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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
وهي ثالث  ،وروي عن ابن عباس .مدنیة :وقال قتادة ،وهي مكیة ،سورة العصرتفسیر  "

 :األولى ؛فیه مسألتان  ۱العصر: Z  " ! ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم .آ�ات

 ،فالعصر مثل الدهر ،قاله ابن عباس وغیره ،أي الدهر  ۱العصر: Z  " ! ]قوله تعالى: 
 ومنه قول الشاعر: 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــبیل الهــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
 

 الهـــــــــــــــــــــــــــــــــوى غمـــــــــــــــــــــــــــــــــر و�حـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الهــــــــــــــــــــــــــــــــــوى شــــــــــــــــــــــــــــــــــهر   و�

 
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــهر الهـــــــــــــــــــــــــــــــــوى دهـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 " لما فیه من التنبیه بتصرف. ؛أي عصر أقسم هللا �ه عز وجل 
نه إ :�عني في مقابل من �قول ،ینه أو وقت �عینهعني أي عصر من غیر تعیین لعصر �ع�

ن المراد �ه عصر اإلنسان �عني إ :ا لمن �قولالعصر الوقت المعروف بین الظهر والمغرب خالفً 
 مدة عمره.

لما فیه من التنبیه بتصرف األحوال وتبدلها وما فیها  ؛-عز وجل -أي عصر أقسم هللا �ه "
 قال حمید بن ثور: ،اللیل والنهار :العصر :وقیل ،من الداللة على الصانع

 العصـــــــــــران یــــــــــوم ولیلـــــــــــة ولــــــــــن یلبــــــــــث
 

 إذا طلبــــــــــــــــا أن یــــــــــــــــدر�ا مــــــــــــــــا تیممــــــــــــــــا 
 "قال: وأمطُله  ،الغداة والعشي :اوالعصران أ�ًض  

 وأمطَله.
ــــــــــــي" ــــــــــــى �ملن ــــــــــــه العصــــــــــــر�ن حت  وأمطَل
 

 و�رضـــــى بنصـــــف الـــــدین واألنـــــف راغـــــم 
وهو ما بین زوال الشمس  ،إنه العشي :وقیل ،إذا جاءني أول النهار وعدته آخره :�قول 

 ومنه قول الشاعر:  ،قاله الحسن وقتادة ،وغرو�ها
 قصــــر العصــــرتــــروح بنــــا �ــــا عمــــرو قــــد 

 
 وفــــــي الروحــــــة األولــــــى الغنیمــــــة واألجــــــر 

وهي  ،هو قسم �صالة العصر :وقیل .هو آخر ساعة من ساعات النهار :اوعن قتادة أ�ًض  
وصلیت  ،ن للعصر أي لصالة العصرُأذِّ  :�قال ،قاله مقاتل ،ألنها أفضل الصلوات ؛الوسطى

وقد مضى  ،»الصالة الوسطى صالة العصر« :وفي الخبر الصحیح ،العصر أي صالة العصر
لفضله بتجدید  ؛-صلى هللا علیه وسلم-هو قسم �عصر النبي  :وقیل ،في سورة البقرة بیانه

 "معناه ورب العصر. :وقیل ،النبوة فیه
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لیستدل �ه على أن المراد �العصر  ؛في تفسیر سورة العصر ا �اطالً في تفسیره خبرً  الرازي ذ�ر
جاءت امرأة  :�قول ،هو الوقت المعروف الواقع بین الظهر والمغرب أو المراد �ه صالة العصر

�ا  :فقالت له ،فُدلت علیه -علیه الصالة والسالم-تصیح في سكك المدینة تسأل عن النبي 
 -علیه الصالة والسالم-فقال لها  ،رسول هللا إنها شر�ت الخمر وزنت وحملت وولدت وقتلت الولد

هذا الخبر ال یوجد عند  ،»العصر لعلك لم تصلِّ  ،العصر لعلك لم تصلِّ « :في هذا الخبر الباطل
إنما هو  ،ثروال عالقة له �الخبر وال �األ ،ولیس من أهل الروا�ة ،ال یوجد عند غیر الرازي  ،غیره

تفرد بذ�ره  :ولذا �قول األلوسي في تفسیره لما ذ�ر الخبر قال ،من أهل الرأي ومن أهل الكالم
نه إمام في إولعمري  ،تفرد بذ�ره اإلمام ،اإلمام عندهم المقصود �ه الرازي  واهم إذا أطلق ،اإلمام

 ،البواطل والمنكرات والموضوعات :شيء ما �عرفه أهل الحدیث .معرفة ما ال �عرفه أهل الحدیث
وهو غا�ة في الذم �عني ما فیه أسلوب أشد  ،هذا ما شاء هللا ،ي �سمع الكالم �قول �مدحهذا الهذ

 من هذا في الذم.
 طالب: ...............

 لكن �أسلوب ما له نظیر. ،�عني تأكید الذم �ما �شبه المدح
 طالب: ...............
 وب �لها �معنى واحد.مكذ قمصنوع موضوع مختل

إنما حمل  :قال ابن العر�ي .ا لم �كلمه سنةعصرً  من حلف أال �كلم رجالً  :قال مالك :الثانیة "
وذلك على أصله  ،ألنه أكثر ما قیل فیه ؛ا على السنةا عصرً مالك �مین الحال في أال �كلم امرءً 

یبر �ساعة إال أن تكون له نیة و�ه أقول إال أن  :وقال الشافعي .في تغلیظ المعنى في األ�مان
ره �ما �حتمله قبل منه إال أن �كون األقل فإذا فسّ  ؟ما أردت :فیقال له ،ا�كون الحالف عر�ی� 

ر  " �هللا أعلم. ،و�جيء على مذهب مالك أن �حمل على ما �فسِّ
 ،ور على النیاتالمعروف عن اإلمام مالك أنه �حمل األ�مان والنذ ،�جيء على مذهب مالك

ومعروف أن مذهب الجمهور أن األ�مان والنذور  ،فإذا فسره �ما أراد حمل علیه ،�فسر نیته
 على عرف الناس وعاداتهم. ،مبناها على األعراف

 طالب: ...............
 ال، هو قال سنة مالك والشافعي قال یبر �ساعة.

 طالب: ...............
 ال.

 طالب: ...............
 على الجمهور یؤخذ �العرف.
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قاله ابن  ،والمراد �ه الكافر ،هذا جواب القسم  ۲العصر: Z  ' & % $ # ]قوله تعالى:  "
یر�د جماعة من المشر�ین الولید بن  :وروى الضحاك عنه قال ،عباس في روا�ة أبي صالح

واألسود بن عبد ى المغیرة والعاص بن وائل واألسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزّ 
 " �عني �اإلنسان جنس الناس. :وقیل ،�غوث

 لوجود االستثناء. ؛فیدل على العموم، االستثناء �عدهلوجود  ؛وهذا هو الصحیح

" [ % & '  Z :ومنه قوله  .عقو�ة :وقال الفراء .هلكة :وقال األخفش ،لفي غبن  ۲العصر

والمعنى  ،لفي نقص :وقیل ،لفي شر :قال ابن ز�د  ۹الطالق:  u v w x y Z ]تعالى: 
 " وروي عن سّالم والعصر. ،متقارب

 والعِصر.
 " .خسروقرأ األعرج وطلحة وعیسى الثقفي  ،والعِصر �كسر الصاد "

 �ضم السین نعم.
 :و�قال ،والوجه فیهما اإلتباع ،وروى ذلك هارون عن أبي �كر عن عاصم ،�ضم السین "

 " خْسر وخُسر.
الالم أتبعت ضمة الدال  ،الحمد هلُل  :�عني مثل ما قیل ،الثاني یتبع الحرف األولاإلتباع الحرف 

وُ�تِبعون  ،فُیتِبعون في اإلعراب �عني في الشكل ،اإلتباع معروف عند العرب في لغتهم ،فُضمت
ومن أفضل ما �تب في اإلتباع من المصنفات �تاب بهذا االسم  ،�سمى اإلتباع ،في وزن الكلمة

 ب الحلبي اللغوي مطبوع.ألبي الطی
 طالب: ...............

 من مطبوعات مجمع اللغة العر�یة بدمشق. ..اإلتباع اسمه
والعصر ونوائب الدهر إن اإلنسان  :و�ان علي �قرؤها ،خْسر وخُسر مثل عْسر وعُسر :و�قال "

 " إن.. :وقال إبراهیم ،لفي خسر و�ن فیه إلى آخر الدهر
 و�نه.

إن اإلنسان إذا عّمر في الدنیا وهرم لفي نقص  :وقال إبراهیم ،آخر الدهرو�نه فیه إلى  "
 ،فإنهم تكتب لهم أجورهم التي �انوا �عملونها في حال شبابهم ،وضعف وتراجع إلى المؤمنین

 :قال  ٥ - ٤التین: Z  6 5 4 3 2 1  0 / . - , + ]نظیره قوله تعالى: 
والصحیح ما علیه األمة  ،والعصر إن اإلنسان لفي خسر و�نه في آخر الدهر :وقراءتنا

وأن ذلك لیس  ،وقد مضى الرد في مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان ،والمصاحف
 " فتأمله هناك. ،�قرآن یتلى
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 �ما في قراءة ابن -جل وعال -و�ن ُذكر على أنه من �اب التفسیر والتوضیح والبیان لكالم هللا
فهذا ال �خل �ما اتفقت علیه األمة من حفظ القرآن  ،مسعود متتا�عات السیما وقد صح السند إلیه

 وصیانته من الز�ادة والنقصان.

إذ هو �معنى الناس على  ؛استثناء من اإلنسان  ۳العصر:  Z * ( ) ]قوله تعالى:  "

وهم  ،المفترضة علیهموا الفرائض أي أدّ   ۳العصر: Z  , + ]قوله تعالى:  .الصحیح
صلى هللا -قرأت على رسول هللا  :قال أبي بن �عب -صلى هللا علیه وسلم-أصحاب رسول هللا 

قسم من   ۱العصر: Z  " ! ]« :قال ؟ما تفسیرها �ا نبي هللا :والعصر ثم قلت -علیه وسلم

 Z * ( ) ] .أبو جهل  ۲العصر: Z  ' & % $ # ] .هللا أقسم ر�كم �آخر النهار

 ] .عثمان  ۳العصر: Z  . - ] .عمر  ۳العصر: Z  , + ] .أبو �كر  ۳العصر: 

/ 0  1 Z  :وهكذا خطب ابن عباس على  ،»-رضي هللا عنهم أجمعین -علي  ۳العصر
 " ا علیه.المنبر موقوفً 

 تخر�جه؟  ما
 طالب: .................

 ا مزجاة.�ضاعته في األثر عمومً  ،ألنه لیس من أهل األثر ؛�خفى علیه نعم،

ا �الحق أي وحث �عضهم �عضً  ،اأوصى �عضهم �عضً  ،أي تحابوا  ۳العصر: Z  - ]ومعنى  "
الحق  :وقال السدي .�الحق أي القرآن :�ذا روى الضحاك عن ابن عباس قال قتادة ،�التوحید

والصبر  ،-عز وجل -على طاعة هللا  ۳العصر:  Z 1  0 / ] .-عز وجل -هنا هو هللا
 " �هللا أعلم. ،وقد تقدم ،عن معاصیه

لو ما أنزل هللا على خلقه إال هذه  :كر عن اإلمام الشافعي أنه قالهذه السورة �ما هو معلوم ذُ 
وفي المسائل األر�ع التي ذ�رها اإلمام المجدد في �تا�ه األصول الثالثة العلم ثم  ،السورة لكفتهم

واستدل بهذه السورة على هذه المسائل وداللتها  ،العمل ثم الدعوة إلیه ثم الصبر على األذى فیه

�عني تعلموا �ان إ�مانهم عن علم   ۳العصر: Z  , + * ( ) ] ،علیها ظاهرة
دعوا إلیه وتواصوا �الصبر على ما ینالهم  :ثم �عد ذلك تواصوا �الحق ،و�قین وعملوا �ما تعلموا

À Á  Z ¿ ]فال بد من الصبر والمصابرة  ،إذ ال �سلم الطر�ق من األذى ؛من أذى

 R S T U ]ألن الطر�ق نهایته الموت  ؛فال �مل اإلنسان ةا�عالمت ، ۲۰۰آل عمران: 

V W Z  :۹۹الحجر. 
 طالب: .................

 ین؟أ
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 طالب: .................
 هذا تفسیر بال شك حدیث عائشة تفسیر. نعم،

 طالب: .................
 .؟تعلیق تعلیق ما هو..

 طالب: .................
بدلیل إجماع الصحا�ة �عد جمع المصحف في عهد عثمان  ،نها قراءة تفسیر�ةإال، هو نقول 

 ولم ترد في العرضة األخیرة. ،على عدم �تابتها
 طالب: .................

 الفاتحة ُقرئ بها.
 طالب: .................

 ال ال ال.
 


