یوم بدر وفي غزوة خیبر، وعلی

 ".١٩٥البقرة:  t               u v w    yx Z ] هذا في البقرة عند قوله تعالى:
 ،�عني لو صف عشرة في الصف و�ین �ل واحد متر ؟ما حقیقة الصف حقیقة الصف ،�عني

ولذلك وصف  ؟�عني هل من حقیقة مسمى الصف التراص ؟نسمیه صف واال ما نسمیه صف
 هل من حقیقته التراص أو أنه �قال صف ولو لم یتراصوا؟ .هذا الصف �أنه بنیان مرصوص

 طالب: ...........
 لكن.. ،هو معروف هذا ،إي

 طالب: ...........

[ ¦ §            ¨  © ª Z  :عني إذا عرفنا الصف  ؟هل التراص من حقیقة الصف  ٤الصف�
أنه مجموعة �صطفون على سمت واحد فهل من حقیقته التراص؟ هللا جل وعال وصف  ؟ما هو



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

فهل هذا من حقیقته �معنى أن لو وجد خلل ما سمیناه  .هذا الصف �أنه �أنه بنیان مرصوص
 ؟اصف

 طالب: ...........

 .٤الصف: Z  ¢ ¡ ے ~ ]
 طالب: ...........

 ؟ماذا
 طالب: ...........

 تشبیه. ،تشبیهذا ه .ال، هذا تشبیه
 طالب: ...........

لكن  ،اآل�ة ما تعطي ،على �ل حال .تشبیه هذا، یوضح لنا هذا الصف في تقارب أفراده �البناء
إنما تصف هذا الصف المحبوب  .اآل�ة ما تعطي أن التراص من حقیقته وال أنه لیس من حقیقته

الثاني  .األول مرصوص ...يو�خرج على هذا لو أنه وقف في الصف الثان .عند هللا جل وعال
هل نقول  .واحد في أقصى الیمین والثاني في أقصى الیسار والثالث في الوسط ،وقف فیه ثالثة

لذي في أن في الوسط خلف الصف ال تصح صالته والذي في أقصى الیمین خلف الصف وا
إذا . »ال صالة لمنفرد خلف الصف«نقول �لهم في صف واحد؟  أوأقصى الیسار خلف الصف 

 و�ذا نظرنا إلى أنهم ثالثة ال .الثالثة فذ خلف الصفتراص من حقیقته قلنا �ل واحد من قلنا ال
هذه مسألة تحتاج إلى عنا�ة ألنه قد یوجد �عض الناس �جي  .�قال إن �ل واحد منهم منفرد

 و�صف �آخر الصف.
 طالب: ...........

؟ ألن الصف فیه أو الهذا منفرد  »لمنفرد..ال صالة «جاء األمر �التراص لكن الصالة �اطلة؟ 
 هو منفرد؟ �یف ،ثالثة

 طالب: ...........
ل �قال لكل واحد من هؤالء الثالثة ه؟ و أو ال الصف هل من حقیقته التراص نرجع إلى أن مسمى

 أنه منفرد وهو معه اثنان؟ 
 طالب: ...........

 �مكن �قول هذا صف الثالث..
 طالب: ...........

 عند الشیخ؟ ماذا
 طالب: �النسبة للصالة ما �مكن لألمر �المحاذاة والتقارب..
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 �هللا  :�قول »ال صالة لمنفرد خلف الصف«لكن الكالم  ،هذا ما یبطل الصالة ،هذا قدر زائد هذا
 ؟اما �سمى صف أو الكن هل �سمى صف ،معي اثنین �الصف ،منفرد� أناما 

 طالب: ...........
تبي عاد �سقون النخل �النخل ال، ما �مكن ال، هذه أمور  ماذا .ال، هذا �ل شيء �حسبه ،إي

 .»أال تصفون �ما تصف المالئكة«أمور نسبیة �ل شيء ینزله منزلته  ،�عني تختلف
 طالب: ...........
 تحرر لنا المسألة؟
 طالب: ...........

 .اجزاك هللا خیر  ،إي
 ،في منتصف الصف األول حصل فرجة »صفا قطعه هللا من وصل صفا وصله هللا ومن قطع«

لكن  ،المؤذن حصل له عارض وخرج فجاء الذي في منتصف الصف الثاني وتقدم إلیها وصلها
 مأزور؟  أومأجور  ،ترتب على هذه الصلة أنه قطع الصف الثاني

 طالب: ...........
 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ا. قطع صف 

 ...........طالب: 
الصف المؤخر ما یلزم تمامه مثل  ،فلیكن في الصف المؤخر �عنيفماذا؟ وما �ان من نقص 

 الصف األول.
 طالب: ...........

 لكن ال بد من سدها. ،یبقى فرجة ،یبقى فرجة
 طالب: ...........

 هو؟ ما
 طالب: ...........

 كل واحد یتقدم الذي أمامه و�تراصون في الصف.
 ...........طالب: 

 .»من وصل صفا وصله هللا«�أتي الترغیب 
 طالب: ...........

 �عیدها. ،�اطلة صالته
 طالب: ...........

 نعم. ،�عید
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لما ذ�ر أمر الجهاد بین أن موسى وعیسى   ٥الصف:  Z ̄ ® ¬ » ]قوله تعالى: "
حمد هذه أمرا �التوحید وجاهدا في سبیل هللا، وحل العقاب �من خالفهما، أي واذ�ر لقومك �ا م

 "...وذلك حینما رموه �األدرة  ٥الصف:  Z ²    ±     ° ]القصة. قوله تعالى: 
وآذوه وعیروه إلى أن حصلت القصة أنه  .إنه رجل آَدر �عني منتفخ الخصیتین :قالوا .اُألدرة

�غتسل ووضع ثو�ه على حجر فانطلق الحجر بثو�ه ومر على نفر من بني إسرائیل ورأوه وأنه 
ثو�ي حجر ثو�ي  :لیس فیه ما اتهم �ه وتبع الحجر وضر�ه �عصا �انت معه و�نها لند�ات �قول

 حجر المقصود أن هللا جل وعال برأه مما قالوا.
صة . ومن األذى ما ذ�ر في قا تقدم في آخر سورة األحزابوه �األدرة، حسب موذلك حین رم"

 3      2 1   0 / ] قارون: إنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور. ومن األذى قولهم:

54 Z  :وقولهم  ١٣٨األعراف: [ + , - .  Z :هارون. إنك قتلت :وقولهم  ٢٤المائدة 

والرسول �حترم و�عظم. ودخلت   ٥الصف: µ ¶ ̧ º¹  Z ́ ³ ] .وقد تقدم هذا
 ".لمون علما �قینا ال شبهة لكم فیهعلى تعلمون للتأكید، �أنه قال: وتع )قد(

هذا  .قد ینجح الكسول :�ما تقول ،إذا دخلت على المضارع فاألصل فیها التقلیل )قد(نعم، 
هنا جاءت للتأكید �ما في قوله جل  .و�ذا دخلت على الماضي فمعناها التأكید والتحقق .تقلیل

ي فكونها للتقلیل أغلب .هذا أ�ضا للتأكید ولیست للتقلیل  ١٨األحزاب:  L M   N O P   Z ]وعال 
 �ما هنا وفي اآل�ة األخرى. ،ولیس �كلي

"[ » ¼ Z  :أي مالوا عن الحق   ٥الصف[ ½ ¾ À¿ Z  :الهدى.  أي أمالها عن  ٥الصف
 "فلما زاغوا.. :وقیلوقیل: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ هللا قلو�هم عن الهدا�ة. 

نس جالجزاء من  .زاغوا أزاغ هللا قلو�هم  ٢٦النبأ:  Z ´ ³ ² ]الجزاء من جنس العمل 
 العمل.

ن مروا �ه مأتر�وا ما وقیل: فلما زاغوا عن اإل�مان أزاغ هللا قلو�هم عن الثواب. وقیل: أي لما "
 احترام الرسول علیه السالم وطاعة الرب، خلق هللا الضاللة في قلو�هم عقو�ة لهم على

 "فعلهم.
اعة لیس لدیهم القدرة واالستط :�عني �أنهم �قولون  ،�ذا في وقت المخالفةخلق هللا  :هذا التعبیر

 الفعل ال �ستطیع و�نما قدرته قبل .ألن العبد ال �ستطیع عندهم ،وهذا معروف أنه تعبیر أشعري 
لما  .خلق هللا الضاللة في :ولذلك قال .�خلق القدرة له مع العمل ،�خلق هللا هذه القدرة مع العمل

صي عاقبهم بز�غ آخر والعقو�ات المرتبة على الذنوب والمعا ،زاغوا عن اإل�مان أزاغ هللا قلو�هم

تب ر  ما الذي  ١١٢آل عمران:  u v   w x y z Z ]تكون �معاصي وذنوب أعظم منها 
 قبله. ذيعلى العصیان؟ ال
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 طالب: ...........

[ f g ih  Z :ل.  ١١٢آل عمران  �مِّ
 طالب: ...........

 .١١٢آل عمران:  j k l     Z ]�كفرون 
 طالب: ...........

[ u v   w x y z Z  :هم فعصیانهم سبب لهم الكفر والكفر سبب ل   ١١٢آل عمران
فالبدء �شيء �سیر ثم تقول العقو�ة �ما هو أغلظ منه  .المقت والغضب وضرب الذلة والمسكنة

 .عوقبوا �ما هو أشد منه ،لكنه عقو�ة لهم ،هؤالء زاغوا عن الحق وقد �كون الز�غ لیس �كثیر
�عاَقب �ما هو أعظم منها إلى أن �خرج واإلنسان قد �سترسل في المعاصي والذنوب الصغیرة ثم 

فالسیئة تقول أختي أختي تطلب سیئة أخرى والحسنة  .من الدین إذا استمرى ذلك وهو ال �شعر
 كذلك.

�ا بني  قال:و  أي واذ�ر لهم هذه القصة أ�ضا.   ٦الصف:  Z % $ # " ! ]قوله تعالى: "

     + * ( ) ]�ما قال موسى، ألنه ال نسب له فیهم فیكونون قومه. إسرائیل ولم �قل �ا قوم
Z  :أي..  ٦الصف" 

 ب و�لیهفالعبرة �األ .ألن قبیلة اإلنسان التي ینتسب إلیها هي القبیلة التي ینتسب إلیها أبوه ال أمه
من أم بدون أب فإنه ال �مكن أن ینتسب إلى قبیلة  خلق النسبة و�ما أن عیسى علیه السالم

ما   ٦: الصف Z ' & % $ # " ] :وهنا  ٥الصف:  Z ̄ ® ¬ ] :معینة ولذلك
 قومي..�ا  :قال

 طالب: ...........
 إال �كشفه.

 طالب: ...........
لو انكشفت  .ال ال ال ال، �شفها أمرها عظیم ما هو مثل �شف العورة �شيء مدة �سیرة ونحو ذلك

 هذا أ�سر. .العورة غطاها ما أثرت في الصالة �سرعة

"[ ( ) * +     Z  :1 0 / . -  , ] .أي �اإلنجیل  ٦الصف  Z  :ألن في التوراة   ٦الصف

مصدقا.   ٦الصف:  Z 3 2 ] صفتي، وأني لم آتكم �شيء �خالف التوراة فتنفروا عني.

 7 6 5 4 ]ومبشرا نصب على الحال، والعامل فیها معنى اإلرسال. و�لیكم صلة الرسول. 
98 Z  :قرأ نافع وابن �ثیر وأبو عمرو (من �عدي) �فتح الیاء. وهي قراءة السلمي    ٦الصف
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وزر بن حبیش وأبي �كر عن عاصم. واختاره أبو حاتم ألنه اسم، مثل الكاف من �عدك، والتاء 
 "قمت.من 

 �عدَك قمَت مثلها ألنها أسماء.
 "مثل الكاف من �عدَك والتاء من قمَت."

 ألنها أسماء.
ینا . وقرى (من �عدي اسمه أحمد) �حذف الیاء من اللفظ. وأحمد اسم نبوالباقون �اإلسكان"

راد صلى هللا علیه وسلم. وهو اسم علم منقول من صفة ال من فعل، فتلك الصفة أفعل التي ی
حامدون  التفضیل. فمعنى أحمد أي أحمد الحامدین لر�ه. واألنبیاء صلوات هللا علیهم �لهمبها 

، هللا، ونبینا أحمد أكثرهم حمدا. وأما محمد فمنقول من صفة أ�ضا، وهي في معنى محمود
 ..."ولكن فیه معنى المبالغة والتكرار. فالمحمد هو الذي حمد مرة �عد مرة. �ما

 للتكر�ر والتكثیر.ألن التشدید التشدید 
عناه، كما أن المكرم من الكرم مرة �عد مرة. و�ذلك الممدح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لم"

دقا �هللا سبحانه سماه قبل أن �سمي �ه نفسه. فهذا علم من أعالم نبوته، إذ �ان اسمه صا
آلخرة ود في اعلیه، فهو محمود في الدنیا لما هدي إلیه ونفع �ه من العلم والحكمة. وهو محم

د، �الشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد �ما �قتضي اللفظ. ثم إنه لم �كن محمدا حتى �ان أحم
ه حمد ر�ه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على االسم الذي هو محمد فذ�ره عیسى علی

 قال:السالم فقال: اسمه أحمد. وذ�ره موسى علیه السالم حین قال له ر�ه: تلك أمة أحمد، ف
ل حمد اللهم اجعلني من أمة أحمد. فبأحمد ذ�ره قبل أن یذ�ره �محمد، ألن حمده لر�ه �ان قب

 "..الناس له. فلما وجد و�عث �ان محمدا �الفعل. و�ذلك في الشفاعة
م على التقدم في النزول؟ ...�عني التقدم في الوجود  التقدم في الوجود هل �قدَّ

 طالب: ...........
 كیف؟

 ...........طالب: 
عیسى سماه أحمد وفي النزول  ،موسى سماه أحمد ...أو ما هو �ظاهر الكالم؟ التقدم في الوجود

�عني نفترض  ،نزلت قبل هذه اآل�ة  ٢٩الفتح:  Z #$ " ! ]اآل�ات التي نزل فیها تسمیته محمد 
من آخر ما نزل سورة المائدة  .سورة المائدة من آخر ما نزل .وأنا أر�د أن أصل إلى شيء .هذا

قبل نزول اآل�ة فیه آ�ات وأحادیث في   ٤٥المائدة: Z  ¤ £ ¢ ¡ ے ~ ] :وفیها
الحكم هل نقول إن ما جاء في المائدة ناسخ لما تقدم أو نقول أن العبرة بوقت هذا  .القصاص

اآلن المائدة من آخر ما نزل ولذلك  .في التوراة وهي قبل القرآن ماذا؟ألن هذا الحكم مكتوب في 
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لما أراد أن �ستدل جر�ر بن عبد هللا البجلي على تأخر المسح على الخفین استدل �أنه أسلم �عد 

لو   إلى آخره  ٤٥المائدة:  Z ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ ] :في آ�ة المائدة .المائدة
م؟ اآل ،لو عارضه ما نزل قبله من آ�ة أو حدیث في الحكم ،عارضه ما نزله قبله ن ما الذي ُ�قدَّ

 ما ظهر؟  أوظهر ما أر�د 
 طالب: ...........

 نازل قبل على موسى.هو لكن هذا مكتوب قبل و 
 طالب: ...........

 ین؟أ
 طالب: ...........

 لكن ما یتضمن أحكام؟
 طالب: ...........

 ما تبین؟  أوالمقصود أن الذي أر�ده تبین 
 طالب: ...........

عند أهل العلم أن المتأخر ینسخ المتقدم؟ هل نقول أن آ�ة المائدة َنسخت أو ما هو مقرر 
 ُنسخت؟ �اعتبار أن لها وجه تقدم ولها وجه تأخر.

 طالب: ...........
 ال، هي مناسبة..

 طالب: ...........
 واضح؟بما هو  أوهاه �ا إخوان واضح 
 طالب: ...........

 هو؟ ما
 طالب: ...........

 اإلشكال.ذا ا الحین نبي نحل هال، أبي هذ
 طالب: ...........

منا �عني ما یلز   ٤٥المائدة:  Z ¡ ے ~ ] :لكن ما ذ�رنا في �تابنا على سبیل اإلقرار
 أحكامهم؟

 طالب: ...........
 وتأخر نزول المائدة..

 طالب: ...........
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 إشكالك أنت؟ ما
 طالب: ...........

فهو محمود على  اأكثر الناس حمدا لر�ه فسماه هللا جل وعال محمد ، فهو أكثر الناس حمدا
 ألسنة الناس �التكرار والتضعیف.

 طالب: ...........
 هو؟ ما

 طالب: ...........
مخلوق ومسمى أحمد ومكتوب على  -علیه الصالة والسالم-هم �قولون أن الرسول . هللا أعلم

 هذا ما یثبت هذا هذا ما یثبت. ، العرش أن اسمه محمد
 طالب: ...........

 على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف. ، هو األصل أنه على وزن أفعل
�شفع  و�ذلك في الشفاعة �حمد ر�ه �المحامد التي �فتحها علیه، فیكون أحمد الناس لر�ه ثم"

ني أل في التوراة أحید اسمي « فیحمد على شفاعته. وروي أن النبي صلى هللا علیه وسلم قال:
نجیل أحید أمتي عن النار واسمي في الز�ور الماحي محا هللا بي عبدة األوثان واسمي في األ 

 ".»أحمد واسمي في القرآن محمد ألني محمود في أهل السماء واألرض
 مخرَّج؟

 طالب: ...........
لكن الحدیث هذا غا�ة في الضعف واضح،  »أنا أحمد«هذا في الصحیح هذا في الصحیح  ،هیِّن

 أحید؟!
 طالب: ...........

 ال واضح واضح �طالنه. ،إي
وأنا  لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي �محو هللا بي الكفر« :وفي الصحیح"

قیل   ٦لصف: ا Z > ; : ] .وقد تقدم »الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأن العاقب

لكسائي اقرأ   ٦الصف:  A Z @  ? < = ] -صلى هللا علیهما وسلم-محمد  :وقیل .عیسى
�ه  نعتا لما جاء )سحر(والباقون  .نعتا للرجل وروي أنها قراءة ابن مسعود )ساحر(وحمزة 

 "الرسول.
 ومن حیث المعنى ال �ختلف ألن السحر الذي �أتي �ه الساحر.

تقدم في   ٧الصف: D E    F G H   Z ]  أي ال أحد أظلم  ٧الصف:  B C Z ]قوله تعالى: "

هذا تعجب ممن �فر �عیسى �محمد �عد المعجزات   ٧الصف:  I J K  ML Z ] .غیر موضع
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وقرأ طلحة بن مصرف (وهو یدعي) �فتح الیاء والدال وشدها و�سر العین،  .التي ظهرت لهما

أي من �ان في حكمه   ٧الصف:  N O P Q R  S Z ]أي ینتسب. و�دعي و�نتسب سواء. 

اإلطفاء هو اإلخماد،   ٨الصف:  T U    V W X  Z ] :قوله تعالى أنه �ختم له �الضاللة.
�ستعمالن في النار، و�ستعمالن فیما �جري مجراها من الضیاء والظهور. و�فترق اإلطفاء 

إنما �ستعمل في واإلخماد من وجه، وهو أن اإلطفاء �ستعمل في القلیل والكثیر، واإلخماد 
 "الكثیر دون القلیل، فیقال: أطفأت السراج، وال �قال أخمدت السراج.

ن لك ،فمثله النار الیسیرة تطفأ األنه ال �أخذ وقت ،أطفأت :�قال .أخمدت الكهرب مثال :ما �قال
 .هللا �ما قال المفسر رحمه ،أخمدت :�قال .ُأطفئت النار :النار الكثیرة الواسعة المنتشرة ما �قال

تكذیبه هنا خمسة أقاو�ل: أحدها: أنه القرآن، یر�دون إ�طاله و   ٨الصف:  V W Z ] :وفي
 .ه السدي�القول، قاله ابن عباس وابن ز�د. والثاني: أنه اإلسالم، یر�دون دفعه �الكالم، قال

�ع: أنه محمد صلى هللا علیه وسلم، یر�دون هالكه �األراجیف، قاله الضحاك. الرا -الثالث
ثل محجج هللا ودالئله، یر�دون إ�طالها �إنكارهم وتكذیبهم، قاله ابن �حر. الخامس: أنه 

ل مضروب، أي من أراد إطفاء نور الشمس �فیه فوجده مستحیال ممتنعا فكذلك من أراد إ�طا
ابن عیسى. وسبب نزول هذه اآل�ة ما حكاه عطاء عن ابن عباس: أن النبي الحق، حكاه 

یهود، صلى هللا علیه وسلم أ�طأ علیه الوحي أر�عین یوما، فقال �عب بن األشرف: �ا معشر ال
ل هللا أ�شروا! فقد أطفأ هللا نور محمد فیما �ان ینزل علیه، وما �ان لیتم أمره، فحزن رسو

ماوردي نزل هللا تعالى هذه اآل�ة واتصل الوحي �عدها، حكى جمیعه الصلى هللا علیه وسلم، فأ

 "وقرأ.. .أي �إظهاره في اآلفاق  ٨الصف:  Y Z [ Z ]رحمه هللا. 
أهل العلم ما عندهم إشكال في �ون النازل ینزل ألسباب  ،كونه یذ�ر أكثر من سبب لنزول اآل�ة

و�ذا ُوجد مثل هذه القضا�ا اندرجت تحت  .متعددة ومع ذلك فالعبرة �ما ثبت �اإلسناد الصحیح
 فهي من أفرادها. ،عموم اآل�ة

"[ Y Z [ Z :حفص عن و ابن �ثیر وحمزة والكسائي  أي �إظهاره في اآلفاق. وقرأ    ٨الصف

آل  n o p rq Z ] �اإلضافة على نیة االنفصال، �قوله تعالى: Y Z [ Z ] :عاصم

قبل، ألنه فیما �ست )متم نوره(. الباقون في آل عمرانما تقدم بیانه وشبهه، حسب   ١٨٥عمران: 
 "فعمل.

و�ن �ان في  ،لكن إذا �ان المعنى مستقبل فالقطع أفضل ،�جوز اإلضافة تجوز اإلضافة والقطع
ٌل أنا قات :ومن قال .هذا �عترف ،أنا قاتل ز�د :وذ�رنا مرارا أن من قال .الماضي فاإلضافة أفضل

 إذا �ان فیما مضى و�عترف على نفسه ماف .ألن أنا قاتُل ز�د یتحدث فیما مضى ،ز�ًدا هذا یهدد
 مستقبل.قتل في الأنا قاتٌل ز�دا فإنه یهدده �ال :أنا قاتُل ز�ٍد و�ذا قال :أنا قاتٌل ز�دا إنما �قول :�قول
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أي   ٩ لصف:ا a  b c d Z ̀ ]قوله تعالى:  .من سائر األصناف )َوَلْو َ�رَِه اْلكاِفُرونَ ("

ة �الید في أي �الحجج. ومن الظهور الغلب  ٩الصف:  g     h i j         Z ] .محمدا �الحق والرشاد
سالم القتال، ولیس المراد �الظهور أال یبقى دین آخر من األد�ان، بل المراد �كون أهل اإل

 ..."عالین غالبین. ومن اإلظهار أال یبقى دین سوى اإلسالم في آخر الزمان. قال مجاهد
فاهلل جل وعال �ظهر هذا  ،ألنه أبرز ما فیها ،الظهر والوضوح والبروز ومنه أخذ ظهر الدا�ة

الدین و�برزه و�جعله �علو على األد�ان �لها وال یلزم من ذلك أن �كون متفردا بذلك �حیث ال 
 یوجد دین آخر إال في آخر الزمان إذا نزل المسیح حیث ال �قبل إال اإلسالم.

�رة: قال مجاهد: وذلك إذا نزل عیسى لم �كن في األرض دین إال دین اإلسالم. وقال أبو هر "
ن لیظهره على الدین �له �خروج عیسى. وحینئذ ال یبقى �افر إال أسلم. وفي صحیح مسلم ع

لیكسرن فلینزلن ابن مر�م حكما عادال « أبي هر�رة قال: قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: 
حناء لیقتلن الخنز�ر ولیضعن الجز�ة ولتتر�ن القالص فال �سعى علیها ولتذهبن الشالصلیب و 

ا صلى وقیل: لیظهره أي لیطلع محمد .»والتباغض والتحاسد ولیدعون إلى المال فال �قبله أحد
رفوا حهللا علیه وسلم على سائر األد�ان، حتى �كون عالما بها عارفا بوجوه �طالنها، و�ما 

 "أي األد�ان.  ٩الصف:  h i Z     ] وغیروا منها.

�الدین  المراد ،المراد �ه جنس الدین �له  ٩الصف:  h i Z ]المراد �ه الجنس (ال) هذه للجنس 
شمول جمیع  ،جاء التو�ید على اللفظ و�ن �ان المعنى العموم ،الجنس والمراد �ه األد�ان �له

 األد�ان.
 "قوله تعالى.. .ألن المصدر �عبر �ه عن جمع"

 طالب: ...........

 k  l m n Z ] :وفي الثانیة قال  ٨الصف:  Z _  ̂  [   \ ] :لماذا قال في األولى

 ؟ ٩الصف: 
 طالب: ...........

ق على الكافر هو الذي �عبد غیر هللا و�طل .الكافر الذي �عبد غیر هللا والمشرك الذي �عبد مع هللا
كافر فالذي یر�د إطفاء نور هللا �الكلیة هذا هو ال .لكن المشرك الذي �عبد مع هللا غیره ،المشرك

نمحي الذي یر�د إطفاء نور هللا �الكلیة و� ...والذي یر�د إظهار الذي یر�د إظهار غیر الدین علیه
ن وأما المشرك الذي �عبد مع هللا غیره ال یر�د أن ینمحي الدین لكن یر�د أ .الدین هذا الكافر

 ال أظهر منه.�كون ما �شر�ه مع هللا جل وع

      £ ¢ ¡ ے   ~ { | } o p q r s     t u   v w x y z ]قوله تعالى: "
¥¤ ¦   §   ¨ © ª              « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶     ¸    ¹ º » ½¼ ¾ 
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¿    À   Á Â ÄÃ Å   Æ Ç È ÊÉ Ë   Ì Í Z  :فیه خمس مسائل:   ١٣ - ١٠الصف

قال مقاتل: نزلت في عثمان بن    ١٠الصف:  o p q r s     t u   Z ] قوله تعالى: -األولى
مظعون، وذلك أنه قال لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم: لو أذنت لي فطلقت خولة، وترهبت 
واختصیت وحرمت اللحم، وال أنام بلیل أبدا، وال أفطر بنهار أبدا! فقال رسول هللا صلى هللا 

رهبانیة في اإلسالم إنما رهبانیة أمتي الجهاد في سبیل إن من سنتي النكاح وال « علیه وسلم:
هللا وخصاء أمتي الصوم وال تحرموا طیبات ما أحل هللا لكم ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم 

فقال عثمان: �هللا لوددت �ا نبي هللا أي التجارات أحب إلى   »فمن رغب عن سنتي فلیس مني

 أي سأدلكم. والتجارة الجهاد، قال هللا تعالى:  ١٠الصف:  s     Z ] هللا فأتجر فیها، فنزلت. وقیل:

[ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® Z  :وهذا خطاب لجمیع  .اآل�ة  ١١١التو�ة
 ."وقیل: ألهل الكتاب المؤمنین.

 خبر عثمان بن مظعون أصله في الصحیح لكن ما أدري عن اللفظ هذا. ...الخبر
 طالب: ...........

علیه الصالة -لكن ال یثبت مسندا عن النبي  ،أصله في الصحیح نعم اللفظ الذي معنا له
 .-والسالم

 .أي مؤلم  ١٠لصف: ا w x y z Z ]أي تخلصكم   ١٠الصف: v  Z ] قوله تعالى: -الثانیة"
أبو حیوة  �إسكان النون من اإلنجاء. وقرا الحسن وابن عامر )تنجیكم(. وقراءة العامة وقد تقدم

 { | } ] فقال: -(تنجیكم) مشددا من التنجیة. ثم بین التجارة وهي المسألة: الثالثة
 ".١١الصف:  Z ¤¥      £ ¢ ¡ ے   ~

 نعم األموال .ألن أثر األموال أعظم من أثر النفس ،تقد�م األموال في أكثر النصوص على النفس
من ثر أها في الواقع أشد من لكن أثر  ،�مفردها ال تفید شیئا فال بد من وجود من یدبِّرها و�ستعملها

رون وال ألن األموال �شترى بها اآلالت و�ستعد بها للعدو ثم ماذا إذا ُوجد أعداد وأفراد �ثی ،النفس
م المال ع .سالح معهم والسالح إنما �كون �المال ه لى النفس في أكثر النصوص في قولولهذا ُقدِّ

في هذا الموضع قدمت   ١١١التو�ة:  ª « ¬ ® Z © ̈ § ¦ ] :جل وعال
تشتري  أن ر�دن �النسبة لألنفس �عني لو أنت تألن المعاوضة تكون مع األنفس تكو  ؟النفس لماذا

 هل تبدأ �شراء األثاث أو �شراء البیت؟  ،من شخص ابیت
 طالب: ...........

المعاوضة إنما تكون على األنفس لكن المشار�ة واألثر إنما �كون �المال أكثر من بال شك 
 مرد المال إلى النفس ألنها بدونها ال ینتفع �ه. ،لى النفسومرّد المال إ .النفس

 طالب: ..............
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 .»من جهد غاز�ا فقد غزا«هو �إعانة �إعانة من �جاهد 
 طالب: ..............

ى كنه من الجهاد لئال �ضیع أهله ألنه قد ال �جاهد إذا خشي علأهله وأنفق علیهم وملو خلفه في 
 فله مثل أجره إن شاء هللا. ،أهله الضیاع

من أموالكم ال Z̈   §]أي هذا الفعل  Z¦] ذ�ر األموال أوال ألنها التي یبدأ بها في اإلنفاق."

 "...، ولذلك جاء �غفر لكموالزجاج في معنى آمنواوتؤمنون عند المبرد   ª              « Z ©]وأنفسكم 
في اللفظ لیس �طلب لكنه مضمن معنى الطب  )وتؤمنون (جواب الطلب �مجزوما مجزوما 

 .)آمنوا(
جواب  )كمل�غفر (مجزوما على أنه جواب األمر. وفي قراءة عبد هللا (آمنوا �اهلل) وقال الفراء "

 ..."االستفهام
 هل أدلكم.

 على الحمل على المعنى، وذلك أن �كون تؤمنون �اهلل ورسوله وتجاهدون  وهذا إنما �صح"

م یدر ما لكأن التجارة  ١٠الصف: r s     t u   v w x y z  Z ] عطف بیان على قوله:
هدون هي، فبینت �اإل�مان والجهاد، فهي هما في المعنى. فكأنه قال: هل تؤمنون �اهلل وتجا

 ..."متعلق الداللة هقول الفراء أنالزمخشري: وجه قال �غفر لكم. 
 أن أن أن.

 أن؟
 هلال: �أنه ق مفسرة �اإل�مان والجهاد.هو التجارة والتجارة أن متعلَّق الداللة  ءوجه قول الفرا"

لمسألة، اتتجرون �اإل�مان والجهاد �غفر لكم. قال المهدوي: فإن لم تقدر هذا التقدیر لم تصح 
 اللة. قاللكم، والغفران إنما نعت �القبول واإل�مان ال �الد ألن التقدیر �صیر إن دللتم �غفر

ن قرأ ز�د بو الزجاج: لیس إذا دلهم على ما ینفعهم �غفر لهم، إنما �غفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. 
 "..علي تؤمنوا، وتجاهدوا على إضمار الم األمر، �قوله

خلق وأرسل إلیهم الرسل وأنزل هللا جل وعال هدى ال .�عني مجرد الداللة ال �كفي ألنها حصلت
من هللا  لكن العبرة بهدا�ة التوفیق والقبول ، إلیهم الكتب هدا�ة الداللة واإلرشاد ما �قي ألحد حجة

 وعال.جل 
 :على إضمار الم األمر، �قوله"

 نفســــــــــــــك �ــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــس محمــــــــــــــد تفــــــــــــــد
 

ــــــــــــاال   إذا مــــــــــــا خفــــــــــــت مــــــــــــن شــــــــــــيء تب
قوي فال  راد لتفد. وأدغم �عضهم فقال: �غفر لكم واألحسن ترك اإلدغام، ألن الراء حرف متكررأ 

 �حسن إدغامه في الالم، ألن األقوى ال یدغم في األضعف. 
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قال: سألت  خرج أبو الحسین اآلجري عن الحسن  ١٢الصف:  Z ¹    ̧ ]قوله تعالى:  -الرا�عة

لخبیر سقطت، فقاال: على ا Z ¹    ̧ ]عمران بن الحصین وأ�ا هر�رة عن تفسیر هذه اآل�ة 
دارا  قصر من لؤلؤة في الجنة فیه سبعون « سألنا رسول هللا صلى هللا عیلة وسلم عنها فقال:

 �اقوتة حمراء في �ل دار سبعون بیتا من ز�رجدة خضراء في �ل بیت سبعون سر�را علىمن 
 كل سر�ر سبعون فراشا من �ل لون على �ل فراش سبعون امرأة من الحور العین في �ل بیت
سبعون مائدة على �ل مائدة سبعون لونا من الطعام في �ل بیت سبعون وصیفا ووصیفة 

 ".»مؤمن من القوة في غداة واحدة ما �أتي على ذلك �لهفیعطي هللا تبارك وتعالى ال
 قال عنه؟ ماذا

 طالب: ..............
الحسن مدلِّس �ستعملون  ...أحیانا تدلیس القطع ...سألت عمران بن الحصین وأ�ا هر�رة :قال

هذا موجود عن �عض الرواة  ،تدلیس القطع حدثني فالن وفالن و�ضمر غیر مسموع لي
نه محدثنا أبو هر�رة ما هو في هذا الحدیث وهو ال یر�د أنه حدثه وسمع  :والحسن قال .المدلِّسین

ما  س والتصر�ح من ِقَبل الثقة الذيالمقصود أن الحسن مدلِّ  .إنما حدث أهل المدینة والحسن فیها
نعم  .فیه إال التدلیس ال شك إن خالف الواقع فهو غش وال یتصور من مثل هذا اإلمام أن �غش

األمة بهذه الطر�قة وهو لم �سمع منه ولذا قرر جمع من المحدثین  أن یدلس لكن �غش وریتص
 على �ل حال الخبر ضعیف جدا. .أن الحسن سمع من أبي هر�رة

"[º » ¼Z½  أي إقامة[ ¾ ¿    À   Á Z  :دائمة الكبیرة. وأصل أي السعادة ال  ١٢الصف
 الفوز الظفر �المطلوب. 

وفة على قال الفراء واألخفش: أخرى معط  ١٣الصف:  Â ÄÃ Z ] قوله تعالى: -الخامسة

 ] تجارة فهي في محل خفض. وقیل: محلها رفع أي ولكم خصلة أخرى وتجارة أخرى تحبونها

Å   Æ Ç Z  :وأخرى.. أي هو نصر من هللا، ف نصر على هذا تفسیر  ١٣الصف" 
فأنث الضمیر وأعاد علیه الضمیر �مذ�ر بناء على أن النصر  ،لكن تحبونها قال هو ما قال هي

 مذ�ر.

 È] وأخرى. وقیل: رفع على البدل من أخرى أي ولكم نصر من هللا.فنصر على هذا تفسیر "
ÉZÊ والروم. أي غنیمة في عاجل الدنیا، وقیل فتح مكة. وقال ابن عباس: یر�د فتح فارس 

[Ë   Ì Í Z قوله تعالى.. .برضا هللا عنهم" 
 طالب: ..............

 هي؟ ما
 طالب: ..............
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 نصر من هللا. ؟ما هذه الخصلة .خصلة أخرى تحبونها ،وأخرى نعم أو خصلة أخرى 

 Î Ï Ð Ñ           Ò  Ó Ô    Õ Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü     ÞÝ ß à á â ]قوله تعالى: "
äã å æ ç è é   ê ìë í î ï ð ñ   ò ó ô Z :أكد أمر   ١٤ الصف

ى من الجهاد، أي �ونوا حوارى نبیكم لیظهر�م هللا على من خالفكم �ما أظهر حواري عیسى عل
وا ثبتوا و�ونا. قالوا: ألن معناه )أنصارا هلل �التنو�ن(خالفهم. وقرأ ابن �ثیر وأبو عمرو ونافع 

 بال ام أنصار هللاأعوانا هلل �السیف على أعدائه وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة والش

صف: لا á â äã Z ] :تنو�ن، وحذفوا الم اإلضافة من اسم هللا تعالى. واختاره أبو عبیدة لقوله

ا محمد �ولم ینون، ومعناه �ونوا أنصارا لدین هللا. ثم قیل: في الكالم إضمار، أي قل لهم   ١٤
یسى ع�ما فعل أصحاب  كونوا أنصار هللا. وقیل: هو ابتداء خطاب من هللا، أي �ونوا أنصارا

لك �حمد فكانوا �حمد هللا أنصارا و�انوا حوار�ین. والحوار�ون خواص الرسل. قال معمر: �ان ذ
 ".، وهم الذین �ا�عوه لیلة العقبةهللا، أي نصروه وهم سبعون رجال

ونصرهم هللا بنصرهم هذا الدین نصروا هللا بنصر دینه  ،هم أنصار �معنى أنهم نصروا الدین

 ] .واستقل األوس والخزرج �اسم األنصار وقر�ش ومن جاء معهم إلى المدینة �اسم المهاجر�ن

Ñ           Ò  Ó Ô    Õ Ö ×   Ø Ù Z  :هل الصحا�ة �مكن أن �قال لهم حوار�ون �ما   ١٤الصف
فدل  »حوار�ي الز�یر«قال  -علیه الصالة والسالم-قیل للذین نصروا عیسى الحوار�ون؟ الرسول 

نعم  .على هذا هذا على أن الز�یر �ختص بهذا الوصف �انوا �حمد هللا أنصارا و�انوا حوار�ین
خص  -علیه الصالة والسالم-نصروا الدین فاستحقوا هذا الوصف أما �ونهم حوار�ین والرسول 

لكن قد �قال أن هذا التخصیص ال ینفي أن یتناول �مطلقه غیره �ما أن  ،هذا اللقبل �الز�یر
 النصرة و�ن ُخص وصفها �األوس والخزرج إال أنها �معناها األعم تشمل جمیع المسلمین.

أ�ا و وقیل: هم من قر�ش. وسماهم قتادة: أ�ا �كر وعمر وعلي وطلحة والز�یر وسعد بن مالك "
وعثمان بن مظعون وحمزة بن عبد المطلب، ولم یذ�ر سعیدا فیهم،  -واسمه عامر -عبیدة

یاؤه وهم أصف Ô    Õ Ö ×   Ø Ù Z] طالب رضي هللا عنهم أجمعین.وذ�ر جعفر بن أبي 
، وهم أول من آمن �ه من بني إسرائیل، آل عمران قد مضت أسماؤهم فياثنا عشر رجال، و 

�ة فأت النهر الذي علیه قال هللا لعیسى إذا دخلت القر  قاله ابن عباس. وقال مقاتل:
ك. فاسألهم النصرة، فأتاهم عیسى وقال: من أنصاري إلى هللا؟ قالوا: نحن ننصر  القصارون 

لى إفصدقوه ونصروه. ومعنى من أنصاري إلى هللا أي من أنصاري مع هللا، �ما تقول: الذود 
ل آالذود إبل، أي مع الذود. وقیل: أي من أنصاري فیما �قرب إلى هللا. وقد مضى هذا في 

عد �والطائفتان في زمن عیسى افترقوا   ١٤الصف:  å æ ç è é   ê ìë Z ] .عمران

    í î ï ð ñZ] رفعه إلى السماء، على ما تقدم في آل عمران بیانه.
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لذین اأي غالبین. قال ابن عباس: أید هللا   ١٤الصف:  ò ó ô Z ]الذین �فروا �عیسى 
ن مأیدوا في زمانهم على آمنوا في زمن عیسى �إظهار محمد على دین الكفار. وقال مجاهد: 

 ..."فرقتین الضالتینكفر �عیسى. وقیل أیدنا اآلن المسلمین على ال
 �عني من الیهود والنصارى.

 .."ومن قال �ان ابن هللا. ،من قال �ان هللا فارتفع"
ن من النصارى الذین اختلفوا في عیسى علیه السالم یبینه قوله من قال �عني الفرقتین الضالتی

ناك فرق ه .�ان ابن هللا فرفعه هللا :والفرقة الثانیة التي قالوا .فارتفع �ان عیسى هو هللاكان هللا 
 أنه ثالث ثالثة و�لهم جاء الرد علیهم في القرآن. :منهم من �قول .للنصارى �ثیرة

ل م لم �قاتمن قال �ان هللا فارتفع، ومن قال �ان ابن هللا فرفعه هللا إلیه، الن عیسى بن مر�"

لصف: ا ò ó ô Z ] ولم �كن في دین أصحا�ه �عده قتال. وقال ز�د بن علي وقتادة: أحدا

 "غالبین �الحجة..  ١٤
�عني هل للنصارى أن یتبجحوا بدینهم وأن �قولوا أن دیننا لیس دین قتال؟ ألنه قال هنا ألن 

قد �قول النصارى نحن ال نقاتل أحد  ؟عیسى لم �قاتل أحدا ولم �كن في دین أصحا�ه �عده قتال
مازلت ودیننا ما فیه قتال ونبینا ما قاتل أحد وأنتم دینكم فیه جهاد ورسولكم جاهد وأنتم جاهدتم و 

نقول هذا العكس إذا �ان  ؟هل في هذا ما �مكن أن یتمدحوا �ه و�لبسوا �ه على الناس .تجاهدون 
قتلتموهم وأخرجتموهم من د�ارهم وعثتم في و لم �كن في دینكم قتال وأنتم سلطتم على الناس 

�عني واقعكم �كذب دعواكم و�ذا �ان المسلمون  ،األرض فسادا مخالفین بذلك نبیكم ودینكم
 �جاهدون �حق و�أمر من هللا جل وعال فأنتم تقاتلون الناس �الباطل ولیس في دینكم ما یدل على

 فینقلب علیهم هذا. ،القتال

  ١٤لصف: ا ò ó ô Z ] �عده قتال. وقال ز�د بن علي وقتادة: ولم �كن في دین أصحا�ه "
ام، وأن ، ألنهم قالوا فیما روي: ألستم تعلمون أن عیسى �ان ینام �هللا ال ینغالبین �الحجة

ة وقیل: نزلت هذه اآل�ة في رسل عیسى علیه الصال ى �ان �أكل �هللا تعالى ال �أكل!عیس
لى إوالسالم. قال ابن إسحاق: و�ان الذي �عثهم عیسى من الحوار�ین واالتباع فطرس و�ولس 

رومیة، واندراییس ومثى إلى األرض التي �أكل أهلها الناس. وتوماس إلى أرض �ابل من 
إلى دقسوس قر�ة أهل الكهف. أرض المشرق. وفیلبس إلى قرطاجنة وهي أفر�قیة. و�حنس 

 "ن..وَسمِ  وابن تلما إلى العرابیة وهي أرض الحجاز. و�س إلى أور�شلم وهي بیت المقدس،و�عق
 َسیمن.

جة. . فأیدهم هللا �الحردس إلى اإلسكندر�ة وما حولهاإلى أرض البر�ر. و�هودا و� وسیمن 
 ".علوت علیه.فأصبحوا ظاهر�ن أي عالین، من قولك: ظهرت على الحائط أي 
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 ظهرُت قولك ظهرُت أي علوُت..
 ".أي علوت علیه. �هللا سبحانه وتعالى أعلم �الصواب، و�لیه المرجع والمآب"

بدقة  بواسطةال یوجد مرجع �مكن أن تضبط هذه األسماء التي ذ�رت من أسماء النصارى 
 ،ةمختلفال فیها األسماءوالتفاسیر أ�ضا تجد مختلفة الو�مكن أن ترجع إلى التوار�خ تجد األسماء 

ننا ضیعت بینما أسانیدنا وهلل الحمد وضبط رواتنا ورجال دی ،ألن أسماء األمم السا�قة �أسانیدهم
 �ل شيء موجود بین یدي طال�ه. .الحمد هلل ما ضاع منها شيء

 �هللا أعلم وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.


