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C B  { قوله تعالى:  ،وهي عشرون آ�ة، �سم هللا الرحمن الرحیم ،سورة البلد مكیة �اتفاق "
E D{ :ما تقدم في  ،�جوز أن تكون ال زائدة ١البلد� } ] \ [ Z{ :قاله  ١القیامة
 " األخفش.

ألقسم  :بدلیل قراءة الحسن ،من أجل تأكید المعنى ؛تزاد في هذا الموضع ا أن ال،هذا تقدم مرارً 

بین  ٢١النمل: }¿ { :في الخط �ما في قوله ،فهي مز�دة في الخط دون اللفظ ،بهذا البلد

 }Ô Ó { و�بقى أنه قسم  ،لكن عامة القراء على خالفه ،الهمزة والذال ألف هذه قراءة الحسن

 ٧٦ - ٧٥الواقعة:  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Z ] :�عد قوله ٧٦لواقعة:ا

 فهو قسم.
 طالب: ...............

 ومن حیث المعنى تأكید. ،�عني ال محل لها من اإلعراب ،صلة :ال، �عضهم یتأدب و�قول
 طالب: ...............

 ىحدإفي قس  خرج ،ألنه مصون عن الز�ادة والنقصان محفوظ ؛األولى أن یتأدب مع القرآن
ما فیه  ،وُ�حیل على �تب الرافضة ،عندي أكثر من ألفین دلیل على تحر�ف القرآن :القنوات �قول

وهذا أكثر ما فیه من األدلة للمجلسي �ستدلون �ه على التحر�ف  ،مصدر إال هي �حار األنوار
هم �ضعون �أنفسهم أحادیث و�جعلونها أدلة  ،و�جعلونها أدلة او�صدقونه�ضعون أحادیث 

ن النصراني �ستدل �كالمهم إاآلن ماذا جروا على األمة حتى  انظر ،و�ستدلون بها على الناس

 ́ M® ¬ «  ¯±° ³ ² ، قال تعالى:العافیةنسأل هللا  ،لهدم الدین
µ ¶  ¹¸L  :۲٥النحل 

 ،أن �كون اإلنسان مطیة ألعداء الدین -نسأل هللا العافیة -لكن یبقى ،لكن هذا من أصله ضال
هذا  :و�قول ،اآلن �عض الذین �كتبون ممن ینتسب إلى العلم یتذرع �كتابته �ثیر من المفسدین

نسأل هللا  ،لبعضهم ادیدنً  ال، صار ،شيء أونقول زل مرة واحدة  ،المسألة زلة ،شیخ وعالم
 العافیة.

 طالب: ...............
 ،ذنوب الناس ولیسنعم، المقصود أن مثل هذه األمور یتقیها اإلنسان وعساه أن یتحمل ذنو�ه 

 نسأل هللا العافیة.

فكیف  ٣التین: }' ) ( {  :وقد أقسم �ه في قوله ،بهذا البلد :ألنه قال ؛أي أقسم "
 �جحد القسم �ه وقد أقسم �ه، قال الشاعر:

ـــــــــى  ـــــــــذ�رت لیل ـــــــــاعترتني صـــــــــبا�ةت  ف
 

 و�ـــــــــــــاد و�ـــــــــــــاد صـــــــــــــمیم .......... 
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 صمیم.
............................ 

 
 و�ـــــــــــاد صـــــــــــمیم القلـــــــــــب ال یتقطـــــــــــع 

بدلیل  ١٢األعراف: }" # $ % & ') { ومنه قوله تعالى:  ،ودخل حرف ال، صلة ،أي یتقطع 

ألقسم من  :وقرأ الحسن واألعمش وابن �ثیر ٧٥ص: }¯ ° ± ² { قوله تعالى في ص: 
 ،لیست بنفي القسم :وقیل ،ا أن تكون �معنى أالوأجاز األخفش أ�ًض  ،اغیر ألف �عد الالم إثباتً 
 :وقیل ،وال �هللا ألفعلن �ذا ،وال �هللا ما �ان �ذا ،ال �هللا ال فعلت �ذا :و�نما هو �قول العرب

 " حكاه مكي. ،والمعنى ال أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فیه �عد خروجك منه ،هي نفي صحیح
 ،منه إلى قیام الساعة -علیه الصالة والسالم-أفضل البقاع �عد خروجه لكن مع ذلك �قي هو 

ومع ذلك هو أفضل  ،و�تخطف الناس من حوله ا،وجعله آمنً  ،وسماه األمین ،إن هللا حرمهف
 .-علیه الصالة والسالم-البقاع وأقدسها حتى �عد خروجه منه و�عد وفاته 

وأما  :ألنه قال ؛وهذا اختیار ابن العر�ي ،لیهم(ال) رد ع :ورواه ابن أبي نجیح عن مجاهد قال "
والمراد فهو رد  ،و�تمكن اللفظ ،ألنه �صح �ه المعنى ؛إنها رد فهو قول لیس له رد :من قال

قوله (ال) رد لما توهم اإلنسان المذ�ور  :وقال القشیري  .لكالم من أنكر البعث ثم ابتدأ القسم
ثم ابتدأ  ،مر �ما �حسبه من أنه لن �قدر علیه أحدفي هذه السورة المغرور �الدنیا أي لیس األ

أجمعوا علیه أي أقسم �البلد الحرام الذي أنت فیه لكرامتك علّي وحبي  ،والبلد هي مكة ،القسم
أي نحلف لك بهذا البلد الذي شّرفته �مكانك فیه حی�ا و�ر�تك مّیًتا �عني  :وقال الواسطي ،لك

 ٢البلد: }J I H G { قوله تعالى:  .زلت �مكة �اتفاقألن السورة ن؛ واألول أصح ،المدینة

ومثله واسع في �الم  ٣٠الزمر: }Ö Õ Ô Ó { �عني في المستقبل مثل قوله تعالى: 
 " العرب تقول لمن تعّده اإلكرام والحیاء.

 تِعُده.
 " لمن تِعُده اإلكرام والحیاء. "

 الحباء.
ألن األحوال المستقبلة  ؛وهو في �الم هللا واسع ،أنت مكرم محبو :باءلمن تِعُده اإلكرام والحِ  "

وأن تفسیره �الحال محال أن  ،ا على أنه لالستقبالقاطعً  و�فاك دلیالً  ،عنده �الحاضرة المشاهدة

ما صنعت  :قال ٢البلد: }H G {  :فروى منصور عن مجاهد ،السورة �اتفاق مكیة قبل الفتح
 ،حل له یوم دخل مكة أن �قتل من شاءأُ  :و�ذا قال ابن عباس ،فأنت في حل ،فیه من شيء

 " فقتل ابن خطل وَمِقْیس بن صبا�ة وغیرهما.
 ِمْقَیس.
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-ا �عد رسول هللا ولم �حل ألحد من الناس أن �قتل بها أحدً  ،وِمْقَیس بن صبا�ة وغیرهما "
وروى أبو صالح  ،أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله :وروى السّدي قال ،-صلى هللا علیه وسلم
 " طبقت وحرمت إلى یوم القیامة.ثم أُ  ،أحلت له ساعة من نهار :عن ابن عباس قال

�عني  ٢البلد: }H G { ل فیما �قابل االرتحال أو فیما �قابل الحظر؟ اللفظ محتِمل حِ  :هل قوله
فهو حالل لك غیر محرم؟ �الم المفسر�ن فیه ما یدل  ،هذا البلد أحل لك حال بهذا البلد؟ أو أن

 مما یدل على أن اللفظ فیه احتمال. ،وما یدل على ذاك ،على هذا
 طالب: ...............

ال �جوز أن یدخل  :وهو قول من �قول ،من غیر إحرام -علیه الصالة والسالم-هو دخل النبي 
 اال �جوز �حال حتى لو لم یرد حج�  :وهو المعروف عند الحنابلة والشافعیة ،أحد مكة إال �إحرام

قد أحلت له ف�غیر إحرام یوم الفتح  -علیه الصالة والسالم-وأما دخوله  ،وال عمرة ال بد أن �حرم
 في تلك الساعة.

 طالب: ...............
 .نعم

 طالب: ...............

�عني حاّل  ٢البلد: }H G { هر أنها في وقتها من الحلول ي �ظذمتى؟ �عد وقت نزولها، ال لكن
 في هذا البلد.

 طالب: ...............
 تخصیصه �الذ�ر لتشر�فه. ..،التشر�ف ،ال، التنو�ه علیه لتشر�فه
 طالب: ...............

 لكن یبقى أنها معظمة حرمها هللا یوم خلق السموات واألرض. ،هي تشرف �ه
طبقت وحرمت إلى یوم ثم أُ  ،ُأحلت له ساعة من نهار :أبو صالح عن ابن عباس قالوروى  "

إن هللا حرم « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-وثبت عن النبي  ،وذلك یوم فتح مكة ،القیامة
وال تحل  ،فلم تحل ألحد قبلي ،فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ،مكة یوم خلق السموات واألرض

وقد تقدم في سورة المائدة قال ابن  ،الحدیث ،»ولم تحل لي إال ساعة من نهار ،ألحد �عدي
وأنت مقیم فیه وهو  :وقیل -صلى هللا علیه وسلم-غیر النبي  لم �كن بها أحد حالالً  :ز�د

 " وذ�ر أهل اللغة أنه �قال: رجل حل. ،وأنا عنك فیه راضٍ  ،وأنت فیه محسن :وقیل ،محلك
.  رجٌل حلٌّ

أنت حل �ه لست  :وقال قتادة ،ورجل حرام ومحل ورجٌل حرام ومحِرم ،وحالل ومحل رجٌل حلٌ  "
أي إنك غیر مرتكب في هذا البلد ما  -صلى هللا علیه وسلم-وقیل هو ثناء على النبي  ،�آثم
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�حرم علیك ارتكا�ه معرفة منك �حق هذا البیت ال �المشر�ین الذین یرتكبون الكفر �اهلل فیه أي 
م له غیر مرتكب فیه ما أقسم بهذا ال بیت المعّظم الذي قد عرفت حرمته فأنت مقیم فیه معظِّ

أي حالل أي هم �حرمون مكة  ٢البلد: }J I H G {  :وقال شرحبیل بن سعد .�حرم علیك
 " ثم هم مع هذا �ستحلون إخراجك وقتلك. ،ا أو �عضدوا بها شجرةأن �قتلوا بها صیدً 

وقتله،  -علیه الصالة والسالم-وال یتورعون عن إخراجه  ،یتورعون عن قتل الصید والشجر�عني 
 التخر�ج.

  طالب: .............
 والباقي ما فیه شيء مرفوع. ،معروف هذا في الصحیحین

 }L {  :قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح ٣البلد: }N M L { قوله تعالى:  "

ألنهم أعجب  ؛أقسم بهم ،أي وما نسل من ولده ٣البلد: }N M {  ،-علیه السالم -آدم ٣البلد:
وفیهم األنبیاء  ،لما فیهم من التبیان والنطق والتدبیر ؛ما خلق هللا تعالى على وجه األرض

 " ه.هو إقسام �آدم والصالحین من ذر�ت :وقیل ،والدعاة إلى هللا تعالى
 فآدم هو الوالد والصالحون هم ما ولد.

قاله أبو عمران  ،الوالد إبراهیم وما ولد ذر�ته :وقیل ،وأما غیر الصالحین فكأنهم بهائم "
 " الُجوني.
 الَجوني.

 :قال الفراء ،و�حتمل أنه یر�د المسلمین من ذر�ته ،ثم �حتمل أنه یر�د جمیع ذر�ته ،الَجوني "

وهو  ٣اللیل: }q p o n {  :و�قوله ،٣النساء: }] \ [ {  :وصلحت ما للناس �قوله
 " الخالق للذ�ر واألنثى وقیل ما مع..

ألن غالب ما ولد  ؛وهنا وضعت في موضع العاقل ،صلحت و�ن �انت في األصل لغیر العاقل

̄  { لیسوا صالحین ولیسوا �مسلمین  ® ¬ « ª ©{ :وأخرج �عث النار  ،١١٦األنعام
ألنه  ؛من �ل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین وغیر الصالح وغیر المسلم �عامل معاملة غیر العاقل

 فلزم اإل�مان والصالح واالستقامة. ،الستعمل عقله فیما ینفعه لو �ان عاقالً 
  طالب: .............

 �ضعف هذا الكالم. ،ال، هذا �ضعف الكالم
  طالب: .............

وما طاب هم النساء �عني  ٣النساء: }Z ] \ [ {على �ل حال األصل فیها لغیر العاقل 
 من النساء.

 " وقیل (ما) مع ما �عدها في موضع المصدر أي ووالد.. "
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 ناقصات عقل ودین. نو�ونها تطلق في حق النساء لنقص عقله
 " تعالى.. أي ووالد ووالدته �قوله "

 مصدر�ة لیست موصولة. تكون حینئذٍ 

 ٣البلد: }L {  :وقال عكرمة وسعید بن جبیر ،٥الشمس: }0 1 2 { �قوله تعالى:  "

ذي ال یولد له وقاله ابن عباس. وما على �عني العاقر ال ٣البلد: }N M { ولد له �عني الذي یُ 
وهو �عید، وال �صح إال �إضمار الموصول، أي ووالد والذي ما ولد، وذلك ال �جوز هذا نفي. 

عند البصر�ین. وقیل: هو عموم في �ل والد و�ل مولود، قاله عطیة العوفي. وروي معناه عن 
ابن عباس أ�ضا. وهو اختبار الطبري. قال الماوردي: و�حتمل أن الوالد النبي صلى هللا علیه 

. »إنما أنا لكم �منزلة الوالد أعلمكم«: -علیه السالم -ه، وما ولد أمته: لقولهوسلم، لتقدم ذ�ر 
 ".-علیه السالم -فأقسم �ه و�أمته �عد أن أقسم ببلده، مبالغة في تشر�فه

 } ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{ :إنما أنا لكم « -علیه الصالة والسالم-وهو �قول  ٤٠األحزاب

º ¹ « ¼  { وأما المنفي  ،فهو �منزلة الوالد ألمته ،وزوجاته أمهات المؤمنین ،»الوالد �منزلة
و�نسب إلیه  ،لفالن �عینه �التبني افهذا لنفي التبني أن �كون أ�ً  ٤٠األحزاب: }½ ¾ ¿

 هذا ال �جوز. ،ابن محمدیقال: و�ضاف إلیه ف
 ..ثیالحدطالب: 

 �قول عنه؟ ماذا
  طالب: .............

 ا أكثر من مرة.هو مر مرارً  نعم،
  طالب: .............

 وأظن في تفسیر آ�ة األحزاب. ،اال، هو قابل.. معروف مر مرارً 
  طالب: ... إطالق الوالد على الشیخ أو على سماحة المفتي...

ا أن التزام هذا قد �شبه ذ�رت ذلك �حثً وأنا  ،فیه ما فیه د التزام هذا اللفظ ما فیه شك أن�هللا عن
وتحذف  ،�صیر عندنا الوالد �حیث لو �حذف االسم نحن ،�البا�ا وما البا�ا عند النصارى 

ُتطلق  ،لكن ما فیه شك أنها من �اب التقدیر ،هذا مشكل ،األوصاف ما یبقى إال الوالد علم علیه
 علیه ما فیه إشكال إن شاء هللا.

  طالب: .............
 وأول من قالها له الملك فهد. ًئا،شی�سكت ما �قول  ،ما ینكر ًئا،، ابن �از ما یذ�ر شی نعم

  طالب: .............
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وحذفوا االسم صار مجرد راح  ،وحذفوا األوصاف ،على �ل حال مثل هذا لو استرسل الناس فیه
 الوالد وجاء الوالد �ظن أنه مثل البا�ا عند غیرنا.

  .............طالب: 
 ال، �بیر المسلمین أب للصغیر. ،ال، ما یلزم

وهلل أن �قسم  ،وهذا جوا�ه ،إلى هنا انتهى القسم ٤البلد: }T S R Q P { قوله تعالى:  "

أي في  ٤البلد: }T S { واإلنسان هنا ابن آدم  ،�ما �شاء من مخلوقاته لتعظیمها �ما تقدم
ومنه  ،ومنه تكّبد اللبن غلظ وخثر واشتد ،وأصل الكبد الشدة ،شدة وعناء من مكابدة الدنیا

 قال لبید: ،�ابدت هذا األمر قاسیت شدتها :و�قال ،ألنه دم تغلظ واشتد ؛الَكِبد
 � عــــــــــــــــــــــني هـــــــــــــــــــــــال بكيــــــــــــــــــــــت أربـــــــــــــــــــــــد إذ

 
 قمنــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــام اخلصــــــــــــــــــــــــوم يف كبــــــــــــــــــــــــد 

 " قال ابن عباس والحسن. 
هذا وصف لإلنسان في هذه الدنیا أنه في شدة و�الء ومحنة في هذه الدنیا لیست بدار إقامة وال 

 قرار قال التهامي أبو الحسن:
 البر�ـــــــــة جـــــــــاري حكـــــــــم المنیـــــــــة فـــــــــي 

 
 مـــــــــــــا هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنیا بـــــــــــــدار قـــــــــــــرار 

 إلى أن قال: 
 ومكلــــــــــــف األ�ــــــــــــام ضــــــــــــد طباعهــــــــــــا

 
 جـــــــــذوة نـــــــــار متطلـــــــــب فـــــــــي المـــــــــاء 

وعن ابن عباس أ�ضا: في شدة من حمله ووالدته ورضاعه ونبت أسنانه، وغیر ذلك من  " 
ا في �طن أمه. والكبد: االستواء واالستقامة. فهذا أحواله. وروى عكرمة عنه قال: منتصبً 

دا�ة في �طن أمها إال منكبة على وجهها  -جل ثناؤه -امتنان علیه في الخلقة. ولم �خلق هللا
ا ا، وهو قول النخعي ومجاهد وغیرهما. ابن �یسان: منتصبً إال ابن آدم، فإنه منتصب انتصا�ً 

رأسه في �طن أمه، فإذا أذن هللا أن �خرج من �طن أمه قلب رأسه إلى رجلي أمه. وقال 
بد الشكر على السراء و�كابد ا: �كاالحسن: �كابد مصائب الدنیا وشدائد اآلخرة. وعنه أ�ًض 

 " .ألنه ؛الصبر على الضراء
 وهذه المكاره تحتاج إلى من �كابدها. ،ألن الجنة حفت �المكاره ؛و�كابد التكالیف

ا �كابد ما �كابد ابن لم �خلق هللا خلقً  :ورواه ابن عمر وقال �مان ،ألنه ال �خلو من أحدهما "
ا أول ما �كابد قطع سرته ثم إذا ُقِمط قماطً  :اقال علماؤن .وهو مع ذلك أضعف الخلق ،آدم

 " ا �كابد.وشد ر�اطً 
 �عني في المهد ُیر�ط ُ�شد علیه المهد یتضایق منه.

�كابد الضیق والتعب، ثم �كابد االرتضاع، ولو فاته لضاع، ثم �كابد نبت أسنانه، وتحرك  "
ان، واألوجاع واألحزان، ثم لسانه، ثم �كابد الفطام، الذي هو أشد من اللطام، ثم �كابد الخت
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�كابد شغل التزو�ج والتعجیل  �كابد المعلم وصولته، والمؤدب وسیاسته، واألستاذ وهیبته، ثم
، ثم �كابد شغل األوالد، والخدم واألجناد، ثم �كابد شغل الدور، و�ناء القصور، ثم الكبر فیه

�طول إیرادها، من صداع والهرم، وضعف الر�بة والقدم، في مصائب �كثر تعدادها، ونوائب 
ا في الرأس، ووجع األضراس، ورمد العین، وغم الدین، ووجع السن، وألم األذن. و�كابد محنً 

المال والنفس، مثل الضرب والحبس، وال �مضي علیه یوم إال �قاسي فیه شدة، وال �كابد إال 
لبعث والعرض مشقة، ثم الموت �عد ذلك �له، ثم مسألة الملك، وضغطة القبر وظلمته، ثم ا

Q P  { قال هللا تعالى:  على هللا، إلى أن �ستقر �ه القرار، إما في الجنة و�ما في النار،
T S R{ :فلو �ان األمر إلیه لما اختار هذه الشدائد. ٤البلد " 
�مكن �قول ما.. إذا ؟ توجد في الدنیا مع هذه األمور أو ما توجد أصالً  تر�د أنر یِّ �عني لو خُ 

ما الحكمة في خلق اإلنسان على هذه  :وقد �قول قائل ،كانت هذه موجودة فال أحتاج إلیه
ا ما �كابد وال �قاسي وال ا منّعمً الصفة؟ لماذا لم �خلق هللا اإلنسان الذي هو أكرم مخلوق مرتاحً 

صبر وشكر ال شك أنه  وهذا نوع من العبود�ة إذا ،شيء؟ أصل ِخْلقة اإلنسان من أجل العبود�ة
ال �حقق الهدف الذي من  فإنه حینئذٍ  ،حقق هذا الهدف �خالف ما إذا �فر ولم �صبر وضجر

�ما �كتب �عضهم ومع  ؟المصلحة أنه یؤمر �االغتسال في اللیالي الشاتیة فماال �و  ،أجله خلق
تخلفت حكمته في  -جل وعال -هللا :األسف في صحفنا وفي وسائل اإلعالم و�قول �ملء فیه

وال یدري ما  ،إ�جاد شخص معّوق عالة على نفسه ناقص الِخْلقة عالة على أهله مشقة علیهم
وهذا  ،}ال �سأل عما �فعل{ ،له الحكمة البالغة -جل وعال -هللا ،الحكمة من وجود أمثال هؤالء

ذ�ر من الحكم  -رحمه هللا -وابن القیم ،تعالى هللا عما �قولون  ،-جل وعال -اعتراض على هللا
في إ�جادهم ما ذ�ر في طر�ق الهجرتین وفي مفتاح دار السعادة وغیرها من �تبه �عني ما فیه 

ا على هذه األمراض له وصبره أ�ًض  ،والصبر علیه »إنما تنصرون وترزقون �ضعفائكم«حكم 
 بدلها الثواب العظیم والنعیم المقیم في جنات النعیم.

  طالب: .............
 ؟ ذاماأنه 

  طالب: .............
 أنت اخترت؟

  طالب: .............
 ال.

  طالب: .............
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ذه ه أر�د�هللا أنا ما  :ما فیه أحد �قول ،ما هي مسألة اختیارفال �إلنسان حملها بتقدیر هللا علیه و ا
 ذا؟! ما �مكن.هیتهیأ ألحد  ا،وال أر�د ال جنة وال نارً  ،التكالیف
  .............طالب: 

 .نعمهذا المیثاق، 
  طالب: .............

جاء �النص أن هللا أخرجهم من صلبه �الذر وقال لهم  -جل وعال -لكن هللا ،ما أحد یذ�ر نعم
 جاء �ه النص هذا. ،وقبلوا وغرس فیهم الفطرة

 :وقال ابن ز�د ،فلیمتثل أمره ،وقضى علیه بهذه األحوال ،ا دبرههذا على أن له خالقً  ودلَّ  "

إن هذا نزل في  :وقال الكلبي ،أي في وسط السماء ٤البلد: }T S { :وقوله ،اإلنسان هنا آدم
و�ان �أخذ األد�م العكاظي فیجعله تحت قدمه  ،ح �ان �قال له أبو األشدینمَ رجل من بني جُ 

و�ان من أعداء  ،اهفیجذ�ه عشرة حتى یتمزق وال تزول قدم ،من أزالني عنه فله �ذا :فیقول

 .�عني لقوته ٥البلد: V W X Y Z [ \  Z ] :وفیه نزل -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

و�ان من أشد رجال  ،�عني شدید الَخْلق ،اأي شدیدً  ٤البلد: }T S { وروي عن ابن عباس 
وقیل في �بد أي  ،في البأس والشدة و�ان مثالً  ،قر�ش و�ذلك ر�انة بن هاشم بن عبد المطلب

 " جريء.
 وحصل منه المصارعة المعروفة في �تب السیرة.

أي جريء القلب غلیظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادته قال ابن  ٤البلد: }T S {  :وقیل "
 " �ما ال �عنیه. ا ما �عنیه مشتغالً مضّیعً  :وقال الترمذي ،في ظلمة وجهل :عطاء
 عندك أنت؟ ماذا�عینه؟  أم�عنیه 

 " �ما ال �عنیه. مشتغالً  "
 �عد الیاء؟  أمالنون قبل 
 الترمذي.

 �عنیه؟ أما ما �عینه الحكیم معروف، المقصود �الترمذي هنا الحكیم، مضیعً 
 طالب: �عنیه..

 النون. أمعندك الیاء قبل 
 " لة �عنیه.�عنیه، هي مشكَّ  "

 واألصل النون قبل. ،أنا عندي الیاء قبل النون  نعم، لكن
  طالب: .............

 .هو الظاهر نعم
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 " الیاء قبل هنا لكنه شكلها �عنیه. "
 في الطباعة خطأ.

 V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j ]قوله تعالى:  "
k l m n o  Z :قوله تعالى:  ٩ - ٥البلد[ V W X Y Z [ \  Z :أي  ٥البلد

a  Z ̀ _ ]أي أنفقت  ٦البلد: Z  ̂ [ ] .-عز وجل -هللاأ�ظن ابن آدم ألن �عاقبه 

 " ا.ا مجتمعً أي �ثیرً  ٦البلد: 
 �عض من �ثرته.ا �عضه فوق �عني ملبدً 

" [ b  Z :أي أ�ظن  ٧البلد[ c d e  Z :عز وجل -بل علم هللا .أي أن لم �عاینه أحد ٧البلد- 
 " ذلك منه فكان �اذً�ا في قوله أهلكت ولم �كن أنفقه.

والذي ینفق في  ،علیه �كون و�االً  فهذا -جل وعال -�كون أهلكه وأنفقه لكن فیما ال یرضي هللاقد 
وقد  ،سبیل هللا و�خفي هذه النفقة حتى ال تعلم شماله ما تنفق �مینه هذا هو حائز األجر األوفر

 ،فینقص أجره ،وقد ینطق �شيء من ذلك ،لكن �حب أن �ّطلع علیه الناس ،ینفق في سبیل هللا
نسأل هللا  ،بل فیما �ضره أو فیما ال ضرر فیه وال نفع فهذا خسران ،أما إذا أنفقه ال في سبیل هللا

 العافیة.
أنفقته  :فیقول ؟ماذا عملت في المال الذي رزقتكقال: یوقف العبد فی :وروى أبو هر�رة قال "

 " ثم یؤمر �ه إلى النار. ،فقد قیل ذلك ،سخي :�أنك إنما فعلت ذلك لیقالقال: وز�یته فی
یؤتى  ،نسأل هللا العافیة ،وهذا أحد الثالثة الذین هم أول من تسعر بهم النار ،نسأل هللا العافیة

إنما  ،�ذبتقال: جمعت المال وأنفته في سبیلك فیقال:  ؟ماذا صنعت :�صاحب األموال فیقال له
والثاني من تعلم العلم وعّلمه  ،ثم یؤمر �ه فیجر و�لقى في النار ،وقد قیل ،جوادقال: أنفقت لی

وعلمت  ،تعلمت العلم وقرأت القرآنقال: � ؟ماذا صنعتقال: وقرأ القرآن ثم یؤتى �ه فی ،الناس
 ،فیلقى في النار ،فیؤمر �ه ،مثل صاحبهعالم  :�ذبت إنما تعلمت وعلمت لیقال :الناس �قال له

یؤتى �ه ، لكن النیة فاسدة ،وظاهر األمر أنه في سبیل هللا ،اتل حتى �قتلوالثالث الذي �جاهد و�ق
جريء أو قال: إنما قاتلت لی ،�ذبت :قاتلت في سبیلك حتى قتلت قال :�قول ؟ماذا صنعتقال: فی

ال �ظن اإلنسان أنه  ،فهؤالء الثالثة هم أول من تسعر بهم النار یوم القیامة .وقد قیل ،شجاع
فالنیة شرود ال بد من تحسسها  ،ما له وما علیه ال، السیما في مسألة العلم اسوف �صدر �فافً 

 Ú Û Ü Ý ] ،بینما هو �ظن نفسه أنه من أصحاب الدرجات العلى ،وال بد من تفقدها

Þ ß à á ãâ  Z :فإذا �ه أول من  ،الدرجة مثل ما بین السماء واألرض ١١المجادلة

 ٤٧الزمر:  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Z ]نسأل هللا العافیة  ،تسعر �ه النار یوم القیامة

 نسأل هللا العافیة.
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وعن ابن عباس  .إنك مسؤول عن مالك من أین جمعت و�یف أنفقت :وعن سعید عن قتادة "
 :ا وهو في ذلك �اذب وقال مقاتل�ثیرً  أنفقت في عداوة محمد ماالً  :�ان أبو األشدین �قولقال: 

فأمره أن  -صلى هللا علیه وسلم-نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل أذنب فاستفتى النبيَّ 
ارات والنفقات منذ دخلت في دین محمدقال: �كفِّر ف وهذا القول منه  ،لقد ذهب مالي في الكفَّ

وقرأ  ،ا منهفیكون ندمً  ،ا علیها منه أو أسفً فیكون طغیانً  ،�حتمل أن �كون استطالة �ما أنفق
 " أبو جعفر.

الخیر! یذهب أجره اإلنسان یندم على ما فعل من أعمال  ئ،هو سوء على �ال االحتمالین أمر سی
أو  اوهذا أمر قد ینم علیه �عض الناس السیما إذا رأى المردود الدنیوي ضعیفً  ،و�ثبت علیه وزر

ثم یندم على ذلك ألدنى خلل في استقباله  ،ا لدینه وفضله وعلمهتجده �كرم شخًص  ،ما له مردود
أنا أحب  :في هللا �قول ا�حب فالنً  هتجد ،ا مقا�ضةالناس الیوم أو �ثیر منهم تجد معاملته أبدً 

مما  ،لكن لو اختلف استقباله ندم على ز�ارته وما عاد له ثانیة ،أو أزوره في هللا ،في هللا افالنً 
ذلك اإلنفاق هذا إذا ندم �عض الناس �حصل في مجالسهم و� ،یدل على أن هذه الز�ارة لیست هلل

عطیك مائة ألف وتنازل عن حجتك؟! أ  تر�د :شخص �حج و�قال له ،�حج المرء ،من �اب الهزل
حج الذي المسكین ذا ضیعوا نیة هلكن  ًئا،ثم ما �حصل شی ،ثم �قبل ،حج وانتهى هو ،حجتك

الدنیا �لها ما تقوم �أدنى شيء من و�ال ف ،نسأل هللا العافیة ،وهم شر�اء في الوزر ،على ال شيء
 :نحج ثانیة أو �قول :وهذا �قول ،ر�عتا الفجر في دقیقتین خیر من الدنیا وما فیها ،أمور اآلخرة

 �كون ما  ،على هذا لیسالحساب  ،بهذه الطر�قةلیست ال المسألة  هاتین،صل ر�عتین غیر 
 إله إال هللا وحده ال شر�ك له الملك وله الحمد وهو على �ل ال :تقول ،الحساب بهذه الطر�قة

تحسب مقا�ضة  د أن�ر أر�عة من ولد إسماعیل في دقیقة تشيء قدیر عشر مرات فكأنما أعتقت 
 �شوف خسائره وأر�احه. ،ما هي معاملة �شر �صلح،�الوقت ما 

 طالب: ....................
لكن یبقى أن أصل  ،من شعوره ومن قلبه والعكس �العكس ًئاما فیه شك أنه �ملك علیه شی

 المسألة ال تدور على هذا.
 طالب: ....................

والمحبة تبقى في هللا ال تز�د  ،وال تغیر في معاملته ،لكن ال یؤثر على تصرفاته ،�جد في نفسه
وهذا من  ،االنفوس جبلت على حب من أحسن إلیهو�ال ف ،وال تنقص مع الجفا ،مع الصفا
 لكن یبقى أن األصل أصل المحبة ثابت. ،وهذه إساءة ،و�غض من أساء إلیها ،اإلحسان

 طالب: ....................
 هو �كون �عد اإلنفاق.

 طالب: ....................
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أنا قبل ثالثین قال: ، اآلن إذا أنفق خفیة وأخفاه عن الناس ثم تكلم �ه �عد حین نعم ،ما فیه شك
 أثر علیه ما فیه شك. ،تصدقت �كذاسنة 

د البد مثل راكع وُركَّع وساجد وس ُلبَّدا بتشدید الباء مفتوحة على جمع ماالً  :وقرأ أبو جعفر " جَّ
د ونحوه والباقون �ضم  ،ا جمع ُلُبودوقرأ مجاهد وحمید �ضم الباء والالم مخففً  ،وشاهد وُشهَّ

وقد مضى في سورة  ،وهو ما تَلبَّد یر�د الكثرة ،وِلْبدةا جمع َلْبدة الالم و�سرها وفتح الباء مخففً 
 " الجن القول فیه.

لكن هل القراءة في الموضعین واحدة أو مختلفة؟ �الضم فیهما أو �الكسر فیهما أو الضم في 
 ولماذا اختلف إذا �ان هناك اختالف؟ ؟أحدهما والكسر في اآلخر

 طالب: ....................
والباقون �ضم الالم و�سرها وفتح  ،ألنه بّین لك هنا ُلَبدا �الضم جمع ُلُبود؛ من جهة المعنى نعم

 یر�د �ه الكثرة. ،وهو ما تلبَّد ،ا �ضم الالم و�سرها جمع َلْبدة وِلْبدةالباء مخففً 
 طالب: ...................

ى وجه مختلف؟ هل القراءة بهما على وجه واحد أو عل طیب لكن ما فیه فرق بین القراءتین؟ أوالً 
 سورة الجن.

 .١٩الجن: V W X Y Z  Z ]طالب: 

[ V W X Y Z  Z :طیب  ١٩الجن[ ̂ _ ̀ a  Z :لماذا ال �كون هناك لَُبدا  ٦البلد
و�ن �ان �عض القراء �قرأ  ،وهنا ِلَبدا أو �الهما على َسَنن واحد �عني االختالف ینبئ عن فرق 

والباقون  :ولذلك �قول ،�عني إما �الضم أو �الكسر ،والثاني �ذلك ،نن واحدفي الموضعین على سَ 
أو المسألة مسألة  ،یر�د الكثرة ،وهو ما تلبَّد ،�عني أنت مخّیر جمع َلْبدة وِلْبدة ،�ضم الالم و�سرها

 ؟ما یدخل القیاس ،روا�ة واتباع
 طالب: ...................

 نعم المسألة مسألة روا�ة على ما ثبت.
 "أ�حسب �ضم السین في الموضعین. :أنه �ان �قرأ -صلى هللا علیه وسلم-وروي عن النبي  "

 �حُسب.
ا فمن �حاسبني �قول أتلفت ماال �ثیرً  :وقال الحسن ،أ�حُسب �ضم السین في الموضعین "

ثم عدد  ؟یرى صنیعه -عز وجل -دعني أحسبه ألم �علم أن هللا قادر على محاسبته وأن هللا 

وشفتین �ستر  ،ا ینطق �هولسانً  ،یبصر بهما ٨البلد: h i j k l  Z ]قال: علیه نعمه ف
وقال  .ونحن نقدر على أن نبعثه ونحصي علیه ما عمله ،والمعنى نحن فعلنا ذلك ،بهما ثغره
 ".-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :أبو حازم
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لو وضعت في ن أو السمع أو غیرها من النعم ان أو اللسان أو الشفتانعمة من هذه النعم العین
یتصور اإلنسان في ساعة من  ،ووضعت جمیع أعمال العبد طیلة عمره ولو طال ال تقوم له ،كفة

أو �ظلم �صره فال یرى الدنیا أو ال �سمع الناس من حوله �یف تكون  مثالً  االساعات ینزف عرقً 
تضیق  ،یثنیه عجز د أن�ر یلكن  و�قف�صلي  ،حیاته لو أصبع من أصا�عه ما هو ید وال رجل

 ]فنعم هللا ال تعد وال تحصى  ،ما تسوى الدنیا �لها جناح �عوضة عنده ،علیه الدنیا �ما رحبت

< = > ? @ BA  Z :ا مما أمر �ه ا �سیرً واإلنسان �من على ر�ه إذا صنع شیئً  ، ١٨النحل
ُذكر  ،ال إفراط وال تفر�ط ،ا في أموره �لهاوعلى المسلم أن �كون متوسطً  ،أو اجتنب ما ُنهي عنه

 ،تعبَّد لم یلتفت إلى دنیا وال إلى شيء ال مال وال إلى ولد ،د سبعین سنةعن �عضهم أنه تعبّ 
أنا ما  ،ما أسأل هللا الجنة :و�كتفي �الدعاء �النجاة من النار �قول ،انقطع إلى العبادة سبعین سنة

اسأل  ،�شرعي ذا ما هو �صحیح وال هوه ،هذا ما هو �سوي  ،امثل هذا أ�ًض  ،جنةلل ؤأنا �كف
كس �جلس �المسجد �قرأ و�عض الناس الع ،وأحسن الظن بر�ك ،ر�ك الجنة واستعذ �ه من النار

الناس  ،االمالئكة �سلمون علّي عیانً  تدخلقال: ثم إذا تحرك الباب  ،الناس عقبق ئله خمس دقا
 ،المسألة مسألة توسط في األمور �لها ،ال األول سوي وال الثاني سوي  ،في �ثیر عندهم خلل

واإلنسان إذا فقدها أحس �فقدها مادامت موجودة  ،عم ینبغي أن تجعل نصب العینینفهذه النِّ 
 من هذا إال من مّن هللا علیه. اوالشباب والنشاط والحواس على تمامها ما یدرك �ثیرً 

تعالى قال: �ا ابن آدم إن نازعك  إن هللا« :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وقال أبو حازم "
و�ن نازعك �صرك فیما حرمت علیك  ،لسانك فیما حّرمت علیك فقد أعنتك علیه �طبقین فأطِبق

و�ن نازعك فرجك إلى ما حرمت علیك فقد أعنتك علیه �طبقین  ،فقد أعنتك علیه �طبقین فأطِبق
 ".»فأطِبق

 ؟أممخّرج هذا 
 طالب: ...................

 شيء؟ قبله ما ُخرِّج منهالذي 
 طالب: ...................

 والقراءة.
 طالب: ...................

 �حُسُب.
 طالب: ...................

 أنه �ان �قرأ أ�حُسب �ضم السین في الموضعین. -صلى هللا علیه وسلم-ُروي عن النبي  :�قول
 طالب: ...................
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 هو؟ماذا 
 ...................طالب: 

 أ�حُسب �ضم السین في الموضعین. :ألنه �قول نعم؛
 طالب: مع أنها �فتح السین �كون...

والعبرة �الحروف ال  ،ألنه �قول �ضم السین في الموضعین ..لكن مراده ،الضبط �الشكل �الفتح
 �الحر�ات.

شفهات قال: و� ،والجمع شفاه ،وتصغیرها ُشفیهة ،والشفة أصلها شْفهة حذفت منها الهاء "
 " ا �السنوات.والواو أعم تشبیهً  ،والهاء أقیس ،وشفوات

 �جوز هذا وهذا. ،اختبار شفهي واختبار شفوي  :ولذلك �قولون  ،نعم شفهات وشفوات
عم هللا ظاهرة نِ  :وقال قتادة .هذه شفة في الوصل وشفه �التاء والهاء�قال:  :وقال األزهري  "

�عني الطر�قین طر�ق الخیر  ١٠البلد: p q r  Z ]قوله تعالى:  .ر�قررك بها حتى تشك
وهذا قول ابن  ،والنجد الطر�ق في ارتفاع ،وطر�ق الشر أي بّیناهما له �ما أرسلناه من الرسل

�ان  -صلى هللا علیه وسلم-ُذكر لنا أن النبي قال: وروى قتادة  ،عباس وابن مسعود وغیرهما
فلَم تجعل نجد الشر أحب إلیك  ،إنما هما النجدان نجد الخیر ونجد الشر ،�ا أیها الناس :�قول

 "؟من نجد الخیر
 مخّرج؟

 طالب: ...................
 عن قتادة هو المذ�ور من السند.

 طالب: ...................
 أشبه أنه موقوف على أحد االثنین قتادة أو الحسن من �المهم.

وُروي عن  ،ب والضحاكوهو قول سعید بن المسیِّ  ،الثد�ان النجدانقال: وروي عن عكرمة  "
فالنجد العلو  ،ألنهما �الطر�قین لحیاة الولد ورزقه .-رضي هللا عنهما -ابن عباس وعلي

 ،فالنجدان الطر�قان العالیان ،الرتفاعها عن انخفاض تهامة ؛ومنه سمیت نجد ،وجمعه نجود
 قال امرؤ القیس:

 نخلـــــةفر�قـــــان مـــــنهم جـــــازع �طـــــن 
 

 وآخـــــر مـــــنهم قـــــاطع نجـــــد �بكـــــب 
 "  أنفق ماله الذي..أي فهّال  ١١البلد: s t u v  Z ]قوله تعالى:  

أنجد معناه ارتفع �ما �قولون بلهجة الناس الیوم األعراب �قول سنَّد �عني ذهب إلى  قیل:إذا 
�ما  ،الجهة المرتفعة التي هي نجد مع أنهم �قولون إذا ذهب إلى تهامة أتهم �عني دخل تهامة

 ا.أنجد إذا دخل نجدً قال: �
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...............................
 
 

 و�ـــــــن فـــــــي اكتســـــــاب العلـــــــم طـــــــالع أنجـــــــد 
 منظومة اآلداب البن عبد القوي. 

 أنفق ماله الذي یزعم أنه أنفقه في عداوة أي فهّال  ١١البلد: s t u v  Z ]قوله تعالى:  "
قال واالقتحام الرمي �النفس في شيء من غیر رو�ة � ،هال أنفقه القتحام العقبة فیأمن ،محمد
 " قحم في األمر ُقُحوًما أي رمى بنفسه فیه من غیر رو�ة. :منه

�عني اقتحم الغمرات �عني غامر فولج في شيء ال �جزم �خالصه منه �النار والبحر وما أشبه 
  ذلك.

م الفرُس فارسه تقحیمً  " وتقحیم النفس في الشيء إدخالها فیه من  ،ا على وجهه إذا رماهوقحَّ
أصابت األعراَب الُقْحمة إذا أصابهم قال: والُقحمة �الضم المهلكة والسنة الشدیدة � ،ةغیر رو�َّ 

وذ�ر ال مرة واحدة والعرب ال  :اجالفراء والزجّ قال و  ،والُقَحم صعاب الطر�ق ،قحط فدخلوا الر�ف
لفعل الماضي في مثل هذا الموضع حتى �عیدوها في �الم آخر �قوله تعالى: تكاد تفرد ال مع ا

[ R S T U V  Z :و ٣١القیامة[ % & ' ( ) * +  Z :؛و�نما أفردها ٦٢یونس 

ا مقام قائمً  ١٧البلد: µ  Z ́ ³ ² ± ]لداللة آخر الكالم على معناه فیجوز أن �كون قوله: 
ال نجى وال  :هو جاٍر مجرى الدعاء �قوله قیل:و  ،وال آمنفال اقتحم العقبة قال: التكر�ر �أنه 

 " سلم.
 لكن فیه ضعف. ،وهذا ُیدعى علیه أال �قتحم العقبة ،یدعو علیه �عدم النجاة وعدم السالمة

وما  :و�ل شيء قال فیه ،وما أدراك فإنه أخبر �ه :�ل شيء قال فیه :قال سفیان بن عیینة "

أي فلم �قتحم العقبة �قول  ١١البلد: s t u v  Z ]عنى م :وقال ،یدر�ك فإنه لم �خبر �ه
 زهیر:

 ا علـــى مســـتكنةو�ـــان طـــوى �شـــحً 
 

 فــــــــــال هــــــــــو أبــــــــــداها ولــــــــــم یتقــــــــــدم 
 " وذ�ره البخاري. ،و�ذا قال المبّرد وأبو علي: ال �معنى لم ،أي فلم یبدها ولم یتقدم 

 أبو علي من هو؟ القالي؟
 طالب: ...................

 هو؟ من
 طالب: ...................

 هذه �لمة لغو�ة مثل المبرد.لكن ال، 
 طالب: لعله المبرد أبو علي؟

مثل الكامل للمبرد سواء  يلللقارنة �عني أبو العباس المبرد أبو العباس ال، عادي الكتب مقت ،ال
 نقل منها �كثرة.و�ُ  ،و�لها من أصول األدب ،�سواء
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ر فال �حتاج إلى التكر�ر ثم فسّ  ،وذ�ره البخاري عن مجاهد أي فلم �قتحم العقبة في الدنیا "
 " وقال ابن ز�د.. ،رب المالیةا من القُ فبّین وجوهً  ،فك رقبة و�ذاقال: العقبة ور�و�ها ف

بل هي �النسبة لبعض الناس �ؤود �صعب  ،�اعتبار مشقتها على �ثیر من النفوسهذه عقبة 
 ،فك رقبة أو إطعام موجود ،وهي �سیرة على من �سره هللا علیه ،علیه أن یتجاوز هذه العقبة

عرفت  ذأنا م ،عن أكثر من مائة سنة -رحمة هللا علیه -توفي شخص من األسبوع الماضي
و�وزعها  ،�الیدین و�مألها من الخضار عة تدف�ل صباح یذهب إلى السوق معه عر� نفسي وهو

نه قبل إ :حتى قالوا ،من خمسین سنة �نت طفًال  ذوأنا أعرفه م ،على الجیران في �ل صباح
وعلى عمر یز�د عن  -رحمة هللا علیه -توفي في األسبوع الماضي ،عرفتهیوم لكن هذا من  ،ذلك

اإلنسان یتعود على شيء ولو  ًئا،ما تكلف شی ..األمور �سیرة ما هي ،ستعانهللا الم ،مائة سنة
 اولو لم �كن مالی�  ،یتعود النفع على أي وجه �ان ،یتعود البذل ،المهم یتعّود الصدقةلكن  ،�سیر

ن �عضهم یتمنى أن الغرامات إحتى  ،لكن عند �عض الناس تحمله جبل وال تكلفه ر�اًال  ا،أو ماّد�� 

 s ] :ولذلك قال ،ع أموال الدنیا وال �ساء إلیه �كلمةفمستعد ید ،و�عضهم العكس ،جلداتتحول 
t u v  Z :؟العقبة ما هي ١١البلد [ | } ~  Z :فك رقبة إذا �ان عندك أموال  ١٣البلد

واآلن الرقاب تئن  ،فك رقاب ،�ما أعتق الصدیق وغیره من خیار األمة ،طائلة فالرقبة أمرها �سیر
 -رحمه هللا -ابن العر�ي ،وال أحد یتحرك ،واألمة من أقدر الناس على فكها ،في بلدان المسلمین

وفك العاني �عني األسیر فرض في بیت مال المسلمین ولو لم یبق فیه درهم فرض في  :�قول
اجلس في مجلسك بدقیقة واحدة ال إله إال هللا  ،بیت مال المسلمین ولو لم یبق فیه درهم فك رقبة
 ،وهلل الحمد ،البدائل �ثیرةفإذا �نت ال تجد  ،عشر مرات �أنك أعتقت أر�عة من ولد إسماعیل

 لكن الهوى والنفس والشیطان. ،واألبواب مشرعة إلى الجنة

وخــــــــــــــالف الــــــــــــــنفس والشــــــــــــــیطان 
 

 

 و�ن همـــا محضـــاك النصـــح فـــاتهم 
أفال  :تقدیره ،معنى الكالم االستفهام الذي معناه اإلنكار :وقال ابن ز�د وجماعة من المفسر�ن " 

 "  أنفق ماله في فك الرقاب و�طعام..هّال  : اقتحم العقبة �قولاقتحم العقبة أو هّال 
غبان.  السَّ

غبان. "  " و�طعام السِّ
غبان مثل عطشان وجوعان.  السَّ

 جمع مسغبة؟
 نعم.

 قیل:ثم  -صلى هللا علیه وسلم-ا له من إنفاقه في عداوة محمد لیجاوز �ه العقبة فیكون خیرً  "
أي هل تحمل عظام األمور في إنفاق ماله في طاعة ر�ه  ،اقتحام العقبة هاهنا ضرب مثل
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أي فال نجا وال سلم  ،وهذا إنما یلیق �قول من حمل فال اقتحم العقبة على الدعاء ؟واإل�مان �ه
فإذا أعتق رقبة  ،شبه عظم الذنوب وثقلها وشدتها �عقبة قیل:من لم ینفق ماله في �ذا و�ذا و 

وهي الذنوب التي تضره وتؤذ�ه وتثقله قال ابن  ،ا �ان مثله �مثل من اقتحم العقبةوعمل صالحً 
بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة آالف قال: وعن أبي رجاء  .العقبة جبل في جهنمهذه  :عمر
هي عقبة شدیدة في النار دون الجسر  :وقال الحسن وقتادة .ومهبطها سبعة آالف سنة ،سنة

هي الصراط �ضرب على جهنم �حد  :وقال مجاهد والضحاك والكلبي .فاقتِحموها �طاعة هللا
واقتحامه على المؤمن واقتحامه على  ،اا وهبوطً وصعودً  سهالً  السیف مسیرة ثالثة آالف سنة

 .اقتحامه علیه قدر ما �صلي صالة المكتو�ة قیل:المؤمن �ما بین صالة العصر إلى العشاء و 
النار  قیل:و  .مالً إن وراءنا عقبة أنجا الناس منها أخفهم حِ قال: وروي عن أبي الدرداء أنه 

بلغنا أنه ما من مسلم �عتق رقبة إال �انت قال: عن الحسن  فروى أبو رجاء ،نفسها هي العقبة
�كل  -عز وجل -أعتق هللا  ،من أعتق رقبةقال: وعن عبد هللا بن عمر  .فداءه من النار

 " عضٍو منها عضًوا منه.
فالرجل �قوم مقام  ،�عتق أنثیین �انتا فكاكه من النار اأو ذ�رً  ا،فیعتق ذ�رً  اإن �ان ذ�رً  ،نعم

ن من المواضع التي الخمسة التي ذ�ر فیها أن المرأة على اوالرجل ال �قوم مقامه إال امرأت ،الرجل
 نعم خمسة. ،والعقیقة والشهادة ،وفي اإلرث ،في الد�ة ،النصف من الرجل في العتق
 طالب: ...................

 إسرائیلیات ما تثبت.
 طالب: ...................

من أعتق قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ر�رة عن رسول هللا وفي صحیح مسلم عن أبي ه "
وفي الترمذي  .رقبة أعتق هللا �كل عضٍو منها عضًوا من أعضائه من النار حتى فرجه �فرجه

أ�ما «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن أبي أمامة وغیره من أصحاب النبي من أصحاب النبي 
�جزي �ل عضو منه عضًوا منه، وأ�ما  ،النار ا �ان فكاكه منامرئ مسلم أعتق امرًءا مسلمً 

 »ا منها�جزي �ل عضو منها عضوً  ،امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة �انت فكاكها من النار
 " العقبة ُخالصة من هو العرش. قیل:و  .هذا حدیث حسن صحیح غر�بقال: 

 َخالصه.
وقال  .هي نار دون الجسر :وقال قتادة و�عب ،العقبة َخالصه من هول العرض قیل:و  "

 وأنشد �عضهم: ،هي �هللا عقبة شدیدة مجاهدة اإلنسان نفسه وهواه وعدوه الشیطان :الحسن

 إنـــــــــــي ُبلیـــــــــــت �ـــــــــــأر�ع یرمیننـــــــــــي
 

 ا�النبــــــل قــــــد نصــــــبوا علــــــيَّ شــــــراكً  
ـــــــدنیا ونفســـــــي والهـــــــوى إبلـــــــیس وا   ل

 
 امـــــــن أیـــــــن أرجـــــــو بیـــــــنهن فكاًكـــــــ 
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 �ـــــــــا رب ســـــــــاعدني �عفـــــــــو إننـــــــــي
 

 اأصــــــبحت ال أرجــــــو لهــــــن ســــــواكً  
وهذا  ؟أي وما أدراك ما اقتحام العقبة ،فیه حذف ١٢البلد:  w x y z { Z ]قوله تعالى:  

قال  ،لیعلمه اقتحام العقبة -صلى هللا علیه وسلم-والخطاب للنبي  ،تعظیم اللتزام أمر الدین
إذ أحد في الدنیا لم �قتحم عقبة جهنم إال أن  ؛وحمل العقبة على عقبة جهنم �عید :القشیري 

 "  صبر نفسه.فهّال  ،�حمل على أن المراد
 صیَّر.

 " ري.واختار البخا ،اأي فهل صّیر نفسه �حیث �مكنه اقتحام عقبة جهنم غدً  "
�عاقب بها الناس وال �ستطیعون تجاوزها إال �األعمال  ا�عني من �اب الوعید أن هناك عقبة �ؤودً 

 ووعد لمن أطاع. ،فهي وعید لمن خالف ،الصالحة
نما اختار ذلك �و  :قال ابن العر�ي ،إنه لم �قتحم العقبة في الدنیا :واختار البخاري قول مجاهد "

 :ثم قال في اآل�ة الثالثة ١٢البلد:  w x y z { Z ] :اآل�ة الثانیةألجل أنه قال �عد ذلك في 

[ | } ~  Z :ے ] :وفي اآل�ة الرا�عة ١٣البلد ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  Z :ثم قال في اآل�ة  ١٤البلد

 ١٦البلد: Z  ° ̄ ® ¬ » ] :ثم قال في اآل�ة السادسة ١٥البلد: ª  Z © ̈ § ] :الخامسة

ل علیه سلوك العقبة فلم �أِت في الدنیا �ما �سهِّ  :المعنى ،الدنیافهذه األعمال إنما تكون في 
 " في اآلخرة.
ألنه وصل  ؛هذا �ستدل �ه الحنفیة على أن المسكین أشد حاجة من الفقیر ،ا ذا متر�ةأو مسكینً 

والجمهور على أن  ،ما �قي عنده شيء ،�عني لصق �التراب ،إلى حد ما �مكن أن �صل إلیه أحد
 ا.من الفقیر الذي �جد �عض �فایته أفضل من الذي ال �جد شیئً  المسكین أفضل حاالً 

البلد: Z  ~ { | ]قوله تعالى:  :األولى ؛فیه ثالث مسائل ١٣البلد: Z  ~ { | ]قوله تعالى:  "

وفك الرقبة أن تعین في ثمنها من  :وفي الحدیث ،من الرق  قیل:و  ،فكها خالصها من األسر ١٣
 " والفك هو حل القید. ،وقد تقدم في سورة براءة ،حدیث البراء

من جدید إذا  األنك إذا لم تعن على فكها وعجز المكاَتب عن بذل ما ُطلب منه فإنه �عود رقیقً 
 ت الرقبة.كا ساهم في فكاكها �أنك فكا �سیرً عجز نفسه خالص یرجع فأنت وأنت بذلت شیئً 

ألنه �الرق �األسیر المر�وط في  ؛وسمي المرقوق رقبة ،ق قیدوالرِّ  ،والفك هو حل القید "
 قال حسان: ،ا �فك األسیر من األسروسمي عتقها فكً  ،رقبته

 كـــــم مـــــن أســـــیر فككنـــــاه بـــــل ثمـــــن
 

 ناصــــــــــــیٍة �نــــــــــــا موالیهــــــــــــاوجــــــــــــز  
من أعتق رقبة مؤمنة « -صلى هللا علیه وسلم-وروى عقبة بن عامر الجهني أن رسول هللا  

 " قال الماوردي. »كانت فداءه من النار
 على ما تقدم حتى األعضاء �األعضاء، خّرجه؟
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 طالب: ...................
 على �ل حال شواهد في الصحیح.

ا أنه أراد فك رقبته وخالص نفسه �اجتناب المعاصي وفعل و�حتمل ثانیً  :قال الماوردي "
 " وال �متنع الخبر من هذا التأو�ل وهو أشبه �الصواب. ،الطاعات

ألنه أعم مما ُنص علیه على اإلنسان أن �فدي نفسه و�سعى في خالصها و�سعى في عتقها من 
 -�ان أبو هر�رة  ،م أن اإلنسان �عتق نفسهالمه ،ر وال یلزم أن �كون العتق �العتق من الرق ،النا

 رضي هللا عنه -عشر ألف مرة یرى أن هذه دیته  ي�ستغفر في الیوم اثن -رضي هللا عنه
 .-وأرضاه

أصغر الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل من العتق قال:  ١٣البلد: Z  ~ { ]الثانیة قوله تعالى:  "
أي الرقاب  :وقد سئل -صلى هللا علیه وسلم-لقول النبي  ؛في الرقبة المؤمنة القلیلة الثمن

والمراد في هذا الحدیث من  :قال ابن العر�ي .»ا وأنفسها عند أهلهاأغالها ثمنً «قال:  ؟أفضل
 " المسلمین بدلیل..

 فالتطوع من �اب أولى. ،في الكفارات إال الرقبة المؤمنة زئ ال �ج ذلكول
وما  »من أعتق امرًءا مسلمة ومن أعتق رقبة مؤمنة« :-والسالمعلیه الصالة -بدلیل قوله  "

ق للعبادة وتفر�غه والنظر إلى تجر�د المعتَ  ،و�نما نظر إلى تنقیص المال ،ذ�ره أصبغ وهلة
 " للتوحید أولى.

وما نظر إلى أن هذه  ،وضه على هللافینقص ماله بذلك وعِ  ،ا إلى تنقیص المال أنه یبذل ماًال نظرً 
ا ا مختارً ا هلل حر� ا مطیعً العبادة التي هي بذل المال في مقابل شخص تكمل حر�ته �كون عبدً 

ولذلك عامة أهل العلم أن الرقبة  ،ونفع عبیده �ما �ستطیع -جل وعال -یتصرف في رضاء هللا
 ا للحنفیة.في العتق ال تجزئ إال مؤمنة خالفً 

 ،وعن أبي حنیفة أن العتق أفضل من الصدقة ،العتق والصدقة من أفضل األعمال :الثالثة "
 ،لتقد�م العتق على الصدقة ؛واآل�ة أدل على قول أبي حنیفة ،وعند صاحبیه الصدقة أفضل

الرقبة قال:  ؟أ�ضعه في ذي قرا�ة أو �عتق رقبة :وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة
ا من فك رقبة فك هللا �كل عضو منها عضوً « قال: -یه وسلمصلى هللا عل-ألن النبي  ؛أفضل

 ".»من النار
 قال عندك؟ ماذا تقدم؟ الذي ما هو 

 طالب: ...................
 تقدم.الذي نفس 

 طالب: ...................
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أنت رأیت أو وقفت على أسرة تموت من الجوع  ،على �ل حال المسألة ینظر فیها إلى األحوال
 ،أو من البرد تدفع لهم المال أفضل من الرقبة التي عند سید ینفق علیه و�ؤو�ه من هذه الحیثیة

 و�ذا �انت حاجة الفقراء أقل فالعتق أفضل.
 طالب: ...................

 حات من الظروف واألحوال واألشخاص وهكذا.نعم هناك مرجِّ 

اغب غب الجوع والسَّ والسَّ  ،أي مجاعة ١٤البلد: Z  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ]قوله تعالى:  "
 وأنشد أبو عبیدة: ،أو إطعام في یوم ذا مسغبة �األلف في ذا :وقرأ الحسن ،الجائع

 عاصـــم فلـــو �نـــُت جـــاًرا �ـــا ابـــن قـــیس بـــن
 

 

 اا وجـــــــــــارك ســـــــــــاغبً لمـــــــــــا بـــــــــــت شـــــــــــبعانً  
وقال النخعي في قوله تعالى:  ،وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل ،و�طعام الطعام فضیلة 

 " .١٤البلد: Z  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ]
فسافر  ،فكان اثنان من األغنیاء في بلد ما �ضاعتهم التمر ،شدیدةقبل مائة سنة وقعت مجاعة 

 ،وهذه فرصة للبیع ،ألن الناس �حاجة شدیدة ماّسة إلیه ؛أحدهما وأوصى أخاه �أن یبیع التمر
جزاك هللا قال: �عته �قیمة ال تتخیلها �عشرة أضعاف قال:  ؟ماذا صنعتقال: فلما جاء من السفر 

ها د�ر قیمة نصیبك مرصودة تقال: فإذا �ه قد تصدق بها على الفقراء  ،وأحسن هللا إلیك اخیرً 
هذا التاجر  حتى وصل الحد إلى أن ،أجر هذه المسغبةال، أنا شر�ك لك �عني في قال: عندي 

هللا  اوأحی ،في حلوق من أشرف على الموت من الماء و�مرسه و�صبه ًئاكان �ضع مع التمر شی
 .-رحمة هللا علیهم -ا�سببه خلقً 

في یوم عز�ز فیه قال:  ١٤البلد: Z  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ]وقال النخعي في قوله تعالى:  "
من موجبات الرحمة إطعام المسلم «قال: أنه  -صلى هللا علیه وسلم-وروي عن النبي  ،الطعام

غبان فالن ذو قرابتي وذو مقر�تي �علمك أن قال: أي قرا�ة � ١٥البلد: ª  Z © ̈ § ] .»السَّ
 " على القرا�ة أفضل منها على غیر القرا�ة.الصدقة 

 .»صدقة وصلة« :كما جاء في الحدیث الصحیح
�ما أن الصدقة على الیتیم الذي ال �افل له أفضل من الصدقة على الیتیم الذي �جد من  "

 " وأهل اللغة �قولون. ،�كفله
لكن  ،»الیتیم �هاتینأنا و�افل « :جاءت النصوص على الترغیب في �فالة األیتام والعنا�ة بهم

لكن هناك أیتام ال  ،وله أعمام ،وقد �كون له أقارب �شفقون علیه و�صلونه ،الیتیم الذي ُعلم أبوه
هؤالء الذین لیس لهم آ�اء  ،والحكم الشرعي معروف فیهم ،جنى علیهم من جنى ،أقارب لهم

ألن  ؛یز�د موأمره ،فهم أیتام حكًما ،فهم أیتام وز�ادة ،لیس لهم أقاربهؤالء وتبرأت منهم أمهاتهم 
لكن هؤالء  ،یتصور له قر�ب �شفق علیه و�عطف علیه ،یتصور له خال ،الیتیم قد یتصور له عم
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ت بنصیب �بیر نعم الدولة قام ،فالعنا�ة بهم من أوجب الواجبات وأهم المهمات ،لیس لهم أحد
 �عضهم �حاجة. یزال لكن ال ،من هذا

 ....طالب: ...............
 ین؟أ

 طالب: ...................
 ،أو �أخذه ناس ینفقون علیه ،وتتكفل �ه الدولة ،هؤالء األصل أن أمه تتبرأ منه یرمى وهو صغیر

 إذا �ان عند أمه خالص انتهى إشكاله.و�ال ف
 طالب: ...................

فالن بن عبد هللا بن عبد الرحمن  ،�عرف فیه بین الناسلكن  ،ُیبحث له عن اسم ما یلتبس �غیره
 بن �ذا صحیح ابٌن لعبد هللا.
 طالب: ...................

 هو؟ماذا 
 طالب: ...................

 المقصود رعایته وعنایته سواء �ان بنفسه أو یؤجر علیه من �عتني �ه.
 طالب: ...................

 �عني من الذي علیه المالحظات؟ الكافل؟
 .................طالب: ..

 ال ال، تر�یته وتنشئته تنشئة صالحة أولى من العنا�ة ببدنه.
وفي البهائم من  ،وذ�روا أن الیتیم في الناس من قبل األب ،ا إذا ضعفیتم الرجل یتمً قال: �"

الیتیم الذي �موت  :وقال �عض أهل اللغة ،ستوفىوقد مضى في سورة البقرة مُ  ،قبل األمهات
 وقال قیس بن الملوح: ،أبواه

 إلى هللا أشكو فقـد لیلـى �مـا شـكى
 

ـــــــــــدین یتـــــــــــیم  ـــــــــــى هللا فقـــــــــــد الوال  إل
أي ال شيء له حتى �أنه قد لصق �التراب من  ١٦البلد: Z  ° ̄ ® ¬ » ]قوله تعالى:  

 .قال ابن عباس: هو المطروح على الطر�ق الذي ال بیت له ،لیس له مأوى إال التراب ،الفقر
وقال  .لالعیاإنه ذو  :وقال قتادة .ال غیرههو الذي ال �قیه من التراب لباس و  :وقال مجاهد

وروى  .الذي لیس له أحد :وقال ابن جبیر .ذو الزمانة :وقال أبو سنان .إنه المدیون  :عكرمة
وقال أبو حامد  .ذو المتر�ة البعید التر�ة �عني الغر�ب البعید عن وطنه :عكرمة عن ابن عباس

 ذلي:قال الهُ  ،ترب إذا افتقر :وهي شدة الحال �قال ،المتر�ة هنا من التر�ب :الخارزنجي

 و�نــا إذا مــا الضــیف حــل �أرضــنا
 

 "سفكنا دماء البدن في تر�ة الحـال 
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�ان  ،على �ل حال هو �عود في أصله وفي جمیع تصرفاته إلى التراب الذي هو أرخص موجود
التراب لتتیمم فیه ما وجدت ولو تبحث لك عن مد من  د ان�ر اآلن لو ت افي السابق التراب موجودً 

 قد ال تجد مع أنه �ان �قال: تبذل فیه أمواًال 

 ولـــو ســـئل النـــاس التـــراب ألوشـــكو
 

 ............................ 
 �عني من �ثرته. 

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

 إذا قیـــــل هـــــاتوا أن �ملـــــوا و�منعـــــوا 
�قوم قال: ولذلك  ،ال بد أن تمشي عشرات الكیلوات لتصل إلى التراب ،لكن اآلن التراب نادر 

وصار من الُقَرب �عد أن  ،ین �جماع �إحضار هذا التراب للمرضى والمستشفیات�عض المحسن
 و�ل الناس قادر علیه. ،كان مبذوًال 

 طالب: ...................
 و�تیمم �ه الناس. ،�كرتون صغیر اترا�ً �حضرون 

لكونها  ؛ارقبًة نصبً  ،فكَّ �فتح الكاف على الفعل الماضي :وقرأ ابن �ثیر وأبو عمرو والكسائي "

 ± ]ا لقوله: أو أطعم �فتح الهمزة ونصب المیم من غیر ألف على الفعل الماضي أ�ًض  مفعوالً 
² ³ ´ µ  Z :فهذا أشكل �فك وأطعم. ١٧البلد " 

 �لها أفعال أقرب مشاكلة لما مضى. ،�لها سننها واحد ،ألنه �ان من الذین آمنوا وأطعم وفك
 " فكُّ رفًعا. :وقرأ الباقون  "

 المصدر مثل إطعام.على 
رقبٍة خفض �اإلضافة أو إطعام �كسر الهمزة وألف ورفع المیم  ،رفًعا على أنه مصدر فككت "

 w x ]ألنه تفسیر لقوله تعالى:  ؛أبو عبید وأبو حاتم هختار وا ،اوتنو�نها على المصدر أ�ًض 
y z { Z  :ثم أخبره فقال:  ١٢البلد[ | } ~ ے ¡ Z  :اقتحام العقبة المعنى  ١٤ - ١٣البلد

فهو محمول على المعنى أي وال فك رقبة وال أطعم في �النصب  أومن قر  ،فك رقبة أو إطعام
ذا مسغبة �النصب على أنه  :وقرأ الحسن وأبو رجاء ؟فكیف �جاوز العقبة ،یوم ذا مسغبة

 ،فهو صفة لیوم ،والباقون ذي مسغبة ،ا بدل منهو�تیمً  ،مفعول إطعام أي �طعمون ذا مسغبة
 " و�جوز أن �كون قراءة النصب صفة لموضع الجاّر والمجرور.

 فهما متقار�ان في حال الجر والنصب. ،ألنه إذا رفع الجار انتصب المجرور على نزع الخافض
 " ألن قوله في یوم ظرف منصوب الموضع. "

ال على  ،ودخل علیها الجار فهو منصوب على المحل ،ألنه في األصل أن الظرف منصوب
 ظ.اللف
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�عني أنه  ١٧البلد: µ  Z ́ ³ ² ± ]فیكون وصًفا له على المعنى دون اللفظ قوله تعالى:  "
ال �قتحم العقبة من فك رقبة أو أطعم في یوم ذا مسغبة حتى �كون من الذین آمنوا أي 

 " بل �جب.. ،فاإل�مان �اهلل �عد اإلنفاق ال ینفع ،فإن شرط قبول الطاعات اإل�مان �اهلل ،صدقوا
قراءة أبي رجاء ذا مسغبة و�وجهها على أنها  ،�عني �ونه یوجه روا�ة النصب قراءة الحسن

لیس معنى هذا أنه �خالف �ه  ،المهم أنه �جر�ه على قواعد العر�یة ،مفعول إطعام أو یوجهها
من ال، ولذا قوله �عني أنه ال �قتحم العقبة  ،القراءة أو �عتمدها أو �سیر إلیها في أسلو�ه وتعامله

ولیست وصًفا  ،ا ذا مسغبةفك رقبة أو أطعم في یوم ذا مسغبة �عني أطعم ذا مسغبة أطعم مسكینً 
 األصل لكن أراد أن �صف المطَعم وهو منصوب. ،للیوم في یوٍم ذي مسغبة

 طالب: ...................
 فیه؟ ماذا أسلمت على ما أسلفت من خیر، 

 طالب: ...................
لكن لبعض  ،ال شك أن اإل�مان شرط �اإلجماع ،أنها تنعطف -جل وعال -ل هللاوالنیة من فض

أنها تنعطف على عمله السابق مثل نیة  -جل وعال -األعمال ولبعض العاملین من فضل هللا
أجل أنا  :قلت ،ما عندنا شيء :قالوا ا.فطورً  د�ر أ :شرة البیت قلتاعالدخلت الساعة  ،الصیام
 .-جل وعال -وصومك �حسب من قبل طلوع الفجر من فضل هللا .صائم

 طالب: ...................
 ما ورد �ه النص ما �مكن أن �عارض �مثل هذا.

 " فاإل�مان �اهلل �عد اإلنفاق. "
 ا على سببه.موقوفً  -جل وعال -ألنه قد �قع الشيء عند هللا
 طالب: ...................

قال هللا  ،بل �جب أن تكون الطاعة مصحو�ة �اإل�مان ،اإلنفاق ال ینفعفاإل�مان �اهلل �عد  "

 ٥٤التو�ة: µ ¶ ̧ ¹ º  Z ́ ³ ² ± ° ̄ ] :تعالى في المنافقین

 ،و�طعم الطعام ،دعان �ان في الجاهلیة �صل الرحمإن ابن جُ  ،�ا رسول هللا :وقالت عائشة
ال، إنه لم �قل «قال:  ؟افهل ینفعه ذلك شیئً  ،و�حمل على إبله هلل ،و�عتق الرقاب ،و�فك العاني

أي فعل هذه  ١٧البلد: µ  Z ́ ³ ² ± ] قیل:و  .»ا ر�ي اغفر لي خطیئتي یوم الدینیومً 

 e f g h i ]نظیره قوله تعالى:  ،األشیاء وهو مؤمن ثم �قي على إ�مانه حتى الوفاة
j k l m n  Z :٨٢طه. " 
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طول حیاته ثم ختم له �عمل أهل النار دخلها �ما جاء في ألن العبرة �الخاتمة لو فعل ما فعل 
و�المقابل لو عمل من السیئات ما عمل والجرائم والمنكرات ثم ُختم له �خاتمة  ،الحدیث الصحیح

 �ما في حدیث ابن مسعود. ،أهل السعادة دخل الجنة
أتى بهذه  قیل:و  ،ثم �ان من الذین یؤمنون �أن هذا نافع لهم عند هللا تعالى :المعنى قیل:و  "

�ا  :وقد قال حكیم بن حزام �عدما أسلم -صلى هللا علیه وسلم-الُقَرب لوجه هللا ثم آمن �محمد 
: -علیه السالم -فقال ؟فهل لنا منها شيء ،رسول هللا إنا �نا نتحنث �أعمال في الجاهلیة

تق الرقبة إن ثم �معنى الواو أي و�ان هذا المع قیل:و  »أسلمت على ما أسلفت من الخیر«
ا �الصبر على طاعة هللا والمطعم في المسغبة من الذین آمنوا وتواصوا أي أوصى �عضهم �عًض 

وتواصوا �المرحمة أي �الرحمة على  ،وعن معاصیه وعلى ما أصابهم من البالء والمصائب
 " فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا الیتیم والمسكین. ،الخلق

وتعلموا ما أمروا بتعلمه  ،وانتهوا عما ُنهوا عنه ،ا ُأمروا �هإذا تواصوا �الصبر �عد أن عملوا �م
 :وتراحموا بینهم �ما جاء في سورة العصر ،ألن الصبر ال بد منه ؛تواصوا �الصبر ،وعملوا �ه

ا التواصي �المرحمة �كون �عضهم وأ�ًض  ،فالتواصي ال بد منه ،تواصوا �الحق وتواصوا �الصبر
هذا �له مما  ،ببعض لتسود بینهم المحبة والمودة و�تراحمون بهذا وال یتقاطعون و�تنافرون  ارحیمً 

 �عین على اإلطعام الذي جاء الحث علیه.

" [ ¹ º »  Z :فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا الیتیم  ،أي �الرحمة على الخلق ١٧البلد

قاله محمد بن �عب  ،�أ�مانهمأي الذین یؤتون �تبهم  ١٨البلد: Z  ¿ ¾ ½ ¼ ]والمسكین 
ألنهم ُأخذوا  :وقال ابن ز�د .ألنهم میامین على أنفسهم :وقال �حیى بن سّالم ،القرظي وغیره

 " ألن منزلتهم عن الیمین. قیل:و  .من شق آدم األ�من
فأما من أوتي  ،أصحاب المیمنة هم الذین یؤَتون �تبم �أ�مانهمقال: ألنهم میامین على أنفسهم 

ألنهم میامین على أنفسهم  :وقال �حیى بن سّالم ،قاله محمد بن �عب ،كتا�ه بیمینه إلى آخره
ألنهم  :وقال ابن ز�د ،أهل الشؤم على أنفسهم وعلى أهلیهم وذو�هم أهل بر�ة وخیر على أنفسهم

ثم  ،ه فیضحكألنه ینظر عن �مین ؛ُأخذوا من شق آدم األ�من �عني �تب لهم السعادة من بنیه
 فیتكدر �ما جاء في الخبر معناه. ،ینظر عن شماله أهل الكفر

أي القرآن  ١٩البلد:  À Á Â Z ]قاله میمون بن ِمْهران  ،ألن منزلتهم عن الیمین قیل:و  "

[ Ã Ä Å Æ  Z :وقال �حیى  ،أي �أخذون �تبهم �شمائلهم قاله محمد بن �عب ١٩البلد
وقال  .ألنهم ُأخذوا من شق آدم األ�سر :وقال ابن ز�د .ألنهم مشائیم على أنفسهم :بن سّالم
 " ألن منزلتهم عن الیسار. :میمون 
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�عني �ل قول من األقوال السا�قة له ما �قابله في الطرف المقابل أصحاب المیمنة وأصحاب 
 المشئمة.

وأصحاب المشئمة  ،الجنةإن أصحاب المیمنة أصحاب قال: و�جمع هذه األقوال أن � :قلت "

 ٢٨ - ٢٧الواقعة: S T U V W X Y Z [ \  Z ]قال هللا تعالى:  ،أصحاب النار

ومعنى  .وما �ان مثله ٤٢ - ٤١الواقعة: ª « ¬ ® ̄ ° ±  Z © ̈ § ]وقال: 
 مؤصدة أي مطبقة مغلقة قال:

 تحـــــــن إلـــــــى أجبـــــــال مكـــــــة نـــــــاقتي
 

 ومن دونها أبواب صنعاء مؤصـدة 
 " و�قال.. 

  .المؤصد المغلق �ما جاء في سورة الهمزة ،�عني مغلقة
 طالب: ...................

 نعم.
 ،هأوصدت الباب وآصدته أي أغلقتَ  :وأهل اللغة �قولون  ،مبهمة ال یدرى ما داخلها قیل:و  "

 " فمن قال..
 أغلقُته.

وقرأ أبو  ،آصدته فاالسم اإلصادقال: ومن  ،أوصدت فاالسم الوصادقال: أي أغلقُته فمن  "
 ،مؤصدة �الهمز هنا وفي الهمزة :عمرو وحفص وحمزة و�عقوب والشیزري عن الكسائي

فأشتهي  ،اش قال: لنا إمام یهمز مؤصدةوعن أبي �كر بن عیَّ  ،وهما لغتان ،والباقون بال همز
 " أن أسد أذني إذا سمعته.

 سورة الشمس مكیة �اتفاق.
 ،ما �طیق الهمز في مثل هذه الحالة ،فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته ،لنا إمام یهمز مؤصدة

أود أن  :و�عضهم یبالغ في مثل هذه األمور حتى قال المبرد ،كما أن الكسائي ال یهمز الذیب
أود أن أكوي یده هذا من  :أكوي ید من �كتب حینئٍذ �النون أو إًذا و�ًذا �لها إذا �تبها �النون �قول

 ثقته �صحة ما �قول.
 طالب: ...................

 ین؟ مؤصدة.أ
 طالب: ...................

 یرى أنها واو. ،إنها موصدة �الواو :ما.. �قول نعم
 


