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 2 (005) يس -تفسري القرطيب

 .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .نعم 

ب العالمين، وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد، وعلىى  لى  ر  بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل
 .أجمعين وصحب 

ي لىَ ا  ر ن } قولى  ععىالى:" :-رحمى  هللا ععىالى-القرطيي   اممقال اإل  َبلىر ا َبان عنَر َومىَ ا ا الِّىْر اىَ ا َعلممن َومىَ
ٌر َوقارن ٌ  مايرينٌ  كن قم الن  ،هاَو  رَّلم ذر َر َمنن َكاَ  َحيًّا َوَيحر ذر َكافرررينَ َقون لرياان  .[70-69]يس:{لا َعَلى الن

َبلري َل ا }قول  ععالى:   عنَر َوَما َبان َاا ا الِّْر  في  أربع مسائل:  .[69]يس:{َوَما َعلممن
 بى   :قول مىن قىال مىن الك ىار ، وردم -صلى هللا علي  وسلم-عن حال بيي    ععالى  أخير  :ولىال 

ا ا َوَما َعلم }ر، بقول :  عن شاعر، وإ  القر   شر  اىَ ي لىَ ا   من َبلىر ا َبان عنَر َومىَ –وكىذل  كىا  رسىول هللا  {الِّىْر
 ."ثًل وكا   ذا حاول  بِّاد بيت قديم موَّل بزب ، ر عن الِّْر َّل يقول  -علي  وسلم هللا  صلى

 متمثاًل، متمثاًل.
صىلى هللا -كسر وزبى ، وإبمىا كىا  يحىرز المعىابي فقى  متمثًل  وكا   ذا حاول  بِّاد بيت قديم  "

 ة:فَ رَ ا قول طَ   أب  أبِّد بومً من ذل؛ -لمعلي  وس
 سىىىىتيد  لىىىى  اليىىىىام مىىىىا كاىىىىت جىىىىاهًل 

 ويأعيىىىىىى  مىىىىىىن لىىىىىىم عىىىىىىزود  بالخبىىىىىىار  

   
 م وأخر....فقد  ، هذا األصلباألخبار من لم تزوده ويأتيك تقديم وتأخير، يعني 
 ر الااس فقال الذ  يقول:عَ من أشن  :ا وقد قيل ل وأبِّد بومً "

 ارقىىىىىىىً ألىىىىىىىم عريىىىىىىىابي كلمىىىىىىىا ج ىىىىىىىت طا
 اوجىىىىىىدو ب ىىىىىىا وإ  لىىىىىىم ع ىىىىىى  طيبىىىىىىً   

   
 ا:وأبِّد بومً 

 ىأعجعىىىىىىىىىىىل ب يىىىىىىىىىىىي وب ىىىىىىىىىىى  العيىىىىىىىىىىى
 يىىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىىين القىىىىىىىىىىىىر  وعيياىىىىىىىىىىىىةى  

   
رو  أب  أبِّد بيت عيىد   ربما أبِّد بيت المستقيم في الاادر.  -صلى هللا علي  وسلم-وقد كا   

 هللا بن رواحة: 
 عىىىىىىن فراشىىىىىى   ت يجىىىىىىافي جابىىىىىىييىىىىىىب

 " ذا اسىىىىىتثقلت بالمِّىىىىىركين الم ىىىىىاجع  
   

يقذذوا التيذذل والتيتذذين، لنقذذل التيذذل  رع  ال ذذ   ب، أ هذذل النذذا  كونذذه لذذيا ب ذذاعروهذذذا ي يجر ذذه عذذن 
 .اشاعرً يسمى  يو  والتيتين من كالم غيره،

 :-علي  السلم–يي وقال الحسن بن أبي الحسن: أبِّد الام "
 اك ىىىىىىىىىىىىى باإلسىىىىىىىىىىىىلم والِّىىىىىىىىىىىىي  للمىىىىىىىىىىىىر  با يىىىىىىىىىىىىً 
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 هللا  بما قال الِّاعر:سول : يا ر -رضي هللا عا -فقال أبو بكر 
 اهريىىىىىىىىىىرج ود     عج ىىىىىىىىىىزو  اديىىىىىىىىىىً 

 اك ىىىىى الِّىىىىي  واإلسىىىىلم للمىىىىر  با يىىىىً   
   

ا }: -وجلم  عزم -: أش د أب  رسول هللا، يقول هللا رأو عم  ،فقال أبو بكر عنَر َومىَ ا ا الِّىْر اىَ ا َعلممن َومىَ
َبلري َل ا  من  -صلى هللا علي  وسلم-  هللا   لى رسول ر أح م عن وعن الخليل بن أحمد: كا  الِّْر  .{َبان

  ولكن َّل بتأعى ل . كثير من الكلم،
ا من بثر كلم  ما ، وكذل  ما يأعي أحيابً رعن الِّْر ا َّل بوج  أب  يعلم  صابت  الوز  أحيابً   :الثابية

 بوم حاين و ير :   ، كقولزبدخل في و 
 ِر  َّل  صىىىىىىىىىىبع دميىىىىىىىىىىتر  هىىىىىىىىىىل أبىىىىىىىىىىتر 

 وفىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىييل هللا مىىىىىىىىىىىا لقيىىىىىىىىىىىتر   

   
 وقول :
 ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي َّل كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذبا البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ

 "أبىىىىىىىىىىىىىا ابىىىىىىىىىىىىىن عيىىىىىىىىىىىىىد الم لىىىىىىىىىىىىى   
   

- مذذا كذذا  مقاذذوًدا، وهذذا  ذذرن علذذى لسذذانه ر  ع  ال ذ   هذذذلن التيتذذين، أ  مثذذل يجيذ  أهذذل العلذذم عذن 
ي تجعذذذل والثالثذذذة  ، واألمذذذر الثذذذانيل أ  التيذذذل والتيتذذذينمذذذن غيذذذر  اذذذد  -مسذذذالالو الاذذذال  عليذذذه 

ر، كمذذذا  الاذذذ ة هاإلنسذذا  لوصذذذ   هذذذذ  ع  كلمتذذذين والثالثذذذة الماا القذذذرع  علذذذى أ  اشذذذتالتذذذي هذذذي ال ذذذ  
 .ا، كما هو معلومي يجر ه عن كونه عربي   ير العربيةمن غ ةوالجمس

ا وَّل فىىي معاىىا ، كقولىى  رً عن فقىىد يىىأعي مثىىل ذلىى  فىىي  يىىاو القىىر  ، وفىىى كىىل كىىلم، ولىىيس ذلىى  شىىر "
وَ {}ععالى:   يىَ ا عاحر وا مرمىم تنٌ  }وقولى :  .[92را :عمىل ] َلنن َعَاالاوا النيررم َحتمى عاان رقىا ر َوفىَ ِم َن  ٌر مىر َبصىن
{وقولىى :  .[13]الصىى :{َقرري ٌ  َياوك ورك َراسر دا النَجَوابر َوقىىا ا ك كىىَ [  لىىى  يىىر ذلىى  مىىن 13]سىىبأ:}َوجر ىىَ
وقد ذكر ابن العربي ما ا  ياو وعكلم علي ا وأخرج ا عىن الىوز ، علىى أ  أبىا الحسىن   اآلياو.

 "في قول:ل الخ ش قا
 يا َّل كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الام 

   
 .":    ما جا  من السجع[العين]وقال الخليل في كتاب  .رعن ليس بِّر 

رً  ع   على رواية التسكينل انعم يكو  ش 
ي  ي كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الن تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن عتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد الم لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     

   
 

 فلو  اال، هب ل ظكيف  -مسالالو الاال  عليه -لكن ما لدرن عن ل ظه 
 ي كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ي  تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الن  

 الم لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   عتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   

   
رً  ع  رً " كذلك لنت ي كونه ي كذ   ، أو لو  اال "اما صار ش  ع   .اش 
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ورو   ."ارً عن    مىىا جىىا  مىىن السىىجع علىىى جىىزأبن َّل يكىىو  شىىر ": [العىىين]وقىىال الخليىىل فىىي كتىىاب "
 ."وك ا ان مَ أب  " :عا 

، من منهوك الر ز.  م ن  م ن 
وك الرجز  َّل بالوقف على البا  مىن قولى :  ا ان مَ   نن   مر َّل يكو  وقد قيل:  ."الرجزوك   ا ان مَ   نن أب  مَ " 

قىال  .-صىلى هللا عليى  وسىلم-ي يىر ولم يعلم كيىف قالى  الام  "َّل كذب"، ومن قول : "عيد الم ل ".
عيىىد "خ ىىا البىىا  مىىن ب" البىىا  مرفوعىىة، و والظ ىىر مىىن حىىال أبىى  قىىال: "َّل كىىذبا "ابىىن العربىىي: 

بع ىىى م:  بمىىىا الروايىىىة بىىىاإلعراب، وإذا كابىىىت قىىىال " :وقىىىال الاحىىىاس ."علىىىى اإلضىىىافة "الم لىىى ر 
 ا، وكسر البا  من بَ وم من الييت الول أو ضم ا أو بَ  البا َ   َ تَ لب   ذا فَ   ؛اباإلعراب لم يكن شعرً 

وهىذا مكىابرج  رعن الِّىْر وقىال بع ى م: لىيس هىذا الىوز  مىن  ."رعن عىن وز  الِّىْر  جَ رَ الييت الثابي خىَ 
 ."العيا 
ر مو ود  نيل، يعود وز  فهو مو الأما  ع   لوز  ال   

ي  ي كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الن تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

   
ي ، لكذن ي  مو ود على هذا الن ق  ن ذق إنمذا  -مسذالالو الاذال  عليذه -جذا  بأحذد الجذوا ين أ  الن تذ 

ًرا، أو يقذذاال  ع  ا جيجذذرو عذذن كونذذه شذذ  ي تجذذرو  والثالثذذة ومذذا فذذي حكمهذذا   التيذذل والتيتذذينإبذذه معربذذً
 .يا ب اعرأنه ل اإلنسا  عن وص ه األصلي،

 وأما قول : ل  أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل و ير .  ؛وهذا مكابرج العيا "
 هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  َّل  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبع دميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت

   
ن َّل يكىو  كم ، فىن  سىَ "دميىتر " ب  من بحر السريع، وذل  َّل يكو   َّل  ذا كسرو التا  من   :فقيل
فعىىول، وَّل مىىدخل ل عىىول فىىي بحىىر   ل  هىىاعين الكلمتىىين علىىى هىىذ  الصىى ة عكىىو ؛ا بحىىالشىىعرً 

قال ىىا سىىاكاة التىىا  أو متحركىىة التىىا  مىىن  يىىر  -صىىلى هللا عليىى  وسىىلم-ي يىىر ولعىىل الام  السىىريع.
اَّلعتىرا،، وَّل بلىزم ماى    ا سقر ر، ويا عن ل علي  في اَّلب صال على عسليم أ  هذا شر والمعوم    شبا .

 شىىاعر أ  التمثىىل بالييىىت الاىىزر ر وَّلعن بالِّىىْر  اعالمىىً  -صىىلى هللا عليىى  وسىىلم-ي يىىر أ  يكىىو  الام 
ا بالِّىعر، وَّل يسىمى شىاعرً  اصابة القافيتين من الرجز و ير ، َّل بوج  أ  يكىو  قائل ىا عالمىً إو 

 ."باع اق العلما 
، ي لثتذل وصذ  الكتابذة باألمية ون ذي الكتابذة عنذه -مسالالو الاال  عليه - يت  الن  أ  وص    كما

"مذذن مدمذذد رسذذوا هللا"،  هذذو معلذذوم، يعنذذي مسذذ  مذذاكلتيذذة، مذذن مدمذذد، فذذي  اذذة الدد  كونذذه كتذذ  
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و اإلنسذذا  عذذن كونذذه لذذيا بكاتذذ ، ي تجذذر  ، فكتابذذة كلمذذة ومذذا فذذي حكمهذذا"أخذذذ القلذذم وكتذذ   ذذاال "
اسذمه  ن ا ي يقذرأ وي يكتذ  لكذن مذن كثذر  مذا لذر لذو كذا  أميذ  و ل اإلنسذا  ما لتعلذق بذه، يعنذي  سيماي

ا ياذذو    هدناهم، بعذذا العامذذة يكذذو  عنذذده مدذذل تجذذار ، شذذاو  هرألنذذا هذذذاره، وبعذذا العامذذة و مكتوبذذً
، لمذااا  ألنذه ارباعيذ   بعا البضائع مكتو  عليها اسم لتكرر كثيًرا، فتجده يكت  هذا ايسم كاماًل 

م  لذذذ   ،فذذذي كذذذل لدظذذذة لذذذراه، ياذذذوره فذذذي أوا األمذذذر أ  يكتذذذ  غيذذذره مذذذا  د او علذذذى كتا تذذذه، و اا أر ر  د  ثذذذ 
عرفذذه، لكنذذه  تذذى لذذو  لذذل لذذهل ا ذذرأ هذذذا المكتذذو  مذذاسذذت ا ، حغيذذره مذذا اأ  يقذذرأ  د ااسذذت ا ، أو أر 

 .ره من كثر  ما لراه ياو   
عذن كونذه غيذر كاتذ ، وكونذه لذتل ظ بالتيذل، أو يقذوا  هجر ذيي  مذثاًل   اإلنسا  يكت  اسمه  فكو   

، اشذذذاعرً يجر ذذذه عذذذن كونذذذه ي فهذذذذا كذذذالم مذذذوزو   ندذذذو  يذذذل وشذذذتيه،  التيذذذل، أو يقذذذع فذذذي كالمذذذه
ر بالذدليل الق عذي، وبهذذا نعذر   - ذل  وعذال–  هللا  عنذه  ن ذى  -مسذالالو الاذال   عليه    -يت  الن  ف ع  ال ذ  

مذن الدذدلا النتذو  ال ذريف المرفذو   -مسذالالو الاذال  عليه - يت  الن  أ  م ن  حاوا أ  يجعل كالم 
رً شذذ   -مسذذالالو الاذذال  عليذذه -إليذذه   ذذل  – ، وهللاالذذنظم الدذذدلا نظمذذً  حقيقذذة، يعنذذيهذذذا مج ذذ   ،اع 
ر، كما حال من نظم التلوغ وغيره،ن ى عن    -وعال ع  هذذا لذيا  الئذق، ق، ئذهذذا غيذر ي نتيه ال   

ر وأنذذل تقذذوا كالمذذه  - ذذل  وعذذال–أنذذه هللا و   كذذا  الذذنظم نظذذم غيذذره، لكذذن لبقذذى  ع  لن ذذي عنذذه ال ذذ  
ر،  ع   .إطالً ا ليا  الئق هذافبال   
ا سىوا  أكثىر أو ، يعاىاشىاعرً    عن كوب التمثل بالبياو الكثيرج َّل يخرج  طال : ي: التمثىل عمومىً
 أقل.
ر  } هو لدخل في ،ي ع  ن اه  ال    ل م  م ا ع  ر، ي مل أ  يكو  ا تداًء،في تع {و  ع   .أو نقاًل  ليم ال   
 ."اا َّل يكو  خياطً كما أ  من خاط خي ً  "

ن  عذر ، فه، تج فشتهه، ث م  أتيل بمجيط  أوأو ما للبا شق   صدي  لو حال في الثو   هل مذ 
 .اال  اء الجياط أو راح الجياط  ما يمكن هذا 
عنرَ }معاىى:  "قال أبو  سىحق الزجىاج:  " ا ا الِّىْر اىَ ا َعلممن مىا جعلاىا   :أ  ،رعَ ِّىن يَ أ     ومىا علماىا   {َومىَ

وهىذا مىن أحسىن مىا قيىل فىي "قىال الاحىاس:    ."رعن ا مىن الِّىْر ا، وهذا َّل يماىع أ  باِّىد شىي ً شاعرً 
ا، رً عن ولم يخير أبى  َّل باِّىد شىر  رعن الِّْر م  هللا أب  ما علم  -وجلم   عزم -هللا  ر  يم ا خَ ل:  بموقد قي  ."هذا

زعم صاحب  أب   جما  من أهل الللة، وذل  أب م قالوا:  ،نين وقيل في  قول بَ   وهذا ظاهر الكلم.
 .نيْر وهذا قىول بىَ  .رعن الِّْر وإبما وافق  ،رعن ر فليس بِّر عن ا َّل يقصد ب   لى شر  موزوبً كل من قال قوَّلً 
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ر وأصىىااف ، وأعاري ىى  عن ف ىو العلىىم بالِّىىْر  -عليىى  السىىلم– قىالوا: وإبمىىا الىىذ  ب ىىا  هللا عىن بييىى 
  ا بذل  باَّلع اق.وقوافي  واَّلعصاف بقول ، ولم يكن موصوفً 

 ذا قىدموا علىي م الموسىم، فقىال بع ى م:  ،ا عراوضىت فيمىا يقولىو  للعىرب فيى أَّل عرى أ  قريًِّ 
، رعن الِّىْر أصىااف  كم العىرب، فىنب م يعرفىو   اة ما م: وهللا لتكذبام فقال أهل ال   شاعر.  بقول  ب 

: لقىد -رضىي هللا عاى - أخىو أبىي ذر  ٌس ين بىَ وقىال أا   ."رعن ا ما ا، وما قول  بِّر فوهللا ما يِّب  شي ً 
 ر العىرب.عر شن من أَ  ٌس ين بَ أا أخرج  مسلم، وكا   ر.عن أب  شر  فلم بلت مر عن الِّْر وضعت قول  على أقرا  

ر وَّل ك ابة وَّل سحر، على ما يأعي بياب  عن م : وهللا ما هو بِّر ة بن أبي ربيعة لما كلم وكذل  عتب
 .   شا  هللا ععالى ،من خير  في سورج فصلت

ثىم    مىا يجىر  علىى اللسىا    ،  العرب العربىا ، واللسىن اليللىا وكذل  قال  يرهما من فصحا 
مىع القصىد  ليى ، فقىد  رعن الِّْر على وز    عد ما  ما يجر  يا، وإبما  رً عن شر   عدْ من موزو  الكلم َّل يا 

 وقىىد كىىا  رجىىلٌ  ا.لاىىا وياىىاد  يىىا صىىاح  الكسىىائي، وَّل يعىىد هىىذا شىىعرً  يقىىول القائىىل: حىىدثاا شىىي ٌ 
 ."قد اكتوى  وقولوا العامة العقل : اذهيوا بي  لى ال يي  ،ر رن بااد  في مرض  وهو من عا 

ا، ،الثذذذانيال ذذذ ر  أل  البذذذاء الثانيذذذة مذذذن   االكذذذالم كالمذذذً  ل للذذذزم القاذذذد لتسذذذميةلكذذذن هذذذ ليكذذذو   يتذذذً
ع روم يقوال هو الل ظ المرك  الم يد الكالم عند ا ن في تعريف   أو ي للزم ارً ع  ر ش  ع  ال      وتسمية
القاد، فال لدخل جيه كذالم غيذر مقاذود،  لالوضع  ل الوا  ،الل ظ المرك  الم يد بالوضع  ،بالوضع

وي كالم ال يور، هذا  ،ي ما يقوا، وي كالم المجنو  الذ  ي يع  ،وي كالم السكرا   ،ي كالم النائم
ر  ؛ليا بكالم ع   ذاء فذي ا ألنذه غيذر مقاذود، ولذذ  ؛ألنه غير مقاود، كما  ذاا هنذال هذذا لذيا ب ذ 

ن ة { همل ذذول ه     ًبا أ م  بذذ  ذ  لذذ ى ك   كذذ  تذذ ر ن ع  لذذيا بكذذالم، فذذ   و أ ايعنذذيل إمذذا أ  يكذذو  كالمذذً  [8]سذذبأل}أ ف 
ا فهذذو كذذ ألنذذه غيذذر  ؛ن، هذذذا لذذيا بكذذالمكذذالم المجذذاني مذذن فهذذو اكالمذذً و   لذذم يكذذن ذ ، كذذا  كالمذذً

ن  يقذذواهذذذا  ذذوا فذذي معنذذى  مقاذذود، فذذي تعريذذف  المذذراد "بالوضذذع"  إ ل ولذذهل "بالوضذذع"، ومذذنهم مذذ 
هذذا لذيا   م علذىاألعذا كالمف، ي عند غيرهم من األمم ،عند العر   الوضع اللغو ، يعني  الكالم

نذذا هنذذا، أ  المقاذذود الذذ  لهموالجذذال  فذي المسذذألة معذرو ، لذذيا بكذالم، كذذالم األعذا م ، كذالمب
إاا و ذذع  رع  ال ذذ   كمذذا أ   ،كذذالمد لذذيا باذذ  ق  فمذذا لذذم ي  ، قاذذد ال أ  المذذراد بذذهبذذ يذذلل  ,ل "بالوضذذع" ولذذه

ع رغير  اد  من  على اللسا   .، ف نه ليا ب  
َّل عكثر  ما ، فمن عيب  "فقال:  رعن الِّْر ل عن  بِّاد عن مال  أب  س   روى ابن القاسم  :الثالثة"

َبلري َل ا }أ  هللا يقول:  عنَر َوَما َبان َاا ا الِّْر  ."{َوَما َعلممن
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ا» الددلا الادي  في البجار  وغيره  اء في هذا ي دذً م  َ  ك  د  و    أ حذ  ت ل       ه أل     ي م  تذ ى ل ر يذ  ر   ح  يذ  خ 
ًرال ه  م ن  أ     ع  ت ل    ش  منه  لبذه، وي يكذو  فذي  بديا مأل رع  ال       هذا جيمن أكثر من. ومعلوم أ«ي م 

واآلخذر ، ل به عذن كذالم هللا وكذالم رسذوله ومذا لن ذع فذي الذدنيا غ  ت     ي  ، ج  رع  ال    القل  مدل لغير هذا 
وحينئذذ  مدل،  -مسالالو  ال الاعليه -ما بقي لكالم هللا وكالم الن ت ي  رع  ال      من  القل    ف اا امتأل

د عن كالم هللا وكالم الذ  يي  خير منه، الق الذذ   ال يء ا، أم-مسالالو الاال  عليه -رسوله ا 
د عن كالم هللا و ي ي ل كما يقوا أهذل العلذم رع  ال    ، ف-مسالالو الاال  عليه -كالم رسوله ي عن ا 

، رع  ال ذذ   فذذي نظذذم العلذذوم، ضذذب ل العلذذوم ب رع  ال ذذ   ، وكذذم ن ذذع هللا بكذذالم حسذذنه حسذذن و تيدذذه  تذذي 
نها، كذا  أهذذل و ولاوكذذلك مذا يدذدو النذا  إلذذى العمذل مذن  اذائد زهذدياك وغيرهذذا، كذا  النذا  لتذد 

 .نها من غير نكير، وأفادوا منها، وهللا المستعا و ولاالعلم لتد 
: أ  كتى   لىى أبىي موسىى الشىعر   -رضىي هللا عاى -ولقد بللاي أ  عمر بىن الخ ىاب "قال:  "

ا ذلىى ، قىىال: ، وهىىل بقىىي مع ىىم معرفىىة، وأح ىىر لييىىدً رعن الِّىىْر ، وسىىل م عىىن لىى يَ أجمىىع الِّىىعرا  قر 
-ا ماىذ سىمعت هللا رً عن ا فقىال: مىا قلىت شىر وسأل لييدً ،  با لاعرف  وبقول   :فقالوا  ،فجمع م فسأل م

َ  فري ر  ،الم}يقول:  -وجلم  عزم   ."[2-1]البقرج:{َذلرَ  النكرَتابا َّل َرين
، إي أنذذه اكت ذذى اواضذذدً  امذذا يظهذذر أ  هنذذاك ارتباطذذً  ،رع  ال ذذ   ب عال ذذة الم لذذع م لذذع السذذور  يعنذذي

 .كله رع  ال    البقر  عن  سور بالقرع ، اكت ى ب
لىر ر }، كما لم يكن قول : رعن الِّْر قال ابن العربي: هذ  اآلية ليست من عي   " لاوا مرنن َقين َت َعتن ان َوَما كا

ابك َوَّل َعخا ىَ  ياىر َ مرنن كرتىَ [ مىن عيى  الكتابىة، فلمىا لىم عكىن الميىة مىن عيى  48]العاكيوو:{ ا برَيمر
 ."رعن الِّْر من عي   -صلى هللا علي  وسلم-ي ير الخ ، كذل  َّل يكو  ب ي الاظم عن الام 

لذه مذا  ا م  بالنسذبة آلخذر، كذل   وصذ مذدح بالنسذبة ل ذجو، و   أل  الوص   د يكذو  وصذ   ؛نعم
م  } - ذذل  وعذذال–لق ااك الجذذفذذ اا نظرنذذا إلذذى صذذ لناسذذبه،  د   لذذ  ، هذذذا وصذذ  كمذذاا [3]اإلخالصل{ل لذذ 

نذ ة عذن  رع  ال ذ   وصذ  نقذو، وعذدم  بالنسبة للمجلوق   لكنه ي والكتابذة لن ذي الظ   الاذال  عليذه -الن تذ 
هذذذا وصذذ    !وصذذ  كمذذاا، كيذذف يذذأتي بمثذذل هذذذا وهذذو ي يقذذرأ وي يكتذذ   لذذه بالنسذذبة -مسذذالالو 

 . ال شك ،عدمه نقو  الكتابة  لىو  رع  ال    لى ن يدتاو إلغيره مم بالنسبةكماا، و 
 بعذا األو ذاك ، و كمذايً على كل حاا هذه أمور نستية  د يدتاو إليها في بعذا األو ذاك تكذو   

 .تكو  نقًاا
 ، وأبى  علحىن.رعن الِّىْر ي، وأبى  َّل عقىيم مىْر بللاي أب  أا "ر : قَ ان رو  أ  المأمو  قال لبي علي المر "

 رعن الِّىْر يىة وكسىر ، وأمىا المْر ي سىابي ماى  بِّىل  لمؤماين، أما اللحن فربمىا سىيقفقال: يا أمير ا
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فقىىال لىى : سىىألت  عىىن  .رعن الِّىىْر َّل يكتىى  وَّل يقىىيم  -صىىلى هللا عليىى  وسىىلم-فقىىد كىىا  رسىىول هللا 
صىىلى هللا عليىى  -ي يىىر ا وهىىو الج ىىل، يىىا جاهىىل     ذلىى  كىىا  للام فيىى  فزدعاىىي رابعىىً  ثلثىىة عيىىوبك 

 ؛ذلى  -صىلى هللا عليى  وسىلم-ي ير الام  عَ ار ما   ي أمثال  بقيصة، وإبماهو في  وفف يلة، و   -وسلم
امةلا ي   .والكتابة رعن الِّْر عا ، َّل لعي  في  الظْر
َبلري َل ا{}قول  ععالى:  :لرابعةا   ."وما بابلي ل  أ  يقول :أ  َوَما َبان

 أ  يقوله.
 أ  يقول ؟

 إ  أ  يقوله.
لىى ل  ؛-هللا عليىى  وسىىلمصىىلى -ا مىىن أعىىلم بييىى  ذلىى  علمىىً  -عىىزم و  جىىلم -وجعىىل هللا  ،أ  يقولىى "

رسل  ليى ، فىيظن أبى  قىو  علىى القىر   بمىا فىي طبعى  مىن القىوج علىى الِّي ة على من أا   عدخلَ 
ل  مىا  ؛وَّل اعترا، لملحد علىى هىذا بمىا بت ىق الىوز  فيى  مىن القىر   وكىلم الرسىول  .رعن الِّْر 

ا لكا  كل من ب ق رً عن   شر ر، ولو كاعن ليس بِّر  رعن الِّْر د ب   لى َص قن ، ولم يا رعن الِّْر وافق وزب  وز   
وقىال الزجىاج: معاىى   ا، علىى مىا عقىدم بيابى .بموزو  من العامة الذبن َّل يعرفو  الىوز  شىاعرً 

َبلري َل ا{}  ."دَّل اإلبِّا رعن الِّْر قول   ما بتس ل ل :أ  َوَما َبان
 بالهمز . اإلن اء

 ."َّل اإلبِّا "
ر.ا تداء ا يعني  ع   ل   
ٌر َوقارن ٌ  مايرينٌ  رَّلم } :عليكمهذا الذ  بتلو   :أ  { ر ن هاوَ }" كن   .{ذر

اتا لر }قولىى  ععىىالى:  اَ  َحيىىًّ نن كىىَ َر مىىَ ذر ال ىىحاك: وقىىال  قتىىادج.  حىىي القلىى ، قالىى :أ  [70]يس:{اىىن
-ي يىر ام للا هذا علىى قىرا ج التىا  خ ابىً  ،ا في علم هللاوقيل: المعاى لتاذر من كا  مؤماً   ."عاقلً "

لياىذر  :وقىرأ البىاقو  باليىا  علىى معاىى  وابىن عىامر.  ،افع، وهي قىرا ج بى-صلى هللا علي  وسلم
ورو  عىن ابىن  ،القىر  ، أو لياىذر -صىلى هللا عليى  وسىلم- ، أو لياىذر محمىدٌ -وجىلم  عىزم  -هللا
 ".راذَ ليا "ع قَ ين مَ السم 

 لي ن ذ ر.
قم الن } ب ت  اليا  والذال. "ذرَ ان "ليَ  لا َعلَ َوَيحر َكافررريَن{َقون  بالقر   على الك رج. وعج  الحجة :أ  ى الن
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من }قول  ععالى:   ا َل ا اىَ ا َخَلقن ا َأبىم َرون من بىَ هىذ  رييىة القلى ، أ  أولىم باظىروا ويعتيىروا   .[71]يىس:{َأَولىَ
 ."ويت كروا

 .البار رؤيةالمستو ة   رؤية القل  المستو ة  رؤية البار، 
در }" تن َأبىىن لىىَ ا َعمر مىىم "مىىا" و ة.كَ رن سىى ة وَّل وكالىىة وَّل شىىر ممىىا أبىىدعاا  وعملاىىا  مىىن  يىىر وا :أ  {بَاامر

 ."ل ول اَّلسم  وحذفت ال ا ،بمعاى الذ 
 .العائد     ذ  ح  ، ف اا طاا الالة الالةل وا 

ا} وإ  جعلت "ما" مصدرية لم عحتج  لىى  ضىمار ال ىا ." َعامىً من } مىذكر. ما عَ والىام  ،معىَ جمىع بم  {َأبن َف ىا
 ."ضاب و  قاهرو   {الركاو َ َلَ ا مَ 

م غيذذر  من عذذ  م، الذذن ع   بعذذا النذذا  فذذي حذذدلال  يج ذذ، ولذذذلك نعمذذة مذذع  ع مواحذذد األنعذذام، والذذن    ن  عذذ 
د   » ن ب ك  ر   ل  و اح  د  ي ر  ل ك  م ن    يقوالأل     ل ه  مذ  " فذي الكلمتذين، يج  ، "ع مر  الن   ح م  " «خ  "ل  مذع ر  ح 

مالن   حمار، و" م  الن  »ل  مع أحمر، و«ر  ح م  »وهي من ة، "ل  مع نعمع   .األنعام «ع 
من }قول  ععالى: " َااَها َل ا  ."سخرباها ل م حتى يقودا  :أ  .[72]يس:{َوَذلملن

. ، حتى يقود   يقود 
ا } ،الصىىيي الجمىىل العظىىيم وي ىىرب  ويصىىرف  كيىىف شىىا  َّل يخىىرج مىىن طاعتىى  حتىىى يقىىودَ " ان ىىَ َفمر

من  وبا ا وقىىىرأ  حلىىىوب أ  محلىىىوب. كمىىىا يقىىىال: باقىىةٌ قىىىرا ج العامىىىة ب ىىىت  الىىرا ، أ  مركىىىوب م،  {َركىىا
ا را ": عقَ ين مَ وابىىن السىىم  ،والحسىىن ،العمىىش ان ىىَ من َفمر وبا ا عىىن    ورو  ب ىىم الىىرا  علىىى المصىىدر. "كىىا
ا " :أب ىا قىرأو -ارضي هللا عا ى-عائِّة ان ىَ والركىوب والركوبىة  ،فىي مصىح  ا وكىذا ،" متا وبَ كىا رَ َفمر
أ  العىرب عقىول:    الكوفيىو  وحكىى الاحويىو ،والحمىول والحمولىة ،د، مثل الحلوب والحلوبةواح
ركوبىة، لب ىم أرادوا أ  ي رقىوا بىين  وباقىةٌ   حلوبةٌ   ويقولو : شاجٌ   ،صيور وشكور بلير ها   امرأجٌ 

يمىا ف هىاوأثيتو  ا عليى ، فحىذفوا ال ىا  ممىا كىا  فىاعلً وبين ما كا  ال عىل واقعىً   ،ما كا  ل  ال عل
 ، كما قال: كا  م عوَّلً 

 في ىىىىىىىىىا اثاتىىىىىىىىىا  وأربعىىىىىىىىىو  حلوبىىىىىىىىىةً 

 "ا كخافيىىىىىىىة اللىىىىىىىراب السىىىىىىىحمسىىىىىىىودً   
   

ي  ، ال عذذل و ذذع منهذذاأل  ال عذذل و ذذع منهذا ؛أكذوا  أكذذوا أم أكولذذة، أكولذذة وعلذى هذذذا لذذو  لذلل شذذا   
 .عليها
  .فأمىىا البصىىريو  فيقولىىو : حىىذفت ال ىىا  علىىى الاسىى ،  يكىىو  علىىى هىىذا ركىىوبت مفيجىى  أ"

 يىىدج قىىال: الركوبىة عكىىو  للواحىىد والجماعىىة،مىىا روا  الجرمىىي عىن أبىىي عي :والحجىة للقىىول الول
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وزعىم أبىو حىاعم: أبى  َّل يجىوز  ،فعلىى هىذا يكىو  لتىذكير الجمىع ،والركوب َّل يكو   َّل للجماعىة
َ ا را " ان من َفمر ان ىَ }ا   وأجاز ال رم   ،لب  مصدر، والركوب ما برك   ؛لرا ا  ب م  "كاوبا ا من ا را َفمر وبا ا ب ىم  {كىا

َ ا َيأنكالاو َ } ،وما ا شرب م فما ا أكل م :الرا ، كما عقول ان  .من لحماب ا {َومر
من فريَ ا َمَاافرعا }قول  ععالى:    من أصواف ا وأوبارها وأشعارها وشىحوم ا ولحوم ىا   .[73]يس:{َوَل ا

مىو  التىي َّل بظيىر ل ىا فىي لب مىا مىن الج  ؛ألباب ىا، ولىم باصىرفا  :يعاىي  {َوَمَِّارربا }  و ير ذل .
 ."الواحد
 .ممنو  من الار  ،الجمو فع، صيغة منتهى انم ،م ار  ، جمو الصيغة منتهى  يعني

و َ }"  كارا  ."هللا على بعم  {َأَفل َيِّن
كذذل، ممذذا  ، والثانيذذةل أنهذذا ت  ركذذ  لذذىل أنهذذا ت  األو هذذذه األنعذذام مذذن  هتذذينل   - ذذل  وعذذال–هللا  امذذتن   

 بالجيذذذل - ذذذل  وعذذذال– هللا امذذذتن  فذذذي بعذذذا األحذذذواا أهذذذم مذذذن األكذذذل، ولقذذذد  لذذذدا علذذذى أ  الركذذذو  
ك ت وه ا}  باألكل   أوبالركو    م ير  ل ت ر  ي ل  و ال ب غ اا  و ال د  بالنسذبة لهذا ي شذك أ   فالجيذل ،[8]الندذلل{و ال ج 

هذذا  ذوا  نهذا لذو كانذل مأكولذةإاألكل، خالًفا لمذن يقذوال   من  أظهر  ،الركو  أظهر و وه اينت ا 
ن  لذذرن أ  الجيذذل ي ت    ، هنذذاأظهذذر و ذذوه اينت ذذا ألنذذه  ؛هللا بأكلهذذا يمذذتن   ولذذةلذذو كانذذل مأك ،لأكذذ  مذذ 

 بعذا في و  أ  الركو  في بعا األحواا على بالركو   تل األكل في األنعام عموًما، فدا    امتن
ن  لذرن تدذريمس  ، فال مستماألكل  ناألنوا  أهم م اا  } ل-وعذال ذل  –بقولذه  الجيذل ك لمذ  ل  و ال ب غذ  يذ  و ال ج 
يذذر  ل ت ر   م  السذذنة علذذى  ذذواز أكلهذذا، واي تاذذار  ل مذذع المركوبذذاك، ودلذذ   رنذذل     ،[8]الندذذلل{ك ت وه او ال د 

و   كذا   ،هليأكلذ أحذد ي ذتر  خذياًل  هجيذ ، يعنذيأظهذر و ذوه اينت ذا ألنه  ؛الجيلعلى الركو  في 
دم ر عليذذه، وهنذذا  ذذ  اذذوا ت   ،أظهذذر و ذذوه اينت ذذا ، فهذذو أحذذد، إنمذذا ي ذذتريه ليركذذ   همذذا جيذذ  مذذأكويً 

ا مذذن الركذذو  علذذى األ ا يكذذو  أظهذذر و ذذوه اينت ذذا كذذل، و   كذذا  األكذذل أيضذذً  الركذذو  ، لكذذن أحيانذذً
ثر أ  لذذ   األكذذل، كمذذا لذذو كذذا  اإلنسذذا  فذذي م ذذاز  ي يسذذت يع   عهذذا علذذى  دميذذه، ف نذذه مذذنأظهذذر 

 .ا   ائًعالرك  هذه الدابة على أ  يأكل منها ولو ك
ر  لر }قولىى  ععىىالى: " ِم و ر  نن دا ذاوا مىىر ةً َواعمخىىَ  مم عاا، ثىىا ر ا هىىذ  اآليىىاو مىىن قىىدقىىد رأو  :أ  .[74]يس:{ ىىَ

و َ } ،اعخذوا من دوباىا  ل ىة َّل قىدرج ل ىا علىى فعىل را من بااصىَ    مىن بصىرع المىا برجىو :أ  {َلَعلم ىا
 ل.ومىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىرب مىىىىىىىىىىن يقىىىىىىىىىىول: لعلىىىىىىىىىى  أ  ي عىىىىىىىىىى ،ل ىىىىىىىىىىم    بىىىىىىىىىىزل ب ىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىذاب

َرهامن } يعاوَ  َبصن َت ر لبى  أخيىر عىا م بخيىر  ؛وا بالواو والاو  وجمع يعاي اآلل ة. .[75]يس:{َّل َيسن
 ."اآلدميين
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 وصذ   ل وص دام  من يعقل، ما  وص  من وص  يعقل، ن  م   من وص  النار ،وهو النار
أ  يكذذذو  أل  مذذذن شذذذرط  مذذذع المذذذذكر السذذذالم  ؛بذذذالواو والنذذذو   يعقذذذل ن  مذذذ   يعقذذذل، فتجمذذذع  مذذذع ن  مذذذ  

 .عا اًل 
من }يعاي الك ار    ؛{َوهامن }" اٌد ما }لآلل ة   :أ   {َل ا و َ جا َ را قال الحسىن: يماعىو  مىا م ويىدفعو   {حن

  ."وقال قتادج عا م
 .همهي ي تنارهم وي تن عهم وي تضر و  آللهةل خدم، خدم لهم

ويقومىو  ب ىا، وقيىل: المعاىى أب ىم يعيىدو  اآلل ىة    ،يل يو  ل ىم فىي الىدبيا  :وقال قتادج: أ "
وقيىل:  ،القوال الثلثة متقاربة المعاى وهذ  ،ة الجاد وهي َّل عست يع أ  عاصرهمف م ل ا بمازل

 فىىىىل بىىىىدفع بع ىىىى م عىىىىن بعىىىىا. ،مح ىىىىرو  مع ىىىىم فىىىىي الاىىىىار ،للعابىىىىدبن    اآلل ىىىىة جاىىىىدٌ 
 و  لب ىم بلعاىوب م ويتيىر  ؛هللا علىي م فىي ج ىام وقيل: معاا  وهذ  الصاام ل ؤَّل  الك ىار جاىدا 

  ."من عبادع م
 .-نسأا هللا العاجية-ليهم في النار، أيًضا في النار، مما لو د  ها ع همو ود من  ويكونو  

 بى  يمثىل "وفىي الخيىر:   ،إلعىابت م فىي ظاىوب م  ؛بوم القيامىة  ل م مح رو    وقيل: اآلل ة جادٌ "
 .ل ىم جاىد مح ىرو   لكل قوم ما كابوا يعيدوب  في الدبيا من دو  هللا فيتبعوب   لى الاار، ف ىم

- عاى  دبث أبي هريرج، وفي الترمىذ من ح  :قلت: ومعاى هذا الخير ما ثيت في صحي  مسلم
يجمىع هللا الاىاس بىوم القيامىة فىي »قىال:  -صىلى هللا عليى  وسىلم-ي يىر أ  الام  ،-رضي هللا عا 
فيمثىىل  ،أَّل ليتبىىع كىىل  بسىىا  مىىا كىىا  يعيىىد :ثىىم ي لىىع علىىي م رب العىىالمين فيقىىول ،صىىعيد واحىىد

فيتبعىو  مىا كىابوا  ،بىار  ولصىاح  الاىار ،ولصاح  التصاوير عصاوير   ،لصاح  الصلي  صليب 
 وذكر الحدبث ب ول . ،«ويبقى المسلمو   ،يعيدو  

من }  لا ا ون َ  قىىَ زابىىن ل َيحن ، والمىىراد  بىىا زر حن يا  :ومىىن العىىرب مىىن يقىىول هىىذ  الللىىة ال صىىيحة. .[76]يس:{فىىَ
 ."عسلية
 .أحز   يدز    ا يجعله رباعي  ن  ومن العر  م   األفا  أنه ثالثي، ،أنه ثالثي فا األ ،نعم
 :.....طال 

 في الددلا  
 طال : .....

 .اصوره األصنامالمراد 
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اسىتأب   مم ثىا وعىم الكىلم  .ساحرٌ  ، أ  َّل يحزب  قول م شاعرٌ -علي  السلم-والمراد عسلية بيي   "
 ".فقال

ز ن  }  أل  الو   يزم هنا  استأن  ل ه م  ف ال ي د  ا }درو الكالم لكا  من  ولهمل ، ولو أو   يزم{ ك    و  إ نذ 
ا  ل م  م  ل ن و   ن ع  ا ي ع  م  و   و  رُّ  .ي يستقيم،  ل لنقل  المعنى هناو  {ي س 

لرااو َ } استأب  فقال:  مم ثا " َروَ  َوَما ياعن َلما َما ياسر والعمىل ومىا يظ ىرو  فاجىازي م من القىول  { ربما َبعن
 .بذل 
{  ععالى:  قول بَسا ا وقىال  .يْ بَ هللا بن أا اإلبسا  هو عيد   :سقال ابن عبا  ،[77]يس:}َأَوَلمن َبَر اإلر

وقالى   بن خل  الجمحىي. يْ بَ وقال الحسن: هو أا  الس مي. ئلسعيد بن جيير: هو العاص بن وا
ةك{}  مال .ن  ابن  سحاق، وروا  ابن وه  ع نن با ن ىَ َاا ا مىر   َ  ىا مىن المىا ، بَ وهىو اليسىير  َأبما َخَلقن

يٌم مايريٌن{   ذا ق ر. أبى  صىار  :بريد بىذل  ،صومة ميين للحجةمجادل في الخ :أ  }َفنرَذا هاَو َخصر
بعظىم  -صىلى هللا عليى  وسىلم-ي يىر وذل  أب  أعى الام  ،اا ميياً ا خصيمً ا مذكورً بعد أ  لم يكن شي ً 

 ."أعرى أ  هللا يحيي هذا: "يا محمد فقال حائل
 ، حتى صار رميًما.ضى عليه حوال يعني محائل
بعىم » :-صلى هللا علي  وسلم-ي ير فقال الام  ، مم أعرى أ  هللا يحيي هذا بعد ما رَ : "يا محمد  فقال"

 ."قول  ععالى فازلت هذ  اآلية ،«ويبعث  هللا ويدخل  الاار
ر  ه   خ 
رضىي هللا -اص بىن وائىل، أخرجى  الحىاكم عىن ابىن عبىاس قال: وهو كذل  في شأ  العىطال :  
ااد وأخرج ال ير  بنس ...عن سعيد بن جيير  وصحح  ووافق  الذهيي، وأخرج  ال ير    -ماعا 

ي  -مىارضىي هللا عا -في  مجاهيل عىن ابىن عبىاس   ، وهىذا ضىعيف، فىابن أبى  عيىد هللا بىن أابىَ
ْي بىن خلى ،   ،سلول لم يظ ر ك ر ، وإبما أظ ر اإلسلم واسىتب ن الك ىر، وأراد ذلى  فىي حىق أابىَ

 .مرسلً  مال عن أبي  ، وذكر  الواحد  في السبابقتادجعن ال ير : عن مجاهد، و   رجأخ
 .نعم
يمٌ }الى:  قول  عع" َي َرمىر اَم َوهىر ير النعرظىَ نن ياحىن اَل مىَ َي َخلنقىَ ا قىَ َثًل َوَبسىر قولى   .[78]يس:{َوَضَرَب َلَاا مىَ

َي َخلنَق ا{ععالى:     .}َوَضَرَب َلَاا َمَثًل َوَبسر
 لتا : أمس في 
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قىىَ ا{قولىى  ععىىالى:  :الولىىى َي َخلن َثًل َوَبسىىر ا مىىَ َرَب َلاىىَ ب  ىىة ميتىىة  با  مىىنأوبسىىي أبىىا أبِّىى :أ  }َوضىىَ
بعىىم »: -صىىلى هللا عليىى  وسىىلم- جوابىى  مىن ب سىى  حاضىىر، ول ىىذا قىال :أ  فركياىا فيىى  الحيىىاج.

احىتج علىى  -وعىزم  جىلم -ل  هللا   ؛ف ي هذا دليل على صحة القياس  «ويبعث  هللا ويدخل  الاار
 ."ماكر  البعث بالاِّأج الولى

 ادر علذى أ  يعيذده، وهذو أهذو  عليذه،  ، فالذ  أن اه وخلقه من ي شيءأ ا  المعاد بالمتد   يعني
ي ًئا أ    ي ق وا  ل ه  ك ن  ج ي ك و   } - ل  وعال– هلل والكل هين بالنسبة ر ه  إ ا ا أ ر اد  ش  ا أ م   .[82]يال{إ ن م 

يٌم{}َقا" ير النعرَظاَم َوهرَي َرمر يٌم{} :وإبما قال العظم ف و رميم ورمام. مم ر  ،بالية :أ  َل َمنن ياحن ولم  َرمر
 ."لب ا معدولة عن فاعلة ؛قل رميمةي

 فاعلة.
 فاعلة؟

}َوَما َكاَبتن أاَم ر ا عن  عراب ، كقول : عن وج   ووزب  كا  مصروفً   وما كا  معدوَّلً   عن فاعلة"
يًّا{ - ييىر وقيىل:    هىذا الكىافر قىال للام   لب ىا مصىروفة عىن با.يىة.  ؛[ أسق  ال ا 28]مريم:َبغر

ا  :  فازلت؟أبت    سحقت ا وأذريت ا في الري  أيعيدها هللا: أر -صلى هللا علي  وسلم يري ىَ لن ياحن }قىا
َل َمرمجك{ الثابية  أجالاِّى  عادع ا في لف و قادر ع ي من  ير ش  :أ   ،[79]يس:المذر  َأبََِّأَها َأوم

  ."ا ببال ،عج  الذب  :ويقال ،وهو عجم الذب  ي من ش
ت  لها البقاء، وما عداها فهو داخل في د الثمانية التي ك  وهو أحألنه ي ي نى،  ،  ألنه ي ي نى  ؛نعم

ا ف ا   } ل- ل  وعال– وله  ل ي ه   .[26]الرحمنل{ك لُّ م ن  ع 
 ثمانيذذذذذذذذذذذذذذذذذة حكذذذذذذذذذذذذذذذذذم البقذذذذذذذذذذذذذذذذذاء ي ع مُّهذذذذذذذذذذذذذذذذذا

ميذذذذ   والبذذذذا و  فذذذذذي ح   مذذذذن الجلذذذذذق   د   ز  العذذذذذ 

   
 هذذذذذذذي العذذذذذذذٌر والكرسذذذذذذذي ونذذذذذذذار  و نذذذذذذذة  

ذ ا اللذذذذذذذذذذوح والقلذذذذذذذذذذم    وع جذذذذذذذذذذ    وأرواح  كذذذذذذذذذذ 

   
 .ويعيد ئكيف بيد :أ  {هاَو بركالْر َخلنقك َعلريمٌ وَ }"
وهىىو قىىول أبىىي  ،علىىى أ  فىىي العظىىام حيىىاج وأب ىىا عىىاجس بىىالموو فىىي هىىذ  اآليىىة دليىىلٌ  :الثابيىىة 
  ."حياج في اَّل : -رضي هللا عا -وقال الِّافعي  ،لِّافعيي ة وبعا أصحاب احا

، وهذذو ديذذا ، وأنهذذا ي تدلهذذا الوك تذذنجا بذذالمي أنهذذا  أ ذذي حني ذذة المعذذرو  عذذن الدقيقذذة، العكذذا
، هذذا  ذوا ا بذالموك تذنج  فذال  ديا العظام ي تدلها ال -رحمه هللا–شيخ اإلسالم ا ن تيمية اختيار  

، ودلذذذيلهم تذذنجا بذذالموك علذذى أنهذذا  والجمهذذور ،-رحمذذه هللا– مشذذيخ اإلسذذال، واختيذذار أ ذذي حني ذذة
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ام  }اآليذذذةل  ظذذذ  ي  ال ع  حيذذذا  كذذذل شذذذيء أ  الديذذذا ل و    ذذذالوا عذذذن ، علذذذى أ  الديذذذا  تدلهذذذا دا  فذذذ ،{ي دذذذ 
  بدسبه، هل العظم مدل لإلحسا  أو ليا بمدل لإلحسا  

 طال :....
ر ح  يعني   يعنذي يدذا بذه اإلنسذا   هذلف للعظم ب يءض تعر   ث م    ،العظم كله أزيلما على    لو انج 

   لعظماأو مما على  لعظمالمكسور لتألم  ال شك، لكن هل ألمه من ا
   طال : .....
ن  يقذذواعلذذى كذذل حذذا مثذذل مذذا  يعنذذيالديذذا  المرتب ذذة بذذالروح، المذذراد  هذذا أ  الديذذا  هنذذا لذذيا بذذ ا مذذ 

عر   ر  ميذل،   يقولو ل هذا شذ  ع  ر حياتذه و حذي، وهذذا شذ  ع  نظيذر حيذا  النبذاك، ، حيذا  النبذاك  يذرنظال ذ 
ز   هذا نباك ميل، وهذا نباك  ر لذو  ذ  ع  ، فذي حذاا الديذا  حي، وليا مرتبً ا بذالروح،  ذدليل أ  ال ذ 

 .فدياته من نو  خاص  ،دلق من اإلنسا  وي لتألم بدلقهما تألم الديوا ، وهو ي  
رحمذه –على مذذه  الدنييذة  زيد شيخ اإلسالم لو على كل حاا المسألة معروفة والجال  طويل،  
ر، وغيذذره، كلهذذا ي تدلهذذا الديذذا و  ،والظ ذذر ،العظذذمل يقذذوا يعنذذي -هللا ع  فهذذي طذذاهر ، يجتلذذ   ،ال ذذ 

رمعهذذم ا ع  علذذيهم  شذذيخ اإلسذذالم زيذذد يو  والظ ذذر، لدنا لذذة وال ذذاففية فذذي العظذذم، ويوافقذذونهم فذذي ال ذذ 
رضذذذي هللا - يسذذذتل بذذذأ  الاذذذدابة ، و ن دذذذة طذذذاهر األ فذذذي الضذذذر ، لذذذتن الميتذذذة عنذذذده طذذذاهر، اللذذذتن
اذذنع إي ي  يمكذذن أ  واألصذذل أ  الجذذتن ي  ،فذذار  والذذروم بعذذد مذذا فتدذذل أكلذذوا مذذن الجذذتن  -معذذنه
 .  الك ار نجسةئباأن دة، وا ب
لذيا باذدي ، هذذا ،  ذوا أ ذي حني ذة ووه، ولكن  ولهل هعلى كل حاا له موضعالمسألة  وبدا   
 .ي حيا   هاأنه  وا الجمهور، و وا أ ي حني ةل  ماإن

 طال :.....
  مااالو كا  

 طال :......
ي العظذذم  نذذا الجذننازاد إخو  عظذذم مذأكوا اللدذذم المذذ وح هذذا ، يعنذيلذيا هذذا هذذو المذراد  ،ي ي ي 

 .، ي يقوا أحد  نجاستهأحد يقوا  نجاسته ما، عظم مأكوا اللدم النجا
 طال :.....
، ممذا يدويذه الجلذد فيذدخل فذذي فذي مسذمى الميتذذة ألنذه ممذا يدويذذه الجلذد، فيذدخل ؛نعذمهذو الظذاهر 
 .مسمى الميتة
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 طال :.....
 ألنه تقدم. ؛قرطتيال العاشر من الت سير، من ن ا عتد هللا اأب انظر

 ....طال :... المِّكلة في الِّروح
 .155   بعده،ذ لا 155ص دة  انظركت  غير متجااة، 

الم ذهور عنذدنا أ  الذك نجذا مثذل ال ذعر، ف وأما ما اكره الدن يو  في العظم والسن والقذر  أنذه" 
 ."و اا ا ن وه  مثل  وا أ ى حني ة ،كاللدم

اا   دليل القذاطع علذى الذك  ولذه تعذالىلومذن الذهذذا مثتذل فذي كتذتهم،  علذى كذل حذاا  ي  } ذ  ن  ي دذذ  مذ 
يم { ز ه  }و اا تعذالىل    .[78]يالال ع ظ ام  و ه ي  ر م  ف  ن ن ذ  يذ  ام  ك  ر  إ لذ ى ال ع ظذ   ذاال و  ،[259]البقر ل{او انظذ 

ًما} ن ا ال ع ظ ام  ل د  و  علذق في ت سذير سذور  الندذل، علذى مذا لت  -رحمه هللا–أطاا    ،[14]الم منو ل{ف ك س 
ر، وكذذل مذذا لتعلذذق  هذذا، الجلذذد، والذذد    ع   هذذذا البسذذط باغ، فذذي كذذالم  ذذد ي لو ذذد بالميتذة الاذذو ، وال ذذ 

 .عند غيره
 من؟طال :  

 .القرطتي ن سه
ير النعرَظامَ }  :أراد بقول   فن  قيل:" الم ىاف  ليى   وإقامىة الم ىاف مقىام ،أصحاب العظىام {َمنن ياحن

ولىيس هاهاىا ضىرورج  ،احتيج ل ىرورج اما يكو   ذقلاا:  ب  ،كثير في الللة، موجود في الِّريعة
وهىو  ،قىد أخيىر بى  -سىبحاب - ذ البىار   ؛عدعو  لى هىذا اإلضىمار، وَّل ي تقىر  لىى هىذا التقىدبر

علي  والحقيقة عِّى د لى ، فىن  اإلحسىاس الىذ  هىو علمىة الحيىاج موجىود فيى ، قالى  ابىن قادر  
 العربي.

َن ال}قول  ععالى:   من مىر َل َلكىا ذر  َجعىَ و َ الىم دا اىن ا عاوقىر تامن مر نرَذا َأبىن اًرا فىَ رر بىَ َجرر اَلخن ىَ   ببىم . [80]يس:{ِّىم
بمىىا يِّىىاهدوب  مىىن  خىىراج  ععىىالى علىىى وحدابيتىى ، ودل علىىى كمىىال قدرعىى  فىىي  حيىىا  المىىوعى

  ". بعيالا  ة حارج رطبة "وذل  أ  الكافر قال:  ،حرق اليابس من العود الاد  الرط الم
 ب بع الديا .

 ؟فكيىف عخىرج ماى  الحيىاج  ،ب بىع المىووفخرج ما ا الحيىاج، والعظىم بىارد يىابس    ،حياجالب بع  "
َجرر }فأبزل هللا ععالى:   اًرا المذر  َجَعَل َلكامن مرَن الِّم رر بىَ    الِّىجر الخ ىر مىن المىا   :أ  {اَلخن ىَ

 وهمىا َّل يجتمعىا ، فىأخرج هللا ماى  الاىار، ف ىو القىادر علىى  خىراج  ،والما  بارد رط  ضد الاار
ار، وهىي زبىادج  ىَ عَ والن  خر رن مىَ مىا فىي الن : عاىي باآليىةوي ،قىدبر ي ال د من ال د، وهو علىى كىل شى
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ار الزبىد وهىو العلىىى،  ىَ عَ الن ، فَ ار ىىَ عَ والن  خا رن مىَ الن واسىتمجد فىي كىىل شىجر بىار "العىرب، وماى  قىول م: 
 ."بؤخذ ما ما  صاا  مثل المسواكين ،الزبدج وهي الس ل خا رن مَ الن و 

أسذ ل  الثذانيه، و ذ ك ر  فذ ألنه أعلى ؛ا الثانين  ا ك ر  األوا، وأ    ، يعنيالزند   خ  ر  م  وال  ،  ار الزند    ع  ال  ف   اال  
لألسذذذ ل،  ذذذالوال د ا ذذذة للذذذذكر، التذذذاء  األعلذذذى لألعلذذذى، واألسذذذ ل ولذذذو لمثذذذل مذذذا يق يعنذذذيه، أنثذذذف
هنذذذا  ذذذاال أل  األصذذذل أنهذذذا هذذذي السذذذ لى، و ؛  ا ذذذة بالكسذذذر لألنثذذذىم توحذذذة، وال تدذذذة فذذذوق، ود  ال
 .، وهي األس لالزند    خ  ر  م  وال  ه وهو األعلى، ا ك ر  "، ار الزند    ع  ال  ف  "
  مىىا  فيحىى  بع ىى ما  لىىى بعىىا فتخىىرج ما مىىا بؤخىىذ ما مىىا  صىىاا  مثىىل المسىىواكين يق ىىرا"

رر }وقىىال:  الاىار. َجرر اَلخن ىىَ َن الِّىىم ومىىن     لىىى الل ىى .ردم   لبىى ؛ولىىم يقىىل الخ ىرا  وهىىو جمىىع {مىىر
ومك }: -وجلم  عزم -ب من يقول: الِّجر الخ را ، كما قال العر  نن َزقىَ َجرك مىر ا  ،مرنن شىَ ان ىَ الر اوَ  مر َفمىَ

 ."[53-52]الواقعة:{النبا او َ 
ه وي  اسذذذ، ت  إاا كذذذا  التأنيذذذا غيذذذر حقيقذذذي يعنذذذي ونذذذ  ه، طلذذذع ال ذذذما، طلعذذذل مدوا جيذذذه، ف ي ذ ك  ر  ن  ث ونذذذ 

ثذذ ه، سذذواء يا و ذذ  ت أ ننذذ    ن إاا عذذاد الضذذمير إلذذى موهذذذا، لكذذ إشذذكاا، يقولذذو  هذذذا هال ذذما، مذذا جيذذ
ال ئ و   م  }مثل  ولهل ي ، فحقيقي غيرأو  ا، كا  تأنيثه حقيقي  احقيقي  ث ه  ينكا  ت أ ر  م ن  ز  ُّوم  ف م  ج  ن  ش 
ا ن ه  على أ  الجمع  د ل ذ ك ر و ذد ل نذ ا، أل  ال جر  مع،   ؛ث هينهذا يج  ت أ  ،[53  -52]الوا عةل{م 
 ن ا، ويراد به الجمع ف ي ذ ك ر، كما تقوال  ام الر اا، و امل الر اا.راد به الجماعة ف ي   د ل
ين }ا:  ثم قال ععالى محتجً " ى َأَولىَ من َبلىَ ثنَل ا َق مىر لىا ى َأ ن َيخن رك َعلىَ ادر َ، برقىَ َمَواور َواَلرن َق السىم ذر  َخلىَ َس الىم

يما  َعلىىر قا الن لم َو النخىىَ ويعقىىوب  ،وقىىرأ سىىلم أبىىو الماىىذر ،الماكىىرين للبعىىثأمثىىال  :أ ، [81]يس:{َوهىىا
من   ردر قن يَ }الح رمي:   ثنَل ا لاَق مر ى} على أبى  فعىل  {َعَلى َأ ن َيخن واو والر، ا   خلىق السىم :أ  {َبلىَ

يما }  واو والر، يقىدر علىى أ  ببعىث م.اأعظم من خلق م، فالذ  خلق السم َعلىر قا الن لم َو النخىَ  {َوهىا
 .{قالر خَ الن } : وقرأ الحسن باختلف عا

وَل َل ا كانن َفَيكاو ا }قول  ععالى:   ً ا َأ ن َيقا را ا  رَذا َأَراَد َشين  {َفَيكاو َ } :لكسائيقرأ ا ،[82]يس:{ ربمَما َأمن
ولَ }ا على بالاص  ع  ً  وقىد م ىى  ،َّل يحتىاج  لىى ععى  ومعالجىة ي  ذا أراد خلىق شى :أ  {َيقىا

 .هذا في  ير موضع
َحا}  بن ذر  َفسىىىا ين ك َ  الىىىم لْر شىىىَ ووا كىىىا در ر َمَلكىىىا عىىىن العجىىىز والِّىىىرك  ععىىىالى  ب سىىى  بىىىزم  .[83]يس:{بريىىىَ
 ."يوالعرب عقول: جيروع مل .في كلم العرب بمعاى  ىوملكوع "َمَلكاووَ "و

 .،  تروك  تروك 
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ين ك }  وقال سىعيد عىن قتىادج:  ،خير من رحموو  جيروو" لْر شىَ ووا كىا وقىرأ  ي ،م ىاع  كىل شى {َمَلكىا
ووا "، وهىىو بمعاىىى "ةا كىىَ لَ مَ " :والعمىىش ،وإبىىرا يم التيمىىي ،بىىن مصىىرف طلحىىة أبىى  خىىلف   َّل "َمَلكىىا

و َ } ،المصىىح  َجعىىا  وقىىرا ج العامىىة بالتىىا  علىىى ،وعصىىيرو  بعىىد ممىىاعكمعىىردو   :أ  {َوإرَليىىن ر عارن
 ."على الخير باليا  "و َ عا رجر بَ "وأصحاب عيد هللا  ،وزر بن حييش ،السلميوقرأ   ،الخ اب

 مدمد وعلى عله وصدبه.عتدك ورسولك على  وسلم م صل   الله


