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 2 (004يس ) -تفسري القرطيب

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .نعم

رب العالمين، وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد، وعلىى  لى   بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل
 .وصحب 
ا   قول  تعالى:"  :-رحم  هللا تعالى-القرطيي    اممقال اإل  َم َومىَ َُ ِدو َيَن َِكىَ ا نىَ وا مىَ ُم اُتقىُ ََ َلُىُ }َوِإَذا ِقيى

َم{وعاي    قال قتادة:  ،[45]وس:َخَلَفُكَم{ َُ فيمن كان قيلكم مىن ئع من الوقا :ِي }اُتُقوا َما َنَيَن ََِكِدو
َم{األمىىم  ا َخَلَفكىىُ َم{وانىىن يييىىر وم:ا ىىد:  انىىن ابىىا وقىىال  مىىن ارخىىرة. }َومىىَ َُ ِدو َيَن َِكىىَ ا نىىَ مىىا  ؛}مىىَ

مَ } الحسن:وقال  ما وأتي من الذبوب. ؛{َوَما َخَلَفُكمَ }  مضى من الذبوب َُ ِدو مىا مضىى  {َما َنَيَن َِكىَ
مَ } ،مىن ِيلكىم ا َخَلَفكىُ مَ }َ: وقيى ،مىا بقىي ماى  {َومىَ َُ ِدو َيَن َِكىَ ا نىَ مَ }مىن الىدبيا،  {مىَ ا َخَلَفكىُ مىن  {َومىَ

َيَن }"  قىال:  وحَىى عَىس  ىذا القىول اليعليىي عىن انىن ابىا   ،سىييان   عذاب ارخرة، قالى ا نىَ مىَ
مَ  َُ  ،وال تغتىروا نُىا ،مىن ِمىر الىدبيا ذاحىذرو ا  {َوَما َخَلَفُكمَ }من ِمر ارخرة وما عملوا لُا،    {ََِكِدو
مَ نَ ا  مَ }وقيَ:   َُ مَ } ،ما ظُر لكم {َيَن ََِكِدو  :وال:ىواب محىذوو والتقىدكر مىا خفىي عىاكم. {َوَما َخَلَفكىُ

ا }بعىد:     دليل  قول  إذا قيَ لُم ذلك ِعرضوا اُبوا َعَاُىَ َم ِإاُل كىَ اِ  َرِْ ُىِ َن  وىَ ِن مىِ َن  وىَ َم مىِ ُِ َأِتي ا تىَ َومىَ
  ."نُذا عن ذلك ىكتفاذ [46]وس:{ُمَعِرِضينَ 
ْم } المعنى من األقوال في -رحمه هللا-  رمفس   ما ذكره ال ْلَفَُُ ََ ا  يُكْم َومََ اآليَة تتممَك كَك  َما َبْيَن َأْيد 

هي مجرد أمثلة، وإال فاآليَة تمَمل ا  كروهي من صيغ العموم، وما ذُ  ،موصولة  َما}ألن  ؛ما قيك
رم والم، أمور نسبية، كالُمقد  هذه أمور نسبية اليدين والخلف، وما بين وتممك غيرها قوله فَي ل ؛َؤ
بَََد  »  ،«أقبَََك ب مََا وأدبَََر» «أقبََك ب مَََا وأدبََر» :-مسَََالالو الصََال   عليَََه–ي بََ  الن  صََفة وءَََو  
بََد  » كونََهلََُن ، ايكََون ىلََى القفََ جََه، وابدبََاريكََون ىلََى الو  ، األصََك أن ابالََال«بمقََدم رأ ََه
مََن  هذا، دونََ، دون كََقََال: دون ي، مثََك مََا هََذه أمََور نسََبيةألن  ؛، المََراد بََه العكََ «بمقََدم رأ ََه

ا } :-جَََََك  وعَََََال-غيَََََرذ، ولَََََذا يخملََََف أهَََََك العلَََََم فَََََي قََََول هللا  ج مََََ  أو ج َََََة مََََََ ْن ُدون    َومَََََ 
 هك هي أفضك من األوليين أو أقك؟  ،[62]الرحمن: َجن َمان  

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

ا} -جََك  وعََال-هللا أقََرإ ىلََى  يعنََي -جََك  وعََال مَََ ْن ُدون    أقََرإ  يعنََي، -جََك  وعََال-هللا ىلََى   َومََ 
ا}: في هَذا واءَ ، ومثلَه كالم أهك المفسير -جك  وعال-هللا  ىلى   يُكْم َومََ د  ْيَن َأيَْ ا بََ َُُ  مََ ْلَف ألن  ؛ْم ََ
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مَا أمامَ   ومَا بَين يَدي  الَذو تركمَه؟ هَوهَك  الخلَف ،، ما بَين األيَدو والخلَفهذه أمور نسبية
ما وقع، ومَا َلفَ  ، وتن ر فيه مما يمكن أن تطلع عليه ما بين يدي  من مد  الدنيا، أو العك ؟

م، مثك هذه ال تسير ا، وال تنبرون اَمالف ا كيخملف في ا المفس   ولذل   ،هذه أمور نسبيةمما لم يقع؟ 
 .الجميع م، ىنما كك واحد يسمروح ىلى ما يمرج  عنده، واآلية تتممكتنتس

 طالب:.....
هَذا في آَرها في الصال  أو بعدها؟ منفصَال  عن َا، ال لُن ،  يجيأن يمكن  ماقبك الصال    ،ال

 .ألن الدبر لو كان يطلق على ما قبك الصال  يمكن ؛مثل ا لي 
ا ُمَعِرِضينَ }  بعد:   قولدليل   " َُ َم ِإاُل َكاُبوا َعَا ُِ ِن ِمَن  َواِ  َرِْ  َم ِمَن  َو ُِ  ىكتفاذ [46]وس:{َوَما َتَأِتي

 .نُذا عن ذلك
ُُّ }قولىى  تعىىالى:   ُم  ا َرَ َقكىىُ وا ِممىىُ َم َِبِفقىىُ ََ َلُىىُ قىىال  ِي تصىىدقوا علىىى الفقىىرا . ؛[47]وىىس:{َوِإَذا ِقيىى

 -ييِ وقيَ:  م المشركون قال لُم ذقرا  ِصحاب الاُ   ،فقرا بإطعام ال  الحسن: وعاي اليُود ِمروا
 ."وذلك قول  : ِعطوبا ما  عمتم من ِموالكم ِبُا هلل-صلى هللا علي  وسلم

مُ } :قالواالممركين بدليك الرد  على أو  الي ود حمك اآلية على   لُنه قد  ، َمْن َلْو َيَماُ  َّللا ُ َأْطَعَمهُ  َأُنْطع 
والممَرذ ال  ،والي ود وإال فاألصك أن  -مثال  -ينمسب ىلى اب الم، كالقدرية ذا بعض َمْن  يسمدل ب 

ال تطلَب منَه لَُن ال تطلَب منَه حَال كفَره،  ،تقبَك منَه، هَو مكلَف ب َا  نألن ا لَ  ؛نفقةاليطلب منه  
مُ }د: ر وإال هو مكلف بفروع المريعة، والذو يََ حال كفره،   اُ  َّللا ُ  َأُنْطعَ  ْو َيمََ ْن لََ هُ مََ  الي َود  نعَم،   َأْطَعمََ
 .قد يقول هذا بعض َمْن ينمسب ىلى اب الموالممركون يقولون هذا، و  ،يقولون هذا
 طالب:.....

 ؟والممركون  نعم،
 طالب:.....

 ،فروعالبََ ون كلفََمأن ََم  أهََك العلََمجمََاهير مسََةلة تُلََيف م بفََروع المََريعة هََذا معََرو  عنََد  ،ال هََم 
ََن  ََون لَُ ََم يقولَ ََك العلَ ََم ى: أهَ ََي الن َ ََب ون لباطَ ََره ا َ ََال كفَ ََو  ؛محَ ََذو هَ ََود الَ ََة مفقَ ََرل المطاللَ ألن شَ

ُيَََق يقَََال فللي َََود، لََُن  ابيمََان، ومَََع ذلَََ  ىن كََان مَََن بَََاإ المتََدو ل َََم وابلَََ ام، هََذا بالنسَََلة
 ؟[149]األنعام: َلْو َشاَ  َّللا ُ َما َأْشَرْكَنا} :قالواوهو منا ب لرد الممركين الذين  ،للممركين

يب ا  ُلواَوَيعَ }وذلك قول :  " اِم َبصىِ َرِِ َواأَلَبعىَ ِ ِمُما َذَرَِ ِمَن اَلحىَ ذحرمىو م وقىالوا: لىو   ،[136]األبعام:{ّلِلُِ
مُ } :قالوا  .ذال بطعمَم حتى تريعوا إلى دكااا  -استُزا -شا  هللا ِطعمَم   َن }  ق ر ِبى :ِي {َُِبَطعىِ مىَ
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ُ ََِطَعَم ُ  ُّ ِبىر ق  :- ىز وا- ذقالوا  .را ق  و هللاِن الكان نلغُم من قول المسلمين:    ،{َلَو َوَشاُ  
كىىان بمَىىِ  بادقىىِ، ذىىإذا ِمىىروا ": -رضىىي هللا عاُمىىا- وعىىن انىىن ابىىا  مىىن لىىو وشىىا  هللا ِ اىىا .

وكابوا وسمعون المؤماين وعلقىون  ؟بالصدقِ على المساكين قالوا: ال وهللا ِوفقر  هللا وبطعم  بحن
ا، ولىو شىا  هللا ألعىز، ولىو شىا  هللا أل اىى ذالبى  هللا ِذعال هللا تعالى بمشىيتت  فيقولىون: لىو شىا  

ما كابوا وقولوب  مىن تعليىا األمىور   ذأخريوا  ذا ال:واب  لكان كذا. مخرج االستُزا  بالمؤماين، ْو
  بمشيتِ هللا تعالى.
ُُّ } ا بقىىول المىىؤماين لُىىم:وقيىىَ: قىىالوا  ىىذا تعلقىى   ُم  ا َرَ َقكىىُ وا ِممىىُ  هللاكىىان  ذىىإذا :ِي [47]وىىس:{َِبِفقىىُ
ألن هللا  ؛وكىىان  ىىذا االحت:ىىاج بىىاطال   ؟ن كىىر قكم ذلىىم تلتمسىون الىىر ق ماىىار قاىا ذُىىو قىىادر علىىى ِ

ماىى ، ذىىال معاىىى  ذكأبىى  ابتىىزك ذلىىك القىىدرَ  ،اقىى  ثىىم ِويىىب عليىى  فيىى  ح ،ا مىىاال  عيىىد   كَ لىىُ تعىىالى إذا مَ 
ُ ََِطَعَم ُ َلَو  }  وقد صدقوا ذي قولُم:  ،لالعتراض ُّ وميلى  قولى :   ي االحت:ىاج.ذى  كىذنواولكىن    {َشاُ  

ُ َما ََِشَرَكَاا} ُّ ِ }وقول :  .[148]األبعام:{َسَيُقوُل اُلِذكَن ََِشَرُكوا َلَو َشاَ   ُّ وُل  َك َلَرسىُ ُد ِإبىُ َُ َقاُلوا َبَش
ُد ِإُن اَلُمَااِذِقيَن َلَكاِذُنونَ  َُ ُ َوَش ُّ ُ َوَعَلُم ِإُبَك َلَرُسوُلُ  َو ُّ  ."[1ذقون:]الماا{َو

 .ل على القلب والمصديق، ال يعمرفون بقلوب م ىنما بةلسنم م، والمعو  ألن ش ادت م باللسان
ينن }" اللن ُميىِ  ىو مىن قىول الكفىار للمىؤماين، ِي ذىي سىؤال المىال وذىي  :قيىَ {ِإَن ََِبُتَم ِإاُل ِذي ضىَ

صىلى هللا عليى  -ي يىِ اُ ب الوقيىَ:  ىو مىن قىول ِصىحا  معاا  مقاتَ و يىر .  :قال  ،محمد  إتباعَم
وقيىىَ: إن ِبىىا بَىىر  ،الى للكفىىار حىىين ردوا نُىىذا ال:ىىوابوقيىىَ: مىىن قىىول هللا تعىى ،لُىىم -وسىىلم

ذلقيىى  ِنىو يُىىَ ذقىىال: وىا ِبىىا بَىىر  ،كىىان وطعىىم مسىاكين المسىىلمين -رضىىي هللا عاى -الصىدكا 
ا : انتلىى قومى  قىال قىال: ذمىا بالى  لىم وطعمُىم؟ ،عىام  ىؤال ؟ قىال: بعىمِتزعم ِن هللا قادر على إط

ذقال: وهللا وا ِبىا بَىر مىا  ،بالصير، ِومر األ ايا  باإلعطا  ا بالغاى، ِومر الفقرا بالفقر، وقوم  
و ىو ال وطعمُىىم ثىىم تطعمُىىم ِبىى ؟  ،علىىى إطعىىام  ىىؤال  ِتىىزعم ِن هللا قىادر   ،ِبى  إال ذىىي ضىىالل

ى َواتُ }ذازل   ذ  اروِ، وبزل قول  تعالى:   َن ََِعطىَ ا مىَ َاى،  ىقىَ َذَأمىُ ُدَق ِباَلُحسىَ [ 6-5]الليَ:  {َوصىَ
ذىال كؤماىون  ،كتزبىدقون   وقيَ: بزلى  اروىِ ذىي قىوم مىن الزبادقىِ، وقىد كىان ذىيُم ِقىوام    اروا .
وَن }قولى  تعىالى:  واستُز وا بالمسىلمين نُىذا القىول، ذكىر  القشىيري والمىاوردي  ،بالصابع َوَيُقولىُ

 ."{َمَتى َ َذا اَلَوَعدُ 
إذا كََان هللا قََادر علََى فََ ، مىطعََامعلََى  قََادر -جََك  وعََال-بََةن هللا  حمجََاج موا  ما ََمدالل يعنََي
الميمََة،  ن يََر احمجََاج م فََي أكل ََم يعنََي ال يعط ََم؟ اذافلمََ ،وقدرتََه أع ََم مََن قََدرتنا ، مىطعََام
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ممَا  ا، وما قمله هللا أفضكنذبتناه بسكين ت بسكين هللا، وما ذبتناهتَ ب  قمل ا هللا، ذُ  ىنما  قالوا: الميمة
ْن علَى بعَض السَذ   يفي ظاهرهَا قَد تنطلَ  حجج تبدو، ف ذه  قملناه عَر  حييقَة األمَر، ج، لَُن مََ
 .هي عر  أن هذا كله زيقوا والن د بالنصوص باألوامروتقي  
اِدِقينَ }قول  تعالى:  " ُد ِإَن ُكاىُتَم صىَ َذا اَلَوعىَ ى  ىَ وَن َمتىَ ا }لمىا قيىَ لُىم:  .[48]وس:{َوَيُقولىُ وا مىَ اُتقىُ
َم َوَما َخَلَفُكَم{َن َِكَ َنيَ  َُ ِي ال  ،اوكان  ذا استُزا  ماُم ِوض   }َمَتى َ َذا اَلَوَعُد{قالوا:  [45]وس:ِدو

ُرونَ }قىىال هللا تعىىالى:  تحقيىىا لُىىذا الوعيىىد. ا َكارىىُ ِ  } مىىا كاترىىرون  :ِي ،[49]وس:{مىىَ َيَح ِإاُل صىىَ
مُ }  و ي بفخِ إسراذيَ  {َواِحَدة   وختصمون ذي ِمور دبيا م فيموتون   :ِي  {ونَ َتَأُخُذُ َم َوُ َم َوِخصِ 

ُمونَ }وذي  ذي مَابُم، و ذ  بفخِ الصعا  ."خمس قرا ا : قِر ِنو عمرو {َوِخصِ 
 ن أو ثالث؟ من أهك العلم َمنْ افي عدد النفخات، هك هي اثنم خال  بين أهك العلمهذا ال يعني

نْ  يََرأ أن ََا ثََالث: نفخََة فََ ع، ونفخََة صََعق، ونفخََة  ن الفََ ع مََن نفخََةى :يقََول بعََ ، ومََن م مَََ
 .ف ع ثم صعق، فمُون ثنمين امقدمات  الصعق، يعني

ُمونَ }وذي  " ُمونَ َوخَ } :وانىن كييىر ،خمس قىرا ا : قىِر ِنىو عمىرو  {َوِخصِ  بفىت  اليىا  والخىا   {صىِ 
ِوصىحاب بىاذع سىوى ورش  ،را ا قىذأما ِصىحاب ال  وكذا روى ورش عن باذع.  ،وتشدكد الصاد

مُ َوخَ "عا  ذرووا   ."وتشدكد الصاد على ال:مع نين ساكاين بإسَان الخا  "ونَ صِ 
 ، لَُننا َاكن اكنة فاجممع  الخا و  ،حرفين أول ما  اكنهو علار  عن ألن التر  الممدد    ؛نعم
 .النطق فيه عسر، والعربية ال تةتي بمثك هذا هذا
َم  وحمىزة:    وحيي نن وُثاب، واألعمش،  وقِر" وتخييى  الصىاد مىن   بإسىَان الخىا  "ُمونَ صىِ َوخَ "َو ىُ
ُمونَ َوُ َم  "  :والكسائي  ،وقِر عاصم  ."خصم " وخصىم  :ومعاىا  ،الخا  وتشدكد الصاد  بَسر  "َوِخصِ 

وقىىد  ،وختصىىمون ذىي الح:ىىِ ِبُىم ال كبعيىىون وقيىَ: تأخىىذ م و ىم عاىىد ِبفسىُم  ا.بعضىُم بعضىى  
قىال  ،كددكسر اليا  والخا  والتشى  :وحماد عن عاصم  ،ِنى بَر عن عاصم  عن  :روى انن ييير
ذاقلى   ،ذأد مى  التىا  ذىي الصىاد ،{ون مُ صىِ تَ خَ وَ }واألصَ ذيُىا   ،ولى ِنياُاالقرا ة األ "الاحا :  
 ."{ون مُ ِص تَ خَ وَ َوُ َم } ي  نَ ُِ وذى حرو   ،لى الخا إحركتُا 

 .من غير ىدغام وإبدال األصكعلى  يعني
وقيىَ: ِسىَاوا  ن.ولىي وإسَان الخا  ال و:و ، ألب  يمع نين ساكاين وليس ِحىد ما حىرو مىد"

 :المضىاو، ويىا  ِن وَىون المعاىى  وَ ذِ حىُ ذَ   ،اوخصم بعضُم بعض    :الخا  على ِصلُا، والمعاى
- نىن كعىب ينىَ قىرا ة ُِ  يالمفعىول، قىال اليعليىي: و ى وَ ذِ حىُ ذَ  ،وخصمون م:ىادلُم عاىد ِبفسىُم
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 م  التا  دأ، ذ"وختصمون "ا ذاألصَ في  ِوض    {ُمونَ ِص َوخَ } قال الاحا : ذأما  .-رضي هللا عا 
و عم الفىرا  ِن  ىذ  القىرا ة ِيىود ِوكيىر، ذتىر    ."ثم كسر  الخا  اللتقا  الساكاين  ،ذي الصاد

وكسىرة، ويمىع نىين وىا   ،ُا حركِ ِخرى ل ما  و ِولى من إلقا  حركِ التا  على الخا  وايتلب
ىالفت  قىرا ة الخلىا مىن ِ ىَ مَىِ  ،و عم ِبى  ِيىود ِوكيىر  ،صىرةبلِو ىَ ا ،وكيى  وَىون ِكيىر ْو

 ا ذىىي ذوقىىد مضىىى  ىى ،مىىن كسىىر اليىىا  والخىىا  ذل تبىىاك عىىن عاصىىم ي و ! ومىىا رُ ؟ِو ىىَ المدكاىىِ
 ."{يدَكُ}ذي  كوبس وذى، {ُف ََِبَصاَرُ مَ َوَخطُ }ذي   البقرة،
د    مََن بََاإ ابتلََاع، يعنََي: مثََك مََا قََالوا فََي:   فُ َيْخطََُ }: اللقََر   فََي القََرا  ىتلََاع الََدال  }اْلَتمََْ
 .للدال المال ت عتلأ    }اْلَتْمدُ الرفع:  لالم أو على قرا   ت عالدال أتل لالم،
َُ –وقال عَرمِ ذي قول   " ِ  َواِحَدة  }  :–عزُ و   ي  ." ىي الافخىِ األولىى ذىي الصىور"قال:  {ِإاُل َصَيَح

ذمىن حالىب لقحىِ،  كافخ ذىي الصىور والاىا  ذىي ِسىواقُم،": -رضي هللا عا -  رةيوقال ِنو  ر 
صىلى –رسىول هللا قىال  :قىال وروى بعىيم عىن ِنىى  ريىرة ."ذي حايىِ ن مار ن ا، ومومن ذارك ثوْ  

ُمىىا كتباوعابىى  ذىىال وطويابىى  حتىىى تقىىوم »: –عليىى  وسىىلمهللا  تقىىوم السىىاعِ والىىريالن قىىد بشىىرا ثْو
والريىَ وخفى   ،ذما وسىقيُا حتىى تقىوم السىاعِ  ،حوض  ليسقي ماشيت   يطُ لِ الساعِ، والريَ كَ 

ذمىىا كتيلعُىىا حتىىى تقىىوم  ،يىى سىىاعِ، والريىىَ كرذىىع ِكلتىى  إلىىى فِ م التقىىو  ميزابىى  ذمىىا كرذعىى  حتىىى
 :ِول مىىن وسىىمع  ريىىَ كلىىول حىىوض إنلىى  قىىالو » وذىىي حىىدكد عيىىد هللا نىىن عمىىرو: ،«السىىاعِ

 ."الحدكد «فيصعا ويصعا الاا 
 .ي يويملسه، أشله ما يكون بالمل ،من شوائله فهين     يعني يلول حوض ىبله 

 .....  طالب:
 .، من اللادية، كل ا من اللاديةال تنقطع ألن اببك ؛يل م ، ماال

 طالب: .....
 .، وال يعني أن الناس كل م يعودون ىلي اعلى كك حال هي لن تنقطع

ِ  }  :قول  تعالى" ا لمىا عضى  ب  يال وستطيع بعضُم ِن كوص  :ِي  .[50]وس:{َذال َوَسَتِطيُعوَن َتَوِصَي
ىِ واإلقىالك نىَ وموتىون ذىي م بعضى  بعضىُ يوقيَ: ال وستطيع ِن كوصى  ذي كد  من حا. ا بالتْو

 ."م ومواضعُمِسواقُ
ََم ََذ   ؛نعَ ََذهم أََ ََة، تةََ ََدم الفرصَ ََريع   العَ ََم  ،ا َ ََةال تمَََرذ ل َ ََ فرصَ ََاكل م،  ،ون يوصَ ََون ممَ وال ين َ

 .تةَذهم على غر وأ لاإ َصومات م، ىنما 
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ونَ }" َم َكَرِيعىىُ ى ََِ ِلُىىِ ى ََِ لِ }وقيىىَ: إن معاىىى  ،إذا مىىاتوا {َوال ِإلىىَ ونَ َوال ِإلىىَ َم َكَرِيعىىُ ال كريعىىون  ،{ُىىِ
 ."إليُم قوال  

 .ال يسمطيعون الرد علي م نييع
ونَ } وقىىىال قتىىىادة:" َم َكَرِيعىىىُ ى ََِ ِلُىىىِ  وا عىىىن ذلىىىك.لىىىُ :ِ عَ إلىىىى ماىىىا لُم، ألبُىىىم قىىىد ُِ  :ِي {َوال ِإلىىىَ

ورِ }قولىى  تعىىالى:  ي الصىى  َخ ذىىِ وقىىد نياىىا ذىىي سىىورة   ىىذ  الافخىىِ اليابيىىِ للاشىىأة. .[51]وس:{َوُبفىىِ
ذضىالِ عىن  وروى المبىار  نىن علىى ذلىك. ِدالى و ذ  اروِ ِبُما بفختان ال ثالِ.  [87:الامَ]

عىىىىون سىىىىاِ»: -صىىىىلى هللا عليىىىى  وسىىىىلم-قىىىىال رسىىىىول هللا  :الحسىىىىن قىىىىال  ،نىىىىين الافختىىىىين ِْر
وقىىال قتىىادة: الصىىور يمىىع  .«هللا نُىىا كىىَ ميىى  يواألخىىرى وحيىى ي،األولىىى وميىى  هللا نُىىا كىىَ حىى

 ، قال الع:اج:وروس الياا  وصورة وصور ميَ سورة األرواح.و ور بفخ ذي الص  :صورة، ِي
 سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرادق مح:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور يورب ذ

 سىىىىىىر  إليىىىىىى  ذىىىىىىي ِعىىىىىىالي السىىىىىىور  

   
 الاحىىىا :قىىىال  .{روَ وبفىىىخ ذىىىي الصىىى  } :ِبىىى  قىىىِر -رضىىىي هللا عاىىى - عىىىن ِنىىىى  ريىىىرة ي وقىىىد رو 

وَ }والصحي  ِن    ."القرن  بإسَان الواو {رالص 
َور"لعل ا  َور" :  القرا، لعل ا "الصُّ  ".الصُّ

 طالب: قرا ة ِني  ريرة؟
 َال . اما في  ر وْ }الصُّ ألن  ، ان  كة 

 .كسرة تح  الواو وضعطالب:  
ْور  "في   .لعل ا هكذا ،ال "الصُّ

 طالب: تح  الرا .
ىذا كانَت  ها داع  ر ، وإال مَا لَذكالجماعَة لمخَالف قَرا    ؛ن الَواو كةن َا مفموحَة، لَُتتَت الَرا نعم،  
ْور  فََي وْ قََال قمََاد :  جمََع صََور ، "روَ الصََُّ "كةن ََا  ،}الصََُّ "، روَ الصََُّ "صََور ، ولعل ََا جمََع  ر }الصََُّ
 .نعم
 الاحىىىا :قىىىال  ."روَ وبفىىىخ ذىىىي الصىىى  " :ِبىىى  قىىىِر -عاىىى رضىىىي هللا - عىىىن ِنىىىى  ريىىىرة ي وقىىىد رو "

وَ }والصىحي  ِن  صىلى هللا -يىا  نىذلك التوفيى  عىن رسىول هللا . القىرن  :بإسىَان الىواو {رالصى 
 ِبشد ِ َ اللغِ: ، وذلك معروو ذي كالم العرب."-علي  وسلم

 اىىىىىىىا م  ىىىىىىىداة الغىىىىىىىورينبحىىىىىىىن بطح

 بالضىىىىىىىابحا  ذىىىىىىىي  بىىىىىىىار الاقعىىىىىىىين  

   
 ا ال كاط  الصورينا شدكد  بطح                              
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{  ى.وقد مضى  ذا ذي األبعىام مسىتوذ   ِِ َدا َن اأَليىَ َم مىِ ِإَذا  ىُ مىن " :واقىبال ئ رِ وقىُ  ،القيىور :ِي}ذىَ
 ."يداواأل

 بالفا ، قرئ بالفا .
 "ال:ىدِ" :واللغِ الفصىيحِ ."يدِ ويدو" :وقال ذكر  الزمخشري. ."ومن األيدا"  فا :بال  ئ رِ وقُ "

 :ي، قال المتاخَ الُذل"ِيداِو  ،ِِيد"وال:مع  ،باليا 
 عرذىىىىىىىى  بأيىىىىىىىىىدِ ذاعىىىىىىىىىاو عىىىىىىىىىرق 

 "ر الامىىىىىىىىىىىىىىالييىىىىىىىىىىىىىىحعالمىىىىىىىىىىىىىىا  كت  
   

 .اللسط :النمال
ُلونَ إِ }  ا.ِي اتخىذ يىدث    :وايتدِ" َم َكاسىِ ى َرِْ ُىِ وماى   .ةوقتىاد ا وخريىون، قالى  انىن ابى  :ِي  {لىَ

 القيس: ئ قول امر 
 يثيىىىىىىىىىىىىىىاني مىىىىىىىىىىىىىىن ثيابىىىىىىىىىىىىىىك تاسىىىىىىىىىىىىىىيل يلذسىىىىىىىىىىىىىى  

   
": والاسىىالن والعسىىالن" وقيىىَ: وسىىرعون. ألبىى  وخىىرج مىىن بطىىن ِمىى . ؛"بسىىَ" :وماىى  قيىىَ للولىىد

 شيِ الذئب، قال:اإلسراك ذي السير، وما  مِ 
 اْىىىىىىىىى  عسىىىىىىىىىالن الىىىىىىىىىذئب ِمسىىىىىىىىىى قار 

ىىىىىىىىىىىىرد الليىىىىىىىىىىىىَ عليىىىىىىىىىىىى  ذاسىىىىىىىىىىىىَ    ْو

   
 ا.بالضىم ِوضى   "َُ سىُ اَ كَ "ويقىال:    َ، وعسَ وياسَ، من باب ضىرب وضىرب.سَ ال: عسَ الذئب وبَ وق

يُ }وذىى التازيىىَ:  وخريىىون مسىرعين. و ىو اإلسىراك ذىىي المشىي، ذىالمعاى َم َوال َبعىىَ ا َخَلُقكىُ ُكَم ِإاُل مىَ
ُُ ُيوَن َوَخرُ } [، وقال:28]لقمان:{َكَاَفسن َواِحَدةن  َأُب ِِ كىَ َدا َن اأَليىَ ر  مىِ َراد  ُماَتشىِ [، وذىي 7]القمر:{َم يىَ

{  َ ونَ }  {َسَأَل َساِئ بن ُكوِذضىُ ى ُبصىُ َم ِإلىَ ُُ ِِ ِسَراع ا َكَأُب [ ِي 43] المعىارج:{َكَوَم َوَخُرُيوَن ِمَن اأَلَيَدا
علىىيَم »الضىىعف ذقىىال:  -صىىلى هللا عليىى  وسىىلم- ييىىِ وذىىى الخيىىر: شىىَوبا إلىىى الاُ  ،وسىىرعون 
ا}قىىال انىىن األببىىاري:  ذإبىى  كاشىىط يالمشىىباإلسىىراك ذىىي  :ِي «َسىىَ بالاَ  ا َوَيَلاىىَ حسىىن ثىىم  وفىى    {وىىَ
  ."تيتدئ

 ج التدي ؟ر  ََ 
، وانن [االفائ] :، والزمخشري ذي[الحدكد  أللئ]  :ذي  ذكر  انن ال:و ي  ،قال: ال ِصَ ل طالب:  
»اسىىتعياوا بالاسىىَ، ذإبىى  وقطىىع ظ: يىىا  نلفىى حىىدكدال نىىدون إسىىااد، ولكىىن [الاُاوىىِ] :األثيىىر ذىىي

مىن حىدكد يىانر، مىن طريىا يعفىر نىن   ."ذفعلاا، ذخففاا ل "، قال:  عاكم األرض، وتخفون ل «
ا ذىىي ....  مىىن طريىىاِوخريىى  ِنىىو وعلىىى:  ،محمىىد عىىن ِنيىى  عىىن يىىانر ذىىي صىىحيح ، و ىىو ِوضىى 

 .صحي  انن خزيمِ، وصحح  األلبابي
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 نعم.
ا}قال انن األبباري:  " َن بَ }وفى  حسىن ثىم تيتىدئ   {َوا َوَيَلاىَ امىَ وىا } :وروي عىن بعى  القىرا  {َعَياىَ

، ذعلىى  ىذا -رضىي هللا عاى -روي ذلك عن علىي  بَسر من واليا  من البعد.{ اابعيِ  نَ ويلاا مِ 
ِدَبا}حتى وقىول:    {َوا َوَيَلَاا}المذ ب ال وحسن الوف  على قول :   َن َمَرقىَ نىن  ي ِ نىَ وذىي قىرا ة ُِ  .{مىِ

 ذُىذا دليىَ علىى صىحِ مىذ ب العامىِ { َمَرَقِدَباِمنَ } بالوصَ "من  ياا"  :-عا هللا  رضي  -  كعب
 ."تا  نزيادة "ااَ تَ لَ يَ ا وَ ا وَ الوُ قَ "قِر انن ِني ليلى: "قال المُدوي: 

هَذا، لَُن م    على األحر  السلعة يجَوز مثَكولما كانت القرا  "َبَعَثَنا"  بمعنى  هي  "هبنايا  "يعني:  
المصََاحف،  -رءََي هللا عنََه-عثمََان  مََن كمابََة هََو مََا بََين الََدفمين أجمعََوا علََى حََر  واحََد،

ي  عليََه الصََال  -وإقََرار الصََتابة وإجمََاع م علََى ذلََ  ممََا يوافََق العرءََة األَيََر  بالنسََلة للن بََ 
 .-والسالم
ا َِ }، وميلى : "َيىالو "و ىو تأبيىد  ،تىا  نزيادة "ااَ تَ لَ يَ ا وَ ا وَ الوُ قَ "قِر انن ِني ليلى:  و " ا َوَيَلتىَ ا وىَ ُد َوَِبىَ َِلىِ
 ."{ااَ يِ عَ بَ  نَ ا مِ اوا ويلت} :-رضي هللا عا -وقِر علي  [.72] ود:{ُ:و   عَ 

 يا ويلما، ويلما.
ا وا ويلتىا كائاى  "ذتتعلا بمحذوو، كأب  قال:   "ويلتا"ِو حال من    "بالويَ"متعلقِ    "نَ مِ "  ىذ  "وا وليتا"
قولى : مىن  "نَ مىِ "و  ماى .ن حىاال  ا عاى  كىذلك و:ىو  ِن وَىو، وكما و:و  ِن وَون خير  "من بعياا

ِدَبا} َن َمَرقىىَ المعىىذنين ذىىي قيىىور م؟ ثىىم قيىىَ: كيىى  قىىالوا  ىىذا و ىىم مىىن  متعلقىىِ نىىافس البعىىد. {مىىِ
وىا "فيقولىون:  -وذىى رواوىِ- كاىامون بومىِ"قىال:  -رضىي هللا عاى -  نن كعب  يُ نَ ذال:واب ِن ُِ 

مىن  "اىايُ ِ "َ  ىذا الحىدكد علىى ِن مىحقىال ِنىو بَىر األببىاري: ال وُ   ،"ا من ِ ياا من مرقىدباتويل
 ."عن بع  معابي  ر  ي ِ عَ ِو مُ  {َبَعَيَاا} من طعن ذي القر ن، ولكا  تفسير  لفظ القر ن كما قال

َنا}في قول م:  يعني   ْن َمْرَقد   اآلََر وا مَا فَي عُ م   ْ أُ  هم ،ن في قبورهمو عذبيوهم   َيا َوْيَلَنا َمْن َبَعَثَنا م 
مقَدمات فَي القبَر لَم يكَن  ارأو فلمَا  ،وكذبوا بَه -ةل هللا السالمة والعافيةسن-  في النار  من عذاإ 

مثََك  -نسََةل هللا العافيََة– بالنسََلة لعََذاإ النََار القبََرمََن المصََديق بََه منََاص وال مفََر، وعََذاإ 
، ولذا جا  فَي الخبَر: بالنسلة للُفار كةن م راقدون ، هذا بالنسلة لعذاإ النار، النوم، كةن م راقدون 

أن أهَك النَار لَو "، وجَا  فَي بعَض األَلَار: «العين جَ    وقَدون علي َا جَ   مَن  َالمي تناركم  »
وال ينفََي هََذا أن يكََون  ،-نسََةل هللا السََالمة والعافيََة- "،نََاركم هََذه ىرجعََوا ىلََى الََدنيا لنََاموا علََ

َناَيا َوْيَلَنا َمْن َبَعَثَنا م ْن َمرْ }: ون قولفي ون لعثيُ يفمر عن م العذاإ قبيك اللع ، ثم   . َقد 
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 طالب:.....
مََا  يعنََين علََى النََار الُبََرأ، يفََم  ل ََم علي ََا بََاإ، وأمََا عََذاإ القبََر ف ََو موجََود، هََم يعرءََو 

نسَةل -شَ  أنَه أع َم  ههَذا مَا فيَ اآلََر مسَممر، لَُن عرءَ م علَى نَار  قبورهمفي   بهن  و عذبي
 .-هللا السالمة والعافية

والصىواب  ."نَ مىَ " ن مىع تسىَين بىو  "اىاِ يُ "ف ذىي  بغيىر ِلى  "اا يُ   نَ مَ "وكذا حفرت     "قال ِنو بَر:"
  ."ااِ يُ  نمَ "في  على طريا اللغِ 

 .نَ مَ 
ِلقيى  علىى  " ىبُ َِ "بفت  الاون على ِن ذتحِ  مىزة  "  ااِ يُ   نَ مَ "والصواب في  على طريا اللغِ  "

 ر .ِخيى نَ ِعلمىك؟ و ىم كريىدون مىَ  ِخير  مىنَ  " ِوسقط  الُمزة، كما قال  العرب: منَ بون "منَ 
 ِبشدبا ِحمد نن وحيى الاحوي: ."الاائمِ يي  الاائم ذُب "ويقال: 
 هك علق عليه؟هذا؟  ثعلب  ؟من هو

 ما علق على أحمد بن يتيى؟
 طالب: .....

  ما علق عليه؟
 طالب: .....

 .نعم
 طالب: .....
 ثعلب نعم.

 
  يىىىىىىىىى  نليىىىىىىىىىَ تلىىىىىىىىىوماي ِن لىىىىىىىىىَ اذِ وعَ "

 ولُ ذُ ولىىىىىىىىم وعتمربىىىىىىىىي قيىىىىىىىىَ ذا  عىىىىىىىىَ   

   
 .واو ُرإ   الواو وعاذلة  
العذاب عن ِ َ القيور و :عوا  :عِ إلى الافخِ  عَ ذِ إذا بفخ الافخِ األولى رُ "وقال ِنو صال :  "

يا  ،اليابيِ عون ساِ، ذذلك قىولُم:  ْو ِدَبا}ُما ِْر َن َمَرقىَ ا مىِ َن َبَعَياىَ  وقتىادة. ابىا  انىن  وقالى {مىَ
نوا بى  ذ ِ يُىا مىن ِبىواك العىذاب صىار مىا عىُ إن الكفار إذا عاكاوا يُىام ومىا ذ"وقال ِ َ المعابي:  

َد الىرُ }قال م:ا د: ذقال لُىم المؤماىون  ."ذي قيور م إلى ياب عذانُا كالاوم ا َوعىَ َذا مىَ  .{َحَمنُ  ىَ
َد الىُرَحَمنُ }قال قتادة: ذقىال لُىم مىن  ىدى هللا:  ا َوعىَ َذا مىَ  وقىال الفىرا : ذقىال لُىم المالئكىِ: .{ ىَ
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ألن المالئكىِ مىن المىؤماين وممىن  ؛و ىذ  األقىوال متفقىِ"الاحىا :  قال    .{َمنُ َ َذا َما َوَعَد الُرحَ }
َُ  عىىىزُ - ىىدى هللا  َُ و  عىىىزُ -وعلىىىى  ىىىذا كتىىىأول قىىول هللا  .-ويىىى وا }: -يىىى وا َوَعِملىىىُ ِذكَن  َماىىىُ ِإُن الىىىُ

 ِِ ُر اَلَيِرُي َم َخيىَ   خيىر مىن كىَ مىاالمىؤمن عاىد هللا»[ وكىذا الحىدكد:  7]اليياىِ:{الُصاِلَحاِ  َُِوَلِتَك  ىُ
 ."«خلا

ا  .يدَك في م َمْن تتلى ب ذا الوصف من اللمر ومن المالئُة ومن الجن أيض 
َد }و يىر م مىن المىؤماين قىالوا لُىم:  - عليُمصلى هللا-وي:و  ِن تكون المالئكِ  " ا َوعىَ َذا مىَ  ىَ

َن َمَرقىَ }وقيَ: إن الكفار لما قىال بعضىُم لىبع :   .{الُرَحَمنُ  ا مىِ َن َبَعَياىَ وا الرسىَ لمىا قُ دُ صىَ  {ِدَبامىَ
ب ، ِقروا حىين  ذكذناا {َ َذا َما َوَعَد الُرَحَمُن َوَصَدَق اَلُمَرَسُلونَ } :عاكاوا ما ِخيرو م ب ، ثم قالوا

قىال ِنىو بَىر  .{َ َذا}فيقول:  ثم كيتدئُ  {ِمَن َمَرَقِدَبا} :وقف على وكان حفُص   لم كافعُم اإلقرار.
 ."{َ َذا َما َوَعَد الُرَحَمنُ } حسن، ثم تيتدئ: وف    {َرَقِدَباَاا ِمَن مَ َمَن َبَعيَ }نن األبباري: 

 .فيفصك بين ما ،كةنه  ؤال وجوابه يعني
َما َوَعَد }  ، وتيتدئ:"للمرقد"على اإلتباك {َ َذا}ذتخف    {َ َذا  َمَرَقِدَباِمَن  }  :ِن تقف علىوي:و  "

 ."{الُرَحَمنُ 
َنا} ، وصفوصف له يعني  .أو بيان ،بدلأو   َهَذا َمْرَقد 
َن } :الاحىا : التمىام علىىقىال  كم وعىد الىرحمن.يُ عَ بَ   :كم ما وعد الرحمن، ِييُ عَ بَ   :على معاى" مىِ
ِدَبامَ  َذا} و {َرقىَ َد الىُرَحَمنُ } :وخيىر  ،ذىىي موضىع رذىىع باالنتىىدا  { ىىَ ا َوعىىَ وي:ىىو  ِن وَىىون ذىىي  .{مىىَ

َد الىُرَحَمنُ } ،{َ َذا ِمَن َمَرَقِدَبا}  :مامفيَون الت  {َمَرَقِدَبا}  ى:موضع خف  على الاع  ل ذىي  {َما َوعىَ
وال:ُِ  .{َ َذا} :ون بإضماروَ"ذكر ِنو إسحاق ماُا اثاتين قال: :  موضع رذع من ثالِ يُا 

ما وعىد  :ِن وَون بمعاى :وال:ُِ الياليِ حا ما وعد الرحمن بعيكم.  :ِن وَون بمعاى  :اليابيِ
   ."الرحمن

َدة  َكا ِإنَ }قولىى  تعىىالى:  ِ  َواحىىِ َيَح َ  ِإاُل صىىَ بعىىيُم وإحيىىا  م كىىان بصىىيحِ  وعاىىي إن .[53]وس:{بىىَ
ليىِ، واألوصىال المتقطعىِ والشىعور المتمزقىِ! إن هللا واحدة و ي قول إسراذيَ: ِكتُا العرام البا

اَلحَ }الحا:   و ذا معاى قول  وأمركن ِن ت:تمعن لفصَ القضا . َِ بىِ َك َكَوَم َوَسَمُعوَن الُصَيَح اِ  َذلىِ
ِطِعيَن ِإَلى الىُداكِ }وقال:    ،[42]ق:{َكَوُم اَلُخُروجِ  َُ وذىي قىرا ة انىن  علىى مىا وىأتي.. [8]القمر: {ُم
َم } الصيحِ، وقد تقدم  ذا. :ُِ يَ فَ والزَ  {ةدَ احِ وَ  ِ  يَ فَ  َ ِإَن َكاَبَ  ِإاُل }  :-إن ص  عا   -مسعود َذِإَذا  ىُ

  ".{َيِميع  َلَدَكَاا ُمَحَضُرونَ 
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 .في السور  نفس ا في الدرس الماءي هذا تقدم
مَ }" ِإَذا  ىىىُ ُرونَ }بكىىىرة، و {َيِميىىىع  } :ميتىىىدِ وخيىىىر  {ذىىىَ ُرونَ مُ }ومعاىىىى  ،مىىىن صىىىفت  {ُمَحضىىىَ  {َحضىىىَ

َو } م:موعىون ِحضىىروا موفىى  الحسىىاب، و ىو كقولىى : ِر ََِو  ىىُ ِ  اَلَبصىىَ ِِ ِإاُل َكَلمىىَ اَع ُر السىُ ا َِمىىَ َومىىَ
 [.77]الاحَ:{ََِقَربُ 
َيت ا} الى:قولىىى  تعىىى  س  شىىىَ ُم َبفىىىَ اَلَيَوَم ال ُتَرلىىىَ َوال } ال تىىىاقص مىىىن ثىىىواب عمىىىَ. :ِي .[54]وس:{ذىىىَ

لمىا لىم  ِبى  مفعىول ثىانن   :ذي محَ بصىب مىن ويُىين: األول  {َما}  {َعَمُلونَ ُتَ:َزَوَن ِإاُل َما ُكاُتَم تَ 
، ذحىذو ،لوبى تعم :تقىدكر : إال بمىا كاىتم تعملىون، ِي  ،نازك حىرو الصىفِ  :واليابي  وسم ذاعل .
 ."قول  تعالى

 .نعم الجر، حر  حر  الصفة
عنَد  المَي وهَي الثالثَة، تَهورج   مَا اَمَارهو على قول المؤلَف هي الثانية  نفخة اللع   هذه  والنفخة

ْن تنمَق عنَه األرض بعَد هَذه  نفخَةالفَ ع، و   نفخَةم ا  جمع مَن أهَك العلَم، يمقَد   الصَعق، وأول مََ
ينفخََةال فََإذا مو ََى »يقََول: و الصََتي ،  كمََا جََا  فََي التََدي   -السََالمعليََه الصََال  و - : الن بََ 

 .«ز َو بصَعقة الطَورو   قبلَي، َأْم جَُ فَال أدرو أبعَ العرش َذ بقائمةيعني آباطش بقائمة العرش، 
، -عليَه الصَال  والسَالم-أنَه أفضَك مَن متمَد  وهَذا ال يعنَي  ،ما صعق، وهذه من منااله  يعني

ْن فََي كََون  ذكرنََا مََرار امََا مثََك  ، يعنََيالمطلََق ألن المفضََيك مََن ج ََة ال يعنََي المفضََيك أول مَََ
ذلَ  ال أحَد  ومَع ،-عليه الصال  والسالم-متمد قبك  ،-عليه السالم-ى يوم الييامة ىبراهيم سَ ُْ يُ 

كَون ابنسَان  ، يعنَي-عليه الصال  والسَالم-أفضك من متمد   -عليه السالم-ن ىبراهيم  ى  :يقول
امطلأفضَك يفضك من ج ة ال يعني أنَه  عليَه - َيد ولَد آدم  -عليَه الصَال  والسَالم-، فَالن ب ي قَ 

عليَه -متمَد عندما تنمق األرض عن  -عليه السالم-وأفضك الخلق، ومع ذل  مو ى    -السالم
ه و ألنَه لمَا أرادوا أن يلقَ ؛ى ىبَراهيم قبَك غيَرهسََ ُْ ويُ  ،ََذ بقائمَة العَرشآمو َى    ،-الصال  والسَالم

 .-الصال  والسالموعلى نبينا أفضك عليه -زو بذل  و فج ،ه من ثيابهو د في النار جر  
اُقور  } ؛عسير على الُفار يوم يومالومع ذل  هذا   َذل  َ  ،َفإ َذا ُنق َر فَ ي النَ  يرع  فََ ْومع َعسَ  ذ  يََ َعلََى ، َيْوَمئَ 

ير َُاف ر يَن َغْيُر َيس  ولُن  أمور م ولة يميب من ا الولدان،  ،-نسةل هللا العافية–.  [10-8]المدثر: اْل
كََان النَاس ىلََى  يدركَه النََاس قبَك، يعنَيكَان ى علَى القلَوإ جعل ََا ال تَدرذ مََا ان الَذو غطََ  الَر  

ن و ر و ويََ   ،ن ين ََرون ىلََى الجنََائ واآل ،اروا أيامََ  تََةث   ا جنََاز ىذا رأو  ،وقََت قريََب ىلََى ثالثََين  ََنة
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وكَةن  ،ضَارالقبور، وبعض م قد ين ل في القبر، وبعض م يماهد المغسيك، وبعضَ م يمَاهد االحم
 .أدنى تةثر هلم يكن، ما في ئ اشي
اُثرُ } تفسَََير  َََور :القرطبَََي، فَََي  -رحمَََه هللا تعَََالى-ف المؤلَََ  َُ اُكُم الم  َََ  لَََه كَََالم [1]المَََُاثر: َأْل َ
ر قلله في هذه المواطن، لُن مَا التيلَة في  جد  ن ا حول هذه المسةلة، وأن على ابنسان أن ُيْتض 

ََرا   ََد قَ ر عنَ ََُ ََان ال َيْتضَ ََق  ىذا كَ ََدعا ، فُيَ ََي الَ ََذكر، وال فَ ََي الَ ََي الصَََال ، وال فَ ََرآن، وال فَ القَ
 المواطن؟! َيْتُضر في غيرها من

ليمعلق به دون  ؛ته والصلة بينه وبين ربها في فمليسعى جاد  يعني يعلم ابنسان أن اللاإ مغلق، ف
ْن  َََواه، وإال فمَََا معنَََى أن الجَََو  ن يوجَََد الت بالمو َََيقى الصَََاَلة علَََى القبَََر؟! ومَََا معنَََى أامََََ

هََذا المََي   لََُن هللا المسََمعان، يعنََي ،تسََموعب  الُ ََك يََدَن علََى شََفير القبََر؟! أمََور يعنََي مََا
بَال، يعنَي شَي  مَا يخطَر علَى  اس،المتول الذو في قلَوإ النَو المغير  ىنسان بنفسه،كك  أدركه  

ا علََى مََا  ائ  شََي وقبََك ثالثََين  ََنة ،وقبََك َمسََة وعمََرين ،يعنََي أدركنََا قبََك عمََرين يخملََف تمامََ 
ألنه يجد من نفسه أفضك  ؛ نة حمى ىن ابنسان أحيان ا يممنى أن لو مات قبك عمرين  نتن عليه

، أن يردنََا ىليََه رد جمََيال   -جََك  وعََال-نسََلة، نسََةل هللا  هيعنََي مََا فيََ ،مََا هََو عليََه اآلن بكثيََرم
 .نعم
ونَ }قولىى  تعىىالى: " ُُ اِك َن ذىىَ ُغ ي شىىُ َوَم ذىىِ ِِ اَليىىَ َحاَب اَلَ:اىىُ وانىىن  ،قىىال انىىن مسىىعود .[55]وس:{ِإُن َِصىىَ

مشىََ ]وذكر الترمىذي الحَىيم ذىي كتىاب   ."شغلُم اذتضاض العذارى "وم:ا د:    ،وقتادة،  ابا 
وعقوب القمي، عن حفص نن حميد، عن شمر   محمد نن حميد الرا ي، حدثاا  ل : حدثاا  [القر ن

َحا} :نن عطيِ، عن شقيا نن سلمِ، عن عيد هللا نىن مسىعود ذىي قولى  َوَم ِإُن َِصىَ ِِ اَليىَ َب اَلَ:اىُ
ونَ  ُُ َن َذاِك   ."شغلُم اذتضاض العذارى "قال:  .[55]وس:{ِذي ُشُغ

 ن انىن ابىا حدثاا محمد نن حميد، حدثاا  ارون نىن المغيىرة، عىن بُشىَ، عىن الضىحا ، عى
 :إذ قيىىَ لىى  تحىىول إلىىى ِ لىىك ،نيامىىا الريىىَ مىىن ِ ىىَ ال:اىىِ مىىع ِ لىى "وقىىال ِنىىو قالبىىِ:  بميلىى .
وقيىَ: ِصىحاب ال:اىِ ذىي شىغَ  ."ا إلىى ِ لىكتحىول ِوضى    :ع ِ لي مشغول، فيقالِبا م  :فيقول

اال تمام بأ ىَ المعاصىي ومصىير م إلىى الاىار، ومىا  ىم فيى   بما  م في  من اللذا  والاعيم عن
اؤ م ِو لىو م، قالى وقىال وكيىع:  سىعيد نىن المسىيب و يىر .   من ِليم العذاب، وإن كان ذيُم ِقْر

َن }ال انن كيسان: وق ذي السماك. :وعاي  ."اذي  يارة بعضُم بعض   :ِي {ِذي ُشُغ
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الغنا     السماع يسمع  لم  لمن  يكون  الذو  العين  التور  غنا   الجنة،  ألهك  غنا   هو  الذو 
َفاق ا}،  م في هذه الدنياتر مال تلذ    ، يعني[26]النلة: َجَ ا   و  ا حرمه في  يذ بمي  مترم في الدنَمْن 
 .«َر  اآلا لم يمرب ا في يالخمر في الدنَمْن شرإ »، كما جا : َر اآل

 طالب: من تاب؟
 .ترم ا ولو تاإ، ومع ذل  ال يت  بفقدهامن تاإ تاإ هللا عليه، لُن قد يُ 

 ِبى  إذا كىان كىوم القيامىِ بىادى ماىاد: ِكىن ابىادي الىذكن: "وروي   لى.وقيَ: ذي ضياذِ هللا تعا"
ا علىى اليىدر والكوكىب الىدري، ركبابى  ِطاعوبي وحفروا عُىدي بالغيىب؟ فيقومىون كأبمىا ويىو ُم 

ب:ىىب مىىن بىىور ِ متُىىا مىىن اليىىاقو ، تطيىىر نُىىم علىىى ر و  الخالئىىا، حتىىى وقومىىوا نىىين كىىدي 
َُ -العىىرش، فيقىىول هللا  السىىالم علىىى ابىىادي الىىذكن ِطىىاعوبي وحفرىىوا عُىىدي لُىىم:  -وعىىزُ  يىى
بىا  ،بالغيب، ِبا اصىطفيتكم بىا اختىرتكم،  ،يتييىتكماِو ال } ى:اىِ بغيىر حسىاب ذىذىادخلوا ال ذ يىوااِو

ونَ  ُتَم َتَحَزبىىُ َوَم َوال َِبىىَ َيُكُم اَليىىَ َوو  َعلىىَ كىىاليرق الخىىاطف فيمىىرون علىىى الصىىرال  .[68]الزخرو:{خىىَ
 ."حشرخلا ذي الثم إن ال ،ذتفت  لُم ِنوانُا

 في المتمر.
 ذي المحشر؟

 في المتمر نعم.
وذلىك  ؟ِكىن ذىالن وذىالنموقوذىون فيقىول بعضىُم لىبع : وىا قىوم    حشىرمخلا ذي الثم إن ال" 

ونَ } :ا ذياادي ماادن حين وسأل بعضُم بعض   ُُ اِك َن ذىَ ُغ ِِ اَلَيَوَم ِذي شىُ َن }و ."{ِإُن ََِصَحاَب اَلَ:ُا ُغ  {شىُ
ونَ }  ، وقىد تقىدم.حَ والسىُ   ِ حُ ب، والسىُ عىَ والرُ  ِب عىُ الرُ "لغتان قرئ نُما، ميىَ   {َغَ شُ }و ُُ اِك قىال  {ذىَ

وقىال   ."مع:يىون "والضىحا :    ،م:ا ىدوقىال    ."ذرحىون "  :وقال انن ابىا   ."مسرورون "الحسن:  
 ،وشىيبِ  ،وقِر ِنىو يعفىر  المزاح والكالم الطيب.  :والفكا ِ  والمعاى متقارب.  ."باعمون "السدي:  
وقىال   ان كالفىار  والفىر ، والحىاذر والحىذر، قالى  الفىرا .و مىا لغتى  ،بغيىر ِلىف  {ون ُُ كِ ذَ }واألعرج:  
نىىو عييىىدة:  ،الكسىىائي وتىىامر والنىىن، والفكىى  المتفكىى   ،الفاكُىىِ، ميىىَ شىىاحم والحىىم الفاكىى  ذو"ِو
 ."والمتاعم

 .م، وذو اللتم، وذو الممر، وذو اللبنتذو الم يعني
وقىال "وقال ِنو  يىد:  ."مع:يون : "تادةبغير ِلف ذي قول ق  {ون ُُ كِ ذَ }و  ،والفك  المتفك  والمتاعم"

  ا.إذا كان طيب الافس ضحوك   :ريَ ذك 
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 بصىىىىىىىىىىىىىىىب  علىىىىىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىىىىىىال. {ُيناكِ ذىىىىىىىىىىىىىىىَ }و: وقىىىىىىىىىىىىىىىِر طلحىىىىىىىىىىىىىىىِ نىىىىىىىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىىىىىىىر ِ 
َم ِذي ِظاللن َعَلى اأَلَراِئِك ُمُتِكُتونَ }  قول  تعالى: ُُ وي:ىو  ِن   ،ميتىدِ وخيىر   .[56]وس:{ُ َم َوََِ َواُي
مَ } وَىىون  مَ َوََِ َوا}ا توكيىىد   { ىىُ ونَ }عطىىف علىىى المضىىمر، و {ُيُىىُ ونَ } :بعىى  لقولىى  {ُمُتِكتىىُ ُُ اِك  .{ذىىَ

 ،واألعمىش ،وعييد نن عمير  ،وقِر انن مسعود  ،بَسر الرا  واأللف  {اللن ِذي ظِ }وقرا ة العامِ:  
يمىع ظىَ،  :بضم الرىا  مىن  يىر ِلىف، ذىالرالل {َلَ ذي ظُ }وخلف:  ،والكسائي  ،وحمزة  ،ويحيى
كِ عَ } ِ.لىىُ يمىىع ظُ  :َ  لىىَ وظُ  ى اأَلَرائىىِ سىىفياِ " :واحىىد ا ِريَىىِ، ميىىَ ،وعاىىي السىىرر ذىىي الح:ىىال {لىىَ

 ، قال الشاعر:"وسفائن
 أن احمىىىىرار الىىىىورد ذىىىىوق  صىىىىوب كىىىى

 نوقىى  الضىىحى ذىىي روضىى  المتضىىاحك  

   
 خىىىدود عىىىذارى قىىىد خ:لىىىن مىىىن الحيىىىا

 تُىىىىىىىادكن بالريحىىىىىىىان ذىىىىىىىوق األرائىىىىىىىك  

   
إن ِ ىَ ال:اىِ كلمىا »: -هللا عليى  وسىلم  صىلى-  يُ يىِ الاُ   قىال  وذي الخير عن ِنىي سىعيد الخىدري 

لريَ من ِ ىَ ال:اىِ إن ا": -ما عاُرضي هللا-  وقال انن ابا   .«ايامعوا بسا  م عدن ِبَار  
ا، وكلما ريىع إليُىا عىاد   ، كلما ِتا ا ويد ا بَر  ُا وال تمل    سبعين ساِ، ال ومل  ليعابا الحورا

نياُمىا ماىي، وىأتي مىن  يىر ماىي ماى  وال  ، ال وَىون إلي  شُوت ، في:امعُا بقوة سىبعين ريىال  
  ."ماُا

ِ  }  قول  تعالى: َُ ا َذاِك َُ َم ِذي ُُ ُدُعونَ }  انتدا  وخير.  .[57وس:]{َل ا كىَ َم مىَ ُُ الىدال اليابيىِ ميدلىِ  {َوَل
 ".دعا"من ، من تا ، ألب  وفتعلون 

 .فا ، االصطاصاد   تقلب كما هنا، وقد  داال  قلب فمعال معرو  أن ا تُ اال  ات
ُدُعونَ } :قالىى  ِنىىو عييىىدة، ذمعاىىى ِعطيىى . ي مىىن دعىىا بشىى :ِي "دعىىا"مىىن " مىىن  ،كتماىىون  {كىىَ

ألن هللا تعىىالى قىىد طىىبعُم علىىى ِال  ؛ا ذُىىو لىى دعىىى مىىاُم شىىيت  اوقيىىَ: المعاىىى ِن مىىن  .الىىدعا 
ُدُعونَ }م: اُل وقىال وحيىى نىن سىَ  كدعي ماُم ِحد إال مىا و:مىَ ويحسىن ِن كدايى .  وشىتُون. {كىَ

ُدُعونَ }قىىال انىىن األببىىاري:  والمعاىىى متقىىارب. ."وسىىألون " انىىن ابىىا  قىىالو  ا كىىَ َم مىىَ وفىى   {َوَلُىىُ
على معاى ولُىم  "السالم"وي:و  ِن كرذع  على معاى ذلك لُم سالم. {َسالم  }م تيتدئ: حسن، ث

وقىال الزيىاج:  .{َما َكُدُعونَ }ذعلى  ذا المذ ب ال وحسن الوف  على   ما كدعون مسلم خالص.
الم  } ا}وك علىىى اليىىدل مىىن مرذىى {سىىَ  ى ِ ىىَ ال:اىىِ.اىىَ ولُىىم ِن وسىىلم هللا علىىيُم، و ىىذا مُ  :ِي {مىىَ
نياىا »قىال:  -صىلى هللا عليى  وسىلم-ِن رسىول هللا  حدكد يرير نن عيد هللا الب:لىيمن    ى ورو 

لىع علىيُم مىن ذإذا الرب تعالى قىد اطُ  ،ِ َ ال:اِ ذي بعيمُم إذ سطع لُم بور ذرذعوا رؤوسُم
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يمن }ذذلك قول :   ،عليَم وا ِ َ ال:اِ  السالم  :ذقال  ،ذوقُم ُم ذيارىر إلىي، {َسالم  َقَوال  ِمَن َرب ن َرحىِ
مىن الاعىيم مىا دامىوا كارىرون إليى  حتىى وحت:ىب عىاُم   ي وياررون إليى  ذىال كلتفتىون إلىى شى
ركات  عليُم ذي دوار م ومعاا  ثان  ذي صحي  مسلم،  ذكر  اليعليي والقشيري. ،«ذيبقى بور  ْو

 ."[26 ]كوبس:{ِلُلِذكَن ََِحَسُاوا اَلُحَسَاى َوِ َياَدة  } عاد قول  تعالى:[ كوبس]ي وقد نياا  ذ
 .-ع   وجك   -الملذذ بالن ر ىلى وج ه الُريمهو  ، أع م نعيم ألهك الجنةنعم
وي:ىو  ِن تكىون  عون مسىلم.ا لُا، ِي ولُم مىا كىدُ بعت    {َسالم  }بكرة، و    {َما}ِن تكون    وي:و "
َم َما َكدُ } وعلى  ذ  الويو  ال كوف  على ،خير عاُا {َسالم  }باالنتدا ، ورذع  {َما} ُُ  ."{ُعونَ َوَل

"، ألنَه علَى أال يَدعي مَن م أحَد ىال مَا يجمَك ويتسَن أن يدعيَه ون عَو طبن َم مفي قوله  َابق ا: ى
ْن يممنََى أن يوجََد هََذا المََ عَ م   ََُ   أهََك اببََك يممنََى بعضََ م أن   فََي الجنََة، يعنََييفََي الََدنيا مَََ

لفوهَا فَي المَي أ م معاأن تَُون صَن ن تُون هذه اببك وأرواث ا في الجنَة، وأهَك كَك صَنعة يممنَو 
ب العييََانالجنََة، أمََا با ب  سََت ي، للنسََلة للجنََة ففي ََا ُنجََُ  اللتََم والََدم والصََو  والََروث، يعنََي ُنجََُ

 او علَى أال يَدع ون عَو طبف َم م َطَر علَى قلَب بمَر،مَا    مَا يخطَر علَى اللَال، يعنَييفي ا ش
يََدعي قََد طََلع م علََى أال  -تعََالى-ألن هللا " :-رحمََه هللا- هََذه األمََور، كمََا قََال المؤلََف مثََك

وغيَر  غيَر منا َب   يأن يوجَد شَ بعض م تمنى ألن ؛"من م أحد ىال ما يجمك ويتسن أن يدعيه
يمبََين ل ََم أن مََا كََان يممنونََه لََي   هألنََ ؛طلعََون ي ةيََلََُن م فََي الن اق، ال ينا ََب وال يليََق، الئََ
 .في الجنة التييقة عندما يوجد في   يمب
نسََمفيد ونراجََع، َََالص انم ََى المُليََق، هنََاذ كمََب ليََت طالََب العلََم يقََول:  مََثال  يعنََي: تجََد  

َََالص  الجنََةفََي لََو ىذا كنََت علََى الجََاد ، و هََذا ؟ أن تمعبََد علََى بصََير ، اذ مََاالُمََب مََن أجََك 
 .انقطع المُليق

الََذو عنََده،  ك هََذا التمََارمثََ ممنََىيبعضََ م حمََى عنََده مثََك هََذا الخيََك،  أن ممنََىيبعضََ م و  
ألنََه ىذا  ؛"ىال مََا يجمََك ويتسََن أن يدعيََه علََى أال يََدعي مََن م أحََدع  ون عََو طبم" :كمََا قََاللََُن م 
 .الجنةبالنسلة لما في   يشها ال و تل  األماني المي تمنوها، وجد   ت انم الجنةدَلوا  

 طالب:.....
 الدنيا.العمك الذو يماح له في  يممنى األماني كثير ، يعني كك  

 طالب:.....
 عندنا.، لُن لي  من جن  النلات الذو في  اعة كما جا  وأفي لت ة 
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 طالب:.....
 الجواإ؟ ماطيب 

 طالب: ال:واب يواب عام.
 ، يكفي هذا.«في ا ما ال عينع رأت، وال أذنع  معت »

َدان  ُمَخُلُدونَ }  :طالب: كاتب وَتىب كتابىا  إسىالميِ، وفى  عاىد ، [19اإلبسىان:.17:]الواقعىِ{ِولىَ
 .با واللوال، ميَ الز ذي الدبيا محرمِ اِن ذي ال:اِ ِمور  على  ذقال:  ذا دليَ

م بول  المرأ  في الدبر بقول لول: كما ا مدل بعض  الرد عليه؟ يعني رأيت هذا َواطر شيطانية، 
، كَالم يريَدون يسمعملون على الج ة المي ف ،يلغون القبكما يعرفون أن م    .[78]هود: َهؤال   َبَنات ي}

نسَََيت الَََراد علي ََا،  هللا بعَََض المفمَََونين، وُرد   لقيَََت علَََى لسََانأُ  ََََواطر شََيطانيةهَََذه ، باطََك
 .والمردود عليه، لُن قرأته قديم ا

مىىا  ولُىىم :ا، وإن شىىت  ذىىي موضىىع الحىىال، ِيوَىىون مصىىدر   {اسىىالم  }: وذىي قىىرا ة انىىن مسىىعود"
ُدُعونَ }ذا المىذ ب ال وحسىن الوفى  علىى ى  ىلىا، ذعِو مسىلم    ،ِو سىالمِ  ،كدعون ذا سالم . {كىَ
 لُىم ال كتاىا عون فيى . م  لَ االستتااو كأب  قىال: ذلىك سىِ  ىعل  "م  لَ ِس "  :نن كعب القرظيوقِر محمد  
َم َما َكُدُعونَ }  :ويَون  ُُ الم  }وي:و  ِن وَىون  ا.تام   {َوَل ُدُعونَ }  مىن قولى :نىدال   {سىَ ا كىَ َم مىَ ، {َوَلُىُ
ُدُعونَ }وخيىىر  ا كىىَ مَ } {مىىَ الم  }وي:ىىو  ِن وَىىون  {َلُىىُ ويَىىون معاىىى الكىىالم ِبىى  لُىىم  ا  خىىر،خيىىر   {سىىَ
َوال  } ن  يىر ماىا ك فيى .خالص م ، ودل قولى  قىوال  بِو  .مصىدر علىى معاىى قىال هللا ذلىك قىوال   {قىَ

 ة  دَ عىِ  :، ِيولُىم مىا كىدعون قىوال   :وي:ىو  ِن وَىون المعاىى على الفعَ المحذوو لفىظ مصىدر .
ُدُعونَ } ىىىىىىىىىذا المىىىىىىىىىذ ب اليىىىىىىىىىابي ال وحسىىىىىىىىىن الوفىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى ذعلىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن هللا.  .{كىىىىىىىىىَ

  ألن القول خارج مما قيل . ؛، و ذا خطأ"تام {َسالم  }ول : الوف  على ق"وقال الس:ستابي: 
 ."{َواَمَتاُ وا اَلَيَومَ }قول  تعالى: 

 .قطع عنه  َ المع }على  مرتب عليه، وإذا وقفَ  القول يعني
اُ وا ا}قولىى  تعىىالى: " ونَ َواَمتىىَ ا اَلُمَ:ِرمىىُ َوَم َِك ُىىَ  ،اتىىا و وامُ  ،ا وامىىُ او  ،زواتميىىُ  :ويقىىال .[59]وس:{َليىىَ

وقال لُم  ذا عاد الوقوو للسؤال حين كىؤمر  :ِي بمعاى، ومزت  ذابما  وامتا ، وميزت  ذتميز.
وقىىال  ."عزلىىوا عىىن كىىَ خيىىر"قىىال قتىىادة:  اخريىىوا مىىن يملىىتُم. :بأ ىىَ ال:اىىِ إلىىى ال:اىىِ، ِي

ومتا  الم:رمون بعضُم من بع ، فيمتا  اليُود ذرقِ، والاصارى ذرقِ، والم:ىو  "الضحا :  
ا تىدخَ إن لكىَ ذرقىِ ذىي الاىار نيتى  "ا: وعاى  ِوضى   ."الصانتون ذرقِ، وعيدة األوثىان ذرقىِذرقِ، و 
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َرى ال  اَون في  ِند  يفي  ويرد باب ، ف فيمتىا  المسىلمون مىن "وقىال داود نىن ال:ىراح:  ".ى رَ ال تىُ تىَ
 ."رمين، إال ِصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحاب األ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  فيَوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع الم:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمينالم:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 َذه معَرو  فالمغل ة المخرجة من الملة  عف ا، هناذ البدعوقو  البدعة وء ،تسب قو  المخالفةب
 ؤال  يعذإ فوأن ا كالتكم على الُفار، هناذ َمْن ابمدع بدعة ال تخرج عن دائر  اب الم  ،حكم ا

  .موحدينأصتاب ا ُثم  يخرجون من النار كعصا  ال
 طالب:...

 عل ق علي ا؟ 
 طالب: .....

 قبل ا بسطر. ،يةقبك اآلود بن الجراح آَر شي  دا 
 طالب:.....

 متممك، نعم.
ي  َدمَ }قولىى  تعىىالى: " ا َناىىِ َيُكَم وىىَ َد ِإلىىَ َم ََِعُىىَ ِلىىم  :العُىىد  اىىا بمعاىىى الوصىىيِ، ِي .[60]وىىس:{َِلىىَ

َيَطانَ }  ِوصَم ِونلغَم على ِلساِ الرسىَ. ُدوا الشىُ قىال  ال تطيعىو  ذىي معصىيتي. :ِي {ََِن ال َتَعيىُ
  .للاُي {اَل }الكسائي: 

ُدوِبي}ل  تعالى:  قو  بعىد ا  بَسىر الاىون علىى األصىَ، ومىن ضىم كىر  كسىرة    .[61]وس:{َوَِِن اَعيىُ
 ن قويم.كابادتي د :ِي {َ َذا ِصَرال  ُمَسَتِقيم  } ضمِ.

َُ ِمَاُكمَ }قول  تعالى:    ا، قال  م:ا د.ا كيير  خلق    :ِي  {َكِيير اِيِيال   }ِ وى    :ِي  .[62]وس:{َوَلَقَد ََِض
 ،وقىىِر ِ ىىَ المدكاىىِ ، والمعاىىى واحىىد."ا كييىىرةِممىى  "الكليىىي: وقىىال  ."ا كييىىرةيموعىى  " قتىىادة:وقىىال 
 بضم ال:ىيم وإسىَان البىا .  "ال  يَ يُ "  :وانن عامر  ،ِونو عمرو  بَسر ال:يم والبا .  "ِيِيال  "  :وعاصم
ايسى و  ،وانن ِني إسحاق ،د ا الحسنا  وتخيي  الالم، وشدُ ال:يم والب  ضمب  "ال  يُ يُ "  :الباقون و 

بَسر  "اليَ يِ " :العقيليواألشُب  ،وقِر ِنو وحيى والاضر نن ِبس. ،وعيد هللا نن عييد  ،نن عمر
وكلُىا لغىا  "قىال المُىدوي واليعليىي:  ذُذ  خمىس قىرا ا .  البا  وتخيي  الالم.  ال:يم وإسَان

 ."الخلا :بمعاى
َِ } :عوا على ِن قر واياُا القرا ة األولى، والدليَ على ذلك ِبُم قد ِيمِن"الاحا :  وقال   َواَلِ:ِيُل
وإبما  و من ييَ   يمع ييلِ واالشتقاق في  كل  واحد.  "ِيِيال  "فيَون    .[184]الشعرا :{اأَلُوِلينَ 
َُ   عزُ -هللا    "اكييىر   ولقد ِضَ مىاكم يىيال  "و ي: وقد ذكر  قرا ة سادسِ  الخلا ِي خلقُم.  -وي
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 عىزُ -احىد عشىرة  الو، والكييىر مىا ال وحصىي  إال هللا ِن ال:يَ الو :  عن الضحا   يَ كِ وحُ   باليا .
 َُ    ، ذكر  الماوردي.-وي
  ت  وتعلموا ِن الوايب طاعِ هللا.عداو  {ََِذَلَم َتُكوُبوا َتَعِقُلونَ }
ُاُم اُلِتي ُكاُتَم ُتوَعُدون } َُ  ىذ  يُىام التىي وعىدتم   :تقول لُم خزبِ يُام  :يِ  .[63]وس:{َ ِذِ  َي

إذا كىان كىوم »قىال:  -صىلى هللا عليى  وسىلم-ِن رسىول هللا  ي عىن ِنىي  ريىرةورو   ذكذنتم نُا.
ثىم ِشىرو عاىا مىن الاىار  ،القيامِ يمع هللا اإلبس وال:ن واألولىين وارخىرين ذىي صىعيد واحىد

ِذِ  َيُىَ } :ثم كاىادي ماىادن   ،على الخالئا ذأحال نُم ُدونَ  ىَ ي ُكاىُتَم ُتوعىَ َوَم بِ ، ُاُم اُلتىِ َلَوَ ا اَليىَ ا اصىَ مىَ
ت:يو األمم على ركيُا وتضع كَ ذا  حمَ حملُىا، وتىذ َ كىَ مرضىعِ   ذحياتذن   ،{ُكاُتَم َتَكُفُرونَ 

 .«عما ِرضع ، وترى الاا  سَارى وما  م بسَارى ولكن عذاب هللا شدكد
 ج؟ر  خَ م

عىن إسىماعيَ نىن راذىع عمىن حدثى ، عىن محمىد  ،اد قال: ضعي ، ِخري  الطيري بإسىاطالب:  
 ل:ُالِ شيخ إسماعيَ نن راذع. ؛، عن ِني  ريرة مرذوع ا، وإسااد  ضعي نن كعب القرظي

ُد ََِرُيُلُىىُ }قولىى  تعىىالى: " َُ َم َوَتشىىَ ُِ ِدك ا َِكىىَ َم َوُتَكلِ ُماىىَ ُِ َواِ  ى َِذىىَ ِتُم َعلىىَ َوَم َبخىىَ ُيونَ اَليىىَ اُبوا َوَكسىىِ ا كىىَ  {َم ِبمىىَ
صىلى هللا عليى  - كاىا عاىد رسىول هللا»قىال:  عن ِبس نىن مالىك  :ذي صحي  مسلم  .[65]وس:
مىن مخاطبىِ العيىد : قىال ،هللا ورسىول  ِعلىم :ذضحك ذقال:  َ تدرون مم ِضحك؟ قلاىا  -وسلم

يز على بفسىي إال ذإبي ال ِي  :فيقول  ،نلى  :قال: وقول  ؟وا رب ِلم ت:ربي من الرلم  :ْر ، وقول
الكرام الكاتيين شىُكفى نافسك اليوم عليك شُيد   :فيقول :قال  ،ا مايشا د   فيخىتم  :قىال ،اود  ا ْو

ين الكالمقال: ثم وُ   ،ذتاطا بأعمال   :قال  ،ابطقي  :على في  فيقال ألركاب   :فيقىول ،خلى نيا  ْو
 :ثىم وقىال لى »وفيى :    ،يرةا من حدكد ِني  ر ي  ِوض  خرُ   .«كا  ِباضَ  ا ذعاكنُ وسحق    ا لكنُ بعد  

يخىىتم علىىى فيىى  ويقىىال ف !ويتفكىىر ذىىي بفسىى  مىىن ذا الىذي وشىىُد علىىي ،عليىىك اارن ببعىد شىىا د  
 ،مىن بفسى   رَ ذِ عىَ يُ وذلىك لِ   ،وعرامى  بعملى   ذتاطىا ذخىذ  ولحمى   ؛ابطقي  :لفخذ  ولحم  وعرام 

-ي يِ عن الاُ  ج الترمذي عن معاويِ نن حيدةوخرُ  .«وذلك الذي وسخط هللا علي   ،وذلك المااذا
ن  ا اا إلى  ا اىا م  :نيد  إلى الشام ذقال  ِوشار»ذي حدكد ذكر  قال:    -صلى هللا علي  وسلم
توذون سبعين  ،امدَ وت:رون على ويو َم كوم القيامِ على ِذوا َم الفِ  ،ا ومشاةتحشرون ركباب  

رواوىىِ ِخىىرى:  ذىىيو  ،«عىىن ِحىىدكم ذخىىذ  بُ رِ عىىَ وإن ِول مىىا وُ  ،ِمىىِ ِبىىتم خيىىر م ِوكىىرمُم علىىى هللا
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وعاىىي ِبُىم ماعىىوا "يىد: قىىال ِنىو عي الليىد.  مصىفاة الكىو  واإلنريىىا، قالى امُ دَ الفىىِ  ،«ذخىذ  وكفى »
 .َ على اإلنرياعَ :َ الذي وُ  ؛اِمدَ ذشب  ذلك بالفِ  ،الكالم حتى تكلم ِذخاذ م

عىىىىىِ ِويىىىىى : ِحىىىىىد ا: ألبُىىىىىم قىىىىىالوا  ا } :ثىىىىىم قيىىىىىَ ذىىىىىي سىىىىىيب الخىىىىىتم ِْر ا ُكاىىىىىُ ا مىىىىىَ اىىىىىَ ِ َرِْ  ُّ َو
ِرِكينَ   ذخىىىتم هللا علىىىى ِذىىىوا ُم حتىىىى بطقىىى  يىىىوارحُم، قالىىى  ِنىىىو موسىىىى .[23]األبعام:{ُمشىىىَ
   األشعري.

  اليابي: ليعرذُم ِ َ الموف  ذيتميزون ماُم، قال  انن  ياد.
إن و اليالد: ألن إقرار  ير الااطا ِنلغ ذي الح:ىِ مىن إقىرار الاىاطا لخرويى  مخىرج اإلع:ىا ، 

 .ا ا ال وحتاج إلى إع:كان كوم  
 ."الرابع: ليعلم 

 األيََدو، فجعََك يََدو واألرجََكوغََاير بََين األمََن ىتمََام التجََة علََي م، مََن ىتمََام التجََة علََي م، 
ََمُلم ََد  ؛تمَََ د  واألرجَََك ،تَ ََكللعَ ََو القلَََب، األرجَ ََدلي  عَََن منَََال المُليَََق الَََذو هَ ََة تَ ََا أجنبيَ كةن َ

 بم ادت ا.
ى .  شىُود  ا ذي حىا بفسى  صىار  عليىالرابع: ليعلم ِن ِعضا   التي كاب  ِعواب  "  ا ذىي حىا ْر

ُد  }  :ذإن قيَ: لم قال َُ َم َوَتَش ُِ مَ َوُتَكلِ ُمَاا ََِكِدك ُُ ا، ومىا كىان مىن ذ:عَ ما كىان مىن اليىد كالمى    {ََِرُيُل
 الريَ شُادة؟ 

وقىىول الحاضىىر علىىى  يىىر  شىىُادة، وقىىول الفاعىىَ  قيىىَ: إن اليىىد مباشىىرة لعملىى  والريىىَ حاضىىرة،
وعمىا صىدر مىن  ،ر عمىا صىدر مىن األكىدي بىالقولذلك عيىُ على بفس  إقرار بما قىال ِو ذعىَ، ذلى

 ."األريَ بالشُادة
 .، االعمرا  والم اد األمران االعمرا  والم اد  اجممع يعني
ِول »وقىول:  -صىلى هللا عليى  وسىلم-قىال: سىمع  رسىول هللا  وقد روي عن عقبىِ نىن عىامر"

ذكىىر  المىىاوردي  .«لريىىَ اليسىىرى عرىىم مىىن اإلبسىىان كىىتكلم كىىوم وخىىتم علىىى األذىىوا  ذخىىذ  مىىن ا
، ذكىر  "كاطىا ماى  ذخىذ  اليماىى ألحسب ِن ِول مىا يإب"وقال ِنو موسى األشعري:   والمُدوي.
ألن  ؛الفخذ بالكالم على سىائر األعضىا  ذاحتمَ ِن وَون تقدم"قال الماوردي:    ا.المُدوي ِوض  

ىى  ماُىىا ِن  لىذة معاصىىي  كىىدركُا بحواسىى  التىىي  ىىي ذىىي الشىطر األسىىفَ ماُىىا الفخىىذ، ذ:ىىا  لقْر
يامن األعضىا  ِقىوى ماُىا ألن الشُوة ذي م ؛وتقدم  اليسرى "قال:    ."كتقدم ذي الشُادة عليُا

 ."لقلِ شُوتُا ؛ذي مياسر ا، ذلذلك تقدم  اليسرى على اليماى
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ا والكىف، ذىإن بم:مىوك ذلىك وَىون تمىام الشىُوة قل : ِو بالعَس لغلبِ الشُوة، ِو كال ما مع   
 ."ِعلم وهللا  واللذة.

 قال عنه؟ ماذا .«أول ع م من ابنسان يمُلم» الذو ذكره:  مرفوعالالتدي  
عقبِ نن عامر، وقىال الُييمىي: حدكد  ِحمد، كما ذي الم:مع من  ِخري  الطيري و قال:    ب:طال
 ابتُى كالمى ". والرىا ر ِن لى  علىِ، ذقىد قىال وإسااد ما ألحمد والطيرابي ييد،  ،روا  الطيرابي"

ُم سىاق إسىااد "د  اإلمىام ِحمىدويىوُ  انن كيير ذي تفسير : ثى  عىن شىري  نىن عييىد عمىن حد   ، ثىُ
 ابتُى كالم . بِ نن عامر.عن عق

 .، فيه ج الةج الةفيه 
و ي يُالِ شيخ شري  نىن عييىد،  ،ن علت نيُ ِي د  ِحمد"، "ومراد انن كيير بقول : "يوُ   طالب:
 ."وهللا ِعلم

أنَه ذكَر ى َناده أنَه جيَد،  ال ،ن علمَه بوءَوحأنه بي   ده، والمراد قال: جو  ىذا  له لمثك هذا،ينم  يعني
 .ذايخملف هذا عن ه

 ...... حسن لغير  دون قول   .....الق
ُرونَ }قولىى  تعىىالى: " َأُبى ُكَبصىىِ َراَل ذىىَ َتَبُقوا الصىىِ  َم َذاسىىَ ُِ ِا ى ََِعيىىُ َاا َعلىىَ اُ  َلَطَمسىىَ َو َبشىىَ  .[66]وس:{َولىىَ

ذي األعمىى الى :والمطمو  والطمىيس عاىد ِ ىَ اللغىِ  ."طمس وطمس ويطمس"حَى الكسائي:  
 ا إلىىالمعاىى ألعمياىا م عىن الُىدى، ذىال كُتىدون ِنىد  ":  اقىال انىن ابى  ليس ذي عياي  شىا.

ألعمياىا م  :ذىالمعاى ."ا كتىرددون المعاىى لتركاىا م عميى  "والسىدي:    ،وقىال الحسىن  ."طريا الحا
 و ذا اختيار الطيري. ا إلى تصرذُم ذي ماا لُم وال  ير ا.ذال كبصرون طريق  

َتَبقُ }وقولىى :   َرالَ َذاسىىَ ُرونَ }لطريىىا لي:ىىو وا اسىىتبقوا ا :ِي {وا الصىىِ  َأُبى ُكَبصىىِ ذمىىن ِكىىن  :ِي {ذىىَ
ولىىو بشىىا  لفقأبىىا ِعىىين "وروي عىىن انىىن ابىىا :  ،وقتىىادة ،ومقاتىىَ ،وقىىال عطىىا  ؟كبصىىرون 
ِوعمياىا م عىن  ىيُم، وحولاىا ِبصىار م مىن الضىاللِ إلىى الُىدى، ذا تىدوا ِوبصىروا   ضاللتُم،

َأُبى}ثىم قىال:    ."يا ارخرةرشد م، وتبادروا إلى طر  ُرونَ  ذىَ ولىم بفعىَ ذلىك نُىم، ِي ذكيى   {ُكَبصىِ
ذي تأويىَ  وقد روي عن عيد هللا نن سالم  كُتدون وعين الُدى مطموسِ، على الضالل بافيِ.

 دُ إذا كىان كىوم القيامىِ ومىُ "وقىال:   ذ  اروِ  ير ما تقدم، وتأولُا علىى ِبُىا ذىي كىوم القيامىِ.
 م وذىىاير م ر  ِومتىى ، فيقومىىون نىىَ  -وسىىلمصىىلى هللا عليىى  -لىىيقم محمىىد  :دن الصىىرال، بىىادى ماىىا

كتبعوب  لي:و وا الصرال، ذإذا صاروا علي  طمس هللا ِعين ذ:ار م، ذاستبقوا الصرال ذمىن ِكىن 
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ِومتى ، فيقىوم  -صىلى هللا عليى  وسىلم– لىيقم ايسىى  :ثىم كاىادي ماىادن   كبصروب  حتى و:او و .
ذكر   .-عليُم السالم-كذا سائر األبييا  فيَون سييلُم تلك السييَ، و  ،وذاير م  مر  نَ ذيتبعوب   
 وذكىر  القشىيري. وقد كتياا  ذي التذكرة بمعاا  حسب ما ذكر  انن المبار  ذىي رقائقى .  ،الاحا 

ا ومعىى  يماعىىِ مىىن ناىىي ِخىىذ األسىىود نىىن األسىىود ح:ىىر  ": -رضىىي هللا عاىى -وقىىال انىىن ابىىا  
 علىى بصىر ، ِولصىا الح:ىر ، ذطمىس هللا-لى هللا عليى  وسىلمصى-ي  يىِ مخزوم ليطرح  على الاُ 

  ."نيد ، ذما ِبصر  وال ا تدى، وبزل  اروِ في 
ري  األثىر، قالى  األخفىش  و الذي ال وَون نىين يفايى  شىا، مىأخوذ مىن طمىس الى  والمطمو 
  والقتيي.

ا اسىَ }قول  تعالى:   َم َذمىَ ُِ ي ا َوال َوَلَو َبَشاُ  َلَمَسَخَااُ َم َعَلى َمَكاَبِت ونَ َتَطاُعوا ُمضىِ  ،[67]وس:{َكَرِيعىُ
ألقعىىىدبا م ذىىىال  :ِي"قىىىال الحسىىىن:  ا ِو نُيمىىىِ.ا ِو يمىىىاد  تيىىىدكَ الخلقىىىِ وقليُىىىا ح:ىىىر   :المسىىخ

وقىد وَىون ، وكذلك ال:ماد ال كتقدم وال كتأخر ،"وستطيعون ِن ومضوا ِمامُم وال كريعوا ورا  م
 ."د  ذتتحيرا تقصيُيمِ ال تعقَ موضع  المسخ تيدكَ صورة اإلبسان نُيمِ، ثم تلك ال

نَازير، كمَا يتصَك المسَخ فَي آََر هَذه األمَة، أن مُ  كما حصَك ألصَتاإ السَبت  سَخوا قَرد  َو
كما جا ت في ذلَ  األَلَار، لَُن أع َم منَه مسَخ القلَوإ، الَذو يمسَخ ابنسَان وهَو ال يمَعر، 

، وإن حَالال  مَن حَرامومَع ذلَ  ال يعَر  وي عم ويَدعي لنفسَه أنَه َيَر النَاس أو أفضَك النَاس، 
 .بما يوافق التق  ر، لُن العبر م الناس، وإن أفماهم، وإن تصد  عل  
وقىىد وَىىون المسىىخ تيىىدكَ صىىورة اإلبسىىان نُيمىىِ، ثىىم تلىىك  ،وكىىذلك ال:مىىاد ال كتقىىدم وال كتىىأخر"

 -رضي هللا عاى -انن ابا   عنو  ر.نِ دَ وال تُ   َيِ قَ ا تقصد  ذتتحير، ذال تُ اليُيمِ ال تعقَ موضع  
وقيَ: المعاى لو بشا  لمسخاا م ذي المَان الىذي  ."اا م ذي مساكاُملو بشا  أل لك  :المعاى"

 ."ايتر وا في  على المعصيِ
يممَََيان ىلَََى  نالَََرجالأنََه يكَََون فَََي آََََر ال مَََان  ذكََر ابَََن اليَََيم رحمَََه هللا فَََي ]ىغاثَََة الل فَََان[

 .- العافيةنسةل هللا-فيمضي اآلَر ىلى معصيمه،  ،معصية، فيمسخ أحدهما َن ير ا
 ،وقىِر الحسىن ." ذا كل  كوم القيامىِ وطمىس هللا تعىالى ِعيىاُم علىى الصىرال"ن سالم:  انوقال  "

البىىاقون و ال:مىىع،  علىىى "مَابىىاتُم" :ِنىىي بَىىروعاصىىم ذىىي رواوىىِ  ،و ر نىىن حيىىيش ،والسىىلمي
مصىىدر  :بضىىم المىىيم "المضىىي"و بفىىت  المىىيم. "اضىىي  ذمىىا اسىىتطاعوا مَ "بالتوحيىىد: وقىىِر ِنىىو حيىىوة: 

اِ }قولىى  تعىىالى: ، ا إذا ذ ىىبومضىىي مضىىي   ي اَلَخلىىَ ُ  ذىىِ َرُ  ُبَاكِ سىىَ َن ُبَعمىىِ   ،قىىِر عاصىىم .[68]وس:{َومىىَ
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الاىون  بفت  "س كُ اَ بَ "الباقون و  الكاو من التاكيس.بضم الاون األولى وتشدكد  {ُبَاكِ َس ُ }  :وحمزة
 ."اِبكس  بكس   ي من بكس  الش ،األولى وضم الكاو

ا.أنُسه نأنُسه،   ُس 
ِبى  وصىير إلىى حىال الُىرم الىذي وشىب  حىال  :المعاىى"قىال قتىادة:  ذىابتكس.قليتى  علىى ِرسى   "

 ."الصبا
 .الذو هو أرذل العمر، يرد ىلى أرذل العمر

َرُ  ُبَاكِ َسُ  ِذي اَلَخَلاِ }وقال سييان ذي قول تعالى:  " إذا نلغ ثمىابين سىاِ تغيىر يسىم   {َوَمَن ُبَعمِ 
 الشاعر: قال وضعف  قوت .

 ام يدتىىىىىى مىىىىىىن عىىىىىىاش ِخلقىىىىىى  األوىىىىىى

 وخابىىىىىىىى  ثقتىىىىىىىىا  السىىىىىىىىمع والبصىىىىىىىىر  

   
 قال ارخر: ثم

لِ َغُتُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  إن اليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابين وُْ

 "قىىىىىد ِحويىىىىى  سىىىىىمعي إلىىىىىى تريمىىىىىان  
   

 نعم.
-ذ وقىد تعىوُ  ا، و ذا  ىو الغالىب.ا، والزيادة بقص  ا، والقوة ضعف  ذطول العمر وصير الشباب  رم  "

ََِذال } نياب .[ 70ضى ذي ]الاحَ:م وقد .«د إلى ِرذل العمرمن ِن كر »  :-صلى هللا علي  وسلم
ونَ   بالتىىا . {تعقلىىون }وانىىن ذكىىوان:  ،وقىىِر بىىاذع ى بعىىيكم.لىىِن مىىن ذعىىَ  ىىذا بَىىم قىىادر ع {َوَعِقلىىُ
 ."الباقون باليا و 

 على متمد وعلى آله وصتله و لم. الل م صك   


