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

  على الذ�ور أو اإلناث لو أنهم ممرضین ما هم ممرضات �جوز؟ أصالً  اإلنكار ما هو منصبّ 
 طالب: ....................

لكن هل تثبت أو یثبت  ،فما فیه فقطع ،أما مسألة األنوثة ،ما �جوز ما هو ألنهم ذ�ور أو إناث
 ألنهم غیر هذا محل البحث. ؛وصف الذ�ورة �مجرد نفي وصف األنوثة أو �حتاج إلى تنصیص

 طالب: ....................
لكن لو قدر أن السؤال ما  ،أخذه من نفي األنوثة ،ولیسوا إناثا ،ألن أولئك ذ�ور ؛الشیخ صرح

ألن الممرضین  ؛هل نقول صحیح ،إنهم مالئكة :وقیل ،وقع عن الممرضات وقع عن الممرضین
هل یثبت له ضده السیما في  ،ذ�ور والمالئكة ذ�ور؟ ال.. فمسألة نفي الشيء في النصوص

 ما یلزم. ؟الغیبیات
 طالب: ....................

 الذ�ور أو األنثى؟
 .................طالب: ...

لكن  ،الخنثى ،ألن فیه وصف ثالث ؛ولیسا بنقیضین ،هو اإلشكال أنه �النسبة للبشر ضدان
 اوضده المنفي یتضمن نقًص  ،إذا �ان الضد یتضمن �ماًال  ه�النسبة لعاَلم الغیب ما فیه شك أن

بل أشد  ،لعقالءألن تصرفاتهم تصرفات ا ؛ن المالئكة عقالء مثالً إفإثباته له وجه مثل ما قیل 
 ،فمن وصفهم بذلك فمن هذه الحیثیة ،وأحكم من تصرفات العقالء ،وأدق من تصرفات العقالء
نقحم أنفسنا �أشیاء  ماال �عقل وال بنفي وال إثبات فل ن ما وصفهم هللاإ :ومن نفى عنهم العقل قال

 ولذلك نفى الشیخ حامد عنهم الوصف �أنهم عقالء. ؟ما طولبنا بها
  

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

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

 - ١٩المعارج: J K L    M N O P Q R          S T U V W   X Y  Z ]قوله تعالى:  "

والهلع  ،عن الضحاك ،�عني الكافر  ١٩المعارج: J K L    M N O  Z ]قوله تعالى:  ، ٢١
وقد هِلع  ،و�ذلك قال قتادة ومجاهد وغیرهما ،وأسوأ الجزع وأفحشه ،في اللغة أشد الحرص

 "�الكسر.
 هِلع؟
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والمعنى أنه ال �صبر على خیر وال شر  ،وقد هِلع �الكسر یهلع فهو هِلع وهلوع على التكثیر "
 "هو الذي ال �شبع.. :وقال الضحاك .هو الضجور :وقال عكرمة .حتى �فعل فیهما ما ال ینبغي

فإذا �ان  ،و�سأم أن �كون على حال واحدة ،من وصف البشر الملل والضجر فتجده �حب التغییر
وتجد  ،لیجرب النوع الثاني من الحیاة ؛في رخاء دائم تمنى أن یتغیر شيء من هذا الرخاء

من  ًئاو�تمنى شی ،ا �كون في بیت واسعوأحیانً  ،ا �كون في بیت ضیق یتمنى السعةاإلنسان أحیانً 
وهذا  ،دونها أو العكس يالجمیلة یتمنى ما هوتكون عنده الزوجة ذات األوصاف  ،الضیق
و�ذا جاءه الحر  ،و�ذا جاءه البرد تمنى الحر ،ال یرضى على حال ،وهذه حال ابن آدم ،الكثیر

الهلع إذا خاف من شيء بذل له  ،من ذلك لكن الهلع شيء أشد ملوًال  افتجده ضجورً  ،تمنى البرد
 ،ولو على حساب دینه ،ا احتاط له أكثر مما ینبغيو�ذا توقع شیئً  ،من األسباب أكثر مما �ستحق

عنده الحرص وعنده االهتمام �شؤونه أكثر  الذي وهذه حال اإلنسان ،و�ذا أمسك �شيء لم �فلته
�غدق علیه  -جل وعال-تجد هللا  ،رد والمهالكا من الناس المواوهذا الذي أورد �ثیرً  ،مما ینبغي

وقد �عتدي  ،و�منع حق هللا فیها ،و�حرص علیها ،ثم �عد ذلك �خشى من فواتها ،األموال والنعم
 وهذا من شدة حرصه علیها. ،على غیره من أجلها

خلق هللا اإلنسان  :والمنوع هو الذي إذا أصاب المال منع منه حق هللا تعالى وقال ابن �یسان "
والصبر على  ،ثم تعبده هللا �إنفاق ما �حب ،�حب ما �سره وُ�رضیه و�هرب مما �كرهه و�سخط

 ،و�ذا مسه الضر لم �صبر ،الهلوع هو الذي إذا مسه الخیر لم �شكر :وقال أبو عبیدة .ما �كره
ر هللا الهلوع :اوقال ثعلب أ�ًض  ،قاله ثعلب  ،لشر أظهر ِشدة الجزعوهو الذي إذا ناله ا ،قد فسَّ

ي عطِ ما أُ  شرُّ « :-صلى هللا علیه وسلم-وقال النبي  .و�ذا ناله الخیر �ِخل �ه ومنعه الناس
 ".»وجبن خالعٌ  عٌ هالِ  حٌّ شُ  العبدُ 
 قال عنه؟ ماذا

 طالب: ..................
فإذا استثني  ،مما یدل على أنه یتناول من فرد ،نعم من أدلة العموم في اللفظ وقوع االستثناء �عده

دل على أن األصل من ألفاظ العموم و(ال) إن اإلنسان (ال) هذه للجنس  ًئامن هذه األفراد شی

�عني �ل الناس في خسر   ٢العصر: Z  ' & % $ # ]�صح أن تضع مكانها (كل) مثل 
 ومثله ما عندنا.

الذین  :وقال ابن مسعود .المراد �المصلین الذین یؤدون الصالة المكتو�ة :قال النخعي "
فإنهم  ،هم المؤمنون عامة :وقیل ،هم الصحا�ة :وقیل ،فأما تر�ها فكفر ،�صلونها لوقتها

أي على   ٢٣المعارج: a b  Z ̀ _ ̂ [ ]�غلبون فرط الجزع بثقتهم بر�هم و�قینهم 
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 ،والدائم الساكن ،ا وال شماالً هم الذین إذا صلوا لم یلتفتوا �مینً  :وقال عقبة بن عامر ،مواقیتها
 "نهى عن البول في الماء الدائم أي الساكن. :ومنه

 ،�قال دّوم الطائر وفي رأسه دوام أي دوار ،طلق على المتحركطلق على الساكن �ُ واللفظ �ما �ُ 
ا وال لم یلتفتوا �مینً  واإن اللفظ من األضداد أي هم الذین دائمون �عني ساكنون مثل إذا صل :فقالوا
فهل  ،أنه إذا صلى ال یلتفت في صالته -رضي هللا عنه-وجاء في وصف أبي �كر  ،شماالً 

 �كون هذا من مناقبه أنه ال یلتفت؟ هو ذ�ر في مناقبه أنه ال یلتفت في صالته.
 ......طالب: ............

 ألبي �كر أفضل األمة �عد نبیها؟! 
 طالب: ..................

 �عني قبل المنع أو أن المراد �ه االلتفات الذي ال �قطع الصالة.
 طالب: ..................

إن أطفالنا ال  :قد �قول قائل ،ومع ذلك ال یلتفت أبو �كر ،أو االلتفات الذي ال �قطع الصالة
 ؟عن الكبار هل �كون ذلك من مناقبهم فضالً  ،یلتفتون االلتفات الذي ال �قطع الصالة

 طالب: ..................
ألنه  ؛صلى وهو یلتفت إلى الشعب -علیه الصالة والسالم-والرسول  ،نعم فیه شيء من الخوف

اآلن لو  ،هذه من المناقب ال شك أن ،ومع ذلك ال یلتفت مقبل على ر�ه ،في وقت خوف وذعر
فالكالم على أوقات  ،�لهم قطعوا صالتهم�قوة الباب  �غلق یلتفتون �لهم في صالتهم لو ال نیذال

 األمر �ل �طیقه.فأما أوقات السعة  ،الشدائد
 طالب: ................

 لكن ما هو الظاهر. ،�عضهم قال هذا
 طالب: ................

[ ] ^ _ ̀ a b  Z :٢٣المعارج. 
 طالب: ................

 .�ضمن الد�مومة �ما یتعدى بـ(على) الذین هم على صالتهم حر�صون مثالً  قّدر معنىً 
 طالب: ................

لكن هنا لو ضمنت الفعل معنى فعل یتعدى بـ(على) على رأي شیخ  ،األصل عدم التناوب نعم
الذین هم على صالتهم  ،معناها حر�صون  :من دائمون تقول وتأتي بدالً  ،اإلسالم �ان أولى

 من األوصاف التي تلیق �المقام. اوهذا ال شك أنه ،عندهم حرص شدید على صالتهم ،حر�صون 



 
 

 
 
 

٥  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٥ 

c d e f g h  Z ]هم الذین �كثرون فعل التطوع منها  :وقال ابن جر�ج والحسن "

وقال  .سوى الز�اة :وقال مجاهد ،قاله قتادة وابن سیر�ن ،یر�د الز�اة المفروضة  ٢٤المعارج: 
ألنه وصف الحق  ؛واألول أصح ،وحمل َ�لٍّ  ،صلة رحم :علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

 "وذلك �قل و�كثر. ،إنما هو على قدر الحاجة ،وسوى الز�اة لیس �معلوم ،�أنه معلوم
 في غیر الز�اة؟ وآ�ة الذار�ات ،إن هذه اآل�ة في الز�اة :لكن هل نقول

 طالب: ................

بدون   ١٩الذار�ات: g h i j k l  Z ] :وهناك قال ،هنا نص على أنه معلوم
 معلوم.

 طالب: ................
 والمطلق بدون تحدید صدقات وغیرها مما ینفع الناس. ،ال شك أن المعلوم المحدد هو الز�اة

 طالب: ................
 األول.

 ................طالب: 
 وهذه خاصة �الز�اة. ،أعم من هذه

[ i j k  Z :تقدم في الذار�ات   ٢٥المعارج[ l m n    o  p  Z :٢٦المعارج. 
 ،والمحروم هو المحتاج الذي ال یتعرض للناس وال �سألهم ،السائل الذي یتعرض و�سأل الناس

الناس عندهم  ،ألن الناس ما یدرون عنه �خالف المعنى العرفي للمحروم ؛من عطائهم یحرمف
 ،لكنه محروم من هذا المال ،المحروم الذي عنده األموال الطائلة �كون له أرصدة في البنوك

حقیقة  ،هذا معنى عرفي ،فهو محروم ،ممسك من إنفاقه على نفسه وعلى من تجب علیه نفقته
إن  :ن الحقیقة العرفیة معتبرة في الشرع لقلناإ :الشرعیة ال، ولو قلنالكن الحقیقة  ،عرفیة للمحروم

عشرات بل مئات  ،وأموالهم طائلة ،ستفید منها البنوك و�رابون بهاتي أمواله ذالالمسكین ذا ه
 ما فیه أحد �قول بهذا. ؟عطى من الز�اةثم �عد ذلك نقول �ُ  ،المالیین

" [ l m n    o  p  Z :وقد مضى في سورة  ،وهو یوم القیامة ،أي بیوم الجزاء  ٢٦المعارج

  } x y z ] .أي خائفون   ٢٧المعارج: q r s t u v w  Z ] .الفاتحة القول فیه
| }  Z :بل  ،ال �أمنه أحد :وقیل ،لمن أشرك أو �ذب أنبیاءه :قال ابن عباس  ٢٨المعارج

 "الواجب على �ل أحد أن �خافه و�شفق منه.

ال، �ا ابنة «هم الذین یزنون و�شر�ون الخمر؟ ال،   ٦٠المؤمنون: Z  & % $ # " ! ]نعم 
لكنهم مع ذلك  ،هم الذین �صومون و�تصدقون و�صلون و�حجون  ،كما في الحدیث »الصدیق

 �خافون من عدم القبول.
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 ¶ ª « ¬ ® ̄ ° ±  ² ³ ́ µ © ̈   §    ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ ے ~ ] "
¸  Z :تقدم القول فیه في سورة قد أفلح المؤمنون والذین..  ٣١ - ٢٩المعارج" 

و�حث المؤلف  ،ومعّرض نفسه لسخط هللا ته وما ملكت �مینه ال شك أنه عادٍ والذي تعدى زوج
ألنه خارج عن الحصر في اآلیتین في آ�ة المؤمنون وفي  ؛هناك مسألة االستمناء وجزم بتحر�مه

وذ�ر قصة  ،فإذا تعدى ذلك فهو عادٍ  ، ٣٠المعارج: ª  Z © ̈   §    ¦ ¥ ¤ ]آ�ة المعارج 
 .. أوهناك ما أدري تذ�رونها 
 طالب: ................

وأمه عندها خادمة فجلدتها  ،�ان فیه ولد مغفل :قال ةفي سورة المؤمنون المسألة الثانیة عشر 
ألن الجار�ة اسمها  ؛أمي تجلد عمیرة :قال ؟ما �الكم :فظهر صوتها فجاء الجیران �سألون  ،ایومً 

في  -مه هللارح-ونقلها الشنقیطي  ،ذ�رها القرطبي في الموضع األول في سورة المؤمنون  ،عمیرة
الشنقیطي معوله على  ،-رحمه هللا-في الغالب على هذا التفسیر القرطبي  ومعّوله ،أضواء البیان

قال مقیده رحمه هللا أو عفا هللا  -رحمه هللا-و�ضیف ما �قول فیه  ،القرطبي في الكثیر الغالب
 عنه.

 طالب: ................
لیس في المال حق سوى «وجاء النفي  ،»ا سوى الز�اةإن في المال لحق� « :جاء في الحدیث

واإلثبات حمله أهل العلم  ،النفي حمله أهل العلم على الواجب ،جاء �النفي و�اإلثبات ،»الز�اة
لكنه  ،و�ون اآل�ة مكیة ال �عني أنه ال یوجد حق واجب في المال غیر محدد ،على المستحب

لكن قد �كون التحدید في أول األمر �ختلف عن التحدید في آخره  ،فهو محدد ،معلوم :قال هنا
 ما فیه شك أن �المه متجه.فو�ال  ،قد �كون هذا �ختلف ،في األنصبة المحددة

 طالب: ................

[ S T U Z  :هذا وعید في منع الماعون. ،وعید هذا  ٧الماعون 
 طالب: ................

 ین؟ أ
 طالب: ................

 فیه؟ ماذا
 طالب: ................

فما  ،حكاماأل في سفَ ن له نَ لك ،الشنقیطي �كتب في أحكام القرآن األصل فیه تفسیر القرآن �القرآن
ألنه ما یوجد من �ستطرد في  ؛هذا التفسیر مثل �عجبهي له نفس في األحكام ذفیه شك أن ال

مثل هذا اآلن اعتماده �الدرجة األولى على ابن  ،آ�ات األحكام وفي توضیح هذه األحكام مثله
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والمذهب  ،ألنه في أحكام القرآن ؛مضاعفة مما �قوله ابن العر�ي او�ضیف إلیه أضعافً  ،العر�ي
أنه �أتي إلى �تب أحكام  اوهذا ینتفع �ه طالب العلم �ثیرً  ،أنا قلت في مناسبات �ثیرة .واحد

 ،إلكیا الهراسي�والشافعي  ،والمالكي �ابن العر�ي ،و�أتي في المذهب الحنفي �الجصاص ،القرآن
وذ�ر مذهب الحنفیة  ،فإذا ذ�ر الجصاص مسألة ،و�طالع علیها ولو المغني فقط ،�أتي �الثالثة

بن ورجع إلى أبي �كر  ،وعلق علیه مذهب الحنابلة ،مغنيرجع إلى ال ،حرر مذهب الحنفیة
وعلق على إلكیا �قول الحنابلة  ،وعلق علیه مذهب الحنابلة من المغني أو من �تاب آخر ،العر�ي

مثل ما ألف في  ،ثم في النها�ة �جتمع له �تاب في أحكام القرآن للحنابلة ،ولو من �تاب آخر
 بع منها شيء.لكن ما طُ  ،م في أحكام القرآن مساهمةمع أن الحنابلة له ،المذاهب األخرى 

[ ¹ º » ¼ ½ ¾  Z :٣٢المعارج. 
وفي  ،والنظر في الكتب ،ألن الموازنة أو المقارنة بین األقوال ا؛�مثل هذا ینتفع طالب العلم �ثیرً 

�ستفید الطالب  ،یتفتق الذهن ،وهذاك یدل على شيء ،وهذا یلفت إلى شيء ،أكثر من �تاب
 ا.كثیرً 

" [ ¹ º » ¼ ½ ¾  Z :على  }والذین هم �شهاداتهم قائمون {ا تقدم أ�ضً   ٣٢المعارج
وقد  ،وال �غیرونها ،وال �كتمونها ،�قومون بها عند الحاكم ،من �انت علیه من قر�ب أو �عید

 "مضى القول في الشهادة وأحكامها في سورة البقرة.

 .٢٨٢البقرة: º » ½¼  Z ]�عني في آ�ة الدین عند األمر �الشهادة 
وقرئ  .ا عبده ورسولهوأن محمدً  ،�شهاداتهم أن هللا واحد ال شر�ك له :وقال ابن عباس "

فیدخل فیها  ،فاألمانة اسم جنس ،وهي قراءة ابن �ثیر وابن محیصن ،ألمانتهم على التوحید
و�دخل فیها أمانات الناس من  ،فإن الشرائع أمانات ائتمن هللا علیها عباده ،أمانات الدین

 "ى في سورة النساء.وقد مضى هذا �له مستوفً  ،الودائع

وعلى قراءة الجمع  ، ٥٨النساء: ª « ¬ ® ̄ ° ±  Z  © ̈ ] :-جل وعال-�عني قوله 
سواء �انت من التكالیف الشرعیة أو من  ،جمیع األماناتاتهم ما فیه إشكال أن هذا �شمل ألمان

 مفرد فیفید العموم. ،ألنه مفرد مضاف ؛وقراءة ألمانتهم مثلها ،حقوق العباد
والباقون �شهادتهم على  ،ا�شهاداتهم جمعً  :وقرأ عباس الدوري عن أبي عمرو و�عقوب "

    â ] :والمصدر قد �فرد و�ن أضیف إلى الجمع �قوله تعالى ،ألنها تؤدى عن الجمع ؛التوحید

ã      ä å æ  ç Z  :١٩لقمان." 
 فإذا أضیف إلى الجمع أفاد الجمع. ،صوتل ،قال ألصوات الحمیرما 

 ".٢الطالق: Z  ^_ [ \ ] :ا قوله تعالىو�دل على أنها �شهادتهم توحیدً  :وقال الفراء "
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 ]�عني  ،و�ذا قلنا �شهادتهم قلنا مفرد مضاف ،على �ل حال إذا قلنا الشهادة فـ(ال) للجنس

O P Q  Z :اللهم اغفر لي  ،جمیع النعم؟ جمیع النعم أمهل هي نعمة واحدة   ٣المائدة
 مفرد مضاف فیعم الجمیع. ؟جمیع الذنوب أم اواحدً  اذنبي هو �قصد ذنبً 

 الباقون على التوحید �شهادتین. :قوله ،طالب: أحسن هللا إلیك
 ؟شيء.. أوفیه أحد معه برنامج  ،معروفة �الجمعقراءة الألن  ؛�هللا أنا في شك من هذا

 طالب: ............
على أنها قراءة األقل الجمع قراءة األقل عباس الدوري عن أبي عمرو و�عقوب �شهاداتهم مع  نعم

 أنها قراءة غیرهم من األئمة.

" [ Ä Å Æ Ç È É  Z :وقال  .على وضوئها ور�وعها وسجودها :قال قتادة  ٣٤المعارج
 "فالدوام خالف المحافظة. ،وقد مضى في سورة المؤمنون  .التطوع :ر�جابن جُ 

 طالب: ............
 ین؟أ

 طالب: ............
ومن حیث المعنى  ،�لها صحیحة ،ال، هي قراءات �لها ثابتة وسبعیة ومتواترة من حیث الصحة

 واإلفراد یؤدي معناه. ،األصل الجمع ،ما فیه أفصح ،معناها واحد
وال �شتغلون  ،ون بهالُّ خِ فدوامهم علیها أن �حافظوا على أدائها ال �ُ  ،المحافظةفالدوام خالف  "

 "عنها �شيء من الشواغل.

 Æ Ç ] :وهناك قال ، ٢٣المعارج: a b  Z ̀ _ ] :ألنه قال ؛الدوام غیر المحافظة
È É  Z :والمحافظة  ،لكن الدوام له معنى ا،فلو �ان الدوام هو المحافظة لكان تكرارً   ٣٤المعارج

 لها معنى.
وال �شتغلون عنها �شيء من  ،ون بهالُّ خِ فدوامهم علیها أن �حافظوا على أدائها ال �ُ  "

لوها و�كمِّ  ،و�قیموا أر�انها ،ومحافظتهم علیها أن یراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقیتها ،الشواغل
 "و�حفظوها من اإلحباط �اقتراب المأثم. ،�سننها وآدابها

 عند�م؟ ماذا. أو اقتراف.
 طالب: ............

 اقتراف.
 طالب: ............

أما إذا �انت هذه  ؟ط �المعاصيحبَ هل العمل الصالح �ُ  ،و�حفظوها من اإلحباط �اقتراف المآثم
جتمع الطاعة والمعصیة في وقت تألنه ال  ؛المعصیة داخل الصالة فال شك أن الصالة تبطل
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هناك  ،طبَ حْ فإنها ال تَ  ،غیر وقت الصالةفي  ،وقت العبادة غیرفي و�ذا �انت المعصیة  ،واحد
ق �فرّ  فهنامقارفة المعصیة في أثناء الصالة أما  .قوم �قال لهم اإلحباطیة من المعتزلة لهم رأیهم

 ،ةكون مؤثر تفإنها  ،إذا �انت هذه المعصیة متجهة إلى ذات العبادة أو إلى شرطهاف ،أهل العلم
 ،تصح مع اإلثم ،لكن إذا �ان مقارفته للمعصیة ال تتعلق بذات العبادة وال �شرطها فإنها ال تحبط

أو على رأسه عمامة حر�ر صالته  ،من صلى وفي أصبعه خاتم ذهبا فیوذ�رنا المثال مرارً 
 صحیحة.

المعارج: Ê Ë Ì Í Î  Z ] .والمحافظة إلى أحوالها ،فالدوام یرجع إلى نفس الصلوات "

  ٣٦المعارج: Ï Ð  Ñ        Ò Ó Ô  Z ]قوله تعالى:  .أي أكرمهم هللا فیها �أنواع الكرامات  ٣٥
 قال: ،قال األخفش مسرعین

 �مكـــــــــــــــــــــة أهلهـــــــــــــــــــــا ولقـــــــــــــــــــــد َأراهـــــــــــــــــــــم
 

 إلیـــــــــــــــــه مهطعـــــــــــــــــین إلـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــماع 
أي ما �الهم  :وقیل !و�جلسون حوالیك وال �عملون �ما تأمرهم ،ما �الهم �سرعون إلیك :والمعنى 

أي ما �ال الذین �فروا �سرعون إلى السماع منك لیعیبوك  :وقیل ،مسرعین في التكذیب لك
 ".وقال عطیة. .و�ستهزئوا �ك

لیعیبوه و�بحثوا عن شيء  -علیه الصالة والسالم-�انوا �سمعون �الم النبي  ،نعم ولكل قوم وارث
ل من یتصدى لقراءة �تب المسلمین ال بَ ة المستشرقین من قِ نّ وهذه سُ  ،و�وجد اآلن ،�عیبونه �ه

سوا ومن خالل استقرائهم للكتب لبَّ  ،و�نما للبحث عن العیوب والتناقض إن وجد ،لالستفادة منها
�عض  ،واآلن الكتبة ..اواطالعً  اوأظهروا أن عندهم علمً  ،على أنصاف المتعلمینعلى السذج و 

ب عن مثل هذه األمور التي هي في الحقیقة لو من �خرج للناس في وسائل اإلعالم تجده ینقِّ 
وأما من عنده علم  ،ج من الناسذَّ لكنهم یروجون �اطلهم على السُّ  ،جد لها شيءق فیها ما وُ قّ دُ 

كنت أردت أن « :في حدیث .ج علیه مثل هذا الباطلروَّ فإنه ال یُ  ،و�عتصم بهما ،نةالكتاب والس
�تب من �تب في الصحف أن الثقافة  ،»فإذا فارس والروم �غیلون فال �ضرهم ،أنهى عن الغیلة

نظر  ،رتأثَّ  -علیه الصالة والسالم-فالنبي  ،ثقافات األمم األخرى  ؛اإلسالمیة مز�ج من الثقافات
�صدر �ان  ،وأشكل على �عض الناس ،رر وأصدر الحكم �سبب هذا التأثُّ وتأثَّ  ،إلى فارس والروم

فأشكل  ،فأعرض عن الحكم ،فارس والروم ال �ضرهم ؛فرأى األمم ،ینهى عن الغیلة اشرعی�  احكمً 
ذلك ألن نسبة العرب ال سیما في  ؛لوالحقیقة أنه لیس �مشكِ  ،على �عض طالب العلم مثل هذا

وأحكام الدین للناس  ،حصون خالئق ال �ُ  ،ا �النسبة ألمم األرض من فارس والرومالوقت قلیلة جد� 
ما  ؟ى عنه إذا �ان الغالب ما �ضرهمفهل ُینهَ  ،إذا �ان الغالب ال �ضرهم ،والحكم للغالب ،كافة

التمر  .ب علیهإنما للضرر المترتِّ  ،ال لورود النهي ،منع للضرریبقى من یتضرر �ه �ُ  ،ُینهى عنه
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لكن من یتضرر  ،و�بقى حكمه الحل إلى یوم القیامة ،فیه أحد �قول حرام؟ ما فیه أحد �قول حرام
 �ه ُ�منع منه.

 .عامدین :وقال قتادة .اناظر�ن إلیك تعجبً  :وقال الكلبي .مهطعین معرضین :وقال عطیة "
 "ما �الهم مسرعین علیك ماّدین أعناِقهم. :والمعنى متقارب أي

 أعناَقهم.
 "ماّدین أعناَقهم مدمني النظَر إلیك. "

 النظِر.
 "مدمني النظِر إلیك. "
نت وفي الثاني حذف النون فتعیَّ  ،فال تصح اإلضافة ،ف في الموضع األول أثبت النون ش

 اإلضافة.
 اا تلـــــــــــــــي اإلعـــــــــــــــراب أو تنو�ًنـــــــــــــــنوًنـــــــــــــــ

 
 ممـــــــــا تضـــــــــیف احـــــــــذف �طـــــــــور ســـــــــینا 

نزلت في  ،وهو منصوب على الحال ،وذلك من نظر العدو ،إلیك هم مدمني النظرِ ماّدین أعناقَ  " 
وِقَبلك أي  .وال یؤمنون �ه -علیه السالم-�انوا �حضرونه  ،جمع من المنافقین المستهزئین

 -صلى هللا علیه وسلم-أي عن �مین النبي   ٣٧المعارج: Õ Ö   × Ø Ù Ú  Z ] .نحوك
ومنه حدیث  ،قاله أبو عبیدة ،جماعات في تفرقة :والِعِز�ن ،ا وجماعاتا حلقً وشماله حلقً 

 ،أراكم ِعِز�نما لي «ا فقال: أنه خرج على أصحا�ه فرآهم حلقً  -صلى هللا علیه وسلم -النبي
 :قال ؟المالئكة عند ر�ها و�یف تصفّ  :قالوا »؟هاعند ر�ِّ  المالئكةُ  ون �ما تصفُّ أال تصفُّ 

 "وقال الشاعر.. ،جه مسلم وغیرهخرَّ  ،»و�تراّصون في الصف ،ون الصفوف اُألَولمُّ تِ یُ «
ومثلهم في جهة  ،ومثلهم هناك ،ِز�ن أوزاع أوزاع �جتمع الثالثة واألر�عة والخمسة هنامثل عِ 
ثم جمعهم  ا،�انوا أوزاعً  ،ثم �ما �انوا �فعلونه في صالة اللیل في رمضان ا،یتفرقون أوزاعً  ،أخرى 

 عمر على إمام واحد.
 قال الشاعر:"

 ترانــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــده واللیــــــــــــــــــــــــــــل داجٍ 
 

ــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــى أبوا� ــــــــــــــــــــعل ــــــــــــــــــــاحلًق  ا عز�ن
 وقال الراعي: ،أي متفرقین 

ــــــــــــــــــــرحمن إن عشــــــــــــــــــــیرتي أخلیفــــــــــــــــــــةَ   ال
 

 م إلیـــــــــــــــــك ِعِز�نـــــــــــــــــاهُ اتُ رَ أمســـــــــــــــــى َســـــــــــــــــ 
 وقال آخر: ،أي متفرقین 

 كـــــــــــــــــــأن الجمـــــــــــــــــــاجم مـــــــــــــــــــن وقعهـــــــــــــــــــا
 

 ِعِز�َنـــــــــــــــاَخَناِطیــــــــــــــُل  َیْهـــــــــــــــِو�َن َشــــــــــــــتَّى  
 وقال آخر: ،أي متفرقین 

 ضـــــــــــــــــاخٍ فلمـــــــــــــــــا أن أتـــــــــــــــــین علـــــــــــــــــى أُ 
 

 ا عز�نـــــــــــــــاحصـــــــــــــــاة أشـــــــــــــــتاتً َضـــــــــــــــَرْحَن  
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 وقال الُكمیت:
 ونحـــــــــــــــــــن ووجنـــــــــــــــــــدل.................

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

 :وقیل ،ثر و�ؤنَّ ذ�َّ ضاخ �الضم جبل یُ وأُ  ،�قول الخناطیل جماعات من الوحش والطیر في تفرقة 
 .ودفعن حیننومعنى ضرحنا  ،صرفصرف وال �ُ باد�ة �ُ لهو موضع �ا

 وقال الكمیت: "
 تر�نـــــــــــــــــــا ونحـــــــــــــــــــن وجنـــــــــــــــــــدل �ـــــــــــــــــــاغٍ 

 
 ى عز�نــــــــــــــــــاتَّ كتائــــــــــــــــــب جنــــــــــــــــــدل َشــــــــــــــــــ 

 وقال عنترة: 
ــــــــــــــ ــــــــــــــ نٍ رْ وِق ــــــــــــــد ترْ� ــــــــــــــيٍّ  تُ ق ــــــــــــــذي ول  ل

 
ـــــــــــــرُ   ـــــــــــــه الطی ـــــــــــــ�العُ  علی  �نزِ صـــــــــــــب الِع

 ،وأصلها عزهة ،ا مما حذف منهاوًض لیكون ذلك عِ  ؛جمع �الواو والنون  ،وواحد عز�ن عزة 
أصلها عزوة من عزاه �عزوه إذا  :وقیل ،من جعل أصلها سنهةفاعتلت �ما اعتلت سنة فی

وفي  .والمحذوف منها الواو ،إلى األخرى  مضافةفكل واحد من الجماعات  ،أضافه إلى غیره
 "َوض من الیاء.والهاء عَ  ،ة الفرقة من الناسزَ والعِ  :الصحاح
 ِعَوض.

ولم �قولوا ِعزاة  ،ا �الضموِعُزون وُعُزون أ�ًض  ،زا على ِفَعلوالجمع عِ  ،الیاءوالهاء ِعَوض من  "
 "باة.كما قالوا ثُ 

�ما قالوا في ثبة  ،لكن قالوا في عزة عز�ن ،وزنها واحد ،بة مثل ِعَزة مثل ِعَدة ومثل ِزَنة�عني ثِ 
 لكنهم لم �قولوا في ِعزة عزات. ،ثبین وثباة

وعن الیمین وعن الشمال متعلق  .دار عزو أي أصناف من الناسقالوا في ال :قال األصمعي "

 Û Ü Ý Þ Z ]أخذته عن ز�د  :و�جوز أن یتعلق �عز�ن على حد قولك ،�مهطعین

 ". ٣٨المعارج: 
 ؟�كون عز�ن عن الیمین وعن الشمال على حد قولك أخذته عن ز�د ؟معنى أخذت عن ز�د ما

 ،�عني المتعلَّق متقدم على ما یتعلق �ه  ٣٧المعارج: Õ Ö   × Ø Ù Ú  Z ]اآلن اإلشكال 
وصح  ،لتمت المطا�قة ،عن ز�د أخذتهعلى حد قولك  :وقولك أخذته عن ز�د �عني لو قال

 ظاهر؟ .التمثیل
 طالب: .............

مهطعین عن الیمین وعن  ،هذا ما فیه إشكال ،وعن الیمین وعن الشمال متعلق �مهطعین :وقال
 ؟ةمتأخر  أم ةعز�ن متقدم ،و�جوز أن یتعلق �عز�ن ،الشمال

 طالب: متأخرة.
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على حد قولك عن ز�د أخذته لصح أن  :لو قال ،�قول على حد قولك أخذته عن ز�د ،متأخرة
 �ما قرر في اآل�ة. ،یتعلق �ما �عده

" [ Û Ü Ý Þ ß à  á â ã  Z :ان المشر�ون �جتمعون  :قال المفسرون   ٣٨المعارج�
و�ستمعون �المه فیكذبونه و�كذبون علیه و�ستهزئون  -صلى هللا علیه وسلم-حول النبي 

عطین ا لنُ عطوا منها شیئً ولئن أُ  ،لئن دخل هؤالء الجنة لندخلنها قبلهم :و�قولون  ،�أصحا�ه
 "فنزلت أ�طمع. ،أكثر منها

وعلى هذا فالشر�ف عندهم واألولى �التكر�م  ،مهم مقاییسهم على أمور دنیاه ،المقاییس إذا اختلت
-أن النبيوالغالب  ،�عنون الصحا�ة ،إذا دخل هؤالء الجنة ،هو من نصیبه من هذه الدنیا أكبر

فإذا  ،أشراف الناس أو الضعفة؟ الضعفة مأو أن عموم األنبیاء یتبعه -علیه الصالة والسالم
 ،قبلهم من �اب أولى حنناكین إن دخلوا الجنة فهؤالء الضعفاء المس :كانت المقاییس دنیو�ة قیل

  Q ]لكن المقاییس في الحقیقة والواقع مقاییس دین  ،هذه إذا �انت المقاییس مقاییس دنیا
R S T VU  Z :ومع األسف أنه یوجد مثل أو شبیه بهذا عند �عض الناس ، ١٣الحجرات، 

و�ن  ،إن �ان عنده مال اهتموا �ه واعتنوا �ه ،الشرف یتبع الدنیا ،تجد المقیاس عنده هذه الدنیا
ن هذا موجود حتى عند �عض ممن ینتسب إومع األسف  ،ولم یلتفتوا إلیه ،كان ال مال له أهملوه

و�ذا دخل علیه  ،إذا دخل علیه طالب العلم و�عرف أنه أحواله وسط ما التفت إلیه ،إلى العلم
ألن �عض الناس �عتني �التجار  ؛ن أ�خل الناسولو �ان م ،صاحب الدنیا اهتم �ه واعتنى �شأنه

وهذا مقصد  ،و�ستجیبون  ،ا في أن �حثهم على البذل في سبیل هللاطمعً  ؛وهو من أهل العلم
رون على مون و�قدِّ فیقوم الناس و�قدِّ  ،لكن اإلشكال حینما تختل هذه المواز�ن والمقاییس ،حسن

عر�ي على عجمي وال ألسود على أبیض إال ال فضل ل ،هذا ال قیمة له في الشرع ،قدر دنیاهم

 .١٣الحجرات: Q  R S T VU  Z ]�التقوى 
وقرأ الحسن وطلحة بن مصّرف  ،�ان المستهزئون خمسة أرهط :وقیل ،اآل�ة ...معأ�ط :فنزلت"

ل عن عاصم ،ل �فتح الیاء وضم الخاء مسمى الفاعلخُ دْ أن یَ  :واألعرج والباقون  ،ورواه المفضَّ

 æ    ç è é ê Z ] :ثم ابتدأ فقال ،�ال ال یدخلونها ،الفعل للمجهول ل علىأن ُیدخَ 

أي إنهم �علمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة �ما خلق   ٣٩المعارج: 
ستوَجب �اإل�مان والعمل الصالح و�نما تُ  ،فلیس لهم فضل �ستوجبون �ه الجنة ،سائر جنسهم

إنا { :و�تكبرون علیهم فقال ،�انوا �ستهزئون �فقراء المسلمین :وقیل ،ورحمة هللا تعالى
إنما  :وقال قتادة في هذه اآل�ة ،فال یلیق بهم هذا التكبر ،من القذر }خلقناهم مما �علمون 

یر رأى المهلب بن خِّ ف بن عبد هللا بن الشِّ وي أن مطرِّ ورُ  .فاتق هللا ،لقت �ا ابن آدم من قذرخُ 
ما هذه المشیة التي یبغضها  ،�ا عبد هللا :فقال له ،زٍّ خَ  ةِ بَّ وجُ  زٍّ خَ ُمْطَرف یتبختر في أبي صفرة 
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وأنت فیما بین ذلك  َمِذَرٌة، َوآِخُرَك ِجیَفُة َقِذَرٌة، ك نطفةٌ أولُ  ،نعم :أتعرفني؟ قال :فقال له ؟هللا
 "فمضى المهلب وترك مشیته.. .تحمل العذرة

[ æ    ç è é ê Z  :وعدم التصر�ح  ،لقوا منههذه �نا�ة عن حقارة ما خُ   ٣٩المعارج
ئل رؤ�ة بن العجاج ولذا لما سُ  ،من األدب الرفیع �ما �قولون  ،�الحقیر هو األسلوب األدبي

إن الفأر  :فقال ،فقیل له في ذلك ،وال �أكل الدجاج ،رالفأورؤ�ة �أكل  ،الراجز المعروف الشاعر
سمى عما �أكله الدجاج السیما ما �ُ  ىهو �ن .والدجاج �أكل ما تعلمون  ،�أكل البر والسمن

    æ ] :-جل وعال-�عني مثل ما قال هللا  ،�أكل ما تعلمون  :قال ،جاللة التي تأكل القاذوراتال�
ç è é ê Z  :حتاج إلى التصر�ح فمثل هذه األلفاظ التي �عرفها الناس ال �ُ   ٣٩المعارج

 بها.
 نظم الكالم محمود الوراق فقال: "

 عجبـــــــــــــــت مـــــــــــــــن معجـــــــــــــــب �صـــــــــــــــورته
 

 و�ـــــــــــان فـــــــــــي األصـــــــــــل نطفـــــــــــة مـــــــــــذرة 
 ا �عــــــــــــد حســــــــــــن صــــــــــــورتهوهــــــــــــو غــــــــــــدً  

 
 یفـــــــــــــة قـــــــــــــذرة�صـــــــــــــیر فـــــــــــــي اللحـــــــــــــد جِ  

 یهــــــــــــــــــــه ونخوتــــــــــــــــــــهوهــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــى تِ  
 

 مـــــــــــــا بـــــــــــــین ثو�یـــــــــــــه �حمـــــــــــــل العــــــــــــــذرة 
 وقال آخر:  

ـــــرأس مكرمـــــة ـــــر ال ـــــن آدم غی  هـــــل فـــــي اب
 

 وهــــــو �خمــــــس مــــــن األوســــــاخ مضــــــروب 
 َوُأْذٌن ِر�ُحَهــــــــــــــا َســــــــــــــِهكٌ أنــــــــــــــف �ســــــــــــــیل  

 
ــــــــــــوبُ والعــــــــــــین   ــــــــــــُر َمْلُه  ُمْرَمَصــــــــــــٌة َوالثَّْغ

ــــــراب   ــــــن الت ــــــا اب ــــــراب غــــــدً �  اومــــــأكول الت
 

ــــــــــــــ   ر فإنــــــــــــــك مــــــــــــــأكول ومشــــــــــــــروبقصِّ
�قول الشاعر وهو  ،وهو األمر والنهي والثواب والعقاب ،معناه من أجل ما �علمون  :وقیل 

 األعشى:
 اأزمعــــــــــــــــت مــــــــــــــــن آل لیلــــــــــــــــى ابتكــــــــــــــــارً 

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

 أأزمعت. 
 امـــــــــــــــن آل لیلـــــــــــــــى ابتكـــــــــــــــارً  تَ ْعـــــــــــــــمَ أأزْ 
 

ــــــــــ  ــــــــــى ذي هــــــــــوً طَّ وَش  "ى أن تــــــــــزارات عل
 [ ç è é ê Z  :ما  -وعالجل -�عني لما �علمون من تحقیق العبود�ة هلل   ٣٩المعارج�

 .٥٦الذار�ات: C D E F G H I  Z ] :في قوله سبحانه
 طالب: ....................

 ین؟ ابتكارا �الباء.أ

فال  :قوله  ٤٠المعارج: Z  ) ' & % $    # " ! ] :أي من أجل لیلى.. قوله تعالى "
 "صلة.. :وال ،أقسم أي أقسم
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هذه فیما  )ال(ن إ :قلنا }تبصرون وما ال تبصرون فال أقسم �ما { ،ا في سورة الحاقةمر قر�بً  كما
وهو في  ،ولیس المراد نفي القسم للداللة علیه �خبره ،حذفألنها تُ  ؛نها زائدةإتقدم �قول أهل العلم 

ثم   ٧٥الواقعة: Í Î Ï     Ð Ñ  Ò  Z ]سورة الواقعة ظاهر أنه قسم ال �حتمل نفي القسم 

وذ�رنا أن للحسن البصري قراءة بدون األلف  ،فتكون ال هذه زائدة  ٧٦الواقعة:  Ó Ô   Z ] :قال
وتكون األلف زائدة  ،فألقسم برب المشارق  ،فألقسم �ما تبصرون  ،فألقسم �مواقع النجوم ،فألقسم

 أو ألذ�حنه فیه ألف زائدة ترى في الرسم تكون مثلها. :في الرسم مثل
 طالب: ....................

 ین؟أ
 ....................طالب: 

 ألقسم ما یلزم الفاء.
وقرأ أبو حیوة  ،وقد مضى الكالم فیها ،برب المشارق والمغارب هي مشارق الشمس ومغار�ها "

 "على التوحید. ،برب المشرق والمغرب :حیصن وحمیدوابن مُ 

وجاءت  ، ٩المزمل: S T U V W X   Y  Z ]�عني جاء في القرآن إفراد المشرق والمغرب 
 ق فمن فرب المشر  ،وجاء الجمع المشارق والمغارب ،الثانیة التثنیة رب المشرقین ورب المغر�ین

 ،�عني ما تشرق فیه الشمس وما تغرب منه ،والمغرب الجنس جنس المشرق وجنس المغرب
ألن  ؛والمغر�ین مغرب الصیف ومغرب الشتاء ،والتثنیة المشرقین مشرق الصیف ومشرق الشتاء

 ،ألن مسافة النهار في الصیف طو�لة ؛�ختلف عنه في الشتاء ،المشرق �ختلف في الصیف
والعكس  ،ثم تأخذ إلى جهة الیمین في الغروب ،فتكون الشمس تأخذ في الطلوع من جهة الیسار

ونهار الشتاء  ،ألنها تقطع المسافة �أقصر مدة ؛مستقیمة ا، بلو�سارً  اال تأخذ �مینً  ،في الشتاء
ومغرب في  ،فیكون لها مشرقان مشرق في الصیف ومشرق في الشتاء ،قصر من نهار الصیفأ

 وأما المشارق والمغارب فمشرق �ل یوم ومغرب �ل یوم. ،هذا التثنیة ،الصیف ومغرب في الشتاء

" [ & ' ( ) * +    , - Z  :نقدر على إهالكهم والذهاب بهم  :�قول  ٤١ - ٤٠المعارج
وال  ،وما نحن �مسبوقین أي ال �فوتنا شيء ،والمجيء �خیر منهم في الفضل والطوع والمال

أي اتر�هم   ٤٢المعارج: Z  : 9 8    7  6 5 4 3 2 ]قوله تعالى:  .�عجزنا أمر نر�ده
وال  ،مرت �هواشتغل أنت �ما أُ  ،دو�لعبوا في دنیاهم على جهة الوعی ،�خوضوا في �اطلهم

 :وقرأ ابن محیصن ومجاهد وحمید ،عدواوُ ا یلقون فیه ما فإن لهم یومً  ،علیك شر�هم نمَ ظُ عْ �َ 

    =  > ; ]قوله تعالى:  .وهذه اآل�ة منسوخة �آ�ة السیف ،حتى یلقوا یومهم الذي یوعدون 
> ? @      A B C D  Z :٤٣المعارج." 
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خت سبعین آ�ة من �تاب هللا التي فیها الموادعة والمهادنة سَ العلم نَ آ�ة السیف عند أهل 
ج �عض الناس الیوم أن آ�ة و�روّ  ،خت �آ�ة السیف عند أهل العلمسِ اآل�ات �لها نُ  ،للمشر�ین
 التعامل ال بد أن �ختلف. ،خت �سبعین آ�ةسِ السیف نُ 

�خرجون �فتح الیاء وضم الراء على أنه  :وقراءة العامة ،هم الذي قبلهبدل من یوم :یوم "
ُ�خرجون �ضم الیاء وفتح الراء  :وقرأ السلمي والمغیرة واألعشى عن عاصم ،مسمى الفاعل

ا حین سراعً  .وقد مضى في سورة �س ،واحدها جدث ،القبور :واألجداث ،على الفعل المجهول
�أنهم إلى نصب یوفضون  .صب على الحالوهو نُ  ،�سمعون الصیحة اآلخرة إلى إجا�ة الداعي

 "قراءة العامة �فتح النون وجزم الصاد.
 نصب..

 "وقرأ ابن عامر وحفص �ضم النون والصاد وقرأ عمرو. "
 نصب جمع �خشب.

صب والنُّصب والنَّ  ،وقرأ عمرو بن میمون وأبو رجاء وغیرهما �ضم النون و�سكان الصاد "
عف عف والضُّ و�ذلك  ،صب فُعبد من دون هللاب ما نُ والنص :قال الجوهري  ،لغتان مثل الضَّ

 قال األعشى: ،كوقد �حرّ  ،النُّصب �الضم
 هنَّ كَ ُســــــــــــنْ وذا النصــــــــــــب المنصــــــــــــوب ال تَ 

 
 لعافیــــــــــــــــــــــــــة �َهللا ر�ــــــــــــــــــــــــــك فاعبــــــــــــــــــــــــــدا 

وذا النصب �معنى  :وقوله ،والجمع األنصاب ا،رأیت ز�دً  :�ما تقول ،فوقف �األلف ،ندَ بُ أراد فاعْ  
 "إ�اك..

ا ألن فاعبدا أصلها فاعبدّن نون ورأیت ز�دً  ،الفرق بین نون فاعبدا التي وقف علیها �األلف
 :و�ذا أدرجت تقول ،ا وال تنون رأیت ز�دً  :تقول ،ولیست نون تو�ید ،ا هذا تنو�نورأیت ز�دً  ،تو�ید

و�قتصرون  ،ور�یعة �حذفون التنو�ن ،ارأیت ز�دً  ،و�ذا وقفت تقف على األلف ،اوعمرً  ارأیت ز�دً 
�عني األصل  ،سمعت أنَس بن مالك :ومنه ما درج على ألسنة أهل العلم في الروا�ة ،على الفتحة
 ،لكنهم في هذا �جرون على لغة ر�یعة و�قتصرون على الفتحة و�حذفون التنو�ن ،سمعت أنًسا

 .جد لبس فاألمر سهلوعلى �ل حال إذا ما وُ 

وقال   ٤١ص: Ø Ù    Ú Û Ü  Z × ]ومنه قوله تعالى:  ،والنُُّصب الشر والبالء " 
واألنصاب جمع ُنُصب فهو جمع  ،النُصب جمع النَّْصب مثل َرهن وُرُهن :األخفش والفراء

ذ�ح وهو حجر أو صنم یُ  ،النصب جمع نصاب :وقیل ،النصب واألنصاب واحد :وقیل ،الجمع

َنْصب وُنْصب وُنُصب �معنى  :وقد قیل  ٣المائدة: Z  9 8 7 6 ] :ومنه قوله تعالى ،علیه
وهي  ،إلى غا�ة :إلى نصب :قال ابن عباس ،َعْمرو وُعْمر وُعُمر ذ�ره النحاس :�ما قیل ،واحد

�انوا  :وقال الحسن .إلى شيء منصوب علم أو را�ة :قال الكلبي .التي تنصب إلیها �صرك
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١٦ 

صبهم التي �انوا �عبدونها من دون هللا ال یلوي أولهم على یبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نُ 
 قال الشاعر: ،اإلسراع :واإل�فاض ،�سرعون  :یوفضون  .آخرهم

ــــــــــــــــان تحــــــــــــــــت الحدیــــــــــــــــد ــــــــــــــــوارس ذبی  ف
 

ـــــــــــــــــر   كـــــــــــــــــالجن یوفضـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن ُعبق
 من َعبقر. 

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

ـــــــــــــــــر   كـــــــــــــــــالجن یوفضـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن َعبق
 "َعبقر تزعم العرب أنه من أرض الجن. 

و�ذ�ر �عضهم أنه رأى فیه �عض التصرفات  ،نه �سكنه الجنإ�قولون  ،نه وادي عبقرإلون و �ق
الذ�ي الذي �حسن التصرف في المواقف �قال له َعبقري نسبة إلى  :ولذا قالوا ،العجیبة الخارقة

 وادي.هذا ال
 قال لبید: "

 كهـــــــــــــــــول وشـــــــــــــــــبان �جنـــــــــــــــــة عبقـــــــــــــــــر
 

 ............................ 
والذي في اآل�ة  ،فاإل�فاض متعدٍّ  ،وأوفضها صاحبها ،اض وفًض اإلبل تفِ  توفض :وقال اللیث 

 E F   G IH J K ]قوله تعالى:  .وفض وأوفض واستوفض �معنى أسرع :�قال ،الزم
L M            N O Z  :لما  ؛خاشعة أ�صارهم أي ذلیلة خاضعة ال یرفعونه :قوله تعالى  ٤٤المعارج

هو سواد الوجوه والرهق  :قال قتادة ،ترهقهم ذلة أي �غشاهم الهوان .یتوقعونه من عذاب هللا
ومنه قوله  ،ا أي غشیهرهقه �الكسر یرهقه رهقً  ،ومنه غالم مراهق إذا غشى االحتالم ،الغشیان

 ".٤٤المعارج:  J K L M            N O Z ]  ٢٦یونس: Z  ,-  + * ( ) ' ]تعالى: 
 ومنها أرهقتنا العصر �عني غشینا وقتها.

وأخرج الخبر بلفظ  ،في الدنیا أن لهم فیه العذاب یوعدونهوم الذي �انوا یوعدون أو ذلك الی "
 "ألن ما وعد هللا �ه �كون وال محالة. ؛الماضي

 ین الماضي؟ خاشعة.أ
 طالب: یوعدون.

النحل: X Y Z  Z ]ألنه متحقق الوقوع �ما في قوله تعالى:  ؛الماضي خاشعةوأخرج الخبر بلفظ 

١. 
 اللهم صل على محمد وعلى...

 طالب: ....................
 ین؟ أ

 طالب: ....................
 إال هذا تهدید لهم.
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 طالب: ....................
 إن عقو�تهم تكون في اآلخرة. :تقول نعم

 ....................طالب: 
 �اعتبار أن العقو�ة والتهدید في الدنیا. نعم

 طالب: ....................
 رتكون في الدنیا و�عاقبون في اآلخرة.نها في اآلخرة فیُ إإذا قلنا 

 طالب: ....................
 عندنا دروس �مكة إن شاء هللا. ،ال �هللا أنا مسافر یوم الجمعة

 ....................طالب: 
 هذه إشارة..


