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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد ،وعلىى لى
وصحب .

ِ
وَ َم َو َمىا
يىَ َل ُُى ُم ا ُتُقىوا َمىا َنى َي َن ِ ََكى ِد ُ
قال اإلمام القرطيي -رحم هللا تعالى" :-قول تعالىَ :
{وِإ َذا ق َ
وَ َم} ِي :من الوقائع فيمن كان قيلكم مىن
َخَل َف ُك َم}[وس ،]45:قال قتادة :وعاي {ا ُتُقوا َما َن َي َن ِ ََك ِد ُ

وَ َم}؛ مىىا
{مىا َنى َي َن ِ ََكى ِد ُ
األمىىم َ
{و َمىا َخَل َف ُكى َم} مىىن ارخىرة .وقىىال انىىن ابىىا وانىىن يييىىر وم:ا ىىدَ :
وَ َم} مىا مضىى
مضى من الذبوب { َو َما َخَل َف ُك َم}؛ ما وأتي من الذبوب .وقال الحسنَ { :ما َن َي َن ِ ََكى ِد ُ
وَ َم} مىن الىدبياَ { ،و َمىا َخَل َف ُكى َم} مىن
مىن ِيلكىمَ { ،و َمىا َخَل َف ُكى َم} مىا بقىي ماى  ،وقيىََ { :مىا َنى َي َن ِ ََكى ِد ُ
عذاب ارخرة ،قالى سىييان ،وحَىى عَىس ىذا القىول اليعليىي عىن انىن ابىا قىالَ {" :مىا َنى َي َن

وَ َم} من ِمر ارخرة وما عملوا لُاَ { ،و َما َخَل َف ُك َم} مىن ِمىر الىدبيا ذاحىذرو ا ،وال تغتىروا نُىا،
ِ ََك ِد ُ
وَ َم} ما ظُر لكمَ { ،و َما َخَل َف ُكى َم} مىا خفىي عىاكم .وال:ىواب محىذوو والتقىدكر:
وقيََ { :ما َن َي َن ِ ََك ِد ُ
إذا قيَ لُم ذلك ِعرضوا دليل قول بعىدَ { :و َمىا َتىأ َِت ِ
يُ َم ِمى َن َوى نِ ِمى َن َوىا ِ َرْ ُِِى َم ِإُال َكىاُبوا َعَا َُىا
ِ
ين}[وس ]46:ذاكتفى نُذا عن ذلك".
ُم َع ِرض َ

يك ْم َو َمَا ََْلَف َُُ ْم اآليَة تتممَك كَك
ما ذكره المفسر -رحمه هللا -من األقوال في المعنى { َما َب ْي َن أ َْيد ُ
ما قيك؛ ألن { َما موصولة ،وهي من صيغ العموم ،وما ُذكر هي مجرد أمثلة ،وإال فاآليَة تمَمل ا
كالمقدم والمؤَر؛ لقوله فَي
وتممك غيرها ،وما بين اليدين والخلف هذه أمور نسبية ،أمور نسبيةُ ،
صََفة وء ََو النب َي –علي ََه الصََال والس ََالم« :-أقبََك ب م ََا وأدبََر» «أقب ََك ب مََا وأدب ََر»« ،ب ََد
بمقََدم أر ََه» ،األصََك أن ابالََال يكََون ىلََى الوجََه ،وابدبََار يكََون ىلََى القف َا ،لََُن كونََه «بََد
بمقََدم أر ََه» ،المَراد بََه العكَ ؛ ألن هََذه أمََور نسََبية ،مثََك مََا يقََال :دون ،دون كَذا ،دونَه مََن

ج م َ َ أو ج َ ََة غي َ ََرذ ،ول َ ََذا يخملَ ََف أه َ ََك العل َ ََم ف َ ََي قَ ََول هللا -ج َ ََك وع َ ََالَ { :-وم َ َ ْن ُدون َم َ َا

َجنمَان [الرحمن ،]62:هك هي أفضك من األوليين أو أقك؟

هََذا كََالم كثيََر مََن أهََك المفسََير ،لََُن أيض َا كََالم كثيََر مََن أهََك المفسََير :أن ََا أع ََم ،وأفضََك
وأكرم عند هللا -جك وعَال-؛ ألن الَدون نسَبي ،هَك هَو دون بالنسَلة ىلينَا ،أو بالنسَلة ىلَى هللا -

جََك وعََال -يعنََي أقََرإ ىلََى هللا -جََك وعََالَ { -ومَ ْن ُدون َمَا ىلََى هللا -جََك وعََال ،-يعنََي أقََرإ
يك ْم َو َمَا ََْلَف َُُ ْم ؛ ألن
ىلى هللا -جك وعال -كالم أهك المفسير في هَذا واءَ  ،ومثلَهَ { :مَا َبَ ْي َن أَ ْيَد ُ
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هذه أمور نسبية ،ما بَين األيَدو والخلَف ،الخلَف هَك هَو الَذو تركمَه؟ ومَا بَين يَدي مَا أمامَ
من مد الدنيا ،أو العك ؟ ما بين يدي ما يمكن أن تطلع عليه ،وتن ر فيه مما وقع ،ومَا َلفَ
مما لم يقع؟ هذه أمور نسبية ،ولذل يخملف في ا المفسرون اَمالفا كبيرا ،وال تنتسم ،مثك هذه ال
تنتسم ،ىنما كك واحد يسمروح ىلى ما يمرج عنده ،واآلية تتممك الجميع.
طالب.....:
ال ،قبك الصال ما يمكن أن يجي  ،لُن في آَرها في الصال أو بعدها؟ منفصَال عن َا ،ال هَذا
لي

مثل ا؛ ألن الدبر لو كان يطلق على ما قبك الصال يمكن.

ِ
ِ
ِ
"دليل قول بعد{ :وما َتأ َِت ِ ِ
ين}[وس ]46:ذاكتفى
يُ َم م َن َو نِ م َن َوا َرْ ُِِ َم ِإُال َكاُبوا َعَا َُا ُم َع ِرض َ
ََ
نُذا عن ذلك.

ِ ِ
ِ
ّ}[وىىس]47:؛ ِي تصىىدقوا علىىى الفقى ار  .قىىال
قولى تعىىالىَ { :وِإ َذا قيى َىَ َل ُُى َم َِبفُقىوا م ُمىا َرَ َق ُكى ُم ُ ُ
الحسن :وعاي اليُود ِمروا بإطعام الفق ار  ،وقيَ :م المشركون قال لُم ذق ار ِصحاب الُا ِيي-
صلى هللا علي وسلمِ :-عطوبا ما عمتم من ِموالكم ِبُا هلل وذلك قول ".
ط َع َم ُه  ،لُنه قد
طع ُم َم ْن َل ْو َي َما ُ َّللاُ أَ ْ
حمك اآلية على الي ود أو على الممركين بدليك الرد قالوا{ :أ َُن ْ
يسمدل ب ذا بعض َم ْن ينمسب ىلى اب الم ،كالقدرية -مثال -وإال فاألصك أن الي ودو ،والممَرذ ال
يطلب منه النفقة؛ ألن ا لَن تقبَك منَه ،هَو مكلَف ب َا ،لَُن ال تطلَب منَه حَال كفَره ،ال تطلَب منَه

ط َع َمَ ُه نعَم ،الي َود
طعَ ُم َمَ ْن َلَ ْو َي َمَا ُ َّللاُ أَ ْ
حال كفره ،وإال هو مكلف بفروع المريعة ،والذو َيَرد{ :أ َُن ْ
يقولون هذا ،والممركون يقولون هذا ،وبعض َم ْن ينمسب ىلى اب الم قد يقول هذا.
طالب.....:
نعم ،والممركون؟
طالب.....:
ال هََم ،مسََةلة تُلََيف م بفََروع المَريعة هََذا معََرو

عنََد جمََاهير أهََك العلََم أن ََم مكلفَون بَالفروع،

لُ ََن أه ََك العل ََم يقول ََون :ىن ََم ال يطَ َالبون ب َ َا ح ََال كف ََرهم؛ ألن ش ََرل المطالل ََة مفق ََود ال ََذو ه ََو
ابيمََان ،وم ََع ذل َ ىن كََان م ََن ب ََاإ المتََدو ل ََم وابل َ ام ،هََذا بالنس ََلة للي ََود ،لََُن فُي ََق يق ََال
َش َرْك َنا [األنعام]149:؟
للممركين ،وهو منا ب لرد الممركين الذين قالواَ{ :ل ْو َشا َ َّللاُ َما أ ْ
"وذلك قول { :ويعُلوا ُِ ِ
ّلِل ِم ُما َذََِر ِم َن اَل َحىَر ِِ َواألَ َب َعىامِ َب ِصىيبا}[األبعام ،]136:ذحرمىو م وقىالوا :لىو
َ ََ

شا هللا ِطعمَم -استُ از  -ذال بطعمَم حتى تريعوا إلى دكااا .قالواَُِ{ :ب َط ِعى ُم} ِيِ :بىر ق { َمى َن
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ّ َِ َط َع َم ُ} ،كان نلغُم من قول المسلمينِ :ن ال ار ق و هللا .ذقالوا  -ىز واِ :-بىر ق
َل َو َو َشا ُ ُ ُ
مىىن لىىو وشىىا هللا ِ اىىا  .وعىىن انىىن ابىىا

-رضىىي هللا عاُمىىا" :-كىىان بمَىىِ بادقىىِ ،ذىىإذا ِمىىروا

بالصدقِ على المساكين قالوا :ال وهللا ِوفقر هللا وبطعم بحن؟ وكابوا وسمعون المؤماين وعلقىون
ِذعال هللا تعالى بمشىيتت فيقولىون :لىو شىا هللا أل اىى ذالبىا ،ولىو شىا هللا ألعىز ،ولىو شىا هللا
لكان كذا .ذأخريوا ذا ال:واب مخرج االستُ از بالمؤماين ،وْما كابوا وقولوب مىن تعليىا األمىور
بمشيتِ هللا تعالى.
ِ ِ
ّ}[وىىسِ ]47:ي :ذىىإذا كىىان هللا
وقيىىَ :قىىالوا ىىذا تعلقىا بقىىول المىىؤماين لُىىمَِ{ :بفُقىوا م ُمىا َرَ َق ُكى ُم ُ ُ
ر قاىا ذُىىو قىىادر علىىى ِن كىىر قكم ذلىىم تلتمسىون الىىر ق ماىىا؟ وكىىان ىىذا االحت:ىىاج بىىاطال؛ ألن هللا
ىدر ما ى  ،ذىىال معاىىى
تعىىالى إذا َمُل ى َك عيىىدا مىىاال ،ثىىم ِويىىب علي ى في ى حق ىا ،ذكأب ى ابتىىزك ذلىىك القى َ
ّ َِ َط َع َم ُ} ولكىن كىذنوا ذىي االحت:ىاج .وميلى قولى :
لالعتراض ،وقد صدقوا ذي قولُمَ{ :ل َو َشا ُ ُ ُ

َشرَكَاا}[األبعام .]148:وقول َ { :قاُلوا َب َشُ ُد ِإُبىك َلرسىول ُ ِ
ِ
ّ
كن ِ َ
ول اُلذ َ
َ
ّ َما ِ َ َ
َ َُ ُ
َشَرُكوا َل َو َشا َ ُ ُ
{ َسَيُق ُ
ِِ
ين َل َك ِاذُنو َن}[المااذقون."]1:
ّ َو َش َُ ُد ِإ ُن اَل ُمَااذق َ
ّ َو َعَل ُم ِإُب َك َلَر ُسوُل ُ َو ُ ُ
َو ُ ُ
ألن ش ادت م باللسان ،ال يعمرفون بقلوب م ىنما بةلسنم م ،والمعول على القلب والمصديق.

ين} قيىَ :ىو مىن قىول الكفىار للمىؤماينِ ،ي ذىي سىؤال المىال وذىي
"{ِإ َن ََِب ُت َم ِإُال ِذي َضى ن
الل ُم ِيى ن
إتباعَم محمد ،قال :معاا مقاتَ و يىر  .وقيىَ :ىو مىن قىول ِصىحاب الُا ِيىي -صىلى هللا عليى
وسىىلم -لُىىم ،وقيىىَ :مىىن قىىول هللا تع ىالى للكفىىار حىىين ردوا نُىىذا ال :ىواب ،وقيىىَ :إن ِبىىا بَىىر
الصىدكا -رضىىي هللا عاى  -كىىان وطعىىم مسىاكين المسىىلمين ،ذلقيى ِنىو يُىىَ ذقىىال :وىا ِبىىا بَىىر
ِتزعم ِن هللا قادر على إطعىام ىؤال ؟ قىال :بعىم ،قىال :ذمىا بالى لىم وطعمُىم؟ قىال :انتلىى قومىا
بالفقر ،وقوما بالغاى ،وِمر الفق ار بالصير ،وِمر األ ايا باإلعطا  ،ذقال :وهللا وا ِبىا بَىر مىا
ِبى إال ذىىي ضىىاللِ ،تىىزعم ِن هللا قىادر علىىى إطعىىام ىؤال  ،و ىو ال وطعمُىىم ثىىم تطعمُىىم ِبى ؟
طىى َوا ُتَقىىَ ،و َصىُد َق ِباَل ُح َسىَاى}[الليَ]6-5 :
َع َ
ذازل ذ اروِ ،وبزل قول تعالىَ { :ذأ ُ
َمىا َمى َن ِ َ
اروا  .وقيَ :بزلى اروىِ ذىي قىوم مىن الزبادقىِ ،وقىد كىان ذىيُم ِقىوام كتزبىدقون ،ذىال كؤماىون
ولىو َن
بالصابع ،واستُز وا بالمسىلمين نُىذا القىول ،ذكىر القشىيري والمىاوردي قولى تعىالىَ { :وَيُق ُ
َم َتى َ َذا اَل َو َع ُد}".
يعنََي ا ََمدالل م واحمجََاج م بََةن هللا -جََك وعََال -قََادر علََى ىطعََام م ،فَإذا كََان هللا قََادر علََى

ىطعََام م ،وقدرتََه أع ََم مََن قََدرتنا ،فلم َاذا ال يعط ََم؟ يعنََي ن يََر احمجََاج م فََي أكل ََم الميمََة،
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قالوا :الميمة ىنما قمل ا هللاُ ،ذب َتت بسكين هللا ،وما ذبتناه ذبتناه بسكيننا ،وما قمله هللا أفضك ممَا

قملناه ،ف ذه حجج تبدو في ظاهرهَا قَد تنطلَي علَى بعَض السَذج ،لَُن َمَ ْن عَر حييقَة األمَر،
وتقيد بالنصوص باألوامر والنواهي عر أن هذا كله زيق.

ِِ
ين}[وس .]48:لمىا قيىَ لُىم{ :ا ُتُقىوا َمىا
"قول تعالىَ { :وَيُق ُ
ولىو َن َم َتىى َى َذا اَل َو َعى ُد ِإ َن ُك ُ
اىت َم َصىادق َ
{م َتى َ َذا اَل َو َع ُد} وكان ذا استُ از ماُم ِوضاِ ،ي ال
َن َي َن ِ ََك ِد ُ
وَ َم َو َما َخَل َف ُك َم}[وس ]45:قالواَ :
ار ىُرو َن}[وسِ ،]49:ي :مىىا كاترىىرون {ِإُال َص ى َي َحِ
تحقيىىا لُىىذا الوعيىىد .قىىال هللا تعىىالىَ { :م ىا َك ُ
وِ
اح َدة} و ي بفخِ إسراذيَ { َت َأ ُخ ُذ ُ َم َو ُ َم َو ِخ ِص ُمو َن} ِي :وختصمون ذي ِمور دبيا م فيموتون
َ
ذي مَابُم ،و ذ بفخِ الصعا وذي {َو ِخ ِص ُمو َن} خمس ق ار ا  :ق ِر ِنو عمرو".
يعني هذا الخال بين أهك العلم في عدد النفخات ،هك هي اثنمان أو ثالث؟ من أهك العلم َم ْن
يََرأ أن ََا ثََالث :نفخََة ف َ ع ،ونفخََة صََعق ،ونفخََة بع َ  ،ومََن م َم َ ْن يقََول :ىن الف َ ع مََن نفخََة

الصعق ،يعني مقدمات ا ف ع ثم صعق ،فمُون ثنمين.

"وذي {َو ِخ ِص ُمو َن} خمس قى ار ا  :قى ِر ِنىو عمىرو ،وانىن كييىرَ{ :و َخ ِصى ُمو َن} بفىت اليىا والخىا
وتشدكد الصاد ،وكذا روى ورش عن باذع .ذأما ِصىحاب القى ار ا  ،وِصىحاب بىاذع سىوى ورش
ذرووا عا "َو َخ ِص ُمو َن" بإسَان الخا وتشدكد الصاد على ال:مع نين ساكاين".
نعم؛ ألن التر الممدد هو علار عن حرفين أول ما اكن ،والخا اكنة فاجممع َاكنان ،لَُن
هذا النطق فيه عسر ،والعربية ال تةتي بمثك هذا.
"وق ِر وحيي نن وُثاب ،واألعمش ،وحمىزة"َ :و ُى َم َو َخ ِصى ُمو َن" بإسىَان الخىا وتخييى
"خصم " .وق ِر عاصم ،والكسائيَ " :و ُ َم َو ِخ ِص ُمو َن" بَسر الخا وتشدكد الصاد ،ومعاىا  :وخصىم
الصىاد مىن

بعضىُم بعضىا .وقيىَ :تأخىىذ م و ىم عاىىد ِبفسىُم وختصىىمون ذىي الح:ىىِ ِبُىم ال كبعيىىون ،وقىىد
روى انن ييير :عن ِنى بَر عن عاصم ،وحماد عن عاصم :كسر اليا والخا والتشىدكد ،قىال

الاحا " :الق ار ة األ ولى ِنياُا ،واألصَ ذيُىا {َو َخ َت ِصى ُمون} ،ذأد مى التىا ذىي الصىاد ،ذاقلى
حركتُا إلى الخا  ،وذى حرو َُِني { َو ُ َم َو َخ َت ِص ُمون}".
يعني على األصك من غير ىدغام وإبدال.

"وإسَان الخا ال و:و  ،ألب يمع نين ساكاين وليس ِحىد ما حىرو مىد ولىين .وقيىَِ :سىَاوا

ِ
و المضىاو ،ويىا ِن وَىون المعاىى:
الخا على ِصلُا ،والمعاى :وخصم بعضُم بعضاَ ،ذ ُحىذ َ
ِ
و المفعىول ،قىال اليعليىي :و ىي قى ار ة َُِنىي نىن كعىب -
وخصمون م:ىادلُم عاىد ِبفسىُمَ ،ذ ُحىذ َ



تفسري القرطيب -يس ()004

6

6
رضي هللا عا  .-قال الاحا  :ذأما {َو َخ ِص ُمو َن} ذاألصَ في ِوضا "وختصمون" ،ذأد م التا
ذي الصاد ،ثم كسر الخا اللتقا الساكاين" .و عم الفى ار ِن ىذ القى ار ة ِيىود وِكيىر ،ذتىر
ما و ِولى من إلقا حركِ التا على الخا وايتلب لُا حركِ ِخرى ،ويمىع نىين وىا وكسىرة،
و عم ِبى ِيىود وِكيىر ،وكيى

وَىون ِكيىر وْىالفت قى ار ة الخلىا مىن ِ ىَ مَىِ ،وِ ىَ البصىرة،

وِ ىىَ المدكاىىِ؟! ومىىا ُروي عىىن عاصىىم مىىن كسىىر اليىىا والخىىا ذل تبىىاك ،وقىىد مضىىى ىذا ذىىي

ف ِ ََب َص َارُ َم} ،وذى كوبس ذي {َكُدي}".
البقرة ،ذي {َو َخطُ ُ

ف مََن بََاإ ابتلََاع ،يعنََي :مثََك مََا قََالوا فََي{ :اْل َت ْمَد
القَ ار فََي اللقََر َ { :ي ْخ ُ
طَ ُ

ىتلََاع الََدال

أتلعت الالم للدال.

لالم ،الدال أتلعت لالم أو على ق ار الرفع{ :اْل َت ْم ُد
عز–ِ{ :إُال صيحِ و ِ
"وقال عَرمِ ذي قول –ي َُ و ُ
اح َدة} قال " :ىي الافخىِ األولىى ذىي الصىور".
َََ َ
وقال ِنو ريرة -رضي هللا عا " :-كافخ ذىي الصىور والاىا

ذىي ِسىواقُم ،ذمىن حالىب لقحىِ،

مار ذي حايىِ" .وروى بعىيم عىن ِنىى ريىرة قىال :قىال رسىول هللا –صىلى
ومن ذارك ثوْا ،ومن ن
هللا عليى وسىىلم–« :تقىىوم السىىاعِ والىىريالن قىىد بشى ار ثوُْمىىا كتباوعابى ذىىال وطويابى حتىىى تقىىوم
ط حوض ليسقي ماشيت  ،ذما وسىقيُا حتىى تقىوم السىاعِ ،والريىَ وخفى
الساعِ ،والريَ َكلِي ُ
ميزاب ى ذمىىا كرذع ى حتىىى تقىىوم السىىاعِ ،والريىىَ كرذىىع ِكلت ى إلىىى ِفي ى  ،ذمىىا كتيلعُىىا حتىىى تقىىوم
السىىاعِ» ،وذىىي حىىدكد عيىىد هللا نىىن عمىىرو« :وِول مىىن وسىىمع ريىىَ كلىىول حىىوض إنل ى قىىال:
فيصعا ويصعا الاا » الحدكد".
يلول حوض ىبله يعني ين فه من شوائله ،ويملسه ،أشله ما يكون بالمليي .
طالب..... :
ال ،ما يل م؛ ألن اببك ال تنقطع ،من اللادية ،كل ا من اللادية.
طالب..... :
على كك حال هي لن تنقطع ،وال يعني أن الناس كل م يعودون ىلي ا.
ِ
يعو َن َت َو ِصَيِ}[وسِ .]50:ي :ال وستطيع بعضُم ِن كوصي بعضىا لمىا
"قول تعالىَ { :ذال َو َس َتط ُ

ذي كد من حا .وقيَ :ال وستطيع ِن كوصىي بعضىُم بعضىا بالتوْىِ واإلقىالك نىَ وموتىون ذىي

ِسواقُم ومواضعُم".
نع ََم؛ لع ََدم الفرص ََة ،تةَ ََذهم أَ ََذا َ َريعا ،ال تم ََرذ ل ََم فرص ََة يوصَ َون ،وال ين ََون مم ََاكل م،
وأ لاإ َصومات م ،ىنما تةَذهم على غر .
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"{ َوال ِإَل ىى َِ َ لِ ُِ ى َم َكَرِي ُع ىو َن} إذا مىىاتوا ،وقيىىَ :إن معاىىى { َوال ِإَل ىى َِ َ لِ ُِ ى َم َكَرِي ُع ىو َن} ،ال كريعىىون

إليُم قوال".

يعني ال يسمطيعون الرد علي م.
"وقىىىال قتىىىادةَ { :وال ِإَلى ىى َِ َ لِ ُِى ى َم َكَرِي ُعى ىو َن} ِي :إلىىىى ماىىىا لُم ،ألبُىىىم قىىىد ُِ َع ُِ:لى ىوا عىىىن ذلىىىك.
قول ى تعىىالىَ { :وُب ِف ى َخ ِذ ىي الص ى ِ
ور}[وس .]51:ىىذ الافخىىِ اليابيىىِ للاشىىأة .وقىىد نياىىا ذىىي سىىورة

[الامَِ ]87:بُما بفختان ال ثالِ .و ذ اروِ دالىِ علىى ذلىك .وروى المبىار نىن ذضىالِ عىن

الحسىىىىن قىىىىال :قىىىىال رسىىىىول هللا -صىىىىلى هللا عليىىى وسىىىىلم« :-نىىىىين الافختىىىىين ِرْعىىىىون سىىىىاِ،
األولىىى وميى هللا نُىىا كىىَ حىي ،واألخىىرى وحيىي هللا نُىىا كىىَ ميى » .وقىىال قتىىادة :الصىىور يمىىع
صورةِ ،ي :بفخ ذي الصور واألرواح .وصورة وصور ميَ سورة الياا وسور ،قال الع:اج:
ورب ذي سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرادق مح:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور

سىىىىىىر إليىىىى ى ذىىىىىىي ِعىىىىىىالي السىىىىىىور

وقىىىد روي عىىىن ِنىىىى ريىىىرة -رضىىىي هللا عاىى ِ -بىى قىى ِر{ :وبفىىىخ ذىىىي الصىى َور} .قىىىال الاحىىىا :
والصحي ِن {الص َور} بإسَان الواو القرن".

الص َور".
الص َور" ،لعل ا الق ار ُّ " :
لعل ا " ُّ
طالب :ق ار ة ِني ريرة؟
{الص ْور ما في ا َال .
كةن ا ،ألن ُّ

طالب :وضع كسرة تح الواو.
الص ْور" ال ،لعل ا هكذا.
في " ُّ
طالب :تح ال ار .

نعم ،تتَت الَ ار  ،لَُن الَواو كةن َا مفموحَة؛ لمخَالف قَ ار الجماعَة ،وإال مَا لَذكرها داع ىذا كانَت
صَ َور"،
صَ ْور جمََع صََور  ،ولعل ََا "ال ُّ
صَ َور" جمََع صََور  ،قََال قمََاد { :ال ُّ
صَ ْور  ،كةن ََا "ال ُّ
فََي {ال ُّ
نعم.
"وقىىىد روي عىىىن ِنىىىى ريىىىرة -رضىىىي هللا عاىى ِ -بىى قىى ِر" :وبفىىىخ ذىىىي الصىى َور" .قىىىال الاحىىىا :
والصىحي ِن {الصى َور} بإسىَان الىواو :القىرن .يىا نىذلك التوفيى عىن رسىول هللا -صىلى هللا
علي وسلم ،"-وذلك معروو ذي كالم العربِ .بشد ِ َ اللغِ:
بحىىىىىىىن بطحاىىىىىىىا م ىىىىىىىداة الغىىىىىىىورين

بالضىىىىىىىابحا ذىىىىىىىي بىىىىىىىار الاقعىىىىىىىين

بطحا شدكدا ال كاط الصورين
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{ذىِإ َذا ىم ِمىن األَيى َد ِ
وقى ِرئ بالقىاو" :مىن
وقد مضى ذا ذي األبعىام مسىتوذىَ .
اِ} ِي :القيىورُ ،
َُ َ َ

األيداو".

بالفا  ،قرئ بالفا .
"وُق ِرئ بالفا " :من األيداو" .ذكر الزمخشري .وقال" :يدِ ويدو" .واللغِ الفصىيحِ" :ال:ىدِ"
باليا  ،وال:مع "ِيدِ ،وِيداِ" ،قال المتاخَ الُذلي:
عرذىىىىىىىى بأيىىىىىىىىىدِ ذاعىىىىىىىىىاو عىىىىىىىىىرق

عالمىىىىىىىىىىىىىىا كتحييىىىىىىىىىىىىىىر الامىىىىىىىىىىىىىىال"

النمال :اللسط.
"وايتدِِ :ي اتخىذ يىدثاِ{ .إَلىى رْ ُِِىم ك ِ
اسىُلو َن} ِي :وخريىون ،قالى انىن ابىا
َ َ َ
قول امرئ القيس:

وقتىادة .وماى

ذسىىىىىىىىىىىى ىلي ثيىىىىىىىىىىىىىىاني مىىىىىىىىىىىىىىن ثيابىىىىىىىىىىىىىىك تاسىىىىىىىىىىىىىىيلي
وماى قيىىَ للولىىد" :بسىىَ"؛ ألب ى وخىىرج مىىن بطىىن ِم ى  .وقيىىَ :وسىىرعون" .والاسىىالن والعسىىالن":
اإلسراك ذي السير ،وما ِمشيِ الذئب ،قال:
عسىىىىىىىىىالن الىىىىىىىىىذئب ِمسىىىىىىىىىى قارْىىىىىىى ىا

وْىىىىىىىىىىىىرد الليىىىىىىىىىىىىَ عليىىىىىىىىىى ى ذاسىىىىىىىىىىىىَ

وقال :عسَ الذئب وَب َسَ ،وعسَ وياسَ ،من باب ضىرب وضىرب .ويقىالَ" :كَا ُسى َُ" بالضىم ِوضىا.
و ىو اإلسىراك ذىىي المشىي ،ذىالمعاى وخريىىون مسىرعين .وذىى التازيىىََ { :مىا َخَلُق ُكى َم َوال َب َعىيُ ُك َم ِإُال
اح َد نة}[لقمان ،]28:وقال{ :و َخريو َن ِمىن األَيى َد ِ
سوِ
ات ِشىر}[القمر ،]7:وذىي
اِ َكىأَُب ُُ َم َيىَراد ُم َ
َ َ
َ ُُ
َكَا َف ن َ

{سأَل س ِائَ} {كوم و َخريو َن ِم َن األ َ ِ ِ
ضىو َن}[ المعىارجِ ]43:ي
صى نب ُكوِذ ُ
ََ َ َ ُ ُ
َي َداِ سَراعا َكأَُب ُُ َم ِإَلىى ُب ُ
َ َ َ
وسىىرعون ،وذىىى الخيىىر :شىىَوبا إلىىى الُا ِي ىي -صىىلى هللا علي ى وسىىلم -الضىىعف ذقىىال« :علىىيَم
بالَا َسىَ» ِي :باإلسىراك ذىىي المشىي ذإب ى كاشىىط قىىال انىىن األببىىاريَ{ :و ىا َوَيَلَاىا} وفى

حسىىن ثىىم

تيتدئ".

ََرج التدي ؟

طالب :قال :ال ِصَ ل  ،ذكر انن ال:و ي ذي[ :أللئ الحدكد] ،والزمخشري ذي[ :الفائا] ،وانن
األثيىىر ذىىي[ :الاُاوىىِ] نىىدون إسىىااد ،ولكىىن الحىىدكد يىىا نلفىظ« :اسىىتعياوا بالاسىىَ ،ذإبى وقطىىع
عاكم األرض ،وتخفون ل » ،قال" :ذفعلاا ،ذخففاا ل " .مىن حىدكد يىانر ،مىن طريىا يعفىر نىن
محمىىد عىىن ِنيى عىىن يىىانر ،وِخريى ِنىىو وعلىىى :مىىن طريىىا  ....ذىىي صىىحيح  ،و ىىو ِوضىا ذىىي
صحي انن خزيمِ ،وصحح األلبابي.
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"قال انن األبباريَ{ :وا َوَيَلَاىا} وفى حسىن ثىم تيتىدئ { َمى َن َب َع َيَاىا} وروي عىن بعى
ويلاا ِم َن ِ
بعياا} بَسر من واليا من البعد .روي ذلك عن علىي -رضىي هللا عاى  ،-ذعلىى ىذا
القى ار { :وىا

المذ ب ال وحسن الوف على قول َ{ :وا َوَيَلَاا} حتى وقىولِ { :مى َن َمَرَقى ِدَبا} .وذىي قى ار ة َُِنى ِي نىن
كعب -رضي هللا عا " :-من ياا" بالوصَ { ِم َن َمَرَق ِدَبا} ذُىذا دليىَ علىى صىحِ مىذ ب العامىِ
الوا َوا َوَيَل َتَاا" نزيادة تا ".
قال المُدوي" :ق ِر انن ِني ليلىَ " :ق ُ
يعني" :يا هبنا" هي بمعنى " َب َعثََنا" ولما كانت الق ار على األحر السلعة يجَوز مثَك هَذا ،لَُن م

أجمعَوا علََى حََر واحََد ،هََو مََا بََين الََدفمين مََن كمابََة عثمََان -رءََي هللا عنََه -المصََاحف،
وإق َرار الصََتابة وإجمََاع م علََى ذل َ ممََا يوافََق العرءََة األَيََر بالنسََلة للنب َي -عليََه الصََال
والسالم.-
الوا َوا َوَيَل َتَاا" نزيادة تىا  ،و ىو تأبيىد "الويىَ" ،وميلى َ{ :وىا َوَيَل َتىا ََِِِلى ُد َوََِبىا
"وق ِر انن ِني ليلىَ " :ق ُ
َع ُ:و }[ ود .]72:وق ِر علي -رضي هللا عا { :-وا ويلتاا ِم َن َب َع ِيَاا}".
يا ويلما ،ويلما.

"وا وليتا" ذى " ِم َن" متعلقِ "بالويَ" ِو حال من "ويلتا" ذتتعلا بمحذوو ،كأب قال" :وا ويلتىا كائاىا

خير عاى كىذلك و:ىو ِن وَىون حىاال ماى  .و" ِمى َن" مىن قولى :
من بعياا" ،وكما و:و ِن وَون ا
{ ِمى َن َمَرَقى ِدَبا} متعلقىىِ نىىافس البعىىد .ثىىم قيىىَ :كيى قىىالوا ىىذا و ىىم مىىن المعىىذنين ذىىي قيىىور م؟
ذال:واب ِن َُِن ُي نن كعب -رضىي هللا عاى  -قىال" :كاىامون بومىِ -وذىى رواوىِ -فيقولىون" :وىا

ويلتا من ِ ياا من مرقىدبا" ،قىال ِنىو بَىر األببىاري :ال ُوحمىَ ىذا الحىدكد علىى ِن "ِ ُياىا" مىن

لفظ القر ن كما قال من طعن ذي القر ن ،ولكا تفسير {َب َع َيَاا} ِو ُم َع ِير عن بع

معابي ".

يعني في قول مَ { :يا َوْيَل َنا َم ْن َب َعثََنا م ْن َم ْرَقدَنا وهم يعذبون في قبورهم ،هم أُ ْ م ُعوا مَا فَي اآلََر
من عذاإ في النار -نسةل هللا السالمة والعافية -وكذبوا بَه ،فلمَا رأوا مقَدمات فَي القبَر لَم يكَن
مََن المصََديق بََه منََاص وال مفََر ،وعََذاإ القبََر بالنسََلة لعََذاإ النََار –نسََةل هللا العافيََة -مثََك

النوم ،كةن م راقدون ،بالنسلة لعذاإ النار ،هذا بالنسلة للُفار كةن م راقدون ،ولذا جا فَي الخبَر:
«ناركم المي توقَدون علي َا جَ مَن َلعين جَ ا» ،وجَا فَي بعَض األَلَار" :أن أهَك النَار لَو
رجعَوا ىلََى الََدنيا لنََاموا علَى نََاركم هََذه"- ،نسََةل هللا السََالمة والعافيََة ،-وال ينفََي هََذا أن يكََون
يفمر عن م العذاإ قبيك اللع  ،ثم ُيلعثون فيقولونَ { :يا َوْيَل َنا َم ْن َب َعثََنا م ْن َم ْرَقدَنا .
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طالب.....:
هََم يعرءََون علََى النََار الُبََرأ ،يفََم ل ََم علي ََا بََاإ ،وأمََا عََذاإ القبََر ف ََو موجََود ،يعنََي مََا
يعذبون به في قبورهم مسَممر ،لَُن عرءَ م علَى نَار اآلََر هَذا مَا فيَه شَ أنَه أع َم -نسَةل
هللا السالمة والعافية.-
"قال ِنو بَر ":وكذا حفرت " َم َن ُياا" بغيىر ِلىف ذىي "ِ ُياىا" مىع تسىَين بىون " َمى َن" .والصىواب
في على طريا اللغِ " َمن ِ ُياا".
َم َن.

ىب" ِلقيى علىى
"والصواب في على طريا اللغِ " َم َن ِ ُياا" بفت الاون على ِن ذتحِ مىزة "َِ ُ
مىن ِعلمىك؟ و ىم كريىدون َمى َن ِخيىر .
من ِخير َ
"من" وِسقط الُمزة ،كما قال العربَ :
بون َ
ويقال ِ" :يي الاائم ذُب الاائم"ِ .بشدبا ِحمد نن وحيى الاحوي:

من هو؟ ثعلب هذا؟ هك علق عليه؟
ما علق على أحمد بن يتيى؟
طالب..... :
ما علق عليه؟
طالب..... :
نعم.
طالب..... :
ثعلب نعم.
وع ِاذَلىىىىىىى ى نِ يىىىىىىى ى نليىىىىىىىىىَ تلىىىىىىىىىوماي
" َ

وعاذلة الواو واو ُرإ.

ول
ولىىىىىىىىم وعتمربىىىىىىىىي قيىىىىىىىىَ ذا َعىىىىىى ى ُذ ُ

"وقال ِنو صال " :إذا بفخ الافخِ األولى ُرِذ َع العذاب عن ِ َ القيور و :عوا :عِ إلى الافخِ
اليابيِ ،وْياُما ِرْعون ساِ ،ذذلك قىولُمَ { :مى َن َب َع َيَاىا ِمى َن َمَرَقى ِدَبا} وقالى انىن ابىا وقتىادة.
وقال ِ َ المعابي" :إن الكفار إذا عاكاوا يُىام ومىا ذيُىا مىن ِبىواك العىذاب صىار مىا ُعى ِذنوا بى
الىر َح َم ُن}.
ذي قيور م إلى ياب عذانُا كالاوم" .قال م:ا د :ذقال لُىم المؤماىون { َى َذا َمىا َو َعى َد ُ
الىر َح َم ُن} .وقىال الفى ار  :ذقىال لُىم المالئكىِ:
قال قتادة :ذقىال لُىم مىن ىدى هللاَ { :ى َذا َمىا َو َعى َد ُ
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الر َح َم ُن} .قال الاحىا " :و ىذ األقىوال متفقىِ؛ ألن المالئكىِ مىن المىؤماين وممىن
{ َ َذا َما َو َع َد ُ
ِ
كن َمُاىىوا َو َع ِمُلىىوا
ىىدى هللا -عىى ُىز ويىى َُ .-وعلىىىى ىىىذا كتىىىأول قىىول هللا -عىى ُىز ويىى َُِ{ :-إ ُن ُالىىذ َ
الصالِ َحا ِ ِ َُوَل ِت َك ُى َم َخ َيىُر اَلَي ِرُي ِِ}[اليياىِ ]7:وكىذا الحىدكد« :المىؤمن عاىد هللا خيىر مىن كىَ مىا
ُ
خلا»".

يدَك في م َم ْن تتلى ب ذا الوصف من اللمر ومن المالئُة ومن الجن أيضا.
"وي:و ِن تكون المالئكِ -صلى هللا عليُم -و يىر م مىن المىؤماين قىالوا لُىمَ { :ى َذا َمىا َو َعى َد
الر َح َم ُن} .وقيَ :إن الكفار لما قىال بعضىُم لىبع َ { :مى َن َب َع َيَاىا ِمى َن َمَرَقى ِدَبا} َصىُد ُقوا الرسىَ لمىا
ُ
الر َح َم ُن َو َص َد َق اَل ُمَر َسُلو َن} ذكذناا ب ِ ،قروا حىين
عاكاوا ما ِخيرو م ب  ،ثم قالواَ َ { :ذا َما َو َع َد ُ
كيتدئ فيقولَ َ { :ذا} .قىال ِنىو بَىر
حفص وقف علىِ { :م َن َمَرَق ِدَبا} ثم
لم كافعُم اإلقرار .وكان
ُ
ُ
الر َح َم ُن}".
نن األبباريَ { :م َن َب َع َيَاا ِم َن َمَرَق ِدَبا} وف حسن ،ثم تيتدئَ َ { :ذا َما َو َع َد ُ
يعني كةنه ؤال وجوابه ،فيفصك بين ما.

"وي:و ِن تقف علىِ { :م َن َمَرَق ِدَبا َ َذا} ذتخف

الر َح َم ُن}".
ُ

{ َ َذا}على اإلتباك "للمرقد" ،وتيتدئَ { :ما َو َع َد

يعني وصف له ،وصف { َم ْرَقدَنا َه َذا أو بدل ،أو بيان.

"على معاىَ :ب َع ُيكم ما وعد الرحمنِ ،يَ :ب َع ُيكم وعىد الىرحمن .قىال الاحىا  :التمىام علىىِ { :مى َن
الىر َح َم ُن} .وي:ىىو ِن وَىىون ذىىي
َمَرَقى ِدَبا} و { َ ى َذا} ذىىي موضىع رذىىع باالنتىىدا  ،وخيىر َ { :مىا َو َعى َد ُ
الىر َح َم ُن} ذىي
موضع خف على الاع لىَ { :مَرَق ِدَبا} فيَون التمامِ { :م َن َمَرَق ِدَبا َ َذا}َ { ،ما َو َعى َد ُ
موضع رذع من ثالِ يُا  :ذكر ِنو إسحاق ماُا اثاتين قال" :وَون بإضمارَ َ { :ذا} .والُِ:

اليابيِِ :ن وَون بمعاى :حا ما وعد الرحمن بعيكم .وال ُِ:الياليِِ :ن وَون بمعاى :ما وعىد
الرحمن".
قول ى تعىىالىِ{ :إ َن َكاَب ى َ ِإُال ص ىيحِ و ِ
اح ى َدة}[وس .]53:وعاىىي إن بعىىيُم وإحيىىا م كىىان بصىىيحِ
َ ََ َ
واحدة و ي قول إسراذيَِ :كتُا العرام الباليىِ ،واألوصىال المتقطعىِ والشىعور المتمزقىِ! إن هللا

الص َي َح َِ ِبىاَل َح ِ
ا َذِلى َك
وأمركن ِن ت:تمعن لفصَ القضا  .و ذا معاى قول الحاَ{ :ك َوَم َو َس َم ُعو َن ُ
ِِ
ين ِإَلى الىدُا ِك}[القمر .]8 :علىى مىا وىأتي .وذىي قى ار ة انىن
َك َو ُم اَل ُخُرو ِج}[ق ،]42:وقالُ { :م َُطع َ

مسعود -إن ص عا ِ{ :-إ َن َكاَب َ ِإُال َ َفيِ و ِ
الزَفَي ُِ :الصيحِ ،وقد تقدم ذاَ { .ذِإ َذا ُى َم
اح َدة} و َ
َ َ
َي ِميع َل َد َكَاا ُم َح َضُرو َن}".
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تقدم هذا في السور نفس ا في الدرس الماءي.
"{ َذى ىِإ َذا ُى ى َم} ميتىىىدِ وخيىىىر َ { :ي ِميىىىع} بكىىىرة ،و{ ُم َح َضى ىُرو َن} مىىىن صىىىفت  ،ومعاىىىى { ُم َح َضى ىُرو َن}
اع ِِ ِإُال َكَل َمى ِ اَلَب َصى ِر ِ ََو ُى َو
َمىُر ُ
السى َ
م:موعىون ِحضىىروا موفى الحسىىاب ،و ىو كقولى َ { :و َمىا ِ َ
َِ َقَر ُب}[الاحَ.]77:
قولىى تعىىالىَ { :ذىىاَلَي َوَم ال ُت َرَلىى ُم َب َفىىس َشىى َيتا}[وسِ .]54:ي :ال تىىىاقص مىىىن ثىىواب عمىىىََ { .وال
ثىان لمىا لىم
ات َم َت َع َمُلو َن} { َما} ذي محَ بصىب مىن ويُىين :األولِ :بى مفعىول ن
ُت ََ :زَو َن ِإُال َما ُك ُ

وسم ذاعل  .واليابي :نازك حىرو الصىفِ ،تقىدكر  :إال بمىا كاىتم تعملىونِ ،ي :تعملوبى  ،ذحىذو،
قول تعالى".
حر الصفة حر الجر ،نعم.
والنفخة هذه نفخة اللع

هي الثانية على قول المؤلَف ومَا اَمَاره ورجتَه ،وهَي الثالثَة المَي عنَد

جمع مَن أهَك العلَم ،يمقَدم ا نفخَة الفَ ع ،ونفخَة الصَعق ،وأول َمَ ْن تنمَق عنَه األرض بعَد هَذه
النفخََة :النب َي -عليََه الصََال والسََالم -كمََا جََا فََي التََدي الصََتي  ،ويقََول« :فََإذا مو ََى
باطش بقائمة العرش ،يعني آَذ بقائمة العرش فَال أدرو أبعَ قبلَي ،أ َْم ُجَوز َو بصَعقة الطَور».
يعني ما صعق ،وهذه من منااله ،وهَذا ال يعنَي أنَه أفضَك مَن متمَد -عليَه الصَال والسَالم،-
ار فََي كََون أول َم َ ْن
ألن المفضََيك مََن ج ََة ال يعنََي المفضََيك المطلََق ،يعنََي مثََك مََا ذكرنََا م َر ا

ُي ُْ َسى يوم الييامة ىبراهيم -عليه السالم ،-قبك متمد -عليه الصال والسالم ،-ومَع ذلَ ال أحَد
يقول :ىن ىبراهيم -عليه السالم -أفضك من متمد -عليه الصال والسَالم ،-يعنَي كَون ابنسَان
يفضك من ج ة ال يعني أنَه أفضَك مطلقَا ،فَالنبي -عليَه الصَال والسَالمَ -يد ولَد آدم -عليَه
السالم -وأفضك الخلق ،ومع ذل مو ى -عليه السالم -عندما تنمق األرض عن متمَد -عليَه
وي ُْ َسَى ىبَراهيم قبَك غيَره؛ ألنَه لمَا أرادوا أن يلقَوه
الصال والسَالم ،-مو َى آََذ بقائمَة العَرشُ ،
في النار جردوه من ثيابه ،فجوزو بذل -عليه وعلى نبينا أفضك الصال والسالم.-
يرَ ،عَلَى
ومع ذل هذا اليوم يوم عسير على الُفار؛ {َفإ َذا ُنق َر فَي النَاُقورَ ،فَ َذل َ َي ْو َمئَذ َيَ ْوعم َعسَ ع
ين َغ ْي ُر َيسير [المدثر– .]10-8:نسةل هللا العافية ،-أمور م ولة يميب من ا الولدان ،ولُن
اْل َُافر َ

الَران الَذو غطَى علَى القلَوإ جعل ََا ال تَدرذ مََا كَان يدركَه النََاس قبَك ،يعنَي كََان النَاس ىلََى

وقََت قريََب ىلََى ثالثََين ََنة ،ىذا رأوا جنََاز تََةثروا أيام َا ،واآلن ين ََرون ىلََى الجنََائ  ،وي َ ورون
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القبور ،وبعض م قد ين ل في القبر ،وبعض م يماهد المغسيك ،وبعضَ م يمَاهد االحمضَار ،وكَةن
شيئا لم يكن ،ما فيه أدنى تةثر.
اك ُم الم َُاثُُر [المُ ََاثر ]1:ل ََه ك ََالم
المؤل َف -رحم ََه هللا تع ََالى -القرطب ََي ،ف ََي تفس ََير ََور { :أَْل َ َ َ ُ
نفي جدا حول هذه المسةلة ،وأن على ابنسان أن ُي ْتضر قلله في هذه المواطن ،لُن مَا التيلَة

ضَ َر عن ََد قَ َ ار القَ َرآن ،وال ف ََي الص ََال  ،وال ف ََي ال ََذكر ،وال ف ََي ال ََدعا  ،فُي ََق
ىذا ك ََان ال َي ْت ُ
ضر في غيرها من المواطن؟!
َي ْت ُ

يعني يعلم ابنسان أن اللاإ مغلق ،فليسعى جادا في فمته والصلة بينه وبين ربه؛ ليمعلق به دون

َم َ ْن َواه ،وإال فم ََا معن ََى أن الج ََواالت بالمو ََيقى الص ََاَلة عل ََى القب ََر؟! وم ََا معن ََى أن يوج ََد
الُ ََك يََدَن علََى شََفير القبََر؟! أمََور يعنََي مََا تسََموعب ،لََُن هللا المسََمعان ،يعنََي هََذا المََي
أدركه كك ىنسان بنفسه ،المغير والمتول الذو في قلَوإ النَاس ،يعنَي شَي مَا يخطَر علَى بَال،
يعنََي أدركنََا قبََك عمَرين ،وقبََك َمسََة وعمَرين ،وقبََك ثالثََين ََنة شََيئا يخملََف تمامَا علََى مََا
نتن عليه حمى ىن ابنسان أحيانا يممنى أن لو مات قبك عمرين نة؛ ألنه يجد من نفسه أفضك
ممََا هََو عليََه اآلن بكثيََر ،يعنََي مََا فيَه نسََلة ،نسََةل هللا -جََك وعََال -أن يردنََا ىليََه رد جمََيال،
نعم.

"قولى تعىىالىِ{ :إ ُن َِصىحاب اَلُ:اى ِِ اَليىوم ِذىي ُشى ُغ نَ َذى ِ
اك ُُو َن}[وس .]55:قىىال انىىن مسىىعود ،وانىىن
َ َ َ َ
َََ
ابا  ،وقتادة ،وم:ا د" :شغلُم اذتضاض العذارى" .وذكر الترمىذي الحَىيم ذىي كتىاب [مشىََ
القر ن] ل  :حدثاا محمد نن حميد ال ار ي ،حدثاا وعقوب القمي ،عن حفص نن حميد ،عن شمر

َصى َحا َب اَل َُ:اى ِِ اَلَيى َوَم
نن عطيِ ،عن شقيا نن سلمِ ،عن عيد هللا نىن مسىعود ذىي قولى ِ{ :إ ُن ِ َ
ِذي ُش ُغ نَ َذ ِ
اك ُُو َن}[وس .]55:قال" :شغلُم اذتضاض العذارى".

حدثاا محمد نن حميد ،حدثاا ارون نىن المغيىرة ،عىن بُشىَ ،عىن الضىحا  ،عىن انىن ابىا

بميلى  .وقىىال ِنىىو قالبىىِ" :نيامىىا الريىىَ مىىن ِ ىىَ ال:اىىِ مىىع ِ لى  ،إذ قيىىَ لى تحىىول إلىىى ِ لىىك:
فيقولِ :با مع ِ لي مشغول ،فيقال :تحىول ِوضىا إلىى ِ لىك" .وقيىَِ :صىحاب ال:اىِ ذىي شىغَ
بما م في من اللذا والاعيم عن اال تمام بأ ىَ المعاصىي ومصىير م إلىى الاىار ،ومىا ىم فيى
من ِليم العذاب ،وإن كان ذيُم ِقرْاؤ م وِ لىو م ،قالى سىعيد نىن المسىيب و يىر  .وقىال وكيىع:
وعاي :ذي السماك .وقال انن كيسانِ { :ذي ُش ُغ نَ} ِي :ذي يارة بعضُم بعضا".
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السماع الذو هو غنا ألهك الجنة ،غنا التور العين الذو يكون لمن لم يسمع الغنا

المترم في هذه الدنياَ { ،ج َا وَفاقا [النلة ،]26:يعني َم ْن تلذذ بمي مترم في الدنيا حرمه في
اآلَر  ،كما جا َ « :م ْن شرإ الخمر في الدنيا لم يمرب ا في اآلَر ».
طالب :من تاب؟
بفقدها.

من تاإ تاإ هللا عليه ،لُن قد ُيترم ا ولو تاإ ،ومع ذل ال يت
"وقيَ :ذي ضياذِ هللا تعالى .ورويِ" :بى إذا كىان كىوم القيامىِ بىادى ماىادِ :كىن ابىادي الىذكن
ِطاعوبي وحفروا عُىدي بالغيىب؟ فيقومىون كأبمىا ويىو ُم اليىدر والكوكىب الىدري ،ركبابىا علىى
ب:ىىب مىىن بىىور ِ متُىىا مىىن اليىىاقو  ،تطيىىر نُىىم علىىى ر و

الخالئىىا ،حتىىى وقومىوا نىىين كىىدي

العىىرش ،فيقىىول هللا -ي ى َُ وعى ُىز -لُىىم :السىىالم علىىى ابىىادي الىىذكن ِطىىاعوبي وحفر ىوا عُىىدي
بالغيبِ ،با اصىطفيتكم ،وِبىا ايتييىتكم ،وِبىا اختىرتكم ،اذ يىوا ذىادخلوا ال:اىِ بغيىر حسىاب ذىى {ال
َخ ى َوو َعَل ى َي ُك ُم اَلَي ى َوَم َوال ََِب ى ُت َم َت َح َزُب ىو َن}[الزخرو .]68:فيمىىرون علىىى الص ىرال كىىاليرق الخىىاطف
ذتفت لُم ِنوانُا ،ثم إن الخلا ذي الحشر".
في المتمر.
ذي المحشر؟
في المتمر نعم.
"ثم إن الخلا ذي المحشىر موقوذىون فيقىول بعضىُم لىبع

 :وىا قىوم ِكىن ذىالن وذىالن؟ وذلىك

حين وسأل بعضُم بعضا ذياادي ماا ندِ{ :إ ُن َِصحاب اَلُ:ا ِِ اَليوم ِذي ُشى ُغ نَ َذى ِ
اك ُُو َن}" .و{ ُشى ُغ نَ}
َ َ َ َ
ََ َ
و{ ُش َغَ} لغتان قرئ نُما ،ميىَ "الرعى ِب والرعىب ،والسىح ِ والسىح  ،وقىد تقىدمَ { .ذى ِ
اك ُُو َن} قىال
ُ َ
َُ
ُ ُ
ُُ

الحسن" :مسرورون" .وقال انن ابىا " :ذرحىون" .وقىال م:ا ىد ،والضىحا " :مع:يىون" .وقىال

السدي" :باعمون" .والمعاى متقارب .والفكا ِ :المزاح والكالم الطيب .وق ِر ِنىو يعفىر ،وشىيبِ،
واألعرجَ { :ذ ِك ُُون} بغيىر ِلىف ،و مىا لغتىان كالفىار والفىر  ،والحىاذر والحىذر ،قالى الفى ار  .وقىال

الكسىىائي ،وِنىىو عييىىدة" :الفاك ى ذو الفاكُىىِ ،ميىىَ شىىاحم والحىىم ،وتىىامر والنىىن ،والفك ى المتفك ى
والمتاعم".
يعني ذو المتم ،وذو اللتم ،وذو الممر ،وذو اللبن.

"والفك المتفك والمتاعم ،و{ َذ ِك ُُون} بغير ِلف ذي قول قتادة" :مع:يون" .وقال ِنو يىد" :وقىال
ريَ ذك  :إذا كان طيب الافس ضحوكا.
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وقىىىىىىىىىىىىى ى ِر طلحىىىىىىىىىىىىىىىِ نىىىىىىىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىىىىىى ِىروَ { :ذىىىىىىىىىىىىى ى ِ
اكُين} بصىىىىىىىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىىىىىىال.

الل َعَلى األََرِائ ِك ُم ُت ِكُتو َن}[وس .]56:ميتىدِ وخيىر  ،وي:ىو ِن
اي ُُ َم ِذي ِظ ن
قول تعالىَ ُ { :م َوَِ َ َو ُ
وَىىون { ُ ىم} توكيىىدا {وَِ َ وايُ ىم} عطىىف علىىى المضىىمر ،و{م ُت ِكُت ىو َن} بع ى لقول ى َ { :ذ ى ِ
اك ُُو َن}.
َ َ ُُ َ
َ
ُ
الل} بَسر الرا واأللف ،وق ِر انن مسعود ،وعييد نن عمير ،واألعمىش،
وق ار ة العامِِ { :ذي ِظ ن
ظَلَ} بضم الرىا مىن يىر ِلىف ،ذىالرالل :يمىع ظىَ،
ويحيى ،وحمزة ،والكسائي ،وخلف{ :ذي ُ
ظُل ىَِ { .عَل ىى األََرِائ ى ِك} وعاىىي السىىرر ذىىي الح:ىىال ،واحىىد ا ِريَىىِ ،ميىىَ" :سىىفياِ
ظَل ىَ :يمىىع ُ
وُ

وسفائن" ،قال الشاعر:

كىى ىأن احمىى ىرار الىىىىورد ذىىىىوق صىىىىوب

نوق ى الضىىحى ذىىي روض ى المتضىىاحك

خىىىدود عىىىذارى قىىىد خ:لىىىن مىىىن الحيىىىا

تُىىىىىىىادكن بالريحىىىىىىىان ذىىىىىىىوق األرائىىىىىىىك

وذي الخير عن ِنىي سىعيد الخىدري قىال الُا ِيىي -صىلى هللا عليى وسىلم« :-إن ِ ىَ ال:اىِ كلمىا
ُ
ِبَار» .وقال انن ابا -رضي هللا عاُما" :-إن الريَ من ِ ىَ ال:اىِ
ا
يامعوا بسا م عدن
ليعابا الحو ار سبعين ساِ ،ال وملُا وال تمل  ،كلما ِتا ا ويد ا بَرا ،وكلما ريىع إليُىا عىاد
إلي شُوت  ،في:امعُا بقوة سىبعين ريىال ،ال وَىون نياُمىا ماىي ،وىأتي مىن يىر ماىي ماى وال
ماُا".
قول تعالىَ{ :لُم ِذيُا َذ ِ
اك َُِ}[وس .]57:انتدا وخيرَ { .وَل ُُ َم َمىا َكىُد ُعو َن} الىدال اليابيىِ ميدلىِ
َُ َ
من تا  ،ألب وفتعلون ،من "دعا".
تا االفمعال معرو

أن ا تُقلب داال كما هنا ،وقد تقلب صادا ،االصطفا .

"مىىن "دعىىا" ِي :مىىن دعىىا بش ىي ِعطي ى  .قال ى ِنىىو عييىىدة ،ذمعاىىىَ{ :ك ىُد ُعو َن} كتماىىون ،مىىن

الىىدعا  .وقيىىَ :المعاىىى ِن مىىن ادعىىى مىىاُم شىىيتا ذُىىو لى ؛ ألن هللا تعىىالى قىىد طىىبعُم علىىى ِال
كدعي ماُم ِحد إال مىا و:مىَ ويحسىن ِن كدايى  .وقىال وحيىى نىن َسى ُالمَ{ :كىُد ُعو َن} وشىتُون.
وقىىال انىىن ابىىا "وسىىألون" .والمعاىىى متقىىارب .قىىال انىىن األببىىاريَ { :وَل ُُ ى َم َم ىا َك ىُد ُعو َن} وف ى

حسن ،ثم تيتدئَ { :سالم} على معاى ذلك لُم سالم .وي:و ِن كرذع "السالم" على معاى ولُىم

ما كدعون مسلم خالص .ذعلى ذا المذ ب ال وحسن الوف على { َما َكُد ُعو َن} .وقىال الزيىاج:
{ َس ىالم} مرذ ىوك علىىى اليىىدل مىىن { َم ىا} ِي :ولُىىم ِن وسىىلم هللا علىىيُم ،و ىىذا ُمَا ىى ِ ىىَ ال:اىىِ.
وروى من حدكد يرير نن عيد هللا الب:لىي ِن رسىول هللا -صىلى هللا عليى وسىلم -قىال« :نياىا
ِ َ ال:اِ ذي بعيمُم إذ سطع لُم بور ذرذعوا رؤوسُم ،ذإذا الرب تعالى قىد ا ُ
طلىع علىيُم مىن
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يم} ،ذيارىر إلىيُم
ذوقُم ،ذقال :السالم عليَم وا ِ َ ال:اِ ،ذذلك قول َ { :سالم َق َوال ِم َن َر نب َر ِحى ن
وياررون إليى ذىال كلتفتىون إلىى شىي مىن الاعىيم مىا دامىوا كارىرون إليى حتىى وحت:ىب عىاُم
ذيبقى بور وْركات عليُم ذي دوار م» ،ذكر اليعليي والقشيري .ومعاا ثان ذي صحي مسلم،

ِ
َح َسُاوا اَل ُح َسَاى َو ِ َي َادة}[كوبس."]26 :
كن ِ َ
وقد نياا ذي [كوبس] عاد قول تعالى{ :لُِلذ َ

نعم ،أع م نعيم ألهك الجنة هو الملذذ بالن ر ىلى وج ه الُريم -ع وجك.-

كىدعون مسىلم .وي:ىو ِن تكىون
"وي:و ِن تكون { َما} بكرة ،و { َسالم} بعتا لُاِ ،ي ولُم مىا ُ
{ َما} رذع باالنتدا  ،و{ َسالم} خير عاُا ،وعلى ذ الويو ال كوف على { َوَل ُُ َم َما َكُد ُعو َن}".

في قوله َابقا :ىن َم مطبوعَون علَى أال يَدعي مَن م أحَد ىال مَا يجمَك ويتسَن أن يدعيَه" ،ألنَه

ُ َم َع فََي الََدنيا َم َ ْن يممنََى أن يوجََد هََذا الم َي فََي الجنََة ،يعنََي أهََك اببََك يممنََى بعض َ م أن
تُون هذه اببك وأرواث ا في الجنَة ،وأهَك كَك صَنعة يممنَون أن تَُون صَناعم م المَي ألفوهَا فَي
الجنََة ،أمََا بالنسََلة للجنََة ففي ََا ُن ُجَب العييََان ،ليسََت ُن ُجَب اللتََم والََدم والصََو

والََروث ،يعنََي

في ا شي مَا يخطَر علَى اللَال ،يعنَي مَا َطَر علَى قلَب بمَر ،ف َم مطبوعَون علَى أال يَدعوا
مثََك هََذه األمََور ،كمََا قََال المؤلََف -رحمََه هللا" :-ألن هللا -تعََالى -قََد طََلع م علََى أال يََدعي
من م أحد ىال ما يجمك ويتسن أن يدعيه"؛ ألن بعض م تمنى أن يوجَد شَي غيَر منا َب وغيَر
الئَق ،ال ينا ََب وال يليََق ،لََُن م فََي الن اي َة يطلعََون؛ ألن َه يمبََين ل ََم أن مََا كََان يممنونََه لََي
بمي في التييقة عندما يوجد في الجنة.
يعنََي :تجََد مََثال طالََب العلََم يقََول :ليََت هنََاذ كمََب نسََمفيد ون ارجََعَََ ،الص انم ََى المُليََق،

الُمََب مََن أجََك مََاذا؟ أن تمعبََد علََى بصََير  ،هََذا ىذا كنََت علََى الجََاد  ،ولََو فََي الجنََة َََالص
انقطع المُليق.
وبعض َ م يممنََى أن عنََده مثََك هََذا الخيََك ،حمََى بعض َ م يممنََى مث َك هََذا التمََار الََذو عنََده،
لََُن م كمََا قََال" :مطبوعَون علََى أال يََدعي مََن م أحَعَد ىال مََا يجمََك ويتسََن أن يدعيََه"؛ ألنََه ىذا
دَلوا الجنة انم ت تل األماني المي تمنوها ،وجدوها ال شي بالنسلة لما في الجنة.

طالب.....:
األماني كثير  ،يعني كك يممنى العمك الذو يماح له في الدنيا.
طالب.....:
في لت ة أو في اعة كما جا  ،لُن لي

من جن

النلات الذو عندنا.
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طالب.....:
طيب ما الجواإ؟
طالب :ال:واب يواب عام.
أذن معت» ،يكفي هذا.
عين رأت ،وال ع
«في ا ما ال ع
طالب :كاتب وَتىب كتابىا إسىالميِ ،وفى

عاىدِ { :وَلى َدان ُم َخُل ُدو َن}[الواقعىِ.17:اإلبسىان،]19:

ِمور محرمِ ذي الدبيا ،ميَ الزبا واللوال.
ا
ذقال :ذا دليَ على ِن ذي ال:اِ

هذا َواطر شيطانية ،رأيت الرد عليه؟ يعني كما ا مدل بعض م بول الم أر في الدبر بقول لول:
{ َه ُؤال َب َناتي [هود .]78:يعرفون أن م ما يلغون القبك ،فيسمعملون على الج ة المي يريَدون ،كَالم

ورد علي ََا ،هللا نس ََيت ال َراد
باطََك ،ه ََذه َ َواطر شََيطانية أُلقي ََت عل ََى لسََان بع ََض المفم ََونينُ ،
والمردود عليه ،لُن قرأته قديما.

"وذىي قى ار ة انىىن مسىىعود{ :سىىالما} وَىىون مصىىدرا ،وإن شىىت ذىىي موضىىع الحىىالِ ،ي :ولُىىم مىىا
كدعون ذا سالمِ ،و سىالمِِ ،و مسىلما ،ذعلىى ىذا المىذ ب ال وحسىن الوفى

علىى {َكىُد ُعو َن}.

وق ِر محمد نن كعب القرظيِ " :سَلم" على االستتااو كأب قىال :ذلىك ِسىَلم لُىم ال كتاىا عون فيى .

ويَونَ { :وَل ُُ َم َما َكُد ُعو َن} تاما .وي:و ِن وَىون { َسىالم} نىدال مىن قولى َ { :وَل ُُى َم َمىا َكىُد ُعو َن}،
ىر خىىر ،ويَىىون معاىىى الكىىالم ِبى لُىىم
وخيىىر { َمىا َكىُد ُعو َن} {َل ُُى َم} وي:ىىو ِن وَىىون { َسىالم} خيى ا

خالص من يىر ماىا ك فيى َ { .قى َوال} مصىدر علىى معاىى قىال هللا ذلىك قىوالِ .و بقولى قىوال ،ودل
على الفعَ المحذوو لفىظ مصىدر  .وي:ىو ِن وَىون المعاىى :ولُىم مىا كىدعون قىوالِ ،يِ :عى َدة
مىىىىىىىىىن هللا .ذعلىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىذا المىىىىىىىىىذ ب اليىىىىىىىىىابي ال وحسىىىىىىىىىن الوفىىىىىىى ى

وقال الس:ستابي" :الوف

علىىىىىىىىىى {َكىىىىىىى ىُد ُعو َن}.

على قول َ { :سالم} تام" ،و ذا خطأ؛ ألن القول خارج مما قيل .

ام َتا ُ وا اَلَي َوَم}".
قول تعالىَ { :و َ

الم قطع عنه.
يعني القول مرتب عليه ،وإذا َ
وقف على { َ ع
تمي ىزوا ،وا ُم ىا وا ،وا ُمتىىا وا،
ام َت ىا ُ وا اَلَي ى َوَم َِك َُ ىا اَل ُم َِ :رُم ىو َن}[وس .]59:ويقىىالُ :
"قول ى تعىىالىَ { :و َ
بمعاى ،ومزت ذابما وامتا  ،وميزت ذتميزِ .ي :وقال لُم ذا عاد الوقوو للسؤال حين كىؤمر

بأ ىىَ ال:اىىِ إلىىى ال:اىىِِ ،ي :اخري ىوا مىىن يملىىتُم .قىىال قتىىادة" :عزل ىوا عىىن كىىَ خيىىر" .وقىىال
الضحا " :ومتا الم:رمون بعضُم من بع

 ،فيمتا اليُود ذرقِ ،والاصارى ذرقِ ،والم:ىو

ذرقِ ،والصانتون ذرقِ ،وعيدة األوثىان ذرقىِ" .وعاى ِوضىا" :إن لكىَ ذرقىِ ذىي الاىار نيتىا تىدخَ
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في ويرد باب  ،فيَون في ِندا ال َتىَرى ال ُتىَرى" .وقىال داود نىن ال:ىراح" :فيمتىا المسىلمون مىن
الم:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمين ،إال ِصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحاب األ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا فيَوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع الم:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمين".
بتسب قو المخالفة ،وقو البدعة وءعف ا ،هناذ البدع المغل ة المخرجة من الملة ف َذه معَرو
حكم ا ،وأن ا كالتكم على الُفار ،هناذ َم ْن ابمدع بدعة ال تخرج عن دائر اب الم ف ؤال يعذإ
أصتاب ا ثُم يخرجون من النار كعصا الموحدين.

طالب...:
علق علي ا؟
طالب..... :
داود بن الجراح آَر شي قبك اآلية ،قبل ا بسطر.
طالب.....:
متممك ،نعم.
َع َُ ى َد ِإَل ى َي ُك َم َو ىا َن ِا ىي َد َم}[وىىس .]60:العُىىد اىىا بمعاىىى الوصىىيِِ ،يِ :لىىم
"قول ى تعىىالىََِ{ :ل ى َم ِ َ
َن ال َت َعُيى ُدوا ُ
ان} ِي :ال تطيعىو ذىي معصىيتي .قىال
الشى َي َ
ِوصَم وِنلغَم على ِلساِ الرسىََ ِ{ .
طَ

الكسائيَ{ :ال} للاُي.

قول تعالىَ { :وِ ِ
اعُيى ُدوِبي}[وس .]61:بَسىر الاىون علىى األصىَ ،ومىن ضىم كىر كسىرة بعىد ا
َن َ
ضمَِ َ { .ذا ِصَرال ُم َس َت ِقيم} ِي :ابادتي دكن قويم.
ير} ِي :خلقا كييرا ،قال م:ا د.
َض َُ ِمَا ُك َم}[وسِ .]62:ي ِ :وى { ِي ِيال َك ِي ا
قول تعالىَ { :وَلَق َد ِ َ
وقىىال قتىىادة" :يموع ىا كييىىرة" .وقىىال الكليىىيِ" :مم ىا كييىىرة" ،والمعاىىى واحىىد .وق ى ِر ِ ىىَ المدكاىىِ،

وعاصمِ " :ي ِيال" بَسر ال:يم والبا  .وِنو عمرو ،وانن عامرُ " :ي َيال" بضم ال:ىيم وإسىَان البىا .

والباقونُ " :يُيال" بضم ال:يم والبا وتخيي

الالمُ ،
وشدد ا الحسن ،وانن ِني إسحاق ،وايسى

نن عمر ،وعيد هللا نن عييد ،والاضر نن ِبس .وق ِر ِنو وحيى ،واألشُب العقيليِ " :ي َيال" بَسر

ال:يم وإسَان البا وتخيي

الالم .ذُذ خمىس قى ار ا  .قىال المُىدوي واليعليىي" :وكلُىا لغىا

بمعاى :الخلا".
وقال الاحا ِ" :نياُا الق ار ة األولى ،والدليَ على ذلك ِبُم قد ِيمعوا على ِن قر واَ { :واَل ِِ :يُل َِ

ين}[الشع ار  .]184:فيَون " ِي ِيال" يمع ييلِ واالشتقاق في كل واحد .وإبما و من ييَ
األ َُولِ َ

هللا ُ -
كييىر"
ا
عز وي َُ -الخلا ِي خلقُم .وقد ذكر ق ار ة سادسِ و ي" :ولقد ِضَ مىاكم يىيال

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


19

19

19
وح ِكي عن الضحا ِ :ن ال:يَ الواحىد عشىرة الو ،والكييىر مىا ال وحصىي إال هللا -عىزُ
باليا .
ُ َ
وي َُ ،-ذكر الماوردي.

{َِ َذَل َم َت ُكوُبوا َت َع ِقُلو َن} عداوت وتعلموا ِن الوايب طاعِ هللا.
وع ُدون}[وسِ .]63:ي :تقول لُم خزبِ يُام :ىذ يُىام التىي وعىدتم
{ َ ِذ ِ َي َُُا ُم اُل ِتي ُك ُ
ات َم ُت َ
ذكذنتم نُا .وروي عىن ِنىي ريىرة ِن رسىول هللا -صىلى هللا عليى وسىلم -قىال« :إذا كىان كىوم
القيامِ يمع هللا اإلبس وال:ن واألولىين وارخىرين ذىي صىعيد واحىد ،ثىم ِشىرو عاىا مىن الاىار

اصىَل َو َا اَلَيى َوَم ِب َمىا
على الخالئا ذأحال نُم ،ثم كاىادي ماىا ندَ { :ى ِذ ِ َي َُىُا ُم اُل ِتىي ُك ُ
اىت َم ُت َ
وعى ُدو َنَ ،
ات َم َت َك ُفُرو َن} ،ذحيات نذ ت:يو األمم على ركيُا وتضع كَ ذا حمَ حملُىا ،وتىذ َ كىَ مرضىعِ
ُك ُ
عما ِرضع  ،وترى الاا

سَارى وما م بسَارى ولكن عذاب هللا شدكد».

م َخرج؟

طالب :قال :ضعي ِ ،خري الطيري بإسىااد  ،عىن إسىماعيَ نىن راذىع عمىن حدثى  ،عىن محمىد
نن كعب القرظي ،عن ِني ريرة مرذوعا ،وإسااد ضعي ؛ لُ:الِ شيخ إسماعيَ نن راذع.

"قول ى تعىىالى{ :اَلَي ى َوَم َب َخ ى ِت ُم َعَل ىى ِ ََذ ى َوا ِ ُِ َم َوُت َكلِ ُمَا ىا ِ ََك ى ِد ِ
كُ َم َوَت َش ى َُ ُد ََِر ُيُل ُُ ى َم ِب َم ىا َك ىاُبوا َو َك ِس ىُيو َن}
[وس .]65:ذي صحي مسلم :عن ِبس نىن مالىك قىال« :كاىا عاىد رسىول هللا -صىلى هللا عليى
وسلم -ذضحك ذقال َ :تدرون مم ِضحك؟ قلاىا :هللا ورسىول ِعلىم ،قىال :مىن مخاطبىِ العيىد
رْ  ،وقول :وا رب ِلم ت:ربي من الرلم؟ قال :وقول :نلى ،فيقول :ذإبي ال ِييز على بفسىي إال
شا دا ماي ،قال :فيقول :كفى نافسك اليوم عليك شُيدا وْالكرام الكاتيين شىُودا ،قىال :فيخىتم
على في فيقال ألركاب  :ابطقي ،قال :ذتاطا بأعمال  ،قال :ثم ُوخلى نيا وْين الكالم ،فيقىول:

خري ِوضا من حدكد ِني ريرة ،وفيى « :ثىم وقىال لى :
لكن وسحقا
ُ
بعدا ُ
ذعاكن كا ِباضَ»ُ .
ارن ببعىد شىىا دا عليىىك ،ويتفكىىر ذىىي بفسى مىىن ذا الىذي وشىىُد علىىي! فيخىىتم علىىى فيى ويقىىال

لفخذ ولحم وعرام  :ابطقي؛ ذتاطىا ذخىذ ولحمى وعرامى بعملى  ،وذلىك لُِي َعى ِذَر مىن بفسى ،
وخرج الترمذي عن معاويِ نن حيدة عن الُا ِيي -
وذلك المااذا ،وذلك الذي وسخط هللا علي »ُ .
صلى هللا علي وسلم -ذي حدكد ذكر قال« :وِشار نيد إلى الشام ذقال :من ا اا إلى ا اىا
تحشرون ركبابا ومشاة ،وت:رون على ويو َم كوم القيامِ على ِذوا َم ِ
الف َدام ،توذون سبعين

ِمىىِ ِبىىتم خيىىر م وِكىىرمُم علىىى هللا ،وإن ِول مىىا ُو َعى ِر ُب عىىن ِحىىدكم ذخىىذ » ،وذىىي رواوىىِ ِخىىرى:
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ام مصىفاة الكىو واإلنريىىا ،قالى الليىد .قىىال ِنىو عييىد" :وعاىىي ِبُىم ماعىوا
«ذخىذ وكفى » ،الفى َد ُ
الكالم حتى تكلم ِذخاذ م ،ذشب ذلك ِ
بالف َدامِ؛ الذي ُو ََ :عَ على اإلنريا.

ثىىىىىم قيىىىىىَ ذىىىىىي سىىىىىيب الخىىىىىتم ِرْعىىىىىِ ِويىىى ى ِ :حىىىىىد ا :ألبُىىىىىم قىىىىىالوا{ :و ُ ِ
ّ َرَِْاىىى ىا َمىىى ىا ُكُاىىى ىا
َ
ين}[األبعام .]23:ذخىىىتم هللا علىىىى ِذى ىوا ُم حتىىىى بطقى ى يى ىوارحُم ،قالى ى ِنىىىو موسىىىى
ُم َشى ى ِرِك َ

األشعري.

ذيتميزون ماُم ،قال انن ياد.

اليابي :ليعرذُم ِ َ الموف

اليالد :ألن إقرار ير الااطا ِنلغ ذي الح:ىِ مىن إقىرار الاىاطا لخرويى مخىرج اإلع:ىا  ،وإن
كان كوما ال وحتاج إلى إع:ا .
الرابع :ليعلم".
مََن ىتمََام التجََة علََي م ،مََن ىتمََام التجََة علََي م ،وغََاير بََين األيََدو واألرجََك ،فجعََك األيََدو
ت ََمُلم ،واألرج ََك تمَ َ د؛ للع ََد األرج ََك ع ََن من ََال المُلي ََق ال ََذو ه ََو القل ََب ،كةن ََا أجنبي ََة ت ََدلي
بم ادت ا.
"الرابع :ليعلم ِن ِعضا

التي كاب ِعوابا ذي حىا بفسى صىار عليى شىُودا ذىي حىا رْى .

ذإن قيَ :لم قالَ { :وُت َكلِ ُمَاا ِ ََك ِد ِ
كُ َم َوَت َش َُ ُد ََِر ُيُل ُُ َم} ذ:عَ ما كىان مىن اليىد كالمىا ،ومىا كىان مىن
الريَ شُادة؟
قيىىَ :إن اليىىد مباشىىرة لعملى والريىىَ حاضىرة ،وقىىول الحاضىىر علىىى يىىر شىىُادة ،وقىىول الفاعىىَ
عيىر عمىا صىدر مىن األكىدي بىالقول ،وعمىا صىدر مىن
على بفس إقرار بما قىال ِو ذعىَ ،ذلىذلك ُ
األريَ بالشُادة".
يعني اجممع األمران االعم ار

والم اد  ،االعم ار

والم اد .

"وقد روي عن عقبىِ نىن عىامر قىال :سىمع رسىول هللا -صىلى هللا عليى وسىلم -وقىولِ« :ول
عرىىم مىىن اإلبسىىان كىىتكلم كىىوم وخىىتم علىىى األذ ىوا ذخىىذ مىىن الريىىَ اليسىىرى» .ذكىىر المىىاوردي
والمُدوي .وقال ِنو موسى األشعري" :إبي ألحسب ِن ِول مىا كاطىا ماى ذخىذ اليماىى" ،ذكىر
المُدوي ِوضا .قال الماوردي" :ذاحتمَ ِن وَون تقدم الفخذ بالكالم على سىائر األعضىا ؛ ألن
لىذة معاصىىي كىىدركُا بحواسى التىىي ىىي ذىىي الشىطر األسىىفَ ماُىىا الفخىىذ ،ذ:ىىا لقرْى ماُىىا ِن
كتقدم ذي الشُادة عليُا" .قال" :وتقدم اليسرى؛ ألن الشُوة ذي ميامن األعضىا ِقىوى ماُىا
ذي مياسر ا ،ذلذلك تقدم اليسرى على اليماى؛ لقلِ شُوتُا".
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قل ِ :و بالعَس لغلبِ الشُوةِ ،و كال ما معا والكىف ،ذىإن بم:مىوك ذلىك وَىون تمىام الشىُوة
واللذة .وهللا ِعلم".
التدي

المرفوع الذو ذكره« :أول ع م من ابنسان يمُلم» .ماذا قال عنه؟

طالب :قالِ :خري الطيري وِحمد ،كما ذي الم:مع من حدكد عقبِ نن عامر ،وقىال الُييمىي:
"روا الطيرابي ،وإسااد ما ألحمد والطيرابي ييد ،ابتُى كالمى " .والرىا ر ِن لى علىِ ،ذقىد قىال
ويىود اإلمىام ِحمىد"ُ ،ثى ُم سىاق إسىااد عىن شىري نىن عييىد عمىن حدثى
انن كيير ذي تفسير ُ :
عن عقبِ نن عامر .ابتُى كالم .
فيه ج الة ،فيه ج الة.
"يود ِحمد"ِ ،ي نُين علت  ،و ي يُالِ شيخ شري نىن عييىد،
طالب" :ومراد انن كيير بقول ُ :
وهللا ِعلم".
يعني ينمله لمثك هذا ،ىذا قال :جوده ،والمراد أنه بين علمَه بوءَوح ،ال أنَه ذكَر ى َناده أنَه جيَد،
يخملف هذا عن هذا.
قال .....حسن لغير دون قول ......
طمس ىَاا عَل ىى َِعي ى ِا ُِم َذاس ى َتبُقوا ِ
ل َذ ىأَُبى ُك َب ِص ىُرو َن}[وس.]66:
الص ىَار َ
"قول ى تعىىالىَ { :وَل ى َو َب َش ىا ُ َل َ َ َ َ
َُ َ َ َ
حَى الكسائي" :طمس وطمس ويطمس" .والمطمو

والطمىيس عاىد ِ ىَ اللغىِ :األعمىى الىذي

ليس ذي عياي شىا .قىال انىن ابىا " :المعاىى ألعمياىا م عىن الُىدى ،ذىال كُتىدون ِنىدا إلىى
طريا الحا" .وقىال الحسىن ،والسىدي" :المعاىى لتركاىا م عميىا كتىرددون" .ذىالمعاى :ألعمياىا م
ذال كبصرون طريقا إلى تصرذُم ذي ماا لُم وال ير ا .و ذا اختيار الطيري.
وقولىى َ { :ذاسىى َتبُقوا ِ
ل} ِي :اسىىتبقوا الطريىىا لي:ىىو وا { َذىىأَُبى ُك َب ِصىىُرو َن} ِي :ذمىىن ِكىىن
الصىىَار َ
َ َ
كبصىىرون؟ وقىىال عطىىا  ،ومقاتىىَ ،وقتىىادة ،وروي عىىن انىىن ابىىا " :ولىىو بشىىا لفقأبىىا ِعىىين
ضاللتُم ،وِعمياىا م عىن ىيُم ،وحولاىا ِبصىار م مىن الضىاللِ إلىى الُىدى ،ذا تىدوا وِبصىروا
رشد م ،وتبادروا إلى طريا ارخرة" .ثىم قىالَ { :ذىأَُبى ُك َب ِصىُرو َن} ولىم بفعىَ ذلىك نُىمِ ،ي ذكيى

كُتدون وعين الُدى مطموسِ ،على الضالل بافيِ .وقد روي عن عيد هللا نن سالم ذي تأويىَ
ومىُد
ذ اروِ ير ما تقدم ،وتأولُا علىى ِبُىا ذىي كىوم القيامىِ .وقىال" :إذا كىان كىوم القيامىِ ُ

الص ىرال ،بىىادى ماىىا ند :لىىيقم محمىىد -صىىلى هللا علي ى وسىىلم -وِمت ى  ،فيقومىىون َن ىر م وذىىاير م
كتبعوب لي:و وا الصرال ،ذإذا صاروا علي طمس هللا ِعين ذ:ار م ،ذاستبقوا الصرال ذمىن ِكىن
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كبصروب حتى و:او و  .ثىم كاىادي ماىا ند :لىيقم ايسىى –صىلى هللا عليى وسىلم -وِمتى  ،فيقىوم
ذيتبعوب َنر م وذاير م ،فيَون سييلُم تلك السييَ ،وكذا سائر األبييا -عليُم السالم .-ذكر
الاحا  ،وقد كتياا ذي التذكرة بمعاا حسب ما ذكر انن المبار ذىي رقائقى  .وذكىر القشىيري.
وقىىال انىىن ابىىا

ىر ومع ى يماعىىِ مىىن ناىىي
-رضىىي هللا عا ى ِ" :-خىىذ األسىىود نىىن األسىىود ح:ى ا

مخزوم ليطرح على الُا ِيىي -صىلى هللا عليى وسىلم ،-ذطمىس هللا علىى بصىر  ،وِلصىا الح:ىر
نيد  ،ذما ِبصر وال ا تدى ،وبزل اروِ في ".
والمطمو

و الذي ال وَون نىين يفايى شىا ،مىأخوذ مىن طمىس الىري األثىر ،قالى األخفىش

والقتيي.
ِ
اعوا ُم ِضىيا َوال َكَرِي ُعىو َن}[وس،]67:
اسى َت َ
ط ُ
قول تعالىَ { :وَل َو َب َشا ُ َل َم َس َخَاا ُ َم َعَلى َم َكاَبت ُِ َم َذ َمىا َ

ىر ِو يمىىىادا ِو نُيمىىىِ .قىىىال الحسىىىنِ" :ي :ألقعىىىدبا م ذىىىال
المسىىخ :تيىىىدكَ الخلقىىىِ وقليُىىىا ح:ىى ا

وستطيعون ِن ومضوا ِمامُم وال كريعوا و ار م" ،وكذلك ال:ماد ال كتقدم وال كتأخر ،وقىد وَىون
المسخ تيدكَ صورة اإلبسان نُيمِ ،ثم تلك اليُيمِ ال تعقَ موضعا تقصد ذتتحير".
كما حصَك ألصَتاإ السَبت أن ُمسَخوا قَرد وَنَازير ،كمَا يتصَك المسَخ فَي آََر هَذه األمَة،
كما جا ت في ذلَ األَلَار ،لَُن أع َم منَه مسَخ القلَوإ ،الَذو يمسَخ ابنسَان وهَو ال يمَعر،

وي عم ويَدعي لنفسَه أنَه َيَر النَاس أو أفضَك النَاس ،ومَع ذلَ ال يعَر حَالال مَن حَرام ،وإن
علم الناس ،وإن أفماهم ،وإن تصدر ،لُن العبر بما يوافق التق.
"وكىىذلك ال:مىىاد ال كتقىىدم وال كتىىأخر ،وقىىد وَىىون المسىىخ تيىىدكَ صىىورة اإلبسىىان نُيمىىِ ،ثىىم تلىىك
اليُيمِ ال تعقَ موضعا تقصد ذتتحير ،ذال ُت َق ِيَ وال ُت َد ِنر .وعن انن ابا

-رضي هللا عاى -

"المعاى :لو بشا أل لكاا م ذي مساكاُم" .وقيَ :المعاى لو بشا لمسخاا م ذي المَان الىذي
ايتر وا في على المعصيِ".
ذكََر اب ََن الي ََيم رحم ََه هللا ف ََي [ىغاث ََة الل ف ََان] أنََه يك ََون ف ََي آَ ََر ال م ََان ال ََرجالن يمم ََيان ىل ََى
ير ،فيمضي اآلَر ىلى معصيمه- ،نسةل هللا العافية.-
معصية ،فيمسخ أحدهما َن ا
"وقال انن سالم " :ذا كل كوم القيامىِ وطمىس هللا تعىالى ِعيىاُم علىى الصىرال" .وقى ِر الحسىن،
والسىىلمي ،و ر نىىن حيىىيش ،وعاصىىم ذىىي رواوىىِ ِنىىي بَىىر" :مَابىىاتُم" علىىى ال:مىىع ،والبىىاقون
بالتوحيىىد :وقى ِر ِنىىو حيىىوة" :ذمىىا اسىىتطاعوا َمضىىيا" بفىىت المىىيم .و"المضىىي" بضىىم المىىيم :مصىىدر

ومضىىي مضىىيا إذا ذ ىىب ،قولى تعىىالىَ { :و َمى َن ُب َع ِمىَرُ ُبَا ِك َسى ُ ِذىي اَل َخَلى ِ
ا}[وس .]68:قى ِر عاصىىم،
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وحمزةُ{ :بَا ِك َس ُ} بضم الاون األولى وتشدكد الكاو من التاكيس .والباقون "َبَا ُكس " بفت الاىون

األولى وضم الكاو ،من بكس الشي ِبكس بكسا".
أنُسه ،أنُسه نُسا.

" قليتى علىى رِسى ذىابتكس .قىال قتىادة" :المعاىىِ :بى وصىير إلىى حىال الُىرم الىذي وشىب حىال
الصبا".
الذو هو أرذل العمر ،يرد ىلى أرذل العمر.
"وقال سييان ذي قول تعالىَ { :و َم َن ُب َع ِمَرُ ُبَا ِك َس ُ ِذي اَل َخَل ِ
ا} إذا نلغ ثمىابين سىاِ تغيىر يسىم
وضعف قوت  .قال الشاعر:

مىىىىىىن عىىىىىىاش ِخلقىىىىى األوىىىىىام يدتىىىىى

وخابىىىىىى ى ثقتىىىىىىىىا السىىىىىىىىمع والبصىىىىىىىىر

ثم قال ارخر:
نعم.

وْلِ َغ ُتُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
إن اليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابين ُ

قىىىىىد ِحويىىىى سىىىىىمعي إلىىىىىى تريمىىىىىان"

تعىوذ -
"ذطول العمر وصير الشباب رما ،والقوة ضعفا ،والزيادة بقصا ،و ذا ىو الغالىب .وقىد ُ
صلى هللا علي وسلم« :-من ِن كرد إلى ِرذل العمر» .وقد مضى ذي [الاحَ ]70:نياب َ َِ{ .ذال

َو َع ِقُل ىو َن} ِن مىىن ذعىىَ ىىذا بَىىم قىىادر عل ىى بعىىيكم .وق ى ِر بىىاذع ،وانىىن ذك ىوان{ :تعقلىىون} بالتىىا .

والباقون باليا ".

الل م صك على متمد وعلى آله وصتله و لم.

