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

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

 اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:

 µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ]قوله تعالى:  "
Ë Ì  Z :قوله تعالى:  ١٢ - ١١الجن[ µ ¶ ̧ ¹ º ¼»  Z :هذا من قول الجن  ١١الجن

و�نا �نا  -صلى هللا علیه وسلم-أي قال �عضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى اإل�مان �محمد 
قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون وقیل ومنا دون ذلك أي ومن دون الصالحین 

 " حمله على اإل�مان والشرك.في الصالح وهو أشبه من 
نعم ألن الكافر ما �قال له دون ذلك دون الصالح الكافر ما �قال له دون الصالح صالح ودونه 

 �عني دونه قر�ب منه أما من �عد منه فال �قال دونه.

" [ ½ ¾ ¿ À  Z :ا مختلفة وقال قتادة قاله السدي وقال الضحاك أد�انً ا شتى أي فرقً  ١١الجن
 الشاعر:ومنه قوله متباینة  اأهواءً 

 القـــــــــــا�ض الباســـــــــــط الهـــــــــــادي �طاعتـــــــــــه
 

ــــــــــة النــــــــــاس إذ أهــــــــــواؤهم قــــــــــدد   فــــــــــي فتن
صلحاء ومنهم ا بل �انوا مختلفین منهم �فار ومنهم مؤمنون والمعنى أي لم �كن �ل الجن �فارً  

 " ومنهم مؤمنون غیر صلحاء. ..مؤمنون غیر
منا الصالحون �عني من الجن من هم صالحون ومنهم دون ذلك �عني دونهم  تبعیضیهألن (من) 

 في الصالح هذا �النسبة للمؤمنین منهم وأما الكفار فكثیر.. سم.

 ¿ ¾ ]ب �نا مسلمین و�هود ونصارى ومجوس وقال السدي في قوله تعالى: وقال المسیِّ  "
À  Z :قال في الجن مثلكم قدر�ة ومرجئة وخوارج ورافضة وشیعة وسنیة وقال قوم أي  ١١الجن

 " و�نا �عد استماع القرآن مختلفون منا المؤمنون ومنا..
�النسبة للشیعة فهم الذین  الرافضة الذین یرفضون أ�ا �كر وعمر و�كفرون خیار األمة وأما

 ا على أبي �كر وعمر نعم ألنه قال ورافضة وشیعة.�فضلون علیً 
 طالب: .............

 و�ن؟
 طالب: .............
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علیهم القرآن ال ال، طرائق  -علیه الصالة والسالم-�عني وجود هذه الِفَرق في وقت قراءة النبي 
اإلنس فرق وطرائق �ذلك الجن في �ل زمان ومكان لهم ا �عني أنه أنهم مثل اإلنس �ما أن قددً 

 نظائر وال یلزم أن �كون �التفصیل المذ�ور قبل وقوعه.
أي منا الصالحون ومنا المؤمنون لم یتناهوا في الصالح واألول أحسن ألنه �ان في الجن  "

 " من آمن �موسى وعیسى وقد أخبر هللا عنهم أنهم قالوا وأنا سمعنا..
 إنا سمعنا.

 و�نا سمعنا..
 إنا إنا بدون واو.

 إنا بدون واو؟
 إ�ه.

وهذا  ٣٠األحقاف: A  Z @ ? < = > ; : 9 8 7 ]أخبر هللا عنهم أنهم قالوا  "
یدل على إ�مان قوم منهم �التوراة و�ان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى اإل�مان 

 " و�لى �افر.ا ال فائدة في قولهم نحن اآلن منقسمون إلى مؤمن وأ�ًض 
ألن مثل هذا �الم معلوم �عني مفرغ عن الفائدة ال فائدة فیه ألنه هذا معلوم ال �حتاج أن ُ�خبر 

 عنه.
 طالب: .............

 ما ذ�روا عیسى.
 طالب: .............

 �عني مثل ما قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى مثل ما قال ألن عیسى جاء مكمالً 
 لشر�عة موسى.

ا مختلفة و�قال القوم طرائق أي على والطرائق جمع الطر�قة وهي مذهب الرجل أي �نا فرقً  "
ة وأصلها  ة �قال لكل طر�ق ِقدَّ مذاهب شتى والِقدد نحو من الطرائق وهو تو�ید لها واحدها ِقدَّ

 " من َقدِّ السیور وهو قطعها قال لبید یرثي أخاه أر�د: لم تبلغ....
ي حدیث ما أذ�ره اآلن لكن لفظه نهى أن ُ�َقدَّ السیر بین أصبعین نهى أن ُ�َقدَّ السیر بین جاء ف

ّد یؤذي �س أصبعین والقد وش �قول القطع �عني بین أصبعین فإذا قطع آذى السیر إذا ُمدَّ ثم قُ 
أحد معه جهاز واال.. ما أحد معه �مبیوتر �شوف لنا وش  ؟درجتهما ما أدري عن الحدیث 

 الحدیث؟ نهى أن �قد السیر بین أصبعین.
 قال لبید یرثي أخاه أر�د: "

 لــــــــــــــم تبلــــــــــــــغ العــــــــــــــین �ــــــــــــــل نهمتهــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــدد  ــــــــــــــــــاد �الق ــــــــــــــــــة تمســــــــــــــــــي الجی  لیل
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 آخر:وقال 
ـــــــــــــــــــــد حاســـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــت وز� ـــــــــــــــــــــد قل  ولق

 
 ایـــــــــــــوم ولـــــــــــــت خیـــــــــــــل عمـــــــــــــرو قـــــــــــــددً  

 " والِقّد �الكسر سیر ُ�قد من جلد غیر مدبوغ و�قال.. 
نعم �قص من الجلد قبل أن ید�غ و�ذا یبس �طوى على شيء یراد ضبطه و�تقانه ر�طه ثم �عد 

 ذلك إذا یبس صلب علیه وصار من أقوى األشیاء الِقّد هذا.
 " و�قال ما له ِقّد وال قحف فالقد إناء من جلد والقحف من خشب. "

 طالب: ..............
 سكت عنه أبو داود.

 " حف من خشب قوله تعالى...د والقِ فالِقّد إناء من جل "
 طالب: ..............

نعم مثل ما قال الشیخ ما �مكن أن �قال وقت نزول القرآن ما �مكن �قول.. نعم �مكن �قال اآلن 
 و�عد نشوء البدع أما وقت نزول القرآن ما في اإلنس هذه الفرق.

�معنى العلم والیقین وهو الظن هنا  ١٢الجن: Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  Z ]قوله تعالى:  "
 " خالف الظن في قوله..

�تاب اسمه  ..و�ستعمل على صیغة ِمْفَعال والقحف واحد القحوفالقحف القحف إناء من خشب 
هو  ؟ا لكن وش �قصد �القحوفهز القحوف في شرح قصیدة أبي شادوف �تاب مطبوع مرارً 

ن نكون في مكتبة علشان نطلع ا نحتاج أاألواني القحف إناء من خشب أمور �جر �عضها �عًض 
 یراجع و�شاف وش هو.. ..على �ل شيء

أي علمنا  ٧الجن: c d  Z ] ٥الجن: L M N O P  Z ]وهو خالف الظن في قوله تعالى:  "
 " �االستدالل والتفكر في آ�ات هللا أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب وال غیره.

 ° ¯ ® ¬ » ]نعم الظن متفاوت المراتب یبدأ من الیقین �ما هنا وفي قوله جل وعال 

 Z :ال بد من الیقین في هذا فمعناه الیقین ثم �ما �غلب على الظن الذي هو االحتمال  ٤٦البقرة
الراجح ثم ما یرادف الشك ثم ما �قابل ذلك من الوهم �أتي الظن و�راد �ه الوهم إلى أن �صل إلى 

فمراتبه متفاوتة لكن االصطالح  »إ�اكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث«أن �كون أكذب الحدیث 
جرى عند المتأخر�ن على أنه االحتمال الراجح المقاِبل للوهم االحتمال المرجوح والشك هو 

 االحتمال المساوي.

�عني  ١٣الجن:  Í Î Ï Ð Z ]وهرب مصدر في موضع الحال أي هار�ین قوله تعالى:  "
 " على رسالته. -وسلمصلى هللا علیه -ا القرآن آمنا �ه و�اهلل وصدقنا محمدً 
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نعم اإل�مان �الهدى اإل�مان �القرآن �ستلزم اإل�مان �اهلل جل وعال ألنه منه و�ستلزم اإل�مان �من 
 .-علیه الصالة والسالم-حمله وهو الرسول 

صلى -ا ا إلى األنس والجن قال الحسن �عث هللا محمدً مبعوثً  -صلى هللا علیه وسلم-و�ان  "
من الجن وال من أهل الباد�ة  اإلنس والجن ولم یبعث هللا تعالى قط رسوالً إلى  -هللا علیه وسلم

 " وال من النساء وذلك قوله تعالى..
�عني �من ادعى أن من النسوة أنبیاء زعم ابن حزم أن من النسوة ست من األنبیاء ست نبیات 

 لكنه قول ضعیف.

وقد تقدم  ١٠٩یوسف: d e f g h i j k l m on  Z ]وذلك قوله تعالى  "
 ".»وُ�عثت إلى األحمَر واألسود«هذا المعنى وفي الصحیح 

 األحمِر.. فیه (ال) و�عثت إلى األحمِر فیه (ال).

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ]أي اإلنس والجن  »و�عثت إلى األحمِر واألسود«وفي الصحیح  "
Û Ü Z  :ال �خاف أن ُینقص من حسناته وال أن یزاد في سیئاته  :قال ابن عباس ١٣الجن

 " ألن البخس النقصان والرهق العدوان وغشیان المحارم قال األعشى..
 طالب: ..............

ال و�حتمل إلى أجناس الناس وألوانهم ممن في شرق األرض وغر�ها ممن هم سود اللون ومنهم 
 األلوان األخرى �عني جمیع الناس.

 ..............طالب: 
اإلنس والجن ما عاد یدري من �قصد �األحمر واألسود األسود الجن واألحمر اإلنس؟ ما أدري 
حنا ما شفناهم علشان نعرف ألوانهم اآلن �قولون �عض الرقاة �قول للمرقي غمض عینیك واقرأ 

أبیض هذا  اا أسود هذا عالمه أنه من الجن وشیطان و�ن رأیت شیئً فإن رأیت شیئً آ�ة الكرسي 
كالم واحد من اللي یرقون وهذه طر�قته �قول غمض عینیك واقرأ آ�ة الكرسي إن شفت شيء 
أسود فهذا شیطان من الجن نسأل هللا العافیة �هللا �عین على إخراجه و�ن شفت شيء أبیض 

 فأمره سهل �عني هذا ما هو.. هاه �ا أبو عبد هللا..
 طالب: ..............

 مشاهیر ولكنه ما �سلم من من َدَخل.هذا من الرقاة ال
 طالب: ..............

 ما هو ببعید..
 طالب: ..............

 على �ل حال.. 
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 طالب: ..............
أنت ما صار لك شيء من هذا؟ على �ل حال هو عنده شيء من التجاوز وعنده ما �سلم ما هو 

وأحرق سبعین مملكة جن وشیاطین وفعل ا قعدً بنظیف ألنه قالوا إنه مشى على یده سبعین مُ 
 وترك �هللا المستعان هذا هذا الباب مزلة قدم.

 طالب: ..............
 ال، ما هو �كفیف.

 طالب: ..............
إ�ه فیه زوغان �عیونه لكنه ما هو �كفیف لكن الباب مزلة قدم وهؤالء الجن �ستدرجون اإلنسان 

ألنهم یلبون له مطالب و�غرونه �أشیاء إلى أن �كون في إلى أن �قع في الشرك وهو ال �شعر 
ا منتصف الطر�ق مشى على ید�ه سبعین مقعد مثل هذا ال �ستطیع الرجوع إلى أن �كون شخًص 

عاد��ا ال قیمة له عند الناس إال �إ�مان قوي وتو�ة نصوح أقول مثل هذه األمور هي مزلة قدم 
 ك فاإلنسان �حتاط لنفسه.ى الرجال إلى النساء �ذلالسیما إذا تعدّ 

 قال األعشى:"
 ال شــــــــــيء ینفعنــــــــــي مــــــــــن دون رؤ�تهــــــــــا

 
 اهــــل �شــــتفي وامــــق مــــا لــــم �صــــب رهًقـــــ 

 الوامق المحب ومنه ومقه �مق �مق �مِقه. 
 �ِمُقه.

أي أحبه فهو وامق وهذا قول حكاه هللا تعالى عن الجن لقوة إ�مانهم  وَمَقه �ِمُقه �الكسر
ا على تقدیر فإنه ال �خاف وقرأ األعمش و�حیى وصحة إسالمهم وقراءة العامة فال �خاف رفعً 

 $ # " ! ]ا على جواب الشرط و�لغاء الفاء قوله تعالى: و�براهیم فال �خف جزمً 
&%  Z :القرآن مختلفون فمنا من أسلم ومنا من �فر والقاسط أي وأنا �عد استماع  ١٤الجن

الجائر ألنه عادل عن الحق والمقسط العادل ألنه عادل إلى الحق �قال قسط أي جار وأقسط 
 إذا عدل قال الشاعر:

 قـــــــــــوم هـــــــــــم قتلـــــــــــوا ابـــــــــــن هنـــــــــــد َعنـــــــــــوة
 

 "عمـــــــــرا وهـــــــــم قســـــــــطوا علـــــــــى النعمـــــــــان 
المقسطون على منابر من نور الذین «القاسط الجائر �ما هنا والمقسط العادل �ما في حدیث  

 .»�عدلون في أهلهم وما ولوا
 طالب: ..............

 عادلون لكن هذا عدل عن الحق. كلهم عادلون �لهم

" [ ' ( ) * + ,  Z :أي قصدوا طر�ق الحق وتوخوه ومنه.. ١٤الجن " 
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ا على طر�قته التي مالت عن ومنه ومن ذلك الحنیف واألحنف الحنیف من اتبع إبراهیم حنیفً 
 هاه ما هو بهذا األحنف؟الباطل وعدلت عنه ومنه األحنف الذي مالت رجله 

أي قصدوا طر�ق الحق وتوخوه ومنه تحري القبلة وأما القاسطون أي الجائرون عن طر�ق  "

ا وقوله فكانوا أي في علم هللا تعالى أي وقودً  ١٥الجن:  Z 2 1 0 / ]الحق واإل�مان 

هذا من قول هللا تعالى أي لو آمن هؤالء الكفار  ١٦الجن:  Z 6 5 4 3 ]قوله تعالى: 
الدنیا و�سطنا لهم في الرزق وهذا محمول على الوحي أي أوحي إلي أن لو عنا علیهم في لوسَّ 

المكسورة المثقلة فهي حكا�ة  ..استقاموا ذ�ر ابن �حر �ل ما في هذه السورة من إن المكسورة
 " لقول الجن الذین استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذر�ن.

 عطف علیه. ألنها مقول قول فتكون مكسورة قالوا إنا سمعنا وما
 -صلى هللا علیه وسلم-و�ل ما فیها من أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول هللا "

ا تأو�لها �هللا أن ا تامً وقال ابن األنباري ومن �سر الحروف وفتح وأن لو استقاموا أضمر �مینً 
مُت قال لو استقاموا على الطر�قة �ما �قال في الكالم �هللا أن قمت لقمت و�هللا لو قمَت ق

 الشاعر:
ـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــر�ا ـــــــــــــــــو �ن  "أمـــــــــــــــــا �هللا أن ل

 
 ومــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــالحر أنــــــــــــــــت وال العتیـــــــــــــــــق 

 ا.�عني ما زلت رقیقً  
 " استقاموا.ومن فتح ما قبل المخفف نسقها أي أعني الخفیفة على أوحي إليَّ أنه وأن لو  "

 .�عني عطفها نسقها �عني عطفها معروف عطف النََّسق �قابل عطف البیان
أو على آمنا �ه و�أن لو استقاموا و�جوز لمن �سر الحروف �لها إلى أن المخفة أن �عطف  "

المخففة على أوحي إلي أو على آمنا �ه و�ستغني عن إضمار الیمین وقراءة العامة �كسر 
ا لاللتقاء الساكنین وقرأ ابن وّثاب واألعمش �ضم الواو وما أن غدق أي واسعً الواو من لو 

قت العین تغدق فهي غدقة إذا �ثر دِ ا و�انوا قد حبس عنهم المطر سبع سنین �قال غَ كثیرً 
ماؤها وقیل المراد الخلق �لهم أي لو استقاموا على الطر�قة طر�قة الحق واإل�مان والهدى 

 " ا لنفتهم فیه.ا أي �ثیرً غدقً  األسقیناهم ماءً  و�انوا مؤمنین مطیعین
وش صار  »إذا أنشأت �حر�ة ثم أشأمت إذا أنشأت �حر�ة ثم أشأمت«�عني الحدیث في الموطأ 

له؟ من �حفظ الحدیث؟ الحدیث في الموطأ من األر�عة األحادیث التي لم توصل عند أحد من 
 أهل العلم ما عندنا حفاظ؟! هات �ا أبو عبد هللا..

 طالب: ..............
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فهي عین غد�قة أو شيء من هذا قر�بة من هذا لكنه من  »إذا أنشأت �حر�ة ثم أشأمت«
األحادیث األر�عة التي لم توصل في أي �تاب من أحادیث الموطأ وأما البقیة فكلها وصلها ابن 

 عبد البر.
 " لنفتنهم فیه أو لنختبرهم �یف شكرهم. "

 لحظة.
 ..............طالب: 

 وش �قول؟ 
 طالب: ..............

 انتهى الحدیث، رواه مالك؟ 
 طالب: ..............

 هو األصل مالك وش..
 طالب: ..............

 هو ما رواه إال مالك ابن عبد البر �شرح �الم مالك.
 طالب: ..............
 التمهید شرح الموطأ.

 طالب: ..............
 وال قال عنه شيء؟ ما علق علیه �شيء؟ 

 طالب: ..............
 إ�ه خالص؟ إ�ه سم.

 لنفتنهم فیه..
 طالب: ..............

 إ�ه هو ال یوصل ال یوجد موصول على وجه األرض �عني ما یوجد في أي �تاب.
ء �ان أي لنختبرهم �یف شكرهم فیه على تلك النعم وقال عمر في هذه اآل�ة أینما �ان الما "

المال وأینما �ان المال �انت الفتنة فمعنى ألسقیناهم لوّسعنا علیهم في الدنیا وضرب الماء 

زق �له �المطر �كون فأقیم مقامه �قوله تعالى:  الغدق لذلك مثالً   # " ! ]ألن الخیر والرِّ

$ % & ' ( ) * + ,  Z :1 0 / . ]وقوله تعالى  ٩٦األعراف 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < >=  Z :أي �المطر �هللا أعلم  ٦٦المائدة

وقال سعید بن المسیب وعطاء بن أبي ر�اح والضحاك وقتادة ومقاتل وعطیة وعبید بن عمیر 
سامعین مطیعین فتحت علیهم �نوز  -صلى هللا علیه وسلم-والحسن �ان �هللا أصحاب النبي 
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ى إمامهم فتقلوه �عني كسرى وقیصر والمقوِقس والنجاشي ففتنوا بها ففتنوا بها فوثبوا عل
 " عثمان بن عفان.

لیس هم الذین  ..لیس هم الذین قتلوا -علیه الصالة والسالم-إن �ان �قصد أصحاب النبي 
 إنما قتله من ورد إلى المدینة من ممن َنِقم علیه رضي هللا عنه وأرضاه. ،أصحا�ه ما قتلوه ،قتلوه

 طالب: ..............
 و�ن؟ 

 ..............طالب: 
هذا لیس �قول محقق وال محرر ولیس �صحیح الصحا�ة ما قتلوه وال ساهموا في قتله وال أعانوا 
على ذلك نعم قد �كون منهم من اعتزل وترك فرصة لمن أراد أن �قتل حتى أنه هو رضي هللا 

ا �سطت عنه �فهم �فهم عند الدفاع عنه وعلى �ل حال المسألة ظاهرة وواضحة �أن الدنیا إذ
�هللا ال الفقر أخشى علیكم ولكن أخشى أن تبسط علیكم الدنیا فتنافسوها �ما «جاءت معها الفتنة 

 .»تنافسوها فتهلككم �ما أهلكتهم
ا وقال الكلبي وغیره وأن لو استقاموا على الطر�قة التي هم علیها من الكفر فكانوا �لهم �فارً  "

حتى �فتتنوا بها فنعذبهم فنعذبهم بها في الدنیا واآلخرة  ا لهما بهم واستدراجً لوسعنا أرزاقهم مكرً 
مالي و�مان بن ر�اب وابن وهذا قول قاله الر�یع بن أنس وز�د بن أسلم وابنه والكلبي والثُ 

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Z ]كیسان وأبو مجلز واستدلوا �قوله تعالى 

 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ]اآل�ة وقوله تعالى  ٤٤األنعام: 
Ô Õ  Z :اآل�ة واألول أشبه ألن الطر�قة معّرفة �األلف والالم فاألوجب أن تكون  ٣٣الزخرف

 " طر�قته طر�قَته.
 طر�قُته طر�قَة..

أن تكون طر�قُته طر�قَة الهدى وألن االستقامة ال تكون إال مع الهدى وفي صحیح مسلم عن  "
أخوف ما أخاف «قال  -صلى هللا علیه وسلم-أبي سعید الخدري رضي هللا عنه أن رسول هللا 

بر�ات األرض وذ�ر «قالوا وما زهرة الدنیا؟ قال  »علیكم ما �خرج هللا لكم من زهرة الدنیا
ف�هللا ما الفقَر أخشى علیكم و�نما أخشى علیكم أن تبسط « -علیه السالم-قال و  »الحدیث

قوله  »علیكم الدنیا �ما �سطت على من قبلكم فتنافسوها �ما تنافسوها فتهلككم �ما أهلكتهم

�عني القرآن قاله ابن ز�د وفي إعراضه عنه وجهان  ١٧الجن: A B  Z @ ? < ]تعالى: 
أحدهما عن القبول إن قیل إنها في أهل الكفر والثاني عن العمل إن قیل إنها في المؤمنین 

قرأ  ١٧الجن: C D E F  Z ]أي لم �شكر ِنَعمه  ١٧الجن: A B  Z @ ? < ]وقیل 
 الً عبید وأبو حاتم لذ�ر اسم هللا أوّ الكوفیون وعّیاش عن أبي عمرو �سلْكه �الیاء واختاره أبو 
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فقال ومن �عرض عن ذ�ر ر�ه والباقون نسلكه �النون وروي عن مسلم بن جندب ضم النون 
 " و�سر الالم.

 ُنْسِلْكُه ُنْسِلْكُه.
 " ا.ا صعدً و�ذلك قرأ طلحة واألعرج وهما لغتان سلكه وأسلكه �معنى أي ندخْله عذا�ً  "

 الِعَوض واال األصل �معنًى واحد.�معنًى هذا تنو�ن تنو�ن 

ا قال ا شدیدً أي شاقً  ١٧الجن: D E F  Z ]لكه وأسلكه �معنًى أي ندخله وهما لغتان سَ  "
 " ابن عباس هو جبل في جهنم الُخْدِري �ما جعلوا أیدیهم علیه ذابت.

 كذا الُخْدِري؟
 طالب: ..............

 لكن هو �حلف قال.. لكن الخدري؟
 ..............طالب: 

 الطبعات الثانیة ما فیها..؟
 طالب: ..............

 اللي هي إ�ش؟
 طالب: ..............

 عندنا ز�ادة من (أ) و(ح) و(ل) �عني ثالث نسخ زائدة.
 طالب: ..............

 �معنًى؟ أي واحد؟
 طالب: ..............

دل على أن هناك شيء محذوف؟ إال �هللا األصل ینون ألنه ِعَوض عن شيء محذوف ما الذي ی
إذا �ان مبتدأ �مكن حذف خبره للعلم �ه حدثنا ز�د بن محمد وسعید بن فالن المعنى یذ�ره أبو 
داود �كثرة هذه المعنى �عني واحد خبر المبتدأ محذوف لكن �معنًى �عني حتى في الشعر یثبتونها 

 تنو�ن الِعَوض..
 طالب: ..............

�كون ضرورة ألنك إذا حذفت الكلمة وحذفت ما یدل علیها وش اللي یدل علیها؟ ال، ما یلزم أن 
 سم.

قال ابن عباس هو جبل في جهنم الخدري �لما جعلوا أیدیهم علیه ذابت وعن ابن عباس أن  "
َعد المشقة تقول تَصعَّدني األمر إذا  المعنى مشقة من العذاب وذلك معلوم في اللغة أن الصَّ
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قول عمر ما تَصعَّدني شيء ما تَصعَّدتني خطبة النكاح أي ما شق علّي شق علیك ومنه 
ْعداء. َعد والصَّ  " وعذاب صعد أي شدید والصَّ

عَّد في السماء  من الصعود ألن فیه مشقة ألنه لیس مثل النزول الّصعود في المشقة �أنما �صَّ
 فصعود الشيء المرتفع أشق من النزول.

ا فوصف �ه العذاب ألنه یتَصعَّد المعذب ألنه ا وُصُعودً َصِعد صَعدً والصعداء مصدر َصِعد �قال  "
ا ذا صعد یتصعد المعذَب أي �علوه و�غلبه فال �طیقه وقال أبو عبیدة الصَعد مصدر أي عذا�ً 

عود العقبة الكؤود وقال عكرمة هو صخرة ملساء  عود �شق والصَّ عود في الصَّ والمشي في الصُّ
ا فإذا انتهى إلى أعالها حدر إلى جهنم وقال الكلبي �كلف الولید كلف �كلف صعودهفي جهنم �ُ 

جذب من أمامه �سالسل و�ضرب من في النار من صخرة ملساء �ُ  بن المغیرة أن �صعد جبالً 
خلفه �مقامع حتى یبلغ أعالها وال یبلغ في أر�عین سنة فإذا بلغ أعالها ُأحدر إلى أسفلها ثم 

قوله تعالى  ١٧المدثر:  á â ã Z ]ا وهو قوله تعالى: بدً ا صعودها فذلك دأ�ه أ�كلف أ�ًض 

[ G H I J K L M N O  Z :فیه ست مسائل األولى قوله تعالى:  ١٨الجن[ G 
H I  Z :أن �الفتح قیل هو مردود إلى قوله تعالى  ١٨الجن[ ! " # Z  :أي قل  ١الجن

أوحي أن المساجد هلل وقال الخلیل أي وألن المساجد هلل والمراد البیوت التي تبنیها أهل الملل 
للعبادة وقال سعید بن جبیر قالت الجن �یف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصالة ونحن 

أي بنیت لذ�ر هللا وطاعته وقال الحسن أراد بها  ١٨الجن: G H I  Z ]ناؤون عنك فنزلت 
�قول أینما �نتم فصلوا فأینما  -صلى هللا علیه وسلم-كل البقاع ألن األرض �لها مسجد للنبي 

 ".»اا وطهورً وجعلت لي األرض مسجدً «صلیتم فهو مسجد وفي الصحیح 
 »اوطهورً ا وجعلت لي األرض مسجدً «�عني من حدیث من من جملة من حدیث الخصائص 

و�ان السا�قون ال �صلون إال في مواضع صالتهم التي خصصوها للصالة و�نما هذه األمة من 
 أدر�ته الصالة فلیصلِّ حیثما �ان.

وقال سعید بن المسیب وطلق بن حبیب أراد �المساجد األعضاء التي �سجد علیها العبد التي  "
 " الوجه �قول هذه..�سجُد علیها العبد وهي القدمان والر�بتان والیدان و 

 .»أمرت أن أسجد على سبعة أعظم«التي هي األعضاء السبعة 
�قول هذه األعضاء أنعم هللا بها علیك فال تسجد لغیره بها فتجحد نعمة هللا قال عطاء  "

مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد علیها ال تذللها لغیر خالقها وفي الصحیح عن ابن 
 »ُأمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة«قال  -علیه وسلمصلى هللا -عباس عن النبي 

 ".»والیدین«وأشار بیده إلى أنفه 
 الجبهِة.



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=‚§^=ÓáÈã۰۰۲E=
 

١٢ 

-وقال العباس قال النبي  »الجبهِة وأشار بید�ه إلى أنفه والیدین والر�بتین وأطراف القدمین«"
 " وقیل المساجد. »إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب« -صلى هللا علیه وسلم

 السبعة.وهي األعضاء السبعة واألعظم 
 " وقیل المساجد.. "

 طالب: ..............
 وش فیها؟

 طالب: ..............
ال، تصلي حیثما أدر�تك الصالة تصلي حیثما أدر�تك الصالة و�ال فالرجل ینتظر حتى �جد 

 مسجد �صلي فیه أفضل حیث ینادى بها؟ ال.
ا فإن جعلت المساجد السجود هلل قاله الحسن أ�ًض وقیل المساجد هي الصلوات أي ألن  "

اء و�ن جعلتها األعضاء فواحدها المواضع فواحدها مسجد �كسر الجیم و�قال �الفتح حكاه الفرّ 
ا �ما تقول ا ومسَجدً مسَجد �فتح الجیم وقیل هو جمع مسَجد وهو السجود �قال سجدُت سجودً 

ابتغاء الرزق وقال ابن عباس المساجد  ا �الفتح إذا سرت فيضر�ت في األرض ضرب ومضَر�ً 
میت مكة وسمیت مكة المساجد ألن �ل أحد �سجد إلیها والقول هنا مكة التي هي القبلة وسُ 

 " األول أظهر هذا األقوال إن شاء هللا وهو مروي عن ابن عباس رحمه هللا..
�ا أبو عبد هللا ما هو �عض القبائل من العرب تقلب الجیم �اء وُقرئ بها مسَید ومساید مسَید هاه 

 العامة �عضهم �قول مسَید؟ �قول �ا شیخ؟
 طالب: ..............

 إ�ه موجود �عض العامة �قولون مسید.
 طالب: ..............

 وش هي؟
 طالب: ..............

 ا لها إضافة إضافة.ال، أضیفت المساجد إلى مكة تشر�فً 

 ]الثانیة قوله تعالى هلل إضافة تشر�ف وتكر�م ثم خص �الذ�ر منها البیت العتیق فقال  "

P Q  Z :الحدیث  »ال تعمل المطّي إال إلى ثالثة مساجد« -علیه السالم-وقال  ٢٦الحج
صالة في مسجدي هذا خیر من « -علیه السالم-خرجه األئمة وقد مضى الكالم فیه وقال 

قال ابن العر�ي وقد روي من طرق من طر�ق ال  »المسجد الحرام ألف صالة فیما سواه إال
صالة في مسجدي هذا خیر من ألف صالة «قال  -صلى هللا علیه وسلم-�أس بها أن النبي 
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ولو صح  »فیما سواه إال المسجد الحرام فإن صالة فیه خیر من مائة صالة في مسجدي هذا
ا قلت هو صحیح بنقل العدل عن ال  " عدل حسب ما بیناه في سورة إبراهیم.هذا لكان نص�

�عني مع أنه مالكي ابن العر�ي مالكي وما أثبت الخبر تردد في ثبوته ألن المالكیة �فضلون 
المدینة على مكة والقرطبي وهو مالكي قال وهو صحیح بنقل العدل عن العدل �عني ما حمله 

أئمة المالكیة ابن عبد البر و�ال  مذهبه على أن یتردد في ثبوته وممن رجح مكة على المدینة من
 فمالك وأتباعه على أن المدینة أفضل.

ا فیقال مسجد ا فإنها قد تنسب إلى غیره تعر�فً ا وتشر�فً لكً الثالثة المساجد و�ن �انت هلل مُ  "
 " فالن.

 .اإلضافة ألدنى مناسبةأو مسجد بني فالن أو مسجد الحي الفالني 
سابق بین الخیل التي أضمرت من  -هللا علیه وسلم صلى-وفي صحیح الحدیث أن النبي  "

الحفیاء وأمدها ثنیة الوداع ثنیُة الوداع وسابق بین الخیل التي لم یتضّمر من الثنیة إلى 
مسجد بني زر�ق وتكون هذه اإلضافة �حكم المحلیة �أنها في قبلتهم وقد تكون بتحبیسهم وال 

المقابر و�ن اختلفوا في تحبیس غیر ذلك خالف بین األمة في تحبیس المساجد والقناطر و 
 " الرا�عة مع أن المساجد هلل.

قد تكون اإلضافة مسجد بني زر�ق ألنه في حیهم وحارتهم وقد �كون ألنهم هم الذین َبَنوه فُنسب 
 إلیهم وأوقفوه.

 توقیفي توقیفي..
 طالب: ..............

 أي نعم شرط معتبر نعم..
 طالب: ..............

 بد ألن المسجد ال بد أن �خرجه من من مالّیته �حیث ال یباع في یوم من األ�ام. وقف ال
 طالب: ..............

 مؤقتة.
 طالب: ..............

 خالص إذا إذا بناه على هیئة مسجد وأذن للناس فیه فقد أوقفه خرج من یده.
 طالب: ..............

 �الصالة فیه ما �جوز له أن �ستولي علیه. یبقى المسجد و�ذا المسجد �معالمه وأذن للناس
 طالب: ..............

 ما فیه بیان المقصود أنها في الفالة مع أن الحدیث مختلف فیه الحدیث مختلف فیه.
 طالب: ..............
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 حد.هو صحح األلباني لكن قد ال �صل إلى الحسن المقصود أن فضل هللا عظیم وواسع ال �ُ 
 الرا�عة..

 تترك المساجد فتخرج إلى الفالة ألنها أعظم أجر؟!  هل لك أن
 طالب: ..............

 في الفالة..
 طالب: ..............

 على �ل حال الحدیث متكلم فیه عند أهل العلم و�صححه األلباني رحمه هللا.
 " الرا�عة مع أن المساجد هلل ال یذ�ر فیها إال هللا فإنه تجوز القسمة فیها لألموال. "

أموال الصدقة والز�وات والغنائم و�قسمها  -علیه الصالة والسالم-ألن األموال تأتي إلى النبي 
 في المسجد.

 " و�جوز وضع الصدقات فیها على رسم االشتراك بین المساكین و�ل من جاء أكل و�جوز.. "
 كانت األعذاق تعلق في المسجد و�أتون �أكل منهم �أكل منها المحتاج.

 " لغر�م فیها ور�ط األسیر والنوم فیها.و�جوز حبس ا "
وأنا رأیت في �عض المساجد �جدة ما أراه في غیر ذلك فیها برادات مثل ذولي و�ل برادة عندها 
إناء �بیر فیه تمر فیأتون هؤالء ألن �ثیر من الناس عندهم حاجة وعندهم شيء من الفقر �أتي 

سنة ألن الفقیر ما یلزم أن أن �عرض نفسه �أكلون من هذا التمر و�شر�ون من الماء وهذه سنة ح
 على الناس إذا وجد ما �كفیه استقامت أموره.

 " و�جوز حبس الغر�م فیها ور�ط األسیر والنوم فیها وسكنى المر�ض فیها وفتح الباب.. "
 .-علیه الصالة والسالم-كل هذا حصل في عهده 

 " ن الباطل.وفتح الباب للجار إلیها و�نشاد الشعر فیها إذا عري ع "
من حسان وغیره وأراد عمر أن �منع حسان فقال أنشدت  -علیه الصالة والسالم-أنشد بین ید�ه 

 .-علیه الصالة والسالم-بین یدي من هو خیر منك �عني النبي 
 " ا في سورة براءة والنور وغیرهما..وقد مضى هذا �له مبیَّنً  "

نام فیها ونام علي بن أبي طالب في المسجد فتح الباب للجار في �عض النسخ للمار للغر�ب لی
غلق و�حكم إغالقه وال ُیترك أحد �جلس فیها ونحن نرى في أ�امنا هذه أن المساجد �عد الصالة تُ 

على خالف األصل لكن هذا المنع وهذا التضییق وهذا التشدید له أصل ألنه ُوجد من �سيء إلى 
وتعرضوا ا على حیطانها �الم قبیح جدً تب المساجد وفیها أموال وقد تعرضت للسرقات و�ُ 

للمصاحف �التمز�ق بل تعرضوا لما هو أشد من ذلك فهذا �جعل مثل هذا التصرف سائغ لكن 
ا من رئیت عالمات الصدق على وجهه وأراد أن �جلس في المسجد ینتظر صالة أو �عد أ�ًض 

 �جوز إخراجه من صالة الصبح إلى أن تنتشر الشمس مثل هذا ال �جوز إخراجه من المسجد ال
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ا تعرضوا لإلخراج من الصالة �عد صالة الصبح ا وغیرنا تعرضننا مرارً المسجد وقد تعرضنا مرارً 
من المساجد ألنه صدر النظام �إغالق المساجد وصار �شمل �ل األوقات من غیر تفر�ق بین 

ق محكم لَ فیها غَ  من ُ�ظن فیه اإلساءة ومن ُ�ظن فیه اإلصالح فاألولى أن تكون المساجد أبوابها
وُ�غلق من الداخل �حیث الخارج ال �ستطیع أن یدخل والداخل �جلس في المسجد و�تعبد و�ذا 
انتهى من الوقت المحدد له �خرج و�رد الباب وال صار شيء وهذا مبني على الثقة �أهل الخیر 

شرع الجلوس لق �الكلیة �حرم من عبادات لها أصل في الوالصالح و�ال قد یوجد من �سيء فالغَ 
�عد الصالة ال یزال الرجل في مصاله والمالئكة تستغفر له وتدعو له وتصلي علیه اللهم اغفر له 

ا الحث على الصالة �عد صالة اللهم ارحمه ومثل هذا مجرد ما �طلعون الناس ُ�طلَّع أ�ًض 
ن ما اآل -علیه الصالة والسالم-الجلوس �عد صالة الصبح إلى أن تنتشر الشمس اقتداء �ه 

�سمحون وأكثر ما یو�ل هذا لعمال المساجد عمال المساجد هم اللي �خرجون الناس و�ال لو ُترك 
�طلعه  یر�دالنظام ذا لإلمام وللمؤذن �عرفون الناس و�نزلونهم منازلهم لكن یترك للعامل وعنده ه

لداخل وال في هذا حرج �بیر لمن اعتاد ذلك فلو ُوضعت األغالق على األبواب �مكن فتحها من ا
 �مكن فتحها من الخارج �ان انتهى اإلشكال.

 طالب: ..............
�هللا األسباب قو�ة ألنه ُوجد من یبول على المصاحف ووجد �تا�ات في المحار�ب تسب الذات 
اإللهیة ووجد أشیاء سرقت المحتو�ات المساجد المكیفات والمكبرات وتعرف أن �عض الناس 

الناس من سأل عن شيء فحرِّم من أجله هذا ُحرِّم ومنع المكث في  �كون و�ال على غیره وشر
 المساجد الذي هو المسجد بیت �ل تقي فُیمنع الناس من أجل إفساد المفسدین هؤالء.

 طالب: ..............
هو لو أن هذا العامل وش له من الشغل إال خدمة المسجد وحراسة المسجد �جلس إلین �طلعون 

�ستغل الوقت  جاء یر�د أنالمسكین ذا لشغل ما له عمل إال هذا لكن هالناس وش له من ا
�شتغل عند فالن  و�ر�د أن�مسح سیارات  یر�د أنوالفرصة �قاؤه في المملكة وراتبه ضعیف وزهید 

وعالن وهو من هذا الباب یبحث عن الرزق لكن األصل فیه أنه أن وظیفته خادم للمسجد یبقى 
 فیه و�حرس المسجد.

 ..............طالب: 
 �عني تعطلت منافعه �الكلیة؟

 طالب: ..............
 واحتیج إلى أرضه؟

 طالب: ..............
 ال، وش له یهدم؟
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 طالب: ..............
 على �ل حال إذا خیف أن �كون مصدر فساد أو مأوى للمفسدین ما فیه �أس.

 طالب: ..............
 قیمتها في مثله في مسجد �ان أولى. طیب تفضل �ا شیخ.إ�ه وقف و�ن بیعت واسُتغلت 

هذا تو�یخ للمشر�ین في دعائهم مع  ١٨الجن: J K L M N O  Z ]الخامسة قوله تعالى  "
هللا غیره في المسجد الحرام وقال مجاهد �انت الیهود والنصارى إذا دخلوا �نائسهم و�یعهم 

�خلصوا هلل الدعوة إذا دخلوا المساجد �لها �قول فال أشر�وا �اهلل فأمر هللا نبیه والمؤمنین أن 
ا ا وغیره مما �عبد وقیل المعنى أفردوا المساجد لذ�ر هللا وال تتخذوها هزوً تشر�وا فیها صنمً 

من نشد ضالة في «ا وفي الصحیح ا وال تجعلوا لغیر هللا فیها نصیبً ا وال طرقً ا ومجلسً ومتجرً 
وقد مضى في سورة النور ما فیه  »فإن المساجد لم تبن لهذاالمسجد فقولوا ال ردها هللا علیك 

 " كفا�ة من أحكام المساجد والحمد هلل السادسة روى الضحاك.
 طالب: ..هل �جوز السؤال عن الطفل..؟

�هللا هذا ما هو �مال أقول هذا لیس �مال وأمره خطیر لو بیضیع واال.. ال مانع إن شاء هللا ألنه 
 ال �قصد �ه التجارة.

 السادسة روى الضحاك عن ابن عباس..
�عني لو أن شخص ترك �تا�ه في حلقة الدرس وراح یتسنن یوم جاء ما وجده ما �قول أین 

 كتابي؟ هو ما �قصد بذلك التجارة.
�ان إذا دخل المسجد قدم  -صلى هللا علیه وسلم-روى الضحاك عن ابن عباس عن النبي  "

اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى  ١٨الجن: G H I J K L M N O  Z ]«رجله الیمنى وقال 
فإذا  »وأنت خیر مزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار ..كل مزور حق وأنت خیر خیر

ا وال تنزع عني صالح ما اللهم صب علّي الخیر صبً «خرج من المسجد قدم رجله الیسرى وقال 
 ".»ا أي غنىاألرض جدً ا واجعل لي في ا وال تجعل معیشتي �دً أعطیتني أبدً 

 خّرجه؟
 طالب: ..............
 �كفیه أنه بدون إسناد.

�جوز الفتح أي أوحى أي أوحى أوحى هللا إلیه  ١٩الجن: P Q R S T U  Z ]قوله تعالى  "
حین �ان  -صلى هللا علیه وسلم-أنه و�جوز الكسر على االستئناف وعبد هللا هنا محمد 

 " حسبما تقدم أول السورة. �صلي ببطن نخلة و�قرأ القرآن
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الجن: P Q R S T U  Z ]في أشرف المقامات  -علیه الصالة والسالم-و�وصف �العبود�ة 

١٩ [ ! " # $  Z :فأشرف المقامات العبود�ة. ١اإلسراء 
هذا �قول في �عض القرى �عد صالة الجمعة �قوم شخص و�قول للناس عندي مناسبة یوم  "

 "المكان الفالني ما حكم ذلك؟كذا فأرجو الحضور في 
األمور التي ال تقصد للتجارة ما فیها شيء هذه وسائل اإلعالن عندهم مثل ما �ان في جمیع 
األماكن إذا لكنهم �قفون عند أبواب المساجد �قول عندهم مناسبة عندهم عرس عندهم �ذا وقد 

اء شيء واال رفع شيء ثقیل ما یدعونهم لمساعدتهم أعان هللا من �عین في بناء حائط تهدم واال بن
 �ستطیعه �مفرده هذه �ل هذه األمور لیست من التجارة في شيء.

 طالب: ..............
 خارج المسجد خارج المسجد.

 طالب: ..............
 على �ل.. ال ما �ضر ما �ضر لیس �مسجد.

 V W X Y ]عالى ا إلى هللا تیدعوه أي �عبده وقال ابن جر�ج یدعوه أي قام إلیهم داعیً  "
Z  Z :صلى هللا علیه -قال الز�یر بن العوام هم الجن حین استمعوا القرآن من النبي  ١٩الجن

ا على سماع القرآن وقیل �انوا ا و�سقطون حرًص ا ازدحامً أي �اد یر�ب �عضهم �عًض  -وسلم
مكحول أن ا قاله الضحاك وقال ابن عباس رغبة في سماع الذ�ر وروى ُبرد عن یر�بونه حرًص 

ا وفرغوا من في هذه اللیلة و�انوا سبعین ألفً  -صلى هللا علیه وسلم-الجن �ا�عوا رسول هللا 
ا إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم بیعته عند انشقاق الفجر وعن ابن عباس أ�ًض 

وائتمامهم �ه في الر�وع  -صلى هللا علیه وسلم-أخبرهم �ما رأوا من طاعة أصحاب النبي 
صلى هللا علیه -ا على النبي ا حردً والسجود وقیل المعنى �اد المشر�ون یر�بون �عضهم �عًض 

وقال الحسن وقتادة وابن ز�د �عني لما قام عبد هللا محمد �الدعوة تلبدت اإلنس والجن  -وسلم
ت على هذا األمر لیطفئوه وأ�ا هللا إال أن ینصره و�تم نوره واختار الطبري أن �كون المعنى �اد

و�تظاهرون على إطفاء النور الذي جاء  -صلى هللا علیه وسلم-العرب �جتمعون على النبي 
 " ا جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء وهو من..�ه وقال مجاهد قوله ِلَبدً 

 تلبَّد.
 " ع وهو اللَبد.وهو من تلبَّد الشيء على الشيء أي تجمّ  "

 اللْبد.
ا فقد لّبدته وجمع الَّلْبدة ا شدیدً صوفه و�ل شيء ألصقته إلصاقً  لتراكمومنه اللْبد الذي �فرش  "

 " ِلَبد.



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=‚§^=ÓáÈã۰۰۲E=
 

١٨ 

 الِّلبدة.
 "وجمع الِّلبدة ِلَبد مثل قر�ة وقرب. "

د ما هم �قولون نعاف الرز ا إذا جمع في في الید ضم �عضه إلى �عض �قال تلبّ األكل أ�ًض 
 بتلبیده هذا من األمثلة السائرة.

 ظهر األسد ِلْبدة وجمعها ِلَبد قال زهیر:و�قال للشعر الذي على  "
 لـــــــــدى أســـــــــد شـــــــــاكي الســـــــــالح مقـــــــــذف

 
ــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــد أظفــــــــــــــــــاره لــــــــــــــــــم تقّل  لــــــــــــــــــه ِلَب

قراءة العامة وضم و�قال للجراد الكثیر ِلَبد وفیه أر�ع لغات وقراءات فتح الباء و�سر الالم وهي  
الالم وفتح الباء وهي قراءة مجاهد وهي قراءة مجاهد وابن محیصن وهشام عن أهل الشام 

 " واحدتها لبدة و�ضم الالم والیاء.
 الباء الباء و�ضم الالم والباء.

میقع وأبي األشهب العقیلي والجحدري و�ضم الالم والباء وهي قراءة أبي حیوة �محمد بن السَّ  "
َلْبد مثل سْقف وسُقف ورْهن ورُهن و�ضم الالم وشد الباء وفتحها وهي قراءة الحسن واحدها 

د وقیل الُّلَبد وأبي العالیة واألعرج والجحدري أ�ًض  ا واحدها البد مثل راكع وُركَّع وساجد وُسجَّ
 �ضم الالم وفتح الباء الشيء الدائم ومنه قیل لنسر لقمان ُلَبد لدوامه و�قائه قال النا�غة:

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

 أخنــــــى علیهــــــا الــــــذي أخنــــــى علــــــى لبــــــد 
ا �ضم الالم والباء وهو جمع لبید وهو الجولق الصغیر وفي الصحاح قال القشیري وقرئ ُلُبدً  

 " .٦البلد: a  Z ̀ _ ̂ ]وقوله تعالى 
 لبد جمیع لبید واألصل لبید فعیل �معنى مفعول �عني ملبود �عني مرصوص �عضه على �عض.

بد أي مجتمعون واللبد ا الناس لُ أي جم�ا و�قال أ�ضً  ٦البلد: a  Z ̀ _ ̂ ]وقوله تعالى:  "
 ا الذي ال �سافر وال یبرح منزله قال الشاعر:ا واللبد أ�ًض أ�ًض 

 ال تـــــــــزال لـــــــــهمـــــــــن امـــــــــرئ ذي ســـــــــماح 
 

 بـــــــــــزالء �عیــــــــــــى بهــــــــــــا الجثامــــــــــــة اللبــــــــــــد 
 سكت.مْلِبد �عني ساكت مُ  

و�روى اللِبد قال أبو عبید وهو أشبه والبْزالء الرأي الجید وفالن نّهاض ببزالء إذا �ان ممن 
 �األمور العظام قال الشاعر:�قوم 

ــــــــــــــ ــــــــــــــي إذا شــــــــــــــغلت قوًم ــــــــــــــروجهمإن  ا ف
 

ــــــــــــــْزالء  ــــــــــــــاض بب  رحــــــــــــــب المســــــــــــــالك نّه
 " وُلَبد آخر نسور لقمان وهو ینصرف ألنه لیس �معدول. 

ل الصرف عمر قالوا ألنه معدول عن عامر فلیس �معدو لیس �معدول عن الِبد مثل ما منع من 
أما من �قول أن عمر جمع عمرة فإنه �صرفه أما من �قول أنه معدول عن عامر فالعلمیة والعدل 

 تمنع من الصرف وهنا لبد لیس �معدول عن البد.
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 طالب: ..............
 لبدته نعم..

هلكوا وفدها إلى الحرم �ستسقي لها فلما أُ وتزعم العرب أن لقمان هو الذي �عثته عاد في  "
عفر في جبل وعر ال �مسها القطر أو �قاء  بأظر من مْ خّیر لقمان بین �قاء سبع �عرات سُ 

ا وقد تار النسور و�ان آخر نسوره �سمى ُلَبدً خاسبعة أنسر �لما هلك نسر خلف �عده نسر ف
 ذ�رته الشعراء قال النا�غة:

 احتملـــــواأضـــــحت خـــــالء وأمســـــى أهلهـــــا 
 

 أخنــــــى علیهــــــا الــــــذي أخنــــــى علــــــى ُلَبــــــدِ  
واللبید الجوالق الصغیر �قال ألبدت القر�ة جعلتها في لبود جعلتها في لبید ولبید اسم شاعر  

 " من بني عامر قوله تعالى..
 لبید بن ر�یعة الشاعر المشهور.

إنما أدعو ر�ي وال  -صلى هللا علیه وسلم-أي قال  ٢٠الجن: Z  ̂ [ \ ] ]قوله تعالى:  "
أشرك �ه أحدا و�ذا قرأ أكثر القراء قال على الخبر وقرأ حمزة وعاصم قل على األمر وسبب 
نزولها أن �فار قر�ش قالوا له إنك جئت �أمر عظیم وقد عادیت الناس �لهم فارجع عن هذا 

أي ال أقدر أن أدفع  ٢١الجن: d e f g h i j k l  Z ]فنحن نجیرك فنزلت قوله تعالى 
ا أي هدى أي إنما علي ا وال رشدً ا أي �فرً ا وقیل ال أملك لكم ضرً ا وال أسوق لكم خیرً عنكم ضرً 

 " التبلیغ وقیل الضر العذاب والرشد النعیم وهو األول �عینه وقیل الضر الموت والرشد الحیاة.

 ٥٦القصص: a b c  Z ̀ _ ] -علیه الصالة والسالم-كما في قوله جل وعال عن نبیه 

-فال �ملك لهم ضر وال رشد ومع ذلك طلبوا منه ما ال �قدر علیه إال هللا طلبوا منه �عد موته 
وصرفوا له من أنواع العبادات التي ال تجوز إال هلل جل وعال وأشر�وا �ه  -علیه الصالة والسالم

أنواع الشرك وغلوا �ه وأطروه ورفعوه إلى مكان أو إلى مقام الر�و�یة حتى أنهم لم یتر�وا هلل جمیع 
 ا.شیئً 

 �ـــــا أكـــــرم الخلـــــق مـــــا لـــــي مـــــن ألـــــوذ �ـــــه
 

 ســـــــــواك عنـــــــــد حلـــــــــول الحـــــــــادث العمـــــــــم 
 هلل شيء. ما أ�قى 

ــــــــــدنیا وضــــــــــرتها  فــــــــــإن مــــــــــن جــــــــــودك ال
 

 ............................... 
 .-علیه الصالة والسالم-الدنیا واآلخرة من جود النبي  

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

 ومـــــــــــن علومـــــــــــك علـــــــــــم اللـــــــــــوح والقلـــــــــــم 
 �عني ما أ�قى شيء هلل جل وعال. 

إن  ..أي ال یدفع عذا�ه عني أحد إن استحفظ ٢٢الجن:  m n o p q r s Z ]قوله تعالى  "
 " استحفظته وهذا ألنهم قالوا اترك..
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 �عني أغضبته استحفظته أثرت حفیظته وأغضبته.
ألنهم قالوا اترك ما تدعو إلیه ونحن نجیرك وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال انطلقت  "

ا ثم تقدم إلیهم لیلة الجن حتى أتى الَحجون فخط علي خطً  -صلى هللا علیه وسلم-مع النبي 
إني لن �جیرني من هللا «جلهم عنك فقال فازدحموا إلیه فقال سید لهم �قال له وردان أنا أز 

ذ�ره الماوردي قال و�حتمل معنیین أحدهما لن �جیرني مع إجارة هللا لي أحد الثاني لن  »أحد
ا ألجأ إلیه قاله قتادة ا أي ملتجئً �جیرني مما قدره هللا تعالى علي أحد ولن أجد من دونه ملتحدً 

في األرض مثل السرب �قال مثل  لبي مدخالً ا وقال الكا ومولى وقال السدي حرزً وعنه نصیرً 
 " ا.ا وال مسلكً ا وال مولى وقیل مذهبً السرب وقیل ولیً 

طلبه هللا من  ..من ُطلب ..مهرب وال ملجأ وال ملتحد�عني ما فیه مفر من هللا جل وعال ما فیه 
 أدر�ه.

 ا حكاه ابن شجرة والمعنى واحد ومنه قول الشاعر:وقیل مذهبا وال مسلكً  "
 لهــــــف نفســــــي ولهفــــــي غیــــــر مجد�ــــــة �ــــــا
 

 عنــــــــــي ومــــــــــا مــــــــــن قضــــــــــاء هللا ملتحــــــــــد 
 [ z { | } ے~  Z :ا من هللا فإن فیه األمان والنجاة قاله الحسن وقال قتادة إال بالغً  ٢٣الجن

 بتوفیق هللا فأما الكفر واإل�مان فال أملكهما فعلى هذا �كون..فذلك الذي أملك أملكه 
 هدا�ة التوفیق والقبول. -علیه الصالة والسالم-�عني �ملك هدا�ة الداللة واإلرشاد لكنه ال �ملك 

ا وال رشد أي ال أملك لكم إال أن ا إلى قوله تعالى قل إني ال أملك لكم ضرً فعلى هذا �كون مردودً 
ا أي إال أن أبلغكم أي لكن ا وال رشدً استثناء منقطع من قوله ال أملك لكم ضرً  أبلغكم وقیل هو

ا أي ولن اء وقال الزجاج هو منصوب على البدل من قوله ملتحدً أبلغكم ما أرسلت �ه قاله الفرّ 
ا إال أن أبلغ ما �أتیني من هللا ورساالته أي ومن رساالته التي أمرني أجد من دونه ملتحدً 

أو إال أن أبلغ عن هللا وأعمل برسالته فآخذ نفسي �ما آمر �ه غیري وقیل هو  بتبلیغها أو
ا أي إن لم أبلغ رساالت مصدر و(ال) �معنى لم و�ن للشرط والمعنى لن أجد من دونه ملتحدً 

 " ا قوله تعالى ومن �عص هللا..ر�ي بالغً 

ª  Z © ̈ § ]لى فغیره من �اب أو  -علیه الصالة والسالم-إذا �ان هذا �النسبة لنبیه 

 ؟فماذا عن غیره -ه الصالة والسالمعلی-إذا �ان هذا التهدید للنبي  ٦٥الزمر: 

 ٢٣الجن:  Z ̈ § ¦ ¥ ]في التوحید والعبادة  ٢٣الجن: Z  ¤ £ ¢ ¡ ]قوله تعالى:  "

نصب على  ٢٣الجن: ª  Z © ]كسرت إن ألن ما �عد فاء الجزاء موضع ابتداء وقد تقدم 
للفظ َمن ثم جمع للمعنى  د أوالً خالدین ألن المعنى لكل من فعل ذلك فوحّ الحال وجمع وجمع 

ا دلیل على أن العصیان هنا هو الشرك وقیل هو المعاصي غیر الشرك و�كون معنى وقوله أبدً 
 " ا إال أن أعفو أو تلحقهم شفاعة وال محالة إذا..خالدین فیها أبدً 
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 إذا خرجوا.
 " على اإل�مان یلحقهم العفو. وال محالة إذا خرجوا من الدنیا "

نعم من مات على اإل�مان ال بد أن �كون مآله إلى الجنة و�ن ارتكب ما ارتكب من الكبائر دون 
 الشرك فإنه إن شاء هللا عذ�ه �قدر معصیته و�ن شاء عفا عنه.

 " ا في سورة النساء وغیرها..وقد مضى هذا المعنى مبینً  "

 .٤٨النساء: Z  ~ے { | } r s t u v w x y z ]قوله جل وعال 

حتى هنا مبتدأ أي حتى إذا رأوا ما یوعدون من  ٢٤الجن: Z  ² ± ° ̄ ® ]قوله تعالى  "
من أضعف  عذاب اآلخرة أو ما یوعدون من عذاب الدنیا وهو القتل ببدر فسیعلمون حینئذٍ 

 ٢٥الجن: À  Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]ا معطوف قوله تعالى: ا أهم أم المؤمنون وأقل عددً ناصرً 

 " �عني قیام الساعة وقیل عذاب الدنیا أي ال أدري ال أدري فإّن �معنى.
 فإْن فإْن.

 " فإْن �معنى ما.. "

 p q r s t u v ]نعم تأتي تأتي إن �معنى ما نافیة السیما إذا وقع �عدها االستثناء 

Z  :موته. �عني ما من أهل الكتاب أحد إال یؤمن �عیسى علیه السالم قبل ١٥٩النساء 
هو غیب ال فإن �معنى ما أو ال أي ال �عرف وقت نزول العذاب ووقت قیام الساعة إال هللا ف "

ا و�جوز هللا وما في قوله ما یوعدون �جوز أن �كون مع الفعل مصدرً  یه�عرفنأعلم عنه إال ما 

أي غا�ة وأجال  ٢٥الجن: Á Â Ã Ä Å Æ  Z ]أن تكون �معنى الذي و�قدر حرف العائد 
 " وقراءة العامة �إسكان الیاء من ر�ي وقرأ الحْرمیان وأبو عمرو �الفتح.

 ما أدري عن الحْرمیان أو الحَرمیان �النسبة للحرم.
 طالب: ..............

هو مضبوط هكذا الحْرمیان لكن اللي نعرف الحَرمیان �النسبة للحرمین أو للقارئین المنسو�ین إلى 
 الحرم.

 الحَرمیان؟
 نضبط ونعرف؟ فیه أحد من القراء؟ أحد له عنا�ة �القراءة؟هذا اللي 

 طالب: ..............
 ؟ماذانسبة إلى 

 طالب: ..............
 ما �سمى ِحْرمي ما �سمى ِحْرمي إذا صار نسبة إلى الحرم.

 طالب: ..............
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 في النظم �مكن له ظروفه لكن النثر النسبة إلى الحرم َحَرمي.
 م على عبدك ورسولك..اللهم صل وسل

 


