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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

          ̈ § ¦ ¥ ] :قوله تعالى .وهي أر�ع وأر�عون آ�ة ،وهي مكیة �اتفاق ،سورة المعارج "

©  Z :فمن همز فهو ،والباقون �الهمز ،سال سایل �غیر همزة :قرأ نافع وابن عامر  ١المعارج 
 "والسؤال.. ،و�جوز أن تكون �معنى عن ،والیاء �جوز أن تكون زائدة ،من السؤال

 والباء و�جوز..

 الباء أو الیاء.
 الباء �عذاب.

 "والباء �جوز أن تكون زائدة، و�جوز أن تكون �معنى عن، والسؤال.. "
 -جل وعال-واقًعا �عني سألوه وطلبوه من هللا  عذاً�اسأل سائل  :زائدة �ان التقدیر�عني إذا قلنا 

[ ª «           ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́  Z :نسأل هللا العافیة. ،هذا العذاب  ٣٢األنفال 
أي دعا داٍع �عذاب، عن ابن عباس وغیره �قال: دعا على فالن  والسؤال �معنى الدعاء "

 "�الو�ل، ودعا علیه �العذاب، و�قال: دعوت ز�ًدا أي التمست إحضاره أي..
هذا إذا �ان  ،معنى دعوت هنا التمست حضوره ،نادیته :ا معناهدعوت ز�دً  ،أي التمست حضوره

فإن �ان الداعي أعلى فهو  ،ى من اآلخرإن �ان ز�د في �منزلته لیس أحدهما أعل ،مساوً�ا له
و�ذا �ان من  ،فإن هذا أمر ،ألنه إذا دعاه �أمره �الحضور �ما یدعو الرجل ولده أو خادمه ؛أمر

 المساوي فهو التماس.
 "أي التمس ملتمس عذاً�ا للكافر�ن. "

ه من أسفل ألن ؛فهو دعاء -جل وعال-یلتمسه العبد من هللا  -جل وعال-ا من هللا و�ن �ان عذا�ً 
 .إلى أعلى

C D  Z ]وهو واقع بهم ال محالة یوم القیامة، وعلى هذا فالباء زائدة، �قوله تعالى:  "

فهي تأكید أي سأل سائل عذاً�ا واقًعا   ٢٥مر�م: Î Ï Ð Ñ  Z ]، وقوله:  ٢٠المؤمنون: 

 ° ̄ ® ¬           » ª © ]للكافر�ن أي على الكافر�ن، وهو النضر بن الحارث، حیث قال: 

± ² ³ ́ µ ¶ Z  :٣٢األنفال." 
عند  ، وهذا جارٍ ن الحروف �عذاب �عني عن عذاب للكافر�ن أي على الكافر�نضمّ  هو اآلن

و�ذا �ان المعنى ألیق بهذا الحرف  ،كثیر من أئمة اللغة أن الحروف ینوب �عضها عن �عض
 ،یرى أن تضمین األفعال أولى من تضمین الحروف -رحمه هللا-وشیخ اإلسالم  ،كان هو المراد
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إن  :�عني إذا قلنا ،السؤال �العذاب إنما هو واقع على الكافر�ن ،قوله للكافر�ن أي على الكافر�ن
ن السؤال أو الوقوع ضمّ والذي �ُ  ،نضمّ إن الالم في محلها وال تُ  :و�ذا قلنا ،الالم �معنى على
 ألن الدعاء والسؤال �له طلب. ؛للكافر�نوقوع العذاب مطلوب مطلوب للكافر�ن 

" [ ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼  Z :فنزل سؤاله وقتل یوم بدر   ٣٢األنفال
صبًرا هو وعقبة بن أبي معیط، ولم �قتل صبًرا غیرهما، قاله ابن عباس ومجاهد، وقیل: إن 

 "السائل هنا هو الحارث..
 مخّرج؟

 طالب: ...........

وما یتعلق �أسباب النزول له حكم الرفع عند أهل  ،أنه لیس �مرفوعهذا ما �خرجونه على أساس 
علیه الصالة -كر أو لم یذ�ر في النزول النبي طرف ذُ  -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛العلم

ن تفسیر الصحابي له حكم الرفع حمله إ :ولذا لما قال الحاكم ،طرف فیه ولو لم یذ�ر -والسالم
 زول.باب النالعلماء على أس

ـــــــــــــــــــ  ره الصـــــــــــــــــــحابيد مـــــــــــــــــــا فّســـــــــــــــــــوَع
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــى األســــــــــــــبابرفًع  ا فمحمــــــــــــــول عل
 طرف فیها فینبغي أن �خرج مثل هذا. -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  

 طالب: ...........
 �قول؟ ما

 طالب: ...........

 وهو النضر بن الحارث حیث قال. ،الخبر األول نعم
 طالب: ...........

 الظاهر..
 طالب: ...........

 ي قبله.؟ ال، نبي الذ»من �نت مواله فعلي مواله«ال ال �صل الثاني 
 طالب: ...........

 ال ال ال اللي قبله.
 طالب: ...........

 أي نعم.
 طالب: ...........
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البخاري قر�ب..  ، ٣٢األنفال: ª «           ¬ ® ̄  Z © ] :قال وهو النضر بن الحارث حیث
التفسیر.. �سورة األنفال؟.. ما ُذكر فیه سورة  ،هات الثامن من البخاري  ،عبد هللا اهات �ا أ�

 ال یوجد فیها.. هذه سورة األنفال المتن موجود.. ؟األنفال
صلى -وقیل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري، وذلك أنه لما بلغه قول النبي  "

ر�ب ناقته فجاء  »من �نت مواله فعلي مواله«: -رضي هللا عنه-في علي  -هللا علیه وسلم
ال إله إال هللا وأنك  أنحتى أناخ راحلته �األ�طح ثم قال: �ا محمد أمرتنا عن هللا أن نشهد 

 " فقبلناه منك، وأن نصلي خمًسا فقبلناه منك.رسول هللا
 طالب: ...........

 األنفال؟ سورة األنفال؟
 طالب: ...........

 نعم.. ،�األنفال ،ما هو �األنفال ال شفته... إن �ان نعم
 "ا فقبلناه..وأن نصلي خمسً  "

 ª «           ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º ]في الصحیح �قول �اب 

» ¼  Z :ر وتسمیه ا فأمطِ في القرآن إال عذا�ً  امطرً  ى هللاما سمّ  قال ابن عیینة:  ٣٢األنفال

رحمه -قال   ٢٨الشورى:  Z ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ] :وهو قوله تعالى ،العرب الغیث
حدثنا شعبة عن عبد  :حدثنا أبي قال :حدثنا عبید هللا بن معاذ قال :حدثني أحمد قال -هللا

قال أبو  �قول: -رضي هللا عنه-صاحب الز�ادي سمع أنس بن مالك الحمید عن ابن �ردید 

 ¼ « ª «           ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º © ] :جهل

 Z :فنزلت   ٣٢األنفال[ ½ ¾ ¿ À   Á ÃÂ Ä Å          Æ Ç È É Ê ! 

" # $ % & ' ( ) *  Z :فیه اختالف عما عندنا ،ال  ٣٤ - ٣٣األنفال، 
 .فیه قول سیأتي أنه أبو جهل ،النضر بن الحارث ما هو أبو جهل

 طالب: ...........

 اللهم إن �ان.. :ین؟ هو النضر بن الحارث حیث قالأالنضر بن الحارث 
 طالب: ...........

وهو القائل  ،إن السائل هنا أبو جهل :وقیل ،هو أبو جهل بن هشام :وقیل ،ال ال أبو جهل سیأتي
 قاله الر�یع سیأتي هذا... یبقى هذا الحدیث ما ُخرِّج..  ،لذلك

وأن  ،ال إله إال هللا وأنك رسول هللا فقبلناه منك أن�ا محمد أمرتنا عن هللا أن نشهد  :ثم قال "
نصلي خمًسا فقبلناه منك، ونز�ي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في �ل عام 
فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك، ثم لم ترَض بهذا حتى فضلت ابن عمك علینا، أفهذا شيء 
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�هللا الذي ال إله إال هو ما هو إال من «: -صلى هللا علیه وسلم-منك أم من هللا؟ فقال النبي 
ا فأمطر علینا حجارة من »هللا ، فولى الحارث وهو �قول: اللهم إن �ان ما �قول محمد حق�

السماء أو ائتنا �عذاب ألیم، ف�هللا ما وصل إلى ناقته حتى رماه هللا �حجر فوقع على دماغه 

 "اآل�ة..  ١المعارج: Z  ©          ̈ § ¦ ¥ ]فخرج من دبره فقتله، فنزلت: 
 ،»من �نت مواله فعلي مواله«وأنه من وضع الرافضة حدیث  ،مخرج عند اإلخوان هو يالذهذا 

 لكن القصة مفتراة مكذو�ة. ،هذا ضعیف عند أهل العلم
 "وقیل: إن السائل هنا أبو جهل، وهو القائل لذلك.. "

 طالب: ...........

القول  »موالهمن �نت مواله فعلي «لكن الحدیث ضعیف  ،ي حیكت حول هذا تالفةالقصة الت
رضي -وقیل إن السائل هنا أبو جهل هو الذي مخرج في الصحیح سمع أنس بن مالك  األخیر:
 إلى آخره. ...اللهم إن �ان هذا هو الحق من عندك :قال أبو جهل :�قول -هللا عنه

 طالب: ...........

جهل في  إن �ان هذا هو الحق من عندك هو أبو :لكن الذي قال ،�عني سبب نزول آ�ة أخرى 
 وقد یتعدد السبب لنازل واحد. ا،والنازل متعددً  اوقد �كون السبب واحدً  ،اآلیتین

، وقیل: إنه قول جماعة من �فار قر�ش، وقیل: -صلى هللا علیه وسلم-وقیل: هو رسول هللا  "
صلى هللا علیه -سأل العذاب على الكافر�ن، وقیل: هو رسول هللا  -علیه السالم-هو نوح 

�العقاب، وطلب أن یوقعه هللا �الكفار، وهو واقع بهم المحالة،  -علیه السالم-دعا أي  -وسلم
 "وامتد الكالم إلى قوله تعالى..

[ ª « ¬ ®   ̄  Z :دعا علیهم �الغرق فغرقوا  -علیه السالم- اإذا �ان الداعي نوحً   ٢المعارج
�العقاب وطلب أن  -السالمعلیه -�ما في القول األخیر دعا  -علیه الصالة والسالم-أو النبي 

وهذا سبق �حثه في سورة البقرة الجزء  ،فیه جواز الدعاء على الكفار �العمومفیوقعه هللا �الكفار 
 القرطبي..   الثاني.. هاته

 طالب: ...........

 µ ¶ ̧       ¹ ]آ�ة أخرى.. قوله تعالى:  تي في البخاري نزل، لكن نزلت آ�ة أخرى التالقصة
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë  Ì Í Î 

 Z :؛إن الكافر المعین ال �جوز لعنه :قال لي �ثیر من أشیاخي :قال ابن العر�ي  ١٦٢ - ١٦١البقرة 
وقد شرط هللا تعالى في هذه اآل�ة  }،وماتوا وهم �فار{ :ألن فیه ؛علمألن حاله عند الموافاة ال تُ 

أنه لعن  -علیه الصالة والسالم-وأما ما روي عن النبي  ،في إطالق اللعنة الموافاة على الكفر
یرد علیه أنه دعا على عمرو بن العاص  ..ا �أعیانهم من الكفار فإنما �ان ذلك لعلمه �مآلهمأقوامً 
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ولجواز  ،لظاهر حاله ؛والصحیح عندي جواز لعنه :قال ابن العر�ي ،مع أن مآله إلى اإل�مان
اللهم إن عمرو بن العاص « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم- وي عن النبيوقد رُ  ،قتله وقتاله

فلعنه و�ن �ان اإل�مان  ،»فالعنه واهجه عدد ما هجاني ،وقد علم أني لست �شاعر ،هجاني
 ،لیعلم العدل واإلنصاف ؛ولم یزد »عدد ما هجاني« :و�ستفاد �قوله ،والدین واإلسالم مآله

�عني من �اب المشاكلة أو  ،ون االبتداء �الوصف �هوأضاف الهجو هللا تعالى من �اب الجزاء د
ا ضاف إلیه المكر واالستهزاء والخد�عة سبحانه وتعالى عما �قوله الظالمون علو� المجازاة �ما �ُ 

 .اكبیرً 
لما رواه اإلمام مالك عن داود  ؛أما لعن الكفار جملة من غیر تعیین فال خالف في ذلك :قلت 

قال  ،ما أدر�ت الناس إال وهم یلعنون الكفرة في رمضان :بن الحصین أنه سمع األعرج �قول
لجحدهم  ؛باح لمن فعلهولكنه مُ  ،ولیس ذلك بواجب ،وسواء �انت لهم ذمة أم لم تكن :علماؤنا

ومن  ،وأكلة الر�ا ،لخمراب او�ذلك �ل من جهر �المعاصي �شرّ  ،الحق وعداوتهم للدین وأهله
شر وما ورد في األحادیث لعنه نُ  ،تشبه من النساء �الرجال ومن الرجال �النساء إلى غیر ذلك

ال �جوز الدعاء  :والثاني �قول ،اد قول �قول �جواز الدعاء علیهم مطلقً ئقبل شهر في أحد الجرا
 على المعتدي منهم. یدعى :والثالث �قول ،اعلیهم مطلقً 
 ........طالب: ...

 ..امعّینً المعتدي ولو �ان 
 طالب: ...........

أما لعن الكفار جملة من غیر تعیین فال خالف في ذلك  ،على من اعتدى اآلن هنا �قول ُیدعى
ما أدر�ت الناس إال  :لما رواه مالك عن داود بن الحصین أنه سمع  األعرج �قول ؛�عني جوازه

مشكلتنا أن �عض األقوال تصدر ما أدري تصیر نتیجة ضغوط  ،رمضان وهم یلعنون الكفرة في
وأما ما �جوز الدعاء على  ،اال �جوز لعن الكفار مطلقً  :�قول ،خوف أومجاملة  أومداراة  أو

ر في الصحف شِ نعم �هللا نُ  ،وأما ما دعا �ه نوح على قومه فهي خطیئة تاب منها ،االكفار مطلقً 
 ،خالف األولى من قال إال أنه قال إنه دعا على قومه فال �عني �ون نوح اعتذر عما فعله من

ونوح  ،ادخر دعوته ألمته یوم القیامة -علیه الصالة والسالم-النبي  ،خالص ما �ستحق الشفاعة
والخطیئة ما هي اعتداء في  ؟ذي خطیئةه تكون هل  ،استعجل على أمته ودعا علیهم وانتهى

 بحان هللا!وهل �جاب للمعتدي في دعائه؟! س ،الدعاء
 طالب: ...........

وه هو المعتدل وهو المنصف وهو.. ألما عرضوا األقوال الثالثة ر  ...اآلند معه ال، الجرائ
 ،ما قیلت من أجل هذا الموضوع ،اطون من �الم هذا في مناسبة �عیدة جد� واإلشكال أنهم یلقِّ 

�عني  ،یرد على �عضو�أن �عضهم  ،دون الثالثة مع �عض في الجرائثم �صف ،وهذا وذاك
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ما أدر�ت الناس إال وهم یلعنون الكفرة في  ،ومع ذلك یبقى الحق ،أسلوب ماكر عند الصحفیین
ولكنه مباح لمن  ،ولیس ذلك بواجب ،علماؤنا وسواء �انت لهم ذمة أم لم تكن :رمضان قال

مر وأكلة و�ذلك �ل من جهر �المعاصي �شراب الخ ،لجحدهم الحق وعداوتهم للدین وأهله ؛فعله
لكن ال  ،�عني ولو �انوا مسلمین ،الر�ا ومن تشبه من النساء �الرجال ومن النساء �الرجال

لیس لعن الكافر �طر�ق الزجر له  :الثاني .إلى غیر ذلك مما ورد في األحادیث لعنهم ،�أعیانهم
وقد قال قوم  ،ا�ان الكافر میِّتا أو مجنونً  ،و�ظهار قبح �فره ،بل هو جزاء على الكفر ،عن الكفر
فإنه  ،نه ال فائدة في لعن من جن أو مات منهم ال �طر�ق الجزاء وال �طر�ق الزجرإ :من السلف

والمراد �اآل�ة على هذا المعنى أن الناس یلعنونه یوم القیامة لیتأثر بذلك و�تضرر  ،ال یتأثر بذلك

 D E F G H   I J ]�ما قال تعالى  ،فیكون ذلك جزاء �فره ،و�تألم قلبه

K L  Z :رحمه هللا-الكالم في اللعن ولعن العاصي �ثیر عند القرطبي   ٢٥العنكبوت- 
وسبب الكالم أنه لما اعتدوا على المسلمین في العراق وغیره قنت  ،�الم قد ال �جتمع لغیره هفی

على �ل حال الكافر ما  ،فحصل نقاش في المسألة ،الناس وصاروا یدعون على الكفار �الجملة
إذا  ،ما دعوت أوما لعنته دعوت علیه  أولعنته  ،خالد مخلد فیها ،له إال جهنم و�ئس المصیر

 مررت �قبر �افر فبشره �النار.
 طالب: ...........

هذا  ،أدر�ت الناس وهم یلعنون الكفار في رمضان :هذا �ون الصحا�ة قاطبة األعرج �قول
 امتثال.
 ...........طالب: 

 ال إشكال في ضعفه. ،ال، ال شك
 طالب: ...........

 .-علیه الصالة والسالم-ثبت أنه لعن فقد ال ، و��عني لیس من شأنه وطبعه أنه لّعان
 طالب: ...........

 إ�ه نعم.
 طالب: ...........

و�عضهم ال في سابق علمه أن �عضهم ینجو  -جل وعال-أنت �ما تدعو للمسلمین �النجاة �هللا 
جل -�ما أنك إذا دعوت علیهم �الهالك وسابق في علم هللا  ،ینجو لن �ختلف من القدر شيء

 هذا ال �غیر من القدر شيء. ،سلم من �سلمأنه یبقى منهم من یبقى و�ُ  -وعال
 طالب: ...........

 ال ما فیه إشكال.
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 طالب: ...........

 ال لیس �اللعان وال �الطعان. 

أي ال تستعجل فإنه قر�ب، و�ذا   ٥المعارج:  Â     Ã Ä Å Z ]وامتد الكالم إلى قوله تعالى:  "
كانت الباء �معنى عن، وهو قول قتادة، فكأن سائًال سأل عن العذاب �من �قع؟ أو متى �قع؟ 

 وقال علقمة: ،هأي سل عن  ٥٩الفرقان: T U V W  Z ]قال هللا تعالى: 
 فـــــــــــــــإننيفـــــــــــــــإن تســـــــــــــــألوني �النســـــــــــــــاء 

 
ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــأدواء النســـــــــــــــاء طبی  �صـــــــــــــــیر �

ولمن  ؟فالمعنى سألوا �من �قع العذاب ،خرجنا نسأل عن فالن و�فالن :و�قال ،أي عن النساء 
و�ذا �ان من السؤال فأصله أن یتعدى إلى  :قال أبو علي وغیره .للكافر�ن :فقال هللا ؟�كون 

و�ذا اقتصر على أحدهما جاز أن یتعدى إلیه �حرف  ،و�جوز االقتصار على أحدهما ،مفعولین
أو المسلمین �عذاب أو عن  -صلى هللا علیه وسلم- سأل سائل النبيَّ  :فیكون التقدیر ،جر

 "ومن قرأ.. ،عذاب
 والثاني �حرف الجر. ،حرف الجرتعدى هنا إلى مفعولین األول �غیر واسطة 

 :تقول العرب ،وهي لغة قر�ش ،ومن قرأ �غیر همز فله وجهان أحدهما أنه لغة في السؤال "
 "وخاف �خاف.. ،سال �سال مثل نال ینال

 مخفف من الهمز..
 :قال عبد الرحمن بن ز�د سال سیلٌ  :و�ؤ�ده قراءة ابن عباس ،والثاني أن �كون من السیالن "

 "ن أود�ة جهنم �قال له سائل.سال واد م
إذا �ان  ،واألمر منها سل �عني اسأل ،ال ال، الصواب أنها بدون همز تكون مخففة من المهموزة

واألول أحسن �قول األعشى  :قال الثعلبي ،وجاءت �ه النصوص ،اوسل إذا �ان مخففً  ،امهموزً 
 في تخفیف الهمزة:

 يالطــــــــــــــــــــــالق إذ رأتــــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــــالتان
 

 قــــــــــــــــــــــد جئتمــــــــــــــــــــــاني بنكــــــــــــــــــــــر لَّ َقــــــــــــــــــــــ 
 :خفف همزته فیقالوقد تُ  ،�قال خرجنا نسأل عن فالن و�فالن :قال األخفش :وفي الصحاح " 

 "وقال.. ،سال �سل
 سال �سال..

 وقال: ،سال �سال :وقد تخفف همزته فیقال "
 متاًعـــــــــــــــــــــا.......إومرهـــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــال 

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

 �أصدته. 
 ه تِ دَ ْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.......... �أُ 

 
ــــــــم �ســــــــتعن   تغشــــــــاه المــــــــوتِ  يوامِ وَحــــــــ ل
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من قرأ  :قال المهدوي  ،لبس تحت الثوبواألصدة قمیص صغیر یُ  ،المرهق الذي أدرك لیقتل
وجاز أن تكون  ،وهو البدل على غیر قیاس ،اسال جاز أن �كون خفف الهمزة �إبدالها ألفً 

حكى سیبو�ُه  :قال النحاس ،سلت أسال �خفت أخاف :األلف منقلبة عن واو على لغة من قال
 "سلت..

 سیبو�ِه مبني..
 حكى سیبو�ِه سلت  "

 وأنشد:
 هللا فاحشــــــــــــةً  رســــــــــــولَ  یلٌ ذَ ت ُهــــــــــــالَ َســــــــــــ

 
 بِ ِصــــــ�مــــــا ســــــالت ولــــــم تُ  یلٌ ذَ ت ُهــــــلَّ َضــــــ 

و�كون  ،وجاز أن تكون مبدلة من �اء من سال �سیل :هما یتساوالن قال المهدوي  :و�قال 
وعلى الثالث  ،وعلى الثاني بدل من واو ،فهمزة سایل على القول أصلیة ،ا في جهنمسایل واد�ً 

و�ن  ،ألنه إن �ان من سأل �الهمزة فهو مهموز ؛وسائل مهموز :بدل من �اء قال القشیري 
واعتل في  ،ألن العین اعتل في الفعل ؛ائفا نحو قائل وخا أ�ًض كان من غیر الهمز �ان مهموزً 

ولك  ،فكان �القلب إلى الهمزة ،لخوف االلتباس ؛ولم �كن االعتالل للحذف ،ااسم الفاعل أ�ًض 
 ".تخفیف الهمزة حتى تكون بین بین.

 بین الیاء و�ین الهمز.
سأل سائل  :أنزل هللا تعالى :واقع أي �قع �الكفار بین أنه من هللا ذي المعارج وقال الحسن "

 :وقال الفراء ،فالالم في الكافر�ن متعلقة بواقع ،للكافر�ن :فقال ؟لمن هو :�عذاب واقع فقال
والالم دخلت للعذاب ال للواقع أي هذا  ،فالواقع من نعت العذاب ،التقدیر �عذاب للكافر�ن واقع
 "العذاب للكافر�ن في اآلخرة.

لمن هذا  ؟واقعة في جواب سؤال مقدر لمن هو�عني على قول الحسن الالم في قوله للكافر�ن 
وعرفنا أن الالم هنا قد  ،وعلى القول الثاني متعلقة �اسم الفاعل واقع للكافر�ن ،العذاب؟ للكافر�ن
 تأتي �معنى على.

والالم دخلت للعذاب ال  ،فالواقع من نعت العذاب ،التقدیر �عذاب للكافر�ن واقع :اءوقال الفرّ  "
 ،إن الالم �معنى على :وقیل ،عذاب للكافر�ن في اآلخرة ال یدفعه عنه أحدأي هذا ال ،للواقع

�معنى  :وقیل ،وروي أنها في قراءة أبي �ذلك ،وروي أنها قراءة ،والمعنى واقع على الكافر�ن
عن أي لیس له دافع عن الكافر�ن من هللا أي ذلك العذاب من هللا ذي المعارج أي ذي العلو 

 :وقیل ،فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق ،قاله ابن عباس وقتادة ،والدرجات الفواضل والنعم
ألن  ؛هي معارج المالئكة :وقیل .هي معارج السماء :وقال مجاهد .ذي العظمة والعالء

المعارج الغرف أي إنه ذو الغرف أي  :وقیل ،فوصف نفسه بذلك ،الئكة تعرج إلى السماءالم
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عرج ومعراج ومعارج مِ  :ذي المعار�ج �الیاء �قال :وقرأ عبد هللا .ارفً جعل ألولیائه في الجنة غُ 
 "الدرجات. :ومعار�ج مثل مفتاح ومفاتیح والمعارج

 ،مساند ومسانید ،ء و�دونها مفاتح ومفاتیحمعارج ومعار�ج صیغة منتهى الجموع تأتي �الیا
 ى علیها.رقَ و�ُ  ،د علیهاصعَ و�ُ  ،ج علیهاعرَ والمعارج أصلها المراقي التي �ُ 

µ ¶ ̧  Z ] . ٣٣الزخرف:  Ö × Ø Ù Z ]ومنه  ،الدرجات :والمعارج "

وقرأ ابن مسعود وأصحا�ه والسلمي  ،أي تصعد في المعارج التي جعلها هللا لهم  ٤المعارج: 
وقرأ الباقون  ،ذ�روا المالئكة وال تؤنثوهم :ولقوله ،�عرج �الیاء على إرادة الجمع :والكسائي

دلیله قوله تعالى:  ،قاله ابن عباس ،-علیه السالم-والروح جبر�ل  ،�التاء على إرادة الجماعة

[ h i   j   k l  Z :إنه  :وقال أبو صالح ،عظیم الخلقة لك آخرهو مَ  :وقیل  ١٩٣الشعراء
إنه روح المّیت حین  :قال قبیصة بن ذؤ�ب .ولیس �الناس ،خلق من خلق هللا �هیئة الناس

 :وقیل ،ألنها محل بره و�رامته ؛وهو في السماء ،قبض إلیه أي إلى المكان الذي هو محلهم�ُ 

إلیه  :وقیل ،أي إلى الموضع الذي أمرني �ه  ٩٩الصافات: Z  ¾  ½ ¼ « ] :هو �قول إبراهیم

قال وهب والكلبي �محمد بن   ٤المعارج: º »  ¼     ½ ¾ ¿ À Á  Z ] .أي إلى عرشه
 "أي عروج.. :إسحاق

فكیف  ،والمالئكة تعرج تصعد ترقى إلیه في جهة العلو ،إن �انت المعارج المصاعد والمراقي
 ج؟ �ما هنا �أنه ذي المعارِ  -جل وعال-یوصف الرب 

 طالب: ...............
فبیت هللا ومثل المعارج هنا  ،ألن ما �مكن استقالله ال �مكن أن یوصف �ه ؛�عني إضافة تشر�ف

  ١٩الجن:  P Q R S T Z ]بیت هللا تشر�ف  ،و�وصف بها من �اب التشر�ف ،تضاف إلیه
 إضافة تشر�ف.

 طالب: ...............
 ،فال مانع من أن تعود إلیها مؤنثة ،على النص �عني أما �النسبة للفظ و�عادة الضمائرهو یوقف 

واألولى الوقوف عند  ،نفى وأنكر على من زعم أنهم إناث -جل وعال -لكن لیس هو مؤنث هللا
معنى هذا؟ الوقوف عند النص من غیر جمود على الحرفیة التي دعت  ماالوارد من غیر جمود 

إن المالئكة غیر  :باعه للنصوص قالإلى العلم وهو معروف �حرصه واتّ  �عض المنتسبین
و�ونها �صفهم بهذا الوصف  ،هل �مكن أن �متثلوا األوامر ،�قول ما ورد وصفهم �العقل ،عقالء

�أوصاف تدل على أنهم  -جل وعال-وقد وصفهم هللا  ،هذا جمود غیر مرضي على �ل حالف
الف بین أهل العلم في تفضیلهم على البشر أو على غیر والخ ،فوق منزلة �ثیر من العقالء
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الشیخ حامد الفقي معروف من أهل السنة ومن جماعة  ،معروف عند أهل العلم األنبیاء مثالً 
 علیه. وُردَّ  ،وله عنا�ة �النصوص أطلق هذا القول ،أنصار السنة

 طالب: ...............
هم مثل أوصاف فإنهم أوصا :ما �قال ،ألنهم خلق من خلق هللا ...ا لزم منهلكن إذا نفیت شیئً 

هم من  ،جاءت أوصافهم ،التي ال تكیف وال �مكن أن تخطر على البال وال �ذا -جل وعال -هللا
طیب األفعال  !تقول ما هم عقالء وال غیر عقالء ؟ألنه ما ورد ؛لكن هل تنفي العقل ،علم الغیب

 عاقل؟!سبت إلیهم تصدر عن غیر التي نُ 
 طالب: ...............

 �هللا ما أدري.
 طالب: ...............

وصف األنوثة  -جل وعال-فإذا نفى هللا  ،وال ثالث لهما ،ألن هللا نفى عنهم الوصف �األنوثة
إما أن �كونوا عقالء أو غیر  ،ذاهمع أن هذا مثل  ،ألنه ال ثالث لهما ؛ثبت لهم وصف الذ�ورة

 ال عقالء وال غیر عقالء مثل التوقف. :عقالء �عني مجانین؟! أو نقول
 طالب: ...............

 بال شك.
 طالب: ...............

 أي عروج المالئكة. :قال وهب والكلبي �محمد بن إسحاق
ئكة لیسوا عقالء أو غیر عقالء ن المالإفیه رسالة تنبیه النبالء من العلماء إلى قول حامد الفقي 

 مطبوعة قد�مة الرسالة.
أي عروج المالئكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت �ان مقداره على غیرهم لو صعد  "

ما بین أسفل األرض إلى العرش مسیرة خمسین ألف  :اوقال وهب أ�ًض  ،خمسین ألف سنة

  ٥السجدة: d e f         g h i  Z ] :وجمع بین هذه اآل�ة و�ین قوله ،وهو قول مجاهد .سنة

 "من منتهى أمره متى..  ٤المعارج: º »  ¼     ½ ¾ ¿ À Á  Z ] :في سورة السجدة فقال
 من.

 ،من منتهى أمره من أسفل األرضین إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون ألف سنة "

�عني بذلك نزول األمر من   ٥السجدة: d e f         g h i  Z ]وقوله تعالى في الم تنز�ل 
 " .فذلك مقدار ألف سنة ،سماء الدنیا إلى األرض ومن األرض إلى السماء في یوم واحد

والطلوع  ،ن النزول خمسمائةإفإذا قلنا  ،ألن المسافة بین السماء واألرض خمسمائة عام ؛نعم
ا بّینا �عمد إلى الجمع من و�عضهم عند اختالف هذه األرقام اختالفً  ،خمسمائة صارت ألف عام
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ومعلوم أن النزول ال �ستغرق  ،والعدد األقل للنزول ،فیجعل العدد األكبر للصعود ،جهة أخرى 
 من الوقت مثل ما �ستغرقه الصعود.

 طالب: ...............
الخلق تدل على سبت إلیهم وجمیع ما ُو�ل إلیهم من تدبیر ألمور ال، جمیع التصرفات التي نُ 

ألنه ما  ؛عقالءغیر أنا �هللا ما أنا �مسؤول عن �ونهم عقالء أو  :ي �قولذلكن ال ،الءأنهم عق
 قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ...جاء النص �النفي وال �اإلثبات فأنا أقف

هو  :ا والحكم وعكرمةوعن مجاهد أ�ًض  ،ألن ما بین السماء إلى األرض مسیرة خمسمائة عام "
 ،ال یدري أحد �م مضى ،لقت إلى آخر ما �قي خمسون ألف سنةمدة عمر الدنیا من أول ما خُ 

المراد یوم القیامة أي مقدار الحكم فیه لو تواله مخلوق  :وقیل ،-عز وجل-وال �م �قي إال هللا 
 وأنا أفرغ :ا والكلبي �محمد بن �عب �قول سبحانه وتعالىقاله عكرمة أ�ًض  ،خمسون ألف سنة

فالمراد ذ�ر  ،ولكن یوم القیامة ال نفاد له ،هو یوم القیامة :وقال الحسن ،منه في ساعة
�ستقر أهل الدار�ن في  ثم حینئذٍ  ،موقفهم للحساب فهو في خمسین ألف سنة من سني الدنیا

وقال ابن  ،�ل موطن ألف سنة ،اهو یوم القیامة فیه خمسون موطنً  :وقال �مان ،الدار�ن
ثم یدخلون النار  ،القیامة جعله هللا على الكافر�ن مقدار خمسین ألف سنةهو یوم  :عباس

بدلیل ما رواه قاسم بن أصبغ  ،وهذا القول أحسن ما قیل في اآل�ة إن شاء هللا :لالستقرار قلت
في یوم �ان « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :من حدیث أبي سعید الخدري قال

والذي « :-صلى هللا علیه وسلم-ما أطول هذا! فقال النبي  :فقلت »مقداره خمسین ألف سنة
نفسي بیده إنه لُیخفَّف عن المؤمن حتى �كون أخف علیه من صالة المكتو�ة �صلیها في 

 ".»الدنیا
 مخّرج؟ مخّرج؟

 طالب: ...............
 دّراج أبو السمح ضعیف عند أهل العلم.

 طالب: ...............
 .......طالب: ........

 هذا الشاهد.
 طالب: ...............

 �الطر�قین.
 طالب: ...............

 .نحسّ �ُ لكن �الطر�قین  ،�الطر�ق األول دّراج ضعیف
 طالب: ...............
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 �صل إلى الحسن. ،نحسّ �طر�قیه �ُ 
 -ل عن أبیه عن أبي هر�رة عن النبياس على صحة هذا القول �ما رواه سهیواستدل النحّ  "

كوى ا من نار تُ لم یؤدِّ ز�اة ماله إال جعل شجاعً  ما من رجلٍ «أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم
 »�ه جبهته وظهره وجنباه في یوم �ان مقداره خمسین ألف سنة حتى �قضي هللا بین الناس

ما قدر ذلك الیوم على المؤمن إال  :وقال إبراهیم التیمي ،فهذا یدل على أنه یوم القیامة :قال
 "ا من حدیث معاذ عن...وي هذا المعنى مرفوعً ورُ  ،در ما بین الظهر والعصرق

كوى بها جنبه وظهره ل له ماله شجاع أقرع �ُ ثّ ز�اته إال مُ  يما من رجل له مال لم یؤدِّ «حدیث 
ز�اتها.. وما من صاحب  يوما من صاحب إبل ال یؤدِّ  ،في یوم �ان مقداره خمسین ألف سنة

 ماذابل �عض طرقه في الصحیح في صحیح مسلم،  ،إلى آخره هذا الحدیث صحیح »�قرة..
 �قول عندك؟

 طالب: ...............
 ما فیه العدد الحد. نعم

 طالب: ...............
 :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-ا من حدیث معاذ عن النبي وروي هذا المعنى مرفوعً  "

ى نفسه سر�ع الحساب وأسرع ولذلك سمّ  ،�حاسبكم هللا تعالى �مقدار ما بین الصالتین

 L M ]بل �كون الفراغ لنصف یوم �قوله تعالى:  :وقیل ،ذ�ره الماوردي ،الحاسبین
N O P Q R S  Z :٢٤الفرقان." 

هم في في مستقرِّ  والقیلولة في منتصف النهار مع أنهم قالوا نام القیلولة في أو حصلت لهم القیلولة
 فدل على أن الحساب في نصف یوم. ،الجنة �عد الفراغ من الحساب

و�ما یرزقهم في ساعة �ذا  ،و�ال فال �شغله شأن عن شأن ،وهذا على قدر فهم الخالئق "

 ".٢٨لقمان: Ü Ý Þ ß à á ãâ  Z ]�حاسبهم في لحظة قال هللا تعالى: 
 طالب: ...............

 یلزم من القیلولة النوم أو الراحة فقط؟ ما یلزم منها النوم.�قیلون لكن هل 
 طالب: ...............

 هي مواقف الوقوف للحساب عذاب على �ل حال هللا على �ل شيء قدیر.

d e f         g h i  Z ] :ئل عن هذه اآل�ة وعن قوله تعالىا أنه سُ وعن ابن عباس أ�ًض "

وأكره أن أقول فیها ما ال  ؟هو أعلم بها �یف تكون  -عز وجل-اها هللا أ�ام سمّ  :فقال ٥السجدة: 
معنى ذ�ر خمسین ألف سنة تمثیل وهو تعر�ف طول مدة القیامة في الموقف وما  :وقیل ،أعلم
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قال  ،تصف أ�ام الشدة �الطول وأ�ام الفرح �الِقَصر والعربُ  ،یلقى الناس فیه من الشدائد
 الشاعر:

ــــــــــرُّ  ــــــــــوٍم �ظــــــــــل ال ــــــــــر و� ــــــــــهمح َقصَّ  طول
 

 دم الـــــــــــزق عنـــــــــــا واصـــــــــــطفاق المزاهـــــــــــر 
لكن المر�ض الوقت  ،الهون غافلون ساهون بین شرب وغناء فالوقت الطو�ل قصیر عندهم 

 .القصیر عنده.
 أ�ــــــــــــام إقبالــــــــــــه �ــــــــــــالیوم فــــــــــــي قصــــــــــــر

 
ــــــــي الطــــــــول �ــــــــالحجج  ــــــــاره ف ــــــــوم إد�  "و�

 الیوم مثل السنین. 
سأل سائل �عذاب واقع للكافر�ن  :والمعنى ،في الكالم تقدیر في الكالم تقد�م وتأخیر :وقیل "

وهذا  ،تعرج المالئكة والروح إلیه ،لیس له من هللا دافع في یوم �ان مقداره خمسین ألف سنة
 .والموفِّق اإلله ،القول هو معنى ما اخترناه

أي على أذى قومك والصبر الجمیل هو الذي ال   ٥المعارج:  Â     Ã Ä Å Z ]قوله تعالى:  
 ،هو أن �كون صاحب المصیبة في القوم ال ُیدرى من هو :وقیل ،جزع فیه وال شكوى لغیر هللا

یر�د أهل مكة  }اإنهم یرونه �عیدً { .هي منسوخة �آ�ة السیف :وقال ابن ز�د ،والمعنى متقارب
وقال  ،ألن ما هو آت فهو قر�ب }؛اقر�بً ونراه { .ا أي غیر �ائنیرون العذاب �النار �عیدً 

�ما  ،ألنهم ال یؤمنون �ه �أنهم �ستبعدونه على جهة اإلحالة ؛ایرون البعث �عیدً  :األعمش
ألن  ؛ا ونراه أي نعلمهأي یرون هذا الیوم �عیدً  :وقیل ،هذا �عید ال �كون  :تقول لمن تناظره

 "الرؤ�ة إنما..
 تتعلق �الموجود..

 "الشافعي یرى في المسألة �ذا و�ذا. :وهو �قولك ،تتعلق �الموجودالرؤ�ة إنما  "
�عني الفعل رأى إنما أن تكون الرؤ�ة �البصر أو �الرأي والعقل أو �الرؤ�ا والنوم فعل واحد رأى 

�قولك الشافعي یرى في هذه  :ولذلك هو �قول ،رؤ�ة �عني ببصره ورأً�ا �عقله ورؤ�ا في منامه
 هذا ظاهر. ؟معناه أن ینظر �عینیه أو برأ�ه وعقله هل ،المسألة �ذا و�ذا

 طالب: ...............
والذي  ،ا یرون جمیع العذاب أو ما �عذبون �ه؟ جنسه الواقع علیهم وعلى غیرهمإنهم یرونه �عیدً 

 منه فقد رأوه. ا�قع علیهم فرد منه إذا رأوا فردً 

�قع بهم العذاب  :العامل في یوَم واقع تقدیره  ٨المعارج: Í Î Ï Ð    Ñ  Z ]قوله تعالى:  "
في قول  ،كرهوالمهل دردي الز�ت وعَ  ،من قر�ب نراه أو یبّصرونهم أو �كون بدالً  :وقیل ،یومَ 

 :وقال مجاهد .ما ُأذیب من الرصاص والنحاس والفضة :وقال ابن عباس ،ابن عباس وغیره

 Ò Ó ]وقد مضى في سورة الدخان والكهف القول فیه  ،كالمهل �قیح من دم وصدید
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Ô    Õ  Z :وال �قال لصوف عهن إال أن �كون مصبوًغا ،أي �الصوف المصبوغ  ٩المعارج، 

 ،وهو أضعف الصوف ،وهو الصوف األحمر  ٩المعارج: Ò Ó Ô    Õ  Z ] :وقال الحسن
 ومنه قول زهیر:

 كــــــــأن فتــــــــات العهــــــــن فــــــــي �ــــــــل منــــــــزل
 

ــــــــــم  ــــــــــم �حّط ــــــــــا ل ــــــــــه حــــــــــب الفن ــــــــــزلن �  ن
 ،العهن الصوف ذو األلوان :وقیل ،واحده عهنة ،الصوف األحمر :والعهن ،القطع :تاتالفُ  

 "وقیل. ،�عد االجتماعوتتفرق  ،والمعنى أنها تلین �عد الشدة ،افشبه الجبال �ه في تلونها ألوانً 
�ذلك الجبال تتفتت وتذوب  ،كما أن السماء هذا البناء العظیم یلین و�ذوب حتى �سیل �المهل

 حتى تكون �الصوف.

 × Ö ] .امنبثً  ثم هباءً  ،اثم عهنا منفوشً  ،مهیالً  أول ما تتغیر الجبال تصیر رمالً  :وقیل "

Ø Ù Ú Z  :قاله قتادة �ما قال تعالى:  ،لشغل �ل إنسان بنفسه ؛أي عن شأنه  ١٠المعارج

[ Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ  Z :فحذف الجاّر ووصل  ،ال �سأل حمیم عن حمیم :وقیل  ٣٧عبس
وال ُ�سأل �الضم على  :ي عن عاصموقرأ شیبة والبزَّ  ،سأل �فتح الیاء� :وقراءة العامة ،الفعل

بل �ل إنسان  ،وال ذو قرا�ة عن قرابته ،عن حمیمه أي ال ُ�سأل حمیمٌ  ،معنى ما لم �سمَّ فاعله

أي  }یبصرونهم{ :قوله تعالى . ٣٨المدثر: Ø Ù Ú          Û Ü  Z       × ]نظیره  ،ُ�سأل عن عمله
 "ولیس في القیامة.. ،یرونهم

ال ُ�سأل  ،ال �سأل عن عمل ز�د وال عبید وال فالن وال عالن ،سأل أحد عن غیر عمله�عني ال �ُ 
أو ینفع  ،اینجي أحدً على قراءة ال َ�سأل ما فیه أحد  وأما ،حمیم على القراءة األخرى ال ُ�سأل

إنما هو  ،ال حمیم وال قر�ب وال أقرب الناس إلیك ،نفسي نفسي :في ذلك الموقف �ل �قول اأحدً 
 ا فشر.رً ا فخیر و�ن ش�عني �ما عملت وما قدمت إن خیرً  ،�ل نفس �ما �سبت رهینة ،عملك

ولیس في القیامة مخلوق إال وهو نصب عین صاحبه  ،یبصرونهم أي یرونهم :قوله تعالى "
الشتغالهم  ؛وال �سأله وال �كلمه ،فیبصر الرجل أ�اه وأخاه وقرابته وعشیرته ،من الجن واإلنس

وفي �عض  ،یتعارفون ساعة ثم ال یتعارفون �عد تلك الساعة :وقال ابن عباس ،�أنفسهم
یبصرونهم  :اوقال ابن عباس أ�ًض  ،األخبار أن أهل القیامة �فرون من المعارف مخافة المظالم

فالضمیر في یبصرونهم على هذا  ،�عضهم من �عض فیتعارفون ثم �فرُّ  ،ایبصر �عضهم �عًض 
ر هللا المؤمنین الكفار في یوم القی :وقال مجاهد .والمیم لألقر�اء ،للكفار  ،امةالمعنى یبصِّ

المعنى یبصر الكفار في  :قال ابن ز�د .والهاء والمیم للكفار ،فالضمیر في یبصرونهم للمؤمنین
 "النار الذین أضلوهم في الدنیا.

ر المعنى..  یبصِّ
ر الكفار في النار الذین أضلوهم.. :قال ابن ز�د "  "المعنى یبصَّ
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ریب  هللا. صِّ
 طالب: ...............

ر أ  هللا.ین؟ المعنى یبصِّ
ر المظلوم  :وقیل ،والهاء والمیم للمتبوعین ،فالضمیر في یبّصرونهم للتا�عین " إنه یبصَّ

 "ظالمه.

ر.  یبصِّ
ر المظلوم ظالمه " أي �عرفون  ،یبصرونهم یرجع إلى المالئكة :وقیل ،والمقتول قاتله ،یبصِّ

بصرونهم یود یُ  :وتم الكالم عند قوله ،فیسوقون �ل فر�ق إلى ما یلیق بهم ،أحوال الناس
�عني من عذاب جهنم �أعز من �ان علیه  المجرم أي یتمنى الكافر لو �فتدي من عذاب یومئذٍ 

ببنیه وصاحبته زوجته وأخیه وفصیلته أي  :ثم ذ�رهم فقال ،فال �قدر ،في الدنیا من أقار�ه
 ،الماوردي أمه التي تر�یه حكاه :وقال مالك ،قاله مجاهد وابن ز�د ،عشیرته التي تؤو�ه تنصره

وقال  .األدنون  آ�اؤههم  :وقال ثعلب ،الفصیلة دون القبیلة :وقال أبو عبیدة ،ورواه عنه أشهب
 ؛میت عترة الرجل فصیلتهوسُ  ،وهي دون القبیلة ،القطعة من أعضاء الجسد :الفصیلة :المبرد
 "وقد مضى في سورة الحجرات القول في القبیلة. ،ا �البعض منهتشبیهً 

 و�ال فاألصل أنها ملتصقة �ه.، قطعة منه انفصلت عنه ،منه كأنها منفصلة
 "وهنا مسألة وهي إذا حبس على.. ،وقد مضى في سورة الحجرات القول في القبیلة وغیرها "

 حّبس..
 "إذا حّبس.. "

 �عني أوقف.
ومن ادعى  ،فمن ادعى العموم حمله على العشیرة ،إذا حّبس على فصیلته أو أوصى لها "

 :ومعنى تؤو�ه ،�هللا أعلم ،واألول أكثر في النطق ،الخصوص حمله على اآل�اء األدنى فاألدنى

دي بهم أي و�ود لو فُ   ١٤المعارج: Z  6 5 4 3 ]تضمه وتؤمنه من خوف إن �ان �ه 
 "الفتدى ثم ینجیه أي �خلصه ذلك الفداء فال بد..

ثم عطف علیهم البقیة من �اب عطف  ،ثم ذ�ر األقر�ین ،�عني یود أن �فتدي �أقرب الناس إلیه
لو قیل له تفتدي �من في األرض  اا ما �ستثنى أحدً ومن في األرض جمیعً  ،العام على الخاص

 جمیًعا لهان علیه ذلك في سبیل خالصه.
 طالب: ...............

 ..عبس أوالنازعات 
 طالب: ...............
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 هو؟ هنا وهناك.. ماق شف المتعلّ 
 طالب: ...............

وهنا  ،�فر من األ�عد فاأل�عد واحًدا واحًدا، نعم ...ما �فر من أبیه قبل ،�فر من أخیه أول ما �فر
 یتمنى األقرب فاألقرب لو تأملت عرفت الفرق.

و�نه لفسق أي و�ن �ان  :ثم ینجیه أي �خلصه ذلك الفداء فال بد من هذا اإلضمار �قوله "
 "أي..

 و�ن أكله.

 ª ©       ̈ § ] :�قوله ،ا �الفاءیود المجرم �قتضي جوا�ً  :وقیل ،أي و�ن أكله لفسق "

«  Z :أي یود المجرم لو  ،ألنها من حروف العطف ؛جیهوالجواب في هذه اآل�ة ثم ینْ  ، ٩القلم
 "�فتدي فینجیه االفتداء.

 طو�ل؟
 طالب: ...............

 ساعة.. ف.. �اقي نص
 طالب: ...............

 هات.. 
ا ،تقدم القول في �ال )كال( :قوله تعالى " و�معنى ال، وهي هنا تحتمل  ،وأنها تكون �معنى حق�

و�ذا �انت �معنى ال، �ان تمام الكالم  ،ا �ان تمام الكالم ینجیهفإذا �انت �معنى حق�  ،األمر�ن

أي هي جهنم   ١٥المعارج: Z  < =   > ] :ثم قال ، االفتداءعلیها أي لیس ینجیه من عذاب هللا

 ".١٤اللیل:  À Á Â Ã Z ]أي تتلظى نیرانها �قوله تعالى: 
 (كال) نزلت �مكة أو �المدینة؟  

 طالب: ..............
ما توجد؟ ال توجد �عني �ال ما  أو�عني توجد في النصف األول من القرآن  ؟ما نزلت �ال بیثرب

 ولذا �قول الشاعر: ،ولیست هي في النصف األول من القرآن ،نزلت إال �مكة
ـــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــــــال بیث  مـــــــــــــــــــــــا نزل

 
 وال هـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــفه األعلـــــــــــــــــى 

 من یذ�ره؟ ما فیه أحد یذ�ره؟ نعم �ا شیخ. ،�هللا نسیت البیت 

" [ À Á Â Ã Z  :وتلظیها  ،اء النار التهابهاظَ تِ والْ  ،يواشتقاق لظى من التلظّ   ١٤اللیل
فبقیت  ،ا�ان أصلها لظظ أي مادامت لدوام عذابها فقلبت إحدى الظائین ألفً  :وقیل ،تلهبها
نزاعة { .فال ینصرف ،وهي اسم مؤنث معرفة ،هي الدر�ة الثانیة من طبقات جهنم وقیل: ،لظى

 "..} للشوى 
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 فیمنع من الصرف. ،وهي مؤنثة ،علم على هذه الدر�ة من در�ات النار

" [ ? @ A  Z :قرأ أبو جعفر وشیبة ونافع وعاصم في روا�ة أبي �كر عنه   ١٦المعارج
نزاعًة  :وروى أبو عمرو عن عاصم ،نزاعٌة �الرفع :واألعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي

وترفع نزاعة �إضمار  ،أن تجعل لظى خبر إنّ  :أحدها :فمن رفع فله خمسة أوجه ،�النصب
أن تكون لظى ونزاعة خبران  :والوجه الثاني .فمن هذا الوجه �حسن الوقف على لظى ،هي

ولظى خبر  ،من لظى أن تكون نزاعٌة بدالً  :والوجه الثالث .لق مخاصمإنه خُ  :إلن �ما تقول
أن  :والوجه الخامس .ونزاعة خبر إنّ  ،من اسم إنّ  أن تكون لظى بدالً  :والوجه الرا�ع .إنّ 

والمعنى  ،والجملة خبر إنّ  ،ونزاعة خبر االبتداء ،ولظى مبتدأ ،�كون الضمیر في إنها للقصة
و�نصب  ،ومن نصب نزاعة حسن له أن �قف على لظى ،أن القصة والخبر لظى نزاعٌة للشوى 

و�جوز نصبها على الحال المؤ�دة  ،إذ �انت نكرة متصلة �معرفة ؛نزاعة على القطع من لظى
 "كما قال وهو..

 المؤ�ِّدة.

دة �ما قال " نصب و�جوز أن تُ   ٩١البقرة:  j k l Z ] :و�جوز نصبها على الحال المؤ�ِّ
والعامل فیها ما دل علیه الكالم من  ،عها للشوى على معنى أنها تتلظى نزاعة أي في حال نزّ 

 "و�جوز نصبها على.. ،على أنه حال للمكذبین �خبرها و�جوز أن �كون حاالً  ،معنى التلظي
 على أنه..

مررت بز�د العاقل  :و�جوز نصبها على القطع �ما تقول ،على أنه حال للمكذبین �خبرها "
 "فهذه.. ،الفاضل

أما على القطع على �ل حال  ،هذا بتقدیر فعل مررت بز�د أعني العاقل الفاضل ،ما هو �قطع
لكن إذا وجد �أسلوب عر�ي صحیح ثابت فال بد من تقدیر  ،األصل مررت بز�د العاقل الفاضل

لكن ما �قدر  ،أو أعني أو أذم ،مررت بز�د أمدح العاقل الفاضل ،نصب �أمدحوقد یُ  ،ناصب
وعلى �ل حال ال بد من تقدیر  ،و�نصبون �الذم ،ألنهم ینصبون �المدح ؛یذمه وهو عاقل وفاضل

 ناصب.
 طالب: ...............

 و�نصب؟
 طالب: ...............

فال  ،فیقطع عنها ،إنها لظى خبر إن ؟محلها من اإلعراب ماظى لَ  ،ظىعلى القطع من لَ  نعم
إنما �قطع عنها في اإلعراب بتقدیر  ،نّ إل اثانیً  اسلط علیها ما سلط على لظى من أن تكون خبرً �ُ 

 تقطع عنها. ،المقصود أنها ال تكون تا�عة للجملة السا�قة ،فعل أو بتقدیر فاعل



 
 

 
 
 

١
٩ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٩ 

 طالب: ...............
 ین؟أ

 طالب: ...............
 ما هو ببعید مثله.. نعم

 طالب: ...............
 فیها؟  ماالة فعّ 

 طالب: ...............
 ..نعمأو حال.. 

 طالب: ...............

[ ;: <   = >  Z :لظى خبر إّن.  ١٥المعارج 
 طالب: ...............

 هو؟ ما
 طالب: ...............

 خبر نعم.
 طالب: ...............

 ین؟أ
 طالب: ...............

 خبر إن. كال إنها لظى ما فیه خبر ثانٍ 
 طالب: ...............

 ي ذ�رها المؤلف الخمسة.تونزاعة أعر�ها �أحد األعار�ب ال ،لظى خبر إنّ 
 طالب: ...............

إما أن  ،وهي منصو�ة بتقدیر فعل ،ألنها منصو�ة �المدح أمدح �ذا ؛�جوز نصبها على المدح
 أو تكون منصو�ة على تقدیر أمدح. ،فعل تفسیري فتقول أعني �ذا :تقول

 قال األعشى: ،وهي جلدة الرأس ،والشوى جمع شواه ،افهذه خمسة أوجه للنصب أ�ًض  "
 قــــــــــــــــــــــــــــال قتیلــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــه

 
ــــــــــــــــــــــَواُتهُ قــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــْت َشــــــــــــــــــــــْیًبا َش  ُجلَِّل

 وقال آخر: 
ةً ألصــــــــــــبحت  ــــــــــــدَّ ْتَك اْلَحــــــــــــَواِدُث َه ــــــــــــدَّ  َه

 
ـــــــــــــلهـــــــــــــا   ـــــــــــــاٍد َقِتیُرَه ـــــــــــــرَّْأِس َ� ـــــــــــــَواةُ ال  اَفَش

والشوى الیدان  ،وهي جلدة الرأس ،والشوى جمع شواه :وفي الصحاح ب،القتیر الشی 
 "والرجالن.
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وى.  والشَّ
وى الیدان والرجالن والرأس من  " إذا لم  ،رماه فأشواه :�قال و�ل ما لیس مقتالً  ،اآلدمیینوالشَّ

 قال الهذلي: ،�صب المقتل
ـــــــي ال شـــــــوى لهـــــــا ـــــــول الت ـــــــإن مـــــــن الق  ف

 
 عـــــــــن ظهـــــــــر اللســـــــــان انفالتهــــــــــا إذا زلَّ  

 قال األعشى: ،ولكن تقتل ،إن من القول �لمة ال تشوي  :�قول 
ــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــُة قال ــــــــــــــــــــــــــهُقَتْیَل  مــــــــــــــــــــــــــا ل

 
ــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــیبً    ا شــــــــــــــــــــــواتهقــــــــــــــــــــــد جلل

إنما هو  ،فتصحّ  :أنشدها أبو الخطاب األخفش أ�ا عمرو بن العالء فقال له :قال أبو عبید 
وشوى  ،إنما هو شواته ،بل هو صحف :فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا ،سراته أي نواحیه

ألنهم وصفوا الخیل �إسالة  ؛وال �كون هذا للرأس ،وى ل الشَّ بْ عَ  :ألنه �قال ؛الفرس قوائمه
وقال  ،وى هو الشيء الهّین الیسیروالشَّ  ،ذال المالوى رُ والشَّ  ،وهي رقته ،الخدین وعتق الوجه

 :وقال أبو العالیة .أي لمكارم وجهه  ١٦المعارج: A  Z @ ? ] :ثابت الُبناني والحسن
تفري اللحم والجلد عن  :اكوقال الضحّ  .لمكارم ِخلقته وأطرافه :وقال قتادة .لمحاسن وجهه

هي القوائم  :وقال �عض األئمة .هي المفاصل :وقال الكسائي .االعظم حتى ال تترك منه شیئً 
 قال امرؤ القیس: .والجلود

ــــَوى َشــــِنِج النََّســــا ــــُل الشَّ ــــَظى َعْب  َســــِلیُم الشَّ
 

ـــــــــه حَ   ـــــــــات مُ جَ ل ـــــــــى الفـــــــــالب  شـــــــــرفات عل
 قال الشاعر: ،أطراف الیدین والرجلین :وقال أبو صالح 

ـــــــــــــت الفخـــــــــــــر منهـــــــــــــا  إذا نظـــــــــــــرت عرف
 

 واهاوعینیهــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــرف َشــــــــــــــــــ 
 "الشوى الهام. :اوقال الحسن أ�ًض  ،�عني أطرافها 

 ألن الفقر ظاهر علیها أو النعمة وغیر ذلك. ؛�عني ولو لم تدقق في أطرافها تعرف الفقر منها

" [ B C D E F  Z :ى عن أي تدعو لظى من أدبر في الدنیا عن طاعة هللا وتولّ   ١٧المعارج
تدعو الكافر�ن  :وقال ابن عباس ،إلّي �ا �افر ،إلّي �ا مشرك :ودعاؤها أن تقول ،اإل�مان

ثم تلتقطهم �ما یلتقط الطیر  ،�ا منافق إليّ  ،إلّي �ا �افر :والمنافقین �أسمائهم بلسان فصیح
إنه  :وقال الخلیل .دعاك هللا أي أهلكك هللا :تقول العرب ،تدعو أي تهلك :وقال ثعلب .الحب

 ،الداعي خزنة جهنم :وقیل .نها من تعذیبهمولكن دعوتها إ�اهم تمكُّ  ،لیس �الدعاء تعالوا
فكأنها الداعیة  ،هو ضرب مثل أي إن مصیر من أدبر وتولى إلیها :وقیل ،ضیف دعاؤهم إلیهاأُ 

 ومثله قول الشاعر: ،لهم
 اولقـــــــــــــــــد هبطنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــوادیین فوادً�ـــــــــــــــــ

 
 األ�كــــــم ضیضــــــیــــــدعو األنــــــیس �ــــــه الع 

القول األول هو  :قلت ،ه علیه فدعا إلیهو�نما طنینه نبّ  ،الذ�اب وهو ال یدعو :األ�كم ضیضالع 
 "الحقیقة حسبما تقدم بیانه.
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 طنینه قال:
 اولقـــــــــــــــــد هبطنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــوادیین فوادً�ـــــــــــــــــ

 
 األ�كــــــم ضیضــــــالعیــــــدعو األنــــــیس �ــــــه  

ألنه ال �سمع  ؛األ�كم الذ�اب ضیضالعاأل�كم هو الذ�اب  ضیضالعو  ،الطنین :قال ضیضالع 
ولذا �قول �عضهم  ،�أنه نداء ،لكن طنینه �أنه دعاء ،ال �سمع وهو ال یدعو :الذ�اب �ما قالوا
�أنه صر�ر  ،وسوف أجعل �المه �صر�ر �اب أو طنین ذ�اب �عني ال قیمة له :فیمن یرد علیه

و�نما طنینه �عني  ،وهنا �قول وهو ال یدعو ،الباب إذا فتح وأغلق أو طنین الذ�اب ال قیمة له
 و�ال فهو ال قیمة له. ،مع التفت الناس إلیهوسُ  �أنه لما طنّ  ،فدعا إلیه ،دعاؤه طنینه نبه علیه

قال  ،القول األول هو الحقیقة حسبما تقدم بیانه �آي القرآن واألخبار الصحیحة :قلت "
 "ودعاء لظى �خلق الحیاة فیها حین تدعو وخوارق العادة غًدا �ثیرة. :شیري القُ 

 ،ما �شبه تصرف العقالءنعم �ون النار تدعوهم القدرة اإللهیة تجعل من الجماد من التصرف 

 .١١فصلت:  À Á Â Ã Z ]فهي تتكلم وتجیب 

" [ G H I  Z :فكان  ،ومنع منه حق هللا تعالى ،أي جمع المال فجعله في وعائه  ١٨المعارج
 :سمعت هللا �قول :�ان عبد هللا بن عكیم ال یر�ط �یسه و�قول :قال الحكم ،اا منوعً وعً جمُ 

 "وجمع فأوعى.
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...


