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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين،
أما بعد،

يوما ،ويعلم الجميع أن وقت الدرس في عصر
فيستأنف الدرس بعد انقطا ٍع يقرب من سبعين ً
الجمعة في آخر األسبوع وتكثر فيه األسفار ،وكثرت االرتباطات في أواخر األسابيع خارج

طويال ،والكتاب طويل يحتاج إلى مضاعفة في الجهد،
الرياض ،مما أدى إلى تعثر الدرس
ً
مجلدا ،لكن في األخير كأن
وكانت الخطة في السابق مشينا عليها مدة أنه كل سنة ننهي
ً
المسألة ضعفت ،فما صرنا نستطيع؛ لكثرة األسفار ،فما االقتراح النافع؟

هل االقتراح في نقل الدرس عن وقته؛ ليكون في يوم الوجود فيه مضمون ،أو ما فات بسبب

السفر يقضى في األسبوع الذي يليه ،بحيث يكون أسبوع السفر ما فيه درس للسفر ،والذي يليه

يكون الدرس ثابتًا عصر الجمعة ،وقضاء األسبوع الماضي في ظهر الخميس؟ وهذا اقتراح ،أو
باإلمكان نقل درس يوم االثنين العشاء الموطأ؛ ليكون عصر الجمعة ،ويكون التفسير يوم االثنين

العشاء؛ ليكون
مضمونا ،والموطأ له درسان آخران يعني لو فات واحد ما فات اثنان؟ فاألمر
ً
إليكم.
طالب................:

الخميس يروح مع الجمعة إذا سافرنا.
طالب..................:

الموطأ السبت واألحد واالثنين.

طالب :يؤخذ األحد ،ويجعل االثنين والسبت للموطأ؛ حتى ال تصير متسلسلة.

ال ،هو تفسير القرطبي هنا في هذا المسجد ،وال فيه درس في هذا المسجد إال العشاء يوم االثنين
والعصر.

طالب :مساء الجمعة.

ماذا؟

طالب :مساء الجمعة والعصر.
عشاء االثنين هناك؟

طالب :نعم.

عشاء االثنين قد ال يناسب .عصر األحد؟ العصر قد يكون مناسبا.

العصر يوم الدوام فيه صعوبة على من يداومون.
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ما المناسب يا إخوان؟

طالب.................:

ال ،هو إذا كان فيه درس المغرب ،ال يمكن أن يكون فيه درس العصر.
طالب.....................:

ومنتشرا ،وصعب إعادته مرة ثانية ،على
مطبوعا،
لعلنا على االقتراح األول مادام الجدول توه
ً
ً
االقتراح األول يبقى عصر الجمعة هو األصل ،فإذا حصل سفر يقضى ظهر الخميس ،أظن هذا
مناسبا ،يعني ً
حال مؤقتًا ،ها يا شيخ؟
ً
طالب.....................:
فاألسبوع الذي نكون موجودين فيه يصير الخميس والجمعة ،ظهر الخميس؛ ألن ظهر الخميس

الظاهر للموجود بالرياض ما يشق عليه ،ليس مثل أيام الدوام ،ومع ذلك حرص عبد الرحمن
األسفار تقلل ج ًدا أيام الدراسة ،تترك األسفار لإلجازة.
نبدأ يا شيخ.

طالب :نبدأ.
نعم.

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

وصحبه.

قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
اإل ْنس ِ
ج َحًّيا} ِْ
ان ُهَنا أَُب ُّي ْب ُن َخَلف َو َج َد
ف أْ
ان أَئ َذا َما ِم ُّت َل َس ْو َ
اإل ْن َس ُ
ول ِْ َ ُ
ُخَر ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَيُق ُ
ظاما َبالَِية َف َف َّت َت َها ِبَي ِد ِه".
ِع َ

من العام الذي أريد به الخصوص ،أصل اإلنسان للجنس ،وأل الجنسية من صيغ العموم ،فيكون
َّ ِ
ال َلهم َّ
الناس} [آل
من العام الذي أريد به الخصوص ،مثل قوله –جل وعال{ :-الذ َ
ين َق َ
عمران ،]173:شخص واحد نعيم ،وهو عام أريد به الخصوصِ{ ،إ َّن َّ
اس َق ْد َج َمعوا َلك ْم} [آل
الن َ
احدا ،والناس في اللفظ الثانيِ{ :إ َّن َّ
اس َق ْد َج َمعوا َلك ْم} ،بعض
عمران ،]173:فكان الناس و ً
الن َ
الناس وليس جميع الناس هم الذين أرادوا حرب النبي -عليه الصالة والسالم ،-فجاء من يخبره،
وهو من العام الذي أريد به الخصوص.
طالب..............:

الناس األول من هذا النوع ،وبالنسبة للناس الثاني قد يقول قائل :إنه مخصص بالعقلِ{ ،إ َّن

َّ
اس} [آل عمران ،]173:الناس ال شك أنه يطلق على من جمعوا للنبي -عليه الصالة
الن َ
والسالم -أنهم ناس ،لكن شخص واحد يأتي ليخبر النبي -عليه الصالة والسالم -ويقال له
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الناس هو إنسان من العام الذي أريد به الخصوص ،وأما بالنسبة للناس في اللفظ الثاني وهو من

العام المخصوص الذي خصصه العقل؛ ألنه ال يتصور أن الناس كلهم جميع من على وجه
األرض جمعوا للنبي -عليه الصالة والسالم -كما في قوله –جل وعال{ :-ت َد ِمر ك َّل َشي ٍء}
ْ
[األحقاف ،]25:نعم من صيغ العموم لكنها لم تدمرَ{ ،فأَصبحوا ال يرى ِإ َّال مس ِ
اكنه ْم}
َْ
َ
ََ

[األحقاف ،]25:مساكنهم ما دمرت ،ما دمرت السموات وال دمرت األرض وهو مخصوص،
نعم.

ِِ
ِ
" ِْ
الَ :ز َع َم ُم َح َّمد أََّنا ُن ْب َع ُث
ان ُهَنا أَُب ُّي ْب ُن َخَلف َو َج َد ِع َ
اإل ْن َس ُ
ظاما َبالَية َف َف َّت َت َها ِبَيده َوَق َ
ِيَ :ن َزَل ْت ِفي اْلولِ ِ
اْلمو ِتَ ،قاَل ُه اْل َكْل ِب ُّيَ ،ذ َكره اْلو ِ
اح ِد ُّي و َّ
يد
الث ْعَل ِب ُّي َواْلُق َش ْيرُّ
ال اْل َم ْهَدو ُّ
َْ
َ
َ
َُ َ
ِيَ .وَق َ
ِ ِِ
ِ
ِ
َص َحا ِب ِه َو ُه َو َق ْول ْاب ِن َعَّباس َو َّ
يل َل ُه ِإ َذا َما
ف أْ
الَّل ُم ِفي { َل َس ْو َ
ُخَر ُ
اْل ُمغ َيرِة َوأ ْ
ج َحًّيا} ل َّلتأْكيد َكأََّن ُه ق َ
ُ
ِ
ج َحًّيا}! َقال َذلِ َك مْن ِك ارَ ،ف َجاء ِت َّ
الَّل ُم ِفي
ف أْ
ال{ :أَئ َذا َما ِم ُّت َل َس ْو َ
ِم ُّت َل َس ْو َ
ُخَر ُ
َ
َ
ف ُت ْب َع ُث َحًّيا َفَق َ
ُ
الَّلم؛ ِأل ََّنها لِ َّلتأ ِْك ِ
ِ
يج ِ
ِ َّ
اْل َج َو ِ
يد َو ِْ
اب َو ُه َو
ابَ ،ك َما َكاَن ْت في اْلَق ْو ِل ْاأل ََّو ِلَ ،وَل ْو َك َ
اإل َ
َ
ان ُم ْب َت َدأ َل ْم َت ْد ُخل ُ
ُمْن ِكر لِْلَب ْع ِث.
ِ ِ
ِ
ُصولِ ِه ْم ِباْل َه ْم ِز،
َوَقَأَر ْاب ُن َذ ْك َو َ
انِ( :إ َذا َما م ُّت) َعَلى اْل َخَب ِرَ ،واْلَبا ُقو َن ِباال ْست ْف َهامِ َعَلى أ ُ
اس ِت ْه َزاء؛ ِأل ََّن ُه ْم َال ُي َص ِد ُقو َن ِباْلَب ْع ِث َو ِْ
ان
ف أْ
َوَقَأَر اْل َح َس ُن َوأَُبو َح ْي َوَةَ{ :ل َس ْو َ
اإل ْن َس ُ
ُخَر ُ
ج َحًّيا} َقاَل ُه ْ
اهَنا اْل َك ِ
افُر.
َه ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ ََوَال َي ْذ ُكُر ِْ
َي أ ََوَال َي ْذ ُكُر َه َذا اْلَق ِائ ُل".
اإل ْن َس ُ
ان} أ ْ
َب ْع َد
ْب ِن

اقتران سوف بالم التأكيد ولم يسبقه ما يقتضي التأكيد من قسم وال حرف من حروف التأكيد؛
ِ
ِ
كإن{ ،وَيقول ِْ
ف أ ْخ َرج َحًيا} ،متى يحتاج إلى تأكيد الكالم؟ إذا كان
اإل ْن َسان أَئ َذا َما م ُّت َل َس ْو َ
َ
المخاطب فارغ الذهن من الخبر فال حاجة إلى التأكيد ،شخص ينتظر قدوم زيد تقول :زيد قائم،

شيء من التردد قلت :إن ز ًيدا قائم ،وإذا زاد التردد عنده قلت :إن ز ًيدا لقائم.
إذا صار عنده
ٌ
اب اْلَق ْرَي ِة} [يس ،]13:نعم،
ولذلك في قوله –جل وعال -في سورة يس { َوا ْ
َص َح َ
ض ِر ْب َله ْم َمثَ ًال أ ْ
إلى أن قال :إنا مرسلون ،ثم لما حصلت المعارضة قالوا :إنا لمرسلون ،فخالي الذهن من الخبر
معارضا .اآلن المتكلم
يساق له من غير تأكيد؛ ألنه ال حاجة للتأكيد ،وهنا أكد وهو يخاطب
ً
معارضا لهَّ ،
فأكد له ،لكن هل هو
شخصا
اإلنسان الذي هو الكافر أو شخص بعينه ،ويخاطب
ً
ً
يؤكد اإلثبات أو يؤكد النفي اآلن؟

طالب :النفي.

ِ
ِ
{وَيقول ِْ
ف أ ْخ َرج َحيًا} ،أوًال األسلوب أسلوب إنكار ،وأثبت ذلك على
اإل ْن َسان أَئ َذا َما م ُّت َل َس ْو َ
َ
سبيل االستهزاء ،وإال فهو ينكر ،وليس في ذلك ما يدل على اإلثبات أن النفي من اللفظ إال أن

ف أ ْخ َرج َحيًا} ،يعني
الحال تقتضي أنه يستهزئ ،يستهزئ؛ ألنه ينكر البعث ،كيف يقولَ{ :ل َس ْو َ
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اء وإال
تأكيد أنه سوف يخرج حًيا ،هذا مقتضى اللفظ ،لكن السياق يدل على أنه قال ذلك استهز ً
فهو منكر للبعث.
طالب.................:

هذه تأكيدات ،يعني إذا وجدت إن فما فيه إشكال أن تؤكد؛ ألن الالم هذه يسمونها إيش؟ {ِإَّن َك
َأل َْن َت} [هود ،]87:هذه يسمونها المزحلقة ،هي األصل أن تكون لتأكيد المبتدأ ،فلما أكد المبتدأ،
انتقلت إلى الخبر.

اإل ْنسان} أَي أَوَال ي ْذ ُكر َه َذا اْل َق ِائل {أََّنا َخَل ْقَن ِ
َي ِم ْن َقْب ِل
ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ ََوَال َي ْذ ُكُر ِْ َ ُ ْ َ َ ُ
اه م ْن َقْب ُل} أ ْ
ُ
ِ
ِِ
اء َفلِم يَن ِ
اإلع َاد ُة ِم ْثل ِاالب ِت َد ِ
ض"
اق ُ
ُس َؤاله َوَق ْولِه َه َذا اْلَق ْو َل { َوَل ْم َي ُك َش ْيئا} َف ِْ َ
ُ ْ
َ ُ
بل االبتداء أشد ،االبتداء اشد؛ ألن التكوين من ال شيء أشد من التكوين من أصل ،نعم ،يعني

على سبيل المثل لو جئت لزيد من الناس وقلت :اصنع لي سيارة ،المسألة مفترضة فيمن ال مواد

عنده ،يصعب عليه ج ًدا أن يبتدئ صنع سيارة ال مادة لها ،لكن لو جيء بسيارة متكسرة ،تشليح،

ممكن أن يصلح سيارة من هذه ،صار األمر أهون؛ ألن أصل المادة موجود ،وهذا من باب
التقريب ،وإال فاهلل –جل وعال -يقول للشيء :كن.
َهل اْل ُكوَف ِة ِإَّال ع ِ
َه ُل َم َّك َة َوأَُبو ُع َمَر".
اصما َوأ ْ
َ
" َوَقَأَر أ ْ ُ
عمرو.
طالبَ :وأَُبو عمرو.
وأبو جعفر.

الت ْخ ِف ِ
افع وع ِ
ِ
يفَ .و ِاال ْخِتَي ُار َّ
اصم( :أ ََوَال َي ْذ ُكُر) ِب َّ
يد
الت ْش ِد ُ
" َوأَُبو َج ْع َفر( :أ ََوَال َي َّذ َّكُر)َ ،وَقَأَر َش ْيَب ُة َوَن َ َ
َخو ِاتها .وِفي حر ِ
َصُل ُه َي َت َذ َّكُر؛ لَِق ْولِ ِه َت َعاَلىِ{ :إَّنما َي َت َذ َّكُر أُوُلو ْاألَ ْلَب ِ
ف أَُبي:
َْ
َوأ ْ
اب} [الرعدَ ]19:وأ َ َ َ َ
َ
ير؛ ِأل ََّنها م َخالِ َفة لِ َخ ِط اْلمصح ِ
ِِ ِ
الت ْف ِس ِ
اء ُة َعَلى َّ
ف".
ُْ َ
(أ ََوَال َي َت َذ َّكُر)َ ،و َهذه اْلقَر َ
َ ُ
ألن فيها زيادة التاء ،والمعروف الخالف بين القراء أن الحروف تكون واحدة فيما يحتمله اللفظ،

مخالفا لخط المصحف ،ويحكم عليها بالشذوذ أو أنها تفسير،
والرسم ،لكن إذا زيد حرف صار
ً

ويذكر وي ْذكر الصورة واحدة ،ولذا القراءة بهما سبعية.
(ي َت َذ َّكُر) َي َت َف َّكُرَ ،و َم ْعَنى َي ْذ ُكُر َي َتَنَّب ُه َوَي ْعَل ُم َقاَل ُه َّ
َّاس.
" َو َم ْعَنى َ
النح ُ
ِك َلَن ْح ُشَرَّن ُه ْم} أَ ْق َس َم ِبَن ْف ِس ِه َب ْع َد".
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َوَرب َ
اإل ْنسان} ،ما مضى من خلقه {أَوَال َي ْذكر ِْ
ِ
اإل ْن َسان أََّنا َخَلْق َناه ِم ْن
َ
لماذا ال يكون المراد {أ ََوَال َي ْذكر ْ َ
َقْبل َوَل ْم َيك َش ْي ًئا} ،ويستدل على خلق غيره أو على خلقه بخلق غيره ،وإال فلن يذكر خلق نفسه،

شيئا ،وإن كان ال يذكر خلق نفسه ،وال يستطيع
نعم ،كل إنسان يجزم أنه خلق من قبل ولم يك ً

أن يتذكر خلق نفسه ،إال أنه يستدل على خلق نفسه من ال شيء بخلق أمثاله ونظرائه.
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اإلعادةُ ِإ َقام ِة اْلحج ِ
ِ
َّة ِبأََّن ُه َي ْح ُشُرُه ْم ِم ْن ُقُب ِ
ورِه ْم ِإَلى
ِك َلَن ْح ُشَرَّن ُه ْم} أَ ْق َس َم ِبَن ْف ِسه َب ْعد َف ِْ َ َ
"{ َف َوَرب َ
ُ
َ
اطين} أَي وَلَنح ُشر َّن َّ ِ
اْلمع ِاد َكما يح ُشر اْلم ْؤ ِم ِنين{ .و َّ ِ
ِ
يلُ :ي ْح َشُر ُك ُّل
الشَياط َ
الشَي َ ْ َ ْ َ
َ َ
اء َل ُه ْم ،ق َ
ين ُقَرَن َ
ََ َ َ ْ ُ ُ
ِ
َك ِ
افر مع َشي َ ِ ِ ِ
اج ُه ْم} [الصافات ]22:قال
ين َ
الْ { :
اح ُشُروا َّالذ َ
ظَل ُموا َوأ َْزَو َ
ََ ْ
طان في سْلسَلة َك َما َق َ
ِي :واْلواو ِفي {و َّ ِ
ِ ِ
ِم ْعَنى َم َعَ ،و ِهي ِب َم ْعَنى َم َع
ين} َي ُج ُ
وز أ ْ
الشَياط َ
َ
ا َّلزَم ْخ َشرُّ َ َ ُ
َن َت ُكو َن لْل َع ْطفَ ،وب َ
َ
أ َْوَق ُع".
ِ
ين} ،والتقدير له واو العاطفة يعني
ِك َل َن ْحش َرَّنه ْم َوال َّش َياط َ
هذه الواو واو المعية ،واو المعيةَ{ ،ف َوَرب َ
ونحشر الشياطين معهم ،يصح أن تكون الواو هذه واو المعية كما تقول :صرت والطريق ،فإذا
ضعف العطف اختير النصب ،والنصب مختار لدى ضعف النسق ،وقد يتعين العطف ،فإذا

قلت :تشاجر زيد وعمرو ،نعم تشاجر زيد وعمرو ،ال بد من العطف؛ ألن الفعل تشاجر مفاعلة
بين اثنين ،وال يصح أن يتشاجر زيد مع نفسه ،ال بد أن يكون مع عمرو ،فيتعين العطف.
الشي ِ
ين َّال ِذين أَ ْغوو ُهم ،ي ْق ِرُنو َن ُك َّل َك ِ
ِ ِ
اط ِ
طان
افر َم َع َشْي َ
َ َْ ْ َ
" َواْل َم ْعَنى أََّن ُه ْم ُي ْح َشُرو َن َم َع ُقَرَنائ ِه ْم م َن َّ َ
ِفي ِسْل ِسَلة.
ِ
يد ْاألَ َن ِ
يد ِب ِْ
اإل ْن َس ِ
يم
ان اْل َك َفَرُة َخ َّ
اصةَ ،فِإ ْن أ ُِر َ
َفِإ ْن ُقْل َتَ :ه َذا ِإ َذا أ ُِر َ
اس ُّي َعَلى اْل ُع ُمومَِ ،ف َكْي َ
ف َي ْس َتق ُ
الشي ِ
اط ِ
ين؟
َح ْشُرُه ْم َم َع َّ َ
الشي ِ
ِ
اس ح ْش ار و ِ
ِ
احداَ ،وِف ِ
اط ِ
يع َّ
ين َفَق ْد ُح ِشُروا َم َع
يه ُم اْل َك َفَرُة َم ْقُروِن َ
الن ِ َ
ُقْل ُتِ :إ َذا ُحشَر َجم ُ
ين ِب َّ َ
َ
الشي ِ
اط ِ
ين َك َما ُح ِشُروا َم َع اْل َك َفَرِة.
َّ َ
اء ِفي اْلح ْش ِر َكما ع ِزُلوا عْنهم ِفي اْلج َز ِ
َش ِقي ِ
اء؟".
َفِإ ْن ُقْل َتَ :ه ََّّل ُع ِز َل ُّ
َ
َ ُ
َ
اء َع ِن ْاأل ْ َ
َ ُْ
الس َع َد ُ

الكالم واضح في أنه يريد األناسي على العموم ،فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ يعني كيف

يحشر األخيار مع الشياطين؟ الحشر لألشرار مع الشياطين ،لكن كون الناس في المحشر

طريقهم واحد ،والشياطين مع األشرار ،إ ًذا األخيار مع الشياطين واألشرار ،ثم بعد ذلك أورد

سؤ ًاال.

اء ِفي اْلح ْش ِر َكما ع ِزُلوا عْنهم ِفي اْلج َز ِ
َش ِقي ِ
اء؟
" َفِإ ْن ُقْل َتَ :ه ََّّل ُع ِز َل ُّ
َ
َ ُ
َ
اء َع ِن ْاأل ْ َ
َ ُْ
الس َع َد ُ
ِ
ُورُدوا َم َع ُه ُم َّ
ُح ِضُروا َح ْي ُث َت َجا َث ْوا َح ْو َل َج َهَّن َم َوأ ِ
الن َار؛
ُقْل ُتَ :ل ْم ُي َفَّر ْق َبْيَن ُه ْم في اْل َم ْح َش ِرَ ،وأ ْ
ِ ِ
السع َداء ْاألَحو َّ ِ
ور ِإَلى
طة َو ُسُر ا
َّللا ِمْن َها َو َخَّل َص ُه ْمَ ،فَي ْزَد ُادوا ِل َذِل َك ِغ ْب َ
ال التي َنجَّا ُه ُم َّ ُ
َْ َ
لُي َشاه َد ُّ َ ُ
سرور ،وي ْشم ُتوا ِبأ ِ ِ
َّللا َتعاَلى وأ ِ
ظ ُه ْم ِم ْن
اء ُت ُه ْم َو َح ْسَرُت ُه ْم َو َما َي ِغي ُ
َ ْ
ْ
ُُ
َع َداء َّ َ
َع َدائ ِه ْمَ ،ف َت ْزَد ُاد َم َس َ
ََ َ
اء َّ ِ
سع َاد ِة أَولِي ِ
َّللا َو َش َم َاتِت ِه ْم ِب ِه ْم.
َْ
ََ
َفِإ ْن ُقْل َتَ :ما َم ْعَنى ِإ ْح َض ِارِه ْم ِج ِثًّيا؟
وص َفاْلمعَنى أََّنهم يعَتُلو َن ِمن اْلمح َش ِر ِإَلى َش ِ
َما ِإ َذا ُف ِسَر ِْ
اط ِئ َج َهَّن َم
ُقْل ُت :أ َّ
َ َْ
اإل ْن َس ُ
ُْ ُْ
ص ِ َْ
ان ِباْل ُخ ُ
ِ َّ ِ
ف ج َثاة عَلى رَك ِب ِهم َغير م َشاة عَلى أَ ْق َد ِ
ِ ِ
ِ
ام ِه ْم".
َ
َع ْتَّل َعَلى َحال ِه ُم التي َكاُنوا َعَل ْي َها في اْل َم ْوق ُ َ ُ ْ ْ َ ُ
الدع { َي ْوَم ي َدعُّو َن} [الطور ،]13:يعني يدفعون بقوة.
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{ ُخ ُذوه َف ِ
وه} [الدخان.]47:
ُ ْ
اعتُل ُ
اعِتلوه}.
نعم{ ،خذوه َف ْ
وص َفاْلمعَنى أََّنهم يعَتُلو َن ِمن اْلمح َش ِر ِإَلى َش ِ
َما ِإ َذا ُف ِسَر ِْ
اط ِئ َج َهَّن َم َع ْتَّل
"أ َّ
َ َْ
اإل ْن َس ُ
ُْ ُْ
ص ِ َْ
ان ِباْل ُخ ُ
ِ
ف ج َثاة عَلى رَكِب ِهم َغير م َشاة عَلى أَ ْق َد ِ
ِ
ِ
ِ
َن
ام ِه ْمَ ،وَذلِ َك أ َّ
َ
َعَلى َحال ِه ُم َّالتي َكاُنوا َعَل ْي َها في اْل َم ْوِق ُ
َ ُ ْ َْ ُ
ِ ِ
ِ
ُمة َج ِاثَية} [الجاثيةَ ]28:عَلى اْل َحاَل ِة
َّللا َت َعاَلىَ { :وَتَرى ُك َّل أ َّ
أْ
ال َّ ُ
َه َل اْل َم ْوِقف ُوص ُفوا باْل ُجثُ ِو؛ َق َ
اْلمعه ِ
الرَك ِب؛ لِ َما ِفي َذلِ َك ِم َن
َهلِ َها َعَلى ُّ
ف اْل ُمَق َاوَال ُت َواْل ُمَنا َق ََّل ِتِ ،م ْن َت َج ِاثي أ ْ
َُْ َ
ودة ِفي َم َو ِاق َ
ِاال ْس ِتي َف ِاز َواْلَقَل ِ
ق اْل ُحَبا".
قَ ،وِإ ْط ََّل ُ
الجثا.

ُّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ام
ق اْلجثا ِخ ََّل ُ
" َوِإ ْط ََّل ُ
ف الط َمأْنيَنة أ َْو ل َما َي ْد َه ُم ُه ْم م ْن شَّدة ْاأل َْم ِر التي َال ُيطيُقو َن َم َع َها اْلقَي َ
عَلى أَرجلِ ِهمَ ،فيجثُو َن عَلى رَك ِب ِهم جثُ ًّوا .وإِن ُف ِسر ِباْلعمومِ َفاْلمعَنى أََّنهم ي َتجا َثو َن ِعْند موا َف ِ
اة
َ ُْ ْ َْ
َ ُ ْ ُ
ُْ َ َ ْ
َْ
َ َُ
َ ْ َ ُُ
َش ِ
ِ
اط ِئ جهَّنم عَلى أ َّ ِ
التوا ُق ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف
َن ِجثًّيا َحال ُمَقَّدَرة َك َما َكاُنوا في اْل َم ْوِقف ُم َت َجاث َ
ََ َ َ
ين؛ أل ََّن ُه م ْن َت َوا ِب ِع َّ َ
ِِ
ِ
الت َو ُ ِ
َّ ِ ِ ِ
لِْل ِحس ِ
ابَ ،قْب َل َّ
َي
َ
الِ :إ َّن َم ْعَنى {َلُن ْحضَرَّن ُه ْم َح ْو َل َج َهَّن َم جثًّيا} أ ْ
اصل ِإَلى الث َواب َواْلعَقابَ ،وُيَق ُ
ِ
ِ
ِِ
َي أََّن ُه ْم ِل ِشَّد ِة َما ُه ْم ِفيه َال َي ْق ِدُرو َن َعَلى اْل ِقَيامَِ .و{ َح ْو َل
جثًّيا َعَلى ُرَك ِب ِه ْم؛ َع ْن ُم َجاهد َوَق َت َاد َة أ ْ
ِ ِ
اخَلهاَ ،كما َتُقول :جَلس اْلَقوم حول اْلبي ِت أَي َد ِ
ِ
ين ِب ِه،
َج َهَّن َم} َي ُج ُ
وز أ ْ
اخَل ُه ُمطيف َ
ْ ُ َ ْ َ َْ
َن َي ُكو َن َد َ
ُ َ َ
ْ
َ
الد ُخ ِ
الد ُخ ِ
َن َي ُكو َن َقْب َل ُّ
َن َي ُكو َن َب ْع َد ُّ
ول.
ولَ ،وَي ُج ُ
َفَق ْوُل ُهَ { :ح ْو َل َج َهَّن َم} َعَلى َه َذا َي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
ِِ
الَ :ج َثا َعَلى ُرْكَب َت ْي ِه َي ْجثُو َوَي ْج ِثي ُجثُ ًّوا َو ُج ِثًّيا َعَلى ُف ُعول ِف ِ
اه
يه َما َوأ ْ
َج َث ُ
َو{جثًّيا} َج ْم ُع َجاثُ .يَق ُ
ِ
ِ
س ُجُلوساَ ،وَق ْوم ُجُلوسَ ،و ِج ِث ٌّي أ َْيضا ِب َك ْس ِر اْل ِجيمِ لِ َما َب ْع َد َها ِم َن
َغ ْيُرُهَ ،وَق ْوم ُجث ٌّي أ َْيضا م ْث َل َجَل َ
ِ
التأ ِْو ِ
اعاتَ ،وَقا َل ُمَق ِاتلَ :ج ْمعا َج ْمعاَ ،و ُه َو َعَلى َه َذا َّ
يل
ال ْاب ُن َعَّباسِ :جثًّيا َج َم َ
اْل َك ْس ِرَ .وَق َ
ِ
وع ُة َو ُّ
َه ُل اْل َخ ْم ِر
عَ ،فأ ْ
اب اْل َم ْج ُمو ُ
َج ْم ُع ُج ْث َوة َو َج ْث َوة َو ِج ْث َوة َث ََّل ُث ُل َغاتَ ،و ِه َي اْلح َج َارُة اْل َم ْج ُم َ
التَر ُ
ِ
َه ُل ِ
طَرَف ُة:
ال َ
َعَلى ِح َدةَ ،وأ ْ
الزَنا َعَلى ح َدةَ ،و َه َك َذا َق َ
ِ
صَََ َ ٌّم ِمَََ َ ْن َصَََ َ ِفيم ُمَن َّضَََ َد
َتََََََرى ُج ْثَََََ َوَت ْي ِن ِمَََََ ْن ُتََََََراب َعَل ْي ِه َمَََََا
َصَََ َ َفائ ُم ُ
التأ ِْو ِ
ال اْل َح َس ُن َو َّ
الرَك ِبَ .و ُه َو َعَلى َه َذا َّ
يل َج ْم ُع َجاث َعَلى َما َتَقَّد َم.
َّاكَ :ج ِاثَية َعَلى ُّ
الضح ُ
َوَق َ
ِ
ِ
يق اْل َم َك ِ
َوَذلِ َك لِ ِض ِ
اصمِ
َن َي ْجلِ ُسوا ُجُلوسا َت ًّ
َي َال ُي ْم ِكُن ُه ْم أ ْ
يلِ :جثًّيا َعَلى ُرَك ِب ِه ْم ل َّلت َخ ُ
اماَ .وِق َ
ان ،أ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال اْل ُك َم ْي ُت:
ام ِة ِعْن َد َرب ُ
ِك ْم َت ْخ َتص ُمو َن} [الزمرَ ]31:وَق َ
َكَق ْوله َت َعاَلى{ :ثُ َّم إَّن ُك ْم َي ْوَم اْلقَي َ
السََََََََََََ َر ِ
اة ُمَقَّرِن َينََََََََََََ َا
ُهََََََََََ َ ْم َتَرُكََََََََََ َوا َسََََََََََ ََر َات ُه ْم ِج ِثًّيََََََََََ َا
َو ُهََََََََََََ َ ْم ُدو َن َّ
َ
ِ
ِ
َشَُّد َعَلَى
َي َلَن ْس َت ْخ ِر َج َّن ِم ْن ُك ِل أ َّ
َه ِل ِدين{ .أَُّي ُهَ ْم أ َ
ُمة َوأ ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ث َّم َلَنْن ِز َع َّن م ْن ُك ِل ش َ
يعة} أ ْ
ِِ
اإل ْع ََر ِ
آي َة ُم ْش َ ِكَلة ِف َي ِْ
الَََّر ْح َم ِن ِع ِتًّي َا} ،قََال َّ
اء ُكل ُه َ ْم َي ْق ََرُءو َن أَُّي ُه َ ْم
اب؛ ِأل َّ
اسَ :و َه َذه َ
الن َّح َ ُ
َن اْلُق ََّر َ
ِ
ِ
يعة أََّي ُه َ ْم)
ِبَ َّ
َع َ َوَر؛ َفَِإ َّن ِس َ َيب َوْي ِه َح َك َى َعْنَ ُهُ :
الرْف ِع ِإَّال َه َ ُارو َن اْلَقَار َ
ِْل ْاأل ْ
(ث َ َّم َلَنْنَ ِز َع َّن م َ ْن ُكَ ِل ش َ َ
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ِ 8
ِ
ِ
ِب َّ
يَل ْبَ ُن
ال أَُبَو ِإ ْسَ َح َ
ال اْل َخل ُ
اق :فَي َرْفَ ِع أَِي ِهَ ْم َث ََّل َثَ ُة أ َْقَ َوال؛ َقَ َ
الن ْصب أ َْوَق َع َعَلى أَِي ِه ْم َلَنْن ِز َع َّنَ .قَ َ
أَحم َد ح َكاه عْنه ِسيبوي ِهِ :إَّنه مرُفوع عَلى اْل ِح َكاي ِة ،واْلمعَنى ُث َّم َلَنْن ِزع َّن ِمن ُك ِل ِشَ ِ َّ ِ
ال
ْ
َ
َ
ْ َ َ ُ َ ُ ََْ
ُ َْ
َ َ َْ
َ
يعة الَذي ُيَقَ ُ
ِِ
ِ
ِ
ال:
َشَّد َعَلى َّ
َج ِل ُع ُت ِوِه أََّي ُه ْم أ َ
م ْن أ ْ
يل َفَق َ
الر ْح َم ِن عتًّياَ ،وأَْن َش َد اْل َخل ُ
وَلَقََََََ ْد أَِبيَََََََت ِمََََََن اْل َف َتََََََ ِ
وم
اة ِب َمْنََََََ ِزل
َفأَِبيََََََََََََ ُ
ُ
َ
َ
َت َال َحَََََََََََ َ ِرج َوَال َم ْحَََََََََََ َُر ُ
أَي َفأَِب ِ ِ َّ ِ
اسَ :وَأرَْيَ ُت أََبَا
ُ
ال أَُبَو َج ْع َفَر الَّن َّحَ ُ
ال َلَ ُه َال ُهَ َو َحَ ِرج َوَال َم ْحَُرومَ .وَقَ َ
يَت ب َمْن ِزَلَة الَذي ُيَقَ ُ
ْ
ِ
الت ْف ِسَ ِ
َهَ ِل َّ
َن َم ْعَنَى { ُثَ َّم
يرَ .وَز َعَ َم أ َّ
الِ :أل ََّنَهُ َم ْعَنَى َقَ ْو ِل أ ْ
ِإ ْس َح َ
اق َي ْخ َت ُار َه َذا اْلَق ْو َل َوَي ْس َت ْحسُنهُ؛ َق َ
ِ
ِ
ِ
َع َتى َف ْاألَ ْع َتى".
َلَنْن ِز َع َّن م ْن ُك ِل ِشي َعة} ُث َّم َلَنْن ِز َع َّن م ْن ُك ِل فْرَقة ْاأل ْ
فوعا علىى الحكايىة ،الحكايىة والرفىع عليهىا أن يىرد اللفىظ فىي أسىلوب آخىر
كيف يكون هذا القول مر ً

فىىي نىىص آخىىر ثىىم يحكىىى أن يكىىون معروًفىا بجملىىة معلومىىة أو بىىنص محفىىو مرفىىوع ،ثىىم بعىىد ذلىىك
يحكى على لفظه ،لكن أي هذه هل يمكن بناؤه على الضم وهىي مضىافة ،أمىا رفعىه علىى الحكايىة

أيضا ويستحسنه؛
ففيه إشكال قاله الخليل بن أحمد ،حكاه عنه سيبويه وأبو إسحاق الزجاج اختاره ً
ألنه معنى قول أهل التفسير كونه يفسر بما يوافق اإلعىراب ماشىي ،أمىا أن يكىون اللفىظ رفىع علىى
ىول لىه نظيىر سىيق علىىى هىذا اللفىظ ،فالحكايىة بعيىدة ،لكىن قولىه يفسىر بىىالمعنى
الحكايىة ولىم يتقىدم ق ٌ
ِ ِ
ِ
يع ٍة} الىىذي يقىىال مىىن أجىىل عتىىوه {أَُّيه ى ْم أَ َشى ُّد َعَل ىى الى َّىر ْح َم ِن ِعِتًي ىا}
الىىذي قالىىه {ث ى َّم َل َن ْنى ِزَع َّن م ى ْن كىل شى َ
ممكن ،يعني من أجل أن يكون اإلعراب موافًقا لموقع الكلمة من الجملة.
َش ِد ِهم ِع ِتًّيا ثُ َّم َّال ِذي يلِ ِ
" َكأََّن ُه ُي ْب َت َدأُ ِب َّ ِ ِ ِ
اق ِفَي َم ْعَنَى ْايَيَ ِة.
يهَ ،و َه َذا َن ُّ
ص َكَ ََّلمِ أ َِبَي ِإ ْسَ َح َ
َ
الت ْعذيب بأ َ ْ
ال َّال ِتي ُتْل َغى ورَفع أََّيهَم عَلَى ِاالب ِتَ َد ِ
سَ :لَنْن ِز َع َّن ِبمْن ِزَل ِة ْاألَ ْف َع ِ
ِيَ :واْل ِف ْعَ ُل
اء قَال اْل َم ْهَ َدو ُّ
ََ َ ُ ْ َ
ْ
ال ُيوُن ُ
َوَق َ
َ
ِ
ِ
س ُم َعَّلق".
َّالذي ُه َو َلَنْن ِز َع َّن عْن َد ُيوُن َ

يعني معلق عن الفعل ،عن فعله ،الفعل يعني عن عمله بمعموله فكأنه ملغى.
ال أَُبو َعلِيَ :م ْعَنى َذلِ َك أََّن ُه َي ْع َم ُل ِفي َم ْو ِض ِع {أَُّي ُه ْم أَ َشد}".
" َق َ
إلغاء كلًيا.
في الجملة ،يعني أنه نصب الجملة؛ ألنه ملغى ً
ِ ِ
ق ِبأَ ْف َع ِ
ق ِع ْن َد اْل َخلِ ِ
ال َّ
الش ِك َو َشَب ِه َها َما
يل َو ِس َيب َوْيه م ْث َل َلَنْن ِزَع َّن ِإَّن َما ُي َعَّل ُ
"َال أََّنهُ ُمْلغىَ .وَال ُي َعَّل ُ
َلم ي َتحَّقق وُقوعه .وَقال ِسيبويه :أَُّيهم مب ِني عَلى َّ ِ
َخو ِاتها ِفي اْلح ْذ ِ
ف؛ ِأل ََّن َك
َ
ُ ْ َ ْ ٌّ َ
ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ََ ْ
الضمِ؛ أل ََّن َها َخاَل َف ْت أ َ َ َ
ِ
ف ِفي أَِي ِه ْم
ول َم ْن ُه َو أَ ْف َض ُلَ ،واْل َح ْذ ُ
َل ْو ُقْل َتَ :أرَْي ُت َّالذي أَ ْف َض ُل َو َم ْن أَ ْف َض ُل َك َ
ان َقِبيحاَ ،ح َّتى َت ُق َ
ِ
ِ
ين ِإَّال وَق ْد َخ َّ
َحدا ِم َن َّ
طأَ ِس َيب َوْي ِه ِفي َه َذاَ .و َس ِم ْع ُت أََبا
الن ْح ِويِ َ
ال أَُبو َج ْع َفرَ :و َما َعل ْم ُت أ َ
َ
َجائزَ .ق َ
َن ِسيبوي ِه َغلِ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِإسحاق يُقول :ما ي ِب ُ ِ
الَ :وَق ْد
ط في ك َتا ِبه ِإَّال في َم ْوض َع ْي ِن َه َذا أ َ
ين لي أ َّ َ َ ْ
ْ َ َ َ ُ َ َ
َح ُد ُه َماَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
يها َو ِهي ُم َضا َفة؟!".
افَ ،ف َك ْي َ
َعَر َب أًَّيا َو ِه َي ُم ْفَرَدة؛ أل ََّن َها ُت َض ُ
َعلِ ْمَنا أَ َّن ِس َيب َوْيه أ ْ
ف َي ْبن َ
َ
نعم أعربت وهي مفردة عندهم؛ ألنها تقبىل اإلضىافة ،فأعربهىا؛ ألنهىا تقبىل اإلضىافة ،فكيىف يبنيهىا
إذا أضيفت؟ هذا ظاهر ،خطأ ظاهر.
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ِ
اق ِفيمَا َعلِمَ ُت ِإَّال َهَ ِذ ِه َّ
الث ََّل َثَ َة ْاأل َْقَ َو ِ
ِ
ِ
اء
نَ
ب
ل
ا
ب
ْ
َ
ال .قَال أَُبَو َعلَيِ :إَّن َمَا َو َجَ َ
ُ
ْ
" َوَل ْم َيَ ْذ ُكْر أَُبَو إ ْسَ َح َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف ِبَ ِه َو ُهَ َو َّ
ف
الضَ ِم ُير َمَ َع ا ْفتَقَار ِإَل ْيَهَ ،ك َمَا ُحَذ َ
ف ِمْنَ ُه َمَا َي َت َعََّر ُ
َعَلى َم ْذ َه ِب ِس َيب َوْيه؛ أل ََّنَ ُه َحَ َذ َ
َن ِ
اف ِإَلى اْلم َضَ ِ
ان ِب ِه مع ا ْف ِتَق ِار اْلم َض ِ
ِفي { ِم ْن َقْب ُل َو ِم ْن َب ْع ُد} َما َي َت َعَّرَف ِ
الصََل َة ُتَبَِي ُن
اف ِإَل ْيَ ِه؛ ِأل َّ
ََ
ُ
ُ
َن اْلم َضَاف ِإَليَ ِه يبَِين اْلم َضَاف وي َخ ِصصَهَ .قَال أَبَو جع َفَر :وِف ِ
ِ
يَه
ُ ُ َ ُ َْ
ول َوُت َوضَ ُح ُهَ ،ك َمَا أ َّ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ُ
َ
اْل َم ْو ُ
ص َ
الث ََّل َث َ ِة َّال ِت َي َذ َكرَه َا أَب َو ِإس َحاقَ .ق َال اْل ِكس َ ِائ ُّيَ :لَنْن َ ِزع َّن و ِ
أَْرَبع َ ُة أ َْق َوال ِس َوى َه َ ِذ ِه َّ
اق َع َة َعَل َى
َ ُ ْ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ ِ
اب وأ ََكْل ُت ِم َن َّ
الط َعَامَِ ،وَلَ ْم َيَقَ ْع َلَنْنَ ِز َع َّن َعَلَى أَِي ِهَ ْم َفَيْن ِصََب َها.
ولَ :ل ِب ْس ُت م َن الثَي ِ َ
اْل َم ْعَنىَ ،ك َما َتُق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشَُّد} ُج ْمَلَة
َزَاد اْل َم ْه َدو ُّ
يعة}َ ،وَق ْوُلَهُ{ :أَُّي ُهَ ْم أ َ
ِيَ :وإَِّن َما اْلف ْع ُل عْن َد ُه َواقع َعَلى َم ْوض ِع {م ْن ُكَ ِل شَ َ
مس َت ْأَن َفة مرَت ِفعة ِب ِاالب ِت َد ِ
اء َوَال َيَرى ِس َيب َوْي ِه ِزَي َاد َة ِم ْن ِفي اْل َو ِ
اج ِب".
ْ
ُْ َ
ُْ
بخالف المنفىي ،الواجىب يعنىي المثبىت ،يريىد أن يقىول فىي هىذا الكىالم أن الفعىل {َل َن ْنى ِزَع َّن} اسىتوفى
ِ ِ
ِ
يع ٍة} ،اسىىتوفي
مفعولىىه ومعمولىىه مىىن الجىىار والمجىىرور ،ثىىم اسىىتأنف الكىىالم {ث ى َّم َل َن ْن ى ِزَع َّن م ى ْن ك ىل ش ى َ

معموله بالجار والمجرور ثم استأنف الكالم.
" وَقال اْل َفَّراء :اْلمعَنى ثُ َّم َلَنْن ِزع َّن ِب ِ
الن َد ِ
ِيَ :وَن َادى ِف ْعل
اء َو َم ْعَنى َلَنْن ِز َع َّن َلُنَن ِادَي َّن .قال اْل َم ْه َدو ُّ
َ
ُ َْ
َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ال أَُبو
ان َب ْع َد ُه ُج ْمَلة َك َ
ق ِإ َذا َك َ
ُي َعَّل ُ
ظَنْن ُت َف َت ْع َم ُل في اْل َم ْعَنى َوَال َت ْع َم ُل في الل ْفظَ .ق َ
الشر ِط واْلمج َاز ِ
ِ
اة
َج ْع َفرَ :و َح َكى أَُبو َب ْك ِر ْب ُن ُشَق ْير أ َّ
َن َب ْع َ
ض اْل ُكوِفِي َ
ول :في "أَُّي ُه ْم" َم ْعَنى َّ ْ َ ُ َ
ين َيُق ُ
ِ
ِِ
يها َما َقْبَل َهاَ ،واْل َم ْعَنى ثُ َّم َلَنْن ِز َع َّن ِم ْن ُك ِل ِفْرَقة ِإ ْن َت َش َاي ُعوا أ َْو َل ْم َي َت َش َاي ُعوا َك َما
َفل َذل َك َل ْم َي ْع َم ْل ف َ
ِ
ِ
ال أَُبو َج ْع َفرَ :ف َه ِذ ِه ِس َّت ُة
ولَ :ضَرْب ُت اْلَق ْوَم أَُّي ُه ْم َغض َبَ ،واْل َم ْعَنى ِإ ْن َغضُبوا أ َْو َل ْم َي ْغ َضُبواَ .ق َ
َتُق ُ
ِ
يد".
ان َي ْح ِكي َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َي ِز َ
أَ ْق َوالَ ،و َسم ْع ُت َعلِ َّي ْب َن ُسَلْي َم َ
المبرد ،نعم.

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ين َت َش َاي ُعون أَُّي ُه ْم،
يعة َف ُه َو َمْرُفوع ِباال ْبت َداءَ ،واْل َم ْعَنى ُث َّم َلَنْن ِز َع َّن م َن َّالذ َ
ال :أَُّي ُه ْم ُم َت َعلق ِبش َ
" َق َ
ِ
أ ِ
الر ْح َم ِن ِع ِتًّياَ .و َه َذا َق ْول َح َسنَ ،وَق ْد
َشُّد َعَلى َّ
ين َت َع َاوُنوا َفَن َ
ظُروا ،أَُّي ُه ْم أ َ
َي م َن َّالذ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
او ُنَ ،و(عتًّيا) ُنص َب َعَلى اْلَبَي ِ
الت َش ُاي َع َّ
َن َّ
ان".
َح َكى اْلك َسائ ُّي أ َّ
الت َع ُ
يعني التمييز ،نعم.
ِ
ِِ
ق ِب ُد ُخ ِ
ول َّ
صلًِّيا،
َح ُّ
"{ثُ َّم َلَن ْح ُن أ ْ
َعَل ُم ِب َّالذ َ
َي أ َ
الَ :صَلى َي ْصَلى ُ
الن ِارُ .يَق ُ
ين ُه ْم أ َْوَلى ِب َها صلًّيا} أ ْ
ِ
ِ
َن ْح َو َم َضى َّ
الَ :صَل ْي ُت
ال اْل َج ْو َهرُّ
ِيَ :وُيَق ُ
الش ْي ُء َي ْمضي ُمضًّيا ِإ َذا َذ َه َبَ ،و َه َوى َي ْهوِي ُه ِوًّياَ ،وَق َ
ِ
يد ِْ
الر ُج َل َنا ار ِإ َذا أ َْد َخْل َت ُه َّ
اق ُقْل َت:
َّ
يها ِإْلَقاء َكأََّن َك ُت ِر ُ
اإل ْحَر َ
الن َارَ ،و َج َعْل َت ُه َي ْص ََّل َهاَ ،فِإ ْن أَْلَق ْي َت ُه ف َ

أَصَلي ُت ُه ِب ْاألَلِ ِ
ف َف ُه َو ِم ْن َق ْولِ ِه ْمَ :صلِي
(وُي َصَّلى َس ِعيرا)َ ،و َم ْن َخ َّف َ
ف َو َصَل ْي ُت ُه َت ْصلَِيةَ ،وُقر َ
ْ ْ
ِْلَ :
َ
ِ
ِِ
ُف ََّل ن ِب َّ
َّاج:
الن ِار ( ِباْل َك ْس ِر) َي ْصَلى صلًِّيا ْ
ال اْل َعج ُ
َّللا َت َعاَلىُ { :ه ْم أ َْوَلى ِب َها صلًّيا} َق َ
ال َّ ُ
اح َتَر َق؛ َق َ
و َّ ِ
َّللا َلَََََََََََََََََََََََََ َ ْوَال َّ
َن َن ْصَََََََََََََََََََََََََ َ ََّل َها
النَََََََََََََََََََََََََ َ ُار أ ْ
َ
وُيَقال أ َْيضا :صلِي ِب ْاألَم ِر ِإ َذا َقاسى َحَّرُه و ِشَّد َت ُهَ .قال ُّ
ِي:
الط َهو ُّ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ
َ َ
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ِن ُهَََََََََََ َ ْم
َوَال َتْبَلَََََََََََ َى َب َسَََََََََََ َاَل ُت ُه ْم َوإ ْ
َّ
طَل ْي ُت ِب َّ
ال أَُبو ُزَب ْيد:
اص َ
َو ْ
الن ِار َوَت َصل ْي ُت ِب َهاَ ،ق َ

َوَقَََََََََ َ ْد َت َصَََََََََ ََّل ْي ُت َحَََََََََ ََّر َحَََََََََ َْرب ِِه ُم
اق".
ان ُش َجاعا َال ُي َ
َوُف ََّل ن َال ُي ْص َ
طَلى ِبَن ِارِه ِإ َذا َك َ
ط ُ
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َصََََ َُلوا ِبََََ َاْل َحْر ِب ِحينََََ َا َب ْعََََ َ َد ِحََََ َين
ور ِمَََََ ْن َقََََََرس
َك َمَََََا َت َصََََََّلى اْل َم ْقَََََُر ُ

يعني ال يصبر عليه؛ ألن عمله كالنار.
ِ ِ
ِ
" َقوُلهُ َتعاَلى{ :وإ ْ ِ
س َم َس ِائ َل:
ان َعَلى َرب َ
ِن مْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َها َك َ
ْ
ِك َح ْتما َم ْقضًّيا} فيه َخ ْم ُ
َ
َ
َّ
يث َّ
َّللا
ِن ِمَْن ُك ْم} َهَ َذا َق َسَم َو ْالَ َو ُاو َي َت َضَ َّمُن ُهَ ،وُي َف ِسَُرُه َحَ ِد ُ
ْاألُوَلىَ :ق ْوُلَ ُه َت َعَاَلىَ { :وإ ْ
الن ِبَ ِي َ -صَلى َّ ُ
ِ
«ال يمَََ ِ
ِ
ِ
ين َث ََّل َثَََة ِمَََ َن اْل َوَلَََ ِد َف َت َم ُّسَََ ُه َّ
النَََ ُار ِإَّال َت ِحَّلَََ َة
َعَل ْيَََه َو َسََََّل َمُ ُ َ َ :-
وت ألَ َحَََد مَََ َن اْل ُم ْسَََلِم َ
ِِ
ال ُّ
ِن ِمَََ َْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َهَََ َا} َذ َكَََ ََرُه أَُبَََ َو َد ُاوَد
الزْهَََ َرُّ
ِيَ :كأََّنَََ َ ُه ُي ِريََََ َُد َهَََ َذه ْايَيَََ َ َة { َوإ ْ
اْلَق َسَََ َمِ َقَََ َ َ
ال َّ
طَيالِ ِس ُّي َفَق ْوُل ُهِ« :إَّال َت ِحَّل َة اْلَق َسمِ ".
هذا خبر { َوإِ ْن ِم ْنك ْم ِإ َّال َو ِارد َها} ،هو خبر ،وهو خبر مؤكد ،وهو بمنزلة القسم ،فمفاده مفاد القسم،
وإن كىىان لفظىىه لفىىظ الخبىىر ،كمىىا يقىىال فىىي الطىىالق ،وإن كىىان بلفىىظ الخبىىر أو بلفىىظ الشىىر  ،وهنىىا
ىت فأنى ِ
شىىر  ،إن خرجى ِ
ىت طىىالق ،هىىذه يسىىمونه حلًف ىا ،حلًف ىا بىىالطالق ،ولىىيس فيىىه واحىىد مىىن حىىروف

القسم ،لكىن لمىا كىان مفىاده القسىم وهىو المنىع ،أو إن جلس ِ
ىت مفىاده الحىث علىى الخىروج ،المقصىود
أنه إذا كان المراد به الحث أو المنع صىار معنىاه معنىى القسىم ،وأطلىق عليىه الحلىف والقسىم ،وهنىا

لمىىا كىىان المىىراد حىىثهم بقىىوة علىىى فعىىل المىىأمورات وتىىرك المنهيىىات صىىار مفىىاده مفىىاد القسىىم ،فىىأطلق

عليىىه ،وأحيىىل عليىىه فىىي الحىىديث «إال تحلىىة القسىىم» ،فلمىىا كىىان مفىىاده مفىىاد القسىىم أجىىري عليىىه لفىىظ

القسم.

ِ ِ
َن اْلَقسَم اْلمَ ْذ ُكور ِفَي هَ َذا اْلحَ ِد ِ
ِ
الت ْف ِسَ ِ
ج ِفَي َّ
يث
َ
َ
" َفَق ْوُلَ ُهِ« :إَّال َتحَّلَ َة اْلَق َسَمِ ُي َخََّر ُ
ير اْل ُم ْسََند؛ أل َّ َ َ َ َ
ِن ِمْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َها}".
اه ِعْن َد أ ْ
َه ِل اْل ِعْلمِ َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ ْ
َم ْعَن ُ
مخرج؟
هنىىا يقىىول :ويفسىىر حىىديث النبىىي -عليىىه الصىىالة والسىىالم« -ال يمــ » إلىىى آخ ىره ،كأنىىه يريىىد هىىذه

اآليىة ،قىال الزهىري ،مىىن كالمىه يعنىي ،يعنىىي الزهىري مىن كالمىه ربىىط بىين الحىديث ورأى أن المىراد
بالقسم هو ما جاء في هىذه اآليىة { َوإِ ْن ِمى ْنك ْم ِإ َّال َو ِارد َهىا} ،وهىو تفسىير وبيىان للمىراد ،ذكىره أبىو داود
الطيالسي فقال« :إال تحلة القسم» ،فقوله «إال تحلة القسم» ،يخرج بالتفسير المسىند يعنىي المرفىوع

إلىىى النب ىىي -عليىىه الص ىىالة والسىىالم-؛ ألن ىىه بيىىان لكالم ىىه ،ولكىىن إذا ل ىىم يصىىرح بلفظ ىىه برفعىىه إل ىىى

النبىىي -عليىىه الصىىالة والسىىالم -فلىىيس بمرفىىوع ،اللهىىم إال أن يقىىال :إن مثىىل هىىذا ال يمكىىن أن يقىىال
بالرأي ،فيحتمل ،والمختلف فيه من التفسير هل له حكم الرفع أو ال هو تفسير الصىحابي ،الحىاكم

يجىىزم بىىأن تفسىىير الصىىحابي لىىه حكىىم الرفىىع؛ ألن الصىىحابي ال يمكىىن أن يقىىول القىىرآن ب أريىىه ،وقىىد

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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بلغهم من النبي -عليه الصالة والسالم -ما بلغه من التشديد فىي تفسىير القىرآن بىالرأي ،فيكىون لىه
حكم الرفع ،والجمهور على أنه يمكن أن يفسىر الصىحابي ب أريىه ،والىرأي هنىاك مىا هىو محمىود ومىا

يدرك من لغة العرب ومىا أشىبه ذلىك ،لكىن تفسىير مىا ال يىدرك بىالرأي هىذا هىو المىذموم ،فىالجمهور

حملوا كالم الحاكم علىى أن تفسىير الصىحابي لىه حكىم الرفىع علىى مىا يتعلىق بأسىباب النىزول ،ولىذا
يقول حافظ العراقي -رحمه هللا:-

ول على ى ى ى ى ى ى ى ىىى األسى ى ى ى ى ى ى ى ىىباب
وعى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىدوا مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا فسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىره الصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحابي
رف ًع ى ى ى ى ى ى ى ى ىا فمحم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ
يعني على أسباب النزول ،أسباب النزول النبىي -عليىه الصىالة والسىالم -طىرف فىي سىبب نىزول

اآليىىة وإن لىىم يىىذكر ،فيتجىىه هىىذا الكىىالم ،أمىىا قولىىه :فقولىىه« :إال تحلىىة القسىىم» ،يخىىرج فىىي التفسىىير

المسند ويقصدون بالمسند هنا المرفوع ،المرفوع ،الرفع هنا إلى النبي -عليه الصالة والسالم -فإن

كىىان تفسىىيره لهىىذه اآليىىة وربطىىه بىىين مىىا ذكىره وبىىين القسىىم فىىي اآليىىة الىىذي هىىو معنىىى ومفىىاد القسىىم،
الىربط بينهمىىا يحتىىاج إلىىى توليىىف مىىن النبىىي -عليىىه الصىىالة والسىىالم ،-فىىإن كىىان مىىن هىىذه الحيثيىىة
باعتبار أنه ال يمكن أن يقال بالرأي فمثل هذا فله حكم الرفع ،ويبقى أنه لوحكم عليىه بىالرفع يبقىى

أنه مرسل ،حكمه حكم المرسل؛ ألن الزهري ليس من الصحابة.
ِ
ِ ِ
َن اْلَقسم اْلم ْذ ُك ِ
ِن ِمْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َها}
اه ِعْن َد أ ْ
َه ِل اْل ِعْلمِ َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :وإ ْ
ور في َه َذا اْل َحديث َم ْعَن ُ
"أل َّ َ َ َ َ
وَقََ ْد ِقيَََلِ :إ َّن اْلمََرَاد ِباْلَقسََمِ َقوُلََه َتعََاَلى{ :والََ ََّذ ِاري ِ
ات َذْرو} [الَََذارياتِ ]1:إَلََى َق ْوِلََ ِهِ { :إَّن َمََا
َ
َُ
َ
ْ ُ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َش َهُرَ ،واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِارب".
وع ُدو َن َل َصادق َوإ َّ
ين َل َواقع} [الذارياتَ ]6:و ْاأل ََّو ُل أ ْ
ِن الد َ
ُت َ
نعم؛ ألن الموعود به واحد.
ود الَ َُّد ُخول روِي عَن جَا ِب ِر بَ ِن عبَ ِد َّ ِ
" َّ
ف َّ
ال:
الث ِانَيَةَ :و ْ
اس ِفَي ْالَ ُوُروِد َف ِقيَ ََلْ :الَ ُوُر ُ
اخَتَلَ َ
ُُ َ َْ َ
ْ َْ
النَ ُ
َّللا َقَ َ
س ِمعت رسَول َّ ِ
ِ َّ
َّ
الَد ُخولَ ،ال َي ْبَقَى َبٌَّر َوَال َفَ ِ
اجر ِإَّال
ولْ :
«الَ ُوُر ُ
ود ُّ ُ
َّللا َعَل ْيَه َو َسَل َمَ -يُقَ ُ
َّللا َ -صَلى َّ ُ
َ ُْ َُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َّاتَق ْوا َوَنَ َذُر
يم { ُث َّم ُنَن ِجي َّالذ َ
َد َخَل َهاَ ،ف َت ُكو ُن َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين َبْردا َو َس ََّلما َك َما َكاَن ْت َعَلى إ ْبَراه َ
الظالِ ِم ِ
يها ِج ِثًّيا}".
َّ َ
ين ف َ
يعني من اللفظ مسألة الورود هل يقتضي الدخول أو ال يقتضىيه؟ والحىديث الىذي أورده عىن جىابر

خرجه؟

أسنده أبو عمر في كتاب التمهيد.

هذا كالم القرطبي لكن مخرج عند اإلخوان أم ليس بمخرج؟

ماذا يقول؟

طالب...................... :

عل ىىى ك ىىل ح ىىال إذا ثب ىىت تفس ىىير ال ىىورود بال ىىدخول ف ىىال ك ىىالم ،وإال فاألص ىىل أن ال ىىورود ال يقتض ىىي

الىىدخول ،كىىورود األنعىىام علىىى المىىاء ،األنعىىام تىىرد علىىى المىىاء« ،دعهىىا معهىىا حىىذاؤها وسىىقاؤها ،تىرد
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الماء» ،فالورود بمعنى أنها تخوض الماء وتدخل فيه ال يقتضي هذا ،لكن إن ثبىت حىديث جىابر،
إن ثبىىت ح ىىديث ج ىىابر ف ىىال كىىالم« ،اْل ىورود ال ى ُّىدخول َال َي ْبَق ىى َب ىر َوَال َف ىا ِجٌر ِإ َّال َد َخَل َه ىا َفتَك ىون َعَل ىى
ِ ِ
ِ
يم» ،والعطىىف بى ى ثىىم يقتضىىي أنهىىم يمكثىىون بعىىد هىىذا
اْلم ى ْؤ ِمن َ
ين َب ى ْرًدا َو َس ى َال ًما َك َم ىا َكا َن ى ْت َعَل ىى إ ْب ى َراي َ
الورود برهة ،مدة ،ثم ألن العطف يقتضي التراخي ثم ،فإن كان دخوًال فهم يبقون فيها ثىم ينجىون،

وإن كان مجىرد عىرض ومىرور بهىا فىثم هىذه تقتضىي مىن المىدة مىا تقطىع بىه المسىافة ،مىا تقطىع بىه

المسافة.

ِ
اب َّ ِ
َسَ ََن َد ُه أَُبَ َو ُعمَ ََر ِفَ َي ِك َتَ َ ِ
ان َو ْابَ َ ِن
(الت ْم ِهيَََد)َ .و ُهَ َ َو َقَ َ ْو ُل ْابَ َ ِن َعَّبَ َاس َو َخ ِالَ َد ْبَ َ ِن َم ْعَ َ َد َ
"أ ْ
َ
ان َي ْقَأرُ".
س أََّن ُه َك َ
ُجَرْيج َو َغ ْي ِرِه ْم َوُرو َ
ِي َع ْن ُيوُن َ
عن الحسين عندك؟
طالب :عن يونس.

عن يونس عن الحسين ،عندكم؟

طالب :عن يونس.

فقط؟ يقول :عن الحسين عن الرقم ثالثة زيادة من باء وجيم وزاي وطاء وكاف ،كم نسخة؟ خمس

نسىىخ ،زي ىىادة م ىىن خم ىىس نس ىىخ؛ ألن مي ىزة ه ىىذه الطبع ىىة أنه ىىا قوبل ىت علىىى نس ىىخ كثي ىرة ج ى ًدا ،بع ىىض

األجزاء على ثالثة عشر نسخة ،وهذا الجزء قوبل على ثمان نسخ ،والمسألة القراءة ،فيه أحد ،أبو
عمر موجود؟

طالب :نضيف لها الحسين؟

هي مذكورة من خمس نسخ ،نعم

ول َعَل َى
ِن ِم َْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َه َا} ْال َ ُوُر ُ
ان َي ْق ََأرُ { َوإ ْ
س عََن الحسََين أََّن َ ُه َك َ َ
" َوُرو َ
ِي َع َ ْن ُي َوُن َ
ود الَ َُّد ُخ ُ
ط ِف ِ
الَرو ِ
َّارِم ِي عَن عبَ ِد َّ ِ
اة َفأَْل َحَقَ ُه ِبَاْلُقْر ِ
آنَ .وِفَي مسَند الَد ِ
الت ْف ِس ِ
َّ
َّللا ْبَ ِن
ير لِْل ُوُروِد َف َغِلَ َ
يَه َب ْعَ ُ
َ ْ َْ
ض ُّ َ
ِ
مسَعود َقَالَ :ق َال رسَول َّ ِ
َّ
اس َّ
«ي َ ِرُد َّ
النَ َار ُث َ َّم َي ْصَ ُدُرو َن ِمْن َه َا
َّللا َعَل ْي َه َو َسََّل َمَ :-
النَ ُ
َْ ُ
َّللا َ -صَلى َّ ُ
ََُ ُ
َ
الر ِ
الري ِم ثُ َّم َك ُح ْضَ ِر اْل َفََر ِ
َع َمالِ ِه ْمَ ،ف ِمْن ُه ْم َكَل ْم ِم اْلَب َص ِر ،ثُ َّم َك ِ
اكَ ِب اْل ُم ِجَ ِد ِفَي َر ْحِلَ ِهُ ،ثَ َّم
سُ ،ثَ َّم َك َّ
ِبأ ْ
ِ
الرج ِل ِفَي ِم ْشَي ِت ِه  ،وروِي عَ ِن ابَ ِن عَّبَاس أََّنَ ُه َقَال ِفَي َهَ ِذ ِه اْلمسَأََل ِة لَِنَ ِ
اف ِع ْبَ ِن ْاأل َْزَر ِ
ق
َُ َ َ ْ َ
َك َشد َّ ُ
َ
َْ
َ
ِ ِ
يَك
َمَا أَْنَ َت َف َمَا أَ ُ
َّللا ِمْن َهَاَ ،وأ َّ
َن َن ِرَد َهَا أ َّ
اْل َخ ِارِج ِي (أ َّ
َما أََنا َوأَْن َت َف ََّل ُبََّد أ ْ
ظُّنَ ُه ُيْن ِج َ
َمَا أََنَا َفُيْنجينَي َّ ُ
ِ ِ
َش َفق َك ِثير ِمن اْلعَلم ِ
اء".
ل َت ْكذي ِب َك)َ .وَق ْد أ ْ َ
َ ُ َ
هو لم يقطع بهذا فما أظنه يعني يغلب على الظن أنه ال ينجيك؛ ألنك مكذب ببعض ما جاء عن
هللا –جل وعال -من نصوص الوعد؛ ألنه خارجي ،عمله وعمدته على نصوص الوعيد ،الخارجي
ال يعول على نصوص الوعد فهو مكذب هلل –جل وعال -من هىذه الحيثيىة ،ولىم يجىزم ابىن بىاس

أنه ال ينجىو؛ ألنىه ال يىدري بمىا يخىتم لىه ،فىإذا كىان يىرى أنىه كىافر ،تكفيىر الخىوارج مسىألة مختلىف

فيه ىىا ب ىىين أه ىىل العل ىىم ،لكن ىىه ق ىىال :فم ىىا أظن ىىه ينجي ىىك لتك ىىذيبك ،أم ىىا م ىىن ك ىىذب معان ى ًىدا ،ت ىىرى علي ىىه

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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النص ىىوص الص ىىحيحة الصىىريحة وك ىىذبها ،فه ىىذا ال ش ىىك ف ىىي كف ىره ،لك ىىن ه ىىم يت ىىأولون ،وج ىىاء ف ىىيهم

الحديث الصحيح« :يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ،وجاءت فيهم نصوص أخرى
في شأنهم ،وهللا المستعان.
َش َفق َك ِثير ِمن اْلعَلم ِ
اه ِفي َّ
اء ِم ْن َت َحُّق ِ
(الت ْذ ِكَرِة)".
ق اْل ُوُروِد َواْل َج ْه ِل ِب َّ
الص ْد ِر َوَق ْد َبَّيَّن ُ
" َوَق ْد أ ْ َ
َ ُ َ
نعىىم ،هللا –جىىل وعىىال -حكىىم علىىى الجميىىع بىىأنهم واردون ،لكىىن مىىن ينجىىو؟ ينجىىو التقىىي {ث ى َّم ن َن ِج ىي
َّ ِ
ين اتََّق ْوا} ،وإذا كانت التقوى فعل األوامر واجتناب النواهي ،فالمسىألة عظيمىة خطيىرة .لكىن كىون
الذ َ
العاصىىي مرتكىىب الكبي ىرة تحىىت المشىىيئة إن شىىاء عذبىىه وإن شىىاء غفىىر لىىه ،ف ىال شىىك أن مهلىىه إلىىى

الجنة مادام في دائرة اإلسالم.
ِ ِ
ِي َعَ َ ِن ْابَ َ ِن َعَّبَ َاس َو ْابَ َ ِن َم ْسَ َ ُعود َوَك ْعَ َ ِب
َوَق َالَ َ ْت ِفْرَقَ َةْ :الَ َ ُوُر ُ
ود اْل َم َمَ َُّر َعَلَ َى الصَ ََراطَ ،وُرو َ
ْاألَحبَََ ِار و ُّ ِ
َّ
السََ َ ِد ُّي َعََ َ ِن ْابََ َ ِن َم ْسََ َ ُعود َعََ َ ِن َّ
َّللا َعَل ْيََ َ ِه َو َسََ ََّل َم-
اه ُّ
السََ َد ِي َوَرَو ُ
َْ َ
الن ِبََ َ ِي َ -صََ َلى َّ ُ
ال:
س ْال َ ُوُر ُ
الَ :ل َ ْي َ
ول َوَرْد ُت اْلَب ْص ََرَة َوَل َ ْم أ َْد ُخْل َه َا َق َ َ
ول ِإَّن َم َا َتُق َ ُ
ود الَ َُّد ُخ َ
َوَق َال َ ُه اْل َح َس َ ُن أ َْيض َاَ ،ق َ َ
ِ ِ
ِيَ :وَقَ ْد َبَنَى َعَلَى َمَ ْذ َه ِب اْل َح َسَ ِن َقَ ْوم ِمَ ْن
ال أَُبو َب ْكر ْاألَ ْنَبارُّ
َفاْل ُوُر ُ
ود أ ْ
َن َي ُمُّروا َعَلى الصَراطَ ،ق َ
ِ
الل َغَ َ ِة ،واح َت ُّجَ َوا ِبَقَ َو ِل َّ ِ
َهَ َ ِل ُّ
ين َسَ ََبَق ْت َل ُهَ َ ْم ِمَّنَ َا اْل ُح ْسَ ََنى أُوَل ِئَ َ َك َعْن َهَ َا
أْ
َ ْ
َّللا َت َعَ َاَلىِ{ :إ َّن َّالَ َذ َ
ْ
َّللا أ ْ ِ ِ
ِ
ُم ْب َعَ ُدو َن} [األنبيََاءَ ]101:قَاُلواَ :فَ ََّل َيَ ْد ُخ ُل َّ
ان َهَ ُؤَال ِء
َن ُي ْبعَ َد ُه مْن َهَاَ ،وَكَ َ
النَ َار َمَ ْن َضَم َن َّ ُ
ِ
ي ْقرءو َنَ ( :ث َّم) ِب َف ْت ِم َّ ِ
ولَى
َهَ ُل اْل َمَق َالَ ِة ْاألُ َ
احَ َت َّج َعَلَ ْي ِه ُم ْاي َخَُرو َن أ ْ
ين َّاتَقَ ْوا)َ ،و ْ
الثَاء ( َثَ َّم ُنَن ِجَي َّالَذ َ
َ َُ
َن معَنَى َقوِلَه{ :أُوَل ِئَ َك عْنهَا مبعَ ُدو َن} [األنبيََاء ]101:عَ ِن اْلعَ َذ ِ ِ
يهَاَ ،و ِْ
اإل ْحََر ِ
اق ِب َهَا،
َ
ْ
ِبَأ َّ َ ْ
اب ف َ
َ
َ َ ُْ َ
س ِمْن َها َو َجعاَ ،وَال أََلما َف ُه َو ُم ْب َعد َعْن َها ِفي اْل َح ِق َيق ِة،
َقاُلواَ :ف َم ْن َد َخَل َها َو ُه َو َال َي ْش ُعُر ِب َها َوَال ُي ِح ُّ
ِ
ِ
ِ
الث َ ِ
ين َّاتَق َ ْوا} ِب َض َمِ َّ
(ث َ َّم) َت َ ُد ُّل َعَل َى َن َج َاء َب ْع َ َد
ف ُ
اءَ ،
َوَي ْس َ َتدُّلو َن ِبَق ْوِل َه َت َع َاَلىُ { :ث َ َّم ُنَن ِج َي َّال َذ َ
الد ُخ ِ
ُّ
ول.
ولَو َن َّ
«ثَ َّم ُي ْضََر ُب اْل ِج ْسَُر َعَلَى َج َهََّن َم َوَت ُحَ ُّل َّ
الل ُهَ َّم َسَلِ ْم
ُقْل ُتَ :وِفي َص ِحي ِم ُم ْسلِم ُ
اع ُة َفَيُق ُ
الشَ َف َ
َّللا وما اْل ِجسَر؟ َقَال :دحَض م ِزَّلَة ِف ِ
يَه َخ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يَبَ ،و َح َسَك َت ُكَو ُن
طَاط ُ
َ َْ
ُْ
يف َوَك ََّل ل ُ
يلَ :يا َر ُس َ
َسل ْم ق َ
َ
ول َّ َ َ
طر ِ
ِ
الري ِم وَكَ َّ
ف اْل َع ْي ِن َوَكاْلَبْر ِ
الط ْي ِر،
ال َل َها َّ
الس ْع َد ُ
انَ ،فَي ُمُّر اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َك َْ
ِبَن ْجد ف َ
ق َوَك ِ َ
يها ُش َوْي َكةُ ،يَق ُ
اب َفَناج مسَّلم وم ْخدوش مرسل ،وم ْكَدوس ِفَي َنَ ِار جهََّنم اْلحَ ِدي َث ،وبَ ِ
او ِ
الرَك ِ
َج ِ
يد اْل َخْي ِل َو ِ
ِه
ُْ َ َ َ ُ
َُ َ َ ُ
َ
َوَكأ َ
َ
ََ َ
ِِ
اط هَو ْالَور ُ َّ ِ
ِ ِ
الَد ُخ ِ
يهَا.
ْ
ول ف َ
الِ :إ َّن اْل َج َو َاز َعَلَى الصََر ُ َ ُ ُ
ود الَذي َت َضَ َّمَن ْت ُه َهَذه ْايَيَ ُة َال ُّ ُ
اح َت َّج َم ْن َق َ
ود ِإ ْشَراف و ِ
ِ
ضَُرو َن م ْو ِضَ َع اْل ِحسَ ِ
اب َو ُهَ َو
اطَ ََّلع َوُقَْربَ ،وَذلَِ َك أََّنَ ُه َي ْح ُ
َوَق َالَ ْت فْرَقَةَ :بَ ْل ُهَ َو ُوُر ُ َ َ
َ
َ
اب ،ثُ َّم يَن ِجي َّ ِ
ِبُقْر ِب َج َهَّنم َفَيَر ْوَن َها َوَيْنظُُرو َن ِإَل ْي َها ِفي َحاَل ِة اْل ِحس ِ
ظُروا ِإَل ْيَ ِه
ين َّاتَق ْوا ِم َّما َن َ
َّللا َّالذ َ
ُ
َ
ُ
َ
ويصار ِب ِهم ِإَلى اْلجَّن ِة {وَن َذر َّ ِ
َي ُي ْؤ َمُر ِب ِه ْم ِإَلى َّ
اء
الظالِم َ
َ
َ ُ
َُ َ ُ ْ
َّللا َت َعَاَلى { َوَل َّمَا َوَرَد َمَ َ
ال َّ ُ
النَ ِارَ ،قَ َ
ين} أ ْ
ف َعَل ْي ِه َال أََّن ُه َد َخَل ُه".
َي أ ْ
َشَر َ
َم ْدَي َن} [القصص ]23:أ ْ
يىؤمر بهىم إلىىى النىار باعتبىار أن الىىورود لىيس هىو الىىدخول ،ولىو فسىر الىىورود بالىدخول لكىان معنىىى
َّ ِ ِ
ين} يعني نتركهم فيها ،مادام دخلوها يتركون فيها.
قولهَ { :وَن َذر الظالم َ
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ال ُزَه ْير:
َوَق َ
و َضََََََ َعن ِع ِصََََََ َ َّي اْلح ِ
ِ
اضََََََ َ ِر اْل ُم َت َخََََََ َ ِيمِ
امَََََ َ ُه
َْ
َ
َ
َفَل َّمَََََ َا َوَرْد َن اْل َمَََََ َ َ
اء ُزْرقَََََ َا ج َم ُ
ِ
َن رسََ َول َّ ِ
َّ
َّ
الَ« :ال َيََ َ ْد ُخ ُل َّ
َحََ َد ِمََ َ ْن
النََ َ َار أ َ
َّللا َعَل ْيََ َه َو َسََ َل َمَ -قََ َ َ
َّللا َ -صََ َلى َّ ُ
َوَرَو ْت َح ْف َصََ َ ُة أ َّ َ ُ َ
ِ
َّللا :وأَيَ َن َقَ َول َّ ِ
ِ
أْ ِ
ِن ِمَ َْن ُك ْم ِإَّال
الَ { :وإ ْ
َّللا َت َعَ َ َ
ول َّ َ ْ َ ْ ُ
َهَ َل َبَ َ ْدر َواْل ُح َد ْي ِبَيَ َة َق َالَ َ ْتَ :فُقْلَ َ ُتَ :يَ َا َر ُسَ َ َ
و ِارُدها}؟ َفَقال رسول َّ ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلمَ « -فم ْهُ { :ث َّم ُنَن ِجَي َّالَ ِذين َّاتَقَوا وَنَ َذر َّ ِ
َّ
ين
َ َ
الظَالِم َ
َ ْ َ ُ
ََُ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َخرجه مسلِم ِم ْن حَ ِد ِ
ِ
ِ
َّ
يث أُمِ ُمَب ِشَر َق َالَ ْتَ :سَ ِم ْع ُت َّ
َّللا َعَل ْيَ ِه َو َسََّل َم-
َ
ف َ
يها ِجثًّيا}  .أ ْ َ َ ُ ُ ْ
الن ِبَ َّي َ -صَلى َّ ُ
يث.
ِعْن َد َح ْف َص َة اْل َح ِد َ
ِ
ِ
َوَر َّج َ َم َّ
ين َس ََبَق ْت َل ُه َ ْم ِمَّن َا اْل ُح ْس ََنى أُوَل ِئ َ َك َعْن َه َا
اج َه َ َذا اْلَق َ ْو َل ِبَق ْوِل َه َت َع َاَلىِ{ :إ َّن َّال َذ َ
الز َّج َ ُ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ين َّ
يب اْل ُمَ ْؤ ِم َن
ال ُم َجاهدُ :وُروُد اْل ُم ْؤ ِمن َ
الن َار ُه َو اْل ُح َّمى التي ُتص ُ
ُم ْب َع ُدو َن} [األنبياءَ ،]101:وَق َ
َن رسَول َّ ِ
الدْنَيا ،و ِهي َح ُّ
َّ
ظ اْل ُم ْؤ ِم ِن ِم َن َّ
ِفي َد ِار ُّ
َّللا
َّللا َ -صَلى َّ ُ
الن ِار َف ََّل َي ِرُد َهاَ .رَوى أَُبَو ُهَرْيََرَة أ َّ َ ُ َ
َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ َّ
ال َل ُه َّ
َّللا
َّللا َعَل ْيَه َو َسَل َم« -أ َْبشَْر َفَِإ َّن َّ َ
الن ِبَ ُّي َ -صَلى َّ ُ
َعَل ْيه َو َسل َمَ -ع َاد َم ِريضا م ْن َو َعك به َفَق َ
َتَب َار َك وَتعاَلى َيُقولِ :هي َنارِي أُسلِطُ َها َعَلى َع ْب ِدي اْلم ْؤ ِم ِن لِ َت ُكو َن َح َّ
ظ ُه ِمَ َن َّ
َسََن َد ُه أَُبَو
َ َ
النَ ِار  .أ ْ
َ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
الَ :حََّد َثَنا ُم َح َّمَ ُد ْبَ ُن
الَ :حََّد َثَنا َع ْبَ ُد اْلَ َو ِارث ْبَ ُن ُسَ ْفَي َ
الَ :حََّد َثَنا َقاسَ ُم ْبَ ُن أ ْ
َصََب َ َقَ َ
ان َقَ َ
ُع َمََر َقَ َ
اعيل َّ ِ
ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن".
الَ :حَّد َثَنا َع ْب ُد َّ
الَ :حَّد َثَنا أَُبو أ َ
ام َة َق َ
الصائ ُ َق َ
ِإ ْس َم َ
ُس َ
ابن يزيد ،ابن يزيد ،عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

ِ
َّللا َعَ َ ْن أ َِبَ َي َصَ َ ِالم
يل ْبَ َ ِن ُعَب ْيَ َ ِد َّ
الَ :حَ ََّد َثَنا َع ْبَ َ ُد الََ ََّر ْح َم ِن ْبَ َ ُن َي ِزيََ ََد َجَ َا ِبر َعَ َ ْن ِإ ْسَ َ َماع َ
" َقَ َ َ
َّللا عَليَ ِه وسََّلم -عَ َاد م ِريضَا َفَ َذ َكره .وِفَي اْلحَ ِد ِ
َّ
ِي َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َعَ ِن َّ ِ
َش َعرِ
يث
ْاأل ْ
َ
َُ َ
النبَ ِي َ -صَلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
«اْل ُح َّمى َح ُّ
ظ اْل ُم ْؤ ِم ِن ِم َن َّ
الن ِار .
ود َّ
ظ َُر ِإَل ْي َه َا ِف َي اْلَق ْب َ ِرَ ،فُيَن َّج َى ِمْن َه َا اْل َف َ ِائ ُزَ ،وَي ْص َ ََّل َها َم َ ْن ُق َ ِدَر َعَل ْي َ ِه
الن َ
َوَق َال َ ْت ِفْرَق َةْ :ال َ ُوُر ُ
الشَ َف ِ
ِ ِ
َّللا َتعَاَلى ،واح َت ُّجَوا ِبحَ ِد ِ
ِ
ُد ُخوُلها ،ثُ َّم ي ْخر ِ
يث ْابَ ِن ُع َمََر:
َ ْ
َ
ج مْن َهَا ِب َّ َ
َ ُُ
َ
اعة أ َْو ِب َغ ْي ِرَهَا مَ ْن َر ْح َمَة َّ َ
ِ
ض عَليه م ْقعده ِباْل َغد ِ
يثَ ،وَرَوى َوِكيع َعن ُش ْعَب َة َع ْن َع ْب ِد
اة َواْل َع ِش ِي اْل َح ِد َ
َح ُد ُك ْم ُع ِر َ َ ْ َ َ ُ ُ َ
«ِإ َذا َم َ
ات أ َ
َّ ِ
الس ِائ ِب ع ْن رجل ع ِن اب ِن عَّباس ،أََّن ُه َقال ِفي َقولِه َتعاَلى{ :وإ ْ ِ
َّ
ال:
َّللا ْب ِن َّ
َ َُ َ ْ َ
ْ
َ
َ
ِن مَْن ُك ْم ِإال َو ِارُد َهَا} َقَ َ
َ
طاب لِْل ُك َّف ِار".
َه َذا ِخ َ
الورود النظر إليها في القبر ،الورود في اآلية مسند إلى المكلف { َوإِ ْن ِم ْنك ْم ِإ َّال َو ِارد َها} يعني أنكىم
أنتم تردونها ،وما يكون في القبر هي التىي تىرد وتعىرض ،فيعىرض علىى المىؤمن مكانىه مىن النىار،

ويقال :هذا مكانك لوال أنك آمنت ،ثم يفتح لىه بىاب إلىى الجنىة؛ ألنىه إذا رأى الضىد تبىين لىه حسىن
الضىد وكمالىه ،بخىىالف الكىافر يعىىرض عليىه مقعىده مىىن الجنىة لىىو آمىن ثىم يفىىتح لىه با ًبىا إلىى النىىار،
نسأل هللا السالمة والعافية ،فالورود في اآلية مسند إلى المكلف { َوإِ ْن ِم ْنك ْم ِإ َّال َو ِارد َهىا} ،والىذي فىي

القبر المكان هو الذي يعرض.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري



15 15

15

ِن ِمْنهم) ردًّا عَلى ْايي ِ
ات َّال ِتي َقْبَل َها ِفي اْل ُك َّف ِار.
ِي َعْن ُه أََّن ُه َك َ
(وإ ْ ُ ْ َ َ
َ
" َوُرو َ
ان َي ْقَأرُ َ
َقوُلهَ { :فوربِك َلَنح ُشرَّنهم و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعة
الشَياط َ
ين ُث َّم َلُن ْحضَرَّن ُه ْم َح ْو َل َج َهََّن َم ِجثًّيَا ُثَ َّم َلَنْنَ ِز َع َّن مَ ْن ُكَ ِل شَ َ
ْ ُ ََ َ ْ َ ُْ َ
ِ
ِِ
ِن ِم َْن ُه ْم}َ ،وَك َ َذلِ َك
أَُّي ُه َ ْم أ َ
ين ُه َ ْم أ َْوَل َى ِب َه َا ِص َِلًّيا َوإ ْ
َش َُّد َعَل َى الَ ََّر ْح َم ِن عتًّي َا ُث َ َّم َل ََن ْح ُن أ ْ
َعَل َ ُم ِب َّال َذ َ
ِ
اعة َعَل ْي َها".
َقَأَر ع ْك ِرَم ُة َو َج َم َ
وعليها ،وعليها.
ِ ِِ ِ
اء ِة".
"و َعَل ْي َها َف ََّل ُش َع َب في َهذه اْلقَر َ
ال فال شغب.
ِ ِِ ِ
اء ِة.
"و َعَل ْي َها َف ََّل ُشغ َب في َهذه اْلقَر َ
يعنىىي مىىا فيىىه مناقشىىة ومقاولىىة ورد لهىىا؛ ألنىىه قىىال :وروي عنىىه أنىىه كىىان يقى أر( :وإن مىىنهم  ،إرجا ًعىا
ِ
ِِ ِ
ِ
اء ِة
لهذه القراءة على اآليات السابقة ،يقول :وكذا ق أر ع ْك ِرَمة َو َج َم َ
اعةٌ َعَل ْي َها َف َال شغ َب فىي َهىذه اْلقى َر َ
على المعنى الذي ذكر.
"وَقاَل ْت ِفرَقة اْلمرُاد ِب ِ
يل أ َْيضَا َسَ ْه ُل َّ
(مْن ُك ْم) اْل َك َفَرةُ َواْل َم ْعَنى" ُق ْل َل ُه ْم َيا ُم َح َّمد َو َه َذا َّ
او ِل
ْ
َُ
التَنَ ُ
َ
التأ ِْو ُ
اء ِفَي {َلَنح ُشَرَّنهم و َّ ِ
اجعَة ِإَلَى اْلهَ ِ
واْل َك ُ ِ ِ
ين ُثَ َّم َلُن ْح ِضََرَّن ُه ْم َحَ ْو َل َج َهََّن َم} َفَ ََّل
الشََياط َ
َ
ْ َ ُْ َ
اف في مْن ُك ْم َر ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
ط ُه ا
اه ْم َرُّب ُه ْم َشَرابا َ
ُيْن َكُر ُر ُجو ُ
ف َذل َك في َق ْوِله َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-و َسَق ُ
ع اْل َكاف ِإَلى اْل َهاءَ ،فَق ْد ُع ِر َ

ِ
اف
ان َسَ ْعُي ُك ْم َم ْشَ ُك ا
ان َل ُهَ ْمَ ،فَر َج َعَت اْل َكَ ُ
اهَ :كَ َ
ان َل ُكَ ْم َجَ َزاء َوَكَ َ
ِإ َّن َه َذا َك َ
ور} [اإلنسَانَ ]21:م ْعَنَ ُ
ِ
ِ
ف ِفَي
ال ْاألَ ْك َثُر :اْل ُم َخا َ
ط ُب اْل َعاَل ُم ُكُّل ُهَ ،وَال ُبَّد ِم ْن ُوُروِد اْل َج ِميَ ِع َو َعَل ْيَه َن َشَأَ اْل ِخَ ََّل ُ
ِإَلى اْل َهاءَ .وَق َ
اء ِف ِ
ظَ ِ
اْلوروِد ،وَق ْد بَّيَّنا أَ ْقوال اْلعَلم ِ
اهُر ْالَ ُوُروِد ُّ
السَ ََّل ُم:-
ول؛ لَِق ْوِلَ ِه َ -عَل ْيَ ِه َّ
يَهَ ،و َ
الصَ ََّلةُ َو َّ
َ َ
ُُ
الَد ُخ ُ
َ َ ُ َ
الن َار ؛ ِأل َّ ِ
يس َح ِق َيق ُت َهُ ِف َي ُّ
اس َ ُة ِإَّال أََّن َه َا َت ُك َو ُن َب َْردا َو َس َ ََّلما َعَل َى
الل َغ َ ِة اْل ُم َم َّ
« َف َت َم ُّس َهُ َّ ُ
َن اْل َمس َ َ
ِ
ِ
ِ
َه ُل اْل َجَّن ِة اْل َجَّن َة َقَاُلوا :أََلَ ْم َيُقَ ْل
ال َخالِ ُد ْب ُن َم ْع َدانِ :إ َذا َد َخ َل أ ْ
ين َوَيْن ُجو َن مْن َها َسالِم َ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ينَ .ق َ
َرُّبَنا ِإَّنا َن ِرُد َّ
وها َرَمادا.
وها َفأَْل َف ْي ُت ُم َ
الَ :لَق ْد َوَرْد ُت ُم َ
الن َار؟ َفُيَق ُ
ات ْاألَ ْق َو ِ
الَ ،فِإ َّن َم ْن َوَرَد َهاَ ،وَل ْم ُت ْؤِذ ِه ِبَل َه ِب َها َو َح ِرَهَاَ ،فَقَ ْد أ ُْب ِعَ َد َعْن َهَا
ُقْل ُتَ :و َه َذا اْلَق ْو ُل َي ْج َم ُع َش َت َ
ِ ِ
َّللا َت َعاَلى ِمْن َها ِب َف ْضلِ ِه َوَكَرِم ِهَ ،و َج َعَلَنا ِم َّم ْن َوَرَد َها َف َد َخَل َها َسالِما َو َخَر َج ِمْن َها
َوُنج َي مْن َهاَ .نجَّاَنا َّ ُ
َغ ِانما.
ِ
ِ
ِ
اء َّ
ولِ :إ َّن اْل َخْلَ َق َج ِميعَا َي ِرُدوَن َهَا،
الن َار؟ ُقْلَناَ :ال ُن ْطل ُ
ق َه َذاَ ،وَلك ْن َنُقَ ُ
يلَ :ف َه ْل َي ْد ُخ ُل ْاألَ ْن ِبَي ُ
َفِإ ْن ق َ
ِ ِِ
ِ
اء
اء َو ُّ
َك َمَ َا َد َّل َعَل ْيَ َ ِه َحَ َ ِد ُ
السَ َ َع َد ُ
يث َجَ َا ِبر أ ََّو َل اْلَبَ َابَ ،فاْل ُع َصَ َا ُة َيَ َ ْد ُخُلوَن َها ب َجَ ََرائم ِه ْمَ ،و ْاأل َْولَِيَ َ ُ
ِ
ال ْاب ُن ْاألَ ْنَبارِ
اع ِت ِه ْم َفَب ْي َن ُّ
ِي".
ل َش َف َ
الد ُخوَل ْي ِن َب ْونَ .وَق َ
يعني مثل ما ِ
مثال ،أحد يدخل السجن؛ ألنه مجرم ،وأحد يدخلىه؛ ألنىه
ننظر للمسألة بدخول سجن ً
مصىىلح ،كلهىىم دخلىوا السىىجن ،لكىىن هىىذا دخلىىه؛ ألنىىه مجىىرم ،وهىىذا دخلىىه؛ ألنىىه مصىىلح يريىىد إصىىالح
ه ىؤالء المج ىىرمين ،ول ىىذا الس ىىجون ي ىىدخلها ال ىىدعاة والمص ىىلحون والوع ىىا المرش ىىدون ،وال ض ىىير أنه ىىم
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دخلوا السجن ،يعني ما يقال :أنا وهللا شفت فال ًنىا داخىل السىجن ،نعىم فىإذا كانىت ال تضىرهم وكىان
دخولهم للمصلحة فهذا ال ضير فيه.
ام ِة :ج ِائز ِفي ُّ ِ
ِ
طَ ِ
ال ْاب ُن ْاألَ ْنَبارِ
اب
َن َيْرِجَ َع ِمَ ْن ِخ َ
الل َغة أ ْ
ِي ُم ْح َتجًّا ِل ُم ْص َحف ُع ْث َم َ
اء ُة اْل َع َّ َ
ان َوِقَر َ
" َوَق َ
ِ
ِ
اج َه ِة ِباْل ِخ َ ِ
ان َل ُكَ ْم َجَ َزاء
ط ُه ا
اه ْم َرُّب ُه ْم َشَرابا َ
الَ { :و َسَق ُ
ور ِإ َّن َهَ َذا َكَ َ
اْل َغ ْيَبة ِإَلى َل ْفظ اْل ُم َو َ
طاب َك َما َق َ
اف ِم َن اْله َ ِ
اءَ .وَق َ ْد َتَق ََّد َم َه َ َذا اْل َم ْعَن َى ِف َي
ان َس َ ْعُي ُك ْم َم ْش َ ُك ا
َوَك َ َ
ور} [اإلنسََانَ ،]21:فأ َْب َ َد َل اْل َك َ َ َ َ

س)".
ُ
(يوُن َ

يسمونه التفاتًا ،التفات من الخطاب ،خطاب الغائب إلى الحاضر.
ِ ِ
َّ ِ
اسَ ِت ْثَناء
اء ِفَي َق ْوِلَ ِه َ -عَل ْيَ ِه َّ
السَ ََّل ُمِ« :-إَّال َت ِحَّلَ َة اْلَق َسَمِ َ ,ي ْح َت ِمَ ُل أ ْ
َن َي ُكَو َن ْ
"الثال َثَةُ :اال ْسَت ْثَن ُ
ُمْنَق ِطعاَ ،ل ِك ْن َت ِحَّل َة اْلَق َسمِ".
ألن المستثنى لىيس مىن جىنس المسىتثنى منىه ،لىيس مىن جىنس المسىتثنى منىه؛ ألن الىدخول دخىول

تعذيب ،فاستثنى تحلة القسم الذي هو الورود الذي يقتضي التعذيب.
" َو َه َذا َم ْعُروف ِفي َك ََّلمِ اْل َعَر ِبَ ،واْل َم ْعَنى أََّال َت َم َّس ُه َّ
َصَّلَ ،وَت َّم اْل َك ََّل ُم ُهَنا ثُ َّم ْاب ُت ِدأَ «ِإَّال َت ِحَّلَ َة
الن ُار أ ْ
ِ
ِن ِمَْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َهَا} َو ُهَ َو اْل َجَ َو ُاز
َي َل ِك ْن َت ِحَّلَ َة اْلَق َسَمِ َال ُبََّد ِمْن َهَا ِفَي َق ْوِلَه َت َعَاَلىَ { :وإ ْ
اْلَق َسمِ  ,أ ْ
الص َر ِ
عَل َى ِ
ول َس َ ََّل َمة َ ،ف َ ََّل َي ُك َو ُن ِف َي َذلِ َ َك َش َيء ِم َ ْن َم ِس َيس؛
اط أ َِو ُّ
َ
َ
ول ُد ُخ َ ُ
الرْؤَي َ ُة أ َِو الَ َُّد ُخ ُ
ْ
«ال يم ِ
َح ِد ُك ْم َث ََّل َثة ِم َن اْل َوَلَ ِد َفَي ْح َت ِسَُب ُه ْم ِإَّال َكَاُنوا َلَ ُه ُجَّنَة
لَِق ْولِ ِهَ -عَل ْي ِه َّ
الص ََّل ُة َو َّ
الس ََّل ُمُ ُ َ َ :-
وت أل َ
ِ
الس ْتُر َو َم ْن ُوِقي َّ
ِم َن َّ
َصََّلَ ،وَلَ ْو َم َّسَ ْت ُه
الن ِار َ ،واْل ُجَّن ُة اْل ِوَق َاي ُة َو َّ
النَ َارَ ،و ُسَتَر َعْن َهَا َفَلَ ْن َت َم َّسَ ُه أ ْ
َ
ان ُم َوًّقى.
َل َما َك َ
َن ِف ِ
يَه ِذ ْكََر اْل ِح ْسََب ِة؛ َوِلَ َذلِ َك َج َعَلَهُ َم ِالَك ِبَأَ َث ِرِه ُم َف ِسَ ار َلَهُ،
" َّا
يث ُي َف ِسُر ْاأل ََّو َل؛ ِأل َّ
الر ِب َعةَُ :ه َذا اْل َح ِد ُ
يث َّ ِ
َّ
ِي َعَ ْن أ َِبَي ُهَرْيََرَة َعَ ِن َّ
َّللا َعَل ْيَ ِه
اه اْلُب َخَارُّ
َوُيَقِيَ ُد َهَ َذا اْل َحَ ِد َ
الثَاني أ َْيضَا َمَا َرَو ُ
الن ِبَ ِي َ -صَلى َّ ُ
ِ
ِ
َّ
ان َل َ ُه ِح َجاب َا ِم َ َن َّ
الن َ ِار أ َْو َد َخ َ َل
«م َ ْن َم َ َ
ات َل َ ُه َث ََّل َث َة م َ َن اْل َوَل َد َل َ ْم َيْبُل ُغ َوا اْل ِحْن َ َث َك َ َ
َو َس َلمَ :-
الس ََّل ُم."-
اْل َجَّن َة َفَق ْوُل ُه َ -عَل ْي ِه َّ
ان َله ِح َج ًابا»  ،ورواية أبي ذر ألنهم ثالثة.
الروايات كانوا ،بعض روايات الصحيح َ
«ك َ
ِ
َن
" َفَق ْوُل ُه َ -عَل ْي ِه َّ
اه ِعْن َد أ ْ
َه ِل اْل ِعْلمِ َل ْم َيْبُل ُغوا اْل ُحُل َم َوَل ْم َيْبُل ُغَوا أ ْ
الس ََّل ُمَ« :-ل ْم َيْبُل ُغوا اْلحْن َث َو َم ْعَن ُ
ِ
َن أَ ْط َفال اْلمسِل ِم ِ
َعَل ُم".
َيْل َزَم ُه ْم ِحْنث َدِليل َعَلى أ َّ
َّللا أ ْ
َ ُْ َ
ين في اْل َجَّنة َو َّ ُ
«ال َيموت
هنا يقول :فيحتسبهم؛ ألنه ال بد من الصبر واالحتساب ليثبت هذا األجر وهذا الوعدَ ،
ِ
الن ِ
َح ِدك ْم ثَ َالثَةٌ ِم َن اْل َوَل ِد َف َي ْحتَ ِسبه ْم» عند هللا –جل وعال -يصبر ويحتسب َّ
ار ،أما إذا جزع
أل َ
وتشكى فال يثبت له هذا الثواب ،والروايات المطلقة تقيد بهذه الرواية؛ لما عرف من حمل المطلق
وقعا على الوالدين ،هل يثبت لهم مثل هذا
على المقيد ،وماذا عن األوالد الكبار وموتهم وهو أشد ً
األجر أو هذا خاص باألطفال؟

طالب...................... :
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يعني هذا خاص ،هل القيد في قولهَ« :ل ْم َيْبلغوا اْل ِح ْن َث» قيد معتبر بمعنى أنه لو توفي لشخص
عشرة كلهم مكلفون ال يتناوله هذا الوعد؟ أو نقول :إن هذا القيد «َل ْم َيْبلغوا اْل ِح ْن َث» معتبر ،لكن
من باب لياس األولى موت الكبار ،موت الكبار ال شك أنه أشق على موت الصغار ،يعني لو

مات ثالثة لشخص كلهم في المهد ،واحد بعد الثاني والثالث ،ومات واحد عمره عشرون سنة ،بدأ
نفعه ،وظهر صالحه ،نفترض المسألة في ولد بار ،عشرين ،خمس وعشرين سنة ،أيهما أشد هو

أم من في المهد؟ الكبير أشد ،فهل نقول :إن هذا من باب لياس األولى أو أن أجره أعظم من
َجرهم ِب َغ ْي ِر ِحس ٍ
هذا {ِإَّنما يوَّفى َّ ِ
مكفر ،وموت
اب} [الزمر ،]10:فيكون موت الصغار ًا
َ َ
َ
الصابرو َن أ ْ َ ْ
افعا للدرجات.
الكبار ر ً
طالب.................:

يعني الكبار أمرهم أعظم من الصغار ،واحد من المبتدعة كتب عن النصوص المتشابهة ،وأظنه

شيعيا وقال :السبب أن هؤالء الصغار وما جاء فيهم أنهم في الدنيا واآلخرة مع أبويهم ،بخالف
من كبر واستقل بنفسه وتزوج واتخذ البيت ،هذا منفرد في الدنيا واآلخرة ،لكن هل هذا يعني أن

األب ال يصاب بولده إذا استقل بنفسه؟ ال شك أن مصيبته بالكبير أعظم.
ال
َن َيْلََ َزَم ُه ْم ِحْنََث َدلِيََل َعَلََى أ َّ
اه ِعْنََ َد أ ْ
َهََ ِل اْل ِعْلََمِ َلََ ْم َيْبُل ُغََوا اْل ُحُلََ َم َوَلََ ْم َيْبُل ُغََوا أ ْ
" َو َم ْعَنََ ُ
َن أَ ْط َفََ َ
ِ
الرحم َة ِإ َذا َن َزَل ْت ِب ِ
اْلمسلِ ِم ِ
َن ُيْر َحموا ِم ْن أ ْ ِ
(م ْن)
َعَل ُمِ .أل َّ
ال أ ْ
َّللا أ ْ
ُْ َ
َ
آبائ ِه ُم ْ
اس َت َح َ
ين في اْل َجَّنة َو َّ ُ
َجل َ
ُ
َن َّ ْ َ
ِ
َليس ِبمرحوم .و َه َذا ِإجماع ِمن اْلعَلم ِ
ين ِفي اْل َجَّن ِةَ ،وَل ْم ُي َخالِ ْف ِفي َذلِ َك
اء ِفي أ َّ
ال اْل ُم ْسلِم َ
ْ َ َْ ُ
َ
َن أَ ْط َف َ
َ ُ َ
َْ
ِإَّال ِفْرَقَة َشَ َّذ ْت ِمَ َن اْل َج ْب ِرَّيَ ِةَ ،ف َج َعَلَ ْت ُه ْم ِفَي اْل َم ِشَ َيئ ِةَ ،و ُهَ َو َقَ ْول َم ْه ُجَور َمَْرُدود ِبِإ ْج َمَا ِع اْل ُح َّجَ ِة
ِ
ِي َعَ ِن َّ
َّللاُ َعَل ْيَ ِه
الن ِبَ ِي َ -صََّلى َّ
وز َعَلى ِم ْثلِ ِه ُم اْل َغَل ُ
وز ُم َخاَل َف ُت ُه ْمَ ،وَال َي ُج ُ
ين َال َت ُج ُ
َّالذ َ
ط ِإَلى َما ُرو َ
الثَق ِ
َخب ِار ْايح ِاد ِ
ِ
ات اْل ُع ُد ِ
الس ََّل ُمَّ :-
«الش ِق ُّي َم ْن َش ِقي
ول؛ َوأ َّ
َن َق ْوَل ُه َ -عَل ْي ِه َّ
الص ََّل ُة َو َّ
َ
َو َسَّل َم -م ْن أ ْ َ
َ
يد مَ َ ْن سَ َ ِع َد ِفَ َي ب ْطَ َ ِن أ ِ
ُمَ َ ِه ،و َّ ِ
ِفَ َي ب ْطَ َ ِن أ ِ
َجَلَ َ ُه َو َع َمَلَ َ ُه
ُمَ َ ِه َوأ َّ
َن اْل َمَلَ َ َك َيْنَ َ ِز ُل َفَي ْك ُتَ َ ُب أ َ
َ
َ
َ
السَ َع ُ َ َ
صوص".
َو ِرْزَق ُه  ،اْل َح ِد ُ
يث َم ْخ ُ
مخصىىوص بمىىا جىىاء فىىي الصىىغار ،فىىي األطفىىال ،وإال فلفىىظ هىىذا الحىىديث يتنىىاول الكبىىار والصىىغار،
فيكون الكبار والصغار تحت المشيئة علىى مىا كتىب لهىم ومىا قىدر لهىم ،لكىن مىا جىاء فىي الصىغار

يخرجهم من هذا النص.
ِ ِ
ابَ ،فهو ِم َّم ْن س ِع َد ِفي ب ْط ِن أ ِ
ِ
ات ِم ْن أَ ْط َف ِ
ُم ِهَ ،وَل ْم َي ْش َق؛
" َوأ َّ
َن َم ْن َم َ
ال اْل ُم ْسلِم َ
َ
ين َقْب َل اال ْكت َس ِ ُ َ
َ
ِ
َّ ِ ِ
يل ْاألَح ِاد ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يث َو ِْ
َّللا َت َعاَلى
ِب َدل ِ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -ل َعائ َش َة َ-رض َي َّ ُ
اإل ْج َما ِعَ .وَك َذل َك َق ْوُل ُه َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
آب ِائ ِه ْمَ ،و َخَل َق َّ
الن َار
َّللا َخَل َق اْل َجَّن َة َو َخَل َق َل َها أ ْ
َص ََّل ِب َ
َعْن َهاَ :-
َهَّل َو ُه ْم في أ ْ
«يا َعائ َش ُة ِإ َّن َّ َ
َهَّل و ُهم ِفي أَص ََّل ِب آب ِائ ِهم  ،س ِ
طْل َح ُة ْب ُن
اقط َض ِعيف َمْرُدود ِبا ِْإل ْج َما ِع َو ْاي َث ِارَ ،و َ
ْ
َ ْ َ
َو َخَل َق َل َها أ ْ َ ْ
ِ
يحيى َّال ِذي ير ِو ِ
يه َض ِعيف َال يح َت ُّج ِب ِه ،و َه َذا اْلح ِد ُ ِ
ج َعَل ْي ِه".
ُْ
يث م َّما اْن َفَرَد ِبه َف ََّل ُي َعَّر ُ
َ
َْ
َ َْ
َ
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َّللاَ َخَل ى َق اْل َجَّن ى َةَ ،و َخَل ى َق َل َه ىا أَ ْه ى ًال َوه ى ْم ِف ىي
لك ىىن حت ىىى لفظ ىىه ،لفظ ىىه في ىىه إش ىىكالَ « ،ي ىا َع ِائ َش ىةِ ،إ َّن َّ
َص َال ِب آ َبى ِائ ِه ْم» يعنىي قضىى علىيهم وق َّىدر علىيهم أنهىم سىعداء « َو َخَلى َق الَّنى َارَ ،و َخَلى َق َل َهىا أَ ْهى ًال َوهى ْم
أْ
ِ
َص َال ِب َآب ِائ ِه ْم  ،يعني قدر لهم وكتب عليهم أنهىم أشىقياء ،فمعنىاه هىو معنىى الحىديث السىابق
في أ ْ
نعم.
اويَ َة بَ ِن ُقََّرَة بَ ِن ِإيَاس اْلم َزِنَي عَن أَِب ِ
يَه َعَ ِن َّ
َّللاُ َعَل ْيَ ِه
الن ِبَ ِي َ -صََّلى َّ
ُ ُّ َ ْ
" َوَق ْد َرَوى ُشَ ْعَب ُة َعَ ْن ُم َع ِ َ ْ
ْ َ
َن رجَّل ِمن ْاألَ ْنصار مات َله ابن ص ِغير َفوج َد عَلي ِهَ ،فَقال َلَه رسَول َّ ِ
َّ
َّللا
َ
َو َسَّل َم« :-أ َّ َ ُ
ََ َْ
َ َ َ ُ ْ َ
َّللا َ -صَلى َّ ُ
َ َُُ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ َّ
ِ َّ
ِ
ول
َما َي ُسُّر َك أَال َتأْت َي َبابا م ْن أ َْب َواب اْل َجَّنة ِإال َو َج ْد َتهُ َي ْس َت ْفت ُم َل َكَ ،فَقَاُلواَ :يَا َر ُسَ َ
َعَل ْيه َو َسل َم :-أ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ال أَُبو ُع َمَرَ :ه َذا َح ِديث َث ِابَت
َّللا أََل ُه َخ َّ
ين َع َّ
ين َع َّ
الَ :ب ْل لِْل ُم ْسلِم َ
اصة أ َْم لِْل ُم ْسلِم َ
امة َ ،ق َ
امة؟ َق َ
َص ِحيم َي ْع ِني".
بمعنى ،بمعنى ما ذكرناه.
ِ
اه َم َع ِإ ْج َما ِع اْل ُج ْم ُه ِ
ال أَُبو ُع َمَر :واْل َو ْج ُه
ض َح ِد َ
ورَ ،و ُه َو ُي َع ِار ُ
"بم ْعني َما َذ َكْرَن ُ
يث َي ْحَيى َوَي ْد َف ُع ُه َق َ
ِ ِِ ِ
ِعْن ِدي ِفي ه َذا اْلح ِد ِ
اج َتَن َب اْل َكَب ِائَر،
َشَب َه ُه ِم َن ْاي َث ِار أََّن َها لِ َم ْن َحا َف َ
يث َو َما أ ْ
َ
ظ َعَلى أ ََداء َفَرائضه َو ْ
َ
ِ
اح َت َس َب ِفي ُم ِص َيب ِته".
َو َصَبَر َو ْ
يعني هذا سبب ،هذا سبب ،والسبب يترتب عليه مسببه إذا لم يوجد مانع ،فإذا وجد المانع ما
ترتب األثر على السبب ،ما يترتب عليه إذا وجد المانع ،الدعاء سبب ،لكن أكل الحرام مانع

ِ
َستَ ِج ْب َلك ْم}[غافر ]60:يقول :دعوت ولم يستجاب لي ،نعم لوجود المانع ،مات له
{ ْادعوني أ ْ
عشرة من الولد فلم يغفر له ولم يدخل الجنة ،نعم لوجود الموانع وهكذا.
ِ
طاب َلم ي َتوج ْ ِ ِ
ِ
َّ
الص َح َاب ُة
َم ِرِه ْم َما َو َص ْفَنا َو ُه ُم َّ
" َفِإ َّن اْلخ َ َ ْ َ َ
َّه في َذل َك اْل َع ْص ِر ِإال ِإَلى َق ْوم ْاألَ ْغَل ُب م ْن أ ْ
ِ
َّللا َتعاَلى عْنهم أ ِ
ِ
ينَ ،-وَذ َكَر َّ
ِن
النَّق ُ
الَ :ن َس َخ َق ْوَل ُه َت َعاَلىَ { :وإ ْ
َ ُْ ْ
َج َمع َ
َرض َي َّ ُ َاش َع ْن َب ْعض ِه ْم أََّن ُه َق َ
ِ
ِ
ين َسَبَق ْت َل ُه ْم ِمَّنا اْل ُح ْسَنى أُوَل ِئ َك َعْن َها ُم ْب َع ُدون}
مْن ُك ْم ِإَّال َو ِارُد َها} َق ْوُل ُهِ{ :إ َّن َّالذ َ
ِ
س َم ْو ِض َع َن ْسخ".
[األنبياءَ ،]101:و َه َذا َضعيفَ ،و َه َذا َل ْي َ
ألنه خبر ،والنسخ ال يدخل في األخبار.
ِ
ول َّ ِ ِ
" َوَق ْد َبَّيَّنا أََّنهُ ِإ َذا َل ْم َت َم َّسهُ َّ
ام ِة:
الن ُار َفَق ْد أ ُْب ِع َد َعْن َهاَ ،وِفي اْل َخَب ِرَ :
«تُق ُ
الن ُار لْل ُم ْؤم ِن َي ْوَم اْلقَي َ
ور َك َل َه ِبي .
ُج ْز َيا ُم ْؤ ِم ُن َفَق ْد أَ ْط َفأَ ُن ُ
ِ
ِ
ِ
ان َذلِ َك َح ْتما.
ان َعَلى َرب َ
َي َك َ
اْل َخام َس ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ك َ
ِك َح ْتما َم ْقضًّيا} اْل َح ْت ُم ِإ َ
يج ُ
اب اْلَق َضاء أ ْ
ِ
َّللا َت َعاَلى َعَل ْي ُك ْمَ ،وَقال ْاب ُن م ْس ُعود :أَي َق َسما َو ِ
اجبا.
َي َق َض ُ
ْ
َ
اه َّ ُ
{ َم ْقضًّيا} أ ْ
َ
ِ
الظالِ ِم ِ
ِ
يها ِج ِثًّيا} َو َه َذا ِم َّما َي ُد ُّل
ص ُه ْمَ { ،وَن َذُر َّ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :ثُ َّم ُنَن ِجي َّالذ َ
ين ف َ
َي ُن َخل ُ
ين َّاتَق ْوا} أ ْ
الد ُخول؛ ِأل ََّن ُه َلم يُقل :وُن ْد ِخل َّ ِ
ينَ ،وَق ْد َم َضى َه َذا اْل َم ْعَنى ُم ْس َت ْوفى،
َعَلى أ َّ
َن اْل ُوُر َ
الظالِم َ
ْ َ ْ َ ُ
ود ُّ ُ
َن ص ِ
ِن َد َخَل َها َفِإَّن ُه ُي َعا َق ُب ِبَق ْد ِر َذْن ِب ِهُ ،ث َّم َيْن ُجوَ ،وَقاَل ِت اْل ُمْرِجَئ ُةَ :ال
اح َب اْل َك ِب َيرِةَ ،وإ ْ
َواْل َم ْذ َه ُب أ َّ َ
ي ْد ُخل .وَقاَل ِت اْلو ِع ِ
يدَّي ُةُ :ي َخَّل ُد".
َ
َ ُ َ
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يعني مذهب أهل السنة وسط بين مذهب الخوارج والمرجئة ،الخوارج الذين يقولون :ال ينفع مع

الكبير عمل ،بخالف المرجئة الذين يقولون :ال يضر مع اإليمان ذنب ،فهؤالء غلوا من جهة،
ٍ
عاص فاسق
وهؤالء غلوا من جهة أخرى ،وتوسط أهل السنة و أروا أن المسلم مؤمن بإيمانه،

بكبيرته تحت المشيئة إن مات بدون توبة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
ان َه َذا ِفي َغ ْي ِر َم ْو ِضع.
" َوَق ْد َم َضى َبَي ُ
وَق أَر ع ِ
ِي َو ُم َع ِ
اوَي ُة ْب ُن ُقَّرَة :ثُ َّم ُنَن ِجي ُم َخ َّف َفة ِم ْن أَْن َجى
اصم اْل َج ْح َدرُّ
َ َ َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ِ
َي
اءةُ ُح َم ْيد َوَي ْعُق َ
وب َواْلك َسائ ِيَ ،وَثق َل اْلَبا ُقو َنَ ،وَقَأَر ْاب ُن أَِبي َلْيَلىَ ( :ث َّم ْه) ب َف ْت ِم الثاء أ ْ
قَر َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َن َت ُكو َن
َوَث َّم َ
اء َي ُج ُ
وز أ ْ
ظْرف ِإال أََّن ُه َم ْبن ٌّي؛ أل ََّن ُه َغ ْيُر ُم َح َّصل َفُبن َي َك َما ُبن َي َذاَ ،واْل َه ُ
ِ
َن َت ُكو َن لِ َتأ ِْن ِ
يث اْلُب ْق َع ِة َف َت ْثُب َت ِفي اْل َو ْص ِل َتاء".
ف ِفي اْل َو ْص ِلَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
اْل َحَرَكة َف ُت ْح َذ ُ

َو ِهي
َ
اك
ُهَن َ
لَِبَي ِ
ان

ثمة.

َولقى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىد أمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر على ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى اللئى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ِم يسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبُّني

ماذا بعد؟

طالب...................... :
نعم ،أو ما فيه شاهد؟

يقول :كيف نجمع بين حديث دحض مذلة في وصف الصراط ،وحديث أنه أدق من الشعرة؟
دقته هي سبب كونه مذلة.

اللهم ِ
صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخميس أم الجمعة؟

الخميس هذا مسافر ،وأعود الجمعة ،ليلة الجمعة أرجع إن شاء هللا.

