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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ِّ
آيةً.
"سورة ق َمكَّي ٌة ُكُّل َهاَ ،و ِّه َي َخ ْم ٌ
س َوأَْرَب ُعو َن َ
ِّ
آي ًةَ ،و ِّهي َق ْوُل ُه
َم ِّكَّي ٌة ُكُّل َها ِّفي َق ْو ِّل اْل َح َس ِّن َو َع َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َوَق َت َاد ُةِّ :إََّّل َ
طا ٍء َوع ْك ِّرَم َة َو َج ِّاب ٍرَ .ق َ
َ
ِّ
السماو ِّ
وب}
ام َو َما َم َّسَنا ِّم ْن ُل ُغ ٍ
ات َو ْاْل َْر َ
ض َو َما َب ْيَن ُه َما ِّفي ِّس َّتة أََّي ٍ
{وَلَق ْد َخَل ْقَنا َّ َ َ
َت َعاَلىَ :
[ق."]38:
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
فأما بعد،
فهذه السورة سورة ق هي أول المفصل في قول عامة أهل العلم ،وسبق في تفسير سورة الحجرات
أن من أهل العلم من قال :إن أول المفصل الحجرات ،السبب في اختالفهم أن تقسيم القرآن
وتحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب ،في أول يوم ثالث سور كما قالوا ،في الثانية خمس ،في الثالثة
سبع إلى آخره ،فمن اعتبر الفاتحة من الثالث قال :أوله الحجرات ،ومن لم يعتبر الفاتحة ،قال:
أوله ق ،وهذا قول األكثر.
{وَلَق ْد
وهذه السورة مكية كلها في قول جمع من أهل العلم ،استثنى ابن عباس وقتادة قوله تعالىَ :
ِ
ض وما َب ْيَنهما ِفي ِستَّ ِة أَيَّا ٍم وما م َّسَنا ِم ْن لُ ُغ ٍ
وب} [ق ،]38:واالستثناء يعني
َخَلْق َنا َّ
ََ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ َ َ ُ َ
ظاهر باعتبار أن هذه مقالة اليهود ،واليهود كانوا بالمدينة ،وهذه رد عليهم ،قالوا :هللا -جل عال-
تعب واستراح في يوم السبت ،فرد عليهم هللا -جل وعال -بهذه اآلية.

ور َرس ِّ
الن ْع َم ِّ
يح ُم ْسلِّمٍ َع ْن أُمِّ ِّه َشامٍ ِّبْن ِّت َح ِّارَث َة ْب ِّن ُّ
ول
َ"وِّفي َص ِّح ِّ
ان َقاَل ْتَ« :لَق ْد َك َ
ان َتُّن ُ
ورَنا َوَتُّن ُ ُ
َّ ِّ
َّللا عَلي ِّه وسَّلم -و ِّ
َخ ْذ ُت "ق َواْلُقْر ِّ
آن
ض َسَن ٍة َ ،-و َما أ َ
اح ًدا َسَن َت ْي ِّن  -أ َْو َسَن ًة َوَب ْع َ
َّللا َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ

ول َّ ِّ
ِّ
َّ
ان َرس ِّ
ِّ َّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّل َمَ ،-ي ْقَرُؤ َها ُك َّل َي ْو ِّم ُج ُم َع ٍة َعَلى اْل ِّمْنَب ِّر
اْل َم ِّجيد" ِّإَّل َع ْن ل َس ِّ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ط َب َّ
اس»".
ِّإ َذا َخ َ
الن َ

وهذه سنة مهجورة عند أكثر الخطباء ،يندر أن تسمع من يق أر هذه السورة على المنبر في خطبة

الجمعة ،هذه السورة سورة عظيمة ُي َذ َّكر بها الناس ،ولذا جاء في آخرها {َف َذ ِِّك ْر ِباْلُق ْر ِ
آن} [ق،]45:
وهللا المستعان.
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ابن القيم -رحمه هللا تعالى -في أول كتاب الفوائد جعل هذه السورة أنموذجا ونبراسا لتدبر
القرآن ،في أول فائدة من كتاب الفوائد له ،فيه كالم نفيس جدا يحتاج إليه كل طالب علم يريد أن
يتدبر القرآن ،يريد أن يفهم القرآن ،فجعلها أنموذجا للتدبر والفهم للقرآن.
طالب :خطبة الجمعة ُتلقى لوحدها.

ال ،هي ليست خطبة كاملة ،إنما تقال في الخطبة ،لكن لو قيلت وُف ِِّسرت وتتضمنت تفسيرها
أركان الخطبة كفت.

طالب :لو ُقرئت في صالة الجمعة.
ال ،ما ورد ق ارءتها ،ق ،واقتربت هذه ُقرئت في صالة العيد.
طالب :لو قرأها..
ما تكفي ،ما تسمى خطبة باتفاق.
ِّ َّ ِّ
ِّ
َّ ِّ
«ما
َّللا َعْن ُهَ -سأ َ
َ"و َع ْن ُع َمَر ْب ِّن اْل َخطاب َ-رض َي َّ ُ
َل أََبا َواق ٍد الل ْيث َّيَ :
ِّ
َّ
ان َي ْقَأرُ ِّف ِّ
يه َما
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّل َمِّ -في ْاْل ْ
الَ :ك َ
َض َحى َواْلف ْط ِّر؟ َفَق َ
َصلى َّ ُ
َن َّ
الن ِّب َّي
ق اْلَق َمُر»َ .و َع ْن َج ِّاب ِّر ْب ِّن َس ُمَرَة« :أ َّ
اع ُة َواْن َش َّ
َو"ا ْق َتَرَب ِّت َّ
الس َ

َكان ي ْق أرُ ِّب ِّه رسول َّ ِّ
َّللا -
َ ََ
َُ ُ
آن اْلم ِّج ِّ
ِّ
يد "
ب " ق َواْلُقْر ِّ َ
َّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّل َم-
َ -صلى َّ ُ

آن اْلم ِّج ِّ
ِّ
ِّ
يدَ ،وَكاَن ْت َص َال ُتهُ َب ْع ُد َت ْخ ِّفي ًفا»".
َك َ
ان َي ْقَأرُ في اْل َف ْج ِّر ب ق َواْلُقْر ِّ َ
نعم ،هذا ضرب من أنواع ما ق أر به النبي -عليه الصالة والسالم ،-وكان يأمر بالتخفيف« ،من

ِّأم الناس منكم فليخفف» ،ومع ذلك كان يق أر بـ ق ،ويق أر بالطور ،ويق أر بالمرسالت ،ويق أر بـ الم
السجدة ،واإلنسان ،كل هذا من التخفيف ،إال أنه ال ُيتخذ عادة وديدنا ،لكنه تخفيف ،كان ُيعد
تخفيفا ،وقد ق أر باألعراف -عليه الصالة والسالم ،-وق أر بالمعوذتين في صالة الفجر في السفر،

طول ،وإذا
فيالحظ حال المأمومين من حيث النشاط وضده ،فإذا كان في وقت ينشطون للتطويل ِّ
كان عالمات عدم النشاط والكسل ظاهرة فإنه يخفف ،هكذا ينبغي أن يكون اإلمام مالحظا لحال
المأمومين.
" قوله تعالى:

ِّ ِّ
َن جاء ُهم مْن ِّذر ِّمْنهم َفَقال اْل َك ِّ
ِّ
{ق َواْلُقْر ِّ
افُرو َن َه َذا
آن اْل َمجيد َب ْل َعجُبوا أ ْ َ َ ْ ُ ٌ ُ ْ َ
ِّ
يد َق ْد علِّمَنا ما َتْنُقص ْاْلَر ُ ِّ
اب
َوُكَّنا ُتَرًابا َذلِّ َك َر ْج ٌع َب ِّع ٌ
ْ
ض مْن ُه ْم َو ِّعْن َدَنا ك َت ٌ
ُ
َ ْ َ
ِّ
يج} [ق.]1-5 :
َم ٍر َم ِّر ٍ
اء ُه ْم َف ُه ْم في أ ْ
َل َّما َج َ

يب أ َِّئ َذا ِّم ْتَنا
َش ْي ٌء َع ِّج ٌ
ظ َب ْل َك َّذُبوا ِّباْل َح ِّ
ق
َح ِّفي ٌ
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آن اْلم ِّج ِّ
اف " ِّباْل َج ْزمَِّ .وَقَأَر اْل َح َس ُن َو ْاب ُن أ َِّبي
يد} [قَ ]1 :قَأَر اْل َع َّ
ام ُة " َق ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :ق َواْلُقْر ِّ َ
اف " ِّب َكس ِّر اْل َف ِّ
اص ٍم " َق ِّ
ِّإسحاق وَنصر بن ع ِّ
َن اْل َك ْسَر أَ ُخو اْل َج ْزمِّ".
اء؛ ِّْل َّ
ْ َ َ َ ُْ ُْ َ
ْ

الكسر ُيلجأ إليه عند التقاء الساكنينُ ،يلجأ إلى الكسر عند التقاء الساكنين فهو أخوه.
ِّ
َخ ِّ
الثَق ِّف ُّي ِّب َف ْت ِّح اْل َف ِّ
ِّ
ِّ
ض .وَق أَر ِّعيسى َّ
ف
اءَ ،حَّرَك ُه ِّإَلى أ َ
" َفَل َّما ُسك َن آخُرُه َحَّرُك ُ
وه ِّب َحَرَكة اْل َخ ْف ِّ َ َ
َ
اْلحرَك ِّ
الضمِّ؛ ِّْلَ َّن ُه ِّفي َغالِّ ِّب ْاْلَم ِّر حرَك ُة اْل ِّبَن ِّ
اف " ِّب َّ
اء
اتَ .وَقَأَر َه ُارو ُن َو ُم َح َّم ُد ْب ُن َّ
الس َم ْيَق ِّع " َق ُ
ْ ََ
ََ
َن ْحو :مْن ُذ وَق ُّ
ط َوَقْب ُل َوَب ْع ُد.
ُ ُ َ
اخُتلِّ َ ِّ
َّاكُ :ه َو َجَب ٌل ُم ِّحيطٌ ِّب ْاْل َْر ِّ
ال ْاب ُن َزْي ٍد َو ِّع ْك ِّرَم ُة َو َّ
ض ِّم ْن
َو ْ
الضح ُ
ف في َم ْعَنى " ق " َما ُه َوَ .فَق َ
ِّ
السم ِّ
اب
ِّمْن ُهَ ،و َعَل ْي ِّه َ
اءَ ،و َّ
َص َ
اء َعَل ْيه َم ْق ِّبَّي ٌةَ ،و َما أ َ
الس َم ُ
طَرَفا َّ َ
ِّم ْن َذلِّ َك اْل َجَب ِّل".

اء
اخ َضَّر ِّت َّ
اء ْ
الس َم ُ
ُزُمُّرَد ٍة َخ ْضَر َ
ِّ
َّ
ط
ان ِّم َّما َت َسا َق َ
اس م ْن ُزُمُّرٍد َك َ
الن َ
هذا مما ُتلُِِّقي عن بني إسرائيل ،هذا من كالم بني إسرائيل وال يثبت.

اء عن عب ِّد َّ ِّ
ِّ
َن َي ْظ َهَر ِّْ
اب
َّللا ْب ِّن َعَّب ٍ
ان َي ِّج ُب َعَلى َه َذا أ ْ
اءَ :ك َ
اه أَُبو اْل َج ْوَز َ ْ َ ْ
َ"وَرَو ُ
اإل ْعَر ُ
ال اْل َفَّر ُ
اسَ .ق َ
ِّ
ِّ
اء".
س ِّب ِّه َج ٍ
اس ٌمَ ،وَل ْي َ
في " ق"؛ ْل ََّن ُه ْ

فيبنى ،لكنه اسم.
يعني ليس بحرف تهجي ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َي :أََنا
اس ِّمه؛ َكَق ْو ِّل اْلَق ِّائ ِّلُ :قْل ُت َل َها ِّق ِّفي َفَقاَل ْت َق ْ
الَ :وَل َع َّل اْلَق َ
اف َو ْح َد َها ُذكَر ْت م ِّن ْ
اف ،أ ْ
" َق َ
و ِّ
اق َفةٌ".
َ
يعني من االكتفاء ببعض الكلمة عنها ،من االكتفاء ببعض الكلمة.

َ"و َه َذا َو ْجهٌ َح َس ٌنَ ،وَق ْد َتَقَّد َم أ ََّو َل اْلَبَقَرِّة".
المرجح عند أهل التحقيق أن هذه الحروف حروف
عند الكالم عند الحروف المقطعة ،ولكن
َّ
َّ
تحدى هللا بها العرب ،وقال :إن القرآن مؤلف من هذه الحروف ،فأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو
ويذكر بعده القرآن ،وأما ما
سورة ،هذا التحدي ،ولذا ال ُيذكر هذا الحرف في مطالع السور إال ُ

ذكره أهل العلم من التماس لحروف أو لكلمات أُشير بها بهذه الحروف إليها ،فال أصل له ،وال

دليل يدل عليها.
طالب :ما السر في الحروف المقطعة؟
هللا أعلم بمراده.
ف
ال َو ْه ٌب :أ ْ
َشَر َ
َ"وَق َ
الَ :ف َما
أََنا َق ٌ
افَ ،ق َ

ال:
اف َفَأرَى َت ْح َت ُه ِّجَب ًاَّل ِّص َغ ًا
ُذو اْلَقْرَن ْي ِّن َعَلى َجَب ِّل َق ٍ
ال َل ُهَ :ما أَْن َت؟ َق َ
ارَ ،فَق َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
الِّ :هي ُعُر ِّ
ق ِّم ْن
يها ِّعْر ٌ
وقي َو َما م ْن َمديَن ٍة ِّإََّّل َوِّف َ
ال َح ْوَل َك؟ َق َ
َهذه اْلجَب ُ
َ
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ِّ
ُعُر ِّ
ال َل ُه:
َمَرِّني َف َحَّرْك ُت ِّعْرِّقي َذلِّ َك َف ُزْل ِّزَل ْت ِّتْل َك ْاْل َْر ُ
َّللا أ ْ
ض؛ َفَق َ
وقيَ ،فِّإ َذا أََرَاد َّ ُ
َن ُي َزْل ِّز َل َمديَن ًة أ َ
ِّ
ظم ِّة َّ ِّ
ِّ
اف أ ْ ِّ ِّ ِّ
ِّن َوَرِّائي أَْر ًضا َم ِّس َيرَة
يمَ ،وإ َّ
َيا َق ٌ
الِّ :إ َّن َشأ َ
ْن َربَِّنا َل َعظ ٌ
َّللاَ .ق َ
َخبْرني ب َش ْي ٍء م ْن َع َ َ
ِّ
ِّ
ام ِّم ْن ِّجَب ِّ
ض َها َب ْع ًضاَ ،ل ْوََّل ِّهي ََّل ْح َتَرْق ُت ِّم ْن َح ِّر
ال َثْل ٍج َي َحطُ ُم َب ْع ُ
ام ِّفي َخ ْم ِّس ِّم َائة َع ٍ
َخ ْم ِّس ِّم َائة َع ٍ
َ
َعَل ُم ِّب َم ْو ِّض ِّع َهاَ ،وأ َْي َن ِّهي ِّم َن ْاْل َْر ِّ
َن َج َهَّن َم َعَلى َو ْج ِّه ْاْل َْر ِّ
ض.
َج َهَّن َمَ .ف َه َذا َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
َّللا أ ْ
ضَ ،و َّ ُ
َ
ف بين ي َد ِّي َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا ِّم ْن ُك ِّل
يل َ -عَل ْي ِّه َّ
ص ُهَ ،ي ْخُل ُ
الس َال ُمَ -واق ٌ َ ْ َ َ
َّللا َتْر َع ُد َفَرائ ُ
ق َّ ُ
الِّ :إ َّن ج ْب ِّر َ
الِّ :زْدنيَ ،ق َ
َق َ
ِّ
وف بين ي َد ِّي َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َت َعاَلى ُمَن ِّك ُسو ُرُء ِّ
َّللا
ِّر ْع َد ٍة م َائ َة أَْلف َمَل ٍكَ ،فأُوَلئ َك اْل َم َال ئ َك ُة ُوُق ٌ َ ْ َ َ
وس ِّه ْمَ ،فِّإ َذا أَذ َن َّ ُ
ِّ
َّ
وح َواْل َم َال ِّئ َك ُة َصًّفا ََّل
وم ُّ
الر ُ
َّللاَ ،و ُه َو َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
َل ُه ْم في اْل َك َالمِّ َقاُلواََّ :ل ِّإَل َه ِّإَّل َّ ُ
{ي ْوَم َيُق ُ
ِّ
َّ
َّللا".
َي َت َكَّل ُمو َن ِّإََّّل َم ْن أ َِّذ َن َل ُه َّ
ال َص َو ًابا} [النبأَ ]38:ي ْعني َق ْو َلََّ :ل ِّإَل َه ِّإَّل َّ ُ
الر ْح َم ُن َوَق َ
وهذا أيضا كسابقه مما ُت ِِّلقي عن بني إسرائيل مما ال أصل له في شرعنا.

الزجَّاجَ :قوُل ُه " ق " أَيُ :ق ِّضي ْاْلَمرَ ،كما ِّق ِّ
ال ْاب ُن
ال َّ ُ ْ
َيُ :ح َّم ْاْل َْمُرَ .وَق َ
يل في " حم " أ ْ
َ ُْ َ َ
ْ
َ"وَق َ
اس" :ق" اسم ِّمن أ ِّ ِّ
َّللا َتعاَلى أَ ْقسم ِّب ِّه .وعْنهُ أَي ًضا :أََّنهُ اسم ِّم ْن أَسم ِّ
اء اْلُقْر ِّ
آنَ .و ُه َو
َعَّب ٍ
ََ ْ
َس َماء َّ َ
ٌْ ْ ْ
ٌْ
ََ
َْ
ِّ
ِّ
اء َّ ِّ
َقول َق َت َاد َة .وَقال اْلُقر ِّظ ُّي :ا ْفِّت َتاح أَسم ِّ
ض".
يب َوَق ٍ
اض َوَق ِّاب ٌ
َّللا َت َعاَلى َقد ٌير َوَقاهٌر َوَق ِّر ٌ
َ َ َ
ْ ُ
ُ َْ
يعني كما قيل في نظائره من الحروف المقطعة ،وأنها إشارات إلى أسماء من األسماء الحسنى،
لكن ال يوجد ما يدل على ذلك.

السورِّة .وَقال أَبو ب ْك ٍر اْلوَّراق :معَناه ِّق ْ ِّ
ِّ
ال َّ
َم ِّرَنا
َ ُ َْ ُ
الش ْع ِّب ُّيَ :فات َح ُة ُّ َ َ َ ُ َ
ف عْن َد أ ْ
َ"وَق َ
اكي :هو ُقرب َّ ِّ
اص ٍم ْاْلَ ْن َ ِّ
وَقال مح َّم ُد بن ع ِّ
َّللا ِّم ْن ِّعَب ِّاد ِّهَ ،بَياُن ُهَ :وَن ْح ُن
َ َ َُ ُْ َ
ط ُّ ُ َ ْ ُ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
اء :أَ ْقسم َّ ِّ ِّ ِّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّل َمَ ،-ح ْي ُث َح َم َل
طٍ
ال ْاب ُن َع َ
َّللا بُق َّوة َقْلب َح ِّبيبه ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
ََ ُ
اْل َو ِّريدَ .وَق َ
طاب وَلم يؤِّثر َذلِّك ِّف ِّ
يه؛ لِّ ُعُل ِّو َحالِّ ِّه".
اْل ِّخ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َوَن ْهِّيَناَ ،وََّل َت ْع ُد ُه َما.
أَ ْقَر ُب ِّإَل ْي ِّه ِّم ْن َحْب ِّل

ال شك أن قلبه -عليه الصالة والسالم -الرحيم الرؤوف بالمؤمنين ،في غاية القوة بالنسبة لقلوب

تحمل هذا الكالم الثقيل العظيم من غير أن يحصل له أدنى خلل مثل ما يحصل
البشر ،حيث َّ
لغيره ،ممن جاء بعده ممن استشعر عظمة هذا الكالم ،فتجد الخلل يحصل عندهم ،يستشعرون
عظمة القرآن مع أن القلوب ضعفت ،فيحصل ما يحصل ،قد حصل لبعض التابعين نوع من
الغشي واإلغماء ،وما أشبه ذلك؛ لضعف قلوبهم ،أما النبي -عليه الصالة والسالم -فلقوة قلبه
تلقى هذا القرآن بقلب قوي مع استشعاره لعظمته ،وبعد ذلك خلف من بعدهم خلوف ال
يستشعرون عظمة مع ضعف قلوبهم ،فال يحصل لهم شيء ،ألنهم ال يستشعرون عظمة هذا
الكتاب ،وهللا المستعان.
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طالب :أحسن هللا إليكم ،إذا ق أر القارئ ق ،كم حسنة تحصل له.
ال أقول :الم حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف ،قاف ثالث حروف ،القاف واأللف
والقاف الثانية ،على الخالف بين أهل العلم في المراد بالحرف في الحديث« :من ق أر حرفا من
القرآن كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها ال أقول الم »...إلى آخره ،هل المراد به حرف المبنى
فتكون قاف ثالث حروف ،أو المراد بحرف المعنى فتكون حرفا واحدا ،وهل هناك فرق بين الم
وألم ،الم ثالث حروف ،وألم ثالثة أو اثنان؟
طالب.....:
الم حرف واحد أم اثنان؟
طالب :اثنين.
على الخالف هل حرف مبنى أو حرف معنى ،إذا قلنا :حرف مبنى صار حرفين ،وإذا قلنا حرف
معنى صارت حرفا واحدا ألم .والفرق كبير جدا بين تعداد الحسنات في هذه الحروف ،إذا قلنا:
حروف المباني فالقرآن ثالثمائة حرف ،فتكون الختمة أكثر من ثالثة ماليين حسنة ،وإذا قلنا:
حروف المعاني فالقرآن سبعون ألف كلمة ،فيكون سبعمائة ألف ،أقل من الربع ،وهللا المستعان.
طالب :كذلك الم...
كيف؟
طالب....... :
فرق بين ق ،وقاف.
طالب....:
لكن ما الفرق بينها وبين َق بدون شيء حرف مبنى؟
طالب......:

نعم ،هذا الذي يرجح به كالم شيخ اإلسالم وغيره ،الذي يقول :المراد حروف المعاني.
طالب :لو نقول الم ،الم حرف.
ألف حرف.
طالب :وهي من ثالث حروف.
ثالث حروف مباني ،حرف معنى لكن ثالثة حروف ٍ
مبان.
طالب :قال :وَّلم حرف ،قاف مثل ذلك.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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قاف تكون حرف معنى ،ال تكون حرف مبنى ،و َق القاف األولى من حرف المعنى حرف مبنى،
فتكون قاف حرف معنى مثل الم ،مثل ألف حرف معنى ،و أَ حرف مبنى ،و َق حرف مبنى.
فقاف من ثالثة حروف ٍ
مبان ،وهي حرف واحد معنى ،ألف حرف واحد معنى وثالثة حروف

ٍ
مبان.
طالب :الحديث....
نعم شيخ اإلسالم تمسك بهذا الحديث ،لكن ما دام اإلطالق في اللغة يشمل هذا وهذا ،فاألمل
بفضل هللا وكرمه وجوده ،ال شك أنه يؤيد حمله على حرف المبنى.
طالب :ولكن ألف حرف ،يتكلم عن حرف مبنى؟
ألف حرف مبنى ،أَ حرف مبنى.
طالب....:
شيخ اإلسالم يستدل بهذا الحديث ،وأن المراد به حروف المعاني ال حروف المباني.

آن اْلم ِّج ِّ
يل :اْل َك ِّث ُيرَ ،م ْأ ُخوٌذ
يد} [ق ]1:أ ِّ
َيَّ :
الرِّف ُ
" َ
يم؛ َقاَل ُه اْل َح َس ُنَ .وِّق َ
يع اْلَق ْد ِّرَ .وِّق َ
يل :اْل َك ِّر ُ
{واْلُقْر ِّ َ
الن ُف ِّ
ِّم ْن َك ْثَرِّة اْلَق ْد ِّر َواْل َمْن ِّزَل ِّة ََّل ِّم ْن َك ْثَرِّة اْل َع َد ِّدِّ ،م ْن َق ْولِّ ِّه ْمَ :ك ِّث ٌير ُف َال ٍن ِّفي ُّ
وس؛ َو ِّمْن ُه َق ْو ُل اْل َعَر ِّب
ِّفي اْلم َث ِّل َّ ِّ
ِّ
الن ْو َع ِّ
ان َّ
اس َت ْك َثَر َه َذ ِّ
ان
خ َواْل َع َف ُار " .أ ِّ
اس َت ْم َج َد اْل َمْر ُ
َيْ :
السائ ِّر " :في ُك ِّل َش َج ٍر َن ٌارَ ،و ْ
َ

ِّ
الن ِّار َف َزَادا َعَلى َس ِّائ ِّر َّ
ِّم َن َّ
يل ُه َو:
الش َج ِّر؛ َقاَل ُه ْاب ُن َب ْح ٍرَ .و َج َو ُ
اب اْلَق َسمِّ ق َ
ْاْلَر ُ ِّ
ِّ
ِّ َّ
يلُ :ه َو ِّإ َّن ِّفي َذلِّ َك
ْ
َيَ :لَق ْد َعل ْمَناَ .وِّق َ
ض مْن ُه ْم َعَلى ِّإَرَادة الالمِّ؛ أ ْ
ِّ
التْرِّم ِّذ ِّي ُم َح َّم ِّد ْب ِّن َعلِّ ٍي".
الحكيم ،المعروف بالحكيم ،صاحب نوادر األصول.

َق ْد َعلِّ ْمَنا َما
َل ِّذ ْكَرى َو ُه َو

ص
َتْنُق ُ
اخ ِّتَي ُار
ْ

ظم ْاْلَسم ِّ
اء َّال ِّتي َخَر َج ْت ِّإَلى اْل ِّعَب ِّاد َو ُه َو اْلُق ْدَرُةَ ،وأَ ْق َس َم أ َْي ًضا
اس ٍم ُه َو أ ْ
ال " :ق " َق َس ٌم ِّب ْ
" َق َ
َع َ ُ ْ َ
آن اْلم ِّج ِّ
السماو ِّ
ِّ
ات َو ْاْلََر ِّ
اق اْل ِّعَب ِّادَ ،و َخْل ِّ
ض َوأَْرَز ِّ
ص َما َخَر َج ِّم َن اْلُق ْدَرِّة ِّم ْن َخْل ِّ
ق
يد ،ثُ َّم ا ْق َت َّ
ق َّ َ َ
باْلُقْر ِّ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام ِّة َواْل َجَّن ِّة َو َّ
ان َل ُه َقْل ٌبَ ،ف َوَق َع
الِّ :إ َّن في َذلِّ َك َلذ ْكَرى ِّل َم ْن َك َ
ْاْل َدمِّي َ
الن ِّارُ ،ث َّم َق َ
ينَ ،وص َفة َي ْومِّ اْلقَي َ
آن اْلم ِّج ِّ
يد أَ ْقسم ُت أ َّ ِّ
اْلَقسم َعَلى َه ِّذ ِّه اْل َكلِّم ِّة َكأََّن ُه َقال :ق أ ِّ ِّ
يما ا ْق َت َص ْص ُت ِّفي
َْ
ْ
َ
َُ
َن ف َ
َي :باْلُق ْدَرة َواْلُقْر ِّ َ
َ
ِّ
يد.
ان َل ُه َقْل ٌب أ َْو أَْلَقى َّ
َه ِّذ ِّه ُّ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِّه ٌ
ورِّة َلذ ْكَرى لِّ َم ْن َك َ
الس َ
ِّ
وَقال ابن َكيسان :جواب ُه ما يْل ِّف ُ ِّ
اب َه َذا اْلَق َسمِّ َب ْل َع ِّجُبوا.
ال أ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ُ َ َ
َه ُل اْل ُكوَفةَ :ج َو ُ
ظ م ْن َق ْو ٍلَ .وَق َ
آن اْلم ِّج ِّ
يد َل ُت ْب َعثُ َّنَ ،ي ُد ُّل َعَل ْي ِّه أَِّإ َذا ِّم ْتَنا َوُكَّنا
ال ْاْل ْ
َخ َف ُ
شَ :ج َو ُاب ُه َم ْح ُذ ٌ
وف َكأََّن ُه َق َ
َوَق َ
ال :ق َواْلُقْر ِّ َ
ُتَرًابا".
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هللا -جل وعال -أقسم على البعث في مواطن ،وأمر نبيه -عليه الصالة والسالم -أن يقسم عليه
في ثالثة مواطن من كتابه ،في يونس ،وفي سبأ ،وفي التغابن.
"قوله تعالى{ :بل ع ِّجبوا أَن جاءهم مْن ِّذر ِّمْنهم} [ق ]2:أَن ِّفي مو ِّض ِّع َنص ٍب عَلى َت ْق ِّد ِّ ِّ
َن
يرْ :ل ْ
ْ
َ
َْ
ْ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ ٌ ُ ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِّه َوسَّلمَ -و َّ ِّ ِّ َّ
ين
يل :لِّْل ُم ْؤ ِّمن َ
الضم ُير لْل ُكف ِّارَ .وِّق َ
اء ُه ْم ُمْنذٌر مْن ُه ْمَ ،ي ْعني ُم َح َّم ًدا َ -صلى َّ ُ
َج َ
َ َ
واْل ُك َّف ِّار ج ِّميعاُ .ث َّم مَّي َز بيَنهم ِّبَقولِّ ِّه َتعاَلىَ :فَقال اْل َك ِّ
افُرو َن َوَل ْم َيُق ْل َفَقاُلواَ ،ب ْل َقَّب َح َحاَل ُه ْم
َ َْ ُ ْ ْ
َ
َ ً
َ
َ
وِّفعَلهم ووص َفهم ِّباْل ُك ْف ِّرَ ،كما َتُقول :جاءِّني ُف َال ٌن َفأَسمع ِّني اْلم ْكروه ،وَق ِّ
ِّ
ق :أَْن َت َك َذا
ال ل َي اْل َفاس ُ
ْ ََ
َ ْ ُْ ََ َ ُْ
َ ُ َ َ َ
ُ َ َ
َ
َوَك َذا".
وهو ،هو فالن المذكور.

{ه َذا َشيء ع ِّجيب} [ق ]2:اْلع ِّجيب ْاْلَمر َّال ِّذي ي َتعج ِّ
ِّ
اب ِّب َّ
َّاب
" َ
ٌْ َ ٌ
َ ُ ُْ
الضمَِّ ،واْل ُعج ُ
َّب مْن ُهَ ،وَك َذل َك اْل ُع َج ُ
ُ َ ُ
ِّب َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يلِّ :م ْن
ال َق َت َادةَُ :ع َجُب ُه ْم أ ْ
الت ْشديد أَ ْك َثُر مْن ُهَ ،وَك َذلِّ َك ْاْل ْ
ُع ُج َ
َن ُد ُعوا ِّإَلى ِّإَل ٍه َواح ٍدَ .وِّق َ
وب ُةَ .وَق َ

ِّ
ِّإْن َذ ِّارِّه ْم ِّباْلَب ْع ِّث َو ُّ
الن ُش ِّ
آن أ َْوَلى.
ورَ .و َّال ِّذي َن َّ
ص َعَل ْيه اْلُقْر ُ
َقوُله َتعاَلى{ :أ َِّئ َذا ِّم ْتَنا وُكَّنا ُترابا} [قُ ]3:نبع ُث؛ َف ِّف ِّ
يه ِّإ ْض َم ٌار.
ًَ
َْ
َ
ْ ُ َ
الَ :ر َج ْع ُت ُه أَْرِّج ُع ُه َر ْج ًعاَ ،وَر َج َع ُه َو
الر ْج ُع َّ
يد َّ
َيُ :ه َو َرٌّد َب ِّع ٌ
َذلِّ َك َر ْج ٌع َب ِّع ٌ
َيُ :م َح ٌ
الُ .يَق ُ
يد أ ْ
الرُّد أ ْ
يرِّجع رجوعا ،وِّف ِّ
ِّن َل ْم َي ْج ِّر َهاهنا َفَق ْد
يه ِّإ ْض َم ٌار َ
َيَ :وَقاُلوا أَُن ْب َع ُث ِّإ َذا ِّم ْتَناَ .وِّذ ْكُر اْلَب ْع ِّث َوإ ْ
َْ ُ ُ ُ ً َ
آخُر أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
السورِّة اْلو ِّ
َن
اح َد ِّةَ .وأ َْي ًضا ِّذ ْكُر اْلَب ْع ِّث ُمْن َ
{ب ْل َع ِّجُبوا أ ْ
َجَرى في َم َواض َعَ ،واْلُقْر ُ
ط ٍو َت ْح َت َق ْوِّلهَ :
آن َك ُّ َ َ
اب َواْل ِّحس ِّ
َجاء ُهم مْن ِّذٌر ِّمْن ُهم} [ق]2:؛ ِّْل ََّن ُه ِّإَّنما ُيْن ِّذُر ِّباْل ِّعَق ِّ
اب ِّفي ْاْل ِّخَرِّة".
َ
ْ
َ
َ ْ ُ
اء ُه ْم ُم ْن ِذٌر ِم ْن ُه ْم} [ق ،]2:عجبوا هم أن يكون من بينهم شخص واحد ،فرد منهم يأتي
{أ ْ
َن َج َ
بشيء ال يتصورونه ،لو جاءهم غريب ال يعرفونه الحتمل أن يكون هذا الشخص عنده من

المقومات ما يتحمل به هذه األعباء؛ ألنهم ال يعرفونه ،أما شخص يعرفونه ويعرفون أباه وأمه
ومدخله ومخرجه ،يأتيهم بهذا األمر العظيم يتعجبون منه ،والناس في الغالب قناعتهم بالغريب
أكثر من قناعتهم بالقريب في الجملة.

ض ِّمْنهم} [ق ]4:أَي :ما َتأ ُ ِّ
ِّ
َج َس ِّاد ِّه ْم َف َال َي ِّض ُّل
ص ْاْل َْر ُ
ْك ُل م ْن أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ق ْد َعل ْمَنا َما َتْنُق ُ
ُْ
ْ َ
ِّ
اإل َع َادةَُ .وِّفي َّ ِّ
َعَّنا َشي ٌء َح َّتى َت َت َع َّذَر َعَل ْيَنا ِّْ
ال ِّعْل ُم َها ِّعْن َد
ال اْلُقُرون ْاْلُوَلى َق َ
ال َف َما َب ُ
التْن ِّزيلَ { :ق َ
ْ
ْكُل ُه
الص ِّح ِّ
اب ََّل َي ِّض ُّل َربِّي َوََّل َيْن َسى} [طهَ . ]51-52 :وِّفي َّ
َربِّي ِّفي ِّك َت ٍ
آد َم َيأ ُ
يحُ :
«ك ُّل ْاب ِّن َ
ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ
التَر ُ َِّّ
اء َو ُّ
ُّ
اء
َّمَ .وَثَب َت أ َّ
الش َه َد َ
اء َو ْاْل َْوِّلَي َ
َن ْاْلَ ْن ِّبَي َ
اب إَّل َع ْج َب الذَنب ،مْن ُه ُخل َق َوفيه ُيَرَّك ُب» َوَق ْد َتَقد َ
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ِّ
ِّ
َّللا َعَلى ْاْل َْر ِّ
َج َس َاد ُه ْمَ .وَق ْد َبَّيَّنا َه َذا ِّفي ك َتاب "
ْك ُل ْاْلَْر ُ
َن َتأ ُ
ََّل َتأ ُ
ض أْ
ْك َل أ ْ
ض أْ
َج َس َاد ُه ْمَ ،حَّرَم َّ ُ
الت ْذ ِّكَرِّة " َوَتَقَّدم أ َْي ًضا ِّفي َه َذا اْل ِّك َت ِّ
َّ
اب".
َ
ثبت أن األنبياء هذا ال شك فيه ،كذلك الشهداء أحياء ،فال تأكلهم األرض ،يبقى األولياء هو

محل نظر ،فيه دليل عليه؟ يقول :ثبت ،عندك مخرج؟ ما ذكر شيئا؟
طالب....:
الشهداء نعم أحياء.
طالب :هل يلزم...
نعم يلزم ،أحياء ،واألنبياء أكمل منهم حياة في قبورهم ،أيضا الواقع يشهد بذلك.
طالب....... :
يعني عجب الذنب مما ُكتب له البقاء ،من الثمانية التي ذكرها العلماء ،وأن الخلق كلهم يفنون ما
عدا هذه الثمانية
ثـمـانيـة حـكـم الـبـقـاء يـعمهـا

من الخلق والباقون في حيز العدم

هـي العرش والكرسي نـار وجنـة

وعـجب وأرواح كـذا اللـوح والقلـم

هذه الثمانية ال تفنى.

الس ِّد ُّيَّ :
ات ُد ِّف َن
وت َو َم ْن َيْبَقى؛ ِّْل َّ
ال ُّ
َن َم ْن َم َ
ول َق ْد َعلِّ ْمَنا ِّمْن ُه ْم َم ْن َي ُم ُ
الن ْق ُ
ص ُهَنا اْل َم ْو ُت َيُق ُ
َ"وَق َ
ِّ
اسُ :ه َو َم ْن َي ْد ُخ ُل ِّفي ِّْ
الن ِّ
ص ِّم َن َّ
ين.
َف َكأ َّ
اسَ .و َع ِّن ْاب ِّن َعَّب ٍ
َن ْاْل َْر َ
اإل ْس َالمِّ م َن اْل ُم ْش ِّرِّك َ
ض َتْنُق ُ

{و ِّعْن َدَنا ِّك َتاب ح ِّفيظٌ} [ق ]4:أَيِّ :ب ِّعَّد ِّت ِّهم وأَسم ِّائ ِّهم َفهو َف ِّعيل ِّبمعَنى َف ِّ
اع ٍلَ .وِّقيلَّ :
ح
الل ْو ُ
ٌ َ
ٌ َْ
ْ َ ْ َ ْ َُ
َ
َ
ْ
ِّ ِّ
الشي ِّ
ِّ
ِّ
اط ِّ
اب ِّعَب َارٌة َع ِّن اْل ِّعْلمِّ
اْل َم ْح ُفو ُ
َيَ :م ْح ُفوظٌ م َن َّ َ
يل :اْلك َت ُ
ين أ َْو َم ْح ُفوظٌ فيه ُك ُّل َش ْي ٍءَ .وِّق َ
ظ أْ
اء؛ َكما َتُقولَ :ك َتب ُت عَلي َك َه َذا أَي :ح ِّف ْظ ُت ُه ،و َه َذا َتر ُك َّ ِّ ِّ
اإلحص ِّ
يل:
ْ َ
ُ ْ َْ
ْ
الظاه ِّر م ْن َغ ْي ِّر َضُر َ
َ
َو ِّْ ْ َ
ورٍةَ .وِّق َ
َ
أَي :و ِّعْن َدَنا ِّك َتاب ح ِّفيظٌ ِّْلَعم ِّ ِّ
آدم لُِّنح ِّ
اسَب ُه ْم َعَل ْي َها.
ال َبني َ َ َ
ٌ َ
ْ َ
َْ
َي :اْلُقْر ِّ
{ب ْل َك َّذُبوا ِّباْل َح ِّ
اه
آن ِّفي َق ْو ِّل اْل َج ِّم ِّ
اء ُه ْم} [ق ]5:أ ِّ
يعَ ،ح َك ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
ق َل َّما َج َ
اْلماوْرِّد ُّي  .وَقال َّ
َّ
يلِّْ :
الث ْعَل ِّب ُّيِّ :باْل َح ِّ
َّللا َعَل ْي ِّه
ق :اْلُقْر ُ
ََ
يلُ :م َح َّمٌدَ -صلى َّ ُ
اإل ْس َال ُمَ .وِّق َ
آنَ .وِّق َ
َ َ
َو َسَّل َم."-
هي أمور متالزمة ،من كذب بالقرآن فقد كذب باإلسالم فقد كذب بمحمد -عليه الصالة والسالم-

كما أن من كذب بمحمد -عليه الصالة والسالم -كذب بما جاء به من كتاب ودين.
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اعر ومَّرًة َك ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اه ٌنَ ،قاَل ُه
َم ٍر َم ِّر ٍ
يج} [ق ]5:أ ْ
"{ َف ُه ْم في أ ْ
َيُ :م ْخَتل ٍطَ .يُقوُلو َن َمَّرًة َساحٌر َو َمَّرًة َش ٌ َ َ
َّ
ال أَُبو ُهَرْيَرَة:
ال َق َت َاد ُةُ :م ْخَتلِّ ٌ
الضح ُ
ف .اْل َح َس ُنُ :مْل َت ِّب ٌ
سَ ،واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِّار ٌبَ .وَق َ
َّاك َو ْاب ُن َزْي ٍدَ .وَق َ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
ات َّ
ال أَُبو ُد َؤا ٍد:
اخَتَل َ
ين َو ْاْل َْمُر ْ
َماَن ُ
اس أَ ْيَ :ف َس َد ْتَ ،و َم ِّر َج الد ُ
ط؛ َق َ
َفاسٌدَ ،ومْن ُه َم ِّر َج ْت أ َ
ِ
ِ
وك اْل َكتَ ْد
َع َـد ْد ُت َل ُـه
َم ِـرَج ال ِّـدي ُـن َفـأ ْ
ف اْل َح ِارك َم ْح ُب َ
ُم ْش ِر َ
ِّ
طَ .وأَْن َش َد:
طٍ
يج ُم ْخَتِّل ٌ
ان ْب ُن أ َِّبي َع َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اءَ :م ِّر ٌ
ال َعْن ُه ع ْمَر ُ
اس :اْل َم ِّر ُ
يج ْاْل َْمُر اْل ُمْن َكُرَ .وَق َ
َوَق َ
ِ
ـج
اها
َف َـخ َّـر َكـأََّن ُـه ُخـو ٌ
َف َجاَل ْت َفاْلتَ َم ْس ُت ِبه َح َش َ
ط َم ِـري ٌ

اعر مجُنو ٌن َك ِّ
ِّ
اْل ُخوطُ اْل ُغص ُن .وَقال عْن ُه اْلعوِّف ُّيِّ :في أَم ِّر َض َال َل ٍة و ُهو َقوُلهم :س ِّ
اه ٌن.
احٌر َش ٌ َ ْ
َ َ َ
َْ
ْ
َ َ ْ ُْ َ
ْ
اس وم ِّرج أَمر ِّ
ِّ ِّ
الد ِّ
َمُر َّ
ين َو َم ِّر َج
اب َواْلَقَل ُ
الن ِّ َ َ َ ْ ُ
يلُ :م َت َغِّيٌرَ .وأ ْ
َص ُل اْل َمَر ِّج اَّل ْضطَر ُ
الَ :م ِّر َج أ ْ
قُ ،يَق ُ
َوِّق َ
اْل َخ َاتم ِّفي ِّإ ْصَب ِّعي ِّإ َذا َقلِّ َق ِّم َن اْل ُه َز ِّ
ال".
ُ
صغر عنه اإلصبع ،فصار يتحرك ويختلط ويضطرب.
يعني ُ
«كيف ِّبك يا عب َد َّ ِّ
ِّ ِّ
اخَتَل ُفوا
َماَن ُات ُه ْمَ ،و ْ
َّللا ِّإ َذا ُكْن َت ِّفي َق ْومٍ َق ْد َم ِّر َج ْت ُع ُه ُ
َ"وِّفي اْل َحديثْ َ َ َ َ ْ َ :
ود ُه ْم َوأ َ
اه ِّفي ِّك َت ِّ
اب " َّ
الت ْذ ِّكَرِّة "".
َص ِّاب ِّع ِّه؟» .أ ْ
َخَر َج ُه أَُبو َد ُاوُدَ ،وَق ْد َذ َكْرَن ُ
َف َكاُنوا َه َك َذا َو َه َك َذا َو َشَّب َك َب ْي َن أ َ

مصحح؟

طالب :أخرجه أبو داود ،وابن ماجه وأحمد.
عندك شيء؟
طالب....... :
ما حكم عليه؟
طالب :قال صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد.
الظاهر صحته ،نعم.
السم ِّ
ِّ
اع ِّتَب ٍار َوَت َف ُّك ٍر".
اء َف ْوَق ُه ْم} [قَ ]6:ن َ
ظَر ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أَ َفَل ْم َيْنظُُروا إَلى َّ َ
نعم هذه الفائدة من النظر واألمر به االعتبار والتفكر ،الذي يورث القلب من اليقين والطمأنينة
وزيادة اإليمان ما يورثه ،أما مجرد النظر بالبصر الذي ال ينشأ عنه هذه األمور فال قيمة له.

ِّ
يج ِّاد َها َق ِّادٌر َعَلى ِّْ
اإل َع َاد ِّة.
َ"وأ َّ
َن اْلَقادَر َعَلى ِّإ َ
اها ِّب ُّ
الن ُجومِّ.
َ
اها ِّب َال َع َم ٍدَ ،وَزَّيَّن َ
اها} [قَ ]6:فَرَف ْعَن َ
ف َبَن ْيَن َ
{ك ْي َ
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بال عمد مطلقا ،أو بال عمد مرئية كما تقدم ،بغير عمد ترونها ،فله قيد مخرج ،أو هو تصريح
بما هو مجرد توضيح ،أو له قيد ،أو لها عمد لكنها ال تُرى ،أو أن ال عمد لها أصال ،تقدم ذكر
الخالف في ذلك.
ِّ
ق؛ و ِّمْن ُه َقول امر ِّ
ِّئ اْل َق ْي ِّ
وج} [قَ ]6:ج ْم ُع َفْر ٍج َو ُه َو َّ
س:
{و َما َل َها م ْن ُفُر ٍ
الش ُّ َ
" َ
ْ ُ ْ
ـس ُّـد ِّب ِّه َفْر َج َها ِّم ْـن ُدُبْر
َت ُ
وَقال اْل ِّكس ِّائ ُّيَ :لي ِّ
ق.
او ٌت َوََّل ْ
ف َوََّل ُف ُتو ٌ
اخ ِّت َال ٌ
سف َ
يها َت َف ُ
َْ
َ َ َ
اسي} [قَ ]7:تَقَّدم ِّفي َّ ِّ
ِّ
{واْلَرض مددناها وأَلقينا ِّفيها رو ِّ
يها ِّم ْن ُك ِّل َزْو ٍج}
{وأَْنَب ْتَنا ف َ
الر ْعد َبَياُن ُهَ .
َ
َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ
ات {ب ِّهيج} [ق ]7:أَي :حس ٍن يسُّر َّ ِّ
النب ِّ
ِّ
[ق ]7:أ ِّ
ين؛ َوَق ْد َتَقَّد َم ِّفي
الناظ ِّر َ
َ ٍ
َي :م ْن ُك ِّل َن ْوٍع م َن َّ َ
ْ ََ َُ
ْ

" اْل َح ِّج " َبَياُن ُه.
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال
َيَ :ج َعْلَنا َذل َك َت ْبصَرًة لَن ُد َّل به َعَلى َك َمال ُق ْدَرتَناَ .وَق َ
{ت ْبصَرًة} [ق ]8:أ ْ
ير وَتْنِّبيها عَلى ُق ْدرِّتَنا ،و ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
{ذ ْكَرى} [ق]8:
اْل َم ْص َد ِّر َي ْعنيَ :ج َعْلَنا َذل َك َت ْبص ًا َ ً َ
َ
َ
اجع ِّإَلى َّ ِّ
َّللا َت َعاَلىُ ،م َف ِّكٌر ِّفي ُق ْدَرِّت ِّه.
َع ْب ٍد ُم ِّن ٍ
يب} [قَ ]8:ر ِّ ٌ
{وَنَّزْلَنا ِّم َن
وقوله تعالىَ :
هل المراد بالسماء أنزلنا

أَُبو َح ِّات ٍمُ :ن ِّص َب َعَلى
وف َعَل ْي ِّه{ .لِّ ُك ِّل
َم ْعطُ ٌ

السم ِّ
اء} [ق ]9:أَيِّ :م َن َّ ِّ
َيَ :ك ِّث َير اْلَبَرَك ِّة".
اء ُمَب َارًكا أ ْ
الس َحاب َم ً
ْ
َّ َ
من السماء ،السماء الجرم المعروف ،واحدة السماوات السبع ،أو أن

المراد به جهة العلو ،والسحاب في جهة العلو؟ هو مبني على ما يذكره أهل الهيئة من أن
السحاب إنما ينشأ من تبخر مياه البحر ،يتبخر ثم يتصاعد ،حتى يصل إلى عنان السماء البارد،
فيتكثف فيصير سحابا ،ثم ينزل بأمر هللا -جل وعال ،-أو أنه ينزل من السماء حقيقة ،بكيل
ومكيال ،ميكائيل ،كل قطرة منه معروفة ،على خالف بين أهل العلم ،لكن ظاهر النصوص وما
يؤيدها من آثار أنه من السماء الحقيقة ،والقول بأنه يتبخر من البحار ثم يتصعد إلى السماء ال
شك أنه قول متفق بين أهل الهيئة ،ويؤيده كثير من العرب األوائل وذكروه في أشعارهم ،وكان
الشيخ ابن القيم -رحمه هللا -يميل إليه ،لكن ما فيه ما يدل على ذلك،
شربنا بماء البحر ثم ترفعت

لـدى لُـجـج لـهـن نـأيـج

ثم ترفعت يعني السحاب ،شربنا يعني السحاب شربنا بماء البحر ،يعني بماء السحاب بسبب
تبخير الماء بواسطة ح اررة الشمس ،لكن لإلنسان يقول :كيف تؤثر الشمس مع برودتها في
الشتاء أكثر تأثيرها في الصيف؛ ألن األمطار والسحاب أكثر ما يكون في الشتاء ،أكثر مما
يكون في الصيف ،ح اررة الشمس في الصيف أكثر ما تكون في الشتاء.
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وعلى كل حال ليس فيه نص قاطع ملزم ،والسماء كما تطلق على الجرم المعروف تطلق أيضا
على جهة العلو.
على كل حال المسألة سهلة ،لكن ليس هناك إلزام ال بقول أهل الهيئة وال بغيرهم ،الذي يكادون
يتفقون عليه ،ويسفهون من يرى غيرهم ،مشكلة ما يعرضون قولهم ويسكتون .ال ،لهم أذناب
يتبعونهم ويقولون بقولهم ،ويسخرون ممن يقول بالقول اآلخر مع أنه جاءت آثار كثيرة تدل عليه،
لكن ليس هناك نص ملزم بأحد القولين.
طالب...:
قصدهم السحاب.
طالب......:
هو من السحاب ،لكن السحاب جاءه الماء من أين؟
طالب....:
ال ،هو المقصود أنه باالتفاق من السحاب ،لكن السحاب نزل من فوق أو طلع لها من تحت؟
هذا محل اإلشكال.
طالب :العرب كيف توصلوا إلى هذا ،وهو علم َّل ُيؤخذ بالمشاهدة.

ال ،هم اتبعوا أرباب الحكمة سلموا لهم ،والهيئة ،سلموا لهم ،هذا من علم األوائل يسمونه.

طالب....:
هذا أثر ،فيه آثار تدل على ذلك ،هناك أمور قد تثبت عن الصحابة ،لكن ليس مردها إلى شرع،
فال يلزم القول بها ،يعني ثبت عن الصحابة أن الجراد نثرة حوت ،يعني حوت تحرك وعطس
وشيء من هذا وخرج منه الجراد ،ثبت عن بعض الصحابة هذا ،وعلى هذا فيكون بحريا ال فداء
فيه ،لكن المشاهد أنه بري يتوالد ،في البر ،فيكون ما أُثر من الصحابة متلقى عن أهل الكتاب
وعرف عن الصحابة من يتلقى من أهل الكتاب ،ويثبت القول عنه ،فال يكون حينئذ ملزما.
مثالُ ،

نعم.

ِّ
ات وح َّب اْلح ِّص ِّ
الت ْق ِّد ُيرَ :و َح ُّب َّ
يد} [قَّ ]9:
الن ْب ِّت
َ
"{ َفأَْنَب ْتَنا ِّبه َجَّن ٍ َ َ
وفُّيو َنُ :ه َو ِّم ْن َب ِّ
ال اْل ُك ِّ
اب ِّإ َضا َف ِّة َّ
الشي ِّء
َه َذا َق ْو ُل اْلَب ْص ِّريِّ َ
ينَ .وَق َ
ْ
ِّ
ِّ
ق اْلَي ِّق ِّ
يد".
ِّيع ْاْل ََّو ِّل َو َح ُّ
َص ُل اْل َح ُّب اْل َح ِّص ُ
اْل َجام ِّع َوَرب ُ
اءَ :و ْاْل ْ
ال اْل َفَّر ُ
ين َو َحْب ُل اْل َو ِّريد َوَن ْح ُو َهاَ ،ق َ

يد َو ُه َو ُك ُّل َما ُي ْح َص ُد.
اْل َح ِّص ُ
ِّ ِّ
الَ :م ْس ِّجُد
ِّإَلى َن ْفسهَ ،ك َما ُيَق ُ
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يجوز هذا عند الكوفيين أن يضاف الشيء إلى نفسه ،وعند البصريين ال بد من تقدير مضاف
إليه غير الشيء ،مسجد المكان الجامع ،وربيع الشهر األول ،وحق القول اليقين.
طالب....:
ربيع هو األول ،لو قيل :إنه من إضافة الموصوف إلى صفته لكان له وجه ،وليس من إضافة
الشيء إلى نفسه.
يعني مثل ما يقال ،هذه مسألة استدركها بعض شيوخنا ،في ترجمة رشدين بن سعد قالوا :أخذته
غفلة الصالحين ،قالوا في ترجمته ،في التقريب وهي مأخوذة من كتب الجرح والتعديل القديمة،
أخذته غفلة الصالحين وتواطؤا على ذلك ،كلهم يقولون هذه ،استُدرك عليهم بأن الصالحين ليس
فيهم غفلة ،رأسهم النبي -عليه الصالة والسالم -وليس بمغفل ،بل هو رأس المتيقظين ،وكذلك
صحابته وأتباعهم إلى يوم الدين ،قيل :غفلة بعض الصالحين ،أنا أقول :الجملة صحيحة وسليمة
وال استدراك عليها ،وهي من إضافة الموصوف إلى صفته ،يعني أخذته غفلة الصالحين
المغفلين ،كما يقال :فالن من مجتهدي األئمة ،يعني من األئمة المجتهدين.
الضحَّاك :ح ُّب اْلح ِّص ِّ
وت ِّإَلى َّ ِّ
ِّ ِّ
الالم وأ ِّ
يد اْل ُبُّر َو َّ
الش ِّع ُير.
يف اْل َمْن ُع ُ
ُض َ
" َف ُحذ َفت ْاْلَلِّ ُ
َ
ال َّ ُ َ
ف َو َّ ُ َ
الن ْعتَ .وَق َ
ات".
يلُ :ك ُّل َح ٍب ُي ْح َص ُد َوُيَّد َخُر َوُي ْق َت ُ
َوِّق َ

هناك عبارات ،يعني لو ُدقق فيها لم تسلم من مالحظة ،مثال مطاحن الدقيق ،كيف ُيطحن
الدقيق ،أسارية هذه مطاحن الدقيق؟ لكن باعتبار ما كان ،قبل أن يكون دقيقا ُيطحن بهذه

المطاحن التي أ ُعدت للدقيق.
طالب :كعصير الخمر.

الخمر معصور و ٍ
منته ،إنما يعصر عنبا ليكون خمرا.

ِّ
ِّ ِّ
يد و"ب ِّ
الن ْخل ب ِّ
ات} [قَ ]10:ن ْص ٌب َعَلى اْل َح ِّ
ال.
اسَق ٍ
اسَق ٌ
ال َردًّا َعَلى َق ْولِّهَ :و َح َّب اْل َحص َ َ
{و َّ َ َ
" َ
ات" َح ٌ
ِّ
ِّ
َّللا بن َشدَّا ٍد :بسوُقها ِّ
واْلب ِّ
ِّ ِّ
ام ُت َها ِّفي
اسَق ُ
ال َق َت َاد ُة َو َعْب ُد َّ ْ ُ
َ َ
ُُ َ ْ
الَ ،قاَل ُه ُم َجاهٌد َوع ْك ِّرَم ُةَ .وَق َ
ات الط َو ُ
استَق َ
ُّ
الط ِّ
ول".
سبحان هللا يعني السليقة ،لما كانت العرب على سليقتهم ،يدركون الخطأ وهم أميون ال يقرؤون
وال يكتبون ،لما ق أر شخص :والنحل باسقات ،قالت عجوز ال تق أر وال تكتب :ليست النحل ،إن
كانت النحل فالسعات ليست باسقات؛ ألن النحل ما فيها طول ،وهللا المستعان.
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ويمر على بعض المتعلمين ما هو أظهر من هذا وال يستدرك ،كل هذا سببه التأثر
بالمجاورة.
ِّ
ِّ
ِّ
ال
يد ْب ُن ُجَبْي ٍرُ :م ْس َت ِّوَي ٍ
ال َس ِّع ُ
اءَ :م َواق ُير َح َوام ُل؛ ُيَق ُ
ال اْل َح َس ُن َوع ْك ِّرَم ُة أ َْي ًضا َواْل َفَّر ُ
اتَ .وَق َ
َ"وَق َ
لِّ َّ ِّ
الش ِّ
ال َّ
اعُر:
لشاة َب َسَق ْت ِّإ َذا َوَل َد ْتَ ،ق َ
ات اْلمو ِّ
ِّبُقَّر َ ِّ ِّ ِّ
اقُر
ظَّل ْت ُم ِّني َف ًة
َّار َ
َفَل َّما َتَرْكَنا الد َ
ان فيه اْلَباسَق ُ َ َ
َو ْاْل ََّول ِّفي ُّ
الَ :ب َس َق َّ
الَ :لَنا َخ ْمٌر َوَل ْي َس ْت َخ ْمُر
الن ْخ ُل ُب ُسوًقا ِّإ َذا َ
الل َغ ِّة أَ ْك َثُر َوأ ْ
الَ .ق َ
ط َ
َش َهُرُ ،يَق ُ
ُ
اء َذهبن طُوًَّل وَفات ِّثمارها أَي ِّدي اْلجَن ِّ
اسَق ِّ
ِّ ِّ ِّ
السم ِّ
ات ِّكر ِّ
اج اْلب ِّ
اة".
َْ َ
ُ
َ َ ََُ ْ
َكْرٍمَ ،وَلك ْن م ْن ن َت ِّ َ
ٌَ
ام في َّ َ
يعني ما يطولها الجناة يريد أن يجني من ثمرها ما يريد ال يستطيع؛ ألنها نخل طوال ،يسمونها
عيادين ،الواحدة عيدانة ،موجودة إلى اآلن ،والتسمية أيضا.
طالب....:
ُيطالُ ،يؤخذ منها باليد.

طالب....:

يقول :هل في هذا مدح للنخل الطوال أكثر من النخل القصار؟ القصار أفضل من الطوال في
الثمر ،لكن باعتبار أن الطول يمنع من إرادة االعتداء ،يعني صاحب النخل الطوال آمن من أن
ُيسرق من تمره شيء بخالف النخل القصير.

طالب :هل لها عمر طويل.

نعم ،ما تطول إال إذا طال أمدها وعمرها.
طالب.....:
كرام في السماء يعني طوال.
طالب.....:
صنفت في هذا وأشعار كثيرة جدا في مدح القمر ،في الجاهلية ،وفساق المسلمين يمدحونه.
كتب ُ
طالب....:
النخل باسقات سيأتي هذا.

ِّ ِّ
َيَ :ع َال ُه ْم".
الَ :ب َس َق ُف َال ٌن َعَلى أ ْ
َص َحابه أ ْ
َ"وُيَق ُ

وبسق وبصق يأتيان بمعنى واحد ،وال يبسق على شيء إال إذا طال عليه ،صار أطول منه.
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اللبن َقبل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َ"وأ َْب َسَق ِّت َّ
ال
الن َت ِّ
ق َوُنو ٌ
ق َمَباس ٌ
اج َف ِّه َي ُمْبس ٌ
يقَ .وَق َ
النا َق ُة ِّإ َذا َوَق َع في َضْرع َها َ ُ ْ َ
َّللا عَلي ِّه وسَّلم ي ْق أرُ " :ب ِّ
ِّ
الص ِّاد؛ َذ َكرُه َّ
«س ِّم ْع ُت َّ
الث ْعَل ِّب ُّي.
اصَق ٍ
ات " ِّب َّ
َ
َ
الن ِّب َّي َصَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ْب ُن َمال ٍكَ :
َّ ِّ ِّ
ِّ
يح مسلِّ ٍم َع ْن ُق ْطَب َة ْب ِّن مالِّ ٍك َقال :صَّل ْي ُت َوصَّلى ِّبَنا َرسول َّ ِّ َّ
َّللا
الذي في َصح ِّ ُ ْ
َ
َ َ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ ُ
َ
َو َسَّل َم َفَقَأَر ق َواْلُقْر ِّ
آن
ال
ِّإََّّل أََّن ُه ََّل َي ُج ُ
وز ِّإ ْب َد ُ

15

ُق ْطَب ُة

ُقْل ُت:

َعَل ْي ِّه

ِّ
ِّ
الن ْخل ب ِّ
ال» ؛
اسَق ٍ
اْل َم ِّجيد َح َّتى َقَأَر َو َّ َ َ
الَ :ف َج َعْل ُت أَُرد ُد َها َوََّل أ َْدرِّي َما َق َ
ات َق َ
ين ِّْلَج ِّل اْلَق ِّ
الص ِّاد ِّم َن ِّ
اف".
َّ
الس ِّ ْ

ال يجوز إبدال الصاد من السين ألجل القاف ،هل تجتمع الصاد مع القاف؟

صقر مثال ،والسين مع القاف كالسقي والسقيا ،إال أنه ال يجوز إبدال الصاد بالسين ألجل القاف،
هل هذه علة في عدم الجواز أم أن الرواية ال تثبت بذلك؟ الصراط ،والسراط ،من حيث العربية
إبدال الصاد من السين سهل.
طالب :مصيطر.
نعم معروف إبدال السين من الصاد وارد ،لكن هنا في هذا الموضع يحتاج إلى نقل.
طالب....:
ال ،إذا قلنا :إن السين تأتي بمعنى الصاد والعكس ،ما اختلف ،البزاق والبساق والبصاق واحد.
طالب....:
لكن هو استدرك ،أن في صحيح مسلم هكذا ،ما اختصر على رواية الثعلبي.
طالب :ما معنى فجعلت أرددها وَّل أدري ما قال؟
ال يدري معنى باسقات.
طالب....... :
إال أن كانت القراءة بالصاد.
فيه رقم على مسلم؟
طالب :في مسلم أربعمائة وسبعة وخمسين.
ال أدري إال إذا كان رقم عام ورقم خاص.
طالب.....:
من أي طبعة؟
طالب.....:
ماذا؟
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طالب....... :
على حسب ثبوتها ،إذا كانت ثابتة بالصاد تُكتب وإال فال .فيه أحد ق أر بالصاد؟
طَل َع َّ
يد} [قَّ ]10:
ج ِّم ْن َثم ِّر َّ ِّ
وعا
الَ :
"{َل َها َ
طْل ٌع َن ِّض ٌ
الطْل ُع طُُل ً
الطْل ُع ُه َو أ ََّو ُل َما َي ْخُر ُ
الن ْخل؛ ُيَق ُ
َ
يد أَي :م َتر ِّ
َن يْن َش َّ ِّ
َوأَ ْطَل َع ِّت َّ
ض.
الن ْخَل ُةَ ،و َ
ض ُه َعَلى َب ْع ٍ
اك ٌب َق ْد ُن َضد َب ْع ُ
طْل ُع َها ُك ُفَّر َ
اها َقْب َل أ ْ َ
قَ .نض ٌ ْ ُ َ
ِّ ِّ
يد اْل ُك ُفَّرى ما َد ِّ
ِّي َّ
َوِّفي اْلُب َخارِّ
ض؛ َفِّإ َذا َخَر َج
ض ُه َعَلى َب ْع ٍ
ود َب ْع ُ
اهَ :مْن ُ
ضٌ
الن ِّض ُ
ام في أَ ْك َمامه َو َم ْعَن ُ
َ َ
ِّ ِّ
ِّ
س ِّبَن ِّضيدٍ".
م ْن أَ ْك َمامه َفَل ْي َ
ليس بنضيد معناه أنه يتفرق إذا خرج من أكمامه ،وما دام الكم فهو منضود بعضها على بعض،
يعني مصفوف بعضها على بعض.

" ِّ ِّ ِّ ِّ
اه ْم
َيَ :رَزْقَن ُ
{رْزًقا لْلعَباد} [ق ]11:أ ْ
الرْز ِّ
ِّ
َي:
ق ،أ َْو َعَلى أََّن ُه َم ْف ُع ٌ
ول َل ُه أ ْ

اها
ِّرْزًقا ،أ َْو َعَلى َم ْعَنى أَْنَب ْتَن َ
اها لِّ ِّرْزِّق ِّه ْمَ ،و ِّ
ق َما
الرْز ُ
أَْنَب ْتَن َ

َن ِّْ
ات ِّفي َم ْعَنى
ِّرْزًقا؛ ِّْل َّ
اإل ْنَب َ
اع ِّب ِّهَ .وَق ْد
ان ُم َهَّيأً لِّ ِّال ْنِّت َف ِّ
َك َ

َتَقَّدم اْلَقول ِّف ِّ
يه".
َ ْ ُ
وأنه يطلق يعني الرزق ،يطلق على كل ما يحصل عليه اإلنسان من حالل أو حرام ،يسمى رزقا،
خالفا للمعتزلة الذين ال يرون الرزق إال الحالل ،وأما الحرام فليس برزق ،ليس من رزق هللا،

فممن يكون حينئذ؟
مثل المؤلف وغيره من أهل العلم بأن اللصوص لو أخذوا طفال في يوم
سبق في أوائل الكتابِّ ،
والدته ،وجدوه مرميا أي لقيطا ،فأخذوه وأطعموه من الحرام ،إلى أن شب وكبر وصار معهم يأكل
الحرام ،إلى أن مات ،يقولون :هذا ما أخذ من رزقه شيئا ،ما استوفى من رزقه شيئا ،بناء على
أن الحرام ليس برزق ،وعامة أهل العلم يقولون :استوفى رزقه ،كما أنه استوفى أجله ،استوفى ما
ُكتب له من مقام الشقاوة أو السعادة ،على كل حال تقدم هذا.
ِّ
ِّ
َيِّ :م َن اْلُقُب ِّ
ض
َّللا َه ِّذ ِّه ْاْل َْر َ
َيَ :ك َما أ ْ
{وأ ْ
َحَي ْيَنا ِّبه َبْل َد ًة َمْي ًتا َك َذل َك اْل ُخُر ُ
" َ
َحَيا َّ ُ
ور أ ْ
وج} [ق ]11:أ ْ
اف ِّفي مح ِّل رْفع عَلى ِّاَّلبِّت َد ِّ
اءَ .وَق ْد َم َضى َه َذا
اء َب ْع َد َم ْوِّت ُك ْم؛ َفاْل َك ُ
اْل َم ْي َت َة َف َك َذِّل َك ُي ْخ ِّر ُج ُك ْم أ ْ
ََ َ ٍ َ
ْ
َحَي ً
ِّ
ِّ
ال َم ْي َت ًة َل َج َاز".
ال " َم ْي ًتا "؛ ِّْل َّ
ص َ
ود اْل َم َك ُ
َن اْل َم ْق ُ
ان َوَل ْو َق َ
اْل َم ْعَنى في َغ ْي ِّر َم ْوض ٍعَ .وَق َ
يكون المراد البقعة ،ولذلك البلدان قد تُصرف باعتبار المكان ،وتُمنع من الصرف باعتبار البقعة،

ميتا فالمراد به سيموت ،والمراد إحياء من مات بالفعل.
قال :ميتا يعني بالفعل قد مات ،إن قالِّ :
طالب.....:

ما خلص حاجات.
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طالب.....:

باعتبار أنه كان حيا فمات ،أو أنه باعتبار ما سيكون ،ويموت للحال واالستقبال ،باعتبار ما
سيكون ،يكون ميتا ،ألنه في التعبير العربي فيه تجوز ،ينظرون إليه باعتبار ما كان ،وينظرون
إليه باعتبار ما سيكون.
وح}
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
{ك َّذَب ْت َقْبَل ُه ْم َق ْو ُم ُن ٍ
ِّ
ان َقْبَل ُه ْم
ابَ .ذ َّكَرُه ْم َنَبأَ َم ْن َك َ
ِّب ِّه ُم اْلعَق ُ

َيَ :ك َما َك َّذ َب َه ُؤََّل ِّء َف َك َذلِّ َك َك َّذ َب أُوَل ِّئ َك َف َح َّل
[ق ]12:أ ْ
ِّ
ِّ
َخ َذ ُه ْمَ .وَق ْد َذ َكْرَنا َق َص َص ُه ْم ِّفي
ين َو َخ َّوَف ُه ْم َما أ َ
م َن اْل ُم َكذ ِّب َ

َغ ْي ِّر َم ْو ِّض ٍع ِّعْن َد ِّذ ْك ِّرِّه ْم.
ِّ ِّ ِّ
ُممِّ اْل ُم َك ِّذَب ِّة.
{ك ٌّل َك َّذ َب ُّ
ُ
الر ُس َل} [ق ]14:م ْن َهذه ْاْل َ
ق عَلي ِّهم و ِّع ِّ
{ َفح َّ ِّ ِّ
يدي َو ِّعَق ِّابي".
َ
َيَ :ف َح َّ َ ْ ْ َ
ق َوعيد} [ق ]14:أ ْ

قصة قوم نوح ،قصة نوح مع قومه ُذكرت في مواضع كثيرة من القرآن ،وأُفردت في سورة مستقلة
كما ال يخفى.

ِّ
"قوله تعالى{ :أَ َف َعِّييَنا ِّباْل َخْل ِّ
َي :أَ َف َعِّييَنا ِّب ِّه َفَن ْعَيا ِّباْلَب ْع ِّثَ .و َه َذا َت ْوبِّي ٌخ
ق ْاْل ََّول} [ق ]15:أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
يت ِّب ْاْل َْم ِّر ِّإ َذا َل ْم َت ْع ِّر ْف َو ْج َه ُه.
اب َق ْولِّ ِّه ْمَ :ذلِّ َك َر ْج ٌع َب ِّع ٌ
الَ :عِّي ُ
ل ُمْنكرِّي اْلَب ْعث َو َج َو ُ
يدُ .يَق ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ق ج ِّديدٍ} [ق ]15:أ ِّ
{بل ُهم ِّفي َلب ٍ ِّ
ق َو ِّمْن ُه ْم
س م ْن َخْل ٍ َ
َي :في َح ْيَرٍة م َن اْلَب ْعث؛ مْن ُه ْم ُم َصد ٌ
ْ
َْ ْ
ْ
ِّ
س َعَل ْي ِّه ْاْل َْمُر َيْل ِّب ُس ُه َل ْب ًسا".
الَ :لَب َ
ُم َكذ ٌب؛ ُيَق ُ
يعني فرق بين الَلبس واللُبس ،الذين آمنوا ولم يلبسوا ،يعني يخلطوا ،واللُبس معروف أنه لُبس
الثوب وما في معناه ،وأما الَلبس فهو الخلط.

{وَلَق ْد َخَل ْقَنا ِّْ
ان} [قَ ]16:ي ْع ِّني َّ
آد ُم.
يلَ :
اإل ْن َس َ
الن َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
اسَ ،وِّق َ
{وَنعَلم ما ُتوس ِّو ِّ ِّ
َيَ :ما َي ْخَتلِّ ُج ِّفي ِّس ِّرِّه َوَقْل ِّب ِّه َو َض ِّم ِّ
يرِّهَ ،وِّفي
َ ْ ُ َ َْ ُ
س به َن ْف ُس ُه} [ق ]16:أ ْ
ِّ َّ ِّ
الِّ :إ َّن اْل ُمَرَاد ِّب ِّْ
اإل ْن َس ِّ
آد ُم؛ َف َّال ِّذي َو ْس َو َس ْت
ان َ
َع ِّن اْل َم َعاصي التي ُي ْس َت ْخ َفى ِّب َهاَ .و َم ْن َق َ

َه َذا َز ْجٌر
ِّب ِّه َن ْف ُس ُه
الن ْف ِّ ِّ ِّ
ِّ
يث َّ
ُه َو ْاْلَ ْك ُل ِّم َن َّ
ال
الش َجَرِّةُ ،ث َّم ُه َو َع ٌّ
ام لِّ َوَل ِّد ِّهَ .واْل َو ْس َو َس ُة َح ِّد ُ
س ب َمْن ِّزَلة اْل َك َال ِّم اْل َخف ِّيَ .ق َ
َع َشى:
ْاْل ْ
ق َزِّج ُل
يح ِّع ْش ِّر ٍ
اس َت َع َ
ان ِّب ِّر ٍ
َك َما ْ

ِّ
اسا ِّإ َذا اْن َصَرَف ْت
َت ْس َم ُع لْل َحْل ِّي َو ْس َو ً
وَق ْد م َضى ِّفي " ْاْلَعر ِّ
اف".
َْ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ق ،و ُهو مم َتٌّد ِّم ْن َن ِّ
ِّ
احَي ِّة َحْل ِّق ِّه ِّإَلى
َ
{وَن ْح ُن أَ ْقَر ُب ِّإَل ْيه م ْن َحْبل اْل َو ِّريد} [قُ ]16:ه َو َحْب ُل اْل َعات ِّ َ َ ُ ْ
ِّ
يد ِّ
وف ِّفي
ين َو ِّش َم ٍ
اه َع ِّن ْاب ِّن َعَّب ٍ
ان َع ْن َي ِّم ٍ
َع ِّات ِّقهَ ،و ُه َما َو ِّر َ
اس َو َغ ْي ِّرِّه َو ُه َو اْل َم ْعُر ُ
ِّي َم ْعَن ُ
الُ .رو َ
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ُّ ِّ
يف ِّإَلى َن ْف ِّس ِّه َِّّل ْخ ِّت َال ِّ
يد َفأ ِّ
ف َّ
ين
الل ْف َ
ال اْل َح َس ُن :اْل َو ِّر ُ
الل َغةَ .واْل َحْب ُل ُه َو اْل َو ِّر ُ
ُض َ
يد اْل َوِّت ُ
ظ ْي ِّنَ .وَق َ
ق معَّلق ِّباْلَقْل ِّب .وه َذا َتم ِّثيل لِّْلُقر ِّب أَيَ :نحن أَ ْقرب ِّإَلي ِّه ِّمن حب ِّل و ِّر ِّ
ِّ
يد ِّه َّال ِّذي ُه َو ِّمْن ُه،
َو ُه َو عْر ٌ ُ َ ٌ
ََ ْ ٌ ْ
ْ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يال ِّئ ِّه َعَل ْي ِّه.
اسِّت َ
َوَل ْي َ
َمَل ُك ِّبه م ْن َحْب ِّل َو ِّريده َم َع ْ
َيَ :وَن ْح ُن أ ْ
يل أ ْ
س َعَلى َو ْجه ُقْرب اْل َم َسا َفةَ .وِّق َ
ِّ
وِّقيل :أَي :وَنحن أَعَلم ِّبما ُتوس ِّوس ِّب ِّه َن ْفسه ِّمن حب ِّل و ِّر ِّ
ق
يد ِّه َّال ِّذي ُه َو ِّم ْن َن ْف ِّسه؛ ِّْل ََّن ُه ِّعْر ٌ
ُ ُ ْ َْ َ
َ َ ْ َ ُْ ْ ُ َ َْ ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ق
ط اْلَقْل َبَ ،ف ِّعْل ُم َّ
ُي َخالِّ ُ
يد ِّعْر ٌ
ال :اْل َو ِّر ُ
ِّي َم ْعَن ُ
الر ِّب أَ ْقَر ُب ِّإَل ْيه م ْن عْلمِّ اْلَقْل ِّبُ ،رو َ
اه َع ْن ُمَقات ٍل َق َ
اض ِّْ
اإل ْن َس ِّ
ض َوََّل
ض اْلَب ْع َ
ان َي ْح ُج ُب اْلَب ْع ُ
ُي َخالِّطُ اْلَقْل َبَ ،و َه َذا اْلُقْر ُب ُقْر ُب اْل ِّعْلمِّ َواْلُق ْدَرِّةَ ،وأ َْب َع ُ
يحجب ِّعلم ِّ
َّللا َشي ٌء".
َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ْ
على خالف بين أهل العلم في هذه اآلية ،هل هي من آيات الصفات ،أو أن المراد نحن

بمالئكتنا أقرب إليه ،وهللا -جل وعال -أقرب لإلنسان من كل قريب ،أقرب إليه من عنق راحلته
وأقرب إليه من كل شيء.

ِّ
ين وع ِّن ِّ
الشم ِّ
" َق ْوُلهُ َت َعاَلىِّ :
{إ ْذ َيَتَلَّقى اْل ُمَتَل ِّقَي ِّ
َيَ :ن ْح ُن أَ ْقَر ُب ِّإَل ْي ِّه
ال َق ِّع ٌ
ان َع ِّن اْلَيم ِّ َ َ
يد} [ق ]17:أ ْ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
انَ ،و ُه َما اْل َمَل َك ِّ
ين َيَتَلَّقى اْل ُمَتَل ِّقَي ِّ
َح َوالِّ ِّه َف َال
َعَل ُم ِّبأ ْ
َيَ :ن ْح ُن أ ْ
م ْن َحْب ِّل َو ِّريده ِّح َ
ان اْل ُم َوَّك َال ِّن به ،أ ْ
ِّ
يدا لِّ ْْلَم ِّر عَلي ِّه .وَقال اْلحسن ومج ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َن ْح َت ُ ِّ
اهٌد
اما لِّْل ُحجَّةَ ،وَت ْوِّك ً
ْ َ ْ َ َ ََ ُ ََُ
اج إَلى َمَل ٍك ُي ْخبُر َوَلكَّن ُه َما ُوك َال به إْل َز ً
ان عمَلك ،أَح ُدهما ع ْن ي ِّم ِّ
ان َمَل َك ِّ
َوَق َت َادةُ :اْل ُمَتَل ِّقَي ِّ
ين َك َي ْك ُت ُب َح َسَن ِّات َكَ ،و ْاْل َخُر َع ْن ِّش َمالِّ َك
ان َيَتَل َّقَي ِّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام ِّة :ا ْقَ ْأر ِّك َت َاب َك
ال اْل َح َس ُنَ :ح َّتى ِّإ َذا ِّم َّت ُ
ط ِّوَي ْت َصحي َف ُة َع َمل َك َوِّق َ
َي ْك ُت ُب َسِّيَئات َكَ .ق َ
يل َل َك َي ْوَم اْلقَي َ
ِّ
َك َفى ِّبَن ْف ِّسك اْليوم عَليك ح ِّسيبا ع َدل و َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّللا
َ َْ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ
َّللا َعَل ْي َك َم ْن َج َعَل َك َحس َ
ال ُم َجاهٌدَ :وَّك َل َّ ُ
يب َن ْفسكَ .وَق َ
ِّ ِّ ِّ
َح َوالِّ ِّه مَل َك ْي ِّن ِّب َّ
ِّ
ِّب ِّْ
ان َع َمَل ُهَ ،وَي ْك ُتَب ِّ
ظ ِّ
اللْي ِّل َو َمَل َك ْي ِّن ِّب َّ
اإل ْن َس ِّ
اما
الن َه ِّار َي ْح َف َ
ان َم َع عْلمه ِّبأ ْ
ان أَ َثَرُه إْل َز ً
َ

ِّ ِّ
السِّيَئ ِّ
ين ِّه ي ْك ُتب اْلحسَن ِّ
ِّ ِّ
اتَ ،ف َذلِّ َك َق ْوُل ُه
اتَ ،و ْاْل َخُر َع ْن ِّش َمالِّ ِّه َي ْك ُت ُب َّ
لْل ُحجَّة :أ َ
َح ُد ُه َما َع ْن َيم َ ُ َ َ
َن َك ِّاتب اْلحسَن ِّ
ات أ ِّ
ِّ
ين وع ِّن ِّ
الشم ِّ
ين َعَلى َك ِّات ِّب
انَ :بَل َغ ِّني أ َّ
ال َق ِّع ٌ
َم ٌ
ال ُس ْفَي ُ
َت َعاَلىَ :ع ِّن اْلَيم ِّ َ َ
َ ََ
يدَ .وَق َ
َ
َّ ِّ
َّللا .وروِّي معَن ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ام َة،
الََّ :ل َت ْع َج ْل َل َعَّل ُه َي ْس َت ْغفُر َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ
السِّيَئات َفِّإ َذا أَ ْذَن َب اْل َع ْب ُد َق َ
ُم َ
اه م ْن َحديث أَبي أ َ
السِّيَئ ِّ
«ك ِّاتب اْلحسَن ِّ
ِّ َّ
َّ
ات َعَلى َي ِّم ِّ
ال َّ
ات َعَلى
ين َّ
الر ُج ِّل َوَك ِّات ُب َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ َ ُ َ :
الن ِّب ُّي َصلى َّ ُ
الَ :ق َ
َق َ
السِّيَئ ِّ
يس ِّارِّه ،وَك ِّاتب اْلحسَن ِّ
ات أ ِّ
اتَ ،فِّإ َذا ع ِّمل حسَن ًة َك َتبها ص ِّ
اح ُب اْلَي ِّم ِّ
ين
ين َعَلى َك ِّات ِّب َّ
َم ٌ
ََ َ
َ َ ََ
َ ُ ََ
ََ
ِّ
ِّ
اح ِّب ِّ
ين لِّص ِّ
ِّ
الشم ِّ
ات َل َعَّل ُه ُي َس ِّب ُح أ َْو
اع ٍ
ال َد ْع ُه َس ْب َع َس َ
الَ :صاح ُب اْلَيم ِّ َ
َع ْشًارَ ،وِّإ َذا َعم َل َسِّيَئ ًة َق َ
َ
َي ْس َت ْغ ِّفُر ».

مخرج؟

طالب.....:

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن من غير ذكر للساعات للسبع ساعات.


19

19

19

طالب......:
له أصل يعني له طرق تدل على أن له أصال.
طالب....:
الساعة الفلكية التي اصطلح الناس عليها ،مقدار من الزمان.
طالب.....:
يدل على أنها ُكتبت.
طالب.....:
هللا أعلم ،لكن المضاعفة ثابتة بالنصوص القطعية ،لكن كونها من أول وهلة تكتب مضاعفة أو
تكتب أفرادا ،ثم تضاعف ،هذا شيء هلل -جل وعال .-

َن رسول َّ ِّ
ِّ
"ورو ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ
َّ
الِّ :
«إ َّن
َُ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َّللا َعْن ُه -أ َّ َ ُ َ
ِّي م ْن َحديث َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
ِّ
ِّي ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يك َف َال َت ْس َت ِّحي
يما ََّل َي ْعن َ
َم ْق َع َد َمَل َك ْي َك َعَلى َثنَّيت َك؛ ل َساُن َك َقَل ُم ُه َماَ ،و ِّريُق َك م َد ُاد ُه َماَ ،وأَْن َت َت ْجر ف َ
ِّمن َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّاك :م ْجلِّس ُهما َت ْح َت َّ
ال َّ
ف َع ِّن
اه َع ْو ٌ
َ
الث ْغ ِّرَ .عَلى اْل َحَنكَ .وَرَو ُ
َّللا َوََّل مْن ُه َما»َ .وَق َ
الضح ُ َ ُ َ

ِّ
يد ِّ
ان َو ُه َما
الَ :ق ِّع ٌ
يد َوَل ْم َيُق ْل َق ِّع َ
ان اْل َح َس ُن ُي ْع ِّجُبهُ أ ْ
َن ُيَنظ َ
الَ :وَك َ
ف َعْن َفَق َتهَُ .وإَِّّن َما َق َ
اْل َح َس ِّن َق َ
ال َق ِّع ٌ ِّ
ا ْثَن ِّ ِّ
َن اْلمرَاد ع ِّن اْلي ِّم ِّ ِّ
يد وع ِّن ِّ
ف ْاْل ََّول؛ لِّ َدََّل َل ِّة َّ
الشم ِّ
الث ِّاني َعَل ْي ِّهَ ،قاَل ُه
يد َف ُحذ َ
ين َقع ٌ َ َ
ان؛ ْل َّ ُ َ َ َ
ُ
َ
الش ِّ
ِّس َيب َوْي ِّه؛ َو ِّمْن ُه َق ْو ُل َّ
اع ِّر:
ـف"
اض َو َّ ْأ
َن ْح ُن ِّب َما ِّعْن َدَنا َوأَْن َت ِّب َما ِّعْنَد َك
الـر ُي ُم ْ
َر ٍ
ـخ َـتلِّ ٌ
يعني نحن بما عندنا راضون ،وأنت بما عندك ر ٍ
اض .األحاديث السابقة مخرجة؟

طالب.....:
فال يثبت نعم.
طالب.....:
حديث النفس معفو عنه.
طالب.....:
هم بالتحريق ،الهم فوق مجرد حديث
الهم فوق حديث النفس ،النبي  -عليه الصالة والسالمِّ -
النفس تردد فوق الهاجس والخاطر.
طالب....:
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يعني هللا -سبحانه وتعالى -أعلمهم على ذلك ،وأعطاهم من القدرة ما يعلمون به ،يعني في
األصل ال يعلم الغيب إال هللا.
طالب....:
يكتبون الهم ،ال نقول مجرد النية.
طالب :الشيطان َّل يقرب المالئكة ،كيف يوسوس لإلنسان.....؟
معروف أن الشيطان إذا سمع الذكر ،سمع االستعاذة سمع األذان ،سمع أي شيء ،يولي ثم يعود
ويوسوس لإلنسان مع وجود هذين القرينين معه من المالئكة.
طالب....:
هو لن يفوتهما شيء ،وال يدخالن معه هذه األماكن التي يكرمون عنها ،لكن مع ذلك يرصدونه
ال يفوتهم شيء.
ق:
ال اْل َفَرْزَد ُ
َ"وَق َ
ِّإ ِّني َض ِّمْن ُت لِّ َم ْن أَ َت ِّاني َما َجَنى
فكان غير غادر وكنت غير غدور.

ان َوُكـْن ُت َغ ْي َـر َغ ُـد ِّ
ور"
َوأََبى َف َك َ

ِّ
ِّ ِّ
ان وََّل َغ ُدوري ِّن .وم ْذهب اْلمب ِّرِّد أ َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ف
اعاَ ،و ُحذ َ
َن َّالذي في الت َال َوِّة أ ََّو ٌل أُخَر ات َس ً
َ ْ َ َ َ ُ َُ
َ"وَل ْم َيُق ْلَ :راضَي ِّ َ
َّ
الث ِّاني؛ لِّ َدََّل َل ِّة ْاْل ََّو ِّل َعَل ْي ِّه".

يعني هل قعيد خبر لألول أو للثاني؟ عن اليمين قعيد ،وعن الشمال قعيد ،هل هو خبر لألول أو

للثاني؟
وحذف خبر األول؛ لداللة خبر الثاني عليه ،والمبرد يقول إن
الواضح أنه للثاني لمالصقته لهُ ،

تجوز وتوسعا في
ا
الذي في التالوة أول ،عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر ،يقول :اتساعا يعني

وحذف الثاني لداللة األول عليه ،لماذا ال ُيحذف األول لداللة الثاني عليه؟ ألن الدليل
الكالمُ ،
يتقدم المدلول.

ِّ
ِّ
اء :أ َّ ِّ
ِّ
ش واْل َفَّر ِّ
ف ِّفي اْل َك َالمِّ.
َ"و َم ْذ َه ُب ْاْل ْ
َن َّالذي ِّفي الت َال َوِّة ُي َؤدي َع ِّن اَّل ْثَن ْي ِّن َواْل َج ْم ِّع َوََّل َح ْذ َ
َخ َف ِّ َ
الش ِّه ِّ
يد " ِّبمعَنى َق ِّ
ِّ
ير َو َّ
يع َواْل َعلِّيمِّ َواْلَق ِّد ِّ
يد".
الس ِّم ِّ
اع ٍد َك َّ
َو" َقع ٌ َ ْ
نعم أُفرد الخبر ،وإن كان المخبر عنه به مثنى؛ ألنه على وزن فعيل ،فيلزم حالة واحدة ،يلزم
اإلفراد ،ويلزم التذكير ،إن رحمت هللا قريب ،ما قال قريبة ،ظهير.
طالب :والمالئكة بعد ذلك ظهير.
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ظهير وغير ذلك مما جاء على هذه الصيغة.
يد ِّب َم ْعَنى قاعد".
يلَ :ق ِّع ٌ
َ"وِّق َ
مقاعد.

ِّيَ :ف ِّعيل وَفعول ِّم َّما يس َتوِّي ِّف ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل َوَن ِّد ٌ ِّ
يه
ال اْل َج ْو َهرُّ
َْ
ٌ َ ُ ٌ
" ُمَقاع ٍد م ْث ُل أَك ٌ
يم ب َم ْعَنى ُم َؤاك ٍل َو ُمَناد ٍمَ .وَق َ
ِّ
اْلو ِّ
ان َواْل َج ْم ُع؛ َكَق ْولِّ ِّه َت َعاَلىِّ :
اح ُد َو ِّاَّل ْثَن ِّ
ين} [الشعراءَ ]16:وَق ْوُل ُه:
ول َر ِّب اْل َعاَلم َ
َ
{إَّنا َر ُس ُ
ظ ِّهير} [التحريم . ]4:وَقال َّ ِّ
ِّ
ِّ
اعر ِّفي اْل َجم ِّع ،أَْن َش َد ُه َّ
الث ْعَل ِّب ُّي:
{ َواْل َم َال ئ َك ُة َب ْع َد َذل َك َ ٌ
الش ُ
ْ
َ َ

ِّ ِّ
الرس ِّ
ول
أَل ْكني ِّإَل ْي َها َو َخ ْيُر َّ ُ

ألكني يعني أرسلني ،ومنه المالئكة أنهم رسل.

َعَلمهـم ِّبَنو ِّ
احـي اْل َخَبْر
أ ْ ُُ ْ َ

ِّ ِّ ِّ
اهَنا اْلم َال ِّزم َّ
الث ِّاب ُت ََّل ِّضَّد اْلَق ِّائمِّ.
َ"واْل ُمَرُاد باْلَقعيد َه ُ ُ ُ
ِّ
ِّ ِّ
َيَ :ما َي َت َكَّل ُم ِّب َشي ٍء ِّإََّّل ُكِّت َب
يب َع ِّت ٌ
{ما َيْلفظُ م ْن َق ْو ٍل ِّإََّّل َل َد ْيه َرِّق ٌ
يد} [ق ]18:أ ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
ْ
َعَل ْي ِّه؛ م ْأ ُخوٌذ ِّم ْن َل ْف ِّظ َّ
الرِّق ِّ
اجهُ ِّم َن اْل َفمَِّ .وِّفي َّ
َح ُد َها :أََّنهُ
يب َث َال َث ُة أ َْو ُج ٍه؛ أ َ
الط َعامِّ َو ُه َو ِّإ ْخَر ُ
َ
ِّ ِّ
ُم ِّ
ور".
اْل ُم َت َتب ُع ل ْْل ُ

يعني ما يلفظ مأخوذ من األصل الذي هو اللفظ وهو إخراج الشيء من الفم ،كإخراج النواة وما

أشبهها ،ومنه اللفظ بالكالم وهو إخراجه من الفم.
طالب.....:
ما يلزم أن تكون حالة واحدة ،لكن يصح أن ُيعبر بها.
الضحَّاك .وِّفي اْلع ِّت ِّ
الثالِّ ُث :أََّنه َّ ِّ
"الث ِّاني :أََّن ُه اْلح ِّ
الس ِّد ُّيَّ .
َّ
يد َو ْج َه ِّ
ان؛
افظُ؛ َقاَل ُه ُّ
ُ
َ
َ
الشاه ُد؛ َقاَل ُه َّ ُ َ
ِّما لِّ َّ ِّ
الث ِّاني :أََّن ُه اْلح ِّ
ِّ
اضر َّال ِّذي ََّل َي ِّغيبَّ .
ال
اف ُ
ظ اْل ُم َعُّد ِّإ َّما لِّْل ِّح ْف ِّظ َوإ َّ
َ
أَ
َح ُد ُه َما :أََّن ُه اْل َح ُ
ُ
لش َه َادةَ .ق َ
الشيء اْلح ِّ
َعَّد ُه لَِّي ْو ٍمَ ،و ِّمْن ُه
اْل َج ْو َهرُّ
اضُر اْل ُم َهَّيأُ؛ َوَق ْد َع َّت َد ُه َت ْع ِّت ً
ِّي :اْل َع ِّت ُ
يدا َوأ ْ
َي :أ َ
يد َّ ْ ُ َ
َع َت َد ُه ِّإ ْع َت ًادا أ ْ
الت ِّ
س َع َتٌد َو َع ِّتٌد ِّب َف ْت ِّح َّ
اء َوَك ْس ِّرَها اْل ُم َعُّد
{وأ ْ
َع َت َد ْت َل ُه َّن ُم َّت َكأً} [يوسفَ ]31:وَفَر ٌ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
الش ِّ
ورَ ،و ِّمْن ُه َق ْو ُل َّ
ض ِّ
اع ِّر:
لِّْل َجْرِّيُ .قْل ُتَ :وُكُّل ُه َيْرِّج ُع ِّإَلى َم ْعَنى اْل ُح ُ
َل ِّئ ْن ُكْن َت ِّم ِّني ِّفي اْل ِّعَي ِّ
يد"
ان ُم َغَّيًبا
َف ِّذ ْكُر َك ِّعْن ِّدي ِّفي اْل ُف َؤ ِّاد َع ِّت ُ
أبعد النجوى من زعم أن رقيب وعتيد اسمان للملكين ،يعني واحد اسمه رقيب ،والثاني اسمه
عتيد.
ال أَُبو
" َق َ
ََّل ُي ْك َت ُب

اء ومج ِّ
ِّ
ِّ
اهٌدُ :ي ْك َت ُب َعَلى ِّْ
اإل ْن َس ِّ
ين
ان ُك ُّل َش ْي ٍء َح َّتى ْاْلَن ُ
اْل َج ْوَز َ ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
َّ
يلُ :ي ْك َت ُب َعَل ْي ِّه ُك ُّل َما
ِّإَّل َما ُي ْؤ َجُر به أ َْو ُي ْؤَزُر َعَل ْيهَ .وِّق َ

ِّ ِّ
ِّ
ال ِّع ْك ِّرَم ُة:
في َمَرضهَ .وَق َ
ِّ
ان ِّ
آخُر
َي َت َكَّل ُم ِّبهَ ،فِّإ َذا َك َ
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طلِّق ،ا ْقعدُ ،كلِّ ،م َّما ََّل ي َتعَّل ِّ
َّ
َّللا
ق ِّبه أ ْ
الن َه ِّار ُم ِّح َي َعْن ُه َما َك َ
ان ُمَب ً
َ َ ُ
احاَ ،ن ْح ُو :اْن َ ْ ُ ْ ْ
َجٌر َوََّل ِّو ْزٌرَ ،و َّ ُ
َعَل ُم.
أْ
َّللا عَلي ِّه وسَّلمَ -قال« :ما ِّم ْن ح ِّ
َّ
َن َّ ِّ
ظ ْي ِّن َيْرَف َع ِّ
ان
س أ َّ
اف َ
ِّي َع ْن أ َِّبي ُهَرْيَرَة َوأََن ٍ
َ
َوُرو َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ
َّللا ِّفي أ ََّو ِّل َّ ِّ ِّ
ِّإَلى َّ ِّ
ِّ
َّ
َّللا َت َعاَلى لِّ َم َال ِّئ َك ِّت ِّه
َّللا َما َح ِّف َ
ال َّ ُ
الصحي َفة َخ ْيًار َوِّفي آخ ِّرَها َخ ْيًار ِّإَّل َق َ
ظا َفَيَرى َّ ُ
طرَف ِّي َّ ِّ ِّ
(إ َّن َِّّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َعْن ُهِّ :-
ّلِل
ْ
اش َه ُدوا أَني َق ْد َغ َفْر ُت ل َع ْبدي َما َب ْي َن ََ
ال َعل ٌّي َ-رض َي َّ ُ
الصحي َفة»َ .وَق َ
ِّ
يض َفأَمُلوا ِّفي أ ََّولِّها وِّفي ِّ
َخَر َج أَُبو
آخ ِّرَها َخ ْيًار ُي ْغ َفُر َل ُك ْم َما َب ْي َن َذلِّ َك)َ .وأ ْ
ص ُح ٌ
َ َ
َم َال ئ َك ًة َم َع ُه ْم ُ
ف ِّب ٌ ْ
ِّ
افظُ َقال :حَّد َثَنا أَبو َ ِّ
ُنعي ٍم اْلح ِّ
ال:
َ َ
َ
َْ
طاه ٍر ُم َح َّم ُد ْب ُن اْل َف ْض ِّل ْب ِّن ُم َح َّمد ْب ِّن ِّإ ْس َح َ
ُ
اق ْب ِّن ُخ َزْي َم َةَ ،ق َ

ِّ
الَ :حَّد َثَنا ُس َهْي ُل ْب ُن
َحَّد َثَنا َجدي ُم َح َّم ُد ْب ُن ِّإ ْس َح َ
الَ :حَّد َثَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم َ
وسى اْل َحَرِّش ُّيَ ،ق َ
اقَ ،ق َ
ش يح ِّد ُث عن َزي ِّد ب ِّن و ْه ٍب ع ِّن اب ِّن مسعوٍدَ ،قالَ :قال رسول َّ ِّ
عب ِّد َّ ِّ
ِّ
َّللا-
الَ :سم ْع ُت ْاْل ْ
َع َم َ ُ َ
َْ
َ ْ َْ ُ
َْ ْ ْ َ
َ َ َُ ُ
َّللا َق َ
ظي ِّن ِّإ َذا َن ََزَّل عَلى اْلعب ِّد أ َِّو ْاْل ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّلمِّ :-
وم َفَي ْك ُتَب ِّ
ان
َ
َْ
«إ َّن اْل َحاف َ ْ
َمة َم َع ُه َما ك َت ٌ
اب َم ْخ ُت ٌ
َصلى َّ ُ
َ
َ

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وم َّال ِّذي
َم ُةَ ،فِّإ َذا أََرَادا أ ْ
ال أ َ
َح ُد ُه َما ل ْْل َخ ِّرُ :ف َّك اْلك َت َ
َن َيْن َه َضا َق َ
اب اْل َم ْخ ُت َ
َما َيْلفظُ به اْل َع ْب ُد أ َِّو ْاْل َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يه ما ُك َتب سواء َف َذلِّ َك َقوُل ُه َتعاَلى{ :ما يْل ِّف ُ ِّ
يب
ْ
ظ م ْن َق ْو ٍل ِّإََّّل َل َد ْيه َرِّق ٌ
َ َ
َ
َ ََ ٌ
َم َع َك َفَي ُف ُّك ُه َل ُهَ ،فإ َذا ف َ
يد}» َغ ِّر ِّ ِّ ِّ
َع َم ِّ
ش َع ْن َزْي ٍدَ ،ل ْم َيْر ِّوِّه َعْن ُه ِّإََّّل ُس َهْي ٌل.
َع ِّت ٌ
يب م ْن َحديث ْاْل ْ
ٌ
َن َن ِّبي َّ ِّ
وروِّي ِّم ْن ح ِّد ِّ
ِّ َّ
َّ
الِّ :
َّللا َوَّك َل ِّب َع ْب ِّد ِّه َمَل َك ْي ِّن
يث أََن ٍ
س أ َّ َّ
َ
َُ َ
«إ َّن َّ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َن َنصع َد ِّإَلى َّ ِّ
َي ْك ُتَب ِّ
َّللا
ات َق َاَّلَ :رَّبَنا َق ْد َم َ
ان َع َمَل ُهَ ،فِّإ َذا َم َ
ات ُف َال ٌنَ ،ف ْأ َذ ْن َلَنا أ ْ ْ َ
ول َّ ُ
الس َماء َفَيُق ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم ِّفي ْاْلَْر ِّ
َّللا
ول َّ ُ
ضَ ،فَيُق ُ
َت َعاَلىِّ :إ َّن َس َم َاواتي َم ْمُل َ
وء ٌة م ْن َم َال ئ َكتي ُي َسب ُحوَننيَ ،فَيُقوََّل ِّن َرَّبَنا ُنق ُ

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َت َعاَلى:
ول َّ ُ
وءةٌ م ْن َخْلقي ُي َسب ُحوَننيَ ،فَيُقوََّل ِّنَ :يا َرب َفأ َْي َن َن ُكو ُن؟ َفَيُق ُ
َت َعاَلىِّ :إ َّن أَْرضي َم ْمُل َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ام ِّة»".
ُكوَنا َعَلى َق ْب ِّر َع ْبدي َف َكبَراني َو َهل َال ني َو َسب َحانيَ ،وا ْك ُتَبا َذل َك ل َع ْبدي إَلى َي ْومِّ اْلقَي َ
األحاديث السابقة مخرجة؟

طالب....... :
حديث أبي هريرة نعم.
طالب........:
أثر.
خرجه ،باعتباره ا
حديث علي ما ِّ
طالب.......:

ضعيف بال شك ،حديث أنس ذلك الذي خرجه الترمذي وقال :غريب من حديث األعمش ،خرجه
أبو نعيم ،حديث ابن مسعود...

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب.....:
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طيب ،المقصود أن كلها ضعيفة.
" َق ْوُل ُه
ُت ْك َت ُب

َيَ :غ ْمَرُت ُه َو ِّشَّد ُت ُه؛ َف ِّْ
اء ْت َس ْكَرُة اْل َم ْو ِّت ِّباْل َح ِّ
ام َحًّيا
اإل ْن َس ُ
َت َعاَلىَ :
ق} [ق ]19:أ ْ
{و َج َ
ان َما َد َ
عَلي ِّه أَ ْقوال وأَ ْفع ِّ
اه ِّعْن َد اْل ُم َع َايَن ِّة ِّم ْن ظُ ُه ِّ
ور
اس َب َعَل ْي َها ،ثُ َّم َي ِّج ُ
يئ ُه اْل َم ْو ُت َو ُه َو َما َيَر ُ
َْ َ ٌ َ َ ٌ
ال لُي َح َ

ق ُهو اْلمو ُت س ِّمي حًّقا ِّإ َّما َِّّلس ِّتحَق ِّ
اْلح ِّ ِّ
ِّما
اق ِّه َوإ َّ
ْ ْ
يما َك َ
يل :اْل َح ُّ َ َ ْ ُ َ َ
َ
َّللا َت َعاَلى َو َع َد ُه َوأ َْو َع َد ُهَ .وِّق َ
ان َّ ُ
قف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ْت َس ْكَرُة اْل َح ِّ
َِّّل ْن ِّتَقالِّ ِّه ِّإَلى َد ِّار اْل َح ِّ
ق
ق؛ َف َعَلى َه َذا َي ُكو ُن في اْل َك َالمِّ َت ْقد ٌ
يم َوَتأْخ ٌيرَ ،وَت ْقد ُيرُه َو َج َ
ِّباْل َم ْو ِّت،

َفأ ِّ
ُضي َف ْت

وَك َذلِّك ِّفي ِّقر ِّ
ِّ
ق
َّللا َعْن ُه َما-؛ ِّْل َّ
الس ْكَرَة ِّه َي اْل َح ُّ
َن َّ
َ َ
اءة أَِّبي َب ْك ٍر َو ْاب ِّن َم ْس ُعوٍد َ-رض َي َّ ُ
ََ
ق عَلى ه ِّذ ِّه اْل ِّقر ِّ
ِّإَلى َن ْف ِّسها َِّّل ْخ ِّت َال ِّ
ف َّ
َّللا
الل ْف َ
يلَ :ي ُج ُ
وز أ ْ
َ
َن َي ُكو َن اْل َح ُّ َ
َ
اءة ُه َو َّ ُ
ََ
ظ ْي ِّنَ .وِّق َ

َتعاَلى؛ أَي :جاء ْت س ْكرُة أَم ِّر َّ ِّ
ِّ ِّ
اء ْت َس ْكَرُة
يل :اْل َح ُّ
َ
ق ُه َو اْل َم ْو ُتَ ،واْل َم ْعَنى َو َج َ
َّللا َت َعاَلى باْل َم ْوتَ .وِّق َ
ْ َ َ َ َ ْ
ِّي.
اْل َم ْو ِّت ِّباْل َم ْو ِّتَ ،ذ َكَرُه اْل َم ْه َدو ُّ

ِّ ِّ
ط َع َن َعَلى اْل ُقْر ِّ
يق َفَقَأَر:
َوَق ْد َز َع َم َم ْن َ
ال :أ َ
ف َك َما َخاَل َ
ف اْل ُم ْص َح َ
ُخالِّ ُ
ف أَُبو َب ْك ٍر الصد ُ
آن َفَق َ
ِّ
اهما مو ِّ
َن أََبا َب ْك ٍر ُر ِّوَي ْت َعْن ُه ِّرَو َاي َت ِّ
اء ْت َس ْكَرُة اْل َح ِّ
افَق ٌة
اح ُت َّج َعَل ْي ِّه ِّبأ َّ
ق ِّباْل َم ْوتَ .ف ْ
انِّ :إ ْح َد ُ َ ُ َ
َو َج َ
ِّ
النسي ِّ ِّ
لِّْلمصح ِّ
ان َقاَل َها ،أ َِّو اْل َغَل ِّط
ف َف َعَل ْي َها اْل َع َم ُلَ ،و ْاْل ْ
ُخَرى َمْرُف َ
ان مْن ُه ِّإ ْن َك َ
ُْ َ
وض ٌة َت ْجرِّي َم ْجَرى ْ َ
ِّم ْن َب ْع ِّ
يث.
ض َم ْن َنَق َل اْل َح ِّد َ

اضي حَّد َثَنا علِّي بن عب ِّد َّ ِّ
ِّ
اعيل بن ِّإسحاق اْلَق ِّ
َّللا َحَّد َثَنا َج ِّر ٌير
ال أَُبو َب ْك ٍر ْاْلَ ْنَبارُّ
َ
َ ُّ ْ ُ َ ْ
ِّيَ :حَّد َثَنا ِّإ ْس َم ُ ْ ُ ْ َ َ
َق َ
اح ُت ِّضَر أَُبو َب ْك ٍر أَْر َس َل ِّإَلى َع ِّائ َش َة َفَل َّما َد َخَل ْت
ور َع ْن أ َِّبي َو ِّائ ٍل َع ْن َم ْسُرو ٍ
ص ٍ
الَ :ل َّما ْ
َع ْن َمْن ُ
ق َق َ
ِّ
الش ِّ
ال َّ
اعُر:
َعَل ْيه َقاَل ْتَ :ه َذا َك َما َق َ
الص ْدُر
اق ِّب َها َّ
ِّإ َذا َح ْشَر َج ْت َي ْو ًما َو َض َ
َّ ِّ
اء ْت َس ْكَرُة اْل َم ْو ِّت ِّباْل َح ِّ
يد َوَذ َكَر
ق َذلِّ َك َما ُكْن َت ِّمْن ُه َت ِّح ُ
َّللاَ :و َج َ
ال َّ ُ
ال أَُبو َب ْك ٍرَ :هال ُقْلت َك َما َق َ
َفَق َ

الس َكر ِّ
ِّ
ات".
يثَ .و َّ
اْل َح ِّد َ
الس ْكَرُة َواح َد ُة َّ َ

وهذه من آخر ما قال ،وهي موافقة لما جاء في المصحف.

َن رسول َّ ِّ
ِّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّل َمَ -كاَن ْت َب ْي َن َي َد ْي ِّه
الص ِّح ِّ
َ"وِّفي َّ
َّللا َ -صلى َّ ُ
يح َع ْن َعائ َشةَ« :أ َّ َ ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ولََّ :ل ِّإَل َه
ُعْلَب ٌة  -ف َ
يها َم ٌ
اء َف َج َع َل ُي ْدخ ُل َي َد ْيه في اْل َماءَ ،فَي ْم َس ُح ِّب ِّه َما َو ْج َه ُه َوَيُق ُ
الرِّف ِّ
لِّْل َم ْو ِّت َس َكَر ٍ
ولِّ :في َّ
يق ْاْلَ ْعَلى َح َّتى ُق ِّب َ
ض َو َماَل ْت َيُد ُه »َ .خَّر َجهُ
ات ،ثُ َّم َن َص َب َي َد ُه َف َج َع َل َيُق ُ
ِّ َّ
َّ
الِّ :
ِّي َع ِّن َّ
الصالِّ َح َل ُي َعالِّ ُج اْل َم ْو َت
اْلُب َخارُّ
«إ َّن اْل َع ْب َد َّ
ِّيَ .وُرو َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -أََّن ُه َق َ
الن ِّب ِّي َ -صلى َّ ُ
ِّن م َف ِّ
الس َال ُم َعَل ْي َك ُت َف ِّارُق ِّني َوأُ َف ِّارُق َك ِّإَلى َي ْومِّ
ولَّ :
ض َها َعَلى َب ْع ٍ
اصَل ُه َلُي َسلِّ ُم َب ْع ُ
ض َتُق ُ
َو َس َكَر َات ُه َوإ َّ َ
ِّرْك َوٌة  -أ َْو
َّ
َّللا ِّإ َّن
ِّإَّل َّ ُ



تفسري القرطيب -سورة ق()002

24

اْل ِّقي ِّ
ِّ 24
ينْ ،اد ُع َوا
يسى ْاب ُن َمْرَي َمَ " :يا َم ْع َشَر اْل َح َو ِّاريِّ َ
ال ع َ
امة»َ .وَق َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َش ُّد ِّم ْن َضْر ٍب
َّ
ِّيِّ( :إ َّن اْل َم ْو َت أ َ
الس ْكَرَة" َي ْعني َس َكَرات اْل َم ْوتَ .وُرو َ
ض ِّباْل َمَق ِّار ِّ
يض)".
َوَقْر ٍ

َن ُي َه ِّو َن َعَل ْي ُك ْم َه ِّذ ِّه
َّللا أ ْ
َّ َ
السي ِّ
وف وَن ْش ٍر ِّباْلمَن ِّ
اش ِّ
ير
ِّب ُّ ُ
َ
َ

إذا كان النبي -عليه الصالة والسالم -أشرف الخلق وأفضل الخلق يعاني من سكرات الموت،
وقبل ذلك عانى من شدة المرض ،إنه ليوعك كما يوعك الرجالن منكم ،قال ابن مسعود :ذلك أن

لك أجرين ،قال :أجل.
طالب :يا شيخ الشهيد َّل يعاني سكرات الموت.
ال يعاني نعم.
طالب.....:
على كل حال موته -عليه الصالة والسالم -في فراشه بين سحرها ونحرها ،وما يحصل للشهداء
لجميع الشهداء من أمته حاصل له ،إن دلهم على ذلك الخير فله مثل أجورهم.
طالب :سكرات الموت كفارة.
كفارة ،من ضمن المصائب التي تصيبه.
قياسا الكافر َّل تصيبه سكرات الموت.
طالبً :
ال ،قد تصيبه.

يد} [ق ]19:أَي :يَق ِّ
اء ْت ُه َس ْكَرُة اْل َم ْو ِّتَ :ذلِّ َك َما ُكْن َت َت ِّفُّر ِّمْن ُه
"{ َذلِّ َك َما ُكْن َت ِّمْن ُه َت ِّح ُ
ال ل َم ْن َج َ
ْ ُ ُ
ِّ
الَ :ح َاد َع ِّن َّ
ودةٌ
َصُل ُه َحَي ُد َ
ودا َو َح ْي َد ًة َو َح ْي ُد َ
يد ُحُي ً
الش ْي ِّء َي ِّح ُ
ال َعْن ُه َو َع َد َلَ .وأ ْ
ود ًة َم َ
يل َعْن ُهُ .يَق ُ
َوَتم ُ
اء َفس ِّكَن ْت؛ ِّْل ََّن ُه َلي ِّ
يك اْلي ِّ
ِّب َتح ِّر ِّ
ول ِّفي ِّْ
اإل ْخَب ِّار َع ْن
ول َغ ْيُر َص ْع ُفو ٍ
ْ
َ
َْ
س في اْل َك َالمِّ َف ْعُل ٌ
ُ
قَ .وَتُق ُ
ِّ
ِّ
الشي ِّء أ ِّ
َن ْف ِّس َكِّ :ح ْد ُت َع ِّن َّ
اء
ال َ
يد َح ْي ًدا َو َم ِّح ً
َح ُ
طَرَف ُة :أََبا ُمْنذ ٍر ُر ْم َت اْل َوَف َ
يدا ِّإ َذا مْل ُت َعْن ُه َق َ
ْ
الد ْح ِّ
َف ِّه ْب َت ُه َو ِّح ْد َت َك َما َح َاد اْلَب ِّع ُير َع ِّن َّ
ض.
الن ْف َخ ُة ْاْل ِّخرُة لِّْلبع ِّث َذِّلك يوم اْلو ِّع ِّ
ور} [قِّ ]20:هي َّ
الص ِّ
يد َّال ِّذي َو َع َد ُه
{وُن ِّف َخ ِّفي ُّ
َ َْ
َ َْ ُ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
َ
ِّ ِّ
الصو ِّر مس َتوًفى ،واْلحمُد َِّّ ِّ
ِّ
يه .وَق ْد م َضى اْل َك َالم ِّفي َّ ِّ
ّلِل".
َّللا لِّْل ُك َّف ِّار أ ْ
الن ْف ِّخ في ُّ َ ُ ْ ْ
َ َْ
َّ ُ
ُ
َن ُي َعذَب ُه ْم ف َ َ

وهل يقع النفخ مرتين أو ثالث؟ على خالف بين أهل العلم في نفخة الفزع هل هي مستقلة أو

داخلة فيما قبلها.
س َم َع َها
اء ْت ُك ُّل َن ْف ٍ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
{و َج َ
اسِّ َّ :
ق ِّم َن اْل َم َال ِّئ َك ِّة
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
السائ ُ
َفَق َ

الش ِّه ِّ
ِّ
ق َو َّ
الس ِّائ ِّ
يد؛
ف ِّفي َّ
يد} [قْ ]21:
ق َو َش ِّه ٌ
اخُتلِّ َ
َسائ ٌ
ِّ
الش ِّه ُ ِّ
ِّ
َو َّ
اه اْل َع ْوِّف ُّي َع ِّن
يد م ْن أَْن ُفس ِّه ُم ْاْل َْيدي َو ْاْلَْر ُج ُلَ ،رَو ُ
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ِّ
اس .وَقال أَبو هريرَةِّ َّ :
ق اْل َمَل ُك َو َّ
ق
الش ِّه ُ
ال اْل َح َس ُن َوَق َت َادةُ :اْل َم ْعَنى َسائ ٌ
السائ ُ
ْاب ِّن َعَّب ٍ َ َ ُ َُ ْ َ
يد اْل َع َم ُلَ .وَق َ
الشي ِّ
يسوُقها و َش ِّ
اهٌد ي ْشه ُد عَليها ِّبعملِّها .وَقال ابن مسلِّ ٍمِّ َّ :
ِّ
اط ِّ
ين ُس ِّمي
ق َق ِّريُن َها م َن َّ َ
السائ ُ
َُ َ َ
َ َ َ َْ ََ َ َ َ ْ ُ ُْ
َ
ِّ
ِّن َل ْم َي ُح َّث َها".
َس ِّائًقا؛ ْل ََّن ُه َي ْتَب ُع َها َوإ ْ
يعني كالسائق الذي يقع في الخلف ،بخالف القائد الذي يقع في األمام أمام الشيء.

"وَقال مج ِّ
اهٌدِّ َّ :
ِّ
يد َمَل َك ِّ
ق َو َّ
َّللا َعْن ُه-
الش ِّه ُ
ان ْب ِّن َع َّف َ
انَ .و َع ْن ُع ْث َم َ
َ َ َُ
السائ ُ
انَ -رض َي َّ ُ
س معها س ِّائق و َش ِّه ٌ ِّ
ِّ
َم ِّر
يد َسائ ٌ
اء ْت ُك ُّل َن ْف ٍ َ َ َ َ ٌ َ
قَ :مَل ٌك َي ُسوُق َها ِّإَلى أ ْ
َعَلى اْلمْنَب ِّرَ :و َج َ
َي ْش َه ُد َعَل ْي َها ِّب َع َملِّ َها.

ال َو ُه َو
أََّن ُه َق َ
َّ ِّ
يد:
َّللاَ ،و َش ِّه ٌ

َّللا َقال :س ِّمعت رسول َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِّه
ُقْل ُتَ :ه َذا أ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َص ُّحَ ،فِّإ َّن في َحديث َج ِّاب ِّر ْب ِّن َعْبد َّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
وسَّلم -يُقولِّ « :إ َّن ابن َ ِّ
َّللا ََّل ِّإَل َه َغ ْيُرُه ِّإ َذا
َْ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -ل ُهِّ ،إ َّن َّ َ
آد َم َلفي َغ ْفَل ٍة َع َّما َخَلَق ُه َّ ُ
ََ َ َ ُ
أَرَاد َخْلَق ُه َق ِّ ِّ
يدا ،ثُ َّم َيْرَت ِّف ُع َذلِّ َك اْل َمَل ُك
َجَل ُهَ ،وا ْك ُتْب ُه َش ِّقًّيا أ َْو َس ِّع ً
ال لْل َمَلك :ا ْك ُت ْب ِّرْزَق ُه َوأَ َثَرُه َوأ َ
َ
َ

َّللا َمَل َك ْي ِّن َي ْك ُتَب ِّ
ان َح َسَن ِّات ِّه َو َسِّيَئ ِّات ِّه»".
َّللا َمَل ًكا َ
آخَر َفَي ْح َفظُهُ َح َّتى ُي ْد ِّر َك ،ثُ َّم َي ْب َع ُث َّ ُ
َوَي ْب َع ُث َّ ُ
حتى يدرك أنه ُيكلف ،سن التكليف ،قبل ذلك ال يكتب عليه حسنات وال سيئات ،منهم من يثبت

الحسنات دون السيئات قبل التكليف ،ثم إذا ُكلف أُلزم بالملكين.
اء ُه اْل َم ْو ُت ْارَت َف َع َذلِّ َك اْل َمَل َك ِّ
وح ُه،
اء َمَل ُك اْل َم ْو ِّت َ -عَل ْي ِّه َّ
الس َال ُم َ -فَي ْق ِّب ُ
ض ُر َ
ان ثُ َّم َج َ
" َفِّإ َذا َج َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّ
ِّ
اه ُث َّم
َفِّإ َذا أ ُْدخ َل ُح ْفَرَت ُه َرَّد ُّ َ
ام َت َحَن ُ
اء َمَل َكا اْلَق ْب ِّر َف ْ
وح في َج َسدهُ ،ث َّم َيْرَتف ُع َمَل ُك اْل َم ْوتُ ،ث َّم إذا َج َ
السِّيَئ ِّ
ط عَلي ِّه مَلك اْلحسَن ِّ
َّ
َيْرَت ِّف َع ِّ ِّ
ودا ِّفي
ات َفأَْن َش َ
ات َو َمَل ُك َّ
ام ِّت َّ
طا ِّك َت ًابا َم ْعُق ً
الس َ
اع ُة اْن َح َ ْ َ ُ َ َ
انَ ،فإ َذا َق َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َت َعاَلىَ{ :لَق ْد ُكْن َت ِّفي َغ ْفَل ٍة ِّم ْن َه َذا
قَ ،و ْاْل َخُر َش ِّه ٌ
ُعُنقه ثُ َّم َح َضَار َم َع ُه َواحٌد َسائ ٌ
ال َّ ُ
يد ،ثُ َّم َق َ

يد} [قَ ،]22:قال رسول َّ ِّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِّه َو َسَّل َم:-
َف َك َش ْفَنا َعْن َك ِّغ َ
اء َك َفَب َصُر َك اْلَي ْوَم َح ِّد ٌ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
طَ
ِّ َّ
َّ
ِّ
ال َّ
َّام ُك ْم
طَبًقا َع ْن َ
َل َتْرَكُب َّن َ
الَ :ح ًاَّل َب ْع َد َح ٍ
طَب ٍ
الن ِّب ُّي َ -صلى َّ ُ
ال ثُ َّم َق َ
ق َق َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم« :-إ َّن ُقد َ
ِّ
افظُ ِّم ْن ح ِّد ِّ
اّلِل اْلع ِّظيمِّ»َ ،خَّرج ُه أَبو ُنعي ٍم اْلح ِّ
أَم ار ع ِّظيما َف ِّ
يث َج ْع َف ِّر ْب ِّن ُم َح َّم ِّد ْب ِّن
َ
َ
َ ُ َْ
اس َتعيُنوا ِّب َّ َ
ًْ َ ً ْ

علِّي عن ج ِّاب ٍر وَقال ِّف ِّ
يث َغ ِّريب ِّم ْن ح ِّد ِّ
يث َج ِّاب ٍر َت َفَّرَد ِّب ِّه َعْن ُه َج ِّابٌر
يهَ :ه َذا َح ِّد ٌ
يث َج ْع َف ٍرَ ،و َح ِّد ُ
َ
ٌ
َ ٍ َْ َ َ َ
اْل ُج ْع ِّف ُّيَ ،و َعْن ُه اْل ُم َف َّض ُل".

يعني حديث جابر تفرد به جابر الجعفي ،وهو معروف بالتشيع والغلو فيه ،ويؤمن بالرجعة ،وهو

تالف.

ِّ
ام ٌة ِّفي اْلمسلِّمِّ واْل َك ِّ
ِّ
ورَّ .
اف ِّر َو ُه َو َق ْو ُل اْل ُج ْم ُه ِّ
الث ِّاني :أََّن َها
َح ُد ُه َما :أََّن َها َع َّ
"ثُ َّم في ْاْلَية َق ْوََّل ِّن ،أ َ
ُْ َ
اص ٌة ِّفي اْل َك ِّ
اف ِّرَ ،قاَل ُه َّ
َّاك".
َخ َّ
الضح ُ
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عامة في كل من أُصيب بالغفلة ،من أُصيب بالغفلة عن األوامر والنواهي ،الكفار كلهم ،وبعض
المسلمين ممن تساهل في أوامر هللا -جل وعال -وغفل عنها.
طالب :أحسن هللا إليكم ،اْلطفال ما ُيكتب لهن الحسنات.

من أهل العلم من يقول :يكتب لهم ،ومنهم من يقول :التكليف مرفوع القلم ،فإذا ُرفع القلم فال

كتابة.

ال ْاب ُن َزْي ٍد :اْل ُمَرُاد
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :لَق ْد ُكْن َت ِّفي َغ ْفَل ٍة ِّم ْن َه َذا َف َك َش ْفَنا َعْن َك ِّغ َ
اء َك} [قَ ]22:ق َ
طَ
ِّ َّ
َّ
ِّب ِّه َّ
َيَ :لَق ْد ُكْن َت َيا ُم َح َّم ُد ِّفي َغ ْفَل ٍة ِّم َن ِّ
ش ِّفي
الر َساَل ِّة ِّفي ُقَرْي ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -أ ْ
الن ِّب ُّي َ -صلى َّ ُ
ِّ ِّ ِّ
َّاكِّ :إ َّن اْلمرَاد ِّب ِّه اْلم ْش ِّرُكو َن أَيَ :كاُنوا ِّفي َغ ْفَل ٍة ِّم ْن عو ِّ
اس َو َّ
اق ِّب
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
الضح ُ
َُ
ََ
ْ
َجاهلَّيت ِّه ْمَ .وَق َ
ُ
اخ ِّتَي ُار َّ
أُم ِّ ِّ
ينِّ :إ َّن اْلمَرَاد ِّب ِّه اْلَبُّر َواْل َف ِّ
الطَبرِّ
َيَ :لَق ْد
اجُرَ .و ُه َو ْ
ال أَ ْك َثُر اْل ُم َف ِّس ِّر َ
يل :أ ْ
ِّيَ .وِّق َ
وره ْمَ .وَق َ
ُ
ُ
ِّ
ُكْن َت أَُّي َها ِّْ
ف ِّإََّّل
يد؛ ِّْل َّ
ان ِّفي َغ ْفَل ٍة َع ْن أ َّ
َن ُك َّل َن ْف ٍ
ق َو َش ِّه ٌ
َن َه َذا ََّل ُي ْعَر ُ
اإل ْن َس ُ
س َم َع َها َسائ ٌ
طاءك أَي :عماك؛ وِّف ِّ
وص ِّْ ِّ
ِّ
ص ِّ
ِّب ُّ
يه أَْرَب َع ُة أ َْو ُجهٍ".
اإل َل ِّهَّيةَ .ف َك َش ْفَنا َعْن َك غ َ َ َ ْ َ َ َ َ
الن ُ
هل القول لقد كنت في غفلة من هذا في الدنيا أو بعد البعث؟ يعني السياق يدل على أنه بعد

ونفخ في الصور المقصود أن كلها
البعث ،جاء بعد قوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدُ ،
بعد البعث.

طالب :فبصرك اليوم حديد ،ما معنى حديد؟
حاد ،قوي.
طالب :شاخص.
حديد ،حاد ُيدرك ما ال يدركه من قبل.

طالب...:

هي أحوال ،نحشره يوم القيامة أعمىُ ،يحشر كذا ،وبصره حديد ،من أجل إقامة الحجة عليه

ويرى ما ال يراه من قبل.

طالب :هل بصيرة القلب؟
األصل البصر الرائي.

الس ِّد ُّيِّ َّ .
"أَح ُد َهاِّ :إ ْذ َكان ِّفي ب ْط ِّن أ ِّ
ان ِّفي اْلَق ْب ِّر َفُن ِّشَرَ .و َه َذا َم ْعَنى
ُم ِّه َف ُولِّ َدَ ،قاَل ُه ُّ
الثانيِّ :إ َذا َك َ
َ
َ
َ
ض ِّفي اْل ِّقيام ِّة؛ َقاَله مج ِّ
اسَّ .
اهٌدِّ َّ .
الثالِّ ُثَ :وْق ُت اْل َعْر ِّ
ول اْل َو ْح ِّي
َق ْو ِّل ْاب ِّن َعَّب ٍ
ُ َُ
الراب ُع :أََّن ُه ُن ُز ُ
َ َ
َوَت َح ُّم ُل ِّ
الر َساَل ِّة".
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ِّ ِّ
"و َه َذا معَنى َقو ِّل اب ِّن َزي ٍدَ .فبصر َك اْليوم ح ِّد ٌ ِّ
ِّ
الُ :ه َو َب ِّص ٌير
ْ ْ ْ َ َ ُ َْ َ َ
َْ
َ
يلُ :يَرُاد به َب َصُر اْلَقْلب َك َما ُيَق ُ
يد ق َ
ِّباْل ِّف ْق ِّه َفبصر اْلَقْل ِّب وب ِّصيرُته َتب ِّصرُته َشو ِّ
اه َد ْاْلَ ْف َك ِّار َوَن َت ِّائ َج ِّاَّل ْع ِّتَب ِّارَ ،ك َما ُت ْب ِّصُر اْل َع ْي ُن َما
ََُ
ََ َ ُ ْ َ ُ َ
ِّ ِّ
َّ ِّ
َش َخ ِّ
َيَ :ب َصُر َع ْي ِّن َك اْلَي ْوَم
َق َابَل َها ِّم َن ْاْل ْ
اص َو ْاْل ْ
يل :اْل ُمَرُاد به َب َصُر اْل َع ْي ِّن َو ُه َو الظاهُر أ ْ
َج َسامَِّ .وِّق َ
اف ٌذ يرى ما َكان محجوبا عْنكَ .قال مج ِّ
ظَر َك
َيَ :قو ٌّ
يد َي ْع ِّني َن َ
اهٌدَ :فَب َصُر َك اْلَي ْوَم َح ِّد ٌ
َح ِّد ٌ
ِّي َن ِّ َ َ َ َ َ ْ ُ ً َ َ
َ َُ
يد؛ أ ْ
ان ِّم َ ِّ
وز ُن َسِّيَئ ُات َك َو َح َسَن ُات َكَ .وَقاَل ُه َّ
ِّإَلى لِّ َس ِّ
يلُ :ي َع ِّاي ُن َما َي ِّص ُير ِّإَل ْي ِّه ِّم ْن
ين ُت َ
الضح ُ
يزان َك ِّح َ
َّاكَ .وِّق َ
َن اْل َك ِّ
ق
يد ثُ َّم َي ْزَر ُّ
يلَ :ي ْع ِّني أ َّ
اب َو ِّعَق ٍ
َث َو ٍ
ابَ .و ُه َو َم ْعَنى َق ْو ِّل ْاب ِّن َعَّب ٍ
افَر ُي ْح َشُر َوَب َصُرُه َح ِّد ٌ
اسَ .وِّق َ
ط ِّ
الن ْف ِّ
اب َّ
س".
ِّئَ " :لَق ْد ُكْن َت" " َعْن َك " " َفَب َصُر َك " ِّباْل َك ْس ِّر َعَلى ِّخ َ
َوَي ْع َمىَ .وُقر َ
وبالفتح على خطاب الشخص ،أو على خطاب النفس المؤنثة ،وعلى كل حال البصر يكون

ونشر صار بصره
حديدا في مقابل الغفلة التي حصلت في الدنيا ،وعمي عما أُريد به إذا ُبعث ُ
حديدا ،حادا يبصر عما غفل عنه.
وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

