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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه، قال اإلمام  ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

تقدم القول فیه أي إن للمتقین في   ٣٤القلم: º » ¼ ½  Z ¹ ̧ ¶ ]قوله تعالى: “
و�ان  ،م الخالص ال �شو�ه ما ینغصه �ما �شوب جنات الدنیااآلخرة جنات لیس فیها إال التنعّ 

فإذا سمعوا �حدیث  ،صنادید قر�ش یرون وفور حظهم من الدنیا وقلة حظوظ المسلمین منها
یزعم محمد ومن معه لم �كن حالنا ا نبعث �ما إن صح أنّ  :اآلخرة وما وعد هللا المؤمنین قالوا

وأقصى أمرهم أن �ساوونا  ،وحالهم إال مثل ما هي في الدنیا و�ال لم یز�دوا علینا ولم �فضلونا
 ”فقال..

 ،ألنه ال یتقید �حالل وال حرام ؛�النسبة للمؤمن والكافر في هذه الدنیا ال شك أن الكافر یتنعم بها
 ،وال شك أن المؤمن موفور حظه في اآلخرة ،جنة الكافرالدنیا سجن المؤمن و  :وجاء في الحدیث

وال شك أن  ،و�نّعم المؤمن ،وأما في هذه الدنیا فإنه ینّعم الكافر ،وهي خالصة له دون الكفار
ا من النعیم الظاهر في هذه الدنیا والنعیم الظاهر ا أوفر حظ� ا وحدیثً الكافر �ما هو مالحظ قد�مً 

ي هو نعیم القلب الذي �عیش فیه المؤمن ولو �ان في ذالباطن ال وأما النعیم ،في هذه الدنیا
شظف من العیش و�ؤس وشقاء إال أنه منّعم القلب مرتاح الضمیر �خالف الكافر ولو �ان من 

وهؤالء الكفار �قولون  ،-نسأل هللا العافیة - فإن ذل المعصیة ال �فارقهمأنعم الناس وأ�سرهم حاًال 
ما نعمنا في هذه الدنیا وترك  -جل وعال-لوال أن لنا منزلة عند هللا  ،�قیسون اآلخرة على الدنیا

فإذا �ان لنا منزلة عنده ونعمنا �سببها في الدنیا فإنه سوف �فعل ذلك في  ،هؤالء المسلمین

 .٣٥القلم: À        Á  Z ¿    ¾ ]لكن جاء الرد  ،�هللا المستعان ،اآلخرة

 :قالت �فار مكة :أي �الكفار وقال ابن عباس وغیره  ٣٥القلم: À        Á  Z ¿    ¾ ] :فقال“

ثم و�خهم  ، ٣٥القلم: À        Á  Z ¿    ¾ ]ا مما تعطون فنزلت إن نعطى في اآلخرة خیرً 

ض إلیكم حتى هذا الحكم األعوج �أن أمر الجزاء مفوَّ   ٣٦القلم: Â Ã Ä       Å Æ  Z ] :فقال

أي   ٣٧القلم: Ç È É        Ê Ë Ì  Z ] .ما للمسلمینتحكموا فیه �ما شئتم أن لكم من الخیر 

 ،تختارون وتشتهون   ٣٨القلم: Í Î    Ï Ð Ñ Ò  Z ] .ألكم �تاب تجدون فیه المطیع �العاصي
 ”ولكنه �سر لدخول الالم تقول علمت أنك عاقل �الفتح وعلمت أنك.. ،والمعنى أن لكم �الفتح

 إنك.
 ”وعلمت إنك لعاقل �الكسر.“
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عها لوال هذه الالم و�ال فموق ،فالتو�ید یناسبه التو�ید ،ا للتو�یدوالالم أ�ًض  ،دیللتو�ألن إن  نعم،
�الالم المؤ�ِّدة صار لما اقترن خبرها لكن  ،ي �سمونها المزحلقة موضعها فتح أنتالمؤ�ِّدة ال

 كسرها أنسب.

 ”وُمنعت الالم.. ،تدرسون في المعنى  ٣٨القلم: Í Î    Ï Ð Ñ Ò  Z ]فالعامل في “
 َمنعت.

لكم فیه لما  إنّ  :ثم ابتدأ فقال ،تم الكالم عند قوله تدرسون  :وقیل ،وَمنعت الالم من فتح إنّ “
والكنا�ة في فیه األولى  ،تخیرون أي إن لكم في هذا الكتاب إًذا ما تخیرون أي لیس لكم ذلك

 ”والثانیة راجعة إلى الكتاب..
 المراد �الكنا�ة الضمیر.

  ٣٩القلم: Ö ×  Z ]أي عهود ومواثیق   ٣٩القلم:  Ó Ô   Õ Z ]ثم زاد في التو�یخ فقال: “
دة والبالغة المؤّ�دة �اهلل تعالى أي أم لكم عهود على هللا تعالى استوثقتم بها في أن  ،مؤ�َّ

 ”لدخول الالم في الخبر. ُ�ِسرت إنّ   ٣٩القلم: Ü Ý  Þ ß à  Z ]یدخلكم الجنة 
 كسا�قتها.

 ،حلفت إن لك لكذا :ولكن ُ�ِسرت ألجل الالم تقول ،والموضع النصب ،وهي من صلة أ�مان“
إن لكم لما تحكمون إًذا أي لیس األمر  :ثم قال ،تم الكالم عند قوله إلى یوم القیامة :وقیل
أین لكم لما تحكمون �االستفهام فیهما  ،أین لكم فیه لما تخیرون  :وقرأ ابن هرمز .كذلك
ألنه خبر عن  ؛�الغًة �النصب على الحال إما من الضمیر في لكم :وقرأ الحسن البصري  ،اجمیعً 
ا ا لأل�مان ال متعلقً رت علینا وصفً دِّ و�ما من الضمیر في علینا إن قُ  ،یه ضمیر منهفف ،أ�مان

من  و�جوز أن �كون حاالً  ،ا عنها منه �ما �كون إذا �ان خبرً ألن فیه ضمیرً  ؛بنفس األ�مان

 Z ] :ا على الحال من متاع في قوله تعالىأ�مان و�ن �انت نكرة �ما أجازوا نصب حق� 

\[ ] ^ _ ̀  Z :٢٤١البقرة.” 
 و�ال فاألصل أن الحال ال �أتي من الصاحب النكرة. ،ألنها نكرة موصوفة تقرب من المعرفة

أي سل   ٤٠القلم: á â ã ä å  Z ] :قوله تعالى .�الغة �الرفع نعٌت أل�مان :وقرأ العامة“
 ،وهو أن لهم من الخیر ما للمسلمین ،�ا محمد هؤالء المتقولین علّي أیهم �فیل �ما تقدم ذ�ره

الزعیم هنا القائم �الحجة  :وقال ابن �یسان ،قاله ابن عباس وقتادة ،والزعیم الكفیل والضمین
والمیم صلة شر�اء أي  ،الزعیم الرسول أم لهم شر�اء أي ألهم :وقال الحسن ،والدعوى 
أي  :وقیل ،فلیأتوا �شر�ائهم �شهدون على ما زعموا إن �انوا صادقین في دعواهم ،شهداء

  ٤٢القلم: ï ð ñ ò  Z ]قوله تعالى:  .فهو أمر معناه التعجیز ،فلیأتوا �شر�ائهم إن أمكنهم
 ”�جوز أن �كون العامل في (یوم).
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فهي تعطف هذه الجملة على  ،التسو�ة ةو�عطف فیها �عد همز  ،(أم) األصل فیها أنها عاطفة
و�ن �ان لهم شر�اء  ،فالجملة هذه مفادها أنه لیس لهم شر�اء ،والسیاق سیاق إنكار ،التي قبلها

لكنهم مع ذلك مع أنهم یدعون أن لهم شر�اء �اذبون في ذلك  ،فلیأتوا �شر�ائهم إن �انوا صادقین
 ؛هذا من أسالیب األمرفما قال المؤلف فلیأتوا �شر�ائهم من �اب التعجیز � :و�ذا قیل ،فهذا إنكار

راد �ه و�أتي و�ُ  ، ٥٠اإلسراء: Z  ' & % $         # " ! ]راد �ه التعجیز ألن األمر �أتي و�ُ 

إلى غیر ذلك من األغراض التي �أتي األمر سواء �ان بلفظه   ٤٠فصلت:  O P RQ Z ]التهدید 
 بلفظ افعل أو افعلوا أو �المضارع المقترن بالم األمر �ما هنا فلیأتوا.

 طالب: ...............
 عون.على ما یدّ شهداء 

 طالب: ...............
 ین؟أ

 طالب: ...............
 یأتوا بهم.فل ،و�خلصونهم مما ینو�همأم لهم شر�اء �عینونهم على ما ادعوه 

�جوز أن �كون العامل في (یوم) فلیأتوا أي فلیأتوا   ٤٢القلم: ï ð ñ ò  Z ]قوله تعالى “
 ”�شر�ائهم یوم �كشف عن ساق لیشفع الشر�اء لهم.

�فعل مضمر  ارون قبل یوم في هذا الموضع وفي غیره اذ�ر �كون منصو�ً ل المفسر�ن �قدّ وجُ 
 اذ�ر یوَم �كشف عن ساق.

وال  ،فیوقف على صادقین ،كشف عن ساقو�جوز أن ینتصب �إضمار فعل أي اذ�ر یوم �ُ "
یوم تكشف عن  :وقرأ ابن عباس ،یوَم نكشف �النون  :وقرئ  ،یوقف فیه على التقدیر األول

رت الحرب عن شمّ  :سمى الفاعل أي تكشف الشدُة أو القیامة عن ساقها �قولهمساق بتاء مُ 
 قال الشاعر:  ،ساقها

فتـــــــى الحـــــــرب إن عضـــــــت �ـــــــه الحـــــــرب 
 

 

 راو�ن شـــــمرت عـــــن ســـــاقها الحـــــرب شـــــمّ  
 وقال الراجز: 

ــــــــــــد �شــــــــــــفت عــــــــــــن ســــــــــــاقها فشــــــــــــدوا  ق
 

 ت الحــــــــــــــــــرب �كــــــــــــــــــم فجــــــــــــــــــدواوجــــــــــــــــــدّ  
 وقال آخر: 

 عجبـــــــــت مـــــــــن نفســـــــــي ومـــــــــن إشـــــــــفاقها
 

 ومـــــــــــن طـــــــــــراد الطیـــــــــــر عـــــــــــن أرزاقهـــــــــــا 
 �شـــــــــفت عـــــــــن ســـــــــاقهافـــــــــي ســـــــــنة قـــــــــد  

 
 اقهــــــــــاحمــــــــــراء تبــــــــــري اللحــــــــــم عــــــــــن عرّ  

 وقال آخر: 
 كشـــــــــــــــــــــفت لهـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــاقها

 
ـــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــراح   "و�

 



 
 

 
 
 

٥  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٥ 

 :وجاء في الحدیث حدیث المتخلفین عن صالة الجماعة ،�قول الُعراق هو العظم �غیر لحم
رماتین حسنتین أو مِ «علیه لحم  ا�عني عظمً  »اا سمینً نفسي بیده لو أن أحدهم �جد عْرقً  والذي«

هما ما  :�قولون  »أو مرماتین حسنتین« ،�خالف الُعَراق �أنه تعرق ما فیه وُأكل ،»لشهد العشاء
وهو معروف أن ما بین األضالع  ،لذلك وصفهم �أنهما حسنتین أو حسنتان ،بین ضلعي الشاة

لو یوضع في المسجد من الوالئم ما فیه ما ذ�ر لحضروا لصالة  ،م اللحم ومن ألذهمن أطع
 نسأل هللا العافیة. ،ألن همهم �طونهم ؛العشاء

وهذه القراءة  ،ُتكشف بتاء غیر مسمى الفاعل :ا والحسن وأبي العالیةوعن ابن عباس أ�ًض “
یوم تكِشف �التاء  :وقرئ  ،یوم تكشف القیامة عن شدة :و�أنه قال ،راجعة إلى معنى ُ�كشف

ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا  ،المضمومة و�سر الشین من أكشف إذا دخل في الكشف
 ”انقلبت شفته العلیا.

أكشف  ،فهذه الصیغة للدخول ،وهكذا ،وأتهم وأنجد ،�عني �ما �قال أظلم �عني دخل في الظالم
 وهكذا. ،وأنجد إذا دخل في نجد ،مةهاوأتهم دخل في ت ،وأظلم دخل في الظالم ،دخل في الكشف

 ] :أخبرنا أسامة بن ز�د عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى :وذ�ر ابن المبارك قال“

ï ð ñ ò  Z :شدة األمر  :أخبرنا ابن جر�ج عن مجاهد قال .عن �رب وشدة :قال  ٤٢القلم
إذا  :وقال أبو عبیدة .هي أشد ساعة في یوم القیامة :قال ابن عباس :وقال مجاهد .وجده

واألصل فیه أن من وقع في شيء �حتاج فیه  ،�شف األمر عن ساقه :اشتد الحرب واألمر قیل
ساق  :وقیل ،والكشف عنها في موضع الشدة ،فاستعیر الساق ،إلى الجد شمر عن ساقه

الشيء أصله الذي �ه قوامه �ساق الشجرة وساق اإلنسان أي یوم �كشف عن أصل األمر 
 :عن ساق العرش وقیل :�كشف عن ساق جهنم وقیل :وقیل ،حقائق األمور وأصلهافتظهر 

یر�د وقت اقتراب األجل وضعف البدن أي �كشف المر�ض عن ساقه لیبصر ضعفه و�دعوه 
 -وي أن هللا �كشف عن ساقه فإنهفأما ما رُ  ،المؤذن إلى الصالة فال �مكنه أن �قوم و�خرج

ومعناه أن �كشف عن العظیم  ،وأن �كشف و�تغطى ،یتعالى عن األعضاء والتبعیض -عز وجل
 ”وقیل.. ،من أمره

وأما  ،بهذه اآل�ة -جل وعال-ا من سلف هذه األمة وأئمتها أثبتوا صفة الساق هلل على أن جمعً 
 وحاشا.. عن التبعیض والكشف والتغطیة على �ل حال إذا قیل على ما وأجزاءً  اكونها أ�عاًض 

نه یتضمن إو�ذا قیل  ،یلیق �جالله وعظمته انفك األمر عن مشابهة المخلوق وعن مماثلته
وتغطیة فالنصوص الصحیحة الصر�حة التي جاءت �إثبات الصفات إذا قلنا �مثل  او�شفً  اتبعیًض 

وأن هذا المثَبت  ،لكن إذا انفصلنا عن ذلك لعدم مشابهة المخلوق  ،هذا فإنه یلزم علیها ما ذ�ر
على ما یلیق �جالله  -علیه الصالة والسالم-في �تا�ه أو في سنة رسوله  -جل وعال -هلل
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 ،وعلى �ل حال إثبات الساق محل خالف بین السلف ،والباب واحد ،وعظمته انتهت المشابهة
المقصود أن مثل هذه الصفة التي �ختلف فیها  ،وعلى هذا ال یبدع من نفاه وأثبت معناه اللغوي 

 ،فإن هذا ال مندوحة من إثباته ،األمر فیها أوسع مما یتفق علیه األئمة والسلف سلف هذه األمة
 ا.والذي ینفي �كون مبتدعً 
 طالب: ...............

لكن  ،وقال �ه �عض السلف ،-رضي هللا عنه-هذا موجود في لغة العرب ومنسوب البن عباس 
 یبقى أن من أثبته وأثبت الصفة بهذه اآل�ة له سلف من األئمة ومن الصحا�ة والتا�عین.

 طالب: ...............
 ؟ماذا

 طالب: ...............
 فیه؟ ماذا نعم،

 طالب: ...............
إذا لم یوجد في المسألة  ،بین سلف األمة �كون األمر أوسع الكن مادام الخالف موجودً  نعم،

 خالف بین سلف هذه األمة فال مندوحة من إثبات ما أثبتوه.
 ”.-عز وجل-وقیل �كشف عن نوره “

 ابن �ثیر فوقك..ف شفهد 
 طالب: ...............

 نب القرطبي..اما هي الشعب �جي هناك �مكن.. ذافتح الثاني ال، الثاني ال ،ر�كافتح خلني أ
د بن أبي هالل عن ز�د حدثنا اللیث عن خالد بن یز�د عن سعی :نعم قال حدثنا.. حدثنا آدم قال

 -صلى هللا علیه وسلم-سمعت النبي  :عطاء بن �سار عن أبي سعید الخدري قال بن أسلم عن
 و�بقى من �ان �سجد في الدنیا ر�اءً  ،�كشف ر�نا عن ساقه فیسجد له �ل مؤمن ومؤمنة« :�قول

وهذا حدیث مخرج في الصحیحین وفي غیرهما  ،»ااحدً ا و وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقً 
قال عبد هللا بن المبارك عن أسامة بن  :ثم قال ،وهو حدیث طو�ل مشهور ،وله ألفاظ ،من طرق 

هو یوم �رب  :قال  ٤٢القلم: ï ð ñ ò  Z ]ي عندنا ذن ابن عباس الز�د عن عكرمة ع
عن أبي بردة عن أبي  :قال .عن أمر عظیم ،�كشف عن ساق :رواه ابن جر�ر ثم قال، وشدة

عن « :قال  ٤٢القلم: ï ð ñ ò  Z ] :قال -علیه الصالة والسالم-موسى عن أبیه عن النبي 
لكن  ،حما رجَّ  -رحمه هللا-ابن �ثیر  ،لكن هذا األخیر ضعیف ،»انور عظیم �خرون له سجدً 

ر �ه الحدیث  والحدیث ثابت. ،مادام الحدیث في الصحیحین واآل�ة محتِملة فأولى ما تفسَّ
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�كشف  :في قوله تعالى عن ساق قال -صلى هللا علیه وسلم-وروى أبو موسى عن النبي “
حدثنا الخلیل بن  :وقال أبو اللیث السمرقندي في تفسیره ،اعن نور عظیم �خرون له سجدً 

حدثنا حماد بن سلمة عن عدي بن ز�د عن  :حدثنا هد�ة قال :ا ابن منیع قالحدثن :أحمد قال
 ”حدثني أبي قال.. :عمارة القرشي عن أبي ُبردة عن أبي موسى قال

 سمعت..
 ”أو أبي بردة بن أبي موسى..“

 .نعم
 ”أبي بردة عن أبي موسى..“

حدثني أبي هو أبو ال، أبو بردة بن أبي موسى ما فیه وراء أبو موسى أحد عن أبي.. قال 
 عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثني أبي �عني أ�اه أ�ا موسى. ،موسى

صلى هللا علیه -سمعت رسول هللا  :حدثني أبي قال :عن أبي بردة بن أبي موسى قال“
فیذهب �ل قوم  ،ل لكل قوم ما �انوا �عبدون في الدنیاثِّ إذا �ان یوم القیامة مُ «�قول:  -وسلم

 :فیقولون  ؟ما تنتظرون وقد ذهب الناس :فیقال لهم ،و�بقى أهل التوحید ،إلى ما �انوا �عبدون 
فكیف  :نعم فیقال :وتعرفونه إذا رأیتموه؟ فیقولون  :قال ،ا �نا نعبده في الدنیا ولم نرهإن لنا ر�� 

رون إلى هللا تعالى فیكشف لهم الحجاب فینظ ،إنه ال شبیه له :تعرفونه ولم تروه؟ قالوا
 ”.»ا وتبقى..فیخرون له سجدً 

وهذا ال شك  -علیه الصالة والسالم-�عرفونه �أوصافه التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله 
أما الذي یثبت  ؟الذي ینكر الصفات �یف �عرف ،أنه یدل على خطر وعظم شأن إنكار الصفات

والذي  ،�عرفه من خالل هذه الصفات -الصالة والسالمعلیه -ما أثبته هللا لنفسه وأثبته له رسوله 
فاألمر لیس  ؟و�شف لهم الحجاب -جل وعال-ینكر هذه الصفات �یف �عرفه إذا تجلى الجبار 

 �هللا المستعان. ،اولوال أنهم أنكروا بتأو�ل لكان األمر عظیمً  ،�السهل
فیر�دون السجود فال  ،فینظرون إلى هللا تعالى ،وتبقى أقوام ظهورهم مثل صیاصي البقر«“

فیقول   ٤٢القلم:  û Z مض ï ð ñ ò ó ô õ ö ] :فذلك قوله تعالى ،�ستطیعون 
من الیهود والنصارى في  فقد جعلت بدل �ل رجل منكم رجالً  ،عبادي ارفعوا رؤوسكم :هللا تعالى

آهلل الذي ال إال هو لقد  :فحدثت بهذا الحدیث عمر بن عبد العز�ز فقال :قال أبو بردة ،»النار
ا ما سمعت في أهل التوحید حدیثً  :حدثك أبوك بهذا الحدیث؟ فحلف له ثالثة أ�مان فقال عمر

حدث عبد هللا بن مسعود عن عمر بن  :وقال قیس بن السكن ،هو أحب إلي من هذا
 ”الخطاب..

 تخر�ج حدیث أبي موسى..
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 طالب: ...............
 حدیث أبي موسى.

 ...............طالب: 
 له شواهد صحیحة. ،ما فیه إشكال ،لكن له شواهد

 طالب: ...............
 ال، علي بن ز�د أسهل..

إذا �ان یوم  :حدث عبد هللا بن مسعود عن عمر بن الخطاب فقال :وقال قیس بن السكن“
راة یلجمهم ا شاخصة أ�صارهم إلى السماء حفاة عالقیامة قام الناس لرب العالمین أر�عین عامً 

 ألیس عدالً  ،أیها الناس :ثم ینادي منادٍ  ،اوال ینظر إلیهم أر�عین عامً  ،فال �كلمهم هللا ،العرق 
 :قالوا ؟من ر�كم الذي خلقكم وصور�م وأماتكم وأحیاكم ثم عبدتم غیره أن یولي �ل قوم ما تولوا

فیبقى  ،فیرفع لكل قوم ما �انوا �عبدون من دون هللا فیتبعونها حتى تقذفهم في النار :قال ،نعم
حتى �أتینا ر�نا فیقال  :فیقولون  ؟أال تذهبون قد ذهب الناس :المسلمون والمنافقون فیقال لهم

فعند ذلك �كشف عن ساق و�تجلى  :قال ،إن اعترف لنا عرفناه :أو تعرفونه؟ فیقولون  :لهم
 ”من �ان �عبده. فیخر ،لهم

إن اعترف لنا عرفناه �عني انكشف لنا الحجاب عرفنا �أوصافه التي جاءت في �تا�ه وسنة  :�قول
أنا ر�كم  :ألنه یتقدمه من �قول ؛ال أنهم إن اعترفوا �قوله أنا ر�كم -علیه الصالة والسالم-نبیه 

 .فال �طیعونه
و�بقى  ،اا ساجدً فیخر من �ان �عبده مخلًص  ،فعند ذلك �كشف عن ساق و�تجلى لهم :قال“

و�دخل هؤالء  ،ذهب بهم إلى النارفیُ  ،ال �ستطیعون �أن في ظهورهم السفافید المنافقون 

أي ذلیلة   ٤٣ - ٤٢القلم: û ! "  Z مض ó ô õ ö ] :فذلك قوله تعالى ،الجنة

وذلك أن المؤمنین یرفعون رؤوسهم   ٤٣القلم: Z  $% # ] .ونصبها على الحال ،متواضعة
 ا منوجوه المنافقین والكافر�ن حتى ترجع أشد سوادً  وتسودُّ  ،ا من الثلجووجوههم أشد بیاًض 

معنى حدیث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحیح مسلم من حدیث أبي سعید  :قلت .القار
 ”قوله تعالى.. .الخدري وغیره

 طالب: ................
و�نما �خرج �یفما  ،ا ال یهتم �األصح من األحادیث�ما مر بنا مرارً  -رحمة هللا علیه-المؤلف 

ا ما �خرج من ابن ماجه أو الترمذي و�عدل عما في الصحیح إلى ما في غیره �ثیرً  ،اتفق
 الحدیث في البخاري فهذا �ثیر جارٍ وأما �ونه �خرج من صحیح مسلم و  ،والحدیث في الصحیحین
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أو لكن اإلشكال أن �خرج من الثعلبي أو من غیره  ،المغار�ة في تفضیل �تاب مسلمعلى قاعدة 
 وهذا دلیل على ضعفه في هذه الناحیة. ،القشیري و�ترك ما في الكتب والدواو�ن المعتبرة

معافون   ٤٣القلم: Z  - , + ] .أي في الدنیا  ٤٣القلم:  Z * ( )      ' & ]قوله تعالى: “
�انوا  :وقال سعید بن جبیر .أي یدعون �األذان واإلقامة فیأبونه :أصحاء قال إبراهیم التیمي

�هللا ما نزلت هذه اآل�ة إال في  :وقال �عب األحبار .�سمعون حي على الفالح فال �جیبون 
 ،بوالمعنى متقار  ،أي �التكلیف الموجه علیهم في الشرع :الذین یتخلفون عن الجماعات وقیل

 ”و�ان الر�یع بن خیثم. ،وقد مضى في سورة البقرة الكالم في وجوب صالة الجماعة
 خثیم.

لو  ،�ا أ�ا یز�د :و�ان الر�یع بن خثیم قد فلج و�ان یهادى بین الرجلین إلى المسجد فقیل“
وقیل  .امن سمع حي على الفالح فلیجب ولو حبوً  :فقال ،صلیت في بیتك لكانت لك رخصة

 :فقیل له ؟أ�حیث ال �قدر هللا عليّ  :فقال ،ا یر�د قتلك فتغیبإن طارقً  :لسعید بن المسیب
 ”أسمع حي على الفالح فال أجیب؟! :اجلس في بیتك فقال

 ،هذا مفلوج أصیب �الفالج و�هادى بین رجلین وال یترك الصالة في المسجد حیث ینادى بها
ب و�راد قتُله وال یترك صالة طلَ وسعید بن المسیب �ُ  أسمع حي على الفالح وال أجیب؟! :�قول

 الناس أرخص ما عندهم اآلن صالة الجماعة. ،�هللا المستعان ،الجماعة
من مفعول معه أو معطوف على ضمیر  }بومن �كذّ { .أي دعني }فذرني{ :قوله تعالى“

 ”المتكلم بهذا الحدیث �عني القرآن.
في ترجمة ر�عي بن حراش أقسم وحلف أال �ضحك حتى  ،اا عظیمً ارتكبوا العزائم فأدر�وا خیرً 

ي تحملوا أنفسهم على العز�مة ال ،�هللا المستعان ،ضت روحه ضحكبِ فلما قُ  ،�عرف مصیره
 ،الدین �سر :و�نسلخ من الدین �الكلیة و�قول ،والدین �سر ا،وتنطعً  ااب تشدیدً تّ ها اآلن الكُ ی�سم

 ،ثم ال یلبث أن یتساهل �الواجبات ،یتساهل في المستحبات ،والتساهل ما له نها�ة ،هللا المستعان
عنوا وال ضر�ت علیهم الیهود ما لُ  ،ثم یتساهل في األصول إلى أن �صل إلى ما �صل الكفار

 É Ê    Ë ]�كفرون و�قتلون األنبیاء  ،جواوال �اؤوا �غضب من هللا إال ألنهم تدرّ  ،الذلة والمسكنة
Ì Í Î Z  :ثم �صلون إلى ما  ،المعصیة ثم �عد ذلك تجرهم إلى الكفر ، ٦١البقرة

ألن المسألة  ؛ثم تثقل علیه الواجبات ،وتجد اإلنسان یتساهل في النوافل ،�صلون إلیه من الحال
ما الذي �جعل اإلنسان �جلس في المسجد و�صلى فال �و  ،تر�یة للنفس وتعو�د لها على طاعة هللا

�عني �لها ما  ،ا خمسة عشر جنازة أو عشر�ن جنازة وهو جالسعلى عدد �بیر من الجنائز أحیانً 
 ،ما تحتمل دقیقتین والناس �صلون وهو جالس لماذا؟ ألنه تساهل ،تحتمل ثالث دقائق أو دقیقتین

وهذا -و�عض الناس  ،صلى علیهم وهو جالسو�ُ  ،الصالة على األموات :فهذا بین الناس و�قال
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ثم إذا جاءت الرسالة صالة  ،عنده استراحة خارج الر�اض مائة �یلو شمال الر�اض -حقیقة

  s  t u ] ،جنائز ر�ب سیارته قبل األذان بنصف ساعة وأدرك يالعصر عشر جنائز ثمان

v  Z :هذا  ،ذلوهذا تراخى فخُ  ،لكن هذا حمل نفسه ور�ى نفسه على العزائم وأدرك ، ٤اللیل
لمیت ودفنه و�ذا �قول مشغول �عني لو المسألة تشییع ا ًئا،ألن المسألة ما تكلف شی ؛خذالن

�هللا ما رأیت أشد  ،الناس وهو جالس يلكن �صل ،طألنه مفرِّ  ؛وال �عان على ذلك ،أعمال ئيوورا
ومن �علم أن الواحد أجره قیراط مثل الجبل العظیم  ًئا،شیألن المسألة ما تكلف  ؛من هذا احرمانً 

 اللهم ال شماتة. ،نسأل هللا العافیة ،لكن هذا جالس ما عنده شيء ،المشغول �عبادة قل مشغول
صلى هللا -وهذا تسلیة للنبي  ،یوم القیامة :وقیل ،قاله السدي ،بهذا الحدیث �عني القرآن“

  ٤٤القلم: Z  9 8 7 6 5 4 ] :ثم قال ،أي فأنا أجاز�هم وأنتقم منهم -علیه وسلم
نسبغ علیهم  :وقال سفیان الثوري  ،بوا یوم بدرفعذِّ  ،معناه سنأخذهم على غفلة وهم ال �عرفون 

 ،و�م مفتون �الثناء علیه ،�م مستدرج �اإلحسان إلیه :وقال الحسن .النعم وننسیهم الشكر
أي �لما أحدثوا خطیئة جددنا لهم نعمة وأنسیناهم  :وقال أبو روق  .و�م مغرور �الستر علیه

وفي حدیث  ،وال نباغتهم هو أن نأخذهم قلیالً  :وقیل ،سنمكر بهم :وقال ابن عباس .تغفاراالس
فأوحى هللا إلى نبي  :قال ،�ا رب �م أعصیك وأنت ال تعاقبني :من بني إسرائیل قالأن رجال ً 

 ،وقساوة قلبك ،إن جمود عینیك ،زمانهم أن قل له �م من عقو�ة لي علیك وأنت ال تشعر
 ”وعقو�ة لو عقلت..استدراج مني 

ال  ،وال یرى الباطل ،من الناس �حیث ال یرى الحقاآلن مسخ القلوب الذي ال �شعر �ه �ثیر 
�ثیر من الناس �عیش �مثل هذا القلب �قلب ممسوخ و�رى  ،وال یرى الباطل �اطالً  ،ایرى الحق حق� 

وأي عقو�ة  ،لو أنه �ستحق عقو�ة عوقب ،أنه ما عنده مشكلة معافى وسلیم وال �ستحق عقو�ة
 -ن مسخ األبدان �ما ذ�ر ابن القیمأعظم من مسخ القلوب الذي یرى أهل العلم أنه أعظم م

و�مضي  ،اأن الرجلین في آخر الزمان �مضیان إلى المعصیة فیمسخ أحدهما خنز�رً  -رحمه هللا
 ،لقلب أعظم من ممسوخ البدنالثاني إلى معصیته �قول مصیبة هذا الثاني الذي مضى ممسوخ ا

 �هللا المستعان.
وهي  ،ومنه قیل درجة ،وأصله النقل من حال إلى حال �التدرج ،ترك المعاجلة :واالستدراج“

دّرجه إلى �ذا  :و�قال ،ا أي استخرج ما عنده قلیالً واستدرج فالن فالنً  ة،منزلة �عد منزل

أي أمهلهم وأطیل لهم   ٤٥القلم: Z  ;> : ]واستدرجه �معنى أي أدناه منه على التدر�ج فتدرجه 
  ”.المدة

 ،ا إلى أن �صلا فشیئً ى شیئً مشّ ألنه �ُ  ؛هذه مازالت مستعملة ،التدر�ج ودرجه إلى �ذا واستدرجه
�عني نظیر مثل ما تقول في السیارة إذا قارب البنز�ن على النها�ة أول ما تبدأ  ،وقد ال �صل
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هذا االستدراج  ،وقد ال تصل ،إلى أن تصل ًئاشیف ًئاشیتدرجها  ،تخفف السرعة ،المكیف ئتطف
 ج.جه إلى �ذا واستدرجه �معنى أي أدناه منه على التدر�ج فتدرّ درَّ  �قال ،ج وهو ما �شعرفیدرَّ 
وأملي  :وقیل ،والمالوان اللیل والنهار ،وأملى هللا له أي أطال له ،المدة من الدهر :والمالوة“

 ”وقد مضى في األعراف بیان هذا. ،والمعنى واحد ،لهم أي ال أعاجلهم �الموت
 �ل هذا استدراج. ،أو ال �عاجلهم �العقو�ة ،ال �عاجلهم �الموت ماإ

“[ = >        ? @  Z :قوله تعالى.. .فال �فوتني أحد ،أي إن عذابي لقوي شدید  ٤٥القلم” 
 طالب: ..............

 ین؟أ
 طالب: ..............

 تأو�لها.. نعم
 طالب: ..............

 بال شك هو مؤول هو أشعري هو المؤلف رحمه هللا.. نعم

عاد الكالم إلى ما تقدم من قوله   ٤٦القلم: A B C D E F G  H  Z ]قوله تعالى: “

 ،ا على ما تدعوهم إلیه من اإل�مان �اهللأي أم تلتمس منهم ثوا�ً   ٤١القلم: æ ç è  Z ] :تعالى
بل �ستولون  ،مثَقلون لما �شق علیهم من بذل المال أي لیس علیهم �لفةرامة ذلك فهم من غ

القلم:  I J K  Z ] :قوله تعالى .و�صلون إلى جنات النعیم ،�متا�عتك على خزائن األرض

٤٧.” 
سأل الشيء الیسیر تجده �ُ  -جل وعال-ما أثقل اإلنفاق على �ثیر من الناس ممن أغناهم هللا 

بل من المحرمات یبادر و�سارع  ،وتجده في أبواب أخرى من المباحات ،و�تردد و�تبرم و�ستثقل
ئل من مال ا فهم من مغرم مثقلون غرامة حتى �عضهم لما سُ أم تسألهم أجرً  ،و�نفق بدون حساب

أنت  ،نسأل هللا العافیة ،یؤخذ علینا جز�ة �یف ،ن و حن مسلمن�هللا �ا أخي  ،هللا الذي آتاه هللا
تجد اإلنسان یبخل �النسبة الیسیرة اثنین ونصف �المائة  ،ما أوجب هللا علیك أدِّ  ،الز�اة مسلم أدِّ 

وأما �النسبة للسعي  ،فیتردد ،له مما قد �شو�هطهر ماو�ُ  ،ك له في مالهبارَ و�ُ  ،ز�اة في �ل سنة
قال  .�هللا المستعان ،و�بذله وهو �ضحك ،�المائة وقد طلب منه أكثر فال یتردد فاثنین ونص

وعندنا  ،ن �ثرو المحتاجفما هنا صدقات؟  :�عض التجار لما قیل له من قبل �عض األخیار
عندنا  :هللا �سهل قال أو ا�جیب هللا رزقً  :ما ستر على نفسه وسكت وقال ،جمعیة خیر�ة

نسأل هللا  ،�عني ما یبذل إال حیث ینتفع في دنیاه ؟معنى صداقات ما ،صداقات ما هي �صدقات
 العافیة.
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 :وقیل ،أي علم ما غاب عنهم فهم �كتبون   ٤٧القلم: I J K  L M N  Z ]قوله تعالى: “
فهم  ،الغیب هنا اللوح المحفوظ :وعن ابن عباس ؟أینزل علیهم الوحي بهذا الذي �قولون 

 :وقیل ،وأنهم ال �عاقبون  ،منكم و�كتبون أنهم أفضلُ  ،�كتبون مما �انوا فیه �خاِصمونك �ه

 ،أي لقضاء ر�ك  ٤٨القلم: O P   Q  Z ]قوله تعالى:  .�حكمون ألنفسهم �ما یر�دون  :�كتبون 
وقال ابن  ،فاصبر على ما حكم �ه علیك ر�ك من تبلیغ الرسالة :وقیل ،والحكم هنا القضاء

إنه  :وقیل .فال بد من نصرك ،وال تغاضب ،لأي ال تعجِّ  :قال قتادة .فاصبر لنصر ر�ك :�حر

أي ال تكن  -علیه السالم-�عني یونس   ٤٨القلم:  R S T        U  Z ] .منسوخ �آ�ة السیف
صلى هللا علیه -ي نبیه إن هللا تعالى �عزِّ  :وقال قتادة .مثله في الغضب والضجر والعجلة

وقد مضى خبره في سورة یونس  ،وال �عجل �ما عِجل صاحب الحوت ،و�أمره �الصبر -وسلم
 ”والفرق بین إضافة ذي وصاحب في سورة یونس فال معنى لإلعادة. ،واألنبیاء والصافات

لماذا؟  ،لكن ما �قال صاحب النون وذي الحوت ،صاحب الحوت وذي النون ذو �معنى صاحب
وذو �معنى صاحب هل هي تكررت أكثر من مرة مع  ،ذي النون وصاحب الحوت :إنما �قال

 .ومالزمة صاحب في �ل نص للحوت ،مالزمة ذي للنون 
 من �شوف لنا الفرق؟

 طالب: ..............
 الفرق بین الحوت والنون؟  ما

 طالب: ..............
�عني حینما  ،ال، هو المقصود ذات واحدة الحوت هو النون، الحدیث عن ذات واحدة ما �ختلف

 ،هل �جوز إبدال الرسول �النبي؟ و�ذ�ر الخالف في مثل حدیث النوم ونبیك الذي أرسلت :�قال
أو قال  -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :لكن حینما تقول ،ما �قال رسولك الذي أرسلت

ذات  فیه فرق؟ حینما �كون الحدیث عن ذات واحدة والحوت -صلى هللا علیه وسلم-نبي هللا 
وذا  ،ن هذا جنسإفالحدیث عن ذات واحدة ما �قال  ،وهو النون الذي دخل في �طنه ،واحدة

 معهود..
 فیه شيء؟ ،عندك شيء؟ حسام

 طالب: ..............
 ما تبحث؟ ما معك اآللة؟

 طالب: ..............
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ولذا �قول  ،أفضل الرجلین ،فال شك أن عمرو أفضل ،ز�د مع عمرو "�عني مثل المعّیة إذا قال
 ،من ألعب معه :�ستدل على ذ�اء الطفل إذا قال من یلعب معي �خالف من �قول :ابن الجوزي 

 ولذلك �قول الحافظ العراقي في ألفیته:
 فمســـــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــع البخـــــــــــــــــــاري همـــــــــــــــــــا

 
 ............................ 

 ؟ام مسلمً قدّ  لمامع البخاري قالوا  
 طالب: ..............

 -ا في أحادیث مع رسول هللاوجاء أ�ًض  ،المعیة تثبت أن مسلم مع البخاري  النظم اقتضاه لكن
 على �ل حال المسألة واضحة. ،في مناسبات -صلى هللا علیه وسلم

 ال إله إال أنت سبحانك إني �نت.. :الحوت فقالإذ نادى أي حین دعا في �طن 
تقدم الفرق بین إضافة ذي وصاحب في  :ألنه قال ؛أنا أر�د الفرق من تفسیر القرطبي إن وجد

 وهنا المحقق ما أحال إلى الجزء والصفحة. ،فال معنى لإلعادة ،سورة یونس
 طالب: ..............

 ین؟أ
 طالب: ..............

 ،ف ما أحال والفرق بین.. في سورة یونسال، ش ،الیس موجودً  ،الصفحة هذه ما هو موجود في
لكن الفرق بین إضافة ذي وصاحب في سورة یونس ما  ،اإلحالة موجودة ،الخبر في سورة یونس

 أحال..
وهو  ،ال إله إال أنت سبحانك إني �نت من الظالمین :أي حین دعا في �طن الحوت فقال“

 ”ا..مكظوم أي مملوء غم� 
لهم هذا الذ�ر وقب وُنقي مما حصل وأُ حصل منه ما حصل وعُ  -علیه السالم-ال شك أن یونس 

   ~ { | ]وهذه الدعوة التي ما دعا بها مكروب وال مهموم إال فرج همه و�ر�ه 

�قول  »ى یونس بن متىال تفضلوني عل«ومع ذلك جاء في فضله ما جاء  ، ٨٨األنبیاء: Z  ے
لماذا؟ ألن من �سمع في سیرته و�سمع  »على یونس بن متى« :-علیه الصالة والسالم-الرسول 

مثل هذا التصور أن یرفع  -علیه الصالة والسالم-فأراد النبي  ،في قصته من الجهلة قد �قع فیه
ا في مثل هذه ودائمً  ،»ال تفضلوني على یونس بن متى« :-علیه الصالة والسالم-في قوله 

ا مما یرفع شیئً  -علیه الصالة والسالم-لمواضع التي قد ُ�فهم منها خالف المراد یبدي النبي ا
 ،»لو لبثت في السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي« ،صهشأن من ُ�ظن أو من ُ�خشى تنقُّ 

 -ب منهفمثل هذه األسالی ،»ال تفضلوني على یونس بن متى« ،»نحن أحق �الشك من إبراهیم«
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وخشیة أن �قع أحد في  ،-علیه الصالة والسالم-إنما هو تواضع منه  -والسالم علیه الصالة
 .-علیه الصالة والسالم-وهذا من �مال شفقته  ،أحد من األنبیاء فیهلك

والفرق بینهما  :قال الماوردي ،والثاني قول عطاء وأبي مالك ،األول قول ابن عباس ومجاهد“
 :ومنه قولهم ،والكظم الحبس ،مكظوم محبوس :وقیل ،والكرب في األنفاس ،أن الغم في القلب

وهو مجرى  ،إنه المأخوذ �كظمه :وقیل ،قاله ابن �حر ،فالن �ظم غیظه أي حبس غضبه
 ”وقرئ.. ،وقد مضى هذا :قال المبرد ،النفس

 �ش؟ وقد مضى هذا وغیره في یوسف.أ

 :قراءة العامة  ٤٩القلم: Z  ̀ _   ̂ [ \ ] ]قوله تعالى:  .وقد مضى هذا وغیره في یوسف“
وهو مضارع أدغمت التاء منه في  ،تّدار�ه بتشدید الدال :وقرأ ابن هرمز والحسن ،تدار�ه
قال ابن  ،لوال أن �ان �قال فیه تتدار�ه نعمة :وهو على تقدیر حكا�ة الحال �أنه قال ،الدال

وتدار�ه فعل ماٍض مذ�ر ُحمل على معنى  ،وهو خالف المرسوم ،تدار�ته :عباس وابن مسعود
واختلف في معنى النعمة هنا  ،وتدار�ته على لفظها ،ألن تأنیث النعمة غیر حقیقي ؛النعمة
نداؤه ال إله إال  :وقیل ،قاله ابن جبیر ،عبادته التي سلفت :وقیل ،قاله الضحاك ،النبوة :فقیل

نعمة هللا علیه إخراجه من �طن  :یلوق ،قاله ابن ز�د ،أنت سبحانك إني �نت من الظالمین

a b c  d e  Z ] .فرحمه وتاب علیه ،أي رحمة من ر�ه :وقیل ،قاله ابن �حر ،الحوت

ومعنى مذموم في قول ابن عباس  ،ا غیر مذمومولكنه نبذ سقیمً  ،اأي لنبذ مذمومً   ٤٩القلم: 
 ”بعد..مذموم مُ  :وقیل ،مذنب :قال �كر بن عبد هللا ،ملیم

 �ما یالم علیه. آٍت م �عني یلم
والعراء األرض الواسعة الفضاء التي لیس فیها جبل وال  ،مذموم مبعد من �ل خیر :وقیل“

ثم نبذ �عراء  ،ولوال فضل هللا علیه لبقي في �طن الحوت إلى یوم القیامة :وقیل ،شجر �ستر

 | } p q r s t u v w x y  z ]یدل علیه قوله تعالى:  ،االقیامة مذمومً 

Z  :١٤٤ - ١٤٣الصافات  [ f g Z  :قال  ،فجعله من الصالحین ،أي اصطفاه واختاره  ٥٠القلم
وجعله من الصالحین  ،وَقِبل تو�ته ،رد هللا إلیه الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه :ابن عباس

إن هي المخففة   ٥١القلم:  l m n o      Z ]قوله تعالى:  .�أن أرسله إلى مائة ألف أو یز�دون 
 ”من الثقیلة لیزلقونك..

 p q r ]ال �قع �عدها الالم  ،ألن إن النافیة إنما �قع �عدها إال ؛مخففة من الثقیلة بدلیل الالم

s t u v Z  :والمخففة من الثقیلة �قع �عدها الالم الم التو�ید.  ١٥٩النساء 
وأرادوا  ،-صلى هللا علیه وسلم-أخبر �شدة عداوتهم النبيَّ  ،لیزلقونك أي �عتانونك �أ�صارهم“

�انت  :وقیل ،ما رأینا مثله وال مثل حججه :فنظر إلیه قوم من قر�ش وقالوا ،أن �صیبوه �العین
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�ا  :العین في بني أسد حتى إن البقرة السمینة أو الناقة السمینة تمر �أحدهم فیعاینها ثم �قول
وقال  ،فما تبرح حتى تقع للموت فتنحر ،تینا بلحم هذه الناقةأم فجار�ة خذي المكتل والدره

فتمر  ،ثم یرفع جانب الخباء ،ا یومین أو ثالثة�ان رجل من العرب �مكث ال �أكل شیئً  :الكلبي
 ”�ه اإلبل أو الغنم فیقول.

 اعً لكن إذا �ان جائ ،ألنه إذا أكل وانتهى عنه شح النفس �الجوع وما یتبعه هدأت نفسه وارتاح
ا وهذا �قصد أال �أكل شیئً  ،و�رى �ذا ال شك أن النفس تتعلق �ه ،و�رى األطعمة ،و�رى األموال

 نعم ثم یرفع.. ،نسأل هللا العافیة ،�ش؟ أن �صیبأالثة من أجل یومین أو ث
ا أحسن من وال غنمً  لم أر �الیوم إبالً  :فتمر �ه اإلبل أو الغنم فیقول ،ثم یرفع جانب الخباء“

فسأل الكفار هذا الرجل أن �صیب لهم  ،حتى تسقط منها طائفة هالكة قلیالً  فما تذهب إال ،هذه
 أنشد: -صلى هللا علیه وسلم-فلما مر النبي  ،فأجابهم -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 اقـــــــــــد �ـــــــــــان قومـــــــــــك �حســـــــــــبونك ســـــــــــیدً 
 

 و�خــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــید معیــــــــــــــــــــون  
وذ�ر نحوه   ٥١القلم: l m n o      p  Z ] :ونزلت -صلى هللا علیه وسلم-فعصم هللا نبیه  

ثالثة ا �عني في نفسه وماله تجوع وأن العرب �انت إذا أراد أحدهم أن �صیب أحدً  ،الماوردي
 ،تاهلل ما رأیت أقوى منه وال أشجع وال أكثر منه وال أحسن :أ�ام ثم یتعرض لنفسه وماله فیقول

ألن  ؛وفي هذا نظر :قال القشیري  ،فأنزل هللا تعالى هذه اآل�ة ،فیصیبه �عینه فیهلك هو وماله

 ] :قال ولهذا ،اإلصا�ة �العین إنما تكون مع االستحسان واإلعجاب ال مع الكراهیة والبغض

u v   w x  Z :أي ینسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن.  ٥١القلم” 
و�ونها ال تأتي مع الكراهیة  ،أما �ون العین ما تأتي إال مع االستحسان واإلعجاب فهذا ظاهر

ولو  ،ا لهعدوً  ولو �انت تأتي مع الكراهیة والبغض ما أ�قى عدوٌ  ،ا أظهرفهذا أ�ًض  ،والبغض
إال من  تأتيالنحاتة ما  :والعامة �قولون  ،كانت ال تأتي مع اإلحسان واإلعجاب �ان األمر �ذلك

فإذا  ،-نسأل هللا العافیة -والنحاتة العیانة ..فإذا استحسن هذا الصدیق ،من عدو تأتيصدیق ما 
عرف بها �عض و�ُ  ،ف بذلكرِ ك ولم یذ�ر هللا �صیبه إذا �ان من ممن عُ استحسن ما عنده ولم یبرِّ 

وقد یدخلها  ،هذا معروف ،القبائل أو �عض العوائل أو �عض الجهات تكثر فیهم دون غیرهم
صدر منه أشیاء من نفسه الشر�رة تصیب من توال شك أن العائن هذا  ،شيء من الوراثة �القیافة

تصیب  لكنها أكثر ما ،العین ال شك أنها حق ،أراد عیانته ممن ضعفت نفسه وخاف من العین
وهذا  ،ولم یلتفت إلى المخلوق  -جل وعال-أما من عظم تو�له على هللا  ،من �ثر خوفه منها

قو�ة ترتد  األن هذه األنفس الشر�رة إذا واجهت أنفسً  ؛فالعین تصیب الضعیف ،صابا ما �ُ نادرً 
ي صاب فمثل المسلم �ثیر الذ�ر ال �ُ  ،ا ضعیفة أصابت �إذن هللالكن إذا وجدت نفسً  ،خاسئة
د مانع من قبول هذه األسباب وترتب آثارها جِ إال إذا وُ  ،ألن عنده من األسباب ما یدفع ؛الغالب
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فاألذ�ار واألدعیة �لها أسباب لدفع الشرور التي منها  ،ط الغافل ُ�صابوالمسلم المفرِّ  ،علیها
اذهب انظر  :ووضع عندها العلف وقال لولده الصغیر ،اا اشترى عنزً ذ�ر أن شخًص و�ُ  ،العین

فقال لولده  ،األب مجرب ،أصیبهافأخشى أروح أنا  :ألنه �قول ؟ما أكلت أمهل هي أكلت العلف 
 :یوم راح رجع ألبیه وقال ،اذهب انظر إلیها لعلها أكلت العلف :صبي صغیر قال ،الصغیر

 ،أدر�وها ما :�قول ،عطونا السكین لعلنا ندر�هاأ  :قال األب ،ا تجررا فهي تردده غیبً أكلته نظرً 
 نسأل هللا العافیة. ،وهذا الصبي الصغیر ذا
 طالب: ..............

أنا أصیب  :و�عض الناس �قول ،نسأل هللا العافیة ؟�عني ماذا �ستفید من مثل هذا ،أكید وراثة
اترك الجمعة  :فمثل هذا �قال له ؟الئال أوذي أحدً  ؛فهل أحتجب في بیتي وال أخرج ،�غیر إرادة
 ،و�عترفون �أنهم �صیبون  ،�ثیر ألن ضررك یتعدى؟ �سأل ؛لئال تصیب الناس �عینك ؛والجماعة

 ،وال تلتفت إلى أحد ،وانشغل بنفسك ،واغفل عن الناس ،أكثر من ذ�ر هللا :مثل هذا �قال له
جاء الخبر  -نسأل هللا العافیة -ألن العّیان ؛وأما الباقي فال تختلط �الناس ،واقتصر على الواجب

 ،�عني وأي ضرر أعظم من شخص ُدعي من صدیق له ،وضرره عظیم و�الغ ،النار �أنه في
 ،ف بهم هذا فالن حافظ القرآنو�عرِّ  ،فإذا �ه عنده أر�عة أوالد حفاظ ،صد�قه هذا دعاه إلى بیته

 ،وانتكسوا -نسأل هللا العافیة -نسوا جمیع ما حفظوا ..وهذا ما أدري  ،وهذا فالن حافظ السنة
وآخر یدعوه صدیق له في مزرعة له فیها مئات من النخیل التي  !م وحال أبیهمفساءت أحواله

في  ،ما شاء هللا ،�مكن أن تخرج منها وأنت في األرض جالس تحتها على الیمین وعلى الشمال
�لها قصیرة  ایوم رآه :قال ،النخل قبل ما تجذذا ودنا تشوف ه :وقال ،فدعا الصدیق ،مكان طیب
 ةرطب�هللا ما استفدنا وال من  :ول�ق صبی�ا، هذه مثل عیسى �كلم الناس في المهد :ومثمرة قال

فمثل هؤالء ضررهم �الغ  ،نسأل هللا العافیة ،أعوذ �اهلل من حالهم ،نسأل هللا العافیة ،واحدة
ا �النار هذ ادً مسألة �ونه �عني متوعَّ  ،وقد �قتل وما فیه شك أنه إذا قتل اإلثم مجمع علیه ،وعظیم

 �قاد �ه �ا شیخ؟ ،هذه مسألة عند القضاة ما هي عندنا ؟�ه أو ال �قاد لكن هل �قاد ،مفروغ منه
 إذا ثبت...

 ؟اقصاًص  أم حد�  أم ا�قتل تعز�رً  ،ونفسه قو�ة على ما قالوا ،انإذا ثبت أنه عیّ 
 إذا طالب �ه أولیاء.. ،ال، قصاص إذا ثبت فهو قصاص
خرط القتاد �حتاج إلى.. �عني هذا ظن نعم �التجر�ة الطو�لة قد اإلشكال أن اإلثبات �عني دونه 

ل له سكتة اك موت �قنعم هنا ،وما هناك سبب آخر ،�صل مع غلبة الظن قد �صل إلى الیقین
 فالمسألة تحتاج دراسة �ل قضیة �عینها. ،وموت فجأة

 طالب: ..............
 ما یؤاخذ؟ هذا قصدك؟ أمیؤاخذ 
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 ..............طالب: 
ا إال ال �كلف هللا نفسً ف ،ال �ستطیعه إذا عالج نفسه ما استطاع وحاول ما قدر ًئا�هللا إذا �ان شی

 وسعها.
 طالب: ..............

 هذا شأنهم شأن القضاة. نعم�هللا هذا الشیخ �قول �قاد 
 طالب: ..............

 نسأل هللا العافیة. ،على �ل حال ما ندري عنهم
 طالب: ..............

أخذ من ترا�ه  أوأما ما عدا ذلك إما غسل مخلفاته  ،�هللا ما ورد �ه شيء إال االستغسال والتبر�ك
 من االنتفاع. ًئاجر�وا وجدوا شی نیذمع أنهم ال ،شيء ما ورد فیه شيء أو

 طالب: ..............
.. إذا نفع ما فیه الذيالعبس  أوي �عده ذا ما �شرب �الفنجال ال�عني أنه �التجر�ة �عني �ثیرً 

 �أس.
وال �منع  ،وأن مرادهم �النظر إلیه قتله ،أقوال المفسر�ن واللغو�ین تدل على ما ذ�رنا :قلت“

وقرأ ابن عباس وابن مسعود واألعمش  ،كراهة الشيء من أن �صاب �العین عداوة حتى یهلك
 ،اءة على التفسیر من زهقت نفسه وأزهقهاوهذه قر  ،لیزهقونك أي لیهلكونك :وأبو وائل ومجاهد
زلقه یزلقه  :وهما لغتان �معنى �قال ،وضمها الباقون  ،لَیزلقونك �فتح الیاء :وقرأ أهل المدینة
 ”وزلق رأسه.. ،ا إذا نّحاه وأ�عدهوأزلقه ُیزلقه إزالقً 

 یزلقه..
 ”ورجل َزِلق وزملق.. ،او�ذلك أزلقه وزلَّقه تزلیقً  ،ا إذا حلقهوزلق رأسه یزلقه زلقً “

 ال.
 ”ورجل َزِلق وُزملق مثل..“

 �ش؟! الظاهر أنها ما تنطق هذي..أهِدب هَدب ُهَدب 
 ُهَدِبد ُهَدِبد..

 ُهَدِبد نعم.
 طالب: ..............

 عندنا مشكلة.. 
 طالب: ..............

 ُزَمِلق وُهَدِبد. نعم،
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 ،وهو الذي ینزل قبل أن �جامع ،بتشدید المیم ورجل َزِلق وُزَمِلق مثل ُهَدِبد وُزمالق وزملق“
صلى -وذلك ال �كون في حق النبي  ،فمعنى الكلمة إًذا التنحیة واإلزالة ،حكاه الجوهري وغیره

أراد لیعتانونك �عیونهم فیز�لونك عن مقامك  :قال الهروي  ،إال بهالكه وموته -هللا علیه وسلم
زلق السهم وزهق  :�قال ،ینفذونك �أ�صارهم :عباسوقال ابن  .عداوة لك ؛الذي أقامك هللا فیه

ا وعنه أ�ًض  ،�صرعونك :وقال الكلبي ،وهو قول مجاهد أن ینفذونك من شدة نظرهم ،إذا نفذ
 .یرمونك :وقال العوفي ،�صرفونك عما أنت علیه من تبلیغ الرسالة :والسدي وسعید بن جبیر

 :وقال عبد العز�ز بن �حیى .�فتنونك :وقال النظر بن شمیل واألخفش .یز�لونك :وقال المؤرج
 :وقال جعفر الصادق .لیمسونك :وقال ابن ز�د .ا بتحدیق شدیدینظرون إلیك نظًرا شزرً 

 ،وقتلني �عینه ،صرعني �طرفه :وهذا �ما �قال .لیقتلونك :وقال الحسن وابن �یسان .لیأكلونك
 قال الشاعر..

 .-علیه الصالة والسالم-إ�صال الضرر إلیه المقصود أن هذه المعاني متقار�ة والمراد منها 
 قال الشاعر:

 ترمیـــــــــــــــك مزلقـــــــــــــــة العیـــــــــــــــون �طرفهـــــــــــــــا
 

ــــــــــل الرامــــــــــي  ــــــــــك نصــــــــــال نب  وتكــــــــــن عن
 وقال آخرك: 

ـــــــــــس ـــــــــــي مجل ـــــــــــوا ف  یتقارضـــــــــــون إذا التق
 

ــــــــــــــــــدامنظــــــــــــــــــرً   ــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــواطئ األق  ا ی
 ،وهذا �له راجع إلى ما ذ�رنا ،المعنى أنهم ینظرون إلیك �العداوة حتى �ادوا �سقطونك :وقیل 

  ٥٢القلم:  y z   {  | }   ~ Z ]قوله تعالى:  .�هللا أعلم ،�صیبونك �العین :وأن المعنى الجامع
 :وقیل ،أي وما محمد إال ذ�ر للعالمین یتذ�رون �ه :وقیل ،أي وما القرآن إال ذ�ر للعالمین

صلى هللا -والنبي   ٤٤الزخرف:  ª© Z ¨  § ¦ ]�ما قال تعالى  ،معناه شرف أي القرآن
 ”.-صلى هللا علیه وسلم-شرفوا �اتباعه واإل�مان �ه  ،اشرف للعالمین أ�ًض  -علیه وسلم

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك..
 


