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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
ومن تبعهم  وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي  ،�إحسان إلى یوم الدین

 ے ~     { | ]سورة المدثر مكیة في قول الجمیع، وهي ست وخمسون آ�ة، قوله تعالى:  "

¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨ Z  :فیه ست مسائل؛ األولى: قوله تعالى:   ٤ - ۱المدثر[ | 

}     ~  Z :أي �ا ذا الذي قد تدثر بثیا�ه أي تغشى بها ونام، وأصله المتدثر، فأدغمت   ۱المدثر
التاء في الدال؛ لتجانسهما، وقرأ ُأبي: المتدثر على األصل. وقال مقاتل: معظم هذه السورة في 

 -الولید بن المغیرة، وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد هللا و�ان من أصحاب رسول هللا
وهو �حدث عن  -صلى هللا علیه وسلم-�ان �حدث قال: قال رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم

فبینما أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا «فترة الوحي قال في حدیثه: 
 ".»الملك الذي جاءني �حراء جالًسا على �رسي بین السماء واألرض

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

نها أول إ :حتى قال جابر بن عبد هللا ،سورة المدثر مكیة في قول الجمیع �عني �اإلجماع :فقوله
لكن في  ،وأصر على أنها أول سورة ،وروجع في ذلك على ما سیأتي ،سورة نزلت من القرآن

یدل  »جالس على �رسي بین السماء واألرضفإذا الملك الذي جاءني �حراء « :المذ�ورحدیثه 
ولذا المرجح من أقوال أهل العلم أن أول ما نزل من  }،اقرأـ{على أنه جاءه قبل ذلك حینما نزل ب

 ،رسلو�ها أُ  ،وأما �النسبة للمدثر فهي التي تلیها ،-علیه الصالة والسالم-ئ بِّ و�ها نُ  ،اقرأ :القرآن
 المتزمل �معنى واحد �ما تقدم. ،وأما صیغة المدثر فهي المتدثر

 فجئت. :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 
 ال، فجئثت.

 .»فجئثت منه فرقا«
 ا.ا �عني خوفً �عني خفت وفزعت فرقً 

فجئثت منه فرًقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  "

 ".» ۱المدثر: Z  ~     { | ] فدثروني، فأنزل هللا تعالى:

 » ۱المدثر: Z  ~     { | ]فأنزل هللا تعالى  ،فدثروني ،زملوني زملوني« :هكذا روا�ة الصحیح

  ۱المدثر: Z  ~     { | ]فأنزل هللا  ،دثروني دثروني :ن المناسب أن �قولإ�عني قد �قول قائل 

لكن لما �ان معنى التدثر والتزمل   ،۱المزمل: Z  #    " ! ]زملوني زملوني مناسب لـ  :�قول
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 ،فدثروه ،زملوني زملوني �عني دثروني ،صح أن یوقع �ل واحد منهما في مكان اآلخر اواحدً 

Z  #    " ! ]وأما   ،۱المدثر: Z  ~     { | ]  ۱المزمل: Z  #    " ! ]فأنزل هللا تعالى 

فأمر �أن  ،بثیا�ه إنما هو متزمل �عني متلفلف متغّشٍ  ،لم �حصل له شيء من ذلك  ۱المزمل: 

-و�ها أرسل  ،ر �اإلنذارمِ �خالف ما جاء هنا فإنه أُ   ۲المزمل: Z  ) ' & % $ ]�قوم من اللیل 
 .-علیه الصالة والسالم

- ۱المدثر: ª «  Z   © ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ ے ~     { | ]فأنزل هللا تعالى: «"

 " ، وهي األوثان قال..»قبل أن تفرض الصالة«في روا�ة:  »٥
 الصالة ما فرضت إال �عد هذا في أول األمر. ،بال شك أنها قبل أن تفرض الصالة

 " حدیث حسن صحیح. :ا وقالخرجه الترمذي أ�ًض  ،ثم تتا�ع الوحي :وهي األوثان قال "
 وفي البخاري.

قال مسلم: وحدثنا زهیر بن حرب قال: حدثنا الولید بن مسلم قال: حدثنا األوزاعي قال:  "

فقلت   ۱المدثر: Z  ~     { | ]سمعت �حیى �قول: سألت أ�ا سلمة أيُّ القرآن أُنزل قبُل؟ قال: 

  ۱ المدثر:Z  ~     { | ]أو اقرأ، فقال: سألت جابر بن عبد هللا أيُّ القرآن ُأنزل قبُل؟ قال: 
جاورت «:قال  -صلى هللا علیه وسلم-فقلت: أو اقرأ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول هللا 

�حراء شهًرا، فلما قضیت جواري نزلت فاستبطنت �طن الوادي فًنودیت فنظرت أمامي وخلفي 
وعن �میني وعن شمالي فلم أَر أحًدا، ثم نودیت فنظرت فلم أَر أحًدا، ثم نودیت فرفعت رأسي 

 ".»فأخذتني -صلى هللا علیه وسلم-ا هو على العرش في الهواء �عني جبر�ل فإذ
 ألنه جاءه قبل ذلك. ؛عرفه في هذه المرة

 -فأخذتني رجفة شدیدة، فأتیت خد�جة فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماًء، فأنزل هللا«"

خرَّجه البخاري  » ٤ - ۱المدثر:  Z ¨   § ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ ے ~     { | ]: -عز وجل
فأتیت خد�جة فقلت: دثروني وصبوا علّي ماًء �ارًدا، فدثروني وصبوا علي ماًء «وقال فیه: 

ª « ¬ ® ̄ °  Z   © ¨   § ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ ے ~     { | ]�ارًدا فنزلت 

صلى هللا علیه -قال ابن العر�ي: وقد قال �عض المفسر�ن: إنه جرى على النبي »  ٦ - ۱المدثر: 
 " من عقبة بن ر�یعة أمر، فرجع إلى منزله مغموًما فغلق واضطجع، فنزلت.. -وسلم
 فقلق.
 فقلق؟

 فقلق واضطجع.

 " وهذا �اطل، وقال القشیري أبو نصر.  ۱المدثر: Z  ~     { | ]فقلق واضطجع، فنزلت  "
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�عني لم �كن  ،والدعوة لم تكن إال بهذه السورة ،إال �عد أن دعاهم ألنه ما لقي من قومه شیًئا
 ؟ا لنزول األمر �الدعوةفكیف �كون ما ُرتب على الدعوة سببً  ،یدعوهم قبل نزول هذه السورة

 بلغة.. :وقیل :وقال القشیري أبو نصر
 بلغه.

وقیل: بلغه قول �فار مكة: أنت ساحر، فوجد من ذلك غم�ا وُحمَّ، فتدثر بثیا�ه فقال هللا  "

أي ال تفكر في قولهم، و�لغهم الرسالة، وقیل: اجتمع أبو لهب   ۲المدثر: Z  ¢    ¡ ے ]تعالى: 
وأبو سفیان والولید بن المغیرة والنضر بن الحارث وأمیة بن خلف والعاص بن وائل ومطعم بن 
عدي وقالوا: قد اجتمعت وفود العرب في أ�ام الحج، وهم یتساءلون عن أمر محمد، وقد 

مجنون، وآخر �قول �اهن، وآخر �قول شاعر، وتعلم  اختلفتم في اإلخبار عنه، فمن قائل �قول
العرب أن هذا �له ال �جتمع في رجل واحد، فسموا محمًدا �اسم واحد �جتمعون علیه وتسمیه 
العرب �ه، فقام منهم رجل فقال شاعر، فقال الولید: سمعت �الم ابن األبرص وأمیة بن أبي 

 " الصلت.
 نعم شاعر له دیوان ومطبوع. ،ابن األبرص اسمه َعِبْید بن األبرص

وما �شبه �الُم محمٍد �الَم واحٍد منهما، فقالوا: �اهن فقال: الكاهن �صدق و�كذب، وما �ذب  "
محمد قط، فقام آخر فقال: مجنون فقال الولید: المجنون �خنق الناس، وما خنق محمد قط، 

یه أبو جهل وقال: مالك �ا أ�ا وانصرف الولید إلى بیته فقالوا: صبأ الولید بن المغیرة، فدخل عل
عبد شمس، هذه قر�ش تجمع لك شیًئا �عطونكه، زعموا أنك قد احتجت وصبأت فقال الولید: 
ما لي إلى ذلك حاجة، ولكني فكرت في محمد فقلت: ما �كون من الساحر؟ فقیل: �فرق بین 

في الناس  األب وابنه و�ین األخ وأخیه و�ین المرأة وزوجها فقلت: إنه ساحر، شاع هذا
إلى بیته محزوًنا  -صلى هللا علیه وسلم-وصاحوا �قولون إن محمًدا ساحر، ورجع رسول هللا 

  ۱المدثر: Z  ~     { | ]، وقال عكرمة: معنى  ۱المدثر: Z  ~     { | ]فتدثر �قطیفة ونزلت 
أي المدثر �النبوة وأثقالها، قال ابن العر�ي: وهذا مجاز �عید؛ ألنه لم �كن تنبأ �عد، وعلى أنها 

 " أول القرآن لم �كن تمكن منها �عد أن �انت ثاني ما نزل. الثانیة: قوله تعالى...
 ،التدثر األصل فیه المحسوس ،المدثر �النبوة وأعبائها وأثقالها ال شك أن هذا خالف الحقیقة

 ،لكن إذا أمكن حمله على الحقیقة فهو األصل ،ا من �اب التوسع على المعانيو�طلق أ�ًض 
 -علیه الصالة والسالم- )اقرأـ(ئ ببِّ ألنه لم �كن تنبأ �عد ونُ  ؛هذا مجاز �عید :و�قول ابن العر�ي

نزل وعلى أنها أول القرآن لم �كن تمكن منها �عد أن �انت �عد أن �انت ثاني ما  ،قبل المدثر
 عند�م؟ ماذاقلقة؟ نعم  أو�عني العبارة ماشیة 

 طالب: .............
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 أو؟ أمال، ولم 
 طالب: .............

هذا الكالم ماشي على أنها أول القرآن ما �عد تنبأ إلى  ،لم �كن تنبأ �عد على أنها أول القرآن
�عني قبلها لم یتنبأ إذا �انت هي أول القرآن ولم �كن تمكن منها من النبوة إن �انت ثاني  ،اآلن

 ما نزل.
 طالب: .............

ألنه  ؛وهذا مجاز �عید ،�عني لم �كن تمكن منها �عُد إن �انت ثاني ما نزل، هذا صواب العبارة
أما على  ،�عُد إن �انت ثاني ما نزللم �كن تنبأ �عد على أنها أول القرآن أو لم �كن تمكن منها 

 �ش؟ أعلى أنها  ،ألنه لم �كن تنبأ �عد هذا ؛هذا مجاز �عید تصلح،ما فكالمه 
 طالب: .............

 ،وهذا ما �كون  ،وعلى أنها أول القرآن �المه األول على أنها ثاني ،ال، عطف علیه األمر الثاني
ألنه لم �كن تنبأ �عد على أنها  ؛قلنا وهذا مجاز �عید ما تستقیم العبارة إال إذا ،هذا ما هو صحیح

 وهذا ظاهر. ،أول القرآن �ستقیم الكالم أو لم �كن تمكن منها �عد أن �انت ثاني ما نزل
 طالب: .............

 .تأتيما 
 طالب: .............

 .نعم

مالطفة في الخطاب من الكر�م إلى الحبیب؛ إذ   ۱المدثر: Z  ~     { | ]الثانیة: قوله تعالى:  "
ناداه �حاله، وعبر عنه �صفته، ولم �قل �ا محمد و�ا فالن؛ لیستشعر اللین والمالطفة من ر�ه 

لعلي إذ نام في المسجد:  -صلى هللا علیه وسلم-كما تقدم في سورة المزمل، ومثله قول النبي 
، فسقط رداؤه وأصا�ه ترا�ه، -رضي هللا عنها-و�ان خرج مغاضًبا لفاطمة  »قم أ�ا تراب«

 ".-علیه الصالة والسالم-خّرجه مسلم، ومثله قوله 
معلوم أن الرداء �قي  ،تراب المسجد ،فأصا�ه التراب ،سقط رداؤه �عني وهو نائم في المسجد

 فإذا سقط وهو على التراب نائم أصا�ه. ،الجسد من التراب
، وقد تقدم. الثالثة: »قم �ا نومان«لحذ�فة لیلة الخندق:  -علیه الصالة والسالم-ه قوله ومثل "

أي خوِّف أهل مكة، وحذرهم العذاب إن لم �سلموا، وقیل:   ۲المدثر: Z  ¢    ¡ ے ]قوله تعالى: 
اإلنذار هنا إعالمهم بنبوته؛ ألنه مقدمة الرسالة، وقیل: هو دعاؤهم إلى التوحید؛ ألنه 

المدثر: Z  ¥ ¤ £ ]المقصود بها، وقال الفراء: قم فصلِّ وأمر �الصالة. الرا�عة: قوله تعالى: 

�كون له صاحبة أو ولد، وفي  �أنم وصفه �أنه أكبر أي سیدك ومالكك ومصلح أمرك، فعظ  ۳
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أي وصفه �أنه أكبر، قال   ۳المدثر: Z  ¥ ¤ £ ]حدیث أنهم قالوا: �َم تفتتح الصالة؟ فنزلت 
ابن العر�ي: وهذا القول و�ن �ان �قتضي �عمومه تكبیر الصالة، فإنه مراد �ه التكبیر والتقد�س 

 " والتنز�ه لخلع األنداد واألصنام دونه، وال تتخذ ولی�ا غیره، وال تعبد سواه وال..

على تكبیر الصالة مع أن الصالة لم تكن فرضت إال إن   ۳المدثر: Z  ¥ ¤ £ ]�عني حمل 
 كانت التي یتعبد بها و�تحنث بها في أول األمر مع أن تفصیلها ما جاء إال �عد.

 طالب: .............
ا �شرع من قبله رضت لیلة اإلسراء إن �ان �صلي ال على سبیل الوجوب والفرض متعبدً هي فُ 

 وفیه �عد. ،ممكنكما �ان یتحدث قبل النبوة هذا 
 طالب: .............

 فیه؟ ماذا
 طالب: .............

وهذا القول و�ن �ان �قتضي �عمومه تكبیر الصالة فإنه مراد �ه التكبیر �عني عموم التكبیر ال 
 خصوص الصالة.

 طالب: .............
صرف في اللفظ وفیما نقل المؤلف عن ابن العر�ي ت ،�قول �ذا في أحكام القرآن البن العر�ي

 بز�ادة ونقص �عني عطف الشيء على مرادفه في المعنى ما �ضر.
قولوا هللا «: -صلى هللا علیه وسلم-وروي أن أ�ا سفیان قال یوم أحد: اعل هبل فقال النبي  "

، وقد صار هذا اللفظ �عرف الشرع في تكبیر العبادات �لها أذاًنا وصالة وذ�ًرا »أعلى وأجلّ 
الوارد على اإلطالق في موارد  -صلى هللا علیه وسلم-�قوله: هللا أكبر، وحمل علیه لفظ النبي 

، والشرع �قتضي �عرفه ما �قتضي �عمومه »تحر�مها التكبیر، وتحلیلها التسلیم«منها قوله: 
وقات اإلهالل �الذ�ائح هلل تخلیًصا له من الشرك و�عالًنا �اسمه في النسك و�قراًرا ومن موارده أ

لما شرع منه ألمره �السفك، قلت: قد تقدم في أول سورة البقرة أن هذا اللفظ هللا أكبر هو 
 ".-صلى هللا علیه وسلم-المتعبَّد �ه في الصالة المنقول عن النبي 

وال �قوم مقامه غیره ال بلفظ التكبیر  ،ال لالفتتاح واالنتقال في الصالةوهو المتعیِّن لالفتتاح واالنتق
 �ل هذه ال تجزئ. ،هللا األكبر أو هللا الكبیر أو هللا األعز أو هللا األجل :فال تقول ،وال �غیره

 طالب: .................
 عندك؟  ماذا

ا �عني هللا أكبر ال هللا أكبر إفرادً  :تقول ا �اسمه في النسكا لما ُشرع منه ألمره �السفك و�عالنً و�فرادً 
 .غیره
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 طالب: .................
 ا صحیح.المعنى صحیح حتى إفرادً 

صلى هللا -قام رسول هللا   ٣المدثر: Z  ¥ ¤ £ ]وفي التفسیر: أنه لما نزل قوله تعالى:  "
، فكبرت خد�جة وعلمت أنه الوحي من هللا تعالى، ذ�ره »هللا أكبر«وقال:  -علیه وسلم

دخلت على معنى جواب   ٣المدثر: Z  ¥ ¤ £ ]القشیري. الخامسة: الفاء في قوله تعالى: 
الجزاء �ما دخلت في فأنذر، أي قم فأنذر، وقم فكبر ر�ك، قاله الزجاج، وقال ابن جني: هو 

 Z ¨   § ¦ ]ة. السادسة: قوله تعالى: كقولك ز�ًدا فاضرب أي ز�ًدا اضرب، فالفاء زائد

فیه ثمانیة أقوال: أحدها: أن المراد �الثیاب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس.   ٤المدثر: 
 " الرا�ع: الجسم. الخامس: األهل. السادس: الخلق. السا�ع: الدین. الثامن: الملبوسات.

 الثیاب.
الثیاب الملبوسات على الظاهر، فمن ذهب إلى القول األول قال: تأو�ل اآل�ة: وعملك  "

فأصلح، قاله مجاهد وابن ز�د، وروى منصور عن أبي رز�ن قال: �قول: وعملك فأصلح، قال: 
ا إن فالنً  :و�ذا �ان حسن العمل قالوا ،ا خبیث الثیابإن فالنً  :قالواو�ذا �ان الرجل خبیث العمل 

 ومنه قول الشاعر:، ونحوه عن السدي ،ثیابطاهر ال
 الهـــــــــــــــــــم إن عـــــــــــــــــــامر بـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــم

 
 أوذم حجــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ثیــــــــــــــــــاب دســــــــــــــــــم 

�حشر المرء في ثو�یه الذین مات «أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم- وي عن النبيومنه ما رُ  
 " �عني عمله الصالح والطالح، ذ�ره الماوردي، ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن.. »علیهما

 �عني القلب.
دلیله قول امرئ  ،قاله ابن عباس وسعید بن جبیر ،وقلبك فطهر :تأو�ل اآل�ةقال: إن  "

 القیس:
............................. 

 
 فســـــــــــلي ثیـــــــــــابي مـــــــــــن ثیا�ـــــــــــك تنســـــــــــلي 

 تنُسلي. 
............................. 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي   ....................... تنُس

لبك قال الماوردي: ولهم في تأو�ل اآل�ة وجهان أحدهما: معناه وقلبك فطهر من أي قلبي من ق 
اإلثم والمعاصي، قاله ابن عباس وقتادة. الثاني: وقلبك فطهر من الغدر أي ال تغدر فتكون 

 واستشهد �قول غیالن بن سلمة الثقفي: ،مروي عن ابن عباسدنس الثیاب. وهذا 
 فــــــــــــــإني �حمــــــــــــــد هللا ال ثــــــــــــــوب فــــــــــــــاجر

 
 لبســــــــــــــــــت وال مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــدرة أتقنــــــــــــــــــع 

 " ومن ذهب إلى القول الثالث قال.. 
 �عني النفس.
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 تأو�ل اآل�ة.
الثامن هذا هو  ،الثیاب هي ما یلبس على الظاهر الذي جعله آخر شيءمع أن األصل وحقیقة 

لكن  ،إلى غیر ذلك ،و�طلق على األهل ،و�طلق على العمل ،األصل مع أنه �طلق على القلب
ا مع أن تطهیر الثیاب الظاهرة هو مطلوب مطلقً  ،فجعل األصل آخر شيء ،هي خالف األصل

ا �عني الذي یرجح إرادة �طلب تطهیر الثیاب ظاهرً  و�ال للصالة؟ �عني في وقت نزول السورة
ألن ارتكاب  ؛رضت التي �شترط لها طهارة الثیابالمعنى أو االحتمال المرجوح �ون الصالة ما فُ 

قد  ،�حتاج إلى قر�نة ،إلى دلیل هو التأو�ل �حتاج إلى مرجح، �حتاجاالحتمال المرجوح الذي 
ا ذهب إلى السوق وعلیه رضت �عني لو أن إنسانً ة ما فُ تطهیر الثیاب الظاهرة والصال :�قول قائل

نجاسة وتراخى في ب ُتصاب عندمار هذا الثوب أو و�ذا أراد أن �صلي غیَّ  ،ثوب فیه نجاسة
 ،ما �أثم؟ ما �أثم أوتطهیرها حتى وقت الحاجة الذي هو الصالة ما اشترط له طهارة الثیاب �أثم 

 ،وهذا قول قوي عند أهل العلم ،فالذي یرجح االحتمال المرجوح من المعاني �تطهیر القلب مثالً 
كون الحقیقة في رضت و�ال فكیف توهو الثاني �ون الصالة التي تطلب لها طهارة الثیاب ما فُ 

 الثیاب الملبوسة على الظاهر تجعل آخر شيء.
 " ومن ذهب إلى القول.. "

تطهیر العمل تطهیر القلب تطهیر  :ادة الثمانیة أنه �طلب تطهیر الجمیع�منع من إر  ماذاطیب 
 ؟النفس تطهیر الجسم تطهیر األهل تطهیر الخلق تطهیر الدین وتطهیر الثیاب

 طالب: ............
 لكنه �قتضي استعمال اللفظ في معانیه ما هو في معنییه على الخالف بین أهل العلم في ذلك.

 ثاني والثالث القلب والنفس.طالب: الفرق بین ال
 النفس هي الروح. ،القلب غیر النفس

تأو�ل اآل�ة ونفسك فطهر أي من الذنوب، والعرب تكني عن  :ومن ذهب إلى القول الثالث قال "
 ومنه قول عنترة: ،ابن عباسالنفس �الثیاب، قاله 

 فشـــــــــــــككت �ـــــــــــــالرمح الطو�ـــــــــــــل ثیا�ـــــــــــــه
 

ـــــــــــا  ـــــــــــى القن ـــــــــــیس الكـــــــــــر�م عل  محـــــــــــرم� ل
 وقال امرؤ القیس: 

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

 مـــــــــــن ثیا�ـــــــــــك تنُســـــــــــلي فســـــــــــلي ثیـــــــــــابي 
 وقال: 

 ى نقیـــــــــــةارَ َهـــــــــــثیـــــــــــاب بنـــــــــــي عـــــــــــوف طَ 
 

 ُغـــــــــــــرَّانُ المســـــــــــــافر  بـــــــــــــیُض  هـــــــــــــموأوجهُ  
ر، أي عن  أي أنفس  بني عوف، ومن ذهب إلى القول الرا�ع قال: تأو�ل اآل�ة وجسمك فطهِّ

 :إبالً المعاصي الطاهرة، ومما جاء عن العرب في الكنا�ة عن الجسم �الثیاب قول لیلى وذ�رت 
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 رموهـــــــــــا �أثیـــــــــــاب خفـــــــــــاف فـــــــــــال تـــــــــــرى 
 

ـــــــــــــــــَراا إال النعـــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــبهً    اْلُمَنفَّ
فرموها �أنفسهم، ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأو�ل اآل�ة: وأهلك فطهرهم  أي ر�بوها 

 " من الخطا�ا �الوعظ والتأدیب، والعرب تسمي األهل ثوً�ا ولباًسا و�زاًرا قال هللا تعالى..

فكما یلبس الثوب تلبس  ، ١٨٧البقرة: Z  ./ - , + * ( ]لوجود المال�سة وهي المخالطة 
 یلبس األهل.

قال الماوردي: ولهم في تأو�ل اآل�ة   ١٨٧البقرة: Z  ./ - , + * ( ]قال هللا تعالى:  "
ر �اختیار المؤمنات العفائف. الثاني: االستمتاع بهن في  وجهان أحدهما: معناه ونساءك فطهِّ

 " القبل دون الدبر في الطهر ال في الحیض.
�عني �حرص على المرأة الطاهرة العفیفة قبل  ،والحرص على تطهیر األهل وطهارتهم قبل

 ² ± ° ] ،ثم إذا تزوج �حرص على استمرار هذا الطهر وهذا العفاف ،الزواج

³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ½¼  Z :فالطهر والطهارة مطلو�ة لكل   ٥٣األحزاب
فالطهر المطلوب ألمهات  ،وال �ختص هذا �أمهات المؤمنین �ما �قول �عضهم ،مسلم ومسلمة

 ا من المؤمنات.المؤمنین مطلوب أ�ًض 
ن، قاله الحسن  " حكاه ابن �حر، ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأو�ل اآل�ة: وخلقك فحسِّ

 وقال الشاعر: ،نفسهوالقرظي؛ ألن خلق اإلنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثیا�ه على 
 الم �ســــــــــــــــوء خْلــــــــــــــــقو�حیــــــــــــــــى ال ُیــــــــــــــــ

 
 و�حیــــــــــــــــى طــــــــــــــــاهر األثــــــــــــــــواب حــــــــــــــــر 

ر، وفي  تأو�ل اآل�ة :ومن ذهب إلى القول السا�ع قال ،أي حسن األخالق  ودینك فطهِّ
ورأیت الناس وعلیهم ثیاب منها ما یبلغ الثدي، ومنها «قال:  -علیه السالم-الصحیحین عنه 

لت ذلك؟  »ا دون ذلك، ورأیت عمر بن الخطاب وعلیه إزار �جرهم قالوا: �ا رسول هللا، فما أوَّ
 ".»الدین«قال: 

 وهذا في الصحیح في البخاري.
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما �عجبني أن أقرأ القرآن إال في الصالة والمساجد، ال في  "

 " یر�د مالك.  ٤المدثر:  Z̈    § ¦ ]الطر�ق، قال هللا تعالى: 
 یر�د مالٌك �عني اإلمام.

 " ى عن الثیاب �الدین.یر�د مالك أنه �نّ  "
وهذا الكالم ما یر�د أن �قرأه  ،تعظیم هذا الكتاب قرآن إال في الصالة والمساجد من أجلال �قرأ ال

 لتفت إلیه.متهن وال یُ و�متهنه في المساجد والطرقات ومجامع الناس �حیث �ُ 
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وقد روى عبد هللا بن نافع عن أبي �كر بن عبد العز�ز بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب عن  "

أي ال تلبسها على غدرة، ومنه قول   ٤المدثر:  Z ̈   § ¦ ]مالك بن أنس في قوله تعالى: 
 أبي �بشة:

 ى نقیـــــــــــةارَ َهـــــــــــثیـــــــــــاب بنـــــــــــي عـــــــــــوف طَ 
 

 بـــــــــــــیض المســـــــــــــافر غـــــــــــــران هـــــــــــــموأوجهُ  
 " �عني �طهارة ثیابهم سالمة.. 

 ا المرئ القیس.وسینسبه أ�ًض  ،وهنا نسبه ألبي �بشة ،في الموضع األول ما نسبه ألحد
 طالب: .............

هو نقل عن  ،ا للكتب المنقول عنهاأبهمه ثم نسبه ألبي �بشة تبعً المرئ القیس ثم نعم أو نسبه 
 ونقل عن آخر نسبه ألبي �بشة فنسبه إلیه. ،نسبه لهفتاب نسبه المرئ القیس ك

 طالب: .............
 عن القرآن. ال �قرأ القرآن ال بد أن.. مالك �یف �قرأ الحدیث فضالً 

 طالب: .............
 �قرئه للناس.ال �قرؤه لنفسه وال 

 طالب: .............
الحدیث ال  -هللا رحمه–هذه مبالغة من مالك  ،أشد من الحدیث ،القرآن مثل الحدیث�عني ما �قرأ 

 و�ستاك و�تطیب. ،و�ستقبل القبلة ،�قرؤه إال على طهارة
 طالب: .............

هذا   ١٩١آل عمران: e f g h i    j k  Z ]دعنا من صحة.. نوجه �الم مالك 
�ره  ،و�رهه في المطاف ،هذا من شدة احتیاط مالك ،نقرر مثل هذا د أن�ر ن ،ما فیه إشكال

 .-رحمه هللا-القرآن في الطواف 
 طالب: .............

 التعظیم..
 طالب: .............

�عني قراءة القرآن في المناسبات وافتتاح هذه المناسبات �القرآن �عني إن �ان من �اب التبرك 
ا أن �قرأ علیهم ومن �اب االقتداء �الصحا�ة أنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدً  ،-جل وعال-�كالم هللا 

 القرآن ال �أس إن شاء هللا.
 طالب: .............

 هو؟ ما
 طالب: .............
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 ؟..ماذاأنت 
 طالب: .............

 أقول إن �ان هذا مقصوده فال �أس إن شاء هللا. ؟�أمر �ه لمَ احتمال �جده من أمر �ه 
 طالب: .............

 .هذا �صیر استهزاءً 
 طالب: .............

و�عني �غرة وجوههم تنز�ههم عن المحرمات أو  ،�عني �طهارة ثیابهم سالمتهم من الدناءات "
 جمالهم في الِخْلقة..

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

 وأوجههـــــــــــــم بـــــــــــــیض المســـــــــــــافر غـــــــــــــران 
 وهي البیاض في الناصیة. ،�عني من الغرة 

ال تلبس ثیا�ك على  :وقال سفیان بن عیینة ،قاله ابن العر�ي ،أو جمالهم في الخلقة أو �لیهما
 ومنه قول الشاعر: ،قاله عكرمة ،كذب وال جور وال غدر وال إثم

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

 أو ذم حجـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ثیـــــــــــــــــاب دســـــــــــــــــم 
 وقال النا�غة: ،أي قد دنسها �المعاصي 

 رقـــــــــــــــاق النعـــــــــــــــال طیـــــــــــــــب حجـــــــــــــــزاتهم
 

ــــــــــــ  ــــــــــــوم السباســــــــــــب�حی  ون �الر�حــــــــــــان ی
 " إن المراد.. :ومن ذهب إلى القول الثامن قال 

ومازالت هذه العادات  ،و�حیون �الر�حان و�الورود في أعیادهم ،والسباسب هذا من أعیاد النصارى 
 وهم من نصارى العرب. ،ألن النا�غة یروي أو �مدح أحد الغساسنة ؛موروثة

إن المراد بها الثیاب الملبوسات فلهم في تأو�له أر�عة أوجه  :ومن ذهب إلى القول الثامن قال "
 " أحدهما.

 إذا �انت أر�ع فهي أحدها. ،أحدها
 ومنه قول امرئ القیس: ،معناه وثیا�ك فأنق :أحدها "

 ى نقیـــــــــــةارَ َهـــــــــــثیـــــــــــاب بنـــــــــــي عـــــــــــوف طَ 
 

 .......................... 
فإذا انجرت على األرض لم  ،فإن تقصیر الثیاب أ�عد من النجاسة ،رر وقصِّ وثیا�ك فشمِّ  :الثاني 

 " الزجاج وطاوس. هقال ،یؤمن أن �صیبها ما ینجسها
 .نعم ال یتم تطهیرها وتنقیتها من النجاسات إال برفعها وتشمیرها ،وهذا داخل في الذي قبله

وابن ز�د والفقهاء. الرا�ع: قاله محمد بن سیر�ن  ،وثیا�ك فطهر من النجاسة �الماء :الثالث "
ال تلبس ثیا�ك إال من �سب حالل؛ لتكون مطهرة من الحرام، وعن ابن عباس: ال تكن ثیا�ك 
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طاهر. قال ابن العر�ي: وذ�ر �عض ما ذ�رناه لیس �ممتنع  التي التي تلبس من مكسب غیر
 " أن ُتحمل اآل�ة على عموم المراد فیها �الحقیقة والمجاز.

 �عني من المعاني الثمانیة التي تقدمت.
 " و�ذا حملناها على الثیاب المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنیین أحدهما تقصیر.. "

 األذ�ال.
لغالم  -رضي هللا عنه-تقصیر األذ�ال؛ ألنها إذا ُأرسلت تدنَّست، ولهذا قال عمر بن الخطاب  "

صلى -من األنصار وقد رأى ذیله مسترخًیا: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأنقى وأ�قى. وقد قال النبي 
وما  إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقیه، ال جناح علیه فیما بینه و�ین الكعبین«: -هللا علیه وسلم

الغا�ة في لباس اإلزار  -صلى هللا علیه وسلم-، فقد جعل النبي »كان أسفل من ذلك ففي النار
الكعب، وتوعد ما تحته �النار، فما �ال رجال یرسلون أذ�الهم، و�طیلون ثیابهم، ثم یتكلفون 

 " رفعها �أیدیهم؟ وهذه حالة الكبر وفائدة العجب، وأشد ما في األمر أنهم �عصون و�نجسون.
 �عني نتیجته. ،عندنا قائدة العجب

وأشد ما في األمر أنهم �عصون و�نجسون و�لحقون أنفسهم �من لم �جعل هللا معه غیره، وال  "
، »ال ینظر هللا إلى من جر ثو�ه ُخیالء«: -صلى هللا علیه وسلم-ألحق �ه سواه، قال النبي 

قال أبو �كر: �ا رسول هللا  »القیامةمن جر ثو�ه خیالء لم ینظر هللا إلیه یوم «ولفظ الصحیح: 
: -صلى هللا علیه وسلم-إن أحد شقي إزاري �سترخي إال أن أتعاهد ذلك منه، قال رسول هللا 

�النهي، واستثنى  -صلى هللا علیه وسلم-، فعم رسول هللا »لست ممن �صنعه خیالء«
 " الصدیق، فأراد األدنیاء إلحاق أنفسهم �الرفعاء، ولیس ذلك لهم.

وقال �ه  ،والقید معتبر ،ال، أنا ما أجره خیالء :قال ،أنت تجر ثو�ك خیالء :ني لو قیل إلنسان�ع
والذي في قلبك ال �علمه إال  ،هذه تز�یة للنفس :�قال لمن ادعى ذلك ،من أهل العلم من قال �ه

هذا ف ،وأنت تعرف هذا »ما أسفل من الكعبین ففي النار«ومادام ما امتثلت  ،-جل وعال-هللا 
حمل المطلق على فإنه ال �ُ  ،ومادام اختلف الحكم واختلف السبب ،دلیل على أنك تفعله خیالء

والحكم  ،والحكم في الجر في النار ،وفي الثاني خیالء ،السبب مختلف في موضع جر ،المقید
 حملوحینئذ ال �ُ  ،واختلف الحكم والسبب ،-نسأل هللا العافیة -في الخیالء ال ینظر هللا إلیه

هذه  :و�ذا ادعى أنه ال �جره خیالء قلنا ،المطلق على المقید في مثل هذه الصورة �ما هو معلوم
المطلع على ما  ،-علیه الصالة والسالم-اه النبي وهل أنت مثل أبي �كر الذي ز�ّ  ،تز�یة للنفس

لكن  ،اسعلى ما في قلوب الن ابتداءً  -علیه الصالة والسالم-ال �طلع النبي  ،في القلوب �الوحي
 خَبر بذلك.�الوحي �ُ 

 طالب: ..............
 التحاد الحكم. ؛ال، هذه �حمل المطلق على المقید
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والمعنى الثاني: غسلها من النجاسة، وهو ظاهر منها صحیح فیها، قال المهدوي: و�ه  "
 استدل �عض العلماء على وجوب طهارة الثوب، قال ابن سیر�ن وابن ز�د: ال تصلِّ إال في ثوب

طاهر، واحتج بها الشافعي على وجوب طهارة الثوب، ولیست عند مالك وأهل المدینة �فرض، 
و�ذلك طهارة البدن، و�دل على ذلك اإلجماع على جواز الصالة �االستجمار من غیر غسل، 

 " وقد مضى هذا القول في سورة براءة مستوًفى.
یاب الصوفیة تطهیرها �البخاري طالب: أحسن هللا إلیك.. تطهیر الثیاب �غیر ماء خاصة الث

 واآلالت.
ورأي الحنفیة وشیخ اإلسالم  ،هذا قول الجمهور ،الجمهور على أن النجاسة ال تزول إال �الماء

و�ل ما أزال عین النجاسة �كفي ولو  ،والمراد زوال عین النجاسة ،ا معهم �قولون استحالةأ�ًض 
 له ماء.فالبخار هو في أص ،�الشمس أو الر�ح وما أشبه ذلك

قال مجاهد وعكرمة: �عني األوثان، دلیله قوله تعالى:  ٥المدثر: ª «  Z   © ]قوله تعالى:  "

[ » ¼ ½ ¾  Z :قاله ابن عباس وابن ز�د، وعن ابن عباس أ�ًضا:  ٣٠الحج
المأثم فاهجر، أي فاترك، و�ذا روى مغیرة عن إبراهیم النخعي قال: الرجز اإلثم. وقال قتادة: 
الرجز إساف ونائلة، صنمان �انا عند البیت، وقیل: الرجز العذاب على تقدیر حذف المضاف، 

لى العذاب، وأصل الرجز العذاب، قال هللا المعنى وعمل الرجز فاهجر، أو العمل المؤدي إ

 r s t ]، وقال تعالى: ١٣٤األعراف: b c d e f g  Z ]تعالى: 
u v  Z :یت األوثان رجًزا؛ ألنها تؤدي إلى العذاب. ١٦٢األعراف  " فُسمِّ

 فالرجز إما العذاب أو ما �سببه.
وقراءة العامة: الرِّجز �كسر الراء، وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وابن محیصن وحفص عن  "

كر والذُّكر، وقال أبو العالیة والر�یع والكسائي:  عاصم: الرُّجز �ضم الراء، وهما لغتان مثل الذِّ
كسر الرُّجز �الضم الصنم، و�الكسر النجاسة والمعصیة، وقال الكسائي أ�ًضا: �الضم الوثن، و�ال

 ٦المدثر: Z  ° ̄ ® ¬ ]العذاب. وقال السدي: الرَّجز بنصب الراء الوعید. قوله تعالى: 

فیه أحد عشر تأو�ًال  ٦المدثر: Z  ° ̄ ® ¬ ]فیه ثالث مسائل؛ األولى: قوله تعالى: 
األول: ال تمنن على ر�ك �ما تتحمله من أثقال النبوة، �الذي �ستكثر ما یتحمله �سبب الغیر. 
الثاني: ال تعِط عطیة تلتمس بها أفضل منها، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة، قال الضحاك: 

ف اآلداب وأجل ؛ ألنه مأمور �أشر -صلى هللا علیه وسلم-هذا حّرمه هللا على رسول هللا 
األخالق، وأ�احه ألمته، وقاله مجاهد، والثالث عن مجاهد أ�ًضا: ال تضعف أن تستكثر من 
الخیر من قولك: حبل منین إذا �ان ضعیًفا، ودلیله قراءة ابن مسعود: وال تمنن تستكثر من 

، فإنه الخیر. الرا�ع عن مجاهد أ�ًضا والر�یع: ال تعّظم عملك في عینك أن تستكثر من الخیر
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مما أنعم هللا علیك. قال ابن �یسان: ال تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عمُلك مّنة من هللا 
علیك؛ إذ جعل هللا لك سبیًال إلى عبادته. الخامس: قال الحسن: ال تمنن على هللا �عملك 

ه. السا�ع: فتستكثره. السادس: ال تمنن �النبوة والقرآن على الناس، فتأخذ منهم أجًرا تستكثر �
قال القرظي: ال تعِط مالك مصانعة. الثامن: قال ز�د بن أسلم: إذا أعطیت عطیة فأعطها لر�ك. 
التاسع: ال تقول: دعوُت فلم ُ�ستجب لي. العاشر: ال تعمل طاعة وتطلب ثوابها، ولكن اصبر 

 " .حتى �كون هللا هو الذي یثیبك علیها. الحادي عشر: ال تفعل الخیر لترائي �ه الناس
لكن دخولها في معنى  ،كل ما ذ�ره من األقوال األحد عشر �لها منهي عنها وداخلة في النهي

فهي إما من المّن الذي هو اإلدالل �العطیة حتى یبذل له  ،اآل�ة �عضها قر�ب و�عضها �عید

�عني ال  ،�عني مقطوع  ٨فصلت: j     k l m n  Z ]بدلها فیستكثر بهذا البدل أو من القطع 
 ،لب منكال تقطع اإلنفاق في سبیل هللا والبذل في سبیله فتستكثر �قطعك ومنعك ما طُ  ،تمنن

لكن إما أن �قال من المّن الذي هو من المّنة  ،واللفظ محتِمل ،وعلى �ل حال المعاني �ثیرة
لعطیة ع او�تباع الصدقة �المن واألذى حتى یبذل له البدل فیستكثر �ه أو �كون من القطع قط

 �ما یدخره مما قطعه. والصدقة والهبة فیستكثر
 طالب: ...........

 ممنوع �عني مقطوع.
 طالب: ...........
 الفعل مّن مثل هذا.
 طالب: ...........
بنیة الثواب �عني تعطى عنها العطیة بنیة الثواب �ون اإلنسان �عطي من �عني النیة العطیة 

و�عرف أنه �عطیه أكثر  ،�من یهدي ألمیر أو وز�ر أو �بیریتوقع و�توسم أنه یثیبه إذا أعطى 
 مما �منع.

 طالب: ...........
�تاب نفیس أو أهدیته  لكن لو عندك مثالً  ،كون اإلنسان یالحي و�ستقصي األمر هذا یالم علیه

 -علیه الصالة والسالم-تقول؟ الرسول  ماذا هل الثراء ومن أهل �ذا وأعطاك شیًئالصاحبك ومن أ 
وأعطیته  ،ما �عرفها ،لكن اإلشكال إذا �ان صاحبك ال �قدر هذه الهد�ة ،�قبل الهد�ة و�ثیب علیها

ه مكثر �عد تكون خسرت الدنیا ل و�قال ،ما یدري  ،وأعطاك خمسة ،ا قیمته عشرة آالفكتا�ً 
 ال أنت حصلت األجر وال أنت حصلت حقك. ،واآلخرة

ثانیة: هذه األقوال و�ن �انت برادة فأظهرها قول ابن عباس: ال تعِط لتأخذ أكثر مما أعطیت ال "
 " من المال، �قال: مننُت فالًنا �ذا أي أعطیته، و�قال للعطیة: المنة.
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أنا أهدیت لفالن أنا أهدیت.. �ل مجلس  :یتحدث في المجالس ،والمنة هي التي تتبع العطیة
، هذه الصورة �عطیته حتى �فتدي المعطى و�شتري عرضه �أكثر مما أخذن تم، ��قول هذا الكالم

 دخولها في اآل�ة واضح.
 طالب: ...........

 المانع من أن تعطي لتأخذ؟ مالكن  نعم،
 طالب: ...........

وفي ذهنك وفي  ،ثم أعطاك ،وال أذى اأنت أعطیت وال تكلمت �مجالس وال منیت وال أتبعت من� 
 وال أذى. اوال أتبعت هذه الهد�ة من�  ما منیت وال أظهرت شیًئا،ك أنك تأخذ قلب

 طالب: ...........
 هذا واضح. ،واألذى حتى �فتدى ا في اآل�ة إتباع العطیة �المنأولی�  الصورة التي تدخل دخوًال 

 طالب: ...........
 ،نواع العسلمن أفضل أ عسالً  او�ل إعطاء �طلب فیه اإلخالص بنیة الثواب أنت أعطیت أمیرً 

 ؟!تودما  ،وترجو أن �عطیك خمسة آالف �عد ،وأنت تبیع الكیلو �خمسة هو أعطاك خمسة آالف
مثل هذه الصورة أمرها  ،الثوابأنت ترجو  ا،أنت ما أعطیته مخلًص هذا �قدح في إخالصك؟ 

 £ ] ، ٢٦٢البقرة: n o p q r s t vu  Z ]لكن الكالم على المّن  ،سهل إن شاء هللا
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬«  Z :٢٦٣البقرة. 

و�قال للعطیة المنة، فكأنه أمر �أن تكون عطا�اه هلل ال الرتقاب ثواب من الخلق علیها؛  "
ما �ان �جمع الدنیا، ولهذا قال: ما لي مما أفاء هللا علیكم إال الخمس،  -علیه السالم -ألنه

مصالح المسلمین، ولهذا  والخمس مردود علیكم، و�ان ما �فضل من نفقة عیاله مصروًفا إلى
 " لم یورث؛ ألنه �ان ال �ملك لنفسه االدخار واالقتناء، وقد عصمه..

وما عدا ذلك  ،أنه یدخر قوت سنة له وألهله من الخمس -علیه الصالة والسالم-ثبت عنه 
وأهله یتصدقون  ،ثم �عود إلى ما ادخره لنفسه وأوالده وأهله ثم یتصدق منه ما یتصدق ،یتصدق �ه

 .-علیه الصالة والسالم-وقد في بیته نار حتى تمر ثالثة األهلة وال یُ  ،رفوا بذلكوع
وقد عصمه هللا تعالى عن الرغبة في شيء من الدنیا، ولذلك ُحرِّمت علیه الصدقة، وُأبیحت  "

لو ُدعیت إلى �راع ألجبت، ولو ُأهدي إليَّ ذراع «له الهد�ة، فكان �قبلها و�ثیب علیها، وقال: 
، قال ابن العر�ي: و�ان �قبلها سنة، وال �ستكثرها شرعة، و�ذا �ان ال �عطي عطیة »لقبلت

 " �ستكثر �ه.
علیه -له  اوال �ستكثرها شرعة وعادة ودیدنً  ،-علیه الصالة والسالم-�ه دى قتَ لیُ  ؛�قبلها سنة

 .-الصالة والسالم
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 صحیح؟ »عیت إلى �راعلو دُ «.. -أحسن هللا إلیك-طالب: الحدیث 
 الحدیث تخر�جه. »عیتلو دُ «

 طالب: ...........
 متفق علیه.

؛ ألنها �اب من أبواب المذلة، و�ذلك قول من قال: إن معناها ال غنیاء أولى �االجتنابفاأل "
تعطي عطیة تنتظر ثوابها، فإن االنتظار تعلق �األطماع، وذلك في حیزه �حكم االمتناع، وقد 

 ~ { | } l m n o   p q r s t u v w    x zy ]قال هللا تعالى له: 

، وذلك جائز لسائر الخلق؛ ألنه من متاع الدنیا وطلب الكسب والتكاثر بها،  ١٣١طه: Z  ے
وأما من قال: أراد �ه العمل أي ال تمنن �عملك على هللا فتستكثر فهو صحیح، فإن ابن آدم لو 

 " الشكر. الثالثة: قوله تعالى..أطاع هللا عمره من غیر فتور لما بلغ لنعم هللا �عض 
توجب الشكر على المنَعم علیه لهذه  -جل وعال-مسألة التوفیق للطاعة هذه نعمة من هللا 

على اإلنسان أن �شكر  ،م منها �ثیر من الناسرِ وحُ  ،ت له الطاعةرَ سِّ و�ُ  ،حیث أنعم علیه ،النعمة
 ق لها.فِّ إذا وُ  هذه النعمة

 طالب: ...............
 القلب ما لم یتكلم أو �عمل ما علیه شيء..ال، 

قراءة العامة �إظهار التضعیف، وقرأ أبو السمال   ٦المدثر: Z  ® ¬ ]الثالثة: قوله تعالى:  "
العدوي وأشهب العقیلي والحسن: وال تمنَّ مدغمة مفتوحة. {تستكثر} قراءة العامة �الرفع، وهو 
في معنى الحال، تقول: جاء ز�د یر�ض أي راكًضا أي ال تعِط شیًئا مقدًرا أن تأخذ بدله ما هو 

النهي، وهو رديء؛ ألنه لیس �جواب، و�جوز أن  أكثر منه، وقرأ الحسن �الجزم على جواب
�كون بدًال من تمنن، �أنه قال: ال تستكثر، وأنكره أبو حاتم وقال: ألن المن لیس �االستكثار 

 " فیبدل منه، و�حتمل أن �كون.
 المّن غایته االستكثار ونتیجته االستكثار.

 و�حتمل أن �كون سكن تخفیفها.
 ُسكِّن.

�عضد أو أن �عتبر حال الوقف، وقرأ األعمش و�حیى: تستكثر �النصب توهُّم ُسكَّن تخفیفها  "
 " الم �ي �أنه قال: وال تمنن..

 لتستكثر.
 هو �إضمار أن �قوله: :وقیلوال تمنن لتستكثر،  "

 أال أي هـــــــــذا الزاجـــــــــر أحضـــــــــُر الـــــــــوغى
 

 ............................. 
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 " : وال تمنن أن تستكثر.و�ؤ�ده قراءة ابن مسعود
 أحضُر أو أحضَر؟

 طالب: ..............
 أال أیها الزاجر..؟ أحضَر. :وقیل هو �إضمار �قوله :دة من قولهما الفائأحضُر، 

 طالب: ..............
 أضمرت أن ال بد أن تفتح مثل تستكثَر.�عني إذا 

 " و�ؤ�ده قراءة ابن مسعود: وال تمنن أن تستكثر، قال الكسائي. "
ما  حتىال تحضر  :�قول ،أن أحضر الوغى �سبب حضورها الوغى�ا أیها الزاجِر الذي یزجرني 

 ولذا شطر البیت: ،�حضر القتل والقتال والحرب ،یزجره أن �حضر الوغى ،تموت وما تقتل
............................... 

 
ــــــــت مخلــــــــد  ــــــــذات هــــــــل أن  وأن أشــــــــهد الل

 ال هنا وال هنا. اال تضمن خلودً  ؟الوغى أو شهدت اللذات تضمن لي الخلود�عني سواء أحضرت  
وقد �كون المّن �معنى التعداد على  ،او�ان المعنى واحدً  ،فإذا حذف أن رفع :قال الكسائي "

 µ ¶ ̧ ¹ ]المنَعم علیه �النعم، فیرجع إلى القول الثاني، و�عضده قوله تعالى: 
º  Z :³ ² ± ]، وقد �كون مراًدا في هذه اآل�ة، �هللا أعلم. قوله تعالى:  ٢٦٤البقرة 

Z  :أي ولسیدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته، وقال مجاهد: على ما   ٧المدثر
أوذیت. وقال ابن ز�د: حملت أمًرا عظیًما محار�ة العرب والعجم، فاصبر علیه هلل. وقیل: فاصبر 
تحت موارد القضاء ألجل هللا تعالى، وقیل: فاصبر على البلوى؛ ألنه �متحن أولیاءه وأصفیاءه، 

 " قیل: على أوامره ونواهیه، وقیل: على فراق األهل واألوطان.و 
تصبر  ،تصبر على الطاعة ؛الصبر المأمور �ه �شمل جمیع أنواع ما �صبر علیه ،ولر�ك فاصبر
تصبر على األذى في سبیله وتحمل المشاّق في البراءة من  ،تصبر على األقدار ،عن المعصیة
 وهكذا. ،عهدة التكالیف

 ............طالب: 
وأما الِمّنة المذ�ورة اآلن  ،الذي �مّن �الشيء قبل سؤاله ،المنان والماّن الذي �عطي قبل السؤال

و�وم �ذا..  ،و�وم �ذا أعطیته �ذا ،وتقول أنا أعطیته في یوم �ذا أعطیته �ذا اال، تعطي شخًص 
 هذا منان صار.

 طالب: ............
 نعم.

 طالب: ............
 ولذلك فاصبر تحت موارد القضاء ألجل هللا تعالى. ،ألجله
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إذا نفخ في الصور، والناقور فاعول من النقل،   ٨المدثر: µ  ¶ ̧  ¹  Z ́ ]قوله تعالى:  "
ومنه قول امرئ  ،والنقر في �الم العرب الصوت ،للتصو�تكأنه الذي من شأنه أن ینقر فیه 

 القیس:
 أخفضــــــــــــــــــه �ــــــــــــــــــالنقر لمــــــــــــــــــا علوتــــــــــــــــــه

 
 و�رفـــــــع طرًفــــــــا غیـــــــر خــــــــاف غضــــــــیض 

ا له بدعائه، وقال مجاهد وغیره: هو �هیئة نّقر �اسم الرج :وهم �قولون   ل إذا دعاه مختص�
عامة، وقد مضى البوق، و�عني �ه النفخة الثانیة، وقیل: األولى؛ ألنها أول الشدة الهائلة ال

 " الكالم في هذا مستوًفي في النمل واألنعام، وفي �تاب التذ�رة، والحمد هلل.
 للقرطبي.له؛ التذ�رة 

 ]خّر میِّتا   ٨المدثر: µ  ¶ ̧  ¹  Z ́ ]وعن أبي َحبَّان قال: أمََّنا زرارة بن أوفى فلما بلغ  "

º » ¼  Z :٩المدثر. " 
 -، وأنه لم �حصل للنبيوال یثبتهذ�ر في مناسبات �ثیرة أن من أهل العلم من ینكر مثل هذا 

وأعرف �اهلل وأكثر  اوهم أشد خوفً  -رضوان هللا علیهم-وال لصحابته  -علیه الصالة والسالم
وال  ،وال �حصل للصحا�ة ،فكیف �حصل للتا�عین و�كثر فیهم ،ا لكالم هللا ممن جاء �عدهمتعظیمً 

 9 8 7 6 ]ذ�رنا أن ال شك أن النازل عظیم  ،-علیه الصالة والسالم-حصل للرسول �
: ;  Z :فإذا �ان القلب فیه  ،ال بد أن یتأثرففمن �ستشعر عظمة هذا القول الثقیل   ٥المزمل

رضوان هللا -هذا القول الثقیل أو صحابته  -علیه الصالة والسالم-من القوة ما �حتمل �قلبه 
وال �حصل شيء  ،وال �حصل الغشي ،ال �حصل الصعق ،فإنه ال �حصل له مثل هذا -علیهم

ومع استشعار  ،�ما حصل �عد الجیل األول �عد الصحا�ة اوأما إذا �ان القلب ضعیفً  ،من هذا
وشیخ اإلسالم �قرر  ،لعدم التناسب بین الوارد والمورود ؛عظمة هذا القول الثقیل فإنه قد �حصل

صعق هذا وقد �موت وقد �ُ  ،غمى علیهغشى علیه و�ُ هذا الذي �ُ  :وابن سیر�ن ینكر �قول ،هذا
و�ثیر في  ،�أنه ینكر ما �ستوعب مثل هذا األمر ،ضعوه فوق جدار واقرؤوا القرآن فهو صادق

ال نستشعر  ،ألننا نعیش حیاة تختلف عن حیاتهم ؛�عني في وقتنا وقتنا أظن إنكاره صار سهًال 
 ،ما فیه ،قرأ علینا األخباروُ�قرأ علینا القرآن �ما تُ  ،وال �أنه �الم هللا ،آن وال �أنه قرآنعظمة القر 

[ ½ ¾      ¿ À Á Â ÄÃ  Z :قرأ علیك سورة هود تُ  ،قرأ علیك القصةتُ   ١١١یوسف
�حصل له  أن �عني مثل هذا �مكن ،ما فیه فرق  ،وفیها قصص األنبیاء مثل نشرة األخبار عندك

 ،عن الغشي والصعق ولذلك حتى البكاء ما یوجد فضالً  ،مستحیل ؟مثل ما حصل لسلف األمة
 �هللا المستعان.

 طالب: ............
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فحضر حاضر ببالد الكفر جمع من النصارى  ،قرأت القرآن :بال شك معروف �عض الدعاة �قول
: قلت ،انصراني وال �فهم من العر�یة شیئً  ،فإذا �شخص أمامي یبكي ،والیهود والمسلمین وغیرهم

 :ثم سألته قال ا،وال تحرك منه ساكنً  ،ثم آتي �قصة وأرتلها �ما أرتل القرآن ،تأثر �صوتي �مكن
 وفي النها�ة أسلم. ،نعم فرق �بیر :تحس �فرق؟ قال

" [ º » ¼ ½ ¾  Z :أي فذلك الیوم یوم شدید.   ٩المدثر[ ¿ À Z  :أي على   ١٠المدثر

أي غیر سهل وال   ١٠المدثر: Á Â    Ã  Z ]. -صلى هللا علیهم وسلم-من �فر �اهلل و�أنبیائه 
هیِّن، وذلك أن عقدهم ال تنحل إال إلى عقدة أشد منها �خالف المؤمنین الموحدین المذنبین، 
فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى یدخلوا الجنة برحمة هللا تعالى، و�ومئذ ُنصب على 

ل: �جوز تقدیر فذلك یوم عسیر یومئذ، وقیل: جر بتقدیر حرف جر مجازه فذلك في یومئذ، وقی

 Ä Å Æ ]أن �كون رفًعا إال أنه ُبني على الفتح؛ إلضافته إلى غیر متمكن. قوله تعالى: 

Ç È  Z :ذرني أي دعني.  ١١المدثر " 
و�ذا  ،ألن الظرف أضیف إلى جملة صدرها مبني فُبني ؛»رجع من ذنو�ه �یوَم ولدته أمه«

و�ومئذ نصب  :وعندنا �قول ، ١١٩المائدة: Ð Ñ  Ò  Z ]أضیف إلى جملة صدرها معرب �عرب 
 :وقیل ،جر بتقدیر حرف الجر مجازه فذلك في یومئذ :وقیل ،على تقدیر فذلك یوٌم عسیر یومئذ

وعندنا  ،عندنا متمكن ،إلضافته إلى غیر متمكن ؛ني على الفتحا إال أنه بُ �جوز أن �كون رفعً 
والمتمكن  ،اآلن غیر متمكن �عني مبني غیر المتمكن المبني ،ومتمكن غیر أمكن ،متمكن أمكن

 والمتمكَّن غیر أمكن الممنوع من الصرف. ،المعرب

ذرني أي دعني، وهي �لمة وعید وتهدید   ١١المدثر: Ä Å Æ Ç È  Z ]قوله تعالى:  "

[ Ä Å Æ  Z :أي عني والذي خلقُته وحیًدا، فوحیًدا على هذا حال من ضمیر   ١١المدثر
المفعول المحذوف أي خلقته وحده ال مال له وال ولد ثم، أعطیته �عد ذلك ما أعطیته، 
والمفسرون على أنه الولید بن المغیرة المخزومي، و�ن �ان الناس ُخلقوا مثل خلقه، و�نما 

و�ان ُ�سمى الوحید في  -علیه السالم-ء الرسول ُخص �الذ�ر؛ الختصاصه �كفر النعمة و�یذا
قومه، قال ابن عباس: �ان الولید �قول: أنا الوحید ابن الوحید لیس لي في العرب نظیر وال 
ألبي المغیرة نظیر، و�ان ُ�سمى الوحید، فقال هللا تعالى: ذرني ومن خلقت بزعمه وحیًدا؛ ألن 

یرجع إلى الرب   ١١المدثر: Ç  Z ]وله تعالى: هللا تعالى صدقه �أنه وحید، وقال قوم: إن ق
 " تعالى على معنیین أحدهما ذرني وحدي..

وهذا الحال هل هو مبیِّن لهیئة  ،وحید حال  ١١المدثر: Ä Å Æ Ç È  Z ]ا �عني وحیدً 
 ؟الفاعل أو لهیئة المفعول �عني هل هو مبیِّن لهیئة الخالق أو مبیِّن لهیئة المخلوق 

 ..............طالب: 
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وجاء  ،أن المراد أنه ادعى أنه وحیدأي أما على القول األول المفعول  ،على القول األخیر الفاعل

 ]إن قوله تعالى:  :وقال القول الثاني وقال قوم ،�عني المخلوق  ،األسلوب على حسب دعواه 

Ç È  Z :فهو مبیِّن لهیئة الخالق الفاعل. ،یرجع إلى الرب  ١١المدثر 

یرجع إلى الرب تعالى على معنیین   ١١المدثر: Ç È  Z ]وقال قوم: إن قوله تعالى:  "
أحدهما: ذرني وحدي معه، فأنا أجز�ك في االنتقام منه عن �ل منتقم. والثاني: أني انفردت 
�خلقه، ولم �شر�ني فیه أحد، فأنا أهلكه وال أحتاج إلى ناصر في إهالكه، فوحیًدا على هذا 

ي خلقته وحیًدا في �طن حال من ضمیر الفاعل، وهو التاء في خلقت، واألول قول مجاهد أ
أمه ال مال له وال ولد، فأنعمت علیه فكفر، فقوله: وحیًدا على هذا یرجع إلى الولید أي لم �كن 
له شيء فملكته، وقیل: أراد بذلك لیدله على أنه یبعث وحیًدا �ما خلق وحیًدا، وقیل: الوحید 

 ¿ ¾ ½ ]ي قوله تعالى: الذي ال �عرف أبوه، و�ان الولید معروًفا �أنه دعي �ما ذ�رنا ف

À Á  Z :وهو في صفة الولید أ�ًضا. قوله تعالى:  ١٣القلم ،[ É Ê Ë Ì Í  Z :المدثر

لته وأعطیته ماًال ممدوًدا، وهو ما �ان للولید بین مكة والطائف من اإلبل والجحور.  ١٢  أي خوَّ
" 

 والحجور.
 " من اإلبل والحجور والنعم.. "

 أنواع األموال.�عني ما یتحجر و�متلك من 
والعبید والجواري، �ذا �ان ابن عباس �قول، وقال مجاهد: من اإلبل والحجور والنَعم والجنان  "

غلة ألف دینار، قاله سعید بن جبیر وابن عباس أ�ًضا، وقال قتادة: ستة آالف دینار، وقال 
ر. وقال مقاتل: �ان سفیان الثوري وقتادة: أر�عة آالف دینار. وقال الثوري أ�ًضا: ألف ألف دینا

 É Ê Ë Ì ] -رضي هللا عنه-له �ستان ال ینقطع خیره شتاًء وال صیًفا. وقال عمر 

Í  Z :غلة شهر �شهر. وقال النعمان بن سالم: أرًضا یزرع فیها. وقال القشیري:   ١٢المدثر
 " واألظهر أنه إشارة إلى ما ال ینقطع رزقه، بل یتوالى �الزرع والضرع والتجارة.

 .وهو االستمرار ،معنى المد وهذا

أي حضوًرا ال �غیبون عنه في تصرف قال مجاهد:   ١٣المدثر: Î Ï Ð  Z ]قوله تعالى:  "
وقتادة �انوا عشرة. وقیل: اثنا عشر، قاله السدي والضحاك، قال الضحاك: سبعة ولدوا �مكة 
وخمسة ولدوا �الطائف. وقال سعید بن جبیر: �انوا ثالثة عشر ولًدا. وقال مقاتل: �انوا سبعة 

د بن الولید، قال: فمازال الولید �عد نزول هذه كلهم رجال أسلم منهم ثالثة خالد وهشام والولی
اآل�ة في نقصان في نقصان من ماله وولده حتى هلك، وقیل: شهوًدا أي إذا ذ�ر ذ�روا معه، 
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قاله ابن عباس، وقیل: شهوًدا أي قد صاروا مثله في شهود ما �ان �شهده والقیام �ما �ان 
 " ن عنه في تجارة وال �غیبون.یباشره، واألول قول السدي أي حاضر�ن مكة ال �ظعنو

ألن الذین �غیبون عن أهلهم وال �جدونهم في وقت االحتیاج  ؛مقیَّد �كونهم شهوداالمتنان �البنین 
االبن  ،هذا و�ال ،بل �عضهم غیض على أهله ،ال �متن بهم ،إلیهم هؤالء وجودهم مثل عدمهم

أما من وجوده مثل  ،الذي �الفعل منة على والده هو الذي حاضر عنده �خدمه متى احتاج إلیه
ما �فرق �حیث لو احتاج إلیه أبوه أو أمه في وقت من  ،عدمه سواء �ان في البلد أو في المسافر

ا عن �سكن مع زوجته وأوالده أو مع أصدقائه وأقرانه �عیدً  ،األوقات حاجة ضرور�ة ما وجدهم

Î Ï Ð  Z ] :ولذلك قال ،هذا ما �ستحق أن �متن �ه ،و�عرف أن أهله �حاجة إلیه ،أهله

ومع األسف تجد  ا،سمى ولدً وهو الذي �ستحق أن �ُ  ،متن �هالولد الحاضر هو الذي �ُ   ١٣المدثر: 
هذا ما علیه إال  ،هذا عقیم ا�عض الناس له عشرة من الولد ما تجد عنده في البلد وال واحدً 

 ،�هللا فالن ببر�طانیا :واحد أسأله عن أوالده من المشا�خ قال أحد، منهم ینفعهال ، و تبعاتهم
 ین والرا�ع.. ما عنده أحد.، والثالث ما أدري أمر�كاأوالثاني �

 طالب: .............
احتاج إلى  ؟صاب �أي أذ�ة�حتاجهم لو �ُ متى فعیال  هؤالء المستعان نعم و�رسل لهم، هللا

 فعل ما یر�د.و  ،وفي حكمهم من إذا ولى دبره عن والده أغلق الجوال أحًدا، مستشفى ما وجد
�اللیل والنهار في  االمفترض في الولد أن �كون جواله مادام �عرف أن والد�ه �حاجته جواله مفتوحً 

وأوالده عنده  �عني همه من الدنیا زوجته ،ه أحدءوراما �عض الناس �أن  ،هذا األصل ،كل وقت
�عني األم في منتصف اللیل أو في  ،ولو ادعى أنه صالح ،متن �ههذا ما �ُ  ،وانتهى اإلشكال

هذا ال بد من أن �عاد فیه  ،النهار أو في غیره تحتاج إلى ولدها وال تجده؟! نسأل هللا العافیة
دت مصلحة وهذا خلل في التصور إن �ان �صدر من أحد یتدین �مثل هذا نعم إذا وج ،النظر

راجحة لعلم أو تعلیم أو دعوة أو ما أشبه ذلك �عد إذن الوالدین وأذنوا له وأعانوه على ذلك 
علیه الصالة -الصحا�ة تفرقوا في البلدان �عد وفاته  ،ما فیه ما �منع ،وشار�وه في هذا األجر

 ،أدري �م لهوالثاني ما  ،مر�كا یدرس له أر�ع سنین، وأما �هللا واحد �قول فالن �أ-والسالم
اتصلت على  ، إذا أرادت األم شیًئاوهم �حتاجون  ،؟! �هللا المستعانهؤالء عیالوالثالث ما أدري 

 هللا المستعان. ،وعندها جمع من األوالد ،رسلوا لي سواقكمأالجیران 

أي �سطت له في العیش �سًطا حتى أقام ببلدته   ١٤المدثر: Ñ Ò Ó Ô  Z ]قوله تعالى:  "
مطمئًنا مترّفها ُیرجع إلى رأ�ه، والتمهید عند العرب التوطئة والتهیئة، ومنه مهد الصبي، وقال 

أي وسعت له ما بین الیمن والشام، وقاله   ١٤المدثر: Ñ Ò Ó Ô  Z ]ابن عباس: 
 " مجاهد، وعن مجاهد أ�ًضا.
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 �یفما أراد و�یفما شاء.لیضرب بینهما في تجارته 

�ما أنه المال �عضهم فوق �عض  ١٤المدثر: Ñ Ò Ó Ô  Z ]وعن مجاهد أ�ًضا في  "

أي ثم إن الولید �طمع �عد هذا �له   ١٥المدثر: Õ Ö  × Ø Ù  Z ]�مهد الفراش. قوله تعالى: 

أي لیس �كون ذلك مع �فره �النعم، وقال الحسن   ١٦المدثر: ÛÚ  Z ]أن أز�ده في المال والولد. 
وغیره: أي ثم �طمع أن أدخله الجنة، و�ان الولید �قول: إن �ان محمد صادًقا فما خلقت الجنة 

ا علیه وتكذیًبا له:  أي لست أز�ده، فلم یزل یرى   ١٦المدثر: ÛÚ  Z ]إال لي، فقال هللا تعالى رد�

لیست   ١٥المدثر: Õ Ö  × Ø Ù  Z ]م في قوله تعالى: النقصان في ماله وولده حتى هلك، وث

 .     - , + (*        ) ' ]بثم التي للنسق، ولكنها تعجیب، وهي �قوله تعالى: 
/ 0  Z :١األنعام. " 

 ألنه ال معنى للعطف هنا. ؛�عني لیست عاطفة الالحقة على السابق
 طالب: ..............

 تعجیب �قول.
 ..............طالب: 

 ین؟أ
 طالب: ..............

 ثم �طمع مستأنف ثم هو �طمع.
وذلك �ما تقول: أعطیتك ثم أنت تجفوني �المتعجب من ذلك، وقیل: �طمع أن أترك ذلك في  "

عقبه، وذلك أنه �ان �قول: إن محمًدا مبتور أي أبتر، و�نقطع ذ�ره �موته، و�ان �ظن أن ما 
یل: أي ثم �طمع أن أنصره على �فره، و�ال قطع للرجاء عما �ان ُرزق ال ینقطع �موته، وق

ا، و�كون   ١٦المدثر: ÛÚ  Z ]�طمع فیه من الز�ادة، فیكون متصًال �الكالم، وقیل:  �معنى حق�

صلى هللا -أي معانًدا للنبي   ١٦المدثر: Ý      Þ ß à  Z ]�عني الولید   ١٦المدثر:  Ü    Z ]ابتداء 
 " ، وما جاء �ه �قال له عانَد فهو عنید مثل جالس فهو جلیس.-علیه وسلم

 عانٌد.
 وعند �عِند �الكسر أي خالف وردَّ  ،قاله مجاهد ،عانٌد فهو عنید �مثل جالس فهو جلیس :�قال"

 ،والعاند البعیر الذي �جور عن الطر�ق و�عدل عن القصد ،وعاندفهو عنید  ،الحق وهو �عرفه
 وأنشد أبو عبیدة قول الحارثي: ،والجمع ُعنَّد مثل راكع وُركَّع

 اإذا ر�بـــــــــــــــــــــُت فـــــــــــــــــــــاجعالني وســـــــــــــــــــــطً 
 

 إنـــــــــــــــــي �بیـــــــــــــــــر ال أطیـــــــــــــــــق الُعنَّــــــــــــــــــدا 
 قال الشاعر: ،اا معناه مباعدً عنیدً  :وقال أبو صالح 
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 أرانــــــــــــــا علــــــــــــــى حــــــــــــــال ُتَفــــــــــــــرِّق بیننــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــْود  ــــــــــــــــراق َعُن ــــــــــــــــة إن الف ــــــــــــــــوى غر�  ن
 ا.جحودً  :وعن ابن عباس ،امعرًض  :ا وقال مقاتلجاحدً  :قال قتادة 

 أرانــــــــــــــا علــــــــــــــى حــــــــــــــال تفــــــــــــــرق بیننــــــــــــــا
 

 "نـــــــــــــــوى غر�ــــــــــــــــة إن الفـــــــــــــــراق عنــــــــــــــــود 
 والنوى والنؤي البعد. ،إن الفراق عنود ا،نوى َغْرَ�ة �عني �عیدً  

عنه. والمعنى �له متقارب، والعرب انًدا له معرًضا ا للحق معمجانبً  :ا قالوعن مجاهد أ�ًض  "
تقول عند الرجل إذا عتا وجاوز قدره، والَعنود من اإلبل الذي ال �خالط اإلبل، إنما هو في 

 " ناحیة، ورجل عنود إذا �ان �حل وحده ال �خالط الناس، والعنید من.
 التجبر.

وقد مضى في سورة والعنید من التجبر، وعرق عاند إذا لم یرقأ دمه، �ل هذا قیاس واحد،  "
 إبراهیم، وجمع العنید ُعُند، مثل رغیف وُرُغف.

أي سأكلفه، و�ان ابن عباس �قول: سألجئه، واإلرهاق في   ١٧المدثر: á  Z ]قوله تعالى:  

 " .١٧المدثر:  â ã Z ]كالم العرب أن ُ�حمل اإلنسان على الشيء 
 �عني من غیر إرادته وطوعه واختیاره یلزم �ه.

جبل من نار یتصعد فیه سبعین خر�ًفا ثم یهوي �ذلك فیه أبًدا. رواه أبو سعید الصعود  "
 " خرَّجه الترمذي وقال: فیه حدیث غر�ب. -صلى هللا علیه وسلم-الخدري عن النبي 

 قال عنه؟ ماذا
 طالب: ...............

فما هو  أما واهٍ  ،ألن فیه من ذ�ر ابن لهیعة ودرَّاج أبو السمح �الهما ضعیف ؛أما ضعفه فظاهر
 إنما هو ضعیف. �صحیح ابن لهیعة لیس بواٍه،

 " وروى عطیة عن أبي سعید قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا.. "
 طالب: ...............

 أنا أقول ما هو �صحیح.
وروى عطیة عن أبي سعید قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا علیها أیدیهم ذابت، فإذا رفعوها  "

عادت قال: فیبلغ أعالها في أر�عین سنة �جذب من أمامه �سالسل، و�ضرب من خلفه 
�مقامع، حتى إذا بلغ أعالها رمي �ه إلى أسفلها، فذلك دأ�ه أبًدا، وقد مضى هذا المعنى في 

، وفي التفسیر أنه صخرة ملساء �كلف صعودها، فإذا صار في  ١الجن: Z  " ! ]سورة 
أعالها حدر في جهنم فیقوم یهوي ألف عام من قبل أن یبلغ قرار جهنم �حترق في �ل یوم 
سبعین مرة، ثم �عاد خلًقا جدیًدا، وقال ابن عباس: المعنى سأكلفه مشقة من العذاب ال راحة 
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وقیل: إنه تصاعد نفسه للنزع و�ن لم یتعقبه موت؛ لیعذب  له فیه، ونحوه عن الحسن وقتادة،
 " من داخل جسده �ما �عذب من خارجه.

 اللهم صل على محمد وعلى آله...
 موجود إن شاء هللا. ،فیه درس إن شاء هللا الجمعة


