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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .سم.

بسم هللا الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه ،قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى :-
ال ما أَصحاب ِّ
الشم ِّ
ِّ ِّ
َه ِّل َّ
الن ِّار
ال}[الواقعةَ ]41:ذ َكَر َمَن ِّاز َل أ ْ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وأ ْ
اب الش َم َ ْ َ ُ
َص َح ُ
َ
وس َّماهم أَصحاب ِّ
الِِّ ،ل ََّن ُهم َي ْأ ُخ ُذو َن ُكتَُب ُهم ِّب َشم ِّائلِّ ِّهم ،ثُ َّم َع َّظم ِّذ ْكَرُهم ِّفي اْلَبَال ِّء واْلع َذ ِّ
الشم ِّ
اب
َ َ
َ َ ُْ ْ َ َ
ْ
َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ِّ ِّ ِّ
السموم ِّ
يح اْل َح َّارةُ َّال ِّتي َت ْد ُخ ُل ِّفي َم َسامِّ
الر ُ
الَ { :ما أ ْ
َص َح ُ
َفَق َ
اب الش َمال في َس ُموم}[الواقعةَ ]42:و َّ ُ ُ
ِّ
اْلَبَد ِّنَ .واْلمَر ُاد ُه َنا َحُّر َّ
َي َماء َحار َقِّد ا ْن َت َهى َحُّرُه ،إِّ َذا
الن ِّار َوَل ْف ُح َهاَ { ،و َحميم}[الواقعة ]42:أ ْ
ُ
الن ِّار ِّإَلى اْلم ِّاء لِّي ْط ِّفئ ِّبهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ع م َن َّ
َحَرَق ِّت َّ
عوا ِّإَلى اْل َحميمَِّ ،ك َّالذي َي ْفَز ُ
الن ُار أَ ْكَب َاد ُه ْم َوأ ْ
أْ
َج َس َاد ُه ْم َف ِّز ُ
َ ُ َ
اْلحَّر َفي ِّجده ح ِّميما ح ًّ ا ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان .وَق ْد م َ ِّ
ِّ
ِّ
يما
َ َ ُُ َ ً َ
ضى في (القتال) { َو ُسُقوا َم ً
اء َحم ً
ار في ن َه َاية اْل َحَرَارة َواْل َغَلَي َ َ
السمومِّ ِّإَلى ا ِّ
َفَق َّطع أَمعاءهم}[محمد{ ،]15:و ِّظل ِّمن يحموم}[الواقعة ]43:أَي ي ْفَز ن ِّ
لظ ِّل
ْ َ ُ
َ
َ ْ َ َ ُْ
عو َ م َن َّ ُ
ْ َُْ
الد ْنيا َفي ِّجد َ ِّ ًّ ِّ
َي ِّم ْن ُد َخ ِّ
الس َو ِّادَ .ع ِّن ْاب ِّن
َس َوَد َشِّد ِّيد َّ
َه ُل ُّ َ َ ُ
ع أْ
َك َما َي ْفَز ُ
ان َج َهَّن َم أ ْ
ون ُه ظال م ْن َي ْح ُموم ،أ ْ
الل َغ ِّةِّ َّ :
ِّ
اهد و َغ ْي ِّرِّهما .وَك َذ ِّل َك اْلي ْحموم ِّفي ُّ
ول ِّم َن اْل َحمِّ َوهَُو
يد َّ
الشد ُ
الس َو ُاد َو ُه َو َي ْف ُع ٌ
َ َ
َعَّباس َو ُم َج َ
َ ُ ُ
ِّ
ِّ
اكَّ :
ال َّ
اق َّ
َّ
اح ِّتَر ِّ
الن ُار
الض َّح ُ
الش ْح ُم اْل ُم ْس َوُّد ِّب ْ
يلُ :ه َو اْل َم ْأ ُخو ُذ م َن اْل ُح َممِّ َو ُه َو اْلَف ْح ُمَ .وَق َ
الن ِّارَ .وق َ
ِّ
َس َوُد".
َهُل َها ُس ٌ
اء َوأ ْ
ود َوُك ُّل َما ف َ
يها أ ْ
َس ْوَد ُ
يعني ما جاء في الخبر أنها أوقد عليها ألف عام حتى احمرت ،ثم أوقد عليها ألف عام حتى
اصفرت ،ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ،فهي سوداء مظلمة ،نسأل هللا العافية .هذا التدرج

حار وأحرق فمه
شيئا ا
الذي ذكر في اآليات السابقة أمر مشاهد وملموس أن اإلنسان إذا أكل ً

وكبده ومعدته فزع إلى الماء؛ ليطفئ حره بالماء البارد ،لكن إذا فزع إلى هذا الماء وجده حميما -
نسأل هللا العافية -يقطع األمعاء ويسلخ جلدة الوجه وفروة الرأس بمجرد مواجهته ،حتى جاء في

الخبر لو مر بالواحد منهم بهذه الجلدة التي وقعت من وجهه وكان يعرفه في الدنيا لقال هذا
فالن ،نسأل هللا العافية ،ثم بعد ذلك إذا لم يجد الفائدة فيما يأكله وما يشرب أقل األحوال الظل،

ظل يستظل به ،فإذا فزع إليه وجده من يحموم ،نسأل هللا العافية .نعم.
" َو َع ِّن ْاب ِّن َعَّباس أ َْي ًضاَّ :
وم َجَب ٌل ِّفي
اءَ .وَق َ
الن ُار َس ْوَد ُ
ال ْاب ُن َزْيد :اْلَي ْح ُم ُ
ان َش ِّف ِّ
بارد}[الواقعةَ ]44:ب ْل َح ٌّار ِِّل ََّن ُه ِّم ْن ُد َخ ِّ
الن ِّارََ{ ،ل ِّ
َه ُل َّ
ير َج َهَّن َم.
أْ
َع ْذب".

يث ِّإَلى ِّظِّل ِّه
َج َهَّن َم َي ْس َت ِّغ ُ
{ َوَل َك ِّريم}[الواقعة]44:

ألنه يصل إليهم من سموم النار وحرها ولهبها ،هللا المستعان ،وهو منها .نعم.
ِّ
"{وَل َك ِّريم} ع ْذب ع ِّن َّ ِّ
يد ْب ُن اْل ُم َسَّي ِّبَ :وََل َح ُس َن َم ْن َظُرُه ،وكل ما َل خير فيه
ال َسع ُ
َ
َ
َ
الض َّحاكَ .وَق َ
ِّ
يلَ { :و ِّظل ِّم ْن َي ْح ُموم}".
فليس بكريم َوق َ
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يعني الكريم يطلق بإزاء النفيس ،الذي فيه الخير وفيه المصلحة ،هذا ليس بكريم« ،وإياك وكرائم

أموالهم» يعني نفائس أموالهم ،فالكرم ليس خاصا ببذل األموال وإنما هو أعم من ذلك .نعم.

الن ِّار ُي َع َّذ ُبو َن ِّب َهاَ ،كَق ْولِّ ِّه َت َعاَلىَ{ :ل ُه ْم ِّم ْن َف ْوقِّ ِّه ْم ظَُل ٌل ِّم َن َّ
َي ِّم َن َّ
الن ِّار َو ِّم ْن َت ْحتِّ ِّه ْم
"أ ْ
ِّ ِّ
ِّ
وب َة
ظَُل ٌل}[الزمر{ ]16:إَِّّن ُه ْم َكا ُنوا قَْب َل َذل َك ُم ْتَرفِّ َ
اس َت َحُّقوا َهذه اْل ُعُق َ
َي ِّإَّن َما ْ
ين}[الواقعة ]45:أ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِِّل ََّن ُه ْم َكا ُنوا ِّفي ُّ
السِّد ُّي:
ال ُّ
ين ِّباْل َحَرامَِّ .واْل ُم ْتَر ُ
الد ْن َيا ُم َتَنعم َ
ف :اْل ُمَن َّع ُمَ ،ع ِّن ْاب ِّن َعَّباس َو َغ ْي ِّرهَ .وَق َ
ين".
َي ُم ْش ِّرِّك َ
ُم ْتَرِّف َ
ين أ ْ
الترف جاء ذ مه في جميع ما ذكر فيه من النصوص ،إ نما يساق على سبيل الذم ،والترف إنما
هو مصاحب النفتاح الدنيا على الشخص أو على المجموعة على المجتمع كله .هو الذي خشيه

النبي -عليه الصالة والسالم -على أمته ،وهو الذي يعقبه زوال الدول كما قرر ذلك ابن خلدون
وغيره ،فاألمة إذا اشتغلت بالترف بالقدر الزائد عن الحاجة وأوغلت في ذلك ونسيت ما هو أهم
منه ال شك أن هذا بدية ضعفها وبداية نهايتها .نعم.
"{وَك ُانوا ي ِّصُّرو َن عَلى اْل ِّح ْن ِّث اْلع ِّظيمِّ}[الواقعة ]46:أَي ي ِّقيمو َن عَلى ِّ
الشْرِّكَ ،ع ِّن اْل َح َس ِّن
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
الض َّحاك و ْاب ِّن َزْيد .وَقال َق َت َاد ُة وم َجاهٌد :الذ ْنب اْلعظ َّ
وبو َن م ْن ُه .وقال َّ
َو َّ
الش ْع ِّب ُّيُ :ه َو
يم الذي ََل َيتُ ُ
َ
َ َ
ُ َ ُ
َُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يهاَ .وَك ُانوا
اْلَيم ُ
َي َل ْم َيَبَّرَها َوَر َج َع ف َ
ين اْل َغ ُم ُ
الَ :حن َث في َيمينه أ ْ
وس َوه َي م َن اْل َكَبائ ِّرُ ،يَق ُ
َن ْاِلَصَنام أَ ْنداد َّ ِّ
َّللاَ ،ف َذلِّ َك ِّح ْنثُ ُه ْم".
َن ََل َب ْع َثَ ،وأ َّ ْ َ َ ُ
ُيْق ِّس ُمو َن أ ْ
يحلفون على شركهم ويصرون على ذلك ويؤكدونه باأليمان الكاذبة ،فهي أيمان غموس تغمسهم

في النار ،وقد يكون من وصفهم الحلف باليمين الغموس ولو كان فيما دون الشرك ،وقد يعرف
طائفة من ذلك بذلك من الناس فيستحقون به العقوبة على شركهم األصلي وعلى هذا الذنب الذي
اشتهروا به .والمؤلف القرطبي -رحمه هللا  -في سورة هود قرر من خالل استقراء ما حصل لألمم

السابقة أنهم أن األمم إنما عذبت بمعاصي وإن كانت دون الشرك ،الشرك موجود لكن الذي يذكر

في السبب الظاهر والذي ينص عليه هو هذه المعصية التي هي دون الشرك ،لماذا؟ ألنهم
تواطئوا عليها ،واستمروها ،وصار ال يفروا ...بعضهم على بعض فاستحقوا العقوبات .فعوقب قوم

لوط األصل أنهم مشركون لكن بفعلتهم الشنيعة ،وعوقب قوم شعيب بالتطفيف ،وعوقب جميع
األمم إذا نظرت كما قرر القرطبي -رحمه هللا -تجد أن السبب الذي ينص عليه في عقوبتهم
دون الشرك ،والسبب في هذا أن المعاصي إذا عمت وكثرت في الناس وقل منكرها ولو كانت

دون الشرك فإنها تستحق العقوبة العاجلة في الدنيا ،وأما العقوبة المؤبدة في اآلخرة فمعروف أنه
ال يؤبد إال مشرك.

المقصود أن هؤالء يصرون على الحنث يعني اليمين الكاذب الغموس ولو كان فيما دون الشرك،
سببا للعقوبة ال سيما العاجلة في
وإن كانوا مشركين في األصل ،لكن الذي ينص عليه ويكون ً
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الدنيا هو ما دون الشرك ،وجاء في الحديث الصحيح :أنهلك وفينا الصالحون؟! يعني إذا جاءت

مشتهر بين
ا
كثير
ا
ظاهر
ا
العقوبة عمت الجميع ،قال« :نعم ،إذا كثر الخبث» ،فإذا كان الخبث
الناس ،وال يستطاع إنكاره أو الذي ينكر مقموع ال يستطيع اإلنكار إال بقلبه هؤالء ال شك أنهم

يستحقون العقوبة العاجلة .هذه سنة إلهية ال تتغير وال تتبدل جاءت بها النصوص ،يعني ما

استثني من جميع األمم إذا حل العذاب بها إال قوم يونس وهذا تقدم في تفسير سورته ،قوم يونس
لما آمنوا كشف عنهم العذاب .ولعل السبب فيما يشير بعضهم إلى أن نبيهم -عليه الصالة
مغاضبا ،وألق ي في البحر ابتلعه الحوت إلى ما حصل
والسالم -حصل منه ما حصل ،وذهب
ً
كأنهم يعني وجد لهم شيء من العذر بما حصل من نبيهم لما رجعوا وآمنوا كشف عنهم العذاب،
مع أن ما حصل لنبيهم -عليه السالم -ال يجوز التحدث عنه على أنه تنقيص لهذا النبي ،ولذا

جاء الحديث الصحيح« :ال تفضلوني على يونس» ،ألنه بصدد أن يفضل عليه بعض من تناولوا

نظر لما حصل له ،وما ذكره المفسرون فيما يحتف بها وبأسبابها ونتائجها قد يتطاول
...القصة ً ،ا
عليه من يتطاول .إذا قال أشرف الخلق وأكرمهم على هللا وأتقاهم «ال تفضلوني على يونس»
خشية أن يتطاول عليه أ حد ،فقومه حضروا هذه المواقف التي فيها في الظاهر شيء مما يجعلهم

قد يتردد بعضهم في القبول لما حصل من النبي ،وهذا ليس بعذر ،لكن مما حصل جعل العذاب

يرفع عنهم ،لما حقت عليهم كلمة العذاب دون غيرهم من األمم وإال غيرهم خالص إذا نزل

العذاب وحقت أو جاءت عالمات ومقدمات ال يرفع ،يعني ما استثني إال قوم يونس ،هللا
المستعان .نعم.

ِّ
َّللا َتعاَلى م ْخ ِّب ار ع ْنهم{ :وأَ ْقسموا ِّب َّ ِّ
وت}[النحل]38:
َّللا َم ْن َي ُم ُ
ال َّ ُ َ
اّلل َج ْهَد أ َْي َمان ِّه ْم ََل َي ْب َع ُث َّ ُ
" َق َ
ُ ً َ ُْ َ َ ُ
ِّ
ِّ ِّ
ط ع ْنه اْل ِّح ْن َث و ُهو َّ
الذ ْن ُبَ { ،وَك ُانوا َيُقوُلو َن
َوِّفي اْل َخَب ِّرَ :ك َ
َي َي ْف َع ُل َما ُي ْسق ُ َ
َ َ
ان َي َت َحَّن ُث في حَراء ،أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أ َِّئ َذا ِّم ْتَنا}[الواقعة ]47:ه َذا ِّ
َّللا َت َعاَلىُ :ق ْل َل ُه ْم َيا
است ْب َع ٌاد م ْن ُه ْم ِلَ ْم ِّر اْلَب ْعث َوَت ْكذ ٌ
َ ْ
ال َّ ُ
يب َل ُهَ ،فَق َ
مح َّمد ِّإ َّن ْاِل ََّولِّين ِّمن آب ِّائ ُكم و ْاْل ِّخ ِّرين ِّم ْن ُكم {َلمجموعو َن ِّإَلى ِّم َيق ِّ
ات َي ْوم َم ْعلُوم}[الواقعة]50:
َُ ُ
َ
ْ َُْ ُ
َ ْ َ ْ َ
ِّ
ِّ
ي ِّريد يوم اْل ِّقيامة .ومعَنى اْل َك َالمِّ اْلَقسم ،ود ُخول َّ ِّ
ِّ
يل
الالمِّ في قَ ْولِّه َت َعاَلىَ{ :ل َم ْج ُم ُ
ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ
وعو َن} ُه َو َدل ُ
َ ُ َُ ُ
اْلَقسمِّ ِّفي اْلمعَنى ،أَي ِّإَّن ُكم َلمجموعو َن َقسما حًّقا ِّخَالف َقس ِّم ُكم اْلب ِّ
اط ِّل".
ًَ َ
ْ ْ َُْ ُ
َ َ ُ َ
َْ
َ
يعني الالم في قوله{ :لم ْجموعون} الم تأكيدية واقعة في جواب قسم محذوف ،قسم صدق وبر،

بخالف قسمهم الجائر الكاذب ،ولذا قال :أ ْي إنك ْم لم ْجموعون قس ًما حقا خالف قسمكم اْلباطل،
الذي تحنثون فيه كما تقدمت اإلشارة إليه .نعم.
"{ثُ َّم ِّإَّن ُك ْم أَُّي َها َّ
الض ُّالو َن}[الواقعةَ ]51:ع ِّن اْل ُهَدى {اْل ُم َكِّذ ُبو َن}[الواقعةِّ ]51:باْلَب ْع ِّث { َْل ِّكلُو َن ِّم ْن
َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ُّ
يه اْلم ْن َظ ِّرَ ،ك ِّر ُ َّ
ِّ
ورِّة
يه الط ْعمَِّ ،وِّه َي التي ُذكَر ْت في ُس َ
َش َجر م ْن َزقوم}[الواقعةَ ]52:و ُه َو َش َجٌر َكر ُ َ
الص َّاف ِّ
ود ِّم َن َّ
َي ِّم َن َّ
الش َج ِّر
الش َجَرِّةِِّ ،ل َّ
(و َّ
ات)َ { .ف َمالِّ ُئو َن ِّم ْن َها اْل ُب ُ
ص َ
َن اْل َمْق ُ
َ
طو َن}[الواقعة ]53:أ ْ
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َن
َن َت ُكو َن ( ِّم َن) ْاِلُوَلى َزِّائَد ًةَ ،وَي ُج ُ
َش َجَرةٌَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
ِّ ن ِّ
ِّ ُّ
اماَ .وَق ْوُل ُهِّ { :م ْن َزقُّوم} ِّصَف ٌة
َْلكُلو َ م ْن َش َجر م ْن َزقوم َط َع ً
ألن (آكلون) اسم فاعل من أكل ،فأكل معتدي يحتاج إلى مفعول ،ولم يذكر مفعوله في اآلية،

ال:
ول َم ْح ُذوًفا َكأََّن ُه َق َ
َي ُكو َن اْل َم ْف ُع ُ
لِّ َش َجر".

فال بد من أن يقال إن المفعول شجر وعلى هذا تكون (من) صلة زائدة من حيث اإلعراب أما

من حيث المعنى فهي مؤكدة ،أو يقدر آكلون
طعاما أو مأكوًال بيانه من هذه الشجرة الخبيثة
ً
الزقوم .نعم.
"وَقوُلهِّ { :من َزُّقوم} ِّصَفةٌ ِّل َشجر ،و ِّ
الصَف ُة ِّإ َذا َقَّدْر َت اْل َج َّار َاز ِّئًدا ُن ِّصَب ْت َعَلى اْل َم ْعَنى ،أ َْو َجَرْر َت
ْ
َ ْ ُ
َ َ
الل ْف ِّظَ ،فِّإن َقَّدرت اْلم ْفعول مح ُذوًفا َلم َت ُك ِّن ِّ
َعَلى َّ
الص َف ُة ِّإََّل ِّفي َم ْو ِّض ِّع َجرَ ،ق ْوُل ُه َت َعاَلى:
ْ ْ َ َ ُ َ َْ
ْ
ِّ
الزقُّومِّ أ َْو َعَلى ْاِلَ ْك ِّل أ َْو َعَلى َّ
َي َعَلى َّ
الش َج ِّرِِّ ،ل ََّن ُه ُي َذ َّكُر
{ َف َش ِّارُبو َن َعَل ْيه}[الواقعة ]54:أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َه ِّل
اء اْل َم ْغلِّ ُّي َّالِّذي َقِّد ْ
يد أ ْ
اش َتَّد َغَلَيا ُن ُه َو ُه َو َصد ُ
َوُي َؤَّن ُث{ ،م َن اْل َحميمِّ}[الواقعةَ ]54:و ُه َو اْل َم ُ
الزُّقومِّ مع اْلجوِّع َّ ِّ ِّ
َّ
ْكلُو َن ِّم َن َّ
َي ُي َو ِّرثُ ُه ْم َحَّر َما َيأ ُ
اء َيظُُّنو َن أََّنهُ
ََ ُ
الشديد َع َط ًشا َفَي ْشَرُبو َن َم ً
الن ِّار .أ ْ
ش َفي ِّجد َ ِّ
يما ُم ْغًلى".
يل اْل َع َط َ َ ُ
ُي ِّز ُ
ون ُه َحم ً
كما تقدم في صدر الدرس .نعم.
افع وع ِّ
" َقوُله َتعاَلىَ { :ف َش ِّاربو َن ُشرب اْل ِّهيمِّ}[الواقعةِّ ]55:قراء ُة َن ِّ
"شْر َب" ِّب َضمِّ
اصم َو َح ْمَزَة ُ
ََ
ُ
َْ
ْ ُ َ
ََ
ِّ
ان َجِّيَد َت ِّ
ين .اْلَباقُو َن ِّبَف ْت ِّح َها؛ لُ َغ َت ِّ
الش ِّ
ول اْل َعَر ُبَ :ش ِّرْب ُت ُشْرًبا َو َشْرًبا َوِّشْرًبا َو ُشُرًبا
انَ ،تُق ُ
ِّب َض َّم َتي ِّنَ .قال أَبو َزيد :س ِّمع ُت اْلعرب َتُقول ِّب َضمِّ ا ِّ
لش ِّ
ين َوَف ْت ِّح َها َوَك ْس ِّرَهاَ ،واْلَف ْت ُح ُه َو اْل َم ْصَدُر
ْ
َ ُ ْ َ ْ
ََ َ
ُ
ِّ َّ ِّ
ِّ
َّ ِّ
َصلُ ُه َف ْع ٌل".
يحِِّ ،ل َّ
الصح ُ
َن ُك َّل َم ْصَدر م ْن َذ َوات الثَال ثَة َفأ ْ
يعني الثالثي المتعدي مصدره فعل ،يقول ابن مالك -رحمه هللا:-
فعل للل قي ل للاس مصل للدر المعل ل لدى

ردا
م ل ل ل ل للن ذي ثالث ل ل ل ل للة ك ل ل ل ل للرد ً

مصدر عند بعض الناس
ا
هذا األصل للمصدر ،كونه يضم أو يكسر هذا ال يغير عن كونه

وبعضهم يقول اسم مصدر ،يحيله من كونه المصدر إلى كونه اسم مصدر ،ويبقى المصدر على

وزنه فعل .نعم.

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ولَ :ف ْعَل ٌة َن ْح ُو َشْرَبة َوب َّ
ِّالضمِّ ِّاَل ْس ُم".
"أَََل َتَرى أََّن َك َتُرُّد ُه إَلى اْل َمَّرة اْل َواحَدةَ ،ف َتُق ُ
وبضم االسم اسم المصدر ،شرًبا شرب الهيم ،ومثل ما تقول فعلة في شربة ،وغرفة في المرة

اغترف
أيضا غرفة .والمراد بها المرة الواحدة من هذا الباب ،نعم{ ،إال من ْ
الواحدة تقول ً
غ ْرف ًة}[البقرة ]289:واحدة ،واألصل في المرة اسم المرة أنه على فعلة .نعم.
الذ ْك ِّر ،و ِّ
الشرب َك ُّ
ِّ
ِّ
انَ ،ف َّ
وح َو ِّاَل ْسم م ْصَدَر ِّ
الشْر ُب ِّباْل َك ْس ِّر
يل :إِّ َّن اْل َم ْفتُ َ
َ
الشْر ُب َك ْاِلَ ْكلَ ،و ُّ ْ ُ
" َوق َ
َ َ
ِّ
اإلبِّل اْل ِّع َط ُ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّن
ِّ ِّ
يب َهاَ ،ع ِّن ْاب ِّن َعَّباس
اش التي ََل َتْرى لَداء ُيص ُ
اْل َم ْشُر ُ
يم ِّْ ُ
وب َكالط ْحن اْل َم ْط ُحو َ .واْله ُ
السِّد ِّي َو َ ِّ
ال ِّع ْك ِّرَم ُة أ َْي ًضا"...
َو ِّع ْك ِّرَم َة َوقَ َتا َد َة َو ُّ
غ ْي ِّره ْمَ ،وَق َ
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مستديما أو أنها
عطشا
إما أن يكون سبب العطش هو هذا الداء الذي يصيبها في أجوافها يورثها
ً
ً
هامت على وجهها وضلت الطريق في صحراء ليس بها ماء في وقت حار ال شك أنه يلزم من
ذلك العطش الشديد .نعم.
اإلبِّل ي ِّصيبها داء َتع َط ُ ِّ
الض َّح ُ ِّ
اض .وقال َّ
ال ِّع ْك ِّرم ُة أ َْي ًضاِّ :هي ِّْ
اإل ِّب ُل اْل ِّمَر ُ
ش م ْنهُ
يم ِّْ ُ ُ ُ َ َ ٌ ْ
" َوَق َ
اك :اْله ُ
َ
َ
احدها أَهيم و ْاِلُ ْن َثى هيماء .ويَقال لِّ َذلِّك َّ ِّ
ِّ
ِّ
س ْب ُن اْل ُمَل َّو ِّح:
َْ َ ُ َ ُ ُ َ
ال قَ ْي ُ
َع َط ًشا َشد ًيداَ ،و ُ َ ْ َ ُ َ
امَ ،ق َ
الداء اْل ُهَي ُ
يَقا ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّشَف ِّائ َها
ااااب ُه
َوَق ْد َعل َم ْت َن ْفسي َم َك َ
َص َ
اء اْل ُهَياااامِّ أ َ
ااال باااه َد ُ
ُ ُ
َوَق ْو ٌم ِّهيم"...
يعني سببه العشق الذي يجعله يهيم على وجهه من غير قصد ،كهذه اإلبل الضالة الضائعة
الهيم الهائمة على وجهها من غير قصد ،وعالجه على حد زعمه بمعشوقته ومحبوبته ،لكن هل
هذا عالج صحيح؟ كونه غير شرعي هذا أمر مفروغ منه مقطوع به ،لكن حتى من حيث الواقع

هل كل من ظفر بمحبوبته التي وصل إلى درجة الهيام بسببها تنتهي معاناته أو تزيد معاناته؟

تزيد معاناته .نعم .وق ْد علم ْت نْفسي مكان شفائها .نعم.
ِّ
ِّ
ِّ
ول ِّفي ِّْ
اإل ِّب ِّلَ :ه ِّائ ٌم َو َه ِّائ َمةٌ
َي ِّع َط ٌ
اماَ .وم َن اْل َعَرب َم ْن َيُق ُ
" َوقَ ْو ٌم هيم أ َْي ًضا أ ْ
اموا ُهَي ً
اشَ ،وَق ْد َه ُ
ال َل ِّبَيٌد:
َواْل َج ْم ُع ُهَّي ٌمَ .ق َ
ِّ ِّ ِّ
وأَ ْطا َ ِّ
اااايم
اااع ِّث
َجا ْ
ااااالح ما َ
أَ
اااز ُت ِّإَلااااى َم َع ِّارِّف َهااااا ِّب ُشا ْ
َ
اااان اْلعياااااد ِّي ها ُ
الرم ِّلَ .وُر ِّو َي
ِّ
ال َّ
ض َّ
اك َو ْاِل ْ
يم ْاِلَْر ُ
َخَف ُ
الس ْهَل ُة َذ ُ
عَي ْيَن َة َو ْاب ُن َك ْي َس َ
الض َّح ُ
ش َو ْاب ُن ُ
َوَق َ
ات َّ َ
ان :اْله ُ
الرم ِّ
ِّ
ن
ِّ ِّ
ال َّال ِّتي ََل ُتْرَوى ِّباْل َم ِّاء".
أ َْي ًضا َعن ْابن َعَّباسَ :فَي ْشَرُبو َ ُشْر َب َ
أطالح؛ يعني المعلق يقول :مهازيل ،وجاء في المثل :فالن وبعيره طليحان ،يعني قد أتعبهما

السهر ،وهذا هو المعروف في المثل ،وما يردد في كتب األمثال وكتب اللغة إال أنه نقله في فتح

الباري فقال :طريحان بالراء ،والشاهد الذي معنا يجعل نطقه بالراء خطأ ،وأ ْطال ٍح من اْلعيدي هيم
يعني مهازيل ،والمراد بالرجل وبعيره طليحان يعني هزيالن تعبا من كثرة المشي وطول السفر

وبعد الشقة.

طالب........:
الشيخ :إي نعم.

ال لِّ ُك ِّل ما ََل ُيْرَوى ِّم َن ِّْ
اء".
اإلبِّ ِّل َو َّ
"قال اْل َم ْهَدو ُّ
الرَم ِّل أ ْ
َهَي ُم َو َه ْي َم ُ
ِّيَ :وُيَق ُ
َ
أيضا يشرب الماء ،ال تجد الماء على
ما ال يروى من اإلبل معروف أن اإلبل يشرب ،والرمل ً
سطح األرض التي يعلوها الرمل ،فهو أهيم كاإلبل الهيم .نعم.
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ال لِّ ُك ِّل َما ََل ُيْرَوى ِّم َن
" َوُيَق ُ
ِّ
ام َكاْل ُج ُنو ِّن ِّم َن
اْل َع َطشَ .واْل ُهَي ُ
وقد يصل الهيام الذي هو نوع
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الرم ِّل أَهيم وهيماء وِّفي ِّ
ِّْ ِّ
احَ :واْل ُهَيام ِّب َّ
َشُّد
الص َح ِّ
الضمِّ أ َ
اإل ِّبل َو َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ُ
ِّ
اإل ِّب َل َف َت ِّهيم ِّفي ْاِلَْر ِّ
اء َي ْأ ُخ ُذ ِّْ
ض ََل َتْر َعى".
ام َد ٌ
ُ
اْلع ْش ِّقَ .واْل ُهَي ُ
من العشق ما هو أشد من الجنون ،ما هو أشد من الجنون ،نسأل

هللا السالمة والعافية .المجنون إذا عومل معاملة معينة هدأ وأكل وشرب ونام وارتاح ،لكن هذا

العاشق الذي وصل إلى هذا الحد -نسأل هللا العافية -ال تجده يرتاح له بال وال يأكل وال يشرب
وال ينام ،قلبه معلق بمن عشق ،وللناس في ما يعشقون مذاهب ،يعني ال يلزم أن يكون العشق

مثال ،من القصص -نسأل هللا العافية-
للنساء ،بعضهم يعشق ما هو أشد من ذلك من الغلمان ً
ذكر منها ما هو مخل بأصل الدين ،نسأل هللا العافية ،يصل إلى حد العبادة ،لما ليم بعضهم

على فتنته بغالم ،أنا ما أحفظ األبيات لكن محتواها أنه يقول :أنظر إليه في الوقت الذي ينشغل
الملكان بالنظر إليه ،نسأل هللا السالمة والعافية ،نسأل هللا العافية .بعض الناس يعشق غير هذا
الجنس من متع الدنيا ولذاتها ،يعشق بعض ما يستفاد من هذه الدنيا ،فتجده قلبه معلق به،

أرضا ،أو ألن
وتحدثه وهو ليس معك ،لماذا؟ ألن سيارة كان يخطط لشرائها فبيعت ،أو ألن ً
قصرا ،أو ألن ...المقصود أن هذه األمور تصل إلى حد العبادة لهذه العروض الفانية الزائلة،
ً
ولذا جاء في الحديث« :تعس عبد الدرهم ،تعس عبد الدينار ،تعس عبد الخميصة ،تعس عبد

الخميلة» كل له ما يعشقه وما يهتم به ،كل له اهتمامه من البشر ،لكن من كان همه اآلخرة
يرتاح ،اجتمع فكره عليه وعلى الهدف الذي من أجله خلق ،ولم يتشتت في فكره وهمه ،في أمور
ال تنتهي ،ولن يحصل منها إال على ما كتب له ،ومع ذلك قد يحصل على ما يريد ثم يلوح له ما

هو أفضل منه من جنسه ،فيكون الذي بيده كال شيء ،يبدأ المعاناة من جديد ،وهكذا في أمور ال
تنتهي سلسلتها .نعم.

طالب :أحسن هللا إليك ،تسمية األنثى بالهيام؟

الشيخ :يعني عشق أو غاية العشق ونهايته ،اسم مكروه ،مكروه ليس بحسن .نعم.
َّ ِّ
" ُيَقالَ :نا َق ٌة َه ْيماءَ .واْل َه ْيماء أ َْي ًضا :اْلمَف َازةُ ََل م ِّ
اس ُك
ام ِّباْلَف ْت ِّحَّ :
الر ْم ُل الذي ََل َي َت َم َ
َ َ
َ ُ
َ ُ
ُ
اء ب َهاَ .واْل َهَي ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اش اْلو ِّ
َن َي ِّسيل م َن اْلَيد لِّلِّينه ،واْل َجم ُع هيم م ْثل َق َذال و ُق ُذل .واْل ِّهَي ِّ
اح ُد:
أْ
ام باْل َك ْس ِّر :اِّْإل ِّب ُل اْلع َط ُ َ
َ
َ
ٌ ُ
َ ْ
َ
ُ
هيمان ،وَناقَ ٌة هيماء ِّم ْثل ع ْط َشان وع ْط َشىَ .قوُله َتعاَلى{ :ه َذا ُن ُزُلهم يوم ِّ
الد ِّ
ين}[الواقعة]56:
َ
َ ََ
َْ َ ُ ُ َ
ْ ُ َ
َْ َ ُ َ
ُ ْ َْ َ
اف ت ْك ِّرم ًة َلهم ،وفِّ ِّ
الن ُز ِّل َّالِّذي يعُّد لِّ ْْل ْ ِّ
َي ِّرْزقُ ُهم َّالِّذي ُي َعُّد َل ُه ْمَ ،ك ُّ
يه َت َه ُّك ٌمَ ،ك َما ِّفي َق ْولِّ ِّه
َضَي َ َ ُ ْ َ
َُ
أْ
ُ
الس ْعِّد َّ
الض ِّب ِّي:
َت َعاَلىَ { :فَب ِّشْرُه ْم بِّ َع َذاب أَلِّيم}[اَلنشقاقَ ]24:وَكَق ْو ِّل أ َِّبي َّ
ِّ
اار ِّبااْل َج ْي ِّ
ازَل
ش َضااا َفَنا
اه ُن َُ
َج َعْلَنا اْلَقَناا َواْل ُمْرَهَفاات َل ُ
َوُكَّناا ِّإ َذا اْل َجَّبا ُ
هذا استخفاف واستهتار ،يجعل القنا والمرهفات السيوف هي هذه نزله؟! وكان من وصفه أنه
جبار ،في األصل أنه يراد االستيالء عليهم وعلى أموالهم لكن ماذا يعدون له من اإلكرام؟ هل
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يقدمون له ما يوصلهم إلى قلبه ويتوددون إليه بحيث يكف شره عنهم ،أو أنهم يعدون له ما يكفه

ويردعه؟ قال :جعْلنا اْلقنا واْلم ْرهفات له نزال ،يعني هذه ضيافته ،بخالف من يضعف أمام
فشيئا ،والخصم ال يرضيه إال الهدف األكبر والغنيمة العظمى،
شيئا ً
خصمه ،ويقدم له التنازالت ً
ما يقتصر على دون ما يقدر عليه .فالضعف ال يحل إشكال ،وال تنازالت هذه ال تخرج هذا

شيئا
المستضعف من مأزقه وحالته التي يعيش فيها ،بل العكس تجد العدو يساوم على األشياء ً
فشيئا إلى أن يأخذ جميع ما بيدك ،ثم بعد ذلك يأتي الدمار الشامل كما حصل لدمشق على يد
ً
تيمورلنك  ،نزل بها وحاصرها ،وطلب من يفاوضه ،فأرسلوا له شخص من كبار القضاة -عفا هللا

عنه عنا وعنه -هو معروف يعني وصارت قادح في ترجمته ،لما ترجم أشيد بعلمه وعمله لوال
قصة تيمور؛ ألنه لما رجع صار يمدح تيمور ،تيمور الن له في الكالم ،وقال :تعطوننا مبلغ كذا
وننصرف ،عشرة آالف ألف دينار يعني عشرة ماليين ،جمعوا هذه العشرة ماليين ،كثير منهم

باع ما يملك ،فلما وضعت بين يديه ،قال :هذا على حسابكم هذا ديناركم أنتم ،نحن دينارنا ثالثة
أضعاف ديناركم ،ما يرضى بالشيء اليسير ويستطيعه ،رجع هذا الوسيط وهو قاضي من كبار

القضاة -عفا هللا عنا وعنهم -قال :هذا ما يقول تيمور ،فوصل الحد إلى أن باعوا جميع ما

يملكون ،ووضعت األموال بين يديه ،فقال :هاتوا خطط دمشق نوقع عليها لكم بالصلح واألمان

فلما جيء بخطط دمشق وأحيائها وحاراتها وضع عليها عالمات ودواوير قسم األحياء على قواده،

قال :كل له هذا الحي يصنع به ما شاء ،فلما دخل وفعل األفاعيل -نسأل هللا العافية -بشيء ال

يخطر على البال .يعني لكل قوم وارث يعني ما يحصل في بالد المسلمين بسبب الكفار من

اإلهانات واألعراض وصنوف العذاب ،يعني من يق أر في هذه القصة يجد أن الصورة مطابقة،
تدميرا ،ثم لما خرج القواد منها وليس فيها شيء يذكر ولم يترك فيها
فوزع على قواده ،ودمروها
ً
إال من عمره خمس فأقل ،أما البقية كلهم أبيدوا أدخل العبيد فأحرقوها في يوم شديد الريح فانتهت
دمشق .يقول العدو ال شك أنه ال يرضى بشيء وهو يقدر على من هو أعلى منه ،والخطط

معروفة عند األعداء من قديم ،يساوم ثم يساوم ثم يساوم ثم إذا فرغ ما بيدك وصار ما تقدر تقاوم

ما تحتاج إلى شيء ،يعني في بالد األندلس في وقت السقوط جاءت المطالب من النصارى على
يد أدفونش...كبيرهم ،ثم بدأ يطلب يطلب يطلب إلى أن قال :لنا الجبال ولكم السهول ،عشان

أيش؟ تسهل إبادتهم ،وكان من مطالبه -قاتله هللا -أن تلد زوجته في محراب الجامع الكبير ،إلى
أن وصل األمر إلى أن يفتى أهل األندلس بأن يصلوا بطرفهم وأن تخلع أبواب البيوت خلعت

يعني عشان يدخل األعداء في أي وقت يريدون ،خلعت األبواب فأفتوا أن يصلوا بالطرف وأن
يتيمموا بالجدران ،كأنه يحك يده بالجدران ويتيمم ،ثم بعد ذلك جاءت النهاية ،والسبب في هذا هو

البعد عن دين هللا والتهاون بأمر هللا ،وهللا المستعان.
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وكنا إذا اْلجبار باْلج ْيش ضافنا  ،جبار جاء للضيافة الجبار هذا؟ جاء ليستولي على ما عندهم
من أموال على طريقة العرب في اإلغارات والنهب ،جعْلنا اْلقنا واْلم ْرهفات له نزال ،يعني هذا
ضيافته ما عندنا غير هذا ،بخالف من حل ضيف بمعنى الضيافة هذا يكرم ،هذا ال إشكال في

إكرامه ،لكن من جاء ليذل الناس ويأخذ ما بأيديهم هذا ال يفيد معه إال المرهفات .نعم.

طالب...........:

الشيخ :المقصود النزل وهو يريد النزل هذا .هؤالء لهم نزل وهذا له نزله .هذا المقصد .األصل

في النزل أنها الضيافة ،والضيافة إكرام لكن كونه يعد العذاب نزل هذا تهكم .نعم.

اي ،وَق ْد م َضى ِّفي ِّ
"ه َذا ُن ْزُل ُه ْم" ِّبِّإ ْس َك ِّ
ان َّ
آخ ِّر
اس َع ْن أَ ِّبي َع ْمرو َ
س ْب ُن َح ِّبيب َو َ
عَّب ٌ
" َوَقَ أَر ُيوُن ُ
الز ِّ َ َ
(آل ِّعمران) اْلَقول ِّف ِّ
يه{ .يوم ِّ
الد ِّ
اك ْم
ين} َي ْو َم اْل َجَز ِّاءَ ،ي ْع ِّني ِّفي َج َهَّن َم ،قَ ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ن ْح ُن َخَلْقَن ُ
ِّ ْ َ َ
ْ ُ
َْ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َن ِّْ
يل اْل َم ْعَنى:
َي َف َهَّال ُت َصِّدقُو َن ِّباْلَب ْع ِّث؟ ِِّل َّ
اإل َع َاد َة َكاَل ْبتَداءَ .وق َ
َفَل ْوََل ُت َصدقُو َن}[الواقعة ]57:أ ْ
ام ُك ْم ِّإ ْن َل ْم تُ ْؤ ِّم ُنوا؟ َق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :أَ َفَأرَْيتُ ْم َما
َن ْح ُن َخَلْقَنا ِّرْزَق ُك ْم َف َهَّال ُت َصِّدقُو َن أ َّ
َن َه َذا َط َع ُ
ونه ِّمن اْلم ِّن ِّي ِّفي أَرحامِّ ِّ
ون ُه}[الواقعة]59:
الن َس ِّاء{ ،أَأَ ْنتُ ْم َت ْخلُُق َ
َْ
َي َما َت ُ
تُ ْمنُو َن}[الواقعة ]58:أ ْ
صُّب َ ُ َ َ
اإل ْنسان أَم َنحن اْل َخ ِّالُقو َن اْلمَقِّدرو َن اْلمص ِّورو َن .وه َذا ِّ
ِّ
ان
اج َعَل ْي ِّه ْم َوَبَي ٌ
احت َج ٌ
ََ ْ
ص ِّوُرو َن م ْن ُه ِّْ َ َ ْ ْ ُ
َُ ُ
ُ ُ
َي ُت َ
أْ
ِّ ِّ
ِّ
الس َّم ِّ
ال َو ُم َح َّم ُد ْب ُن
اع َت ِّرُفوا ِّباْلَب ْع ِّثَ .وَقَ أَر أ َُبو َّ
وه ََل َغ ْيُرَنا َف ْ
َيِّ :إ َذا أَ ْقَرْرتُ ْم ِّبأََّنا َخالُق ُ
ل ْْلَية ْاِلُوَلى ،أ ْ
الت ِّاء َو ُهما لُ َغ َت ِّ
َش َه ُب اْل ُعَقْيلِّ ُّي"َ :ت ْم ُنو َن" ِّبَف ْت ِّح َّ
َمَنى َو َمَنى".
َّ
الس َم ْي َف ِّع َوأ ْ
ان أ ْ
َ
يعني من الثالثي والرباعي ،فما كان من الثالثي فهو مفتوح ،المضارع ،حرف المضارع األول،
وما كان من الرباعي فهو مضموم .نعم.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
َم َذى َو َم َذى ُي ْمني َوَي ْمني َوُي ْمذي َوَي ْمذي .قال اْل َم َاوْرِّد ُّيَ :وَي ْح َتم ُل أ ْ
َمَنى َو َمَنىَ ،وأ ْ
"أ ْ
ِّ ِّ
َم َنى ِّإ َذا أَ ْنَز َل َع ْن ِّج َماعَ ،و َمَنى ِّإ َذا أَ ْنَز َل َع ْن ِّاَل ْح ِّتَالمَِّ .وِّفي
َم ْعَن َ
اها ع ْنديَ ،فَي ُكو ُن أ ْ
اْلم ِّن ِّي م ِّنًّيا َو ْج َه ِّ
ان"...
َ َ

ِّ
ف
َي ْخَتل َ
َت ْس ِّمَي ِّة

ما يسنده أصل الكلمة يعني االختالف تنزيل األلفاظ على األحوال من غير ما يقتضي التفريق

لغة ،تنزيل هذا اللفظ على حالة وتنزيل هذا اللفظ على حالة من غير دليل ،ما فيه دليل يدل

اع ،ومنى إذا
على هذا إذا قال ":وي ْحتمل أ ْن ي ْختلف م ْعناها ع ْندي ،فيكون أ ْمنى إذا أ ْنزل ع ْن جم ٍ
أ ْنزل ع ْن اال ْحتالم" ،يعني هل في لغة العرب ما يدل على ذلك ومن النصوص ما يدل على هذا؟
ليس فيها شيء من ذلك ،إال أنه أراد أن يخصص كل لفظ بحالة ،لكن البد أن يكون له مستند،

يعني لو قيل العكس؟ ما فيه ما يمنع .نعم.
" َوِّفي َت ْس ِّمَي ِّة اْلم ِّن ِّي منًِّّيا َو ْج َه ِّ
َح ُد ُه َماِِّّ :إل ْمَن ِّائ ِّه َو ُه َو
ان؛ أ َ
َ َ
ِّ ِّ
ي َ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يح
وز ُن بِّه ِل ََّن ُه مْقَد ٌار ل َذل َكَ ،وَك َذل َك اْل َمن ُّي مْقَد ٌار َصح ٌ
ُ

ِّإ ار َقتُ ُهَّ .
الث ِّاني :لِّ َتْقِّد ِّ
يرِّهَ ،و ِّم ْن ُه اْل َمَنا َّالِّذي
َ
ِّ
لِّ َت ْص ِّو ِّ
ير اْل ِّخْلَقة".

اإلراقة منه قيل لمنى المشعر المعروف منى لكثرة ما يراق بها من الدماء .نعم.
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" َقولُه َتعاَلىَ { :نحن َقَّدرَنا بيَن ُكم اْلموت}[الواقعةِّ ]60:
َي َّالِّذي َيْقِّدُر َعَلى ِّْ
اإل َم َات ِّة
اج أ َْي ًضا ،أ ِّ
ْ ُ ْ َْ ُ َْ َ
احت َج ٌ
ْ
ْ ُ َ
يْقِّدر عَلى اْل َخْل ِّق  ،وِّإ َذا َقدر عَلى اْل َخْل ِّق َقدر عَلى اْلبع ِّث .وَق أَر مج ِّ
اهٌد َو ُح َم ْيٌد َو ْاب ُن ُم َح ْي ِّصن
َْ َ َ َُ
ََ َ
ََ َ
َ ُ َ
َ
السماءِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اك :أَي س َّوْيَنا َب ْي َن أ ْ ِّ
و ْاب ُن َكثير " َقَدْرَنا" بِّ َت ْخفيف الد ِّ
ال َّ
َّال .واْلَبا ُقو َن ِّب َّ
َ
الض َّح ُ ْ َ
الت ْشديدَ ،ق َ
َهل َّ َ
ِّ
َه ِّل ْاِلَْر ِّ ِّ
َحَد َي ْبَقى َغ ْيُرُه َعَّز َو َج َّلَ { ،و َما
َوأ ْ
يلَ :ك َت ْبَناَ ،واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِّار ٌبَ ،فَال أ َ
يلَ :ق َض ْيَناَ .وق َ
ضَ .وق َ
ِّ
ِّ
َم َثاَل ُك ْم َل ْم
َيِّ :إ ْن أََرْدَنا أ ْ
ين َعلى أ ْ
َن ْح ُن ِّب َم ْس ُبوقِّ َ
َن ُنَبد َل أ ْ
َمثاَل ُك ْم}[الواقعة ]61-60:أ ْ
َن ُنَبد َل أ ْ
ِّ
ِّين ،وَقال َّ
ين} م ْعَن ُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّي :اْل َم ْعَنى َن ْح ُن
الطَبرُّ
َي ْس ِّبْقَنا أ َ
اه ب َم ْغلُوب َ َ َ
َحٌد ،أ ْ
َيَ :ل ْم َي ْغل ْبَناَ { .و َما َن ْح ُن ب َم ْس ُبوق َ َ
آخ ِّر ِّ
َقَّدرَنا بيَنكُم اْلموت عَلى أ ِّ
ِّ
ين}
ْ
ين م ْن ِّج ْنس ُك ْمَ { ،و َما َن ْح ُن ِّب َم ْس ُبوقِّ َ
َم َثاَلكُ ْم َب ْعَد َم ْوِّت ُك ْم ِّب َ َ
ْ َْ ُ َ ْ َ َ
َن نَُبد َل أ ْ
ِّفي آجالِّ ُكم ،أَيََ :ل ي َتَقَّدم م َتأ ِّ
َخٌرَ ،وََل َي َتأ َّ
َخُر ُم َتَقِّد ٌمَ { .وُن ْن ِّشَئ ُك ْم ِّفي َما ََل َت ْعَل ُمو َن}[الواقعة".]61:
َ ْ ْ
َ ُ ُ
{فإذا جاء أجله ْم ال ي ْستأْخرون ساع ًة وال ي ْستْقدمون}[األعراف ،]34:هذا إذا جاء األجل وحل،

وأما قبل مجيئه فالمسألة خالف بين أهل العلم في الزيادة المبنية على الصلة« ،م ْن سره أ ْن
ي ْبسط له في رْزقه أ ْو ي ْنسأ له في أجله فْليص ْل رحمه» ،فإذا قلنا أن الزيادة حقيقة حملنا إذا جاء
أجلهم على أنه إذا حضر ،هذا ال يقبل الزيادة أو النقص ،وقبل حضوره فإنه إذا بر اإلنسان زيد

له وإال فال .وأما من يقول أن المراد بالزيادة الزيادة المعنوية وهي البركة في العمر بحيث ينتج
قصير األربعين والخمسين ما ال ينتجه صاحب المائة وزيادة ،يعني بركة في
ًا
في عمره ولو كان
عمره وهذا شيء مشاهد ،بعض الناس يعيش أربعين سنة ،عمر بن عبد العزيز أربعين سنة ما

كمل األربعين وكثير من أهل العلم ابن عبد الهادي إمام من أئمة الحنابلة من أئمة المحدثين

علما ،النووي خمسة
تسعة وثالثين سنة ،حافظ الحكمي ثالثة وثالثين سنة ،وهكذا مألوا الدنيا ً
وثالثين سنة .المقصود أن العمر إنما يحسب باإلنتاج ،عمر اإلنسان حقيقته إنتاجه مما يوصله
إلى هللا -جل وعال ،-وما عدا ذلك فهي تطلع الشمس وتغيب الشمس وتنتهي الدنيا ،وينتهي
العمر السبت واألحد واالثنين ،السبت واألحد واالثنين خالص انتهى ،ثم ماذا؟ اليوم مثل أمس

كثير من الناس هذا حاله ،فال فرق بين أن يعيش ستين أو يعيش مائة،
ً
وغدا مثل اليوم وهكذاٌ .
ما فيه فرق ،حياة روتينية مملولة ليس لها طعم ،لكن اإلنسان الذي ينتج ويرى نتاجه وتجد العالم
في كل سنة ينظر إلى مصنفاته وهي زادت ع شرة عشرين ،بعضهم أكثر من ذلك ،هذا العمر

الحقيقي .أما مجرد أكله وشربه ونومه وقيل وقال ويمضي العمر على هذا ليست هذه حياة .إنما

اإلنسان خلق لتحقيق هدف ،إن حققه سعد وإال فال ،وهللا المستعان.
طالب......:

الشيخ :وهللا الزيادة الحقيقة عليها اإلشكاالت أن األجل والعمر محدد ال يزيد وال ينقص ،ويكتب

أجله وهو في بطن أمه  ،وهي األصل يعني الزيادة الحقيقية هي األصل في اللفظ لكن الزيادة في

البركة قال بها جمع من أهل العلم ولها حظ من النظر والواقع يشهد بها ،وأما زيادة العمر فليست
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يعني ،..ي ْنسأ له في أثره ثم ماذا؟ يزيد عشر سنين من جنس السبعين اللي راحت ،ما لها ميزة،
لكن إذا كانت بالبركة فهنا المحط محط النظر الذي ينبغي أن يعتني به .نعم.
ِّ
َيَ :ن ْج َعلُ ُك ْم ِّقَرَد ًة
"{ َوُن ْن ِّشَئ ُك ْم ِّفي َما ََل َت ْعَل ُمو َن}[الواقعةِّ ]61:م َن ُّ
ال اْل َح َس ُن :أ ْ
الص َو ِّر َواْل َه ْيَئاتَ .ق َ
ِّ
ِّ
ص َو ِّرُك ْم ِّفي ُّ
الد ْنَيا،
يل :اْل َم ْعَنى ُن ْن ِّش ُئ ُك ْم ِّفي اْلَب ْع ِّث َعَلى َ
غ ْي ِّر ُ
َو َخَن ِّاز َير َك َما َف َعْلَنا بأَ ْق َوام قَْبَل ُك ْمَ .وق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َف ُي َج َّم ُل اْلم ْؤ ِّم ُن بَِّبَي ِّ
يد ْب ُن ُجَب ْيرَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلى:
ح اْل َكافُر ِّب َس َواد َو ْج ِّهه .قال َسع ُ
اض َو ْج ِّههَ ،وُيَقَّب ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وت َواد فِّي
يفَ ،وَبَرُه ُ
يما ََل َت ْعَل ُمو َن} َي ْعني في َح َواص ِّل طَ ْير ُسود َت ُكو ُن بَِّبَرُه َ
وت َكأََّن َها اْل َخ َطاط ُ
{ف َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل  :اْل َم ْعَنى ُن ْن ِّش ُئ ُك ْم ِّفي َعاَلم ََل
يما ََل َت ْعَل ُمو َن ِّفي أ ِّ
َي َخْلق ش ْئَناَ .وق َ
اْلَي َم ِّنَ .وَق َ
ال ُم َجاهٌد :ف َ
َت ْعَلمو َنَ ،وِّفي م َكان ََل َت ْعَلمو َنَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َعِّل ْم ُتم َّ
َيِّ :إ ْذ
الن ْشأَ َة ْاِلُوَلى}[الواقعة ]62:أ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُخلِّْق ُت ْم م ْن ُن ْطَفة ثُ َّم م ْن َعَلَقة ُث َّم م ْن ُم ْض َغة َوَل ْم َت ُكوُنوا َش ْيًئاَ ،ع ْن ُم َجاهد َو َغ ْي ِِّّره .وقال قَ َت َاد ُة
َو َّ
اك"...
الض َّح ُ
طالب.....:

الشيخ :هذا توارثه المفسرون ،كلهم يقولون هذا ،يعني أرواح الكفار .وهللا أعلم ،أنا ما حققت

المسألة .نعم.

ِّ
"وقال َق َت َاد ُة َو َّ
َيَ :ف َهَّال
آد َم َعَل ْي ِّه َّ
اك َي ْعني َخْل ُق َ
الض َّح ُ
السَال ُمَ { .فَل ْوََل َت َذ َّكُرو َن}[الواقعة ]62:أ ْ
الن ْشأ ِّ
ُخَرى َو ُه َو َيَرى َّ
َت َذ َّكُرو َنَ .وِّفي اْل َخَب ِّرَ :ع َجًبا ُك َّل اْل َع َج ِّب لِّْلم َكِّذ ِّب ِّب َّ
َة ْاِلُولَىَ ،و َع َجًبا
َة ْاِل ْ
الن ْشأ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لِّْلمصِّد ِّق ِّب َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
امة َّ
َة باْلَق ْص ِّرَ .وَقَ أَر ُم َجاهٌد
اء ُة اْل َع َّ
الن ْشأ َ
َُ
الن ْشأَة ْاْلخَرة َو ُه َو ََل َي ْس َعى لَد ِّار اْلَقَر ِّارَ .وقَر َ
ضى ِّفي (اْلع ْن َكب ِّ
ِّ
ع ْمروَّ :
وت) َبَيانُ ُه .قَ ْولُ ُه َت َعاَلى:
اء َة" ِّباْل َمِّدَ ،وَق ْد َم َ
َواْل َح َس ُن َو ْاب ُن َكثير َوأ َُبو َ
َ ُ
"الن َش َ
َخ ِّبُر ِّ
وني َع َّما َت ْحُرثُو َن ِّم ْن أَْر ِّض ُك ْم
َي :أ ْ
{أَ َفَ أر َْيتُ ْم َما َت ْحُرثُو َن}[الواقعةَ ]63:هِّذِّه ُح َّج ٌة أ ْ
ُخَرى ،أ ْ
ونه زرعا َفيكو َن فِّ ِّ
ِّ
الس ْنُب ُل َواْل َح ُّب أ َْم َن ْح ُن َن ْف َع ُل
يه ُّ
يها اْلَب ْذَر ،أَْنتُ ْم تُْنبِّ ُت َ
ون ُه َوُت َح ِّصلُ َ ُ َ ْ ً َ ُ
َف َت ْطَر ُحو َن ف َ
َذلِّ َك؟ َوإَِّّنما ِّم ْن ُكم اْلَب ْذُر َو َش ُّق ْاِلَْر ِّ
الس ْنُب َل ِّم َن اْل َح ِّب َل ْي َس ِّإَل ْي ُك ْم،
ضَ ،فِّإ َذا أَ ْقَرْرتُ ْم ِّبأ َّ
اج ُّ
َن ِّإ ْخَر َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اج ْاِل َْم َوات م َن ْاِلَْر ِّ
اف اْل َحْر َث ِّإَل ْي ِّه ْم َو َّ
الزْر َع ِّإَل ْيه َت َعاَلى،
ِّع َاد َت ُه ْم؟! َوأ َ
َض َ
َف َك ْي َ
ض َوإ َ
ف تُْنكُرو َن ِّإ ْخَر َ
الزرع ِّمن فِّع ِّل َّ ِّ
َن اْلحر َث ِّفعلُهم ويجرِّي عَلى ْ ِّ
ِّ
اخ ِّتَي ِّارِّه ََل َعَلى
َّللا َت َعاَلى َوَي ْن ُب ُت َعَلى ْ
ْ ُ ْ ََ ْ
َ
ِل َّ َ ْ
اختَي ِّارِّه ْمَ ،و َّ ْ ُ ْ ْ
ِّ َّ
َّ
اخ ِّتَي ِّارِّهمَ .وَك َذلِّ َك ما َرَوى أ َُبو ُهَرْيَرَة َع ِّن َّ ِّ
الََ« :ل َيُقوَل َّن
ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم  -أََّن ُه َق َ
النب ِّي َ -صلى َّ ُ
ْ
َ
َّللا»َ ،قال أَبو هريرَة :أََلم َتسمعوا َقول َّ ِّ
َح ُد ُك ْم َزَر ْع ُت َوْلَيُق ْل َحَرْث ُت َفِّإ َّن َّ
َّللا َت َعاَلى:
أَ
َ ُ َُ ْ َ
ْ ْ َُ ْ َ
الز ِّار َع ُه َو َّ ُ
عوَن ُه أ َْم َن ْح ُن َّ
عو َن}[الواقعة".]64:
الز ِّار ُ
{أَأَ ْن ُت ْم َت ْزَر ُ
الشيخ :خرجه؟

طالب :أحسن هللا إليك ،قال أخرجه البزار والطبري وصححه ابن حبان وابن نعيم في الحلية
والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن ،فيه حسن ( .)51:12انتهى كالم المحقق

والحديث ضعفه البيهقي لقوله (.)51:22
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الشيخ :بعضهم أثبت اسم الزارع هلل -جل وعال -من هذا الحديث ومن اآلية .نعم.
" َواْلم ْس َت َح ُّب لِّ ُك ِّل م ْن ُيْل ِّقي اْلَب ْذَر ِّفي ْاِلَْر ِّ
َن َيْقَ أَر َب ْعَد ِّاَل ْس ِّت َعا َذ ِّة{ :أَ َفَأر َْي ُت ْم َما َت ْحُرُثو َن} ْاْلَيةَ،
ض أْ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َّ
ع َواْل ُم ْن ِّب ُت َواْل ُمَبل ُغ ،ا َّلل ُه َّم َص ِّل َعَلى ُم َح َّمدَ ،واْرُزْقَنا َث َمَرُهَ ،و َجن ْبَنا َضَرَرُه،
الز ِّار ُ
ولَ :بل َّ ُ
ُث َّم َيُق ُ
ِّ ِّ
ِّ
اك ِّرين ،وِّْلََل ِّئك ِّمن َّ ِّ
واجعْلَنا ِِّلَ ْنع ِّمك ِّمن َّ ِّ
ال :إِّ َّن
ينَ ،وَب ِّار ْك َلَنا فيه َيا َر َّب اْل َعاَلم َ
الذاك ِّر َ
َ َ
ُ َ َ
الش َ َ
َ َْ
ينَ .وُيَق ُ
يع ْاْل َف ِّ
ات"...
ان لِّ َذلِّ َك ا َّلزْرِّع ِّم ْن َج ِّم ِّ
َم ٌ
َه َذا اْلَق ْو َل أ َ
مثل هذا يحتاج إلى توقيف ،بنص صحيح عن المعصوم ،والتعبد بمثل هذه األمور في موطن
معين في وقت معين هذا مم ا ال يدل عليه دليل من الكتاب والسنة هذا ابتداع ،لكن مجرد الدعاء

المطلق حينما يلقي الزرع يدعو بدعاء ال يتعبد به هذا ما فيه إشكال ،لكن يبقى أن التعبد باللفظ
المذكور ال يزيد عنه وال ينقص ويستعمله في كل ما يزرعه ويعتقد مع ذلك أنه ينفع أمان لذلك

الزرع من جميع اآلفات هذا يحتاج إلى نص ملزم .وذكر ابن أبي حاتم في ترجمة أحد الرواة
نسيته اآلن في الجرح والتعديل أنه كلما غرس نخلة صلى عندها ركعتين .والبخاري -رحمه هللا

تعالى -يذكر في ترجمته أنه ما وضع في كتابه حديثًا إال بعد أن يصلي ركعتين .فهل اعتماد
مثل هذه األمور يحتاج إلى نص أو أن هذه من األمور التي يدخلها االجتهاد؟ والصالة بابها

معروف ومن أفضل العبادات وكذلك الدعاء ،بعضهم يتسامح في هذا ،يتساهل لكن تعيين شيء
يتقرب به إلى هللا -جل وعال -وتحديد مكان له أو زمان أو عدد لم يرد به شرع هذا ابتداع.

نعم.

طالب......:

الشيخ :هذا أمر سهل ،االستخارة لها أصل ،على كل حال نحتاط لمثل هذه األمور .نعم.

طالب :ما يقال إن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة ،فهذا من
هذا الباب؟

الشيخ :يعني فزع إذا حزبه غرس نخلة؟

طالب :ال ال أقصد فعل البخاري.

الشيخ :فعل البخاري إذا كان المقصود به ركعتي استخارة هل يضع هذا الحديث أو ال يضعه

هذا ما فيه إشكال .نعم.

طالب......:

الشيخ :كأنها مجربة .قال :سمعناه من ثقة وجرب فوجد كذلك.

طالب :هل هذا يكفي؟

الشيخ :ال ما تكفي التجربة ،ما هو بعالج ،له دواء محسوس تكفي في التجربة .نعم.
ِّ
يع ْاْل َف ِّ
ات :الدُّوُد واْلجر ُاد و َ ِّ
" َوُيَق ِّ
اه ِّم ْن
ان لِّ َذلِّ َك ا َّلزْرِّع ِّم ْن َج ِّم ِّ
َم ٌ
غ ْيُر َذل َكَ ،سم ْعَن ُ
َ ََ َ
ُ
ال :إ َّن َه َذا اْلَق ْو َل أ َ
ِّ
ِّ
اع َك َما
َيَ :ت ْج َعلُ َ
ع َ
الُ :فَال ٌن َزَّر ٌ
ثَقة َو َجَّر َب َف َو َجَد َك َذل َكَ .و َم ْعَنى {أَأَْن ُت ْم َت ْزَر ُ
ون ُه َزْر ًعاَ .وَق ْد ُيَق ُ
ون ُه} أ ْ
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ق َل ْفظُ َّ
َن َي ُكو َن َزْر ًعا ُي ْع ِّج ُب ُّ
الزْرِّع َعَلى
ال َحَّر ٌ
الزَّر َ
ول ِّإَلى أ ْ
اعَ .وَق ْد ُي ْطَل ُ
َيَ :ي ْف َع ُل َما َي ُئ ُ
اث ،أ ْ
ُيَق ُ
ض َوَت ْك ِّر ِّ
َب ْذ ِّر ْاِلَْر ِّ
ِّيجاب".
يب َها َت َج ُّوًازُ ،قْل ُتَ :ف ُه َو َن ْه ُي ِّإْر َشاد َوأََدب ََل َن ْه َي َح ْظر َوإ َ
يقصد ما جاء في الحديث« :ال يقولن أحدك ْم زرْعت وْليق ْل حرْثت».
ِّ
ِّ ِّ
السَالم ََ« :-ل يُقوَل َّن أَحد ُكم عبِّدي وأَم ِّتي وْليُقل ُ ِّ
ِّ
اي
َ ُ ْ َْ
َ
َ َ ََ ْ
غَالمي َو َجارَيتي َوَف َت َ
" َوم ْن ُه َق ْولُ ُه َ -عَل ْيه َّ ُ
ضى ِّفي (يوسف) اْلَقول فِّ ِّ
ِّ
الََ :ل َيُق ْل َحَرْث ُت
يهَ .وَق ْد َباَل َغ َب ْع ُ
َوَف َت ِّاتي» َوَق ْد َم َ
ُ ُ َ
ض اْل ُعلَ َماء َفَق َ
ْ ُ
َّللا َفحرْثت ،وأ ِّ ِّ ِّ ِّ
َفأَصبت ،بل يُقل :أ ِّ
ال اْل َم َاوْرِّد ُّيَ :وَت َت َض َّم ُن َهِّذِّه
َعاَنني َّ ُ َ َ ُ َ ْ
َُْ َْ َ ْ َ
َع َطاني بَف ْضله َما أ َ
َص ْب ُتَ .ق َ
ِّ ِّ
َن أَ ْنب َت َزرعهم ح َّتى ع ُ ِّ ِّ
وه َعَلى ِّن ْع َم ِّت ِّه
َح ُد ُه َما :اَل ْمتَن ُ
َ
ان َعَل ْي ِّه ْم ِّبأ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
َمَرْي ِّن ،أ َ
اشوا بِّه لَي ْش ُكُر ُ
ْاْلَي ُة أ ْ
َّ ِّ
ان اْلم ِّ
ِّ
وج ُب لِِّّال ْعتَِّب ِّارِِّ ،ل ََّن ُه َل َّما أَْنَب َت َزْر َع ُه ْم َب ْعَد َتَال ِّشي َب ْذ ِِّّرهَ ،وا ْن ِّتَقالِّ ِّه ِّإَلى
َعَل ْيه ْم .الثاني :اْل ُبْرَه ُ ُ
الت ْت ِّر ِّ
اس ِّت َو ِّاء َحالِّ ِّه ِّم َن اْل َعَف ِّن َو َّ
ان
يب َحتَّى َص َار َزْر ًعا أ ْ
َخ َضَرُ ،ث َّم َج َعَل ُه َق ِّوًّيا ُم ْش َتًّدا أ ْ
اف َما َك َ
َض َع َ
ْ
ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ
ان مْقَنع لِّ َذوِّي اْل ِّف َط ِّر َّ ِّ
يم ِّة ،ثُ َّم
َخ ُّ
ات أ َ
َم َ
ف َعلَ ْيه َوأَ ْقَدُرَ ،وِّفي َه َذا اْل ُبْرَه ِّ َ ٌ
السل َ
َعَل ْيهَ ،ف ُه َو بإ َع َادة َم ْن أ َ
ِّ
َيُ :م َت َك ِّسًراَ ،ي ْع ِّني َّ
يم
اء َل َج َعْلَن ُ
اما}[الواقعة ]65:أ ْ
الَ{ :ل ْو َن َش ُ
َق َ
ام :اْل َهش ُ
الزْر َعَ .واْل ُح َط ُ
اه ُح َط ً
اْل َهالِّ ُك َّالِّذي ََل ُي ْن َتَف ُع ِّب ِّه".
والتأكيد بالالم {لجعْلناه} هذا ألن هذا الفعل الذي هو الحرث والزرع يكثر على ألسنة الناس

نسبتهما إلى البشر ،يكثر على ألسنة الناس أن فالن زرع ،وفالن حصد ،وفالن بذر ،وفالن

حطاما؟
فعل ،فجاء التأكيد{ ،ل ْو نشاء لجعْلناه} يعني مع أنكم تنسبونه إليكم فماذا عما لو جعلناه
ً
باألمر المؤكد ألنهم بصدد أن ينسبوه إلى أنفسهم ،فجاء الرد عليهم بهذا ،لكن ماذا عن {أف أرْيتم

اْلماء الذي ت ْشربون أأ ْنت ْم أ ْن ْزلتموه من اْلم ْزن أ ْم ن ْحن اْلم ْنزلون ل ْو نشاء جعْلناه}[الواقعة]70-68:
بدون الم ،ما في أحد يقول :أنا تصرفت ونزلت المطر ،ولذلك ال يحتاج إلى تأكيد ،وال يخفى
على المتكلم وهو هللا -جل وعال  -أنه سيأتي في آخر الناس في آخر الزمان من يقول :وهللا

استمطرنا ومطرنا ،فعلنا وتركنا في مسألة االستمطار ،لكنه نزل هذه المسألة مثل أو هذه الدعوى
مثل عدمها ،جعلها مثل عدمها ،ولذلك ما أكد ،يعني قد يقول قائل :نعم يقول زرعنا وحرثنا

وفعلنا ،فجاء قوله{ :ل ْو نشاء لجعْلناه} ،بالتأكيد الجتثاث هذه الدعوى التي يدعونها ،لكن إن زال
نقال
المطر لن يدعيه أحد ،ولو ادعاه ٍ
عقال وال ً
مدع لكانت دعواه مثل عدمها؛ ألنها ال قبول لها ً
اما}[الواقعة ،]65:فهذه
ولذلك ما أكد{ ،جعْلناه أج ً
اجا}[الواقعة ] 70:مثل قوله{ :لجعْلناه حط ً

الدعاوى التي تقال والمحاوالت التي يعلن عنها وتذكر هذه وجودها مثل عدمها ،ال قيمة لها.
نعم.

ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َمَرْي ِّن؛
يم اْل َهال ُك الذي ََل ُي ْن َتَف ُع به ،في َم ْط َعم َوََل غ َذاءَ ،ف ُنب َه ب َذل َك أ َْي ًضا َعَلى أ ْ
ام :اْل َهش ُ
" َواْل ُح َط ُ
َح ُد ُهما :ما أَوََل ُهم ِّب ِّه ِّم َن النِّعمِّ ِّفي َزْرِّع ِّهم ِّإ ْذ َلم ي ْجعْل ُه ُح َطاما لِّي ْش ُكروهَّ .
الث ِّاني :لَِّي ْعتَ ِّبُروا ِّب َذلِّ َك
ً َ ُ ُ
ْ َ َ
َ
ْ
أَ َ َ ْ ْ
الزْر َع ُح َط ِّ
ِّفي أَ ْن ُف ِّس ِّه ْمَ ،ك َما أََّن ُه َي ْج َع ُل َّ
ظوا َفَي ْنَزِّجُروا،
اء َوَك َذلِّ َك ُي ْهلِّ ُك ُه ْم ِّإ َذا َشا َء لَِّي َّت ِّع ُ
اما إ َذا َش َ
ً
َيَ :ت ْع َج ُبو َن ِّب َذ َهابِّ َها َوَت ْنَد ُمو َن ِّم َّما َح َّل ِّب ُك ْم؛ َقاَلهُ اْل َح َس ُن َوقَ َت َاد ُة
{ َف َظْل ُت ْم َتَف َّك ُهو َن}[الواقعة ]65:أ ْ
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و َغيرهما .وِّفي ِّ
َي:
الص َح ِّ
َ ُْ ُ َ َ
َّللا تَ َعاَلىَ { :ف َظْلتُ ْم َتَف َّك ُهو َن} أ ْ
ال َّ ُ
َّمَ ،ق َ
َي :تَ َع َّج َبَ ،وُيَق ُ
احَ :وَتَف َّك َه أ ْ
الَ :تَند َ
ِّ
ِّ
َت ْندمو َن .وَتَف َّكهت ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّ
َصَب َح ُيَقِّل ُب
ال َي َم ٌ
َ ُْ
انَ :ت ْنَد ُمو َن َعَلى َنَفَقات ُك ْمَ ،دليُل ُهَ :فأ ْ
الش ْيء َت َم َّت ْع ُت بهَ .وَق َ
َُ
َكَّفي ِّه عَلى ما أَْن َفق ِّفيها وَقال ِّع ْك ِّرم ُةَ :تَال ومو َن وَت ْندمو َن عَلى ما سَلف ِّم ْن ُكم ِّمن مع ِّصي ِّة َّ ِّ
َّللا
َ َ َ َ
ْ ْ َْ َ
َ َ َ َ
َُ َ َُ
َ
ْ َ َ
ِّ
وب َت ُك ْم َح َّتى َناَل ْت ُك ْم ِّفي َزْرِّع ُك ْم".
َّالتي أ َْو َجَب ْت ُ
عُق َ
يعني مثل ما حصل {فأْقبل ب ْعضهم على ب ْع ٍ
ض يتالومون}[ن ]30:في قصة الجنة ،ندموا على
ْ
ما فعلوا لكن الت ساعة م ْندم بعد إتالف الزرع .نعم.
"وقال ابن كيسان :تحزُنو َن ،واْلمعَنى متَق ِّارب .وِّف ِّ
يه لُ َغ َت ِّ
انَ :تَف َّك ُهو َن"
ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ َُ ٌ َ
وتفكنون بالنون.
التَندُّم َعَلى ما َف َ ِّ
اءَ :و ُّ
يل:
ع ْكلَ .وِّفي ال ِّص َح ِّ
النو ُن ُل َغ ُة ُ
اتَ .وق َ
ال اْلَفَّر ُ
" َوَتَف َّك ُنو َنَ .ق َ
َ
اح :اْل َتَف ُّك ُنُ َّ :
ِّ ِّ
ِّ
ُّ ِّ
اه ٌةِّ ،ب َّ
َّ
اه ُة ِّباْلَف ْت ِّح َف َم ْصَدُر َف ِّك َه
يل لِّْل ِّمَز ِّ
الضمَِّ ،فأ َّ
َما اْل ُف َك َ
اح فُ َك َ
يما ََل َي ْعن َ
يكَ ،وم ْن ُه ق َ
التَف ُّك ُه :ال َّت َكل ُم ف َ
ِّ
ام ِّة " َف َظْل ُتم" ِّبَف ْت ِّح َّ
ِّ
الن ْف ِّ
ان َطِّي َب َّ
الظ ِّاءَ .وَقَ أَر
َّ
اءةُ اْل َع َّ
الر ُج ُل ِّباْل َك ْس ِّر َف ُه َو َفك ٌه ِّإ َذا َك َ
س َمَّز ً
ْ
احاَ .وقَر َ
َّللا " َف ِّظْلتُم" ِّب َكس ِّر َّ ِّ
عبد َّ ِّ
َص ِّل،
َْ ُ
الظاء َوَرَو َ
اها َه ُارو ُن َع ْن ُح َس ْين َع ْن أ َِّبي َب ْكرَ .ف َم ْن َف َت َح َف َعَلى ْاِل ْ
ْ ْ
الالمِّ ْاِلُوَلى ِّإَلى َّ
الالم ْاِلُوَلى َت ْخ ِّفيًفا ،وم ْن َكسَر َنَقل َكسَرَة َّ
ف َّ
الظ ِّاء ُث َّم
َص ُل َظَلْل ُت ْم َف َح َذ َ
َو ْاِل ْ
َ ْ
َ
ََ
َ
َح َذ َف َهاِّ{ ،إَّنا َل ُم ْغَر ُمو َن}[الواقعةَ ]66:وَقَ أَر أ َُبو َب ْكر َواْل ُمَف َّض ُل "أَِّإَّنا" ِّب َه ْم َزَت ْي ِّن َعَلى ِّاَل ْس ِّت ْف َهامِّ،
ِّ
ِّ
ِّ
َيَ :يُقولُو َن ِّإَّنا َلم ْغَرمو َن
َوَرَو ُ
اه َعاص ٌم َع ْن ِّزِّر ْب ِّن ُحَب ْيش .واْلَباقُو َن ب َه ْم َزة َواحَدة َعَلى اْل َخَب ِّر ،أ ْ
ُ ُ
َّ ن ِّ ِّ
ابَ ،و ِّم ْن ُه قَ ْو ُل ْاب ِّن اْل ُم َحلِّمِّ:
ام اْل َع َذ ُ
أْ
َيُ :م َعذ ُبو َ َ ،عن ْابن َعَّباس َوَق َت َاد َة َق َاَلَ :واْل َغَر ُ
َن ُف َ ِّ
ااارُم
َوأ َّ
َن اْل ِّح ْفا َظ ِّم ِّناي َس ِّاجَّي ٌة
َوِّثْق ُت ِّباأ َّ
ااال ِّب َ
اااك ُم ْغا َ
اااؤادي ُم ْتَبا ٌ
وَقال مج ِّ
اهٌد َو ِّع ْك ِّرم ُة َ :لموَل ٌع بَِّنا َ ،و ِّم ْن ُه َق ْو ُل َّ
الن ِّم ِّر ْب ِّن َت ْوَلب:
َ َ َُ
ُ
َ
اااااان َتااااااا َذ ُّك ِِّّره ُت ْك َت َماااااااا
َسا َ
ااااااال َعا ْ
ال :أُ ْغ ِّرَم فَُال ٌن ِّب ُفَال َنة،
ُيَق ُ
ال ُمَق ِّات ُل
َل ُمْلُقو َن َشًّ ارَ .وَق َ
ال:
َو ُه َو اْل َهَال ُكَ ،ك َما َق َ
ياااااوم ِّ
الن َسا ِّ
ااااو ُم اْل ِّجَفاااااا ِّر
ااااار َوَيا ْ
َ ُْ

َي :أُولِّ َع
أْ
ان:
ْب ُن َحَّي َ

اااااان َرِّه ًينااااااا ِّب َهااااااا ُم ْغَرَمااااااا
َوَكا َ

الال ِّزم .وَقال مج ِّ
ِّب َهاَ ،و ِّم ْن ُه اْل َغَرام َو ُه َو َّ
ضا:
اهٌد أ َْي ً
الشُّر َّ ُ َ َ ُ َ
ُ
م ْهَل ُكو َن .وقال َّ
اسِّ :إَّنا َل ُم ْغَر ُمو َن َم ْأ ُخوٌذ ِّم َن اْل َغَارمِّ
الن َّح ُ
ُ
امااااااا
َكاَنااااااا َعاااااا َذ ًابا َوَكاَنااااااا َغَر َ

مالزم للمعذب
اما}[الفرقان ،]65:يعني أنه
ٌ
عذاب جهنم ،نسأل هللا العافية{ ،إن عذابها كان غر ً
مالزمة الغريم لغريمه ،بحيث ال يتركه وال يفلته .نعم.

طالب :يوم النسار.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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طالب :النسار وال النار؟

الشيخ :النسار ويوم الجفا .الجفار؟

طالب.....:

الشيخ :يعني معروف ،ها؟

طالب :النسار والجفار.

الشيخ :إي كالهما بالراء النسار والجفار ،وهما يومان من أيام العرب المشهورة ،نعم؟

طالب.....:

الشيخ :إي لكن نسب إلى هذا الموضع يوم من أيام العرب وقعت فيهم واقعة النسار والجفار،

نعم.

طالب.....:

الشيخ :يعني صاحبه االعتقاد الذي يسمون بسببه هذا االسم؛ ألنهم عندهم اعتقاد في هذا،
يسمي به من يولد له ثم يموت ثم يولد ثم يموت ،ها؟

طالب.....:

الشيخ :كيف؟

طالب.....:

الشيخ :يسمون غرم هللا ،موجود في غامد وشهران ووزهران والجهات كلهم يسمون غرم هللا ،فإن
صاحبه هذا االعتقاد فهو سيء جدا.

طالب.....:

الشيخ :ال أعلم.

طالب :الشيخ علي الطنطاوي.
الشيخ :ذكرها؟

طالب.....:

الشيخ :على كل حال اعتقادات فاسدة وباطلة ،لكن ينظر في أصل اللفظ لمن تجرد عن هذا

االعتقاد.

طالب.....:

الشيخ :ال شك أن االعتقاد له أثر في الحكم ،يبقى أن األصل غرم في مقابل غنم ،نعم إن كان

في مقابل غنم احتاج إلى مقابله ،نعم.
ال:
" َك َما َق َ
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ياااااوم ِّ
الن َسا ِّ
ااااو ُم اْل ِّجَفاااااا ِّر
ااااار َوَيا ْ
َ ُْ
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امااااااا
َكاَنااااااا َعاااااا َذ ًابا َوَكاَنااااااا َغَر َ

ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
قال َّ
َيَ :غ ِّر ْمَنا
اك َو ْاب ُن َك ْي َس َ
الض َّح ُ
انُ :ه َو م َن اْل ُغْرمَِّ ،واْل ُم ْغَرُم الذي َذ َه َب َمالُ ُه ب َغ ْي ِّر ع َوض ،أ ْ
َّ ِّ
ال مَّرُة اْل َه ْمَد ِّان ُّي :م َح َ ن
َي:
اْل َح َّب الذي َب َذْرَن ُ
ومو َن}[الواقعة ]67:أ ْ
اس ُبو َ َ{ ،ب ْل َن ْح ُن َم ْحُر ُ
ُ
اهَ .وَق َ ُ
يع .واْلمحروم اْلمم ُنو ِّ
ِّ ِّق
ُح ِّر ْم َنا ما َطَل ْبَنا ِّم َن ِّ
وم ِّضُّد اْل َمْرُزو ِّق َوهَُو
الر ِّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ع م َن الرْز َ .واْل َم ْحُر ُ
َ
َّ
َن َّ ِّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّلم  -مَّر ِّبأَْر ِّ
ض ْاِلَ ْن َص ِّار
ف ِّفي َق ْو ِّل َق َت َاد َةَ .و َع ْن أََنس أ َّ
اْل ُم َح ِّار ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ول :أََنا َّ
ع
الز ِّار ُ
الَ « :ما َي ْم َن ُعكُ ْم م َن اْل َحْرث؟» َقالُوا :اْل ُج ُد َ
َّللا َت َعاَلى َيُق ُ
الََ« :ل َت ْف َعلُوا َفإ َّن َّ َ
وبةَُ ،فَق َ
َفَق َ
ِّ
ِّن ِّش ْئ ُت َزَر ْع ُت ِّب ِّ
ِّن ِّش ْئ ُت َزَر ْع ُت ِّباْلَب ْذ ِّر» ُث َّم َتَال{ :أََفَ أر َْي ُت ْم َما
الر ِّ
يح َوإ ْ
ِّإ ْن ِّش ْئ ُت َزَر ْع ُت ِّباْل َماءَ ،وإ ْ
عوَن ُه أ َْم َن ْح ُن َّ
عو َن}".
الز ِّار ُ
َت ْحُرُثو َن أَأَْنتُ ْم َت ْزَر ُ
الشيخ :خرجه؟

طالب.......:
الشيخ :نعم.

" ُقْلت :وِّفي ه َذا اْل َخب ِّر واْلحِّد ِّ
يث َّالِّذي َقْبَل ُه َما ُي َص ِّح ُح َق ْو َل َم ْن
َ
َ َ َ
ُ َ
ور ِّم َن اْلعَلم ِّاء ،وَق ْد َذ َكْرَنا َذلِّ َك ِّفي (اْل ِّك َت ِّ
اب
اه اْل ُج ْم ُه ُ
ُس ْب َح َان ُهَ ،وأََب ُ
َ
ُ َ
اْل ُح ْسَنى)".

الز ِّارع ِّفي أَسم ِّاء َّ ِّ
َّللا
أ َْد َخ َل َّ َ
ْ َ
ْاِلَسَنى ِّفي َشر ِّح أَسم ِّاء َّ ِّ
َّللا
ْ
ْ ْ َ

الشيخ :نعم إذا ما كان في الباب إال هذين الحديثين فال يثبت بهما هذا االسم .نعم.

طالب......:

الشيخ :لكن على الرواية التي فيها اللفظ وأثبت أقول استند إلبها المؤلف هي ضعيفة وهذا

الحديث الذي في اآلخر ال أصل له .نعم.

طالب......:

الشيخ :كتاب األسنى في شرح ...هو محقق وجاهز من سنين ،ما أدري طلع األيام دي وال ال.
نعم.

طالب......:

الشيخ :المستفيض عند الناس قاطبة أنه مخطط وإال ال يمكن التفريق بينه وبين أهله.

طالب......:

الشيخ :هذا مخطط موجود ،وأكثر الناس عليه ،ومن تردد وتوقف هذه شبهة .نعم.
اء َّالِّذي َت ْشَرُبو َن}[الواقعة ]68:لِّ ُت ْح ُيوا ِّب ِّه أَ ْن ُف َس ُك ْمَ ،وُت َس ِّك ُنوا ِّب ِّه
" َق ْولُهُ َت َعاَلى{ :أَ َفَأرَْي ُت ُم اْل َم َ
الشراب ِّإَّنما ي ُكو ُن َتبعا لِّْلم ْطعومِّ ،ولِّه َذا َجاء َّ
الط َعام مَقَّدما ِّفي ْاْلَي ِّة َقْب ُل ،أَََل َتَرى
َع َط ِّش ُك ْم؛ ِِّل َّ
ًَ َ ُ َ َ
َن َّ َ َ َ َ
َ
ُ ُ ً
ِّ
َن تُ ْط ِّع َم ُه .قال َّ
الزَم ْخ َش ِّرُّيَ :وَل ْو َع َك ْس َت َق َع ْد َت َت ْح َت َق ْو ِّل أ َِّبي اْل َعَال ِّء:
أََّن َك َت ْسقي َض ْيَف َك َب ْعَد أ ْ



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

النا ِّ
وف َّ
ااس َم ْح ًضااا
ِّإ َذا ُسا ِّاقَي ْت ُ
ضا ُاي ُ
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اااايا َف ُهم َش ِّ
ااااب ًما َُزَلََل"
َس َ
ااااق ْوا أ ْ
َض َ ْ

باردا.
شبما بالباء يعني ً
ً
ِّ
ِّ
ِّ
َشَر ُب ِّإََّل َعَلى َثميَلة".
ال :أََنا ََل أ ْ
" َو ُسق َي َب ْع ُ
ض اْل َعَرب َفَق َ
أي ألن الذي يسقي الضيوف قبل األكل قد يكون مراده أن تمتلئ بطونهم من الماء فال يكثروا
من أكل الطعام ف هذه مذمة ،لكن إن طلب الضيف الماء قبل الطعام فاألمر ال يعدوه ما يذم به.

نعم.

الش ِّ
ِّ
َيِّ َّ :
ال َّ
اعُر:
وه ِّم َن اْل ُم ْز ِّن}[الواقعة ]69:أ ِّ
"{أَأَ ْن ُت ْم أَْنَزْل ُت ُم ُ
الس َحاب ،اْل َواحَد ُة ُم ْزَنةٌَ ،فَق َ
َكهاااااام وََل ِّفيَناااااا يع ُّ ِّ
َفَن ْح ُن َكم ِّاء اْلم ْز ِّن ما ِّفاي ِّن َص ِّ
يااااال
اابَنا
َ
َُ
َ
اااااد َبخ ُ
َ
ُ
َ
وه َذا َقول اب ِّن عَّباس ومج ِّ
ابَ .و َع ِّن ْاب ِّن
اهد َو َغ ْي ِّرِّه َما أ َّ
َن اْل ُم ْز َن َّ
َ َُ
ََ ْ ُ ْ َ
الس َح ُ
السحاب .وِّفي ِّ
الس َح َاب ُة
الص َحا ِّح :قال أ َُبو َزْيد :اْل ُم ْزَن ُةَّ :
اْل ُم ْز ُن َّ
اء َو َّ َ ُ َ
الس َم ُ

ال:
َواْل ُم ْزَن ُة اْل َم ْطَرُةَ ،ق َ
ااااز َل ُم ْزَناااا ًة
اااار أ َّ
َّللا أَ ْن َ
اااام َت َ
َن َّ َ
أََل ْ

َعَّباس أ َْي ًضا َوالثَّ ْورِّ
ِّي:
اء َواْل َج ْم ُع ُم ْز ٌن،
اْلَب ْي َض ُ

وع ْفر ِّ
الظَب ِّاء ِّفي اْل ِّكَن ِّ
اع
ااس َتَق َّم ُ
َُُ

{أَم َن ْح ُن اْلم ْن ِّزلُو َن}[الواقعة ]69:أَيَ :فِّإ َذا َعَرْفتُم ِّبأَِّني أَ ْنَزْل ُت ُه َفلِّم ََل َت ْش ُكُر ِّ
وني ِّبِّإ ْخَال ِّ
ص اْل ِّعَب َاد ِّة
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
لِّي؟ ولِّم ت ْن ِّكرو َن قُدرِّتي عَلى ِّْ ِّ
َيِّ :مْل ًحا َشِّد َيد
ُج ً
اه أ َ
َ
اء َج َعْلَن ُ
َْ
َ َ ُ ُ
اجا}[الواقعة ]70:أ ْ
اإل َع َادة؟ {َل ْو َن َش ُ
اْلملُ ِّ
اعا ََل تَ ْن َت ِّف ُعو َن ِّب ِّه ِّفي ُشْرب َوََل َزْرع َوََل
عَّباس .وقال اْل َح َس ُنُ :مًّ ار قُ َع ً
وحة؛ َقاَل ُه ْاب ُن َ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َيَ :ف َهَّال { َت ْش ُكُرو َن}[الواقعةَّ ]70:الذي َصَن َع َذل َك ِّب ُك ْمَ ،ق ْوُلهُ
َغ ْي ِّره َماَ{ ،فَل ْوََل}[الواقعة ]70:أ ْ
َتعاَلى{ :أَ َف أرَي ُتم َّ َّ ِّ
َخ ِّبُر ِّ
وني َع ِّن َّ
ون َها ِّباْلَق ْد ِّح
َي :أ ْ
الن ِّار َّال ِّتي ُت ْظ ِّهُر َ
الن َار التي تُ ُ
َ
ورو َن}[الواقعة ]71:أ ْ
َْ ُ
الر ْط ِّب { َأَأ ْن ُت ْم َأ ْن َشأْتُ ْم َش َجَرَت َها}[الواقعةَ ]72:ي ْع ِّني الَّ ِّتي َت ُكو ُن ِّم ْن َها ِّ
ِّم َن َّ
الزَن ُاد َوِّهي اْل َمْر ُخ
الش َج ِّر َّ
َ
ِّ ِّ
اس َت ْك َثَر ِّم ْن َهاَ ،كأََّن ُه َما
اس َت ْم َجَد اْل َمْر ُخ َواْل َعَف ُار ،أ ِّ
َيْ :
َواْل َعَف ُارَ ،و ِّم ْن ُه َق ْولُ ُه ْم :في ُكل َش َجر َن ٌارَ ،و ْ
ال :أ َْوَرْي ُت َّ
الِِّ :ل ََّن ُهما ُي ْس ِّر َع ِّ
َخ َذا ِّم َن َّ
الن َار ِّإ َذا َقَد ْحت َها.
أَ
ان اْل َوْرَيُ .يَق ُ
الن ِّار َما ُه َو َح ْس ُب ُه َماَ .وُيَق ُ
َ
الزْند يرِّي ِّإ َذا ا ْنَقدح ِّم ْنه الَّنار .وفِّ ِّ
الزْن ُد َيرِّي ِّباْل َك ْس ِّر ِّف ِّ
ِّي َّ
يه َما{ .أ َْم َن ْح ُن
يه ُل َغ ٌة أ ْ
ُخَرىَ :وَورَ
َوَوَرى َّ ُ َ
ََ ُ ُ َ
اْل ُم ْن ِّش ُئو َن}[الواقعة".]72:
ووريه سقطه يعني سقط الزند وريه ،في الديوان المشهور ألبي العالء اسمه سقط الزند ،مطبوع

في خمس مجلدات كبار ،والمراد به وريه .نعم.
ِّ
اش ُكُر ِّ
وني َوََل تُْن ِّكُروا قُ ْدَرِّتي َعَلى اْلَب ْع ِّث.
"أ ِّ
َيَ :فِّإ َذا َعَرْفتُ ْم قُ ْدَرِّتي َف ْ
َي :اْل ُم ْخ َت ِّر ُ
عو َن اْل َخالُقو َن ،أ ْ
ِّ
اها َت ْذ ِّكَرًة}[الواقعةَ ]73:ي ْع ِّني َن َار ُّ
الد ْنَيا َم ْو ِّع َظ ًة ل َّلن ِّار اْل ُك ْبَرى؛ َقاَلهُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ن ْح ُن َج َعْلَن َ
َق َتاد ُة .وقال مج ِّ
اهٌد"...
َُ
َ َ
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لكن من يتذكر؟ من يتذكر من الكبار المكلفين الذين عندهم شيء من العلم وعلى ذكر من هذه

اآليات؟ قل من يتذكر ،قل من يتعظ ،وقد يصيبه لفحها وح اررتها وسمومها ،وقد تخطيء يده
فتقع فيها ،وقد يطير إليه شيء من شررها ،ومع ذلك ال يعتبر وال يدكر .وأسرة جالسة محيطة
بنار فبكى طفل صغير عندهم ،فقيل له :ما الذي يبكيك؟ قال :النار ،قالوا له :أنت لست

بمكلف ،قال :أراكم تضعون الصغار قبل الكبار ،الحطب الصغار يوضع قبل الكبار فخشي،

فهذا االدكار وهذا االعتبار .تجد اإلنسان يجلس ويحيط بالنار ومعه قومه يتبادلون األطراف

والنكت والفكاهات ويضحكون ويحصل لهم ما يحصل من حرها ولفحها وشررها ،وهللا المستعان،

لكنها القلوب قد غطى عليها ما غطى .نعم.
"وقال مج ِّ
ِّ َّ
َّ
اس ِّم َن َّ
الظَالمَِّ .و َص َّح َع ِّن َّ ِّ
اهٌدَ :ت ْب ِّصَرًة لِّ َّلن ِّ
ال:
َُ
َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم  -أََّن ُه َق َ
النب ِّي َ -صلى َّ ُ
وقد ب ُنو آدم ج ْزء ِّمن سب ِّعين ج ْزءا ِّمن َن ِّار جهَّنم» َفَقالُوا :يا رسول َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّللا:
«ِّإ َّن َن َارُك ْم َهذه الَّتي ُي ِّ ُ َ َ َ ُ ٌ ْ َ ْ َ ُ ً ْ
َ َُ َ
ََ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعا
الَ « :فِّإَّن َها ُفضَل ْت َعلَ ْي َها بِّت ْس َعة َوِّست َ
ين ُج ْزًءا ُكُّل ُه َّن م ْث ُل َح ِّرَها»َ { ،و َم َت ً
إ ْن َكاَن ْت َل َكافَي ٌةَ ،ق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َّ
ينُ ،س ُّموا ِّب َذلِّ َك لِّ ُن ُزولِّ ِّه ُم اْلَق َوى َوهُ َو
َيَ :م ْنَف َع ًة لْل ُم َساف ِّر َ
الض َّح ُ
لْل ُمْق ِّو َ
اك :أ ْ
ين}[الواقعةَ ]73:ق َ
ِّ
اْلَق ْفر .قال اْلَفَّراءِّ :إَّنما يَق ِّ
ض اْلَق ْفُر َّال ِّتي ََل َشي َء
ين ِّإ َذا َنَزُلوا اْل ِّق َّي َوِّه َي ْاِلَْر ُ
ينُ :مْق ِّو َ
ال لْل ُم َساف ِّر َ
ُ
ُ َ ُ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يها .وَك َذل َك اْلَقوى واْلَقو ِّ
ال :أَ ْق َوت َّ
الد ُار َوقَ ِّوَي ْت
اء ََل أَن َ
اء باْل َمد َواْلَق ْص ِّرَ ،و َم ْن ِّز ٌل قَ َو ٌ
ف َ َ
يس بهُ ،يَق ُ
َ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ال َّ
الن ِّاب َغ ُة:
َيَ :خَل ْت م ْن ُس َّكان َهاَ ،ق َ
أ َْي ًضا أ ْ
ياااا دار مَّيااا َة ِّباْلعْليا ِّ
ِّ
َم ِّاد
السا َاانِّد
اااء َف َّ
ال َعَل ْي َها َسال ُ
ََ
أَ ْق َو ْت َو َط َ
ف ْاِل َ
َ ََ َ
ال َع ْن َتَرُة :
َوَق َ
حِّييا ِّ
ااد َم َع ْها ُاد ُه
ات ما ْان َطَلاال َتَقا َ
ُ ْ َ

ُم اْل َه ْياااا َثمِّ
اااد أ ِّ
ااار َب ْعا َ
اااوى َوَأ ْقَفا َ
أَ ْقا َ

ويَقال :أَ ْقوى أَيَ :قوِّي وَقوِّي أَصحابه ،وأَ ْقوى ِّإ َذا سا َفر أَيَ :نَزل اْلَقواء واْل ِّقي .وَقال مج ِّ
اهٌد:
َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُُ َ َ
َُ ُ َ
َ َ ْ
ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اس أَجم ِّع ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ين ِّب َها ِّم َن َّ
اء ِّةَ ،وُي َت َذ َّكُر
الن ِّ ْ َ َ
ين اْل ُم ْس َت ْمتع َ
لْل ُمْق ِّو َ
ين في الط ْب ِّخ َواْل َخ ْب ِّز َواَل ْصطَالء َواَل ْست َض َ
ِّبها َنار جهَّنم َفيس َتجار ِّب َّ ِّ
اّلل ِّم ْن َها".
َ ُ ََ َ ُْ َ ُ
اعا لجميع الناس ،ما في أحد يستغني عنها ،لكن التنصيص على بعض
ال شك أن النار مت ً

األفراد؛ ألنهم أشد حاجة إليها المسافر أو الجائع فال شك أنه أشد حاجة من المقيم والشبعان،
ألن حاجته للنار ألنه أقل يحتاج إلى إنضاج ما يريد أكله ،كما يقال للمسافر مقوي ،ويضرب في

القواء في الصحراء يقال للجائع مقوي ،ويقال بات القواء يعني بات من غير طعام ،وما زالت هذه
اللفظة مستعملة ،بات القواء .نعم.
ِّ
" َوَقال ْاب ُن َزْيد :لِّْل َج ِّائ ِّع َ ِّ ِّ
َكْل ُت َش ْيًئا،
َيَ :ما أ َ
ال :أَ ْق َوْي ُت ُم ْن ُذ َك َذا َوَك َذا ،أ ْ
ين في إ ْصَال ِّح َط َعام ِّه ْمُ .يَق ُ
َ
ِّ
ِّ
ال َّ
الشاعُر:
ات َجائ ًعا َعَلى َغ ْي ِّر ُ
ات اْلَق ْفَرِّ ،إ َذا َب َ
اء َوَب َ
َوَب َ
ط ْعمَ ،ق َ
ات فَُال ٌن اْلَق َو َ
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ِّي اْل َح َشاى
َوإِِّّني َِل ْ
َخ َت ُار اْلَق َوى َطااو َ
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محا َف َظااا ًة ِّمااان أَن يَقااا ِّ
اايم"
َُ
ْ ْ ُ َ
ال َلئا ُ

يجوع يفضل الجوع لنفسه ،ويكرم أضيافه ،يبيت القواء وأضيافه يأكلون من طعامه لئال يقال لئيم،

وهذه من مكارم األخالق ومحاسن الشيم يتمدح بها العرب لكنها لو كانت مع إيمان لنفعته .نعم.
ِّ
الربِّيع و ُّ ِّ
ار ُي ِّ
وق ُدو َن َفَي ْخ َت ِّب ُزو َن ِّب َها؟"
ين ََل ِّزَن َاد َم َع ُه ْمَ ،ي ْع ِّني َن ً ا
ين اَّلذ َ
ين اْل ُم ْن ِّزلِّ َ
السد ُّي :اْل ُمْق ِّو َ
ال َّ ُ َ
" َو َق َ
طالب......:
الشيخ :ال .هو إذا خشي أن ينتهي أو ال يكفيهم .نعم.

ِّ
ير َوَي ُكو ُن
َضَد ِّاد َي ُكو ُن ِّبم ْعَنى اْلَف ِّق ِّ
ال ُق ْطُر ٌب :اْل ُمْقو ُّ
ِّي ِّم َن ْاِل ْ
" َوَرَو ُ
اه اْل َع ْوف ُّي َع ِّن ْاب ِّن َعَّباسَ .وَق َ
َ
ِّ
ِّ
الر ُج ُلِّ ،إ َذا َل ْم َي ُك ْن َم َع ُه َزٌادَ ،وأَ ْق َوى ِّإ َذا قَ ِّوَي ْت َد َو ُّاب ُه َوَك ُثَر َماُل ُه .قال
ال :أَ ْق َوى َّ
ب َم ْعَنى اْل َغن ِّيُ ،يَق ُ
ِّ
ِّ
الن َار َي ْح َت ُ ِّ
َن َّ
يم َواْل َغ ِّن ُّي َواْلَف ِّق ُيرَ .و َح َكى
يعِِّ ،ل َّ
ِّيَ :و ْاْلَي ُة َت ْصلُ ُح لِّْل َج ِّم ِّ
اْل َم ْهَدو ُّ
اج إَل ْي َها اْل ُم َسافُر َواْل ُمق ُ
ِّ
َّ
ين َعَلى اْلَق ْو ِّل ْاِل ََّو ِّل".
الث ْعَل ِّب ُّي أ َّ
َن أَ ْك َثَر اْل ُمَفس ِّر َ
يعني المسافرين .نعم.

اع ِّبها ِِّل َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َه َل
اع ُه بِّ َها أ َْك َثُر ِّم ْن َم ْن َف َع ِّة اْل ُم ِّقيمِّ؛ ِِّل َّ
"قال اْلُق َش ْيرُّ
ِّيَ :و َخ َّ
َن أ ْ
َن ا ْنتَف َ
ص اْل ُم َسافَر ِّباَل ْنتَف ِّ َ
ِّ
ِّ ِّ
ونها َليًال لِّ َتهرب ِّم ْنهم ِّ
الن ِّار ُي ِّ
اْلَب ِّادَي ِّة ََل ُبَّد َل ُه ْم ِّم َن َّ
السَب ُ
اعَ ،و ِّفي َكثير م ْن َح َوائ ِّج ِّه ْمَ .ق ْوُلهُ
وق ُد َ َ ْ
ُْ َ
ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
َضا َف ُه ِّإَل ْي ِّه اْل ُم ْش ِّرُكو َن ِّم َن
َّللا َع َّما أ َ
اسمِّ َرب َ
َت َعاَلىَ { :ف َسبِّ ْح ب ْ
َيَ :فَن ِّزه َّ َ
ِّك اْل َعظيمِّ}[الواقعة ]74:أ ْ
ْاِلَ ْنَد ِّادَ ،واْل َع ْج ِّز َع ِّن اْلَب ْع ِّث".
اللهم صل على محمد وآله.

