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 2 (002الصافات ) -تفسري القرطيب

 .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لمين، وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد، وعلىى  لى  ب العاهلل ر  الحمد بسم هللا الرحمن الرحيم،

  .وصحب 
اُبوا  :قْوُلُ  َتَعاَلى" -ىرحم  هللا تعال-ل اإلمام القرطيي قا ا نىَ ْم َومىَ ُىُ ََ َوا ْْ وا َوََ }اْحُشُروا الَِّذيَن َظَلمىُ

ِ َفاْهُدوُهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحيِم َيْعُيُدونَ   .{ِمْن ُدوِن َّللاَّ
اَلى  ُ  َتعىىَ ْم{ :َقْولىىُ ُىىُ ََ َوا ْْ وا َوََ ِذيَن َظَلمىىُ ُروا الىىَّ ِ   احْ  ؛}اْحشىىُ اَلى ِلْلَمَ:ِا ىىَ ِ َتعىىَ ْوِل َّللاَّ ْن قىىَ َو مىىِ ا ُرو شىىُ هىىُ

ْرُك  الظُّْلُم، َقالَ  ْرِك، َوالشِ  ْم ِفي الشِ  ُُ ْم ََْي  ََْشَياَع ُُ ََ َوا ْْ ُ َتَعاَلى اْلُمْشِرِنيَن َوََ م   :َّللاَّ ْرَك َلُظلىْ }ِإنَّ الشىِ 
ْوِل َّللاَِّ  اِب َخطَّ الْ ُعَمُر ْبُن   َوَقالَ  .َوََُبو اْلَعاِلَي ِ  َقَتاَدةُ  َفُيْحَشُر اْلَ اِفُر َمَع اْلَ اِفِر، َقاَل ُ  َعِظيم {  -ِفي قىَ

لَّ  ََ ْم{ :-َعزَّ َو ُُ ََ َوا ْْ اِرِب  }اْحُشُروا الَِّذيَن َظَلُموا َوََ َع شىَ ِر مىَ اِرُب اْلَخمىْ ي، َوشىَ َقاَل  الزَّاِبي َمَع الزَّابىِ
ِرَق ِ  اِحِ  السىَّ َع صىَ ِرَقِ  مىَ اِحُ  السىَّ ِر، َوصىَ الَ  .اْلَخمىْ نُ  َوقىَ ا    ابىْ ََ } :َعبىَّ َوا ْْ مْ َوََ ْم.  {ُىُ ُُ َباَه ََْي  ََشىْ

ُع ِإَلى َقْولِ   ."ُعَمرَ  َوَهَذا َيْرَِ
وأصحابه   لهآ ورسوله نبينا محمد وعلى  على عبده وبارك وسلم وصلى هللا ،لميناالحمد هلل رب الع

  ،بعد أجمعين أما  
 الظلم  ُهْم{اجَ وَ }اْحُشُروا الَِّذيَن َظَلُموا َوَأزْ   :-جل وعال -في قوله    -ىرحمه هللا تعال-فيقول المؤلف  

منها ما يصل إلى حد الشرك    ،ومراتب   وهو درجات   ،األصل فيه وضع الشيء في غير موضعه
  ، ومنها المعاصي الكبيرة  ،والمخففة  ،ومنها ما هو دون ذلك من البدع المغلظة  ،المخرج عن الملة

وربه  ،الصغيرةو  العبد  بين  يقع  ما  ونفسه  ،ومنها  العبد  العبد   ،وبين    ، مخلوقينال  من  وغيره  وبين 
العموم؛ ألن   لفظ  لفظها  العموم  {الَِّذينَ }واآلية  العموم  ،من صيغ  وتفسير    ،الموصول من صيغ 

شرك كما في  بال ،  [82]األنعام: {الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلم  }  :-جل وعال -الظلم في قوله  
والتنصيص على بعض  ،ببعض األفراد  سيرتف ،نه تفسير ببعض األفراد أالحديث الصحيح ال شك 

ن هذا الفرد أ إنما مفاده االهتمام بش  ،هل العلمكما هو معلوم عند أ   ،األفراد ال يقتضي التخصيص 
 ،بدخول النار  هد عليعَّ والمتو   ،لكن من الظلم ما يدخل تحت هذه اآلية  ،واللفظ عام  ،والعناية به

فمثل هذا قد ال يدخل    ،أو بالمكفرات   ،بأسباب ه  لصغر   ؛محىأو يُ   ،وما دون ذلك مما يتجاوز عنه
ره بالشرك يقول بعد أن فسَّ و   ،لكن أفراده قد ال تدخل في اآلية  ،ن دخل في الجملةإو   ،في اآلية

 ، األشباه  :واألزواج  ،ألنه شبيهه ونظيره  ؛الزاني مع الزاني   :قال  -رضي هللا عنه -ذكر عن عمر  
يسمونه الشريك في    ،ل الزوج يطلق على الشريكصو األكما هأيًضا  راد به  ويُ   طلقوالنظائر ويُ 

ِنْصُف  َوَلُكْم  }  ، وفالنة زوج فالن هذا األصل  ،الرجل زوج فالنة  ،أو األنثى  الحياة سواء كان الذكر
َأْزَواُجُكْم{ َتَرَك  التاء  [12]النساء:َما  بدون  الفرا   ءالعلما  ،فبدونها  الزوج  في  بين  يفرقون  ئض 

أما إذا   ،تجرد االسم عن النصيب وقع اللبس  إذا  ألنه   ؛يقع اللبس  ئالل  ،بسلليقع ا  ئالل  ؛والزوجة
اللبس ينتفي  اآلية  في  كما  نصيبه  مع  أيًض   ،ذكر  المراد  والضمائر  تحدد  َلُهنَّ  }ا  َيُكْن  َلْم  ِإْن 
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َوَلد  }  [12{]النساء:  َوَلد   َلُكْم  َيُكْن  َلْم  المراد ف  [12{]النساء:ِإْن  تحدد  ال  ،الضمائر  في   : مسائللكن 
أتدري    ،شخص   وفيتُ  المتوفىمن  هلك هالك عن زوج  أنثى   ؟هو  أم  الزوج    إذا كان قلت   ؟ذكر 

فليس هذا مخالفة لما    ،وال تستطيع القسمة إال بالتعيين  ،ما تدري   ،ما تدري   ؟يشمل الذكر واألنثى
بدقة للمراد  تحديد  هو  ما  بقدر  بالنصوص  لبس  ؛جاء  في  يوقع  اآلية    ،لئال  تتناول  وا ُشرُ }احْ قد 

َظلَ  َوَأْزَواَجُهمْ الَِّذيَن  تُ   يعني  {ُموا  معهالزوجات  الوصف  محشر  في  اتفقوا  في إذا  اشتركوا  إذا   ،
يََّتُهمْ }كما أن    الوصف، يَُّتُهْم ِبِإيَمان  َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِ  فال شك أن  ،  [21]الطور:{الَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِ 

يَُّتُهْم ِبِإيَمان  }  ،لإلفادة  قابالً   نه إذا كان محالً اإلنسان يستفيد من قري   أو   ،ذريتهم باإلفراد   {َواتََّبَعْتُهْم ُذرِ 
منه األدنى  لكن اختالف المراتب هذا يستفيد    ،بالوصف الذي يدخل الجملة  القراءتينالجمع على  
 . من األعلى

مْ }طال    ُِ َِ َوا ْْ ْم َوََ ُِ  .[23]الرعد {َوَمْن َصَلَح ِمْن  َباِا
يَُّتُهْم ِبِإيَمان  }بد من الصالح  من الصالح ال {َصَلحَ َوَمْن }نعم   لكنن  ،بد منن الشنر  ال {َواتََّبَعْتُهْم ُذرِ 
 .نهم ال يستفيدون بحالفإر أن الذرية ال ينطبق عليهم الشر  د ِ لو قُ 

ْم"" ُُ ََ َوا ْْ  ".  ِبَساُؤُهمُ َوِقيَل  "َوََ
وشنارب  ،الزانني منع الزانني عمنر يقنول: قول عمر: ع إلىرجي  اآلن قوله هذا يرجع إلى قول عمر:

وأزواجهننم أي  :بننن ابنا اوقنال  ،وصناحب السننرقة منع صنناحب السنرقة ،الخمنر منع شننارب الخمنر
أو  ،أيهمنا النذي يرجنع األخنص  ؟أو قنول عمنر يرجنع إلنى هنذا  ،هذا يرجع إلى قول عمر  ،أشباههم
 ؟األعم

 .األخصطال    
 .اهذ  ىر يرجع إلعم قولف ،األخص يرجع إلى األعم

ْم"" ُىىُ ََ َوا ْْ اُؤُهمُ َوِقيىىَل  "َوََ رِ    ِبسىىَ ى اْلُ  ىىْ اُ  َعلىىَ د   ، َقالىىَ ُ اْلُمَواِفقىىَ ن ُمَجاهىىِ ُن  ، َوَرَواهُ َواْلَحسىىَ اُن بىىْ الاُّْعمىىَ
ير   نْ  َبشىىىِ اِب  عىىىَ ِن اْلَخطىىىَّ َر بىىىْ الَ  ،ُعمىىىَ اكُ  َوقىىىَ حَّ ْم قُ   الضىىىَّ ُىىىُ ََ َوا ْْ َياِطيَوََ َن الشىىىَّ ُهْم مىىىِ َُ ا َذا نِ َربىىىَ . َوهىىىَ
ََْي  {وِن َّللاَِّ ِمْن دُ  َيْعُيُدونَ  َوَما َناُبوا} .  ُيْحَشُر ُنلُّ َناِفر  َمَع َشْيَطاِبِ  ِفي ِسْلِسَل   ََْيًضا ُمَقاِتل   َقْولُ 

يَ   َياِطيِن َوِإْبلىِ يِم{.  ِمَن اأْلَْصَااِم َوالشَّ َراِط اْلَجحىِ ى صىِ ُدوُهْم ِإلىَ اِر. َوِقيىَل   }َفاهىْ ى الاىَّ وُقوُهْم ِإلىَ ََْي سىُ
ُدوُهمْ } الُ ََيْ  {َفاهىْ وُهْم. ُيقىَ ى الطَِّر ى ِ   ُدلىُّ ُ  ِإلىَ ُ  للطَِّر ىَ ، ََ  ،  َهَدْيتىُ َدْيُ  ُ  َعَليىْ ِ تىُ   َدَللْ يْ َوَهَدْيتىُ . َوََهىىْ
ِديَّ َ الْ  ا، ََيْ   َوُ َقالُ  ،َوَهَدْيُ  اْلَعُروَ   ،َُ َُ ِديَّ ِ ََْهَدْيُت َُ ا ِبَمْاِزَلِ  اْل َُ َعْلُت ََ   ".  

ِ َحَصُب َجَهنََّم{  ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمنْ }ظير  ن {َوَما َكاُنوا َيْعُبُدونَ }  قوله:   التي   [98ياء:نب ]األُدوِن َّللاَّ
واليهود يعبدون مع هللا غيره    ،نعبد المالئكةنحن    عض المشركين حينما سمعوها قالوا:فرح بها ب
خير    ىفإذا كانوا معنا فأمرنا إل  ،معنا  هؤالء األخيار  اإذً   ،والنصارى يعبدون ايسى  ،اعزيرً يعبدون  

  { ْم َوَما َتْعُبُدونَ ِإنَّكُ }  {َما َكاُنواوَ }  :-جل وعال-ونحن معهم فقوله    ،وهم معنا  ،رما دمنا مع األخيا
 ألنه في الحقيقة داخل ب   ؛عبد من دون هللان يُ أ وال تخرج العاقل الذي رضي ب  ،هذه لغير العقالء



 

 

 
4 

 4 (002الصافات ) -تفسري القرطيب

ل معاملة من ال  عامَ هو في الحقيقة غير عاقل يُ و   ،ليست للعقالء  "ما"  ،التي ليست للعقالء  (ما)
  ه نإ  :يقالال    يعني  ،ي اآليةهو داخل فف  ،هو ليس بعاقل ف  عبد من دون هللامادام رضي أن يُ   ،يعقل

العموم فيها  م  ،يدخل  بم عُ   نعموم  هللا  دون  من  المالئكة  ن بد  من  األخيار   ،واألنبياء  ،فيهم 
بذلك  ؛والصالحين لم يرضوا  بذلك  ،ألنهم  يعلم  لم  يقال  ،أيًضا  بعضهم  يُ إ  :وال  منها من  نه  خرج 

بذلك   بالعقل ممن رضي  في  و اتصف  عاقلالحقيق هو  غير  في    ،ة  داخل  لي  "ما"فهو  ست التي 
 للعقالء.

  ......طال 
 .هذا الغالب 

 طال  ......
َلُكمْ مَ   َفانِكُحوا}ا الغالب، هذا هو الغالب،  ذ هلكن غالًبا،   لكن    ،عقالء  النساء   [3]النساء:{ا َطاَب 
 .الغالب  على غير

ْم َمْسُئوُلو  َقْوُلُ  َتَعاَلى" ُُ مْ ََبْ " ِعيَسى ْبُن ُعَمر َوَحَ ى َن{}َوِقُ وُهْم ِإبَّ ْمَزةِ " ُُ َُ  ."ِبَ ْتِح اْل
 .نعم بدل إنِ هم بالكسر أنهم همأنَّ 
مْ ََبَّ " ِعيَسى ْبُن ُعَمر َوَحَ ى" ْمَزةِ "  ُُ َُ ْم، ُيَقالُ   اْلِ َساِايُّ  َقالَ   ِبَ ْتِح اْل ُُ ْم َوِبَأبَّ ُُ ابََّ  ََْي  أِلَبَّ   َوَقْ ُ  الدَّ

ا وَ  َُ ا ً قْ ََِقُ  َي ُوُقوفىً دَّ ا َفَوَقَ ْ  هىِ َذا يَ   ، َيَتعىَ وُهْم. َوهىَ دَّ ، ََِي  اْحِبسىُ ى وُن قَ  ىَوََل َيَتعىَ ْوِ  ِإلىَ َل السىَّ يىْ
، ََيْ ، َوِفي ِ اْلَجِحيِم ْأِخير  ِديم  َوتىَ اِب  َتقىْ وُهْم ِلْلِحسىَ ار. َوِقيىلَ     ِق ىُ ى الاىَّ وُقوُهْم ِإلىَ مَّ سىُ ى ثىُ اُقوَن ِإلىَ   ُيسىَ
اِر  َ ا ،ََوََّلً الاىىَّ ُروَن ِللسىىُّ مَّ ُيْحشىىَ ارِ ِل إِ ثىىُ َن الاىىَّ وا مىىِ ْم َذا َقُربىىُ ُِ َواِل ْم َوََقىىْ ُِ اِل ْن ََعمىىَ ُئوُلوَن عىىَ ْم َمسىىْ . ِإبَُّىىُ

مْ َوََفْ  ُِ اكُ وقال  .َواْلَ ْلِييُّ  اْلُقَرِظيُّ  ، َقاَل ُ َعاِل حَّ ا   وقال  .َعْن َخَطاياُهمْ   الضَّ َ  إِ   اْبُن َعبىَّ ْن ََل ِإلىَ َلَّ عىَ
ى ََنَ َخْل ِ ََْيًضا  َعْن ُظْلِم الْ . َوَعْاُ   َّللاَُّ  ِ  َدِليىل  َعلىَ اِفَر ُيَحاسىَ ُ  . َوِفي َهَذا ُنلىِ  ي  .اْل ىَ ى فىِ ْد َمضىَ َوقىَ
مْ َوِقيىلَ   اْلِحْجِر[ اْلَ َ:ُم ِفيى ِ ] اَل َلُىُ ْم ََْن ُيقىَ ُُ َ اُل ْاُ ْم{    سىُ ل  مىِ ْأِتُ ْم ُرسىُ ْم يىَ ً  ِلْلحُ  }ََلىَ اُل جىَّ ِ ِإَقامىَ . َوُ قىَ

مْ  ُُ َُ  َصُروَن{}َما َلُ ْم ََل َتَاا  َل َِ ْوِبي ِ َعَلى  ا فَ ِ  التَّْقِر ِع َوالتىَّ ُمْم َبْعضىً ُر َبْعضىُ ْن ، ََْي  َيْاصىُ ُ  مىِ َيْمَاعىُ
َذاِب َّللاَِّ  ْولِ . َوِقيىىلَ عىىَ ى قىىَ اَرة  ِإلىىَ َو ِإشىىَ ل     هىىُ ُىىْ ََ ي  ْومَ  ََبىىِ ْدر   يىىَ {ُمْاَتصىىِ  ع  يىىْ مِ ََ  نُ }َبحىىْ   بىىَ ُلُ   ر  َوََصىىْ
ْيِن َتْخِفيً اِإحْ ، َفُطِرَحْ  َتَتَااَصُرونَ  َُ دَ َد  التَّا َُ  اْلَيزِ يُّ  . َوَشدَّ   ."الَوْصلِ ي فِ  التَّا

الكافر ا  ،محاسبة  إلوالمعلوم  مآله  أن  به  المجزوم  به  عليها  ،النار  ىلمقطوع  يترتب  الذي    ؟ ما 
ذبون  وما فعلوه قررنا به ثم يع  ،ةشون الحساب بدقناقويُ   ،ن لو سأهل يُ   لكن  }َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلوَن{

إذا  [130]األنعام:َلْم َيْأِتُكْم ُرُسل  ِمْنُكْم{أَ } ، اإجمالي   يسألون سؤاالً  ؟اإجمالي   سألون سؤاالً أو أنهم يُ  ،به
الجليلة  و   ،محاسبتهم على كل جميع أعمالهم الدقيقة  ، أما ثم بعد ذلك يتم  ؟كذبتم لماذا  ف  ،بلى  قالوا:

بعض    ذلك  لكن مع  ،اأبدً   ،ى جهد ويحتاج إل  ،أو يكلف  ،انه يأخذ وقتً أ ظن به  ال شك أن هذا ال يُ 
   ؟!ماذا عن الكافر ، اض عرًض رَ عوبعضهم يُ  ،ش الحساب بدقةناقَ المسلمين يُ 
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ون عن  سألَ هل يُ   يعني  ،{ونَ َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئولُ }  [24]الصافات:{َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلونَ }  هنا يقول:
ألنه ليس    ؟وال يحتاجون إلى تفاصيل  ،ومآلهم إلى النار  ،اإجمالي    نهم يسألون سؤاالً أ أو    ؟كل شيء

مجازاة  حسنات   ،هناك  بين  الدنياأ  ،وسيئات   ومقاصة  حياتهم  في  طيباتهم  على    ، ذهبوا  وجوزوا 
 . حسناتهم

مكايعني    يحب  الطائي  األخالقحاتم  الم  ،رم    ، معظائ   ،مكارم  ،ضيفال  قري وي  ،عروفويبذل 
 ، عديابنه    هلما جاءولذا    ،جنسه  منيعني  حد غيره في التاريخ  أيعني فعل أشياء يمكن ما فعلها  

إن أباكم أراد  »  :وذكروا عن أبيهم ما ذكروا قال  ،-والسالم  عليه الصالة -لى النبي  إ  ةوابنته سفيان
الذكر  «لها فحصَّ شيئً  يقالأيريد    ،يريد  الساعة  ،د جوا  :ن  قيام  إلى  يقولون   ،وذلك  حاتم    :والنا  
   ؟حاسب ل مثله يُ فه ، هؤ هذا جزا ،هذا نصيبه مما صنع ،انتهىو  لهحصَّ  ،جواد 

ويزاد بها    ،ومع ذلك هم مخاطبون بالفروع  ،يقضي على كل شيء  ،الشرك يقضي على كل شيء
َنُك ِمَن اْلمُ   َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ }في عذابهم   َلْم  ُنْطِعُم اْلِمْسِكينَ   َصلِ ينَ َقاُلوا  َنُك  -42]المدثر:{َوَلْم 

رتب  ال يتال،    أو  ،كان جوابه بنعمواء  سوعلى كل حال مثل هذا الخالف     إلى آخره،  [43-44
  .فائدة عمليةعليه كبير 

َتَعاَلى   " ُمْسَتْسِلُموَن{َقْوُلُ   اْلَيْوَم  ُهُم  ِ    ُمْسَتْسِلُموَن ِفي :َقَتاَدةُ  َقالَ  ،}َبْل  لَّ -َعَذاِب َّللاَّ ََ َو  -َعزَّ 
ْم. َواْلَمْعَاى  :اأْلَْخَ ُش  اُدونَ ُمْاقَ  :اْلَحَسنُ وقال   ،َخاِضُعوَن َذِليُلونَ  :اْبُن َعبَّا   قال  و  ُِ ُمْلُقوَن ِبَأْيِدي

  ."ُمَتَقاِرب  
يند واالنقيناد واالستسنالم هلل بالتوح ،ومنه اإلسنالم االنقيناد   ،هو االنقياد   ،نعم االستسالم هو االنقياد 

 .والقبول ،والطاعة ،هو االنقياد واإلذعان فاالستسالم ،ة والخلوص من الشركله بالطاع
{}وَ " ى َبعىىىْ   ْم َعلىىىَ ُُ َل َبْعضىىىُ ا َيعْ  ََْقيىىَ َُ َواأْلَْتبىىىَ ا َؤسىىىَ ي الرُّ ُلونَ } اىىىِ َُ ا اُل  ََل  {َيَتسىىىَ ُموَن. َوُ قىىىَ َيَتَخاصىىىَ

ُلوَن َفَسَقَطْ  ََل  َُ ْن َقْولىِ ِ  :اُ  قىال الاَّحىَّ  .َيَتَسا َذا مىِ َوهََّم ََنَّ هىَ ِ  َفتىَ ُل ِباللُِّىَ َ  اْلَجاهىِ لىِ ََ ا  َ:  :َوِإبَّمىَ }فىَ
ُلوَن{ََبْ  َُ ْم َيْوَمِئذ  َوََل َيَتَسا ُُ  ."َساَب َبْيَا

ذ  َواَل ا ونفنننناه أيضننننً  ،ثبننننت التسنننناؤلأهنننننا  ،م أن اآليننننة معارضننننةنعننننم تننننوهَّ  َنُهْم َيْوَمئننننِ اَب َبيننننْ اَل َأْنسننننَ }فننننَ
الجرأة على و هذا من السهولة و  ؛ال ساقطة :فظن أنها تتعارض فقال ،في آية المؤمنون   .َساَءُلوَن{َيتَ 

بننن ابننا  فنني موقننف اكمننا قننال  ،وإنمننا هنني مواقننف ،ال .أو زائنندة ،ال سنناقطة :ا أن يقننالمثننل هننذ 
ا واحندً  اليسنت موقفنً  ،سنألون في موقف يُ  ،سألون في موقف ال يُ   ،في موقف ال يتساءلون   ،يتساءلون 

عليننه الصننالة -يعننني كمننا جنناء يننوم الخننندق النبنني  ،الجهننة منفكننةبننل  ،بحيننث تكننون الجهننة متحنندة
ا يكننون صننلى أحيانننً  ،نننه صننلى الصننلوات فنني وقتهنناأا وجنناء فيهننا أيضننً  ،لصننلوات ر اأخننَّ  -والسننالم

 ،لنه كنذال وم حصنيمكنن فني ين ،هني مواقنف ،وبعضها كادت لتغرب الشنمس  ،العصر بعد المغرب 
 .ما عندنا ومثله ،بيوم واحد  ليست ن الخندق أل ؛له كذا لوفي يوم حص
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ُلوَن ِباأْلَْرَحاِم، فَ " َُ ي، ََْو ِإبََّما ُهَو ََل َيَتَسا ا َبَ ْعَتاىِ ِحِم الَِّذي َبْيِاي َوَبْيَاَك َلمىَ َيُقوُل َََحُدُهْم  ََْسَأُلَك ِبالرَّ
ي َحسىَ  َ  لىِ ، ََْو َوَهيىْ يَّ ا َلَك َعلىَ يِ ن  َاً . َوهىَ ََْسَقْطَ  ِلي َحقًّ ُ     ؛َذا بىَ مْ }أِلَنَّ َقْيلىَ ُُ َا اَب َبيىْ َ: ََْبسىَ ََْي   {فىَ

َُ ِفي اْلَحِديثِ َلْيَ  َيْاَتِ ُعوَن ِباأْلَبْ  ا ََ ْم، َنَما  ُُ ى »  َساِب الَِّتي َبْيَا َل َلُيَسرُّ ِبَأْن ُيْصَح َلُ  َعلىَ َُ ِإنَّ الرَّ
ا ؛ِمْا ُ  ََِبيِ  ََْو َعَلى اْبِاِ  َح ٌّ َفَيْأُخَذهُ  َُ يِ َئا ُ  أِلَبَّ  ."«اْلَحَسَااُ  َوالسَّ

 ،عنند غينرهأن يكون له حق  كل إنسان يحرص على  ،مسامحة  هالمشاحة ما في  ،نعم المشاحة هنا
ازل عن وما أشبه ذلك ال تتن ،والبنت   ،واالبن  ،واألب   ،قرب النا  إليك األمأوإذا كان في األقربين  

علنننى اإلنسنننان علنننى المسنننلم أن  ؟فكينننف بالبعيننند  ،سننننةالح هنننذه ىألننننك بنننأمس الحاجنننة إلننن ؛حسننننة
إنمنا الحسننات  ، دينناروال يحرص على بنراءة ذمتنه منن حقنوق ال بناد قبنل أن ال يكنون هنناك درهنم

 .والسيئات 
ُ اْمَرًَ َناَن أِلَِخيِ  ِعْاَدُه َمْظِلَم   ِمْن َمال  ََْو ِعْرض  َفَأَتاهُ »   َوِفي َحِديث   َخر" َل  َرِحَم َّللاَّ َفاْسَتَحلَُّ  َقيىْ

 ."«ِْ َد َعَلْيِ  ِمْن َسيِ َئاِ  اْلُمَطاِلِ   َلُ  َحَسَاا   ََْن ُيَطاِلَبُ  ِبِ  َفَيْأُخَذ ِمْن َحَسَااِتِ ، َفِإْن َلْم َتُ نْ 
بنرأه ممنا لنه علينه أإذا حنل لنه  ،وال ،وال بنإحراج ،ويكفيه أن يبيحه ويحلله بطيب نفس منه ال بإكراه 

 ،إيفائهبد من  الفنه إذا كان هناك حق أا لما يذكر عن الزهري خالفً   ،ذمته  منه برأت   نفس    بطيب 
 .وال يكفي أن يستحله ،هبد من إيصاله إلى مستحق ال

 بعضُم يرف . يرف ، بع  الاا  ، وَل يحلل يستحل   طال  
 ،مبلننغ كنننذالننك عنننندي  وهللا :تقننول ،بعضننهم ينننرفض  ،اخننذ الحننق أيضنننً أوينننرفض  ،بعضننهم يننرفض 

عطناه أ لنو   هألنن ؛فني مقابنل المندة التني مضنت  لعلنه ،إال ائً خنذ مننك شنيآوال    ،ا أنت بحلأبدً   يقول:
بأمس الحاجة  وهو خذ مالهأيمكن  ،بغير حاجة وهو وقد يأتي بالمال ،اد منهالمال في وقته الستف

سننة منثاًل،  األلف رينال قبنل خمسنين ، يعنيائً شي ي و ااآلن ال يسليستحله ويرده إليه،    ثم جاء  ،إليه
وال ملينون رينال، بالنسنبة ل لنف فني ذلنك الزمنان،  ،ن يرجع إليه ألنف رينال، وال ألنف رينالثم أراد أ

له ولو في مقدار المدة التني منعنه منن اإلفنادة بد أن يسعى إلى أن يحل ِ  ل الفال يقبل، على كل حا
 .شاء هللا تبرأ ذمته إنله، وإذا عجز عن ذلك حتى يحل ِ يبذل له الوسط  ،من ماله

ُلونَ }وَ " َُ ا َو ُ   {َيَتَسا ْم َبْعضىً ُُ لَّ ُ َهاُهَاا ِإبََّما ُهَو ََْن َيْسَأَل َبْعضىُ ُ  ََضىَ ي ََبىَّ ُ  فىِ ا َوبِ خىَ ُ  َبابىً َتَح لىَ ، ََْو فىَ
ينِ ِإبَُّ ْم ُنْاتُ }، ُيَييِ ُن َذِلَك ََنَّ َبْعَدُه  ِمَن اْلَمْعِصَي ِ  ِن اْلَيمىِ ا عىَ اَل   {ْم َتْأُتوَباىَ اِر   د  ُمَجاهىِ قىَ ْوُل اْلُ  ىَّ َو قىَ هىُ

َياِطينِ   ."ِللشَّ
م أو لكنن هننناك أمننور  ف علننى ألننَّ تصننحيحها، والخننروج مننن تبعتهننا فني غايننة الصننعوبة، شننخص علننَّ

بسنننببه أننننا ، هنننذا علينننه أن يتنننوب، وعلينننه أن يصنننلح، وعلينننه أن  غينننر الصنننرا  المسنننتقيم، وضنننلَّ 
فعلى اإلنسان  ،  يصلهم البيان، من مات قبل توبتهن، لكن من لم يصله البيان؟ ليس كل النايبي ِ 

 .لئال يضل بسببه أحد وهو ال يشعر ؛أن يحرص أن يكون على الجادة
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ْبِ  ِلْلِجن ِ ُهَو قَ   َقَتاَدةُ " قال   ْولِ َوِقيلَ . ْوُل اإلِْ ْن قىَ اَلى  ُهَو مىِ ُ  َتعىَ ُ  َقْولىُ وِعيَن، َدِليلىُ اِ  ِلْلَمْتيىُ    اأْلَْتبىَ
ْولَ ِإِذ الظَّا  َوَلْو َتَر  } ى َبعىْ   اْلقىَ ْم ِإلىَ ُُ ُع َبْعضىُ ْم َيْرَىِ ِعيد  . اْْليىَ َ  {ِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْاَد َربِ ُىِ اَل سىَ قىَ

ا  َتْأُتوَبَاا َعْن َطِر ِ  الْ ََيْ    َعْن َقَتاَدةَ  وَبَاا َعْاُىَ دُّ ِر َوَتصىُ و  ِماىْ ُ . َوعىَ َخيىْ ا   َبحىْ ِن َعبىَّ   َوِقيىلَ . ِن ابىْ
اَاا َعِن الْ َتْأُتوبَ  َُ ُل ِب َُ ا َوَبَتَ ا َُ وَبا  ؛َيِميِن الَِّتي ُبِحيُّ ُِرُّ ِ  الاُّْصحِ   ِلَت َُ َِ ُل بِ ِبَذِلَك ِمْن  َُ ا . َواْلَعَرُب َتَتَ ا مىَ

َُ َعِن الْ  ا اِبحَ ََ   ".َوِقيلَ  .َيِميِن َوُتَسمِ يِ  السَّ
كننل حننال هننذا مننن عقائنند ويسننمونه البننارح، علننى  ،مننا يجيئهننا مننن جهننة الشننمالمكمننا أنهننا تتشنناءم 

 .بهدمهالجاهلية التي جاء اإلسالم ا
َُ َمْن ِإَذا َحلَ  {َتْأُتوَبَاا َعِن اْلَيِمينِ }" ْقَااهُ  َف َلَااَتْأُتوَبَاا َمِجي  ."َصدَّ

 .الذي هو الحلف يعني عن طريق اليمين، عن جهته، بواسطة اليمين
َُ َوِقيلَ  " يِن َفُت رِ   َتْأُتوَبَاا ِمْن ِقَيِل الدِ  ُبوَن َعَلْيَاا ََْمَر الشَّ اوِ  َُ ُروَبَاا َعْا  . َعِ  َوُتَا ِ 
ا  ُقْل ُ   دًّ َِ  ".َوَهَذا اْلَقْوُل َحَسن  

د بعنننض منننن يكتنننب اآلن، وينننتكلم فننني وسنننائل اإلعنننالم، وينننتهم أهنننل العلنننم وهنننذا يحصنننل كثينننًرا عنننن
، والمسنألة أوسنع منن عليهم، وحصروهم في قول واحند   قواالراسخين بأنهم شددوا على النا ، وضيَّ 

الوسنطية التني جناء بهنا اإلسنالم، والتني و بسون عليهم، حتى يخرجوهم من حينز االعتندال ذلك، ويل
عننن التكنناليف، بحجننة أن  ليخرجننونهم إمننا إلننى اإلرجنناء، والتنصنن   هنني سننمة أهننل السنننة والجماعننة،

بنننإثمهم، وبنننإثم منننن  ن و دوا علنننيهم، لكنننن يبوئنننوا علنننيهم، وشننندَّ قوضنننيَّ  ،هنننؤالء العلمننناء حجنننروا الننننا 
 .-نسأل هللا العافية–أضلوهم 

هيل والتيسننير علننى وتجنند اآلن الطننرق كلننه علننى مسننألة التشننديد، وتجنند اإلنسننان يكننون همننه التسنن 
إنمنا هنو بنالنظر فني أقنوال أهنل العلنم، ال ينظنر فني و ، األدلةومن خالل  األدلةمن واقع    النا ، ال

فنت بالمكناره، يعنني فنرق  هنا تكلينف، والجننة حُ لكن أيًضا في  وفيها سهولة،  ،، األدلة فيها يسراألدلة
بين من يقول: طواف النوداع منثاًل قنال بعضنهم: واجنب، وقنال بعضنهم: سننة، ولمناذا نضنيق علنى 

ال تيسنير، ولنيس منن سنمة الندين بتسنهيل، و  ليسنقول: واجب تأثمون به؟ هذا تضييع، هذا النا   
ألنه ما من مسألة إال وقد  ؛ا  من الدين، وهو ال يشعرألن من يسلك هذا المسلك يخرج الن هذا؛
ف ف عنن الحنائض، هننذا تيسنير الشنرع، واجنب لكننه خفنن  هننو واجنب خفن   ف فيهنا، لكنن التيسنيرلنِ اختُ 

اإلمنام مالنك ال ينرى طنواف النوداع إًذا نقنول:  نانفساء، هذا تيسير شرعي، أما كونعن الحائض وال
وهنذا تيسنير، ال هنذا لنيس بتيسنير، هنذا تضنييع، هنذا  ،يد وهنذا تشند  ،والجمهور يرونه  ،ليس بواجب 

  .تضييع وليس بتيسير
 طال  .......

 .العمرة ليس لها وداع، هذا الحج
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َِ ل    ق" اَوَهَذا اْلَقْوُل َحَسن   ي ؛دًّ ِ  الىدِ  ُىَ َِ رُّ أِلَنَّ ِمْن  ُر َوالشىَّ وُن اْلَخيىْ يِن، ، َواْلَيمىِ ِن َي ىُ ى الىدِ  يُن ِبَمْعاىَ
َ:َل َ ْم    ُنْاتُ ََيْ  اَل   َتْمَاُعوَباَ اْلَيِميُن ِبَمْعَاى اْلُقوَِّة، ََيْ    َوِقيلَ .  ُتَز ِ ُاوَن َلَاا الضَّ ، قىَ ر  ُْ َلَب   َوَق ََ ا ِبُقوَّة  َو

ُ تَ  ْم َضْرًبا ِباْلَيِمينِ }  َعاَلىَّللاَّ ُِ  ."{َفَراَغ َعَلْي
رأي الجمهنور، كشنف الوجننه،  ج بعننض المسنائل بنسنبتها إلنى الجمهننور، هنذاألن بعنض الننا  ينرو ِ 

يعننني فنني فننتح  هننذا قننول الجمهننور؟ :الجمهننور، مننن أيننن تننم لننك االسننتقراء لتقننول يقننول: هننذا رأي
: وجنننوب تغطينننة الوجنننه، العينننني قنننال: ألولنننىاالبننناري ذكنننر مراحنننل الحجننناب، وذكنننر منهنننا المرحلنننة 

 قهننناء الحنفينننة،: وجنننوب تغطينننة الوجنننه، وهنننذا منننن فقهننناء  الشننناف ية، وهنننذا منننن فاألولنننى المرحلنننة
أينن  وهو منالكي، ومنذهب الحنابلنة معنروف، منن  عند القاضي اياض كذلك،  ،الشاف يةو الحنفية،  

 يبحثنون تلقطوا، لكن هنا  كشف الوجه، أن كشف الوجه هو قول الجمهور،  علىالجمهور  أن  جاء  
ح، ، هننذا الكننالم لننيس بصننحيال، يبحثننون، ثننم بعنند ذلننك يبقننى قننولهم صننحيحً ومننن تننأو   ،مننن خننالفع

، وكننان يعرفننني قبننل الحجنناب«»الصننريحة دالننة علننى وجننوب تغطيننة الوجننه،  النصننوص الصننحيحة
 يعرفها؟  يعرف منها؟ بمَ  ماذا

ها غير صنريحة، منن الننوع المتشنابه، يعرفها بوجهها، وبعد ذلك ينظرون في أدلة إما صحيحة لكن
 .أو صريحة لكنها غير صحيحة

 طال  ......
 فيه؟ماذا نعم، 

 طال  .....
 هو عنه رواية بوجوب تغطيته.

 طال  .... 
على كل حال عندنا لو و [، يعني هذا الذي يختلفون فيه، 31]النور:{ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها}المسألة في 
 .أخرى  ية، دلت عليه أدلةهذه اآل لم تدل عليه

ُ َتَعاَلى  "  ْم َضْرًبا ِباْلَيِمينِ }َقاَل َّللاَّ ُِ ِل ِفيالْ   بِ ََيْ ، {َفَراَغ َعَلْي َُ اِعرُ  ُقوَِّة َوُقوَِّة الرَّ    َيِميِاِ ، َوَقاَل الشَّ
اَها َعَراَبُ  ِباْلَيِمينِ          ....... ......              ِإَذا َما َراَي   ُرِفَعْ  ِلَمْجد  َتَلقَّ

اْلقُ   ََيْ  ْدَرةِ بىىِ ا   . وَِّة َواْلقىىُ ِن َعبىىَّ ْوُل ابىىْ َذا قىىَ د  . َوهىىَ اَل ُمَجاهىىِ ينِ }  َوقىىَ ِن اْلَيمىىِ ا عىىَ ْن قِ  {َتْأُتوَباىىَ ِل ََْي  مىىِ يىىَ
مْ  ُ  َمَع ىىُ ى، وَ اْلحىىَ ِ  ََبىىَّ اِرُب اْلَمْعاىىَ ُ  ُمَتقىىَ ْم َتُ وبىىُ }. ُنلىىُّ ْل لىىَ اُلوا بىىَ ْ ِمِاينَ قىىَ اَدةُ  {وا مىىُ اَل َقتىىَ ْوُل   هىىَ قىىَ َذا قىىَ

مْ ال ُُ َياِطيِن َل ، ََيْ    َوِقيلَ . شَّ ُِ َؤَسا ، ُقَلُ ْم ِمْاُ  ِإَلى اْلُ ْ رِ َن َق ُّ َحتَّى َباْ وا ُمْ ِمِاي  َلْم َتُ وبُ ِمْن َقْوِل الرُّ
ْلِف َواْلَعاَدةِ َبْل ُنْاُتْم َعَلى اْلُ ْ ِر َفَأَقْمُتْم عَ   ."َلْيِ  ِلْْلِ

 .وعين، والرؤساءأقاموا عليه لإللف والعادة، ولتأثير المتب
ْلَطان  }"  ْن سىُ ْيُ ْم مىىِ ا َعلىَ اَن َلاىَ ا نىَ نْ  {َومىَ ْرِك اْلحىَ ِ   ُحجىَّ   ََْي مىِ ي تىىَ ينَ } فىِ َِ ا ا طىىَ ُتْم َقْومىً ْل ُناىْ ََْي  {بىَ

َاافَ }.  َن اْلَحدَّ َضالِ يَن ُمَتَجاِوِْ  َ  َعَلْياىَ ََيْ   َقْوِل اْلَمْتُيوِعيَن،ُهَو ََْيًضا ِمنْ   {َح َّ َعَلْيَاا َقْوُل َربِ  ا   َوَىَ
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َاا ِل اْلَعَذابَ ُ لَُّاا َذاِاُقوَن  ، فَ َوَعَلْيُ ْم َقْوُل َربِ  سىُ َاِ  الرُّ ى ََْلسىِ َر َعلىَ ُ َوََْخيىَ َ  َّللاَّ اََّم }، َنَما َنتىَ ُىَ ََ َأَنَّ  أَلَمىْ
ينَ  َمعىىِ َْ اِ  ََ ِ  َوالاىىَّ َن اْلِجاىىَّ َذا  {مىىِ ِديثِ َوهىىَ زَّ  - ِإنَّ َّللاََّ »  ُمَوافىىِ   ِلْلحىىَ لَّ  عىىَ ارِ  -َوَىىَ َ  ِللاىىَّ ً: َنتىىَ  ، ََهىىْ

مْ اُد ، ََل ُيزَ َوِلْلَجاَِّ  ََْهً:  ُُ ْم َوََل ُيْاَقُص ِمْا ُِ  ."«ِفي
 ؟خرَّجم

ى  الطيرابىي فىي الصىِير مىن حىديث  طال   قىوي، وورد مىن حىديث ومحمىد َيىر  ....قىال  َخَر
 .....اليراُ 
،  نعننم، حتننى لكننن كننونهم ال يزينندون وال ينقصننون، والنننار ال تننزال يلقننى فيهننا، وهنني تقننول: قننط  قننط 

 .قلخنشأ لها لجنة، فيُ ا وأمايضع فيها، 
َوْ َااُكمْ }"  َْ  ."ََْي َْ َّاَّا َلُ مْ  {َفَأ
{} ْن َمِزينند  ْل منِ وُل هنَ {}وهني  ، نعنم،[30]ق:َتقنُ ْن َمِزيند  ْل منِ وُل هننَ حتنى يضننع فيهنا رب العنزة قدمننه،  َتقنُ

 .فتقول: قط، قط
َوْ َااُكمْ }"   َْ مْ   {َفَأ ا َل ىُ ِر    ،ََْي َْ َّاىَّ َن اْلُ  ىْ ِ  مىِ ُتْم َعَليىْ ا ُناىْ ا نُ مىَ ا َىَ ِإبىَّ ُِ اِو َن بِ اىَّ ِتْدَعا ِ  َواَِلسىْ  ،اْلَوْسَوسىَ
تَ } َذاِب ُمشىىْ ي اْلعىىَ ذ  فىىِ ْم َيْوَمئىىِ ُُ ِإبَّ لُّ  {ِرُنونَ فىىَ الُّ َواْلُمضىىِ ُل الضىىَّ ِل َبْ عىىَ َذا اْلِ عىىْ َل هىىَ َذِلَك ََْي ِم ىىْ ا نىىَ . ِإبىىَّ

اْلُمجْ  ِرِنينَ بىىِ اُبوا ِإَذا ِقيىىلَ }. ِرِميَن ََِي اْلُمشىىْ ْم نىىَ مْ ِإبَُّىىُ َتْ ِيُرونَ ََل ِإلىىَ   َلُىىُ ُ َيسىىْ مْ  {َ  ِإَلَّ َّللاَّ  ََْي ِإَذا ِقيىىَل َلُىىُ
 ."، َفَأْضَمَر اْلَقْولَ ُقوُلوا

ْت }وإضمار القول كثير، إضمار القول كثير في القرآن في كالم العرب أيًضا،   َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّ
 .{َكَفْرُتمْ أَ }لهم: ، يعني يقال [106]آل عمران:{ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتمْ 

ُر . َوَ ُجوُْ ََْن َيُ وَن ِفي َمْوِضِع رَ ِضِع َبْص   َعَلى َخَيِر َنانَ ِفي َموْ   َوَ ْسَتْ ِيُرونَ "  ُ  َخيىَ ْفع  َعَلى ََبىَّ
اة   اَن ُمْلِىىَ ، َونىىَ يُّ  ،ِإنَّ اَل الاَّيىىِ ا قىىَ لَّمَ صىىَ -َوَلمىىَّ ِ  َوسىىَ ُ َعَليىىْ ي َطالىىِ   ِعاىىْ  -لَّى َّللاَّ تِ َمْوتىىِ ِ  دَ أِلَبىىِ َْ اِ   َوا مىىَ

ا اْلَعَجمُ »   ُقَرْ ش   َُ ا اْلَعَرَب َوَتِديُن َلُ ْم ِب َُ ُ َتْمِلُ وا ِب كَ  «ُقوُلوا ََل ِإَلَ  ِإَلَّ َّللاَّ ْن َذلىِ وا مىِ اَل َََبْوا َوََِب ىُ . َوقىَ
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ َص -ََُبو ُهَرْ َرَة َعِن الاَِّييِ     ".َقالَ  -لَّى َّللاَّ

لننه إال هللا يننا عننم، قننل: ال إ»: -عليننه الصننالة والسننالم–لننه النبنني طالننب قننال  د وفنناء أبننييعننني عننن
 .«عند هللا كلمًة أحاج لك بها

َذَكرَ »" ِ  فىَ ي ِنَتابىِ اَلى فىِ ُ َتعىَ الَ ََْبَزَل َّللاَّ َتْ َيُروا َفقىَ ا اسىْ َ  ِإَلَّ َّللاَُّ }   َقْومىً ْم ََل ِإلىَ اُبوا ِإَذا ِقيىَل َلُىُ ْم نىَ  ِإبَُّىُ
َتْ ِيرُ  اَلى   {ونَ َيسىىْ اَل َتعىىَ ُ }َوقىىَ َأْبَزَل َّللاَّ ِ  فىىَ َ  اْلَجاِهِليىىَّ َ  َحِميىىَّ ُم اْلَحِميىىَّ ُِ وِب ي ُقلىىُ ُروا فىىِ ِذيَن َن ىىَ َل الىىَّ عىىَ ََ ِإْذ 

ا وَ  َُ ْم َنِلَمَ  التَّْقَو  َوَناُبوا َََح َّ ِب ُُ اَسِميَاَتُ  َعَلى َرُسوِلِ  َوَعَلى اْلُمْ ِمِايَن َوََْلَزَم َُ َ  )َي َوهىِ  {ََْهَل ََل ِإلىَ
ِ   اْسَتْ َيرَ (   ُمَحمَّد  َرُسوُل َّللاَِّ ِإَلَّ َّللاَُّ  وُل َّللاَّ ْم َرسىُ ُُ اَتَي ْوَم نىَ ِ  يىَ ْوَم اْلُحَدْيِييىَ ِرُنوَن يىَ ا اْلُمشىْ َُ لَّى صىَ -َعْا

ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ  ِقيُّ َهَذا اْلَخَيَر الْ  ، َذَكرَ ةِ َعَلى َقِضيَِّ  اْلُمدَّ   -َّللاَّ َُ اَلى .الَِّذي َقْيَلُ  اْلُقَشْيِريُّ ، وَ َيْي   َقْوُلُ  َتعىَ
ون  } اِعر  َمْجاىُ ا ِلشىَ ِتاىَ َُ اِرُنو  ِل ا َلتىَ ون    ََيْ  {َوَ ُقوُلوَن ََِااىَّ اِعر  َمْجاىُ ْوِل شىَ ُ ِلقىَ َردَّ َّللاَّ زَّ -، فىَ لَّ َوعىَ  -َىَ

الَ  ْم َفقىىَ ُِ ْي اْلَح  ِ }  َعلىَ َُ بىِ ا ْل َىىَ ي اْلقىىُ  {بىَ ِلينَ "ِحيىَد ْر َن َوالتَّوْ َيْعاىىِ َ  اْلُمْرسىَ دَّ اَوصىىَ َن  " ِفيمىىَ ِ  مىىِ وا بىىِ ُُ ا َىَ
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َذاِب اأْلَ }. التَّْوِحيىىىدِ  َذاِاُقو اْلعىىىَ ْم لىىىَ يِمِإبَّ ىىىُ َذاِاُقونَ  {لىىىِ ُل لىىىَ ِتخْ اأْلَصىىىْ وُن اسىىىْ ِذَفِ  الاىىىُّ ْ  ، َفحىىىُ َ اًفا َوُخِ ضىىىَ
   َوْ  ِ ْصُ  َنَما ََْبَشَد ِسييَ . َوَ ُجوُْ الاَّ ِلْْلَِضاَف ِ 

ْيَر ُمْستَ َ ْيتُ َفَألْ  ََ  " ِت   عُ  
 حذفت لإلضافة. ذفت لإلضافة،حُ 

ي  ًا َتلننننننننننننننِ َرابَ ُنونننننننننننننننَ ا ٱإِلعننننننننننننننْ  َأْو َتْنِوينننننننننننننننَ

يَنا   وِر سنننننننِ ِذْف َكطنننننننُ يْف احنننننننْ ا ُتضنننننننِ  ِممنننننننَّ

   
  .فهي محذوفة لإلضافة

َتعِت    َر ُمسىىىىىىىىىىىىىىىىىْ يىىىىىىىىىىىىىىىىىْ ََ   ُ  َفَأْلَ ْيتىىىىىىىىىىىىىىىىىُ

يَ:    ِ ِإَلَّ َقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ ِر َّللاَّ  َوََل َذاكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ

   
 

المضاف يننون، ثنم يقطنع عنن اإلضنافة، ذاكنر  ن اإلضافة نون المضاف،  إذا قطع ع  واألصل أنه
ألن ضنننرورة الشنننعر قننند تننندعو إلنننى مثنننل هنننذا، أمنننا إذا أضنننيف  ؛هللا، مثنننل هنننذا فننني الشنننعر تجننناوز

فيحننذف التنننوين، والمعلننوم أنننه متننى تتننرجح اإلضننافة، ومننا يتننرجح القطننع عننن اإلضننافة، إذا كانننت 
ضنافة، وإذا كنان ألمنر  مسنتقبل فإننه إذا كنان للداللنة لجملنة فيقطنع عنن اإلاللة على ماض  فني االد 

ا، يعننني مثننل المثننال إلنني  ت علننى منناض  أضننيف، وإذا كاننن الداللننة علننى مسننتقبل فإنننه يقطننع أيضننً
د  يمثلون به كثيًرا في قول القائل: أنا قاتل زيند  إذا قطنع عنن اإلضنافة إذا أضناف قنال: أننا قاتنُل زين

، يعني قتله فيما مضى وانتهى، لكن إذا قال: أنا قاتل  زيًدا فإننه يهندد، يكنون فني افً هذا يكون اعترا
 . المستقبل ال يكون في الماضي

اَْ ِسيَيَوْ ِ  " ََ َ:ةَ َوََ  ."َعَلى َهَذا" "َواْلُمِقيِمي الصَّ
نْ  ُمنننِذرُ }والقرطبنني تكلننم علننى هننذه المسننألة فنني آخننر سننورة النازعننات:  اَها مننَ ، [45عات:]الناز {َيْخشننَ

 نعم.
َزْوَن }"  ا ُتجىىْ ونَ َومىىَ ُتْم َتْعَملىىُ ا ُناىىْ ْرِك  {ِإَلَّ مىىَ َن الشىىِ  ُتْم مىىِ ا َعِملىىْ ينَ }ََْي ِإَلَّ ِبمىىَ ِ اْلُمْخَلصىىِ اَد َّللاَّ  {ِإَلَّ ِعبىىَ

َذابَ اْسِتْ اَ  ُذوُ  اْلعىَ ُ  ِممَّْن يىَ ِ  اا ِ  َواْلُ وفىَ ِل اْلَمِدياىَ ُة ََهىْ َُ َرا يَن ِب ىَ لْ . َوقىِ ِمُمْخَلصىِ ِذيَن ْتِح الى:َّ ي الىَّ ، َيْعاىِ
ُ ِلطَ  ُم َّللاَّ ُُ ِ  َوِوََلَيتىىِ ِ ََْخَلصىىَ ِ  َوِدياىىِ ِمو . اَعتىىِ ِر الىى:َّ اُقوَن ِبَمسىىْ ِذيَن ََيِ ، اْلبىىَ اَدةَ   الىىَّ ِ اْلِببىىَ وا هَّ . ََْخَلصىىُ

ُ  ُمْاَقِطع ، ََيْ     ُهوَ َوِقيلَ  ا الْ   اْسِتْ َاا َُ ِ اْلُمْخلَ ُمْجِرُموَن َذاِاُقو اْلَعَذاِب ِإبَُّ ْم ََيُّ يَن ََل ، َلِ ْن ِعَباَد َّللاَّ صىِ
 ."َيُذوُقوَن اْلَعَذابَ 

يعني إذا كان المستثنى من جننس المسنتثنى مننه، فهنو اسنتثناء متصنل، وإذا كنان منن غينر جنسنه 
يمِ عَ ِإنَُّكْم َلَذاِئُقو الْ }فهو منقطع، فالمخلصون هل هم من جنس ما استثنوا منه؟  اَد } {َذاِب اأْلَلنِ ِإالَّ ِابنَ

ينَ  ِ اْلُمْخَلصنِ ألن المخلصنين ليسننوا منن جنننس  ؛هننذا االسنتثناء منقطننع، األظهنر فيننه أننه منقطننع {َّللاَّ
 .يذوق العذاب األليممن 

 طال  ....
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 .جاء في أسلوبهم قام القوم إال حماًرا، كثير هذا
ْم رِ }   َقْوُلُ  َتَعاَلى" ُُ ْم َعِطيَّ َيْعِاي اْلُمْخَلِصيَن، ََيْ   {ْعُلوم  ْْ   مَ َُوَلِئَك َل ُُ اَل   َل    َمْعُلوَم   ََل َتْاَقِطُع. قىَ

ِ . َوِقيىلَ  َ  اْلَجاىَّ ي ِرْْ ُرُه  َيْعاىِ يىْ ََ اَل  ي ذَ   هىِ َقَتاَدُة  َيْعِاي اْلَجاََّ . َوقىَ ُ  الَّتىِ ل  كىَ َي اْلَ َواكىِ اَل ُمَقاتىِ   َر. قىَ
وَب ُ  ُُ اِاِ  َقاَل ا. وَ ِحيَن َيْشَت ُ َتَعاَلى  ِإبَُّ  ِبمِ ْبُن السَّ ، َقاَل َّللاَّ ََِداِة َواْلَعِشيِ  ا }  ْقَداِر اْل َُ ْم ِفي ُُ ُق ْم ِرْْ ُُ َوَل

اَلى  {ُبْ َرًة َوَعِشيًّا َفَواِك ُ  ُ َتعىَ اَل َّللاَّ ُع َفاِكُىَ  ، قىَ مىْ َدْدَباُهْم ِبَ اِكُىَ   }  ََ اُر ُنلُُّىَ  {َوََمىْ َي ال ِ مىَ ا ا رَ َوهىِ ْطُيُىَ
ا، َقاَلُ  اْبُن َعبَّا    َُ ونَ }. َوَ اِبُس ِ ََْي وَ  {َوُهْم ُمْ َرمىُ َن َّللاَّ َرام  مىِ ْم ِإكىْ زَّ -َلُىُ لَّ َوعىَ اِ   -َىَ ََ َر ِع الىدَّ ِبَرفىْ

 ."َوَسَماِ  َنَ:ِم ِ 
ُمْكَرُمونَ } َوُهْم  َفَواِكُه  َمْعُلوم   ِرْزق   َلُهْم  "فواك  {َفَواِكهُ }  {ُأوَلِئَك  "رزق"  هذه  يعني  في  ه"  نكرات 

اإلثبات،   كثير  ذ سياق  ابن  دامت في سياق   -رحمه هللا –كر  ما  أنها  الرحمن،  تفسير سورة  في 
تعم،   ال  فإنها  هذا  اإلثبات  بمثل  يمثلون  واألصوليون  اإلثبات،  سياق  في  دام  ما  تعم  ال  فإنها 

ابن كثير    ه يقولللعموم، بأنها نكرة في سياق االمتنان، في سياق االمتنان فتعم، ذكرت هذا لننب
ن  إقالوا: ال تعم، وقالوا:  ،  [68]الرحمن:{ِفيِهَما َفاِكَهة  َوَنْخل  َوُرمَّان  }عند أي آية؟   في سورة الرحمن

الجنتين األوليين، على األخريين،   تفضيل  ُدوِنِهَما}هذا من وجوه  أقل  ،  [62]الرحمن:{َوِمْن  يعني 
على الترجيح، على    اكثيرً   اوذكروا وجوهً وليين  ن، ومن أهل العلم من يرجح األخريين على األشأ

للنكرة في سياق االمتنان، وأنها من صيغ العموم، آية الرحمن وابن كثير  كل حال ذكروا مثال  
قال: إنها ليرجح الجنتين األوليين على األخريين، قال: إنها نكرة في سياق اإلثبات فال تعم، لكن 

   .ي من صيغ العموم، ومثلها ما عندنافهأهل العلم قالوا: إنها في سياق االمتنان، 
ِ    {َوُهْم ُمْ َرُمونَ }" ْم ِإْكَرام  ِمَن َّللاَّ ُُ لَّ َوَعزَّ -ََْي َوَل َماِ  َنَ:مىِ ِ   -ََ اِ  َوسىَ ََ َر ي }. َوِلَقااىِ ِ  ِبَرْفِع الىدَّ فىِ

اَّاِ  الاَِّبيِم اََْي ِفي بَ   {ََ َُ مَ   ،َساِتيَن َيَتَاعَُّموَن ِفي ا   ََنَّ   َوَقْد َتَقدَّ اْلِجَااَن َسْبع  ِفي ُسوَرِة ]ُيوُبَ [ ِمْاُىَ
  .الاَِّبيمُ 

اَقاَل ِعْمِرَمُ  َوُمَجاِهد   {َعَلى ُسُرر  ُمَتَقاِبِلينَ }   َقْوُلُ  َتَعاَلى ْم ِفي َق ىَ ُُ ً:    ََل َيْاُظُر َبْعُض َبعىْ   َتَواصىُ
وا  اأْلَِسرَُّة َتدُ َوَتَحاُبًبا. َوِقيلَ  ُُ د  َفَ:  ،وُر َنْيَف َشا ا ََحىَ د  َق ىَ ا    َيَر  ََحىَ ُن َعبىَّ اَل ابىْ ُرر  . َوقىَ ى سىُ   َعلىَ

ر ِ  دِ ُمَ لََّل   ِبالدُّ ََ يْ  َواْلَياُقوِ  َوالزََّبْر ا بىَ ِر ُر مىَ ى اْلَجاِبيىَ ِ ، السَّ َُ ِإلىَ ْاَعا َ . ، َومىَ َن صىَ ى ََْيلىَ َدَن ِإلىَ ْيَن عىَ ا بىَ
ُ ََْعَلمُ اِحدِ ِبَأْهِل اْلَمْاِزِل اْلوَ   َتُدوُر َوِقيلَ   . . َوَّللاَّ

ْم ِبَمْأ   ِمْن َمِعين  }   َقْوُلُ  َتَعاَلى ُِ مْ َلمَّا َذَكَر مَ  {ُيَطاُف َعَلْي ُُ ْم َذَكَر َشَراَب ُُ ِل َطاِعَم . َواْلَ ْأُ  ِعْاَد ََهىْ
َِِ  اْسم  َشاِمل   ُ  َمَع َشَراِب ِ   اللُّ أْ ، َفِإْن نَ ِلُ لِ  ِإَبا ْيَ  ِبمىَ ا َفلىَ ىً يُّ   .   اَن َفارَِ دِ  اُك َوالسىُّ حَّ اَل الضىَّ لُّ قىَ   نىُ

َي اْلَخْمرُ َكْأ     ُِ وُل ِلْْلِ ِفي اْلُقْر ِن َف ْأ   ، َواْلَعَرُب َتقىُ ر   نىَ اَن ِفيىِ  َخمىْ ُِ ِإَذا نىَ ا إِ بىَ ْن ِفيىِ  لىَ  نْ ، فىَ ْم َي ىُ
ُ  َوَقَدح   اُ  قال    .َخْمر  َقاُلوا  ِإَبا وُل ِللْ   َوَحَ ى َمْن ُيوَثُ  ِبِ  ِمْن ََهْ الاَّحَّ َرَب َتقىُ ِ  ََنَّ اْلعىَ َدِح ِل اللُِّىَ قىَ

ْأ    ر   نىىَ اَن ِفيىىِ  َخمىىْ ْم يَ ِإَذا نىىَ ِإَذا لىىَ َدح  ، فىىَ َو قىىَ ر  َفُىىُ ْن ِفيىىِ  َخمىىْ َوا ىىُ اُل ِلْلخىىِ ا ُيقىىَ ِ  ، َنمىىَ اَن َعَليىىْ ِن ِإَذا نىىَ
َدة   ام   َمااىىِ ِ  َطعىىَ َطعىىَ ْن َعَليىىْ ْم َي ىىُ ِإَذا لىىَ ُ  َمااىىِ ، فىىَ ْل لىىَ ْم َتقىىُ الَ َدة  ام  لىىَ انَ  . قىىَ ُن َنْيسىىَ ِن بىىْ و اْلَحسىىَ ُ  ََبىىُ   َوِماىىْ
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ْوَد ِ  ين  ََيْ َظِعياىىَ   ِلْلُىىَ ْن َمعىىِ ْأ   مىىِ اُ   ِبمىىَ اَل الزََّىىَّ ْرََُة. َوقىىَ اَن ِفيىىِ  اْلمىىَ ا  ِإَذا نىىَ ِري َنمىىَ ر  َتجىىْ ْن َخمىىْ   مىىِ
ُُ اْلَجارِ َتْجِري اْلُعيُ  ِ  اأْلَْرِض. َواْلَمِعيُن  اْلَما َْ  ."ي الظَّاِهرُ وُن َعَلى َو

 .يعني مثله السرير إذا كان عليه ميت، النعش إذا كان عليه الميت قيل له: جنازة
ُُ اْلَجاِري الظَّاِهرُ " َُ ِصَ    ِلْلَ ْأِ . َوِقيَل  ِلْلَخْمرِ   َواْلَمِعيُن  اْلَما ذَّة  َبْيَضا نُ  . لىَ اَل اْلَحسىَ اِرِبيَن قىَ   ِللشىَّ

َيِن.  َبيَ َََشدُّ  َخْمُر اْلَجاَِّ    َن اللىَّ ا مىِ ذَّة  }اضىً اُف. َوِقيىلَ   {لىَ ِذَف اْلُمضىَ ذَّة ، َفحىُ اُ   ََْي  َذاِ  لىَ اَل الزََّىَّ   قىَ
ُُ َلِذيىَذة  هُ  ا ًما ََْي  َبْيضىَ ِعَل اسىْ َُ الُ ، َو َمْصَدر   ذٌّ َوَلِذيىذ    ُيقىَ َراب  لىَ .  ،شىَ ي   ََضىِ ا   َىَ    َو َل َببىَ ِم ىْ

   ِعُر الرَّاِعي[اَفَأمَّا َقْوُل اْلَقاِاِل ]الشَّ 
ْرَخِديِ  َتَرْكُتُ  ِبَأْرِض اْلِعَدا ِمْن َخْشَيِ  اْلَحَدَثانِ   َوَلذ   َنَطْعِم الصَّ

ُُ ََيْ  ْم. َفِإبَُّ  ُيِر ُد الاَّْوَم. َوِقيَل  َبْيَضا ُِ َداِم اُل ِبَأقىْ َىَ ْرَها الرِ  ْم َيْعَتصىِ ْول  }  لىَ ا َىَ اُل  {ََل ِفيُىَ تىَ ِْ ََْي ََل َت
ولَ  مْ ُعقىىُ َرض  وَ ُُ ا مىىَ ْم ِمْاُىىَ ُُ يُي َدا   ، َوََل ُيصىىِ ونَ }. ََل صىىُ ا ُيْاَزفىىُ ْم َعْاُىىَ ْم ََْي ََل تىىَ  {َوََل هىىُ ُُ وُل ْذَهُ  ُعقىىُ

ْول  ِلْلِحْلِم ََ ا، ُيَقاُل  اْلَخْمُر  َُ الُ  ،ِبُشْرِب ا. َوُ قىَ ْذَهُ  ِبُىَ وِ ، ََْي  تىَ ْول  ِللاُّ ىُ ُل َواْلَحْرُب َىَ َىُ ِزَف الرَّ   بىُ
َو َمْاُزوف  َوَبِز ف  ِإَذاُف ُيْازَ  ُُ    َسِمَر. َقاَل اْمُرُؤ اْلَقْي ِ  َف

ِزي  ِي الاىىىىىىىىَّ ي َنَمشىىىىىىىىْ َي َتْمشىىىىىىىىِ  َوِإْذ هىىىىىىىىِ

رْ    َرُعُ  ِباْلَ ِ يىىىىىىىىىىىىىِ  اْلَيُىىىىىىىىىىىىىَ  ِف َيصىىىىىىىىىىىىىْ

   
  ".ََْيًضاَوَقاَل 
 .هو ثوران النفس من استعجال المشي من شدته ،البهر

 طال  .....
 ابن كثير.

 طال   بال اُ.
 لثاء.با نعم

ِزي " ِي الاىىىىىىىىَّ ي َنَمشىىىىىىىْ َي َتْمشىىىىىىىِ  َوِإْذ هىىىىىىىِ

رْ    َرُعُ  ِباْلَ ِ يىىىىىىىىىىىىىِ  اْلَيُىىىىىىىىىىىىىَ  ِف َيصىىىىىىىىىىىىىْ

   
 َوَقاَل ََْيًضا  

  ْ ْ  ِلَوَىىىىىىىْ   َتَماَيلىىىىىىىَ  َبِز ىىىىىىىف  ِإَذا َقامىىىىىىىَ

َرا   ْخَص َََلَّ َتَختىىىىىىَّ َ اَد الىىىىىىرُّ ي اْل ىىىىىىُ  "ُتَراشىىىىىىِ
   

 
لهم شيء  من البهر، إذا مشنى علنى  ليحص الغالب أن عموم النا  نعم الكثيب، كثيب الرمل في

 .كثيب من الرمل، وصعد فوقه، يبهر ويرتفع نفسه، ويخفق بقوة
 َوَقاَل ََْيًضا  "

  ْ ْ  ِلَوَىىىىىىىْ   َتَماَيلىىىىىىىَ  َبِز ىىىىىىىف  ِإَذا َقامىىىىىىىَ

َرا   ْخَص َََلَّ َتَختىىىىىىَّ َ اَد الىىىىىىرُّ ي اْل ىىىىىىُ  ُتَراشىىىىىىِ

   
 َوَقاَل  َخُر  

ًذا بِ  ا  خىىىىىىىىىىِ ُ  َفاهىىىىىىىىىىَ َر ِ  اُقُروِبُىىىىىىىىىىَ َفَلَ مىىىىىىىىىىْ ُِ اْلَحشىىىىىْ ا ْرِد مىىىىىَ ْرَب الاَِّز ىىىىىِف ِبيىىىىَ  شىىىىُ
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َزُة وَ  َرََ َحمىىْ ِر الىىزَّايِ َوقىىَ اِايُّ ِبَمسىىْ اْ اْلِ سىىَ اَن مىىِ ْوُم ِإَذا حىىَ َزَف اْلقىىَ ْن ََبىىْ الُ ، مىىِ ْمُر. ُيقىىَ َو السىىُّ ْزُف َوهىىُ ُم الاىىَّ ُُ  

ْرُ  ِإَذا  َد الىىزَّ اُدهُ ََْحصىىَ اَن َحصىىَ َف حىىَ ْرمُ ، َوََْقطىىَ َ  اَن ِقَطافىىُ ُ  ِإَذا حىىَ اْل ىىَ ُ . ، َوََْركىىَ اَن ُرُكوبىىُ ُر ِإَذا حىىَ اْلُمُىىْ
 ."َوِقيَل  اْلَمْعَاى  ََل ُيْاِ ُدونَ 

 .من النفادة، ال ينتهي شرابهم
مْ َوِقيَل  اْلَمْعَاى  ََل ُيْاِ ُدوَن  " ُُ ْم، ُيَقالُ   ؛َشَراَب ُُ َو مَ أِلَبَُّ  َدَُْب ُُ ُل َف َُ ُرهُ ف  ِإَذا َفاِ ْاُزو   ََْبَزَف الرَّ . َيْ  َخمىْ

   َقاَل اْلُحَطْيَئ ُ 
َحْوُتمُ  َزْفُتُم ََْو صىىىىىىىَ ِئْن ََبىىىىىىىْ ِري لىىىىىىىَ  َلَعمىىىىىىىْ

َرا   ُتُم  َل ََْبجىىىىىىىىَ َداَمى ُناىىىىىىىىْ ْئَ  الاىىىىىىىىَّ  َليىىىىىىىىِ

   
اُ  قىىال  ى ََ الاَّحىىَّ ُة اأْلُولىىَ َُ َرا ى  َواْلقىىِ ي اْلَمْعاىىَ حُّ فىىِ َيُن َوََصىىَ ى  ؛بىىْ ونَ }أِلَنَّ َمْعاىىَ ِ  ََ ِعاىىْ  {ُيْاَزفىىُ لىىَّ َِ ِل َد  هىىْ

  ُ ى َّللاَّ ْم، َفَا ىَ ُُ وُل ْم ُمَجاِهد   ََل َتْذَهُ  ُعقىُ ُُ لَّ -التَّْ ِسيِر ِمْا زَّ َوَىَ ي   -عىَ اِ  الَّتىِ ِ  اْْلفىَ ِر اْلَجاىَّ ْن َخمىْ عىَ
ْبَيا ِمْن َخْمرِ  ْمرِ َتْلَحُ  ِفي الدُّ َداِ  َوالسُّ ِحيُح فِ  {ُيْاَزُفونَ }. َوَمْعَاى َها ِمَن الصُّ   ََْبَزَف الُ قَ يِ  ََبَُّ  يُ الصَّ

ُل ِإَذا َبِ َد َشَراُب ُ ا َُ ُد ََْن لرَّ َراُب اْلَجاىَّ ِ ، َوُهَو َيْبعىُ ِ  شىَ َف بىِ نَّ مَ ُيوصىَ ى  ََل ، َوَل ىِ وَن ِبَمْعاىَ اَُْه ََْن َي ىُ جىَ
ًدا ُد ََبىىَ ونَ َوِقيىىلَ . َيْا ىىَ َمُرونَ بِ    ََل ُيْاِزفىىُ ِر الىىزَّاِي ََل َيسىىْ َرُه الزَّ َمسىىْ اُ  وَََ ، َذكىىَ ي   عَ َىىَّ و َعلىىِ َرُه بىىُ ا َذكىىَ ى مىىَ لىىَ

َدِويُّ  ُْ . اْلَم ْول  }نَّ َقْيَلُ   ألَِ   ؛ َيُ وُن َمْعَااُه َيْسَمُرونَ   َوََل اْلُقَشْيِريُّ ا َىَ َُ اُل عُ . ََيْ {ََل ِفي تىَ ِْ ْم   ََل َت ُُ وَل قىُ
 ."َفَيُ وُن َتْ َراًرا، َوَ ُسوُغ َذِلَك ِفي ]اْلَواِقَعِ [

 .تكرار هفي الواقع ما في ليه التكرار،ألنه ال يلزم ع
ْول  }َوَ ُجوُْ ََْن َيُ وَن َمْعَاى  "  ا َىَ َُ ونَ   {ََل ِفي ى ََل َيْمَرضىُ وُن َمْعاىَ ونَ }، َفَي ىُ ا ُيْاَزفىُ ْم َعْاُىَ ََل  {َوََل هىُ

َمُرونَ  ْولُ َيسىىْ اَدُة  اْلِىىَ اَل َقتىىَ ْم. قىىَ ُُ َراُب ُد شىىَ َبْطنِ   ََْو ََل َيْا ىىَ ُع الىىْ نُ . وَ َوَىىَ َذا َرَو  ابىىْ ْن نىىَ يح  عىىَ ي َبجىىِ  ََبىىِ
ْول  }ُمَجاِهد   ََ ا  َُ .   {ََل ِفي ُع َبْطن  ََ ا َو َُ ََل }  اْلَحَسُن  ُصَدا  . َوُهَو َقْوُل اْبِن َعبَّا   وقال  َقاَل  ََل ِفي

ْول   ا َىىَ َدا   {ِفيُىىَ ا صىىُ ى ا  ََل ِفيُىىَ الَ . َوَح ىىَ ُ  قىىَ ُ  ََبىىَّ اُك َعاىىْ حَّ ِر ََرْ   لضىىَّ ي اْلَخمىىْ ال  فىىِ ُع ِخصىىَ ْمُر   البىىَ سىىُّ
ُُ َوالْ  ْي َداُ  َواْلقىَ ْولُ َوالصُّ ِ  َفاَ يىَ َر اْلَجاىَّ ُ َخمىْ َذَكَر َّللاَّ اِل. ، فىَ ِذِه اْلِخصىَ ْن هىَ ا عىَ . وقىال زََّهُىَ  ُ د   َدا ُمَجاهىِ

َِص  وقال    ."ِذِه اأْلَْقَواُل ُمَتَقاِرَب   . َوهَ اْبُن َنْيَساَن  َم
يتضننرر شنناربها بوجننه مننن الوجننوه بخننالف  ه مننن الوجننوه، الالمقصننود: أنننه ال تضننرر شنناربها بوجنن

 .من يقاربه، أو يجالسه، أو يجاوره خمر الدنيا، التي هي ضرر على شاربها، وعلى
يُّ  " اَل اْلَ ْليىىِ ْول  }  َوقىىَ ا َىىَ م ، َبِظيىىُرهُ  {ََل ِفيُىىَ ْأِثيم  }  ََْي  ِإثىىْ ا َوََل تىىَ و  ِفيُىىَ اَل [23]الطُّوُر {ََل َلِىىْ . َوقىىَ

ْعِييُّ وَ  يُّ َوََُبو ُعَيْيَدةَ السُّ الشَّ َتادِ  ِْ اِعرِ   ََل َت ا. َوِمْاُ  َقْوُل الشَّ َُ ْم َفَتْذَهُ  ِب ُُ    ُل ُعُقوَل
ا َتاُلاىىىىىىىىىىىَ ِْ ْأُ  َت ِ  اْل ىىىىىىىىىىىَ ا َْالىىىىىىىىىىىَ  َومىىىىىىىىىىىَ

لِ    ِل اأْلَوَّ اأْلَوَّ ْذَهُ  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ  َوتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ

   
ًدا  َتصىىْ يْ ََ  ًدا َواحىىِ َرَف َّللاَُّ َرُ  َواحىىِ ا صىىَ ْمرَ . َوِإبَّمىىَ اَلى السىىُّ ِل اْلَجاىىَّ ِ   َتعىىَ ْن ََهىىْ ُع اَِللْ  ؛عىىَ َئ:َّ َيْاَقطىىِ َذاُذ لىىِ تىىِ

مْ  ُِ ْم ِبَاِبيِم ُُ    َوَقاَل ََْهُل اْلَمَعاِبي ،َعْا
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لني منن أعظمنه إعند لهنم منن الن نيم، أ ألنه لو كان من خمر الندنيا تغتنال العقنول، غفلنوا عمنا   نعم؛
 .إلى وجه الرب الكريم النظر

  ال.طال   س
 نعم.

 ... بياطال   خمر الد
والمضنار مفقنودة، والمننافع موجنودة، هنم يشنربونها للسنكر  المنافع كلها موجودة، والمضنار مفقنودة،

وإذا صنحا ، األنه يشربها لحظة الشرب يتوقع أنه صار ملكنً   ؛ولما يصاحبه من تصور غير الواقع
عنه النذي أجنل أن ينسنى واق  نيش فينه، مننذهب عنه ما كان، قند يشنربها لنئال ينسنى واقعنه النذي ي

 ي يش فيه، من شدة وبؤ ، يشربونها ألمور وهللا المستعان.
َِوْ    َوَقاَل ََْهُل اْلَمَعاِبي" . ُيَقالُ اْل  ُ دَ ُل َفَساد  َيْلَحُ  ِفي َخَ ا اًَل ِإَذا ََْفسىَ ِتيىَ َْ َتاَلُ  ا َْ ي    ا َرُه فىِ ِ  ََمىْ َعَليىْ

َِْوُل ُخْفَي    يَل ُ . َوِمْاُ  اْل ِِ  .ُل ُخْفَي ً   َوُهَو اْلَقتْ َواْل
نَّ  {َوِعْاَدُهْم َقاِصَراُ  الطَّْرفِ }   َقْوُلُ  َتَعاَلى  ُِ َِ َوا ْْ نَّ َعَلى ََ ُُ ُ  َقْد َقَصْرَن َطْرَف َفَ: َيْاُظْرَن  ،ََْي ِبَسا

ْيِرهِ  ََ يْ ، َقاَلُ  اْبُن َعبَّا   َوُمَجاِهد  َوُمحَ مْ ِإَلى  ََ  {َقاِصَراُ  الطَّْرفِ }ِعْمِرَمُ   وقال  ُرُهْم.  مَُّد ْبُن َنْع   َو
نَّ   مَ ََيْ  ُِ َِ َوا ْْ ُل ََْبَينُ . َوالْحُيوَسا   َعَلى ََ نْ َمْقُصوَرا   أِلَبَُّ  َلْيَ  ِفي اْْلَيِ    ؛تَّْ ِسيُر اأْلَوَّ ي ، َوَل ىِ  فىِ

 ."َيْأِتي َبَياُب ُ  {َمْقُصوَرا   }َمْوِضع   َخَر 
وَرات  } يعننننني فنننني الجنتننننين األخننننريين، َراتُ }وَ  يين،فنننني األخننننر { َمْقصننننُ وقننننال:  فنننني األوليننننين، {َقاصننننِ

َراتُ } الجنتننين  ، يعننني بطننوعهن، واختيننارهن أفضننل مننن المقصننورات، وهننذا مننن وجننوه تفضننيل {َقاصننِ
 .األوليين على األخريين في سورة الرحمن

مْ   {َقاِصَرا ُ }وَ   "  ُِ ِ  وَ َذا ِإَذا اْقَتاىَ   َقِد اْقَتَصَر َعَلى نَ َمْأُخوذ  ِمْن َقْوِل ُرُؤ َع بىِ اَل امىْ رِِه، قىَ يىْ ََ ْن  َدَل عىَ عىَ
   اْلَقْي ِ 

ِول   ْو َدبَّ ُمحىىْ ْرِف لىىَ َراِ  الطىىَّ َن اْلَقاصىىِ  مىىِ

 
ْوَ  اأْل  َن الىىىىذَّرِ  فىىىىَ َراتىىىىْ مىىىىِ ا أَلَثىىىىَّ  ِ  ِمْاُىىىىَ

 
ْرَو   يُص َو ىىُ ُ  اْلَقمىىِ تىىْ ُا. َواإلِْ ُل ََْبلىىَ . َواأْلَوَّ دِ  ْوَ  اْلخىىَ َن الىىمُ ، َوالْ   فىىَ يُر مىىِ ِِ ِوُل الصىىَّ د  حىىْ اَل ُمَجاهىىِ . َوقىىَ ذَّرِ 
اُه ََل َيِىَ ََْيًضا ونِ   َمْعاىَ اُم اْلُعيىُ ين  ِعظىَ ُُ ،  ْرَن. عىِ ا َدُة َعْياىَ . اْلَواحىِ يُّ دِ  ُ  السىُّ ين  قىال ، َوَقالىَ د   عىِ ُمَجاهىِ

وِن.  اُن اْلُعيىىُ نُ قىىال ِحسىىَ ْينِ   اْلَحسىىَ اِض اْلعىىَ ِديَداُ  َبيىىَ دِ الشىىَّ َوادُ ، الشىىَّ ي وَّ . َواأْلَ َهايَداُ  سىىَ ُر فىىِ َُ ُل ََشىىْ
الُ  ِ . ُيقىىَ َينْ اللُِّىىَ ل  ََعىىْ يِ ُن اْلعىىَ    َرَىىُ ْيِن بىىَ ُع اْلعىىَ مِ َواسىىِ ل  ِبالضىىَّ ُلُ  ُفعىىْ . َوََصىىْ ين  ُع عىىِ َرِ  ْيِن، َواْلَجمىىْ ، َفُ سىىِ

ًُ ِلئَ   ؛اْلَعْينُ  ، َوال َّْوُر ََْعيَ ِقيَل ِلَبَقِر اْلَوْحشِ   . َوِمْا ُ :َّ َتْاَقِلَ  اْلَواُو َيا ُُ  ِعين  نَّ }. ُن، َواْلَبَقَرُة َعْيَاا ُُ  َكَأبَّ
اِم. َقالَ ََْي َمُصون    {َبْي   َمْ ُاون   ْيِ  الاَّعىَ َن ِبيىَ ُْ يِ  ْ د   شىُ الر ِ  اْلَحَسُن َواْبُن َْ ُ  بىِ ا الاََّعامىَ  ِش ، ُتِ اُُّىَ

ي صىُ ْ ِمَن الرِ  ِح َواْلُغَبارِ  َيُ  فىِ ا ََبىْ َُ وَ ، َفَلْوُب وَ َرة  َوهىُ ُن ََلىْ ُِ  ََْحسىَ ا ا   اِن الاِ سىَ ُن َعبىَّ اَل ابىْ ُن  . َوقىَ َوابىْ
ي ِ  دِ  َيْير  َوالسُّ َن ِبَبْطِن اْلَيْيِ  َقْيَل ََْن يُ َُ ُْ ُ  اأْلَْيِدي  ُشيِ  َر َوَتَمسَّ ُ    .َقشَّ ُِ َوَقاَل َعَطا َحا َن ِبالسِ  ُْ   ُشيِ 
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َرةِ  ْيَن اْلِقشىىْ وُن بىىَ ِذي َي ىىُ ْيِ . وَ اْلُعلْ  الىىَّ اِب اْليىىَ ا َوِلبىىَ ًحايىىَ ُع سىىَ ُرُه، َواْلَجمىىْ ُ   ِقشىىْ ْي لِ  شىىَ َحاُة نىىُ ُ  سىىَ ، َقالىىَ
ِقيُ  الَِّذي َقالَ   ،َوَبْحَوُه َقْوُل الطََّيِري ِ .  ِريُّ اْلَجْوهَ  َوُه َعَلى اْلَيْيَضِ  َبْيَن َذِلكَ   ُهَو اْلِقْشُر الرَّ . َوُرِوَي َبحىْ

ا َوَبَياِض . َوالْ - َعَلْيِ  َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ -َعِن الاَِّييِ    َُ ُرُؤ َعَرُب ُتَشبِ ُ  اْلَمْرَََة ِباْلَيْيَضِ  ِلَصَ اِا اَل امىْ ا، قىَ َُ
   اْلَقْي ِ 

ا َراُم ِخَباُؤهىىىىىىىىىَ ْدر  ََل يىىىىىىىىىُ ِ  خىىىىىىىىىِ  َوَبْيضىىىىىىىىىَ

 
لِ  َر ُمْعجىىىىَ يىىىىْ ََ ا  و  ِبُىىىىَ ْن َلُىىىىْ ُ  مىىىىِ  "َتَمتَّعىىىىْ

 
 .رأة في خدرها مصونةقشرها، وكذلك المفي نعم البيضة مصونة ومكنونة 

َُ ِباْلُحْسِن َوالاََّظاَف ِ َتُقوُل اْلَعَرُب ِإَذا َوَصَ ِ  الشَّ وَ "  الرِ  شِ   َنَأبَُّ  َبْيُ  الْي َِطَّى بىِ   َوِقيىلَ  .اََّعاِم اْلُم
َذاَر . َوِقيىلَ اْلَم ْ  نَّ عىَ ِر، ََْي  ِإبَُّىُ اْليَ   الْ ُاوُن اْلَمُصوُن َعِن اْلَ سىْ َراُد بىِ ِ  تَ ي ِ مىُ ُ ، َنَقْولىِ اَلى اللُّْ لىُ   عىَ

ونِ } ِ  اْلَمْ اىىُ اِل اللُّْ لىىُ ين  َنَأْم ىىَ ور  عىىِ َداِف ِ  {َوحىىُ ي ََصىىْ ْوُل  ،ََْي  فىىِ ُ  قىىَ ا. َوِماىىْ ا   ََْيضىىً ُن َعبىىَّ ُ  ابىىْ َقالىىَ
اِعرِ      الشَّ

اَ  َ ة  الىىىىىىىْ ُل ُلْ لىىىىىىىُ ُُ ِم ىىىىىىىْ ا َي َبْيضىىىىىىىَ  َوهىىىىىىىِ

ونِ    ْوَهر  َمْ اىىىىىىُ ْن َىىىىىىَ  وَّاِص ِميىىىىىىَزْ  مىىىىىىِ

   
ْمع  َوِإبََّما َذَكَر اْلَم ْ  ََ  .َردَّ الاَّْعَ  ِإَلى اللَّْ ظِ أِلَبَُّ   ؛ُاوَن، َواْلَيْيُ  

اَلى ُ  َتعىَ ُلونَ }  َقْولىُ َُ ا ى َبعىْ   َيَتسىَ ْم َعلىَ ُُ َل َبْعضىُ مْ  {َفَأْقيىَ ُُ َا ا َبيىْ وَن ِفيمىَ ادِ ََْي َيَتَ اَوضىُ ي  ََحىَ ْم فىىِ ُُ يَ 
ْبَيا ْن تَ الىىدُّ َو مىىِ ي اْلَجاىىَّ ِ . َوهىىُ ِ  فىىِ اِم اأْلُبىىْ ى وَ . مىىَ ى َمْعاىىَ وف  َعلىىَ َو َمْعطىىُ مْ }هىىُ ُِ ْي اُف َعلىىَ ى  {ُيطىىَ اْلَمْعاىىَ

مْ َيْشَرُبوَن َفَيَتَحاَدُثوَن َعَلى ا ُُ رَّاِب. َقاَل َبْعُض َراِب َنَعاَدِة الشُّ    لشَّ
 َلَّ َََحاِديُث اْلِ َراِم َعَلى اْلُمَدامِ َوَما َبِقَيْ  ِمَن اللَّذَّاِ  إِ 

ْم َعلىىَ } ُُ ُل َبْعضىىُ ُلونَ َفُيْقيىىِ َُ ا َر  َلُىىُ  {ى َبعىىْ   َيَتسىىَ ا َىىَ ْبَياَعمىىَّ ي الىىدُّ ْم فىىِ ُِ ْي ِ  ْم َوَعلىىَ َُ بىىِ ي ُ  َىىِ ، ِإَلَّ ََبىىَّ
 ." َتَعاَلى ِفي ِإْخَبارِهِ َماِضًيا َعَلى َعاَدِة َّللاَِّ 

ِ{]النحل:لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع،    ؛ييعني يخبر عن المستقبل بالماض يعبر    ،[1}َأَتى َأْمُر َّللاَّ
 . الماضي لتحقق الوقوعب
اَلى"  ُ  َتعىىَ مْ }  َقْولىىُ ُُ ْا ل  مىىِ اَل َقااىىِ ِ   {قىىَ ِل اْلَجاىىَّ ْن ََهىىْ ِر ن  }ََْي مىىِ ي قىىَ اَن لىىِ ي نىىَ ِْم ،  {ِإبىىِ  :َ ِدي   مىىُ ََْي صىىَ

اْلَقرِ َوِقيىىلَ  ْيَطانِ  ِن َقِر اىىَ   َََراَد بىىِ َن الشىىَّ ِوُ  ُ  مىىِ اَن ُيَوسىىْ ثِ  ، نىىَ اِر اْلَبعىىْ ِ  ِبِإْب ىىَ َن يَ }. ِإَليىىْ َك َلمىىِ وُل ََِإبىىَّ قىىُ
ِقينَ  ُِ   {اْلُمَصدِ  فِ . َوقَ ََْي ِباْلَمْبَعِث َواْلَجَزا ي ]اْلَ ُىْ ى فىِ ْد َمضىَ َيْير   َقِر ُاُ  َشِر ُمُ . َوقىَ َُ [ اَل َسِعيُد ْبُن 

َما وَ  ُُ ُت َما ُمْستَ ِذْنُرُهَما َوِقصَّ ُِ ْينِ وَ }  ْوًفى ِعْاَد َقْوِلِ  َتَعاَلىاَِلْخِتَ:ُف ِفي اْسَمْي لىَ َُ َ ً: َر ْم مىَ ُُ  {اْضِرْب َل
 ُ َما ََْبَزَل َّللاَّ ُِ لَّ َوعَ -َوِفي ْم ِإبِ ي َناَن ِلي َقِر ن  }   -زَّ ََ ُُ وقيل  . {ِمَن اْلُمْحَضِر نَ }ِإَلى  {َقاَل َقاِال  ِمْا
َن الْ ََإِ "َوُقِرَئ     من الشيطان نان يوسو  إلي  بإب ار البعث،  َراد بالقر ن  قر ا ِقينَ بََّك َلمىِ دِ   "ُمصىَّ

ادِ  ُن َنْيسىَ ِبَتْشِديِد الصَّ يُّ بىْ َزةَ . َرَواُه َعلىِ ْن َحمىْ َلْيم  عىَ ْن سىُ وُْ َ  عىَ اُ   َوََل َيجىُ اَل الاَّحىَّ َن ََإِ ". قىَ َك َلمىِ بىَّ
ِقينَ  دِ  َدَقِ  َهاُهَاا َمعْ أِلَبَُّ  ََل  ؛"اْلُمصَّ  ."َاى ِللصَّ
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ِقينَ  دِ   .أصاًل المتصدقين اْلُمصَّ
ة  َعْن َحْمَزَة   اْلُقَشْيِريُّ َوَقاَل "  َُ ِقينَ ََإِ "َوِفي ِقَرا دِ  ادِ  "بََّك َلِمَن اْلُمصَّ . َواْعُتِرَض َعَلْيِ  ِبَأنَّ ِبَتْشِديِد الصَّ

َن   ِ .  َهَذا ِمَن التَّْصِديِ  ََل مىِ دُّ ل  التَّصىَ َراُض َباطىِ َة إِ   ؛َواَِلْعتىِ َُ َرا ي ِ أِلَنَّ اْلقىِ ِن الاَّيىِ ْ  عىَ لَّى صىَ - َذا َثَيتىَ
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ  ا -َّللاَّ َُ  . "َفَ: َمَجاَل ِللطَّْعِن ِفي

منن  -جنل وعنال–يتقنرب بصندقته إلنى هللا و شك أن الصدقة من لوازم التصديق، الذي يتصدق   الو 
 .لوازم تصديقه به

ِقينَ ََإِ "َاى  َفاْلَمعْ " دِ  ا }.  ِخَرةِ ِباْلَماِل َطَلًبا ِفي َثَواِب اْْل   "بََّك َلِمَن اْلُمصَّ ا ََِااىَّ ا َوِعَظامىً ا ُتَرابىً ا َوُناىَّ َذا ِمْتاىَ ََاىِ
ْو ِ ََْي َمْجِز ُّونَ   {َلَمِديُاونَ  َد اْلمىَ ُيوَن َبعىْ الَ  ُمَحاسىَ ونَ }   . قىَ ُتْم ُمطَِّلعىُ ْل ََبىْ اَل  {هىَ ِل  تَ َّللاَُّ َفقىَ اَلى أِلَهىْ عىَ

نْ . َوِقيىلَ {َهْل ََْبُتْم ُمطَِّلُعونَ }   اْلَجاَّ ِ  َو مىِ وَن    هىُ ُتْم ُمطَِّلعىُ ْل ََبىْ ِ  هىَ ي اْلَجاىَّ ِ  فىِ ْخَوابىِ ْ ِمُن إلِ ْوِل اْلمىُ قىَ
ْوِل اْلَمَ:ِا ىَ ِ    َنْيَف َحاُل َذِلَك اْلَقِر ُن. َوِقيلَ   ِإَلى الاَّاِر ِلَاْاُظرَ  لْ . َولىَ ُهَو ِمْن قىَ وَن  ْيَ  هىَ ُتْم ُمطَِّلعىُ ََبىْ

ام   َُ َو بِ ِباْسِتْ  ى اأْلَ ، ِإبََّما هىُ واَمْعاىَ ِر، ََِي  اطَِّلعىُ ُ  امىْ ُرهُ ، َقالىَ يىْ ََ يِ  َو ُن اأْلَْعَرابىِ ُ  بىْ ُ  . َوِماىْ ْ   يىَ ا َبَزلىَ َلمىَّ
ُ َعَلْي ِ َص -ًما َبْيَن َيَدِي الاَِّييِ  ، َقاَم ُعَمُر َقااِ اْلَخْمرِ  ُِ ، ُثمَّ رَ -َوَسلَّمَ  لَّى َّللاَّ َما ى السىَّ ُ  ِإلىَ َع َرَْسىَ مَّ ، ثىُ فىَ
الَ  ا َربِ  قىَ ا ََ   يىىَ ْ  َبَيابىىً ِر. َفَاَزلىىَ ي اْلَخمىىْ َذا فىِ ْن هىىَ َ ى مىىِ ونَ }  شىْ ُتْم ُمْاَتُىىُ ْل ََبىىْ ُر   {َفُىَ اَد  ُعمىىَ اَل  َفاىىَ قىَ

ْيَاا َيا َربََّاا. َوَقَرََ اْبُن َعبَّا    َُ  ".اْبَت
 ألن تحنريم الخمنر ننزل علنى مراحنل، بناألخف، ثنم األشند، إلنى أن  ؛فناده انتهنواألن مفاده انتهنوا، م

 .جمع منه بالكليةال جاء
ُِ َخِفيَ ً  "بِ  {َهْل ََْبُتْم ُمْطِلُعونَ }  َوَقَرََ اْبُن َعبَّا   "  ى ِلعَ َفُأطْ ِإْسَماِن الطَّا ِف ُمَخ َّ ىَ   َعلىَ ِع اأْلَلىِ " ِبَقطىْ
اُ  ْعَاى َهْل ََْبُتْم ُمْقيِ مَ  ْوََلِن   ُلوَن، َفَأْقَيَل. َقاَل الاَّحىَّ َر ُه" ِفيىِ  قىَ ُأْطِلَع فىَ ُدُهَما "فىَ وَن ََحىَ ً:   ََْن َي ىُ ِفعىْ

اِبي، َوَ ُ وُن َمْاُصوًبا َعَلى ُمْسَتْقَيً: َمْعَااُه  َفُأْطَلَع َََبا ْوُل ال ىَّ اِم. َواْلقىَ َُ َواُب اَِلْسِتْ  ََ وَن ََبَُّ     ََْن َي ىُ
ا ُ َماِضًيا َوَ ُ وُن اطََّلَع َوَُْطِلَع  ِفْعً:   الُ َواِحًدا. َقاَل الزََّىَّ َع َوََْطلىَ   ُيقىَ د   َطلىَ ى َواحىِ َع ِبَمْعاىً ْد َع َواطَّلىَ . َوقىَ

ُرُه.  ُحِ َي َهْل ََْبُتْم ُمطَِّلُعوِن ِبَمْسِر الاُّوِن َوََبْ  يىْ ََ ن  ََل َيجىُ قىال  َ َرُه ََُبو َحاِتم  َو َو َلحىْ اُ   َوهىُ ُْ الاَّحىَّ  ؛و
ْمع   ََ َضاَف ِ  أِلَبَُّ    ."َ اَن َهْل ََْبُتْم ُمْطِلِعيَّ َضاًفا لَ ، َوَلْو َناَن مُ َبْيَن الاُّوِن َواإلِْ

ألن النننون تحننذف مننع اإلضننافة، واألصننل فنني مطلعننوني، أن الكسننر وصننلها مطلعننونني، فحننذفت 
 .صرخيطلعي، مثل مُ النون لإلضافة فصارت مُ 

ُُ َقْد َحَ َيا مِ َوِإْن َناَن ِسيَيَو ْ  "    ْ َلُ ، َوََْبَشَداِ  َواْلَ رَّا
اِاُلونَ  ُم اْلقىىىىىىىَ َر َواْْلِمُروبىىىىىىىَ ُ  هىىىىىىىُ  اْلَخيىىىىىىىْ

 
ا ِر ُمْعَظمىَ َدِ  اأْلَمىْ ْن ُمحىْ  ِإَذا َما َخَشْوا مىِ

 
ُُ  َواْلَ اِعُلوَب ُ     َوََْبَشَد ِسيَيَوْ ِ  َوْحَدهُ . َوََْبَشَد اْلَ رَّا

 اُ  ُمْحَتِضُروَب ُ َوَلْم َيْرَتِ ْ  َوالاَّ 
ِ  ، َوَماَخاِر   َعْن َنَ:ِم اْلَعَرِب  َوَهَذا َشاذٌّ  لَّ -َناَن ِمْ َل َهَذا َلْم ُيْحَتجَّ ِبِ  ِفي ِنَتاِب َّللاَّ ََ  ."-َعزَّ َو
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ألن الشننناذ ال يقنننا  علينننه، سنننماعي وال يقنننا  علينننه، ويبقنننى منننا عنننداه علنننى األصنننل علنننى  ؛نعنننم
 .القاعدة

يُىِ ِ َوََل َيْدُخلُ "  َِ ي َتْو ْد ِقيىَل فىِ يِح. َوقىَ ي اْلَ صىِ َم اْلَ ا فىِ َر  اسىْ ُ  َََىْ اِرِ  ِلُقْربىِ   ِإبىَّ َر  اْلُمضىَ ِل َمجىْ ِ  عىِ
اِ ي َوََْبَشدَ . َذَكَرُه ََُبو اْلَ ْتِح عُ طَِّلُعوَن َمْجَر  َيْطُلُعونَ ، َفَجَر  مُ ِمْا ُ  َِ    ْ َماُن ْبُن 

ِ  َُْملىىىىىىىىىىُ  ُ  بىىىىىىىىىىِ ئىىىىىىىىىىْ َِ َ  ِإْن   وَداَََرََيىىىىىىىىىىْ

ُروَدا   َبُ  اْليىىىىىىىىىىىىىىىىىُ ً: َوَ لىىىىىىىىىىىىىىىىىْ ََّ َر  مىىىىىىىىىىىىىىىىىُ

   
 ُُ ُروا الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُّ اِاُلنَّ ََْحضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ  وَداََقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ

   
َر  َََقاِاُلنَّ  َْ َر هُ }  َعبَّا   ِفي َقْوِلِ  َتَعاَلى . َوَقاَل اْبنُ  َمْجَر  َََتُقوُلنَّ َفَأ اطََّلَع فىَ وَن فىَ ُتْم ُمطَِّلعىُ ْل ََبىْ  {هىَ

ا ِماْ ِإنَّ ِفي اْلَجاَِّ  ُنًو  َياْ  َُ اُظُر ََْهُل َُ ا ِإَلى الاَّاِر َوََْهِل ارَ . َوَنَذِلَك َقاَل َنعىْ   فِ َُ ُن اْلُمبىَ َر ابىْ ا َذكىَ ِك، يمىَ
 ."، َفِإَذا َََراَد اْلُمْ ِمُن ََْن َيْاُظَر ِإَلى َعُدو   َن اْلَجاَِّ  َوالاَّاِر ُنًو    ِإنَّ َبيْ َقالَ 
 ، نعم.-نسأل هللا العافية– يعني فرج النوافذ يطلع منها إلى النار ،كوى 

ْبيَ   " ُ َتَعاَلى  ا اطََّلَع ِمْن َبْع ِ َناَن َلُ  ِفي الدُّ ُِ اْلَجِحيِم}   اْلُ َو ، َقاَل َّللاَّ  { َفاطََّلَع َفَر ُه ِفي َسَوا
َوُ َقالُ ََْي ِفي َوَسِ  الاَّ   . َقاَلُ  اْبُن َمْسُعود  َتعِ اِر َواْلَحَسُك َحَواَلْيِ ،  ََْي     ْبَقَطَع َسَواِايْيُ  َحتَّى ا  

ِعيسَ  ِلي  َقاَل  ُعَيْيَدَة   ََِبي  َوَعْن  ُعَمرَ َوَسِطي.  ْبُن  ُعَييْ ى  َََبا  َيا  ََْكُتُ   ُنْاُ   َيْاَقِطَع     َحتَّى  َدَة 
ُِ  َلْوََل ََنَّ َّللاََّ  . َوَعْن قَ َسَواِاي لَّ َوَعزَّ -َتاَدَة َقاَل  َقاَل َبْعُ  اْلُعَلَما َفُ  ِإيَّ عَ   -ََ   ، َلَقدْ اُه َلَما َعَرَف ُ رَّ

َفِعْاَد َذِلكَ  َِيََّر َحْيُرُه َوَسْيُرُه.  َلُتْرِدينِ }    َيُقولُ   َت ِ ِإْن ِنْدَ   َ    ِمَن ال َِّقيَلِ  َدَخَلْ  َعَلى    {َتاهَّ ِإْن ُمَخ َّ
ُم ِهيَ   {ِإْن َناَد َلُيِضلَُّاا}. َوَبْحَوُه  اَد َنَما َتْدُخُل َعَلى َنانَ كَ  ا َوَبْيَن الاَّاِفَيِ .  اْلَ اِرَقُ     َوال:َّ َُ }َوَلْوَل  َبْيَا

 ."[57َلُ اُ  ِمَن اْلُمْحَضِر َن{]الصافا  ِبْعَمُ  َربِ ي 
َوِإْن ِمْن أَْهِل  } ألن إن النافية يقع بعدها االستثناء،  ؛الالم، الفارق بين إن المخففة، وبين إن النافية

 .وإن المخففة من الثقيلة يقع بعدها الالم، الم التأكيد  ،[159]النساء:َننَّ ِبِه{اْلِكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤمِ 
اْلُمْحَضِر َن{}َولَ " ِمَن  َلُ اُ   َربِ ي  ِبْعَمُ   الاار،    ْوَل  اْلِ َساِايُّ   في  ِلُ ِاي،   {َلُتْرِدينِ }َوَقاَل  ُْ َلُت ََْي  

َ:كُ  َُ َد  اْل ُد  َلْو ِقيَل . َوَقاَل اْلمُ َوالرَّ اِازًا    {ْرِدينِ َلتُ }  َيرِ  ََ   . {يَوَلْوََل ِبْعَمُ  َرب ِ } َلُتوِقُعِاي ِفي الاَّاِر َلَ اَن 
 . "ََْي ِعْصَمُتُ  َوَتْوِفيُق ُ 

 .كان جائًزا من حيث المعنى، وأما من حيث التالوة، فمبناه على صحة الثبوت يعني 
َوَتْوِفيُقُ   "  ِعْصَمُتُ   ِبُعْرَوِة  ََْي  َواْلَيرَ ِباَِلْسِتْمَساِك  ْسَ:ِم  وُِ اإلِْ السُّ اْلَقِر ِن  ِمَن  ِة  َُ َلْوََل  ا َبْعَد  َوَما   .

ُِ ِعْاَد ِسيَيَوْ  ِ  ِباَمْرُفو     . "، َواْلَخَيُر َمْحُذوف  َِلْبِتَدا
 .ألن لوال حرف امتناع للوجود، لوال نعمة ربي موجودة ؛نعم
ُُ  ََ  {ْلُمْحَضِر نَ َلُ ْاُ  ِمَن ا}"   ." َمَعَك ِفي الاَّاِر ُمْحَضًرا  َلُ ْا ُ يْ َقاَل اْلَ رَّا

 وَُحِضر؟ 
 نعم. 
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ر ِ لُ َر ََل ُيْسَتْعمَ َوََْحِض "   . " ُمْطَلًقا ِإَلَّ ِفي الشَّ
 . ألنه في سياق الخير يحضر، يحضر نفسه ما يحتاج إلى أن يحضر

 . "{َََفَما َبْحُن ِبَميِ ِتينَ }  َقْوُلُ  َتَعاَلى .َقاَلُ  اْلَماَوْرِديُّ " 
لكن قد يستعمل أحضر في الخير، كونه ال يستطيع الحضور بنفسه، فيحضره غيره، ولو كان  

 . "خيًرا
ْمَزُة ِفي  "ِبَماِاِتينَ َوُقِرَئ    " َُ َواْل اِم"  "َََفَما"  َُ ُِ اْلَعْطِف، َواْلَمْعُطوُف َمْحُذوف    ،ِلِ:ْسِتْ  َفا ،  َدَخَلْ  َعَلى 

َََبْحُن ُمَخلَُّدوَن ُماَ  ًُ  يَ   {ِإَلَّ َمْوَتَتَاا اأْلُوَلى}.  ِبَميِ ِتيَن َوََل ُمَعذَِّبينَ عَُّموَن َفَما َبْحُن  َمْعَااُه  ُ وُن اْسِتْ َاا
ِمنَ  لِ   َلْيَ   َمْصَدًرا  ،اأْلَوَّ َمْاُعو     ؛َوَ ُ وُن  يُ   .أِلَبَُّ   ِحيَن  ِلْلَمَ:ِاَ ِ   اْلَجاَِّ   ََْهِل  َقْوِل  ِمْن  ْذَبُح  َوُهَو 

  ُهَو ِمْن َقْوِل  َوِقيلَ .  ْو َ  الاَّاِر ُخُلود  َوََل مَ ، َوَ ا ََْهلَ اْلَجاَِّ  ُخُلود  َوََل َمْو َ   َيا ََْهَل  َقالُ اْلَمْوُ ، َو ُ 
ْم ََل  ُُ ِ ِفي ََبَّ ِ  اْلَحِديِث ِبِاْعَمِ  َّللاَّ َُ َِ . اَهِذِه َحاُلَاا َوِصَ ُتاَ    يْ ، ََ  َيُموُتوَن َوََل ُيَعذَُّبونَ اْلُمْ ِمِن َعَلى 

ِلْلَ اِفِر ِلَما  َوِقيلَ  َتْوِبيًخا  َقْوِل اْلُمْ ِمِن  ُيْاِ ُرُه    ُهَو ِمْن  َوََبَُّ  َلْيَ   ِمَن اْلَبْعثِ َناَن  ِإَلَّ اْلَمْوُ  ِفي  ، 
ْبَيا َو اْلَ ْوُْ اْلَعِظيمُ }. ُثمَّ َقاَل اْلُمْ ِمُن ُمِشيًرا ِإَلى َما ُهَو ِفيِ   الدُّ ُُ َوَما    َ" ُمْيَتدَ "ُهوَ   َيُ ونُ   {ِإنَّ َهَذا َل

 ."َفاِصً: " "ُهوَ ْن َيُ وَن . َوَ ُجوُْ ََ َبْعَدُه َخَير  َعْاُ ، َواْلُجْمَلُ  َخَيُر ِإنَّ 
لكن اقترانه بالالم، الم التأكيد    يعني ال محل له ضمير فضل ال محل له من اإلعراب،  فاصالً 

 .يدل على أن هو الخبر
َفْلَيْعمَ }"  َهَذا  اْلَعاِمُلونَ ِلِمْ ِل  َََعدَّ    {ِل  َما  َرََ   َلمَّا  اْلُمْ ِمِن  َنَ:ِم  ِمْن  َيُ وَن  ََْن  َلُ  ِفي  َيْحَتِمُل   ُ َّللاَّ
ُِ َواْلَ ْضِل َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن بَ ْلَجاَِّ  َوَما ََْعَطاُه َقالَ ا َََبا }   َما َقاَل َلُ  اْلَ اِفرُ   ِظيرُ   ِلِمْ ِل َهَذا اْلَعَطا

َبَ ًراََْك َ  ِمْاَك َماًَل َوَََعزُّ  َقْوِل اْحَتمَ َو ُ   {ُر  َيُ وَن ِمْن  ََْن  ِ  ِقيلَ وَ .  ْلَمَ:ِاَ  ِ ُل  َعزَّ  -  ُهَو ِمْن َقْوِل َّللاَّ
لَّ  ََ ََيْ   -َو ْبَيا،  الدُّ اْلَجاَّ ِ أِلَْهِل  ِفي  َما  َسِمْعُتْم  َقْد       ُِ َواْلَجَزا اْلَخْيَراِ   وَ ِمَن  َهَذا}،  ُِ  َجزَ الْ   {ِلِمْ ِل  ا

اُ  قال  .  {َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلونَ } ُ ََعْ -  َوَتْقِديُر اْلَ َ:ِم  الاَّحَّ َفِإْن  .  ِل اْلَعاِمُلوَن ِلِمْ ِل َهَذاَفْلَيْعمَ   -َلمُ َوَّللاَّ
َقاِال   َعَلى ََ َقاَل  َتُدلُّ  اْلَعَرِبيَِّ   ِفي   ُُ اْلَ ا لِ    اأْلَوَّ َبْعَد  ال َّاِبي  َمانَّ  َصاَر  َفَ ْيَف  ِبِ   َبعْ   ،  ُيْاَو   َدَها 

َفاْلَجَوابُ  التَّ التَّْقِديُم؟  ََنَّ  التَّْأخِ    َنِمْ ِل  َبْعدَ   ؛يرِ ْقِديَم  َوَما  اْلَخْ ِ   ُحُروِف  َح َّ  َتُ وَن أِلَنَّ  ََْن  َها 
َرةً   ."ُمَتَأخِ 

 .نعم، ويكون متعلقها هو المتقدم
 اللهم صلِ  على محمد.

 


