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مسافر األسبوع هذا،
ا
ربنا ييسر ،ننظر في حل؛ ألن الجمعة اآلن ،اإلشكال األسفار ،أنا كنت
لكن من أجل الدرس حضرت ،ومع ذلكم فيه مشقة عظيمة ،يعني ما وصلت إال في ٍ
ٍ
متأخر
وقت

جدا البارحة ،فنجعل الدرس يوم األحد بعد العشاء إلى أن نرى ترتيبا ثانيا ،كثرة االرتباطات في
أواخر األسابيع ،يعني خارج الرياض ،األسبوع القادم مكة ،والتالي بالحفر ،والذي بعده بالمدينة،

والذي بعده ما أدري أين بعد ،يمكن فيه شيء ٍ
ثان ،فبعد صالة العشاء إن شاء هللا يوم األحد بعد
درس الموطأ نجلس ونق أر في التفسير ،إن شاء هللا تعالى.

والعصر يا شيخ؟

ال العصر ما يناسب ،ما عاد فيه وقت عصر اآلن ،كله مشغول.
طالب :واألسبوع القادم؟
بعد غد إن شاء هللا.

بعد غد؟

إن شاء هللا ،من يوم األحد القادم القريب هذا إن شاء هللا تعالى.
هذا يسأل يقول :السالم عليكم.

عليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.

هل يجوز قراءة القرآن من الكمبيوتر أو الجوال بدون وضوء؟

على كل حال إذا ظهرت حروف القرآن على الشاشة فحكمها حكم الورق ،حكمها حكم الورق ،ال

تمس ،فإذا ق أر من غير مس فال إشكال ،إن شاء هللا تعالى.
وهذا أورد الحديث ،حديث الورودَ { ،وِإ ْن ِم ْنك ْم ِإ اال َو ِارد َها} [مريم ]71:هذا في المسند يقول :قال
اإلمام أحمد -رحمه هللا تعالى -قال :حدثنا سليمان بن حرب قال :حدثنا غالب بن سليمان أبو
صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال :اختلفنا هاهنا في الورود فقال بعضنا :ال

يدخلها مؤمن ،وقال بعضنا :يدخلونها جميعا ثم ينجي هللا الذين اتقوا ،فلقيت جابر بن عبد هللا -

رضي هللا عنهما -فقلت له :إنا اختلفنا هاهنا في الورود فقال :يردونها جميعا ،قال سليمان :مرة
يدخلونها جميعا ،فقلت له :إنا اختلفنا في ذلك الورود فقال بعضنا :ال يدخلها مؤمن ،وقال
بعضنا :يدخلونها جميعا ،فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال :صمتا إن لم أكن سمعت رسول هللا –
صلى هللا عليه وسلم -يقول« :الورود الدخول ،ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها ،فتكون على

المؤمن بردا وسالما كما كانت على إبراهيم ،حتى إن للنار أو قال :لجهنم ضجيجا من بردهم»
{ث ام نن ِجي اال ِذين اتاَقوا ون َذر ا
الظالِ ِم ِ
يها ِجِثيا} [مريم ]72:جثيا.
َ ْ ََ
َ
َ
ين ف َ
قال شعيب األرنؤوط ومساعدوه :إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي سمية ،وأخرجه عبد بن حميد
والبخاري في التاريخ كما في ترجمة أبي سمية من التهذيب ،وسقط من التاريخ المطبوع ،والبيهقي

في الشعب من طريق سليمان بن حرب بهذا اإلسناد ،وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن حرب
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عن أبي صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي ٍ
سهل عن مسة ،تحرف في المطبوع

إلى منية األسدية ،عن عبد الرحمن بن شيبة عن جابر ،وسقط جابر في المطبوع .انظر
اإلتحاف ،ومسة هذه لم ي ِ
رو عنها غير كثير بن زياد ،وقد اضطرب في هذا الحديث كما ترى،
ومع ذلك فقد صحح الحاكم هذا اإلسناد.

نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال اإلمام القرطبي –رحمه هللا تعالى:-

ِ
ين َسَب َق ِذ ْكُرُه ْم ِفي َق ْوِل ِه َت َعاَلى:
َي َعَلى اْل ُك َّف ِار َّالذ َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وِإ َذا ُت ْتَلى َعَل ْي ِه ْم َ
آي ُاتَنا َبِيَنات} أ ْ
ِِ
ِ
الظالِ ِم ِ
ال ِف ِ
ِئ
ف أْ
َي َه ُؤََل ِء ِإ َذا ُقر َ
{أَئ َذا َما ِم ُّت َل َس ْو َ
يه ْمَ { :وَن َذُر َّ َ
ُخَر ُ
ين ف َ
يها جثًّيا} أ ْ
ج َحًّيا} َوَق َ
ِ
آن َت َعَّزُزوا ِب ُّ
َع ُّز َن َفاار؟
َعَل ْي ِه ُم اْلُقْر ُ
َم َو ااَل َوأ َ
الدْنَياَ ،وَقاُلواَ :ف َما َباُلَنا ِإ ْن ُكَّنا َعَلى َباطل أَ ْك َثُر أ ْ
ضهم ِإد َخال ُّ ِ
ِ
َن َم ْن َكثَُر َماُل ُه َد َّل َذلِ َك َعَلى أََّن ُه
ام ُه ْم أ َّ
الش ْب َهة َعَلى اْل ُم ْس َت ْض َعف َ
ينَ ،وإ َ
َو َغَر ُ ُ ْ ْ ُ
ِيه ُ
ق ِفي ِد ِ
ين ِه".
اْل ُم ِح ُّ
كأنهم يرون أن هذا رضى من هللا -جل وعال -عنهم وعن صنيعهم ،فأغدق عليهم األموال ،ولم
يرض عن صنيع غيرهم فأحوجهم وأفقرهم ،وهذا استدالل باطل؛ ألن الدنيا يعطيها هللا –جل
َ
وعال -لمن يحب ومن ال يحب ،لكن الدين ال يعطيه إال لمن يحب.
ِ
ِ
اء ُه
" َوَكأََّن ُه ْم َل ْم َيَرْوا ِفي اْل ُك َّف ِار َف ِق اا
ين َغ ِنًّياَ ،وَل ْم َي ْعَل ُموا أ َّ
ير َوََل في اْل ُم ْسلِم َ
َّللا َت َعاَلى َنحَّى أ َْولَِي َ
َن َّ َ
َع ِن ِاَل ْغ ِتَر ِار ِب ُّ
الدْنَيا َوَفْر ِط اْل َمْي ِل ِإَل ْي َها.
ِ
ات اْلمَق ِ
ِ
ِ َّ
اص ِد؛ ِإ َّما ُم ْح َك َمات ،أ َْو ُم َت َشا ِب َهات
َو"َبِيَنات" َم ْعَن ُ
اه ُمَرَّت َال ُت ْاألَ ْل َفاظ ُمَلخ َص ُة اْل َم َعانيُ ،مَبيَن ُ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلمَ -قواَل أَو ِفع اال أَو َ ِ
ِ
الرس ِ
ات
ظاهَر ُ
ان ِباْل ُم ْح َك َمات ،أ َْو َت ْبِي ُ
َق ْد َت ِب َع َها اْلَبَي ُ
ول َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ْ
ين َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِْ
َن َت ُكو َن َح ااَل ُم َؤَّك َد اة
ينَ .واْل َو ْج ُه أ ْ
اإل ْع َج ِاز ُت ُحد َي ِب َها َفَل ْم ُيْق َدْر َعَلى ُم َع َار َضت َها .أ َْو ُح َج اجا َوَبَراه َ
َن ِ ِ
ِ
ِ
َّللا َتعاَلى ََل َت ُكو ُن ِإََّل و ِ
اض َح اة
َكَق ْولِ ِه َت َعاَلىَ { :و ُه َو اْل َح ُّ
ق ُم َصد اقا} [البقرة]91:؛ أل َّ َ
َ
آيات َّ َ
َو ُح َج اجا.

{ َق ِ
ِ
يد ُم ْش ِرِكي ُقَرْيش َّ
َص َح َاب ُه".
ين َك َفُروا} ُي ِر ُ
ال َّالذ َ
الن ْضَر ْب َن اْل َح ِارث َوأ ْ
َ
ٍ
على كل حال معنى البينات :الواضحات ،الواضحات سواء كانت واضحة من غير ٍ
بيان

وإيضاح ،وهذا موجود في القرآن من القدر المشترك ال يخفى على الناس متعلمهم وغير متعلمهم،
وهناك ما يخفى على طالب العلم ،وهناك ما يخفى على كثير من أهل العلم ،فالبيان والخفاء أمر

نسبي ،وعلى كل حال ما يحتاج إلى بيان باينه النبي –عليه الصالة والسالم -فهي وظيفته ،نعم.
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"{لَِّل ِذين ِ 4
َّ
َص َح ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -وَكاَن ْت ِف ِ
اب َّ
يه ْم َق َشا َفةَ ،وِفي
اء أ ْ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
آمُنوا} َي ْعني ُفَقَر َ
َ َ
ِ
وس ُه ْم،
َع ْي ِش ِه ْم ُخ ُشوَنةَ ،وِفي ثَيا ِب ِه ْم َرَثا َثةَ ،وَك َ
ان اْل ُم ْش ِرُكو َنُ ،يَرِجُلو َن ُش ُع َ
ورُه ْم َوَي ْد ُهُنو َن ُرُء َ
ِ
ِ
َح َس ُن َن ِدًّيا}.
ين{ :أ ُّ
اما َوأ ْ
َوَيْلَب ُسو َن َخ ْيَر ثَيا ِب ِه ْمَ ،فَقاُلوا لِْل ُم ْؤ ِمن َ
َي اْل َف ِر َيق ْي ِن َخ ْير َمَق ا
ِ
ِ
اما} ِب َضمِ اْل ِميمَِ ،و ُه َو َم ْو ِض ُع ِْ
ام ِة.
اإل َق َ
َقَأَر ْاب ُن َكثير َو ْاب ُن ُم َح ْيصن َو ُح َم ْيد َو ِشْب ُل ْب ُن َعَّبادُ { :مَق ا
اإل َق ِ
ِ
ِ
يل:
َوَي ُج ُ
وز أ ْ
َي َمْن ِازَل َو َم ْس َكاناَ .وِق َ
اما" باْل َف ْت ِح؛ أ ْ
امة .واْلَبا ُقو َنَ " :مَق ا
َن َي ُكو َن َم ْص َداار ب َم ْعَنى ِْ َ
ِ ِ
اْلمَقام اْلم ْو ِض ُع َّال ِذي ُيَق ِ ِ ِ
ُم ِ
َح َس ُن
اها َوأَْن َص اا
َي أ ُّ
َي اْل َف ِر َيق ْي ِن أَ ْك َثُر َج ا
ارَ { .وأ ْ
ور اْل َجليَلة؛ أ ْ
ُ
ام فيه ب ْاأل ُ
ُ ُ َ
ِ
ِ
س ِفي ُّ
الل َغ ِة َو ُه َو َّ
الن ِادي،
َي َم ْجلِ اساَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّباسَ .و َعْنهُ أ َْي اضا :اْل َمْن َ
ظُرَ ،و ُه َو اْل َم ْجل ُ
َندًّيا} أ ْ
ورِهم وَن َاداه جاَلسه ِفي َّ ِ
و ِمْنه َدار َّ ِ ِ
َن اْلم ْش ِرِكين َكاُنوا ي َت َشاورو َن ِف ِ
ال:
ُم ِ ْ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
َ َُ
َ ُ ُ
النادي َق َ
يها في أ ُ
الن ْد َوة أل َّ ُ
ِ
ِ ِ
آل اْل َولِيََََََََََََََََََََََ َِد َو َج ْع َفَََََََََََََََََََََََار
أَُنََََََََََََََََََََََادي بََََََََََََََََََََََه َ

و َّ ِ
ِ
ِ
الن ْد َوُة َو َّ
س اْلَق ْو ِم َو ُم َت َحَّد ُث ُه ْمَ ،وَك َذلِ َك َّ
الن ِادي".
الند ُّي َعَلى َفعيلَ :م ْجل ُ
َ
ِ
َوَك َذلِ َك الان ْدَوة َوالانادي َواْلمتََن ادى.
الن ْدوُة و َّ ِ
ِ
ِي".
س ِبَن ِديَ ،قاَل ُه اْل َج ْو َهرُّ
النادي َواْل ُم َتَندَّىَ ،فِإ ْن َت َفَّر َق اْلَق ْو ُم َفَل ْي َ
" َوَك َذل َك َّ َ َ
المقام ،المقام يطلق على المكان ،مكان اإلقامة ،ومن هذا مقام إبراهيم ،المقصود به مقاماته في

إقامة شعيرة النسك ،فيشمل جميع أماكن الشعائر التي تؤادى فيها األنساك ،فيكون المطاف من

مقام إبراهيم ،والمسعى من مقام إبراهيم ،منى من مقام إبراهيم ،وهكذا ،ويصح إطالق المقام

باعتباره ينصرف إلى أكثر ،لكن بيان النبي –عليه الصالة والسالم -لما تال قول هللا –جل
ِ ِ
اِ ِ
صلى} [البقرة ]125:وقصد المقام الذي هو الحجر ،وصلى
يم م َ
وعالَ { :-واتخذوا م ْن َمَقا ِم إ ْب َراه َ
ِ ِ
اِ ِ
صلى} [البقرة،]125:
يم م َ
خلفه ركعتين تبين المراد من قوله –جل وعالَ { :-واتخذوا م ْن َمَقا ِم إ ْب َراه َ
وإن كانت مقامات إبراهيم في هذه الشعيرة العظيمة كلها مما يجب أن يقتدى به فيها مما أقره

اإلسالم ،فهي مقامات ،لكن المراد به في اآلية هو الحجر أو مكانه ،الحجر أو مكان الحجر،
معناه أنه لو ارتفع الحجر ،ارتفع الحجر ،حصل له ما حصل على الحجر األسود ،سرق من
الحرم مثال كما أخذ الحجر األسود فنحن مرتبطون بالحجر الذي هو نفسه أم مكانه ،والمقام

يطلق على هذا وهذا ،باعتبار أن إبراهيم قام عليه فهو مقام ،والمكان أيضا مقام ،محل اإلقامة،

ويترتب على هذا أنه لو أزيح عن مكانه هل نتبع الحجر بالصالة؟ لو رأى أهل الحل والعقد أنه

اآلن يسبب إشكاال في المطاف ،وأرادوا إبعاده عن مكانه ،ويدخل في األروقة ،فأين نصلى
الركعتين؟ نقصد هذا الحجر نصلى خلفه أو المكان الذي كان فيه المقام؟ وكان هذا الحجر

مالصقا لجدار الكعبة ،مالصقا لجدار الكعبة .فإذا قلنا :المقصود بالمكان فإننا ال نصلى خلف
الحجر الموجود اآلن ،وإنما نصلى خلف مكانه األول ،وإذا قلنا :إنه الحجر فنتبعه أينما كان لو
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أدى االجتهاد أنه يؤخر أيضا عن مكانه الذي فيه اآلن كما أخر سابقا إلى داخل األروقة؛ ليتسع

المطاف ،فنتبعه نصلي وراءه ،نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ،فالجواب؟
نتبعه أم ما نتبعه؟
طالب..............:

طيب ،فعل غير عمر لو اقتضت المصلحة إبعاده عن مكانه اآلن ليس شرعي؟
طالب..................:

يعني قد يقول قائل :إننا نتبع فعل عمر في أصل تغيير المكان ،في األصل عمر غاير ،نغير،

وتغيير عمر يدل على أن مكانه ليس بتوقيف ،ليس بالزم ،وفي المسألة كتب ومؤلفات لمكان
مقام إبراهيم ،هل يجوز تقديمه أو تأخيره؟ المعلم اليماني -رحمه هللا ،-وفيه رد عليه الشيخ

سليمان بن حمدان ،فيه رد أيضا للشيخ سليمان ،المقصود أن المسألة خالفية وخالفها قوي ،وال

شك أن إبقاء كل ما كان على مكانه األصل؛ لئال تكون هذه المشاعر ملعبة ،من أراد أن يقدم،

ومن أراد أن يؤخر ،من أراد أن يذكر في التاريخ تصرف ،مثل هذه تبقى كما هي ،وهللا

المستعان.

ِ
اعا
َي ِم ْن أ َّ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَك ْم أ ْ
اعةُ { .ه ْم أ ْ
َي َم َت ا
ُمة َو َج َم َ
َح َس ُن أَ َثا اثا} أ ْ
َهَل ْكَنا َقْبَل ُه ْم م ْن َقْرن} أ ْ
ال:
َك ِث اا
يرَ ،ق َ
ين أَسََََََََََََََ َوَد َفََََََََََََََ َ ِ
احم"
َ
َوَفََََََََََََََ َْرع َيََََََََََََََ َ ِز ُ ْ
يزين المتن ،وفرع يزين المتن أسود فاح ٍم.
ين اْلمَََََََََ ْت َن أَسَََََََََوَد َفَََََََََ ِ
أ َِثيَََََََََََََل َك ِقْنَََََََََََََ ِو َّ
الن ْخَلَََََََََََ َ ِة اْل ُم َت َع ْث ِكَََََََََََََ ِل
احم
ْ َ
" َوَفَََََََ َْرع َيَََََََََ ِز ُ َ
ِ
يلُ :ه َو َما َجَّد ِم َن اْل َفْر ِ
س ِمْن َهاَ ،وأَْن َش َد اْل َح َس ُن ْب ُن
َو ْاألَ َث ُ
اث َم َت ُ
شَ ،واْل ُخْرِث ُّي َما ُل ِب َ
اع اْلَب ْيتَ .وِق َ
َعلِي ُّ
الط ِ
ال:
وس ُّي َفَق َ
اث اْلَب ْيَََََََََ ِت ُخْرِثَّيَََََََََا
َتَقََََََََ َ َاد َم اْل َع ْهََََََََ َ ُد ِمََََََََ َ ْن أُمِ اْل َولِيَََََََََ َِد ِبَنََََََََ َا
َد ْهَََََََََاار َو َصَََََََََ َار أ ََثَََََََََ ُ
ظ ار حسانا .وِف ِ
ِ ِ
يه َخم ِ
اءاتَ :قَأَر
ْ ُ
َي َمْن َا َ َ َ
س قَر َ
ال ْاب ُن َعَّباسَ :ه ْيَئ اة .وقال ُمَقاتل :ثَي ااباَ { .و ِرْئايا} أ ْ
َوَق َ
ِ
ِ
طْل َح َة َقَأَر:
وب أ َّ
َن َ
َه ُل اْل َم ِديَنةَ { :و ِرًّيا} ِب َغْي ِر َه ْمزَ .وَقَأَر أ ْ
أْ
َه ُل اْل ُكوَفةَ { :و ِرْئايا} ِباْل َه ْم ِزَ .و َح َكى َي ْعُق ُ
{و ِريا} ِبياء و ِ
َع َم ِ
ان َع ِن ْاب ِن َعَّباسُ { :ه ْم
ش َع ْن أَِبي َ
ان َع ِن ْاأل ْ
ظ ْبَي َ
اح َدة ُم َخ َّف َفةَ .وَرَوى ُس ْفَي ُ
َ ا َ َ
ِ
ِ
ِ
َح َس ُن أَ َثا اثا َو ِزًّيا} ِب َّ
َح َس ُن أَ َثا اثا َو ِر ايئا}
الز ِ
اقَ :وَي ُج ُ
وز { ُه ْم أ ْ
أْ
ال أَُبو ِإ ْس َح َ
اءاتَ ،ق َ
ايَ ،ف َهذه أَْرَب ُع قَر َ
ِ ِ ِ
يها َت ْق ِر َير ِ
ِبَياء َب ْع َد َها َه ْم َزة .قال َّ
َن
اء ُة أ ْ
َح ُد ُه َما :أ ْ
ان :أ َ
َه ِل اْل َمديَنة في َه َذا َح َسَنةَ ،وِف َ
النح ُ
َّاسَ :وِقَر َ
ِ
َت ُكو َن ِم ْن أرَي ُت ثُ َّم ُخ ِف َف ِت اْلهم َزُة َفأُب ِدل ِمْنها ياء ،وأ ُْد ِغم ِت اْلي ِ
ان َه َذا َح َسانا
اء في اْلَياءَ .وَك َ
َْ
ْ َ َ َ
َ ُ
َْ
َ َ
لِ َت َّت ِفق رءوس ْاْلي ِ
ال ْاب ُن َعَّباسِ :
ظُر)،
(الرْئ ُي اْل َمْن َ
ات؛ ِأل ََّن َها َغ ْيُر َم ْه ُم َ
َ
َ ُُ ُ
وزاتَ .و َعَلى َه َذا َق َ
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ودهم مرَت ِوية ِم ْن ِ
َحس ُن أَ َثا اثا ولَِباسا .واْلو ْج ُه َّ
وز
الث ِاني :أ َّ
الن ْع َم ِةَ ،ف َال َي ُج ُ
َن ُجُل َ ُ ْ ُ ْ َ
َ ا َ َ
َفاْل َم ْعَنىُ :ه ْم أ ْ َ
اْل َه ْم ُز َعَلى َه َذاَ .وِفي ِرَو َاي ِة َوْرش".
ألنه من الري ليس بمهموز ،وريا مبتدأه كأنهم رووا من هذه النعمة.
ودهم مرَت ِوية ِم ْن ِ
َحس ُن أَ َثا اثا ولَِباسا .واْلو ْج ُه َّ
وز
الث ِاني :أ َّ
الن ْع َم ِةَ ،ف َال َي ُج ُ
َن ُجُل َ ُ ْ ُ ْ َ
َ ا َ َ
" َفاْل َم ْعَنىُ :ه ْم أ ْ َ
ِ
افع واب ِن َذ ْكوان ع ِن اب ِن ع ِ
ِ
امرَ { :و ِرْئايا} ِباْل َه ْم ِز َت ُكو ُن
َ َ َ ْ َ
اْل َه ْم ُز َعَلى َه َذاَ .وِفي ِرَو َاية َوْرش َع ْن َن َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
طْل َحة ْبن
َص ِلَ .و أ
قر َ
اءةُ أ ْ
َه ِل اْل ُكوَفة َوأَِبي َع ْمرو ،م ْن َأرَْي ُت َعَلى ْاأل ْ
َعَلى اْل َو ْجه ْاأل ََّولَ .وه َي قَر َ
ض َّ
َصُل َها اْل َه ْم َز
َح َسُب َها َغَل ا
طاَ .وَق ْد َز َع َم َب ْع ُ
ُم َص ِرفَ { :و ِرايا} ِبَياء ُم َخ َّف َفة أ ْ
ين أََّنهُ َك َ
الن ْح ِويِ َ
ان أ ْ
ِ ِ
ِ
اء
اءُ ،ث َّم ُح ِذ َف ْت ِإ ْح َدى اْلَي َائ ْي ِن .قال اْل َم ْه َدو ُّ
ِيَ :وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن { َو ِر ايئا}َ ،فُقلَب ْت َي ا
َفُقلَبت اْل َه ْم َزُة َي ا
َفصار ْت ِرييا ُث َّم ُن ِقَل ْت حرَك ُة اْلهم َزِة عَلى اْلي ِ
ض ُه ْمَ { :و ِرايا} َعَلى اْلَقْل ِب،
اء َو ُح ِذ َف ْتَ .وَق ْد َقَأَر َب ْع ُ
َْ َ
َ
َا
ََ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء ِب َم ْعَنى َأرَى".
اء ُة اْل َخام َس ُةَ .و َح َكى س َيب َوْيه َر َ
َوه َي اْلقَر َ
القراءة الخامسة ،نعم ريئا.
طالب :ريا؟

َح َسن أَثَاثا َوِريئا} ،تقدمت الق ارءة الخامسة ،وهنا يقول:
القراءة الخامسة التي تقدمت ،ويجوز {ه ْم أ ْ
َوَق ْد َق َأَر َب ْعضه ْم وهي القراءة الخامسة القلب األصل أن الهمزة متقدمة على الياء ،فإذا قلبنا قدمنا
الهمزة على الياء.
طالب :قدمنا الياء.

ماذا ،وقد ق أر بعضهم.

طالب :وريا.
نعم؟

طالب :هذا القلب وهي القراءة الخامسة.

نعم ،لكن القراءة الخامسة التي تقدمت ريئا ،وهي مقلوبة ألن األصل الهمزة قبل الياء فقلبت

قدمت الياء قبل الهمزة.

طالب :ويقول الكالم هو كالم المهدوي وقد ق أر بعضهم يقول.

عطف عليه ،لكن على ما تقدم إذا ربطنا وهي القراءة الخامسة ،القراءة الخامسة تقدمت في قوله:
ِِ
ِ
َح َس ُن أَ َثا اثا َو ِر ايئا} ،لكن عطفها عليها ،فيه لخبطة،
الَ :وَي ُج ُ
وز { ُه ْم أ ْ
اءات َق َ
طالبَ :ف َهذه أَْرَب ُع قَر َ
وفيه عدم تنظيم هنا ،وهي القراءة الخامسة ،إال إن كان من التعداد األخير بمعنى أنه أضرب
عن القراءات األولى ،ثم بدأ من جديد.
ِِ
ِ
َح َس ُن أَ َثا اثا
اقَ :وَي ُج ُ
وز { ُه ْم أ ْ
ال أَُبو ِإ ْس َح َ
اءات َق َ
طالب :قال أبو إسحاق ،قالَ :ف َهذه أَْرَب ُع قَر َ
َو ِر ايئا} ِبَياء َب ْع َد َها َه ْم َزة .قال َّ
َه ِل اْل َم ِديَن ِة ،لعله ما اعتبرها الخامسة.
اء ُة أ ْ
النح ُ
َّاسَ :وِقَر َ
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هي مجرد تجويز؛ ألنها قراءة ثابتة بالسند ،هي مجرد تجويز لتتميم القسمة فيما تجوز قراءته

بالنسبة لهذه األحرف.
ِ
ِ
ظ ِر ِم ْن َأرَْي ُتَ ،و ُه َو َما
اء ِب َم ْعَنى َأرَى .قال اْل َج ْو َهرُّ
ِيَ :م ْن َه َم َزُه َج َعَل ُه ِم َن اْل َمْن َ
" َو َح َكى س َيب َوْيه َر َ
ظ ِ
اهَرة".
َأَر ْت ُه اْل َع ْي ُن ِم ْن َحال َح َسَنة َوِك ْس َوة َ
التقديم والتأخير في الحروف السيما ما فيه همز معروف في لغة العرب ،جمع بئر وسؤر ،جمع
بئر وجمع سؤر ،جمعهما بئر همز تجيء آبار وآسار أو أبئار وأسئار ،هذا األصل أنها أبئار

وأسئار ،لكن قلبت صار بها تقديم وتأخير.
ِ ِ
َّ ِ
ال:
" َوأَْن َش َد أَُبو ُعَب ْي َد َة ل ُم َح َّمد ْب ِن ُن َم ْير الثَقف ِي َفَق َ
الرْئَََََََ َ ِي اْلج ِميََََََََ َِل ِمَََََََ َن ْاأل ََثَََََََ َ ِ
َشََََََََََََ َا َق ْت َك َّ
ِبَََََََ َ ِذي ِ
اث
الظ َعََََََََََََ َ ِائ ُن َيََََََََََََ َ ْوَم َبََََََََََََََاُنوا
أَ
َ
َ
َن ي ُكو َن عَلى َت ْخ ِف ِ
ِ
َي
ود ُه ْم ِرًّيا؛ أ ِ
يف اْل َه ْم َزِة أ َْو َي ُكو َن ِم ْن َر ِوَي ْت أَْل َواُن ُه ْم َو ُجُل ُ
َ
َو َم ْن َل ْم َي ْهم ْز ِإ َّما أ ْ َ
ِِ
َت وحسَن ْت .وأ َّ ِ
يد
َع َسمِ اْل َم ِك ِي َوَي ِز َ
اء ُة ْاب ِن َعَّباس َوأَُب ِي ْب ِن َك ْعب َو َسعيد ْب ِن ُجَب ْير َو ْاأل ْ
َ
ام َت ََل ْ َ َ ُ
َما قَر َ
ْ
ِ
َي َج َم ْع ُتَ ،فَي ُكو ُن
ِيَ { :و ِزًّيا} ِب َّ
اْلَبْرَبرِ
الز ِ
اي َف ُهي اْل َه ْيَئ ُة َواْل ُح ْس ُنَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن م ْن َزَوْي ُت أ ْ
ِ ِ
َّ
اءَ .و ِمْن ُه َق ْو ُل َّ
ض»
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمُ « :-ز ِوَي ْت لِي ْاأل َْر ُ
أْ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
َصُل َها َز ِوًّياَ ،فُقلَبت اْل َو ُاو َي ا
اب َّ ِ
ِ
أَي ُج ِم َع ْت ،أَي َفَلم ُي ْغ ِن َذلِ َك َعْن ُهم َش ْيائا ِم ْن َع َذ ِ
اءوا
َّللا َت َعاَلىَ ،فْلَي ِع ْ
ْ
ْ ْ
ش َه ُؤََلء َما َش ُ
ْ
ِ
ِ
اب وإ ْ ِ
ِ
ِِ
ِ
َّللا َت َعاَلى ِبه.
َف َمص ُيرُه ْم ِإَلى اْل َم ْوت َواْل َع َذ ِ َ
ِن ُعمُروا ،أ َِو اْل َع َذاب اْل َعاجل َي ْأ ُخ ُذ ُه ُم َّ ُ
َقوُله َتعاَلىُ { :قل من َكان ِفي َّ ِ
َي َفْلَي َد ْع ُه ِفي
َي ِفي اْل ُك ْف ِر { َفْلَي ْم ُد ْد َل ُه َّ
ْ َْ َ
ْ ُ َ
الر ْح َم ُن َمدًّا} أ ْ
الض َال َلة} أ ْ
طُ ْغي ِ ِ ِ
ان ِفي َّ
الر ْح َم ُن َمدًّا َح َّتى
الض َال َل ِة َمَّد ُه َّ
َي َم ْن َك َ
ان َج ْهله َوُك ْف ِرِهَ ،فَل ْفظُ ُه ْاأل َْم ِر َو َم ْعَن ُ
َ
اه اْل َخَبُر ،أ ْ
َشَّد لِ ِعَقا ِب ِهَ ،ن ِظ ُيرُه {ِإَّن َما ُن ْملِي َل ُه ْم لَِي ْزَد ُادوا ِإ ْث اما} [آل عمران،]178:
ول ا ْغ ِتَرُارُهَ ،فَي ُكو َن َذلِ َك أ َ
َيطُ َ
ِ
ِ
ِ
اء،
َي َفْلَي ِع ْ
ش َما َش َ
َوَق ْوُل ُهَ { :وَن َذُرُه ْم في طُ ْغَيان ِه ْم َي ْع َم ُهو َن} [األنعامَ ،]110:و ِم ْثُل ُه َكثير ،أ ْ
ِ
يد واْلو ِع ِ
اب .وه َذا َغاية ِفي َّ ِ ِ
ِ
يد.
َوْلُي َو ِس ْع لَِن ْف ِسه ِفي اْل ُع ُم ِرَ ،ف َم ِص ُيرُه ِإَلى اْل َم ْوت َواْل ِعَق ِ َ َ
َ
الت ْهد َ َ
ِ َّ
َّ
يلَ :ه َذا ُد َعاء أُ ِمَر ِب ِه َّ
َّللا
ولَ :م ْن َسَر َق َمالِي َفْلَيْق َ
ط ِع َّ ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-تُق ُ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
َوِق َ
ق .وهو جواب َّ ِ
س َق ْوُل ُهَ " :فْلَي ْم ُد ْد" َخَباار".
َت َعاَلى َي َد ُهَ ،ف ُه َو ُد َعاء َعَلى َّ
الشْرطَ ،و َعَلى َه َذا َفَل ْي َ
الس ِار ِ َ ُ َ َ َ ُ
األصل أن الالم الم األمر ،ليمدد الم األمر ،ولذا جزم الفعل فهي الم األمر ،ومعناها الخبر،
فالنبي –عليه الصالة والسالم -مأمور بأن يقول هذا الكالم ،لكن أن يقوله على سبيل الدعاء،

الدعاء عليهم؛ ألن الدعاء يأتي بلفظ األمر ،ويأتي مقترنا بالم األمر احتمال كونه أمر بلفظ

الخبر ،أو خبر بلفظ األمر يكون أبلغ.

ظ ما يصُلح ِلْلو ِ
اح ِد َواْل َج ْم ِعَ .وِإ َذا َم َع
الَ :أر َْوا ِأل َّ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ح َّتى ِإ َذا َأر َْوا َما ُي َ
َن َل ْف َ َ َ ْ ُ َ
وع ُدو َن} َق َ
ِ
ِ ِ
َن َي ُكو َن ِبَن ْص ِر
اب ُهَنا ِإ َّما أ ْ
َي َح َّتى َيَرْوا َما ُي َ
وع ُدو َنَ ،واْل َع َذ ُ
اْل َماضي ب َم ْعَنى اْل ُم ْس َت ْقَبل ،أ ْ
اْلم ْؤ ِم ِنين عَلي ِهم َفيع ِذبوَنهم ِب َّ ِ
اع ُة َفَي ِص ُيرو َن ِإَلى َّ
الن ِار.
وم َّ
َس ِرَ ،وإ َّ
ِما أ ْ
الس َ
الس ْيف َو ْاأل ْ
َ َ ْ ْ َُ ُ ُْ
َن َتُق َ
ُ
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ِ
َضعف جْن ادا} أَي َتْن َك ِش ِ ِ
َي
قَ ،و َه َذا َرٌّد لَِق ْولِ ِه ْم{ :أ ُّ
ُ
{ َف َسَي ْعَل ُمو َن َم ْن ُه َو َشٌّر َم َكاانا َوأ ْ َ ُ ُ
ف حيَنئذ اْل َحَقائ ُ
ْ
َح َس ُن َن ِدًّيا}.
اما َوأ ْ
اْل َف ِر َيق ْي ِن َخ ْير َمَق ا
يد َّ ِ
ِ
يد ُه ْم ِفي
َي َوُي َث ِب ُت َّ
ين ْ
ين َعَلى اْل ُه َدى َوَي ِز ُ
َّللاُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
َّللا َّالذ َ
اه َت َد ْوا ُه ادى} أ ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَي ِز ُ ُ
النصرِة ،ويْن ِزل ِمن ْاْلي ِ
ات َما َي ُكو ُن َسَب َب ِزَي َاد ِة اْلَي ِق ِ
يد ُه ْم ُه ادى
ين ُم َج َا
يلَ :ي ِز ُ
ُّ ْ َ َ ُ ُ َ َ
از اة َل ُه ْمَ .وِق َ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يق ِهم ِب َّ ِ
َي
ال َم ْعَن ُ
ِب َت ْصد ْ
اه اْل َكْل ِب ُّي َو ُمَقاتلَ ،وَي ْح َتم ُل َثال اثا أ ْ
الناس ِخ َواْل َمْن ُسو ِخ الذي َك َفَر به َغ ْيُرُه ْمَ ،ق َ
يد َّ ِ
اه َت َد ْوا} ِإَلى َّ
اع ِة { ُه ادى} ِإَلى اْل َجَّن ِةَ ،واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِاربَ ،وَق ْد َتَقَّد َم اْلَق ْو ُل ِفي
ين ْ
َّللا َّالذ َ
الط َ
{ َوَي ِز ُ ُ
ِ
آل ِعمران) و َغي ِرَها{ .واْلب ِ
ِ
َعم ِ
ال َو ِزَي َاد ِة ِْ
يم ِ
ات}
ات َّ
الصالِ َح ُ
اقَي ُ
ان َواْل ُه َدى في ( ِ ْ َ َ َ ْ
َ َ
اإل َ
َم ْعَنى ِزَي َادة ْاأل ْ َ
ِ
ِ
ِ
يها".
َتَقَّد َم في (اْل َك ْهف) اْلَق ْو ُل ف َ
قوله{ :وي ِزيد ا ا ِ
اهتََد ْوا هدى} دليل على زيادة اإليمان ،وأنه يزيد وينقص ،يزيد بالطاعات،
ين ْ
َّللا الذ َ
ََ
{واْل َب ِاق َيات
وينقص بسبب المعاصي والفسوق ،وهذا قول معتمد عن أهل السنة والجماعة ،وأما َ
الصالِ َحات} فهي على ما تقدم سبحان هللا ،والحمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر.
ا
ِ
َي ِفي ْاْل ِخَرِة ِم َّما ا ْف َت َخَر ِب ِه اْل ُك َّف ُار ِفي ُّ
الدْنَيا.
"{ َخ ْير عْن َد َرب َ
اء { َو َخ ْير َمَردًّا} أ ْ
َي َج َز ا
ِك َث َو اابا} أ ْ
و(اْلمرُّد) مص َدر َك َّ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
َي أَْن َف ُع َل َك.
َ ََ َ ْ
ال َه َذا أََرُّد َعَل ْي َك أ ْ
َي َو َخ ْير َردًّا َعَلى َعامل َها بالث َوابُ ،يَق ُ
الرد؛ أ ْ
ِ
ِ
ِ
َحد ُيَرُّد ِإَلى َع َملِه َّالذي َعمَل ُه".
َي َمْرِج اعاَ ،ف ُك ُّل أ َ
يلَ { :خ ْير َمَردًّا} أ ْ
َوِق َ
هذا أرد عليك يعني أكثر مردودا ونفعا ،فهذا أسلوب مستعمل ومعروف ،وهنا المرد مفعل ،وهو

المكان أو العمل الذي ترد إليه مما يسرك ،فهذه الباقيات الصالحات إذا رد إليها اإلنسان عند
بعثه وجد أثرها في ميزانه .غراث الجنة« ،الجنة قيعان ،وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل

والتكبير» ،كما جاء في الحديث.
ِ
الل ْف ُ ِ ِ
آي ِاتَنا} َرَوى ْاأل َِئ َّم ُة َو َّ
ان لِي َعَلى
الَ :ك َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أَ َفَأرَْي َت َّالذي َك َفَر ِب َ
ظ ل ُم ْسلم َع ْن َخَّباب َق َ
ِ
ِ
اضاه َفَق ِ
ِ
اْل َع ِ
الُ :قْل ُت َل ُهَ :ل ْن
ال ليَ :ل ْن أَ ْقضَي َك َح َّتى َت ْك ُفَر ب ُم َح َّمدَ .ق َ
اص ْب ِن َوائل َد ْين َفأ ََت ْي ُت ُه أ ََتَق َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك ِإ َذا َر َج ْع ُت ِإَلى
أَ ْك ُفَر ِبه َح َّتى َت ُم َ
ف أَ ْق ِض َ
الَ :وإِني َل َم ْب ُعوث ِم ْن َب ْعد اْل َم ْوت؟ َف َس ْو َ
وت ثُ َّم ُت ْب َع َلَ .ق َ
ش ".
َع َم ُ
ال ْاأل ْ
ال َوِكيعَ :ك َذا َق َ
َمال َو َوَلدَ .ق َ
يظن أنه لما قال :تموت ثم تبعث ،يعني ثم ترد إلى هذه الدنيا ،ظن هذا الكافر فقال :إذا مت ثم
بعثت وعدت إلى أموالي رددتها عليك ،نعم ،لكن يبعث إلى أين؟ نسأل هللا العافية ،إلى الجزاء،

نعم.

شَ ،فَن َزَل ْت ه ِذ ِه ْاْلي ُة{ :أَ َف أرَي َت َّال ِذي َك َفر ِب ِ
ُوتَي َّن
ال َأل َ
َع َم ُ
َ
ال ْاأل ْ
َْ
َ َ
َ
آياتَنا َوَق َ
ال َوِكيعَ :ك َذا َق َ
" َق َ
ووَل ادا} ِإَلى َقولِ ِه{ :ويأ ِْتيَنا َفرادا} ِفي ِرواية َقالُ :كْنت َقيانا ِفي اْلج ِ
اهلَِّي ِةَ ،ف َع ِمْل ُت لِْل َع ِ
اص ْب ِن
َ
ُ ْ
ْ
ْ
ََ
ََ
ََ
َ

ان َخَّباب َق ْيانا".
اهَ ،خَّر َج ُه اْلُب َخارُّ
َع َم االَ ،فأ ََت ْي ُت ُه أ ََتَق َ
ال اْل َكْل ِب ُّي َك َ
اض ُ
ِي أ َْي اضاَ ،وَق َ
ومقاتل ،الكلبي ومقاتل.

َم ااَل
َو ِائل
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9
9

9
ِ
غ لِْل َع ِ
اصَ :ما
ان َخَّباب َق ْياناَ ،ف َصا َ
اص ُحلًِّيا ثُ َّم َتَق َ
اه أ ْ
ال اْل َكْل ِب ُّي َو ُمَقاتلَ :ك َ
اض ُ
ال اْل َع ُ
ُجَرَت ُهَ ،فَق َ
" َوَق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اب َما
عْندي اْلَي ْوَم َما أَ ْق ِض َ
ال اْل َع ُ
اصَ :يا َخَّب ُ
ال َخَّبابَ :ل ْس ُت ب ُم َف ِارِق َك َح َّتى َت ْقضَينيَ ،فَق َ
يكَ ،فَق َ
الطَل ِبَ .فَقال َخَّبابِ :إ ِني ُكْن ُت عَلى ِد ِ
ِن ُكْن َت َل َحس َن َّ
ين َكَ ،فأَ َما اْلَي ْوَم فأنا
َل َك؟ َما ُكْن َت َه َك َذاَ ،وإ ْ
َ
َ
َ
ِ
اإلس َالمِ م َف ِارق لِ ِد ِ
ين َكَ ،قال :أَوَلس ُتم َت ْزعمو َن أ َّ ِ
َعَلى ِد ِ
ال
ين ِْ ْ
َن في اْل َجَّنة َذ َهابا َوِف َّض اة َو َح ِر ايرا؟ َق َ
َ َ ْ ْ ُُ
ُ
َخرِني ح َّتى أَ ْق ِضيك ِفي اْلجَّن ِة؛ اس ِته َزاءَ ،فو َّ ِ ِ
ِ
ول َحًّقا ِإ ِني
ََ
َّللا َلئ ْن َك َ
َ
َ
الَ :فأ ْ
ْ ْ ا َ
ان َما َت ُق ُ
َخَّبابَ :بَلىَ ،ق َ
َألَ ْق ِضيك ِفيهاَ ،فو َّ ِ
ِِ
َّللا َت َعاَلى{ :أَ َفَأرَْي َت
اب َوأ ْ
َ َ َ
َّللا ََل َت ُكو ُن أَْن َت َيا َخَّب ُ
َص َح ُاب َك أ َْوَلى ِب َها منيَ ،فأَْن َز َل َّ ُ
ِ
ِ
ِ
َّال ِذي َك َفر ِب ِ
َّ
ظَر ِفي
ال ْاب ُن َعَّباس :أََن َ
َ َ
آياتَنا} َي ْعني اْل َع َ
اص ْب َن َوائلْ ،اْلَيات{ ،أَطَل َع اْل َغ ْي َب} َق َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َعِل َم اْل َغ ْي َب َح َّتى َي ْعَل َم أ َِفي اْل َجَّنة ُه َو أ َْم ََل؟ {أَمِ َّات َخ َذ ِعْن َد
ال ُم َجاهد :أ َ
الل ْو ِح اْل َم ْح ُفوظ؟ َوَق َ
ِ
الر ْحم ِن َع ْه ادا} َقال َق َت َاد ُة و َّ
يلُ :ه َو َّ
يلُ :ه َو ِم َن اْل َو ْع ِد،
الث ْورُّ
الت ْو ِح ُ
َ
يدَ ،وِق َ
َي َع َم اال َصال احاَ ،وِق َ
ِي :أ ْ
َ
َّ َ
َن ُي ْد ِخَل ُه اْل َجَّن َة.
َّللا َت َعاَلى أ ْ
ال اْل َكْل ِب ُّيَ :ع َ
اه َد َّ َ
َوَق َ
{ َك َّال} َرٌّد َعَل ْي ِه ،أَي َلم َي ُك ْن َذلِ َك؛ َلم َي َّ
الر ْح َم ِن َع ْه اداَ ،وَت َّم اْل َك َال ُم ِعْن َد
طلِ ِع اْل َغ ْي َبَ ،وَل ْم َي َّت ِخ ْذ ِعْن َد َّ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َق ْولِه َ َّ
َص ُّح؛ ِأل ََّن ُه ُم َد َّون ِفي
ال اْل َح َس ُنِ :إ َّن ْاْلَيات َن َزَل ْت في اْل َولِيد ْب ِن اْل ُمغ َيرِةَ ،و ْاأل ََّو ُل أ َ
{كال}َ ،وَق َ
ِ
الص َحا ِح.
َوَقَأَر َح ْم َزُة َواْل ِك َس ِائ ُّيَ { .وُوْلادا} ِب َضمِ اْل َو ِ
ف ِفي َّ
الضمِ َواْل َف ْت ِح َعَلى
اوَ ،واْلَبا ُقو َن ِب َف ْت ِح َهاَ .و ْ
اخُتلِ َ
ِ
َح ُد ُه َما :أََّن ُه َما ُل َغ َت ِ
ال اْل َح ِار ُث
ان َم ْعَن ُ
َو ْج َه ْي ِن :أ َ
الَ :ع َدم َو ُع ْدم َوَق َ
ال َوَلد َوُوْلدَ ،ك َما ُيَق ُ
اه َما َواحد ُيَق ُ
ْب ُن ِحلِ َزَة ".
ِحلزة.
الالم مشددة ،نعم ِحلِ َزَة،
ال اْل َح ِار ُث ْب ُن ِحلِ َزَة:
" َوَق َ
وَلَقَََََ َ ْد أرَيَََََ َ ُت مع ِ
اشَََََ َاار َقَََََ َ ْد َث َّمَََََ َُروا َمَََََ َ ااَل َو ُوْلَََََ َ ادا
َْ
ََ
َ
آخُر:
ال َ
َوَق َ
َفَليََََََََََََ َت ُف َال انََََََََََََا َكََََََََََََان ِفََََََََََََي ب ْطََََََََََََ ِن أ ِ
ُمََََََََََََ ِه
َ
ْ
َ
ان ُوْلََََََََََََََََ َد ِح َمََََََََََََََََ ِار
َوَل ْيََََََََََََََََ َت ُف َال انََََََََََََََََا َكََََََََََََََََ َ

ِ
و َّ
َن َق ْي اسا َت ْج َع ُل اْل ُوْل َد ِب َّ
ال اْل َم َاوْرِد ُّي َوِفي َق ْولِ ِه َت َعاَلى:
الث ِاني :أ َّ
َ
الضمِ َج ْم اعا ،وبِاْل َف ْت ِح َواح اداَ ،ق َ
ِ
ِ
اس ِت ْه َز ِ
ُوتَي َّن َم ااَل َوَوَل ادا} َو ْج َه ِ
اع ِت ِه
َّللا َت َعاَلى َعَلى َ
{َأل َ
ط َ
ان :أ َ
َح ُد ُه َما أََّنهُ أََرَاد في اْل َجَّنة ْ
اء ب َما َو َع َد َّ ُ
ا
ور؛ وِف ِ
و ِعَب َاد ِت ِهَ ،قاَل ُه اْل َكْل ِب ُّيَّ .
يه َو ْج َه ِ
الث ِاني :أََّن ُه أََرَاد ِفي ُّ
ان ُم ْح َت َم َال ِن:
الدْنَيا َو ُه َو َق ْو ُل اْل ُج ْم ُه ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َح ُد ُه َماِ :إ ْن أَ َق ْم َت َعَلى د ِ
آبائي َو ِعَب َادة".
أَ
ين َ
أقمت.
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الث ِاني :وَلو ُكْنت عَلى ب ِ
ِ 10
ِ ِ ِ
ين ِ
ُوتَي َّن م ااَل ووَل اداَّ .
اطل َل َما
َ ْ ُ َ َ
"ِإ ْن أَ َق ْم ُت َعَلى د ِ َ
آبائي َو ِعَب َادة آل َهتي َأل َ َ َ َ
يت َم ااَل َو َوَل ادا".
أُوِت ُ

ويستدل بباطل على باطل ،يستدل بباطل على باطل مثل ما تقدم في أول األمر ،هو يدعي
الخيرية بمجرد أن هللا -جل وعال -وسع عليه في الدنيا ،وضيق على بعض األخيار من
المؤمنين ،واستداللهم بهذا باطل؛ ألن هللا –جل وعال -كما أشرنا يعطي الدنيا من يحب ومن ال

يحب ،والغالب أن االمتحان بالدنيا قل من ينجو منه ،بخالف االمتحان بضدها ،بالقلة ،كثير من
الناس يصبر على العدم ،لكن ال يصبر على الوجود ،ال يصبر على الوجود ،والغالب أن

المجتمعات التي هي أقل انفتاحا ،وتيسر أمور من جهة الدنيا أحرص على االلتزام باألحكام

الشرعية وأوامر هللا –جل وعال -واجتناب نواهيه ،وهذا الظاهر« ،وهللا ما الفقر أخشى عليكم،
ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا ،وتبسط عليكم الدنيا ،فتنافسوها كما تنافسوها ،فتهلككم كما

أهلكتهم» ،ومعروف أن أبواب الشرور إنما فتحت بانفتاح الدنيا ،كان الناس على قلة ،وشغف من

العيش كانت أحوالهم أسلم ،وقلوبهم أصفى ،ثم لما فتحت عليهم الدنيا تشاحنوا وتباغضوا،
وتقاتلوا ،وتناحروا ،وتهاجروا ،وهللا المستعان.

ظ ِ
اه ِر ْاأل ِ ِ
ِ
ِ
اب
َشَب ُه ِب َ
" ُقْل ُتَ :ق ْو ُل اْل َكْل ِب ِي أ ْ
َ
ال َم ْسُروقَ :سم ْع ُت َخَّب َ
َحاديلَ ،ب ْل َن ُّص َها َي ُد ُّل َعَلى َذل َك َق َ
ِ
الس ْه ِم َّي".
اص ْب َن َو ِائل َّ
ولِ :جْئ ُت اْل َع َ
ْب َن ْاألََرت َيُق ُ
طالب :هو العاصي؟

هو أصله العاصي؛ ألن المنقوص ما أخره ياء إذا اقترنت به ال تثبت الياء ،نقول :القاضي

والعاصي والهادي ،لكن بعض األسماء حذفت منها الياء من أجل التخفيف تقول :عمرو بن

العاص ،شداد بن الهاد ،مثل هذه لكثرة استعمالها تحذف الياء ،وإال فاألصل ثبوتها.

قد تحذف الياء؛ مراعاة لرؤوس اآلي كما في {اْل َك ِب ُير اْلم َت َع ِ
ال} [الرعد ، ]9:نعم أصلها
ُ
المتعالي.
اضاه حًّقا لِي ِعْن َدهَ ،فَقالََ :ل أ ِ
"يُقولِ :جْئ ُت اْلعاصي بن و ِائل َّ ِ
يك َح َّتى َت ْك ُفَر
ُعط َ
ْ
الس ْهم َّي أ ََتَق َ ُ َ
ُ
َ َ َْ َ
َ
َ ُ
ِ
الِ :إ َّن لِي
ِب ُم َح َّمدَ ،فُقْل ُتََ :ل َح َّتى َت ُم َ
الَ :وإِني َل َمِيت ثُ َّم َم ْب ُعوث؟ َفُقْل ُتَ :ن َع ْمَ .فَق َ
وت ثُ َّم ُت ْب َع َلَ .ق َ
هَناك م ااَل ووَل ادا َفأَ ْق ِضيك؛ َفَن َزَل ْت ه ِذ ِه ْاْلي ُة؛ َقال ِ
التْرِم ِذ ُّي َه َذا َح ِديل َح َسن َص ِحيح.
َ
َ
َ
ُ َ َ ََ
َ
َق ْوُل ُه َتعاَلى{ :أ َّ
َطَل َع اْل َغ ْي َب}".
َ
ِ
ِ
ا
يقول فنزلت {أََف َأرَْي َت الذي َكَف َر ِب َآيات َنا} اآلية ،وهذه موجودة في ست نسخ ،هذه اآلية مذكورة في
ست من النسخ.

طالب.................:
يقول :فنزلت {أََف َأرَْي َت اال ِذي َكَف َر ِب َآي ِاتَنا} اآلية.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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َطَلع اْل َغيب} أَلِ ُفه أَلِف ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اه َّ
َصُل ُه أَاطَل َع
است ْف َهام ل َم ِجيء أ َْم َب ْع َد َها َو َم ْعَن ُ
الت ْوبِي ُخَ ،وأ ْ
ُ ُ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ َ ْ َ
َفح ِذ َف ِت ْاألَلِف َّ ِ ِ
ف َو ْصل.
الثانَي ُة؛ أل ََّن َها أَلِ ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
آَّلل َخ ْير} [النملَّ { ]59:
َّ
ِ
َّ
آلذ َكَرْي ِن
يلَ :ف َهال أ ََت ْوا ب َمَّدة َب ْعَد ْاألَلف َفَقاُلوا :آطَل َع َك َما َقاُلواُ َّ { :
َفِإ ْن ق َ
َالذ َكري ِن) َفأَب َدُلوا ِمن ْاألَلِ ِ
ِ
ِ
ف َّ
الث ِانَي ِة
َ
يل َل ُهَ :ك َ
ْ
ََّللا)( ،أ َّ َ ْ
ان ْاأل ْ
َص ُل في َه َذا (أ َّ ُ
َحَّرَم} [األنعام ]143:ق َ
َمَّد اة؛ لُِي َف ِرُقوا َب ْي َن ِاَل ْس ِت ْف َهامِ َواْل َخَب ِر ".
{آلذ َكري ِن} ،وهنا حذفت الهمزة {أ ا
{آَّلل} ،ا
َطَل َع} ،والحذف في
تسهل الهمزة األولى وتكون مدة ا
َْ
المتماثالت كثير ،الفعل المضارع إذا كان أوله تاءين مثال تحذف إحداهما ،وتقتصر على واحدة،
والهمزه هنا {أ ا
َطَل َع} ،همزة استفهام ال شك ،وإحداهما محذوفة ،وهل المحذوفة همزة االستفهام أو
الهمزة همزة الفعل؟ أيهما المحذوفة؟
طالب :همزة الفعل.

أثر وعمال يبقى بعدها وهو العطف بأم.
همزة الفعل؛ ألن لهمزة االستفهام ا
َّللا َخير ِب َال مد ََل ْل َتب ِ ِ
ِ
اجوا ِإَلى َه ِذ ِه اْل َمَّد ِة ِفي
ام ِباْل َخَب ِرَ ،وَل ْم َي ْح َت ُ
" َوَذل َك أََّن ُه ْم َل ْو َقاُلواْ ُ َّ :
ََ
س اَل ْست ْف َه ُ
َ
ِ ِ
ِ
َق ْولِ ِه{ :أ َّ
ول ِفي
َطَل َع}؛ ِأل َّ
وحةَ ،وأَلِ َ
َن أَلِ َ
ف اَل ْست ْف َهامِ َم ْف ُت َ
ف اْل َخَب ِر َم ْك ُس َ
ورةَ ،وَذل َك أََّن َك َتُق ُ
ط َفى؟ أَس َت ْغ َفر َت؟ ِب َف ْت ِح ْاأل َِل ِ
ف ،وَتُقول ِفي اْل َخَب ِرَّ :
ِاَلس ِت ْف َهامِ :أ َّ
اطَل َع ،ا ْف َتَرى،
َطَل َع؟ أَ َف َتَرى؟ أَ ْص َ
ْ ْ
ْ
َ ُ
آخَر.
اص َ
اجوا ِإَلى َفْرق َ
اس َت ْغ َفْر َت َل ُه ْم ِباْل َك ْس ِرَ ،ف َج َعُلوا اْل َفْر َق ِباْل َف ْت ِح َواْل َك ْس ِرَ ،وَل ْم َي ْح َت ُ
ْ
ط َفىْ ،
َقوُله َتعاَلىَ { :ك َّال} َلي ِ ِ
النص ِ
ف ْاأل ََّو ِل".
س في ْ
َْ
ْ ُ َ

ِ
النصف ،األول ،يعني كال ال توجد في النصف األول من القرآن ،النصف األول من القرآن ليس
فيه كال.

ف ْاأل ََّو ِل ِذ ْكر َك َّال وإَِّنما جاء ِذ ْكره ِفي ِ
"{ َك َّال} َليس ِفي ِ
النص ِ
النص ِ
ف َّ
الث ِانيَ ،و ُه َو َي ُكو ُن
َ َ َ َ ُُ
ْ
ُ
ْ
َْ
ِب َم ْعَنَي ْي ِن".

يجعلونها من عالمات المكي ،يجعلونها من عالمات المكي.
"وهو ي ُكو ُن ِبمعَنيي ِن أَح ُدهماِ :بمعَنى حًّقا .و َّ ِ
ف
الثانيِ :ب َم ْعَنى ََلَ ،فِإ َذا َكاَن ْت ِب َم ْعَنى َحًّقا َج َاز اْل َوْق ُ
َ َُ َ
َ ْ َْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َعَلى ما َقْبَل ُه ،ثُ َّم َتْب َت ِد ُ َّ
ف َعَلى َك َّال َج ِائ اازَ ،ك َما ِفي
ان اْل َوْق ُ
َي َحًّقاَ .وِإ َذا َكاَن ْت ِب َم ْعَنى ََل َك َ
ئ َكال أ ْ
َ
ِ
ِ
ئ { َك َّال}
َه ِذ ِه ْاْلَي ِة؛ ِأل َّ
س ْاأل َْمُر َك َذاَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َت ِق َ
ف َعَلى َق ْولِهَ { :ع ْه ادا}َ ،وَت ْب َتد َ
َن اْل َم ْعَنى ََل َل ْي َ
ِ ِ
ًّ
يما َتَرْك ُت َك َّال}
ول}َ .وَك َذا َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ل َعلِي أ ْ
َي َحقا { َسَن ْك ُت ُب َما َيُق ُ
أْ
َع َم ُل َصال احا ف َ
َن
ف َعَلى َك َّال َو َعَلى َتَرْك ُتَ .وَق ْوُل ُهَ { :وَل ُه ْم َعَل َّي َذْنب َفأ َ
[المؤمنونَ ]100:ي ُج ُ
اف أ ْ
َخ ُ
وز اْل َوْق ُ
ِ
س ْاأل َْمُر َك َما َتظُ ُّن،
ف َعَلى َك َّال؛ ِأل َّ
ال َك َّال} [الشعراء ]14،15:اْل َوْق ُ
َن اْل َم ْعَنى ََلَ ،وَل ْي َ
َي ْقُتُلون َق َ
ِ
ِ
َفا ْذ َهباَ ،فَليس لِْلح ِ ِ
ف؛ ِأل ََّن َها ِصَلةَ ،و ِهي
اءَ :ك َّال ِب َمْن ِزَلة َس ْو َ
َْ َ
َ
ال اْل َفَّر ُ
ق في َه َذا اْل َم ْعَنى َم ْوضعَ ،وَق َ
َ
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ِ ِ ِ ِ
ِن َج َعْل َت َها ِصَل اة لِ َما َب ْع َد َها َل ْم َت ِق ْف َعَل ْي َها
الَ :وإ ْ
َحْر ُ
ف َردَ ،ف َكأََّن َها (َن َع ْم) َو(ََل) في اَل ْكت َفاء َق َ
ِ
ف َعَلى َك َّال؛ ِأل ََّن ُه ِب َمْن ِزَل ِة ِإي َوَر ِب اْل َك ْعَب ِة ".
َكَق ْولِ َكَ :ك َّال َوَر ِب اْل َك ْعَبة؛ ََل َت ِق ُ

وتكون زائدة ،إذا قلنا :إنها صلة فمعناها أنها زائدة ،يمكن االستغناء عنها ،والسياق يستقيم

بدونها ،ولكن معناها مؤكد ،كال ردع وزجر ،كما هو معروف.

ف َعَلى َك َّال َق ِبيح؛ ِأل ََّن ُه ِصَلة لِْلَي ِم ِ
ان
َّللا َت َعاَلىَ { :ك َّال َواْلَق َم ِر} [المدثرَ ]32:فاْل َوْق ُ
ينَ .وَك َ
ال َّ ُ
" َق َ
ِ
َّ ِ
أَبو جع َفر مح َّم ُد بن سع َدان يُق ِ
ِ
ع
شَ :م ْعَنى َك َّال َّ
ال ْاأل ْ
َخ َف ُ
الرْد ُ
ول في ( َكال) م ْث َل َق ْول اْل َفَّراءَ .وَق َ
ُ َْ َُ ُْ َ ْ َ َ ُ
ِ
ِيَ :و َس ِم ْع ُت أََبا اْل َعَّب ِ
َو َّ
ال أَُبو َب ْك ِر ْب ُن ْاألَ ْنَبارِ
يع
ولََ :ل ُيوَق ُ
ف َعَلى َك َّال في َجم َ
اس َيُق ُ
الز ْجُر َوَق َ
اْلُقر ِ ِ
ِ
ِ
الت ْف ِس ِ
َه ِل َّ
ير".
يما َب ْع َد َهاَ ،واْلَق ْو ُل ْاأل ََّو ُل ُه َو َق ْو ُل أ ْ
ْ
آن؛ أل ََّن َها َج َوابَ ،واْل َفائ َد ُة َتَق ُع ف َ
طالب :أبو العباس المبرد؟

أبو العباس محمد بن يزيد ،واألخفش األوسط سعيد بن مسعدة.
" َقوُله َتعاَلى{ :سَن ْك ُتب ما يُقول} أَي سَنح َفظُ عَلي ِه َقوَله َفُنج ِاز ِ
يه ِب ِه ِفي ْاْل ِخَرِةَ { .وَن ُمُّد َل ُه ِم َن
َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ
َْ ْ ُ َ
ْ ُ َ
ِ
اه ِفي ُّ
الدْنَيا
َع َ
َي َسَن ِز ُ
َي َن ْسُلُب ُه َما أ ْ
ط ْيَن ُ
ول} أ ْ
يد ُه َع َذ اابا َف ْو َق َع َذابَ { ،وَن ِرثُ ُه َما َيُق ُ
اْل َع َذاب َمدًّا} أ ْ
ِ
ِ
يلَ :ن ْح ِرُمهُ
ال َواْل َوَل َد َب ْع َد ِإ ْه َال كَنا ِإَّي ُ
اهَ .وِق َ
َي َن ِرثُهُ اْل َم َ
ال ْاب ُن َعَّباس َو َغ ْيُرُه :أ ْ
م ْن َمال َو َوَلدَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مما َتمَّن ِ
َي ُمْن َف ِرادا ََل
اه في ْاْل ِخَرِة م ْن َمال َو َوَلد َوَن ْج َعُل ُه لِ َغ ْي ِرِه م َن اْل ُم ْسلِم َ
َ َ ُ
ينَ { .وَيأْتيَنا َفْرادا} أ ْ
ِ
صُرُه.
ال َل ُه َوََل َوَل َد َوََل َعش َيرَة َتْن ُ
َم َ
ِ
ِ
َقوُل ُه َتعاَلى{ :و َّات َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن َّ ِ ِ ِ
اه
ْ
َّللا آل َه اة لَي ُكوُنوا َل ُه ْم ع ًّاز} َي ْعني ُم ْش ِرِكي ُقَرْيشَ { ،و ِع ًّاز} َم ْعَن ُ
َ
َ
ود أ َْي اضا ".
َع َواانا َو َمَن َع اةَ ،ي ْع ِني أ َْوََل اداَ .واْل ِع ُّز :اْل َم َ
طُر واْل ُج ُ
أْ
{س َن ْكتب َما َيقول} ،يعني ندون كل ما يلفظ به اإلنسان ومنه ما
في قوله –جل وعال -السابق َ
{ما َيْل ِفظ ِم ْن َق ْو ٍل ِإ اال َل َد ْي ِه َرِقيب َعِتيد} [ق ،]18:ثم بعد ذلك يجازى بهَ { ،وَنم ُّد
تفوه به هذا الرجل َ
َله ِم َن اْلع َذ ِ
اب َمدا} هذا الفعل مد ثالثي وأمد الرباعي ،مد الثالثي في العذاب ،وأمد في الخير
َ
ٍ
ِ
ِ
والنعم{ ،وَنم ُّد َله م َن اْلع َذ ِ
اب َمدا} هذه من الثالثيَ { ،وأ َْم َد ْدَناه ْم ِبَفاك َهة} [الطور ]22:من
َ
َ
الرباعي ،فالفرق بين مد وأمد أن الثالثي فيما يضر ،والرباعي فيما ينفع.
ظ ِ
ِ ِ
َن ِع ًّاز َر ِ
وها
اهُر اْل َك َالمِ أ َّ
ود أ َْي اضاَ ،قاَل ُه اْل َهَرو ُّ
ِيَ .و َ
" َواْل ِع ُّز اْل َم َ
طُر اْل ُج ُ
اجع ِإَلى ْاْللِ َهة َّالتي َعَب ُد َ
اب َّ ِ
ِمن ُدو ِن َّ ِ
َّد؛ ِأل ََّن ُه ِبم ْعَنى اْلم ْص َد ِر؛ أَي لَِيَناُلوا ِب َها اْل ِع َّز َوَيم َت ِن ُعو َن ِب َها ِم ْن َع َذ ِ
َّللا؛
َّللاَ .وَوح َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ِِ ِ
َّ
َي ُيْن ِكُرو َن
س ْاأل َْمُر َك َما َ
َي َل ْي َ
َّمواَ ،ب ْل َي ْك ُفُرو َن بعَب َادت ِه ْم ،أ ْ
َّللا َت َعاَلىَ { :كال} أ ْ
ال َّ ُ
َفَق َ
ظُّنوا َوَت َوه ُ
ِ
الَ { :تَبَّ ْأرَنا ِإَل ْي َك َما َكاُنوا ِإَّياَنا
ام ،أ َْو َت ْج َح ُد ْاْللِ َه ُة عَب َاد َة اْل ُم ْش ِرِك َ
أََّن ُه ْم َعَب ُدوا ْاأل ْ
ين َل َها َك َما َق َ
َصَن َ
ِ
ام َج َم َادات ََل َت ْعَل ُم اْل ِعَب َاد َة.
َي ْعُب ُدو َن} [القصص]63:؛ َوَذل َك ألَ َّن ْاأل ْ
َصَن َ
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ِ
ِ
وم ِت ِه ْم َوَت ْك ِذي ِب ِه ْمَ .ع ْن
َي أ ْ
َع َواانا في ُخ ُ
{ َوَي ُكوُنو َن َعَل ْي ِه ْم ضدًّا} أ ْ
ص َ
اء .وعن ْاب ُن َزْيدَ :ي ُكوُنو َن َعَل ْي ِه ْم َب َال اءَ ،ف ُت ْح َشُر آلِ َه ُت ُه ْم،
َل ُه ْم أ ْ
َع َد ا
ِ ِ
ِ
ين َعَب ُدوَنا ِم ْن ُدوِن َك ،كال".
ولَ :يا َر ِب َعذ ْب َه ُؤََلء َّالذ َ
َوَتُق ُ
وكال.
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مج ِ
الضح ِ
َّاكَ :ي ُكوُنو َن
اهد َو َّ
َُ
ِ
ق،
َوُتَرَّك ُب َل ُه ْم ُعُقول َف َتْنط ُ

وكال؟
نعم.

ًّ
ِ
َي َحًّقا َسَي ْك ُفُرو َن
َن َت ُكو َن ِب َم ْعَنى ََل َوَي ْح َت ِم ُل أ ْ
" َوَك َّال ُهَنا َي ْح َت ِم ُل أ ْ
َن َت ُكو َن ب َم ْعَنى َحقا؛ أ ْ
التْن ِو ِ
ِب ِعَب َاد ِت ِه ْم َوَقَأَر أَُبو َن ِهيكَ { :ك َّال َسَي ْك ُفُرو َن} ِب َّ
ِي َعْن ُه َم َع َذلِ َك ".
ينَ .وُرو َ
كال بالفتح ،كال ،روي الضم أيضا.
ِ
ِ
ِي َك َّال َرْدع َوَز ْجر َوَتْن ِبيه َوَرٌّد لِ َك َالم ُم َتَق ِدم،
ال اْل َم ْه َدو ُّ
" َوُرو َ
ِي َعْن ُه َم َع َذل َك َض ُّم اْل َكاف َوَف ْت ُح َهاَ .ق َ
التْن ِب ِ
يه َعَل ْي ِه َكَق ْولِ ِهَ { :ك َّال ِإ َّن ِْ
يق َما َب ْع َد َها َو َّ
َوَق ْد َتَق ُع لِ َت ْح ِق ِ
ف
ان َلَي ْط َغى} [العلقَ ،]6:ف َال ُيوَق ُ
اإل ْن َس َ
ف عَليها ِفي اْلمعَنى ْاأل ََّو ِل؛ َفِإ ْن صَلح ِفيها اْلمعَني ِ ِ
ف
يعا َج َاز اْل َوْق ُ
َْ
َ َ َ َْ َ
َعَل ْي َها َعَلى َه َذاَ ،وُيوَق ُ َ ْ َ
ان َجم ا
عَليها و ِاَلب ِت َداء ِبهاَ .فم ْن َن َّو َن َك َّال ِم ْن َقولِ ِهَ { :ك َّال سي ْك ُفرو َن ِب ِعب َاد ِت ِهم} مع َف ْت ِح اْل َك ِ
اف َف ُه َو
َ ْ ََ
ْ
َ َْ َ ْ ُ َ
ََ ُ
َ
ِ
الري واَلع ِتَق ُاد َك ًّال ،يع ِني ِ
ِ
"ات َخا َذ ُه ُم ْاْلِل َه َة
َم ْص َدُر َك َّلَ ،وَن ْصُب ُه ِبف ْعل ُم ْض َمرَ ،واْل َم ْعَنى َك َّل َه َذا َّ ْأ ُ َ ْ
َْ
لِي ُكوُنوا َلهم ِع ًّزا" َفيوَقف عَلى ه َذا عَلى ِع ًّاز وعَلى { َك ًّال} ،وَك َذلِك ِفي ِقر ِ
اع ِة؛ ِأل ََّن َها
َ َ
اءة اْل َج َم َ
ََ
َ َ
ُ ُ َ
َ
ُْ
ََ
يق لِما بع َد َها .وم ْن روى َض َّم اْل َك ِ
َتصُلح لِ َّلرِد لِما َقبَلها ،و َّ ِ
التْن ِو ِ
اف َم َع َّ
صوب
ْ ُ
الت ْحق ِ َ َ ْ
ََ ََ
َ ْ َ َ
ين َف ُه َو َمْن ُ
ِِ
الَ :سَي ْك ُفُرو َن َك َّال َسَي ْك ُفُرو َن ِب ِعَب َاد ِت ِه ْم َي ْع ِني ْاْللِ َه َة".
أ َْي اضا بف ْعل ُم ْض َمرَ ،كأََّن ُه َق َ
يعني فعل مضمر يفسره المذكور ،يعني فعل مضمر يفسره المذكور ،نعم.
طالب...........:

ونعمة ،أولي النعمة.

طالب.............:

أولي النعمة ما يظهر ،نعم؟
طالب.........................:

على كل حال فرعون أعطي من النعم ،فتفتح وتكسر في الخير أيضا ،لكن هذه النعمة إن

استعملت فيما يرضي هللا –جل وعال -نعمة وإال انقلبت نقمة.
طالب......................:

ما يظهر فرق اآلن ،وال بد من الفرق ،ال يوجد الترادف من كل وجه.
التح ِقيق وهو أَن تكون ِبمعنى حًّقا و َّ
الن ْفي َو َّ
" ُقْل ُتَ :ف َت َح َّص َل ِفي َك َّال أَْرَب َع ُة َم َعانَّ :
يهَ ،و ِصَلة
التْن ِب ُ
ْ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ُ
لِْلَقسمِ ،وََل يوَق ُ ِ
ِ
َّ
ال اْل ِك َس ِائ ُّيََ( :ل) َتْن ِفي َف َح ْس ُبَ ،وَك َّال َتْن ِفي َش ْيائا
َ َ ُ
ف مْن َها ِإَل َعَلى ْاأل ََّولَ .وَق َ
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يل :أ ََكْل ُت َت ْماارُ ،قْل ُتَ :ك َّال ِإ ِني أ ََكْل ُت َع َس اال ََل َت ْماارَ ،ف ِفي َه ِذ ِه اْل َكلِ َم ِة َن ْفي َما
َوُت ْثِب ُت َش ْيائاَ ،فِإ َذا ِق
َ
ُ
ول .وِقيل :وَقع ِ
َقبَلها ،وَتحقيق ما بع َد َها .و ِ
الضُّد ي ُكو ُن و ِ
الضُّد
اح ادا َوَي ُكو ُن َج ْم اعاَ ،كاْل َع ُد ِو َو َّ
الر ُس ِ َ َ َ َ
ْ َ َ َ ُ ُ َ َْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َي َوَي ُكوُنو َن َعَل ْي ِه ْم َع ْواناَ ،فلِ َه َذا َل ْم ُي ْج َم ْعَ ،و َه َذا في ُمَق َابَلة َق ْولِه{ :لَِي ُكوُنوا َل ُه ْم
َم ْوِق َع اْل َم ْص َد ِر أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ام
َصَنامَِ ،فأ ْ
َجَرى ْاأل ْ
يلْ :اْلَي ُة في َعَب َدة ْاأل ْ
ع ًّاز}َ ،واْلع ُّز َم ْص َدرَ ،ف َك َذل َك َما َوَق َع في ُمَق َابَلته ثُ َّم ق َ
َصَن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح أ َِو اْل َم َال ِئ َك َة أ َِو اْل ِج َّن أ َِو
يم ْن َعَب َد اْل َمس َ
َم ْجَرى َم ْن َي ْعق ُلَ ،جْرايا َعَلى َت َو ُّهمِ اْل َك َفَرةَ .وِق َ
يل :ف َ
َّ ِ
َعَل ُم".
اَّلل َت َعاَلى أ ْ
الشَياط َ
ينَ ،ف َّ ُ
َّللاِ} [األنبياء ]98:وهذه خاصة
كلهم مع ما يعبدونه من حصب جهنم {ِإانك ْم َو َما تَ ْعبدو َن ِم ْن دو ِن ا
اض سواء كان ممن يعقل أو ال يعقل ،فالذي يعبد من دون هللا وهو ر ٍ
بمن عبد وهو ر ٍ
اض
ِ
طاغوت ،وهو من حصب جهنم ،نسأل هللا السالمة والعافية ،وهنا يقول :وِق ِ
يح
يم ْن َعَب َد اْل َمس َ
َ َ
يل :ف َ
أ َِو اْلم َالِئ َك َة أ َِو اْل ِج ان أ َِو ا ِ
ين ،والمقصود أنه من عبد من دون هللا إذا رضي المعبود فهو
الشَياط َ
َ
معهم وإن لم يرض كالمسيح والمالئكة وغيرهم من األخيار فهؤالء التبعة على من عبدهم ،وهم

ٍ
شخص من األشخاص تعين عليه أن
من ذلك برءاء؛ ألنهم ال يرضون ،لكن إذا وجد مبالغة في
ينهى ويحذر من هذه المبالغة ،والغلو في األشخاص باب من أبواب الشرك ،إشراك في حقوق

هللا -جل وعال ،-ولذا جاء النهي« :ال تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم»« ،إياكم
والغلو ،فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» فالغلو في األشخاص وتعظيم األشخاص وتقديم أقوالهم

على أقوال هللا –جل وعال -وأقوال النبي –عليه الصالة والسالم -هذا غلو وإطراء لهم ،ال

يبخسون حقهم ،األخيار لهم حق ،والعلماء لهم حق ،والعباد لهم حق ،لكن ال يعطون أكثر من

حقهم ،كما أن الوالدين واألقارب والمعارف لهم حقوق ،فال تتعدى هذه الحقوق ،فال يصرف حق

من حقوق هللا –جل وعال -ألي مخلو ٍق من خلقه ،ولو كان محمدا –عليه الصالة والسالم،-

خالفا لمن صرف له جميع الحقوق الربانية ممن أشرك به –عليه الصالة والسالم -الشرك

األكبر.

ووجد الشرك األكبر فيمن دونه ،وجد في األولياء ،ووجد في األنبياء ،ووجد في أجزائهم

وأبعاضهم ،وجد في الشعر ،شعرة من عبد القادر الجيالني -رحمه هللا ،-وأقيم عليها ضريح تعبد

ٍ
مكان آخر عليه أيضا ضريح يعبد من دون هللا ،وهو من
هذه الشعرة من دون هللا ،وجسده في
فتن الناس به ،وهللا المستعان .لكن إذا كان ال يعلم ،مثال إذا غلب على ظنه أنه يفعل به مثال

هذا الفعل فعليه أن ينبه ،وإذا وجد المبادئ مباديء هذا األمر ،عليه أن يحذر ويزجر ويبين

النصوص ،مثل علي –رضي هللا تعالى عنه -لما رأي ما رأي من الغالة أجج النار وأحرقهم
فيها.

منكر
ا
أمر
إني لما رأيت األمر ا

أججت ناري ودعوت قنب ار

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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هذا حقهم ،مشرك الشرك األكبر كافر نسأل هللا العافية ،فيدعى إن أجاب وإال فالمرتد له حكمه

في الشرع.

" َقوُله َتعاَلى{ :أََلم َتر أََّنا أَرسْلَنا َّ ِ
اإل ْغو ِ
ِ
اءَ ،وَذِل َك
َي َسَّل ْطَن ُ
ين َعَلى اْل َكاف ِر َ
الشَياط َ
ْ َ
اه ْم َعَل ْي ِه ْم ِب ِْ َ
ْ ُ َ
َْ
ين} أ ْ
ِ
ين َق ِ ِ
ِ
ِ ِ
َي
اس َت َ
ال ِإلْبل َ
اس َت ْف ِزْز َم ِن ْ
يس { َو ْ
يل{ :أَْر َسْلَنا} أ ْ
ط ْع َت مْن ُه ْم ب َص ْوت َك} [اإلسراءَ .]64:وِق َ
ح َ َ
َخَّليَنا يَقال :أَرسْلت اْلب ِعير أَي َخَّلي ُته ،أَي َخَّليَنا َّ ِ
اهمَ ،وَلم َن ْع ِصم ُهم ِم َن اْلَقُب ِ
ول
الشَياط َ
ْ ُ ُ َْ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ين َوإَِّي ُ ْ
ِمْن ُه ْم .وقال َّ
َّاجَ :قَّي ْضَنا.
الزج ُ
اجا ِم َن َّ
اع ِة ِإَلى اْل َم ْع ِصَي ِةَ .و َعْن ُهُ :ت ْغ ِر ِ
اء
{ َت ُؤُّزُه ْم أ ًّا
الط َ
ال ْاب ُن َعَّباسُ :ت ْزِع ُج ُه ْم ِإ ْز َع ا
يه ْم ِإ ْغَر ا
َز} َق َ
الثعل ِبي ،و َّ
الن ِار ،حكى األَول َّ
ام ِ
ام ِ
ض ِفي َه َذا ْاأل َْم ِرَ ،ح َّتى ُتوِق َع ُه ْم ِفي َّ
ِب َّ
الث ِاني
ض ْ
الش ِرْ :
َ َ ْ َّ َ ْ َ ُّ َ َ
اْلماورِد ُّي ،واْلمعَنى و ِ
احد".
َ َْ
َ َْ َ
وإذا مسخ القلب استمر ،استمر في معصيته ومضى إليه مهما كان التحذير والتنفير والبيان
اإلنذار ،إذا مسخ القلب ما نفع ،نسأل هللا السالمة والعافية قول من يكف اللهم إال باإلطراء على

الحق ،وإال فمجرد اإلنذار والتحذير إذا مسخ القلب ما نفع ،يمضي إلى معصيته وإلى كفره وإلى
ِ
اآليات َو ُّ
النذر َع ْن َق ْو ٍم ال ي ْؤ ِمنو َن} [يونس ،]101:نسأل هللا السالمة
شركه مهما رأىَ { ،و َما ت ْغني َ
والعافية.
ير ،ويستمر الثاني
وجاء في آخر الزمان أن الرجلين يمضيان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنز ا

في معصيته ،يذهب إلى معصيته ،ما يرجع ويقول :الحمد هلل أني سلمت ،ويتوب إلى هللا وينيب،
فم ْسخ القلوب -نسأل هللا السالمة والعافية -يقول أهل العلم :إنه أشد من
يستمر إلى معصيتهَ ،
مسخ األبدان ،والذي مضى في معصيته بعد أن أرى من صاحبه ما رأى أشد مصيبة من الذي

مسخ جسده.

يهم ِإ ْغواء .وقال مج ِ
اهدُ :ت ْشلِ ِ
"قال َّ
يه ْم ِإ ْش َال اء ".
الضح ُ
َُ
َّاكُ :ت ْغ ِو ِ ْ َ ا
يعني كما يشلى الكلب ،كلب الصيد أو الطائر الذي يصاد به ويغرى بالفريسة ،فهذه الشياطين
تغريهم بالمعاصي فتشليهم إشالء كما يشلى ويغرى الكلب بالفريسة.

ِ َّ
َّ
ِي َع ِن َّ
ام ِإَلى
انَ ،و ِمْن ُه اْل َخَبُر اْل َمْرو ُّ
َصُل ُه اْل َحَرَك ُة َواْل َغَلَي ُ
" َوأ ْ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ « :-ق َ
يز اْل ِمرج ِل ِمن اْلب َك ِ
الص َال ِةَ ،ولِ َج ْوِف ِه أ َِزيز َكأ َِز ِ
اش َتَّد َغَلَياُن َهاَ ،و ْاأل َُّز
اء»َ ،وا ْئ َت َّز ِت اْل ِق ْدُر اْئ ِت َزاا
َّ
از ْ
َْ
َ ُ
َّللا َتعاَلى{ :أََلم َتر أََّنا أَرسْلَنا َّ ِ
ِ
يج َو ِْ
َّ
َي
ين َت ُؤُّزُه ْم أ ًّا
ين َعَلى اْل َكاف ِر َ
الشَياط َ
الت ْهِي ُ
ْ َ
ال َّ ُ َ
َْ
َز} أ ْ
اءَ ،ق َ
اإل ْغَر ُ
يهم عَلى اْلمع ِ
اصي َو ْاأل َُّز ِاَل ْخ ِت َالطَُ .وَق ْد أ ََزْز ُت َّ
ض ُه ِإَلى َب ْعض،
الشي َء أ َُؤُّزُه أ ًّا
َي َض َم ْم ُت َب ْع ُ
ُت ْغ ِر ِ ْ َ
ََ
َز أ ْ
ْ
ِي.
َقاَل ُه اْل َج ْو َهرُّ
آجاُل ُه ْم،
ال اْل َكْل ِب ُّيَ :
َي َت ْطُل ِب اْل َع َذ َ
اب َل ُه ْمِ{ .إَّن َما َن ُعُّد َل ُه ْم َعدًّا} َق َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َال َت ْع َج ْل َعَل ْي ِه ْم} أ ْ
الس ِنين ِإَلى اْن ِته ِ
َي ْع ِني ْاألََّيام َو َّ
اء أ َ ِ
ِ
ال َّ
اس .وقال ْاب ُن
الضح ُ
اللَيالِ َي َو ِ َ
َ
َّاكْ :األَ ْن َف ُ
َجل اْل َع َذابَ .وَق َ
َ
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ِِ
اتَ .وِقيلَّ :
اس ُه ْم ِفي ُّ
يل:
الل َّذ ُ
يل :اْل ُخطُ َو ُ
َي َن ُعُّد أَْن َف َ
اتَ .وِق َ
َ
الدْنَيا َك َما َن ُعُّد سنَّي ُه ْمَ .وِق َ
َعَّباس :أ ْ
َّ
يلََ :ل َت ْع َج ْل َعَل ْي ِه ْم َفِإَّن َما ُن َؤ ِخُرُه ْم
الل َح َ
يلَّ :
اع ُ
ظ ُ
ال ُق ْطُربَ :ن ُعُّد أ ْ
الس َ
َع َماَل ُه ْم َعدًّاَ ،وِق َ
اتَ .وَق َ
اتَ .وِق َ
لَِي ْزَد ُادوا ِإ ْث اما.
ِِ
السورَةَ ،فمَّر ِبه ِذ ِه ْاْلي ِة و ِعْن َده جماعة ِمن اْل ُفَقه ِ
َش َار ِبَ ْأر ِس ِه ِإَلى
ِي أ َّ
اءَ ،فأ َ
َ َ ُ ََ َ َ
َ
ْمو َن َقَأَر َهذه ُّ َ َ َ
ُرو َ
َن اْل َمأ ُ
ِ
ِ
السم ِ
اب ِن ِ
َسَر َع َما َتْن َف ُد،
َن َي ِع َ
اك أ ْ
ْ
الِ :إ َذا َكاَنت ْاألَ ْن َف ُ
اس ِباْل َع َددَ ،وَل ْم َي ُك ْن َل َها َم َددَ ،ف َما أ ْ
ظ ُهَ ،فَق َ
َ
يلِ :في َه َذا اْل َم ْعَنى:
َوِق َ
َم َضََََى َن َفََََس ِمْنََََ َك اْن َتَق ْصََََ َت ِبََََ ِه ُجََََ ْزَءا
َحَي ُاتََََََََََََ َ َك أَْن َفََََََََََََ َاس ُت َعََََََََََََ َُّد َف ُكَّل َمََََََََََََ َا
يََََََد ِبََََََ ِه اْل ُهََََََ ْزَءا
يَََََََك ِفَََََ َي ُكَََََََ ِل َلْيَلَََََََة
ُي ِم ُ
وك َحََََََاد َمََََََا ُي ِر ُ
َوَي ْحََََََ ُد َ
يتَََََ َ َك َمَََََََا ُي ْحِي َ
ويَقالِ :إ َّن أَْن َفاس اب ِن آدم بين اْليومِ و َّ ِ
ف َن َفس :ا ْثَنا ع َشر أَْل ِ
ف َن َفس
اللْيَلة أَْرَب َعة َو ِع ْشُرو َن أَْل َ
َ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ
َُ ُ
ِ َّ ِ
ِ
اءَ ،وَل َها َع َدد َم ْعُلوم،
َّللا أ ْ
َعَل ُمَ ،ف ِه َي ُت َعُّد َوُت ْح َصى ِإ ْح َص ا
في اْلَي ْومَِ ،وا ْثَنا َع َشَر أَْل افا في اللْيَلةَ ،و َّ ُ
َسَر َع َما َتْن َف ُد.
َوَل ْي َ
س َل َها َم َددَ ،ف َما أ ْ
ِ
ِ
الر ْح َم ِن،
َي ِإَلى َجَّن ِة َّ
ين ِإَلى َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ي ْوَم َن ْح ُشُر اْل ُم َّتق َ
الر ْح َم ِن َوْف ادا} في اْل َك َالمِ َح ْذف ،أ ْ
وَد ِار َكرام ِت ِهَ .كَقولِ ِهِ{ :إ ِني َذ ِ
اهب ِإَلى َربِي َسَي ْه ِد ِ
ين} [الصافات." ]99:
ْ
َ
ََ
ِ
َجله ْم ال
اء أ َ
يالحظ على بعض المرضى الذين في أيامهم األخيرة ،آجالهم محدودة {َفإ َذا َج َ
ِ
اعة َوال َي ْستَْق ِدمو َن} [األعراف ،]34:وأنفاسهم معدودة ،فإذا بقي من األنفاس من
َي ْستَأْخرو َن َس َ
العدد أكثر مما بقي من المدة نالحظ سرعة النفس؛ من أجل أن تتفق األعداد مع المدة المقررة،
مالحظ هذا في كثير من المرضى ،ومشاهد في المرضى الذين هم في أيامهم األخيرة في أماكن
العناية واإلنعاش تجدون شخص بسرعة ينفس ،يرسل النفس ويجذبه بسرعه؛ من أجل أن يتفق
هذا مع المدة ،ولذا يسمع بعض الجهال مثل هذا الكالم وقد قيل :ما دامت األنفاس معدودة

فلماذا نستعجل في أنفاسنا؟ قيل هذا من بعض الجهال ،فقيل له :اذهب للمستشفيات وانظر الذين

يكملون أنفاسهم كيف يتصرفون .اإلنسان ال يستطيع أن يقدم وال يؤخر ،ال يملك لنفسه شيئا،

وهللا المستعان.
ِ
َّللا ورسولِ ِه َف ِهجرُته ِإَلى َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اسم
َْ ُ
َّللا َوَر ُسولِه»َ .واْل َوْف ُد ْ
" َوَك َما في اْل َخَب ِر « َم ْن َكاَن ْت ه ْجَرُتهُ ِإَلى َّ َ َ ُ
اف ِد ِم ْثل رْكب ور ِ
اف ِدينَ ،كما يَقال :صوم وِف ْطر وَزورَ ،فهو جمع اْلو ِ
ِ ِ
اكب ،وص ْحب وص ِ
احب
َ ْ
ََ
ُ َ
َُ َ ْ ُ َ
لْل َو َ َ ُ ُ َ ْ َ
َ َ
َ َ
ِ ِ
ِي:
َمر َخ ِطير .قاله اْل َج ْو َهرُّ
َو ُه َو ِم ْن َوَف َد َي ِف ُد َوْف ادا َوُوُف ا
ودا َو ِوَف َاد اة ِإ َذا َخَر َج ِإَلى َملك في َف ْتح أ َْو أ ْ
ير أَي ورَد رسواَل َفهو و ِ
ِ
افد ".
َُ َ
الَ :وَف َد ُف َال ن َعَلى ْاألَم ِ ْ َ َ َ ُ
ُيَق ُ
العام التاسع من الهجرة هو عام الوفود سمي عام الوفود؛ لكثرة من وفد على النبي –عليه الصالة
والسالم -نعم.
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"واْلجمع وْفد ِم ْثل ص ِ
ِ
احب َو َص ْحبَ ،و َج ْم ُع اْل َوْف ِد ِوَفاد َو ُوُفود َو ِاَل ْس ُم اْل ِوَف َادةُ َوأ َْوَف ْد ُت ُه أََنا إَلى
َ َُْ َ
ُ َ
ِ
ط ِ
ِ
َن اْلو ِ
ْاأل ِ
الت ْف ِس ِ
َم ِ
َي أَْر َسْل ُت ُهَ ،وِفي َّ
اف َد ِفي
َي ُرْكَباانا َعَلى َن َجائ ِب َ َ
اعت ِه ْمَ .و َه َذا أل َّ َ
ير َوْف ادا أ ْ
ير أ ْ
اْل َغالِ ِب ي ُكو ُن ر ِ
ان َو ُو ِح َد؛ ِأل ََّن ُه م ْص َدر قال ْاب ُن ُجَرْيجَ :وْف ادا َعَلى َّ ِ ِ
ال
اكابا َواْل َوْف ُد ُّ
الرْكَب ُ
َ
َ
الن َجائبَ ،وَق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ورة َوأَ ْطَي ِب
اس َت ْقَبَل ُه َع َمُل ُه في أ ْ
ص َ
َع ْمُرو ْب ُن َق ْيس اْل ُم َال ئ ُّيِ :إ َّن اْل ُم ْؤ ِم َن ِإ َذا َخَر َج م ْن َق ْب ِرِه ْ
َح َس ِن ُ
ِ
ولَ :ك َذلِ َك
ولََ :ل ِإََّل أ َّ
َّللا َق ْد َ
طَّي َب ِر َ
ص َ
يح َك َو َح َّس َن ُ
ورَت َكَ ،فَيُق ُ
َن َّ َ
ولَ :ه ْل َت ْع ِرُفني؟ َفَيُق ُ
ِريح َفَيُق ُ
ِ
ِ
طاَل َما َرِك ْب ُت َك ِفي ُّ
ُكْن ُت ِفي ُّ
ين
الدْنَيا أََنا َع َمُل َك َّ
الصالِ ُح َ
الدْنَيا ْارَك ْبني اْلَي ْوَم َوَت َال {َي ْوَم َن ْح ُشُر اْل ُم َّتق َ
ِ
ِ
ولَ :ه ْل َت ْع ِرُف ِني؟
الر ْح َم ِن َوْف ادا}َ ،وإ َّ
ِإَلى َّ
ص َ
ِن اْل َكافَر َي ْس َتْق ِبُلهُ َع َمُلهُ في أَ ْقَب ِح ُ
ورة َوأَْن َت ِن ِريحَ ،فَيُق ُ
َّ
ولَ :ك َذلِ َك ُكْن ُت ِفي ُّ
الدْنَيا أََنا َع َمُل َك
ورَت َك َوأَْن َت َن ِر َ
ص َ
َّللا َق ْد َقَّب َح ُ
يح َكَ ،فَيُق ُ
ولََ :ل ِإَل ِإ َّن َّ َ
َفَيُق ُ
ظ ُه ِ
طاَل َما َرِك ْب َتِني ِفي ُّ
ورِه ْم}
الدْنَياَ ،وأََنا اْلَي ْوَم أَْرَكُب َك َوَت َال { َو ُه ْم َي ْح ِمُلو َن أ َْوَزَارُه ْم َعَلى ُ
ئ َ
َّ
السِي ُ
ِ
[األنعام ]31:وََل ي ِص ُّح ِم ْن ِقب ِل ِإسَن ِاد ِهَ .قاَل ُه ابن اْلعرب ِ ِ
ين)َ ،وَذ َكَر َه َذا اْل َخَبَر
ِي في ( ِسَار ِج اْل ُم ِريد َ
َ َ
ْ ُ ََ
َ ْ
ِِ
ِفي َت ْف ِس ِ
ال
الر ِحيمِ ْب ُن َع ْب ِد اْل َك ِريمِ اْلُق َش ْيرُّ
يرِه أَُبو َن ْصر َع ْب ُد َّ
ِي َع ِن ْاب ِن َعَّباس ِبَل ْفظه َو َم ْعَنا ُهَ ،وَق َ
أَي اضا ع ِن اب ِن عَّباس :من َكان ي ِح ُّب اْل َخيل وَف َد ِإَلى َّ ِ
ول ".
َّللا َت َعاَلى َعَلى َخْيل ََل َتُر ُ
َ ْ َ
ْ
َْ َ ُ
َْ َ
وث َوََل َتُب ُ

من كان يحب ركوب الخيل.
"من َكان ي ِح ُّب ركوب اْل َخيل وَف َد ِإَلى َّ ِ
وث وََل َتبولُ ،لجمها ِمن اْليا ُق ِ
وت
َّللا َت َعاَلى َعَلى َخْيل ََل َتُر ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ
َْ َ ُ
َْ َ
اإل ْس َت ْبَر ِ
س َو ِْ
السْن ُد ِ
الد ِر ْاأل َْبَي ِ
َح َم ِرَ ،و ِم َن َّ
َخ َض ِر َو ِم َن ُّ
ان
وج َها ِم َن ُّ
الزَبْر َج ِد ْاأل ْ
ْاأل ْ
ق َو َم ْن َك َ
ض َو ُسُر ُ
وت و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب ِْ ِ
ان ُي ِح ُّب
الزَبْر َجدَ ،و َم ْن َك َ
ول ،أ َِزَّم ُت َها م َن اْلَيا ُق َ
ُيح ُّب ُرُك َ
اإل ِبل َف َعَلى َن َجائ َب ََل َتْب َعُر َوََل َتُب ُ
الس ُف ِن َفعَلى س ُفن ِم ْن يا ُقوت َق ْد أ ِ
َمُنوا اْل َغَر َق ".
وب ُّ
َ
ُرُك َ
َ ُ
زبرجد وياقوت.
ِ
َمُنوا اْل َغر َق وأ ِ
" َفعَلى س ُفن ِم ْن َّزبرج ِد ويا ُقوت َق ْد أ ِ
ِ
َّللا
َمُنوا ْاأل ْ
َْ َ َ
َ َ
َ ُ
ال أ َْي اضا َع ْن َعلي َ-رض َي َّ ُ
الَ ،وَق َ
َه َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وك
ول َّ
َّللا ِإني َق ْد َأرَْي ُت اْل ُمُل َ
َّللا َعْن ُه َ :-يا َر ُس َ
ال َعل ٌّي َ -رض َي َّ ُ
َعْن ُهَ -وَل َّما َن َزَلت ْاْلَي ُة َق َ
ود ُه ْم َفَل ْم أََر َوْف ادا ِإََّل ُرْكَبانا ".
َو ُوُف َ
ِإ اال رْك َبانا.
َّللا؟ َفَقال رسول َّ ِ
" َفَلم أَر وْف ادا ِإََّل رْكباانا َفما وْف ُد َّ ِ
ِ َّ
َّ
َما ِإَّن ُه ْم ََل
ُ َ
َ َ
ْ َ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم« :-أ َ
يح َشرو َن عَلى أَ ْق َد ِ
ام ِه ْمَ ،وََل ُي َسا ُقو َن َس ْواقاَ ،وَل ِكَّن ُه ْم ُي ْؤَت ْو َن ِبُنوق ِم ْن ُنو ِ
ق اْل َجَّن ِة َل ْم َيْنظُ ِر
َ
ُْ ُ
ِ
اْل َخ َال ِئ ِ ِ ِ
َّ
ام َها َّ
ظ
اب اْل َجَّنة»َ ،وَل ْف ُ
ُ
الزَبْر َج ُدَ ،فَيْرَكُبوَن َها َح َّتى َي ْقَر ُعوا َب َ
ق إَلى م ْثل َهاِ ،ر َحاُل َها الذ َه ُبَ ،و ِزَم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا ِإني
ول َّ
ال َعل ٌّي َل َّما َن َزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة ُقْل ُتَ :يا َر ُس َ
الث ْعَل ِب ِي في َه َذا اْل َخَب ِر َع ْن َعلي أ َْبَي ُنَ ،وَق َ
ودهم َفَلم أَر وْف ادا ِإََّل رْكبااناَ .قال« :يا علِي ِإ َذا َكان اْلمْنصرف ِمن بي ِن ي َد ِي َّ ِ
َّللا
َ َ َ ُّ
َأرَْي ُت اْل ُمُل َ
َ ُ َ َ ُ ْ َْ َ
ُ َ
وك َوُوُف َ ُ ْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين ِبُنوق ِبيض ِر َحاُلها ،وأ َِزَّم ُتها َّ
الذ َه ُب َعَلى ُك ِل َمْرَكب ُحَّلة ََل
َت َعاَلى َتَلَّقت اْل َم َال ئ َك ُة اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ َ
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َ 18فيْلبس ُك ُّل م ْؤ ِمن حَّل اة ثُ َّم َت ِسير ِب ِهم مر ِ
ُت َس ِ
اكُب ُه ْم َف َت ْهوِي ِب ِه ُم ُّ
يها ُّ
ق َح َّتى َتْن َت ِهي ِب ِه ْم
النو
ُ
ُ
او َ
ُ ْ ََ
الدْنَيا َ َ ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين».
اه ُم اْل َم َال ئ َك ُة َس َالم َعَل ْي ُك ْم ط ْب ُت ْم َف ْاد ُخُل َ
ِإَلى اْل َجَّنة َف َتَتَلَّق ُ
وها َخالِد َ
ص عَلى أََّنهم ََل يرَكبو َن وََل يْلبسو َن ِإََّل ِمن اْلموِق ِ
َما ِإ َذا َخَر ُجوا ِم َن
فَ ،وأ َّ
ُقْل ُتَ :و َه َذا اْل َخَبُر َيُن ُّ َ
َ َْ
ُ ْ َْ ُ َ َ َ ُ
يل اب ِن عَّباس َقالَ :قام ِفيَنا رسول َّ ِ
ف؛ ِب َدلِ ِ ِ ِ
ور َفم َشاة ح َفاة عراة ُغراَل ِإَلى اْلموِق ِ
َّللا -
يل َحد ْ َ
ُ
َُ ْ
َْ
َُ ُ
َ َ
اْلُقُب ِ ُ
الناسِ ،إَّن ُكم ُتح َشرو َن ِإَلى َّ ِ
َّ
َّللا َت َعاَلى ُح َفا اة ُعَار اة
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -ب َم ْو ِع َ
ْ ْ ُ
الَ« :يا أَُّي َها َّ ُ
ظة َفَق َ
َصلى َّ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى
يل َخَّر َج ُه اْلُب َخارُّ
ُغْ ارَل» اْل َح ِد َ
ورِة (اْل ُم ْؤ ِمن َ
ِي َو ُم ْسلمَ ،و َسَيأْتي ِب َك َماله في ُس َ
اء َّ ُ
ين) ِإ ْن َش َ
".

طالب.............................:

هذا تقدم ،نعم.

طالب........................:

إذا صح موقوفا نعم.
ِِ
يل عب ِد َّ ِ
آل ِعمران) ِم ْن ح ِد ِ
ِ
َن
اه َواْل َح ْم ُد ََّّلل َت َعاَلىَ ،وََل َي ْب ُع ُد أ ْ
" َوَتَقَّد َم في ( ِ ْ َ َ
َ
َْ
َّللا ْب ِن أَُن ْيس ِب َم ْعَن ُ
لسع َد ِ
َت ْحصل اْلحاَل َت ِ ِ
َعَل ُم ".
اء َفَي ُكو ُن َح ِد ُ
َّللا أ ْ
ُ َ َ
ان ل ُّ َ
ص ا
يل ْاب ِن َعَّباس َم ْخ ُ
وصاَ ،و َّ ُ
يكون الغالب أنهم إذا خرجوا خرجوا مشاة حفاة عراة وقد يركب بعضهم؛ لما تميز به من ٍ
عمل
يستحق به الركوب.

ال أَُبو ُهَرْيَرَةَ ( :وْف ادا) َعَلى ِْ
اإل ِب ِل .قال ْاب ُن َعَّباسُ :رْكَباانا ُي ْؤَت ْو َن ِبُنوق ِم َن اْل َجَّن ِةَ ،عَل ْي َها
" َوَق َ
الذه ِب وسروجها وأ َِزَّم ُتها ِمن َّ ِ
ِ ِ
ال َعلِ ٌّيَ :ما ُي ْح َشُرو َن
َر َحائ ُل م َن َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
الزَبْر َجد َفُي ْح َشُرو َن َعَل ْي َهاَ .وَق َ
ِ
َّللا عَلى أَرجلِ ِهم ،وَل ِك ْن عَلى ُنوق ِرحاُلها ِم ْن َذ َهب وُنجب سروجها يو ِ
يتِ ،إ ْن َه ُّموا ِب َها
اق ُ
َ
َو َّ َ
َ َ
َ ُ ُ ُ ُ َ ََ
ُْ ْ َ
يلَ :ي ِف ُدو َن َعَلى َما ُي ِحُّبو َن ِم ْن ِإ ِبل أ َْو َخْيل أ َْو ُس ُفن َعَلى َما َتَقَّد َم
وها َ
َس َار ْت َوإ ْ
ِن َحَّرُك َ
ط َار ْتَ .وِق َ
َن ِم ْن َشأ ِ
َن َي ْق ُد ُموا
ال { َوْف ادا} ِأل َّ
ْن اْل ُوُفوِد ِعْن َد اْل َعَرِب أ ْ
َّللا أ ْ
يلِ :إَّن َما َق َ
َعَل ُمَ .وِق َ
َع ِن ْاب ِن َعَّباس َو َّ ُ
ِباْل ِب َشار ِ
َّ
ق اْل ُم ْج ِرِمي َن ِإَلى َج َهَّن َم
ات َوَيْن َت ِظُرو َن اْل َج َو ِائ َز َفاْل ُم َّتُقو َن َيْن َت ِظُرو َن اْل َع َ
ابَ { .وَن ُسو ُ
َ
اء َوالث َو َ
طَ
اشاَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّباس َوأَُبو ُهَرْيَرَة ".
الس ْي ِرَ .و{ ِوْرادا} ِع َ
ق اْل َح ُّل َعَلى َّ
ِوْرادا} َّ
ط ا
الس ْو ُ
السوق من الخلف وهو حث على السير ،ويصاحبه في الغالب ضرب لمن تأخر عن هذا السير

كما يساق الدواب وغيرها التي ال تستجيب لصاحبها ،هذا هو السوق.
ِ
اء
"{ ِوْرادا} ِع َ
َّللا َعْن ُه َماَ -واْل َح َس ُن َو ْاأل ْ
ط ا
َخ َف ُ
ش َواْل َفَّر ُ
اشاَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّباس َوأَُبو ُهَرْيَرَة َ-رض َي َّ ُ
اجا".
َو ْاب ُن ْاأل ْ
يل :أَ ْف َو ا
َعَارِب ِيُ { :ح َفا اة} ُم َشا اة َوِق َ
أفرادا ،في نسخة واحدة أفواجا ،بقية النسخ السبع أفرادا.
اشاَ ،ك ِْ ِ
ِي:
اء ِوْرُد َب ِني ُف َال ن قاله اْلُق َش ْيرُّ
ال ْاأل َْزَهرُّ
َي ُم َشا اة ِع َ
ط ا
الَ :ج َ
اءَ ،فُيَق ُ
اإل ِبل َت ِرُد اْل َم َ
ِي أ ْ
" َوَق َ
ط ِ
ط ِ
الت ْف ِس ِ
ش َوِفي ( َّ
ير)
ش؛ ِأل َّ
ورُد ِفي اْل َغالِ ِب لِْل َع َ
َوَق ْوُل ُهِ { :وْرادا} َي ُد ُّل َعَلى اْل َع َ
اء ِإَّن َما ُي َ
َن اْل َم َ
ُم َشا اة".

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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للماء ،والماء ال يرده إال العطشان ،إنما الذي جاء بهم لما أروا من سراب أرادوا أن يردوه فوجدوه

ال شيء وهم عطاش.
اشا َت َتَق َّ
ط ِ
ين ِإَلى َّ
(الت ْف ِس ِ
" َوِفي َّ
الن ِار
َعَنا ُق ُه ْم ِم َن اْل َع َ
ير) ُم َشا اة ِع َ
ط ا
ان َس ْو ُ
ط ُع أ ْ
ق اْل ُم ْج ِرِم َ
ش َوِإ َذا َك َ
ِ
ود َكَقولِ َكِ :جْئ ُت َك ِإ ْكراما َل َك أ ِ ِ
ِ
َي
يل ِوْرادا أ ِ
َف َح ْشُر اْل ُم َّتق َ
َي اْل ُوُر َ ْ
َي ِإل ْكَرام َك أ ْ
ْ
ين ِإَلى اْل َجَّنةَ .وِق َ
َا
َن ُسوُق ُه ْم لِ ُوُروِد َّ
الن ِار.
ض َب ْي َن َه ِذ ِه ْاألَ ْق َو ِ
ال ْاب ُن َعَرَف َة :اْل ِوْرُد
الَ ،فُي َسا ُقو َن ِع َ
ط ا
ُقْل ُتَ :وََل َتَنا ُق َ
اشا ُح َفا اة ُم َشا اة أَ ْف َو ا
اجاَ ،ق َ

اء ".
اْلَق ْو ُم َي ِرُدو َن اْل َم َ
الورد جمع وارد ،الورد جمع وارد ،الورد القوم يردون عطاشا جمع وارد ،والوارد هو الذي يرد الماء

عطشان.
اء؛ َكما َتُقولَ :قوم صوم أ ِ
ود اْلم ِ
اش ِوْرادا لِ َ ِ
َي ُزَّوار،
" َف ُس ِم َي اْل ِع َ
ط ُ
َي صَيامَ ،وَق ْوم َزْور أ ْ
ُ ْ َْ ْ
َ
طَلب ِه ْم ُوُر َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ط ْير َوِإ ِبل،
اء ِم ْن َ
اسم َعَلى َل ْفظ اْل َم ْص َد ِرَ ،واح ُد ُه ْم َو ِاردَ .واْل ِوْرُد أ َْي اضا اْل َج َم َ
َف ُه َو ْ
اع ُة التي َت ِرُد اْل َم َ
ِ
اء ِب َّ ِ
اإليم ِ
ِ
ِ
الَ :قَ ْأر ُت
اء َّالذي ُي َ
الش ْيء ،اْل ِوْرُد اْل ُج ْزُء من القرآن ُيَق ُ
َواْل ِوْرُد اْل َم ُ
ورُد َو َه َذا م ْن َباب ِْ َ
ِوْرِدي".
طالب................:

وهذا من باب اإليماء بالشيء إلى الشيء ،نعم ،الورد أيضا الجماعة التي ترد الماء من طير
وإبل مثل ما تقدم جمع وارد ،وهو أيضا الجزء من القرآن أو الحزب من القرآن أو النصيب الذي

يخصص من القرآن أو من األذكار؛ ألن اإلنسان يرده بانتظام ويردده في وقته المنتظم كما يرد

العطشان الماء في وقته.

ظ ِ
َخ َذ ْت ص ِ
اهُرُه
احَب َها لِ َوْقت َف َ
ال َقَ ْأر ُت ِوْرِدي َواْل ِوْرُد َي ْو ُم اْل ُح َّمى ِإ َذا أ َ
َ
"واْل ِوْرُد اْل ُج ْزُء من القرآن ُيَق ُ
َل ْفظ م ْش َترك وَقال َّ ِ
ف َقلِ ايبا:
الشاعُر َي ِص ُ
ُ َ َ َ
َي ْط ُمَََََََََََََََََََََََََ َو ِإ َذا ْالَََََََََََََََََََََََََ َ ِوْرُد َعَل ْيَََََََََََََََََََََََََ َ ِه اْل َت َّكَََََََََََََََََََََََََ َا
ِ
َي َه ُؤََل ِء اْل ُك َّف ُار ََل َي ْملِ ُكو َن
اء َق ْوُل ُه َت َعاَلىََ{ :ل َي ْملِ ُكو َن َّ
أِ
ين ُي ِر ُ
َي اْل ُوَّرُاد َّالذ َ
الش َف َ
اع َة} أ ْ
يدو َن اْل َم َ
ِ
الر ْح َم ِن َع ْه ادا} َو ُه ُم اْل ُم ْسلِ ُمو َن َفَي ْملِ ُكو َن َّ
َّ
اع َة َف ُه َو
َحد {ِإََّل َم ِن َّات َخ َذ ِعْن َد َّ
الش َف َ
اع َة أل َ
الش َف َ
ِ ِ ِ
اس ِت ْثَناء َّ ِ ِ
الر ْح َم ِن َع ْه ادا} َي ْش َف ُع".
َي َل ِك ْن { َم ِن َّات َخ َذ ِعْن َد َّ
الش ْيء م ْن َغ ْي ِر جْنسه أ ْ
ْ ُ
استثناء منقطع ،استثناء منقطع ،المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فتكون إال بمعنى لكن،
نعم.

ِ
ِ
يلُ :ه َو ِفي َم ْو ِض ِع َرْفع َعَلى اْلَب َد ِل ِم َن اْل َو ِ
او ِفي
"ط َ
ف ( َم ْن) في َم ْوض ِع َن ْصب َعَلى َه َذا َوِق َ
يملِ ُكو َن أَي ََل يملِك أَحد ِع ْن َد َّ ِ
َّللا َّ
الر ْح َم ِن َع ْه ادا} َفِإَّن ُه َي ْملِ ُك َو َعَلى
اع َة {ِإََّل َم ِن َّات َخ َذ ِعْن َد َّ
الش َف َ
ْ َْ ُ َ
َْ
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ِ
ِ 20
ِ
ين ِفي َق ْولِ ِه:
اء ُم َّتص االَ .واْل ُم ْج ِرِم َ
َه َذا َي ُكو ُن اَل ْست ْثَن ُ
َخَبَر أََّن ُه ْم ََل َي ْملِ ُكو َن َّ
اع َة،
اْل َك َفَرَة َواْل ُع َصا َة ُث َّم أ ْ
الش َف َ
ُي ْش َف َع ِف ِ
يه ْم ".
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ين ِإَلى َج َهَّن َم ِوْرادا} َي ُع ُّم
{ َوَن ُسو ُ
ق اْل ُم ْج ِرِم َ
َن
ِإََّل اْل ُع َصا ُة اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َفِإَّن ُه ْم َي ْملِ ُكوَن َها ِبأ ْ

فتكون في حقهم جائزة ووعدوا بها؛ ألن كل إنسان له حق على هللا –جل وعال -يملك به

الشفاعة ،إنما هي فضل هلل -جل وعال -بعد رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع ،نعم.
يهمَ ،قال رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
َش َف ُع،
ال أ ْ
" َفِإَّن ُه ْم َي ْملِ ُكوَن َها ِبأ ْ
َن ُي ْش َف َع ف ِ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمََ« :-ل أ ََز ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َّللا مح َّمد رسول َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ
ولَ :يا ُم َح َّم ُد ِإَّن َها َل ْي َس ْت
َّللا َفَيُق ُ
ال ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ ُ َ َ ُ ُ
يم ْن َق َ
َح َّتى أَ ُق َ
ول َيا َرب َشف ْعني ف َ
ِ
َه َل اْل َف ْض ِل َواْل ِعْلمِ
َخَب ُار ِبأ َّ
َل َكَ ،وَل ِكَّن َها لِي» َّ
اهَ .وَق ْد َتَقَّد َم َوَت َ
اهَر ِت ْاأل ْ
َن أ ْ
ظ َ
خر َج ُه ُم ْسلم ِب َم ْعَن ُ
الص َال ِح َي ْش َف ُعو َن َفُي َش َّف ُعو َن؛ َو َعَلى اْلَق ْو ِل ْاأل ََّو ِل َي ُكو ُن اْل َك َال ُم ُم َّت ِص اال ِبَق ْولِ ِهَ { :و َّات َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن
َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
َحد،
َصَنامِ أل َ
َحدَ ،وََل َش َف َ
َصَنامِ أل َ
َّللا آل َه اة لَي ُكوُنوا َل ُه ْم ع ًّاز} َف َال ُت ْقَب ُل َغ ادا َش َف َ
اع ُة ْاأل ْ
اع ُة َعَب َدة ْاأل ْ
وََل يملِ ُكو َن َش َفاع َة أَحد َلهم أَي ََل َتْن َفعهم َش َفاعة َكما َقالَ { :فما َتْن َفعهم َش َفاع ُة َّ ِ ِ
ين}
الشافع َ
َ
ُُ ْ
ُُْ
َ َ َ
َ َ ُْ ْ
َ َْ
َ
ِ
ِ
اع اة {ِإََّل َم ِن َّات َخ َذ ِعْن َد
ين َواْل ُم ْج ِرِم َ
َي َن ْح ُشُر اْل ُم َّتق َ
َحد َش َف َ
ين ََل َي ْمل ُك أ َ
يل :أ ْ
[المدثرَ ]48:وِق َ
الش َف ِ
الرحم ِن عه ادا} أَي ِإ َذا أ َِذن َلهُ َّ ِ
الَ { :م ْن َذا َّال ِذي َي ْش َف ُع ِعْن َد ُه ِإََّل ِبِإ ْذ ِن ِه}
َ
َّللا في َّ َ
َّ ْ َ َ ْ
اعةَ .ك َما َق َ
ُ
ْ
َّ ِ
ِ
الرحم ِن عه ادا} و ُهو َل ْفظ ج ِ
امع لِ ْ ِ
يم ِ
ان
َ
ال{ :أَمِ َّات َخ َذ عْن َد َّ ْ َ َ ْ َ َ
[البقرةَ ]255:و َه َذا اْل َع ْه ُد ُه َو الذي َق َ
ْل َ
الص ِالح ِ
ِ
ات َّال ِتي ي ِصل ِبها ص ِ
احُب َها ".
َو َجمي ِع َّ َ
َ ُ َ َ
وجميع األعمال الصالحات.
َّ ِ
ِ
"وج ِمي ِع األعمال َّ ِ
ِ
ال ْاب ُن َعَّباس :اْل َع ْه ُد
ََ
الصال َحة التي َيص ُل ِب َها َصاحُب َها ِإَلى َحِي ِز َم ْن َي ْش َف ُع َوَق َ
َّ
َّ
َّللا َوَتَبَّأَر ِم َن
ال ُمَق ِاتل َو ْاب ُن َعَّباس أ َْي اضا ََل َي ْش َف ُع ِإََّل َم ْن َش ِه َد أ ْ
َن ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ
َّللاَ ،وَق َ
ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ
َّللا َتعاَلى .وَقال ابن مسعود :س ِمعت رسول َّ ِ
ِِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َ َ ُْ َْ ُ
اْل َح ْو ِل َواْلُق َّوِة ََّّلل َوََل َيْر ُجو ِإََّل َّ َ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ُْ َُ َ
وسَّلم -يُقول ِألَصحا ِب ِه« :أَيعج ُز أَح ُد ُكم أَن ي َّت ِخ َذ ُك َّل صباح ومساء ِعْن َد َّ ِ
ِ
يلَ :يا
ََ َ َ ُ ْ َ
َْ َ َ ْ ْ َ
ََ َََ
َّللا َع ْهادا» ق َ
ِ
رسول َّ ِ
السماو ِ
اك؟ َقالَ« :يُقول ِعْن َد ُك ِل صَباح َومساءَّ :
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َعالِ َم
َّللا َو َما َذ َ
الل ُه َّم َفاطَر َّ َ َ
َ
ََ
ُ
َ
َُ َ
الشهاد ِة ِإ ِني أَعهد ِإَليك ِفي ه ِذ ِه اْلحي ِ
يك
اةِ ،بأ َِني أ ْ
اْل َغ ْي ِب َو َّ َ َ
َش َه ُد أ ْ
َن ََل ِإَل َه ِإََّل أَْن َت َو ْح َد َك ََل َش ِر َ
َ
ْ َُ ْ َ
ََ
َن مح َّم ادا عب ُدك ورسوُلك َف َال َت ِكْل ِني ِإَلى َن ْف ِسيَ ،فِإَّنك ِإ ْن َت ِكْل ِني ِإَلى َن ْف ِسي ُتب ِ
اع ْد ِني ِم َن
َ
َْ َ َ َ ُ َ
َل َكَ ،وأ َّ ُ َ
َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْل َخ ْي ِر َوُتَق ِرْب ِني ِم َن َّ
ام ِة
ق ِإََّل ِبَر ْح َمت َك َف ْ
الش ِر َوإِني ََل أَث ُ
اج َع ْل لي عْن َد َك َع ْه ادا ُت َوفينيه َي ْوَم اْلقَي َ
ِإَّن َك ََل ُت ْخلِ ُ ِ
ط َاب اعا َو َو َض َع َها َت ْح َت اْل َعْر ِ
ان َي ْو ُم
َّللا َعَل ْي َها َ
ال َذلِ َك َ
ش َفِإ َذا َك َ
ف اْلم َ
طَب َع َّ ُ
يع َاد َفِإ َذا َق َ
اْل ِقيام ِة َن َادى مَناد أَين َّال ِذين َلهم ِعْن َد َّ ِ
وم َفَي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة»".
ُ َْ
َ ُْ
َّللا َع ْهد َفَيُق ُ
َ َ
القرآن مثاني وأوجه كونه مثاني أن يذكر فيه أحوال السعداء وأحوال األشقياء ففرق بين أن يحشر
إلى هللا على هيئة وافد ،والوافد يكون على أكمل هيئة وأبهى حلة وبين من يساق سوق البهائم
ويقترن مع هذا السوق النحس والضرب؛ ألنهم يساقون إلى شيء ال يريدونه { َكأَان َما ي َساقو َن ِإَلى
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اْل َم ْو ِت َوه ْم َينظرو َن} [األنفال ]6:فيساقون إلى الجزاء أعظم من الموت نسأل هللا العافية مثل
هؤالء يترددون ويتلكئون في المشي مع كونهم يساقون فال بد أن يصاحب هذا السوق ما يجعلهم
ينساقون ،نسأل هللا السالمة والعافية.

طالب.................:

نعم ،هذا يضمن ،يضمن المعنى ،ما يلزم من السوق أن يكون من الخلف ،التضمين تضمين
ٍ
شيء بحسبه.
األفعال في اللغة معروف ،سوق كل
طالب :األحد إن شاء هللا.

إن شاء هللا األحد بعد صالة العشاء بالمسجد الجامع إن شاء هللا.

َن َي َّت ِخ َذ ُك َّل
َح ُد ُك ْم أ ْ
طالب :الحديل األخير الذي صححه الحاكم ،حديل ابن مسعود« :أََي ْع َج ُز أ َ
َصَباح َو َم َساء عند هللا عهد» العهد حديل العهد.
أيه ،ما يسلم ،ما يسلم ،متخرج عندك؟ حديث ابن مسعود

طالب :ذكره ابن كثير موقوافا على ابن مسعود.

الحاكم ....

