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 (001سورة الروم)-تفسري القرطيب 

يم  ْسم  ب   ح  ْحمن  الره  َّللاه  الره

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 

ْن  وم  َمك  يهٌة ُكلَُّها م  ََلٍف وهي ستون آية.تفسير سورة الروم ُسوَرُة الرُّ  َغْير  خ 

يٍد اْلُخْدر ي   َقالَ  يُّ َعْن َأب ي َسع  ذ  " َرَوى الت  ْرم  وُم. ف ي َأْدَنى اْْلَْرض  ا َقْوُلُه َتَعاَلى:" الم. ُغل َبت  الرُّ : َلمه
ن يَن  وُم َعَلى َفار َس َفَأْعَجَب َذل َك اْلُمْؤم  وُم ف يالم } َفَنَزَلْت َكاَن َيْوُم َبْدٍر َظَهَرت  الرُّ  َأْدَنى ُغل َبت  الرُّ

ُنوَن. ب َنْصر  َّللاه   }َقْول ه   إ َلى {اْْلَْرض   وم  َعَلى َفار َس.  {َيْفَرُح اْلُمْؤم  ُنوَن ب ُظُهور  الرُّ َقاَل: َفَفر َح اْلُمْؤم 
يٌث  نْ َقاَل: َهَذا َحد  " غَ  َغر يٌب م  وُم". َوَرَواُه ل َبت  َهَذا اْلَوْجه . َهَكَذا َقَرَأ َنْصُر ْبُن َعل يٍ  اْلَجْهَضم يُّ الرُّ

ْنُه. يث  اْبن  َعبهاٍس ب َأَتمه م  ْن َحد   "َأْيًضا م 

م ألن غلبة فارس على هذا السياق الذي ذكره المؤلف وأن االنتصار كان يوم بدر فالغلبة للرو 
الروم حينما غلبوا بعد  غلبقت الرهان بمكة و و  بمكة -والسالمعليه والصالة -كانت والنبي 

أنه كان الغلب وقت غزوة بدر ومنها  منها ما جاء في الرواياتعلى ضوء الهجرة على خالف 
بد  سياق الترمذي ال على أنه وقت الصلح صلح الحديبية على ما سيأتي ذكره في الروايات لكن

ولذا قال الترمذي  بمكة -والسالمة صالعليه ال-روم ألنها ُغلبت والنبيلبت الأن تكون القراءة غ  
 .ريب من هذا الوجهغهذا حديث 

 عليه؟ تكلم

 العوفيوالواحدي والطبري من حديث عطية  ا أخرجه الترمذيق ضعيف جد  قحمال لاطالب: ق
أحاديث عن الكلبي فيقول عن أبي  ى إسناده ضعيف جدا ْلجل عطية فإنه رو و عن أبي سعيد 

سعيد فيظن الناس أنه الخدري وليس كذلك فإن الكلبي يكنى بأبي سعيد انظر ترجمته في 
 .الميزان ثم إن المتن منكر

 ؟وش قال ،نكارة المتن ظاهرة ،سهسه يدل   يدل   
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إن المتن منكر فإن اآليات تدل على أن نصر الروم على الفرس لم يقع بعد ويؤيد  مطالب: ث
ذلك مخاطرة أبي بكر للمشركين في ذلك أضف إلى ذلك أن السورة كلها مكية باالتفاق وعطية 

وهللا -ي صحيح الترمذي وهًما منه فتنبه بدر وقد ذكره اْللباني ف يومذكر في حديثه يَ  يالعوف
 .-الموفق

ْنهُ "َورَ  يث  اْبن  َعبهاٍس ب َأَتمه م  ْن َحد  ُغل َبت   .الم} َوَجله َقاَل اْبن  َعبهاٍس ف ي َقْول  َّللاه  َعزه  َواُه َأْيًضا م 
وُم. ف ي َأْدَنى اْْلَْرض    ".َقاَل: َغَلَبْت َوُغل َبْت  {الرُّ

لبت بعد ذلك  .يعني ُغلبت في أول األمر وقت الرهان وغ 

َنهُهْم َوإ يهاُهْم َأْهُل َأْوَثاٍن،  وم  ْل  بُّوَن َأْن َيْظَهَر َأْهُل َفار َس َعَلى الرُّ َوَكاَن  َقاَل: َكاَن اْلُمْشر ُكوَن ُيح 
َب ي َبْكٍر َفذَ  َتاٍب، َفَذَكُروُه ْل  َنهُهْم َأْهُل ك  وُم َعَلى َفار َس ْل  بُّوَن َأْن َتْظَهَر الرُّ َكَرُه َأُبو َبْكٍر اْلُمْسل ُموَن ُيح 

ُ َعَلْيه  َوَسلهمَ -ل َرُسول  َّللاه   َأَما إ نهُهْم َسَيْغل ُبوَن َفَذَكَرُه َأُبو َبْكٍر َلُهْم َفَقاُلوا: اْجَعْل  َفَقاَل: -َصلهى َّللاه
ُكْم َكَذا َوَكَذا َفَجَعَل َأَجَل َخْمس  َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َأَجًَل، َفإ ْن َظَهْرَنا َكاَن َلَنا َكَذا، َوإ ْن َظَهْرُتْم َكاَن لَ 

ن يَن، َفَلْم َيْظَهُروا، َفُذك َر َذل َك ل لنهب ي    ُ َعَلْيه  َوَسلهمَ -س   أال جعلته» :َفَقالَ  -َصلهى َّللاه
 ".َأَراُه َقاَل اْلَعْشرَ  «إ َلى ُدونٍ 

دون العشر يقال تسع ثمان سبع ألن البضع يحتمل هذا كله كل ما يعني يعني إلى دون العشر 
 .العشر إلى التسع يقال له بضع ن ما دو إلى  له بضع من الثالث

وُم َبْعُد، َقاَل: َفَذل َك " يٍد: َواْلب ْضُع َما ُدوَن اْلَعَشَرة . َقاَل: ُثمه َظَهَرت  الرُّ  .الم} َقْوُلهُ َقاَل َقاَل َأُبو َسع 
ومُ  ُغل َبت   ُنوَن. ب َنْصر  َّللاه   َوَيْوَمئ ذٍ } َقْول ه  إ َلى  {الرُّ ْعُت َأنهُهْم َظَهُروا  {َيْفَرُح اْلُمْؤم  َقاَل ُسْفَياُن: َسم 

يٌب. يٌح َغر  يٌث َحَسٌن َصح  يَسى: َهَذا َحد  ْم َيْوَم َبْدٍر. َقاَل َأُبو ع   "َعَلْيه 

 ؟جر   خُ 

وقال صحيح حسن غريب من حديث نيار  مكرمأخرجه الترمذي من حديث نيار بن  لطالب: قا
 انتهى الكَلم وإسناده على شرط مسلم إال أن عبد الرحمن بن أبي دينار صدوق تغير حفظه

عند مالك ناس كثير فيه نظر حيث ال يتابع عليه والحديث في  آخره وأسلموقول في بأخرة 
الحاشية قال في أحسن هللا إليك قال قال أبو سعيد ذكر نا هأصله صحيح لشواهده اللي صحح 
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الترمذي ووقع عند أحمد والطبري وسعيد بن جبير وهو الصواب  نفي سنكذا وقع في اْلصل 
 .وهو عند بن كثير سعيد بن جبير

 .بن عباس ظاهر هذاابن عباس هو الذي يروي عن ا

َيار  ْبن  ُمْكَرٍم اْْلَْسَلم ي   َقاَل: َلمها "  وُم. ف ي َأْدَنى اْْلَْرض  الم} َنَزَلْت َوَرَواُه َأْيًضا َعْن ن  . ُغل َبت  الرُّ
ن ينَ  ْم َسَيْغل ُبوَن. ف ي ب ْضع  س  ْن َبْعد  َغَلب ه  ر يَن  {َوُهْم م  ه  اآْلَيُة َقاه  َوَكاَنْت َفار ُس َيْوَم َنَزَلْت َهذ 

َتاٍب، َوف ي َذل كَ  َنهُهْم َوإ يهاُهْم َأْهُل ك  ْم ْل  وم  َعَلْيه  بُّوَن ُظُهوَر الرُّ وم ، َوَكاَن اْلُمْسل ُموَن ُيح   َنَزَل َقْوُل ل لرُّ
ُنونَ  َوَيْوَمئ ذٍ } َتَعاَلىَّللاه   يمُ َيْفَرُح اْلُمْؤم  ح  َوَكاَنْت  {. ب َنْصر  َّللاه  َيْنُصُر َمْن َيشاُء َوُهَو اْلَعز يُز الره

َتاٍب َواَل إ يَماٍن ب َبْعٍث، َفَلمها َأْنَزلَ  َنهُهْم َوإ يهاُهْم َلْيُسوا ب َأْهل  ك  بُّ ُظُهوَر َفار َس ْل  ه  ُقَرْيُش ُتح  ُ َهذ   َّللاه
ي اآْلَيَة َخَرَج َأُبو َبْكٍر الص    يُح ف ي َنَواح  ُ َعْنُه َيص  َي َّللاه يُق َرض  وُم. ف ي َأْدَنى الم} َمكهةَ د   . ُغل َبت  الرُّ

ن ينَ  ْم َسَيْغل ُبوَن. ف ي ب ْضع  س  ْن َبْعد  َغَلب ه  َب ي َبْكٍر: َفَذل َك  {اْْلَْرض  َوُهْم م  ْن ُقَرْيٍش ْل  َقاَل َناٌس م 
ُنَك َعَلى َذل َك؟ َقاَل: َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم، َزَعَم َصا ن يَن! َأَفََل ُنَراه  وَم َسَتْغل ُب َفار َس ف ي ب ْضع  س  ُبَك َأنه الرُّ ح 

، َفاْرَتَهَن َأُبو َبْكٍر َواْلُمْشر ُكوَن َوَتَواَضُعوا الر  َهاَن. َوَقاُلوا ْل َ  ب ي َبْكٍر: َبَلى. َوَذل َك َقْبَل َتْحر يم  الر  َهان 
ن يَن َأْو ت ْسعَ ْلب ْض َكْم َتْجَعُل ا ي إ َلْيه ، َقاَل َفَسمُّوا  َع؟ َثََلَث س  ن يَن؟ َفَسم   َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َوَسًطا َتْنَته  س 

ن يَن َقْبَل َأْن َيْظَهُروا، َفَأَخَذ اْلُمْشر ُكوَن َرْهَن َأب ي َبْكرٍ  تُّ س  ن يَن، َقاَل: َفَمَضت  الس   َت س  ، َبْيَنُهْم س 
َيَة َفَلمها  وُم َعَلى َفار َس، َفَعاَب اْلُمْسل ُموَن َعَلى َأب ي َبْكٍر َتْسم  اب َعُة َظَهَرت  الرُّ َنُة السه َدَخَلت  السه

َ َتَعاَلى  ن يَن، َقاَل: َْلَنه َّللاه ت   س  ن ينَ  ف ي} َقالَ س  ْنَد َذل َك َناٌس َكث يٌر. َقاَل َأُبو  {ب ْضع  س  َقاَل: َوَأْسَلَم ع 
يسَ  يهَة َوَغْيُرُهَما: َأنهُه َلمها َنَزَلت  ع  يٌح َغر يٌب. َوَرَوى اْلُقَشْير يُّ َواْبُن َعط  يٌث َحَسٌن َصح  ى: َهَذا َحد 

ُكْم َأْن غَ  اآْلَياُت َخَرَج َأُبو َبْكٍر ب َها إ َلى اْلُمْشر ك ينَ  وُم؟ َفإ نه َنب يهَنا َأْخَبَرَنالَ َفَقاَل: َأَسره  .."َبت  الرُّ

 ؟بتل  أن غُ  أو

يخاطب المشركين والمشركون ي سرهم  هلكن السياق يقتضي ُغلبت ألن ةالغين عليها فتح هاتحاف
 .أن ُيغلب الروم وأن ينتصر الفرس لما يشتركون فيه من عبادة األوثان

وُم؟ َفإ نه َنب يهَنا َأْخَبَرَنا َعن  َّللاه  َتَعاَلى َأنهُهْم َسَيْغل ُبوَن ف ي" ُكْم َأْن ُغل َبت  الرُّ ن يَن  َفَقاَل: َأَسره ب ْضع  س 
يٍل! ُيَعر  ُضوَن ب ُكْنَيت ه  -أبو سفيان ابن َحْرٍب  َوق يلَ - َأُخوهُ َفَقاَل َلُه ُأَبيُّ ْبُن َخَلٍف َوُأَميهُة  : َيا َأَبا َفص 

 ".َيا أبا بكر
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كنيته أبو بكر والبكر والفصيل واحد البكر ولد الناقة والفصيل ولد الناقة جرت عادة المشركين 
من محمد مذمم ويوجد اآلن كثير من شباب  بدال -والسالمعليه الصالة - بمثل هذا يسمون النبي

يذكره  ًئايذكره إذا أراد شي بضده أوالمسلمين من يقلب األسماء يذكر الشيء بمرادفه أو يذكره 
يسمى أيضا  هضا بكر كما أنأيولد الناقة فصيل ويسمى  ىيسم هو البكربضده وهنا الفصيل 

 .قعود

َم  نتراهن أي فلنتناحب" َوَجَعُلوا  اْلق َماُر،ف ي َذل َك َفَراَهَنُهْم َأُبو َبْكٍر. َقاَل َقَتاَدُة: َوَذل َك َقْبَل َأْن ُيَحره
ن يَن. َوق يَل: َجَعُلوا الر  َهاَن َثََلَث َقََلئ َص. ُثمه َأَتى النهب يه  َقََلئ َص َواْْلََجلَ الر  َهاَن َخْمَس  -َثََلَث س 

ُ عَ  ! »َفَقاَل:  َفَأْخَبَرهُ  -َوَسلهمَ َلْيه  َصلهى َّللاه ، َفإ نه اْلب ْضَع َما َبْيَن الثهََلث  َوالت  ْسع  َواْلَعْشر  َفَهَله اْحَتْطته
ْع َفز ْدُهْم ف ي الر  َهان  َواْسَتز ْدُهْم ف ي اْْلََجل   اَئًة َواْْلََجَل  «َوَلك ن  اْرج  َفَفَعَل َأُبو َبْكٍر، َفَجَعُلوا اْلَقََلئ َص م 

ن يَن.  : َفَظَهُروا ف ي ت ْسع  س  ْعب يُّ . َوَقاَل الشه وُم ف ي َأْثَناء  اْْلََجل  قال ت ْسَعَة َأْعَواٍم، َفَغَلَبت  الرُّ
َواَيات  َأنه ُظُهوَر الرُّ  : اْلَمْشُهوُر ف ي الر   وم ، َوَلَعله اْلُقَشْير يُّ ْن َغَلَبة  َفار َس ل لرُّ اب َعة  م  وم  َكاَن ف ي السه

ْن َبْعض  النهَقَلة . ْبع  إ َلى الت  ْسع  م  َن السه يٌف م  ْعب ي   َتْصح  َواَيَة الشه  "ر 

يعني  {فلبث في السجن بضع سنين} -جل وعال- على السبع كما قال في قولهأكثر المفسرين  
من الثالث إلى أهل العلم  سبع سنين عند أهل العلم وهنا لكن البضع ال يتحدد بالسبع كما قال

على كل حال أكثر  ؟ال أوتعد من البضع هل ي العشر فخالف بينهم الالعشر أو التسع 
 .المفسرين على أنها سبع كما في سورة يوسف

: َأنهُه َجَعَل اْلقَ " َواَيات  ُر ُفُتوح  ك ْسَرى َوف ي َبْعض  الر   ن يَن. َوُيَقاُل: إ نهُه آخ  ََلئ َص َسْبًعا إ َلى ت ْسع  س 
ين يهَة َحتهى بَ  ، َفأَأْبَرو يَز َفَتَح ف يه  اْلُقْسَطْنط  ُ َعَلْيه  -ْخَبَر َرُسوَل َّللاه  َنى ف يَها َبْيَت النهار  َصلهى َّللاه

يَق  َفَساَءهُ  -َوَسلهمَ  د   اُش َوَغْيُرُه: َأنه َأَبا َبْكٍر الص   . َوَحَكى النهقه ُ َتَعاَلى َهاَتْين  اآْلَيَتْين  َذل َك، َفَأْنَزَل َّللاه
ْجَرَة َمَع النهب ي    ُ َعْنُه َلمها َأَراَد اْله  َي َّللاه ُ َعَلْيه  َوَسلهمَ -َرض  ٍف َوَقاَل َتَعلهَق ب ه  ُأَبيُّ ْبُن َخلَ  -َصلهى َّللاه

، َفَلمها َأَراَد ُأَبيٌّ اْلُخرُ  ْحَمن  ن ي َكف يًَل ب اْلَخَطر  إ ْن ُغل ْبَت، َفَكَفَل ب ه  اْبُنُه َعْبُد الره وَج إ َلى ُأُحٍد َلُه: َأْعط 
ْن ُجرْ  ْحَمن  ب اْلَكف يل  َفَأْعَطاُه َكف يًَل، ُثمه َماَت ُأَبيٌّ ب َمكهَة م  ُ -ٍح َجَرَحُه النهب يُّ َطَلَبُه َعْبُد الره َصلهى َّللاه

ْم. -َعَلْيه  َوَسلهمَ  ْن ُمَناَحَبت ه  ن يَن م  وُم َعَلى َفار َس َيْوَم اْلُحَدْيب يهَة َعَلى َرْأس  ت ْسع  س  ، َوَظَهَرت  الرُّ
وُم َفار َس، وَ  ُة َحتهى َغَلَبت  الرُّ : َلْم َتْمض  ت ْلَك اْلُمده ْعب يُّ ،َوَقاَل الشه َوَبَنْوا  َرَبُطوا َخْيَلُهْم ب اْلَمَدائ ن 
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يهَة، َفَقَمرَ  ْن َوَرَثت ه ، َفَقاَل َلُه النهب يُّ  ُروم  ُ َعَلْيه  َوَسلهمَ -َأُبو َبْكٍر ُأَبي ا َوَأَخَذ َماَل اْلَخَطَر م  : -َصلهى َّللاه
ْق ب ه  » َق ب ه . «َتَصده  "َفَتَصده

أنه ملكه في به تصدق يعني تخلص منه ألنه مال محرم اللهم إذا كان المقصود من الصدقة 
إنما حصل بعد ذلك ولعل المراد بالصدقة هنا التخلص منه كما  بضلكن القن ال الرهوقت ح  

رضي هللا عنه - هءفي المال الذي ُتكهن له فيه بالجاهلية قا -رضي هللا عنه-فعل أبو بكر 
 .-وأرضاه

ُروَن وَ " وم  َفار َس اْمَرَأٌة َكاَنْت ف ي َفار َس اَل َتل ُد إ اله اْلُمُلوَك َواْْلَْبَطاَل، إ نه َسَبَب َقاَل اْلُمَفس   َغَلَبة  الرُّ
وم ، َفَقاَلْت: َهذَ  ُزُه إ َلى الرُّ َل َأَحَد َبن يك  َعَلى َجْيٍش ُأَجه   يُد َأْن َأْسَتْعم  ا ُهْرُمُز َفَقاَل َلَها ك ْسَرى: ُأر 

ْن َنْبٍل، َوَهَذا َشْهرَ  َناٍن َوَأْنَفُذ م  ْن س  َخاُن َأَحدُّ م  ْن َصْقٍر، َوَهَذا َفرُّ ْن َثْعَلٍب َوَأْحَذُر م  َبَزاُن  َأْرَوُغ م 
ُه، َفَساَر إ َلى الرُّ  ْن َكَذا، َفاْخَتْر، َقاَل َفاْخَتاَر اْلَحل يَم َوَواله الروم. وم  ب َأْهل  َفار َس فظهر على َأْحَلُم م 

َياَرَها َحتهى َبَلَغ اْلَخل يَج، َفَقاَل َأُخوُه  َب د  وَم َخره قال عكرمة وغيره: إن شهربزان َلمها َغَلَب الرُّ
َخاُن: َلَقْد َرَأْيُتن ي َجال ًسا على سرير ك ْل إ َليه ب َرْأس  فَ سرى، فكتب كسرى إلى شهر َفرُّ َخاَن بزان َأْرس  رُّ

بزان، َوَكَتَب إ َلى ْلُت َعَلْيُكْم فرخان وعزلت شهر َفَلْم َيْفَعْل، َفَكَتَب ك ْسَرى إ َلى َفار َس: إ ن  ي َقد  اْسَتْعمَ 
َخانَ  بزان َثََلَث بزان فأخرج له شهر بزان، فأراد فرخان قتل شهر إ َذا َول َي َأْن َيْقُتَل شهر  َفرُّ

ْن ك ْسَرى َيْأمُ  َخاَن، فقال شهر ُرهُ َصَحائ َف م  َخاَن: إ نه ك ْسَرى َكَتَب إ َليه َأْن َأْقُتَلَك  ب َقْتل  َفرُّ بزان ل َفرُّ
ي ٍد؟ َفَرده اْلُمْلَك إ َلى َأخ  َتاٍب َواح  ه ، وكتب َثََلَث َصَحائ َف َوَراَجْعُتُه َأَبًدا ف ي َأْمر َك، َأَفَتْقُتُلن ي َأْنَت ب ك 

وُم َفار َس َوَماَت ك ْسَرى. َوَجاَء شهربزان إ َلى َقْيَصَر  وم  َفَتَعاَوَنا َعَلى ك ْسَرى، َفَغَلَبت  الرُّ َمل ك  الرُّ
ُ َعَلْيه  -اْلَخَبُر إ َلى النهب ي    يَن، َفَذل َك  َيْومَ  -َوَسلهمَ َصلهى َّللاه َن اْلُمْسل م  اْلُحَدْيب َية  َفَفر َح َمْن َمَعُه م 

وُم. ف ي َأْدَنى اْْلَْرض   الم} َتَعاَلىَقْوُلُه  ام .  {ُغل َبت  الرُّ َي قال َيْعن ي َأْرَض الشه ْكر َمُة: ب َأْذر َعاٍت، َوه  ع 
ام . َوق يَل: إ نه َقْيَصَر َكاَن َبَعَث َرُجًَل ُيْدَعى َيَحنهَس َوَبَعَث كسرى شهربزان  َما َبْيَن ب ََلد  اْلَعَرب  َوالشه

ام  إ َلى َأْرض  اْلَعَرب  َواْلَعَجم . َفاْلَتَقَيا ب َأْذر َعا َي َأْدَنى ب ََلد  الشه ٌد: ب اْلَجز يَرة ، قال ٍت َوُبْصَرى َوه  ُمَجاه 
ام .  َراق  َوالشه ٌع َبْيَن اْلع  يَن. و" َأْدَنى" َمْعَناُه َأْقَرُب. َقاَل اْبُن وقال َوُهَو َمْوض  ُمَقات ٌل: ب اْْلُْرُدن  َوف َلْسط 

يهةَ  َي الهت ي َذَكَرهَ َعط  ْن َأْدَنى اْْلَْرض  ب اْلق َياس  إ َلى َمكهَة، َوه  َي م  ا : َفإ ْن َكاَنت  اْلَواق َعُة ب َأْذر َعاٍت َفه 
 اْمُرُؤ اْلَقْيس  ف ي َقْول ه :

ااااااااااْن َأْذر َعاااااااااااٍت َوَأْهل َهااااااااااا ْرُتَهااااااااااا م   َتَنوه
 

 ب َيْثاااااااار َب َأْدَنااااااااى َدار َهااااااااا َنَظااااااااٌر َعااااااااال   
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َي َأْدَنى ب اْلق َياس  إ َلى َأْرض  ك ْسَرى، َوإ ْن كَ  َي َأْدَنى َوإ ْن َكاَنت  اْلَواق َعُة ب اْلَجز يَرة  َفه  اَنْت ب اْْلُْرُدن  َفه 
َباَدُه ب َأنه الرُّ  ُ ع  َر َّللاه اُر َفَبشه وُم ُسره اْلُكفه وم . َفَلمها َطَرَأ َذل َك َوُغل َبت  الرُّ وَم َسَيْغل ُبوَن إ َلى َأْرض  الرُّ

. َوَقْد َمَضى اْلَكََلُم ف ي َفَوات   ْوَلَة َلُهْم ف ي اْلَحْرب  يٍد اْلُخْدر يُّ َوَعل يُّ َوَتُكوُن الده . َوَقَرَأ َأُبو َسع  َور  ح  السُّ
م . َوَتْأو يُل َذل َك َأنه اله  وُم" ب َفْتح  اْلَغْين  َوالَله َيُة ْبُن ُقرهَة" ُغل َبت  الرُّ ي َطَرَأ َيْوَم ْبُن َأب ي َطال ٍب َوُمَعاو  ذ 

ومُ بَ  ُ َتَعاَلى َغَلَبْت َفَعزه ذَ  ْدٍر إ نهَما َكاَنت  الرُّ َر َّللاه ار  ُقَرْيٍش َوُسره ب َذل َك اْلُمْسل ُموَن، َفَبشه ل َك َعَلى ُكفه
ن ينَ  َباَدُه َأنهُهْم َسَيْغل ُبوَن َأْيًضا ف ي ب ْضع  س   ".ع 

مرة ثانية غير األولى والغلبة في المرتين كلتيهما للروم لكن السياق والنصوص يعني يغلبون 
الغلب األول لفارس والثاني للروم وأن قراءة  أن والمؤرخين كلهم يتفقون علىوأقوال المفسرين 

 .ُغلبت هي الصواب

وُم" ب َضم    النحاس: ق َراَءةُ َذَكَر َهَذا التهْأو يَل َأُبو َحات ٍم. َقاَل َأُبو جعفر  " " ُغل َبت  الرُّ َأْكَثر  النهاس 
م . َوُرو َي َعن  ا " ألبت الروم" وقر " غَ أْبن  ُعَمَر َوَأب ي سعيد الخدري أنهما قر اْلَغْين  َوَكْسر  الَله

ام ، َوَأْحَمُد  ه  ق َراَءُة َأْهل  الشه ْصَمَة َرَوى َعْن َهاُروَن: َأنه َهذ  ْبُن َسُيْغَلُبوَن". َوَحَكى َأُبو َحات ٍم َأنه ع 
يٌف، َوَأُبو َحات ٍم  ْصَمَة َهَذا َضع  َكاَية  َعْنهُ َحْنَبَل َيُقوُل: إ نه ع   ".َكث يُر اْلح 

ألنهم ال يفرحون بكون الروم ُيغلبون  يومئذ يفرح المؤمنون{و }كان لقوله  لو كانت هذه القراءة ما
 .إنما يفرحون بكونهم ي غلبون ألنهم مثلهم أهل كتاب فالقراءة مقلوبة هذه

يُث َيُدلُّ َعَلى أ ْخَبار  َدل يٌل َعَلى ُنُبوهة  ُمَحمهٍد "َواْلَحد  ، َوَكاَن ف ي َهَذا اإلْ  نه اْلق َراَءَة" ُغل َبْت" ب َضم   اْلَغْين 
ُ َعَلْيه  َوَسلهمَ - ُ َعزه َوَجله َنب يهُه ُمَحمهًدا -َصلهى َّللاه وَم َغَلَبْتَها َفار ُس، َفَأْخَبَر َّللاه َصلهى --، ْل َنه الرُّ

ن يَن َيْفَرُحوَن ب َذل َك، ْل َنه  - َعَلْيه  َوَسلهمَ َّللاهُ  ن يَن، َوَأنه اْلُمْؤم  وَم َسَتْغل ُب َفار َس ف ي ب ْضع  س  َأنه الرُّ
مها َلْم َيُكْن عَ  ُ َعزه َوَجله ب ه  م  ي َأْخَبَر َّللاه ْلم  اْلَغْيب  الهذ  ْن ع  َتاٍب، َفَكاَن َهَذا م  وَم َأْهُل ك  ُموُه َوَأَمَر ل  الرُّ

َخ ب َتحْ  ، ُثمه ُحر  َم الر  َهاُن َبْعُد َوُنس  َنُهْم َعَلى َذل َك َوَأْن ُيَبال َغ ف ي الر  َهان  . َأَبا َبْكٍر َأْن ُيَراه  ر يم  اْلق َمار 
، َوَأْجَمَع النهاُس َعَلى" َسَيغْ  يهَة: َواْلق َراَءُة ب َضم   اْلَغْين  َأَصحُّ ، ُيَراُد َقاَل اْبُن َعط  ل ُبوَن" َأنهُه ب َفْتح  اْلَياء 

ه  اْلق َرا وُم. َوُيْرَوى َعن  اْبن  ُعَمَر َأنهُه َقَرَأ َأْيًضا ب َضم   اْلَياء  ف ي" َسُيْغَلُبوَن"، َوف ي َهذ  َءة  َقْلٌب ب ه  الرُّ
َواَياُت ب ه . َقاَل َأُبو َجْعَفٍر ا ي َتَظاَهَرت  الر   ْنَدُه: ل ْلَمْعَنى الهذ  اُس: َوَمْن َقَرَأ" َسُيْغَلُبوَن" َفاْلَمْعَنى ع  لنهحه

ْن َبْعد  َأْن َغَلُبوا، َسُيْغَلُبوَن. َورَ  ْم، َأْي م  ْن َبْعد  َغَلب ه  وم  ب اْلُفْرس  َكاَن  وي َوَفار ُس م  َأنه إ يَقاَع الرُّ
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، َورَ  ي   ذ  يث  الت  ْرم  يٍد اْلُخْدر ي   َحد  يث  َأب ي َسع  َأنه َذل َك َكاَن َيْوَم اْلُحَدْيب َية ،  وي َيْوَم َبْدٍر، َكَما ف ي َحد 
ْكر َمُة َوَقتَ  ، َقاَلُه ع  ََل اْلَيْوَمْين  َكاَن َوَأنه اْلَخَبَر َوَصَل َيْوَم َبْيَعة  الر  ْضَوان  يهَة: َوف ي ك  اَدُة. َقاَل اْبُن َعط 

وم  َوَهم  ه   يَن ب َغَلَبة  الرُّ ن يَن. َوَقْد َذَكَر النهاُس َأنه َسَبَب ُسُرور  اْلُمْسل م  ْم َأْن ُتْغَلَب َنْصٌر م َن َّللاه  ل ْلُمْؤم 
َتاٍب َكاْلمُ  وَم َأْهُل ك  . إ نهَما ُهَو َأنه الرُّ يث  َم َبَياُنُه ف ي اْلَحد  ، َكَما َتَقده ْن َأْهل  اْْلَْوَثان  يَن، َوَفار َس م  ْسل م 

اُس: َوَقْوٌل آَخُر َوُهَو  ْنَجاز  َوْعد  َّللاه  َتَعاَلى، إ ْذ َكاَن ف يه  َدل يٌل  َأنه  َأْوَلىَقاَل النهحه َفَرَحُهْم إ نهَما َكاَن إل  
َنه  يهَة: َعَلى النُُّبوهة  ْل  ن يَن َفَكاَن ف يه . َقاَل اْبُن َعط  ُه َأْخَبَر َتَباَرَك َوَتَعاَلى ب َما َيُكوُن ف ي ب ْضع  س 

َنهُه أَ  ْن َمَحبهة  َأْن َيْغل َب اْلَعُدوُّ اْْلَْصَغُر ْل  يه  النهَظُر م  ْيَسُر َمُئوَنًة، َوُيْشب ُه َأْن ُيَعلهَل َذل َك ب َما َيْقَتض 
ْنُه، َفَتَأمهْل َهَذا  َوَمَتى ُ َعَلْيه  - اْلَمْعَنى، مع ما كان رسول هللاَغَلَب اْْلَْكَبُر َكُثَر اْلَخْوُف م  َصلهى َّللاه
اهُ  -َوَسلهمَ  ي َبَعَثُه ب ه  َوَغَلَبت ه  َعَلى اْْلَُمم   َتَرجه ين ه  َوَشْرع  َّللاه  الهذ  ْن ُظُهور  د   ".م 

أنه تزيد أطماعه فيمن حوله وأما العدو األصغر إذا غلب  كال شنتصر يعني العدو األكبر إذا ا
غر أيضا ألنه مهما كان غلبه ومهما كان نصره إال صشوكة العدو األكبر وضعف األ تانكسر 

 .أنه سوف يخسر ثم يكون الغلبة عليه أيسر

ار  َمكهَة " ْنُه. َوق يَل: ُسُروُرُهْم إ نهَما َكاَن ب َنْصر  َوإ َراَدة  ُكفه ُلُه َوُير يُحُهْم م  ُ ب َمل ٍك َيْسَتْأص  َيُه َّللاه َأْن َيْرم 
ُ َعَلْيه  -َرُسوُل َّللاه   يَل َأْخَبَر ب َذل َك النهب يه  َعَلى -َوَسلهمَ َصلهى َّللاه ْبر  ُ -اْلُمْشر ك يَن، ْل َنه ج  َصلهى َّللاه

ْن َذل َك،  -َوَسلهمَ ْيه  َعلَ  ُل َأْن َيُكوَن ُسُروُرُهْم ب اْلَمْجُموع  م  . ُقْلُت: َوَيْحَتم  َيْوَم َبْدٍر، َحَكاُه اْلُقَشْير يُّ
ْنَجاز  َوْعد  َّللاه . وم  َأْيًضا َوب إ  ْم َوب ُظُهور  الرُّ ْم َعَلى َعُدو  ه  وا ب ُظُهور ه   "َفُسرُّ

لفرح أكثر من سبب لكن السبب المنصوص عليه في اآليات في السورة ال شك لال مانع أن يكون 
 .نه غلبة الرومأ

م ، وَ " ْم" ب ُسُكون  الَله ْن َبْعد  َغْلب ه  " م  َمْيَقع  ام يُّ َوُمَحمهُد ْبُن السه ْثُل َوَقَرَأ َأُبو َحْيَوَة الشه ، م  ُهَما ُلَغَتان 
. َوَزَعَم الْ ن  َوالظهعَ الظهعْ  َفْت ف ي َقْول ه  َعزه ن  َفت  التهاُء َكَما ُحذ  ْم" َفُحذ  ْن َبْعد  َغَلَبت ه  َفرهاُء َأنه اْْلَْصَل" م 
َلةَ  قامَ إ  وَ } َوَجله  اُس:" َوَهَذا َغَلٌط اَل  {الصه ََلة . َقاَل النهحه ُل َعَلىَوَأْصُلُه َوإ َقاَمُة الصه ْن  ُيَخيه َكث يٍر م 

 ".َأْهل  النهْحو  

 .ألن القاعدة خالف ما ذكر وهذا الكالم ال يشكل على القاعدة
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" " ْعت ََلل  ف ْعل ه  إ  ْل َنه ْنُه ال  َف م  َلَة" َمْصَدٌر َقْد ُحذ   ."قاَم الصه

فصارت  انفتح ما قبلها فقلبت ألفً اكما يقولون تحركت الواو و  ةواموامة أو إق  األصل أقام يقيم إق  
 .كر ألن فيه اعتاللإقامة ثم حذفت التاء لما ذ  

، َو" َغَلَب" َلْيَس بمعتل وال حذف منه " َن اْلَمْحُذوف  َوًضا م  َلت  التهاُء ع  . َوَقْد َحَكى ءشيَفُجع 
: َطَرَد َطَرًدا، َوَجَلَب َجَلًبا، َوَحَلَب َحَلًبا، َوَغَلَب َغَلًبا، َفَأيُّ َحْذٍف ف ي َهَذا، َوَهْل َيُجوزُ   َأْن اْْلَْصَمع يُّ

ْنهُ  َف م  ن ينَ } "؟ُيَقاَل ف يه َأَكَل َأْكًَل َوَما َأْشَبَهُه: ُحذ  " َفْرًقا َبْيَن  {ف ي ب ْضع  س  ْن" ب ْضع  َفت  اْلَهاُء م  ُحذ 
ْن" س   ، َوَقْد َمَضى اْلَكََلُم ف يه  ف ي" ُيوُسَف" َوُفت َحت  النُّوُن م  َنهُه َجْمٌع اْلُمَذكهر  َواْلُمَؤنهث  ن يَن" ْل 

 "ٌم.ل  ُمسْ 

لَّم يعني سالم.  ُمس 

 "ْلنه جمع ُمَسلهم."

ملحق بجمع المذكر السالم سنين جمع سنة وإال فاألصل أن الوإن لم يكن سالما إال أنه ملحق به و 
بالواو إذا وقع في محل  هجمع المذكر عند من يقولبيكون لعاقل فهذا ملحق  جمع المذكر إنما

 .فيعربه بالحروف ،الياء فال هرفع جاءت السنون أما من يلزم

ْسل يٍن". " ن يَن" َكَما َيُقوُل ف ي" غ  َن اْلَعَرب  َمْن َيُقوُل" ف ي ب ْضع  س   "َوم 

 .به إعراب الجمعاعر كون إ مه الياء وال يلز  يعيني يُ 

 ءشيَوَجاَز َأْن ُيْجَمَع َسَنٌة َجْمَع َمْن َيْعق ُل ب اْلَواو  َوالنُّون  والياء والنون، ْلنه قد حذف منها "
، ْل َنه َأْصَل" َسَنٍة" َسْنَهٌة َأْو َسْنَوٌة، َوُكس   ه  د  َن النهْقص  الهذ ي ف ي َواح  َوًضا م  َرت  َفَجَعَل َهَذا اْلَجْمَع ع 

ْنُه دَ  يُن م  ي  يَن. َوُيْلز ُم اْلَفرهاُء َأْن الس   ه ، َهَذا َقْوُل اْلَبْصر  ه  َوَنَمط  اَلَلًة َعَلى َأنه َجْمَعُه َخار ٌج َعْن ق َياس 
، َواَل  ْن َسَنٍة َواٌو ف ي َأَحد  اْلَقْوَلْين  َف م  مهُة َدل يٌل َعَلى اْلَواو  َوَقْد ُحذ  َنهُه َيُقوُل: الضه َها  َيُضمُّ َيُضمهَها ْل 

 "َأَحٌد َعل ْمَناُه.

 .بالواو بالهاء أوة و  ن  أو س   ةه  ن  ة أو س  ه  ن  ة س  ن  س  ذكرهما م تقد القولين الذي في أحديعين 
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ْن َبْعُد{}ّلِل ه  اْْلَ "َقْوُلُه َتَعاَلى:  ْن َقْبُل َوم  ه  ب اْلُقْدَرة  َوَأنه َما ف ي اْلَعاَلم   ْمُر م  ْن  َأْخَبَر َتَعاَلى ب اْنف َراد  م 
َراَدت ه  َوُقْدَرت ه  َفَقاَل" ّلِل ه   ْنُه َوب إ  َي م  ْن  اْْلَْمُر" أي إنفاذ اْلحكام.َغَلَبٍة َوَغْير َها إ نهَما ه  ْن َقْبُل َوم  " م 

َها. ْن َبْعد  ه  اْلَغَلَبة  َوم  ْن َقْبل  َهذ   "َبْعُد" َأْي م 

 .اْلحكام من اْلمر شيء من التأويل إنفاذطالب: 

 .فله الحكم وله القضاء النافذ بمعانيألمر يعني الحكم والقضاء يأتي األمر هلل ا

 .طالب: أال له الخلق واْلمر

له ذلك له الحكم و أحد أحكام التكليف المقتضي للوجوب أو االستحباب  ال يراد به األمر الذي هو
خره وإن كان آأوله و  كم والقضاءا المراد هلل األمر يعني الحولكن هنه كله بجميع ما يقتضيه خطاب

قع بكن فهو أمر ويشتركان يعني األمر ألنه و القضاء يحصل بأمر فيه إلزام وفيه تكليف 
فيه بكلمة واألمر الشرعي يشتركان في ما يكون في األمر بالقضاء األمر القضائي القضائي 

ال شك  اوات{سبع سم }فقضاهنبفعل األمر الذي يؤخذ منه االلتزام بتنفيذه ومثل األمر والقضاء 
نه تكليف ألن األمر يأتي بعدة لكنه في األصل ال يعني أأن هذا القضاء وهذا األمر بكلمة كن 

رن بالم األمر وهو من كالمه األمر أصله بكلمة أصله فعل األمر أو المضارع المقتفمعاني وإال 
يضا يكون بكن وهي أيضا واألمر القضائي أ -جل وعال- صفة الكالم ثابتة هللو  -عز وجل-

 .-عز وجل-من كالمه 

  .الحالة وأالشأن و طالب: ما يأتي بمعنى الشأن هلل اْلمر 

 .المقصود أن األمر له معاني كثيرة منها هذا

َها  ْن َبْعد  ه  اْلَغَلَبة  َوم  ْن َقْبل  َهذ  ْن َبْعُد" َأْي م  ْن َقْبُل َوم  ْن َقْبل  كل "م  ومن بعد كل  ءشيَوق يَل: م 
ْن َبْعُد" ظَ ءشي ْن َقْبُل َوم  م   . َو" م   ".ْرَفان  ُبن َيا َعَلى الضه

وبعد والجهات الست كلها إذا حذف المضاف  نيته، وقبلألنهما حذف المضاف إليه فيهما مع 
 امع عدم النية فإنه يعرب منونً  اإلضافةمع نيته فإنها تبنى على الضم وإذا حذف مع قطع عن 

 .يف يعرب بالحركات كما هو معروفوإذا أض
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َف َفَخاَلَفا َتْعر يَف اْْلَْسَماء  " َنْين  َما ُحذ  َما َوَصاَرا ُمَتَضم   يَفا إ َلْيه  َنهُهَما ُتْعَرَفا ب َحْذف  َما ُأض   َوَأْشَبَها ْل 
َما  ه  م   ل َشَبه  ا ب الضه ين  َفُبن َيا، َوُخصه يَف اْلُحُروَف ف ي التهْضم  ب اْلُمَناَدى اْلُمْفَرد  ف ي َأنهُه إ َذا ُنك  َر َوُأض 

ْن َقْبلٍ َزاَل ب َناُؤُه، َوَكَذل َك ُهَما فَ  ْن َبْعدٍ  ُضمها. َوُيَقاُل: م  . َوَحَكى اْلك َسائ يُّ َعْن َبْعض  َبن ي َأَسٍد" ّلِل ه  َوم 
ْن َبْعُد" ْن َقْبُل َوم   ."اْْلَْمُر م 

 اللغتين.في هذا تلفيق بين 

ْن َبْعُد" َمْخفُ " ْن َقْبُل َوم  ٌن، َوالثهان ي َمْضُموٌم ب ََل َتْنو يٍن. َوَحَكى اْلَفرهاُء" م  ُل َمْخُفوٌض ُمَنوه وَضْين  اْْلَوه
َتاب ه : ف ي اْلُقْرآن  َأْشَيا ُه. َوَقاَل اْلَفرهاُء ف ي ك  اُس َوَرده ٌء َكث يَرٌة، اْلَغَلُط ف يَها ب َغْير  َتْنو يٍن. َوَأْنَكَرُه النهحه

ْنَها َأنهُه َزعَ  ْن َبْعدَبي  ٌن، م  ْن َقْبل َوم  ْن َبْعد "َم َأنهُه َيُجوُز" م  ْن َقْبل َوم    "َوإ نهَما َيُجوُز" م 

ن القرآن الذي هو كالم هللا فيه غلط وإنما إعراب أهل العلم للقرآن في بعضه غلط وال يزعم أ
الُمعربين ال إلى القرآن نفسه وبيانه في بقية كالمه وإال قوله في القرآن أشياء فالغلط منسوب إلى 

 نآن هو األصل وما عداه يصحح عليه لكن ممالقر  بلن هذا ال يقوله مسلم كثيرة الغلط فيها بي   
 .بمعصومين واليس مأعرب القرآن وقع في أغالط هذا ظاهر ألنه

ْنَها َأنهُه َزعَ " ْن َقْبل  َم َأنهُه َيُجو م  ْن َبْعد   ُز" م  ْن َقْبلٍ  "َوم  ْن  َوإ نهَما َيُجوُز" م  .  ىَعلَ  َبْعدٍ َوم  َأنهُهَما َنك َرَتان 
ٍر.  ْن ُمَتَأخ   ٍم َوم  ْن ُمَتَقد   اُج: اْلَمْعَنى م  ُنوَن ب َنْصر  َّللاه  }َقاَل الزهجه ْكُرُه.  {َوَيْوَمئ ٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤم  َم ذ  َتَقده

َْعَدائ ه ، َفَأمها َغَلَبُة  {َيْنُصُر َمْن َيشاءُ } ْن َأْول َيائ ه ، ْل َنه َنْصَرُه ُمْخَتصٌّ ب َغَلَبة  َأْول َيائ ه  ْل  َيْعن ي م 
، َوإ نهَما ُهوَ  َْول َيائ ه  َفَلْيَس ب َنْصر ه   "في نقمته  {َوُهَو اْلَعز يزُ }ًرا. اْبت ََلٌء َوَقْد ُيَسمهى َظف َأْعَدائ ه  ْل 

 -وعالجل -هللا  المسلمين لغيرهم نصر من إن غلبةيقول  -رحمه هللا-الكالم الذي المفسر جيد 
بغلبة غيرهم لهم فليس بنصر لألعداء وإنما هو ابتالء للمسلمين ألن مثل هذا وقع ابتالء  وأما

فليس  المخالف تهم وأما الكافر فال ينتصر ألنه أشد مخالفة من المسلماوامتحان بسبب مخالف
 .بنصر على أي حال لكنه ابتالء للمسلمين

يمُ }في نقمته  }َوُهَو اْلَعز يُز{"  ح   ْلهل طاعته" {الره

صروا والكفار ما ن   هللا ينصركم{ اتنصرو  }إن ينصره{ولينصرن هللا من } قال -وعال جل- هللاألن 
  .نصربفغلبتهم ليست  ؟ينتصرون  فكيف -وعالجل - هللا
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ُ َوْعَدهُ }َقْوُلُه َتَعاَلى: " ْدقٌ  {َوْعَد َّللاه  اَل ُيْخل ُف َّللاه  {َولك نه َأْكَثَر النهاس  اَل َيْعَلُمونَ }. ْل َنه َكََلَمُه ص 
اُر َوُهْم َأْكَثُر. َوق يَل: اْلمُ  : {َوْعَد َّللاه  }صَب َراُد ُمْشر ُكو َمكهَة َواْنتَوُهُم اْلُكفه َأْي َوَعَد َذل َك  َعَلى اْلَمْصَدر 

قْ  ْنيا} َفَقاَل:َداَر َما َيْعَلُموَن َوْعًدا. ُثمه َبيهَن َتَعاَلى م  َن اْلَحياة  الدُّ رًا م  َيْعن ي َأْمَر  {َيْعَلُموَن ظاه 
ْم َوُدْنَياُهْم: َمَتى َيْزَرُعوَن َوَمَتى َيْحُصُدوَن، َوَكْيَف َيْغر ُسوَن َوَكْيَف  ه  َيْبُنوَن، َقاَلُه اْبُن َمَعاي ش 

ْكر َمُة َوَقَتاَدُة.  "َعبهاٍس َوع 

الكفار  يعلمون{ س الولكن أكثر النا}يسمى علم في الحقيقة ألنه قال  العلم الذي يعرفه الكفار ال
 يسمى علم في الحقيقة هذا الفإن ن علموا شيء من أمور دنياهم إو يعلمون فالعلم منفي عنهم  ال

 إنما هو العلم باهلل جل وعال والعلم بأحكامه أما علمالعلم فعلمهم بأمور دنياهم ال يسمى علم 
يقولون هذا تخصصه  ملفظ العلم به ه تخصيص س بعلم وإن تواطأ الناس علىأمور الدنيا فلي

لما جاء في النصوص  هذا مخالفةو البحتة  علوم الدنيا منعلمي هذا أدبي علمي يعني تجريبي 
 ،ما في ميزان أهل الدنيا فليسموه ما سموههذا في ميزان الشرع أو  هقال هللا قال رسول العلم لعلمفا

-وال تدخل في النصوص إال بقدر ما تورثه من خشية هللا  اسمى علمً ي علومهم بأمور دنياهم ال
نها فيها شيء مما يورث الخشية هلل بعض العلوم وإن كانت دنيوية إال أألن  ةومعرف -جل وعال

يوجد من  ءعند التدبر والتأمل والتفكر والنظر واالعتبار ولذا يوجد من بعض األطبا -جل وعال-
وااللتزام  االستقامةمن  ءشيعندهم   وجد من بعض أصحاب العلوم األخرى ي بعض المهندسين

ليست بعلم في  فأصل علومهم بسبب ما أثر فيه علمهم من خالل النظر والتفكر والتدبر  وإال
ن أنها شأألهل العلم في الدنيا واآلخرة أبدا بل ش -جل وعال- ميزان الشرع وال تدخل فيما أعد هللا

الصناعات واألعمال األخرى والزراعة والحراثة كلها أمور دنيا ومثلها الطب والهندسة والجيولوجيا 
 .والكيمياء وغيرها

 .طالب: .........

 .ال

 ........... طالب:

 {.ولكن أكثر الناس ال يعلمون } ،ال

 ...........طالب: 



 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

 اخالف الجهل هذا خالف الجهل أمعلم الدنيا الذي هو هو علم الدنيا الذي يعلمون هذا العلم 
م الحقيقي ولذلك لالعلم الذي يورث الخشية الذي جاء مدحه في النصوص ال يعلمونه وهو الع

على هللا للذين  التوبة}إنما الفساق ليس بعلم وإن كان بقال هللا وقال الرسول  يحمله أن ماح المرجَّ 
إذا شرب الخمر  ؟!هل نقول أن الفاسق إذا كان يعرف الحكم ال تقبل توبته {ملون السوء بجهالةيع
إنما التوبة على هللا للذين يعملون }ر عدنا صالح ؟ما تقبل أوقبل توبته تيعرف أن الخمر حرام و 

علم وجهل في  يجتمعدل على أنه كل من عصى هللا فهو جاهل وليس بعالم وال ف {بجهالةالسوء 
اآلية فضال  وهو مفادواحد فهو جاهل قال كثير من السلف كل من عصى هللا فهو جاهل  آن

 .«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»جاء في الحديث المختلف في صحته ر، عن الكاف

ْنيا{ }َيْعَلُموَن ظاه ر " َن اْلَحياة  الدُّ ْم َوُدْنَياُهْم: َمَتى َيْزَرُعوَن َوَمَتى َيْحُصُدوَن، ًا م  ه  َيْعن ي َأْمَر َمَعاي ش 
ْكر َمُة  اُك: ُهَو ُبْنَياُن  َوَقَتاَدُة. َوَقالَ َوَكْيَف َيْغر ُسوَن َوَكْيَف َيْبُنوَن، َقاَلُه اْبُن َعبهاٍس َوع  حه الضه

يُن إ   َياط  ٌد. َوق يَل: ُهَو َما ُتْلق يُه الشه ْم ُقُصور َها، َوَتْشق يُق َأْنَهار َها َوَغْرُس َأْشَجار َها، َواْلَمْعَنى َواح  َلْيه 
ْنَيا ْن ُأُمور  الدُّ ْنَيا، َقاَلُه َسع   م  ْن َسَماء  الدُّ ْمَع م  ُم السه ْنَد اْست َراق ه  ُر ع  يُد ْبُن ُجَبْيٍر. َوق يَل: الظهاه 

". ُقْلُت: َوَقْوُل اْبن  َعبهاٍس َأْشَبُه  َن اْلَقْول  ٍر م  ٍع آَخَر" َأْم ب ظاه  ُن، َكَما َقاَل ف ي َمْوض  ر  َواْلَباط  ب َظاه 
ْنَيا"  اْلَحَياة  الدُّ

ليس بالعلم  ياهر وليس بحقيقن علموا الدقائق والخفايا من علوم الدنيا إال أن هذا ظإنعم الكفار و 
شيء  ال هألسلموا ألنباطنا لو علموا علما حقيقيا  مالباطن الذي يورث اآلثار المترتبة عليه ألنه

يسبح بحمده وال شيء إال يدل على دل على عظمة الخالق وال شيء إال د إال ويو في هذا الوج
  .وليس بباطن ي ما انتفعوا فعلمهم ظاهر  ادامحكمته وتفرده بالخلق واإليجاد فم

ْرَهَم َفُيْخب ُركَ " ْنَيا َأنهُه َيْنُقُد الد   ْم ب الدُّ ه  ْلم  َأَحد  ْن ع  ه  َواَل  َحتهى َلَقْد َقاَل اْلَحَسُن: َبَلَغ َوَّللاه  م  ب َوْزن 
ُن َأْن ُيَصل  َي. َوقَ  َم ك سْ اَل َأُبو اْلَعبهاس  اْلُمَبر ُيْحس  َرى َأيهاَمُه َفَقاَل: َيْصُلُح َيْوُم الر  يح  ل لنهْوم ، ُد: َقسه

. َقاَل اْبُن َخالَ  ْمس  ل ْلَحَوائ ج  ، َوَيْوُم الشه ْرب  َواللهْهو  ، َوَيْوُم اْلَمَطر  ل لشُّ ْيد  َوْيه : َما َكاَن َوَيْوُم اْلَغْيم  ل لصه
َياَسة  ُدْنَياُهْم، َيْعَلُموَن ظَ  ْنَيا. َأْعَرَفُهْم ب س  َن اْلَحَياة  الدُّ ًرا م  َرة  }اه  ْلم  ب َها  {َوُهْم َعن  اآْلخ  َأْي َعن  اْلع 

 َقاَل َبْعُضُهْم: {ُهْم غاف ُلونَ } َواْلَعَمل  َلَها

ًبا اااة  َأْن َتاااَرى َلاااَك َصااااح  اااَن اْلَبل يه  َوم 
 

اار    يع  اْلُمْبص  اام  ُجاال  السه  ف ااي ُصااوَرة  الره
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ااااايَبٍة ف اااااي مالاااااه اااااٍن ب ُكااااال   ُمص   َفط 
 

 وإذا يصااااااااب بديناااااااه لااااااام يشاااااااعر 
 " 

تباعهم يعني أي إذا عرفوا أمور السياسة أمور السياسة معرفتهم لها على قدر حاجتهم وحاجة نيع
من أمور  هما عرفو  نستمد منهمسياستهم مناسبة لما هم عليه من كفر وفجور لكن هل يصح أن 

نستفيد السياسة منهم ألنهم عرفوا  أناندرس كتبهم أو ندرس في مدارسهم ونقول  وأنالسياسة 
حينما فتحوا األقاليم والبلدان  -رضوان هللا عليهم-الصحابة  ؟أمور السياسة وهم أعرف بها منا

م وسادوا غير علم الكتاب والسنة وقادوا العال  ما احتاجوا إلى تعلم  امراء عليهواألمصار وصاروا أ
عليه الصالة - من كتابه وسنة نبيه -ل وعالج- مراد هللابالناس بالعدل والحكمة والمعرفة 

دارة إمثال كأن إذا أراد عمال يدرس مقدماته  أن ما درسوا شيء ولذلك كون اإلنسان يريد -والسالم
 -جل وعال- ه هللاآتاعرف نصوص الكتاب والسنة وقد إذا أو سياسة أو وزارة أو ما أشبه ذلك 

 .هما ما يحتاج إلى شيءبفهما ثاقبا 

السفرجية هذه لها يسمونها دراسة حتى الخدمة في المطاعم  سدر  شيء إال ويُ  يوجدال اآلن 
ام عن يمين عوكيف يضع الط ؟يدرس كيف يفرش ما يوضع عليه الطعام؟ كيف يدرسو مدراس 

السؤال س عندهم ويكثر در  هذه تُ  ؟وكيف يفعل كذا ؟التوكيف يرتب المقب    ؟اآلكل أو عن شماله
درسنا أمور السفرجة هذه وخدمة يقولون حينما تكون هذه الدراسة على خالف ما جاء في الشرع 

 اتيساره باعتبار أن هذه الدراس عنيساره حتى الملعقة والشوكة  عنن نضع كل شيء أالزبائن ب
ره ولو كلها معتمدة على هذا من أجل أن يأخذ الملعقة بشماله ويأكل بشماله من أجل أن ييسر أم

طبق ما تعلم هذه أمور حقيقة في ديننا ال  ما طرده صاحب المطعم ألنه يمينهعن  هاضعو 
ما  ؟وكيف يأكل الطعام ؟وكيف يصنع الطعام ؟اإلنسان يعرف كيف يضع الطعام بهاحاجة لنا 

خذ ؤ األمور وهذه أمور ت أغلى من أن يضاع بمثل هذهو شيء ووقت المسلم أهم  تحتاج إلى
خذ بالدراسة مثل قيادة السيارة اآلن لها مدارس لكن هل معرفة من تعلم في هذه ؤ تبالخبرة ال 

المدارس وحفظ كتبها وقوانينها أعرف بالقيادة من شباب المسلمين الذين تعلموا  على سيارات 
تخريج  مثلعن العلوم الشرعية  فضال ؟بائهم من غير علمهم صاروا يديرونها إدارة فائقةآ

 الذيأيهم  ؟ي هذا وال معاناة الكتب واستخراج النصوص من بطونهالكن أ األحاديث له كتب
وتيسر عليك أي حديث تريده عت فهارس الدنيا عندك في الكتبة جم لو يعني ؟يربي طالب علم
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أن تتعلم من بطون الكتب وتتمرن  أوأو آية أو أي قول من خالل هذه اآليات أي هذا أفضل 
ي ما تجد في كتب نهذه العلوم ال شك أنها طارئة يع ؟الفهارسعليها وتكون ال حاجة لك بهذه 

التخريج  عني تخريج نظري ما هو تخريج عملي تخريج نظري يعني قواعدالمتقدمين كتب تخريج ي
وهللا -هذا موجود عندهم  ..تخريج الكتب وعزوه إلى الذي هوأما الكتب التخريج العملي 

 .-المستعان

ماوات  َواْْلَْرَض وَ َأَوَلْم }قوله تعالى " ُ السه ْم َما َخَلَق َّللاه ه  ما َبْيَنُهما إ اله ب اْلَحق   َيَتَفكهُروا ف ي َأْنُفس 
َن النهاس   ْم َلكاف ُرونَ  َوَأَجٍل ُمَسم ى َوإ نه َكث يرًا م  ْم" َظْرٌف ل لتهَفكُّر  َوَلْيَس  {ب ل قاء  َرب  ه  ه  َقْوُلُه:" ف ي َأْنُفس 

مْ ب َمْفعُ  ه  َنهُهْم َلْم ُيْؤَمُروا َأْن َيَتَفكهُروا ف ي َخْلق  َأْنُفس  ، ْل  " َيَتَفكهُروا" ب َحْرف  َجرٍ  ى إ َلْيه  ، إ نهَما وٍل، َتَعده
ْم، َحتهى َيْعَلُموا َأنه َّللاهَ  ه  َماَوات  َواْْلَْرض  َوَأْنُفس  ُلوا التهَفكَُّر ف ي َخْلق  السه ُروا َأْن َيْسَتْعم   "...ُأم 

 يتفكروايعني بدون واسطة يعني  {في أنفسه}يرى أن قوله  المفسركأن  {أولم يتفكروا في أنفسهم}
بأنفسهم هم الذين يتفكرون ال يجعلون هناك واسطة بينهم ويتفكرون ما خلق هللا السموات 

يتفكرون في خلق السماوات واألرض مع أنه ال يوجد ما يمنع بل يطلب شرعا أن  يواألرض يعن
في نفسك العجائب لو تفكرت فيها لكفتك  }وفي أنفسكم أفال تبصرون{يتفكر اإلنسان في خلقه 

في  }إنفضال عما هو بجوارك فضال عما بُعد عنك من خلق السماوات واألرض على عظمهم 
س لهم ألباب ما كل النالكن  األلباب واألرض آليات ألولي{والنهار  واختالف الليلخلق السموات 

 .مراده -جل وعال-يعقلون بها عن هللا 

ْم، َحتهى َيْعَلُموا أَ  ه  َماَوات  َواْْلَْرض  َوَأْنُفس  ُلوا التهَفكَُّر ف ي َخْلق  السه ُروا َأْن َيْسَتْعم  َ "إ نهَما ُأم  َلْم نه َّللاه
اُج: ف ي اْلَكََلم  َحْذٌف، َأْي َفَيْعَلُموا، ْل َنه ف   . َقاَل الزهجه َماَوات  َوَغْيَرَها إ اله ب اْلَحق   ي اْلَكََلم  َيْخُلق  السه

قَ  {إ اله ب اْلَحق   }َدل يًَل َعَلْيه   ، َيْعن ي الثهَواَب َواْلع  َقاَمة  َقاَل اْلَفرهاُء: َمْعَناُه إ اله ل ْلَحق   اَب َوق يَل: إ اله إل  
" ب اْلَعْدل . َوق يَل:" ب اْلَحق   " َأْي َأنهُه ُهَو  اْلَحق   ْكَمة ، َواْلَمْعَنى ُمَتَقار ٌب. َوق يَل:" ب اْلَحق   َوق يَل: ب اْلح 

اَلَلُة على توحيده وقدرته.   أي للسموات واْلرض {َوَأَجٍل ُمَسم ى}اْلَحقُّ َول ْلَحق   َخَلَقَها، َوُهَو الده
، َوَعَلى َأنه ل ُكل   َمْخُلوٍق أَ أجل  َيان  إ َلْيه  َوُهَو َيْوُم اْلق َياَمة . َوف ي َهَذا َتْنب يٌه َعَلى اْلَفَناء  َجًَل، َيْنَته 

. َوق يَل:" َوَأَجٍل ُمَسم ى" َأْي َخَلَق َما َخَلَق  يء  َقاب  اْلُمس  ن  َوع  ي َوْقٍت َسمهاُه ف  َوَعَلى َثَواب  اْلُمْحس 
َْن ي ْيَء ف يه .لخْ ْل   "َق َذل َك الشه
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محدد نهايته كل شيء محدد واألجل إنما و وال شك أن كل شيء من خلق هللا محدد، محدد بدايته 
 .يضرب لالحق غالبا فله أجل قبل أن ُيخلق لخلقه وله أجل بعد خلقه لنهايته

َن النهاس  ب ل قاء  }" ْم َلكاف ُرونَ َوإ نه َكث يرًا م  ْم، َعَلى  {َرب  ه  يُر: َلَكاف ُروَن ب ل َقاء  َرب  ه  ، َوالتهْقد  ُم ل لتهْوك يد  الَله
ار  َلَجال ٌس. . َوَتُقوُل: إ نه َزْيًدا ف ي الده ، َأْي َلَكاف ُروَن ب اْلَبْعث  َبْعَد اْلَمْوت  ير  يم  َوالتهْأخ  َوَلْو ُقْلَت: "التهْقد 

ار  َلَجال ٌس َجاَز.إ نه َزْيدً   "ا َلف ي الده

في إلى الخبر كما  هذه الالمُزحلقت  نَّ إالمبتدأ فلما أكدت الجملة ب علىاسمها الم التوكيد تدخل 
 المزحلقة.يسميها النحاة الالم كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون{  }وإن اآلية

ار  " َم إ نهَما ُيْؤَتى ب َها َتْوك  َفإ ْن ُقْلَت: إ نه َزْيًدا َجال ٌس َلف ي الده ْسم  إ نه َوَخَبر َهاَلْم َيُجْز، ْل َنه الَله  ".يًدا ال 

 ؟إن وجالس خبرها لماذا تؤكد بعد الجملة اسمزيًدا  ،زيًدا خبر إنوال  باسموالجار والمجرور ليس 
 .إذا انتهت الجملة ما تحتاج إلى تأكيد

َما َلْم َيُجْز " ْئَت ب ه  ار  َلْم يجز.َوإ َذا ج   َأْن َتْأت َي ب َها. َوَكَذا إ ْن ُقْلَت: إ نه َزْيًدا َلَجال ٌس َلف ي الده
يُروا ف ي اْْلَْرض  َفَيْنُظُروا}َقْوُلُه َتَعاَلى:  ْم.  {َأَوَلْم َيس  ْم َوُقُلوب ه  يَن م نْ }ب َبَصائ ر ه   َكْيَف كاَن عاق َبُة الهذ 

نْ  ْم كاُنوا َأَشده م  َراَعة ، ْل َنه َأْهَل َمكهَة َلْم َيُكوُنوا َأْهَل َأْي َقل {ُهْم ُقوهًة َوَأثاُروا اْْلَْرَض َقْبل ه  ُبوَها ل لز  
مها َعَمُروها} 71البقرة:  {اْْلَْرَض  ُتث يرُ } تعالىَحْرٍث، قال هللا  َأْي َوَعَمُروَها  {َوَعَمُروها َأْكَثَر م 

َمارَ  مها َعَمُروَها َهُؤاَلء  َفَلْم َتْنَفْعُهْم ع  مْ ُأوَلئ َك َأْكَثَر م  ت ه   {ب اْلَبي  نات   َوجاَءْتُهْم ُرُسُلُهمْ } ُتُهْم َواَل ُطوُل ُمده
ُنوا.  . َوق يَل: ب اْْلَْحَكام  َفَكَفُروا َوَلْم ُيْؤم  َزات  ب َأْن َأْهَلَكُهْم ب َغْير   { ل َيْظل َمُهمْ َفما كاَن َّللاهُ }َأْي ب اْلُمْعج 

ٍة.   "بالشرك والعصيان. {َولك ْن كاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظل ُمونَ }َذْنٍب َواَل ُرُسٍل َواَل ُحجه

 ...سليمان أعطى أعطى -وعَلجل - وهللا نإبليس ذكر... سليمافي قصة  ...طالب: 

 .ال ينبغي ألحد من بعده

 ...وازينت{حتى إذا أخذت اْلرض زخرفها } ...-وجل عز–طالب: وهللا 

 .طيب

 ؟كيف الجمع... البَلد{}إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في في آية أخرى  رطالب: وذك
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التفضيل المطلق يعني لو  يالتفضيل المطلق ال يقتض يالجمع أن التفضيل من وجه ال يقتض
أعظم من ملك  اواحد هذ ويقول لككذا  أوبريطانيا  أوإلى ُملك ملوك الدنيا اآلن أمريكا  تنظر 

فيه شيء من  يعنيال ينبغي ألحد من بعده  اأجاب دعوته وأعطاه ملكً  -جل وعال- سليمان وهللا
هل الريح اآلن تخدم فمن تقدمهم  ال ينبغي ألحد من بعده وهؤالء صار لهم شيء لم يملكه اآليات

هل الشياطين تخدم أحد من ملوك األرض  ؟!يسيرهااء شيتخدمه كيفما  ؟!أحد من ملوك األرض
هذا الملك ال ينبغي  ؟!ر له العرش قبل أن يرتد إليه طرفهحض  تُ  ؟!تخدمه كيفما شاء ؟!بدون شرك

يعني  مثل تليس األحد من بعده وغير ذلك مما كان في ملك سليمان فكونهم يخترعون أمورً 
التي يسيرها سليمان في ساعة تذهب إلى الهند أكثر حوادثها بينما الريح  ما هيالطائرات هذه 

كيفما شاء هذا ملك حصل و حيث أراد  {رخاء حيث أصاب}شيء  وبدون وترجع بدون حوادث 
قبل أن بالشيء يأتي  ياطين اإلنس والعفاريت والذي عنده علمشيعني  ؟!ألحد بعد سليمان

يخدمون بعض اإلنس إذا ر ألحد الشياطين قد صييغمض قبل أن يرتد إليك طرفك هذا ما ي
مقابل شركهم لكن هل هذا في شيء في وليست الخدمة من كل وجه يعني يخدمونه  مأشركوا به

 .ما يقوله أحد ،ال ال ؟!مثل ملك سليمان

 .كَلم الحشرات .. سماع طالب:

 ..نعم يسمع كل شيء يسمع

 ..... : طالب

 .سليمانمثل ملك ملك  ال يوجد تلملو تؤ  أمور، أمورال 

 قوله على أن لكل مخلوق أجل استثنى منها يا شيخ الجنةأحسن هللا إليك يا شيخ.. طالب: 
 ؟والنار والعرش

 أين؟

 .وعلى أن لكل مخلوق أجَل ،طالب: في اآلية السابقة

 .تفنى هناك أشياء ال تفنى ن هناك أشياء الأشك  ال
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 ثمانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم البقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء يعمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 مةةةةةةن الخلةةةةةةق والبةةةةةةاقون فةةةةةةي حيةةةةةةز العةةةةةةدم 
 هةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةرش والكرسةةةةةةةةةةي نةةةةةةةةةةار  وجنةةةةةةةةةةة   

 
 وعجةةةةةةةةةةةةةب وأرواح كةةةةةةةةةةةةةذا اللةةةةةةةةةةةةةوح والقلةةةةةةةةةةةةةم 

 ثمانية أشياء ما تفنى أما البقية كلها تفنى. 

يَن َأساؤُ ُثمه كاَن عاق َبَة }قوله تعالى: " و و الهذ  يُث اْْلَْسَوأ  َوُهَو  {ىأا السُّ وء  َتْأن  َن السُّ وَأى ُفْعَلى م  السُّ
. َوق يَل: ياْْلَْقَبُح، َكَما َأنه اْلُحْسَنى َتأْ  يُث اْْلَْحَسن  ب َها َهاُهَنا النهاَر، َقاَلُه اْبُن عباس. ومعنى"  ىنعْ ن 

" و َأساؤُ  و َأْن َكذهُبوا ب آيات  َّللاه  ا" َأْشَرُكوا، َدله َعَلْيه  ى ": اْسُم َجَهنهَم، َكَما َأنه اْلُحْسَنى اْسُم أ"." السُّ
َْن َكذهُبوا َقاَلُه اْلك َسائ   {َأْن َكذهُبوا ب آيات  َّللاه  }اْلَجنهة .  . َوق يَل: ب َأْن َكذهُبواَأْي ْل  َوَقَرَأ َناف ٌع َواْبُن َكث يٍر  يُّ

يَثَها غير حقيقي. و" َوَأُبو َعْمٍرو ْفع  اْسُم َكاَن، َوُذك  َرْت ْل َنه َتْأن  يَن" ب الره  السوأى" ُثمه َكاَن َعاق َبُة الهذ 
ْفع  اْسُم َكاَن. السوأى" و " َخَبُر َكاَن. َواْلَباُقوَن ب النهْصب  َعَلى َخَبر  َكانَ   "" ب الره

مصدر الس وأن وما دخلت عليه في تأويل يخبر لوالرب  تولوا{البر أن  ليس} تعالىمثل قوله 
 .اسم ليس وهنا ثم كان عاقبة خبر كان أن كذبوا يعين تكذيبهم اسم كان مؤخر

يَن َأَساُءوا "  يُب َعاق َبَة الهذ  يُر: ُثمه َكاَن التهْكذ  يُب، َفَيُكوَن التهْقد  َوَيُكوَن َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن اْسُمَها التهْكذ 
ََسا وَأى َمْصَدًرا ْل  وا، أو صفة لمحذوف، أي الخلة السوأى. َوُرو َي َعن  اْْلَْعَمش  َأنهُه َقَرَأ" ُثمه ؤُ السُّ

. َقاَل النحاس: السوء أشد الشر، والسو َكاَن عَ  وء  وُء" ب َرْفع  السُّ يَن َأَساُءوا السُّ ى اْلُفْعَلى أاق َبَة الهذ 
ْنهُ  ، َقاَلُه اْلَكْلب يُّ ق يَل ب ُمَحمهٍد َوا {َأْن َكذهُبوا ب آيات  َّللاه  } م  ْم. وقال  ْلُقْرآن  َل ب ه  ُمَقات ٌل: ب اْلَعَذاب  َأْن َيْنز 

َزات  ُمَحمهٍد وقال  اُك: ب ُمْعج  حه ُ َعَلْيه  -الضه ُؤنَ } -َوَسلهمَ َصلهى َّللاه  ".{َوكاُنوا ب ها َيْسَتْهز 

 .كذبوا بها كلها دوما ذكر هي مجرد أمثلة آليات هللا وإال فهي أكثر من ذلك فق

 ...... طالب:

واحد لكن  ىلكن يتداخالن أحيانا آية وعالمة ومعجزة وأمارة كلها تأتي بمعن ،كل شيء له تعريفه
 .معجزات النبوة ما يدل عليهاخاص كل له ما يخصه دالئل النبوة بالتعريف ال

يُدُه ُثمه إ َلْيه  }قوله تعالى " ُ َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمه ُيع  اَعُة ُيْبل ُس  ُتْرَجُعوَن،َّللاه  اْلُمْجر ُموَن،َوَيْوَم َتُقوُم السه
ْم ُشَفعاُء وَ  ْن ُشَركائ ه  ْم كاف ر ينَ َوَلْم َيُكْن َلُهْم م  َقَرَأ َأُبو َعْمٍرو َوَأُبو َبْكٍر" ُيْرَجُعوَن"  {كاُنوا ب ُشَركائ ه 

 . . اْلَباُقوَن ب التهاء  اَعُة ُيبْ }ب اْلَياء  "  {ل ُس اْلُمْجر ُمونَ َوَيْوَم َتُقوُم السه َلم يُّ ْحَمن  السُّ َوَقَرَأ َأُبو َعْبد  الره
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ُتُه، َوَلْم يُ  ُجُل إ َذا َسَكَت َواْنَقَطَعْت ُحجه م ، َواْلَمْعُروُف ف ي اللَُّغة : َأْبَلَس الره مْل َأْن ؤ ُيْبَلُس" ب َفْتح  الَله
ةٌ  ْنُه: َتَحيهَر، كَ  َيُكوَن َلُه ُحجه اُج:َوَقر يٌب م   َما َقاَل اْلَعجه

 َيااااا َصاااااح  َهااااْل َتْعاااار ُف َرْسااااًما ُمْكَرًسااااا
 

 َقاااااااااااااااَل نعاااااااااااااام أعرفااااااااااااااه وأبلسااااااااااااااا 
ْن َهَذا، َوَأنهُه َأْبَلَس   ُتهُ َوَقْد َزَعَم َبْعُض النهْحو ي  يَن َأنه إ ْبل يَس ُمْشَتقٌّ م  َنهُه اْنَقَطَعْت ُحجه قال  ْل 

اُس: َوَلْو َكاَن َكَما َقاَل َلَوَجَب َأْن َيْنَصر َف، َوُهَو ف ي اْلُقْرآن  َغْيُر ُمْنَصر ٍف.  اُج: قال النهحه الزهجه
عُ اْلمُ  اك ُت اْلُمْنَقط   ".ْبل ُس السه

في القرآن غير منصرف ألنه أعجمي ولو كان مأخوذ من المادة أبلس وهي مادة عربية 
 .نصرفال

ُع  اك ُت اْلُمْنَقط  اُج: اْلُمْبل ُس السه َي إ َلْيَها. "قال الزهجه ْن َأْن َيْهَتد  ت ه ، اْلَيائ ُس م   َوَلْم َيُكْن َلُهمْ }ف ي ُحجه
مْ  ْن ُشَركائ ه  ْن ُدون  َّللاه   {م  ْم كاف ر ينَ }أي ما عبدوه م  َقاُلوا َلْيُسوا ب آل َهٍة  {ُشَفعاُء َوكاُنوا ب ُشَركائ ه 

ْنَها َوَتَبرهَأْت م  ؤُ َفَتَبره   ْنُهْم، حسبما تقدم في غير موضع. وا م 

اَعُة َيْوَمئ ٍذ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُقونَ َوَيْوَم َتُقوُم السه يعني المؤمنين من الكافرين. ثم بين كيف  {َيَتَفره
يَن آَمُنوا}: تفريقهم فقال اَج يقول: معنى" َأمها" َدْع َما ُكنها ف يه   {َفَأمها الهذ  ْعُت الزهجه اُس: َسم  َقاَل النهحه

يَبَوْيه : إ نه َمْعَناَها َمْهَما  . َوَكَذا َقاَل س   "َفُخْذ ف ي َغْير  َما ُكنها ف يه . ءشي ا فيُكنه َوُخْذ ف ي َغْير ه 

يعني كل  له سبيله ويكون المجموع إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير هؤالء يعرفون 
 هم.يعرفون سبيل كوأولئ همسبيل

َناُن. َوَقاَل َأُبو ُعَبْيٍد:  {َفُهْم ف ي َرْوَضٍة ُيْحَبُرونَ }" َياُض اْلج  ْوَضُة اْلَجنهُة، َوالر   اُك: الره حه َقاَل الضه
َي ُترْ  َذا َكاَنْت ُمْرَتف َعًة َفه  ٍل، َفإ  ْوَضُة َما َكاَن ف ي َتَسفُّ ْوَضةُ  َعٌة. َوَقاَل َغْيُرُه: َأْحَسنالره  َما َتُكوُن الره

ٍع ُمرْ   ل يٍظ، َكَما َقاَل اْْلَْعَشى:َتف ٍع غَ إ َذا َكاَنْت ف ي َمْوض 

اااَبةٌ  َيااااض  اْلَحاااْزن  ُمْعش  اااْن ر   َماااا َرْوَضاااٌة م 
 

اااااالُ    َخْضااااااَراُء َجاااااااَد َعَلْيَهااااااا ُمْسااااااب ٌل َهط 
ْنَهااااا َكْوَكااااٌب َشاااارقٌ   ااااْمَس م  ُك الشه  ُيَضاااااح 

 
ااااااااااالُ   ْبااااااااااات  ُمْكَته  ااااااااااايم  النه ٌر ب َعم   ُماااااااااااَؤزه

ْنَهاااااااا َنْشاااااااَر َرائ َحاااااااةٍ    َيْوًماااااااا ب َأْطَياااااااَب م 
 

ْنَهااااااااا إ ْذ َدَنااااااااا اْْلصاااااااالُ    َواَل ب َأْحَسااااااااَن م 
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َي  إ اله َأنهُه اَل ُيَقاُل َلَها َرْوَضٌة إ اله إ َذا َكاَن ف يَها َنْبٌت، ْن َلْم َيُكْن ف يَها َنْبٌت َوَكاَنْت ُمْرَتف َعًة َفه  َفإ 
ْنَد اْلَعَرب  َما َيْنُبُت حول هذ قالُتْرَعٌة. َوَقْد ق يَل ف ي التُّْرَعة  َغْيُر  ْوَضُة ع  : َوالره  اْلُقَشْير يُّ

َن اْلُبُقول   ير  م  ْنَد اْلَعَرب   اْلَغد  ْنهُ  ءشيَوَلْم َيُكْن ع  َياٌض، قال  َأْحَسُن م  : َواْلَجْمُع َرْوٌض َور  اْلَجْوَهر يُّ
ْن  ُو َياًء ل َكْسر  َما َقْبَلَهاَصاَرت  اْلَوا ْن ن ْصف  اْلق ْرَبة  َماًء. َوف ي اْلَحْوض  َرْوَضٌة م  ْوُض: َنْحٌو م  َوالره

 َلُه. َوَأْنَشَد َأُبو َعْمٍرو:َماٍء إ َذا َغطهى َأْسفَ 

ْضااااااااَوت ي ْنَهااااااااا ن   َوَرْوَضااااااااٍة َسااااااااَقْيُت م 
 

 ................................... 
ٌد    اُك َواْبُن َعبهاٍس: ُيْكَرُموَن. َوق يَل ُيَنعهُموَن، َوَقاَلُه ُمَجاه  حه َوَقَتاَدُة. َوق يَل )ُيْحَبُروَن( َقاَل الضه

ونَ  . َوَقاَل الْ  ُيَسرُّ يُّ ُروُر َواْلَفَرُح، َذَكَرُه اْلَماَوْرد  : السُّ ْنَد اْلَعَرب  : َيْفَرُحوَن. َواْلَحْبَرُة ع  يُّ د   : السُّ َجْوَهر يُّ
م  ( َحْبًرا َوَحَبَرًة، َقاَل َتَعاَلى: ُروُر، َوُيَقاُل: َحبَرُه َيْحُبُرُه )ب الضه َفُهْم ف ي } اْلَحْبُر: اْلُحُبوُر َوُهَو السُّ

وَن. َوَرُجٌل َيْحُبوٌر َيْفُعولٌ  {َرْوَضٍة ُيْحَبُرونَ  .  َأْي ُيَنعهُموَن َوُيْكَرُموَن َوُيَسرُّ َن اْلُحُبور  قال م 
ْعُت َعل يه ْبَن ُسَلْيَماَن َيُقوُل: هُ  اُس: َوَحَكى اْلك َسائ يُّ َحَبْرُتُه َأْي َأْكَرْمُتُه َوَنعهْمُتُه. َوَسم  َو النهحه

ه  َحْبَرٌة َأْي َأَثٌر، فَ  ْم: َعَلى َأْسَنان  ْن َقْول ه  ْم أَ  ُيْحَبُرونَ ُمْشَتقٌّ م  يم .َيَتَبيهُن َعَلْيه   َواْلَحْبُر ُمْشَتقٌّ  َثُر النهع 
ُر: اع  ْن َهَذا. َقاَل الشه  م 

ْق  ْلَو َوَعااااااااااار   ُ الاااااااااااده  ف يَهاااااااااااااَل َتْماااااااااااََ
 

 َيْساااااااااق يَهاَأَماااااااااا َتاااااااااَرى َحَبااااااااااَر َماااااااااْن  
يُن، فَ   َن التهْحب ير  َوُهَو التهْحس  ُنوَن. ُيْحَبُرونَ َوق يَل: َأْصُلُه م   "ُيَحسه

لما علم أنه يسمع قراءته وما علم أثناء  -الصالة والسالم عليه-للنبيمثل ما قال أبو موسى 
 .تحسينهحبرت تحبيرا يعني حسنته وزدت في لالقراءة لكن علم بعد ذلك فقال لو علمت 

يًَل َحَسَن اْلَهْيَئةَ إ َذا كَ  ْبرَوالسه  ْبرُيَقاُل: ُفََلٌن َحَسُن اْلحَ " َوُيَقاُل َأْيًضا: ُفََلٌن َحَسُن اْلَحْبر   اَن َجم 
ْبر    ".َوالسه

ب ر والثانية بالفتح. ب ر والس    األولى بالكسر الح 

يًَل ْبر َوالس   ُفََلٌن َحَسُن اْلح  " ْبر   ْبر إ َذا َكاَن َجم   َحَسَن اْلَهْيَئَة َوُيَقاُل َأْيًضا: ُفََلٌن َحَسُن اْلَحْبر  َوالسه
(، َوَهَذا َكَأنهُه َمْصَدُر َقْول َك: َحَبرَ   ."هُ تْ )ب اْلَفْتح 

ُته. ب ر   ح 
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ْنُتُه. "َحَبْرُتهُ   َحْبًرا إ َذا َحسه

 حسنت ه.

يُث: " ْنُه اْلَحد  ُل اْسٌم، َوم  ْن النه َيْخُرُج »َواْْلَوه ْبُرهُ َرُجٌل م  ْبُرُه َوس   ."«ار  َذَهَب ح 

 ؟جرَّ خ  م

ابن اْلثير في النهاية و بن الجوزي في غريب الحديث والزمخشري في الفائق اطالب: قال ذكره 
 ا..."ولم أره في مسندً 

 .نعم

َماُع ف يَقاَل:  {ف ي َرْوَضٍة ُيْحَبُرونَ } َوَقاَل َيْحَيى ْبُن َأب ي َكث يرٍ " ، َقاَل:  السه يُّ اْلَجنهة ، َوَقاَلُه اْْلَْوَزاع 
َماع  َلمْ إ َذا َأَخَذ َأْهُل اْلَجنهة  ف ي  .  السه يس  َناَء ب التهْسب يح  َوالتهْقد  َدت  اْلغ  َتْبَق َشَجَرٌة ف ي اْلَجنهة  إ اله َرده

ْن َخْلق  َّللاه  َأْحَسَن  : َلْيَس َأَحٌد م  يُّ َماع  َقَطَع َوَقاَل اْْلَْوَزاع  َذا َأَخَذ ف ي السه ْن إ ْسَراف يَل، َفإ  َصْوًتا م 
: َوَلْم َتْبَق َشَجَرٌة ف ي اْلَجنهة  إ اله  ي   على أهل سبع سموات َصََلَتُهْم َوَتْسب يَحُهْم. َزاَد َغْيُر اْْلَْوَزاع 

َدْت، َوَلْم َيْبقَ  ْتٌر َواَل َباٌب إ اله اْرت َرده إ اله َطنهْت ب َأْلَوان  َطن ين َها، َوَلْم َتْبَق  ، َوَلْم تبق حلقةجه َواْنَفَتحَ س 
ُب ب ُفُنون  ال ب َها َفَزَمَرْت ت ْلَك اْلَمَقاص  ْوت  ف ي َمَقاص  ْن آَجام  الذهَهب  إ اله َوَقَع ُأْهُبوُب الصه ، َأَجَمٌة م  زهْمر 

ين  إ اله  ُ َتَباَرَك ولم تبق جارية من جوار اْلُحور  اْلع  ي َّللاه َها، َوُيوح  يَها، َوالطهْيُر ب َأْلَحان  َغنهْت ب َأَغان 
ير  ال يَن َنزهُهوا َأْسَماَعُهْم َعْن َمَزام  َي الهذ  َباد  ُعوا ع  ْيَطان  َوَتَعاَلى إ َلى اْلَمََلئ َكة  َأْن َجاو ُبوُهْم َوَأْسم  شه

ُ َجله َفُيَجاو ُبوَن ب َأْلَحاٍن َوَأْصَواٍت ُرو  َدًة، ُثمه َيُقوُل َّللاه ًة َواح  يُر َرجه ه  اْْلَْصَواُت َفَتص  يهْين  َفَتْخَتل ُط َهذ  َحان 
يد  َرب  ه  ب َصْوٍت َيْغُمُر اْْلَ  ْدن ي، َفَيْنَدف ُع َداُوُد ب َتْمج  ي َفَمج   ْنَد َساق  َعْرش  ْكُرُه: َيا َداُوُد ُقْم ع  ْصَواَت ذ 

يُّ اْلَحك يُم  {َفُهْم ف ي َرْوَضٍة ُيْحَبُرونَ }: َضاَعُف اللهذهُة، َفَذل َك َقْوُلُه َتَعاَلىَوَتتَ يَها َوُيْجل   ذ  َذَكَرُه الت  ْرم 
.ُ َمُه َّللاه  "َرح 

ضعفه ولبعضه شواهد جاء ما يدل على أن من سمع الغنا في الدنيا لم  على يلتفرد الحكيم به دل
 ا في اآلخرة.يسمعه

ْرَداء  َأنه َرُسوَل " يث  َأب ي الده ْن َحد  ُيْذك  ُر النهاَس،  َكانَ  -َوَسلهمَ َعَلْيه   َّللاه  َصلهى َّللاهُ -َوَذَكَر الثهْعَلب يُّ م 
يم ، َوف ي ُأْخَرَيات  اْلَقْوم  َأْعَراب يٌّ َفَقاَل: يَ  َن اْْلَْزَواج  َوالنهع  ا َرُسوَل َّللاه ، َهْل َفَذَكَر اْلَجنهَة َوَما ف يَها م 
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ْن َسَماٍع؟ َفَقاَل:  ْن ُكل   َبْيَضاَء »ف ي اْلَجنهة  م  ! إ نه ف ي اْلَجنهة  َلَنْهًرا َحافهَتاُه اْْلَْبَكاُر م  َنَعْم َيا َأْعَراب يُّ
ْثل َها َقطُّ َفَذل   يهٌة َيَتَغنهْيَن ب َأْصَواٍت َلْم َتْسَمع  اْلَخََلئ ُق ب م  فسأل رجل أبا  «َك َأْفَضُل نعيم الجنةخْمَصان 

يهُة: اْلُمْرَهَفُة اْْلَْعَلىحالدرداء: بماذا َيَتَغنهْيَن؟ َفَقاَل: ب التهْسب يح  َوالْ   ."ْمَصان 

 الخمصانية.

يهُة: اْلُمْرَهَفُة اْْلَْعَلىخَوالْ " . ْمَصان  ْخَمُة اْْلَْسَفل  ، الضه  "اْلُخْمَصاَنُة اْلَبْطن 

 -جل وعال- جاء في األحاديث الصحيحة أن أفضل نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه هللالكن كما 
 .-جل وعال-النظر إلى هللا 

 قال عنه شيء؟

الحافظ فيه سليمان بن عطاء منكر  تفسيره وقالضعيف جدا ذكره الزمخشري في  لطالب: قا
 .الحديث

 نعم.

رُ " يم  َوالسُّ َن النهع  ْكَرام ، َفََل َتَعاُرَض َبْيَن ت ْلَك اْلقوال وأين هذا من قوله ُقْلُت: َوَهَذا ُكلُُّه م  ور  َواإلْ 
ْن ُقرهة   َفَل} اْلَحق    [ َعَلى َما َيْأت ي. َوَقْوُلُه َعَلْيه  17السجدة: ]َأْعُيٍن{ َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخف َي َلُهْم م 

ََلُم:  َعْت وَ  ف يَها َما اَل َعْيٌن َرَأْت َواَل ُأُذنٌ »السه إ نه ف ي »َوَقْد ُرو َي:  «اَل َخَطَر َعَلى َقْلب  َبَشرٍ َسم 
ُ ر يًحا  َماَع َبَعَث َّللاه َذا َأَراَد َأْهُل اْلَجنهة  السه ٍة، َفإ  ْن ف ضه ْن َتْحت  اْلَجنهة  َْلَْشَجاًرا َعَلْيَها َأْجَراٌس م  م 

ْنَيا َلَماُتوا  َجار  اْلَعْرش  َفَتَقُع ف ي ت ْلَك اْْلَشْ  َعَها َأْهُل الدُّ  «َطَرًباَفُتَحر  ُك ت ْلَك اْْلَْجَراَس ب َأْصَواٍت َلْو َسم 
يَن َكَفُروا َوَكذهُبوا ب آيات نا}َقْوُلُه َتَعاَلى:  َذَكَرُه الزهَمْخَشر يُّ  َم اْلَكََلم  ف يه   {َوَأمها الهذ  َرة  } َتَقده  {َول قاء  اآْلخ 

َوق يَل:  ُموُعوَن َوق يَل: ُمَعذهُبونَ َوق يَل: َمجْ  َأْي ُمق يُمونَ  {َفُأولئ َك ف ي اْلَعذاب  ُمْحَضُرونَ } ب اْلَبْعث   َأيْ 
ْنُه َقْوُلُه َتَعاَلى: ، َقاَلُه اْبُن َشَجَرٍة، َواْلَمْعَنى  {إ ذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوتُ }َناز ُلوَن، َوم  َأْي َنَزَل ب ه 

 ".متقارب

 بركة.

 اللهم صل وسلم...
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 طالب: الجمعة إن شاء هللا؟ 

 إن شاء هللا.


