
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺛﺮ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر
’=4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=ﬁÍà
ÿ^=Ñgƒ
=Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ
=Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË
ﺘﺎر�ﺦ اﻟمحﺎﻀرة:

١٤٣٢/١٠/٢٨ﻫـ

اﻟمكﺎن:



=E۰۰۲F=ànÑª^=ÓáÈã J:ùà—ÿ^=4åÕj

٢

اﻟسﻼم ﻋﻠیكم ورﺤمﺔ ﷲ و�ر�ﺎﺘﻪ.
�سم ﷲ اﻟرﺤمن اﻟرﺤیم.

اﻟحمد ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﻟمین ،وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ أﺠمﻌین ،ﻗﺎل
اﻹﻤﺎم اﻟﻘرطبﻲ -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ:-

" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ8 7 654 3210 /.-, +*)( ' &%$ #" ! [ :
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اﻟمدﺜر ٢٥ - ١٨ :ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ$#"![ :

اﻟمدﺜر:

� ١٨ﻌنﻲ اﻟوﻟید ﻓ ﱠكر ﻓﻲ ﺸﺄن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -واﻟﻘرآن .وﻗدﱠر أي ﻫﱠیﺄ اﻟكﻼم ﻓﻲ
ﻗدرت اﻟشﻲء إذا ﻫﱠی ُﺄﺘﻪ" .
ﻨﻔسﻪ ،واﻟﻌرب ﺘﻘولّ :

ﻫیﺄﺘَﻪ.

ﻫی َﺄﺘﻪ ،وذﻟك أﻨﻪ ﻟمﺎ ﻨزل [Z<;:987654
" إذا ّ

ﻗوﻟﻪZMLK[ :

ﻏﺎﻓر ٢ - ١ :إﻟﻰ

�ﻼﻤﺎ ﻤﺎ ﻫو
ﻏﺎﻓر ٣ :ﺴمﻌﻪ اﻟوﻟید �ﻘرؤﻫﺎ ﻓﻘﺎل� :ﷲ ﻟﻘد ﺴمﻌت ﻤنﻪ ً

طﻼوة ،و�ن أﻋﻼﻩ ﻟمثمر ،و�ن
ﻤن �ﻼم اﻹﻨس وﻻ ﻤن �ﻼم اﻟجن ،و�ن ﻟﻪ ﻟحﻼوة ،و�ن ﻋﻠیﻪ ﻟ ُ
أﺴﻔﻠﻪ ﻟمﻐدق ،و�ﻨﻪ ﻟیﻌﻠو وﻻ ُ�ﻌَﻠﻰ ﻋﻠیﻪ ،وﻤﺎ �ﻘول ﻫذا �شر .ﻓﻘﺎﻟت ﻗر�ش :ﺼبﺄ اﻟوﻟید
ﻟتصبون ﻗر�ش �ﻠﻬﺎ .و�ﺎن �ﻘﺎل ﻟﻠوﻟید ر�حﺎﻨﺔ ﻗر�ش ،ﻓﻘﺎل أﺒو ﺠﻬﻞ :أﻨﺎ أﻛﻔیكموﻩ ،ﻓمضﻰ

إﻟیﻪ ﺤز�ًنﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻤﺎ ﻟﻲ أراك ﺤز�ًنﺎ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :وﻤﺎ ﻟﻲ ﻻ أﺤزن وﻫذﻩ ﻗر�ش �جمﻌون ﻟك ﻨﻔﻘﺔ

�ﻌینوﻨك ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ �بر ﺴنك ،و�زﻋمون أﻨك ز�نت �ﻼم ﻤحمد ،وﺘدﺨﻞ ﻋﻠﻰ اﺒن أﺒﻲ �بشﺔ واﺒن
وﺘكبر وﻗﺎل :أﻨﺎ أﺤتﺎج إﻟﻰ �سر ﻤحمد
أﺒﻲ ﻗحﺎﻓﺔ؛ ﻟتنﺎل ﻤن ﻓضﻞ طﻌﺎﻤﻬمﺎ ،ﻓﻐضب اﻟوﻟید ّ
وﺼﺎﺤبﻪ؟ ﻓﺄﻨتم ﺘﻌرﻓون ﻗدر ﻤﺎ ﻟﻲ واﻟﻼت واﻟﻌزى ﻤﺎ ﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،و�ﻨمﺎ أﻨتم ﺘزﻋمون أن

ﻤحمدا ﻤجنون ،ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ ﻗط �خنق؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ �ﷲ ،ﻗﺎل :وﺘزﻋمون أﻨﻪ ﺸﺎﻋر ،ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ
ً
�ذ�ﺎ ﻗط؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ
ﻨطق �شﻌر ﻗط؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ �ﷲ ،ﻗﺎل :ﻓتزﻋمون أﻨﻪ �ذاب ،ﻓﻬﻞ ﺠر�تم ﻋﻠیﻪ ً

وﺘخﺎﻟجﺎ،
أﺴجﺎﻋﺎ
ﺘكﻬن ﻗط؟ �ﷲ ﻟﻘد رأﯿنﺎ ﻟﻠكﻬنﺔ
�ﷲ ،ﻗﺎل :ﻓتزﻋمون أﻨﻪ �ﺎﻫن ،ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ ﱠ
ً
ً
ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ �ذﻟك؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ �ﷲ ،و�ﺎن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -سمﻰ اﻟصﺎدق اﻷﻤین

ﻤن �ثرة ﺼدﻗﻪ ،ﻓﻘﺎﻟت ﻗر�ش ﻟﻠوﻟید :ﻓمﺎ ﻫو؟ ﻓﻔكر ﻓﻲ ﻨﻔسﻪ ،ﺜم ﻨظر ﺜم ﻋبس ﻓﻘﺎل :ﻤﺎ ﻫو

�ﻔرق ﺒین اﻟرﺠﻞ وأﻫﻠﻪ ووﻟدﻩ وﻤواﻟیﻪ؟ ﻓذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ " ! [ :
إﻻ ﺴﺎﺤر ،أﻤﺎ رأﯿتموﻩ ّ
اﻟمدﺜر ١٨ :أي ﻓﻲ أﻤر ﻤحمد واﻟﻘرآن ،وﻗدر ﻓﻲ ﻨﻔسﻪ ﻤﺎذا �مكنﻪ أن �ﻘول ﻓیﻬمﺎ ﻓﻘتﻞ" ..

اﻟحمد ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﻟمین ،وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم و�ﺎرك ﻋﻠﻰ ﻋبدﻩ ورﺴوﻟﻪ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ
أﺠمﻌین ،اﻟوﻟید ﺒن اﻟمﻐیرة ﻤن رؤوس اﻟكﻔر وﺴید ﻤن ﺴﺎدات ﻗوﻤﻪ وﻤن ﺼنﺎدﯿد اﻟﻌرب وﻋﻘﻼﺌﻬم

ﻟمﺎ ﺴمﻊ اﻟﻘرآن أﺨذﻩ ﻤﺎ أﺨذﻩ ،وراﺠﻊ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻓ ﱠكر وأﺘﻰ �جمیﻊ اﻻﺤتمﺎﻻت وﺠمیﻊ اﻷﻗوال اﻟتﻲ

ﻗیﻠت ﻓﻲ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﻓﺄراد أن ﯿنزﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴمﻊ ،ﻤﺎ وﺠد ﻤنﻬﺎ
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ﺸیئﺎ ﯿنطبق ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴمﻌﻪ ﻤن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-وﻻ ﻤﺎ ﯿنطبق ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ وأﻗواﻟﻪ
ً
وﺘصرﻓﺎﺘﻪ ،ﻓمدح اﻟﻘرآن �مﺎ ﺴمﻌتم و�مﺎ ﻨﻘﻞ ﻋنﻪ واﺴتﻔﺎض اﻟكﻔﺎر �ﻐیظﻬم أن اﻟوﻟید -وﻫو ﺒﻬذﻩ

اﻟمنزﻟﺔ ﻤنﻬم -أن �سﻠم أو أن �میﻞ إﻟﻰ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أو أﻗﻞ اﻷﺤوال أﻻ
�سﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻓراﺌﻬم و�ذﺒﻬم ﻋﻠیﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-ﻓجﺎءﻩ أﺒو ﺠﻬﻞ ﺨشیﺔ أن �سﻠم أراد
أن �ستدر�ﻪ ،وﻫذا ﺸﺄن أﻋداء ﷲ ،وﻫذا ﺸﺄن ﻤن ﺤﺎد ﻋن اﻟصراط اﻟمستﻘیم ﺴواء �ﺎن �ﺎﻟكﻔر أو

�مﺎ دون اﻟكﻔر ،ﻗرأﺘم وﺴمﻌتم أﻨﻪ ﻗد ﯿتوب ﻓﺎﺴق ،ﻓمن ﻻزم ﺘو�تﻪ أو ﻤمﺎ �ﻌینﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺴتمرار

ﻓیﻬﺎ أن �ﻔﺎرق ﺠمﺎﻋتﻪ وﺸّﻠتﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟوا ،ﻫم ﻻ �طیﻘون ذﻟك ،ﻫم أﺨذوا ﻋﻠیﻪ وﺘﻌودوا ﻋﻠیﻪ
وأَِﻨسوا �ﻪ ،ﺘجدﻫم ﯿبذﻟون ﺸتﻰ اﻟوﺴﺎﺌﻞ ﻟیصرﻓوﻩ ﻋن اﻟتو�ﺔ ،وﻗد ﺤصﻞُ ،و ِﺠد ﻤن ﺘﺎب ﻋن اﻟﻐنﺎء
واﻟمجون وﻤﺎ أﺸبﻪ ذﻟك ،ﺜم ﺠﺎءﻩ إﺨواﻨﻪ اﻟشیﺎطین وأرﺠﻌوﻩ إﻟﻰ ﻤﺎ �ﺎن ﻋﻠیﻪ ،وﻫذا اﻟوﻟید ﻗرب
ﻤن أن �سﻠم وﻗﺎل �ﻠمﺔ اﻟحق ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﻟكن أ�ﺎ ﺠﻬﻞ ﻏﺎظﻪ ذﻟك ،وﺨشﻲ؛ ﻷﻨﻪ إذا أﺴﻠم ﻤثﻞ

ﻫذا ﺨسروﻩ وأي ﺨسﺎرة ﺘكون �ﻔﻘدﻩ �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻬم وﺘبﻌﻪ أﻗوام �ﻘتدون �ﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺒو ﺠﻬﻞ ﻤن �ﺎب

ﺤمیتﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ :أﻨت ﺼرت ﺘمیﻞ إﻟﻰ ﻤحمد وﺼﺎﺤبﻪ اﺒن أﺒﻲ ﻗحﺎﻓﺔ ،وﻨﻌرف أﻨك ﻤﺎ ﺘمیﻞ
إﺜﺎرة ّ
إﻟیﻬم إﻻ أﻨك ﺠوﻋﺎن ﺘذﻫب ﺘﺄﻛﻞ ﻋندﻫم ،ﻟﻬذا ﻨجمﻊ ﻟك دراﻫم ﻟﻌﻠك ﺘستﻐنﻲ وﺘستﻌﻒ ،واﻹﻨسﺎن

أن �ﻘﺎل ﻟﻪ ﻤثﻞ ﻫذا اﻟكﻼم ﻻﺴیمﺎ إذا �ﺎﻨت ﻟﻪ ﻤنزﻟﺔ ﻗﺎل :ﻻ �ﷲ ﻤﺎ اﺤتجت ﻟﻬم؟ ﺘﻌرﻓون ﻤﺎﻟﻲ

وﺘﻌرﻓون وﻀﻌﻲ وﻗیمتﻲ وﻤنزﻟتﻲ ﻋند أﻫﻠﻲ وﻋشیرﺘﻲ وﻗوﻤﻲ ،ﺜم ﻗﺎل اﻟوﻟید ﻷﺒﻲ ﺠﻬﻞ ﻤﺎ

أﺤدا أول ﻤﺎ ﯿبدأ
ﺴمﻌتم :ﺘزﻋمون أن
ﻤحمدا ﻤجنون ،ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ َ� ُ
أﺤدا ،اﻟمجنون إذا ﺸﺎف ً
خنق ً
ً
خنق �ﻌنﻲ ﺘخنﻘﻪ اﻟجن وﺘصرﻋﻪ ،ﻗﺎﻟوا :ﻻ �ﷲ ﻤﺎ ﺤصﻞ ﻫذا ،ﻫذا اﻻﺤتمﺎل اﻨتﻬﻰ
�ﺎﻟرﻗبﺔ ،أو ُ� َ

إﻨﻪ ﻤجنون ﻗﺎﻟوا :ﻻ �ﷲ ،ﻗﺎل :ﺘزﻋمون أﻨﻪ ﺸﺎﻋر ،ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ ﻨطق �شﻌر ﻗط؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ �ﷲ ﻤﺎ
ﻨطق �شﻌر ،ﻤﺎ ﻫو �شﺎﻋر ﻨﻌرﻓﻪ [ ½ ¾ ¿ ZÃÂ Á À

�س ٦٩ :اﻟرﺴول ﻤﺎ ﯿنطق

�ﺎﻟشﻌر ،ﻗﺎل �ﻌض ﺒیت أو ﺒیتین ﻤن �ﺎب اﻟتمثﻞ ﻻ أﻨﻪ ﻗﺎﻟﻪ أو ﻤواﻓﻘﺔ ﻷوزان اﻟشﻌر و�ن ﻟم

ﺠیدا وﻟیس �شﺎﻋر،
�ﻘصدﻩ ،اﻟمﻘصود أﻨﻪ ﻟیس �شﺎﻋر وﻨﻔﻰ ﻋنﻪ ﷲ اﻟشﻌر ،وﻫم �ﻌرﻓون ذﻟك ً
وﻻ �مكن ﻷﺤد أن ﯿدﻋﻲ أو ُﯿدﻋﻰ ﻟﻪ اﻟشﻌر وﻟیس �شﺎﻋر ،ﻤﺎ �ﺎﻨت اﻷﺴﺎﻟیب اﻟموﺠودة ﻤن

اﻻﻨتحﺎل وﺴرﻗﺔ اﻷﻓكﺎر ﻤوﺠودة ﻤن ﻗبﻞ اﻵن ،ﺘﻘﺎل اﻟﻘصیدة و�مكن ﺘُسرق وﺘُنشر ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ
وﻤواﻀﻊ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻟﻔﻼن ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ ﻟﻔﻼن� ،مﺎ أن اﻟكتب ﺘُسرق اﻵن وﻏیر ذﻟك ،ﻗﺎل:
�ﷲ ﻟیس �شﺎﻋر ،ﻤﺎ ﻋندﻫم ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟتﻲ ﻋندﻨﺎ؛ ﻷن اﻟشﻌر إﻨمﺎ �ﻘﺎل ﻤن اﻟحﻔظ ،ﻤﺎ �ﻘﺎل

�ذ�ﺎ ﻗط؟ ﻗﺎل :ﻻ
ﻤن �تﺎ�ﺔ ﻗﺎل :ﻻ �ﷲ ﻟیس �شﺎﻋر ،ﻗﺎل :ﺘزﻋمون أﻨﻪ �ذاب ،ﻓﻬﻞ ﺠر�تم ﻋﻠیﻪ ً
�ﷲ ﻤﻌروف ،ﻫو ﻤشﻬور ﻋندﻫم أﻨﻪ اﻟصﺎدق اﻷﻤین ،ﻗﺎل :ﺘزﻋمون أﻨﻪ �ﺎﻫن ،ﻓﻬﻞ رأﯿتموﻩ
ﺘكﻬن ﻗط؟ ﺘك ﱠﻬن ﻷﺤد �ﺄﺠرة أو �ﻐیر أﺠرة �ﻌنﻲ :ﻫﻞ أﺨبر ﻋن ﻤﻐیﱠب؟ ﻫﻞ ﺘسبب ﻓﻲ ﻀرر أﺤد

ﺒواﺴطﺔ ﻫذا اﻟسحر؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ ﻟكنﻬم وﺠدوا ﻓرﺼﺔ وﻫﻲ ﻏیر ﻤنﺎﺴبﺔ وﻻ ﻻﺌﻘﺔ وﻻ ﻤﻘبوﻟﺔ ،ﻗﺎﻟوا:
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إﻨﻪ �ﻔرق ﺒین اﻟواﻟد ووﻟدﻩ ،إذا أﺴﻠم اﻟوﻟد ﻗﺎطﻊ أ�ﺎﻩ ،و�ذا أﺴﻠم اﻟواﻟد ﻗﺎطﻊ وﻟدﻩ ،وﻤن اﻟسحر ﻤﺎ
�ﻔرق �ﻪ ﺒین اﻟمرء وزوﺠﻪ ،ﻫذا اﻟسحر ،وﻫم �ﻌﻠمون أن اﻟتﻔر�ق ﻟیس �سبب اﻟسحر ،و�ﻨمﺎ ﻫو
ﱠ
�سبب اﻟوﻻء ﻪﻠﻟ ورﺴوﻟﻪ واﻟبراءة ﻤن أﻋداﺌﻪ ،ﻟكنﻬﺎ ﻓرﺼﺔ �ﻌنﻲ ﻗر�بﺔ ﻤن أن ﺘنطﻠﻲ ﻋﻠﻰ �ﻌض

اﻟﻌﻘول ﻓﻘﺎﻟوا ذﻟك� ..ﺎن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم�ُ -سمﻰ اﻟصﺎدق اﻷﻤین ﻤن �ثرة ﺼدﻗﻪ
ﻓﻘﺎﻟت ﻗر�ش ﻟﻠوﻟید :ﻓمﺎ ﻫو؟ ﻓﻔكر ﻓﻲ ﻨﻔسﻪ ،ﺜم ﻨظر ،ﺜم ﻋبس ﻗطب ﻓﻲ ﺠبینﻪ ،ﺜم ﻨظر ﺜم
ﻋبس ﻓﻘﺎل :ﻤﺎ ﻫو إﻻ ﺴﺎﺤر ،أﻤﺎ رأﯿتموﻩ �ﻔرق ﺒین اﻟرﺠﻞ وأﻫﻠﻪ ووﻟدﻩ وﻤواﻟیﻪ؟ ﻓذﻟك.

ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z " ! [ :اﻟمدﺜر ١٨ :أي ﻓﻲ أﻤر ﻤحمد واﻟﻘرآن ،وﻗ ّدر ﻓﻲ ﻨﻔسﻪ ﻤﺎذا �مكنﻪ أن
�ﻘول .ﻓُﻘتﻞ أي ُﻟﻌن ،ﻗﺎﺘﻞ ﷲ اﻟیﻬود �ﻌنﻲ ﻟﻌنﻬم ،ﻓﻘتﻞ أي ﻟﻌن ،و�ﺎن �ﻌض أﻫﻞ اﻟتﺄو�ﻞ �ﻘول..

إﻟﻰ آﺨرﻩ .ﺴم.

" ﻓُﻘتﻞ أي ُﻟﻌن ،و�ﺎن �ﻌض أﻫﻞ اﻟتﺄو�ﻞ �ﻘول ﻤﻌنﺎﻫﺎ :ﻓُﻘﻬر وﻏﻠب ،و�ﻞ ﻤذﻟﻞ ﻤﻘﱠتﻞ ،ﻗﺎل
اﻟشﺎﻋر:

وﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ذرﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻋین ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﺎك إﻻ ﻟتﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﺤﻲ

�س ـ ـ ـ ــﻬمیك ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ أﻋش ـ ـ ـ ــﺎر ﻗﻠ ـ ـ ـ ــب ﻤﻘﱠت ـ ـ ـ ـ ِـﻞ

ﻋ ِّذب وﻫو ﻤن �ﺎب اﻟدﻋﺎء [&'(Z
وﻗﺎل اﻟزﻫريُ :

اﻟمدﺜر ١٩ :ﻗﺎل ﻨﺎس� :یﻒ ﺘﻌجیب �مﺎ

�ﻘﺎل ﻟﻠرﺠﻞ ﺘتﻌجب ﻤن ﺼنیﻌﻪ� :یﻒ ﻓﻌﻠت ﻫذا! وذﻟك �ﻘوﻟﻪZ×ÖÕÔÓ [ :

اﻹﺴراءZ*)[ ٤٨ :

اﻟمدﺜر ٢٠ :أي ُﻟﻌن ﻟﻌًنﺎ �ﻌد ﻟﻌن ،وﻗیﻞ :ﻓﻘتﻞ �ضرب ﻤن اﻟﻌﻘو�ﺔ ،ﺜم ﻗتﻞ

�ضرب آﺨر ﻤن اﻟﻌﻘو�ﺔZ-,+[ .

� ٢١ﺄي ﺸﻲء ﯿرد اﻟحق و�دﻓﻌﻪZ21[ .

اﻟمدﺜر ٢٠ :أي ﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل ﻗدرZ0/.[ .

اﻟمدﺜر:

اﻟمدﺜر ٢٢ :أي ﻗطب ﺒین ﻋینیﻪ ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻟمؤﻤنین،

ﻗر�شﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤمﻠﻬم ﻋﻠیﻪ ﻤن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-
وذﻟك أﻨﻪ ﻟمﺎ ﺤمﻞ
ً

�ﺄﻨﻪ ﺴﺎﺤر ﻤر ﻋﻠﻰ ﺠمﺎﻋﺔ ﻤن اﻟمسﻠمین ﻓدﻋوﻩ إﻟﻰ اﻹﺴﻼم ﻓﻌبس ﻓﻲ وﺠوﻫﻬم ﻗیﻞ :ﻋبس

اﻟﻌبس ﻤخﻔ ًﻔﺎ ﻤصدر ﻋبس �ﻌبس
و�سر ﻋﻠﻰ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﺤین دﻋﺎﻩ ،و ْ
ﻋبسﺎ" .
ً

ﻤخﻔﻔﺎ �ﻌنﻲ ﺴﺎﻛن اﻟوﺴط �ﻘﺎل ﻟﻪ ﻤخﻔﻒ.
ً
اﻟﻌبس ﻤﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄذﻨﺎب اﻹﺒﻞ ﻤن أ�ﻌﺎرﻫﺎ
ﻋبسﺎ
وﻋبوﺴﺎ إذا ﻗ ّ
طب ،و َ
ً
" ﻤصدر ﻋبس �ﻌبس ً
وأﺒواﻟﻬﺎ ،ﻗﺎل أﺒو اﻟنجم:
ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أذﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻬن اﻟش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﱠـو ِل

اﻷﯿ ـ ـ ـ ـ ِـﻞ
ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻋ ـ ـ ـ ــبس اﻟص ـ ـ ـ ــیﻒ ﻗ ـ ـ ـ ــرون ِّ

و�سر أي �ﻠﺢ وﺠﻬﻪ وﺘﻐیر ﻟوﻨﻪ ،ﻗﺎﻟﻪ ﻗتﺎدة واﻟسدي ،وﻤنﻪ ﻗول �شر ﺒن أﺒﻲ ﺨﺎزم :ﺼبحنﺎ.

ﺼبحنﺎ.
َ

ﺘمیم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة اﻟجﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر
ﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبحنﺎ ً
وﻗﺎل آﺨر:

�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬبﺎء ﻤﻠموﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ �ﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
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وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــد راﺒنـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤنﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺼـ ـ ـ ـ ـ ــدود رأﯿتـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ


٥

٥

و�ﻋ ارﻀـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﻋـ ـ ـ ـ ــن ﺤـ ـ ـ ـ ــﺎﺠتﻲ و�س ـ ـ ـ ـ ــورﻫﺎ

وﻗیﻞ :إن ظﻬور اﻟﻌبوس ﻓﻲ اﻟوﺠﻪ �ﻌد اﻟمحﺎورة ،وظﻬور اﻟبسور ﻓﻲ اﻟوﺠﻪ ﻗبﻞ اﻟمحﺎورة،
وﻗﺎل ﻗومَ �َ :سَر وقف ﻻ ﯿتﻘدم وﻻ ﯿتﺄﺨر ،ﻗﺎﻟوا :و�ذﻟك �ﻘول أﻫﻞ اﻟیمن إذا وقف اﻟمر�ب ﻓﻠم
�جﻲء وﻟم ﯿذﻫب" .

ﻓﻠم �جﺊ.

" ﻓﻠم �جﺊ وﻟم ﯿذﻫب :ﻗد �سر اﻟمر�ب ،وأ�سر أي وقف ،وﻗد أ�سرﻨﺎ ،واﻟﻌرب ﺘﻘول :وﺠﻪ �ﺎﺴر

ذاﻫبﺎ إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ7 [ .
اﺴوّد Z65 [ .اﻟمدﺜر ٢٣ :أي وّﻟﻰ وأﻋرض ً
ِّﺒین اﻟبسور إذا ﺘﻐیر و َ

Z8

Z;:9

اﻟمدﺜر ٢٣ :أي ﺘﻌظم ﻋن أن ﯿؤﻤن وﻗیﻞ :أدﺒر ﻋن اﻹ�مﺎن واﺴتكبر ﺤین ُدﻋﻲ إﻟیﻪ[ .
اﻟمدﺜر ٢٤ :أي ﻤﺎ ﻫذا اﻟذي أﺘﻰ �ﻪ ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠمZ?>=<[ -

اﻟمدﺜر ٢٤ :أي �ﺄﺜرﻩ ﻋن ﻏیرﻩ ،واﻟسحر اﻟخد�ﻌﺔ" .

�ﻌنﻲ ﯿرو�ﻪ ﻤن �تب اﻷوﻟین وﻤن ﺼحﻔﻬم ،وﻫو �ﻌرف أﻨﻪ ﻻ �ﻘ أر وﻻ �كتب ،وﻻ ﯿوﺠد ﻓﻲ ﻤكﺔ
أﺤد �مكن أن ُﯿؤﺨذ ﻤنﻪ ﻤﺎ ﻋند اﻟمتﻘدﻤین.
"وﻗد ﺘﻘدم ﺒیﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺴورة اﻟبﻘرة ،وﻗﺎل ﻗوم :اﻟسحر إظﻬﺎر اﻟبﺎطﻞ ﻓﻲ ﺼورة اﻟحق ،واﻷﺜرة
ﻤصدر ﻗوﻟك :أﺜرت اﻟحدﯿث آﺜرﻩ إذا ذ�رﺘﻪ ﻋن ﻏیرك ،وﻤنﻪ ﻗیﻞ :ﺤدﯿث ﻤﺄﺜور أي ﯿنﻘﻠﻪ ﺨﻠﻒ

ﻋن ﺴﻠﻒ ،ﻗﺎل اﻤرؤ اﻟﻘیس :وﻟو ﻋنﺎ..

وﻟو ﻋن.

وﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺜنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻏی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻩ ﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءﻨﻲ

وﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح اﻟﻠسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن �جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح اﻟیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ﻟﻘﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻻ ﯿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزال

ﯿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤﺜر ﻋنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﯿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند

ﯿر�د آﺨر اﻟدﻫر ،وﻗﺎل اﻷﻋشﻰ:

ُﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـین ﻟﻠسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻊ واﻵﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
إن اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ﻓیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺘمﺎر�تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﺒتداء ،واﻵﺜر اﻟذي ﯿنﻘﻠﻪ ﻋن ﻫذا اﻟسﺎﻤﻊ.
�ﻌنﻲ اﻟسﺎﻤﻊ اﻟذي �سمﻊ اﻟكﻼم
ً
و�روى َﺒﱠین} .إن ﻫذا إﻻ ﻗول اﻟبشر{ أي ﻤﺎ ﻫذا إﻻ �ﻼم اﻟمخﻠوﻗین.
�ختدع.

ﯿنخدع.
�ختدع.

ﺴیﺎر ﻋبد ﻟبنﻲ
" �ختدع �ﻪ
اﻟﻘﻠوب �مﺎ ُﺘ َ
ختدع �ﺎﻟسحر ،ﻗﺎل اﻟسدي� :ﻌنون أﻨﻪ ﻤن ﻗول ّ
َ
اﻟحضرﻤﻲ �ﺎن �جﺎﻟس اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓنسبوﻩ إﻻ أﻨﻪ ﺘﻌﻠم ﻤنﻪ ذﻟك ،وﻗیﻞ :أراد

أﻨﻪ ﺘﻠﻘنﻪ ﻤن أﻫﻞ �ﺎﺒﻞ ،وﻗیﻞ :ﻋن ﻤسیﻠمﺔ وﻗیﻞ :ﻋن ﻋدي اﻟحضرﻤﻲ اﻟكﺎﻫن وﻗیﻞ :إﻨمﺎ
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ﺘﻠﻘنﻪ ﻤمن ادﻋﻰ اﻟنبوة ﻗبﻠﻪ ،ﻓنسﺞ ﻋﻠﻰ ﻤنواﻟﻬم ﻗﺎل أﺒو ﺴﻌید اﻟضر�ر :إن ﻫذا إﻻ ﺴحر

ﯿؤﺜر" .

أﻤر.

" إن ﻫذا إﻻ أﻤر ﺴحر ﯿؤﺜر أي ﯿورث .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZHGF[ :

اﻟمدﺜر ٢٦ :أي ﺴﺄدﺨﻠﻪ

ﺴﻘر؛ �ﻲ �صﻠﻰ ﺤرﻫﺎ ،و�ﻨمﺎ ُﺴمیت ﺴﻘر ﻤن ﺴﻘرﺘﻪ اﻟشمس أي أذاﺒتﻪ وﻟوﺤتﻪ وأﺤرﻗت ﺠﻠدة
وﺠﻬﻪ ،وﻻ ﯿنصرف ﻟﻠتﻌر�ف واﻟتﺄﻨیث ،ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس :ﻫﻲ اﻟطبق اﻟسﺎدس ﻤن ﺠﻬنم ،وروى

أﺒو ﻫر�رة أن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل» :ﺴﺄل ﻤوﺴﻰ ر�ﻪ ﻓﻘﺎل :أي رب أي

ﻋبﺎدك أﻓﻘر؟ ﻗﺎل :ﺼﺎﺤب ﺴﻘر« ،ذ�رﻩ اﻟثﻌﻠبﻲ" .

ﻤخرج؟
ّ
طﺎﻟب............... :

ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ﺨبر ﻻ أﺼﻞ ﻟﻪ.

"

[ZMLKJI

اﻟمدﺜر ٢٧ :ﻫذﻩ ﻤبﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ وﺼﻔﻬﺎ أي وﻤﺎ أﻋﻠمك أي ﺸﻲء ﻫﻲ ،وﻫﻲ

ﻓسر ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎلZRQPON[ :
ﻛﻠمﺔ ﺘﻌظیم ،ﺜم ﱠ

ﻟحمﺎ
ﻋظمﺎ وﻻ ً
اﻟمدﺜر ٢٨ :أي ﻻ ﺘترك ﻟﻬم ً

ﺠدﯿدا ﻓﻼ ﺘذر
ﺨﻠﻘﺎ
دﻤﺎ إﻻ أﺤرﻗتﻪ ،و�رر اﻟﻠﻔظ
ﺸیئﺎ ﺜم �ﻌﺎدون ً
ﺘﺄﻛیدا وﻗیﻞ :ﻻ ﺘبﻘﻲ ﻤنﻬم ً
ً
ً
وﻻ ً
ﻤیتﺎ ،ﺘحرﻗﻬم �ﻠمﺎ
أﺒدا وﻗﺎل :ﻤجﺎﻫد ﻻ ﺘبﻘﻲ ﻤن ﻓیﻬﺎ ﺤ�یﺎ وﻻ ﺘذرﻩ ً
أن ﺘﻌﺎود إﺤراﻗﻬم ،ﻫكذا ً
ﻤﻐیرة
اﻟمدﺜر ٢٩ :أي ِّ

ﻋظمﺎZUTS[ .
ﻟحمﺎ وﻻ ﺘذر ﻟﻬم ً
ﺠددوا .وﻗﺎل اﻟسدي :ﻻ ﺘبﻘﻲ ﻟﻬم ً
ﻤن ﻻﺤﻪ إذا ﻏﱠیرﻩ ،وﻗراءة اﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻟواﺤ ٌﺔ �ﺎﻟرﻓﻊ ﻨﻌت ﻟسﻘر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰMLKJI[ :
Z

اﻟمدﺜر ،٢٧ :وﻗ أر ﻋطیﺔ اﻟﻌوﻓﻲ وﻨصر ﺒن ﻋﺎﺼم وﻋیسﻰ ﺒن ﻋمر :ﻟواﺤ ًﺔ �ﺎﻟنصب ﻋﻠﻰ

اﻻﺨتصﺎص ﻟﻠتﻬو�ﻞ ،وﻗﺎل أﺒو رز�ن :ﺘﻠﻔﺢ وﺠوﻫﻬم ﻟﻔحﺔ ﺘدﻋﻬﺎ أﺸد ﺴو ًادا ﻤن اﻟﻠیﻞ،
وﻗﺎﻟﻬمجﺎﻫد ،واﻟﻌرب ﺘﻘول :ﻻﺤﻪ اﻟبرد واﻟحر واﻟسﻘم واﻟحزن إذا ﻏﱠیرﻩ ،وﻤنﻪ ﻗول اﻟشﺎﻋر:
ﺘﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻻﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك �ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓر

وﻗﺎل آﺨر:

ـﺎﺤبﺎ
وﺘﻌجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن رأﺘنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

اﻟﻌجﺎج:
وﻗﺎل رؤ�ﺔ ﺒن ّ

ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ﻤن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ �ﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن وﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنق

� ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﺒن ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋم ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻻﺤن ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻬـ ـ ـ ـ ـ ـواﺠر
ﺘﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲء ﱠﻟوﺤتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمﺎﺌم
ﺘﻠو�حـ ـ ـ ـ ـ ــك اﻟضـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤر �طـ ـ ـ ـ ـ ــوى ﻟﻠسـ ـ ـ ـ ـ ــبق

و�ﻘﺎل :إن اﻟﻠوح ﺸدة اﻟﻌطش� ،ﻘﺎل :ﻻﺤﻪ اﻟﻌطش"..

ﻟوح ﻤنﻪ �ﻌد ﺒدن �ﻌنﻲ �ﻌد ﺒداﻨﺔ ِ
وﺴمن وﺸحب وﻨحﻒ ﻤثﻞ ﻤﺎ ﯿﻠوح اﻟضﺎﻤر ﻟﻠسبﺎق �ضمر
اﻟخیﻞ ﻟﻠسبﺎق.
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" و�ﻘﺎل :إن اﻟﻠوح ﺸدة اﻟﻌطش� ،ﻘﺎل :ﻻﺤﻪ اﻟﻌطش وﻟوﺤﻪ أي ﻏﱠیرﻩ ،واﻟمﻌنﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﻌطشﺔ
ﻟﻠبشر أي ﻷﻫﻠﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺨﻔش ،وأﻨشد:

ﺴـ ـ ــﻘتنﻲ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻟـ ـ ــوح ﻤ ـ ـ ــن اﻟمـ ـ ــﺎء ﺸـ ـ ـ ـر�ﺔ

ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﺎﻫﺎ ﺒﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﷲ اﻟرﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟﻐواد�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

�ﻌنﻲ �ﺎﻟﻠوح ﺸدة اﻟﻌطش ،واﻟتﺎح أي ﻋطش ،و ِّ
اﻟرﻫﺎم ﺠمﻊ ِرﻫمﺔ �ﺎﻟكسر ،وﻫﻲ اﻟمطرة
اﻟضﻌیﻔﺔ ،وأرﻫمت اﻟسحﺎ�ﺔ أﺘت �ﺎﻟرﻫﺎم ،وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس" ..

اﻟمطرة اﻟضﻌیﻔﺔ ﻫﻲ ﻟمن أراد أن �شرب أﻓضﻞ ﻤن اﻟمطرة اﻟﻘو�ﺔ ،اﻟرﻫﺎم اﻟمطرة اﻟضﻌیﻔﺔ �حیث

ﺘمكنﻪ ﻤن اﻟشرب وﻻ ﺘؤذ�ﻪ.

" وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس :ﻟواﺤﺔ أي ﺘﻠوح ﻟﻠبشر ﻤن ﻤسیرة ﺨمسمﺎﺌﺔ ﻋﺎم .وﻗﺎل اﻟحسن واﺒن �یسﺎن:

ﺘﻠوح ﻟﻬم ﺠﻬنم ﺤتﻰ ﯿروﻫﺎ ﻋیﺎًﻨﺎ ،ﻨظیرﻩZONML [ :
وﺠﻬﺎن أﺤدﻫمﺎ أﻨﻪ اﻹﻨس ﻤن أﻫﻞ اﻟنﺎر ،ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺨﻔش واﻷﻛثرون .واﻟثﺎﻨﻲ :أﻨﻪ ﺠمﻊ �شرة

اﻟشﻌراء ٩١ :وﻓﻲ اﻟبشر

وﻫﻲ ﺠﻠدة اﻹﻨسﺎن اﻟظﺎﻫرة ،ﻗﺎﻟﻪ ﻤجﺎﻫد وﻗتﺎدة .وﺠمﻊ اﻟبشر أ�شﺎر ،وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟتﻔسیر

اﻷول ،وأﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔسیر اﺒن ﻋبﺎس ﻓﻼ �ستﻘیم ﻓیﻪ إﻻ اﻟنﺎس ﻻ اﻟجﻠود؛ ﻷﻨﻪ ﻤن ﻻح اﻟشﻲء

ﯿﻠوح إذا ﻟمﻊ" .

ﻨﻌم؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻠوح ﻟﻬم ﻤن ﻤسیرة ﺨمسمﺎﺌﺔ ﻋﺎم ،إﻨمﺎ ﺘﻠوح ﻟﻸ�صﺎر ،ﻤﺎ ﺘﻠوح ﻟﻠجﻠود.

طﺎﻟب............. :

أ�ضﺎ ﻤن �ستحق
ﻫو ﻤﺎ �منﻊ أﻨﻬﺎ ﺘﻠوح ﻟﻠبشر اﻟذﯿن ﻫم ﺒنو آدم؛ ﻷن آدم أﺒو اﻟبشر وﻓﻲ ﺤكمﻬم ً
ذﻟك ﻤن اﻟجن؛ ﻷﻨﻬم �ﻌذﺒون �ﺎﻟنﺎر �مﺎ �ﻌذب اﻹﻨس ،ﻓﻬم ﻤطﺎﻟبون �ﺎﻟﻌبود�ﺔ ﻪﻠﻟ -ﺠﻞ وﻋﻼ-

[ZIHGFEDC

اﻟذار�ﺎت ،٥٦ :ﻓﻬﻲ ﺘﻠوح ﻟﻬم واﺘضحوا ﻟﻬم و�روﻨﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ

اﻟمسﺎﻓﺔ اﻟمذ�ورة.

" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZYXWV[ :

اﻟمدﺜر ٣٠ :أي ﻋﻠﻰ ﺴﻘر ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﻤن اﻟمﻼﺌكﺔ ﯿﻠﻘون

ﻓیﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﺜم ﻗیﻞ ﻋﻠﻰ ﺠمﻠﺔ اﻟنﺎر :ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﻤن اﻟمﻼﺌكﺔ ﻫم ﺨزﻨتﻬﺎ ،ﻤﺎﻟك وﺜمﺎﻨیﺔ ﻋشر

ﻤﻠكﺎ �ﺄﻋیﺎﻨﻬم،
ﻨﻘیبﺎ ،و�حتمﻞ أن ﺘكون ﺘسﻌﺔ ﻋشر ً
ً
ﻤﻠكﺎ ،و�حتمﻞ أن ﺘكون اﻟتسﻌﺔ ﻋشر ً
وﻋﻠﻰ ﻫذا أﻛثر اﻟمﻔسر�ن ،ﻗﺎل اﻟثﻌﻠبﻲ :وﻻ ُﯿنكر ﻫذا ،ﻓﺈذا �ﺎن ﻤﻠك واﺤد �ﻘبض أرواح ﺠمیﻊ
اﻟخﻼﺌق �ﺎن أﺤرى أن �كون ﺘسﻌﺔ ﻋشر" .

ﻷﻨﻪ ﻗد �ﻘول ﻗﺎﺌﻞ� :یﻒ ﺘسﻌﺔ ﻋشر؟ ﻫذا اﻟﻌدد ﻗﻠیﻞ �ﺎﻟنسبﺔ ﻟجﻬنم اﻟتﻲ �جﺎء ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺎد �سبﻌین
أﻟﻒ زﻤﺎم ،ﻟكن إذا �ﺎن ﻤﻠك واﺤد �ﻘبض أرواح اﻟخﻠق �ﻠﻬم� ،ﷲ اﻟمستﻌﺎن.
طﺎﻟب............. :
ﻷﻨﻪ إذا ﻗﻠت :ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﻤتﻰ �صﻠنﻲ اﻟدور إن �ﺎن اﻟﻌذاب ﻋﻠیﻪ ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﻤثﻞ اﻵن ﻟو
ﺘتﺎ�ﻊ اﻟنﺎس ﻋﻠﻰ أﻤر ﻤن اﻷﻤور ﻓﻲ أﻤر ﻤن أﻤور اﻟدﻨیﺎ ﻗیﻞ ﻟﻠنﺎس :ﻓتﺢ �ﺎب ﻗبول أو ﻓتﺢ �ﺎب
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ﺘﻘد�م ﻋﻠﻰ أﻋطیﺎت أو ﻋﻠﻰ أر ٍ
اض أو ﺸﻲء ازدﺤم اﻟنﺎس أﻟوًﻓﺎ ﻤؤﻟﻔﺔ ﺘجﻌﻞ ﻟﻬم ﺘسﻌﺔ ﻋشر

ﻤوظﻔﺎ ،ﻤتﻰ �ﻘضون؟ ﻤتﻰ ﯿوﺼﻠك اﻟدور؟ ﻟذﻟك ﺘﻌجب اﻟكﻔﺎر ﻤن ﻫذا اﻟﻌدد ،ﻟكن ﻤﺎ ﯿرون أن
ً
اﻟمﻠك اﻟواﺤد �ستطیﻊ أن ﯿتوﻟﻰ ﺘﻌذﯿبﻬم.
طﺎﻟب............. :

[]^_` Zاﻟحﺎﻗﺔ ١٧ :ﻨﻌم ﻤثﻠﻪ.

" ﻓﺈذا �ﺎن ﻤﻠك واﺤد �ﻘبض أرواح ﺠمیﻊ اﻟخﻼﺌق �ﺎن أﺤرى أن �كون ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﻋﻠﻰ ﻋذاب

�ﻌض اﻟخﻼﺌق ،وﻗﺎل اﺒن ﺠر�ﺞ :ﻨﻌت اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم ﻓﻘﺎل» :ﻓكﺄن
أﻋینﻬم اﻟبرق و�ﺄن أﻓواﻫﻬم اﻟصیﺎﺼﻲ� ،جرون أﺸﻌﺎرﻫم ﻷﺤدﻫم ﻤن اﻟﻘوة ﻤثﻞ ﻗوة اﻟثﻘﻠین،

�سوق أﺤدﻫم اﻷﻤﺔ وﻋﻠﻰ رﻗبتﻪ ﺠبﻞ ﻓیرﻤیﻬم ﻓﻲ اﻟنﺎر ،و�رﻤﻲ ﻓوﻗﻬم اﻟجبﻞ« .ﻗﻠت :وذ�ر اﺒن
اﻟمبﺎرك" .

ﻤخرج؟
ّ
طﺎﻟب............... :

ﻨﻌم ﻤﺎ ﻫو ﺒبﻌید أن �كون ﻤنﻬﺎ.

" ﻗﻠت :وذ�ر اﺒن اﻟمبﺎرك ﻗﺎل :ﺤدﺜنﺎ ﺤمﺎد ﺒن ﺴﻠمﺔ ﻋن اﻷزرق ﺒن ﻗیس ﻋن رﺠﻞ ﻤن ﺒنﻲ
اﻟﻌوام ﻓﻘ أر ﻫذﻩ اﻵ�ﺔ [WVUTSRQPONMLKJI
ﺘمیم ﻗﺎل� :نﺎ ﻋند أﺒﻲ ّ

ZYX

ﻤﻠكﺎ؟
اﻟمدﺜر ٣٠ - ٢٧ :ﻓﻘﺎل :ﻤﺎ ﺘسﻌﺔ ﻋشر :ﺘسﻌﺔ ﻋشر أﻟﻒ ﻤﻠك ،أو ﺘسﻌﺔ ﻋشر ً

ﻤﻠكﺎ ﻓﻘﺎل :وأﻨﺎ ﺘﻌﻠم ذﻟك؟ ﻓﻘﻠت :ﻟﻘول ﷲ -ﻋز وﺠﻞa[ :-
ﻗﺎل :ﻗﻠت :ﻻ ،ﺒﻞ ﺘسﻌﺔ ﻋشر ً

ﻤﻠكﺎ ﺒید �ﻞ ﻤﻠك ﻤنﻬم
 Z g f e d c bاﻟمدﺜر ٣١ :ﻓﻘﺎل :ﺼدﻗت ﻫم ﺘسﻌﺔ ﻋشر ً

ﻤرز�ﺔ ﻟﻬﺎ ﺸﻌبتﺎن ﻓیضرب اﻟضر�ﺔ ﻓیﻬوي ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟنﺎر ﺴبﻌین أﻟ ًﻔﺎ ،وﻋن ﻋمرو ﺒن دﯿنﺎر� :ﻞ
ّ
ﺨرج اﻟترﻤذي ﻋن ﺠﺎﺒر ﺒن
واﺤد ﻤنﻬم ﯿدﻓﻊ �ﺎﻟدﻓﻌﺔ اﻟواﺤدة ﻓﻲ ﺠﻬنم أﻛثر ﻤن ر�یﻌﺔ وﻤضرّ .

ﻋبد ﷲ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻨﺎس ﻤن اﻟیﻬود ﻷﻨﺎس ﻤن أﺼحﺎب اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم :-ﻫﻞ �ﻌﻠم

ﻨبیكم ﻋدد ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم؟ ﻗﺎﻟوا :ﻻ ﻨدري ﺤتﻰ ﻨسﺄل ﻨبینﺎ ,ﻓجﺎء رﺠﻞ إﻟﻰ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ

وﺴﻠم -ﻓﻘﺎل� :ﺎ ﻤحمد ُﻏﻠب أﺼحﺎ�ك اﻟیوم؟ ﻓﻘﺎل» :وﻤﺎذا ُﻏﻠبوا؟« ﻗﺎل :ﺴﺄﻟﻬم ﯿﻬود ﻫﻞ �ﻌﻠم

ﻨبیكم ﻋدد ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم؟ ﻗﺎل :ﻓمﺎذا ﻗﺎﻟوا؟ ﻗﺎل :ﻗﺎﻟوا :ﻻ ﻨدري ﺤتﻰ ﻨسﺄل ﻨبینﺎ ،ﻗﺎل» :أﻓﻐﻠب

ﻗوم ﺴئﻠوا ﻋمﺎ ﻻ �ﻌﻠمون ،ﻓﻘﺎﻟوا :ﻻ ﻨﻌﻠم ﺤتﻰ ﻨسﺄل ﻨبینﺎ؟ ﻟكنﻬم ﻗد ﺴﺄﻟوا ﻨبیﻬم ﻓﻘﺎﻟوا :أرﻨﺎ
ﻋﻠﻲ �ﺄﻋداء ﷲ إﻨﻲ ﺴﺎﺌﻠﻬم ﻋن ﺘر�ﺔ اﻟجنﺔ ،وﻋن اﻟدرﻤك« ﻓﻘﺎﻟوا :ﺠﺎؤوا ﻗﺎﻟوا� :ﺎ
ﷲ ﺠﻬرة ،ﱠ
أ�ﺎ اﻟﻘﺎﺴم� :م ﻋدد ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم؟ ﻗﺎل ﻫكذا وﻫكذا ﻓﻲ ﻤرة ﻋشرة وﻓﻲ ﻤرة ﺘسﻌﺔ ﻗﺎﻟوا :ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم".-
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�ﻌنﻲ ﻨظیر ﻤﺎ ﻗﺎل -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓﻲ اﻟشﻬر ﻫكذا وﻫكذا وﻫكذا ﻤرﺘین ﻋﻠﻰ ﻋشر
أﺼﺎ�ﻊ ،وﻓﻲ اﻟثﺎﻟثﺔ ﻗبض اﻷﺼبﻊ اﻟﻌﺎﺸر ﺘسﻌﺔ وﻋشرون.

" ﻗﺎل ﻟﻬم اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﻤﺎ ﺘر�ﺔ اﻟجنﺔ؟« ﻓسكتوا ﻫنیﻬﺔ ﺜم ﻗﺎﻟوا :أﺨبزة �ﺎ
أ�ﺎ اﻟﻘﺎﺴم ،ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-اﻟخبز ﻤن اﻟدرﻤك« ،ﻗﺎل أﺒو ﻋیسﻰ:

ﻫذا ﺤدﯿث ﻏر�ب ،إﻨمﺎ ﻨﻌرﻓﻪ ﻤن ﻫذا اﻟوﺠﻪ ﻤن ﺤدﯿث ﻤجﺎﻟد ﻋن اﻟشﻌبﻲ ﻋن ﺠﺎﺒر ،وذ�ر
اﺒن وﻫب ﻗﺎل :ﺤدﺜنﺎ ﻋبد اﻟرﺤمن ﺒن ز�د" ..

وﻤجﺎﻟد ﻤضﻌﻒ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻤﺎذا ﻗﺎل ﻋنﻪ؟

طﺎﻟب............... :
ﻨﻌم.

طﺎﻟب............... :

إﻨﻲ ﺴﺎﺌﻞ ﻋن ﺘر�ﺔ اﻟجنﺔ ﻫﻲ اﻟدرﻤك  ،ﻤﺎذا ﻋندك؟

طﺎﻟب............... :
ﻻ ﻻ.

" وذ�ر اﺒن وﻫب ﻗﺎل :ﺤدﺜنﺎ ﻋبد اﻟرﺤمن ﺒن ز�د ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-
ﻤنكبﻲ أﺤدﻫم �مﺎ ﺒین اﻟمشرق واﻟمﻐرب« ،وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس :ﻤﺎ ﺒین
ﻓﻲ ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم» :ﻤﺎ ﺒین َ
ﻤنكب اﻟواﺤد ﻤنﻬم ﻤسیرة ﺴنﺔ ،وﻗوة اﻟواﺤد ﻤنﻬم أن �ضرب �ﺎﻟمﻘمﻊ ﻓیدﻓﻊ ﺒتﻠك اﻟضر�ﺔ

ﺴبﻌین أﻟﻒ إﻨسﺎن ﻓﻲ ﻗﻌر ﺠﻬنم ،ﻗﻠت :واﻟصحیﺢ إن ﺸﺎء ﷲ أن ﻫؤﻻء اﻟتسﻌﺔ ﻋشر ،وأﻤﺎ
ﺠمﻠتﻬم ﻓﺎﻟﻌبﺎرة ﺘﻌجز ﻋنﻬﺎ �مﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰZµ´³²±°¯[ :

اﻟمدﺜر ،٣١ :وﻗد ﺜبت ﻓﻲ

اﻟصحیﺢ ﻋن ﻋبد ﷲ ﺒن ﻤسﻌود ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﯿؤﺘﻰ �جﻬنم

ﯿوﻤئذ ﻟﻬﺎ ﺴبﻌون أﻟﻒ زﻤﺎم ﻤﻊ �ﻞ زﻤﺎم ﺴبﻌون أﻟﻒ ﻤﻠك �جروﻨﻬﺎ« ،وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس وﻗتﺎدة
واﻟضحﺎك :ﻟمﺎ ﻨزل [ZYXWV

أﺴمﻊ
اﻟمدﺜر ٣٠ :ﻗﺎل أﺒو ﺠﻬﻞ ﻟﻘر�ش :ﺜكﻠتكم أﻤﻬﺎﺘكم ْ

اﺒن أﺒﻲ �بشﺔ �خبر�م أن ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم ﺘسﻌﺔ ﻋشر وأﻨتم اﻟدﻫم -أي اﻟﻌدد واﻟشجﻌﺎن -ﻓیﻌجز

ﻛﻞ ﻋشرة ﻤنكم أن ﯿبطشوا ﺒواﺤد ﻤنﻬم؟ ﻗﺎل اﻟسدي ﻓﻘﺎل أﺒو اﻷﺴود اﺒن �ﻠدة اﻟجمحﻲ ﻻ

ﯿﻬوﻟنكم اﻟتسﻌﺔ ﻋشر أﻨﺎ أدﻓﻊ �منكبﻲ اﻷ�من ﻋشرة ﻤن اﻟمﻼ ﺌكﺔ ،و�منكبﻲ اﻷ�سر اﻟتسﻌﺔ ،ﺜم

ﻤستﻬزﺌﺎ .ﻓﻲ روا�ﺔ أن اﻟحﺎرث ﺒن �ﻠدة ﻗﺎل :أﻨﺎ أﻛﻔیكم ﺴبﻌﺔ ﻋشر،
ﺘمرون إﻟﻰ اﻟجنﺔ �ﻘوﻟﻬﺎ
ً
واﻛﻔوﻨﻲ أﻨتم اﺜنین ،وﻗیﻞ :إن أ�ﺎ ﺠﻬﻞ ﻗﺎل :أﻓیﻌجز" ..
ﻤتﻌود ﻫو �مكنﻪ أﻨﻪ ﯿبرز ﻟﻠسبﻌﺔ ﻋشر و�ﻬزﻤﻬم ،و�ﻻ ﻓمﺎ اﻟﻔرق ﺒین ﺴبﻌﺔ ﻋشر وﺘسﻌﺔ ﻋشر إﻻ
إذا �ﺎن ﻋﻠﻰ طر�ق اﻻﺴتﻬزاء ،وﻫذا ﻤﺎ ﻫو ﺒبﻌید ،ﻗﺎل :أﻨﺎ أﻛﻔیكم ﺴبﻌﺔ ﻋشر ،أﻨتم اﻛﻔوﻨﻲ

اﻻﺜنین ،إذا �ﺎن ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻻﺴتﻬزاء و�ﻻ ﻓﺎﻟتحدﯿد ﻤﺎ ﻟﻪ وﺠﻪ.
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" وﻗیﻞ :إن أ�ﺎ ﺠﻬﻞ ﻗﺎل :أﻓیﻌجز �ﻞ ﻤﺎﺌﺔ ﻤنكم أن ﯿبطشوا ﺒواﺤد ﻤنﻬم ﺜم ﺘخرﺠون ﻤن اﻟنﺎر،
ﻓنزل ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ`_^]\[Z [ :

اﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻟم ﻨجﻌﻠﻬم رﺠﺎﻻً ،ﻓتتﻌﺎطون

ﻤﻐﺎﻟبتﻬم{ ،وﻗیﻞ :ﺠﻌﻠﻬم ﻤﻼﺌكﺔ؛ ﻷﻨﻬم ﺨﻼف ﺠنس اﻟمﻌذﺒین ﻤن اﻟجن واﻹﻨس ،ﻓﻼ �ﺄﺨذﻫم

ﻤﺎ �ﺄﺨذ اﻟمجﺎﻨس ﻤن اﻟرأﻓﺔ واﻟرﻗﺔ ،وﻻ �ستروﺤون إﻟیﻬم ،وﻷﻨﻬم" ..

�ﻌنﻲ ﻻ �میﻠون إﻟیﻬم �ستروﺤون� :میﻠون.

طﺎﻟب........... :

ﻻ �ستروﺤون إﻟیﻬم �ﻌنﻲ ﻤﺎ �میﻠون؛ ﻷﻨﻬم ﻤن ﻏیر ﺠنسﻬم.

�ﺄﺴﺎ
" وﻷﻨﻬم أﻗوم ﺨﻠق ﷲ �حق ﷲ و�ﺎﻟﻐضب ﻟﻪ ،ﻓتؤﻤن ﻫوادﺘﻬم ،وﻷﻨﻬم أﺸد ﺨﻠق ﷲ ً

�طشﺎ [  Zedcbaاﻟمدﺜر ٣١ :أي ﺒﻠیﺔ ،وروي ﻋن اﺒن ﻋبﺎس ﻤن ﻏیر وﺠﻪ
وأﻗواﻫم ً
ﻋذا�ﺎ �مﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ?>=[ :
ﻗﺎل :ﻀﻼﻟﺔ ﻟﻠذﯿن �ﻔروا ،ﯿر�د ﯿر�د أ�ﺎ ﺠﻬﻞ وذو�ﻪ ،وﻗیﻞ :إﻻ ً

@ZDCBA

اﻟذار�ﺎت ١٤ - ١٣ :أي ﺠﻌﻠنﺎ ذﻟك ﺴبب �ﻔرﻫم وﺴبب اﻟﻌذاب .وﻓﻲ

ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﺴبﻊ ﻗراءات ﻗراءة" .

�ﻌنﻲ اﻟتخصیص ﺒﻬذا اﻟﻌدد �جﻌﻞ اﻟسﺎﻤﻊ ﯿتردد و�تشكك و�تسﺎءل ﻤﺎ اﻟحكمﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻌدد اﻟذي
ﻻ ﯿؤﻤن �ﺎﻪﻠﻟ و�مﺎ ﺠﺎء ﻋن ﷲ و�سﻠم ﻪﻠﻟ ﻓﻲ ﺠمیﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء �ﻪ رﺴوﻟﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻻ
ﺒد أن ﯿتسﺎءل ﻤﺎ اﻟتسﻌﺔ ﻋشر ﻤثﻞ ﻤﺎ ﻓﻌﻠوا ،ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻷﺠو�ﺔ ﻓمنﻬم ﻤن �ﻘول ﻋشرة ﻟكﻞ واﺤد
ﻤﺎﺌﺔ وﺘسﻌون �كﻔون ،وﻤنﻬم ﻤن �ﻘول ﻤﺎﺌﺔ أﻟﻒ وﺘسﻌمﺎﺌﺔ �كﻔوﻨكم وﻫكذا ،ﻨسﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓیﺔ.

" وﻓﻲ ﺘسﻌﺔ ﻋشر ﺴبﻊ ﻗراءات ،ﻗراءة اﻟﻌﺎﻤﺔ :ﺘسﻌﺔ ﻋشر ،وﻗ أر أﺒو ﺠﻌﻔر ﺒن اﻟﻘﻌﻘﺎع وطﻠحﺔ
ﺒن ﺴﻠیمﺎن :ﺘسﻌﺔ ﻋشر" ..

ﺘسﻌﺔ ﻋشر.
ْ
ﺘسﻌﺔ ﻋشر �ﺈﺴكﺎن اﻟﻌین ،وﻋن اﺒن ﻋبﺎس �ضم اﻟﻬﺎء" .
" ْ

ﺘسﻌ ُﺔ وﻋشر.
�ﺎﻟواو؟

وﻋشر ،ﻋندك واو؟

ﻻ ،ﺘسﻌﺔ ﻋشر.

أ�ضﺎ
" وﻋن اﺒن ﻋبﺎس ﺘسﻌ ُﺔ ﻋشر �ضم اﻟﻬﺎء ،وﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﺘسﻌﺔ وﻋشر ،وﻋنﻪ ً
ﺘسﻌﺔ وﻋشر" .

ﻨﻌم ،اﺒن ﻋبﺎس ﻤﺎ ﻓیﻪ واو ،أﻨﺎ رأﯿت �ﻌدﻫﺎ ،ﻨﻌم ﺘسﻌ ُﺔ ﻋشر ﻤﻊ أن اﻟمﻌروف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن
اﻟمر�ب ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻋداد ُﯿبنﻰ ﻋﻠﻰ ﻓتﺢ اﻟج أزﯿن.
أ�ضﺎ ﺘسﻌﺔ أﻋشر" .
" وﻋنﻪ ً
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وﻋشر ،أو ﻏیرﻫﺎ.
ِ
" وﻋنﻪ ً ِ
َﻋ ُشر ،ذ�رﻫﺎ اﻟمﻬدوي وﻗﺎل :ﻤن ﻗ أر ﺘسﻌﺔ
أ�ضﺎ ﺘ ْس َﻌ ُﺔ َو َﻋ ْشٌرَ .و َﻋْن ُﻪ أَْ� ًضﺎ :ﺘ ْس َﻌ ُﺔ أ ْ
ﻋشر أﺴكن اﻟﻌین؛ ﻟتواﻟﻲ اﻟحر�ﺎت ،وﻤن ﻗ أر ﺘسﻌ ُﺔ وﻋشر ﺠﺎء �ﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺼﻞ ﻗبﻞ اﻟتر�یب

ﻋشر ﻋﻠﻰ ﺘسﻌﺔ" .
وﻋطﻒ ًا
ﻨﻌم ﻷن أﺼﻠﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺘسﻊ ﻤضموم إﻟیﻬﺎ ﻋشرة ،ﻓجﺎء ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺼﻞ ﻓجﺎء �ﺎﻟواو.

ﻋشر ﻋﻠﻰ ﺘسﻌﺔ وﺤذف اﻟتنو�ن؛ ﻟكثرة اﻻﺴتﻌمﺎل ،وأﺴكن اﻟراء ﻤن ﻋشر ﻋﻠﻰ ﻨیﺔ
ًا
" وﻋطﻒ
اﻟسكوت ﻋﻠیﻬﺎ ،وﻤن ﻗ أر ﺘسﻌ ُﺔ ﻋشر ﻓكﺄﻨﻪ ﻤن اﻟتداﺨﻞ� ،ﺄﻨﻪ أراد اﻟﻌطﻒ وﺘرك اﻟتر�یب ،ﻓرﻓﻊ

ﻫﺎء اﻟتﺄﻨیث راﺠﻊ اﻟبنﺎء وأﺴكن .وأﻤﺎ ﺘسﻌﺔ أﻋشر ﻓﻐیر ﻤﻌروف ،وﻗد أﻨكرﻫﺎ أﺒو ﺤﺎﺘم ،و�ذﻟك
ﺘسﻌﺔُ" .

أﻋشر �مﺎ أن ﺜﻼﺜﺔ اﻷر�ﺎع أﻗﻞ ﻤن واﺤد.
أﻋشر أﻗﻞ ﻤن واﺤد ،ﺘسﻌﺔ ْ
ﻷن ﺘسﻌﺔ ْ
" و�ذﻟك ﺘسﻌ ُﺔ وﻋشر؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤحموﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘسﻌﺔ واﻟواو ﺒدل ﻤن اﻟﻬمزة ،وﻟیس ﻟذﻟك وﺠﻪ ﻋند
اﻟنحو�ین ﻗﺎل اﻟزﻤخشري :وﻗرئ ﺘسﻌﺔ أﻋشر ﺠمﻊ ﻋشیر ﻤثﻞ �مین وأ�من .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ[ :

Zkjih

اﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻟیوﻗن اﻟذﯿن أﻋطوا اﻟتوراة واﻹﻨجیﻞ أن ﻋدة ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم

ﻤواﻓﻘﺔ ﻟمﺎ ﻋندﻫم ،ﻗﺎﻟﻪ اﺒن ﻋبﺎس وﻗتﺎدة واﻟضحﺎك وﻤجﺎﻫد وﻏیرﻫم ،ﺜم �حتمﻞ أﻨﻪ ﯿر�د اﻟذﯿن

آﻤنوا ﻤنﻬم �ﻌبد ﷲ ﺒن ﺴﻼم ،و�حتمﻞ أﻨﻪ ﯿر�د اﻟكﻞ" ..

ﻷﻨﻪ إذا ﺠﺎء �مﺎ ﯿواﻓق ﻤﺎ ﻋندﻫم ﻓﻼ ﺸك أﻨﻬم �ستیﻘنون و�صدﻗوﻨﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﺠﺎء �مﺎ ﯿواﻓق ﻤﺎ

ﻋندﻫم� ،ﻌنﻲ ﻤثﻞ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻤر�م واﺒنﻬﺎ ﻟمﺎ ﻗرئ ﻤن ﺴورة ﻤر�م ﻋﻠﻰ اﻟنجﺎﺸﻲ ﻗﺎل� :ﷲ

ﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋندﻨﺎ وﻻ ﻫذﻩ ،ﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋندﻨﺎ ،ﻓﺂﻤن وﺼدق� ،خﻼف ﻤﺎ ﻟو ﺠﺎء �مﺎ

�خﺎﻟﻒ ﻤﺎ ﻋندﻫم ،وﻟم �ﺄت �مﺎ �خﺎﻟﻒ ﻤﺎ ﻋندﻫم إﻻ ﻤﺎ �ﺎن ﻤحرًﻓﺎ ﻋندﻫم ،و�ﻻ ﻓﺎﻟكتب ﻤتﻔﻘﺔ

ﻓﻲ أﺼول اﻷد�ﺎن ،و�ن �ﺎﻨت ﻤختﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟشراﺌﻊ.

" و�زداد اﻟذﯿن آﻤنوا إ�مﺎًﻨﺎ ﺒذﻟك؛ ﻷﻨﻬم �ﻠمﺎ ﺼدﻗوا �مﺎ ﻓﻲ �تﺎب ﷲ آﻤنوا ﺜم ازدادوا إ�مﺎًﻨﺎ

ﻟتصد�ﻘﻬم �ﻌدد ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم [Zrq
أﻋطوا اﻟكتﺎب [Zwv

اﻟمدﺜر ٣١ :أي وﻻ �شك [Zuts

اﻟمدﺜر ٣١ :أي

اﻟمدﺜر ٣١ :أي اﻟمصدﻗون ﻤن أﺼحﺎب ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

ﻓﻲ أن ﻋدة ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم ﺘسﻌﺔ ﻋشر [  Z|{zyxاﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻓﻲ ﺼدورﻫم ﺸك

وﻨﻔﺎق ﻤن ﻤنﺎﻓﻘﻲ أﻫﻞ اﻟمدﯿنﺔ اﻟذﯿن ﯿنجمون ﻓﻲ ﻤستﻘبﻞ اﻟزﻤﺎن �ﻌد اﻟﻬجرة ،وﻟم �كن �مكﺔ
ﻨﻔﺎق ،و�ﻨمﺎ ﻨجم �ﺎﻟمدﯿنﺔ ،وﻗیﻞ اﻟمﻌنﻰ" .

ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠنﻔﺎق إذا ظﻬر اﻟكﻔر ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم ،ﻤﺎ �حتﺎﺠون إﻟﻰ ﻨﻔﺎق ،ﻟكن إذا ظﻬر اﻹﺴﻼم ﻋﻠﻰ

اﻟكﻔر اﺤتﺎج اﻟمنﺎﻓﻘون أن �ظﻬروا اﻹﺴﻼم و�بطنوا �ﻔرﻫم.
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" وﻗیﻞ :اﻟمﻌنﻰ أي وﻟیﻘول اﻟمنﺎﻓﻘون اﻟذﯿن ﯿنجمون ﻓﻲ ﻤستﻘبﻞ اﻟزﻤﺎن �ﻌد اﻟﻬجرة [}

Z

اﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻤن اﻟیﻬود واﻟنصﺎرى [~ﮯ¡Z¤£¢

اﻟمدﺜر� ٣١ :ﻌنﻲ �ﻌدد ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم،

وﻗﺎل اﻟحسین ﺒن اﻟﻔضﻞ :اﻟسورة ﻤكیﺔ ،وﻟم �كن �مكﺔ ﻨﻔﺎق ،ﻓﺎﻟمرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵ�ﺔ اﻟخﻼف،

[} Z

اﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻤشر�و اﻟﻌرب ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻷول أﻛثر اﻟمﻔسر�ن ،و�جوز أن ﯿراد

�ﺎﻟمرض اﻟشك واﻻرﺘیﺎب؛ ﻷن أﻫﻞ ﻤكﺔ �ﺎن أﻛثرﻫم ﺸﺎﻛین ،و�ﻌضﻬم ﻗﺎطﻌین �ﺎﻟكذب .وﻗوﻟﻪ

إﺨبﺎر ﻋنﻬم [~ﮯ¡Z
ًا
ﺘﻌﺎﻟﻰ

اﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻤﺎ أراد ﺒﻬذا اﻟﻌدد اﻟذي ذ�رﻩ ﺤدﯿ ًثﺎ أي ﻤﺎ ﻫذا

ﻤن اﻟحدﯿث ،ﻗﺎل اﻟﻠیث :اﻟمثﻞ اﻟحدﯿث وﻤنﻪZ[ZYXWV[ :

ﻤحمد ١٥ :أي ﺤدﯿثﻬﺎ

واﻟخبر ﻋنﻬﺎ Z¥[ ،اﻟمدﺜر ٣١ :أي �ﺈﻀﻼل ﷲ أ�ﺎ ﺠﻬﻞ وأﺼحﺎ�ﻪ اﻟمنكر�ن ﻟخزﻨﺔ ﺠﻬنم [

¦§Z

اﻟمدﺜر ٣١ :أي �خزي و�ﻌمﻲ Zª©¨[ ،اﻟمدﺜر ٣١ :أي و�رﺸد ﻤن �شﺎء �ﺈرﺸﺎد

أﺼحﺎب ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -وﻗیﻞ� :ذﻟك �ضﻞ ﷲ ﻋن اﻟجنﺔ ﻤن �شﺎء و�ﻬدي

إﻟیﻬﺎ ﻤن �شﺎءZµ´³²±°¯[ ،

ﻟتﻌذﯿب أﻫﻞ اﻟنﺎر [Zµ´³

اﻟمدﺜر ٣١ :أي وﻤﺎ ﯿدري ﻋدد ﻤﻼﺌكﺔ ر�ك اﻟذﯿن ﺨﻠﻘﻬم

اﻟمدﺜر ٣١ :أي إﻻ ﷲ -ﺠﻞ ﺜنﺎؤﻩ ،-وﻫذا ﺠواب ﻷﺒﻲ ﺠﻬﻞ ﺤین ﻗﺎل:

أﻤﺎ ﻟمحمد ﻤن اﻟجنود إﻻ ﺘسﻌﺔ ﻋشر ،وﻋن اﺒن ﻋبﺎس أن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -ﺎن

�ﻘسم ﻏنﺎﺌم ﺤنین ،ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺠبر�ﻞ ﻓجﻠس ﻋندﻩ ﻓﺄﺘﻰ ﻤﻠك ﻓﻘﺎل :إن ر�ك �ﺄﻤرك �كذا و�ذا ،ﻓخشﻲ

اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أن �كون ﺸیطﺎًﻨﺎ ﻓﻘﺎل�» :ﺎ ﺠبر�ﻞ أﺘﻌرﻓﻪ؟« ﻓﻘﺎل :ﻫو ﻤﻠك ،وﻤﺎ
ﻛﻞ ﻤﻼﺌكﺔ ر�ك أﻋرف ،وﻗﺎل اﻷوزاﻋﻲ" ..
ﻤﺎذا �ﻘول ﻫذا ﻋنﻪ؟ ﻤﺎذا ﻗﺎﻟوا ﻋنﻪ؟

طﺎﻟب............ :

ﺒﻼ ﺸك واﻀﺢ أﻨﻪ ﻻ أﺼﻞ ﻟﻪ ،ﻤنكر� ،ﻌنﻲ ﯿتﻠبس اﻟشیطﺎن �صورة ﻤﻠك؟! ﻤستحیﻞ ﻫذا ﺠبر�ﻞ

ﺸیطﺎﻨﺎ ،ﻓﻬذا
ﺠﺎء ﻟﻠنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم� -صورة رﺠﻞ ،وﻤﺎ ظنﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-
ً
اﻟخبر ﻻ ﺸك أﻨﻪ �ﺎطﻞ ،ﻤﺎ �ﻌﻠم ﺠنود ر�ك إﻻ ﻫو إن �ﺎن ﺴیﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘصﺔ ودﺨوﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺸیئﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻘصﺔ دﺨوﻻً أوﻟ�یﺎ �ستدل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذ�ر ،ﻟكن ﯿبﻘﻰ أن ﻟﻔظﻬﺎ ﻋﺎم ﺘستدل �ﻪ إذا رأﯿت ً

ﻟم ﺘرﻩ ﻗبﻞ ذﻟك ﻤمﺎ ﺨﻠﻘﻪ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ودب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض واﻤتحن ﷲ �ﻪ ﻋبﺎدﻩ ﺴواء �ﺎن
اﻋﺎ ﻤن
ﻤن اﻟحیواﻨﺎت أو ﻤن اﻟسبﺎع أو ﻤن اﻟحشرات أو ﻤن ﻏیرﻫﺎ ﻓﻲ �ﻞ ﯿوم �كتشﻒ أﻨو ً
اﻟمخﻠوﻗﺎت [¯ Zµ´³²±°اﻟمدﺜر.٣١ :

" وﻗﺎل اﻷوزاﻋﻲ :ﻗﺎل ﻤوﺴﻰ� :ﺎ رب ﻤن ﻓﻲ اﻟسمﺎء؟ ﻗﺎل :ﻤﻼﺌكتﻲ ،ﻗﺎل� :م ﻋدﺘﻬم �ﺎ رب؟

طﺎ ،ﻗﺎل� :م ﻋدة �ﻞ ﺴبط؟ ﻗﺎل :ﻋدد اﻟتراب ،ذ�رﻫمﺎ اﻟثﻌﻠبﻲ ،وﻓﻲ اﻟترﻤذي
ﻗﺎل :اﺜنﻲ ﻋشر ﺴب ً
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وﺤق ﻟﻬﺎ أن ﺘئط ،ﻤﺎ ﻓیﻬﺎ ﻤوﻀﻊ أر�ﻊ
ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-أ ّ
طت اﻟسمﺎء ُ
ﺴﺎﺠدا« .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ..
أﺼﺎ�ﻊ إﻻ وﻤﻠك واﻀﻊ ﺠبﻬتﻪ ﻪﻠﻟ
ً

أﻟﻔﺎ ﻻ �ﻌودون إﻟیﻪ� ،ﻌنﻲ ﻤن ﺒدا�ﺔ اﻟخﻠق
اﻟبیت اﻟمﻌمور ﯿدﺨﻠﻪ ﻓﻲ �ﻞ ﯿوم ﻤن اﻟمﻼﺌكﺔ ﺴبﻌون ً

أﻟﻔﺎ ﻤﺎ ﯿرﺠﻊ واﺤد ﻤنﻬم ﻤرة ﺜﺎﻨیﺔZµ´³²±°¯[ .
إﻟﻰ ﻗیﺎم اﻟسﺎﻋﺔ �ﻞ ﯿوم ﺴبﻌون ً

اﻟمدﺜر:

 ٣١ﺤدﯿث اﻷطیط ﻤضﻌﻒ ﻋند ﺠمﻊ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻤﺎذا ﻗﺎل ﻋنﻪ ﻋندك؟ اﻟترﻤذي.

طﺎﻟب............. :
ﻓﻘط؟

" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ¼»º¹¸¶[ :

اﻟمدﺜر� ٣١ :ﻌنﻲ اﻟدﻻﺌﻞ واﻟحجﺞ واﻟﻘرآن ،وﻗیﻞ :وﻤﺎ ﻫﻲ

أي وﻤﺎ ﻫذﻩ اﻟنﺎر اﻟتﻲ ﻫﻲ ﺴﻘر [Zº¹

اﻟمدﺜر ٣١ :أي ﻋظﺔ ﻟﻠبشر أي ﻟﻠخﻠق ،وﻗیﻞ :ﻨﺎر

اﻟدﻨیﺎ ﺘذ�رة ﻟنﺎر اﻵﺨرة ،ﻗﺎﻟﻪ اﻟزﺠﺎج ،وﻗیﻞ" ..

ﻟكن ﻤن ﯿتذ�ر؟ �ثیر ﻤن اﻟنﺎس ﺘﻠﻔحﻪ ﻨﺎر اﻟدﻨیﺎ ،وﻻ ﯿﻬتم ،وﻻ �كترث ،وﻻ ﯿتﻌظ ،وﻻ �ﻌتبر؛ ﻷن
اﻟﻘﻠوب ﻏطﺎﻫﺎ ﻤﺎ ﻏطﺎﻫﺎ ﻤن اﻟران ،ﻻ �صبر ﻋﻠﻰ ﻨﺎر اﻟدﻨیﺎ وﻟو ﺸ اررة ،وﻤﻊ ذﻟك ﻤن أﺤیﺎ ﷲ

أﻨﺎﺴﺎ �صطﻠون ﻋﻠﻰ ﻨﺎرﻫم ﻓﻌندﻫم طﻔﻞ ﺼﻐیر �كﻰ ﻗﺎﻟوا :ﻤﺎ ﯿبكیك؟ ﻗﺎل :ﺠﻬنم،
ﻗﻠبﻪ ﺘذ�ر ً
ﻗﺎﻟوا :أﻨت ﻤﺎ �ﻠﻔت ،ﻤﺎ ﻋﻠیك ذﻨوب ،وﻻ ﺠرى ﻋﻠیك ﻗﻠم اﻟتكﻠیﻒ ،ﻗﺎل :أﺸوﻓكم ﺘوﻗدون اﻟنﺎر أول
ﻤﺎ ﺘبدؤون �ﺎﻟحطب اﻟصﻐﺎر ،أﻨتم ﻫﻞ �مكن أن ﯿنتبﻪ ﻟمثﻞ ﻫذا اﻟكبﺎر ﻤن اﻟنﺎس اﻟیوم؟ ﻤﺎ ﯿنتبﻪ

أﺤد� ،ﷲ اﻟمستﻌﺎن� ،ﻌض اﻟسﻠﻒ أﺜر ﻋنﻪ أﻨﻪ إذا ﻗسﻰ ﻗﻠبﻪ وﻀﻊ أﺼبﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟنﺎر أو ﻋﻠﻰ
اﻟسراج أو ﻤﺎ أﺸبﻪ ذﻟك؛ ﻟیمس ﻟﻔﺢ اﻟنﺎر ﻓیتذ�ر �ﻪ ﻨﺎر ﺠﻬنم.

طﺎﻟب............ :

ﻻ ﻻ ﻤﺎ ﻫو �صحیﺢ ،ﺤدﯿث اﻷطیط ﻋند اﻟترﻤذي ،ﻟكنﻪ ﻀﻌیﻒ.

" وﻗیﻞ :أي ﻤﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌدة إﻻ ذ�رى ﻟﻠبشر أي ﻟیتذ�روا و�ﻌﻠموا �مﺎل ﻗدرة ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،وأﻨﻪ ﻻ
�حتﺎج إﻟﻰ أﻋوان وأﻨصﺎر ،ﻓﺎﻟكنﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ¸¶[ :

اﻟجنود؛ ﻷﻨﻪ أﻗرب ﻤذ�ور .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ¿¾½[ :

اﻟمدﺜر ٣١ :ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ

اﻟمدﺜر ٣٢ :ﻗﺎل اﻟﻔراء� :ﻼ ﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘسم

اﻟتﻘدﯿر أي واﻟﻘمر ،وﻗیﻞ :اﻟمﻌنﻰ ﺤ�ﻘﺎ واﻟﻘمر ،ﻓﻼ ﯿوقف ﻋﻠﻰ ﻫذﯿن اﻟتﻘدﯿر�ن ﻋﻠﻰ �ﻼ ،وأﺠﺎز
اﻟطبري اﻟوقف ﻋﻠیﻬﺎ وﺠﻌﻠﻬﺎ �
ردا ﻟﻠذﯿن زﻋموا أﻨﻬم �ﻘﺎوﻤون ﺨزﻨﺔ ﺠﻬنم ،أي ﻟیس اﻷﻤر �مﺎ

�ﻘول ﻤن زﻋم أﻨﻪ �ﻘﺎوم ﺨزﻨﺔ اﻟنﺎر ،ﺜم أﻗسم ﻋﻠﻰ ذﻟك -ﺠﻞ وﻋز� -ﺎﻟﻘمر وﻤﺎ �ﻌدﻩ ﻓﻘﺎل[ :

 ZÃÂÁÀاﻟمدﺜر ٣٣ :أي" ..

ﻛﻼ ﻫذﻩ ﻤن ﺨصﺎﺌص اﻟسورة اﻟمكیﺔ ،وﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻟنصﻒ اﻷول ﻤن اﻟﻘرآن� ،ذا ﻗررﻩ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم
ﻟﻠتﻔر�ق ﺒین اﻟمكﻲ واﻟمدﻨﻲ.
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" و�ذﻟك دﺒر ،وﻗ أر ﻨﺎﻓﻊ وﺤمزة وﺤﻔص :إذ أدﺒر ،واﻟبﺎﻗون :إذا �ﺄﻟﻒ ،ودﺒر �ﻐیر أﻟﻒ ،وﻫمﺎ

ﻟﻐتﺎن �مﻌنﻰ� ،ﻘﺎل :دﺒر وأدﺒر ،و�ذﻟك َﻗ ِبﻞ اﻟﻠیﻞ وأﻗبﻞ ،وﻗد ﻗﺎﻟوا :أﻤس اﻟداﺒر واﻟمدﺒر ،وﻗﺎل
اﻟشِّر�د اﻟسﻠمﻲ" .
ﺼخر ﺒن ﻋمرو ﺒن ِّ
اﻟش ِر�د ﱠ
ﱠ
اﻟش ِر�د.
ﱠ
اﻟش ِر�د؟

ﻨﻌم ا ﱠ
ﻟش ِر�د.

" اﺒن ﱠ
اﻟش ِر�د اﻟسﻠمﻲ:

وﺘرﺘـ ـ ـ ـ ـ ــك ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻤثـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ أﻤـ ـ ـ ـ ـ ــس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــداﺒر

ـﺎء وﻤوﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا
وﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻗتﻠنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻛم ﺜنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
و�روى اﻟمدﺒر ،وﻫذا ﻗول اﻟﻔراء واﻷﺨﻔش ،وﻗﺎل �ﻌض أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ :دﺒر اﻟﻠیﻞ إذا ﻤضﻰ ،وأدﺒر

أﺨذ ﻓﻲ اﻹد�ﺎر .وﻗﺎل ﻤجﺎﻫد :ﺴﺄﻟت اﺒن ﻋبﺎس ﻋن ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :واﻟﻠیﻞ إذا دﺒر ،ﻓسكت ﺤتﻰ
إذا دﺒر ﻗﺎل� :ﺎ ﻤجﺎﻫد ﻫذا ﺤین دﺒر اﻟﻠیﻞ .وﻗ أر ﻤحمد ﺒن اﻟسمیﻘﻊ :واﻟﻠیﻞ إذا أدﺒر �ﺄﻟﻔین،

و�ذﻟك ﻓﻲ ﻤصحﻒ ﻋبد ﷲ وأﺒﻲ �ﺄﻟﻔین ،وﻗﺎل ﻗطرب :ﻤن ﻗ أر دﺒر ﻓیﻌنﻲ أﻗبﻞ ﻤن ﻗول اﻟﻌرب
ّ
دﺒر ﻓﻼن إذا ﺠﺎء ﻤن ﺨﻠﻔﻲ ،ﻗﺎل أﺒو ﻋمرو :وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻗر�ش .وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس ﻓﻲ روا�ﺔ
ﻋنﻪ :اﻟصواب أدﺒر ،إﻨمﺎ ﯿر�د ظﻬر اﻟبﻌیر ،واﺨتﺎر أﺒو" ..

ﯿدﺒر ﯿدﺒر.

اﻟصواب أدﺒر..

إﻨمﺎ ﯿدﺒر.

" إﻨمﺎ ﯿدﺒر ظﻬر اﻟبﻌیر واﺨتﺎر أﺒو ﻋبید إذا أدﺒر ﻗﺎل :ﻷﻨﻬﺎ أﻛثر ﻤواﻓﻘﺔ ﻟﻠحروف اﻟتﻲ ﺘﻠیﻪ،

أﻻ ﺘراﻩ �ﻘولZÇÆÅÄ[ :

اﻟمدﺜر ،٣٤ :ﻓكیﻒ �كون أﺤدﻫمﺎ إذ ،واﻵﺨر إذا ،وﻟیس ﻓﻲ

اﻟﻘرآن ﻗسم ﺘﻌﻘبﻪ إذ ،و�ﻨمﺎ ﯿتﻌﻘبﻪ إذا" ..

ﻷﻨﻪ إﻨمﺎ �ﻘسم ﻋﻠﻰ اﻟمستﻘبﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎﻀﻲ.

" وﻤﻌنﻰ أﺴﻔر ﻀﺎء ،وﻗراءة اﻟﻌﺎﻤﺔ :أﺴﻔر �ﺎﻷﻟﻒ ،وﻗ أر اﺒن اﻟسمیﻘﻊ :ﺴﻔر ،وﻫمﺎ ﻟﻐتﺎن �ﻘﺎل:

ﺴﻔر وﺠﻪ ﻓﻼن وأﺴﻔر إذا أﻀﺎء ،وﻓﻲ اﻟحدﯿث» :أﺴﻔروا �ﺎﻟﻔجر ،ﻓﺈﻨﻪ أﻋظم ﻟﻸﺠر« أي ﺼﻠوا
ﺼﻼة اﻟصبﺢ ﻤسﻔر�ن ،و�ﻘﺎل :طوﻟوﻫﺎ إﻟﻰ اﻹﺴﻔﺎر ،واﻹﺴﻔﺎر اﻹﻨﺎرة ،وأﺴﻔر وﺠﻬﻪ ﺤسًنﺎ أي
أﺸرق ،وﺴﻔرت اﻟمرأة �شﻔت ﻋن وﺠﻬﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺴﺎﻓر" .

ﺸیئﺎ ﻤن ﺠسدﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺴﺎﻓر� ،مﺎ أن اﻟمسﺎﻓر إذا ﺨرج و�رز ﻤن ﺒﻠدﻩ �ﻘﺎل ﺴﺎَﻓر.
إذا أﺒرزت ً
»أﺴﻔروا �ﺎﻟﻔجر« �ﺎ ﺸیﺦ اﻟحدﯿث »أﺴﻔروا �ﺎﻟﻔجر«..
أﺴﻔروا �ﺎﻟﻔجر.

طﺎﻟب............. :
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ﻤصحﺢ ﻨﻌم..

طﺎﻟب............. :

�ستدل �ﻪ اﻟحنﻔیﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨیر ﺼﻼة اﻟصبﺢ ﻤﻊ أن اﻹﺴﻔﺎر ﻻ �ﻌنﻲ �ﻪ اﻨتشﺎر اﻟصبﺢ ،و�ﻨمﺎ
ظﻬورﻩ ﻋند اﻟجمﻬور.

" و�جوز أن �كون ﻤن ﺴﻔر اﻟظﻼم أي �نسﻪ �مﺎ �سﻔر اﻟبیت أي �كنس ،وﻤنﻪ اﻟسﻔیر ﻟمﺎ

ﺴﻔیرا؛ ﻷن اﻟر�ﺢ ﺘسﻔرﻩ أي ﺘكنسﻪ ،واﻟمسﻔرة
ﺴمﻲ
ﺴﻘط ﻤن ورق اﻟشجر
ّ
ً
وﺘحﺎت� ،ﻘﺎل :إﻨمﺎ ّ
اﻟمكنسﺔ .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ..

واﻟسﻔیر اﻟوﺴیط ﺒین ﻓئتین أو ﺒین رﺠﻠین أو ﺒین ﺒﻠدﯿن أو ﺒین طﺎﺌﻔتین ،اﻟسﻔیر �ﺄﺘﻲ �ﺄﺨبﺎر
ﺴﻔیر.
ﻫؤﻻء ،و�ﺄﺘﻲ �ﺄﺨبﺎر ﻫؤﻻء؛ ﻟیصﻠﺢ ﺒینﻬم أو ﻟینﻘﻞ ﻋنﻬم ﻤﺎ ﯿر�دون �سموﻨﻪ ًا

ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ..

وأﺒو راﻓﻊ �ﺎن اﻟسﻔیر ﺒین اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻤیموﻨﺔ وذو�ﻬﺎ.
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZËÊÉÈ[ :

اﻟمدﺜر ٣٥ :ﺠواب اﻟﻘسم أي إن ﻫذﻩ اﻟنﺎر ﻹﺤدى اﻟكبر أي

ﻹﺤدى اﻟدواﻫﻲ ،وﻓﻲ ﺘﻔسیر ﻤﻘﺎﺘﻞ :اﻟكبر اﺴم ﻤن أﺴمﺎء اﻟنﺎر ،وروي ﻋن اﺒن ﻋبﺎس إﻨﻬﺎ
أي إن ﺘكذﯿبﻬم �محمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻹﺤدى اﻟكبر أي ﻟكبیرة ﻤن اﻟكبﺎﺌر ،وﻗیﻞ :أي

إن ﻗیﺎم اﻟسﺎﻋﺔ ﻹﺤدى اﻟكبر ،واﻟكبر ﻫﻲ اﻟﻌظﺎﺌم ﻤن اﻟﻌﻘو�ﺎت ،ﻗﺎل اﻟراﺠز:
� ـ ـ ــﺎ اﺒ ـ ـ ــن اﻟمﻌ ـ ـ ــﻼ ﻨزﻟ ـ ـ ــت إﺤ ـ ـ ــدى اﻟكب ـ ـ ــر

داﻫی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻫر وﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمﺎء اﻟﻐی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

وواﺤدة اﻟكبر �برى ﻤثﻞ اﻟصﻐرى واﻟصﻐر واﻟﻌظمﻰ واﻟﻌظم ،وﻗ أر اﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻹﺤدى ،وﻫو اﺴم ﺒنﻲ
ِ
ﻒ َﻗ ْط ٍﻊَ ،ﻻ َﺘ ْذ َﻫ ُب ِﻓﻲ
اﺒتداء ﻟﻠتﺄﻨیث وﻟیس َﻤْبن�یﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمذ�ر ﻨحو ﻋﻘبﻰ وأﺨرى َوأ َِﻟ ُﻔ ُﻪ أ َِﻟ ُ
ً
اْﻟ َو ْﺼ ِﻞ .وروى ﺠر�ر ﺒن ﺤﺎزم ﻋن اﺒن �ثیر :إﻨﻬﺎ ﻟحد اﻟكبر �حذف اﻟﻬمزةZÎ ÍÌ [ .
ﻨذﯿر ﻟﻠبشر ﻓﻬو وﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟحﺎل ﻤن
اﻟمدﺜر ٣٦ :ﯿر�د اﻟنﺎر أي إن ﻫذﻩ اﻟنﺎر اﻟموﺼوﻓﺔ ًا
اﻟمضمر ﻓﻲ إﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﻪ اﻟزﺠﺎج ،وذ ّ�ر؛ ﻷن ﻤﻌنﺎﻩ ﻤﻌنﻰ اﻟﻌذاب أو أراد ذات إﻨذار ﻋﻠﻰ ﻤﻌنﻰ

اﻟنسب �ﻘوﻟﻬم :اﻤرأة طﺎﻟق وطﺎﻫر وﻗﺎل اﻟخﻠیﻞ :اﻟنذﯿر ﻤصدر �ﺎﻟنكیر ،وﻟذﻟك ﯿوﺼﻒ �ﻪ

اﻟمؤﻨث ،وﻗﺎل اﻟحسن� :ﷲ ﻤﺎ أُﻨذر اﻟخﻼﺌق �شﻲء أدﻫﻰ ﻤنﻬﺎ ،وﻗیﻞ :اﻟمراد �ﺎﻟنذﯿر" ..
ﻤﺎ أُﻨذر اﻟخﻼﺌق �شﻲء أدﻫﻰ ﻤنﻬﺎ �ﻌنﻲ ﻤن اﻟنﺎر.

" �ﷲ ﻤﺎ أﻨذر اﻟخﻼﺌق �شﻲء أدﻫﻰ ﻤنﻬﺎ ،وﻗیﻞ :اﻟمراد �ﺎﻟنذﯿر ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-
ﻓنذﯿر ﺤﺎل ﻤن ﻗم ﻓﻲ أول اﻟسورة ﺤین ﻗﺎل" ..
ﻨذﯿر ﻟﻠبشر أي ﻤخوًﻓﺎ ﻟﻬمً ،ا
أي ﻗم ًا
واﻟمﻌنﻰ ﻻ �ختﻠﻒ ﺴواء �ﺎن اﻟنذﯿر وﻫو ﻤن أﺴمﺎﺌﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم� -مﺎ أن ﻤن أﺴمﺎﺌﻪ

اﻟبشیر ﯿبشرﻫم ﺒرﺤمﺔ ﷲ وﻋﻔوﻩ وﻤﻐﻔرﺘﻪ ورﻀواﻨﻪ وﺠنتﻪ� ،مﺎ أﻨﻪ ﯿنذرﻫم ﻤن ﻏضبﻪ وﻋﻘﺎ�ﻪ
وﻨﺎرﻩ.
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ﻓنذﯿر ﺤﺎل ﻤن ﻗم ﻓﻲ أول اﻟسورة ﺤین ﻗﺎل[ :ﮯ¡Z¢
" ًا
واﺒن ز�د :وروي ﻋن اﺒن ﻋبﺎس وأﻨكرﻩ اﻟﻔراء ،ﻗﺎل اﺒن اﻷﻨبﺎري :وﻗﺎل �ﻌض اﻟمﻔسر�ن :ﻤﻌنﺎﻩ

اﻟمدﺜر ٢ :ﻗﺎل أﺒو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺴﻲ

ﻨذﯿر ﻟﻠبشر ،وﻫذا ﻗبیﺢ؛ ﻷن اﻟكﻼم ﻗد طﺎل ﻓیمﺎ ﺒینﻬمﺎ ،وﻗیﻞ :ﻫو ﻤن ﺼﻔﺔ
�ﺎ أﯿﻬﺎ اﻟمدﺜر ﻗم ًا
ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،روى أﺒو ﻤﻌﺎو�ﺔ اﻟضر�ر :ﺤدﺜنﺎ إﺴمﺎﻋیﻞ ﺒن ﺴمیﻊ ﻋن أﺒﻲ رز�ن [ZÎÍÌ

وﻨذﯿر ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻨصب ﻋﻠﻰ
ًا
اﻟمدﺜر ٣٦ :ﻗﺎل� :ﻘول ﷲ -ﻋز وﺠﻞ :-أﻨﺎ ﻟكم ﻤنﻬﺎ ﻨذﯿر ﻓﺎﺘﻘوﻫﺎ،
ﻤنذر ﺒذﻟك اﻟبشر ،وﻗیﻞ :ﻫو ﺤﺎل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
اﻟحﺎل أي وﻤﺎ ﺠﻌﻠنﺎ أﺼحﺎب اﻟنﺎر إﻻ ﻤﻼﺌكﺔ ًا

ﺘﻌﺎﻟﻰZµ´³²±°¯[ :

إﻨذار ﻟﻠبشر
اﻟمدﺜر ٣١ :وﻗیﻞ :ﻫو ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻟمصدر� ،ﺄﻨﻪ ﻗﺎلً :ا

إﻨذارا ،ﻓﻬو �ﻘوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻓكیﻒ �ﺎن
ﻗﺎل اﻟﻔراء� :جوز أن �كون اﻟنذﯿر �مﻌنﻰ اﻹﻨذار أي أﻨذر ً
إﻨذارا ،وﻗیﻞ :ﻫو
اﺠﻌﺎ إﻟﻰ أول اﻟسورة أي ﻗم ﻓﺄﻨذر أي ً
ﻨذﯿر أي إﻨذاري ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا �كون ر ً
ﻤنصوب" ..
�كون
ﻤصدر ﻷﻨذر.
ًا

طﺎﻟب............. :

ﻓكیﻒ �ﺎن ﻨكیر.

طﺎﻟب............. :

ﻨكیر ،ﻓكیﻒ �ﺎن ﻨكیر.

ﻓكیﻒ �ﺎن ﻨذﯿر؟

طﺎﻟب............. :
وﺼوا�ﻪ ﻨكیر.

طﺎﻟب............. :

ﻓستﻌﻠمون �ﻌنﻲ ﻏیر ..ﻨﻌم وﻫو �ﻘوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻓكیﻒ �ﺎن ﻨذﯿر ،ﻓستﻌﻠمون ﻨﻌم؛ ﻷن اﻵ�ﺔ :ﻓكیﻒ
ﻛﺎن ﻨكیر ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ �ﺎﻟموﻀوع.

ﻨذﯿر �ﺎﻟرﻓﻊ ﻋﻠﻰ إﻀمﺎر ﻫو ،وﻗیﻞ :أي
" وﻗیﻞ :ﻫو ﻤنصوب �ﺈﻀمﺎر ﻓﻌﻞ ،وﻗ أر اﺒن أﺒﻲ ﻋبﻠﺔٌ :
إن اﻟﻘرآن ﻨذﯿر ﻟﻠبشر؛ ﻟمﺎ ﺘضمنﻪ ﻤن اﻟوﻋد واﻟوﻋید .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÖÕÔÓÒÑÐÏ[ :

Z

ﻨذﯿر ﻟمن ﺸﺎء ﻤنكم أن ﯿتﻘدم إﻟﻰ اﻟخیر واﻟطﺎﻋﺔ أو ﯿتﺄﺨر
ﺒنذﯿر أي ًا
اﻟمدﺜر ٣٧ :اﻟﻼم ﻤتﻌﻠﻘﺔ ًا

إﻟﻰ اﻟشر واﻟمﻌصیﺔ ﻨظیرﻩZonml[ :

اﻟحجر ٢٤ :أي ﻓﻲ اﻟخیر [qp

 Zsrاﻟحجر ٢٤ :ﻋنﻪ ،ﻗﺎل اﻟحسن :ﻫذا وﻋید وﺘﻬدﯿد و�ن ﺨرج ﻤخرج اﻟخبر� ،ﻘوﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ ZMLKJIHG[ :اﻟكﻬﻒ" .٢٩ :

ﻨﻌم ﻫذا ﺘﻬدﯿد ووﻋید ،وﻻ ﯿراد �ﻪ ﻤﺎ ﯿتبﺎدر ﻤن اﻟﻠﻔظ �مﺎ �ستدل �ﻪ �ﻌض اﻟمﻔتوﻨین ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻷ�ﺎم� ،ستدل ﺒﻬذﻩ اﻵ�ﺔ أن اﻹﻨسﺎن ﻤخیر ،إن أراد أن �سﻠم أو إن أراد أن �كﻔر إن أراد أن
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ﯿتﻬود و�تنصر ،ﻻ إﻛراﻩ ﻓﻲ اﻟدﯿن ،ﻤن ﺸﺎء ﻓﻠیؤﻤن وﻤن ﺸﺎء ﻓﻠیكﻔر ،و�جیزون ﻟﻪ ذﻟك ،و�بطﻠون
وﺼرﺤوا ﺒذﻟك ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻠﻬم ،ﻨسﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓیﺔ.
ﺒذﻟك ﺤد اﻟردة،
ﱠ

" وﻗﺎل �ﻌض أﻫﻞ اﻟتﺄو�ﻞ :ﻤﻌنﻰ ﻟمن ﺸﺎء ﷲ أن ﯿتﻘدم أو ﯿتﺄﺨر ،ﻓﺎﻟمشیئﺔ ﻤتصﻠﺔ �ﺎﻪﻠﻟ -ﺠﻞ

ﺜنﺎؤﻩ ،-واﻟتﻘد�م اﻹ�مﺎن واﻟتﺄﺨیر اﻟكﻔر ،و�ﺎن اﺒن ﻋبﺎس �ﻘول :ﻫذا ﺘﻬدﯿد و�ﻋﻼم أن ﻤن ﺘﻘدم

إﻟﻰ اﻟطﺎﻋﺔ واﻹ�مﺎن �محمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠمُ -ﺠوزي ﺒثواب ﻻ ﯿنﻘطﻊ ،وﻤن ﺘﺄﺨر ﻋن
ﻋﻘﺎ�ﺎ ﻻ ﯿنﻘطﻊ .وﻗﺎل اﻟسدي :ﻟمن ﺸﺎء
اﻟطﺎﻋﺔ و�ذب
ً
ﻤحمدا -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠمُ -ﻋوﻗب ً
ﻤنكم أن ﯿتﻘدم إﻟﻰ اﻟنﺎر اﻟمتﻘدم ذ�رﻫﺎ أو ﯿتﺄﺨر ﻋنﻬﺎ إﻟﻰ اﻟجنﺔ .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ..

�مﻞ
�مﻞ ّ
ﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻫذا �ﺎ ﺸیﺦ� ..م �ﺎﻗﻲ �ﺎ أ�ﺎ ﻋبد ﷲ؟ أﻗﻞ ﻤن ﻨصﻒ ..ﻨﺄﺨذ ﻗﻠیﻼً أم ﻨكمﻞ؟ ّ
ﻗﻠیﻼً.

" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÜÛÚÙØ×[ :

اﻟمدﺜر ٣٨ :أي ﻤرﺘﻬنﺔ �كسبﻬﺎ ﻤﺄﺨوذة �ﻌمﻠﻬﺎ

إﻤﺎ ﺨﻠصﻬﺎ و�ﻤﺎ أو�ﻘﻬﺎ ،وﻟیست رﻫینﺔ ﺘﺄﻨیث رﻫین ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZih gfe d [ :

اﻟطور ٢١ :ﻟتﺄﻨیث اﻟنﻔس؛ ﻷﻨﻪ ﻟو ﻗصدت اﻟصﻔﺔ ﻟﻘیﻞ :رﻫین؛ ﻷن ﻓﻌیﻼً �مﻌنﻰ ﻤﻔﻌول �ستوي

ﻓیﻪ اﻟمذ�ر واﻟمؤﻨث ،و�ﻨمﺎ" ..

[®¯ Z±°اﻷﻋراف ٥٦ :ﻤﺎ ﻗﺎل ﻗر�بﺔ ﻗر�ب.

" و�ﻨمﺎ ﻫو اﺴم �مﻌنﻰ اﻟرﻫن �ﺎﻟشتیمﺔ �مﻌنﻰ اﻟشتم� ،ﺄﻨﻪ ﻗﺎل� :ﻞ ﻨﻔس �مﺎ �سبت رﻫین،
وﻤنﻪ ﺒیت اﻟحمﺎﺴﺔ:

أ�ﻌـ ـ ـ ــد اﻟـ ـ ـ ــذي �ـ ـ ـ ــﺎﻟنﻌﻒ ﻨﻌـ ـ ـ ــﻒ �و�كـ ـ ـ ــب

رﻫین ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ رﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ذي ﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب وﺠن ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

ﻛﺄﻨﻪ ﻗﺎل :رﻫن رﻤس ،واﻟمﻌنﻰ �ﻞ ﻨﻔس رﻫن �كسبﻬﺎ ﻋند ﷲ ﻏیر ﻤﻔكوك [ZàßÞÝ

اﻟمدﺜر" .٣٩ :

اﻟمرﺘﻬن ،و�ﻞ ﻏﻼم ﻤرﺘﻬن �ﻌﻘیﻘتﻪ �ﻌنﻲ ﻤرﻫون ﺒﻬﺎ.

)إﻻ أﺼحﺎب(...

ﻛمﺎ ﯿرﻫن اﻟﻌین ،ﺘرﻫن اﻟﻌین ﻋند اﻟداﺌن؛ ﻟیستوﻓﻲ ﻤن ﻗیمتﻬﺎ ﻤﺎ �ﻔك ﺼﺎﺤب اﻟدﯿن دﯿنﻪ إﻻ
ﺒرﻫن ،وﻻ ﯿنتﻬﻲ اﻨﻔكﺎﻛﻪ إﻻ �ﺎﺴتیﻔﺎء ﻫذا اﻟدﯿن ﻤن ﻗیمﺔ اﻟرﻫن.

"

[ZàßÞÝ

اﻟمدﺜر ٣٩ :ﻓﺈﻨﻬم ﻻ ﯿرﺘﻬنون ﺒذﻨو�ﻬم ،واﺨتﻠﻒ ﻓﻲ ﺘﻌیینﻬم ﻓﻘﺎل اﺒن

ﻋبﺎس :اﻟمﻼﺌكﺔ ،وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻟب :أوﻻد اﻟمسﻠمین ﻟم �كتسبوا ﻓیرﺘﻬنوا �كسبﻬم ،وﻗﺎل

اﻟضحﺎك :اﻟذﯿن ﺴبﻘت ﻟﻬم ﻤن ﷲ اﻟحسنﻰ ،وﻨحوﻩ ﻋن اﺒن ﺠر�ﺞ ﻗﺎل� :ﻞ ﻨﻔس �ﻌمﻠﻬﺎ

أ�ضﺎ :ﻫم
ﻤحﺎﺴبﺔ إﻻ أﺼحﺎب اﻟیمین ،وﻫم أﻫﻞ اﻟجنﺔ ﻓﺈﻨﻬم ﻻ �حﺎﺴبون ،و�ذا ﻗﺎل ﻤﻘﺎﺘﻞ ً
َ
أﺼحﺎب اﻟجنﺔ اﻟذﯿن �ﺎﻨوا ﻋن �مین آدم ﯿوم اﻟمیثﺎق ،ﺤین ﻗﺎل ﷲ ﻟﻬم :ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﻟجنﺔ وﻻ
أ�ﺎﻟﻲ .وﻗﺎل اﻟحسن واﺒن �یسﺎن :ﻫم اﻟمسﻠمون اﻟمخﻠصون ﻟیسوا �مرﺘﻬنین؛ ﻷﻨﻬم أدوا ﻤﺎ



=E۰۰۲F=ànÑª^=ÓáÈã J:ùà—ÿ^=4åÕj

١٨

ﻛﺎن ﻋﻠیﻬم .وﻋن أﺒﻲ ظبیﺎن ﻋن اﺒن ﻋبﺎس ﻗﺎل :ﻫم اﻟمسﻠمون ،وﻗیﻞ :إﻻ أﺼحﺎب اﻟحق

وأﻫﻞ اﻹ�مﺎن ،وﻗیﻞ :ﻫم اﻟذﯿن ُ�ﻌ َطون �تبﻬم �ﺄ�مﺎﻨﻬم .وﻗﺎل أﺒو ﺠﻌﻔر اﻟبﺎﻗر :وﻨحن وﺸیﻌتنﺎ
أﺼحﺎب اﻟیمین ،و�ﻞ ﻤن أ�ﻐضنﺎ أﻫﻞ اﻟبیت ﻓﻬم اﻟمرﺘﻬنون .وﻗﺎل اﻟحكم :ﻫم اﻟذﯿن اﺨتﺎرﻫم
ﷲ ﻟخدﻤتﻪ ،ﻓﻠم ﯿدﺨﻠوا ﻓﻲ اﻟرﻫن؛ ﻷﻨﻬم ﺨدام" ..

ﻤﺎ ﯿذ�ر ﻫذا ﻋن أﺒﻲ ﺠﻌﻔر اﻟبﺎﻗر ﻤحمد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن اﻟحسین :ﻨحن وﺸیﻌتنﺎ أﺼحﺎب اﻟیمین
و�ﻞ ﻤن أ�ﻐضنﺎ أﻫﻞ اﻟبیت ﻓﻬم اﻟمرﺘﻬنون ﻻ ﺸك أﻨﻬم اﻟبﺎﻗر واﻟصﺎدق وﻤن ﻓوﻗﻬمﺎ ﻤن أﻫﻞ

اﻟبیت ﻋﻠﻰ اﻟحق وﻋﻠﻰ اﻟخیر وأﻫﻞ ﺼدق ،ﻟكن ﻤن ﺠﺎءﻫم ﻤن ﺸیﻌتﻬم وﻤن ﺘبﻌﻬم وﺘشیﻊ ﻟﻬم
ﻋﻠﻰ اﻟبﺎطﻞ ،ﻨسﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓیﺔ ،وﻨسب إﻟیﻬم ﻤﺎ ﻻ ﯿﻠیق ﺒﻬم ،ﻫؤﻻء ﻻ ﺸك أﻨﻬم ﻟیسوا ﻤمن ﯿدﺨﻞ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟكﻼم إن ﺜبت ﻋن اﻟبﺎﻗر ،وأﻤﺎ ﻤن ﯿبﻐض أﻫﻞ اﻟبیت ﻓﻼ ﺸك أﻨﻪ ﻋﻠﻰ �ﺎطﻞ ،وأﻨﻪ ﻟیس
ﻤن أﻫﻞ اﻟیمین إذا �ﺎن ﯿبﻐضﻬم و�ﻌرف أﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻟحق ،وأﻨﻬم وﺼیﺔ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة
واﻟسﻼمZ43210/.-,+[ -

اﻟشورى ٢٣ :إذا �ﺎن ﯿبﻐض؛ ﻷﻨﻬم أﻫﻞ ﺒیتﻪ -ﻋﻠیﻪ

اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-وأن ﻤنﻬم ﻤن ﻋﻠﻰ اﻟحق ،أﻤﺎ ﻤن ﻋﻠﻰ اﻟبﺎطﻞ ﻓﺄﺒو ﻟﻬب ﻤن أﻗرب اﻟنﺎس إﻟﻰ

و�بﻐض ﻓﻲ ﷲ ،وﻻ ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ
اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-وﻫو ﻋمﻪ �صﻠﻰ ًا
ﻨﺎر ذات ﻟﻬبَ ،
ﻤثﻞ ﻫذا اﻟكﻼم إﻻ ﻤن �ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟحق.

" ﻷﻨﻬم ﺨدام ﷲ وﺼﻔوﺘﻪ و�سبﻬم ﻟم �ضرﻫم ،وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺴم� :ﻞ ﻨﻔس ﻤﺄﺨوذة �كسبﻬﺎ ﻤن ﺨیر
أو ﺸر إﻻ ﻤن اﻋتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻔضﻞ واﻟرﺤمﺔ دون اﻟكسب واﻟخدﻤﺔ ،ﻓكﻞ ﻤن اﻋتمد ﻋﻠﻰ اﻟكسب

ﻓﻬو ﻤرﻫون ،و�ﻞ ﻤن اﻋتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻔضﻞ ﻓﻬو ﻏیر ﻤﺄﺨوذ �ﻪZâá[ .

�سﺎﺘین [Zäã

اﻟمدﺜر ٤٠ :أي ﻓﻲ

اﻟمدﺜر ٤٠ :أي ُ�سﺄﻟون ﻋن اﻟمجرﻤین أي اﻟمشر�ین :ﻤﺎ ﺴﻠككم؟ أي

اﻟرﺠﻞ ﻤن
أدﺨﻠكم ﻓﻲ ﺴﻘر �مﺎ ﺘﻘول :ﺴﻠكت اﻟخیط ﻓﻲ �ذا أي أدﺨﻠتﻪ ﻓیﻪ ،ﻗﺎل اﻟكﻠبﻲ :ﻓیسﺄل
ُ
اﻟرﺠﻞ ﻤن أﻫﻞ اﻟنﺎر �ﺎﺴمﻪ ﻓیﻘول ﻟﻪ� :ﺎ ﻓﻼن ،وﻓﻲ ﻗراءة ﻋبد ﷲ ﺒن اﻟز�یر� :ﺎ
أﻫﻞ اﻟجنﺔ
َ

ﻓﻼن :ﻤﺎ ﺴﻠكك ﻓﻲ ﺴﻘر ،وﻋنﻪ ﻗﺎل :ﻗ أر ﻋمر ﺒن اﻟخطﺎب� :ﺎ ﻓﻼن ﻤﺎ ﺴﻠككم ﻓﻲ ﺴﻘر ،وﻫﻲ
ﻗراءة ﻋﻠﻰ اﻟتﻔسیر ﻻ أﻨﻬﺎ ﻗرآن �مﺎ زﻋم ﻤن طﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﻗﺎﻟﻪ أﺒو �كر ﺒن اﻷﻨبﺎري ،وﻗﺎل

إن اﻟمؤﻤنین �سﺄﻟون اﻟمﻼﺌكﺔ ﻋن أﻗر�ﺎﺌﻬم ،ﻓتسﺄل اﻟمﻼﺌك ُﺔ اﻟمشر�ین ﻓیﻘوﻟن ﻟﻬم :ﻤﺎ ﺴﻠككم

ﻓﻲ ﺴﻘر ﻗﺎل اﻟﻔراء :ﻓﻲ ﻫذا ﻤﺎ �ﻘوي أن أﺼحﺎب اﻟیمین اﻟوﻟدان؛ ﻷﻨﻬم ﻻ �ﻌرﻓون اﻟذﻨوب
ﻗﺎﻟوا �ﻌنﻲ أﻫﻞ اﻟنﺎر [Zòñðïî

öﰥZ

اﻟمدﺜر ٤٣ :أي اﻟمؤﻤنین اﻟذﯿن �صﻠونõôó[ ،

اﻟمدﺜر ٤٤ :أي ﻟم ﻨك ﻨتصدقüû[ ،ﰨﰩﰪZ

اﻟمدﺜر ٤٥ :أي �نﺎ

ﻨخﺎﻟط أﻫﻞ اﻟبﺎطﻞ ﻓﻲ �ﺎطﻠﻬم ،وﻗﺎل اﺒن ز�د :ﻨخوض ﻤﻊ اﻟخﺎﺌضین ﻓﻲ أﻤر ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -وﻫو ﻗوﻟﻬم -ﻟﻌنﻬم ﷲ� :-ﺎﻫن ﻤجنون ﺸﺎﻋر ﺴﺎﺤر" ..
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وﻫذﻩ اﻵ�ﺔ ﻤن أدﻟﺔ اﻟجمﻬور ﻋﻠﻰ أن اﻟكﻔﺎر ﻤخﺎطبون �ﻔروع اﻟشر�ﻌﺔ ،ﻗﺎﻟواòñðïî [ :

Z

اﻟمدﺜر ٤٣ :أول ﻤﺎ ذ�روا ﻓرًﻋﺎ ﻤن اﻟﻔروع اﻟصﻼة واﻟز�ﺎة ،ﺜم ذ�روا �ﻌض اﻟمﻌﺎﺼﻲ ،ﺜم ﺨتموﻫﺎ

�ﺎﻟتكذﯿب ،ﻨسﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓیﺔ.

ﻏﺎو ﻏو�نﺎ ﻤﻌﻪ ،وﻗیﻞ:
" وﻗﺎل اﻟسدي :أي و�نﺎ ﻨكذب ﻤﻊ اﻟمكذﺒین ،وﻗﺎل ﻗتﺎدة� :ﻠمﺎ ﻏوى ٍ

أﺘبﺎﻋﺎ وﻟم ﻨكن ﻤتبوﻋین[ ،ﰫﰬﰭﰮﰯZ
ﻤﻌنﺎﻩ و�نﺎ
ً

اﻟمدﺜر ٤٦ :أي ﻟم ﻨك ﻨصدق ﺒیوم

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ﯿوم اﻟجزاء واﻟحكم .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [ :ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ  Zاﻟمدﺜر ٤٧ :أي ﺠﺎءﻨﺎ وﻨزل ﺒنﺎ

اﻟموت ،وﻤنﻪ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z W V U T S R [ :اﻟحجر .٩٩ :ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ! [ :

"Z%$#

ﻗوﻤﺎ ﻤن
اﻟمدﺜر ٤٨ :ﻫذا دﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﺼحﺔ اﻟشﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠمذﻨبین ،وذﻟك أن ً

أﻫﻞ اﻟتوﺤید ُﻋ ِّذﺒوا ﺒذﻨو�ﻬم ،ﺜم ﺸﻔﻊ ﻓیﻬم ﻓرﺤمﻬم ﷲ ﺒتوﺤیدﻫم واﻟشﻔﺎﻋﺔ ،ﻓﺄﺨرﺠوا ﻤن اﻟنﺎر
وﻟیس ﻟﻠكﻔﺎر ﺸﻔیﻊ �شﻔﻊ ﻓیﻬم ،وﻗﺎل ﻋبد ﷲ ﺒن ﻤسﻌود -رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ� :-شﻔﻊ ﻨبیكم -

ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -را�ﻊ أر�ﻌﺔ ﺠبر�ﻞ ﺜم إﺒراﻫیم ﺜم ﻤوﺴﻰ أو ﻋیسﻰ ﺜم ﻨبیكم -ﺼﻠﻰ ﷲ

ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﺜم اﻟمﻼﺌكﺔ ﺜم اﻟنبیون ﺜم اﻟصد�ﻘون ﺜم اﻟشﻬداء ،و�بﻘﻰ ﻗوم ﻓﻲ ﺠﻬنم ﻓیﻘﺎل
ﻟﻬمöõôóòñðïîíìëêéè[ :ﰥZ
[!"Z%$#

اﻟمدﺜر ٤٨ :ﻗﺎل ﻋبد ﷲ ﺒن ﻤسﻌود :ﻓﻬؤﻻء ﻫم اﻟذﯿن ﯿبﻘون ﻓﻲ

ﺠﻬنم ،وﻗد ذ�رﻨﺎ إﺴنﺎدﻩ ﻓﻲ �تﺎب اﻟتذ�رة" .

اﻟﻠﻬم ﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻤحمد...

اﻟمدﺜر ٤٤ - ٤٢ :إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ:

