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

 : -رحمه هللا تعالى -�إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام القرطبي
قوله  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي ثماني آ�ات ،ألم نشرح مكیة في قول الجمیعسورة  "

 " وروى.. ؟شرح الصدر فتحه أي ألم نفتح صدرك لإلسالم  ١الشرح:  }x w v u {تعالى: 
 وهنا �حتمل األمر�ن. ،ا على المعنوي الشرح �ما �طلق على الحسي �طلق أ�ًض 

وروى الضحاك عن ابن عباس  ؟ألم نلّین لك قلبك :وروى أبو صالح عن ابن عباس قال "
وهل لذلك  ،�ا رسول هللا :قالوا ،»نعم و�نفسح« :أینشرح الصدر؟ قال ،�ا رسول هللا :قالوا :قال

 ".»نعم، التجافي عن دار الغرور، واإلنا�ة إلى دار الخلود، واالعتداد للموت قبل« :قال ؟عالمة
 االعتداد �عني االستعداد.

 ".»ل الموتقبل نزو«"
 �قول؟ ماذامخّرج؟ 

 طالب: ................
 نعم.

 " وقد مضى هذا المعنى في الزمر عند قوله تعالى. "
معنى أن اإلنسان إذا أقبل على اآلخرة  ما�عني  ،إال أن معناه صحیح االحدیث و�ن �ان ضعیفً 

ال شك  ،وأعرض عن الدنیا وتجافى عنها انشرح قلبه وانفسح صدره واطمأن ورضي �ما آتاه هللا
 و�ن �ان الخبر فیه ضعف. ،أن المعنى صحیح

وروي عن الحسن  ،٢٢الزمر:  }! " # $ % & ' ) ( *+ {عند قوله تعالى:  "

وفي الصحیح عن أنس بن مالك  .اا وعلمً لئ حكمً مُ  :قال  ١الشرح:  }x w v u { :قال
فبینا أنا عند « :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي 

 ".»البیت بین النائم والیقظان إذ سمعت قائًال �قول: أحد الثالثة
 �عني هو أحد الثالثة.

ما  :قلت :قال قتادة ،»لى �ذا و�ذافُأتیت �طست من ذهب فیها ماء زمزم، فشرح صدري إ«"
ثم  ،ثم أعید مكانه ،فاستخرج قلبي فُغسل قلبي �ماء زمزم :إلى أسفل �طني قال :قال ؟�عني

 :قال -صلى هللا علیه وسلم-وروي عن النبي  ،وفي الحدیث قصة ،»ا وحكمةحشي إ�مانً 
اآلخر �منقاره  جاءني ملكان في صورة طائر معهما ماء وثلج، فشرح أحدهما صدري، وفتح«

ُعْذَرًة، َوَقاَل:  جاءني َملك فشق عن قلبي، فاستخرج منه« :وفي حدیث آخر قال ،»فیه فغسله
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ْفُسَك َقْلُبَك َوِ�یٌع، َوَعْیَناَك َ�ِصیَرَتاِن، َوُأُذَناَك َسِمیَعَتاِن، َأْنَت ُمَحمٌَّد َرُسوُل للااَِّ، ِلَسانَك َصاِدٌق، َونَ 
َوِ�یٌع َأْي َ�ْحَفُظ َما ُیوَضُع ِفیِه. ُ�َقاُل:  :ُل اللَُّغِة: َقْوُلهُ َقاَل َأهْ . »َك ُقَثٌم، َوَأْنَت َقیِّمٌ ُمْطَمِئنٌَّة، َوُخُلقُ 

اِمٌع. ِسَقاٌء َوِ�یٌع، َأْي َقِويٌّ َ�ْحَفُظ َما ُیوَضُع ِفیِه. َواْسَتْوَ�َعْت َمِعَدُتُه، َأْي َقِوَ�ْت َوَقْوُلُه: ُقَثٌم َأْي جَ 

 " قد شرحنا.  ١الشرح:  }v u {ومعنى  َرُجٌل َقُثوٌم ِلْلَخْیِر، َأْي َجاِمٌع َلُه. ُ�َقاُل:
 الخبر مخّرج؟

 طالب: ................
 �قول؟ ماذا

 طالب: ................
 آخر واحد.

 طالب: ................
 ي قبله الطائر.الذ

 طالب: ................
 معروف. نعم،

 ................طالب: 
 ال، شق الصدر معروف في الصحیح وغیره.

z }  { :قوله في النسق علیه ،قد شرحنا الدلیل على ذلك  ١الشرح:  }v u {ومعنى  "

 :ألنه لو �ان على التنز�ل لقال ؛فهذا عطف على التأو�ل ال على التنز�ل  ٢الشرح:  }|
 " فدل هذا. ،ونضع عنك وزرك

لو �ان على لفظه لجاء الثاني   ١الشرح:  }v u {على اللفظ لو �ان على لفظ المضارع 

مما  ،�عني شرحنا  ١الشرح:  }v u {دل على أن  ،مثله اونضع عنك وزرك لصار مضارعً 
و�ذلك شرح صدره لإلسالم واإل�مان  ،یدل له الواقع أن حادثة شق الصدر هذه قبل نزول السورة

 كان قبل نزول السورة.

 " قد شرحنا.  ١الشرح:  }v u {فدل هذا على أن معنى  "
 أمك �ذا؟! أنت تعطیه : ألم أعط، أنت إذا قلت لز�د من الناسلما مضىو(ألم) استفهام تقر�ري 

 في شيء مضى؟ تقرره لشيء مضى. أمتعطیه أن  د�تر  مستقبالً 
 " حد.ستفهام طرف من الجَ وفي اال، ولم جحد "

ال شك أنها للتقر�ر دخل علیها االستفهام  }ألم{لكنه هنا  ،ألن االستفهام قد �أتي لإلنكار ؛نعم
 التقر�ري.
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 " ومعناه.  ٨التین:  }I H G F { :و�ذا وقع جحد رجع إلى التحقیق �قوله تعالى "

  }x w v u {و�ذلك  ،جوا�ه بلى  ٨التین:  }I H G F { ،بلى�كون الجواب 
 جوا�ه بلى.  ١الشرح:

ومثله قول جر�ر �مدح  ،٣٦الزمر:  }XW V U T{و�ذا  ،ومعناه هللا أحكم الحاكمین "
 عبد الملك بن مروان:

 ألســــــــتم خیــــــــر مــــــــن ر�ــــــــب المطا�ــــــــا
 

 العـــــــــــــــــالمین �طـــــــــــــــــون راحوأنـــــــــــــــــدى  
 :وقرأ أنس ،أي حططنا عنك ذنبك  ٢الشرح:  }z } | { :أنتم �ذا قوله تعالى :المعنى 

' ) ( *  { :هذه اآل�ة مثل قوله تعالى ،وحللنا عنك وقرك :وقرأ ابن مسعود ،وحللنا وحططنا

والوزر الذنب أي وضعنا عنك ما  ،الجمیع �ان قبل النبوة :قیل  ٢الفتح:  }+ , - . /
في �ثیر من مذاهب قومه و�ن  -صلى هللا علیه وسلم-ألنه �ان  ؛كنت فیه من أمر الجاهلیة

 -صلى هللا علیه وسلم-�انت للنبي  :قال قتادة والحسن والضحاك ،اا وال وثنً لم �كن عبد صنمً 

 ،ُسمع نقیضه أي صوته أي أثقله حتى  ٣الشرح:  }~ ے ¡ { .ذنوب أثقلته فغفرها هللا له
و�ذلك  ،ا من شدة الَحململ ظهر الناقة إذا سمعت له صر�رً أنقض الحِ  :وأهل اللغة �قولون 

 قال جمیل: ،سمعُت نقیض الرحل أي صر�ره
 وحتــــــــــى تــــــــــداعت �ــــــــــالنقیض حبالــــــــــه

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــواني زوره أن تحطــــــــــــــمَ  توهّم  َب

�عني ثقل الوزر لو لم  :قال المحاسبي ،فالوزر الحمل الثقیل ،بواني زوره أي أصول صدره 
 " هللا عنه.. �عفُ 
على خالف  ،موضوع عنه ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر -علیه الصالة والسالم-وزره 

إنه «ألنها �النسبة له الغفلة عن ذ�ر هللا  ؟هل �قع منه الذنب أو المراد �ه الغفلة :بین أهل العلم
وأنه �ان یزاول ما یزاوله  ،الخالف فیها قوي فوأما �النسبة للذنوب قبل الرسالة  ،»لیغان على قلبي

أما ما عدا ذلك من الذنوب  ،ولم یرتكب فاحشة ،اولم �شرب خمرً  ،اقومه غیر أنه لم �عبد صنمً 
أما �عد النبوة فاإلجماع قائم  ،كلف �شيءألنه غیر مُ  ؛نبوةفمنهم من یثبتها وال ضیر علیه قبل ال

یراد �ه الغفلة  :أو �قال ،حمل على خالف األولىإما أن �ُ  والذنب حینئذٍ  ،على أنه معصوم
إنه لیغان على قلبي حتى « :حتى إنه �ان �قول ،ا �النسبة لغیرهو�ن لم تكن شیئً  ،�النسبة له شيء

في الیوم الواحد أكثر من  ،في المجلس الواحد أكثر من سبعین مرةإني أتوب إلى هللا وأستغفره 
و�عض الناس الصغائر  ،ذنب �النسبة له -علیه الصالة والسالم-فغفلته  ،فهي منازل »مائة مرة

�ما �قرر أهل العلم أن حسنات  ،و�عض الناس الصغائر مؤثرة فیهم ،�النسبة لهم لیست �شيء
 األبرار سیئات المقر�ین.
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 ................ طالب:
 ا منها تفسرها.قر�بً 

صفت ذنوب األنبیاء بهذا الثقل مع و�نما وُ  :أي أثقله وأوهنه قال  ٣الشرح:  }~ ے ¡ {"
 " وقال السدي. ،ا وندمهم منها وتحسرهم علیها؛ لشدة اهتمامهم بهكونها مغفورة

 ،األتقیاء من الناس إذا فعل الصغیرة �أنها جبل یرى أنه �سقط علیه ،نعم من منازل الناس
الناس یتفاوتون في  ،و�عض الناس إذا فعل الفاحشة والكبیرة �أنها ذ�اب وقع على أنفه فطرده

 .-جل وعال -وفي خشیتهم من هللا ،نظرتهم إلى الذنوب

وهي قراءة عبد هللا بن  .أي وحططنا عنك ثقلك  ٢الشرح:  }z } | { :وقال السدي "
قال الحسین بن  ،أي حططنا عنك ثقل آثام الجاهلیة :وقیل .وحططنا عنك وقرك :مسعود

 " الشتمال قلبه. ؛ذنوب أمتك أضافها إلیه :وقیل .الفضل �عني الخطأ والسهو
 الشتغال.

والقیام  ،خففنا عنك أعباء النبوة :عبیدة عبد العز�ز بن �حیى وأبووقال  ،الشتغال قلبه بها "
�ان في االبتداء یثقل علیه الوحي حتى �اد یرمي بنفسه من  :وقیل ،بها حتى ال تثقل علیك

 ،وأز�ل عنه ما �ان �خاف من تغیر العقل ،إلى أن جاءه جبر�ل وأراه نفسه ،شاهق الجبل
عصمناك عن احتمال الوزر وحفظناك قبل النبوة في األر�عین من األدناس حتى نزل  :وقیل

 " لوحي وأنت مطهر من األدناس.علیك ا
أنه �ان  ،المحفوظ و�ن �ان فیه �الم في البخاري أنه لما انقطع عنه الوحي في بالغ الزهري 

�ان  :وهنا �قول ،لما انقطع عنه الوحي ،�خرج بنفسه حتى �كاد یرمي بنفسه من شواهق الجبال

6 7 8 9  {نعم  ،لفي االبتداء یثقل علیه الوحي حتى �اد یرمي بنفسه من شاهق الجب
 Ê Ë ]لئال �فوته شيء  ؛و�ان �عجل �ه و�سابق جبر�ل ،فالقول ثقیل بال شك  ٥المزمل:  }:

Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z :ثم صار  ،وضمن له حفظ القرآن ، ١٧ - ١٦القیامة
 .-علیه الصالة والسالم-فإذا ذهب جبر�ل قرأه  ،�ستمع

 وفیه �قول حسان بن ثابت: ،�عني �التأذین :قال مجاهد  ٤الشرح:  }£ ¤ ¥ {قوله تعالى: "
ــــــــــــــــــوة خــــــــــــــــــاتم ــــــــــــــــــه للنب  أغــــــــــــــــــر علی

 
 مــــــــــــن هللا مشــــــــــــهود یلــــــــــــوح و�شــــــــــــهد 

 وضـــــم اإللـــــه اســـــم النبـــــي إلـــــى اســـــمه 
 

 "إذا قــــال فــــي الخمــــس المــــؤذن أشــــهد 
 ا رسول هللا.أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدً  

ال ذ�رُت إال ذ�رَت معي في األذان  :�قول له :وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال "
واإلقامة والتشهد و�وم الجمعة على المنابر و�وم الفطر و�وم األضحى وأ�ام التشر�ق و�وم 
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ولو  ،عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق األرض ومغار�ها
ا رسول ولم �شهد أن محمدً  ،ءوصّدق �الجنة والنار و�لِّ شي -جل ثناؤه - عبد هللاأن رجًال 

أي أعلینا ذ�رك فذ�رناك في الكتب المنزلة على  :وقیل ،او�ان �افرً  ،لم ینتفع �شيء ،هللا
رفعنا ذ�رك عند  :وقیل ،وال دین إال ودینك �ظهر علیه ،وأمرناهم �البشارة �ك ،األنبیاء قبلك

ذ�رك �ما نعطیك من المقام  ونرفع في اآلخرة ،المالئكة في السماء وفي األرض عند المؤمنین
 " المحمود و�رائم الدرجات.

 هذا حدیث ابن عباس.
 طالب: ................

 ال ذ�رت على أنه موقوف من �الم ابن عباس؟! :ما ُخرِّج؟! حدیث ابن عباس �قول
 طالب: ................

 ؛والواقع ما فیه شك أن معناه صحیح ،وما فیه إشكال ،وله حكم الرفع ،ا هذا في التفسیرأبدً  "
أشهد أن ال إله إال  -علیه الصالة والسالم-ال یذ�ر إال و�ذ�ر معه النبي  -جل وعال -ألن هللا

ى في الحرمین وتشاهدون في محار�ب المسلمین وفي غیرها حت ،ا رسول هللاهللا وأشهد أن محمدً 
وواحد مكتوب علیه  ،ب علیه (هللا)واحد مكتو  ،ط متواز�ةوغیرهما تجدون دوائر في الحوائ

جل  -�مثل منزلة هللا -علیه الصالة والسالم-ن هذا إنزال للنبي : إو�عض الناس �قول ،(محمد)

 " دیث �لها تشهد على أن مثل هذا ال �أس �ه.احواأل ،٤الشرح:  }£ ¤ ¥ {لكن  ،-وعال
 طالب: .... �ا هللا �ا محمد .......

 شرك؟ ال، الشرك شرك، ال ال، هذا
 طالب: ................

 ،ن هذا فیه نوع مشابهةإ :قالوا -جل وعال -ا السم هللاال، هو اإلشكال في �ونه یذ�ر مواز�ً 

وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد  ،»ما ذ�رت إال وذ�رت معي«و ،٤الشرح:  }£ ¤ ¥ {�ة واآل
لكن اإلشكال حینما �كتب (هللا الملیك  ،ألن فیه أصًال  ؛تخفف من هذا ،ا رسول هللاأن محمدً 

 هذا الذي تشر�ك ظاهر. ،الوطن) �سطر هذا الذي ال وجه له ألبتة
 طالب: ................

 ضالل مبین. -نسأل هللا العافیة -هذا ضالل -نسأل هللا العافیة -ذ�روا هذا نعم،
 طالب: ................

 دین مستقل ال ینتمون إلینا. ،م تبعناهذه في األذان عندهم دین مستقل ما ه نعم،
 طالب: ................
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مما یدل على أن االهتمام �الوطن والملیك مثل االهتمام �اهلل �حیث  ،األمر أسهل لكن مع ذلك
 هذا ال �جوز. ،مثل المداخل �بیرة الشهیرةیرفع في األماكن 

 طالب: ................
هللا  :أنت تقول ،مجرد االسم المجرد هذا لیس فیه أجر ،رولیس فیها أج ،ال یترتب علیها حكم

واللفظ  ،ألن الخبر هو الجزء المتم للفائدة ، و�عد فهذا �الم غیر مفید حتى تضیف إلیه شیًئا؛هللا
 تخبر �ه عنه. ، ال بد أن تضیف إلیه شیًئاالمجرد بدون خبر ما فیه فائدة

 " أي إن مع الضیق..  ٦ - ٥الشرح: ª      « ¬   ® ̄        °   ±  Z       © ̈ § ] :قوله تعالى "
مع أنه لم  ،في �ثیر من األقطار یرددون األسماء الحسنى مجردة ،اآلن في �ثیر من المسلمین

الثابت في  ،�عني المرفوع من التسعة والتسعین عند الترمذي وابن حبان ضعیف ،یثبت فیها خبر
لكن تسمیة  ،هذا الثابت ،»أحصاها دخل الجنة ا منإن هلل تسعة وتسعین اسمً «الصحیحین 

وجعلوها مع أنها في  ،التسعة والتسعین ما ثبت فیها خبر جّمعوها من األحادیث ومن اآل�ات
ا من خلقك أو سمیت �ه نفسك أو علمته أحدً « :بدلیل الحدیث ،الحقیقة أكثر من تسعة وتسعین

و�حصاؤها  ،الك أسماء ال �عرفها الناسمما یدل على أن هن ،»استأثرت �ه في علم الغیب عندك
إنما یراد بها معرفة معانیها  ،هللا العز�ز الحكیم العلیم الخبیر :لیس المراد تكرارها �ألفاظها المجردة

ومن أنفع ما �قرأ في هذا الباب ما �تبه ابن القیم في  ،ودعاء هللا بها ،ومدلوالتها واإلفادة منها
 یث ضبط معانیها وأتقنها في �الم ال نظیر له.ح ،النونیة في األسماء الحسنى

  ٥الشرح:  }¨ © ª » { :ثم �رر فقال ،ا أي سعة وغنىأي إن مع الضیقة والشدة �سرً  "
 " قال هللا تعالى.. ،اعجل اعجل ،ارم ارم :هذا التكر�ر تأكید للكالم �ما �قال :فقال قوم

 تكرار لفظي أو تأكید لفظي.

ونظیره في تكرار   ٤ - ٣التكاثر: b c d e f g             h i j  Z ]قال هللا تعالى:  "
 ومنه قول الشاعر: ،قاله الفراء ،وذلك لإلطناب والمبالغة ،ال ال ،بلى بلى :الجواب

 هممـــــــــــت بنفســـــــــــي �عـــــــــــض الهمـــــــــــوم
 

 لهـــــــــــــــــافـــــــــــــــــأولى لنفســـــــــــــــــي أولـــــــــــــــــى  
و�ذا نّكروه ثم �رروه  ،فهو هو ،ا ثم �رروها معرفً إن من عادة العرب إذا ذ�روا اسمً  :وقال قوم 

 " وهما.. ،فهو غیره

̈         § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ ] ،و�ذا أعید نكرة فهو غیره ،إذا أعید معرفة فالمراد هو األول

©    ª « ¬ ® ̄ °  Z  :لكن لو أعید نكرة  ،هو نفس الرسول األول  ١٦ - ١٥المزمل
لن �غلب عسر « :ولذا جاء ،والیسر نكرة فهو غیره ،وهنا العسر معرفة فهو هو ،لكان غیره

 .»�سر�ن
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وقال ابن  ،قاله ثعلب ،وهما اثنان لیكون أقوى لألمل وأ�عث على الصبر ،ثم �رره فهو غیره "
وجاء  ،ولن �غلب عسر �سر�ن ،وخلقت �سر�ن ،اا واحدً خلقت عسرً  :�قول هللا تعالى :عباس

لن �غلب عسر « :في هذه السورة أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-في الحدیث عن النبي 
 ".»�سر�ن

 قال عنه؟ ماذا
 طالب: ................

 ال، ضعیف واه مرفوع ما یثبت.
 طالب: ................

 ین؟أ
 طالب: ................

 إن شاء هللا. ،ما فیها إشكال ،وقررها أئمة اللغة ،قررة في اللغةهذه قاعدة م ،على القاعدة جارٍ 
 " والذي نفسي بیده لو �ان العسر في حجر لطلبه الیسر حتى یدخل علیه. :وقال ابن مسعود "

 لكن.. ،أو في جحر؟ أنا عندي حجر مثلك
 طالب: ................

 الحجر.�عني أشد هذا إن �ان في حجر أصم ومغلق علیه في هذا 
 طالب: ................

 هذا أوضح جحر. ،في هذا الحجر األصل والجحر یدخل علیه بال شك
 طالب: ................

 عندك أنت؟ ماذا
 طالب: ................

 لو أن نملة سوداء في صخرة صماء �عني أشد في المبالغة. :إذا وجد مثل ما قالوا لطكنال، 
ا و�تب أبو عبیدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب یذ�ر له جموعً  ،»ولن �غلب عسر �سر�ن«"

أما �عد: فإنه مهما ینزل  -رضي هللا عنهما -فكتب إلیه عمر ،من الروم وما یتخوف منهم
و�ن هللا تعالى  ،و�نه لن �غلب عسر �سر�ن ،ا�عبد مؤمن من منزل شدة �جعل هللا �عده فرجً 

سورة آل  }¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À {�قول في �تا�ه: 
إذا  ؛ ألنه �جب على هذا التدر�ج،هذا قول مدخول :وقال قوم منهم الجرجاني ،٢٠٠عمران:

 ،والسیف اثنان ،اا أن �كون الفارس واحدً إن مع الفارس سیفً  ،اإن مع الفارس سیفً  :قال الرجل
 " إن هللا �عث نبیه. :والصحیح أن �قال

 لفظي فقط.هذا یراد �ه التأكید ال
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امُ  قال� مُ  -صلى هللا علیه وسلم-ا إن هللا �عث نبیه محمدً  :والصحیح أن �قال " فعّیره  ،خف�
د وعدّ  ،فعزاه هللا ،لفقره ؛فاغتم وظن أنهم �ذبوه ،نجمع لك ماالً  :المشر�ون �فقره حتى قالوا له

̈  © ª { :ووعده الغنى �قوله ،نعمه علیه أي ال �حزنك ما عیروك �ه من   ٥الشرح:  }§
فلم �مت حتى فتح  ،فأنجز له ما وعده ،أي في الدنیا ا عاجالً فإن مع ذلك العسر �سرً  ،الفقر

و�هب الهبات  ،حتى �ان �عطي الرجل المائتین من اإلبل ،ع ذات یدهووسّ  ،علیه الحجاز والیمن
صلى -ا �النبي و�ن �ان خاص�  ،فهذا الفضل �له من أمر الدنیا ،و�عد ألهله قوت سنة ،السنیة

 " فقد یدخل. -هللا علیه وسلم
 ا له.لكن أمته تبعً  ،�عني من خالل السیاق سیاق اآل�ة خاص

 طالب: ................
 �ش؟ �قي أ

 طالب: ................
 هو اللفظ صحیح سواء قلنا هذا أو هذا الحجر أشد في المبالغة.

 " وفیه.من اآلخرة، آخر  ثم ابتدأ فضالً  ،إن شاء هللا تعالى ،فقد یدخل فیه �عض أمته "
 ر�اح؟

 طالب: ................
 اللهم إني أسألك خیرها وخیر ما أرسلت �ه... ،اوال تجعلها ر�حً  ،االلهم اجعلها ر�احً 

 :اوقال مبتدئً  -صلى هللا علیه وسلم-وفیه تأسیة وتعز�ة له  ،ا من اآلخرةآخرً  ثم ابتدأ فضالً  "

} « ª © ¨{  :والدلیل على ابتدائه تعز�ة. ،فهو شيء آخر  ٥الشرح " 
ْ�ه.  تعرِّ

ْ�ه من فاء أو واو أو غیرها من حروف النسق التي تدل على العطف " فهذا وعد عام  ،تعرِّ
ا في اآلخرة ال أي إن مع العسر في الدنیا للمؤمنین �سرً  ،لجمیع المؤمنین ال �خرج أحد منه

 " محالة ور�ما.
ْ�ه :أما الجملة األولى ففیها الفاء �قول والدلیل على ابتداء تعر�ه من فاء أو واو أو  ،الدلیل تعرِّ

 ا.غیرها من حروف النسق التي تدل على العطف الجملة األولى فیها الفاء فإن مع العسر �سرً 
�عني  »لن �غلب عسر �سیر�ن« :والذي في الخبر ،ور�ما اجتمع �سر الدنیا و�سر اآلخرة "

فأما �سر اآلخرة فكائن  ،و�نما �غلب أحدهما إن غلب وهو �سر الدنیا ،العسر الواحد لن �غلبهما
صلى هللا -إن مع العسر وهو إخراج أهل مكة النبيَّ  :أو �قال ،ولن �غلبه شيء ،ال محالة

 .وهو دخوله یوم فتح مكة مع عشرة آالف رجل مع عز وشرف ،امن مكة �سرً  -علیه وسلم

 " . ٧الشرح:  }² ³́  { :تعالى قوله
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 طالب: ................
 ما یثبت. اومرفوعً  ،هذا من �الم ابن عباس
 طالب: ................

 ؟كیف
 طالب: ................

ا على ما قعدوه أن وجر�ً  ،ما یثبت -علیه الصالة والسالم-إلى النبي  االمقصود أنه مرفوعً 
والقاعدة  ،على القاعدة �سیر ،و�ذا أعیدت نكرة فهي غیرها ،نفسهاالمعرفة إذا أعیدت معرفة فهي 

 هي المرجع في هذا.

قوله  :األولى ؛فیه مسألتان  ٨ - ٧الشرح:  µ ¶ ¸ ¹ º Z ́ ³ ² ] :قوله تعالى "

فإذا فرغت من صالتك فانصب أي �الغ  :قال ابن عباس وقتادة  ٧الشرح:  }² ³ { :تعالى
وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قیام اللیل. في الدعاء وسله حاجتك. 

 " وقال الكلبي.
مما یدل على أن حیاة المسلم �لها جد ما فیها هزل وال فراغ وال لعب وال ضیاع أوقات، و�ذا  "

 " فرغت من أمور دینك أو دنیاك فانصب اتعب لما ینفعك.
أي استغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات.  وقال الكلبي: إذا فرغت من تبلیغ الرسالة فانصب "

إذا فرغت من جهاد عدوك، فانصب لعبادة ر�ك. وعن مجاهد: فإذا وقال الحسن وقتادة أ�ًضا: 
فرغت من دنیاك، فانصب في صالتك. ونحوه عن الحسن. وقال الجنید: إذا فرغت من أمر 

قرأ هذه اآل�ة (فأنصب)  الخلق، فاجتهد في عبادة الحق. قال ابن العر�ي: ومن المبتدعة من
�كسر الصاد، والهمز من أوله، وقالوا: معناه: أنصب اإلمام الذي تستخلفه. وهذا �اطل في 

ا. وقرأها �عض لم �ستخلف أحدً  -صلى هللا علیه وسلم -ألن النبي ؛القراءة، �اطل في المعنى
جوع إلى بلدك. وهذا (فانصب) بتشدید الباء، معناه: إذا فرغت من الجهاد، فجد في الر  :الجهال

: -صلى هللا علیه وسلم -لقوله ؛لمخالفة اإلجماع، لكن معناه صحیح ؛ا قراءة�اطل أ�ًض 
السفر قطعة من العذاب، �منع أحد�م نومه وطعامه وشرا�ه، فإذا قضى أحد�م نهمته، فلیعجل «

 ".»الرجوع إلى أهله
 " الحدیث في الصحیح، نعم في البخاري وغیره. "
عذاً�ا وأسوؤهم مباًء ومآً�ا من أخذ معنى صحیًحا، فر�ب علیه من قبل نفسه  وأشد الناس "

األنعام:  a b    Z ̀ _̂   [ \ ]قراءة أو حدیًثا، فیكون �اذً�ا على هللا �اذً�ا على رسوله: 

 ،ألم نشرَح لك صدرك �فتح الحاء :وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ :قال المهدوي   ٢١
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ل على تقدیر النون الخفیفة ،وهو �عید ا في الوقف ثم حمل ثم أبدلت النون ألفً  ،وقد یؤوَّ
 وأنشد علیه: ،الوصل على الوقف ثم حذف األلف

 اضـــــــــــرب عنـــــــــــك الهمـــــــــــوم طارقهـــــــــــا
 

 ضــــــــــر�ك �الســــــــــوط قــــــــــونس الفــــــــــرس 
 " أراد ضر�ن. 

لكن هذا ال �صح  ،ثم استغني عن األلف �الفتحة ،اثم أبدلت النون ألفً  ،كأنه قرأ لم نشرحن خفیفة
 ا.ال قراءة وال عر�یة أ�ًض 

ب أي فرّغب الناس  ،وهي لغة فیه ،فإذا فِرغت �كسر الراء :وروي عن أبي السّمال " وقرئ فرغِّ
ما  :ُروي عن شر�ح أنه مر �قوم یلعبون یوم عید فقال :قال ابن العر�ي :الثانیة .إلى ما عنده

فإن الحبش �انوا یلعبون �الدرق والحراب في المسجد یوم العید  ،وفیه نظر .بهذا أمر الشارع
 " ودخل أبو �كر في بیت رسول هللا. ،ینظر -صلى هللا علیه وسلم-والنبي 

�ما �فعل  ،حرممحظور وال أمر مُ  لكنها فسحة ال یترتب علیها ،لتعلم یهود أن في دیننا فسحة
و�عضهم �ستغل مثل هذا التوسع  ،محرماتالیتوسعون في هذه األمور حتى یلجون  ،الناس الیوم

هذا لیس من  ،و�تعرض لمحارم المسلمین ،ومثل هذا الفرح في تحقیق أهدافه ومآر�ه ورغباته
 ا.أبدً  ،و�حتجون �أن في الدین فسحة الرتكاب الفواحش والمنكرات ،الدین في شيء

 -رضي هللا عنها -على عائشة -صلى هللا علیه وسلم-ودخل أبو �كر في بیت رسول هللا  "
أ�مزمور الشیطان في بیت رسول  :وعندها جار�تان من جواري األنصار تغنیان فقال أبو �كر

دعهما �ا أ�ا �كر، فإنه یوم عید، ولیس یلزم الدؤوب « :؟! فقال-صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 " تفسیر سورة.. ،»على العمل، بل هو مكروه للخلق

ا �كون عمله �له في العبادة ولیس یلزم الدؤوب على العمل �حیث �عمل اإلنسان وال �فتر أبدً 
-نبي ال .المقصود أن مثل هذا لم یرد �ه شرع ،و�صوم الدهر ،�صلي في الیوم مآت الر�عات

وما إلى غیر ذلك مما  ،و�تزوج النساء ،و�صلي و�نام ،�ان �صوم و�فطر -علیه الصالة والسالم
 ال..هذا  ،الدُّؤوب �عني االستمرار على العمل �حیث ال �فتر اإلنسان ،جاء في الحدیث الصحیح

�مزمور الشیطان ال یلزم  :وقوله .�النسبة لحدیث الجار�تین تغنیان �عني �أصواتهما من غیر آلة
علیه -وأبو موسى قال له النبي  ،أوتي المزامیر -علیه السالم -بدلیل أن داود ،منه وجود اآللة
ما یلزم أن �كون  ،�عني صوت حسن ،ا من مزامیر آل داودلقد أوتیت مزمارً  :-الصالة والسالم
الصوت  ،ل علیها النصوصو�د ،فاآللة محرمة ،بل ال یتصور أن �كون معه آلة ،هناك معه آلة

 ،لكنه من غیر آلة ،ر في السامعینال إشكال في جوازه ولو أثّ ف االحسن إذا �ان لفظه مباحً 
وهذا ضا�ط ما �جوز من  ،اهذه قیود تجعل اإلنشاد مباحً  ،وتأدیته بلحون العرب ،ولفظه مباح

 النشید.
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 طالب: ................
 .اآلننعم نعم �عني ما هو موجود 

 طالب: ................
 ین؟ أ

 طالب: ................
 ال ال أبد. ،ما یلزم نعم

 طالب: ................
أو شيء  ،عید أوعرس فرح  أوفي القادم من سفر  :ضرب على رأسه الدف �عني في أوقات

 غیر المرضي الذي �فعله الناس الیوم.یتوسع فیه، لكن لیس التوسع 
 ................طالب: 

 هو األصل على النساء.

 طالب: ................
 فیه؟ ماذا

 طالب: ................
ما هي  ،�عني رقص امرأة لزوجها أو جار�ة لسیدها أو ما أشبه ذلك األمر اآلن أعظم من ذلك

توسع  ،نسأل هللا العافیة ،ونقوش للعورات ،نسأل هللا العافیة ،اآلن عري �امل ،مسألة رقص
 الناس توسع غیر مرضي.
 طالب: ................

 ما هو من شأنهم الرقص.


