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 وهي ثنتان وعشرون آ�ة، �سم هللا الرحمن الرحیم" ،سورة البروج مكیة �اتفاق "

وفي البروج أقوال  ،-جل وعز -قسم أقسم هللا �ه  ١البروج: Z  $ # " ! ]قوله تعالى:  "
قاله ابن  ،القصور :الثاني .الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك هقال ،أحدها ذات النجوم :أر�عة

البروج فیها  :وقال مجاهد .هي قصور في السماء :قال عكرمة ،اعباس وعكرمة ومجاهد أ�ًض 
 " قال المنهال بن عمرو. ،ذات الخلق الحسن :الثالث .الحرس

 قاله.
وهي اثنا  ،و�حیى بن سالمقاله أبو عبیدة  ،ذات المنازل :الرا�ع .قاله المنهال بن عمرو "

 " وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. ،اعشر برجً 
 هي المنازل منازل الكواكب.

فذلك  ،�سیر القمر في �ل برج منها یومین وثلث یوم ،وهي منازل الكواكب والشمس والقمر "
وهي الحمل  ،اوتسیر الشمس في �ل برج منها شهرً  ،ثم �ستسر لیلتین ،اثمانیة وعشرون یومً 

 ،والثور والجوزاء والسرطان واألسد والسنبلة والمیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

 " وقد تقدم. ، ٧٨النساء: µ  Z¶́  ³      ² ± ]قال هللا تعالى:  ،والبروج في �الم العرب القصور
 و�طلق على هذا. ،�طلق على هذا ،وهو من المشترك

 ' & % ] :قوله تعالى ، ٣ - ٢البروج: Z  * ( ) ' & % ]قوله تعالى:  "
 Z :وهو یوم القیامة من غیر اختالف بین أهل  ،وهو قسم آخر ،أي الموعود �ه  ٢البروج

Z  * ( ) ] .أهل السماء وأهل األرض أن �جتمعوا فیه دعو  :قال ابن عباس ،التأو�ل

 :-رضي هللا عنهم -اختلف فیهما فقال علي وابن عباس وابن عمر وأبو هر�رة  ٣البروج: 
قال  :ا قالورواه أبو هر�رة مرفوعً  ،وهو قول الحسن ،الشاهد یوم الجمعة والمشهود یوم عرفة

 ،والیوم المشهود یوم عرفة ،الیوم الموعود یوم القیامة« :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
ال  ،هذا حدیث حسن غر�ب :خرجه أبو عیسى الترمذي في جامعه وقال ،»والشاهد یوم الجمعة

ضّعفه �حیى بن  ،وموسى بن عبیدة �ضّعف في الحدیث ،نعرفه إال من حدیث موسى بن عبیدة
فیوم  :قال القشیري  ،وقد روى شعبة وسفیان الثوري وغیر واحد من األئمة عنه ،سعید وغیره

 " ى �ل عامل �ما عمل فیه.الجمعة �شهد عل
 ف.ضعّ فالخبر �سببه �ُ  ،موسى بن عبیدة هو الر�ذي معروف ضعیف عند أهل العلم

  طالب: ...............
معروف  ،وعامة أهل العلم على تضعیفه ،لكنه روى عن هذا ،هذا األصل نعم،إال عن ثقة 

 موسى بن عبیدة الر�ذي.
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ودلیله ما رواه أبو نعیم  ،و�ذا �ل لیلة ،فكل یوم شاهد ،و�ذلك سائر األ�ام واللیالي :قلت "
 :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  ،عن معقل بن �سار ،الحافظ عن معاو�ة بن قرة

وأنا فیما تعمل علیك  ،أنا خلق جدید ،�ا ابن آدم :نادى فیهلیس من یوم �أتي على العبد إال یُ «
و�قول اللیل مثل  ،افإني لو قد مضیت لن ترني أبدً  ،اا أشهد لك �ه غدً فاعمل فّي خیرً  ،شهید
 " تفرد �ه عنه ز�د. ،حدیث غر�ب من حدیث معاو�ة »ذلك

 العّمي.
 " وال أعلم.. ،العّمي "

 ا �عد.وهذا ضعیف أ�ًض 
وحكى القشیري عن  ،إال بهذا اإلسناد -صلى هللا علیه وسلم-ا عن النبي وال أعلمه مرفوعً  "

 " وقال سعید.. ،ابن عمر وابن الز�یر أن الشاهد یوم األضحى
لكن هذه الحكا�ة ما أدري �هللا هي في  ،ألنه قشیري  ؛ا یذ�ره و�ر�د �ه اإلمام مسلمالقشیري دائمً 

 ..أم الصحیح 
إسحاق وروى إسرائیل عن أبي  ،الشاهد الترو�ة والمشهود یوم عرفة :بوقال سعید بن المسیِّ  "

 " الشاهد یوم عرفة. :-رضي هللا عنه -عن الحارث عن علي
 وهو أضعف مما فات. ،الحارث األعور

 .المشهود یوم عرفة :اوعن علي أ�ًض  ،وقاله النخعي ،الشاهد یوم عرفة والمشهود یوم النحر "
لقوله تعالى:  ؛المشهود یوم القیامة :-رضي هللا عنهما -وقال ابن عباس والحسین بن علي

[ t u    v w x y z { |  Z :وعلى هذا اختلفت أقوال العلماء  :قلت  ١٠٣هود

النساء:  é ê ë ì Z ] :بیانه ،عن العباس والحسن وابن جبیر ،هللا تعالى :في الشاهد فقیل

٧٩  [ ! " # $ &% ' )( * + -,  Z :صلى هللا علیه وسلم-محمد  :وقیل  ١٩األنعام- 

    [ \         ] W X  Y Z ] :وقرأ ابن عباس ،ا والحسین بن عليعن ابن عباس أ�ًض 

^ _ ̀ a b c  Z :0 / .  - , + ] :وقرأ الحسین ، ٤١النساء 
1 2  Z :وأقرأ أنا :قلت ، ٤٥األحزاب: [ B C D FE  Z :وقیل ، ١٤٣البقرة: 

  ٤١النساء:  W X  Y Z [         \ ]    Z ]لقوله تعالى:  ؛األنبیاء �شهدون على أممهم
 " لقوله.. ؛عیسى ابن مر�م :آدم وقیل :وقیل

والرسول   ١٤٣البقرة: Z  ?  < = > ; : ]هذه األمة تشهد على سائر األمم 
�عني من أحسن  ،وهي تز�ي من قبلها ،�شهد على هذه األمة و�ز�یها -علیه الصالة والسالم-

 ا فتقبل شهادتهم.خیارً  ا �عني عدوالً و�ونهم وسطً  ،منهم

 " .١١٧المائدة: Z  ±² ° ¯ ® ¬  » ] :لقوله ؛عیسى ابن مر�م :وقیل "
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 �عني على قومهم.
�فى  :دلیله ،الشاهد اإلنسان :ا �محمد بن �عبوعن ابن عباس أ�ًض  ،والمشهود أمته "

 t u v w x y z ] :بیانه ،أعضاؤه :وقال مقاتل ،ابنفسك الیوم علیك حسیبً 
{        | }  Z :الشاهد هذه األمة والمشهود سائر األمم :وقال الحسین بن الفضل  ٢٤النور، 

الشاهد الحفظة  :وقیل ، ١٤٣البقرة: A  Z @ ?  < = > ; : ]بیانه 
وقد �شهد المال على صاحبه  :قلت ،وقد بیناه ،اللیالي واأل�ام :وقیل ،والمشهود بنو آدم

 " واألرض �ما عمل علیها ففي..
افرة على ضمت األدلة مادامت اوالمشهود علیه �سمى مشهودً  ا،و�ل ما تقدم �صح أن �سمى شاهدً 

 فهي �لها شاهدة. ،كل ما تقدم
م عْ ر حلو ونِ ِض إن هذا المال خَ « :-صلى هللا علیه وسلم-ففي صحیح مسلم عن النبي  "

-أو �ما قال رسول هللا  ،»المسكین والیتیم وابن السبیل همن ،المسلم هو لمن أعطىصاحب 
و�كون علیه  ،و�نه من �أخذه �غیر حقه �ان �الذي �أكل وال �شبع« :-صلى هللا علیه وسلم

 -صلى هللا علیه وسلم-قرأ رسول هللا  :وفي الترمذي عن أبي هر�رة قال ،»ا یوم القیامةشهیدً 

هللا ورسوله  :قالوا »أتدرون ما أخبارها؟« :قال  ٤الزلزلة:  G H I J Z ] :هذه اآل�ة
 عمل یوم :فإن أخبارها أن تشهد على �ل عبد أو أمة �ما عمل على ظهرها تقول« :قال ،أعلم

الشاهد الخلق شهدوا  :وقیل ،حدیث حسن غر�ب صحیح :قال ،»فهذه أخبارها :قال ،كذا و�ذا
 " المشهود.. :�الوحدانیة والمشهود له �التوحید هو هللا تعالى وقیل -عز وجل -هلل

 ألن هذه المخلوقات آ�ات على وحدانیته و�لهیته. ،ألنها آ�ات
               وفــــــــــي �ــــــــــل شــــــــــيء لــــــــــه آ�ــــــــــة

. 
ــــــــــــــه واحــــــــــــــد  ــــــــــــــى أن                    تــــــــــــــدل عل

. 
�ستشهد بها  ،شهادة بلسان الحالهذه شهادات من هذه المخلوقات و�ن لم تكن بلسان المقال فإنها 

 على تفرده �الر�و�یة واأللوهیة والخلق والتدبیر.
صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :�ما روى أبو الدرداء قال ،المشهود یوم الجمعة :وقیل "

وذ�ر  ،»فإنه یوم مشهود تشهده المالئكة ،أكثروا علي من الصالة یوم الجمعة« :-وسلم
ألن المالئكة تشهده  ؛فعلى هذا یوم عرفة مشهود :قلت ،الحدیث خرجه ابن ماجه وغیره

الشاهد الحجر  :وقال أبو �كر العطار ،شاء هللا  و�ذا یوم النحر إن  ،وتتنزل فیه �الرحمة
الشاهد األنبیاء  :وقیل .األسود �شهد لمن لمسه �صدق و�خالص و�قین والمشهود الحاجّ 

 k l m n o p  q r s ] :بیانه -صلى هللا علیه وسلم-مد والمشهود مح

t  Z :إلى قوله تعالى  ٨١آل عمران: [ ¬ ® ̄ ° ± Z  :٨١آل عمران . " 
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 هذا نقل عن الشاطبیة قال:
 .وِحْرميٌّ 

 والضبط الثاني:
ــــــــــــــافعهم عــــــــــــــال               .َحَرميٌّ المكي فیه ونافع وحصن عــــــــــــــن الكــــــــــــــوفي ون

. 
 :فإن قلت ،وهو نسبة إلى الحرم ،ولفظ َحَرمي اشترك فیه ابن �ثیر ونافع :شامةقال شارحها أبو 

مكي و�صري وشامي  :�قوله ،حرمي :فقوله ،فتكون �العبارة الصحیحة ،هذه النسبة صحیحة
وذا من حرم  ،هذا من حرم مكة ،ألن �ل واحد من ابن �ثیر ونافع منسوب إلى الحرم ؛و�وفي
إذ ال  ،ا أراد �ه المثنى ولم �ستعمل المفرد إللباسهموضع الرمز �ون اللفظ مفردً  :قلت ،المدینة

 ،الحرمیان �ما �قوله صاحب العنوان وغیره :،والتصر�ح بنسبتهما أن �قال ،�علم أي الحرمیین أراد
ا لم یتصرف �حذف �اء النسب وال تخفیفها �خالف قوله من تحتها ولكونه جعل هذا اللفظ رمزً 

وحصن جعلت عبارة عن الكوفیین  :ثم قال ،ا �أنه رمز ال نسبةسوى الشامي ضم إشعارً المكي 
عال أي الحصن المذ�ور أي ظهر المراد وانكشف المقصود أن النسبة واضحة إلى  :وقوله ،ونافع

ألنه مر علینا في الدرس  ؛التسكین قد �ستعمله الشاطبي وغیره لضرورة النظم ،الحرم َحَرمي
 میان مضبوطة هكذا. السابق الِحرْ 

 < = > ; : 9 8 7 6 5      4 3 2  1 0 / .  - , + ]قوله تعالى:  "
 Z :قوله تعالى:   ٧ - ٤البروج[ + , -  .  Z :أي ُلعن، قال ابن عباس: �ل   ٤البروج

 " شيء في القرآن قتل فهو لعن، وهذا جواب القسم في قول الفراء.
 �عني لعنهم. »هللا الیهودقاتل « :�عني �ذلك السنة في قوله

Z  # " ! ]وهذا جواب القسم في قول الفراء، والالم فیه مضمرة �قوله تعالى:  "

أي لقد أفلح، وقیل: فیه تقد�م وتأخیر أي   ٩الشمس: A B C D  Z @ ]ثم قال:   ١الشمس: 
 " قتل أصحاب األخدود والسماء ذات البروج، قاله أبو حاَتم.

 أبو حاِتم.
قاله أبو حاِتم السجستاني، وقال ابن األنباري: وهذا غلط؛ ألنه ال �جوز لقائل أن �قول: �هللا  "

  ١٢البروج: t u v w x  Z ]قام ز�د على معنى قام ز�د �هللا، وقال قوم: جواب القسم 
 " وهذا قبیح؛ ألن الكالم قد طال بینهما.

أما إذا  ،�هللا لقد قام ز�د ،�هللا قام ز�د جواب القسم األصل فیه أن یؤ�د :ال �جوز لقائل أن �قول
�عده  اثم �كون جوا�ه مقدرً  ،هذا ما فیه إشكالفقدم الجواب أو ما �فهم منه الجواب قام ز�د �هللا 

 �فسره المذ�ور.
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وقیل: جواب القسم محذوف أي والسماء ذات البروج   ١٠البروج: U V W  Z ]وقیل:  "
لتبعثن، وهذا اختیار ابن األنباري، واألخدود الشق العظیم المستطیل في األرض �الخندق، 

 " وجمعه أخادید، ومنه الخد.
 لمجاري.

 " ومنه الخد لمجاري الدموع، والمخدة؛ ألن الخد یوضع علیها. "
ولذا جاء في أنهار الجنة أنها تجري على  ،ألن الخد هو الشق ؛لكن بدون أخدود ،هذا مجرى 

 :-رحمه هللا -لذلك �قول ابن القیم ،األرض من غیر أخدود
أنهارهـــــا مـــــن غیــــــر أخـــــدود جــــــرت      

                ســـــــــبحان ممســـــــــكها عـــــــــن الفیضـــــــــان  .
. 

والخد هو الشق الذي �جري فیه  ا،و�سمى خد�  ،الخد �سمى لمجاري الدموع الخد ما فیه شق
ومثله األخدود التي حفرت في األرض وجعلت �الخنادق یلقى بها الناس �عد أن أضرمت  ،الماء

 نسأل هللا العافیة. ،لفتنهم عن دینهم ؛بها النار
 و�قال: تخدد وجه الرجل إذا صارت فیه أخادید من جراح، قال طرفة: "

      ووجــه �ــأن الشــمس حلــت رداءهــا  
علیـــــــه نقـــــــي اللـــــــون لـــــــم یتخـــــــدد                  .

. 
[ / 0 1  2  Z :٥البروج. " 

 نعم.
  طالب: ................ 
�ما ذ�ر عن عمر  ،الخد إذا أّثر فیه الدمع �مكن أن �كون فیه أخدود ،ال، الخد مجاري الدموع

�عني شيء متأثر من �ثرة جر�ان  ،في خده مثل الشراك �ان�سبب دموعه  -رضي هللا عنه -أنه
 أما أصل الخد فلیس من األخدود. ،الدموع

�فتح الواو قراءة العامة، وهو الحطب، وقرأ قتادة  والوقودالنار بدل من األخدود بدل اشتمال،  "
 " وأبو رجاء ونصر بن عاصم �ضم الواو على المصدر أي ذات االتقاد وااللتهاب.

 ،هور هو الماءلذي هو اإل�قاد �ما قیل في الطَّ والُوقود النار ا ،الحطبإن الَوقود هو قیل: ولو 
 والطُّهور �الضم هو الفعل الذي هو فعل المتوضئ.

وقیل: ذات الَوقود �أبدان الناس، وقرأ أشهب العقیلي وأبو السمان العدوي وابن السمیقع/  "

أي الذین   ٦البروج: Z  7 6 5      4 3 ]الناُر ذات �الرفع فیهما أي أحرقتهم الناُر ذات الوقود. 
خددوا األخادید وقعدوا علیها یلقون فیها المؤمنین، و�انوا بنجران في الفترة بین عیسى �محمد 

وقد اختلفت الرواة في حدیثهم والمعنى متقارب، ففي صحیح مسلم  -صلى هللا علیهما وسلم-
كان مِلك فیمن �ان قبلكم، و�ان له «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن صهیب أن رسول هللا 

ساحر، فلما �بر قال للملك: إني قد �برت، فا�عث إلي غالًما أعلمه السحر، فبعث إلیه غالًما 
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�علمه، فكان  في طر�قه إذا سلك راهب، فقعد إلیه وسمع �المه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر 
 " .»ك..مر �الراهب وقعد إلیه، فإذا أتى الساحر ضر�ه، فشكا ذل

 ألنه یتأخر علیه إذا جلس عند الراهب تأخر على الساحر.
فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشیت الساحر فقل: حبسني أهلي، و�ذا خشیت أهلك فقل: «"

حبسني الساحر، فبینما هو �ذلك، إذ أتى على دا�ة عظیمة قد حبست الناس فقال: الیوم أعلم 
 " .»الساحر أفضل.. الیوم أعلم..

 لساحر.آ
آلساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجًرا فقال: اللهم إن �ان أمر الراهب أحب إلیك من  «"

أمر الساحر فاقتل هذه الدا�ة حتى �مضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهَب 
لى، فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت الیوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، و�نك ستبت

فإن ابتلیت فال تدل علي، و�ان الغالم یبرئ األكمه واألبرص و�داوي الناس من سائر األدواء، 
فسمع جلیس للملك �ان قد عمي فأتاه بهدا�ا �ثیرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفیتني 

اهلل فقال: إني ال أشفي أحًدا، إنما �شفي هللا، فإن أنت آمنت �اهلل دعوت هللا فشفاك، فآمن �
فشفاه هللا، فأتى الملَك فجلس إلیه �ما �ان �جلس فقال له الملك: من رد علیك �صرك؟ قال: 

 ".»ر�ي قال: ولك رب غیري؟! قال: ر�ي ور�ك هللا، فأخذه فلم یزل �عذ�ه حتى دل علیه الغالم
 على.

رئ حتى دل على الغالم، فجيء �الغالم فقال له الملك: أي بني لقد بلغ من سحرك ما تب«"
األكمه واألبرص وتفعل وتفعل؟ قال: أنا ال أشفي أحًدا، إنما �شفي هللا، فأخذه فلم یزل �عذ�ه 
حتى دل على الراهب، فجيء �الراهب فقیل له: ارجع عن دینك فأبى، فدعا �المنشار فوضع 
المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء �جلیس الملك فقیل له: ارجع عن 

فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه �ه حتى وقع شقاه، ثم جيء �الغالم فقیل  دینك فأبى،
 " .»له: ارجع عن دینك..

في تصبیر أمته على األذى �سبب الحق  -علیه الصالة والسالم-هذا الذي أشار إلیه النبي 
ا ممن �ان قبلكم یؤتى �المنشار فیوضع على رأسه إن أحدً « :والدفاع عن الحق ونصر الحق

 .»فیشق بنصفین ما یثنیه ذلك عن دینه
  طالب: ................ 

 -بلغ �منزلته عند هللا ،ألنه بلغ من حاله أنه �كالم قاله و�حجر �سیر قتله ؛أفضل منهما حاًال 
المقصود أنه في هذه  ..أن جعله �قضي على هذه الحیة �مجرد �الم �حجر وماتت -جل وعال

ألنه لو جرب الراهب ما  ؛وقد �كون هذا في تقدیر الراهب ،اللحظة حاله أفضل من حال الراهب
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أنت أفضل مني  :وال �منع أن �قول اإلنسان ،لغالم أو ال�مكن �حصل له مثل ما �حصل لندري 
 لكن من �اب هضم النفس والتواضع ما فیه ما �منع. ،أفضل�جزم أنه وهو 

جيء للغالم فقیل له: ارجع عن دینك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحا�ه فقال: اذهبوا �ه  ثم "
 " إلى جبل �ذا و�ذا، فاصعدوا �ه الجبل فإذا بلغتم..

و�ذلك إذا ألقي  ،لیكون أمره أبلغ للناس إذا دهده من جبل وتردى ومات عرف الناس �لهم ؛نعم
 ساعیهم.خیب ظنونهم وم -جل وعال -لكن هللا ،في البحر

رجع عن دینه و�ال فاطرحوه، فذهبوا فصعدوا �ه الجبل فقال: اللهم  فإن فإذا بلغتم ذروته "
 " اكفنیهم �ما شئت، فرجف بهم الجبل، فسقطوا وجاء �مشي إلى الملك فقال له الملك.

و�ال ما الذي �منعه أن یهرب في شعب من الشعاب وفي غار من الغیران و�سلم  ،للملك ذا تحدٍّ ه
ولذلك آمن  ،لیكون هذا أبلغ في تأثیر قصته على الناس ؛لكن ذهب إلى الملك ؟ن طلب الملكم

 الناس لما عرفوا قصته.
فقال له الملك: ما فعل أصحا�ك قال: �فانیهم هللا، فدفعه إلى نفر من أصحا�ه قال: اذهبوا «"

فاقذفوه، فذهبوا �ه فقال: �ه فاحملوه في قرقور فتوسطوا �ه البحر، فإن رجع عن دینه و�ال 
اللهم اكفنیهم �ما شئت فانكفأت بهم السفینة فغرقوا، وجاء �مشي إلى الملك فقال له الملك: ما 
فعل أصحا�ك؟ قال: �فانیهم هللا فقال: للملك إنك لست �قاتلي حتى تفعل ما آمرك �ه قال: وما 

هًما من �نانتي، ثم ضع هو؟ قال: تجمع الناس في صعید واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ س
السهم في �بد القوس ثم قل: �سم هللا رب الغالم، ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع 
الناس في صعید واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهًما من �نانته، ثم وضع السهم في �بد 

ي صدغه في القوس ثم قال: �سم هللا رب الغالم ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع یده ف
موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، فأتى 

 ".»الملك
 تي.أُ 
 " .»فُأتي الملك فقیل له: أرأیت ما �نت تحذر قد �هللا..«"

 ،و�ستدل بهذه القصة من یرى أنه ال مانع من أن �قتل اإلنسان نفسه لمصلحة عامة راجحة
أما أن یباشر في قتل  ،بل لإلنسان أن یتسبب في قتل نفسه ،صة ما یدل على ذلكولیس في الق

 ،ألنه دلهم على �یفیة القتل ؛ا في قتل نفسهو�نما صار سببً  ،الغالم ما �اشر قتل نفسه ،نفسه فال
أما أن یباشر اإلنسان قتل نفسه مهما ترتب  ،آمن الناس �لهم ،الشمسوالمصلحة راجحة مثل 

وأنه إذا �ان ُ�خشى على أسرار  ،أتي مسألة المفسدة، تمصلحة فإنه ال �جوزعلى ذلك من 
هذه مسألة  ،المسلمین التي �كنها في نفسه أن �طلع �حیث إذا عذب وأوذي فإنه �خبر �ما عنده

 اجتهاد�ة وأفتى بها �عض أهل العلم.
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  .من �حدد المصلحة أنها مصلحة عامة أو لیست �مصلحة عامة.. ،أحسن هللا إلیكطالب: 
وهو  ،المصلحة تقتضیه :ا �قولصحیح أن �عض من له هوى قد یرتكب شیئً  ما فرق واضح،بینه

هذه المصلحة الشخصیة ال ینظر إلیها في مقابل المصالح  ،في حقیقة نفسه مصلحة شخصیة له
 العامة.
 .....ن بین�یف نواز ،أحسن هللا إلیكطالب: 
علیه -خالل هذا الحدیث المتفق علیه ال شك أنه هضم نفسه  -علیه الصالة والسالم-النبي 

سنین  ..لو مكثتولو لبثت« ،»ا لقد �ان �أوي إلى ر�ن شدیدفیرحم هللا لوطً « -الصالة والسالم
علیه الصالة -�قول  »أنا أحق �الشك من إبراهیم«�ش؟ وما.. أ »ما مكث یوسف ألجبت الداعي

ا لقد �ان �أوي إلى ر�نین شدید و�رحم هللا لوطً « ،»أنا أحق �الشك من إبراهیم« :�قول -والسالم
علیه الصالة -هذا �له من �اب هضم النفس  ،»هما لبث یوسف ألجبت �السجنولو لبثت 

 .-والسالم
  طالب: ................ 

 .»على یونس بن متى ال تفضلوني« :من هضم نفسه مثل قوله ،نعم
  طالب: ................ 

 ال.
فأتي الملك فقیل له: أرأیت ما �نت تحذر؟ قد �هللا نزل �ك حذرك، قد آمن الناس، فأمر «"

 ".»�األخدود في أفواه السكك فهدت وأضرم النیران وقال: من لم یرجع عن دینه فاجمعوا
 فأحموه �عني فاقحموه.

 .»فأحموه فیها«
 نسأل هللا العافیة. ،التي فیه حمیم الناردعوه �صلى 

أو قیل له: تحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاسعت أن تقع فیها فقال لها «"
و�ان على طر�ق «، خرجه الترمذي �معناه، وفیه: »الغالم: �ا أمه اصبري فإنك على الحق

 " انوا یومئٍذ مسلمین.قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع � »الغالم راهب في صومعة
 .-علیه الصالة والسالم-قبل أن تنسخ أد�انهم ببعثته  ،نعم

وفیه أن الدا�ة التي حبست الناس �انت أسًدا، وأن الغالم دفن قال: فیذ�ر أنه فُیذ�ر أنه  "
 " أخرج في زمن عمِر بن الخطاب.

 عمَر.
وقال: حدیث حسن  في زمن عمَر بن الخطاب وأصبعه على صدغه �ما وضعها حین قتل "

 " غر�ب، ورواه الضحاك عن ابن عباس قال: �ان ملك بنجران وفي..
 وهذا منهم. ،قصة الثالثة الذین تكلموا في المهد ،في الصحیحین وغیرهما ةمعروفالقصة 
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كان ملك بنجران، وفي رعیته رجل له فتى فبعثه إلى ساحر �علمه السحر، و�ان في «قال:  "
ى على راهب �قرأ اإلنجیل، فكان �عجبه ما �سمعه من الراهب، فدخل طر�ق، و�ان طر�ق الفت

في دین الراهب، فأقبل یوًما، فإذا حیة عظیمة قطعت على الناس طر�قهم، فأخذ حجًرا فقال: 
�سم هللا رب السموات واألرض وما بینهما فقتلها، وذ�ر نحو ما تقدم، وأن الملك لما رماه 

عبد هللا بن ثامر، و�ان اسم الغالم فغضب  إله إال هللاملك: ال �السهم وقتله قال أهل مملكة ال
 ".»الملك، فأمر فخدت أخادید
  طالب: ................ 
 ال إله إال إله، عندك �ذا.

قال أهل مملكة الملك: ال إله إال إلَه عبد هللا بن عامر، و�ان اسم الغالم، فغضب الملك وأمر «"
 ".»ونارفخدت أخادید، وجمع فیها حطب 

  طالب: ................ 
 إ�ه عبد هللا بن ثامر ال إله إال إله عبد هللا بن ثامر.

وجمع فیها حطب ونار وعرض أهَل مملكته علیها، فمن رجع عن التوحید تر�ه، ومن ثبت «"
على دینه قذفه في النار، وجيء �امرأة مرضع وقیل لها: ارجعي عن دینك و�ال قذفناك وولدك 

فقت وهمت �الرجوع فقال لها الصبي المرضع: �ا أمي اثبتي على ما أنت علیه، فإنما قال: فأش
 ".»هي غمیضة

 غمیضة �عني إغفاءة �سیرة.
، وروى أبو صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من »فإنما هي غمیضة فألقوها وابنها«"

حاك: هم قوم من األخدود، فصارت فوق الملك وأصحا�ه أر�عین ذراًعا فأحرقتهم وقال الض
�أر�عین سنة أخذهم  -صلى هللا علیه وسلم-النصارى �انوا �الیمن قبل مبعث رسول هللا 

ًفا وثمانین رجًال، وحفر لهم أخدوًدا وأحرقهم فیه،  یوسف بن شراحیل بن تبع الحمیري، و�انوا نیِّ
 " حكاه الماوردي، وحكى الثعلبي عن..

وقد یتكرر هذا الفعل لكن القصة المرادة في  ،فمثل هذه ال تقاومها ،لكن القصة في الصحیح
وما ترتب علیها وهذه أصل الفتنة عن الدین عرض  ،سورة البروج هي قصة عبد هللا بن ثامر

اإلنسان على العذاب وعلى النار لُیفتن و�ختبر و�متحن وصبره وتمسكه بدینه مثل ما �عرض 
 ودته.الذهب والفضة على النار لتنظر ج

 " وحكى الثعلبي عنه أن أصحاب األخدود من بني إسرائیل ُأخذوا رجاًال ونساء. "
 َأخذوا.
 َأخذوا.

 ..خذوا رجاًال أصحاب األخدود من بني إسرائیل أَ  لحظة أن
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أن أصحاب األخدود من بني إسرائیل َأخذوا رجاًال ونساًء فخدوا لهم األخادید، ثم أوقدوا فیها  "
مؤمنون علیها، وقیل لهم: تكفرون أو تقذفون في النار؟ و�زعمون أنه دانیال النار، ثم أقیم ال

رضي هللا  -وأصحا�ه، وقاله عطیة العوفي، وروي نحو هذا عن عبد هللا بن عباس، وقال علي
: إن ملًكا ُسِكر فوقع على أخته، فأراد أن �جعل ذلك شرًعا في رعیته فلم �قبلوا، فأشارت -عنه

 " هللا عز وجل أحل نكاح األخوات فلم �سمع عنه.إلیه أن �خطب �أن 
 منه.

فلم �سمع منه، فأشارت إلیه أن ُ�خد لهم األخدود، و�لقي فیه �ل من عصاه، ففعل قال:  "
و�قا�اهم ینكحون األخوات وهم المجوس، و�انوا أهل �تاب، وروي عن علي أ�ًضا أن أصحاب 

لى الحبشة، فاتبعه ناس، فخد لهم قومهم أخدوًدا، األخدود �ان سببهم أن نبی�ا �عثه هللا تعالى إ
فقال لها: �ا أماه امضي وال  فجزعت فمن اتبع النبي رمي فیها فجيء �امرأة لها بني رضیع

قال: �انوا من قومك من   ٤البروج: Z  .  - , + ]تجزعي، وقال أیوب عن عكرمة قال: 
السجستان، وقال الكلبي: هم نصارى نجران أخذوا بها قوًما مؤمنین فخدوا لهم سبعة أخادید، 
طول �ل أخدود أر�عون ذراًعا، وعرضه اثنا عشر ذراًعا، ثم طرح فیه النفط والحطب ثم 

ة زمان علیها فمن أبى قذفوه فیها، وقیل: قوم من النصارى �انوا �القسطنطینی عرضوهم
 " قسطنطین وقال مقاتل: أصحاب األخدود ثالثة.

بل الزائد منه �طفو على  ،لكنه ما �ان �ستنبط من األرض ،النفط هذا هو الموجود اآلن البترول
 وجه األرض و�ستعمل للوقود.

وقال مقاتل: أصحاب األخدود ثالثة، واحد بنجران، واآلخر �الشام، واآلخر �فارس، أما الذي  "
 " فأنطینانوس.�فارس 

وهي من مشتقات البترول والمزفت والمقیر من األوعیة جاءت  ،كانوا �عرفون الزفت والقار قبل
 بها النصوص في الصحیحین وغیرها.

أما الذي في الشام فأنطنیانوس الرومي، وأما الذي �فارس فبختنصر، وأما الذي �أرض  "
ارس والشام قرآًنا، وأنزل قرآًنا في الذي العرب یوسف بن ذي نواس، فلم ینزل هللا في الذي �ف

كان بنجران، وذلك أن رجلین مسلمین �ان أحدهما بتهامة، واآلخر بنجران آجر أحدهما نفسه، 
المستأجر النور في قراءة اإلنجیل فأخبرت أ�اها فأسلم،  ابنةفجعل �عمل و�قرأ اإلنجیل فرأت 

یسى، فخد لهم یوسف بن ذي نواس بن تبع و�لغوا سبعة وثمانین بین رجل وامرأة �عدما ُرفع ع
الحمیري أخدوًدا وأوقد فیه النار، وعرضهم على الكفر، فمن أبى أن �كفر قذفه في النار وقال: 
من رجع عن دین عیسى لم �قذف، و�ن امرأة معها ولدها صغیر لم یتكلم فرجعت فقال لها 

ا أنفسهما في النار، فجعلها هللا وابنها ابنها: �ا أماه إني أرى أمامك ناًرا ال تطفأ، فقذفا جمیعً 
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في الجنة، فقذف في یوم واحد سبعة وسبعون إنساًنا، وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه: 
�قال له: قیمیون، و�ان رجًال  -علیه السالم -كان رجل من �قا�ا أهل دین عیسى بن مر�م
 " صالًحا مجتهًدا زاهًدا في الدنیا مجاب الدعوة.

 مجاَب.
اَب الدعوة، و�ان سائًحا في القرى ال ُ�عرف �قر�ة إال مضى عنها، و�ان بناًء �عمل الطین مج "

قال محمد بن �عب القرظي: و�ان أهل نجران أهل شرك �عبدون األصنام، و�ان في قر�ة من 
قراها قر�ًبا من نجران ساحر �علم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزل بها قیمیون بنى بها 

غلمانهم إلى ذلك  یبعثون جران و�ین تلك القر�ة التي بها الساحر، فجعل أهل نجران خیمة بین ن
الساحر �علمهم السحر، فبعث إلیه الثامر عبد هللا بن الثامر، فكان مع غلمان أهل نجران و�ان 
عبد هللا إذا مر �صاحب الخیمة أعجبه ما یرى من أمر صالته وعبادته، فجعل �جلس إلیه 

أسلم، فوّحد هللا وعبده وجعل �سأله عن اسم هللا األعظم، و�ان الراهب �علمه و�سمع منه حتى 
 " فكتمه إ�اه.

 الراهب.
 و�ان الراهُب �علَمه.

 �علُِّمه.
 �عِلُمه؟
  ... �عَلمهطالب: 

 �علم االسم �عَلُمه. ،�عَلُمه؟ �علم االسم نعم
و�ان الراهب �عَلُمه فكتمه إ�اه وقال: �ا ابن أخي، إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه، و�ان  "

إلى الساحر �ما �ختلف الغلمان، فلما رأى عبد هللا أن  إال أن ابنه �ختلفأبو الثامر ال �ظن 
ا الراهب قد �خل علیه بتعلیم اسم هللا األعظم عمد إلى قداح فجمعها ثم لم یبق هلل تعالى اسمً 

�علمه إال �تبه في قدح لكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد لها ناًرا ثم جعل �قذفها فیها قدًحا 
قدًحا، حتى إذا مر �االسم األعظم قذف فیها �قدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم �ضره 

ما شيء، فأخذه ثم قام إلى صاحبه فأخبره أنه قد علم اسم هللا األعظم الذي �تمه إ�اه فقال: و 
هو؟ قال �ذا و�ذا قال: و�یف علمته؟ فأخبره �ما صنع فقال: له �ا ابن أخي قد أصبته فأمسك 
على نفسك، وما أظن أن تفعل، فجعل عبد هللا بن الثامر إذا دخل نجران لم یلق أحًدا �ه ضر 

لبالء؟ إال قال: �ا عبد هللا، أتوحد هللا وتدخل في دیني فأدعو هللا لك فیعافیك مما أنت فیه من ا
فیقول: نعم، فیوحد هللا و�سلم فیدعو هللا له فیشفى، حتى لم یبق أحد بنجران �ه ضر إال أتاه 
فاتبعه على دینه ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملكهم، فدعاه فقال له: أفسدت علي 
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لى أهل قر�تي، وخالفت دیني ودین آ�ائي، فألمثلن �ك قال: ال تقدر على ذلك، فجعل یرسل �ه إ
الجبل الطو�ل، فیطرح على رأسه فیقع على األرض لیس �ه �أس، وجعل یبعث �ه إلى میاه 
نجران �حار ال ُیلقى فیها شيء إال هلك، فیلقى فیها فیخرج لیس �ه �أس، فلما غلبه قال له 
عبد هللا بن الثامر: �هللا ال تقدر على قتلي حتى توحد هللا وتؤمن �ما آمنت ،�ه فإنك إن فعلت 

ك سلطت علي وقتلتني، فوّحد هللا ذلك الملك، وشهد شهادته، ثم ضر�ه �عصا فشجه شجة ذل
صغیرة لیست �كبیرة فقتله، وهلك الملك مكانه، واجتمع أهل نجران على دین عبد هللا بن الثامر 
و�ان على ما جاء �ه عیسى ابن مر�م من اإلنجیل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب أهل دینهم 

بنجران، فسار إلیهم ذو نواس الیهودي �جنوده من  النصرانیةمن ذلك �ان أصل من األحداث، ف
حمیر، فدعاهم إلى الیهود�ة وخیَّرهم بین ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخد لهم األخدود 
فحّرق �النار وقتل �السیف ومّثل بهم حتى قتل منهم عشر�ن ألًفا. وقال وهب بن منبه: اثني 

 " لكلبي: �ان أصحاب األخدود سبعین ألًفا. قال..عشر ألًفا. وقال ا
 ،من أهل الكتاب ، وهي مما تلقىالسا�قة �لها مرو�ة من طر�ق �عب األحبار االقصة �طوله

في القصة األولى في أصل القصة هذه غنیة  -علیه الصالة والسالم-وفیما صح عندنا من نبینا 
 ى من أخبار بني إسرائیل.أما ما عداها فكله متلقً  ،ألنها هي الثابتة ؛عن �ل ما ذ�ر في الباب
  طالب: ................ 
 نعم. ،ن و نعم وفد نجران هم النجرانی

   طیب أین البحر؟طالب: 
 .اماء �ثیر �سمونه �حرً  ،البحر ماء �ثیر لیس معناه �حر �معنى البحر

  طالب: ............
 الصحیح ما تقدم. ،ولیس �صحیح ،مفرداته هذا متلقى من بني إسرائیل ما ینظر في :نقول

وقال الكلبي: �ان أصحاب األخدود سبعین ألًفا قال وهب: ثم لما غلب أر�اط على الیمن خرج  "
ذو نواس هارً�ا فاقتحم البحر �فرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو نواس هذا اسمه زرعة بن 

ئر من شعر تنوس أي تضطرب تبان أسعد الحمیري، و�ان أ�ًضا �سمى یوسف، و�ان له غدا
فسمي ذا نواس، و�ان فعل هذا �أهل نجران فأفلت منهم رجل اسمه دوس ذو ثعلبان، فساق 
الحبشة لینتصر بهم، فملكوا الیمن، وهلك ذو نواس في البحر، ألقى نفسه فیه، وفیه �قول 

 عمرو بن معدي �رب:
      أتوعـــــــــــدني �أنـــــــــــك ذو رعـــــــــــین     

ـــــــــــواِس                  . ـــــــــــأنعم عیشـــــــــــة أو ذو ن �
. 

      و�ــــــائن �ــــــان قبلــــــك مــــــن نعــــــیم     
ـــــــاس راِس                  . ـــــــي الن ـــــــت ف ـــــــك ثاب ومل

. 
      قــــــد�م عهــــــده مــــــن عهــــــد عــــــاد     

الجبــــــــروت قــــــــاِس                 قــــــــاهرعظــــــــیم   .
. 
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      أزال الــــــــدهر ملكهــــــــم فأضــــــــحى     
ـــــــاِس       . ـــــــي أن ـــــــاس ف ـــــــل مـــــــن أن            ینق

. 
وذو رعین ملك من ملوك حمیر، ورعین حصن له، وهو من ولد الحارث بن عمرو بن حمیر 

 بن سبأ. 
المؤمنین من هذه األمة في هذه اآل�ة ما �ان یلقاه  -عز وجل -مسألة: قال علماؤنا: أعلم هللا

قصة  -وسلمصلى هللا علیه -من وّحد قبلهم من الشدائد یؤنسهم بذلك، وذ�ر لهم النبي 
الغالم؛ لیصبروا على ما یالقون من األذى واآلالم والمشقات التي �انوا علیها؛ لیتأسوا �مثل 
هذا الغالم في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه �ه و�ذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول 
الناس في الدین مع صغر سنه وعظم صبره، و�ذلك الراهب صبر على التمسك �الحق حتى 

المنشار، و�ذلك �ثیر من الناس لما آمنوا �اهلل تعالى ورسخ اإل�مان في قلو�هم صبروا نشر �
على الطرح في النار، ولم یرجعوا عن دینهم، قال ابن العر�ي: وهذا منسوخ عندنا حسبما تقدم 

 " بیانه في سورة النحل.

وهذا إكراه بال شك أنه إذا وصل الحد  ، ١٠٦النحل:  S T U Z ]منسوخ �مثل قوله تعالى: 
فإن له مندوحة  ،إلى األذى �مثل هذه الطر�قة �أن �حرق في النار أو یهدده من �قدر على ذلك

لكن ال �جوز له أن �قول الباطل على أي حال من األحوال قد ینطق  ،أن �صبر عن �لمة الحق

النحل: S T U V W X  Z ]أحد مثل هذا �كلمة الكفر مما ال ضرر فیه على 

فله أجره عند هللا  ،فمن ارتكب العز�مة ،والعز�مة �اقیة لم تنسخ ،و�بقى أن هذه رخصة ، ١٠٦
رحمه  -أنا �هللا مكره أنا.. اإلمام أحمد :ما �قول ،وأعظم الجهاد �لمة حق عند سلطان جائر

جل  -والعلم عند هللا ،وأنجحومع ذلك أفلح  ،وصبر على السجن والضرب ،تحمل الشدائد -هللا
والعلم عند  ،أن اإلمام أحمد لو ما صبر ومن معه �ان القول �خلق القرآن �قر إلى اآلن -وعال

 ولكن �صبرهم وتحملهم العزائم رفع هللا بهم هذه الغمة. ،-جل وعال -هللا
 نسوخ عندنا، وأن الصبر على ذلك لمن قو�ت نفسه وصلب دینه أولى، قال هللالیس �م :قلت "

   µ ¶               ¸ ¹ º » ¼ ½    ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å ]تعالى مخبًرا عن لقمان: 

Æ Ç  È  Z :وروى أبو سعید الخدري. ١٧لقمان ، " 
مما یلّقن الصبیان من األصول الثالثة التي ألفها شیخ اإلسالم اإلمام المجدد تعلیم المسائل 
األر�ع التي تضمنتها سورة العصر العلم والعمل �ه والصبر على األذى فیه والتواصي والدعوة 

 لست�هللا أنا  :أما أن �قول ،فالصبر ال بد منه ، ٣العصر:  Z 1  0 / . - ]إلیه 
ما فیه   آمر وال ناٍه،وال داعٍ  والال متعلم وال معلم  لیس �شيءهذا  ،ألي مشقة وال شيء امتعرًض 

  ٢٠٠آل عمران: À Á  Z ¿ ¾ ½ ¼ ] :�قول -جل وعال -إال الصبر �هللا

 ال بد من هذا �له.  ٢٠٠آل عمران:  Ä Å Æ Z ]والنتیجة تفلحون! أو 
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إن من أعظم الجهاد �لمة «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وروى أبو سعید الخدري أن النبي  "
خرجه الترمذي وقال: حدیث حسن غر�ب، وروى ابن سنجر محمد بن  »عدل عند سلطان جائر

صلى هللا -قالت: �نت أوضئ النبي  -صلى هللا علیه وسلم-سنجر، عن أمیمة موالة النبي 
عت أو حرِّقت �النار«قال: أوصني فقال: فأتاه رجل  -علیه وسلم . »ال تشرك �اهلل شیًئا و�ن ُقطِّ

 " الحدیث، قال علماؤنا: ولقد امتحن.
 قال؟ ماذاالتخر�ج 

  طالب: ................ 
 الحدیث األول والثاني.

  طالب: ................ 
 نعم، قال علماؤنا..

�القتل والصلب  -صلى هللا علیه وسلم-قال علماؤنا: ولقد امُتحن �ثیر من أصحاب النبي  "
والتعذیب الشدید، فصبروا ولم یلتفتوا إلى شيء من ذلك، و�كفیك قصة عاصم وخبیب 

 " .والحرق وغیر ذلكوأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل واألسر 
 �اسر؟  أمعاصم 

  .... طالب: ............
 طالب: عاصم.

 " وقد مضى في النحل أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك، فتأمله هناك. "
والذي ال �صبر  ،ال شك أن العزائم لها أهلها الذین یتحملونها و�صبرون على هذه الشدائد

في شرعنا  نأ والحمد هلل ،ر و�ترخص برخصة هللافتن ال �عرض نفسه لهذه األمو و�خشى أن �ُ 
والذي ال �ستطیع ال  ،من أراد المنازل العالیة وهو من أهلها �ستعین �اهلل ،وهلل الحمد ،سعة

 �عرض نفسه لما ال �طیق.

دعاء على هؤالء الكفار �اإل�عاد من رحمة هللا   ٤البروج: Z  .  - , + ]قوله تعالى:  "
تعالى، وقیل: معناه اإلخبار عن قتل أولئك المؤمنین أي إنهم قتلوا �النار فصبروا، وقیل: هو 
إخبار عن أولئك الظالمین، فإنه روي أن هللا قبض أرواح المؤمنین الذین ُألقوا في األخدود قبل 

 " خدود.أن �صلوا إلى النار وخرجت نار من األ
لقي ومن هذه األمة أبو مسلم الخوالني أُ  ،اا وسالمً بردً  -علیه السالم -كما صارت على إبراهیم

 هذه معجزات األنبیاء و�رامات األولیاء. ،في النار وما مسته
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إن المؤمنین نجو وأحرقت النار قیل: و  ،وخرجت نار من األخدود فأحرقت الذین هم علیها قعود"
علیها على ما قیل: و  ،وعلى �معنى عند ،ومعنى علیها أي عندها ،ذ�ره النحاس ،الذین قعدوا

 قال:یدنو منها من حافات األخدود �ما 
     ...............................      

ـــق  . ـــداء المحل ـــار الن ـــى الن                 "ومـــات عل
. 

  طالب: ................ 
 شيء �سیر.

  طالب: ................ 
لكن  ،وغیره یتألمون  ،وغیره الحر�ق ،اا شدیدً لكن المبطون قد یتألم ألمً  ،المقصود شهید المعر�ة

 شهید المعر�ة هو الذي ال �جد مثلها..

أي   ٧البروج: Z  < = > ; : 9 8 ]العامل في "إذ" "قتل" أي لعنوا في ذلك الوقت.  "
حضور �عني الكفار �انوا �عرضون الكفر على المؤمنین، فمن أبى ألقوه في النار، وفي ذلك 
وصفهم �القسوة ثم �الجد في ذلك وقیل: على �معنى مع: وهم مع ما �فعلون �المؤمنین 

وقرأ أبو حیوة: نِقموا �الكسر، والفصیح هو الفتح،   ٨البروج: A  Z @ ? ]شهود. قوله تعالى: 
وقد مضى في براءة القول فیه أي: ما نقم الملك وأصحا�ه من الذین حرقهم إال أن یؤمنوا أي 

 " إال أن �صدقوا �اهلل العز�ز أي الغالب المنیع الحمید.
 ل واالعتقاد والعمل.إنما �أر�انه الثالثة القو  ،�عني ما �كفي مجرد التصدیق في مقابل اإل�مان

الحمید أي المحمود في �ل حال الذي له ملك السموات واألرض ال شر�ك له فیهما وال ندید،  "

 U V ]�هللا على �ل شيء شهید أي عالم �أعمال خلقه، ال تخفى علیه خافیة قوله تعالى: 
W X Y  Z :أي حرقوهم �النار، والعرب تقول: فتن فالن الدرهم والدینار أي   ١٠البروج

 " أدخله الكور لینظر جودته، ودینار مفتون.
 ورئیت صالحیته وجودته. ،مار على النار ،مفتون �عني مختبر ،�عني مختبر

 " و�سمى الصائغ الفتان، و�ذلك الشیطان. "
�عني  »أفتان أنت �ا معاذ؟!« :لمعاذ -علیه الصالة والسالم-ومنه قول النبي  ،ألنه �فتن و�ختبر

 تصرف الناس عن الصالة وتحرفهم عنها بتطو�لك. أن تر�د
 " فتین، ورق فتین أي فضة محترقة، و�قال للحرة: فتین.وروي  "

 األرض التي تكسوها الحجارة السود �أنها محترقة.

أي من قبیح   ١٠البروج: Z [ \  Z ]نار؛ وذلك لسوادها. أي �أنها ُأحرقت حجارتها �ال "
صنیعهم مع ما أظهره هللا لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من اآل�ات والبینات على ید الغالم. 

[ ] ̂ _  Z :لكفرهم.  ١٠البروج " 
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لو �ان  أما ،هذا اإلسالم یهدم ما �ان قبله ولو �ان ما قبله من حقوق العباد ،الكافر إذا أسلم

اإلسالم   ١٠البروج: Z [ \  Z ] :قال -جل وعال -اهللف ،وأحرق مسلمین �النار ثم تاب امسلمً 
 ،لكن لو �انوا مسلمین فتنوا المؤمنین وحرقوهم �النار ثم تابوا من �عد ذلك ،یهدم ما �ان قبله

 لكن حقوق العباد تبقى. ،التو�ة تجب ما قبلها

" [ ̀ a b  c  Z :في الدنیا إلحراقهم المؤمنین �النار، وقد تقدم عن ابن عباس   ١٠البروج

 "أي ولهم في اآلخرة عذاب زائد على..   ١٠البروج: a b  c  Z ̀ ]وقیل: 
 عذاب �فرهم.

 " على عذاب �فرهم �ما أحرقوا المؤمنین. "
  طالب: ................ 

و�ل �افر له عذاب الحر�ق سواء حرق أو ما  ،لهم عذاب الحر�ق �ما حرقوا ،حرقون �ما أحرقوا�ُ 
 حرق.

  طالب: ................ 
�عني هل المقصود المماثلة أو المقصود  ،�هللا المسألة مردها في شرعنا إلى قصة العرنیین

 و�ن �ان الجمهور على أن المثلة ممنوعة. ،المثلة؟ قصة العرنیین ظاهرة في هذا
  طالب: ................ 

 ولئك الذین یؤذون المؤمنین �غیر ما اكتسبوا.ال، أ
  طالب: ................ 

 أي أذى. نعم،
  طالب: ................ 

 كما فعل �الجار�ة مماثلة هذه لیست مثلة.
  طالب: ................ 

 نعم. 
وقیل: لهم عذاب جهنم الحر�ق، والحر�ق اسم من أسماء جهنم �السعیر، والنار در�ات  "

وأنواع، ولها أسماء و�أنهم �عذبون �الزمهر�ر في جهنم، ثم �عذبون في عذاب الحر�ق، فاألول 

أي هؤالء الذین �انوا آمنوا �اهلل   ١١البروج: d e f  Z ]عذاب ببردها، والثاني عذاب �حرها. 

k l m on  Z ]أي �ساتین   ١١البروج: g h i j  Z ]أي صدقوا �ه و�رسله، 

من ماء غیر آسن ومن لبن لم یتغیر طعمه ومن خمر لذة للشار�ین وأنهار من   ١١البروج: 
 " عسل مصفى.
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بل هي في طر�قها تجري  ،ا وشماالً ومع ذلك تجري على األرض من غیر أخادید وال تنتشر �مینً 
 ا.من تحتهم مثل ما قال ابن القیم فیما أشرنا إلیه سا�قً 

" [ p q r      s  Z :أي العظیم الذي ال فوز �شبهه. قوله تعالى:   ١١البروج[ t u v w 
x  Z :جل ثناؤه -أي أخذه الجبابرة والظلمة �قوله  ١٢البروج- :[ ] ̂ _ ̀     a b 
c ed f g  h i j  Z :وقد تقدم، قال المبرد:  ١٠٢هود ،[ t u v  Z :جواب   ١٢البروج

القسم. المعنى: والسماء ذات البروج إن �طش ر�ك، وما بینهما معترض مؤ�د للقسم، و�ذلك 

  } y z ]قال الترمذي الحكیم في نوادر األصول: إن القسم واقع عما ذ�ر صفته �الشدة. 
| }  Z :عني الخلق.  ١٣البروج� " 

وهو   ١٢البروج: t u v w x  Z ]أن القسم واقع �عني جوا�ه ما ذ�ر صفته �الشدة �عني 
 مثل �الم المبرد.

" [ y z {  | }  Z :خلقهم ابتداًء ثم �عیدهم  -عن أكثر العلماء -�عني الخلق  ١٣البروج�
 " عند البعث، وروى عكرمة قال: عجب الكفار من إحیاء.

 .-جل ثناؤه -من إحیاء هللا
األموات، وقال ابن عباس: یبدئ لهم عذاب الحر�ق في الدنیا، ثم  -جل ثناؤه -من إحیاء هللا "

أي الستور لذنوب عباده   ١٤البروج:  Z       ے   ~ ]�عیده علیهم في اآلخرة. وهذا اختیار الطبري. 
 " المؤمنین ال �فضحهم بها.

 والمغفر ما �ستر البدن عن وقع السهام وآالت الحرب وغیرها. ،ألن المغفرة سترت الذنوب ؛نعم

" [ ¡ Z  :أي المحب ألولیائه، وروى الضحاك عن ابن عباس قال: �ما یود أحد�م   ١٤البروج
د إلى أولیائه في المغفرة، وقال مجاهد:  أخاه �البشرى والمحبة، وعنه أ�ًضا: الودود أي المتودِّ
الواّد ألولیائه، فعول �معنى فاعل، وقال ابن ز�د: الرحیم. وحكى المبرد عن إسماعیل بن 

 د هو الذي ال ولد له، وأنشد قول الشاعر: إسحاق القاضي أن الودو 
      وأر�ــــــــب فــــــــي الــــــــروع عر�انــــــــة     

ذلـــــــــــول الجنـــــــــــاح لقاًحـــــــــــا ودوًدا                  .
. 

 " أي ال ولد لها تحن إلیه، و�كون معنى اآل�ة.
 :-علیه الصالة والسالم-�ما في قوله  ،الودود هي التي لها ولد تحن إلیه ،ن المعنى العكسلكأ
 .»تزوجوا الودود الولود«
�غفر لهم من أجله لیكون �المغفرة متفضًال  ولیس له ولدو�كون معنى اآل�ة إنه �غفر لعباده  "

من غیر جزاء، وقیل: الودود �معنى المودود، �ر�وب وحلوب أي یوده عباده الصالحون 

 " قرأ الكوفیون إال عاصم.  ١٥البروج: Z  ¦ ¥ ¤   £ ]و�حبونه. 
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ومحبته فرض على  ،-جل وعال -صفة المحبة ثابتة هلل ،أنه واد ومودود وحاب ومحبوبوال شك 
 عباده.

لر�ك أي إن �طش ر�ك المجید قیل: و  ،ا للعرشالمجیِد �الخفض نعتً  ا:قرأ الكوفیون إال عاصمً  "
�هللا  ا لذووالباقون �الرفع نعتً  ،ألنه جاٍر مجرى الصفة �التشدید ؛ولم �متنع الفصل ،لشدید
�هللا سبحانه  ،ألن المجد هو النها�ة في الكرم والفضل ؛واختاره أبو عبید وأبو حاتم ،تعالى

تقول العرب في �ل شجر  ،و�ن �ان قد ُوصف عرشه �الكر�م في آخر المؤمنون  ،المنعوت لذلك
 " ومعنى ذو العرش. ،نار واستمجد المرخ والعفار أي تناهیا فیه حتى �قتبس منهما

�جوز  ؟فهل نعت للمضاف أو للمضاف إلیه ،والمجید نعت ،العرش مضاف ومضاف إلیهذو 
فإذا �ان اإلعراب �الحروف قد �خفى و�ستدل  ،لكن نحتاج إلى مرجح ألحد األمر�ن ،هذا وهذا

 الفاضل من؟ ،مررت �غالم ز�د الفاضل: مررت بز�د الفاضل، علیه من السیاق �ما تقول
  طالب: ................ 

من خالل  أما ،ز�د؟ المقصود أنه ال بد من قر�نة تدل على المراد أم�حتمل والمتحدَّث عنه الغالم 
 .لكن إذا �ان اإلعراب �الحروف عرف ،ما فیه ما یدل علیه إذا �ان اإلعراب �الحر�اتف ،اللفظ

[ T U V W  Z :٢٧الرحمن  [ V W X Y  Z :األول للمضاف  ،اإلعراب واضح  ٧٨الرحمن
 والثاني للمضاف إلیه.

  طالب: ................ 
 ما فیه الحمید المجید؟ ،الحمید المجید ،على �ل حال هو اآلن على قراءة الرفع ما فیه إشكال

 .إنه حمید مجید

 .٧٣هود: Z  :; 9 8 7 6 5 ]نعم  ،إنه حمید مجید
و�ن لم �كن  ،فالن على سر�ر ملكه :�ما �قال ،ومعنى ذو العرش أي ذو الملك والسلطان "

وخاصة في  ،وقد مضى بیان هذا في األعراف ،عرشه أي ذهب سلطانه لَّ و�قال ثُ  ،على سر�ر

أي ال �متنع علیه   ١٦البروج: ª  Z  © ̈ § ]كتاب األسماء، في شرح أسماء هللا الحسنى. 
شيء یر�ده، قال الزمخشري: فّعال خبر ابتداء محذوف، و�نما قیل: فّعال؛ ألن ما یر�د و�فعل 

 " في غا�ة الكثرة.
 فهي صیغة مبالغة فّعال.
  طالب: ................ 

 یثبت العرش. ،ال، هو یثبته
  طالب: ................ 

 تكلف هذا.
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التكر�ر واالستئناف؛ ألنه نكرة محضة. وقال الطبري: رفع فعال وقال الفراء: هو رفع على  "
وهي نكرة محضة على وجه االتباع إلعراب الغفور الودود. وعن أبي السفر قال: دخل ناس 

�عودونه فقالوا: أال  -رضي هللا عنه -على أبي �كر -صلى هللا علیه وسلم-من أصحاب النبي 
 " ا قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أر�د.نأتیك �طبیب؟ قال: قد رآني. قالوا: فم

 ؟وهل �ستحب أو هو مباح وتر�ه أولى ؟هل �جب أو ال �جب ،هذا �النسبة للطب والعالج ،نعم
و�حصل مسائل �ثیرة حول  ،ا أوجب العالجال أعلم سالفً  :وشیخ اإلسالم �قول ،أقوال ألهل العلم

هل یلزم بها المر�ض أو ال  ،وفي تر�ها الهلكة ،من �قرر له عملیة �غلب على الظن رجحانها
�عض المعاصر�ن من أهل العلم إلى أنها إذا  ، و�نحو�ل على أصله في الوجوب أو عدمه ؟یلزم

بل �جب علیه أن �عاِلج  ،رأ�ه یؤخذ إلى الشفاء فإنه ال تعینت العملیة هذه أو العالج سبیالً 
هذا سید هذه األمة  ،َألزم نفسه أو ألزمه غیره �عالج وطر�قة سلف األمة ما أحد ُألِزم أو ،و�عاَلج

إني فعال  :قال ؟فما قال لك :قد رآني قالوا :وهذا ثابت عنه قال ؟أال نأتیك �الطبیب :�عد نبیها
 �هللا المستعان. ،لما أر�د

أي قد أتاك �ا محمد خبر الجموع الكافرة   ١٧البروج: Z  ° ̄ ® ¬ » ]: قوله تعالى "

وهما في   ١٨البروج: Z  ³ ² ± ]المكذ�ة ألنبیائهم، یؤنسه بذلك و�سلیه، ثم بینهم فقال: 
موضع جر على البدل من الجنود، المعنى: إنك قد عرفت ما فعل هللا بهم حین �ذبوا أنبیاءه 

  ١٩البروج: º  Z ¹ ̧ ]أي من هؤالء الذین ال یؤمنون �ك   ١٩البروج:  µ ¶     Z ́ ]ورسله. 
في تكذیب لك �دأب من قبلهم، و�نما خص فرعون وثمود؛ ألن ثمود في بالد العرب وقصتهم 

 " عندهم مشهورة و�ن �انوا من المتقدمین.
 ألنها في بالدهم. ؛�أثرونها األجیال �عد األجیال

وأمر فرعون �ان مشهوًرا عند أهل الكتاب وغیرهم، و�ان من المتأخر�ن في الهالك، فدل  "

أي   ٢٠البروج: Z  ¿ ¾ ½ ¼ « ]بهما على أمثالهما في الهالك، �هللا أعلم. قوله تعالى: 
�قدر على أن ینزل بهم ما أنزل �فرعون، والمحاط �ه �المحصور، وقیل: أي �هللا عالم بهم 

 " .٢١البروج: À Á   Â Ã Ä  Z ]فهو �جاز�هم 
ألنه محیط �ه من جمیع  ؛وأنه ال �ستطیع أن �فلت منه ،واإلحاطة �الشيء تعني القدرة علیه

 الجهات.
الحاجة إلیه من  �الناسأي المتناهي أي متناٍه في الشرف والكرم والبر�ة، وهو بیان ما  "

 Å Æ Ç È Z ]أحكام الدین والدنیا، ال �ما زعم المشر�ون، وقیل: مجید أي غیر مخلوق. 

أي مكتوب في لوح وهو محفوظ عند هللا تعالى من وصول الشیاطین إلیه، وقیل: هو   ٢٢البروج: 
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�اقوتة أم الكتاب، ومنه انتسخ القرآن والكتب، وروى الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح من 
 " حمراء أعاله معقود �العرش، وأسفله في حجر.

 َحْجر.
فیه �ل یوم  -عز وجل -في َحْجر ملك �قال له: ماطر�ون، �تا�ه نور، وقلمه نور، ینظر هللا "

ثالثمائة وستین نظرة، لیس منها نظرة إال وهو �فعل ما �شاء؛ یرفع وضیًعا، و�ضع رفیًعا، 
 " �حیي و�میت، و�فعل ما �شاء، ال إله إال هو.و�غني فقیًرا، و�فقر غنی�ا، 

اكتب ما هو �ائن إلى یوم  :قال« ،»اكتب :أول ما خلق هللا القلم فقال له«في الحدیث الصحیح: 
 �هللا المستعان. ،»وذلك قبل ما �خلق السموات واألرض �خمسین ألف سنة ،القیامة

ره هللا تعالى في جبهة إسرافیل. وقال وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذ� "
مقاتل: اللوح المحفوظ عن �مین العرش. وقیل: اللوح المحفوظ الذي فیه أصناف الخلق 
والخلیقة و�یان أمورهم وذ�ر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم واألقضیة النافذة فیهم ومآل عواقب 

لى في اللوح المحفوظ إني أنا أمورهم وهي أم الكتاب. وقال ابن عباس: أول شيء �تبه هللا تعا
هللا ال إله إال أنا محمد رسولي، من استسلم لقضائي، وصبر على بالئي، وشكر نعمائي �تبته 
صّد�ًقا، و�عثته مع الصد�قین، ومن لم �ستسلم لقضائي، ولم �صبر على بالئي، ولم �شكر 

 " نعمائي، فلیتخذ إلًها سواي.
 ؟عباسي قبل هذا؟ �الم ابن مخرج الحدیث الذ

 " ...قال: وهو من اإلسرائیلیاتطالب:  "
 ؟هو المتكلم �القرآن -جل وعال -ألیس هللا ،ومنه انتسخ القرآن :�قول ،طالب: أحسن هللا إلیك

�ما في خبر ابن عباس  ،نزل إلى السماء الدنیا جملة واحدة ،هو المتكلم �القرآن -جل وعال -هللا
أو أنه إنما ینزل إذا تكلم هللا �ه إلى  ،اونزل إلى األرض منجمً  ،حه �ثیر من أهل العلمو�صحّ 

-إلى أن �صل إلى النبي  -جال وعال -�عني من بدا�ة �المه ،ا من أوله إلى آخرهجبر�ل منجمً 
جل  -تكلم �ه هللا ،تكلم �ه وأخذه من اللوح المحفوظإنه  :منهم من قال -علیه الصالة والسالم

ونزل �ه جبر�ل  ،وانتسخ من اللوح المحفوظ ،مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ،حقیقة -وعال
هذا ما  ،وأنزل �شأنها القرآن ،وسمع المجادلة ،أما �ونه تكلم �ه في الوقائع ،إلى السماء الدنیا

 عتد �قوله.�ختلف فیه أحد ممن �ُ 
لیه ابن الحنفیة: یتوعده، فكتب إ -رضي هللا عنه -و�تب الحجاج إلى محمد بن الحنفیة "

بلغني أن هلل تعالى في �ل یوم ثالثمائة وستین نظرة في اللوح المحفوظ، �عز و�ذل، و�بتلي 
و�فرح، و�فعل ما یر�د، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك، فتشتغل بها وال تتفرغ. وقال �عض 

على  ُن مجیدابن السمیقع وأبو حیوة: قرآ وقرأالمفسر�ن: اللوح شيء یلوح للمالئكة فیقرؤونه 
 " اإلضافة أي قرآن رب مجید.
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 قرآُن مجیٍد.
ا للقرآن في لوٍح محفوٌظ �الرفع نعتً  :وقرأ نافع ،قرآُن مجیٍد على اإلضافة أي قرآن رب مجید "

والقراء متفقون على فتح الالم  ،ا للوحوالباقون �الجر نعتً  ،أي هو قرآن مجیٌد محفوظ في لوح
 " إال ما روي عن �حیى بن �عمر فإنه قرأ. ،من لوح

 ُلوح.
 فإنه قرأ.
 .�عني �ضم الالم ،قرأ ُلوحٍ 
 فإنه قرآن.. ..قرأ أمقرآن 
 عند�م؟ ماذاقرأ 

 طالب: قرآن..
 فإنه قرآن ُلوٍح قرأ قرأ.

  طالب: ................ 
 فإنه قرأ اللوح �فتح الالم ُلوح هذا الذي �ظهر عند�م �ذا؟

  طالب: ................ 
 ما له وجه. نعم،

 " فإنه قرأ ُلوٍح �ضم الالم. "
 مثل نوح في زنتها. ،على وزن نوح

أي إنه یلوح، وهو ذو نور وعلو وشرف، قال الزمخشري: واللُّوح الهواء �عني اللُّوح فوق  "
، والحه السفر السماء السا�عة الذي فیه اللوح. وفي الصحاح: الح الشيء یلوح لوًحا أي لمح

 " غیَّره، والح لوًحا ولواًحا عطش، والتاح مثله، واللوح.
 واْلَتاَح.

واْلَتاَح مثله، واللوح الكتف، و�ل عظم عر�ض، واللوح الذي �كتب فیه، واللوح �الضم الهواء  "
 " بین السماء واألرض والحمد هلل.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...


