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وهي ثماني  ،هي مدنیة :وقال ابن عباس وقتادة ،تفسیر سورة والتین مكیة في قول األكثر "

: األولى ؛فیه ثالث مسائل  ١التین:  }! " { قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،آ�ات

قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة و�براهیم النخعي   ١التین:  }! " { قوله تعالى:
هو تینكم الذي تأكلون وز�تونكم الذي  :وعطاء بن أبي ر�اح وجابر بن ز�د ومقاتل والكلبي

  }A @ ? > F E D C B { :قال هللا تعالى  ،تعصرون منه الز�ت
وأكل  ،»كلوا« :فقال ،سّل تین -صلى هللا علیه وسلم-أهدي للنبي  :وقال أبو ذر  ٢٠المؤمنون:

لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ ألن فاكهة الجنة بال عجم، فكلوها « :منه ثم قال
 " وعن معاذ. ،»فإنها تقطع البواسیر وتنفع من النِّقرس

 تخر�جه.
 ................طالب: 

 :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت النبي  :وعن معاذ أنه استاك �قضیب ز�تون وقال "
نعم السواك الز�تون من الشجرة المبار�ة، �طیب الفم، و�ذهب �الحفر، وهو سواكي وسواك «

 ".»األنبیاء من قبلي
 مثله؟

 طالب: ................
 كسا�قه.

 ا.وروي عن ابن عباس أ�ًض 
 لحظة.

 طالب: ................
 ا غالبها أو جلها ضعیفة.عمومً  نعم،

 ،الذي ُبني على الجودي -علیه السالم -التین مسجد نوح :اوروي عن ابن عباس أ�ًض  "
والز�تون المسجد  ،المسجد الحرام نالتی :وقال الضحاك .والز�تون مسجد بیت المقدس

التین . وقال قتادة: والز�تون مسجد بیت المقدس ،التین مسجد دمشق :وقال ابن ز�د .األقصى
التین  :وقال محمد بن �عب .والز�تون الجبل الذي علیه بیت المقدس ،الجبل الذي علیه دمشق
ا وعكرمة وابن وقال �عب األحبار وقتادة أ�ًض  .والز�تون مسجد إیلیاء ،مسجد أصحاب الكهف

 " وقال الفراء. ،یار الطبري وهذا اخت .والز�تون بیت المقدس ،التین دمشق :ز�د
اللفظ داللته ظاهرة على النباتات  ،ُ�ستغرب من الطبري أن �ختار خالف ما یدل علیه اللفظ

�عني قد �كون البلد  ..أو ابلدً  أو اأما �ونه مسجدً  ،المعروفة التین المعروف والز�تون المعروف
و�نتقل اسمه من اسمه األصلي  ،لكن ال �قطعه و�حرمه من اسمه األصلي ،بهذا النبات امشهورً 
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الشتهاره  ؛و�ن �ان فیه أشجار أخرى  ،وهذا بلد الز�تون  ،هذا بلد التین :قد �قال ،إلى ما اشتهر �ه
و�یت المقدس الز�تون مسجد إیلیاء  ،أما أن �سمى البلد دمشق التین ،بهذا النبات أو هذه الفاكهة

 إلى آخره غر�ب من الطبري أن �ختار مثل هذا.
 : ................طالب

ولعله أشار إلى شيء من هذا  ،ال، هو الطبري ذ�ر األقوال وأطال في تقر�ر مثل هذه األمور
 التعلیق عندك؟

 طالب: ................
 ال ال. ،ال، ما یثبت عن ابن عباس

 ،التین جبال ما بین حلوان إلى همذان :من أهل الشام �قول سمعت رجالً  :اءوقال الفرّ  "
یا طورز�تا وطورتینا �السر�انیة سمِّ  :هما جبالن �الشام �قال لهما :وقیل .والز�تون جبال الشام

 .التین والز�تون جبالن �الشام :و�ذا روى أبو مكین عن عكرمة قال ،ألنهما ینبتانهما ؛بذلك
 وقال النا�غة:

 أتـــــــــــــــــین التَّـــــــــــــــــین عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــرض
 

 ..................... 
 أتینا التِّین. 

ـــــــــــــــــین عـــــــــــــــــن ُعـــــــــــــــــ  رضأتـــــــــــــــــین التِّ
 

 ..................... 
لكن ال  ،و�جوز أن �كون ذلك على حذف مضاف أي ومنابت التین والز�تون  ،وهذا اسم موضع 

 وال من قول من ال �جوز خالفه. ،دلیل على ذلك من ظاهر التنز�ل
 وال داعي لتقدیر المضاف. ،وال داعي للتقدیر

وال �عدل عن الحقیقة إلى  ،ألنه الحقیقة ؛أصح هذه األقوال األول :الثانیة .قاله النحاس

Ò  { لقوله تعالى:  ؛ألنه �ان ستر آدم في الجنة ؛و�نما أقسم هللا �التین ،المجاز إال بدلیل

×Ö Õ Ô Ó{  :ة العظمى لیبین وجه المنَّ  ؛أقسم �ه :وقیل ،و�ان ورق التین ،٢٢األعراف
وقد أحسن  ،ِشر الرائحة سهل الجنى على قدر المضغةفإنه جمیل المنظر طیب المخبر نَ  ،فیه

 القائل فیه:
 انظــر إلــى التــین فــي الغصــون ضــحى

 
ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــد مائـــــــــــــــل العن  ممـــــــــــــــزق الجل

 كأنــــــــــــــــــــــــه رب نعمــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــلبت 
 

ــــــــــق   فعــــــــــاد �عــــــــــد الجدیــــــــــد فــــــــــي الخل
ــــــــــره  ــــــــــي النهــــــــــود أكب  أصــــــــــغر مــــــــــا ف

 
ـــــــــي الطـــــــــرق   ـــــــــه ف ـــــــــادى علی  لكـــــــــن ین

 وقال آخر: 
 �ــــــــل فاكهــــــــةالتــــــــین �عــــــــدل عنــــــــدي 

 
ــــى مــــائال ً   ــــي غصــــنه الزاهــــيإذا انثن  ف

 مخمــــــش الوجــــــه قــــــد ســــــالت حالوتــــــه 
 

 مـــــــــــــــن خشـــــــــــــــیة هللاكأنـــــــــــــــه راكـــــــــــــــع  
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̄  ° ± ² { ألنه مّثل �ه إبراهیم في قوله تعالى:  ؛وأقسم �الز�تون    ٣٥النور:  }®
 " وهو أكثر ُأُدم أهل الشام والمغرب �صطبغون �ه و�ستعملونه في طبیخهم.

وهناك مفاضلة بین  ،وال �عرفون التمر ،و�عرفون التین ،�عرفون الز�تون  ،ألنهم ال �عرفون التمر
ال،  :والعراقي �قول ،وله أدلته ،�قول الز�تون أفضل :الشامي ،التمر والز�تون بین شامي وعراقي

  }Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î { ولو وجد أفضل منه لیسر لمر�م ،التمر أفضل
فماذا تشترون بنواكم؟ نعم  ،نحن نشتري الز�تون بنوى التمر :أن احتدل العراقي �عد قا  ٢٥مر�م:

 كان النوى ُ�شترى �ه.
 طالب: ................

أنت ما أدر�ت أنهم  �ونه عملة �شترى بها هذا شيء ثاٍن،لكن  ،البیع یباع حتى �ل شيء یباع
نوى التمر و�شترون �ه  ا منال، هذا قبل أر�عین سنة �ان الناس الفقراء �جمعون شیئً  ،�شترون 

 أو شيء من هذا. مإما من الكراث أو من الخیار أو الطماط ا�سیرً  شیًئا

 . ٣٥النور:  }®̄  ° { :ل �ه إبراهیم في قوله تعالىطالب: أحسن هللا إلیك. �قول مثَّ 
 ؟ماذا

 . ٣٥النور:  }®̄  ° { :طالب: �قول مثل �ه إبراهیم في قوله تعالى
 إبراهیم هنا. أتى �یفما أدري �هللا 

 طالب: ................
 .-علیه السالم -ذ�ر براهیمإلاآل�ة ما ف و�ال ..حدیث موضوع

 ،و�ستصبحون �ه ،و�ستعملونه في طبیخهم ،وهو أكثر ُأُدم أهل الشام والمغرب �صطبغون �ه "
كلوا « :-علیه السالم -وقال ،وفیه منافع �ثیرة ،و�داوى �ه أدواء الجوف والقروح والجراحات

 " وقد مضى في سورة المؤمنون القول فیه. ،»الز�ت وادهنوا �ه، فإنه من شجرة مبار�ة
 طالب: ................

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

 لكي العبد هللا  ر �ا أ�اعش هات اثني ة،ر وست عشة مائ ،عشر راجع اثني ،شف اآلن ثالثة
 .وست عشرةة مائما فیه شك أن آ�ة  رة،عش وستة ، اثنا عشر صفحة مائنستعجل في الرد

 طالب: ................
 هللا یهد�ك. ،تستعجل أنت نعم،

 طالب: ................

 أنت رحت آل�ة النور.  ٢٠المؤمنون:  }F E {  نعم
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 طالب: ................
 ال.

 طالب: ................
 ین؟أ

 طالب: ................
 .وست عشرةة مائعشر صفحة  ، القول فیه راجع اثنيال ال ال ال، المؤمنون 

 طالب: ................
ألنه ما  ؛ما فیه إشكال ،دام و�تداوى �هالمانع الز�ت إ ما ،هو ما فیه شك أنه الز�ت یتداوى �ه

فرق بینه و�ین الطعام الذي  ا،إال مر�بً  اما �ستعمل طعامً  ،ما هو �طعام مفرد ا،�ستعمل مفردً 
الماء  تضعمع الطعام مثل ما  تضعه أم�ذا  ا، فهمت؟ الز�ت تأكله تشر�ه شر�ً ایؤ�ل جاهزً 

 الملح؟ وتضع
 طالب: ................

 �مفرده؟ ال ال.
 طالب: ................

 ثل الطعام الجاهز الذي یؤ�ل و�كتفى �ه عن غیره.ي �ظهر ما هو م�هللا هذا الذ
 طالب: ................

لكن  ،أما الترف لتنعیم الجلد أو.. ال ما �جوز ،على �ل حال إذا اضطر إلیه اسُتعمل أي شيء
 لو اضطر إلیه ما فیه �أس.

 طالب: ................
 كیف؟

 طالب: ................
 عند الضرورة ال �أس للعالج ما �خالف. ،إذا اضطر إلیه

وأنه مقتات مّدخر  ،والمتنان البارئ سبحانه وتعظیم المنة في التین :قال ابن العر�ي :الثالثة "
 ،و�نما فر �ثیر من العلماء بوجوب الز�اة فیه تقیة َجور الوالة ،فلذلك قلنا بوجوب الز�اة فیه

صلى هللا -ا حسب ما أنذر �ه الصادق خذونها مغرمً فیأ ،فإنهما یتحاملون في األموال الز�اتیة
ولكن ینبغي  ،إلى مال آخر یتشططون فیه فكره العلماء أن �جعلوا لهم سبیالً  ،-علیه وسلم

 " للمرء أن �خرج.
 عن نعمة ر�ه.

 " عن نعمة ر�ه �أداء حقها. "
 �خرج عنها �شكرها �أداء حقها.
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 " والصحیح وجوب الز�اة فیهما. ،ال ز�اة في الز�تون  :وقد قال الشافعي لهذه العلة وغیرها "
 وال �ظن �الشافعي وأمثاله أنه یداري أو �ماري أو یداهن الوالة �إسقاط واجب.

جبل. سینین  :قال روطو  :روى ابن أبي نجیح عن مجاهد  ٢التین:  }$ % { قوله تعالى:  "
عباس قال: طور جبل، وسینین، حسن. وقال  قال: مبارك �السر�انیة. وعن عكرمة عن ابن

منه  -جل ثناؤه -قتادة: سینین هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى هللا
. وقال مقاتل والكلبي: سینین �ل جبل فیه شجر مثمر، فهو سینین -علیه السالم -موسى

لخطاب العشاء �مكة، وعن عمرو بن میمون قال: صلیت مع عمر بن ا ،وسیناء، بلغة النبط
وطور سیناء. وهذا البلد األمین قال: وهكذا هي في قراءة عبد هللا، ورفع  فقرأ والتین والز�تون.

  }! " { و  ٦الفجر:  }4 5 6 7 8 {ا للبیت. وقرأ في الر�عة الثانیة: صوته تعظیمً 
(سیناء) (�كسر  :ة عبد هللاجمع بینهما. ذ�ره ابن األنباري. النحاس: وفي قراء ،١قر�ش:

السین)، وفي حدیث عمرو بن میمون عن عمر (�فتح السین). وقال األخفش: طور جبل. 
وسینین شجر واحدته سینینیة. وقال أبو علي: سینین فعلیل، فكررت الالم التي هي نون فیه، 

. ولم ینصرف : للطو�لذو�ردیدة: للقطعة من التمر، وخنذیكما �ررت في زحلیل: للمكان الزلق، 
ا للمكان أو ا لبقعة أو أرض، ولو جعل اسمً عل اسمً ألنه جُ  ؛سینین �ما لم ینصرف سیناء
 "�مذ�ر. ا مذ�رً ألنك سمیت  ؛للمنزل أو اسم مذ�ر النصرف

فالعلمیة  او�ذا �ان مذ�رً  ،إذا �ان علة وتأنیث منع من الصرف ،ألن العلة الثانیة ارتفعت ؛نعم
 التذ�یر ال تكفي للمنع.، لكن العلمیة مع والتأنیث تمنع من الصرف

( { :وقد �ارك هللا فیهما �ما قال ،ألنه �الشأم واألرض المقدسة ؛و�نما أقسم هللا بهذا الجبل"

�عني مكة   ٣التین:  }' ) ( { قوله تعالى:   .١اإلسراء:  }* + , - .

قاله  ،فاألمین �معنى اآلمن  ٦٧العنكبوت:  }Q P O N{ :ألنه آمن �ما قال ؛اسماه أمینً 
 قال الشاعر: ،الفراء وغیره

 ألـــــــم تعلمـــــــي �ـــــــا اســـــــم و�حـــــــك أننـــــــي
 

 ........................." 
 �ا أسم. 

ــــــــا أســــــــم و�حــــــــك...." ــــــــم تعلمــــــــي �  أل
 

 ........................." 
وأما  ،وعلى لغة من ال ینتظر رفعه ،لكن من �اب الترخیم حذف آخر المنادى ،أصلها �ا أسماء 

 �الفتح. أسمَ �ا  :لغة من ینتظر �جب أن �قولعلى 
 ألـــــــم تعلمـــــــي �ـــــــا أســـــــم و�حـــــــك أننـــــــي

 
ــــــــــــ  ــــــــــــت �میًن ــــــــــــيحلف  ا ال أخــــــــــــون أمن

 أمیني. 
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.......................... 
 

 ........... ال أخــــــــــــــــــــــون أمینــــــــــــــــــــــي 
فأقسم هللا  ،نه أراد �التین دمشق و�الز�تون بیت المقدسإو�هذا احتج من قال  ،�عني آمني " 

ألنه مقام األنبیاء  ؛و�جبل بیت المقدس -علیه السالم -ألنه مأوى عیسى ؛�جبل دمشق
 ".-صلى هللا علیهما وسلم-ألنها أثر إبراهیم ودار محمد  ؛و�مكة ،علیهم السالم

�كون القسم من أول السورة إلى هذا الموضع �لها أماكن التین والز�تون التین مكان والز�تون 
دعا من  ي، ولعل هذا هو الذوهذا البلد األمین مكان ،وطور سینین مكان ،مكان على ما تقدم

 ال وجه له.فو�ال  ،فسر التین والز�تون بهذه األماكن�ُ 

فیه مسألتان:   ٥ - ٤التین: Z  6 5 4 3 2 1  0 / . - , + ]قوله تعالى:  "

 ،وأراد �اإلنسان الكافر ،هذا جواب القسم  ٢٦الحجر:  }~ ے ¡ { األولى: قوله تعالى: 
 :وقیل ،فعلى هذا نزلت في منكري البعث ،�لدة بن أسید :وقیلَ  ،هو الولید بن المغیرة :قیل

�ذا قال عامة  ،وهو اعتداله واستواء شبا�ه ،{في أحسن تقو�م} .المراد �اإلنسان آدم وذر�ته
ا وخلقه هو مستو�ً  ،ا على وجههألنه خلق �ل شيء منكبً  ؛وهو أحسن ما �كون  ،المفسر�ن

 " وقال أبو �كر.. ،وله لسان ذلق و�د وأصا�ع �قبض بها
�خالف  ،�ل اإلنسان على هذا في أحسن تقو�م وفي اعتدال ،فالمراد �اإلنسان على هذا الجنس

 غیره من المخلوقات.
یتناول مأكوله  ،ا �التمییز مدید القامةا لألمر مهد�� ا �العقل مؤد�ً مز�نً  :وقال أبو �كر بن طاهر "

ا ا قادرً ا عالمً حی�  ه خلقهللافإن  ،لیس هلل تعالى خلق أحسن من اإلنسان :قال ابن العر�ي .بیده
وعنها عبَّر �عض العلماء  ،وهذه صفات الرب سبحانه ،اا مدبِّرا حكیمً ا �صیرً ا سمیعً ا متكلمً مر�دً 

 ،�عني على صفاته التي قدمنا ذ�رها ،»إن هللا خلق آدم على صورته« :ووقع البیان �قوله
إال أن  فلم یبقَ  ؟ومن أین تكون للرحمن صورة متشخصة ،»على صورة الرحمن« :وفي روا�ة

 " وقد أخبرنا المبارك. ،تكون معاني
جل  -ال یلزم من التشبیه المشابهة من �ل وجه ال یلزم من التشبیه المشابهة من �ل وجه هللا

 ،ات الخالقوآدم له من هذه الصفات أسماء ال تشبه صف ،صفات وله وله �صر سمعله  -وعال
جل  -و�نما هي موجودة هلل ،ال نقول مثلها -جل وعال -فاهلل خلقه على هذه الصفات التي هلل

فوجه الشبه وجود  ،وآدم له �ذلك ،الصفات السمع والبصر وغیر ذلك من الصفات -وعال
 ومثل ما قلنا التشبیه ال یلزم منه التشا�ه من -جل وعال -الصفات في آدم �وجودها في الرحمن

وجه الشبه اإلضاءة  ،»أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر على صورة القمر«كل وجه 
 واالستدارة.

 طالب: ................
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أو أن هذه الزمرة بدون  ؟له أذنان ؟له فم ؟له أنف ؟لكن هل للقمر عینان ،الجمال عموم الجمال
وحتى في  ،هذه األمور ال، وجه الشبه ال یلزم منه المطا�قة في التشبیه في مثل هذه األمور

و�خالفه  ،�شبهه من وجه ،ا له من �ل وجهأي إنسان تشبهه �آخر ال یلزم أن �كون مشبهً  ،غیرها
إن هللا خلق «ولذا  ،فاللكن المطا�قة والمشابهة من �ل وجه هذا  ،أن یوجد وجه شبه ،من وجوه

جل  -وال فیها تشا�ه وال اشتباه من هذه الحیثیة أن هللا ،ما فیها إشكال »آدم على صورة الرحمن
وخلق آدم على هذه الصفات التي ذ�ر  ،وأثبت نظیرها آلدم وذر�ته ،أثبت لنفسه صفات -وعال

 .-جل وعال -أسماءها له
 طالب: ................

 ین؟أ
 ................طالب: 

.  {  :-جل وعال -هذا �الم هللا  ٤التین:  }. / 0 {نعم ما یوجد أحسن خلق من اإلنسان 

 . ٤التین:  }/ 0
 طالب: ................

 أحسن. نعم،
 طالب: ................

 ما فیه أحسن من اإلنسان.
 طالب: ................

لكن هناك من  ،٤التین:  }. / 0 {  :بدلیل ؛أنه ما هو �أحسن �عدي ما �عرفه أكید الذ
 او�رى أنه أفضل حتى في منظره وشكله حتى من اإلنسان أو قط�  ا،من یر�ي �لبً  ،سخت فطرهممُ 

 لكن الفطر ممسوخة. ،�ستحسنون �عض األمور ،أو ما أشبه ذلك
أخبرنا القاضي أبو القاسم  :عبد الجبار األزدي قالوقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار بن  "

ن عن أبیه قال �ان عیسى بن موسى الهاشمي �حب  :علي بن أبي علي القاضي المحسِّ
فنهضت  ،ا إن لم تكوني أحسن من القمرأنت طالق ثالثً  :اا فقال لها یومً ا شدیدً زوجته حب� 

 " طلقتني. :واحتجبت عنه وقالت
 ألن الناس قاطبة �شبهون الحسن �القمر. ؛لقمر أحسن منهاألنها ما تتردد في أن ا

وأظهر  ،فأخبره الخبر ،فلما أصبح غدا إلى دار المنصور ،طلقتني و�ات بلیلة عظیمة :وقالت "
 قد طلقت إال رجالً  :فاستحضر الفقهاء واستفتاهم فقال جمیع من حضر ،اا عظیمً للمنصور جزعً 

ما لك ال تتكلم؟ فقال له  :فقال له المنصور ،ان ساكتً فإنه �ا ،ا من أصحاب أبي حنیفةواحدً 

 . - , + *  ( ) ' & % $ # " ! ]�سم هللا الرحمن الرحیم  :الرجل
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/ 0  1  Z :وال شيء أحسن منه ،فاإلنسان أحسن األشیاء ،�ا أمیر المؤمنین  ٤ - ١التین، 
وأرسل أبو جعفر  ،فأقبل على زوجتك ،األمر �ما قال الرجل :فقال المنصور لعیسى بن موسى

فهذا یدلك على أن  ،فما طّلقك ،المنصور إلى زوجة الرجل أن أطیعي زوجك وال تعصیه
 " اإلنسان أحسن الخلق.

لكن  ،لعموم اآل�ة ؛وهذا ال شك أنه مناسب ،وعلى هذا �كون أقبح إنسان أحسن صورة من القمر
زمرة تدخل الجنة على صورة  إن أول« :قد �كون فیه نوع معارضة لما جاء في الحدیث الصحیح

 ،�عني أجمل من یدخل الجنة ،»أول زمرة«مما یدل على أن هذه أجمل من یدخل الجنة  ،»القمر
ن ومن المعلوم أن المشبه دو  ،وال شك أن هذه الزمرة أجمل من بني آدم في الدنیا وُشبهت �القمر

 فماذا �قال في مثل هذه؟ ،المشبه �ه هذا األصل دون المشبه �ه في وجه الشبه
 طالب: ................

 في.. ؟في شكله ؟معناها في جماله ما »لكن على صورة القمر«في اإلضاءة  نعم،
 طالب: ................
�عني عرف الناس  ،لكن على الواقع ،ما طلقت؟ على �المهم ما طلقت أماآلن هل المرأة طلقت 

وأنه حتى في  ،ا على األعرافإن األ�مان مبناههل نقول  ،والطالق �مین ،ومثل هذه األمور
 عرف هذا الرجل أن القمر أجمل منها.

 طالب: ................
لكن یرد علیه أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر  ،ما عندنا إشكال في عموم اآل�ة نعم،

 لیلة البدر.
 طالب: ................

فال یرد المشابهة �القمر هنا إذا أردنا  ،�عني في قامته ،ال، اآلن المفاضلة في اآل�ة في تقو�مه

. { فإذا أردنا قوامه أعملنا اآل�ة ،و�ذا أردنا وجهه فالقمر أفضل منه ،فما فیه أحسن منه ،قوامه

 ما تطلق؟  أووعلى هذا تطلق لنا الحدیث، ، و�ذا أردنا وجهه أعم٤التین:  }/ 0
 طالب: ................
 و�ذا �ان یر�د قوامها �عد.
 طالب: ................

و�د�ع تر�یب الرأس  ،ا جمال هیئةوظاهرً  اً لى أن اإلنسان أحسن خلق هللا �اطنفهذا یدلك ع "
 ،والیدان وما �طشتاه ،والفرج وما طواه ،والبطن �ما حواه ،والصدر �ما جمعه ،�ما فیه

إذ �ل ما في المخلوقات  ؛إنه العالم األصغر :ولذلك قالت الفالسفة ،والرجالن وما احتملتاه

وهو الهرم  ،أي إلى أرذل العمر  ٥التین:  }2 3 4 5 { قوله تعالى:  :الثانیة .مع فیهجُ 
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قاله الضحاك والكلبي  ،والضعف �عد القوة حتى �صیر �الصبي في الحال األول ،�عد الشباب

إلى النار �عني   ٥التین:  }2 3 4 5{  :وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد ،وغیرهما
لیها ب اإلنسان عكِّ لما وصفه هللا بتلك الصفات الجلیلة التي رُ  :وقیل ،وقاله أبو العالیة ،الكافر

وقضاؤه صادر من عنده  ،وحین علم هللا هذا من عبده ،أنا ر�كم األعلى :طغى وعال حتى قال
ا ا منكرً وأخرجها على ظاهره إخراجً  ،ا نجاسةا مشحونً رده أسفل سافلین �أن جعله مملوًءا قذرً 

 " .حتى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره ،وعلى وجه الغلبة أخرى  ،على وجه االختیار تارة
و�عض الناس مع هذا �له ینسى  ،ونسي أصله ،ولوال ذلك لطغى وتجبر ونسي ما خلق منه

و�نسى حاجته وفقره  ،و�نسى أموره �لها ،و�نسى ما �حمله في �طنه ،و�نسى المرجع ،األصل
 و�ستنكف عن عبادة هللا. ،و�طغو و�تجبر على خلق هللا ..وذله وافتقاره و�طغي

 ،ألن اإلنسان في معنى جمع ؛وقال أسفل سافلین على الجمع ،أسفل السافلین :وقرأ عبد هللا "
أفضُل  :وال تقول ،هذا أفضل قائم :وتقول ،ألن لفظ اإلنسان واحد ؛جاز ،أسفل سافل :ولو قال
فإذا �ان الواحد غیر مضمر له رجع اسمه إلى التوحید والجمع  ،ألنك تضمر الواحد ؛قائمین

 { وقوله تعالى:   ،٣٣الزمر:  }3 4 5 6 87 9 : ; { كقوله تعالى: 

3 { وقد قیل: إن معنى  ،٤٨الشورى:  }z y x w v u t }| { ~ ے

 ( ) ' & % $ # ]�ما قال تعالى:  ،اللأي رددناه إلى الض  ٥التین:  }4 5
* + ,  Z :واالستثناء على قول  ،فال یردون إلى ذلك ،أي إال هؤالء  ٣ - ٢العصر

 قوله تعالى:  .إنه الهرم فهو منقطع :ومن قال ،النار متصل  ٥التین:  }4 5 {  :من قال

} À ¿ ¾ ½ ¼{  :عنهم  وتمحى ،فإنه تكتب لهم حسناتهم  ٢٢٧الشعراء
 " قاله ابن عباس. ،سیئاتهم

وأصله  ،ال شك أن اإلنسان �ما هو مشاهد ومعروف لدى العام والخاص أنه �خلق من ضعف
ثم ینشأ من  ،ومجار�ه مخرجه ومدخله من أسوأ المداخل في اإلنسان وأسوأ المخارج ،معلوم نطفة

�عض  شبهثم �عود فیضعف إلى أن �صل إلى  ،ضعف ثم �شتد حتى �صل إلى حد القوة
ووضعه وشكله �ل شيء یتغیر إذا �بر  ،�سلب عقله و�تصرف تصرفات مجانین ،الحیوانات
وال یتنظف  ،وصار لعا�ه وطعامه �سیل علیه ،والحسن ئف وصار ال �فرق بین السیوهرم وخرِ 

عني لو اإلنسان یتأمل في خلقته من بدایتها إلى نهایتها ما استطاع أن یرفع � ،وال ینظف نفسه
 �هللا المستعان. ،-جل وعال -من هللا رأسه حیاءً 

وروى  ،وهم الذین أدر�هم الكبر ال یؤاخذون �ما عملوا في �برهم :قال ،قاله ابن عباس "
 " الضحاك عنه قال.
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أنهم ال  ،والعقل هو مناط التكلیف ،ت عقولهم موجودةأما مادام ،والمقصود أنها إذا فقدت عقولهم
 بد أن یؤاخذون.

ثم  ،إذا �ان العبد في شبا�ه �ثیر الصالة �ثیر الصیام والصدقة :وروى الضحاك عنه قال "
وفي  ،له ما �ان �عمل في شبا�ه -عز وجل -أجرى هللا ،ضعف عما �ان �عمل في شبا�ه

إذا سافر العبد أو مرض �تب هللا له مثل ما �ان « :-صلى هللا علیه وسلم-حدیث قال النبي 

 " فإنه ال �خرف.  ٢٢٧الشعراء:  }¼ ½ ¾ ¿ À { :وقیل ،»�عمل مقیًما صحیًحا
وأن  ،على المسلم العاقل السیما طالب العلم أن �عتني �حاله في حال اإلقامة وفي حال الصحة

و�عتني �حال إقامته و�كثر من التعبد  ،�غتنم هذه الصحة لُیكتب له ما �ان �عمله أ�ام مرضه
أما الذي ال فرق بین سفره وال بین  ،لیجري علیه عمله في حال سفره وعدم تمكنه وانشغاله �السفر

 ع مضّیع.ضائإقامته مثل هذا 

وال یذهب عقل  ،وال یهرم ،فإنه ال �خرف  ٢٢٧الشعراء:  }¿ À¼ ½ ¾ { :وقیل "
من قرأ القرآن لم یرد إلى أرذل  :وعن عاصم األحول عن عكرمة قال ،�ه ا عامالً من �ان عالمً 

طو�ى لمن طال «أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وروي عن ابن عمر عن النبي  .العمر
وروي أن العبد المؤمن إذا مات أمر هللا ملكیه أن یتعبدا على قبره إلى  .»عمره وحسن عمله

 " یوم القیامة و�كتب له ذلك.
 قال عن األحادیث التي مرت؟ ماذا ،هذا غیر صحیح

 طالب: ................
 هذا صحیح.

 طالب: ................
 واألخیر؟

 طالب: ................
 عمله إال من ثالث.خالص إذا مات اإلنسان انقطع 

قوله  .مقطوع :وقیل ،أجر �غیر عمل :قال الضحاك  ٦التین:  }> = < ? { قوله تعالى:  "

 " . ٧التین:  }D C B A {  :تعالى

أو لهم أجر خاٍل عن  ،ال ینقطع وال ینتهي �عني منقطع ومنتٍه،  ٦التین:  }> = < ? { أجر 
 المنة.

ا للحجة أي إذا ا و�لزامً الخطاب للكافر تو�یخً  :قیل  ٧التین:  }D C B A { قوله تعالى:  "
و�نقلك من حال  ،وأنه یردك إلى أرذل العمر ،عرفت أیها اإلنسان أن هللا خلقك في أحسن تقو�م
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 -صلى هللا علیه وسلم-فما �حملك على أن تكذب �البعث والجزاء وقد أخبرك محمد  ،إلى حال
 " أي استیقن.. -صلى هللا علیه وسلم-الخطاب للنبي  :وقیل ؟�ه
ثم �عد ذلك �میتك  ،و�نقلك من طور إلى طور ،القادر على أن یوجدك من عدم -جل وعال -هللا

ال تملك من أمرك  ،ا فیك�كون متصرفً  ،اا حر� ارً ا مختا مر�دً و�قضي علیك �عد أن تكون متصرفً 
 ؟الذي یتصرف فیك هذه التصرفات أال �قدر أن �حییك مرة أخرى  ًئا،شی
 ،روي معناه عن قتادة ،أنه أحكم الحاكمین -عز وجل -أي استیقن مع ما جاءك من هللا "

واختاره  ؟المعنى فمن �كذ�ك أیها الرسول �عد هذا البیان �الدین :ا والفراءوقال قتادة أ�ًض 
فمن �قدر على ذلك أي على تكذیبك �الثواب والعقاب �عدما ظهر من قدرتنا  :�أنه قال ،الطبري 

 قال الشاعر: ؟على خلق اإلنسان والدین والجزاء
ــــــــــدِ  ــــــــــنَّ ــــــــــت أوائلنــــــــــاا تمیًم  ا �مــــــــــا �ان
 

ـــــــزمن  ـــــــي ســـــــالف ال ـــــــت أوائلهـــــــم ف  دان
 :وقیل ،ا في �ل ما خلقأي أتقن الحاكمین صنعً   ٨التین:  }I H G F { قوله تعالى:  

لمن اعترف من الكفار �صانع  تقدیر وفیه ،بین الخلق �الحق وعدالً  �أحكم الحاكمین قضاءً 
 " وألف االستفهام إذا دخلت غدا.. ،قد�م

 تقر�ر ما هو تقدیر.
 تقر�ر؟

 نعم (ألیس) هذا تقر�ر.
 وفیه تقر�ر..

 عند�م؟ تقدیر؟ ماذاالطبعات الجدیدة وش فیها؟ 
 طالب: ................

جل  -�عني إذا �نتم تعترفون �صانع قد�م �هللا ،�مال، هو تقر�ر لمن اعترف من الكفار �صانع قد

 . ٨التین:  }I H G F { في النها�ة  ،هو الذي صنع هذه األمور -وعال
، ورد في الشرع ما یدل -عز وجل -طالب: أحسن هللا إلیك، إطالق الصانع القد�م على هللا

 علیه؟
 ما فیه إال أعوذ بوجهك الكر�م وسلطانك القد�م. ،ال

 طالب: الصانع القد�م السلطان قد�م صانع قد�م.
الوصف فو�ال  ،ا �قرنه �أزليوأحیانً  ،ال، الوصف �قد�م �عني شیخ اإلسالم یتسمح فیه و�ذ�ره

 الشرعي األول.
 طالب: ................

 اإلخبار ما فیه شيء واسع.
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 ا �ما قال:إذا دخلت على النفي وفي الكالم معنى التوقیف صار إ�جا�ً وألف االستفهام  "
 ألســــــــتم خیــــــــر مــــــــن ر�ــــــــب المطا�ــــــــا

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

 ،منسوخة �آ�ة السیف  ٨ - ٧التین:  A B C D E F G H  I J Z ] :وقیل 
رضي هللا  -و�ان ابن عباس وعلي بن أبي طالب ،ألنه ال تنافي بینهما ؛هي ثابتة :وقیل

 " وأنا على ذلك من الشاهدین. ،بلى :قاال  ٨التین:  F G H  I J Z ] آإذا قر  -عنهما
 لكن فیه ما فیه. ،و�روى في المرفوع

من قرأ سورة والتین والز�تون  :ورواه الترمذي عن أبي هر�رة قال ،�هللا أعلم ،فیختار ذلك "

 " �هللا أعلم. ،وأنا على ذلك من الشاهدین ،بلى :فلیقل  ٨التین:  }I H G F { فقرأ 
 قال تخر�جه؟  ماذا

 طالب: ................
 �لها �نا�ة عن المرفوع. ،روا�ة ینمیه یبلغ �ه ،یرفعه نعم

 طالب: ................
 .اعلى �ل حال ال یثبت مرفوعً 

 طالب: ................
 ین؟أ

 طالب: ................
 أما في الصالة فال. ،ال �أسفبلى خارج الصالة  :إذا قلت

 طالب: ................
 ال ال.

 طالب: ................
 ؟ماذا

 ................طالب: 
 صححه وضعفه؟

 طالب: ................
 صححه الشیخ؟

 طالب: ................
 �لها ضعیفة. ،على �ل حال سواء �انت روا�ة الحاكم أو روا�ة أبي داود والترمذي

 طالب: ................
 ظاهر الضعف.
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 طالب: ................
 ؟ماذا

 طالب: ................
 في الصالة ال، خارج الصالة ال �أس. ،في النفلال، وال 


