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معالي الشيخ الدكتور
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
طالب :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
طالب :مسألة :زوج وزوجته ذهبوا إلى العمرة ،ذهبوا إلى مكة ،الزوج أخبرها أن مسعاها ما
يصح السعي وهي أخذت برأي بعض المشايخ.
قلدت.
طالب :فسعت وطافت.
قلدت ...
طالب :الشاهد هو اآلن رجع إلى دياره ....فيسأل وهو يقول اآلن.
ما عليه شيء.
طالب :من ناحية.
مادام قلدت ما عليه شيء.
طالب :يا شيخ يقصد في إجماعها هو يري.
ما عليه الكالم إلى حين الحكم متعلق بها ال به ،ما عليه شيء ،وال عليها شيء مادام قلدت من
تب أر الذمة بتقليده خالص انتهى اإلشكال ،والحكم يخصها ما يخصه تحلل.
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى-:
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ِ ِ
ِ
ود (ِ )13إ ْذ
صاعَق ًة ِم ْث َل
ضوا َفُق ْل أَْن َذْرُت ُك ْم
َعَر ُ
صاعَقة عا ٍد َوَث ُم َ
قوله تعالىَ { :فِإ ْن أ ْ
ِ
ِ
الر ُسل ِم ْن َبْي ِن أَْي ِد ِ ِ
شاء َرُّبنا ََلَ ْن َز َل َمال ِئ َك ًة
َّللا قاُلوا َل ْو َ
يه ْم َوم ْن َخْلف ِه ْم أَالَّ َت ْعُب ُدوا إالَّ َّ َ
ُّ ُ
أُرِسْل ُتم ِب ِه ِ
اس َت ْكَبُروا ِفي ْاَلَْر ِ
َشُّد ِمَّنا ُق َّوًة
كافُرو َن (َ )14فأ َّ
ض ِب َغْي ِر اْل َح ِق َوقاُلوا َم ْن أ َ
َما ٌ
عاد َف ْ
ْ ْ
َشُّد ِمْنهم ُق َّوًة وكاُنوا ِب ِ
آياتنا َي ْج َح ُدو َن (َ )15فأَْر َسْلنا َعَلْي ِه ْم
أ ََوَل ْم َيَرْوا أ َّ
َّللا َّال ِذي َخَلَق ُه ْم ُه َو أ َ
َ
ُْ
َن َّ َ
جاء ْت ُه ُم
َ
َفِإَّنا ِبما

سات ِلُن ِذ َيقهم عذاب اْل ِخ ْزِي ِفي اْلح ِ
ياة ُّ
َخزى َو ُه ْم
ام َن ِح ٍ
ذاب ْاآل ِخَرِة أ ْ
ِريحاً َصْر َص اًر ِفي أََّي ٍ
َ
الدْنيا َوَل َع ُ
ُْ َ َ
َال ُيْن َصُرو َن(.)16
ِ ِ
ِ ِ
اإليم ِ
انَ { ،فُق ْل
ضوا} َي ْع ِني ُك َّف َار ُقَرْي ٍ
َعَر ُ
ش َع َّما َت ْد ُع ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإ ْن أ ْ
وه ْم إَلْيه َيا ُم َح َّم ُد م َن ْ َ
ِ
ِ
ودِ { ،إ ْذ
صاعَق ِة ٍ
صاعَق ًة ِم ْث َل
أَْن َذْرُت ُك ْم
َي َخ َّوْف ُت ُك ْم َه َال ًكا ِم ْث َل َه َال ِك َع ٍاد َوَث ُم َ
عاد َوَث ُم َ
ود} أ ْ
الر ُس ُل ِم ْن َبْي ِن أَْي ِد ِ
يه ْم َو ِم ْن َخْل ِف ِه ْم" َي ْع ِني َم ْن أُْرِس َل ِإَلْي ِه ْم َوِإَلى َم ْن َقْبَل ُه ْم} أََّال َت ْعُب ُدوا ِإَّال
جاء ْت ُه ُم ُّ
َ
َن" ُن ِص َب بإسقاط الخافض".
َّللا" َم ْو ِض ُع" أ ْ
َّ َ

يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم الذي بين أيديهم هو الذي أرسل إليهم ومن خلفهم خلفوه وراء
ظهورهم ،يعني الذين من قبلهم.
مو ِضع" أَن" ُن ِصب بإسقاط الخافض أي ب" أََّال َتعب ُدوا" ،و{ قاُلوا َلو شاء رُّبنا ََلَ ْن َزل م ِ
الئ َكةً" }
َْ ُ ْ
ْ
ُْ
َ َ
َ
َ َ
يرِ .قيل :ه َذا اس ِته َز ِ
الرس ِل" َفِإَّنا ِبما أُرِسْل ُتم ِب ِه ِ
ِ
كافُرو َن" ِم َن ِْ
التْب ِش ِ
اإل ْن َذ ِار َو َّ
يل :اق ارر
َ َ ْ ْ ٌ
ْ ْ
ُّ ُ
اء مْن ُه ْمَ .وق َ
إرسالهم ثم بعده جحود وعناد".

يعني اإلقرار ،اإلقرار باللسان هذا على سبيل االستخفاف واالستهزاء ،ال على سبيل االعتراف،
ولئال يمنع هذا من أن تكون القلوب مطمئنة إلى هذا األمر ومصدقة ،لكنها تجحد ،يعني فرق
مقر
بين أن تعترف وتجحد ،تقر وتجحد ،وبين أن تنكر وتجحد من األصل وإن كان القلب ا
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
طالب.......:
لماذا؟
طالب :هذا ما كنا.......
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أوالا :هذه السورة نزلت قبل تلك ،وإن كانت المسألة ليست مما يدخلها النسخ ،ليست من المسائل
التي يدخلها النسخ ،لكن التخويف ال يعني الوقوع ،التخويف حصل التخويف بأمور ،والنبي-
عليه الصالة والسالم -فيهم ،لكن ما كان هللا –جل وعال -يعذبهم وأنت فيهم ،يعذب المؤمنين
منهم والنبي-عليه الصالة والسالم -فيهم ،ولو وقع منهم ما وقع ،أما الكفار فيعذبون ،وعذبوا
وتوعدوا.
ض} عَلى ِعب ِاد َّ ِ
ِ
آم َن َم َع ُه" ِب َغْي ارْل َح ِق
َّللا ُه ٍ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأ َّ
َما ٌ
اس َت ْكَبُروا في ْاَلَْر ِ َ
َ
عاد َف ْ
ود َو َم ْن َ
ِ
ِ
وقاُلوا م ْن أ َ ِ
ين َت َهَّد َد ُهم ِباْل َع َذ ِ
يم.
ابَ ،وَقاُلواَ :ن ْح ُن َو َخْل ٍق َعظ ٍ
َشُّد مَّنا ُق َّوًة" ا ْغ َتُّروا ِبأ ْ
َج َسام ِه ْم ِح َ
َ
ْ
َ
اس :أَ َّن أَ ْطوَلهم َك ِ ِ
ِ
وَق ْد م َضى ِفي [ ْاَلَعر ِ
ين
اف] َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ان م َائ َة ذَر ٍ
ان ِست َ
اعَ ،وأَ ْق َصَرُه ْم َك َ
َ ُْ َ
َْ
َ َ
ِ
َّللا َت َعاَلى َرًّدا َعَلْي ِه ْم".
ذَر ً
ال َّ ُ
اعاَ .فَق َ
هذا منقول عن ابن عباس ،يخالفه ويعارضه أن هللا -جل وعال -خلق الخلق على طول أبيهم
اعا ،مازال الخلق ينقص ،وعاد ثمود بعد آدم بقرون ،بعده بقرون متطاولة ،فهم أقصر
ستين ذر ا

اعا ،ثم صار الخلق ينقص إلى أن صار الحد إلى
من هذا بكثير ،الغاية خلق آدم في ستين ذر ا

ثالثة أذرع ،أربعة أذرع بالكثير في آخر الزمان ،لكن بينهما النزول ظاهر ،وكانوا يستدلون على

طويال يعني احتمل أنه من
قبر
ما يجدونه من قبور وما أشبه ذلك الطول والقصر ،فإذا وجدوا اا
ا

المتقدمين ،غلب على ظنهم أنه من قوم نوح مثالا ،أو من قوم هود ،أو من قوم صالح ،ثم إذا
قصير قالوا :هذا من قوم موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك ،ولما فتح الصحابة بعض
اا
قبر
وجدوا اا
الجهات جهات المشرق وجدوا تابوتاا فيه جثة ،جثة ميت احتفظ بها ،أولئك بعد الروم والفرس،
نسيت اآلن ،يخرجونها إذا أرادو أن يستسقوا ،وبقاؤها دليل ،جثة من ال تأكله األرض كنبي
ونحوه ،قالوا :إن أنفه شبر ،يعني ما طوله؟ ما استطاعوا أن يحددوا طوله ،ولكن قالوا :إن األنف
اعا ،هو من المتقدمين ،وليس من
شبر ،وال يكون األنف اا
شبر إال إذا كان الطول خمسين ستين ذر ا

المتأخرين.

أما ما ذكر عن ابن عباس أن أطوالهم كان مائة ذراع ،فهذا ال يمكن أن يكون؛ ألن الناس في
نقص من بعد ،وهو من بعد آدم بقرون ،وأهل الجنة يكون طولهم طول أبيهم ،الطول طول أبيهم
اعا في عرض سبعة أذرع ،الطول صح في الصحيحين ،والعرض في المسند ،وعلى كل
ستون ذر ا
حال المقصود أن ما يذكر عن ابن عباس معارض لهذا الحديث الصحيح.
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َشُّد ِمْنهم ُق َّوًة} وُق ْدرًة ،وإَِّنما ي ْق ِدر اْلعبد ِبِإ ْقد ِار َّ ِ
اَّلل
"{ أ ََوَل ْم َيَرْوا أ َّ
َّللا َّال ِذي َخَلَق ُه ْم ُه َو أ َ
َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ
ُْ
َّللاَ ،ف َّ ُ
َن َّ َ
أَ ْق َدُر ِإ ًذا.
ِ ِ
َي ِب ُم ْع ِج َزِاتَنا َي ْك ُفُرو َن.
{ َوكاُنوا بآياتنا َي ْج َح ُدو َن} أ ْ
َقوُله َتعاَلىَ { :فأَرسْلنا عَلي ِهم ِريحاً صرص اًر} ه َذا َت ْف ِسير َّ ِ ِ َّ ِ
يحا
َ
َي ِر ً
ُ
ْ ُ َ
َْ َ
َْ ْ
َْ
الصاعَقة التي أَْر َسَل َها َعَلْي ِه ْم ،أ ْ
ِ
ِ
يد َة َّ ِ
وب .ويَقال :أَصُلها صرر ِمن ِ
الص ِرَ ،و ُه َو اْلَبْرُدَ ،فأَْب َدُلوا
يد َة اْلَبْرِد َو َشد َ
َب ِارَد ًة َشد َ
الص ْوت َواْل ُهُب ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌ َ
طى َفاء اْل ِف ْع ِلَ ،كَق ْوِل ِهمَ :كْب َكبوا أَصُل ُه َكَّببوا ،وَت َج ْف َج َ َّ
ف .أَُبو
ان َّ
الر ِاء اْل ُو ْس َ
َصُل ُه َت َج َّف َ
َم َك َ
ف الث ْو ُب أ ْ
ُ ْ
ُ َ
ْ
َ
ِ
ِ
يد ٌة ع ِ
يد اْلَبْرِدَ .وأَْن َش َد ُق ْطُر ٌب َق ْو َل
يد ْب ُن ُجَبْي ٍرَ :شد ُ
اص َفةٌِ .ع ْك ِرَم ُة َو َس ِع ُ
ُعَبْي َد َةَ :م ْعَنى َصْر َص ٍرَ :شد َ َ
طْيَئ ِة:
اْل ُح َ

اْل ُم ْط ِع ُمو َن ِإ َذا َهَّب ْت
اهٌدِ َّ :
الديةَ .مج ِ
ِ
ِ
الس ُمومَِ .وَرَوى َم ْع َمٌر َع ْن َق َت َاد َة".
يد ُة َّ
الشد َ
اس ُت ُ
ودواِ :إ َذا ُسئُلوا َ ُ َ
ْ
ِب َصْر َصَرٍة

...

واْلح ِ
امُلو َن
َ َ

ِإ َذا

ودوا
اس ُت ُ
ْ

َعَلى

الن ِ
َّ
اس

الصرصرة والصر هو في األصل البرد الشديد ،البرد الشديد ،ويقارنه الريح الباردة التي ينشأ عنها
األصوات ،أصوات ما تمر به ،أما صوتها أو صوت ما تمر به مما يتحرك.
ط ِ
َن" صرصرا" م ْأ ُخوٌذ ِم ْن ِص ٍر و ِ
الصُّر ِفي َك َال ِم
َ
الَ :ب ِارَد ٌةَ .وَقاَل ُه َع َ ٌ
َوَرَوى َم ْع َمٌر َع ْن َق َت َاد َة َق َ
اء؛ َل َّ َ ْ َ ً َ
اْل َعَر ِب اْلَبَرُد.
َك َما قال:
َو ِصْر
يح
ِفي َي ْو ِم
ء ُرِكْب َن
لها عذر كقرون النسا ...
ِر ٍ
الس ِد ُّيِ َّ :
يد ُة َّ ِ
الِ :دْرَه ٌم
اب َي ِصُّر َص ِر ًا
ال ُّ
الشد َ
الص ْوتَ ،و ِمْن ُه َصَّر اْلَقَل ُم َواْلَب ُ
ير أ ْ
َي َص َّو َتَ .وُيَق ُ
َوَق َ
ِي ِلَّل ِذي َل ُه َص ْو ٌت ِإ َذا ُن ِق َد".
ِي َو ِصرٌّ
َصرٌّ
يعني إذا ضرب بشيء لتعلم جودته أو ألقي على األرض له صوت دليل على جودته.
الس ِك ِ
َن ي ُكو َن ِمن ِ
" َقال اب ُن ِ
َن َي ُكو َن ِم ْن َص ِر ِ
ير
الص ِرَ ،و ُه َو اْلَبْرُدَ ،وَي ُج ُ
يتَ :صْر َصٌر َي ُج ُ
وز أ ْ
َ
َ ْ
وز أ ْ َ
ِ
ِ
اْلَب ِ
يصَّرٍة} [الذارياتَ ،]29 :و َصْر َصٌر
الصَّرِة َو ِه َي َّ
ابَ ،و ِم َن َّ
امَأر َُت ُه ف َ
الصْي َح ُةَ ،و ِمْن ُه { َفأَ ْقَبَلت ْ
اس ُم َن َه ٍر ِباْل ِعَر ِ
اق.
ْ
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ِ
ال ِم ْن يو ِم ْاَلَربِع ِ
اهٌد وَق َت َاد َةُ .ك َّن ِ
اء ِإَلى
ام َن ِح ٍ
آخَر َش َّو ٍ
{ ِفي أََّي ٍ
َْ
ْ َ
سات} أي مشئوماتَ ،قاَل ُه ُم َج َ
ِ
ام ُح ُسوماً} [الحاقة."]7 :
ِعاءَِ ،وَذ ِل َك { َسْب َع َل ٍ
يال َوَثمانَي َة أََّي ٍ
َي ْو ِم ْاَلَْرب َ
نعم ،وصف هللا -جل وعال -بالنحس وقال :في يوم نحس.
بناء على ما يقع فيه من خير أو شر ،فليدخل في
المقصود أنها وصف اليوم بالسعد أو النحس ا
ذمه وسبه؛ ليكون فراعا عن سب الدهر ،أو أنه إذا وقع ذلك تبين أن هذا اليوم لم يقع فيه إال هذا

الشر ،أو لم يقع فيه إال هذا الخير ،مع أن تقدير اإلنسان أن هذا تقدير هللا الذي يعلم خفايا
األمور ،أما تقدير اإلنسان فقد يظن أن هذا اليوم نحس ،وهو في الحقيقة سعد ،لماذا؟
عظيما أو العكس ،فاإلنسان ال
خير
ألن هللا رتب على هذه األمور التي هي في ظاهرها شر اا
ا
يستطيع أن يقدر ،فإذا ذم الدهر مع جهله بعواقب األمور وقع فيما جاء في سب الدهر ،وأما
هللا– جل وعال -الذي يعلم خفايا األمور ،وأنه ال مصلحة لهم ألبتة مما وقع في هذا اليوم أمثال
علما بأن األيام في األصل والليالي هي ظروف ،ظروف ال
نحسا ،ا
هؤالء األقوام يمكن أن يسمى ا
ينسب إليها شيء ،إنما ينسب لمن فعل بها وعمل فيها هو الذي ينسب إليه الشيء ،فهم األقوام
تجوز ،وإن كان النحس والسعد إنما
اا
النحس ،ومع ذلك إذا وقع الفعل في ظرف أمكن النسبة إليه
يتعلق بمن يفعل الخير أو يفعل الشر.

كثير؛ ألن عذابهم بدأ في يوم األربعاء ،وينتهي في يوم األربعاء،
يوم األربعاء يتشائم الناس فيه اا

في يومين يوم األربعاء واألربعاء ،األول والثاني كالهما فيه عذاب ،ثمانية أيام ،وبينهم سبع ليال،
ومع ذلك جاء في المسند وغيره من كتب السنة واألدب المفرد بعض السنن من حديث جابر أن
النبي -عليه الصالة والسالم -دعا يوم اإلثنين والثالثاء فلم ُيجب ،وأجيب يوم األربعاء بين

الصالتين ،فدل على أنه بذاته األربعاء ،ال يمكن أن ينسب إليه شيء ،تجاب فيه الدعوات،

فليس بيوم نحس هو بذاته ،لكن تلك األيام التي وقعت فيها تلك العقوبة يمكن أن يقال :إنها
نحس؛ ألنها ال مصلحة فيه ألبتة لهم وإنما هو عذاب محض ،ومن و ارئه عذاب أعظم منه ،نسأل
هللا العافية.
طالب.........:
على كل حال هذه الظروف هللا -جل وعال-هو المقدر ،وهو الذي يسبب األسباب.
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طالب :سالم عليكم....
ماذا؟
طالب :فترة زمنية انتشر فيها بعض الفساد والشرك والزنا ......تلك الفترة نقصت.
ال يمكن؛ ألنك ال تدري عن عواقب األمور ،ال تعرف العواقب ماذا يترتب على هذا المذكور؟
طالب :السيئات أكثر.
على كل حال وفيه حسنات يعني ما تدري أنت يمكن في جهة من الجهات الخير فيها أظهر.
طالب...........:
على اإلطالق ،اإلطالق ما فيه؛ ألنه هو الذي يعرف العواقب ،اإلنسان قد يقدر هذا لشيء
نحس ،وهو في الحقيقة سعد.
طالب.......:
حتى يومه ما يدري ما الخيرة ،ما يدري لعله تترتب على هذا الشر الذي حصل له في هذا اليوم
خير عظيم.
اس :ما ُع ِذ َب َق ْوٌم ِإَّال ِفي َي ْو ِم ْاَلَْرب َ ِ ِ
اه َّ
اش.
سات" َب ِارَد ٍ
يلَ ":ن ِح ٍ
النَّق ُ
اتَ ،ح َك ُ
ِعاءَ .وق َ
" َق َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ َ
ِ
الضح ُ ِ
ِ
ِ
اس َو َع ِطَّي َة َّ
يسى.
يلُ :م َت َتا ِب َع ٍ
اتَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
يلَ :ذ ُ
ات ُغَب ٍارَ ،ح َك ُ
اه ْاب ُن ع َ
َّاك :ش َدادَ ،وق َ
َوق َ
الر ِ
اج ِز:
َو ِمْن ُه َق ْو ُل َّ
َق ِد

ا ْغ َت َدى

َقْب َل

طُلوِع
ُ

الش ْم ِ
َّ
س

...

لصْي ِد
ِل َّ

ِفي

َي ْو ٍم

َق ِل ِ
يل

الن ْح ِ
َّ
س

ِ
ال َّ
ينَ ،وَدَّر ِت ِ
ط ٍر،
اح َعَلْي ِه ْم ِفي َغْي ِر َم َ
َّللا َعْن ُه ُم اْل َم َ
الضح ُ
طَر َث َال َث ِسن َ
الرَي ُ
َّاك َو َغْيُرُه :أ ْ
َم َس َك َّ ُ
َق َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
الزم ِ
ان َّ
ان ِإ َذا َن َز َل ِب ِه ْم َب َال ٌء
َو َخَر َج مْن ُه ْم َق ْوٌم ِإَلى َم َّك َة َي ْس َت ْسُقو َن ِب َها لْلعَبادَ ،وَك َ
الن ُ
اس في َذل َك َّ َ
طْلب ُتهم َذ ِلك ِمن َّ ِ
طَلبوا ِإَلى َّ ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى ِعْن َد َبْي ِت ِه اْل َحَار ِم َم َّك َة
َّللا َت َعاَلى اْل َفَر َج مْن ُهَ ،وَكاَن ْت ُ َ ُ ْ َ َ
أ َْو َج ْهٌد َ ُ
اف ِرِهمَ ،فيج َت ِمع ِبم َّك َة َناس َك ِثير َش َّتى ،م ْخَت ِل َف ٌة أ َْدياُنهم ،وُكُّلهم م ِ
ِ
ِِِ
ف
عظ ٌم ِل َم َّكةََ ،ع ِار ٌ
ٌ
ٌ
َ ُْ َ ُْ ُ
ُ
ُم ْسلمه ْم َوَك ْ َ ْ ُ َ
حرم َتها وم َكاَنها ِمن َّ ِ
َّللا َت َعاَلى.
ُْ َ َ َ َ َ َ
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ال َجا ِبُر ْب ُن َعْب ِد
َوَق َ
ِ
َّللا
الرَي ِ
احَ ،وِإ َذا أََرَاد َّ ُ

َّ ِ
َّللا َو َّ ِ ِ
س َعْن ُه ْم َك ْثَرَة
َّللا ِبَق ْو ٍم َخْيًار أَْر َس َل َعَلْي ِه ُم اْل َم َ
طَر َو َحَب َ
التْيمي :إ َذا أََرَاد َّ ُ
ط َعَلْي ِه ْم َك ْثَرَة ِ
اح.
الرَي ِ
طَر َو َسَّل َ
س َعْن ُه ُم اْل َم َ
ِبَق ْو ٍم َشًّار َحَب َ
اْلح ِ
س َّال ِذي ُه َو
اء َعَلى أََّن ُه َج ْم ُع َن ْح ٍ
َ
َن َّ
س
سَ ،و ِم َّما َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
ات َن ْح ٍ
َذ َو ُ
الن ْح َ

وَق أَر َن ِ
ات" ِبِإ ْس َك ِ
ان
ير َوأَُبو َع ْم ٍروَ " :ن ْح َس ٍ
اف ٌع َو ْاب ُن َك ِث ٍ
َ َ
ِ
ِ
ف ِب ِه ،واْلَبا ُقو َنَ ":ن ِح ٍ ِ
َي
َم ْص َدٌر ُوص َ
سات" ب َك ْس ِر اْل َحاء أ ْ
س مس َت ِم ٍر} [القمر ،]19 :وَلو َكان ِص َف ًة َلم ي َض ِ
ِ
ف اْلَي ْوَم ِإَلْي ِه،
َ ْ َ
ْ ُ
َم ْص َدٌر َق ْوُل ُه { :في َي ْو ِم َن ْح ٍ ُ ْ
ِ
اخ َت َارُه أَُبو َح ِات ٍم".
اء ِت ِهَ ،و ْ
ِه َذا َك َ
َوب َ
ان َي ْح َت ُّج أَُبو َع ْم ٍرو َعَلى قَر َ
الكالم فيه ما فيه؛ ألن من وجوه اإلضافة إضافة الموصوف إلى صفته ،فكونه يستدل به على
أنها مصدر؛ ألن الموصوف أضيف إليها فهذا الكالم ليس بصحيح.
َّ ِ
ِ
اف
اخ َت َارُه أَُبو َح ِات ٍم َو ْ
" َو ْ
الَ :ال َت ِص ُّح ُح َّج ُة أَِبي َع ْم ٍرو؛ َِل ََّن ُه أ َ
َض َ
اء َة الثانَي َة َوَق َ
اخ َت َار أَُبو ُعَبْي ٍد اْلقَر َ
الن ْح ِ
اْلَي ْوَم ِإَلى َّ
ان َي ُكو ُن ُح َّج ًة َل ْو َن َّو َن اْلَي ْوَم َوَن َع َت وأسكن ،فقالِ { :في َي ْو ِم
َس َك َنَ ،وإَِّن َما َك َ
س َفأ ْ
ِ
س" ِإَّال
ال اْل َم ْه َدو ُّ
ِيَ :وَل ْم ُي ْس َم ْع ِفي" َن ْح ٍ
َن ْح ٍ
س} [القمرَ ،]19 :و َه َذا َل ْم َي ْقَ ْأر ِبه أ َ
َحٌد َن ْعَل ُم ُهَ .وَق َ
س} [القمر ]19 :عَلى ِ
ِْ
الص َف ِةَ ،واِْإل َضا َف ُة
ان ،قال الجوهري :وقرئ في قولهِ { :في َي ْو ِم َن ْح ٍ
اإل ْس َك ُ
َ
الش ِ
ِ
ِ
ال َّ
س َّ
اعُر:
أَ ْك َثُر َوأ ْ
الش ْي ُء ِباْل َك ْس ِر َف ُه َو َنح ٌ
َج َوُدَ ،وَق ْد َنح َ
س أَْي ًضاَ ،ق َ
ِ
ِ
س"
اما َوَل ْخ ًما أ َّ
َن ِإ ْخ َوَت ُه ْمَ ...
اء َق ْوٌم َن ْصُرُه ْم َنح ُ
طًّيا َوَب ْهَر َ
أَْبل ْغ ُج َذ ً
عموما من حيث االشتقاق والتصريف يجوز أن يقال :نحس بالتسكين من باب التخفيف ،كما أنه
ا
يجوز تحريكه فيقال :نحس ِ
ونحس ،كما قيل في نجس ون ِجس ونجس.
ِ ِ
َي ِل َكي ُن ِذ َيق ُه ْم،
اتِ "{ .لُن ِذ َيق ُه ْم}" أ
ام َن ِح َس ٍ
يل :أََّي ٍ
" َومْن ُه ق َ
ْ ْ
الر ِ ِ
العذاب ِب ِ
ظ َم
َع َ
ذاب ْاآل ِخَرِة أ ْ
َي أ ْ
يح اْل َعقي ِمَ { .وَل َع ُ
َخزى} " أ ْ

اب اْل ِخ ْزِي ِفي الحياة الدنيا"} أي
َ
"{ع َذ َ
وأشد { َو ُه ْم ال ُيْن َصُرون}".

َي َبَّيَّنا َل ُه ُم اْل ُه َدى َو َّ
اس َو َغْي ِرِه َوَقَأَر
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وأ َّ
الض َال َلَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َما َث ُم ُ
ود َف َه َدْي ُ
ناه ْم} أ ْ
النص ِب ،وَقد م َضى اْل َك َالم ِف ِ
يه ِفي ْاَلَعر ِ
اف".
اق َو َغْيُرُه َما " َوأ َّ
َما َث ُم َ
اْل َح َس ُن َو ْاب ُن أَِبي ِإ ْس َح َ
َْ
ود" ِب َّ ْ
ُ
َ ْ َ
ِ
اإليم ِ
اخ َت ُاروا
اس َت َحُّبوا اْل َعمى َعَلى اْل ُهدى } أ ِ
ال أَُبو اْل َع ِالَي ِةْ :
َي ْ
{ َف ْ
انَ .وَق َ
اخ َت ُاروا اْل ُك ْفَر َعَلى ْ َ
ان ،وقال ُّ ِ
اخ َتاروا اْلم ْع ِصي َة َعَلى َّ
اْل َعمى َعَلى اْلَبَي ِ
اع ِة".
الط َ
َ َ
السد ُّيُ ْ :
َ
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ناه ْم} المراد بها هداية الداللة واإلرشاد ال هداية التوفيق والقبول ،لو
هديناهمَ { ،وأ َّ
َما َث ُم ُ
ود َف َه َدْي ُ
حصلت لهم هداية التوفيق والقبول ما استبدلوا بها شيائا ،لكنها هداية وإرشاد ،فرفضوا هذه الداللة،
وارتكبوا ضدها ،استحبوا العمى على الهدى ،نسأل هللا العافية.
ِ
صاعَق ُة اْل َع ِ
ذاب اْل ُهو ِن} اْل ُهو ِن" ِب َّ
انَ .و َه ْو ُن بن خزيمة بن مدركة بن
َخ َذ ْت ُه ْم
"{ َفأ َ
الض ِم اْل َه َو ُ
إلياس ابن م َضر أَ ُخو ِكَناَن َة وأَس ٍد وأَهاَنه :اس َت َخ َّ ِ ِ
ِ
يف
ان َواْل ُم َهاَن ُة َوأُض َ
ف ِبه َواال ْس ُم اْل َه َو ُ
ُ َ
َ َ َ َ ُ ْ
اعَق َة اسم ِلْلم ِب ِ
الص ِ
الص ِ
يد اْلم ْه ِل ِكَ ،ف َكأََّن ُه َقال م ْه ِل ُك اْل َع َذ ِ
اعَق ُة ِإَلى اْل َع َذ ِ
اب
اب؛ َِل َّ
اب ،أ ِ
َن َّ
َّ
َي اْل َع َذ ُ
َ ُ
ُ
ٌْ ُ
اإلهاَن ُة ،و ِْ ِ
اب".
اْل ُم ْه ِل ُكَ .واْل ُهو ُن َوإ ْ
اه ِْ َ
ِن َك َ
اإل َهاَنة َع َذ ٌ
ان َم ْص َدًار َف َم ْعَن ُ
َ
{من يهن هللا فما له من مكرم}.
" َفج َاز أَن يجعل أَح َدهما وص ًفا ِل ْْل َخ ِرَ ،ف َكأََّنه َقال :ص ِ
اعَق ُة اْل ُهو ِنَ .و ُه َو َكَق ْوِل َكِ :عْن ِدي ِعْل ُم
َ
ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ ْ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
َن َي ُكو َن اْل ُهو ُن اسما ِم ْثل ُّ ِ
اْلَي ِق ِ
َي
ين َوَي ُج ُ
وز أ ْ
ينَ ،و ِعْندي اْلعْل ُم اْلَيق ُ
الَ :ع َذ ٌ
اب ُهو ٌن أ ْ
الدونُ ،يَق ُ
َ
ًْ
ين َكما َقال { :ما َل ِب ُثوا ِفي اْل َع ِ
ِ
ذاب اْلم ِه ِ
ين"}[ .سبأ .]14 :وقيل :أي صاعقة العذاب
َ
ُ
َ
ُمه ٌ َ
ِ
اْل ُهو ِنِ ".بما كاُنوا َي ْك ِسُبو َن" ِم ْن َت ْك ِذي ِب ِه ْم َص ِال ًحا َو َع ْق ِرِه ُم َّ
ين
النا َقةََ ،عَلى َما َتَقَّد َمَ { ،وَنجَّْيَنا َّالذ َ

ِِ
ِ
ِ
اه ْم َع ِن اْل ُك َّف ِارَ ،فَل ْم َي ِح َّل ِب ِه ْم َما َح َّل ِباْل ُك َّف ِارَ ،و َه َك َذا
َي َمَّي ْزَن ُ
آم َن به ،أ ْ
آمُنوا} َي ْعني َصال ًحا َو َم ْن َ
َ
ِ
مك وكفارهم.
َيا ُم َح َّم ُد َن ْف َع ُل ِب ُم ْؤ ِمني َق ْو َ
َقوُله َتعاَلى "{ :ويوم يح َشر أَعداء َّ ِ
ِ
َّللا ِإَلى َّ
اء"
الن ِار َف ُه ْم ُي َ
وز ُعو َن} َقَأَر َناف ٌع" َن ْح ُشُر" ِبا ُّلنو ِن" ،أ ْ
ْ ُ َ
َع َد َ
ََْ َ ُ ْ ُ ْ ُ
الرْف ِع ومعَناهما بِين .وأَعداء َّ ِ ِ
َع َد ِ
ِب َّ
ين
الن ْص ِب ،اْلَبا ُقو َن" ُي ْح َشُر" ِبَي ٍ
َّللاَّ :الذ َ
اء" ب َّ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ ْ َ ُ
ومةٍ" أ ْ ُ
اء َم ْض ُم َ
َّ
ِ
الس ِد ُّي:
ال َق َت َاد ُة َو ُّ
َمَرُهَ { ،ف ُه ْم ُي َ
َكذُبوا ُر ُسَل ُه َو َخاَل ُفوا أ ْ
وز ُعو َن} ُي َسا ُقو َن َوُي ْد َف ُعو َن إَلى َج َهَّن َم َق َ
ِ
صَ :فِإ َذا َت َك ِ ِ
ِ
ِ ِ
َح َو ِ
ئ ِب ْاَلَ َكا ِب ِر
ال أَُبو ْاَل ْ
امَلت اْلعَّد ُة ُبد َ
ُي ْحَب ُ
س أ ََّوُل ُه ْم عل آخ ِره ْم َح َّتى َي ْج َتم ُعواَ ،ق َ
َ
وز ُعو َن" [النمل ]17 :مستوفى.
َكا ِب ِر ُجْرًماَ .وَق ْد مضى في" النمل" الكالم في" ُي َ
َف ْاَل َ
ود ُه ْم ِبما كاُنوا
قوله تعالىَ { :ح َّتى ِإذا ما ُ
صارُه ْم َو ُجُل ُ
جاؤها} ما" زائدةَ { ،ش ِه َد َعَلْي ِه ْم َس ْم ُع ُه ْم َوأَْب ُ
َي ْع َمُلو َن}".
ار معنى هذا اإلطالق لحرف من القرآن أنه زائد ،وأن المراد به أنه يستقيم الكالم بدونه،
مر بنا مراا

وال يعني أنه ال فائدة منه ،ال فائدة من حيث المعنى ،أما بالنسبة لإلعراب والمعنى فيستقيم
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بدونه ،لكن له مزيد فائدة من تأكيد ونحوه؛ ألن القرآن مصون من الزيادة والنقصان ،والزيادة من
غير هللا -جل وعال -هذه مقطوع بعدم وقوعها؛ ألنه تولى هللا –جل وعال -حفظه ،وأما ما كان
من هللا  -جل وعال -فما يستقيم الكالم بدونه يمكن أن يقال له :زائد ،واألدب أن يقال :صلة
يعني من حيث اإلعراب ال محل له كما يقال في صلة الموصول ،وهذا يعبر به بعض
المفسرين ،وهذا من باب األدب.
"{ َش ِه َد َعَلْي ِه ْم
ِفي َق ْو ِل أَ ْك َث ِر

َعَياَن َها
ود َي ْع ِني ِب َها اْل ُجُل َ
ود ُه ْم ِبما كاُنوا َي ْع َمُلو َن} ْل ُجُل ُ
صارُه ْم َو ُجُل ُ
ود أ ْ
َس ْم ُع ُه ْم َوأَْب ُ
الس ِد ُّي وعبيد َّ ِ
ِ
َّللا ْب ُن أَِبي َج ْع َف ٍر َواْل َفَّراء :أََرَاد ِباْل ُجُل ِ
وج،
ال ُّ
َ َُ ْ ُ
ود اْل ُفُر َ
ُ
اْل ُم َفس ِرينََ ،وَق َ

وأنشد بعض اَلدباء لعامر بن جوية:

المرء يسعى للسال  - ...مه والسالمة حسبه
أو سالم َم ْن َق ْد َت َثَّنى ِ ...جْل ُد ُه َو ْابَي َّ
ض َ ْأر ُس ْه
الِ :جْل ُد ُه ِكَن َاي ًة َع ْن َفْرِج ِهَ " ،وقاُلوا" َي ْع ِني اْل ُك َّف َار".
َوَق َ
ما يدل على إرادة التخصيص هنا ثنى جلده إذا كبرت سنه تثنى جلده كله.
"" َوقاُلوا" َي ْع ِني اْل ُك َّف َار ِل ُجُل ِ
َّللا َّال ِذي
ود ِه ْم ِل َم َش ِه ْد ُت ْم َعَلْينا"َ ،وإَِّن َما ُكَّنا ُن َج ِاد ُل َعْن ُك ْم " ،قاُلوا أَْن َ
طَقَنا َّ ُ
ِ
ُج ِرَي ْت َم ْجَرى َم ْن َي ْع ِق ُل.
ط َق ُك َّل َش ْي ٍء" َل َّما َخا َ
أَْن َ
طَب ْت َو ُخوطَب ْت أ ْ
{ َو ُه َو َخَلَق ُك ْم أ ََّو َل َمَّرٍة}".
أجري مجري من يعقل ،قالوا :أنطقنا هللا ،قالوا األصل هذا أنه للعاقل.
ِ
ِ
ود َو َغْيَرَها ِم َن
َن ُكْن ُت ْم ُن َ
َي َرَّك َب اْل َحَيا َة ِف ُ
َن ُيْنط َق اْل ُجُل َ
ط ًفاَ ،ف َم ْن َق َدَر َعَلْيه َق َدَر َعَلى أ ْ
يك ْم َب ْع َد أ ْ
"أ ْ
اء .وِقيل ":وهو َخَلَق ُكم أ ََّول مَّرٍة" اب ِتداء َك َالم ِمن َّ ِ
ِ
يح ُم ْس ِل ٍم
َّللاَ ".وِإَلْي ِه ُتْر َج ُعو َن"َ ،وِفي َص ِح ِ
ْاَل ْ
ْ َ َ َْ ُ ٍ َ
َع َض َ َ َ ُ َ
ِ
ول َّ ِ
ِ
َّ
س ْب ِن م ِال ٍك َقالُ :كَّنا ِعْن َد َرس ِ
َع ْن أََن ِ
الَ « :ه ْل َت ْدُرو َن
ُ
َّللا َعَلْيه وآلهَ -ف َضح َك َفَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ
َ

طَب ِة اْل َعْب ِد ربه يقول :يا رب ،ألم تجزني
الِ « :م ْن ُم َخا َ
ِم َّم أ ْ
َّللا َوَر ُسوُل ُه أ ْ
َعَل ُمَ ،ق َ
َض َح ُك» ُقْلَناُ َّ :
ِ ِِ
ِم َن ُّ
ِ َِّ
الظْل ِم َقالَ :يُقولَ :بَلىَ ،قالَ :فَيُقولَ :فِإِني َال أ ِ
ول:
ُج ُ
الَ :يُق ُ
يز َعَلى َن ْفسي إال َشاه ًدا منيَ ،ق َ
ُ
َ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال َِلَْرَك ِان ِه:
ين ُش ُه ً
َك َفى ِبَن ْف ِس َك اْلَي ْوَم َعَلْي َك َش ِه ً
يداَ ،وبِاْلكَارمِ اْل َكات ِب َ
الَ :فَي ْخت ُم َعَلى فيه َفُيَق ُ
وداَ ،ق َ
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اْن ِط ِقيَ ،ف َتْن ِطق ِبأ ِ ِ
َّ
ولُ :ب ْع ًدا َل ُك َّن َو ُس ْحًقاَ ،ف َعْن ُك َّن
ُ ْ
الَ :فَيُق ُ
الُ :ث َّم ُي َخلى َبْيَن ُه َوَبْي َن اْل َك َال ِم َق َ
َع َمالهَ ،ق َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الْ « :اآل َن َنْب َع ُث شاهدنا َعَلْي َكَ ،وَي َت َف َّكُر ِفي َن ْف ِس ِه َم ْن
ُكْن ُت أَُناض ُل»َ ،وفي َحديث أَبي ُهَرْيَرَة ُث َّم ُيَق ُ
يه ويَقال ِل َف ِخ ِذ ِه (وَلح ِم ِه و ِع َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ق َف ِخ ُذ ُه َوَل ْح ُم ُه
ظامه) :اْنطقي َف َتْنط ُ
َ ْ َ
َذا الذي َي ْش َه ُد َعَل َّي َفُي ْخ َت ُم َعَلى ف َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّللا َعَلْي ِه»َ ،خَّر َج ُه أَْي ًضا
ق َوَذ ِل َك َّال ِذي َس ِخ َ
َو ِع َ
ام ُه ِب َع َملهَ ،وَذل َك لُي ْع َذَر م ْن َن ْفسه َوَذل َك اْل ُمَناف ُ
ط َّ ُ
ظُ
مسلم".

يعني لو شهد عليه غيره ولو كان أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه اتهمه ،لكن إذا شهد عليه
أبعاضه وأشياؤه ال يستطيع أن يتهم هذه األبعاض؛ ألنها معذبة بعذابه.
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وما ُكْن ُت ْم
َن
اْل َج َو ِار ِح َل ُه ْمَ :وَي ُج ُ
وز أ ْ

ِ
َن َي ُكو َن َه َذا ِم ْن َق ْو ِل
َن َي ْش َه َد َعَلْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم} َي ُج ُ
وز أ ْ
َت ْس َتتُرو َن أ ْ
ي ُكو َن ِمن َقو ِل َّ ِ
يح ُم ْس ِل ٍم َع ِن
َّللا َ -عَّز َو َج َّل -أ َِو اْل َم َال ِئ َك ِةَ .وِفي َص ِح ِ
ْ ْ
َ
ِ
ان َوَثَق ِف ٌّي أ َْو َثَق ِفَّي ِ
ِعْن َد اْلَبْي ِت َث َال َث ُة َن َف ٍرُ ،قَرِشَّي ِ
يل ِف ْق ُه
ان َوُقَرِش ٌّيَ ،قل ٌ

اج َت َم َع
ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
الْ :
ود َق َ
ُقُلوب ِِهمَ ،ك ِث ٌير َش ْحم ُب ُ ِ
ال ْاآل َخُرَ :ي ْس َم ُع ِإ ْن
ال أ َ
ْ
ول؟ َفَق َ
َّللا َي ْس َم ُع َما َنُق ُ
َح ُد ُه ْم :أ ََتَرْو َن َّ َ
طون ِه ْمَ :فَق َ
ُ
َخ َفْيَناَ ،فأَْن َز َل
ان َي ْس َم ُع ِإ َذا َج َهْرَنا َف ُه َو َي ْس َم ُع ِإ َذا أ ْ
َج َهْرَنا َوَال َي ْس َم ُع ِإ ْن أ ْ
ال ْاآل َخُرِ :إ ْن َك َ
َخ َفْيَناَ ،وَق َ

َّللا َ -عَّز َو َج َّل."-
َّ ُ

جهر ،وال يسمع السر ،المساقة بعيدة جدا ،ال يسمعها من
ألن المسافة بعيدة ،الذي ال يسمع إال اا

يسمع الجهر ،هذا على جهة التنزل ألفهامهم وعقولهم ،قالوا :مادام يسمع إذا جهرنا ويسمع إذا
أسررنا وأخفينا؛ ألن المسافة بعيدة ال يسمعها من يسمع الجهر.
ِ ِِ
ِ
ال:
" { َوما ُكْن ُت ْم َت ْس َتتُرو َن أ ْ
َن َي ْش َه َد َعَلْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َوال أَْب ُ
صارُك ْم}" ْاآلَيةََ ،خَّر َج ُه التْرمذ ُّي َفَق َ
ِ ِِ
ِ
ِ
يحَ ،حَّد َثَنا َهَّن ٌاد
الَ :ح ِد ٌ
ْ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
اخ َت َص َم عْن َد اْلَبْيت َث َال َث ُة َن َفٌرُ .ث َّم َذ َكَرُه بَل ْفظه َحْرًفا َحْرًفا َوَق َ
َعم ِ
ِ
ِ
ال
ش َع ْن عمارة بن ُع َمْي ٍر َع ْن َعْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن َي ِز َ
الَ :ق َ
يد َق َ
َق َ
ال َحَّد َثَنا أَُبو ُم َعاوَي َة َعن ْاَل ْ َ
عبد َّ ِ
ِ
يل ِف ْق ُه ُقُلوب ِِه ْم ُقَرِش ٌّي
َّللاُ :كْن ُت ُم ْس َت ِتًار ِبأَ ْس َت ِار اْل َك ْعَب ِة فجاء ثالثة نفر َك ِث ٌير َش ْح ِم ُب ُ
َْ ُ
طوِن ِه ْم َقل ٌ

ِ
َّ ِ
اه ُقَرِشَّي ِ
اه َثَق ِفَّي ِ
َّللا
َح ُد ُه ْم :أ ََتَرْو َن أ َّ
ال أ َ
ان أ َْو َثَقف ٌّي َو َخ َتَن ُ
َو َخ َتَن ُ
َن َّ َ
انَ ،ف َت َكل ُموا ب َك َال ٍم َل ْم أَ ْف َه ْم ُهَ ،فَق َ
ِ
َص َو َاتَنا َل ْم َي ْس َم ْع ُه،
َص َو َاتَنا َسم َع ُهَ :وِإ َذا َل ْم َنْرَف ْع أ ْ
ال ْاآل َخُرِ :إَّنا ِإ َذا َرَف ْعَنا أ ْ
َي ْس َم ُع َك َال َمَنا َه َذاَ ،فَق َ
َفَقال ْاآل َخرِ :إن س ِمع ِمْنه َشيًئا س ِمعه ُكَّلهَ ،فَقال عبد َّ ِ
َّ
ِ ِ ِ
َّللا َعَلْي ِه
َ َْ ُ
ُ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ
َّللاَ :ف َذ َكَر ْت َذل َك ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
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َّ
َّللا
َو َسلمَ -فأَْن َز َل َّ ُ
ود ُك ْم} ِإَلى َق ْوِل ِه:
ُجُل ُ

ِ
صارُك ْم َوال
َت َعاَلىَ { :وما ُكْن ُت ْم َت ْس َتتُرو َن أ ْ
َن َي ْش َه َد َعَلْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َوال أَْب ُ
{ َفأَصب ْح ُتم ِم َن اْل ِ
يح.
الَ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
خاس ِر َ
َْ ْ
ين}َ ،ق َ

َّ ِ
ِ
َّ ِ
ُمَّي َةَ ،و َم ْعَنى { َت ْس َت ِتُرو َن}
اه َربِي َع ُة َو َص ْف َو ُ
يلَ ،و َخ َتَن ُ
ال الث ْعَلب ُّيَ :والثَقف ُّي َعْب ُد َيال َ
َق َ
ان ْب ُن أ َ
ِ
ِ
ِ
َي َما ُكْن ُت ْم َت ْس َت ْخ ُفو َن ِم ْن أَْن ُف ِس ُك ْم َح َذًار ِم ْن َش َه َاد ِة اْل َج َو ِار ِح
َت ْس َت ْخ ُفو َن في َق ْول أَ ْك َث ِر اْل ُعَل َماء ،أ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َن ِْ
اء ِب َم ْعَنى َتْرِك
َعَلْي ُك ْم؛ َِل َّ
ان َال ُي ْم ِكُن ُه أ ْ
اإل ْن َس َ
َن ُي ْخف َي م ْن َن ْفسه َع َمَل ُهَ ،فَي ُكو ُن اال ْست ْخ َف ُ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َي َما ُكْن ُت ْم َت َّتُقو َن ِفي ُّ
َن َت ْش َه َد َعَلْي ُك ْم َج َو ِار ُح ُك ْم
الدْنَيا أ ْ
يل :اال ْست َت ُار ب َم ْعَنى اال تَقاء ،أ ْ
اْل َم ْعصَية َوق َ
ِفي ْاآل ِخَرِة".
يعني رغم مبالغتكم باالستتار واالختفاء عن الناس ما يمكنكم أن تستترون عن بعضكم وأجزائكم،
مهما استتر اإلنسان عن غيره فإنه ال يمكن أن يستتر عن يده ،عن رجله ،عن بطنه ،عن فرجه،
حسابا أن هذا يشهد عليهم ،ومع ذلك لو أنهم
عن ظهره ،عن بقية أبعاضه ،لكنهم ما حسبوا لهذا
ا
استحضروا هذا بعد سماعهم هذا الكالم ،وهللا -جل عال -قد كتب عليهم من الشقاء لن يردعهم
مثل هذا وال أبلغ في ذلك من قوله –جل و عال { :-ولو ردوا لعادوا} ،يعني بعد أن يروا العذاب
ويذوقوا العذاب يعودون لما نهوا عنه -نسأل هللا العافية.-
َن َت ْشه َد عَلي ُكم جو ِارح ُكم ِفي ْاآل ِخرِة َف َت ْترُكوا اْلمع ِ
َي َما ُكْن ُت ْم َت َّتُقو َن ِفي ُّ
اصي َخ ْوًفا ِم ْن
الدْنَيا أ ْ
ُ
َ
ََ
َ َ ْ ْ ََ ُ ْ
"أ ْ
ه ِذ ِه َّ ِ
ِ
ِ
َن َي ْش َه َد
َي َت ُ
ظُّنو َن" أ ْ
َ
ال َم ْعَن ُ
ال َق َت َاد ُةَ { :وما ُكْن ُت ْم َت ْس َتتُرو َن} أ ْ
اه ُم َجاهٌدَ ،وَق َ
الش َه َادةَ ،وَق َ
وز ِمن اْلمع ِ
ِ
اصيَ " ،وال
ول َس ِم ْع ُت اْل َح َّ
َعَلْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم" ِبأ ْ
ق َو َما َو َعْي ُتَ ،و َسم ْع ُت َما َال َي ُج ُ َ َ َ
َن َيُق َ
ات َّ ِ
أَبصارُكم" َف َتُقول :أرَيت آي ِ
ِ
ود ُك ْم" َتَقَّد َم".
اع َتَبْر ُتَ ،وَن َ
يما َال َي ُج ُ
وزَ " ،وال ُجُل ُ
َّللا َو َما ْ
ُ َُْ َ
ْ ُ ْ
ظْر ُت ف َ
ِ
ِ ِ
{و ِ
َع َم ِال ُك ْم َف َج َادْل ُت ْم َعَلى َذ ِل َك َح َّتى َش ِه َد ْت
ظَنْن ُت ْم أ َّ
لك ْن َ
َّللا َال َي ْعَل ُم َكثي اًر م َّما َت ْع َمُلو َن}" م ْن أ ْ
َ
َن َّ َ
َع َم ِال ُك ْم.
َعَلْي ُك ْم َج َو ِار ُح ُك ْم ِبأ ْ

ِ
ِ
روى به ِز ب ِن ح ِكيم عن أَِب ِ
َّ
يه َع ْن َج ِد ِه َع ِن َّ ِ
َن َي ْش َه َد
َّللا َعَلْيه َو َسَّلمِ -في َق ْوِله { :أ ْ
ََ َْ ْ َ ٍ َْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
عَليكم سمعكم وال أَبصاركم وال جُلودكم} َقالِ « :إَّنكم تدعون يوم اْل ِقي ِ
ام
اه ُك ْم ِب ِف َد ٍ
امة ُم َفَّد َم ٌة أَ ْف َو ُ
َ ْ ُْ َ ْ ُُْ َ ْ ُ ُْ َ ُ ُ ُْ
َ
ُ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ
َّللا بن عب ِد ْاَلَعَلىِ َّ « :
اإل ْنس ِ ِ
ُّ
ِ
َح َس َن.
الشام ُّي َفأ ْ
ْ
ال َعْب ُد َّ ْ ُ َ ْ
َفأ ََّو ُل َما ُيَبي ُن َع ِن ِْ َ
ان َفخ ُذ ُه َوَكف ُه»َ ،ق َ
اْل ُع ْمُر

َه ْل

ينقص

ِ
يع
َي ْس َتط ُ

والذنوب
ود
ُج ُح َ

تزيد
َذْن ٍب

تقال
وِ
اح ٍدَر ُج ٌل
َ

ات
َع َثَر ُ

َج َو ِار ُح ُه

اْل َف َتى

َعَلْي ِه

ود
َفَي ُع ُ

ود
ُش ُه ُ
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َع ْن

ِس ِنيه

َفَي ْش َت ِهي

َتْق ِليَل َها

َل
َواْل َمْرُء
َي ْسأ ُ
ِ َّ
َّ
َو َع ْن م ْع ِق ِل ْب ِن َيس ٍار َع ِن َّ ِ
ال« :
َ
َّللا َعَلْيه َو َسلمَ -ق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ِ
ِ
يما َت ْع َم ُل َغ ًدا
ق َج ِد ٌ
آد َم ِإَّال ُيَن َادى ِفيهَ :يا ْاب َن َ
َ
آد َم أََنا َخْل ٌ
يدَ ،وأََنا ف َ
َش َه ْد َل َك ِب ِه َغ ًدا،
أْ
اْلح ِ
اه
اف ُ
َ
ظَ ،وَق ْد َذ َكْرَن ُ

َو َع ِن

اْلمم ِ
ات
ََ

يد
َي ِح ُ

س ِم ْن َي ْو ٍم َيأ ِْتي َعَلى ْاب ِن
َلْي َ
اع َم ْل ِف َّي َخْيً ار
َعَلْي َك َش ِه ٌ
يدَ ،ف ْ
َفِإِني َل ْو َق ْد م َضْي ُت َلم َتَرِني أََب ًدا ،وَيُقول َّ
اللْي ُل ِم ْث َل َذ ِل َك»َ ،ذ َكَرُه أَُبو ُن َعْي ٍم
ْ
َ ُ
َ
ِ
ض و َّ
اللَي ِالي َو ْاَلََّيا ِم َواْلم ِ
الت ْذ ِكَرِة ِفي َب ِ
ِفي ِك َت ِ
اب َّ
ال".
اب َش َه َادة ْاَلَْر ِ َ
َ

هذا مخرج؟ التخريج الذي قبله حديث بهز بن حكيم.
طالب......:
ال ،األول بهز بن حكيم.
طالب :قال أخرجه...مسعود.
الثاني معقل بن يسار.
طالب :قال في إسناده زيد بن  ....وهو ضعيف ......قال أبو نعيم حديث .......زيد وال
مرفوعا عن النبي –صلى هللا عليه وسلم -إال بهذا اإلسناد.
أعلمه إال
ً
المقصود أنه ضعيف مادام فيه زيد العمي ،وال يخرج من غير حلية.
طالب.....:
نعم
طالب......:السيوطي.
ماذا؟
طالب............. :
ال ما يكفي ،السيوطي فرع ،فرع ما يخرج.
َح َس َن:
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن َب ِش ٍ
ير َفأ ْ
" َوَق َ
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َم َضى

َم ُس َك
أْ

ْاَل َْدَنى

ِب ْاَل َْم ِ
س

يدا
َش ِه ً

َفِإ ْن َت ُك
َوَال ُتْر ِج ِف ْع َل اْل َخْي ِر ِمْن َك ِإَلى َغ ٍد".

ا ْق َتَرْف َت

ُم َعَّدًال

ِ
اء ًة
إ َس َ

...

-

...

-

َوَي ْو ُم َك

َف َث ِن

َه َذا

ان
ِبِإ ْح َس ٍ

ِباْل ِف َع ِ
ال

َوأَْن َت

يد
َش ِه ُ
يد
َح ِم ُ

يعني ال تؤخر من اإلرجاء والتأخير.
يد".
"َل َع َّل َغ ًدا َيأ ِْتي َوأَْن َت َف ِق ُ
ما تدري – ،هللا المستعان.-
" َقوُل ُه َتعاَلى{ :و ِ
النارَ .قال َق َت َاد ُةَّ :
الظ ُّن
ظُّن ُك ُم َّال ِذي َ
ذل ُك ْم َ
ِك ْم أَْر ُ
ظَنْن ُت ْم ِبَرب ُ
َي أ ْ
ْ
َهَل َك ُك ْم َفأ َْوَرَد ُك ُم َّ َ
َ
َ
داك ْم} أ ْ
َ
َح ُد ُكم ِإَّال و ُهو ي ْح ِس ُن َّ
َّ
ُهَنا ِبم ْعَنى اْل ِعْلمَِ .وَقال َّ ِ
الظ َّن
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّلمَ « :ال َي ُم َ
َ َ ُ
وت َّن أ َ ْ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
ِب َّ ِ
اَّللَ ،فِإ َّن َق ْوما أَساءوا َّ
َهَل َك ُه ْم»".
الظ َّن ِبَرب ِِه ْم َفأ ْ
ً َ ُ
ولذلك يرجح أهل العلم أن يكون الرجاء أغلب في آخر العمر ،يحسن الظن بربه ،ويكون في حال
القوة والنشاط في خوفه أرجح؛ ليبعثه هذا الخوف على العمل ،والرجاء يبعث على حسن الظن
صار شرعيين ،أما الخوف الذي ال
ا
باهلل ،فإذا كان الرجاء بهذه المثابة ،والخوف بهذه المثابة
يبعث على عمل ،والرجاء الذي يجعل اإلنسان يأمن من مكر هللا ،ويسترسل في المعاصي،
فهذا– نسأل هللا العافية -من األمن من مكر هللا ،شأنه عظيم ،كما أن القنوت شأنه أعظم.
طالب..........:
نعم.
طالب............. :
يرجحون الخوف ،يخافون من سوء العاقبة ،يخافون من سوء العاقبة؛ ألنه ال يدري ما يختم به،
حديث ابن مسعود« :وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إال ذراع،
فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخلها» هذا مخيف جدا ،يعني وإن جاء في
حديث أبي موسى وغيره «فيما يبدوا للناس » ،لكن من يضمن أن عمله خالص هلل -جل وعال-؟
طالب......:
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ماذا؟
طالب...:أنهم أحسنوا الظن.
ال ،ال ،إحسان الظن عند لقائه ولذلك قال :ال يموتن أحدكم حتى يحسن الظن مع حسن العمل،
وإحسانه بظنه ال ينافي إساءته بنفسه وعمله.
طالب :سالم عليكم يقول عمر –رضي هللا عنه –...
نعم.
طالب............. :
سعيدا ،نعم من باب قوله –جل وعال{ :-يمحوا هللا ما يشاء ويثبت} ،وهذا مما
فامحني واكتبني
ا
في أيدي المالئكة ،وأما ما في علمه -جل وعال -فإنه ال يتغير.

" َف َذ ِل َك َقوُل ُه { :و ِ
ِيِ :إ َّن َق ْو ًما أَْل َه ْت ُه ُم
ال اْل َح َس ُن اْلَب ْصرُّ
ظُّن ُك ُم َّال ِذي َ
ذل ُك ْم َ
ِك ْم أَْر ُ
ظَنْن ُت ْم ِبَرب ُ
ْ
َ
داك ْم}َ ،وَق َ
ِ
ِ
ِ
ُحس ُن َّ
َم ِان ُّي َح َّتى َخَر ُجوا م َن ُّ
الظ َّن ِبَربِي َوَك َذ َب،
َح ُد ُه ْمِ :إني أ ْ
ول أ َ
الدْنَيا َو َما َل ُه ْم َح َسَنةٌَ ،وَيُق ُ
ْاَل َ
ِ
َّللا َتعاَلى { :و ِ
َحس َن َّ
داك ْم
ظُّن ُك ُم َّال ِذي َ
ذل ُك ْم َ
ِك ْم أَْر ُ
ظَنْن ُت ْم ِبَرب ُ
الظ َّن ََل ْ
َ
َح َس َن اْل َع َم َلَ ،وَت َال َق ْو َل َّ َ
َوَل ْو أ ْ َ
الظ ِن ِبرب ِ
َفأَصب ْح ُتم ِم َن اْل ِ
وت و ُهو َحس ُن َّ
ِه
اس َت َ
ط َ
اع ِمْن ُك ْم أ ْ
خاس ِر َ
َ
ال َق َت َاد ُةَ :م ِن ْ
َن َي ُم َ َ َ َ
َْ ْ
ين}َ ،وَق َ
ظ ٌّن يْن ِجي و َظ ٌّن يْرِدي .وَقال ُعمر ْب ُن اْل َخ َّ
َفْلي ْفعلَ ،فِإ َّن َّ
ط ِ
الظ َّن ا ْثَن ِ
اب ِفي َه ِذ ِه ْاآلَي ِةَ :ه ُؤَال ِء
ُ
ان َ ُ
َ َ َُ
َ
َ َْ
ِ
ِ
وبو َن ِمْن َهاَ ،وَي َت َكَّل ُمو َن َعَلى اْل َم ْغ ِفَرِةَ ،ح َّتى َخَر ُجوا ِم َن ُّ
الدْنَيا
َق ْوٌم َكاُنوا ُي ْدمُنو َن اْل َم َعاصيَ ،وَال َي ُت ُ
ِ
يس".
َم َفال َ
لعلهم يتكلون ،يتكلون على المغفرة ،ماذا عندكم؟
طالب......:
ماذا؟
طالب............. :
هؤالء قوم كانوا يدمنون المعاصي ،وال يتوبون منها ،يتكلمون ،يعني يستدلون بمثل قوله –جل
وعال{ :-إن هللا غفور رحيم} هذه ،لكل قوم وارث ،مازالت محل عناية من كثير ممن يرتكب
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المعاصي ،ويستدلون بها ،كأنهم ال يحفظون في القرآن غيرها ،ال يحفظون شديد العقاب ،هؤالء
هم المغترون المغرورون ،ولو قيل :إنهم يتكلون على المغفرة على ما عند هللا -جل وعال -من

مغفرة وسعة رحمة ،ويسوفون ،ويقولون :إن هللا غفور رحيم ،فالمعنى ما يختلف ،المعني واحد.
طالب :شيخ.
نعم
طالب....... :أصحاب المعاصي...عقوبتهم ......
ال ،ال غالب ما يحمل على المعاصي االعتماد على رحمة هللا ،سعة رحمة هللا.

وعلى كل حال النصوص الشرعية جاءت بالترغيب والترهيب ،وهي عالج للمدعو من أف ارد
احدا منهم لو ضربته تمرد ،هذا ما تضرب ،ترغبه،
وجماعات ،اآلن أنت عندك أوالد تعرف أن و ا
واآلخر لو رغبته قال :إن الوالد ال شك أنه خائف مني؛ ألني كذا وكذا ،مثل هذا يضرب ،على
كل حال النصوص الشرعية عالج يعالج بها المدعو.

ِ
" َح َّتى َخَر ُجوا ِم َن ُّ
َصَب ْح ُت ْم ِم َن
ظُّن ُك ُم َّال ِذي َ
يس ُث َّم َقَأَرَ { :وَذ ِل ُك ْم َ
ِك ْم أَْرَد ُ
ظَنْن ُت ْم ِبَرب ُ
اك ْم َفأ ْ
الدْنَيا َم َفال َ
اْل َخ ِ
ين}.
اس ِر َ
َعم ِ
َه ِل َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإ ْن َي ْص ِبُروا َف َّ
َي َفِإ ْن َي ْص ِبُروا ِفي ُّ
الن ِار
ال أ ْ
الن ُار َم ْثو ًى َل ُه ْم} أ ْ
الدْنَيا َعَلى أ ْ َ
َصَبَرُه ْم َعَلى َّ
َف َّ
ِن
الن ِار"} [البقرةَ ،]175 :عَلى َما َتَقَّد َم { َوإ ْ
الن ُار َم ْث ًوى َل ُه ْم .نظيره { َفما أ ْ
ِ
ِ
َي ْس َت ْع ِتُبوا} ِفي ُّ
ين} .وقيل :المعنى" فإن
يمو َن َعَلى ُك ْف ِرِه ْم { َفما ُه ْم م َن اْل ُم ْع َت ِب َ
الدْنَيا َو ُه ْم ُمق ُ
ِ
الن ِار أ َْو َي ْج َز ُعوا { َف َّ
يصبروا ِفي َّ
يص َل ُه ْم َعْن َهاَ ،وَد َّل َعَلى اْل َج َز ِع
َي َال َمح َ
الن ُار َم ْثو ًى َل ُه ْم} أ ْ
ع ،واْلمع ِتب اْلم ْقب ِ
ال َّ
النا ِب َغةُ:
ِن َي ْس َت ْع ِتُبوا"؛ َِل َّ
َق ْوُل ُهَ ":وإ ْ
ول ع َت ُاب ُهَ ،ق َ
َن اْل ُم ْس َت ْع َت َب َج ِز ٌ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ
مظلوما فعبد ظلمته  - ...إن َت ُك
َك
َفِإ ْن أ ُ
ً
ِ
ِ
ِ
الصْل َح َواْلمَر َ ِ
طَب ُة
َي ِم ْثُل َك َم ْن َق ِب َل ُّ
اب ُم َخا َ
يل :اْلع َت ُ
أْ
ال اْل َخل ُ
اج َع َة إ َذا ُسئ َلَ .ق َ
ُ
ِ ِ
ِ
الِ :إ َذا َت َع َاتُبوا
ولَ :ع َاتْب ُت ُه ُم َع َاتَبةًَ ،وَبْيَن ُه ْم أ ْ
ُع ُت َ
وب ٌة َي َت َع َاتُبو َن ب َهاُ .يَق ُ
اْل ُموج َدةَ .تُق ُ
ِ
َع َتَب ِني ُف َال ٌن".
ابَ .وأ ْ
اْلع َت ُ
َذا

ُع ْتَبى

َف ِم ْثُل ُك ُي ْع ِت ُب
ِْ
اكَرُة
اإل ْدَال ِل َو ُم َذ َ
َصَل َح َما َبْيَن ُه ُم
أْ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يعني كأنها محاسبة ومخالصة بينهما فيصلحهم هذا العتاب ،كل واحد يشكو إلى الثاني ما لقيه
منه حتى يصلحوا ،بخالف ما إذا سكتوا ،كل على ما في نفسه ،فإن هذه األمور تزداد وهم ال

يشعرون.

َع َتَب ِني ُف َال ٌنِ :إ َذا َع َاد ِإَلى مسَّرِتي َر ِ
اج ًعا َع ِن ِْ
اء ِةَ ،و ِاال ْس ُم ِمْن ُه اْل ُع ْتَبىَ ،و ُه َو ُر ُجو ُع
" َوأ ْ
ََ
اإل َس َ
ِ
ِ
ِ
اْلم ْع ُت ِ
َن ُي ْع َت َب،
اس َت ْع َت َب أَْي ًضا َ
طَل َب أ ْ
اس َت ْع َت َب َوأ ْ
َع َت َب ِب َم ْعًنىَ ،و ْ
وب َعَلْيه ِإَلى َما ُيْرضي اْل َعات َبَ .و ْ
َ
ِ
ِ
ِ
طَلُبوا ِ
الر َضاَ ،ل ْم
َع َتَبني أ ِ
َي َ
اس َتْر َضْي ُت ُه َفأَْر َضانيَ .ف َم ْعَنى { َوإ ْ
اس َت ْع َتْب ُت ُه َفأ ْ
َي ْ
ولْ :
ِن َي ْس َت ْعتُبوا} أ ْ
َتُق ُ
َيْن َف ْع ُه ْم َذ ِل َكَ ،ب ْل َال ُبَّد َل ُه ْم ِم َن َّ
الن ِار.
ِ
ِ
ِ
ِ
الت َف ِ
اس ِ
َوِفي َّ
ِن
ينَ .وَقَأَر ُعَبْي ُد ْب ُن ُع َمْي ٍر َوأَُبو اْل َع ِالَيةَ { :وإ ْ
يرَ :وإ ْ
ِن َي ْس َتقيُلوا َرَّب ُه ْم َف َما ُه ْم م َن اْل ُمَقال َ
ِ
الث ِاني ِة و َض ِم اْلي ِ
الت ِ
اء َّ
اء َعَلى اْل ِف ْع ِل اْلم ْج ُه ِ
ُي ْس َت ْع َتُبوا} ِب َف ْت ِح َّ
ين" ِب َك ْس ِر
ولَ " ،فما ُه ْم م َن اْل ُم ْع َت ِب َ
َ
َ َ
َ
طاع ِت ِه ِلما سبق َلهم ِفي ِعْل ِم َّ ِ
الت ِ
اء أ ِ
َّ
َّللا َوَرَّد ُه ْم ِإَلى ُّ
َّللا ِم َن
الدْنَيا َل ْم َي ْع َمُلوا ِب َ َ
َ ََ َ ُْ
ْ
َي إ ْن أَ َقاَل ُه ُم َّ ُ
ِ
ال
عادوا ِلما ُن ُهوا َعْن ُه} [اَلنعامَ ]28 :ذ َكَرُه اْل َهَرو ُّ
َّللا َت َعاَلىَ { :وَل ْو ُرُّدوا َل ُ
ِيَ .وَق َ
ال َّ ُ
ال َّشَقاءَ ،ق َ
ِ
َع َت َب ِإ َذا َر ِضي.
َع َت َب ِإ َذا َغض َب َوأ ْ
ال أ ْ
َث ْعَل ٌبُ :يَق ُ
َ
من األضداد.
ال
ناء}" َق َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَقَّي ْضنا َل ُه ْم ُقَر َ
ُقرَناء ي َزِيُنو َن ِعْن َدهم اْلمع ِ
اصيَ ،و َه ُؤَال ِء
َ َ ُ
ُُ َ َ
َسَّبْبَنا َل ُه ْم ُقَرَناء".

اش :أَي هَّي ْأَنا َلهم َشي ِ
اط َ ِ
َّ
يلَ :سَّل ْطَنا َعَلْي ِه ْم
النَّق ُ
ْ َ
ُْ َ
ينَ .وق َ
الشي ِ
اْلُقرَن ِ
اإل ْن ِ
ين َو ِم َن ِْ
اط ِ
َي
اء م َن اْل ِج ِن َو َّ َ
س أَْي ًضا ،أ ْ
َ ُ

هيأنا لهم قرناء ،وأثر الصاحب واضح ،هؤالء القرناء من الشياطين من اإلنس والجن أثرهم
ظاهر ،كما أن أثر الصحبة الصالحة والرفقة الصالحة على من يقارنهم كذلك ،ولذا جاء في

الحديث« :مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء».

ِ
ِ
ِ
ناء}
الَ :قَّي َ
اء ُه ِبه َوأ ََت َ
َّللا ُف َال ًنا ل ُف َال ٍن أ ْ
اح ُه َل ُهَ ،ومْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَقَّي ْضنا َل ُه ْم ُقَر َ
َي َج َ
ض َّ ُ
"ُيَق ُ
ض َّ ِ
يض ِْ
اح ُه َك َما ُكْن ُت أَ ْطُلُب ُهَ ،و َّ
ال َو ِمْن ُه
اْلُق َشْيرُّ
الت ْقِي ُ
الَ :قَّي َ
َي أ ََت َ
َّللا لي ِرْزًقا أ ْ
اإلْب َد ُ
ُ
ِيَ :وُيَق ُ
ول َبْي َع ِ
اعَ ،و ُهما َقْي َض ِ
ان.
اْل ُمَق َاي َضةَُ ،ق َاي ْض ُت َّ
َي َع َاو ْض ُت ُه ِب َم َت ٍ
الر ُج َل ُمَق َاي َض ًة أ ْ
ان َك َما َتُق ُ
َ
"{ َف َزَّيُنواَلهم ما بين أَي ِد ِ ِ
َم ِر ُّ
وه َعَلى ْاآل ِخَرِة " َوما َخْل َف ُه ْم"
ُ ْ َ َْ َ ْ
وه َل ُه ْم َح َّتى آ َثُر ُ
الدْنَيا َف َح َّسُن ُ
يه ْم} م ْن أ ْ
ِ
ِ
َح َّسُنوا َل ُهم ما َب ْع َد مم ِات ِهمَ ،وَد َع ْو ُهم ِإَلى َّ ِ ِ
ُم ِ
ور ْاآل ِخَرِةَ ،ع ْن ُم َجاه ٍد.
ْ
ََ ْ
الت ْكذيب بأ ُ
ْ َ
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ِ
ناء" ِفي َّ
َع َماَل ُه ْم ِفي ُّ
الدْنَياَ ،واْل َم ْعَنى َقَّدْرَنا
الن ِار" َف َزَّيُنوا َل ُه ْم" أ ْ
يل :اْل َم ْعَنى" َقَّي ْضنا َل ُه ْم ُقَر َ
َوق َ
َن َذ ِل َك َسَي ُكو ُنَ ،و َح َك ْمَنا ِب ِه َعَلْي ِه ْم.
َعَلْي ِه ْم أ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اه ْم ِإَلى ْاَلَ ْقَر ِ
ال ِمْن ُهَ ،واْل َغ ِن َّي ِإَلى
َح َو ْجَن ُ
َي أ ْ
يل :اْل َم ْعَنى أ ْ
ان ،أ ْ
َح َو ْجَنا اْل َفق َير إَلى اْل َغن ِي؛ لَيَن َ
َوق َ
ِ
اْل َف ِق ِ ِ ِ
س َق ْوُل ُهَ ":وما َخْل َف ُه ْم" َع ْط ًفا َعَلى " َما
ض ُه ْم ِلَب ْع ٍ
ين ِب ِهَ ،ف َزَّي َن َب ْع ُ
ير؛ لَي ْس َتع َ
ض اْل َم َعاصيَ ،وَلْي َ
يهم" ب ِل اْلمعَنى وأَْنسوهم ما َخْل َفهم َف ِف ِ
ِ ِ
يه َه َذا ِْ
اإل ْض َم ُار".
ُْ
َبْي َن أَْيد ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
يعني العامل بما بين أيديهم زينوا ،والعامل في قوله :ما خلفهم نسوا ،األول زينوا ،والثاني نسوا،
يعني زينوا لهم فأنسوهم ،زينوا لهم ما بين أيديهم فأنسوهم ما خلفهم.
ِ
ِ
ِ ِ
يف َو َّ
ور ْاآل ِخَرِةَ " ،وما َخْل َف ُه ْم" َّ
ُم ِ
يب ِفي
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
الت ْس ِو ُ
التْرِغ ُ
" َق َ
اسَ ":ما َبْي َن أَْيديه ْم" َت ْكذ ُيب ُه ْم بأ ُ
ِ
َّاج " :ما َبْي َن أَْي ِد ِ
ال َّ
ُّ
وهَ .وَق ْد
وهَ " ،وما َخْل َف ُه ْم" َما َع َزُموا َعَلى أ ْ
َن َي ْع َمُل ُ
يه ْم" َما َعمُل ُ
الدْنَياَ ،وَق َ
الزج ُ َ
َتَقَّدم َقول مج ِ
اه ٍد.
َ ْ ُ َُ
ِ
يل :اْل َم ْعَنىَ :ل ُه ْم ِم ْث َل
َوق َ
ِ
َي َو َج َب
ُم ٍم" أ ْ
اْلَق ْو ُل في أ َ

َك ُك ْف ِرِه ْم".

ما َتَقَّدم ِمن اْلمع ِ
ق َعَلْي ِه ُم
اصيَ " ،وما َخْل َف ُه ْم" َما ُي ْع َم ُل َب ْع َد ُه ْمَ ".و َح َّ
َ َ ََ
َ
ِ
اب ما وجب عَلى ْاَلُم ِم َّال ِذ ِ
ِ
ِ
ين َك َفُروا
ين م ْن َقْبل ِه ُم َّالذ َ
َ
َعَلْي ِه ْم م َن اْل َع َذ ِ َ َ َ َ َ
َ

ما يعمل بعدهم بسببهم ويكون لهم فيه يد لتكون عليهم من أوزرهم من يعمل به ،أما ما يعمل

بعدهم مما ال يتسببون فيه فهذا ال يدخل في التزيين المذكور.

ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يلِ ":في
يما َد َخُلوا فيهَ .وق َ
" َوق َ
ُم ِم اْل َكافَرة َقْبَل ُه ْم ف َ
يل ":في" ب َم ْعَنى َم َعَ ،فاْل َم ْعَنى ُه ْم َداخُلو َن َم َع ْاَل َ
ِ
الش ِ
أ ِ
ُم ٍمَ ،و ِم ْثُل ُه َق ْو ُل َّ
اع ِر:
ُم ٍم" في ُج ْمَلة أ َ
َ
ين َق ْد أ ُِف ُكوا
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ  ...فوكا َف ِفي َ
آخ ِر َ
ين َل ْس ُت
يد َفأَْن َت ِفي ُج ْمَل ِة َ
ُي ِر ُ
آخ ِر َ
الض ِم ِ ِ
َّ
ق َعَلْي ِه ُم
َي َح َّ
ير في" َعَلْي ِه ُم" أ ْ

ِفي َذ ِل َك ِبأ َْو َح َد.
ِِ
ين ِفي
اْلَق ْو ُل َكائن َ

ِ
الن ْصب َعَلى اْل َح ِ
ال ِم َن
ُم ٍم" َّ ُ
َو َم َح ٌّل" في أ َ
ِ
ُم ٍم".
ُج ْمَلة أ َ

يعني صاحب الحال يجوز أن يكون
مضروبا،
مضروبا ،يعني حال كونه
مجرور ،مررت بزيد
اا
ا
ا
لكن ال يجوز أن يكون مضاافا إليه إال إذا كان المضاف ج أاز من المضاف إليه أو شبه جزء ،أو

جميعا} المرجع يصلح أن يعمل بالحال.
يصلح أن يعمل فيه{ ،إليه مرجعكم
ا
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وال تجوز حاالا من المضاف له
أو كان جزء ما له أضيف

إال إذا اقتضى المضاف عمله
أو مثل جزئه فال تحيف

مجرور بالحرف ،وبين أن يكون
مجرور باإلضافة ،ولذا قال:
اا
اا
فرق بين أن يكون صاحب الحال
النصب على الحال من الضمير في عليهم؛ ألنه يلتبس على بعض الطالب أنه إذا لم يجز حال
من المضاف إليه فكيف يجوز من المجرور؟
ِ
َع َماَل ُه ْم في
"{ِإَّن ُه ْم كاُنوا
ين} أ ْ
خاس ِر َ
ِ
ين َك َفُروا َال َت ْس َم ُعوا ِله َذا
قال َّالذ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
ش،
ُه ٍ
ود َو َص ِال ٍح َو َغْي ِرِه ْم أ ْ
َخَبَر َع ْن ُم ْش ِرِكي ُقَرْي ٍ
ِ
الَ :س ِم ْع ُت َل َك
َم ْعَنى " َال َت ْس َم ُعوا" َال ُتط ُ
يعواُ ،يَق ُ
أَُبو َج ْه ٍلِ :إ َذا َقَأَر ُم َح َّمٌد".

وأهليهم

يوم

القيامة.

الدنيا ،وأنفسهم
آن واْل َغوا ِف ِ
َخَبَر َت َعاَلى َع ْن ُك ْف ِر َق ْو ِم
يه} َل َّما أ ْ
اْلُقْر ِ َ ْ
ِ
يل:
َوأََّن ُه ْم َك َّذُبوا اْلُقْر َ
آن َفَقاُلواَ { :ال َت ْس َم ُعوا}َ ،وق َ
ِ ِ
ال
َي أَ َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
أْ
اسَ :ق َ
ط ْع ُت َكَ { ،واْل َغ ْوا فيه}َ ،ق َ

يعني ال يكفي أن ال تسمعوا ،بل شوشوا على من أراد أن يسمع ،يعني ال يكفي أن ال تسمعوا
فتتأثروا ،بل شوشوا على من أ ارد أن يسمع فال يتأثر ،والغوا فيه ،يعني تكلموا وأوجدوا جلبة
وأصواتاا ،يعني هذا يستعمل اآلن حتى في األمور العامة في اإلذاعات وغيرها إذا كان هناك
شقاق ونزاع من بعض الفئات على بعض يشوشون على ما يراد أن يبث لهم مثالا يشوش عليه
وال يستفيدون ،وهذا من هذا النوع ،إذاعة القرآن يشوش عليها في كثير من األقطار؛ لئال تؤثر في

الناس.
ِ
ِ
ِ
ِ
يل:
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
ال أَُبو َج ْه ٍل ِإ َذا َقَأَر ُم َح َّمٌد َفص ُ
ولَ .وق َ
يحوا في َو ْج ِهه َح َّتى َال َي ْدرِي َما َيُق ُ
اسَ :ق َ
" َق َ
اهد :اْلمعَنى { واْل َغوا ِف ِ
ِ
يه} ِباْلم َك ِ
ِ
اء َو َّ
الت ْص ِف ِ
يق
ِإَّن ُه ْم َف َعُلوا َذل َك َل َّما أ ْ
َع َج َزُه ُم اْلُقْر ُ
َ ْ
ال ُم َج ٌ َ ْ
آنَ .وَق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
و َّ ِ ِ ِ
ال َّ
ول.
َّاك :أَ ْك ِثُروا اْل َك َال َم؛ ِلَي ْخَت ِل َ
الضح ُ
َ
ط َعَلْيه َما َيُق ُ
الت ْخليط في اْل َمْنط ِق َح َّتى َيص َير َل ْغ ًواَ ،وَق َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
اء ِت ِهَ ،ف َال
ال أَُبو اْل َعالَِية َو ْاب ُن َعَّب ٍ
اس أَْي ًضا :ق ُعوا فيهَ .و َعِيُب ُ
وهَ " .ل َعل ُك ْم َت ْغلُبو َن" ُم َح َّم ًدا َعَلى قَر َ
َوَق َ
ِ
وب.
يل اْلُقُل َ
َي ْظ َهُر َوَال َي ْس َتم ُ
ِ
الس ْه ِم ُّيَ " :واْل ُغوا"
يسى ْب ُن ُع َمَر َواْل َج ْح َدرُّ
يب َّ
اق َوأَُبو َحْي َوَة َوَب ْكُر ْب ُن َح ِب ٍ
ِي َو ْاب ُن أَِبي ِإ ْس َح َ
َوَقَأَر ع َ
ِب َض ِم اْل َغي ِن ،و ِهي ُل َغ ٌة ِم ْن َل َغا يْل ُغو .وِقراء ُة اْلجم ِ ِ ِ
ال اْل َهَر ِو ُّيَ :وَق ْوُل ُهَ ":واْل َغ ْوا
َ َ َ ََ َ
َ
اعة م ْن َلغ َي َيْل َغى َق َ
ْ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ض ُ ِ
اتَ .وَق ْد َم َضى
الَ :ل َغ ْو ُت أَْل ُغو َوأَْل َغىَ ،وَلغي َيْل َغى َث َال ُث ُل َغ ٍ
يلَ :ع ِار ُ
وه ب َك َال ٍم َال ُي ْف َه ُمُ .يَق ُ
فيه" ق َ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يل.
َم ْعَنى الل ْغ ِو في " اْلَبَقَرة"َ ،و ُه َو َما َال ُي ْعَل ُم َل ُه َحق َيق ٌة َوَال َت ْحص ٌ
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ِ
ِ
ين َك َفروا َعذاباً َش ِديداً} َق ْد َتَقَّدم أ َّ َّ
وساَ ،و َم ْعَنى
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فَلُنذ َيق َّن َّالذ َ ُ
َن الذ ْو َق َي ُكو ُن َم ْح ُس ً
َ
الش ِد ِ
يع أ ِ
ِ
يد :ما يتوالى فال ينقطع .اْلع َذ ِ
اْل َع َذ ِ
اب َّ
َس َوأَ َّال ِذي كاُنوا
اب في َجم ِ ْ
َج َزائ ِه ْمَ { ،وَلَن ْج ِزَيَّن ُه ْم أ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وها ِفي ُّ
َع َما ِل
َع َم ِال ِه ُم َّالتي َعمُل َ
َس َوأُ ْاَل ْ
اء ُقْب ِح أ ْ
الدْنَياَ .وأ ْ
َي ْع َمُلو َن} أ ْ
َي َوَلَن ْج ِزَيَّن ُه ْم في ْاآلخَرة َج َز َ
ِ
الشْر ُك".
لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ،األسوء من األعمال هو الشرك ،قد يفهم من هذا أنهم ال
يعاقبون إال على الشرك ،وأنهم ال يؤاخذون بغيره ماداموا مشركين ،ويستدل به من قال :إنهم ال
يخاطبون بالفروع ،هل هذا االستدالل صحيح؟
طالب.....:
ماذا؟
طالب.....:
كيف
طالب......:
ولنجزينهم أسوأ ،المراد به سيئ أعمالهم فيشمل الشرك وغيره.
طالب............. :
نعم كيف
طالب...:أسوء...
ال ،ما يختلف ،ما يختلف إذا قلنا :أسوء األعمال الشرك ،وهم يجزون ويجازون الذي هو أسوء
األعمال الذي هو الشرك فمعناه أنهم ال يجازون على غيره من المعاصي والمنكرات والفجور،
فيصح أن يستدل به من يقول بأنهم غير مخاطبين بالفروع ،لكن إذا قلنا :إن أفعل التفضيل ليس
على بابها ،وأن األسوء بمعنى السيئ شمل الشرك وغيره ،نعم نظيره في تصرفات الناس إذا
وجدت مخالفات من شخص ،يعني شخص ترك الصالة وهو مسبل إ ازره مثالا ،أو بيده خاتم

ذهب أو يدخن أو ما أشبه ذلك ،هل يكون عقابه على السوء الذي هو ترك الصالة ،ويترك
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الباقي ،أو يعاقب على األخف فيناقش عن خاتم الذهب مع أنه ما صلى أو على الدخان ،مع
كونه زنا ،أو ما أشبه ذلك؟
واألصل المعاقبة على األسوأ ،ثم بعد ذلك يعاقب على ما دونه ،يعاقب على ما دونه ،وإن كان

التنظير غير مطابق غير مطابق؛ ألن هذه األعمال من قبل المخلوقين قد ال يستوعبون ،ال

معاقبة على كل شيء ،بينما المعاقبة في الدار اآلخرة أعمالهم مدونة في كتاب ال يغادر صغيرة

وال كبيرة.

النار} أَي َذ ِلك اْلع َذاب َّ ِ
داء َّ ِ
ذلك جزاء أَع ِ
ِ
يدُ ،ث َّم َبَّيَن ُه ِبَق ْوِل ِهَّ " :
الن ُار"َ ،وَقَأَر
الشد ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىْ ُ َ َ { :
َّللا َّ ُ ْ َ َ ُ
اسَ " :ذ ِلك ج َزاء أَعد ِاء َّ ِ
الد ِار َع ِن َّ
َّللا َّ
الن ُار َد ُار اْل ُخْل ِد" َف َتْر َج َم ِب َّ
الن ِارَ ،و ُه َو َم َج ُاز ْاآلَي ِة.
ْاب ُن َعَّب ٍ
َ َ ُ َْ
ِ
ِ
اء" اْل َخَبُرَ ،و" َّ
الن ُار" َب َد ٌل ِم ْن" َج َز ٍاء" ،أ َْو َخَبُر ُمْب َت َدٍأ ُم ْض َمٌر ،والجملة في
َو" َذل َك" ْابت َد ٌ
اءَ ،و" َج َز ُ
موضع بيان للجملة اَلولى.

ِ
الن ِارَ ،ف َذ َكره ِبَل ْف ِظ اْلم ِ
ين َك َفُروا} َي ْع ِني ِفي َّ
اضيَ ،واْل ُمَر ُاد اْل ُم ْس َت ْقَب ُل".
قال َّالذ َ
َُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
َ
أي تحقق وقوعه ،يعبر عنه بالماضي ،وأنه وقع أو كالواقع ،قال الذين كفروا ،هم سيقولون فيما
بعد ،كما في قوله –جال وعال { :-أتى أمر هللا } المراد سيأتي ،لكن لتحقق الوقوع ُعبر عنه
بالماضي.
ِ
ِ
اإل ْن ِ
َض َّال نا ِم َن اْل ِج ِن َو ِْ
اهَ .ع ِن ْاب ِن
آد َم َّال ِذي َقَت َل أ َ
"{َرَّبنا أ َِرَنا َّال َذْي ِن أ َ
يس َو ْاب َن َ
َخ ُ
س} َي ْعني ِإْبل َ
ود َو َغْي ِرِه َما".
اس َو ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
َعَّب ٍ
األمر أعم من ذلك ،كل من أضل من الجن واإلنس تطلب رؤيته؛ لينتقم منه.
طالب....... :فرعون...
ماذا فيه؟
طالب............. :
على كل حال هو ضال مضل ،كل من كان ضاال مضال يدعى.
طالب......:
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كذلك ،المقصود أن كل من كان في هذا الباب أدخل كان دخوله أقرب.
طالب........:
ماذا؟
طالب :ما يقوله ........العربية......
غالما سيقول كذا فما فيه ما يمنع إال إذا وقع في لبس وإشكال وعدم فهم السامع،
إذا تأكد من أن
ا
أما إذا كان السامع يفهم ،دلت القرائن على أنه لم يقل ،وعلة أنه محقق أن يقول ما فيه ما
يمنع.

آد َم ْاَل ََّو ِل
عَ « :ما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم ُي ْقَت ُل ُ
" َوَي ْش َه ُد ِل َه َذا اْلَق ْو ِل اْل َح ِد ُ
ان َعَلى ْاب ِن َ
يث اْل َمْرُفو ُ
ظْل ًما ِإَّال َك َ
ِكْفل ِمن َذْن ِب ِه؛ َِل ََّنه أ ََّول من س َّن اْلَقْتل»َ ،خَّرجه ِ
التْرِم ِذ ُّي".
ٌ ْ
َُ
ُ ُ َْ َ
َ
خرجه الترمذي ،مع أنه ندم ،والندم توبة ،فأصبح من النادمين ،الندم توبة منهم ،هذا كان في
شرعهم ،وأن الندم ليس بتوبة بخالف شرعنا ،ومنهم من يقول :إن الندم على القتل ،وإنما ندم
على حمله هذه المدة الطويلة ،واألمر ميسور ،يحفر في األرض ويدفنه ،ما ندم على قتله ،هذا
قال به أكثر المفسرين.
طالب............. :
ماذا؟
طالب.....:سن القتل ...
ماذا؟
طالبَ :لنه هو أول من سن القتل ،وهو سن القتل رجالً....
ألنه أول من سن القتل...
طالب :قال ....في سننه ،والترمذي...وعنده النفس بدل مسلم ،ودمها بدل دمه.
على كل حال هو أول من سن ،يعني أول من بدأه.
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طالب :السالم عليكم الندم...توبة وحده..
نعم
طالب :ليكون توبة.
جاء الخبر« :الندم توبة».
طالب......:وحده ليكون من...
البد من اإلقالع ،البد من العزم على عدم العودة؛ ألن الذي ما عنده عزم على عدم العودة ما
ندم ،والذي يكرر وال يقلع فهذا ما ندم؛ ألنه يجمع األمور الثالثة ،الندم يجمع األمور الثالثة،
يجمع الشروط كلها.
طالب :يعني يندم هنا........
كيف؟
طالب :يندم وما ......
يندم على ما حصل ،ويرغب فيما سيأتي يمكن.
طالب....:
إذن هو نادم على ما ذهب وما سيأتي ،فمن شرط التوبة اإلقالع ،فالنادم البد أن يقلع ،وإال كان

عازما على أن
ندمه دعوى ،ليست صحيحة ،ويعزم على أال يعود ،يعزم على أال يعود ،وإن كان
ا
يعود فندمه دعوى.
ِ
يلُ :ه َو ِبم ْعَنى اْل ِجْن ِ
س ،وبني على التثنية؛ الختالف الجنسين { ،نجعلهما تحت أقدامنا
" َوق َ
َ
َن يجعُلوهم َتح َت أَ ْق َد ِ
ِ
ِ
ام ِه ْم؛ " ِلَي ُكونا ِم َن
ليكونا من اَلسفلين} َسأَُلوا َذل َك َح َّتى َي ْش َت ُفوا مْن ُه ْم ِبأ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ
ِ
ْاَل ِ
ين" ِفي َّ
الن ِارَ ،و ُه َو َّ
ان َسَب َب َض َال َل ِت ِه ْم
َسَف ُلَ ،سأَُلوا أ ْ
َن ُي َضع َ
اب َم ْن َك َ
َسَفل َ
الدْر ُك ْاَل ْ
ْ
َّللا َع َذ َ
ف َّ ُ
ِ
الس ِ
وس ُّي َع ْن أَِبي َع ْم ٍرو َو ْاب ُن َعام ٍر َوأَُبو َب ْك ٍر َواْل ُم َف َّ
ض ُل:
ِم َن اْل ِج ِن واإلنس .أ
وقر ابن محيصن َو ُّ
"أَْرَنا" ِبِإ ْس َك ِ
َشَب َع اْلَبا ُقو َن َك ْسَرَت َها".
ان َّ
الر ِاءَ ،و َع ْن أَِبي َع ْم ٍرو أَْي ًضا ِب ْ
اخ ِت َال ِس َهاَ ،وأ ْ
وينطقونها بين الكسرة والسكون من غير تحقيق الكسر.
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َوَق ْد تقدم في " اَلعراف".
يكفي إن شاء هللا.

