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 { قوله تعالى: ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي خمس عشرة آ�ة ،سورة الشمس مكیة �اتفاق "
وهو قسم  ،أي ضوؤها و�شراقها ١الشمس:  }" {  :قال مجاهد ١الشمس:  }! "

وقال  .بهاؤها :وقال قتادة ،ألنه إنما �كون �ارتفاع الشمس ؛وأضاف الضحى إلى الشمس ،ثانٍ 
 .وجعلها حارة ،جعل فیها الضوء :وضحاها قال :وروى الضحاك عن ابن عباس .حرها :ديالسُّ 

فیكون القسم بها و�مخلوقات  ،ما ظهر بها من �ل مخلوق  وقیل: .هو انبساطها :وقال الیز�دي
 " حكاه الماوردي. ،األرض �لها

لظهورها فیه أشد من غیره أو أن الضحى  ؛و�نسب إلى الشمس ،الوقت المعروفالضحى 
�عني  ،إضح لمن أحرمت له :�ما قال عبد هللا بن عمر لمن دخل خیمته وهو محرم قال ،الظهور

والواو قسم في  ،ما �حتاج ،والشمس معروفة ،على �ل حال الضحى معروف ،ابرز واخرج
 ا.الموضعین وفي المواضع التي تلیه

 طالب: .................
 ال، قبل الضحى، الشروق أول طلوع الشمس.

 طالب: .................
 ألنه فرق بین شروق و�شراق وضحى.

 طالب: .................
 الشروق وقت نهي. ،ما هي �شروق 

 طالب: .................
لكن لو  ،نا یبدأ وقت الضحىمن ه ،واإلشراق ارتفاعها ،ألن الشروق وقت بزوغ الشمس ؛اإلشراق

 أخره حتى ترمض الفصال �ان أولى �عني صالة الضحى.
فمن  ،ذ�روقد تُ  ،وهي فوق الضحو ،ارتفعت الضحى :والضحى مؤنثة �قال ،حكاه الماوردي "

وهو  ،ر ذهب إلى أنه اسم على ُفعل نحو ُصرد ونغرومن ذ�ّ  ،أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة
 " ظرف غیر متمكن مثل سحر.

 �عني ممنوع من الصرف. ،غیر متمكن
 لقیته ضحى. :تقول
 لِقیته.

الضحى هو  :وقال الفراء .ه ضحًى وضحى إذا أردت �ه ضحى یومك لم تؤنثهلِقیتُ  :تقول "
فإذا  والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس و�عید ذلك قلیالً  ،النهار �قول قتادة

إنه  :ومن قال ،فذلك لدوام نور الشمس ،الضحى النهار �له :ومن قال ،زاد فهو الضحاء �المد
إن  :وقد استدل من قال ،نور الشمس أو حرها فنور الشمس ال �كون إال مع حر الشمس
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 :وقال المبرد ،أي ال یؤذ�ك الحر ١١٩طه:  }e d {الضحى حر الشمس �قوله تعالى: 
ضحوة  :تقول ،مقلو�ة من الحاء الثانیةواأللف  ،وهو نور الشمس ،أصل الضحى من الضح
واأللف في ضحى  ،وضحى فالواو من ضحوة مقلو�ة عن الحاء الثانیة :وضحوات وضحى قالوا

ح نقیض الظل :وقال أبو الهیثم .مقلو�ة عن الواو  ،وهو نور الشمس على وجه األرض ،الضِّ
 " ا.وأصله الضحى فاستثقلوا الیاء مع سكون الحاء فقلبوها ألفً 

ح هو النور و�دا�اته أو نها�اته�ع ح والضِّ ح والضُّ حى فهو شدته ،ني الضَّ ولذا �قولون ، أما الضَّ
 إلى اآلن �قولونه. ؟تنكرماذا َضحاح نور الناس تقوله  ،َضحاح :في لهجة العامة

 طالب: .................
 ال ما علیك إن شاء هللا. ،تنكر د أن�ر ذا أنت ته ،َضحاح النور تحسبه یدل على �بر نعم،

تلوت  :وذلك إذا سقطت رئیا الهالل �قال ،أي تبعها ٢الشمس:  }$ % & { :قوله تعالى "
 " ا إذا اتبعته.فالنً 

 إذا تبعَته.
 " قال قتادة. ،إذا تبعته "

 ٤٠�س:  }ÑÐ Ï Î Í {و�ذا انتهى وقتها جاء وقت القمر یتلوها  ،القمر یلي سقوط الشمس
 �عني �عده.

إذا غر�ت  :وقال ابن ز�د ،إنما ذلك لیلة الهالل إذا سقطت الشمس رئیا الهالل :قال قتادة "
 .وفي آخر الشهر یتلوها �الغروب ،الشمس في النصف األول من الشهر تالها القمر �الطلوع

والقمر  :وقال قوم ،یذهب إلى أن القمر �أخذ من ضوء الشمس ،تالها أخذ منها :قال الفراء
 " إذا.

و�رون أن الكسوف إنما �كون �حیلولة  ،القمر �أخذ من ضوء الشمس �قرره علماء الهیئة والفلك
 هذا �المهم. ،األرض دون الشمس والقمر

 ،حین استوى واستدار فكان مثلها في الضیاء والنور ٢الشمس:  }$ % & { :وقال قوم "
 " قوله تعالى.. :وقال الزجاج

 طالب: .................
 رؤ�ا ورئیا �لها واحد.

و�ن لم �جر لها  ،جال الظلمة :أي �شفها فقال قوم ٣الشمس:  }) ( * { قوله تعالى: "
 ،وهذا قول الفراء والكلبي وغیرهما ،تر�د أضحت غداتنا �اردة ،أضحت �اردة :�ما تقول ،ذ�ر

ومنه قول قیس بن  ،والمعنى أنه یبّین �ضوئه جرمها ،الضمیر في جالها للشمس :وقال قوم
 الخطیم:
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ـــــا �الشـــــمس تحـــــت غمامـــــة ـــــت لن  تجل
 

 نت �حاجـــــبضـــــبـــــدا حاجـــــب منهـــــا و  
 " ى ما في األرض من حیوانها حتى ظهر الستناره.جلّ  وقیل: 

 الستتاره.
 ،لها ذ�ر ى األرض و�ن لم �جرِ جلّ  وقیل: ،ى الدنیاجلّ  وقیل: ،اوانتشاره نهارً  الستتاره لیالً  "

 " ا.على ما تقدم آنفً  ٣٢ص:  }g f e { :ومثله قوله تعالى
 ولم یتقدم لها ذ�ر. ،فالضمیر �عود إلى الشمس

 ،أي �غشى الشمس فیذهب �ضوئها عند سقوطها ٤الشمس:  }, - . { قوله تعالى: "
 ،فالكنا�ة ترجع إلى غیر مذ�ور ،وقیل: �غشى الدنیا �الظُّلم فتظلم اآلفاق ،قاله مجاهد وغیره

 " قوله..
 �عني الضمیر.

  }Ó Ò Ñ Ð {  :فما مصدر�ة �ما قال ،أي و�نیانها ٥الشمس:  }0 1 2 { :تعالى قوله "
وقیل: المعنى ومن بناها، قاله الحسن  ،دواختاره المبرِّ  ،أي �غفران ر�ي، قاله قتادة ٢٧�س:

 " وهو هللا تعالى. ،أي ومن خلقها ورفعها ،وهو اختیار الطبري  ،ومجاهد

جل  -الذي بناها هو هللا  وأأي و�نیانها  ٥الشمس:  }0 1 2 { موصولة؟  أمما مصدر�ة 
 ؟-وعال

 طالب: .................
 ،�ما شاء من مخلوقاته و�نیانها عظیم -جل وعال -�قسم هللا  ،اختیار الطبري و�نیانها :الثاني

 أقسم �ما دونه من المخلوقات.

أو   ٦الشمس: Z  7 6 5 4 ]قوله تعالى:  .سبحان ما سبحت له :كي عن أهل الحجازوحُ "
�ذا قال عاّمة المفسر�ن مثل  ،ا أي �سطهاومن طحاها على ما ذ�رناه آنفً قیل: وطحوها و 

والطحو  ،طحاها ودحاها واحد أي �سطها من �ل جانب :قال الحسن ومجاهد وغیرهما ،دحاها
وعن ابن  ،عن أبي عمرو ،ضطجعتاوطحیت  ،اوطحى �طحي طحیً  ،اطحا �طحو طحوً  ،البسط

 قال الشاعر: ،خلقهاقیل: و  ،قسمها ٦الشمس:  }6 { :عباس
ــــــــدري جُ   ذ�مــــــــة مــــــــن طحاهــــــــاومــــــــا ت

 
ـــــــــــع   وال مـــــــــــن ســـــــــــاكن العـــــــــــرش الرفی

 ،ألنه حیاة لما ُخلق علیها ؛و�حتمل أنه ما خرج منها من نبات وعیون و�نوز :قال الماوردي 
 :قال أبو عمرو ،و�قال في �عض أ�مان العرب ال، والقمر الطاحي أي المشرف المشرق المرتفع

�ه قلبه إذا ذهب �ه في طحا  :و�قال ،ما أدري أین طحا :�قال ،طحا الرجل إذا ذهب في األرض
 كل شيء قال علقمة:
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 طحـــا �ـــك قلـــب فـــي الحســـان طـــروب
 

 "�عیـــــد الشـــــباب عصـــــر حـــــان مشـــــیب 
 ألنها �لها جاءت في سیاق األرض. ؛الطحو والدحو �معنى واحد 

 " قیل: المعنى وتسو�تها. ٧الشمس:  }8 9 : { قوله تعالى: "
 كم اآلن التاسع والعاشر من األقسام؟ التاسع والعاشر؟ عّد.

 طالب: .................

 .١الشمس:  }! " { 
 طالب: العاشر والحادي عشر هو نفسه...

 العاشر والحادي عشر؟ 
 طالب: .................

[ ! " # $ % &  ' ( )   * + , -    . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ;  Z :العاشر والحادي عشر. ،العاشر والحادي عشر  ٧ - ١الشمس 

" [ 8 9 : ;  Z :قیل: المعنى وتسو�تها.  ٧الشمس " 
 .-جل وعال -فیكون والذي سواها وهو هللا  ،أو �معنى الذي ،�عني على أن ما مصدر�ة

 :وفي النفس قوالن ،-عز وجل -وقیل: المعنى ومن سواها وهو هللا فما �معنى المصدر "
سواها سوى خلقها  :وقال مجاهد ،ى �معنى هیأوسوّ  ،�ل نفس منفوسة :والثاني ،آدم :أحدهما
�خلقه لما فیه من عجائب  -جل ثناؤه -أقسم  ،وهذه األسماء �لها مجرورة على القسم ،وعّدل

  }>{قوله تعالى:  ٨الشمس:  }> = <{ قوله تعالى: .الصنعة الدالة علیه
 ،�ذا روى ابن أبي نجیح عن مجاهد أي عرفها طر�ق الفجور والتقوى  ،فهاأي عرّ  ٨الشمس:

 " ا.وعن مجاهد أ�ًض  ،وقاله ابن عباس
وهنا ألهمه طر�ق  ،هداه النجدین عرفه طر�ق الخیر وطر�ق الشر ..مثل ما هداه النجدین ألهمها

و�ن �انت مشیئة ال تخرج عن  ،من الحر�ة واالختیار ًئاب فیه شیور�ّ  ،الفجور وطر�ق التقوى 
فإن أبى  ،لكن بّین له مغبة طر�ق الشر واآلثار الناتجة من الخیر عن طر�ق الخیر ،مشیئة هللا

 إال أن �سلك طر�ق الشر الذي فیه ضرره فهو حر مختار.
عز  -إذا أراد هللا :وعن محمد بن �عب قال ،عرفها الطاعة والمعصیة :اوعن مجاهد أ�ًض  "

  :وقال الفراء .و�ذا أراد �ه السوء ألهمه الشر فعمل �ه ،ا ألهمه الخیر فعمل �ه�عبده خیرً  -وجل

 ١٠البلد:  }q p{ :عرفها طر�ق الخیر وطر�ق الشر �ما قال :قال ٨الشمس:  }> {
وعن  .وألهم الفاجر فجوره ،ألهم المؤمن المتقي تقواه :وروى الضحاك عن ابن عباس قال

 " والمعنى. ،بّین لها فجورها وتقواها :سعید عن قتادة قال
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 لیس ألحد على هللا حجة �عد البیان الكافي الشافي الذي �فهمه �ل أحد. 

> { :-صلى هللا علیه وسلم-قرأ رسول هللا  :وروي عن أبي هر�رة قال ،تقاربوالمعنى مُ  "

أنت ولیها  ،اهاها أنت خیر من ز�َّ وز�ِّ  ،نفسي تقواها اللهم آتِ « :قال ٨الشمس:  }= <
 ".»وموالها
 مخّرج؟

 طالب: .................
 لكن یبقى ارتباطه �اآل�ة هو محل النظر. ،الدعاء ثابت

�ان إذا قرأ هذه  -صلى هللا علیه وسلم-ورواه جو�بر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي  "

أنت  ،اللهم آت نفسي تقواها« :رفع صوته بها وقال ٨الشمس:  }> = < { اآل�ة 
قال لي  :وفي صحیح مسلم عن أبي أسود الدؤلي قال .»وأنت خیر من ز�اها ،ولیها وموالها

أرأیت ما �عمل الناس الیوم و�كدحون فیه أشيء قضي ومضى علیهم من  :عمران بن حصین
بل شيء قضي  :فقلت ؟قدر سبق أو فیما �ستقبلون مما أتاهم �ه نبیهم وثبتت الحجة علیهم

�ل  :ا وقلتا شدیدً ففزعت من ذلك فزعً  :قال ؟المً أفال �كون ظُ  :فقال :قال ،علیهم ومضى علیهم
إني لم أرد  ،یرحمك هللا :فقال لي ،سأل عما �فعل وهم �سألون فال �ُ  ،لق هللا وملك یدهشيء خ

 :فقاال -صلى هللا علیه وسلم-�ما سألتك إال ألحّرز عقلك إن رجلین من مز�نة أتیا رسول هللا 
 " �ا رسول..

هل هو فیما مضى أو  ،عما �تب وقدر علیهم -علیه الصالة والسالم-الصحا�ة لما سألوا النبي 
أفال  :قالوا ،»المقادیر �تبت قبل خلق السموات واألرض �خمسین ألف سنة« :فیما �ستقبل قال
 ال تعارض بین هذا و�ین هذا. ،»اعملوا فكل میسر لما خلق له« :قال ؟نتكل على �تابنا

لناس الیوم أرأیت ما �عمل ا ،�ا رسول هللا :فقاال -صلى هللا علیه وسلم-أتیا رسول هللا  "
أو فیما �ستقبلون �ه مما  ،و�كدحون فیه أشيء قضي علیهم ومضى فیهم من قدر قد سبق

 »ال، بل شيء قضي علیهم ومضى فیهم«: فقال ؟أتاهم �ه نبیهم وثبتت الحجة علیهم

 ٧الشمس: Z  ? < = > ; : 9 8 ] :-عز وجل -وتصدیق ذلك في �تاب هللا

 " والفجور والتقوى مصدران في موضع المفعول �ه.  ٨ -
واتقى تقوى في موضع المفعول  ،االفجور والتقوى مصدران من فجر فجورً  ،�عني ألهمها فجورها

المفعول �ه األصل أنه من �قع علیه فعل  ،ا �كون المفعول �ه ال �قع علیه فعل الفاعلأحیانً  ،�ه
لكن لم �قع علیه فعل الفاعل مثل  ،�ه لكن قد �أتي مكان محله مفعول �ه و�عرب مفعوًال  ،الفاعل

والفاعل هو الذي  ،حد المفعول �ه أنه هو الذي �قع علیه الفعل ،ما قال في خلق هللا السموات
الفجور ما وقع  ،وخلق السموات ،وقد �قع الفعل �ه ال علیه مثل: ألهمها فجورها ،�قع منه الفعل
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مصدران في موضع  :ولذلك قال ،و�نما وقع الفعل بها ،والسموات ما وقع علیها فعل ،لیه فعلع
ألن  ؛�ه ما �عر�ونها مفعوًال  ا،ولذلك �عضهم ابن هشام وغیره �عر�ون السموات مصدرً  ،المفعول �ه

 و�نما وقع بها. ،الفعل لم �قع علیها

 A @ ]قوله تعالى:   ١٠ - ٩الشمس: A B C D E F G H I  Z @ ]قوله تعالى:  "

B C D  Z :هذا جواب القسم �معنى لقد أفلح، قال الزجاج: الالم ُحذفت؛ ألن الكالم   ٩الشمس
طال، فصار طوله ِعوًضا منها، وقیل: الجواب محذوف أي والشمس، و�ذا لتبعثن قال 

صلى هللا علیه -الزمخشري: تقدیره لیدمدمن هللا علیهم أي على أهل مكة؛ لتكذیبهم رسول هللا 

فكالم   ٩الشمس: A B C D  Z @ ]هم �ذبوا صالًحا، وأما �ما دمدم على ثمود؛ ألن -وسلم

على سبیل االستطراد، ولیس من جواب   ٨الشمس: Z  ? < = > ]تا�ع ألوله لقوله: 
القسم في شيء، وقیل: هو على التقد�م والتأخیر �غیر حذف، والمعنى: قد أفلح من ز�اها، 
 "وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها، أفلح: فاز من ز�اها أي من زّ�ى ُهللا نفَسه �الطاعة.

ا لهذه أهم هذه األخبار هو الذي ینبغي أن �كون جوا�ً  ،السورة اشتملت على أخبار �ثیرة ،نعم

 [ \ ]فهل هو البعث المقدر لتبعثن أو الدمدمة التي فهمت من قوله  ،األقسام المتقدمة

 Z :الذي �ظهر أن  ،�ما قال الزمخشري أو الفالح لمن ز�ى نفسه؟ هذا الذي �ظهر  ١٤الشمس
 نعم السیما وأنه مذ�ور ال �حتاج إلى تقدیر. ،قد أفلح :جواب القسم

" [ E F G H I  Z :المعصیة، وقال  -عز وجل -أي خسرت نفس دسها هللا  ١٠الشمس�
 " ابن عباس.

أو دّسى نفسه �عني الفاعل دساها هللا �المعصیة أو دساها صاحبها �المعصیة الذي تلبس بها 
وال �منع أن �كون المدسي  ،أو ز�اه هللا ..�كون �ما أن من یز�ي نفسه �الطاعة  ،و�اشرها

ر لهذا الفعل أو �كون المدسي والمز�ي هو الشخص الذي  ،والمز�ي هو هللا �اعتبار أنه هو المقدِّ
�ما  ،فالفعل ینسب و�ضاف إلى مباشره ،ألنه هو المباشر لذلك ؛أو خذله -جل وعال -وفقه هللا 

 أنه �ضاف إلى سببه.
طابت نفس. وقال ابن عباس: خابت نفس أضلها وأغواها. وقیل:  وقیل.. وقال ابن عباس: "

أفلح من ز�ى نفسه �طاعة هللا وصالح األعمال، وخاب من دسى نفسه في المعاصي، قاله 
 " قتادة وغیره.

فدل على أن اإلنسان یز�ي  ، ٣٢النجم: ª ¬«  Z © ]وجاءت النفس مضافة إلى الشخص 
 ،هو الفاعل الحقیقيو  -جل وعال -هو هللا الذي �تب الشقاء و  ،ق هو هللاوالموفِّ  ،نفسه و�دسیها

 ا فشر.و�ن شر�  ،فخیر اخیرً إن  ،و�نسب الفعل لمباشره �اعتبار أنه فعله و�تحمل مسؤولیته
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وأصل الز�اة النمو والز�ادة، ومنه ز�ا الزرع إذا �ثر ر�عه، ومنه تز�یة القاضي للشاهد؛ ألنه  "
الجمیل، وقد تقدم هذا المعنى في أول سورة البقرة مستوفى، فمصطنع یرفعه �التعدیل، وذ�ر 

المعروف والمبادر إلى أعمال البر شهر نفسه ورفعها، و�انت أجواد العرب تنزل الر�ى وارتفاع 
 " األرض لیشتهر مكانها للمعتقین.

 للمعتفین.
 تفین؟
 نعم.

 �الفاء.
ي لمن �حتاجهم، ال شك أن صاحب �عن ،�قول �ل طالب فضل أو رزق  :للمعتفین، المعتفي

�خالف ضده من الشحیح والبخیل  ،الجود والكرم یبرز للناس و�تمنى أن یزورها و�ستضیفه الناس
 لئال یرى. ؛تجده في الشعبان �سكن في الكهوف

النار في اللیل للطارقین، و�انت اللئام تنزل األوالج واألطراف  وتوقدلیشتهر مكانها للمعتفین،  "
 " لیخفى مكانها عن الطالبین، فأولئك عّلوا أنفسهم وز�وها. واألهضام

 لئال یراهم المارة �ما قال: ؛�طفئون النیران
قــــوم إذا اســــتنبح األضــــیاف �لــــبهم         

قــــــالوا ألمهــــــم بــــــولي علــــــى النــــــار                .
. 

 نها�ة في الذم والتحقیر. وهذا ،ما لقوا إال العجوز المسكینة ..قالوا ألمهم
فأولئك علوا أنفسهم وزّ�وها، وهؤالء أخفوا أنفسهم ودسوها، و�ذا الفاجر أبًدا خفي المكان  "

 " زمر المروءة غامض الشخص ناكس الرأس بر�وب المعاصي، وقیل: دساها أغواها.
ال شك أن ذل المعصیة ال �فارق العاصي مهما صحبه من ملك ومال وجاه وشرف الدنیا وولد 

فإنهم �عني العصاة و�ن  -رحمه هللا -یة ال �فارقه �ما قال الحسن البصري فإن ذل المعص ،وأبهة
أبى هللا إال أن یذل من  ،فإن ذل المعصیة ال �فارقهم ،هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذین

 عصاه.
 قال: "

یت عمًرا فأصـبحت          وأنت الذي دسَّ
              حالئلــــــــه منــــــــه أرامــــــــل ضــــــــیًعا  .

. 
اللغة: واألصل دسسها من التدسیس وهو إخفاء الشيء في الشيء، فأبدلت سینه  قال أهل

 " �اًء، �ما �قال: قصیت أظفاري وأصله قصصت أظفاري، ومثله قولهم في تفضض.
 تقضض.
 تفضى.

 فاء؟ أمقاف  ،ما هي �قاف
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 طالب: .................

 قاف.
 الثانیة قاف؟

 تقضض.
 فاء عندي فاء.

، وقال ابن األعرابي  " أي   ١٠الشمس: E F G H I  Z ]ومثله قولهم في تقضض: تقضَّ
 " دس نفسه في جملة الصالحین ولیس منهم.

 طالب: .................

و�ظهر  ،ألن التدسیس التخفیة مثل هذا الذي یتدسس بین الناس ؛ألن المعنى على �عده یتناول
 وهو في الحقیقة لیس منهم. ،نفسه في مظهر �أنه منهم
 طالب: .................

 .نعم، مرائٍ 
 هم القوم ال �شقى بهم جلیسهم..طالب: ..... 

لكن حقیقته  ،و�ین من یوجد مع غیره ،فرق بین من �ظهر نفسه �غیر حقیقته ،�ختلف ،ال ال
الذي  »یتزوجهافمن �انت هجرته لدنیا �صیبها أو امرأة « :ظاهرة مثل ما جاء في حدیث عمر

أو لم �جد زوجة في بلده  ،لطلب الرزق  ؛ثم ینتقل من بلد إلى بلد ،یهاجر للدنیا تضیق �ه األرض
لكن إذا أظهر للناس  ،وال شك أن الحدیث سیاقه سیاق ذم ،هذا ال یذم ،فیبحث عنها في بلد آخر

ومثل ما قلنا  ،أنه یذمهذا ال شك فأنه مهاجر هلل ورسوله وهو في الحقیقة مهاجر للمرأة والدنیا 
التمر و�ل من و السماط  و�ضع ،ساعة فواحد قبل أذان المغرب بنص �أتيمثل هذا الیوم لو 

لكن أظهر  ؟نه أكل حرام: إهل نقول ،وهو ما صام ،أذن أكل فلما ،تفضلوا قال:دخل من الناس 
 فهذا �ختلف وضعه. ،للناس أنه صائم

 نهم...ولیس م ،طالب: ... في الحدیث معهم فالن
 ما أظهر نفسه على غیر حقیقته. ،شكله ما أخفى ،لكن مظهره ظاهر ،لیس منهم

 طالب: .................

 ؟ماذا
 طالب: .................

فرفعه بهذه  ،یرفعه �أن وضعه غیر مناسب للشهادة أو مجهول أو �ذا ،یرفعه بهذه الشهادة
 التز�یة.

 طالب: .................
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 إذا ثبت التز�یة فكأنه ز�اه.ال، القاضي 
 قوله تعالى..

 وال �طلب مز�ین إال إذا خفیت علیه عدالته الباطنة.

أي �طغیانها، وهو خروجها عن الحد في   ١١الشمس: J K L   M  Z ]قوله تعالى:  "

أي   ١١الشمس: L   M  Z ]العصیان، قاله مجاهد وقتادة وغیرهما، وعن ابن عباس: 
�عذابها الذي وعدت �ه قال: و�ان اسم العذاب الذي جاءها الطغوى؛ ألنه طغى علیهم وقال 

 " محمد �عب.
 ابن �عب محمد بن �عب القرظي.

وقال محمد بن �عب: �طغواها �أجمعها، وقیل: هو مصدر وُخّرج على هذا المخرج �أنه  "
 " أشكُل.
 أشكُل.

 " أشكُل اآلي. ألنه "
والشمس وضحاها من أول  ،ز�اها دساها طغواها إلى آخره ،اآل�ات األخرى  �عني مناسب برؤوس

ولم �ختر الطغیان؟ ألنه أشبه  ،�عني لماذا اختیر طغوى المصدر طغوى  ،السورة إلى آخرها
 برؤوس اآلي وأشكل بها وألیق.

صل بین وقیل: األصل �طغیاها إال أن فعلى إذا �انت من ذوات الیاء أبدلت في االسم واًوا لیف "
االسم والوصف، وقراءة العامة �فتح الطاء، وقرأ الحسن والجحدري وحّماد بن سلمة �ضم الطاء 

 " على أنه مصدر..
فاألصل أن  "،واو"العید أصله من عاد �عود  مثالً  ،ُ�حتاج إلى إبدال الحرف خشیة اللبسا أحیانً 
 عید.قیل: لكن ُخشي أن یلتبس بواحد األعواد من الخشب ف ،العود :�قال

N O  Z ]على أنه مصدر �الرُّجعى والحسنى وشبههما في المصادر وقیل: هما لغتان  "

 " أي نهض أشقاها.  ١٢الشمس: 
 �عني لغتان �الفتوى والفتیا.

أشقاها لعقر الناقر، واسمه قدار بن سالف، وقد مضى في األعراف بیان هذا، وهل �ان  "
 -صلى هللا علیه وسلم-واحًدا أو جماعة، وفي البخاري عن عبد هللا بن زمعة أنه سمع النبي 

 N O P ]«: -صلى هللا علیه وسلم-�خطب، وذ�ر الناقة، والذي عقرها فقال رسول هللا 

Q  Z :وذ�ر الحدیث »انبعث لها رجل عز�ز عارم منیع في رهطه مثل أبي زمعة  ١٢الشمس ،
 " خرجه مسلم أ�ًضا، وروى الضحاك عن علي أن النبي.
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و�ل الصفات  ،مثل أبي شدید وقوي وله رهط �منعونه :�قول مثل أبي، عبد هللا بن زمعة �قول
لكن هو أمام قوة  ،الصفاتما �مكن أن یتصدى لمثل هذا إال شخص فیه هذه فال ، و�مجتمعة فیه

 ما هو أمام قوة �شر فیقول مثل أبي أبوه زمعة بهذه الصفات. ،من؟ أمام قوة الجبار
أتدري من أشقى «قال له:  -صلى هللا علیه وسلم-وروى الضحاك عن علي أن النبي  "

 »أتدري من أشقى اآلخر�ن؟«قال:  »عاقر الناقة«قلت: هللا ورسوله أعلم، قال:  »األولین؟
ناقة  {ناقة هللا}�عني صالًحا  {قال لهم رسول هللا}و. »قاِتلك«قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: 

 " منصوب على..
 قال؟ ماذا حدیث علي مخّرج 

 طالب: .................

 إًذا ال یثبت.
ناقة منصوب على التحذیر �قولك: األسد األسد والصبي الصبي والحذار الحذار أي احذروا  "

 À ÂÁ Ã Ä  Å ¿ ¾ ½ ]ناقة هللا أي عقرها، وقیل: ذروا ناقة هللا �ما قال: 

Æ ÈÇ É  Ê Ë  Ì Í Î Ï Z  :وسقیاها أي ذروها وشر�ها، وقد مضى   ٧٣األعراف
 " في سورة الشعراء بیانه، والحمد هلل، وأ�ًضا في سورة اقتر�ت الساعة.

و�حیل على  ،ا في القرآن المفسر یتكلم علیها في �ل مكان �ما یناسب�عني القصة تكررت مرارً 
 ما تقدم �عادته.

لهم شرب یوم من بئرهم، ولها شرب فإنهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم من الصخرة جعل  "
 " یوم مكان ذلك، فشق ذلك علیهم.

الماء نحتاجه في الیوم الثاني لها شرب  :من الصخرة قال -جل وعال -اقترحوها فلما خلقها هللا 
ومع ذلك  ،فعوضهم هللا بلبنها في الیوم الثاني ،هذه أخذت علینا الماء :قالوا ،ولهم شرب یوم ،یوم

نسأل هللا  ،علیه الشقاوة وهذه عادة من �تبت ،اي أنعم هللا بها علیهم ضاقوا بها ذرعً هذه النعمة الت
 العافیة.

في قوله لهم: إنكم تعذبون إن عقرتموها، فعقروها  -علیه السالم -فكذبوه أي �ذبوا صالًحا "
رها أي عقرها األشقى، وأضیف إلى الكل؛ ألنهم رضوا �فعله، وقال قتادة: ذ�ر لنا أنه لم �عق

حتى تا�عه صغیرهم و�بیرهم وذ�رهم وأنثاهم، وقال الفراء: عقرها اثنان، والعرب تقول: هذان 
أفضل الناس، وهذان خیر الناس، وهذه المرأة أشقى القوم، فلهذا لم �قل أشقیاها. قوله 

 " تعالى..
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أفعل التفضیل �خبر �ه عن الواحد وعن المثنى وعن  ،ما قال ال تلزم المطا�قة في أفعل التفضیل
 ،أفضال الناس :هذان أفضل الناس ما �قال :�ما في األمثلة ،الجمع وعن المذ�ر وعن المؤنث

 وهذه المرأة أفضل أو أشقى. ،وهؤالء خیر الناس ،ال، وهذان خیر الناس

أي أهلكها وأطبق علیهم العذاب بذنبهم   ١٤الشمس: Z  _ ̂ [ \ ]قوله تعالى  "
 " الذي هو الكفر.

ولكن عامة المفسر�ن على أنه واحد الذي  ،هذا الكالم على أنهما اثنان ،هذا �ستدل �ه الفراء
وما أدري  ،ا من اإلسرائیلیات �عني تداوله المفسرون وتسمیته أ�ًض  ،تولى عقرها قدار بن سالف

 ؟ال أمهل یثبت بها خبر 
أهلكهم وأطبق علیهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذیب والعقر، وروى الضحاك عن أي  "

ابن عباس قال: دمدم علیهم قال: دمر علیهم ر�هم بذنبهم أي �جرمهم، وقال الفراء: دمدم أي 
أرجف، وحقیقة الدمدمة تضعیف العذاب وتردیده، و�قال: دمم دممت على الشيء أي أطبقت 

ه القبر أطبقه، وناقة مدمومة ألبسها الشحم، فإذا �ررت اإلطباق قلت: علیه، ودمدم علی
دمدمت والدمدمة إهالك �استئصال، قاله المؤِرج، وفي الصحاح ودمدمت الشيء إذا ألزقته 

 " �األرض وطححته.
 وطحطحَته.
 وطحطحُته.

 إذا ألزقته �األرض وطحطحَته.
 وضمة ضامها.

 ...هي مثل ؟ ما �عد تصیرماذا لكن  ،ضامها نعم،
 " ودمدمت الشيء إذا ألزقته �األرض وطحطحَته. "

�عني غیر ما �فیده  ،العرب لهم طر�قة في التعبیر �الحروف عن المعانيف ،وتأمل تكرار الحروف
اآلن تجد  ،ا �ختلف �اختالف المعانيله أ�ًض  روفالحأصل الحروف تر�یب الحروف ووزن 

 لها �حروف متكررة. االفعل مناسبً وجاء ، الدمدمة عبارة عن أفعال متكررة
ودمدم هللا علیهم أي أهلكهم قال القشیري وقیل: دمدمت على المیت التراب أي سو�ت علیه،  "

الشمس: a  Z ̀ ]أي أهلكهم، فجعلهم تحت التراب،   ١٤الشمس: Z  [ \ ]فقوله: 

أي فسوى الدمدمة   ١٤الشمس: a  Z ̀ ]أي سوى علیهم األرض، وعلى األول   ١٤
واإلهالك علیهم، وذلك أن الصیحة أهلكتهم، فأتت على صغیرهم و�بیرهم، وقال ابن األنباري: 
دمدم أي غضب والدمدمة الكالم الذي یزعج الرجل، وقال �عض اللغو�ین: الدمدمة اإلدامة، 
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أي فسّوى األمة في   ١٤الشمس: a  Z ̀ ]تقول العرب ناقة مدمدمة أي سمینة، وقیل: 
 " إنزال العذاب بهم صغیرهم و�بیرهم صغیَرهم و�بیَرهم وضیعهم وشر�فهم ذ�رهم وأنثاهم.

واستوت علیهم  ،ى علیهم األرض لما قضى علیهم وأهلكهم سفت علیهم السوافيكأن المعنى سوّ 
فكیف �من لیس في صفتهم  ،هذه نهایتها ،تلك األمة القو�ة القاهرة ،فكأنهم لم یوجدوا ،األرض

 نسأل هللا اللطف. ؟من األمم الضعیفة
 " وقرأ ابن الز�یر: فدهدم، وهما لغتان �ما �قال: انتقع لونه واْنُتقع. "

 طالب: .................

 ؟ماذا
 طالب: .................

 ین؟أ
 طالب: .................

في سورة هود ذ�ر أن األمم السا�قة التي عذبت ما تعذب على أصل  -رحمه هللا -القرطبي نعم،
 إنما تعذب على ذنوب خاصة �صرون علیها و�عاندون فیها أنبیاءهم. ،الكفر

أي فعل هللا ذلك بهم غیر خائف أن تلحقه تبعة   ١٥الشمس:  b c d e Z ]قوله تعالى:  "
الدمدمة من أحد، قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد، والهاء في عقباها ترجع إلى الفعلة 

أي �الفعلة والَخصلة، قال السدي والضحاك  »من اغتسل یوم الجمعة فبها ونعمت«كقوله: 
والكلبي: ترجع إلى العاقر أي لم �خف الذي عقرها عقبى ما صنع، وقاله ابن عباس أ�ًضا، 

 " وفي الكالم تقد�م وتأخیر مجازه إذ انبعث أشقاها وال �خاف عقباها.
 مجازه �عني ترتیبه بدون تقد�م وال تأخیر.

ح عاقبَة إهالك قومه، وال �خشى ضرًرا �عود علیه من وقیل: ال �خاف رسوُل هللا صال "
عذابهم؛ ألنه قد أنذرهم، ونجاه هللا تعالى حین أهلكهم، وقرأ نافع وابن عامر: فال �الفاء، وهو 
األجود؛ ألنه یرجع إلى المعنى األول أي فال �خاف هللا عاقبة إهالكهم، والباقون �الواو، وهي 

خاف الكافر عاقبة ما صنع، وروى ابن وهب وابن القاسم عن أشبه �المعنى الثاني، أي وال �
مالك قاال: أخرج إلینا مالك مصحًفا لجده، وزعم أنه �تبه في أ�ام عثمان بن عفان حین �تب 
المصاحف، وفیه: وال �خاف �الواو، و�ذا هي في مصاحف أهل مكة والعراقین �الواو، واختاره 

 " أبو عبید وأبو حاتم اتباًعا لمصحفهم.
 طالب: .................

 أو العراَقین البصرة والكوفة.
 طالب: .................
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علیه على أنه.. مصاحف أهل مكة والعراقیین ال �قصد بذلك ماذا  ، لكن الكالمناعندنا �اء نعم،
هو ال �قصد  ..وال �قصد ،ألن أهل مكة ما لهم مصاحف ؛المصاحف التي �عثها عثمان األر�عة

ألنه مصحف واحد إلى �ل قطر مصحف  ؛-رضي هللا عنه -التي �عثها عثمانالمصاحف 
 ما هي مصاحف. ،واحد

 طالب: وزعم مالك أو جده؟ أحسن هللا إلیك.
 طالب: وزعم أنه �تبه في أ�ام عثمان.

 الضمائر تعود إلى واحد وهو الجد. ،هو ینقل عن جده أنه �تبه
 


