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

 :-رحمه هللا تعالى-اإلمام القرطبي 

 8     7    6 5 4     3 2 1 0   / . -  ,     + * ( )    '      & % $     #  "   ! ]قوله تعالى:  "
9 : ; <    = >     ? @ A B   C D        E  Z :قوله تعالى:   ٢٥ - ١٨المدثر[ !   "  #     $  Z :المدثر

ر أي هیَّأ الكالم في  -صلى هللا علیه وسلم-�عني الولید فكَّر في شأن النبي   ١٨ والقرآن. وقدَّ
 " نفسه، والعرب تقول: قّدرت الشيء إذا هیَّأُته.

 هیأَته.

إلى   ٢ - ١غافر: Z  >    ; : 9 8 7 6 5 4 ]إذا هّیأَته، وذلك أنه لما نزل  "

سمعه الولید �قرؤها فقال: �هللا لقد سمعت منه �الًما ما هو   ٣غافر: K  L M  Z ]قوله: 
من �الم اإلنس وال من �الم الجن، و�ن له لحالوة، و�ن علیه لُطالوة، و�ن أعاله لمثمر، و�ن 
أسفله لمغدق، و�نه لیعلو وال ُ�عَلى علیه، وما �قول هذا �شر. فقالت قر�ش: صبأ الولید 

ولید ر�حانة قر�ش، فقال أبو جهل: أنا أكفیكموه، فمضى لتصبون قر�ش �لها. و�ان �قال لل
إلیه حز�ًنا فقال له: ما لي أراك حز�ًنا؟ فقال له: وما لي ال أحزن وهذه قر�ش �جمعون لك نفقة 
�عینونك بها على �بر سنك، و�زعمون أنك ز�نت �الم محمد، وتدخل على ابن أبي �بشة وابن 

ضب الولید وتكّبر وقال: أنا أحتاج إلى �سر محمد أبي قحافة؛ لتنال من فضل طعامهما، فغ
تعرفون قدر ما لي والالت والعزى ما بي حاجة إلى ذلك، و�نما أنتم تزعمون أن  فأنتموصاحبه؟ 

شاعر، فهل رأیتموه  أنهمحمًدا مجنون، فهل رأیتموه قط �خنق؟ قالوا: ال �هللا، قال: وتزعمون 
زعمون أنه �ذاب، فهل جر�تم علیه �ذً�ا قط؟ قالوا: ال نطق �شعر قط؟ قالوا: ال �هللا، قال: فت

ن قط؟ �هللا لقد رأینا للكهنة أسجاًعا وتخالًجا،  �هللا، قال: فتزعمون أنه �اهن، فهل رأیتموه تكهَّ
�سمى الصادق األمین  -صلى هللا علیه وسلم-فهل رأیتموه �ذلك؟ قالوا: ال �هللا، و�ان النبي 

للولید: فما هو؟ ففكر في نفسه، ثم نظر ثم عبس فقال: ما هو من �ثرة صدقه، فقالت قر�ش 

 Z  "   ! ]إال ساحر، أما رأیتموه �فّرق بین الرجل وأهله وولده وموالیه؟ فذلك قوله تعالى: 

 " أي في أمر محمد والقرآن، وقدر في نفسه ماذا �مكنه أن �قول فیهما فقتل..  ١٨المدثر: 
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین

الولید بن المغیرة من رؤوس الكفر وسید من سادات قومه ومن صنادید العرب وعقالئهم  ،أجمعین
أتى �جمیع االحتماالت وجمیع األقوال التي و فكَّر  ،وراجع عقله ،لما سمع القرآن أخذه ما أخذه

، ما وجد منها فأراد أن ینزلها على ما سمع ،وفي القرآن -الصالة والسالم علیه-قیلت في النبي 
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وال ما ینطبق على حاله وأقواله  ،-علیه الصالة والسالم-ینطبق على ما سمعه من النبي  شیًئا
وهو بهذه  -فمدح القرآن �ما سمعتم و�ما نقل عنه واستفاض الكفار �غیظهم أن الولید ،وتصرفاته

أقل األحوال أال أو  -علیه الصالة والسالم-أن �سلم أو أن �میل إلى النبي  -المنزلة منهم
فجاءه أبو جهل خشیة أن �سلم أراد  ،-علیه الصالة والسالم-هم و�ذبهم علیه �ساعدهم على فرائ

وهذا شأن من حاد عن الصراط المستقیم سواء �ان �الكفر أو  ،وهذا شأن أعداء هللا ،أن �ستدر�ه
من الزم تو�ته أو مما �عینه على االستمرار ف ،یتوب فاسق قدقرأتم وسمعتم أنه  ،�ما دون الكفر

هم أخذوا علیه وتعودوا علیه  ،هم ال �طیقون ذلك ،فیها أن �فارق جماعته وشّلته على ما قالوا
د من تاب عن الغناء جِ وُ  ،وقد حصل ،تجدهم یبذلون شتى الوسائل لیصرفوه عن التو�ة ،سوا �هنِ وأَ 

وهذا الولید قرب  ،ثم جاءه إخوانه الشیاطین وأرجعوه إلى ما �ان علیه ،ون وما أشبه ذلكوالمج
إذا أسلم مثل  هألن ؛وخشي ،ذلك هظغالكن أ�ا جهل  ،من أن �سلم وقال �لمة الحق في القرآن

فقال له أبو جهل من �اب  ،هذا خسروه وأي خسارة تكون �فقده �النسبة لهم وتبعه أقوام �قتدون �ه
ك ما تمیل ونعرف أن ،أنت صرت تمیل إلى محمد وصاحبه ابن أبي قحافة :ارة حمّیته قال لهإث

واإلنسان  ،هذا نجمع لك دراهم لعلك تستغني وتستعفل ،كل عندهمإلیهم إال أنك جوعان تذهب تأ
تعرفون مالي  ؟ال �هللا ما احتجت لهم :أن �قال له مثل هذا الكالم السیما إذا �انت له منزلة قال

ثم قال الولید ألبي جهل ما  ،وتعرفون وضعي وقیمتي ومنزلتي عند أهلي وعشیرتي وقومي
 أول ما یبدأ االمجنون إذا شاف أحدً  ،افهل رأیتموه َ�خُنق أحدً  ،مجنون  اتزعمون أن محمدً  :سمعتم

االحتمال انتهى  هذا، هذا صلحال �هللا ما  :قالوا ،أو ُ�خَنق �عني تخنقه الجن وتصرعه ،الرقبة�
ال �هللا ما  :قالوا ؟فهل رأیتموه نطق �شعر قط ،تزعمون أنه شاعر :قال ،ال �هللا :إنه مجنون قالوا

الرسول ما ینطق   ٦٩�س: À Á ÃÂ  Z ¿ ¾ ½ ]ما هو �شاعر نعرفه  ،شعر�نطق 
قال �عض بیت أو بیتین من �اب التمثل ال أنه قاله أو موافقة ألوزان الشعر و�ن لم  ،�الشعر
 ،ا ولیس �شاعروهم �عرفون ذلك جیدً  ،هللا الشعر عنهالمقصود أنه لیس �شاعر ونفى  ،�قصده

ما �انت األسالیب الموجودة من  ،وال �مكن ألحد أن یدعي أو ُیدعى له الشعر ولیس �شاعر
نشر في مواقع سرق وتُ تقال القصیدة و�مكن تُ  ،االنتحال وسرقة األفكار موجودة من قبل اآلن

 :قال ،سرق اآلن وغیر ذلك�ما أن الكتب تُ  ،وهي في الحقیقة لفالن ،ومواضع على أنها لفالن
ما �قال  ،ر إنما �قال من الحفظألن الشع ؛ما عندهم هذه الوسائل التي عندنا ،�هللا لیس �شاعر

ال  :قال ؟ا قطفهل جر�تم علیه �ذ�ً  ،تزعمون أنه �ذاب :قال ،ال �هللا لیس �شاعر :من �تا�ة قال
فهل رأیتموه  ،تزعمون أنه �اهن :قال ،هو مشهور عندهم أنه الصادق األمین ،�هللا معروف

هل تسبب في ضرر أحد  ؟مغیَّب هل أخبر عن :تكهَّن ألحد �أجرة أو �غیر أجرة �عني ؟تكهن قط
 :قالوا ،وال مقبولة ال لكنهم وجدوا فرصة وهي غیر مناسبة وال الئقة :قالوا ؟بواسطة هذا السحر
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ومن السحر ما  ،طع ولدهاو�ذا أسلم الوالد ق ،طع أ�اهاإذا أسلم الولد ق ،إنه �فرق بین الوالد وولده
و�نما هو  ،أن التفر�ق لیس �سبب السحر وهم �علمون  ،هذا السحر ،�فرَّق �ه بین المرء وزوجه

لكنها فرصة �عني قر�بة من أن تنطلي على �عض  ،�سبب الوالء هلل ورسوله والبراءة من أعدائه
سمى الصادق األمین من �ثرة صدقه �ُ  -علیه الصالة والسالم-.. �ان النبي ذلكالعقول فقالوا 

ثم نظر ثم  ،ثم عبس قطب في جبینه ،ثم نظر ،هففكر في نفس ؟فما هو :فقالت قر�ش للولید
 .فذلك ؟وولده وموالیه هأما رأیتموه �فرق بین الرجل وأهل ،ما هو إال ساحر :عبس فقال

ر في نفسه ماذا �مكنه أن دّ وق ،أي في أمر محمد والقرآن  ١٨المدثر:  Z  "   ! ]قوله تعالى:  
و�ان �عض أهل التأو�ل �قول..  ،فقتل أي لعن ،قاتل هللا الیهود �عني لعنهم ،فُقتل أي ُلعن .�قول

 إلى آخره. سم.
قال  ،و�ل مذلل مقتَّل ،فُقهر وغلب :�عض أهل التأو�ل �قول معناهافُقتل أي ُلعن، و�ان  "

 الشاعر:
ـــــــــــــاِك إال لتقـــــــــــــدحي ـــــــــــــت عین  ومـــــــــــــا ذرف

 
 �ســــــــــهمیك فــــــــــي أعشــــــــــار قلــــــــــب مقتَّــــــــــلِ  

قال ناس: �یف تعجیب �ما   ١٩المدثر: Z  )    '      & ]وهو من �اب الدعاء ُعذِّب  :وقال الزهري  

Ó Ô Õ Ö ×  Z ]�قال للرجل تتعجب من صنیعه: �یف فعلت هذا! وذلك �قوله: 

أي ُلعن لعًنا �عد لعن، وقیل: فقتل �ضرب من العقو�ة، ثم قتل   ٢٠المدثر: Z  * ( ]  ٤٨اإلسراء: 

المدثر: Z  0   / . ]أي على أي حال قدر.   ٢٠المدثر: Z  -  ,     + ]�ضرب آخر من العقو�ة. 

أي قطب بین عینیه في وجوه المؤمنین،   ٢٢المدثر: Z  2 1 ]�أي شيء یرد الحق و�دفعه.   ٢١
 -صلى هللا علیه وسلم-وذلك أنه لما حمل قر�ًشا على ما حملهم علیه من القول في محمد 

�أنه ساحر مر على جماعة من المسلمین فدعوه  إلى اإلسالم فعبس في وجوههم قیل: عبس 
صدر عبس �عبس حین دعاه، والعْبس مخفًفا م -صلى هللا علیه وسلم-و�سر على النبي 

 " عبًسا.
 ا �عني ساكن الوسط �قال له مخفف.مخففً 

مصدر عبس �عبس عبًسا وعبوًسا إذا قّطب، والعَبس ما یتعلق �أذناب اإلبل من أ�عارها  "
 قال أبو النجم:وأبوالها، 

لِ  ـــــــــــــــــــابهن الشـــــــــــــــــــوَّ ـــــــــــــــــــي أذن  كـــــــــــــــــــأن ف
 

ـــــــــلِ    مـــــــــن عـــــــــبس الصـــــــــیف قـــــــــرون األیِّ
 ومنه قول �شر بن أبي خازم: صبحنا. ،قاله قتادة والسدي ،وتغیر لونه و�سر أي �لح وجهه 

 صَبحنا.
 ا غــــــــــــــــداة الجفــــــــــــــــارصــــــــــــــــَبحنا تمیًمــــــــــــــــ

 
 �شــــــــــــــــــــــــــــهباء ملمومــــــــــــــــــــــــــــة �اســــــــــــــــــــــــــــرة 

 وقال آخر: 
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 وقــــــــــــد رابنــــــــــــي منهــــــــــــا صــــــــــــدود رأیتــــــــــــه
 

 و�عراضـــــــــــها عـــــــــــن حـــــــــــاجتي و�ســـــــــــورها 
بوس في الوجه �عد المحاورة، وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة، إن ظهور الع :وقیل 

وقال قوم: َ�َسَر وقف ال یتقدم وال یتأخر، قالوا: و�ذلك �قول أهل الیمن إذا وقف المر�ب فلم 
 " �جيء ولم یذهب.

 فلم �جئ.
فلم �جئ ولم یذهب: قد �سر المر�ب، وأ�سر أي وقف، وقد أ�سرنا، والعرب تقول: وجه �اسر  "

     7 ]أي وّلى وأعرض ذاهًبا إلى أهلها.  ٢٣المدثر:  Z    6 5 ]بیِّن البسور إذا تغیر واسَوّد. 
8  Z :أي تعظم عن أن یؤمن وقیل: أدبر عن اإل�مان واستكبر حین ُدعي إلیه.   ٢٣المدثر[ 

9 : ;  Z :صلى هللا علیه وسلم-أي ما هذا الذي أتى �ه محمد   ٢٤المدثر- [ <    = >     ?  Z

 " أي �أثره عن غیره، والسحر الخد�عة.  ٢٤المدثر: 
وال یوجد في مكة  ،وهو �عرف أنه ال �قرأ وال �كتب ،�عني یرو�ه من �تب األولین ومن صحفهم

 المتقدمین.ؤخذ منه ما عند أحد �مكن أن یُ 
واألثرة  ،السحر إظهار الباطل في صورة الحق :وقال قوم ،وقد تقدم بیانه في سورة البقرة"

حدیث مأثور أي ینقله خلف  :ومنه قیل ،أثرت الحدیث آثره إذا ذ�رته عن غیرك :مصدر قولك
 ولو عنا.. قال امرؤ القیس: ،عن سلف
 ولو عن.

 ولـــــــــــــــو عـــــــــــــــن ثنـــــــــــــــا غیـــــــــــــــره جـــــــــــــــاءني
 

 وجـــــــــــــــــــرح اللســـــــــــــــــــان �جـــــــــــــــــــرح الیـــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــزال  ـــــــــــــول مـــــــــــــا ال ی ـــــــــــــت مـــــــــــــن الق  لقل

 
ــــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــــند  ــــــــــــــــــــــي ی ــــــــــــــــــــــؤثر عن  ی

 وقال األعشى: ،یر�د آخر الدهر 
 إن الـــــــــــــــــــــــــــــذي فیـــــــــــــــــــــــــــــه تمار�تمـــــــــــــــــــــــــــــا

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــیِّن للســــــــــــــــــــــــــــــــامع واآلث  ُب

 .واآلثر الذي ینقله عن هذا السامع ،ي �سمع الكالم ابتداءً �عني السامع الذ 
 مخلوقین.لا أي ما هذا إال �الم }إن هذا إال قول البشر{ .نیَّ و�روى بَ 
 �ختدع.
 ینخدع.
 �ختدع.

�ما ُتخَتدع �السحر، قال السدي: �عنون أنه من قول سّیار عبد لبني  �ختدع �ه القلوبَ  "
فنسبوه إال أنه تعلم منه ذلك، وقیل: أراد  -صلى هللا علیه وسلم-الحضرمي �ان �جالس النبي 

أنه تلقنه من أهل �ابل، وقیل: عن مسیلمة وقیل: عن عدي الحضرمي الكاهن وقیل: إنما 
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ى النبوة قبله، فنسج على منوالهم قال أبو سعید الضر�ر: إن هذا إال سحر تلقنه ممن ادع
 " یؤثر.
 أمر.

أي سأدخله   ٢٦المدثر: F G    H  Z ]إن هذا إال أمر سحر یؤثر أي یورث. قوله تعالى:  "
سقر؛ �ي �صلى حرها، و�نما ُسمیت سقر من سقرته الشمس أي أذابته ولوحته وأحرقت جلدة 
وجهه، وال ینصرف للتعر�ف والتأنیث، قال ابن عباس: هي الطبق السادس من جهنم، وروى 

سأل موسى ر�ه فقال: أي رب أي «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-أبو هر�رة أن رسول هللا 
 " ، ذ�ره الثعلبي.»؟ قال: صاحب سقرعبادك أفقر

 مخّرج؟ 
 طالب: ...............

 على �ل حال خبر ال أصل له.

" [ I J  K L     M  Z :هذه مبالغة في وصفها أي وما أعلمك أي شيء هي، وهي   ٢٧المدثر

ر حالها فقال:  أي ال تترك لهم عظًما وال لحًما   ٢٨المدثر: N O P Q     R  Z ]كلمة تعظیم، ثم فسَّ
وال دًما إال أحرقته، و�رر اللفظ تأكیًدا وقیل: ال تبقي منهم شیًئا ثم �عادون خلًقا جدیًدا فال تذر 
أن تعاود إحراقهم، هكذا أبًدا وقال: مجاهد ال تبقي من فیها حی�ا وال تذره میًتا، تحرقهم �لما 

أي مغیِّرة   ٢٩المدثر: S T         U  Z ]وال تذر لهم عظًما. جددوا. وقال السدي: ال تبقي لهم لحًما 

 I J  K L     M ]من الحه إذا غیَّره، وقراءة العامة: لواحٌة �الرفع نعت لسقر في قوله تعالى: 
 Z :وقرأ عطیة العوفي ونصر بن عاصم وعیسى بن عمر: لواحًة �النصب على  ٢٧المدثر ،

االختصاص للتهو�ل، وقال أبو رز�ن: تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سواًدا من اللیل، 
 ومنه قول الشاعر: ،رهوالسقم والحزن إذا غیَّ وقالهمجاهد، والعرب تقول: الحه البرد والحر 

 
 تقــــــــــــــول مــــــــــــــا الحــــــــــــــك �ــــــــــــــا مســــــــــــــافر

 
ـــــــــــي الهـــــــــــواجر  ـــــــــــة عمـــــــــــي الحن ـــــــــــا ابن � 

 وقال آخر: 
ــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــاحبً   اوتعجــــــــــــــــــــــــب أن رأتن

 
 تقــــــــــــــــول لشــــــــــــــــيء لوَّحتــــــــــــــــه الســــــــــــــــمائم 

 وقال رؤ�ة بن العّجاج: 
ـــــــــــــــدن وســـــــــــــــنق ـــــــــــــــه �عـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــوح من  ل

 
 تلو�حــــــــــــك الضــــــــــــامر �طــــــــــــوى للســــــــــــبق 

 "الحه العطش.. :�قال ،إن اللوح شدة العطش :و�قال 
یلوح الضامر للسباق �ضمر مثل ما �عني �عد بدانة وِسمن وشحب ونحف  لوح منه �عد بدن

 الخیل للسباق.
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و�قال: إن اللوح شدة العطش، �قال: الحه العطش ولوحه أي غیَّره، والمعنى أنها معطشة  "
 وأنشد: ،األخفشللبشر أي ألهلها، قاله 

 ســـــــقتني علـــــــى لـــــــوح مـــــــن المـــــــاء شـــــــر�ة
 

ــــــــــــــا   ســــــــــــــقاها بهــــــــــــــا هللا الرهــــــــــــــام الغواد�
العطش، والتاح أي عطش، والرِّهام جمع ِرهمة �الكسر، وهي المطرة �عني �اللوح شدة  

 " الضعیفة، وأرهمت السحا�ة أتت �الرهام، وقال ابن عباس..
الرهام المطرة الضعیفة �حیث  ،أفضل من المطرة القو�ةالضعیفة هي لمن أراد أن �شرب  المطرة

 تمكنه من الشرب وال تؤذ�ه.
وقال ابن عباس: لواحة أي تلوح للبشر من مسیرة خمسمائة عام. وقال الحسن وابن �یسان:  "

وفي البشر   ٩١الشعراء: L M N   O  Z ]تلوح لهم جهنم حتى یروها عیاًنا، نظیره: 
وجهان أحدهما أنه اإلنس من أهل النار، قاله األخفش واألكثرون. والثاني: أنه جمع �شرة 
وهي جلدة اإلنسان الظاهرة، قاله مجاهد وقتادة. وجمع البشر أ�شار، وهذا على التفسیر 

ء األول، وأما على تفسیر ابن عباس فال �ستقیم فیه إال الناس ال الجلود؛ ألنه من الح الشي
 " یلوح إذا لمع.

 ما تلوح للجلود. ،إنما تلوح لأل�صار ،ألنها تلوح لهم من مسیرة خمسمائة عام ؛نعم
 طالب: .............

ا من �ستحق ألن آدم أبو البشر وفي حكمهم أ�ًض  ؛هم بنو آدم نیهو ما �منع أنها تلوح للبشر الذ
 -جل وعال-مطالبون �العبود�ة هلل فهم  ،ألنهم �عذبون �النار �ما �عذب اإلنس ؛ذلك من الجن

[ C D E F G H I  Z :فهي تلوح لهم واتضحوا لهم و�رونها من هذه  ، ٥٦الذار�ات
 المسافة المذ�ورة.

أي على سقر تسعة عشر من المالئكة یلقون   ٣٠المدثر: V W X Y  Z ]قوله تعالى:  "
فیها أهلها ثم قیل على جملة النار: تسعة عشر من المالئكة هم خزنتها، مالك وثمانیة عشر 
ملًكا، و�حتمل أن تكون التسعة عشر نقیًبا، و�حتمل أن تكون تسعة عشر ملًكا �أعیانهم، 

إذا �ان ملك واحد �قبض أرواح جمیع وعلى هذا أكثر المفسر�ن، قال الثعلبي: وال ُینكر هذا، ف
 " الخالئق �ان أحرى أن �كون تسعة عشر.

هذا العدد قلیل �النسبة لجهنم التي �جاء بها تقاد �سبعین  ؟�یف تسعة عشر :ألنه قد �قول قائل
 �هللا المستعان. ،لكن إذا �ان ملك واحد �قبض أرواح الخلق �لهم ،ألف زمام

 طالب: .............
الدور إن �ان العذاب علیه تسعة عشر مثل اآلن لو  يصلن: تسعة عشر متى �قلت إذا هألن

فتح �اب  أوفتح �اب قبول  :في أمر من أمور الدنیا قیل للناستتا�ع الناس على أمر من األمور 
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لهم تسعة عشر  تجعلمؤلفة  اشيء ازدحم الناس ألوفً  أو على أراضٍ  أوتقد�م على أعطیات 
لكن ما یرون أن  ،لذلك تعجب الكفار من هذا العدد الدور؟متى یوصلك  ؟متى �قضون  ا،موظفً 

 الملك الواحد �ستطیع أن یتولى تعذیبهم.
 طالب: .............

[ ] ̂ _ ̀  Z :مثله. نعم  ١٧الحاقة 
فإذا �ان ملك واحد �قبض أرواح جمیع الخالئق �ان أحرى أن �كون تسعة عشر على عذاب  "

فكأن «خزنة جهنم فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-�عض الخالئق، وقال ابن جر�ج: نعت النبي 
أعینهم البرق و�أن أفواههم الصیاصي، �جرون أشعارهم ألحدهم من القوة مثل قوة الثقلین، 

قلت: وذ�ر ابن . »وعلى رقبته جبل فیرمیهم في النار، و�رمي فوقهم الجبل �سوق أحدهم األمة
 " المبارك.
 مخّرج؟

 طالب: ...............
 ما هو ببعید أن �كون منها. نعم

قلت: وذ�ر ابن المبارك قال: حدثنا حماد بن سلمة عن األزرق بن قیس عن رجل من بني  "

 I J  K L     M N O P Q     R S T         U V W ]اآل�ة تمیم قال: �نا عند أبي العّوام فقرأ هذه 
X Y  Z :فقال: ما تسعة عشر: تسعة عشر ألف ملك، أو تسعة عشر ملًكا؟   ٣٠ - ٢٧المدثر

 a ]: -عز وجل-فقلت: لقول هللا  قال: قلت: ال، بل تسعة عشر ملًكا فقال: وأنا تعلم ذلك؟ 
b c d  e f g     Z  :فقال: صدقت هم تسعة عشر ملًكا بید �ل ملك منهم   ٣١المدثر

مرزّ�ة لها شعبتان فیضرب الضر�ة فیهوي بها في النار سبعین ألًفا، وعن عمرو بن دینار: �ل 
واحد منهم یدفع �الدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ر�یعة ومضر. خّرج الترمذي عن جابر بن 

: هل �علم -صلى هللا علیه وسلم-صحاب النبي عبد هللا قال: قال ناس من الیهود ألناس من أ
صلى هللا علیه -نبیكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: ال ندري حتى نسأل نبینا, فجاء رجل إلى النبي 

قال: سألهم یهود هل �علم  »وماذا ُغلبوا؟«فقال: �ا محمد ُغلب أصحا�ك الیوم؟ فقال:  -وسلم
أفغلب «نبیكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فماذا قالوا؟ قال: قالوا: ال ندري حتى نسأل نبینا، قال: 

قوم سئلوا عما ال �علمون، فقالوا: ال نعلم حتى نسأل نبینا؟ لكنهم قد سألوا نبیهم فقالوا: أرنا 
فقالوا: جاؤوا قالوا: �ا  »، وعن الدرمكهللا جهرة، عليَّ �أعداء هللا إني سائلهم عن تر�ة الجنة

أ�ا القاسم: �م عدد خزنة جهنم؟ قال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة قالوا: فقال لهم 
 ".-صلى هللا علیه وسلم-النبي 



 
 

 
 
 

٩  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٩ 

في الشهر هكذا وهكذا وهكذا مرتین على عشر  -علیه الصالة والسالم-�عني نظیر ما قال 
 ألصبع العاشر تسعة وعشرون.وفي الثالثة قبض ا ،أصا�ع

فسكتوا هنیهة ثم قالوا: أخبزة �ا  »ما تر�ة الجنة؟«: -صلى هللا علیه وسلم-قال لهم النبي  "
، قال أبو عیسى: »الخبز من الدرمك«: -صلى هللا علیه وسلم-أ�ا القاسم، فقال رسول هللا 

ي عن جابر، وذ�ر هذا حدیث غر�ب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حدیث مجالد عن الشعب
 " ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن ز�د..

 قال عنه؟ ماذا ،ومجالد مضعف عند أهل العلم
 طالب: ...............

 نعم.
 طالب: ...............

 عندك؟ماذا إني سائل عن تر�ة الجنة هي الدرمك ، 
 طالب: ...............

 ال ال.
 -صلى هللا علیه وسلم-من بن ز�د قال: قال رسول هللا وذ�ر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرح "

، وقال ابن عباس: ما بین »ما بین منكَبي أحدهم �ما بین المشرق والمغرب«في خزنة جهنم: 
منكب الواحد منهم مسیرة سنة، وقوة الواحد منهم أن �ضرب �المقمع فیدفع بتلك الضر�ة 

شاء هللا أن هؤالء التسعة عشر، وأما سبعین ألف إنسان في قعر جهنم، قلت: والصحیح إن 

، وقد ثبت في  ٣١المدثر: µ́  Z      ³ ² ±    ° ̄ ]جملتهم فالعبارة تعجز عنها �ما قال هللا تعالى: 
یؤتى �جهنم «: -صلى هللا علیه وسلم-الصحیح عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا 
، وقال ابن عباس وقتادة »ملك �جرونها یومئذ لها سبعون ألف زمام مع �ل زمام سبعون ألف

قال أبو جهل لقر�ش: ثكلتكم أمهاتكم أْسمع   ٣٠المدثر: V W X Y  Z ]والضحاك: لما نزل 
فیعجز  -أي العدد والشجعان-ابن أبي �بشة �خبر�م أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم 

كل عشرة منكم أن یبطشوا بواحد منهم؟ قال السدي فقال أبو األسود ابن �لدة الجمحي ال 
ئكة، و�منكبي األ�سر التسعة، ثم یهولنكم التسعة عشر أنا أدفع �منكبي األ�من عشرة من المال 

تمرون إلى الجنة �قولها مستهزًئا. في روا�ة أن الحارث بن �لدة قال: أنا أكفیكم سبعة عشر، 
 " واكفوني أنتم اثنین، وقیل: إن أ�ا جهل قال: أفیعجز..

الفرق بین سبعة عشر وتسعة عشر إال  و�ال فما ،متعود هو �مكنه أنه یبرز للسبعة عشر و�هزمهم
أنتم اكفوني  ،أنا أكفیكم سبعة عشر :قال ،وهذا ما هو ببعید ،إذا �ان على طر�ق االستهزاء

 ال فالتحدید ما له وجه.، إذا �ان على سبیل االستهزاء و�االثنین
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النار،  وقیل: إن أ�ا جهل قال: أفیعجز �ل مائة منكم أن یبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من "

أي لم نجعلهم رجاًال، فتتعاطون   ٣١المدثر: Z [ \     ] ^   `_  Z ]فنزل قوله تعالى: 
مغالبتهم}، وقیل: جعلهم مالئكة؛ ألنهم خالف جنس المعذبین من الجن واإلنس، فال �أخذهم 

 " ما �أخذ المجانس من الرأفة والرقة، وال �ستروحون إلیهم، وألنهم..
 �میلون. :إلیهم �ستروحون �عني ال �میلون 

 طالب: ...........
 ألنهم من غیر جنسهم. ؛ال �ستروحون إلیهم �عني ما �میلون 

وألنهم أقوم خلق هللا �حق هللا و�الغضب له، فتؤمن هوادتهم، وألنهم أشد خلق هللا �أًسا  "

أي بلیة، وروي عن ابن عباس من غیر وجه  ٣١المدثر:  a b c d  e Z ]وأقواهم �طًشا 

 ? < = ]قال: ضاللة للذین �فروا، یر�د یر�د أ�ا جهل وذو�ه، وقیل: إال عذاً�ا �ما قال تعالى: 

@   A B C D  Z :أي جعلنا ذلك سبب �فرهم وسبب العذاب. وفي   ١٤ - ١٣الذار�ات
 " تسعة عشر سبع قراءات قراءة.

�عني التخصیص بهذا العدد �جعل السامع یتردد و�تشكك و�تساءل ما الحكمة من هذا العدد الذي 
ال  -علیه الصالة والسالم-ال یؤمن �اهلل و�ما جاء عن هللا و�سلم هلل في جمیع ما جاء �ه رسوله 

واحد ة فمنهم من �قول عشرة لكل ثم تأتي األجو� ،مثل ما فعلواالتسعة عشر  مابد أن یتساءل 
 نسأل هللا العافیة. ،ومنهم من �قول مائة ألف وتسعمائة �كفونكم وهكذا ،ن �كفون مائة وتسعو 

وفي تسعة عشر سبع قراءات، قراءة العامة: تسعة عشر، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة  "
 " بن سلیمان: تسعة عشر..

 تسْعة عشر.
 " تسْعة عشر �إسكان العین، وعن ابن عباس �ضم الهاء. "

 تسعُة وعشر.
 �الواو؟

 وعشر، عندك واو؟
 ال، تسعة عشر.

ا وعنه أ�ًض  ،وعن أنس بن مالك تسعة وعشر ،وعن ابن عباس تسعُة عشر �ضم الهاء "
 " تسعة وعشر.

نعم تسعُة عشر مع أن المعروف في اللغة أن  ،�عدها رأیتأنا  ،ابن عباس ما فیه واو نعم،
 ین.على فتح الجزأبنى المر�ب في مثل هذه األعداد یُ 

 " وعنه أ�ًضا تسعة أعشر. "
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 وعشر، أو غیرها.
ر، ذ�رها المهدوي وقال: من قرأ تسعة ِتْسَعُة َأْعشُ  :ِتْسَعُة َوَعْشٌر. َوَعْنُه َأْ�ًضاوعنه أ�ًضا  "

عشر أسكن العین؛ لتوالي الحر�ات، ومن قرأ تسعُة وعشر جاء �ه على األصل قبل التر�یب 
 " عة.وعطف عشًرا على تس

 فجاء بها على األصل فجاء �الواو. ،أصلها أنها تسع مضموم إلیها عشرةنعم ألن 
وعطف عشًرا على تسعة وحذف التنو�ن؛ لكثرة االستعمال، وأسكن الراء من عشر على نیة  "

السكوت علیها، ومن قرأ تسعُة عشر فكأنه من التداخل، �أنه أراد العطف وترك التر�یب، فرفع 
، و�ذلك وقد أنكرها أبو حاتم ،تسعة أعشر فغیر معروف وأما .راجع البناء وأسكنهاء التأنیث 

 " تسعُة.
 تسعة أْعشر �ما أن ثالثة األر�اع أقل من واحد. ،ألن تسعة أْعشر أقل من واحد

و�ذلك تسعُة وعشر؛ ألنها محمولة على تسعة والواو بدل من الهمزة، ولیس لذلك وجه عند  "

 ]النحو�ین قال الزمخشري: وقرئ تسعة أعشر جمع عشیر مثل �مین وأ�من. قوله تعالى: 

h i j k  Z :أي لیوقن الذین أعطوا التوراة واإلنجیل أن عدة خزنة جهنم  ٣١المدثر
ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغیرهم، ثم �حتمل أنه یر�د الذین موافقة لما عندهم، قاله 

 " آمنوا منهم �عبد هللا بن سالم، و�حتمل أنه یر�د الكل..
ألنه جاء �ما یوافق ما  ؛و�صدقونهال شك أنهم �ستیقنون فألنه إذا جاء �ما یوافق ما عندهم 

�هللا  :�عني مثل ما جاء في صفة مر�م وابنها لما قرئ من سورة مر�م على النجاشي قال ،عندهم
�خالف ما لو جاء �ما  ،فآمن وصدق ،ما زاد على ما عندنا ،ما زاد على ما عندنا وال هذه

و�ال فالكتب متفقة  ،ا عندهمولم �أت �ما �خالف ما عندهم إال ما �ان محرفً  ،�خالف ما عندهم
 و�ن �انت مختلفة في الشرائع. ،ألد�انفي أصول ا

و�زداد الذین آمنوا إ�ماًنا بذلك؛ ألنهم �لما صدقوا �ما في �تاب هللا آمنوا ثم ازدادوا إ�ماًنا  "

أي  ٣١المدثر: s t u  Z ]أي وال �شك  ٣١المدثر: q r  Z ]لتصد�قهم �عدد خزنة جهنم 

 -صلى هللا علیه وسلم-أي المصدقون من أصحاب محمد  ٣١المدثر: wv  Z ]أعطوا الكتاب 

أي في صدورهم شك  ٣١المدثر:  x y z { | Z ]في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر 
ونفاق من منافقي أهل المدینة الذین ینجمون في مستقبل الزمان �عد الهجرة، ولم �كن �مكة 

 " نفاق، و�نما نجم �المدینة، وقیل المعنى.
لكن إذا ظهر اإلسالم على  ،ما �حتاجون إلى نفاق ،إذا ظهر الكفر على اإلسالم ال حاجة للنفاق

 .الكفر احتاج المنافقون أن �ظهروا اإلسالم و�بطنوا �فرهم
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 { ]المعنى أي ولیقول المنافقون الذین ینجمون في مستقبل الزمان �عد الهجرة  :وقیل "
 Z :ے ~ ]أي من الیهود والنصارى  ٣١المدثر ¡ ¢ ¤£  Z :عني �عدد خزنة جهنم،  ٣١المدثر�

وقال الحسین بن الفضل: السورة مكیة، ولم �كن �مكة نفاق، فالمرض في هذه اآل�ة الخالف، 

[ }  Z :أي مشر�و العرب، وعلى القول األول أكثر المفسر�ن، و�جوز أن یراد   ٣١المدثر
قاطعین �الكذب. وقوله �المرض الشك واالرتیاب؛ ألن أهل مكة �ان أكثرهم شاكین، و�عضهم 

أي ما أراد بهذا العدد الذي ذ�ره حدیًثا أي ما هذا   ٣١المدثر: Z  ¡ ے ~ ]تعالى إخباًرا عنهم 

أي حدیثها   ١٥محمد: V W     X Y [Z  Z ]من الحدیث، قال اللیث: المثل الحدیث ومنه: 

 ]أي �إضالل هللا أ�ا جهل وأصحا�ه المنكر�ن لخزنة جهنم   ٣١المدثر:  Z   ¥ ]والخبر عنها، 

¦ §  Z :أي �خزي و�عمي،   ٣١المدثر[ ̈ © ª Z  :أي و�رشد من �شاء �إرشاد   ٣١المدثر
وقیل: �ذلك �ضل هللا عن الجنة من �شاء و�هدي  -صلى هللا علیه وسلم-أصحاب محمد 

أي وما یدري عدد مالئكة ر�ك الذین خلقهم   ٣١المدثر: µ́  Z      ³ ² ±    ° ̄ ]إلیها من �شاء، 

، وهذا جواب ألبي جهل حین قال: -جل ثناؤه-أي إال هللا   ٣١المدثر: µ́  Z      ³ ]لتعذیب أهل النار 
�ان  -صلى هللا علیه وسلم-أما لمحمد من الجنود إال تسعة عشر، وعن ابن عباس أن النبي 

ه فأتى ملك فقال: إن ر�ك �أمرك �كذا و�ذا، فخشي �قسم غنائم حنین، فأتاه جبر�ل فجلس عند
فقال: هو ملك، وما  »�ا جبر�ل أتعرفه؟«أن �كون شیطاًنا فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 " كل مالئكة ر�ك أعرف، وقال األوزاعي..
 قالوا عنه؟ماذا �قول هذا عنه؟  ماذا

 طالب: ............
�عني یتلبس الشیطان �صورة ملك؟! مستحیل هذا جبر�ل  ،منكر ،بال شك واضح أنه ال أصل له

فهذا  ا،شیطانً  -علیه الصالة والسالم-وما ظنه  ،�صورة رجل -علیه الصالة والسالم-جاء للنبي 
ما �علم جنود ر�ك إال هو إن �ان سیاقها في هذه القصة ودخولها في  ،الخبر ال شك أنه �اطل

ا لكن یبقى أن لفظها عام تستدل �ه إذا رأیت شیئً  ،لى ما ذ�را �ستدل بها عأولی�  هذه القصة دخوالً 
ودب على هذه األرض وامتحن هللا �ه عباده سواء �ان  -جل وعال-لم تره قبل ذلك مما خلقه هللا 

من  امن الحیوانات أو من السباع أو من الحشرات أو من غیرها في �ل یوم �كتشف أنواعً 

 . ٣١المدثر: µ´  Z      ³ ² ±    ° ¯ ]المخلوقات 
وقال األوزاعي: قال موسى: �ا رب من في السماء؟ قال: مالئكتي، قال: �م عدتهم �ا رب؟  "

قال: اثني عشر سبًطا، قال: �م عدة �ل سبط؟ قال: عدد التراب، ذ�رهما الثعلبي، وفي الترمذي 
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أر�ع  أّطت السماء وُحق لها أن تئط، ما فیها موضع«: -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 
 " قوله تعالى... »أصا�ع إال وملك واضع جبهته هلل ساجًدا

�عني من بدا�ة الخلق  ،ا ال �عودون إلیهالبیت المعمور یدخله في �ل یوم من المالئكة سبعون ألفً 

المدثر: µ́  Z      ³ ² ±    ° ̄ ] .ما یرجع واحد منهم مرة ثانیة اإلى قیام الساعة �ل یوم سبعون ألفً 

 .قال عنه عندك؟ الترمذيماذا  ،حدیث األطیط مضعف عند جمع من أهل العلم  ٣١
 طالب: .............

 ؟فقط

�عني الدالئل والحجج والقرآن، وقیل: وما هي   ٣١المدثر: º »          ¼  Z   ¹ ̧ ¶ ]قوله تعالى:  "

أي عظة للبشر أي للخلق، وقیل: نار   ٣١المدثر: º  Z   ¹ ]أي وما هذه النار التي هي سقر 
 " الدنیا تذ�رة لنار اآلخرة، قاله الزجاج، وقیل..

ألن  ؛وال �عتبر ،وال یتعظ ،وال �كترث ،وال یهتم ،لكن من یتذ�ر؟ �ثیر من الناس تلفحه نار الدنیا
هللا  ، ومع ذلك من أحیاال �صبر على نار الدنیا ولو شرارة ،القلوب غطاها ما غطاها من الران

 ،جهنم :قال ؟ما یبكیك :�صطلون على نارهم فعندهم طفل صغیر �كى قالوا اأناسً  قلبه تذ�ر
النار أول  توقدون أشوفكم  :قال ،قلم التكلیفوال جرى علیك  ،ما علیك ذنوب ،أنت ما �لفت :قالوا

ما ینتبه  ؟أنتم هل �مكن أن ینتبه لمثل هذا الكبار من الناس الیوم ،ون �الحطب الصغارؤ ما تبد
�عض السلف أثر عنه أنه إذا قسى قلبه وضع أصبعه على النار أو على  ،�هللا المستعان ،أحد

 لیمس لفح النار فیتذ�ر �ه نار جهنم. ؛السراج أو ما أشبه ذلك
 طالب: ............
 لكنه ضعیف. ،حدیث األطیط عند الترمذي ،ال ال ما هو �صحیح

وقیل: أي ما هذه العدة إال ذ�رى للبشر أي لیتذ�روا و�علموا �مال قدرة هللا تعالى، وأنه ال  "

ترجع إلى   ٣١المدثر: Z  ̧ ¶ ]�حتاج إلى أعوان وأنصار، فالكنا�ة على هذا في قوله تعالى: 

قال الفراء: �ال صلة للقسم   ٣٢المدثر: Z  ¿    ¾ ½ ]الجنود؛ ألنه أقرب مذ�ور. قوله تعالى: 
ا والقمر، فال یوقف على هذین التقدیر�ن على �ال، وأجاز  التقدیر أي والقمر، وقیل: المعنى حق�
ا للذین زعموا أنهم �قاومون خزنة جهنم، أي لیس األمر �ما  الطبري الوقف علیها وجعلها رد�

 ]�القمر وما �عده فقال:  -عزجل و -�قول من زعم أنه �قاوم خزنة النار، ثم أقسم على ذلك 

À Á Â      Ã  Z :أي..  ٣٣المدثر " 
�ذا قرره أهل العلم  ،وال توجد في النصف األول من القرآن ،كال هذه من خصائص السورة المكیة

 للتفر�ق بین المكي والمدني.
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وهما  ،ودبر �غیر ألف ،إذا �ألف :والباقون  ،إذ أدبر :وقرأ نافع وحمزة وحفص ،و�ذلك دبر "
لغتان �معنى، �قال: دبر وأدبر، و�ذلك َقِبل اللیل وأقبل، وقد قالوا: أمس الدابر والمدبر، وقال 

�د السلمي. رِّ  " صخر بن عمرو بن الشِّ
ِر�د. ِر�د الشَّ  الشَّ

 �د؟رِ الشَّ 
 �د.رِ لشَّ انعم 

ِر�د السلمي:ابن  "  الشَّ
 اوموحــــــــــــــــــدً  ولقــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــاكم ثنــــــــــــــــــاءً 

 
 وترتــــــــــــك مــــــــــــرة مثــــــــــــل أمــــــــــــس الــــــــــــدابر 

وقال �عض أهل اللغة: دبر اللیل إذا مضى، وأدبر  ،وهذا قول الفراء واألخفش ،دبرو�روى الم 
دبر، فسكت حتى أخذ في اإلد�ار. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: واللیل إذا 

إذا دبر قال: �ا مجاهد هذا حین دبر اللیل. وقرأ محمد بن السمیقع: واللیل إذا أدبر �ألفین، 
و�ذلك في مصحف عبد هللا وأبّي �ألفین، وقال قطرب: من قرأ دبر فیعني أقبل من قول العرب 

وا�ة دبر فالن إذا جاء من خلفي، قال أبو عمرو: وهي لغة قر�ش. وقال ابن عباس في ر 
 " عنه: الصواب أدبر، إنما یر�د ظهر البعیر، واختار أبو..

 یدبر یدبر.
 ..الصواب أدبر

 إنما یدبر.
إنما یدبر ظهر البعیر واختار أبو عبید إذا أدبر قال: ألنها أكثر موافقة للحروف التي تلیه،  "

إذا، ولیس في ، فكیف �كون أحدهما إذ، واآلخر  ٣٤المدثر: Ä Å Æ   Ç  Z ]أال تراه �قول: 
 " القرآن قسم تعقبه إذ، و�نما یتعقبه إذا..

 .ألنه إنما �قسم على المستقبل ال على الماضي
ومعنى أسفر ضاء، وقراءة العامة: أسفر �األلف، وقرأ ابن السمیقع: سفر، وهما لغتان �قال:  "

أي صلوا  »أسفروا �الفجر، فإنه أعظم لألجر«سفر وجه فالن وأسفر إذا أضاء، وفي الحدیث: 
صالة الصبح مسفر�ن، و�قال: طولوها إلى اإلسفار، واإلسفار اإلنارة، وأسفر وجهه حسًنا أي 

 " أشرق، وسفرت المرأة �شفت عن وجهها فهي سافر.
 و�رز من بلده �قال ساَفر.�ما أن المسافر إذا خرج  ،فهي سافر ،ا من جسدهاإذا أبرزت شیئً 

 ..»أسفروا �الفجر«�ا شیخ الحدیث  »أسفروا �الفجر«
 أسفروا �الفجر.

 طالب: .............
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 ..نعممصحح 
 طالب: .............

و�نما  ،�ستدل �ه الحنفیة على تأخیر صالة الصبح مع أن اإلسفار ال �عني �ه انتشار الصبح
 الجمهور. دظهوره عن

السفیر لما ومنه  ،و�جوز أن �كون من سفر الظالم أي �نسه �ما �سفر البیت أي �كنس "
سقط من ورق الشجر وتحاّت، �قال: إنما سّمي سفیًرا؛ ألن الر�ح تسفره أي تكنسه، والمسفرة 

 " المكنسة. قوله تعالى..
السفیر �أتي �أخبار  ،والسفیر الوسیط بین فئتین أو بین رجلین أو بین بلدین أو بین طائفتین

 .ام ما یر�دون �سمونه سفیرً لیصلح بینهم أو لینقل عنه ؛و�أتي �أخبار هؤالء ،هؤالء
 قوله تعالى..

 ومیمونة وذو�ها. -علیه الصالة والسالم-وأبو رافع �ان السفیر بین النبي 

أي أي إن هذه النار إلحدى الكبر جواب القسم   ٣٥المدثر: È É  Ê       Ë  Z ]قوله تعالى:  "
إلحدى الدواهي، وفي تفسیر مقاتل: الكبر اسم من أسماء النار، وروي عن ابن عباس إنها 

إلحدى الكبر أي لكبیرة من الكبائر، وقیل: أي  -صلى هللا علیه وسلم-أي إن تكذیبهم �محمد 
 قال الراجز: ،والكبر هي العظائم من العقو�ات ،الساعة إلحدى الكبرإن قیام 

 إحـــــــدى الكبـــــــر �ـــــــا ابـــــــن المعـــــــال نزلـــــــت
 

 داهیــــــــــــــــة الــــــــــــــــدهر وصــــــــــــــــماء الغیــــــــــــــــر 
ثل الصغرى والصغر والعظمى والعظم، وقرأ العامة: إلحدى، وهو اسم بني وواحدة الكبر �برى م 

َوَأِلُفُه َأِلُف َقْطٍع، َال َتْذَهُب ِفي حو عقبى وأخرى على المذ�ر نَمْبِنی�ا ابتداًء للتأنیث ولیس 

Ì Í          Î  Z ]وروى جر�ر بن حازم عن ابن �ثیر: إنها لحد الكبر �حذف الهمزة.  اْلَوْصِل.

یر�د النار أي إن هذه النار الموصوفة نذیًرا للبشر فهو وصف على الحال من   ٣٦المدثر: 
المضمر في إنها، قاله الزجاج، وذّ�ر؛ ألن معناه معنى العذاب أو أراد ذات إنذار على معنى 
النسب �قولهم: امرأة طالق وطاهر وقال الخلیل: النذیر مصدر �النكیر، ولذلك یوصف �ه 

 " هللا ما ُأنذر الخالئق �شيء أدهى منها، وقیل: المراد �النذیر..المؤنث، وقال الحسن: �
 ما ُأنذر الخالئق �شيء أدهى منها �عني من النار.

 -صلى هللا علیه وسلم-�هللا ما أنذر الخالئق �شيء أدهى منها، وقیل: المراد �النذیر محمد  "
 " السورة حین قال..أي قم نذیًرا للبشر أي مخوًفا لهم، فنذیًرا حال من قم في أول 

�ما أن من أسمائه  -علیه الصالة والسالم-والمعنى ال �ختلف سواء �ان النذیر وهو من أسمائه 
�ما أنه ینذرهم من غضبه وعقا�ه  ،البشیر یبشرهم برحمة هللا وعفوه ومغفرته ورضوانه وجنته

 وناره.



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=ànÑª^=ÓáÈã۰۰۲E=
 

١٦ 

قال أبو علي الفارسي   ٢المدثر: Z  ¢    ¡ ے ]فنذیًرا حال من قم في أول السورة حین قال:  "
وابن ز�د: وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء، قال ابن األنباري: وقال �عض المفسر�ن: معناه 
�ا أیها المدثر قم نذیًرا للبشر، وهذا قبیح؛ ألن الكالم قد طال فیما بینهما، وقیل: هو من صفة 

Ì Í          Î  Z ]ن سمیع عن أبي رز�ن هللا تعالى، روى أبو معاو�ة الضر�ر: حدثنا إسماعیل ب

: أنا لكم منها نذیر فاتقوها، ونذیًرا على هذا نصب على -عز وجل-قال: �قول هللا   ٣٦المدثر: 
الحال أي وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة منذًرا بذلك البشر، وقیل: هو حال في قوله 

وقیل: هو في موضع المصدر، �أنه قال: إنذاًرا للبشر   ٣١المدثر: µ́  Z      ³ ² ±    ° ̄ ]تعالى: 
قال الفراء: �جوز أن �كون النذیر �معنى اإلنذار أي أنذر إنذاًرا، فهو �قوله تعالى: فكیف �ان 
نذیر أي إنذاري، فعلى هذا �كون راجًعا إلى أول السورة أي قم فأنذر أي إنذاًرا، وقیل: هو 

 " منصوب..
 ألنذر. امصدرً �كون 

 ب: .............طال
 فكیف �ان نكیر.

 طالب: .............
 فكیف �ان نكیر. ،نكیر

 فكیف �ان نذیر؟ 
 طالب: .............

 وصوا�ه نكیر.
 طالب: .............

فكیف  :ألن اآل�ة نعم؛فستعلمون  ،وهو �قوله تعالى: فكیف �ان نذیر فستعلمون �عني غیر.. نعم
 .كان نكیر ما لها عالقة �الموضوع

وقیل: هو منصوب �إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة: نذیٌر �الرفع على إضمار هو، وقیل: أي  "

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ       Ö ]إن القرآن نذیر للبشر؛ لما تضمنه من الوعد والوعید. قوله تعالى: 
 Z :الالم متعلقة بنذیًرا أي نذیًرا لمن شاء منكم أن یتقدم إلى الخیر والطاعة أو یتأخر   ٣٧المدثر

 p q ]أي في الخیر   ٢٤الحجر: l m n o  Z ]إلى الشر والمعصیة نظیره: 
r s Z  :عنه، قال الحسن: هذا وعید وتهدید و�ن خرج مخرج الخبر، �قوله   ٢٤الحجر

 " .٢٩الكهف: G H I J K ML  Z ]تعالى: 
وال یراد �ه ما یتبادر من اللفظ �ما �ستدل �ه �عض المفتونین في هذه  ،نعم هذا تهدید ووعید

إن أراد أن �كفر إن أراد أن  أو إن أراد أن �سلم ،اآل�ة أن اإلنسان مخیر ذه�ستدل به ،األ�ام
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و�بطلون  ،و�جیزون له ذلك ،من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ،ال إكراه في الدین ،یتهود و�تنصر
 نسأل هللا العافیة. ،حوا بذلك في وسائلهموصرَّ  ،بذلك حد الردة

جل -فالمشیئة متصلة �اهلل  ،معنى لمن شاء هللا أن یتقدم أو یتأخر :وقال �عض أهل التأو�ل "
اإل�مان والتأخیر الكفر، و�ان ابن عباس �قول: هذا تهدید و�عالم أن من تقدم والتقد�م  ،-ثناؤه

ُجوزي بثواب ال ینقطع، ومن تأخر عن  -صلى هللا علیه وسلم-إل�مان �محمد إلى الطاعة وا
ُعوقب عقاً�ا ال ینقطع. وقال السدي: لمن شاء  -صلى هللا علیه وسلم-الطاعة و�ذب محمًدا 

 " منكم أن یتقدم إلى النار المتقدم ذ�رها أو یتأخر عنها إلى الجنة. قوله تعالى..
نكمل؟ �ّمل �ّمل  أم قلیالً عبد هللا؟ أقل من نصف.. نأخذ  اي �ا أ�نقف على هذا �ا شیخ.. �م �اق

 .قلیالً 

أي مرتهنة �كسبها مأخوذة �عملها   ٣٨المدثر: Ø Ù Ú          Û Ü  Z       × ]قوله تعالى:  "

d               e f g             h i  Z ]إما خلصها و�ما أو�قها، ولیست رهینة تأنیث رهین في قوله تعالى: 

لتأنیث النفس؛ ألنه لو قصدت الصفة لقیل: رهین؛ ألن فعیًال �معنى مفعول �ستوي   ٢١الطور: 

 " فیه المذ�ر والمؤنث، و�نما..

[ ® ¯ ° ±  Z :ما قال قر�بة قر�ب.  ٥٦األعراف 
 ،�ل نفس �ما �سبت رهین :�أنه قال ،الرهن �الشتیمة �معنى الشتمو�نما هو اسم �معنى  "

 ومنه بیت الحماسة:
 أ�عــــــــد الــــــــذي �ــــــــالنعف نعــــــــف �و�كــــــــب

 
ـــــــــــــدل  ـــــــــــــراب وجن ـــــــــــــة رمـــــــــــــس ذي ت  رهین

Ý Þ    ß   à  Z ]، والمعنى �ل نفس رهن �كسبها عند هللا غیر مفكوك رهن رمس :كأنه قال 

 " .٣٩المدثر: 
 و�ل غالم مرتهن �عقیقته �عني مرهون بها. ،المرتهن

 )..إال أصحاب.(
ما �فك صاحب الدین دینه إال لیستوفي من قیمتها  ؛ترهن العین عند الدائن ،كما یرهن العین

 وال ینتهي انفكاكه إال �استیفاء هذا الدین من قیمة الرهن. ،برهن

" [ Ý Þ    ß   à  Z :فإنهم ال یرتهنون بذنو�هم، واختلف في تعیینهم فقال ابن   ٣٩المدثر
عباس: المالئكة، وقال علي بن أبي طالب: أوالد المسلمین لم �كتسبوا فیرتهنوا �كسبهم، وقال 
الضحاك: الذین سبقت لهم من هللا الحسنى، ونحوه عن ابن جر�ج قال: �ل نفس �عملها 

فإنهم ال �حاسبون، و�ذا قال مقاتل أ�ًضا: هم محاَسبة إال أصحاب الیمین، وهم أهل الجنة 
أصحاب الجنة الذین �انوا عن �مین آدم یوم المیثاق، حین قال هللا لهم: هؤالء في الجنة وال 
أ�الي. وقال الحسن وابن �یسان: هم المسلمون المخلصون لیسوا �مرتهنین؛ ألنهم أدوا ما 
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لمسلمون، وقیل: إال أصحاب الحق كان علیهم. وعن أبي ظبیان عن ابن عباس قال: هم ا
وأهل اإل�مان، وقیل: هم الذین ُ�عَطون �تبهم �أ�مانهم. وقال أبو جعفر الباقر: ونحن وشیعتنا 
أصحاب الیمین، و�ل من أ�غضنا أهل البیت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذین اختارهم 

 " هللا لخدمته، فلم یدخلوا في الرهن؛ ألنهم خدام..
نحن وشیعتنا أصحاب الیمین  :هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسین ما یذ�ر

و�ل من أ�غضنا أهل البیت فهم المرتهنون ال شك أنهم الباقر والصادق ومن فوقهما من أهل 
لكن من جاءهم من شیعتهم ومن تبعهم وتشیع لهم  ،البیت على الحق وعلى الخیر وأهل صدق

هؤالء ال شك أنهم لیسوا ممن یدخل  ،ونسب إلیهم ما ال یلیق بهم ،لعافیةنسأل هللا ا ،على الباطل
وأنه لیس  ،وأما من یبغض أهل البیت فال شك أنه على �اطل ،في هذا الكالم إن ثبت عن الباقر

علیه الصالة -وأنهم وصیة النبي  ،من أهل الیمین إذا �ان یبغضهم و�عرف أنهم على الحق

علیه -ألنهم أهل بیته  ؛إذا �ان یبغض  ٢٣الشورى: Z  43 2 1 0 / .  -   , + ] -والسالم
أما من على الباطل فأبو لهب من أقرب الناس إلى  م من على الحق،هوأن من ،-الصالة والسالم

وال یدخل في  ،و�بَغض في هللا ،ا ذات لهبوهو عمه �صلى نارً  ،-علیه الصالة والسالم-النبي 
 مثل هذا الكالم إال من �ان على الحق.

�ل نفس مأخوذة �كسبها من خیر  :وقال القاسم ،ألنهم خدام هللا وصفوته و�سبهم لم �ضرهم "
أو شر إال من اعتمد على الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة، فكل من اعتمد على الكسب 

أي في   ٤٠المدثر: á â  Z ]فهو مرهون، و�ل من اعتمد على الفضل فهو غیر مأخوذ �ه. 

كم؟ أي أي ُ�سألون عن المجرمین أي المشر�ین: ما سلك  ٤٠المدثر: ã   ä  Z ]�ساتین 
أدخلكم في سقر �ما تقول: سلكت الخیط في �ذا أي أدخلته فیه، قال الكلبي: فیسأل الرجُل من 
أهل الجنة الرجَل من أهل النار �اسمه فیقول له: �ا فالن، وفي قراءة عبد هللا بن الز�یر: �ا 

وهي فالن: ما سلكك في سقر، وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب: �ا فالن ما سلككم في سقر، 
قراءة على التفسیر ال أنها قرآن �ما زعم من طعن في القرآن، قاله أبو �كر بن األنباري، وقال 
إن المؤمنین �سألون المالئكة عن أقر�ائهم، فتسأل المالئكُة المشر�ین فیقولن لهم: ما سلككم 

ذنوب في سقر قال الفراء: في هذا ما �قوي أن أصحاب الیمین الولدان؛ ألنهم ال �عرفون ال

 ó ô õ ]أي المؤمنین الذین �صلون،   ٤٣المدثر: î   ï  ð ñ  ò  Z ]قالوا �عني أهل النار 
ö مض  Z :أي لم نك نتصدق،   ٤٤المدثر[ û ü مع   جع مظ  Z :أي �نا   ٤٥المدثر

صلى هللا -نخالط أهل الباطل في �اطلهم، وقال ابن ز�د: نخوض مع الخائضین في أمر محمد 
 " : �اهن مجنون شاعر ساحر..-لعنهم هللا-وهو قولهم  -علیه وسلم
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 î   ï  ð ñ  ò ] :قالوا ،وهذه اآل�ة من أدلة الجمهور على أن الكفار مخاطبون �فروع الشر�عة
 Z :ثم ختموها  ،ثم ذ�روا �عض المعاصي ،من الفروع الصالة والز�اة اأول ما ذ�روا فرعً   ٤٣المدثر

 نسأل هللا العافیة. ،�التكذیب
وقال السدي: أي و�نا نكذب مع المكذبین، وقال قتادة: �لما غوى غاٍو غو�نا معه، وقیل:  "

أي لم نك نصدق بیوم   ٤٦المدثر: Z  خف    حف     جف مغ جغ ]معناه و�نا أتباًعا ولم نكن متبوعین، 

أي جاءنا ونزل بنا   ٤٧المدثر:  Z حق   يف ىف مف ]القیامة یوم الجزاء والحكم. قوله تعالى: 

 ! ]. قوله تعالى:  ٩٩الحجر:  R S T U V W Z ]الموت، ومنه قوله تعالى: 
" # $ %  Z :هذا دلیل على صحة الشفاعة للمذنبین، وذلك أن قوًما من   ٤٨المدثر

بوا بذنو�هم، ثم شفع فیهم فرحمهم هللا بتوحیدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار  أهل التوحید ُعذِّ
-: �شفع نبیكم -رضي هللا عنه-ولیس للكفار شفیع �شفع فیهم، وقال عبد هللا بن مسعود 

صلى هللا -�ل ثم إبراهیم ثم موسى أو عیسى ثم نبیكم را�ع أر�عة جبر  -صلى هللا علیه وسلم
ثم المالئكة ثم النبیون ثم الصد�قون ثم الشهداء، و�بقى قوم في جهنم فیقال  -علیه وسلم

إلى قوله:   ٤٤ - ٤٢المدثر: Z  مض è é  ê ë     ì í î   ï  ð ñ  ò ó ô õ ö ]لهم: 

[ ! " # $ %  Z :قال عبد هللا بن مسعود: فهؤالء هم الذین یبقون في   ٤٨المدثر
 " جهنم، وقد ذ�رنا إسناده في �تاب التذ�رة.

 اللهم صل على محمد...


