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 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  نبينا محمد وعلى آله وصحبه   وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم    رب العالمين  الحمد هلل 

   ،أجمعين
  ،أما بعد 

بعد   الدرس  يوًمافيستأنف  يقرب من سبعين  الدرس في عصر  ،  انقطاٍع  أن وقت  الجميع  ويعلم 
خارج   األسابيع  أواخر  في  االرتباطات  وكثرت  األسفار،  فيه  وتكثر  األسبوع  آخر  في  الجمعة 

طوياًل   ،الرياض  الدرس  تعثر  إلى  أدى  طويلمما  والكتاب  الجهد   ،  في  مضاعفة  إلى  ، يحتاج 
مجلدً  ننهي  سنة  كل  أنه  مدة  عليها  مشينا  السابق  في  الخطة  كأن  اوكانت  األخير  في  لكن   ،

 لكثرة األسفار، فما االقتراح النافع؟  ؛فما صرنا نستطيع ،المسألة ضعفت 
الدرس عن و  يوم الوجود فيه مضمون   ؛قتههل االقتراح في نقل  أو ما فات بسبب   ،ليكون في 
بحيث يكون أسبوع السفر ما فيه درس للسفر، والذي يليه   ،السفر يقضى في األسبوع الذي يليه

وهذا اقتراح، أو    ؟، وقضاء األسبوع الماضي في ظهر الخميسعصر الجمعة  ايكون الدرس ثابتً 
ليكون عصر الجمعة، ويكون التفسير يوم االثنين    ؛أطو العشاء الم  باإلمكان نقل درس يوم االثنين

فات   ؛العشاء لو  يعني  آخران  درسان  له  والموطأ  اثن  واحد  ليكون مضموًنا،  فات  فاألمر    ؟ن اما 
   إليكم.

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

 طالب:.................. 
 .الموطأ السبت واألحد واالثنين

 ؛ حتى ال تصير متسلسلة. االثنين والسبت للموطأ  يؤخذ األحد، ويجعل طالب:
وال فيه درس في هذا المسجد إال العشاء يوم االثنين    ،هو تفسير القرطبي هنا في هذا المسجد   ،ال

 والعصر. 
 .طالب: مساء الجمعة

 ماذا؟
  .طالب: مساء الجمعة والعصر

 عشاء االثنين هناك؟ 
 . نعمطالب: 

 . اعصر األحد؟ العصر قد يكون مناسب  د ال يناسب. عشاء االثنين ق
   على من يداومون. يوم الدوام فيه صعوبةالعصر 
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 يوم األحد زين يا شيخ 
 ما المناسب يا إخوان؟ 

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

 طالب:..................... 
اال توه  لعلنا على  الجدول  مادام  األول  ومنتشًرا،امطبوعً قتراح  على    ،  ثانية،  مرة  إعادته  وصعب 

قضى ظهر الخميس، أظن هذا  فإذا حصل سفر ي    ،االقتراح األول يبقى عصر الجمعة هو األصل
   ، ها يا شيخ؟امؤقتً  يعني حاًل  ،امناسبً 

 طالب:..................... 
ير الخميس والجمعة، ظهر الخميس؛ ألن ظهر الخميس  ي نكون موجودين فيه يصذ فاألسبوع ال

بلظاهر  ال عليه  اض رياللموجود  يشق  الرحمن    ليس  ،ما  عبد  ذلك حرص  ومع  الدوام،  أيام  مثل 
 . تترك األسفار لإلجازةا أيام الدراسة، األسفار تقلل جدً 

 نبدأ يا شيخ. 
 طالب: نبدأ. 

 نعم. 
نبينا محمد وعلى آله    علىوصلى هللا وسلم    ،الحمد هلل رب العالمينبسم هللا الرحمن الرحيم،  

 . وصحبه
  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي   
َتَعاَلى" َحيًّا} :َقْوُلُه  ُأْخَرُج  َلَسْوَف  ِمتُّ  َما  َأِئَذا  ْنَساُن  اإلِْ ُهَنا {َوَيُقوُل  ْنَساُن  َخَلف   اإلِْ ْبُن  َوَجَد   ُأَبيُّ 

 ". َيِدهِ ِعَظام ا َباِلَية  َفَفتََّتَها بِ 
، وأل الجنسية من صيغ العموم، فيكون  لجنسلإلنسان  ا  ، أصلمن العام الذي أريد به الخصوص 

قوله   مثل  الخصوص،  به  أريد  الذي  العام  وعال–من  النَّاس  }:  -جل  َله م   َقاَل  ]آل    {الَِّذيَن 
]آل   {وا َلك مْ ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمع  }  ،، وهو عام أريد به الخصوص نعيم  ، شخص واحد [173عمران:
الناس واحدً   ،[173عمران: الثاني:  افكان  اللفظ  في  والناس  َلك مْ }،  َجَمع وا  َقْد  النَّاَس  بعض ،  {ِإنَّ 

فجاء من يخبره،    ،-عليه الصالة والسالم-الناس وليس جميع الناس هم الذين أرادوا حرب النبي  
 .وهو من العام الذي أريد به الخصوص 

 طالب:.............. 
ِإنَّ }إنه مخصص بالعقل،  :ناس األول من هذا النوع، وبالنسبة للناس الثاني قد يقول قائلال

عليه الصالة -جمعوا للنبي   لق على منالناس ال شك أنه يط، [173]آل عمران: {النَّاَس 
ويقال له   -عليه الصالة والسالم-أنهم ناس، لكن شخص واحد يأتي ليخبر النبي  -والسالم
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ن من العام الذي أريد به الخصوص، وأما بالنسبة للناس في اللفظ الثاني وهو من  الناس هو إنسا 
صه العقل؛ ألنه ال يتصور أن الناس كلهم جميع من على وجه  العام المخصوص الذي خص  

 {ت َدمِ ر  ك لَّ َشْيءٍ } :-جل وعال –كما في قوله  -عليه الصالة والسالم-األرض جمعوا للنبي 
 { َفَأْصَبح وا ال ي َرى ِإالَّ َمَساِكن ه مْ }، من صيغ العموم لكنها لم تدمر، نعم [25]األحقاف:
، ما دمرت السموات وال دمرت األرض وهو مخصوص، ،  مساكنهم ما دمرت [25]األحقاف:

 نعم. 
ُهَنا"   ْنَساُن  َخَلف   اإلِْ ْبُن  ِبَيِدهِ  ُأَبيُّ  َفَفتََّتَها  َباِلَية   ِعَظام ا  َزعَ   َوَجَد  َبْعَد   ُمَحمَّد   مَ َوَقاَل:  ُنْبَعُث  َأنَّا 

َقاَلهُ  ِفي :اْلَمْهَدِويُّ  َوَقالَ .  َواْلُقَشْيِريُّ  َوالثَّْعَلِبيُّ  اْلَواِحِديُّ  َذَكَرهُ  ،اْلَكْلِبيُّ   اْلَمْوِت،  ْبِن   َنَزَلْت  اْلَوِليِد 
ُم ِفي اْبِن َعبَّاس   َوَأْصَحاِبِه َوُهَو َقْولُ  اْلُمِغيَرةِ  ِللتَّْأِكيِد َكَأنَُّه ِقيَل َلُه ِإَذا َما  {ْوَف ُأْخَرُج َحيًّاَلسَ  } َوالَّلَّ

ُم ِفي    ،َقاَل َذِلَك ُمْنِكر ا   !{َأِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا} : ِمتُّ َلَسْوَف ُتْبَعُث َحيًّا َفَقالَ  َفَجاَءِت الَّلَّ
لِ  يَجاِب َوُهَو  وَ   ،اْلَجَواِب، َكَما َكاَنْت ِفي اْلَقْوِل اأْلَوَّ ُم؛ أِلَنََّها ِللتَّْأِكيِد َواإلِْ َلْو َكاَن ُمْبَتَدأ  َلْم َتْدُخِل الَّلَّ

 . ِلْلَبْعثِ   ُمْنِكر  
َذْكَوانَ  َوَقَرأَ   اْلَخَبرِ ) :اْبُن  َعَلى   ) ِمتُّ َما  ِباْلَهْمزِ   ،ِإَذا  ُأُصوِلِهْم  َعَلى  ِبااِلْسِتْفَهاِم    ، َواْلَباُقوَن 

َحْيَوةَ  اْلَحَسنُ  َوَقَرأَ  ُأْخَرُج َحيًّا} :َوَأُبو  ْنَساُن   ؛َقاَلُه اْسِتْهَزاء   {َلَسْوَف  َواإلِْ ِباْلَبْعِث  ُقوَن  ُيَصدِ  اَل  أِلَنَُّهْم 
 . ْلَكاِفرُ َهاُهَنا ا

ْنَسانُ } :َقْوُلُه َتَعاَلى  ".َأْي َأَواَل َيْذُكُر َهَذا اْلَقاِئلُ  {َأَواَل َيْذُكُر اإلِْ
ا بالم  وال  لتأكيد  اقتران سوف  قسم  التأكيد من  يقتضي  ما  يسبقه  التأكيد؛ ولم  حرف من حروف 

َحيً }كإن،   أ ْخَرج   َلَسْوَف  ِمتُّ  َما  َأِئَذا  ْنَسان   اإْلِ كان {اَوَيق ول   إذا  الكالم؟  تأكيد  إلى  ي حتاج  متى   ،
قائم،  التأكيد، شخص ينتظر قدوم زيد تقول: زيد  ال حاجة إلى  فالمخاطب فارغ الذهن من الخبر  

قلت: التردد  من  عنده شيٌء  التردد    إذا صار  زاد  وإذا  قائم،  زيًدا  لقائمإن  زيًدا  إن  قلت:    . عنده 
مْ َوا}في سورة يس    -جل وعال –ولذلك في قوله   نعم،  ،  [13]يس:  { َمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيةِ ْضِرْب َله 

فخالي الذهن من الخبر  ن،  المعارضة قالوا: إنا لمرسلو   ت حصل  ثم لماإلى أن قال: إنا مرسلون،  
معارًض  يخاطب  وهو  أكد  وهنا  للتأكيد،  ألنه ال حاجة  تأكيد؛  غير  له من  المتكلم    اآلن   .ا يساق 

د له، لكن هل هو  فأكَّ له،    ا معارًض ويخاطب شخًصا    ،شخص بعينهاإلنسان الذي هو الكافر أو  
 يؤكد اإلثبات أو يؤكد النفي اآلن؟  

 .النفيطالب: 
نْ } وأثبت ذلك على   ،، أواًل األسلوب أسلوب إنكار{ا ِمتُّ َلَسْوَف أ ْخَرج  َحًياَسان  َأِئَذا مَ َوَيق ول  اإْلِ

على اإلثبات أن النفي من اللفظ إال أن   ما يدل وإال فهو ينكر، وليس في ذلك ،سبيل االستهزاء
، يعني  { َحًياَلَسْوَف أ ْخَرج  } :ألنه ينكر البعث، كيف يقول  ؛يستهزئ، يستهزئ تقتضي أنه لحال ا
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لكن السياق يدل على أنه قال ذلك استهزاًء وإال   ،ا، هذا مقتضى اللفظتأكيد أنه سوف يخرج حيً 
    .للبعث فهو منكر 

 ......... طالب:........ 
ِإنََّك  }ما فيه إشكال أن تؤكد؛ ألن الالم هذه يسمونها إيش؟ فهذه تأكيدات، يعني إذا وجدت إن 

األصل أن تكون لتأكيد المبتدأ، فلما أكد المبتدأ، هي  ،يسمونها المزحلقةه هذ ، [87]هود:{ أَلَْنتَ 
   .انتقلت إلى الخبر

َتَعاَلى" نْ } :َقْوُلُه  اإلِْ َيْذُكُر  اْلَقاِئلُ  {َسانُ َأَواَل  َهَذا  َيْذُكُر  َأَواَل  َقْبلُ } َأْي  ِمْن  َخَلْقَناُه  َقْبِل   {َأنَّا  ِمْن  َأْي 
َعاَدُة ِمْثُل ااِلْبِتَداِء َفِلَم ُيَناِقُض  {َوَلْم َيُك َشْيئ ا} ا اْلَقْولَ ُسَؤاِلِه َوَقْوِلِه َهذَ   " َفاإلِْ
، نعم، يعني   شيء أشد من التكوين من أصل، االبتداء اشد؛ ألن التكوين من البل االبتداء أشد 

 اد مو اصنع لي سيارة، المسألة مفترضة فيمن ال    :وقلت على سبيل المثل لو جئت لزيد من الناس  
يح،  ل تش  ،، لكن لو جيء بسيارة متكسرةاأن يبتدئ صنع سيارة ال مادة لها  يصعب عليه جدً   ،عنده

أن هذه  ممكن  من  سيارة  أل  ،يصلح  أهون؛  األمر  باب  صار  من  وهذا  موجود،  المادة  أصل  ن 
 .: كنءيقول للشي -جل وعال–وإال فاهلل  ،التقريب 

  ".َوَأُبو ُعَمرَ  َمكَّةَ  َوَأْهلُ  َعاِصم ا  ِإالَّ  اْلُكوَفةِ  َأْهلُ  َوَقَرأَ "
 . عمرو

 .عمروَوَأُبو طالب: 
 . وأبو جعفر

َجْعَفر  " َيذَّكَُّر() :َوَأُبو  التَّْشِديُد  ) :َوَعاِصم   اِفع  َونَ  َشْيَبةُ  َوَقَرأَ   ،َأَواَل  َوااِلْخِتَياُر  ِبالتَّْخِفيِف.  َيْذُكُر(  َأَواَل 
َيَتَذكَّرُ  َتعَ   ؛َوَأْصُلُه  اأْلَْلَبابِ } :اَلىِلَقْوِلِه  ُأوُلو  َيَتَذكَُّر  َحْرفِ  [19]الرعد:  {ِإنََّما  َوِفي   : ُأَبي    َوَأَخَواِتَها. 

 ".أِلَنََّها ُمَخاِلَفة  ِلَخِط اْلُمْصَحفِ  ؛َراَءُة َعَلى التَّْفِسيرِ َوَهِذِه اْلقِ  ،َأَواَل َيَتَذكَُّر()
، أن الحروف تكون واحدة فيما يحتمله اللفظزيادة التاء، والمعروف الخالف بين القراء    فيهاألن  

،  أنها تفسيرأو    بالشذوذ   ويحكم عليها  ،لخط المصحف  امخالفً   إذا زيد حرف صار  والرسم، لكن
 . القراءة بهما سبعية ولذا، صورة واحدةالر ويذ كر ويْذك

اُس  َقاَلهُ َوَمْعَنى َيْذُكُر َيَتَنبَُّه َوَيْعَلُم   ،َوَمْعَنى )َيَتَذكَُّر( َيَتَفكَّرُ "    .النَّحَّ
 . "َأْقَسَم ِبَنْفِسِه َبْعدَ  {َفَوَربِ َك َلَنْحُشَرنَُّهمْ }: َقْوُلُه َتَعاَلى

ْنَسان  َأَواَل يَ }لماذا ال يكون المراد   ْنَسان  }، ما مضى من خلقه  {ْذك ر  اإْلِ َأنَّا َخَلْقَناه  ِمْن    َأَواَل َيْذك ر  اإْلِ
، لن يذكر خلق نفسهفوإال    ،ويستدل على خلق غيره أو على خلقه بخلق غيره،  {َوَلْم َيك  َشْيًئا  َقْبل  

وال يستطيع    ، نفسهنعم، كل إنسان يجزم أنه خلق من قبل ولم يك شيًئا، وإن كان ال يذكر خلق  
 .بخلق أمثاله ونظرائه نه يستدل على خلق نفسه من ال شيءإال أ ،أن يتذكر خلق نفسه
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َلَنْحُشَرنَّ }" َبْعد {ُهمْ َفَوَربِ َك  ِبَنْفِسِه  َعاَدةُ   َأْقَسَم  ِإَلى    َفاإلِْ ُقُبوِرِهْم  ِمْن  َيْحُشُرُهْم  ِبَأنَُّه  ِة  اْلُحجَّ ِإَقاَمِة 
َياِطينَ }.  ُشُر اْلُمْؤِمِنينَ اْلَمَعاِد َكَما َيحْ  َياِطيَن ُقَرَناَء َلُهمْ  {َوالشَّ ُيْحَشُر ُكلُّ    :ِقيلَ   ،َأْي َوَلَنْحُشَرنَّ الشَّ

ِسلْ   َكاِفر   ِفي  َشْيَطان   َقالَ َمَع  َكَما  َوَأْزَواَجُهمْ } :ِسَلة   َظَلُموا  الَِّذيَن  قال   [22]الصافات:  {اْحُشُروا 
ِفي :لزََّمْخَشِريُّ ا َياِطينَ }  َواْلَواُو  ِلْلَعْطفِ  {َوالشَّ َتُكوَن  َأْن  َمعَ   ،َيُجوُز  َمَع    ،َوِبَمْعَنى  ِبَمْعَنى  َوِهَي 

   ".َأْوَقعُ 
ْم َوال }  ،و المعيةو المعية، واهذه الواو وا َرنَّه  َياِطينَ َفَوَربِ َك َلَنْحش  والتقدير له واو العاطفة يعني    ،{شَّ

ونحشر الشياطين معهم، يصح أن تكون الواو هذه واو المعية كما تقول: صرت والطريق، فإذا  
لدى ضعف   مختار  والنصب  النصب،  اختير  العطف  العطفضعف  يتعين  وقد  فإذا  النسق،   ،

ألن الفعل تشاجر مفاعلة    بد من العطف؛  ر زيد وعمرو، نعم تشاجر زيد وعمرو، اللت: تشاجق
 .العطففيتعين  ،بد أن يكون مع عمرو وال يصح أن يتشاجر زيد مع نفسه، ال ،بين اثنين

َياِطيِن الَِّذيَن َأْغَوْوُهمْ " َيْقِرُنوَن ُكلَّ َكاِفر  َمَع َشْيَطان    ،َواْلَمْعَنى َأنَُّهْم ُيْحَشُروَن َمَع ُقَرَناِئِهْم ِمَن الشَّ
 .  ِفي ِسْلِسَلة  

ة   ْنَساِن اْلَكَفَرُة َخاصَّ َفَكْيَف َيْسَتِقيُم    ،َفِإْن ُأِريَد اأْلََناِسيُّ َعَلى اْلُعُموِم  ،َفِإْن ُقْلَت: َهَذا ِإَذا ُأِريَد ِباإلِْ
َياِطيِن؟   َحْشُرُهْم َمَع الشَّ

َجمِ  ُحِشَر  ِإَذا  وَ ُقْلُت:  َحْشر ا  النَّاِس  ايُع  َمقْ   ،اِحد  اْلَكَفَرُة  َمَع  َوِفيِهُم  ُحِشُروا  َفَقْد  َياِطيِن  ِبالشَّ ُروِنيَن 
َياِطيِن َكَما ُحِشُروا َمَع اْلَكَفَرةِ   .الشَّ

َعَداُء َعِن اأْلَْشِقَياِء ِفي اْلَحْشِر َكَما ُعِزُلوا َعْنُهْم ِفي    ".اْلَجَزاِء؟ َفِإْن ُقْلَت: َهَّلَّ ُعِزَل السُّ
يعني كيف    ؟فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين   ،الكالم واضح في أنه يريد األناسي على العموم

الشياطين مع  األخيار  في    ؟يحشر  الناس  كون  لكن  الشياطين،  مع  لألشرار   لمحشر االحشر 
واحد  واألشرار،    ،طريقهم  الشياطين  مع  األخيار  إًذا  األشرار،  مع  ذلك  والشياطين  بعد  أورد  ثم 

 .سؤاالً 
َعَداُء عَ "   ِن اأْلَْشِقَياِء ِفي اْلَحْشِر َكَما ُعِزُلوا َعْنُهْم ِفي اْلَجَزاِء؟ َفِإْن ُقْلَت: َهَّلَّ ُعِزَل السُّ

اْلَمْحَشرِ   :ُقْلتُ  ِفي  َبْيَنُهْم  ْق  ُيَفرَّ النَّ   ،َلْم  َمَعُهُم  َوُأوِرُدوا  َجَهنََّم  َحْوَل  َتَجاَثْوا  َحْيُث    ؛ارَ َوُأْحِضُروا 
ا َنجَّ الَِّتي  اأْلَْحَواَل  َعَداُء  السُّ ِإَلى  ِلُيَشاِهَد  َوُسُرور ا  ِغْبَطة   ِلَذِلَك  َفَيْزَداُدوا  َوَخلََّصُهْم،  ِمْنَها   ُ َّللاَّ ُهُم 

َوَأْعَداِئِهمْ   ،ُسُرور   َتَعاَلى   ِ َّللاَّ ِبَأْعَداِء  َوَما   ،َوَيْشَمُتوا  َوَحْسَرُتُهْم  َمَساَءُتُهْم  ِمْن    َفَتْزَداُد  َيِغيُظُهْم 
 .ِتِهْم ِبِهمْ َوَشَماتَ  َسَعاَدِة َأْوِلَياِء َّللاَِّ 

 َفِإْن ُقْلَت: َما َمْعَنى ِإْحَضاِرِهْم ِجِثيًّا؟   
َأنَُّهمْ  َفاْلَمْعَنى  ِباْلُخُصوِص  ْنَساُن  اإلِْ َر  ُفسِ  ِإَذا  َأمَّا  َجَهنََّم   ُقْلُت:  َشاِطِئ  ِإَلى  اْلَمْحَشِر  ِمَن  ُيْعَتُلوَن 

 ".َعَلى َأْقَداِمِهمْ  َمْوِقِف ُجَثاة  َعَلى ُرَكِبِهْم َغْيَر ُمَشاة  الْ  َعْتَّل  َعَلى َحاِلِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَلْيَها ِفي
 .بقوة، يعني يدفعون  [13]الطور: {َيْوَم ي َدعُّونَ }الدع 
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 .[47]الدخان: {ُخُذوُه َفاْعِتُلوهُ }
ذ وه  َفاْعِتل وه  }نعم،     .{خ 

َأنَّ   ِإَذا  َأمَّا" َفاْلَمْعَنى  ِباْلُخُصوِص  ْنَساُن  اإلِْ َر  َعْتَّل    ُهمْ ُفسِ  َجَهنََّم  َشاِطِئ  ِإَلى  اْلَمْحَشِر  ِمَن  ُيْعَتُلوَن 
 َوَذِلَك َأنَّ   ،َعَلى َأْقَداِمِهمْ  َعَلى َحاِلِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَلْيَها ِفي اْلَمْوِقِف ُجَثاة  َعَلى ُرَكِبِهْم َغْيَر ُمَشاة  

َعَلى اْلَحاَلِة   [ 28]الجاثية:   {َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّة  َجاِثَية  }:   َتَعاَلىَقاَل َّللاَُّ   ؛َمْوِقِف ُوِصُفوا ِباْلُجُثو ِ َأْهَل الْ 
َمَواِقفَ  ِفي  َكِب  اْلَمْعُهوَدِة  الرُّ َعَلى  َأْهِلَها  َتَجاِثي  ِمْن  َواْلُمَناَقََّلِت،  مِ   ؛اْلُمَقاَواَلُت  َذِلَك  ِفي  َن  ِلَما 

 ".َواْلَقَلِق، َوِإْطََّلُق اْلُحَباااِلْسِتيَفاِز 
 .جثاال
الْ "  اْلِقَياَم    جثاَوِإْطََّلُق  َمَعَها  ُيِطيُقوَن  اَل  الَِّتي  اأْلَْمِر  ِة  ِمْن ِشدَّ َيْدَهُمُهْم  ِلَما  َأْو  الطَُّمْأِنيَنِة  ِخََّلُف 

َر ِباْلُعُموِم َفاْلَمْعَنى َأنَُّهْم َيَتجَ .  َفَيْجُثوَن َعَلى ُرَكِبِهْم ُجُثوًّا  ، َعَلى َأْرُجِلِهمْ  اَثْوَن ِعْنَد ُمَواَفاِة َوِإْن ُفسِ 
َرة  َكَما َكاُنوا ِفي اْلَمْوِقِف ُمَتَجاِثيَن؛ أِلَنَُّه ِمْن َتَواِبِع التََّواُقِف   َشاِطِئ َجَهنََّم َعَلى َأنَّ ِجِثيًّا َحال  ُمَقدَّ

َأْي  {ُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّالَ } َلى الثََّواِب َواْلِعَقاِب، َوُيَقاُل: ِإنَّ َمْعَنىِلْلِحَساِب، َقْبَل التََّواُصِل إِ 
ِة َما ُهْم ِفيِه اَل َيْقِدُروَن َعَلى اْلِقَياِم.   َوَقَتاَدةَ  ُمَجاِهد   ِجِثيًّا َعَلى ُرَكِبِهْم؛ َعنْ  َحْوَل  }وَ َأْي َأنَُّهْم ِلِشدَّ

َداِخَلَها   {َجَهنَّمَ  َيُكوَن  َأْن  الْ   ،َيُجوُز  َجَلَس  َتُقوُل:  ِبِه،  َكَما  ُمِطيِفيَن  َداِخَلُه  َأْي  اْلَبْيِت  َحْوَل  َقْوُم 
َجَهنَّمَ }:  َفَقْوُلهُ  ُخولِ  {َحْوَل  الدُّ َبْعَد  َيُكوَن  َأْن  َيُجوُز  َهَذا  ُخوِل.   ،َعَلى  الدُّ َقْبَل  َيُكوَن  َأْن  َوَيُجوُز 

. ُيَقالُ ُع جَ َجمْ   {ِجِثيًّا}وَ  ِثي ُجُثوًّا َوُجِثيًّا َعَلى ُفُعول  ِفيِهَما َوَأْجَثاُه  َجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َيْجُثو َوَيجْ   :اث 
ا ا ِمْثَل َجَلَس ُجُلوس  ا ،َغْيُرُه، َوَقْوم  ُجِثيٌّ َأْيض  ، َوِجِثيٌّ َأْيض  ِبَكْسِر اْلِجيِم ِلَما َبْعَدَها ِمَن  َوَقْوم  ُجُلوس 

َعبَّاس   َوَقالَ  .ْسرِ اْلكَ  َجَماَعات  ِجِثيًّ    :اْبُن  َوَقاا  َجْمع ا   :ُمَقاِتل   لَ ،  التَّْأِويِل   ،َجْمع ا  َهَذا  َعَلى  َوُهَو 
َفَأْهلُ  اْلَمْجُموُع،  َوالتَُّراُب  اْلَمْجُموَعُة  اْلِحَجاَرُة  َوِهَي   ، ُلَغات  َثََّلُث  َوِجْثَوة   َوَجْثَوة   ُجْثَوة     اْلَخْمرِ   َجْمُع 

َنا َعَلى ِحَدة ، َوَهَكَذا    :َطَرَفةُ  َقالَ َعَلى ِحَدة ، َوَأْهُل الزِ 
ا َراب  َعَلْيِهمَََََََ ْن تََََََُ َوَتْيِن مَََََِ َرى ُجثََََََْ  تََََََ

د     َََّ ِفيم  ُمَنضَََ َََ ْن صَََ ََِ مٌّ مَََ ََُ َفاِئُم صَََ َََ  صَََ

   
اكُ  اْلَحَسنُ  َوَقالَ  حَّ التَّْأِويِل     :َوالضَّ َهَذا  َعَلى  َوُهَو  َكِب.  الرُّ َعَلى  َم.  َجاِثَية   َتَقدَّ َما  َعَلى  َجْمُع َجاث  

ا َتامًّا. َوِقيَل: ِجِثيًّا َعَلى ُرَكِبِهْم ِللتََّخاُصِم   َأْي اَل ُيْمِكُنُهْم َأْن َيْجِلُسوا  ،انِ َوَذِلَك ِلِضيِق اْلَمكَ  ُجُلوس 
  :اْلُكَمْيتُ  َوَقالَ  [31]الزمر: {ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربِ ُكْم َتْخَتِصُمونَ } :َكَقْوِلِه َتَعاَلى

َراَتهُ  َََ وا سََََََََََ ََُ ْم َتَركََََََََََ ََُ اهََََََََََ ًََّ  ْم ِجِثيََََََََََ
  

ا َََ ِنينََََََََََََ َراِة ُمَقرَّ َََّ ْم ُدوَن السََََََََََََ ََُ  َوهََََََََََََ
 

ى }. َأْي َلَنْسَتْخِرَجنَّ ِمْن ُكلِ  ُأمَّة  َوَأْهِل ِدين   {ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِ  ِشيَعة  } :َقْوُلُه َتَعاَلى دُّ َعلََ ْم َأشََ َأيُّهَُ
اا ْحَمِن ِعِتيًََّ اُس  قََال ،{لََرَّ ة  ُمشََْ : النَّحَََّ ِذِه آيَََ عََْ َوهَََ ي اإلِْ رَّاَء ُكل  ِكَلة  فََِ ْم َراِب؛ أِلَنَّ اْلقََُ َرُءوَن َأيُّهََُ ْم َيقََْ هََُ

ْفِع ِإالَّ  الرَّ َورَ  بََِ اِرَْل اأْلَعََْ اُروَن اْلقَََ ِإنَّ  ؛هَََ يَبَوْيهِ  فَََ هُ  سََِ ى َعنََْ زِ  :َحكَََ مَّ َلَننََْ يعَ )ثََُ لِ  شََِ ْن كََُ ْم( َعنَّ مََِ ة  َأيَّهََُ
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الَ ِبالنَّ  . قََ َحاقَ  ْصِب َأْوَقَع َعَلى َأيِ ِهْم َلَنْنِزَعنَّ و ِإسَْ الَ  :َأبَُ ؛ قََ َوال  ُة َأقَْ ْم َثََّلثََ ِع َأيِ هَِ ي َرفَْ ُن  فَِ اْلَخِليَُل بَْ
اُل ِإنَُّه َمْرُفوع  َعَلى اْلِحَكاَيِة، َواْلَمْعَنى ُثمَّ َلَنْنزِ  :ِسيَبَوْيهِ  َحَكاُه َعْنهُ  َأْحَمدَ  ِذي ُيقََ يَعِة الََّ َعنَّ ِمْن ُكلِ  شَِ

ْحَمِن ِعِتيًّا، َوَأْنَشدَ ِمْن َأْجِل ُعُتوِ ِه أَ     :َفَقالَ  اْلَخِليلُ  يَُّهْم َأَشدَّ َعَلى الرَّ

ْد َأِبيَََََََتُ  ِزل  َوَلقََََََََ اِة ِبَمنَََََََْ َن اْلَفتََََََََ   مَََََََِ
  

ُرومُ  ََْ ِرج  َواَل َمحَََََََََََ َََ ََُت اَل حَََََََََََ  َفَأِبيَََََََََََ
   

ةِ  ُه اَل هََُ  َأْي َفَأِبيَُت ِبَمْنِزلََ اُل لََ ِذي ُيقََ الَ الَََّ ُروم . َوقَََ ِرج  َواَل َمحَْ ر  ال َو حََ و َجْعفََ اُس َأبَُ تُ  :نَّحَََّ ا  َوَرَأيَْ َأبَََ
ىَذا اْلَقْوَل َوَيْسَتْحِسُنهُ َيْخَتاُر هَ  ِإْسَحاقَ  َم َأنَّ َمْعنََ يِر. َوَزعََ ِل التَّْفسَِ ْوِل َأهَْ ى قََ ُه َمْعنََ مَّ } ؛ َقاَل: أِلَنََّ ثَُ
 ."ْعَتىُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِ  ِفْرَقة  اأْلَْعَتى َفاأْلَ   {َعة   ِمْن ُكلِ  ِشيَلَنْنِزَعنَّ 

علىى الحكايىة، الحكايىة والرفىع عليهىا أن يىرد اللفىظ فىي أسىلوب آخىر   اكيف يكون هذا القول مرفوعً 
ثىىم بعىىد ذلىىك  ،مرفىىوع بجملىىة معلومىىة أو بىىنص محفىىو  افىىي نىىص آخىىر ثىىم يحكىىى أن يكىىون معروفىىً 

ة ه على الضم وهىي مضىافة، أمىا رفعىه علىى الحكايىؤ على لفظه، لكن أي هذه هل يمكن بناحكى  ي  
الزجاج اختاره أيًضا ويستحسنه؛  إسحاقحكاه عنه سيبويه وأبو  ،فيه إشكال قاله الخليل بن أحمد ف

 بما يوافق اإلعىراب ماشىي، أمىا أن يكىون اللفىظ ر فىع علىىألنه معنى قول أهل التفسير كونه يفسر  
سىر بىىالمعنى الحكايىة بعيىدة، لكىن قولىه ي فف الحكايىة ولىم يتقىدم قىوٌل لىه نظيىر سىيق علىىى هىذا اللفىظ،

يَعةٍ } الىىذي قالىىه لِ  شىىِ ْن كىى  ِزَعنَّ مىىِ ا}عتىىوه  الىىذي يقىىال مىىن أجىىل  {ثىى مَّ َلَننىىْ ى الىىرَّْحَمِن ِعِتيىىً دُّ َعلىىَ ْم َأشىىَ  {َأيُّهىى 
 .الجملة قع الكلمة منموافًقا لمو  جل أن يكون اإلعراب أ، يعني من ممكن

ِهْم ِعِتيًّ " ََّلِم ،ا ُثمَّ الَِّذي َيِليهِ َكَأنَُّه ُيْبَتَدُأ ِبالتَّْعِذيِب ِبَأَشدِ  َحاقَ  َوَهَذا َنصُّ كََ ي ِإسَْ ِة.  َأبَِ ى اْييََ ي َمْعنََ فَِ
مْ   :ُيوُنُس  َوَقالَ  َداءِ  َلَنْنِزَعنَّ ِبَمْنِزَلِة اأْلَْفَعاِل الَِّتي ُتْلَغى َوَرَفَع َأيَّهَُ ى ااِلْبتَِ َدِويُّ  قَال َعلََ ُل  :اْلَمهَْ َواْلِفعَْ

 ".ُمَعلَّق   ُيوُنَس  ِعْندَ  الَِّذي ُهَو َلَنْنِزَعنَّ 
 .فكأنه ملغىيعني معلق عن الفعل، عن فعله، الفعل يعني عن عمله بمعموله 

 ".{َشد  َأيُُّهْم أَ } َمْعَنى َذِلَك َأنَُّه َيْعَمُل ِفي َمْوِضعِ   :َأُبو َعِلي    َقالَ "
 .ا؛ ألنه ملغى إلغاًء كليً في الجملة، يعني أنه نصب الجملة

كِ  َوَشَبِهَها َما   َوِسيَبَوْيهِ  اْلَخِليلِ  ُمْلغ ى. َواَل ُيَعلَُّق ِعْندَ اَل َأنَُّه  "  ِبَأْفَعاِل الشَّ ِمْثَل َلَنْنِزَعنَّ ِإنََّما ُيَعلَُّق 
ْق ُوُقوُعهُ  مِ  :ْيهِسيَبوَ  َوَقالَ . َلْم َيَتَحقَّ أِلَنََّها َخاَلَفْت َأَخَواِتَها ِفي اْلَحْذِف؛ أِلَنََّك    ؛َأيُُّهْم َمْبِنيٌّ َعَلى الضَّ

ا، َحتَّى تَ  ُقوَل َمْن ُهَو َأْفَضُل، َواْلَحْذُف ِفي َأيِ ِهْم  َلْو ُقْلَت: َرَأْيُت الَِّذي َأْفَضُل َوَمْن َأْفَضُل َكاَن َقِبيح 
. َقالَ  ا ِمَن النَّْحِويِ يَن ِإالَّ َوَقْد َخطَّأَ    :َفر  َأُبو َجعْ  َجاِئز  َأَبا   ِمْعتُ َوسَ   .ِفي َهَذا  ِسيَبَوْيهِ  َوَما َعِلْمُت َأَحد 
َقاَل: َوَقْد   ،َغِلَط ِفي ِكَتاِبِه ِإالَّ ِفي َمْوِضَعْيِن َهَذا َأَحُدُهَما ِسيَبَوْيهِ   َيُقوُل: َما َيِبيُن ِلي َأنَّ  ِإْسَحاقَ 
 ".أِلَنََّها ُتَضاُف، َفَكْيَف َيْبِنيَها َوِهَي ُمَضاَفة ؟! ؛َأْعَرَب َأيًّا َوِهَي ُمْفَرَدة   ِسيَبَوْيهِ  نَّ َعِلْمَنا أَ 
ا فكيىف يبنيهى ،ألنهىا تقبىل اإلضىافة ؛ألنها تقبىل اإلضىافة، فأعربهىا  ؛وهي مفردة عندهم  ت نعم أعرب

 .هذا ظاهر، خطأ ظاهر ؟إذا أضيفت 
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ْذُكرْ " و إِ  َوَلْم يََ َحاقَ َأبَُ َوالِ  سَْ َة اأْلَقَْ ِذِه الثَََّّلثََ ُت ِإالَّ هََ ا َعِلمَْ ي    قَال .ِفيمََ و َعلَِ اُء   :َأبَُ َب اْلِبنََ ا َوجََ ِإنَّمََ
ِذفَ  ِسيَبَوْيِه؛ َعَلى َمْذَهِب  ا حَُ ِه، َكمََ ار  ِإَليَْ َع اْفِتقََ ِميُر مََ َو الضََّ ِه َوهَُ ُف بَِ رَّ ا َيَتعََ ُه مََ َذَف ِمنَْ ُه حََ  أِلَنََّ

يِ نُ  {َوِمْن َبْعدُ  لُ َقبْ   ِمنْ } ِفي َلَة ُتبََ ِه؛ أِلَنَّ الصَِ  اِف ِإَليَْ َفاِن ِبِه َمَع اْفِتَقاِر اْلُمَضاِف ِإَلى اْلُمضََ  َما َيَتَعرَّ
ُحهُ  هُ   ،اْلَمْوُصوَل َوُتَوضَِ  صَُ اَف َوُيَخصِ  يِ ُن اْلُمضََ ِه ُيبََ اَف ِإَليَْ ا َأنَّ اْلُمضََ الَ  .َكمََ ر   قََ و َجْعفََ َوِفيَِه   :َأبَُ

وَ َأرْ  ُة َأقََْ اَبعَََ ي َذَكَرهَََ ِة الَّتََِ ِذِه الثَََّّلثَََ َوى هَََ َحاقَ  ال  سََِ و ِإسََْ الَ  .َأبََُ اِئيُّ  قَََ ة   : اْلِكسَََ ِزَعنَّ َواِقعَََ ى  َلَننََْ َعلَََ
ْم فَ  ى َأيِ هَِ ِزَعنَّ َعلََ ْع َلَننَْ ْم َيقََ اِم، َولََ َبَها. اْلَمْعَنى، َكَما َتُقوُل: َلِبْسُت ِمَن الثِ َياِب َوَأَكْلُت ِمَن الطَّعََ َيْنصَِ

يَعة  } َوِإنََّما اْلِفْعُل ِعْنَدُه َواِقع  َعَلى َمْوِضعِ    :اْلَمْهَدِويُّ  َزادَ  لِ  شَِ هُ  ،{ِمْن كَُ دُّ } :َوَقْولَُ ْم َأشََ ة   {َأيُّهَُ ُجْملََ
 ".ِزَياَدَة ِمْن ِفي اْلَواِجِب  ِسيَبَوْيهِ  ى ُمْسَتْأَنَفة  ُمْرَتِفَعة  ِبااِلْبِتَداِء َواَل َيرَ 

ِزَعنَّ }هىذا الكىالم أن الفعىل  ، يريىد أن يقىول فىيالمثبىت يعنىي  لمنفىي، الواجىب  ف اخالب اسىتوفى  {َلَننىْ
يَعةٍ }ثىىم اسىىتأنف الكىىالم  ،ومعمولىىه مىىن الجىىار والمجىىرورمفعولىىه  لِ  شىىِ ْن كىى  ِزَعنَّ مىىِ مَّ َلَننىىْ ، اسىىتوفي {ثىى 
  .الجار والمجرور ثم استأنف الكالممعموله ب

َومَ مَ الْ  :اْلَفرَّاءُ  َوَقالَ   " َداِء  ِبالنِ  َلَنْنِزَعنَّ  ُثمَّ  َلُنَناِدَينَّ ْعَنى  َلَنْنِزَعنَّ  ِفْعل      :اْلَمْهَدِويُّ قال  .  ْعَنى  َوَناَدى 
اللَّْفظِ  ِفي  َتْعَمُل  َواَل  اْلَمْعَنى  ِفي  َفَتْعَمُل  َكَظَنْنُت  ُجْمَلة   َبْعَدُه  َكاَن  ِإَذا  َأُبو  َقالَ   .ُيَعلَُّق 

ُشَقْير   َوَحَكى :َجْعَفر   ْبُن  َبْكِر  َبْعَض  َأُبو  َواْلُمَجاَزاِة  وِفيِ ينَ اْلكُ  َأنَّ  ْرِط  الشَّ َمْعَنى  "َأيُُّهْم"  ِفي  َيُقوُل: 
َما  َواْلَمْعَنى ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِ  ِفْرَقة  ِإْن َتَشاَيُعوا َأْو َلْم َيَتَشاَيُعوا كَ   ،َفِلَذِلَك َلْم َيْعَمْل ِفيَها َما َقْبَلَها

َفَهِذِه ِستَُّة  :َأُبو َجْعَفر   َقالَ   .َواْلَمْعَنى ِإْن َغِضُبوا َأْو َلْم َيْغَضُبوا  ،ِضبَ َضَرْبُت اْلَقْوَم َأيُُّهْم غَ   :َتُقولُ 
 ".ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيدَ  َيْحِكي َعنْ  َعِليَّ ْبَن ُسَلْيَمانَ  َوَسِمْعتُ  ،َأْقَوال  

 المبرد، نعم.
ِبِشيعَ َقاَل: َأيُُّهْم مُ " ِبااِلبْ َتَعلِ ق   َفُهَو َمْرُفوع   َتَشاَيُعو  ،ِتَداءِ ة   َلَنْنِزَعنَّ ِمَن الَِّذيَن   ، َأيُُّهمْ   ن َواْلَمْعَنى ُثمَّ 

َفَنَظُروا َتَعاَوُنوا  الَِّذيَن  ِمَن  ِعِتيًّا  ،َأْي  ْحَمِن  الرَّ َعَلى  َأَشدُّ  َحَسن    .َأيُُّهْم  َقْول   َوَقْد    ،َوَهَذا 
 ". اْلَبَيانِ   )ِعِتيًّا( ُنِصَب َعَلىوَ  ، التََّشاُيَع التََّعاُونُ َأنَّ  ِئيُّ َسااْلكِ  َحَكى

 يعني التمييز، نعم. 
ِبَها ِصِليًّا}" ِبالَِّذيَن ُهْم َأْوَلى  َأْعَلُم  َلَنْحُن  ُيَقاُل:   {ُثمَّ  ،  َصَلى َيْصَلى ُصِليًّاَأْي َأَحقُّ ِبُدُخوِل النَّاِر. 

ْيءُ  َصَلْيُت   :َوُيَقالُ    :اْلَجْوَهِريُّ  ِوي ُهِويًّا، َوَقالَ َوَهَوى َيهْ   ،ا َذَهبَ  َيْمِضي ُمِضيًّا ِإذَ َنْحَو َمَضى الشَّ
َنا ُجَل  النَّارَ الرَّ َأْدَخْلَتُه  ِإَذا  ْحَراقَ ر ا  اإلِْ ُتِريُد  َكَأنََّك  ِإْلَقاء   ِفيَها  َأْلَقْيَتُه  َفِإْن  َيْصََّلَها،  َوَجَعْلَتُه  ُقْلَت:   ، 

ِباأْلَ َأْصلَ  َتْصِلَية  ْيُتُه  َوَصَلْيُتُه  َسِعير ا(  :َوُقِرْلَ   ،ِلِف  َصِلَي    ،)َوُيَصلَّى  َقْوِلِهْم:  ِمْن  َفُهَو  َف  َخفَّ َوَمْن 
ُ َتَعاَلى ؛ُفََّلن  ِبالنَّاِر )ِباْلَكْسِر( َيْصَلى ِصِليًّا اْحَتَرقَ  اجُ  َقالَ  {ُهْم َأْوَلى ِبَها ِصِليًّا} :َقاَل َّللاَّ  :اْلَعجَّ

ََّلَها ََْ اُر َأْن َنصَََََََََََََََََََََََََ َََّ ْواَل النَََََََََََََََََََََََََ َََ ِ لَََََََََََََََََََََََََ  َوَّللاَّ

   
َتُه. َقالَ  ا: َصِلَي ِباأْلَْمِر ِإَذا َقاَسى َحرَُّه َوِشدَّ   :الطَُّهِويُّ  َوُيَقاُل َأْيض 
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مْ  ََُ اَلُتُهْم َوِإْن هَََََََََََ َََ ى َبسَََََََََََ َََ  َواَل َتْبلَََََََََََ

ين     ََِ َد حََََ ََْ ا َبعََََ  ََ اْلَحْرِب ِحينََََ ََِ ُلوا بََََ َََ  صََََ

   
 :َأُبو ُزَبْيد   َقالَ  ،َصلَّْيُت ِبَهاَواْصَطَلْيُت ِبالنَّاِر َوتَ 

دْ  َََ ْرِبِهمُ  َوقَََََََََ َََ رَّ حَََََََََ َََ لَّْيُت حَََََََََ َََ  َتصَََََََََ

َرس     ْن قَََََََ ُروُر مََََََِ لَّى اْلَمقََََََْ ا َتصَََََََ  َكمَََََََ

   
 ".َوُفََّلن  اَل ُيْصَطَلى ِبَنارِِه ِإَذا َكاَن ُشَجاع ا اَل ُيَطاقُ 

 .ألن عمله كالنار ؛ال ي صبر عليهيعني 
 :ِفيِه َخْمُس َمَساِئلَ  {َحْتم ا َمْقِضيًّا ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربِ كَ ْنُكْم َوِإْن مِ } :َقْوُلُه َتَعاَلى"
اَلى  ُه َتعََ ْنُكمْ }:  اأْلُوَلى: َقْولَُ يِ   {َوِإْن مَِ ِديُث النَّبَِ ُرُه حََ مَُّنُه، َوُيَفسَِ  َواُو َيَتضََ م  َوالَْ َذا َقسََ ُ -هََ لَّى َّللاَّ صََ

لَّمَ  ِه َوسَََََ ة  مََََِ وُت ألَِ »اَل َيمََََُ : -َعَليََََْ ِلِميَن َثََّلثَََََ َن اْلُمسََََْ د  مََََِ َة حَََََ اُر ِإالَّ َتِحلَََََّ ُه النَََََّ ِد َفَتَمسََََُّ َن اْلَولَََََ
ِم  الَ  اْلَقسََََََ ِريُّ  قََََََ ََْ ةَ   :الزُّهَََ ِذِه اْييََََََ َََ ُه ُيِريَََََُد هَََ ا} َكَأنََََََّ َََ ْنُكْم ِإالَّ َواِرُدهَََ َرهُ  {َوِإْن مَََََِ و َداُوَد  َذكََََََ َأبَََََُ

  ".لََّة اْلَقَسِم  َتحِ »ِإالَّ : َفَقْوُلهُ  طََّياِلِسيُّ ال
َها}هذا خبر   ،وهو خبر مؤكد، وهو بمنزلة القسم، فمفاده مفاد القسم ،هو خبر، {َوِإْن ِمْنك ْم ِإالَّ َواِرد 

هنىىا و وإن كىىان بلفىىظ الخبىىر أو بلفىىظ الشىىر ،  ،فىىي الطىىالق كمىىا يقىىال ،وإن كىىان لفظىىه لفىىظ الخبىىر
بىىالطالق، ولىىيس فيىىه واحىىد مىىن حىىروف  احلفىىً  ،اه يسىىمونه حلفىىً جىىِت فأنىىِت طىىالق، هىىذ إن خر  ،شىىر 

أو إن جلسىِت مفىاده الحىث علىى الخىروج، المقصىود  ،وهىو المنىعالقسم، لكىن لمىا كىان مفىاده القسىم  
وأطلىق عليىه الحلىف والقسىم، وهنىا  ،صىار معنىاه معنىى القسىمأنه إذا كان المراد به الحث أو المنع  

القسىىم، فىىأطلق  تىىرك المنهيىىات صىىار مفىىاده مفىىاد هم بقىىوة علىىى فعىىل المىىأمورات و حىىث  اد لمىىا كىىان المىىر 
مفىىاد القسىىم أجىىري عليىىه لفىىظ  ، فلمىىا كىىان مفىىاده«إال تحلىىة القسىىم»وأحيىىل عليىىه فىىي الحىىديث  ،عليىىه
 .القسم

هُ "  ِم : َفَقْولََُ َة اْلَقسَََ َنِد؛ أِلَنَّ  »ِإالَّ َتِحلَََّ يِر اْلُمسََْ ي التَّْفسََِ رَُّج فََِ َذا ُيخَََ ي هَََ ْذُكوَر فََِ َم اْلمَََ ِديِث  اْلَقسَََ اْلحَََ
 ".{َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها} :ِل اْلِعْلِم َقْوُلُه َتَعاَلىَمْعَناُه ِعْنَد َأهْ 

  ؟خرجم
ــ  » -عليىىه الصىىالة والسىىالم-فسىىر حىىديث النبىىي وي :هنىىا يقىىول كأنىىه يريىىد هىىذه  إلىىى آخىىره، «ال يم

الحىديث ورأى أن المىىراد نىي، يعنىىي الزهىري مىن كالمىه ربىىط بىين ، قىال الزهىري، مىىن كالمىه يعاآليىة
ا}ا جاء في هىذه اآليىة بالقسم هو م هىَ ْنك ْم ِإالَّ َواِرد  للمىراد، ذكىره أبىو داود  وهىو تفسىير وبيىان ،{َوِإْن مىِ

، يخرج بالتفسير المسىند يعنىي المرفىوع إال تحلة القسم«»، فقوله إال تحلة القسم«»الطيالسي فقال:  
برفعىىه إلىىىى ظىىىه بيىىان لكالمىىىه، ولكىىن إذا لىىىم يصىىرح بلف؛ ألنىىىه -عليىىه الصىىىالة والسىىالم-لنبىىىي إلىىى ا
ن مثىىل هىىذا ال يمكىىن أن يقىىال إ :فلىىيس بمرفىىوع، اللهىىم إال أن يقىىال -عليىىه الصىىالة والسىىالم -النبىىي
فيحتمل، والمختلف فيه من التفسير هل له حكم الرفع أو ال هو تفسير الصىحابي، الحىاكم   ،بالرأي
وقىىد  ،آن برأيىىهألن الصىىحابي ال يمكىىن أن يقىىول القىىر  م بىىأن تفسىىير الصىىحابي لىىه حكىىم الرفىىع؛يجىىز 
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فيكىون لىه  ،ما بلغه من التشديد فىي تفسىير القىرآن بىالرأي -عليه الصالة والسالم-بلغهم من النبي 
هنىاك مىا هىو محمىود ومىا والىرأي  ،حكم الرفع، والجمهور على أنه يمكن أن يفسىر الصىحابي برأيىه

تفسىير مىا ال يىدرك بىالرأي هىذا هىو المىذموم، فىالجمهور يدرك من لغة العرب ومىا أشىبه ذلىك، لكىن 
 الىذ ، و علىى مىا يتعلىق بأسىباب النىزولحاكم علىى أن تفسىير الصىحابي لىه حكىم الرفىع م الحملوا كال

 :-رحمه هللا-يقول حافظ العراقي 
 وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىره الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحابي

ا فمحمىىىىىىىىىىىىىىىىىى    وٌل علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىباب رفعىىىىىىىىىىىىىىىىىىً

   
فىي سىبب نىزول  طىرف -عليىه الصىالة والسىالم-على أسباب النزول، أسباب النزول النبىي  يعني   

يخىىرج فىىي التفسىىير  ،إال تحلىىة القسىىم«»فيتجىىه هىىذا الكىىالم، أمىىا قولىىه: فقولىىه:  ،اآليىىة وإن لىىم يىىذكر
فإن  -ليه الصالة والسالمع-ون بالمسند هنا المرفوع، المرفوع، الرفع هنا إلى النبي د لمسند ويقصا
وبىىين القسىىم فىىي اآليىىة الىىذي هىىو معنىىى ومفىىاد القسىىم، ن تفسىىيره لهىىذه اآليىىة وربطىىه بىىين مىىا ذكىىره كىىا

فىىإن كىىان مىىن هىىذه الحيثيىىة  ،-عليىىه الصىىالة والسىىالم-الىىربط بينهمىىا يحتىىاج إلىىى توليىىف مىىن النبىىي 
يبقىى قى أنه لوح كم عليىه بىالرفع مثل هذا فله حكم الرفع، ويبفباعتبار أنه ال يمكن أن يقال بالرأي  

 .ليس من الصحابةأنه مرسل، حكمه حكم المرسل؛ ألن الزهري 
 {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها} :أِلَنَّ اْلَقَسَم اْلَمْذُكوَر ِفي َهَذا اْلَحِديِث َمْعَناُه ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم َقْوُلُه َتَعاَلى"

َرادَ  ْد ِقيََََل: ِإنَّ اْلمَََُ ُه َتعََََ َوقََََ ِم َقْولَََُ هِ  [1]الَََذاريات: {َوالَََذَّاِرَياِت َذْرو  }: اَلى ِباْلَقسََََ ى َقْولَََِ ا  }: ِإلََََ ِإنَّمََََ
يَن َلَواِقع   ُل َأْشَهرُ  [6]الذاريات: {ُتوَعُدوَن َلَصاِدق  َوِإنَّ الدِ   ."َواْلَمْعَنى ُمَتَقاِرب   ،َواأْلَوَّ

 .؛ ألن الموعود به واحد نعم
ة" ُورُ َواْختَ  :الثَّاِنيَََ ي الََْ اُس فََِ َف النَََّ ُخوُل ُرِوَي لَََ ُوُروُد الََدُّ نْ وِد َفِقيَََل: الََْ ِد َّللاَِّ  عَََ ِن َعبََْ اِبِر بََْ الَ  جَََ  :قَََ

  ِ وَل َّللاَّ لَّمَ -َسِمْعُت َرسَُ ِه َوسََ ُ َعَليَْ لَّى َّللاَّ ولُ   -صََ ُخولُ »الَْ :  َيقَُ اِجر  ِإالَّ  ،ُوُروُد الَدُّ رٌّ َواَل فََ ى بََ اَل َيْبقََ
ا َوَسََّلم ا َكَما َكاَنْت َعَلى ِإْبَراِهيَم   َفَتُكوُن َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ   ،َدَخَلَها َذُر  } َبْرد  ي الَِّذيَن اتََّقْوا َونََ ُثمَّ ُنَنجِ 

 ."{الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا
ورود هل يقتضي الدخول أو ال يقتضىيه؟ والحىديث الىذي أورده عىن جىابر اللفظ مسألة ال  يعني من
 ؟خرجه

 .كتاب التمهيد في أسنده أبو عمر
 مخرج؟ ب أم ليسا كالم القرطبي لكن مخرج عند اإلخوان هذ 
 يقول؟ ماذا

 ......................  طالب:
 الىىىورود ال يقتضىىىي وإال فاألصىىىل أن ،علىىىى كىىىل حىىىال إذا ثبىىىت تفسىىىير الىىىورود بالىىىدخول فىىىال كىىىالم

رد تىى ،دعهىىا معهىىا حىىذاؤها وسىىقاؤها»كىىورود األنعىىام علىىى المىىاء، األنعىىام تىىرد علىىى المىىاء،  ،الىىدخول
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إن ثبىت حىديث جىابر، ، فالورود بمعنى أنها تخوض الماء وتدخل فيه ال يقتضي هذا، لكن «الماء
ر  إن ثبىىت حىىىديث جىىىابر فىىىال كىىالم،  ى بىىَ ود  الىىىدُّخ ول  اَل َيْبقىىىَ و ر  ى »الىىىْ ون  َعلىىىَ ا َفَتكىىى  اِجٌر ِإالَّ َدَخَلهىىىَ َواَل فىىىَ

ى  ْت َعلىىَ ا َكانىىَ اَلًما َكمىىَ ْرًدا َوسىىَ ْؤِمِنيَن بىىَ َراِييمَ اْلمىى  ثىىم يقتضىىي أنهىىم يمكثىىون بعىىد هىىذا  ىوالعطىىف بىى، «ِإبىىْ
فإن كان دخواًل فهم يبقون فيها ثىم ينجىون،  ،الورود برهة، مدة، ثم ألن العطف يقتضي التراخي ثم

بىه المسىافة، مىا تقطىع بىه  دة مىا تقطىعتقتضىي مىن المىفىثم هىذه عىرض ومىرور بهىا  وإن كان مجىرد 
     .المسافة

َنَدهُ "  ََْ و  َأسَ ََُ رَ َأبَ َََ ْولُ  ُعمَ َََ َو قَ ََُ ََِد(. َوهَ اِب )التَّْمِهيَ َََ ي ِكتَ ََِ اس   فَ َََّ ِن َعبَ ََْ َدانَ  ابَ ََْ ِن َمعَ ََْ ِد بَ ََِ ِن  َوَخالَ ََْ َوابَ
 ".َيْقَرأُ َأنَُّه َكاَن  ُيوُنَس  َوَغْيِرِهْم َوُرِوَي َعنْ  ُجَرْيج  

 عن الحسين عندك؟
 .عن يونسطالب:  

 عن يونس عن الحسين، عندكم؟
 طالب: عن يونس.

ين عن الرقم ثالثة زيادة من باء وجيم وزاي وطاء وكاف، كم نسخة؟ خمس الحسعن   :يقول  ؟فقط
، بعىىىض ات علىىى نسىىىخ كثيىىىرة جىىىدً ألن ميىىزة هىىىذه الطبعىىىة أنهىىىا ق وبلىىى ؛سىىىخ، زيىىىادة مىىىن خمىىىس ننسىىخ

والمسألة القراءة، فيه أحد، أبو ، بل على ثمان نسخو ق   وهذا الجزء ،ى ثالثة عشر نسخةاألجزاء عل
 عمر موجود؟

 ؟لها الحسين نضيفطالب:  
 مذكورة من خمس نسخ، نعمهي 

نْ " وُنَس  َوُرِوَي عَََ ََُ َرأُ عََن الحسََين  ي ََْ اَن َيق َََ ُه ك َََّ ا } َأن ْنُكْم ِإالَّ َواِرُدهَََ ُخوُل عَ  {َوِإْن مََِ ََدُّ ُوُروُد ال ََْ ى ال َََ ل
اْلُقْرآنِ  ُه بَِ َواِة َفَأْلَحقََ ُض الَرُّ َط ِفيَِه َبعَْ ي .التَّْفِسيِر ِلْلُوُروِد َفَغلَِ اِرِمي ِ  مسَند َوفَِ نْ  الَدَّ ِن  عََ ِ بَْ ِد َّللاَّ َعبَْ

ُعود   ِ  َمسََْ وُل َّللاَّ اَل َرسََُ اَل: قَََ لَّمَ -قَََ ِه َوسَََ ُ َعَليََْ لَّى َّللاَّ ُدرُ : -صَََ مَّ َيصََْ اَر ثََُ اُس النَََّ ِرُد النَََّ ا »يَََ وَن ِمْنهَََ
َرسِ  ِر اْلفََ يِم ُثمَّ َكُحضَْ مَّ ِبَأْعَماِلِهْم، َفِمْنُهْم َكَلْمِم اْلَبَصِر، ُثمَّ َكالرِ  ِه، ثَُ ي َرْحلَِ دِ  فَِ ِب اْلُمجَِ مَّ َكالرَّاكَِ ، ثَُ

َيِتِه  ي ِمشَْ ُجِل فَِ نِ  ،َكَشدِ  الرَّ اس   َوُرِوَي عََ ِن َعبََّ َأَلةِ  ابَْ ِذِه اْلَمسَْ ي هََ اَل فَِ ُه قََ ِن اأْلَْزَرِق  َأنََّ اِفِع بَْ ِلنََ
ا َأنََ   َأمَّا َأَنا َوَأْنَت َفََّل )  اْلَخاِرِجي ِ  ا َأمََّ دَّ َأْن َنِرَدهََ ابَُ ُ ِمْنهََ ي َّللاَّ ُه ُيْنِجيََك  ،ا َفُيْنِجينَِ ا َأُظنَُّ َت َفمََ ا َأنَْ َوَأمََّ
 ".َوَقْد َأْشَفَق َكِثير  ِمَن اْلُعَلَماءِ  .ِلَتْكِذيِبَك(

ألنك مكذب ببعض ما جاء عن   ؛أنه ال ينجيكأظنه يعني يغلب على الظن هو لم يقطع بهذا فما 
جي، عمله وعمدته على نصوص الوعيد، الخارجي ألنه خار  ؛من نصوص الوعد   -جل وعال–هللا 

من هىذه الحيثيىة، ولىم يجىزم ابىن  بىاس  -جل وعال–ال يعول على نصوص الوعد فهو مكذب هلل 
كىافر، تكفيىر الخىوارج مسىألة مختلىف إذا كىان يىرى أنىه فىلىه،  أنه ال ينجىو؛ ألنىه ال يىدري بمىا يخىتم

تىىىرى عليىىىه  ،كىىىذيبك، أمىىىا مىىىن كىىىذب معانىىىًدالكنىىىه قىىىال: فمىىىا أظنىىىه ينجيىىىك لت ،فيهىىىا بىىىين أهىىىل العلىىىم
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وجىىىاء فىىىيهم  ،لكىىىن هىىىم يتىىىأولون هىىىذا ال شىىىك فىىىي كفىىىره، فالنصىىىوص الصىىىحيحة الصىىىريحة وكىىىذبها، 
، وجاءت فيهم نصوص أخرى «لسهم من الرميةيمرقون من الدين كما يمرق ا»  :الحديث الصحيح

 .، وهللا المستعانفي شأنهم
ْدرِ َماِء َوَقْد َأْشَفَق َكِثير  ِمَن اْلُعلَ " ِق اْلُوُروِد َواْلَجْهِل ِبالصَّ  ."َوَقْد َبيَّنَّاُه ِفي )التَّْذِكَرِة( ِمْن َتَحقُّ

ي }جىىو؟ ينجىىو التقىىي حكىىم علىىى الجميىىع بىىأنهم واردون، لكىىن مىىن ين -جىىل وعىىال–نعىىم، هللا  مَّ ن َنجىىِ  ثىى 
. لكىن كىون لمسىألة عظيمىة خطيىرةب النواهي، فاوإذا كانت التقوى فعل األوامر واجتنا ،{الَِّذيَن اتََّقْوا

لىىى ال شىىك أن مهلىىه إفىىإن شىىاء عذبىىه وإن شىىاء غفىىر لىىه، العاصىىي مرتكىىب الكبيىىرة تحىىت المشىىيئة 
 .الجنة مادام في دائرة اإلسالم

ة   َََ ْت ِفْرقَ َََ َراطِ َوَقالَ  ََِ ى الصَ َََ رُّ َعلَ َََ ُوُروُد اْلَممَ ََْ نِ  ،: الَ َََ اس   َوُرِوَي عَ َََّ ِن َعبَ ََْ ُعود   ابَ ََْ ِن َمسَ ََْ ِب  َوابَ ََْ َوَكعَ
ارِ اأْلَ  ي ِ  ْحبَََََ دِ  يُّ  َوَرَواهُ  َوالسََََُّ دِ  نِ  السََََُّ ُعود   عَََََ ِن َمسََََْ يِ   ابََََْ ِن النَّبََََِ لَّمَ -عَََََ ِه َوسَََََ ُ َعَليََََْ لَّى َّللاَّ  -صَََََ

هُ  َََ نُ  َوَقال ا اْلَحسَََ اَل: ،َأْيضََ  َََ وُل َوَرْدتُ  ق ا َتقََُ ُخوَل ِإنَّمَََ ََدُّ ُوُروُد ال ََْ ْيَس ال َََ َرةَ  ل اَل:  اْلَبصََْ َََ ا ق ْم َأْدُخْلهَََ َََ َول
َراِط، َقالَ َفاْلوُ  وا َعَلى الصِ  ْذَهِب    :َأُبو َبْكر  اأْلَْنَباِريُّ  ُروُد َأْن َيُمرُّ ى مََ ى َعلََ ْد َبنََ نِ  َوقََ ْن  اْلَحسََ ْوم  مَِ قََ

و  ِة، َواْحَتجَََُّ ِل اللُّغََََ اَلىَأهَََْ َََ ِ َتعَ ْوِل َّللاَّ ا } :ا ِبقََََ َََ َك َعْنهَ َنى ُأوَلئَََِ ا اْلُحسَََْ ْم ِمنََََّ ََُ َبَقْت َلهَ ِذيَن سََََ ِإنَّ الََََّ
ُدونَ ُمبْ  ا [101]األنبيََاء: {عَََ َدُه ِمْنهَََ ُ َأْن ُيْبعََِ ِمَن َّللاَّ ْن ضَََ اَر مَََ ْدُخُل النَََّ ََّل يَََ اُلوا: فَََ ُؤاَلِء  ،قَََ اَن هَََ َوكَََ

مَّ ) اءِ )َثمَّ( ِبَفْتِم الثََّ   :َيْقَرُءونَ  ْواثََ ِذيَن اتَّقََ ي الََّ ِة اأْلُ  ،(ُنَنجَِ  ُل اْلَمَقالََ ُروَن َأهَْ ْيِهُم اْيخََ َتجَّ َعلََ ى َواحَْ ولََ
ه ى َقْولََِ َأنَّ َمْعنَََ ُدونَ }  :بََِ ا ُمْبعَََ َك َعْنهَََ ا،  [101]األنبيََاء: {ُأوَلئََِ َراِق ِبهَََ حََْ ا، َواإلِْ َذاِب ِفيهَََ ِن اْلعَََ عَََ

 ،يَقةِ َعْنَها ِفي اْلَحقِ  َو اَل َيْشُعُر ِبَها َواَل ُيِحسُّ ِمْنَها َوَجع ا، َواَل َأَلم ا َفُهَو ُمْبَعد  َقاُلوا: َفَمْن َدَخَلَها َوهُ 
اَلى ِه َتعَََ ََِ َتِدلُّوَن ِبَقْول ْوا}: َوَيسََْ َََ ِذيَن اتَّق َََّ ي ال مَّ ُنَنجََِ  ََُ اءِ  {ث َََّ مِ  الث َد  ،ِبضَََ ََْ اء  َبع ى َنجَََ َََ ُدلُّ َعل َََ مَّ( ت ََُ َف )ث

ُخولِ   .الدُّ
َفاَعُة َفَيقُ   ُمْسِلم   ْلُت: َوِفي َصِحيمِ قُ   لُّ الشََّ نََّم َوَتحَُ ى َجهََ ُر َعلََ َرُب اْلِجسَْ مَّ ُيضَْ لِ ْم »ثَُ مَّ سََ وَن اللَّهَُ ولَُ

وُن  ك  َتكَُ اِطيُف َوَكََّلِليَُب، َوَحسََ ة  ِفيَِه َخطََ ض  َمِزلََّ اَل: َدحَْ ُر؟ قََ ِ َوَما اْلِجسَْ َسلِ ْم ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ْعَداُن، َفَيُمرُّ اْلُمْؤِمُنوَن َكَطْرِف اْلَعْيِن َوَكالْ ِبَنجْ  الطَّْيِر، د  ِفيَها ُشَوْيَكة ، ُيَقاُل َلَها السَّ يِم َوكََ َبْرِق َوَكالرِ 

نََّم  اِر َجهََ ي نََ ُدوس  فَِ َكاِب َفَناج  ُمَسلَّم  َوَمْخُدوش  ُمْرَسل ، َوَمكَْ ِدي َوَكَأَجاِويِد اْلَخْيِل َوالرِ  َوبَِِه   ،ثَ اْلحََ
ُوُرودُ  ِإنَّ   :اْحَتجَّ َمْن َقالَ  َو الَْ َراِط هَُ ى الصَِ  مََّنتْ  اْلَجَواَز َعلََ ِذي َتضََ االََّ ُخوُل ِفيهََ ُة اَل الَدُّ ِذِه اْييََ  .ُه هََ

َع اْلحِ  ُروَن َمْوضََِ ُه َيْحضََُ َك َأنَََّ ، َوَذلََِ ْرب  ََّلع  َوقََُ َراف  َواطََِ  َو ُوُروُد ِإشََْ ْل هََُ ة : بَََ ْت ِفْرقَََ َو َوَقالَََ اِب َوهََُ سَََ
ِه ِبُقْرِب َجَهنََّم َفَيَرْوَنَها َوَيْنُظُروَن ِإَلْيَها ِفي َحاَلِة اْلِحَساِب، ُثمَّ يُ  ُ الَِّذيَن اتََّقْوا ِممَّا َنَظُروا ِإَليَْ َنجِ ي َّللاَّ

ارِ  {َوَنَذُر الظَّاِلِمينَ } َوُيَصاُر ِبِهْم ِإَلى اْلَجنَّةِ  اَلى ،َأْي ُيْؤَمُر ِبِهْم ِإَلى النََّ ُ َتعََ اَل َّللاَّ اَء } قََ ا َوَرَد مََ َوَلمََّ
 ".ُه َدَخَلهُ َأْي َأْشَرَف َعَلْيِه اَل َأنَّ  [23]القصص: {َمْدَينَ 

ولىو فسىر الىىورود بالىدخول لكىان معنىىى  ،أن الىىورود لىيس هىو الىىدخوليىؤمر بهىم إلىىى النىار باعتبىار 
 .دخلوها ي تركون فيهافيها، مادام تركهم نيعني   {َوَنَذر  الظَّاِلِمينَ }قوله:  
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 :ُزَهْير َوَقالَ   
هُ  ََُ ا ِجَمامَََََ  ََ اَء ُزْرقَََََ َََ ا َوَرْدَن اْلمَََََ َََّ  َفَلمَََََ

يَّ    ََِ ْعَن ِعصََََََ َََ يِ ِمَوضََََََ َََ ِر اْلُمَتخََََََ ََِ   اْلَحاضََََََ

   
ةُ  َوَرَوْت  َََ ِ  َحْفصََ وَل َّللاَّ ََُ لَّمَ -َأنَّ َرسََ َََ ِه َوسََ ََْ ُ َعَليََ لَّى َّللاَّ َََ الَ  -صََ َََ ْن » :قََ ََِ د  مََ َََ اَر َأحََ َََّ ْدُخُل النََ َََ اَل يََ
 ََْ ْدر   لِ َأهَ َََ ةِ  بَ َََ تُ   َواْلُحَدْيِبيَ ََْ ْت: َفُقلَ َََ ِ:  :َقالَ وَل َّللاَّ ََُ ا َرسَ َََ َََ يَ ِ َتعَ ْوُل َّللاَّ َََ َن قَ ََْ ْنُكْم ِإالَّ } :الَ َوَأيَ ََِ َوِإْن مَ

ِ  ؟{َواِرُدَها ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ َذُر الظََّ } :َفَمهْ » -َصلَّى َّللاَّ ْوا َونََ ِذيَن اتَّقََ ي الََّ اِلِميَن ُثمَّ ُنَنجَِ 
ِديثِ  ُمْسِلم   َأْخَرَجهُ  . {ِفيَها ِجِثيًّا ر   ِمْن حََ ْت  ُأمِ  ُمَبشَِ  ِمْعُت النَّ   :َقالََ يَّ سََ لَّمَ -بَِ ِه َوسََ ُ َعَليَْ لَّى َّللاَّ  -صََ

 . اْلَحِديثَ  َحْفَصةَ  ِعْندَ 
مَ   اجُ  َوَرجَََّ ِه  الزَّجَََّ ََِ ْوَل ِبَقْول َََ َذا اْلق اَلىهَََ َََ َبقَ }  :َتع ِذيَن سَََ َََّ ا ِإنَّ ال َك َعْنهَََ ََِ َنى ُأوَلئ ا اْلُحسََْ َََّ ْم ِمن ْت َلهََُ

ْؤِمَن ُوُرو    :ُمَجاِهد   َوَقالَ   ،[101]األنبياء:  {ُمْبَعُدونَ  ُد اْلُمْؤِمِنيَن النَّاَر ُهَو اْلُحمَّى الَِّتي ُتِصيُب اْلمَُ
ْنَيا، َوِهَي َحظُّ اْلُمْؤِمِن ِمَن النَّاِر َفََّل َيِرُدَها. َرَوى  َرةَ أَ  ِفي َداِر الدُّ و ُهَريَْ ِ  بَُ وَل َّللاَّ ُ -َأنَّ َرسَُ لَّى َّللاَّ صََ

ا ِمْن َوَعك   -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يُّ َعاَد َمِريض  لَّمَ -ِبِه َفَقاَل َلُه النَّبَِ ِه َوسََ ُ َعَليَْ لَّى َّللاَّ ِإنَّ َّللاََّ » -صََ ْر فََ َأْبشَِ
ارِ ِهَي َناِري ُأَسلِ ُطَها َعَلى َعبْ   :َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقولُ  َن النََّ َنَدهُ  . ِدي اْلُمْؤِمِن ِلَتُكوَن َحظَُّه مَِ و  َأسَْ َأبَُ

رَ  َثَنا ُعمَََ دَّ اَل: حَََ ُد ا قَََ ْفَيانَ َعبََْ ُن سََُ َواِرِث بََْ الَ  لََْ َثَنا :قَََ دَّ َب َ  حَََ ُن َأصََْ ُم بََْ الَ  َقاسََِ َثَنا: قَََ دَّ ُن  حَََ ُد بََْ ُمَحمَََّ
اِئ ُ  َثَنا :َقالَ  ِإْسَماِعيَل الصَّ َثَنا :َقالَ  َأُبو ُأَساَمةَ  َحدَّ ْحَمِن ْبنِ  َحدَّ  ". َعْبُد الرَّ

 .ابن يزيد، ابن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
الَ " َََ َثَنا :قَ دَّ َََ ََدَ  حَ ُن َيِزيَ ََْ ْحَمِن بَ ََرَّ ُد الَ ََْ اِبر   َعبَ َََ نْ  جَ َََ ِد َّللاَّ  عَ ََْ ِن ُعَبيَ ََْ َماِعيَل بَ ََْ نْ  ِإسَ َََ اِلم   عَ َََ ي صَ ََِ َأبَ

ِن النَّ  َأِبي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  اأْلَْشَعِري ِ  يِ   عََ لَّمَ -بَِ ِه َوسََ ُ َعَليَْ لَّى َّللاَّ َذَكَرهُ   -صََ ا فََ اَد َمِريضَ  ِديثِ . عََ ي اْلحََ  َوفَِ
 .ظُّ اْلُمْؤِمِن ِمَن النَّاِر »اْلُحمَّى حَ 

رِ   ََْ ي اْلَقب ا فََِ ُر ِإَلْيهَََ ُوُروُد النَّظَََ ََْ ة : ال ْت ِفْرقَََ َََ اِئزُ  ،َوَقال ا اْلفَََ ى ِمْنهَََ رَ  ،َفُيَنجَََّ دِ  ْن قََُ ََّلَها مَََ ِه  َوَيصََْ ََْ َعَلي
ِ تَ  ِة َّللاَّ ْن َرْحمََ ا مَِ َفاَعِة َأْو ِبَغْيِرهََ ا ِبالشََّ ِديثِ ُدُخوُلَها، ُثمَّ َيْخُرُج ِمْنهََ وا ِبحََ اَلى، َواْحَتجَُّ رَ  عََ ِن ُعمََ : ابَْ

َعْبِد  َعنْ  ُشْعَبةَ  َعن َوِكيع   َوَرَوى   ،اْلَحِديثَ  »ِإَذا َماَت َأَحُدُكْم ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  
اِئِب  ِ ْبِن السَّ ، َعْن َرُجل  َعنِ  َّللاَّ ا}:  َتَعاَلى  هَأنَُّه َقاَل ِفي َقْولِ  اْبِن َعبَّاس  ْنُكْم ِإالَّ َواِرُدهََ اَل:  {َوِإْن مَِ قََ
 ."ارِ َهَذا ِخَطاب  ِلْلُكفَّ 

َها}المكلف الورود النظر إليها في القبر، الورود في اآلية مسند إلى  يعني أنكىم  {َوِإْن ِمْنك ْم ِإالَّ َواِرد 
مىؤمن مكانىه مىن النىار، فيعىرض علىى ال ،وما يكون في القبر هي التىي تىرد وت عىرض   ،أنتم تردونها

ة؛ ألنىه إذا رأى الضىد تبىين لىه حسىن هذا مكانك لوال أنك آمنت، ثم ي فتح لىه بىاب إلىى الجنى  :ويقال
ا إلىى النىىار  ،الضىد وكمالىه، بخىىالف الكىافر ي عىىرض عليىه مقعىده مىىن الجنىة لىىو آمىن ثىم ي فىىتح لىه بابىىً

ا} لفنسأل هللا السالمة والعافية، فالورود في اآلية مسند إلى المك هىَ والىذي فىي  ،{َوِإْن ِمْنك ْم ِإالَّ َواِرد 
 الذي يعرض. القبر المكان هو
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ارِ " ا َعَلى اْيَياِت الَِّتي َقْبَلَها ِفي اْلُكفَّ  .َوُرِوَي َعْنُه َأنَُّه َكاَن َيْقَرُأ )َوِإْن ِمْنُهْم( َردًّ
َياِطيَن ُثمَّ  }:  َقْوُلهُ   لِ  شَِ َفَوَربِ َك َلَنْحُشَرنَُّهْم َوالشَّ ْن كَُ ِزَعنَّ مَِ مَّ َلَننَْ ا ثَُ نََّم ِجِثيًَّ يَعة  َلُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجهََ

ى ْم َأْولَََ ِذيَن هََُ ُم ِبالَََّ َنْحُن َأْعلَََ مَّ لَََ ا ثََُ ْحَمِن ِعِتيًََّ ى الََرَّ دُّ َعلَََ ْم َأشَََ ْنُهمْ  َأيُّهََُ ِليًّا َوِإْن مََِ ا صََِ َذِلَك  ،{ِبهَََ َوكَََ
  ".َهاَوَجَماَعة  َعَليْ  ِعْكِرَمةُ  َقَرأَ 

 .وعليها، وعليها
  ".َفََّل ُشَعَب ِفي َهِذِه اْلِقَراَءةِ َعَلْيَها و "
 . فال شغب ال
  .َب ِفي َهِذِه اْلِقَراَءةِ غَفََّل شُ َعَلْيَها و "

ا )وإن مىىنهم  :يقىىرأكىىان وروي عنىىه أنىىه  :ألنىىه قىىال ؛يعنىىي مىىا فيىىه مناقشىىة ومقاولىىة ورد لهىىا ، إرجاعىىً
ِذِه الْ غَوَجَماَعٌة َعَلْيَها َفاَل ش ِعْكِرَمة  يقول: وكذا قرأ قة، لهذه القراءة على اآليات الساب َراَءِة َب فىِي هىَ قىِ

 .على المعنى الذي ذ كر
اُولِ  ُمَحمَّد  ُقْل َلُهْم َيا  "َوَقاَلْت ِفْرَقة  اْلُمَراُد ِب )ِمْنُكْم( اْلَكَفَرُة َواْلَمْعَنى" ْهُل التَّنََ ا سََ  َوَهَذا التَّْأِويُل َأْيضَ 
اءِ وَ  ى اْلهََ ة  ِإلََ ي اْلَكاُف ِفي ِمْنُكْم َراِجعََ َرنَُّهْم َوالشََّ } فَِ نَّمَ َلَنْحشَُ ْوَل َجهََ َرنَُّهْم حََ مَّ َلُنْحضَِ ََّل  {َياِطيَن ثَُ فََ

ا َطُهور ا َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراب  }  :-َعزَّ َوَجلَّ -َفَقْد ُعِرَف َذِلَك ِفي َقْوِلِه    ،ُيْنَكُر ُرُجوُع اْلَكاِف ِإَلى اْلَهاءِ 
ُكور ا ْعُيُكْم َمشَْ اَن سََ َزاء  َوكََ ْم جََ اهُ  [21اإلنسَان:] {ِإنَّ َهَذا َكاَن َلكَُ اُف  :َمْعنََ ِت اْلكََ ْم، َفَرَجعََ اَن َلهَُ كََ

أَ  ،َوَقاَل اأْلَْكَثُر: اْلُمَخاَطُب اْلَعاَلُم ُكلُّهُ   .ِإَلى اْلَهاءِ  ِه َنشََ ي َواَل ُبدَّ ِمْن ُوُروِد اْلَجِميَِع َوَعَليَْ ََّلُف فَِ  اْلخَِ
ُخولُ وَ   ،َوَقْد َبيَّنَّا َأْقَواَل اْلُعَلَماِء ِفيَهِ   ،اْلُوُرودِ  ُوُروِد الَدُّ اِهُر الَْ ِه   ؛ظََ ََّلُة -ِلَقْولَِ ِه الصََّ ََّلمُ َعَليَْ  :-َوالسََّ

اُر  ُه النَََّ ا تَ  ؛»َفَتَمسََُّ ُة ِإالَّ َأنَّهَََ ِة اْلُمَماسَََّ ي اللُّغَََ ُه فََِ يَس َحِقيَقتََُ ى أِلَنَّ اْلَمسََِ ََّلم ا َعلَََ ا َوسَََ ْرد  وُن بَََ كََُ
اُلوا: َخاِلُد ْبُن َمْعَدان َقالَ   .اْلُمْؤِمِنيَن َوَيْنُجوَن ِمْنَها َساِلِمينَ  ْل  :ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة قََ ْم َيقَُ َألََ

اَلَقْد َوَرْدُتُموَها َفَأْلَفْيُتُموهَ  :َربَُّنا ِإنَّا َنِرُد النَّاَر؟ َفُيَقالُ    .ا َرَماد 
ا  َفِإنَّ  ،ُقْلُت: َوَهَذا اْلَقْوُل َيْجَمُع َشَتاَت اأْلَْقَوالِ  َد َعْنهََ ْد ُأْبعَِ ا، َفقََ َمْن َوَرَدَها، َوَلْم ُتْؤِذِه ِبَلَهِبَها َوَحرِ هََ

ُ َتَعاَلى ِمْنَها ِبَفْضِلِه َوَكَرِمِه، َوَجَعَلَنا ِممَّْن وَ  اَنا َّللاَّ َي ِمْنَها. َنجَّ َرَدَها َفَدَخَلَها َساِلم ا َوَخَرَج ِمْنَها َوُنجِ 
 َغاِنم ا. 

ا،  ، َيْدُخُل اأْلَْنِبَياُء النَّاَر؟ ُقْلَنا: اَل ُنْطِلُق َهَذاَفِإْن ِقيَل: َفَهلْ  ا َيِرُدوَنهََ َق َجِميعَ  وُل: ِإنَّ اْلَخلَْ َوَلِكْن َنقَُ
ِديثُ  َََ ِه حَ ََْ ا َدلَّ َعَليَ َََ اِبر َكمَ َََ اِب  جَ َََ َل اْلبَ َعَداُء َفا ،َأوَّ ََُّ اُء َوالسَ َََ َراِئِمِهْم، َواأْلَْوِليَ َََ ْدُخُلوَنَها ِبجَ َََ اُة يَ َََ ْلُعصَ

ُخوَلْيِن َبْون  ِلشَ    ".اْبُن اأْلَْنَباِري ِ  َوَقالَ  .َفاَعِتِهْم َفَبْيَن الدُّ
ألنىه  ؛ألنه مجرم، وأحد يدخلىه ؛، أحد يدخل السجنر للمسألة بدخول سجن مثاًل يعني مثل ما ننظ ِ 
ألنىىه مصىىلح يريىىد إصىىالح  ؛ألنىىه مجىىرم، وهىىذا دخلىىه ؛لكىىن هىىذا دخلىىه ،لىىوا السىىجنمصىىلح، كلهىىم دخ

وال ضىىىير أنهىىىم  ،جىىىرمين، ولىىىذا السىىىجون يىىىدخلها الىىىدعاة والمصىىىلحون والوعىىىا  المرشىىىدون هىىىؤالء الم
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داخىل السىجن، نعىم فىإذا كانىت ال تضىرهم وكىان  ايعني ما يقال: أنا وهللا شفت فالنىً دخلوا السجن، 
 .ذا ال ضير فيهفهدخولهم للمصلحة 

ا ِلُمْصَحفِ اْبُن اأْلَْنَباِريِ    َوَقالَ " اِب   :َوِقَراَءُة اْلَعامَّةِ  ُعْثَمانَ  ُمْحَتجًّ ْن ِخطََ َع مَِ َجاِئز  ِفي اللَُّغِة َأْن َيْرجَِ
َزاء  َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراب ا َطُهور  } :اْلَغْيَبِة ِإَلى َلْفِظ اْلُمَواَجَهِة ِباْلِخَطاِب َكَما َقالَ  ْم جََ اَن َلكَُ َذا كََ ا ِإنَّ هََ

ُكور ا ْعُيُكْم َمشََْ اَن سَََ ي  ،[12]اإلنسََان: {َوكَََ ََِ ى ف َََ َذا اْلَمْعن َم هَََ دَّ َََ ْد َتق َََ اِء. َوق َن اْلهَََ اَف مََِ َدَل اْلكَََ ََْ َفَأب
 .")ُيوُنَس(

 .الخطاب، خطاب الغائب إلى الحاضر ، التفات منايسمونه التفاتً 
ِتْثَناُء " ُة: ااِلسََْ ِه الثَّاِلثَََ ي َقْولََِ ِه -فََِ ََّلمُ َعَليََْ ِم  :-السَََّ َة اْلَقسَََ لُ   ,»ِإالَّ َتِحلَََّ ِتْثَناء   َيْحَتمََِ وَن اسََْ َأْن َيكََُ

 ".ُمْنَقِطع ا، َلِكْن َتِحلََّة اْلَقَسِم
، لىيس مىن جىنس المسىتثنى منىه؛ ألن الىدخول دخىول ألن المستثنى لىيس مىن جىنس المسىتثنى منىه

 .يقتضي التعذيب هو الورود الذي فاستثنى تحلة القسم الذي  ،تعذيب 
، َوَتمَّ اْلَكََّلُم ُهَنا ُثمَّ اْبُتِدَأ َوَهَذا َمْعُروف  ِفي َكََّلِم اْلَعَرِب، َوالْ " ُه النَّاُر َأْصَّل  َة َمْعَنى َأالَّ َتَمسَّ »ِإالَّ َتِحلََّ

ِه تَ  ,اْلَقَسِم  ي َقْولَِ ا فَِ دَّ ِمْنهََ ِم اَل بَُ َة اْلَقسََ اَلىَأْي َلِكْن َتِحلََّ ا}: عََ ْنُكْم ِإالَّ َواِرُدهََ َواُز  {َوِإْن مَِ َو اْلجََ َوهَُ
َراطِ  ى الصََِ  يس  َعلَََ ْن َمسََِ ْيء  مََِ َك شَََ ََِ ي َذل وُن فََِ ََّل َيكََُ ََّلَمة  ، فَََ وُل سَََ ُخوُل ُدخََُ ُة َأِو الََدُّ َََ ْؤي  ؛ َأِو الرُّ

ََّلمُ   -ِلَقْوِلهِ  ََّلُة َوالسَّ ة  »اَل َيُموُت أِلََحِدُكْم َثََّل :  -َعَلْيِه الصَّ ُه ُجنََّ اُنوا لََ ُبُهْم ِإالَّ كََ ِد َفَيْحَتسَِ َثة  ِمَن اْلَولََ
َّل   ، ِمَن النَّارِ  ُه َأصَْ ْن َتَمسََّ ا َفلََ ِتَر َعْنهََ اَر، َوسَُ ْتُر َوَمْن ُوِقَي النََّ ْتُه   ،َواْلُجنَُّة اْلِوَقاَيُة َوالسَّ ْو َمسََّ َولََ

 .َلَما َكاَن ُمَوقًّى
لَ الرَّاِبَعُة: َهَذا اْلَحِديثُ "  ُر اأْلَوَّ هُ  ؛ ُيَفسِ  َذِلَك َجَعلََ َبِة؛ َولَِ َر اْلِحسَْ ك   أِلَنَّ ِفيَِه ِذكَْ هُ  َمالَِ ر ا لََ َأَثرِِه ُمَفسَِ   ،بَِ

ا َرَواهُ  ا مَََ اِني َأْيضََ  ِديَث الثَََّ َذا اْلحَََ ُد هَََ اِريُّ  َوُيَقيََِ  نْ  اْلُبخَََ َرةَ  عَََ ي ُهَريََْ يِ   َأبََِ ِن النَّبََِ ِه -عَََ ُ َعَليََْ لَّى َّللاَّ صَََ
لَّ  انَ : -مَوسَََ َث كَََ وا اْلِحنََْ ْم َيْبُلغََُ َََ ِد ل َََ َن اْلَول ة  مََِ ُه َثََّلثَََ َََ اَت ل ْن مَََ َل »مَََ اِر َأْو َدخَََ َن النَََّ ا مََِ ُه ِحَجابََ  َََ  ل

ََّلمُ -َفَقْوُلُه  اْلَجنََّة    ".-َعَلْيِه السَّ
 .، ورواية أبي ذر ألنهم ثالثة »َكاَن َله  ِحَجاًبا« الروايات كانوا، بعض روايات الصحيح

ََّلمُ -ْوُلُه  َفقَ " وا َأْن  َوَمْعَناُه ِعْندَ  »َلْم َيْبُلُغوا اْلِحْنَث :  -َعَلْيِه السَّ َأْهِل اْلِعْلِم َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم َوَلْم َيْبُلغَُ
ُ َأْعَلمُ  َأْطَفاَل اْلُمْسِلِميَن ِفي اْلَجنَّةِ  َيْلَزَمُهْم ِحْنث  َدِليل  َعَلى َأنَّ   ."َوَّللاَّ

ت   »اَل َيم و بد من الصبر واالحتساب ليثبت هذا األجر وهذا الوعد،  ال  هألن ؛يحتسبهمهنا يقول: ف
ْم َثاَلَثٌة ِمَن اْلَوَلِد َفَيْحَتِسب ه ْم« أما إذا جزع ، النَّارِ  يصبر ويحتسب  -جل وعال–عند هللا   أِلََحِدك 

لما ع رف من حمل المطلق  ؛ال يثبت له هذا الثواب، والروايات المطلقة تقيد بهذه الروايةفشكى وت
ا على الوالدين، هل يثبت لهم مثل هذا  وهو أشد وقعً على المقيد، وماذا عن األوالد الكبار وموتهم 

 األجر أو هذا خاص باألطفال؟
 طالب: ......................
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في لشخص قيد معتبر بمعنى أنه لو تو  »َلْم َيْبل غ وا اْلِحْنَث« يعني هذا خاص، هل القيد في قوله:  
لكن   ،معتبر ْبل غ وا اْلِحْنَث«»َلْم يَ ال يتناوله هذا الوعد؟ أو نقول: إن هذا القيد   عشرة كلهم مكلفون 

، موت الكبار ال شك أنه أشق على موت الصغار، يعني لو  من باب لياس األولى موت الكبار
ن سنة، بدأ و ه عشر كلهم في المهد، واحد بعد الثاني والثالث، ومات واحد عمر لشخص مات ثالثة 

هو  ا أشد من سنة، أيهوعشري ، خمسوظهر صالحه، نفترض المسألة في ولد بار، عشرين ،نفعه
ن هذا من باب لياس األولى أو أن أجره أعظم من  إفي المهد؟ الكبير أشد، فهل نقول:  أم من
وَن َأْجَره ْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ }هذا  اِبر  ، وموت امكفرً   فيكون موت الصغار، [10]الزمر: {ِإنََّما ي َوفَّى الصَّ

 للدرجات.  االكبار رافعً 
 . طالب:................

وأظنه   ،النصوص المتشابهةيعني الكبار أمرهم أعظم من الصغار، واحد من المبتدعة كتب عن 
أنهم في الدنيا واآلخرة مع أبويهم، بخالف  وقال: السبب أن هؤالء الصغار وما جاء فيهم  اشيعي  

أن  هذا منفرد في الدنيا واآلخرة، لكن هل هذا يعني  ،واستقل بنفسه وتزوج واتخذ البيت من كبر 
   األب ال يصاب بولده إذا استقل بنفسه؟ ال شك أن مصيبته بالكبير أعظم.

ث  َدلِ " َزَمُهْم ِحنََْ وا َأْن َيلَََْ ْم َيْبُلغََُ َم َولَََ وا اْلُحلََُ ْم َيْبُلغََُ ِم لََََ ِل اْلِعلََْ َد َأهََْ اُه ِعنََْ ى َأنَّ َوَمْعنَََ اَل  يََل  َعلَََ َأْطفََََ
ُ َأْعَلمُ  اْلُمْسِلِميَن ِفي اْلَجنَّةِ  ْحَمَة ِإَذا َنَزَلْت ِبآَباِئِهُم اْسَتَحاَل َأْن ُيْرَحُموا ِمْن َأْجِل )َمْن(   .َوَّللاَّ أِلَنَّ الرَّ

ِميَن ِفي اْلَجنَِّة، َوَلْم ُيَخاِلْف ِفي َذِلَك اْلُمْسلِ   َلْيَس ِبَمْرُحوم . َوَهَذا ِإْجَماع  ِمَن اْلُعَلَماِء ِفي َأنَّ َأْطَفالَ 
ذَّْت مََِ  ة  شَََ ةِ  نَ ِإالَّ ِفْرقََ يَئةِ  ،اْلَجْبِريَََّ ي اْلَمشََِ ْتُهْم فََِ ِة  ،َفَجَعلَََ اِع اْلُحجَََّ ْرُدود  ِبِإْجمَََ ور  مَََ ْول  َمْهجََُ َو قَََ َوهََُ

يِ   الَِّذيَن اَل َتُجوُز ُمَخاَلَفُتُهْم، َواَل َيُجوُز َعَلى ِمْثِلِهمُ  ِن النَّبَِ ِه -اْلَغَلُط ِإَلى َما ُرِوَي عََ ُ َعَليَْ لَّى َّللاَّ صََ
ََّلمُ -ِمْن َأْخَباِر اْيَحاِد الثِ َقاِت اْلُعُدوِل؛ َوَأنَّ َقْوَلُه  -َوَسلَّمَ  ََّلُة َوالسَّ ِقيُّ َمْن َشِقَي : -َعَلْيِه الصَّ »الشَّ

 ََْ ي َبطَ ََِ ِعَد فَ َََ ْن سَ َََ ِعيُد مَ َََّ ِه، َوالسَ  ََِ ِن ُأمَ ََْ ي َبطَ ََِ ُه فَ َََ ُه َوَعَملَ َََ ُب َأَجلَ ََُ ِزُل َفَيْكتَ ََْ َك َينَ َََ ِه َوَأنَّ اْلَملَ  ََِ ِن ُأمَ
 ".اْلَحِديُث َمْخُصوص   ،ُه َوِرْزقَ 

تنىىاول الكبىىار والصىىغار، يفىىي األطفىىال، وإال فلفىىظ هىىذا الحىىديث  ،فىىي الصىىغارمخصىىوص بمىىا جىىاء 
اء فىي الصىغار لكىن مىا جىفيكون الكبار والصغار تحت المشيئة علىى مىا كتىب لهىم ومىا قىدر لهىم، 

 .يخرجهم من هذا النص 
اْلُمْسلِ " َأْطَفاِل  َمْن َماَت ِمْن  َيْشقَ َوَأنَّ  َوَلْم  ِه،  ُأمِ  َبْطِن  ِممَّْن َسِعَد ِفي  َفُهَو  ااِلْكِتَساِب،  َقْبَل    ؛ ِميَن 

ْجَماعِ  ِبَدِليلِ  َواإلِْ َقْوُلُه   .اأْلََحاِديِث  َوَسلَّمَ -َوَكَذِلَك  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َتَعاَلى - ِلَعاِئَشةَ  -َصلَّى   ُ َّللاَّ َرِضَي 
النَّاَر    ِإنَّ َّللاََّ  َعاِئَشةُ  »َيا:  -َعْنَها َوَخَلَق  آَباِئِهْم،  َأْصََّلِب  ِفي  َوُهْم  َأْهَّل   َلَها  َوَخَلَق  اْلَجنََّة  َخَلَق 

آَباِئِهْم  َأْصََّلِب  ِفي  َوُهْم  َأْهَّل   َلَها  ِبا،  َوَخَلَق  َمْرُدود   َواْيَثاِر،َساِقط  َضِعيف   ْجَماِع  ْبُن   إلِْ َوَطْلَحُة 
 . " ُيْحَتجُّ ِبِه، َوَهَذا اْلَحِديُث ِممَّا اْنَفَرَد ِبِه َفََّل ُيَعرَُّج َعَلْيهِ الَِّذي َيْرِويِه َضِعيف  اَل  َيْحَيى
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الكىىىن حتىىىى لفظىىىه، لفظىىىه فيىىىه إشىىىكال،  ة   »يىىىَ ةَ  ،َعاِئشىىىَ َق اْلَجنىىىَّ ا ،ِإنَّ َّللاََّ َخلىىىَ َق َلهىىىَ ي  َوَخلىىىَ ْم فىىىِ اًل َوهىىى  أَهىىىْ
اِئِهْم« َق النىَّارَ » داءر علىيهم أنهىم سىعقضىى علىيهم وقىدَّ   يعنىي  َأْصاَلِب آبىَ ْم  ،َوَخلىَ اًل َوهى  ا أَهىْ َق َلهىَ َوَخلىَ

عنىاه هىو معنىى الحىديث السىابق ، فمأشىقياء أنهىميعني قدر لهم وكتب عليهم ،   ِفي َأْصاَلِب آَباِئِهمْ 
 .نعم
ْعَبةُ  َوَقْد َرَوى " نْ  شَُ يُّ  عََ اس  اْلُمَزنَِ ِن ِإيََ رََّة بَْ ِن قَُ َة بَْ ِن النَّبَِ  ُمَعاِويََ ْن َأِبيَِه عََ ِه -يِ   عََ ُ َعَليَْ لَّى َّللاَّ صََ

ِ   اأْلَْنَصار »َأنَّ َرُجَّل  ِمنَ :  -َوَسلَّمَ  وُل َّللاَّ ُه َرسَُ ُ -َماَت َلُه اْبن  َصِغير  َفَوَجَد َعَلْيِه، َفَقاَل لََ لَّى َّللاَّ صََ
َك َأالَّ َتْأِتَي َباب ا ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِإالَّ وَ -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  وَل  ،َجْدَتُه َيْسَتْفِتُم َلكَ : َأَما َيُسرُّ ا َرسَُ اُلوا: يََ َفقََ

ة  َأْم ِلْلُمْسِلِميَن َعامَّة ؟ َقالَ  ِ َأَلُه َخاصَّ ت  َهَذا َحِديث    :َأُبو ُعَمرَ  َقالَ  ،َبْل ِلْلُمْسِلِميَن َعامَّة   :َّللاَّ  َثابَِ
 ".َصِحيم  َيْعِني

 .بمعنى، بمعنى ما ذكرناه
اْلَوْجُه و  :َأُبو ُعَمرَ  َوَيْدَفُعُه َقالَ  َيْحَيى َوُهَو ُيَعاِرُض َحِديثَ   ،َمَع ِإْجَماِع اْلُجْمُهورِ َما َذَكْرَناُه    ْعِنيبم"

ْن َحاَفَظ َعَلى َأَداِء َفَراِئِضِه َواْجَتَنَب اْلَكَباِئَر، ِعْنِدي ِفي َهَذا اْلَحِديِث َوَما َأْشَبَهُه ِمَن اْيَثاِر َأنََّها ِلمَ 
 ".َتَسَب ِفي ُمِصيَبِتهِ َوَصَبَر َواحْ 

المانع ما    يعني هذا سبب، هذا سبب،  فإذا وجد  لم يوجد مانع،  إذا  يترتب عليه مسببه  والسبب 
أ لكن  الدعاء سبب،  المانع،  وجد  إذا  يترتب عليه  ما  السبب،  األثر على  مانع  ترتب  الحرام  كل 

َلك مْ } َأْسَتِجْب  ليقول  [60]غافر:{اْدع وِني  يستجاب  ولم  دعوت  له  :  مات  المانع،  لوجود  نعم  ي، 
 .عشرة من الولد فلم ي غفر له ولم يدخل الجنة، نعم لوجود الموانع وهكذا

ْه ِفي َذِلَك اْلَعْصِر ِإالَّ ِإَلى َقْوم  اأْلَ " َحاَبُة َفِإنَّ اْلِخَطاَب َلْم َيَتَوجَّ ْغَلُب ِمْن َأْمِرِهْم َما َوَصْفَنا َوُهُم الصَّ
ُ َتعَ - اُش  َوَذَكرَ  ،-اَلى َعْنُهْم َأْجَمِعينَ َرِضَي َّللاَّ َوِإْن  } :  َعْن َبْعِضِهْم َأنَُّه َقاَل: َنَسَخ َقْوَلُه َتَعاَلى النَّقَّ

َواِرُدَها ِإالَّ  َسَبَقْت  }:  َقْوُلهُ  {ِمْنُكْم  الَِّذيَن  ُمْبَعُدون ِإنَّ  َعْنَها  ُأوَلِئَك  اْلُحْسَنى  ِمنَّا    { َلُهْم 
، َوَهَذا َلْيَس َمْوِضَع َنْسخ  َوَهذَ   ،[101]األنبياء:  ."ا َضِعيف 
 .، والنسخ ال يدخل في األخبارألنه خبر

ُه النَّاُر َفَقْد ُأْبِعَد َعْنَها"   : »َتُقوُل النَّاُر ِلْلُمْؤِمِن َيْوَم اْلِقَياَمةِ :  َوِفي اْلَخَبرِ   ،َوَقْد َبيَّنَّا َأنَُّه ِإَذا َلْم َتَمسَّ
 . َأْطَفَأ ُنوُرَك َلَهِبي ُجْز َيا ُمْؤِمُن َفَقْد 

اْلَحْتُم ِإيَجاُب اْلَقَضاِء َأْي َكاَن َذِلَك َحْتم ا.  {َكاَن َعَلى َربِ َك َحْتم ا َمْقِضيًّا}  :َقْوُلُه َتَعاَلى  :اْلَخاِمَسةُ  
ُ َتَعاَلى َعَلْيُكْم، َوَقالَ َأْي قَ  {َمْقِضيًّا}  .ب اَأْي َقَسم ا َواجِ  : اْبُن َمْسُعود   َضاُه َّللاَّ
َتَعاَلى  اتََّقْوا}:  َقْوُلُه  الَِّذيَن  ي  ُنَنجِ  ُنَخلِ ُصُهمْ  {ُثمَّ  ِجِثيًّا} ،َأْي  ِفيَها  الظَّاِلِميَن  َيُدلُّ  {َوَنَذُر  ِممَّا  َوَهَذا 

ُخولُ  الدُّ اْلُوُروَد  َأنَّ  َيُقلْ َعَلى  َلْم  أِلَنَُّه  الظَّاِلِمينَ   :؛  اْلَمعْ   ،َوُنْدِخُل  َهَذا  َمَضى  ُمْسَتْوف ى، َوَقْد  َنى 
َأنَّ  َيْنُجو َواْلَمْذَهُب  ُثمَّ  َذْنِبِه،  ِبَقْدِر  ُيَعاَقُب  َفِإنَُّه  َدَخَلَها  َوِإْن  اْلَكِبيَرِة،  اَل  :اْلُمْرِجَئةُ  َوَقاَلتِ   ،َصاِحَب 
 ". ُيَخلَّدُ   :اْلَوِعيِديَّةُ  َيْدُخُل. َوَقاَلتِ 
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جئة، الخوارج الذين يقولون: ال ينفع مع  بين مذهب الخوارج والمر يعني مذهب أهل السنة وسط  
الذين يقولون: ال يضر مع اإليمان ذنب  ، فهؤالء غلوا من جهة،  الكبير عمل، بخالف المرجئة 

غ أخرى وهؤالء  جهة  من  السنة  ،لوا  أهل  م  وتوسط  المسلم  أن  فاسق  ورأوا  عاٍص  بإيمانه،  ؤمن 
 . اء عفا عنهبكبيرته تحت المشيئة إن مات بدون توبة إن شاء عذبه وإن ش

 . َوَقْد َمَضى َبَياُن َهَذا ِفي َغْيِر َمْوِضع  "
اْلَجْحَدِريُّ  َوَقَرأَ   ُقرَّةَ  َعاِصم   ْبُن  َوِهَي  :َوُمَعاِوَيُة  َأْنَجى  ِمْن  َفة   ُمَخفَّ ي  ُنَنجِ  ُثمَّ 

َل اْلَباُقونَ  ،  َواْلِكَساِئي ِ  َوَيْعُقوبَ  ُحَمْيد   ِقَراَءةُ  َثمَّْه( ِبَفْتِم الثَّاِء َأْي ُهَناَك  )  :َأِبي َلْيَلىاْبُن   َوَقَرأَ   ،َوَثقَّ
َمْبِنيٌّ  َأنَُّه  ِإالَّ  َظْرف   َذا  ؛َوَثمَّ  ُبِنَي  َكَما  َفُبِنَي  ل   ُمَحصَّ َغْيُر  َتكُ   ،أِلَنَُّه  َأْن  َيُجوُز  ِلَبَياِن َواْلَهاُء  وَن 

 . "َتْأِنيِث اْلُبْقَعِة َفَتْثُبَت ِفي اْلَوْصِل َتاء  اْلَحَرَكِة َفُتْحَذُف ِفي اْلَوْصِل، َوَيُجوُز َأْن َتُكوَن لِ 
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 ؟بعد ماذا 

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

 ؟ وحديث أنه أدق من الشعرة ،وصف الصراط  ض مذلة فيحد ديثيقول: كيف نجمع بين ح
 مذلة. دقته هي سبب كونه

 اللهم صلِ  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
 الجمعة؟  أمالخميس 

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

 
 
 
 


