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 2 (004ة طــــه )سور-تفسري القرطيب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 "بسم هللا الرحمن الرحيم.
 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي  
 در، وتيساير اممارماا ساهله حارل ال ال [36]طه: }َقاَل َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى{ ى:قوله تعال

 :ولاكفعا  بمعناى موعاول، كق ،الطلبا إلى ما ذكر، أجاب سؤله، وأتاه طلبتاه ومرووهاه. والساؤل 
 .بمعنى مخبوز رخب

 خبز.
 وأك  بمعنى مهكول.. بمعنى مخبوز زخب

 ُأكل.
ُخ ُأْخاَر { :وقوله تعاالى ك  بمعنى مهكول.وأُ    هاهه، وهاي أي قبا [37ه:]طا }َوَلَقاْد َمَننااا َعَلْياَك َمارا

 ..حوظه سبحانه له من حر امعداء في االبتداء؛ وذلك
ََ َمااا ُ{ َؤاا   }َقاااَ  َقاا    َل غالااع علاا  وحقاال لااه طلبوااه، وال ،، أجاااهللا هللا اعااا  [36]طااه  ُأوِتيااَ  ُؤااك 

 -لكاال لاايل  الةاارورج أ  م اااهللا كاال  ااو  كمااا  ااو اعاا اا ال بااو ،اعاا اا ابيبيااا  أيجااا { ا ااة
 .- جل وعال –وبعةجا { ع {ل إجابوه ب{ر يري   هللا  ، عةجا { اهللا -صل  هللا عليه وؤلم

ُخ ُأْخَر { :وقوله تعالى هاي حوظاه سابحانه لاه مان و أي قب  ههه،  [37]طه: }َوَلَقْد َمَنناا َعَلْيَك َمرا
 . حر امعداء في االبتداء؛ وذلك حين الهبح. وهللا أعلم

 لم يومكل أع اؤ  { ه.،  حي ما قول يفًسا، حفظه هللا وصايه
 . اإلحسان واإلفضال ]115ص:[ والمن
َك َما ُيوَحى{}ِإْذ َأْوَحْيَنا  :وقوله  [38]طه: ِإَلى ُأمِ 
حاى إلاى أوحاى إليهاا كماا أو  عباا::ابان  . وقاالأوحى إليها في الناوم: أوحينا ألهمنا وقي : قي 

لاهي صان  اهاو  فرعاون  آل ماؤمن :مقاتا  قاال [39]طاه: }َأِن اْقِهِفياِه ِفاي التاااُبوِ { .النبياين
 ..التابو 

  إليجاا، يلز{اه أ مقا   ب با ج أم { ؤا ن بياه أوحاوأ  يظيار {اا قاا  ب با ج {اريم  يلزم علا  المكلا 
أ  و مق   ب ب تجا، ق  رجح المكل  أ  {ريم يبية، وعا{ة أهل العلم عل  أ  ال ب ج خاصة  الرجا ، 

الااا حو ل يلااازم { اااه البعاااو ول ال بااا ج ول ا رؤاااا ، وابااال حااازم يااار  أ  {ااال ال سااا ج جماااع يبيااااا 
 أوصلجل إل  ؤ  كلجل أيبيا .

و  وكاان التااب .حزقيا  وكان اسامه ،هو الهي صن  التابو  ونجره فرعون  آل مؤمن: ات مق قال
 . من جميز
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 جميز {ا علل عليه؟
 طالب: ال.

 طيل؟
 طالب: .........

 طالب: بالضم أم بالكسر؟
 طالب: ............

 ل ل طيل.
 ......: .......بطال

 .الثايو..أو  
 ال ميز الخبيط، وال ميز الويل الذكر، وه  حل  وأل ا . جمز ا يسا  والبعير وغير  جمًزا، و 

 كي  يوخذ؟
 طالب: من خشب .

 مع و {ل جزوعه؟ احوما .
، وهاو لغاة اارجاة ا{ ه، مص ع { ه الفخار ويسم  أمًةا ذكارً  الفخارممكل ص اعة كا  الطيل إذا 

المجاام  ،طاايل أو ااو تغساايل المياا ، إذا لاام ي قطااع الخااارع قااال ا  ي طااع علاا  المخاارع طاايل، خرقااة 
حار، ب   او عار جم   ، والمعلال قاا الاذ  مسومساَ، وأرا  هاا  كلماة ذكارأيه طيل {ل هاذا ال ا   

الطيل حر،  أ كل عل   عض القرا  أيه ذكر حر، تشاكل علا  كثيار {ال القارا  الاذيل ل مفجما   
لك جاا  إذا علال علا   عاض كواع الفقاه بجاذا، ،مشاكل علا   عاض القارا   {ال ساا الوركيع، يق  

غير {أل  ة ع   ال اس،  وشكل عل  القار  ، كي ؟ ه  أصله طيل، لكال ذكار حار  ،غير اارجة
إذا أراا  ااخأ أ  معلاال  مثاال  {شااكلة  عاا ،  أ ااكل  علاا  القااار   واؤااو رل و{ااا مفجاام المقصاا ا.

 اللبل.هذ  العباراا الوو ق  تفجم عل  غير {راا المكل  ي بغو أ  يبسط الوعليلن  يزيل 
}َفاْقِهِفيِه ِفي  :لوراءا قال }فليلقه{ أي اطرحيه في البحر: نهر الني  [39]طه: ْقِهِفيِه ِفي اْلَيمِ {}َفا
}  .اليم. أي اقهفيه يلقه أمر وفيه معنى المجازاُ [39]طه: اْلَيمِ 

  اهللا الطلع.ه جيلق يك   
{}يَ . [12 :]العنكبو  }اتاِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْ  َخَطاَياُكْم{: وكها قوله  [39]طه: ْهُخْهُه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ
صه ير  رأسه وخ اوو  ،موسى ، ووضعت فيهاا، وجعلت فيه نطعخ   تابوتخ فاتخه ؛فرعون  يعني

 .ثم ألقته في الني  ،يعني حقوقه
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 4 (004ة طــــه )سور-تفسري القرطيب

معرطاه    طلياه  القاارإياه ا{وثاا  لر{ار ا لجاو، لقل اا ولا ل أ ال ي خل عليه الماا ،ن لئطلوه  القار
أ  يا خل الجا ا ؟ {اا ممكال أ  يا خل الماا ، ممكال ال لائ نقطا  ابكس يل ع ه، إذا طلو  القارلي

  ما أ{ر بجذا لب  أ  محفظه.ل - جل وعال –وهللا  ،يه ا{وثا  لر{رأي خل الج ا ،  جذا ل ل 
ي ورو  فرعاون. فسااقه هللا فاي ذلاك النهار إلاى  ار فرعاون، وكان يشرع منه نهار كبيار فاي  ار

. وكاان ا، فوضعته فيه وقيرته وج  ته، ثم ألقتاه فاي الايموجخ ا محلا جعلت في التابو  قطنخ أنه
إذا  آساي ، ، فبيناا هاو جاالل علاى رأ: بركا  ما نهار كبيار فرعاون  مناه إلاى بساتان يشارع

  يتمالاكالا ا حاديدخ ، فهحبه عدو هللا حب افهمر به فهخرج، فوتح فإذا صبي أصبح النا: ،بالتابو 
 فرعااون  ، فاارأ أن البحاار ألقاااه بساااحله وهااو حاااط ه. وظاااهر القاارآن ياادل علااى ه اابر عنااأن ي

ها  . ويحتما  أن يواون إلقااء الايم بموضا  مان السااح  ، فياه فو التابو  بالسااح  فاهمر بهخاهه
 .. وهللا أعلمأ اه النهر إلى حيث البرك ثم  فرعون، نهر

. وروي أنهاام حااين   حااويتوكااان بهااا باارص، فلمااا فتحاات التااابو  فرعااون  : وجدتااه ابناا وقياا  
أ  فاي فار  آساي  ، فادنتوعاالجوا كساره فهعيااهم التقطوا التابو  عالجوا فتحه فلم يقادروا علياه،

اا، فااإذا صاابي نااوره ا فعالجتااه فوتحتااهجااوا التااابو  نااورخ   ابااين عينيااه، وهااو يماا  إبهامااه لبنخ
ياه حابه فيوجاد  لبحر: ال تبرأ إال من قب  ابنت برصاء، وقال له امطباء لورعون  وكانت فهحبوه.

. ئاتلماا نظار  إلاى وجهاه بر : وقيا . صاء برصها بريقه فبرئاتفلطخت البر  ،إنسان  واؤها ريقه
 . وهللا أعلم

علاا  أهاال  { طبقااةبيجااا  ن{ثاال هااذ  ابخبااار تحواااع إلاا  يقاال صااحيح، {ثلجااا ل مصاا   ول مكااذهللا
 الكواهللا.
، اجهخ و ا من أصبح النا: أ  صبي  فر  فرعون  فلما نظر إليه فرعون، المرأُ : وجدته جوار  وقي 
أحبه هللا  ا::ابن عب الق [39]طه: {نِ ي}َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبا خ مِ  فهلك قوله تعالى: فرعون  فهحبه

 .جع  عليه مسح  من جمال ال يوا  ي بر عنه من رآه: ابن عطي  . وقالوحببه إلى خلقه
عنى الم :عورم  وقال .حد إال أحبه وعشقهما رآه أ ،مالح  موسى كانت في عيني :قتا ُ وقال

. حمتيألقيت عليك ر و المعنى  :الطبري  . وقالا ومالح  فال يراك أحد إال أحبكنخ جعلت فيك حس
آسي  بنت  ، وأحبتكفسلمت من حره فرعون  جعلت من رآك أحبك حتى أحبك :ابن زيد وقال
 . فتبنتك مزاحم

 ..يريد أن ذلك بعيني :ن عبا:اب قال [39]طه: }َوِلُتْ َنَ  َعَلى َعْيِني{
 توصل المحبة  الرحمة، ل  َ أ  المحبة ت ل  الرحمة، لكل ليس  هو الرحمة.

، و ، وحيث ألقي التابو  في البحريريد أن ذلك بعيني حيث جعلت في التاب :ابن عبا: قال
هن من ت، فقاللينظرن ما فيهفهر ن أن يوتحن التابو   ،فرعون  وحيث التقطك جواري امرأُ
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

، وأجدر بهال تتهمون بهنكن ين به سيدتكن فهو أحظى لكن عندها: ال توتحنه حتى تهتواحدُ
ال تشرب من الماء إال ما استقينه  فرعون  . وكانت امرأُا فهخهتموه منوسونجدتن فيه حي خ و 

عليها وألقي  ،مثله قط م يرَ ا ل، فلما فتحته رأ  صبي  ابالتابو  إليها مغلقخ فههبن  ،أول ك الجواري 
ُُ َعيْ  :فقالت له فرعون، فهخهته فدخلت به على ،محبته  قال لها: [9]الق  : {ن  ِلي َوَلكَ }ُقرا
 لو أن»: قال -صلى هللا عليه وسلم-. فبلغنا أن رسول هللا أما لك فنعم، وأما لي فال: فرعون 
 .لهاهبه فو  ،هبه لي وال تقتله: فقالت .«هو قُر عين لي ولك آلمن وصدق ،نعم :قال فرعون 
 ؟خرع الح يو؟ خرجه
 لخبراذكر في الحاحي  قال: وهعد  .أما لك فنعم، وأما لي فال: فرعون  قال لها خرجه، طالب:
ن ا مأخرجه الطبري عن ابن عبا: في المطول، وهها المرفوع جعله الطبري أيض   المطول، في

ن م، انظر تخريجه ، انظر الدر، ويهتي في سوُر الق  ا، وجعله ويره مرفوع  قول ابن عبا:
  التخريج. 1600الحديث  ذكرتوسير الشوكاني في 

 قال . ُقتا  قاله ،أي ترهى وتغه  على مرأ  مني [39]طه: }َوِلُتْ َنَ  َعَلى َعْيِني{: وقي 

. : وأصنعته إذا أحسنت القيام عليه: صنعت الور يقال ،وذلك معروا في اللغ  ::النحا
 :عدها من قوله: الالم متعلق  بما بفعلت ذلك. وقي  [39]طه: ْيِني{}َوِلُتْ َنَ  َعَلى عَ  والمعنى

لواو في : اا )إذ( ظرا لت ن . وقي  ،على التقديم والتهخير [40]طه: }ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك{
ب ولت ن ( بإسوان الالم على اممر، وظاهره للمخاط) :ابن القعقاع ولت ن  زائدُ. وقرأ

 . والمهمور وائب
 والساك ة لر{ر. ،الال{يل المكس رج والساك ةن أ  المكس رج للوعليلالفر  بيل 

ين كتك وت رفك بمشي تي وعلى عولتكون حر  :( بوتح التاء. والمعنىولت ن ) أبو نهيك وقرأ
ألقيت أو  [40]طه: }ِإْذ َتْمِشي{ العام  في [40]طه: }ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك{ .المهدوي  . ذكرهمني

ُقوُل َهْ  َأُ لُُّكْم }َفتَ  ،مريم اسمها وأخته [38]طه: }ِإْذ َأْوَحْيَنا{ من وون بدالخ . ويجوز أن ي)ت ن (
 .وذلك أنها خرجت متعرف  خبره [40]طه: َعَلى َمْن َيْكُوُلُه{

قرو ، بيل أم { ؤ   ،يجا هو أم { ؤ ، لكل بي جم {فاوزاؤمجا {ريم، ويق    عةجم  إ
 ، كم ؤ ة؟ كم بي جم؟ وعيس 
 ........طالب: ..

 3مةاف لجا  كل {ائة ا؟ لكل {ل ؤ ي  وخمسة، ألفاجم {ل ؤ ي  وكم؟ عيس  له ألفااآل  
 و ح يو  و وبيل أم { ؤ ؟  ؤ ة، كم مك   بي ه 2066أو  2065ؤويل،  20 و  3ؤ يل، 

 جار ب ي ار، ثم اؤوأجر ا،  عمل له إل  يص  ال{ثل {ل قبلكم، كمثل {ل اؤوأجر أجيرً و {ثلكم »
، «وق  العصر ب ي ار، ثم اؤوأجر أجيًرا ثالًثا {ل العصر إل  آخر ال جار ب ي اريلإل  ا أجيرً 
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بيه يص  ال جار، و{ ج عيس  {ع { ج  ن ي عل   { ج عيس  {ع { ج {حم  تعاا  { ج { ؤ 
ؤ ة  1400ال ص  الثايو، ويسو ل   بجذا عل  أ  { ج {حم   -عليه الصالج والسالم–{حم  
، لكل هذا  عي ، هم أخذو  {ل هذا الح يو، أخذوا 2000س  مك   الم م   { ج عي 600ا{ع ال

ة، لكل هذا الكالم هو يجامة هذ  اب{   1400 هذ  الم ا {ل هذا الح يو، واؤوروح ا إل  أ  الا
يص  وإل ك   اليج ا عمل ا كل وجه،  ه {ل ول مع و أ  الومثيل مطابل المشبه  ،ليل  صحيح

جم تعاا  { ج ال صار  والمسلميل، هذا  مقوة  ك يجم عمل ا إل  يص  ال جار مع و أ  { ت
ال جار، لكل ل مم ع أ  مك   المراا  ه أ  عملجم أ ل، والوش ي  عليجم أكثر والوكلي  عليجم 

يظريا إل   ل  كا ب  ال اقع يرا هذا الق  ،  نأعظم،  ما معاا  عمل ال صار  وعمل المسلميل
 ا هذا،  و الح يو أ  { ج ال صار  ا ورطإذا  ،يه حو   و الح يوأمًةا ألز{ا ، وج يا تق ير ا

كل {كا ، ب  وق  الظجر أط   {ل وق  العصر  و كل ز{ا  و و  نأط   {ل { ج المسلميل
وق  الظجر أط   {ل مع و   {ثل هذا غير {قص ا، أ خالف ذلَ،     عل   وال اقع مشج 

 ، هذا ه  المقرر، وإ  اؤو   الح فية عل  أ  وق  وق  العصر، هذا  و كل وق  و و كل بل
{ل هذا الح يو اؤو ل ا عل  أ  وق  الظجر مسومر إل  أ  مك   ظل الشو  {ثليه،  ،الظجر
صير ظل الشو  {ثل واح ، وعل  ذلَ وعل  ق   {ال مج ر عل  أ  وق  الظجر إل  لماذا؟ 

، وال اقع مشج   ه ،ما قرر ابئمةكز{ا  و{كا  ال مج ر مك   الظجر أط   {ل العصر  و كل 
الظل {ثله  صير  {أط  ، حو  عل  ق   ال مج ر  أأ  وق  الظجر  ،عل  هذا والوق يم {اش  

خبر ؤيل ه  يجامة وق  صالج الظجر، والؤو ل   مثل هذ  اب{ ر الوو  يجا  و  {ل البع ، ال
الؤو ل    ميع  ل يلزم، زائهأجل يلزم { ه الؤو ل    ميع  ب{ر {ل اب{ ر ويقرر  يًئا

 .أجزائه وكل {ا مفجم { ه
   الحائضقا  «كما مفعل الحاع، غير أ  ل تط  و  البي  ا علو»كما ص ع  عةجم  و ح يو 

 ل تصلو،  مثل ؟ وصلو ،صلوالحاع م  الحاع مقرأ القرآ ، ب ن، {ل هذا الح يول تقرأ القرآ 
ا والؤو ل  بجا {ع وج   ،م يرا ؤياقجا لبيا  هذ  اب{ راليوزا  {ل هذ  العم {اا الوو ل أ 

ورل ي مع و ،إ عاا  و ال  عةال ص ص الوو ؤيق   و خص ص هذ  المسائل، ل  َ أيه 
الح يو المحكم ح يو عب  هللا بل عمر، وق  صالج الظجر {ل زوا  الشمل إل  أ  مصير ظل 

ل لكل ابوقاا، وهم الح يو الذ  لم مس إل  {ثل هذا كل  و  {ثله، يورل هذا المحكم ويأتو
 اؤو ل ا  ه.

 لما وهبه موسى وكانوذلك أنها خرجت متعرف  خبره،  }فتقول: ه  أ لكم على من يووله{
، فهخهته ووضعته ن ال يهخه من أحد حتى أقبلت أخته، وكامن امرأته طلبت له المراض  فرعون 

 ،: إنه ال لبن ليفقالت ،تقيمين عندنا: فقالوا لها. ثديها فم ه وفرل به في حجرها وناولته
لها لبن؟ : فقالوا. أمي: قالت؟ ومن هي: قالوا. له ناصحون  ولكن أ لكم على من يووله وهم
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. وذلك بهره  :وقي . بثالث :وقي . بسن  موسى أكبر من هارون  وكان .هارون  : لبن أخيقالت
:: ابن عبا قال .فيها هارون  ولد، ففرف  عنهم القت  أره  سنينK بني إسرائي  رحم فرعون  أن

 (.فر  ناك) أبي م حف يوف [40]طه: }َفَرَجْعَناَك ِإَلى{ ثديه.فجاء  امم فقب  
ه  لبل { ؤ  كما ه  {عروف، لبل أ{ه، ثاهللا عل حملجا  ه وولاتجا له، لكل ل تري  أ  اللبل 

 . يقول الذ  يج ا  رع   الذيل هم الخطر  ليعرف أيه {ل ب و إؤرائيل {ثالً  تبيل أيه ول   الية
  {را َعْيُنَها َتقِ َكيْ } ابن عامر عن عبد الحميد ورو   [40]طه: }َكْي َتَقرا َعْيُنَها َوال َتْحَزَن{

؛ لعينورج  قرير ا. ا فيهماا وقرر  به قُر وقرورخ عينخ  وقرر  به ي:الجوهر  . قالبوسر القاا
 .سخنتنقيض  ،وقد قر  عينه تقر وتقر

  ا{عة الفرح والسرور ، وه  يقيض ؤخ  ، وعل  {ا مقا   إ، القر ه  البراقرا مع و براا
  مك   مع و براا، لك يه {سروًرا أو الذ قرا عي ه   اراج، وا{عة الحز  حارج،  إذا قال ا

بله حمي  أو احورا، المقص ا أيه هذا المراا { ه، والقر مقا  قال اا إ  {سروًرا  رًحا،  خالف {
ل  ت ل  قار ، مع و الذيل مق {    الحار والش ائ  هم الذيل عليو ل  حار  {ل   قا م، كما الحر

 حار  {ل ت ل  قار . ر وع م وج ا الش ائ   يه،  ليو  رأس هذا اب{ر وق  بروا اب{
: حتى تقر فال تطمح إلى من هو فوقه، ويقال. وأقر هللا عينه أي أعطاه وتقر نقيض سخنت
ي . وقد تقدم هها المعنى ف  بار ُ، وللحزن  مع  حاُررور  مع. وللسحتى تبر  وال تسخن

 م(.)مري
ا{ ك.أي على فقد [40]طه: }َوال َتْحَزَن{ ا قت  قبطي   ::ابن عبا قال [40]طه: }َوَقَتْلَت َنْوسخ

لى ع ،وكان قتله خطه :مسلم . في صحيحوكان إذ ذاك ابن اثنتي عشُر سن  :كعب . قالاكافرخ 
 ]117:ص[ل أي آمناك من الخوا والقت  والحب [40]طه: ْيَناَك ِمَن اْلَغمِ {}َفَنجا . ما يهتي

. بلوناك بالءخ  : ُقتا ، وقالا حتى صلحت للرسال تبرناك اختبارخ أي اخ [40]طه: }َوَفَتنااَك ُفُتونخا{
ملته ح، أولها قب  الرسال اختبرناك بهحياء  :ابن عبا: . وقالاأخل ناك إخالصخ : مجاهد وقال
رضاع إال م منعه من ال، ثيهبح فيها امطوال، ثم إلقاؤه في اليم فرعون  في السن  التي كان أمه

 ثم عون،فر  ، فدرأ ذلك عنه قت ثم تناوله الجمُر بدل الدُر فرعون، ، ثم جره بلحي من ثدي أمه
 إنه :يقالف. ليتدرب بها على رعاي  الخلق ؛لغنم، ثم رعايته اا يترقبقتله القبطي وخروجه خائوخ 

: ال لهمن الغنم جدي فاتبعه أكثر النهار، وأتعبه، ثم أخهه فقبله وضمه إلى صدره، وقند له 
قد مضى و  ،اولهها اتخهه هللا كليمخ  ه:وهب بن منب . قالي وأتعبت نوسك؛ ولم يغضب عليهأتعبتن
 ء(.النسافي )

ح يو  ويذكرو   يه [40]طه  }َوَ َو  اَل ُ ُو ًيا ،  و هذ  اآلمة، المفسرو  يذكرو  ح يو الفو   
 الثالو، أ  هل؟ الفو  .
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 طالب:.....
 ثالو، ثالو يب أ {ل ا ؤرا ، آمة أربعيل.

 طالب:.....
 ل، ل اقطعه.
 طالب:.....

   و كواهللا الوفسير -رحمه هللا–ط يل. وقا  ا {ام أب  عبي ج الرحمل أحم  بل  عيع ال سائو 
ح ث ا قا   ح ث ا عب  هللا بل {حم ،   ح يو الفو    [40 طه] }ُ ُو ياً َ َو  اَل وَ { قا   (ؤ  ه){ل 

أخبريو ؤعي  بل قا   ح ث ا القاؤم بل أبو أي هللا، قا   أصبغ بل زي ،  يزي  بل هارو ، أيبأيا
{سا   سألوه عل ، لم ؤ   -عز وجل–عب  هللا بل عباس عل ق   هللا  ؤأل   جبير قا 

وأخرجه أب  جعفر بل جرير وابل أبو  ال سائو  و الس ل الكبر ، وا    هكذا ر مق    ط له، الح يو
حاتم  و تفسيريجما، كلجم {ل ح يو يزي  بل هارو   ه، وه  { ق ف {ل كالم ابل عباس، 

{ما أبيح يقله {ل ا ؤرائيلياا عل كعع تلقا  وليل  يه {ر    إل قليل { ه، وكأيه ابل عباس 
 الح يو  ط له. أعلم. وؤمع   يخ ا أ ا الح اع المز  مق   ذلَ أمًةا.ابحبار وغير ، وهللا 

لبث  :وهب قالو . يريد عشر سنين أتم امجلين [40]طه: }َفَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي َأْهِ { :قوله تعالى
وثماني عشُر  صوورا ابن  حعيب، ، منها عشُر مهر امرأتهثماني وعشرين سن  حعيب عند

 وقتا ُ ابن عبا: قال [40]طه: }ُثما ِجْ َت َعَلى َقَدر  َيا ُموَسى{. ه عندهأقامها عنده حتى ولد ل
عين أبناء أره ال يبعثون إال ؛ من امنبياءا للنبُو والرسال يريد موافقخ : وعبد الرحمن بن كيسان

ت ج  ثم :كعبمحمد بن  . وقالعلى وعد [40]طه: {َعَلى َقَدر  }  :ومقات مجاهد . وقالسن 
. أي ج ت في الوقت الهي أر نا والمعنى واحد. نك تجيء فيهر الهي قدر  لك أعلى القد
  ر:وقال الشاع .إرسالك فيه

 اياااااااااااا  الخال اااااااااااة أو كايااااااااااا  لاااااااااااه قااااااااااا رً 
 

 كماااااااااا أتااااااااا  رباااااااااه { ؤااااااااا  علااااااااا  قااااااااا ر 
ما ة،  يولف    و إيراا {ثل هذ  اآلملجا، لؤويفا  ق ر  الم اؤع لجا، وأهل العلم مخ ا  {سوحقً   ليك 

جئ    ق   لهت م  ز أ ، قا  {ل ابح ا ، مع و كما جا   خأ  و ال ق  المح اي اؤبجا 
، الوو جا ا لجا { اؤباتجا  و { اؤباا تماثلجاو عل  ق ر، مخولف    و اؤوعما  ال مل القرآيية 

 يه إذا كا  المع   ي طبل  ال  إ  هذا ا{وجا  وابوذا  للقرآ ، و{ جم {ل مق    إ{ جم {ل مق  
 كجا أول .{ايع، وتر 
 أي اصطويتك لوحيي ورسالتي. :ابن عبا: قال [41]طه: }َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْوِسي{ تعالى:قوله 
 . ي أمري ونهيقويتك وعلمتك لتبلغ عبا :. وقي مهخوذ من ال نع  ،اصطنعتك خلقتك: وقي 

 .ت عليهللتي أنز ريد التس  اآليا  اي: ابن عبا: قال [42]طه: }اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِبآَياِتي{
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: وقي  .قتا ُ وقاله ،تضعوا أي في أمر الرسال  :ابن عبا: قال  [42]طه: }َوال َتِنَيا ِفي ِذْكِري{
 :العجاج قال الشاعر توترا.

 ر{ااااذ أ  غفاااااااا  {حماااا ا  مااااا وياااا
 

 لااااااااااه ا لااااااااااه {ااااااااااا {ةاااااااااا  و{ااااااااااا غباااااااااار 
 ل:..امرؤ القي . وقالوالونى الضعف والوتور، والكالل واإلعياء 

 {راا  و اآلمة.وكله 
 طالب: وكله مرا ؟

مة، ع  ل؟ كله {راا  و اآل وال ي  والةع  والفو ر، والكال  وا عيا ، وكله {راا  و اآلمة.يعم، 
 هو {ل ثالث يسخ.
 طالب: خمل نسخ.

 ) ( ثالث يسخ.هم )هللا( و)ع( و
 طالب:.....

 يية؟  {عَ {ا ه  عل  الثاالذعط ، ثالث يسخ، مع و الوص ير عل  الل، ل 
 طالب:.....

 حالا؟إلكل  يه 
 لكن ما هي بواضح . حاال .إفيه  نعمطالب: 

 خمل {راا ابو . ممكل طبعب  الحاامة عشر والثايية عشر و{ا قبلجا، العشرج ابول ،  يعم
 طالب:.....

 طبع ممكل خمل {راا، الثايو.. ال ز  ابو الصفحاا {وطا قة، 
 طالب:.....

 عةجا، ابو   قط، الثايو إل  الثايو عشر طبع ثالث {راا، و{ل ب  الطبعاا تخول  عل 
و  ا، ثم طبع اب قط، بي ما ابو  طبع {رارً  أو  وثا    الثالو عشر إل  العشريل طبع {رتيل  قط،

 والثايو والثالو أول  ب و  إحالا وب و  آماا، ثم أعي  طبع الكواهللا  ع  ذلَ  ا حالا وبعض
{قابلة عل  يسخ كثيرج،  عشر، ثم طبع الكواهللا {ل أوله إل  آخر ، طبعُ الوعاليل عل  الثايو 

 عض ابجزا  عل  ثالث عشرج يسخة، وبعةجا عل  أقل، لكل أقل ابجزا  عل  ثالث يسخ، 
تو لل ز  ابو  {ثاًل ت   الطبعة ابول   و ه وطبط وأتقل وذكرا ا حالا،  وأ اعو و  
حالوا  يية الق ممة والثالثة  يجا إبعة الثايية الوو تليجا الثاالط{ا  يجا ول تعليقة،  168صفحة 

ًيا  و تعليقاا عل  هذ  الصفحة،  يحصل أحيا و   قط، والطبعة ابخيرج  يجا ثماي قط، تعليقا
 و ال رس الماطو،  190،  و {ثل  و صفحة الطبعة ابخيرج المعو   بجا  و  {ل الخلل

 عب  هللا؟ ل ما أ اع   {اذا، 2ورقم  1ذكروا إحالويل رقم 
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 طالب: صوح  كم؟
 ورقاا. 3، قبل 190

 طالب: ما في حي.
ا لمع   ؤ عي   ؤ سيرها، ع  ل آخر وي  ز أ  مك   {ص رً   إحالا لكل  و  قا  ه{ا  ي

ؤقط السطر، وحط ا ب اله حالويل، ل  َ عمل البشر ليل  ،السطر، لكل {ا هو  م ج اج
  ال قة {ثل هذا.
 طالب:.....

ذ  ؤقط،  يه ؤقط.  الذ  مشور  ابول  كا{لة والثايية كا{لة مسلم له الكواهللا، لكل {وا عة ه عمي
  لب  { جا، مق   ا{ ل ً  20اب{ ر  يجا {شقة. ا حالا عل  السابل والالحل  و كواهللا {ثل هذا 

 تيسر عل  القار  . ،تأخر، هذ  ت فع أولَ راجع جز  كذا صفحة كذا،  و كل إحالة تق م 
  يل:امرؤ الق وقال
 إذا {ااااااا السااااااا حاا علاااااا  الاااااا ي  ح  َساااااا{ُ 
 

 ا  الك ياااااااااااااااا  المركااااااااااااااااالأثاااااااااااااااار  غباااااااااااااااااارً  
 ِمَسح   

  
 إذا {ااااااا السااااااا حاا علاااااا  الاااااا ي  ح  َساااااا{ِ 
 

 ا  الك ياااااااااااااااا  المركااااااااااااااااالأثاااااااااااااااار  غباااااااااااااااااارً  
  

ا وناق  واني  وأونيتها أن ، فهنا وان  ا أي ضعوتفي اممر أني ونى وونيخ  : ونيتويقال
  ، وهه فسر أبان معنى اآليوفالن ال يني كها، أي ال يزال: بتهاأضعوتها وأتع ]118ص:[

 :طرف  واستشهد بقول
 كااااااااااااااأ  القاااااااااااااا ور الراؤااااااااااااااياا أ{ااااااااااااااا{جم

 
 قبااااااااااااهللا ب  هاااااااااااا ل ت اااااااااااو أبااااااااااا ا تغلاااااااااااو 

وتحميدي ( وال تهنا في ذكري  (: ابن مسعو  . وفي قراءُال تبط ا: أيضا ابن عبا: وعن 
 . وتمجيدي وتبليغ رسالتي

ال   {ل الوأخر، ويسم  بجذا، ق  مسم  ب   {ا مقا   تةعفا ول تفورا، وال يا  أخرا وليعم ل تو
 طو ، مسم  أمًةا  طو ، ويسم   أمًةا ويو، مع و {وريو ليل  الع ل يوأخر، مسم   أييا  

 أمًةا، والمقص ا أيجا المع   واطح { جا.
ا لَ َفُقوال َلُه قَ  }اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإناُه َطَغى ه:قول فيه  [44-43]طه:  َيْخَشى{َتَهكاُر َأوْ َعلاُه يَ ْوالخ َليِ نخ

  : أره  مسائ
وقال هنا  [42]طه: }اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِبآَياِتي{  :اذهبا قال في أول اآلي: قوله تعالى: امولى

 اطب أوالوخ فرعون، في ههه اآلي  بالنووذ إلى  عُو وهارون  موسى : أمر هللا تعالىاذهبا فقي 
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: وقي . ين بهها أنه ال يووي ذهاب أحدهماب :. وقي ا له؛ ثم كرر للتهكيدوحده تشريوخ  موسى
  .فرعون  ، والثاني بالههاب إلىإلى ك  النا: امول أمر بالههاب

ممر بالمعروا والنهي ا  لي  على جواز [44]طه: {َفُقوال َلُه َقْوالخ َليِ نخا} :: في قوله تعالىالثاني 
، وضمنت له الع م ، أال تر وأن ذلك يوور، المنكعن  اه ن باللين من القول لمن معه القُو
كيف بنا ف [46]طه: ُكَما َأْسَمُ  َوَأَر {}َقاَل ال َتَخاَفا ِإناِني َمعَ و [44]طه: {َفُقوال َلُه َقْوالخ َليِ نخا} ل:قا

 .وهها واضح ،بمطلوهه ناهي على مرووهه، ويظوروحين ه يح   اآلمر وال ؟فنحن أولى بهلك
ب  الج ف {ل ال ع ج ه  {ل  ن{طل بة  و {ثل هذ  الم اق   َ أ  الر ل والليل والحكمة ل

ل، لكل {ع الليل والر  ،ا يكار تغيير الحا ، {ل ابؤ أ إل  اب ةل، و{ع الش ج ل مقبل الخصم
 مثل هذا مسلَ {عه ظلم، اللجم إل إذا أصر الخصم وعاي  و ل  َ أيه أاع  إل  القب  ، 

كل لإيو ل أظ َ ما  رع   {ثب ًرا، هذا الكالم {ل الليل الذ  أ{ر  ه؟ ل،   أؤل هللا ي اؤبه، قا 
 {و  قيل هذا الكالم؟ لما أصر وعاي  وكابر ي اؤبه {ثل هذا الكالم.

؛ نياهمعناه ك :وعورم  الكلبي : لينا فقالت فرق  منهملث : واختلف النا: في معنى قولهالثا
 ؛بو مُرأ: وقي  أبو الوليد  وق .أبو العبا: : وكنيتهثم قي  .والسدي ومجاهد ابن عبا: وقاله

 . فعلى هها القول تكني  الكافر جائُز إذا كان وجيها ذا حرا وطم  بإسالمه
الك ية  ، لكل ا أ ا لجع، تب  ي ا أبو لجع،   ا ا الك ية و كوا ه، ك - وعالجل  –ك ا  هللا 

واللجع {ذ{ م،  جو تحمل  ،بيجا {شوقة {ل اللجع نل  ع م الحورام له والوق يريفسجا تشير إ
{ل   و طياتجا الذم له، وإل  ابصل أيجا تك ية الرجل ل  َ أيجا {ل  اهللا تق ير  واحورا{ه ب لً 

 أ  مسم   اؤمه الصريح.
 صلى-د قال وق .عمالخ من الطم  ليل بحقيق  توجب  ؛بإسالمهوقد يجوز ذلك وإن لم يطم  

إلكرام ا، ومن ولم يق  وإن طمعتم في إسالمه «إذا أتاكم كريم قوم فهكرموه» :-هللا عليه وسلم
  . عاؤه بالكني

طمًعا  و  نوأيه إذا احواع الم ق  إل  تألي  القلع ، َ أ  الوألي  ه  المقرر  و  ريعو ا ل
لوأليفه واع ته رجا   نا ؤالم إؤال{ه يكل  قلبه، ق  معط  {ل الزكاج الوو هو ركل {ل أركا 

قا    -عليه الصالج والسالم–وه  معرف أمًةا  الم اراج، وال بو  ،اؤو ابوه،  الوألي  {عروف
{عجم  و الكالم، وجعله يرتاح  تبسطلما اخل عليجم  ،«بل العشيرجوبئل ا ،  العشيرجبئل أخ»

لكو مقبل ال ع ج، وأ{ا الم اه ة  ال  ن الكالم الليل المقب  ، كل هذا {ل  اهللا الليل له  و الق  
ترل واجع أو  عل {حظ ر {ل أجل إل  الوو {كااها  ،ت  ز  حا ، { اه ة ل ت  ز  حا 

والقلع  يه {ا  يه {ل أجل { اراته ليقبل {ا  ي  هذا ل ممكل أ  مك  ، لكل يبش  و وججهالوأل
{حرم وأي  ت ظر  ووركه  معرض عليه هذا {ا وراا  ه ال ص ص، لكل الم اه ة وه  أ  مفعل

ول ت كر عليه، أو ت اريه بورل واجع حيل وق  الصالج ثم  ع  ذلَ تسورؤل {عه، وتورل الصالج 
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{ع ال ماعة ال اجبة {ل أجله أو {ل أجل ،ل ،ل، أو تةطر إل  ترل ارتكاهللا {حرم، كل هذا 
ِهُ  َ  ، { اه ة له ِهُل َ ُي   وا َل   ُت    .مقب   أصالً   يلل، هذا [9]القلم  }َواُّ
 طالب:.....

 يفا ، طرهللا {ل ال فا . تقو مع و
 ألم :لسعد . وقالفكناه أبا وهب انزل : ل ووان بن أمي- مصلى هللا عليه وسل -قالوقد 

عليه -ىموس وروي في اإلسرائيليا  أن .يعني عبد هللا بن أبي ،أبو حباب تسم  ما يقول
جر  له ما قضى هللا فرج. ا حتى خيبلغ كالمخ  سوالخ ، ال يجد ر سن ن فرعو قام على باب -السالم
م ، ورهك أعلالمؤمنين في سيرتهم م  الظالمين ، وكان ذلك تسلي  لمن جاء بعده منمن ذلك
 ن.بالمهتدي

م ربَ أعلم  مل ؤيجو  ، لكل ا يسا  عليه أ  يبذ  {ا عليه، وليس  ال وي ة بي  ، اؤو اهللا أم ل
 مسو ع هذا ليل بي  .

إلى  ا ال يهرمى أن لك حبابخ عل ،ما ج ت به، وتعبد رب العالمينتؤمن ب :موسى له قال :وقي 
. لجن اهعمائ  سن ، فإذا مت  خلت ، وينسه في أجلك أر ا ال ينزع منك إلى المو المو ، وملكخ 

 ،َلى َأْن َتَزكاى}َفُقْ  َهْ  َلَك إِ  :قوله تعالى القول اللين :ابن مسعو  وقال .فهها القول اللين
 يا :ىموس لقول اللين قول: إن اوقد قي ، [19-18]النازعا : َوَأْهِدَيَك ِإَلى َرهِ َك َفَتْخَشى{

، ي  لهقنه أحب إليه مما سواه مما م  ؛. فسماه بهها االسمإنا رسوال رهك رب العالمين فرعون 
 ه.الملك ونحو  كما يسمى عندنا

 ا و، ُتب ع، وغيرها {ل ابلقاهللا {لَ {صر، ككسر ، قيصر، وال {ل ب   رع   لقع، لقع 
 الوو  اع   و ي احيجا.

 طالب:....
 {ا أار  وهللا.

ين وحيء ل ،ان لينخ : الن الشيء يليالقول الهي ال خشون  فيه؛ يقال : القول اللين هوقلت
نه ن  و ، فمالينخ  قوالخ  لورعون  أمر بهن يقول موسى . فإذا كانوالجم  أليناء، ولين مخفف منه

ِللنااِ:  }َوُقوُلوا وقد قال تعالى ،أحر  بهن يقتدي بهلك في خطابه، وأمره بالمعروا في كالمه
: ُحْسنخا{  .والحمد هلل ،( بيانهعلى ما تقدم في )البقُر .[83]البقُر

 ، إذا لكل الفر  بيل لي ل وليِ ل، الوخفي  والوش ي ، مفرق   مم ح    الوخفي ، وق  يذ{    الوش ي
 ليِ ل أيه ي طأ، هذا ع  هم ع   العرهللا.   ال  لي ل هيل مم ح يه، وإذا قال ا  قال ا
فالتوق   ،على رجائكما وطمعوما ناه:مع [44]طه: }َلَعلاُه َيَتَهكاُر َأْو َيْخَشى{ :قوله تعالى :الرابع 

أول . وقد تقدم في وويره سيبويه: ؛ قاله كبراء النحويينفيها إنما هو راج  إلى جه  البشر
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( هاهنا بمعنى ما يعقلون. وقي : )لع فخاطبهم ب لوظ  طم  وترج    (لع ) :الزجاج قال (البقُر)
: هو إخبار من هللا تعالى بمعنى كي. وقي  يهكر. وقي : ه، والمعنى فانظر ه  يتاالستوهام
  وعسى في جمي  لع : إنوقي  .الحسن ؛ قالهلموسى لعله يتهكر أو يخشى هارون  عن قول
  .ن لما قد وقالقرآ

 لذلَ قل ا عل ابل عباس أ  لعل وعس  {ل هللا واجبة، بيجا {وحققة ال ق  .
ِبِه َبُنوا  ِهي آَمَنْت }آَمْنُت َأناُه ال ِإَلَه ِإالا الا  ل:حين أ ركه الغرق وخشي فقا فرعون  وقد تهكر

 وقال ،وويره بور الوراق أبو قاله ،كولكن لم ينوعه ذل [90]يونل: ِإْسَراِئيَ  َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن{
 ؟اإلله فكيف رفقك بمن يقول أنت ،له: هها رفقك بمن يقول أنا اإل في ههه اآلي  يحيى بن معاذ

 مع و المسلم الذ  معورف برب بية هللا وإل هيوه، مفرا   الرب بية وا ل هية، ل  َ أيه {حل
 لرجائَ.
رأته فآمنت وأحار  عليه ، وحاور امعاهلما   موسى ركن إلى قول فرعون  : إنوقد قي 
ا نت ره  ا، وهعد أن كا ت ير مملوكخ بعد أن كنت مالكخ  ،فقال: ال توع  هامان ، فشاورباإليمان

 .ا فخضب لحيته بالسوا  فهو أول من خضب: أنا أر ك حاب  ا. وقال لهت ير مرهوهخ 
 َ أ  {ثل هكل   ه يمع و أ  خةع اللحية تكفو لرا  إل  الشباهللا! هللا المسوعا ، {ا 

 نالمسوشاريل {ثل ها{ا  الذ  مخيل إليه أ  {صالحه ت قطع ل  أؤلم، {ثل هذا لل مشير  ما ي فع
   عليجم.وق ر  -جل وعال–اؤومراًرا لمصالحه ول فاذ {ا أراا  هللا 

يورط  :ضحاكال قال .[45طه:] َيْطَغى{ }َقاال َرهاَنا ِإناَنا َنَخاُا َأْن َيْوُرَط َعَلْيَنا َأْو َأنْ : قوله تعالى
فرط  :الوراء قالو ، قدير نخاا أن يورط علينا منه أمرالت :النحا: .: ويطغى يعتدييعج . قال
ء وضم يورط بوتح اليا :جمهوروقراءُ ال ،: وفرط تركقال: وأفرط أسرا. قال ،أي بدر منه أمر

 لماء الهياومنه الوارط في  ،رتنا. يقال: فرط مني أمر أي بد: يعج  ويبا ر بعقوهالراء، ومعناه
 .بر الم قاله ،الوارط في الهنب وهو المتقدم فيهيتقدم القوم إلى الماء. أي يعهبنا عهاب 

 الفرط أمًةا الذ  تق م أهله. هو{ 
عنه . و ولعلها لغ  ي:المهدو  قال ،بوتح الياء والراء( يورط) :ابن محي ن وقرأ  فرق  منهم

( بضم رطوي) :. وقرأ  طائو ناها أن يحمله حام  التسرع إليناومعا بضم الياء وفتح الراء أيضخ 
ط في ا. ومعناه: يشطأيضخ  وابن محي ن عورم  ومجاهد ابن عبا: وهها قرأ ،الياء وكسر الراء

 :؛ قال الراجزأذيتنا
 قااااااااد أفاااااااارط العلااااااااج علينااااااااا وعجاااااااا 

وةييع، الوساهل والةيا  وال ا  راط والوفريط، أ{را  {وقابال ، ا  راط الذ  ه  الوش ا، والوفريط 
 والحل بي جما.
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 : ه مسهلتانفي. [46]طه: }َقاَل ال َتَخاَفا ِإناِني َمَعُكَما َأْسَمُ  َوَأَر { :قوله تعالى
سبحانه  : لما لحقهما ما يلحق البشر من الخوا على أنوسهما عرفهما هللاامولى: قال العلماء

من  والخوا ،اآلي  تر  على من قال: إنه ال يخااومه. وههه ال ي   إليهما وال ق فرعون  أن
 . ه وأوليائه م  معرفتهم به وثقتهمامعداء سن  هللا في أنبيائ

خ ف كل  و   حسبه، ول و و، جبل هللا ال اس عليه،   ميع المخل قاا تخاف، بل ِ الخ ف هذا جِ 
لكل هذا جبلو ل  لذ  وع   وأ{ ه،ا -جل وعال–مع و أ  الخ ف  يه  و  {ل ؤ   الظل  اهلل 

عليه الصالج –يكثر، جبل هللا العباا عليه،  كل أ{ر يو قع { ه الةرر  ج  {خ ف، وال بو 
ج خرع ر  ابيصار  طرهللا عليه الباهللا  ق  لما جا   جا -رطو هللا ع ه–خاف، وعمر  -والسالم

  َ أيه إذا  خاف، هذا ل يكثر، الخ ف ل عليجم {ل الشام مق م اخائًفان بيجم ي وظرو  ع و  
 نج  {ذ{ م، لكل اقور   ه ؤ   الظل  ال فل  ج  {م وح  -جل وعال–اقور   ه ؤ   الظل  اهلل 

،  إذا إل  سبع ذيع ارتكبه ول {خ ف رو {كب  ا يسا  ل يكت  إل {ل قبل يفسه، ل يلحقه 
ل وعل  إذا  عو عل  عم ،، لكل {و  مم ح الخ فام  حجذا { خاف {ل عق بة ذيبه وتفريطه 

 تغيير الحا ، وقل {ثل هذا  و الرجا .
م   أنه نزل - عامر بن عبد هللا حين قال للمخبر عن -رحمه هللا- الب ري  ولقد أحسن

هخه فإلى الماء  عامر ، فجاءعلى ماء، فحال امسد بينهم وهين الماء الشام أصحابه في طريق
 امسن  في جوفي أحب إلي من : من تختلففقال. فقد خاطر  بنوسك: منه حاجته، فقي  له

 صلى هللا ىموس ؛عامر ا منقد خاا من كان خيرخ  قال: –ا سواه أن يعلم هللا أني أخاا حي خ 
َفَخَرَج ، لنااِصِحينَ ي َلَك ِمَن ا َيْهَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإن ِ }ِإنا اْلَمَلَ  :حين قال له -عليه وسلم

ا َيَترَ  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظااِلِمينَ ِمْنَها َخاِئوخ }َفَهْصَبَح ِفي  :وقال [21-20]الق  : {قاُب َقاَل َربِ  َنجِ 
ا{ َل ِفي َنْوِسِه }َفَهْوجَ  :وقال حين ألقى السحُر حبالهم وع يهم [18]الق  : اْلَمِديَنِ  َخاِئوخ
: ومنه حور قلت ]121ص:[، [68-67]طه: ُقْلَنا ال َتَخْف ِإناَك َأْنَت اَمْعَلى{، ِخيَو خ ُموَسى

 ،..ا للمسلمين وأموالهم ينخ تح المدين  الخندق حول -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 هذا {ل بذ  ابؤباهللا المأ{ ر بجا الوو ل ت ا و الو كل.

يجهله أحد من  ؛ ثم كان من أصحابه ما ال  والثق  برهه بمح  لم يبلغه أحدم  كونه من التوك
 ا على أنوسهم من مشركيتخوفخ  ؛المدين  ومُر إلى الحبش ، ، مُر إلىمتحولهم عن منازله

 :لما قال لها لعمر أسماء بنت عميل قالت . وقدبدينهم أن يوتنوهم عنه بتعهيبهم اوهرهخ  ؛مو 
كال  عمر، : كهبت يامنكم -صلى هللا عليه وسلم-، فنحن أحق برسول هللا سبقناكم بالهجُر

، وكنا في  ار ويعظ جاهلكم ،، يطعم جائعوم-صلى هللا عليه وسلم-وهللا كنتم م  رسول هللا 
ا وال وايم هللا ال أطعم طعامخ  ،وذلك في هللا ورسول ،الحبش  البعداء البغضاء في -أو أرض-



 

 

 

 

 

1

5  
15 

 15 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 .ونحن كنا نؤذ  ونخاا -يه وسلمصلى هللا عل-ا حتى أذكر ما قلت لرسول هللا أحرب حرابخ 
  .مسلم الحديث بطوله خرجه

ى ؛ وقد طبعهم علا ما طب  هللا نوو: بني آ م كاذب: فالمخبر عن نوسه بخالعلماءقال ال
رض : وال ضار أضر من سب  عا  في فالُ من ام قالوا. يؤلمها أو يتلوهاالهرب مما يضرها و 

 .، من سيف أو رمح أو نب  أو قو: وما أحبه ذلكهعلى من ال آل  معه يدفعه بها عن نوس
ف يه ل مخاع ليسوقو وابؤ   و طريقه، وقا   إا{ر بل عب  هللا حي ما ذهلما قاله ع كل هذا يق 
 و هذ  الحي اياا المفورؤة {ا ركع  ه  الذ  ركع -جل وعال–، هللا -جل وعال–غير هللا 

ة الو كل والثقاليقيل و  يجا، وه  الذ  أمًةا جبل ا يسا  عل  هذا الخ ف، ول ي ا و  يًئا {ل 
 .-جل وعال– اهلل 
وهها  ن.فرعو على يريد بالن ر والمعون  والقدُر [46]طه: }ِإناِني َمَعُكَما{ :قوله تعالى ثاني :ال

  يحميه.اممير م  فالن إذا أر   أنه  تقول:كما 
ك هللا رب ، تبار اإل راك الهي ال تخوى معه خافي  عباُر عن [46]طه: }َأْسَمُ  َوَأَر { :وقوله

 . العالمين
لخاصة ع خلقه {ع جميع {خل قاته  علمه، وأ{ا المعية ا{ -جل وعال– هذ  {عية خاصة، هللا

ل صر والوأيي  والحفظ كا  {ع هللا  ج  {عجم  ا  و حكمجم، {مل  لمثل هذا، لم ؤ  وأخيه و{ل
 والومكيل.
 ..طالب:....
 .جالكل هللا أعلم  كيفيوجا، حقيقية ليس  { ازية، لجا {ع  ، وكيفيوجا هللا أعلم ب ،هو حقيقية
: فهتياه فقاال له ، والمعنىفي الكالم حها [47]طه: }َفْهِتَياُه َفُقوال ِإناا َرُسوال َرهِ َك{ :قوله تعالى

 .أي خ  عنهم [47]طه: }َفَهْرِسْ  َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَ { ذلك
ركه تعمر  أرؤله، ال -ه الصالج والسالمعلي–تركجم، كما قا  ال بو أرؤل مع و أطلقجم وخلجم وا

 أطلقه اعه حو  يوكلم ويب   عل وججة يظر ، عمر آخذ   يبه إذا يوكلم {ا ممكل.
ْبُهْم{} في  رعون ف عند بنو إسرائي  ، وكانتأي بالسخُر والتعب في العم  [47]طه: َوال ُتَعهِ 

ء ويولوهم من العم  في الطين واللبن وهنا ، ويستحيي نساءهم،عهاب حديد؛ يهبح أبناءهم
. يريد الع ا واليد :ا:ابن عب قال [47]طه: {ِجْ َناَك ِبآَي   ِمْن َرهِ كَ  َقدْ } .ال يطيقونهالمدائن ما 

ع ا بيضاء لها حعا، ثم أخرجهوما هي؟ فه خ  يده في جيب قمي ه: قال له فرعون  : إنوقي 
. ن ولم يره الع ا إال يوم الزي ،فعجب منها ،الشمل ، ولب نورها على نورمث  حعاع الشمل

الُم َعَلى َمِن اتاَبَ  اْلُهَد {}َوا سلم من سخط هللا  الهد  أي من اتب  :الزجاج قال[ 47]طه: لسا
 .طابخبابتداء لقاء وال  والدلي  على ذلك أنه ليل بتحي ،وليل  قال:. وعهابه -عز وج  -
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عل   ما كوع لجرقل قا   السالمل -صل  هللا عليه وؤلم –، ال بو ول م  ز ب   الكا ر  الوحية
 {ل اتبع الج  ، الكا ر ل تلق  إليه الوحية.

 يجوز إلقاؤها على المسلم؟ السالم على من اتب  الهد ؟ طالب:
 هذ  تحية غير المسلميل.ل. 

 طالب:....
لكل ل يكت   ،ا، صباح الخير، صباح ال  ر، وهللا إذا كا  يرج  ويوأل   مثل هذامع و {رحبً 

حة، ل مقا  له ؤي ، ول مسلم عليه، و{ا ع ا ذلَ ي ور {ع المصل  اللفظ المم     رًعا ل مس ا،
 اللفظ الذ  {ا يرا عليه يجو ي ور {ع المصلحة.

نا  ِإَلْيَنا أَ }ِإناا َقْد ُأوِحيَ  .السالم على من اتب  الهد  ولمن اتب  الهد  سواء :الوراءقال 
َلى َمْن }عَ  .و  في جهنم في اآلخُريعني الهالك والدمار في الدنيا والخل [48]طه: اْلَعَهاَب{
 ههه أرجى آي  :ابن عبا: . وقالوتولى أعرض عن اإليمانأنبياء هللا  [48]طه: َكهاَب{
 لوا.منهم لم يوهبوا ولم يتو  ؛وحدينللم

لرءو:  ون هار   ون  موسى فرعون  ذكر [49]طه: }َقاَل َفَمْن َرهُُّكَما َيا ُموَسى{ :قوله تعالى
لغا ا بإنهما جميعخ  :. وقي نه صاحب الرسال  والكالم واآلي م  ؛بالهكر : خ  هوقي . اآلي

. خر وأيدهاآل وآزرهه في وقت الكالم إنما يتكلم واحد، فإذا انقط  ؛ منان كان ساكتخ الرسال  وإ
خر حخ ه ، واآلين إذا قلدا أمرا فقام به أحدهما؛ أن االثنبناء فائدُ علمف ار لنا في هها ال

جبا ستغنى عنه في وقت  ون وقت أنهما أ يا اممر الهي قلدا وقاما به واستو هناك موجو  م
  َأْنَت َوَأُخوك{}اْذَهبْ  :وقال، [43]طه: }اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن{ : ؛ من هللا تعالى قالبواالث

ي وقت ف، ثم أعلمنا فهمرهما جميعا بالههاب وهالقول [44]طه: }َفُقوال َلُه{ :وقال [42]طه:
هَُّنا الاِهي }رَ  :موسى قال .موسى ا م أنه كان حاضرخ  [49]طه: }َفَمْن َرهُُّكَما{ :طاب بقولهالخ

 ،قال فالنيحتى ، وليل له اسم علم أي أنه يعرا ب واته [50]طه: َأْعَطى ُك ا َحْيء  َخْلَقُه{
، ولو كان الخطاب معهما لقاال، والهي خ  ك  مخلوق بهي   وصو ب  هو خالق العالم اال ق: ُر

و ، أه ويرتوقون به، أي أعطى خليقته ك  حيء يحتاجون إليرهنا، و خلقه أول موعولي أعطى
 ؛ على قوله الهي يطابق المنوع  المنوط  بهثانيهما أي أعطى ك  حيء صورته وحول

 . على ما يهتي الضحاك
والل  ، كل {ل الشكل والطبا  والخالئل أعط  كل  و  خلقه، كل {خل   له {ا ي اؤبه،  ،يعم

إيسا  أعطا  {ا ي اؤبه، وهكل  الق م كلجم {ل آام إل  قيام الساعة ل ت   أحً ا مطابل غير  {ل 
له {ل مشبجه، لكل {ع  -صل  هللا عليه وؤلم –كل وجه، يعم ق  يوشا ه  عض ال اس، وال بو 

أو العكل،  ذلَ ل ت   المشابجة تا{ة {طا قة {ل كل وجه، {ل أ به الخلل اخول   و الخلل،
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يه ل ي ج  المقص ا أ{ل أ به  و جزئه ابعل  اخول  {عه  و جزئه ابؤفل، أو العكل، 
  خأ مطابل غير  {ل كل وجه،  ق  أعط  كل  و   خلقه، وهللا المسوعا .

أعطى ك  حيء زوجه من  :والسدي وسعيد بن جبير ابن عبا: قال [50]طه: }ُثما َهَد {
إلى املو   ثم هداه ابن عبا: وعن .ومطعمه ومشرهه ومسونهإلى منكحه  ، ثم هداهجنسه

 ل. وقاما ي لحه، وهداه لأعطى ك  حيء صالحه :وقتا ُ الحسن . وقالواالجتماع والمناكح 
ي فوال خلق البهائم  ،يجع  خلق اإلنسان في خلق البهائمولم  ،ك  حيء صوُر أعطى: مجاهد

  :. وقال الشاعراك  حيء فقدره تقديرخ  ، ولكن خلقخلق اإلنسان
 ولااااااااااااااااه  ااااااااااااااااو كاااااااااااااااال  ااااااااااااااااو  خلقااااااااااااااااة

 
 وكاااااااااااااااااااذال هللا {اااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااا   عااااااااااااااااااال 

أعطى ك  حيء  :الضحاك وقال .ومقات  عطي  وهو قول ،يعني بالخلق  ال وُر ]123ص:[ 
 طق،لنل، واللسان يعني اليد للبطش، والرج  للمشي. المنوع  المنوط  به المطابق  له خلقه من

 . وقالك  حيء ما ألهمه من علم أو صناع : أعطى وقي . والعين للنظر، وامذن للسم 
تقدير على . فالثم هد  الهكر للنثى ،خلق الرج  للمرأُ ولك  ذكر ما يوافقه من اإلناث :الوراء
  .أعطى ك  حيء مث  خلقه :هها
 .ي  بعمومها تتناول جمي  امقوالاآلو  .ابن عبا: : وهها معنى قولقلت

{ل أ راض {ا  االف بي جا اخوالف ت   ، كل واح  يذكر  رًط يعم جميع ابق ا  {وفقة والخو
 محومله اللفظ، واللفظ يو او  ال ميع  عم {ه.

؛ وهي تح الالمبو [50]طه: }الاِهي َأْعَطى ُك ا َحْيء  َخْلَقُه{ ورو  زائدُ عن امعمش أنه قرأ
 حيء خلقه مماك   آ م ؛ أي أعطى بنيوويره الكسائي ورواها ن ير عن .ابن إسحاق قراءُ

 . . فالقراءتان متوقتان في المعنىيحتاجون إليه
 ي َوال َينَسى{ َيِض ُّ َره ِ ي ِكَتاب  الَقاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرهِ ي فِ ، }َقاَل َفَما َباُل اْلُقُروِن اُموَلى : قوله
  :فيه أره  مسائ  [52-51]طه:
فهعلمه  ،هنهاحبال الحال؛ أي وما حالها وما ال [51]طه: {َبالُ }َقاَل َفَما  :: قوله تعالىامولى

 ر هللا، وهو مما استهثهلت عنه، أي إن هها من علم الغيب الهي سأن علمها عند هللا تعالى
 ..، وما أنا إال عبد مثلك ال أعلمتعالى به ال يعلمه إال هو

{ل أو  ،-جل وعال–ل معلم {ا {ة  {ما ل ي رل، {ا ي رل ا يسا  أو {ا ؤيأتو إل هللا 
ب  هذا غيع، غيع ل معر ه أح  {ل المخل قيل إل {ل  نأطلعه {ل عباا  عل   و  {ل ذلَ

 ل ل معلم الغيع، إل {ا أطلعه هللا عل   و  { ه. ، وأ ةل الخل-جل وعال–أطلع عليه {ل هللا 
توه  عند أحوال القرون مو ، وعلمي به عالم الغيوبإال ما أخبرنوما أنا إال عبد مثلك ال أعلم 

ا بالهم . أي فمبال القرون امولى لم يقروا بهلكفما  :: المعنىوقي . هللا في اللول المحووظ
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عن أعمال القرون امولى فهعلمه أنها مح اُ  ه: إنما سهلوقي . ذهبوا وقد عبدوا وير رهك
وعنى . ا بها وعليهايجازيهم ودخ . أي هي موتوه  فس تعالى، ومحووظ  عنده في كتابعند هللا
 . : هو كتاب م  بعض المالئك وقي . اللول المحووظبالكتاب 

 الق   ابو  ه  المعروف، أ  جميع {ا كا  و{ا مك   {سطر  الل ح المحف ظ. لكل
فإن  .سىل ال تن ؛تدوين العلوم وكتبها : ههه اآلي  ونظائرها مما تقدم ويهتي تدل علىالثاني 

 ال يههب ل ؛. وقد ال يحوظ اإلنسان ما يسم  فيقيدهسيانتعتريه اآلفا  من الغلط والنالحوظ قد 
  .عنه

لم الحفظ {جما كاي  ق ته إل أيه ق  مخ    و وق  حاجة،  الكوا ة ل  َ أيجا تةبط العلم، العو 
  {ل الحماقة أ  تصي  غزالة إ  صي  والكوا ة قي  ، مق    قي  صي ال  الحبا  ال اثقة، مق  

بيه إذا  نقة، لكل ل مع و ذلَ أ  يعوم  عل  الكوا ة ويجمل الحفظوتوركجا بيل الخالئل طال
ع اعوم يا عل  الكوا ة طع  الحفظ، وطا  العلم بجذ  الطريقة، إذا اعوم يا عل  الكواهللا ق  يحوا

العلم  و وق  ليل  أي ي ا كواهللا، وحي ئذ  ل يسوطيع أ  يوصرف {ااام الكواهللا {فق ًاا،  عةجم 
 ظ  الطعام،  مثل {ل حفظه  و ج  ه {ثل {ل طعا{ه الومر،  مأكل { ه مشبه المكو هللا والمحف

ويحواع  ،ويحواع إل  طحل ،{و   ا ، والذ  علمه  و الكوع طعا{ه {ثل البر محواع إل  يخل
محواع إل   جارس أحياًيا، لكل إذا كا   ،إل  ع ل وإل  طبخ و{عال ة،  يحواع إل  {راجعة كوع

 {ا أراا.العلم  و الص ر أؤعفَ {و  
 طالب:......

يه جا  ال جو ع جا أو  إبيه ه  ابصل، ابصل  و الروامة السما ، والكوا ة طارئة، حو  
 يفة كوع  يًئا غير القرآ   ليمح  ، يذكر عل أب  ح،  «ل تكوب ا ع و  يًئا ؤ   القرآ »اب{ر، 

ا عل  ع   عا{ة أهل العلم اتفق  أيه ل مقرأ الروامة {ل الكواهللا، لكل هذا ق    يه تش ي ، المعوم  
بيجا أطبط، وعل  كل حا   نج از الروامة {ل الكواهللا، وبعةجم  ةلجا،  ةلجا عل  الحفظ

 م ع أ  يو ارا الةبط عل  اب{ريل الكوا ة والحفظ. 
ن تكتب أ: وما يمنعك أنكتب ما نسم  منك؟ قال: أنه قي  له قتا ُ وروينا باإلسنا  المت   عن

. نسىعلمها عند رهي في كتاب ال يض  رهي وال ي :؛ فقاللطيف الخبير أنه يوتبقد أخبرك الو 
صلى هللا عليه - هللاقال: قال رسول  -رضي هللا عنه -ُأبي هرير  عن مسلم وفي صحيح

غلب : إن رحمتي تلى نوسه فهو موضوع عندهلما قضى هللا الخلق كتب في كتابه ع»: -وسلم
ي يجلل إلى النب امن ار كان رج  من :قال أبي هريُر عن الخطيب أبو بور وأسند. «وضبي

 -، فشوا ذلك إلى رسول هللا يحوظهلحديث ويعجبه واليستم  منه ا -صلى هللا عليه وسلم-
؛ فقال له سم  منك الحديث يعجبني وال أحوظهإني أ : يا رسول هللافقال -صلى هللا عليه وسلم

 .ن  وهها .وأومه إلى الخط ،«ينكبيم استعن» -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا
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 خرع هذا ال أ؟
 طالب: أخرجه ابن حاهين في الناسخ والمنسوخ.

–ه  أصح {ما مصححه غيرهم {ل ق له ياؤخ الح يو أبو ؤعي ، ل تكوب ا  يًئا غير القرآ ،
 .«كوب ا ببو  ا ا»  -والسالم عليه الصالج
 -لمصلى هللا عليه وس- ؛ وقد أمربعينجمهور ال حاب  والتا كتب العلم وتدوينه وعلى جواز

 خرجه. ألما سهله كتبها- اليمن رج  من - مبي حاه بوتب الخطب  التي خطب بها في الحج
 :قال – عليه وسلمهللاصلى  -عن أبيه عن جده عن النبي  عمرو بن حعيب ورو   .مسلم
 .اد علمه علمخ لم يوتب العلم لم يع من :معاوي  بن قُر وقال .«قيدوا العلم بالكتاب »

 .ي سا ا، أ  {ا صار علمً 
 :قال ُرظأبو ن ؛ فرو  وقد ذهب قوم إلى المن  من الكتب

 أب  يةرج.
ن احوظوا ا؟ ولكه قرآنخ : لم تجعلونأنكتب حديثكم هها؟ قال :مبي سعيد قي  فرو  أبو نضُر قال:

ا ي خ حما كتبت  دخال قال وخالد الحهاء ويونل بن عبيد الشعبي . وممن كان ال يوتبكما حوظنا
إذا حوظ فقد كان بعضهم يوتب و  .والزهري  وابن عون ،  ، فلما حوظته محوتهاا واحدخ قط إال حديثخ 

 ا قط إالما كتبت حديثخ  :هشام بن حسان وقال. وعاصم بن ضمُر محمد بن سيرين ؛ منهممحاه
 .حديث امعماق فلما حوظته محوته

ه ويكجل ويس ف يرجع إليه ع   الحاجة وكذا  و والذ  محفظ {ا مكوب بجذا مةمل الحفظ  مح  ،
الغالع أيه ممةو العمر {ا رجع إليه، و{ثل هذا كثرج المص فاا وتزاحم الكوع  و البي ا، {ثل 

ا وإذا احواع  يئً  ،بيه ل  كاي  الكوع قليلة وتعاه  ا يسا  نهذا ل  َ أيه عل  حساهللا الحفظ
له، لكل الكوع { ج اج كلجا وع   الحاجة يرجع إل  هذا ل  َ أيه أثب   ،اؤوعار  كوبه ويسخه

 .ً ا، وتمةو ابمام وه  {ا ؤ    يًئااآل  يبحو هذ  المسألة أو غ  {ا يري  ويق  
 طالب:.....

 ابعما  { طع {ل أطراف الم ي ة، واابل اؤم ؤ   بجا.   مق  
ال » :ي آخر الكتابف مسلم خرجه امعماق . وحديثمث  هها خالد الحهاء : وقد ذكرنا عنقلت

ان وك. الحديث ذكره في كتاب الوتن «-بدابق أو -بامعماق الروم تقوم الساع  حتى ينزل
وهها . وويرهم وهشيم وعبد هللا بن إ ريل امعمش ، منهمبعضهم يحوظ ثم يوتب ما يحوظ

  .احتياط على الحوظ
فظ ويوقل ثم مكوع {ا هما أ{را ، إ{ا أ  مكوع،  يراا {ا كوبه حو  محفظه، أو العكل، مح

 أو آخًرا  ج  المطل هللا. ال ي سا ، وعل  كل حا  إذا وج  الحفظ ؤ ا  كا  أولً لئ نحفظه
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 وجابر وعلي عمر وهو مروي عن ،يث، وهه ور   اآلي وامحا والكتب أولى على الجمل 
 وعرُو :وطاوو  وعطاء كالحسن التابعينء ، ومن يليهم من كبرا- رضي هللا عنهم -ل وأن
{}َوَكَتْبَنا َلُه ِفي اَملْ  ى:ومن بعدهم من أه  العلم؛ قال هللا تعال ن الزهير،ب  َواِل ِمْن ُك ِ  َحْيء 

ِعَباِ َي  ْرَض َيِرُثَهاْكِر َأنا امَ }َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزاُهوِر ِمْن َبْعِد اله ِ  :ىوقال تعال. [145]امعراا:
اِلُحوَن{ نْ  ى:ل تعالوقا .[105]امنبياء: ال ا . [156:]امعراا َيا َحَسَن خ{}َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِهِه الدُّ
}َقاَل  و .[53-52القمر:] ُمْسَتَطٌر{ َوُك ُّ َصِغير  َوَكِبير  ، }َوُك ُّ َحْيء  َفَعُلوُه ِفي الزُُّهرِ  :وقال تعالى

}  ي.إلى وير هها من اآل [52]طه: ِعْلُمَها ِعْنَد َرهِ ي ِفي ِكَتاب 
المهاكُر والتعهد والتحوظ و  ، ثم بالمقابل  والمدارس العلم ال يضبط إال بالكتاب ا فإنيضخ وأ

ول لقرب من ال در ام  ، وإنما كره الكتب من كرهح  عن الناقلين والثق  بما نقلواوالسؤال والو
 ..، وتقارب اإلسنا العهد

اب{ر ويخف  عل   عض  و صحيفة واح ج، ثم مخولط  خشية أ  مخولط  القرآ  مكوع الح يو
و {ما يبلغه عل ربه {ل القرآ ، أو أ - عليه الصالج والسالم –ال اس هل ه  {ل كالم ال بو 

 . يةيع العلم كوا ةخشية أ  معوم  ال اس عل  ال
سنا  وير به؛ فهما والوقت متباعد، واإل، أو يروب عن حوظه والعم  ل ال يعتمده الكاتب فيهمله

 فإن ؛وير مهمون ، والوهم معترض  ، وآف  النسيان ، والنقل  متشابهون الطرق مختلو، و متقارب
 أبي محتج بحديث فإن احتج ،تقييد العلم بالكتاب أولى وأحوى، والدلي  على وجوهه أقو  

 ..سعيد
 ن{ جم {ل  ةل الروامة{ل الكواهللا، عل الروامة {ل الحفظ،  ةل الروامة أهل العلم {ل  {ل

 ل ص   إليجا ع   الحاجة، أ ةل {ل تطلع الحفظ {ع  ع  العج .بيجا أ ةل وأتقل وأطبط ل
ال تكتبوا » :نه قالأ -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي أبي سعيد  محتج بحديث فإن احتج

خ ا؛ فهو منسو فالجواب أن ذلك كان متقدمخ  ؛مسلم خرجه «ومن كتب وير القرآن فليمحه ،عني
. وكها ل منهلك ل ال يخلط بالقرآن ما ليا كان ذوأيضخ  .وويره مبي حاه ، وإباحتهابهمره بالكتاب
ي الكتاب  ف -صلى هللا عليه وسلم-رصنا أن يهذن لنا النبي ح -ا أيضخ  أبي سعيد ما روي عن

، وحإن كان محووظخ  -فهبى   .ين كان ال يؤمن االحتغال به عن القرآنا فهو قب  الهجُر
 ؛المدا  ؛ ثم الحبر خاص   ون لحديث بالسوا بغي أن يوتب اين :أبو بور الخطيب : قالالثالث 

وهو آل  ذوي العلم، وعدُ أه  . لى مر الدهور، والحبر أبقاها عمن السوا  أصبغ املوان
مجلسه وعلى وأنا في  الشافعي : رآنيحدثني أبي قال عبد هللا بن أحمد بن حنب  . ذكرالمعرف 

 من ؛الحبر على الثوب من المروءُ؟ إن تخويه وتستره فقال لمَ  ،قمي ي حبر وأنا أخويه
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الحبر في ثوب صاحب  :خالد بن زيد . وقالامب ار سوا ، وفي الب ائر بياضصورته في 
 ل:فقا أبو عبد هللا البلوي  . وأخه هها المعنىالحديث مث  الخلوق في ثوب العرو:

 ماااااااااادا  المحااااااااااابر طيااااااااااب الرجااااااااااال
 

 وطيااااااااااب النساااااااااااء ماااااااااان الزعوااااااااااران 
 فهاااااااااااااااااااها يلياااااااااااااااااااق باااااااااااااااااااهثواب ذا 

 
 وهاااااااااااها يلياااااااااااق بثاااااااااااوب الح اااااااااااان 

 ..فيما حوي عبد هللا بن سليمان أن الماور ي وذكر 
)هذا( مع و الحبر، )يليل  أث اهللا ذا( {ل الرجا ، و)هذا( مع و الزعفرا  )يليل بث هللا الحصا ( 

 الرزا . ،الممو عة عل  غير {ا تحل له
 طالب:......

 وعمل يه {ما ل ي ركه.ع  هم أي ا  {ما مس ، لعلالفر   ، لكل {ا أار  ه   ر  
ن مفهخه  ،رأ  على بعض ثيابه أثر صوُر فيما حوي؛ عبد هللا بن سليمان أن الماور ي وذكر

  :وأنشد، عوران: المدا  بنا أحسن من الز مدا  الدواُ وطاله به، ثم قال
 إنمااااااااااا الزعوااااااااااران عطاااااااااار العااااااااااهار  

 
 ومااااااااااادا  الااااااااااادوي عطااااااااااار الرجاااااااااااال 

: ى أقوال خمس اختلف في معناه عل [52]طه: َرهِ ي َوال َينَسى{ }ال َيِض ُّ  :قوله تعالى :الرابع  
}ِفي : قوله الكالم تم في ، وقد كاننزيه هلل تعالى عن هاتين ال وتين، تإنه ابتداء كالم: امول
}  ْلَنا{}َأِئَها َضلَ : وأن معنى ال يض  ال يهلك من قوله ،الزجاج وكها قال [52]طه: ِكَتاب 

: ال يض  . القول الثانيالهالك والنسيان ؛ نزهه عنحي ا [52]طه: َينَسى{}َوال ، [10]السجدُ:
له أنظره، ومن عاج ، فمن أنظره فلحوم أي ال يخطئ في التدبير ؛ابن عبا: ؛ قالهال يخطئ

 ..؛بوه أص  الضالل الغي :ابن امعرابي . قاليغيب ال :: ال يض فلحوم  عاجله. القول الثالث
، بيه ل مةل إل {ل غاهللا عل أعيل ال اس ل وغاهللا عل أعيل ال اسو{ جم إذا طل  و الطري

 وغاب ا ع ه،  حيو أيه ل يرويه ول يراهم، مةل  و الطريل ويويه.
 [52]طه: ى{}ال َيِض ُّ َرهِ ي َوال َينسَ  : ومعنى. قاله حوظ الشيء: ض  الناسي إذا واب عنيقال
 وهو النحا: ا وقالأيضخ  الزجاج : قالهاب ال يغيب عنه حيء وال يغيب عن حيء. القول الر أي 

والمعنى ال يض  عنه علم  ،ال يحتاج إلى كتاب أنه -ز وج ع-المعنى: أخبر هللا أحبهها ب
 نى قول: وهها القول راج  إلى معقلت .، وال ينسى ما علمه منهاوال معرفتها حيء من امحياء

 ي.ابن امعراب

في موض  ال و  ل )كتاب( أي الكتاب  [52]طه:  َينَسى{}ال َيِض ُّ َرهِ ي َوال : إنوقول خامل 
له  ير نا:  أي و [52]طه: }َوال َينَسى{ .؛ أي وير ذاهب عنه-عز وج  -وير ضال عن هللا 

، وال يوقف على كتاب. تقول العرب. فهما نعتان ل "كتاب". وعلى هها يوون الكالم مت الخ 
 وقتا ُ الحسن . وقرأته في موض  فلم أجده فيهإذا ترك ، وأضللته أناضلني الشيء إذا لم أجده
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 22 (004ة طــــه )ورس-تفسري القرطيب

( )ال يض  :عنه حب  فيما رو   وابن كثير وعاصم الجحدري  وابن محي ن وعيسى بن عمر
  عند العرب سلوك الضالل :ابن عرف  . قالعلى معنى ال يضيعه رهي وال ينساهبضم الياء 

ال }: ومنه قرأ من قرأ. سبي  وير الق د؛ يقال: ض  عن الطريق، وأض  الشيء إذا أضاعه
 عرب.هها مههب الف ،أي ال يضي  [52]طه: {يض  رهي

ا، و{ا جا  {ل {ا كا  يسي   -عالو جل  – اهلل   ،-جل وعال -ل  َ أ  ال سيا  { فو عل هللا 
َ أيه {ل  اهللا المقابلة،  جم ترك ا  ل  ،[67]الو بة  }َيُس ا َّللا َ َ َ ِسَيُجم    -جل وعال –{ثل ق له 

وركجم  و العذاهللا،   - جل وعال –ا{ر هللا وترك ا ا{وثا  {ا خلق ا {ل أجله وه  عب امة هللا أو 
  ورك ا، وهللا أعلم.  ترك  

 وعل  آله وصحبه أجمعيل. ،هللا وؤلم عل  يبي ا {حم  وصل  
 طالب:.....

را ج، الخالف بيل أهل العلم المعروف أيه مشورط الو اتر أو مكفو لصحة ا ؤ اا  ثباا الق
ا ج   اذ تك   حي ئذ  طعيفة، أ{ا إذا كا  {ل الشاذ {    يك   {ا صح إؤ اا  {ما مقرأ  ه {اع 

 لكل مسوفاا { ه  و الوفسير.   ،ه  صحيح ا ؤ اا  مثل هذا ل مقرأ  ه ول تصح  ه الصالج


