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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 أر�ع  ،ومدنیة في قول الضحاك والكلبي ،مكیة في قول الجمهور ،سورة قر�شتفسیر  "

إن هذه السورة  :قیل  ١قر�ش:  }! " { قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،آ�ات
 " متصلة �التي قبلها في المعنى.

 �أنها �التعلیل لها. ،واجتماع �لمتهم ،إلیالف قر�ش ؛أهلك هللا أصحاب الفیل ،ألنها �التعلیل لها
 " إلیالف قر�ش أي لتأتلف أو لتتفق قر�ش أو لكن أو.. ؛أهلكت أصحاب الفیل :�قول "

 أو لكي.
وال فصل  ،وممن عد السورتین واحدة أبي بن �عب ،أو لكي تأمن قر�ش فتؤلف رحلتیها "

 .او�قرؤهما معً  ،ل بینهما�ان لنا إمام ال �فص :وقال سفیان بن عیینة ،بینهما في مصحفه
فقرأ  -رضي هللا عنه -صلینا المغرب خلف عمر بن الخطاب :وقال عمرو بن میمون األودي

!  { و  ٢٤إبراهیم:  }Æ Å Ä {  :وفي الثانیة  ١التین:  }! " { :في األولى

ألنه ذّ�ر أهل مكة عظیم  ؛هذه السورة متصلة �السورة األولى :وقال الفراء  ،١قر�ش:  }"

أي فعلنا ذلك �أصحاب   ١قر�ش:  }! " {  :ثم قال ،نعمته علیهم فیما فعل �الحبشة
وال تقرب  ،فال �غار علیها ،ا �انت تخرج في تجارتهاوذلك أن قر�شً  ،الفیل نعمة منا على قر�ش

 ،حتى جاء صاحب الفیل لیهدم الكعبة -جل وعز -هم أهل بیت هللا :�قولون  ،في الجاهلیة
فذّ�رهم  -عز وجل -فأهلكهم هللا ،ا في الیمن �حج الناس إلیهو�أخذ حجارتها فیبني بها بیتً 

وهو معنى قول  ،وال ُ�جَترأ علیهم ،أي فجعل هللا ذلك إلیالف قر�ش أي لیألفوا الخروج ،نعمته
 :ذ�ره النحاس حدثنا أحمد بن شعیب قال ،سعید بن جبیر عنهمجاهد وابن عباس في روا�ة 
 " أخبرني عمرو بن علي قال..

 النسائي أحمد بن شعیب النسائي.
 قال أخبرني..

 عمرو بن علي الفالس.
 -و�ان ثقة من خیار الناس -حدثني عامر بن إبراهیم :أخبرني عمرو بن علي قال :قال "

حدثني أبي عن سعید بن جبیر عن ابن  :غیرة قالحدثني خطاب بن جعفر بن أبي الم :قال

$ %  { نعمتي على قر�ش  :قال  ١قر�ش:  }! " { عباس في قوله تعالى: 

�جوز  :وعلى هذا القول ،�انوا �شتون �مكة و�صیفون �الطائف :قال  ٢قر�ش:  }& '
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لیست  :وقیل .ا على ما نبینه أثناء السورةالكالم تام�  الوقف على رؤوس اآلي و�ن لم �كن
وذلك دلیل على انقضاء السورة وافتتاح  ،ألن بین السورتین �سم هللا الرحمن الرحیم ؛�متصلة

أي فلیعبدوا هؤالء رب هذا   ٣قر�ش:  }( { وأن الالم متعلقة �قوله تعالى:  ،األخرى 
 :�أنه قال ،لیست �متصلة :و�ذا قال الخلیل ،لالمتیار ؛والصیفإلیالفهم رحلة الشتاء  ؛البیت

ألنها زائدة غیر  ؛وعمل ما �عد الفاء فیما قبلها ،فلیعبدوا رب هذا البیت ،األف هللا قر�شا إیالفً 

الم   ١قر�ش:  }! " { الالم في قوله تعالى:  :وقیل ،ا فاضربز�دً  :عاطفة �قولك
 :وقرأ ابن عامر ،�معنى إلى :وقیل ،قاله الكسائي واألخفش ،التعجب أي اعجبوا إلیالف قر�ش

 " قر�ش. إلالف
 إلئالف.

 ،ا للخفةإلالف بال همز طلبً  :وقرأ أبو جعفر واألعرج ،ا بال �اءا مختلسً إلئالف قر�ش مهموزً "
 قال الشاعر: ،اإیالفً ا من آلفت أولف ا مشبعً إلیالف �الیاء مهموزً  :والباقون 

ــــــــــــــــــــرت  المنعمــــــــــــــــــــین إذا النجــــــــــــــــــــوم تغی
 

ــــــــــــــــــــــالف  ــــــــــــــــــــــة اإلی  والظــــــــــــــــــــــاعنین لرحل
 وقد جمعهما من قال: ،ا إلْلف قر�شأ�ًض  :وقرأ أبو جعفر ،اا و�الفً ألفته إلفً  :�قال 

 قــــــــــــــــــــــــر�شزعمــــــــــــــــــــــــتم أن إخــــــــــــــــــــــــوتكم 
 

 "لهــــــــــــــــم إلــــــــــــــــف ولــــــــــــــــیس لكــــــــــــــــم إالف 
�عني جمع بین القراءتین من أّلف في مناسبة السور هؤالء �لهم ما ترددوا في جعل سورة قر�ش  

فسائر  ،و�ینهما �سملة ،و�ن �انت سورة مستقلة ،والسیاق واضح ،أو تعلیل لسورة الفیل ..علة
وأما �ونها مقطوعة عنها من �ل وجه وال صلة لها بها والالم واضح أنها الم  ،السور عدا براءة

 وحینئذٍ  ،جمیع النعم إنما أوجدهم لیعبدوه ،أّلف بینهم لیعبدوه -جل وعال -وأما �ونه ،التعلیل
 تكون الالم الغیة إلیالفهم لیعبدوه؟ ما لها مجال الالم هذه.

�ألفه ِإْلًفا، َوآَلَفُه ِإ�َّاُه َغْیُرُه. َوُ�َقاُل َأْ�ًضا: وفالن قد ألف هذا الموضع �الكسر  :قال الجوهري  "
فصار صورة أفعل وفاعل  ،او�ذلك آلفت الموضع أولفه مؤالفة و�الفً  ،االموضع أولفه إیالفً  آَلْفتُ 

 " .لیألف �فتح الالم على األمر :وقرأ عكرمة ،في الماضي واحدة
 لیأَلف.
 لیَلف.
 لیأَلف.

 َلیأَلف َلیأَلف؟
 �ش؟أیل تكون مكسورة والم األمر تكون ال، فرق بین الم التعل

 مفتوحة.
 من الجزم إلى التحر�ك.. تحرك �فتح الالم عدوالً  ،لكن �اعتبار أنه ال یبدأ �ساكن ،ألف مجزومةیَ لِ 
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 َلیألف.
 ،فاء مثل فلیعبدوا األصل فیها السكون  أوإذا �ان قبلها عاطف واو فو�ال  ،َلیألف تكون الم األمر

 حرك إلى أي حر�ة من الحر�ات الثالث؟لكن �اعتبار أنه ال یبدأ �ساكن تُ 
 طالب: ..................

 لماذا؟
 طالب: ..................
عرابي ُعِدل ف اإلال تقبل الحر إذا �انت الكلمة ولذا  ،التحر�ك أقرب ،هو ما فیه شك أنه أقرب

 �ش؟ أعنه إلى الفتح مثل 
 طالب: ..................

 �ش؟ أمثل  ...لكن یبقى أنه  ،ضعیفهو في حال الت
 طالب: ..................

ن الحرف إ :لماذا ما حر�وه �الضم الذي هو األصل في إعراب المضارع؟ لئال �قول ،لم یردَّ 
لحر�ته األصلیة التي هي الضم عرفنا أن  ،لما لم ُیرجع إلى أصله ،العامل ملغى غیر عامل

ألن  ؛ناما �جتمع ،ناألنه غیر ممكن أن �جتمع جازم ؛ما تأثرت �الجازم ،الكلمة متأثرة �العامل
إن  ؟�یف تحر�ه ،والثاني متحرك ،األول مجزوم ،الحرف األول المضعف عبارة عن حرفین

كسر إال عند التقاء و�ن حر�ته �الكسر الفعل ال �ُ  ،ال �مكن وهذا ،حر�ته �الضم ألغیت العامل

 يهذه ما ه  ١١المجادلة:  }Û Ú {   ٢فاطر:  }» ¬ ® { الساكنین في �عض الصور 
و�ال فأصلها ساكن مثل فْلیعبدوا  ،وما �قي إال الفتحة َلیأَلف ،ذي حر�ة تخلصه ،حر�ة إعراب

 الم األمر ساكنة.
 طالب: ..................

 َلیأَلف.
 طالب: ..................

لعلهم طردوا الباب  ،أنا فهمت �المك أن الحر�ة في األول ما لإلعراب فیها دخل ،أعرف نعم،
علیه الصالة -قال النبي  ،الصید في الحج ،ي حدیث الحجإنا ف »مرُ ه إلیك إال أنا حُ إنا لم نردَّ «

 :لكن النووي قال ،المتجه في مثل ما رجحنا الفتح »مرُ ه إلیك إال أنا حُ إنا لم نردَّ « -والسالم
ضمیر المذ�ر مبني على  ؟�شأ�صیر  امذ�رً  افإذا �ان ضمیرً  ،باع للحرف الالحقالمتجه اإلتْ 

هذا ما رجحه النووي في شرح  ،تفتح الدال اؤنثً م اولو �ان ضمیرً  ،الضم فتضم الدال لم نردُّه
 مسلم.
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وفتح الم  ،و�ذلك هو في مصحف ابن مسعود ،َلیْألف �فتح الالم على األمر :وقرأ عكرمة "
وقرأ �عض أهل  ،إلیالف :و�ان عكرمة �عیب على من �قرأ ،األمر لغة حكاها ابن مجاهد وغیره

-صلى هللا علیه وسلم-واستشهد �قول أبي طالب یوصي أخاه أ�ا لهب برسول هللا  ،مكة إالف
: 

ــــــــــــت لمعظــــــــــــم ــــــــــــه مــــــــــــا حیی  فــــــــــــال تتر�ن
 

  ذا نجــــــــــــــــدة وعفــــــــــــــــافو�ــــــــــــــــن رجــــــــــــــــًال  
 تـــــــــذود العـــــــــدا عــــــــــن عصـــــــــبة هاشــــــــــمیة 

 

 إالف إالفهــــــــــــــم فــــــــــــــي النــــــــــــــاس خیـــــــــــــــر 
فكل من �ان  ،فهو بنو النضر بن �نانة بن خز�مة بن مدر�ة بن إلیاس بن مضر ،وأما قر�ش 

قال  ،وهو القیاس ،قر�شي :ور�ما قالوا ،دون بني �نانة ومن فوقه ،من ولد النضر فهو قرشي
 الشاعر:

 �كـــــــــــــــــــل قر�شـــــــــــــــــــي علیـــــــــــــــــــه مها�ـــــــــــــــــــة
 

 .......................... 
 " فإن أردت �قر�ش الحي صرفته و�ن أردت �ه القبیلة لم تصرفه قال الشاعر.. 

 ما فیه إال علة واحدة وهي العلمیة والقبیلة مؤنثة فتجتمع علتان. ألن ألن الحي مذ�ر وحینئذٍ 
 قال الشاعر: "

 و�فــــــــــى قــــــــــر�ش المعضــــــــــالت وســــــــــادها
 

 .............................. 
فجمعهم قصي  ،وقد �انوا متفرقین في غیر الحرم ،وتقرشوا أي تجمعوا ،االكتساب :والتقر�ش 

 ا قال الشاعر:بن �الب في الحرم حتى اتخذوه مسكنً 
ًعــــــــــ ىیــــــــــدعأبونــــــــــا قصــــــــــي �ــــــــــان   امجمِّ

 

ــــــــــــع هللا القبائــــــــــــل مــــــــــــن فهــــــــــــر   �ــــــــــــه جمَّ
 
 

واألول  ،فكل من لم یلده فهر فلیس �قرشي ،ا بنو فهر بن مالك بن النضرإن قر�شً  :وقد قیل
 " أنا. :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-وقد روي عن النبي  ،أصح وأثبت

 إنَّا.
قال النبي  :لة بن األسقعثوقال وا .وال ننتفي من أبینا ،إنَّا ولد النضر بن �نانة ال نقفوا أمنا "

واصطفى من بني �نانة  ،إن هللا اصطفى �نانة من ولد إسماعیل« :-صلى هللا علیه وسلم-
صحیح ثابت خرجه  ،»واصطفاني من بني هاشم ،واصطفى من قر�ش بني هاشم ،اقر�شً 

 " البخاري ومسلم وغیرهما.
 قال عنه؟ ماذاالحدیث األول 

 طالب: ..................
 ما خّرجه؟

 طالب: ..................
 تقدم؟
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 طالب: ..................
 .احتى على قول الحافظ مادام له متا�ع �صیر حسنً 

 طالب: ..................
 �ش؟أزوائد 

 طالب: ..................
 زوائد البوصیري؟

 طالب: ..................
 ابن ماجه؟

 طالب: ..................
 ،نه مقبول �عني مقبول حیث یتا�عإ�عني حتى على قول الحافظ فیه  ابن ماجه �صیر البوصیري 

نقفوا  ،�نانة ال نقفوا أمنا إنا ولد النضر بنِ  ،بِن �نانة إنا ولد النضر بن �نانة أو :وقد ُتو�ع
 .یفظنوأنه  ،عني �أن هذا إثبات لنسبهموال ننتفي من أبینا � ،نتبع أمنا وال نتتبعها :�عني

 " واختلف في تسمیة.. "
 والحدیث الثاني في الصحیحین معروف.

التجمع  :لتجمعهم �عد التفرق والتقرش :أحدها ؛ا على أقوالواختلف في تسمیتهم قر�شً "
 قال أبو جلدة الیشكري: ،وااللتئام

 إخــــــــــــــــــوة قرشــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــذنوب علینــــــــــــــــــا
 

 فــــــــــــي حــــــــــــدیث مــــــــــــن دهــــــــــــرهم وقــــــــــــد�م 
ا إذا وقد قرش �قرش قرشً  ،والتقرش التكسب ،ا �أكلون من مكاسبهمألنهم �انوا تجارً  :الثاني 

 ،ألنهم �انوا �فتشون الحاّج من ذي الخلة :الثالث .میت قر�شو�ه سُ  :قال الفراء ،كسب وجمع
 قال الشاعر:  ،والَقرش التفتیش ،فیسدون خلته

ـــــــــــــــــرِّ  ـــــــــــــــــاأیهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــامت المق  ش عن
 

 عنـــــــــــــــد عمـــــــــــــــرو فهـــــــــــــــل لـــــــــــــــه إ�قـــــــــــــــاء 
لدا�ة في البحر من  :فقال ؟الم سمیت قر�ش قر�شً  :ما روي أن معاو�ة سأل ابن عباس :الرا�ع 

 وأنشد قول تّبع: ،وَتعلو وال ُتعلى ،أقوى دواّ�ه �قال لها القرش تأكل وال ُتؤ�ل
ــــــــــي تســــــــــكن البحــــــــــر ــــــــــر�ش هــــــــــي الت  وق

 

 ابهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــمیت قـــــــــــــــــــر�ش قر�ًشـــــــــــــــــــ 
 تأكــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــرث والســــــــــــــــــــــــــمین وال 

 

ـــــــــــذي جنـــــــــــاحین ر�ًشـــــــــــ   اتتـــــــــــرك فیهـــــــــــا ل
ـــــــــــــبالد حـــــــــــــي قـــــــــــــر�ش   هكـــــــــــــذا فـــــــــــــي ال

 

 ا�ـــــــــــــــــأكلون الـــــــــــــــــبالد أكـــــــــــــــــال �میًشـــــــــــــــــ 
 ولهـــــــــــــــــــــم آخـــــــــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــــــان نبـــــــــــــــــــــي 

 

 "ا�كثــــــــــــــــر القتــــــــــــــــل فــــــــــــــــیهم والخموًشــــــــــــــــ 
 ُ�كثر. 

"........................... 
 

 اُ�كثــــــــــــــــر القتــــــــــــــــل فــــــــــــــــیهم والخموشــــــــــــــــ 
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 "قوله تعالى..
 �سبب شرعیة الجهاد َ�قتلون وُ�قتلون.

إلفهم ساكنة الالم  :قرأ مجاهد وحمید  ٢قر�ش:  }$ % & ' { قوله تعالى:  "
صلى هللا -و�ذلك روت أسماء أنها سمعت رسول هللا  .وروي نحوه عن ابن �ثیر ،�غیر �اء

وقرأ أبو جعفر والولید عن أهل الشام  .وروي عن ابن عباس وغیره ،إلفهم أ�قر  -علیه وسلم
إئالفهم بهمزتین األولى  :وقرأ أبو �كر عن عاصم ،�اءا بال ا مختلسً إالَفهم مهموزً  :یوةوأبو حَ 
والباقون إیالفهم �المد  ،والجمع بین الهمزتین في الكلمتین شاذ ،والثانیة ساكنة ،مكسورة
وهو مصدر آلف إذا جعلته �ألف  ،وهو بدل من اإلیالف األول للبیان ،وهو االختیار ،والهمز

 وى ر  ،أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصیف ،ةا على ما تقدم ذ�ره من القراءوألفه و�لفً 

ال  :قال  ٢قر�ش:  }$ % & ' { أبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالى: ابن 
و�ان أصحاب  :وقال الهروي وغیره .�شق علیهم رحلة شتاء وال صیف منة منه على قر�ش

فأما هاشم فإنه �ان  ،لب ونوفل بنو عبد منافاإلیالف أر�عة إخوة هاشم وعبد شمس والمطّ 
وأخوه عبد شمس  ،ا �أمن �ه في تجارته إلى الشاموعهدً  أي أخذ منه حبالً  ،یؤلف ملك الشام

 " ومعنى یؤلف �جیر. ،ونوفل إلى فارس ،والمّطلب إلى الیمن ،كان یؤلف إلى الحبشة
 لعلها یؤِلف إذا �ان معناها �جیر فهي یؤِلف.

فكان تجار قر�ش �ختلفون إلى  ،فكان هؤالء اإلخوة �سمَّون المجیر�ن ،یؤِلف �جیرومعنى  "
 ،اإلیالف شبه اإلجارة �الخفارة :قال األزهري  ،تعرض لهمفال یُ  ،األمصار �حبل هؤالء اإلخوة

ا والتأو�ل أن قر�شً  :والحمائل جمع حمولة قال ،آَلف یؤِلف إذا أجار الحمائل �الخفارة :�قال
و�انوا �میرون في الشتاء والصیف آمنین  ،ولم �كن لهم زرع وال ضرع ،ان الحرمكانوا سك

نحن أهل حرم هللا فال  :فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا ،والناس ُیَتخطفون من حولهم
حدثنا سعید بن  :وذ�ر أبو الحسین أحمد بن فارس بن ز�ر�ا في تفسیره .یتعرض الناس لهم

!  { : -عز وجل -طي �إسناده إلى ابن عباس في قول هللامحمد عن �كر بن سهل الدمیا

ا �انوا إذا أصابت وذلك أن قر�شً  ٢قر�ش:  }% & ' { إلفهم   ١قر�ش:  }"
 ،فماتوا اخباءً ا منهم مخمصة جرى هو وعیاله إلى موضع معروف فضر�وا على أنفسهم واحدً 

و�ان له ترب من  ،أسد :ا في زمانه وله ابن �قال لهو�ان سیدً  ،حتى �ان عمرو بن عبد مناف
هذه لفظة في هذا  :قال ابن فارس ،ا نعتقدنحن غدً  :بني مخزوم �حبه و�لعب معه فقال له

 " الخبر ال أدري �الدال.
 الترب �عني مثل سنه األتراب األسنان.
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فإن �انت �الراء فلعلها  :هذه لفظة في هذا الخبر ال أدري �الدال هي أم �الراء :قال ابن فارس "
 " فلعلها من العفر وهو. ،من العقر

 نعتفر �عني..
وتأو�له على ما أظنه  ،و�ن �انت �الدال فما أدري معناها ،فلعلها من العفر وهو التراب "

 " ذهابهم إلى ذلك الِخباء وموتهم.
حتى  افال �سأل أحدً  ،فد االعتفاد أن �غلق الرجل �ا�ه على نفسهسان مادة عَ في الل :المعلق �قول
منهم مخمصة �عني مجاعة جرى هو  اإذا أصاب واحدً  :�قول ،وهو معنى ما سبق ،ا�موت جوعً 

 .هذا معنى االعتفاد ،فماتوا فضر�وا على أنفسهم خباءً  ،وعیاله إلى موضع معروف
فدخل أسد على  :ا �عد واحد قالى ذلك الخباء وموتهم واحدً وتأو�له على ما أظنه ذهابهم إل" 

 ،اإلى أولئك �شحم ودقیق فعاشوا �ه أ�امً فأرسلت أم أسد  :قال ،وذ�ر ما قاله تر�ه ،أمه یبكي
 " ا نعتقد.نحن غدً  :ا فقالثم إن تر�ه أتاه أ�ًض 

 نعتفد.
فاشتد ذلك على عمرو بن عبد  ،فدخل أسد على أبیه یبكي وخّبره خبر تر�ه ،ا نعتفدنحن غدً  "

ا تقلون فیه وتكثر إنكم أحدثتم حدثً  :و�انوا �طیعون أمره فقال قر�شا في مناف فقام خطیبً 
 ،والناس لكم تبع ،وأشرف ولد آدم -جل وعز -وأنتم أهل حرم هللا ،وتذلون وتعز العرب ،العرب

�عني أ�ا ترب  -ابتدؤوا بهذا الرجل :نحن لك تبع قال :فقالوا ،و�كاد هذا االعتفاد �أتي علیكم
ثم هشم الثر�د  ،وذ�ح والكباش والمعز ،ثم إنه نحر البدن ،فأغنوه عن االعتفاد ففعلوا -أسد

 ا وفیه قال الشاعر:ي هاشمً فسمِّ  ،وأطعم الناس
ــــــــــد لقومــــــــــه ــــــــــذي هشــــــــــم الثر�  عمــــــــــرو ال

 

 تون عجــــــــــــــافورجــــــــــــــال مكــــــــــــــة مســــــــــــــنِ  
فما  ،ثم جمع �ل بني أب على رحلتین في الشتاء إلى الیمن وفي الصیف إلى الشام للتجارات 

فلم  ،فجاء اإلسالم وهم على هذا ،حتى صار فقیرهم �غنیهم ،ر�ح الغني قسمه بینه و�ین الفقیر
 وهو قول شاعرهم: ،�شوال أعز من قر  �كن في العرب بنو أب أكثر ماالً 

ـــــــــــــــــــــــیهم ـــــــــــــــــــــــرهم �غن  والخـــــــــــــــــــــــالطون فقی
 

 حتـــــــــــــــى �صـــــــــــــــیر فقیـــــــــــــــرهم �الكـــــــــــــــافي 
( * + { :فقال -صلى هللا علیه وسلم-ا فلم یزالوا �ذلك حتى �عث هللا رسوله محمدً  

 �صنیع هاشم  ٤-٣سورة قر�ش:  } . / 0 1 2 3 4 5 , -

 " أن تكثر..  ٤قر�ش:  }2 3 4{
 من خوف أن تكثر العرب و�قلوا.

 أن تكثر العرُب و�قلوا.. ..أن تكثر
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.  ( * + , -{ر في القصة واالمتنان ��عني تفسیر اآل�ة على ضوء ما ذ

 -امتن علیهم �الطعام واألمن منة منه ١-٣سورة قر�ش:  }  / 0 1 2 3 4 5
؟ وقد �كون تسخیر فهل تكون منته بواسطة هذا الذي فعل هذه األفعال؟ هاشم مثالً  -جل وعال

لكن الغالب أن منن هللا  ،من امتنان هللا علیهم بذلك ًئالهذا الرجل تحتاج فیها شی -جل وعال -هللا
 ،وله ید وله فعل اعلیهألن الواسطة هو نفسه �متن  ؛واسطة فیهونعمه بدون واسطة �متن �ما ال 

ومنة الخلق  ،لكن یبقى أنه له منة ،هو الذي سخره و�سر له ما صنع -ل وعالج -نعم هللا
تفسیر اآل�ة �ما تقدم في القصة �عني تنز�ل اآل�ة وتفسیرها على ما تقدم ف ،معروفة على �عضهم

وسیقت عنه  -علیه الصالة والسالم-نعم لو ثبتت القصة �سند صحیح وأقرها النبي  ،في القصة
لكن  ،سخر هذا الشخص وامتن بتسخیره لهم �ما ذ�ر -جل وعال -نعم هللا :�سند صحیح قلنا
 هي أخبار تار�خ.

 طالب: ..................

[ L M N O P Q R S T VU  Z :جل وعال -هذا امتنان من هللا  ٦٧العنكبوت- 
 .-علیه السالم -وهي إجا�ة لدعوة إبراهیم

رحلة نصب �المصدر أي ارتحالهم رحلة أو   ٢قر�ش:  }% & ' { قوله تعالى:  "
ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلة الشتاء  ،بوقوع إیالفهم علیه أو على الظرف

 ؛و�انت إحدى الرحلتین إلى الیمن في الشتاء ،االرتحال :والرحلة ،واألول أولى ،والصیف لجاز
وعن ابن عباس  ،ألنها بالد �اردة ؛والرحلة األخرى في الصیف إلى الشام ،ألنها بالد حامیة

وهذه من أجّل النعم أن �كون  ،�انوا �شتون �مكة لدفئها و�صیفون �الطائف لهوائها :ا قالأ�ًض 
فذّ�رهم هللا تعالى  ،تاء وناحیة برد تدفع عنهم حر الصیفللقوم ناحیة حر تدفع عنهم برد الش

 وقال الشاعر: ،هذه النعمة
 تشــــــــــــــــــــــــــــــــــتي �مكــــــــــــــــــــــــــــــــــة نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفها �الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف 
 اختار القاضي أبو �كر ابن العر�ي وغیره من العلماء أن قوله تعالى:  :األولى ؛وهنا أر�ع مسائل 

 { ا �ما �عده وهو قوله تعالى: وال �جوز أن �كون متعلقً  ،متعلق �ما قبله  ١قر�ش:  }! {

و�ذا ثبت أنه متعلق �السورة األخرى وقد ُقطع عنه  :قال  ٣قر�ش:  }( * + ,
الم مبتدأ واستئناف بیان وسطر �سم هللا الرحمن الرحیم فقد تبین جواز الوقف في القراءة �ك

صلى هللا علیه -ا عن النبي ولیست المواقف التي ینتزع بها القراء شرعً  ،للقراء قبل تمام الكالم
فأما  ،فإذا علموها وقفوا حیث شاؤوا ،و�نما أرادوا �ه تعلیم الطلبة المعاني ،امرو�ً  -وسلم

 " الوقف عند.
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وهذا  ،إذا ُعرف المعنى وُأمن أن �ختل المعنى فال مانع من الوقوف على رأس رؤوس اآلي

إذا قرأت وسكت ال شك   ٤الماعون:  }G F {  فمثالً  ،اختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة
یتأخر و�ؤخر الصالة  ولكنه یتوعد من ،أن المعنى ینقلب عن المراد فهو یتوعد المصلین بو�ل

ن السنة الوقوف على رؤوس إفهل یدخل هذا في قول شیخ اإلسالم؟  ،عن وقتها و�سهو عنها

هذا مثله �عني إذا تعلقت اآل�ة  ٢٢٠-٢١٩سورة البقرة:  }! " #$ Ò Ñ{اآلي 
 الثانیة �اآل�ة األولى �حیث ال یبین معناها وال یتضح معناها إال بها.

 ..................طالب: 

 �صلح؟ ،ور�ع  ٤الماعون:  }G F {  :أنت افترض أنه قال
 طالب: ..................

أما إذا قرأت  ،ما �صلح، و�ذا قلنا �جواز الوقوف على رؤوس اآلي معناه أنك تنهي قراءتك علیها
 .ا�عض أوجد لبسً في مكان واحد �حیث یؤمن اللبس فالكالم �له إذا بتر �عضه عن 

 طالب: ..................
 ؟ ماالفرق بینه ماوفیه ائتناف  ،فیه قطع

 طالب: ..................
 القطع واالئتناف.

 طالب: ..................
ألنه وجد من �ستدل �آ�ة الماعون �عني �شرب الخمر  ؛ن اللبسفي الكتب.. على �ل حال إذا ُأمِ 

ما قال ر�ك و�نما توعد المصلین:  ،شرب الخمر منو�قول في أبیات شعر معروفة هللا ما توعد 
 و�نما قال و�ل... ،و�ل للذین سكروا

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

 بـــــــــــــل قـــــــــــــال ر�ـــــــــــــك و�ـــــــــــــل للمصـــــــــــــلینا 
ینتزع هؤالء الذین سمى هللا �ما تقول  ،صاحب الهوى �هللا ما �فیده ال قطع وال وصل وال وقوف 

لكن أهل الرسوخ ما یؤثر فیهم  ،وقد �جدون من یتلقف عنهم من الجهلة ،عائشة هؤالء أهل الز�غ
 ر فیهم مثل هذا الكالم.وأهل المعرفة ال یؤث ،مثل هذا الكالم

 طالب: ..................

  }ÈÇ Æ Å Ä Ã { و�كرر هللا هللا هللا هللا  ،�عني من �أتي �الذ�ر المفرد هللا نعم،

 :قال ،�رر ،هللا :�قولون  ١٢٤األنعام:  À ÂÁ Ã Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]قبله  ما الذي  ١٢٤األنعام:
 ،�كررون هو هو ،وهذه مرحلة ثانیة �عد االسم المجرد المفرد هو هو ،هللا هللا ومثله ال إله إال هو
والشیطان لعب علیهم وحرمهم مما جاء ذ�رهم  ،و�رجون بذلك ثواب هللا ،یزعمون أنهم یذ�رون هللا

م القیامة وتشبثوا �أمور لیس فیها أجر �الكلیة لو من الیوم إلى یو  ،وورد في النصوص فضله
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ال بد أن �سند إلیه  ،ال بد من خبر عنه ًئا،ما �فید شیمفرد السم اال ألن ؛تكرر هللا ما لك أجر
 ما فیه فائدة.ف امفردً  اأما تكرر اسمً  ،الخبر الجزء المتم الفائدة ،شيء

ولكن ابدأ من  ،ما قبله إذا اعتراك ذلك دْ عِ فأما الوقف عند انقطاع النفس فال خالف فیه وال تُ  "
ولكني أعتمد الوقف على  ،وال دلیل على ما قالوه �حال ،هذا رأیي فیه ،حیث وقف �ك نفسك

 " ومن.. :قلت .�راهیة الخروج عنهم ؛التمام
لكن  ،�عني إذا وقف النفس فإن أعدت ما تتم �ه الجملة من غیر تطو�ل فهو أفضل بال شك

ا تجده �قرأ السورة أو الصفحة في الصالة أ�ًض �عض القراء و  ،�عض الناس �قرأ قراءته مرتین
ثم �أخذ النصف الثاني من الجملة الثانیة ثم �عود إلى  ،�قرأ ثم �قف ثم �عید نصف ما قرأ ،مرتین

نعم �عید ما تتم �ه  ،هذا غیر مقبول أصالً  ،ثم �قرنه بنصف �أنه �كرر القراءة ،هذا النصف
وتكرار القراءة في الصالة �ما في ذلك  ،وأكثر من ذلك معناه تكرار ،ما تتم �ه الجملة ،الفائدة

الفاتحة أقل أحوالها الكراهة نعم إال إذا �ان على سبیل التدبر واالعتبار من أجل أن �حرك قلوب 
 السامعین لیتدبروا ما ُ�قرأ و�عتبروا �ه.

 طالب: ..................
 هو؟ ما

 طالب: ..................
 هذا مبتدع. ،الصدى مبتدعهذا 

& ' )  {  -صلى هللا علیه وسلم-ومن الدلیل على صحة هذا قراءة النبي  :قلت "

وقد مضى في مقدمة  ،ثم �قف ٣الفاتحة: Z  - , + ]ثم �قف   ٢الفاتحة:  }(

 ،لیس �قبیح ٥الفیل:  v   w x Z ] :وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله :الكتاب
و�یف �قال إنه قبیح وهذه السورة تقرأ في الر�عة األولى والتي �عدها في الر�عة الثانیة 

وما �انت العلة فیه إال أن  ،ولیس أحد من العلماء �كره ذلك ،فیتخللها مع قطع القراءة أر�ان

فالقیاس على ذلك أال �متنع  ،انتهاء آ�ة ٥الفیل:  u v   w x Z ] :قوله تعالى
ا فإن وأ�ًض  ،الوقف عند أعجاز اآل�ات سواء �ان الكالم یتم والغرض ینتهي أو ال یتم وال ینتهي

وال خفاء أن الكالم  ،ولوالها لم یتبین المنظوم من المنثور ،الفواصل حلیة وز�نة للكالم المنظوم
 " م المنظوم.ن الكالفثبت بذلك أن الفواصل من محاِس  ،المنظوم أحسن

ولذلك تجده �عدل عن �لمة إلى �لمة من أجل موافقة  ،وهو مراعى في القرآن رؤوس اآلي مراعاة
 اآل�ة السا�قة والالحقة.

 ،وترك الوقوف �خفي تلك المحاسن ،محاسنه ىفمن أظهر فواصله �الوقوف علیها فقد أبد "
الشتاء نصف السنة  :قال مالك :الثانیة .وذلك إخالل �حق المقروء ،و�شبه المنثور �المنظوم
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ولم أزل أرى ر�یعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه ال �خلعون عمائمهم حتى  ،والصیف نصفها
 " وهو یوم التاسع عشر من.. ،تطلع الثر�ا

 �شنس.
 �شنس.
 �شنس؟ من األشهر.. ما هو

 طالب: ..................
 من األشهر الفارسیة الشمسیة. نعم،

 ..........طالب: ........
 ترجمه لنا �األشهر المعروفة. ماذا یوافق عندنا؟

 طالب: ..................
�ان عندنا واحد �بیر السن في المسجد  ،ِ�َشْنس.. �خشى من البرد مادام ما وصل هذا التار�خ

�ل ما طلع رجع البرد مثل  ،نا بردءو�ل ما طلع جا ،طّول الشتاء ،�عرفه أبو عبد هللا من أقرانه
وهذا  ،فأقسم �اهلل ما یترك البشت حتى یرى اللون في النخل ،هذا شيء من اترى فیه ،السنةذه ه

فهو  ،ثم إذا احتر رماه ثم رجع ،في عز الصیف إذا لبس ثوب أبیض جاء برد ثم یرجع للبشت
لرحمن ومن معه ال مثل هذا ما یرمي العمامة حتى �قول ولم أزل أرى ر�یعة بن أبي عبد ا

فله  ،النجم هو الثر�ا ،�طلع اللون �النخل الثر�ا و�أمن العاهة ،�خلعون عمائمهم حتى تطلع الثر�ا
 .-رحمة هللا علیه -سلف

 ،وأراد �طلوع الثر�ا أن �خرج السعاة ،وهو یوم خمسة وعشر�ن من عدد الروم أو الفرس "
 " و�سیر الناس �مواشیهم إلى میاههم.

معرفة هذه الشهور والفصول �األسماء القد�مة والجدیدة واألسماء والمعروفة  على �ل حال
 والمندرسة �لها موجودة في صبح األعشى للقلقشندي.

 طالب: ..................
 ؟ماذا

 طالب: ..................
 .نعمثابتة 

 طالب: ..................
 هو ذا طلوع الثر�ا؟ ماعندك؟  ماذا

 ..................طالب: 
 �مكن. نعم

 طالب: ..................
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 وُعلِّق علیه جواز بیع الثمرة. ،ي فیه �أمن الزرع العاهةذحتى تطلع الثر�ا ال�قول 
 طالب: ..................

 ما ندري �هللا.. لو رجعت إلى الكتاب فیه �ل التفاصیل.
الصیف ودبر الشتاء. وهذا مما ال خالف فیه بین أصحا�ه عنه. وقال  وأن طلوع الثر�ا أول "

عنه أشهب وحده: إذا سقطت الهقعة نقص اللیل، فلما جعل طلوع الثر�ا أول الصیف، وجب أن 
�كون له في مطلق السنة ستة أشهر، ثم �ستقبل الشتاء من �عد ذهاب الصیف ستة أشهر. 

حتى یدخل الشتاء؟ فقال: ال �كلمه حتى   �كلم امرأً وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف أال
�مضي سبعة عشر من هاتور. ولو قال حتى یدخل الصیف، لم �كلمه حتى �مضي سبعة عشر 
من �شنس. قال القرظي: أما ذ�ر هذا عن محمد في �شنس، فهو سهو، إنما هو تسعة عشر 

عشرة لیلة �ل منزلة، علمت على ما هي علیه، من ثالث  ألنك إذ حسبت المنازل ؛من �شنس
أن ما بین تسع عشرة من هاتور ال تنقضي منازله إال بدخول تسع عشرة من �شنس. �هللا 

قال قوم: الزمان أر�عة أقسام: شتاء، ور�یع، وصیف، وخر�ف. وقال قوم: هو  :أعلم. الثالثة
ولم �جعل  نألن هللا قسم الزمان قسمی ؛شتاء، وصیف، وقیظ، وخر�ف. والذي قاله مالك أصح

 " الرا�عة لما امتن هللا..ا. لهما ثالثً 

لكن هل هذا ینفي األوقات   ٢قر�ش:  }$ % & ' ) { الصیف والشتاء 
األمر الثاني  ،المسألة االصطالحیة وال مشاحة في االصطالح األخرى من الر�یع والخر�ف أوالً 

لیها لالحتیاج إلیها الخر�ف والر�یع ما �حتاجون أن التنصیص على �عض األشیاء التي ُنص ع
وال  ،ما فیه صیف �حتاجهم إلى أن یرحلوا إلى الشام من أجل البرودة ،إلى رحله ال �حر وال قر

 ،إنما یرحلون من أجل الحاجة ،فیه شتاء �جعلهم �حتاجون إلى الرحلة إلى الیمن من أجل الدفء
ألن هللا لم  ؛أما االستدالل على أنه ال ر�یع وال خر�ف ،وال حاجة فالتنصیص على ما �حتاج إلیه

وهذه قاعدة مطردة عند أهل العلم التنصیص على �عض  ،یذ�ر إال الصیف والشتاء فال دلیل فیه
 األفراد ال �قتضي التخصیص.

ا على ما تقدم �ان فیه دلیل لما امتّن هللا تعالى على قر�ش برحلتین شتاًء وصیفً  :الرا�عة "
 " جواز تصرِّف الرجل في الزمانین بین محلَّین �كون حالهما في �ل زمان أنعَم من اآلخر.على 

تفر من قدر هللا وال تتحمل ما �تب هللا  :صیف �الطائف تقولتقول أروح أ :مثالً  لو قال قائل
لكن قد یالم إذا خرج من مكة من الحّر إلى الطائف  ،علیك؟! �عني إذا �ان في الر�اض أو غیره

نه خرج لیطلب ما إأما  ،الترجیح من جهة أخرى  ،لمضاعفات ووجود �عني هذا أمر ثانٍ وجود ال
�نا عند واحد من  ،و�مكن ینتج فیه أكثر إذا اتقى شدة الحر وشدة البرد ،یناسبه وما ینشط فیه

أین  :وجاء واحد من الشناقطة شایب �بیر قال ،أئمة الحرم وآخذ إجازة �الصیف وطالع للطائف
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Q { تذهب وتترك الحرم؟! أتفر من الحّر؟! :�الطائف قال :�عني إمام الحرم قال ؟�ا فالن أنت

VU T S R{  :ي ذا فیه شك أن البقاء في المكان ال�هللا هذا الكالم م :�قول له  ٨١التو�ة
لكن  ،و�كسب ثوا�ه هذا جهاد وال ینبغي أن �فّرط �ه -جل وعال -فیه شدة من أجل ما یرضي هللا

 النفس لها حظ.
 طالب: ..................

وهو ابن عباس حبر األمة  -رضي هللا عنه وأرضاه -خشیة الذنوب خشیة تعظیم السیئة هذا رأ�ه
 األمور.ذه حن ما یهمنا مثل هنو  ،وترجمان القرآن

 طالب: ..................
�عني فرض واحد �مكة عن  ،ما تر�وا مكة والمدینة مع علمهم �المضاعفات الكثیرةال ال ال، هم 

من أجل  -علیه الصالة والسالم-والصحا�ة تفرقوا في األمصار �عد وفاته  ،خمس وخمسین سنة
تفرقوا من أجل  ،من أجل تعلیم الناس والجهاد في سبیل هللا ،من أجل النفع المتعدي ،الدعوة
 ذلك.

دلیل على جواز تصرف الرجل في الزمانین بین محلین �كون حالهما في �ل زمان �ان فیه  "
وفي اتخاذ  ،وفي القبلي في الشتاء ،أنعم من اآلخر �الجلوس في المجلس البحري في الصیف

 " البادهنجات والخیش للتبر�د واللبدة والیانوسة للدفئ.
�عني �انت  ،هللا المستعان ،والدفا�ات ف هذه وسائل تبر�د ووسائل تدفئة �عني �مثا�ة المكیفاتش

فنعم هللا علینا  ،ا حتى ملو�هم ما عندهم شيء وال واحد �المائة مما نتنعم �هوسائلهم ضعیفة جد� 
 وشكرنا أوجب لما نتقلب �ه من نعمه. ،ال تعد وال تحصى

أمرهم هللا تعالى �عبادته وتوحیده ألجل   ٣قر�ش:  }( * + , { قوله تعالى:  "
ألن المعنى إما ال، فلیعبدوه  ؛ودخلت الفاء ألجل ما في الكالم من معنى الشرط ،إیالفهم رحلتین

فلیعبدوه  ،فإن لم �عبدوه لسائر نعمه ،إلیالفهم على معنى أن نعم هللا تعالى علیهم ال تحصى
وفي تعر�ف نفسه لهم �أنه رب هذا  ،الكعبة :یتوالب ،لشأن هذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة

ألنهم �البیت شرِّفوا  :الثاني ،فمیز نفسه عنها ،ألنه �انت لهم أوثان :أحدهما :البیت وجهان

أي   ٣قر�ش:  }( * + , { :وقیل ،ا لنعمتهتذ�یرً  ؛فذ�ر لهم ذلك ،على سائر العرب
�انت قر�ش قد ألفوا رحلة إلى  :قال عكرمة ،ا �انوا �ألفون الرحلتینلیألفوا عبادة رب الكعبة �م

أي �قیموا �مكة   ٣قر�ش:  }( * + , {  :فقیل لهم ،ورحلة إلى الیمن ،صرى �ُ 

  ٤قر�ش:  }. / 0 1 { قوله تعالى:  .والصیف إلى الشام ،رحلة الشتاء إلى الیمن
 " أي �عد جوع.
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 ،و�جلس �عد صالة الصبح إلى أن تنتشر الشمس ،ا مالزم الحرم البیت الحراما �بیرً ذ�ر أن شیخً یُ 
ألن  ؛أر�د أن أقرأ علیك المفصل ألجوده علیك :فسمعه شخص وقال ،�ا �عبة هللا :فإذا قام قال

 { ال �ا ولدي  :یت قالفلیعبدوا هذا الب :لما وصل إلى هذه اآل�ة قال ،هذا الكبیر ضا�ط مجود
( * +  { ال ال  :ال فلیعبدوا هذا البیت قال :قال  ٣قر�ش:  }( * + ,

وفي  ،فدعاه �طر�قة مناسبة ،�ا هللا :ما أنت تقول ،أنت تقول �ا �عبة هللا :قال  ٣قر�ش:  },
�هللا  ،�ا �عبة هللا :الوقت نفسه مخجلة �عني أنت ترد علیه فلیعبدوا رب هذا البیت تقول

 المستعان.
 طالب: ..................
 ..لكنهو معروف الشیخ محمد 

  ٤قر�ش:  }2 3 4 { أي �عد جوع   ٤قر�ش:  }. / 0 1 { قوله تعالى:  "

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  {  :حیث قال -علیه السالم -وذلك بدعوة إبراهیم :قال ابن عباس
Ò Ñ{  :و�سبي �عضها من  ،غیر �عضها على �عض�انت العرب �ُ  :وقال ابن ز�د  ١٢٦البقرة

z y x w } | { ~ ے  {  :وقرأ ،لمكان الحرم ؛فأمنت قر�ش من ذلك ،�عض

فألقى هللا في قلوب الحبشة  ،شق علیهم السفر في الشتاء والصیف :وقیل  ٥٧القصص:  }¡
 ،فحملوه فخافت قر�ش منهم وظنوا أنهم قدموا لحر�هم ،ا في السفنأن �حملوا إلیهم طعامً 
فكان أهل مكة  ،فإذا هم قد جلبوا إلیهم الطعام وأغاثوهم �األقوات ،فخرجوا إلیهم متحرز�ن

هذا اإلطعام هو  :فیشترون الطعام على مسیرة لیلتین وقیل ،�خرجون إلى جدة �اإلبل والحمر
 " أنهم لما..

ل ابن عباس في و�ها مثّ  ،و�انت جدة عن مكة مسافة قصر ،مسیرة لیلتین �عني مسافة قصر
و�كثر السؤال  ،ومن مكة إلى عسفان ،ومن مكة إلى الطائف ،ة إلى جدةصحیح البخاري من مك

تقارب  ؛خمسین تقاربواآلن  ،ال؟ �انت أكثر من ثمانین أماآلن عن جدة هل هي مسافة قصر 
 إًذا فلیست �مسافة قصر. متًرا، فال �صل الفرق بینهما وال خمسین �یلو ،البلدان

 طالب: ..................
 �اعتبار السفر من مفارقة البلد.یؤثر ألنه 

 طالب: ..................
 ؟ ماذا

 طالب: ..................
 ألنه مادام في البلد ما فیه مشقة وأنت في داخل بلد �ا أبو... ؛خالص مقیم



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJëÍà–=ÓáÈã=
 

١٦ 

 طالب: ..................
ما أنت في  ،ما أنت في سفر ،متى �غیت تأوي إن �غیت تأكل إن �غیت.. ببلد كلكنك ببلد

لذلك ما تقول  ،اإلسفار والبروز عن البلد ،شف معنى سفر ،مقطعة في بر�ة والسفر اإلسفار
من ناحیة ثانیة أنه مادام ما هو مسافة قصر  قلتأنت لو ف ،سافرة إال إذا أبرزت �عض محاسنها

 فیجوز أن تسافر المرأة بدون محرم من جدة إلى مكة.
 طالب: ..................

 �ل حال..على 
 طالب: ..................

یلو بین النظیم صح؟ ساكن في بلد مثل الر�اض خمسة آالف � اإًذا البلدان الكبیرة تسمى سفرً 
 .؟! ال ال، ما هو �سفر �اإلجماعاسفرً  تهتسمی تر�د ؟هذا سفر ،ة �یلوائوالدخل المحدود م

 طالب: ..................
 ألف �یلو مادام ببلد ما سافرت.

 طالب: ..................
ما علیك من التسمیة مثل األحیاء تصیر مثل الدمام والخبر  ،بلد واحد ،احكمً  اواحدً  اصاروا بلدً 

 ذا �عد؟! بلدان ما بینها إال شوارع، ال ال، ما یؤثر هذا.هوالظهران سفر 
 طالب: ..................

 ا.الخرج مازال �هللا �عیدً 
اللهم « :دعا علیهم فقال -صلى هللا علیه وسلم-هذا اإلطعام هو أنهم لما �ّذبوا النبي  :وقیل "

 ،ادع هللا لنا فإنا مؤمنون  ،�ا محمد :فاشتد القحط فقالوا ،»اجعلها علیهم سنین �سني یوسف
 " فدعا فأخصب تبالة وُجرش من بالد الیمن فحملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها.

 ؟ُجرش هي بلُجرشي
 طالب: ..................

 تبالة هذه قر�بة من..
 طالب: وُجرش قر�بة منها بهذا االسم إلى اآلن.

 لكن قر�بة من بیشة... ،بهذا االسم
 طالب: ..................

 تبالة دیرة الحجاج.
 طالب: وجرش منه قر�بة بهذا االسم.

 من تبالة. وتبالة دیرة الحجاج ودیرة آل سحمان الشیخ سلیمان وأوالده
 " وقال الضحاك والر�یع وشر�ك وسفیان. "
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ا، وتبالة رخیصة عند الَحجاج رخیصة علیه أهون على الحجاج من  :فكان ُ�ضرب بها المثل جد�
وقال الضحاك والر�یع  "عنده. امع أن العادة أن البلد الذي یولد فیه اإلنسان �ستمر عز�زً  /تبالة

 ،أي من خوف الجذام ال �صیبهم ببلدهم الجذام  ٤قر�ش:  }2 3 4 {  :وشر�ك وسفیان

 -وقال علي ،أي من خوف الحبشة مع الفیل  ٤قر�ش:  }2 3 4 {  :وقال األعمش
أي �فاهم أخذ اإلیالف  :وقیل ،وآمنهم من خوف أن تكون الخالفة إال فیهم -رضي هللا عنه

 " واللفظ �عم. ،فاهلل أعلم ،من الملوك
 


