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

 اإلمام قال ،وصحبه آله وعلى محمد نبینا على وسلم هللا وصلى ،العالمین رب هلل الحمد
 :-لىتعا هللا رحمه- القرطبي

 إال :وقتادة عباس ابن وقال ،وجابر وعطاء وعكرمة الحسن قول في مكیة المرسالت سورة "

 ابن وقال ،مدنیة ٤٨المرسالت: Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  Z ] تعالى: قوله وهي منها آ�ة

 ،الجن لیلة -وسلم علیه هللا صلى- النبي على ١المرسالت: a b c  Z ] نزلت :مسعود
 إذا بها لرطب فاه و�ن منه نتلقاها نحن فبینا ،فنزلت �منى غار إلى أو�نا حتى نسیر معه ونحن
 �ما شرها وقیتم« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي فقال ،فذهبت لنقتلها علیها فوثبنا حیة وثبت

 ١المرسالت: a b c  Z ] سورة قرأت :قال عباس ابن مولى �ر�ب وعن ،»شر�م ُوِقیت

 السورة هذه �قراءتك أذ�رتني لقد بني �ا �هللا :وقالت فبكت العباس امرأة الفضل أم فسمعتني
 .أعلم �هللا ،المغرب صالة في بها �قرأ -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول سمعت ما آلخر إنها
 " آ�ة. خمسون  وهي
 وأتقنها ضبطها إذا الطفل حفظ بها ختبر�ُ  السورة هذه أن الحدیث مصطلح �تب في العلماء ذ�ر

 مخّرج؟ الحدیث الحدیث. حفظ من مّكنوه
 ........... طالب:

 السابق؟ الحدیث في �قول ماذا
 ........... طالب:
 لیلة..
 ........... طالب:

  السیاق؟ في مكانها في توضع �یف الجن لیلة بدل
 ........... طالب:

 ..١ المرسالت: a Z ] نزلت
 ........... طالب:

 الجملة. رّ�ب �خالف ما نعم،
 ........... طالب:

 الكتاب. في المثبت الكالم هذا معروف نعم
 ........... طالب:

 الجن. لیلة نعم،
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 ........... طالب:

 نسیر ونحن الجن لیلة -والسالم الصالة علیه- النبي على ١ المرسالت: a b c Z ] نزلت
 �التخر�ج؟ عندك قال ماذا معه.

 ........... طالب:
 وغیره. البخاري  عند وال مردو�ه ابن عند ال الجن لیلة موجودة لیست �عني
 الفضل.. أم حدیث
 ........... طالب:
 منكم. اأحدً  أصابت وال قتلتوها ما �عني

 ........... طالب:
 اواردً  الحیات �قتل األمر �ان و�ن ،منكم اأحدً  لدغت وال قتلتموها ما أنكم الواقع عن یتكلم هو ال،
 إنذارها. �عد

 ........... طالب:
 سنیتها. ثبت منها شيء أو صالة في أو وقت في -والسالم الصالة علیه- النبي من معتسُ  إذا

 ........... طالب:
 �له القرآن أن األصل و�ال علیها یداوم علیها داوم -والسالم الصالة علیه- النبي أن ثبت إذا

 �قرأ.
 ........... طالب:

 �املة تقرأ أنها على یدل ما فیه ما المغرب صالة في والطور المغرب صالة في والمرسالت نعم،
 بر�عة.

 " درجته. الفضل أم حدیث -إلیك هللا أحسن- الفضل أم حدیث "
 الفضل؟ أم حدیث عندك
 ........... طالب:

 نعم. أي

 على المفسر�ن جمهور ١المرسالت: a b c  Z ] :تعالى قوله ،الرحیم الرحمن هللا �سم "
 أمر من �المعروف ُأرسلت المالئكة هي :قال هللا عبد عن مسروق  وروى  ،الر�اح المرسالت أن
 هم :وقیل ،والكلبي صالح وأبي ومقاتل هر�رة أبي قول وهو ،والوحي والخیر ونهیه تعالى هللا

 �ما رسلتُ  الرسل إنهم :صالح أبو وقال ،عباس ابن قاله ،هللا إال إله بال رسلواأُ  األنبیاء
 " �عرفون..

 المرسلة. الر�ح من �الخیر أجود أنه -والسالم الصالة علیه- دهجو  في ذ�ر �عني
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 ، ٢٢الحجر:  X Y Z ] تعالى: قال �ما ،الر�اح إنها :مسعود وابن عباس ابن وعن "

 ،الفرس �عرف ا�عًض  �عضها یتبع اعرفً  ومعنى ٥٧األعراف: µ ¶ ̧ ¹  Z ] :وقال
 من الحال على نصب وهو ،فأكثروا إلیه توجهوا إذا واحد عرف فالن إلى الناس :العرب تقول

[ a  Z :اتباعً  أي امصدرً  تكون  أن و�جوز ،متتا�عة ُأرسلت التي والر�اح أي ١المرسالت، 
 المالئكة والمراد ،�العرف والمرسالت :قال �أنه الجر حرف تقدیر على النصب �كون  أن و�جوز

 نعمة من فیها لما ؛السحاب �المرسالت المراد �كون  أن �حتمل :وقیل ،والرسل المالئكة أو
 هذا على اوعرفً  ،والمواعظ الزواجر إنها :وقیل ،إلیه رسلتأُ  ومن فیه رسلتأُ  �ما عارفة ونقمة
 في �عني ،الحسن قاله ،جار�ات :وقیل ،مسعود ابن قاله ،الفرس �عرف متتا�عات التأو�ل

 قاله ،اختالف �غیر الر�اح ٢المرسالت: d e f  Z ] .العقول في معروفات :وقیل ،القلوب
 وحطامه الزرع ورق  وهو أي �العصف تأتي العواصف الر�اح هي :مسعود ابن وعن ،المهدوي 

 �الر�اح المو�لون  المالئكة العاصفات :وقیل ٦٩اإلسراء: M N O  Z ] تعالى: قال كما
 ،وأهلكه أ�اده أي �الشيء عصف :�قال ،الكافر بروح تعصف المالئكة :وقیل ،بها �عصفون 

 أي �القوم الحرب وعصفت ،السرعة في ر�ح �أنها فتمضي براكبها تعصف أي عصوف وناقة

المرسالت:  g h i Z ] .والخسوف �الزالزل المهلكة اآل�ات أنها �حتمل :وقیل ،بهم ذهبت

 " المالئكة.. ٣
 من على اجد�  قو�ة آثارها والخسوف الزالزل أن ومعروف ،وتدّمره فتهلكه �ه تمر �ما تعصف التي

 في و�ثرت ،�كاملها قرى  بادتُ  اجد�  �سیرة ثوانٍ  في اللطف هللا نسأل ،علیه لطتسُ  ومن إلیه رسلتأُ 
 اأمورً  و�جعلها اآل�ات هذه و�برر �خرج من فهناك ؟مّدكر من هل ذلك ومع ،المتأخرة األزمان
 �عتبر فال ،خطرها من وتقلل ،شأنها من تهّون  ومقدمات أسباب إلى و�نسبها ،وطبیعیة عاد�ة

 یذ�رونها التي المبررات من �ذا أو �كذا �ذا اقتران �سبب أنه معروف هذا ،عادي هذا :قال ،أحد
 أي سمعوا إذا �انوا ولاأل في الناسف ،واضح أمر وهذا ،الناس قلوب في شأنها من یهون  مما

 و�لهون  و�صورون  إلیها �خرجون  اآلن لكن ،-وعال جل- هللا إلى واؤ لج الكون  في اختالل
 من �صاحبه وما والخسوف الكسوف في �حصل �ما فرصة هذه �جعلون  ،و�عبثون  و�لعبون 
 الشدید األسف مع العلم إلى ینتسب ممن یوجد ذلك ومع ،الناس على �خطر تنذر �ونیة تغیرات

 علیه تمر لم �أنه شرعی�ا علًما له علم ال من بذلك و�ضاهي ،األمور هذه في �كتب من
 حصل ما وسمعتم ،األشیاء هذه فیبررون  ،والفلك الهیئة أهل من متلقاة علومه و�نما ،النصوص

 ،المسألة هذه في الحق بیان في العلم أهلُ  هذا في تكلم من وآخر ،ُ�تب وما الماضي العام في
 من �أتي بل ،یّدكرون  وال �عتبرون  وال النفوس من تزهق ثوانٍ  في األلوف تئام ،المستعان �هللا
 على قدموا ما عقو�ة �ان ولو ،فیه حصل الذي البلد هذا من شر هو من البلدان في نإ �قول
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 و�نا هلل إنا ،وعوتب ونوقش عوقب عقو�ة أنها قرر من ،وأشد ذلك من أدهى األمر بل ،غیرهم
 راجعون. إلیه

" [ g h i Z  :مسعود ابن وقال ،ینشرونها �السحب المو�لون  المالئكة ٣المرسالت 
 " السحاب. تنشر أي ،رحمته یدي بین انشرً  تعالى هللا یرسلها الر�اح هي :ومجاهد
 للغیث.

 �معنى فالنشر ،النبات تنشر ألنها ؛األمطار :اأ�ًض  وعنه ،صالح أبي عن ذلك وروي  ،للغیث "
 �تب تنشر المالئكة أنها السدي عنه وروى  ،أحیاه أي وأنشره المّیت هللا نشر :�قال ،اإلحیاء

 بني وأعمال الكتب من ینشر ما یر�د :قال عباس ابن عن الضحاك وروى  ،-وجل عز- هللا
 للقیامة البعث إنه :الر�یع وقال .العباد �أعمال هللا على نشرتُ  الصحف إنها :الضحاك قال ،آدم

المرسالت: j k l  Z ] .آخر قسم استئناف ألنه ؛�الواو والناشرات :قال .األرواح فیه نشرتُ 

 ،صالح وأبو والضحاك ومجاهد عباس ابن قاله ،والباطل الحق بین �الفرق  تنزل المالئكة ٤
 وروى  .واآلجال واألرزاق األقوات من المالئكة تفرق  ما :قال عباس ابن عن الضحاك وروى 

ق  الر�اح الفارقات :قال مجاهد عن نجیح أبي ابن  عن سعید وعن .وتبدده السحاب بین تفرِّ
 الحسن وقاله .والحالل والحرام والباطل الحق بین فیه هللا ق فرّ  الفرقان افرقً  الفارقات :قال قتادة
 :وقیل ،ذلك بیَّنوا أي عنه ونهى �ه هللا أمر ما بین فرقوا الرسل �عني :وقیل ،�یسان وابن

 ،تضع حین األرض في وتند تخرج التي الحامل وهي ،الفارق  �الناقة اتشبیهً  الماطرة السحا�ات
ق  فوارق  ونوق   الرمة: ذو قال ،الناقة بهذه السحاب من تنفرد التي السحا�ة شبهوا ور�ما ،وُفرَّ
 غوار�هـــــــــــــــا �جلـــــــــــــــو فـــــــــــــــارق  مزنـــــــــــــــة أو
 

 علجـــــــــــــــوم والظلمـــــــــــــــاء البـــــــــــــــرق  تبـــــــــــــــّوج 
 [ m n o  Z :األنبیاء إلى -وجل عز- هللا �تب تلقي أي �إجماع المالئكة ٥المرسالت- 

 ،بها ینزل �ان ألنه ؛الجمع �اسم وُسمي جبر�ل هو :وقیل ،المهدوي  قاله -السالم علیهم
 :عباس ابن وقرأ ،قطرب قاله ،علیهم هللا أنزل ما أممهم إلى یلقون  الرسل المراد :وقیل

 " تعالى.. �قوله وهو ،القاف فتح مع �التشدید الملقِّیات
 القاف. فتح مع التشدید

یات.  الملقَّ
 نعم.

یات :عباس ابن وقرأ "  M N O Z ] تعالى: �قوله وهو ،القاف فتح مع �التشدید فالملقَّ

 من خلقه إلى اإنذارً  أو هللا من اإعذارً  الوحي تلقى أي ٦المرسالت: p q r s  Z ] ٦النمل: 
 سعید وروى  .و�نذرون  �عذرون  الرسل �عني :قال صالح أبي عن وروي  ،الفراء قاله ،عذا�ه

 " ا..ونذرً  خلقه إلى -ثناؤه جل- هلل اعذرً  :قال اعذرً  قتادة عن
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 لئال ؛خلقه من لُیعذر حجة هللا على للناس �كون  لئال ؛الكتب و�نزل الرسل یرسل -وعال جل- هللا
 من ذلك �عد ثم ،الكتب و�نزال الرسل �إرسال اإلنذار حصل .تنذر أن قبل عذبت إنك �قال

 ، ١٥ اإلسراء: º » ¼ ½ ¾ ¿ À Z ] ؛النعیم استحق أطاع ومن ،العذاب استحق عصى
 واحد. �معنى والمعذرة والعذر فاإلعذار

 یلقیه ما أي اعذرً  :عباس ابن عن الضحاك وروى  ،�ه و�أخذون  �ه ینتفعون  للمؤمنین اونذرً  "
 وحمزة عمرو أبو وقرأ .أعداءه ینذر انذرً  أو التو�ة وهي ،أولیائه معاذیر من -ثناؤه جل -هللا

 رواه ما سوى  اعذرً  ذال إسكان على السبعة وجمیع ،الذال �إسكان انذرً  أو :وحفص والكسائي
 والحسن عباس ابن عن ذلك وروي  ،الذال ضم أنه عاصم عن �كر أبي عن واألعشى الجعفي
 وهما ،األفً  بینهما �جعال ولم ،العاطفة �الواو اونذرً  اعذرً  :وقتادة التیمي إبراهیم وقرأ ،وغیرهما
 " وقیل.. ،لإلنذار أو لإلعذار أي لإلنذار أي له الفاعل على امنصو�ً 
 والمفعول ،اإلنذار وأجل اإلعذار ألجل لإلعذار أي �قوله فسره ألنه ؛ألجله المفعول له المفعول

 فیه. والمفعول معه والمفعول �ه المفعول �قال ما مثل له المفعول له �قال ألجله
 أبو وقال ،انذرً  أو اعذرً  فالملقیات أي ذ�رى  من البدل على :قیل ،�ه المفعول على :وقیل "

 " �قوله.. ،وناذر عاذر جمع على �التثقیل والنذر العذر �كون  أن �جوز :علي
 ثقیل المحرك الحرف ألن ؛التحر�ك �قابل التثقیل �عني تخفیف والسكون  �الضم التحر�ك التثقیل
 ال. التشدید �ه المراد التثقیل ولیس ،�التسكین �خفَّف
 ......... طالب:

 تحر�ك. نعم

 ̂ [ \ ] ] تعالى: �قوله ،وناذر عاذر جمع على �التثقیل والنذر العذر �كون  أن �جوز "

_ ̀  Z :العذر حال في الذ�ر یلقون  أي اإللقاء من الحال على انصبً  فیكون  ٥٦النجم 
 �التثقیل هما :المبرد وقال ،انذرً  أو اعذرً  تذ�ِّر أي فالملقیات أي لذ�رى  مفعوالً  �كون  أو ،واإلنذار

 أي القسم من تقدم ما جواب هذا ٧المرسالت: t u v w  Z ] .ونذیر عذیر والواحد ،جمع

 x y ] :فقال وقوعه وقت بّین ثم ،علیكم ونازل �كم لواقع القیامة أمر من توعدون  ما

z {  Z :إذا الشيءَ  طمس :�قال ،الكتاب �طمس نورها ومحي هاؤ و ض ذهب أي ٨المرسالت 
 " والر�ح.. مطموس فهو وُطمس درس
 الشيُء. طمس

 الر�ح فتكون  اآلثار تطمس والر�ح ،مطموس فهو وُطمس درس إذا الشيءُ  طمس :�قال "

 " ..٩المرسالت: Z  ے ~ { | ] .مطموس �معنى اطامسً  واألثر ،طامسة
 .مستعمالً  اللفظ هذا ومازال ة،�تا� من فیه ما محا ،محاه �عني الكتاب طمس
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 o p q r ] تعالى: قوله ومنه ،وشقت فتحت أي ٩المرسالت: Z  ے ~ { | ] "

s  Z :للطي فرجت :قال عباس ابن عن الضحاك وروى  ، ١٩النبأ [ ¡ ¢ £ ¤  Z :المرسالت

 " �قال.. �سرعة �لها بها ُذهب أي ١٠

 > ; : 9 8 ] :قوله من للطي فرجت ١٠٤ األنبیاء: Z : 9 8 ] الطي
>= Z :هللا أن لوال تطاق ال أهوال في ریتأث �له والكون  ،تتغیر �لها األمور ١٠٤ األنبیاء- 

 -وعال جل- هللا إنما ،لزالوا زوالهم في اسببً  �كون  ال ما وقتها في الخلق في رّ�ب -وعال جل
 ،الدنیا هذه في الناس على �مر مما شيء �عني ،ُتدرك ال مهولة أمور وهي ،األمور هذه قّدر
 �صاب الناس من �ثیر بل ،تطیش معه العقول القیامة یوم في �حصل لما �النسبة شيء ال وهو

 من غیرها وفي السورة هذه في ذ�ر �ما فكیف ،البشر �طیقها ال التي األهوال �عض من �الجنون 
 ؟القیامة یوم أهوال

" [ ¡ ¢ £ ¤  Z :إذا وأنسفته الشيء نسفت :�قال �سرعة �لها بها ُذهب أي ١٠المرسالت 
 �له.. أخذُته

 أخذَته..
 فرس :تقول والعرب �األرض سو�ت :�قول والكلبي عباس ابن و�ان ،�سرعة �له أخذَته إذا

 �شر: قال �مرفقیه الحزام یؤخر �ان إذا نسوف
 �مرفقیهـــــــــــــــــــــــــــا للحـــــــــــــــــــــــــــزام نســـــــــــــــــــــــــــوف

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

 الكأل.. الناقة ونسقت 
 نسفت.
 �قتلع :للرجل الرجل �قول موضعها من قلعت ُنسفت :المبرد وقال رعته إذا الكأل الناقة ونسفت
 " وقیل.. ،رجاله أنسْفت األرض من رجلیه

 أنسَفت.
 حتى األجزاء تفر�ق النْسف :وقیل رجاله أنسَفت األرض من رجلیه �قتلع للرجل الرجل �قول "

 ] .التبن من فیه ما �عض الر�حُ  ُیذهب حتى �حّرك ألنه ؛الطعام نسف ومنه ،الر�اح تذروها

¥ ¦ § ̈  Z :١١المرسالت.. " 

 a b c d e f g h i ` ] موضعها من قلعت نسفت المبرد �الم �عني
j k l m n o p q r Z :من نسفت وهنا ،مستو�ة أرض ١٠٧ - ١٠٥ طه 
 مر الناس على وتمر ،نسفها �عد أماكنها عن تمشي المهول الیوم ذلك في وهي ،مواضعها
 السحاب.
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" [ ¥ ¦ § ̈  Z :كون  الذي األجل والوقت ،القیامة لیوم لوقتها جمعت أي ١١المرسالت� 
 �ما األمم و�ین بینهم والقضاء للفصل وأجل وقت لها ُجعل فالمعنى ،إلیه المؤخر الشيء عنده

 لمیقاتها الرسل ُجمعت أي الدنیا في هذا :وقیل ١٠٩المائدة: Z  % $ # " ! ] تعالى: قال
 یوم الشكوك تزول و�نما ،ممهلون  الكفار �أن �ذبهم �من العذاب إنزال في لها ُضرب الذي

 الجبال ونسف �الطمس القیامة یوم �قع شيء معناه التوقیت ألن ؛أحسن واألول ،القیامة
 " علي.. أبو قال ،القیامة یوم قبل التأقیت �ه یلیق وال ،السماء وتشقیق

 القیامة. یوم في �له السیاق ألن
لت ُوعدت أقتت :وقیل ،اوقتً  لها والفصل الدین یوم ُجعل أي :علي أبو قال "  أقتت :وقیل ،وُأجِّ

 الفراء قاله ،الواو من بدل أقتت في والهمزة ،وأراد هللا علمه ما على معلومة ألوقات أرسلت أي
 " الفراء. فقال ،والزجاج

 الوقت. من ألنها ؛الواو واألصل ،�الهمز فأبدلت وقتت واو أصلها واوي  الوقت من ألنه
 القومُ  صلى تقول همزة منها ُیبدل أن جاز الزمة ضمتها و�انت ضمت واو و�ل :الفراء فقال "

 �جز ولم ثقیلة الواو ضمة ألن وهذا ؛وأجوه حسان وجوه هذه :و�قولون  ،اوحدانً  تر�د ،اإحدانً 

 عمرو أبو وقرأ ،الزمة غیر الضمة ألن ؛ ٢٣٧البقرة: Ì Í Î ÐÏ  Z ] :قوله في البدل
 " ونصر.. والحسن وحمید
 ......... طالب:

 ین؟أ
 ......... طالب:

 البدل �جز ولم ةثقیل الواو ضمة ألن :�قول هذا لكن ،بدل ألنها ؛الهمزة ضم الواو ضمة مقتضى

 يتال الواو ؟تبدل يتال ینأ الزمة، غیر الضمة ألن ؛ ٢٣٧ البقرة: Ì Í Î ÐÏ Z ] :قوله في
 تنسئوا. وال ؟همز تبدل

 ......... طالب:
 ؟بینكم الفضل تنسئوا وال ؟تنسئوا الزمة �انت لو تبدل أن ینبغي التي الواو لكن ،الزمة لیست هي

 ......... طالب:
 بدلتُ  واو أي لكن ،الزمة لیست صحیح وهو ،الزمة لیست الضمة أن على �المه هو لكن نعم،
 هنا؟ همزة

 ......... طالب:
 أولها. في تقع التي الواو في والكالم ،الكلمة آخر في يتال

 ......... طالب:
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 Ì Í Î ÐÏ ] :قوله في البدل �جز لم والمثال ،األول في معنا يذال لكن القاعدة في هو

Z :مضمومة. همزة ،تنسئوا ،هنا همزة الواو تبدل و�ال الزمة غیر الضمة ألن ؛ ٢٣٧ البقرة 
 على القاف وتشدید �الواو وّقتت :ومجاهد عاصم وعن ونصر والحسن وحمید عمرو أبو وقرأ "

 وشیبة جعفر أبو وقرأ ،أجوه :وجوه في قال من أقتت أ:�قر  و�نما :عمرو أبو قال ،األصل
 وعن ،ا}موقوتً  اكتا�ً { ومنه ،الوقت من ُفِعلت وهو ،القاف وتخفیف �الواو وِقتت :واألعرج
 " :اأ�ًض  الحسن

 ووقتت. 
 تینءولو قلبت الواو في هاتین القرا ،عوهدت مثل اأ�ًض  الوقت من فوعلت وهو بواو�ن ووقتت "

 ألنها ؛والتخفیف �الهمزة أِقتت :وسالم إلیاس بن وخالد وخالد وأّیوب �حیى وقرأ ،لجاز األفً 

 لذلك تعظیم وهذا ،أخرت أي ١٢المرسالت: ª « ¬  Z © ] .�األلف المصحف في مكتو�ة
 فصل�ُ  :قال قتادة عن سعید وروى  ،أّجلت الفصل لیوم أي ،التعظیم على استفهام فهو ،الیوم
 القیامة یوم الناس ُحشر إذا« :الحدیث وفي ،النار إلى أو الجنة إلى �أعمالهم الناس بین فیه

 ".»الفصل ینتظرون  السماء إلى أ�صارهم شاخصة الشمس رؤوسهم على اعامً  أر�عین قاموا
 مخّرج؟
 ......... طالب:

 نعم.

" [ ± ² ³ ́ µ ¶  Z :الفصل یوم ما أعلمك وما أي اتعظیمً  التعظیم أتبع ١٤المرسالت. [ 

¸ ¹ º »  Z :الفصل و�یوم و�تبه و�رسله �اهلل �ذب لمن وخزي  عذاب أي ١٥المرسالت، 
 تكذیبهم قدر على بینهم قسمه ألنه ؛�ذب لمن آ�ة �ل عند السورة هذه في و�رره ،وعید فهو
 " لكل.. فإن

 نسأل ،لذابت الدنیا جبال فیه سیرت لو جهنم في وادٍ  و�ل ،جهنم في وادٍ  �أنه اأ�ًض  تفسیره وجاء
 العافیة. هللا
 ،آخر �شيء تكذیبه سوى  اعذا�ً  �شيء مكذب لكل فإن ،تكذیبهم قدر على بینهم قسمه ألنه "

 الرد في وأعظم تكذیبه في أقبح ألنه ؛�غیره تكذیبه من اجرمً  أعظم هو �ه �ّذب شيء بورُ 
م فإنما ،هللا على  }.وفاقا جزاء{ :قوله وهو ،وفاقه قدر وعلى ،ذلك قدر على الو�ل من له �قسَّ

 إذا :عباس ابن وقاله .العذاب ألوان فیه جهنم في وادٍ  و�ل :قال �شیر بن النعمان عن وروي 
 " علیها.. فُألقي جمره من أخذ جمره من أخذ جهنم خبت
 العافیة. هللا نسأل ،الوادي هذا جمر من



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJm˙ãàª^=ÓáÈã ١٠ 

 :قال أنه -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن اأ�ًض  وروي  .ا�عًض  �عضها فیأكل علیها فُألقي "
 قیح من �سیل ما مجمع أنه وي ورُ  ،»الو�ل من أعظم اواد�ً  فیها أرَ  فلم جهنم علي رضتعُ «

 في العباد علم وقد ،وانفطر األرض من سفل فیما الشيء �سیل و�نما ،وصدیدهم النار أهل
 الجیف من والغساالت واألقذار األدناس میاه فیها استنقع ما الدنیا في المواضع شر أن الدنیا
 أنه العقول ذوو لیعلم ؛والشرك الكفر أهل صدید مستنقع الوادي ذلك أن فذ�ر ،الحمامات وماء

 وصفه ثم ،منه اسوادً  أشد وال ،مرارة منه أشد وال ،انتنً  منه أنتن وال ،قذارة منه أقذر شيء ال
 هللا فذ�ره ،جهنم في وادٍ  أعظم وأنه ،العذاب من تضمن �ما -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول
 " السورة. هذه في وعیده في تعالى
 حدیث. من أكثر الحدیث؟ مخرج
 .............. طالب:
 موقوف. ألنه ؛ذ�ر ما عباس ابن كالم

 .............. طالب:

أخبر عن إهالك الكفار من األمم الماضین من  ١٦المرسالت: Z  ¿ ¾ ½ ¼ ]قوله تعالى:  "

أي نلحق  ١٧المرسالت: À Á Â Ã  Z ]. -صلى هللا علیه وسلم-لدن آدم إلى محمد 

أي مثل ما فعلناه �من تقدم نفعل  ١٨المرسالت: Ä Å Æ Ç  Z ]اآلخر�ن �األولین. 
 " �الهالك.�مشر�ي قر�ش إما �السیف و�ما 

 �فر من فرق، فیه ما ٤٣ القمر: Z ́ ³ ² ± ] األمم من تقدم من و�ین بینهم فرق  ال ألنه
 والكافر العاصي، مثل والعاصي المطیع، مثل المطیع سواء إلیه �النسبة والخلق واحد، الوصف

 .٤٣ القمر: µ ¶ ̧ ¹ º » Z ´ ³ ² ± ] الكافر مثل
وقرأ العامة: ثم نتبعهم �الرفع على االستئناف، وقرأ األعرج: نتبْعهم �الجزم عطًفا على نهلك  "

األولین، �ما تقول: ألم تزْرني ثم أكرمك؟ والمراد أنه أهلك قوًما �عد قوم على اختالف أوقات 

یر�د من یهلك فیما �عد،  ١٨المرسالت: Ä Å Æ Ç  Z ]المرسلین، ثم استأنف �قوله: 
و�جوز أن �كون اإلسكان تخفیًفا من نتبعهم؛ لتوالي الحر�ات، وروي عنه اإلسكان للتخفیف، 
وفي قراءة ابن مسعود: ثم سنتبعهم، والكاف من �ذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الهالك 

هو إخبارهم �عذابهم نفعله �كل مشرك، ثم قیل: معناه التهو�ل لهالكهم في الدنیا اعتباًرا، وقیل: 

أي ضعیف حقیر وهو النطفة،  ٢٠المرسالت: Z  & % $ # " ! ]في اآلخرة. قوله تعالى: 
وقد تقدم وهذه اآل�ة أصل لمن قال: إن خلق الجنین إنما هو من ماء الرجل وحده، وقد مضى 

 " القول فیه.
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 �قول من ومنهم ،وترائبه الرجل صلب من أنه ٧ الطارق: A B Z @ ? < = ] في قیل �عني
 مخلوط أنه یثبت الحدیث والطب ،ینالماء من امخلوطً  فیكون  ،المرأة  وترائب الرجل صلب من نهإ

 منهما. مخلوط المرأة  و�و�ضة الرجل حیوان من

" [ ' ( ) * +  Z :أي في مكان حر�ز وهو الرحم.  ٢١المرسالت[ , - . /  Z

وقرأ  ٢٣المرسالت: Z  0 ]قال مجاهد: إلى أن نصوره، وقیل: إلى وقت الوالدة.  ٢٢المرسالت: 
نافع والكسائي: فقّدرنا �التشدید، وخفف الباقون، وهما لغتان �معًنى، قاله الكسائي والفراء 

 -والقتبي، قال القتبي: قَدرنا �معنى قّدرنا مشددة �ما تقول: قَدرت �ذا وقّدرته، ومنه قول النبي
في الهالل إذا ُغم علیكم فاقدروا له. أي قّدروا له المسیر والمنازل،  -هللا علیه وسلمصلى 

رنا.  " وقال محمد بن الجهم عن الفراء: فقدِّ
رنا.  قدَّ

رنا قال: وذ�ر تشدیدها عن علي  " وتخفیفها، قال: وال یبعد أن �كون  -رضي هللا عنه-فقدَّ
المعنى في التشدید والتخفیف واحًدا؛ ألن العرب تقول: قدر علیه الموت وقّدر. قال هللا تعالى: 

[ N O P Q  Z :قرئ �التخفیف والتشدید: وقَدر علیه رزقه، وقّدر قال: واحتج  ٦٠الواقعة
الذین خففوا فقالوا: لو �ان �ذلك لكانت: فنعم المقّدرون قال الفراء: وتجمع العرب بین اللغتین 

 األعشى:، قال  ١٧الطارق:  j k l m n Z ]قال هللا تعالى: 
 رتنِكــــــــــ الــــــــــذي �ــــــــــان ومــــــــــا وأنكرتنــــــــــي

 
 اوالصــــــــــلع مــــــــــن الحــــــــــوادث إال الشــــــــــیبَ  

: فقَدرنا مخففة من القدرة، وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والكسائي؛ عكرمة عن وروي  

فقدرنا الشقي والسعید، ، ومن شدد فهو من التقدیر أي  ٢٣المرسالت: Z  3 2 1 ]لقوله: 
 ".-صلى هللا علیه وسلم-فنعم المقدرون، رواه ابن مسعود عن النبي 

 من أو القْدر من �ان و�ن التكلیم، مثل مشدد فهو التقدیر من �ان إذا التقدیر، ومن القدر من
 مخفف. فهو القَدر

ملك، قال المهدوي: وهذا وقیل: المعنى قّدرنا قصیًرا أو طو�ًال، ونحوه عن ابن عباس: قّدرنا  "
 " التفسیر..

 مّلكنا.
  مّلكنا؟

 مّلكنا. قّدرنا نعم
وعن ابن عباس قّدرنا مَلكنا قال المهدوي: وهذا التفسیر أشبه �قراءة التخفیف. قلت: هو  "

صحیح فإن عكرمة هو الذي قرأ: فقَدرنا مخفًفا قال: معناه فمَلكنا فنعم المالكون، فأفادت 
الكلمتان معنیین متغایر�ن أي قّدرنا وقت الوالدة وأحوال النطفة في التنقیل من حالة إلى حالة 
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تى صارت �شًرا سو��ا أو الشقي والسعید أو الطو�ل والقصیر �له على قراءة التشدید، وقیل: ح
 " هما �معًنى �ما ذ�رنا.

 التشدید، مفاد هذا للتكثیر، �كون  أنه الغالب في التشدید أن مع �ختلف ال والتشدید التخفیف �عني
 واحدة. لمرة �كون  فإنه التخفیف �خالف

 A B C D E F G H I @ ? < = > ; : 9 8 ] تعالى: قوله "

J K Z  :9 8 ] تعالى: قوله :األولى ؛مسألتان فیه ٢٨ - ٢٥المرسالت : ; <  Z

 وجوب على یدل وهذا ،�طنها في واألموات ظهورها على األحیاء تضم ضامة أي ٢٥المرسالت: 
 أظافر�م قصوا« :-السالم علیه- وقوله ،عنه یز�له ما وسائر شعره ودفن ودفنه المیت مواراة
 ".»وادفنوا

 غالماتكم.
 " �قال.. ،بیانه البقرة في مضى وقد ،»غالماتكم«"

 الحدیث؟ مخّرج
 ............ طالب:

 تحلها مما �انت فإن وأجزاؤه أ�عاضه وأما ،منه بد ال فرض هذاف وقبره ودفنه المیت مواراة  أما
 ما وأما ،ومواراته دفنه �جب ،الكل حكم حكمه فهذا ذلك أشبه وما واإلصبع والرجل �الید الحیاة
 دفن �جب وال ،ذلك من شيء �جب فال ذلك أشبه وما والظفر �الشعر القذر إزالة �اب من كان

 �خشى ،األمور هذه مثل یدفن الناس �عض نعم ،یثبت ال فإنه ذلك في ورد وما ،الشعر وال الظفر
 ال هذا مثلف و�ال ،�ه دُیتعبَّ  ال لكن ،إلیه األمر هذا ،ونحوه �سحر إلیه �سيء من علیها �قع أن
 .أصالً  �ه دتعبَّ یُ 

 ............ طالب:
 أو اشعرً  یؤذون  ما لكن ،یؤذون  قد نعم ،�سحرون  اإلنس بواسطة إال الجن أن.. أعرف ما ال،
 ..ًئاشی

 ............ طالب:
 ؛النظر عن ى یوارَ  اإلزالة �اب من �ونه ال، ر�قب المیت مواراة  و�وارى  یدفن هو ما أنه المقصود

 أشبه وما الظفر قصاصة �طیق ال الناس من �ثیر ،تطیقه ال الناس مثالً  الظفر مثل قذر ألنه
 �تاب في العلماء و�نص ،عنه صانو�ُ  ،المسجد عنه نظفیُ  ولذلك ،الشعر �ذلك قذر ألنه ؛ذلك

 على یدل مما ،المسجد في الشعر من قطع�ُ  ما أو الظفر قالمة تلقى أن �جوز ال أنه االعتكاف
 وأطرافه. المیت �أجزاء احترام إ�عاد لیس إ�عاده إزالته أن

 �حفظك.. هللا الحدیث
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 الضعف. غا�ة في الحدیث
 ............ طالب:

 �ختلف -والسالم الصالة علیه- فضالته أحكام في الخالف هذا -والسالم الصالة علیه- دمه
 غیره. عن

 سیبو�ه: وأنشد ،والجمع الضم والكفت ،وضممته جمعته إذا أكفته الشيء �فتّ  :�قال "
 األفـــــــــــــــــاعي تنكفـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــین كـــــــــــــــــرام

 
ــــــــــــــــى   الصــــــــــــــــقیع مــــــــــــــــن أجحــــــــــــــــارهن إل

 قال: ،و�ضمه اللبن �حوي  ألنه ؛و�فیت ِ�ْفت :للنحي و�قال ،أوعیة ا�فاتً  :عبید أبو وقال 
ــــــــــــــ األرض فــــــــــــــوق  الیــــــــــــــوم فأنــــــــــــــت  احی�

 
 �فــــــــــــات فــــــــــــي تضــــــــــــمك اغــــــــــــدً  وأنــــــــــــت 

 أكفت. :له �قال فمه داخل شفتاه انضمت إذا أكفت :للرجل و�قال 
 :فقال البیوت إلى نظر ثم ،األموات �فاة هذه :فقال الجّبان إلى فنظر جنازة في الشعبي وخرج
 ؟ذلك قلت لمَ  :له فقیل ،یده تقطع :قال النباش في ر�یعة عن وي رُ  :والثانیة .األحیاء �فات هذه

 فاألرض ٢٦ - ٢٥المرسالت: Z  ? < = > ; : 9 8 ] :�قول -وجل عز- هللا إن :قال
 " مضى.. وقد ،حرز
 نبش المهنة هذه الناس �عض زاول وقد ،حرز األموات فقبور حرز األحیاء بیوت أن �ما �عني
 �خرق  أن ینبغي الكفن أن على ونصوا :العلماء �عض قال حتى أكفان من فیها ما وأخذ القبور

 هذه أوقاتنا في وأما ،قد�مة غابرة أزمان في وهذا ،السراق فیه �طمع لئال ؛اجدیدً  �كون  أال و�نبغي
 ونحوه لتشر�حل وجثث أموات وسرقة ،العافیة هللا نسأل ،أعضاء سرقة ،األكفان من أعظم فالسرقة

 الحد. هذا إلى األمر وصل ،األثمان �أغلى باعتُ 
 ،الموتى تضم مقبرة ألنه ؛�فتة الغرقد �قیع �سمون  و�انوا ،المائدة سورة في هذا مضى وقد "

 وجه على الناس استقرار اوأ�ًض  ،قبورهم في واألموات ،منازلهم إلى األحیاء تضم فاألرض
 �خرج ما دفن �عني لألحیاء �فات هي :وقیل ،إلیها منهم انضمام علیها اضطجاعهم ثم األرض

 إلى �شیر والضم ،علیها الناس �ون  في ضم ال إذ ؛األرض في الفضالت من اإلنسان من
 واألموات األحیاء :قولیه أحد في ومجاهد عبیدة وأبو األخفش وقال الوجوه جمیع من االحتفاف

 .ینبت ال الذي وهو میت و�لى ینبت الذي وهو حي إلى منقسمة األرض أي األرض إلى ترجع
 وأموات أحیاء �فات األرض نجعل ألم أي علیه الكفات بوقوع وأمواتا أحیاءً  انتصب :الفراء وقال

 على نصب :وقیل ١٥ - ١٤البلد: Z  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ] :تعالى �قوله نصبت نونت فإذا
 بها رادیُ  ،واألرض �افتة جمع ا�فاتً  :األخفش وقال .�ذا منهاو  ،�ذا منها أي األرض من الحال
 :و�قال ،لظهر ا�طنً  أو لبطن اظهرً  الشيء تقلیب التكفیت :الخلیل وقال .�الجمع فُنعتت الجمع
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 إلیها و�نقلبون  ظهرها على یتصرفون  أنهم الكفات فمعنى ،انقلبوا أن منازلهم إلى القوم انكفت
 " فیها. و�دفنون 

 في لبطن اظهرً  �قلبونها فیها و�تصرفون  إلیها و�نقلبون  ظهرها على یتصرفون  فیها و�تصرفون 
 تزرع التي الحیة األرض ال فیها یتصرف �لها ،ذلك أشبه وما القبور حفر في اوأ�ًض  ،الحرث
 تزرع. ال التي المیتة األرض وال وتنبت

" [ @ A  Z :األرض في أي ٢٧المرسالت [ B C  Z :والرواسي الجبال �عني ٢٧المرسالت 
 }افراتً  ماء وأسقیناكم{ :قال .ا�برً  رفعه إذا �أنفه شمخ :�قال ومنه الطوال والشامخات الثوابت

 وأنزلنا الجبال خلقنا أي الزرع منه سقىو�ُ  شرب�ُ  العذب الماء والفرات ،اسقیً  لكم وجعلنا أي
 من األرض في :هر�رة أبو قال الحدیث �عض وفي البعث من أعجب األمور وهذه ،الفرات الماء
 �ل والفرات والنیل وجیحان سیحان« :مسلم صحیح وفي ،األردن ونهر والدجلة الفرات الجنة

 ".»الجنة أنهار من
 خصیصة لها أن هذا معنى هل ،الجنة أنهار من األنهار هذه �ون  الخبر؟ هذا مثل فائدة ما لكن

 ال؟ أو الجنة أنهار من ألنها منها السقي أو منها الشرب أو فیها االغتسال على لنحرص ومیزة
 »الجنة ر�اض من روضة ومنبري  بیتي بین ما« لكن ،تطبیقه �یفیة ترد لم خبر مجرد هذا نعم
 أنهار من بنهر مررتم إذا :قال ما »فارتعوا الجنة بر�اض مررتم إذا« :الصحیح الحدیث في جاء

 والدعاء والقراءة والذ�ر للصالة فیها المكث وأن ،مز�ة لها الروضة أن على فدل ،فاغتسلوا الجنة
 هذا مثل إال اللهم شيء فیها یرد فلم األنهار لهذه �النسبة وأما ،فیها الرتع من ألنه ؛فاضل
 الخبر.

 �نتم ما إلى سیروا :للكفار �قال أي ٢٩المرسالت: L M N O P Q R  Z ] تعالى: قوله "

 أي ٣٠المرسالت: S T U  Z ] .اعیانً  شاهدتموها فقد ،النار �عني العذاب من تكذبون  �ه

 ،شعب ثالث إلى یتشعب ثم یرتفع الذي الدخان �عني ٣٠المرسالت: V W X Y  Z ] دخان

 أي ٣١المرسالت: Z [  Z ] :فقال الظل وصف ثم ،تشعب ارتفع إذا العظیم الدخان شأن و�ذلك

 لهب من یدفع ال أي ٣١المرسالت: Z  ̀ _ ̂ [ \ ] ،الشمس حر �قي الذي �الظل لیس
 إن :وقیل ،وأخضر وأصفر أحمر من اضطرمت إذا النار على �علو ما واللهب ،اشیئً  جهنم

 ثم الشرر ثم اللهب :وقیل ،الضحاك قاله ،والغسلین والزقوم الضر�ع هي الثالث الشعب
 �خرج عنق :وقیل ،واشتدت اضطرمت إذا النار أوصاف غا�ة هي أحوال ثالثة ألنها ؛الدخان

 فیقف الدخان وأما ،المؤمنین رؤوس على فیقف النور فأما ،شعب ثالث فیتشعب النار من
 ،السرادق هو :وقیل ،الكافر�ن رؤوس على فیقف الصافي اللهب وأما ،المنافقین رؤوس على
 " یتشعب. ثم بهم �حیط نار من لسان وهو
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 ،ذلك من شيء وال ،رسوله وعن هللا عن ثابت صحیح نص إلى �حتاج هذا مثل حال �ل على
 نور النار؟! من ؟�شأ من ینبعث الذي النور ،المؤمنین رؤوس على �قف النور ُینكر ما وفیه

 على �قف الدخان هذا ،منكر المؤمنین! رؤوس على و�قف الجنة إلى و�تخطاها النار من ینبعث
 في المنافقین أن المجزوم �ه المقطوع من الكافر�ن رؤوس على �قف واللهب ،المنافقین رؤوس
 ضعف على یدل مما ،الصافي اللهب من أسهل والدخان ،الكافر�ن حال من أسوأ األسفل الدرك

 القول. هذا
 حتى فتظلهم شعب ثالث منه یتشعب ثم بهم �حیط نار من لسان وهو السرادق هو :وقیل "

 ± ° ¯ ® ] :تعالى قال �ما �حموم من الظل هو :وقیل ،النار إلى حسابهم من �فرغ

² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »  Z :الشمس إن« :الحدیث وفي ،تقدم ما على ٤٤ - ٤٢الواقعة 
 وتأخذ الشمس فتلحقهم ،أكفان لهم وال لباس یومئذ علیهم ولیس، الخالئق رؤوس من تدنو

 "..»�شاء من برحمته هللا ینجي ثم ،الیوم ذلك ومد �أنفاسهم
 �قول؟ ماذا مخّرج؟ �أنفاسهم، وتأخذ الشمس تلفحهم :النسخ �عض في �قول

 ............ طالب:
 نعم.

 ووقانا علینا هللا فمنّ { :�قولون  فهنالك ،ظله من ظل إلى �شاء من برحمته هللا ینجي ثم "

 هللا عذاب من ٢٩المرسالت: L M N O P Q R  Z ]: و�قال للمكذبین .السموم} عذاب

 ظل في -ثناؤه جل- هللا أولیاء فیكون  ٣٠المرسالت: S T U V W X Y  Z ] ،وعقا�ه
 من مستقره إلى فر�ق �كل یؤمر ثم ،الحساب من �فرغ أن إلى الظل من شاء حیث أو عرشه

 واحدته الشرر ٣٢المرسالت: a b c d e  Z ] :فقال النار وصف ثم ،والنار الجنة
 " الثوب. شَررت من وأصله ،جهة �ل في النار من تطایر ما وهو ،شرارة واحدته والشرار ،شررة

 شّررت.
رت من وأصله "  العامة وقراءة ،العالي البناء والقصر ،لیجف للشمس �سطته إذا الثوب شرَّ

 عباس ابن قاله ،القصور واحد وهو ،الِعَظم في والمدائن الحصون  أي الصاد �إسكان كالقصر
 ساكنة قْصرة جمع القصر :وقیل ،الجنس طر�ق على الجمع معنى في وهو ،مسعود وابن

 البخاري  وفي ،الغلیظ الحطب جزل من الواحدة والقصرة ،وتمر وتمرة وجمرٍ  جمرة مثل الصاد
 أقل أو أذرع ثالثة �قْصر الخشب نرفع �نا :قال }ترمي �شرر �القصر{ :اأ�ًض  عباس ابن عن

 والنْخل الشجر أصول هي :والضحاك جبیر بن سعید وقال ،القَصر فنسمیه للشتاء فترفعه
 " أعناقه. :وقیل وُقطع وقع إذا العظام
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 نرفع �نا :قال ٣٢ المرسالت: b c d e Z ] عباس ابن عن البخاري  في جاء ما �عني
 أن األخیر القول یؤ�د هو �عني القصر فنسمیه للشتاء فنرفعه أقل أو أذرع ثالثة �َقَصر الخشب
 �سمونه الحطب مثل الشرارة الغلیظ الحطب جزل من الواحدة ،وتمرة تمر مثل قصرة جمع القصر

 �ش؟أ
 ............ طالب:

 b ] الظاهر المعنى على وأما ،العافیة هللا نسأل ،النار هذه من تنطلق شرارة الكبار الجذوع

c d e Z :هذا مثل یبعد وال ،الكبیر القصر مثل الواحدة الشرارة القصور مثل ٣٢ المرسالت 
 ذلك. �ل فوق  اإللهیة فالقدرة

 أعناق أراد ،الصاد �فتح �القَصر :والسلمي وحمید ومجاهد عباس ابن وقرأ ،أعناقه :وقیل"
 جبیر بن سعید وقرأ ،اإلبل أعناق :قتادة وقال ،وقَصرات قَصر جمعها ،العنق والقَصرة ،النخل
 قوحلَ  قةوحلْ  وقَصع وقْصعة و�َدر بْدرة مثل قْصرة جمع اأ�ًض  وهي ،الصاد وفتح القاف �كسر
 فشبه الجبل القصر :وقیل ،وِحوج حاجة قالوا �ما لغة ولعله :حاتم أبو وقال ،الحدید لحلق
 والعرب ،السود اإلبل وهي ،الصفر �الجماالت لونه في ههشب ثم ،مقادیره في �القصر الشرر
 الشاعر: قال ،اُصْفرً  اإلبل من السود تسمي

ــــــــــــك ــــــــــــي تل ــــــــــــه خیل ــــــــــــك من  ر�ــــــــــــابي وتل
 

 "�الز�یـــــــــــــــب أوالدهـــــــــــــــا صـــــــــــــــفر هـــــــــــــــن 
 سود. �عني 

 " سمیت.. و�نما ،سود هن أي "
 رأى ما أنه شخص حلف ولو ،عرفنا في األسود عن �ختلف األصفر فاللون  و�ال عرفیة األلوان
 اللون  بذلك و�قصد ،أصفر جمًال  رأیت ما :�قول �له عمري  رأیت ما �قول �هللا ،صفر جمالة

 معروفة عرفیة حقیقة اعتبار وعلى ؟للقرآن مكذب إنه �قال هل ،عندنا علیه المتعارف األصفر
 ،األسود عن �ختلف لون  األصفر عرفیة حقیقة فهذه ،ومجتمعه وذو�ه أهله من غیره وعند عنده
 ،آخر إلى مجتمع ومن ،آخر إلى جیل ومن ،آخر إلى وقت من فیها یتصرف قد األلوان ولكن
 �كبشین ضحى هذا؟ األملح اللون  ما ،األملح الغنم و�ذلك ،شيء علیها �قاس ال ألوانها اإلبل
 ما األملح أن واألصل ،األملح على طبقوها األلوان �كل جاؤوا ،�ختلفون  الشراح ،أملحین أقرنین
 التصرف :قلنا مامثل لكن ،فیه األصل هذا ،�خالص لیس لكن ،أبیض �كون  قد ،الملح لون  قارب

 قبل جاء هنا �التفسیر القرمزي  لون  التفسیر في علینا ومر ،والعادات لألعراف اتبعً  األلوان في
 ،موف صار ثم بنفسجي �لمة تُألغی ثم البنفسجي على �طلقونه سنة عینأر� أو ثالثین قبل سنین
 إلى وقت من تختلف �عني ،واألزمان لألحوال اوتبعً  لألعراف اتبعً  فیها یتصرفون  األلوان �عني
 لبس وعن ،الحمر المیاثر عن النهي ،الحمر المیاثر مثل نص فیه ورد ما یبقى لكن ،آخر
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 �كون  ثم ،أبیض إلى أو أسود إلى یتغیر األحمر أن األ�ام من یوم في نهإ نقول هل ،األحمر
 ذلك عدا ما ثابت تغییره �مكن ال شرعي حكم �ه تعلق ما ال، ؟األبیض أو األسود عن النهي
 سهل. فیه فاألمر

 لبیض قیل �ما صفرة من شيء سوادها �شوب ألنه ؛اصفرً  اإلبل من السود سمیت و�نما "
 أشبه النار لون  من �قیة وفیه وسقط تطایر إذا والشرر ،�درة تعلوه بیاضها ألن ؛األدم :باءظال

 الخارجي: حطان بن عمران شعر وفي ،صفرة من �شو�ها لما ؛السود �اإلبل شيء
ـــــــــــــأعلى دعـــــــــــــتهم  ورمـــــــــــــتهم صـــــــــــــوتها �

 
 الشـــــــوى  نزاعـــــــة الصـــــــفر الجمـــــــال �مثـــــــل 

 شيء �شو�ه شيء �كون  أن اللغة في محال القول وهذا :فقال القول هذا الترمذي وضعف 
 " الشائب. ذلك إلى �له فنسب ،قلیل
 الیز�دي. نسخة وفي ،الترمذي ضعف :�قول

 ............ طالب:
 الجامع صاحب �خالف الكالم هذا مثل �قول النوادر في الترمذي الحكیم مظنة الحكیم ال

 ضعف....
 في هذا من اشیئً  نعلم فال صفر} {جماالت :تعالى هللا قال وقد ،هذا قال قد لمن فالعجب "

 وهي جهنم هللا خلق فلما ،مضیئة نار فهي ،النور من قتلِ خُ  النار أن عندنا ووجهه ،اللغة
 سلطانه من فاسودت وغضبه سلطانه إلیها ثو�ع ،النار بتلك الموضع ذلك حشا النار موضع

 وجيء القیامة یوم �ان فإذا ،اسوادً  شيء �ل ومن النار من اسوادً  أشد وصارت ،حّدة وازدادت
 ألنه ؛أسود هو والشرر ،هللا لغضب اغضبً  الموقف أهل على �شررها رمت الموقف في �جهنم

 ال ،النار سواد من سود فهن ،�ه األعداء ترمي فإنها �شررها النار رمت فإذا ،سوداء نار من
 الذي الغمام وهو الموقف في بهم أحاط قد الرحمة سرادق في ألنهم ؛الموحدین إلى ذلك �صل
 السلطان ذلك هللا نزع عاینوه فإذا ،الرمي ذلك �عاینون  ولكن ،وتعالى تبارك الرب فیه �أتي

 في ال هللا رحمة في أنهم الموحدون  لیعلم ؛اصفرً  یروها حتى منهم العین رأي في عنه والغضب
 إلى �عضها �جمع السفن حبال الصفر الجماالت :�قول عباس ابن و�ان ،وغضبه سلطانه
 " الجیم.. �ضم جماالت :�قرؤها و�ان البخاري  ذ�ره ،الرجال �أوساط تكون  حتى �عض

 الباري.. فتح من والتاسع الثامن هللا عبد اأ�
 وهي ،الجیم �ضم جماالت :وحمید مجاهد قرأ و�ذلك ،الجیم �ضم جماالت :�قرؤها و�ان "

 اأ�ًض  عباس ابن وعن ،قلص القلوص وواحد ،حبالها أي السفینة قلوص وهي ،الغالظ الحبال
 األعراف في تقدم �ما ،المیم بتشدید جّمل الغلیظ الحبل في والمعروف النحاس قطع أنها على
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 وذ�ر وحجارة حجر نحو جمل جمع �أنه ،اموحدً  الجیم �كسر جمالة جمع الجیم �ضم وجماالت
 " وذ�ارة.
 .الجمع جمع جماالت فتكون 

 محمد حدثنا ٣٢ المرسالت: a b c d e Z ] :قوله �اب :-هللا رحمه- �قول البخاري  في

 ] :�قول عباس ابن سمعت :قال عا�س بن الرحمن عبد حدثنا :قال سفیان أخبرنا :قال �ثیر بن

a b c d e Z :فنرفعه ،أقل أو أذرع ثالثة �قصر الخشب نرفع �نا :قال ٣٢ المرسالت 
 صفر} جماالت {كأنه �ابٌ  :قال ثم تقدم ما حول حجر البن �الم فیه .القَصر ونسمیه للشتاء

 بن الرحمن عبد حدثنا :قال سفیان أخبرنا :قال �حیى حدثنا :قال علي بن عمرو حدثنا :قال

 نعمد كنا ٣٢ المرسالت: b c d e Z ] :-عنهما هللا رضي- عباس ابن سمعت :عا�س
 حبال صفر} جماالت {كأنه ،القَصر فنسمیه للشتاء فنرفعه ذلك وفوق  أذرع ثالثة الخشبة إلى

 تكون  حتى لیقوى  ؛�عض إلى �عضها ضمو�ُ  جمعتُ  الرجال �أوساط تكون  حتى تجمع السفن
 في وقال �إسناده ثور أبي عن الرزاق عبد أخرجه وقد الحدیث تتمة ومن :قلت .الرجال كأوساط

 جمع�ُ  السفن حبال :قال صفر} جماالت {كأنه :تعالى قوله عن سأل�ُ  عباس ابن وسمعت :آخره
 بن الرحمن عبد عن الر�یع بن قیس روا�ة وفي ،الرجال �أوساط تكون  حتى �عض إلى �عضها
 التي القلوص هي :عباس والشرح ،عا�س المتن في ،عا�س أو عباس بن الرحمن عبد عن عا�س
 المحفوظ. هو واألول ،الجسور في تكون 

 الشيء وهي ،اموحدً  الجیم �ضم جمالة :والجحدري  وعیسى إسحاق أبي وابن �عقوب وقرأ "
 :السبعة و�قیة ،جمالة :والكسائي وحمزة حفص وقرأ ،�عض إلى �عضه المجموع العظیم

 ،ورجاالت ورجال رجل :�قال �ما جمال جمع الجماالت تكون  أن �جوز :الفراء قال جماالت
 " القصور. واحد والقصر ،ا�عًض  اه�عض لمتا�عة :وقیل ،سیرها لسرعة ؛�الجماالت شبهها :وقیل

 الظالم. وقصر
  قال: مشترك فهو اعشی�  أي اقصرً  أتیته و�قال ،اختالطه الظالم قصر"و

 راهـــــــــــــــب مصـــــــــــــــابیح اقصـــــــــــــــرً  كـــــــــــــــأنهم
 

 �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِزن..................... 
 �موَزِن. 

 �موَزِن..
 �موَزَن.

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

 "ذ�الهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــلیط رواب �مــــــــــــــــــــوَزنَ  
 .الصرف من ممنوع موضع كأنه 
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من مصالح  في هذه اآل�ة دلیل على جواز ادخار الحطب والفحم و�ن لم �كن من القوت، فإنه "
المرء، ومغاني مفاقره، وذلك مما �قتضي النظر أن �كتسبه في غیر وقت حاجته؛ لیكون 

یّدخر القوت في وقت  -صلى هللا علیه وسلم-أرخص، وحالة وجوده أمكن، �ما �ان النبي 
عموم وجوده من �سبه وماله، و�ل شيء محمول علیه، وقد بّین ابن عباس هذا �قوله: �نا 

شبة فنقطعها ثالثة أذرع وفوق ذلك ودونه ونّدخره للشتاء، و�نا نسمیه القَصر، نعمد إلى الخ
 " وهذا أصح ما قیل في ذلك، �هللا أعلم.

 القوت ادخار مثل فیه شيء ال وادخاره ،اآل�ة من لیس عباس ابن �الم من االدخار جواز
 فاإلنسان ،إلیه احتیج إذا یوجد ال وقد األوقات من وقت في الحاجة إلیه تدعو مما ألنه ؛األولى
 ونّدخره الخشبة إلى نعمد �نا :عباس ابن �الم من فهو الحكم انتزاع وأما ،القوت یّدخر �ما یّدخره

 للشتاء.
 ............ طالب:

 ین؟أ
 ............ طالب:
 في قال ما سنة �ستین -وسلم علیه هللا صلى- النبي �عد عباس ابن أن احتمال �نا :�قول
 .-والسالم الصالة علیه -عهده

 ............ طالب:
 احتلم. ما -والسالم الصالة علیه- الرسول توفى لما األصل وهو �عده أنه واحتمال

 قوله.
 الجمیع إلى نسبتها الصیغة هذه ومثل متوافرون  و�لهم الصحا�ة عهد في �انوا إذا أنه و�بقى
 لكن ،المذ�ور الحكم على بهذا واالستدالل المسألة أصل في أنازع ما أنا شك بال الحكم �ه یثبت

 عباس. ابن �الم من دلیله دلیله؟ ینأ اآل�ة من انتزاعه

s t u v w  Z ]أي ال یتكلمون.  ٣٥المرسالت: n o p q r  Z ]قوله تعالى:  "

أي إن یوم القیامة له مواطن ومواقیت، فهذا من المواقیت التي ال یتكلمون فیها  ٣٦المرسالت: 
وال ُیؤذن لهم في االعتذار والتنصل، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن األزرق عن 

وقد قال تعالى:  ١٠٨طه: Z  ¢ ¡ ے ~ { ]و ٣٥المرسالت: n o p q r  Z ]قوله تعالى: 

[ + , - . / 0  Z:٢٧ الصافات.. " 
 وجمعها ،�ثیرة أسئلة وله ،عنه عباس ابن و�سأل المتشا�ه یتتبع الخوارج من هذا األزرق  ابن

 ومشكله. القرآن غر�ب �حث في للسیوطي واإلتقان للزر�شي البرهان في مذ�ورة وهي ،�عضهم
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 ٤٧الحج: Z  0 / . - , + * ( ) ]�قول:  -عز وجل-فقال له: إن هللا  "

هذه األ�ام لوًنا من هذه األلوان، وقیل: ال ینطقون �حجة نافعة، ومن نطق فإن لكل مقدار من 
 " �ما ال ینفع وال �فید فكأنه ما نطق، قال الحسن.

 منه. أفضل الصامت بل ،صامت �أنه ینفع ال �كالم تكلم والذي ،ینفعهم �كالم ینطقون  ال

 = > ; ]قال الحسن: ال ینطقون �حجة و�ن �انوا ینطقون، وقیل: إن هذا وقت جوابهم  "
> ? @  Z :وقد تقدم، وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤ�ة الهیبة وحیاء الذنوب،  ١٠٨المؤمنون

وقال الجنید: أي عذر لمن أعرض عن منعمه وجحده و�فر أ�اد�ه ونعمه؟ و�وُم �الرفع قراءة 

 ]داء والخبر أي تقول المالئكة هذا یوُم ال ینطقون، و�جوز أن �كون قوله: العامة على االبت

L  Z :من قول المالئكة، ثم �قول هللا ألولیائه: هذا یوم ال ینطق الكفار، ومعنى  ٢٩المرسالت
الیوم الساعة والوقت، وروى �حیى بن سلطان عن أبي �كر عن عاصم: هذا یوَم ال ینطقون 

هرمز وغیره، فجاز أن �كون مبنی�ا إلضافته إلى الفعل وموضعه رفع،  �النصب، ورو�ت عن ابن
وهذا مذهب الكوفیین، وجاز أن �كون في موضع نصب على أن تكون اإلشارة إلى غیر الیوم 
وهذا مذهب البصر�ین؛ ألنه إنما ُبني عندهم إذا ُأضیف إلى مبني، والفعل هاهنا معرب، وقال 

 " الفراء في قوله..

 Ð Ñ ] عربأُ  امعر�ً  صدرها �ان و�ن ،نيبُ  امبنی�  صدرها �ان فإن جملة إلى أضیف إذا الظرف

Ò Z :المائدة. آخر في ١١٩ المائدة 
 ............ طالب:

 جملة إلى أضیف »أمه ولدته كیومَ « ،عربفأُ  معرب صدرها ١١٩ المائدة: Ð Ñ Ò Ó Z ] نعم
 فالحرف الحرف اعتبرنا إن مبني فهو النفي حرف الحرف اعتبرنا إن وهنا ،فبني مبني صدرها
 ،�عرب هذا وعلى ،معرب فالفعل ،فعلیة والجملة ،الجملة إلى مضاف إنه :وقلنا ألغیناه و�ن ،مبني
 بنیناه. الحرف اعتبرنا و�ن

الفاء نَسق أي عطف على  ٣٦المرسالت: s t u v w  Z ]وقال الفراء في قوله تعالى:  "

 } ]یؤذن، وُأجیز ذلك؛ ألن أواخر الكالم �النون ولو قال: فیعتذروا لم یوافق اآل�ات، وقد قال: 
| } ~  Z :النصب، و�له صواب، ومثله:  ٣٦فاطر�[ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » 

¼  Z :النصب والرفع. قوله تعالى.. ٢٤٥البقرة� " 
 الواقعة الفاء �عد المضمرة �أن والنصب ،واضح �الفاء المرفوع الفعل على امعطوفً  الرفع و�كون 

 الذي. ذا من العرض سیاق في
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 بین فیه فصل�ُ  الذي الیوم هذا لهم و�قال أي ٣٨المرسالت: Z  ~ے { | ]: تعالى قوله "

 معجُ : عباس ابن قال ٣٨المرسالت: Z  £ ¢ ¡ ]. المبطل من المحق فیتبین الخالئق

 Z § ¦ ¥ ¤ ]. الضحاك عنه رواه، قبله من النبیین �ذبوا والذین امحمدً  �ذبوا الذین

 ألنفسكم فاحتالوا أي ٣٩المرسالت: Z  © ̈ ]. الهالك من الخالص في حیلة أي ٣٩المرسالت: 

 ]أي قدرتم على حرب  ٣٩المرسالت:  Z § ¦ ¥ ¤ ] أي: وقیل، ذلك تجدوا ولن، وقاووني

¨ ©  Z :أي حار�وني، �ذا روى الضحاك عن ابن عباس قال: یر�د �نتم في  ٣٩المرسالت
وتحار�ونني، فالیوم حار�وني، وقیل: أي إنكم  -صلى هللا علیه وسلم-الدنیا تحار�ون محمًدا 

كنتم في الدنیا تعملون �المعاصي وقد عجزتم اآلن عنها وعن الدفع عن أنفسكم، وقیل: إنه 

هود: Z  ; : 9 8 7 6 ]فیكون �قول هود:  -صلى هللا علیه وسلم-من قول النبي 

 " أخبر.. ٤١المرسالت: Z  ´ ³ ² ± ° ̄ ]قوله تعالى:  .٥٥
 من ونحوه الر�ا �إعالن ورسوله هللا �حار�ون  واالختیار والتصرف الحر�ة من شيء ولهم الدنیا في

 هذا مثل لهم ترك الدنیا في ٢٧٩ البقرة: ª ¬« Z © ̈ § ] اآلخرة في لكن ،األمور عظائم
 �ه و�حصل ،قوة وال قدرة وال طول وال حول لهم فلیس اآلخرة في أما ،علیه محاسبتهم لتتم ؛الخیار

 كیدوني{ :الدنیا في قاله -السالم علیه- هود ٣٩ المرسالت: Z © ̈ § ¦ ¥ ¤ ] التحدي
 هللا حما�ة في لكنه ،ذلك على وقادرون  أحیاء وهم یتحداهم �ان �عني }تنظرون  ال ثم اجمیعً 

 قال كما ٦٧ المائدة: Z [ \ ^] Z ] الحیثیة هذه من علیه �قدرون  ال وعصمته ومنعته
 أنفسهم عن یدفعوا أن �ستطیعون  ال فالمسألة لآلخرة �النسبة أما ،-والسالم الصالة علیه- للنبي
 ؟غیرهم على یتطاولون  فكیف ،شيء أدنى

أخبر �ما �صیر إلیه المتقون غًدا  ٤١المرسالت: Z  ́ ³ ² ± ° ̄ ]قوله تعالى:  "
والمراد �الظالل ظالل األشجار وظالل القصور مكان الظل في الشعب الثالث، وفي سورة �س: 

[ ) * + , - . / 0  Z :٥٦�س  ،[ µ ¶ ̧ ¹  Z :أي  ٤٢المرسالت

 ]یتمنون. وقراءة العامة: ظالل، وقرأ األعرج والزهري وطلحة: ظلل جمع ظلة �عني في الجنة. 

º »  Z :أي �قال لهم غًدا هذا بدل ما �قال للمشر�ین:  ٤٣المرسالت[ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 

 Z :فكلوا واشر�وا في موضع الحال من ضمیر المتقین في الظرف الذي هو في  ٣٩المرسالت

أي  ٤٤المرسالت: Á Â Ã Ä Å  Z ]ظالل أي هم مستقرون في ظالل مقوًال لهم ذلك 
 " وأعمالهم في الدنیا. -صلى هللا علیه وسلم-�محمد نثیب الذین أحسنوا في تصد�قهم 
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 في �السعي أوالً  أنفسهم إلى أحسنوا ،غیرهم إلى وأحسنوا أنفسهم إلى أحسنوا الذین المحسنین
 وساعدوهم فأعانوهم غیرهم إلى وأحسنوا ،یرضیه ما إلى والوصول ،هللا عذاب من نجاتها

 آخره. إلى ونهوهم وأمروهم ودعوهم وأرشدوهم ووجهوهم
 ............ طالب:
 ومن ،الخلق و�لى النفس إلى اإلحسان فهو طلقأُ  إذا اإلحسان في الكالم لكن ،هذا في یدخل

 اإلحسان. مرتبة إلى بلوغها النفس إلى اإلحسان

هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقین وهو وعید  ٤٦المرسالت: Ê Ë Ì  Z ]قوله تعالى:  "
وتهدید، وهو حال من المكذبین أي الو�ل ثابت لهم في حال ما �قال لهم �لوا وتمتعوا قلیًال إنكم 
مجرمون أي �افرون، وقیل: مكتسبون فعًال �ضر�م في اآلخرة من الشرك والمعاصي. قوله 

 " قیل لهؤالء المشر�ین..أي إذا  ٤٨المرسالت: Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  Z ]تعالى: 
 فعالً  مكتسبون  :قیل ،مجرمون  إنكم :قال ولذلك ،اكتسب �معنى اأ�ًض  واجترح واجترم جرم الفعل

 جرائم. �لها ،دونه ما الكفر من تشمل معانیها معروف والجر�مة واإلجرام ،اآلخرة في �ضر�م
أي إذا قیل لهؤالء المشر�ین: ار�عوا أي صلوا، ال یر�عون أي ال �صلون، قاله مجاهد، وقال  "

صلى -مقاتل: نزلت في ثقیف امتنعوا من الصالة، فنزل ذلك فیهم، قال مقاتل: قال لهم النبي 
 -، وأمرهم �الصالة فقالوا: ال ننحني فإنها مسبة علینا، فقال النبي»أسلموا«: -هللا علیه وسلم

 " ُیذ�ر.. »سجود وال ر�وع فیه لیس دین في خیر ال«: -صلى هللا علیه وسلم
 الذي الوصف بهذا اتصف من �ل یتناول عام لكنه ،غیرهم أو ثقیف في اخاص�  السبب �ان �نو 
 »سجود وال ر�وع فیه لیس دین في خیر ال« ،العافیة هللا نسأل ،الشدید الوعید هذا یناله �صلي ال

 مخّرج؟
 ............ طالب:
 موضع لنعرف ؛قبل إسناده یبین أنه المفترض لكنه ،فأكثر اثنان إسناده من سقط �عني معضل

 نفسه؟ أو شيء؟ عندك هذا؟ غیر تخر�ج فیه ،اإلعضال
 ............ طالب:

 حكمه. بّین وما
�عد دخل المسجد �عد صالة العصر، وهو ممن ال یرى الر�وع  -رحمه هللا-ُیذ�ر أن مالًكا  "

 " العصر، فجلس ولم یر�ع..
 أوقات في الصلوات یرون  ال العلم أهل وجمهور الثالثة واألئمة مالك اإلمام ،نهي وقت ألنه

 �عد المسجد دخل -هللا رحمه- امالكً  أن فُیذ�ر ،للشافعیة اخالفً  سبب ذات �انت ولو النهي



 
 

 
 
 

٢
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٢٣ 

 صالةال یرى  ال �عني العصر �عد الر�وع یرى  ال ممن وهو النهي وقت في �عني العصر صالة
 یر�ع. ولم فجلس ،سبب ذات �انت ولو النهي وقت في

 " فجلس ولم یر�ع فقال له صبي: �ا شیخ، قم فار�ع، فقام فر�ع ولم �حاّجه �ما یراه مذهًبا. "

 هذا له قال ألنه ؛ ٤٨ المرسالت: Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Z ] :قوله في یدخل لئال لماذا؟ ،نعم
 اصر�حً  اصحی�  انص�  الر�وع من له المانع �ان و�ن ،اآل�ة تناولته یر�ع لم فلو ،ار�ع قم :الصبي

 ورعه. من هذا لكن ،الوقت هذا في الر�وع عن نهاه الذي هو �الر�وع أمره فالذي ،الموضوع في
 ابن وقال یر�عون  ال ار�عوا لهم قیل إذا: خشیت أن أكون من الذین فقال، ذلك في له فقیل "

 هذا: قتادة قال �ستطیعون  فال السجود إلى یدعون  حینما اآلخرة في هذا لهم �قال إنما: عباس
 وقد، الصالة في ار�نً  و�نزاله الر�وع وجوب على حجة اآل�ة هذه: العر�ي ابن وقال، الدنیا في

 فیتوجه، تكلیف بدار ولیست، القیامة في �كون  إنما هذا أن قوم وظن، علیه اإلجماع انعقد
، و�نما یدعون إلى السجود �شًفا لحال الناس في الدنیا، فمن وعقاب و�ل علیه �كون  أمر فیها

كان هلل �سجد �مكن من السجود، ومن �ان �سجد رئاًء لغیره صار ظهره طبًقا واحًدا وقیل: إذا 
 " قیل لهم اخفضوا..

 اخضعوا..
و�نما ذ�ر الصالة؛ وقیل: إذا قیل لهم اخضعوا للحق ال �خضعون، فهو عام للصالة وغیرها،  "

 " ألنها أصل الشرائع �عد التوحید، وقیل: األمر لإل�مان؛ ألنها ال تصح من غیر إ�مان.

أي إن لم �صدقوا �القرآن الذي هو  ٥٠المرسالت:  ß à á â ã Z ]قوله تعالى:  "

 ¹ ̧ ]فبأي شيء �صدقون؟ و�رر  -علیه السالم-المعجز والداللة على صدق الرسول 

º »  Z :لمعنى تكر�ر التخوف والوعید وقیل: لیس بتكرار؛ ألنه أراد �كل قول  ١٥المرسالت
منه غیر الذي أراد �اآلخر �أنه ذ�ر شیًئا فقال: و�ل لمن �كذب بهذا ثم ذ�ر شیًئا آخر فقال: 

 " و�ل لمن �كذب بهذا ثم ذ�ر شیًئا آخر فقال: و�ل لمن �كذب بهذا ثم �ذلك إلى آخرها.

 ] مثل فیه فائدة ال أنه �ظن التكرار هذا �حذف فلو ،تكرار فیه نآالقر  :�قول المالحدة �عض ألن

ß à á â ã Z :تكررت ٥٠ المرسالت [ z { | } ~ Z :١٣ الرحمن 

 نعینا عنده �عد، تكرار فیه هو :للخلیفة فقیل العلماء �عض �حضرة الخلیفة إلى فأحضر تكررت
 هللا ،بتكرار لیس هذا أن اعترف وهكذا ،واحدة وتكفي نورجال ،حدةاو  وتكفي نوأذنا ،حدةاو  تكفي

 المستعان.
 أجمعین.. وصحبه آله وعلى محمد على صل اللهم

 


