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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 طالب: ..............

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

 X Y Z [ \ ] ̂ `_ a ]قوله تعالى: " :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

b c d e f g h i kj l m n Z  :قوله تعالى:  . ٦ - ٥الملك[ X Y 

Z [ \ Z  :إلضاءتها ؛سمى الكواكب مصابیحوتُ  ،وهو السراج ،جمع مصباح ٥الملك. 

[ ] ̂  Z :أي جعلنا شهبها فحذف المضاف دلیله  ٥الملك[ S T U V W X 
Y Z  Z :١٠الصافات." 

 إنما تبعه شهاب ینفصل من المصباح. ،�عني ما تبعه مصباح
 طالب: ..............
 ،ولو زال لما صار ز�نة للسماء ،والمصباح ثابت ال یزول وال یرجم �ه ،ینفصل من المصباح

 والقول الثاني على ما سیأتي أنه نفسه المصباح ُیرجم �ه.
ى المصابیح على أن إن الضمیر راجع إل :وقیل ،وعلى هذا فالمصابیح ال تزول وال یرجم بها"

إنما ینفصل منه شيء ُیرجم �ه من غیر  ،وال �سقط الكو�ب نفسه ،الرجم من أنفس الكواكب
جوم ال ا لمن قال �یف تكون ز�نة وهي رُ قال أبو علي جوا�ً  ،أن ینقص ضوؤه وال صورته

 ".قال المهدوي. ؟تبقى
والثاني إن  ،الفرق بین هذا والذي قبله؟ الذي قبله وعلى هذا فالمصابیح ال تزول وال ُیرجم بها ما

وال �سقط الكو�ب  ،الضمیر راجع إلى المصابیح على أن الرجم من أنفس من أنفس الكواكب
 �ظهر فرق؟ ،منه شيء یرجم �ه لإنما ینفص ،نفسه

 طالب: ..............
 .-رحمه هللا -الم المؤلفمن خالل � أر�دال، أنا 

 طالب: ..............
 .اما �ظهر أن فیه فرقً 

 طالب: ..............
والثاني �أنه جزء منه من  ،القول األول واضح أنه ینفصل من النجم شهاب من أثره ال من نفسه

 إنما ینفصل منه شيء ُیرجم �ه. ،نفسه ینفصل من الجزء ُیرمى �ه
 طالب: ..............
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 والثاني ینفصل جزء منه فیرجم �ه. ،نعم من ضوئه األول من شهاب من ضوئهأي 
 طالب: ..............

 هذا األول.
 طالب: ..............

 لكن ما وجه االختالف؟  ،مختلف
 طالب: ..............

 لى الثانیة جزء منه والمصباح �اقٍ وع ،منه على األول أنه من ضوئه ال جزءوجه االختالف 
 لكن ینفصل منه من جنسه شيء ُیرجم �ه. وجله �اقٍ  ،غالبه

 طالب: ..............
 هي؟ ما

 طالب: ..............
الشهب تنطلق من المصابیح على  ،ال ال ال ال، إلى الشهاب إلى الشهب الشهب من المصابیح

 كل حال األمر سهل �عني ما..
وهذا على  :قال المهدوي  ؟�یف تكون ز�نة وهي رجوم ال تبقى :ا لمن قالقاله أبو علي جوا�ً "

والتقدیر األول على أن �كون االستراق من الهواء  ،أن �كون االستراق من موضع الكواكب
هي ز�نة قبل  :وأمثل من قول أبي علي أن نقول :قال القشیري  ،الذي هو دون موضع الكواكب

خلق  :قال قتادة ،وهو مصدر ُسمي �ه ما یرجم �ه ،والرجوم جمع رجم .أن ُیرجم بها الشیاطین
وعالمات یهتدى بها في البر والبحر  ،ا للشیاطینورجومً  ،ز�نة للسماء :هللا تعالى النجوم لثالث

 "فمن تأول فیها غیر ذلك فقد تكلف ما ال علم له �ه وتعدى وظلم. ،واألوقات
ا في الكون الذین یرون أن لها اكب أثرً الكو  ه�عني من المنجمین الذین یرون أن لهذه النجوم ولهذ

 األشیاء الثالثة فقط. هو�نما النجوم ُخلقت لهذ ،هؤالء المنجمون قد تعدوا وظلموا ،في الكون  اأثرً 
 طالب: ..............

ألن هؤالء الشیاطین یتطاولون و�ر�ب  ؛اجد�  ا�ثیرً  -علیه الصالة والسالم-كان قبل �عثته 
ألن تطاولهم  ؛إلى عنان السماء و�سترقون السمع فُیرجمون �كثرة ا حتى �صلوا�عضهم �عًض 

ا لذلك قلة الشهب و�ن �ان وتبعً  ،هذا وندر فقلّ  -علیه الصالة والسالم-أما �عد �عثته  ،كثیر
 لكنه لقلته �أنه غیر موجود. امستمر� 

ولكنهم یتخذون الكهانة  ،�هللا ما ألحد من أهل األرض في السماء نجم :وقال محمد بن �عب"
 "و�تخذون النجوم علة. ،سبیالً 

وأن  ،وأن هذا النجم لفالن ،و�رون أنهم لدیهم خبرة ومعرفة ،�ضحكون �ه على السذج من الناس
والخسارة األولى واألخیرة تقع  ،وأن.. من أجل ابتزاز أموال الناس ،وأن نجمك �ذا ،ذاك لفالن
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ا الدنیا �لها ال تعدل شیئً  ،ا من الدنیاذا خسر اإلنسان شیئً �عني إ -نسأل هللا العافیة-علیهم 
و�ذا  ،�النسبة لخسارة اآلخرة مع أن من یذهب إلى المنجم أو إلى الكاهن على خطر عظیم

 نزل على محمد.فقد �فر �ما أُ  -نسأل هللا العافیة -صدقه

"[ a b c d e Z  :سعرت النار فهي  :أي أعتدنا للشیاطین أشد الحر�ق �قال ٥الملك

قوله  ٦الملك:  f g h i kj l m n Z ] .مسعورة وسعیر مثل مقتولة وقتیل

 :ا قال ابن عباسأي صوتً  ٧الملك:  r s t Z ]�عني الكفار  ٧الملك:  o p q Z ]تعالى: 
ثم تزفر زفرة ال یبقى  ،تشهق إلیهم شهقة البغلة للشعیریق لجهنم عند إلقاء الكفار فیها هالش

والشهیق في  ،قاله عطاء ،الشهیق من الكفار عند إلقائهم في النار :وقیل ،أحد إال خاف
 "والزفیر في الحلق. ،الصدر

 ،ُسمع لهم :ما قال ٧الملك:  r s t Z ]لكن هذا القول الشهیق من الكفار یرده ظاهر اللفظ 

�ما تشهق البغلة إذا رأت الطعام السیما إذا ا بهم تشهق فرحً  ٧الملك:  r s t Z ] :إنما قال
 كان على اشتیاق منها �عد مدة وشدة حاجة.

 ومنه قول حسان: ،وهي تفور أي تغلي :وقد مضى في سورة هود"
 تـــــــــــــــــر�تم قـــــــــــــــــدر�م ال شـــــــــــــــــيء فیهـــــــــــــــــا

 
 ..........................." 

 .١٠٦هود:  Z ³ ² ± ]في سورة هود  
 طالب: ..............

[ ¹ º » Z  :نسأل هللا العافیة. ، ١٠٦هود 
 ومنه قول حسان:"

 فیهـــــــــــــــــا ءشـــــــــــــــــيتـــــــــــــــــر�تم قـــــــــــــــــدر�م ال 
 

 القـــــــــــــــــــوم حامیـــــــــــــــــــة تفـــــــــــــــــــوروقـــــــــــــــــــدر  
تغلي بهم  :وقال ابن عباس .تفور بهم �ما �فور الحب القلیل في الماء الكثیر :قال مجاهد 

 "ا.فالن �فور غیظً  :وهذا من شدة لهب النار من شدة الغضب �ما تقول ،غلي المرجل
 و�بینه اآل�ة التي تلیها قوله..

قاله سعید  ،و�نفصل �عضها من �عضي تتقطع ن�ع ٨الملك:  x y z |{ Z ]قوله تعالى: "
تتفرق من الغیظ من شدة الغیظ على أعداء  :وقال ابن عباس والضحاك وابن ز�د ،بن جبیر
 "وأصل تمیز تتمیز. ،من الغیظ من الغلیان :وقیل ،هللا تعالى

 x y z ]من أین لها العقل الذي تتصرف فیه مثل تصرف العقالء  :�عني قد �قول قائل

|{ Z  :قادر على أن �جعل فیها مثل  -جل وعال-لكن هللا  ،الذي یتصف بهذا هو العاقل ٨الملك
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هذا اإلدراك ومثل هذا التصرف ومثله القول المنسوب لبعض المخلوقات التي هي في األصل ال 

 فالقدرة اإللهیة صالحة لهذا ولما هو أعظم منه. ١١فصلت:  À Á Â Ã Z ]تتكلم 

على جهة التو�یخ  ٨الملك:  Z £ ¢ ]أي جماعة من الكفار  ٨الملك:  Z ¡ ے ~ { ]"

 © ̈ ] .أي رسول في الدنیا ینذر�م هذا الیوم حتى تحذروا ٨الملك:  Z § ¦ ¥ ¤ ]والتقر�ع 

ª « ¬ Z  :³ ² ± ° ̄ ® ] .أنذرنا وخوفنا ٩الملك ́ Z  :أي على ألسنتكم إن أنتم  ٩الملك
ثم اعترفوا �جهلهم فقالوا وهم في  ،اعترفوا بتكذیب الرسل ،�ا معشر الرسل إال في ضالل �بیر

 "النار.

هناك قول یدل على  ،من �الم الكفار ٩الملك:  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ Z ] :وعلى هذا فیكون قوله
 أنه من �الم المالئكة لهؤالء الكفار إن أنتم أیها الكفار إال في ضالل �بیر.

 فقالوا..
 .ونسق الكالم یدل على هذا

هذا  }إن أنتم{ال، یدل على األول نعم  ٩الملك:  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ Z ] :ألنه قال ؛الثانيال، 
والقول الثاني أنه من �الم  ،لو �نا نسمع أو نعقل یدل على األول :من �الم الكفار �قولون للرسل

 .}لو �نا نسمع أو نعقل{ :ثم یرد الكفار �قولهم ،المالئكة �قرعون �ه هؤالء الكفار
ما جاؤوا �ه أو لو �نا نسمع من النذر �عني الرسل  :اعترفوا �جهلهم فقالوا وهم في النارثم "

لو �نا نسمع الهدى أو نعقله أو لو �نا نسمع سماع من �عي  :قال ابن عباس ،نعقل عنهم
وقد  ،امن العقل شیئً  عطَ ودل هذا على أن الكافر لم �ُ  ،و�فكر أو نعقل عقل من �میز و�نظر

 "والحمد هلل. ،ور بیانهمضى في الط
ثم  ،ینجیه من عذاب هللا التصرف على مقتضى هذا العقل تصرفً  ًئاألنه لو أعطي من العقل شی

�عض  ،عطي �عض الحیوانات ما تدرك �ه �عض األموریدر�ون بها مثل ما أُ  إن أعطوا عقوًال 
إنما أعطیت قوى مدر�ة تدرك بها ما ینفع وما �ضر في أمور  ،عطیت عقوًال الحیوانات ما أُ 

وتتأثر  ،وتعرف أن الذئب مخوف مهروب منه ،فتعرف أن الطعام مرغوب ومحتاج إلیه ا،دنیاه
مما تعمله مما  ء�حیث ترتب علیها شي عط عقوًال ولكنها لم تُ  ،�حت أختها أمامها وهكذاإذا ذُ 

ر علیها وقد �كون �عضهم عنده شيء  ،ن هؤالء الكفار أُعطوا عقوًال لك ،ینجیها من عذاب لو ُقدِّ
لكنه علم ال  ا،وقد أثبت هللا لهم علمً  ،وجوده مثل عدمه ،لكن عقل ال ینفع ال قیمة له ،من الذ�اء

من ظاهر الحیاة الدنیا یتعیشون �ه  ًئاإنما �علمون شی ،ا ینفعهمال �علمون علمً  ،هفصح نفیّ  ،ینفع
 ولو علموا �اطن الحیاة الدنیا وحقیقة الحیاة الدنیا ما �قوا على �فرهم. ،و�تقوتون �ه

 طالب: ..............
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ولذا فالن �سمع و�بصر  ،العقل المنفي هو العقل الذي ینفع ،ال، العقل المنفي العقل النافع
 -جل وعال-هذا السمع �ما نفى هللا بلماذا؟ ألنه لم ینتفع  ،و�صح نفي السمع والبصر عنه

 السمع والبصر عن الكفار.

"[ Ã Ä Å Æ Ç È Z  :عني ما �نا من أهل النار وعن أبي سعید الخدري عن رسول  ١٠الملك�
أنه قال لقد ندم الفاجر یوم القیامة قالوا لو �نا نسمع أو نعقل ما  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 "كنا في أصحاب السعیر.
 ندموا فقالوا..فالفاجر �قصد �ه الجنس �عني جمیعهم 

 ؛والذنب هاهنا �معنى الجمع ،أي بتكذیبهم الرسل ١١الملك:  É Ê Z ]فقال هللا تعالى: "
 "عطیتهم.خرج عطاء الناس أي أُ  :�قال ،ألن فیه معنى الفعل

أو  اواحدً  اهل تر�د ذنبً ف ،اللهم اغفر لي ذنبي :فإذا قلت في دعائك ،والمفرد المضاف �فید العموم
 لماذا؟ ألنه مفرد مضاف �فید العموم. ،جمیع الذنوب ؟جمیع الذنوب

 ا..فسحقً 
 طالب: ..............

 فُیقبل قوله. ،مثل هذه األمور تحتاج في المعاملة مع الخلق تحتاج إلى شيء من التحري والتثبت

"[ Ë Ì Í Î Z  :وقال سعید بن جبیر وأبو  ،ا لهم من رحمة هللاأي فبعدً  ١١الملك
ْحق :صالح  ،ا �ضم الحاءفُسُحقً  :وقرأ الكسائي وأبو جعفر ،هو واٍد في جهنم �قال له السَّ

ُحت والرُُّعب ،والباقون �إْسكانها ،ورو�ت عن علي وهو  :قال الزجاج ،وهما لغتان مثل السُّ
 قال امرؤ القیس: ،اا أي �اعدهم �عدً منصوب على المصدر أي أسحقهم هللا سحقً 

ـــــــــــــــبالد مغ  اً�ـــــــــــــــرِ �جـــــــــــــــول �ـــــــــــــــأطراف ال
 

 وتســـــــــحقه ر�ـــــــــح الصـــــــــبا �ـــــــــل مســـــــــحق 
 فجاء المصدر على الحذف �ما قیل: ،االقیاس إسحاقً  :وقال أبو علي 

........................ 
 

 و�ن أهلــــــــــــــــك فــــــــــــــــذلك �ــــــــــــــــان قــــــــــــــــدري  
 "أي تقدیري وقیل.. 

 �هللا أنبتهم.. :ا اسم مصدر �ما في قولهفیكون سحقً  ،االقیاس في المصدر أسحق إسحاقً 
 طالب: ..............

ا ا ونباتً ا أنبت إنباتً المصدر إنباتً  ،اإنباتً  :قالنعم ما  ١٧نوح:  L M N O P Q Z ]أنبتكم 

 .١٧نوح:  L M N O P Q Z ]ا اسم مصدر ا وسحقً أسحق إسحاقً  ،اسم مصدر
 طالب: ..............

 من خّرجه؟ 
 طالب: ..............
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 نعم تفضل.

 "من قول خزنة جهنم ألهلها. ٩الملك:  µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ Z ]إن قوله تعالى:  :وقیل"
 ا.مثل ما أشرنا سا�قً  �عني

وقد مضى  ٣٣ق:  à á â ã Z ]نظیره  ١٢الملك:  Ï Ð Ñ Ò Ó Z ]قوله تعالى: "
 "الكالم فیه.

 ما تنفع؟  أموالخشیة في الشهادة تنفع 
 طالب: ..............

 - ]اإل�مان �له النافع �الغیب  ،ما تنفع؟ ما تنفع اإل�مان �له �الغیب أمإذا رأى هو وعاین تنفع 

. / Z  :ما ینفعه إ�مانه فأما إذا رأى وعاین هذا  ٣البقرة[ K L M Z  :٩١یونس. 
وهو عذاب یوم القیامة لهم مغفرة لذنو�هم  ،أي �خافون هللا و�خافون عذا�ه الذي هو �الغیب"

والمراد  ،اللفظ لفظ األمر ١٣الملك:  Z %& $ # " ! ]قوله تعالى:  .وأجر �بیر وهو الجنة
أو جهرتم �ه فإنه  -صلى هللا علیه وسلم-�عني إن أخفیتم �المكم في أمر محمد  ،�ه الخبر

نزلت في  :قال ابن عباس ،علیم بذات الصدور �عني �ما في القلوب من الخیر والشر
فقال  -علیه السالم-فیخبره جبر�ل  -صلى هللا علیه وسلم-المشر�ین �انوا ینالون من النبي 

 ١٣الملك:  Z %& $ # " ! ]ي ال �سمَع رب محمد فنزلت أسروا قولكم � :�عضهم لبعض

في سائر األقوال أو اجهروا  :وقیل -صلى هللا علیه وسلم-�عني أسروا قولكم في أمر محمد 
�ما �سمى ولد المرأة وهو جنین ذا  ،ذات الصدور ما فیها ،�ه أعلنوه إنه علیم بذات الصدور

أنا خلقت السر في  :�عني أال �علم السر من خلق السر �قول ،أال �علم من خلق :�طنها ثم قال
 "ا..إن شئت جعلت َمن اسمً  :ا �ما في قلوب العباد وقال أهل المعانيأفال أكون عالمً  ،القلب

فإذا خلقه علم جمیع  ،أال �علم من خلق إما أن �كون المراد السر أو الُمسر صاحب السر
 عالنیته.ومن ذلك سره و  ،التفاصیل المتعلقة �ه

و�كون المعنى أال �علم  ،-جل وعز-إن شئت جعلت َمن اسًما للخالق  :وقال أهل المعاني"
وال بد أن �كون  ،والمعنى أال �علم هللا من خلق ،ا للمخلوق و�ن شئت جعلته اسمً  ،الخالق خلقه
بینما رجل واقف �اللیل في شجر �ثیر  :بقال ابن المسیِّ  ،ا �ما خلقه وما �خلقهالخالق عالمً 

فنودي من  ؟�علم ما �سقط من هذا الورق  أترى هللا :وقد عصفت الر�ح فوقع في نفس الرجل
أال �علم من خلق وهو اللطیف الخبیر وقال األستاذ أبو إسحاق  :جانب الغیضة �صوت عظیم

 "اإلسفراییني َمن..
 ِمن.

 "ِمن أسماء صفات الذات ما هو.."
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 .-جل وعال-ن أسماء صفات هللا �عني م
 ِمن؟

 ِمن أسماء.
ومنها  ،منها العلیم ومعناه تعمیم جمیع المعلومات ،ِمن أسماء صفات الذات ما هو للعلم"

ومنها الحكیم و�ختص �أن �علم دقائق  ،الخبیر و�ختص �أن �علم ما �كون قبل أن �كون 
 ،ومعناه أال �غیب عنه شيء ،ومنها الشهید و�ختص �أن �علم الغائب والحاضر ،األوصاف

 "حصي و�ختص �أن..المُ  اومنه ،ومنها الحافظ و�ختص �أنه ال ینسى
 والحفظ أعم من أن �كون في المحسوسات فقط أو في المعنو�ات فقط.

مثل ضوء النور واشتداد الر�ح و�ختص �أنه ال تشغله الكثرة عن العلم  ،ومنها المحصي"
و�یف ال �علم وهو الذي �خلق  ،جزاء الحر�ات في �ل ورقةفیعلم عند ذلك أ ،وتساقط األوراق

 8 7 6 5 4 ]قوله تعالى:  . ١٤الملك:  Z 3 2 1 0 / . - , ] :وقد قال
9 Z  :١٥الملك." 

 ،ون �ما ال �حتسبون ؤ فاجثم �عد ذلك �ُ  ،إن �عض الخلق لهم صنائع دقیقة ومبهرة :قد �قول قائل
ومن هذه اآلالت التي صنعوها ال شك أن إحاطة المخلوق فیما خلق ال شيء �النسبة إلحاطة 

 ا في هالكه.ا صار سببً كم من صانع شیئً فال �و  ،الخالق �ما خلق
 "قوله تعالى.."

 �عني لعدم علمه �خفا�اه.

والذلول  ،أي سهلة تستقرون علیها ١٥الملك:  Z 9 8 7 6 5 4 ]قوله تعالى: "
 "والمصدر الذل. ،المنقاد الذي یذل لك

ومن ذلك المر�وب منه الصعب  ،وهو �مقابل الصعب الذي ال یذل لمر�ده لمن یر�ده ال یذل له
 ومنه الذلول... 

 "والمصدر الذل وهو.."
 الحادي عشر أو الثاني عشر.

مشي فیها �الحزونة وهو اللین واالنقیاد أي لم �جعل األرض �حیث �متنع ال ،والمصدر الذل"
متمائلة لما �انت منقادة  ألئال تزول �أهلها ولو �انت تتكف ؛أي ثبتها �الجبال :والغلظة قیل

 "لنا.
 رها فاستطعنا أن نعیش فیها.ذللها لنا و�سَّ  -جل وعال-لكن هللا  ،ولصعب العیش على ظهرها

 "أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العیون واألنهار وحفر اآل�ار. :وقیل"
 واألمر أعم من ذلك.
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"[ : ; < Z  :خبر بلفظ األمر أي لكي  :وقیل ،وفیه إظهار االمتنان ،هو أمر إ�احة ١٥الملك
 "وقال ابن عباس وقتادة وَ�شیر بن �عب. ،تمشوا في أطرافها ونواحیها وآكامها وجبالها

 ُ�شیر؟ أمَ�شیر 
 طالب: ..............

 ..؟أمي نحفظ، مضبوط عند�م ذهذا ال نعم
 طالب: ..............

 أنا أحفظه ُ�شیر لكن.. نعم
وروي أن ُ�شیر بن �عب  ،في مناكبها في جبالها :وقال ابن عباس وقتادة وُ�شیر بن �عب"

 ،مناكبها جبالها :التفق ،إن أخبرتني ما مناكب األرض فأنت حرة :كانت له سر�ة فقال لها
 "فأراد. ،فصارت حرة

 لكن هل �ساعد السیاق على هذا التأو�ل؟ في جبالها فامشوا في جبالها..
 طالب: ..............

[ : ; < Z  :مناكبها جبالها على هذا الكالم. ١٥الملك 
 طالب: ..............

[ : ; < Z  :السیاق ما �ساعد على هذا التأو�ل. ،�عني فامشوا في جبالها ١٥الملك 
في  :وقال مجاهد ،دع ما یر�بك إلى ما ال یر�بك :فأراد أن یتزوجها فسأل أ�ا الدرداء فقال"

 "أطرافها.
ثالثة یؤتون أجرهم مرتین منهم رجل �انت عنده جار�ة أدبها «أعتقها وتزوجها  ،لكن لو تزوجها

وهنا �قول في  ،له األجر مرتین »تقها فتزوجهامها فأحسن تعلیمها ثم أعفأحسن تأدیبها وعلّ 
ا في فُیخشى أن �كون زواجه بها رجوعً  ،ألنه أعتقها هلل ؛دع ما یر�بك إلى ما ال یر�بك :الخبر

فال �ستطیع أن یتزوجها إال �مهر  ،مع أنه إذا أعتقها وصارت حرة ملكت أمرها ،هذا العتق
 كسائر الحرائر.

 في العتق؟ -هللا إلیكأحسن -طالب: ما تكون الر�بة 
 طالب: ..............

 من هو؟
 طالب: ..............

 �ا الدرداء الجواب ما هو من عنده.هو سأل أ
 طالب: ..............

 التقر�ب.. راجعأعرف أنه له صحبة من صغارهم  الذي�هللا أنا 
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 طالب: ..............
التقر�ب أول شيء انزل  راجع ،هو صحابي صغیر من صغارهم أو هو تا�عي ،�هللا أنا ما أدري 

 إلى آخر درج أول �تاب.
 طالب: ..............

 نتأكد.. حتىأنا ما أجزم  ،أنا ما أدري 
ُ�شیر مصغر ابن �عب بن أبي الحمیري العدوي أبو أیوب البصري ثقة مخضرم من الثانیة �عني 

 و�ن عاصره. -سالمعلیه الصالة وال-ما رأى النبي 
 طالب: ما تكون الر�بة في �الم أ�ا الدرداء في العتق أنها ما عتقت..

ألن زواجك بها �أنه فهم منه أنه أراد أن یرجع وال  ؛ال، �قول دع ما یر�بك �عني ال تتزوجها
 �ستغني عنها.

وقال  ،وقاله السدي والحسن ،في طرقها وفجاجها :اوعنه أ�ًض  ،في أطرافها :وقال مجاهد"
ومنه منكب الرجل والر�ح  ،وأصل المنكب الجانب ،ومنكبا الرجل جانباه ،في جوانبها :الكلبي

وحكى  ،ال تمتنع فقد جعلتها لكم ذلوالً  ،امشوا حیث أردتم :ب فالن عن فالن �قولالنكباء وتنكّ 
لروم ول ،افللسودان اثنا عشر ألفً  ،وعشرون ألف فرسخ عةأر�قتادة عن أبي الجلد أن األرض 

 "وللعرب ألف. ،وللفرس ثالثة آالف ،ثمانیة آالف
 ولعله متلقى عن بني إسرائیل. ،ما �حتاج إلى ثبوت �سند صحیح

"[ = > @? Z  :مما أتیته لكم.. :وقیل ،قاله الحسن ،أي مما أحله لكم ١٥الملك" 
 لكم �عني أعطیتكم آتیتكم �عني أعطیتكم إ�اه..

 طالب: ..............
 أنبّته لكم.أو أن 

معناه أن الذي خلق السماء ال تفاوت  :وقیل ،المرجع :و�لیه النشور .مما آتیته لكم :وقیل"

 D E F G H I J K L ]: قوله تعالى .قادر على أن ینشر�م فیها واألرض ذلوالً 
M N O Z  :وقیل .أأمنتم عذاب من في السماء إن عصیتموه :قال ابن عباس ١٦الملك: 

وخص السماء و�ن عم ملكه  ،تقدیره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته
هو إشارة  :وقیل ،ا على أن اإلله الذي تنفذ قدرته في السماء ال من �عظمونه في األرضتنبیهً 

 "وهو الملك المو�ل �العذاب. ،إلى جبر�ل :وقیل ،إلى المالئكة
 علیه.فیه �الم للمؤلف �أتي التعلیق 
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أأمنتم خالق من في السماء أن �خسف �كم األرض �ما  :و�حتمل أن �كون المعنى :قلت"
قال  ،االضطراب �الذهاب والمجيء :والَمور ،فإذا هي تمور أي تذهب وتجيء ،خسفها �قارون 

 الشاعر:
 رمـــــــــین فأقصـــــــــدن القلـــــــــوب ولـــــــــن تـــــــــرى 

 
 ا إال جــــــــــرى فــــــــــي الحیــــــــــازما مــــــــــائرً دًمــــــــــ 

وقال  ،و�ذا ُخسف �إنسان دارت �ه األرض فهو الَمور ،وهو وسط الصدر ،جمع حیزوم 
 "المحققون..

إلى یوم القیامة مثل ما جاء في  إذا خسف �ه فإنه یتجلجل فیها یدور و�مور ال �صل إلى قعرها
 .هذا الذي. ،�افر ال تأكل جسده األرض :وألغز �ه أهل العلم فقالوا ،الخبر

 طالب: ..............
 لو أكلته األرض انتهى. ،ما تأكله األرض ،ال، إذا خسف �ه فهو یتجلجل إلى یوم القیامة

 طالب: ..............
 ال، أكثر من قصة.

 .....طالب: .........
 �الم أشد من هذا. سیأتي

 طالب: ..............
 ال ال. ،بال شك نعم

أي فوقها ال  ٢التو�ة:  Z - , + ] :أمنتم من فوق السماء �قوله :وقال المحققون "

 ] :معناه أمنتم من على السماء �قوله تعالى :وقیل ،ولكن �القهر والتدبیر ،�المماسة والتحیز

w x y z Z  :فالن على  :�ما �قال ،ومعناه أنه مدبرها ومالكها ،أي علیها ٧١طه
واألخبار في هذا الباب �ثیرة صحیحة منتشرة مشیرة إلى  ،العراق والحجاز أي والیها وأمیرها

 "والمراد بها توقیره وتنز�هه عن السفل والتحت. ،ال یدفعها إال ملحد أو جاهل معاند ،العلو
ألنهم  ؛و�الم المؤلف فیه شيء من الغبش ،إشكال فیها �عني داللة اآل�ة على العلو �أنواعه ال

لكن علو الذات یترددون  ،علو القهر والغلبة یثبتونه ،و�نفون علو الذات ،من العلو ایثبتون أنواعً 
 -جل وعال-ثبتة هلل والجهة معلوم أن جهة العلو مُ  ،وأن الجهة ممتنعة في حقه مستحیلة ،فیه

�ما حقق ذلك أهل العلم �الحافظ  ،دون سائر الجهات �النصوص القطعیة التي تبلغ المئات
ا في النونیة ذ�ر من األدلة الشيء ابن القیم أ�ًض  ،الذهبي في �تاب له أسماه العلو للعلي الغفار

عن  حتى نقلوا ،ومنهم من یثبت له نقیض العلو ،ا للجهمیة الذین یرونه ال في جهةخالفً  ،الكثیر
سبحان  :مع في السجود �قولسُ  ،نسأل هللا العافیة ،سبحان ر�ي األسفل :�شر المر�سي أنه قال

�جمیع ما تحمله  -جل وعال-والنصوص الدالة على علوه  ،نسأل هللا العافیة ،إلحاد ،ر�ي األسفل
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 :ووصفه �العلو قال :لكن هو قال ،الكلمة من أنواع للعلو نصوص قطعیة في الكتاب والسنة
مع  ،لإال ملحد أو جاه هال یدفع ،واألخبار في هذا الباب �ثیرة صحیحة منتشرة مشیرة إلى العلو

 -لكن عندهم إشكال في إثبات الجهة هلل ،اأنها ألنها متضافرة بهذا اللفظ و�معناه فهي �ثیرة جد� 
 ،�عني ما ورد نص یدل على الجهة ،من الزم إثبات العلو ثبوت الجهة ،ینفون الجهة -جل وعال

 لكن نصوص العلو من الزمها ثبوت الجهة.
 طالب: ..............

 یثبتون علو القدر والقهر.
 طالب: ..............

هنا  ،ألنها صفات األجسام ؛ین؟ شف ووصفه �العلو والعظمة ال �األماكن والجهات والحدودأ
واألیدي ترفع  ،األنظار تتجه إلى جهة العلو :ل لهمولذلك مثل ما �قولون �قا ،الخلل في �المه

مع أن هذا  ،ألن العلو مثل الكعبة �النسبة للصالة جهتها ؛ال :�قول ،إلى جهة العلو في الدعاء
 مغروز في الفطر حتى الحیوانات.

 طالب: ..............
إنما من أراد  ،ف الوصف �التحقیق لیس �شيء ثابت معّین لفئة أو فرقة أو أشخاص معّینینش

ما هو بوصف لفئة من الناس أو شخص فو�ال  ،یوافق ما یر�ده دعم قوله �المحققین أن یرجح قوًال 
 �عینه أو مجموعة �عینها.

 طالب: ..............
ووصفه �العلو والعظمة ال �األماكن والجهات  :معنى فوق عنده؟ ولذلك وضحه قال مالكن  نعم،

من  ًئاهذا یوجد في �المهم شی ،ألنها صفات األجسام �عني یثبتون الشيء و�نفونه ؛والحدود
و�ن أثبتوه أثبتوا الجهة والتحیز على ما  ،ألنهم إن نفوه فقد نفوا النصوص القطعیة ؛االضطراب

هذا  ،تحمله السموات أو تقله أو تظله اجسمً  -جل وعال-ومن الزم ذلك أن �كون هللا  ،�قولون 
 زم �اطلة هذه.كالم لوا

و�نما ترفع  ،ألنها صفات األجسام ؛ووصفه �العلو والعظمة ال �األماكن والجهات والحدود"
 ".ألن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل. ؛األیدي �الدعاء إلى السماء

 القدس.
 ،وفوقها عرشه وجنته ،و�لیها ترفع أعمال العباد ،ومحل القدس ومعدن المطهر�ن من المالئكة"

 "وهو غیر محتاج.. ،وألنه خلق األمكنة ،كما جعل هللا الكعبة قبلة للدعاء والصالة
ما الذي �منع من إثبات جهة العلو ف ،وقد استوى على عرشه وعال علیه ،شف مادام فوق عرشه

اإلشكال أنهم یوردون أشیاء و�لتزمون بلوازمها ثم یؤدیهم ذلك  ؟لنفسه -جل وعال-التي أثبتها هللا 
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ثم توصلوا  ،یثبتون �عض األشیاء ثم إذا أورد علیهم �عض اللوازم التزموا بهذه اللوازم ،نفیهاإلى 
 بهذه اللوازم إلى النفي.

 .وهو اآلن على ما علیه �ان ،و�ان في أزله قبل خلق المكان والزمان وال مكان له وال زمان"
وقرأ الكوفیون  ،وتخفیف الثانیة االنشور ومنتم �قلب الهمزة األول واوً  :وقرأ قنبل عن ابن �ثیر

وقد  ،وخفف الباقون  ،�التخفیف في الهمزتینوالبصر�ون وأهل الشام سوى أبي عمرو وهشام 
 "قوله تعالى. .تقدم جمیعه

 طالب: ..............
ا بتحقیق الهمزة األولى وتسهیل الثانیة و�دخال ألف و�قرأ أ�ًض  ،�التحقیق في الهمزتین أأمنتم

 هي قراءته.بینهما من 
 طالب: ..............

 عندك؟
 طالب: ..............

 تحفظه..

أي حجارة من السماء �ما  ١٧الملك:  P Q R S T U V W YX Z ]قوله تعالى: "
سحاب فیه  :ر�ح فیها حجارة وحصباء وقیل :وقیل ،أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفیل

النذیر �معنى المنذر �عني  :وقیل ،فستعلمون �یف نذیر أي �یف إنذار أي إنذاري  ،حجارة
 "فستعلمون صدقه وعاقبة تكذیبكم. -صلى هللا علیه وسلم-ا محمدً 

 فستعلمون �یف نذیري مثل نكیري. ،وسیأتي ذ�ر من قرأها �الیاء

وعاد وثمود وقوم �عني �فار األمم �قوم نوح  ١٨الملك:  a b Z ̀ _ ̂ ]قوله تعالى: "
وأثبت  ،وقد تقدم ،فكیف �ان نكیر أي إنكاري  ،لوط وأصحاب مدین وأصحاب الرس وقوم فرعون 

 "ورش الباء.
 الیاء.

وحذف الباقون  ،وأثبتها �عقوب في الحالین ،وأثبت ورش الیاء في نذیري ونكیري في الوصل"

ل األرض �ما ذلّ أي  ١٩الملك:  g h i j k l Z ]قوله تعالى:  .ا للمصحفتباعً ا
ألنهن إذا  ؛وصافات أي �اسطات أجنحتهن في الجو عند طیرانها ،ذلل الهواء للطیور ،لآلدمي

�قال  :قال أبو جعفر النحاس ،و�قبضن أي �ضر�ن بها جنو�هن ،ا�سطنها صففن قوائمها صف� 
و قال أب ،ألنه �قبضهما ؛و�ذا ضمها فأصا�ا جنبه قا�ض ،صافّ  :للطائر إذا �سط جناحیه

 خراش:
 یبــــــــــــادر جــــــــــــنح اللیــــــــــــل فهــــــــــــو موائــــــــــــل

 
 .........................." 
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 ألنهن إذا �سطنها صففن قوائمها. ؛ال شك أن الصف والقبض هو لألجنحة ال للرجلین
 طالب: ..............

 مكتوب نذیر أي إنذاري و�نكاري.هو 
 طالب: ..............

 .-علیه الصالة والسالم- االنذیر �معنى المنذر �عني محمدً  :وقیل
 طالب: ..............

 ال ال، أعم من ذلك.
 قال أبو خراش:"

 یبــــــــــــادر جــــــــــــنح اللیــــــــــــل فهــــــــــــو موائــــــــــــل
 

ــــــــــــبض  ــــــــــــاح �التبســــــــــــط والق  �حــــــــــــث الجن
وهو معطوف على صافات عطف  ،و�قبضن أجنحتهن �عد �سطها إذا وقفن من الطیران :وقیل 

 المضارع على اسم الفاعل �ما ُعطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر:
ـــــــــــــــــاتر�ـــــــــــــــــات   �عشـــــــــــــــــیها �عضـــــــــــــــــب �

 
 �قصـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــوقها ...... 

 أْسُوِقها. 
......................... 

 
 أْســــــــــــــــــُوِقها وجــــــــــــــــــائر�قصــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي  

إنه �كل شيء  ،-عز وجل-الطیر في الجو وهي تطیر إال هللا  سكم�ما �مسكهن أي ما  
 "قوله تعالى... .�صیر

فإذا تر�ت هذه الحر�ة  ،ألن الحر�ة هي التي تعین على االرتفاع والطیران هي التي تعین علیه
 �مسكها. -جل وعال-لكن هللا  ،سقطت ا�الصف والقبض األصل أنه

حزب ومنعة لكم ینصر�م من  :قال ابن عباس ٢٠الملك:  y z { | } ~ Z ]قوله تعالى: "

 | } z ] :ولهذا قال ،ولفظ الجند یوحد ،كم ما أراد �كم إن عصیتموهفیدفع عن ،دون الرحمن
} ~ Z  :وهو استفهام إنكار أي ال جند لكم یدفع عنكم عذاب هللا من دون الرحمن  ٢٠الملك

من الشیاطین تغرهم �أن ال عذاب وال  ٢٠الملك:  ª Z © ̈ § ¦ ¥ ] .الرحمنأي من سوى 

 "أي �عطیكم منافع الدنیا. ٢١الملك:  Z ̄ ® ¬ » ]قوله تعالى:  .حساب
 ومن صفة الشیاطین أو الشیطان أنه َغرور.

المطر من آلهتكم  :وقیل ،أي �عطیكم منافع الدنیا ٢١الملك:  Z ̄ ® ¬ » ]قوله تعالى: "
 .بل لجوا أي تمادوا وأصروا في عتّو طغیان ونفور عن الحق ،إن أمسك �عني هللا تعالى رزقه

ا سً ا أي منكِّ للمؤمن والكافر مكب�  ضرب هللا مثالً  ٢٢الملك:  Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]قوله تعالى: 
فهو ال �أمن من العثور واالنكباب على وجهه �من  ،رأسه ال ینظر أمامه وال �مینه وال شماله



 
 

 
 
 

١
٥ 
 

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=١٥ 

 ،هذا في الدنیا :قال ابن عباس ،ا ما بین ید�ه وعن �مینه وعن شمالهناظرً  ا معتدالً �مشي سو�� 
 ،فال یزال ینكب على وجهه ،فو�جوز أن یر�د �ه األعمى الذي ال یهتدي إلى الطر�ق فیعتِس 

هو  :وقال قتادة ،وأنه لیس �الرجل السوي الصحیح البصیر الماشي في الطر�ق المهتدي له
وقال ابن عباس  .فحشره هللا یوم القیامة على وجهه ،على معاصي هللا في الدنیا الكافر أكبّ 

صلى -ا رسول هللا و�الذي �مشي سو��  ،ا على وجهه أ�ا جهلعنى �الذي �مشي مكب�  :والكلبي
هو  :وقیل ،قاله عكرمة ،عمار بن �اسر :وقیل ،حمزة :وقیل ،أبو �كر :وقیل -یه وسلمهللا عل

أي أهذا الكافر  ؟عامٌّ في الكافر والمؤمن أي أن الكافر ال یدري أعلى حق هو أم على �اطل
یبصر الطر�ق وهو على صراط مستقیم وهو  ا معتدالً أهدى أو المسلم الذي �مشي سو�� 

�ّبه هللا لوجهه  :ى قیلفإذا تعدّ  ،الرجل على وجهه فیما ال یتعدى �األِلف أكب :و�قال ،اإلسالم
 "�غیر أِلف.

وهو  ٢٢الملك:  À Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]وهذا هو الصحیح أن السیاق عام في الكافر والمؤمن 
ودلیله الكتاب والسنة هذا على صراط مستقیم وعلى  ،ضرب لمن �سلك الصراط المستقیممثل �ُ 

وأراد الهدى من غیرهما فال بد أن ینكّب على  ،ب عن الوحیینأما من تنكّ  ،طر�ق بّین واضح
ا ومعنى.  وجهه حس�

 طالب: ..............
 اختالف تنوع وأمثلة هي أمثلة لكن العبرة �العموم.

أمر نبیه أن �عرفهم قبح شر�هم مع اعترافهم �أن هللا  ٢٣الملك:  È É Ê Ë Z ]قوله تعالى: "

 ٢٣الملك:  Ò Ó Ô Õ Z ] .�عني القلوب ٢٣الملك: Ì Í Î Ï ÑÐ  Z ] .خلقهم

قوله  .قل ما أفعل �ذا أي ال أفعله :تقول ،وال توحدون هللا تعالى ،أي ال تشكرون هذه النعم

نشر�م  :وقیل ،قاله ابن عباس ،أي خلقكم في األرض ٢٤الملك:  Ö × Ø Ù Ú Û Z ]تعالى: 

 ß à ] .و�لیه تحشرون حتى �جازي �ال� �عمله ،قاله ابن شجرة ،فیها وفّرقكم على ظهرها
á â ã ä å æ  Z :الذي تعدوننا �ه ؟ومتى هذا العذاب ؟أي متى یوم القیامة ٢٥الملك، 

 "وقد تقدم. ،وهذا استهزاء منهم
 ،إنما �قولون متى إن �ان هنا شيء علمونا عنه وأخبرونا عنه متى وقته ،ألنهم ینكرونه ؛نعم

 نسأل هللا العافیة. ،�قولون هذا من �اب االستهزاء

أي قل لهم �ا محمد علم وقت قیام الساعة عند هللا  ٢٦الملك:  ç è é ê ë Z ]قوله تعالى: "

أي  ٢٦الملك:  ì í î ï ð Z ] .اآل�ة ٥٢طه:  Z $ # " ! ]نظیره  ،فال �علمه غیره
 "مخوف ومعلم لكم.
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 -حتى قال هللا -جل وعال-فال �علم متى قیام الساعة أحد ال ملك مقرب وال نبي مرسل غیر هللا 

أكاد أخفیها �عني  :�عني من المبالغة في إخفائها عن غیره قال ١٥طه:  Z 7 6 ] :-جل وعال
فال �علم متى تقوم الساعة  ،من �اب المبالغة في إخفائها ،حتى عن نفسي :كما قال أهل العلم

و�علم األمة الدین �أسئلته  -علیه الصالة والسالم-�علم النبي  جاء وحدیث جبر�ل حینما ،أحد
 ،»ما المسؤول عنها �أعلم من السائل« :سأله عن الساعة قال -علیه الصالة والسالم-للنبي 

حینما �قول من �قول إنها في سنة �ذا من �اب االستنباط  ،�عني نستوي في جهل وقت قیامها
 »إنما مثلكم ومثل من قبلكم...«ا من حدیث استنباطً  إنها سنة ألف وأر�عمائة مثالً  :البعید فیقول
وخمس السبعة آالف  ،وهذا خمس النهار ،»من صالة العصر إلى غروب الشمس« :إلى أن قال

ألن �غتة في حساب  ؛تقوم سنة ألف وأر�عمائة وسبعة :هموقال �عض ،ألف وأر�عمائة عمر الدنیا
�ل هذا ال �مكن أن تعاَرض �ه النصوص القطعیة التي تدل على  ،الُجمَّل ألف وأر�عمائة وسبعة

 -جل وعال-ألن هللا  ؛وال �مكن أن ُ�ستدل على وقت قیامها �أي دلیل ،أنه ال �علم ولن �علم
 حجب ذلك عن غیره.

 ..............طالب: 
وال جبر�ل �عني من  -علیه الصالة والسالم-محمد ال �عرفها  ،وأي فر�ة أعظم من هذه

ألف وأر�عمائة وسبعة �عني متقار�ة مع  ،�عني ألف وأر�عمائة ،ذ�رالتخبطات والتخرصات التي تُ 
قیام الساعة �عني �عض الفلكیین ُأجري معه مقابلة فُسئل عن خراب العالم الذي هو  ،أنها مردودة

ما رأ�ك  :قناة من القنوات قال ،طّیب اتصل علیه واحد ،سنة ن تر�لیو ونصف �عد اثنین  :قال
إن خراب العلم سنة ألفین  :قال :هذا شیخ الجمیع إمام الفلك قال :�فالن سماه من الفلكیین قال

 و�ین ن تر�لیو الفرق بین اثنین ونصف  ما ،�عد سنتین ونصف في وقت المقابلة �عني رعش يواثن
فالنتائج ال بد أن  ،�ل هذا سببه االنقیاد وراء مقدمات غیر ثابتة ولیست شرعیة ،سنتین ونصف

 ال بد أن تكون النتائج شرعیة.فلكن لو �انت المقدمات شرعیة  ،تكون بهذه الطر�قة
 طالب: ..............

 :وقالوا -یه الصالة والسالمعل-ألنهم رفضوا اتباع محمد  ؛ال، أهل الكتاب لهم ید في مثل هذا
ن و �ة من أولها إلى قیام الساعة سبعمدة النبوة المحمد ،ا مدة رسالته سبعون سنةكیف نتبع نبی� 

فأهل الكتاب �ستنبطون  ،ن و ألف الم میم في حساب الجمل سبع :قالوا ؟یدر�كم وماطیب  ،سنة
فمن شابههم في ذلك فله نصیب من  ،یردون بها الحق امن مقدماتهم التي یبنون علیها أحكامً 

 صنیعهم.

وقال  ،قاله مجاهد ،اا أي قر�بً مصدر �معنى مزدلفً  ٢٧الملك:  Z # " ! ]قوله تعالى: "
 ،فلما رأوه �عني العذاب وهو عذاب اآلخرة :وأكثر المفسر�ن على أن المعنى ،عیاًنا :الحسن



 
 

 
 
 

١
٧ 
 

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=١٧ 

ودل علیه  ،ا منهمأي رأوا ما وعدوا من الحشر قر�بً  :وقیل ،�عني عذاب بدر :وقال مجاهد

أي  ٢٧الملك:  Z ' & % $ ]ا لما رأوا عملهم السیئ قر�بً  :وقال ابن عباس ،تحشرون 
وظهر على وجوههم  ،تبین فیها السوء أي ساءهم ذلك العذاب :وقال الزجاج ،عل بها السوءفُ 

ن وقرأ نافع واب ١٠٦عمران:  آل ª ¬« Z © ̈ § ]�قوله تعالى:  ،سمة تدل على �فرهم
 ،ا للخفةطلبً  ؛و�سر الباقون �غیر إشمام ،سئت �إشمام الضم :محیصن وابن عامر والكسائي

 "ومن ضم الحظ األصل.
وء  ؛لكن ضمها �التحقیق ال �مكن ،فالسین مضمومة في األصل فُتضم في الفرع ،الذي هو السُّ

 فیحصل اإلشمام بین الضم الخالص والكسر. ،ألن الذي �عدها أصله مكسور

"[ ( ) * + , - . Z  :وهو قول  ،تفتعلون من الدعاء :تدعون  :اءقال الفرّ  ٢٧الملك
وتأو�له هذا الذي �نتم من  ،تكذبون  :وقال ابن عباس ،أي تتمنون وتسألون  ،أكثر العلماء

وتأو�له ما  ،عون �التشدیدتدّ  :وقراءة العامة ،قاله الزجاج ،أجله تدعون األ�اطیل واألحادیث
 :هو قولهم :قال قتادة ،تدعون مخففة :وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق والضحاك و�عقوب ،ذ�رناه

[ Þ ß à á Z  :هو قولهم :وقال الضحاك ١٦ص: [ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 

³ ́ µ ¶ Z  :دعوت  :�قال ،أبو العباس تدعون تستعجلون  :اآل�ة وقال ٣٢األنفال
 "�كذا إذا طلبُته.

 طلبَته.
قدر  :تّدعون وتْدعون �معنى واحد �ما �قال :إذا طلبَته وادعیُت افتعلت منه قال النحاس"

 "وفعل �قع على القلیل والكثیر. ،وعدى واعتدى إال أن في افتعل معنى شيء �عد شيء ،واقتدر
 ألن ز�ادة المبنى تدل على الز�ادة في المعنى. ؛نعم

و�انوا  ،أي قل لهم �ا محمد یر�د مشر�ي مكة ٢٨الملك:  Z 3 2 1 0 / ]قوله تعالى: "

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ] :�ما قال تعالى -صلى هللا علیه وسلم-یتمنون موت محمد 

Õ Z  :فال حاجة  ؟أرأیتم إن متنا أو ُرحمنا فأّخرت آجالنا فمن �جیر�م من عذاب هللا ٣٠الطور
حیصن وأسكن الیاء في أهلكني ابن مُ  ،وال إلى استعجال قیام الساعة ،�كم إلى التر�ص بنا

إال أهل  ،و�لهم فتح الیاء في ومن معيَ  ،وفتحها الباقون  ،ب وشیبة واألعمش وحمزةوالمسیِّ 

 A B C D FE @ ? ]قوله تعالى:  .وفتحها حفص �الجماعة ،الكوفة فإنهم سّكنوها

G Z  :الخبر.قرأ الكسائي �الیاء على  ٢٩الملك" 
 فسیعلمون.
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لم أّخر مفعول آمنا  :و�قال ،وهو تهدید لهم ،والباقون �التاء على الخطاب ،ورواه عن علي"
 :�أنه قیل ،ا �الكافر�ن حین ورد َعِقیب ذ�رهملوقوع آمنا تعر�ًض  :فیقال ؟وقّدم مفعول تو�لنا

ما أنتم متكلون علیه ا لم نتكل على وعلیه تو�لنا خصوًص  :ثم قال ،آمنا ولم نكفر �ما �فرتم
 "قاله الزمخشري. ،من رجالكم وأموالكم

 تو�لنا �عني ال على غیره. ،ألن تقد�م المعمول یدل على الحصر علیه
 طالب: ..............

 من الدعوى من الدعوى.
 طالب: ..............
 تدعون الدعاوى لرده.
 طالب: ..............

 من أجله تدعون األ�اطیل �عني لرده.أشار إلیه في قوله هذا الذي �نتم 
 طالب: ..............

 المعنى واحد.
ا في األرض ال ا ذاهبً ا أي غائرً قل أرأیتم �ا معشر قر�ش إن أصبح ماؤ�م غورً  :قوله تعالى"

أي  ٣٠الملك:  T U V W X Z ] .و�ان ماؤهم من بئر�ن بئر زمزم و�ئر میمون  ،تناله الدالء
لم تشر�ون  :فقل لهم ،ال �أتینا �ه إال هللا :فال بد لهم من أن �قولوا ،قاله قتادة والضحاك ،جارٍ 

والغور الغائر وصف  ،ا أي نضبغار الماء �غور غورً  :�قال ؟�ه من ال �قدر على أن �أتیكم
ومضى القول في  ،وقد مضى في سورة الكهف ،رجل عدل ورضا :�ما تقول ،�المصدر للمبالغة

 ،�ماء معین أي ظاهر تراه العیون  :وعن ابن عباس ،والحمد هلل ،في سورة المؤمنون المعنى 
 :اوعن ابن عباس أ�ًض  ،فهو على هذا فعیل ،عن الماء أي �ثرهو من مَ  :وقیل ،فهو مفعول

 "�هللا أعلم. ؟أن المعنى فمن �أتیكم �ماء عذب
فبصق في بئر  ،ففار و�ثر�صق في ماء  -علیه الصالة والسالم-ُذكر لمسیلمة أن النبي 

 فغارت.
 طالب: ................

 N O P Q R S T U V W Z ]األمر الثاني أنه ُنقل عن �عض الجبابرة أنه لما سمع 

هكذا التطاول على النصوص  ،فغار ماء عینه ،تأتي �ه الفؤوس والمعاول :قال ٣٠الملك: 
الذي سخر من المسواك  ،واالستخفاف واالستهتار �كالم هللا و�الم رسوله یؤدي إلى هذه النتائج

أصیب �آالم ف -نسأل هللا العافیة -نقلوا عن شخص استاك في دبره ،فیما نقله ابن �ثیر وغیره
وآذت  ،قطعة من اللحم آذته ثم �عد مدة وضع ،ا مع الوقتو�طنه یز�د انتفاخً  ،شدیدة في �طنه
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والذي سمع أن المالئكة تظل  ،المقصود أن االستخفاف �الشرع أمره خطیر وشأنه عظیم ،أهله
فُخسف  -نسأل هللا العافیة -طالب العلم �أجنحتها وضع المسامیر في نعلیه لیطأ أجنحة المالئكة

 من هذا النوع ذ�رها أهل العلم. ةقصص �ثیر  هفی ،�ه
 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم

 الجمعة أنا مسافر إن شاء هللا. ،الجمعة ما فیه
 طالب: ................

 ال أصل له.
 طالب: ................

 .اجزاك هللا خیرً  :قلفإذا دعا لك 
 طالب: ................

 هذا وقته؟! 
 طالب: ................

فعام  ،إذا �ان عامنا ما له أصلف نحن،هم �سألون عن عامنا  نحن،المقصود أن اآلن عامنا 
 النصارى من �اب أولى.
 طالب: ................


