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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

 # "      ! ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي ثالثون آ�ة ،سورة الفجر مكیة "
$   %  Z :۲ - ۱الفجر " 

Z  ,  + * ( )    ' & %   $ # ] .أقسم �الفجر  ۱الفجر: Z  "      ! ]قوله تعالى:  "

الفجر هنا انفجار الظلمة عن النهار  :فقال قوم ؛واختلف في الفجر ،أقسام خمسة  ٤ - ۲الفجر: 
 " قاله.. ،من �ل یوم

 وأقسم �الشمس. ،وأقسم �اللیل ،وأقسم �الضحى ،�عني الوقت المعروف �ما أقسم �العصر
 ،ا أنه النهار �لهعباس أ�ًض  ابن وعن -رضي هللا عنهم -قاله علي وابن الز�یر وابن عباس "

 " ألنه أوَله. ؛وعّبر عنه �الفجر
 أوُله.

 " �عني فجر یوم النحر. :وقال ابن محیصن عن عطیة عن ابن عباس ،ألنه أوُله "
 عندك فجر یوم؟ ماذا�ش؟ أیوم 

 المحرم.
 المحرم. نعم،

 .هو فجر أول یوم من المحّرم منه تنفجر السنة :ه قال قتادة قالومثلَ  ،�عني فجر یوم المحّرم "

Z  "      ! ] :وروى ابن جر�ج عن عطاء عن ابن عباس قال ،صالة الصبح :اوعنه أ�ًض 

جعل لكل یوم لیلة قبله إال یوم  -جل ثناؤه -ألن هللا تعالى ؛یر�د صبیحة یوم النحر  ۱الفجر: 
فمن  ،ألن یوم عرفة له لیلتان لیلة قبله ولیلة �عده ؛لم �جعل له لیلة قبله وال لیلة �عده ،النحر

 " أدرك الموقف لیلة.
 �عد..

 " لیلة �عد عرفة فقد أدرك الحج. "
 لیلَة �عد ما هو لیلًة �عد.

 لیلَة �عد عرفة.
 نعم �عني لیلة النحر.

 " وهذا. ،فمن أدرك الموقف لیلَة �عد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر فجر یوم النحر "
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صلى من « :من حدیث عروة بن مضرس -علیه الصالة والسالم-�عني مثل ما جاء عنه 
�عني حتى �عد غروب الشمس  »صالتنا هذه و�ان قد وقف قبل ذلك أ�ة ساعة من لیل أو نهار

من �ل لیلة للیوم الذي یلیها إال لیلة عید النحر فهي تا�عة لیوم  :ولهذا �قول ،�ستمر الوقت لعرفة
 و�وم النحر لیس له لیلة. ،فعلى هذا یوم عرفة له لیلتان لیلة قبله ولیلة �عده ،عرفة

  طالب: ..............
 إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر یوم النحر.

  طالب: ..............
وهذا قول  ،فمن أدرك الموقف لیلة �عد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر فجر یوم النحر "

وعن محمد بن  .قال: انشقاق الفجر من یوم جمع  ۱الفجر: Z  "      ! ] :وقال عكرمة ،مجاهد
 ؛فجر ذي الحجة :وقال الضحاك .معوالفجر آخر أ�ام العشر إذا دفعت من جَ  :كعب القرظي

 ،أي لیاٍل عشر من ذي الحجة  ۲الفجر: Z  %   $ # ]ألن هللا تعالى قرن األ�ام �ه فقال: 

 ،هو عشر ذي الحجة  ۲الفجر: Z  %   $ # ] :و�ذا قال مجاهد والسدي والكلبي في قوله
 -علیه السالم -هي العشر التي ذ�رها هللا في قصة موسى :وقال مسروق  .وقال ابن عباس

[ j k   Z  :وروى أبو الز�یر عن جابر أن رسول  ،وهي أفضل أ�ام السنة  ١٤٢األعراف
فهي لیاٍل عشر  ،قال: عشر األضحى »والفجر ولیال عشر«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

ا لمن لم إذ قد خصها هللا �أن جعلها موقفً  ؛ألن لیلة یوم النحر داخلة فیه ؛على هذا القول
فلو ُعرِّفت لم تستقبل  ،و�نما نكرت ولم تعرف لفضیلتها على غیرها ،یدرك الوقوف یوم عرفة

�هللا  ،رت من بین ما أقسم �ه للفضیلة التي لیست لغیرهافنكِّ  ،�معنى الفضیلة الذي في التنكیر
 " أعلم.
كرت اللیالي ونُ  ،والفجر والشفع والوتر واللیل �لها معرفة ،فة�قیة األقسام األر�عة فكلها معرَّ  وأما

و�ونها أعظم أ�ام العام هذا قول عامة أهل العلم �النسبة  ،والتنكیر �كون للتعظیم ،لعظمها ؛العشر
 ألن فیها لیلة القدر. ؛وأما �النسبة للیالیها فلیالي عشر رمضان أفضل منها ،أل�امها

 ا.وعن وقال ابن عباس أ�ًض 
 وعن.

وقال ابن عباس  ،وقاله الضحاك .هي العشر األواخر من رمضان :اوعن ابن عباس أ�ًض  "
وعن ابن  .م التي عاشرها یوم عاشوراءهي العشر األول من المحرَّ  :ا و�مان والطبري أ�ًض 

  ۳الفجر: Z  )    ' & ]قوله تعالى:  .ولیاِل عشٍر �اإلضافة یر�د ولیالي أ�ام عشر :عباس
ا عن عمران بن الحصین عن النبي واختلف في ذلك فروي مرفوعً  ،والوتر الفرد ،الشفع االثنان

وقال جابر  ،»الشفع والَوتر الصالة منها شفع ومنها َوتر« :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-
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قال:   ۲ - ۱الفجر: Z  %   $ # "      ! ] :-صلى هللا علیه وسلم-هللا قال النبي بن عبد 
 ،وهو قول ابن عباس وعكرمة ،»هو الصبح وعشر النحر والَوتر یوم عرفة والشفع یوم النحر«

صلى هللا علیه -واختاره النحاس وقال: حدیث أبي الز�یر عن جابر هو الذي صح عن النبي 
 " فیوم عرفة. ،ا من حدیث عمران بن حصینوهو أصح إسنادً  -وسلم

 تخر�ج حدیث عمران.
  طالب: ..............

 .نعم
  طالب: ..............

 ال ال، قبله عمران بن حصین.
  طالب: ..............

 ال تقدم؟ق
  طالب: ..............

 طّیب.
  طالب: ..............

 �عني ما �صح في هذا شيء مرفوع. ،كلها موقوفات
  طالب: ..............

 .نعم

Z  )    ' & ]عن قوله تعالى:  -صلى هللا علیه وسلم-وعن أبي أیوب قال: سئل النبي  "

وقال مجاهد وابن عباس  ،والوتر لیلة یوم النحر ،فقال: الشفع یوم عرفة و�وم النحر  ۳الفجر: 

 -عز وجل  -والوتر هو هللا  ۸النبأ: Z  < = > ]قال هللا تعالى:  ه،الشفع خلق :اأ�ًض 
صلى هللا علیه -أترو�ه عن أحد؟ قال: نعم عن أبي سعید الخدري عن النبي  :فقیل: لمجاهد

قال هللا  ،الشفع الخلق :ونحوه قال محمد بن سیر�ن ومسروق وأبو صالح وقتادة قالوا ،-وسلم

الكفر واإل�مان والشقاوة والسعادة والهدى   ٤۹الذاریات:  Í Î Ï Ð Ñ Z ]تعالى: 
والضالل والنور والظلمة واللیل والنهار والحر والبرد والشمس والقمر والصیف والشتاء والسماء 

 % $ # " ! ]: -جل ثناؤه -قال -عز وجل  -والَوتر هو هللا ،واألرض والجن واإلنس

& ' (  Z :إن هلل تسعة وتسعین « :-صلى هللا علیه وسلم-وقال النبي   ۲ - ۱اإلخالص
 ".»�هللا وتر �حب الوتر ،ااسمً 

 في حدیث قبل هذا؟
  طالب: ..............
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 .»إن هلل«األخیر 
  طالب: ..............

هذا  »اإن هلل تسعة وتسعین اسمً «تبعه ما هو تبعه  »�هللا وتر �حب الوتر«لكن  ،في الصحیحین
 في الصحیح.

  طالب: ..............
 الحدیث. لكنه من حدیث آخر ما هو نفس نعم،

  طالب: ..............
 ألنه حدیث آخر.

وقال الر�یع بن أنس وأبو  .والَوتر صالة المغرب ،الشفع صالة الصبح :اوعن ابن عباس أ�ًض 
 العالیة.

 وجاء في الحدیث تسمیة المغرب وتر النهار.
 هي صالة.

 حدیث عائشة.
  طالب: ..............

 منفصل عنه. ،ال ال، ما هو بتبعه
  طالب: ..............

 صحیح. نعم،
وقال  .هي صالة المغرب الشفع فیها ر�عتان والِوتر الثالثة :وقال الر�یع بن أنس وأبو العالیة "

 " الشفع یوما منى الحادي عشر والثاني عشر والثالُث عشر. :ابن الز�یر
 الثالَث.

 والثالُث عشر.
 ین.أالثالَث مبني على فتح الجز 

البقرة: Z  43   2 1 0 / .   - , + * ( ) ]والثالَث عشر الوتر قال هللا تعالى:  "

وقیل:  ،وهو قول عطاء ،والوتر أ�ام منى الثالثة ،الشفع عشر ذي الحجة :وقال الضحاك  ۲۰۳
 ،ا �عد وترفصار شفعً  ،فشفع بزوجته حواء ،األن آدم �ان وترً  ؛إن الشفع والوتر آدم وحواء

والوتر  ،الشفع آدم وحواء :وفي روا�ة ،وحكاه القشیري عن ابن عباس ،رواه ابن أبي نجیح
وقد �قسم هللا  ،فكأنه أقسم �الخلق ،ألنه شفع ووتر ؛وقیل: الشفع والوتر الخلق ،هو هللا تعالى

 n o p     q r Z ] :رته �ما قال تعالىتعالى �أسمائه وصفاته لعلمه و�قسم �أفعاله لقد

 ،}والسماء وما بناها ....والشمس وضحاها{ :و�قسم �مفعوالته لعجائب صنعه �ما قال  ۳اللیل: 
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 ،ألنها سبعة ؛والوتر در�ات النار ،وهي ثمانٍ  ،وقیل: الشفع درجات الجنة ،}والسماء والطارق {
�أنه أقسم �الجنة والنار وقیل: الشفع الصفا والمروة والوتر  ،وهذا قول الحسین بن الفضل

والوتر الیوم الذي ال لیلة �عده وهو یوم  ،الشفع األ�ام واللیالي :وقال مقاتل بن حّیان ،الكعبة

 /  . - ]لقوله تعالى:  ؛االوتر هو هللا وهو الشفع أ�ًض  :وقال سفیان بن عیینة ،القیامة

0 1 2    3 4  Z:الشفع تضاد أوصاف المخلوقین العز  :وقال أبو �كر الوراق  ۷ المجادلة
والذل والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل والحیاة والموت والبصر والعمى والسمع 

والوتر انفراد صفات هللا تعالى عز بال ذل وقدرة بال عجز وقوة بال  ،والصمم والكالم والخرس
ضعف وعلم بال جهل وحیاة بال موت و�صر بال عمى و�الم بال خرس وسمع بال صمم وما 

وهو إقسام  ،ألن العدد ال �خلو عنهما ؛المراد �الشفع والوتر العدد �له :وقال الحسن .وازاها
وقیل:  ،والوتر مسجد بیت المقدس ،المدینة وهما الحرمان�الحساب وقیل: الشفع مسجد مكة و 

والوتر اإلفراد فیه وقیل: الشفع  ،رن بین الحج والعمرة أو التمتع �العمرة إلى الحجالشفع القِ 
والوتر ما ال ینمي  ،تر الجماد وقیل: الشفع ما ینمى ما ینميوالوِ  ،ألنه ذ�ر وأنثى ؛الحیوان

والباقون  ،وأصحا�ه والكسائي وحمزة وخلف: والِوتر �كسر الواووقیل غیر هذا وقرأ ابن مسعود 
والَوتر �فتح الواو  ،الِوتر �الكسر الفرد :وفي الصحاح ،وهما لغتان �معنى واحد ،�فتح الواو

حل  فأما لغة.. " ،هذه لغة أهل العالیة ،الدَّ
  طالب: ..............

َغل �لها �المهملة َخل والدَّ �لها مما یتعلق عندنا �ذلك �أعمال القلوب من  ال، األصل مثل الدَّ
 أمراضه.

  طالب: ..............
الذي تقدم في تفسیر الشفع والوتر سببه أنه ال یوجد دلیل ملِزم مرفوع إلى النبي الطو�ل الخالف 

 ،له شيء �مكن أن ینطبق علیه ذ�ره �ل من عنَّ  ،فهو مجرد اجتهادات -علیه الصالة والسالم-
ال هي أقوال �عني ما ذ�روه �صدق علیه أنها شفع وما ذ�روه أ�ضا �صدق علیه أنه على �ل ح

 لكن لیس فیه شيء �كون أرجح من غیره �اعتبار أنه ال �ستند إلى دلیل. ،وتر
  طالب: ..............

 مادام ما لها دلیل.
  طالب: ..............

 لفرد.الشفع ضم الشيء إلى الشيء هذا الشفع اثنین والوتر ا
  طالب: ..............

 ما في السیاق ما یدل على شيء. لكن
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  طالب: ..............

یدل على أن �لها في الزمان إذا نظرنا   ۳ - ۱الفجر: Z  )    ' & %   $ # "      ! ]الفجر 
 إلى السیاق.

  طالب: ..............
 أي حدیث؟ ما مر علینا حدیث �عني صحیح.

  ..............طالب: 
إن هللا وتر �حب « :هذا في الصحیح والبخاري وغیره »اإن هلل تسعة وتسعین اسمً «ال، الحدیث 

نعم ما  ،�عني �قسم �اسمه أو صفته ،»فإن هللا وتر �حب الوتر ،أوتروا �ا أهل القرآن« ،»الوتر
 لكن الشفع. ،فیه ما �منع

  طالب: ..............
علیه الصالة -سر �ه القرآن ما جاء في القرآن ثم ما جاء عن النبي أولى ما �ف ،ما فیه شك

ألنهم عاصروا النبي وعا�شوا التنز�ل وعرفوا المناسبات  ؛ثم ما جاء عن الصحا�ة -والسالم
 �عرفون أنها هذا �له له دخل ودور في الترجیح. ،وأسباب النزول

  طالب: ..............
 درجات الجنة مائة. ي،أبوابها الثمان

 " فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم فأما تمیم فبالكسر فیهما. ،هذه لغة أهل العالیة "
فع والِوتر.  الشِّ

 " وهذا قسم خامس و�عدما أقسم. ،}واللیل إذا �سري {قوله تعالى:  "
ر اعتمد قراءة نافع فسِّ لكن المُ  ،في �سري �الیاء والقرآن المطبوع مع التفسیر على قراءتنا المألوفة

بینما ما  ،ا من االختالففلذلك تجدون �ثیرً  ،ما هو �قراءة حفص عن عاصم ال، اعتمد قراءة نافع
 بت في اآل�ات المدخلة في التفسیریث
ومعنى �سري أو  ،و�عدما أقسم �اللیالي العشر على الخصوص أقسم �اللیل على العموم "
 صائم قال: "سرى فیه �ما �قال لیٌل نائم ونهار �ُ 

 لقد لمتنا �ا أم..
 مكر اللیل والنهار �عني مكر فیهما.

      لقد لمتنا �ا أم غـیالن فـي السـرى                "
. 

ونمــــــِت ومــــــا لیــــــل المطــــــي بنــــــائم                      
. 

وهو قول  ،قول أكثر أهل المعاني ذاوه  ٣٣سبأ: Z  : 9 8 7 ]ومنه قوله تعالى: 
جاء  :وقال قتادة وأبو العالیة ،معنى �سري سار فذهب :وقال أكثر المفسر�ن ،القتبي واألخفش

وقال عكرمة والكلبي ومجاهد  .إذا استوى  :واللیل إذا �سري قال :وروي عن إبراهیم .وأقبل
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الختصاصها �اجتماع  ؛هي لیلة المزدلفة خاصة  ٤الفجر: Z  ( ]�محمد بن �عب في قوله 
لیلة القدر لسرا�ة الرحمة فیها واختصاصها بز�ادة الثواب فیها یل: قو  .الناس فیها لطاعة هللا

 "�هللا أعلم. ،وهو األظهر �ما تقدم :قلت .إنه أراد عموم اللیل �لِّهقیل: و 
 إذ ال دلیل على التخصیص.

  طالب: ..............
 ا؟ فیه شیئً  تمعتحفظ؟ س ماذا

  طالب: ..............
 ال، هو المعروف.

  ..............طالب: 
 یدل على أنها عدد آ�ات القرآن.

  طالب: ..............
 إن هللا عد لهم.

لكن قد تكون  ،اقرأ وارق  :وما زاد على ذلك �فهم من ،على �ل حال المائة ما فیها إشكال 
الدرجة بین السماء  ،ال یلزم أن تكون �عدد آ�ات القرآن ،ىالدرجة تحتاج إلى أكثر من مرة ترق

تقرأ �ما ترقى الدرجة الواحدة  ،تظن الخطوة مثل ما بین السماء واألرض خطوة واحدة .. واألرض
�حفظ مائة آ�ة و�نهیها قبل ما ینتهي من درجة  أو �مكن المحفوظ شخص �قرأ ..قد تحتاج إلى

 مثل ما بین السماء واألرض. ما یلیها ألن بینها و�ین ؛واحدة
  ..........طالب: ....

�قرأ آ�ة واحدة  اإلنسانلكن هل تظن أن  ،هذا واضح من الحدیث مفهوم ،عند آخر آ�ة تقرؤها
 ال هذا وال هذا. ..هللا أعلم ،�مقدار مائة سنة؟ ما یدرى 

ألنها  ؛�سري �إثبات الیاء في الحالین على األصل :وقرأ ابن �ثیر وابن محیصن و�عقوب "
نافع وأبو عمرو �إثباتها في الوصل و�حذفها في  أوقر  ،لیاءفثبتت فیها ا ،لیست �مجزومة

 �ان الكسائي �قول. :أبو عبید قال .وروى الكسائي ،الوقف
 " وروي عن.

 ال، وروي عن الكسائي تبع القول السابق.
ا تباعً ا�ان الكسائي �قول مرة �إثبات الیاء في الوصل و�حذفها في الوقف  :قال أبو عبید"

وهي قراءة أهل الشام  ،ألنه رأس آ�ة ؛اثم رجع إلى حذف الیاء في الحالین جمیعً  ،للمصحف
تسقط  :قال الخلیل ،ألنها وقعت في المصحف �غیر �اء ؛ا للخطباعً والكوفة واختیار أبي عبید اتِّ 
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 ،قد تحذف العرب الیاء وتكتفي �كسر ما قبلها :قال الفراء ،ا لرؤوس اآليالیاء منها اتفاقً 
 عضهم:وأنشد �

ـــق ...........                 ـــاك �ـــف مـــا تلی       كف
. 

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

 ُتلیق.
      ا                ........... مــــــــا ُتلیــــــــق درهًمــــــــ

. 
ــدما اجــودً                        "وأخــرى تعطــي �الســیف ال

. 
 �الكسر تحذف العرب الیاء وتكتفي �الكسرة.  ٦٤الكهف: E F G           IH  Z ]�عني مثل ما في قوله 

سألت  :جوقال المؤرِ  ،ا من جوده أي ما �مسكه وال یلصق �هفالن ما یلیق درهمً  :�قال :قال "
ال أجیبك حتى تبیت على �اب داري سنة  :فقال ،األخفش عن العلة من إسقاط الیاء من �سر

 " فبت على �اب داره سنة فقال.
�قول حتى تبیت على �اب داري  ؟ما �جاو�ه على هذا السؤال لماذا حذفت الیاء ..�هللا العنت

 ؟!!هذا �الم ،داره سنةسنة فبات على �اب 
  طالب: ..............
من  ًئاعندهم شی أنأهل اللغة  عن ُعرف هألن ؛أهون لكن عنت نعم ،وحتى لیلة �عد صعب
 عندهم. ..و�كاسرون  او�أخذون أجرً  ،االعتداد �أنفسهم وآرائهم
  طالب: ..............

 بذل العلم بذل العلم مطلوب. ،األمر أهون من ذلك ،تبات سنة أو لیلة حتى لیلة نعم، لكن تر�د
  طالب: ..............

 صحیح یذ�ر أبو عبد هللا �كبسونه.
  طالب: ..............

 ال، ذاك الشنقیطي �حكون ظهره، هللا المستعان.
  طالب: ..............

 ،�هللا منهم من �شترط من حتى من أهل الحدیث من �أخذ أجرة على التحدیث وال أحدثك إال �كذا
ومنهم  ،�ستدلون بهذا على الجواز »ا �تاب هللاإن أحق ما أخذتم علیه أجرً « :و�ختلفون في الحكم

، وذ�ر من هؤالء جملة ،ومنهم من یرفض منهم من یرفض مع شدة فقره ،من �أخذ بدون اشتراط
عرف من �أخذ على ألفیة ابن مالك �ل  ،ومنهم من ال �أخذ على الحدیث و�أخذ على العر�یة

 بیت بدرهم.
  طالب: ..............

 شایب �حفظ القرآن من أهل�ان هناك �م سنة  أم منذاآلن فیه واحد ما أدري هو موجود اآلن 
 أخذها وصرفها. العا�ً  و�ن �ان ،ردها علیه �حفظ ، فإن رآه ةائإذا جاء الطفل أخذ منه خمسم ،نجد
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  طالب: ..............
 على �ل حال األمور �مقاصدها.

  طالب: ..............
 لكن أكثر الحفاظ طالب الشیخ حفاظ. ،ما أدري �هللا

  ..............طالب: 
 .-رحمة هللا علیه -أما الشیخ ابن �از ما علیه من أحد ،عن الشیخ محمد نعم

  طالب: ..............
الحفاظ فیهم �ثیر وحفاظ السنة فال �و  ،�هللا معروف مع �ثرة الطالب ما یتصور أن �لهم حفاظ

 ن.وهذا فیه حث على حفظ القرآ ،اآلن ما یدخل المشروع إال حافظ القرآن
اللیل ال �سري  :فبت على �اب داره سنة فقال ،ال أجیبك حتى تبیت على �اب داري سنة :فقال "

أال ترى إلى  ،و�ل ما صرفته عن جهته �خسته من إعرا�ه ،فهو مصروف ،و�نما ُ�سرى فیه

ألنه صرفها عن �اغیة قال  ؛ولم �قل �غیة  ٢٨مر�م: H I         J K L  Z ] :قوله تعالى
وأما في الوقف فتحذف مع  ،عنها �الكسرة و�اء �سري تحذف في الدرج اكتفاءً  :الزمخشري 

 " الكسرة.
 ألن الوقف على السكون.

یدل علیه قوله تعالى:  ،نوهو لیعذبُ  ،والجواب محذوف ،وهذه األسماء �لها مجرورة �القسم "

[ 4 5 6       7 8  Z :إلى قوله تعالى  ٦الفجر :[ Y Z [ \ ] ̂  Z :وقال   ۱۳الفجر
 " هو إن ر�ك لبالمرصاد. :ابن األنباري 

 هذا جواب القسم.
قال مقاتل: هل هنا في موضع إن، تقدیره: إن في ذلك قسما لذي حجر. ف هل على هذا،  "

في موضع جواب القسم. وقیل: هي على �ابها من االستفهام الذي معناه التقر�ر، �قولك: ألم 
أنعم علیك، إذا �نت قد أنعمت. وقیل: المراد بذلك التأكید لما أقسم �ه وأقسم علیه. والمعنى: 

]. أو مضمر ١٤[الفجر:  إن ر�ك لبالمرصادمقنع لذي حجر. والجواب على هذا:  بل في ذلك
 �عني یدل علیه السیاق مثل ما تقدم من تقدیر لیعذبن. محذوف. ومعنى (لذي حجر)

 قال الشاعر: ،ومعنى لذي حجر أي لذي لب وعقل
ـــــف یُ  ـــــو�ی ـــــا                رّج ـــــوب و�نم       ى أن تت

. 
یرجى مـن الفتیـان مـن �ـان ذا حجـر                      

. 
 "كذا قال عامة المفسر�ن.

 ألنه �حجر صاحبه و�منعه مثل ما قیل له عقل ألنه �عقله �ما تعقل الدا�ة. ؛حجر
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لذي ستر من الناس. وقال الحسن: لذي حلم.    ٥الفجر: Z  3    2 1 ]إال أن أ�ا مالك قال  "
یرجع إلى معنى واحد: لذي حجر، ولذي عقل، ولذي حلم، ولذي ستر، الكل قال الفراء: الكل 

�معنى العقل. وأصل الحجر: المنع. �قال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حجر، ومنه سمي 
الحجر، المتناعه �صالبته: ومنه حجر الحاكم على فالن، أي منعه وضبطه عن التصرف، 

یها بها. وقال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر: إذا ولذلك سمیت الحجرة حجرة، المتناع ما ف
 " .ا لها، �أنه أخذ من حجرتا لنفسه، ضا�طً كان قاهرً 

 على الرجل.

الفجر: Z  ; :   9 ] .أي مالكك وخالقك  ٦الفجر: Z  8 7       6 5 4 ]قوله تعالى  .على الرجل "

ا فمن لم �ضف جعل مضافً  ،�عاِد إرم :وقرأ الحسن وأبو العالیة ،ا�عاٍد منونً  :قراءة العامة  ۷ - ٦
منه أو عطف  وجعله بدالً  ،و�رم اسم القبیلة ،ا اسم أبیهمألنه جعل عادً  ؛ولم �صرف ،إرم اسمه

وتقدیره �عاِد أهل إرم  ،ومن قرأه �اإلضافة ولم �صرفه جعله اسم أمهم أو اسم بلدتهم ،بیان

ا للتعر�ف والتأنیث وقراءة ولم تنصرف قبیلة �انت أو أرًض   ٨٢یوسف: j k  Z ] :كقوله
 " ا �عاَد إرم �عاَد إرم.وعن الحسن أ�ًض  ،العامة ِإرَم �كسر الهمزة

 �عاَد إرَم. ،نعم إرمَ 
�عاٍد  :بوْرقكم وقرئ  :وقرئ �عاَد إْرم �سكون الراء على التخفیف �ما قرئ  ،�عاَد إرَم مفتوحتین "

�عاٍد  :وقرئ  ،واإلرم العلم أي �عاد أهل ذات العلم ،إرم إلى ذات العماد إَرم ذات العماد �إضافة
َأَرَم �فتح الهمزة  :وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة ،اإرَم ذات العماد أي جعل هللا ذات العماد رمیمً 

وفي الكالم تقد�م  ،من قرأ �فتح الهمزة شبههم �اآلرام التي هي األعالم واحدها َأَرم :قال مجاهد

أي ألم ینته   ٦الفجر: Z  5 4 ]  ۱٤الفجر: a b  Z ̀ _ ]خیر أي والفجر و�ذا و�ذا وتأ
 -صلى هللا علیه وسلم-وهذه الرؤ�ة رؤ�ة القلب والخطاب للنبي  ،ما فعل ر�ك �عاد ىعلمك إل

 " ا إذ �انوا.والمراد عام و�ان أمر عاد وثمود عندهم مشهورً 

 ]وال �حتمل النقیض �ما بلغهم  ،بلغهم �طر�ق ملٍزم ال �شكون فیه ،�عني بلغهم �طر�ق التواتر

_   ` a b c d  Z :ل هذه ثبتت �طرق متواترة عندهم ال �شكون فیها  ١الفیل�، 
فدل على أن الخبر الذي یبلغ  ،ولذلك ُعبِّر عنها �الرؤ�ة ،و�ستوي في معرفتها الصغیر والكبیر

وعلى أن الرؤ�ة �ما تطلق على  ،رواته حد التواتر أنه مثل المشاَهد في القطعیة مثل المرئي
ال یلزم أن تكون رؤ�ته له  »امن رأى منكم منكرً « :وعلى هذا فقوله ،البصر�ة تطلق على العلمیة

نكار إن �ان ممن �ستطیع على بل �كفي في ذلك العلم إذا بلغه �خبر صحیح لزمه اإل ،�البصر
أنا ما رأیت ال، یلزمك إذا  ،أنت رأیت یلزمك ،�هللا أنا ما رأیت :وال �قال ،حسب قدرته وطاقته

عمیان أو في ظالم �حیث ما یرى بلغك �طر�ق صحیح و�ال لزم على ذلك أن من �حتلم من ال
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طیب  »نعم إذا رأت الماء«: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال ،ما یلزم الغسل ًئاشی
ما  ًئا،أنا �هللا ما شفت شی :ما علیها غسل؟ ال، علیها غسل ظالم �قول أرى أنا عمیاء ما  :تقول

 ألنه إذا بلغك �طر�ق ملِزم فكأنه مشاهد. ؛علیك الغسل :نقول ،رأیت الماء
وأمر فرعون �انوا �سمعونه من جیرانهم  ،إذا �انوا في بالد العرب وِحْجر ثمود موجود الیوم "

وقد تقدم هذا  ،و�الد فرعون متصلة �أرض العرب ،واستفاضت �ه األخبار ،من أهل الكتاب

فروى شهر بن حوشب عن  ،أي �قوم عاد  ٦الفجر: Z  :   9 ]المعنى في سورة البروج وغیرها 
ولو اجتمع علیه  ،إن �ان الرجل من قوم عاد لیتخذ المصراع من حجارة :أبي هر�رة قال

و�ن �ان أحدهم لیدخل قدمه في األرض فتدخل  ،خمسمائة من هذه األمة لم �ستطیعوا أن �قّلوه
وروى عطاء عن ابن عباس وحكى عن  ،و�رم قیل: هو سام بن نوح، قاله ابن إسحاق ،فیها

 " ا.ابن إسحاق أ�ًض 
 ُحكي.

وعاد بن إرم بن  ،فإرم على هذا أبو عاد ،عاد بن إرم :ا قالوُحكي عن ابن إسحاق أ�ًض  "
�ان سام بن  :قال ابن إسحاق ،وعلى القول األول هو اسم جد عاد، عوس بن سام بن نوح

فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة  ،نوح له أوالد منهم إرم بن سام وأرفخشذ بن سام
 " أمة من األمم. إرمُ  :وقال مجاهد ،الطغاة والعصاة والجبابرة والملوك

�عني ما یلد  ؟لكن هل هذه األوصاف فراعنة وجبابرة وملوك طغاة والعصاة من ولد إرم بن سام
 إال هؤالء ما لهم إخوان ال یتصفون بهذا الوصف من ولده؟! 

  طالب: ..............
�عني ما  ، الجبابرة والملوك الطغاة والعصاةلكن أمم تتا�عت قرون ما فیها إال ،في قوم معینین

 فیهم أخیار؟!
  طالب: ..............

 فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. :�قول
  طالب: ..............

لكن أجناس هذا أبو  �صلح،أما أوصاف ما  ،�عني أجناس صحیح ،ولد من غیرهم ،هم فیهم نعم
 ما �خالف. ،وهذا أبو �ذا ،وهذا أبو الفرس ،وهذا أبو السودان ،الروم

 ،ا أن معناها القو�ةوعن مجاهد أ�ًض  ،ورواه ابن أبي نجیح ،ا أن معنى إرم القد�مةوعنه أ�ًض  "

 ] :-عز وجل -فاألولى هي إرم قال هللا ،هي قبیلة من عاد وقیل: هما عادان :وقال قتادة

; < = > ?  Z :ما  ،فقیل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد  ٥٠النجم�
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ولمن  ،و�رم تسمیة لهم �اسم جدهم ،ثم قیل لألولین منهم عاد األولى ،�قال لبني هاشم هاشم
 قال ابن الرقیات: ،�عدهم عاد األخیرة

ــــدً مجــــدً  ــــاه أولهــــم                ا تلی       ا بن
. 

ـــــــا                     أدرك عـــــــادً   ـــــــه إرم ا وقبل
. 

 "و�انت القبائل تنتشر. ،و�ان �قال عاُد إرم وعاُد ثمود ،إرم إلیه مجمع عاد وثمود :وقال معمر
وذ�روا من أوصافها ما فنده ابن  ،القصاص و�عض المفسر�ن جعلوا إرم مدینة مبنیة على عمد

وال �مكن أن تقع  ،اء ما تخطر على البالألنهم ذ�روا أشی ؛َخلدون في تار�خه وأطال في تفنیده
 لكن مع ذلك هو قول. ،في ذلك الزمان

و�انت القبائل تنتسب إلى إرم ذات العماد التي لم �خلق  ،عاُد إرم وعاُد ثمود :و�ان �قال "
 ،�ان الرجل منهم طوله خمسمائة ذراع :قال ابن عباس في روا�ة عطاء ،مثلها في البالد

ا ا أن طول الرجل منهم �ان سبعین ذراعً الثمائة ذراع بذراع نفسه أ�ًض والقصیر منهم طوله ث
ا في إن هللا خلق آدم طوله ستون ذراعً « :ألن في الصحیح ؛وهو �اطل :قال ابن العر�ي

 ،اوزعم قتادة أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعً  ،»فلم یزل الخلق ینقص إلى اآلن ،الهواء

ونحوه  ،د إذا �ان طو�الً عمَّ رجل مُ  :ذات الطول �قال  ۷الفجر: Z  < = > ] :قال أبو عبیدة
فالن عمید القوم  :�قال ،ا لقومهم�انوا عمادً  :اوعن قتادة أ�ًض  ،عن ابن عباس ومجاهد

و�انوا  ،ألنهم �انوا ینتقلون �أبیاتهم لالنتجاع ؛ا قیل لهم ذلكوعنه أ�ًض  ،وعمودهم أي سیدهم
 " أهل خیام وأعمدة ینتجعون الغیوث و�طلبون الكأل ثم یرجعون إلى منازلهم.

ل �الباد�ة.  �عني ُرحَّ

و�انوا ینصبون األعمدة  ،أي ذات األبنیة المرفوعة على العماد  ۷الفجر: Z  < = > ]قیل: و "

وفي  ،�عني إحكام البنیان �العمد  ۷الفجر: Z  < = > ] :قال ابن ز�د ،فیبنون علیها القصور
 قال عمرو بن �لثوم: ،الصحاح والعماد األبنیة الرفیعة تذ�ر وتؤنث

      ونحـــــن إذا عمـــــاد الحـــــي خـــــرت                
. 

                     "ایلینــــعلــــى األحفــــاص نمنــــع مــــن  
. 

 �الضاد.
 �الضاد؟

 نعم.
"                ...............................      

. 
ــــع مــــن   ــــى األحفــــاض نمن ــــعل                         ایلین

. 
واألحفاض جمع حفض  ،ا لزائرهوفالن طو�ل العماد إذا �ان منزله معلمً  ،والواحدة عمادة

 األخفاض أيعن  :و�روى  ،وهو متاع البیت إذا هیئ لیحمل أي خرت على المتاع ،�التحر�ك

ذات القوة   ۷الفجر: Z  < = > ] :وقال الضحاك ،خرت عن اإلبل التي تحمل خرثي البیت
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وروى  ، ١٥فصلت: a b c d fe  Z ] :دلیله قوله تعالى ،والشدة مأخوذة من قوة األعمدة
 "عوف عن خالد الز�عي.
 الرَ�عي من بني ر�یعة.

وهو قول عكرمة وسعید  ،هي دمشق :قال  ۷الفجر: Z  < = > ; ]عن خالد الر�عي  "
 هي اإلسكندر�ة. " :وقال محمد بن �عب القرظي ،رواه ابن وهب وأشهب عن مالك ،المقبري 

  طالب: ..............
 .نعمنفسه 

الضمیر في مثلها یرجع إلى القبیلة أي لم   ۸الفجر:  A B C D E Z @ ? ]قوله تعالى:  "
 " �خلق مثل القبیلة في البالد قوة وشدة وعظم أجساد وطول قامة.

�عني   ۸الفجر:  A B C D E Z @ ]مدینة و�لدتهم  ،ن المراد البلدةإ�عني �ستدل �ه من �قول 
 ما لها نظیر في البلدان.

وقیل:  ،التي لم �خلق مثلهم في البالد :وفي حرف عبد هللا ،وطول قامة عن الحسن وغیره "
ومن جعل إرم مدینة قّدر حذف  ،وعلیه األكثر حسبما ذ�رناه ،واألول أظهر ،یرجع للمدینة

واختار  ،و�رم على هذا مؤنثة معّرفة ،المعنى �یف فعل ر�ك �مدینة عاد إرم أو �عد صاحبه إرم
خذ ینعتها �كثرة میاهها وخیراتها ثم ثم أ ،ألنه لیس في البالد مثلها ؛ابن العر�ي أنها دمشق

 " قال.
 نسأل هللا العافیة. ،هللا المستعان شؤم الظلمة حّولها إلى ما یرى 

و�ن في اإلسكندر�ة لعجائب لو لم �كن إال المنارة فإنها مبنیة الظاهر والباطن على  :ثم قال "
ا وجد لك أن �تا�ً وقد روى معن عن ما ،فأما دمشق فال مثل لها ،ولكن لها أمثال ،العمد

بنیتها حین ال شیب  ،فإذا فیه أنا شداد بن عاد الذي رفع العماد ،�اإلسكندر�ة فلم یدر ما هو
وذ�ر عن ثور بن ز�د أنه  ،إن �ان لتمر بهم مائة سنة ال یرون فیها جنازة :وال موت قال مالك

وأنا الذي �نزت  ،الوادوأنا الذي شددت بذراعي �طن  ،وأنا رفعت العماد ،أنا شداد بن عاد :قال
وروي أنه �ان لعاد  ،-صلى هللا علیه وسلم-ا على سبعة أذرع ال �خرجه إال أمة محمد كنزً 

فملك الدنیا ودانت له  ،ثم مات شدید وخلص األمر لشداد ،فملكا وقهرا ،ابنان شداد وشدید
فبنى إرم في �عض صحارى عدن في ثالثمائة  ،أبني مثلها :فسمع بذ�ر الجنة فقال ،ملو�ها

وأساطینها  ،قصورها من الذهب والفضة ،وهي مدینة عظیمة ،و�ان عمره تسعمائة سنة ،سنة
ولما تم بناؤها سار إلیها �أهل  ،وفیها أصناف األشجار واألنهار المطردة ،من الز�رجد والیاقوت

وعن  . علیهم صیحة من السماء فهلكوافلما �ان منها على مسیرة یوم ولیلة �عث هللا ،مملكته
 " عبد هللا بن قال�ة أنه خرج في طلب.



 
 

 
 
 

١
٥ 
 

 

=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=١٥ 

 وعن عبد هللا أبي قال�ة.
 ابن قال�ة أو أبو.

 عن عبد هللا..
 ابن قال�ة.
 ابن قال�ة؟

 عندنا.الذي هذا 
 أبو قال�ة هو عبد هللا بن ز�د الجرمي.

 أبو؟ أمابن 
 تصیر أبي عن عبد هللا أبي قال�ة.

  أبي..وعن عبد هللا
 عنده شيء ما ندري. أو.. ما یدرى أبو قال�ة عنده إبل أمما یدرى هل هو المقصود 

  طالب: ..............
 ذا قد ال �كون أبو قال�ة عبد هللا بن ز�د الجرمي. ،هذا عنده إبل

وعن عبد هللا بن قال�ة أنه خرج في طلب إبل له فوقع علیها فحمل ما قدر علیه مما ثم بلغ  "
هي إرم ذات العماد  :فبعث إلى �عب فسأله فقال ،فاستحضره فقص علیه ،خبره معاو�ة

 ،وسیدخلها رجل من المسلمین في زمانك أحمر أشقر قصیر على حاجبه خال وعلى عقبه خال
وقیل: أي لم  .هذا �هللا ذلك الرجل :ثم التفت فأ�صر ابن قال�ة وقال ،�خرج في طلب إبل له
وقیل:  ،والعماد على هذا جمع عمد ،فالكنا�ة للعماد ،المعروفة �العمد�خلق مثل أبنیة عاد 

 " وقاله ابن عباس. ،َأِرم بنو فالن أي هلكوا :اإلرم الهالك �قال
 ا.�عني صاروا رمیمً 

 ا. "َأَرمَّ ذات العماد أي أهلكهم فجعلهم رمیمً  :وقرأ الضحاك "
  طالب: ..............

 ال. ،�أنها هي ما �قصد أنها حقیقتها ،�عني من �اب التشبیه، دمشق .. ال ال، هذا عجب
  طالب: ..............

 من جهة الجنوب جنوب الجز�رة.
 قوله تعالى..

  طالب: ..............
 هذه إسرائیلیات، ابن خلدون له �الم طو�ل جمیل �فند مثل هذه األمور �الحقائق. نعم،

  طالب: ..............
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لكن ابن العر�ي یوم نزل  ،اار �ستدل بها الالحق قد، هي لیست دمشق قطعً ال، قد یبقى آث
 و�سمع من وصف عاد إرم قال هذه. ،المشرق ورأى هذه المدینة وأعجبته

  طالب: ..............
 األحقاف في الجنوب عدن هناك.

  طالب: ..............
 جل المؤرخین على أنها هناك. نعم،

 ،قطعوا :وجابوا ،ثمود هم قوم صالح  ۹الفجر: F G H I J K  Z ]قوله تعالى:  "
 " ألنه ُجیِّب. ؛و�نما سمي جیب القمیص ،ومنه فالن �جوب البالد أي �قطعها

 ِجْیب.
ا فكتب له ستین وسقً  ،و�ان قد نزل على ابن الز�یر �مكة ،وقال الشاعر ،ألنه ِجْیب أي قطع "

 �أخذها �الكوفة فقال:
      ا قلوصــــي وهــــي حامــــدة                    راحــــت رواًحــــ

. 
ا                     آل الز�یـــــر ولـــــم تعـــــدل بهـــــم أحـــــدً  

. 
ــــا                    راحــــت �ســــتین وســــقً  ــــي حقیبته       ا ف

. 
                     امـا حملـت حملهـا األدنـى وال الســدد 

. 
ــــ ــــت قلوًص ــــا إن رأی ــــت                    م ــــا حمل       ا قبله

. 
ــــدً ســــتین وســــقً   ــــه بل ــــت � ا                     ا وال جاب

. 
ا فبنوا من المدائن ألفً  ،أول من نحت الجبال والصور والرخام ثمود :قال المفسرون  ،أي قطعت

ومن الدور والمنازل ألفي ألف وسبعمائة ألف �لها من  ،وسبعمائة مدینة �لها من الحجارة

و�انوا لقوتهم   ٨٢الحجر: c d e f g h i  Z ] :وقد قال تعالى ،الحجارة
قال  ،ا ألنفسهم �الوادي أي بوادي القرى و�نقبون الجبال و�جعلونها بیوتً  ،�خرجون الصخور
 " وروى أبو األشهب. :محمد بن إسحاق
 �العال.وادى القرى اآلن 

  طالب: ..............
 �العال.

  طالب: ..............
 شمال غرب. نعم

  طالب: ..............
 یدیهم �شتغلون.أ� هؤالء ،�آالت ما هو �الیدین لكن

في غزاة  -صلى هللا علیه وسلم-أتى رسول هللا  :وروى أبو األشهب عن أبي نضرة قال "
 .»ملعون  فإنكم في وادٍ  ،أسرعوا السیر« :تبوك على وادي ثمود وهو على فرس أشقر فقال

 " ..ون نقبیوقیل: الوادي بین الجبال و�انوا 
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 التخر�ج قبل ما نتعداه.
  طالب: ..............

و�ل منفرج  ،اا وأحواًض ا ودورً و�انوا ینقبون في تلك الجبال بیوتً  ،وقیل: الوادي بین الجبال "

 L M N  O Z ]قوله تعالى:  .ا فهو وادٍ ا للسیل ومنفذً بین جبال أو تالل �كون مسلكً 

وقیل: �ان  ،أي الجنود والعساكر والجموع والجیوش التي تشد ملكه، قاله ابن عباس  ۱۰الفجر: 
 هوهكذا فعل �امرأته آسی ،ا منه وعتوا�عذب الناس �األوتاد و�شدهم بها إلى أن �موتوا تجبرً 
�انت له  :وقال عبد الرحمن بن ز�د ،وماشطة ابنته حسب ما تقدم في آخر سورة التحر�م

 ثم یرسل تلك الصخرة علیه ،صخرة ترفع �البكرات ثم یؤخذ اإلنسان فتوتد له أوتاد الحدید
 " والحمد هلل. ،وقد مضى في سورة ص من ذ�ر أوتاده ما فیه �فا�ة ،فتشدخه

نعوذ  ،لیتمكن من تعذیبه ؛ید�ه ورجلیه بهایر�ط  ،�ر�طهو كانت له هذه األوتاد یتد بها من �خالفه 
 �اهلل نسأل هللا العافیة.
  طالب: ..............

 ا لالعتبار واالتعاظ.یا أو متباكیً إال �اكً على �ل حال مثل ما جاء في الخبر ما یدخلها اإلنسان 
  طالب: ..............

 عجن من مائها أمر �إتالفه.الذي ال، العجین 
  طالب: ..............

 ابتالء مثل السبت.فهذا �عني �ون الثمار تصل إلى هذا الحد 

�عني عاد وثمود وفرعون طغوا أي تمردوا وعتوا   ۱۱الفجر: P  Q R S  T  Z ]قوله تعالى: "
والذین طغوا أحسن  ،فأكثروا فیها الفساد أو الجور واألذى ،وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان

ا على هم الذین طغوا و�جوز أن �كون مرفوعً  ،الوجوه فیه أن �كون في محل النصب على الذم

الفجر: Y Z [ \ ] ̂  Z ]عون ا على وصف المذ�ور�ن عاد وثمود وفر أو مجرورً 

۱۳." 

[ 4 5 6       7 8 9   : ; < = >  Z :ا وصفً  فإن �ان ،إلى آخره �لها مجرورة  ۷ - ٦الفجر
و�ال إذا تجرد من هذا وهذا فهو  ،فإذا نصب على الذم فله وجه ،الموصول ،مجرور فهولهم 

 المرفوع �ما هو األصل.

"[ Y Z [ \ ] ̂  Z :صب على فالن ِخلعة  :أي أفرغ علیهم وألقى �قال  ۱۳الفجر
 وقال النا�غة: ،أي ألقاها علیه

      فصـــــــب علیـــــــه هللا أحســـــــن صـــــــنعه                    
. 

ــــــة ناصــــــرً   ــــــین البر� ــــــه ب ــــــان ل ا                     و�
. 
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[ \ ] ̂  Z :ألن السوط �ان عندهم نها�ة ما  ؛شدته :و�قال ،أي نصیب عذاب  ۱۳الفجر
 قال الشاعر: ،عذب �ه�ُ 

      ألــــــــــم تــــــــــر أن هللا أظهــــــــــر دینــــــــــه                    
. 

وصـــب علـــى الكفـــار ســـوط عـــذاب                      
. 

وأصل ذلك أن السوط هو  ،وهي �لمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب :وقال الفراء
معناه قیل: و  ،إذ �ان فیه عندهم غا�ة العذاب ؛فجرى لكل عذاب ،عذابهم الذي �عذبون �ه
 "عذاب �خالط اللحم والدم.
 نسأل هللا العافیة. ،مسألة �هر�اء وغیرها ،.. نسأل هللا العافیةأماآلن ما هي مسألة سوط 

 " وقیل: معناه �خالط اللحم. "
و�كفیهم  ،�الدر�ل �خرقون الرأس أكثر من خرق  ،في �عض البلدان �عذب �الدر�ل نسأل هللا العافیة

 أومسألة سوط  ،نسأل هللا العافیة ،هذه تهمته ًئا،شی أوعثمان  أوإذا �ان اسم فالن عمر  ،االسم
وفي بالد الشام اآلن أمام مرأى  ،لكن أمور ال تطاق ،نسأل هللا العافیة ،شيء سهل أوحبل یر�ط 
 و�شاهدون �طلعون  ، واآلنإذا سمعوا الخبر تقطعت قلو�هم و�ان الناس ،العالم �شوف ،العالم �له

 قلوب ماتت. ،نسأل هللا العافیة ،وهم �أكلون و�شر�ون وقت الغداء ووقت العشاء
أي خلطه فهو  ،اساطه �سوطه سوطً  :وقیل: معناه عذاب �خالط اللحم والدم من قولهم "

 ،ساطه أي خلطه فهو سائطو  ،ومنه سمي المسواط ،فالسوط خلط الشيء �عضه ببعض ،سائط
 وأكثر ذلك �قال سّوط فالن أموره قال:

      فســـــطها ذمـــــیم الـــــرأي غیـــــر موفـــــق                    
. 

ــــــى تســــــو�طها �معــــــانِ                        فلســــــت عل
. 

أي  :وقال الزجاج ،حكاه عنه �عقوب ،�قال أموالهم سو�طة بینهم أي مختلطة :قال أبو ز�د
 جعل سوطهم..

 وهو �ذلك. ،حكاه عنه �عقوب بن السكیت ،ز�د األنصاري هذا من أئمة اللغة أبو
ساط دابته �سوطها أي ضر�ها  :أي جعل سوطهم الذي ضر�هم �ه العذاب �قال :وقال الزجاج

ا إن عند هللا أسواطً  :�ان الحسن إذا أتى على هذه اآل�ة قال :وعن عمرو بن عبید ،�سوطه
قوله  .�ل شيء عذب هللا تعالى �ه فهو سوط عذاب :قال قتادةو  .فأخذهم �سوط منها ،كثیرة

 " تعالى..
اآلن ما �جري في بالد المسلمین من ظلم وسفك للدماء وانتهاك لألعراض وقهر للكبار والصغار 

        Ö × Ø ] :-جل وعال -هذا من جهة من �اب التسلیط علیهم �سبب ذنو�هم �ما قال هللا

Ù  Z :وما هي من  ،وأمهلهم و�سمعون اآل�ات والنذر ما یزدجرون وال یرتدعون  ، ٣٠الشورى
ما  ،سنة هللا ال تتغیر وال تتبدل ،الظالمین ببعید إذا ما رجعوا وعادوا إلى رشدهم المصیر واحد

 .هللا المستعان ،فصرف عنهم ،استثني منها إال قوم یونس لما رأوا العذاب تابوا
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أي یرصد عمل �ل إنسان حتى �جاز�ه �ه، قاله   ۱٤الفجر: a b  Z ̀ _ ]قوله تعالى:  "
وقد  ،والمرصد والمرصاد الطر�ق ،وقیل: أي على طر�ق العباد ال �فوته أحد ،الحسن وعكرمة

إن على جهنم سبع  :فروى الضحاك عن ابن عباس قال ،والحمد هلل ،مضى في سورة براءة
فإن  ،فإن جاء بها جاز إلى القنطرة الثانیة ،قناطر �سأل اإلنسان عند أول قنطرة عن اإل�مان

ثم �سأل عن  ،ثم �سأل عن الز�اة فإن جاء بها جاز إلى الرا�عة ،جاء بها جاز إلى الثالثة
ثم �سأل عن الحج والعمرة فإن جاء بهما  ،صیام شهر رمضان فإن جاء �ه جاز إلى الخامسة

ثم �سأل عن  ،از إلى السا�عةثم �سأل عن صلة الرحم فإن جاء بها ج ،جاز إلى السادسة
و�قتص له من  ،فیقتص للناس منه ،أال من �انت له مظلمة فلیأتِ  :المظالم و�نادي منادٍ 

 a ] :وقال الثوري  . ۱٤الفجر: a b  Z ̀ _ ] :-عز وجل  -فذلك قوله ،الناس
b Z :وقنطرة فیها األمانة ،قنطرة فیها الرحم :�عني جهنم علیها ثالث قناطر  ۱٤الفجر، 

وعن ابن عباس  ،�هللا أعلم ،أي حكمته و�رادته وأمره :قلت ،وقنطرة فیها الرب تبارك وتعالى

 قلت. " ،أي �سمع و�رى   ۱٤الفجر: a b  Z ] :اأ�ًض 
  طالب: ..............

 أمره سهل.فلكن مادام ما هو بثابت  ،هو لو ثبت �النص هذا ما أّولناه
 فیجازي �ال�  ،و�رى أي �علم أعمالهم وأسرارهم ،هذا قوٌل حسن �سمع أقوالهم ونجواهم :قلت "

وعن عمرو بن عبید أنه قرأ  ،لبالمرصاد :وعن �عض العرب أنه قیل له: أین ر�ك؟ فقال ،�عمله

�ا أ�ا   ۱٤الفجر: a b  Z ̀ _ ] :هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه اآل�ة فقال
 " جعفر قال الزمخشري.

 كأن الخطاب موجه إلیه �عني انتبه لنفسك �ا أ�ا جعفر.
د بذلك من الجبابرة :قال الزمخشري  " فلله دره أي  ،عرض له في هذا النداء �أنه �عض من ُتوعِّ

 " !أسد فرَّاس �ان بین ید�ه
ومن  ،و�لهم معتزلة أصل االعتزال عمرو بن عبید ،الزمخشري �شهد لمن؟ لعمرو بن عبید

 أتباعه الزمخشري.
و�قمع أهل األهواء والبدع  ،فلله دره أي أسد فّراس �ان بین ید�ه یدق الظلمة �إنكاره "

 " �احتجاجه.
 هللا المستعان. نعم،

یر�د عتبة بن ر�یعة وأ�ا  :�عني الكافر قال ابن عباس  ۱٥الفجر: c d  Z ]قوله تعالى:  "

أي   ۱٥الفجر: e f g  h  Z ]وقیل: أبي بن خلف  ،وقیل: أمیة بن خلف ،حذ�فة بن المغیرة
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 k l ]فأكرمه �المال ونّعمه �ما أوسع علیه  ،وما زائدة صلة ،امتحنه واختبره �النعمة
m n  Z :فیفرح بذلك وال..  ۱٥الفجر " 

 .اوال یدري أنه قد �كون استدراجً  ،و�ظن ذلك �رامة له

الفجر: s  Z ]أي امتحنه �الفقر واختبره   ۱٦الفجر: o p q r  Z ] .فیفرح بذلك وال �حمده "

 ،اأي أوالني هوانً   ۱٦الفجر:  v w x    y Z ]أي ضیق علیه رزقه على مقدار البلغة   ۱٦
و�نما الكرامة عنده والهوان �كثرة الحظ في الدنیا  ،وهذه صفة الكافر الذي ال یؤمن �البعث

و�ن  ،فأما المؤمن فالكرامة عنده أن �كرمه هللا �طاعته وتوفیقه المؤدي إلى حظ اآلخرة ،وقلته
 " وسع علیه في الدنیا حمده وشكره.

 وال �عطي اآلخرة إال من أحب. ،�عطي الدنیا من أحب ومن ال �حب -جل وعال -ألن هللا
و�ثیر من المسلمین �ظن أن ما أعطاه هللا لكرامته وفضیلته  ،آلیتان صفة �ل �افرقلت: ا "

ر علیه �ظن أن ذلك و�ذا إن قتَّ  ،لو لم أستحق هذا لم �عطنیه هللا :عند هللا ور�ما �قول �جهله
 ،وهما لغتان ،اوقرأ ابن عامر مشددً  ،فقدر مخففة الدال :وقراءة العامة ،لهوانه على هللا

ُقدر أي قّتر وقّدر  :قال أبو عمرو  ٧الطالق: L M N O  Z ]لقوله  ؛واالختیار التخفیف
 " ولو فعل.. ،ا هو أن �عطیه ما �كفیهمشددً 

ر تقدیر �عني �قدر الحاجة.  �عني المقدار الذي �كفیه ُقدِّ

وقرأ أهل الحرمین  ، ۱٦الفجر:  w x    y Z ] :هو أن �عطیه ما �كفیه ولو فعل �ه ذلك ما قال "
وأثبت البزي وابن محیصن  ،وأسكن الباقون  ،ر�َي �فتح الیاء في الموضعین :وأبو عمرو

وأثبتها المدنیون في  ،ألنها اسم فال تحذف ؛و�عقوب الیاء من أكرمن وأهانن في الحالین
ألنها  ؛وخّیر أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حذفها ،ا للمصحفالوصل دون الوقف اتباعً 

ألنها وقعت في الموضعین �غیر  ؛والباقون �حذفها ،رأس آ�ة وحذفها في الوقف لخط المصحف
 " ألنه إجماع الصحا�ة. ؛نة أال �خالف خط المصحفوالسُّ  ،�اء

وهو  ،حكم الفیل الحرمة :�قول في حیاة الحیوان للدمیري  الفیل.. ا عن حكم الفیل وحكموهذا أ�ًض 
حرام  وهو ،فرع في أنواع ما اختلف السلف فیها ومنها الفیل :المجموع قال النووي في ،المشهور

حجة  .وأ�احه الشعبي وابن شهاب ومالك في روا�ة ،حنیفة والكوفیین والحسن يعندنا وعند أب
ا وشمل �الم المصنف أ�ًض  :قال المرداوي في اإلنصاف ،األولین أنه ذو ناب �عني التحر�م

هو سبع  :ونقل حنبل ،وعلیه األصحاب ،الصحیح من المذهبفیحرم على  ،وهو �ذلك ،الفیل
لیس  :قال أحمد ،والفیل محرم :وقال في المغني ،�كره :ونقل عنه جماعة ،و�عمل �أنیا�ه �السبع

ورخص �أكله  ،و�رهه أبو حنیفة والشافعي ،وهو مسخ :وقال الحسن ،هو من أطعمة المسلمین
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وهو من أعظمها  ،عن أكل ذي ناب من السباع -علیه الصالة والسالم-ولنا نهى النبي  ،الشعبي
 فیدخل في عموم اآل�ة المحرمة. ،وألنه مستخبث ،انا�ً 

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡   ے ~ { | z} {قوله تعالى:  "
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² {  :قوله تعالى:   ٢٠ - ١٧الفجر} {z {  :رد أي لیس   ١٧الفجر

 ،و�نما الفقر والغنى من تقدیري وقضائي ،فلیس الغنى لفضله وال الفقر لهوانه ،األمر �ما ُ�ظن
 -ولكن �حمد هللا ،�ال في هذا الموضع �معنى لم �كن ینبغي للعبد أن �كون هكذا :وقال الفراء
 ".-عز وجل  -�قول هللا :وفي الحدیث ،على الغنى والفقر -عز وجل 

 c d e f g  h i j k l ] :في اآل�ات السا�قة -جل وعال -قال هللا�عني �ما 
m n o p q r s t u  Z :األول ابتاله �الغنى ،ق علیه�عني ضیَّ   ١٦ - ١٥الفجر، 

ألن الغنى ال شك أنه  ؛وال شك أن االبتالء �الغنى قد �كون أشد على الناس ،والثاني ابتاله �الفقر
مؤثر �خالف الفقر الذي أكثر ما �ستطیع اإلنسان هو الصبر أو الجزع على حسب ما یوفق له 

وأما �النسبة للغنى فكثیر من الناس ال یتخلص من هذه النعمة  ،اإلنسان یتحمل و�صبر ،اإلنسان
راء أقرب إلى الخیر من ولذا لو نظر اإلنسان في أحوال الناس لوجد الفق ،و�نما �كفرها ،�شكرها

ولوجد المجتمعات الفقیرة أقرب إلى االستكانة والذل واالفتقار إلى  ،أهل الغنى واألشر والبطر
ومع ذلك  ،وابتلي الناس �الفقر حتى أكلوا الجیف ،وهكذا ،من الدول الغنیة -جل وعال -هللا

 ،محرم الضطراره إلیهقد �أكل ال ،المسلم منهم ما تنازل عن شيء ال عن دینه وال عن عرضه
انظر إلى  ،وابتلوا �الغنى وطفرة األموال ،لكن انظر لما فتحت الدنیا على الناس ،لكن ما یتنازل

تساهلوا لما فتحت علیهم الدنیا  ،أد�ان الناس حتى تساهلوا في �ل شيء حتى في أعراضهم
 ألموال تعرفون وضعهم.والنساء إذا ولیت والشباب إذا ولوا ا ،انشغل أولیاء األمور بتجاراتهم

ــــــــــــــــــراغ والجــــــــــــــــــدة  إن الشــــــــــــــــــباب والف
 

 مفســـــــــــــــــــــدة للمـــــــــــــــــــــرء أي مفســـــــــــــــــــــدة 
وال أهین من  ،إني ال أكرم من أكرمت �كثرة الدنیا ،كال« :-عز وجل -وفي الحدیث �قول هللا " 

 ".»وأهین من أهنت �معصیتي ،إنما أكرم من أكرمت �طاعتي ،أهنت �قلتها
ولكن الدین  ،والواقع �شهد بذلك ،من �حب ومن ال �حب -جل وعال -نعم ألن الدنیا �عطیها هللا

بل منهم من  ،نعم �ما أنه یبتلى �الفقر والمصائب األخیار ،هو الذي ال �عطى إال المحبوب
هو ال �صل إلى حد الفقر الذي استعاذ منه  -الة والسالمعلیه الص-وعیشه  ،األنبیاء من ابتلي

 .لكنه في حّیز المسكنة -ة والسالمعلیه الصال-
 أحسن هللا إلیك. ،الحدیث �ا شیخ ،طالب: أحسن هللا إلیك

 تخر�جه.
  طالب: ..............
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 لكن معناه صحیح. اهو ال یثبت مرفوعً  ،لكن معناه صحیح
  طالب: ..............

 أخرجه مالك؟ 
  طالب: ..............

 �عني من الموطأ، فیه رقم؟
  طالب: ..............

 رقم الحدیث في هذا الباب. ،أخرجه مالك في �تاب الصدقة رقم ستة

إخبار عما �انوا �صنعونه من منع الیتیم المیراث  ١٧الفجر:  }| { ~ ے{ قوله تعالى:  "
 " وقرأ أبو عمرو و�عقوب. ،ا أن �كبرواا و�دارً وأكل ماله إسرافً 

لئال  ؛الئال تفوتهم الفرصة إذا ولوا علیهم وصارت لهم الوال�ة إسرافً  ؛�سرفون في أكل أموال األیتام
 ا أموالهم.ا مبادرة أن یرشدوا و�كبروا و�ستلمو و�دارً  ،تفوت الفرصة

 ،ألنه تقدم ذ�ر اإلنسان ؛�كرمون و�حضون و�أكلون و�حبون �الیاء :وقرأ أبو عمرو و�عقوب "
والباقون �التاء في األر�عة على الخطاب  ،فعّبر عنه بلفظ الجمع ،والمراد �ه الجنس

وأكل ماله �ما  ،وترك إكرام الیتیم بدفعه عن حقه ،اا وتو�یخً �أنه قال لهم ذلك تقر�عً  ،والمواجهة
وال  ،ا في ُحجر أمیة بن خلفو�ان یتیمً  ،عون ظنزلت في قدامة بن م :قال مقاتل ،ذ�رنا

وال  :وقرأ الكوفیون  ،تحضون على طعام المسكین أي ال �أمرون أهلیهم �إطعام مسكین �جیئهم
 " ا.تحاضون �فتح التاء والحاء واأللف أي �حض �عضهم �عًض 

�عني ال تفعلون هذا الفعل الذي هو الحث  ،من الفعل تحضون األولى  ،�عني من المفاعلة
وال یرغب  ،اوالثاني من المفاعلة �عني ال �حض �عضكم �عًض  ،والحض على إطعام المسكین

 هللا المستعان. ،ا في هذا الفعل�عضكم �عًض 
وروي  ،وهو اختیار أبي عبید ،لداللة الكالم علیها ؛فحذف إحدى التاءین ،وأصله تتحاضون  "

وهو تفاعلون من الحض  ،ُتحاضون �ضم التاء :عن إبراهیم والشیزري عن الكسائي والسلمي

 ،وأصله الُوراث من وِرْثتُ  ،أي میراث الیتامى ١٩الفجر:  }¨ ©{ وهو الحث 
 " ونحو ذلك. ،فأبدلوا الواو تاًء �ما قالوا في ُتجاه وتخمة وتكأة وتؤدة

 ا.وتَهمة أ�ًض 

لممت  "ا من قولهملما جمعً  :ا، قاله السدي قیلأي شدیدً  ١٩الفجر:  }ª »{ وقد تقدم  "
 " ا.ا إذا أكلُته جمعً الطعام لمّ 

 أكلَته.
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لممت : �قال ،وأصل اللم في �الم العرب الجمع ،ا، قاله الحسن وأبو عبیدةإذا أكلَته جمعً  "
 لم هللا شَعثه أي جمع ما تفرق من أموره قال النا�غة: :ومنه �قال ،الشيء ألمه لم�ا إذا جمعته

 ا ال تلّمــــــــــــهولســــــــــــت �مســــــــــــتبق أًخــــــــــــ
 

 علــــــــى شــــــــعث أي الرجــــــــال المهــــــــذب 
 " إن دارك لملمومة. :ومنه قولهم 

 لمومة.
 " الناس وترّ�هم وتجمعهم.إن دارك لمومة أي تلم  "

 �ما هي عادة أهل الكرم وأهل الفضل. ،�عني �جتمع فیها الناس
  طالب: ..............

 ما هي �ملمومة ما هي ُتَلم َتُلم.
  طالب: ..............

 ....لكن ما هي الدار ،محفوفة �عني قصدك نعم،
  طالب: ..............

 ..أما الملمومة �عني المحفوفة ،ي تلم الناستال، الدار اللمومة ال
 ما تدخل في المعنى؟ »من �ل عین المة«طالب: المة 

 ؟ماذا
 طالب: المة..

 المة �عني لمومة لمومة والمة �معنى واحد اسم فاعل وهذه صیغة مبالغة فعولة.
  طالب: ..............
 تجمع ما �فیده السیاق.
  طالب: ..............

 أنواع الشرور من الحسد والحقد والعین وأشباه ذلك.الالمة التي تلم  نعم،
 وقال المرناق الطائي �مدح َعلقمة بن سیف: "

ـــــــــــي ِن ـــــــــــِبيِّ َوَلمَّ ـــــــــــبَّ الصَّ ـــــــــــي ُح  َألََحبَِّن
 

ـــــــــدِ   ـــــــــِر�ِم اْلَماِج ـــــــــى اْلَك ـــــــــِديِّ ِإَل ـــــــــمَّ اْلَه  َل
فاآلكل یلم الثر�د فیجمعه  ،ومنه حجر ملموم و�تیبة ملمومة ،اللم الجمع الشدید :وقال اللیث 

قال  ،�أكل نصیبه ونصیب غیره :وقال الحسن .ا�سفه سف�  :وقال مجاهد ،ا ثم �أكلهقمً لُ 
 الحطیئة:

ـــــــــــه ـــــــــــذم ر� ـــــــــــع ال  إذا �ـــــــــــان لمـــــــــــا یتب
 

ــــــك الطــــــواحن  ــــــرحمن تل  فــــــال قــــــدس ال
هو أنه إذا أكل  :وقال ابن ز�د ،�عني أنهم �جمعون في أكلهم بین نصیبهم ونصیب غیرهم 

 " ماله.
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المقصود إذا جمعه  ،الشيء �عني جمع أطرافه ولم أثاثه وعفشه لینتقل أو لیرتحل �عني هو إذا لمّ 
 وهیأه.

من خبیث أو طیب وال �فكر أكل  ،هو أنه إذا أكل ماله ألم �مال غیره فأكله :وقال ابن ز�د "
وتراثهم  ،بل �أكلون میراثهم مع میراثهم ،و�ان أهل الشرك ال یورثون النساء وال الصبیان :قال

فیلم في األكل بین حرامه  ،ت من الظلم وهو عالم بذلكوقیل: �أكلون ما جمعه المیِّ  ،مع تراثهم
من غیر أن �عرق فیه جبینه  مهالً  و�جوز أن یذم الوارث الذي ظفر �المال سهالً  ،وحالله

�ما  ،ا بین المشتهیات من األطعمة واألشر�ة والفواكها جامعً واسعً  فیسرف في إنفاقه و�أكله أكالً 
 " �فعل الوراث البطالون.

مجرد ما �ظفرون �األموال �فرقونها وال � ،ا علیهما مقصرً مقترً  نعم السیما إذا �ان المورث �خیالً 
�عض الناس من شفقته على أوالده ال ینفق لیجمع األموال  ،مشاهدهذا شيء  ،تبقى معهم مدة

فتجده یبخل �ما أوجب هللا علیه ثم �عاقب بتفر�قهم إ�اه وعدم  ،�خشى أن �ضیعوا �عده ،لهم
 استفادتهم منه.

  طالب: ..............
عن أموال من ناس ماتوا شواهد الحوادث �ثیرة  ..ال ..وال یتصدقون وال یدعون له وال یوفقون 

 ها أوالدهم وفرقوها.ددطائلة و�
  طالب: ..............

وسرق مال  ،وغصب مال هذا ،إذا �انوا معروفین ،ال، إذا �ان أوالد أصحاب األموال معروفین
و�ذا �انوا غیر معروفین أو �طر�قة له أصحاب معینین �عقود أن  ،هذا و�ذا یرجع هذه األموال

 و�ن تصدقوا عنه رجاء أن �خفف عنه فهو أولى. ،العافیة نسأل هللا ،هذا یتحمله المیت
  طالب: ..............

من .. وهو عالم بذلك  ،�أكلون ما جمعه المیت من الظلم وهو عالم بذلكقیل: و  ،المیت عالم
 �أكلون الضمیر مفرد. ..... الوارثأمالوارث  ؟العالم

  طالب: ..............
 هم عالمون. ..لو �ان للورثة ما جمعه المیت وهو عالم بذلك

 طالب: ... و�جوز أن یذم الوارث �قول...
 .السیاق عن الورثةفیلم �األكل بین حالله وحرامه هو 

  طالب: ..............
�عني ما دخل على المیت ظلم وهو  ،�أكلون ما جمعه المیت من الظلم وهو عالم بذلكقیل: ال، و 

 .إذا �ان الوارث غیر عالم ما هو مؤاخذ أصالً  هنوال شك أ ،فهو ظلم محض ،ال �شعر �ه
 ا...أنه حرام جمیعً  الر�ا.. �علمون و سهم األمثل طالب: ... �علم الوارث والمورث 



 
 

 
 
 

٢
٥ 
 

 

=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=٢٥ 

والوارث  ،نسأل هللا العافیة ،لنفسه االمسكین الذي �جمع وقودً لى �ل حال اإلثم أوله وآخره على ع
 علیه أن یرده. فإنإذا �ان �علم أن هذا المال مغصوب من فالن 

 طالب: أو من ر�ا.
و�ن �ان  ،أخذ �عقود ا،وأما إذا �ان ال �علم له مالكً  ،و�رد الزائد ،أو من ر�ا �أخذ األصل

 ،و�نفق ما تطیب �ه نفسه ،�محرمات فهو لیس �أولى من صاحبها الذي ترد إلیه إذا �انت �عقود
 و�خفف عن مورثه.

  طالب: ..............
 .اختلفت

  .............طالب: .
أراد أن یتخلص من شيء ینفقه لكن إذا  ،األصلهو هذا  ،حدن وهذا إرث ما علیه م ،هو حالل

 ا �خفف عن مورثه لكان أفضل.وأ�ًض  ،ر هذا الماللیطه
  طالب: ..............

 من �اب الصدقة. نعم،
  طالب: ..............

 وغنمه لغیره. ،علیه غرمهتعب علیه، الذي ال، اإلثم یتحمله ذاك المسكین 
  طالب: ..............

 .لعلها تخفف
  طالب: ..............

 هذا یتخلص منه. ،هذا المبلغ من حرام أو عرف أنه من فالن أن ال، إذا عرف
  طالب: ..............

اآلن  ..أما أشیاء ما یدري من صاحبها وأخذت �عقود ،هي الحقوق الظاهرة المعروف أصحابها
كالم أهل العلم فیمن تاب عن الر�ا �عد أن جمع األموال الطائلة عن الر�ا وماله معروف رأس 

ومنهم  ،ما له إال رأس ماله القد�م :ومنهم من �قول ،معروف الخالف في المسألة ،ماله معروف
في تو  ا�عني نفترض أن واحدً  ،له رأس ماله وقت التو�ة ،له رأس ماله وقت التو�ة :من �قول

وتوفي عن  ،من بلده انتهى اشتغل �الر�ا خمسین سنة أو ستین سنة وجاء �مبلغ عشر�ن ر�اًال 
نها أكثر �كثیر لكن خلها متقار�ة عشر�ن إ :�عني ال أ�الغ إذا قلت اأكثر من عشر�ن ملیارً 

 وعشر�ن.
  طالب: ..............

 ما هي ملیون ال ال، فوق فوق. اال، عشر�ن ملیارً 
  ..............طالب: 
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 واقع إ�ه.
  طالب: ..............

 عشر�ن ملیار. أملك عشر�ن ر�ال  :نقولماذا 
  طالب: ..............

وب نصده عن یش ببیته �خرج یتكفف الناس ما یتب �عني بدل ما الناس �لها تعئهذا ما هو بتا
 التو�ة.

  طالب: ..............
األموال اآلن التي في ذمم الناس ما لك إال رأس  ،اآل�ة على حد سواء ،ال ال، على حد سواء

 والتو�ة تهدم ما �ان قبلها. ،مالك
  طالب: ..............

 .كیف
  طالب: ..............

 ما لك شيء أنت. ،لهم
  طالب: ..............

 ال أبد أبد..
  طالب: ..............

أنت لك بذمم  ٢٧٩البقرة: Z  ² ± ° ̄ ® ]حدة ألن داللة اآل�ة وا ؛تكلیف ،ال ال
لك السبعة  ،والباقي رأس مالك ،خمسة ثالثة منها ر�ا أو اثنین ،مالیین ةعشر  ،الناس مائة

 واالثنین ال تأخذها.
  طالب: ..............

 وال �جزم بهذا. ،عن الفرع ئ تجز 
  طالب: ..............

ألن  ؛تو�ته تهدم ما قبله ألیستعالم �المحرمات األخرى إذا تاب هو الذي عالم �الزنا و  هو الذي
الزاني  ،وقبل ما �موت �قول تبت ،�جعل الناس �سترسلون في الر�ا ،�عضهم �قول هذا القول

 لكن من �ضمن أن �موت على تو�ة. ،�سترسل في زناه وقبل أن �موت �قول تبت

" }± °  ̄ جم الشيء  :والجم الكثیر �قال ،ا حالله وحرامهأي �ثیرً  ٢٠الفجر:  }®
 وقال الشاعر: ،ومنه جم الماء في الحوض إذا اجتمع و�ثر ،وجام فهو جمٌّ  ،ا�جم جمومً 

 اإن تغفــــــــــــــر اللهـــــــــــــــم تغفــــــــــــــر جّمـــــــــــــــ
 

 اوأي عبـــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــك ال ألّمــــــــــــــــــــــــــ 
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والُجموم �الضم المصدر  ،والجموم البئر الكثیرة الماء ،والجمة المكان الذي �جتمع فیه ماؤه
 " ا.جم الماء �جم جمومً  :�قال
 �ِجم.

́  { قوله تعالى:  .ا إذا �ثر في البئر واجتمع �عدما استقي ما فیهاجم الماء �ِجم جمومً  " ³
¹  ̧¶ µ{  :قوله تعالى:  ٢١الفجر} أي ما هكذا ینبغي أن �كون األمر.  ٢١الفجر:  }  ³" 

 دعى.لكنها ترد ما یُ  ،ومنهم من �قول ردع وزجر ،�عني مثل السا�قة رد
فإن من فعل ذلك یندم یوم تدك األرض وال ینفع  ،فهو رد النكبابهم على الدنیا وجمعهم لها"

 :ا �عد تحر�ك وقال الزجاجر�ت تحر�كً وقد تقدم أي زلزت األرض وحُ  ،والدك الكسر والدق ،الندم
ناقة د�اء أي ال  :�قال ،لصقت وذهب ارتفاعهاأي أُ  :وقال المبرد ،اأي زلزلت فدك �عضها �عًض 

ُدك  :و�قولون  ،وقد مضى في سورة األعراف والحاقة القول في هذا ،والجمع ُدك ،سنام لها
 الشيء أي هدم قال:

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

ــــــر غــــــار دك غــــــار فانهــــــدم   "هــــــل غی
 َدك. 

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

ــــــر غــــــار َدك غــــــار فانهــــــدم   "هــــــل غی
 غاٍر. 

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

 "ا فانهــــــدمك غــــــارً هــــــل غیــــــر غــــــاٍر دَ  
 ما معنى الغار األول والثاني؟ 

  طالب: ..............
الجمع من الناس �غیرون على هذا الغار  ،اإلغارة األول من ،اٍر جمع من اإلغارةالغار غ نعم،

 أو على هذا البلد فید�ونه. ،أو على هذا الحصن فیهدمونه ،فیهدمونه

فتكسر �ل شيء على ظهرها  ،اأي مرة �عد مرة زلزلت فكسر �عضها �عًض  ٢١الفجر:  }¸ ¹{ "
 " وقیل: ُدكت جبالها وأنشازها حتى استوت وقیل: ُدكت.

 تستوي. ١٠٧طه: l m n o p q r  Z ] ٣االنشقاق:  }5 6 7{ مثل 
ومنه  ،فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنیتها ،وقیل: د�ت أي استوت في االنفراش "

وهو معنى قول  ،والدك حط المرتفع من األرض �البسط ،الستوائه في االنفراش؛ سمي الد�ان
 " تمد األرض مد األد�م. :ابن مسعود وابن عباس

ومثل الد�ة الحین �سمونها د�ة إذا جعلوها مترفعة عن األرض وسووها تسو�ة �حیث یرتاح 
 الس علیها.الج
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وهو من �اب حذف  ،أي أمره وقضاؤه، قاله الحسن ٢٢الفجر:  }« ¼{ قوله تعالى:  "

Æ Å Ä Ã Â Á À { المضاف وقیل: أي جاءهم الرب �اآل�ات العظیمة وهو �قوله تعالى: 
Ç{  :ا لشأن تلك اآل�اتتفخیمً  ؛ا لهوقیل: جعل مجيء اآل�ات مجیئً  ،أي �ظلل ٢١٠البقرة، 

 ،واستسقیتك فلم تسقني ،�ا ابن آدم مرضت فلم تعدني« :ومنه قوله تعالى في الحدیث
وقیل: وجاء ر�ك أي زالت الشبه ذلك الیوم وصارت المعارف  ،»واستطعمتك فلم تطعمني

 " ضرور�ة.
�ما  -جل وعال -ل السنة والجماعة یثبتون الصفات هللوأه ا،ألنها مشاهدة �عد أن �انت غیبً 

 ومنها المجيء واإلتیان. -علیه الصالة والسالم-جاءت عنه وعن رسوله 
  طالب: ..............
 تأو�ل هذا، هذا تأو�ل.
  طالب: ..............

 حید عن إثبات الصفة. ،فیه إشكال تأو�ل نعم، ؟ماذا
ال یوصف �التحّول من مكان إلى -جل ثناؤه  -ظهرت قدرته واستولت �هللا :قال أهل اإلشارة "

 " وال �جري علیه وقت وال زمان.. ،وال مكان له وال أوان ،وأنى له التحول واالنتقال ،مكان
 ،لنفسه وأثبته له رسوله أعلم الناس �ه -جل وعال -إذا أثبته هللا ؟كیف ننفیهفلكن إذا أثبته لنفسه 

ا ُ�خشى على صاحبه في متناول الناس ندعي بذلك التنز�ه؟! وهذا أمر خطیر جد�  ،فكیف ننفیه
التأو�ل موجود وعدم إثبات الصفات إال ما أرادوا من السبع  ،موجود في �الم �ثیر من أهل العلم

على الصفة التي �عرفونها  -جل وعال -إذا جاء الرب ،هذا مغبته وخیمة ،اأو عدم إثباتها مطلقً 
�أتي من  ؟�عرفه وهو ما یثبت له صفات �یف ؟�سجد �یفینكر الصفات  فالذي ،سجدوا له

فال  ،�قول أنا هللا في القیامة ثم �قولون ال، أنت لست.. �عني على غیر الصفة التي �عرفونها
 ؟�سجد �یفهذا الذي ینفي الصفات  ،فإذا جاءهم على الصفة التي �عرفونها سجدوا له ،�سجدون 

 ؟وهو ال یثبت له صفة -جل وعال -هو هللاكیف �عرف أن هذا 
  طالب: ...............

 على صفة شاب. نعم
  طالب: ...............

 -علیه الصالة والسالم-لكن هناك قرائن دلت للنبي  ،ال، هذا على غیر صفته التي جاءت عنه
 الحدیث فیه �الم ألهل العلم. ،أنه هذا هو هللا ووضع یده

  ...طالب: ............
 هذه نقول تصیر مقطوعة ما هي �موصولة.فالحسن البصري إن صح، 
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  طالب: ...............
 لكن الكالم على ثبوتها عنه. ،ال ال ال، سلف األمة ال �عرفون �التأو�ل

  طالب: ...............
 صوفیة.

سورة  }¾ ¿{ أي المالئكة  ٢٢الفجر:  }َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصف�ا َصف�ا {قوله تعالى:  "

تقاد  :قال ابن مسعود ومقاتل ٢٣سورة الفجر: }ÄÃ Â Á{ ا أي صفوفً  ٢٢الفجر:
حتى تنصب عن  ،لها تغیظ وزفیر ،�ل زمام بید سبعین ألف ملك ،جهنم �سبعین ألف زمام

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :وفي صحیح مسلم عن عبد هللا بن مسعود قال ،�سار العرش
 .»�جرونها مع �ل زمام سبعون ألف ملكٍ  ،لها سبعون ألف زمام یؤتى �جهنم یومئذٍ « :-وسلم

تغیر لون رسول هللا  ٢٣سورة الفجر: }ÄÃ Â Á{  :وقال أبو سعید الخدري لما نزلت
  أقرأني جبر�ل« :أصحا�ه ثم قالوُعرف في وجهه حتى اشتد على  -صلى هللا علیه وسلم-

}¹  ̧ ¶ µ  ́ قال  ٢٣سورة الفجر: }ÄÃ Â Á{  »اآل�ة ٢١سورة الفجر: }³
یؤتى بها تقاد �سبعین « :�یف �جاء بها؟ قال ،�ا رسول هللا :قلت :-رضي هللا عنه -علي

ثم  ،فتشرد شردة لو ُتر�ت ألحرقت أهل الجمع ،لكألف زمام �قود �كل زمام سبعون ألف م
 :إن هللا قد حرم لحمك علي فال یبقى أحد إال قال ،ما لي ولك �ا محمد :تعرض لي جهنم فتقول
 ".»ر�ي أمتي ،فإنه �قول ر�ي أمتي -صلى هللا علیه وسلم-نفسي نفسي إال محمد 

 التخر�ج.
 وذ�ره الزمخشري في الكشاف... ،أخرجه عن حدیث... �إسناد ساقط ،اضعیف جد�  :طالب: قال

 .ةوالروا�ة التي قبله صحیح
  طالب: ...............

 نعم في مسلم.

أي یتعظ و�توب وهو الكافر أو من  ٢٣سورة الفجر: }Ç Æ Å{ قوله تعالى:  "

ط أي ومن أین له االتعاظ والتو�ة وقد فرّ  ٢٣سورة الفجر: }Ê É È{ همته معظم الدنیا 
أي ومن أین له منفعة الذ�رى فال بد من تقدیر حذف المضاف و�ال  :و�قال ؟فیها في الدنیا

تناٍف، قاله  ٢٣سورة الفجر: }Ê É È{ و�ین  ٢٣سورة الفجر: }Æ Å{ فبین 
 " الزمخشري.
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سورة  }Ë Ê É{ المستبعدة الذ�رى النافعة المستبعدة في قوله  ،ال تنفعه لكنها ذ�رى 
لكن  ،وأما الذ�رى التي ال تنفع ووجودها مثل عدمها هذه یتذ�رها ،الذ�رى التي تنفع ٢٣الفجر:

 ما ینتفع.

أي في حیاتي فالالم �معنى في  ٢٤سورة الفجر: }! " # $ %{ قوله تعالى:  "
 " ا لحیاتي أي لحیاة ال موت فیها.صالحً  وقیل: أي قدمت عمالً 
لكن الحیاة التي  ،هذه �أنها حلم تنتهي مثل السرابفوأما الحیاة في الدنیا  ،�عني الحیاة الحقیقیة

 لها هي ما تكون یوم القیامة. ءانقضاال انقطاع لها وال 
فالمعنى �ا لیتني قدمت من الخیر  ،فكأنهم ال حیاة لهم ،لیست هنیئةوقیل: حیاة أهل النار  "

 " لنجاتي من النار فأكون فیمن له حیاة هنیئة.
 نسأل هللا العافیة. ،ال حي وال میت ،لكنه في النار ال �موت فیها وال �حیى

وال یوثق  ،ب �عذاب هللا أحدأي ال �عذِّ  ٢٥سورة الفجر: }& ' ) ( *{ قوله تعالى:  "
 " وهو قول ابن عباس والحسن. ،والكنا�ة ترجع إلى هللا تعالى ،كوثاقه أحد

 الكنا�ة الضمیر.
ال �عذَّب وال یوَثق �فتح الذال والثاء أي ال �عذَّب أحد في الدنیا �عذاب هللا الكافر  :وقرأ الكسائي"

ا ألن الدلیل قام على أنه أشد الناس عذا�ً  ؛والمراد إبلیس ،وال یوَثق �ما یوَثق الكافر ،یومئذٍ 
حكاه الفراء  ،إنه أمیة بن خلفقیل: فأطلق الكالم ألجل ما صحبه من التفسیر و  ،ألجل إجرامه

 ؛وال یوَثق �السالسل واألغالل �وثاقه أحد ،�عني أنه ال �عذَّب �عذاب هذا الكافر المعّین أحد
ء والعذاب �معنى ،أي ال �عذَّب مكانه أحد فال ُیؤخذ منه فدایل: قو  ،لتناهیه في �فره وعناده

 ومنه قول الشاعر: ،والِوثاق �معنى اإلیثاق ،التعذیب
............................. 

 
 "و�عــــــــــــد عطائــــــــــــك المائــــــــــــة الرتــــــــــــاع 

 ي ترتع الراتعة.تالرتاع، ال 
 وقیل..
"........................ 
 

 ا �عــــــــــــــد رد المــــــــــــــوت عنــــــــــــــيأكفــــــــــــــرً  
  

 ا �عــــــــــــــد رد المــــــــــــــوت عنــــــــــــــيأكفــــــــــــــرً 
 

 و�عــــــــــــد عطائــــــــــــك المائــــــــــــة الرتــــــــــــاع 
واختار أبو عبید وأبو حاتم فتح الذال والثاء  ،ال �عذب أحد لیس �كافر عذاب الكافرقیل: و  

ب أحد �عذاب هللا ؛وتكون الهاء ضمیر الكافر د روى أبو قال�ة وق ،ألن ذلك معروف أنه ال �عذِّ
 "وروى أن أ�ا.. ،أنه قرأ �فتح الذال والثاء -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

 �عذَّب و�وثق.
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�جوز أن  :وقال أبو علي -صلى هللا علیه وسلم-وروى أن أ�ا عمرو رجع إلى قراءة النبي  "
ب أحدٌ  فتكون  ،هذا الكافر با مثل تعذیأحدً  �كون الضمیر للكافر على قراءة الجماعة أي ال �عذِّ

 " قوله تعالى.. ،والمراد �أحد المالئكة الذین یتولون تعذیب أهل النار ،الهاء للكافر
ب هو هللا  ؛حقیقة -جل وعال -وأما الذي یباشر التعذیب ینسب إلى هللا ،-جل وعال -الذي �عذِّ

لعذاب الكفار في  -جل وعال -ألنه هو الذي �أمر �ه و�باشره اآلالت واألدوات التي خلقها هللا
بون  ،النار و�الحیات و�العقارب وغیرها  ،وقد �عذَّبون �حرارة النار وشدة بردها ..المالئكة �عذِّ

ب حقیقة هو هللا ،و�السالسل واألغالل ألن �عض الناس  ؛فالخوف منه ،-جل وعال -والمعذِّ
�قول أنت ما خفت من هللا إنما  -جل وعال -أنت ما خفت هللافإذا خفت من عذاب هللا  :�قول

بل قد �عده �عضهم هذا من  ،�خافون ر�هم ،وال یتحقق بذلك الخوف المطلوب ،خوفك من عذا�ه
ولكن هذا الكالم لیس �صحیح إذا خفت من  ،اإلشراك �اهلل في الخوف الذي ال �جوز إال له منه

فأنت إذا رأیت بید  -جل وعال -العذاب خفت من النار فإنما تخاف من �عذب بها وهو هللا
 من حامله؟ من حامله. أمتخاف من السیف ومن العصا  تا أو عصا أنشخص سیفً 

 .١٦الزمر: b c d e  gf  Z ]طالب: 
ب بهذه األشیاء. ؛-جل وعال -نعم، المقصود أن الذي ُ�خاف هو هللا  ألنه هو الذي �عذِّ

لما ذ�ر حال من �انت همته الدنیا   ٢٧الفجر:سورة  }1 2 3{ قوله تعالى:  "
فسّلم ألمره واّتكل  ،فاتهم َهللا في إغنائه و�فقاره ذ�ر حال من اطمأنت نفسه إلى هللا تعالى

والنفس المطمئنة الساكنة  ،-عز وجل  -وقیل: هو من قول المالئكة ألولیاء هللا ،علیه
 " الموقنة أ�قنت أن هللا ر�َّها.

 ر�ُّها.
أي المطمئنة بثواب  :وقال ابن عباس ،أن هللا ر�ُّها فأخبتت لذلك، قاله مجاهد وغیره أ�قنت "

الراضیة �قضاء هللا  :اوعن مجاهد أ�ًض  .المؤمنة الموقنة :وقال الحسن .المؤمنة :هللا وعنه
 :وقال مقاتل .وأن ما أصابها لم �كن لیخطئها ،التي قد علمت أن ما أخطأها لم �كن لیصیبها

وقیل: التي  .�ا أیتها النفس اآلمنة المطمئنة :وفي حرف أبي بن �عب .اآلمنة من عذاب هللا
وقال ابن  .المطمئنة هنا المخلصة :وقال ابن �یسان .عملت على �قین �ما وعد هللا في �تا�ه

 " عطاء.
ا لهذا المخلص لهذ ،وال شك أن الطمأنینة تالزم اإلخالص مع دوام الخوف والوجل من هللا

�خالف أهل  ،لكن أهل اإلخالص هم أهل الطمأنینة ،ألنه ال �علم عن العاقبة ؛بالمؤمن المراقِ 
ا في رد وهم السبب في هذا الخوف الذي قد �كون سببً  ،ا في خوف ووجلالتخلیط الذین هم دائمً 

 -جل وعال -من یتقي هللا ،الطمأنینة توجد في حال أهل التقوى هذه وعلى �ل حال  ،أعمالهم
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قل ذلك أو �ثر  ،في خوف وفي وجل وفي رعب اهو دائمً ف ،طمئن حیاته �خالف من ال یتقیهت
 والنفوس منها النفس المطمئنة ومنها النفس اللوامة ومنها النفس. ،كل �حسبه

 طالب: ...............
 فهي ثالث. ،األمارة �السوء

 ،وقیل: المطمئنة بذ�ر هللا تعالى .العارفة التي ال تصبر عنه طرفة عین :وقال ابن عطاء "

 " وقیل: المطمئنة �اإل�مان. ٢٨سورة الرعد: }àß Þ Ý Ü Û Ú{ بیانه 

سورة  }å ä ã â á{  :�قول -جل وعال -هللا ،�خالف ما یذ�ر عن ابن عر�ي
 وهو �قول في البیت المشهور عنه: ٢٨الرعد:

 أال بـــــــــــــــــذ�ر هللا تـــــــــــــــــزداد الـــــــــــــــــذنوب
 

 وتــــــــــــــــنطمس البصــــــــــــــــائر والقلــــــــــــــــوب 
 نسأل هللا العافیة. 

 " وقیل: المطمئنة �اإل�مان المصدقة �البعث والثواب. "
على ما  -قدس سره -أنتم ما تفهمون قصد محیي الدین :من أتباعه �قول من �حسن الظن �ه

لكن  ،الذ�ر الذي تزداد �ه الذنوب هو الذ�ر الذي �جري على اللسان وال �مر على القلب :�قولون 

وهو �قول: أال بذ�ر هللا �عني في  ٢٨سورة الرعد: }å ä ã â á{ اإلطالق 
 نسأل هللا العافیة. ،مقابل ما جاء في اآل�ة المقابلة تقتضي أن �كون هو المراد �ما ذ�ر في اآل�ة

 طالب: ...............
 ب علیه أجره.تِّ رُ  ،له أجره

 طالب: ...............
وابن حجر یرجحه األجور  ،وهذا قول له أنصاره ،على �ل حال األجور مرتبة على مجرد القول

 فإن تواطأ معه القلب فقدر زائد على ذلك. ،ب على األذ�ار یتم �مجرد قولها �اللسانتِّ وما رُ 
 طالب: ...............

 ،من قال �ذا فله �ذا ،نعم وما الحفظ؟ ،الحفظ أماألثر الذي هو قصدك أنت انتفاع القلب 
 واألجر المرتب علیه..
 طالب: ...............

 لكن في الغالب من قال �ذا. ،فیه موضعه
وروى  ،ألنها ُ�شرت �الجنة عند الموت وعند البعث و�وم الجمع ؛المطمئنة :وقال ابن ز�د "

والصحیح أنها عامة في �ل نفس مؤمن  ،�عني نفس حمزة :عبد هللا بن بر�دة عن أبیه قال
قبض روح عبده المؤمن اطمأنت إن هللا تعالى إذا أراد أن � :قال الحسن البصري  ،مخلص طائع

 " النفس إلى هللا تعالى واطمأن هللا إلیها.
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 فیحب هللا لقاءها. ،حتى تحب لقاء هللا
 " إذا توفي المؤمن أرسل هللا إلیه ملكین. :وقال عمرو بن العاص "

 طالب: ...............
 �قول؟ ماذا 

 طالب: ...............
 أّیهن؟

 طالب: ...............
 عمرو بن العاص؟ قال

 طالب: ...............
 وهو المظنة لمثل هذا الكالم.

وأرسل معهما  ،إذا توفي المؤمن أرسل هللا إلیه ملكین :وقال عبد هللا بن عمرو بن العاص "
 ،ا عنكِ اخرجي أیتها النفس المطمئنة راضیة مرضیة ومرضیً  :تحفة من الجنة فیقوالن لها

فتخرج �أطیب ر�ح مسك وجد أحد من أنفه  ،غیر غضبان راضٍ اخرجي إلى َروح ور�حان ورب 
 " وذ�ر الحدیث وقال سعید بن زاید. ،على ظهر األرض

 ز�د.
 طالب: ... قال سعید بن جبیر....

 أما زاید ما فیه زاید. ،سعید بن جبیر نعم
 طالب: ...............

 قلنا زاید. ..صحیح، زاید لكن لو قال سعید فقط
 ...............طالب: 

 أما زاید ما فیه أحد اسمه زاید. ،ال، ز�د له وجه

فقال   ٢٧سورة الفجر: }1 2 3{  :-صلى هللا علیه وسلم-قرأ رجل عند النبي  "
إن الملك سیقولها « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،ما أحسن هذا �ا رسول هللا :أبو �كر

فجاء طائر فلم ُیَر على خلقته  ،مات ابن عباس �الطائف :وقال سعید بن جبیر .»�كرلك �ا أ�ا 
فلما ُدفن تلیت هذه اآل�ة على شفیر القبر ال  ،ا منهثم لم ُیَر خارجً  ،فدخل نعشه ،طائر قط

وروى  ، ٢٨ - ٢٧الفجر:  }: 9 8 7  6 5 4 3 2 1 { :ُیدرى من تالها
 " الضحاك أنها نزلت في..

 التخر�ج.
 طالب: ...............
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 نعم.
قیل: و  ،حین وقف بئر رومة -رضي هللا عنه -وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان"

نزلت في ُخبیب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدینة فحّول هللا وجهه نحو 

ابن عباس وعكرمة أي إلى صاحبك وجسدك، قاله     ٢٨الفجر:  }  7  6 {�هللا أعلم. معنى  ،الِقبلة
فیأمر هللا  ،فادخلي في عبدي على التوحید :ودلیله قراءة ابن عباس ،واختاره الطبري  ،وعطاء

 :وقال الحسن ،في جسد عبدي :وقرأ ابن مسعود ،ا أن ترجع إلى األجسادتعالى األرواح غدً 
 "وهذا عند الموت. .المعنى ارجعي إلى هللا :وقال أبو صالح .ارجعي إلى ثواب ر�ك و�رامته

[ Ê Ë Ì Í Î   ÐÏ  Z :لكن هذا رجوع خاص رجوع إكرام. ٢٨١البقرة 

 ،دلیله قراءة ابن عباس وابن مسعود ،أي في أجساد عبادي ٢٩سورة الفجر: }; > ={ "
 " قال ابن عباس.

 أي في جملة عبادي الصالحین.
والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود  ،وقاله الضحاك .هذا یوم القیامة :قال ابن عباس "

أي في  ٢٩سورة الفجر: }> ={ ومعنى  ،التي هي سكن األبرار ودار الصالحین واألخیار

> {  :وقال األخفش ٩سورة العنكبوت: }L K J{  :الصالحین من عبادي �ما قال
وادخلي جنتي ،والمعنى واحد أي انتظمي في سلكهم  ،أي في حز�ي ٢٩سورة الفجر: }=

 " معهم.
 طالب: ...............

 على ابن آدم..
 طالب: ...............

 ؟ ماذا
 طالب: ...............

 وهو الذي دلهم علیها. ،ألنه هو الذي سّول للناس نعم؛
 طالب: ...............

 ا یوم القیامة المصورون.أشد الناس عذا�ً  :لهقل 
 طالب: ...............

 .�ل مقام له مقاله ،جهل ي�صیر المصور أعظم من أب یر�د أنهذا  :قل له
 


