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

اللهم اغفر لنا ولشیخنا  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 وللحاضر�ن، قال المؤلف رحمه هللا تعالى:

�سم هللا الرحمن الرحیم  .وهي ست وعشرون آ�ة ،الجمیعسورة الغاشیة، وهي مكیة في قول  "

Z  ° ̄ ® ¬ ]�قوله:  ،هل �معنى ق  ١الغاشیة: Z  8 7 6 5 4 ]قوله تعالى: 

 " أي قد جاءك �ا محمد حدیث الغاشیة أي القیامة التي تغشى الخالئق. ،قاله قطرب  ١اإلنسان: 
ال  -جل وعال -ألن هللا ؛االستخبار �عني لیس المقصود منها االستفهام على حقیقته الذي هو

�ما �ان وما �كون وما لو �ان  أعلم ألنه ..هل أتته -علیه الصالة والسالم-�ستخبر من نبیه 
إنها للتحقیق �معنى  :لكن قالوا ،فهو ال �سأل عن شيء ،كما قال أهل العلم لو �ان �یف �كون 

 ،أخبارها جاءت في سور تقدمت ،وحدیثها وهي القیامة التي تغشى القلوب والخالئق �أهوالها ،قد
�حقق مجيء  -جل وعال -وسیأتي �عد هذه السورة �عد نزولها المقصود أن هللا ،ومنها ما لم یرد

 الغاشیة وحدیث الغاشیة.
فسر�ن، وقال سعید بن جبیر أي القیامة التي تغشى الخالئق �أهوالها وأفزاعها، قاله أكثر الم "

 " �محمد بن �عب: الغاشیة.
 والصاخة. ،الطامةو  ،نها القیامة التي تقرع القلوب �أهوالها والحاقةإ�عني �ما قالوا في القارعة 

وقال سعید بن جبیر �محمد بن �عب: الغاشیة النار تغشى وجوه الكفار. ورواه أبو صالح  "

وقیل: تغشى الخلق   ٥٠إبراهیم: ª «  Z © ̈ ]عن ابن عباس، ودلیله قوله تعالى: 
وقیل: المراد النفخة الثانیة للبعث؛ ألنها تغشى الخالئق، وقیل: الغاشیة أهل النار �غشونها 
و�قتحمون فیها، وقیل: معنى هل أتاك أي هذا لم �كن من علمك وال من علم قومك، قال ابن 

 " عباس.
وال یدرك وال برؤى  ،هذا ما یدرك �اجتهاد -جل وعال -ألن مثل هذا ال یدرك إال بتوقیف من هللا

 وال بتنبؤات وال �شيء.
قال ابن عباس: لم �كن أتاه قبل ذلك على هذا التفصیل المذ�ور هاهنا، وقیل: إنها خرجت  "

مخرج االستفهام لرسوله، ومعناه: إن لم �كن أتاك حدیث الغاشیة، فقد أتاك، وهو معنى قول 

قال ابن عباس: لم   ٣ - ٢الغاشیة: Z  ?  <  = > ; : 9 ] الكلبي. قوله تعالى:

 Z > ; ]أي یوم القیامة   ٢الغاشیة: Z  : 9 ]�كن أتاه حدیثهم فأخبره عنهم فقال: 

قال سفیان: أي ذلیلة �العذاب، و�ل متضائل ساكن خاشع �قال له خشع في صالته   ٢الغاشیة: 
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  ١٠٨طه:  z { | Z ]إذا تذلل ونكس رأسه وخشع الصوت خفي، قال هللا تعالى: 
 " والمراد �الوجوه أصحاب الوجوه، وقال..

 بل الذل واالنكسار والخضوع �شمل البدن �له. ،ا �الوجوه دون �قیة البدنلیس خاص� 

أي في النار، والمراد وجوه الكفار �لهم، قاله   ٢الغاشیة:  Z > ; ]وقال قتادة وابن ز�د:  "

Z  ?  <  = ]�حیى بن سّالم، وقیل: أراد وجوه الیهود والنصارى، قاله ابن عباس ثم قال: 

فهذا في الدنیا؛ ألن اآلخرة لیست دار عمل، فالمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنیا   ٣الغاشیة: 
 " خاشعة في اآلخرة.

ومع ذلك  ،یتعب و�تحمل المشاقّ  -جل وعال -من �عبد غیر هللاهد فیتتعب في الدنیا هذا مشا
نسأل هللا.. هم على غیر  ،عاملة في الدنیا وناصبة فیها ،عاملة في الدنیا وناصبة في اآلخرة

وأولئك �عملون أضعاف  ،والمسلم یتكاثر أن یتعب لر�ه فیما �قر�ه إلیه ،بل على ضالل ،هدى

الغاشیة: Z  ?  <  = ] :ومنهم من �قول ،ومع ذلك هم في النار ،أضعاف ما �عمله المسلمون 

فهي   ٢الغاشیة:  Z > ; : 9 ]قوله: بدلیل  ؛وتصلى �ذلك في اآلخرة ،في اآلخرة  ٣
ألن النار فیها تعب وفیها طلوع وفیها نزول وفیها أمور  ؛عاملة ناصبة في اآلخرة في النار

هذا  ،وناصبة تعمل في النار في مقاساة العذاب وأهواله ،�عني أنها تعبت ،فهي عاملة ،وأهوال

وجمهور  ،�عني في القیامة یومئذٍ   ٢الغاشیة: Z  : ]�قول:  -جل وعال -ألن هللا ؛قاله �عضهم
 ا حامیة في اآلخرة.وتصلى نارً  ،المفسر�ن على أنها عاملة ناصبة في الدنیا

أي في النار، والمراد وجوه الكفار �لهم، قاله   ٢الغاشیة:  Z > ; ]وقال قتادة وابن ز�د:  "

Z  ?  <  = ]�حیى بن سّالم، وقیل: أراد وجوه الیهود والنصارى، قاله ابن عباس ثم قال: 

فهذا في الدنیا؛ ألن اآلخرة لیست دار عمل، فالمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنیا   ٣الغاشیة: 
خاشعة في اآلخرة، قال أهل اللغة: �قال للرجل إذا دأب في سیره قد عمل �عمل عمًال، و�قال 

 " للسحاب إذا دام برقه: قد عمل �عمل عمًال، وذا سحاب عمل وذا سحاٍب.
 وذا سحاٌب عمل

 " حتى شاءها. :قال الهذلي وذا سحاٌب عمل "
 شآها.

ــــــ"                     ا عمــــــلحتــــــى شــــــآها �لیــــــل موهًن
. 

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

 َعِمٌل.
ـــــــــلٌ .........................                      َعِم

. 
ــــ  ــــت طراً� ــــنم�ات ــــم ی ــــل ل ــــات اللی                    ا و�

. 
[ >  ?  Z :أي تعبة.  ٣الغاشیة" 
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نهاري  :ما �قال: َعِمل مثلو�قال ،عملي :�قال ،وهي تغني عن �اء النسب ،َعِمل على صیغة َفِعل
 �قول الشاعر: ،َنِهر في مقابل لیلي

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

                   ولســـــــــــــــت بلیلـــــــــــــــي ولكنـــــــــــــــي نهـــــــــــــــر 
. 

 فیستغنون بهذه الصیغة فعل عن �اء النسب. ،�عني نهاري 
  طالب: ................

 .أمر ثانٍ  ؟لكن هل �خلد أو ال �خلد ،بال شك �ل من تعب في الدنیا على غیر هدى یدخل

" [ >  ?  Z :أي تعبة �قال نِصب �الكسر ینصب نْصًبا.  ٣الغاشیة " 
 ا.نَصبً 

 " غیره.، وأنصبه اا أ�ًض بً ، ونْص نَصًبا إذا تعب "
 �عني أتبعه غیره.

 -أنفسهم في الدنیا على معصیة هللا : هم الذین أنصبوافروى الضحاك عن ابن عباس قال "
ر أهل الكتاب مثل الرهبان وغیرهم، ال �قبل ، و�فا، وعلى الكفر؛ مثل عبدة األوثان-عز وجل

  ٣الغاشیة: Z  ?  <  = ]: وقال سعید عن قتادة ا له.منهم إال ما �ان خالصً  -جل ثناؤه -هللا
هللا وأنصبها في النار، �جر فأعملها ، -عز وجل -قال: تكبرت في الدنیا عن طاعة هللا

�ان مقداره في یوٍم ، السالسل الثقال، وحمل األغالل، والوقوف حفاة عراة في العرصات
، تنصب لهولم ن وسعید بن جبیر: لم تعمل هلل في الدنیا، خمسین ألف سنة. قال الحس

: وجوههم في النار. وعنه وعن غیره جرون على: �ُ ها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبيفأعمل
، �معالجة نصبون فیها أشد ما �كون من النصب، فیلفون ارتقاء جبل من حدید في جهنم�ك
ها في صعود من ؤ تخوض اإلبل في الوحل، وارتقا ؛ �مالسالسل واألغالل والخوض في النارا

ابن  وقرأابن عباس.  ه؛ إلى غیر ذلك من عذابها. وقالحدور منهاي فنار، وهبوطها في 
�النصب على الحال  ناصبةً  :شبل عن ابن �ثیرعن عبید ورواها ، محیصن وعیسى وحمید

 " .الباقون (�الرفع) على الصفة أو على إضمار مبتدأوقرأ  ،: على الذموقیل
�حتاج إلى صفة �خالف ما لو �ان معرفة والنكرة  ،ألن الذي تقدم نكرة ؛والصفة أولى من الحال

 فیحتاج إلى حال.

ا �عد ، جاز أن �كون خبرً ومن جعل المعنى في اآلخرة ، ٢الغاشیة:  Z > ; ]فیوقف على  "

Z  ?  <  = ]: وقیل  ٢الغاشیة:  Z > ; ]فال یوقف على   ٢الغاشیة: Z  9 ]خبر عن 

عاملة في یوَمئٍذ  یومئذٍ وعلى �حتمل وجوه أي عاملة في الدنیا ناصبة في اآلخرة.   ٣الغاشیة: 
وقال  : عملت في الدنیا �المعاصي.ديلسُّ ، خاشعة. قال عكرمة واالدنیا، ناصبة في اآلخرة

وقاله ابن عباس. وقد تقدم في  ،سعید بن جبیر وز�د بن أسلم: هم الرهبان أصحاب الصوامع
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 -رضي هللا عنه-دم عمر بن الخطاب : لما قَ عن الحسن قال ي . ورو روا�ة الضحاك عنه
�كى. فقال له: �ا أمیر ، فلما رآه عمر ل، علیه سوادالشام أتاه راهب شیخ �بیر متقهّ 

وقرأ قول -، فأخطأه ا فلم �صبه، ورجا رجاءً المؤمنین، ما یبكیك؟ قال: هذا المسكین طلب أمرً 

 التقهل: . قال الكسائي٣ - ٢الغاشیة: Z  ?  <  = > ; : 9 ] :-عز وجل -هللا
 : التقهلالحال، مثل المتقحل. وقال أبو عمرو ئورجل متقهل: �ا�س الجلد سی، رثاثة الهیئة

 :شكوى الحاجة. وأنشد
                    لعــــــــــــــوا إذا القیتــــــــــــــه تقهــــــــــــــال

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

. 
عیبه ا. وأقهل الرجل تكلف ما �: إذا أثنى ثناء قبیحً اإلحسان. وقد قهل �قهل قهالً فران : �والقهل

أنهم أهل  -رضي هللا عنه -ي؛ قال الجوهري. وعن علودنس نفسه. وانقهل ضعف وسقط
تحقرون «: فقال -صلى هللا علیه وسلم- ني الخوارج الذین ذ�رهم رسول هللا؛ �عحروراء

صیامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، �مرقون من الدین �ما  صالتكم مع صالتهم، وصیامكم مع

أي �صیبها   ٤الغاشیة: A   B C  Z @ ]: تعالىقوله  الحدیث. »تمرق السهم من الرمیَّة

أي قد أوقدت وأحمیت المدة الطو�لة. ومنه  شدیدة الحر  ٤الغاشیة: B C  Z ]صالؤها وحرها. 
اشتد أي اشتد حره. وحكى الكسائي:  فیهما اوحمي التنور حمیً  �الكسر، حمي النار �الكسر

وقرأ ُتصلى �ضم التاء.  :�معنى. وقرأ أبو عمرو وأبو �كر و�عقوب حمي الشمس وحمِوها

االنشقاق: Z  /  . - , ]وقد تقدم القول فیها في الباقون �فتحها. وقرئ ُتصّلى �التشدید. 

 " ى.فما معنى وصفها �الحمقیل: : فإن الماورديوقرأ وقال . ١
 �الحمي.

وجه المبالغة ، فما وهي ال تكون إال حامیة، وهو أقل أحوالها ،فما معنى وصفها �الحمي "
 " ..بهذه الصفة الناقصة؟ قیل

 �عني..
  طالب: ..............

 �قول؟ ماذا
  طالب: .............

 الحمى؟ ال.
 طالب: ............

ومن صفة  ،هي نار ،�ونها حامیة غیر �ونها محمیة، ال غیر صحیح ،؟ الحمى غیر الحميماذا
ألن  ؛أقل أحوالها أن تكون حامیة �عني الوصف �النار أشد من �ونها حامیة ،النار أنها حامیة

نسأل هللا  ،لكن ال �صل إلى حرارة النار ،فیه حمو يء إذا تعرض للشمس ُوصف �أنه حامٍ الش
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فاختلفوا في المراد �الحامیة على أر�عة أقوال إلى آخره  ،فُوصفت بهذا الوصف الناقص ،العافیة
 المقصود أنهم �قولون:

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

                   كالمســـــــتجیر مـــــــن الرمضـــــــاء �النـــــــار 
. 

 ا منها.لكن النار أشد حموً  ،الرمضاء حارة وحامیة
أن المراد بذلك أنها : ها هنا على أر�عة أوجه: أحدها قد اختلف في المراد �الحامیةقیل:  "

 " ى.دائمة الحم
 الحمي.

 " أنها دائمة الَحْمي. "
 حمي الشمس وحمُوها �الیاء والواو. ،و�جوز الحمو، حمي الشمس اشتد

 " ..: أن المرادي ینقطع حمیها �انطفائها. الثانيلیست �نار الدنیا الت "
 نسأل هللا العافیة. ،من نار جهنم احتى أثناء اشتعالها نار الدنیا جزء من سبعین جزءً 

 " ي.�الحامیة أنها حمالثاني: أن المراد  "
 حمى.

 " .ارتكاب المحظورات أنها حمى من "
 �عني محمیة.

حمى للاّا إن لكل ملك حمى، و�ن «: -صلى هللا علیه وسلم-؛ �ما قال النبي وانتهاك المحارم "
نفسها عن أن تطاق  يأنها تحم :الثالث .»یرتع حول الحمى یوشك أن �قع فیه ومن ،محارمه

 :ومثله قول النا�غة ،ي األسد عر�نه�ما �حم ،مالمستها أو ترام مماستها
                    �ـــالب علـــى مـــن ال تعـــدو الـــذئابَ 

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

. 
 الذئاُب.

                    �ـالب لـهتعدو الذئاُب على مـن ال 
. 

ــــي صــــولة المستأســــد الحــــامي                       وتتق
. 

 " ..امیة حمىأنها ح :الرا�ع
 لد�ه من القوة والشجاعة ما �حمي �ه نفسه.�عني 

ولم یرد حمى جرم وذات �ما  ،نتقامغیظ وغضب مبالغة في شدة اال الرا�ع: أنها حامیة حمى  "
 " ..: قد حمى فالن�قال

 حمي.
وقد بین هللا تعالى �قوله هذا المعنى  ،نتقامغتاظ وغضب عند إرادة اال اإذا  قد حمي فالن "

: الذي اآلني  ٥الغاشیة:  D E F G H Z ]. قوله تعالى:  ٨الملك: x y z {  Z ] :فقال
 " .ومنه آنیت وآذیت وآناه ،التأخیرنتهى حره من اإلیناء �معنى اقد 
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آنیت �عني  ،»اجلس قد آنیت وآذیت« :�عني الذي یتخطى رقاب الناس یوم الجمعة قال له
 وآذیت آذیت الناس في تخطیك رقابهم. ،تأخرت عن مجیئك للجمعة

Z  9 8 7 6 5 4 ] :ومنه ،ره وحبسه وأ�طأهخأي أ یؤنیه إیناءً آنیت وآذیت وآناه "

فلو وقعت نقطة منها  ،حرها ىأي تناه  ٥الغاشیة:  E F G H Z ] :وفي التفاسیر ، ٤٤الرحمن: 

أي حرها أدرك  أي حرها أدرك أو  ٥الغاشیة:  G H Z ]: وقال الحسن ،لى جبال الدنیا لذابتع
: أبي نجیح عن مجاهد قالوعن ابن  ،اا عطاشً فعوا إلیها وردً لقت فدُ علیها جهنم منذ خُ ُأوقدت 

 I ] :قوله تعالى  ٦الغاشیة: I J K L M N O  Z ]قوله تعالى:  .وحان شر�هابلغت أناها 

J  Z :أي ألهل النار   ٦الغاشیة[ K  Z :٦الغاشیة." 

[ r s t Z  :معناه؟ ما  ٥٣األحزاب 
 طالب: .............

 .نضجه

" [ I J  Z :أي ألهل النار   ٦الغاشیة[ K L M N O  Z :ذ�ر بهم لما ذ�ر شرا  ٦الغاشیة
: الضر�ع نبت ذو شوك الصق �األرض تسمیه قر�ش الشبرق إذا قال عكرمة ومجاهد ،طعامهم

وهو  ،وهو سم قاتل ،ال تقر�ه دا�ة وال بهیمة وال ترعاه ،فإذا یبس فهو الضر�ع ،اكان رطبً 
:  أن الضحاك روى عن ابن عباس قالإال ،على هذا عامة المفسر�ن ،أخبث الطعام وأشنعه

ال الناس، فإذا وقعت فیه اإلبل لم  �ه البحر �سمى الضر�ع من أقوات األنعامهو شيء یرمي 
 :. والصحیح ما قاله الجمهور: أنه نبت. قال أبو ذؤ�بت هزالً ، وهلكتشبع

                    ...... ر الر�ــان حتــىقرعــى الشــب
. 

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

 الشبرق.
                    إذا ذوى  عــى الشــبرق الر�ــان حتــىر 

. 
                     ن منــــه النحــــائصاا �ــــوعــــاد ضــــر�عً  

. 
 :وسوء مرعاها ال الهذلي وذ�ر إبالً وق

                    هــــاوحبســــن فــــي هــــزم الضــــر�ع فكلِّ 
. 

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

 كلُّها.
                    فكلُّهــــــــــــا ...........................

. 
ــــــــدین حــــــــرود  ــــــــة الی                      حــــــــد�اء دامی

. 
البحر. وقال الوالبي عن ابن عباس: ، یرمي �ه وقال الخلیل: الضر�ع: نبات أخضر منتن الر�ح

وقال سعید بن جبیر: هو رض وما علیها. ، ولو �انت في الدنیا ألحرقت األ هو شجر من نار
 "، وقاله عكرمة. واألظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنیا. الحجارة

 وعلى ما �سمیه الشجر الموجود في الدنیا الذي تسمیه العرب بهذا االسم.
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الضر�ع: شيء �كون في النار، «: قال -صلى هللا علیه وسلم-وعن ابن عباس عن النبي  "
من الجیفة، وأحر من النار، سماه هللا وأنتُن �شبه الشوك، أشد مرارة من الصبر، وأنتن 

 I J K L ]: سمعت المتو�ل بن حمدان �سأل عن هذه اآل�ة ز�ادوقال خالد بن . »اضر�عً 

M N O  Z :والدم، أشد  یح، حملها القلغني أن الضر�ع شجرة من نار جهنم: بقال  ٦الغاشیة
 " .مرارة من الصبر

 الصِبر.
 " ..وقال الحسن ، فذلك طعامهم.أشد مرارة من الصِبر "

 الحدیث حدیث الضر�ع شيء..
 طالب: ............

هو �عض ما أخفاه هللا من العذاب. وقال ابن �یسان: هو طعام �ضرعون عنده وقال الحسن:  "
كله �ضرع في آألن  ؛ا للخالص منه؛ فسمي بذلكو�ذلون، و�تضرعون منه إلى هللا تعالى، طلبً 

ا من الضارع، وهو النحاس: قد �كون مشتق� قال أبو جعفٍر لكراهته وخشونته.  ؛أن �عفى منه
 " .، أي من شر�هالذلیل؛ أي ذو ضراعة

 شَر�ه.
في جهنم.  ا: هو الزقوم. وقیل: هو وادٍ لیل تلحقه ضراعة. وعن الحسن أ�ًض ذأي من شِرَ�ه  "

Z  , +  *     ( )   ' & % $  # " ! ]: آخر  تعالى في موضعفاهلل أعلم. وقد قال هللا

سلین. ووجه الجمع أن وهو غیر الغ  ٦الغاشیة: L M N O  Z ]: . وقال هنا٣٦ - ٣٥الحاقة: 
من طعامه الغسلین، ومنهم من طعامه الضر�ع،  ، ومنهمالنار در�ات؛ فمنهم من طعامه الزقوم

 " ..: الضر�ع في درجةنهم من شرا�ه الصدید. قال الكلبي، ومومنهم من شرا�ه الحمیم

�عني هذا الصنف من   ٣٦الحاقة: Z  , +  *     ( )   ' ]ال �جمع بین الضر�ع والغسلین للحصر 
 نسأل هللا العافیة. ،وأولئك لهم ضر�ع ،إنما لهم غسلین ،المعذبین في جهنم لیس لهم ضر�ع

تحمل ، والزقوم في درجة أخرى. و�جوز أن الیس فیها غیرهقال الكلبي: الضر�ع في درجة  "

 " .القتبيوقال  ٤٤الرحمن: Z  9 8 7 6 5 4 ]: اآلیتان على حالتین �ما قال
 القَتبي.

، أو من جوهر ال تأكله النار. ر�ع وشجرة الزقوم نبتین من النار: و�جوز أن �كون الضالقَتبي "
ما نعلم ما �قیت على النار.  ، ولو �انت علىالنار وأغاللها وعقار�ها وحیاتهاو�ذلك سالسل 

 " .قال: و�نما دلنا هللا على الغائب عنده، �الحاضر عندنا
 �عني لیس في اآلخرة سواء �انت في الجنة أو في النار مما في الدنیا إال األسماء لیس فیها إال

 وأما الحقائق فتختلف. ،األسماء
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وقال ، والمعاني مختلفة. و�ذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. الداللةفاألسماء متفقة  "
ر�ن في النار لیدوم علیهم بقي الكافیُ إن الذي : القشیري: وأمثل من قول القتبي أن نقول

ن الضر�ع . وزعم �عضهم أ، لیعذب بها الكفارقي النبات وشجرة الزقوم في النار، یبالعذاب
اس. ، ال من أقوات النكلونه. فالضر�ع من أقوات األنعام، وال أنهم �أ�عینه ال ینبت في النار

أن هؤالء �قتاتون �ما ال �شبعهم، وضرب  ، فأرادو�ذا وقعت اإلبل فیه لم تشبع، وهلكت هزالً 
 "، أنهم �عذبون �الجوع �ما �عذب من قوته الضر�ع. الضر�ع له مثالً 

هذا من شدة  ،و�ن �ان في األصل طعام لألنعام والبهائم ،وال �منع أن �كون قوتهم الضر�ع
 نسأل هللا العافیة. ،النكا�ة بهم

یدل على أنهم تحیروا في ، �أنه ذا نظر سقیم من أهله وتأو�ل دنيء: وهقال الترمذي الحكیم "
 " ..قدرة هللا تعالى، وأن الذي أنبت
�قول لو  ؟أشد من هذاماذا  ،شجر أخضر فیه نار ،اخضر نارً األألن الذي جعل من الشجر 

طیب لما تأكل لماذا ال تأكل  ،هتكانت هذه األمور مثل ما عندنا في الدنیا أكلتها النار وانت

 أعوذ �اهلل. ، ٥٦النساء: a b c d e f  Z ] ؟لكفار و�نتهون ا
في  ، جعل لناقادر على أن ینبته في حر�ق النارهذا الضر�ع وأن الذي أنبت في هذا التراب  "

طو�ة الماء في الشجر تطفئ ، وال ر ا، فال النار تحرق الشجرالدنیا من الشجر األخضر نارً 

. و�ما ٨٠�س: Z  © ̈ § ¦ ¥ ¤       £    ¢  ¡ ے ~ { ]: النار؛ فقال تعالى

، �یف �مشون �ا رسول هللا :قالوا  ٩٧اإلسراء: Z  4 3 2 1 0 ] :حین نزلتقیل: 
 ".»أمشاهم على أرجلهم قادر على أن �مشیهم على وجوههم الذي«: هم؟ فقالعلى وجوه

 �مشَیهم.
 فال یتحیر.

 تخر�ج الحدیث.
 طالب: ..................

 نعم.
 " .تحیر في مثل هذافال یُ  "

 َیتحیر.

 a b c d e ]إال ضعیف القلب. أو لیس قد أخبرنا أنه فال َیتحیر في مثل هذا  "

f  Z :وقال:  ٥٦النساء ،[ ¥ ¦ §  Z :وقال:   ٥٠إبراهیم[ l m n  Z :أي   ١٢المزمل

ن علیهم العذاب لوّ قیل: ذا شوك. فإنما یتَ   ١٣ - ١٢المزمل: o p q r s  Z ] اقیودً 

 " قوله تعالى.. بهذه األشیاء.
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 طالب: ...........
 أمشاهم على أرجلهم.الذي 

 طالب: ............
 طیب.

سمن . و�یف �َ ال �سمن آكَله�عني الضر�ع   ٧الغاشیة:  P Q R S   T U V Z ]قوله تعالى:  "
 "؟من �أكل الشوك

 ،فالن ضر�ع �عني ال ینفع ال ُ�سمن وال ُ�غني ،�ضرب لمن ال فائدة فیه وال خیر فیه مثًال  صار
 ضرب لمن ال نفع فیه.صار �ُ 

 P ]: إبلنا لتسمن �الضر�ع، فنزلت: إن لما نزلت هذه اآل�ة قال المشر�ون : قال المفسرون  "

Q R S   T U V Z  :قیل: ، فإذا یبس لم تأكله. و ا. و�ذبوا، فإن اإلبل إنما ترعاه رطبً ٧الغاشیة
ألن المضارعة المشابهة. فوجدوه ال �سمن  ؛فظنوه �غیره من النبت النافع م،اشتبه علیهم أمره
 " وال �غني من جوع.

 ]: قوله تعالى  ١٠ - ٨الغاشیة:  W X Y      Z [ \    ] ̂ _ ̀  a Z ]قوله تعالى:  "

W X Y      Z  Z :نعمت �ما عاینت  ،عمة. وهي وجوه المؤمنیننَ أي ذات أي ذات   ٨الغاشیة

 ]أي لعملها الذي عملته في الدنیا.   ٩الغاشیة: Z  ] ]من عاقبة أمرها وعملها الصالح. 

\    ]  Z :لثواب سعیها راضیة جازهحین أعطیت الجنة �عملها. ومَ  في اآلخرة  ٩الغاشیة :
 " .وفیها

 ،الحدیث الصحیح في�ما جاء  ،-جل وعال -دخلوا الجنة برحمة هللا ،أعطیت الجنة �عملها

 .٣٢النحل: Z  ±   ° ¯ ® ] لوا منازل الجنة على حسب أعمالهموأنز 
 طالب: .............

 ،�األعمال زلنفالمنازل ت ،�سبب عملكم �عنيفالباء سببیة   ٣٢النحل: Z  ³ ² ±   ° ]نعم 
 :قالوا -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي �ما  -جل وعال -برحمة هللا إنما هووأصل دخول الجنة 
 .»یتغمدني هللا برحمتهوال أنا إال أن « :قال ؟وال أنت �ا رسول هللا

" [ [  Z :أي لسعیها الذي عملته في الدنیا   ٩الغاشیة[ \    ]  Z :حین  في اآلخرة  ٩الغاشیة
 " �عملها. أعطیت الجنةُ 

 الجنَة.
 " واو مضمرة. وفیها ،: لثواب سعیها راضیةجازهومَ  ،الجنَة �عملهاأعطیت حین  "

 .مضاف�عني مجازه على تقدیر حذف 
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 "، للفصل بینها و�ین الوجوه المتقدمة. والوجوه عبارة عن األنفس. ووجوه یومئذٍ  المعنى:و  "
 فالعذاب واقع على جمیع البدن �ما فیه الوجوه. ،نعم ألن الوجوه غیر منفصلة من البدن

"[ ̂ _ ̀  a Z  :ا فوق السموات حسب ما تقدم. وقیل: عالیة ألنه ؛أي مرتفعة  ١٠الغاشیة

 b c d ]قوله تعالى:  وهم فیها خالدون. ،ألن فیها ما تشتهیه األنفس وتلذ األعین ؛القدر

e   f  Z :ا غیر مرضي. وقالا ساقطً أي �المً   ١١الغاشیة :[ e   f  Z :واللغو واللغا  ١١الغاشیة ،
 : والالغیة �معنى واحد. قال

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

                     ......عــــــــــــــن اللَّغــــــــــــــا ورفــــــــــــــث  
. 

 قال: 
.................................                    

. 
ـــــــــــــث  ـــــــــــــا ورف                      "...... عـــــــــــــن اللغ

. 
 ورفِث التكلم.

".................................                    
. 

ـــــــــــِث   ـــــــــــتكلمعـــــــــــن اللغـــــــــــا ورف                      ال
. 

 ".وقال الفراء واألخفش
 كالم اللغو أي ال فائدة فیه.ال
وفي المراد بها ستة أوجه: أحدها: �عني أي ال تسمع فیها �لمة لغو. وقال الفراء واألخفش:  "

قاله قتادة.  ،قاله ابن عباس. الثاني: ال �اطل وال إثم ،-عز وجل -ا �اهللا و�فرً ا و�هتانً كذ�ً 
الخامس: ال �سمع فیها و قاله الحسن.  ،الرا�ع: المعصیةو قاله مجاهد.  ،الثالث: أنه الشتمو 

سمع في الجنة : ال �ُ قاله الفراء. وقال الكلبي ،�كذبال ُ�سمع فیها حالف �حلف  ..حالف �حلف
ال ؛ ألن أهل الجنة سمع في �المهم �لمة بلغو: ال �ُ السادسو وال فاجرة.  حالف بیمین برةٍ 

ا. وهو أحسنها ؛ قاله الفراء أ�ًض مون إال �الحكمة وحمد هللا على ما رزقهم من النعیم الدائمیتكل
 ". كرألنه �عم ما ذَ 

 ما ُذكر.
 " مسمى الفاعل.غیر  أبو عمرو وابن �ثیر ال �سمع بیاء. وقرأ ألنه �عم ما ُذكر "

 �عني مبني للمفعول للمجهول.
فأنث الفعل لتأنیثه. ومن قرأ  ،؛ ألن الالغیة اسم مؤنثو�ذلك نافع، إال أنه �التاء المضمومة "

 " .بین االسم �الیاء فألنه حالٌ 
 حاَل بین االسم.

 " والفعل الجار والمجرور.فألنه حاَل بین االسم  "
بینه و�ین  و�ذا �ان الفاعل مفصوًال  ،و�ذا �ان الفاعل مؤنث غیر حقیقي جاز التذ�یر والتأنیث

 والتأنیث.فعله �شيء جاز التذ�یر 
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 " أي ال ُتسمع الوجوه.، ا على إسناد ذلك للوجوهبً نص وقرأ الباقون �التاء مفتوحة الغیةً  "
 َتسمع.

 " فیها الغیة.أي ال ُتسمع الوجوه  "

 g h   i    j k l  m   n o p q r s t u v w Z ]قوله تعالى:  "

، وأنواع األشر�ة أي �ماء مندفق  ١٢الغاشیة: g h   i    j  Z ]: قوله تعالى  ١٦ - ١٢الغاشیة: 

   h ]ا. فـاللذیذة على وجه األرض من غیر أخدود. وقد تقدم في سورة اإلنسان أن فیها عیونً 

Z  :١٢الغاشیة. " 
 ،إنما هي تجري في مجرى واحد ،عیون �غیر أخادید تجري على األرض وال تنتشر وال تفیض

 :-رحمه هللا -ولیس لها أخادید �ما قال ابن القیم
ـــــــر أخـــــــدود جـــــــرت ـــــــي غی                     أنهارهـــــــا ف

. 
                     ســـــــــبحان ممســـــــــكها عـــــــــن الفیضـــــــــان 

. 
أي عالیة.   ١٣الغاشیة:  k l  m   n Z ] أعلم. �هللا ،�معنى عیون   ١٢الغاشیة:  h   Z ]فـ "

 o p ] ملكه حوله. لیرى ولي هللا ؛لسماء واألرضا وروي أنه �ان ارتفاعها قدر ما بین

q  Z :أي  ١٤الغاشیة. " 
 :تنقطع �ه األماني فیقال له ،یتمنىماذا ما یدري  ،تمنَّ  :الُمْلك �قال آلخر من یدخل الجنة

لك  :فیقال ،إي ور�ي :فیقول ؟یرضیك مثل ملك أعظم ملك في الدین؟ ملك أعظم ملك في الدنیا
 هذا آخر من یدخل الجنة وممن �خرج من النار. ،مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله

"[ o p q  Z :والكوبله عروة وخرطوم : هو ما. واإلبر�قأ�ار�ق وأوانٍ أي   ١٤الغاشیة . :

  ١٥الغاشیة: r  Z ]إناء لیس له عروة وال خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة الزخرف وغیرها. 

احدة إلى جنب أي و   ١٥الغاشیة: s t  Z ]. الواحدة ُنمرقة مرقة، الواحدة نُ أي وسائد
 : األخرى. قال الشاعر

                    و�نــــا لنجــــري الكــــأس بــــین شــــرو�نا
. 

                     و�ــــین أبــــي قــــابوَس فــــوق النمــــارق  
. 

 : وقال آخر
ـــــول وشـــــبان حســـــان وجـــــوهُ                      مهكه

. 
ــــــى ســــــرر مصــــــفوفة ونمــــــارق                        "عل

. 
 مثل التي تقول:

                    نحــــــــــــــــن بنــــــــــــــــات طــــــــــــــــارق 
. 

                     نمشــــــــــــي علــــــــــــى المنــــــــــــارق  
. 

 " �عقوب.و�ذلك النِّمرقة �الكسر لغة حكاه : وسادة صغیرة. وفي الصحاح: النُّمرق والنمرقة "
 حكاها.

 " .ة التيیور�ما سموا الطنفس حكاها �عقوب "
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 الطنفسة.

قال أبو   ١٦الغاشیة:  u v w Z ]عن أبي عبید.  ،فوق الرحل نمرقة الطنفسة التي "
: مل رقیق، واحدتهاخ: الطنافس التي لها زرابي: ال: الزرابي: البسط. وقال ابن عباسعبیدة

 هقال ،قتادة. وقیل: �عضها فوق �عض هقال ،الكلبي والفراء. والمبثوثة: المبسوطة هوقال ،ر�یةزُ 
: هذا أصوب، قلت بي.قاله القتَ ، : متفرقة في المجالسقاله الفراء. وقیل ،عكرمة. وقیل: �ثیرة

. وقال أبو �كر األنباري: وحدثنا ١٦٤البقرة: A  Z @ ?  < = ]فهي �ثیرة متفرقة. ومنه 
أحمد بن الحسین، قال حدثنا حسین بن عرفة، قال حدثنا عمار بن محمد، قال: صلیت خلف 

 u v w Z ]: ، وقرأ فیها ١الغاشیة: Z  8 7 6 5 4 ]: المعتمر، فقرأمنصور بن 

 " .١٧الغاشیة: x y  Z ]قوله تعالى:  متكئین فیها ناعمین.  ١٦الغاشیة: 
فهي مبثوثة  ،بث علمه في اآلفاق :مفرقة مثل بث الزرع و�ث ما یراد تفر�قه مكان �قال :المبثوثة

 �عني مفرقة.

 -قال المفسرون: لما ذ�ر هللا  ١٧الغاشیة: x y z { | } ~  Z ]قوله تعالى:  "
رهم هللا صنعته وقدرته؛ أمر أهل الدار�ن، تعجب الكفار من ذلك، فكذبوا وأنكروا؛ فذ�ّ  -عز وجل

ألنها �ثیرة ؛ لسماء واألرض. ثم ذ�ر اإلبل أوالً ، �ما خلق الحیوانات واوأنه قادر على �ل شيء
 " .، فنبههمالفیلةولم یروا ، في العرب

 -جل وعال -هللا ؟ألنها أعظم ؛أفال ینظرون إلى الفیلة �یف خلقت :ال �قول لمَ  :قد �قول قائل
بینما اإلبل هي  ،و�ن رآه �عضهم ما رآه �لهم ،الفیل ما رآه العرب ،�خاطب الناس �ما عندهم

 فیه عر�ي ما رأى اإلبل؟! إال إن �ان أعمى. ،وسیلتهم
ل علیه ، �قوده و�نیخه و�نهضه و�حمغیره للصـلعلى عظیم خلقه؛ قد ذل -جل ثناؤه -فنبههم "

غیره. من الحَیوان ، ولیس ذلك في شيء الثقیل من الحمل وهو �ارك، فینهض بثقیل حمله
ده وعظیم قدرته. وعن ؛ یدلهم بذلك على توحیا لصغیر من خلقها من خلقه، مسخرً فأراهم عظیمً 

: د ال إبل فیها؛ ففكر ثم قالخلقه، وقد نشأ في بالو�د�ِع �عض الحكماء: أنه حدث عن البعیر 
رها على احتمال یوشك أن تكون طوال األعناق. وحین أراد بها أن تكون سفائن البر، صبّ 

 " .؛ حتى إن إظماءهاالعطش

  ١٧الغاشیة: x y z { | } ~  Z ]اآلن من خالل القرآن هو ما رأى اإلبل  انظر
 یتوقع أنها طوال األعناق وهو ما رأى اإلبل. :یتحدث عن اإلبل قال یر�د أن

 طالب: ...............
ث انتهت الحكمة.  ال، إذا ُحدِّ

 طالب: ..............
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ث عن البعیر و�د�ع خلقه وقد نشأ في بالد ال  ،ال، هذه مسألة ثانیة لكن �عض الحكماء أنه ُحدِّ
 یوشك أن تكون طوال األعناق. :إبل فیها فكر ثم قال

 ............. طالب:
یوشك أن  :حتى قیل له طوال األعناق قال ،توقع�صیر ینقل نقل ما هو ب ،إذا ُوصفت ما �حتاج

 تكون.. هذا سفه.
 طالب: ............

وُذكر من أوصافه ال  ؟المیزةذه ه ما ،لها میزة ص دون غیرها أنخهو استشف من �ونها تُ 
 یوشك أن تكون طوال األعناق. :�التفصیل إال األعناق فقال

وحین أراد بها أن تكون سفائن البر صّبرها على احتمال العطش حتى إن إظماءها لیرتفع إلى  "
 " العشر فصاعًدا.

 �عني العشر لیالي.
لما ذ�ر : ال یرعاه سائر البهائم. وقیلمما ، �ل شيء نابت في البراري والمفاوزوجعلها ترعى  "

حمل �ُ حتى  تبركُ و�ّین أن اإلبل ، قالوا: �یف نصعدها؟ فأنزل هللا هذه اآل�ةالمرفوعة السرر 
: عناه قتادة ومقاتل وغیرهما. وقیلفكذلك تلك السرر تتطامن ثم ترتفع. قال م ،علیها ثم تقوم

 " قاله المبرد. ،بل هنا القطع العظیمة من السحاباإل
ألن اإلبل إذا أطلق ال  ؛اآل�ة الموجودة هنا لكنه �عید أن یراد �ه هنا ،ُذكر في �تب اللغة نعم،

ُذكر من معاني اإلبل في �تب اللغة أنه  فقد ال، و�شك أنه ینصرف على هذا الحیوان المخلوق 
 یراد �ه السحاب.

قال معناه قتادة ومقاتل وغیرهما، وقیل: اإلبل هنا القطع العظیمة من السحاب، قاله المبرِّد  "
 " ..قلت في �تب األئمة. ، ولم أجد لذلك أصالً إلبل هنا: السحابقال الثعلبي: وقیل: في او 

 | } x y z ]�اب النظر إلى السماء  -رحمه هللا -یذ�ر شراح البخاري حینما ترجم

} ~  Z :الترجمة �اب النظر  ؛ ألنإن المراد �اإلبل هنا السحاب :قال �عض الشراح  ١٧الغاشیة
فالذي ینظر إلى اإلبل ما ینظر إلى السماء اللهم على شيء من التأمل ودقة النظر  ء،اإلى السم

ألن البصر  ؛فإذا نظر إلى اإلبل یلزم من ذلك أن ینظر إلى السماءاإلنسان،  اإلبل أطول منأن 
 منهمو  ،فإذا �ان من األدنى إلى األعلى وصل إلى السماء من الجهة الثانیة ،هكذا ایذهب عمود�� 

ن البخاري على عادته �شیر إلى غیر : إومنهم من قال ،السحاب: إن المراد �اإلبل هنا القمن 
 �أنه قال أكمل. ،ما یذ�ر لآل�ة التي �عدها

 x y ]: من قرأها ر�ب، قال أبو عمروالملك بن قُ  قد ذ�ر األصمعي أبو سعید عبدقلت:  "

z { | } ~  Z :ألنه من ذوات األر�ع، یبرك ؛ : عنى �ه البعیر�التخفیف  ١٧الغاشیة
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و قائم. ومن قرأها �التثقیل حمل علیه إال وه، وغیره من ذوات األر�ع ال �ُ فتحمل علیه الحمولة
حمل الماء والمطر. وقال الماوردي: وفي اإلبل وجهان: بها السحاب التي ت ى: اإلبل، عنفقال

سحاب. فإن �ان المراد : أنها النيالثاو عم. : أنها اإلبل من النَّ أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما
ن �ان ، والمنافع العامة لجمیع خلقه. و�فیها من اآل�ات الدالة على قدرتهفلما ، بها السحاب

بل أجمع للمنافع من سائر الحیوان؛ ألن ضرو�ه أر�عة: ، فألن اإلعمالمراد بها اإلبل من النَّ 
، ل األر�ع؛ فكانت النعمة بها أعمبل تجمع هذه الخال ، وحمولة. واإلحلو�ة، ور�و�ة، وأكولة

 " ..وظهور القدرة فیها أتم. وقال الحسن
وغیرها من الحیوانات �حمل  ،ثم تثور تقوم ،لحظة �قول اإلبل تبرك فُیحمل علیها ما یراد حمله

ا هل األفضل أن یتناوله بید�ه وهو قائم أو أن �حمل شیئً بن آدم طّیب إذا أراد  ،علیها وهي قائمة
 أن �جلس فیحمله ثم �قوم.األفضل 

 طالب: �جلس ثم �قوم.
 ي األنفع للظهر.ال، الكالم على الصحِّ 

 طالب: ...................
فیه  أرى لكن �هللا  ،أنا سمعت هذا من �عض من له عنا�ة �الطب ،المهم أنه جالس ثم �قوم �ه

 هو �قول أنفع للظهر. ،صعو�ة
 طالب: ...................

 �هللا إن فیه صعو�ة. ،�هللا ما أدري  ،وهو جالس ثم �قوم �حمل�عني 
 طالب: ...................

 الفیل؟
 طالب: ...................

 .ءيمن وصفه شولذلك ما جاء  ما یدرون عن الفیل شیًئا، أهلنا نعم
 إنما.. :وقال الحسن

 لحظة.
 طالب: ...................

 السماء؟ السحاب غیر السماء.
 طالب: ...................

بن. وسئل الحسن ألنها تأكل النوى والَقّت، وتخرج الل ؛ �الذ�ر: إنما خصها هللاوقال الحسن "
، ثم هو خنز�ر ال ا عنها وقالوا: الفیل أعظم في األعجو�ة: فقال: العرب �عیدة العهد �الفیلأ�ًض 
 " اخرجوا.: �قولدره. و�ان شر�ح  ، وال �حلبر�ب ظهره، وال یُ �ل لحمهیؤ 

 الفیل له ناب فال یؤ�ل.. ألن
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 طالب: ..................
ومنها ، ومنها األكولة یؤ�ل لحمها، ، ُخلقت لمنافع �ثیرة منها الحلو�ة �شرب لبنهانعمتأكل 

 وهكذا. ،الر�و�ة یر�ب ظهرها
 طالب: ..................

 ألن جلده قر�ب من جلد.. ؛�قول هو نوع منه
 " ..ناسة حتى ننظر إلى اإلبل �یف خلقت. واإلبلبنا إلى الكُ و�ان شر�ح �قول: اخرجوا  "

 طالب: ...................
 ألنه �شبهه في جلده. ؛نوع منه

 طالب: ...................
 .نعمالناب 

 طالب: ..................
 ما فیه شك أنه إذا اجتمع �ل ذي ناب من السباع.

 ..................طالب: 
 .والمسألة خالفیة ا،المقصود أن له نا�ً 

 طالب: ..................
 ،ا أن الجمعة لیس فیها درسعلمً  ،�جاب الدرس القادم ،المقصود أنه ینظر حكمه �حیاة الحیوان

 الجمعة ما فیها درس.
واحد لها من لفظها، لجموع التي ال ؛ ألن أسماء اال واحد لها من لفظها، وهي مؤنثةواإلبل  "

.. لتها الهاء، فقلتدخّ و�ذا صغرتها  ، و�ذا صغرتهاإذا �انت لغیر اآلدمیین، فالتأنیث لها الزم
 " .ل، ونحو ذلك. ور�ما قالوا لإلبل: إبِ ة: أبیلة وغنیمفقلتَ 
 إْبل.

 ¡ ے ]قوله تعالى:  : آ�ال.، �سكون الباء للتخفیف، والجمعإْبل، ور�ما قالوا لإلبل إْبل "

¢      £ ¤  Z :فال ینالها شيء. أي رفعت عن األرض بال عمد. وقیل: رفعت  ١٨الغاشیة ،[ 

¥ ¦ §     ¨ ©  Z :یف نصبت على األرض، �حیث ال تزولأي   ١٩الغاشیة�. " 
جل  -هللا ؛ ألنخالف ،أو یوجد عمد ال ترى  ،فال یوجد عمد ألبتة ،رفعت عن األرض بال عمد

لكنها ال ترى على ما بین  ،ومثل هذا ال ینفي أن یوجد عمد  ٢الرعد: Z  9: 8       7 ]�قول  -وعال
 أهل العلم من خالف في ذلك.

 طالب: ...............
 السحاب غیر السماء. ،حتى لو قلنا السحاب
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 طالب: ..............
 �عني جهة العلو.

 طالب: ............
 غیر. ،یوجد السحابال، السماء حینما تكون صافیة والسحاب حینما 

أي �یف نصبت على األرض �حیث ال تزول،   ٣١األنبیاء: x y z       {  Z ]�ما قال  "

 { | }       x y z ]: وذلك أن األرض لما دحیت مادت، فأرساها �الجبال. �ما قال

~  Z :٣١األنبیاء .[ ª « ¬            ® ̄  Z :سطت ومدت. وقال أنس: أي �ُ   ٢٠الغاشیة
، �ضم التاء؛ ورفعُت ونصبُت وسطحتُ  َ�ْیَف خلقتُ ، فقرأ -رضي هللا عنه -خلف علي صلیت

َمْیَفع. تعالى. و�ه �ان �قرأ محمد الضمیر إلى هللاأضاف   " بن السُّ
مْیَقع.  السَّ

میَفع. "  " و�ه �ان �قرأن محمد بن السَّ
 قع قاف.

مْیَقع.  ابن السَّ
 عندك؟ماذا عندك؟ ماذا 

میَفع.  السَّ
 .في طبعتنا من أول الكتاب إلى آخره �القاف نحن

 طالب: ............
 ال، ما هو �على هذا.
 طالب: ............

 فنرى  ،وهو علم ومشهور �مكن مراجعته ،عندنا في طبعتنا من أول الكتاب إلى آخره �القاف
 �ضبط إ�ه مع الفیل وما یتعلق �ه من حیاة الحیوان الدرس القادم إن شاء هللا.

وقرأ الحسن وأبو حیوة وأبو  ، والمعنى خلقتها. و�ذلك سائرها.محذوف والمفعولوأبو العالیة؛  "
م ، إال أنهم خففوا الطاء. وقدّ و�سكان التاء. و�ذلك قرأ الجماعة: سّطحت بتشدید الطاء رجاء

 مما �طلب فیه نوع حكمة. وقد : ولیس هذاولو قدم غیرها لجاز. قال القشیري ، اإلبل في الذ�ر
 " .قیل: هو أقرب إلى

 " .حكمة�عني ما �قال: لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا، قال: لیس هذا مما �طلب فیه نوع  "
 ولو قدم غیرها لجاز. :ولذا قال ،�عني في التقد�م والتأخیر 

 طالب: .................
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لكن التكلف ما هو  ،إ�جاد الحكمة له ال شك أنه أكمل�ال، لو أراد أن یتكلف شخص ما 
 مطلوب.

لكثرتها عندهم، وهم من أعرف الناس بها.  ؛الناس في حق العربوقد قیل: هو أقرب إلى  "
 " .الحیوانات األخرأكثر من مرافق ل : مرافق اإلباوأ�ًض 

 �عني یرتفق بها و�نتفع بها أكثر من غیرها.
سافات البعیدة علیها، شروب، وتصلح للحمل والر�وب، وقطع الم، ولبنها مفهي مأكولة "

أموال العرب. و�انوا �سیرون وهي معظم ، والصبر على العطش، وقلة العلف، و�ثرة الحمل
في فقد ینظر ، اإلبل منفردین مستوحشین عن الناس، ومن هذا حاله تفكر فیما �حضرهعلى 

فإنها أدل ، ض. فأمروا �النظر في هذه األشیاء، ثم �مد �صره إلى السماء ثم إلى األر مر�و�ه

أي فعظهم �ا محمد   ٢١الغاشیة: Z  ° ]: قوله تعالى دلیل على الصانع المختار القادر.

أي   ٢٢الغاشیة: µ ¶ ̧  ¹  Z ]أي واعظ.   ٢١الغاشیة: Z  ́ ³ ²  ± ]فهم. وخوّ 
 " .�مسلط

 وأولى ما یذ�ر �ه و�وعظ �ه القرآن.  ٤٥ق: Z  ° ¯ ]فذ�ر �ما جاء في سورة ق 

[ µ ¶ ¸  ¹  Z :٢٢الغاشیة. 

صحیح  ،حصر  ٢١الغاشیة: Z  ́ ³ ²  ± ° ] -علیه الصالة والسالم-والتذ�یر وظیفته 
علیه الصالة -له وظائف  ،فیذ�ر و�نذر و�حذر و�بشر ،و�نما هو إضافي ،أنه لیس �حقیقي

 هنا لالهتمام �شأن التذ�یر الذي هو الوعظ.لكن الحصر  -والسالم

" [ µ ¶ ̧  ¹  Z :فتقتلهم. ثم نسختها آ�ة السیف. وقرأ أي �مسلط علیهم   ٢٢الغاشیة
 " والمسیِطرون.األعور �مسیَطر �فتح الطاء، هارون 

 والمسیَطرون.
ط على الشيء، المسیطر والمصیطر: المسلَّ : . وهي لغة تمیم. وفي الصحاحوالمسیَطرون  "

نى السطر أال ألن من مع ؛لیشرف علیه، و�تعهد أحواله، و�كتب عمله، وأصله من السطر
 " .مسطر، والذي �فعله مسطر ومسیطرفالكتاب یتجاوز، 
ر.  مسطِّ

ر ومسیطر " µ ¶ ̧  ¹  Z ]: ا، وقال تعالىسیطرت علین :؛ �قالوالذي �فعله مسطِّ

 " .، أي لكناستثناء منقطع  ٢٣الغاشیة: º » ¼ ½ ¾  Z ]. وسطره أي صرعه. ٢٢الغاشیة: 
 ذا نوع خاص ضرب مع الخد تعرفونه أنتم؟ه ا،ما �سمى صرعً  نعم ،ره أي صرعهطَ سَ 

 طالب: ..............
 ؟ماذا



 
 

 
 
 

١
٩ 
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 طالب: ..............
 ،خاص �الخد إذا ضر�ه �كفه قال سطرههذا هنا ال،  تأتيفاه ما لكن مع أي مكان؟ على قنعم 

 هذا السطر عندنا.

من تولى عن  استثناء منقطع أي لكن  ٢٣الغاشیة: º » ¼ ½ ¾  Z ]وسطره أي صرعه  "

: ي جهنم الدائم عذابها. و�نما قالوه  ٢٤الغاشیة: À Á Â    Ã  Z ¿ ]الوعظ والتذ�یر. 

[ Â    Ã  Z :لیل هذا ألنهم عذبوا في الدنیا �الجوع والقحط واألسر والقتل. ود  ٢٤الغاشیة
متصل. . وقیل: هو استثناء إال من تولى و�فر فإنه �عذ�ه هللا: التأو�ل قراءة ابن مسعود

 " ..لست �مسلط على من تولى و�فر، فأنت مسلط علیه �الجهاد، �هللا :والمعنى
 والمعنى لست �مسلط إال على من تولى و�فر، عندك؟

 طالب: .............
 والمعنى.

 " والمعنى لست �مسلط إال على من تولى و�فر. "
 مضبوط. نعم،

، فال نسخ في اآل�ة على هذا �عذ�ه �عد ذلك العذاب األكبر فأنت مسلط علیه �الجهاد، �هللا "
، عنقهفضرب ، برجل ارتد، فاستتا�ه ثالثة أ�ام، فلم �عاود اإلسالم يتا أُ التقدیر. وروي أن علی� 

 " .٢٤الغاشیة: À Á Â    Ã  Z ¿ ]وقرأ 
 �ش؟ فضرب عنقه وقرأ.هذا أ

[ ¿ À Á Â    Ã  Z :٢٤الغاشیة. 

[ º » ¼ ½ ¾  Z :٢٣الغاشیة. 

 " .٢٤ - ٢٣الغاشیة: º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â    Ã  Z ]فقرأ فضرب عنقه وقرأ  "
 ه.ما فی

[ º » ¼ ½ ¾  Z :٢٣الغاشیة. 
 ، عندك ز�ادة؟لكن

 طالب: ............
 ین تقرأ أنت؟ موجودة؟ هل أنت قرأت؟ دراج؟أ من ؟ین أنتأ
 : على االستفتاح والتنبیه، �قول امرئ القیس أال :وقرأ ابن عباس وقتادة "

                    أال رب یـــــــوم لـــــــك مـــــــنهن صـــــــالح
. 

 .................................                     
. 
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والمبتدأ �عد الفاء مضمر، والتقدیر:   ٢٤الغاشیة: À  Z ¿ ]: للشرط. والجواب على هذا وَمنْ 
. جواب �الفعل الذي �عد الفاء لكان: إال من تولى و�فر �عذ�ه هللاد ال�ألنه لو أر  ؛فهو �عذ�ه هللا

[ Ä Å Æ Ç  Z :عد الموت. �قال: آب یؤوب؛ أي أي رجوَعهم أي رجوعهم   ٢٥الغاشیة�
 : بیدرجع. قال عَ 

ـــــــــــــــؤوب ـــــــــــــــة ی                     و�ـــــــــــــــل ذي غیب
. 

                     وغائـــــــــــــب المـــــــــــــوت ال یـــــــــــــؤوب 
. 

، ولو جاز لجاز مثله في �التشدید. قال أبو حاتم: ال �جوز التشدید أبو جعفر إ�ابهم وقرأ
 " .الصیام والقیام

 إّ�ابهم �التشدید قرأ أبو جعفر.
 " وقرأ أبو جعفر إّ�ابهم �التشدید، قال أبو حاتم: ال �جوز التشدید. "

 أبو حاتم هذا السجستاني، نعم ولو جاز.
 " الصیام والقیام.ولو جاز لجاز مثله في  "

 صّیام وقّیام.
: وقرأ أبو جعفر الزمخشري قال . وقیل: هما لغتان �معنى. لجاز مثله في الصّیام والقّیام "

من اإل�اب. أو أن �كون قیل: ، : مصدر أیبووجهه أن �كون فیعاالً  ،�التشدید المدني إ�ابهم
 " أواً�ا.أصله 
 إّوا�ا.

 " ا �دیوان في دوان. ثم فعل ما فعل �أصل سید ونحوه.إیوا�ً  :ب، ثم قیلمن أوّ  االً ا�ا فعّ إوّ  "
 ا.تحر�ت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفً  نعم

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. ،�هللا أعلم


