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

 :-رحمه هللا تعالى -القرطبي
 " �سم هللا الرحمن الرحیم سورة الطارق مكیة، وهي سبع عشرة آ�ة. "

 ! ]قوله تعالى:   ٣ - ١الطارق: Z  + * ( )   ' & % $ # " ! ]قوله تعالى:  "

" #  Z :نه هللا م. والطارق: النجم. وقد بیّ سَ قَ  ، والطارق مسَ قَ  مان: السماءسَ قَ   ١الطارق

. واختلف فیه؛ فقیل: هو زحل: ٣ - ٢الطارق: Z  + * ( )   ' & % $ ]: تعالى �قوله
علم  أا، هللاذ�ره محمد بن الحسن في تفسیره، وذ�ر له أخبارً  ،الكو�ب الذي في السماء السا�عة

: هو ابن عباسقال وقاله الفراء.  ،ا أنه زحل�صحتها. وقال ابن ز�د: إنه الثر�ا. وعنه أ�ًض 

Z  + * ( ]: والفراء -للاّا عنهما رضي-ا وعن علي بن أبي طالب الجدي. وعنه أ�ًض 

نتها من ؛ إذا أخذت النجوم أمكِ نجم في السماء السا�عة، ال �سكنها غیره من النجوم  ٣الطارق: 
رجع إلى مكانه من السماء السا�عة، وهو زحل، فهو طارق حین السماء هبط فكان معها. ثم ی

 " ارتفع وعال.: إذا ب الطائرقْ ینزل، وطارق حین �صعد. وحكى الفراء: ثُ 
 َثُقَب.

صلى هللا - روى أبو صالح عن ابن عباس قال: �ان رسول هللاو َثُقب الطائر إذا ارتفع وعال.  "
ا، ففزع أبو طالب، وقال: ت األرض نورً ، فامتألا مع أبي طالب، فانحط نجمقاعدً  -علیه وسلم

 ! ]: طالب، ونزل مي �ه، وهو آ�ة من آ�ات هللا فعجب أبوهذا نجم رُ : أي شيء هذا؟ فقال

" #  Z :ا. وروي عن ابن عباس أ�ضً ١الطارق: [ ! " #  Z :السماء . قال١الطارق :
 "وما �طرق فیها. 

هذا للتخصیص بنجم �عینه مما ذ�ر �حتاج إلى نص اللهم إال إذا �ان قصدهم تمییزه عن غیره 
فالنجوم التي ذ�رت  ،ه وتمیز من غیرهاقب النجم الثاقب أي الذي قوي ضوؤ �الوصف الذي هو الث
 .-جل وعال -و�ال فنجوم السماء ال �حصیها وال �علمها إال هللا ،فیها تمیز عن غیرها

قتادة: هو  قالو اطین. : الذي ترمي �ه الشی٣الطارق: Z  + * ]: ابن عباس وعطاءوعن "
 : فهو طارق. قال و�ل من أتاك لیالً  ،عام في سائر النجوم؛ ألن طلوعها بلیل

ــك  ــومثل ــت ومرضــعً  ىحبل ــد طرق                اق
. 

                ".......................... تهــابفأله 
. 

 فألهیتها.
"         ...............................      

. 
                "عــــــن ذي تمــــــائم مغیــــــلفألهیتهــــــا  

. 
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 ،�أنه یزني و�فجر �النساء -حسبنا هللا ونعم الو�یل -هذا �فتخر  اومثلِك حبلى قد طرقت ومرضعً 
فألهیتها �عني  ا،مرضعً  أوسواء �انت حبلى  ت�عني �ثیر من مثلك قد طرق ،نسأل هللا العافیة

الغیلة  ،الذي �شرب اللبن غیلة :غیلمُ  ا،صغیرً ال یزال  ،أشغلتها عن طفلها الذي علیه التمائم
 . -نسأل هللا العافیة-األم ترضع وهي حامل  ،شرب اللبن وأمه حامل

المضيء الذي   ٣الطارق: Z  + * ( ] :�فسر الطارق قوله ١الطارق: Z  # " ! ] :�قول
والصحیح أنه اسم جنس �شمل سائر النجوم  ،یثقب نوره فیخرق السموات حتى یرى في األرض

ألنه  ؛اوسمي طارقً  ،فیرى منهاإنه زحل الذي �خرق السموات السبع و�نفذ فیها  :وقد قیل ،الثواقب
و�ال فاألصل أن النجم  ،لتعیین من نص یدل علیهل.. �عني مثل ما ذ�رنا أنه ال بد لیالً  �طرق 

فیخرج من هذا الجنس ما لیس  ،والوصف معروف أنه �خصص �الصفة ،أصله جنس ُوصف
 ثاقب مثل النجوم التي نورها قوي.أي نوره خافت ما هو  ،بثاقب

 : وقال "
               األـــــم تر�ـــــاني �لمـــــا جئـــــت طارًقـــــ

. 
ـــــوجـــــدت بهـــــا طیًبـــــ                  با و�ن لـــــم تطیَّ

. 
صلى -نهى النبي «: ، ومنه الحدیثلیالً  ألنه �طرق  ؛، سمي بذلكفالطارق: النجم، اسم جنس

والعرب . »�ي تستحد المغیبة، وتمتشط الشعثة ،أن �طرق المسافر أهله لیالً  -هللا علیه وسلم
ا، فهو ذا جاء بلیل. وقد طرق �طرق طروقً : طرق فالن إا. �قالمي �ل قاصد في اللیل طارقً تس

 ": طارق. والبن الرومي
من أرادها دخل من  ،ما تغلق وتحكم ،بیوتهم ال تحتاج إلى غلقوهو الغالب أن الناس في النهار 

وال �مكن فتحها إال �عد  ،أما �اللیل فإنه �حكم إغالقها ،�ان من أهلهاغیر طرق السیما إذا 
 الطرق.

  طالب: .............
هذا هو الغالب واقع النجوم  ،لكن الغالب أنه �اللیل ،»وال طارق �طرق إال �خیر«هذا في األذ�ار 

 أنها �اللیل في النهار ال ترى.
 والبن الرومي: "

ـــــل مســـــرورً  ـــــا راقـــــد اللی ـــــها �                �أول
. 

                اإن الحــــــوادث قــــــد �طــــــرقن أســــــحارً  
. 

ـــــــه ـــــــل طـــــــاب أول ـــــــرحن بلی                ال تف
. 

                افــــــــرب آخــــــــر لیــــــــل أجــــــــج النــــــــارً  
. 

 : قال له �و�ب الصبح. ومنه قول هند: النجم الذي �وفي الصحاح: والطارق 
                  نحــــــــن بنــــــــات طــــــــارق 

. 
ـــــارق  نمشـــــي  ـــــى النم                   عل

. 
نه سمیت ، ومق: الدقالماوردي: وأصل الطْر قال ي الشرف �النجم المضيء. أي إن أ�انا ف

 " .: إنهجه في الوصول إلى الدق. وقال قومالحتیا ؛االمطرقة، فسمي قاصد اللیل طارقً 
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 قد �كون.
-: أي مرتین. ومنه قوله أتیتك الیوم طرقتین :ا. والعرب تقولقد �كون نهارً وقال قوم: إنه  "

ا �طرق �خیر �ا أعوذ �ك من شر طوارق اللیل والنهار، إال طارقً « :-صلى هللا علیه وسلم
 : وقال جر�ر في الطروق . »رحمن

               طرقتـــك صـــائدة القلـــوب ولـــیس ذا
. 

                حــــــــین الز�ــــــــارة فــــــــارجعي �ســــــــالم 
. 

 X ]: المضيء. ومنه والثاقب  ٣ - ٢الطارق: Z  + * ( )   ' & % $ ]: ن فقالثم بیَّ 
Y Z  Z :أضاء. وثقو�ه: ضوئه. والعرب  أي: ا وثقا�ة. �قال: ثقب یثقب ثقو�ً ١٠الصافات

 : تقول: أثقب نارك أي أضئها. قال
               أذاع �ـــه فـــي النـــاس حتـــى �أنـــه

. 
ـــــــــوب  ـــــــــدت بثق ـــــــــار أوق ـــــــــاء ن                 �علی

. 
 :القشیري وقال : المتوهج. نار من دقاق العیدان. وقال مجاهد: الثاقب: ما تشعل �ه الالثقوب

 & % $ ]، �ما ذ�رنا عن مجاهد. والثاقب اسم جنس أر�د �ه العموم والمعظم على أن الطارق 

'   (  Z :اتفخیمً   ٢الطارق. " 
�أنه  ،لقوة ضوئه ؛�عني أن الثاقب الذي �صل إلى ما ال �صل إلیه غیره ،مرادإال أن الوصف 

 :ومنه استعیر لدقة الفهم والنظر فقیل ،ي ثاقبمِّ یثقب �أنه یثقب األجرام و�نفذ فیها ولنفوذه سُ 
 إلى القلوب فیلزم �قبوله. �صل �عني دقیق نظر ثاقب

" [ $ % & '   (  Z :ل ما في القرآنالمقسم �ه. وقال سفیانلشأن هذا تفخیًما   ٢الطارق� :: 

[ $ %  Z :؟ فقد أخبره �ه. و�ل شيء قال فیه ٢الطارق: [ , - Z  :لم �خبره �ه. ٦٣األحزاب :

رزقك وعملك : حفظة �حفظون علیك قال قتادة  ٤الطارق: Z  2 1 0 / .        - , ]قوله تعالى: 
أو شر. وهذا هو جواب القسم. من خیر  ا قال: قر�نه �حفظ علیه عملهوأجلك. وعنه أ�ًض 

 " : محمد بن علي.في قول الترمذي  ٨الطارق:  C  D E F    G Z ]: الجواب وقیل
 المعروف �الحكیم.

 " ، أي إن �ل نفس لعلیها حافظ.دة، وما: مؤ�: مخففة من الثقیلةو�ن "
وأما المخففة  ،إن النافیة �أتي �عدها االستثناء ،وهي تختلف عن النافیة ،نعم مخففة من الثقیلة

 و�ؤ�د خبرها �الالم. ،من الثقیلة تبقى على التو�ید
تى �سلمها إلى القدر. قال ، حالمعنى إن �ل نفس إال علیها حافظ �حفظها من اآلفات: وقیل "

 " :الفراء
الء الحفظة �حفظون فهؤ  ،له معقبات من بین ید�ه ومن خلفه �حفظونه من أمر هللا ،له معقبات

در ما جاء مادام القَ  :قد �قول قائل من القدر شيء. �غنيال  ،له هأسلمو فإذا جاء القدر  ،اإلنسان
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القدر لن  فإذا لم �أتِ  ،�سلمونه للقدر إذا جاءء فال داعي لهؤالء الحفظة مادام لن �صیبه شيف
نعم من قدر إلى قدر اإلنسان مأمور �فعل السبب  :�صیبه شيء ما �مكن أن �قال هذا؟ الجواب

جعل الحفظ  -جل وعال -�هللا ،أن �كون  لم �فعل ما �تبه هللا ال بد من أوسواء فعل  والقدر جارٍ 
 حفظهم بهذا السبب. ،بهذا السبب

الكلبي. وقال أبو  ه، وقال�حفظها حتى �سلمها إلى المقادیر ،الحافظ من هللاقال الفراء:  "
ا یذبون عنه ما لم ل �المؤمن مائة وستون ملكً و�ِّ «: -صلى هللا علیه وسلم-: قال النبي أمامة

�قدر علیه من ذلك البصر، سبعة أمالك یذبون عنه، �ما یذب عن قصعة العسل الذ�اب. ولو 
 ".»و�ل العبد إلى نفسه طرفة عین الختطفته الشیاطین

 من خّرجه؟ تخر�جه.
  طالب: ..............

 ، وهي لغةبتشدید المیم، أي ما �ل نفس إال علیها حافظ ااءة ابن عامر وعاصم وحمزة لمّ وقر  "
رنا. ، �ما ذ�الباقون �التخفیف، على أنها زائدة مؤ�دةو : نشدتك لما قمت. هذیل: �قول قائلهم

، على  ١١الرعد: p q r s t u v w    x y   {z  Z ]: ونظیر هذه اآل�ة قوله تعالى
 " ما تقدم.

 �عني �أمر هللا. ،من هذه �معنى الباء  ١١الرعد: x y   {z  Z ] :ومن أهل العلم من قال
 " وقیل: الحافظ هو هللا سبحانه؛ فلوال حفظه لها لم تبق. "

 فلوال.
 " ، و�كفه عن مضاره.وقیل: الحافظ علیه عقله، یرشده إلى مصالحهفلوال حفُظه لها لم تبق.  "

 ا.ألنه �منع صاحبه من أن �قع فیما �ضره غالبً  ا؛حجا�ً  ا،ولذلك سمي حجرً 

 ]: -عز وجل -؛ قال هللا-جل وعز -هللا ، والحافظ في الحقیقة هوقلت: العقل وغیره وسائط "

- .  0/  Z :وقال  ٦٤یوسف :[ o p q r s t vu  Z :وما �ان   ٤٢األنبیاء
 " مثله.

وقد �ضاف إلى  ،-جل وعال -وهو هللا هذا ظاهر �عني ینسب الفعل إلى الفاعل حقیقة المتفرد �ه

 .٦١األنعام: F   G  Z ]  ٤٢الزمر:  Z   9 8 7 ]الفعل قد �ضاف إلى واسطة  ،واسطة
  طالب: ...............

 هي �معنى الباء �أمر هللا. :منهم من �قول
  طالب: ...............

 .نعمكل شيء مكتوب 
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وجه االتصال �ما   ٥الطارق: Z  7 6 5 ]أي ابن آدم   ٥الطارق: Z  4 3 ]: قوله تعالى "
 " .وصیة اإلنسان �النظر في أول أمره وسنتهقبله ت

في ه ونهایته ومعاده ما استرسل اإلنسان لو جلس یتأمل و�فكر في أصله ومنشئه ومبدئه ونشأت
 ،لكن الناس في غفلة عما یراد بهم ،الرتدع وراجع نفسه وعقل واستعد لما أمامه هیزاولكثیر مما 

 كأنهم غنم �أیدي جزار.
 " .األولىوجه االتصال �ما قبله توصیة اإلنسان �النظر في أول أمره وسنته  "

 أو سّنته؟
 وسّنته نعم السنة األولى ما تختلف عن الثانیة.

وجزائه؛ فیعمل قادر على إعادته إعادته  حتى �علم أن من أنشأه قادر علىوسّنته األولى  "

الطارق: Z  7 6 5 ]، وال �ملي على حافظه إال ما �سره في عاقبة أمره. ولیوم اإلعادة والجزاء

 : 9 ]وهو جواب االستفهام   ٦الطارق: Z  8 ]: استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ ثم قال  ٥

; <  Z :ببته، فهو : صاأي من المني. والدفق: صب الماء، دفقت الماء أدفقه دفقً   ٦الطارق
 " .ماء دافق، أي مدفوق 

�العكس �أتي �ه اسم المفعول و�راد  ،�أتي اسم الفاعل و�راد �ه اسم المفعول ،فاعل �معنى مفعول
�أتي المصدر  ،و�أتي المصدر یراد �ه اسم الفاعل ،اا �عني ساترً ا مستورً حجا�ً  ،�ه اسم الفاعل

 وهكذا. ،و�راد �ه اسم المفعول
�اتم: أي مكتوم؛ ألنه من قولك: دفق الماء، على ما لم �سم فاعله. وال �قال: �ما قالوا: سر  "

 ; : 9 ]: علیه �الموت. قال الفراء واألخفش: إذا دعي دفق الماء. و�قال: دفق هللا روحه

<  Z :ماء ذي اندفاق. �قال: دارع وفارس : من الزجاجوقال ، أي مصبوب في الرحم  ٦الطارق
 " ، ونبل. وهذا مذهب سیبو�ه.ودرعونابل؛ أي ذو فرس، 

 والبن وتامر صاحب لبن وصاحب تمر.
 " .ةدفق �شدة قو تفالدافق هو الم "

 المندفق.
، ماءین: ماء الرجل وماء المرأة؛ ألن اإلنسان مخلوق منهما وأرادهو المندفق �شدة قوته.  "

 " ...متزاجهما. وعن عكرمة عن ابنا الواحدً  لكن جعلهما ماءً 
 و�نشأ عن ذلك الولد �إذنه تعالى. ،�ماء المرأة  ماء الرجل�عني �ختلط 

 < ]أي هذا الماء   ٧الطارق: Z  = ]لزج.   ٦الطارق: Z  > ; ]: باسعوعن عكرمة عن ابن "

? @ Z  :ب �فتح وصلَ  -وقرئ بهما-ب ، وصلُ بأي الظهر. وفیه لغات أر�ع: صلْ   ٧الطارق
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أي  والترائب ،نقل من صالب إلى رحم: تُ ومنه قول العباس؛ ، وصالب على وزن قالبالالم
 : ن الصدر. قال؛ وهي موضع القالدة مالصدر، الواحدة: تر�بة

               مهفهفـــــة بیضـــــاء غیـــــر مفاضـــــة
. 

                ترائبهــــــــــا مصــــــــــقولة �الســــــــــجنجل 
. 

القالدة. وعنه: ما الترائب من المرأة. قال ابن عباس: الترائب: موضع ، و والصلب من الرجل
؛ و�ه قال بین ثدییها؛ وقال عكرمة. وروي عنه: �عني ترائب المرأة: الیدین والرجلین والعینین

: عنهو  ،مجاهد: هو ما بین المنكبین والصدروقال ل سعید بن جبیر: هو الجید. الضحاك. وقا
من هذا الجانب. ضالع : أر�ع أتراقي. وعن ابن جبیر عن ابن عباس: الترائب: الر. وعنهالصدَ 

، وأر�ع أضالع من �سرة الصدر. وقال لترائب أر�ع أضالع من �منة الصدر: أن اوحكى الزجاج
والمشهور من �الم  لمدني: الترائب عصارة القلب؛ ومنها �كون الولد.معمر بن أبي حبیبة ا

 : مةلصدر والنحر. وقال در�د بن الصِّ : أنها عظام االعرب
               ور�مفــإن تــدبروا نأخــذ�م فــي ظهــ

. 
                و�ن تقبلــــــوا نأخــــــذ�م فــــــي الترائــــــب 

. 
 : وقال آخر

ـــــ                ا مـــــن نحرهـــــاو�ـــــدت �ـــــأن ترائًب
. 

                جمـــــر الغضـــــى فـــــي ســـــاعد تتوقـــــد 
. 

 : وقال آخر
ــــــــــــا ــــــــــــى ترائبه ــــــــــــران عل                والزعف

. 
ــــــــــات والنحــــــــــر  ــــــــــه اللب                 شــــــــــرق �

. 
 : ثم أنشد ،وعن عكرمة: الترائب: الصدر

ـــــــــــــى ترائبهـــــــــــــا                نظـــــــــــــام در عل
. 

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

 : وقال ذو الرمة
         ....................................      

. 
                ضـــــرجن البـــــرود عـــــن ترائـــــب حـــــرة 

. 
 ...ین. وفي الصحاحف، أي ألاءحضرحن �ال ى أي شققن. و�رو 

 ألقین.
ین الترقوة والثندوة. ؛ ما بوالتر�یة: واحدة الترائب، وهي عظام الصدرأي ألقین وفي الصحاح: 

 : قال الشاعر
         ....................................      

. 
ــــــــب  ــــــــى التر� ــــــــد�اها عل                 أشــــــــرف ث

. 
 : العبديوقال المثقب 

ــــب ــــى تر�                   "ومــــن ذهــــب �ســــن عل
. 

ــــیس بــــذي غ                     ون صــــكلــــون العــــاج ل
. 

 غضون.
 غضون؟
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وال شك أن الماء مشترك  ،�الضاد نعم، �عض المفسر�ن یرى أن الصلب والترائب �لها من الرجل
 ،والترائب من المرأة  ،وهذا الذي جعل جماهیر المفسر�ن یرون أن صلب الرجل ،بین الرجل والمرأة 

ا أشار إلى هذا أ�ًض  شیخالوأظن  ،ن الرجل یتأثر صلبه �كثرة الجماع دون المرأة : إولذلك �قولون 

�حتمل أنه من بین صلب الرجل وترائب المرأة   ٧الطارق: A B  Z @ ? < يخرج ] �خرج القول.
وأن محله الذي �خرج منه ما بین صلبه  ،المني الدافق مني الرجلو�حتمل أن المراد  ،وهي ثد�اها

والذي �حس �ه و�شاهد دفقه هو  ،فإنه إنما وصف هللا �ه الماء الدافق ،ولعل هذا أولى ،وترائبه
 ،فإن الترائب للرجل �منزلة الثدیین لألنثى ،و�ذلك الترائب فإنها تستعمل في الرجل ،مني الرجل

�هللا أعلم. لكن عامة المفسر�ن  ،ونحو ذلك ،أر�دت األنثى لقال من بین الصلب والثدیین لوف
 الماءان. ما �جتمعومنه ،للمرأة  والترائب ،الصلب للرجلأن  -رحمه هللا -على ما ذ�ره المؤلف
 طالب: ............

 منها ماء. ؟الماء الدافق والمرأة ما منها ماء
نزلة الثدي للمرأة. وقال األصمعي: مغرز الثدي. وقال : �مالثندوة للرجلعن غیر الجوهري:  "

 " ، و�ذا فتحت لم تهمز.ابن السكیت: هي اللحم الذي حول الثدي؛ إذا ضممت أولها همزت
 وَثندوة وُثندؤة.

وفي التفسیر: �خلق من ماء الرجل الذي �خرج من صلبه العظم والعصب. ومن ماء المرأة  "
ا في أول سورة آل عمران. األعمش. وقد تقدم مرفوعً  هوقال ،ترائبها اللحم والدمالذي �خرج من 

وقد تقدم. وقیل: إن ماء الرجل   ١٣الحجرات: G   H I J K  Z ]الحجرات  وفي ،والحمد هلل

 ؛ ألنه ٧الطارق:  Z @ ? < ]ینزل من الدماغ، ثم �جتمع في األنثیین. وهذا ال �عارض قوله: 
الدماغ، فإنما �مر بین الصلب والترائب. وقال قتادة: المعنى و�خرج من صلب إن نزل من 

 " ..الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء
 ،والعامة تذ�ر عن ماء الرجل أنه ماء العینین ومخ الساقین ،هذا الذي ینزل من الدماغ هذا �عید

صحیح أنه مفاد الكالم أن �ثرته متعبة وتضر  ،ما �ظهر هذا ؟فهل له عالقة بین العین والساق
 ولهذا �حذرون �مثل هذا الكالم. ،�الرجل

أن مثل هذا �أتي عن العرب؛ وعلیه فیكون معنى من بین الصلب: من وحكى الفراء:  "
، ومن صلب المرأة وترائب المرأة�خرج من صلب الرجل وترائب  :الصلب. وقال الحسن: المعنى

ا. وهذه ؛ ولذلك �شبه الرجل والد�ه �ثیرً م أن النطفة من جمیع أجزاء البدنا نعلالمرأة. ثم إنّ 
ا في ظهره ن الجماع �جد وجعً ا المكثر مالحكمة في غسل جمیع الجسد من خروج المني. وأ�ًض 

 :ا من الماء. وروى إسماعیل عن أهل مكة؛ ولیس ذلك إال لخلو صلبه عما �ان محتبسً وصلبه
: من جعل عیسى الثقفي. حكاه المهدوي وقال الالم. ورو�ت عن�ضم  �خرج من بین الصُلب
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من بین صلب  ، فالضمیر في �خرج للماء. ومن جعلهوترائبهالمني �خرج من بین صلب الرجل 
: تح الصاد والالم. وفیه أر�ع لغات، فالضمیر لإلنسان. وقرئ الَصَلب، �فالرجل وترائب المرأة

 " ب.الَ ب وَص لَ ب وَص لُ ب وصُ لْ صُ 
 �عني �ما تقدم.

 : قال العجاج "
            .................................      

. 
ـــــ  ـــــي َص ـــــؤدملَ ف ـــــان الم ـــــل العن                    ب مث

. 
 : -صلى هللا علیه وسلم-وفي مدح النبي 

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

ـــــــى رحـــــــم  ـــــــن صـــــــالب إل ـــــــل م                    تنق
. 

أي   ٨الطارق: D E  Z ] -جل ثناؤه -أي إن هللا  ٨الطارق:  C  Z ]األبیات مشهورة معروفة. 

ا أن والضحاك. وعنهما أ�ًض  �ذا قال مجاهد  ٨الطارق:  F    G Z ]، على رد الماء في اإلحلیل
 " ..أن المعنى كرمة. وعن الضحاك أ�ضاع ه؛ وقالالمعنى: إنه على رد الماء في الصلب

والعرب �ضر�ون المثل  ،�عني على صعو�ته أن رد الماء في اإلحلیل �رد اللبن في الضرع

  C ]هللا جلت قدرته وعظم شأنه قادر على ذلك  ،�الشيء المستحیل حتى �عود اللبن في الضرع

D E F    G Z  :فیرد هذا إلى  ،ولو �عد أن یتغیر و�متزج �غیره ،أن �عیده إلى مكانه  ٨الطارق
 وهذا إلى مكانه. ،مكانه

ا أن �ان لقادر. وعنه أ�ًض  �ما إنه على رد اإلنسان ماءً وعن الضحاك أ�ًضا أن المعنى:  "
 ، لقادر. و�ذا فيرد اإلنسان من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكبر : إنه علىالمعنى

ه على : إنالصبا إلى النطفة. وقال ابن ز�د ، ومنالمهدوي. وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصبا
 " ..، لقادر. وقال ابن عباس وقتادةحبس ذلك الماء حتى ال �خرج

 �عني رجعه قبل خروجه.
: إنه على رد اإلنسان �عد الموت لقادر. وهو اوالحسن وعكرمة أ�ًض وقال ابن عباس وقتادة  "

قال   ٩الطارق: H I    J     K  Z ] :الثعلبي: وهو األقوى؛ لقوله تعالىقال اختیار الطبري. 
 ه إلى الدنیا �عد �عثه في اآلخرة؛ ألن الكفار �سألون هللا: و�حتمل أنه على أن �عیدالماوردي

 " تعالى فیها الرجعة.
 لقرب العهد �ه. ؛لكن الكالم األول هو األولى

  طالب: .............
 .ه.. والسیاق یؤ�د

في   ٩الطارق: H  Z ]العامل في  :األولى :فیه مسألتان  ٩الطارق: H I    J     K  Z ]قوله تعالى:  "

 E ]، وال �عمل فیه  ٨الطارق:  F    G Z ] :قول من جعل المعنى إنه على �عث اإلنسان قوله
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 Z :وعلى األقوال األخر التي في لما فیه من التفرقة بین الصلة والموصول �خبر إنّ  ؛ ٨الطارق .

[ C  D E F    G Z  :كون العامل في  ٨الطارق� ،[ H  Z :وال �عمل فیه فعل مضمر  ٩الطارق ،[ 

F    G Z  :؛ ألن المراد في الدنیا. و ٨الطارق[ I    Z  :وقال أبو  ،أي تمتحن وتختبر  ٩الطارق
 " ..وي هْ الطُّ  ولغال

 الطَُّهوي.
 الطَُّهوي.

و�ثیر  ،الذي تبتلى فیه السرائرو�نه على رجعه لقادر یوم �عني في الیوم ،یوم ظرف منصوب 
من المفسر�ن في مثل هذا الموضع ینصبون یوم �فعل مقدر �قدرون اذ�ر یوم تبلى السرائر 

 ا للكالم السابق.وال �جعلونه ظرفً  ،فیقطعونه عما قبله
                  وال تبلـــــــــى �ســـــــــالتهم و�ن هـــــــــم"

. 
                   ا �عـــــد حـــــینصـــــلوا �ـــــالحرب حیًنـــــ 

. 
البسالة على هذه ؛ وتكون �ضم التاء جعله من االختبارو�روى ُتبلى �سالتهم فمن رواه ُتبلى 

 "..عرف. وقال الراجزتُ  : ال �عرف لهم فیها �راهة. وتبلىالروا�ة الكراهة؛ �أنه قال
 االبتالء واالختبار واالمتحان معانیها متقار�ة وعلى الروا�ة األولى َتبلى �عني تخلق.

 الراجز:قال  "
ـــــي ـــــوم تزدر�ن ـــــل الی ـــــت قب ـــــد �ن                   ق

. 
                   فـــــــــــــــالیوم أبلـــــــــــــــوك وتبتلینـــــــــــــــي 

. 
 " ..أي أعرفك

واآلن أنداد �عني �ان هذا أكبر منه  ،ا علي تسخر مني وتزدر�ني وتحتقرنيإن �نت قبل مترفعً 
 ا له.ثم لما �بر صار ند�  ،�كثیر

: أنهم ال �ضعفون عن الحرب و�ن فالمعنى�فتح التاء  َتبلىوتعرفني. ومن رواه أي أعرفك  "
ته ان هدّ ا �عد زمان. وذلك أن األمور الشداد إذا تكررت على اإلنستكررت علیهم زمانً 

 هر استس�ان ، وهو �ل ما أي تخرج مخبآتها وتظهر  ٩الطارق: I    J     K  Z ]: وأضعفته. وقیل
 " ...؛ �ما قالاإلنسان من خیر أو شر، وأضمره من إ�مان أو �فر

وقد �كون هذا قبل  ،ا نطقت جوارحه تشهد علیهألنه إذا أخفى شیئً  ؛ال �ستطیع اإلخفاء أو الجحد
ا في نفسه إذا �رر شیئً  اإلنسانو �خلل في عقله أظهر ما �ان �ضمره الموت إذا أصیب اإلنسان 
ن �حذر م -رحمه هللا -ولذا ابن القیم ،تات لسانه ما ال یر�د إظهارهفإنه قد �خرج منه على فل

أما إذا حصل في  ،ألن اإلنسان قد ینطق بها وهو ال �شعر ؛تكرار الخطرات في القلب والهواجس
هذا �ثیر لكن قد �كون في عقله و�كرر هذه الخواطر و�رددها ف ،عقله شيء من خرف ونحوه

ثم �عد ذلك قد �خجل منها  ،ال بد أن تفلت منه �ما قال ابن القیم ا�حدث بها نفسه �ثیرً و وأماني 
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ثم �عد ذلك مثل هذه األمور على اإلنسان  ،ألن هذه أماني قد ال یبلغها عمره �له ا؛عظیمً  خجًال 
 �هللا المستعان. ،وأن یوجهه لما ینفع ،أن �حفظ قلبه

 : ألحوصا �ما قال "
                     ســیبقى لهــا فــي مضــمر القلــب والحشــا

. 
ـــــــــى الســـــــــرائر  ـــــــــوم تبل                      ســـــــــر�رة ود ی

. 
ائتمن هللا تعالى خلقه على أر�ع: «: أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-روي عن النبي  :الثانیة

یوم  -عز وجل -على الصالة، والصوم، والز�اة، والغسل، وهي السرائر التي �ختبرها هللا
 " ذ�ره المهدوي.. »القیامة
 مخّرج؟

  طالب: ..............
ثالث من حافظ علیها فهو ولي هللا «: -صلى هللا علیه وسلم-وقال ابن عمر قال النبي  "

. ذ�ره الثعلبي »ا: الصالة؛ والصوم، والغسل من الجنا�ةا، ومن اختانهن فهو عدو هللا حق� حق� 
األمانة ثالث: «: -علیه وسلمصلى هللا - وذ�ر الماوردي عن ز�د ابن أسلم: قال رسول هللا

صلیت  :فإن شاء قال ،استأمن هللا عز وجل ابن آدم على الصالة ،الصالة والصوم، والجنا�ة
صمت ولم �صم.  :ابن آدم على الصوم، فإن شاء قال -عز وجل -ولم �صل. استأمن هللا

اقرؤوا إن  اغتسلت ولم �غتسل، :فإن شاء قال ،ابن آدم على الجنا�ة -عز وجل -استأمن هللا

 " ..، وذ�ره الثعلبي عن عطاء. وقال مالك» ٩الطارق: H I    J     K  Z ] :شئتم
فإذا قال  ،حلف على ذلك �كتفى �هفإذا ذ�ر أنه صلى ال �ُ  ،ال شك أن اإلنسان مؤتمن على دینه

فإنه ال  ،و�ذلك إذا زعم أنه اغتسل وتوضأ وما أشبه ذلك ،أنه صائم فالصوم سر بین العبد ور�ه
فإن على والده أن  ،إذا وجد من األبناء من یدعي مثل هذه األمور ،ف إال عند الر�بة والشكحلَّ �ُ 

 قال عن الحدیثین؟ ماذا�حتاط في أمره، 
  طالب: .............

أبلغك   ٩الطارق: H I    J     K  Z ]: في روا�ة أشهب عنه، وسألته عن قوله تعالىوقال مالك  "
 "، فأما حدیث أحدث �ه فال. أن الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فیما �قول الناس

 فال. -علیه الصالة والسالم-�عني حدیث مرفوع إلى النبي 
م �صل. ومن السرائر ما صلیت ول :، إن شاء قالوالصالة من السرائر، والصیام من السرائر "

�غفر للشهید إال األمانة،  :ن مسعود: قال اب�جزي هللا �ه العباد. قال ابن العر�ي ،في القلوب
 ،وأشد ذلك الود�عة ،والوضوء من األمانة، والصالة والز�اة من األمانة، والود�عة من األمانة

ها نم، فیقال له: أخرجها، فیتبعها فیجعلُ بها في قعر جه ىفیرم ،تمثل له على هیئتها یوم أخذها
 .عنقهفي 
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 "فیجعَلها؟
 نعم في عنقه.

ك دهر الداهر�ن. وقال ؛ فهو �ذلت منه، فیتبعهافإذا رجا أن �خرج بها زلّ فیجعَلها في عنقه،  "
في  تمنت المرأة على فرجها. قال أشهب: قال لي سفیان: من األمانة أن ائأبي بن �عب

�عرف فیه أنها �اذ�ة.  �ما ، ما لم تأتِ لم أحض وأنا حامل صدقت :الحیضة والحمل، إن قالت
 ".»غسل الجنا�ة من األمانة«: وفي الحدیث

وال �حل  ،وهذا ذافإنها تصدق تدین به ،إذا ادعت أنها في حیض أو في طهرإذا ادعت ممكًنا، 
ها أن تراجع فهي ا في العدة لتنتهي أو تبطئة لها لتطول علَّ إما إسراعً  ،ا من ذلكلها أن تكتم شیئً 

غیر  أمممكن  ،إذا ادعت أنها حاضت ثالث مرات في شهر ،اادعت ممكنً  مؤتمنة على هذا إذا
 أقل الحیض یوم ولیلة وأقل الطهر.. ،ممكن؟ أقل الطهر وأقل الحیض

 طالب: ........... 
ثم حاضت  ،اولیلة ثم طهرت خمسة عشر یومً  افإذا حاضت یومً  ،اشطر الدهر خمسة عشر یومً 

 حاضت ثالث مرات. ،ثالثة وثالثین ، �كون ثم حاضت ،اولیلة ثم طهرت خمسة عشر یومً  ایومً 
هللا یوم القیامة �ل سر  : یبديوقال ابن عمر، »غسل الجنا�ة من األمانة«وفي الحدیث:  "

، ولكن �ظهر عالمات ا في الوجوه. �هللا عالم �كل شيءا في الوجوه، وشینً خفي، فیكون ز�نً 
 " المالئكة والمؤمنین.

الصالة نور  -نسأل هللا العافیة-�عني �ظهر هذه العالمات للمالئكة والمؤمنین على وجوه الناس 
 في وجه المسلم یوم القیامة.

 طالب: ...............
 الثابت إال الدین. ،إال الدین

   P Q ]أي منعة تمنعه.   ١٠الطارق:  N O  Z ]أي لإلنسان   ١٠الطارق:  L M  Z ]: قوله تعالى "

R  Z :عكرمة قالینصره مما نزل �ه. و   ١٠الطارق: [ L M  N O  P Q   R  Z :قال:   ١٠الطارق
 " ، ما لهم یوم القیامة من قوة وال ناصر.هؤالء الملوك

 وال یوجد من ینصره �قوته. ،�عني ال توجد قوة ذاتیة

قال هؤالء الملوك: ما لهم یوم القیامة من   ١٠الطارق: L M  N O  P Q   R  Z ]وعن عكرمة:  "
 "قوة وال ناصر. 

 �أتي اإلنسان �مفرده. ،ال عندهم جیوش وال أسلحة وال شيء وال خدم

 ]في بدنه.   ١٠الطارق:  L M  N O  Z ]: وقال سفیان: القوة: العشیرة. والناصر: الحلیف. وقیل "

P Q   R  Z :وهو معنى قول قتادة. .من غیره �متنع �ه من هللا  ١٠الطارق " 
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أي ذات المطر. ترجع �ل سنة �مطر �عد مطر.   ١١الطارق:  S T U        V Z ]: قوله تعالى "
ا شبهه وا للمتنخل �صف سیفً ، وأنشدعامة المفسر�ن. وقال أهل اللغة: الرجع: المطر كذا قال
 : �الماء

                  أبـــــــــیض �ـــــــــالرجع رســــــــــوب إذا
. 

................                    محتفـلاخ فـي نـما  
. 

 إذا ما ثاخ.
                  إذا............................. 

. 
ـــــــي محتفـــــــل   ـــــــاخ ف ـــــــيمـــــــا ث                    �ختل

. 
 " .ي الوحل تثوخ وتثیخ: خاضت وغابت فیهثاخت قدمه ف
 مثل ساخت.

: ذات ا: نبات الر�یع. وقیلنفسه، والرجع أ�ًض قال الخلیل: الرجع: المطر  ،قاله الجوهري  "
 : ا، قالا، �ما �سمى رجعً ا أو�ً النفع. وقد �سمى المطر أ�ًض الرجع. أي ذات 

ــــــاُء َشــــــمَّاُء                    ال �ــــــأوي لقلتهــــــاَر�َّ
. 

                   إال الســــــــــحاب و�ال األوب والســــــــــبل 
. 

؛ تطلع من ناحیة وتغیب والقمر والنجوم یرجعن في السماء : الشمسالرحمن بن ز�د وقال عبد
 "؛ لرجوعهم إلیها �أعمال العباد. خرى. وقیل: ذات المالئكةفي أ

بخر من األرض و�رتفع ن المطر أصله تبخیر ماء البحر فهو یُ قد �ستدل لمثل هذا لمن �قول إ
 ومنه: ،ذاقد یدل على ه ،ثم یرجع إلى األرض ثانیة ،حیث یتجمد ،إلى السماء

                  شـــــــر�ن �مـــــــاء البحـــــــر ثـــــــم ترفعـــــــت
. 

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

 شر�ن �عني السحاب أخذن المطر من ماء البحر �التبخیر ثم ترفعت فوق.
...................................                  

. 
                   متــــــــــــــــــــى لجــــــــــــــــــــج لهــــــــــــــــــــن لئــــــــــــــــــــیج 

. 
 �عني السحاب له صوت واصطكاك رعد.

الطارق: W X Y   Z  Z ]وهذا قسم. ، وقیل ذات المالئكة لرجوعهم إلیها �أعمال العباد "

Z  ² ± ° ̄ ® ]نظیره  ،النبات والشجر والثمار واألنهار ؛ أي تتصدع عنقسم آخر  ١٢

قال: واألرض ، فتنصدع �ه. و�أنه اآل�ة. والصدع: �معنى الشق؛ ألنه �صدع األرض  ٢٦عبس: 
 " ..ن النبات صادع لألرض. وقال مجاهد؛ أل ذات النبات
أول من  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،وسینصدع �عني ینشق ،صدع من األرضا والقمر أ�ًض 

 �هللا المستعان. ،تنشق عنه األرض
 "ألنه �صدعها. ؛الطرق التي تصدعها المشاة. وقیل: ذات الحرث واألرض ذاتوقال مجاهد:  "

 �عني تشق �المحار�ث لتزرع.

على هذا وقع   ١٣الطارق: Z  ̂ [ \  ] ]للنشور. النصداعهم عنها : وقیل: ذات األموات "
ب ما رواه الحارث القسم. أي إن القرآن �فصل بین الحق والباطل. وقد تقدم في مقدمة الكتا
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كتاب فیه «: �قول -صلى هللا علیه وسلم- قال: سمعت رسول هللا -رضي هللا عنه -عن علي
، ومن خبر ما قبلكم وحكم ما �عد�م، هو الفصل، لیس �الهزل، من تر�ه من جبار قصمه هللا

 ".»ابتغى الهدى في غیره أضله هللا
لكن في  ،فالحدیث ضعیف �إسناده ،متروكهذا یرو�ه الحارث األعور عن علي شدید الضعف 

 قال عندك؟ ماذاجمله یوجد ما �شهد له. �عض 
 طالب: ..............

كتاب هللا فیه « :قال ؟وما المخرج منها �ا رسول هللا :قالوا »إنها ستكون فتن«هو حدیث طو�ل 
 إلى آخره. »خبر ما قبلكم

 طالب: ..............
 �شهد له.المقصود أن له في جمله ما 

ما تقدم من الوعید في : لقول الفصل: المراد �اوقیل »ومن ابتغى الهدى في غیره أضله هللا«"

a b  Z  ̀ _ ]. ٩ - ٨الطارق: C  D E F    G H I    J     K  Z ]: هذه السورة، من قوله تعالى

 : میتقال الكُ س القرآن �الباطل واللعب. والهزل: ضد الجد، وقد هزل یهزل. أي لی  ١٤الطارق: 
...................................                  

. 
                   "د بنـــــا فـــــي �ـــــل یـــــوم ونهـــــِزلِجـــــ�َ  

. 
 ُ�َجد ُ�َجد.

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

ــــــــد بنــــــــا فــــــــي �ــــــــل یــــــــوم ونهــــــــزل                     ُ�َج
. 

ألن  ؛المؤتمر �األوامر والمنتهي عن النواهي أن تكون حیاته �لها جدنعم األصل في المسلم 
فیما  نمهاتغفی فینبغي على المسلم أن تكون حیاته �لها جد ،العمر قصیر ما �في �ما طلب منه

رف �حیث قد �حصل منه شيء من الطُ  -علیه الصالة والسالم-والنبي  -جل وعال -یرضي هللا
فال �منع أن  ،أما �قیة الحیاة فهو جد ،لكنه نادر ،هذا معروف عنه ،یتبسم و�روح على أصحا�ه

القراءة في �أن �طلع على أمور یروح بها نفسه  او�ن �ان عالمً  ،اإلنسان و�ن �ان طالب العلم
ألن فیها  ؛من أن تكون قراءته �لها في العلم الشرعي ینظر في التوار�خ بدالً  كتب التوار�خ مثالً 

الرحالت والذ�ر�ات �تب األدب  ها عبرة ینظر في �تب أخرى في �تب مثالً وفی ،متعة من جهة
 ،وضغوط الحیاة شحنوتنفس عما فیها من  ،هذه ال شك أنها تروح النفس االسیما العفیف منه

لكن األصل هو  ،وفیها �عني تساهم في بناء شخصیة العالم وطالب العلم ،ا فیها ثروةوتفید أ�ًض 
وما �عین على فهم  ،المتمثل في الوحیین -علیه الصالة والسالم-ي العلم الموروث عن النب

 مدح بها من اتصف بهذا الوصف.و�هذا جاءت النصوص التي �ُ  ،الوحیین
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" [ c Z  :أي إن أعداء هللا  ١٥الطارق [ d e          f  Z :صلى -أي �مكرون �محمد   ١٥الطارق

أي أجاز�هم جزاء �یدهم. وقیل:   ١٦الطارق: g h      i  Z ]ا. وأصحا�ه مكرً  -هللا علیه وسلم
 "  بهم یوم بدر من القتل واألسر.هو ما أوقع هللا

الجادة عند أهل  ،-جل وعال -الكید والمكر والسخر�ة واالستهزاء جاءت إضافتها ونسبتها إلى هللا
وتشبیهها  أن یتعرض لكیفیتهاما أثبته لنفسه على مراده من غیر  -جل وعال -العلم أن یثبت هلل

ن هذه األمور إومنهم من �قول  ،وتمثیلها �ما ینسب إلى المخلوق على ما یلیق �جالله وعظمته
و�نما من �اب المشاكلة والمجازاة  ،-جل وعال -ما جاءت لإلثبات إثبات هذه الصفات هلل

 .المجانسة في التعبیر
، عند معنى في أول البقرة: استدراجهم من حیث ال �علمون. وقد مضى هذا الوقیل: �ید هللا "

أي   ١٧الطارق:  j k Z ]: قوله تعالى ى.. مستوفً ١٥البقرة: À  Z ¿ ¾ ]: قوله تعالى

 ]سخت �آ�ة السیف �ما یدبره في أمورهم. ثم نُ  ، وارَض أخرهم، وال تسأل هللا تعجیل إهالكهم

 " .٥التو�ة: Z  ے ~ { |
نسخت سبعین آ�ة التي فیها الموادعة وترك  ،سخت سبعین آ�ةن آ�ة السیف نَ �قول أهل العلم إ

ن آ�ة السیف إوفیما �كتبه الناس الیوم لن تعدم من �قول  ،�لها منسوخة �آ�ة السیف ،اإلمهال

ذا مثل ه یر�دون ما   ٧٣التو�ة:  Z ') & % $ # ]نسخت سبعین آ�ة 
 ؟األسلوب

 طالب: ..............
فت �ه حق لِّ وال تستطیع أن ترتكب العزائم وتقوم �ما �ُ  ،تمر �ضعف نعم األمة ،سببه الضعف

لكن تبقى األحكام الشرعیة شامخة قائمة ال تتغیر وال تتبدل  ،لوجود المبرر وهو الضعف ؛القیام
 ر�ط �القدرة علیه.ي یُ ، أما تطبیق هذه األحكام فهو الذعلى مر العصور

 طالب: ..............
كن المقصود أن ما یدل على معناها من األمر �مناجزة المشر�ین ل ،األكثر على أنها هذه اآل�ة

 أینما وجدوا.  ١١٢آل عمران: X               Y Z  Z ]وقتلهم 
 طالب: ..............

 هذه..  ١٩١البقرة: Z  # " ]  ٨٩النساء: e gf  Z ]على �ل حال 
 طالب: .............

فهناك عبادات خاصة �خاطب بها �ل  ،وال بد له من مرجع یرجع إلیه ،القتال ال بد له من نظام
وهناك عبادات على  ،إنسان �مفرده �جب علیه اتباعها وفعلها واإلتیان بها و�براء الذمة منها



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ”á_�ÿ^=ÓáÈã= ١٦ 

لیس على  ،مفروضة على الجماعة ،ما هي على األفراد ،مفروضة على الجماعة ،الجماعة
 إنما هي �مجموعها تقاتل. ،ا لتقاتل لمحیت من األرضفردً ا ألن األمة لو خرجت فردً  ؛األفراد

 طالب: ..............
و�مكن �عود  ،ي �قسم العهد إلى مكي ومدنيتر�د أن تقول مثل الذ .. أنتال هي في األصل
 العهد المكي ثانیة.

 طالب: .................
لكن إذا وجد ما  ة وانتهت،ذه مرحلة معینه ،ال، المسألة على النسخ هو قول عامة أهل العلم

 �شبه هذه المرحلة ففي األمر مندوحة لعدم القیام بهذا الحكم للعجز عنه.
 طالب: ................

فقد �حتاج إلیه  ،ا یروج له اآلن أن العهد المكي ما نسخ �لهوأ�ًض  ،في �المه ما یدل على هذا
 في �عض األوقات.

" [ l  Z :تأكید. ومهل وأمهل: �معنى؛ مثل نزل وأنزل. وأمهله: أنظره، ومهله   ١٧الطارق
 " ، واالسم: المهلة.تمهیالً 

 اسم المصدر.
 " : أي اعتدل وانتصب.مهالالً نمهل انأي اتأد. واوتمهل في أمره : االستنظار. ه واالستمهال "

 اتمهل. أمن؟! انمهل اثنتا أمنقطة وحدة 
 " .انمهل انمهالالً  "

 �التاء. نعمنون؟  أمتاء  :عندك في الطبعات ماذا
 انمهل؟

 عبد هللا؟ �ّمل. اعندك أنت �ذلك، نقطة واحدة أ�

؛ �ا فالن ال: مهالً : سكون وفتور. و�قاواالتمهالل أ�ًض واتمهل اتمهالًال: أي اعتدل وانتصب.  "
 الً : أمهلهم إمهاوالتقدیر. قتادة: قلیالً وقال عن ابن عباس.  اأي قر�بً  اا. رو�دً ا وسكونً أي رفقً 

 : رود. و�ذا قاله أبو عبید. وأنشد : تصغیر. والرو�د في �الم العربقلیالً 
...................................                  

. 
                   كأنهـــــــا ثمـــــــل �مشـــــــي علـــــــى رود 

. 
؛ ألن الكاف إنما أمهل: ، وتفسیر رو�دكمهالً   ١٧الطارق:  m n Z ]أي على مهل. وتفسیر 

كت الدال اللتقاء الساكنین، فنصب المصادر، نما حرّ ، و�خله إذا �ان �معنى أفعل دون غیرهتد
مصدر أرود یرود. وله أر�عة  ؛ وهو�ه؛ ألنه تصغیر الترخیم من إرواد روهو مصغر مأمو 

، اعمرً  أي أرود ،او�د عمرً : ر أوجه: اسم للفعل، وصفة، وحال، ومصدر؛ فاالسم نحو قولك
 " .اا رو�دا. والحال نحو قولك: سار القوم رو�دً روا سیرً : ساأمهله. والصفة نحو قولك يمعن�
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 ا �عني متمهلین.رو�دً 
 " .لها. والمصدر نحو قولك: رو�د عمرو صار حاالً  لما اتصل �المعرفة "

ولذلك  ،والمعرفة تحتاج إلى حال ال تحتاج إلى وصف ،النكرة تحتاج إلى وصف ،ألنه �عد النكرة
ا صفة سار القوم ا رو�دً وهنا سار سیرً  ،الجمل �عد النكرات صفات و�عد المعارف أحوال :قالوا
 ألنه �عد معرفة. ؛ا حالرو�دً 

 طالب: .............
 رو�دة.

 طالب: .............
 ا.ما فیه ما �منع أبدً  ،هم �سمون رو�دة

 ............طالب: 
 مصدر. االصل

. قال جمیعه ٤محمد:  V W Z ]�اإلضافة؛ �قوله تعالى: رو�د عمرو  :والمصدر نحو قولك "
ا. و�جوز أن رو�دً  ا للمصدر؛ أي إمهاالً الجوهري. والذي في اآل�ة من هذه الوجوه أن �كون نعتً 

 " �كون للحال؛ أي أمهلهم غیر مستعجل لهم العذاب. ختمت السورة.


